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على الفطر  Salvia officinalisلمستخلص نبات الميرامية  الوراثي التأثير التحري عن
Aspergillus amstelodami  

  
   موفق الحياليفاديه

  قسم علوم الحياة 
   كلية العلوم

   جامعة الموصل 

  

  )2010 / 12 / 27  ؛  تاريخ القبول 2010 / 11/ 3تاريخ االستالم (

  

  الملخص

 نبـات ألوراق  الماء الـساخن والمـستخلص الكحـولي          التحري عن قدرة مستخلص    ةتضمنت الدراس       

، وذلك من خالل اختبار  تأثيرات وراثية على الخاليا حقيقية النواةعلى إحداث  Salvia officinalis الميرامية

ام  وباستخدAspergillus amstelodamiجينية في كونيدات الفطر قدرة هذه المستخلصات على حث طفرات 

م تسجل الدراسـة    ل.   والتضمين بالطبق والنمو الوسيط    هي المعاملة المسبقة  والمعتمدة  ق التطفير الثالثة    ائطر

مـن   3سـم   /مليغرام Sub lethal 15 ،20 ،25 ،30 تحت السامة ةلتراكيز األربعل وجود أي تأثير تطفيري

، ومن دراسة تأثير    مستخلص الكحولي لل 3 سم  /مليغرام 0.9،   0.7،   0.5،   0.3و    الساخن ءمستخلص الما 

ــولي   ــستخلص الكح ــد الالم ــزعن ــرام 0.9 تركي ــم / مليغ ــل  3س ــاس دلي ــى قي ــسامعل    االنق

Mitotic index لم تـسجل الدراسـة  ،  ساعة48 و 24 البصل بعد فترة تعرض نقسام في جذور االألطوار  

وهذا  . د وشكل الكروموسومات  االنقسام وعد  أي تأثير على المجموعة الكروموسومية من حيث أطوار          وجود

  . اً دوائياًعشبيبوصفه نباتاً رامية  نبات الميسالمةيؤكد 

  

   .Aspergillus amstelodami الميرامية ، القدرة التطفيرية ، :الكلمات الدالة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT 

       The study aimed to detected of the ability extract hot water and alcohol extract of plant 
Salvia officinalis to cause genetic effects on Eukaryotic cells, by indicating  the ability of 
these extract to induce genetic mutation in the conidia of fungus Aspergillus amstelodami 
using three mutation methods, pretreatment method, growth mediated method and plate 
incorporation method, the study didn’t record any mutagenic  effect at four sub lethal 
concentration 15, 20, 25, 30 mg/ml of hot water extract and 0.3, 0.5, 0.7, 0.9 mg/ml of 
alcoholic extract and through the study of alcoholic extract at concentration of 0.9 mg/ml in 
calculating mitotic index of the division stages of onion root after 24-84 hours period of 
exposure, the study didn’t record any effect on the chromosomal group during division 
stages and the chromosomal shape and this assure the safety of using Salvia officinalis  in 
the different life styles. 
 

Keywords : Salvia officinalis  , mutagenicity , Aspergillus amstelodami.  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  المقدمة

 اآلثـار من  المتزايد  القلق  بسبب  ذلك  و لدول نهضة كبيرة في العديد من ا      يشهد طب األعشاب هذه األيام          

 الذي اسـترعى انتبـاه      األمر ،)2001 شوفاليه،( الصيدالنية الكيميائية   األدوية  الجانبية المرتبة على استخدام     

للوقوف على حقيقـة الفوائـد الطبيـة        ) WHO(  الصحة العالمية  منظمة  العالمية ومنها  المنظماتالعديد من   

ي تال Salvia officinalis الميرامية ة ومنها نبت، )WHO, 1993( لمستخلصات النباتيةا والعالجية للعديد من

ــشفوية   ت ــة ال ــي للعائل ــشرالم Lamiaceaeنتم ــر   ةنت ــدان البح ــي بل ــيض ف ــطاألب               المتوس

)2008 Irina, ; Antonio  et al.,  2004.( للعديـد مـن   اشافينباتا  عدتو السنين آالفمنذ الميرامية  تعرف 

يوسف ( المعالج أوافي   النبات الش   وتعني Salvare  من الكلمة الالتينية    االسم العلمي للنبات    واشتق ،األمراض

لتخفيف نوبات السعال والربو وإزالـة االحتقـان         عشبه طبية  ابوصفه ةمستعملزال  توال   ،)2006 ،نيوآخر

 ,.Velikovi et al( لاللتهابـات   مضادوعامالًالمعوية الحادة  لآلالم اًعام اً ومسكنةالمخاطي في القناة التنفسي

2007 ; Velikovi et al., 2002(، لوظـائف  ل اًحسنملذاكرة ول اًومنشط  الدم فيزكلوكوال  لمستوىاًخافضو

  استريز كولين على أنزيم اسيتايل     بتأثيره النسيان وفقدان الذاكرة     بعض حاالت معالجة  كما استخدم في    الذهنية  

Ache )Masayuki et al., 2005 Velikovi et al., 2002;( .  يرجع التنوع الكبير في الخواص الـصيدالنية
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 و Terpenoidمركبـات   وهي الموجودة في أوراقهاالفعالة  على العديد من المركبات  احتوائها إلىة  تلهذه النب 

Phenol و Flavonoidو  Thujoun و Cineoleغيرها و al., 2009) Pierozan et(، اسـتخدمت  التـي و 

دورهـا  إضافة إلى ) Mitic-culafic et al., 2005( كرام لصبغة والموجبة للعديد من البكتريا السالبة مضاداً

ـ  فـي ت دورها عن فضالً ، )Pinto et al., 2007 Ileana and Opre, 2006 ;( الفطريات في تثبيط نمو  طيثب

الحتـواء   نظـراً ، و)Influenza virus  )Velikovi et al., 2002 و Herpes simplexفيـروس  تـضاعف 

 يوسـف ( Anticancerلـسرطان   ل اً مضاد استخدمتفقد   Antioxidant مادة مضادة لألكسدة     علىالميرامية  

 موادبوصفها بشكل واسع الميرامية مستخلصات  استخدمتكما ). et al., 2005 Hitoshi  ؛2006 ،نيوآخر

  ).Irina 2008 ,( مستحضرات التجميلو العطور حضير في تو األغذيةلعديد من ل هةك ومنحافظة

من الناحيـة    هاة استخدام مستخلصات  سالمدراسة مدى   ارتأينا  فقد   ةت النب هالستخدام المتزايد لهذ  ل ونظراً      

 Aspergillus amstelodami  الفطـر الجينيـة فـي  طفرات ال  إحداثفي اقدرته التحري عنبالوراثية وذلك 

  . Alliun cepa في جذور نبات البصل  على إحداث تغيرات كروموسوميةقدرتهادراسة كذلك و

  

  المواد وطرائق العمل

  الكائن االختباري

عليهـا   والتي تم الحصول ،A. amstelodamiالفطر من A1(WA1)  الساللة اسة باستخدام الدرتيأجر      

  .الحياة علوم/ كلية العلوم /جامعة الموصل /ساهي جواد ضاحي .د.أمن 
  

  األوساط الزرعية وظروف الزرع

اد إليه مـو  المضاف) Minimal medium )M الوسط األدنى غير المعضد ،زرعيانالوسطان الاعتمد       

اكبر للحصول على ) Malt extract salt medium) MTS ملح الطعام –سط مستخلص الشعيرو و ،االختبار

 D( Sodium( مادة )M( الوسط الغذائي  مستعمرات منفردة أضيف إلىللحصول علىو ،  من الكونيداتعدد

deoxycholate  الوسط   علىحصلنل 3سم/ غرام  مايكرو400بتركيز نهائي قدره)MD(، )Caten, 1979.(  
  

  Benomylالمحلول الخزين للبينوميل 

الحاوي على  ( غرام من المبيد الفطري البنليت       0.02وذلك بإذابة   ) Benomyl(حضر المحلول الخزين لمبيد     

 20تركيـز بحـصل علـى محلـول       نل من الماء المقطر     3سم 500في  %) 50 بتركيز Benomylمادة فعالة   

  حفـظ لحـين االسـتعمال      ودقيقـة    15 بالموصدة لمدة    المحلول، عقم    3م س /ةفعالالمادة  من ال مايكروغرام  

)Welker and Williams, 1980( .  
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  أوراق نبات الميراميةمستخلصاتتحضير 

في معشب قـسم     تأكد من تصنيفه   ال جرىومن األسواق المحلية     تم الحصول على أوراق نبات الميرامية     : أوالً

  .جامعة الموصل / العلوم

غرام  1 أذيب .(Riose et al.,1987)  باعتماد طريقة ألوراق نبات الميراميةضر المستخلص المائي ح: ثانياً

 المحلـول عقـم   ، 3سـم  / مليغرام 200تركيز ماء مقطر للحصول على   3سم 5 في    المحضر من المستخلص 

  ).1998 النعمان،( 0.22ذات حجم   Millipore membrane غشائيةالمرشحات الباستخدام 

غم من أوراق نبات الميراميـة       40 بوضع وذلك ألوراق نبات الميرامية     ساخن ال ءالماحضر مستخلص   : ثالثاً

  وتعقـيم   تـم تحـضير    عدهاببرد  يل ترك المزيج  ،عند درجة الغليان  ماء  ال من   3سم 160 إناء حاوي على     في

  .(Riose et al., 1987)    المستخلص بنفس خطوات تحضير المستخلص المائي

المحـورة  ) Grand et al., 1988(  باعتماد طريقة ألوراق نبات الميراميةالمستخلص الكحولي ضرح: رابعاً

 مـن  3سـم  5الكحولي الجاف فـي   من المستخلص غرام 1 أذيب .)Verpoorte et al., 1982(عن طريقة 

عقـم   ، 3سـم  / مليغـرام  200للحصول على تركيـز ) Di methyl Sulfoxide) DMSO المذيب العضوي

  ).1998 النعمان،(  دقيقة20م ولمدة °62خلص بالبسترة عند درجة حرارة المست

  

  Minimum Inhibitory Concentration  (MIC)       تحديد التركيز المثبط األدنى

 باسـتخدام   البينوميل  وكذلك )المستخلص الكحولي و  والماء الساخن  المائي ( للمستخلصات (MIC) حدد    

 مـن  3 سم /مليغرام 45 ،40 ،35 ،30 ،25 ،20 ،15 ،10 ،5 تصاعديةاليز  تراكال الحاوي على    Mالوسط  

 ،1 ،0.9 ،0.7 ،0.5 ،0.1،0.3 التراكيـز   اسـتخدمت  في حين   الماء الساخن،  مستخلصلمستخلص المائي و  ا

 بالنـسبة للبينوميـل    أمـا  ،من المستخلص الكحولي   3 سم /مليغرام 5.5 ،5 ،4.5 ،4 ،3.5 ،3 ،2.5 ،2 ،1.5

 Point  طريقـة الـوخز  أتبعـت  .3 سـم /غـرام  مايكرو  0.5، 0.4، 0.3  المستخدمة هييزفكانت التراك

Inoculation   وخزات من الساللة     عدةبتلقيح A1 وسط  ال  على  طبق حاوٍ  على M المضاف إليـه تركيـز    و 

 حسبت النـسبة المئويـة      . لكل تركيز   )R1،R2،R3( أطباق ة وبواقع ثالث  سةاالدر من المستخلص قيد   معين

 أقطار المستعمرات الناميـة حـول نقطـة الـوخز         وذلك بحساب معدل    أيام من التحضين     بعد أربعة بيط  للتث

  ).2006الطائي، (
  

    الكونيدي تحضير العالق

مزرعة حديثة عمرهـا    من   3سم/  كونيدة   107تركيز  ب A.amstelodamiحضر العالق الكونيدي للفطر           

  ).(Haemocytometer  Caten, 1979 دامباستخو  MTSأربعة أيام منماة على الوسط 
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  عزل الطافرات وحساب تكرارها

الكحولي ألوراق نبـات    المستخلص  و الساخن ءبمستخلص الما جرى عزل الطافرات التلقائية والمستحثة           

 حـسب  .  من وسط الزرع3سم / مايكروغرام0.5تركيز نهائي قدره  عند  بينوميل  ال مبيد تقاومالتي  الميرامية  

  ). 2006الطائي، ( حدوث الطافرات على أساس عدد الكونيدات الحية في العالق الكونيدي تكرار

  

 دراسة التأثير التطفيري

 A.amstelodami  معاملة كونيدات الفطربوذلك للمستخلصات قيد الدراسة التأثير التطفيري  دراسة تم      

المـائي  مستخلص و 3 سم/مليغرام 0.9 ،0.7 ،0.5 ،0.3 المستخلص الكحولي من يةأربعة تراكيز تصاعدمع  

لمعاملة طريقة ا ( تطفير الثالثة  ال طرقبأتباع   ألوراق نبات الميرامية   3 سم /مليغرام 30 ،25 ،20 ،15 ساخنال

التـضمين   وطريقـة  Growth mediated method  النمو الوسيطوطريقة  Pretreatment methodالمسبقة 

التلقائية  عدد الطافرات المقاومة للمبيد الفطري البينوميل تم حساب .Plate incorporation method  بالطبق

  .بمستخلص الماء الساخن والمستخلص الكحوليوالمستحثة 
  

  السيطرة الموجبة

 A1 للتأكد من قابلية الساللة      وذلك) السيطرة الموجبة ( اً كيميائي اً مطفر HNO2  حامض النتروز  استخدم       

  ).Azevedo, 1970 (ا بمطفر معلومعلى الطفور عند معاملته
  

  ة الخلوياتدراسة التأثير

 البـصل نبات  لمستخلص الكحولي ألوراق نبات الميرامية على خاليا جذور         ل ات الخلوية تأثيرال ست در     

Alliun cepa مع بدء تكون  و،غمر قواعدهال حاوية على كمية من الماء كافية  في قناٍناألبصال وذلك بوضع

 3سم / مليغرام 0.9 الميرامية بتركيز     حاوية على المستخلص الكحولي لنبات     قناٍن إلى األبصال ت نقل الجذور

 علـى  سـاعة    48و   24  بعـد مـرور    ).عينة سيطرة (عض األبصال في الماء االعتيادي       ترك ب  مراعاةمع  

 acetoبصبغة األورسين الخلـي  انتزعت الجذور وثبتت وصبغت تعريض الجذور للمستخلص قيد الدراسة 

orcein طريقة  حسب).(Waisel, 1962  حضرت منها شرائح لمالحظة المجموعـة الكروموسـومية   بعدها

   Mitotic index حــسب دليــل االنقــسام  و مراحــل االنقــسام الخيطــي المختلفــة    خــالل

et al., 1994) Ecole ( خالل منوذلك:  

  
                        MI = 

  عدد الخاليا المنقسمة والبينية                                              

  

  عدد الخاليا المنقسمة
× 100 
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  التحليل اإلحصائي

   ≤ 0.05  مـستوى معنويـة    عنـد  t باسـتعمال اختبـار   للنتـائج    التحليـل اإلحـصائي      إجـراء تم        

  ).1980الراوي، (

  النتائج والمناقشة

  (MIC)التركيز المثبط األدنى . 1

 ءمـا ال مـستخلص  و ئيمتصاعدة من المستخلص المـا التراكيز للالتأثير التثبيطي  نتائج   تتبع   من خالل       

وجـود عالقـة    تبين  ) 1،2،3(الموضحة في الجداول    و  نبات الميرامية  ألوراقالكحولي  المستخلص  و ساخنال

% 12.5حت النسبة المئوية للتثبيط     تراو ات والنسبة المئوية للتثبيط إذ     المستخلص طردية بين الزيادة في تركيز    

نسبة   و المائي على التوالي بالنسبة للمستخلص    3 سم /مليغرام 45و 3 سم /مليغرام 5 التركيزعند   %43.25 و

 ءالمستخلص المـا  على التوالي مع     3سم /مليغرام 45و 3 سم /مليغرام 5مع التركيز % 71.28و% 28.3تثبيط  

عند % 94.1و 3 سم/مليغرام 0.1 عند التركيز % 26.00الكحولي نسبة تثبيط      بينما أعطى المستخلص   الساخن

  .3 سم/مليغرام 5.5التركيز

  

  المضاف إليه تراكيـز  ) M(المزروعة على الوسط  A. amstelodamiلفطر  اأقطار مستعمرات:  1الجدول 

  . ألوراق نبات الميراميةئيمختلفة من المستخلص الما

    )سم( تكرار أقطار المستعمرات
   تركيز المادة 

  المتوسط  R1  R2  R3  3سم/ مليغرام 

النسبة 

المئوية 

  يطللتثب

0  4.0  4.0 4.0  4.0  -  
5  3.5  3.5  3.5  3.50  12.50  
10  3.4  3.5  3.3  3.40  15.00  
15  3.2  3.2  3.3  3.23  19.17  
20  3.1  3.3  3.2  3.20  20.00  
25  3.1  3.0  3.0  3.03  24.18  
30  2.9  2.8  2.9  2.86  28.35  
35  2.7  2.8  2.7  2.73  31.68  
40  2.5  2.5  2.5  2.5  37.50  
45  2.4  2.2  2.2  2.27  43.25  

R1،R2،R3 : لفطر مكررات األطباق المستخدمة لقياس أقطار مستعمرات اA. amstelodamiعند كل تركيز .  
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المضاف إليه تراكيـز  ) M(المزروعة على الوسط  A. amstelodamiلفطر  اأقطار مستعمرات:  2الجدول 

  .لميرامية الساخن ألوراق نبات اءمختلفة من المستخلص الما
  

 تركيز المادة       )سم( تكرار أقطار المستعمرات

  المتوسط R1 R2  R3  3سم/ مليغرام 

النسبة المئوية 

  للتثبيط
0  4.8  4.5  4.8  4.7  -  
5  3.4  3.3  3.4  3.37  28.3  

10  3.1  3.1  3.0  3.07  34.68  
15  2.7  2.8  2.7  3.73  41.91  

20  2.6  2.5  2.4  2.40  48.94  
25  2.1  2.3  2.1  2.17  53.83  
30  2.0  2.0  2.0  2.0  57.45  
35  1.5  1.6  1.6  1.56  66.67  

40  1.4  1.4  1.5  1.43  69.51  

45  1.3  1.4  1.35  1.35  71.28  

R1         ،R2،R3 : لفطر مكررات األطباق المستخدمة لقياس أقطار مستعمرات اA . amstelodamiعند كل تركيز .  
  

 المضاف إليه تراكيـز  ) M(المزروعة على الوسط  A. amstelodamiلفطر  اأقطار مستعمرات:  3الجدول 

  .مختلفة من المستخلص الكحولي ألوراق نبات الميرامية
  

   تركيز المادة    )سم( تكرار أقطار المستعمرات

  المتوسط  R1 R2  R3  3سم/  مليغرام 

النسبة المئوية 

  للتثبيط
0  4.5  4.2 4.0  4.23  -  

0.1  3.0  3.2  3.2  3.13  26.00  
0.3  2.5  2.3  2.5  2.43  42.60  
0.5  2.2  2.3  2.4  2.3  45.60  
0.7  1.8  2.0  1.85  1.88  55.56  
0.9  1.6  1.7  1.7  1.67  60.52  
1  1.6  1.5  1.6  1.57  62.88  

1.5  1.4  1.4  1.45  1.42  66.43  
2  1.3  1.2  1.2  1.23  70.92  

2.5  1.2  1.1  1  1.1  73.99  
3  1.1  1.05  1  1.05  75.17  

3.5  0.85  0.85  0.9  0.87  79.43  
4  0.7  0.6  0.7  0.67  84.16  

4.5  0.5  0.5  0.44  0.48  88.67  
5  0.3  0.4  0.35  0.35  91.73  

5.5  0.3  0.25  0.2 0.25  94.10  
R1          ،R2،R3 : لفطر مكررات األطباق المستخدمة لقياس أقطار مستعمرات اA . amstelodamiعند كل تركيز .  
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   ادة للفطريـات  ـاليتها المض ـات التي أشارت إلى فع    ـد من الدراس  ـق مع العدي  ــج تتف ـوهذه النتائ        

 Antifungalمنهـا الفطـر المـستخدم     و); Pinto et al., 2007 Ileana and Opre, 2006  (بمـا أن  و

المستخلص المائي قد أعطى نسبة تثبيط منخفضة مقارنة بمستخلص الماء الساخن والمستخلص الكحولي لـذا               

فقد اقتصر البحث على دراسة قدرة مستخلصات الماء الساخن والمستخلص الكحولي على إحـداث طفـرات                

 Sub lethal  أربعة تراكيز تحت سـامة ه فقد تم اختيار ـوعلي  ، A. amstelodami  رـة في الفطـأمامي

)1978 and Ames, McCann (من المستخلص المـاء الـساخن    3 سم /مليغرام 30، 25، 20، 15   وهي

أن المبيد الفطري البينوميل    بما  ، و بالنسبة للمستخلص الكحولي   3 سم /مليغرام 0.9،  0.7،  0.5،  0.3 والتراكيز

  هذا التركيز هو التركيـز الـسام       َدَع  فقد لذا 3 سم /ايكروغرامم 0.5عند التركيز    %100أعطى نسبة تثبيط    

   .)4( الجدول ،فراتاللبينوميل واستخدم لعزل الط

  

المضاف إليه تراكيـز  ) M(المزروعة على الوسط  A. amstelodamiلفطر اأقطار مستعمرات :  4الجدول 

  . المبيد الفطري البينوميلمختلفة من
  

    )سم( تكرار أقطار المستعمرات
  تركيز المادة

  R1 R2  R3 3مس/ مايكروغرام 
  المتوسط

النسبة 

المئوية 

  للتثبيط
0  4.5  4.2  4.0  4.23  -  

0.3  0.4  0.5  0.45  0.45  89.36  
0.4  0.2  0.3  0.22  0.24  94.33  
0.5  0.0  0.0  0.0  0.0  100  

R1،R2،R3 : لفطر مكررات األطباق المستخدمة لقياس أقطار مستعمرات اA . amstelodamiعند كل تركيز .  
  

   ألوراق نبات الميرامية الساخن ء التأثير التطفيري لمستخلص الماالتحري عن. 2

عدم وجـود   ) 7 ،6 ،5(لجداول  اتبين نتائج التحليل اإلحصائي للتحري عن الطافرات بالطرق الثالثة                  

ستخلص الماء الساخن للميراميـة      وهذا يشير إلى عدم قدرة الم      ≤0.0 5فروقات معنوية عند مستوى احتمالية      

مقارنـة بتكـرار    A. amstelodami بجميع تراكيزه المدروسة على إحداث الطفرات الوراثية فـي الفطـر  

  .الطافرات التلقائية والمقاومة للمبيد بينوميل 
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   بعـد   A. amstelodamiالمقاومة والمستحثة في كونيـدات الفطـر   ) ×6-10(تكرار الطافرات :  5الجدول 

  .بطريقة المعاملة المسبقة  الساخن ألوراق نبات الميراميةءمعاملتها بمستخلص الما

  

  المادةتركيز   تكرار الطافرات مكررات 

  R1  R2 R3  3سم/ مليغرام 

 الخطأ ±المتوسط 

  القياسي

 t4قيمة 

  المحسوبة

0  0.239  0.119  0  0.119 ± 0.0689  - 

15  0  0  0  0 ± 0  1.727  

20  0  0  0  0 ± 0  1.727  

25  0.129  0  0.136  0.088 ± 0.044  0.38  

30  0.269  0.426  0.279  0.325 ± 0.051  2.408 

HNO2  17.45  18.74  17.45  17.88 ± 0.43  34.55*  

الـسيطرة  (المعاملـة بحـامض النتـروز       : HNO2). السيطرة السالبة (بدون معاملة وتكراراتها تمثل التكرارات التلقائية       : 0

 ألربع درجات من درجات الحرية والتـي تقـارن   tقيمة اإلحصاء : t(4). ≤ 0.05 عند مستوى احتمالية معنوية: * ).الموجبة

  .متوسط تكرار الطافرات من كل معاملة مع متوسط المعاملة صفر

  

 بعـد  A. amstelodamiالمقاومة والمستحثة فـي كونيـدات الفطـر    ) ×6-10(تكرار الطافرات :  6الجدول 

  .بطريقة التضمين بالطبق الساخن ألوراق نبات الميرامية ءامعاملتها بمستخلص الم

  

  تركيز المادة  مكررات تكرار الطافرات

 R1  R2 R3  3سم / مليغرام

 الخطأ ±المتوسط 

  القياسي

 t4قيمة 

  المحسوبة

0  0.085  0  0.092  0.059 ± 0.0296  - 

15  0  0  0  0 ± 0  1.993  

20  0.38  0  0  0.127 ± 0.127  0.521  

25  0  0.285  0.435  0.240 ± 0.128  1.377  

30  0.588  0.449  0  0.379 ± 0.189  1.665 

HNO2  17.45  18.74  17.45  17.88 ± 0.43  34.55*  
الـسيطرة  (المعاملـة بحـامض النتـروز       : HNO2). السيطرة السالبة (بدون معاملة وتكراراتها تمثل التكرارات التلقائية       : 0

 ألربع درجات من درجات الحرية والتـي تقـارن   tقيمة اإلحصاء : t(4). ≤ 0.05معنوية عند مستوى احتمالية : * ).الموجبة

  .متوسط تكرار الطافرات من كل معاملة مع متوسط المعاملة صفر
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   بعـد  A. amstelodamiالمقاومة والمستحثة في كونيـدات الفطـر   ) ×6-10(تكرار الطافرات :  7الجدول 

  .بطريقة النمو الوسيط الميرامية لمستخلص المائي الساخن ألوراق نباتمعاملتها با
  تركيز المادة  مكررات تكرار الطافرات

 R1  R2  R3  3سم  /مليغرام

 الخطأ ±المتوسط 

  القياسي

 t4قيمة 

  المحسوبة

0  0  0  0.132   0.044 ± 0.044    

15  0  0  0  0 ± 0  1  

20  0  0  0  0 ± 0  1  

25  0.753  0.556  0  0.436 ± 0.225  1.709  

30  1  0.430  1  0.810 ± 0.190  3.927 

HNO2  17.45  18.74  17.45  17.88 ± 0.43  34.55*  

الـسيطرة  (المعاملـة بحـامض النتـروز       : HNO2). السيطرة السالبة (بدون معاملة وتكراراتها تمثل التكرارات التلقائية       : 0

 ألربع درجات من درجات الحرية والتـي تقـارن   tقيمة اإلحصاء : t(4). ≤ 0.05معنوية عند مستوى احتمالية : * ).الموجبة

  .متوسط تكرار الطافرات من كل معاملة مع متوسط المعاملة صفر
  

   نبات الميراميةألوراق التطفيري للمستخلص الكحولي  التحري عن التأثير.3

 معنويـة فـي قـدرة        إلى عدم وجود فروقـات    ) 10 ،9 ،8(تشير نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات الجداول       

بالطرق الثالثة المدروسـة علـى       3 سم /مليغرام  ) 0.9،  0.7،  0.5،  0.3(المستخلص الكحولي عند التراكيز     

 مقارنة مع تكرار الطافرات التلقائية ≤ 0.05عند مستوى احتمالية  A. amstelodamiتطفير كونيدات الفطر 

  .المقاومة للمبيد بينوميل
  

 بعـد  A. amstelodamiالمقاومة والمستحثة فـي كونيـدات الفطـر    ) ×6-10(ت تكرار الطافرا:  8الجدول 

  . معاملتها بالمستخلص الكحولي ألوراق نبات الميرامية بطريقة المعاملة المسبقة
  تركيز المادة  مكررات تكرار الطافرات

  R1  R2 R3  3سم /مليغرام 

 الخطأ ±المتوسط 

  القياسي
  المحسوبةt4قيمة 

0  0  0.258  0   0.086 ± 0.086    

0.3  0  0  0  0 ± 0  1  

0.5  0  0  0  0 ± 0  1  

0.7  0.182  0.172  0  0.118 ± 0.059  0.306  

0.9  0  0  0.193  0.064 ± 0.064  0.205 

HNO2  17.45  18.74  17.45  17.88 ± 0.43  34.55*  

الـسيطرة  (لـة بحـامض النتـروز       المعام: HNO2). السيطرة السالبة (بدون معاملة وتكراراتها تمثل التكرارات التلقائية       : 0

 ألربع درجات من درجات الحرية والتـي تقـارن   tقيمة اإلحصاء : t(4). ≤ 0.05معنوية عند مستوى احتمالية : * ).الموجبة

  .متوسط تكرار الطافرات من كل معاملة مع متوسط المعاملة صفر
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 بعـد  A. amstelodamiلفطـر  المقاومة والمستحثة فـي كونيـدات ا  ) ×6-10(تكرار الطافرات :  9الجدول 

  . معاملتها بالمستخلص الكحولي ألوراق نبات الميرامية بطريقة التضمين بالطبق

  تركيز المادة  مكررات تكرار الطافرات

  R1  R2 R3  3سم  /مليغرام
   الخطأ القياسي±المتوسط 

 t4قيمة 

  المحسوبة

0  0  0  0.092  0.059 ± 0.0296  - 

0.3  0  0  0  0 ± 0  1.993  

0.5  0.38  0  0  0.127 ± 0.127  0.521  

0.7  0  0.285  0.435  0.240 ± 0.128  1.377  

0.9  0.588  0.449  0  0.379 ± 0.189  1.665 

HNO2  17.45  18.74  17.45  17.88 ± 0.43  34.55*  

ـ (المعاملـة بحـامض النتـروز       : HNO2). السيطرة السالبة (بدون معاملة وتكراراتها تمثل التكرارات التلقائية       : 0 سيطرة ال

 ألربع درجات من درجات الحرية والتـي تقـارن   tقيمة اإلحصاء : t(4). ≤ 0.05معنوية عند مستوى احتمالية : * ).الموجبة

  .متوسط تكرار الطافرات من كل معاملة مع متوسط المعاملة صفر

  

 بعـد  A. amstelodamiالمقاومة والمستحثة في كونيـدات الفطـر   ) ×6-10(تكرار الطافرات :  10الجدول 

  . معاملتها بالمستخلص الكحولي ألوراق نبات الميرامية بطريقة النمو الوسيط

  تركيز المادة  مكررات تكرار الطافرات

  R1  R2  R3  3سم  /مليغرام

 الخطأ ±المتوسط 

  القياسي
   المحسوبةt4قيمة 

0  0  0  0.092  0.059 ± 0.0296  - 

0.3  0  0  0  0 ± 0  1.993  

0.5  0.38  0  0  0.127 ± 0.127  0.521  

0.7  0  0.285  0.435  0.240 ± 0.128  1.377  

0.9  0.588  0.449  0  0.379 ± 0.189  1.665 

HNO2  17.45  18.74  17.45  17.88 ± 0.43  34.55*  

الـسيطرة  (المعاملـة بحـامض النتـروز       : HNO2). السيطرة السالبة (بدون معاملة وتكراراتها تمثل التكرارات التلقائية       : 0

 ألربع درجات من درجات الحرية والتـي تقـارن   tقيمة اإلحصاء : t(4). ≤ 0.05عنوية عند مستوى احتمالية م: * ).الموجبة

  .صفر متوسط تكرار الطافرات من كل معاملة مع متوسط المعاملة
  

تبين مقارنة متوسط تكرار الطافرات المستحثة بمستخلص الماء الساخن والمـستخلص الكحـولي مـع                     

إلى وجود فروقـات معنويـة عنـد        ) موجبةالسيطرة  ال(طافرات المستحثة بحامض النتروز     متوسط تكرار ال  

اسـتجابت للتــأثير      هي ساللة قابلـة للطفـور إذ       1A وهذا يدل على أن الساللة       ≤0.0 5مستوى احتمالية   
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 المحتملة  ريةالتطفيري لحامض النتروز وهذا يشير إلى إمكانية استخدام هذه الساللة للكشف عن القدرة التطفي             

  . للمواد قيد الدراسة

إلى عدم وجود تأثير تطفيـري لمستخلـصات        ) 10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5(تشير النتائج المبينة في الجداول           

ضـمن الظـروف التجريبيـة        A. amstelodamiأوراق نبات الميرامية قيد الدراسة على كونيدات الفطر 

إلى عدم قدرة مستخلصات نبـات الميراميـة علـى      لتي أشارت وهذا يتفق مع العديد من الدراسات ا      . المتبعة

 Ames testالكشف عنها باسـتخدام اختبـار    كائنات بدائية النواة  والتي جرى إحداث الطفرات الوراثية في

  E. coli  ىـمد علـالمعت SOS chromo test  ارـاختب ذلكـوك   ، Salmonellaالالت ـالمعتمد على س

 )Vukovic  et al., 2006 Filipic and Baricevi, 1997 ;(.                                                

  دراسة التأثير الخلوي. 4

ـ      أير  ـظهت لم    قيد الدراسة  يةـ الميرام اتستخلص م ونظرا لكون        ر ـ تأثير تطفيري على كونيدات الفط

A.  amstelodami   ألوراق نبـات   للمستخلص الكحوليالمحتملة  الخلوية اتتأثيرال   التحري عنلذا ارتأينا

البصل من خالل دراسة مراحـل االنقـسام الخيطـي          نبات  على المجموعة الكروموسومية لجذور     الميرامية  

  .المختلفة

 للمعامالت عند مـستوى  Mitotic index (MI)أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي لدراسة دليل االنقسام       

للمعاملة بالمستخلص الكحولي مقارنة مـع   MI  د فروقات معنوية بين متوسطاتعدم وجو ≤ 0.05احتمالية 

  ).11(الجدول ) السيطرة السالبة( غير المعاملة MIمتوسطات 
  

    بعد معاملتها بالمستخلص الكحولي ألوراق نبـات الميراميـة          MIالنسبة المئوية لدليل االنقسام     :  11الجدول  

  .ت زمنية مختلفة بفترا3سم/ ملغرام) 0.9(بتركيز 
  

زمن التعرض للمستخلص  MIمكررات 

الكحولي لنبات الميرامية 

  R1  R2 R3  )بالساعة(
   الخطأ القياسي±المتوسط 

 t4قيمة 

  المحسوبة

0  24.6  27.71  20.63  24.31 ± 2.048  - 

24  20.16  22.84  22.09  21.69 ± 0.798  1.189  

48  17.81  20.53  25.26  21.20 ± 2.177  1.040  

   ألربع درجات من درجات الحرية والتي تقارن متوسط دليل tقيمة اإلحصاء : t(4). بدون معاملة وتمثل السيطرة:  0

  .االنقسام من كل معاملة مع متوسط دليل االنقسام من المعاملة صفر
   

لم يؤثر على   وبهذا نستنتج أن مستخلص نبات الميرامية لم يؤثر على أطوار االنقسام في الخلية وكذلك                     

عدد وشكل المجموعة الكروموسومية وهذا يؤكد سالمة استخدامه من الناحية الوراثية، إضافة إلى ذلك فـان                
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ه على  ؤ احتوا كذلك). 2006ن،  ي وآخر يوسف( الفعال في تثبيط نمو األورام       Flavonoidاحتواءه على مركب    

، Bioantimutagen للتطفير الحيـوي  ة وغيرها والتي تعد مواد مضادMonoterperoid و  Phenolمركبات  

 عملية التطفير أو قـد تقـوم      ل هاإذ تمتلك فعالية بيولوجية تعمل على تخفيض القابلية التطفيرية من خالل إبطال           

 الميرامية من النباتات المـضادة      عَدت الناتج عن أي مطفر فيزيائي أو كيميائي وبهذا          DNAبإصالح عطب   

  ).Knezevic et al., 2005) Anti mutagen  Simic et al., 1996 ;للطفرة

  

   العربيةالمصادر

دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصـل،       " . مدخل إلى علم اإلحصاء   ). "1980(، خاشع محمود    الراوي

  .354-309العراق ، ص 

 339.لبنـان   انترناشيونال، بيروت،  أكاديميا  ."التداوي باألعشاب والنباتات الطبية    ").2001( ، اندرو شوفاليه

  .ص

تأثير مستخلصات الثوم على القابلية التطفيريـة لكـل مـن الـسورالين             ). 2006(الطائي، رافع قاسم محمد     

رسالة ماجستير، كليـة التربيـة،    .Aspergillus amstelodami فوق البنفسجية في الفطر واألشعة

  .جامعة الموصل، العراق
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