التأثيرات الهستوباثولوجية لبعض سالالت البكتريا Bacillus thuringiensis

في المعي األوسط ليرقات عثة درنات البطاطا )Phthorimaea operculella (Zell.
نزار مصطفى المالح و فائز عبد الشهيد الطائي

قسم وقاية النبات  ،كلية الزراعة والغابات  ،جامعة الموصل  ،موصل  ،العراق

الملخص
أظهرت المقاطع النسيجية في المعي اسوسيط ليرقيات عرية رنيات البطاطيا ) Phthorimaea operculella (Zell.أن التراكييز النصيةية القاتلية مين سي

ت

البكترييا  Bacillus thuringiensis alestiو  B. thuringiensis aegyptiو  B. thuringiensis kurstakiقي سيببت تمطمياً في الال ييا الط ةيية

للقناة الهضمية الوسطى وانةصال الطبقتين العضليتين الطولية وال اةرية عن الطبقة الط ةيية  ،فضي ً عين تمطيم الغاياا القاعي ش والغاياا الميول ذيئاة وكريرة
الةسح بين الال يا نتيجة لتكسر الروابط الاللوية  ،وأن هئا التأرير ف تركيب ووظيةة المع اسوسط كان من أم اسسباب الرةيسية التي أ ت ىليى تربييط عمليية
الهضم وامتصاص الغئاا أو توقةها مما أ ى ىلى موت اليرقات بع فترة وجيزة من المعاملة.

المقدمة

لعي ييل مي يين المىا ي يرات علي ييى أهميي يية عري يية رني ييات البطاطي ييا هي ييو تع ي ي وسي يياةل

الس الالاللة  : B.t. var. kurstakiتب ييا كمستمض يير تج ييارش تم ييت اس ييم

مكافمتهييا ىئ اسييتال مت ف ي ئلييا الطييرق الزراعييية والةيزياةييية وذيرهييا ى أن

 Dipelم يين ىنت ييا  ، Abbot laboratoriesومجه ييز با ييكل مرك ييز ئواب

الوسيلة المعيول عليهيا في المكافمية هي اسيتال ام المبيي ات .ونظي اًر للتيأريرات

ويمت ي ييوش عل ي ييى اسبي ي يوا .واسجس ي ييام البلوري ي يية .والم ي ييا ة الةعال ي يية هي ي ي Delta-

عين ط ارةيق ووسيياةل

 ، endotoxinوتب ييا مستمض ييرات ه ييئد السي ي لة تم ييت الع يي ي م يين اسس ييماا

السيلبية للمبيي ات عليى اانسييان والبيةية  ،فقي بي أ البمي

تسي ييعى ىلي ييى تراي ييي اسي ييتال ام المبي ي ي ات عي يين طريي ييق تكاملهي ييا مي ييع عناصي يير

التجاري ي ي ي ي يية مر ي ي ي ي ييل .Thuricide ، Delfin ، Bactospeine ، Agrobac

المكافمية اساليرى أو اسييتال ام المبيي ات المايكروبيية في مكافمتهيا .وتسييتال م
في ي ي ي الوق ي ي ييت الماض ي ي يير الع يي ي ي ي م ي ي يين سي ي ي ي

ت البكتري ي ي ييا

Bacillus

 thuringiensisعلييى نطيياق واسييع ف ي المكافميية المايكروبييية ل فييات نظ ي اًر
لتالصصييها وع ي م سييميتها للنسييان والمي يوان واسع ي اا الطبيعييية للع ي ي ميين

اآلف ييات الماي يرية  .)1991 ، Ellisل ييئا ف ييان ال ارس يية المالي يية تهي ي
تم يي ي ةلي يية ت ييأرير بع ييل سي ي

ىل ييى

ت ه ييئد البكتري ييا م يين الي ي ل ارس يية تأريراته ييا

الهستوبارولوجية ف القناة الهضمية الوسطى ليرقات العمر الرال .

المواد وطرائق العمل
المعه الةن ق الموصل  ،ال ل عام .4002
اس ييتال مت ري ي

تيم تمضييير المسيية تراكيييز لكييل سي لة علييى ضييوا ا التبييارات اسولييية الكااييةة
 Pilot Experimentوه ي  1و  1.4و  1.1و  4و  %0لس ي لة

ت م يين بكتري ييا  Bacillus thuringiensisبا ييكل

مستمضرات جاهزة ل ستال ام المقل وه :
الساللة ) : B.t. var. aegypti (C18تبيا كمستمضير تجيارش تميت اسيم
 Agerinمجه ييز با ييكل مس ييموق قاب ييل للبل ييل  ،والم ييا ة الةعال يية هي ي البكتري ييا
البلورية  B.t.بتركيز  0400وم ة ولية* ق ملغيم  ،أنتجتيا الايركة المصيرية
.Biogro international
السالالاللة  : B.t. var. alestiاسييتال مت باييكل معلييق جررييوم للبكتريييا
العص ي ييوية المعزول ي يية مس ي ييبقاً م ي يين يرق ي ييات و ة البنج ي يير الس ي ييكرش المص ي ييابة ،
والممةوظيية بمواةييل ا كييار المغئييية عن ي رجيية م ي اررة 2م ف ي مالتبيير بمييو

المارات ف كلية الزراعة والغابات – جامعة الموصل.

B.t.

 aegyptiو  0.1و  0.11و  0.4و  0.41و  %0.0لس ي لة B.t. alesti
و  0.1و  1و  1.1و  4و  %0لسي ي ي لةkurstaki

 B.t.وتم ي ييت معامل ي يية

ت الم ييئكورة وئلي ييا بتغطي ييي

اي يراةح بطاطي ييا بسي ييما

اليرق ييات بتراكيي ييز الس ي ي

0.1سييم ف ي مملييول تراكي ييز الس ي
لتج ي

نةئت ال راسة المالية ف مالتبير بميو اسميياا المجهريية ق القسيم الطبي في
سي ي

.)1991 ، Meister

ت الر ريية لمي ي ة قيقتييين وتركييت الاي يراةح

ف ي اله يواا طييارق  )1991 ،بع ي ها نقلييت كييل ا يريمتين ميين البطاطييا

ىلييى طبييق بتييرش قط يرد 9سييم ب االلييا ورقيية ترايييح  ،وتييم نقييل  10يرقييات عميير
رال ي

رييم ذطيييت اسطبيياق بقمييا

الموسييلين وربطييت بربيياط مطيياط  .اسييتال م

لكي ييل تركيي ييز  00يرقي يية موزعي يية علي ييى ر ي ي

مكي ييررات أمي ييا التجربي يية الضي ييابطة

فغطسيت فيهييا الايراةح بالميياا فقييط  ،أاليئت القييرااات ومسييبت نسييبة القتييل بعي
مييرور 14سيياعة ميين المعامليية  ،تييم بع ي ئلييا تصييميح نسييبة القتييل باسييتال ام
معا ل يية  )1941 Abbottوت ييم رس ييم ال ييط الس ييمية لك ييل سي ي لة ومس يياب ق يييم
 LC50والميل وم و الرقة مسب طريقة .)1911 Finney
لبيان التأريرات الهستوبارولوجية للس

ت البكتيرية ف القنياة الهضيمية ليرقيات

عريية رنييات البطاطييا  ،أع ي ت المقيياطع النسيييجية باتبييا طريقيية ، Romeis
 )1991انظ ي ي ي ي ي ي ي ي يير  Schmidtوةالي ي ي ي ي ي ي ي ي ييرون  )1991 ،مي ي ي ي ي ي ي ي ي ييع اسي ي ي ي ي ي ي ي ي ييتب ال
 Methylbenzoateو  Benzolبم ييا ة الزايل ييول لتروي ييق النم ييائ  .ميي ي

ت ييم

ذميير ا يراةح البطاطييا بمماليييل التراكيييز النصييةية القاتليية  LC50ميين س ي

ت

البكتري ييا وب يينة

الطريق يية الم ييئكورة س ييابقاً ونقل ييت  40يرق يية عم يير رالي ي

لك ييل

معاملة فض ً عن معاملة التجربة الضابطة الت ذمرت اراةمها بالماا فقط.
وبع  21ساعة من المعاملة بالس
* الوم ة ال ولية = مايكرو مول ق لتر.

ت البكتيرية تم وضيع عايرة مين اليرقيات

المعامليية وقبييل موتهييا لضييمان م مظيية التييأريرات مبك ي اًر تجنب ياً لم ي و تل ي

كل للقناة الهضمية بمرور الوقت) فض ً عن التجربة الضيابطة  ،في ممليول

المركييب  Compound microscopeميين نييو  Zeissوالع سييات الايييةية

بييوين الكمييول  Alcoholic Bouin’s Solutionلم ي ة  42سيياعة  ،ر ييم

 40X ، 10X ،4Xفي ي ي عملي ي يية الةم ي ييص واس ي ييتال ام الك ي ييامي ار الرقمي ي يية ن ي ييو

ذسلت بيالكمول ا ريلي تركييز  %10اسيتب ل ميرتين  ،مي ة كيل منهيا نصي

 Benqصينية المناأ لتقاط الصور للمقاطع المطلوبة.

سيياعة)  ،رييم قطعييت اليرقيية ميين طرفيهييا وئلييا ب ازليية الي أر

والصي ر ميين جهيية

ونهاية البطن من الجهة الرانية وأالئ الجزا الوسط من اليرقية لعميل الايراةح،
وتييم سييمب الميياا ا نكيياز) ميين النمييائ باسييتال ام تراكيييز متصيياع ة ت ي ريجياً
من الكمول ا ريل ىئ نقلت النمائ ىلى تراكييز  %10ريم  %90لمي ة نصي

ساعة ونقلت ىليى تركييز  %99لمي ة سياعة وامي ة ريم نقليت ىليى كميول مطليق
 %100لم ي ي ة أربي ييع سي يياعات اسي ييتب ل م ي يرتين)  ،وروقي ييت النمي ييائ بي ييالزايلول
 %100لمي ي ي ي ة  10ق ي ي يياةق اس ي ي ييتب ل مي ي ي يرتين)  ،وأجري ي ي ييت عملي ي ي يية التا ي ي ييرب
 Impregnationفي ي اللي يييط م يين الاي ييمع المنص ييهر والزايلي ييول بنسي ييبة 1 : 1
ولم ي ي ة  00قيقي يية االي ييل في ييرن  Ovenعلي ييى رجي يية م ي ي اررة 90م  ،ري ييم نقلي ييت
النمائ ىلى امع البرافين النق

رجية انصيهارد 11-19م) لمي ة  42سياعة

اسي ييتب ل م ي يرتين) بع ي ي ها أجريي ييت عمليي يية الطمي يير  Embeddingف ي ي قوالي ييب
البيرافين  ،رييم تلتهييا عملييية تاييئيب النمييائ الت ي قطعييت بع ي ئلييا ىلييى مقيياطع
عرض ييية باس ييتال ام الماي ي ار  Rotary microtomeن ييو

R. Jung

 )Heidelbergألم ي ي ييان الص ي ي يينع بس ي ي ييما  )10-1م ي ي ييايكرومترات  ،وربت ي ي ييت
المقياطع عليى الايريمة الزجاجيية بعي وضيع قطيرة مين البيومين البييل Egg
 albuminعلييى الايريمة باييكل طبقيية رقيقيية وتركييت لتجي

 ،نقلييت بعي ئلييا

الايراةح المممليية بالنسيييص ىلييى صييةيمة مييارة  Hot plateئات مي اررة معت ليية
بمي ي ي و 01-01م) وترك ي ييت لتجي ي ي

في ي ي المالتب ي يير اال ي ييل مافظ ي ييات تمن ي ييع

النتائج والمناقشة
من الج ول  )1يتبين أن س لة  B.t. alestiكانيت أكرير السي
المسييتال مة ف ي ال ارسيية سييمية ليرقييات العميير الرال ي

ت البكتيريية

لعريية رنييات البطاطييا ىئ

بلغييت قيميية  LC50لهييا  %0.19تلتهييا الس ي لة  B.t. kurstakiوبلغييت قيميية
 LC50لها  %1.2فيما امتلت الس لة  B.t. aegyptiالمرتبية اسالييرة وبلغيت
قيمة  LC50لها  %1.1وهئا يتةق ميع ميا وجي د مممي علي

 )4000مين أن

السي لة  B.t. alestiكانيت سيامة جي اً لي و ة البنجير السيكرش Spodopter
 .exiguaكمييا يتبييين م يين الج ي ول  )1أيضي ياً أن قيييم المي ييل لالطييوط الس ييمية
ت البكتريييا ق ي االتلةييت بيياالت

لس ي

الس ي لة  ،ىئ بلغييت أعلييى قيميية للميييل

 0.11عني اسييتال ام الس ي لة  B.t. alestiتلتهييا الس ي لة B.t. kurstakiىئ
بلغييت  0.41رييم الس ي لة  B.t. aegyptiفكانييت  0.01ويتبييين ميين هييئا أن
اليرقييات أظهييرت تجانس ياً ف ي اسييتجابتها للس ي لة  B.t. alestiأكريير ميين بقييية
الس ي ي

ت وربمي ييا يرجي ييع ئلي ييا ىلي ييى مساسي ييية اليرقي ييات العاليي يية لتلي ييا الس ي ي لة

البكتيرية.
الجدول ( )1قيم التراكيز النصفية القاتلة  LC50وحدود الثقة والميل
لبعض سالالت البكتريا في يرقات العمر الثالث لعثة درنات البطاطا
)Phthorimaea operculella (Zell.
سالالت البكتريا

% LC50

حدود الثقة لقيمة
LC50
األعلى
األدنى

الميل

B.t. aegypti

1.10

1.91 – 1.94

0.01

بطريقة المةر على الزجا رم ذمرت في كميول اريلي  %100ريم في كميول

B.t. alesti

0.19

0.41 – 0.11

0.11

B.t. kurstaki

1.20

1.12 – 1.49

0.41

بع ي ها صييبغت بصييبغة  Haematoxylinلمي ي ة  9قيياةق  ،رييم ذسييلت بم يياا

ُيظه يير الا ييكل  4ة  ،ب) المقط ييع النس يييج العرضي ي في ي المعي ي اسوس ييط

تعرض ييها للغب ييار .تم ييت عملي يية ص ييبم المق يياطع بص ييبغة الهيماتوكس ييلين أرلي ي
) (Ehrlich’s haematoxylinوص ييبغة ا يوس ييين ، (Eosine Y) Y
اعتما اً على طريقة جمعية  )1991 ،و الجهصيان  ، )4002 ،وئليا بعي

ى ازليية الاييمع ميين المقيياطع بوضييع الا ي ارةح الزجاجييية ف ي الزايلييول بع ي تعليمهييا

 %90ر ييم في ي كم ييول  %10لمي ي ة قيقت ييين في ي ك ييل تركي ييز م يين الكم ييول) ،
المنةييية الجييارش لم ي ة  10قيياةق  ،بع ي ها مييررت الا يراةح لع ي ة ر يوان بكمييول
مممل كميول  %10و  HClبنسيبة  ، )1 : 99ريم ذسيلت بالمياا المقطير
لمي ي ة قيقت ييين وبالم يياا الج ييارش لمي ي ة  10ق يياةق ر ييم م ييررت الاي يراةح بالص ييبغة
الماةي ي يية  Eosinبتركي ي ييز  %1لمي ي ي ة قيقت ي ييين كم ي ييا م ي ييررت بسلس ي ييلة كم ي ييو ت
تصاع ية  100 ، 90 ، 10لم ة الم
بييالزايلول رييم جة ي

قاةق لكل تركيز) ،ريم روق النسييص

ووضييعت عليييا  0-4قط يرة ميين مييا ة  D.P.Xالليييط ميين

يسي ييترين  Distreneومل ي ي ن  Plasticizerوزايلي ييين  ) Xyleneري ييم ذطيي ييت
الا يراةح بالغطيياا  Cover slideبع ي ها تركييت لةت يرة قصيييرة لتج ي
أصييبمت المقيياطع جيياهزة للةمييص والقيييا

 ،وبييئلا

ىئ تييم اسييتال ام المجهيير الضييوة

ليرقات عرة رنات البطاطا المتغئيية لمي ة  21سياعة عليى البطاطيا المعاملية

بييالتركيز نص ي

القاتييل  LC50ميين س ي لة البكتريييا  .B.t. aegyptiىئ تبييين

من الاكل أنها أ ت ىلى انةصال الطبقتيين العضيليتين الطوليية وال اةريية عين
الغااا الط ةي  ،فضي ً عين انتةياع العضي ت الطوليية في بعيل المنياطق

 ،مييع تمطييم كييل ميين الغايياا القاع ي ش والغايياا المييول ذييئاة  .وق ي أصييبح
اي ي ييكل الال يي ي ييا العمو يي ي يية وترتيبهي ي ييا ذيي ي يير مني ي ييتظم مي ي ييع وجي ي ييو اسي ي ييتطا ت

سييايتوب زمية فيهييا  ،فض ي ً عيين أن المسييافات بييين الال يييا ق ي توسييعت ف ي

بع ييل المن يياطق نتيج يية لتكس يير ال ييروابط الاللوي يية ) .(Desmosomesانظ يير
الاكل  1ة و ب) للمقارنة.
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شالالكل ( 2أ  ،ب) مقطالالع عر الالي فالالي المعالالي األوسالالط ليرقالالات عثالالة درنالالات

الشالكل ( 1أ  ،ب) مقطالالع عر الالي فالالي المعالالي األوسالالط ليرقالالات عثالالة درنالالات

البطاطالالا operculella

على البطاطا (للمقارنالة) :A ،البشالر والكيوتكالل  : B ،الع الالت الطوليالة

 : A B.t. aegyptiخاليالالا عموديالالة ةات اسالالتطاالت سالالايتوبالزمية : B ،

تجويالالد داخلالالي يحتالالوك علالالى كتالالل ةائيالالة .أ  :التكبيالالر  84مالالر  ،ب :

خاليا مجدد  : E ،فسح بيا خلوية  .أ  :التكبير  84مالر  ،ب  844مالر

البطاطالا  Phthorimaea operculellaبعالد  84سالاعة مالا التيةيالة
والدائري الالة  : C ،الخاليالالالا الطالئيالالالة  :D ،اليش الالال الحالالالول الالالةائي : E ،

 Phthorimaeaبعالالد 84سالالاعة مالالا التيةيالالة

علالالى البطاطالالا المعاملالالة بالالالتركيز نصالالد القاتالالل  LC50مالالا سالالاللة البكتريالالا
بقايالالا اليشالالال الحالالول الالةائي  : C ،انفصالالال الطبقتالاليا الع الالليتيا : D ،

144مر .

.

فيما ُيبين الايكل  )0المقطيع النسييج العرضي في المعي اسوسيط ليرقيات
عري يية رني ييات البطاطي ييا المتغئيي يية لم ي ي ة  21سي يياعة علي ييى البطاطي ييا المعاملي يية

الاضييعة للتملييل وان ا سييتطا ت السييايتوب زمية ق ي تبعرييرت واالتلطييت مييع

بييالتركيز نصي

القاتييل  LC50ميين سي لة البكتريييا  ، B.t. alestiالييئش أريير

بوضيو في المعي اسوسيط ىئ أ ى ىلييى تةكييا وتمطيم الال يييا العمو ييية كمييا
يظه يير تمل ييل كام ييل لال ي ييا عمو ي يية أال ييرى  ،وك ييئلا يظه يير المقط ييع وج ييو
مسافات كبيرة بيين الال ييا نتيجية تمطيم التراكييب الرابطية بينهيا  ،فضي ً عين

تمطييم الغايياا الم ييول ذييئاة وتبعر يير الكتييل الغئاةييية اال ييل تجوي ي

المعي ي

اسوسط.
ويتبييين ميين الاييكل  )2أن التركيييز نصي

الكتل الغئاةية ،كما از ت المسافات بين الال يا نةسيها نتيجية ليتمطم اليروابط
بين اللوية.
ممييا سييبق يتبييين ميين اساييكال  4و  0و  )2أن الس ي

ت البكتيرييية الر ريية

 B.t. kurstaki ، B.t. alesti ، B.t. aegyptiق ي أ ت ىلييى ىم ي ا
تغيي يرات واض ييمة في ي تركي ييب ووظية يية المعي ي اسوس ييط ليرق ييات عر يية رن ييات
البطاط ييا بعي ي  21س يياعة م يين المعامل يية  ،وك ييان ه ييئا الت ييأرير م يين اسس ييباب
الرةيسة الت أ ت ىلى فايل اليرقيات في ا سيتةا ة مين الغيئاا المتنياول وئليا

القاتييل ميين سي لة البكتريييا B.t.

بسيبب ا نالةيال في مسيتوى عملييات الهضيم وا متصياص  ،مميا أ ى ىليى

 kurstakiكي ييان مي ييىر اًر ف ي ي المع ي ي اسوسي ييط ليرقي ييات عري يية رني ييات البطاطي ييا

تربيييط تطييور المايرة باييكل عييام وئلييا نتيجيية نةصييال الطبقتييين العضييليتين

المتغئية لم ة  21ساعة على البطاطا المعاملة بهئد الس لة  ،فق سيبب في

اللتييين تييىرران علييى المركيية التمعجييية للقنيياة الوسييطى الت ي تسيياع ف ي مركيية

انةصال الطبقتين العضيليتين وت اييها .وكيان التيأرير عليى أاي د في الال ييا

الغئاا ومزجا باانزيمات الهاضمة .كما أن زيا ة مجم الال ييا العمو يية ميع

العمو ي يية فقي ي تمطم ييت وأص ييبح بعض ييها قص ييي اًر ومنتةالي ياً ويبي ي و أن الال ي ييا

مصول زيا ة ف ا مت ا ات السايتوب زمية  ،فض ً عن تمطيم اليروابط بيين

الاللوييية وزيييا ة المسييافات بييين الال يييا  ،وتمطييم ع ي ميين الال يييا العمو ييية

المييبطن للقنيياة الهضييمية الوسييطى  ،فيمييا تتاللييل بعييل جزيةييات السييم الغايياا

والغايياا المييول ذييئاة كييل ئلييا أ ى ىلييى م ي و اللييل ف ي عمليييات هضييم

وتسيبب ترقيب وانتةياع وتمليل ال ييا الطبقية الط ةيية مميا يسيبب مي و الليل

الغئاا وامتصاصا .هئد النتاةص تتةق مع ميا وجي د  )1991 Bauerمين أن

ف ي الت يوازن اسزمييوزش للال ي ييا .وكييئلا تتةييق نتيياةص ال ارس يية المالييية مييع م ييا

البلي ييورات البروتينيي يية لبكتريي ييا  B.t.تعمي ييل كسي ييموم االليي يية تي ييئوب ف ي ي القني يياة

وج د  Younesوةالرون  )1999مين أن تيأرير البكترييا B.t. morrisoni

الهضمية الوسطى بعي تناولهيا ميع الطعيام مين قبيل يرقيات العرية ئات الظهير

في ي القن يياة الهض ييمية الوس ييطى لماي يرة ئباب يية البم يير المتوس ييط

الماسي ) Plutella xylostella (L.وتقيوم اانزيميات الهاضيمة للبييروتين

) capitata (Wied.كييان واضييماً ف ي انةصييال الطبقيية الط ةييية المبطنيية

بتمليل جزيةات السم اسول ىلى سم فعال  ،ىئ ييرتبط بالمسيتقب ت الموجيو ة
عل ييى الغا يياا ئش الماف يية الةرا يياتية Membrane

Border

Brusch

شالالكل ( )3مقطالالع عر الالي فالالي المعالالي األوسالالط ليرقالالات عثالالة درنالالات البطاطالالا
operculella

 Phthorimaeaبع الالالد  84سالالالاعة م الالالا التيةيالالالة عل الالالى

البطاطا المعاملة بالتركيز نصالد القاتالل  LC50مالا سالاللة البكتريالا B.t.

 : A ، alestiخالي الالا عمودي الالة مفكك الالة ومحطم الالة  : B ،اليش الالال الح الالول
الالةائي  : C ،كتالالالل ةائيالالالة مبعثالالالر  : D ،فس الالح بالالاليا خلويالالالة .التكبيالالالر

( )144مر .

Ceratitis

للقن يياة الهض ييمية الوس ييطى ع يين الطبقت ييين العض ييليتين وك ييئلا انتة يياع وتمط ييم
الال يا العمو ية وتمللها ونبئها ف تجوي

الجهاز الهضم .

شالالكل ( )8مقطالالع عر الالي فالالي المعالي األوسالالط ليرقالالات عثالالة درنالالات البطاطالالا
operculella

 Phthorimaeaبعالالد  84سالالاعة مالالا التيةيالالة عل الالى

البطاطا المعاملالة بالالتركيز نصالد القاتالل  LC50مالا سالاللة البكتريالا B.t.

 : A ، kurstakiخالي الالالا عمودي الالالة قص الالالير ومنتفخ الالالة  : B ،اس الالالتطاالت
سايتوبالزمية مبعثالر  : C ،فسالح باليا خلويالة  : D ،أجالزال خاليالا متنالاثر
ومختلطة مع الكتل اليةائية .التكبير  844مر .
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Histopathological Effects of Some Bacillus thuringiensis Strains on Mid-Gut of
Potato Tuber Moth Larvae Phthorimaea operculella (Zell.) (Gelechiidae ,
Lepidoptera)
Nazar M. Al-Mallah and Faiz A. Al-Taie
Plant Protection Department, College of Agriculture & Forestry, Mosul University, Mosul , Iraq

Abstract
The tissue sections of mid-gut larvae of potato tuber moth Phthorimaea operculella (Zell.) treated with LC50
concentration of Bacteria strains B. thuringiensis alesti, aegypti, kurstaki used in this study showed that the treatments
cause destruction to epithelial cells of mid-gut canuls of the separation of longitudinal and circular muscles of epithelial
layers, besides, the destruction of the basement membrane and peritrophic membrane and the great number of gaps
among cells as a result of destruction of desosomes. This effect on the function of mid-gut was one of the principal
causes which led to the inhibition of digestion process and absorption of food which caused death to the larvae after a
short period of treatment.

