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  الخ�صة

-Bt )  (الخ!ام  للمبي!د الحي!وي لخلوي والوراثيھدفت الدراسة الى الكشف عن التأثير السمي ا     
ASF-1  بكتري!ا والمتمثل بعالق س!بوراتBacillus thuringiensis ، بطريق!ة التغذي!ة المعط!ى و

للعق!!!!!!!!!!ار المس!!!!!!!!!!رطن سايكلوفوس!!!!!!!!!!فوأمايد تثب!!!!!!!!!!يط الفع!!!!!!!!!!ل التطفي!!!!!!!!!!ري  ،على الفموي!!!!!!!!!!ة
Cyclophosphoamide(CFA)  الفئ!ران المختبري!ة ف!ي ) خ,يا نق!ي العظ!م(الخ,يا الجسمية  في

Mus musculus   .مؤش!ر ا0نقس!ام الخيط!ي للخ,ي!ا  لتحدي!دالتحل!ي,ت الوراثي!ة الخلوي!ة  اعتم!دت
 . التغي!رات الكروموس!وميةو ,الجسمية وتشكيل النوى الصغيرة والتجمع المركزي للكروموسومات 

لكفاءة التثبيطي!ة ااظھرت النتائج كما .   للمبيد السمية والتطفيريةلقد أظھرت النتائج أنعدام التأثيرات 
العليق!ة الحاوي!ة عل!ى  تن!اولقب!ل  CFA الت!أثيرات الس!مية والتطفيري!ة للعق!ار لخف!ضللمبيد الحي!وي 
  .  المبيد الحيوي

Evaluation of Some Cytogenetic Effects of Bt.ASF.1 in 
Lab.mice 

 
Abstract 
    This study was amid to detection the genotoxicity ffect of biocide (Bt-ASF-1) 
producing from Bacillus thuringiensis ( by oral nutrition ) in inhibition of the 
Cyclophosphoamide drug in mice (Mus musculus) . Cytogenetical tests were used 
to determination of the mitotic index ,micronuclei , chromosomal central 
association and chromosomal aberration . The results revealed the absence of 
toxicity and mutagenicity effects of biocide and its inhibition efficiency to prevent  
the toxicity and mutagenicity effects of CFA drug before  feeding with biocide . 
Keywords : Genotoxic effects of Bt-ASF-1                     

 
 المقدمة  -1  

المبي���دات الحيوي���ة ھ���ي منتج���ات مص���درھا       
احياء مجھري�ة ذات قابلي�ة عل�ى الفت�ك بالحش�رات 

. الض����ارة الت����ي تص����يب المحاص����يل الزراعي����ة 
ويس���تخدم المبي���د الحي���وي ف���ي الوق���ت الحاض���ر 

ن المبي�دات الكيميائي�ة ذات وبتزايد كبديل جدي�د ع�
يس���تخدم   . ا;ث���ر الض���ار عل���ى ا;نس���ان والبيئ���ة 

 .Bبكتري��ا  همص��درال��ذي و Btالمبي��د الحي��وي 
thuringiensis  ف��ي مكافح��ة العدي��د م��ن عوائ��ل

يعم���ل  .الحش���رات الحرش���فية وغمدي���ة ا@جنح���ة 
الحش���رات ذات ا@مع���اء عل���ى   الحي���وي  المبي���د

 ھو الح�ال بالنس�بةكما   القاعدية  وليس الحامضية
 لذلك أشارت . للنبات والحيوانات في سلم التطور 

جميع الدراسات الطبية و  التطبيقية والنوعية ال�ى 
ع�دم ت�أثيرة عل�ى ا@نس��ان عن�د تناول�ه ع�ن طري��ق 

مايكروغم من المبي�د الج�اف  1الفم ، بينما نجد أن 
للحش�رات  غم من اليرقات الجاف�ة1 يؤدي الى قتل

  . ]1[ ة ا;معاءالحرشفية قاعدي
بين����ت دراس����ات مح����ددة ج����دآ ال����ى ان النت����ائج   

المختبرية لفح�ص دور المبي�د ف�ي معالج�ة ح�ا;ت 
     أعط��ت نت��ائج أولي��ة مش��جعة بع��ض الس��رطانات

ولغرض التوسع في الدراسة فقد ت�م أختي�ار . ] 2[
المبيد الحيوي المنتج في مختبر المش�اريع البحثي�ة 

  .ھذا الغرض في فرع التقنيات ا@حيائية ل
  المواد وطرائق العمل -2
  :  (Bt-ASF-1)المبيد الحيوي  -1 -2
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-Btت���م أج���راء التق���يم الحي���وي للمبي���د            
ASF-1  المجھ��ز م��ن مختب��ر المش��اريع البحثي��ة

قس���م العل���وم  / الت���ابع لف���رع التقني���ات ا@حيائي���ة
وتضمنت المادة . الجامعة التكنولوجية  / التطبيقية

س�������بورات بكتري�������ا معل�������ق ي�������د للمبالفعال�������ة 
B.thuringiensis    المعزولة والمشخصة محليآ

ل ل��ومح ف��ي م��ل / س��بور  X 1.0 810وبع��دد 
  . [3]ملحي فسيولوجي  

  تحضير عليقة التغذية -2-2
خاص��ة )   Pellets(  جاف��ةوھ��ي عليق��ة تغذي��ة 

 .مجھزة من مختبرات الصحة المركزي�ة  فئرانبال
  :وقسمت حسب المعام[ت وكما يلي

ب���دون أض���افة المبي���د الحي���وي جاف���ة عليق���ة  -أ  
 Negative) (   س��يطرة س��البةاس��تخدمت ك

control)  .   
 )   Pellets(جاف��ة خاص��ة ب��الفئران  عليق��ة - ب 

 10x17المبيد الحيوي بعدد سبورات مضاف اليھا
   .عليقة  غم/  

تم أجراء اض�افة ع�الق الس�بورات بطريق�ة ال�رش 
ق��ة م��ع الم��زج الجي��د ف��ي حاوي��ة مغلالعليق��ة عل��ى 

ت�م وض�ع  .لضمان توزيع الع�الق بش�كل متس�اوي 
الع[ئ���ق الغذائي���ة ف���ي أقف���اص الفئ���ران وحس���ب 

  . المعام[ت ال[حقة 
 Balb/cأس���تخدمت فئ���ران مختبري���ة  ض���رب   

مختب��رات الص��حة / ت الحي��واني ي��م��ن الب مجھ��زة
أس�بوع وبمع�دل  15-12بغ�داد بعم�رفي المركزية 

ف�أرآ ) 25(ي التجرب�ة أس�تخدمت ف� .غم  25وزن 
  :وزعت بالشكل التالي مجاميع خمسة قسمت الى

العليق��ة أعطي��ت ) فئ��ران 5(المجموع��ة ا@ول��ى -1
  . أستعملت كسيطرة سالبة ووالماء 

غ���ذيت بعليق���ة  )فئ���ران 5(المجموع���ة الثاني���ة  -2
 710x1 على المبيد الحيوي بعدد سبورات  ةحاوي

س�يطرة تمث�ل وغم عليقة جاف�ة خاص�ة ب�الفئران / 
  .  ) 1( رقم  موجبة

 0.002حقن�ت ب�ـ ) فئ�ران5 (المجموعة الثالثة  -3
لم���رة  Cyclophosphoamideكغ���م م���ن /ملغ���م

تح���ت الغش���اء البريت���وني والت���ي ع���دت  واح���دة 
  ) . 2(كسيطرة موجبة رقم 

ت��م تغ��ذيتھا  ) فئ��ران 5( الرابع��ة المجموع��ة   -4
غ��م  /س��بور  710x1عليقة جاف��ة حاوي��ة عل��ى ب��ـ

عن طريق الفم يوميآ لمدة أس�بوع قب�ل افة جعليقة 
 اءج����رت����م ا. عق����ار سايكلوفوس����فوأمايد الحق����ن  ب

  .بعد تشريح الفئران  الثامنالفحص بعد اليوم 
جرع�ت أيض�آ ) فئ�ران 5( خامس�ةالمجموعة ال -5
غ�م عليق�ة تغذي�ة بع�د حق�ن / س�بورx 1 10 7  ب�ـ

عق��ار السايكلوفوس��فوأمايد مباش��رة وترك��ت لم��دة 
  .م تشريحھا بعد ذلكسبعة أيام ت

لحصول على كروموسومات خ[ي�ا نق�ي العظ�م ول
، وبع�د تحض�ير الش�رائح ت�م ] 4[ أعتمدت طريق�ة

ج���رى حس���اب  .] 5[  اكم���ز بص���بغة  تص���بيغھا
     وفق المعادلة التالية الخيطيمعامل ا@نقسام 

  عدد الخ[يا المنقسمة              
MI =_______________X    100     

 لعدد الكلي للخ[ياا        
  )المنقسمة وغير والمنقسمة (       

جرى حساب تشكيل النوى الصغيرة مع أج�راء    
، وت���م حس���اب  ]6[ بع���ض التح���ويرات البس���يطة

النس��بة المئوي��ة لتش��كيل الن��وى الص��غيرة والتجم��ع 
وج��ود أكث��ر م��ن خليت��ين ف��ي (المرك��زي للخ[ي��ا 

خلي��ة، وحس��بت التغي��رات  100ف��ي) موق��ع مع��ين
ممثل���ة بالكس���ر الكروموس���ومي (روموس���ومية الك

 100ف�ي ) والكروماتيدي والقط�ع الكروموس�ومية
 20خلي��ة ف��ي الط��ور ا@س��توائي والحاوي��ة عل��ى 

  زوج من الكروموسومات والمفص�ولة بش�كل جي�د
]7. [  
عل��ى وف��ق  .S.P.S.Sأعتم��د النظ��ام ا@حص��ائي  

النم�����وذج ا@حص�����ائي لتحلي�����ل التب�����اين بأتج�����اه 
نم�����ا قورن�����ت المع�����د;ت ، بي ANOVAواح�����د

 LSDالمختلفة بأستخدام طريقة أقل فرق معن�وي 
، @يج��اد أھ�م الف��روق %5وعل�ى مس��توى معنوي�ة 

  . ]8[المعام[ت   بين
  النتائج والمناقشة -3
  أختبار مؤشر انقسام الخ'يا -3-1

حص���ول تثب���يط ف���ي ) 1(يتض���ح م���ن ج���دول     
 Somatic cellsمعامل أنقسام الخ[ي�ا الجس�مية 

 Bone marrowأخوذة م���ن نخ���اع العظ���مالم���
المعاملة بعقار  ) 2(رقم  لفئران السيطرة الموجبة

السايكلوفوس����فوأمايد مقارن����ة بفئ����ران الس����يطرة 
اللت�ان ) 1(والموجب�ة رق�م  )غي�ر المعامل�ة(السالبة

وق�د  .كانتا متطابقتان في نتائج التشريح والفحص 
ب���ين أك���د تحلي���ل التب���اين وج���ود ف���رق معن���وي 

        عن�د مس�توى  والسالبة ) 1(اموجبة السيطرة 
p<0.05 1(وكذلك الحال بين السيطرة الموجب�ة (

معروف كمضاد لiورام  CFAأن عقار ) . 2(و 
كون���ه يق���وم بتفتي���ت ھيكلي���ة الح���امض الن���ووي 

ويؤثر على أغلب العمليات ا@يضية ,  DNAالدنا
داخ��ل الخلي���ة وبالت���الي يوق���ف فعالي���ات ا@نقس���ام 

د ي�ؤدي ال�ى خل�ل ف�ي تركي�ب خي�وط أو قالخلوي 
بتأثيرة على    Spindle microtubulesالمغزل

أنزيم�ات على او ق�د ي�ؤثر Tubulinsالبروتينات 
 )DNA)  DNApolymerasesبلم������رة ال������دنا

وبالتالي توقف عمليات ا@نقسام الخلوي لذا يعتبر 
 م����ن الم����واد ذات القابلي����ة الس����مية الخلوي����ة 

Cytotoxic ]9 ،10  ،11 [ .      
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المبي�د ببعليق�ة جاف�ة ملوث�ة الفئ�ران تغذي�ة أما عند 
 1س�بوراتبعدد   Bt-ASF-1 الحيوي البكتيري

710 x قبل تجريعھ�ا أيام  7لمدة   غم عليقة/سبور
قيم��ة ) p<0.05( فأن��ه رف��ع معنوي��آ CFAالعق��ار

رق��م  مقارن��ة بالس��يطرة الموجب��ة مؤش��ر ا@نقس��ام
وي في حين ل�م ي[ح�ظ وج�ود أخ�ت[ف معن� . )2(

المجرع��ة  ف��ي مؤشرأنقس��ام الخ[ي��ا ف��ي الفئ��ران
ھ�ا بع�د التجريع  فمويا م�ع العليق�ة  بالمبيد الحيوي

  .  CFAعقار
  تشكيل النوى الصغيرة – 3-2
لتشكيل الن�وى  النسبة المئوية  )1(جدول يظھر ال 

لك�ل م��ن فئ��ران ف�ي خ[ي��ا نخ�اع عظ�م الالص�غيرة 
م[ت والمع�ا 2 -رق�م  السالبة والموجب�ة(السيطرة 

ف���ي مع���دل  )  p<0.05( اذ ظھ���ر وج���ود زي���ادة 
الفئران المعامل�ة بعق�ار تشكيل النوى الصغيرة في 

CFA  1-قياس���ا بالس���يطرة الس���البة والموجب���ة   )
) p<0.05(وس��جل أنخف��اض معن��وي )  1-ش��كل 

ف��ي نس��به تش��كيل الن��وى الص��غيرة ف��ي المجموع��ة 
ف��ي ح��ين ل��م تظھ��ر ف��روق معنوي��ة ف��ي   الرابع��ة 

الخامس�ة  ل النوى الصغيرة للمجموع�ة نسبة تشكي
في ح�ين  ،   2-قياسآ بمجموعة السيطرة الموجبة 

أرتفاع���آ معن���وي  الخامس���ةأظھ���رت المجموع���ة 
)p<0.05 ( مقارن����ة بالعين����ة القياس����ية الس����يطرة

  .  1-والموجبة السالبة
  التجمع المركزي للكروموسومات - 3-3

مع��دل تجم��ع المرك��زي  )1(يوض��ح الج��دول     
وس��ومات ف��ي خ[ي��ا نخ��اع عظ��م  الفئ��ران للكروم

، أذ )   2و 1( الس�����يطرة  الس�����البة  و الموجب�����ة 
ي[ح��ظ حص��ول زي��ادة ف��ي مع��دل ح��ا;ت التجم��ع 
   المركزي mكث�ر م�ن خليت�ين ف�ي الخ[ي�ا الجس�مية

)    p<0.05 (ب�أخت[ف معن�وي )  نخ�اع العظ�م (
، ف��ي ح��ين    2-ب��ين الس��يطرة الس��البة والموجب��ة 

في التأثير ) p>0.05(غير معنوي ظھر أنخفاض 
ف���ي حال���ة أعط���اء العليق���ة  CFAالس���لبي للعق���ار

المعاملة بالمبيد الحيوي البكتيري قبل وبعد أعطاء 
  .  2-بالسيطرة الموجبة مقارنة  CFAالعقار

  التغيرات الكروموسومية – 3-4
بالمبي��د  الفئ��ران  لتحدي��د مق��دار ت��أثير معامل��ة      

الحي�����وي البكتي�����ري أج�����ري أختب�����ار التغي�����رات 
 nالكروموسومية لخ[ي�ا نخ�اع عظ�م الفئ�ران مم�ث

الكس����رالكروماتيدي والكروموس����ومي والقط����ع (
، فق��د  أظھ��ر ج��دول ) 2-ش��كل( الكروموس��ومية 

على أس�تحثاث  CFAقابلية عالية للعقار ) 2(رقم 
التغيرات الكروموسومية مقارنة مما ھو علي�ه ف�ي 

فئ����ران غي����ر المعامل����ة ف����ي الس����يطرة الس����البة ال
والت�ي تمث�ل الحال�ة الطبيعي�ة  )  1( والموجبة رق�م 

لقد أشارت نتائج المقارنة بينھما الى وجود ف�رق . 
، ف�ي ح�ين ن�تج   0.05معنوي بمستوى  أقل م�ن  

  810x1م�ن تغذي��ة الفئ��ران عليق��ة تحت�وي تركي��ز
أي��ام قب��ل التجري��ع  7غ��م عليق��ة لم��دة 10/ س��بور

ادى الى أنخفاض معنوي في نس�بة ظھ�ور  العقارب
الكس������ر (التغي������رات الكروموس������ومية ممثل������ة  

الكروموس����ومي والكس����ر الكروماتي����دي والقط����ع 
رق��م  قياس��آ بالس��يطرة الموجب��ة )الكروموس��ومية 

، واظھ���رت تغذي���ة الفئ���ران بعليق���ة تحت���وي  )2(
غم عليقة تغذية من المبيد / سبور  710x1تركيز  

غي�ر (أنخفاض   CFAيعھا عقارالحيوي بعد تجر
النس�����بة المئوي�����ة لظھ�����ور التغي�����رات ) معن�����وي

الكروموس��ومية ، لكنھ��ا ل��م تص��ل ال��ى المس��توى 
 مقارن�ة بالس�يطرة الموجب�ة الكسر الكروموس�ومي

 .)  لوح�دة CFAالفئران المعاملة بعق�ار( )2(رقم 
قبل او بع�د  في العليقة  وحول تأثير المبيد الحيوي

العليق��ة المعامل��ة بالمبي��د  نف��ا CFAعق��ارط��اء العا
ال�ى حماي�ة عملي�ة ا@نقس�ام  تالحيوي البكتيري اد

 CFAالخلوي وأنخفاض ت�أثير العق�ار المس�رطن 
م����ن خ����[ل أنخف����اض تش����كيل الن����وى الص����غيرة 
وأنخف���������اض ظھ���������ور التجم���������ع المرك���������زي 
للكروموسومات وكذلك أنخفاض مع�دل التغي�رات 

 كم����ا ي[ح���ظ ان فعاليةالمبي����دو. الكروموس���ومية 
الحي��وي التثبيطي��ة ف��ي العليق��ة المس��تخدمة أعط��ت 
نت����ائج مش����جعة عن����د أس����تعمالھا قب����ل المطف����ر 

وكانت أفضل من فعاليتھا عن�د  CFAوالمسرطن 
أستعمالھا بعد العقار، لذا يمك�ن أن تص�نف كعام�ل 
مض��������اد للتطفي��������ر داخ��������ل الخلي��������ة الحي��������ة 

Bioantimutagen  وھ��ذا يتف��ق م��ع ماوج��ده ك��ل
النتائج أن المبي�د الحي�وي  لقد بينت . ]12[و] 11[

ل�م يظھ�ر    B.thuringiensisالمن�تج م�ن بكتري�ا
أي تأثير مسرطن على الفئران عند تغذيتھا بأعداد 
عالي��ة م��ن الس��بورات أوأس��تخدام تراكي��ز وص��لت 

كغم ولفترات تغذية طويلة وھ�ذا /ملغم 24000الى
كم�ا  .] 13[ماأكدته جمي�ع المص�ادر ذات الع[ق�ة 

لحديثة أن أحد مكون�ات الب�روتين بينت الدراسات ا
المن����تج م����ن أح����د   Parasporin(ps) البل����وري

ل���ه ت���أثير  B.thuringiensisض���روب البكتري���ا 
قاتل وفعال ضد مختلف أن�واع س�رطانات الخ[ي�ا 
البش���رية ول���يس ل���ه أي ت���أثير ج���انبي عل���ى بني���ة 

، والت��ي يمك��ن أن تنطب��ق ] 14[الخ[ي��ا الطبيعي��ة 
نبھ���ا عن���د ا@طع���ام نت���ائج البح���ث ف���ي أح���دى جوا

بعد أحداث الحق�ن بالم�ادة المس�رطنة ) الحيوانات(
فض��n ع��ن نت��ائج ا@طع��ام قب��ل الحق��ن ويمك��ن م��ن 
خ��[ل ذل���ك أن نس��تنتج ان عليق���ة المبي��د الحي���وي 

; تمل�����ك الق�����درة عل�����ى  Bt-ASF-1البكتي�����ري
التطفير بل لھا خصائص مضادة للتطفي�ر والق�درة 

لكروموس�ومية على تقليل التشوھات او التغيرات ا
الوراثي��ة الحاص��لة بفع��ل بع��ض الم��واد المس��رطنة 

وي[ح���ظ م���ن النت���ائج أن  CFAوالمطف���رة مث���ل 



   للمبيد الحيوي البكتري بعض التأثيرات الوراثية الخلوية تقييم             7،2011 العدد ،29 المجلد ،الوجيوجلة الھندسة والتكنم

Bt -ASF-1                                                                                        نخاع عظم الفئران المختبرية في خاليا 
 

 

371 
 

الفعالية التثبيطية للمبيد الحيوي عند أس�تعماله قب�ل 
المطف��ر أفض��ل م��ن فعاليت��ه عن��د ا@س��تعمال بع��د 
المطفر، لذ يعتبر من المثبط�ات الت�ي تعم�ل داخ�ل 
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ر مؤشر أنقسام الخاليا وتشكيل النوى الصغيرة والتجمع المركزي للكروموسومات في تأثي   : 1 –الجدول 

  خاليا نخاع العظم الفئران المختبرية المغذاة بعليقة حاوية على المبيد الحيوي

 
MI=mitotic index, MN=micronuclei, CCA=chromosomal central association   

*    
تأثير تغذية الفئران المختبرية بعليقة حاوية على المبيد الحيوي في التغيرات :   2 –الجدول 

  .الكروموسومية في خ�يا نخاع العظم 

  
 
 
 

 %MI %  %  MN  CCA *      المعاملة  

  Mean ± SE 
   

  Mean  ± 
SE 

Mean 
±SE 

ات العين!!!!!!!!!!:المجموع!!!!!!!!!!ة ا>ول!!!!!!!!!!ى والثاني!!!!!!!!!!ة 
 مجموع!!!ة+ الس!!!يطرة الس!!!البة  مجموع!!!ة(القياس!!!ية

  .)  1(السيطرة الموجبة رقم 

14.43±0.05  0.05±0.03  0.07±0.05  

الســــيطرة مجموعــــة  (العينــــة القياســــية المجموعــــة الثالثــــة 

  )  2-الموجبة 

5.23 ±0.07  3.22±0.08  3.53±0.62  

 1(  عليقــة  مــع المبيــد الحيــوي) : المجموعــة الرابعــة ( 

X 10 7  قبل  ) غم عليقة جافة /  سبورCFA  .  

9.24 ±0.06 1.12±0.42  2.65±0.22  

ــــد الحيــــوي) : المجموعــــة الخامســــة (  ــــة  مــــع المبي   عليق

X1) 10 7  بعد    )غم عليقة جافة /  سبورCFA . 

6.51±0.08  2.62±0.51  2.68±0.18  

الكســـــــــــــــــــــــــــــــــــــر   لمعاملة ا         

  %الكروموسومي

كســــــــــــــــــــــر     

  %كروماتيدي

قطـــــــــــــــــــــــــــــع     

  %كروموسومية
 Mean± SE    Mean±  SE    Mean±  SE   

العين!!!!ات :موع!!!!ة ا>ول!!!!ى والثاني!!!!ة المج
+ مجموع!!!ة الس!!!يطرة الس!!!البة (القياس!!!ية

  ) . 1(مجموعة السيطرة الموجبة رقم 

 0.05±0.06 0.04±0.07 0.05±1.05 

( المجموع!!!!!ة الثالث!!!!!ة العين!!!!!ة القياس!!!!!ية 
  )  2-مجموعة السيطرة الموجبة 

0.08±1.54 0.05±2.23 0.05±2.72 

ع مــــ  عليقــــة ) :المجموعــــة الرابعــــة ( 

/   س��بور X 10 7 1(  المبيـد الحيـوي

  .  CFAقبل  ) غم عليقة جافة 

0.05±0.65 0.06±1.12 0.05±1.08 

عليق!!!ة  م!!!ع ) : المجموع!!!ة الخامس!!!ة ( 
غ!!م / س!!بور X1) 10 7  المبي!!د الحي!!وي

 . CFAبعد   ) عليقة جافة 

0.05±0.86 0.05±2.22 0.08±2.52 
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لخلية من نخاع العظم في احد الفئران المختبرية  Micronuclei تشكيل النوى الصغيرة:   1 – شكل

  ).Giemsa,×100(المعاملة بالسايكلوفوسفوامايد 

  
  يوضح الكسر الكروماتيدي  : )أ(

  
  يوضح الكسر الكروموسومي ):ب(

  
  

التغييرات الكروموسومية لخ�يا نخاع العظم في الفأران المعاملة ) : أ ، ب (  2 –الشكل 
  .لوفوسفوامايد بالسايك


