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 Aspergillus amstelodami  كونيداتفي التاثير التطفيري لمستخلصات الثوم
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 كلية التربية

  جامعة الموصل
  

  )11/12/2006 تاريخ القبول , 27/9/2006تاريخ االستالم (

  

  الملخص

 تخلصللمس) مل /  ملغم 10و   7.5 ، 5 ، 2.5( تحت سامة اربعة تراكيز لقد جرى اختبار  

للمستخلص الكحولي للثوم من حيث ) مل /  ملغم 2 و  1.5 ، 1 ، 0.5(المائي واربعة تراكيز تحت سامة 

  باستخدام طريقة Aspergillus amstelodamiقابليتها على  حث طفرات امامية في كونيدات الفطر 

 .التراكيز التي تم اختبارها أي تاثير تطفيري ضمن طريقة االختبار المستخدمةلم تبد . المعاملة المسبقة

 من  اوUVAمن حيث سلوكها عامال محسسا ضوئيا مع اشعة  كما جرى اختبار التراكيز اعاله 

 مرة اخرى لم تبد هذه التراكيز ايا من هذين.  لحث طفرات مماثلة MOP-8 تآزرها مع العقار  حيث

  .التاثيرين

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
The Mutagenic Effect of Garlic Extracts in Condia of 

 Aspergillus amstelodami 
    

      Rafi’a K. Girges               Rafi’ K. Mohammed   
Department of Biology 
College of Education 

Mosul University  
  

ABSTRACT 
 Four sublethal concentrations ( 2.5 , 5 , 7.5 and 10 mg / ml ) of the aqueous extract 

and four sublethal concentrations ( 0.5 , 1 , 1.5 and 2 mg / ml ) of alcoholic extract of 
garlic were tested for their ability to induce forward mutations in conidia of the fungus 
Aspergillus amstelodami using the pretreatment protocol. None of the concentrations 
tested were found mutagenic within the experimental protocol  used. The concentrations 
above were also tested to act as photosensitizers with UVA or as synergestic effect with 
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8-MOP to induce similar mutations. None of these concentrations exhibited any of these 
two effects. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المقدمـة

   سنــة 3000  منذ ازمنـة بعيـدة تمتـد الكثــر مـن      .Allium sativum Lاستـخدم الثـوم 

)Thomas et al., 1998(   والغراض متنوعة فقد كان غذاءا يوميا للصينيين والفراد الجيش عنـد قـدماء 

 بـالقوة الجـسدية الالزمـة لبنـاء         ليزودهماالغريق كما كان غذاءا ضروريا للعمال المصريين القدماء         

ع العلمي يهـتم  واستخدم كعشب طبي مهم في الطب الصيني واصبح المجتم) Rivlin , 2001(االهرامات 

ومركباتهـا الكيميائيـة      Alliumبشكل متزايد في تشخيص الصفات الدوائية لالصناف التابعة للجـنس  

ويمتلك الثوم العديد مـن التـاثيرات   ) Sengupta et al., 2004 (وخاصة قدرتها في منع نشوء السرطان 

ــا  ــضاد للبكتري ــاثير م ــل ت ــة مث ــ Antibacterialالعالجي ــسالبة والموجب ــرام  ال ــصبغة ك   ة ل

)Hughes and Lawson, 1991 ( وتاثير مضاد للبكترياHelicobacter pylori المسببة لسرطان االمعاء 

)O’Gara et al., 2000(   كما يمتلك الثوم تاثير مضاد للفطرياتAntifungal   اذ ان المستخلص المـائي 

 Candida albicans  دهن في الخميـرة للثوم يثبط بناء البروتين والحامض النووي ويوقف تماما بناء ال

)Adetumbi et al., 1986 ( كمــا اظهــر الثــوم تــاثير مثــبط لنمــو الفطــرAspergillus niger  

)Anesini and Perez, 1993 (   ــات ــضاد للطفيلي ــاثير م ــوم ت ــر الث ــا اظه    Antiparasitكم

)Perez et al., 1994 (  وتاثير مضاد لفايروس االيـدزHIV) Borek, 2001 ( ير معـدل للمناعـة   وتـاث

Immunomodulatory ) Das, 2002 ( وتاثير مضاد لتخثر الدمAntithrombosis ) Qi, 2000(.  

 Organosulfur ويتميز الثوم باحتوائه على كميات كبيـرة مـن مركبـات الكبريـت العـضوية     

compounds) OSCs ( ويعتقد ان الصفات العالجية للثوم تعزى الى اليالت الكبريتAllyl sulfur  مثـل 

S-allyl cysteine) SAC (   الذائب في المـاء وااللئـينAliin  واالليـسين Allicin ن واالهـويAjoene 

)Bianchini and Vainio , 2001 (  كما يحتوي الثوم على العناصر النادرة مثل الـسلينيوم والجرمـانيوم 

)Dausch and Nixon, 1990(،قابلية التطفيرية للثوم  وعلى الرغم من ان بعض البحوث قد اشارت الى ال

االان البرنـامج  ) Takemura and  Shimizu, 1978; Kada et al., 1978(في عدد من اصناف البكتريا 

العالمي للتسمم في الواليات المتحدة لم يشر الى معلومات حول امتالك الثوم تاثيرا سميا او مطفـرا فـي                   

وفي حالة وجود تاثيرات عكسية للثـوم  ) Dausch and Nixon, 1990 (1990الكائنات الحية ولغاية عام 

ولم يظهر المستخلص الكحولي للثوم والعصير الطازج ) Ernst, 2005(فانها عادة ماتكون ضعيفة وزائلة 

ان العـصير   اال) Ames test) Yoshida et al., 1984تاثيرا تطفيريا في اختبار امـز المعـروف    منه

 كمـا ان اطعـام الجـرذان        ،تغييرات مظهرية في المزارع الخلوية    الطازج للثوم احدث تثبيطا في النمو و      

وفـي دراسـة   ) Nakagawa et al., 1980(بالثوم الطازج لفترة طويلة سبب لها االنيميا وفقدان الـوزن  
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  اخرى تم فيها اطعام الجرذان جرعا عالية من الثوم ادى الى تثبيط عمليـة تكـوين االمـشاج الذكريـة                   

) Dixit and Joshi, 1982 ( ملغم من زيـت الثـوم   10وقد بينت احدى الدراسات ان حقن الفئران بكمية 

  .)Belman, 1983(تسبب في موتها 

 لمستخلصات الثوم المائية والكحوليـة فـي        التطفيريويهدف البحث الحالي الى التحري عن االثر        

  م الفطــركــائن اختبــاري حقيقــي النــواة بــدال مــن البكتريــا البدائيــة النــواة وقــد اعتمــد نظــا

Aspergillus amstelodami دراسـة   وهو نظام اختباري يمتلك امكانية واسعة للدراسات الوراثية ومنها 

  .)1999 ، ؛ جرجيس1996 ،شناوه(التطفير الكيميائي 
 
 
 

  المـواد وطرائـق العمـل

  الكائن االختباري .1

   . Aspergillus amstelodamiمن الفطر wA1(  A1( اجريت التجارب باستخدام الساللة 

  االوساط الزرعية وظروف الزرع. 2

م وسـطين اساسـين     اذ استخد  ) Caten (1979, صفهاالتي و ان االوساط الزرعية المستخدمة هي      

 ملـح  – ووسط مستخلص الشعير Minimal mediumالوسط االدنى غير المعضد : الغراض النمو هما

  ).1996( وصفها شناوه التيع فهي اما ظروف الزر. Malt extract – Salt mediumالطعام 

  المستخلصات النباتية. 3

وحـين  .  ) (Rios et al.,1987جرى تحضير المستخلص المائي للثـوم باعتمـاد طريقـة    :  اوال

  .مل من الماء المقطر المعقم/ لغم  م200االستعمال يتم تحضير محلول خزين منه بتركيز 

 ) et al.,1988) Grand  العتمـاد علـى طريقـة    تم تحضير المستخلص الكحولي للثوم با: ثانيا

وحين االسـتعمال يـتم تحـضير     ). et al.,1982)  Verpoorteوالمحورة عن الطريقة االساسية للباحث

  .)DMSO(مل من المذيب العضوي المستخدم /  ملغم 200محلول خزين منه بتركيز 

  المحاليل الخزينة للكيميائيات. 4

  azaguanine -8 خزين االزاكوانين  .أ

 A. amstelodami وهو سـام للفطـر   Guanineوهو نظير للقاعدة النيتروجينية الطبيعية الكوانين 

وقد جرى تحضير محلول خـزين منـه   ) Dhahi , 1978(مل /  مايكروغرام 10بتراكيز قليلة في حدود 

مل / يكروغرام   ما 50مل ويتم استخدامه بتركيز نهائي في وسط النمو قدره          /  مايكروغرام   5000بتركيز  

  .)1996 ،شناوه(والمستحثة وذلك للتحري عن الطفرات المقاومة لالزاكوانين التلقائية 

   Methoxypsoralen-8خزين الميثوكسي سورالين  .ب

 1000الكحول االثيلي المطلق الذابتـه وبتركيـز مقـداره          تم تحضير محلول خزين منه باستخدام       

  .مل/  مايكروغرام 100نيدي مقداره ي في العالق الكومل ويستعمل بتركيز نهائ/ مايكروغرام 
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    تحضير العالق الكونيدي وحساب العدد الحي . 5

  CMTSجرى تحضير العالق الكونيدي من مزرعة حديثة بعمر اربعة ايام مزروعة على الوسـط  

حية في   وتم حساب عدد الكونيدات ال     ،CMDوهذه المزرعة اخذت من مستعمرة واحدة نامية على الوسط          

  .)1999 ،جرجيس( كونيدي العالق ال

  تحديد التركيز االدنى من مستخلصات الثوم المثبط للنمو. 6

علـى  ) المائي والكحـولي  (لكل من المستخلصين      MIC التركيز االدنى المثبط للنمو      دجرى تحدي 

ر بطريقـة   با الحاوي على تراكيز متصاعدة من المستخلص وابتداءا من الصفر وقد جرى االخت            Mالوسط  

  .)1999 ،جرجيس(الوخز 

  دراسة التاثير التطفيري . 7

تمت دراسة التاثير التطفيري لكل من المستخلصين المائي والكحولي للثوم بطريقة المعاملة المسبقة             

مـل مـن    /  ملغم   10 , 7.5 , 5 , 2.5وكانت تراكيز المستخلص المائي المدروسة هي       ) 1996, شناوه(

مـل مـن العـالق      /  ملغـم    2 , 1.5 , 1 , 0.5تراكيز المستخلص الكحولي فكانت     اما  . العالق الكونيدي 

وكذلك جرى دراسة التاثير التطفيـري      . الكونيدي فضال عن التركيز صفر للتحري عن الطافرات التلقائية        

ر  نـانوميت UVA366 للمستخلصين المائي والكحولي وبوجود االشعة فوق البنفسجية الطويلـة الموجـة   

وكذلك جرى اختبار التاثير التطفيري للمستخلصين المـائي والكحـولي          . لمعاملة المسبقة ايضا  وبطريقة ا 

بعد معاملتها   دقائق   5 لمدة   MOP-8 اذ جرى معاملة كونيدات الفطر بالعقار        MOP-8للثوم بوجود العقار    

  . دقيقة20او الكحولي للثوم ولمدة بالمستخلص المائي 

  عزل الطافرات وحساب تكرارها. 8

 وقد اسـتخدم بتركيـز    azaguanine-8تم عزل الطافرات التلقائية والمستحثة المقاومة لالزاكوانين 

مل من وسط النمو وتم حساب تكرار حدوث الطافرات التلقائية والمستحثة وعلى اساس             /  مايكروغرام   50

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

  التحليل االحصائي . 9

ــ ــطات  م ت ــار المتوس ــن  اختب ــار دنك ــتخدام اختب ــصائيا باس ــدود   اح ــدد الح    المتع

Duncan’s multiple ranges test )1990 ،داؤد والياس(.  

  

  النتـائـج والمنـاقشـة

  التراكيز الدنيا من المستخلصين المائي والكحولي المثبطة لنمو الفطر

 البد من معرفة التركيز االدنى من تلك لدراسة التاثير التطفيري الي مادة كيميائية في كائن حي

ويمكن دراسة التاثير التطفيري في حدود التراكيز السامة ) Brusick, 1980( المادة المثبط لنمو ذلك الكائن

 )Babudri and Politi, 1989(ودون السامة وتحديد مدى االختزال في عدد الكونيدات نتيجة سمية المادة 
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التركيز االدنى لكل من المستخلصين المائي والكحولي للثوم والمثبط لنمو وفي البحث الحالي تم دراسة 

 وذلك لتحديد التراكيز غير السامة لكل من المستخلصين المائي Aspergillus amstelodamiالفطر 

 اذ ربما يكون لهذه التراكيز تاثير تطفيري في ،ثيرها التطفيري في الفطر المذكوروالكحولي الختبار تا

  الئمة لحصول الطفرةماعلها مع المادة الوراثية للكائنات الحية مع توافر الظروف الحال تف

)Bridges et al., 1983 (ومن النتائج المبينة في الجدول) نالحظ ان التركيز االدنى للمستخلص المائي ) 1

سط النمو وعليه مل من و/  ملغم 17.5الفطر تثبيطا تاما حول نقطة الوخز كان مقداره نمو للثوم الذي ثبط

 , 5 , 2.5فقد تم تعيين اربعة تراكيز تحت سامة لدراسة تاتيراتها التطفيرية في كونيدا الفطر والتي كانت 

نالحظ ان التركيز ) 2 (ومن الجدول. الى التركيز صفر مل من وسط النمو باالضافة /  ملغم 10 , 7.5

مل من وسط النمو وعليه فقد /  ملغم 5 تاما كان االدنى من المستخلص الكحولي المثبط لنمو الفطر تثبيطا

طفيرية مل من وسط النمو لدراسة تاثيراتها الت/  ملغم 2 , 1.5 , 1 , 0.5تم اختيار اربعة تراكيز هي 

  .باالضافة الى التركيز صفر

  

      المزروعة على تراكيز مختلفـة مـن   Aspergillus amstelodamiاقطار مستعمرات الفطر :  1 جدولال

  .المستخلص المائي للثوم وبطريقة الوخز

تركيز المستخلص   )سم(اقطار المستعمرات 

  R1 R2  R3 R4  )مل/ ملغم(المائي 
  المتوسط

  نسبة التثبيط

%  

0  3.0  3.5  2.8  2.8  3.02  ----  

1  2.3  2.8  2.7  2.6  2.60  13.90  

2.5  2.8  2.4  2.5  2.5  2.55  15.56  

5  2.2  2.1  1.7  2.3  2.07  31.45  

7.5  2.0  1.8  1.9  1.8  1.87  38.07  

10  1.5  1.5  0.9  1.4  1.32  56.29  

12.5  1.2  1.1  1.1  1.0  1.10  63.57  

17.5  0.0  0.0  0.0  0.0  0.00  100  

 المزروعة على تراكيز مختلفة من Aspergillus amstelodamiاقطار مستعمرات الفطر :  2 جدول ال

  .المستخلص الكحولي للثوم وبطريقة الوخز

المستخلص تركيز   )سم(اقطار المستعمرات 

  R1 R2  R3 R4 )مل/ ملغم(الكحولي 
  المتوسط

نسبة التثبيط 

%  

0  3.1  2.5  2.3  3.1  2.75  ---  
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1  2.0  1.9  1.7  2.0  1.90  30.90  

2.5  1.0  1.5  0.8  1.3  1.15  58.18  

4  0.6  1.2  0.3  0.5  0.65  76.36  

5  0.0  0.0  0.0  0.0  0.00  100  

  

  تطفيرية للمستخلص المائي للثوم دراسة القابلية ال

 وقد جرى اوال اختبار التاثير التطفيري للمستخلص المائي         ،اجريت الدراسة بطريقة المعاملة المسبقة    

الضـافة الـى    اب) مل من العالق الكونيدي     /  ملغم   10 , 7.5 , 5 , 2.5(للثوم لوحده وللتراكيز االربعة       

معنـوي  تبين عدم وجود تاثير تطفيـري       ) 3 (ومن الجدول , ةطفرات التلقائي التركيز صفر للتحري عن ال    

 وللتراكيز االربعة المدروسـة اذ تـراوح   A. amstelodamiللمستخلص المائي للثوم في كونيدات الفطر 

×  0.026  متوسط تكرار الطافرات المقاومة لالزاكوانين والمستحثة بوجود المستخلص المائي للثوم بـين           

 والذي كان   ) المعاملة صفر (ذا ال يختلف عن متوسط تكرار الطافرات التلقائية          وه 5-10 × 0.043 و   10-5

وعنـد  ) 3 (لى النتائج المبينة في الجـدول      ومن خالل اجراء التحليل االحصائي ع      5-10 × 0.026مقداره  

ة التختلف معنويـا عـن   تبين ان جميع متوسطات تكرار الطافرات التلقائية والمستحث % 1  احتمال مستوى

عـدد مـن    الى القابلية التطفيرية للثوم في      وعلى الرغم من ان هناك دراسات قد اشارت         , ها البعض بعض

انه ليس هناك دالئل تشير الى التاثير التطفيري  اال) Takemura and Shimizu, 1978(اصناف البكتريا 

   Salmonella typhimuriumلمستخلـــصات الثـــوم باختبـــار امـــز باســـتخدام بكتريـــا 

) Yoshida et al., 1984.(  

  

  

  

  

  

  

 بعد Aspergillus amstelodamiالمقاومة  في كونيدات الفطر  ) 5-10× (تكرار الطافرات :  3 جدول ال

  .المعاملة المسبقة معاملتها بالمستخلص المائي للثوم بطريقة

  )مل/ ملغم (المعاملة   المكررات
R1 R2  R3  

  المتوسط

0  0.02  0.04  0.02  a     0.026 
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2.5  0.04  0.01  0.03  a     0.026  

5  0.03  0.04  0.04  a    0.036  

7.5  0.05  0.03  0.04  a   0.040 

10  0.03  0.03  0.07  a   0.043 

  بحسب اختبار دنكن % 1احتمال  المتوسطات ذات االحرف المتشابهة ال تختلف معنويا عند مستوى -

  .المتعدد الحدود

  

للمستخلص المائي للثوم وبوجود االشعة فوق البنفسجية الطويلـة         كما جرى اختبار التاثير التطفيري      

 اذ قد تنشط احد مركبات الثوم القابلة للذوبان بالماء ضوئيا ومن ثم تتمكن مـن االرتبـاط                  ،UVAالموجة  

) 4 (لنتائج المبينة في الجدول   ا ان   اال, وتحدث فيها تغييرات قد تؤدي الى نشوء الطفرة          DNAبجزيئة الـ   

 وللتراكيز االربعة المدروسـة  UVA عدم وجود تاثير تطفيري للمستخلص المائي للثوم وبوجود         تشير الى 

 لوحدها والمستحثة بفعـل التراكيـز       UVAاذ كانت متوسطات تكرار الطافرات المقاومة والمستحثة بفعل         

ائية وهذا   اقل من متوسط تكرار الطافرات التلق      UVAاالربعة المدروسة للمستخلص المائي للثوم وبوجود       

 لم يؤثر على القدرة التطفيرية السالبة للمستخلص المائي للثوم وللتراكيز االربعـة             UVAيعني ان وجود    

  A. amstelodami لوحدها ليس لها تاثيـر تطفيـري في كونيــدات الفطـر   UVAالمدروسة علما ان 

ات تكـرار الطـافرات     بين متوسط ولم تكن هناك فروقات معنوية )2004 ، ؛ الراوي  1999 ،جرجيس(

 تتوفر دراسـات    وال  .)4 ،الجدول(التي تم الحصول عليها في هذه التجربة بما فيها التلقائية والمستحثة              

  .UVAسابقة تشير الى التاثير التطفيري لمستخلصات الثوم المائية بوجود االشعة 

  

  

  

  

  

  

ـ ) 5-10× ( الطافرات تكرار:  4 جدول ال  Aspergillus amstelodamiر  المقاومة  في كونيدات الفط

   . بطريقة المعاملة المسبقةUVAبعد معاملتها بالمستخلص المائي للثوم واشعة 

  )مل/ ملغم (المعاملة   المكررات
R1 R2  R3  

  المتوسط

0  0.11  0.14  0.06  0.103a    
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UVA  0.04  0.06  0.03  0.043a    

UVA + 2.5  0.06  0.14  0.04  0.080a     

UVA + 5  0.06  0.14  0.07  0.090a     

UVA + 7.5  0.04  0.14  0.07  0.083a     

UVA + 10  0.06  0.10  0.06  0.073a    

بحسب اختبار دنكن % 1 احتمال المتوسطات ذات االحرف المتشابهة ال تختلف معنويا عند مستوى -

  .الحدودالمتعدد 

 MOP-8 للثوم بوجود الميثوكسي سورالين      وكذلك جرى اختبار القابلية التطفيرية للمستخلص المائي      

مل من العالق /  مايكروغرام MOP) 100-8 بالعقار A. amstelodamiاذ جرى معاملة كونيدات الفطر 

بعد معاملتها بالمستخلص المائي للثوم اذ قد يحدث تداخل بين مركبـات الكبريـت العـضوية                 )الكونيدي  

  كـل مـن    وتم حساب متوسط تكرار   . ؤدي الى نشوء الطفرة    ي  مما MOP-8الذائبة في الماء وبين العقار      

 مـع   MOP-8المـستحثة بفعـل العقـار        و لوحـده    MOP-8المستحثة بفعل العقار    والطافرات التلقائية   

نالحـظ  ) 5 (النتائج المبينة في الجدول   المستخلص المائي للثوم ولكل من التراكيز االربعة المدروسة ومن          

اليختلف عـن متوسـط تكـرار          5-10× 0.293  درهـة والذي ق  ـلقائير الطافرات الت  ان متوسط تكرا  

 MOP-8 أي ان العقـار      ، 5-10× 0.243 لوحده والذي قدره     MOP-8ار  ـالطافرات المستحثة بفعل العق   

   وهـذا مااكدتـه دراسـات سـابقة    A. amstelodamiليس له تاثير تطفيـري فـي كونيـدات الفطـر     

  ).1999 ،جرجيس(

 وكل من التراكيز االربعة للمستخلص المائي للثوم فقـد          MOP-8 تضمنت العقار  اما المعامالت التي  

   وتوضـح نتـائج      5-10×  0.350و   5-10×  0.200 اعطت متوسطات تكرار للطافرات تراوحت بـين        

عدم وجود فرق معنوي بين متوسط تكرار الطافرات التلقائيـة وبـين متوسـطات تكـرار                )  5(الجدول  

المـستخلص   مـع    MOP-8ة بفعل العقـار     ـ والمستحث ، لوحده MOP-8بفعل العقار   الطافرات المستحثة   

 للمعـامالت المدروسـة      عدم وجود تاثير تطفيري    على النتائج   وتدل هذه  .المائي للثوم وبتراكيزه االربعة   

  . الى هذا النوع من الدراسة في أي كائن اختباريمصدر يشيرباالضافة الى عدم توفر أي 

  

 بعد Aspergillus amstelodamiالمقاومة في كونيدات الفطر) 5-10× (ار الطافرات تكر:  5 جدول ال

  . بطريقة المعاملة المسبقةMOP-8معاملتها بالمستخلص المائي للثوم والميثوكسي سورالين 

  )مل/ ملغم (المعاملة   المكررات
R1 R2  R3  

  المتوسط

0  0.37  0.48  0.03  a    0.293  

8-MOP  0.26  0.24  0.23  a    0.243  
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8-MOP + 2.5  0.40  0.64  0.01  a   0.350 

8-MOP + 5  0.21  0.45  0.04  a   0.233 

8-MOP + 7.5  0.33  0.24  0.03  a   0.200 

8-MOP + 10  0.37  0.51  0.02  a   0.300 

بحسب اختبار دنكن % 1 احتمال المتوسطات ذات االحرف المتشابهة ال تختلف معنويا عند مستوى -

  .الحدودالمتعدد 

  

  دراسة القابلية التطفيرية للمستخلص الكحولي للثوم 

لمـستخلص الكحـولي    ات الفطر باربعة تراكيز متصاعدة من ا      في هذه الدراسة جرى معاملة كونيد     

ان ) 6(  ويبـدو واضـحا مـن الجـدول           ،مل من العالق الكونيدي   / ملغم   2 , 1.5 , 1 , 0.5للثوم وهي   

مة والمستحثة بفعل التراكيز االربعة للمستخلص الكحولي للثـوم كانـت           متوسطات تكرار الطافرات المقاو   

اختبـار  المقاومة التلقائية ومن خالل اجـراء        لمتوسط تكرار الطافرات     متقاربة في قيمها ومقاربة   جميعها  

 تبين عدم وجود فرق معنوي  بين متوسطات تكرار الطـافرات           )6( على النتائج المبينة في الجدول       دنكن

ومكوناته القابلة للذوبان بالكحول بمـا       المستخلص الكحولي للثوم     وبذلك فان   . مة التلقائية والمستحثة  المقاو

  ممـا  اث عطب فيه  د واح DNAفيها مركبات الكبريت العضوية ليس لها القدرة على االرتباط بجزيئة الـ            

ه التتوفر دراسات تشير الـى  قد يؤدي الى نشوء الطفرة وبطريقة المعاملة المعتمدة في هذه التجربة كما ان       

القابلية التطفيرية للثوم في الكائنات حقيقية النواة وهذا مااكده البرنامج الدولي للتسمم اذ اشار الـى عـدم                  

 بالرغم من الدراسات الكثيرة التي اجريت حول االسـتخدامات          1990امتالك الثوم تاثيرا مطفرا حتى عام       

  ). Dausch and Nixon, 1990(العالجية للثوم 

وكذلك جرى اختبار القابلية التطفيرية للمستخلص الكحولي للثوم في كونيدات الفطر وبوجود االشعة             

UVA        ضوئيا ومن ثـم    ) او احد مكوناته القابلة للذوبان بالكحول       ( اذ قد ينشط المستخلص الكحولي للثوم

ينية مقاومة لالزاكوانين    في كونيدات الفطر ومن ثم حث طفرات ج        DNAيستطيع التفاعل مع جزيئة الـ      

 لوحـدها   UVAنالحظ ان متوسط تكرار الطافرات المقاومة المستحثة بفعل االشـعة  ) 7(ومن الجدول 

 التختلف كثيـرا عـن      UVAوالمستحثة بفعل التراكيز االربعة للمستخلص الكحولي للثوم بوجود االشعة          

ر معنوية   بين متوسطات تكرار الطـافرات      وكانت الفروق غي  . متوسط تكرار الطافرات المقاومة التلقائية    

 وهذا يعني   ،)7(المقاومة التلقائية والمستحثة التي تم الحصول عليها من هذه التجربة والمبينة في الجدول              

 لم يؤثر على القابلية التطفيرية السالبة التي اظهرها المستخلص الكحولي للثوم في             UVAان وجود االشعة    

  .  في التجربة السابقةA. amstelodamiكونيدات الفطر 
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 بعد Aspergillus amstelodamiالمقاومة في كونيدات الفطر  ) 5-10× (تكرار الطافرات :  6 جدول ال

   .معاملتها بالمستخلص الكحولي للثوم بطريقة المعاملة المسبقة

  )مل/ ملغم (المعاملة   المكررات
R1 R2  R3  

  المتوسط

0  0.04  0.03  0.05  a   0.040 
0.5  0.03  0.03  0.05  a    0.036 
1  0.03  0.02  0.04  a    0.030 

1.5  0.03  0.02  0.03  a    0.026 
2  0.04  0.02  0.04  a    0.033 

بحسب اختبار دنكن % 1 احتمال المتوسطات ذات االحرف المتشابهة ال تختلف معنويا عند مستوى -

  .المتعدد الحدود

  

 Aspergillus amstelodami في كونيدات الفطـر   المقاومة) 5-10× (تكرار الطافرات :  7  جدولال

  . بطريقة المعاملة المسبقةUVAبعد معاملتها بالمستخلص الكحولي للثوم واالشعة 

  )مل/ ملغم (المعاملة   المكررات
R1 R2  R3  

  المتوسط

0  0.02  0.10  0.02  a   0.046 

UVA  0.04  0.10  0.03  a    0.056 

UVA + 0.5  0.03  0.09  0.03  a    0.050 

UVA + 1  0.05  0.09  0.04  a   0.060 

UVA + 1.5  0.07  0.09  0.02  a    0.060 

UVA + 2  0.06  0.10  0.02  a   0.060 

    بحسب اختبار دنكن % 1  احتمال المتوسطات ذات االحرف المتشابهة ال تختلف معنويا عند مستوى-

  .المتعدد الحدود   

  

   الكحـولي للثـوم فـي كونيـدات الفطـر          بليـة التطفيريـة للمـستخلص     وكذلك جرى اختبار القا   

A. amstelodami 8 وبوجود العقار-MOP ـ   ه تـاثير تطفيـري فـي كونيـدات الفطـر      والذي ليس ل

A. amstelodami اذ قد يحصل تفاعل بين مكونات الثوم الذائبة فـي الكحـول   ) 1999 ،جرجيس( لوحده

عل مركبات جديدة لها القدرة على حث طفرات جينيـة مقاومـة             وينتج عن هذا التفا    MOP-8وبين العقار   

الى عدم وجود تـاثير تطفيـري       ) 8(وتشير النتائج المبينة في الجدول      . لالزاكوانين في كونيدات الفطر     
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 اذ اعطـت  A. amstelodami فـي كونيـدات الفطـر    MOP-8وم بوجود ـولي للثـخلص الكحـللمست

 متوسـطات تكـرار     MOP-8تخلص الكحولي للثوم زائـدا العقـار        المعامالت االربع التي تضمنت المس    

  بينما كان متوسـط تكـرار        5-10× 0.060و    5-10× 0.053ت المقاومة المستحثة تراوحت بين      فراللطا

 اما متوسط تكـرار الطـافرات       5-10× 0.056  لوحده قدره  MOP-8الطافرات المقاومة المستحثة بالعقار     

بين متوسـط تكـرار الطـافرات         وكانت الفروق غير معنوية    .5-10× 0.053 المقاومة التلقائية فقد كان     

 والمستحثة بفعل المستخلص الكحولي للثوم بوجـود        ،MOP-8بفعل العقار   المستحثة  و,التلقائية  , المقاومة  

-8 ان وجود العقـار      وهذا يعني  . وللتراكيز االربعة المدروسة للمستخلص الكحولي للثوم      MOP-8العقار  

MOP كما انه التوجد دراسة تشير الى       ، يؤثر على القابلية التطفيرية السالبة للمستخلص الكحولي للثوم         لم 

 في الكائنات الحية البدائية والحقيقيـة       MOP-8القابلية التطفيرية للمستخلص الكحولي للثوم بوجود العقار        

  .النواة

  

 Aspergillus amstelodamiفطـر    في كونيدات الالمقاومة) 5-10× (تكرار الطافرات :  8 جدول ال

 بطريقة المعاملة   MOP-8بعد معاملتها بالمستخلص الكحولي للثوم والميثوكسي سورالين        

  .المسبقة

  )مل/ ملغم (المعاملة   المكررات
R1 R2  R3  

  المتوسط

0  0.05  0.05  0.06  a    0.053 

8-MOP  0.06  0.06  0.05  a    0.056 

8-MOP + 0.5  0.06  0.07  0.04  a    0.056 

8-MOP + 1  0.06  0.05  0.07  a    0.060 

8-MOP + 1.5  0.04  0.09  0.03  a    0.053 

8-MOP + 2  0.05  0.05  0.08  a    0.060 

بحسب اختبار دنكن % 1 احتمال المتوسطات ذات االحرف المتشابهة ال تختلف معنويا عند مستوى -

  .المتعدد الحدود
 

  شكر وتقدير
/ كلية العلـوم    / جامعة الموصل   / االستاذ الدكتور ساهي جواد ضاحي      تقدير الى    نتقدم بالشكر وال  

  .  Aspergillus amstelodami من الفطر  A1قسم علوم الحياة وذلك لقيامه بتزويدنا بالساللة
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