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أختبار فاعلية بعض األحياء المجھريه في أدمصاص السم  T2وإبطال سميته
رقيب عاكف العاني
عدي نجم إسماعيل مطني
قسم وقاية النبات  ,كلية الزراعه ,جامعة بغداد

الخالصة
10

أختبرت كفاءة البكتريا  ( 10 × 5) Lactobacilus rhamnosus GGوحدة تكوين مستعمرة
10
والخميره  ( 10 × ١5) Sacchromyces serevisiaeوحدة تكوين مستعمرة ومخلفات الفطر
المحاري  Pleurotus ostreatusبنسبة  %٧الزالة السم في الوسط السائل الحاوي على  500ملغم
/لترمن السم  .T2_toxinأظھرت النتائج ان أضافة البكتريا  L. rhamnosus GGوالفطر المحاري
 P. ostreatusوالخميره  S. serevisiaeادى الى أختزال السم بنسبة  % 45، 68، 60على التوالي .
10
كما أدت أضافة البكتريا  L. rhamnosus GGبمعدل  10 × 5خليه/غم والفطر المحاري ostreatus
11
 P.بنسبة  % 7والخميره  S. cerevisiaeبمعدل  10 × 15خليه/غم الى ارتفاع نسبة االلبومينات في
م صل الدم حيث بلغت 25.09,25.1و % 25.5للمعامالت ,%7P.ostreatus+T2_toxin
S.cerevisiae+T2_toxinو L. rhamnosus+ T2_toxinعل ى التوالي مقارنة مع معامله السم
لوحده بلغت .% 24.77اما الكلوبيولينات المناعيه βو γفقد اظھرت تحسن ا جيدا في نسبة ھذين
البروتينين مقارنة بمعاملة السم لوحده.وبقيت فعالية انزيم الـ Glutamic Oxaloacetic GOT
 Transaminaseمرتفعه نسبي ا اما فعالية انزيمي الـ Glutam ic Pyruric Transaminase GPT
و  Alkaline Phosphatase ALPفقد انخفضت معنويا لمعامالت العوامل االحيائيه م قارنة بمعا ملة
الس م لوحده.
المقدمة
تعد الترايكوثسينات واحده من أكثر السموم المفرزه من قبCل انCواع الفطCر  Fusariumو بعCض
اجنCاس الفطريCCات االخCCرى كالCCـ  Tricothecumو TrichodermaوغيرھCا إذ تشCCمل علCCى  75مشCCتقا
) Shephordو .( ١٩٨٦ ، GilbertويعCCد سCCم  T2_ToxinمCCن أخطرھCCCا ويعCCود السCCم الCCى مجموعCCCة
 Type-ATrichotheceneوھCCCCي مجموعCCCCة خاليCCCCه مCCCCن مجCCCCاميع الكاربونيCCCCل )  Tammو ، Tori
.( ١٩٨٤وبالنظر لخطورتھا فقد ھدفت الدراسه الى ايجاد بعض طرق تحطيم او التخلص من السCم بطCرق
بايلوجيه بأستخدام احياء مجھرية امينه على الحيوانات المتغذية على ھذه العالئق.
اشCارت بعCض الدراسCات أن السCCم  T-2يCؤ دي الCى خفCض المناعCCه ووزن الجسCم وقلCة أسCCتھالك
الغذاء وأنخفاض معنوي في البروتين الكلي للمصل واأللبومين ) Chiو آخرون .( ١٩٩٧ ،كمCا إن سCموم
الترايكوثسين ومنھا  T-2تع د كابحه للجھاز المناعي فضال على تأثيرھا السام في الخاليCا الحيCه فق Cد وجCد
أنه عند تغذية فئران مختبريه بتركيز 20ملغم/كغم لمدة 4-1اسابيع أدى الى أنخفاض في عدد خاليCا  Bو T
) Friendو آخرون  .( ١٩٨٣،ووجد أن تغذية قرود بغذاء ملوث بسم  T-2بتركيز 100ملغم/كغم ل مCدة 4
اسابيع أدت الى أختزال خاليا الـ  Netrophilsو Bوالمناعه الخلطيه
ــــــــــــــ

البحث مستل من أطروحة دكتوراه للباحث األول

و  Igmو Jagadeesan) IgGو آخCCرون  .( ١٩٨٢ ،وأشCCار NiyoوآخCCرون ( 1988) ،إلCCCى أن
تغذية أرانب بعليقه ملوثه بس م  T-2بتركيز 0.5ملغم/كغم من وزن الجسم لمدة 21يوما أدت الى خفض
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فCي الCوزن وأنخفCاض نشCاط انCزيم  Alkalin phosphataseو .Whit Blood CellوالحCظ
Lactobacillus
rhamnosus
 Haskardوآخ CCCCرون ( 2001)،أن اسCCCCCتعمال البكتيريCCCCCاGG
و L.rhamnosus L.CفCCCي األوسCCCاط السCCCائله أدى الCCCى تحطCCCيم السCCCم  AFB1بنسCCCبة .%71وأشCCCار
 MotomuraوآخCرون( 2003) ،إلCى مقCCدرة الفطCر المحCCاري  Pleurotus ostreatusعلCى تحط Cيم
الس CCم  ، AFB1وقCCد أسCCتخلص أنCCزيم مCCن الفطرلCCه خاصCCية تحطCCيم الس CCم  .ووجCCد العبيCCدي وآخCCCرون
 (2003) ،أن أستخدام مستحضر الخميره الجاف بنسبة  %0.3مضCافا الCى علCف فCروج اللحCم بعمCر يCوم
واحد لمدة  4اسابيع قد أ دى الى خفض ا ألثر الضار لالفالتوكسين. AFB1
المواد وطرائق العمل
تنمية العوا مل االحيائية واختبار قابليتھا على ادمصاص السم
أسCتعملت الخميCره  Saccharomyces cerevisiaeوالبكتيريCا Lactobacillus rhamnoses GG
ومخلفات الفطر المحاري  Pleurotus ostereatusفي ھذا األختبار .عزلت الخميره
 S. cereveisiaeمCن مستحضCر الخميCره التجCاري بطريقCCه التخCافيف ونقيCت ثCم نميCت علCى الوسCط الزرعCCي
) . Nutrient Yeast Dextrose Broth ( NYDBأذيبت المكونات في  1000مل ماء مقطر و ضبط األس
الھيدروجيني الى  .6.5وزرعت في دوارق زجاجيه بواقع  50مل/دورق وعقمت بالمؤص ده على درجة 121
م وضغط 1.5بار/سم ٢لم دة  20دقيقه  ,لقحCت الCدوارق بCالخ ميره S.cerevisiaeبواقCع  1مCل/دورق مCن وسCط
مسCتعمرة الخميCرة وحضCنت فCCي درجCة حCراره 25م 2 ±لم  Cدة  5أيCCام تCم الحصCول علCCى عزلCه مCن البكتيريCCا
 L.rhamnoses GGمCن قسCم الصCناعات الغذائيCه  -كليCة الزراعCه /جام عCة بغCداد.نميت العزلCه علCى الوسCط
الزرعي )  ( MRSالمكون من  10 :غم ١٠,peptoneغCم  ٥ ,Meat extractغCم  ٥ ,Yeast extractغCم
 ١ ,Sodium acetate trihydrateمل  ٢٠, Tween 80غCCم ٧ , D-GlucoseغCCCم Triamonium
 ٠.٢ , citrateغم ٠.٥ , Mg So4.7H2oغم  ٠.٠٥ , L-cystienغCCم  ٠.٥ , Mn So4.4H2oغCCCم
, Sodiumazideأذيبت المكونات في  1لتر ماء مقطر  ،ضبط االس الھيدروجيني على  . 6.5- 6وزع الوسط
٢
في دوارق زجاجيه حجم  300مل بواقCع  ٥٠مل/دورق،وعقمCت بالمؤص Cده علCى 121م وضCغط  1.5بار/سCم
لمدة  20دقيقه .لقحت الدوارق بالبكتيريا بواقع  1مل /دورق من لقاح المستعمرة البكتيرية و حضنت في درجة
حراره  37م لمدة  3أيا م .أخض عت كل من مزرعة الخميره والبكتيريا لع ملية أنتباذ بسرعة  3000دوره /دقيقه
لمدة  10دقائق وأعتمد الراسب في األختبارات الالحقه ،أذيب الراسب في ماء مقطCر وأضCيف  1مCل مCن كCل
من معلق الخميره بحجم لقاح  1011 × 15خليه /مل و البكتريا١٠١٠× 5خليه/مل كال علCى أنفCراد الCى  10مCل
من الكلوروفوم الحاوي على  50ملغم/لتر من السم  T-2في دوارق زجاجيCه سCعة  100مCل .رجCت الCدوارق
) (3ساعات بوساطة رجاج كھربائي ثم رسبت البكتيريا والخميره بعملية أنتبCاذ بسCرعة  3000دوره/دقيقCه لمCدة
 10دقائق  .جفف الطافي في حمام مائي على درجة  40م وحفظ في أنابيب زجاجيه سعة  20مل وغلقت بأحكCام
وغلفت بورق المنيوم وحفظت في ال مجمده لحين أجراء الكشف.
االختبار الحيوي
تم أجراء التجربه في بن اية الدراسات الع ليا مختبر المبيدات والسموم الفطرية كلية الزراعCة  -جامعCة بغCداد
للمدة من  ،٢٠٠٤/١١/٣٠ - ٢٠٠٤/١١/١تم الحصول على فئران مختبريCه بيضCاء اللCون سويسCرية المنشCأ مCن
مع ھد الخصوبة والعقم /مدينة الطب بعمرشھر واحد ،تراوحت أوزانھا بCين  30- 20غم.وضCعت الفئCران فCي
اقفاص مصنعة محليا بقياسات 13× 5× 36سCم .فرشCت أرضCيت ھا بنشCارة خشCب بسCمك  2سCم مCزوده بمعCالف
جانبية حديدية بقياسات 5× 5× 7سم ومشارب للماء بالستيكي ة مصنع ة محليا سعة  100مل.
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جھزت الحيوانات بعليقة مكونه من:
 - ٣زيت نباتي % 5
 - ٢حنطه% 1
 - ١ذره صفراء % 90
 - ٥سكر % 2
%2
 - ٤نشأ
م ضافا للعلي قه  25ملغم/كغم من سم الـ T-2ال قياسي ).( standard
تأثير إضافة العوامل األحيائية في عليقه تحوي سم  T-2في بعض الصفات المناعية لدم الفئران
المعامالت
1
2
3
4
5
6
7

المضافات
T2_Toxin
Control
T2_Toxin+%7P.osterartus
11
T2_Toxin+S.cerevisiae (10 )cfu
11
T2_Toxin+L.rhamnosus GG (10 )cfu
11
L.rhamnosus GG (10 )cfu
S.cerevisiae (1011)cfu

فصلت بروتينات الدم بتقنية الترحيCل الكھربCائي علCى ھCالم متعCدد األكريالمايCد ) ،( 7%حضCرت محاليCل
الھالم أستنادا الى الشركه المجھزه ل منظومة الفصل .
تقدير فاعلية أنزيم الفوسفاتيز القاعدي ) Alk aline Phosphatase (ALP
قدرت فاعلية األنزيم عدة قياسيه وكما يأتي:
وضع في كل من ثالثة أنابيب اختبار  ٢م&ل م&ن محل&ول  Substrat bufferوالمتك&ون م&ن Carbonat-
 bicarbonate ,dinatriumphenyl phosphateوذو  . PH=10تركت األنابيب في الحاضنه لمدة  ٥دقائق
بدرجة حراره  ٣٧م وأضيف لألنبوبة األولى  ٥٠مايكرولتر مصل الدم والى الثانية  ٥٠مايكرولتر من المحلول
) Phenolالماده القياسية ( وحضنت لمدة  ١٥دقيقه على  ٣٧م  .أضيف لكل أنبوبة  ٠.٥مل م&ن محل&ول مث&بط
المتكون من Sodiumarsenate , 4- antipurine Aminoورجت جيدا لمدة دقيقه و أضيف اليھ&ا  ٠.٥م&ل
م&&ن محل&&ول  . (Kalum ferricynide) Fibrigenaseوأض&&يف ال&&ى األنبوب&ة الثالث&&ة  50م&&ايكرولتر م&&اء
مقطر ) . ( Blankرجت األنابيب جيدا وتركت لمدة  ١٥دقيقه في مكان مظلم .قدر األمتصاص الضوئي للعين&ات
على طول موجي  ٥١٠بأستخدام جھاز المطياف الضوئي وحسبت ف عالية األنزيم بأستخدام المعادله اآلتية:

قراءة األنموذج –قراءة البالنك
فعالية األنزيم )وحدة أنزيميه  ١٠٠/مل (=

× N
القراءة القياسية

* 20= Nوحدة  ١٠٠/مل .
تقدير فاعلية انزيم )Glutamic Oxaloacetic Transaminase (GOT
قدرت فاعلية أنزيم  GOTبأستعمال ع دة قياسية وكما يأتي:
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وضع في أنبو بتين أختباراالولى  ٠.١مل من مصل الدم والثانية  ٠.١مل ماء مقطر .أضيف الى األنابيب
a ٠.٥مل من محلول المCنظم لألنCزيم  GOT-bufferوالمتكCون مCن
 . oxoglutarate-1-aspartate-phosphat bufferتركت األنابيب في درجة حرارة الغرفه لمدة  ٣٠دقيقة،
أضيف  ٠.٥مل من محلول  dinitrophenyl hydracine 2-4الى األنابيب وتركت في درجة حرارة الغرفCه
لمCدة  ٢٠دقي قCة ،ح ضCر محلCول  (2N) Sodium hydroxideوأضCيف  ٥مCل منCه الCى األنابيCب  .تركCCت
األنابيCب خمCCس دقCCائق وقCCدر أمتصCCاص العينCCات للضCCوء بجھCCاز المطيCCاف الضCCوئي علCCى طCCول مCCوجي ٥٤٦
وأسقطت القراءات على منحنى قياسي الستخراج فاعلية األنزيم.
تقدير فاعلية أنزيم )Glutamic Pyruric Ttransaminase (GPT
أجريت الخطوات السابق ة نفسھا في تقدير  GOTبأستثناء وجود  L-alanineفي محلول منظم ا ألنزيم بدال
من  L-aspartateوأسقطت القراءات على منحني قياسي للـ  GPTألستخراج فاعلية األنزيم .
النتائج والمناقشة
اثر العوامل االحيائية في ادمصاص السم  T-2م ن االوساط السائلة
اظھرت النتائج ان اضافة البكتريا  L.rhamnosus GGو مخلفات الفطر P.osterartusو خميرة الخبز
 S.cerevisiaeالCCى ادمصCCاص السCCم  T-2مCCن الوسCCط السCCائل الحCCاوي علCCى تركيCCز  ٥٠ملغم/لتCCر مCCن السCCم
باستخدام العوامل االحيائية ق د ادت الى اختزال السم بنسبة  ٦٨, ٦٠و % ٤٥على التوالي.
وقCد اشCارت دراسCات عديCدة الCى قCدرة الكائنCCات الحيCة الدقيقCة )بكتريCا,خميرة,فطر( علCى ازالCة السCCموم
الفطريCة مCن االوسCاط السCCائلة الملوثCة لھCا ) HaskardوآخCرون.( 2001 ،ان ميكانيكيCCة عمCل ھCذه الكائنCات فCCي
ازالة السم يعود الى ارتباط السم على جCدران الخاليCا لھCذه الكائنCات وبالتCالي اعاقCة امتصاصCه مCن قبCل الخاليCا
وطرحCCه خارجCCا.اذا اشCCار  EL-NezamiوآخCCرون ( ٢٠٠٠) ،إن قتCCل البكتريCCا بCCالحرارة او الحCCوامض بقيCCت
محتفظCCCة ب قCCCدرتھا علCCCى ربCCCط وازالCCCة السCCCم مCCCن الوسCCCط .واشCCCارت دراسCCCات اخCCCرى الCCCى كفCCCاءة البكتريCCCا
 L.rhamnosusفي ازالة السموم الفطرية من االوساط السائلة وان مي كانيكيCة ازالتھCا ھCي عCن طريCق ارتباطھCا
بجCCدران الخاليCCا)  EnglerوآخCCرون El-Nezami : ٢٠٠٠،واخCCرون.(٢٠٠٠ ،و ال يسCCتبعد ان تكCCون لCCبعض
افCCرازات ھCCذه الكائنCCات دورا فCCي تحطCCيم السCCموم الفطريCCة ,فقCCد أشCCار  MotomuraوآخCCرون ( ٢٠٠٣) ،إلCCى
استخالص إنزيم من الفطر المحاري  P.osterartusقادر على تحطيم السم . AFB1
أثر أضافه العوامل األحيائيه في علي قه تحوي سم  T-2في بعض الصفات المناعيه لدم الفئرا ن المغذاة عليھا
تشير نتائج تحليل الCدم بتقنيCه الترحيCل الكھربCائي علCى ھCالم متعCدد األكريالمايCد جCدول ) ( ١أن وجCود
الس Cم فCCي العليقCCه ادى الCCى أنخفCCاض فCCي نسCCبة الكلوبيولينCCات المناعيCCه  β - globulinو .γ- globulinإذ كانCCت
نسCبتھما بوجCود السCم  7.34و 25.18علCى التCوالي مقارنCCه بمعاملCة السCيطر ة التCي كانCت  8.51و 27.94علCCى
التCو الي  .سCCببت أ ضCافة البكتريCCا  L.rhamnosusإلCى العليقCCه الCى أرتفاع Cا ملحوظCا فCCي نسCCبة  γ- globulinأ ذ
أ صبحت قيمته  26.30جدول) .( ١ولوحظ أرتفاع بسيط في بقيCة المعCامالت تCراوح بCين 25. ٥٢و . 25.68ول Cم
تؤد أضافه العوامل األحيائيه الى تحسين كبير في نسبه βكلوبيCولين بأسCتثناء معاملCه أ ضCافه الب كتريCا
 L. rhamnosusمع السم  .T-2وسبب وجود السم في العليقه أنخفاضا ملحوظا في نسCبه األلبومينCات أ ذ كانCت
نسبتھا  24.77بوجود السم مقارنه بـ 27.03في معامله المقارنه جدول) .( ١ولم تؤدي أضافة العوامل األحيائيCه
الى تحسين كبير في نسبة ھذه البروتينات حيث كانت بين 24. ١٠و  . 25.46وأدى تعCرض الحيوانCات للسCم T-
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 2الى أنخفاض بسيط فCي نسCبه الترانسCفرين أذ أصCبحت  12.33مقارنCه بCـ 13.82فCي معاملCه السCيطره  .وأدت
المضCCCCافات األحيائيCCCCه الCCCCCى تحسCCCCين ملحCCCCCوظ فCCCCي نسCCCCCبه الترانسCCCCفرين ,إذ انخ فCCCCCض فCCCCي معCCCCCاملتي ٧%
 P.ostreatus+T2_toxinو  S.cerevisiae+T2_toxinاذ تراوحتا بين  12.17و  . 12.24يال حCظ مCن
نتائج ھذه التجربة أن السم قد أثCر سCلبا فCي الصCفات المناعيCة للCدم  .وال يسCتبعد أن ي كCون ھCذا التCأثير فCي الكبCد
 ,مركز توليد ھذه الخاليا ,مما يعمل على تقليل عددھا وضعف أنتاجھا للبروتينات المناعيCة فCي الCدم .ولقCد ربCط
( 1978) ، LehningerإنخفCاض نسCبة البروتينCات المناعيCCه فCي الCدم بحصCول ضCCرر فCي الكبCد .كمCا أظھCCرت
النتائج أن وجود السم في العليقة سبب انخفاضا في نسبه األلبو مينات فCي الCدم وربمCا يعCو د ھCذا الCى أن الس Cم قCد
يCؤثر علCى الح Cوامض النوويCة فCي الجسCCم ويعيCق عمليCة استنسCاخھا إلCى  mRNAأو أنCCه قCد يCCؤثرفي mRNA
ويعيق ترجمتھا الى بروتينات مما يتسبب في مثل ھذا األنخفاض .وقد أشار ChiوآخCرون )( 1997إلCى أن للسCم
 T-2تأثيرا وأ ضحا في خفض البروتين الكلي واأللبومين فCي دم الحيوانCات المتعرض Cة لCه .وأ دى تCدعيم العليقCة
بالعوامCل األحيائيCة إلCى تحسCن فCي صCفات الCدم مقارنCة بم عاملCة السCم لوحCده .وھCذا يعCود كمCا سCبق ذكCره الCى
أ مدصاص السم مما يعطل مفعولة ثم إزالة المعقد من الجسم  .أوق د يكCون للبكتريCا والخميCرة دورا أخCرا وذلCك
بأفراز بعض المركبات التي يكون لھا تCأثيرات أخCرى فCي أبطCال تCأثير السCم أو تحطمCه فضCال عCن دورھCا فCي
تقويه مناعه الجسم،وھذا يدع م الرأي السابق في وجوب إضافة ھذه العوامل االحيائية إلى العليقة كCأجراء وقCائي
من جانب ولتحسين بعض الصفات الحيوية للحيوان من جانب أخر.

جدول . ١تأثير السم  T-2بمفرده أو مع والعوامل األحيائيه ف>ي بع>ض الص>فات المناعي>ه ل>دم الفئ>ران بتقني>ة
الترحيل الكھربائي.
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المعامالت

االلبومينات

كلوبيولينات

الترانسفرين

Treatment

Albumin
%

Immunoglobuli
n%

Transferin
%

β

γ

T2-toxin
%7 P.ostreatus+T2_toxin
S. cerevisiae+T2_toxin

27.03
24.77
25.1
25.09

8.51
7.34
7.83
7.76

27.94
25.18
25.52
25.68

13.82
12.33
12.17
12.24

L. rhamnosus+T2_toxin
L. rhamnosus
S. cerevisiae

25.5
25.64
25.2

8.06
8.17
8.1

26.30
26.19
25.8

12.36
12.40
12.3

Control

تأثير التغذية بعليقة ملوثة بالسم T-2ومدعمه بالعوامل األحيائية في نشاط بعض األنزيمات في بالزما دم
الفئران
تشير نتائج ھ ذه التجربة إلى أن وجود السم في العليقه أدى إلى خفCض معنCوي عنCد مسCتوى ) ( 0.05فCي
فعاليه أنزيم )  35.5)( ALPوحده أنزيميه/لتر( .قياسا بمعامله ال مقارنه ) 37.1وحده/لتر( جدول) .( ٢وھذا يتفق
مع ماوجده  Pangوآخرون ) ( 1988من أن أستنشاق مجموعه من الخنازير لسم  T-2وبمعدل  8ملغم/كغم أدى
الCى زيCاده ملحوظCه فCي نشCاط أنCCزيم ALPفCي اليCوم األول أعقبCه ھبCوط فCCي فعاليتCه  .و يتفCق مCع ماذھCب اليCCه
 Niyoوآخرون ) ( 1988من أن تغذيه أرانب بعليقه ملوثCه بسCم T-2بتركيCز  0.5ملغم/كغCم مCده  21يومCا أدى
الى أنخفاض نشاط  .ALPو قد أدت اضافة العوامCل األحيائيCه للعليقCة جCدول) ( ٢إلCى حصCول انخفCاض معنCوي
عند مستوى ) ( 0.05لفعالية األنزيم ولمعظم المعامالت مقارنة بمعامله السم لوحCده أو معاملCة السCيطره .وھCذا
يشير الى أن ھذه العوامل تمتلك تأثيرا تثبيطيا ألنزيم  ،ALPربما يكون سببه إما بعCض المركبCات المفCروزة مCن
البكتريا والتي قCد يكCون لھCا تCأثيرا تثبيطيCا فCي فعاليCة األنCزيم  .أن خفCض فعاليCة أنCزيم ALPبوجCود السCم ربمCا
يكون ناجما عن وجود مجاميع فعالة في السم تمتلك ألفة لالرتباط بCال موقع الف عCال لألنCزيم محدثCه بCذلك اختCزاال
أو تثبيطا لفعاليته .لقد أظھرت النتائج أيضCا أرتفاعCا معنويCا عنCد مسCتوى) ( 0.05فCي فعاليCه أنCزيم  GOTفCي
معاملة السم لوحده) 107وحCده أنزيميCه/لتر( قياسCا بمعاملCه المقارنCة ) 102وحده/لتر(،جCدول ) .( ٢ولCم تسCبب
إضافة العوامل األحيائية خفضا معنو يا في فع الية بل حصCل العكCس أذ أنھCا أدت الCى أرتفCاع فCي نشCاط األنCزيم
قياسا بمعاملة المقارنة )بدون سم( إذ بلغت فعاليتCه102وح Cده/لتر .وأظ ھCرت النتCائج حصCول أرتفCاع فCي نشCاط
أنزيم GPTفي مصل الحيوانات المغذاه على عليقه ملوثة بالسم  T-2فقد كCان نشCاط األنCزيم  8.9و  8.5وحCده
أنزيمية/لتر لمعاملتي السم لوحده وال مقارنة على التوالي .وادت العوامل األحيائية الCى خفCض معنCوي فCي تCأثير
الس Cم فCي نشCاط األنCزيم  GPTممCا جعلCه يسCتعيد نشCاطه الطبيعCي  .وقCد أشCار السCاعدي  ( 2004) ،إلCى زيCCادة
معنوية في نشاط أنزيمي  GPTو  GOTعند تغذية أفراخ فروج اللحم بعليقCه ملوثCة بسCم  AFB1بتركيCز 4.7
ملغم /كغم .أن تأثير السم  T-2في ھذين األنزيمين ربما يكCون ناجمCا عCن حصCول تلCف فCي الكبCد بحيCث يفضCي
الى تحلل بعض الخاليا وتحرر محتوياتھا في الدم و أن مركز وجود ھذين األنزيمين ھو الكبد ف مCن الطبيعCي أن
تحصل زياده في نشاط ھذين األنزيمين في الدم .
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يستخلص م ما تقدم إن السCموم الفطريCة بشCكل عCام تCأثيرات سCلبية علCى معظCم العمليCات الحيويCة الخلويCة
للكائنات الح يCة ,ويمكCن ازالCة تCأثير ھCذه السCموم بطCرق حيويCة بأسCتعمال كائنCات حيCة ومنھCا البكتريCا والخمCائر
والفطريات .وربما تمثل الو سيلة االكثر امانا وكفاءة في ھذا المجال حيث ان استخدامھا اليسبب ضررا لھCا مCن
ناحية ومن ناحية اخرى تنافس الكائنات الحية الممر ضCة فCي الجسCم وتخفCف مCن اثارھCا فضCال عCن انھCا تCرتبط
وتزيل الكثير مCن السCموم التCي يجCري تناولھCا مCع ال غCذاء الملCوث وتمنCع امتصاصCھا وبالتCالي طرحھCا خCارج
الجسم.
ج>دول  . ٢ت>أثير المعامل>>ة بالس>م  T-2بمف>رده أو م>>ع العوام>ل األحيائي>ه عل>>ى نش>اط أنزيم>>ات GPT، GOT
 ALP،في بالزما دم الفئران .
المعامالت
Treatment

ALP
GPT
GOT
وح>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ده وح>>>>>>>>>>>>>>>>>ده وح>>>>>>>>>>>>>>>>>ده
أنزيميه /لتر أنزيميه /لتر
أنزيميه/لتر
102
107
107
106
106
106
105
2.93

Control
T2-toxin
%7 P.ostreatus+T2_toxin
S. cerevisiae+T2_toxin
L. rhamnosus+T2_toxin
S. cerevisiae
L.rhamnosus
)LS D(P=0.05

8.5
8.9
8.5
8.4
8.5
8.5
8.6
0.40

37.1
35.5
30.5
31.4
31.5
30.1
30.7
1.1
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Test of some microorganismes to adsorbent and detoxification of T-2 toxin
from animal diet
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ABSTRACT
The result show that bacteria Lactobacilus rhamnosus GG (5× 1010 ),
10
Sacchromyces serevisiae(15× 10 ) and the compost of Pleurotus ostreatus at
7% used reduction T2- toxin from liquid media with 60, 68, and 45%
respectively .The blood serum characters albumens and immunoglobulin (β,γ )
proteins show good improving in the biological agent addition to the animal diet
treatment compared to T2-toxin treated only. The blood enzymes GPT and ALP
show low concentration to the biological agent treated compared to T2-toxin
treated only, but GOT enzyme stay in height level.
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