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ملخص

السيــــربمثرين من بني أهم املبيدات احلشـــرية البريوثرويدية  اليت يعـــترب 
تستعمـــل يف املنـاطق الــــزراعية مبنطقة سطيف و على عدة أصناف من الزراعات 

اهلدف من هذه الــدراسة .حلماية النبات نظرا لفعاليته الكبرية على أنواع عديدة من احلشرات
على بعــض مكونات الــــدم و على بعض ـــأثري السمي للسيربمثرينهو معرفة الت

فئران تاستعمل. انب تأثريه على اخلصوبةاملؤشرات البيوكميائية و بعض األعضاء النسيجية إىل ج
:حيث قسمت إىل مخسة جمموعات حتتوي كل جمموعة ستة فئرانAlbino-Wistarذكور من نوع 

يوما 30، اموعة املعاجلة ملدة (TI)يوم15و اموعة املعاجلة ملدة )CI(اموعة الشاهد األوىل 
(TII) موعة الشاهد الثانيةا ،(CII) يوم 90للمجموعة املعاجلة ملدة(TIII) . أظهرت الدراسة

و ALTو ASTالبيوكميائية لبعض املؤشرات املصلية ارتفاعا يف قيم املؤشرات البيوكميائية و منها 
ALPموعات املعاجلة مقارنة بالفئران الشاهد كما لوحظ كذلك ارتفاع يف مستوى لدىكل ا

كما سجل اخنفاض يف املؤشرات الدموية خاصة الكريات الدموية احلمراء،  اخلاليا . الغلوكوز
أما نتائج الدراسة النسيجية لبعض األعضاء فقد بينت تغريات على . الدموية البيضاء و اهليموغلوبني

بالنسبة لتأثري . وكيميائية  احلاصلةيستوى كل من أنسجة الكبد و الكلى و أكدت التغريات البم
وانات املنوية ـــــــالسيربمثرين على اخلصوبة لوحظ اخنفاض يف عدد احلي

واجلة ـــــوعة املعــمـــــئران اـــدى فــــــــل
ة ــــسبـبالن% 16.89ــــدر بـــــــــــــق

% 20.32و بنسبة (TII)بالنسبة لـ % 20.62و (TI)ة ــــــجموعـــــللم

مع ظهور تشوهات يف الشكل اخلارجي للحيوانات املنوية و تغريات على (TIII)للمجموعة 
لذلك فإن مبيد السيربمثرين يسبب تغريات خالصةك.مستوى البنية النسيجية للخصية و الرببخ 

.بنيوية و وظيفية
املبيدات، السيربمثرين، فئران، املؤشرات الدموية، املؤشرات البيوكيميائية، : الكلمات املفتاح

.نسيجية األعضاء، اخلصوبة



ABSTRACT

Cypermethrin is one of the most insecticidal pyrethroids widely used in agriculture
regions of Setif. to control wide range of insect pests in a variety of crops. The  aim of  this
study is to investigate the effects of cypermethrin on hematological, biochemical parameters
and some histological organs,  and also its  effect  on fertility.  Mice were used, separated in 5
groups,(n:= 6),  (CI) control,  (TI) experimental  group treated  for 15 days; (TII) treated for
30 days, (CII) control of the group treated for 90 days.  The animals were gavaged by 1/5,
1/20 LD50, respectively, and with 1/5 LD50 for 12 weeks, then sacrificed. blood was collected
after the treatment. Enzyme activities were assayed in the plasma samples for Glutamate
oxalo acetate transaminase (GOT; AST), Glutamate pyruvate transaminase (GPT; ALT),
Alkaline phosphatase (AlP), and glucose. Red blood cells, (RBC), and white blood cells
(WBC) were calculated too. The results indicated a significant increase in transaminases GOT
and GPT, and AlP. The decrease in Hb, RBC and WBC which are related to the immunity,
this is probably due to cell lyses explain the effect of Cypermetherin on erythropoeisis.
Histological examination confirmed the biochemical tests by the observation of inflammatory
infiltrate and alterations Epididymal spermatozoa were evaluated with respect to quantity,
motility and morphology. The histology of testis and epididymis was also studied. Sperm
count decreased in treated animals by around 16.89%  in (TI), 20.62% in (TII) by 20.32% in
(TIII compared to control. Teratology observations showed a clear modification of sperm
morphology, especially the flagella. Testicular and epididymal morphology was also
impaired. It is concluded that Cypermethrin may cause morphological and functional
alteration.

Key words: Pesticides, Cypermethrin, Mice, Hematological and Biochemical parameters,
Histological organs, Fertility



RESUME

Le cypermethrine est considéré parmi les insecticides les plus utilisés en agriculture
dans la wilaya de Sétif et dans plusieurs types de cultures, pour la protection des plantes vue
sa grande efficacité sur plusieurs espèces d’insectes. La présente étude a pour but de connaître
l’effet toxique du cypermethrine, sur quelques composants du sang et sur quelques paramètres
biochimiques et l’histologie des organes, en plus de son effet sur la fertilité. Nous avons
utilisés pour cela des souris males de l’espèce : Albino wistar partagés en 5 groupes chacun
compte 6 individus : le premier groupe témoin (CI), le groupe traité pendant 15 jours (TI), le
groupe traité pendant 30 jours (TII) et le deuxième groupe témoin pour le groupe traité
pendant 90 jours (TIII). L’étude biochimique a révélé pour quelques paramètres du plasma
une augmentation dans les valeurs de quelques paramètres biochimiques dont : AST , ALT et
ALP dans tous les groupes traités par rapports aux groupes témoins, il a été observé aussi une
augmentation du niveau du glucose et une diminution des paramètres sanguins et plus
particulièrement du nombre des globules rouges, globules blancs et d'hémoglobine. Les
résultats de l’étude histologiques effectuée sur quelques organes ont fait observer des
changements au niveau des tissus du fois, du rein et ont confirmé les résultats biochimiques
cités plus haut. Pour ce qui est de l’effet du cypermethrine sur la fertilité, nous avons observé
une diminution du nombre des spermatozoïdes chez les souris du groupe traité 16,89% pour le
groupe (TI), 20,62% pour le groupe (TII) et 20,32% pour le groupe (TIII) avec quelques
malformations dans la forme externe des spermatozoïdes et des changements au niveau des
testicules et de l’épididyme.  Nous tenons comme résultats que le cypermethrine a des effets
morphologiques et fonctionnels.

Mots-clés : Pesticides, Cypermethrine, Souris, Paramètres hématologiques, Paramètres
biochimiques, histologie des organes, fertilité.
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1

مقدمة

الكائناتالقضاء علىهوميائيةـكمواد كياملبيداتاستعمالاهلدف منإن
اليت العامليةكرب ااالتأهي منالزراعة أنو من املعروف يف الوقت احلايل ،ارةـالض

مبيدات احلشرات،(للقضاء على اآلفات اليت تصيبها أنواعهاتستعمل فيها املبيدات بشىت 
د ستعمال يف تزايهذا االبيد أن ،)اخل...مبيدات الفطرياتضارة،الاألعشابمبيدات 

.ىل الغذاءاحلاجة إوللنمو الدميغرايف املستمرمستمر نظرا 
أصبحالزراعي كما و نوعا و لكناإلنتاجاملبيدات تساعد على رفع أنبالرغم من 

Klaver)اهـاملييف البيئة،النتشارهااهلا مصدر قلق كبري نظرا إلمكانية ـاستعم et al.,

2006 ; Pesce et al., 2008 )واء ـ، اهل)Yusa et al., 2009 (ذاء ـو الغ)Katz et Winter,

على الصحة العامة و بسبب من خماطر جسيمة ملا فيهاحىت يف جسم اإلنسان)2009
.طرية على املدى القريب و البعيد اخلتأثرياا السمية

ة و منها املركبات البريوثرويدية جند املبيدات احلشريماال عاملياتعاساألكثرمن بني املبيدات 
ت احلشرات املستعملة دامبي4/1سنة و هي متثل 30من أكثرتستعمل يف الزراعة منذ اليت

اتشكل خطرأاإالالكبرية فعاليتهامن بالرغم. (Casida et Quistad, 1998)يف العامل 
باملقارنة مع يف املاء الذوبانضعيفة مركباا ن عا نظرا ألماإلنسانعلى البيئة و احقيقي

اهتماألخريةخالل هذه السنوات.خطوراو هذا مما يزيد مناألخرىاملبيدات احلشرية 
تمية تعرض حلاملركبات املستعملة زراعيا نظراالسمية هلذهبالتأثرياتالعديد من الباحثني 

.هلااإلنسان

يف هذه الدراسة ارتأيناعلى ضوء ما سبق ذكره،نظرا لالستعمال الواسع للمبيدات و
و قد مت ينتمي إىل العائلة البريوثرويدية السمية  ملركب السيربمثرين الذي التأثرياتتناول

حتت سطيف نطقةاختيار هذا املركب الستعماله  الزراعي الواسع من طرف الفالحني مب
.Albino-Wistarعلى فئران من نوع وذلك باختبار تأثرياته.Cyper-Acالتجاري االسم
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: أساسينيعلى حمورين هذه اشتملت الدراسة 

اجلزء النظري الذي حيتوي عموميات عن املبيدات و منها املبيـدات احلشـرية و الـيت    
.ىل السيربمثرين الذي هو موضوع الدراسةصوال إمنها املركبات البريوثرويدية و

على كل تبعة يف تقدير مسية السيربمثرين ىل مواد و طرق العمل املإتطرقنا فيه زء العملياجل
، تأثري السيربمثرين على اخلصـوبة و كـذا   املؤشرات البيوكيميائية،من العوامل الدموية

ج هذه الدراسة التطبيقية تأثريه على األعضاء من خالل الدراسة النسيجية، مث حصيلة و نتائ
. مبناقشة النتائج املتحصل عليهاانتهاء

.من نتائجإليهويف األخري ختمت هذه الدراسة خبامتة تلخص ما مت الوصول 
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-Iنبذة تارخيية
ل الزراعية هي انشغال فعلي للفالحني يف كل ـحملاصيالضارة باكائنات احلية املكافحة ضد التعترب 

ول ـو تعترب املبيدات من بني أهم الوسائل املستخدمة قدميا و حديثا ألجل محاية احملصاألزمنة
.بيداتاملتني ميكن متييزمها لتطور استعمال هناك فتر.الزراعي كما و نوعا

رات الضارة ــكانت تستعمل ضد احلشحيثر استعمال مركبات الزرنيخانتش:1950عامقبل
جانب املبيدات احلشرية إىلخنفساء البطاطا كذلك ضد حشرة وباألشجار املثمرة و الكروم

جند أوال البريترين يدات العضوية الطبيعية و املصنعة حيثلوحظ تطور هام للمبكما . املعدنية
Pyréthrine مستخلص األزهار اجلافة لنبتةChrysanthemum)1924(وRoténone اليت استخرجت

.Tephrosiaو Deris،Lonchocarpusمن جنس نباتات خمتلفة من جذور1930ألول مرة عام 
شكل مركبات هيدروكربونية كلوريةعلى يف هذه الفترةاملبيدات احلشرية العضوية ت فعر

Organochlorés(Calvet et al., 2005).
DDT)(1,1 ,1trichloro ,2-2bis(4’chlorophynyl éthane)من قبل 1874ام ـع عـصنOthman و

Zeidler،من قبل 1939خواصه كمبيد حشري اكتشفت عامMuller وWeissman.هذا املبيد
و كذلك لألمراضالناقلةجدا يف القضاء على العديد من احلشرات اكبريااحلشري عرف جناح

حشري آخر من نفس مبيداشتهر.داء املالريابعض األمراض مثلالتقليل و أحيانا احلد من انتشار
Sladeأظهره 1825عام Fradayصنع من طرفHexachlorocyclohexaneالطبيعة الكيميائية و هو 

ركييب و أصبح يعرف غري بعضا من نسقه التThomsباحث اجنليزي آخر .أفضلبفعالية1940عام
مثل مركبات هيدروكربونية أخرىرظهوبعدها تتابع . و ثبت أنه أكثر فعاليةLindaneباسم 

Diéldrine،Aldrine وEndrine إال لك فعالية معتربة كمبيدات حشرية املركبات متهذهرغم أن و
,Testud et Grillet)(ها يف السالسل الغذائيةـتراكموئها أا ممنوعة اليوم بسبب ضعف جتز

2007.
خواص جزيء النحاس كمبيد .مكافحة أمراض النبات بالكربيت و النحاسه الفترةذخالل هتتم 

لنحاس،اكان استعمال املركبات العضوية املعدنية. 1934عامDulacوBranasفطري اكتشفه
االكتشاف األكربكان . ةاملبيدات الفطرية املركببداية لتطور ملعاجلة البذورالقصدير والنيكل

1950بعد استعماله حىتمل يتطورلكن1934ذنه عرف منأبالرغم من Dithiocarbamatesمركب 



4

منذ وقت طويلاـإبادة األعشاب الضارة كيميائيكانت.ManébeوFerbame،Zinèbeثال يفمم
ت و ه الفترة وجدذهو خالل محض الكربيتيك الكربيتات و باستعمال مواد خمتلفة مثل تتم 

.لألعشاب الضارةاستعملت مركبات أخرى كمبيدات
.العشريناستعمال املواد احلامية للنبات تطورا كبريا خالل النصف الثاين للقرنعرف :1950بعد 
خفض اليد العاملة محاية نوعية املواد الغذائية،البحث عن وفرة اإلنتاج،:العواملالعديد من أدى

.إىل هذا التطورالتجهيزات الكيميائية الزراعيةطورت مند من املواد اليتاكتشاف العديو
جند الكيميائيةةو هي عديدة و خمتلفة العائله الفترةت الفطريات العضوية خالل هذمبيداطورت 

نشري إىل أن مركبات الكربيت و النحاس .Strobilurinesو Hétérocycliqueمركبات :مثالمنها 
مبيدات األعشاب كذلككما عرفت.بيدات الفطرية و اليت تستعمل دائمااملن تبقى من أحس
اكتشاف العديد من املبيدات احلشرية الفعالةو مركبات اليوريا،كما متTriazinesتطورا هاما مثل

،)Organophosphorés(وريةــوية الفسفـالعضات املركب:يت تنتمي إىل العائلة الكيميائيةال
إيضاحمت .)Pyréthrinoides(البريوثرويديةاملركباتو)Carbamates(كرمباتيةات الـاملركب

1936عام Shaederالكيميائي األملاين من طرفالعضوية الفسفورية اخلواص الكيميائية للمركبات

من ، و جندParathionوMalathionه املركبات جند كمثال عن هذقا و ـالحاستعملتلكنها 
Haynesالذي كان أول املركبات املكتشفة وكان ذلك من طرفCarbarylكرمباتية املركبات ال

.CarbofuranوAldicarbeجند منها خصوصا Dithiocarbamatesتالها بعد ذلك .1957سنة 
بعد . Elliottاكتشفه الباحث االجنليزيالذيResméthrineأول املركبات البريوثرويدية ظهورا هو 

Deltaméthrineو Cypermethrineا مثل ـأخرى و اليت هي موجودة حاليذلك ظهرت مركبات

(Calvet et al., 2005).
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II - العاملاملبيدات يف
رغم التلوث الذي ختلفه هذه ااالت اليت تستعمل فيها املبيدات عاملياأوىلالزراعة هي من 

استعماال للمبيدات بكمية تقدر كرب الدولأمن بنياليات املتحدة األمريكية وتعترب ال.األخرية
مما تستعمله أكثرفهي لوحدها تستعمل مرتني .)Marliere, 2000(طن سنويا600000حوايل 

قل أأ تبقى.م.سمم باملبيدات يف الولكن رغم هذا نسبة الوفيات نتيجة التدول العامل الثالث، 
يقاربما تسوقحيث األوريبجمموعة االحتاد تليها . بكثري مما هو عليه يف دول العامل الثالث

طن 100000باستهالك يقدر بـاألوىلفرنسا املرتبة و حتتلطن من املبيدات سنويا320000
توزيع نسب مبيعات املبيدات املستعملة تبعا للنوع يف 1شكليوضح.)Maillard, 2006(سنويا

.االحتاد األورويب لالستعمال الزراعي فقط

)Maillard‚ 2006(توزيع مبيعات املبيدات يف االحتاد األوريب: 1شكل

ملكافحة الوسائل املتوفرة لدى املزارعني محاية احملاصيل الزراعية باستعمال املبيدات من أصبحت 
من Weberو Oerkeعلى مستوى عاملي من طرف أجريتيف دراسة .العضيات الضارة هلا

لكل زراعة بدون صول الزراعيـاحملضياع مردود نسبة مت تقديرKiel و Hanovereجامعيت 
1البعض من أرقام هذه اإلحصائية موضحة يف اجلدول ،مع استعماهلادات وـاستعمال املبي

(Montigaud et May, 1994).
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إمجايل ضياع حماصيل بعض الزراعات يف العامل بدون و مع استعمال املبيدات: 1جدول
(Montigaud et May, 1994)

إمجايل ضياع احملصول األسباب
دون استعمال 

(%)املبيدات 

إمجايل ضياع 
احملصول مع استعمال 

(%)املبيدات 

األمرا
ض

الضارةاألعشاب احلشرات

13.39.313.151.935.7قمح

10.517.413.284.141.1قطن

10.814.413.159.538.3ذرى

16.316.1/73.641.1بطاطا

15.921.517.283.254.6أرز

نالحظ أن نسبة ضياع احملاصيل الزراعية هي دائما 1من خالل اإلحصائيات املوضحة يف اجلدول
.استعمال املبيداتمعتبقى هذه النسبة مرتفعة لكن، املبيداتيف غياب استعمال %50فوق 

III -املبيدات يف اجلزائر
نوع مسموح به، 400و هناك سنوياطن من املبيدات 10000إىل 6000ايل تستعمل اجلزائر حو

صنفت اجلزائر يف اآلونة األخرية ضمن الدول .نوع األكثر استعماال من قبل املزارعني40منها 
Moussaouiمراألكثر استعماال للمبيدات و هذا االستعمال يف تزايد مست et al., 1991)(.

لكن حاليا دخلت ،لشركات خاصة مثل أمسدال و مبيدامن طرف اجلزائر صناعة املبيدات يف يتم 
البعض من معطيات .و هذا مما أدى إىل انتشار التلوثكات عديدة يف صناعتها و استرادهاشر

.3و 2نيكل من اجلدولتصنيع و استراد و استعمال املبيدات يف اجلزائر موضحة يف 
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(Anonyme, 2006)ملبيدات يف اجلزائراستراد و تصدير اتصنيع،: 2جدول

االسترادقيمة التصنيعالتصنيع
قيمة 

االستراد
الصادرا

ت
قيمة الصادرات

شكل 
املبيدات 
املستعملة

3457:مسحوق

عام/طن
1912.610

دج
8927

عام/طن
4418.610

/دج
7.610

دج
2617.310:سائل

عام/ل
13676:علب

عام/لبةع

(Anonyme, 2006)يف اجلزائرلمبيدات وفقا للنوعالسنوي لستعمال اال:3جدول

طن من املبيدات املنتهية 2300ناعات اخلطرة يوجد أكثر من وفقا للسجالت الوطنية اجلزائرية للص
.(Bouziani, 2007)شركات وطنيةأغلبيتها هي خملفات ملصانع و موقع،500عربالصالحية موزعة

هناك أنواع عديدة من املبيدات رغم أا حمظورة يف الدول املتطورة إال أا الزالت تستعمل حلد 
وفقا .(Bouziani,2007)مع أخذ عدد أقل من االحتياطات عند االستعمال اليوم يف الدول النامية،

فإنه هناك حوايل 2001فيفري 1بتاريخ )FAO(لبيان صادر عن املنظمة العاملية للزراعة و التغذية 
من املبيدات تسوق يف البلدان النامية ال تتوافق مع معايري اجلودة العاملية الحتوائها على مواد 30%

.ة شديدة السميةإضافي
، بصفة دقيقة) الزراعة و املاء(حتليل بقايا املبيدات يف اجلزائر لتقدير درجة تلويثها للمحيط ال يتم 
األشجار املثمرة و احلبوب حيث يف حلد اآلن ال توجد دراسة فعلية لتقدير هذه الكمية حيث

الكميةاملبيدات استعماالت 

طن3745:مسحوقاالستعمال الزراعي
لتر2617.103:سائل
علبة13676:علب االستعمال للصحة العامة
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يل على عينات املياه اليت و مع ذلك مت إجراء بعض التحالستعمل فيهما املبيدات بصفة مكثفةت
من العينات تركيز %30نتائجها أنه يفأظهرتو عنابة،)اجلزائر العاصمة(أخذت من سطوايل 

.OMS((Bouziani, 2007)(بعض املركبات جتاوز القيم احملددة من قبل املنظمة العاملية للصحة 

IV-عموميات على املبيدات
تعريف-1

، هي عبارة عن مواد طبيعيةوProduits phytosanitairesد احلامية للنباتاملبيدات عموما املواتدعى 
لمحاصيل لاألعشاب الضارةو، األمراض املخربةأو شبه مصنعة تستعمل ضد الكائنات ةمصنع

.(Fdil, 2004)الزراعية خصوصا
أ.م.وكالة محاية النبات يف وفت عر)USEPA(ا أي مادة يتوقع منها أن متنع، املبيدات على أ
مبيدات ،مبيدات الفطرياتمبيدات احلشرات،:و هذا يتضمنأو تضعف أي طفيليد، تبعبختر

.)et al., 1998)Landgrafالطحالب و مواد أخرى
و لكن يعرف هذا املفهوم باملواد الصيدالنية املبيداتتسميةالتعريف األورويب ال يعترف بيف 

تسمية اُستحدثت.Produits Phytopharmaceutiques((Vigouroux-Villard, 2006)(احلامية للنبات
و اليت ليس لطفيليات و مواد صيدالنية حامية للنباتاملضادة لاملبيدات منذ عهد قريب حمل املواد 

مادة أو جمموعة مواد قادرة على املكافحة ضد :مشوليةأكثرفهو ذو معىن هلما نفس املعىن تقريبا،
مبيدات )Insecticides(مبيدات احلشرات: طبيعة هذا النوع تسمى املبيدات فنجدتبعا ل،نوع ضار
.اخل ...)Fongicides(مبيدات الفطريات )Herbicides(الضارةاألعشاب (Fdil, 2004)

مسية املبيدات-2
السمية احلادة-2-1

اليت ميكن أن .يداتللحصول على  معلومات لآلثار السلبية للمبتجرى دراسات السمية احلادة
.(Anonyme, 2004a)بيدتظهر على الكائن احلي خالل أسبوعني بعد التعرض جلرعات عالية من امل

من التعرض جلرعة واحدة قيقةد30ثار التسمم عند تعريض حيوانات خمربية بعد نالحظ آهلذا 
.)1998Anonyme ,(يوم 14يوميا خالل 
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حمضر جتاري ستة أنواع من دراسات السمية احلادة لتسويق تشترطالوكالة العاملية ملكافحة اآلفات 
أويل للجلدجأويل للعني، يجطريق الفم، ين، عقعن طريق اجللد، االستنشا:فعالةوي مادة تحي
.للبشرةةحساسيو

:و هناك اختبارين للسمية جيريان فقط على املادة الفعالة يف حالتني
احلادة إذا كانت املادة الفعالة من املركبات العضوية الفسفورية أو إذا اختبارات السمية العصبية -

.كانت مرتبطة كيميائيا مع مادة أخرى تستطيع أن تسبب تسمم عصيب
.اجللدية و عن طريق االستنشاقالسمية احلادة الفموية،اختبار -

رات التسمم العصيب احلاد ختباا.املبيدلتهيج العيون و اجللد تقيس قوة يج االختبارات األولية
تيوم عقب التعرض لكمية معتربة 21العصيب الذي قد حيدث خالل اجلهازباآلثار الضارة على قيم

.)Anonyme, 2001(املبيد من
التنفسية و الفموية عن طريق ،السمية احلادة اجللديةعطى تLC50 أوLD50 و اليت هي التركيز أو

أو م، مكروغرايلي غرامم: ـتقدر بLD50. املعاملةموعة احليوانات من جم%50اجلرعة اليت تقتل 
لوزن احليوان املعامل الذي الكيلوغرامبـو للمادة الفعالة أو احملضر التجاري للمبيد انوغرام ن

ظهر تركيز الذي يل،/يعطى عادة بـ مغLC50 .السمية احلادة الفموية و اجللديةلتقديريستعمل
LD50كلما كانت.هو يستعمل حصريا يف تقدير السمية احلادة عن طريق التنفساملبيد يف اجلو و

LC50و LD50حساب .ضعيفة كانت املادة الفعالة أو احملضر التجاري للمبيد أكثر مسيةLC50و 

أول من وضع هذه الطريقة هو. يف تقدير السمية احلادة للمبيداتهي طريقة مستعملة كثريا 
Trevanالة اليت نشرت ـو قد أحصى يف املقحمدودية هذه الطريقة يف االختبارية عرفت و من البدا

العوامل اليت من املمكن أن حتدث Proceedings of the Royal society of Londonيف 1927عام 
و عدد و ساللة احليوانات املستعملةالشروط التجريبية: مثلية املركبأخطاءا يف حتديد مس

)Trevan, 1927(.ض اخلصائص مثل النوع، الساللة،يف بعةالختالفات حىت لو كانت صغريا
يف ةتجريبيدرجة حرارة الوسط و الشروط ال،ا املادةحتقنو الطريقة اليت الغذاءالعمر،اجلنس،

,LC50)(Wilbergأو LD50ثار مالحظة على النتائج املتحصل عليها يف حتديد آالقفص التجرييب هلا 

1965 ; Rail, 2006.



10

السمية املزمنة-2-2
عدةشهور و ة، عدخالل عدة أيامللمبيداالمتصاص املزمن عادة عندالسمية املزمنة حتدث 

على مدة زمنية ثار اآلتتطور .سنوات جبرعات منخفضة أو قد تكون نتيجة للتسمم احلاد املتكرر
دد ـهيلتعرض املزمن للمبيدات ا.اهلتستطيع أن تستمر لعدة سنوات بعد التعرض األويلطويلة و

التناسلي و ، و األجنة، خلل يف اجلهاز العصيبـ، اضطراب يف مننرطاـالسبصحة اإلنسان
ال ميكن حتديد هذه اآلثار بدقة نظرا للتناقض املوجود بني الدراسات .)Anonyme, 2000(اهلرموين 

.ات املستخدمةالربوتوكوالت و املوضوعاحلالية و االختالفات الكبرية بني

نيف املبيداتتص-3
الكيميائية أو الطبيعة العمل و العائلةةاهلدف، طريقعلى طبيعة يدياتصنيف املبيدات تقليرتكز 

)Edelahid, 2004(.

:التصنيف وفقا لطبيعة اهلدف
.املكافحة ضد الفطريات: بيدات الفطرياتم

.د من تطورها الطبيعية أو احلاملكافحة ضد األعشاب الضار: الضارةاألعشابمبيدات 
:تشمل، جأو لنوعية املنتاصيل الزراعيةاملكافحة ضد احلشرات املؤذية لنمو احمل:مبيدات احلشرات

.مبيدات البعوضمبيدات القراديات و
.(Pallarès et Mazurais, 2006)مبيدات القوارضو مبيدات احللزونياتمواد للنمو،:مواد أخرى
تصنيف املبيدات وفقا لطبيعة اهلدف و اختصارا سنتطرق فقط إىل إىلاجلزء يف هذا سنتطرق 

مبيدات الفطريات اية مببيدات احلشرات معالكربى و هي مبيدات األعشاب الضارة،ألقساما
بعض من طرق تأثرياا و كذلك مسيتها من خالل ذكر ،ذكر بعض اخلصائص العامة لكن نوع

.بعض األمثلة عن كل نوع

الضارةمبيدات األعشاب-3-1
Perrin)ةاملستعملة حاليا هي ذات أصل معدين أو ذات طبيعة عضويالضارةدات األعشابـمبي

et Scharff, 1997)املصنعةالعضويةاملركبات أوطلب أساسا املبيدات تلكن التسميد العصري يو.
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تأثريه على ،يقة امتصاصهطرمتميزة تبعا ملكوناته،خصائص كل مبيد لألعشاب الضارة ميلك
.)Edelahid, 2004(وحتلله التدرجييالعشب الضار

تستطيع أن .طريقة تأثري املركبات اليت هلا نشاط كمبيدات لألعشاب الضارة ليست دائما واضحة
ة من األرض عندما خترج النبيتتستطيع أن تؤثر أو على البذورتؤثر أيpré-levéeتؤثر قبل اإلنبات 

بعض مبيدات األعشاب الضارة انتقائية أو نوعية يف تأثريها تكون . post-levéeاإلنبات أي بعد
خاص بأنواع هو ا البعض اآلخر فأمصصة لنوع واحد من األعشاب الضارةمبعىن أا تكون خم

,Edelahid(نوعني من املبيد أو أكثر فيصبح املبيد له تأثريات خمتلفةحتتوي العديد منها على،عديدة

2004(.
:إىلو طريقة تأثريها يف النباتشاب الضارة تبعا لطريقة نفاذيتها تقسم مبيدات األع

(Cirad-ca gec amatrop, 2000).
تستعمل على التربة و تنفذ عرب األعضاء الالهوائية :مبيدات األعشاب الضارة ذات اختراق جذري

:و منيز منها(Fdil, 2004)...) بذورجذور،(للنبات 
.Triazines: يدات األعشاب الضارة هلا تأثري على عملية التركيب الضوئيمب

.Toluidines:مبيدات األعشاب الضارة هلا تأثري على االنقسام اخللوي
.Alachlore: مبيدات األعشاب الضارة هلا تأثري على التمدد اخللوي

.Isoxaflutole: ات الكاروتينيةة تثبط عمل الصبغمبيدات األعشاب الضار
:اهلوائيةوراق تنفذ عرب األعضاء تستعمل على األ: مبيدات األعشاب الضارة ذات اختراق ورقي

.Bibyridyles:ة تؤثر على عملية التركيب الضوئيالضارشابعاألمبيدات 
.Benzonitrilles:الضارة تؤثر على األغشية اخللويةمبيدات األعشاب 

.Carbamates:نقسام اخللويمبيدات األعشاب الضارة تؤثر على اال
.Aryloacides(Fdil, 2004):مبيدات األعشاب الضارة تؤثر على االستطالة اخللوية

:العائالت التاليةإىلالضارة وفقا خلصائصها الفيزيوكيميائية األعشابتقسم مبيدات 
)Triazines( التريازينركباتم-3-1-1

يف البيئة ثبات املبيد قد يصل .يف املاءموما قليلة الذوبانوهي عتراكيب دائرية ركبات ذاتاملههذ
كيميائي عالية و امتصاص استقراردرجةجمموعة ين متلك مركبات الترياز.شهر12إىل6بنيما
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بعض مركبات هذه عمالإىل منع استأدى ذلكيف البيئةنتيجة لدرجة امتصاصها وبقائها.عايل
يف فرنسا مثال آخر استعمال زراعي حيثمنع يف العديد من الدول الذي ،Atrazineالعائلة منها 

.(Anonyme, 2004c)يه للمياهذلك لتأكد تلوثو2003هلذا املركب كان عام
)(Acétamidesأسيتاميدمركبات -3-1-2

يف جة الذوباندر.وهي مركبات متشاة كيميائيا و فيزيائياكMétolachloreوAlachlore: لمثا
.وضغط التبخر مرتفعاء عالية جداامل

.Métolachloreو Alachloreهذه العائلة استعماال على املستوىل العاملي جند من بني أكثر مركبات
لكن تكون .غك/مغ2000ضعيفة جدا حيث تقدر بـهلذين املركبنيالفمويLD50قيمة تكون 

على مستوى الكبد و ميكن أن تكون سامة جدا عند التعرض املزمن هلا، حيث تسبب أضرار كبرية 
.(Anonyme, 2004d)من بني املركبات املسببة للسرطان

Aryloxyacidesمركبات-3-1-3

تكون هذه. AnthracémiqueوBenzénique،Naphténiqueنواة هذه اموعةجزيئاتحتتوي 
pHيفتأينيف شكل موجددرجة الذوبان يف املاء عالية و ت،قليلة التطايرقطبية، :املركبات

.معتدل
كغ /مغ1000و 300بني LD50تترواح قيم ،معتدلة السمية بالنسبة للثديياتمركبات هذه العائلة

.تبعا للنوع
(Urées)اليوريا ركباتم-3-1-4

فهي تتفكك ببطء يف الطبيعةيف املقابللكن تتجزأ بسرعة ومركبات حساسة للحرارة حيث أا 
)Scheyer, 2000(.

هذه املركبات دائمة أنإالرغم هذه القيم الضعيفة كغ،/مغ11000و 500بني LD50قيم تتراوح 
.على املدى الطويلتأثريااالوجود يف املياه و هذا ما يدعى للقلق من 

Toluidinesمركبات-3-1-5

أعلى . ساعة50إىلبضع ساعاتبني متتص بكثافة يف التربة و تتراوح نصف مدة بقائها يف التربة
.)Anonyme, 2003(ل/مغ 0.045هوتركيز ميكن أن جنده يف املاء 
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مبيدات الفطريات-3-2
العديد من املركبات الفعالة على الفطريات و النشطة على حتتوي جمموعة مبيدات الفطريات

يف ، اصيل الزراعيةو كذلك على احملالنباتات، التربةتستعمل على البذور،.الفريوساتو البكترييا
تربية أماكناملواشي و بالتساوي مع ذلك يف احلفاظ على أماكن التخزين للمواد الغذائية و أغذية

العائالت إىلتقسم و متعددةمبيدات الفطريات تظهر آليات نشاط .)Fournier, 1988(احليوانات 
:التاليةالكيميائية 

Dithiocarbamatesركباتم- 3-2-1

إعاقة و تثبيط املركبات نشطة و فعالة يف ذههتكون .ريا خصوصا يف زراعة األشجارمستعملة كث
تذوب يف ألاامكررالفطريات دائمااستعمال مبيداتيكون.بواغ للعديد من الفطرياتمنو األ

.)(Testud et Marcotullion, 2001املاء بسرعة
ذهمسية هترجع .كغ/مغ5000و375بني الفمويLD50قيمتتراوح وهي ذات مسية حادة ضعيفة

يف .عصبية صعبةإصاباتسيما الكربون املكربت املسؤول على تركيبها الإىلباألساساملركبات
نقص وارجتاف(و آثار عصبيةو الرمداألدمةاملركبات لوحظ التهاب حالة التعرض املزمن هلذه

.)(Testud et Marcotullion, 2001)احلركة
Carbamates-benzimidazolesركباتم-3-2-2

.)Fournier, 1988(على الفطريات عن طريق تثبيط عملية االنقساماموعةذهمركبات هتؤثر 
ال متلك و كغ عند اجلرذان/مغ3300تقدر بـإذضعيفةهلذه املركبات الفمويLD50قيمتكون 
نقص يف كريات ،اختالل كبديعالية علىالرعات اجلمسؤولة يف حالة تكون. اعصبيانشاط

و يف حالة السمية احلادة نالحظ عند احليوانةباخلصيضرر العلى إحلاقالدموية احلمراء و
.)(Testud, 2001dمسببة للسرطانو هي مواد غري لتنفسيف اضيق ،عضليتشنج،ارجتاف

Dicarboximidesركباتم-3-2-3

ماالنقساعلى عملية تؤثر.معتربةنسبة بقائها يف البيئةي عايل وهي مركبات ذات استقرار كيميائ
.للفطرياتاخللوي
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من ثرــــأكعند اجلرذان LD50قيم، تكونضعيفةات هذه اموعةــملركبالسمية احلادة
الذي صنف من قبل مركز Captofolمركبللسرطان ماعدامسببة مواد غريكغ و هي/مغ3500
.حاليانوعممو هو)السرطانحداثإلقابلة (IIالقسمن ضم) CIRC(السرطان أحباث

)Direvés du Benzène(مشتقات البرتنركباتم3-2-4

مدة تكون.غري متطايرةوغري قابلة للذوبان يف املاءكبات ذات تراكيب كيميائية خمتلفة هي مر
و ة لزراعات عديدةاألجزاء اهلوائيتستعمل يفأشهر،3بقائها يف التربة كبرية قد تصل حىت 
.)(Testud, 2001aتستعمل كذلك كمواد واقية للخشب 

ذهميكن أن تكون ه.كغ/مغ10000أكثر منبLD50قيمتقدرحيثقليلة السمية بالنسبة للثدييات
,Testud)جلديةأمراضر حساسية و تظهللجلد و العيون عند التعرض هلا ات مهيجةـــاملركب

2001a) ات العاليةـاجلرعإعطائهاوية عند القوارض يف حالةـكلامأورولوحظ ظهور
(Anonyme, 2004b).

Dicouplantsركباتم-3-2-5

و كذلك كمبيد أعشاب ضارة يستعمل بعضهاوي مركبات عديدة تستعمل حلماية اخلشب،تحت
أصبح .صنفت كمركبات خطرية جدا من طرف منظمة الصحة العاملية.كمبيدات حشرات

.)(Gasiewiez, 1991و هو ممنوع يف العديد من الدولاحمدودا استعماهل
من قبل مركز أحباث السرطان تصنف.كغ تبعا للنوع النبايت/مغ300إىل27بني LD50قيمتتراوح 

.(Gasiewiez, 1991 ; Anonyme, 1991))لإلنسانتسبب السرطانمواد (IIbضمن القسم

ت غري العضويةمبيدات الفطرياجمموعة -3-2-6
يف و اإلنباتاملستعملة و هي فعالة خصوصا يف مرحلة مبيدات الفطرياتمناألكربمتثل اجلزء 

.ه اموعة هي الكربيت و متعدد الكربيت و مشتقات النحاسذمركبات ه.إعاقة منو األبواغ
(Fritsch, 2001امليتوكندري خصوصا يف فطر العنبعمل ات الكربيتيةــمبيدات الفطريتعيق

(Testud etتكون سامة للحيواناتأنميكن للمركبات النحاسيةو(Fritsch et Testud, 2001) .
.(Testud, 2001b)الزرنيخ الذي يستعمل يف احملافظة على اخلشبكذلك
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و 87تبعا للنوع و هو بني ةخمتلفالفمويLD50قيم تكون ،كربيتات النحاس مهيجة جدا للجلد
و يف و تسمم كبدي قصور كلوي دموي، احنالل حيدثادة يف حالة السمية احل.كغ/مغ900

.لنمونقص يف اضرر كبدي و كلوي و الحظالسمية املزمنة ن
LD50قيمتكون،جدا للعيونامهيجيكونيج اجللد و لكن أحيانامركبات الكربيت تسبب 

على اأضراريف السمية احلادة حظنال.كغ/مغ5000و 175تتراوح بنيولألنواعتبعا ةخمتلف
.(Testud et Fritsch, 2001)اجلهاز اهلضمي 

تظهر.كغ/غم300إىل11تترواح بنيLD50قيم أنحيث هاماتسممياالزرنيخ خطريظهر 
وورم دماغي(صيب اجلهاز الع،)حاد و تقيؤسهالا(ضرر يف اجلهاز اهلضمييفالسمية احلادة 

.)(Collat, 2005ضرر كلويضرر كبدي و ،)تشنجات
Organostaniquesمركبات-3-2-7

،على تثبيط التنفس للفطرياتتعمل .غالبا تستعمل يف جماالت متعددة كباقي املبيدات الفطرية
.)Mildiou(عفن الفطرو)Oïdium(العنبمرض فطر مكافحةيستعمل كثريا يف

يف نالحظ.كغ/مغ360و125بني LD50تتراوح قيمللجلد و العيون قيمةةمهيجمركبات هي 
اضطرابات احلركة و يف حالة التعرض جلرعات عالية نالحظ ظهور ضرر ،إسهاالالسمية احلادة 

بشكل سليب على اخلصوبة و تكون ه العائلة ذبعض مركبات هتؤثر.كبدي و عصيبوي،ـكل
.(Testud, 2001c)التناسليةلألعضاءةسام

بيدات احلشراتم-3-3
،كمبيدات ضد العناكبأحياناكمبيد حشري و اليت تظهر نشاط العائالت الكيميائية أهم

املبيدات العضوية الكلورية كذلك كمبيدات للنيماتودا هي مبيدات القراديات و 
)Organochlorés(، الفسفوريةاملبيدات العضوية)Organophosphorés(،املبيدات الكرمباتية
)Carbamates(املبيدات البريوثرويديةو)Pyréthrinoides( أخرىو مركبات.

، عن طريق االمتصاص املعويء عن طريق البلع،احلشرات سواعلىمبيدات احلشرات تؤثر 
على مستوى العضو احملميماأ.عن طريق االستنشاقأوعن طريق اجللد صاالمتصاالتالمس، 

التالمس و اليت تظهر فقط على وي مواد تسمى مواد تدات احلشرات حتفمبي)حيوانأونبات (
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و هي مركبات ذات معاجلة داخلية اجر يف العضية و لعضو الذي استعملنا عليه املبيد مستوى ا
.حتميها بشكل تام

متييه والتركيب احليوي للكيتنياجلهاز العصيب،:مبيدات احلشرات تبعا للتركيب علىتؤثر 
تؤثر على اهلرمونات اليت تسمح باالتصال بني أنو ميكن كذلك الطاقةإنتاجاحلشرات و

.)Fournier, 1988(بني احلشرات و النباتأواحلشرات 

العضوية الكلوريةاملبيدات-3-3-1
وضع لالستعمال )DDT)dichloro-diphynyl-trichloroethaneمبيدات احلشرات استعماال هو أول
و الريا ـعديدة مثل املراضـألملةـمكافحة حشرات ناقيفامـهدوران له ـك،1942عام 

من بني .لى طول السلسة الغذائيةتتجمع يف الدهون و عحيث أا ،ه ثابتة جدامركبات.الكولريا
ه املركبات ذغالبية ه. )Métoxychlore)Fournier, 1988و Lindane:العائلة جندهذهمركبات
; Testud, 2001e)مازالت حلد اآلن مستعملة يف الزراعةDicofolوendosulfanماعدا اآلنممنوعة 

Anonyme, 2004c).
تضخمالذي مييزه و دي ـظهور تضرر كبنالحظالعضوية الكلوريةلمركبات لالتعرض يف حالة
.و ارتشاح شحمينقص يف وزا،يف الكبد

.تشنج عضلي مث غيبوبة،ارتعاش:ارة شديدة للجهاز العصيبيف حالة اجلرعة العالية فنجد إثأما
هذه القيمة ختتلف . (Smith, 1991)كغ/مغ3200و 500بني للحقن الفمويLD50قيمة تتراوح

حيث ارتفاعا،أكثرمسيته احلادة Endosulfanماعدا لنوع احليوان و جنسه كذلكب و تبعا للمرك
.كغ/مع110و 18تتراوح بني 
هذا النوع من املبيدات احلشرية على التناسل لكن هذه ريتأثعلى دراسات عديدةأجريت 

Quintana)الدراسات ال تزال حمل اختالف حىت الوقت احلايل et al., 2004 ; Rogan et Chen,

2005).
العضوية الفسفوريةاملبيدات3-3-2

بني األمريكيكيميائية للجيش اثـألحبنتيجة كالفسفوريةاحلشرية العضوية تاملبيداجاءت 
كان ذلكوأول مركب يستعمل)TEPP)Tetra-éthylpyrophosphateكان .1940- 1930سنوات 
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عام Parathionبعدها ظهر مبيد .هو مركب سام جدا و قد أوقف استعماله بسرعة،1942عام 
.(Testud, 2001f)بشكل دائمالعضوية الكلوريةركباتاملمكان يأخذأنحيث استطاع 1944

از،كبـات العضوية الفسفورية مسـؤولة عن التثـبيط غري العكسي لألستيل كولني استراملرإن 
مسية هذا النوع من املبيدات متباينة من مركب إىل آخر و ختتلف أيضا باختالف اجلرعة و تكون

.(Gallo et Lawryck, 1991 ; Clegg et Van Garmet, 1999)مدة التعرض هلا
Parathion–éthyl قيم تتراوح جدا حيثمركب سامLD50و هي كغ/مغ13و 3.6بني الفموي

تتراوحمكافحة الطفيليات،مبيد يستعمل بكثرة يف Malathion .ختتلف تبعا لنوع و جنس احليوان
الدراسات اليت إن .)Gallo et Lawryck, 1991(كغ /مغ1150و 480بني الفمويLD50قيم 

ما عدا جاءت نتائجها سلبيةمسببة للسرطانبيدات هذه املكونإمكانية للبحث عنأجريت 
سبب مركب م(IIbضمن القسمالذي صنف من قبل مركز أحباث السرطان Dichlovesمركب 
بعض بينماالتشكل لدى نسل احليوان املعامليسبب سوءمن هذه املركبات البعض ). للسرطان

.)(Anonyme, 2004bاخلصية ركبات هلا تأثري مسي على امل
بعض الدراسات اليت أجريت على احليوان أن التعرض ألي مبيد من املبيدات العضوية أظهرت 

وزن نقصعنالفسفورية أثناء احلمل و بعد الوالدة يؤثر على تطور اجلهاز العصيب و هي املسؤولة
البعض من الباحثني ظهور أعراض عصبية على العمال عند وجد.املواليد و كذا تدهور النمو

أخرى تأثريات هامةدراسات يف حني مل جتدكبات العضوية الفسفورية،عرض املزمن للمرالت
Lauwrys, 1992; Testud, 2001f; Ray et Richards, 2001)( البعض اآلخر اخنفاض سرعة و الحظ

Steenland)بني األعصاب احلسية و احلركيةاالتصال et al., 2000 ; Pilkington, 2001).

الكرمباتيةاملبيدات-3-3-3
تذوب يف أغلبيتها قليلة التطاير و N-méthylcarbamatesه اموعة ذاملركبات شيوعا من هأكثر

و أحيانا عن )اجلهاز اهلضمي(ن طريق االمتصاصع،)اجللد(تؤثر بالتالمس.املركبات الدهنية
.احلشرات و الديداناعأنوو هذا على جمموعة عديدة من )اجلهاز التنفسي(طريق االستنشاق
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CarbofuranوAdricarbe يف معاجلة ات خطورة على الثدييات و تستعملاملبيدأكثرمها من بني
بشكل جيد يف العديد من املركبات ذات االستعمال Propoxurو Carbarylمت إدماجالتربة، بينما

.املرتيل
يوجد يف اجلهاز العصيب و (كولني استرازاملركبات العضوية الفسفورية و الكرمباتية التثبط 

س األعصاب العضلية ـتراكم هذا املركب يف مراكز تالميسبب،)الكريات الدموية احلمراء
جات عضلية و شلل للعضالت ـتشنديد،ـتعرق ش،إفراز اللعاب، تقيؤأثـريات عصبية،ت

.(Testud, 2001d)التنفسية 
اسامAldicarbeمركبيعترب .فقا لنوع و جنس الثديياتمسية هذه املركبات متباينة و تكون 

850هيCarbarylملركب LD50قيمةوكغ/مغ1بـــلهالفمويLD50قيمةو تقدر جدا

يتمثل .ذو مسية ضعيفة جداإذنكغ و هو /غ10هيFénoxycarbeملركب LD50قيمةوكغ /مغ
.(Testud, 2001d)يف الغدد اللمفاويةيف ظهور أورامتأثري هذه املركبات على املزارعني 

البريوثرويديةاملبيدات-3-3-4
الذي مصدره نباتات من عائلة رلربيتكيميائيا هي مركبات مماثلة ل، خراهذه املركبات صنعت مؤ

Astéracées ، هو خليط أستر من أمحاض األخريهذاPyréthrique وChrysanthémique. و مها
، Alléthrines:تشملهي جمموعة متنوعةو Acide cyclopropane-carboxyliqueمشتقان حلمض
TétraméthrineوResméthrines.

قرارا و ثباتا، كأمثلة عنها جند مركبات مستقرة جدا و جذورها أكثر استاملركبات البريوثرويدية
مثل تتلكحول،أستراتأغلب املركبات املستعملة هي .ندلتامثرين و سربمثريبريمثرين،

اءـتذوب يف املأا تقريبا الضعيفة التطاير و حمبة للدهون حيث يف كوائصها الكيميائيةخصا
(Ray, 1991 ; Anonyme, 2004b).

بعض قنوات قنوات الصوديوم،:رئيسيةأهدافأربعةعلى ملركبات البريوثرويدية خمربيا اتؤثر 
و تثبيط هذه املواضع هيكون.benzodiazépinesـالكالسيوم و الكلور و املستقبالت احمليطية ل

Soderlund)يف تنوع التأثريات السمية املشاهدة يف التجارب املخربيةالسبب الرئيسي  et al.,

على تأثرياتالعيون و البلعوم و كذلك ب، التهااإلحساستشوش حيث ميكن مشاهدة .(2002
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ةـعصبيهضمية وتأثرياتة احلادة يف حالة السمينالحظ.(Wilks, 2000)اجلهاز التنفسي
(Muller-Mohnessen, 1999 ; Testud, 2001g).

)OMS(تصنيف املبيدات وفقا ملنظمة الصحة العاملية - 4

:إىلنتائج السمية احلادةأساستصنف منظمة الصحة العاملية املبيدات على 
.اخلطورةية يف غااملركبات اليت تنتمي إىل هذا القسم وصفت أا :Iaقسم ال
.جداةخطراملركبات اليت تنتمي إىل هذا القسم وصفت أا :Ibقسم ال
.اخلطورةةمعتدلاملركبات اليت تنتمي إىل هذا القسم وصفت أا:IIقسم ال
.اخلطورةةقليلاملركبات اليت تنتمي إىل هذا القسم وصفت أا :IIIقسم ال
يف شروط اعند استعماهلةريخطليستقسم وصفت أااملركبات اليت تنتمي إىل هذا ال:IVقسم ال

.مالئمة
Endosulfanمثال مركب ف،التعرض املزمن للمبيداتثاريأخذ بعني االعتبار آلكن هذا التصنيف ال 

عند ةريصحية خطآثاريسبب أناألخريذا هلميكنصنف كمركب معتدل اخلطورة و لكن
.هرمونيةتاضطراباضطرابات عصبية و ا،سرطانالالتعرض املزمن له مثل 

الدول السائرة يف طريق النمو بعدم استعمال املبيدات من FAOمنظمة الزراعة و التغذية أوصت 
.)امللحق(II(WHO, 1995)قسمتفادي مركبات الكذلكوIbو Iaالقسم

صيغة و تركيبة مستحضرات املبيدات-5
هذايتكون.املسوقأو/م جتاري وضع من قبل املنتج وأي مركب من املبيدات املسوقة حيمل اس

املواد الفعالة اليت تعطي النشاط كمبيد و مركبات : جاري من نوعني من املركباتاملستحضر الت
مذيبات هذه املواد املضافة ميكن أن تكون فقط عبارة عن .أخرى اليت تكمل الصيغة أو التركيبة

).Cirad-ca gec amatrop, 2000(ت تطور نوعية التركيبة أو مركباللمادة أو املواد الفعالة 

عليه عن طريق لالصيغة تتوافق مع الشكل الفيزيائي الذي يطرح املبيد على شكله يف السوق، حيص
بني من ر على أشكال عديدة سائلة أو صلبة و املبيدات تظه.خلط املواد الفعالة و املواد املضافة

:املركبات األكثر انتشارا جند
.مساحيق رطبة و مساحيق قابلة للترطيباحلبيبات القابلة للذوبان،:التراكيب الصلبة
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Cirad-ca gec) مركزةات ـمعلقومستحلبة زات مركذابة،ـمركزات م:السائلةراكيب ـالت

amatrop, 2000).
و جاملنتاسم املركب التجاري،على اسم املادة الفعالة،امللصق املوضوع على املبيد جيب أن يدل

اجلرعة اليت جيب أن طريقة االستعمال،نوع التركيبة،حمتوى املنتوج من املادة الفعالة،رمبا املوزع،
.تستعمل و العضيات املستهدفة (Cirad-ca gec amatrop, 2000)

و بـالنسبة ل بالنسبة للتراكيب السائلة/بـ غعنهاعرباملادة الفعالة املكونة للمركب يكمية
.للتراكيب الصلبةةبالنسب(%)ويةاملئ

بالنسبة ه/نسبة للتراكيب السائلة و كغباله/جيب أن تستخدم يعرب عنها بـ لاجلرعة اليت
).ه/أحيانا تستعمل غ(للتراكيب الصلبة

آثار املبيدات-6
على اإلنساناملبيداتآثار-6-1

بينت.املالمسة اجللديةوتصاصاالمأن حيدث عن طريق االستنشاق، تلوث باملبيداتميكن لل
رموين و العصيب و كذلك اهلالدراسات العلمية أن التعرض لبعض املبيدات يضعف اجلهاز املناعي،

وي ـالضغط الدمخ،ـــاملسرطان الرئة،(يف إحداث السرطان سببملبيداتميكن أن تكون ا
سرطانكإلصابة بالسرطان الفالحني ارتفاع مستوى الوحظ عند.(Fdil, 2004))و الربوستات

و أصبح اآلن من املؤكد أن املواد الناجتة عن حتلل و املعدة املخ، الربوستات،الشفاه، الرحم
).Pelletier, 1992(املبيدات أكثر مسية من املواد األصلية

منتجات زراعيةإىل وجود بقايا املبيدات يف 1987دراسة ألكادميية العلوم األمريكية عام أشارت 
دراسات على حيوانات خمربية أجريتمن جهة أخرى. مما يسبب تلوث مباشر ملستهلكيهاعديدة

، حيث لوحظ عند اإلناث اليت عرضت التناسليهازثري املبيدات على اجلبوضوح تأوأظهرت
كذلك وجود املبيدات يف احلبل السري و يف سجلللمبيدات ارتفاع احتمال موت األجنة و 

; Pelletier, 1992)العصيب هاتشوه جهازيفسر سوء التشكل لدى األجنة وماو هذاحليب األم

Anonyme, 2003).
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آثار املبيدات على البيئة-6-2
كائناتالجزء صغري جدا يذهب إىل.مليون طن من املبيدات سنويا يف الزراعة2.5حوايل تستعمل 

اجلزيئات تنتشر يف احمليط و خصوصا يف من %99.7و الذي يعين أن %0.3و قد قدر بـاملستهدفة 
.)Marc, 2004(التربة و املياه 

بعض املزارعني .غالبا تكون بالرش على النبات مباشرةوبيدات ميكن أن تستعمل بطرق عديدةامل
)INRA(وفقا ملعهد األحباث الزراعية. حبيباتيطبقوا مباشرة على التربة أو يضعوا على شكل 

البيئيةالعواملفعالة للمبيدات ميكن إجيادها حىت بعيدا على املنطقة املعاجلة بسبب املواد الفإن 
من %50وفقا ملعهد األحباث الزراعية فإن (املستعملةةاآلليو )رطوبةو ة، حرارررياح، أمطا(

، يدات إذن تصل إىل النباتاملب.)الزراعيةةاملبيدات تضيع عند استعمال الطائرة كوسيلة للمعاجل
.)Marliere, 2000(مسار املبيدات يف البيئة ح وضي2شكلال.اجلو مث تتجزأاملياه،،التربة

حىت إىل البكتريا، الطحالب و خمتلف العضيات احلية املوجودة يف التربة و هذا ما املبيداتتصل 
قد يؤدي ن تغذي الثدييات بأغذية ملوثة باملبيدات إو كذلك ف. يؤثر بشكل سليب على خصوبتها

لوحظ أن نسبة الوفيات تكون عالية عند استعمال املبيدات العضوية الكلورية عند طيور . إىل موا
كما أن املبيدات تنتشر يف . )Marc, 2004(تغذت على حبوب أو حشرات معاملة ذه املبيدات 

ات تتجزأ املبيد. ميكن أن حتدث نوعني من التلوث إما موضعي أو منتشرواحمليط بفعل بشري، 
لوحظ أن جزء ضعيف يطرح عن وفقا لدراسات عديدة . ستعماهلا يف الوسطبسرعة أو ببطء بعد ا

األمطار أو عن طريق الذوبان يف جزء يذهب مع جمرى املياه ،طريق التبخر أو التطاير يف اهلواء،
بل أن حتدث له قجزء ميتص من قبل املواد العضوية املوجودة يف التربة،. الطبقات السفلى للتربة

) .Coulibaly, 2005(عملية حتلل بيوكيميائي و حيوي
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Marliere, 2000)(وجود و انتشار املبيدات يف البيئة :2شكل

املياهوجود املبيدات يف -6-3
العديد من حاالت تلوث املياه تأيت من النشاطات الزراعية، الكشف عنها حاليا أصبح ممكنا نظرا 

كبرية دون أن تقل درجة فاتهذه املركبات تستطيع أن اجر ملسا.اء التحليليةلتطور الكيمي
ات الغري عضوية إال يف املاء مقارنة مع املركبقليلة الذوبانمع أن املركبات العضوية عموما ،مسيتها

ميكن أن و املخاطر اليت ن أن يكون فيها املاء قابل للشرب تجاوز غالبا املعايري اليت ميكأن تركيزها ي
.)Ait-Sai, 1993(تسببها لصحة اإلنسان ال ميكن إمهاهلا 

.والية24من املبيدات مت الكشف عنها يف مياه اآلبار يف 50من 39اليات املتحدة األمريكية يف الو
من %30أظهرت أن )اجلزائر العاصمة(أخذت من منطقة سطوايل حتاليل أجريت على عينات مياه

,Moussaoui)جتاوزت القيم احملددة من طرف منظمة الصحة العامليةفيهاداتتركيز املبيالعينات 

دمبي201مبيد حبث عنها،400حوايل نم.2002عام أجريت عملية حتديد لنوعية املياه .(1991
.)Anonyme, 2004c(مبيد وجد يف املياه اجلوفية123ووجد يف املياه السطحية
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V-بريوثرويديةملبيدات احلشرية الا
تعريف-1

6هناك .Chrysanthemum Cinerariaefoliumمشتق من أزهار نبتة األقحواناملبيد احلشري بريثرين

و JasmolinesIو IIوII،CinerinsIوPyrethrin I:مركبات اليت تشمل البرييترين الطبيعي وهي
IIرويدية و ر هلا و هي املركبات البريوثهذه اجلزيئات تتجزأ بسرعة يف الضوء و لذلك ركبت نظائ

اعة و الصن،رية ذات استعمال واسع يف الزراعةو هي مبيدات حشقد طورت كمركبات مستقرة 
.كما ذكرنا سابقا املركبات البريوثرويدية هي مبيدات حشرية يف غالبيتها.االستعماالت املرتلية

4/1و هي متثل أخرىهلا استعماالت سنة و كذلك30تستعمل يف الزراعة بشكل واسع جدا منذ 

.)Casida et Quistad, 1998(العاملدات احلشرية املستعملة يف من املبي
أ أكثر .م.املبيدات احلشرية استعماال حيث مثال يف الواملركبات البريوثرويدية هي من أكثر أنواع

يد مستمر و هذا مما يزيد و استعماهلا يف تزافقط،1997طن استعملت يف الزراعة لعام  1200من 
رس يف كندا التعرض للمبيدات أصبح موضوع يد.)Stok, 2004(من خطرها على البيئة واإلنسان 

باإلضافة إىل أن العديد من األعراض املرضية .نظرا ألمهيته البالغةيف األطوار الدراسية املختلفة 
مشاكل يف ،مراض العصبيةأصبحت حمل شك أا بسب التعرض املزمن هلذه املركبات مثل األ

Bell ;(املناعية األمراض التناسلية و كذلكالنمو، et al., 2001(Shaw et al., 1999

املبيدات احلشرية البريوثرويديةأنواع-2
:أساسنيمنطني إىلتصنف املركبات البريوثرويدية 

األولالنمط -2-1
مثال)Cyano )CNميتاز بغياب جزئية ،1949ام النمط األول من املركبات البريوثرويدية عرفت ع

Phenothrin وPermethrin(Miyamoto et al., 1995 ; Gassner et al., 1997).



24

Iبعض املركبات احلشرية البريوثرويدية من النمط صيغة: 3شكل

النمط الثاين-2-2
Elliott) .الثاينلتعطينا النمط Cyanoنشاط هذه املركبات حسن بعد إضافة جمموعة  et al., 1978)

.γ-CyhalothrinوCyfluthrinمثال )Cyanoα )CNبوجود جزئية ميتازفهو إذن

IIبعض املركبات احلشرية البريوثرويدية من النمط صيغة: 4شكل
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البريوثرويديةاحلشريةمسية املبيدات-3
اليت مت اختبارها األحواليف مجيع مركبات ذات مسية عصبية للحشرات و الثدييات حيثهي 

.العصيب هلااألثريظهر 
:املتالزماتعند الثدييات نالحظ ظهور نوعني من 

فرط أعراضهامن ) Aldridge, 1990(األولاملركبات البريوثرويدية من النمط احتدثهTاملتالزمة
Vijverberg et)يـصبتكرار الفعل العو ةـتشنجات عضليارتعاش، الل التوازن،ـتاخ،اإلثارة

Van den Bercken, 1990).
فرط فرط احلساسية،أعراضهامن حتدثها املركبات البريوثرويدية من النمط الثاين،CSاملتالزمة 

و لكن ال يوجد تكرار للفعل )Vijverberg et Van den Bercken,1990(و شللسيالن اللعاب
.(Lawrence et Casida, 1982)العصيب
بينما هناك بعض املركبات البريوثرويدية ميكن أن .األولمسية من النمط أكثرا النمط الثاين عموم

و ارتعاش و سيالن اللعاباليت من أعراضها و TSو تسبب متالزمة تظهر أعراض من النمطني
.حمدودية هذا التصنيفيبني هذا 

هلذا النشاط األساسيةاآلليةأنرغم على النظام العصيب أويلاملركبات البريوثرويدية تؤثر بشكل 
أخرىعمل هذه املركبات معقدة جدا و تزداد تعقيدا عند ارتباطها مع مركبات آلية.جمهولة

)Bradberry et al., 2005(.ة ــغري متطايرة حيث أن قيمالبريوثرويديةاملركباتLC50تتراوح
.)Miyamoto, 1976(3م/مغ2750و 1600بني 

VI-السيربمثرين  :احلشري البريوثرويديداملبيCypermethrin

تعريف-1
طرح 1974مت تصنيعه عام .السيربمثرين عبارة عن مبيد حشري ينتمي العائلة البريوثرويدية املركبة

بقايا السيربمثرين يف .و هو على درجة عالية من الفعالية(WHO, 1989)1977جتاريا ألول مرة عام 
، لكن يف البعض اآلخر من الزراعات اليت تستعمل فيها كغ/مغ0.2ة تقدر حبوايل املنتجات الزراعي

خذ بعني مع أكغ،/مغ20مبيدات احلشرات بصفة مكثفة جند بقايا السيربمثرين يصل حىت إىل 
.(Macdonald, 1995)من املادة الفعالة%2أي مبيد حيتوي على األقل أناالعتبار 
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الكيميائيةاخلصائص الفيزيائية و-2
.يبني بعض اخلصائص الفيزيائية و الكيميائية للسيربمثرين4اجلدول

(WHO, 1995)(Cypermethrin)بعض اخلصائص الفيزيائية و الكيميائية لـ السيربمثرين: 4جدول

سيربمثرين

الصيغة اجلزيئية
)C22H19O3NCl2(

-IUPAS(RS9-Alpha-cyano-3-phenoxybenzyl(1RS)cis-trans-3-(2,2(سم الكيميائياال
dichlorovinyl)-2,2-dimethyl-cyclopropane carboxylate

(CAS)االسم الكيميائي 
(RS)-cyano(3-phenoxyphenyl)methyl(1RS)-cis-trans-3-(2,2-

dichloroethenyl)-2,2-dimethyl-cyclopropane carboxylate

.رية صلبةأو كتلة بلوصفر لزجسائل أفيزيائيا
416.3الوزن اجلزيئي

C80°حدود يف درجة االنصهار

C°220درجة الغليان

مل/غC(1.12°22(الكثافة
ل/مغ0.009يف املاءالذوبان
ل/غHexane:103يف املذيبات العضويةالذوبان

Xylene:<450ل/غ
Cyclohexane, Éthanol,Acétoneوكذلك يذوب يف 

Chloroformeو 

C201.9×10-7Pa(1.4×10-9mmHg)°ضغط التبخر يف 
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استعماالت السيربمثرين-3
يستعمل ضد احلشرات الطائرة و .ة من احلشراتيدعدأنواعبيد فعال جدا على السيربمثرين امل

خلصائصه الفيزيائية و الكيميائية فلم يوصى و نظرا على احلشرات املتواجدة على سطح التربة،
على شكل السيربمثرين أوالاستعمل.ضد احلشرات التحت سطحيةربمثرين باستعمال السي

أصبحتللمبيدات األخرىو الصيغ مث استعمل بعدها على شكل مساحيق مستحلبات مركزة
.متوفرة حاليا

السيربمثرينمسية-4
) مركب معتدل اخلطورة(IIقسمصنف السيربمثرين من قبل املنظمة العاملية للصحة ضمن ال

(WHO, 1995). قيمLD50 نوع إىلكغ و هذا االختالف راجع /مغ4000و 200تتراوح بني
السيربمثرين ليس سام .كغ/مع800و 80رية تتراوح بني ـعند فئران خمبLD50قيم  . املذيب

Barlow)أيضاو لكن للثدييات فقط حشراتـلل et al., 2001) . ملركب اإلنسانعند تعرض
أما.ةهيغثيان و تعب مع فقدان الشصداع،دوخة،،ةجلديحساسيةظهور السيربمثرين لوحظ 

.ارتعاش و عدم التوازنالن اللعاب،سيالتسمم عند احليوانات املخربية تتضمن انزواء،أعراض

تأثري السيربمثرين على النبات-4-1
لى خصوبة التربة وهذا ما يؤثر عEisenia foetidaالسيربمثرين سام جدا لديدان األرض و خصوصا 

Kara)من خالل تأثريه على الكائنات احلية اليت تعيش ا  et al., 1994). كما لوحظ نقص يف تثبيت
البالغ على التأثريأسابيع وهذا له 6لتعرض للسيربمثرين ملدة زوت يف العقد اجلذرية عند ااآل

الطبيعي و يزيد من مالنقساايؤثر السيربمثرين على النبات بشكل مباشر فهو يعيقكذلك .النبات
Kara)موزومات الغري طبيعية يف جذور الفلفل و البصلعدد الكر et al., 1994).

اجلهاز العصيبعلىثرين مالسيربتأثري -4-2
بصفة عامة على اجلهاز العصيب و ذلك ةمسية السيربمثرين و املركبات احلشرية البريوثرويديترتكز 

طول مدة إىلغلق قنوات الصوديوم يف اخلاليا العصبية و هذا يؤدي ريتأخبقدرة السيربمثرين على 
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حدوث تنبيه عصيب شديد إىلو هذا عموما هو الذي يؤدي،(Eells,1992)تدفق شوارد الصوديوم 
.(Ray et Forshaw, 2000)املستهدفة أوعند الكائنات املصابة 

اخلصوبةتأثري السيربمثرين على-4-3
أن للمبيدات و بالتحديد املركبات البريوثرويدية اليت منها السيربمثرين هلا األثر مما ال شك فيه

أظهرت دراسة سابقة أن تعرض جرذان ذكور ملركب فلقد.السمي البالغ على اخلصوبة
Fenvalerateحركتها اضدث اخنفاض يف وزن اخلصي، الرببخ و عدد احليوانات املنوية و اخنفحي

(Mani et al., 2002).
لديهم أنأظهرتالبريوثرويدية الزراعية على العديد من العاملني مبجال املبيداتأجريتدراسات 

Greenlee)قد تصل إىل درجة العقميف نسبة اخلصوبةنقص et al., 2004).ه عندما يكون كما أنأ
نالحظ ك استعمال مكثف للمبيدات احلشرية و منها السيربمثرين يف منطقة سكانية معينةهنا

Greenlee)كرب للنساء العقيمات أوجود نسبة  et al., 2003).
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VII - مواد و طرق العمل
الكيميائية املادة-1

املبيـد اسـم  اهذحيملمعدنية،اتجتاريا يف قارورةاملادة املستعملة عبارة عن مبيد حشري معبأ
Cyper-Ac. نل من املادة الفعالة سـيربمثري /غ271حيتوي علىCypermethrine.   يـتم إنتاجـه و

.ةالعاصمزائراجلألفيت وحدة براقي شركةمن طرفتوزيعه 

ادة البيولوجيةــــامل-2
تربية احليوانات املخربية-2-1

يتـراوح  فـأر،  30هاعـدد Albino-Wistarفئران ذكـور مـن نـوع    استخدمنا يف حبثنا هذا
قسـمت  .من معهـد باسـتور بـاجلزائر العاصـمة    جلبت هذه احليوانات غ،40-30وزا بني

لم كل فـأر بتعليمـة مميـزة لـه     ع.فئران6موعة حتتوي كل جمحيثجمموعات5الفئران إىل 
وضـعت يف أقفـاص بالسـتيكية شـفافة و مؤشـرة      .على الشـعر AcidePicriqueبواسطة 
أسـبوع  و األكل اخلاص ـا، تركـت مـدة    سم، زودت احليوانات باملاء 19x33x55أبعادها 
.رطوبة و ضوءمن درجة حرارة،مع ظروف حظرية احليواناتللتأقلم

اجلرعةديد ــحت-2-2
حيث كانت فيها اجلرعـة  مت حتديد اجلرعة للحقن الفموي ملبيد السيربمثرين وفقا لدراسات سابقة 

LD50=485كغ/مغ(Rodriguez et al., 2009).1/5مت استعمال جرعتني منها و هي LD501/20و

LD50.يوان وذلك بعد حيث مت التأكد أن هذه اجلرعة حتدث التسمم دون أن تؤدي إىل موت احل
.قيامنا بعدة اختبارات هلا

احليوانات املخربيةمعاجلة-3
:كالتايلوضع منهج العمل التجرييب متمن التكيفأسبوعبعد 

زيت ملل من 0.5عن طريق احلقن الفموي فئران أعطيت6ويتحت: )CI(اموعة الشاهد األوىل
.مرة كل أسبوعالذرى
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LD50من5/1فئران أعطيت عن طريق احلقن الفموي 6ويتحت:)TI(يوم15دة عة املعاجلة ملامو

. أسبوعكلمرة يفالذرىملل من زيت 0.5كغ مذابة يف /مغ485=
LD50من5/1فئران أعطيت عن طريق احلقن الفموي 6ويتحت: )TII(يوم30اموعة املعاجلة ملدة 

. أسبوعكل مرة يفالذرىملل من زيت 0.5كغ مرة يف األسبوع مذابة يف /مغ485=
.مرة كل أسبوعالذرىملل من الزيت 0.5فئران أعطيت 6ويتحت:)CII(الثانيةاموعة الشاهد

من 20/1ق احلقن الفموي ـفئران  أعطيت عن طري6ويتحت:)TIII(يوم90اموعة املعاجلة ملدة 
LD50=485الذرىملل من زيت 0.5كغ مرة يف األسبوع مذابة يف /مغ .

.تقتل احليوانات عند اية مدة كل عمليات احلقن مث تقتل اموعة الشاهدة

الدممؤشراتدراسة بعض -4
زع الدمــن-

و على حيوية احليوانات جتنب املخدر لتأثريه على املخمت و قتلت احليوانات بطريقة اخللع الرقيب
مت . م بإجراء شق طويل ابتداء من فتحة الشرج حىت القفص الصدريبعد تثبيت احليوان نقو.املنوية

حاوية على مضاد التخثر يوضع الدم يف أنابيببعدها.القلبمن إبرة سحب الدم بواسطة
(Héparine).استعماهلا يف التحاليل التاليةإىل حني )م°4(حتفظ يف ثالجة:

اهليماتوكريت-
ه ذختضع ه. نتقل فيها الدم باخلاصية الشعريةيت الشعرية و اليت ييتم استعمال أنابيب اهليماتوكر

هاءتانعند .دقائق10الدقيقة ملدة يف دورة3000األنابيب إىل عملية الطرد املركزي بسرعة نبذ 
ة الطرد املركزي حنصل على راسب للكريات الدموية احلمراء يف أسفل األنابيب يعلوه جزء يعمل

الدمويةيتم حساب املسافة اليت تشغلها الكرياتمليمتريهتعمال مسطرة باسطايف و هو املصل،
احلمراء الدمويةاحلمراء و املسافة الكلية و من هذا يتم حساب النسبة املئوية حلجم الكريات

.املتواجدة يف العينة املدروسة
الدموية احلمراءالكريات عد -

أنبوب بو مزودة 101إىل 1مراء مدرجة من باستعمال ماصة دم خاصة بالكريات الدموية احل
إكماله حىت و نقوم ب1ساعة حىت التدرجية يف الزجاجة نقوم بامتصاص الدم املوجود،مطاطي
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يفصل بعدها األنبوب. 100/1جل ختفيف قدره أو ذلك من %).NaCl)90مبحلول 101التدرجية 
حصل على تحىت نو ترج جيداالوسطىها جيدا بواسطة اإلام و ياملاصة من طرفاملطاطي،متسك

اخلاص )NaCl+دم (توضع قطرة من اخلليط للماصة،ةخليط متجانس داخل الفقاعة املميز
لينتشر اخلليط على طول الساترة عن Thomaشرحيةبالفقاعة على حافة الساترة املوضوعة فوق 

.طريق اخلاصية الشعرية
اخلاص رللمجهر و اإلطا)40x(بط التكبري ضحتت عدسة اهر بThomaالعد شرحيةتوضع

منها واقعة 4(مربعات كبرية 5يشرع بعد ذلك يف عد الكريات الدموية احلمراء يف .مبربعات العد
لتقدير .مربعا صغريا80و هو ما يوافق )يف وسط اإلطاريقعيف زوايا اإلطار و املربع اخلامس

احلمراء يف الكرياتكعب الواحد يتم حساب متوسط عدد الكريات الدموية احلمراء يف امليليمتر امل
:املربع الصغري الواحد تطبق العالقة التالية

.3مم/عدد الكريات احلمراء = (N)400.10.100

:حيث
N :مربع صغري80الكريات الدموية احلمراء يف دعد.

.معدل الكريات الدموية احلمراء يف املربع الصغري: 
.2مم400/1=0.0025= مساحة مربع صغري:400

.مم0.1=ارتفاع حجم خلية العد :10
.معامل ختفيف الدم:100

البيضاءالدمويةاخلالياعد-
نسحب .11ىل إ0بنفس املبدأ يتم استعمال ماصة دم خاصة باخلاليا الدموية البيضاء و مدرجة من 

حىت Türckمث نقوم بإكمال هذا احلجم مبحلول 01الدم املوجود بزجاجة ساعة حىت التدرجية 
، نقوم بالرج حىت حنصل على خليط متجانس مث نتبع 10/1جل ختفيفو هذا من أ11التدرجية 

مربع كبري 16يتم عد اخلاليا البيضاء يف .اخلطوات املستعملة يف حالة عد الكريات الدموية احلمراء
.40xحتت عدسة اهر بتكبريThomaخللية 

:لتقدير الكريات يف امليليمتر املكعب الواحد نطبق العالقة التالية
25.10.10.=(N)3مم/عدد الكريات البيضاء
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: حيث
N :مربع كبريا16الكريات الدموية البيضاء يف دعد.

.يف املربع الكبريءمعدل الكريات الدموية البيضا: 
.مساحة املربع الكبري :25
.مم0.1=ارتفاع حجم خلية العد :10
Pavlov)معامل ختفيف الدم:10 et al., 1985).

املسحة الدموية-
سم من حافة صفيحة زجاجية موضوعة أفقيا و بعدها توضع 1توضع قطرة دم صغرية على بعد 

حيث تلمس حافتها قطرة °45-30يحة زجاجية ذات حافة ملساء فوق الصفيحة األوىل بزاوية صف
الدم مث تسحب الصفيحة املائلة بسرعة حىت اية الصفيحة األفقية و ذا حنصل على امتداد جيد 

ترك لتجف بعد ذلك يتم إجراء عملية تلوين املسحة ، تقطرة الدم على مستوى سطح الشرحيةل
و فيها يتم غمرة املسحة يف احملاليل التالية على Mary Grün Wald Giemsaالدموية حسب طريقة 

:الترتيب
.دقيقة15ملدة Méthanol)(الكحول امليثيلي

.دقائق5ملدة 2/1ختفيفMary Grün Waldحملول 
.دقائق10لك ملدة و ذ10/1ختفيف Giemsaحملول 

.دقيقة1ملدة pH=7ذو )Eau Tommponnée(حملول منظم
.دقيقة1ملدة pH=7 ذو)Eau Tommponnée(حملول منظم 
.دقيقة1ملدة pH=7ذو )Eau Tommponnée(حملول منظم 
. دقائق 5إىل2ملدة pH=7ذو )Eau Tommponnée(حملول منظم 

100xتجف يف درجة حرارة املخرب مث تالحظ باهر الضوئي بتكبري لية تترك الشرائح الزجاج

.(Dotchev, 1985)(L’huile d’émersion)باستعمال زيت الغمر 
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معايرة اهليموغلوبني-
ملـل  5ملل من الدم مع 0.02فيها مزج يتمعرفة كمية اهليموغلوبني يف الدم،دف هذه التقنية مل

دقائق يف الظالم مث تقـرأ االمتصاصـية جبهـاز    3كتترببطء،بميزج األنبو،Drabkinمن حملول 
نانومتر يتم تعديل اجلهاز بالشـاهد و املتمثـل يف حملـول   540الطيف الضوئي يف طول موجة 

Drabkin .

دراسة األعضاء -5
د ذلك ترتعن كانت مصابة أم ال بعبعد عملية التشريح يتم فحص عام لألعضاء بالعني اردة إ

الطحال،الكليتني،اخلصيتني مع الربخبني،املخ، الكبد،: يـراد دراستها وهـضاء املـاألع
تنقى مث توضع  على ورق نشاف لتجف )امللحق(تغسل يف حملول فيزيولوجي.الرئتنيودةـاملع

ه من هذأجزاء و بعدها يتم وزا بغرض احلصول على الكتلة املطلقة و الكتلة النسبية حتفظ 
.األعضاء يف الفورمول إلجراء مقاطع نسيجية

دراسة اخلصوبة-6
يوانات املنوية استخالص معلق احل-

باستعمال شفرة ، )امللحق(ملي لتر من حملول رجنر1ا ةيوضع أحد الربخبني يف زجاجة ساع
ف احملتوى بإضافة حادة يتم تقطيع الرببخ إىل أجزاء صغرية يوضع اموع يف قارورة صغرية و خيف

10ملدة 37يف حاضنة يف درجة حرارة توضع القارورة)10/1التخفيف (ملي لتر من حملول رجنر 9

بعدها تتم عملية تعداد احليوانات املنوية و إجراء مسحة هلا لتسجيل إن كانت هناك دقائق،
.تشوهات

احليوانات املنويةعد-
و ذلك بوضع قطرة من املعلق املنوي على Thomaرحية احليوانات املنوية على شعدعملية تتم 

عملية تتم. 40xالصفيحة توضع فوقها الساترة مث تتم عملية املشاهدة و العد باهر الضوئي بتكبري 
احليوانات املنوية بأخذ أربعة جماالت و املتمثلة يف املربعات األربعة الكبرية املتواجدة يف زوايا عد 
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و نطبق على هذا املتوسط بعدها املتوسط احلسايب هلا حيسبلعملية أربع مرات رحية مع تكرار االش
:للحيوانات املنويةقانون حساب عدد الكريات الدموية البيضاء إلجياد العدد الكلي

N=).2500( /3مم=).3سم) /2500.310.

: حيث

N :3سم/يوانات املنوية عدد احل.

Anderson)يف املربع الكبرياحليوانات املنويةمتوسط عدد : et al., 1987).
احليوانات املنويةاتـتشوه-

سم من بداية 1نأخذ شرحيتني زجاجيتني توضع على كل شرحية قطرة من املعلق املنوي على بعد 
جتفف الشرحيتني بسرعة .ستعمال شرحية زجاجية أخرى تعمل مسحةالشرحية املوضوعة أفقيا و با

ة ـم تثبت بامليثانول املطلق ملدة دقيقتني بعدها تصبغ إحدى الشرحيتني بصبغـيف اهلواء ث
GIEMSAاألخرى بصبغة وEOSINE)دقيقة مث تغسل مباء احلنفية يتم 25تترك ملدة و)امللحق

حيتوي احلوض األول،يف حوضني من الكحولدقائق10دة ملالشرحيتنيعبعدها نزع املاء بوض
ك توضع يف حوض ثالث بعد ذل.%90يثيليإكحول حيتوي و احلوض الثاين %80يثيليإكحول 

.اهلواءو تترك لتجف يف دقائق 10دة ملXylèneبه 
ح لكل بعد فحص كل الشرائ.التشوهاتللتسجي40xيتم فحص الشرائح باهر الضوئي بتكبري 

Nezelof)حيوانات التجربة نقوم بالتقاط صور لبعض العينات et al., 1972).

دراسة الوسائط البيوكيميائية-7
دراسة بعض العوامل املصلية-

دورة يف الدقيقة و 3000عملية طرد مركزي بسرعة نبذ تقدر بـلكمية من الدم و ختضعأخذ
و معايرة )g/Lاملقدر بـ(فيه تقدير مستوى الغلوكوزدقائق، يسترجع املصل و يتم 10ذلك ملدة 
تقدر هذه اإلنزميات بـ(ALPو )ناقلة موعة األمنيإنزميات(AST،ALT: التاليةاإلنزميات

U/L(.
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الدراسة النسيجية-8
نوية الكلية و احلويصلة املالرببخ،اخلصية،املخ،الكبد،:أجريت املقاطع النسيجية لألعضاء التالية 

ساعة على 24وذلك بعد تثبيت األعضاء يف الفورمول ملدة باملستشفى اجلامعي لوالية سطيف 
و مترر إىل اخلطوات Unicassettesيتم إجراء مقاطع طولية و أخرى عرضية مث توضع يف .األقل
:التالية

.يثانول املطلقأحواض من اإل7·
.ملدة ساعتان3، 2، 1: يف احلوضني-
.ملدة ساعة واحدة7، 6، 5، 4: حواضيف األ-

:Xylèneأحواض من 3·
.ساعة1احلوض األول ملدة -
.ملدة ساعة ونصف3، 2احلوضني -
.حوضني من الربافني ساعتان يف كل حوض -

.على شكل قوالباملذابتغلف العينات بالربافني
.ميكرون بواسطة امليكروتوم5تقطع عينات مسكها 

.%0.3ى شرائح من اجليالتنيمتدد العينات عل
:لغرض تلوينها مترر العينات على

.دقائق10مدة كل حوض Xylèneأحواض من 3
.املطلق ملدة دقيقة لكل حوض مث تغسل باملاءاإليثانولأحواض من 4

.دقائق10ملدة)Hemalin)Hématoxyline de Mayerصبغةبهحوض واحد 
.قدقائ5ةحوض واحد به ماء ملد
.دقائق مث تغسل باملاء10ملدة %)Eosine)1حوض واحد به صبغة 

.دقيقة يف كل حوض30أحواض من الكحول ملدة 4
.دقائق يف كل حوض3أحواض من الكحول ملدة 3
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مث تتم املالحظة حتت اهرEukittبعد إاء عملية التلوين تثبت الساترة على الشرحية بواسطة 
(Nezelof et al., 1972).

لدراسة اإلحصائيةا-9
. Statistica 8الربنامج باستعمالو ذلك )Student)t-testمت مقارنة املتوسطات وفق اختبار

التغري ][
)P < 0.05(الفرق معنوي*
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II - النتائج

سلوك احليوانات بعد املعاجلة-1
و TIحيوانات اموعة (كغ /مغ485ـاملقدرة قيمته بLD50من 5/1احليوانات املعاجلة جبرعة 

: تتمثل يفأعراضدقيقة من احلقن الفموي 20لوحظ عليها بعد حوايل )TIIاموعة كذلك
عدم و فقدان للتوازن،األماميةلألطرافنقص شديد للحركة مع شللسيالن اللعاب،،انزواء

بعد كل ملدة فاقت ساعتني تقريبااألعراضوشرب املاء وقد استمرت معها هذه األكلالرغبة يف 
.أسبوعكل بدايةعملية حقن و اليت كانت تتم مرة يف

وانات حي(كغ /مغ485بـااملقدرة قيمتهو LD50من 20/1جبرعة جلةت املعاابالنسبة للحيوانأما 
بعد األعراضأوىلالتسمم حيث ظهرت أعراضظهور تأخرفقد لوحظ عليها )TIIIاموعة 

و األعراض أقل حدة مقارنة باموعتني السابقتني كانت هذه .دقيقة من احلقن الفموي30حوايل 
.متثلت يف سيالن اللعاب مع انزواء و نقص يف احلركة

حيوانات احلي للوزنال-2
املتعلقة بالوزن احلي للفئران الشاهدة و املعاجلة 5املوضحة يف اجلدول و املتحصل عليها من النتائج

.مل يسجل هناك أي تغري معنوي عند مجيع اموعات و على طول فترة املعاجلة

ائي للفئران الشاهدة و املعاجلةاالبتدائي و النه)بالغرام(الوزن احلي :5جدول

TIIIاموعةCIIاموعةTIIاموعةTIاموعةCIاموعة

0.67±33.5الوزن االبتدائي
]2.7[

33.16±0.54
]1.76[

32.5±0.71
]3.10[

43.83±1.36
]0.47[

43.66±2.66
]0.66[

0.87±34.8الوزن النهـائي
]4.56[

33.6±0.71
]3.06[

35.6±0.71
]3.06[

41.5±1.4
]11.9[

40.33±1.87
]21.06[

 Variance][

الكتلة النسبية لألعضاء-3
، الكليتنياملعدة،الرببخ،اخلصية مع ،املخالكبد،: لألعضاءالنسبيةالنتائج املتحصل عليها للكتلة 

من خالل النتائج ميكننا تسجيل ما . 6موضحة يف اجلدولو الرئتنياحلويصلة املنوية،الطحال
:يلي
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الكتلة النسبية للكبد -3-1
للكتلة النسبية للكبد يف يوجد هناك فرق معنوي نه الالنتائج املتحصل عليها نالحظ أمل من جم

.CIمقارنة باموعة TIIو TIاموعتني
نسبتهباخنفاض CIIمقارنة باموعة TIIIسجل اخنفاض معنوي لوزا يف اموعة يف املقابل

.)5شكل(30.66%
الكتلة النسبية للمخ- 3-2

املعاجلة مقارنة اموعاتفئران بني أي من يف الكتلة النسبية للمخأي فرق معنويظ مل يالح
.بالشاهدة

وزن اخلصية مع الرببخ - 3-3
فيما لوحظ هناك .TIو اموعةCIاموعة من خالل النتائج مل يالحظ هناك تغري معنوي بني 

قدر هذا ،CIموعة مقارنة باTIIعةوميف االنسبية للخصية و الرببخارتفاع معنوي يف الكتلة
تغري معنوي يف أيتحصل عليها مل تسجلبينما النتائج امل.)6شكل(%9.78االرتفاع بنسبة 

.CIIباموعة مقارنةTIIIاموعة لدىالكتلة النسبية للخصية و الرببخ 
الكتلة النسبية للمعدة - 3-4

قدر هذا االرتفاع بنسبة TIتفاعا معنويا للكتلة النسبية للمعدة النتائج املتحصل عليها أظهرت ار
.TIIفئران اموعةعند% 44.73ارتفاع معنوي قدر بـ كذلك و لوحظ 36.84%

.CIIمقارنة باموعة TIIIيف حني مل يالحظ تغري معنوي يف الكتلة النسبية للمعدة عند اموعة 
الكتلة النسبية للكليتني- 3-5
مقارنة باموعة TIIو TIاموعتنييف ري معنوي يف الكتلة النسبية للكليتنييسجل أي تغمل

مقارنة TIIIعند اموعة كليتنييف املقابل سجل نقص معنوي يف الكتلة النسبية لل.CIالشاهد 
.)7شكل(%25.72قدر هذا النقص بنسبة CIIباموعة 

الكتلة النسبية للطحال- 3-6
يوجد هناك تغري معنوي للكتلة النسبية للطحال يف نه النتائج املتحصل عليها نالحظ أن جممل الم

.TIIو اموعة TIاموعة 
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باخنفاض قدر CIIمقارنة باموعة TIIIيف اموعة خنفاض معنوي لكتلته النسبيةيف املقابل سجل ا
.)8شكل(%58.68بنسبة 

حويصلة املنوية الكتلة النسبية لل- 3-7
يف . TIIو اموعة TIاموعتنيمل يسجل أي تغري معنوي يف الكتلة النسبية للحويصلة املنوية يف 

.)9شكل(%23.63بنسبة TIIحني لوحظ اخنفاض معنوي لكتلتها النسبية يف اموعة 
الكتلة النسبية للرئة- 3-8

كذا و%23.29بنسبة TIلكتلة النسبية للرئة يف النتائج املتحصل عليها اخنفاضا معنويا لأظهرت 
كذلك لوحظ اخنفاض .)10شكل(TIIعند اموعة % 17.80لوحظ اخنفاض معنوي قدر بـ 

).11شكل (%29.80قدر بنسبة CIIمقارنة باموعة TIIIمعنوي لكتلتهـا النسبية يف اموعة 

مقارنة باموعة الشاهد TIIو TIموعات املعاجلة تغري الكتلة النسبية ألعضاء فئران ا: 6جدول 
CI موعة املعاجلةو اTIIIموعة الشاهدمقارنة باCII

اموعةCIITIIIاموعةTIIاموعةTIاموعةCIاموعة
)0,10±5,10(الكبـد

[0.058]
)5,03±0,31(

[0.57]
)5,27±0,22(

[0.28]
)6,72±0,51(

]1.56[
4,66)±0,03*(

]0.006[
)0,08±1.27(املـخ

[0,04]
)1,20±0,07(

[0,02]
)1,33±0,05(

[0,01]
0,03±1,21)(

]0.006[
1,12)±0,03(

]0.007[
)0,03±0,92(الرببخ +اخلصية

[0.006]
0,78)±0,07(

[0.029]
1,01)±0,04*(

[0.009]
(0,05±0,81)

]0.013[
0,87)±0,02(

]0.001[
)0,85±(0,38املعـدة

[0.042]
)0,52±0,05*(

[0.013]
0,55)±0,07*(

]0.028[
(0,04±0,55)

]0.008[
)0,58±(0,05

[0.017]

(1,48±0,13)الكلـى
[0.099]

1,20)±0,08(
[0.038]

1,25)±0,04(
[0.008]

(0,17±1,76)
[0.166]

1,30)±0,01*(
]0.0003[

(0,58±0,14)الطحال
[0.11]

)0,44±0,08(
[0.04]

0,45)±0,02(
[0.001]

(0,14±1,21)
]0.12[

)0,50±0,05*(
]0.017[

(0,73±0,09)احلويصلة املنوية 
[0.053]

0,65)±0,04(
[0.095]

0,74)±0,07(
[0.02]

(0,08±1,10)
]0.038[

0,84)±0,07(*
]0.026[

(0,73±0,03)الرئـة
[0.005]

0,56)±0,05*(
[0.013]

0,60)±0,02*(
[0.002]

(0,04±0,67)
]0.009[

)0,47±0,02(*
[0.002]

Significant at P<0.05 ; [ ]Variance.*
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مقارنةTIIIتغري الكتلة النسبية للكبد لدى فئران اموعة :5شكل
CIIباموعة الشاهد 

TIIو TIتلة النسبية للخصية و الرببخ لدى فئران اموعتنيتغري الك: 6شكل 

CIمقارنة باموعة الشاهد 



40

TIIIتغري الكتلة النسبية للكليتني لدى فئران اموعة املعاجلة : 7شكل

CIIمقارنة باموعة الشاهد 

مقارنةTIIIسبية للطحال لدى فئران اموعة تغري الكتلة الن: 8شكل
CIIباموعة الشاهد 
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TIIIتغري الكتلة النسبية للحويصلة املنوية لدى فئران اموعة : 9شكل

CIIباموعة الشاهد مقارنة

TIIو TIموعتنيتغري الكتلة النسبية للرئة لدى فئران ا: 10شكل

CIمقارنة باموعة الشاهد 
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مقارنةTIIIتغري الكتلة النسبية للرئة لدى فئران اموعة :11شكل
CIIباموعة الشاهد 

الدراسة الدموية -4

وضـحة  املو مسحت لنـا النتـائج املتحصـل عليهـا     ويةالدماملؤشراتمن خالل دراسة بعض 
: من تسجيل املالحظات التالية7يف اجلدول

و اموعة TIعند كل من اموعة )WBC(بيضاءيف الكريات الدموية السجلنا اخنفاضا معنويا 
TII موعة % 39.25و % 21.41و قدر هذا االخنفاض بـعلى التوايل مقارنة باCI كذلك،

.)12شكل(CIIمقارنة باموعة TIIIعند اموعة %40.14سجل اخنفاض معنوي هلا بنسبة 
(RBC)يف عدد الكريات الدموية احلمراءمن خالل النتائج املتحصل عليها سجل اخنفاض معنوي

على التوايل مقارنة باموعة % 38.01و %35.53بنسبة TIIو اموعة TIعند كل من اموعة 
CI.موعة لدىاخنفاض معنوي كما سجل كذلكاTIIIموعة بمقارنة%55.37بـاCII

.)13شكل(
و كذلك TIIاموعة ،TIعند كل من اموعة )Hb(اهليموغلوبنياخنفاض معنوي يفكما سجل
و هذه النتائج % 15.26و % 17.54،%7.12و قدر هذا االخنفاض على الترتيب بـTIIاموعة 

اس مستوى بعض ـمت كذلك قي.)14شكل(جمموعة معاجلةجاءت مقارنة باموعة الشاهد لكل 
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جاءت النتائج قدوPLTوHCT،MCV،MCH،MCHCو هياألخرىاملكونات الدموية 
:كالتايل

% 26.54و بنسبة TIIعند اموعة % 34.11قدر بـ HCTلـ ايف نسبةسجل اخنفاض معنوي 

و عند مجيع اموعات املعاجلةMCVيفكما سجل كذلك اخنفاض معنوي.TIIIعند اموعة 
مقارنة (TIIعند اموعة % 11.04و بنسبة TIعند اموعة % 10.82قد قدر هذا االخنفاض بـ 

بينما مل .CIIمقارنة باموعة TIIIعند اموعة % 8.34و اخنفاض معنوي بنسبة )CIباموعة 
اخنفاض معنوييف حني سجل.اموعات املعاجلة أي تغري معنوي عند مجيعMCHتسجل نتائج 

MCHC موعة %0.04قدر بنسبةعند اTII موعةمقارنة باCI.تحصل ئج املمن خالل النتا
.CIIمقارنة باموعة TIIIعند اموعة % 0.53فاضا معنويا قدر بـ اخنPLTسجلت عليها 

املعاجلة مقارنة بفئران الشاهدةموعاتالدموية لفئران ااملؤشراتقيم بعض :7جدول

Significant at P<0.05 ; [ ]Variance.*

TIIIاموعة CIIاموعة TIIاموعة TIاموعة CIاموعة 
WBC

(.103/ul)
)28,35±0,86(

]4.38[
)22,28±0,85*(

]4.37[
)17,22±0,64*(

]2.43[
)27,20±0,48(

]1.40[
)16.28±0,27*(

]0.453[
RBC

(.103/ul)
)4,84±0,23(

]0.325[
)3,12±0,21*(

]0.264[
)3,00±0,23*(

]0.316[
)4,84±0,23(

]0.325[
)±2,680,20(*

]0.231[
Hb

(g/dl)
)28,62±0,66(

]2.6[
)26,58±0,78*(

]3.69[
)23,60±0,54*(

]1.72[
)28,30±0,69(

]2.81[
)±23,980,33*(

]0.65[
HCT
(%)

)5,13±0,46(
]1.26[

)3,98±0,20(
]0.24[

)3,38±0,33*(
]0.661[

)4,52±0,16(
]0.157[

)±3,320,15*(
]0.133[

MCV
(fl)

)53,40±0,67(
]2.67[

)47,62±1,68*(
]16.98[

)47,50±0,70*(
]2.91[

)55,57±0,71(
]3.06[

)50,93±0,15*(
]10.85[

MCH
(pg)

)204,22±4,83(
]139.69[

)199,75±0,93(
]5.15[

)199,75±0,93(
]5.15[

)202,07±1,45(
]12.65[

)198,33±0,81(
]3.95[

MCHC
(g/dl)

)217,28±1,24(
]9.27[

)219,68±0,85(
]4.30[

)217,18±1,32*(
]10.46[

)209,23±1,59(
]15.07[

)212,62±1,72(
]17.67[

PLT
(.103/ul)

)1995,00±1,34(
]10.8[

)1992,17±1,30(
]10.16[

)1990,50±1,52(
]13.9[

)1995,67±1,09(
]7.06[

)1985,17±1,25*(
]9.36[
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لكل من WBCتغريات قيم :12شكل
موعتني اTI وTIIموعة الشاهد مقارنة باCI

CIIمقارنة باموعة الشاهد TIIIو اموعة 

وCIباموعة الشاهد مقارنةTIIو TIوعتنيمالكل من RBCتغريات قيم  : 13شكل 
CII مقارنة باموعة الشاهد TIIIاموعة 



45

و اموعة CIباموعة الشاهد مقارنةTIIو TIوعتنيمالكل من Hbتغريات قيم :  14شكل
TIII موعةالشاهد مقارنة باCII

الدراسة البيوكيميائية-5

و AST،ALTاإلنزمياتنشاطية معايرةو)GLU(الدراسة البيوكيميائية ملستوى الغلوكوز إن 
ALP من 8اجلدولاملوضحة يف و الشاهدة مسحت لنا نتائجهايف مصل دم الفئران املعاجلة

:ما يليمالحظة
بنسب CIمقارنة باموعة الشاهد TIIو TIاموعتنيالغلوكوز عند ىارتفاع معنوي يف مستو

موعة عند االغلوكوزمستوى ارتفاع معنوي يففيما سجل،% 35.92و %24.27قدرت بـ 
TIII موعة الشاهد %6.08قدر بنسبةمقارنة باCII.

و نفس % 20.35ارتفاعا معنويا بنسبة TIعند اموعة ASTإلنزمياإلنزمييةنتائج املعايرة أظهرت
كما سجل كذلك ارتفاع %22.65بارتفاع معنوي قدر بـ TIIالنتيجة املالحظة عند اموعة 

.% 30.56قدر بنسبة TIIIمعنوي عند اموعة 
فقد مسحت نتائج معايرته مبالحظة ارتفاع معنوي لدى كل اموعات ALTـبالنسبة ل
تفاع على الترتيب بالنسب وقدر هذا االرTIIIو اموعة TIIاموعة ،TIاموعة املعاجلة،

.%106.11و98.14،% 75.94:   التالية
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و كذلك % 112.66قدر بـ TIعند اموعة امعنويارتفاعاأظهرتALPإنزميمعايرة أظهرت
قدر TIIIي عند اموعة كما سجل ارتفاع معنو. TIIعند اموعة % 17.42بنسبة امعنوياارتفاع
.%161.95بنسبة األخريهذا 

لدى ALPو GLU،AST،ALTكل من تغريات ن على الترتيبثالمي17و 16ميثل الشكالن
.CIIمقارنة باموعة TIIIو اموعة CIمقارنة باموعة TIIو TIاموعتني

فئران اموعات عند ALPوAST،ALTمن النشاطية اإلنزميية لكلوGLUتغريات قيم :8جدول 
.بفئران شاهدةاملعاجلة مقارنة

TIIIاموعة  CIاموعة  TIIاموعة TIاموعة  CIاموعة 

*(0,01±1,22)
]0.0006[

(0,01±1,15)
]0.0007[

*(0,02±1,40)
]0.003[

*(0,02±1,28)
]0.002[

(0,01±1,03)
]0.0007[

GLU

(g/L)

*(0,39±122,57)
]0.896[

(0,30±93,88)
]0.533[

*(0,34±112,49)
]0.674[

*(0,17±110,38)
]0.182[

(0,33±91,71)
]0.635[

AST

(IU/L)

*(1,38±55,28)
]11.34[

(0,26±26,82)
]0.392[

*(0,39±50,17)
]0.913[

*(0,16±44,55)
]0.155[

(0,15±25,32)
]0.135[

ALT
(IU/L)

*(0,92±34,50)
]5.10[

(0,48±13,17)
]1.366[

(0,95±12,33)
]5.46[

*(1,43±22,33)
]12.06[

(0,99±10,50)
]5.9[

ALP
(IU/L)

* Significant at p<0.05 ; [ ] Variance.
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ALPوAST،ALTالنشاطية اإلنزميية لكل من و GLUقيم تتغريا: 15شكل 

CIباموعة الشاهد مقارنةTIIو TIعند اموعة 

ALPوAST،ALTالنشاطية اإلنزميية لكل من وGLUتغريات قيم :16شكل

CIIالشاهد مقارنة باموعةTIIIعند اموعة  
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دراسة اخلصوبة -6
احليوانات املنوية عد-6-1

املتحصل عليها فيما خيـص عـدد احليوانـات املنويـة     و9املوضحة يف اجلدول مسحت النتائج
:ة مقارنة بالشواهد بتسجيل مايليللمجموعات املعاجل

ـ  يوم 15و هي اموعة املعاجلة ملدة TIاموعة  ـ اسـجلت اخنفاض عـدد احليوانـات   لامعنوي
يف هـذا االخنفـاض املعنـوي لـدى اموعـة      ةزيادتلوحظكما ،%16.89املنوية قدر بـ

TII ـ قدرت نسبة هـذا االخنفـاض  و قديوم 30املعاجلة ملدة النتـائج  جـاءت  . %20.62بـ
كمـا سـجل اخنفـاض معنـوي يف عـدد احليوانـات       .CIجاءت مقارنة باموعة الشاهد 

، بلـغ هـذا   )TIIIموعـة  ا(يـوم  90اموعة املعرضة للسيربمثرين ملـدة  لدى فئران املنوية
.CIIمقارنة باموعة الشاهد %  20.32فاض نسبة االخن

احليوانات املنوية للفئران املعاجلة مقارنة باحليوانات الشاهدةعدد :9جدول

* Significant at P<0.05 ; [ ] Variance.

TIIIاموعة CIIاموعة TIIاموعة TIاموعة CIاموعة

*( 0,16±3,41)

[0.15]

(0,18±4,28)

[0.19]

*(0,20±4,04)

[0.25]

*(0,34±4,23)

[0.71]

(0,24±5,09)

[0.33]

عدد احليوانات 
املنـوية

)3مم/2500.(
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مقارنة باموعةTIIو TIتني عدد احليوانات املنوية لفئران اموع: 17شكل
CIالشاهد 

CIIمقارنة باموعة TIIIعدد احليوانات املنوية لفئران اموعة : 18شكل
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التشوهات -6-2
موعـات املعاجلـة  فئـران ا باخلاصـة نويـة املحيوانـات  للمن خالل الصور املتحصل عليها 

ـ TIمببيد السيربمثرين، اموعة املعاجلة  TIIاموعـة املعاجلـة  ،يـوم  15ملـدة  1/5LD50بـ

ـ  TIIIاموعة املعاجلـة ويوم 30ملدة LD50من 5/1بـ  يـوم  90ملـدة  LD50مـن  20/1بـ
مت تسـجيل تشـوهات عديـدة و لعـدم     CIIو CIللمجمـوعتني  مقارنة بالفئران الشـاهد 

أـا الـيت الحظنـا   تشـوهات تكرارها يف كل مرة لدى اموعات املعاجلة قمنا حبصر هذه ال
طبيعيـة و الـيت سـجلت    المثال عن كل من احليوانات املنويـة غـري   أخذناو تكرارا األكثر

و تشـوهات يف السـوط ومت   املتوسـطة تشوهات يف الرأس، تشوهات على مستوى القطعـة  
لفئـران احليوانـات   )19شـكل (تسجيل هذه املالحظات مقارنـة حبيـوان منـوي سـليم     

ميثل حصـر موعـة هـذه التشـوهات للحيوانـات املنويـة لفئـران        20كل ، الشالشاهد
.املعاجلة بالسيربمثريناوعات
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موجه مع مالحظةومعقوفرأس :حيوان منوي سليم:19شكل 
)40xتكبري(طبيعيقطعة متوسطة و سوط 

AB

CD
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حصر لتشوهات خمتلفة للحيوانات املنوية لفئران اموعات املعاجلة بالسيربمثرين :20شكل 
)40xتكبري(

A:مع انثناء يف القطعة املتوسطة) انفجار الرأس(تشوه يف الرأس
B:مع التفاف للسوط ) دوران الرأس(تشوه يف الرأس
C :التفاف السوط(تشوه على مستوى السوط(
D: املتمثل يف التفافهما حول بعضهمامستوى السوط و القطعة املتوسطة تشوه على
E:انكسار القطعة املتوسطة على مستوى الرأس( تشوه يف القطعة املتوسطة(
F:تشوه يف القطعة املتوسطة و املتمثل يف انكسارها على مستوى السوط
G:تالصق احليوانات املنوية
H:يةتالصق شديد للحيوانات املنو

EF

GH
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الدراسة النسيجية -7
املدروسة وكانت أنسجة األعضاءمقاطع نسيجية ظهرت تغريات عديدة على إجراءمن خالل 

مع اخلصيةو ويالتغريات اليت كانت واضحة جدا هي على النسيج الكبدي، النسيج الكلأهم
.الرببخ

النسيج الكبدي -
مببيد و خصوصا لدى فئران اموعة املعاجلةموعات املعاجلةفئران االنسيج الكبدي لأبدى

الفئران الشاهدبأنسجةمقارنة )TIIIاموعة (1/20منLD50يوم جبرعة 90ملدة السيربمثرين
ظهور بقع سوداءحيث نالحظ يف املقاطع النسيجية للفئران املعاجلة . تغريات نسيجية واضحة

مالحظة مع خمتلفةأشكالو أحجامالكبدي، ذات منتشرة يف مواقع خمتلفة من النسيج متجمعة و
مع جتمع للكريات الدموية الكبديمتزق للنسيجكأنهظهر و يشحمي رتشاححدوث إ

أي تغري يف شكل النسيج الكبدي لفئران اموعتني فيما مل يظهر عموما).21شكل(البيضاء
اهدة على تركيبه الطبيعيحيث حافظ النسيج الكبدي لدى الفئران الش)CIIو CI(الشاهدتني

.)22شكل(
النسيج الكلوي -
بالسيربمثرينلدى فئران اموعات املعاجلةنسيجية تغرياتاآلخرظهر النسيج الكلوي هو أ

النسيج الكلوي يفبالغ الوضوح هذا األخري، حيث كان تأثريمقارنة بفئران اموعة الشاهد
بقع سوداء موزعة حيث نالحظ ظهور. ة بالفئران الشاهدمقارنTIIIلفئران اموعة املعاجلة 

الفئران الشاهد أي تغريات كما مل تبد.)23شكل(للكلية عشوائيا نتيجة لتمزق اخلاليا النسيجية 
.)24شكل(واضحة على مستوى نسيجها الكلوي 

اخلصية-
املنوية على شكلها و األنابيبيف اخلصية عند الفئران الشاهدة حمافظة املقاطع النسيجية أظهرت

شكل (املنوي مملوءة باحليوانات املنوية األنبوبكما ظهرت ملعة كانت الطالئية املنوية سليمة،
على خصية الفئران املعاجلة فقد الحظنا تغريات بنيوية أجريتبينما يف املقاطع النسيجية اليت ). 25

. LD50من 5/1يوم جبرعة 30ملدة واضحة، خصوصا عند فئران اموعة املعاجلة بالسيربمثرين
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املنوي خالية األنبوباملنوية، كذلك تبدو ملعة األنابيبحيث الحظنا متزق على مستوى طالئية 
) 26شكل (من احليوانات املنوية 

لرببخا-

سالمة ) CIIو CIاموعتني (أظهرت املقاطع النسيجية املتحصل عليها لرببخ الفئران الشاهدة 
يف حني لوحظ ) 27شكل(الربخبية و انتظامها و قد كانت اللمعة مملوءة باحليوانات املنوية الطالئية 

من 5/1ـيوم ب30لدى اموعات املعاجلة بالسيربمثرين و خصوصا لدى اموعة املعاجلة ملدة 
LD50 ى الطالئية الربخبية و فقدت اخلاليا الطالئية معاملها و حدودها مستومتزقات على

شكل(توبالزمية مع تسجيل و بشكل واضح غياب موضعي للحيوانات املنوية يف ملعة الرببخالسي
28(.
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)40xتكبري(H.Mصبغة.CIIنسيج كبدي لفأر من اموعة الشاهد : 21شكل 

متزق نسيجي
ضاءلكريات الدموية البياجتمع 

)40xتكبري(H.Mصبغة.TIIIنسيج كبدي لفأر معاجل من اموعة املعاجلة :22شكل 
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)40xتكبري(H.Mصبغة.CIIنسيج كلوي لفأر من اموعة الشاهد :23شكل 

خاليا النسيج الكلوي   أغشيةمتزقات نسيجية عديدة على مستوى 
)40xتكبري(H.Mصبغة.TIIIكلوي لفأر من اموعة املعاجلة نسيج :24شكل 
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ملعة األنبوب املنوي مملوءة باحليوانات املنوية: لنبوب املنوي سليمة ـطالئية األ: ط
)40xتكبري(H.Mصبغة.CIمقطع عرضي يف خصية فار من اموعة الشاهد : 25شكل 

ملنوي خالية من احليوانات املنويةتظهر ملعة األنبوب ا: لملنوي متزق طالئية األنبوب ا: ط
)40xتكبري(H.Mصبغة.TIIاملعاجلةمقطع عرضي يف خصية فأر من اموعة : 26شكل 

ط

ل

ل

ط
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ملعة مملوءة باحليوانات املنوية: طالئية برخبية سليمة ــــــ ل: ط
)40xتكبري(H.Mصبغة.CIفأر من اموعة الشاهد بربخمقطع عرضي يف :28شكل 

خالية من احليوانات املنويةالقناة الربخبيةملعة : لمتزقات موضعية يف الطالئية الربخبية: ط
)40xتكبري(H.Mصبغة.TIIفأر معاجل من اموعة بربخيف مقطع عرضي :29شكل 

ط
ل

لط
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III -املناقشة

السمي ملبيد السيربمثرين على التأثريمن خالل النتائج املتحصل عليها ميكن وضع حصيلة توضح 
.جمموعة العوامل املدروسة

عند تعريض فئران ملبيد .للمركبات البريوثرويديةIIالسيربمثرين كما ذكر سابقا هو من النمط 
15موعة املعاجلة ملدة ـللمجLD505/1بـالسيربمثرين عن طريق احلقن الفموي جلرعة قدرت 

للمجموعة LD5020/1و )على الترتيب TIIو TIاموعتني (يوم 30يوم و اموعة املعاجلة ملدة 
كغ لوحظ عليها سيالن اللعاب، نقص /مغLD50=485حيث ) TIIIاموعة (يوم 90املعاجلة ملدة 

و تشنجات و هذا ما يتوافق مع دراسات سابقة و كذلك ارتعاشاألطرافاحلركة لشلل يف 
عند حيوانات خمربية عرضت ملركبات بريوثرويدية من النمط الثاين األعراضسجلت ظهور نفس

FenvalerateVijverberg et (Flannigan et Tucker, 1985 ; Van den)و (Deltamethrineمثل 

Bercken, 1990 ; Moussaoui et al., 1991 ; Appel et al.,1994 ; Arunodaya et al., 1997(.
مركب تأثريهو األعراضالسبب الرئيسي لظهور مثل هذه أنهذه الدراسات أوضحت

فهو قادر على تركها مفتوحة ،يوم املوجودة يف اخلاليا العصبيةالسيربمثرين على قنوات الصود
إىلة تؤدي عصبيتث تنبيهاب حدوو هذا ما يسبالصوديومشوارددة تدفق وبالتايل تطول م

.)Ray et Forshaw)2000الدراسة اليت قام ا أكدااملذكورة وهذه االستنتاجات األعراضرظهو

Ramdan.أوضحكما  et al)1988(ربمثرين يثبط مستقبل محض ــالسيأنGamma aminobytric

ا عرضنا فئران جلرعة من نه عندمألوحظ كذلك .و هذا ما يسبب االرتعاش و حدوث التشنجات
أكدهقل و هذا ما أالتسمم لكن حبدة أعراضظهور نفس LD5020/1السيربمثرين قدرت بـ 

Sandhu et Brar)2000( التسمم بالسيربمثرين تزداد حدة أعراضأنحيث سجال يف دراستهما
.كلما كانت اجلرعة عالية و العكس صحيح 

ي يف الوزن احلي النهائي للفئرانتغري معنوحيدثمل ينفإن التعرض للسيربمثر5حسب اجلدول
مقارنة بالوزن احلي االبتدائي هلا و كذا مقارنة بالوزن احلي TIII وTI،TIIعاجلة عند اموعات امل

مقارنة باموعة TIIIنه لوحظ نقص عند اموعة أبالرغم من ،CIIوCIموعة الشاهد كل من ال
نه من البديهي مالحظة ألديها بالرغم من ااالخنفاض يف الوزن مل يكن معنويلكن هذاCIIالشاهد 

ولكن هذه النتيجة هي حمل لألكلنقص يف الوزن النهائي لدى الفئران املعاجلة لنقص استهالكها 
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التعرض أنأخرىدراسات عديدة و)Kilian)2007أكدحيث ،اختالف بني دراسات سابقة
نقص يف الوزن احلي النهائي إىلكبات البريوثرويدية و منها السيربمثرين يؤدي للنمط الثاين من املر

Ping Liu.دراسة سابقة لـأنإال.لدى الفئران et al)2006( مل وهو أنهإليهدعمت ما توصلنا
.يالحظ تغري معنوي يف الوزن احلي لدى فئران عرضت ملركب السيربمثرين

الكبد، املخ، اخلصية مع الـرببخ،  املدروسة و هيلألعضاءسبية دراسة تغريات الكتلة النأظهرت
تباينـا يف النتـائج   6املوضحة يف اجلـدول الرئة ،املعدة، الطحال و الكليتني، احلويصلة املنوية 

.املالحظة
ألن غالبــية  الدهنية للجسم تنفذ بشكل كبري يف األغشيةأن املبيدات دراسات سابقة أظهرت 

Gupta) ة للدهـون مركباا حمب et al., 1999 ; Soderlund et al., 2002)ن ـل مــكسبـحو
RickardوBrodie)1985(وGiray et al)2001 ( تتجـزأ اليت األعضاءكرب الكبد تعترب من أفإن

حسب اجلدول.عايلبتركيزفيها املبيدات و املركبات البريوثرويدية بشكل خاص و تتمركز فيها 
مقارنـة  TIIو TIنه ال يوجد تغري يف الكتلة النسبية للكبد لدى امـوعتني  أالنتائج تأظهر6

و هـي  TIIIلوحظ اخنفاض للكتلة النسبية هلا لدى اموعة املعاجلةيف حنيCIباموعة الشاهد 
Institoris.وجده ماوهذا ما يتوافق مع%30.66بنسبة يوم90اموعة املعاجلة ملدة  et al)1999(

حل متقدمة من التعرض للسيربمثرينحيث سجل اخنفاض يف وزن الكبد لدى فئران معاجلة يف مرا
Prasanthiكل من تأثبو يف دراسات حديثة  et al.)2005(و.Kilian et al)2007(   هـذه النتيجـة

ص ــنقإىليؤديملبيد السيربمثرينعرض حيوانات خمربية ملدة شبة طويلةـتأناملالحظة و هو 
نفس املالحظة كانت بالنسبة لكل من الطحال و الكليتني حيث سجلنا اخنفاض و يف وزن الكبد

املعاجلة TIIIو ذلك لدى اموعة %58.68و % 25.72للكتلة النسبية لكل منهما على الترتيب بـ
ـ  )et al.Fetoui)2008وافق مـع مـا وجـده   ـــهذا ما يتيوم90ملدة  زمنأن التعـرض امل

.املة النسبية لـديه ـمنها السيربمثرين يؤدي إىل نقص يف الكتاليت وثرويدية ومركبات البريـلل
السيربمثرين يتراكم بصـفة كـبرية يف   أن) Abdel-Rahman)2001وEl-Tawilأكدحيث كذلك 

السيربمثرين سام جدا للمعـدة حسـب  .ىل خفض الوزن لديهماإو يؤدي هذا و الكبدالكليتني 
.Indranil et al)2006(ـ  الحيث LD50مـن  5/1حظنا ارتفاع وزا لدى اموعات املعاجلة بـ

.)TIIو TIاموعة (
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نسبة كل من الكريات الدموية البيضاء و الكريات باألساسبالنسبة للقيم الدموية املدروسة و 
سجلت هذه القيم 7دولو تركيز اهليموغلوبني و حسب النتائج املوضحة يف اجلالدموية احلمراء

و هذه النتائج املذكورة اخنفاضات لدى تقريبا كل اموعات املعاجلة مقارنة باموعة الشاهد 
Mannaاملالحظة تتوافق مع ما وجده  et al.)2004(التعرض للمركبات أنثبت حيث أ

لوحظ .ت املعاجلةفقر الدم لدى احليواناالبريوثرويدية يظهر نقص يف املؤشرات الدموية و ظهور 
Dahamnaـ كذلك يف دراسة ل etal.)2009( اخنفاض يف قيم كل من الكريات الدموية احلمراء و

سجل كذلك . الكريات الدموية البيضاء عند تعرض أرانب جلرعات خمتلفة من مبيد السيربمثرين
Adhikari et al.)2004(ية البيضاء و نقص يف املؤشرات الدموية و بالتحديد الكريات الدمو

للمبيدات اليت تكون موادها األمساكتعريض اهليموغلوبني عند تركيزالكريات الدموية احلمراء و 
تثبيط إيلرمبا الفعالة مركبات بريوثرويدية و أرجع هذا االخنفاض يف هذه املؤشرات

Erythropoïèseظم انطالقا من عملية بيولوجية لتشكيل الكريات الدموية احلمراء يف خناع العهي و
.أمخاليا 

الحظنا ارتفاع يف قيم 8اجلدولاملوضحة يف دراستنا لبعض العوامل البيوكيميائية نتائجمن خالل
حيث سجلنا ارتفاع ما السيربمثرينالغلوكوز لدى مجيع اموعة املعاجلة جبرعتني خمتلفتني من 

و ارتفاع قدر ) TIاموعة (LD505/1 ــيوم ب15عند اموعة املعاجلة ملدة%24.27نسبته 
) TIIاموعة (يوم و بنفس اجلرعة للمجموعة السابقة 30عند اموعة املعاجلة ملدة %35.92بـ

El-Demerdashائج تتوافق مع ما وجده تو هذه النCIمقارنة باموعة الشاهد  et al.)2003 ( و
Manna et al.)2004(لغلوكوز عند تعريض فئران جلرعات نوعا ما حيث سجال ارتفاع يف مستوى ا

كمادة فعالة و هي من النمط الثاين من املركبات Deltamethrinحادة من مبيد حيتوي 
التوتر الذي تسببه جرعة هذا املركب حيث إىلرجع كل منهما هذا االرتفاع أالبريوثرويدية، 

ن الغليكوجني إنتيجة لذلك فو كاألنسولنيلغليكوجني و ينخفض مستوى اإنتاجترتفع نسبة 
.هذا مما يرفع من مستواه يف الدمو الغلوكوز إىلة ــاملخزن يف الكبد يتحول بسرع

حيث قدر)TIIIاموعة (يوم90ملدةLD5020/1اموعة املعاجلة جبرعة نفس املالحظة بالنسبة
ىل نقص إيف االرتفاع و لكن  رمبا يرجع هذا االخنفاض%6.08بـ ارتفاع مستوى الغلوكوز

.الغلوكوز لطول مدة املعاجلةإىلالغليكوجني املخزن و املتحول 
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ى كل فقد سجلنا ارتفاعا يف مستوياا لدALPوAST،ALTبالنسبة  ملستويات كل من أما

حيث الحظنا . فترات زمنية متباينةيفجبرعتني خمتلفتني من السيربمثرين وعات املعاجلةامو
لدى % 75.94و % 20.35قدر على الترتيب بـALTو ASTلكل من اإلنزمييةارتفاعا يف النشاطية 

، كما الحظنا أن نسب هذا االرتفاع )TIاموعة (يوم 15اموعة املعاجلة بالسيربمثرين ملدة 
تتوافق النتائج احملصل عليها مع.8اجلدوليفتتزايد طرديا مع مدة املعاجلة حسب النتائج املوضحة 

موعة هذا االرتفاع إلنزميات الناقلة نإفاألخريو حسب هذا )Venkateswara)2006ما سجله 
األمني

 )ASTوALT(و الفوسفتاز القاعدي)ALP( يف الدم عند تعريض حيوانات خمربية ملركبات
كما سجل يف .الكلويمن النسيج الكبدي و ضرر على مستوى كل إىلبريوثرويدية يرجع 

Dahamnaدراسة لـ et al.)2004( لكل من اإلنزمييةارتفاع يف النشاطيةASTوALT لدى
. و هو ينتمي للنمط الثاين للمركبات البريوثرويديةLambda-Cyhalothrinحيوانات عرضت ملبيد

Velỉšek et al.)2006(ارتفاع يف مستوى الحظASTوALT عرضت ملركبات اليتاألمساك عند
ىل الدم نتيجة لضرر على مستوى إاإلنزمياتتسرب هذه إىلهذا االرتفاع ، أرجعبريوثرويدية

Bartonيرى . الكبد et al.)2000(ـ الزيادة يف القيم املصلية لأنALT ويعترب كمؤشر الحنالل
.التهاب اخلاليا الكبدية
Greenlee)كانت و الزالت حمل دراسات عديدة يدات احلشرية و اخلصوبة العالقة احملتملة بني املب

et al.,2003)النتائج أظهرت .حيوانات املنوية لدى الفئران املعاجلة و الشاهدةد للعو قد قمنا ب
% 16.89بـTIحليوانات املنوية لدى اموعة يف عدد امعنوياااخنفاض9املوضحة يف اجلدول

هذه النتائج مقارنة جاءتوقد % 20.62ىل إو يصل TIIفاض لدى اموعة لريتفع هذا االخن
فقد قدر اخنفاض )TIIIاموعة (يوم90بالنسبة للمجموعة املعاجلة ملدة CI.باموعة الشاهد 

حليوانات املأخوذةتوضح الصور أخرىمن جهة .%20.32عدد احليوانات املنوية لديها بنسبة 
من خالل مقارنتها مع احليوانات املنوية للفئران )20شكل (اموعات املعاجلةمنوية لفئران 

و الرأسعلى تشوهات أساساجمموعة عديدة من التشوهات ارتكزت )19شكل(الشاهدة
. السوط
السليب للسيربمثرين على اخلصوبة للتأثريثر فعلي جه من النتائج املسجلة فهو وجود أستنتو مما ن

فض لعدد احليوانات املنوية و كذلك خفض لنسبة احليوانات املنوية السليمة من خالل من خالل خ
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ذكرناو كما الطبيعية لدى اموعات املعاجلة مالحظة وجود عدد كبري من احليوانات املنوية غري 
ة على احليوانات املنويهاريتأثاملبيدات على اخلصوبة من خالل بتأثريسابقا دراسات عديدة اهتمت 

Yousefحيث نتائج دراسة لـ  et al.)2003(أرانبعلى أجريتWhiteNew Zealandعرضت
تركيز احليوانات املنوية يف السائل املنوي،،نقص يف حجم السائل املنويأظهرتلسيربمثرين ل

Elbetiehaأكدكما .و تركيز كل من الفركتوز و التستستروناحليوانات املنويةنقص يف حركة 

et al.)2001(ىل اخنفاض إالتعرض للسيربمثرين يؤدي هذه النتائج املتحصل عليها حيث أظهر أن
Schraederيف دراسة سابقة هلذه سجل يف نسبة احليوانات املنوية، et al.)1988 ( اخنفاض يف عدد

ت على املباشر للمبيداالتأثريو قد أرجع هذا إىلاحليوانات املنوية يف كل من اخلصية و الرببخ 
كما .مون التستسترونة يف اخلصية  الذي سبب نقص يف هراملوجودSertoliو Leydigخاليا 

Ahmadأكد et al.)2009( اخنفاض يف عدد إىلأدىأن تعرض فئران ذكور ملبيد السيربمثرين
حيواناا املنوية و كذلك سوء يف نوعيتها من خالل ظهور تشوهات هلا متثلت يف تشوهات يف 

.نقص يف حيويتهاإىلأدىوهذا مما الرأسط و السو
،مركـب حمـب للـدهون   بأنـه فإن السيربمثرين ميتـاز  )Tohti)1995و Vaalavirtaحسب 

.اخللويـة األغشـية الدهنية و يسبب تغريات يف سـيولة و ميوعـة   األغشيةينفذ عرب إذنفهو 
فقـد قمنـا   عـض األعضـاء،  تأثري السيربمثرين على أنسجة بهذا ما الحظناه من خالل دراسة 

Girayو ذلك حسـب  -كل من النسيج الكبديبأخذ et al.)2001( أكـد أن الكبـد   حيـث
مركبات البريوثرويديـة و الـيت تتجمـع فيهـا بشـكل      ـمن أهم األعضاء اليت تتجزأ فيها ال

هـذا  تـأثري حيث كـان فيهـا  .و الرببخاخلصيةالنسيج الكـلوي،اخترنا كذلك ، -بريـك
بالغ الوضوح و بشكل متكرر عند مجيع فئران اموعـات املعاجلـة مقارنـة بـالفئران     األخري
.الشاهد

لفئران اموعات املعاجلة و خصوصا اموعة و الكلوي دلت الدراسة النسيجية للنسيج الكبدي 
بقع مع جتعلى ظهور)TIIIاموعة (من مبيد السيربمثرينLD5020/1يوم جبرعة90املعاجلة ملدة 

يف مناطق و ما يشبه متزقاتشحمي إرتشاحيف مواقع خمتلفة من النسيج الكبدي مع ظهور سوداء
)21شكل(مقارنة مع نسيج كلوي لفأر من اموعة الشاهد)22شكل(خمتلفة من النسيج الكبدي

جود النتائج وأظهرتنفس الشيء بالنسبة للنسيج الكلوي فقد ظهر نسيج كبدي طبيعي،أالذي 
هذه املالحظات )24شكل(شكلها الطبيعيباإلمجالمتزقات عديدة للخاليا مع فقد هذه اخلاليا 



64

كدته نتائج املعايرة املصلية لكل وهذا ما أ)23شكل(جاءت مقارنة مع نسيج كلوي لفأر شاهد 
ويو النسيج الكلالذي تعرب عن وجود ضرر على مستوى اخلاليا الكبديةALTو ASTمن إنزمي 

) et al.Prasanthi)2005(،et al.Youssef)2006منكل دهاـأكو هذه النتائج املتحصل عليها 

Tuzmenو et al.)2008( املركبات البريوثرويدية تسبب خنور يف الكبد و تسرب أنحيث أكدوا
تعرض أكد أن ال)1991(Smithيف دراسة لـ .)Leukocytic(لكريات الدموية البيضاءلـملحوظ 

املزمن للمبيدات حيدث ارتشاح شحمي على مستوى النسيج الكبدي و هذا ما الحظناه لدى 
.من السيربمثرينLD5020/1 يوم جبرعة 90املعاجلة ملدة كبد فئران اموعة 

فحسب النتائج املالحظة و الرببخاخلصيةالتأثري السمي ملبيد السيربمثرين على كل من فيما خيص 
يوم 30خصوصا لدى اموعة املعاجلة ملدة . اممسي كبري جدا عليهتأثريلسيربمثرين فقد كان ل

املقاطع النسيجية للخصية أظهرتفقد ،)TIIاموعة (من مبيد السيربمثرين LD505/1جبرعة 
كما نالحظ وجود متزقات عديدة .منوية خلصية قبل البلوغأنابيبشبه تإذقل تطورا أنابيب منوية أ

مقارنة ،)26شكل(املنوي كما تبدو ملعته خالية من احليوانات املنوية األنبوبطالئيةمستوى على
حيث منيز فيها طالئية اليت تبدو يف حالة عادية)25شكل(CIر من اموعة الشاهد خبصية فأ

طع امقتظهركما أ.املنوي مملوءة باحليوانات املنويةاألنبوباألنابيب املنوية سليمة و تكون ملعة 
طالئية برخبية ممزقة على عدة مواقع مع مالحظة أن ملعة هذه : يف بربخ فئران معاجلةةعرضي

هذا مقارنة مع مقاطع عرضية على ،)28شكل(الطالئية تكاد تكون خالية من احليوانات املنوية
et al.Elbetiehaأكدهاهذه النتيجة املتحصل عليها ).27شكل(مستوى الرببخ لفئران شاهد 

يب الطبيعي ـكل كبري على التركـؤثر بشـيفئران للسيربمثرينن تعرض أحيث سجل )2001(
Tothالحظ كل من.و الرببخصيةـصوص اخلـمنها على وجه اخلاليت ضاء التناسلية و ـلألع et

al.)1989( وCox)1996(ىل اخنفاض يف عدد إأدىحشرية تعريض حيوانات خمربية ملبيدات أن
يوانات املنوية يف الرببخ و كذلك زيادة يف عدد احليوانات املنوية الغري طبيعية مع ظهور تغريات احل

. التناسليةلألعضاءيف املقاطع النسيجية 
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اخلامتة

يف اجلزائر على وجه أوالزراعية سواءا يف العامل رئيسيا للبيئة مكونااملبيدات أصبحت
املبيدات احلشرية استعماال يف أنواعكرب من بني أاملبيدات البريوثرويديةتعد.اخلصوص

كرب االهتمام أيعطي هلا حديثة الظهور فهذاأامنها أسبابالوقت احلايل نظرا لعدة 
. اتعديدة من احلشرأنواعفعالة جدا على فهيكوكذل

مبيدات و املركبات البريوثرويدية بصفة خاصة يف احملافظة على لبالرغم من الدور الفعال ل
فعلية أخطارهلا ال خيلو من التعرض أصبحالزراعي لكن وحسب دراسات عديدة اإلنتاج

ىل النمط الثاين من املركبات إالذي ينتمي .و البيئةنساناإل، احليوان،على النبات
.البريوثرويدية

، العوامل الدمويةللسيربمثرين على بعضالسمية التأثرياتدراسة اءت نتائجـــج
:كالتايلالبيوكيميائية و النسيجية

لوحظ اخنفاض لكل من مستويات الكريات الدموية احلمراء، اخلاليا الدموية البيضاء و 
تأثري، لوبني لدى مجيع اموعات املعاجلة مقارنة بالشاهدكذا اخنفاض ملستوى اهليموغ

عدد احليوانات املنوية لدى كان كذلك واضحا حيث اخنفضعلى اخلصوبة السيربمثرين
كما خصوصا يف الرأس و السوط،تشوهات عديدة االفئران املعاجلة مع مالحظة 

طبيعيةالغري العديد من التراكيب أظهرت  املقاطع النسيجية لكل من اخلصية و الرببخ
كذلك الحظنا أن . للخصية و طالئية الرببخمتزق يف أغشية األنابيب املنويةحدثحيث 

.فارغة من احليوانات املنويةطالئية الرببخملعة و للخصية املنويةاألنابيبملعة بعض 

غلوكوز يف الدم و المستوىا يفارتفاعبعض املؤشرات الدموية دراسة نتائج كما أظهرت 
ا يوحي بضرر مم،الفئران املعاجلةلدى ALPوAST،ALTإنزميمن قيم كلكذا ارتفاع يف 
.ة لكل منهمااملقاطع النسيجيأكدتهو هذا ما الكبد و الكلىكل من على مستوى 
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السمية ملبيد السيربمثرين و منه التأثرياتلنا يتأكدمن جممل النتائج املتحصل عليها 
يف دراسات عديدة الكثري من القلق العديد من الباحثنيأبدىفقد ،بيدات بصفة عامةامل

من االستخدام املفرط للمبيدات يف الزراعة و ما له من خطر على الصحة العامة سواء من 
.أو غري مباشرالتعرض هلا بشكل مباشر 
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لخصم
مبنطقةاليت تستعمل يف املناطق الزراعية البريوثرويدية املبيدات احلشريةأهمالسيربمثرين من بني يعترب 

.عديدة من احلشراتأنواعالكبرية على نظرا لفعاليتهحلماية النبات من الزراعات أصنافسطيف و على عدة 
على بعض املؤشرات والدممكونات على بعض ينالسمي للسيربمثرالتأثرياهلدف من هذه الدراسة هو معرفة 

فئران ذكور من نوع استعملت. تأثريه على اخلصوبةجانبإىلالنسيجية بعض األعضاء والبيوكميائية
Albino-Wistarموعة الشاهد :ستة فئرانجمموعةمخسة جمموعات حتتوي كل إىلقسمت حيثاألوىلا

)CI( موعة املعاجلة ملدة ويوم15ا(TI)،وايوم30عاجلة ملدة املموعة ا(TII)،موعة الشاهد الثانيةا(CII)

قيم ا يف ارتفاعالدراسة البيوكميائية لبعض املؤشرات املصلية أظهرت.(TIII)يوم90للمجموعة املعاجلة ملدة 
كما ة بالفئران الشاهدلدى كل اموعات املعاجلة مقارنALPو ALTوASTاملؤشرات البيوكميائية و منها 

خاصة الكريات الدموية ويةالدماملؤشراتيف كما سجل اخنفاض. كذلك ارتفاع يف مستوى الغلوكوزلوحظ
تغريات فقد بينت نتائج الدراسة النسيجية لبعض األعضاءأما . اخلاليا الدموية البيضاء و اهليموغلوبنياحلمراء، 

تأثري بالنسبة ل.احلاصلةائية ــــالبوكيميأكدت التغرياتوالكبد و الكلىأنسجةعلى مستوى كل من 
ران ــــدى فئــــعدد احليوانات املنوية لاخنفاض يفظـــلوحالسيربمثرين على اخلصوبة 

بنسبة و(TII)ـبالنسبة ل%20.62و (TI)ـبالنسبة ل%16.89ـو قدر باجلةــــعة املعوـــام
و تغريات على الشكل اخلارجي للحيوانات املنويةمع ظهور تشوهات يف(TIII)لمجموعةل20.32%

وية و ين مبيد السيربمثرين يسبب تغريات بنلذلك فإخالصةك.و الرببخللخصيةالنسيجيةالبنية مستوى 
.وظيفية

Abstract

Cypermethrin is one of the most insecticidal pyrethroids widely used in agriculture
regions  of  Setif.  to  control  wide  range  of  insect  pests  in a variety of crops. The  aim of  this
study is to investigate the effects of cypermethrin on hematological, biochemical parameters
and some histological organs, and also its effect on fertility. Mice were used, separated in 5
groups,(n:= 6),  (CI) control,  (TI) experimental  group treated  for 15 days; (TII) treated for
30 days, (CII) control of the group treated for 90 days.  The animals were gavaged by 1/5,
1/20 LD50, respectively, and with 1/5 LD50 for 12 weeks, then sacrificed. blood was collected
after the treatment. Enzyme activities were assayed in the plasma samples for Glutamate
oxalo acetate transaminase (GOT; AST), Glutamate pyruvate transaminase (GPT; ALT),
Alkaline phosphatase (AlP), and glucose. Red blood cells, (RBC), and white blood cells
(WBC) were calculated too. The results indicated a significant increase in transaminases GOT
and GPT, and AlP. The decrease in Hb, RBC and WBC which are related to the immunity,
this is probably due to cell lyses explain the effect of Cypermetherin on erythropoeisis.
Histological examination confirmed the biochemical tests by the observation of inflammatory
infiltrate and alterations Epididymal spermatozoa were evaluated with respect to quantity,
motility and morphology. The histology of testis and epididymis was also studied. Sperm
count decreased in treated animals by around 16.89%  in (TI), 20.62% in (TII) by 20.32% in
(TIII compared to control. Teratology observations showed a clear modification of sperm
morphology, especially the flagella. Testicular and epididymal morphology was also
impaired. It is concluded that Cypermethrin may cause morphological and functional
alteration.
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