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فوق البنفسجية  لألشعةمستخلصات الثوم المائية والكحولية على القابلية التطفيرية  تأثير

  Aspergillus amstelodamiفي كونيدات الفطر ) UVC(قصيرة الموجة ال
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  الملخص

يتضمن البحث اختبار تاثير مستخلصات الثوم المائية والكحولية على القابلية التطفيريـة لالشـعة   

وقـد جـرى   ، Aspergillus amstelodamiفي كونيدات الفطر ) UVC(قصيرة الموجة الفوق البنفسجية 

صين المائي والكحولي وكانت تراكيز المسنخلص المائي دراسة اربعة تراكيز غير سامة لكل من المستخل

مستخلص الكحـولي  ، اما تراكيز ال)مل من العالق الكونيدي/ ملغم  10و  7.5،  5،  2.5(المدروسة هي 

وقد اجريت الدراسة بطريقـة المعاملـة   . )مل من العالق الكونيدي/ ملغم  2و  1.5،  1،  0.5(فقد كانت 

لكل منهما تاثيرا مثبطا للقابلية  المذكورةكيز اخلصين المائي والكحولي وبالترتسظهر كل من المفأ المسبقة

  .)UVC(التطفيرية لالشعة فوق البنفسجية قصيرة الموجة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Effect of the Aqueous and Alcoholic Garlic Extracts on  the 

Mutagenicity of Short Wave Ultraviolet in Conidia of                          
 the Fungus  Aspergillus amstelodami  

 
Rafi’a  K. Girges                 Rafi’ K.  Al-Taee 
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ABSTRACT  
This study involved testing the effect of four subinhibitory concentrations of garlic 

extracts (aqueous and alcoholic) on the mutagenicity of short wave ultraviolet  
(UVC 253.7 nm) in conidia of the fungus Aspergillus amstelodami. 

The concentrations of the aqueous extract tested were  2.5 , 5 , 7.5  and 10 mg / ml 
conidial suspension, The concentrations of  alcoholic extract were  0.5 , 1 , 1.5 and                  
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2 mg / ml conidial suspension. Tests were done using the pre-treatment method. Both the 
aqueous and alcoholic extracts caused inhibition in the mutagenicity of UVC in conidia 
of the fungus A. amstelodami. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  المقدمة

  قسم العلماء طيف االشـعة فـوق البنفسـجية الـى ثالثـة حـزم حسـب االطـوال الموجيـة         

  )نـانوميتر  200- 290( UVCو) نانوميتر 290- 320( UVB، )نوميتران UVA )320- 400وهي  

)Parrish et al., 1978 .( ويطلق على االشعةUVC صطلح مGermicidal radiation  ات تاثير ذلكونها

ات تـاثير تطفيـري   ص كليا من قبل طبقـة االوزون وهـي ذ  ه االشعة تمت، وهذلالحياء المجهريةقاتل 

من قبل القواعد النيتروجينية يكون  UVلالشعة  ، وان اعلى امتصاص)Sage, 1993(وتسرطني عال جدا 

ي يـؤدي الـى احـداث اعطـاب ضـوئية      ميتر والـذ نانو 260ت الطول الموجي اذ UVCعند اشعة 

Photolesions  في جزيئة الDNA )Madigan et al., 2003 (ه االعطاب تشمل ثنائيات البيرميدين وهذ

) 4-6(للبيرميـدين  ونـواتج ضـوئية    Cyclobutane pyrimidine dimmers (CPDs)الحلقية البيوتان 

 تسببكما . )Pyrimidine (6-4) pyrimidone photoproducts((6-4)PPs) )Pfeifer, 1997 البيرميدون

  عمليـة التميـؤ الضـوئي   تفـاعالت ضـوئية اخـرى ولكـن بنطـاق اصـغر وتشـمل         UVاشعة  

Photohydration  دة الكــوانين ـن واكســـايتوسيـــللسGuanine Oxidation الــى)Gua 8-oxo(                

8-oxo-7,8-dihydroguanine  كذلك تقوم اشعةUV ين اضافات بتكوAdducts     بـين قاعـدتي ادنـين

ــاورتين  ــاورتين    adenine dehydrodimer-8,8متج ــايمين متج ــين وث ــدتي ادن ــين قاع                    او ب

)Cadet et al., 2005( مـن  %  90 -75ان . الضوئية قد تؤدي الى نشوء الطفـرة ، وكل تلك االعطاب

بفعـل   Photoreactivation repairام التفاعـل الضـوئي   ثنائيات البيرميدين يتم اصالحها عن طريق نظ

ه دورا بانواع Excision repair ، كما يلعب نظام االصالح بالقصPhotolyaseانزيمات التفاعل الضوئي 

                  DNAمهما في اصالح االعطاب الضوئية التـي تحـدثها االشـعة فـوق البنفسـجية فـي جزيئـة ال        

)Atlas, 1995(.  

 ،اء من اجل التحري عن عوامل مضادة للتطفير ودراسة اليات تاثيرهاذالغاالهتمام نحو وجه لقد ت

  مـن النباتـات التـي اسـتعملت منـذ االف السـنين الغـراض          L. Allium sativum ويعـد الثـوم  

وتعزى الصفات العالجيـة  ) OSCs(يحتوي على كميات كبيرة من مركبات الكبريت العضوية  عالجية اذ

ــوم ا ــى للث ــيالل ــت ال ــواد الغذ  ،Allyl sulfurت الكبري ــمن الم ــوم ض ــنف الث ــد ص ــةوق   ائي

 لتفسير الفعالية المضادة للتطفير وقد اقترحت عدة اليات). Song and Milner, 2001( المضادة للتسرطن 

Antimutagenesis  ــرطن ــادة للتســ ــه Anticarcinogenesisوالمضــ ــوم ومركباتــ   للثــ

 )Bianchini and Vainio, 2001 ; Sengupta et al., 2004(.  
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الفعالية المضادة للتطفير لمستخلصات الثوم المائيـة والكحوليـة    اختباريهدف البحث الحالي الى 
للدراسات الوراثية وباسـتخدام   جيدةي يمتلك امكانية والذ  Aspergillus amstelodamiوباستخدام الفطر

   1999 ،جـرجيس  ; Dhahi,1978(فـر  مـل مط اكع UVCقصـيرة الموجـة   الاالشعة فوق البنفسجية 
  .)2004 ،الراويو

  
  مواد وطرائق العمل

 :الكائن االختباري .1
والمبين مرجعها وخواصها   Aspergillus amstelodamiمن الفطر  A1(wA1)استخدمت الساللة 

  علـوم   وقد زودنا بها مشكورا االستاذ الدكتور سـاهي جـواد ضـاحي مـن قسـم       Caten )(1979في 
  .جامعة الموصل/ كلية العلوم / الحياة 
   

 :االوساط الزرعية وظروف الزرع .2
وقد استخدم وسطان  Caten) (1979التي وصفها  تلك االوساط الزرعية المستخدمة هي لقد كانت

  ووسـط مسـتخلص    Minimal mediumالغراض النمو هما الوسط االدنـى غيـر المعضـد     اساسيان
اما ظروف الزرع فهـي التـي وصـفها شـناوه      Malt extract – Salt mediumملح الطعام  -الشعير

)1996(.  
   

 :المستخلصات النباتية .3
  .)(Rios et al., 1987المستخلص المائي للثوم جرى تحضيره باعتماد طريقة : أوال
  .)Grand et al., 1988( المستخلص الكحولي للثوم جرى تحضيره باعتماد طريقة: ثانيا
  

 :يات المستعملة في البحثللكيميائ المحاليل الخزينة. 4
   50بتركيـز نهـائي فـي وسـط النمـو مقـداره       يسـتعمل  : Azaguanine-8 خزين االزاكوانين 

  مل وذلك للتحـري عـن الطفـرات المقاومـة لالزاكـوانين التلقائيـة والمسـتحثة        / مايكروغرام 
  .)1996، شناوه(

  

   :تحضير العالق الكونيدي  .5
    CMTSرعة حديثة بعمر اربعة ايام مزروعة على وسـط  جرى تحضير العالق الكونيدي من مز

 Heamocytometerوقد جرى تقديرعدد الكونيدات في العالق الكونيدي باستخدام شـريحة عـد الخاليـا    
  .)1999جرجيس، (مل / كونيدة  107 - 108 وظهر انها بحدود  
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 :عزل الطافرات وحساب تكرارها .6
حساب تكرار حـدوثها علـى    ومستحثة المقاومة لالزاكوانين عزل الطافرات التلقائية وال جرى 

  .)1999جرجيس، (العالق الكونيدي  اساس عدد الكونيدات الحية في

  

 :المضاد للتطفير لمستخلصات الثوم دراسة التاثير .7

جرى اختبار قدرة كل من المستخلصين المائي والكحولي للثوم علـى تثبـيط او كـبح الفعاليـة     

 و 7.5،  5،  2.5والتراكيز التي جرى اختبارها للمستخلص المائي للثوم هـي    UVCلالشعة التطفيرية

مل مـن  / ملغم   2 و 1.5،  1،  0.5مل من الوسط الغذائي وللمستخلص الكحولي للثوم هي / ملغم  10

، علما ان التراكيز المذكورة هي تراكيز غير سامة وغير مطفرة فـي كونيـدات الفطـر    الوسط الغذائي

Aspergillus amstelodami  )وقد جرت الدراسة بطريقتي المعاملة المسبقة . )2006 ،جرجيس والطائي

  .)1999، جرجيس(والنمو الوسيط 
  

 : التحليل االحصائي .8

 Duncan,s multipleالحـدود  نكـن المتعـدد   توسطات احصائيا باستخدام اختبار دتم اختبار الم

ranges test  )1990 ،داؤد والياس(. 

  
  ائجالنت

      :UVCعة ـري الشـاثير التطفيـالت. 1

معروفة بقدرتها التطفيرية والتسـرطنية  ) نانوميتر UVC )200-290ان االشعة فوق البنفسجية 

   A. amstelodamiوقـد درسـت تاثيراتهـا التطفيريـة فـي كونيـدات الفطـر        ) Sage, 1993( العالية

)Habash, 1983 ; اًمطفـر  في بحثنا الحالي بوصفها عامالً شعة هذه اال ولذلك اعتمدنا) 2004، الراوي 

، اال انه تم اجراء دراسة لتحديد افضل فترة زمنية للتشعيع والتي تعطي اعلـى متوسـط لتكـرار    اًموجب

، وقد جرى تعريض كونيدات الفطـر  UVCالطافرات الجينية المقاومة لالزاكوانين المستحثة بفعل االشعة 

A. amstelodami  دقيقة باالضافة الـى   30 و 25،  20، 15، 10، 5للتشعيع وهي لست فترات زمنية

الجدول  ومنكوانين االفترة الزمنية صفر والتي من خاللها يتم التحري عن الطافرات التلقائية المقاومة لالز

يزداد بزيادة الفتـرة   UVCكوانين والمستحثة بفعل زاوسط تكرار الطافرات المقاومة لالمت نالحظ ان )1(

قـد بـدا    A. amstelodami  في كونيدات الفطر UVCر التطفيري لالشعة ـع وان التاثيـللتشعي الزمنية

  .دقائق 5واضحا اعتبارا من الفترة الزمنية للتشعيع 

اختبار دنكـن   عتمادوبا) 1(التحليل االحصائي على النتائج المبينة في الجدول  ومن خالل اجراء

المستحثة لفترتي ومتوسطات تكرار الطافرات المقاومة  انتبين % 1 المعنويةالمتعدد الحدود عند مستوى 
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وبناءا على هذه فيما بينها  وياها لم تختلف معنكما ان  قد تفوقت معنويا عن الجميع قيقةد 30و 25التشعيع 

دات الفطـر  ـكوني عـلتشعية ـيـرة زمنـل فتـدقيقة كأفض 25النتائج فقد جرى اعتماد الفترة الزمنية 

A. amstelodami  القابلية التطفيرية لالشـعة  تثبيط لدراسة تاثير مستخلصات الثوم المائية والكحولية على

UVC  في كونيدات الفطرA. amstelodami .  

         المقاومــة التلقائيــة والمســتحثة فــي كونيــدات الفطــر ) 5-10×(تكــرار الطــافرات : 1 جــدولال 

Aspergillus amstelodami  باشعة بعد معاملتهاUVC .  

  المتعدد الحدود  بحسب اختبار دنكن% 1المتشابهة ال تختلف معنويا عند مستوى معنوي  األحرفالمتوسطات ذات  -

 
  :UVCتـاثير المستـخلص المائـي للثـوم على فـعل  .2

ــي ــذه فــ ــال هــ ــر ةدراســ ــر    تجــ ــدات الفطــ ــة كونيــ   معاملــ

A. amstelodami دراسـة   جـرت وقد . عريضها لالشعاعدقيقة قبل ت 20دة بالمستخلص المائي للثوم لم

ــدها   ــم تحدي ــوم ت ــائي للث ــر ســامة للمســتخلص الم ــز غي ــة تراكي ــبقةاربع ــي دراســة مس   ف

مل من العـالق الكونيـدي   / ملغم  10و 7.5،  5،  2.5وكانت هذه التراكيز ) 2006، جرجيس والطائي(

ـ ي باالضافة الى التركيز صفر للمسـوعلى التوال ـ ــ ـ الطافي للتحـري عـن   ـتخلص المائ  راتــ

)دقيقة(فترة التعريض  

  UVCالشعة 
 المتوسط  المكررات

R1 R2 R3 

0 0.14 0.18 0.09 c 
0.137 

5 1.85 1.46 2.01 bc 
1.773 

10 1.38 4.87 2.11 bc 
2.787 

15 3.45 5.83 4.81 ab 
4.697 

20 4.06 5.99 5.38 ab 
5.143 

25 4.62 11.30 5.04 a 
6.987 

30 6.45 10.30 6.58 a 
7.777 
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عن الطافرات  للتحري) بدون اضافة او تشعيع(صفر  والمعاملة، لوحدها UVCبفعل المستحثة  ةـالمقاوم

  .المقاومة التلقائية

، والمستحثة بفعـل  UVC، التلقائية والمستحثة بفعل تكرار الطافرات المقاومة) 2(ويبين الجدول 

UVC الفرق الكبير بين متوسط تكرار الطافرات المقاومة ، وتظهر النتائج بوجود المستخلص المائي للثوم

 لوحـدها  UVCوبين متوسط تكرار الطـافرات المقاومـة المسـتحثة بفعـل      )5-10×0.400( التلقائية 

يتبـين لنـا ان    )2(المبينة في الجدول  على النتائج من خالل اجراء التحليل االحصائيو )10-5×9.333(

متوسط تكرار الطافرات المسـتحثة  في   خفضامائي للثوم قد احدث معاملة كونيدات الفطر بالمستخلص ال

كما اظهرت نتائج التحليـل   ،لوحدها UVCعن متوسط تكرار الطافرات المستحثة بفعل ) وان كان قليال(

االحصائي عدم وجود فرق معنوي بين متوسط تكرار الطافرات المقاومة المستحثة للمعامالت االربع التي 

قبل تعريضها لالشـعة  ) للتراكيز االربعة المدروسة(دات الفطر بالمستخلص المائي للثوم عوملت فيها كوني

UVC متوسـط   خفـض  ان زيادة تركيز المستخلص المائي للثوم ليس له تاثير معنوي على مما يدل على

  .تكرار الطافرات

  

ــرار الطــافرات : 2جــدول ال ــدات ) 5-10×(تك ــي كوني ــتحثة ف ــة والمس ــة التلقائي                 الفطــرالمقاوم

Aspergillus amstelodami    بعد معاملتها بالمستخلص المائي للثـوم واالشـعةUVC   بطريقـة

  .المعاملة المسبقة

 المعاملة
  المكررات

 المتوسط
R1 R2 R3 

0 0.6 0.2 0.4 c 
0.400 

UVC 7.8 9.0 11.2 a 
9.333 

UVC  + المستخلص المائي

  )مل/ ملغم (
    

UVC  +2.5  7.5 7.0 7.7 ab 
7.400 

UVC  +5  8.1 8.4 7.6 ab 
8.033 

UVC  +7.5  8.0 7.1 6.0 b 
7.033 

UVC  +10  4.4 6.8 7.4 b 
6.200 

 .بحسب اختبار دنكن المتعدد الحدود% 1المتوسطات ذات االحرف المتشابهة ال تختلف معنويا عند مستوى معنوي  -
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 Aspergillusالمقاومة التلقائية والمستحثة فـي كونيـدات الفطـر   ) 5-10×(تكرار الطافرات : 3جدول ال

amstelodami  بعد معاملتها بالمستخلص الكحولي للثوم واالشعةUVC بطريقة المعاملة المسبقة.   

 المتوسط  المكررات المعاملة
R1 R2 R3 

0 0.6 0.2 0.4 d 
0.400 

UVC 7.8 9.0 11.2 a 
9.333 

UVC  +المستخلص الكحولي 

  )مل/ ملغم (
    

UVC  +0.5  7.6 6.0 4.9 b 
6.166 

UVC  +1  6.5 5.9 3.2 bc 
5.200 

UVC  +1.5  5.8 5.4 3.2 bc 
4.800 

UVC  +2  2.4 3.7 3.0 c 
3.033 

  .بحسب اختبار دنكن المتعدد الحدود% 1المتوسطات ذات االحرف المتشابهة ال تختلف معنويا عند مستوى معنوي  -

  

  :UVCخلص الكحـولي للثـوم على فـعل تـاثير المستـ. 3

  ان مكونات الثوم الكيميائية التي تذوب في الكحول اكثر من تلك التـي تـذوب فـي المـاء     

)Bianchini and Vainio, 2001 (الدراسـة هذه الدراسة والتي قد تختلف نتائجها عـن   تاجري وقد 

  لص الكحولي للثوم غير سامة للفطروقد استخدمت في هذه الدراسة اربعة تراكيز للمستخ) 2(السابقة 

A. amstelodami  مل من العالق الكونيدي، وقد جرى تحديد هـذه  / ملغم  2 و 1.5، 1،  0.5وهي

  ).2006جرجيس والطائي، ( لدراسة سابقةالتراكيز وفقا 

 خفـض  الى ان المستخلص الكحولي للثـوم ادى الـى  ) 3(المبينة في الجدول وتشير النتائج 

اخذ متوسط تكرار الطـافرات المقاومـة    ، اذUVCالطافرات المقاومة المستحثة بفعل متوسط تكرار 

بالتناقص نتيجة معاملة كونيدات الفطر بالمستخلص الكحولي  )UVC9.333 ×10-5 ( المستحثة بفعل 

للثوم قبل تعريضها لالشعاع وكان هذا التناقص يتناسب عكسيا مع زيادة تركيز المستخلص الكحـولي  

اظهرت نتائج التحليل االحصائي االختالف المعنوي الكبير بين  وقد، )3(كما مبين في الجدول للثوم و

لوحدها وبـين متوسـط تكـرار الطـافرات      UVCمتوسط تكرار الطافرات المقاومة المستحثة بفعل 

المقاومة التلقائية، وكذلك اظهرت نتائج التحليل االحصائي وجود اختالف معنوي بين متوسط تكـرار  

لوحدها وبين جميع متوسطات تكرار الطـافرات المقاومـة    UVCلطافرات المقاومة المستحثة بفعل ا
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اال ان متوسـطات تكـرار   . بعد معاملة الكونيدات بالمستخلص الكحولي للثوم UVCالمستحثة بفعل 

                ،ملغـم  UVC  +0.5التـي تضـمنت كـل مـن      الطافرات المقاومة المستحثة للمعامالت الـثالث 

UVC  +1  ملغم وUVC  +1.5   ملغم لم تختلف معنويا فيما بينها، اال ان تلك المعامالت الثالث قـد

ان زيادة تركيز المستخلص الكحولي  وهذا يبين. ملغم UVC +2تفوقت معنويا عن المعاملة االخيرة 

  .UVCفعل المستحثة بوللثوم كان له تاثير اكبر في تثبيط متوسط تكرار الطافرات المقاومة 

  

  المناقشة

لوحدها متوسـطا عاليـا لتكـرار الطـافرات المقاومـة      ) UVC(اعطت االشعة فوق البنفسجية 

في جزيئة  UVCكثرة وتنوع االعطاب التي تحدثها   سببب، و5-10×9.333والمستحثة والذي كان مقداره 

) Photoproducts )4-6رميدين والنواتج الضوئية المعروفـة باسـم    يومن اهمها ثنائيات الب DNAالـ 

والتـي   DNAقد يحدث اعطابا تاكسدية في جزيئـة الــ    UVC ان تعريض الخاليا لالشعة عالوة على

والتي تؤدي الـى نشـوء   ) Reactive oxygen species )ROSتحصل بفعل مجاميع االوكسجين الفعالة 

ـ ) Laval et al., 1998(الطفرة  مـن  %  90 – 75الح وبما ان الية االصالح الضوئي الضرورية الص

ثنائيات البيرميدين قد تم حجبها بترك العينات في الظالم لمدة ساعة بعد التشعيع وعليـه فـان االعطـاب    

يتم اصالح الخفيفة منها بفعل انزيمات االصـالح   UVCنتيجة التعرض لالشعة  DNAالمتكونة في الـ 

وعنـدما تكـون    Recombination repairوانزيمات اصالح اعادة االتحادات  Excision repairبالقص 

يكون مصحوبا ) SOS(يعمل بشكل فوري وهذا النظام  SOSاالعطاب كثيرة وخطيرة فان نظام االصالح 

التي تؤدي الى نشوء الطفرة وعليه فقد يكون التاثير التثبيطي لمستخلصات  )Error  prone(باخطاء كثيرة 

) Ferguson et al., 2004(تعديل في عمليـات االصـالح    يتم من خالل اجراء) المائية والكحولية(الثوم  

مثل تحفيز نشاط انزيمات االصالح للعمل بكفاءة عالية على اصالح الكم الهائل من االعطاب وبدون خطأ 

)Error – free ( وتثبيط طرق االصالح  المغلوطة)De Flora et al., 2001 (  وتشير الدراسات الـى ان

 Diallyl (DAS)مثـل   Allyl sulferوخاصـة الـيالت الكبريـت     OSCsمركبات الكبريت العضوية 

sulfide ، Diallyl disulfide)DADS ( وDiallyl trisulfide DATS) ( تحدث زيادة في نشاط عدد من

 Quinoneو) Glutathion –S- transferase  )GSTفـي الخليـة مثـل    Phase I و Phase IIانزيمات 

reductase )QR (الكبريت تعمل على كبح الفعالية التطفيرية للعوامل المطفرة وبعدة اليات يالت كما ان ال

ومنع  DNAمنها تعديل نشاط االنزيمات في الخلية وازالة الجذور الحرة وكذلك منع تكوين اضافات الـ 

للخاليا الطافرة  Apoptosisوتحفيز الموت المبرمج ) Fukao et al., 2004(تضاعف الخاليا غير السوية 

)Izzo et al., 2004(  كما ان مركبات الكبريت العضـوية ،DAS ،DADS وS-allyl cysteine )SAC (

ومن خالل تعزيـز انزيمـات الخليـة المضـادة      ROSتعمل كمضادات لالكسدة من خالل ازالة مجاميع 

ويعتــبر الثــوم مـن اغنـى الخضـراوات      . Catalaseو  Glutathione peroxidaseلالكسدة مثل 
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وبالتـراكيز المنـخفضة، امـا التــراكيز   Antioxidantــوم وهو عامل مضاد لالكسـدة بالسـيليني

وتشير الدراسـات الـى ان   ). Bronzetti et al., 2001(العاليـة منـه فقـد اظهـرت تاثيـرا تطفيريا 

  .)De Flora et al., 1992b(مستخلصات الثوم لها قابلية مضادة للتطفير تعتمد على جرعة المستخلص 

يتبين لنا مما سبق ان مستخلصات الثوم المائية والكحولية تعمل كمضادات فعالة للتطفير الناتج عن 

  .UVCالتعرض لالشعة فوق البنفسجية القصيرة الموجة 
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