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 خميارة خالياادراسات بيوكيميائية وجزيئية لثالثة من األدوية المضادة لالكتئاب على 

الفصاا  تقنيااة ( باسااتخداك كاا  ماان Saccharomyces cerevisiae) الخباااز
باساتخداك  DNAمض الناوو  االكهربي للباروتين وتقنياة المضااعفة الائاوائية لل ا

RAPD-PCR 
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، رسبٌردال، سٌمبالتا، فافرٌن وهىتم استخدام ثالثة من األدوٌة المضادة لالكتئاب  فً هذه الدراسة         
خمٌرة  خالٌال DNAمض النووي اوالح ٌر فً أنماط حزم البروتٌنٌلمعرفة مدى تأثٌرها السمً على التغ وذلك

 polymorphic . وذلك باستخدام الفصل الكهربD7ًالساللة  Saccharomyces cerevisiaeالخباز 
DNA-polymerase chain reaction ألنماط حزم البروتٌنSDS-PAGE  وتفاعالت RAPD-

DNA اط حزم البروتٌن المفصولة كهربٌاً أدت المعامالت المختلفة بالعقاقٌر إلى ظهور تغٌٌرات عدٌدة فً أنم
شملت تغٌرات فً كثافة الحزم واختفاء حزم أخرى وظهور حزم جدٌدة مقارنة بالعٌنة الضابطة. أدت أٌضاً 

شملت  DNA مض النووياالمعاملة بالتركٌز العالً من العقار سٌمبالتا إلى ظهور تغٌرات فً أنماط حزم الح
ور حزم جدٌدة أما العقارٌن رٌسبٌردال وفافرٌن فلم تظهر المعاملة اختفاء حزمتٌن ولكن لم تؤدي إلى ظه

  مقارنة بالمجموعة الضابطة .   DNAبالتركٌزات العالٌة لهما أي تغٌٌر فً حزم الــ
ٌتضح من النتائج التأثٌر السمً للعقاقٌر المستخدمة فً الدراسة سواء بالنسبة للتركٌزات المستخدمة أو      

 التعرٌض .بالنسبة لفترات 
، التأثٌر السمى  DNAمضادات اإلكتئاب ، خمٌرة الخباز ، حزم الحامض النووى الـ الكلمات المفتا ية : 

 للعقاقٌر.

 
 INTRODUCTIONالمقدمة 

 
تعتبر الكثٌر من األدوٌة والعقاقٌر الكٌمٌائٌة من أهم المؤثرات التً تحدث آثاراً جانبٌة لإلنسان وهذه اآلثار      

اكها إال بعد تراكم هذه العقاقٌر واألدوٌة وتجمٌعها لتصبح سامه للخالٌا الحٌة وتعرف هذه الظاهرة ٌصعب إدر
وٌتداخل تأثٌر بعض األدوٌة مع بعضها مما ، Biological magnification بظاهرة التجمع البٌولوجً

 -بوران وابودٌه  - )هاتوج ٌؤثر سلباً على صحة اإلنسان وخاصة إذا كان المرٌض مصاباً بأكثر من مرض
 مضادات للحساسٌة ، مضادات االلتهاب، (. من العقاقٌر الشائعة االستخدام مسكنات األلم 3002

Antipyretics للحرارة  ، األدوٌة الخافضةhistamine  المضادات الحٌوٌة ،Antibiotics  والعقاقٌر
أن عقارمٌجازول ٌسبب  Poli et al.(2002) وقد وجد .Psychotherapyالمستخدمة فً العالج النفسً 

توجد عالقة بٌن الجرعة المعطاة وتلك اآلثار التدمٌرٌة حٌث ، اللٌمفاوٌة للفأر  الخالٌا DNA لــ ءأخطا
أن  keszenman et al. (2004) ولم ٌسبب حدوث أي طفرات لفطر الخمٌرة. وكذلك وجد  DNAلــ

ى حدوث تأثٌر مطفر أو ممٌت ٌتمثل فً إضعاف أو عقار البلٌوماٌسٌن المستخدم فً عالج السرطان ٌعمل عل
فً حٌن أن المعاملة المسبقة  (Saccharomyces cervisiae) خمٌرةخالٌا الفً DNA منع تكوٌن الـ 



El-Zahrany, Hind A. A. 

 284 

لخالٌا الخمٌرة بالصدمة الحرارٌة تؤدي إلى استحداث طفرات مقاومة بفعل هذا العامل المسرطن. كما أثبتت 
ساعة  32ملجم/لتروفترة تعرٌض  600بتركٌز تخدم فٌها عقار التجرٌتول( فً دراسة مس3004)الزهرانً 

. كما أظهر SDS-PAGEحدوث انخفاض فً عدد الحزم البروتٌنٌة وكثافتها بالفصل الكهربً للبروتٌنات 
الخمٌرة مما أدى إلى إحداث تغٌٌر فً أنماط حزم خالٌا العقار أن له القدرة على استحداث الطفرات فً 

أدت المعاملة باألوكسٌكام إلى انخفاض فً معدل حٌوٌة وقد المحللة بالفصل الكهربً للبروتٌنات . البروتٌن 
خالٌا خمٌرة وكان للعقار تأثٌر مطفر حٌث ظهرت الطفرة المرتدة فً التحول الجٌنً والعبور الوراثً الجسمً 

حاث الحدٌثة إلى دراسة السمٌة (. هذا وقد اتجهت األب3006 ,)القثمD7ً خمٌرة الخباز الساللة  خالٌافً 
الوراثٌة للعدٌد من األدوٌة وغٌرها من الملوثات البٌئٌة من مواد كٌمٌائٌة وأسمدة ومبٌدات وإشعاعات باستخدام 

ن استخدام أكثر من نظام ٌعطً داللة واضحة للتأثٌرات أواتضح  ، نظم حٌوٌة مختلفة منها الكائنات الدقٌقة
 .Gramatikova,1989; Salam et al.,1995; Sabir et al)ٌمٌائًالسمٌة على المستوى البٌوك

1998; Ma and Ma 1999; Thoria et al., 2002, Freeman and Hoffmann, 2007 
and George et al., 2009).  

 ،لرٌسبٌرداوهى  إلى دراسة التأثٌرالبٌوكٌمٌائً لثالثة أنواع من العقاقٌرالمضادة لالكتئاب ٌهدف هذا البحث    
وتضمنت دراسة التغٌٌر فً   Saccharomyces cervisiaeالخباز خمٌرة خالٌاعلى  فافٌرٌن،  سٌمبالتا
بعد كل  SDS protein electrophoresisحزم البروتٌن وذلك بطرٌق الفصل الكهربً للبروتٌنات أنماط 

عشوائٌة لمقاطع متباٌنة بطرٌقة المضاعفة ال DNAمض النووي االحأنماط ٌر فً ٌمعاملة ومن ثم دراسة التغ
للمعامالت األعلى تأثراً  Random amplified polymeric DNA , (RAPD)الحامض النووى, من

  .بالعقاقٌر

 
 MATERIAL AND METHODSالمواد المستخدمة و طرائق الب ث 

 
  Culture mediaبيئات الزرع المستخدمة في الدراسة  -1

 S. cerevisiae ةالخمٌر لفطر Hollander,(1973المأخوذة عن ) Zimmerman استخدمت بٌئة
فً مكان مظلم ولفترات مختلفة حسبما م °23عند درجة حرارة  cultureٌن المزرعة ض. وتم تحD7الساللة 

مل ماء مقطر  00فً  D7الخمٌرة وذلك باستخدام الساللة خالٌا تقتضٌه التجربة تم ذلك بتحضٌر معلق من 
 لضمان انتشار الخالٌا فً الماء بشكل متساو . cencopwer mixوترج جٌداً بواسطة جهاز الرج 

 -الاقاقير الطبية المستخدمة في الدراسة : -2
 :  Risperdalالريسبردا  

  Ingredientsالتركٌب الكٌمٌائً والمادة الفعالة :
 وصٌغتها البنائٌة هً : (Risperidone)المادة الفعالة هً : الرٌسبردون 

       (Hardman and Limbird, 2002) 
                           

 
 
 
 
 

 : Cymbaltaسيمبالتا 
 التركٌب الكٌمٌائً والمادة الفعالة :

 dulextine)المادة الفعالة هً : الدول وكستٌن على شكل هاٌدروكلورٌد الدول وكستٌن 
hydre chloride) : وصٌغتها البنائٌة 

                                                               
Master et al. (2003)  
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 : Faverinفافيرين        

 التركٌب الكٌمٌائً والمادة الفعالة :
 وصٌغتها البنائٌة : ( Fluvoxamine maleate)المادة الفعالة هً : فلوفوكسامٌن مالٌات 

(Master et al.,2003) 

 

 
 المااملة بالاقاقير المختلفة : -3

 ،003 ،ملجم/مل 0006 ،0004،0003،ملجم/مل 000003 ،00004 ،00003التركٌزات تم تجهٌز 
، الفافٌرٌن على التوالً. وتم ذلك بإذابة  ، السٌمبالتا ملجم / مل  للثالثة عقاقٌر وهً الرسبٌردال 002 ،002

مل  3م ٌؤخذ منه مل ماء مقطر ث 00ضعف الكمٌة المراد دراستها من الرسبٌردال ، السٌمبالتا ، الفافٌرٌن فً 
مل من 0ثم ٌسحب مقداردقٌقة  30020،40،60 هى مل ولفترات تعرٌض 3 الخمٌرةخالٌا فقط ومن معلق 

مل ماء مقطر ومعقم وترج جٌداً بهدف غسل الخالٌا وتكررعملٌة التخفٌف مره  7هذا الخلٌط وتخفف فً 
به بٌئة الكمال الصلبة وتوزع جٌداً مل من آخر تخفٌف وتضاف لطبق بتري  003 هامقدار عٌنةأخرى ثم تؤخذ 

العٌنة الضابطة ثم  منمكررات من األطباق و 3بواسطة ساق زجاجٌة معكوفة الطرف ومعقمة وٌعمل 
دقٌقة مع مراعاة رج محلول الخمٌرة والعقار طوال فترة التجربة.  30تكررعملٌة غسل الخالٌا والتخفٌف كل 

وتكررالعملٌة بنفس  .م°35ساعة عند درجة حرارة  53ة لمدة وبعد ذلك تحضن األطباق الناتجة عن التجرب
 الطرٌقة عند كل التركٌزات باستخدام العقاقٌر الثالثة قٌد الدراسة .

 -:Biochemical preparations الت ضيرات البيوكيميائية -4
معاملة ثم فصل البروتٌن من مزارع الخمٌرة ال SDS-PAGEفصل البروتٌنات الذائبة باستخدام تقنٌة  - أ

دقٌقة باإلضافة إلى  60، 30 هى زمنٌة دبالتركٌزات سابقه التحضٌر من العقاقٌر الطبٌة الثالثة وذلك لمد
 SDS-PAGE بإستخدام الماء فىالعٌنة الضابطة باستخدام طرٌقه الفصل الكهربً للبروتٌنات الذائبة 

  Laemmli,(1970)رٌقالمٌد جٌل الكتروفورٌسٌس تبعاً لطٌسٌل سلفٌت بولً اكردوصودٌوم دو
لعقار الرٌسبٌردال. والدلٌل  KDa 52, 99, 119, 208واستخدم الدلٌل البروتٌنً ذو األوزان الجزٌئٌة 

للعقارٌن السٌمبالتا KDa 28, 36, 55, 72, 95, 130,250  البروتٌنً ذو األوزان الجزٌئٌة
 والفافٌرٌن.

 :DNAالمضاعفة العشوائٌة لمقاطع متباٌنة من  - ب
Random amplified Polymorphic DNA (RAPD) 

مض النووي الجٌنومً فً فطر الخمٌرة المعاملة بعقار افً هذه التجربة استخالص الحتم 
 200عقار الفافٌرٌن بتركٌز ، ملجم / لتر  060ملجم/ لتر، عقار السٌمبالتا بتركٌز  03الرٌسبٌردال بتركٌز 

. بعد kit Qiagene العٌنة الضابطة لكل عقار باستخدام إلىفة دقٌقة باإلضا 60ملجم / لتر وذلك لمدة زمنٌة 
  DNA Polymerase Chain Reaction (RCR)ذلك تمت المضاعفة العشوائٌة لمقاطع متباٌنة من الـ

مٌكرومول من كل  3و DNA نانو غرام من الــ 00مٌكرولٌتر واستخدم 33وأجري التفاعل فً حجم نهائً 
وحدة من  002مٌكرومول من كل البوادىء و 2و (dTTP\dATP\dCTP\dGTPالنٌوكلتٌدات األربعة )

فً جهاز الدوران الحراري  Amplificationوأجرٌت عملٌة المضاعفة  Taq DNA polymeraseإنزٌم 
9700-Perkin Elmer Applied لمدة  م°72 وفق البرنامج الحراري التالً : دورة واحدة بدرجة حرارة

دقائق على حرارة  5ثم تركت العٌنات لمدة ، م لمدة دقٌقة واحدة °53ٌقة واحدة ، م لمدة دق°24ثانٌة ،  20
 .م53°

 

 RESULTS AND DISCUSSIONالنتائج والمناقئة 
 

-SDS باسااتخداك تقنيااة S.cerevisiaeلتغيياار فااي طنماااط  اازك البااروتين المفصااولة ماان فطاار الخمياارة ا .1
PAGE : 

سححبٌردال ، السححٌمبالتا ، والفححافٌرٌن المسححتخدمة فححً الدراسححة ٌتضححح تححأثٌر العقححاقٌر الطبٌححة الثالثححة الرٌ
 ، لملجم/مححححححححح00003، 00004 ،00003عنحححححححححد التركٌحححححححححزات  S. cerevisiae علحححححححححى فطحححححححححر الخمٌحححححححححرة

عنحد الفتحرات  -التحوالًعلحى  -الخمٌحرة خالٌا ملجم/لتر من معلق 002 0,2 ،0,3،/مل ملجم0004،0003،0006

cF3 322 )( OCHCHC 

22 )( NHCHON 
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ث تغٌحرات فحً أنمحاط ححزم البحروتٌن عنحد اححدإلحة بالعقحاقٌر الثالثحة إلحى دقٌقه. حٌحث أدت المعام 60030الزمنٌة 
كان أهمها أختفاء بعض الحزم ، ظهور حزم جدٌدة ، زٌادة أو نقص فً كثافحة بعحض  ،مقارنتها بالعٌنة الضابطة

ه. وقحد زمحن التعحرٌض لحفحى تعتمد على الزٌادة فً التركٌزات المسحتخدمة أو  روتٌنٌة وهذه التغٌرات البالحزم ال
للعقححححاقٌر  KDa 34،23020أدت المعححححامالت إلححححى اختفححححاء بعححححض الحححححزم البروتٌنٌححححة ذات األوزان الجزٌئٌححححة 

)األشحححكال  SDS-PAGEبعحححد فصحححلها باسحححتخدام تقنٌحححة  -علحححى التحححوالً-الرٌسحححبٌردال ، السحححٌمبالتا والفحححافٌرٌن 
20300.) 

والمتضااع   S.cerevisiaeرة المفصاو  مان فطارة الخميا DNAمض الناوو  االتغير في طنماط  ازك ال ا .2
 Random amplified polymorphic DNA: (RAPD)باستخداك تقنية 

الرٌسبٌردال ، سٌمبالتا ، الفافٌرٌن باستخدام : تأثٌر العقاقٌر الطبٌة الثالثة 40302توضح األشكال      
 خالٌا /مل من معلقملجم 002،ملجم/مل0,06 ،/ململجم 00003التركٌزات العالٌة المستخدمة فً الدراسة )

( تأثٌر 2ٌوضح الشكل ) ، S. cerevisiae خمٌرة خالٌادقٌقة وذلك عند تطبٌقها على  60الخمٌرة( ولمدة 
عند مقارنتها بالعٌنة  DNAأدى إلى حدوث تغٌرات فً حزم  الذىعلى خالٌا الخمٌرة وعقار الرٌسبٌردال 

الحزم لمعاملة العٌنة الضابطة ٌتراوح  دبوادئ وعد 3 الضابطة. وكان عدد البوادئ المستخدمة فً هذه المعاملة
حٌث أظهر البادئ  (bp)زوج قاعدي  0770-355بٌن  حزم بأوزان جزٌئٌة تراوحت ما 3-0بٌن ما 

OPE6  ًزوج قاعدي  277حزمة ذات وزن جزٌئ(bp) لم تكن موجودة فً العٌنة الضابطة أما البادئ 
op09  3060 : هى أوزانها الجزٌئٌة ،ت موجودة فً العٌنة الضابطة فقد تسبب فً اختفاء أربع حزم كان ,
عند مقارنتها  DNAحزم  فىٌرات ٌوقد أدت المعاملة بعقار سٌمبالتا إلى حدوث تغ733 , 324, 0434

بوادىء وعدد الحزم لمعاملة العٌنة  3بالعٌنة الضابطة وكان عدد البوادىء المستخدمة فً هذه المعاملة 
عدد تراوح و (bp)زوج قاعدي 026-0470بٌن  بأوزان جزٌئٌة تراوحت ما 6-3بٌن ا مالضابطة ٌتراوح 

 DNAاختفاء حزمتٌن من  OPF6البادئ  قد أظهرحزمة و 5-3بٌن  العقار مابلمعاملة ا الناتج عن الحزم
فقد أظهر اختفاء حزمتٌن أوزانها الجزٌئٌة OPE2  زوج قاعدي أما البادئ 202،304جزٌئٌة الأوزانها 
جودة لم تكن مو (bp)قاعدي  473،724وأظهر حزمتٌن ذات وزن جزٌئً  (bp)زوج قاعدي  337،423

 DNAتأثٌر عقار الفافٌرٌن على األوزان الجزٌئٌة لحزم  4ٌوضح شكل .(3فً العٌنة الضابطة ) شكل 
من لجم/مل م002بعد معاملتها بالتركٌز RAPDخمٌرة الخباز بعد فصلها باستخدام تقنٌة خالٌا  المتضاعف فً

عند مقارنتها   DNAحزم الــأنماط دقٌقة. وأدى العقار إلى حدوث تغٌرات فً  60لمدة  الخمٌرةخالٌا معلق 
 (bp)زوج قاعدي  0635-323بٌن  حزم بأوزان جزٌئٌة تراوحت ما 4-0بٌن  بالعٌنة الضابطة ٌتراوح ما

 0635-323بٌن بأوزان جزٌئٌة تراوحت ما حزم 4-0بٌن  العقار تراوح مابلمعاملة الناتج عن اوعدد الحزم 
زوج  0307وزنها الجزٌئً   DNAقد أظهر اختفاء حزمة من الــ (OPF6) وكان البادئ (bp)زوج قاعدي 

لم تكن موجودة  فً العٌنة الضابطة  (bp)زوج قاعدي  0363وأظهر حزمة ذات وزن جزٌئً  (bp)قاعدي 
.  

خالٌا تأثٌر سمً على  أوضحت ٌرالرٌسبٌردال ، سٌمبالتا ، فافٌرٌندلت النتائج المتحصل علٌها أن عقاق      
أو البروتٌن عن طرٌق تثبٌط  DNA , RNA تمثل ذلك فً التأثٌرات السامة على المادة الوراثٌة  دالخمٌرة وق

 مع مافق هذه النتائج تتمحتواها وكمٌتها فً الخلٌة مما ٌؤدي إلى انعدام الحٌوٌة حٌث  منتكوٌنها أو التقلٌل 
 ,.Kurtzman et al. (1980), : Staunton and Graffney, (1998), Poli et alوجده كل من

المستخدم فً عالج Bleomycin إلى ان عقار  Keszenman  et al., (2004)توصل  و .(2002)
ٌر وقد ٌكون تأثٌر العقاق .S. cerevisiaeفً خمٌرة   DNAالسرطان ٌعمل على أضعاف أو منع تكوٌن الــ

المستخدمة نتٌجة التأثٌر السام أو المطفر على المادة الوراثٌة وبالتالً على خالٌا الكائن الحً ككل مما ٌشمل 
 .Sالخمٌرة خالٌا  ومما ٌؤٌد هذه النتٌجة أن معاملة ،   DNAتكوٌن الـفى  جٌنٌة وعٌوب طفرات حدوث 

cerevisiae 4 ببعض المواد المطفرة مثل-NQO سٌتوعقار المٌثوترك(MTX)   ،AMP  قد 304بتركٌز 
 Angela and وجده كل من : هذه النتائج مع ماتتفق ،  المذكورةأدى إلى حدوث التغٌرات الوراثٌة 

Rodolf, (1995); Molina et al.(1993); Baleiras et al. (1996); Masneuf et al., 
(1996) and Fermadez- Espinar et al., (2000) للساللة  وقد أدت المعاملةD5  للخمٌرة إلى

( Latouche et al.,1997 and Lavallee et al., 1994) حدوث طفرات العبور الوراثً الجسمً 
كما أن الفٌنٌبراثرٌن استحدث مستوى ضعٌف من التحول الجٌنً  نتٌجة المعاملة بالعقاقٌر المضادة للسرطان

وقد تكون الجرعة . S.cerevisiae (El-Adway et al., 1988) خمٌرةخالٌا الالمرتدة فً  اتوالطفر
حٌث وجد أن زٌادة الجرعة من مبٌد ، المستخدمة من العقاقٌرهً السبب فً استحداث التغٌرات الوراثٌة 

 وكان تأثٌر S. cerevisiaeتسببت فً زٌادة التغٌرات الوراثٌة فً ثالث سالالت من الخمٌرة  قد المالثٌون
dimethylamine ( (DMA  ساللة الساماً علىD7  منS. cerevisiae  ًحٌث وجد أن له نشاط جٌن
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وقد أدت المعاملة بالعقاقٌر الثالثة (Galli et al.,1993). ٌتمثل فً حدوث التحول الجٌنً والطفرة المرتدة 
نة تغٌرات فً أنماط حزم البروتٌن مقار إحداث رٌسبٌردال ، سٌمبالتا ، فافٌرٌن بالتركٌزات المختلفة إلى

تغٌرات فً كثافة إحداث بالعٌنات الضابطة وقد شملت هذه التغٌرات ظهور حزم جدٌدة أو اختفاء حزم أخرى و
مض افً أنماط حزم الححداث تغٌٌرإألعلى للعقاقٌر إلى بالتركٌزات احزم البروتٌن وكذلك أدت المعاملة 

دٌدة مقارنة بالعٌنات الضابطة المتضاعف وشملت هذه التغٌرات اختفاء حزم أو ظهور حزم ج DNAالنووي 
 ,.Qari, (2008), Vytautus et al., (2008); Taspinar et al :  من لك وجده وهذا ٌتفق مع ما

وإثبات قدرة هذه  S. cerevisiaeخمٌرة الخباز  خالٌامما ٌؤكد التأثٌر السمً لهذه العقاقٌرعلى  (2009)
  -: ٌلى ماد التعرض لها. وٌستنتج من هذا البحث عن ىالتركٌب الوراثفى ر ٌتغٌإحداث العقاقٌرعلى 

دقٌقة إلى ظهور  60، 30العقاقٌر الثالثة ولمدد زمنٌة بالتركٌزات المختلفة من الخمٌرة  خالٌاعاملة مأدت      
وتمثلت هذه التغٌرات فً  SDS-PAGEتغٌرات عدٌدة فً أنماط حزم البروتٌن المفصولة كهربٌاً بتقنٌة 

كثافة الحزم البروتٌنٌة مقارنة بالعٌنة ونسب ى ف زٌادة أو نقصان  ،اختفاء حزم بروتٌنٌة ، ظهور حزم جدٌدة 
 الضابطة . 

دقٌقة إلى ظهور تغٌرات  60 وصلت إلى أدت المعامالت بالتركٌز األعلى من العقاقٌر المستخدمة ولمدد زمنٌة
  تضاعف باستخدام تقنٌةالخمٌرة والم خالٌاالمفصولة من  DNAمض النووي افً أنماط حزم الح

RAPD وتمثلت فً اختفاء حزم منDNA  .وظهور حزم جدٌدة مقارنة بالعٌنة الضابطة 
 
 
 
 
 
 
 
 

 S. cerevisiae   الخباز ةخمير خاليامن كهربيا  ة زك البروتين المفصولطنماط يرات فى يالتغ .1ئك  
 .مااملتها باقار الريسبردا  باد

(Mالدلي  البروتينى )             (Cالاينة الضابطة ) 
 دقيقة. 20ملجك/م  لمدة  0.002( : تركيز 1الامود )
 دقيقة. 80ملجك/م  لمدة  00002( : تركيز 2الامود )
 دقيقة. 20ملجك/م  لمدة  00006( : تركيز 3الامود )
 دقيقة. 80ملجك/م  لمدة  00006( : تركيز 4الامود )
  دقيقة. 20ملجك/م  لمدة  00012( : تركيز 5الامود )

( : تركيز 6الامود )
ملجك/م   00012
 دقيقة. 80لمدة 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 S. cerevisiae   الخباز ةكهربيا من خاليا خمير ةالتغييرات فى طنماط  زك البروتين المفصول .2ئك  

 .مااملتها باقار سيمبالتا باد
(Mالدلي  البروتينى ) 
(Cالاينة الضابطة ) 

 دقيقة. 20ك/م  لمدة ملج 0006( : تركيز 1الامود )
 دقيقة. 80ملجك/م  لمدة  0006( : تركيز 2الامود )
 دقيقة. 20ملجك/م  لمدة  0012( : تركيز 3الامود )
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 دقيقة. 80ملجك/م  لمدة  0012( : تركيز 4الامود )
 دقيقة. 20ملجك/م  لمدة  0018( : تركيز 5الامود )
 دقيقة 80ملجك/م  لمدة  0018( : تركيز 6الامود )

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 S. cerevisiae   الخباز ةكهربيا من خاليا خمير ةفى طنماط  زك البروتين المفصولرات يالتغي .3ئك  

 .مااملتها باقار الفافريين باد
(Mالدلي  البروتينى ) 
(Cالاينة الضابطة ) 

 دقيقة. 20ملجك/م  لمدة  0.2( : تركيز 1الامود )
 دقيقة. 80ملجك/م  لمدة  0.2( : تركيز 2الامود )
 دقيقة. 20ملجك/م  لمدة  003( : تركيز 3الامود )
 دقيقة. 80ملجك/م  لمدة  003( : تركيز 4الامود )
 دقيقة. 20ملجك/م  لمدة  004( : تركيز 5الامود )
 دقيقة 80ملجك/م  لمدة  004( : تركيز 6الامود )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ةخمير خاليامن  كهربياالمتضاع  و المفصولة  DNAووى مض النا زك ال طنماط رات فى يالتغي .4ئك  

 80ملجك/م  ولمدة  00012باد مااملتها باقار الريسبردا  بتركيز   S. cerevisiae زاالخب
 دقيقة.

(M)    100الدلي  القياسىpb Ladder 

 OP E6(: الاينة الضابطة للبادىء 1الامود )
 OP E6(: الاينة الضابطة 2الامود )
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 OP O9(: الاينة الضابطة للبادىء 3الامود )
 OP O9(: الاينة الضابطة 4الامود )
 OP F6(: الاينة الضابطة للبادىء 5الامود )
 OP F6(: الاينة الضابطة 6الامود )
 OP A5(: الاينة الضابطة للبادىء 7الامود )
 OP A5(: الاينة الضابطة 8الامود )
 OP O2(: الاينة الضابطة للبادىء 9الامود )

 OP O2(: الاينة الضابطة 10امود )ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خميرة  خاليامن ربيا هكالمتضاع  و المفصولة  DNAمض النووى اال   زكطنماط يرات فى يلتغ. ا5ئك  
 80ملجك/م  ولمدة  000018مااملتها باقار السيمبالتا بتركيز  باد S. cerevisiae الخباز
 دقيقة.

(M)    100الدلي  القياسىpb Ladder 

   OP E6(: الاينة الضابطة للبادىء 1الامود )
   OP E6(: الاينة الضابطة 2الامود )
      OP O9(: الاينة الضابطة للبادىء 3الامود )
   OP O9(: الاينة الضابطة 4الامود )
      OP F6(: الاينة الضابطة للبادىء 5الامود )
   OP F6(: الاينة الضابطة 6الامود )
      OP E2نة الضابطة للبادىء (: الاي7الامود )
   OP E2(: الاينة الضابطة 8الامود )
     OP E20(: الاينة الضابطة للبادىء 9الامود )
   OP E20(: الاينة الضابطة 10الامود )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

من خاليا خميره كهربيا المتضاع  و المفصولة  DNA زك ال امض النووى طنماط  فى التغييرات .6ئك  
 دقيقة. 80ملجك/م  ولمدة  0 .4بتركيز  الفافريينمااملتها باقار  باد S. cerevisiae الخباز

(M)    100الدلي  القياسىpb Ladder 

   OP A11(: الاينة الضابطة للبادىء 1الامود )
   OP A11(: الاينة الضابطة 2الامود )
   OP B18(: الاينة الضابطة للبادىء 3الامود )
   OP B18الضابطة (: الاينة 4الامود )
   OP F6(: الاينة الضابطة للبادىء 5الامود )
   OP F6(: الاينة الضابطة 6الامود )
   OP G17(: الاينة الضابطة للبادىء 7الامود )
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   OP G17(: الاينة الضابطة 8الامود )
   OP Z13(: الاينة الضابطة للبادىء 9الامود )
   OP Z13(: الاينة الضابطة 10الامود )
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ABSTRACT 
 

      In this study, three anti-depression drugs (Ersberdal, Sambalta, Vavrin) were used 
to determine their toxic effect on protein pattern and DNA in baker's yeast 
(Saccharomyces cerevisiae, strain D7), using polymerase Chain reaction PAGE/SDS 
and RAPD-DNA techniques. Different treatments resulted several changes in protein 
bands as compared to the control. The higher concentration of Sambalta resulted to 
disappeared of two DNA bands whereas, the same concentrations of Ersberdal and 
Vavrin didn’t appeared any changes in DNA bands as compared to the control 
sample. The results showed toxic effects of drugs used in this study for the 
concentrations or for periods of exposed. 
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