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كهُت انعهىو  /خايعت انكىفت
أنخالصّ
أؼسٕس تلصؽسخةر يةٔ يةٖةر تلمةةِ – ؼثممةر تلوِيةر لةرصةسذ مةو ُ 1/2/2010لغثٕةر  1/8/2010لصفدٕةد يمثلٖةر أىةصٕل تلٖةِزٕص
ُ Ureaseمفصِّ تلدسُشٖو ئ خرُز ُأُزتق ىِعٔ تلدتشِزً ُ Datura metel ُ innoxia Daturaئ أىعؽر تلوةثلط
Dichlorophenoxy acetic acid
 ) Callusتلنعةصفعر مةو ترُزتق خثظةصمدت ُظةظ  MSتلنؽَةص خنةي ل تلينةِ 2,4-D
ُ )2,4تل  )Benzyl adenine BAشسيٖص  )1مةغل  /لصس لول ميَنث لصفرٖص ىشةِ تلوةثلط ب خٖيةس تليصةثبػ ُؼةِف تىمرةثمميِٕث ئ يمثلٖر أىصٕل تلِٖزٕص ئ تالىعؽٌ تلنعصفعر مو أُزتق ىِعٔ تلدتشِزً مقثزىر خرمثلٖصٌ ئ ترُزتق ُتلدرُز تلصٔ أعطةس
تزشرثعث مميِٕث ئ يمثلٖر أىصٕل تلِٖزٕص ُظؽل يثلط أُزتق ىِع  D . innoxiaتقل يمثلٖر رىصٕل تلِٖزٕص ئ ممدل ٍرً ألصةرٌ
ُخةغ ُ ) 0.6ـدً /مل مقثزىر خثليِع ُ D.metelظؽل ُ) 0.9ـدً /مةل ب يةٔ ـةٖو يثىةس تلعةٖثفذ لدةرُز ىةِعٔ تلةدتشِزً يةٔ
يمثلٖر ترىصٕل تلندزُض ُخةغ ُ ) 0.17 ُ 0.52ـدً /مل عةْ تلصةِتلٔ ُينةث ظةؽةس أُزتق ُخةرُز ىةِع  D.innoxiaشرِقةث
ُتضفث ئ يمثلٖر أىصٕل تلِٖزٕص مقثزىر خأُزتق ُخرُز ىِع  D.metelتليثمٖر ئ تلفقل ُأمث خمصةِ تلنفصةِّ ألدسُشٖيةٔ يةٔ
ترؼصت أليدثشٌٖ تلندزُظر يقد ظؽةس خرُز ُأُزتق ُ يثلط ىِع  D.metelشرِقث ُتضةفث يةٔ ممةدل ٍةرً ألصةرٌ ُخةةغ 3.6
 ) 1.7 2.5مةغل /مل عةْ تلصِتلٔ مقثزىر خنفصةِتً يةٔ يةثلط ىةِع ُ D.innoxiaتلةرٓ خةةغ  )1.2 2.2 3.2مةغةل /مةل
عةْ تلصِتلٔ ب أمث خمصِ مفصِّ تالىعؽٌ ُترؼصت أليدثشٌٖ تلندزُظةر مةو تلنسيدةثز تلقةِٕدٕةٌ يصشةٖس تليصةثبػ تلةْ تزشرةثع
مميِٕث ئ مفصِّ تالىعؽٌ تلنعصفعر مةو أُزتق ىةِعٔ تلةدتشِزً مةو تلنسيدةثز تلقةِٕدٕةٌ مقثزىةر خنفصِتٍةث يةٔ ترُزتق ُتلدةرُز
تليثمٖةر يةٔ تل ةسُل ألطدٖمٖةةٌ ُيثىةس تلعةٖثفذ رىعةةؽر ىةِع  D.innoxiaمةو قةِٕةةدتز تلصةسُخٖو تلَِٖظةٖثمٖو ُتلَِٖظةةٖو )
مقثزىر خنفصِتٍث ئ ىِع  D.metelب
أنًمذيّ Introduction
تلِٖزٕص  ) Urea amidohydrolase Ec.3.5.1.5مو ترىصٕنثز ألنمصندً عةْ تليٖول ُٕفرص تلصفةل تلنثبٔ لةِٖزٕةث (
 NH2 CO NH2.ئ تليدثشثز ُتلرطسٕثز ُعدف مو ترـٖث ألنؽَسٌٕ تلْ مسيدةٔ تالمِىٖةث ُتلوثزخثمٖةس ُ .شوةِه ٍةرً ألمنةٖةٌ
ألنفرةةةةةةةةةةةةةةصً أىصٕنٖةةةةةةةةةةةةةةث أظةةةةةةةةةةةةةةسع خفةةةةةةةةةةةةةةِتلٔ عشةةةةةةةةةةةةةةس مةةةةةةةةةةةةةةستز يةةةةةةةةةةةةةةٔ تلصرةةةةةةةةةةةةةةثع ز ٖةةةةةةةةةةةةةةس ألنفرةةةةةةةةةةةةةةصً
ُ Friedrichؼنثعصةةٌ  2005؛  ) 1999, Hausihgerُ Mobleyب ته تلةةدُز تلسبٖعةةٔ لةٖةةِزٕص ٍةةِ شنوةةٖو تليدةةثز مةةو
تظصمدت تلِٖزٕث تلمثزؼٖر يض عو تلنصوِه فتخةٖث خصِزً طدٖمٌٖ ينصدز لةيصسُؼٖو ُٕ )1999; Polaccoُ Goldrijيةصػ
أىصٕل تلِٖزٕص مو قدل تلوعٖس مو تليدثشثز ألستقٌٖ ُترـٖث ألنؽَسٌٕ ُلٌ تفُتز ممصةرر ئ تليدثز مو خ ل مشثزيصٌ ئ تلمنةٖةثز
تلرعةؽٌٖ خ ل مستـل ىنِ ُشطِز تليدثز تضثير تلْ فُزً تلننٖص ئ تىصثغ تليدثز مو مسيدثز ىصسُؼٖيٌٖ ـٖط تىةٌ معةلُل عةو
شفةةِالز تليصةةسُؼٖو  ) Nitrogen transformationتضةةثير تلةةْ أٍنٖصةةٌ يةةٔ تلصقثىةةٌ تالـٖثبٖةةٌ ُتلوٖنٖةةث ألعةةسٕسٌٕ ُيٖنٖةةث
تلنيثعر ب ُخنث ؼيط تلدتشِزً  ) Daturaمو تليدثشثز تلطدٖر تلنَنر تلرٓ ٕفصِٓ عةْ تلنسيدثز تلقةِٕدٌٕ ذتز تالظةصمدت تلطدةٔ
تلِتظةةك يثلَِٖظةةٖثمٖو ُ ) Hyoscyamineتلةةرٓ ٕعةةنْ شؽثزٕةةث خةةثال شةةسُخٖو ُتلَِٖظةةٖو Chakravarty, )Hyoscine
 1976ألمثلةةةدٓ  ) 2005يقةةةد تظةةةصمد تلَِٖظةةةٖثمٖو يةةةٔ عةةة غ مةةةس تلسخةةةُِ Asthmaميدةةةٌ لةؽَةةةثش تلمصةةةدٔ تلنسيةةةصٓ
 ) Dale,1996 Central nervous systemأمةث قةِٕةد أل ُتلَِٖظةٖو لةٌ شةأظٖس معةدظ لةؽَةثش تلمصةدٔ تلنسيةصٓ ُٕعةصمد
لم غ تٗال ألفثفً أليثشةٌ مو تضطستج ُظةثب تلؽَةثش تلمصةدٔ ُتلصيثظةةٔ ُ Narula ُ 1996, Tylor,ُ Brownآخةسُه
 ) 2004ب ُشِؼَس تلدزتظثز ألفثلٌٖ تلْ تظةصمدت تلصقيٖةثز تالـٖثبٖةٌ ألفدٕعةٌ يصزتعةر تالىعةؽٌ أليدثشٖةٌ يةٔ تىصةثغ ُتظةصم
تلنسيدثز تلعثىِٕر تلصٔ ٕيصؽَث تليدثز ُخشول ُتظك ى ست لنث شقدمٌ ٍرً ألصقيٌٖ تلنَنر يةٔ شٕةثفذ تىصةثغ ُشؽنٖةك ٍةرً تلنسيدةثز يةٔ
ُ Haraآخةسُه ) Stockigt 1995 ُ 1987
تالىعؽٌ تليدثشٖر تليثمٖر خةثزغ تلؽعةل تلفةٔ يةٔ أُظةثط رتبٖةر مفةدفً
ُُيسز ٍرً تلصقيٖر أموثىٖر تلص عح خنوِىثز تلِظظ تلغرتبٔ ل ىعؽٌ أليدثشٌٖ تلنعصفعر مو أؼصت ىدثشٖةٌ ممصةرةر منةث ٕعةثعد عةةْ
شفرٖص ٍرً تالىعؽٌ عةْ مضثعرر تىصثغ تلنسيدثز تلعثىِٕةر ُشٕةثفذ شؽنٖمَةث يةٔ خ ٕةث تليدةثز ب ُى ةست ل ٍنٖةٌ تلطدٖةر لةنسيدةثز
تلقةِٕدٌٕ شِؼَس تلصؽسخةر ألفثلٖةٌ تلةْ فزتظةر يمثلٖةر أىةصٕل تلٖةِزٕص ُفُزً يةٔ تىصةثغ ُشةستيل قةِٕةدتز تلصةسُخٖو ُمفصِتٍةث مةو
تلدسُشٖيثز ئ تالىعؽٌ ألنعصفعٌ خثزغ تلؽعل تلفٔ ئ ىدثز تلةدتشِزً ُمقثزىصَةث خرمثلٖةر أىةصٕل تلٖةِزٕص يةٔ خةرُز ُأُزتق ىدةثز
تلدتشِزً تليثمٔ ئ تل سُل ألطدٖمٌٖ ُفُزً ئ تىصثغ قةِٕدتز تلصسُخٖو ئ ىدثز تلدتشِزً ب

انًىاد وطزائك انعًم ( ) Materials and Methods
إعذاد أوراق وبذور َىعٍ انذاحىرِ نالسخخالص وانخُمُت
ؼنمةةس ترُزتق ُتلدةةرُز مةةو ىةةِعٔ تلةةدتشِزً تليثمٖةةر يةةٔ تلفقةةل ُؼررةةس يةةٔ تل ةةل يةةٔ فزؼةةر ـةةستزذ ألغسيةةٌ ظةةل طفيةةس
خثظصمدت تلم ط تلوَسخثبٔ ي عةْ ـدً ُتخر ) ) 5ست مو معةفِق تلدةرُز ُمعةفِق ترُزتق ية عةةْ ـةدً ُأضةٖ تلٖةٌ
 25مةةٖصس مو يِظرثز تلدِشثظِٖ فتزئ تلرِظرثز ) عيد زقل ٍٖدزُؼٖئ قدزً  7.5خيعدر ُ 5:1شه /ـؽل) ظةل شةسا تلنةصٕػ
لندذ  45فقٖقٌ ئ ـنث ظةؽٔ مك تلصفسٕك تلنغيثطٖعٔ ظل زشؿ تلنصٕػ خثظصمدت طدقةثز عةدً مةو تلشةثغ ُيصةل خؽَةثش تلطةسف
تلنسيصٓ لندذ  45فقٖقٌ ُخعسعر  3000فُزً  /فقٖقٌ ظل تظصمنل تلستبق خِصرٌ معصمةصةث خثمةث ) يةٔ شقةدٕس تلرمثلٖةر تالىصٕنٖةٌ
ُشسيٖص تلدسُشٖو ُـعثج يٖر قةِٕدتز تلصسُخٖو لفعثج تلرمثلٖر أليِعٌٖ ب
انًُحًُ انمُاسٍ ناليىَُا Standard Curve of Ammonia
تلصمثيٖ تلة شمةٌ
 ) 50 mMخفٖةةط

 -Aـضسز شستيٖص ممصةرر مو يةِزٕد تالمِىِٖ شستُـس مو  ) 1 – 0.1مثٕوسُمِل/مةةٖصس خإؼست
لةنفةةِل تلمةةصٕو  1مةةثٕوسُمِل /مةةل ) تلنفضةةس ظةةثخقث ُخثظةةصمدت مفةةةِل فتزئ PH 7.5 HEPES
ٕصدؿ تلفؽل تليَثبٔ  250مثٕوسُلٖصس ب
 -Bـضيس ترىثخٖح ئ ـنةث مةثبٔ خدزؼةر ـةستزذ  37لنةدذ  15فقٖقةٌ ظةل أضةٖ  5مةةٖصةس مةو تلوثشة تلةرٓ ٕفصةِٓ عةةْ
تلرٖيِل تلوثش  5 ُ )Phenol nitroprusside : Aمةةٖصس مو تلوثش تلرٓ ٕفصِٓ عةْ تلَةثٕدِيةِزتز تلصةِفِٕ تلقثعةدٓ
تلوثش ) Alkaline hypochlorite : Bب
مصؼس تلنفصِٕثز ؼٖدت ظل شسا تلنصٕػ ئ تلفنث تلنثبٔ خدزؼر ـستزذ  37لندذ  20فقٖقٌ ـٖط ظَس تلةِه ترشزق
-C
تلنصدزغ ـعح شستيٖص تالمِىٖث تلنضثير ب
ـضس يرٔ تلوِتش تلنفةِل تلقٖثظٔ ترظثض  ) Blankمو  25مثٕوسُلٖصس مو مفةةِل فتزئ  HEPESمضةثل
-D
تلٌٖ  5مةةٖصةس مةو تلوثشة ) 5 + )Aمةةٖصةس مةو تلوثشة ) )Bظةل تشدمةس تلمطةِتز أىرةر تلةريس ىرعةَث ب أؼسٕةس تلصؽسخةر خِتقةك
موسزٕو لةنفةِل تلقٖثظٔ ُتلصستيٖص تلنمصةرر ل مِىٖث) ب
شل قٖثض تمصصثصٖر تلةِه تليثشػ مو تلصرثعل عيد طِل مِؼٔ  625ىةثىِمٖصس خثظةصمنثل ؼَةثش تلنطٖةثل تلضةِبٔ ظةل
-E
زظنس تلم قةر ألمطٖةٌ خةٖو تالمصصةث ُشسيٖةص تالمِىٖةث لةفصةِل عةةْ تلنيفيةْ تلقٖثظةٔ تلةرٓ ٕعةصدل ميةٌ عةةْ يمثلٖةر أىةصٕل
تلِٖزٕصُ Mobleyآخسُه ) 1967 Weatherburn ُ 1987
حمذَز فعانُت أَشَى انُىرَش فٍ انعُُاث انًذروست
 -1تخةر  215مةثٕوسُلٖصس مةو تلنفةةِل تلةدتزئ  25ُ HEPESمةثٕوسُلٖصس مةو مفةةِل تلِٖزٕةث تلمةصٕو
ُُضمس ئ أىثخٖح تخصدثز ُشسيس ئ ـنث مثبٔ خدزؼر ـستزذ  37لندذ ظ ض فقثبق ب

) 500 mM

 -2شةل تضةثير  10مةثٕوسُلٖصس مةو تلنفةةِل تلفةثُٓ عةةْ ترىةصٕل تلةْ موِىةثز تلصرثعةل لٖصةدؿ تلفؽةل تليَةثبٔ 250
مثٕوسُلٖصس ُيثه تلصسيٖةص تليَةثبٔ لةِٖزٕةث  50مةةةٔ مةِالزب ـضةيس ترىثخٖةح يةٔ ـنةث مةثبٔ خدزؼةر ـةستزذ  37لنةدذ 15
فقٖقٌ شمو تلصرثعل تلرٓ مو خ لٌ ٕصل شفةل تلِٖزٕث خِؼِف تلِٖزٕص )ب
- 3أضٖ  5مةةٖصس مو تلوثش ) 5ُ )Aمةةٖصس مو تلوثشة ) ) Bتلةْ ترىثخٖةح مةك تلةسغ تلعةسٕك ُشسيةس
خدزؼر ـستزذ  37لندذ  20فقٖقٌ لؤ ٕ َس تلةِه ترشزق ب
 -4شل قٖثض تالمصصث

يةٔ ـنةث مةثبٔ

تلضِبٔ لةِه تليثشػ مو تلصرثعل عيد تلطِل ألنِؼٔ  625ىثىِمٖصسب

 -5شل قٖثض ينٖر تالمِىٖث تلنصفسزذ خثلنثٕوسُمِل  ) mMتعصنثفت عةْ تلنيفيْ تلقٖثظٔ لنفةِل تالمِىٖةث
) 1996 , Hausingerُ Moncriefب
تلرمثلٖر تالىصٕنٌٖ ُـدً  /مةةٖصس) عةْ ُيق ألنمثفلٌ ألصثلٌٖ :
ينٖر تالمِىٖث مثٕوسُمِل )
تلرمثلٖر تالىصٕنٌٖ ُـدً  /مةةٖصس) = ------------------------------
2 × 15 × 0.01

ُ قةدزز

ـٖط ٕنعل-:
) )0.01مو شمسٕ ُـدذ تلرمثلٖر لألىصٕل  ٍٔ ) Enzyme uniteينٖر ترىصٕل تل شمر لصفِٕل ُتـةد مةثٕوسُمِل مةو تلِٖزٕةث
تلْ آمِىٖث خ ل فقٖقٌ ُتـدً ُعيد فزؼٌ ـستزذ  37ب
 ) 15شمو تلصرثعل فقٖقٌ ) ب
) ) 2ينٖر تالمِىٖث مثٕوسُمِل/مةةٖصس) تليثشؽر عو شفةل تلِٖزٕث )( 1974 Shobeُ Wong
حمذَز انبزوحٍُ

Protein assay

تظصمدمس طسٕقر خستف يِزف ئ شقدٕس شسيٖص تلدسُشٖو )1974, Bradford
اسخحثاد أَسدت انكانس Callus tissue culture
تظصلصةةةس ترُزتق مةةو تليدةةثز يةةٔ تلصةةدثؾ تلدةةثيس ُخة ل مةةدذ تلصصٍٖةةس لغةةس تظةةصفعثض أىعةةؽر تلوةةثلط ميَةةث خثظةةصمنثل
تلنشةةثزط ألنمقنةةٌ ظةةل ؼةةسّ عةةةَث خثلنةةث تلؽةةثزٓ ُتعةةدز لةصزتعةةر تليعةةٖؽٌٖ يةةٔ تلِظةةظ تلغةةرتبٔ تلمةةث خثظةةصفعثض تلوةةثلط
خثظصمنثل تلِظظ تلغرتبٔ تلنمسُل ُ ) MS) 1962 , Skoog ُ Murashigeتلنٖيةٌ موِىثشةٌ يةٔ تلؽةدُل  ) 1تذ ُضةمس
ترُزتق ئ ُعث شؼثؼٔ ظمر  500مل ُأضٖ تلَٖث تلوفِل تالظٖةٔ خصسيٖص  ٪ 70مك تلصفسٕك تلنعصنس لنةدذ ىصة فقٖقةٌ ظةل
عةةةس ترُزتق خثلنةةث تلنقطةةس ظةة ض مةةستز ُخمةةد ذلةةك تظةةصمنةس مةةثفذ ٍةةثٕدِيةِزتز تلصةةِفِٕ NaOCl ( Sodium
)  hybochlorideخصسيٖص  ٪2لندذ ىص فقٖقٌ مك تضثير مةثفذ  Tween 20ينةثفً ىثشةسً ظةل عةةس ترُزتق خثلنةث تلنقطةس
ظ ض مستز إلشتلر أظثز ألنثفً ألنمقنٌ ُشل تؼست عنةٖر ألصزتعٌ ئ ظسُل ممقنٌ خثظصمنثل ؼَةثش تىعةٖثج تلَةِت تلطدقةٔ (
) laminar air flowب
خذول (  ) 1يكىَاث وسط  MSانغذائٍ
ث

انًادة

انخزكُش يهغى  /نخز

1

أم ؾ MS

قِذ يثمةر

2

Thiamine – HCL

0.1

3

Pyridoxine - HCL

0.5

4

Nicotinic acid

0.5

5

Glycine

2.0

6

Inositole

100

7

Sucrose

30000

8

Agar

8000

ظل شل شقطٖك ترُزتق ألنمقنٌ تلْ أؼةصت معةثـصَث  2ظةل  2شقسٕدةث ُشزعةس يةٔ تلِظةظ تلغةرتبٔ  MSيةٔ قيةثىٔ شؼثؼٖةٌ ممقنةٌ
خفؽل  20ظل  3مضثيث تلٌٖ مي ل تلينِ ُ ) 2,4-Dichlorophenoxy acetic acid 2,4-Dتل ) ) BAخصسيٖةص  1مةغةل /
لصس لول ميَنث ُخِتقك ؼص ىدةثشٔ ُتـةد لوةل قيٖيةر شؼثؼٖةٌ ُخنمةدل  12موةسزت لوةل شسيٖةص ُزُعةٔ يةٔ تلصقطٖةك ُتلصزتعةر أه
شؽسٓ ألمنةٌٖ ئ ظةسُل ممقنةٌ خثظةصمنثل ميضةدذ تىعةٖثج تلَةِت تلطدقةٔ ُخثظةصمنثل ترُتىةٔ ألصؼثؼٖةٌ ُتلن قةظ ُتلنشةثزط
ألنمقنٌ ؼٖدت خثظصمنثل ؼَثش أل ُ Autoclaveـضيس تلصز ُعةثز يةٔ ألفثضةيٌ عةةْ فزؼةر ـةستزذ ُ º 25±1شةدذ أضةث ً

 1000لِيط لندذ  16ظثعر ُخمد مسُز  ِٕ 15مو شزتعر ترؼصت ألِزقٌٖ ليدثشثز تليةِعٖو يةٔ ُظةظ ) ) MSشوةِه يةثلط
ئ قِتعد ترؼصت ألِزقٌٖ خةِه خئ ثمق الـصِتبٌ عةْ تيدس عدف مةو تلوةِزُخ ظةس ُ ) 1996 Daleخمةد مةسُز ِٕ 45مةث
تيصنل شوِه أىعؽر تلوثلط ب

شول  ) 1كانس َباث  D.innoxiaانًسخحذ فٍ وسط  MSباسخخذاو  2,4-Dحزكُش  2يهغى  /نخز
وال  BAحزكُش ( 1يهغى/نخز) نكم يُهًا .
حمذَز فعانُت أَشَى انُىرَش ويحخىي انبزوحٍُ فٍ َسُح انكانس
تخر  5ست مو ىعٖػ تلوثلط تلطسٓ ُظفق ئ ٍثُه خصئ مك تلنفةِل تلني ل  Phosphate bufferشسيٖص ُ 0.2 m
ُ pH 7شل شسشٖؿ تلنصٕػ خثظصمنثل قطمصٖو مو تلشثغ تلطدٔ ُتخر تلستشؿ ُقدزز يمثلر تلِٖزٕص خثظصمنثل طسٕقر تلمرثؼٔ
)(2007ألنفِزً ب ُقدزز ينٖر تلدسُشٖيثز ئ أىعؽر تلوثلط ـعح طسٕقر  ) Bradford 1974ب
حمذَز انكًُّ انكهُت نمهىَذاث انخزوبٍُ فٍ أوراق وبذور وأَسدت انكانس نُىعٍ انذاحىرِ .
تشدمس ألطسٕقٌ ألنعصمدمٌ مةو قدةل تلفةثشنٔ  )2006يةٔ شقةدٕس ينٖةر قةِٕةدتز تلصةسُخٖو يةٔ أُزتق ُخةرُز ُ أىعةؽر تلوةثلط
ألنعصفعٌ مو أُزتق تليِعٖو ي عةةْ ـةدً تذ أه ينٖةر ـةثمك تلودسٕصٖةك ألنعةصمنةٌ يةٔ تلصقةدٕس شوةثيا  0.01444ةست مةو
تلقةِٕدتز تلنفعِخر يَِٖظٖثمٖو ئ أُزتق ُخرُز ىدثشثز تليِعٖو ئ ـةٖو شوةثيا ينٖةر ـةثمك تلودسٕصٖةك ألنعةصمنةٌ مثمقةدتزً
 0.0057879ست مو تلقةِٕدتز تلنفعِخر يَِٖظٖثمٖو ئ أىعؽر تلوثلط .
انخحهُم اإلحصائٍ
ىررز تلصؽسخر ُيق تلصؽثزج ألمثمةٌٖ ئ شصنٖل تلقطثعثز تلمشِتبٖر تلوثمةر خمثمةٖو -:
ىِع تليدثز عةْ معصِّ تليدثز تلطدٖمٔ ُأىعؽر تلوثلط تلنعصفعر مو ترُزتق ب
ُتخصدسز تلنصِظطثز ُيق تقل يسق مميِٓ )ُ ) LSDعةْ معصِّ تـصنثل  ٪5تلستُٓ ُخة
انُخائح وانًُالشت

هللا  ) 1980ب

Results and Discussions

كًُت انبزوحٍُ ( يهغى  /يم ) وفعانُت أَشَى انُىرَش (وحذِ/يم) فٍ أَسدت انكانس وانبذور واألوراق أنُباحُّ
ششٖس تليصثبػ ألنِضفٌ مو خ ل تلشول  (2تلْ تزشرثع مميِٓ يةٔ ينٖةر تلدةسُشٖو يةٔ خةرُز ُأُزتق ىةِعٔ تلةدتشِزً تليثمٖةر
ئ تل سُل ألطدٖمٌٖ مقثزىر خونٖصٌ ئ أىعؽر تلوةثلط ألنعةصفعٌ ميَةث ُظةؽل ىدةثز تلةدتشِزً  Datura metelشرِقةث ُتضةفث
ئ مفصةِتً ألدسُشٖيةٔ يةٔ تلدةرُز ُترُزتق ُأىعةؽر تلوةثلط ألنعةصفعٌ مةو ترُزتق ُخةةغ  )1.7 2.5 3.6مةغل/مةل مقثزىةر

خيدثز ُ Datura innoxiaخةغ  (1.2 2.2 3.2مةغل/مل مةك شرةِق خةرُز ىةِعٔ تلةدتشِزً يةٔ تلنفصةِّ ألدسُشٖيةٔ عةةْ
خثقٔ ترؼصت أليدثشٌٖ ب
أمث خمصِ يمثلٖر أىصٕل تلِٖزٕص يصدٖو تليصثبػ ألنِضفٌ ئ تلشول  ) 3تلْ تزشرةثع مميةِٓ يةٔ يمثلٖةر ترىةصٕل تلنةدزُض يةٔ
أُزتق ُخرُز ىِعٔ تلدتشِزً مقثزىر خرمثلٖصٌ ئ أىعؽر تلوثلط تلنعصفعر مو أُزتقَنةث ُظةؽةس خةرُز ُأُزتق ىدةثز Datura
ُ ( 1.4 5.6 innoxiaـدً/مل عةْ تلصِتلٔ ُشرِقس مميِٕةث عةةْ ىدةثز تلةدتشِزً  Datura metelتلةرٓ ظةؽل 2.2
ُُ ) 1.4ـةدً/مل عةةْ تلصةةِتلٔ ب يةٔ ـةةٖو ظةؽل يةةثلط أُزتق  Datura metelأيعةةس يمثلٖةٌ رىةةصٕل تلٖةِزٕص ُخةةةغ ) 0.9
ُـدً/مل مقثزىر خرمثلٖصٌ ئ يثلط أُزتق
 Datura innoxiaتلرٓ ظؽل يمثلٌٖ رىصٕل تلِٖزٕص مقدتزٍث ُ )0.6ـدً/مل ب
ُششٖس تلدزتظثز تلصٔ آؼستٍث تلدثـعٖو ُ Bensaddekؼنثعصٌ ُ Afsharqpuarُ )2001ؼنثعصٌ  (1997خأىٌ مةو خة ل
تىمرث تلنفصِّ ألدسُشٖئ ئ أىعؽر تلوثلط قد ٕمصّ تلْ تىمرث يمثلٖر أىصٕل تلٖةِزٕص لمةد ُؼةِف تلِٖزٕةث تلةرٓ ٕةلفٓ تلةْ
تىمرث ممدل تلنسيدثز تليثٕصسُؼٖيٌٖ ُتىمرث ينٖر تلدسُشٖو يَٖث ب ُشصرق ٍرً تليصةثبػ مةك تليصةثبػ تلنصفصةل عةَٖةث مةو قدةل
ُ Toivonenآخسُه  ) 2004ته تىمرث تىصثغ قةِٕدتز تالىدُلٌٖ ئ تلؽرُز تلشمسٕر ىدثز عٖو تلدصُه تليثمٖر ئ أُظةثط
رتبٖر مؽَصً خصستيٖص عثلٌٖ مو ُ Na2HPO4 ُ KNO3قد ٕمِف تلعدح ئ ذلك تلْ عنل أىصٕل تلِٖزٕص عةْ تظصفعثض ىقةظ
تإلىدثز ئ خرُز تليدثشثز ُٕقِ خيقل تليصسُؼٖو مو مسيدةثز تلِٖزٕةد معةل تالالىصةِىٖو ُـةثمك تالالىصِٕةك ُتظةصمدتمٌ يةٔ خيةث
تلدسُشٖو ئ خ ٕث تليدثز تليشظ عةْ ـعثج خيث تلنسيدثز تلقةِٕدٌٕ تالظثظٌٖ يَٖث
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شاكم( )3فعانُات أَاشَى انُاىرَش ( وحاذة  /يام ) فاٍ وانباذور
شكم( )2كًُت انبزوحٍُ ( يهغى  /يم ) فٍ أَسدت انكاانس
أَسدت انكانس وانبذور واألوراق نُىعٍ انذاحىرِ
واألوراق نُىعٍ انذاحىرِ
 - 2كًُت لهىَذاث انخزوبٍُ ( يهغى  /غزاو وسٌ خاف ) فٍ أَسدت انكانس وانبذور واألوراق أنُباحُّ
ششةةٖس تليصةةثبػ ألنِضةةفٌ يةةٔ تلشةةول  ) 4تلةةْ تزشرةةثع مميِٕةةث يةةٔ مفصةةِّ تالىعةةؽٌ تلنعةةصفعر مةةو أُزتق ىةةِعٔ تلةةدتشِزً مةةو
تلنسيدةةثز تلقةِٕدٕةةٌ مقثزىةةر خنفصِتٍةةث يةةٔ ترُزتق ُتلدةةرُز تليثمٖةةر يةةٔ تل ةةسُل ألطدٖمٖةةٌ ُيثىةةس تلعةةٖثفذ رىعةةؽر يةةثلط
 D.innoxiaمو قةِٕةدتز تلصةسُخٖو تلَِٖظةٖثمٖو ُتلَِٖظةٖو ) ُخةغةس  ) 0.41ُ 0.81مةغل /ةست ُشه ؼةثل عةةْ تلصةِتلٔ
 )0.58 ُ 0.64مةغل /ةست ُشه ؼةثل تلَِٖظةٖثمٖو ُتلَِٖظةٖو
مقثزىر خنفصِتٍث ئ أىعؽر يثلط تليِع ُ D.metelخةغ
) عةةْ تلصةِتلٔ ب يةٔ ـةٖو ظةؽةس ُأُزتق ُخةرُز ىةِع  D.metelشرِقةث مميِٕةث ُتضةفث يةٔ مفصِتٍةث مةو قةِٕةدتز تلصةسُخٖو
ُخةغس ئ ترُزتق  ) 0.42 ُ 0.46مةغل /ست ُشه ؼثل يَِٖظٖثمٖو ٍُِٖظٖو عةْ تلصِتلٔ ُ ئ تلدةرُز ) 0.45 ُ 0.76
مةغل /ةةست ُشه ؼةةثل يَِٖظةةٖثمٖو ٍُِٖظةةٖو عةةةْ تلصةةِتلٔ ب أمةةث ىدةةثز  D.innoxiaيةةثه مفصةةِتً مةةو قةِٕةةدتز تلصةةسُخٖو
تلَِٖظٖثمٖو ُتلَِٖظٖو ) ُخةغس ئ ترُزتق  ) 0.42ُ 0,55مةغل /ةست ُشه ؼةثل عةةْ تلصةِتلٔ ُخةغةس يةٔ تلدةرُز 0,86

البروتين(ملغم/مل)

3

Datura innoxia

6

Datura innoxia

ُ ) 0.37مةغل /ست ُشه ؼثل عةْ تلصِتلٔ ب ُمو خ ل تليصثبػ ألنِضفٌ أع ً ٕصدٖو شرِق تليةِع D.metel ُ D.innoxia
ئ مفصِتٍث مو تلنسيدثز تلقةِٕدٌٕ تالظثظٌٖ ئ أىعؽر تلوثلط ألنعصفعٌ مةو ترُزتق مةك تىمرثضةث ُتضةفث خنفصةِّ تلدةسُشٖو
ُيمثلٖةةر أىةةصٕل تلٖةةِزٕص يةةٔ ـةةٖو ـصةةل تلموةةط يةةٔ ىصةةثبػ تلدةةرُز ُترُزتق تلةةرٓ تىمرةةك مفصِتٍةةث مةةو تلنسيدةةثز تلقةِٕدٕةةٌ
تالظثظٌٖ ُتزشرمةث ُتضةفث خنفصةِّ تلدةسُشٖو ُيمثلٖةر أىةصٕل تلٖةِزٕص ٍُةرت ٕرعةس تزشرةثع ينٖةر أىةصٕل تلٖةِزٕص يةٔ خةرُز ىدثشةثز
تلدتشِزً تلرٓ ٕمنل عةْ شفِٕل تلِٖزٕث تلةْ آمِىٖةث ُيثزمثمٖةس تلصةٔ مةو شةثىَث ته شعةدظ تىصةثغ تلنسيدةثز تلقةِٕدٕةٌ يةٔ ترؼةصت
أليدثشٌٖ تليثمٖر خثزغ تلؽعل تلفةٔ ب أمةث تىمرةث مفصةِّ أىعةؽر تلوةثلط مةو أىةصٕل تلٖةِزٕص لمةد ُؼةِف تلِٖزٕةث يةٔ ُظةظ ىنةِ
تلوثلط ُخرلك الشصفتف ىعدر تالمِىٖث ُتلوثزمثمٖس ئ ترىعةؽر تليثمٖةر يةٔ ُظةظ تلينةِ ُ ٕسشرةك ممةدل تىصةثغ تلنسيدةثز تلقةِٕدٕةٌ
لمد شأظس عنةٖر تلصمةٖق تلفِٖٓ لَث ب
ُلقةد أشةثز ُ Zenkآخةسُه  ) 1977تلةةْ أه تضةثير  NH4NO3 ُ KNO3تلةْ ُظةظ ىنةِ تليدثشةةثز ٕعةدظ تىصةثغ تلمدٕةد مةةو
تلنسيدثز ُميَث تلنسيدثز تلقةِٕدٌٕ خيعدر ُ ٪80خرلك ٕنوو أه ٕعصيصػ خأىٌ مو خ ل تىمرث تلنفصِّ ألدسُشٖيةٔ يةٔ أىعةؽر
تلوثلط قد ٕمصّ تلْ تىمرث يمثلٖر أىصٕل تلِٖزٕص لمد ُؼِف تلِٖزٕث تلرٓ ٕةلفٓ تلةْ تىمرةث ممةدل تلنسيدةثز تليثٕصسُؼٖيٖةٌ
ُتىمرث ينٖر تلدسُشٖو يَٖث ب ُشصرق ٍرً تليصثبػ مةك تليصةثبػ تلنصفصةل عةَٖةث مةو قدةل ُ Toivonenآخةسُه  ) 2004تزشرةثع
تىصثغ قةِٕدتز تالىدُلٌٖ ئ تلؽرُز تلشمسٕر ىدثز عٖو تلدصُه تليثمٖر ئ أُظثط رتبٖر مؽَصً خصستيٖص عثلٌٖ مةو ُ KNO3
 Na2HPO4ب
ُقةد ٕمةةِف تلعةدح يةةٔ ذلةك تلةةْ عنةل أىةةصٕل تلٖةِزٕص عةةةْ تظةصفعثض ىقةةظ تإلىدةثز يةةٔ خةرُز تليدثشةةثز ُٕقةِ خيقةةل تليصةسُؼٖو مةةو
مسيدثز تلِٖزٕد معةل تالالىصةِىٖو ُـةثمك تالالىصِٕةك ُتظةصمدتمٌ يةٔ خيةث تلدةسُشٖو يةٔ خ ٕةث تليدةثز تليشةظ عةةْ ـعةثج خيةث
تلنسيدثز تلقةِٕدٕةٌ تالظثظةٌٖ يَٖةث ب ُيقةدته يمثلٖةر أىةصٕل تلٖةِزٕص شمصنةد عةةْ شةستيل تلنسيدةثز تلرٖيِلٖةٌ ُتلصةٔ ٕنويَةث أه شفصةل
مؽثمٖك  SHترىصٕل ُ Cifuentesآخسُه  ) 1981ب ُقد أشثز  ) Lea ,1999خثه تلِ ضٖرٌ تالظثظٌٖ رىةصٕل تلٖةِزٕص ٍةِ
شنعٖل تلِٖزٕةث تلنصوِىةر يةٔ خدتٕةر ىنةِ تليدةثز ييصٖؽةر لصفةةل تلفةثمك تالمٖيةٔ تالزؼيةٖو  Arginineتلةْ تُزىعةٖو Orinthine
خِتظطر أىصٕل  Arginaseتلرٓ ٕمنل خشول شيثظقٔ مك تلِٖزٕص تلرٓ ٕفرص شفةل تلِٖزٕث تلْ آمِىٖث ُ ٍُ CO2ةرت ٕرعةس شِتؼةد
أىصٕل تلِٖزٕص ئ ترؼصت أليدثشٌٖ تليشطر يثرُزتق أليدثشٌٖ ُخرلك شقةل عنةٖةر تلصمةٖةق تلفٖةِٓ لةنسيدةثز تلقةِٕدٕةٌ يةٔ تليدثشةثز
تليثمٖر ئ تلفقل مقسىر خونٖصَث ئ أىعؽر تلوثلط تلنعصفعر ميَث ب
ُمو خ ل ىصثبػ ٍرً تلصؽسخةر شِضةفس تالٍنٖةٌ لصزتعةر تالىعةؽٌ أليدثشٖةٌ يةٔ مؽةثل تىصةثغ ُمضةثعرر شؽنٖةك مسيدةثز تالٕةك
تلعثىِٓ ئ تالىعؽٌ ُتلم ٕث تليثمٖر خثزغ تلؽعل تلفٔ عو طسٕق فزتظر ىشثط ترىصٕنثز تلصٔ شعثٍل خشةول أظثظةٔ يةٔ عنةٖةر
تلصمةٖق تلفِٖٓ لَرً تلنسيدثز ُ ٕعصيصػ مو ٍرً تلصؽسخر ىؽثؾ شقيٖةر شزتعةر تالىعةؽٌ أليدثشٖةٌ يةٔ مؽةثل تىصةثغ ُشةستيل مسيدةثز
تالٕك تلعثىِٓ ُتـصرةثظ تالىعةؽٌ تلنصزُعةر خةثزغ تلؽعةل تلفةٔ خرمثلٖصَةث تالىصٕنٖةٌ ُشٕةثفذ عنةٖةر تلصمةٖةق تلفٖةِٓ لةنسيدةثز
تالظثظٌٖ يَٖث مك تىمرث ىشثط أىصٕل تلِٖزٕص ئ أىعؽر تلوثلط ُشٕثفذ شنعٖل تلنسيدثز تليصسُؼٖيٖةٌ يةٔ ترُظةثط تلغرتبٖةر تلةْ
ترـنث تالمٖيٌٖ ألنيشةٌ لةنسيدثز تلقةِٕدٌٕ تالظثظٌٖ ئ ىدثشثز تلدتشِزً ب
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Study of Urease Enzyme Activity in vivo and in vitro on Tropan Alkaloids production in
Datura metel linn and Datura innoxia mill

Abstract
An experiment was conducted to determine the activity of Urease enzyme in vivo and in vitro
in Leaves , Seeds of Datura metel linn and Datura innoxia mill and in leaves callus induced
from leaves by using MS medium supplemented with 2,4-D and BA at concentrations of 1 mg/L
each and to compare activity of Urease between callus, leaves and seeds in mother plant. Result
revealed that there were an decrease the activity of Urease enzyme in callus induced from leaves
compare with the activity of these enzymes in leaves and seeds in parent plant .Result also
showed the superiority of Datura innoxia on Datura metel in leaves and seeds Urease enzyme
activity . The data illustrated that the superiority of Datura metel leaves callus on leaves callus
of Datura innoxia Urease enzyme activity .Also, the alkaloids content were decrease with an
increase in enzyme activity in leaves and seeds of tow type of Datura , and the data showed that

increase of alkaloids content in callus induced from leaves and illustrated that the superiority of
Datura innoxia on Datura metel in alkaloids content .

