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 الرئة عمى الحنطة في المغطى التفحم لمرض المسبب Tilletia فطر البواغ المرضية النسيجية التأثيرات
 المختبرية لمفئران والكمية والكبد والطحال

 
 ***الباقي عبد جميل نعمت و **العاني رشيد سعود ، *كاظم جواد ايمان

 .بغداد/  العموم كمية***      والتكنولوجيا العموم**     المسيب/  التقنية الكمية*

 
 الخالصة

 طريؽ عف او البريتوف داخؿ سواء الحنطة في المغطى التفحـ لمرض المسبب Tilletia فطر البواغ مائي معمؽ حقف سبب
 عند االضرار زيادة مع بالعالؽ، المعاممة المختبرية لمفئراف والكمية والكبد والطحاؿ الرئة انسجة في مرضية تأثيرات الفموي التجريع
 طريؽ عف المعطى الكبد نسيج في لالبواغ المائي المعمؽ مف 0.1 % لمتركيز االضرار انعكست اذ. البريتوف داخؿ الحقف استخداـ

 االلتهابية الكبد خاليا في وزيادة االستسقائي التنكس مع النسيج في شديد ونخر دموي احتقاف حدوث الى البريتوف داخؿ الحقف
 .المعاممة لمفئراف يةالكبد الجيوب في واتساع

 

 المقدمة
او مػػػػػا  (Bunt)عمػػػػى الػػػػػررـ مػػػػػف خطػػػػػورة مػػػػػرض البػػػػػنط 

يعػػػػرؼ بػػػػالتفحـ المغطػػػػى فػػػػي الحنطػػػػة اف المػػػػرض المعػػػػروؼ 
هػػػو مػػػف االمػػػراض ذات االهميػػػة اال ت ػػػادية  Sumtبػػػالتفحـ 

الكبيرة واف تسمية هذا المرض نابعة مف الكتؿ السوداء البػواغ 
 .Tو  Tilletia cariesريف مسػبباتها عمػى العائػؿ. اف الفطػ

foetida    هما المذاف يسبباف مرض التفحـ النتف في الحنطػة
(. اف المػػرض حتػػى القػػرف الحػػالي يعتبػػر سػػببا لخسػػائر  11،1

خطيرة في الحبوب. واف المزارعيف يرتعبوف مف امراض التفحـ 
لمحا ػػػػيؿ الحبػػػػوب اكثػػػػر مػػػػف امػػػػراض ال ػػػػد  بسػػػػبب كػػػػوف 

ويسػػػػػتبدؿ محتوياتهػػػػػا بكتػػػػػؿ المػػػػػرض يهػػػػػاجـ الحبػػػػػوب نفسػػػػػها 
السػػبورات المسػػحو ية السػػوداء التػػي تشػػبو السػػخاـ. وهكػػذا فػػاف 
انخفػػػػاض الغمػػػػة يكػػػػوف واضػػػػحا ومباشػػػػرا ونوعيػػػػة البػػػػا ي منهػػػػا 
تػػنخفض عمػػى نحػػو  ػػاس بوجػػود لبػػواغ  الػػتفحـ السػػوداء عمػػى 

(. اف مػػػػرض تفحػػػـ الحنطػػػػة  8،4سػػػطوح الحبػػػػوب السػػػميمة   
راعػػػة القمػػػل فػػػي العػػػالـ. واسػػػع االنتشػػػار فػػػي جميػػػع منػػػاطؽ ز 

ويسبب المرض في الواليات المتحدة اعظـ خسائر في منػاطؽ 
(. يسػػػبب الطحػػػيف الحػػػاوي  8شػػػماؿ رػػػرب المحػػػيط الهػػػادي  

 Ustilaginismعمػػػػى ابػػػػواغ الفطػػػػر حالػػػػة تسػػػػمـ تعػػػػرؼ بالػػػػػ 
الم احبة بمغص وتقئ وتؤثر عمى افراز االدرينػاليف والجهػاز 

حػػػػػػـ الحنطػػػػػػة اخػػػػػػذ (. اف مػػػػػػرض تف 2الع ػػػػػػبي العطػػػػػػوؼ   
باالنتشػػار فػػي القطػػر العرا ػػي خ و ػػا فػػي المنطقػػة الشػػمالية 

بحيث يهدد الثروة اال ت ادية لمبمد فػي حػيف نالحػظ اف معظػـ 
دوؿ العػػػػػالـ تحػػػػػوؿ الحػػػػػد مػػػػػف انتشػػػػػار هػػػػػذا المػػػػػرض. ونظػػػػػرا 
لالعػػراض المرضػػية التػػي تسػػببها ابػػواغ الفطػػر عمػػى المسػػتهمؾ 

اضػية هػذا االبػواغ. لػذا ولعدـ وجود  ي دراسػة محميػة عمػى امر 
وضػػػعت هػػػذا الدراسػػػة لمالحظػػػة التػػػأثيرات النسػػػيجية المرضػػػية 

 البواغ الفطر عمى االحشاء الداخمية لمفئراف المختبرية.    
 المواد وطرائق العمل

 الفئران المختبرية-2
اسػػػتخدمت فئػػػراف بػػػيض سويسػػػرية ذكػػػور تبمػػػ  مػػػف العمػػػر 

( رػراـ. وضػعت 25-22تسعة اسابيع تتػراوح اوزانهػا مػا بػيف  
فػػػػػػي ا فػػػػػػاص بالسػػػػػػتيكية نظيفػػػػػػة ومفروشػػػػػػة بنشػػػػػػارة الخشػػػػػػب 
ووضعت اال فاص في ررفة داخؿ البيت الحيػواني مػع مراعػاة 
تػػوفير الظػػروؼ المثمػػػى مػػف درجػػة حػػػرارة ونظافػػة مػػاء الشػػػرب 
والعمػػؼ. وتػػـ اخػػذ عينػػات مػػف االدرار والخػػروج وتمػػت زراعتهػػا 

وارػػار الػػدـ ( عمػػى االوسػػاط الزراعيػػة   وسػػط ارػػار مػػاكونكي 
 لمتأكد مف خمو الفئراف مف الجراثيـ.

 تعيين العالق المائي البواغ الفطر-1
حضػػػرت تراكيػػػز مئويػػػػة مختمفػػػة مػػػف عػػػػالؽ ابػػػواغ الفطػػػػر 

 122( %   مميغػػػراـ/2.25,2.2,2.15,2.1,2.25مقػػػدارها  
مميمتػػر (. و ػػد تػػـ الح ػػوؿ عمػػى االبػػواغ مػػف حبػػوب الحنطػػة 

ضػير هػذا التراكيػز باسػتخداـ وتػـ تح Tilletiaالم ابة بفطر 
 Phosphate Bufferمحموؿ دارئ الفوسفات الممحي المعقـ 



جواد كاظم ايمان  
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Saline (PBS)   3والػػذي حضػػر وفػػؽ اطمػػس وجماعتػػو .)
فئػراف لكػؿ  5 سمت الفئراف المختبرية الػى سػتة مجػاميع بوا ػع 

مجموعة وتـ معاممػة المجػاميع بػالتراكيز المئويػة البػواغ الفطػر 
مػػف كػػػؿ تركيػػز وبطػػػريقتيف مػػرة عػػػف  مميمتػػػر 2.5وذلػػؾ بحقػػف 

طريػػػؽ التجريػػػع الفمػػػوي لكػػػؿ تركيػػػز ومػػػرة عػػػف طريػػػؽ الحقػػػف 
داخػػػؿ البريتػػػوف  وهػػػي مػػػف الطػػػرؽ المعتمػػػدة فػػػي ادخػػػاؿ مػػػادة 
معينػػػة الػػػى داخػػػؿ جسػػػـ العائػػػؿ لمالحظػػػة االضػػػرار النسػػػيجية 
الناتجػػػة عػػػف تمػػػؾ المػػػادة ( لكػػػؿ تركيز.بينمػػػا حقنػػػت مجموعػػػة 

تػػػػػر مػػػػػف دارئ الفوسػػػػػفات الممحػػػػػي مميم 2.5السػػػػػيطرة بمقػػػػػدار 
(PBS). 

 الدراسة النسيجية لالعضاء المتضررة-3
 تشريح الحيوانات3-2

شػػػرحت الفئػػػراف المحقونػػػة بػػػالتراكيز المختمفػػػة مػػػف العػػػالؽ 
المػػػػائي البػػػػواغ الفطػػػػر ولكػػػػال التجريػػػػع الفمػػػػوي والحقػػػػف داخػػػػؿ 

اياـ مػف المعاممػة. اذ عرضػت االحشػاء الداخميػة  5البريتونبعد 
فحػػػػص بػػػػالعيف المجػػػػردة لتعيػػػػيف وجػػػػود عالمػػػػات ريػػػػر الػػػػى ال

طبيعيػػػة مقارنػػػة بفئػػػراف مجموعػػػة السػػػيطرة ريػػػر المعاممػػػة، ثػػػـ 
اخػػذت عينػػة مػػف الرئػػة والطحػػاؿ والكبػػد والكميػػة لعمػػؿ المقػػاطع 

% مػػػف  12النسػػػيجية لهػػػا. وحفظػػػت جميػػػع االعضػػػاء بتركيػػػز 
 الفورماليف.

 تثبيت وتقطيع وتصبيغ االنسجة 3-1
% ذي االس الهيػػػدروجيني  12فورمػػػاليف اسػػػتخدـ دارئ ال

لتثبيػػت وتقطيػػع االنسػػجة ورمػػرت شػػرائل  (PH 7)المتعػػادؿ 
 (. 7االنسجة بضبغة الهيماتوكسميف وااليوسيف االعتيادية  

 

 النتائج
لوحظػػػت التغيػػػرات المرضػػػية فػػػي انسػػػجة جميػػػع االعضػػػاء 
المدروسػػػة لمفئػػػراف المختبريػػػة المعاممػػػة بالعػػػالؽ المػػػائي البػػػواغ 

المسػػبب لمػػرض تفحػػـ الحنطػػة وكػػاف التركيػػز  Tilletiaفطػػر 
مميمتػػػػػػػر( لمعػػػػػػػالؽ المػػػػػػػائي البػػػػػػػوري  122%   مميغػػػػػػػراـ/ 2.1

المعطى عف طريؽ التجريػع الفمػوي والحقػف داخػؿ البريتػوف لػو 
التػأثير الكبيػػر فػػي جميػع انسػػجة االعضػػاء  يػد الدراسػػة وكػػذلؾ 

ؽ % مػف العػال2.1اظهرت بقيػة التراكيػز تػأثير مماثػؿ لمتركيػز 
المػػائي البػػواغ الفطر.اظهػػرت نتػػائج الفحػػص النسػػيجي لجميػػع 
االعضػػػػاء بػػػػػأف التركيػػػػػز المعطػػػػػى عػػػػػف طريػػػػػؽ الحقػػػػػف داخػػػػػؿ 
البريتػػػػوف ذات تػػػػأثير اكبػػػػر مػػػػف التركيػػػػز المعطػػػػى عػػػػف طريػػػػؽ 
التجريع الفموي. اذ اظهرت نتػائج الفحػص النسػيجي لمرئػة بػاف 

% المعطػػػػى عػػػػف طريػػػػؽ الحقػػػػف داخػػػػؿ البريتػػػػوف 2.1التركيػػػػز 
تكسر في جدراف الحوي الت الرئوية مػع ارتشػاح خمػوي  سبب

التهػػػػابي مػػػػع بػػػػؤر ارتشػػػػاحية خمويػػػػة حػػػػوؿ الق ػػػػبات الهوائيػػػػة 
واحتقاف دمػوي ويػدؿ سػائؿ االرتشػاح الميفػيف عمػى مػرض ذات 

(. امػػػػػا التركيػػػػػز 1الرئػػػػػة الميفينػػػػػي كمػػػػػا موضػػػػػل فػػػػػي الشػػػػػكؿ  
المعطى عف طريؽ التجريع الفموي فقد سبب تكسر في جدراف 

وي الت الرئوية مع ارتشػاح خمػوي التهػابي واحتقػاف دمػوي الح
( بالمقارنة مع السيطرة 2ونزؼ دموي كما موضل في الشكؿ  

(. بينمػػػا اظهػػػرت نتػػػائج الفحػػػص النسػػػيجي لمطحػػػاؿ 3الشػػػكؿ  
% المعطى عف طريؽ الحقػف داخػؿ البريتػوف 2.1بأف التركيز 

سػػػبب النػػػزؼ الشػػػديد داخػػػؿ نسػػػيج الطحػػػاؿ وعػػػدـ تمييػػػز المػػػب 
االحمػػػر مػػػف المػػػب االبػػػيض و نخػػػر النيسػػػج وارتشػػػاح الخاليػػػا 

(. امػػػا التركيػػػز المعطػػػى 4الممفاويػػػة كمػػػا موضػػػل فػػػي الشػػػكؿ  
عػػػف طريػػػؽ التجريػػػع الفمػػػوي فقػػػد سػػػبب نػػػزؼ دمػػػوي واحتقػػػاف 
دموي ونخر النيسج وارتشاح الخاليا الممفاوية كمػا موضػل فػي 

ت كمػػػا اظهػػػر  (.6( بالمقارنػػػة مػػػع السػػػيطرة الشػػػكؿ  5الشػػػكؿ  
% المعطػػػى 2.1نتػػػائج الفحػػػص النسػػػيجي لمكبػػػد بػػػأف التركيػػػز 

عػػف طريػػؽ الحقػػف داخػػؿ البريتػػوف سػػبب احتقػػاف دمػػوي ونخػػر 
شػديد فػػي النسػػيج والتػػنكس االستسػػقائي وزيػػادة فػػي خاليػػا الكبػػد 
االلتهابيػػة وتوسػػع فػػي الجيػػوب الكبديػػة كمػػا موضػػل فػػي الشػػكؿ 

فقػػػػد  (. امػػػا التركيػػػػز المعطػػػػى عػػػػف طريػػػؽ التجريػػػػع الفمػػػػوي7 
سػػػبب نػػػزؼ داخػػػؿ النسػػػيج وزيػػػادة فػػػي خاليػػػا الكبػػػد االلتهابيػػػة 

( بالمقارنة مع 8ونخر النسيج الكبدي كما موضل في الشكؿ  
(. واظهػػرت نتػػائج الفحػػص النسػػيجي لمكميػػة 9السػيطرة الشػػكؿ  

% المعطى عف طريؽ الحقػف داخػؿ البريتػوف 2.1بأف التركيز 
قػػاف النبيػػب سػػبب تػػنكس استسػػقائي مػػع نػػزؼ دمػػوي ونخػػر واحت

الكموي وارتشاح الخاليا االلتهابية وبؤر ارتشاحية خمويػة والممػة 
الشػػػعرية لمحفظػػػة بومػػػاف وكبيبػػػة مػػػالبيجي ونخػػػر النسػػػيج كمػػػا 

( امػػػػا التركيػػػز المعطػػػػى عػػػف طريػػػػؽ 12موضػػػل فػػػػي الشػػػكؿ  
التجريع الفموي فقد سبب نزؼ دموي شػديد واحتقػاف ونخػر فػي 

( بالمقارنػة 11الشػكؿ   النبيب الكموي والنسيج كما موضػل فػي
(. اظهػػػرت لنػػػا نتػػػائج البحػػػث مػػػػد  12مػػػع السػػػيطرة الشػػػكؿ  

االضرار النسيجية الخطرة التي تعرضت لها الفئػراف المختبريػة 
وعميػػو يجػػب اف تكػػوف حبػػوب الحنطػػة المسػػتخدمة لالسػػتهالؾ 
البشػػػري او الحيػػػواني خاليػػػة مػػػف  ي نسػػػبة مػػػف سػػػبورات فطػػػر 

Tilletia .مهما كانت  غيرة 
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مقطع فً وسٍح انرئت نفأر مخخبري بعذ حقىه  : (4شكم)

 Tilletiaداخم انبرٌخون بمعهق مائً البواغ فطر انـ 

             %1.4انمسبب نمرض انخفحم انمغطى فً انحىطت بخركٍس 

 (.411) قوة انخكبٍر 

 

 
 

مقطع فً وسٍح انرئت نفأر مخخبري بعذ حجرٌعه  : (2شكم)

انمسبب نمرض  Tilletiaاغ فطر انـ فموٌا بمعهق مائً البو

                            %1.4انخفحم انمغطى فً انحىطت بخركٍس 

 (.211) قوة انخكبٍر 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

مقطع فً وسٍح انرئت نفأر مخخبري غٍر معامم : ( 3شكم)

 (.411انسٍطرة ) قوة انخكبٍر 

 
 

 

 

ىه مقطع فً وسٍح انطحال نفأر مخخبري بعذ حق :( 4شكم)

 Tilletiaداخم انبرٌخون بمعهق مائً البواغ فطر انـ 

            %1.4انمسبب نمرض انخفحم انمغطى فً انحىطت بخركٍس 

 (.211) قوة انخكبٍر 
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مقطع فً وسٍح انطحال نفأر مخخبري بعذ حجرٌعه  :(5شكم)

انمسبب نمرض  Tilletiaفموٌا بمعهق مائً البواغ فطر انـ 

                              %1.4انحىطت بخركٍس  انخفحم انمغطى فً

 (.411) قوة انخكبٍر 

 

 

مقطع فً وسٍح انطحال نفأر مخخبري غٍر معامم  :(6شكم)

 (.411انسٍطرة ) قوة انخكبٍر 

 

 

 

 

 

مقطع فً وسٍح انكبذ نفأر مخخبري بعذ حقىه  : (7شكم)

 Tilletiaداخم انبرٌخون بمعهق مائً البواغ فطر انـ 

            %1.4مسبب نمرض انخفحم انمغطى فً انحىطت بخركٍس ان

 (.411) قوة انخكبٍر 

 

 
 

مقطع فً وسٍح انكبذ نفأر مخخبري بعذ حجرٌعه  :  (8شكم)

انمسبب نمرض  Tilletiaفموٌا بمعهق مائً البواغ فطر انـ 

                             %1.4انخفحم انمغطى فً انحىطت بخركٍس 

 (.411انخكبٍر ) قوة 
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مقطع فً وسٍح انكبذ نفأر مخخبري غٍر معامم : ( 9شكم)

 (.211انسٍطرة ) قوة انخكبٍر 

 

 

مقطع فً وسٍح انكهٍت نفأر مخخبري بعذ حقىه : ( 41شكم)

 Tilletiaداخم انبرٌخون بمعهق مائً البواغ فطر انـ 

              %1.4انمسبب نمرض انخفحم انمغطى فً انحىطت بخركٍس 

 (.211) قوة انخكبٍر 

 

 

 

 

 

مقطع فً وسٍح انكهٍت نفأر مخخبري بعذ حجرٌعه  : (44شكم)

انمسبب نمرض  Tilletiaفموٌا بمعهق مائً البواغ فطر انـ 

                            %1.4انخفحم انمغطى فً انحىطت بخركٍس 

 (.411) قوة انخكبٍر 

 

مخخبري غٍر معامم  مقطع فً وسٍح انكهٍت نفأر: ( 42شكم)

 (.211انسٍطرة ) قوة انخكبٍر 

مالحظت: اسخخذمج اكثر منه قنوة حكبٍنر الن بعنت انخنأ ٍراث 

انىسٍجٍت انمرضٍت ححخاج انى قوة حكبٍر معٍىت البراز انضرر 

 انىاحح عىها.
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 المناقشة
عمى مادة  Tilletiaتحتوي ابواغ فطر 

Trimethylamine الى  ذات الرائحة الكريهة باالضافة
احتوائها عمى مواد يرية مسرطنة كما يؤثر استنشاؽ هذا 

(. تشير الم ادر الى عدـ 12االبواغ عمى الجهاز التنفسي  
 الحية الحبوب المموثة بابواغ الفطر لالستهالؾ البشري 
والحيواني الف وجودها مع الحنطة المطحونة تعطي رائحة 

في العجينة  العفف رير المقبولة وتؤثر عمى انزيـ االميميز
والذي يؤثر عمى سيولة العجينة ولزوجتها مما يؤدي الى 
رداءة نوعية الخبز باالضافة الى رائحة السمؾ الفاسد في 
الخبز المنتج مف الحنطة الم ابة باالضافة الى اسوداد لوف 

(. كما تشير الم ادر الى اف تناوؿ الخبز 2,8الخبز  
مـ تعرؼ بالػ المحتوي عمى ابواغ الفطر يسبب حالة تس

Ustilaginism  حيث تتمثؿ االعراض بمغص وتقئ
واضطرابات في الجهازيف الهضمي والع بيوهبوطا في ضغط 
الدـ وتثبيط عمؿ ردة االدريناليف في الجسـ ويؤثر عمى 
الجهاز الع بي العطوؼ. باالضافة الى اف هذا االبواغ 

(. تعتبر مادة 9,11تسبب االجهاض خ و ا في المواشي  
Trimethlamine  مادة مهيجة لالمعاء والمعدة وتقمؿ مف

معدؿ و وة القمب كما تقمؿ مف درجة حرارة الجسـ كما تحدث 
(. تشير الم ادر الى سمية 6اضطراب في افراز اليوريا  

هذا  المادة حيث لوحظ تأثيرها عمى الحيوانات المختبرية 
موؿ ووجد انها تسبب تهيج الرئة والطحاؿ والقمب. اما المح

المائي لهذا المادة فأنو يسبب تهيج العيف حيث سبب التركيز 
% التهاب ممتحمة 5% تهيج شديد بينما سبب التركيز 1

% فقد سبب تفاعالت شديدة مع 16.5العيف اما التركيز 
(. واف 9نزؼ دموي في ممتحمة العيف مع وذمة في القرنية  

 522هي % مف الجرذاف عف طريؽ الفـ 52الجرعة القاتمة لػ 
عمى  Trimethylamine(. كما تؤثر مادة 6,9ممغـ/كغـ  

االنساف حيث تسبب تاكؿ او نخر العيف والجمد، واف بخار 
هذا المادة سبب انسالخ الطالئية في العيف وعند تماس 
المحموؿ المائي لهذا المادة مع جمد االنساف سبب حروؽ 

 (.6,9شديدة  
مى خمو الحنطة اكدت الموا فات القياسية العالمية ع

المستخدمة لمغذاء البشري تماما مف اية حبة مموثة بالتفحـ 
ومنها الموا فات االمريكية واالوربية والكندية، بينما سمحت 

( جزء بالمميوف 2.1باستخداـ الحنطة المموثة بالتفحـ بنسبة  
ppm  يجب االنتباا الى اف استهالؾ 5كعمؼ لمحيوانات .)

التفحـ حتى ولو كانت بنسبة  غيرة الحنطة المموثة بابواغ 
جدا فأنها تشكؿ خطورة عمى المستهمؾ سواء كاف انساف او 
حيواف وخا ة استمرار استهالكها يوميا، ربما استخداـ هذا 
الحيوانات المستهمكة لحبوب الحنطة المموثة كم در رذائي 

 لالنساف فيما بعد يشكؿ خطورة عمى  حتو.
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Abstract 

Injection of 0.1 % spore suspension of 

Tilletia (bunt causal agent) via intraperitonal 

or via oral of experimental mice caused 

histopathological effects in all the organs                

(lung, spleen, liver and kidneyof treated mice 

with more damage by used intraperitonal 

injected. The damages observed in liver 

injected in bloody bleeding and necrosis in the 

tissue beside edematous break with increase in 

kupffer cells and wideness in sinusoids of the 

liver in treated mice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


