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سمية المبيدات الحشرية

االمن والفعال للمبيدات



ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
تقدمي

يعانى الإن�ضان على كوكب الأر�ص من م�ضكلة نق�ص الغذاء حيث ي�ضل عدد �ضكان الكرة الأر�ضية 
وللأ�ضف  عام2100.  ن�ضمة  مليار  حوايل11,5  اإىل  ي�ضل  اأن  املتوقع  ومن  ن�ضمة  مليار  حوايل6,5  الآن 
النامية  الب�ضرى ووفرة الغذاء خا�ضة يف الدول  التعداد  ال�ضديد هناك علقة �ضلبية بني زيادة معدل 
الآفات حماية  اإىل مكافحة  امللحة  النامية  الدول  العاملي. وفى ظل حاجة  التعداد  التى متثل80% من 
وراء  �ضعياً  النبات  وقاية  و�ضائل  اأمان  الأحيان  من  كثري  يف  تتجاهل  قد  الغذائية  خا�ضة  للمحا�ضيل 
التابعة  والزراعة  الأغذية  منظمة  اأِ�ضارت  ال�ضدد  هذا  وفى  الب�ضر.  بحاجات  يفي  غذائي  اإنتاج  حتقيق 
للأمم املتحدة اإىل �ضرورة م�ضاعفة حجم الإنتاج الزراعي يف الثلثني عاماً القادمة حيث يعانى%40 
من �ضكان العامل من نق�ص الغذاء ومن اجلدير بالذكر اأن حواىل30 مليون ن�ضمة ميوتون �ضنوياً نتيجة 
اجلوع. الق�ضية املثارة الآن هي كيفية حتقيق الإ�ضتخدام الفعال والآمن للمبيدات الكيميائية مع تنامي 
حجم التجارة العاملي للمبيدات اإىل اأكرث من ع�ضرة اأ�ضعاف منذ احلرب العاملية الثانية حيث بلغ حجم 

امل�ضتهلك حوايل 5 مليون طن �ضنوياً مبا قيمته اأكرث من 50 مليار دولر منهم 85% يف قطاع الزراعة.  
باملبيدات  احلاد  للت�ضمم  ن�ضمة  مليون  حوايل3  تعر�ص   1985 عام  العاملية  ال�ضحة  منظمة  قدرت 
�ضنوياً ميوت منهم حوايل2 مليون ن�ضمة. وفى عام1990 قدر هذا العدد بحوايل25 مليون حالة ت�ضمم 
حاد نتيجة تعر�ص العاملني يف الدول النامية للمبيدات الكيميائية �ضنوياً. وعلى الرغم من اإ�ضتهلك 
الت�ضمم  نتيجة  املوت  حالت  اأن  اإل  للمبيدات  العاملي  الإنتاج  جملة  من  حلوايل%25  النامية  الدول 
باملبيدات فى هذه الدول ت�ضل اإىل75% من الإجمايل العاملي. وفى هذا ال�ضدد اأ�ضارت منظمة العمل 
الدولية فى تقريرها ال�ضادر عام 1996 اإىل الأخطار الناجمة عن املبيدات فى القطاع الزراعي وقدرت 
ا  اأن نغفل خطورة و�ضرورة  املتوقعة. ول ميكن  ن�ضبة هذه الأ�ضرار بحوايل14% من جملة الأ�ضرار 
لتخل�ص من املبيدات الرواكد اأو املهجورة والتى متثل خطراً هائًل وم�ضتمراً حيث قدر اإجمايل هذه 
القارة من  اإ�ضتهلك هذه  األف طن )اإجمايل  اإفريقيا وحدها بحوايل100  الرواكد فى قارة  املبيدات 
املبيدات الكيميائية ل يزيد عن6%من الإ�ضتهلك العاملي( وحتتاج اإىل ما يزيد عن500 مليون دولر 

حتى ميكن التخل�ص منها بطريقة �ضليمة واآمنة.  
مع الإ�ضتخدام املكثف للمبيدات الكيميائية واجه العامل كوارث بالغة ال�ضراوة اأبرزها التاأثريات ال�ضامة 
للمبيدات على �ضحة الإن�ضان �ضواء بطريق مبا�ضر اأو غري مبا�ضر وعلى املدى الق�ضري اأو الطويل وتقدر 

اإجمايل تكاليف املبيدات على ال�ضحـة العامة والبيئــة يف الدول الناميــة مبا قيمته 100 مليار دولر.
وعموماً تعانى اإدارة املبيدات فى الدول النامية ق�ضوراً حاداً فى بع�ص جوانبها خا�ضة ما يتعلق 
ب�ضبل تقليل املخاطر ال�ضحية والبيئية ونادراً ما يتوفر لدى امل�ضتخدم النهائي التدريب الكايف و�ضبل 
اجلدير  ومن  للمبيدات.  التعر�ص  اأو  التداول  من  املحتملة  ال�ضمية  اأخطار  لتقليل  اللزمة  الوقاية 
بالذكر اأن الإ�ضتخدام الآمن يعترب من الأمور امللحة التى يجب اأن تو�ضع فى الإعتبار عند اإتخاذ قرار 

 I 

تقدمي
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�ضمية املبيدات احل�ضرية

اإ�ضتخدام املبيدات ولبد اأن تتوافر كافة الظروف لتحقيق هذا الغر�ص. وقد يكون الإ�ضتخدام الآمن 
اأكرث �ضرورة واأهمية من الإ�ضتخدام الفعال حماية ل�ضحة الإن�ضان وكافة الأنظمة البيئية املحيطة.   
مما �ضبق يت�ضح اأنه من ال�ضروري درا�ضة علم ال�ضمية الذي يخت�ص بطبيعة وخ�ضائ�ص وتاأثريات 
ال�ضموم ويت�ضمن ذلك جممل الدرا�ضات على طرق فعل ومتثيل واإخراج ال�ضموم. مع اأهمية الدرا�ضة 
الإن�ضان واحليوان  املبيد على  اأمان  املبيدات احل�ضرية للتاأكد من  املبيدات خا�ضة  التف�ضيلية ل�ضمية 

وكافة الأنظمة البيئية.
وعموماً ي�ضاعد علم ال�ضمية على البحث عن و�ضائل علجية للت�ضمم الناجم عن احلوادث واإيجاد 
تف�ضري منطقي لفعل ال�ضموم وتاأثرياتها اجلانبية على احليوانات النافعة والإن�ضان واإمكانية و�ضع 
احليوية  الكيمياء  معرفة  على  امل�ضاعدة  اإىل  اإ�ضافة  مفيدة  مركبات  اإنتاج  لتطوير  منطقي  اأ�ضا�ص 
وف�ضيولوجيا احليوانات حتت الظروف الطبيعية وغري الطبيعية. ويعترب علم �ضمية احل�ضرات جزء 
من حقل وا�ضع يطلق عليه علم العقاقري. ومن اأهم فروع علم ال�ضمية ما يطلق عليه ال�ضمية البيئية 
مكوناته  وتت�ضمن  البيئية.  النظم  ووظيفة  تركيب  على  امللوثات  تاأثري  وجود  اإنعكا�ص  تعنى  وهى 
جمالت متعددة الأن�ضطة والتخ�ض�ضات العلمية ويعطى معلومات اأ�ضا�ضية عن البيولوچى والكيمياء 

والريا�ضيات والطبيعة مو�ضحاً اأهميتها و�ضرورتها.  
تركيبها  فى  احل�ضرية  املبيدات  اإختفاء  ميثل  ل  البيئية  التوك�ضيكولوچيا  نظر علماء  من وجهة 
اأو  ال�ضارة  الكيميائية  اأو اإنهيار حقيقي للمواد  امل�ضكلة وهل يعنى هذا الإختفاء حتلل  الأ�ضلي نهاية 
هذه  حتول  اأو  البيئية  النظم  فى  احليوي  الرتاكم  اإمكانية  ومدى  اأخرى  منطقة  اإىل  املبيد  اإنتقال 
املبيدات اإىل نواجت متثيلية اأكرث �ضمية من املركب الأ�ضلي وجميعها اأمور يف غاية الأهمية لإي�ضاح �ضلوك 

املبيدات  فى النظم البيئية املختلفة. وعموماً ل ميكن اإغفال دور العوامل الطبيعية كمحددات خل�ضائ�ص 
متبقيات هذه املبيدات يف النظام البيئي ال�ضامل. 

الف�ضل  يخت�ص  حيث  العلمية  امل�ضطلحات  ف�ضل  اإىل  اإ�ضافة  ف�ضول  الكتاب ع�ضرة  هذا  يت�ضمن 
الأول مبقدمة عن علم ال�ضمية- الف�ضل الثاين ي�ضمل التقييم التوك�ضيكولوچى للمبيدات احل�ضرية- 
املبيدات  بتمثيل  الرابع  الف�ضل  ويخت�ص  احل�ضرية  املبيدات  فعل  طرق  يت�ضمن  الثالث  الف�ضل 
احل�ضرية وي�ضمل الف�ضل اخلام�ص الدرا�ضات التوك�ضيكولوچيا يف احل�ضرات اأما الف�ضل ال�ضاد�ص فيهتم 
بديناميكية املبيدات احل�ضرية فى ج�ضم احليوان. كما يخت�ص الف�ضل ال�ضابع تاأثريات مبيدات الآفات 
على احلياة الربية. كما يت�ضمن الف�ضل الثامن جممل الأ�ضرار التي ت�ضببها املبيدات احل�ضرية على 
الإن�ضان واحليوان خا�ضة على املدى الطويل.اأما الف�ضل التا�ضع في�ضم روؤية مو�ضوعية عن علقة 

املبيدات وال�ضرطان بينما ي�ضمل الف�ضل العا�ضر قائمة امل�ضطلحات.
اأمتنى من العلى القدير اأن يكون هذا الكتاب اإ�ضافة للمكتبة العربية يف عامل املبيدات.

وعلى اهلل ق�سد ال�سبيل
امل�ؤلف 	

اأ.د. حممد اإبراهيم عبد املجيد 
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مقدمة عن علم ال�ضمية

الف�سل الأول
مقدمة عن علم ال�سمية

INTRODUCTION OF TOXICOLOOY

	INTRODUCTION	 اأوًل : مقدمة
علم ال�ضمية Toxicology هو واحد من اأقدم فروع علم العقاقريPharmacology. ويعتقد اأنه ميثل 
علم املواد ال�ضامة املوؤثرة على حياة الإن�ضان وبالتايل ميثل هذا الفرع نوع من العلوم الطبية. يف عام 
1959 اأقرتح كل من Geiling ,DuBois التعريف التايل “علم ال�ضمية Toxicology هو الفرع من العلوم 
 Detection واإ�ضتك�ضاف Effects وتاأثريات Properties وخ�ضائ�ص Nature الطبية الذي يهتم بطبيعة
 Excretion واإخراج   Metabolism متثيل  على  الدرا�ضات  التعريف  هذا  ويت�ضمن   Poisons ال�ضموم 

ال�ضموم.
 Environmental فى ال�ضنوات احلديثة زادت اأهمية اأحد فروع هذا العلم وهو علم ال�ضمية البيئية
واملبيدات  ال�ضناعية  للكيميائيات  الهائل  الإ�ضتخدام  الفرع مع  اأهمية هذا  تنامي  وقد   .Toxicology
مع  وكذا  املائية  والبيئات  والزراعية  احل�ضرية  للمناطق  املكثف  التعر�ص  ومع  الطبيعية  وامل�ضادر 

التحذيرات ال�ضخمة لأ�ضرار هذه الكيميائيات على احلياة الربية واحليوانات الأليفة والإن�ضان.  
من اجلدير بالذكر اأن الإعتبارات التقليدية لعلم ال�ضمية من حيث الأ�ضرار على الإن�ضان وحيواناته 
 Industrialال�ضناعية ال�ضمية  علم  اإ�ضتحدث  وحديثاً  م�ضى.  فيما  ال�ضاغل  ال�ضغل  كانت  الأليفة 
Toxicology ويخت�ص اأ�ضا�ضاً باأمان العاملني يف قطاع ال�ضناعة واإىل حد ما بالأفراد التى قد تتعر�ص 
البيئية  ال�ضمية  علم  مظلة  وحتت  ال�ضناعية.  ال�ضموم  هذه  من  كبرية  لكميات  احلوادث  طريق  عن 
قام علماء التوك�ضيكولوچى بدرا�ضة كافة الأنظمة احليوية مثل احلياة الربية والإن�ضان واحليوانات 
الكيميائى...اإىل  الطبيعي  والتحول  والنتقال  والنقل  بالتمثيل  اخلا�ضة  الدرا�ضات  اإمتدت  الأليفة. 
اأخره لت�ضمل الإطار الكلى للنظم البيئية والبيئات الطبيعية والكتلة احليوية حتى البيئة بوجه عام 
اإىل حد  البيئية يعترب  ال�ضمية  اأن علم  اإل  العاملي. على الرغم من هذه اجلذور  امل�ضتوى  وذلك على 
 –Silent Spring ما من الفروع احلديثة حيث ميتد تاريخه منذ عام 1962وهو عام الربيع ال�ضامت

الكتاب امل�ضهور لل�ضيدة را�ضيل كار�ضون. 
املواد الكيميائية الزراعية ذات التاأثري املميت على احلياة Biocidal والتي تعرف مببيدات الآفات 
Pesticides هى اأكرب جمموعة من املواد ال�ضـامة وت�ضمل مبيدات النيماتودا Nematocides ومبيدات 
وتعترب   .Fungicides الفطرية  واملبيدات   Herbicides احل�ضـائـ�ص  ومبيدات   Rodenticides القوار�ص 
النيماتودية  واملبيدات   Acaricides الأكارو�ضية  املبيدات  Insecticides )ت�ضمل معها  احل�ضرية  املبيدات 
الن�ضاط  ذات  املواد  حالة  فى  وكما  الآفات.  مبيدات  حتت  تندرج  جمموعة  اأكرب   )Nematocides
 Empirical methods التجريبية  الطرق  خلل  من  احل�ضرية  املبيدات  تطوير  مت  الأخرى  احليوي 
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عن طريق تقييم عدد ل حدود له من املركبات التى لها القدرة على قتل الكائنات احلية ولي�ص من 
خلل الإعتبارات املنطقية التي ترتبط بخ�ضائ�ص املركب وخطوات ا�ضتخدامه. تظهر اأهمية اإ�ضتخدام 
املبيدات احل�ضرية �ضرورة درا�ضة خ�ضائ�ضها مع علقة طبيعة احل�ضرات وامل�ضاكل الناجمة عن الآفات 

احل�ضرية فى قطاعى الزراعة وال�ضحة العامة. 
 Medical الطبي  ال�ضمية  علم  وهو  الأ�ضلي  املحور  عن  احل�ضرية  املبيدات  �ضمية  علم  يختلف 
Toxicology يف اأنه ل يت�ضمن الت�ضخي�ص الإكلينيكي اأو علج الإن�ضان املري�ص الذي يتعر�ص للمبيدات 
يت�ضمن اجلهود اخلا�ضة   Insecticide Toxicology املبيدات احل�ضرية  �ضمية  علم  اأن  ولو  احل�ضرية. 
بتقدير م�ضتويات الأمان Tolerence Levels يف الإن�ضان كما يخت�ص بو�ضع اأ�ضا�ص لل�ضمية الإختيارية 
Selective Toxicity التي تت�ضمن قتل احل�ضرات دون التاأثري على الثدييات. وفى هذا ال�ضدد هناك 
اأن  Veterinary Toxicology حيث  البيطري  ال�ضمية  املبيدات احل�ضرية وعلم  تداخل بني علم �ضمية 
الأخري ي�ضمل تاأثري مبيدات الآفات على احليوانات الأليفة. وقد اأ�ضار Radeleff عام )1964( اإىل اأن 
علم ال�ضمية البيطري يوفر للبيطريني معلومات خا�ضة عن ال�ضموم املوؤثرة على الثدييات والطيور 
والذي يعمل الإن�ضان على احلفاظ عليها لتحقيق دخل اإقت�ضادى اأو حتقيق متعة �ضخ�ضية له و توؤدى 
املواد التي اإن وجدت فى منتجات احليوان اإىل الإ�ضرار بالإن�ضان عند ا�ضتهلكها. ومبعنى اآخر فاإن 
علماء ال�ضمية البيطرية معنيون باأي مواد �ضامة قد تلم�ص احليوانات امل�ضتاأن�ضة مثل علماء ال�ضمية 

الطبية املعنيون بتاأثري ال�ضموم على الإن�ضان وتندرج حتت هذه ال�ضموم مبيدات الآفات.  
على اجلانب الآخر فاإن علماء �ضمية املبيدات احل�ضرية معنيون باأي كائن حي قد يتاأثر باملبيدات 
الفعل  فى  الإختلفات  وكذا  ال�ضموم  هذه  فعل  ميكانيكية  الإهتمام  دائرة  فى  ويندرج  احل�ضرية. 
من  خمتلفة  درجات  تظهر  والتى  احلية  الكائنات  خمتلف  فى  التمثيل  عمليات  وم�ضري  التثبيطي 
ال�ضمية. مبعنى اآخر فاإن علم �ضمية املبيدات احل�ضرية هو اإجتاه مبنى على درا�ضة جمموعة معينة من 

الكيميائيات ال�ضامة اأكرث من درا�ضة تاأثرياتها على جماميع حمددة من احليوانات.  
هذا  يق�ضم  اأن  وميكن  اإت�ضاعاً.  اأكرث  اإجتاه  Environmental Toxicology هو  البيئي  ال�ضمية  علم 
امللوثات  اأو  الآفات  ملبيدات  البيئي  ال�ضمية  علم  فهناك  ي�ضملها:  التي  واملواد  للمركبات  تبعاً  املجال 
ال�ضناعية اأو املبيدات احل�ضـرية اأو امللوثات الدقيقة Microcontaminants. ولو اأن علم ال�ضـمية البيئي

ميتد فى نف�ص م�ضار علم ال�ضمية الطبي فى اإهتمامه بتاأثريات ال�ضموم على جمموعة حمددة )املر�ضى 
الربية -  احلياة  بيئة  علماء  اإهتمام  املجال  هذا  جذب  وقد  البيئية.  الأنظمة  خمتلف  فى   )Patients
�ضمية مبيدات الآفات- العقاقري- ال�ضمية الطبية- كيمياء املياه- الكيمياء التحليلية- علوم الغذاء-
علوم الرتبة وغريها من حقول املعرفة ذات العلقة. وعليه فاإن علم ال�ضمية البيئية هو خليط من 
جمموعة خمتلفة من الفروع العلمية ويحتاج ملمار�ضته جمموعة من املعارف اخلا�ضة بعلوم الكيمياء 
والكيمياء احليوية والف�ضيولوچى ودرا�ضة العقاقري وعند ال�ضرورة ي�ضتكمل مبعرفة علوم الطبيعة 

والريا�ضيات والبيئة وغريها من املعارف التي يحتاجها عامل التوك�ضيكولوچى حلل امل�ضاكل.  
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�ضمن  باأنه  يخت�ص  الأول  الآفات.  ملبيدات  البيئية  ال�ضمية  جمال  لتحديد  هامان  عاملن  هناك 
امللوثات البيئية حيث تتمتع مبيدات الآفات بالتمائل يف كونها توجد بكميات قليلة للغاية والثاين اأن 
تاأثرياتها ترتكز على الأنظمة احليوية. اأي كان م�ضتوى التدريب الأوىل فاإن عامل ال�ضمية البيئية 
لدية  يكون  اأن  ويجب  ال�ضموم  معرفة  على  يتدرب  اأن  يجب  احل�ضرية  املبيدات  �ضمية  عامل  وخا�ضة 
قاعدة من املعرفة عن كيفية تداخل م�ضتويات منخف�ضة من املبيدات احل�ضرية مع الكائنات احلية 
وكيفية تفاعل هذه الكائنات مع هذه الكيميائيات ومن الأهمية مبكان درا�ضة كيفية تعر�ص احليوان 

للت�ضمم.

تاريخ ال�سم
ميتد تاريخ ال�ضم اإىل ما هو اأبعد من4500 �ضنة قبل امليلد. ا�ضتخدم الب�ضر ال�ضموم عرب تاريخهم 
لأهداف �ضتى, ولكن من حيث الإجمال ا�ضتعمله الب�ضر ك�ضلح اأو م�ضاد لل�ضموم اأو علج طبي. كان 

لل�ضم دور يف تقدم الكثري من الفروع العلمية منها علم ال�ضموم والتقنية.
مت اإكت�ضاف ال�ضم يف العهود الغابرة من الزمن وقد ا�ضتخدمته القبائل واحل�ضارات القدمية كاأداة 
لل�ضيد لت�ضريع اإماته الفري�ضة- اأو العدو- والتاأكد من ذلك وهكذا بداأ هذا ال�ضتعمال بالتطور فقام 
الب�ضر القدماء ب�ضناعة اأ�ضلحة م�ضممة خ�ضي�ضاً لزيادة فاعلية ال�ضم وفى فرتة متاأخرة من التاريخ 
وفى عهد الإمرباطورية الرومانية خ�ضو�ضاً ا�ضُتعمل ال�ضم ب�ضكل وا�ضع لتنفيذ عمليات الإغتيال وردت 
الإ�ضارة اإىل حادثة ت�ضميم على وجبة ع�ضاء اأو يف م�ضروب يف حدود عام 331 قبل امليلد ثم اأ�ضبح هذا 
الفعل �ضائعاً وقد �ُضجلت ظاهرة الت�ضميم باملواد املميتة يف كل الطبقات الإجتماعية حتى طبقة النبلء 
فقد كانوا ي�ضتخدمون هذه الطريقة للتخل�ص من غري املرغوب بهم من معار�ضيهم ال�ضيا�ضيني اأو 

الإقت�ضاديني.
يف القرون الو�ضـطى كان ال�ضـم هو الطريقة ال�ضائعة للقتل, ومع ذلك ظهرت الكثري من طرق العلج 
لأ�ضهر ال�ضموم يف تلك الفرتة. وهذا �ضاهم يف توفر ال�ضموم واإتاحتها لكل اأحد فدكاكني العطارين 
كانت تبيع خمتلف الأع�ضاب الطبية وهذه الدكاكني كانت مفتوحة للجميع وهكذا فاإ�ضتخدام ال�ضم 
لأغرا�ص القتل وال�ضر بعد اأن كان املفرو�ص ا�ضتعماله للعلج وال�ضفاء من بع�ص الأمرا�ص وفى نف�ص 
الفرتة تقريباً قام العرب يف ال�ضرق الأو�ضط بتطوير �ضم الزرنيخ الذي هو �ضم �ضفاف وعدمي الرائحة 
الأمر الذي �ضَعب اكت�ضاف ال�ضم كثرياً ول يزال هذا ال�ضم الوبائي منت�ضراً يف بع�ص الأجزاء من قارة 

اأ�ضيا اإىل يومنا هذا.
وعلى مر القرون تزايدت عمليات الت�ضميم ال�ضارة وتنوعت اأ�ضكالها وفى ذات الوقت وب�ضكل متواز 
بالقيا�ص.  عاملنا احلديث  فى  بال�ضم  القتل  قلت ظاهرة  وقد  ال�ضموم  اأي�ضاً طرق علج هذه  تقدمت 
وبدًل من ذلك تنامي القلق من الت�ضمم العر�ضي النا�ضئ من ا�ضتعمال املواد ال�ضناعية وتناول بع�ص 

املنتجات اليومية.
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الآن يف �ضناعة  ال�ضم  بناءة حيث يوظف  ال�ضموم لأهداف  ا�ضتخدمات  وفى ع�ضرنا احلايل زادت 
ُي�ضتخدم  يزال  اأنه مع ذلك ل  اإل  واملواد احلافظة  التنظيف  واملطهرات وحماليل  املبيدات احل�ضرية 
كو�ضيلة للإ�ضطياد فى بع�ص الأطراف من البلدان النامية مبا فى ذلك اأفريقيا واأمريكيا اجلنوبية 

واأ�ضيا.

	HISTORY OF  TOXICOLOGY		ثانيًا: تاريخ علم ال�سمية
اأ�ضار العامل Repetto عام )1997( باأن نبات اخل�ضخا�ص يعترب من اأوائل املواد ال�ضامة التي ا�ضتغلها 
الإن�ضان وقد تاأكد ذلك من العثور على ثمار هذا النبات يف خملفات الع�ضر الربونزي )منذ ما يزيد 
عن3500 �ضنة قبل امليلد(. وقد اأو�ضحت الدرا�ضات التي قام بها علماء الآثار اإىل اأن اإ�ضتخدام ال�ضموم 
يرجع اإىل الع�ضر احلجري حيث كان الإن�ضان الأول يعامل حواف الرماح والأ�ضهم بالعديد من املواد 
ا�ضتخدمت  التى  القبائل  بع�ص  هناك  كانت  كما  والقن�ص.  ال�ضيد  عمليات  يف  ت�ضاعده  حتى  ال�ضامة 

�ضموم الثعابني والعناكب ال�ضوداء.
ال�ضموم  اإ�ضتخدام  اإىل  ت�ضري  برديات  وجود  امل�ضريات  علماء  اأحد  اأكت�ضف  ع�ضر  ال�ضابع  القرن  يف 
مثل الر�ضا�ص والأنتمونيا والنحا�ص. كما اأ�ضارت بع�ص الربديات اإىل بع�ص التو�ضيات لعلج حالت 
اليابانيون  قام  كما  القوار�ص.  ملكافحة  العن�ضل  ب�ضل  امل�ضريني  القدماء  اأ�ضتخدم  كما  الت�ضمم. 
اليونانية  احل�ضارة  اأو�ضحت  احل�ضرات.  ملكافحة  البريثرمي  نبات  م�ضتخل�ضات  باإ�ضتخدام  القدامى 
)371 �ضنة قبل امليلد( معرفة الإن�ضان بال�ضموم واإ�ضتخدامها �ضد الأعداء. ومن اأ�ضهر العلماء العرب 
الذين تناولوا مو�ضوع ال�ضموم اأبن �ضينا. وفى هذا ال�ضياق ظهرت يف القرون الو�ضطى كتابات عن جرائم 

الت�ضمم واإمكانية
التعرف عليها من خلل بع�ص امللحظات على جثة املعر�ص للت�ضمم وقد كانت املركبات الزرنيخية 
من اأ�ضهر املركبات امل�ضتخدمة لإحداث جرائم الت�ضمم. كما قام ال�ضينيون القدامى بتقدمي جرعات 
غري مميتة من الزرنيخ لأولياء العهد قبل اأن ي�ضبحوا ملوكاً وذلك حتى ميكنهم اإكت�ضاب املناعة �ضد 

املركبات ال�ضامة. 
بداية من القرن اخلام�ص ع�ضر بداأ العثور على خمطوطات تثبت اإهتمام الإن�ضان بالنواحي العلمية 
حيث ظهر عام 1472 كتاب للموؤلف فريناندو بانزيتى وقد اأ�ضار فيه اإىل ملحظة العامل اأورنالدو دى 
عام  وفى  التعر�ص.  وقت  وكذا  له  امل�ضببة  املواد  تناول  وطرق  الت�ضمم  بني  علقة  بوجود  فيلنويفا 
1592 ظهر كتاب اآخر عن اأنواع ال�ضموم ثم تلي ذلك اإ�ضدار كتاب » ال�ضموم وحالت الت�ضمم » للعامل 
جريونيمو مريكو. وخلل القرن ال�ضاد�ص ع�ضر اأجرى العامل هوهنهامي درا�ضات حول الإيثري حيث 
�ضموم معينة بجرعات حمددة  تناول  اإمكانية  اإىل  اأ�ضار  الدرا�ضات ماهية اجلرعة وقد  ت�ضمنت هذه 
Paracelsus )معناه قريب  لتعمل كعقاقري ونظراً لأهمية هذه الدرا�ضات فقد منح هذا العامل لقب 

من ال�ضماء(. 
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قام العامل الإجنليزي برت لثمان يف القرن التا�ضع ع�ضر بالإ�ضارة اإىل اأن الأدوية وال�ضموم اأحياناً 
تكون من نف�ص املواد التي يتم تناولها ولكن بهدف خمتلف. كما اأ�ضار العامل زاكي�ص فى كتابه الطب 
ال�ضم  اإمت�ضا�ص  اأهمية  واأو�ضح  اجلثث  يف  تواجدها  ميكن  التي  ال�ضموم  وكمية  قيمة  اإىل  ال�ضرعي 
وال�ضمية(  الأمرا�ص  بعنوان )طب  كتاب  الفرتة  وقد ظهر خلل هذه  تاأثريه  باجل�ضم حتى يحدث 
للعامل Stenezel. ويعترب العامل اأورڤل Orfila من اأهم موؤ�ض�ضي علم ال�ضمية يف الع�ضر احلديث حيث 
وعلم  الف�ضيولوچى  بعلم  الت�ضمم  اإىل علقة  فيه  اأ�ضار  حيث  العام(  ال�ضمية  )علم  كتاب  بتاأليف  قام 
العاملني  اأمرا�ص  عن  موؤلفاته  اأحد  بن�ضر   Ramazzini العامل  ٌقام  كما  ال�ضرعي.  والطب  الأمرا�ص 
والذي اأو�ضح فيه الظروف ال�ضحية والأمرا�ص التي يتعر�ص لها العاملني باملناجم وال�ضيادلة وعمال 

الدهانات واملزارعني وغريهم. 
التي توؤثر على  اأحد الأ�ضرار  اإىل   Lorite اأ�ضار  البيئي حيث  التلوث  ويعترب عام1790م ن�ضاأة علم 
ال�ضحة العامة من خلل وجود امل�ضانع بالقرى. وفى عام1874 اأ�ضار العامل Rabuteau  مع غريه من 

العلماء اإىل ما ي�ضمى بالكيمياء ال�ضرعية حيث تعر�ص لطرق التحليل الكيميائي لل�ضموم.
ن�ضاأ علم ال�ضمية الت�ضريعية عام1770 حيث قام العامل Scheele باإكت�ضاف طريقة متكنه من الك�ضف 
ال�ضحية وكذا يف مواد الغذاء و�ضبل اإزالته بغر�ص تقليل �ضميته. ثم تله  عن وجود الزرنيخ يف اأح�ضاء 
حماكم  فى  الإ�ضتعانة به  يتم  كدليل  اإ�ضتخدامها  مت  التى  عام1830 بتطوير الطريقة   Marsh العامل 
بتطوير العديد من التجارب التى متكن من التعرف   Orfila قام العامل  الق�ضاء لأول مرة عام1842. كما 
والف�ضيولوچية  والكيميائية  الطبيعية  لل�ضفات  تعر�ص  كما  جماميع  اإىل  وتق�ضيمها  ال�ضموم  على 
وفح�ص  التجارب  فى  احليوانات  باإ�ضتخدام  العامل  هذا  قام  كما  العلج.  و�ضبل  الت�ضمم  واأعرا�ص 
اإليه  اأهم ما تو�ضل  التعر�ص لل�ضموم. ومن  الأن�ضجة بعد موتها نتيجة  الأح�ضاء والأع�ضاء وحتليل 
هذا العامل هو قدرة ال�ضموم على الرتاكم فى الأن�ضجة. وعموماً فاإن موؤلفات هذا العامل متثل حجر 

الأ�ضا�ص يف تطوير علوم ال�ضموم.    
وعموماً فاإن جموع املخت�ضني بعلم الفارمالوچى والف�ضيولوچى ركزوا درا�ضتهم على نظرية العامل 
Paracelsus حيث اأ�ضاروا اإىل اإنه من ال�ضروري معرفة كيفية نفاذ ال�ضم داخل الكائن احلي وامل�ضارات 

التي ت�ضكلها هذه ال�ضموم. كما مت الإ�ضارة اإىل �ضرورة معرفة نظام اإنت�ضار ال�ضموم يف البيئة الداخلية 
للج�ضم لإ�ضتكمال ما اأ�ضار اإليه Orfila من مرور ال�ضموم باجلهاز الع�ضبي اإىل الأع�ضاء املختلفة بنظام 

اإختيارى معني يرجع اإىل خ�ضائ�ص املادة ال�ضامة. 
متكن العامل Wood عام 1824 من معاملة العديد من حيوانات التجارب من خلل احلقن. كما 
اإي�ضاح م�ضار النقل لبع�ص املركبات داخل ج�ضم العديد  اإىل  تو�ضل العديد من العلماء عام )1872( 
من الكائنات احلية وما حتدثه تلك املركبات من عمليات تن�ضيط اأو هدم. كما مت التو�ضل اإىل معرفة 
– اجلرعة  اإىل مفهوم اجلرعة ال�ضامة   Trevan اأ�ضار العامل  العلقة بني اجلرعة والإ�ضتجابة حيث 
العامل  بوا�ضطة  اأقل جرعة مميتة  اإىل مفهوم  التو�ضل  كما مت  املميتة,  الن�ضفية  – اجلرعة  املميتة 
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Lucchelli. ظهر بعد ذلك فرع جديد من علم ال�ضمية وهو ال�ضمية الإكلينيكية وهو ما اأ�ضار اإليه كل 

من Goulding ,Boyland عام 1968 يف كتابهما عن الإجتاهات احلديثة لعلم ال�ضمية. 
ظهر علم ال�ضمية ال�ضناعية عام 1929 من خلل الكتاب الذي اأ�ضدره كل من Soler ,Oliveras حتت 
عنوان )العنا�ضر ال�ضحية لل�ضناعة( كما ظهر يف رو�ضيا عام 1917 فرع مـن الطب ي�ضمى طب العمل. 
بطبيعة  متعلقة  وت�ضخي�ضية  طبية  لقواعد  تبعاً  املهنية  الأمرا�ص  تق�ضيم  عام1947 مت  اأ�ضبانيا  وفى 

ال�ضرر.
ثالثًا:ح�ادث الت�سمم   

اأو الكوارث الب�ضرية التي حدثت بفعل حوادث الت�ضمم والتي نتجت  هناك العديد من احلوادث 
عنها مئات ال�ضحايا من القتلى وامل�ضابني. وفيما يلي قائمة عن بع�ص حالت الت�ضمم التي حدثت على 
مدار القرن الع�ضرين )هذه القائمة عن كتاب �ضمية املبيدات واملعادن للزميل الفا�ضل الدكتور علء 

الدين بيومي عبد اخلالق( )جدول1-1(.  
القرن  يف  العامل  من  متفرقة  اأماكن  يف  حدثت  التي  الت�سمم  ح�ادث  باأ�سهر  قائمة   )1-1( جدول 

)Repetto, 1997 الع�سرين )نقاًل عن

الفرتة 
احلادثةاملكانالزمنية

1931-1929
الواليات 
املتحدة 
االأمريكية

)�شلل  با�شم  بعد ذلك  �شخ�ص مبا عرف  األف  الأكرث من 200  عام  ت�شمم 
كان  الذي   tricresol –O- phosphate ال�شبب هو مركب  وكان  جينربا( 

ي�شتخدم يف حت�شري م�شتخل�ص اجلينربا. 

1937
الواليات 
املتحدة 
االأمريكية

مذيب  يف  برتكيز%10   Sulphonilamide مركب  واإ�شتخدام  ت�شويق  مت 
اأحد  ت�شببه  الذي  البلعوم  اإلتهاب  اأجل عالج مر�ص  من  االإيثيلني جليكول 
اأنواع البكرتيا من نوع Streptococcus وذلك دون اإجراء درا�شات تقييم 
درجة االأمان لهذا املركب. اأدى ذلك املركب اإىل وفاة 107 اأ�شخا�ص كان 

اأغلبهم من االأطفال وبناًء عليه فقد قام املحتكر بالت�شنيع باالنتحار. 

1953
اليابان 

)مدينة باهيا 
من جزيرة 
ميناماتا( 

ُعرف  والذي  للموت  املوؤدى  احلركية  لالأع�شاب  ال�شلل  حاالت  اإنت�شار 
مبر�ص ميناماتا. حيث اأ�شيب 169 �شخ�شًا )مت ت�شجيلهم ر�شميًا( واأكرث 
ميثيل  هو  ال�شبب  كان  متفاوتة.  بدرجات  اإ�شابتهم  مت  �شخ�ص  من1200 
لل�شعب  الرئي�شي  الغذاء  تعترب  التي  باالأ�شماك  تراكمه  مت  الذي  الزئبق 
الياباين. وكان م�شدر و�شول ذلك املركب املعدين لالأ�شماك هو تلوث مياه 
االأنهار باملخلفات ال�شناعية للزئبق �شواء الع�شوية وغري الع�شوية والتي مت 
اإنتقالها من خالل الق�شريات البحرية يف �شورة ميثيل الزئبق املحتوى على 
الكربيت. مت تغذية االأ�شماك على تلك الق�شريات وبالتايل مت حتويل املركب 

االأخري اإىل زئبق امليثيل ال�شام. 
اإنت�شار حاالت الت�شمم على نطاق كبري كنتيجة الإ�شتهالك دقيق القمح الذي العراق1956

(ethylmercury -p- toluensulphonilide) شبق معاملته باملبيد الفطري�
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ت�شمم 6148 �شخ�شًا نتج عنهم 452 حالة وفاة نتيجة لتناول حبوب القمح العراق1971
التي �شبق معاملتها باملبيدات الفطرية الزئبقية الع�شوية. 

املغرب1959
اإ�شتهالك زيت طعام �شبق  نتيجة  ال�شلل  ت�شمم2000 �شخ�ص بحاالت من 
كان  والذي  الطائرات  ت�شحيم  فى  امل�شتخدمة  املواد  باأحد  وخلطه  غ�شه 
 (2,3 بالتحديد  وكانت  ال�شامة  الكريزول  مركبات  على خليط من  يحتوى 

and 4-Cresil-O-phosphates)

هولندا1960

مت ت�شجيل 16250 حالة ت�شمم بالرغم من اأن عدد احلاالت املتاأثرة فاقت50 
األف �شخ�ص وذلك كنتيجة لالإ�شابة مبر�ص الزبدة وهو اأحد اأمرا�ص الدم. 
وقد ن�شاأ ذلك املر�ص كنتيجة الإ�شتخدام اأحد املواد اال�شتحالبية التجارية 
ال�شمن  �شناعة  وذلك يف  واجللي�شرين  املاليك  اإ�شرت حلم�ص  من  واملكونة 

النباتي. 

1960
الواليات 
املتحدة 

االأمريكية 

�شوهدت حاالت ت�شمم يف �شورة �شلل ب�شبب اإ�شتهالك الزبدة التي مت تغليفها 
 )O-cresilphosphste( بورق بال�شتيك مت معاملته اأثناء الت�شنيع مبادة

والذي مت اإمت�شا�شه بالزبدة.  

1961
اأملانيا وبع�ص 

الدول 
االأوروبية

مت والدة اأكرث من ع�شرة اآالف طفل بت�شوهات كبرية يف االأطراف كنتيجة 
ال�شاد�ص(  وحتى  الثالث  )من  للحمل  االأوىل  ال�شهور  فى  االأمهات  لتناول 
اأدت  وقد  لالآالم.  ُم�شكن  اإ�شتخدامه  وبغر�ص  الثاليدوميد  وهو  طبي  دواء 
الكارثة اإىل اإ�شتنتاج اأن حاجز امل�شيمة )اأحد الو�شائل الدفاعية( مل تكن 
اإجبارى  اإدخال درا�شات ت�شوه االأجنة كجزء  اأدى اإىل �شرورة  كافية، مما 
على احليوانات املعملية من اأجل احل�شول على ت�شريع لتداوله. االأمر الذى 
نتج عنه تقرير بتقليل تعر�ص ال�شيدات اأثناء احلمل اإىل اأي نوع من املواد 

الغريبة. 

1971
الواليات 
املتحدة 
االأمريكية

ترتاوح  لفتيات  املهبل  اأورام  من  حاالت  ظهور  من  هائل  عدد  ت�شجيل 
ُي�شمى  عقارًا  يتناولن  اأمهاتهن  كانت  �شنة  من22-14  اأعمارهن 
من  االأوىل  الثالثة  ال�شهور  اأثناء  وذلك   ])diethylestylbestrol )DES[

احلمل. 

جمهورية 1971
م�شر العربية

العديد من حاالت  الت�شمم يف املزارعني وكذلك  العديد من حاالت  ظهور 
مبيد  ب�شبب  واالأبقار  اجلامو�ص  حليوانات  اخللفي  الن�شف  يف  ال�شلل 

الفو�شفيل وما اأحدثه من تاأثري �شمى ع�شبي متاأخر. 

كو�شتاريكا1980-1970
بالُعقم  اأ�شيبوا  املوز  بزراعة  يقومون  الذين  من  مزارع   1500 من  اأكرث 
اإ�شتخدامهم ملبيد النيماتودا  امل�شتدمي امل�شاحب لل�شدمـات النف�شية بعد 
اإثبات ذلك من  ]chloropropane (DBCP-3-dibromo-1,2)[. وقد مت 

خالل العالقة بني املر�ص وزمن التعر�ص للمبيد. 

اإيطاليا1976
اأخرى مت  وحاالت  بني حاالت خطرية  فيما  �شخ�ص  اأكرث من5000  ت�شمم 
الدايوك�شان  م�شتقات  اأحد  لت�شرب  نتيجة  االإجها�ص  عمليات  اإجراء  بها 

)tetrachlorodibenzene-p-dioxine( من اأحد م�شانع االأدوية. 
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الهند1977
واإ�شتهالك  لتناول  نتيجة  ع�شبى  ت�شمم  حالة  ظهور268.000 
الفطرى  باملبيد  معاملتها  �شبق  التي  النباتية  البذور  لبع�ص  دقيق 

 .(Hexachlorobenzene)

اإ�شبانيا1978
حواىل200حالة ت�شمم نتيجة اإ�شتهالك م�شروب النبيذ الذى �شبق معاملته 
على  التغلب  اأجل  من  ال�شوديوم  �شرتات  من  بداًل  ال�شوديوم  بزرنيخات 

الطعم احلام�شى.  

اإ�شبانيا1981

ال�شحة  تعريفه من جهة منظمة  بالزيت(، هذا ما مت  الت�شمم  )اأعرا�ص 
العاملية بعد ت�شجيل اأكرث من24396 حالة ت�شمم )بينهم 584 حالة وفاة( 
�شبق  الزيت قد  اللفت. ذلك  نبات  اإ�شتخال�شه من  لزيت مت  تناولهم  بعد 
اإ�شتملت  اأثناء عمليات اال�شتخال�ص. وقد  باأحد م�شتقات االإنيلني  معاملته 
ب�شمور  وتنتهى  باجللد  مرورًا  الرئتني  من  كل  على  الت�شمم  اأعرا�ص 

الع�شالت. 

الهند1984

الأكرث  ت�شمم  حاالت  من  حدث  ما  ت�شمية  مت  ما  هذا  بوبال،  ماأ�شاة 
املركب  ت�شرب  ب�شبب  وفاة  حالة  بينهم2000  �شخ�ص،  األف  من200 
الكيماويات  بت�شنيع  اخلا�شة  امل�شانع  اأحد  من   )methylisocyanate(
الزراعية. وقد اأُكت�شف بعدها اأن الغاز ُي�شبب تهيجات لالأغ�شية املخاطية 

للعني واجلهاز التنف�شي نتيجة لتحلله واإنفراد اأيون ال�شيانيد. 

1987
االأرجنتني 
)مدينة 
اأوالفاريا(

ت�شمم حاد ملا يقرب من720 �شخ�شًا تناولوا حلومًا من املا�شية التي �شبق 
اأجل  من  ال�شوديوم(  )زرنيخات  الزرنيخية  املبيدات  باأحد  معاملتها 

حمايتها من احل�شرات الالدغة. 

اأوروجواى1992
البوتا�شيوم  برومات  تناول  بعد  وكلوي  معوي  ت�شمم  حالة   118 ت�شجيل  مت 
يف  اإ�شتخدامها  يتم  كان  والتي  االأبي�ص(  اللون  من  )تزيد  اإ�شافية  كمادة 

املخابز وحمالت احللوى

1992
اإ�شبانيا 
)مدينة 
األيكانتى(

ت�شمم116 حالة بينهم 6حاالت وفاة وذلك من عمال اأحد م�شانع االأن�شجة 
اأعرا�ص  تركزت  وقد  الهوائية.  بامل�شد�شات  لل�شبغات  ر�ص  عمليات  اأثناء 

الت�شمم يف ق�شور بالعمليات التنف�شية. 
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الف�سل الثاين
التقييم الت�ك�سيك�ل�جى للمبيدات احل�سرية 

TOXICOLDGICAL ASSAY OF INSECTICIDES
اجلزء الأول

التقييم احلي�ي للمبيدات احل�سرية فى مف�سليات الأرجل
BIOLOGICAL ASSAY OF INSECTICIDES IN ARTHROPODS

تتباين الكائنات احلية يف ح�ضا�ضيتها جتاه املبيدات الكيميائية, ولذا جترى جتارب التقييم احليوي 
بغر�ص تقدير اجلرعة املوؤثرة لآفة ما, اأو بغر�ص تقدير تركيزات خملفات مبيد ما بيولوچياً. ويعرف 
اأو هي طريقة  النظام احليوي,  باأنه تقدير فاعلية موؤثر ما من خلل تفاعله مع  التقييم احليوي 

حتديد العلقة بني عامل ن�ضط حيوياً, والتاأثري الذي يحدثه يف كائن حي معني.
والتقييم احليوي عبارة عن جمموعة من الإختبارات املحددة ي�ضتخدم فيها الكائن احلي كاأداة 
بيولوچية لتقيم فعل كمية معينة من املادة. وفى العادة تبداأ هذه الإختبارات يف املعمل لإجراء التقييم 
اأكرثها كفاءة لإجراء الإختبارات احلقلية. واإذا  الأوىل على جمموعة كبرية من املركبات, ثم يختار 
اإجراء  يلزم  معني  كيميائي  مبيد  تطبيق  لإمكانية  وا�ضحة  موؤ�ضرات  احلقلية  الإختبارات  اأعطت 
الدرا�ضات التوك�ضيكولوچية للتحقق من مدى جناح اإ�ضتخدام هذه املركبات باأمان يف البيئة. وتختلف 
طريقة التقييم احليوي باإختلف الآفة املراد مكافحتها, حيث تف�ضل الأيرو�ضولت احل�ضرات الطائرة 
)الذباب املنزيل(, كما يف�ضل الفيلم املتبقي Residual Film على اأ�ضطح النبات عند تقييم كفاءة املبيدات 

�ضد طوري البي�ضة والريقة. 
وفى معظم جتارب التقييم احليوي تتعر�ص الآفة جلرعة واحدة من املبيد, وذلك لقيا�ص الت�ضمم 
احلاد للمبيد Acute Poisoning, وهذا قد يختلف عن الطبيعة, حيث تتعر�ص الآفة جلرعات �ضغرية 
من املبيد على فرتات طويلة, وهو ما يطلق عليه الت�ضمم املزمن, وي�ضعب قيا�ضه لأن التاأثري يف هذه 
احلالة يحكمه حجم كل جرعة على حدة– الفرتات بني التعري�ص- معدل اإمت�ضا�ص املبيد- مدى 
متثيل واإفراز املبيد. ويعترب الت�ضمم املزمن عن�ضراً هاماً جداً, خا�ضة بالن�ضبة للمبيدات التي تتميز 
بالثبات يف البيئة, وبالتايل تزداد خطورة التعر�ص امل�ضتمر ملتبقياتها. وهنا تلزم درا�ضة تاأثري اجلرعات 

حتت املميتة على �ضلوك ون�ضبة اإبادة الآفة واأعدائها احليوية.  
اأوًل: التح�سري لتجارب التقييم احلي�ى

اإ�ضتجابة الكائن  جترى الإختبارات املعملية لتقييم الكفاءة الإبادية ملبيد معني بغر�ص تقدير مدى 
احلى املتميز حتت ظروف منوذجية يختفى فيها تاأثري العوامل الأخرى, ما عدا تاأثري املبيد جمال 
التقييم, ولذا فهناك جمموعة من اخلطوات التح�ضريية يلزم اإتباعها بكل دقة حتى ت�ضل اإىل التقييم 

احلقيقي لفاعلية املبيد حمل الدرا�ضة. وتتلخ�ص هذه اخلطوات فيما يلي: 
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Maintenance of insects		1- تربية احل�سرات
اإجراء  ميكن  حتى  يف املعمل,  املختربة  احل�ضرية  من ال�ضللة  كبرية  اأعداد  ال�ضروري توفر  من 
للآفة,  النموذجية  الرتبية  طريقة  وجود  يلزم  ولذا  الدرا�ضة,  جمال  الآفة  �ضد  احليوي  الإختبار 
املثلى,  الرطوبة  ون�ضبة  احلرارة,  درجة  حيث  من  وتكاثرها  لنموها  الظروف  اأف�ضل  بتوفري  وذلك 
وكمية و�ضدة الإ�ضاءة, ومعدل التزاحم, والغذاء املف�ضل. وقد يكون هذا الغذاء مماثًل متاماً لغذائها 
يحتوى  بحيث  الغذاء,  هذا  ي�ضنع  قد  اأو   ,Natural Foodالطبيعي الغذاء  عليه  ويطلق  الطبيعة,  يف 
على جميع الإحتياجات الغذائية للح�ضرة, ويطلق عليه الغذاء ال�ضناعي Artificial diet ويتكون من 
الكربوهيدارت, والربوتني, والدهون, واملاء, والأملح, والڤيتامينات بالكميات والن�ضب النموذجية. 
الآفات  لأهم  قيا�ضية  �ضللت ح�ضا�ضة  التقييم احليوي  امللحقة مبعامل  الرتبية  وتوجد فى معامل 
احل�ضرية يتم املحافظة عليها بعيداً عن التعر�ص للمبيدات, وتتخذ كاأ�ضا�ص للمقارنة ملعرفة م�ضتوى 

مقاومة اأي �ضللة حقلية لفعل مبيد ما. 
Selecting individuals for bioassay  2- اإختيار الأفراد للتقييم احلي�ى

اإختيار  ويلزم عند  املخترب.  للكائن احلي  التقييم احليوي و�ضع مقايي�ص معينة  تتطلب جتارب 
التماثل يف العمر, والطور, والوزن, والتغذية, وطريقة الرتبية.  الأفراد مراعاة جتان�ضها من حيث 
التي تعد  اأو تلك  الإن�ضلخ,  الأفراد حديثة  املري�ضة اأو امل�ضوهة, وكذا  اإ�ضتبعاد احل�ضرات  ولذلك يجب 
نف�ضها للإن�ضلخ. ويجب اأن يتم اإختبار التقييم احليوي على الأطوار التي تتم مكافحتها, واأن يكون 

الإختبار على عدد كبري من الأفراد حتى يقل مدى اخلطاأ فى النتائج.  
Preparation of pesticide solutions		 3- حت�سري حماليل املبيدات

يح�ضر حملول املبيد باإذابة وزن معني من املبيد النقي يف حجم منا�ضب من املذيب )وزنيه- حجمية(. 
وجتـرى هذه العملية على عدة خطوات تبداأ بوزنه كبرية من املبيد فى حجم قليل من املذيب, وي�ضمى 
نف�ص  باإ�ضتخدام  جترى التخفيفات املختلفة من هذا املحلول  Stock Solution ومنها  املحلول الأ�ضلي 
املذيب, على اأن تكون هذه الرتكيزات متدرجة. وفى العادة تكون هذه الرتكيزات مت�ضاعفة اأى2-1-
يقل عدد الرتكيزات  م�ضـتوى الت�ضاعف بني اأقل واأعلى تركيز عن4-6. ويجب األ  بحيث ل يقل   16-8-4

عن4 لكل مبيد. 
معاملة  عند  الطيارة  املذيبات  ت�ضتخدم  حيث  املعاملة,  وطريقة  املبيد  لنوع  وفقاً  املذيب  اإختيار  يتم 
اأو عند تغطية الألواح الزجاجية مبتبقي املبيد. ويلزم اأن يكون احلجم امل�ضتعمل من  احل�ضرات قمياً 
املذيب ثابتاً مع تغيري تركيز املبيد, حتى ل يكون حلجم املذيب تاأثري على معدل نفاذية املبيد داخل 
ج�ضم احل�ضرة. كما يجب اأن تعامل احل�ضرات املقارنة Check بحجم مماثل من املذيب فقط. وت�ضتخدم 
اأهم  من  الع�ضوية  املذيبات  وتعترب  باحلقن.  املعاملة  حالة  يف  كمذيب  واملاء  الف�ضيولوچية  املحاليل 
والبنزين.  الإيثايل,  وكحول  والزيلني,  الأ�ضيتون,  مثل:  املبيدات,  حت�ضري  يف  امل�ضتخدمة  املذيبات 
ويعترب الأ�ضيتون اأف�ضل هذه املذيبات ملعظم املبيدات, وذلك ل�ضرعة تطايره وتبخره من على ال�ضطح 

املعامل يف ثوان قليلة. ويجب اأن تتوفر فى املذيب ال�ضفات التالية:
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1- احلجم امل�ضتعمل من املذيب غري �ضار بالآفة.

2- للمذيب �ضفة التخلل والإنت�ضار. 

3- غري قابل للإ�ضتعال حتت ظروف املعمل.

4- اأن يكون على درجة عالية من النقاوة, حتى ل ي�ضبب موت احل�ضرات. 

5- له �ضفة الإذابة الكاملة للمبيد.  
Anesthetization		 4- التخدير

اأو  الن�ضيطة  احل�ضرات  فى  املعاملة,  اإجراء  ت�ضهيل  بغر�ص  املعاملة  قبل  احل�ضرات  تخدير  يتم 
البطيئة احلركة, مثل  التخدير يف احل�ضرات  اإجراء عملية  الأمر  ال�ضغرية احلجم. وقد ل يتطلب 
يرقات دودة ورق القطن. ويجرى التخدير باإ�ضتعمال الكيميائيات, مثل الإيثري, والكلوروفورم, وثاين 
اأو بتعري�ص احل�ضرة لدرجات حرارة منخف�ضة )التربيد(. ومن ال�ضروري معرفة  اأك�ضيد الكربون, 
الأثر اجلانبي للتخدير على احل�ضرة قبل اإجراء املعاملة, حتى ميكن التو�ضل اإىل طريقة تخدير ل 

توؤثر على النتائج املتح�ضل عليها.  
Preliminary tests		 5- الإختبارات الأولية

جترى هذه الإختبارات ملعرفة حدود الرتكيزات التى ميكن اإ�ضتخدامها لقيا�ص كفاءة املبيد الإبادية 
�ضد الآفة املختربة. وتقع هذه احلدود غالباً بني الرتكيز الذى يعطى �ضفراً % اإبادة, و100% اإبادة. 
جرت العادة فى اإختبارات التقييم احليوي اأن تكون حدود الرتكيزات حم�ضورة ما بني20% اإىل90%موت 

وهذه تعترب اإىل حد كبري حدوداً منوذجية لإجراء الإختبارات املطلوبة.
Replicates   6- املكررات

اخلطاأ  يقل  وبالتايل  عليها,  املتح�ضل  النتائج  يف  الثقة  زادت  املختربة,  احل�ضرات  عدد  اأرتفع  كلما 
اأن يتم  تركيز, وتكرر على الأقل ثلث مرات. ومن ال�ضروري  ي�ضتخدم10 اأفراد يف كل  التجريبي.وعادة 

اإجراء الإختبارات على املكررات يف وقت واحد, اأو بعد عدة اأيام على اأكرث تقدير.  
Untreated check		7- املقارنة

لبد من وجود املقارنة )الأفراد غري املعاملة( عند اإجراء اإختبارات التقييم احليوي, حيث اإن ن�ضبة 
الإبادة املتح�ضل عليها نتيجة املعاملة باملبيد Observed mortality ل ترجع للمبيد وحده, واإمنا ترجع 
اإىل عوامل اأخرى, مثل: املوت الطبيعي Natural mortality, ولذلك يجب توافر ح�ضرات غري معاملة 
لت�ضحيح النتائج, حتى ميكن ربط ن�ضبة الإبادة بتاأثري املبيد وحده. وتعامل املقارنة مثل املعاملت 
الأخرى ماعدا املبيد. واإذا حدث موت يف جتربة املقارنة يتم ت�ضحيح النتائج وفقاً ملعادلة Abbott عام 

 .Corrected mortality 1925( للح�ضول على ن�ضبة املوت امل�ضححة(
ن�ضب املوت امل�ضححة = % موت يف املعامل- املقارن × 100

100 - املقارن  
وعموماً اإذا زادت ن�ضبة املوت فى املقارنة عن10% تلزم اإعادة تقييم التجربة مرة اأخرى.  
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Methods of application	ثانيًا:طرق املعاملة
اإختيار  الكيميائية. ويتوقف  باملبيدات  الكثري من طرق معاملة احل�ضرات واحللم والقراد  هناك 
على  املبيد  تاأثري  وطبيعة  املعامل,  والطور  املتاحة,  والإمكانيات  املختربة,  الآفة  نوع  على  الطريقة 
احل�ضرة, وم�ضتوى الدقة املطلوبة. وت�ضرتك جميع الطرق يف �ضرورة تثبيت درجات احلرارة والرطوبة 
الن�ضبية اأثناء فرتة الإختبار )24 �ضاعة يف العادة(, وكذا �ضرورة توفر الغذاء. ومن اأهم الطرق املتبعة 

فى معاملة الآفات باملبيدات الكيميائية عند اإجراء اإختبارات التقييم احليوي ما يلى: 
Topical application			1- املعاملة القمية

ويتم يف هذه الطريقة و�ضع قطرة �ضغرية من املبيد على ال�ضطح اخلارجي جل�ضم احل�ضرة. ويختلف 
مكان و�ضع املبيد على ج�ضم احل�ضرة ح�ضب نوعها وحجمها والطور امل�ضتعمل. وعموماً.. يو�ضع املبيد 
على منطقة ال�ضدر, ويرتاوح حجم القطرة من0,1–10 ميكروليرت. ويختلف حجم القطرة باإختلف 
نتائجها,  ودقة  ب�ضـهولة  الطريقة  هذه  ومتتاز  اإيجابية.  بينهما  والعلقـة  املعاملة,  احل�ضــرة  حجم 
امل�ضتعملة لهذه  اأعداد كبرية من احل�ضرات. وهناك كثري من الأجهزة  واإمكانية معاملة  تكاليفها,  وقلة 
مثل  تعقيداً,  اأكرث  تكون  وقد   .Micro pipettes الدقيقة  املا�ضات  اإ�ضتخدام  مثل  املو�ضعية,  الإختبارات 
Microsyringe. واأف�ضل هذه  Micro-applicator املزود باملحاقن الدقيقة  الدقيق  اإ�ضتخدام جهاز املعاملة 
املحاقن نوعاً Alga, وHamilton. وقد تعمل اأجهزة املعاملة الدقيقة يدوياً اأو اآلياً. وفى جميع احلالت 

يلزم اأن يكون املذيب امل�ضتخدم �ضريع التطاير, ويتميز بدرجة الإذابة العالية و�ضرعة الإنت�ضار.  
Injection 2- احلقن

فى هذه الطريقة جترى عملية حقن حملول املبيد داخل ج�ضم احل�ضرة. ومتتاز هذه الطريقة 
باأنها الو�ضيلة الوحيدة التي يتم فيها التحكم يف تركيز املبيد الذي يدخل ج�ضم احل�ضرة بدقة. ومن 
عيوبها �ضعوبة اإجرائها, واإحتمال حدوث نزيف للح�ضرة نتيجة احلقن, و�ضعوبة تطبيقها على اأعداد 
كبرية من احل�ضرات. وعموماً.. يتم احلقن فى الغ�ضاء بني العقلي, مثل ال�ضر�ضور الأمريكي, اأو يف 
الأرجل الأمامية لريقات حر�ضفية الأجنحة. ويتم احلقن باإ�ضتخدام حمقن طبي باإبرة حادة تلفياً 
حلدوث النزيف. وغالباً ما يكون املذيب امل�ضتخدم يف هذه احلالة هو املاء, اأو اأي حملول ف�ضيولوچى, 

حتى ل يكون للمذيب اأى تاأثري جانبي �ضار عند احلقن.  
Exposure to pesticide residual film	3- التعر�س ملتبقى املبيد

بتح�ضري  وذلك  املبيد,  متبقي  باإ�ضتخدام  الب�ضيطة  احليوي  بع�ص اإختبارات التقييم  اإجراء   ميكن 
حملول املبيد وتخفيفه باملذيب املنا�ضب على �ضورة تركيزات متدرجة مت�ضاعفة)2-4-8-16-32(. وقد 
يحتوى املذيب على جزء واحد من مذيب غري متطاير, مثل الزيت الري�ضيل )Risella 17(, بالإ�ضافة 
حملول  من  �ضغري  حجم  و�ضع  ويتم  الإيثري البرتويل.  مثل  متطاير,  مذيب  من  اأجزاء  اأربعة  اإىل 
جتهيز4  املبيد. وميكن  ميت�ص  ل  �ضـطح  على  يو�ضع  تر�ضـيح  ملليلرت( على ورق  ن�ضف  املبيد)حوايل 
مكررات على الأقل من كل معاملة. ويتم تعليم ورق الرت�ضيح حلفظ احل�ضرات على ال�ضطح املعامل, اأو 
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و�ضع طبق برتي اإذا كان �ضطح الطبق جمهزاً بحيث ي�ضمح مبرور تيار الهواء, حتى ميكن تفادى فعل 
املبيد كمدخن. وميكن ملحظة موت احل�ضرات على فرتات حتى نهاية املدة املحددة للتقييم. ولو اأن 
اإن هذه الفرتة كافية للحكم  فرتة التقييم احليوي تنتهي من الوجهة التطبيقية بعد 24 �ضاعة, حيث 
على كفاءة املبيد, مع العلم باأن هناك بع�ص املركبات احلديثة, مثل منظمات النمو فى احل�ضرات حتدث 
للحكم عليها. وعموماً..متتاز هذه  اأطول  اإن�ضلخ احل�ضرة وهذه املركبات حتتاج اإىل فرتة  بعد  تاأثريها 
الطريقة ب�ضهولة اإجرائها, واإمكانية معاملة اأعداد كبرية من احل�ضرات وتعيبها �ضعوبة معرفة تركيز 

املبيد الذي تلتقطه الآفة املعاملة.
Immersion (Dipping) 4- الغمر

اأحياناً يتطلب الأمر اإ�ضتخدام طريقة ب�ضيطة ملقارنة املبيدات. وميكن اإجراء ذلك بغمر احل�ضرة 
متاماً يف حملول املبيد لفرتة معينة غالباً ما تكون بني5-10 ثوان. ويجب اأن تكون فرتة الغمر ثابتة, 
معينة  اأنواع  ملعاملة  الطريقة  هذه  وجترى  للمبيد.  الإبادة  ن�ضبة  زيادة  اإىل  توؤدى  زيادتها  اإن  حيث 
من الآفات, مثل اآفات احلبوب املخزونة– واملن– والقراد واحللم. ول تنجح طريقة الغمر بالن�ضبة 
الأطوار  �ضد  الطريقة  هذه  ت�ضلح  وعموماً..  للنبات.  املجموع اخل�ضري  على  تتغذى  التي  للريقات 

Voss عام 1961, وDittrich عام 1962  اأ�ضار  ال�ضاكنة يف احل�ضرات, وهما طوري البي�ضة والعذراء وقد 
اإىل اإ�ضتخدام طريقة غمر ال�ضطح Slide-dip technique ملعاملة احللم, ويتم ذلك بو�ضع �ضريط ل�ضق 
من ال�ضطحني على �ضريحة زجاجية, ثم تنقل اإليه اأفراد احللم باإ�ضتخدام فر�ضاة ناعمة, بحيث يكون 
�ضطحها الظهري لأ�ضفل, وتغمر ال�ضريحة ملدة خم�ص ثوان يف تركيز املبيد, ثم جتفف ال�ضريحة قبل 
حفظها على درجة حرارة ثابتة )27°م(, ون�ضبة رطوبة 95% وميكن معرفة الأفراد احلية حتت املجهر 
مبلم�ضة �ضطح احللم بالفر�ضاة. ويعترب الفرد حياً عند حتركه, وت�ضجل ن�ضب املوت بعد 72,48,24, 
�ضاعة من املعاملة. وبنف�ص الكيفية ميكن اإجراء هذه الطريقة على ح�ضرات املن. ومتتاز هذه الطريقة 
املبيد  اأعداد كبرية من احل�ضرات, وتعيبها �ضعوبة معرفة كمية  بب�ضاطة تنفيذها, واإمكانية معاملة 
الذي تلتقطه الآفة املعاملة, وكذا تاأثري الغمر يف املذيبات على احل�ضرات املعاملة, اأو التاأثري الراجع 

اإىل عامل الغرق وحده.  
Sprayed surfaces 5- ر�س الأ�سطح

تعترب هذه الطريقة اأقرب الطرق امل�ضتخدمة للتطبيق احلقلي, ومتتاز عن الر�ص احلقلي باإمكانية 
التحكم يف الظروف املعملية. وتر�ص احل�ضـرات مبا�ضـرة باملبيد, اأو تر�ص اأوراق النبات باملبيد, ثم تنقل اإليها 
تعطى  التي  مثل:الأجهزة  الطريقة,  امل�ضتخدمة فى هذه  كثري من الأجهزة  ذلك. وهناك  احل�ضرات بعد 

ال�ضباب املت�ضاقط  Setting fog, اأو الأجهزة التي تعطى قطرات ر�ص دقيقة Spray tower, )برج الر�ص(, 
املتبقي على  املبيد  كمية  ويقلل  املعامل,  ال�ضطح  متجان�ضاً على  يعطى را�ضباً  بحيث  وهذا اجلهاز م�ضمم 
اأبراج  اأو  اأجهزة الر�ص الدقيقة  اأو م�ضتوى تعكريه. واأهم  اجلوانب, كما يقلل ا�ضطراب حملول الر�ص 
Atomizer مت�ضل باأنبوبة معدنية �ضغرية  Potter tower. ويتكون اجلهاز من ب�ضبورى  الر�ص هو برج بوتر 
قطرات  املبيد اإىل  حملول  جتزئة  اجلهاز على  اإدارة  املبيد. ويعمل الب�ضبورى عند  ملحلول  كمخزن  تعمل 
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اأ�ضفل  يف  دائري  قر�ص  واملحمولة على  باإنتظام على امل�ضاحة املعر�ضة  وتوزع  احلجم,  يف  متماثلة  دقيقة 
الربج. وغالباً ما تكون قطرات الر�ص ذات �ضحنات اإلكرتو�ضتاتيكية لتفادى تاأثري الرت�ضيب. وعند تعذر 
وجود اجلهاز ميكن اإ�ضتخدام و�ضيلة الر�ص باإ�ضتخدام ر�ضا�ضات يدوية �ضغرية, وتعيبها �ضعوبة املعاملة 

بدقة. 
Precision Dusting	6- التعفري الدقيق

الآفة يف  , وذلك بغم�ص  ال�ضلبة )تعفرياً(  املبيدات يف احلالة  ت�ضتخدم هذه الطريقة عند معاملة 
م�ضحوق املبيد )تتميز هذه الطريقة بال�ضرعة وتعيبها قلة الدقة(, وهى م�ضابهه لغمر حماليل املبيدات. 
وقد تتم املعاملة بتعري�ص الآفة ل�ضحابة من امل�ضحوق اأو لطبقة مرت�ضبة منه )اأكرث دقة(. وت�ضتخدم 
التعفري, حيث يخرج  Setting tower, وهى عبارة عن ب�ضبورى وبرج  اأجهزة خا�ضة يف احلالة الأخرية 
م�ضحوق املبيد من الب�ضبورى بوا�ضطة ال�ضغط الهوائي اإىل الربج, فتوزع �ضحابة امل�ضحوق على امل�ضاحة 

املعر�ضة, وحتتوى على احل�ضرات املراد معاملتها. 
Feeding technique 7- طريقة التغذية

ال�ضطح  املبيد على  تناول متبقي  نتيجة  املوت يف احل�ضرات  املعدية يحدث  ال�ضموم  اإ�ضتخدام  عند 
للمبيد احل�ضري  اإذا كان  تناولها, وعلى ما  التي مت  الغذاء  بالكمية من  املوت  املعامل. ويتاأثر معدل 
التقييم  عند  التغذية  ت�ضتخدم طريقة  وعموماً..  املعدي.  تاأثريه  بجانب  تاأثري ملم�ص  اأى  املعامل 
تتعر�ص احل�ضرة  �ضائلة, حيث  املبيد يف �ضورة  تتغذى احل�ضرة على  املعدية. وقد  للمبيدات  احليوي 
لكمية معلومة من �ضائل املبيد, وميكن معرفة الكمية التي تناولتها احل�ضرة, وهى متثل الفرق فى 
هذه  وت�ضتخدم  التبخري,  ن�ضبة  ح�ضاب  الإعتبار  فى  الأخذ  ومع  الإختبار,  وبعد  قبل  ال�ضائل  حجم 
املن,  مثل  النبات,  ع�ضارة  على  تتغذى  التي  للح�ضرات  بالن�ضبة  اأما  الفرا�ضات.  حالة  فى  الطريقة 
والعنكبوت الأحمر, اأو دم احليوان, مثل البعو�ص, فيمكن ف�ضل حملول املبيد عنها باإ�ضتخدام غ�ضاء 
رقيق, حيث تنجح احل�ضرة فى ثقب الغ�ضاء واإمت�ضا�ص كمية معلومة من حملول املبيد. وفى حالة 
ال�ضاندويت�ص ت�ضتخدم طريقة  النبات  اأوراق  على  تتغذى  والتي  القار�ص,  القم  اأجزاء  ذات  احل�ضرات 
Sandwitch technique, وذلك باإ�ضافة كمية معلومة من املبيد بني قر�ضني من اأوراق النبات, وتقدم 
للح�ضرة بعد جتويعها قبل املعاملة, وترتك احل�ضرة للتغذية عليها, ويح�ضب امل�ضتهلك من املبيد بعد 
معرفة م�ضاحة اجلزء املتبقي من القر�ص. وقد جنحت هذه الطريقة يف تقييم املبيدات احل�ضرية �ضد 

يرقات حر�ضفية الأجنحة, خا�ضة دودة ورق القطن.  
Mixing with food medium	8- خلط املبيد مع البيئة الغذائية

بالآفة داخل البيئة الغذائية ويعمل املبيد يف  وتعنى هذه الطريقة و�ضع املبيد بحيث يكون حميطاً 
اأو باأكرث من طريقة. وجترى  اأو اجلهاز التنف�ضي,  اأو عن طريق املعدة  هذه احلالة ك�ضم بامللم�ضة, 
هذه الطريقة عند اإجراء التقييم احليوي للمبيدات �ضد ح�ضرات احلبوب املخزونة, وح�ضرات الرتبة, 

ويرقات البعو�ص والذباب, وبع�ص احل�ضرات اآكلة امللب�ص اأو ال�ضجاد, وناخرات الأخ�ضاب.
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Fumigation	9- التدخني

ت�ضتخدم هذه الطريقة يف حالة املبيدات الغازية, والتي حتدث املوت للح�ضرات من خلل تاأثريها 
التنف�ضية و�ضوًل للهدف الذي قد يكون  الفتحات  التنف�ضي وهى ت�ضلك طريقها خلل  على اجلهاز 
نظاماً اإنزميياً معيناً له علقة بعملية التنف�ص. ويح�ضن يف هذه الطريقة اإبقاء احل�ضرات على درجة 
تاأثري درجة احلرارة على  لعدم  اإجراء الإختبار بحوايل 24 �ضاعة, وذلك �ضماناً  املعاملة قبل  حرارة 
فاعلية املبيد, اأو م�ضتوى ح�ضا�ضية احل�ضرة للمبيد. وبعد تعري�ص احل�ضرات للمبيد الغازي تنقل اإىل 
وعاء خا�ص, ثم تقدر ن�ضبة الإبادة بعد 24 اأو 48 �ضاعة. ويتم تخلل واإنت�ضار املبيد الغازي داخل احليز 
املوجودة به احل�ضرات املراد معاملتها بال�ضغط, اأو نتيجة تفريغ الهواء. وهناك اأجهزة خا�ضة للتحكم 
يف ال�ضغط, بحيث تعطى تياراً ثابتاً من الغاز خلل فرتة املعاملة, كما اأن هناك غرفاً خا�ضة للتدخني, 
بع�ضها معقد للغاية من حيث نظم الت�ضغيل وكيفية دخول الغاز واإخراجه, وكذا التهوية بعد املعاملة.

ثالثًا:متثيل نتائج التقييم احلي�ى للمبيدات 
التو�ضل  ميكن  حتى  اإح�ضائياً,  النتائج  حتليل  يتم  للمبيدات  احليوي  التقييم  نتائج  اإعداد  بعد 
اإىل اإجتاهات معينة, واإ�ضتنتاج الدللت التى تخدم الهدف. ويعمل التحليل الإح�ضائي على اإختزال 
وحمددة.  وا�ضحة  بنتائج  منها  اخلروج  ميكن  الأرقام  من  ب�ضيطة  جمموعة  اإىل  ال�ضخمة  البيانات  جمموعة 
ويجب على الباحث احلذر من التب�ضيط الزائد للنتائج, حتى ميكن اإ�ضتخل�ص اأكرب قدر ممكن من 

القيم واملعلومات.  
 The importance of quantal response assessment	1- اأهمية تقدير الإ�ستجابة الكمية

هناك كثري من الدرا�ضات والأبحاث التي تخت�ص مبقارنة كفاءة جمموعات خمتلفة من املبيدات �ضد 
اآفة ما, اأو مقارنة ح�ضا�ضية عدة اأنواع من الآفات ملجموعة من املبيدات, اأو درا�ضة الإختلف فى م�ضتوى 
اإ�ضتجابة عدة �ضللت لنوع واحد من احل�ضرات جتاه مبيد ما. وفى جميع احلالت جند اأن اأف�ضل طريقة 
للمقارنة هي التي تعتمد على معرفة اجلرعات التي حتدث الأثر ال�ضام املت�ضاوي Equitoxic doses. وقد 
ال�ضموم بغر�ص معرفة م�ضتوى اجلرعات  Finney عام 1963 اإىل وجود ثلث طرق رئي�ضية لتقييم  اأ�ضار 

ال�ضامة احلرجة Critical doses, وهذه الطرق هي:
 Direct assay 1. 1– التقييم املبا�سر

وتعتمد على قيا�ص اجلرعات ال�ضرورية لقتل جمموعة اأفراد من حيوان ما, اأو لتظهر م�ضتويات 
املبيد  من  متزايدة  جرعات  اإ�ضتخدام  الطريقة  هذه  وتتطلب  القتل.  خلف  الت�ضمم  من  معينة 
احليوانات  �ضد  الطريقة  هذه  ت�ضلح  وقد  احلرجة.  النقطة  اإىل  الو�ضول  ميكن  حتى  الكيميائي, 

الكبرية, ولكنها غري عملية �ضد احل�ضرات. 
 Indirect assay 1. 2– التقييم غري املبا�سر

وتعتمد على اإعطاء جرعات قيا�ضية ملجموعات من الأفراد , ثم يقدر م�ضتوى الإ�ضتجابة الناجت. 
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 Quantitative response 1. 3– الإ�ستجابة الكمية
وحتتاج اإىل معرفة تاأثري اجلرعات القيا�ضية املختلفة واإنعكا�ضها على الكائن احلي, مثل قيا�ص فرتة 
فرتة  تقدير  �ضعوبة  احل�ضرية  املبيدات  تقييم  يف  الطريقة  هذه  اأهمية  من  وتقلل  احلي.  الكائن  حياة 

احلياة على وجه التحديد.  
تعرب النتائج املتح�ضل عليها من الإختبارات على الإ�ضتجابة الكيفية )النوعية( عن ن�ضبة تفاعل 
يظهرها  الإح�ضائي  التحليل  اأن  ولو  املوؤثر,  العامل  جتاه  معينة  بطريقة  الأفراد  من  جمموعة  كل 
اإرتباطاً  اأكرث  تعترب  للقيا�ص  القابلة  الكيفية  الإ�ضتجابة  اأن  اإل  الكمي,  التفاعل  يف �ضورة قريبة من 
بالتقييم املبا�ضر. واحلقيقة اأن هذه الطريقة تهدف اإىل تقدير اجلرعة الكافية لإحداث املوت, اأو اأى 
م�ضتوى معني من الت�ضمم, وذلك لن�ضب معينة من املجموع احل�ضري املعامل. وفى هذه احلالة ميكن 

 .Critical dose اإجراء املقارنات على اأ�ضا�ص م�ضتوى اجلرعة احلرجة
Obtaining data for quantal response 2- احل�س�ل على نتائج لتقييم الإ�ستجابة الكمية
من ال�ضروري تعري�ص جمموعات من احل�ضرات ملدى وا�ضع من الرتكيزات, بحيث يعطى حدوداً 
وا�ضعة من املوت. ونظراً لأن التاأثري ال�ضام هو اأكرث اإرتباطاً بلوغاريتم الرتكيز ب�ضكل اأكرث من الرتكيز 
نف�ضه, فاإن الرتكيزات املختارة يجب اأن تكون يف �ضورة متوالية هند�ضية1,2, 4, 8, اأو1, 3, 9, 27, كما يجب 
اأن تتوافر يف احل�ضرات املعاملة �ضفة التجان�ص قدر الإمكان, كما يلزم حتديد اأعداد احل�ضرات املختربة, 
وهذا يتوقف على مدى توافرها, حيث تعامل احل�ضرات ال�ضهلة الرتبية, مثل ح�ضرات احلبوب املخزونة 
باأعداد كبرية, بينما تعامل اأعداد اأقل من قمل اجل�ضم, اأو بع�ص اأنواع البعو�ص ل�ضعوبة الرتبية. وكلما 
اإ�ضتخدام من30-50 ح�ضرة يف كل  النتائج. وعموماً.. ميكن  دقة  زادت  املختربة,  تعداد احل�ضرات  زاد 

تركيز عند توفر احل�ضرات  اأو15-20 ح�ضرة عند �ضعوبة احل�ضول عليها. 
 Dosage 2. 1 – اجلرعة

تعريف  وميكن  التوك�ضيكولوچية.  الدرا�ضات  من  كثري  يف   Dosage اأو   Dose كلمة  اإ�ضتخدام  �ضاع 
ال�ضامة  تعطى  حليوان واحد. وي�ضار يف عديد  من  جتارب  املادة  باأنها  كمية  معلومة من   Dose اجلرعة 
املبيدات اإىل كلمة Dose باأنها كمية ال�ضم املوجود يف بيئة تعداد ح�ضري معني. وقد يرجع ال�ضبب يف 
ذلك اإىل توافر طرق املعاملة ال�ضهلة والب�ضيطة على جتمعات احليوانات ال�ضغرية, حيث ميكن من 
اأو يف غرف  املبيد,  اإطلق تعداد معني من احل�ضرات على �ضطح معامل مبتبقي  الناحية التطبيقية 
اأو غمرها يف وعاء يحتوى على حملول املبيد. ويف�ضل يف جميع هذه احلالت  مملوءة بالأيرو�ضول, 
وقيا�ص  لتحديد  قليلة  اإختبارات  وللمقارنة..هناك   .Concentrationالرتكيز اإ�ضطلح  اإ�ضتخدام 
اأو طرق التقدير  اأجهزة قيا�ص الإ�ضعاع,  اجلرعة احلقيقة التي يحتاجها فرد واحد وذلك باإ�ضتخدام 
بالغاز الكروماتوجرافى. وحديثاً اأ�ضتخدمت طرق معاملة اأكرث دقة فى اإختبارات املبيدات احل�ضرية, 

حيث تو�ضع اجلرعة من ال�ضم امللم�ص على قمة احل�ضرة, اأو ميكن للح�ضرة اأن تبلع قطرات معلومة من 
ال�ضم املعدي.  
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اأو  ح�ضرة,  لكل  مبيد  )ميكروجرام(  اجلاما  مثل  خمتلفة,  بوحدات  املبيد  جرعة  وعموماً..تقا�ص 
 Ug/gm ميكروجرام مبيد لكل وحدة من وزن احل�ضرة. وغالباً ما ت�ضتخدم وحدة اجلرام من وزن احل�ضرة

body- weight, اأو جزء فى املليون.ppm, كما يقا�ص تركيز املبيد كن�ضبة مئوية.  

 Dose - response 2. 2– اجلرعة- الإ�ستجابة

من ال�ضهل بعد اإجراء التحليل الإح�ضائي حتديد م�ضتوى الإ�ضتجابة الو�ضطية Median level, اأو 
م�ضتوى الإ�ضتجابة لـ50% من تعداد الع�ضرية املعاملة, وكذا ميكن معرفة م�ضتويات الإ�ضتجابة لـ%90,%99 
من تعداد الع�ضرية. وت�ضتخدم اجلرعة الو�ضطية اأو Median Lethal Dose (MLD) اأوLD50 للتعبري عن 
اجلرعة الكافية لقتل50% من اأفراد الع�ضرية املعاملة, كما ت�ضتخدم اإخت�ضارات LD95-LD90 للتعبري 
عن م�ضتوى اجلرعة الكايف لقتل90%,95% من اأفراد الع�ضرية املعاملة على الرتتيب. كما يف�ضل اأحياناً 
اإ�ضتخدام اإخت�ضارLC50 مع معظم طرق املعاملة للتعبري عن الرتكيز الكايف لقتل50% من الأفراد, بينما 
ي�ضلح تعبريLD50 عند التاأكد من و�ضول الكمية املعلومة من املبيد اإىل احل�ضرة املعاملة )ت�ضلح يف جتارب 

احلقن والتغذية املحدودة(. 
كما    ,LT50وهو الأفراد,  من  لقتل%50  الكايف  التعري�ص  زمن  عن  للتعبري  اآخر  اإ�ضطلح  وهناك 

ي�ضتخدم ا�ضطلح K50 للتعبري عن اجلرعة الكافية لإحداث ال�ضدمة لن�ضف عدد الأفراد املعاملة. 
اأما اإ�ضطلح ED50, فهو يعرب عن اجلرعة املوؤثرة على ن�ضف تعداد املجموع احل�ضري املعامل. 

من  معني  نوع  لتحمل  الكمية  الإ�ضتجابة  مدى  عن  املميتة  الو�ضطية  اجلرعة  اإ�ضطلح  ويعرب 
اأو �ضللة معينة حل�ضرة ما حتت ظروف معينة. وهى �ضمة بيولوچية حمددة تعتمد على  احل�ضرات 
بع�ص ال�ضفات الف�ضيولوچية والت�ضــريحية للح�ضــرة. وكلما زادت قيمة اجلرعة الو�ضــطية املميتة, دل 

ذلك على اإنخفا�ص
الن�ضبية  الكفاءة  معيار  باإ�ضتخدم  ما  اآفة  �ضد  بينها  فيما  املبيدات  تقارن  ولذا  املبيد,  �ضمية  م�ضتوى 
Relative Potency, اأو دليل ال�ضمية Toxicity index وتعتمد اأ�ضا�ضاً على مقارنة اجلرعات الو�ضطية 

املميتة بع�ضها ببع�ص. 
 Time as a dosage variable  2. 3– ال�قت كعامل م�ؤثر على اجلرعة

يف بع�ص اأنواع نظم الت�ضمم غري املبا�ضر قد يكون للموت علقة خطية مع زمن التعر�ص, اأو تركيز املبيد 
يف البيئة, ولذا فاإن م�ضتوى تركيز املبيد قد يتبادل مع زمن التعري�ص لإحداث التاأثري الناجت. ومبعنى اآخر.. 
ميكن اأن يحل اأحدهما حمل الأخر لإظهار هذه العلقة اخلطية. وميكن التعبري عن هذه العلقة باملعادلة 

C × t = K الآتية: 
حيث اإن C = الرتكيز, T = الزمن, K = معدل املوت. 

وت�ضلح هذه املعادلة الب�ضيطة فى جتارب التدخني, واإختبار يرقات احل�ضرات املائية, اأو عند تعري�ص 
احل�ضرات ملتبقي املبيد. وتظهر هذه املعادلة اإختلف ن�ضب املوت مع زمن التعري�ص عند م�ضتوى واحد 
املبيد يف  اإختبارات مقاومة احل�ضرة لفعل  العلقة فى  الإ�ضتفادة من هذه  املبيد. وميكن  من تركيز 
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حدود الرتكيز القيا�ضي مع تغري زمن التعري�ص. وفى هذه احلالة يعامل تركيز واحد بدًل من عدة 
تركيزات. ول�ضوء احلظ فاإن هذه املعادلة توقعنا فى خطاأين: 

مقيا�ص  هو  والأول  احلياة.  وفرتة  التعري�ص  زمن  بني  وا�ضح  حتديد  هناك  يكون  اأن  : يجب  الأول 
للجرعة, اأما الثاين, فهو مقيا�ص للتاأثري. وفى هذه املعادلة يحدث تداخل بني املقيا�ضني. 

الثاين: اإذا عر�ضت جمموعة متتالية من الأفراد لأزمنة خمتلفة, فاإن النتائج املتح�ضل عليها تكون 
م�ضتقلة, ول ميكن الربط بينهما, ولكن عند اإجراء امللحظات املتتالية على نف�ص املجموعة 

من الأفراد, فاإن اأى ملحظة ترتبط اإح�ضائياً مع امللحظة التى ت�ضبقها. 
ولذا ل ميكن اإ�ضتخدام هذه العلقة الب�ضيطة اإل يف مدى حمدود من الزمن والرتكيز. اأما   
اإذا كان املطلوب نتائج اأكرث دقة فيلزم اأن يوؤخذ فى الإعتبار اأن اأحد هذه املتغريات �ضوف يوؤثر 

اأكرث من الآخر. وميكن التعبري عن ذلك على النحو التايل:  
حيث اإن n = ثابت. 

واإذا اأجريت الدرا�ضة على فرتات تعري�ص طويلة, فاإن هناك جزءاً ب�ضيطاً من املبيد ل يحدث 
اأى فعل �ضام نتيجة لقدرة احل�ضرة على التخل�ص منه, ويطلق عليه Co, وعليه تكون املعادلة 

توجد  حيث  املحدودة,  غري  للرتكيزات  م�ضاو  الزمن  مقيا�ص  من  �ضغري  جزء  يوجد  ل  ونظرياً 
الرتكيز حمدوداً, وحينما يعرب  اإذا كان  املنحنى, وخا�ضة  �ضعوبة عملية فى حتديد هذا اجلزء من 
عن زمن احلياة مع زمن التعري�ص للدللة على الزمن بعد تراكم اجلرعة ال�ضامة وقبل ظهور الفعل 

ال�ضام. ميكن التعبري عن معادلة )اجلرعة– الزمن( على النحو التايل:  

Determination of the critical toxic effect 2. 4– تقدير التاأثري ال�سام احلرج

تظهر احل�ضرات املعاملة بكميات خمتلفة من املادة ال�ضامة م�ضتويات خمتلفة من الت�ضمم ترتاوح 
وهناك  واملوت.  الكامل  الإنهيار  اإىل   Trivial temporary effects ال�ضعيفة  املوؤقتة  التاأثريات  بني  ما 
 – Moribund معايري كثرية لتقدير نتائج التقييم احليوي, منها عدم التاأثر– التاأثر– الإحت�ضار
املوت. ويوؤدى التداخل بني هذه املعايري اإىل �ضعوبة اإجراء املقارنات الإح�ضائية. ومن املف�ضل اإختيار 

اإحدى هذه الإ�ضتجابات, وتقدر بناء عليها اجلرعة اأو الوقت اللزم لإحداث هذه الإ�ضتجابة.  
ونظراً لأن املبيدات احل�ضرية توؤدى اإىل موت احل�ضرة, لذا يف�ضل اإختيار اإ�ضتجابة املوت للدللة 
يف  وا�ضحة  غري  املوت  فيها  يحدث  التي  النقطة  اأن  جند  احلظ  ول�ضوء  املبيد.  وكفاءة  تاأثري  على 
تعر�ضها لفرتات  بعد  ال�ضفاء  الراقية, حيث ميكن للأخري  باحليوانات  باملقارنة  الأرجل,  مف�ضليات 
طويلة من الت�ضمم, كما ميكنها اأن تبقى يف حالة اإحت�ضار ملدة طويلة قبل املوت. وعموماً.. فاإن الأنواع 

C n  × t  = K

 (C- Co) × (t-to) = K

(C- Co) × (t-to) = K
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الن�ضيطـة من احل�ضرات تت�ضـابه اإىل حد كبري مع احليوانات الراقية يف اإمكانية حتديد النقطة التي 
يحدث فيها املوت, فمثًل احل�ضـرات الكاملة من البعو�ص ت�ضبح جافة وه�ضة بعد موتها بيوم اأو يومني, 

كما تتحلل يرقات البعو�ص وقت موتها. 
يجب عمل بع�ص امللحظات الأولية على اأى تفاعل بني ال�ضم واحل�ضرة, وعلى التفاعلت التى تظهر 
على فرتات خمتلفة من التعر�ص لل�ضم, وذلك قبل حتديد الوقت اللزم والكايف لتقدير ن�ضبة الإبادة, 
خا�ضة عند اإجراء مقارنة بني اأنواع خمتلفة من احل�ضرات اأو ال�ضموم. فاإذا قورن مبيد �ضريع التاأثري 
مع مبيد بطيء التاأثري يلحظ اأن النتائج املتح�ضل عليها تختلف متاماً تبعاً للوقت املختار لتقدير 
الأثر ال�ضام. وقد اأجرى العامل Beard عام1949بع�ص الطرق البيانية لإي�ضاح العلقة بني املتغريات 
الثلثة, وهى اجلرعة واجلزء املتاأثر من الع�ضرية )ن�ضبة املوت( والوقت بعد املعاملة. واأظهرت النتائج 
اأن التغريات تظهر وا�ضحة, خا�ضة عند الرتكيزات العالية من املبيد, ولذا يتغري ميل وموقع منحنى 
مببيدات  املعاملة  بعد  التغريات  تاأثري احلرارة على  عام1957   Mclntosh ناق�ص  كما  واملوت.  اجلرعة 
املجموع  من  املتاأثر  اجلزء  فاإن  عامة  وكقاعدة  الواحد.  من املبيد  خمتلفة  م�ضتح�ضرات  اأو  خمتلفة 
اإىل درجة الثبات تدريجياً مع مرور الوقت. ويطلق على نقطة الثبات  احل�ضري )ن�ضبة املوت( ي�ضل 
اأن يتم تقدير ن�ضبة الإبادة قبل هذه النقطة. واأحياناً  End point ول يجب  اإ�ضطلح نقطة النهاية 
اإقت�ضاداً  وذلك  املعاملة,  من  ق�ضرية  زمنية  فرتة  وبعد  ميكن,  ما  باأ�ضرع  املوت  ن�ضبة  تقدير  يف�ضل 
وب�ضكل  احل�ضري.  املبيد  خلف  اأخرى  عوامل  لتداخل  نتيجة  املوت  حدوث  فر�ضة  ولتقليل  للوقت, 
عام تعترب فرتة24 �ضاعة من املعاملة هي الفرتة التى يتم بعدها تقدير الأثر ال�ضام ملعظم املبيدات 

احل�ضرية.
  

رابعًا: الطرق الإح�سائية لعر�س نتائج التقييم احلي�ى  
 Normal & Cumulative frequency curve املنحنى التكراري املعتدل اأو املتجمع

عند القيام بتنفيذ جتربة بغر�ص احل�ضول على الفرق يف ن�ضبة الأفراد التي تقتل بني كل تركيزين 
متتالني يلزم احل�ضول على عدد من املجموعات احل�ضرية التي تت�ضف بالتماثل, بحيث ت�ضاوى عدد 
الرتكيزات املختربة, ثم يتم ح�ضاب الفرق يف ن�ضبة الأفراد التي تقتل من كل جمموعة, مع رفع تركيز 
املبيد الذي تتعر�ص له كل جمموعة, حيث اإن تعري�ص الأفراد التى تنجو من تركيز معني من املبيد 
الزيادة  له من قبل لن ميثل احلقيقة عند قيا�ص معدل  الذى عر�ضت  اأكرب من الرتكيز  اإىل تركيز 
الفرد  اإ�ضعاف  اإىل  توؤدى  قاتلة  غري  جرعات  اأو  لرتكيزات  الع�ضرية  اأفراد  تعري�ص  لأن  املوت,  ن�ضبة  فى 
املعر�ص, بحيث يقتل برتكيزات اأقل من الرتكيزات القاتلة لها حتى لو مل تتعر�ص للمبيد من قبل. 
Frequency curve الذي ميثل الفرق يف الإ�ضتجابة  ويكون املنحنى املتح�ضل عليه هو املنحنى التكراري 

للرتكيزات املتزايدة من املبيد. 
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واإذا متيزت الأفراد املعاملة باملبيد ب�ضفة التماثل التام )التجان�ص100%(, وهذا نظرى, بحيث ل 
يقتل منها اأى فرد حتى تركيز)ن(, وبزيادة الرتكيز وحدة واحدة )ن+1(, فاإنها تقتل جميعاً, وعليه.. 
اأننا نح�ضل على  الفرق م�ضاوياً �ضفراً. ومعنى ذلك  اأخرى )ن+2( يكون  فاإنه بزيادة الرتكيز وحدة 
خط راأ�ضي مواز للمحور ال�ضادي, وعلى بعد معني من املحور ال�ضيني. وفى هذه احلالة ل ميكن ر�ضم 

منحنى من هذه العلقة كما يف �ضكل )1-2(. 

�سكل )2-1( العالقة بني تركيز املبيد وم�ست�ى الإ�ستجابة ل�ساللة ح�سرية تتميز بالتماثل التام

اأما اإذا كانت الأفراد تتميز بالتماثل التام فى درجة الإ�ضتجابة, بحيث تتاأثر بدرجة واحدة وثابتة 
عند كل الرتكيزات ال�ضامة من املبيد )اإفرتا�ص نظري ل يحدث فى الطبيعة(, فاإننا بذلك نح�ضل 
على خط اأفقى مواز للمحور ال�ضينى, وعلى اإرتفاع معني ثابت من املحور ال�ضادي. وفى هذه احلالة ل 

ميكن اأي�ضاً ر�ضم منحنى من هذه العلقة كما فى �ضكل )2-2(.  

�سكل )2-2( العالقة بني تركيز املبيد وم�ست�ى الإ�ستجابة ل�ساللة ح�سرية تتميز بالتماثل التام
Normal frequency curve 1- املنحنى التكرارى املعتدل

ل ميكن احل�ضول على اأفراد متماثلة متاماً, حيث اأن املثالني ال�ضابق عر�ضهما عبارة عن اإفرتا�ص 
نظري بحت, ول وجود لهما يف الطبيعة. وعادة يختلف م�ضتوى اإ�ضتجابة الأفراد لرتكيز معني من 
املبيد, بحيث اإنه عند ر�ضم العلقة بيانياً بني الفرق يف الن�ضبة املئوية للأفراد امليتة, وتركيز املبيد, 
وتو�ضيل النقط ببع�ضها نح�ضل على منحنى تكراري معتدل . ويلحظ اأن لهذا املنحنى نهاية عظمى 
يف منت�ضفه, ثم يقرتب املنحنى من جانبي هذه النهاية ب�ضكل مت�ضاو من اجلانبني, اأى اأنه منحنى 
متماثل �ضكل )2-3( ويلحظ متاثل غالبية الأفراد فى م�ضتوى اإ�ضتجابتها حول املتو�ضط احل�ضابي 
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ملجموعة من القيم )م(. ولو قدرنا الإنحراف املعياري لهذه القيم )δ(, فاإننا نلحظ اأن68,27% من 
كما  واحدة,  معياري  اإنحراف  وحدة  وهى  ع(,   + )م  ع(,  )م-  القيمتني  بني  تنح�ضر  املجموعة  اأفراد 
نلحظ اأن 95,45% من اأفراد املجموعة تنح�ضر بني )م- 2ع(, )م + 2ع(, وبالتبعية نلحظ اأن %99,73 

من اأفراد املجموعتني تنح�ضر بني )م- 3ع(, )م + 3ع(.  
Leptokurtis frequency curve 2- املنحنى التكراري املدبب

وهو منحنى تكراري متماثل, ولكنه يتميز باأنه اأكرث اإختناقاً فى منطقة الو�ضط باملقارنة باملنحنى 
التكراري املعتدل, كما تتميز قمته باأنها اأكرث اإرتفاعاً واأكرث �ضيقاً من املعتدل. وهذا يعنى وجود ن�ضبة 

اأكرب من الأفراد متماثلة فى اإ�ضتجابتها ملدى �ضيق من تركيز املبيد حول املتو�ضط احل�ضابي. 

�سكل )2-3( : املنحنى التكرارى املعتدل

Platykurtis frequency curve 3- املنحنى التكراري املفلطح
وهو منحنى تكراري متماثل, ولكنه يتميز باأنه اأكرث اإت�ضاعاً يف منطقة الو�شط باملقارنة باملنحنى التكراري املعتدل، 
كما تتمـيز قمته باأنها اأكرث اإت�شاعًا من املعتدل. ويعنى هذا اأن معظم االأفراد ت�شتجيب للرتكيزات املختلفة يف مدى 

وا�شع حول املتو�شط احل�شابي. 
Skewness  frequency curve 4- املنحنى التكراري ذو اللت�اء

وهو منحنى تكراري اأقل متاثاًل من املنحنى املعتدل. وي�شمى عدم التماثل باالإلتواء �شكل )2-4(، وهذا اإما اأن يكون:  
 Positive skewness  4. 1 اإلت�اء م�جب

اأى يطول ذيل املنحنى جهة اليمني، ويرجع ذلك اإىل زيادة ن�شبة االأفراد االأكرث ح�شا�شية للمبيد يف هذه املجموعة. 
 Negative skewness 4. 2 اإلت�اء �سالب

اأى يطول ذيل املنحنى جهة الي�شار، وذلك نتيجة لزيادة ن�شبة االأفراد االأكرث ح�شا�شية للمبيد يف هذه املجموعة.   
Cumulative frequency curve 5- املنحنى التكرارى املتجمع

عند حماولة ر�شم العالقة بني تركيز املبيد والن�شبة املئوية الكلية لالإبادة )الفرق فى ن�شبة االأفراد امليتة بني 
كل تركيزين متتاليني يجمع على امليت من الرتكيز االأقل( نح�شل فى النهاية على املنحنى التكراري املتجمع، 

وهو منحنى غري متماثل �شـبيه بحرف C، اأو ما يطلق عليه منحنى ال�شيجمويد Sigmoid curve �شكل )5-2(. 
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�سكل )2-4( : اأ�سكال املنحنيات التكرارية

�سكل )2-5( : املنحنى التكرارى املتجمع عندما ميثل املح�ر ال�سينى وحدات الرتكيز

ومتثل املنطقة )اأ( جزءاً اأ�ضفل املنحنى يحتاج لزيادة فى الرتكيز حتى يظهر م�ضتوى وا�ضح من 
ثبات ن�ضبى لدرجة الإ�ضتجابة حتى مع  املنحنى, وفى هذا اجلزء يحدث  اآخر اأعلى  الإ�ضتجابة, وجزءاً 
اأى زيادة-  زيادة الرتكيز.اأما املنطقة )ب(, فهي ت�ضمل معظم اأفراد الع�ضرية. وتتميز هذه املنطقة باأن 

ولو طفيفة
- يف تركيز املبيد تعقبها زيادة م�ضطردة يف الن�ضبة املئوية للإبادة. وهذه املنطقة مهمة علمياً. وميثل 

اجلدول )2-1( مثال عددي لتحديد نوعى املنحنيني: التكراري املعتدل, والتكراري املتجمع. 
ويختلف �ضكل منحنى التوزيع التكراري املتجمع باإختلف تكوين جمموعة الأفراد املختربة من 
حيث ن�ضبة الأفراد احل�ضا�ضة, ون�ضبة الأفراد املقاومة للمبيد امل�ضتخدم. ومتثل قمة املنحنى التكراري 
املعتدل اأو اجلزء امل�ضتقيم من املنحنى التكراري املتجمع )املنطقة ب( اأكرب جمموعة من الأفراد التي 
اأفراد  اإ�ضتجابتها للمبيد, اأى تكون هذه املنطقة حول الرتكيز الكايف لقتل50% من  تتماثل يف درجة 
املجموعة املعر�ضة للمبيد, وبذلك يكون املنحنى اأكرث ح�ضا�ضية للتغري فى الرتكيز حول هذه القيمة. 
وقد يكون هذا هو ال�ضبب فى اإختيار قيمة LD50, اأو LC50 كاأ�ضا�ص للمقارنة فى جتارب التقييم احليوي. 
واأحياناً قد يتطلب الأمر معرفة قيم LD90, اأو LD95 للإ�ضتفادة بها فى التطبيق احلقلي. وتقدير هذه 
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القيمة فى حالة اإ�ضتعمال املنحنى التكراري املتجمع يكون على وجه التقريب, كما ي�ضعب تقدير ميل 
املنحنى, اأو تقدير ن�ضبة الأفراد التي تقتل برتكيزات مل ت�ضتعمل فى التجربة, ولذا لبد من حتويل 

 .Regression Line منحنى ال�ضيجمويد اإىل خط م�ضتقيم, اأو ما يطلق عليه خط الإنحدار
جدول )2-1( : اأمثلة عددية للمنحيات التكرارية .

تركيزين الرتكيز  كل  بني  امليتة  الأفراد  ن�سبة  يف  الفرق 
املعتدل  التكراري  منحنى  يف  )ي�ستعمل  متتاليني 

اأو ما ت�سمى مراكز الفئات(

امليتة  لالأفراد  الكلية  الن�سبة 
التكراري  منحنى  يف  )ي�ستعمل 

املتجمع(
�ضفر�ضفر�ضفر

122
279
31625
42146
51864
61579
71190
8696
9399

101100

حت�يل منحنى الإبادة اإىل خط م�ستقيم 

املبيد,  تركيز  لوغارتيم  مع  طردياً  تتنا�ضب  للمبيدات  احل�ضرات  اإ�ضتجابة  درجة  اأن  املعروف  من 
اأن م�ضتوى  اإىل  اأ�ضار  الذي   ”Weber-Fecher فخرن  ويرب–  لقانون”  ولي�ص مع الرتكيز نف�ضه تبعاً 
ح�ضا�ضية اجلهاز الع�ضبي يرتبط بلوغاريتم املنبه. وعند حماولة ر�ضم العلقة بني لوغاريتم الرتكيز 
اأن منحنى ال�ضيجمويد يقرب اإىل اخلط امل�ضتقيم, وذلك لأن التغري  والن�ضبة املئوية للوفاة يلحظ 
على مقيا�ص لوغاريتمى يكون اأبطاأ من املقيا�ص العادي حيث اإن زيادة الرتكيز من10 اإىل100 يوؤدى 
عند  ال�ضيجمويد  منحنى  على  التح�ضني  بع�ص  طراأ  وقد  فقط.  الرتكيز  لوغاريتم  م�ضاعفة  اإىل 
اإ�ضتخدام لوغاريتم الرتكيز, اإل اأن ما يعيبه �ضعوبة اإيجاد درجات الإ�ضتجابة عند الرتكيزات خارج 

النطاق املخترب Exrtapolate �ضكل )6-2(. 

�سكل )2-6(: املنحنى التكرارى املتجمع عندما ميثل املح�ر ال�سينى ل�غاريتم الرتكيز
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مما �ضبق تت�ضح �ضرورة حتويل منحنى ال�ضيجمويد اإىل خط م�ضتقيم. وكما �ضبق الإ�ضارة يف منحنى 
هذه  متثل  حيث  ع,  ع,+  بني–  ما  تقع  للمبيد  الأفراد  معظم  اإ�ضتجابة  فاإن  املعتدل,  التكراري  التوزيع 
الإ�ضتجابة  درجة  بني  العلقة  تظهر  الوقت  امل�ضاحة حواىل68,27% من امل�ضاحة حتت املنحنى, وفى نف�ص 
اإ�ضتجابة معظم الأفراد متثل اجلزء  اأن  S معدل اإىل حد ما, اأى  ولوغاريتم تركيز املبيد على �ضكل حرف 

امل�ضـتقيم من املنحنـى وهى املنطقة )ب(. واإذا ا�ضـتعملت وحدات الإنحراف املعياري لتقدير الإ�ضتجابة, 
اإنحراف معياري �ضتمثل ن�ضبة من الأفراد, وهذه الن�ضبة �ضتزداد حول املتو�ضط, و�ضتقل  فاإن كل وحدة 

فى كل الإجتاهني, اأي اأن اإ�ضـتعمال وحدات الإنحراف املعياري يعادل تركيز اإ�ضتجابة غالبية الأفراد حول 
 Gaddumالقيمة الو�ضطية لرتكيز املبيد, و�ضيحدث �ضد اأو فرد للمنحنى, بحيث ي�ضبح م�ضتقيماً. وقد كان

)عام1933( اأول من قام مبحاولة حتويل املنحنى اإىل خط م�ضتقيم, وذلك باإ�ضتعماله لوحدات الإنحراف 
املعياري للتعبري عن الن�ضبة املئوية للإ�ضتجابة )ن�ضبة الإبادة(, حيث ر�ضم العلقة بني الإ�ضتجابة معرباً 

عنها بوحدات الإنحراف املعياري, ولوغاريتم تركيز املبيد, وبذلك ح�ضل على خط م�ضتقيم, �ضكل )7-2(.

�سكل )2-7(: خط ل�غاريتم الرتكيز ون�سبة امل�ت ، واملعرب عنها ب�حدات الإنحراف املعياري

وقد وجد اأن وحدات الإنحراف املعياري اإما اأن تكون �ضالبة, اأو ت�ضاوى �ضفراً, اأو تكون موجبة. ومن 
قيم  جلميع  العدد5  باإ�ضافة   )1953( عام   Bliss قام  ولذا  �ضالبة,  اإ�ضتجابة  درجة  توجد  ل  اأنه  البديهي 
وحدات  اأ�ضم  املعدلة  القيم  هذه  على  واأطلق  موجبة,  قيم  اإىل  جميعها  حتولت  وبذا  املعياري,  الإنحراف 
الإ�ضتجابة  درجات  متثل  التي  العلقة  ر�ضم  وعند   .Probit الربوبيت  اأو   ,Probability unit الإحتمال 
مقيا�ص  على  والرتكيزات  بروبيت,  مقيا�ص  على  الإ�ضتجابة  ن�ضب  تو�ضع  املبيد  من  متزايدة  لرتكيزات 
اأو ما يطلق عليه خط لوغاريتم  اأو خط الإنحدار,  لوغاريتمى. وتظهر العلقة يف �ضورة خط م�ضـتقيم 

اجلرعة– الإحتمال Log- dose- Probit Line اأو Ld-p Line. �ضكل )8-2(.  

Ld- p Line سكل )2-8(: خط ل�غاريتم اجلرعة – الإحتمال�
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ولت�ضهيل ر�ضم هذا اخلط مت حتويل جداول ن�ضب الوفاة اإىل وحدات اإحتمال )جدول2-2(, وتل 
 Log- بروبيت  لوغاريتم-  باأوراق  ت�ضمى  اأفقي  مقيا�ص لوغاريتمي  ذات  بيانية  اأوراق  وبيع  طبع  ذلك 
propit papers, وفيها يق�ضم املحور ال�ضينى اإىل وحدات لوغاريتمية واملحور ال�ضادى اإىل وحدات بروبيت 
من جهة, والن�ضبة املئوية للإبادة من اجلهة الأخرى )جدول2-2(. حتى ميكن ر�ضد نتائج الإختبارات 
للإ�ضتجابة  املئوية  للن�ضبة  املقابلة  الربوبيت  وحدات  ح�ضاب  دون  الأوراق,  هذه  مثل  على  مبا�ضرة 

)الإبادة(. وهذا الورق مق�ضم اإىل دورات عادة تكون ثلث.
طرق ر�سم خط الإنحدار الذى ميثل منحنى ال�سمية. 

Straight Line is Fitted by eye 1- ر�سم اخلط بالعني املجردة

بغالبية  , وير�ضم خط مير  النقاط  الطريقة على اخلربة والنظر, حيث يتم توقيع  تعتمد هذه 
يف  تقع  التي  النقط  لأن  نظراً   , اإبادة  ن�ضبة%20,%80  بني  املنطقة  يف  تقع  التي  تلك  وخا�ضة  النقط, 
اأكرب من الأفراد, باملقارنة بتلك التي تقع يف م�ضتوى اأقل من20%, اأو اأعلى  هذه املنطقة متثل عدداً 
من80%. والقيم امل�ضتخرجة من هذا اخلط غالباً ما تكون متقاربة اإىل حد كبري من النتائج املتح�ضل 
عليها بالتحليل الإح�ضائي. واإذا تعذر ر�ضم اخلط لقلة الرتكيزات املختربة, اأو لبعد النقط على اخلط 
امل�ضتقيم, يلجاأ اإىل اإحدى الطرق الإح�ضائية املعروفة, واأهمها طريقة املربعات ال�ضغرى )�ضكل9-2( 

جدول )2-2( : حت�يل الن�سب املئ�ية لالإبادة اإىل وحدات بروبيت.

9876543210% Kill

3.663.593.523.453.363.253.212.952.6700
4.124.084.054.013.963.923.873.823.773.7210
4.454.424.394.364.334.294.264.234.194.1620
4.724.694.674.644.614.594.564.534.504.4830
4.974.954.924.904.874.854.824.804.774.7540
5.235.205.185.155.135.105.085.055.035.0050
5.505.475.445.415.395.365.335.315.285.2560
5.815.775.745.715.675.645.615.585.555.5270
6.236.186.136.086.045.995.955.925.885.8480
7.337.056.886.756.646.556.486.416.346.28790

�سكل )2-9(: ر�سم خط   ال�سمية بالعني املجردة
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Statistical methods 2- الطرق الإح�سائية
	Least Square method 2. 1 طريقة املربعات ال�سغرى

تعتمد هذه الطريقة على إعتبار الخط الذي يطابق النقط أحسن مطابقة هو الخط الذي يكون مجموع 
مربعات اإنحراف                                     النقط عنه اأ�ضغر ما ميكن, اأي يف نهايته ال�ضغرى. ويتم 

باإ�ضتعمال معادلة اخلط امل�ضتقيم.
Y = قيمة الإ�ضتجابة املتوقعة بالربوبيت

 Σ Y = ثابت, وهو اجلزء املقطوع من املحور ال�ضادي, ويكافئ عددياً متو�ضط الإ�ضتجابة =Ῡ
                N

 b = ميل اخلط اأو معامل الإنحدار

X = لوغاريتم الرتكيز
    -

)Σ Y(    متو�ضط لوغاريتم الرتكيز = x
 N                                                           

الربوبيت  لقيم  واملقابلة   )Calculated )احل�ضابية  للموت  املئوية  الن�ضب  على  احل�ضول  يتم  ثم 
الناجتة. ومتثل ن�ضب املوت مبا�ضرة على ورق لوغاريتمي, وبهذا ميكن احل�ضول على خط م�ضتقيم. 

	Weighting Points		2. 2 طريقة النقط املرجحة

 Confidence or الثقة  ال�ضابقة. ويتم يف هذه الطريقة تقدير حدود  اأكرث دقة من  وهى طريقة 
اأو  ي�ضاف  ( فرقاً  النقط, بحيث يكون لكل نقطة على اخلط )LD50 مثًل  Fiducial Limits جلميع 
يطرح من القيمة الأ�ضا�ضية لتكون احلدود الدنيا والق�ضوى يف هذه املنطقة )+( )�ضـكل2-10(. ويعنى 
ذلك اأن اأى قيمة ملبيد تنح�ضر يف نف�ص احلدود تعنى اأن هذا املبيد ل يختلف معنوياً عن الآخر, فمثًل اإذا 
كانت قيمةLD50 ملبيد هـو0,5432±3,0, فاإن هذا يعنى اأن احلد الأدنى للقيمة هو 2,4568, واحلد الأق�ضى 
هو3,5432. واإذا كانت قيمة LD50 ملبيد اآخر3,1254, فهذا يعنى عدم وجود فروق معنوية بني املبيدين.

�سكل )2-10(: خط �سمية ي��سح طريقة النقط املرجحة.

Y = Ῡ + b (x - x)
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خام�سًا: الع�امل امل�ؤثرة على التقييم احلي�ي  
احليوي,  التقييم  يف  عليها  املتح�ضل  النتائج  على  كبري  تاأثري  ذات  العوامل  من  جمموعة  هناك 

وبالتايل توؤثر على قيمتي LD50 وميل اخلط. ومن اأهم هذه العوامل: 
 Intrinsic Factors )1( : ع�امل متعلقة بالآفة )داخلية( 

 Treated pest 1. 1- ن�ع الآفة املختربة

يرجع اإختلف ح�ضا�ضية الأنواع جتاه املبيدات الكيميائية اإىل الإختلف فى الرتكيب الت�ضريحي اأو 
النظم الف�ضيولوچية للآفة جمال الإختبار, حيث توؤدى هذه الإختلفات اإىل تفاوت قدرة الآفــة على 
التقاط املبيد ونفاذيته, واإختلف قدرة الأن�ضـجة على حتليل هذه املركبات, ومدى اإتاحة الفر�ضة لها 
Busvine )عام1971( اإىل املثال التايل ليو�ضح اإختلف ح�ضا�ضية  اأ�ضار  حتى حتدث الأثر ال�ضام. وقد 
احلرير  دودة  اأن  النتائج  وتظهر  ملبيد الروتينون )انظر جدول3-2(.  حر�ضفية الأجنحة  يرقات  بع�ص 
دودة  باملقارنة بريقات  قمياً,  الروتينون مبعدل حوايل2000 مرة عند معاملتها  ملبيد  اأكرث ح�ضا�ضية 

ورق القطن, كما اأنها اأكرث ح�ضا�ضية للمبيد مبعدل160مرة, باملقارنة بدودة اللوز القرنفلية.  
جدول )2-3( ح�سا�سية بع�س يرقات حر�سفية الأجنحة ملبيد الروتين�ن

قيمة LD 50احل�سرة
مللجم / جم

دودة احلرير 
دودة اللوز القرنفلية 

دودة ورق القطن 

0,003
0,49
5,0

 Treated strain 1. 2  ال�ساللت  املختربة

اأم  ح�ضا�ضة,  اأكانت  �ضواء  ال�ضللة,  لختلف  تبعاً  اإ�ضتجابته  فى  الواحد  النوع  ح�ضا�ضية  تختلف 
ميل  يتغري  كما  والعك�ص �ضحيح,   ,LD50 قيمة  اإرتفعت  املقاومة,  م�ضتوى  زاد  وكلما  للمبيد.  مقاومة 

اخلط مع تغري م�ضتوى املقاومة, وذلك تبعاً لدرجة التماثل بني اأفراد ال�ضللة كما �ضبق الذكر. 
Stage specificity & age 1. 3- العمر والط�ر

اأو اجلرعة  يزداد حتمل الآفة للمبيد بتقدم العمر يف الطور الواحد, ولكن عند ح�ضاب الرتكيز 
فى  الأعمار ثابت  بع�ص  حتمل  اأن  جند  اجل�ضم(  وزن  من  اأ�ضا�ص وحدة الوزن )ميكروجرام/جم  على 
الطور الواحد )حتمل الطور الريقى من العمر الثاين اإىل ال�ضاد�ص ثابت يف دودة ورق القطن(. وزيادة 
م�ضتوى التحمل مع تقدم العمر تعترب زيادة غري حقيقية, فهى ترجع اإىل زيادة وزن الريقة. وتزداد 
ح�ضا�ضية الريقة للمبيد اأثناء الإن�ضلخ. وقد يرجع اإىل التغريات الف�ضيولوچية واملورفولوچية التي 

حتدث للجليد اأثناء الإن�ضلخ. 
كما يختلف حتمل النوع الواحد باإختلف الطور, فمثًل فى احل�ضرات ذات التطور الكامل يلحظ 
اأن الأطوار ال�ضاكنة )البي�ضة والعذراء( تكون اأكرث حتمًل من الأطوار املتحركة الن�ضطة )الريقات 
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واحل�ضرات الكاملة( وقد ل تظهر هذه الفروق م�ضتوى التحمل يف احل�ضرات ذات التطور الناق�ص اأو 
عدمية التطور. 

كما يختلف حتمل الطور الكامل باإختلف العمر, فمثًل تكون الذبابة املنزلية اأكرث ح�ضا�ضية فى 
بداية الطور, ثم يزداد حتملها للمبيد بتقدم العمر, وبعد ذلك ينخف�ص م�ضتوى حتملها وت�ضبح اأكرث 
ح�ضا�ضية, فقد وجد اأن تركيز الـ د.د. ت الذى يقتل 92% من الذباب املنزيل يف بداية خروج احل�ضرة 

الكاملة من العذراء يقتل 65% فقط من الذباب املنزيل عمر11 يوماً. 
ويلزم اأن يوؤخذ يف الإعتبار عند التطبيق احلقلي اإختيار التوقيت املنا�ضب للمكافحة, وهو وجود 
ملئمة  الأطوار  اأكرث  يعترب  الريقى الأول  العمر  فاإن  وعموماً..  ح�ضا�ضية.  الأكرث  والطور  العمر 
للمكافحة, بينما حتتاج الأعمار املتقدمة جرعات عالية جداً من املبيد, بالإ�ضافة اإىل عدم اإمكان منع 
ال�ضرر النا�ضئ منها, كما اأن متبقيات املبيدات ت�ضتمر فرتة طويلة  وبرتكيز عال, الأمر الذي يوؤدى 

اإىل حدوث نتائج عك�ضية على البيئة والأعداء احليوية.  
Sex  1. 4- اجلن�س

تختلف الذكور والإناث يف م�ضتوى حتملها للمبيدات. وغالباً ما تكون ذكور احل�ضرات اأكرث ح�ضا�ضية 
التاأثري,  باقي  اأما  حجمها,  كرب  اإىل  للمبيدات  الإناث  حتمل  يف  الزيادة  من  جزء  ويرجع  الإناث  من 
الإناث  فاإن  اجل�ضم,  وزن  اإىل  ون�ضبت  اإذا �ضححت اجلرعة  وعموماً..  الإناث  ف�ضيولوچى  اإىل  فريجع 
غالباً ما يكون حتملها اأكرب. ويلحظ اأنه اإذا اإ�ضتخدم الذكور والإناث معاً يف الإختبار فاإن خط ال�ضمية 
عند  التجان�ص  مدى  لإنخفا�ص  وذلك  واحد.  جن�ص  باإختيار  ينتج  الذى  ذلك  عن  ميًل  اأقل  �ضيكون 
معاملة اجلن�ضني معاً, باملقارنة مبعاملة جن�ص واحد. وعموماً.. يف�ضل يف اإختبارات التقييم احليوي اأن 

تكون الع�ضرية املختربة ممثلة متاما من كل جن�ص )الن�ضبة اجلن�ضية 1:1(.
Size 1. 5- احلجم

من املعروف اأنه كلما زاد وزن احل�ضرة اإحتاجت اإىل كمية اأكرب من املبيد, حتى يتم قتلها, والعك�ص 
�ضحيح. والواقع اأن اجلرعة املو�ضى بها يجب اأن تكون اأ�ضعاف اجلرعة القاتلة على اأ�ضا�ص اإنخفا�ص 
م�ضتوى نفاذ املبيد فى احل�ضرة حتت ظروف احلقل, واحتمال زيادة متثيل املبيد اإىل مركب غري �ضام, 

وانخفا�ص الكمية من املبيد التى ت�ضل اإىل مكان التاأثري. 
 Extrinsic Factors  )2(: ع�امل متعلقة بالبيئة املحيطة )خارجية( 

 Temperature 2. 1- احلرارة
تتاأثر الكثري من النظم الف�ضيولوچية بدرجة احلرارة املحيطة بالآفة, كما تتاأثر مظاهر فعل املبيد 
على النظـام احليوي بدرجة احلـرارة ال�ضائدة. وقد اأظهـرت الدرا�ضات مـدى تاأثري درجة احلرارة التى 
تربى عليها احل�ضرات قبل الإختبار )قبل املعاملة(, اأو درجة احلرارة اأثناء وبعد املعاملة على م�ضتوى 

اإ�ضتجابة الآفة للمبيد املعامل. ويرجع تاأثري احلرارة اإىل واحد اأو اأكرث من العوامل الآتية: 
* تاأثري درجة احلرارة على ف�ضيولوچيا احل�ضرة, فكلما كانت درجة احلرارة منا�ضبة, متكنت احل�ضرة 

من حتمل تركيزات كبرية من املبيد دون اأن تقتل. 



- 35 - 35 

التقييم التوك�ضيكولوجى للمبيدات احل�ضرية

* تاأثري درجة احلرارة على النظم الإنزميية امل�ضئولة عن تن�ضيط اأو هدم املبيد داخل ج�ضم احل�ضرة 
* تاأثري درجة احلرارة على طبيعة وخوا�ص املبيد الذي تتعر�ص له احل�ضرة.

* تاأثري درجة احلرارة على ن�ضاط احل�ضرة, وبالتايل على مقدار ما تلتقطه من املبيد, وذلك فى حالة 
اإختبار متبقيات املبيدات. 

 Pre- treatment temperature 2. 1. 1 -  تاأثري حرارة ما قبل املعاملة
�ضلوكها,  يف  طبيعية  احل�ضرات  فيها  تكون  التي  احلرارة  درجات  نطاق  فى  احلرارة  درجة  توؤثر 
فاحل�ضرات التى تربى على درجات احلرارة غري املنا�ضبة )العالية اأو املنخف�ضة( تكون اأ�ضغر يف احلجم 
ن�ضبياً من تلك املرباة حتت درجات حرارة منوذجية. ويوؤدى �ضغر احلجم والوزن اإىل تغري يف م�ضتوى 
ح�ضا�ضية احل�ضرة للمبيد. وقد وجد اأن حتمل ال�ضر�ضور الأمريكي للـ د. د. ت وغريه من م�ضابهاته 
يزداد عند الرتبية على درجة حرارة منخف�ضة. وقد يرجع ذلك اإىل تاأثري احلرارة على دهون اجل�ضم, 
حيث ي�ضبح الدهن يف �ضورة غري م�ضبعة على درجة احلرارة املنخف�ضة, وبذا تكون له قدرة ذوبان 
عن منطقة  بعيداً  الدهنية  الأن�ضجة  تخزينها يف  م�ضتوى  اإرتفاع  اإىل  ذلك  ويوؤدى  للمبيدات.  عالية 

التاأثري, وبالتايل يرتفع م�ضتوى حتمل احل�ضرة.  
Temperature of testing  2. 1. 2-  درجة حرارة الإختبار

توؤثر درجة احلرارة اأثناء الإختبار على �ضرعة اإنت�ضار املبيد واإمت�ضا�ضه وتطايره, كما اأنها توؤثر 
معظم  مثل  املرتفعة,  احلرارة  درجة  على  �ضمية  اأكرث  مبيدات  وهناك  الت�ضمم.  اأعرا�ص  �ضرعة  على 
املبيدات الفو�ضفورية, ومركبات ال�ضيكلودايني, والكاربامات. ويطلق على هذه املبيدات اأنها ذات معامل 
حراري موجب Positive temperature coefficient, كما اأن هناك جمموعة من املبيدات تزداد �ضميتها 
على درجة احلرارة املنخف�ضة, مثل الـ د. د. ت, ومعظم البريثرويدات املخلقة, ويطلق عليها اأنها ذات 
ن�ضاط  زيادة  ذلك هو  �ضبب  اأن  ويعتقد   .  Negative temperature coefficient �ضالب  معامل حرارى 
الإنزميات الهادمة لهذه املبيدات على درجة احلرارة املرتفعة, واإنخفا�ص ن�ضاطها على درجة احلرارة 

املنخف�ضة, مما يزيد من �ضميتها. 
وعموماً.. فاإن درجة احلرارة املختارة فى جتارب التقييم احليوي يلزم اأن تكون م�ضاوية لدرجة 

حرارة البيئة عند مكافحة احل�ضرة فى احلقل �ضكل )11-2(.

�سكل )2-11(: تاأثري درجة احلرارة على كفاءة املبيد الإبادية
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Post-treatment temperature (Ptt)  2. 1. 3-  تاأثري حرارة ما بعد املعاملة
ال�ضم  التخل�ص من  التى مل تقتل قد تنجح فى  اأن احل�ضرات  باملبيد احل�ضري جند  املعاملة  بعد 
اأو  للمبيد,  البيوكيميائى  بالهدم  اأو  بالإفراز,  التخل�ص  عملية  وتتم  متاماً,  وت�ضفى  باآخر,  اأو  ب�ضكل 
بالإنت�ضار. وتزداد فر�ضة ال�ضفاء مع رفع درجة احلرارة, وعلى العك�ص من ذلك.. فاإن لدرجة حرارة ما 
بعد املعاملة تاأثري على فقد املاء, ونق�ص خمزون الغذاء. ويزداد هذا التاأثري فى وجود املبيد احل�ضري, 

الأمر الذي قد يتيح زيادة ن�ضبة املوت.  
 Humidity 2. 2 -  الرط�بة

املبيد  لفعل  احل�ضرة  ح�ضا�ضية  م�ضتوى  على  اجلو  رطوبة  تاأثري  عن  املتاحة  املعلومات  مازالت 
اأهمية  املبيد عن  �ضمية  وتاأثريها على  اأهمية درجة احلرارة  الكيميائي غري كافية. وعموماً.. تفوق 
تاأثري  التقييم احليوى. وقد لوحظت زيادة  اإختبارات  تاأثريها على  الرطوبة بكثري, وذلك فى  ن�ضبة 
اإرتفاع  يوؤدى  كما  الرطوبة,  درجة  بزيادة  ال�ضدئية  الدقيق  د. ت. على خناف�ص  د.  الـ  خملفات مبيد 
ن�ضبة الرطوبة اإىل خف�ص �ضمية مبيد الـ د.د.ت �ضد الذباب املنزىل. ويلحظ فى احلقل تقلب ن�ضبة 
الرطوبة اإىل حد كبري, وتلعب دوراً هاماً فى حياة الريقات احلديثة حلر�ضفية الأجنحة, حيث حتتاج 
يرقات ديدان اللوز احلديثة الفق�ص اإىل م�ضتوى رطوبة مرتفع, لذا تفق�ص دائماً يف ال�ضباح الباكر, 
الريقات.  اإىل موت عدد كبري من  توؤدى  املعمل  املنخف�ضة فى  الرطوبة  الرتبية حتت ظروف  بينما 
الرطوبة  ن�ضبة  فى  التحكم  وميكن  اإقت�ضادياً.  مكلفة  عملية  املعمل  داخل  الرطوبة  ثبات  ويعترب 

باإ�ضتخدام املجففات الزجاجية, والتى حتتوى على حماليل م�ضبعة من اأملح منا�ضبة. 
 Food Supply  )2. 3 -  الغذاء )الإمداد الغذائى

ترتبى عليه  الذي  الغذاء  ويوؤثر  باملبيدات.  للتاأثر  قابلية احل�ضرات  الغذاء على مدى  اأنواع  توؤثر 
احل�ضرات من حيث النوع والكمية على حجم وقوة ودرجة حتمل احل�ضرات لفعل املبيدات, وعليه.. فاإن 
التغذية اجليدة للح�ضرة تعطى حجماً اأكرب وقدرة اأعلى على متثيل املبيد, مما يزيد من درجة حتمل 
احل�ضرة لفعله, كما وجد اأن اإختلف الطعام يحدث تفاوتاً فى حتمل الأفراد. وتختلف درجة التحمل 
وعموماً..  ن�ضبياً  لو تركت �ضائمة دون غذاء لفرتة طويلة  املعاملة, عنها  اإذا غذيت احل�ضرات عقب 

تف�ضل تغذية احل�ضرات بعد املعاملة خلف�ص معدل املوت الطبيعي. 
 Illumination 2. 4 -  ال�س�ء

على  مبا�ضرة  توؤثر  قد  وهذه  احل�ضرات,  من  عديد  ن�ضاط  م�ضتوى  على  ال�ضوء  كثافة  توؤثر 
مدى التحمل لفعل املبيد وكذا على م�ضتوى التمثيل وقد يوؤثر بطريق غري مبا�ضر على مقدار ما 
اأكرث ح�ضا�ضية للتاأثري مبخلفات الـ د.  تلتقطه احل�ضرة من املبيد. وقد وجد اأن الذباب املنزىل يكون 
بالنهار, حيث  املنزيل  الذباب  ن�ضاط  اإىل  ذلك  اأكرث منه يف الظلم, ويرجع  الإ�ضاءة  د. ت فى وجود 
اللوز  دودة  حل�ضرة  احليوي  التقييم  اإختبارات  وجترى  )الإظلم(.  بالليل  باملقارنة  الإ�ضاءة,  توجد 
Diparopsis castanea العمر الريقى الأول من ال�ضاعة 5-10 بعد منت�ضف الليل, حيث يتم فى هذه 

الفرتة فق�ص البي�ص. 
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 Population density 2. 5 -  معدل التزاحم

اأثناء  التزاحم  يوؤدى  للمبيد, حيث  احل�ضرة  على مدى حتمل  مبا�ضر  تاأثري غري  له   معدل التزاحم 
الرتبية اإىل �ضغر حجم احل�ضرات, كما تتميز مبعدل اأكرب يف الن�ضاط, وفى زيادة م�ضتوى التمثيل الغذائي, 
ح�ضرة  حتمل  اإزدياد  لوحظ  فقد  ذلك..  من  العك�ص  وعلى  للمبيد.  احل�ضرة  حتمل  معدل  يقل  وبالتايل 

Sitophilus granaries لغاز ثانى كربتيور الكربون مع زيادة معدل تزاحمها. وهناك بع�ص احل�ضرات, مثل 
يرقات Heliothis, تتمتع بخا�ضية الإفرتا�ص, لذا يلزم اأن تربى وتعامل يف �ضورة فردية. وعموماً.. يجب اأن 

يكون عدد الأفراد املعر�ص ل�ضطح ما ثابتاً فى كل معاملة.  
 )3(: ع�امل متعلقة باملبيد وطريقة التقييم     

 Type of pesticide 3. 1-  ن�ع املبيد

تتباين �ضـمية املبيدات املختلفة للنوع الواحد من احل�ضرات, وبالتاىل تختلف قيمLD50 وامليل الناجت, 
فى  احل�ضرات  لتماثل  وذلك  ال�ضمية,  ال�ضديدة  املبيدات  حالة  فى  ال�ضمية  خط  ميل  يزداد  وعادة 
ا�ضتجابتها للمبيد ال�ضديد ال�ضمية وكلما اإزدادت �ضمية املبيد, اإنخف�ضت قيمة LD50. وكثرياً ما تتوازى 
خطوط ال�ضمية, اأى تتماثل فى امليل عند اإختبار جمموعة من املبيدات ذات طريقة الفعل املت�ضابهة 

واإختلف ميل خطوط ال�ضمية قد يعنى اإختلف طريقة تاأثري املبيد على احل�ضرة. 
 Type of Solvent 3. 2-  ن�ع املذيب

تنخف�ص قيمة LD50 كلما كان املذيب يعمل على زيادة ما تلتقطه احل�ضرة من املبيد. ويزيد مذيب 
الأ�ضيتون من �ضمية الرتكيزات املنخف�ضة عند معاملة املبيد قمياً, بينما يقلل من تاأثري الرتكيزات 
ن�ضبة �ضغرية منه داخل ج�ضم  اإل  املبيد, فل متت�ص  ي�ضمح برت�ضيب  الأ�ضيتون  املرتفعة, وذلك لأن 
احل�ضرة, وبذا ترتفع قيمة LD50 , ويقل ميل اخلط. اأما الزيوت املعدنية التى ت�ضاعد على اإنت�ضار املبيد 

وتوزيعه, فاإنها تخف�ص من قيمة LD50, وبالتايل تقلل من م�ضتوى مقاومة احل�ضرة املعاملة للمبيد.  
 Expression of pesticide concentration 3. 3-  التعبري عن تركيز املبيد

 Ug/( مبيد لكل ح�ضرة )Ug يقا�ص تركيز املبيد كما �ضبق الذكر, بوحدات, مثل جاما )ميكروجرام
insect(, اأو ميكروجرام مبيد لكل وحدة من وزن احل�ضرة )Ug/ gm. Body weight(, اأو جزء يف املليون 
ppm, اأو كن�ضبة مئوية )%( وتبعاً لذلك... تختلف قيم LD50 الناجتة. ول يوؤثر متييز الرتكيز على 

ميل اخلط, لأن التمييز يوؤثر على جميع الرتكيزات بن�ضبة ثابتة. 
 Method of application 3. 4-  طريقة املعاملة

تقل قيمة LD50, ويزداد ميل اخلط باإتباع الطرق ال�ضديدة التاأثري مثل احلقن. وقد تقل الفروق 
يف الإ�ضتجابة بني جمموعة من احل�ضرات عند حقن املبيد فيها داخلياً. ويكون ميل خط ال�ضمية اأكرب 
عند تعري�ص خناف�ص الدقيق للبريثرم بطريقة الر�ص , عنه عند تعري�ص احل�ضرات ملتبقي املبيد على 

ورق الرت�ضيح . ويرجع ذلك اإىل اإختلف كمية املبيد التي ت�ضل اإىل مواقع التاأثري يف احل�ضرة.  



- 38 - 38 

�ضمية املبيدات احل�ضرية

Length of exposure period 3. 5 -  ط�ل فرتة التعري�س
كلما طالت فرتة التعري�ص لرتكيز معني من املبيد زادت �ضمية نف�ص هذا الرتكيز من املبيد, وبالتايل تقل 
قيمة LD50, ويوؤثر طول فرتة التعري�ص للمبيد على درجة مقاومة �ضللة ما عند مقارنتها ب�ضللة اأخرى, فل 
يظهر الفرق وا�ضحاً فى قيم LD50, ل�ضللتني عندما يكون التعر�ص لفرتة ق�ضرية, بينما يظهر هذا الفرق 
اإطالة الفرتة, حيث ل تتحمل الأفراد احل�ضا�ضة التعر�ص للرتكيز لفرتة طويلة, بينما تتمكن  بو�ضوح مع 

الأفراد املقاومة من الإ�ضتمرار فى حتمله.
حتى  اخلط  ميل  ويزداد   ,LD50قيمة وتنخف�ص  التعري�ص,  فرتة  بطول  املوت  ن�ضبة  وعموماً..تزداد 

م�ضتوى معني تثبت عنده هذه القيم.
Period until counting 3. 6-  الفرتة من املعاملة حتى تقدير الإبادة

ترتفع ن�ضبة الإبادة كلما طالت الفرتة من وقت معاملة احل�ضرة باملبيد حتى تقدير ن�ضبة الإبادة, 
وذلك حتى فرتة معينة ل تزداد فيها ن�ضبة املوت, وذلك لأن جميع الأفراد املنتظر قتلها بهذا الرتكيز 
من املبيد تكون قد قتلت فعًل, فاإذا مت عد امليت بعد �ضاعتني تكون ن�ضبة الوفاة اأقل من تلك املتح�ضل 
عليها بعد 24�ضاعة مثل. ويختلف طول الفرتة التى يثبت بعدها عدد احل�ضرات امليتة باإختلف نوع 
احل�ضرة ونوع املبيد. وكلما طالت الفرتة من التعري�ص حتى ح�ضاب النتائج يظهر املبيد اأكرث �ضمية, 

فتنخف�ص قيمة LD50، ويزداد ميل اخلط, وذلك حتى فرتة معينة تثبت بعدها هذه القيم.  
الع�امل ال�اجب مراعاتها عند اإجراء اإختبارات التقييم احلي�ى

عند تقدير م�ضتوى اإ�ضتجابة جمموعة من اأفراد نوع معني من احل�ضرات جتاه مبيد ما يلزم اأن 
يوؤخذ فى الإعتبار العوامل الآتية:

على  توؤثر  التي  احلقيقية  واجلرعة  امل�ضتعمل  املبيد  تركيز  بني  ثابتة  علقة  هناك  تكون  اأن  يجب   *
احل�ضرة 

* يلزم توخى الدقة فى اإختيار املذيب املنا�ضب, وعمل حماليل املبيدات. 
* يراعى تقدير ن�ضبة الإبادة بدقة متناهية, فقد ت�ضتعيد احل�ضرات ن�ضاطها بعد اأن يعتقد اأنها ماتت 

بالرتكيز امل�ضتعمل من املبيد.  
* زيادة عدد احل�ضرات املعاملة قدر الإمكان, حتى يكون متثيل الع�ضرية املختربة حقيقياً. 

* يجب اإختيار طريقة املعاملة املنا�ضبة وال�ضهلة, بحيث ميكن اإجراوؤها عدة مرات. 
ا�ضتعملت  اإذا  الإختبار, هذا..  فى  امل�ضتعملة  ح�ضا�ضية الطريقة  اإزدات  خط ال�ضمية  ميل  اأرتفع  كلما   *
لإختيار  واحدة  معاملة  طريقة  اإ�ضتعملت  اإذا  اأما  الإختبار.  ح�ضا�ضية  لتقدير  متماثلة  ح�ضرات 
جماميع توحد طريقة املعاملة اإذا كان الغر�ص تقدير درجة ح�ضا�ضية اأو مقاومة جمموعات خمتلفة 

من احل�ضرات لفعل مبيد ما.  
م�ضتوى  قيا�ص  يكون  اأن  يف�ضل  احل�ضا�ضة,  بال�ضللة  باملقارنة  حقلية  �ضللة  م�ضتوى  قيا�ص  عند   *

ال�ضللة احل�ضا�ضة مع كل اإختبار حتى تكون املقارنة اأقرب للحقيقة.  
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خ�ا�س خط ال�سمية 
لكي يكون خط ال�ضمية م�ضتقيماً لبد من توفر �ضرطني اأ�ضا�ضيني هما: 

• الأفراد 	 تكون  واأن  املعتدل,  التكراري  باملنحنى  متثل  اأى  طبيعياً؛  الأفراد  ح�ضا�ضية  توزيع  يكون  اأن 
املختربة ممثلة حتت الإختبار متثيًل حقيقياً. واإذا كان هناك اإختـلف وا�ضح بني الأفراد يف درجة 
اإ�ضتجابتهم للمبيد املعامل, كاأن تكون العينة املختربة تابعة ملجموعتني خمتلفتني من الع�ضائر, 

فاإن العلقة ل ميكن اأن متثل خط, بل متثل مبنحنى. 
• قدر 	 ثابتة  لها  تعر�ضت  التي  الكلية  الكمية  اإىل  احل�ضرة  ج�ضم  يدخل  الذي  املبيد  ن�ضبة  تكون  اأن 

الإمكان, وذلك يف حدود الرتكيزات امل�ضتعملة. وميكن التعبري عن ذلك باملعادلة الآتية: 
اجلرعة من املبيد التي تدخل ج�ضم احل�ضرة= ثابت× كمية املبيد التي تتعر�ص له احل�ضرة. ويتغري    
اأخذ عامل حجم ووزن احل�ضرة يف الإعتبار, حيث  البع�ص  املتبقيات. ويرى  الثابت بتغري طريقة 
ال�ضطح  م�ضاحة  اأن  حيث  اأو خارجياً  داخلياً  املعر�ص من احل�ضرة  ال�ضطح  مب�ضاحة  الوزن  يرتبط 
املعر�ص من احل�ضرة للمبيد=  وزن احل�ضرة * 2  , ثم تعدل اجلرعة املتو�ضطة للموت LD50, بحيث

   1                                                                               

وقد اأقرتح Bliss عام 1936 تعديل قيمة LD50 كما يلي: 
LD50 = ثابت× )وزن احل�ضرة(, حيث اإن هـ = دالة وزن ج�ضم احل�ضرة = 1.5.  

دللت خط ال�سمية 
لقتل50% من - 1 الكايف  الرتكيز  اأو  LC50, وهى اجلرعة   ,LD50 قيمة  تقدير  ال�ضمية يف  يفيد خط 

الأفراد املعر�ضة له, كذلك قد يعرب عنه باإ�ضطلح )Effective dose LD50(. وهذه القيمة هامة 
جداً يف تقدير درجة ح�ضا�ضية ال�ضللة املختربة, كما تفيد يف مقارنة �ضمية جمموعة خمتلفة من 
اأو مقارنة ح�ضا�ضية �ضللت خمتلفة ملبيد معني. وعند  املركبات على نوع معني من احل�ضرات, 
تقييم كفاءة جمموعة من املبيدات �ضد اآفة ما حت�ضب قيمة دليل ال�ضمية Toxicity index وفقاً 

ملعادلة )Sun عام1950( على النحو التايل: 

اأقل  LD50( درجة100, وتاأخذ املبيدات احل�ضرية درجات  اأ�ضغر قيمة  اأف�ضل مبيد )له  اإعطاء  مع 
من 100 بالن�ضـبة لقيم LD50 لها/ كما ميكن مقارنة كفــاءة املبيـدات احل�ضـرية بع�ضها ببع�ص بتقدير 
الكفاءة الن�ضبية Relative potency, ويعرب عنه بعدد مرات Folds كفاءة املركب, باملقارنة باأقل مركب 

 : ) LC50 يحدث تاأثرياً �ضاماً )اأعلى قيمة فى

وزن احل�شرة= LD50 × م�شاحة ال�شطح املعر�ص .

   دليل ال�شمية =  قيمة LD50 الأكرث املبيدات املختربة كفاءة 100×
قيمة LC50 للمبيد االآخر
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واملثال التاىل يوضح مقياس دليل السمية والكفاءة النسبية شكل )12-2(

�سكل )2-12(: دللت خط ال�سمية والكفاءة الن�سبية للمبيد

كانت - 2 وكلما  للمبيد.  اإ�ضتجابتها  حيث  من  املختربة  الأفراد  متاثل  درجة  معرفة  يف  امليل  يفيد 
وكان  زاد ميل اخلط,  للمبيد,  اأو مقاومتها  Homogenous فى ح�ضا�ضيتها  اأكرث متاثًل  الأفراد 
اأكرث اإنحداراً Steepness. وكلما كانت الأفراد اأقل متاثًل فى اإ�ضتجابتها للمبيد, قل ميل اخلط, 
Flatness. وميل اخلط مهم جداً فى معرفة موقف ال�ضللة من حيث درجة  اأفقية  اأكرث  وكان 
ومتاثل  واملقاومة.  الفائق  التحمل  بني  والتفرقة   , املقاومة  بظهور  والتنبوؤ  للمبيد,  مقاومتها 
ال�ضام. وميكن معرفة مدى ميل اخلط بح�ضاب  ميل اخلطوط يدل على متاثل طريقة الفعل 
وكلما قلت القيمة الناجتة, دل ذلك على زيادة ميل اخلط والعك�ص �ضحيح.            ن�ضبة   

   
�ساد�سًا : بع�س العالقات واملتغريات املرتبطة بخط�ط ال�سمية

 1- احل�س�ل على �ساللة مقاومة ملبيد ما عن طريق ال�سغط الإنتخابى	
Insecticide selection pressure	

ميكن حتت الظروف املعملية التو�ضل اإىل �ضللة مقاومة ملبيد ما معلومة درجة مقاومتها, كما 
ميكن يف نف�ص الوقت درا�ضة تطور ومنو ظاهرة املقاومة Development of resistance. وتتطلب هذه 
ال�ضللة  هذه  Susceptible strain. ناأخذ جمموعة من اأفراد  قيا�ضية )ح�ضا�ضة(  �ضللة  الدرا�ضة وجود 
ونعر�ضها جلرعات ت�ضبب املوت بن�ضبة30% من الأفراد )LD30(, اإختريت هذه اجلرعة حتى ل تتعر�ص 

الكفاءة الن�شبية =  قيمة LC50 الأقل املبيدات املختربة كفاءة  = ... مرة 
قيمة LC50 للمبيد االآخر  

LC90
LC50
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ال�ضللة ل�ضغط اإنتخابى قا�ص عند تعري�ضها مثًل LD90, الأمر الذي قد يوؤدى اإىل تدهور ال�ضللة, ثم 
يعر�ص اجليل الأول لنف�ص اجلرعة, ويقا�ص م�ضتوى املقاومة, وترتك الأفراد احلية للتزاوج. ويعر�ص 
لعدة  وهكذا  للتزاوج,  الأفراد احلية  م�ضتوى املقاومة, وترتك  ويقا�ص  لنف�ص اجلرعة,  الثاين  اجليل 

اأجيال حتى ن�ضل اإىل م�ضتوى املقاومة �ضكل )13-2(. 
واملثال املب�ضط التايل يو�ضح ذلك. 

)ال�ضللة ح�ضا�ضة(   1 =  LD50 F1   =  F1 اجليل الأول
 LD50 s.s.                                

)حتمل طبيعي(    2 =  LD50 F2  =  F2 اجليل الثاين
LD50 s.s.                                 

)حتمل فائــق(   2,9 =  LD50 F3  =  F3 اجليل الثالث
LD50 s.s.                                  

)حتمل فائــق(   6,5 =  LD50 F4  =  F4 اجليل الرابع
LD50 s.s.                                  

اجليل اخلام�صLD50 F5  = F5  = 10,0 )اأو اأكرث مقاومة(
LD50 s.s.                                    

مقاوماً  منها  والقليل  ح�ضا�ضاً,  اأفرادها  معظم  يكون  باملبيد  ح�ضرية  جمموعة  اأى  معاملة  وقبل 
الن�ضبة قد تتاح لها فر�ضة الدخول فى الإختبار, وحتى لو دخلت, فهي ل  )ل يزيد عن1%(. وهذه 
 LD50 توؤثر على النتيجة. ويظهر التماثل فى نتيجة اختبار ال�ضللة كما لو كانت ح�ضا�ضة, وبذا تكون
منخف�ضة, وميل اخلط �ضديد الإنحدار )موؤ�ضر مل�ضتوى احل�ضا�ضية املرتفع(. وبتكرار ا�ضتعمال املبيد 
املقاومة, فتزداد ن�ضبة الأخرية فى املجتمع,  الأفراد  تتاأثر  الأفراد احل�ضا�ضة, بينما ل  يقتل عدد من 
باإ�ضتمرار التعري�ص للمبيد احل�ضري. وينطبق ذلك  املرتفع  املقاومة  اإىل م�ضتوى  وهكذا حتى ن�ضل 
الإنتخابى حتت  بال�ضغط  عليها  فى الطبيعة, اأو التى مت احل�ضول  التى ظهرت  املقاومة  على حالت 
اأفرادها مقاوم فى الطبيعة, وذلك لأنه  ظروف املعمل. وحتى الآن مل ن�ضل اإىل وجود �ضللة جميع 
ل ميكن الإ�ضتمرار فى اإ�ضتخدام املبيد عندما تظهر ن�ضبة كبرية من الأفراد املقاومة لهذا املبيد, بل 
يتم ا�ضتبداله مببيد اآخر. واإذا فر�ص اأن ا�ضتمر اإ�ضتعمال املبيد, فاإن ن�ضبة من الأفراد تتفادى الر�ص اأو 
تهرب منه اإىل منطقة اأخرى )التجنب Avoidance(, كما اأن ح�ضرات ح�ضا�ضة من مناطق جماورة غري 

مر�ضو�ضة باملبيد قد تنتقل اإىل املناطق املر�ضو�ضة وتختلط باحل�ضرات هناك. 
ويف�ضر ذلك باأن املقاومة ترجع اإىل وجود چني اأو چينات خا�ضة باملقاومة, حيث اأن اإ�ضتعمال املبيد 
يقتل ن�ضبة من الأفراد احل�ضا�ضة كل جيل وتزداد ن�ضبة هذه الچينات بني الأفراد املتبقية. وكلما زاد 
عدد چينات املقاومة يف تركيب الفرد الوراثي, اأزداد م�ضتوى مقاومته للمبيد. ومع اإ�ضتمرار ال�ضغط 
اأق�ضى درجة من عدم  �ضللة على  اإىل  حتى ن�ضل  اخلط  ميل  وينخف�ص   ,LD50 قيمة  تزداد  الإنتخابى 
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التماثل, ثم ياأخذ امليل يف الإزدياد مرة ثانية مع زيادة متاثل اأفراد ال�ضللة )كما هو وا�ضح يف ال�ضكل 
 )14-2

�سكل )2-13(: من� وتط�ر مقاومة ح�سرة جتاه مبيد معني مع تعر�سها ل�سغط اإنتخابى بجرعة حتت مميتة 
لعدة اأجيال متعاقبة 

�سكل )2-14(: خط�ط ال�سمية الناجتة اأثناء �سغط اإنتخابى مببيد ما لتك�ين �ساللة مقاومة للمبيد – لحظ 
اإختالف ميل اخلط 

 Reversion of resistance	2- فى حالة اإنعكا�س املقاومة

تزداد قيمة LD50, ويتغري ميل اخلط تبعاً مل�ضتوى املقاومة التى ت�ضل اإليها ال�ضللة. وعند توقف 
اإنعكا�ص املقاومة, اأى اأن ما يحدث خلط ال�ضمية هو عك�ص ما  ا�ضتخدام املبيد يحدث ما يطلق عليه 
يظهر فى حالة تكوين �ضللة مقاومة للمبيد, حيث يتحرك اخلط من اليمني اإىل ال�ضمال؛ اأى اإجتاه 
ال�ضللة  تكوين  عند  يحدث  ما  بعك�ص  اخلط,  ميل  ويتغري   ,LD50 قيمة  املنخف�ضة, فتقل  الرتكيزات 

املقاومة �ضكل )15-2(. 

�سكل )2-15(: خط�ط ال�سمية تبني التحرك من املقاومة اإىل اإنعكا�س املقاومة والعك�س.
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3- اإذا مل ي�جد بال�ساللة احل�سا�سة اأى فرد مقاوم اأو ذى حتمل فائق 

اإذا كان لدينا2100 ح�ضرة من نوع ما – عر�ص منها100 فرد للإختبار, ور�ضمنا خط ال�ضمية فاإن 
اخلط الناجت هو )اأ(. واإذا عر�ضنا الألفي ح�ضرة الباقية لرتكيز كاف لقتل50% من الأفراد يتبقى1000 
فرد اأكرث حتمًل للمبيد. وباإعادة الإختبار عليها بغر�ص اأن اإ�ضتعمال املبيد فى الإختبار الأول لن يوؤثر 
على نتيجة الإختبار الثاين )افرتا�ص نظري غري �ضحيح عملياً(, فاإن خط ال�ضمية �ضيكون كاخلط 
)ب(, حيث ل ترتفع درجة حتمل الأفراد ذوى القدرة الأكرب على حتمل املبيد, فى حني تكون ن�ضبة 

الأفراد الأكرث ح�ضا�ضية قد نق�ضت.
4- اإذا وجدت بال�ساللة ن�سبة �سئيلة من الأفراد ذوى التحمل الفائق

مع اإ�ضتمرار ال�ضغط الإنتخابى باملبيد تزداد ن�ضبة الأفراد ذوى التحمل الفائق. وفى النهاية ي�ضبح 
اجلميع ذوى حتمل فائق, وتزداد قيمة LD50 , من2-9 اأمثال ) اأقل من ع�ضرة اأمثال, والتى متثل بداية 

املقاومة, ويكون ميل اخلط )ج( مماثًل ملا كان عليه فى حالة ال�ضللة احل�ضا�ضة �ضكل )16-2(. 

�سكل )2-16(: خط ال�سمية لل�ساللة احل�سا�سة وال�ساللة التى بها ن�سبة قليلة ذات حتمل فائق .
5- اإذا كانت الأفراد املختربة خليطًا من اأفراد ح�سا�سة واأخرى مقاومة

الإ�ضتجابة  ودرجة  املبيد  تركيز  لوغاريتم  بني  خطية  علقة  على  حت�ضل  لكي  ذكره  �ضبق  كما 
بالربوبيت يلزم اأن متتاز الع�ضرية ب�ضفة التماثل الن�ضبي, وهى تتبع فى ذلك منحنى التوزيع املعتدل 
حتتوى  ولكن  املقاومة,  ال�ضديدة  ال�ضللة  وحالة  احل�ضا�ضة  ال�ضللة  حالة  فى  بو�ضوح  يظهر  وهذا 
ال�ضللت املوجودة فى الطبيعة على خليط من اأفراد ح�ضا�ضة واأخرى مقاومة, وذلك نتيجة لإ�ضتعمال 

املبيدات. 
الأفراد  اأن  جند  حيث   ,)17-2( �ضكل  �ضائدة  املقاومة  �ضفة  تكون  اأن  اإما  الع�ضائر  هذه  مثل  وفى 
املختلطة فى تركيبها الوراثي لچني املقاومة متاثل الأفراد املقاومة فى حتملها للمبيد, اأو تكون �ضفة 

املقاومة متنحية, وهى متاثل الأفراد احل�ضا�ضة. 
وهناك راأى خمالف ي�ضري اإىل اأن املقاومة لي�ضت �ضائدة متاماً اأو متنحية متاماً, ولذا.. فاإن الفرد 
الهجني ذا الرتكيب الوراثي املختلط �ضيختلف حتمله اإىل حد ما عن الأفراد احل�ضا�ضة اأو املقاومة. 
وفى هذه احلالة اإذا اأخترب حتمل ع�ضرية خمتلطة من اأفراد ح�ضا�ضة واأخرى هچني, فاإن خط ال�ضمية 
لن يكون م�ضتقيماً , بل �ضينثني عند ن�ضبة الوفاة املقابلة لن�ضبة الأفراد احل�ضا�ضة فى العينة املختربة. 
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وتتكون ه�ضبة �ضكل )2-18(. وفى هذه املنطقة ل توؤدى زيادة تركيز املبيد اإىل زيادة ن�ضبة املوت. واإذا 
وجد اأفراد ح�ضا�ضة واأخرى هجني وثالثة مقاومة, فاإن اخلط �ضينثني مرة اأخرى عند الن�ضبة املقابلة 
اأو  ملجموع ن�ضبة احل�ضا�ص والهجني. وكلما زاد الفرق بني حتمل الأفراد احل�ضا�ضة والأفراد الهجني 

املقاومة, كربت اله�ضبة املمثلة لذلك.  

Complete dominance سكل )2-17(: ال�سيادة التامة�

	Partial dominance	سكل )2-18(: ال�سيادة غري  التامة�

وكمثال ملا �ضبق ما وجد عند درا�ضة حتمل بعو�ص الأنوفيلي�ص للديلدرين. فعند حماولة ر�ضم خط 
م�ضتقيم ميثل الع�ضرية كلها, ف�ضيكون هو اخلط )اأ(, ولكن اإذا ر�ضم اخلط الذى ي�ضل النقط ال�ضبع 
ببع�ضها )ب(, ف�ضيظهر منحنى وبه ه�ضبة عند ن�ضـبة وفاة 79%, فاإذا اأخذت هذه الن�ضبة للدللة على 
تقتل  التي  احل�ضا�ضة  الأفراد  متثل  الأوىل  نقط  الثلث  فاإن   , الع�ضرية  فى  احل�ضا�ضة  الأفراد  ن�ضبة 
بالرتكيزات املنخف�ضة من املبيد, حيث ل توؤدى هذه الرتكيزات اإىل قتل اأى فرد مقاوم. ومتثل هذه 
النقط, كما يظهر يف ال�ضكل )2-19(, حوايل45,64,75% من املجموع الكلى للأفراد احل�ضا�ضة واملقاومة 

معاً.  
وميكن تعديل هذه الن�ضبة على اأ�ضا�ص تعداد الأفراد احل�ضا�ضة فقط كالآتي: 

45% ن�ضبة موت من املجموع الكلى متثل= 45 * 100 =75% تقريباً من الأفراد احل�ضا�ضة فقط.
79                                                                        
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64% ن�ضبة موت من املجموع الكلى متثل= 64 * 100 =81% تقريباً من الأفراد احل�ضا�ضة فقط.
79                                                                        

75% ن�ضبة موت من املجموع الكلى متثل= 75 * 100 = 95% تقريباً من الأفراد احل�ضا�ضة فقط.
79                                                                        

وبهذا ميكن متثيل ن�ضبة املوت فى الأفراد احل�ضا�ضة فقط باخلط )جـ(
وميكن ر�ضم خط ال�ضمية للثلث نقط الأخرية على اأ�ضا�ص اأنها متثل موت كل الأفراد احل�ضا�ضة 
املوت للثلث نقط  املقاومة. وعلى هذا ت�ضحح ن�ضبة  الأفراد  اأخرى من  اإليها ن�ضبة  )79%(, م�ضافاً 
اأ�ضا�ص طرح ن�ضبة الأفراد احل�ضا�ضة من الن�ضبة  اأخرى( على  الأخرية )ابتداء من انثناء اخلط مرة 
الكلية, حتى تتبقى لنا ن�ضبة الأفراد املقاومة, وهى متثل )100-79=21%(, فمثًل النقطة الأوىل بعد 

انثناء اخلط مقابلة ملوت بن�ضبة80% يطرحها من 79%=1%, وهو ميثل 1 * 100 = 5% وفاة من الأفراد
21                                                                                                                

والنقطة الثانية86% من املجتمع الكلى, اأي حوايل7%, وهو ميثل 7 ×100=33% وفاة من الأفراد
 21                                                                                                            

املقاومة, والنقطة الثالثة94% من املجتمع الكلى,املقاومة, والنقطة الثالثة94% من املجتمع الكلى, اأى 
حوايل 15% وهو ميثل  15 * 100=71% وفاة فى الأفراد املقاومة, وبالتايل فاإن خط ال�ضمية

21                                         
 Complete dominance  للأفراد وحدها �ضيكون اخلط )د(.اإذا تكونت ه�ضبة واحدة تكون �ضيادة كاملة للچني

 .Partial dominance of R gene واإذا تكونت اأكرث من ه�ضبة يعترب هذا �ضيادة غري كاملة ,of R gene

�سكل )2-19(: خط�ط ال�سمية ملجم�ع ح�سرى من اإناث بع��س الأن�فيلي�س معر�سة ملبيد الديلدرين 
6- اإذا عر�ست احل�سرات ملبيد م�ساف اإليه عامل من�سط 

العامل املن�ضط هو عبارة عن مادة كيميائية غري �ضامة اإذا اأ�ضيفت للمبيد تزيد من �ضميته. ومن اأمثلة 
املن�ضطات )Sulfoxide- Sesamine Oil- Bucarpolate- Piperonyl butoxide( وقد ترجع طريقة فعل العامل 
املن�ضط اإىل قدرته على زيادة معدل تخلل املبيد اأو تثبيط الإنزمي الهادم للمبيد, اأو زيادة ن�ضبة املبيد الذي 
 Degree of اأو, Synergistic ratio (S.R) )تلتقطه احل�ضرة. وميكن قيا�ص ن�ضبة التن�ضيط )درجة التن�ضيط

synergism, اأو قد ي�ضمى معامل ال�ضمية امل�ضرتكة Cotoxicity Coefficient وفقاً للمعادلة التالية: 
SR     LD50  insecticide alone
LD50   insecticide synergist   
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�سكل )2-20(: التاأثري التن�سيطى والت�سادى للمبيد امل�ساف اإليه عامل من�سط

وهناك معياران يوؤاخذان يف الإعتبار عند تقييم املن�ضطات هما قيمةLD50 وامليل slope (b), حيث تفيد 
اأم ت�ضاداً, فكلما قلت  املن�ضطة للمبيد هل هى حتدث تن�ضيطاً  املادة  اإ�ضافة  قيمةLD50, فى حتديد فعل 
قيمةLD50– كنتيجة لإ�ضافة املادة املن�ضطة- دل هذا على حدوث تن�ضيط, بينما زيادة قيمة LD50, نتيجة 
اإ�ضافة املن�ضط تدل على حدوث الت�ضاد �ضكل )2-20(. اأما امليل, فهو يفيد يف معرفة طريقة تاأثري املن�ضط 
فمثًل اإذا كان العامل املن�ضط يخف�ص من �ضرعة هدم املبيد نتيجة لتثبيط الإنزمي الهادم له, فاإن خط 
ال�ضمية للمبيد واملن�ضط معاً يكون ذا ميل اأكرب من ميل خط املبيد منفرداً, ويرجع ذلك اإىل اأن احل�ضرات 
الأفراد  ت�ضبح  حيث  منفرداً,  املبيد  عن  للمخلوط  لتحملها  بالن�ضبة  جتان�ضاً  اأكرث  اأ�ضبحت  املختربة 
املقاومة للمبيد ن�ضبياً كاحل�ضـرات احل�ضا�ضـة نتيجة تاأثري العامل املن�ضط  فى تثبيط الإنزمي الهادم ملبيد.
اأما اإذا كان العامل املن�ضط يزيد من معدل تخلل املبيد, اأو زيادة ن�ضبة املبيد الذي تلتقطه احل�ضرة, فاإن 
ميل اخلط يف املخلوط يكون موازياً مليل خط املبيد منفرداً. وتف�ضري ذلك اأن عمل املن�ضط هو رفع ن�ضبة 

املبيد الذي تلتقطه احل�ضرة, اأى التعري�ص لرتكيز اأعلى من الرتكيز املبيد منفرداً �ضكل)21-2(. 

املن�ضط يزيد من معدل تخلل املبيد  املن�ضط يعمل على تثبيط النظام الإنزميي 
)امليل مواز فى احلالتني ( الهادم للمبيد اأى يزداد امليل 

)متاثل الأفراد احل�ضا�ضة واملقاومة بتاأثرها للمبيد(

�سكل )2-21(: ميل خط املبيد وعالقته بالن�ساط الإنزميى والتخلل

ملح�ظة :	ميكن من معرفة امليل تقييم فعل املادة املن�ضطة عند اإحداثها لظاهرة الت�ضاد بنف�ص النظام 
ال�ضابق كما هو مو�ضح فى �ضكل )22-2( .  

 Additive واحد �شحيحًا يقال اإن التاأثري اإ�شايف = S. R.  اإذا كان ناجت
 Antagonism اأقل من واحد �شحيًح يقال اإن التاأثري ت�شادي = S. R.  اإذا كان ناجت
 Synergism اأكرث من واحد �شحيًح يقال اإن التاأثري تن�شيطي = S. R.  اإذا كان ناجت
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املن�ضط يعمل على خف�ص تركيز املبيد  املن�ضط يعمل على تن�ضيط النظام الإنزميي 
الذى تلتقطه احل�ضرة )امليل مواز فى احلالتني(. الهادم للمبيد )فعل ت�ضادى(. 

�سكل )2-22(: ميل خط املبيد وعالقته بالن�ساط الإنزميى والتخلل
هل ت�جد عالقة بني ت�ساوى قيم LD50 وطريقة تاأثري املبيد

املركب  لكفاءة  LD50 هى معيار  قيمة  اأن  الاإعتبار  يوؤخذ يف  اأن  ينبغي  ال�ضوؤال  للإجابة على هذا 
فى اإحداث الأثر ال�ضام. اأما طريقة تاأثري املبيد فتحكمها قيمة امليل, فتوازى امليل يعنى ت�ضاوى طريقة 

التاأثري, وعدم توازيه يعنى اإختلف طريقة التاأثري)�ضكل23-2(. 

“ طريقة التاأثري خمتلفة  رغم ت�ضاوى قيم  LD50 طريقة التاأثري واحدة رغم اإختلف قيم “
LD50 فى احلالتني “  فى احلالتني “ 

�سكل )2-23(: العالقة بني قيم اجلرعة القاتلة الن�سفية وطريقة التاأثري.
	Joint action	)7- فى حالة خمل�ط من مبيدين )الفعل امل�سرتك

يفيد امليل فى معرفة طريقة التاأثري, فاإذا كان العامل املقوى Potentiator مبيداً ذا طريقة فعل 
خمتلفة, فاإن ميل اخلطوط يكون خمتلفاً. ويقال على هذه احلالة التاأثري امل�ضتقل للفعل امل�ضرتك 
Independent or dissimilar joint action, اأما اإذا كان العامل املقوى مبيداً اآخر له نف�ص طريقة الفعل, 
التاأثري  احلالة  هذه  على  ويقال  متوازية.  اخلطوط  تكون  اأى  اخلطوط,  فى  واحداً  يكون  امليل  فاإن 

امل�ضابه للفعل امل�ضرتك Dependent or similar joint action . �ضكل )24-2(. 

) التاأثري املت�ضابه للفعل امل�ضرتك(   ) التاأثري امل�ضتقل للفعل امل�ضرتك( 
�سكل )2-24( الفعل امل�سرتك ملخل�ط من مبيدين



- 48 - 48 

�ضمية املبيدات احل�ضرية

وميكن قيا�ص معامل ال�ضمية امل�ضرتكة Cotoxicity Coefficient نتيجة خلط مبيدين معاً مبجموعة 
من القوانني منها: 

 )اأ( معادلة		Johnson		عام 1960
Cotoxicity Coefficient =   Actual toxicity index of mixture    x 100
  Theoretical toxicity index of mixture 

 )بـ( معادلة		Mansour		واآخرين عام 1966
 Cotoxicity  Factor  = Observed mortality (%) – Expected mortality (%)
 Expected mortality (%)

)جـ( معادلة	 Salem		واآخرين عام 1970
Cotoxicity  Factor  = (Actual dose of A in mixture)   + (Actual dose of B in mixture)     x100 
 (Estimated dose of A singly)        (Estimated dose of B singly)

	Selection of an insecticide for field application     8- اإختيار املبيد احل�سري للتطبيق احلقلي
عند اإجراء جتارب التقييم الأوىل للمبيدات احلديثة حتت ظروف املعمل جترى عمليات التحليل 
الإح�ضائي لإ�ضتخراج م�ضتوى �ضمية املبيدات حتت الإختبار. وقد اأ�ضار Sun عام 1966 اإىل وجود علقة 
بني م�ضتوى الكفاءة املعملية للمبيدات واجلرعات اللزمة للتطبيق احلقلي. ومن املعروف اأن الآفة اأكرث 
التطبيق احلقلي يكون  اأو معدل  فاإن اجلرعة احلقلية  الظروف احلقلية, ولذا..  حتمًل للمبيد حتت 
تقريباً حواىل10 اأ�ضعاف قيمة الكفاءة ال�ضمية للمبيد حتت الظروف املعملية. وحتى ميكن التو�ضل اإىل 
 Sun معدل التطبيق يلزم اإجراء العديد من التجارب احلقلية, وهذه عملية مكلفة اإقت�ضادياً. وقد قام
باإجراء التجارب املعملية لتقدير الكفاءة الن�ضبية ملجموعة من املبيدات �ضد عدة اأنواع من الآفات مع 
توحيد طريقة املعاملة, ثم قارنها مع معدلت التطبيق الفعالة لهذه املبيدات حتت الظروف احلقلية, 
والتى ح�ضل عليها من املراجع. ومت متثيل النتائج على ورق لوغاريتمى لدرا�ضة مدى الإرتباط. وقد 

اأظهرت نتائجه اأن خط الإنحدار الذي تقع فيه النقاط املمثلة يظهر العلقة التالية: 
  Log . Y = a + b log. X

حيث اإن x = معدل ال�ضمية فى املعمل
حيث اإن Y = معدل اجلرعة امل�ضتخدمة يف احلقل. 

0,4875 = b 0,0041, وقيمة = a وقد اأو�ضحت النتائج اأن قيمة

اإذا كانت النتيجة + 20 فاأكرث تعترب تقوية  
اإذا كانت النتيجة - 20 اأو اأكرث تعترب ت�ضاد 

اإذا كانت النتيجة ما بني- 20 + 20 تعترب اإ�ضافة

اإذا كانت النتيجة 25%  فاأكرث تعترب تقوية  
اإذا كانت النتيجة - 25 فاأكرث تعترب ت�ضاداً 

اإذا كانت النتيجة ما بني-25%, + 25% تعترب اإ�ضافة
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الآفات.  من  اأنواع  خم�ضة  �ضد  املبيدات  اإ�ضتخدام  معدلت  لتحديد  املعادلة  هذه   Sun طبق  وقد 
واأظهرت النتائج معدلت عالية من الإبادة لهذه الآفات فى احلقل. وميكن تطبيق هذه املعادلة على 

املبيدات احل�ضرية احلديثة حتت نظرية” من اأنبوبة الأختبار اإىل احلقل”. 
الظروف  حتت  املبيد  كفاءة  على  املعملي  التقييم  اإنعكا�ص  مدى  على  العلقة  هذه  �ضلحية  وتعتمد 

احلقلية. 
9- التنب�ؤ بحالة ال�ساللة فى امل�ستقبل   

عند  معني  ملبيد  تعر�ضها  باإ�ضتمرار  ما  ل�ضللة   ,LD50 وقيمة  ال�ضمية  خط  ميل  ملحظة  مع 
مكافحتها فى الطبيعة ميكن معرفة مدى حدوث اأى تغري فى درجة حتمل ال�ضللة للمبيد امل�ضتعمل. 
وميكن اأي�ضاً معرفة �ضبب تغري حتمل ال�ضللة للمبيد, مبعنى اأن يعرف ما اإذا كان التغري راجعاً اإىل 
حتول ال�ضللة من احل�ضا�ضة اإىل التحمل الفائق, اأو نتيجة وجود اأفراد مقاومة حقيقية للمبيد. وفى 
بع�ص الأحيان ميكن ح�ضاب ن�ضبة الأفراد املقاومة اإىل جمموع الأفراد يف الع�ضرية املختربة, فيعرف 

مدى التغري املتوقع حدوثه م�ضتقبًل. 
اإذا قدرت �ضمية مبيدات خمتلفة على نوع من احل�ضرات جمعت من احلقل, وذلك قبل ا�ضتعمال 
هذه املبيدات لأول مرة فى املنطقة, ثم ر�ضم خط ال�ضمية, فاإن ميل اخلط ي�ضاعد على التنبوؤ ب�ضرعة 
تكوين ال�ضللة املقاومة لأي من املبيدات املختربة, فكلما قل ميل خط ال�ضمية, دل ذلك على اإمكانية 
املجموعة من  اأو جتان�ص  اأ�ضرع, حيث ميثل ميل اخلط مدى متاثل  ب�ضكل  املقاومة  ال�ضللة  تكوين 
املقاومة مع  الأفراد  اأى وجود ن�ضبة من  التجان�ص,  امليل يعنى قلة  حيث حتملها للمبيد. وانخفا�ص 
اإذا متاثلت طريقة توريث املقاومة, فاإنه كلما زاد عدد الأفراد املقاومة,  الأفراد احل�ضا�ضة. وبالطبع 
ملبيد ما فى الطبيعة قبل ا�ضتعماله لأول مرة, كان تكوين ال�ضللة املقاومة له اأ�ضرع. وعدم التعرف 
على اأى فرد مقاوم للمبيد ل يعنى اأنه لن تتكون �ضللة مقاومة له, وذلك لأن ن�ضبة جني املقاومة قد 
تكون منخف�ضة يف الع�ضرية, في�ضعب العثور على الفرد املقاوم, ولذلك فاإنه يح�ضن اإجراء الإختبار 
على عدد كبري جداً من الأفراد, واإ�ضتعمال تركيزات مرتفعة من املبيد, حتى ميكن العثور على الأفراد 
املقاومة. وتتوقف �ضرعة تكوين �ضللة مقاومة ملبيد ما على توزيع الچني امل�ضبب للمقاومة, فكلما 
اأ�ضرع ذلك من تكوين ال�ضللة املقاومة. وميكن التنبوؤ بهذه ال�ضرعة بالتحليل الوراثي  زاد توزيعه, 

للع�ضرية قبل اإ�ضتعمال املبيد لأول مرة. 
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اجلزء الثاين
التقييم الت�ك�سيك�ل�جى فى احلي�انات الكبرية

TOXICOLOGICAL EVALUATION IN HIGHER ANIMALS
تختلف عملية التقييم ال�ضمي فى احليوانات الكبرية عن احليوانات الدنيا حيث اأن اأعدادها فئ 
اأو الدفنيا  الدرو�ضوڤل  اآلف من  اإ�ضتخدام  فاإنه من ال�ضهل  �ضبيل املثال  الغالب تكون حمدودة. على 
اإ�ضتخدام  التطبيقية  اأو  الإقت�ضادية  الوجهة  من  املمكن  غري  من  ولكن  واحد  �ضمى  اإختبار  لإجراء 
تقييم  القوار�ص( يف  الفئران وغريها من  ال�ضغرية مثل  الثدييات )حتى احليوانات  عدة مئات من 
اإختبار �ضمى منفرد. ولو اأن عمليات تقدير قيمة LD50 متماثلة حيث يتم احل�ضول على نتائج املوت. 
بدرجة  الدقة عالياً  يكون م�ضتوى  اأن  ال�ضروري  الإختبار جتعل من  الداخلة فى  الأفراد  حمدودية 
الثانية  ال�ضمة  الكبرية.  احليوانات  فى  عليها  املتح�ضل  ال�ضمية  نتائج  من  التاأكد  ميكن  حتى  كبرية 

لإختبارات التوك�ضيكولوچى فى احليوانات الكبرية هي درا�ضة وتقييم الأمان للإن�ضان.  
 Selection of Test Animals		اأوًل : اإختيار حي�انات التجارب

فى  الإختبارات.  نتائج  اإ�ضتقراء  دقة  مدى  فى  كبرية   م�ضكلة  واملجتمعى  الفردى  التباين  ميثل 
اأو  ما  مر�ص  جتاه  احل�ضا�ضية  فى  الوراثية  الإختلفات  وتعترب  احليوان  على  من التجارب  العديد 
اإختلفات  من  اأن%25  اإعتبار  ميكن  وعموماً  ال�ضدد.  هذا  فى  الهامة  الأمور  من  ال�ضامة  املركبات 
  Hurni( اإىل تاأثريات بيئية اأما 75% الباقية فرتجع  اإختلفات وراثية  اإىل  حيوانات التجارب راجعة 
عام 1970(. وقد بنى ذلك على النتائج املتح�ضل عليها من اإختبارات Germ-Free animal tests. ومن 
ملا  Homogenous. وتبعاً  ال�ضروري التو�ضية باإ�ضتخدام تعداد حيوانا يتمتع بالتجان�ص فى الع�ضرية 
اأ�ضار اإليه Hurni عام )1971( هناك نوعان رئي�ضيان من نظم تربية احليوان التى حتقق اأعلى قدر من 

التجان�ص وهما: 
عمل  وتت�ضمن  الأقل  على  جيل  ملدة20  احليوان  �ضللة  تربية  يتم  وفيها   Strict inbreeding *
تزاوجات بني brother X sister اأو بنيParent X offspring. مثل هذا النظام ميكن حتويره بالطفرة 
خلل الإنحراف الوراثي Genetic divergence. وعليه للح�ضول على الثبات فاإن م�ضتعمرة من �ضللة 
حيوانية ما يجب اإكثارها ملدة ل تزيد عن 3-5 اأجيال. بعد ذلك حتدث التغريات الطبيعية فى تركيب 

الچني. بعد ذلك من الأهمية مبكان اإدخال الأزواج من امل�ضتعمرة الأولية. 
* Out breeding وفيها يتم خلط عدد من ال�ضللت الطبيعية Inbred strains وراثياً. هذه اخلطوة 
Heterosis وغريها من التعبريات الوراثية من  توؤكد التباين اأو عدم التجان�ص مع الأخذ فى الإعتبار 
اجليل الثاين املهجن. هذه الطريقة ناجحة فى احل�ضول على خ�ضائ�ص ثابتة لل�ضللت طاملا اأن عدد 

الأفراد التى مت احل�ضول عليها من جيل الآباء فى ال�ضللة الطبيعية عايل. 
يعترب ثبات وقيا�ضية العوامل البيئية من الأمور الهامة. العامل الأكرث اأهمية والذى يوؤثر على 
نتائج اإختبارات ال�ضمية هى احلالة ال�ضحية حليوانات التجارب حيث اأن هناك العديد من الأمرا�ص 
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املوؤثرة على هذه احليوانات. من اأكرث الأمور اأهمية فى تطوير هذا الإجتاه هو اإ�ضتخدام حيوانات خالية 
من املمر�ضات Specific pathogen-Free (SPF) فى الإ�ضتخدامات العلمية. هذه احليوانات تكون خالية 
من الكائنات احلية امل�ضببة للأمرا�ص والطفيليات والتى توجد فى نف�ص النوع )هناك حواىل31,21 

كائن حي م�ضبب للأمرا�ص مت ت�ضجيلها على اجلرذان والفئران منفردة عن Hurni عام1970(. 
�ضمية  على  موؤثرة  اأخرى  عوامل  هناك  الوراثي  تركيبه  وقبول  احليوان  �ضحة  اأهمية  اإىل  بالإ�ضافة 
املبيدات احل�ضرية �ضد احليوانات الكبرية وهى العمر– اجلن�ص– التغذية وكذا ظروف الرتبية الأخرى 
البالغة حتى  الأفراد  اأكرث ح�ضا�ضية عن  الولدة  اأن احليوانات حديثة  املعروف  )Durham عام1969(. من 
بعد ت�ضحيح الإختلفات يف وزن اجل�ضم. وقد يرجع ذلك اإىل اإفتقار الأفراد حديثة الولدة اإىل نظم هدم 
املبيدات احل�ضرية مثل Mixed – function oxidase system حيث يتطور هذا النظام ب�ضرعة بعد الولدة. من 
املمكن اأن توجد عوامل اأخرى هامة مثل الن�ضبة بني حجم اجلهاز الع�ضبي الكلى اإىل وزن اجل�ضم والن�ضبة 
بني معدل تناول الغذاء اإىل وزن اجل�ضم ون�ضبة �ضطح اجل�ضم واحل�ضا�ضية للأمرا�ص. فى حالة احليوانات 
املتقدمة فى العمر يعترب العامل الأخري من الإعتبارات الهامة فى هذا ال�ضدد. مت توثيق اإختلف اجلن�ص 
فى ح�ضا�ضيته لل�ضموم والعقاقري فى الفاأر. عموماً فاإن اإناث الفئران اأكرث ح�ضا�ضية عن الذكور على اأ�ضا�ص 
وحدة الكيلوجرام من الوزن خا�ضة بالن�ضبة للمبيدات احل�ضرية الفو�ضفورية الع�ضوية ولكن هناك عدد 
من املبيدات الكيميائية تكون فيها الذكور اأكرث ح�ضا�ضية من الإناث. فى اأى حالة فاإن قيمة LD50 يجب 
اأن ترتبط بطريقة املعاملة واجلن�ص حتى ت�ضتكمل الروؤية. من الوا�ضح اأن احلالة الغذائية للحيوان تلعب 
دوراً فى ح�ضا�ضيته جتاه الكيميائيات خا�ضة املبيدات احل�ضرية املحبة للدهون. وعموماً فاإن احليوان الذي 

وقد يرجع ذلك  الكيميائية.  للمبيدات  مقاومة  اأكرث  يبدو  الغذاء  فى  يفرط  اأو  املنا�ضبة  الأغذية  يتناول 
املنا�ضب للنظم الإنزميية فى كبد  امل�ضتهدف بالدهون والربوتني واإىل الأداء الوظيفي  الع�ضو  اإىل حماية 

احليوانات نتيجة اأغذية عالية فى املحتوى الربوتينى.  
 Acute Toxicity Data		ثانيَا : نتائج ال�سمية احلادة

عند تقييم اأمان اأى مادة كيميائية �ضامة على احليوانات الكبرية يبدو اأن اخلطوة اأو الهدف الأول 
تقدير اجلرعة احلادة الفمية الن�ضفية LD50 وهى معيار للتعبري عن م�ضتوى �ضمية اأى مادة هو �ضامة.

ميكن تق�ضيم املبيدات تبعاً لقيمة LD50 اإىل 
* فائقة ال�ضمية    Extremely  toxic ) قيمة LD50 1 مللجم/كجم اأو اأقـل(
* عالية ال�ضمية       Highly  toxic ) قيمة LD50 من1-50 مللجم/كجم (

* متو�ضطة ال�ضمية  Moderately  toxic ) قيمة LD50 من50-500 مللجم/كجم(
* �ضعيفة ال�ضمية      Slightly  toxic ) قيمة LD50  من,5- 5 جم/كجم(

Practically nontoxic ) قيمة LD50  من5-10 جم/كجم( * عملياً غري �ضامة  
Relatively  harmless ) اأكرث من10جم/كجم( * ن�ضبياً عدمية ال�ضرر  
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فاإن  LD50  وبالتاىل  قيمة  نتائج  على  قوى  ب�ضكل  توؤثر  ال�ضموم  معاملة  طريقة  اأن  املعروف  من 
ملعاملة  بالن�ضبة  �ضيوعاً  املعاملة  اأكرث طرق  LD50. من  اأن تت�ضمن قيم  املعاملة يجب  و�ضف طريقة 
املبيدات احل�ضرية هى املعاملة عن طريق الفم. وذلك نظراً لأن امل�ضار الفمى قد يكون اأهم م�ضارات 
احليوان  غذاء  مع  املبيد  اإ�ضافة  وهى  الفمية  للمعاملة  طريقتان  هناك  احل�ضرية.  املبيدات  دخول 
والآخر اإ�ضافة املبيد مبا�ضرة خلل اإنبوب اإىل املعدة اأو فى �ضورة كب�ضولت.الطريقة الأوىل اأقل دقة 
فى تقدير الكمية احلقيقية للجرعة الفمية احلادة التى تناولها احليوان. كما اأن هناك م�ضكلة وهى 
املتطاير  املذيب  العملية  هذه  فى  ت�ضتخدم  عموماً  الغذاء.  مع  للمبيد  املتجان�ص  التح�ضري  �ضعوبة 
والتناول  التغذية  عملية  لتحفيز  اأوًل  احليوان  جتويع  العملية  هذه  وتت�ضمن  النباتية  والزيوت 
مع  للمبيد  حاملة  مادة  ت�ضتخدم  اأن  يجب  العملية.  التجارب  فى  احليوان  بتجويع  يو�ضى  ل  ولكن 
الطريقة املبا�ضرة حتى ي�ضبح اأكرث اأهمية. بالن�ضبة لطريقة الأنبوبة املعدية ي�ضتخدم يف الغالب زيت 
اخل�ضروات والبوىل اإيثلني جليكول وعموماً فاإن حجم املادة املعاملة فمياً يجب اأن ل تزيد عن%3-2 
من وزن اجل�ضم لتفادى تاأثري الزيت كملني للمعدة مما يقلل من قيمة النتائج املتح�ضل عليها. ميكن 
اإجراء معاملة املبيدات �ضواء فى �ضورة مركزات �ضوائل اأو كب�ضولت مل�ضتح�ضرات جافة. وعموماً توؤدى 
هذه الطريقة من املعاملة اإىل بطء الإمت�ضا�ص فى القناة اله�ضمية. فى حالة املركبات ال�ضـامة خا�ضة 
ال�ضـوائل ل يو�ضى باإ�ضتخدام هذه الطريقة نظراً لإمكانية اإحداثها لأ�ضرار معدية اأو تاأثريات مقيئة 

 .Emetic effects

درا�ضات  فى  عرب الغ�ضاء الربوتينى عادة  احلقن  ي�ضتخدم  للقوار�ص على وجه اخل�ضو�ص  بالن�ضبة 
وذلك  خلل هذه امل�ضار  املعاملة  �ضمية املبيدات عند  بو�ضوح  تظهر  حالت عديدة  احلادة. فى  ال�ضمية 
لتقدير ال�ضمية الن�ضبية ل�ضل�ضلة املبيدات امل�ضابهة.غالباً قد ت�ضبب الطريقة تفاعلت ال�ضدمة للحيوان 
الو�ضيلة  لإختيار  واجب  فاإن احلذر  اأي�ضاً  الهياج.  ي�ضبب  الذى  النوع  املبيد من  يكون  عندما  خا�ضة 

املنا�ضبة واإ�ضتخدام ال�ضرعة املنا�ضبة للحقن الوريدي.  
يعترب احلقن الوريدى الو�ضيلة املبا�ضرة ال�ضائعة التطبيق وعموماً فاإن امل�ضار الذى يحمل ال�ضم 
احلقيقي والذي يتجه ب�ضرعة اإىل تيار الدم يعترب واحد من الأ�ضباب التى حتدث الفعل ال�ضام الأعلى 
فى احليوان. ولو اأنه يجب ان تراعى اإجراءات الوقاية واحلماية ال�ضارمة عند احلقن. فى هذه احلالة 
ت�ضتخدم امل�ضتحلبات التى حتتوى على15-20% من اأى من زيت اخل�ضروات اأوالبوىل اإيثلني جليكول 
اأو الثنني معاً ومعها مادة م�ضتحلبة واملاء ويف�ضل حملول ملحى مت�ضاوى الإ�ضموزية. وعموماً فاإن 
�ضرعة  تكون  اأن  ويجب  للقوار�ص  مل  حدود,1-,5  فى  يكون  يجب اأن  الوريدي ال�ضريع  احلقن  حجم 

احلقن بطيئة. 
الطرق  اأهم  من  هى  احلادة  التنف�ص  طريق  عن  وال�ضمية  احلادة  اجللدية  ال�ضمية  اإختبارات 
اإختبارات ال�ضمية عن طريق اجللد على  اأمان املبيدات على العاملني. جترى  امل�ضتخدمة فى تقدير 
التجارب احليوانية جترى الطريقة الأكرث  الإن�ضان. فى  اأن ت�ضبب ت�ضمم حاد على  املتوقع  املركبات 
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�ضيوعاً على الأرانب )Draize عام1955( حيث مت اإختبار العديد من املركبات الفو�ضفورية باإ�ضتخدام 
هذه الطريقة.

اأرانب الألبينو التى تزن2-3 كجم ويتم حلقها حول البطن والظهر  لدرا�ضة تاأثرياتها ت�ضتخدم 
ويتم دهان املادة الكيميائية )فى حالة امل�ضحوق اجلاف يتم ترطيبه باإ�ضتخدام حملول ملحى متعادل 
الإ�ضموزية لتجهيز العجينة( وتو�ضع فوق املنطقة التى مت حلقها ثم تغطى بعد ذلك بقطعة مطاطية 
مع �ضلك معدين. قام Gaines عام )1960( بقيا�ص ال�ضمية اجللدية للمبيدات احل�ضرية الفو�ضفورية 
الع�ضوية والكلورونية فى الفئران باإ�ضتخدام الزيلني كمذيب ويعامل املحلول بجرعة مقدارها ,0016 
ملل/كجم من وزن اجل�ضم اإىل املنطقة املحلوقة م�ضاحة 3-4,5�ضم فى قمة الكتف. قام Hayes واآخرون 
عام )1964( بدهان اليد اليمنى والذراع الأمامي لبع�ص املتطوعني من الب�ضر برتكيز2% م�ضحوق,%2 
 103 درجة80-  على  دقيقة  ملدة90-70  الباراثيون  من  للإ�ضتحلب  قابل  مركز  اأو%47,5  م�ضتحلب 

فهرنهيت لدرا�ضة ال�ضمية اجللدية لهذا املركب على الإن�ضان. 
جترى  اأن  ميكن   Acute inhalation toxicity الإ�ضتن�ضاق  طريق  عن  احلادة  ال�ضمية  اإختبارات 
الأوىل يحفظ  الطريقة  Dynamic. فى  ديناميكي  اأو   Static ثابت  تيار هوائي  باإ�ضتخدام  بطريقتني: 
اأو اإيرو�ضولت. تتكون الغرفة املب�ضطة من  اأو عدة ر�ضات  احليوان فى غرفة مغلقة ويتعر�ص لواحد 
Gage عام )1970( عدد من الأجهزة  اأو�ضح  وعاء زجاجي مقفل بفتحات �ضغرية للدخول واخلروج. 
الديناميكي  الهوائي  التيار  طريقة  فى  الإ�ضتن�ضاق.  طريق  عن  ال�ضمية  اإختبارات  فى  امل�ضتخدمة 
يحافظ على احليوان فى غرفة يتم اإمدادها بتيار1هوائي ثابت يحتوى على كمية من املبيد. بالن�ضبة 
للمبيدات غري الغازية فى املدى احلراري العادي يتم اإدخال العينة على �ضورة �ضباب اأو م�ضحوق تعفري. 
بها  قام  التى  الدرا�ضات  خلل  من   Atomization الرذاذ  اأو   Vaporization التبخري  طرق  مناق�ضة  مت 

Lehman واآخرون عام )1964(.

يتم متثيل نتائج اإختبارات ال�ضمية عن طريق الإ�ضتن�ضاق من خلل الفرق اأو الإختلف بني ال�ضمية 
لتقدير  املا�ضي  فى  بذلت جهود مكثفة   .Dermal toxicity وال�ضمية اجللدية  الإ�ضتن�ضاق  عن طريق 
الأهمية الن�ضبية لهذين امل�ضارين من خلل تقدير الدخول الكلى بوا�ضطة الكروماتوجرافيا الغازي 
اأو حتليل نواجت البول ثم ح�ضاب الكمية التى امت�ضت عن طريق التنف�ص بوا�ضطة التعر�ص التنف�ضي 
)مع الأخذ يف الإعتبار حجم الإ�ضتن�ضاق وتركيز املبيد ومعامل الإمت�ضا�ص(. تقدر كمية املبيد املمت�ص 
عن طريق اجللد من خلل ح�ضاب الإختلف بني الكمية الكلية املمت�ضة والكمية املمت�ضة عن طريق 
الإ�ضتن�ضاق  حجم  عامى1963,1972(.   Wolfe  ,Durham( قيمة  اأقل  تعرب عن  وعليه فهى  الإ�ضتن�ضاق 
بالن�ضبة للإن�ضان الذى يوؤدى اأعمال خفيفة ي�ضل اإىل حواىل36 مرت مكعب يومياً. باإ�ضتخدام اإختبار 
اأعلى  الباراثيون كانت  اأن �ضمية  اإ�ضتنتاج  Hayes واآخرون عام )1964( من  الإمت�ضا�ص املقارن متكن 
خلل م�ضار التنف�ص على الرغم من الإعتقاد ال�ضائد باأن الباراثيون اأكرث خطورة عن طريق نفاذيته 
الإن�ضان  فى  الباراثيون  ل�ضمية  ثابتة  ن�ضبة  واآخرون وجود   Hartwell اأو�ضح  الإن�ضان.  عرب اجللد يف 
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ال�ضمية  م�ضتوى  عن  التعبري  ميكن  اجللد.  طريق  الفم,1عن  طريق  التنف�ص,3عن  حالة  يف  وهى10 
عن طريق الإ�ضتن�ضاق بامللليجرام/مرت مكعب )تف�ضل فى حالة الإختبارات الثابتة Static( اأو جزء يف 

    .ppm املليون
م�ضار  خلل  تناولها  مت  التى  للمبيد  احلقيقية  الكمية  تقدير  ميكن  املحدودة  احلالت  يف 
الإ�ضتن�ضاق وكذا م�ضتويات التعر�ص باإ�ضتخدام معيار ملليجرام/كجم/�ضاعة وميكن اإ�ضتخدامها بدًل 
يو�ضح جدول )4-2(  الإ�ضـتن�ضاق.  للتعبري عن ال�ضـمية عن طريق  الأخرى امل�ضتخدمة  التقديرات  من 

قيم احلدود احلرجة املو�ضى بها لبع�ص مبيدات الآفات يف هواء الإ�ضتن�ضاق.
Chronic Toxicity and Other Nonacute Toxicity Tests   ثالثًا: اإختبارات ال�سمية املزمنة

ل ميكن جتاهل اأهمية درا�ضات ال�ضمية املزمنة للمبيدات. فى بحوث املبيدات هناك ثلثة اأهداف 
خمتلفة يتم حتقيقها من خلل ثلثة اأمناط للدرا�ضة وهى:-

1.3- درا�ضات خا�ضة بتاأثريات ال�ضمية املزمنة على وظيفة الع�ضو اأو الأن�ضجة
 Teratogenicity والت�ضوهات Carcinogenicity 2.3- درا�ضات عن التاأثريات الثانوية لإحداث ال�ضرطان

 Mutagenicity واإحداث الطفرات
 . No-effect levels 3.3- درا�ضات عن امل�ضتويات التي ل حتدث اأي تاأثري

هذه الربامج الثلثة للإختبار ت�ضمم عادة م�ضتقلة عن بع�ضها منذ البداية حيث تختلف م�ضتويات 
فاإن  احلقيقية  املزمنة  درا�ضات ال�ضمية  فى حالة  البع�ص.  بع�ضها  عن  كثرياً  ومعايري التقييم  اجلرعة 
الغر�ص منها هو البحث عن اأى تاأثريات غري مرغوبة اأو �ضارة لأى مادة يتم التعر�ص لها )Benitz عام 
1970(. اجلرعة املختارة دائماً ما تكون مرتفعة ومن املتوقع ظهور علمات املر�ص اأو اخللل املورفولوچى 
والف�ضيولوچى. فى التجارب امل�ضممة لدرا�ضة التاأثريات الثانوية ترتاوح فرتة املعاملة من 3-18 �ضهر 
وتختار اجلرعات التى ل حتدث اأ�ضرار �ضحية للحيوان. فى جتارب املبيدات العادية تختار اجلرعات 
فاإن معيار  اأى حالة  الإن�ضان. فى  املتوقع وجودها فى غذاء  اأعلى عدة مرات قليلة عن  عند م�ضتويات 
التقييم املوؤكد على �ضبيل املثال كار�ضينوما الكبد Liver Carcinoma بالن�ضبة للأورام ال�ضرطانية واخللل 
منذ  وذلك   Mutagenicity الطفرية  للتاأثريات  بالن�ضبة   Chromosomal aberrations الكرومو�ضومى 
بداية التجربة. فى العادة فاإن الوقت الذى مير خلل التجربة يكون طويًل وعموماً فهى ت�ضمل طول 
 No-effect فرتة حياة احليوان التجريبي. التجارب اخلا�ضة باإ�ضتخدام امل�ضتويات التى ل حتدث تاأثري
احل�ضا�ضة  الت�ضمم  مظاهر  معظم  فى  تختلف  ولكنها  املزمنة  ال�ضمية  اإختبارات  بع�ص  تت�ضمن   levels
ويتم اإختيار اأنواع احليوانات الأعلى فى م�ضتوى احل�ضا�ضية. يبنى مثل هذا الت�ضميم على اإفرتا�ص اأن 

ح�ضا�ضية الإن�ضان للمبيدات الكيميائية تعادل ما هو موجود فى اأنواع احليوانات احل�ضا�ضة. 
فاإن  العادة  الإختبارات غري احلادة. وفى  الأ�ضا�ضية هناك بع�ص  اإختبارات  الثلث  اإىل  بالإ�ضافة 
وهناك  حدة.  على  كيميائي  مركب  لكل  خا�ص  ب�ضكل  ت�ضميمها  ويتم  قيا�ضية  غري  الإختبارات  هذه 

ثلثة اأمثلة لهذه الإختبارات نوجزها فيما يلي.
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لدرا�ضة تاأثري املبيدات الفو�ضفورية الع�ضوية على الروؤية Vision قام Upholt واآخرون عام )1956( 
اإدراك  يف  حدوث اإنخفا�ص  للعني ولوحظ  )قطرتني(  ال�ضنوبر  زيت  فى   %TEPP1, حملول  مبعاملة 

ال�ضوء.
ولهذا الإختبار بعده التطبيقي حيث اأن قائد طائرة مكافحة الآفات يواجه �ضعوبة يف الهبوط بعد 

الر�ص باملبيدات الفو�ضفورية الع�ضوية )�ضجلت هذه احلالة بوا�ضطة Quinby واآخرون عام 1958(. 
اأجرى اإختبار ح�ضا�ضية اجللد مع مبيد Dibrom( naled( واأربعة من املبيدات الأخرى من خلل 
مع  الدرا�ضة  هذه  فى  التعامل  )1967(. حيث مت  عام   Davies  ,Edmundson اأجراها  التى  الدرا�ضات 

بع�ص الأفراد ذوى التاريخ فى تعر�ضهم لهذه املبيدات مقارنة باأفراد مل ي�ضبق تعر�ضهم لهذه املبيدات. 
 naled وو�ضعت املبيدات على ال�ضطح الداخلي لذراع املتطوعني ملدة 24�ضاعة. اأو�ضحت النتائج اأن مبيد

 .Sensitization هو الوحيد القادر على اإحداث احل�ضا�ضية
جدول )2-4( قيم احلدود احلرجة امل��سى بها لبع�س مبيدات الآفات املختارة فى ه�اء الإ�ستن�ساق

Pesticide
Parts per 
m i l l i o n 
(ppm)

Milligrams per 
cubic meter
 ( mg m3)

Aldrin- skin ـــ
Arsenic and compounds (as As) ـــ
Calcium arsenate ـــ
Camphor ـــ

Carbaryl (Sevin ®) ـــ

Carbon disultide-skin 20 60
Carbon tetrachloride-skin 10 65
Chlordane-skin ـــ 0.5
Chlorinated camphene-skin ـــ 0.5
Chlorobenzene (monochlorobenzene) 75 350
Chloropicrin 0.1 0.7
Cyanide (as CN)-skin ـــ 5
2.4-D ـــ 10
DDT-skin ـــ 1
DDVP-skin ـــ 1
Demeton -skin ـــ 0.1
1.2-Dibromoethane (ethylene dibromide)-skin 25 190
1.2-Dichloroethylene 200 790
Dichloroethyl ether-skin 15 90
Dibrom ® (naled) ـــ 3
Dieldrin-skin ـــ 0.25
Dinitro-o-cresol-skin ـــ 0.2
Endrin-skin ـــ 0.1
EPN-skin ـــ 0.5
Guthion® ـــ 0.2
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Heptachlor-skin ـــ 0.5
Hydrogen cyanide-skin 10 11
Lead arsenate ـــ 0.15
Lindane-skin ـــ 0.5
Malathion-skin ـــ 15
Methoxychlor ـــ 15
Methyl bromide-skin ـــ 80
Nicotine-skin 20 0.5
Paraquat-skin ـــ 0.5
Parathion-skin ـــ 0.1
Pentachlorophenol-skin ـــ 0.5
Phosdrin ® (Mevinphos®)-skin ـــ 0.1
Phosphine 0.3 0.4
Pyrethrum ـــ 5
Ronnelb ـــ 15
Rotenone (commercial) ـــ 5
Sodium fluoroacetate (1080)0skin ـــ 0.05
2.4.5-T ـــ 10
TEPP-skin ـــ 0.05
Thiram® ـــ 5
Warfarin ـــ 0.1

aThreshold limit values refer to airborne concentrations of substances and represent conditions under 

which it is believed that nearly all workers may be repeatedly exposed, day after day, without adverse effects.
bTentative value.

فى درا�ضات ال�ضمية املزمنة احلقيقية يبدو اأن معيار ال�ضمية هو املوت اأو اأى تاأثريات �ضارة اأخرى. 
 Cumulative العلقة العامة بني ال�ضمية احلادة واملزمنة فى تاأثريات القتل هى التاأثريات املتجمعة
حالة  فى  ال�ضمية  التاأثريات  ترتاكم  ل  بينما  الثابتة  املبيدات  مع  ب�ضكل عام  لوحظت  والتى   effects

املبيدات املتحللة. وجد كل من Carbtree ,Tucker عام )1970( اأن اجلرعات اليومية للمبيدات احل�ضرية 
بالغ  اأمر  التعميم  احلاد.هذا  للت�ضمم   LD50اجلرعة قيمة  من  اأقل  تكون  ما  دائماً  للإنهيار  القابلة 
اخلطورة بالن�ضبة للمبيدات غري املعروفة ولو اأن بع�ص الأ�ضرار غري العك�ضية قد توؤثر على وظائف 
بع�ص الإنزميات والأن�ضجة والأع�ضاء حتى مع املبيدات القابلة للإنهيار والتى تعمل على زيادة خطر 
للمبيدات   )Aging الكهولة  )الهرم-  العك�ضي وهو  للتفاعل غري  واحدة  املزمن. هناك حالة  الت�ضمم 
غري  التفاعل  الإ�ضرتيزات.  من  وغريه  اإ�ضرتيز  كولني  الأ�ضتيل  اإنزمي  مع  الع�ضوية  الفو�ضفورية 
الع�ضوية قد ي�ضبب ظاهرة فقد  TOCP اأو غريها من املبيدات الفو�ضفورية   ,DFPالعك�ضي مع مبيدى

 .Delayed ataxia الذي يوؤدى اإىل ظاهرة الرتنحات املتاأخرة Demyelination التكوين امليلينى
الطريقة  هذه  احليوان.  غذاء  مع  الفمية  التغذية  هى  املعاملة  فى  �ضائعة الإ�ضتخدام  الطريقة 
املعدة  اأنبوبة  اأو  كب�ضولت  اإ�ضتخدام  الطويل فى حالت حمددة ميكن  املدى  على  الأقل �ضعوبة  هي 
فاإن طول فرتة حياة احليوان ميثل  الإختبار  اإىل فرتة  بالنظر  املعاملة.  لتقدير اجلرعة احلقيقية 
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اأ�ضرع فى  العتبار الأول عند ت�ضميم هذه التجارب. معـدل حتول اخللية Cell turnover يكون عموماً 
اأنواع احليوانات ال�ضغرية فى نف�ص املجموعة احليوانية ويعك�ص ذلك ق�ضر فرتة حياة احليوان. وعليه 
فاإنه من املف�ضل فى درا�ضات ال�ضمية املزمنة عرب حياة احليوان اإختيار اأنواع احليوانات ال�ضغرية مثل 
الفئران حيث اأن فرتة احلياة من2-4 اأعوام تعادل60-80 عاماً فى حياة الإن�ضان. فى معظم احلالت 
املزمنة  الدرا�ضات  حالة  فى  �ضهراً   18 ت�ضتغرق6-  كما  الفئران  حياه  فرتة  خلل  الدرا�ضات  جترى 

للحيوانات الكبرية. 
الإختبارات  )ت�ضمل  الإكلينيكية  امللحظات  من  كل  ت�ضتخدم  ال�ضامة  التاأثريات  ملعايري  بالن�ضبة 
ت�ضريح  )اأو   Post mortem الوفاة  بعد  احليوان  جثة  وفح�ص  التجربة  فرتة  خلل  البيوكيميائية( 
اجلثة Autopsy يف نهاية التجربة(. ولو اأن املعايري تختلف من مركب اإىل اآخر اإل اأن معظم امللحظات 
الإكلينيكية امل�ضتخدمة هي املوت- وزن اجل�ضم- كمية الغذاء الذي مت تناوله- التغريات يف ال�ضلوك اإ�ضافة 
اإىل الإختبارات الوظيفية مثل اإختبارات اإنزميات الكبد واإختبارات الكولني اإ�ضرتيز يف ال�ضريم والفح�ص 
الهيماتولوچى وحتليل متبقيات املبيد فى الدم والبول )غالباً نواجت التمثيل(. ت�ضمل الدرا�ضات اخلا�ضة 
بفح�ص جثه احليوان بعد الوفاة: وزن اجل�ضم- وزن الأع�ضاء- طول وحجم الهيكل العظمى- التغريات 
املبيد  م�ضتويات  غياب النزيف-  اأو  وجود  والكلى  الكبد  خا�ضة  الهامة  احليوية  للأع�ضاء  املورفولوچية 
ل  التى  امل�ضتويات  تقدير  يتم  لكل مركب  املتاحة  النتائج  اإعتبار جميع  بعد  املتبقيات.  من خلل حتليل 
حتدث اأى تاأثري No-effect levels لأمان الإن�ضان من خلل الهيئات امل�ضئولة وت�ضمل الهيئات العاملية مثل 
منظمة ال�ضحة العاملية WHO وهيئة الأغذية والزراعة FAO وتتبع هذه الهيئات الأمم املتحدة. ولو اأنه ل 
توجد قواعد حمددة لإ�ضتنباط قيمة عدم التاأثري No-effect levels للمبيدات الكيميائية اإل اأن اخلربات 

والتجارب ال�ضابقة ت�ضع بع�ص الأ�ض�ص العامة التى ميكن اإتباعها من خلل اخلرباء وهى :
يتم تقدير وتقييم م�ضتويات عدم التاأثري كقيم للتناول اليومي Daily intake فى الغالب من خلل 	•

 .Food ingestion الغذاء امله�ضوم
ميكن 	• احل�ضا�ضة  الأنواع  معظم  فى  ح�ضا�ص  نظام  باأهم  اخلا�ضة  النتائج  فاإن  احلالت  فى معظم 

 Minimum – effect values الإ�ضتفادة منها فى حتديد قيم التاأثريات املنخف�ضة
يعادل الإن�ضان اأكرث الأنواع ح�ضا�ضية	•
ترجح النتائج على الإن�ضان فى حالة وجودها عن اأى نتائج حيوانية اأخرى	•
•	 )Safty Factor على100)عامل الأمان Minimum – effect values تق�ضم قيم التاأثريات املنخف�ضة

Acceptable daily intake values للو�ضول اإىل قيم معدل التناول اليومي املقبول
اخلا�ضة 	• النتائج  على  باحل�ضول  يو�ضى  وعموماً  لآخر  مركب  من  التاأثريات  معايري  تختلف 

بالدرا�ضات التالية )Fitzugh عام 1965(:- 
تقدير قيم  L C50 ,LD50 احلادة على احليوانات التجريبية	•
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نتائج ال�ضمية املزمنة على اأكرث من نوعني من احليوانات )الفئران ملدة عامني– الكلب ملدة5 اأعوام(	•
• درا�ضات التمثيل وتقدير ال�ضور ال�ضامة	
• نتائج الدرا�ضات البيوكيميائية وت�ضمل الدرا�ضات الإنزميية 	
• درا�ضات التكاثر ) يو�ضى باإجرائها ملدة 3 اأجيال (	
• الدرا�ضات على الإن�ضان اإذا كان ذلك ممكناً )درا�ضات تقدير اإنزمي الكولني ا�ضرتيز فى الدم يف حالة 	

املبيدات الفو�ضفورية الع�ضوية(
من ال�ضروري اأن ت�ضمل نتائج التمثيل طبيعة املتبقيات املوجودة فى املنتجات الغذائية وكذا ال�ضوائب 
ال�ضامة التى قد توجد فى التح�ضريات اخلام للمبيد الكيميائي. قد ت�ضتخدم الدرا�ضات الإنزميية فى 
حالة املركبات املعروف طرق فعلها. بالن�ضــبة جلميع مثبطات اإنزمي الكولني ا�ضــرتيز على �ضبيل املثال 
فاإن الهدف يكون ب�ضيطاً ن�ضبياً. بالن�ضبة للمجاميع الأخرى من املركبات فاإن تقدير عدم وجود تاأثري 
ال�ضرر  )نتيجة  الإكلينيكية  والأعرا�ص  الكبد  فاإن معايري �ضرر  الغالب  وفى  �ضعباً  ي�ضبح   No-effect
البيوكيميائى( ميكن الأخذ بها. وعموماً فاإن تقييم دقة و�ضلحية معيار No-effect ميكن تقديره من 
خلل كفاية معايري التقييم البيوكيميائى. هناك بع�ص الأمثلة القليلة التي اأ�ضار اإليها Fitzhugh عام 
 ,Chlorbenside 1965( ميكن الإ�ضتفادة بها فى احل�ضول على بع�ص الروؤى التطبيقية. بالن�ضبة ملركبات(
Methoxychlor قدرت قيم عدم التاأثري يف غذاء الفئران بحواىل 20,25,200 جزء يف املليون   ,Lindane
وهى تعادل جرعات1,1,25,10 مللجم/كجم/ يومياً واإدخال عامل الأمان )بق�ضمة هذه اجلرعات على100( 

يكون التناول اليومي املقبول01, 0125, ,1 مللجم/كجم/يومياً لهذه املركبات على الرتتيب.
Corneliussen عام )1972( اأن تقدير قيم التناول اليومي املقبول يعك�ص   ,Duggan اأ�ضار كل من 
اجلرعات اليومية والتي متثل فيها هذه القيم حيث اأن اجلرعات اليومية خلل فرتة حياة احليوان 
لي�ص لها اأي خماطر وا�ضحة Without appreciable risk وي�ضتخدم ذلك املعيار يف النواحي التطبيقية. 
وعليه فاإن الإعتبارات التطبيقية مثل نتائج تعر�ص العاملني يف جمال املبيدات والدرا�ضات الوبائية 

وتكرار ظهور متبقيات املبيدات فى الغذاء كلها عنا�ضر هامة يف هذا ال�ضدد.  
	Observation of Toxic Symptoms	رابعًا: مالحظة اأعرا�س الت�سمم

يف احليوانات الكبرية تعترب امللحظات الو�ضفية لأعرا�ص الت�ضمم غاية فى الأهمية. مثل هذه 
الدفاعية  والإ�ضتجابات  الفعل  وميكانيكية  الت�ضمم  مكان  امللحظات متدنا غالباً مبعلومات هامة عن 
هذه  من  الرغم  على  املعاملة.  اأو  و�ضيلة العلج  اقرتاح  واحل�ضا�ضية ومنها  املتاأخر  والفعل  للحيوان 
الأهمية اإل اأنه ل توجد طريقة وا�ضحة ميكن اإ�ضـتخدامها بنجاح وبدقة ملبيدات الآفات الكيميائية. 
يف معظــم احلالت يتبع علماء توك�ضيكولوچيا مبيدات الآفات نف�ص الطريقة املتبعة مللحظة اأعرا�ص 
الفعل للمبيدات.  حتديد جمموعة  تفـيد عموماً يف  Richter عام1967(. والتي   ,Campbell( الأدوية
من اأهم املعايري هى اإنخفا�ص جفن العني- كرثة اللعاب- التدميع- والتاأثري على حجم حدقة العني- 

والتغريات احلرارية والتاأثريات املركزية مثل الإرجتافات. 
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التاأثريات على اجلهاز الع�ضبي املركزي يجب  املبيدات احل�ضرية �ضموم ع�ضبية وعليه فاإن  معظم  	 	
اأن تلحظ باإهتمام بالغ. ملحظات تاأثريات املبيدات احل�ضرية على اجلهاز الع�ضبي الذاتي ذات اأهمية 
بالغة يف اإي�ضاح ميكانيكية فعل هذه املواد الكيميائية داخل اجل�ضم. من اأف�ضل الأمثلة على ذلك املبيدات 
الفو�ضفورية الع�ضوية والكارباماتية والتي تظهر بو�ضوح اأن�ضطة م�ضابهه للفعل البارا�ضمبثاوى. هناك 
بع�ص احلالت القليلة من املبيدات احل�ضرية املعروفة باأنها �ضموم تنف�ضية. وعند اإعتبار اأعرا�ص الت�ضمم 
احلادة فاإن معظم املبيدات احل�ضرية الكيميائية تظهر فعًل تنبيهيا على اجلهاز الع�ضبي املركزي. فى 
بع�ص احلالت يحدث خلل �ضديد يف القناة اله�ضمية )الت�ضمم احلاد باملبيدات الفو�ضفورية الع�ضوية( اأو 

تاأثريات تنف�ضية مثل الربو و�ضيـق التنف�ص وقد يكون هذا اخللل دائم. 
خام�سًا: بروت�ك�لت اإختبارات ال�سمية     

       Acute Toxicity  Studies  1-  درا�سات ال�سمية احلادة
تعتمد درجة خطورة املركب على عدة عوامل مت�ضابكة وعلى الرغم من اأنه ل ميكن الإعتماد على 
عامل واحد فاإن ال�ضمية احلادة للمركب قد تعطى اأكرث املوؤ�ضرات نفعاً وب�ضورة فورية عن قدرة املركب 
اأن جترى عن طريق  اإحداث �ضرر حاد على الإن�ضان املعر�ص- وتتطلب درا�ضات ال�ضمية احلادة  على 
التجاري  وامل�ضتح�ضر  ال�ضناعي  اخلام  على  احلادة  ال�ضمية  درا�ضات  جترى  واجللد-  وال�ضتن�ضاق  الفم 

مب�ضر.
والإناث على حد  الذكور  التجارب  الفم على حيوانات  ال�ضمية احلادة عن طريق  درا�ضات  جترى 
اإختبار ح�ضا�ضية املركب عن طريق اجللد  اأما يف حالة  اأن جترى على فئران التجارب  �ضواء ويف�ضل 

تعترب الأرانب حيوانات جتارب مقبولة.
يتم تقدير ال�ضمية احلادة كخطوة اأوىل واأ�ضا�ضية لتقييم اخل�ضائ�ص ال�ضامة ملادة الإختبار- حيث 
ملدة ق�ضرية.  الإختبار  ملادة  التعر�ص  الناجمة عن  املحتملة  ال�ضحية  الأخطار  باملعلومات عن  متدنا 
اإختبار اجلرعات اخلا�ضة لدرا�ضة ال�ضمية حتت املزمنة  اأنها تعترب الأ�ضا�ص الذي يتم بناء عليه  كما 
نتائج  تفيد  كما  املختربة.  املادة  فعل  طريق  عن  الأ�ضا�ضية  املعلومات  تقدم  التي  الأخرى  والدرا�ضات 
درا�ضات ال�ضمية احلادة يف اإيجاد العلقة بني تعر�ص حيوانات التجارب للمادة املختربة والتغريات غري 

الطبيعية التي تظهر على تلك احليوانات �ضواء فى �ضلوكها اأو التغريات الإكلينكية.
وتعري�ص  الرتكيزات  من  متدرجة  جمموعة  باإ�ضتخدام  الن�ضفية  ال�ضامة  اجلرعة  تقدير  ويتم 
جمموعة من احليوانات لكل منها حيث يتم اإعطاء جرعة واحدة لكل حيوان وت�ضجيل معدلت املوت 
يف املجاميع املختلفة ثم ح�ضاب اجلرعة )الرتكيز( ال�ضامة الن�ضفية LD50 (LC50) والتي يعرب عنها 

بامللليجرام من املادة املختربة لكل كيلو جرام من وزن اجل�ضم حليوانات الختبار. 
مدة امللحظة املو�ضى بها تكون على الأقل 14 يوماً- املعلومات التي يتم ت�ضجيلها هي:

اأو - 1 الأعرا�ص  اإ�ضتمرار  التعري�ص ومدى  بداية ظهورها وفرتة  اآثار ال�ضمية م�ضتملة على  و�ضف 
ال�ضفاء 
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اأوزان حيوانات التجارب- 2
ت�ضجيل وقت املعاملة ووقت موت احليوانات بعد املعاملة - 3
عمل منحنى ال�ضمية واجلرعة- 4
نتائج الفح�ص العيني للأع�ضاء الداخلية للحيوانات املعاملة- 5
نتائج الفح�ص امليكر�ضكوبى للأع�ضاء الداخلية للحيوانات املعاملة - 6

 Exposure  Route						 طرق تعر�س احلي�ان التجريبي للمبيد الكيميائي	
 Dermal واجللد Oral من اأهم طرق تعر�ص احليوان التجريبي للمبيد الكيميائي املعاملة الفمية  

وعن طريق الإ�ضتن�ضاق Inhalation وهناك م�ضارات اأخرى اأقل اأهمية وهى :
حتقن املادة الكيميائية يف وعاء البطن.   Intraperitoneal   -1

Intravenous        -2           حتقن املادة الكيميائية يف الوريد

Intraarterial       -3        حتقن املادة الكيميائية يف ال�ضريان 

Intraaural           -4   تو�ضع املادة الكيميائية يف الأذن

Intracerebral    -5      حتقن املادة الكيميائية يف املخ 

Intracervical    -6          حتقن املادة الكيميائية يف العنق

Intraduodenal   -7         حتقن املادة الكيميائية يف الأمعاء الدقيقة 

Intramuscular   -8          حتقن املادة الكيميائية يف الع�ضلت 

Intratracheal    -9         حتقن املادة الكيميائية يف الق�ضبة الهوائية 

Ocular              -10         تو�ضع املادة الكيميائية يف العني

Parenteral        -11  للدللة على اأن املادة الكيميائية ل تعامل عن طريق الفم هي تعرب

دائماً عن حقن املادة الكيميائية يف الوريد اأو الع�ضلت.   
Rectal             -12        املعاملة خلل امل�ضتقيم

Subcutaneous  -13   حقن املادة الكيميائية يف الطبقات العليا للجلد 
 Repeated Dose – 28- Day Oral  Toxicity  2-  درا�سات ال�سمية ق�سرية املدى للجرعات املتكررة

حدوث  اإحتمال  عن  مبعلومات  متدنا  وهى  التجارب  فئران  على  ال�ضمية  الدرا�ضات  جترى هذه 
الفم Orally برتكيزات  املعاملة عن طريق  املتكرر ملدة 28 يوم. ويتم  التعر�ص  نتيجة  اأخطار �ضحية 
 9 عمرها  ي�ضل  اأن  قبل  الفطام  بعد  التعري�ص  يبداأ  الدرا�ضات.  لهذه  اجلرذان  وت�ضتخدم  متدرجة 

الدم-  �ضورة  اإختبارات  امل�ضتهلك-  والغذاء واملاء  تقدير وزن اجل�ضم  الدرا�ضـات  هذه  فى  يتم  اأ�ضـابيع. 
التقديرات البيوكيميائية يف الكلى والكبد-التقديرات الهرمونية مثل قيا�ص م�ضتوى هرمون الغدة 
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الدرقية )الثريوك�ضني T4( وكذا هرمون)تراى اأيودوثريونني T3( وبع�ص الهرمونات اجلن�ضية مثل 
هرمون الذكورة )التي�ضيت�ضرتون(.

    Sub chronic  Oral  Toxicity         3- درا�سات ال�سمية حتت املزمنة عن طريق الفم

جترى هذه الدرا�ضة على فئران التجارب ) اجلرذان( ملدة 90 يوم عن طريق الفم لتقدير اجلرعة 
التاأثريات ال�ضامة امل�ضاحبة لتكرار  غري املوؤثرة No Observable Effective Level (NOEL) واأي�ضاً 
التعر�ص للمبيد الكيميائي لفرتة زمنية قدرها90 يوماً. يبداأ التعري�ص بعد الفطام قبل اأن ي�ضل عمر 
العالية  اإ�ضافة للمقارنة. تختار اجلرعة  الأقل3 جرعات متدرجة  اأ�ضابيع. ت�ضتخدم على   9 احليوان 
ب�ضرط اأن حتدث تاأثريات �ضامة ولكن لي�ضت قاتلة وتختار اجلرعة املنخف�ضة ب�ضرط اأن ل حتدث اأي 
تاأثريات �ضامة واجلرعة املتو�ضطة وهى التي حتدث اأقل تاأثريات �ضامة ملحوظة– امللحظة اليومية 
احليوانات  ت�ضرح  ثم  املر�ضية- الوفيات-  الغذائي- الأعرا�ص  ال�ضتهلك  ال�ضلوك-  النمو-  لت�ضجيل 

البيوكيميائية- فح�ص الأع�ضاء  اختبارات �ضورة الدم-الختبارات الإكلينيكية  درا�ضة  ويتم  موتها  فور 
املختلفة بالعني املجردة  Necropsy- الفح�ص الن�ضيجى للأع�ضاء املختلفة.  

    Chronic  Oral  Toxicity           الفم	4-  درا�سات ال�سمية املزمنة )ط�يلة املدى( عن طريق

4. 1  درا�سات ال�سمية املزمنة 

جترى هذه الدرا�ضات لتقييم التاأثري ال�ضمي طويل املدى على اأنواع خمتلفة من الثدييات اجلرذان )عمر 
8 اأ�ضابيع( والكلب )عمر4-6 �ضهور( ويتم التعر�ص عن طريق الفم يومياً وملدة طويلة حيث ت�ضل اإىل6 اأ�ضهر 
فى حالة الكلب- تتم امللحظة الدقيقة خلل هذه الفرتة مع درا�ضة التاأثريات الع�ضبية الف�ضيولوچية 
والبيوكيميائية والهيماتولوچية بالإ�ضافة اإىل التاأثريات الن�ضيجية املر�ضية. فى هذه الدرا�ضات يتم اإختيار 

جرعات حتدث تاأثرياً ملحوظاً اإ�ضافة اإىل جرعات اأخرى حتدث تاأثرياً غري ملحوظ )3 جرعات( 
4. 2  الدرا�سات اخلا�سة بالأورام 

تعري�ص  الدرا�ضات  هذه  وتت�ضمن  اإجبارية  وتعترب  احليوانات  من  نوعني  الدرا�ضة  هذه  تتطلب 
حيوانات التجارب ملادة الختبار من خلل الغذاء عادة خلل فرتة حياتها كما يراعى وجود عدد كاف 
من احليوانات عند م�ضتوى كل جرعة لإمكان عمل تقييم اإح�ضائي منا�ضب ويجب اأن ت�ضتمر الن�ضبة 
الأكرب من احليوانات حية حتى نهاية الدرا�ضـة. ويو�ضى باإ�ضتخدام القوار�ص مثل اجلرذان اأو الفئران 
اأو الهم�ضرت كما يجب زيادة م�ضتوى اجلرعات قدر الإمكان والتي ل ينتج عنها مظاهر �ضمية وا�ضحة.

 Reproductive Toxicity 4. 3  ال�سمية على  التكاثر   

ال�ضلوك اجلن�ضي- املبيد على  تاأثري  الأجيال تعطى معلومات خا�ضة عن  الدرا�ضات متعددة  مثل هذه 
املواليد-  منو  وبعد  قبل  درا�ضات  الولدة-الر�ضاعة-  اخل�ضوبة-  التبوي�ص-  دورات  املنوية-  احليوانات 
يكون  ما  وعادة  الطفرات  حدوث  عن  اأولية  نتائج  الدرا�ضة  هذه  تعطى  كما  الناجت  الن�ضل  ن�ضوج  التطور- 

حيوان التجارب هو اجلرذان اأو الفئران
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         Development Toxicity 4. 4  ال�سمية  على التط�ر   

�ضمية  عن  معلومات  لتوفري  الأقل  على  الثدييات  من  نوعني  يف  التطور  �ضمية  درا�ضات  جترى 
للأمهات- ويف�ضل  مظاهر ال�ضمية  والنمو غري الطبيعي- الت�ضوهات-  واملواليد- تطور الأجنة  الأجنة 

اإجراء درا�ضات �ضمية التطور على الأرانب واجلرذان. 
Genotoxicity					4. 5  درا�سات  ال�سمية ال�راثية

لتحديد قدرة املركب على اإحداث تلف وراثي للإن�ضان- مطلوب جمموعة اإختبارات جيدة قادرة 
ملعرفة قدرة  الإختبارات جترى  الوراثية. وهى جمموعة من  لل�ضمية  املختلفة  الدرجات  اإثبات  على 
املركب على اإحداث طفرات مو�ضعية فى بكرتيا ال�ضاملونيل اأو درا�ضة تلف الكرومو�ضومات يف خليا 
احليوانات الثديية اأو اإحداث تلف وراثي على م�ضتوى الكرومو�ضومات يف نخاع العظام اأو حدوث تلف 

�ضمى وراثي على ن�ضيج م�ضتهدف.
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الف�سل الثالث
طرق فعل املبيدات احل�سرية

MODES OF ACTION OF INSECTICIDES

INTRODUCTION	 اأوًل:مقدمة:	
العقاقري  علم  عليه  يطلق  وا�ضع  حقل  من  جزء   Insect Toxicologyاحل�ضرات �ضمية  علم  يعترب 
الدرا�ضات  هذه  فى  الأدوية  فعل  طرق  تعرف  حيث   Toxicology ال�ضمية  وعلم   Pharmacology
بديناميكية العقاقري اأو الأدوية Pharmacodynamics. ولذا يطلق على درا�ضة فعل املبيدات احل�ضرية 
 Pharmacology of بال�ضيدلنية الديناميكية للمبيدات احل�ضرية اأو علم �ضيدلنية املبيدات احل�ضرية
Insecticides. ويعتقد اأن تاريخ علم �ضيدلنية املبيدات احل�ضرية يرتبط اإىل حد كبري بتطور العلوم 

احلديثة فى جمال الكيمياء احليوية والف�ضيولوچى. وي�ضاعد علم ال�ضمية على حتقيق ما يلي:-
البحث عن و�ضائل علجية للت�ضمم الناجم عن احلوادث - 1
اإيجاد تف�ضري منطقي لفعل ال�ضموم وتاأثرياتها اجلانبية على احليوانات النافعة والإن�ضان - 2
اإمكانية و�ضع اأ�ضا�ص منطقي لتطوير اإنتاج مركبات مفيدة- 3
الطبيعية - 4 الظروف  حتت  احليوانات  فى  والف�ضيولوچى  احليوية  الكيمياء  معرفة  على  امل�ضاعدة 

وغري الطبيعية.
وفى الغالب فاإن كل جمموعة من املبيدات احل�ضرية تبدى فاعلية جتاه اأنواع حمددة من الكائنات. 
وفى هذه احلالة يطلق اإ�ضطلح ال�ضمية الختيارية Selective Toxicity عموماً للإ�ضارة اإىل احلالت 
التي تكون فيها الثدييات اأقل تاأثراً باملادة ال�ضامة Toxiccant مقارنة باحل�ضرات وغريها من الآفات. 
ولو اأنه من املنا�ضب اإ�ضتخدام هذا الإ�ضطلح فى احلالت التي ل تتاأثر فيها اأنواع احل�ضرات النافعة 
باملبيد احل�ضري بينما تقتل اأنواع الآفات احل�ضرية الأخرى. ولعل اإختلف احل�ضا�ضية بني الأنواع اأو 
داخل النوع الواحد تنال اإهتمام متعاظم فى هذا املجال. ت�ضاعد املعلومات املحددة واملوؤكدة اخلا�ضة 
فهم  فى  املختلفة  للكائنات  الإ�ضتجابة  م�ضتوى  فى  والإختلفات  احل�ضرية  املبيدات  فعل  بطرق 

الإختلفات املعقدة فى امل�ضار الف�ضيولوچى والبيوكيميائى لهذه الكائنات. 

ثانيًا : تق�سيم املبيدات احل�سرية وفقًا لطرق الفعل 
CLASSIFICATION OF INSECTICIDES BY THEIR ACTIONS
 Mode عام )1951( بتق�ضيم املبيدات احل�ضرية اإىل خم�ضة جماميع بناء على طرق الفعل Brown  قام

of action وهى: 

1 -  Physical poisons ضموم طبيعية�
2 -  Protoplasmic  poisons ضموم بروتوبلزمية�
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3 -   Respiratory  poisons  ضموم تنف�ضية�
4 -  Nerve  poisons  ضموم ع�ضبية�
5 -   Poisons of a more general  nature ضموم لها اأكرث من طبيعة فعل�

ومن اجلدير بالذكر اأن معظم املبيدات احل�ضرية احلديثة تندرج حتت ال�ضموم الع�ضبية ولعل هذا 
التق�ضيم ما زال يغطى معظم املبيدات احل�ضرية املطروحة حالياً يف الأ�ضواق. 

 Modeهناك طريقة اأخرى لتق�ضيم املبيدات احل�ضرية اإىل ثلثة جماميع وفقاً لطريقة الدخول
 Brown( of entry عام 1951( وهى:

1 -   Stomach  poisons ضموم معدية�
2 -  Contact  poisonsضموم ملم�ضة�
3 -   Fumigants   مدخنات

وتعترب هذه الطريقة مفيدة للغاية يف و�ضف املبيد احل�ضري لدى قليلي اخلربة حيث اأنها حمدودة 
الفائدة من الناحية الفنية وذلك اإذا علمنا اأن اأى مبيد ح�ضري قد يظهر اأكرث من طريقة فعل اأو اأكرث 

من طريقة دخول. 
يو�ضح جدول رقم )3-1( تق�ضيم املبيدات احل�ضرية وفقاً لطريقة الفعل و�ضمن املجاميع اخلم�ضة 
الأع�ضاب  الن�ضطة على  واملواد   Metabolic inhibitors التمثيل  تعترب مثبطات  املوجودة فى اجلدول 
اأهم املجاميع بالن�ضبة للمبيدات احل�ضرية احلديثة. وب�ضكل حمدد ميكن  Neuroactive agents من 
الأخرى  الع�ضبية  ال�ضموم  وبع�ص   Anticholinesterases اإ�ضرتيز  الكولني  اإنزمي  م�ضادات  اأن  القول 
اأن  ويجب  الع�ضبي.  اجلهاز  مهاجمة  فى  بتخ�ض�ضها  تختلف  ولكنها  التمثيل  مثبطات  حتت  تندرج 
يوؤخذ فى الإعتبار تنوع وتعدد طرق فعل اأى مبيد ح�ضري وبالتايل فاإن تتبع اأثره على الهدف الأوىل 
Primary target قد ل يكون ممكناً دائما. قد ل يتطابق �ضبب املوت مع طريقة فعل املبيد احل�ضرى. 
النق�ص فى  البعو�ص املعر�ضة لأى مبيد ح�ضري غالباً ما متوت نتيجة  املثال فاإن يرقات  على �ضبيل 
الأك�ضچني حيث اأنها ل ت�ضتطيع الو�ضول اإىل �ضطح املاء مع العلم باأن طريقة فعل املبيد احل�ضري قد 
 Immobilizing ترجع اإىل تثبيط اإنزمي الأ�ضتيل كولني اإ�ضرتيز اأو اأى تاأثريات اأخرى حمدثة لل�ضلل

 .effect
جدول ) 3-1( تق�سيم املبيدات احل�سرية وفقًا لطريقة الفعل

Groups Subgroups Examples
Physical poisonsa ــــــــــــ Heavy mineral oils, inert dust

Protoplasmic poisonsa ــــــــــــ Heavy metals, e.g., Hg, acids
Metabolic inhibitors Respiratory poisonsa

Inhibitors of mixed- function 
oxidase 
Inhibitors of carbohydrate 
metabolism
Inhibitors of amine metabolism
Insect hormones
Inhibitors of chitin synthesis

HCN, CO, H2S, rotenone, dinitrophenols
Pyrethrin synergists
Sodium fluoroacetate 
Chlordimeform
Juvenile hormone analogues
Diflubenzuron
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Neuroactive agents 
(nonmetabolic)

Hormone mimics
Stomach poisons

Anticholinesterases

Effects on ion permeability
Agents for nerve receptors

Organophosphorus compounds, carbamates
DDT analogues, pyrethroids
Nicotine analogues, cyclodiene 
compounds, BHC
Methoprene
Bacillus thuringiensis toxin

aAccording to the scheme of Brown (1951)

 THE NERVOUS SYSTEM 	 ثالثًا- اجلهاز الع�سبي

معظم املبيدات احل�ضرية احلديثة ترجع �ضميتها اإىل قدرتها على مهاجمة اجلهاز الع�ضبي كهدف 
الكائنات  معظم  فى  �ضعف  نقاط  متثل  والتى  احل�ضا�ضة  الأجزاء  اأهم  الع�ضبي  اجلهاز  يعترب  اأوىل. 
مقارنة  متطور  مركزي  ع�ضبي  جهاز  متلك  اأنها  احل�ضرات  يف  املحددة  ال�ضمات  الراقية. من  احلية 
اأداء  اإحداث خلل يف ميكانيكية  �ضريعة وموؤثرة فى  و�ضيلة  الع�ضبي  ت�ضمم اجلهاز  بالثدييات. يعترب 
اأى مبيد ح�ضري يعتمد على درجة تطور الأع�ضاب يف الآفات احل�ضرية  فاإن جناح  اجل�ضم. وعموماً 
املعر�ضة. وبنف�ص الكيفية فاإن الإن�ضان هو اأكرث الكائنات احلية تطوراً وبالتايل يكون اأكرث ح�ضا�ضية 
لهذه ال�ضموم الع�ضبية. من ح�ضن احلظ فاإن هناك الكثري من املركبات املفيدة تهاجم احل�ضرات ب�ضكل 

متخ�ض�ص دون اإحداث اأي اأ�ضرار ج�ضيمة على احليوانات النافعة والإن�ضان. 

الإختلفات فى احل�ضا�ضية  اأنه فى بع�ص احلالت تعزى  الوا�ضح  اأ�ضبح من  الأخرية  ال�ضنوات  فى 
بني الثدييات واحل�ضرات اإىل الإختلفات فى تركيب اجلهاز الع�ضبي. على �ضبيل املثال فاإن الإختلفات 
الإختلفات  اإىل  جزئياً  ترجع  قد  والثدييات  احل�ضرات  بني  الع�ضبية  ال�ضموم  جتاه  احل�ضا�ضية  فى 
املورفولوچية يف نظام توزيع الأع�ضاب: حيث متلك احل�ضرات العديد من النهايات الع�ضبية دون حماية 
من  فقط  لي�ص  بعد هام  لها  الإختلفات  اأقل من احل�ضرات. هذه  �ضعف  الثدييات اأماكن  يف  توجد  بينما 
الناحية الإقت�ضادية ولكن اأي�ضاً فى جمال  الكيمياء احليوية املقارنة. تاريخياً فاإن الدرا�ضات على اجلهاز 
تكوين  درا�ضة  والفقاريات حيث مت  اللفقاريات  فى   Amalgamation الإندماج  الع�ضبي هى حالة من 

اجلهاز الع�ضبي املركزي يف الثدييات كما در�ضت وظائفه احليوية فى اللفقاريات.

تظهر الإختلفات الرئي�ضية فى تكوين اجلهاز الع�ضبي بني الثدييات واحل�ضرات من ال�ضكل )3-
 The central Nervous 1(, )3-2(. ويت�ضح اأن لكل منهما حتت ق�ضم عام وهو اجلهاز الع�ضبي املركزي
 System واجلهاز الع�ضبي املحيطيPeripheral Nervous System  يتكون الأول من املخ Brain واحلبل 
ال�ضوكى Spinal cord يف الثدييات واملخ واحلبل الع�ضبي املركزي Central Nerve cord فى احل�ضرات. 
ويعمل اجلهاز الع�ضبي املركزي كجهاز مركزي متكامل يحتوى على مليني اخلليا الع�ضبية التى 
Synapses. بينما يتكون اجلهاز الع�ضبي الطريف من  بوا�ضطة مراكز الإ�ضتباك الع�ضبي  تت�ضل معاً 

  .Autonomic System واجلهاز الذاتي Somatic system حتت ق�ضمني هما اجلهاز اجل�ضمي
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�سكل )3-1( �سكل تخطيطي مب�سط للجهاز الع�سبي املركزي يف الثدييات ) عن  O’Brien عام 1960(

�سكل )3-2( �سكل تخطيطي مب�سط للجهاز الع�سبي املركزي يف احل�سرات ) عن  O’Brien عام 1960(

 Mammalian Nervous System 1-  اجلهاز الع�سبي فى الثدييات
نظراً لأن اجلهاز الع�ضبي فى الثدييات اأكرث تعقيداً من احل�ضرات لذا ميكن تق�ضيمه اإىل: 

 The Somatic System  1. 1 اجلهاز اجل�سمى

املنبهات  الأفعال جتاه  ردود  بالتحكم فى حركة احليوان مبجموعة من  يخت�ص اجلهاز اجل�ضمي 
البيئية ثم ت�ضتجيب الع�ضلت لهذه املنبهات. ويتكون اجلهاز الع�ضبي اجل�ضمي من امل�ضارات الواردة 
Afferent وامل�ضارات ال�ضادرة .Efferent هناك و�ضائل لر�ضد التغريات البيئية وهى جميعاً م�ضتقبلت 

الع�ضبي  باجلهاز  مبا�ضرة  تت�ضل  والتى  الخ(  والأذن.....  العني  )مثل   Sensory receptors ح�ضية 
املركزي. وعموماً فاإن امل�ضتقبلت هي اأع�ضاء متخ�ض�ضة ولكن فى مناطق اجل�ضم الأقل تخ�ض�ضا قد 

حتقق النهايات الع�ضبية Nerve endings نف�ص الغر�ص . 
قد متر املعلومات املت�ضلة اإىل الأع�ضاب احلركية )قو�ص اإنعكا�ص ب�ضيط  Simple reflex arc( اأو 
الإدارية  الع�ضلت  اإىل  خارجياً  الأمر  ير�ضل  للإ�ضارة  اإ�ضتجابة  حينما يبدى املخ  ترتجم فى املخ.  قد 
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ال�ضادرة  الأع�ضاب  األياف  تنتهي   .Motor nerves احلركية  الأع�ضاب  خلل   Voluntary muscles
Efferent nerve fiber عند منطقة الإت�ضال الع�ضبي الع�ضلي Neuromuscular Junction حيث ينتهي 
دور اجلهاز الع�ضبي مع مرور الر�ضالة اإىل الع�ضلة الإرادية. ومتر الر�ضالة خلل ثغرة Gap اأو و�ضط 
كيميائي Chemical mediator هى مادة الأ�ضتيل كولني Acetylcholine حيث يتم التحكم يف الر�ضالة 
اأو الإ�ضارة بوا�ضطة نظام كولينى Cholinergic System و�ضوف يتم �ضرح دور الأ�ضتيل كولني فى نظام 

الت�ضال الع�ضبي لحقاً. 
 The Autonomic Nervous System   1. 2 اجلهاز الع�سبى الذاتى

العديد  وينبه  الداخلية  الأع�ضاء  ع�ضلت  حركة  فى  بالتحكم  الذاتي  الع�ضبي  اجلهاز  يقوم 
ل  طبيعة  ذات  عك�ضية  وظائف  لهما  ق�ضمني  خلل حتت  من  النظام  فى هذا  يتم التحكم  الغدد.  من 
ال�ضمبثاوى  الع�ضبي  وهما اجلهاز  فيهما  التحكم  من  احليوان  وعليه ل يتمكن   Involuntary اإرادية 
Parasympathetic system. يحتوى اجلهاز  البارا�ضمبثاوى  الع�ضبي  Sympathetic system واجلهاز 
الع�ضبي ال�ضمبثاوى على عقد ع�ضبية كبرية تتجمع غالباً معاً خارج اجلهاز الع�ضبي املركزي. وحتتوى 
العقد الع�ضبية Ganglia على العديد من مراكز الإ�ضتباك الع�ضبي التى يتم عبورها بوا�ضطة النظام 
وغالباً   Ganglion الع�ضبية  باجلهاز الع�ضبي املركزي والعقدة   Axon املحور الع�ضبي  الكولينى.يت�ضل 
ما يطلق عليه املحور ما قبل العقدة الع�ضبية Preganglionic axon اأما الذى يربط العقدة الع�ضبية 
Postganglionic axon. ويوجد  الع�ضبيـة  العقد  الع�ضبي ما بعـد  املحـور  الع�ضو يطلـق عليه  بنهايات 
الغدة.  اأو  بالع�ضو  يرتبط  والذى   Synaptic gap الع�ضبي  الإ�ضتباك  فجوة  الأخرية  النهايات  فى 
اإنتقال التنبيه خلل هذه املنطقة يحكمه اإنطلق مادة البنيفرين Epinephrine اأو النور اإيبنفرين 

 .Norepinephrine

ي�ضبه اجلهاز الع�ضبي البارا�ضمبثاوى اجلهاز الع�ضبى ال�ضمبثاوى ما عدا مراكز ال�ضبك الع�ضبية 
 .Cholinergic بني املحور الع�ضبي ما بعد العقدة الع�ضبية والع�ضو حيث اأن الناقل هنا نظام كولينى
كما يوجد اأي�ضاً بع�ص الإختلفات الب�ضيطة حيث اأن العقد الع�ضبية للجهاز الع�ضبي البارا�ضمبثاوى 
تكون غالباً �ضغرية وتتوزع فى اجل�ضم. وتوجد دائماً فى اجلانب الأمين بجانب الع�ضو وعليه فاإن 
التنبيهات  اأن  القول  ميكن  وعموماً  ق�ضرية.  دائماً  تكون  الع�ضبية  العقد  بعد  ما  الع�ضبية  املحاور 
ال�ضمبثاوية ت�ضرع من �ضربات القلب وتقلل من ن�ضاط القناة اله�ضمية. اأما التنبيهات البارا�ضمبثاوية 
تعمل على تقليل اأو تاأخري �ضربات القلب وزيادة ن�ضاط القناة اله�ضمية. كما اأن التنبيهات ال�ضمبثاوية 

حتدث اإرتخاء يف جفن العني وتنبه اإفراز اللعاب. 
1. 3  الإت�سال الكهربى )املح�رى ( لل�سيالت الع�سبية 

	  The Electric ( Axonic) Conduction of  Nerve Impulses

اخلليا الع�ضبية لهذه النظم لها نف�ص خ�ضائ�ص قدرتها على الإت�ضال بع�ضها ببع�ص. كل خلية 
لها ج�ضم اخللية Cell body واإمتداد طويل يطلق عليه املحور من خلله يتم اإنتقال التنبيه فى �ضورة 
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موجه كهربية )�ضكل3-3(. يف نهاية املحور يتم اإنتقال التنبيه عرب مركز الإ�ضـتباك الع�ضبي اإىل اخللية 
الع�ضبية الأخرى. يف هذا املكان يكون من ال�ضروري وجود و�ضط كيميائي. يحدث الإت�ضال الع�ضبي 
 .Membrane electric potential خلل املحور بوا�ضطة �ضل�ضلة من التغريات يف اجلهد الكهربي للغ�ضاء

�سكل )3-3( �سكل تخطيطي للخلية الع�سبية يف الثدييات

عملية  خلل  من  دوره  اأداء  من  الع�ضبى  )الغ�ضاء(  الغلف  متكن  التى  امليكانيكية  درا�ضة  مت 
الغ�ضاء  عرب  الأيونات  حركة  ب�ضرح   Depolarization الإ�ضتقطاب  وعدم   Polarization الإ�ضتقطاب 
الع�ضبى. وكما مت الإ�ضارة اإليه �ضابقاً فاإن املحاور الع�ضبية دائماً ما حتافظ على اإختلف فرق اجلهد 
عرب الغ�ضاء الع�ضبي. ومن املعروف اأنه يف الأحوال العادية فاإن تركيز اأيونات البوتا�ضيوم داخل الغ�ضاء 
اأعلى بكثري عن خارج الغ�ضاء. وفى نف�ص الوقت فاإن تركيز اأيونات ال�ضوديوم داخل الغ�ضاء اأقل بكثري 
عن خارج الغ�ضاء وميكن تقوية هذا اجلهد من خلل هذه الإختلفات فى تركيز الأيونات عرب الغ�ضاء  
حينما ت�ضل موجه التنبيه اإىل جزء معني من الغ�ضاء يحدث حاله من عدم الإ�ضتقطاب مبعنى دخول 
اأيونات ال�ضوديوم اإىل داخل الغ�ضاء وخروج اأيونات البوتا�ضيوم من الداخل اإىل خارج الغ�ضاء )�ضكل3-

4(. دائماً ما يكون جهد الراحة Resting  potential امللحظ اأقل من القيمة املح�ضوبة من خلل املعادلة 
التالية. 

حيث اأنها ل تت�ضمن حركة الأيونات الأخرى. وبفر�ص اأخذ اأيونات الكلورين فى الإعتبار )اأو غريها 
من الأيونات( ميكن اإفرتا�ص املعادلة التالية: 

E Na  =  RT  in  (Na) outside   E k =   RT   in   (K) outside 
  F  (Na) inside    F    (K) outside

E m  =  RT  in  PK (K) o + PNa (Na) o +  PCL (CL) i    
 F   PK (K) i  + PNa (Na) I  +  PCL (CL) o
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�سكل )3-4( اآلية الإثارة الع�سبية

a =  عدم الأ�ضتقطاب  

b = ال�ضفاء  

c = تغري اجلهد خلل الإثارة    

حيث Em هي جهد الغ�ضاء وعلى �ضبيل املثال فاإن قيمة PK متثل النفاذية الن�ضبية لأيون البوتا�ضيوم 
عرب غ�ضاء املحور الع�ضبي.

وعليه فاإن الغ�ضاء الع�ضبي املثار يعود اإىل حالته الطبيعية باأخذ ايونات البوتا�ضيوم وطرد اأيونات 
ال�ضوديوم. وحتدث العملية دائماً عك�ص تركيزات الأيون وبالتايل فهي حتتاج اإىل الطاقة. وعليه يطلق 
ال�ضوديوم  اأيونات  حركة  ميكانيكية   .Active ion transport للأيون  الن�ضط  النقل  العملية  هذه  على 
هو  متخ�ض�ص  اإنزمي  يحكمها  العملية  هذه  فاإن  وعموماً   .Sodium pump ال�ضوديوم  م�ضخة  ت�ضمى 
ATP ase (+Na+ + K) وهناك العديد من التقارير التى ت�ضري اإىل اأن مركب ATP وغريه من املركبات 
الفو�ضفاتية تلعب دوراً تنظيمياً فى النقل الأيونى للأغ�ضية املثارة يبدو دور الفو�ضفات الناقل مرتبطاً 

باأيون الكال�ضيوم املعروف باأنه يلعب دوراً موؤثرا فى اإثارة الغ�ضاء.
The chemical Transmission of Nerve Impulses    1. 4- النقل الكيميائى لل�سيالت الع�سبية
حينما ي�ضل التنبيه فى �ضورة موجه كهربية اإىل نهاية املحور الع�ضبي يكون من ال�ضروري نقل 
الر�ضالة اإىل اخللية الع�ضبية الأخرى اأو الع�ضو. الو�ضيط الكيميائي لهذا النقل يكون واحد من ثلثة 

هما ال�ضيتيل كولني والبينفرين والنوراإيبنفرين.
نظام  ويعترب  الكيميائى.  النقل  اأثناء عملية  كيميائي  كو�ضيط  هاماً  دوراً  كولني  الأ�ضيتيل  يلعب 
الأ�ضيتيل كولني-الكولني ا�ضرتيز)النظام الكولينى( هو النظام املعروف لنقل الر�ضالة عرب مناطق 
 Neuroeffector الت�ضال الع�ضبي الع�ضلي للأع�ضاب احلركية والأع�ضاب البارا�ضمبثاوية من النوع
ال�ضمبثاوية  الأع�ضاب  ات�ضال  مناطق  فى  تعمل  ل  جميعها  وهى  ال�ضمبثاوية  ال�ضتباك  ومراكز 

ال�ضادرة. ال�ضتثناء الوحيد هى الأع�ضاب ال�ضمبثاوية التى تخرتق غدة الأدرينال والغدد العرقية ذات 
النظام الكولينى. فى اجلهاز الع�ضبي املركزي.
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حيث توجد العديد من مراكز ال�ضتباك الع�ضبي فاإن النظام الكولينى يلعب دوراً هاماً وبالتايل 
اأي�ضاً  املركزية. وهناك  �ضموم جيده للأع�ضاب  تعترب  اإ�ضرتيز  الكولني  امل�ضادة لإنزمي  املركبات  فاإن 

و�ضائط كيميائية هامه هى البنيفرين والنوراإيبنفرين.
ويعترب النوراإيبنفرين اأكرث تاأثرياً على مناطق الت�ضال ال�ضمبثاوى من النوع ال�ضادر وهى مادة 

ن�ضطه فى النقل الكيميائي. هناك مركبات اأمينية تلعب اأدواراً هامه فى اجلهاز الع�ضبي املركزي.
  Insect Nervous system   2- اجلهاز الع�سبي يف احل�سرات

بع�ص  تكون  احلالت  بع�ص  وفى  الثدييات  من  ب�ضاطه  اأكرث  احل�ضرات  يف  الع�ضبي  اجلهاز  يعترب 
الأجزاء ذات تخ�ض�ص عايل للتاأقلم مع ظروف احلياة املعقدة.

كما يت�ضح من �ضكلي )3-1,3-2( تبدو الختلفات الأ�ضا�ضية بني اجلهاز الع�ضبى فى احل�ضرات 
والثدييات فى ظهور ال�ضمات التالية فى اجلهاز الع�ضبى للح�ضرات.

ل يوجد نظم كولينيه فى اجلهاز الع�ضبى الطرفى.- 1
ل يوجد جهاز ع�ضبي ذاتي وا�ضح ) يوجد جهاز ذاتي يتم التحكم فيه من خلل الهرمونات(.- 2
ل توجد عقد ع�ضبية يف اجلهاز الع�ضبي الطريف )العقد الع�ضبية فى احل�ضرات تتطابق مع - 3

اجلهاز الع�ضبي املركزي يف الثدييات(.
مل يتم التعرف على اأى ناقل كيميائي فى اجلهاز الع�ضبي املركزي �ضوى ماده الإ�ضتيل كولني - 4

ويعتقد وجود بع�ص املركبات الأمينية الن�ضطة.
املورفولوچية  الإختلفات  ببع�ص  يتميز  الع�ضبى  اجلهاز  فاإن  الوا�ضحة  الختلفات  هذه  بجانب 

واله�ضتولوچية التالية:-
ل يوجد غلف ميلينى وا�ضح فى اجلهاز الع�ضبى للح�ضرات.- 1
2 - Nerve Sheath يغطى احلبل الع�ضبى فى احل�ضرات بغلف ليفى خ�ضن ي�ضمى الغلف الع�ضبى

بنف�ص وظيفة احلاجز الدموى  اأنه يقوم  ويعمل هذا الغلف على حماية احلبل الع�ضبى ويبدو 
املخى فى الثدييات.

يف - 3 كما  متخ�ض�ضة   End plates �ضفائحية  بنهايات  الع�ضلي  الع�ضبي  الت�ضال  مناطق  تتمتع  ل 
بينما  الع�ضلية  الألياف  تخرتق  فريعات  اإىل  احل�ضرات  فى  املحور الع�ضبي  يتفرع  الثدييات. 

حتكم النهاية ال�ضفائحية فى الثدييات كل جمموعة الألياف الع�ضلية.
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يزود اجلهاز الع�ضبي فى احل�ضرات بنظام تنف�ضي )ق�ضبي( الذى ميد اخلليا الع�ضبية مبا�ضرة - 4
.Diffusion بالأك�ضچني خلل عملية النت�ضار

عدا ذلك فاإن اجلهاز الع�ضبي فى احل�ضرات ي�ضابه مثيله فى الثدييات فى نواحي كثرية ويبدو 
الت�ضابه اأكرث و�ضوحاً من الختلفات.

رابعًا: طرق فعل  املبيدات الكل�رونية الع�س�ية
	Chlorinated Hydrocarbon insecticides
املبيدات الكلورونية الع�ضوية �ضموم ع�ضبية. وهى مركبات تتمتع بالثبات الن�ضبي ذات اأثر باقي 
املركبات مبيد  املجموعة من  اأهم هذه  الأن�ضجة احلية. ومن  طويل- متيل للتجمع والرتاكم داخل 

الددت
	DDT and its Analogues				1 - مركب الددت وم�سابهاته

بذلت العديد من اجلهود لإي�ضاح ميكانيكية فعل الددت وهذه احلقيقة تو�ضح اأنه املثال النموذجى 
ملناق�ضة طريقة فعل املبيدات احل�ضرية. 

 Symptomatology and Characteristics      1. 1 علم الأعرا�س واخل�سائ�س
رمبا يكون من اأهم خ�ضائ�ص الددت التى ينفرد بها هى اأن كفاءته كمبيد ح�ضرى تزداد مع اأنخفا�ص 
 Negative temperature �ضالب  اإرتباط  احلرارة  ودرجة  الفاعلية  بني  الإرتباط  اأن  اأى  البيئة  حرارة 
correlation مبيد الددت بطيء التاأثري. من اأول مظاهر الت�ضمم هى احلركة غري املتوافقة للكائن 
املعر�ص. يلى هذا مرحلة يطلق عليها DDT Jitters وهى عبارة عن اإرجتافات اجل�ضم الكلى والأطراف 

Tremulousness. يتم ت�ضل�ضل اأو تتابع الأعرا�ص فى ال�ضر�ضور الأمريكي كما يلي: 
• متدد غري طبيعي  Hyperextension للأرجل مع احلركة غري املتوافقة 	
• اإرجتافات عامة 	
• 	Ataxic gait امل�ضى غري الطبيعى
• ن�ضاط فائق ناجت من التنبيه اخلارجى	
• ف�ضل متكرر فى اإعتدال اجل�ضم	
• حركة الأرجل املنف�ضلة	
• �ضرعة فى معدل الإرجتافات والإرتعا�ضات وبطء فى التمدد 	
• اإختفاء الإرتعا�ضات ال�ضريعة 	
• �ضكون كامل مع اإ�ضتمرار �ضربات القلب 	

هذه الظاهرة تف�ضر طريقة فعل الددت على الأع�ضاب احلركية. يبدو اأن فعل اجلرعات ال�ضغرية 
من الددت على اجلهاز الع�ضبي يحتاج اإىل قو�ص اإنعكا�ضى �ضليم وعلى �ضبيل املثال يبداأ الت�ضمم فى 
Campaniform sensilla ثم ت�ضل اإىل مراكز الإ�ضتباك باجلهاز الع�ضبي  اخللية احل�ضية فى �ضعرية 
املركزي وفى النهاية توؤثر على الأع�ضاب احلركية. ومع الرتكيزات العالية ميكن اأن يعمل الددت على 

الأع�ضاب احلركية مبا�ضرة. 
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 eserineو Curare تت�ضابه الأعرا�ص التى تلي ت�ضمم احل�ضرات بالددت متاماً مع ما ت�ضببه مركبات
وnicotine. وميكن ملركب الددت اأن يزيد من الكمية احلرة للأ�ضتيل كولني ولو اأنه ميكن اأن يو�ضع 
ب�ضعوبة �ضمن مثبطات الكولني اإ�ضرتيز. وعموماً يعترب اأن اإنطلق الأ�ضتيل كولني )داخل اجل�ضم 
والتى  الفائقة  الع�ضبية  للإثـارة  نتيجة  هو  حتديداً  اأكرث  اأو  بالددت  للت�ضـمم  نتيجة  هو   )in vivo
حتدث نتيجة بع�ص التداخلت من تاأثري الددت على اجلهاز الع�ضبي. هناك تاأثري اآخر م�ضابه داخل 
التنف�ضية للح�ضرة بعد التعر�ص للددت: حيث ي�ضل  اأن يوجد من خلل الإ�ضتجابات  اجل�ضم ميكن 
م�ضتوى الأك�ضچني الكلى امل�ضتهلك يف احل�ضرات امل�ضممة عدة اأ�ضعاف امل�ضتوى العادى. وعموماً متوت 
احل�ضرات قبل اأن ي�ضتنفذ خمزون اجلليكوچني واجللوكوز والليبيدات وي�ضل اإىل م�ضتوى التجويع. 
ولو اأنه يقال اأن �ضبب املوت هو نتيجة اجلوع نظراً لإ�ضتنفاذ كافة املخزون الغذائي ال�ضروري جل�ضم 

احل�ضرة.  
الأك�ضدة فى اجلهاز الع�ضبي. حيث اأن الددت  الددت اإىل حد ما مع عملية  من املحتمل اأن يتداخل 
يثبط معنوياً ن�ضاط اإنزمي ال�ضيتوكروم اأوك�ضيديز فى الذباب املنزيل. اإكت�ضف اأن DDE هو مثبط فعال 
قد  والعك�ص  بالددت.  مقارنة  املنزيل  الذباب  فى   Cytochrome Oxidase  ,Succinoxidase لإنزميي 
يكون �ضحيحاً اإذا كان الهدف للددت هو اإنزميات الأك�ضدة. ومن غري املاألوف اأن التاأثريات التثبيطية 

للددت على نظم الأك�ضدة هى الطريق الرئي�ضي لإحداث الت�ضمم بالددت. 
1. 2 فعل الددت على الأع�ساب ونظريات طرق فعله 

 Action of DDT on Nerves and Theories of its Mode of Action 

تراكمت قناعات وا�ضحة عن الهدف الأوىل للددت وهو اجلهاز الع�ضبي. لوحظت �ضمات اأو خ�ضائ�ص 
وفى  طويلة  زمنية  فرتة  منذ  الع�ضبي  ال�ضيال  فى   Repetitive discharge ال�ضحنات  اإفراغ  اأو  تكرار 
عند  وذلك  )�ضكل5-3(  املتكررة  ال�ضحنات  هذه  لإنتاج  الع�ضبية  الألياف  ينبه  الددت  فاإن  احلقيقة 
الكال�ضيوم يف  النق�ص  نظرية  مع  متاماً  يتماثل  ذلك  اأن  اإىل  الإ�ضارة  مت  وقد  منفرد.  لتنبيه  الإ�ضتجابة 

  Hypocalcemia )التى حتدث نتيجـة النق�ص فى اأيونات الكال�ضيوم اأو املاغن�ضيوم( ويفرت�ص اأن الددت 
بعد  العادى  الراحة  اإىل جتديد جهد  الذى يحتاج   Recalcification التكل�ص  اإعادة  يتداخل مع �ضطح 

حالة عدم الإ�ضتقطاب Depolarization لغ�ضاء املحور الع�ضبي. 

�سكل )3-5( اإعادة تفريغ ال�سحنات نتيجة املعاملة بالددت فى خلية ح�سيه لل�سر�س�ر الأمريكي
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يتميز الددت بقدرة عالية على التوافق مع الكولي�ضرتول مما يرجح قدرة املركب على التاأثري على 
الكولي�ضرتول فى الأغ�ضية الليبيدية وعليه يقلل من قدرة الغ�ضاء على نفاذية اأيونات الكال�ضيوم. ولو 
اأن هذه النظرية ل تف�ضر طريقة فعل الددت: امل�ضكلة الأوىل هى اأن اجلهاز الع�ضبى فى احل�ضرات ل 
ينتج �ضحنات متكررة فى غياب اأيونات الكال�ضيوم فى الو�ضط خارج ج�ضم احل�ضرة وامل�ضكلة الثانية اأن 
العديد من م�ضابهات الددت غري ال�ضامة تظهر توافقاً عالياً مع الليبيدات والتى ت�ضمل الكولي�ضرتول. 
من  اآخر  �ضكًل  تظهر  بالددت  امل�ضممة  الع�ضبية  الأحبال  فاإن  ال�ضحنات  تفريغ  اإىل  بالإ�ضافة 
الإ�ضتجابة هى اإطالة فرتة ما بعد اجلهد Prolongation after potential. حينما تزداد �ضالبية ما بعد 

اجلهد اإىل م�ضتويات معينة ويلحظ اإندفاع فجائى لل�ضحنات املتكررة نتيجة تنبيه واحد. 
ال�ضحنات(  )تكرار  ال�ضيالت  تيار  من  واحد  تنبيه  اإظهار  خلل  الفرتة  اأن  بالذكر  اجلدير  من 
تكون ق�ضرية ن�ضبياً وفى النهاية ت�ضل الأع�ضاب اإىل نقطة ل ت�ضتطيع فيها تكرار ال�ضحنات. ولو اأن 
هناك �ضك �ضعيف عن دور �ضالبية ما بعد اجلهد فى العمل املبا�ضر لإنتاج تكرار ال�ضحنات فى اجلهاز 
الع�ضبى احل�ضرى فاإن هناك جمموعة من العوامل يجب اأن توؤخذ فى الإعتبار. امل�ضكلة هى اأن اإطالة 
ي�ضبب  بعد اجلهد )�ضكل3-6( ل  ما  �ضالبية  م�ضابه لإطالة  تاأثري  ينتج  والذى  الكاثودى  الإ�ضتقطاب 
اأو  يبدل  الددت  اأن  الإعتبار  الأخذ فى  الطبيعية. وعليه يجب  الع�ضبية  املحاور  لل�ضحنات فى  تكرار 
يحور غ�ضاء املحور الع�ضبي بطريقة ما بحيث تختلف ثوابت الغ�ضــاء )التو�ضيل واملقاومة والقدرة( 
اأو  عن الغ�ضـــاء الطبيعي. وباإ�ضتخدام طريقة امليكروالكرتود بني اخلليا ميكن قيا�ص �ضكل املنحنى 
مبركب  املعاملة  من  الناجت  بالددت. ومع مقارنة هذا املنحنى مع  املعاملة  نتيجة  يختلف  الذى  امل�ضار 
احلبار  املائي  احليوان  يف  واملحاور الع�ضبية  الألياف الع�ضلية  )Tetraethyl ammonium( على   TEA
وح�ضاب نفاذية الأيونات عرب غ�ضاء املحور الع�ضبي باإ�ضتخدام معادلة اإتزان جهد الغ�ضاء اأ�ضتخل�ص اأن 

نفاذية اأيونات البوتا�ضيوم عرب الأغ�ضية الع�ضبية تقل ب�ضكل حاد مع اإ�ضتخدام الددت.

�سكل )3-6( فعل جهد منفرد م�سجل على خلية ح�سية لل�سر�س�ر الأمريكى قبل وبعد املعاملة بالددت
NAP	:	�سالب بعد اجلهد	 PAP	=	م�جب بعد اجلهد		  

هناك تقدم كبري فى الدرا�ضات املرتبطة مبيكانيكية بوابات ال�ضوديوم. حيث اأمكن قيا�ص التغري 
فى �ضريان ال�ضوديوم INa والبوتا�ضيوم IK منفردين من الناحية الوظيفية جلهد الغ�ضاء Em. ميكن 

اإ�ضتنباط تو�ضيل ال�ضوديوم gNa والبوتا�ضيوم gk من قانون اأووم Ohm’s law كما يلي 
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مليكانيكية  متخ�ض�ضة  مثبطات  وهى   Saxitoxin  ,Tetrodtoxin من  كل  اإ�ضتخدام  خلل  ومن 
ن�ضاط ال�ضوديوم اأمكن ف�ضل تعريف التاأثريات التى حتدث فى قناة البوتا�ضيوم عن قناة ال�ضوديوم 

)Narahashi عام 1981(. 
وجد Narahashi ,Lund عام )1981( اأن املحاور الع�ضبية العملقة للحبار امل�ضممة بالددت )1×10-
4 مول م�ضافة داخلياً( تختلف عن املحاور الع�ضبية غري املعاملة بالنظر اإىل �ضرعة تثبيط ال�ضوديوم. 

 INa ال�ضوديوم  املحور الع�ضبي من80 اإىل �ضفر مللي فولت يزداد �ضريان  اإ�ضتقطاب  حينما يتم عدم 
بنف�ص �ضـرعة كل من التح�ضريات املعاملة وغري املعاملة. وبعد الو�ضول اإىل امل�ضتوى الأق�ضى ينخف�ص 
التيار ب�ضرعة يف املحور املقارن تبعاً للمرتبة الأوىل الكينتيكيةFirst – order Kinetics. يبدو اأن النق�ص 
الأول م�ضابه لغري  املظهر  النق�ص يف  Biphasic. معدل  ذو مظهرين  املعامل  الع�ضبي  املحور  تيار  يف 
املعامل ولكن يبدو معدل مظهر الإنخفا�ص اأكرث يف البطيء. هذه امللحظة تعزر اأن جمموع قنوات 
ال�ضوديوم الن�ضطة بعد املعاملة بالددت )فتح القنوات( تبدو عادية ولكن جمرد الفتح يحدث لها حالة 

عدم ن�ضاط )قفل القنوات( بطىء. 
فاإن  بالددت  للت�ضمم  تعر�ضت  التى  الأع�ضاب  ف�ضيولوچيا  فى  احلادث  التقدم  من  الرغم  على 
للجهاز  العادية  الوظائف  اإيقاف  فى  الددت  دور  حتديد  فى  هامة  تبدو  البيوكيميائية  الإعتبارات 
تثبيط وظيفة ع�ضبية  الع�ضبية(. وحتى ميكن  املحاور  اأغ�ضية  الأيونى عرب  التبادل  الع�ضبى )مثل 
طبيعية فاإن الددت يجب اأن يتعامل اأوًل مع اجلهاز الع�ضبى وفى هذه احلالة فاإن جزيء الددت يعمل 
على تغيري طبيعة املكون الع�ضبي ب�ضكل موؤثر بحيث يبطل وظيفة اجلهاز الع�ضبى اأو اأن جزيء الددت 
الع�ضبى ومن ثم  الغ�ضاء  الع�ضبي يتلم�ص مبا�ضرة مع  املكون  اأى تغيري فى طبيعة  اأن يحدث  دون 

يعمل على غلق م�ضار الأيونات. 
اأن  ATP ases الع�ضبية. ولو  اإنزميات  اأن الددت يثبط  اأربعني عاماً  اأ�ضري منذ ما يقرب من  وقد 
ـ )   ATP ase يتاأثر بالددت اإل اأن مدى التثبيط يبدو اأكرث معنوية فى حالة Mg – ATP ase اإنزمي
+Na+ + K ( والذى يلعب دوراً هاماً فى النقل الن�ضط للأيونات عرب الغ�ضاء الع�ضبي. هناك م�ضكلتان 

رئي�ضيتان لإظهار هذا الفعل البيوكيميائى للددت وهما: 1- اأن الددت ل ي�ضبب نف�ص التاأثري داخل 
 + K +( ـ ATP ase مركب معروف بتثبيطه املتخ�ض�ص على اإنزمي( Quabain اجل�ضم كما فى مركب
+Na (, 2- توجد العديد من اإنزميات ATP ase والأجهزة ذات العلقة بـ ATP فى اأى جهاز ع�ضبى. وفى 

  ATP aseعام )1971( وجود على الأقل واحد من اإنزميات Narahashi ,Matsumura الواقع اإ�ضتخل�ص
احل�ضا�ضة للددت والتى ت�ضلك نف�ص طريق اإنزمي  ATP ase ـ )+ Na+ + K ( فى احلبل الع�ضبي للوب�ضرت 
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الأمريكي. وعليه وجد Doherty عام )1973( نظام ي�ضمل ATP ح�ضا�ص جداً للددت والأيونات املوجودة 
فى البيئة وذلك فى م�ضتخل�ص املحاور الع�ضبية لنف�ص املواد الع�ضبية.  

Ca – ATP ase ح�ضا�ص جداً للددت .  اإنزمي  اأن   Ghiasudin  ,Matsumura فى عام )1979( لحظ 
وفى تركيز منخف�ص من ATP )1×10-7( وتركيز بروتني )4ميكروجرام( فاإن هذا الإنزمي فى اأع�ضاب 
لهذا  تثبيط  لإحداث%50  الكافية  اجلرعة  تبلغ  حيث  للددت  ح�ضا�ضية  يظهر  للوب�ضرت  امل�ضى  اأرجل 
الكال�ضيوم فى وجود  اأيون  اإرتباط  يثبط  الددت  اأن  الإنزمي )I 50( حوايل )2×10-9 مول(. كما وجد 
ATP خارج ج�ضم احل�ضرة ولكن فى عدم غياب ATP. هذا الإنزمي Ca - ATP ase له قابلية منخف�ضة 
للتوافق مع اأيون الكال�ضيوم +Ca2. اأدت هذه امللحظات اإىل اإفرتا�ص اأن اإنزمي Ca - ATP ase يلعب دوراً 
يف حفظ م�ضتوى الإرتباط املنا�ضب لأيونCa يف اجلزء اخلارجي من الغ�ضاء الع�ضبي ويوؤدى تثبيطه 

اإىل عدم ثبات الغ�ضاء.
اأو�ضحت درا�ضات اأخرى بوا�ضطة Clark عام )1982( اأن نف�ص الإنزمي له قابلية عالية للتوافق مع اأيون 
موؤكد  اإي�ضاح  وهناك  اخللوي.  للغ�ضاء  الداخلي  ال�ضطح  فى  يقع  اأن  املحتمل  ومن    Ca2+ الكال�ضيوم
الكال�ضيوم  نق�ص  حالة  يف  حتدث  التي  للظروف  م�ضابه  للأع�ضاب  ثبات  عدم   DDT اأوًل: ي�ضبب  اأن  فى 
ثالثاً: هناك دللة  زيادة تركيز +Ca2 اخلارجي.  اأن يبطل ذلك مع  Hypocalcemic. ثانياً: من املمكن 

على اأن م�ضتوى اإنزمي Ca - ATP ase امل�ضابه منخف�ص للغاية فى اإحدى �ضللت الفئران.
يرتبط تاأثري عدم ثبات الغ�ضاء الع�ضبي ال�ضابق باإنخفا�ص احلد احلرج لتنبيه الغ�ضاء الع�ضبي ول 
يرتبط مبا�ضرة مبيكانيكية التغريات فى تو�ضيل اأيونات ال�ضوديوم +Na والبوتا�ضيوم +K والتى تتاأثر 

بالددت. 
وجد كل من Matsumura ,Rashatwar عام )1984( اأن الددت وبع�ص البريوثريدات تثبط مركب 
Calmodulin وهو منبه لن�ضاط اإنزمي Phosphodiesterase. وعند عدم تاأثر هذا الإنزمي بهذه املواد 
Calmodulin والذى  الكيميائية مبا�ضرة فاإنه ميكن ت�ضور اأن هذه النظرية متثل عدم ن�ضاط ملركب 
الهامة   الوظائف  العديد من  له   Calmodulin اأن مركب  املعروف  الكال�ضيوم. ومن  ي�ضاعد فى حمل 
حيث يعمل كو�ضيط لنقل اأيونات +Ca2 اإىل امل�ضتقبلت والقنوات الأيونية والإنزميات. يتمتع اجلهاز 
الع�ضبى ب�ضكل خا�ص مب�ضتوى عايل من مركب Calmodulin مما يو�ضح اأهميته كو�ضط للكال�ضيوم. 
قد يختلف تركيز مركب Calmodulin فى اجلهاز الع�ضبي كثرياً تبعاً مل�ضادرة ولكن فى املتو�ضط يبدو 
الكايف لإحداث50% تثبيط قد  اأنه فى مدى حوايل ميكروموللر. فى هذه احلالة فاإن تركيز الددت 
يكون فى حدود 1 جزء فى املليون وهذا امل�ضتوى مت حتديده فى مخ احليوانات التى تعر�ضت للت�ضمم 

بالددت.  
من  العديد  فى  حيوياً  دوراً  يلعب  اأنه  كما  احلية  الكائنات  معظم  فى   Calmodulin مركب  وجد 
الوظائف البيوكيميائية والف�ضيولوچية مما يو�ضح مدى اإرتباط فعل الددت بهذا املركب. ومن الثابت 
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اأن هذه النظرية تف�ضر التاأثريات غري املرتبطة لكل من الددت والبريوثريدات على احليوانات كما هو 
وا�ضح فى �ضكل )7-3(. 

وتلخي�ضاً ملا �ضبق هناك نوعان من التاأثريات للددت توؤدى مبا�ضرة اإىل اإحداث اإثارة ع�ضبية على 
م�ضتوى املحور الع�ضبي. يت�ضمن النوع الأول التداخل مع ميكانيكية تثبيط ال�ضوديوم والذي يجعل 
من ال�ضعوبة ال�ضيطرة على قنوات ال�ضوديوم. النوع الثاين يت�ضمن التاأثري على اجلزء الفعال من 
ATP والذى يحكم تبادل ال�ضوديوم والكال�ضيوم يف مناطق الإ�ضتباك الع�ضبي. قد يحدث الددت تنبيه 
يف اإطلق الأ�ضتيل كولني ومن املحتمل اأن ينبه بع�ص املركبات الناقلة الأخرى. اأحد هذه التاأثريات 
النظريـات  هذه  كل  اأن  اأولية على  دللت  اأي�ضاً هناك   .Ca– Mg ATP ase لإنزمي  الددت  تثبيط  هو 
ميكن تف�ضريها على اأ�ضا�ص اأن اخل�ضائ�ص التثبيطية للددت والبريوثريدات ميكن اأن ترجع اإىل نقل 

 Calmodulin الكال�ضيوم ومركب

�سكل )3-7( �سكل تخطيطى ي��سح تاأثريات تثبيط وظائف Calmodulin ب�ا�سطة الددت

Theories of Structure – Toxicity Relationships 1. 3  نظريات العالقة بني الرتكيب وال�سمية

التداخل  اأن  اإقرتاح  اإىل  حمدد  اإنزميي  نظام  مع  معنوياً  يتفاعل  الددت  اأن  فى  اأدى عدم اليقني 
الطبيعي للددت مع نفاذية الغ�ضاء يعترب عامل هام فى ت�ضمم الددت. اإفرت�ص Mullins عام )1954( 
مع  يتطابق  اأنه  حيث  )الفيزيائى(  الطبيعى  ال�ضكل  اإىل  يرجع  اإمنا  الددت  ن�ضاط  اأن  تفيد  نظرية 
لت�ضغل  الغربية  املادة  تدخل  )�ضكل8-3(.  الإ�ضطوانى  الليبوبروتني  و�ضكل  اجلزيئات  بني  امل�ضافات 
تاأثري  وعليه يكون لها  الأيونات  نفاذية  قدرته على  موؤقتاً  وقد تعيق  غ�ضاء املحور الع�ضبي  بني  امل�ضافة 
اأن جزء منها يكون  ب�ضكل ما بحيث  املادة  اإذا ثبتت هذه  الدائم  ال�ضرر  Narcotic. قد يحدث  خمدر 
مثبت متاماً بجزيئات الليبوبروتني املحيطة كما اأن التوجيه والتثبيت للمادة يعطى بع�ص الت�ضويه اأو 
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التحريف للم�ضافات الداخلية. �ضـوف يكون التاأثري الناجت عبارة عن نق�ص اأيونى اأو قفل ) وفقاً لنوع 
التحريف اأو الت�ضويه( والذي يوؤدى اإىل اإحداث خلل فى النظام الع�ضبى. 

 DDT يت�ضح توجيه جزىء الددت فى امل�ضافة اأو امل�ضاحة الداخلية فى �ضكل )3-8(. وعليه يدخل
اإىل  الهالوچني  لذرات  جاذبة  قوى  حتمل  والتى   Trichloro carbon ملجموعة  اإىل امل�ضاحة الداخلية 
 di  )p-chlorophenyl( Carbon تنت�ضر جمموعة  تاأثرييه.  ذات قدرة  التى تكون فيه  املنا�ضب  الو�ضع 
ب�ضكل كايف بحيث تكون مثلث متثل فيه جماميع P- chlorophenyl قدمني ثابتني. وحتى ميكن عمل 
هذا الرتتيب فاإن حلقات البنزين يكون لها القدرة على الدوران. وعليه فاإن مركب مثل DDE والذي 

يحمل رابطة زوجية ل ميكن اأن يتطابق يف امل�ضافات الداخلية )الروابط الزوجية متنع الدوران(.

�سكل )3-8( التطابق الداخلى جلزيء الددت . ت��سح كل دائرة كبرية جزيء الليب�بروتني
لطريقة  للإهتمام  مثري  تف�ضري  )1977(هى  عام   Mullins فر�ضية  فى   Fitting التطابق  مفهوم 
فعل الددت وعليه فاإنه من ال�ضعوبة اإفرتا�ص اأن الليبوبروتينات الكبرية )80 اجن�ضرتوم( وم�ضافاتها 
الداخلية توجد فى غ�ضاء 100اجن�ضرتوم. وقد قام Holan عام )1969( با�ضتخدام هذا الإفرتا�ص فى 
�ضرح العلقات بني الرتكيب والن�ضاط فى م�ضابهات الددت من جمموعة ال�ضيكلوبروبان باإفرتا�ص 

تطابق جزيئات الددت فى قنوات ال�ضوديوم والبوتا�ضيوم. 
من الدرا�ضات على بع�ص الإ�ضتبدالت احللقية للددت اأو�ضح Otto ,Riemschneider عام )1954( اأن 
الدوران احلر ملجموعتي الفنيل وجمموعة الرتاى كلوروكربون هي اأهم عامل يف حتديد �ضمية الددت. 
فى حالة جزيء diphenyl  2,2,2 trichloroethane- - 1,1 )حلقة غري اإ�ضتبدالية( فاإن الدوران احلر 
O- hydrogens  يف  لـ  النب�ص اخلفيف  باإعادة  trichloromethyl حمكومة فقط  للحلقتني وجمموعة 
جماميع الفنيل واإ�ضتبدال الو�ضع P-P لذرات الكلور ل يغري من ال�ضورة. ولو اأنه اإذا مت اإ�ضغال الو�ضع 
اأورثو بذرة كلورين فاإن دوران جمموعة الفنيل ي�ضبح م�ضتحيًل. يف الواقع فاإن الو�ضع اأورثو- بارا للددت 
له �ضمية �ضعيفة ن�ضبياً.الرتتيب العام للن�ضاط كمبيدات ح�ضرية للم�ضابهات يف خمتلف الإ�ضتبدالت 
اأ�ضار  اأورثو ددت. وقد  اأورثو-  اأورثو ثم  اأورثو- بارا ثم ميتا-  احللقية هو بارا- بارا ثم ميتا- بارا ثم 
Otto ,Riemschneider اأن هذا الرتتيب يتوازى متاماً مع حرية الدوران . ومن اجلدير بالذكر الإ�ضارة 
اإىل اأن الدوران احلر ملجموعة الفنيل يف O,P’ - DDT م�ضتحيل على الرغم من احلقيقة التي ت�ضري اإىل 
 1- )p-chlorophenyl( 1,1 - phenyl - 2,2,2 trichloroethane اأن �ضمية هذا املركب لي�ضت اأقل كثرياً من
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اأنه على الأقل يف جمموعة  حيث يتم فى املركب الأخري الدوران احلر. ومع ذلك هناك تاأكيد يو�ضح 
من م�ضابهات الددت يعترب الدوران احلر ملجموعة الفنيل وكذا جمموعة trichlormethyl 2,2,2 عامل 
هام يف حتديد ال�ضــمية.ل تظهر م�ضــابهات اإ�ضتبدال DDE(ethylene م�ضابه I( اأي ن�ضــاط كمبيد وعليه 

)II 2 )م�ضابه – Carbon ,I - Carbon ميكن اإ�ضتعادة ال�ضمية بال�ضماح بالدوران بني

 Trihedral ونظرية Rotation theory ولو اأنه من الوهلة الأوىل يبدو اأن كل من نظرية الدوران
configuration تعار�ص كل منهما الأخرى اإل اأن بع�ص التوافق بينهما قد يكون ممكناً. اإذا اإفرت�ص اأن 
اجلزئ يجب اأن يكون له Trihedral form )�ضكل ثلثي الهيدرا( حتى يكون ن�ضطاً فاإن املركبات التي 

ل حتوى مثل هذا ال�ضكل اجلامد �ضوف يكون لها القدرة على الدوران احلر.  
 Gamma – BHC  (Lindane(     ) 2-  اللندين ) جاما �ساد�س كل�رورالبنزين 

مبركب  يعرف  ما  وهو  جاما  امل�ضابه  هو  كلورورالبنزين  �ضاد�ص  مركب  يف  ال�ضام  الرئي�ضي  اجلزء 
ملركب  الفعل  ميكانيكية  م�ضكلة  فاإن  امل�ضابهات  من  بغريه  مقارنة  ال�ضام  لتخ�ض�ضه  نظراً  اللندين. 
تخت�ص  التي  الهامة  الدرا�ضات  من  العديد  اإىل  اأدت  وقد  الباحثني  من  كثري  اإنتباه  جذبت  اللندين 

بالعلقات بني الرتكيب وال�ضمية.  
وب�ضكل عام فاإن مركب اللندين هو اأكرث �ضمية حادة على اجلهاز الع�ضبي مقارنة بالددت. اأعرا�ص 
Prostra,Falling,Convulsions,Ataxia,Tremors الأمريكي عبارة عن  ال�ضر�ضور  يف  باللندين  الت�ضمم 
 Prodromal ال�ضحراوي وهى  بـBHC فى اجلراد  الت�ضمم  tion. وقد مت و�ضف جمموعة من مظاهر 

 Chorerataxic phaseحركات تل�ضكوبية للبطن( و(Typical phaseو )حركات رفع البطن املتكررة( phase

)الإثارة الفائقة– حركات الطريان– الرق�ص غري املتنا�ضق( وClonic phase )الإ�ضتلقاء على الظهر– 
Paralysis phase. الإجتاه نحو زيادة معدل التنف�ص يف احل�ضرات  والرع�ضات ...الخ( ثم مظهر ال�ضلل 
يبدو اأكرث و�ضوحاً يف اللندين مقارنة بالددت. وقد وجد اأن حقن1 ميكروجرام/�ضر�ضور باللندين 
يف  بجرعة100ميكروجرام/�ضر�ضور  الددت  حقن  من  اأعلى  مب�ضتوى  الأك�ضـچني  اإ�ضتهلك  اإىل  يوؤدى 
ال�ضر�ضور الأملاين. وقد لحظ Busvine عام )1954( اأن الذباب املنزيل امل�ضمم باللندين يظهر حركات 
مروحية عن طريق الأجنحة وهذا العر�ص ل يظهر مع الت�ضمم بالددت. العلقة ال�ضلبية بني احلرارة 

ودرجة الت�ضمم ل تظهر وا�ضحة بنف�ص الدرجة فى الددت. 
يبدو اأن اللندين يعمل كمنبه Stimulant للجهاز الع�ضبي املركزي يف الثدييات ولو اأن امل�ضابه بيتا 
الن�ضاط  يف  زيادة  يحدث  باللندين  الأمريكي  ال�ضر�ضور  اأرجل  كمثبطات. عند معاملة  واألفا يعملن 
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الع�ضبي للع�ضب الفخذي بعد �ضاعة واحدة من املعاملة كما يحدث تكرار ثنائي اأو رباعي لهذا ال�ضكل 
من الن�ضاط. ويختلف ذلك عن تكرار ال�ضحنات )القطار( الذي يحدث نتيجة الت�ضمم بالددت. ويبدو 
اأن فعل اللندين اأكرث مركزية من الددت ويبدو اأنه مثل الددت يحتاج اإىل قو�ص اإنعكا�ضى �ضليم ليظهر 

اأعرا�ص الت�ضمم الكامل.
بنف�ضها  اأو�ضاعها  ترتب  للددت  التابعة  املركبات  فى  الفينيل  جماميع  اأن  بالذكر  اجلدير  من 
املركب  الإجتاه فى  يت�ضح هذا   .Trihedral form الثلثي  ال�ضكل  وعليه حتتل كل حلقة جانبني فى 
الذى يحوى ذرة كربون اإ�ضتبدلت بذرات كبرية اأو �ضل�ضل جانبية وعليه فاإنها تخفى دوران املجاميع 
 1,1 – )P- chlorophenol( – diphenyl – 2,2 – dimethyl propane احللقية. مثل هذه الظروف توجد يف

  .C)C  H3(3 بـ CCL3 مثل اإ�ضتبدال bis

bulkyl 2- carbon مثل  والتي حتوى  للددت  امل�ضابهة  املركبات  �ضمية عدد من  النظرية تو�ضح  هذه 
nitro – 1,1 – bis ( p- chlorophenyl) – propane -2. ويبدو اأن م�ضاكل هذه النظرية فى اأن اإحلل ذرات 

الكلورين باإ�ضتبدالتها الأخرى امل�ضاوية اأو الأكرب يف احلجم ل تكون دائماً مرتبطة بزيادة ال�ضمية للمركب 
الناجت. على �ضبيل املثال اإحلل ذرات الكلورين )حجم الذرة 1,8 اجن�ضرتوم( مبجاميع الهيدروك�ضيل )1,7 
اجن�ضرتوم( توؤدى اإىل اإنخفا�ص الن�ضاط ال�ضمي. اإحلل م�ضابه مع جماميع امليثيل )2 اجن�ضرتوم( )مثل 
اإحلل CCL Me 2 بدًل من CCL3( مينع الفعل ال�ضمي �ضد ح�ضرة Calendra granaria على الرغم من 
احلقيقة التي ت�ضري اإىل اأن هذا املركب يحقق متطلبات Trihedralization. ومن املثري للده�ضة ملحظة 
اأن مركب مثلbis (p- chlorophenyl) – 2- nitro propane –1,1  له تاأثري اإبادى ح�ضري عايل بينما مركب 

bis( p- chloro phenyl) – 2,2- dichloro – 2- nitroethane – 1,1 لي�ص له اأي تاأثري.
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قد يندرج اللندين حتت ق�ضم ال�ضموم الع�ضبية Nevrotoxicants مثل الددت ولو اأن طريقة فعله 
 BHC تختلف عن الددت. ومن الأهمية هنا مقارنة امللحظة التى ت�ضري اإىل اأن احل�ضرات املقاومة للـ
باللندين  الت�ضمم  ال�ضبه بني  اأوجه  فاإن هناك كثري من  الغالب ل تكون مقاومة للددت. وعموماً  يف 
احلبل  يف  كولني  للأ�ضتيل  تراكم  ي�ضبب  اللندين  اأن  اأكت�ضف  املثال  �ضـبيل  على  بالددت.  والت�ضمم 
اجلهاز  فى  حقيقياً  ذلك  يكون  وقد  الددت.  يحدثه  ما  مثل  الأمريكي  لل�ضر�ضور  البطنى  الع�ضبي 
الع�ضبي للثدييات وعليه فاإن الت�ضمم باللندين ميكن ت�ضاده باإ�ضتخدام الأتروبني فى الثدييات)مثل 
الت�ضمم بالددت(. لوحظ اأن اللندين ينبه ن�ضاط مراكز الإ�ضتباك الع�ضبي يف احلبل الع�ضبي البطنى 
مراكز  قبل  ما  نهايات  يف  الناقل  اإنطلق  تنبيه  اإىل  الفعل  هذا  يرجع  وقد  الأمريكي.  لل�ضر�ضور 

 .Presynaptic terminal الإ�ضتباك الع�ضبي
يرجع  اللندين  ملركب  الع�ضبية  الإثارة  فعل  اأن   )1983( عام   Ghiasuddin  ,Matsumura اأ�ضار 
 G- اأمينوبيوتريك  حم�ص اجلاما  فعل  وي�ضاد  مثرية(  Picrotoxinin )مادة  قدرته على حماكاة الـ  اإىل 
اأيون  اإمت�ضا�ص  الذى يحث على   GABA اللندين يوقف  اأن  GABA( aminobutyric acid(. لوحظ 
 [3H]  Alpha - dihydropicrotoxinin يف ع�ضلت ال�ضر�ضور الأمريكي كما يناف�ص اإرتباط CL الكلوريد
يف م�ضتقبلت Brain synaptosomes. وقد عرف اأن GABA يوقف اإثارة كل من نهايات ما قبل وما بعد 
مراكز الإ�ضتباك الع�ضبي وعليه فاإن ت�ضاد ن�ضاط فعل GABA ينتج من اإثارة الوظائف الع�ضبية التي 

ترتبط باأداء مراكز الإ�ضتباك الع�ضبى.  
2. 1  النظريات التى حتكم العالقة بني الرتكيب وال�سمية  

Theories of Structure – Toxicity Relationships 

من اأهم الإعتبارات التى تثري الإهتمام يف كيمياء BHC هي الإختلفات الكبرية يف الن�ضاط احليوي 
املرتبطة متاماً مب�ضابهات املركب. وهذا يو�ضح بقوة اأهمية الرتتيب اجلامد للجزيء يف اإحداث ن�ضاط 
اأن  Mullins عام )1955( قطر اجلزيء يف فراغ احللقة واأكت�ضف  �ضام قوى �ضد احل�ضرات. وقد قدر 
اإليه  اأ�ضار  ملا  اأقل من 8,5 اجن�ضرتوم للأقطار الثلثة )جدول3-2(. وتبعاً  امل�ضابه جاما يبلغ قيمته 
Mullins اأنه حينما يدخل اللندين الفراغ الداخلي للغ�ضاء يوؤدى اإىل حدوث اإتزان بقوى اجلذب لذرات 
الكلورين �ضد مكونات الغ�ضاء, وعليه ي�ضبح الغ�ضاء يف حالة اإثارة نتيجة اإ�ضطراب وتدمري جزيئات 

الليبوبروتني.  
BHC جدول ) 3-2( الإرتباط اجلزيئي والتاأثريات الف�سي�ل�جية مل�سابهات

Isomer Melting
point
(Cْ)

Configurationα Molecular
Diameters
In plane
Of ringb

Molecular
thickness

Physiological
effect

β 297 eeeee 9.5 9.5 9.5 5.4 Inter or weak depressant
δ 130 peeeee 8.5 9.5 9.5 6.3 Strong depressant
α 157 ppeeeee 8.5 8.5 9.5 7.2 Weak excitant



- 87 - 87 

طرق فعل املبيدات احل�ضرية

γ 112 pppeee 8.5 8.5 8.5 7.2 Strong excitant
ε 219 peepee 7.5 9.5 9.5 7.2 Not insecticidal
η 90 peppee 7.5 9.5 8.5 7.2 Not insecticidal
θ 124? pepeee 8.5 9.5 8.5 6.3 Unknown

لوحظ ت�ضابه اأو تتطابق مركب اللندين مع مركبB-vitamin meso- inositol. كما اأت�ضح اأن مركب 
اللندين ينتج جزئياً تثبيط عك�ضي لنمو اخلمرية التي حتتاج اإىل Meso – inositol للنمو. وعلى العك�ص 
ف�ضل كل من Krijgsman ,Dresden عام )1948( يف احل�ضول على اأي تاأثريات م�ضادة للت�ضمم مبركب 
meso –inositol عند الت�ضمم باللندين. وقد لحظ اأن امل�ضابه جاما هو امل�ضابه الوحيد ال�ضام )جدول3-

2( حيث ل يزيد اأقطاره يف الفراغ عن8,5 اجن�ضرتوم(. هناك فر�ضية اأخرى تعتمد على العلقات بني 
مركزين  وجود  اأن  عام1965( حيث   Soloway(الأخرى امل�ضابهات  تركيب  مع  وتركيبه  اللندين  �ضمية 
يف  للجزيء  العام  ال�ضكل  اإىل  بالإ�ضافة  هاماً  عامًل  تعترب  التماثل  فراغ  عرب  ال�ضالبة  للإلكرتونات 
�ضكل )3-9(. وحيث  واللندين  ال�ضيكلودايني  ال�ضمية على احل�ضرات يف جميع مركبات  القدرة  حتديد 
Electrophilic فاإن مركز ذرات الكربون الثلثة الإ�ضتوائية  اأن جميع ذرات الكلورين حمبة للإلكرتون 

 .Electronegative والثلثة حماور الكلورينية العك�ضية �ضوف ت�ضبح �ضالبة الإلكرتون
يو�ضح النموذج الذي مت درا�ضته بوا�ضطة Nakajima عام )1983( اأن الن�ضاط ال�ضام على احل�ضرات 
املحبة  بالطبيعة  يرتبطان  اللندين  مركب  مع   )Na+ + k +( -ATP ase لإنزمي  التثبيطية  والقدرة 
الإرتباط  هذا  مثل  اأن  ولو  املاء(.  الوكتانول-  بني  ما  الإتزان  )�ضلوك   Lipophilic nature للدهون 
العديد  هناك  اأن  حيث  القريبة  واملركبات  اللندين  ملركب  الف�ضيوكيميائية  اخل�ضائ�ص  اأهمية  يو�ضح 
من املركبات الكيميائية )مثل PCBS( لها نف�ص قدرة اللندين اأو اأعلى منه من حيث الطبيعة املحبة 

للدهون ول تظهر اأي قدرة كمبيدات ح�ضرية. 

�سكل )3-9( اأ�سكال الرتكيب اجلزيئى للندين وت�جيه الروابط به

يرجع  الع�ضبي  الن�ضاط  تنبيه  اللندين على  قدرة  اأن  Ghiasuddin عام )1983(   ,Matsumura اأ�ضار  وقد 
 Picrotoxinin والذى يعترب مثري طبيعي داخل احل�ضرات. ويظهر تراكيب الـ Picrotoxinin اإىل متاثله مع
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للندين يظهر  امل�ضابه  الرتكيب  الذى يحمل   Picrotoxinin �ضكل )3-10(. اجلزء من جزيء  واللندين فى 
فى �ضكل خط غامق. ويلحظ اأن كل من جماميع الكتون والإيبوك�ضى لها خ�ضائ�ص الكرتونية. الروابط 
الكلورين.  مثل  اأخرى  ذرات  اأو  الكرتونية  جماميع  حملها  يحل  قد  الوظيفية  املجاميع  بهذه  املت�ضلة 
 2- propenylلـ الإ�ضتبدالية  اأن عدداً من امل�ضابهات   )1979( واآخرون عام   Miller النظرية وجد  لهذه  ودعماً 

cyclohexan- 3,6 – lactone لها نف�ص الفعل الإبادى �ضد احل�ضرات.  

�سكل )3-10( مقارنة تركيب heptachlor epoxide ، Picrotoxinin ، اجلاما BHC . الأجزاء من جزىء  
Picrotoxinin التى حتمل ت�سابهًا كمبيدات اآفات م��سحة بخط غامق ) عن Ghiasuddin ، Matsumura عام 1983 (.

Cyclodiene Insecticides			 3-  مركبات ال�سيكل�دايني
يندرج حتت جمموعة مركبات ال�ضيكلودايني كل من الكلوردان والهبتاكلور والألدرين والدايلدرين 
وهو   Chlorinated endomethylene قنطرة  بوجود  وتتميز  والندو�ضلفان.  والندرين  والزودرين 

الع�ضوية.  الكلورينية  للمبيدات  التابعة  احل�ضرية  املبيدات  غريها من  املجموعة عن  مييز هذه  تركيب 
 Positive احلرارة   بدرجة  املوجب  باإرتباطها  تتميز  املركبات  من  املجموعة  لهذه  الت�ضمم  اأعرا�ص 
temperature correlation )يزداد م�ضتوى ال�ضمية مع احلرارة اخلارجية املرتفعة( وعليه فهي تختلف 
 Depressant عن الددت و�ضاد�ص كلورور البنزين. يف ال�ضر�ضور الأمريكي يعمل الكلوردان اأوًل كخامد
وفى املراحل الأخرية للت�ضمم Intoxication ت�ضتجيب احل�ضرة غالباً للمنبه اخلارجي باإظهار اإرجتافات 
الع�ضب  على  الإثارة  حالة  ال�ضيكلودايني  مركبات  تظهر  الإلكرتوف�ضيولوچية  الناحية  من  قوية. 
الع�ضبي  احلبل  على  ال�ضحنات  تكرار  اأو  تفريغ  من  تيار  لوحظ  كما  الأمريكي.  لل�ضر�ضور  الوركى 
 Latent لل�ضر�ضور املعامل بالألدرين والديلدرين. امللحظة الهامة هي اأن هناك دائماً فرتات خمول
 periods اأو ما يطلق عليها زمن التباطوؤ Time Lags بني املعاملة وظهور الأعرا�ص حيث بلغت فرتة 
اخلمول �ضاعتني فى حالة الديلدرين واأربع �ضاعات فى حالة اللدرين وقد اأظهرت مركبات الهبتاكلور 
والبيتاكلوردان نف�ص النتائج حيث بلغت فرتات اخلمول3,8 �ضاعات على الرتتيب. كما مت الإ�ضارة اإليه 
Busvine عام )1954( احلركات املروحية للذباب امل�ضمم بالكلوردان واللندين وهى  �ضابقاً فقد و�ضف 

متيز هذين املركبني عن م�ضابهات الددت.
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تاأثري مركبات ال�ضيكلودايني على معدل التنف�ص اأكرث و�ضوحاً من الددت. وميكن القول مره ثانيه اأن 
 Brown و Harvey  وجود فرتة اخلمول فى مركبات ال�ضيكلودايني وا�ضحة متاماً )�ضكل3-11(. وقد قام
ال�ضيكلودايني  مركبات  من  ميكروجرام  مقدارها10  بجرعة  الأملاين  ال�ضر�ضور  بحقن   )1951( عام 
وبلغت فرتة اخلمول4-8 �ضاعات يف كل من B-chlordane, وحوايل5 �ضاعات يف الدايلدرين, 2,5 �ضاعة مع 
التنف�ص بعد15-45 دقيقة وت�ضل  اللدرين. ي�ضبب الهبتاكلور والتوك�ضافني زيادة تدريجية يف معدل 
الناجت    Hyperactivity الن�ضاط  فرط  فاإن  املركبات  هذه  كل  مع  �ضاعة.  حوايل1,5-1  بعد  القمة  اإىل 
يرتبط جيداً مع الزيادة الفجائية فى ن�ضاط التنف�ص. قام كل من Creser وBrown عام )1951( بدرا�ضة 
�ضربات القلب Heart beat فى ال�ضر�ضور الأمريكي املعامل بالكلوردان والتوك�ضافني ولحظا نب�ضات 
مرحلة  فى  القلب  توقف  راأ�ضها.  نزع  مت  التي  وتلك  اخلروج  حديثة  الأفراد  يف  للقلب  منتظمة  غري 

الرتخاء Diastole stage مع الكلوردان ومرحلة النقبا�ص Systole stage مع التوك�ضافني.

والألدرين  واللندين  بالـددت  املحق�ن  الأملانى  ال�سر�س�ر  فى  الأك�سجني  اإ�ستهالك   معدل   )11-3( �سكل 
والديلدرين ) Harvey و Brown عام 1951(

مع اإ�ضتخدام �ضللت من الذباب املنزيل املقاوم واحل�ضا�ص لل�ضيكلودايني اكت�ضف اإختلف فرتات 
اخلمـول لإثارة الع�ضب بعد املعاملـة بالديلدرين. فالأفراد املقاومة لها فرتة خمول ي�ضل طولها3-2 
املركزي.  الع�ضب  اجلهاز  هو  للديلدرين  الأوىل  الهدف  اأن  ذلك  يو�ضح  احل�ضا�ضة. وقد  الأفراد  �ضعف 
بالن�ضبة ملكان التاأثري اأو الفعل يف اجلهاز الع�ضبي متكن Matsumura ,Telford عام )1970( من تقدير 
Matsumura عام   ,Wang اأقل كثرياً من الأفراد احل�ضا�ضة. قام  اأنها  الكمية الكلية للديلدرين ووجد 
)1970( بدرا�ضة العلقة بني ال�ضمية الع�ضبية- ال�ضمية مع جمموعة من املبيدات احل�ضرية التابعة 
للجهاز  املتاأخرة  ال�ضمية  مع  جيداً  ترتبط  املتاأخرة  الداخلية  ال�ضمية  اأن  وا�ضتخل�ص  لل�ضيكلودايني 
 6,7–aldrin – trans –diol الع�ضبي. �ضمن هذه املركبات اأظهر الديلدرين تاأخري وا�ضح بينما مماثله
اأكرث تف�ضيًل اأ�ضتخل�ص  اأخرى  اأقل. وفى درا�ضات  اأعرا�ص �ضمية ع�ضبية عالية يف فرتة زمنية  اأظهر 
Wang واآخرون عام )1971( اأن املركب aldrin–trans–diol –6,7 هو الأكرث �ضمية على احلبل الع�ضبي 
م�ضتقات  خم�ضة  �ضمن  وذلك  الأمريكي  لل�ضر�ضور  الأخرية  ال�ضدرية  الع�ضبية  العقد  على  خا�ضة 

خمتربة من مركب الديلدرين.
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وفى النهاية فاإن مبيدات ال�ضيكلودايني تعمل على زيادة اإطلق الناقلت الكيميائية يف مراكز ال�ضتباك 
العوامل قد ترتبط بقدرتها على زيادة الرتكيز  الع�ضبي املركزي. هذه اخلا�ضية لهذه  الع�ضبي يف اجلهاز 
اأو�ضح  اأخرى خمتلفة متاماً  الع�ضبي. وبنظره  الإ�ضتباك  املنطقة ما قبل مركز  بني اخللوي لأيون +Ca2 يف 
 ] 3H [ Alpha يناف�ص  اأن  ميكن  اإيبوك�ضيد  الهبتاكلور  مركب  اأن   )1983( عام   Ghiasuddin  ,Matsumura
dihydrpicrtoxinin- فى الإرتباط مب�ضتقبل Picrotoxinin. حيث اأن Picrotoxinin هو اجلزء الن�ضـط الرئي�ضـي 
ملركب Picrotoxin وهى مادة �ضــامة موجودة طبيعياً. وقد اأت�ضح اأن مادة Picrotoxinin متلك خ�ضائ�ص الإثارة 
الع�ضبية ومتلك القدرة على ت�ضاد فعل GABA والتى تعترب ماده مثبطه للنقل تعمل على اإيقاف الن�ضاط 
الع�ضبي يف النهايات ما بعد وما قبل مراكز الإ�ضتباك الع�ضبي. حتفز مادة GABA هذه الأفعال التثبيطية 
من خلل قدرتها على زيادة نفاذية اأيون الكلوريد –CL يف الغ�ضاء الع�ضبي لهذه املناطق. وعليه اإذا متكنت 
مركبات ال�ضيكلودايني من حماكاة فعل Picrotoxinin فاإنها �ضوف تثبط اجلزء من اإمت�ضا�ص اأيون–CL يف 
 Picrotoxinin وعليه فاإن نظرية حماكاة .GABA منطقة مركز الإ�ضتباك الع�ضبي والتي يتم تنبيهها مبادة
ملجموعة ال�ضيكلودايني تو�ضح اأن العديد من احل�ضـرات املقاومة لل�ضـيكلودايني تكون فى نفـ�ص الوقت مقاومـة 
   GABAلـ اآخر  Bicuculline وهو م�ضاد  اإىل مركب  امل�ضرتكة ل متتد  املقاومة  Picrotoxinin. هذه  ملركب 
واملعروف باإرتباطه مبوقع GABA بعيداً عن م�ضتقبل Picrotoxinin مما يو�ضح اأن املقاومة ال�ضابقة تتميز 
بالتخ�ض�ص للكيميائيات التي تندرج حتت Picrotoxinin ول متتد اإىل غريها من املواد امل�ضببة للإرجتافات 

)�ضكل12-3(.

Ionophore مع معقد GABA سكل )3-12( �سكل تخطيطي للتداخل الدوائى عند م�ستقبل�

عن  اإختلفه  اأ�ضا�ص  على  و�ضفه  ميكن   GABA اإرتباط  مكان  فاإن  التخطيطي  ال�ضكل  هذا  يف 
يف  املناف�ضة  تتم  ل  حيث  الإرتباط  لإختبارات  الفائقة  املناف�ضة  ب�ضبب  ذلك  ويرجع   .Picrotoxinin
نف�ص املكان. بينما مركب Bicuculline يناف�ص GABA. احلقيقة التي ت�ضري اإىل اأن احل�ضرات املقاومة 
ملركبات ال�ضيكلودايني تكت�ضب نف�ص امل�ضتوى العايل من املقاومة من خلل حتوير اأو تبديل م�ضتقبل 
Picrotoxinin مما يو�ضح اأن فعل مركبات ال�ضيكلودايني يتميز بالتخ�ض�ص حيث يوؤثر على م�ضتقبل 

 .Picrotoxinin

من املحتمل اأن اأهم اإعتبار ملا مت احل�ضول عليه فيما �ضبق يو�ضح اأهمية نظام GABA فى اجلهاز 
الع�ضبي املركزي يف احل�ضرات.
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Theories of Structure – Toxicity Relationships      3. 1- نظريات العالقات بني الرتكيب وال�سمية
الكلور  وفقد  ال�ضمية  بني  توجد  قد  العامة  العلقة  اأن  اقرتح   )1946( عام   Martin اأن  ولو 
Dehydrochlorination يف املبيدات الهيدروكربونية الكلورونية اإل اأن ذلك الإرتباط ل يبدو وا�ضحاً. 

جاما  امل�ضابه  متاثل   Hexachlorocyclopentadienes ملركبات  النهائية  ال�ضورة  اأن   Busvine لحظ 
من  اجلزء   Pentagon اخلما�ضي  الكلورين  وميثل  )اللندين(   Hexachlorocyclohexane مركبات  يف 
اجلزيء ال�ضام Toxaphore. ول�ضوء احلظ يوجد عدد من املركبات التي حتوى الكلورين اخلما�ضي غري 
�ضامة. بينما هناك تركيبات اأخرى قريبة تظهر �ضمية على الرغم من عدم اإحتوائها على الكلورين 

اخلما�ضى. 
تبدو العلقات بني الرتكيب وال�ضمية لهذه املجموعة من املركبات غاية يف التعقيد ولي�ضت هناك 
قاعدة حمددة اأكرث من الرتكيب العادي امل�ضابه للمركبات ال�ضامة. ي�ضري اأحد النظريات الهامة اإىل 
اإختلف ال�ضمية بني امل�ضابهات األفا وبيتا ملركب الكلوردان حيث اأن امل�ضابه األفا ت�ضل �ضميته اإىل 10/1 
من �ضمية امل�ضابه بيتا كلوردان. بالإ�ضافة اإىل ذلك يبدو اأن مركب الهبتاكلور اأكرث �ضمية من البيتا 

كلوردان كما اأن �ضمية Nonachlor ت�ضل اإىل ن�ضف �ضمية الهبتاكلور.

م�ضتق  لتكوين  مركب  كل  بقدرة  مبا�ضرة  ترتبط  ال�ضمية  درجات  اأو  مراتب  اأن  اإعتبار  املهم  من 
�ضام من الكلوردان وهو الأوك�ضى كلوردان. ومن ال�ضهل تكوين الأوك�ضى كلوردان من الألفا كلوردان 
اإىل  اأو  الرتكيبية  خ�ضائ�ضه  اإىل  يرجع  بيتا  للم�ضابه  العالية  ال�ضمية  �ضبب  فاإن  وعليه   .)trans-(
املائي  التحلل  نتيجة  الكلور  فقد  عملية  للألفاكلوردان خلل  ال�ضريع  التحلل  مثل  التمثيل  عوامل 

 .Dehydrochlorination

وقد قام Soloway عام )1965( بتلخي�ص العمل املرتبط بالعلقة بني الرتكيب وال�ضمية للعديد من 
املبيدات احل�ضرية التابعة ملجموعة ال�ضيكلودايني حيث اأ�ضار اإىل اأن جميع املبيدات احل�ضرية الكلورونية 
الن�ضطة التابعة ملجموعة ال�ضيكلودايني لها عدد2 �ضحنة الكرتونية وا�ضحة تتمركز عرب فراغ املركب. 
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تلعب العديد من املركبات الفعالة دوراً هاماً فى تاأكيد هذه النتيجة. وبينما حتتوى البيتا كلوردان على 
 .trans جند اأن الألفاكلوردان يحتوى على الكلورين فى Cis الكلورين فى الو�ضع1,2 للـ

فى البيتا كلوردان فاإن تاثريذرات الكلورين تت�ضاعف بينما فى امل�ضابه األفا ينخف�ص التاأثري اإىل حد 
كبري. 

بوا�ضطة  يخزن  للهبتاكلور  الأ�ضلى  املركب  اأن  جند  اإيبوك�ضيد  الهبتاكلور  وهو  اآخر  مثال  فى 
 Stereoisomer املج�ضم  امل�ضابه  مع  مبقارنته   Radomski  ,Davidow من  كل  قام  وقد  احليوانات. 

)مركب1(.

الو�ضع  والكلورين فى   Epoxy oxygen اأنه ميلك  اإيبوك�ضيد يفرت�ص  للهبتاكلور  املج�ضم  امل�ضابه 
 Epoxy جمموعة  له  املركب1  بينما   Angular hydrogens الزاوية  فى  الهيدروجني  اإىل   Cis من   1
  Hexachlorodimethanonaphthalenes trans. ويوجد و�ضع م�ضابه فى مركبات  الو�ضع  oxygen فى 

خلل ثلثة م�ضابهات للديلدرين. وقد لوحظ اأن Endo epoxy isomer( II ( ملركب الديلدرين هو 
الوحيد غري ال�ضام.

 

وبناء على العلقة بني تراكيب ال�ضيكلودايني وقدرتها الإبادية �ضد احل�ضرات وتداخلها مع الهدف 
البيوكيميائى وهو م�ضتقبل Picrotoxinin من خلل Tanaka ,Matsumura عام )1984( مت اإختبار عدد 
من الكيميائيات ووجد اأن قدرتها التناف�ضية على الإرتباط مب�ضتقبل Picrotoxinin فى مخ ال�ضر�ضور 
الأمريكي ترتبط متاماً بخ�ضائ�ضها كمبيدات ح�ضرية. وكما هو متوقع فاإن جميع الإيبوك�ضيدات تكون 
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اأكرث ن�ضاطاً فى هذا املجال مقارنة باملركبات الأ�ضلية )اللدرين والديلدرين والزودرين والندرين(. 
والبريوثريدات   DDT مثل  ال�ضيكلودايني  حتت  تندرج  ل  والتى  الع�ضبي  للت�ضمم  املحدثة  املركبات 
ن�ضط على م�ضتقبل  غري   Mirex املريك�ص  مركب  اأن  ملحظة  للإهتمام  املثري  ومن  ن�ضطة.  تكون  ل 
والأوك�ضى   photodieldrinو  BHC واجلاما   Kepone هي  ن�ضاطاً  املركبات  اأكرث  كانت   .Picrotoxinin
ن�ضاطه  فى  ي�ضاوى  )م�ضتقبل   Tutin بني  التماثل  لوحظ   )13-3( �ضكل  يف  والتوك�ضافني.  كلوردان 

Picrotoxin( وثلثة مركبات من جمموعة ال�ضيكلودايني.

وفى الأخري ميكن الإ�ضارة اإىل اأن املبيدات احل�ضرية التى تندرج حتت جمموعة ال�ضيكلودايني متلك 
قدرة وفعل ك�ضموم ع�ضبية وهى تتداخل مع م�ضتقبل Picrotoxinin فى اجلهاز الع�ضبى. وي�ضابهها فى 
الرتكيب مركب Tutin. النتيجة النهائية لهذا التداخل هو تثبيط اإمت�ضا�ص –CL بوا�ضطة اخلليا 
الع�ضبية ورمبا الع�ضلت والتي توؤدى اإىل اإثارة غري متحكم فيها فى هذه اخلليا والتى متد طبيعياً 

  .GABA مبادة

�سكل )3-13( مقارنة تركيب Photodieldrin ،Toxaphene ،Heptachlor ،Tutin ) عن 
Tanaka،Matsumura عام 1984(

خام�سًا :  املبيدات احل�سرية ذات امل�سادر الطبيعية النباتية 
NATURALLY OCCURRING  BOTANICAL  INSECTICIDES

Pyrethroids and Synergists		1-  البريوثريدات واملن�سطات
باإحداثه  حتديداً  اأكرث  اأو   knockdown ال�ضارع  فعله  ب�ضرعة  معروف  ح�ضري  مبيد  البريثرمي 
فالكمية  املوت:  خا�ضية  بال�ضرورة  ميثل  ل  املتميز  الفعل  Temporary paralysis.هذا  املوؤقت  لل�ضلل 
الكافية لإحداث املوت دائماً ما تكون اأكرب كثرياً من تلك الكافية لإحداث ال�ضلل. وميكن زيادة فاعلية 
البريوثريدات �ضواء اإحداث ال�ضلل اأو املوت من خلل اإ�ضتخدام املن�ضطات.Synergists يقع الهدف الأوىل 

ملجموعة البريثرينات على اجلهاز الع�ضبي حيث يبدو يف �ضورة فعل �ضريع مع ظهور الأعرا�ص. 
الأع�ضاب يف  لت�ضمم  النموذجي  النمط  اأن  بالبريثرينات يظهر  الت�ضمم  اأعرا�ص  تتبع  من خلل 

�ضورة:
 .Death 4-املوت Paralysis 3-ال�ضلل   Convolusions 2- الإرجتافات   Exctation 1- الإثارة
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تتطابق تاأثريات البريثرينات على اجلهاز الع�ضبي مع ما يحدث عند الت�ضمم بالددت ولكنها اأقل 
وذاتية تكرار تفريغ ال�ضحنات الع�ضبية مع ت�ضمم التح�ضريات الع�ضبية-  ودورية  اإنتظام  لوحظ  ثباتاً. 
 Ganglia الع�ضلية يف احل�ضرات والق�ضريات. ويبدو اأن الهدف الأوىل للبريثرينات هو العقد الع�ضبية
الأرجل  يف  ملحظتها  ميكن  بالبريثرين  الت�ضمم  تاأثريات  بع�ص  اأن  ولو  املركزي  الع�ضبي  للجهاز 
املعزولة. عند حقن البريثرينات يف البطن اأو الثغور التنف�ضية تظهر اأعرا�ص متتابعة يف الأرجل التي 
اأو  حتوى عقد ع�ضبية قريبة من منطقة احلقن وتظهر على الأرجل حالة م�ضتمرة من الإنقبا�ص 

الإرتخاء ملدة ن�ضف �ضاعة اأو اأكرث. 
واإغلق  ال�ضحنات  تفريغ  تكرار  من  حالة  البريثرينات  ت�ضبب  الإلكرتوف�ضيولوچية  الناحية  من 
عملية التو�ضيل. كما فى الددت فاإن ال�ضالبية بعد اجلهد لتنبيه واحد تزداد عند املعاملة بالليرثين 
)م�ضابه م�ضنع من البريثرين( ملحور ع�ضبي عملق فى ال�ضر�ضور الأمريكي ولكن خلفاً للددت فاإن 
ظهور تكرار تفريغ ال�ضحنات ل يزداد مع املعاملت فى ظل درجات حرارة منخف�ضة. وبدًل من ذلك 
هناك درجات حرارة حرجة عند اإنخفا�ضها يظهر عدم تكرار لتفريغ ال�ضحنات. �ضالبيه ما بعد اجلهد 
Negative afterpotential الكبرية ل حتدث مع اإنخفا�ص تركيز البوتا�ضيوم اأو ارتفاع تركيز ال�ضوديوم 
داخل غلف املحور الع�ضبي حيث يوؤكد ذلك عدم التاأثري احلقيقي لرتكيز اأيونات البوتا�ضيوم املرتفع 
اخلارجي اأو الرتكيز املنخف�ص لأيونات ال�ضوديوم خارج الغ�ضاء. وقد ا�ضار Narahashi عام )1963( اأن 
ال�ضالبية الكبرية ملا بعد اجلهد حتدث نتيجة تراكم مادة غري معروفة تعمل على الإ�ضتقطاب داخل 
اأو خارج الغ�ضاء ويت�ضمن ذلك تفاعلت متثيلية فى عملية الت�ضمم بالليرثين. وقد در�ص نف�ص العامل 
عام )1971( تاأثريات الأليرثين على النفاذية الأيونية باإ�ضتخدام تقنية Voltage –Clamp ووجد اأن:-

1- توقف اأعلى قمة لتو�ضيل ال�ضوديوم اإىل حد ما.
2- متتد ميكانيكية فقد ن�ضاط ال�ضوديوم طويًل.

3- توقف تو�ضيل البوتا�ضيوم اإىل حد ما. والنتيجة النهائية لهذا هو توقف اإرتفاع منحنى فعل اجلهد 
Action potential وزيادة واإطالة �ضالبية ما بعد اجلهد. 

تكرار  تنبيه  الليرثين على  تزداد قدرة  بالليرثين عملية معقدة.  الت�ضمم  تاأثري احلرارة على 
تفريغ ال�ضحنات مع زيادة احلرارة. ولو اأن اإغلق الفعل الع�ضبي امل�ضئول عن خ�ضائ�ص ال�ضلل الناجت 
من البريوثريدات يتم تقويته وتعزيزه باإنخفا�ص احلرارة )اإرتباط �ضلبي(. يبدو اأن انخفا�ص احلرارة 

يوؤدى اإىل خف�ص م�ضتوى تو�ضيل ال�ضوديوم يف اأغ�ضية املحور الع�ضبي.
بالن�ضبة للبريوثريدات امل�ضنعة اأ�ضار Narahashi واآخرون عام )1977( اأن هناك نوعني من املركبات: 
اإحداهما ت�ضبب اإثارة للحبل الع�ضبي البطنى يف جراد البحرCray Fish وترتبط بخ�ضائ�ضها كمبيدات 
واملجموعة  ح�ضرية(  كمبيدات  ال�ضام  التاأثري  زاد  كلما  الع�ضبية  الإثارة  م�ضتوى  زاد  كلما   ( ح�ضرية 

الثانية ل تظهر اإثارة �ضريحة وتندرج اأي�ضاً حتت املبيدات احل�ضرية.  
قارن Gammon عام )1980( فعل البريثرين وال�ضيربمرثين على �ضللة دودة ورق القطن املقاومة 
للبريوثريدات ووجد اأن الأول يعمل على الإثارة الوا�ضحة للحبل الع�ضبي عند تركيز10-7 مول بينما 
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الثاين لي�ص له تاأثري عند تركيزى10-6,10-7 مول. وقد ظهر معنوياً توقف الإثارة بفعل البريمرثين 
للكال�ضيوم.  املنخف�ص  الرتكيز  مع  الإثارة  تقوية  يتم  كما  للكال�ضيوم  العايل  اخلارجي  الرتكيز  مع 
اإحداث  لبداية  الزمن  بلغ متو�ضط  للكال�ضيوم )3مللى مول(  العادي  الرتكيز  املثال عند  �ضبيل  على 
ال�ضحنات مع البريمرثين13,3 دقيقة. عند تركيز30 مللي مول من اأيونات +Ca 2 طالت هذه الفرتة 
 Ca ق�ضرت هذه الفرتة اإىل8,7 دقيقة مما يو�ضح اأن الت�ضمم 

اإىل28,7 دقيقة وعند تركيز,3 مللي مول +2
بالبريمرثين م�ضابه ملا يحدث بوا�ضطة الددت. بالإ�ضافة اإىل ذلك ي�ضبب البريمرثين فعل اأ�ضرع يف 

القفل عند درجة احلرارة املنخف�ضة بينما ل يحدث ذلك مع فعل القفل يف حالة ال�ضيربمرثين. 
من الثابت اأن ال�ضبب الرئي�ضي للإثارة الع�ضبية ثم املوت الناجت من النوع الأول للبريوثريدات 
يرتبط �ضلبياً بدرجة احلرارة مثل الددت. وعليه فاإن التاأثريات التي ترتبط اإيجابياً باحلرارة اأو التي 
 .Suspected primary actions ل تعتمد على احلرارة ميكن تنحيتها من قائمة الأفعال الأولية املتوقعة
وتبعاً ملا اأ�ضار اإليه Gammon عام )1978( فاإن تكرار الإطلق Repetitive firing يف اجلهاز الع�ضبي 
)اجلهاز  واحلركية  احل�ضية  الأع�ضاب  يف  يحدث  ما  بينما  احلرارة  بدرجة  اإيجابياً  يرتبط  املركزي 
احلرارة  بدرجة  ال�ضلبي  الإرتباط  اأن  يو�ضح  مما  احلرارة.  بدرجة  �ضلباً  يرتبط  الطريف(  الع�ضبي 

يخت�ص  بال�ضدمة ال�ضارعة Knockdown )بداية ال�ضلل(. 
وتبعاً ملا اأ�ضار اإليه Gammon عام )1978( فاإن تكرار الإطلق Repetitive firing يف اجلهاز الع�ضبي 
)اجلهاز  واحلركية  احل�ضية  الأع�ضاب  فى  يحدث  ما  بينما  احلرارة  بدرجة  اإيجابياً  يرتبط  املركزي 
احلرارة  بدرجة  ال�ضلبي  الإرتباط  اأن  يو�ضح  مما  احلرارة.  بدرجة  �ضلباً  يرتبط  الطريف(  الع�ضبي 

يخت�ص بال�ضدمة ال�ضارعة Knockdown )بداية ال�ضلل(. 
قد  اخل�ضائ�ص  هذه  اأن  حيث  بالددت  الت�ضمم  عند  ال�ضارعة  ال�ضدمة  خ�ضائ�ص  تلحظ  مل 
الليرثين  الددت عن  نواحي اإختلف  اأحد  ذلك  يكون  وقد  املركب.  اأو خمتفية فى هذا  تكون غائبة 
البريوثريدات  الأول من  للنوع  الرئي�ضية  الفعل  اأن طريقة  اإىل  الإ�ضارة  اأو البريثرين. وعليه ميكن 
يرتبط بخ�ضائ�ص هذه املواد الكيميائية التي ت�ضبب اإثارة ت�ضمل تكرار الإطلق يف املحاور الع�ضبية 

للجهاز الع�ضبي الطريف. 
معظم ميكانيكية الفعل للنوع الأول من البريوثريدات تتطابق متاماً مع الددت كما �ضبق الإ�ضارة. 
يدعم ذلك املقاومة امل�ضرتكة للددت مع النوع الأول من البريوثريدات وكذا تطابق نظام الفعل فى 
املجموعة  حتت  تندرج  التى  املركبات  فعل  مظهر  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن  الطريف.  الع�ضبي  اجلهاز 
الثانية يت�ضمن اإيقاف قدرة املحاور الع�ضبية على الإطلق املتتابع حيث يظهر البريمرثين اأمناط 

غريبة من تكرار تفريغ ال�ضحنات فى اجلهاز الع�ضبي للح�ضرات التي تعر�ضت لل�ضم. 
بناء على الأ�ضا�ص اجلزيئي مليكانيكية فعل البريوثريدات اأتفق معظم العلماء على اأن النوع الأول 
لهذا  الرئي�ضي  للددت. ال�ضبب  م�ضابهه  ميكانيكية  خلل  من  كبري  ب�ضكل  يعمل  البريوثريدات  من 
الإ�ضتنتاج هو ظهور املقاومة امل�ضرتكة يف ال�ضللت املقاومة للددت مع النوع الأول من البريوثريدات 

وت�ضمل الأ�ضباب الأخرى ما يلي:- 
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الإرتباط ال�ضالب مع احلرارة بالن�ضبة للفعل القاتل - 1
ح�ضا�ضية الأع�ضاب احل�ضية فى احل�ضرات- 2
ظهور تكرار تفريغ ال�ضحنات- 3
التاأثري على عملية فتح قنوات ال�ضوديوم. - 4

احلديثة  املخلقة  للبريوثريدات  الفعل  ميكانيكية  على  البحثية  اجلهود  معظم  فاإن  وعليه 
الثاين  النوع  اأن   )1983( عام   Narahashi اأ�ضار  وقد  البريوثريدات.  من  الثاين  النوع  حول  ترتكز 

 ,Lund الأول. حيث قام  ب�ضكل خمتلف عن النوع  على عمليات قناة ال�ضوديوم  يوؤثر  البريوثريدات  من 
Narahashi عام)1982,1983( باإختبار عدد من البريوثريدات وم�ضابهات الددت لدرا�ضة تاأثرياتها على 
عملية قناة ال�ضوديوم فى املحاور الع�ضبية العملقة الو�ضطية جلراد البحر Cray Fish  ولحظا اأنه 
فى وجود النوع الثاين من البريوثريدات فاإن قناة ال�ضوديوم تظل مفتوحة لفرتة اأطول عن احلالت 
املعاملة بالددت اأو بالنوع الأول من البريوثريدات )Tetramethrin(. وفى حالة الأع�ضاب املزودة بتيار 
اإنتهاء معاملة الإ�ضتقطاب دائماً ما تكون متبوعة بتيار على  كهربيVoltage – lamped nerves فاإن 
�ضكل الذيل اأو الذنب Tail current والذي يو�ضح حدوث تغريات داخلية يف اأغ�ضية املحاور الع�ضبية ثم 
اإعادة اإ�ضتقطاب ذاتي مكونة فرتة الراحة اأو اخلمول Resting stage حينما تغلق القناة يف اآخر الأمر 
)�ضكل3-14(. تفيد نظرية التيار على �ضكل ذنب كدللة ملعرفة حالة قنوات ال�ضوديوم املعر�ضة للعديد 
من العوامل الكيميائية. يف حالة Tetramethrin الذي يعطى ثابت زمن و�ضطى لل�ضفاء من حالة التيار 
الذنبى اإىل احلالة الأ�ضلية اأ�ضتنتج Narahashi , Lund عام )1981( اأن املبيد احل�ضري يرتبط بكل من 
)O( احلالة املفتوحة واحلالة اخلاملة )I( )�ضكل3-14(. هذا الفعل الإرتباطى يغري من منط القناة 
حيث تاأخذ �ضكل قناة مفتوحة متحوره )*O( اأو قناة خاملة )*I(. وبعد اإنتهاء املعاملة بالتيار الكهربي 
اأو اخلاملة  املغلقة  القناة  �ضكل  اأو   )O*( ضكل� املغلقة )C( من خلل  العادية  اإىل احلالة  القناة  تعود 

.)C*( املحورة
  

�سكل )3-14( من�ذج كينتيكى لفعل الترتامرثين على قناة ال�س�دي�م
• 	 O لإنتاج  اإ�ضتقطاب  عدم  حالة  فى  املوجود  الغ�ضاء  على  تفتح   )C( املغلقة  للقناة  العادية  احلالة 

والذى ي�ضبح خامل ويتحول اإىل )I( خلل حالة عدم الإ�ضتقطاب الطويلة  
• يرتبط الترتاميرثين بكل من القنوات املغلقة واملفتوحة حمدثاً قناة حمورة مقفولة )C*( وقناة 	

حموره مفتوحة )O*( على الرتتيب 
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• ت�ضبح الأخرية خاملة ببطء �ضديد خلل حالة عدم الإ�ضتقطاب الطويلة نتيجة )*I( . يلحظ 	
اإنخفا�ص تيار ال�ضوديوم خلل مرحلة عدم الإ�ضتقطاب فى وجود الترتاميرثين ووجود التيار 

)*O( الذنبى البطىء نتيجة مرحلة اإعادة الإ�ضتقطاب وهى مقيا�ص للحالة
اأن الددت والبريمرثين والدلتاميرثين تعمل على تقوية  Nicholson واآخرون عام )1983(  وجد 
اإطلق GABA من الـ Synaptosome املعزوله من ق�ضرة خنزير غينيا. وكان مبيد الدلتاميرثين اأكرث 
ن�ضاطاً من الددت اأو البريمرثين. فى هذه احلالة فاإن Tetrodotoxin عند تركيز0,45×10-6 مول يعمل 
على اإزالة معظم الناقل الكيميائي الزائد املنطلق بوا�ضطة الددت والدلتاميرثين مما يو�ضح اأن فعل 

الددت والبريوثريد مت�ضابه نظراً لتاأثرياتها على قناة ال�ضوديوم.
اأن   )1982( عام   Matsumura  ,Clark وجد  للبريوثريدات  البيوكيميائية  الأفعال  اإىل  بالنظر 
للحبار.   axolemma حت�ضري  يف   Ca –Mg  ,Ca–ATP ases لإنزميات  جيدة  مثبطات  البريوثريدات 
وعموماً فاإن النوع الأول من البريوثريدات اأكرث كفاءة يف تثبيط اإنزمي Ca –ATP ase عن النوع الثاين 
بينما اإنزمي Ca – Mg ATP ase اأكرث ح�ضا�ضية للنوع الثاين مقارنة بالنوع الأول من البريوثريدات. 
الف�ضفرة  نظام  على  يعتمد  الذي   ATP اأن  تو�ضح   Ca–ATP ase اإنزمي  على  اأجريت  التى  الدرا�ضات 
Phosphorylation وفقد الف�ضفرة Dephosphorylation يرتبط بالتغري يف ن�ضبة Na/Ca بينما اإنزمي 
Ca- Mg ATPase م�ضئول عن م�ضخة وحجز الكال�ضيوم للحفاظ على تركيز الكال�ضيوم بني اخللوي 

والتبادل عرب الأغ�ضية اخللوية. 
م�ضتقبل  هو  البيوكيميائى  الهدف  يكون  اأن  املحتمل  من  اأنه  اإىل  الأبحاث  نتائج  ت�ضري  كما 
PTX( Picrotoxinin( وهو يرتبط متاماً بفعل القتل فى النوع الثاين من البريوثريدات فى مخ الفاأر. 

 .PTX ومن اجلدير بالذكر اأن الهدف البيوكيميائى فى احل�ضرات ل يت�ضابه مع م�ضتقبل
Nicotinoids  2-  النيك�تين�يدز

مركب النيكوتني هو م�ضتخل�ص لنبات الدخان وقد اإ�ضتخدم كمبيد ح�ضري منذ منت�ضف القرن الثامن 
ع�ضر وما زال يعترب مبيد ح�ضري ملم�ص ممتاز. ويتبع اأعرا�ص الت�ضمم النيكوتني املراحل التالية: 

4- املوت 3- ال�ضلل   2- الإرجتافات   1- الإثارة  

اإىل  يوؤدى  كما  املنخف�ضة  الرتكيزات  عند  القلب  �ضربات  معدل  تنبيه  على  النيكوتني  ويعمل 
انخفا�ص �ضربات القلب مع الرتكيزات العالية. وقد مت درا�ضة اأعرا�ص ت�ضمم نحل الع�ضل بالنيكوتني 

كما يلي:
فرتة عدم الن�ضاط- 1
تتابع ال�ضلل الذي يبداأ من الأرجل اخللفية ثم الأجنحة والأرجل الأخرى- 2
اإنقلب ج�ضم احل�ضرة من ال�ضطح الظهري اإىل ال�ضطح البطنى- 3
�ضلل كامل- 4
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يبدو تتابع اأعرا�ص الت�ضمم بالنيكوتني فى العديد من احل�ضرات الأخرى ولو اأنه يف بع�ص احلالت 
حتدث حاله غري طبيعية من الإثارة قد تزيد عن ال�ضلل. اأو�ضح مظهر يف اأعرا�ص الت�ضمم بالنيكوتني 
فى احل�ضرات هو فعله التثبيطي الإختيارى على العقد الع�ضبية ومراكز الإ�ضتباك الع�ضبي. معامله 
العقدة الع�ضبية املعزولة من قو�ص اإنعكا�ضى ب�ضيط يف ال�ضر�ضور الأمريكي بالنيكوتني تنتج اإرتعا�ضات 
الع�ضبية حيث ل  بالعقد  اإت�ضال الأرجل  فقد  تختفي عند  والتي  الأرجل  Violent tremors يف  عنيفة 

يظهر النيكوتني اأى تاأثري فى الأرجل املعزولة.  
هناك الآن تف�ضري بيوكيميائى عن �ضبب وكيفية قفل النيكوتني ملراكز الإ�ضتباك الع�ضبي حيث وجد 
 ,DFP اأن النيكوتني لي�ص له تاأثري مثبط )خارج اجل�ضم( على ن�ضاط اإنزمي الكولني اإ�ضرتيز. مركبي
اليزيرين Eserihe )عوامل م�ضادة لإنزمي الأ�ضتيل كولني اإ�ضرتيز( ل يتمكنا من مناف�ضة النيكوتني 
رمبا ب�ضبب الإختلفات فى الرتكيب يف الأماكن امل�ضتهدفة احلقيقية فى مراكز الإ�ضتباك الع�ضبي. 
الإت�ضال  مناطق  فى  كولني  الأ�ضتيل  دور  نف�ص  يعمل  الثدييات اأن النيكوتني  اأن�ضجة  يف  املعروف  من 
الع�ضبي الع�ضلي والعقدة الع�ضبية وبالتاىل ي�ضبب تنبيه للع�ضلت الإرادية والع�ضلت الناعمة التى 
Muscarine والذي  تخرتق املراكز ال�ضمبثاوية والغدد. ميكن مقارنة الفعل مع ما ي�ضببه امل�ضكرين 
يعمل مثل الأ�ضتيل كولني ولكن فقط عند مناطق اإت�ضال املحاور الع�ضبية البارا�ضمبثاوية مع الع�ضو 
مناطق  بع�ص  يهاجم  اأن  النيكوتني ميكن  اأن  الوا�ضح  Cholinergic junction(. ومن  كولينى  )اإت�ضال 
الإت�ضال الكولينية وجميع مناطق الإت�ضال الع�ضلي فى الثدييات بنف�ص طريقة فعل الأ�ضتيل كولني.  
ال�ضبيهة  املركبات  فى  وال�ضمية  الرتكيب  بني  العلقة   )1962( عام  واآخرون   Yamamoto در�ص 

بالنيكوتني وا�ضتخل�ص ما يلي: 
الهيكل الأ�ضا�ضي الذي تعزى اإليه ال�ضمية هو- 1

 (pKa1)الـ جلزيء   pka قيم  فاإن  املثال  �ضبيل  على  جداً  هامة   Basicity املركبات  قاعدية   -2
 Nonpyridinyl  nitrogen  moiety تكون اأعلى من 5,8 وتف�ضل7,4–9 )جدول5-3( 

اأقل م�ضافة بني جمموعتى النيرتوچني حواىل4,2 اجن�ضرتوم وتتفق هذه امل�ضافة مع املجاميع - 3
الوظيفية جلزيء الأ�ضتيل كولني. 

بناء على فر�ضية Yamamoto واآخرون عام )1962( يهاجم النيكوتني م�ضتقبلت الأ�ضتيل كولني 
 Anionic والذي ي�ضابه الكولني اإ�ضرتيزات )�ضكل3-15(. يحدث التثبيط اأ�ضا�ضاً فى اجلانب الأنيونى
site نتيجة الإرتباط التناف�ضي لذرة النيرتوچني �ضديدة القاعدية والتي تتاأين طبيعياً عند تركيز 
اأيون الأيدروچني الف�ضيولوچى. وفى نف�ص الوقت ي�ضاعد Pyridinyl nitrogen فعل النيرتوچني عايل 

القاعدية من خلل التاأثري على احلالة الإلكرتونية للم�ضتقبل الربوتينى. 
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جدول )3-5( �سمية وقاعدية مركبات النيك�تين�يدز

Compound
Relative basicity a Relative

toxicity bPk a1 Pk a1
Nornicotine (l) 3.3 9.0 1-2
5’- Metylnornicotine (dl-cis,trans) 3.4 8.9 0.94- 1.00
Anabasin (d.l) 3.1 8.7 10
Nicotine (l) 3.1 7.9 1.00
Dihydronicccotyrine (d.l) 2.9 7.4 1.27-3
Anabaseine 2.8 6.7 0.32-0.61
5’-Methylmyosmine (d.l) 2.5 5.6 1.10-0.47
Myosmine 2.8 5.5 0.03-0.27
Nicotirine 2.4 4.7 0.08-0.10
2- (3- Pyridyl)-2-oxazoline 2.5 3.0 0.01

�سكل )3-15( التماثل اأو الت�سابه بني الأ�ستيل ك�لني واإرتباط النيك�تني مب�ستقبل الأ�ستيل  ك�لني .

لي�ص هناك �ضبب للإعتقاد باأن النيكوتني يثبط اإنزمي الكولني اإ�ضرتيز �ضواء داخل اأو خارج اجل�ضم 
اأن تعري�ص  املثال لوحظ  �ضبيل  توثيقه وت�ضجيله. على  امل�ضابه للأ�ضتيل كولني مت  ن�ضاطه  اأن  حيث 
احلبل الع�ضبي املعزول لل�ضر�ضور الأمريكي بجرعة مقدارها1×10-5 مول ي�ضبب زيادة ملحوظة فى 
الكولني  اإنزمي  ن�ضاط  على  مثبط  تاأثري  اأى  له  لي�ص  النيكوتني  اأن  لوحظ  بينما  الع�ضبي,  الن�ضاط 
مركبي  اأن   )1965( عام  واآخرون   O’Connor اإكت�ضف  الع�ضل.  نحل  مخ  فى  اجل�ضم  خارج  اإ�ضرتيز 
النيكوتني, Succinyl – choline يعتربا اأكرث املركبات ن�ضاطاً كعوامل لقفل الإت�ضال الع�ضلي الع�ضبي 
فى ال�ضر�ضور الأمريكي بينما العديد من م�ضادات اإنزميات الكولني اإ�ضرتيز تعترب عملياً غري ن�ضطة. 
وحيث اأن النيكوتني لي�ص له تاأثري على الأرجل املعزولة فاإن هذه النتائج ل ميكن الإ�ضارة اإليها عند 

تو�ضيح وجود م�ضتقبلت الأ�ضتيل كولني فى مناطق الإت�ضال الع�ضبية الع�ضلية فى احل�ضرات. 
وفى النهاية يت�ضح اأن النيكوتني يتمتع باإختيارية عالية فى اإختيار اأماكن الإرتباط فى كل من 
فى  الع�ضلي  الع�ضبي  الإت�ضال  مناطق  مبهاجمة  النيكوتني  اإختيارية  ت�ضمح  والثدييات.  احل�ضرات 
الثدييات والعقدة ال�ضمبثاوية فى احل�ضرات دون مهاجمة اأى م�ضتقبلت معروفة من الأ�ضتيل كولني 
اأو اإنزمي الأ�ضتيل كولني اإ�ضرتيز واملعروف اأنه م�ضابه فى تركيبه الربوتينى مع م�ضتقبلت الأ�ضتيل 
كولني. ولو اأن النيكوتني قد يحاكى فعل الأ�ضتيل كولني داخل اجل�ضم حتت ظروف منا�ضبة. وعليه 
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الأ�ضتيل  بني  التمييز  ميكنها  ل  للنيكوتني  احل�ضا�ضة  امل�ضـتقبلت  اأن  اإىل  الإ�ضارة  املنا�ضب  من  فاإنه 
كولني والنيكوتني. وفى احلقيقة من املعروف اإن الت�ضمم بالنيكوتني داخل اجل�ضم ي�ضبب اإطلق مواد 
ن�ضطة ملراكز الإ�ضتباك الع�ضبي فى احلبل الع�ضبي البطنى لل�ضر�ضور الأمريكي. وعليه فاإن �ضبب 

الت�ضمم بالنيكوتني يبدو غاية فى التعقيد.  
Rotenoids	 3 -  الروتين�يدز

ميثل الروتينون منوذج لفت للنظر حيث يعترب مثبط متثيلي Metabolic inhibitor كما اأنه �ضم 
وا�ضح عن غريه من  ب�ضكل  الناجتة  الت�ضمم  واأعرا�ص  Nerve poison. تختلف طريقة فعله  ع�ضبي 
املركبات التي مت الإ�ضارة اإليها. اأ�ضا�ضاً فاإن الروتينون يعمل كمثبط بطيء التاأثري كما اأن تاأثريه املثبط 
يظهر اأكرث من فعله التنبيهى. يف بع�ص احلالت قد يحدث �ضلل لأجزاء فم احل�ضرات ثم متوت نتيجة 

اجلوع. ت�ضمم احل�ضرات بالروتينون دائماً ما تكون عملية بطيئة وتت�ضمن:- 
عدم الن�ضاط- عدم ثبات النظام احلركي- رف�ص الغذاء- 1
3- ال�ضلل- 2 ال�ضدمة ال�ضارعة  

هو  للموت  النهائي  ال�ضبب  احل�ضرات  يف  والتنف�ص.  القلب  نب�ضات  معدلت  وتنخف�ص  البطيء  املوت   -4
كافة  بعد توقف  القلب  املاألوف ملحظة �ضربات  اأنه من غري  التنف�ص حيث  لف�ضل وظائف  نتيجة 

املظاهر البيولوچية للحياة. 
يعترب الروتينون �ضم ممتاز للأ�ضماك خلل اخليا�ضيم. كما اأنه �ضم فعال �ضد الثدييات: ترتاوح اجلرعة 
الفقاريات  اأكرث و�ضوحاً يف  ال�ضلل  اإحداث  تاأثريه يف  للثدييات من10-30 ملليجرام/ كجم.  الفمية احلادة 

مقارنة باحل�ضرات. 
وب�ضكل  التنف�ضي  التمثيل  تثبيط  على  قدرته  اإىل  الروتينون  �ضمية  تف�ضر  التي  النظرية  ترجع 
بني  الإلكرتون  نقل  عملية  مع  للتداخل  عالية  تثبيطية  قدرة  ميلك  الروتينون  فاإن  و�ضوحاً  اأكرث 
ب وال�ضيتوكروم   )DPNHاأو  NADH( اأو ما يطلق عليها  Reducced  diphoridine  nucleotide من  كل 
اأحد الأ�ضباب الرئي�ضية فى قفل التو�ضيل  التنف�ضي هو  اأن تثبيط التمثيل  Cytochrome b. ويقرتح 

  Nerve conduction block الع�ضبي
ORGANOFLUORINE COMPOUNDS			ساد�سًا:مركبات الفل�ر الع�س�ية�

   FLUOROACETATE AND ITS ANALOGUES			الفل�رو اأ�ستيات وم�سابهاته *
البيوكيمائى  فعلها  بطريقة  املعروفة  ال�ضموم  من  قليل  عدد  من  واحد  الفلورواأ�ضتيات  يعترب 
�ضمية خلل20-60 دقيقة  اأعرا�ص  ت�ضبب  املفعول  �ضريعة  �ضموم  الفلورواأ�ضتيات  للفقاريات. مركبات 
بحوايل5  الإن�ضان  فى  القاتلة  الن�ضفية  قيمة اجلرعة  للثدييات. قـدرت  مميتة  التعر�ص جلرعة  من 
اإرجتافات ن�ضطة. ويبدو اأن �ضبب املوت  ملليجرام/كجم. تكرار القيء هو اأول اأعرا�ص الت�ضمم يلي ذلك 

يرجع اإىل ف�ضل اأداء القلب. 
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مركب الفلورواأ�ضتيات غري �ضام لكل الإنزميات املختربة خارج اجل�ضم. ترجع �ضمية الفلورو اأ�ضتيات 
داخل اجل�ضم اإىل احلقيقة التي تظهر حتويله اإىل مثبط اإنزميي فعال. وترجع امليكانيكية اإىل تثبيط 
ال�ضيرتيك  TCA ليكون حم�ص  Pyruvic acid يف  TCA حيث يدخل حم�ص  الفلورواأ�ضيتات يف دوره 
Citric acid فاإن احلم�ص   ,Fluorocitric للت�ضابه يف الرتكيب بني كل من حم�ص  Citric acid. نظراً 
الأول يناف�ص الثاين على الهدف الإنزميي وهو اإنزمي Aconitase وبالتايل يبطل فعل هذا الإنزمي. 
من الوا�ضح اأن الت�ضمم بالفلورواأ�ضتيات يوؤدى اإىل تراكم حم�ص ال�ضيرتيك يف الفقاريات واحل�ضرات 
ومل يعرف على وجه التحديد �ضبب املوت. زيادة كميات حم�ص ال�ضيرتيك يف املناطق احليوية ت�ضبب 
بطريق غري مبا�ضر حالة اإنخفا�ص يف م�ضتوى الكال�ضيوم Hypocalcemia بالإ�ضافة اإىل اإحداث خلل 
يف دوره TCA نتيجة تثبيط اإنزمي Aconitase. اإختربت م�ضتقات Fluoroacetate ووجد اأن لها القدرة 
 Fluoroacetamide يف ج�ضم احليوان. وعليه فاإن اأ�ضا�ص اإختيارية Fluoroacetic acid على متثيل حم�ص
 Fluoroacetic acid اأنظمة احل�ضرات بالتحلل املائي للمركب الأ�ضلي منتجة  تبدو �ضهلة حيث تقوم 
مقارنة باإنزمي Carboxyamidase فى الثدييات والذي مييز الفلورواأ�ضيتاميد عن الأ�ضيتاميد وعليه 

 .Fluorocetic ينتج م�ضتوى اأقل من حم�ص
ANTICHOLINESTERASES	 سابعًا:م�سادات الك�لني اإ�سرتيز�

*  املبيدات الف��سف�رية الع�س�ية والكارباماتية
		ORGANOPHOSPHORUS AND CARBAMATE INSECTICIDES

متثل م�ضادات الكولني اإ�ضرتيز اجلزء الأكرب من املبيدات احل�ضرية املخلقة احلديثة. وحتى عام 
مركب   13 الكارباماتية  واملبيدات  مركب  الع�ضوية103  الفو�ضفورية  املبيدات  قائمة  ت�ضمنت   1966
هذه  ت�ضاعفت  والآن  هيدروكربونات  الأريل  ملجموعة  مركب  الددت,19  مل�ضابهات  مركب  مقابل19 

الأرقام ع�ضرات املرات.  
 Organophosphorus compounds 	1-  املبيدات الف��سف�رية الع�س�ية

 Symptoms  1.1  الأعرا�س
اإرتداد  الثدييات:-  يف  الع�ضوية  الفو�ضفورية  باملبيدات  للت�ضمم  الدائمة  الأعرا�ص  تت�ضمن 
 Muscularضعف الع�ضلت� -Lacrimation Urination- التدميع  Defecation- تكوين اليوريا الزائد 
 ,Prostration �ضورة  يف  الأعرا�ص  تبدو  ال�ضديدة  احلالت  يف   .Muscular twitching &  weakness
Colonic واأحياناً Tonic, واإرجتافات Convulsions. الأعرا�ص الب�ضيطة يبدو اأن م�ضدرها دائماً اجلهاز 
Miosis( وعليه فقد لوحظ   -Salivation Brady Cardia- �ضيولة اللعاب  البارا�ضمبثاوى. )يف �ضورة 
 -Acidosis عدد من الأعرا�ص نتيجة تنبيه الأع�ضاء التى توجد يف النظم املعقدة )زيادة احلمو�ضة

 .)Hyperglycemia زيادة ن�ضبة ال�ضكر يف الدم
تت�ضمن طرق علج الت�ضمم باملبيدات الفو�ضفورية ما يلي:-

الأع�ضاب - 1 نهايات  عند  كولني  الأ�ضتيل  فعل  لإيقاف   Atropinization بالأتروبني  املعاملة 
البارا�ضمبثاوية وفى اجلهاز الع�ضبي املركزي 
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الع�ضبي - 2 الإت�ضال  مناطق  عند  كولني  الأ�ضتيل  فعل  لإيقاف   Curarzation بالكيورير  املعاملة 
الع�ضلي 

املعاملة بالهيك�ضا ميثوينوم Hexamethonium حلماية العقد الع�ضبية- 3
املعاملة مبادة PAM -2 لإعادة تن�ضيط ف�ضفرة اإنزميات الأ�ضتيل كولني اإ�ضرتيز لتقوية واإعادة بناء - 4

الإنزمي 
املعاملة بو�ضائل الإ�ضعاف الأولية املنا�ضبة ـ عمل تنف�ضي �ضناعي. - 5

تتبع الأعرا�ص فى احل�ضرات نف�ص النمط العام للت�ضمم الع�ضبي وي�ضمل:-
)1( عدم الهدوء Restlessness   )2( الإثارة الفائقة Hyperexcitability   )3( الرع�ضات والإرجتافات 
Tremors & Convulsions (4) )5( ال�ضلل Paralysis. ال�ضـبب النهائى للموت فى احل�ضـرات من 
ال�ضعب اإثباته فى جميع الأحوال ما عدا بع�ص الأنواع القليلة من احل�ضرات التى لها بع�ص نقاط 
الفو�ضفورية  املبيدات  قدرة  البعو�ص(.  يرقات  حالة  يف  التنف�ص  يف  )الف�ضل  احلياة  فى  ال�ضعف 
الأ�ضتيل  اإنزمي  ن�ضاط  لإبطال  نتيجة  اأنها  على  الآن  لها  ينظر  احل�ضرات  ت�ضميم  على  الع�ضوية 
كولني اإ�ضرتيز. اأو�ضح Cassida ,Mengle عام )1958( اأن اأثنى ع�ضر مبيد فو�ضفورى ع�ضوي �ضمن  
17 مبيد فو�ضفورى ع�ضوى مت اإختيارهم اإتفقت فيها نقطة الزمن التى حتقق اأعلى تثبيط لإنزمي 
اإ�ضرتيز  الكولني  اإنزمي  اأن  اأفادا   )1958( عام   Taylor  ,Hopf اأن  ولو  املوت.  مع  اإ�ضرتيز  الكولني 
 SCH2  )C2H5(3 الع�ضوي  الفو�ضفورى  املبيد  باإ�ضتخدام  كلية  تثبيطه  ميكن  اجلراد  اأع�ضاب  فى 
اإمكانية  اأن هناك  املعر�ضة. ويبدو  تتاأثر احل�ضرة  C2H5 O()C2H5( -P( وبالتايل ل   )O(CH2N

+

 Common Aliesterases حمدودة فى اأن تثبيط اأى اإ�ضرتيزات اأخرى مثل اللي�ضرتيزات العامة
النتائج  العديد من  اإ�ضتعرا�ص  قد ت�ضبب ت�ضمم حقيقي فى احل�ضرات )Stegwee عام1959(. مت 
املركبات  بوا�ضطة  اإ�ضرتيز  كولني  الأ�ضتيل  اإنزمي  ن�ضاط  تثبيط  نظرية  مع  املتناق�ضة  اأو  املوؤيدة 
اأن  روؤية  تدعم  الآن  مازالت احلقيقة حتى  ولكن  امل�ضمومة  الع�ضوية فى احل�ضرات  الفو�ضفورية 

عملية تثبيط اإنزمي الكولني اإ�ضرتيز فى الثدييات ت�ضابه ما يحدث فى احل�ضرات. 
 Anticholinergic ولو اأن معظم املركبات الفو�ضفورية الع�ضوية ال�ضامة تعترب م�ضادة للفعل الكولينى
احللقة  ثنائية  الع�ضوية  الفو�ضفورية  املبيدات  هذه  من  واحدة  جمموعة  توجد  الأقل  على  فاإنه 
فهذه  وبالتايل  عام1973(   Casida  ,Bellet( الإجتاه  هذا  نف�ص  ت�ضلك  ل   Bicyclic phosphates
 LD50 املبيدات �ضديدة ال�ضمية حيث تبلغ �ضمية مركب منهم33 �ضعف �ضمية الباراثيون اأى اأن قيمة

للجرذان ت�ضل اإىل, 18مللجم/كجم. 
 Inhibition  1. 2 التثبيط

الرتكيبي مع جزيء  التوافق  الع�ضوية )OP( هو  الفو�ضفورية  املركبات  اأهم مظهر مييز جميع 
الإنزمي امل�ضتهدف )اإنزمي الكولني اإ�ضرتيز(. حتاكى املركبات الفو�ضفورية ال�ضكل اجلزيئي للرتكيب 
الطبيعي لكل من الكولني اإ�ضرتيز والأ�ضتيل كولني. رمبا يكون اإنزمي الكولني اإ�ضرتيز اأكرث الإنزميات 
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درا�ضة يف النظم البيولوچية. ومن املعروف اأن لهذا الإنزمي موقعني ن�ضطني هما املوقع الإ�ضرتاتى
 .Anionic siteواملوقع الأنيونى Esteratic

عملية تثبيط املبيد الفو�ضفورى لإنزمي الأ�ضتيل كولني اإ�ضرتيز ت�ضابه املرحلة الأوىل للتحلل املائي 
جمموعة  لكربون   Coulombic bindingكولومبى اإرتباط  هى  الأوىل  اخلطوة  كولني.  الأ�ضتيل  ملادة 
الأ�ضيل Acyl carbon اأو ذرة الفو�ضفور مع املوقع الإ�ضرتاتى وفى حالة الأ�ضتيل كولني يتم الإرتباط 
بالنيرتوچني الكاتيونى. وفى بع�ص احلالت قد يوجد م�ضابه كاتيونى يعمل مثل ذرة النيرتوچني 

الكاتيونية فى جزىء الأ�ضتيل كولني وذلك فى جزىء املبيدات الفو�ضفورية الع�ضوية.

* ملح�ظة : ميثل E الإنزمي ، EH ميثل �سكله الهيدروچينى

فى اخلطوة رقم )2( تنتقل ذرة الهيدروچني من الإنزمي ) من اجلانب الإ�ضرتاتى( اإىل اجلزء 
الكولينى فى الأ�ضتيل كولني )اأو اجلزء O –X يف حالة املبيد الفو�ضفورى الع�ضوي( وذلك عن طريق 
تكوين رابطة هيدروچينية ثم عن طريق الإن�ضطار ثم اإعادة ترتيب اجلزء C-O-C اأو P-O-X. ويطلق 

على هذه العملية الأ�ضتلة Acetylation اأو الف�ضفرة Phosphorylation على الرتتيب.  

اخلطوة رقم )3( قد يعاد ترتيب الإنزميات التي مت اأ�ضتلتها Acetylated enzymes اأو ف�ضفرتها 
هيدروك�ضيلى  معقد  مكونا   Ambient water املحيطي  املاء  فعل  نتيجة   Phosphorylated enzymes

 .Hydroxylated complex
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اخلطوة الأخرية ) رقم4( هي اخلطوة الوحيدة التي يكون فيها الت�ضابه بني الأ�ضتيل كولني واملبيد 
الفو�ضفورى غري وا�ضح. حتدث اخلطوة اخلا�ضة بفقد الأ�ضيل Deacylation من الإنزمي )اأحياناً ت�ضمى 
�ضديد.  ببطء  يتم   Dephosphorylation الفو�ضفور  فقد  اأن  حيث  كبرية  ب�ضرعة   )Recovery ال�ضفاء 
وفى هذه املرحلة اخلا�ضة فاإن املركبات الفو�ضفورية الع�ضوية تعترب مثبطات قوية للكولني اإ�ضرتيز. 

وميكن التعبري عن العمليات ال�ضابقة باملعادلت التالية 

اأن  وميكن  اإ�ضرتالفو�ضفات  من  نوع  اأنها  على  اإليها  الإ�ضارة  ميكن  ف�ضفرتها  مت  التى  الإنزميات 
 Nucleophilic agent تتحلل مائياً ببطء بوا�ضطة املاء اأو غريه من املركبات املحبة للنواة

الن�ضـــاط  اإ�ضتعـــادة  العمليـــة  هـــذه  علـــى  ويطلـــق  الأ�ضلـــى  الإنـــزمي  ينتـــج  �ضـــوف  النهائـــي  هـــذا التفاعـــل 
Reactivation. تت�ضمـــن عمليـــة اإ�ضتعادة الن�ضاط فقط اجلزء اخلا�ص بــــ Dialkylphopsphate جلزىء 
املركــــب الفو�ضـفورى الع�ضوي وعليـــه تختلف معدلت التفاعـل باإختلف املجاميع الألكيلية الأ�ضا�ضية 

الفو�ضفورية كما يلى:

مع  التفاعل  من  الأول  اجلزء  على  كبري  ب�ضكل  يعتمد  اإ�ضرتيز  الكولني  اإنزمي  تثبيط  معدل 
الفو�ضفات حيث اأن القابلية للتوافق الأوىل )املبدئي( للفو�ضفات مع الإنزمي عملية فى غاية الأهمية. 
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يف اخلطوة رقم )1( ميكن التعبري عن التوافق Affinity كما هو مو�ضح بعالية وميكن التحكم يف ذلك 
ا�ضرتيز  تثبيط جزىء الكولني  الفو�ضفور. ولكي يتم  ذرة  من خلل طبيعة اخل�ضائ�ص الف�ضيوكيميائية جلزء 
فاإن جزيء الفو�ضفات يجب اأن يحدث هجوم اإلكرتوفيلى على اجلانب الن�ضط )من املمكن اأن يكون ال�ضريين 
Serine( للإنزمي وعليه فاإن هذه املكونات التى جتعل من الفو�ضفور اأ مادة تفاعل الكرتوفيلية جيدة �ضوف 

حت�ضن من ن�ضاط ت�ضاد اإنزمي الكولني اإ�ضرتيز.  

 Recovery  1. 3 ال�سـفـاء

اأ�ضري �ضابقاً اأن الإنزمي املف�ضفر ي�ضتعيد ن�ضاطه ببطء. ولو اأن معدل ال�ضفاء يكون �ضريعاً ن�ضبياً يف 
الإنزمي املف�ضـفر Dimethylphosphorylated cholinesterase حيث ت�ضتغرق50% �ضفاء حواىل80 دقيقة 
بينما فى حالة الإنزمي املف�ضفر Dimethylphosphorylated cholinesterase اإ�ضتغرق ال�ضفاء حواىل500 

دقيقة. العودة العك�ضية للإنزمي املف�ضفر Isopropylphosphorylcholinesterase ميكن اإهمالها. 

التى  الكيميائية  التفاعلت  جميع  فى  كما  احلرارة  درجة  على  الن�ضاط  اإ�ضتعادة  عملية  تعتمد 
تت�ضمن التحلل املائى. اأي�ضاً فاإن طبيعة الإنزمي تعترب عملية فى غاية الأهمية. معدل ال�ضفاء لنوع 
من الإنزمي )اإنزمي الكولني اإ�ضرتيز الكاذب Pseudocholinesterase( يختلف من نوع لآخر ومن ع�ضو 

لآخر فى نف�ص الكائن احلي. 

ميكن حث عملية ال�ضفاء بو�ضائل �ضناعية. يت�ضمن اإنعكا�ص التثبيط Reversal of inhibition التحلل 
اأن  حيث  طبيعية  عملية  فهى  وعليه   .  Hydrolysis of phosphorylated enzyme املف�ضفر  للإنزمي  املائي 
العوامل القوية املحبة للنواه ميكن اأن ت�ضرع هذا ال�ضفاء. اأي�ضاً فاإن اإ�ضافة جمموعة نيرتوچني رباعية اأو 
)Quaternary( اأو ثلثية Tertiary على م�ضافة منا�ضبة من اجلزء املحب للنواه اإىل م�ضابه الأ�ضتيل كولني 
يعزز ويقوى كثرياً من قدرة املركب على امل�ضاعدة فى عملية التحلل املائي للإنزمي املف�ضفر. وعليه فاإنه 
من الطبيعى اأن العوامل القوية املحبة للنواه ميكن اأن ت�ضرع من عملية ال�ضفاء. اأي�ضاً فاإن اإ�ضافة جمموعة 
نيرتوچني رباعية اأو ثلثية على م�ضافة معينة من اجلزء املحب للنواه اإىل م�ضابه الأ�ضتيل كولني يقوى 

كثرياً من قدرة املركب على امل�ضاعدة فى عملية التحلل املائي للإنزمي املف�ضفر. 
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على  قدرتها  اأن  كما   Therapeutic العلجي  البعد  منظور  من  ق�ضوى  اأهمية  ذات  املركبات  هذه 
اإ�ضتعادة ال�ضفاء عالية حيث ت�ضل اإىل80% �ضفاء للإنزمي املثبط عند تركيز10- 5 مول وذلك فى خلل اأقل 

من دقيقة. وتعتمد هذه التفاعلت على درجة احلرارة وتركيز اأيون اليدروچني.
 Aging  1. 4 الهرم اأو ال�سيخ�خة

اأن  اإ�ضرتيز ويعنى  الكولني  واحد من اأهم خ�ضائ�ص تثبيط املبيدات الفو�ضفورية الع�ضوية لإنزميات 
اخلا�ص  الزمن  طول  مع  اأقل  ي�ضبح  الن�ضاط(  اإ�ضتعادة  عوامل  خلل  من  حثه  )ميكن  ال�ضفاء  معدل 
على  تعتمد  العملية  هذه  ال�ضيخوخة.  اأو  بالهرم  النظرية  هذه  اإىل  وي�ضار  للإنزمي.  املثبط  مبلم�ضة 
كل من درجة احلرارة ودرجة تركيز اأيون اليدروچني حيث ميكن اإ�ضراعها مع اإنخفا�ص درجة تركيز 
اأيون اليدروچني اأو اإرتفاع درجة احلرارة. التف�ضري الوا�ضح لعملية الهرم اأو ال�ضيخوخة Aging هى اأن 
الإنزمي الذي مت ف�ضفرته ميكن اأن يغري من طبيعته مع مرور الوقت. وقد اإقرتح Brends واآخرون عام 

)1959( التغريات التالية ملعقد DFP مع اإنزمي الكولني اإ�ضرتيز الكاذب. 

 Carbamates  2-  املبيدات الكارباماتية
 Action  2. 1 الفعل

الإختلف الأ�ضا�ضي بني مركبات الكاربامات امل�ضتخدمة كمبيدات ح�ضرية اأو لأغرا�ص طبية هي 
اأن تهاجم اجلانب  اأو قاعدية ميكن  دائماً ما متلك جمموعة نيرتوچني رباعية  املركبات الأوىل  اأن  يف 
الأنيونى لإنزمي الكولني اإ�ضرتيز بينما املركبات الأخرى لي�ضت قاعدية )التاأين يقلل من قدرة هذه 
املركبات على النفاذ فى اجلليد وفى الغمد الع�ضبى للح�ضرات(. تعترب مركبات الكاربامات مثبطات 
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قوية للكولني اإ�ضرتيز مثل املبيدات الفو�ضفورية الع�ضوية وت�ضلك نف�ص م�ضلك املبيدات الفو�ضفورية 
الع�ضوية فى النظم البيولوچية مع بع�ص الإختلفات املحددة التى �ضوف يتم مناق�ضتها لحقاً. 

بع�ص مركبات الكاربامات )مثل الإزيرين Eserine, الربو�ضتجمني Prostigmine( تعترب مثبطات 
مول  تركيز1×6-10  عند  اللي�ضرتيز.  لإنزميات  ولي�ضت  اإ�ضرتيز  الكولني  لإنزمي  التخ�ض�ص  عالية 
على  تذكر  تاأثريات  وجود  عدم  مع  واحلقيقي(  )الكاذب  اإ�ضرتيز  الكولني  تثبيط  ميكن  للزيرين 
املركبات  للألي�ضرتيزات. اإختيارية  فعالة  مثبطات  بع�ص الكاربامات تعترب  هناك  اأن  كما  الألي�ضرتيز. 
خمتلفة. على �ضبيل  اأنواع  فى  اإ�ضرتيز  الكولني  اإنزميات  �ضد  و�ضوحاً  اأكرث  اأحياناً  تبدو  الكارباماتية 
اإ�ضرتيز فى مخ ال�ضفدعة والديدان املفلطحة تكون ن�ضبياً غري ح�ضا�ضة  اإنزميات الكولني  املثال فاإن 
جتاه اليزيرين. وفى اإنزميات الإن�ضان فاإن مركب Nu-1250 عند تركيز1×10-6 يثبط 96% من كولني 
الكاربامات  مركبات  ال�ضــريم.  اإ�ضـرتيز  فقط 16% من كولني  يثبط  بينما  احلمراء  الدم  كرات  اإ�ضرتيز 
الفو�ضفورية  املركبات  بوا�ضطة  ف�ضفرته  مت  والذى  الكيموترب�ضني   Carbamylate تكرمب  اأو  تثبط  ل 

الع�ضوية.
الإختلف الثاين الهام بني ميكانيكية فعل الكاربامات واملبيدات الفو�ضفورية الع�ضوية هى املرحلة 
عاملني  هناك   .Reversible عك�ضية  الكاربامات  فى  تبدو  حيث  اإ�ضرتيز  الكولني  تثبيط  من  الأوىل 
يرجع اإليهما هذه العك�ضية: اأوًل اأن اخلطوة الأوىل من التفاعل هي عك�ضية. ثانياً: اخلطوة الثالثة 
ال�ضفاء.  والذي يحقق مظهر  الأ�ضلي  الإنزمي  لإنتاج  الكاربامات  �ضهلة فى حالة  تكون  التفاعل  من 
ومن الوا�ضح بالن�ضبة للعامل الأول اأن اخلطوة الأوىل من التفاعل تكون عك�ضية مع اإ�ضافة الأ�ضتيل 
كولني برتكيزات عالية )10-3–10-4 مول(. وعليه فاإن تثبيط الكاربامات يبدو يف حالة ثابتة: ميثل 
كل من EC ,EHCX الإنزمي املثبط . يتقدم التفاعل العام بثبات وفى اآخر الأمر فاإن املثبط ميكن اأن 
يتحلل مائياً ب�ضكل كلى. وعليه فاإن احلالة الثابتة ت�ضتغرق فرتة زمنية حمدودة. عملية فقد الكرمبة 
Decarbamylation ميكن اأن يتم اإ�ضراعها باإ�ضافة Hydroxylamine اإىل اإنزمي الكولني اإ�ضرتيز الذى 

مت تثبيطه كما فى  حالة اإنزميات الكولني اإ�ضرتيز التى مت ف�ضفرتها.



- 108 - 108 

�ضمية املبيدات احل�ضرية

ولكن خلفاً للحالت الأخرية فاإن مركب PAM-2 ل يظهر اأى ن�ضاط لل�ضفاء فى الإنزميات التى 
N- alkyl وميكن ترتيبها على  اإ�ضتبدالت  مت كرمبتها. عملية فقد كرمية الإنزمي تعتمد كلية على 
 2(-C (O) CH3 >> - C (O) NH2 > - C (O) NHCH3 > - C (O) N(CH3ح�ضب قدرتها على النحو التايل
 P (O) (OR)2 - <. قوة ثابت فقد الكرمبة K4 تزيد مبعدل 4×10-1 مع C (O) NH2 – , مبعدل 1,8×2-10 

 .2(C(O) N (CH3 2,6×10-2 مع , C(O) NHCH3 مع
بني  للعلقة  بالن�ضبة   )1965( عام   Fukuto  ,Metcalf بها  قام  التى  التف�ضيلية  النتائج  اأو�ضحت 

الرتكيب وال�ضمية للعديد من املركبات التابعة لـ Phenyl N- methylacarbamates ما يلى: 
ثابت التثبيط )10g I50 -( بالن�ضبة لإنزمي الكولني اإ�ضرتيز فى روؤو�ص الذباب يرتبط ب�ضمية املركب - 1

داخل اجل�ضم عند اإ�ضتخدام املن�ضطات )�ضكل16-3(. 
كولني - 2 الأ�ضتيل  لإنزمي  الأنيونى  اجلانب  مع  للتوافق  كمكمل  يعمل  ثاين  جزيئي  مركز  هناك 

اأجن�ضرتوم  حوايل5  هي  الثاين  واملركز   C=O بني  املنا�ضبة  امل�ضافة  فاإن  هذا  من  واأكرث  اإ�ضرتيز 
وم�ضاعفاتها. 

الفنيل - 3 حللقة  الإلكرتوين  للتوافق  قابلة  اإ�ضتبدالت  اإ�ضافة  فاإن  الفو�ضفورية  املبيدات  عك�ص 
توؤدى اإىل نق�ص كفاءة عملية التثبيط كما اأن اإ�ضافة اإ�ضتبدالت مانحة لللكرتون تقوى وتعزز 
املعقد  لتكوين  املبدئية  فاإن اخلطوة  عام )1976(   O’Brien اإليه  اأ�ضار  ملا  وتبعاً  التثبيطية.  القوة 
)اخلطوة الأوىل( تف�ضل الإ�ضتبدال املحب للنواه بينما اخلطوة الثانية يتم تقويتها بالإ�ضتبدال 
وعموماً   .)1( رقم  اخلطوة  فى  الهامة  العملية  تبدو  الكاربامات  تثبيط  يف  لللكرتون.  املحب 
بالتوافق  اخلا�ص  الإعتبار  هذا  ال�ضمية.  تقدير  فى  الهام  العامل  هي  للكاربامات   Ka قيمة  فاإن 
اجلزيئي يو�ضح اأهمية التفاعل فى اخلطوة الأوىل بالن�ضبة للكاربامات.احلقيقة التى ت�ضري اإىل 
اأن الإ�ضتبدالت املحبة لللكرتون تقلل من كفاءة الكاربامات تو�ضح اأهمــية التاأكد من الطبيعة 
الإلكرتوفيلية للجزء الهام من الكاربامات لتحقيق اخلطوة الأوىل من التفاعل حيث اأنه العامل 

املحدد للكاربامات ولي�ص للمبيدات الفو�ضفورية الع�ضوية .  
 Symptoms  2. 2 الأعرا�س

تعترب مركبات الكاربامات م�ضادات قوية لإنزميات الكولني اإ�ضرتيز وتعمل فى الثدييات كعقاقري اأو 
الأ�ضتيل كولني.  ملادة  املحلى  للرتاكم  كنتيجة  فعلها  يبدو   .Parasympathomimetic drugs للـ  اأدوية 

وت�ضتخدم من الناحية الإكلينيكية فى :- 
1 - Miotic Glaucoma اأدوية ملعاملة العني �ضد اجللوكوما
منبهات للحركة الدودية للأمعاء - 2
3 - Urinary retention اأدوية ملعاملة الإحتبا�ص البوىل
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 Ataxia وعك�ص املبيدات الفو�ضفورية الع�ضوية ل تبدو اأن مركبات الكاربامات حتدث تاأخري فى
اأن  ب�ضبب  و قد يكون ذلك  والدواجن  الإن�ضان  Demyelination فى  امليلينى للأع�ضاب  الغمد  واإزالة 

عملية فقد الكرمبة حتدث ب�ضهولة وت�ضتغرق وقت ق�ضري بعد التاأثري على اجلهاز الع�ضبي. 
الفعل  غلق  ميكن  املركزي.  الع�ضبي  اجلهاز  على  بالت�ضمم  مرتبطة  احل�ضرات  فى  الت�ضمم  اأعرا�ص 
الع�ضبية.  العقدة  اإىل   Barbituric acid حم�ص  اأو  التروبني  اأو  بالنيكوتني  باملعاملة  الكارباماتى 
 O-, m-, and باإ�ضتخدام  بو�ضوح  اإ�ضراعه  ميكن  الأمريكي  لل�ضر�ضور  املعزول  القلب  �ضربات  معدل 
p-isopropylphenyl N-methyl carbamateعند الرتكيز احلرج وقدره5×10-6 مول )Fukuto ,Metcalf عام 
1965(. اأظهر نف�ص التح�ضري ح�ضا�ضية للأ�ضتيل كولني )عند تركيز10-9مول( وللمبيدات الفو�ضفورية 
الع�ضوية مثلParaoxon,DDVP )عند تركيز1×10-7مول(. ت�ضبب املركبات الأخرية فقط تغرياً فى معدل 
اإ�ضــتكمال حركات الإنقبا�ص  �ضــاذة مـع عدم  اإىل �ضربات  املعاملــة بالكاربامــات توؤدى  اأن  ال�ضربات حيث 
والإنب�ضاط مما يوؤدى غالباً اإىل ال�ضكون الكامل. هذه النتائج تعنى اأن مركبات الكاربامات لها فعل مبا�ضر 

على م�ضتقبلت الأ�ضتيل كولني كنتيجة للفعل التثبيطى الوا�ضح على الكولني اإ�ضرتيز.
 

INHIBITORS OF RESPIRATORY ENZYMES ثامنًا:مثبطات اإنزميات التنف�س
 Inhibitors of the Electron Transport System   1- مثبطات نظام النقل اللكرتونى

هناك عدد من املبيدات احل�ضرية التى توؤثر على النظام التنف�ضي فى احليوانات. مبيد الروتينون 
وميكن  الروتينون  بتخ�ض�ص  تتمتع  احل�ضرية  املبيدات  من  العديد  هناك  اأن  كما  متخ�ض�ص  مثبط 
اأن املبيد  Inhibitors of Respiratory Enzymes. من املعروف  التنف�ص  نطلق عليها مثبطات لإنزميات  اأن 
احل�ضري )م�ضاد حيوي( Piericidin A على �ضبيل املثال مثبط لعملية النقل اللكرتوين بني اإنزمي 
NADH dehydrogenase ومادة Ubiquinine. مت درا�ضة اآلية التثبيط بالنظر اإىل الإرتباط املتخ�ض�ص 
لهذه املركبات بجزيئات النقل الإلكرتونى تف�ضيًل. يبدو اأن املكان هو معقد بروتني– ليبيد وجزء 

من اإنزمي NADH dehydrogenase والذى يجب اأن يلعب دوراً هاماً فى عملية النقل اللكرتونى. 
عملية  على  التاأثري  على  القدرة  لها  واحل�ضرية  الأكارو�ضية  املبيدات  من  العديد  اأن  املعروف  من 
الف�ضفرة التاأك�ضدية Oxidative phosphorylation. در�ص Metcalf ,Williamson عام )1967( عدة م�ضتقات 

من Salicylanilide ووجد اأنها مركبات غري قابلة للتزاوج Uncouplers. هناك مركبات وهما:-
	• 5- CL -3 (p- CL- phenyl) – 2- CL- 5- CF3 – salicylanilide

	• 5- CL -3 – (butyl) – 2- CL- 4 – No2  - salicylanilide

لها 9,08, 9,14 ) فى مدى تركيز1×10-9 مول( �ضد   )Pi- ATP بتبادل  PI50 )خا�ص  بلغت قيمة 
 ATPase اإنزمي  ن�ضاط  على  املركبات  هذه  تاأثريات  اإىل  بالنظر  املنزيل.  بالذباب  امليتاكوندريا  نظام 
اخلا�ص مبيتاكوندريا الذباب املنزيل فاإن هذه امل�ضابهات الن�ضطة تكون اأكرث كفاءة مبعدل من1000– 

 .Dinitrophenol 10000مرة مقارنة مبركب
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 ,2,4-dinitrophenols من  كل  لإ�ضتبدال  م�ضابهه  تاأثريات   )1969( عام   Casida  ,Ilivicky من  كل  در�ص 
 Carbonyl cyanide phenylhdrazones  ,Salicylanilides  ,2-trifluoromethylbenzimidazoles
فاإن  اأعله  اإ�ضتعرا�ضه  مت  الذى   )I( رقم  املركب  اإىل  بالإ�ضافة  اأنه  ووجدا  املركبات.  من  وغريها 
اأخرى  مركبات  وثلثة   Carponylcyanide  ,   2-trifluoromethoxyphenyl – hydrazone مركبات: 
اأظهرت عدم قابلية للتزاوج اأو الإحتاد uncouplers لها تاأثريات هائلة خا�ضة �ضد نظم امليتاكوندريا 

فى مخ احل�ضرات والفريان.
 

تا�سعًا:مثبطات اإنزميات الأوك�سيديز خمتلطة ال�ظيفة
INHIBITORS OF MIXED FUNCTION OXIDASES 

مت تطوير اإنزميات الأوك�ضيديز خمتلطة الوظيفة كمن�ضطات للبريثرينات وهى عموماً عبارة عن م�ضتقات 
Methylenedioxy phenyl (MDP) اأو benzodioxole . مت و�ضف خ�ضائ�ص هذه املن�ضطات من حيث علقتها 
 Microsomal – mixed function oxidases اإنزميات الأوك�ضيديز امليكر�ضكومية خمتلطة الوظيفـة  مبثبطات 
بع�ص  يف  التاأثري.  هذا  ميكانيكية  بعد  يت�ضح  ومل   )MFO( تهاجم   )MDP( املركبات  هذه  اأن  حيث   )MFO(
بينما   Competitive inhibitors املناف�ضة  للمثبطات  بديلة  كمواد  تعمل   )MDP( مركبات  اأن  يبدو  احلالت 
تفاعلت معينة مثل  MFO من خلل  نظام  التداخل مع  يتم  العلقة معقدة حيث  تبدو  بع�ص احلالت  يف 
Acylation ,Allosteric modification وغريها من التفاعلت لتغيري طبيعة اإنزمي MFO. ومن خلل جممل 
 P450 MDP-MFO بع�ص التغريات يف طيف  التفاعلت بني  الدرا�ضات التي متت يف هذا اخل�ضو�ص تت�ضمن 
نظام  Cytochrome P450 وهو جزء من  بالقرب من  امل�ضتهدف  واآخرون عام1970( ويبدو املكان   Matthews(
MFO. هذا التعقيد يرجع اإىل اأن هذه التفاعلت عموماً تت�ضمن اأكرث من نوع واحد من التغري الطيفي وهى 

.)P450 دائماً ما تتاأثر بظروف التفاعل )بوجود اأو غياب الأك�ضچني واأي�ضاً بطرق اإختزال
 

CHLORDIMEFORM AND ITS ANALOGUES    عا�سراً:الكل�ردمييف�رم وم�سابهاته
له  اأن  لوحظ  ذلك  وبعد  اأكارو�ضى  كمبيد  اأ�ضا�ضاً   )Galecron(  Chlordimeform مركب  تطوير  مت 
ن�ضاط اإبادى �ضد احل�ضرات خا�ضة بع�ص حر�ضفية الأجنحة. فى حالة الأنواع الثديية اأو�ضحت الدرا�ضات 
اإرتخاء  مع   Sympathomimetic بـ  اخلا�ضة  الأعرا�ص  بع�ص  ي�ضبب   Chlordimeform مركب  اأن  املعملية 
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 Intial الأولية  الفائقة  الإثارة  وا�ضحني:  نوعني  اإىل  تق�ضيمه  ميكن  التاأثري  هذا  الفاأر.  يف  العني  جفن 
بحالة  متبوعة  من100-200مللجم/كجم(  )اأكرث  العالية  الرتكيزات  مع  القفز  وت�ضمل   hyperexcitation
الهدوء Tranquilization. ومع الرتكيزات املنخف�ضة يحدث املظهر الأخري يف البداية. عموماً فاإن احليوانات 
امل�ضممة تبقى �ضاكنة Motionless يف مكان مفتوح وتظهر �ضعوبة يف التحرك. وميكن اأن ت�ضتجيب ملنبهات 

خارجية فجائية ولكنها تظهر نق�ضاً فى التنبيه الذاتي. 
عموماً متوت احليوانات املعر�ضة جلرعات كبرية من الكلوردمييفورم ) اأكرث من1 مللجم/كجم( 
خلل 10دقائق مع اإظهار تفاعلت غري طبيعية. بينما احليوانـات التي تتمكن من احلياة متوت فى 
اأو  حالت  احليوانات  وتظهر  متوت.  احليوانات التى  جميع اأعرا�ص  تظهر  اأنها  ولو  متاأخرة  مراحل 

علمات عدم الهدوء Restlessness خلل 8-10 �ضاعات بعد الت�ضمم. 
فى  معنوية  التاأثريات  هذه  وتبدو  التاأثريات  من  خمتلفة  اأنواع  الكلوردمييفورم  مركب  ي�ضبب 
احليوانات الفقارية مثل عدم التزاوج للنقل اللكرتونى والف�ضفرة التاأك�ضدية فى كبد الفاأر– تثبيط 
اإنزمي املونواأمينواأوك�ضيديز MAO(Monoaminooxidase( فى كبد الفاأر- اإنخفا�ص ح�ضا�ضـية �ضفيحة 
 RNA ,DNA نهاية الع�ضلت فى النقل وذلك فى حالة الع�ضلت اخليطية لل�ضفدع – تثبيط حم�ص

وتخليق الربوتني – نق�ص فى اإطلق الإن�ضولني الذى ينبه باجللوكوز . 
ل تعترب هذه التاأثريات ذات علقة مبا�ضرة باملوت احلاد الناجم عن التعر�ص ملركب الكلوردمييفورم. 
يعترب Matsumura ,Beeman عام )1974( اأول من لحظ اأن التعر�ص جلرعة مقدارها200 مللجم/كجم 
من الكلوردمييفورم توؤدى اإىل حدوث نق�ص فى متو�ضط �ضغط الدم ال�ضريانى فى الفاأر املخدر مبادة 
Pentobarbital. وجد Chinn واآخرون عام )1976( اأن معاملة الكلوردمييفورم حقنا فى الوريد )جرعة 
من10-40 مللجم/كجم( توؤدى اإىل اإ�ضـتجابات مثبطة للفاأر املخدر مبادة Urethane وتوقف التنفـ�ص 
عند اجلرعات العالية. حينما يحقن الكلوردمييفورم فى البطني اخللفى بجرعة فى حدود1000-250 

ميكروجرام يحدث زيادة فى ال�ضغط. 
 desmethylchlorodimeform ومركبات:  الكلوردمييفورم  اأن  احلديثة  النتائج  معظم  اأو�ضحت 

antagonize املعاملة خارج اجل�ضم ترتبط مبركب 3H-benzodiazpam فى اجلهاز الع�ضبي املركزي لل�ضر�ضور 
الأمريكي. هناك ثلثة عنا�ضر تدعم النظرية التى ت�ضري اإىل اإرتباط قدرة الكلوردمييفورم على التداخل 
اجلهاز  على  املبيد  هذا  تاأثري  من  الناجتة  اجل�ضم  داخل  الإثارة  باأعرا�ص   Benzodiazepine م�ضتقبل  مع 

الع�ضبي املركزي. وهذه العنا�ضر هي:
R 015-1788 على مناف�ضةBenzodiazpam على - 1  ,Chlordiazepoxide املعروف قدرة مركبى  من 

م�ضتقبل Benzodiazepine وهذا ي�ضبب اأعرا�ص اإثارة وتغريات كهربية ف�ضيولوچية م�ضابهه.
كل هذه الكيميائيات لها تركيب عام مميز - 2
3 - R015-1788 تتمتع بح�ضا�ضية خا�ضة ملركب  والأكارو�ضات  الأجنحة  التابعة حلر�ضفية  احل�ضرات 

ولو اأن هناك حاجه ما�ضه لدعم اأو دح�ص هذه النظرية.
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Avermectins حادي ع�سر:الفريميكتينات
(AVM) هى عائلة جديدة نوعاً من املبيدات احل�ضرية والأكارو�ضية وهى نواجت  الفريميكتينات 
اأهم  من   .)1979 عام  واآخرون   Ostlind(  (MA-4680)  Streptomyces avermitilis تخمر  عمليات 

املركبات الفعالة مركب Avermectin Blaِ وقد مت درا�ضة ميكانيكية فعله تف�ضيًل. 
GABA- و  املركب  هذا  بني  العلقـة  لحظوا  من  اأوائل  من   )1979  ( عام  واآخرون   Firtz يعترب 
Chloride ionophore فى اللفقاريات . وقد وجدوا اأن هذا املركب يقلل مقاومة الغ�ضاء يف ع�ضلت 
اللوب�ضرت. ولحظوا اأن هذا الفعل ي�ضاد بوا�ضطة مركب Picrotoxin وبناء عليه افرت�ص اأن AVM قد 

يعمل مبا�ضرة كم�ضاد GABA اأوي�ضبب زيادة فى اإطلق GABA من النهايات الع�ضبية.
اإطلق  AVM BLa على عمليات  مركب  تاأثري  بدرا�ضة  ذلك  واآخرون عام )1980( بعد   Pong قام 
 GABA ينبه اإطلق AVM BLa املوجود مبخ الفاأر. واأو�ضحت النتائج اأن Synaptosomes يف GABA
من الـ Synaptosomes ويعترب هذا الفعل التنبيهى م�ضتقًل عن عملية اإطلق الناقل +Ca2. احلقيقة 
التى تو�ضح اأن AVM ل يظهر فعل تنبيهى على اإطلق اجللوتامات تو�ضح اإختيارية AVM فى هذا 
ال�ضدد. وفى نف�ص الوقت وجد Egerton واآخرون عام )1979( اأن AVM يقلل القدرة التثبيطية ملا بعد 
وقد  للوب�ضرت.  الع�ضلية  الألياف  الأغ�ضية فى  من خلل خف�ص مقاومة  الع�ضبي  الإ�ضتباك  مراكز 
 GABA ل تقت�ضر على زيادة AVM’S اأت�ضح اأن الغ�ضيل الزائد لتح�ضريات الأع�ضاب املح�ضنة مبادة

احلر حول مناطق الإت�ضال الع�ضلي الع�ضبي.
Kass واآخرون  اأن  AVM فى احل�ضرات. ولو  ل�ضوء احلظ ل توجد معلومات عن ميكانيكية فعل 
عام )1980( اأو�ضحا اأن نيماتودا Caenorhabditis elegans �ضللتي E1072 ,N2 يحدث لها �ضلل عند 
املثارة. وميكن  الداخلية والأع�ضاب احلركية  النقل بني الأع�ضاب  AVM حيث يتم غلق  للـ  تعر�ضها 
 AVM يوؤثر  اأن  النيماتودا ميكن  فى  اأنه  ا�ضتخل�ص  وقد  ال�ضابق.  الفعل  ي�ضاد  اأن   Picrotoxin ملركب 
الناقل  GABA هو  يكون  الع�ضبى حيث  الإ�ضتباك  تثبيط مراكز  التاأثري على ميكانيكية  من خلل 
الكيميائي املحتمل وجوده. ويالتاىل يعمل AVM كم�ضاد لـ GABA اأو كم�ضرع له Enhancer اأو يقوم 

 .GABA بتنبيه اإطلق
  NHIBITORS OF CHITINSYNTHESIS  ثاين ع�سر :مثبطات تخليق الكيتني
 ,Basidiomycetes ,Ascomycetes يعترب مركب الكيتني تركيب هام و�ضروري جلدار اخللية فى
مف�ضلية  ت�ضمل  والتى  اللفقاريات  معظم  فى  اجل�ضم  جدر  وكذا   Oomycetes  ,Fungi Imperfecti
اله�ضمية.  القناة  الغذائي يف  الغ�ضاء حول  وفى  الكيوتيكل  الكيتني يف  يوجد  الأرجل. فى احل�ضرات 
يكون الكيتني داخل الكيوتيكل مادة خللية مع الربوتني وتبدو هذه املادة اخلللية يف �ضكل �ضبكة 

ليفية املظهر.
مت درا�ضة الت�ضور العام لتخليق الكيتني يف الفطر كما يت�ضح من �ضكل )3-16( ومن امللحظ اأن 
الإنزميات الهادمة للربوتني Proteolytic enzymes مثل الرتب�ضني والكيموترب�ضني تزيد من ن�ضــاط 
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تخليق الكيتني Chitin synthesis. وي�ضار اإىل ذلك بعملية التن�ضيط كما يت�ضح من �ضكل )3-16(. مت 
 Activator protease اإ�ضتعرا�ص العديد من النظم امليكانيكية اخلا�ضة بتخزين من�ضط اإنزمي الربوتيز

واإطلقها عند ال�ضرورة , ولو اأن جميعها مل تكن قاطعة. 
هناك عوامل اأخرى حتكم تخليق الكيتني وتر�ضيبه وهى 

 1- ن�ضاط ATP )ومركبات UMP ,UDP املناف�ضة له( 

N-acetylglucose amine 2- تنبيه فعل 

 Chitin-degrading enzyme لـ  نهائي  منتج  يعترب  والذي   Diacetylchitobiose بوا�ضطة  التنبيه   -3 
.Deacetylation الأ�ضتيل  فقد  عملية  خلل  كيتوزان  اإىل  اأي�ضاً  الكيتني  ويتحول   .chitinase
 Stabilization step اأنها خطوه اإ�ضتقرار اأو ثبات هذه العملية ميكن النظر اإليها على اإعتباراً 
اأنزميات من  املائى بوا�ضطة  اأكرث مقاومة للتحلل  الأ�ضتيل  اأن بوليمرات منتجات فقد  حيث 

. Lysozyme-type enzymesالنوع لي�ضوزامي

�سكل ) 3-16 ( دور اإنزمي الربوتييز فى تن�سيط تخليق الكيتني فى الفطر

مت ملحظة فعل مركب Diflubenzuron والذي اأطلق عليه اأوًل (PH 60-40) على تكوين اجلليد 
فى احل�ضرات من خلل �ضركة فيليب�ص- دوفار يف املرحلة الأوىل اإل اأن اأول تقرير خا�ص يرتبط بتاأثري 
هذا املركب على تر�ضيب الكيوتيكل ظهر عام 1973 بوا�ضطة Gijswijt ,Mulder. وفى عام1974 اأفرت�ص 
 Post  واآخرون اأن مركب PH 60-40 من املحتمل اأن يثبط التكثيف املتعدد Polycondensation املكون 
للكيتني فى كيوتيكل احل�ضرات. در�ص Caside ,Ishaaya عام )1974( مدى قدرة الدايفلوبنزيرون فى 
اإمكانية  عام )1977(   Terriere  ,Yu اأخترب  كما   .Chitinase اإنزمي  وهو  للكيتني  املحلل  النزمي  تنبيه 

تداخل هذا املركب مع عملية فقد ن�ضاط B-ecdyson ومثل هذا الفعل يقلل من تخليق الكيتني.
اأو�ضح Marks ,Sowa عام )1975( اأن مركب الدايفلوبنزيرون له تاأثري تثبيطي مبا�ضر على ن�ضاط 
 Polyoxin-D تخليق الكيتني فى اجلليد اجلديد لأرجل  ال�ضر�ضور. يف هذا النظام لوحظ اأن مركب
الذى اأظهر فعًل تثبيطياً على اإنزمي تخليق الكيتني فى الفطريات له تاأثري اإيجابي اأي�ضاً, حيث اأن 

هذا املركب من نوع البنزويل فنيل يوريا له القدرة على تثبيط تخليق الكيتني.   
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لتخليق  تثبيط  يحدث  الدايفلوبنزيرون  اأن  لل�ضك  جماًل  مبا ل يدع  تو�ضح  هذه الدرا�ضات  اأن  ولو 
الكيتني فاإن العديد من امللحظات تو�ضح اأن هذه النظرية وحدها ل تكون كافية لتف�ضري هذه التاأثريات 
اأو�ضح  اأوًل  احل�ضرات.  فى  الكيوتيكل  تر�ضيب  تثبيط  فى  يوريا  فنيل  البنزويل  ملجموعة  العادية  غري 
Mayer ,Meola عام )1980( اأن الدايفلوبنزيرون ل يثبط حتويل N-acetylglucosamine اإىل كيتني فى 

حت�ضريات اخللية احلرة من عذارى ذبابة الإ�ضطبلت وفى هذا النوع من احل�ضـرات فاإن تثبيط تخليق 
الكيتني فى نظم اخللية  احلرة ل ميثل طريقة فعل الدايفلوبنزيرون. 

حديثاً اأ�ضار Marks عام )1982( اأن الدايفلوبنزيرون له فعل تثبيطى جيد على العديد من اإنزميات 
Proteases والتى ت�ضمل الكيموترب�ضني Chymotrypsin. وعموماً وكما هو معروف فاإن الكيموترب�ضني 

تخليق  ن�ضاط  نق�ص  اإىل  توؤدى  طبيعياً  املوجودة   Protease اإنزميات  تثبيط  الكيتني.  تخليق  ين�ضط 
الكيتني. هذه الآلية التى تتطابق مع تاأثري الدايفلوبنزيرون على تخليق الكيتني تف�ضر تاأثري هذا 

املركب على تر�ضيب اجلليد وهناك حاجة لكثري من العمل لإي�ضاح ذلك. 
اأن  ميكن  الكيميائيات  من  النوع  هذا  اأن   )1974( عام   Casida  ,Ishaaya خلل  من  وجد  وقد 
مركب  اأن   )1980( عام   Mayer  ,Meola وجد  فقد  الواقع  وفى  الإنزميية.  النظم  من  العديد  يثبط 
ب�ضرة  الإ�ضطبلت فى منطقة  ذبابة  DNA فى حت�ضريات من عذارى  يثبط تخليق  الدايفلوبنزيرون 
البلوغ البطنية ول يرتبط فعل الدايفلوبنزيرون بالإنزميات ذات العلقة بالكيتني. ولو اأنه من املبكر 

اإ�ضتخل�ص اأن التاأثري على DNA هو الفعل الغالب اأو الأعم. 
هناك العديد من الإفرتا�ضات التى طرحت عن طرق فعل مركبات البنزويل فينيل يوريا )Casida ,Cohen عام 

:)1983
Activators 1- اإحداث خلل فى اإمكانية و�ضول املن�ضطات 

 2- تثبيط الآليات املنظمة )داخل اجل�ضم( املرتبطة بعملية بلمرة تكوين الكيتني

 3- التداخل مع اآليات اإزالة UDP اأو اأى مادة مثبطة اأخرى تلعب دوراً فى عملية البلمرة. 

باملن�ضط  اأو  ال�ضليمة  بالأن�ضجة  اخلا�ضعة  املواد  اأن  اإفرتا�ص  ميكن  الأول  الإحتمال  لتف�ضري 
وحمددة.  خا�ضة  وظروف  توقيت  يف  الإنزميي  النظام  اإىل  وتتجه  حزمة  )املن�ضطات(  قد توجد فى 
وفى ظروف اإحداث اخللل لهذه الرتتيبات النهائية فى عملية اإعداد النظام اخللوي احلر فاإن هذه 
املواد قد تكون متاحة للنظام الإنزميي. وفى حالة الإحتمال الثاين فاإن اآلية التنظيم )داخل اجل�ضم( 
واحل�ضا�ضة ملجموعة البنزويل فنيل يوريا قد توؤدى اإىل تدمري حت�ضريات النظام اخللوي احلر. وفى 
حالة الإحتمال الثالث ميكن اإفرتا�ص اأن UDP اأو اأى مواد مثبطة مرتبطة بتفاعلت البلمرة يحدث 
لها تخفيف فى نظم اخلليا احلرة بينما فى اخلليا التي اإ�ضتجابت اأو تفاعلت فاإنها تزال اأو يحدث 

لها تدمري خلل عملية بني خلوية متخ�ض�ضة. 
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فيما يلى ملخ�س لطرق فعل املبيدات احل�سرية	•
INSECTICIDES MODE OF ACTION TABLE

IRAC 
GROUP

MODE OF ACTION CHEMICAL FAMILY 
(GROUP)

IA Acetylcholine esterase inhibitors Carbamates
IA Triazemate
IB Organophosphates
2A GABA-gated chloride channel antagonists Cyclodiene 

organochlorines
2B Phenylpyrazoles 

(Fiproles)
3 Sodium channel modulators DDT
3 Methoxychlor
3 Pyrethroids
3 Pyrethrins
4A Nicotinic Acetylcholine receptor agonists/

antagonists
Neonicotioids

4B Nicotine
4C Bensultap
4C Cartap hydrochloride
4C Nereistoxin analogues
5 Nicotinic Acetylcholine receptor agonists 

(allosteric) (not group4)
Spinosyns

6 Chloride channel activators Avermectins, 
Milbemycins

7A Juvenile hormone mimics Juvenile hormone 
analogues

7B Fenoxycarb
7C Pyriproxyfen
8A Compounds of unknown or non-specific mode 

of action (fumigants)
Alkyl halides

8B Choropicrin
8C Sulfuryl fluoride
9A Compounds of unknown or non-specific mode 

of action (selective feeding blockers)
Cryolite

9B Pymetrozine
9C Flonicamid
10A Compounds of unknown or non-specific mode 

of action (mite growth inhibitors)
Clofentezine

10A Hexythiazox
IRAC 
GROUP

MODE OF ACTION CHEMICAL FAMILY 
(GROUP)

10B Etoxazole
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11A1 Microbial disruptors of insect midgut 
membranes (includes transgenic crops 
expressing Bacillus thuringiensis tox-
ins)

B.t. subsp. israelensis

11A2 B.sphaericus
11B1 B.t. subsp. Aizawai
11B2 B.t. subsp. Kurstaki
11C B.t. subsp. tenebrionis
12A Inhibitors of oxidative phosphorylation, 

disruptors of ATP formation (inhibitors 
of ATP synthase)

Diafenthiuron

 12B
Organotin miticides

12C Propargite
12C Tetradifon
13 Uncouplers of oxidative phosphoryla-

tion via disruption of proton gradient
Chlorfenapyr

13 DNOC
15 Inhibitors of chitin biosynthesis, type 0, 

Lepidopteran
Benzoylureas

16 Inhibitors of chitin biosynthesis, type 1, 
Homopteran

Buprofezin

17 Moulting disruptor, Dipteran Cyromazine
18A Ecdysone agonists/moulting disruptors Diacylhydrazines
18B Azadirachtin
19 Octopaminergic agonists Amitraz
20A Mitochondrial complex III electron 

transport inhibitors (Coupling site II)
Hydramethylnon

20B Acequinocy
20C Fluacrypyrin
21 Mitochondrial complex I electron trans-

port inhibitors 
METI acaricides

21 Rotenone
22 Voltage-dependent sodium channel 

blockers
Indoxacarb

23 Inhibitors of lipid synthesis Tetronic acid derivatives
24A Mitochondrial complex IV electron 

transport inhibitors
Aluminium phosphide
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24B Cyanide
24C Phosphine
25 Neuronal inhibitors (unknown mode of 

action
Bifenazate

26 Aconitase inhibitors Fluoroacetate
27A Synergists P450-dependent 

monooxygenase 
inhibitors

27B Esterase inhibitors
28 Ryanodine receptor modulators Flibendiamide

 UNA
Compounds with unknown mode of 
action2

Benzoximate

UNB Chinomethionat 
UNC Dicofol
UND Pyridalyl
NSA Miscellaneous non-specific (multi-site) 

inhibitors3
Borax

NSB Tartar emetic
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الف�سل الرابع
متثيل املبيدات احل�سرية فى احلي�انات والنباتات 

METABOLISM OF INSECTICIDES BY ANIMALS AND PLANTS

اأوًل : الأن�اع العامة لالأن�سطة التمثيلية 
GENERAL TYPES OF METABOLIC ACTIVITTES

الربوتني-  الكربوهيدرات-  الدهون-  من  جمموعة  اأي  اإىل  تنتمي  ل  التي  الع�ضوية  املركبات 
الڤيتامني- ال�ضتريويد- اأو املعادن تندرج حتت املركبات الغريبة عن اجل�ضم. ت�ضتخدم مثل هذه املركبات 
...اإىل  اأو الألياف  اأو م�ضافات للغذاء  اأو مبيدات  الغريبة على نطاق وا�ضع بوا�ضطة الإن�ضان كعقاقري 
اآخره. من الأهمية مبكان معرفة م�ضري هذه املواد الكيميائية داخل ج�ضم احليوان حيث اأن الكائنات 

احلية غالباً ما تقوم بعملية التخل�ص من هذه املواد خلل العديد من النظم امليكانيكية الدفاعية. 
فقد  عليه عملية  Xenobiotics يطلق  الغريبة  الع�ضوية  املواد  اأن متثيل جميع  اإىل  الإ�ضارة  يجدر 
اإىل  املركبات  من  العديد  بتحويل  تقوم  احلية  الكائنات  اأن  طاملا  الواقع  Detoxification. وفى  ال�ضمية 
ذلك  من  الرغم  وعلى  ملئماً.  يبدو  الإ�ضطلح  هذا  فاإن  �ضارة  غري  منتجات  اأو  �ضمية  اأقل  مركبات 
وجد اأن اجل�ضم يقوم بتحويل بع�ص املركبات اإىل مواد اأكرث �ضمية وفى هذه احلالة ت�ضمى هذه العملية  
التن�ضيط Activation وي�ضتخدم هذا الإ�ضطلح يف الغالب لو�ضف هذه احلالة. ويعتمد نوع التغري على 
الرتكيب الكيميائي للمركب وهناك عوامل اأخرى تلعب دوراً يف هذا ال�ضدد مثل نوع احليوان وطريقة 
املعاملة وطبيعة الغذاء. بع�ص املركبات �ضديدة القطبية اأو غري الذائبة يف كل من املاء والليبيدات ل يتم 
متثيلها بوا�ضطة اجل�ضم ويتم اإخراجها دون تغيري . وتبعاً ملا اأ�ضار اإليه R. T. Williams عام )1959( هناك 
اأربعة اأنواع للتغيري الكيميائي ميكن حدوثها وهى: الأك�ضدة Oxidation- الإختزال Reduction- التحلل 
املائي Hydrolysis-التخليق Synthesis. ميكن اأن تق�ضم كل جمموعة من هذه التفاعلت اإىل عدد من 

الأن�ضطة التمثيلية املختلفة ويعتمد ذلك على نوع املادة الداخلة يف التفاعل.
اأهم مرحلتني فى فقد ال�ضمية Detoxification للمركبات الغريبة Xenobiotics هي املظهر الأوىل 
الإنزميية  العمليات  من  وغريها  املائي  والتحلل  الأك�ضدة  عمليات  يت�ضمن  والذى   Primary phase
 Nonsynthetic تخليقية  غري  )عملية   Polar- end  products نهائية  قطبية  مركبات  اإنتاج  بغر�ص 
املاء)عملية  للذوبان فى  قابلة  ينتج مركبات مرتبطة   Secondary phase الثانوى  واملظهر   )process
للمبيدات احل�ضرية فى احليوانات  التخليقى  التمثيل غري  Synthetic process(. فى حالة  التخليق 

هناك ثلثة اأنواع من النظم الإنزميية ال�ضائدة وهى:
Split مكونات املبيد احل�ضري - 1 اإن�ضطار  اأو  اإنف�ضال  اإىل  Hydrolases: وتوؤدى  اإنزميات التحلل املائي 

A--Phosphatases  -  Amidases  -Carboxylesterases اإنزميات  اأمثلتها  ومن  املائي  التحلل  خلل 
O’Brien( type esterases عام1960(. 
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2 - )GSH( املختزل   Glutathione على  باإعتمادها  وتتميز   :Glutathione S-transferases اإنزميات 
 BHC-اإنزميات  ,)1956 عام   Kearns(  DDT-dehyrochlorinase ذلك  اأمثلة  من  تفاعلتها.  يف 
نظام  وكذا   )1969 عام  واآخرون   Clarkو  b-a  1965 عام   Daham  ,Ishida(  degrading anzymes
Schishido عام 1966( وغريها من النظم   ,Fukami( Methylparathion demethylation system

Dearylating systems ورمبا نظم فقد الأريل Dealkylating systems امل�ضببة لفقد اللكيل
3 - Microsomes NADPH وامليكرو�ضومات  Microsomal oxidases: وتت�ضف بحاجتها اإىل  اإنزميات 

بح�ضا�ضيتها  تتميز  اأي�ضاً  التفاعل.  يف  الداخلة  املواد  لتحلل   In vitro اجل�ضم  خارج  والأك�ضچني 
والبربونيل  ال�ضي�ضامك�ص  البريثرين( مثل  Methylenedioxy phenyl )من�ضطات  جتاه م�ضتقات 

بيوتك�ضيد.
تت�سمن معظم املبيدات احل�سرية الأق�سام التالية:-

1 -Chlorine – Containing aromatics مركبات الكلورين العطرية
2 -Chlorine – containing cyclic hydro carbons

اإ�ضرتات  املبيدات الفو�ضفورية Organophosphorus esters وت�ضمل الثيواإ�ضرت )Thioesters( وكذا - 3
 Halides والهاليدات Amidates الأميدات

4 -Carbamic esters and oximes اإ�ضرتات واأوك�ضيمات الكاربامات
5 -Olefinic, cyclic and heterocyclic natural products

6 - .Short alkyl halides (Fumigants)

 Heterocyclic,S-and O – Containing alkyl اأي�ضاً فاإن اأي من هذه املركبات قد متلك عدد من 
 Side – chains مثل ال�ضل�ضل اجلانبية Aromatic compounds

�ضابقاً  اأ�ضري  املبيدات احل�ضرية كما  لتمثيل  الأولية  املراحل  البيوكيميائية  التفاعلت  اأهم  ت�ضمل 
فاإن  ذلك  اإىل  بالإ�ضافة  للإ�ضرتات.  املائي  التحلل  وكذا  عام  تاأك�ضدي  نظام  تتطلب  التي   NADPH
اأن توؤخذ يف الإعتبار يف هذا  متثيل املركبات التي حتتوى على هالوچينات خا�ضة )الكلورين( يجب 
Conjugation  mechanism )التمثيل التخليقى(  اإ�ضـتعرا�ص ميكانيكية الإرتباط  املجال. �ضـوف يتم 

ليعطى �ضورة عامة عن اأمناط الن�ضاط التمثيلي يف الأجهزة احليوية. 
PRIMARY METABOLIC PROCESSES  ثانيًا : العمليات الأولية التمثيلية

الأك�سدة خالل النظم الإنزميية خمتلطة ال�ظيفية - 1
Oxidation Through Mixed Function Oxidase Systems

ي�ضار اإىل نظام الأك�ضدة العام الذي يحتاج اإىلNADPH على اأنه نظام اإنزميات الأك�ضدة خمتلطة 
للعديد من  امليكرو�ضومية  الأجزاء  MFO ويوجد يف  اأو   Mixed Function oxidase systemالوظيفة

الأن�ضجة خا�ضة الكبد )Gillette واآخرون عام 1969( ويت�ضف هذا النظام مبا يلي:
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Cofactor كعامل م�ضاعد NADPH 1. 1 يحتاج اإىل مركب

Cytochrome P 450 1. 2 يت�ضمن نظام نقل اإلكرتوين مع مادة

1. 3 له القدرة على اأك�ضدة العديد من اأنواع املواد الداخلة يف التفاعل والتي ل تت�ضم بالتخ�ض�ص. 

املكون الأ�ضا�ضي لنظام الأك�ضدة وا�ضع املدى هى عائلة بروتينات الدم Hemoproteins التي يطلق 
عليه Cytochrome P 450. وهو املكون احلقيقى الذى يرتبط بالأك�ضچني واملواد الداخلة يف التفاعل. 
NADPH – Cytochrome – c- reductase وهو عبارة عن  الأوك�ضيديز وهو  اآخر فى نظام  هناك مكون 
.Cytochrome P 450 اإىل NADPH ثابت يعمل على نقل الإلكرتونات من Flavoprotein فلفوبروتني

القليلة  اأن بع�ص احلالت  امليكرو�ضومات ولو  Cytochrome P 450 فى  يف احليوانات الراقية يوجد 
Monooxygenase املتخ�ض�ص الذي يقوم  ت�ضري اإىل وجوده يف امليتاكوندريا بق�ضرة الأدرينال )اإنزمي 
املتاأك�ضد من الداخلة فى التفاعل مع ال�ضكل  املادة  الأك�ضدة ترتبط  ال�ضتريويدات(. يف نظام  باأك�ضدة 

حتى   C-reductase  -  NADPH – cytochrome اإنزمي  من  اإلكرتون  والذي ي�ضتقبل   Cytochrome P450

يختزل. يجب اأن يكون معلوماً اأن CO يتفاعـل مع ال�ضـكل املختزل مـنCytochrome P450 بحيث يعطى 
خ�ضائ�ص الإمت�ضا�ص بقمة قدرهاSato,Omura( 450nm عام1964(. من خلل اجلزيئات امليكرو�ضومية 
يرتكز ن�ضاط NADPH- Requiring Oxidation فى ال�ضبكة الإندوبلزمية الناعمة وفى بع�ص احلالت 

يوجد الن�ضاط يف كل من ال�ضبكة الإندوبلزمية الناعمة وغري الناعمة )Fouts,Cram عام 1968(. 
Cytochrome P 450 يف  Cytochrome P450 من عدد من بروتينات الدم املت�ضابهة ويوجد كثري من  يتكون 
Phenobarbital اأكرث من غريه الذي ل حتدث له عملية حث ومع  كبد الثدييات حيث يتم حثه بفعل مادة 
ذلك فهي تت�ضابه جميعاً من حيث النوعية. وعلى العك�ص من ذلك تتمتع مركبات Cytochrome P 450 التي 
يتم حثها بفعل MC( 3- methycholanthrene-3( باإختلف ب�ضيط يف اإرتباط CO حيث ت�ضل اإىل القمة عند 
حوايل 448nm. وت�ضمى ال�ضيتوكرومات الأخرية Cytochrome P448. تتكون كل جمموعة من ال�ضيتوكرومات 
امليكرو�ضومية من  من عدد من بروتينات الدم وتختلف يف تخ�ض�ص املادة الداخلة يف التفاعل يف التح�ضريات 

احليوانات التي يتم حثها مبركبات خمتلفة مثل مبيدات الآفات. 
يتاأكد وجود العديد من Cytochrome P450 يف اأن كل مركب ميكن اأن يظهر اأف�ضلية مع املواد املختلفة 
الداخلة فى التفاعل وعليه فاإن النظام بوجه عام قد يتعامل مع اأنواع خمتلفة من املركبات الع�ضوية 
اأوك�ضيچينيز  املونو  اإنزمي   Cytochrome P448 –containing system من  نظام  كل  ي�ضمى  الغريبة. 
املواد  الإرتباط مع  اأمناط  تنق�ضم   .MFO الإنزميات نظام  العديد من هذه  Monooxygenase ويكون 
 Cytochrome الداخلة فى التفاعل اإىل جمموعتني كبريتني تبعاً للخ�ضائ�ص ال�ضبكرتو�ضكوبية ملعقد
له قمة ت�ضل   Type I bindingالأول الإرتباط  Tate عام1976(. نوع   ,Hodgson(مادة التفاعل مع   P448

للماء  الكارهة  الغريبة  املركبات  اإ�ضتخدام  عند  �ضائداً  يكون  الإرتباط  النمط من  اإىل385nm. هذا 
املحب  اجلزء  يف  يتم  الإرتباط  اأن  طاملا  التفاعل  يف  داخله  كمواد   Hydrophobic للدهون(  )املحبة 
والذي  الإرتباط  الثاين من  النوع  اأما   .Heme – iron center عن  بعيداً   Cytochrome P448 للدهون 
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 Organic nitrogen –containing substratesالتى حتتوى على النيرتوچني الع�ضوية  املواد  مع  لوحظ 
هذا  يت�ضمن  اأن  املحتمل  من   .)1976 عام   Tate  ,  Hodgson(  393nm وحتى   430nmله قمة حول
اإختلفات ب�ضيطة يف مدى التحول فاإن  اأن هناك  Heme – iron. ولو  النوع من التحول الإرتباط مع 
اخل�ضائ�ص ال�ضبكرتو�ضكوبية منفردة ل تو�ضح حقيقة الإختلفات احلقيقية يف مدى املواد الداخلة 

  .Cytochrome  P448 يف التفاعل مع
 .NADPH –cytochrome – C- reductaseطريق عن   NADPH من  الأول  الإلكرتون  ينتقل 
  NADH من  كل  طريق  عن   NADH من  اأو  امل�ضدر  نف�ص  من  ياأتى  فهو  الثانى  الإلكرتون  اأما 

 .Cytochrome b5,reductase

تت�سمن التفاعالت التى ي�ساعد هذا النظام يف اإمتامها ما يلى:-

   Deamination 1- فقد الأمني  

Demethylation 2- فقد امليثيل  

 Dealkylation 3- فقد الألكيل  
Aromatic ring hydroxylation    4- هيدروك�ضله احللقة العطرية

 Alkyl and  N - hydroxylation    5- هيدروك�ضله جمموعة الألكيل والنيرتوچني

 Cleavage of ester bonds    6- اإن�ضقاق الروابط الإ�ضرتية

Epoxidation   7= عملية الإيبوك�ضدة

 Oxidation of Sulfides to sulfoxides and و�ضلفونات  �ضلفوك�ضيدات  اإىل  ال�ضلفيدات  اأك�ضدة   -8
Conversion of phosphorothioates to phosphates    9- حتول الفو�ضفوروثيوات اإىل فو�ضفات   sulfones

10- حتول امليثيلني داى اأوك�ضى فينيلت اإىل كاتيكولت

Conversion of  methylenedioxy phenyls to catechols

 Oxidation of alcohols and aldehydes to acids  11- اأك�ضدة الكحولت والألدهيدات اإىل اأحما�ص

للكيمائيات  ح�ضا�ضيتها  هو  الوظيفة  خمتلط  الأوك�ضيديز  لنظم  املميزة  اخل�ضائ�ص  اأهم  من 
اأ�ضا�ضاً عملية  MDP هي  اآلية تثبيط   .Methylene dioxyphenyl moiety  )MDP( التي حتتوى على
تناف�ضية. على �ضبيل املثال اأو�ضح Ray عام )1967( يف الذباب املنزيل اأن تثبيط امليكرو�ضومات لعملية 
هيدروك�ضلة النفثالني والتي تتم مبركب ال�ضي�ضامك�ص هي عملية تناف�ضية بينما يتم تثبيط عملية 
اإيبوك�ضده اللدرين اإىل الديلدرين بتفاعل غري تناف�ضي وكذا بوا�ضطة تفاعل ال�ضي�ضامك�ص التناف�ضي. 
يبدو اأن الفعل التثبيطي ملركبات Methylenedioxyphenyl على نظم الأك�ضـدة امليكرو�ضومية يت�ضف 
بالعمومية يف جميع الأنواع احليوانية ولذا فهو ميثل اأهمية كبرية يف فهم الأفعال امليكانيكية لهذه 

النظم املوؤك�ضدة. 
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وهى   MDP ملركبات  الرتكيبية  املتطلبات  ودقة  �ضرامة   )1966( عام  واآخرون   Wilkinson اأو�ضح 
اإحلل ذرة اأك�ضچني بوا�ضطة اأي ذرة قابلة للإحلل كما اأن ذرة الكربيت تعمل على خف�ص الن�ضاط 

اإىل حد كبري.  

ذرات  بوا�ضطة   Methylene hydrogens اإحلل  من  الناجتة   MDP قدرة  اإنخفا�ص  اإىل  بالنظر 
اأيون   تكوين  هى   MDP لفعل  الأوىل  اخلطوة  اأن  اإعتبار  عام  ب�ضكل  ميكن   Deuterium atoms

Benzodioxolium واإطلق الأيدروچني )Hennessy عام 1965(:

 Reduction 	2- الإختزال
بع�ص  يف  ولكن  التمثيلية  الأولية  للعمليات  بالن�ضبة  الأك�ضدة  من  �ضيوعاً  اأقل  الإختزال  عملية 
املركبات تعترب تفاعل بيوكيميائى �ضائع اأو عام. تت�ضمن تفاعلت الإختزال املعروف حدوثها يف نظم 

احليوانات الراقية ما يلي:-
2. 1 فقد الهالوچني الإختزاىل Reductive dehalogenation حيث ت�ضتبدل ذرة الهالوچني بوا�ضطة ذرة 

 TDE اإىل DDT اليدروچني مثل حتول
2. 2 اإختزال جماميع النيرتو اإىل هيدروك�ضيل اأمني والأمينات مثل حتول الباراثيون اإىل اأمينوباراثيون 

 Trivalent arsenice اإىل Pentavalent arsenics 2. 3 اإختزال
ال�ضلفونات  ال�ضلفوك�ضيدات من   Sulfoxide وكذا  ال�ضلفوك�ضيد  Sulfides من  ال�ضلفيدات  2. 4 تكوين 

Sulfones

 N – desmethylation 2. 5 حدوث عملية
Oxide reduction 2. 6 اإختزال الأك�ضيد

 .Epoxy ring من حلقة الإيبوك�ضى Double bond 2. 7 تكوين رابطة زوجية
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وهناك اأنواع اأخرى من تفاعلت الإختزال ميكن حدوثها مثل: 
* اإختزال اللدهيدات اإىل كحولت والكيتونات اإىل كحولت ثانوية

 * ت�ضبع الروابط الزوجية

 Disulfides من Sulfhydryl تكوين *
ومن اجلدير بالذكر اأن تفاعلت الإختزال الثلثة الأخرية نادرة احلدوث يف املبيدات احل�ضرية.  

املبيدات  يف  حدوثها  ميكن  الإختزال  تفاعلت  من  نوعان  هناك  اأن  القول  ميكن  العموم  وجه  على 
التفاعل  اأو م�ضتقلة يف  NADH يف بع�ص احلالت( تبدو غري م�ضتقلة  NADPH )اأو  اأن  احل�ضرية حيث 
ولكن الفرق بينهما غري وا�ضح. رمبا يكون اأف�ضل مثال على احلالة الأوىل هي تفاعل Nitroreductase والذي 
يحول املجاميع النيرتوچينية العطرية اإىل اأمينات مقابلة. يقع هذا النظام يف اجلزء الذائب امليكرو�ضومى 
يف كبد وكلى الثدييات ويعتمد على كل من NADPH اأو NADH مع وجود CO , O2. يتمثل العامل الثاين 
تفاعل  هو   NADPH امل�ضتقل من  للنظام  مثال  ال�ضيتوكرومى.  بالنظام  بعد علقته  يتاأكد  P450 ومل  يف 
 )DDD(TDE والذي ينتج مركب )Reductive dechlorination system( DDT فقد الكلور املختزل ملركب
وجود  ال�ضرورى  ومن  الإنزميي  النظام  غياب  يف  التفاعل  هذا  يحدث  اأن  وميكن  �ضائد.  نهائي  كمنتج 

معقدات Miskus( Reduced iron – porphyrin واآخرون عام 1965(. 
ولو اأن النظم الإنزميية اأكرث كفاءة يف حتقيق نف�ص النتيجة النهائية )Walker عام 1969(, حيث وجد 
النظام  O2  يف   ,CO  ,NADPH تنبيه  بوا�ضطة   Reductive dechlorination reaction تفاعل  حدوث  اإمكانية 
امليكرو�ضومى احل�ضا�ص يف كبد احلمام مو�ضحاً اأن الإختلف بني نظم NADPH امل�ضتقلة وغري امل�ضتقلة ل 

ميكن اإي�ضاحها ب�ضهولة.  
اإنزميي واحد م�ضئول عن الإختزال. حتى  اأو ت�ضخي�ص نظام  اأنه مل يتم عزل  يجدر الإ�ضارة اإىل 
يف حالة اإنزمي MFO فاإن ميكانيكية قدرته على الإختزال مل تبحث ب�ضكل كايف. وعليه يجب اأن يكون 
اإنزميي معني. ال�ضوؤال الهام املطروح هو  هناك قدر من احلر�ص لتو�ضيف كل تفاعل وربطه بنظام 

مدى الربط بني الدرا�ضات خارج وداخل ج�ضم الكائن احلي.  
التفاعلت  اأو�ضحت  املعرفة لدرا�ضات م�ضتقبلية. وعموماً  اأ�ضا�ص من  ال�ضابقة تعطى  امللحظات 
من  والهبتاكلور  الأمينوباراثيون   ,TDE مثل  خمتزلة  نواجت  ظهور   In vivo الكائن  ج�ضم  داخل 
متثل  اأنها  يبدو  الإختزال  تفاعلت  فاإن  والتوك�ضافني   DDT مثل  احلالت  بع�ص  وفى  الكلوردان. 
تفاعلت اأولية اأو حتكم معدل التفاعلت التمثيلية لبدء حدوث �ضل�ضلة عمليات التمثيل. وعليه فاإنه 

من املهم الإهتمام املنا�ضب بهذا النوع من التفاعلت التمثيلية.   
3- عمليات التحلل املائي: متثيل الإ�سرتات والإيثريات 

	Hydrolytic Processes : Metabolism of Esters and Ethers 
يندرج العديد من املبيدات احل�ضرية حتت الإ�ضرتات اأو الإيثريات ب�ضكل اأو باأخر مثل اإ�ضرتات الفو�ضفور 
Phosphorus esters واإ�ضرتات الكاربامات Carbamic esters. بالإ�ضافة اإىل ذلك توجد العديد من جماميع 
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كلور  وامليثوك�ضى  امللثيون  مثل  احل�ضرية  للمبيدات  خمتلفة  جانبية  �ضل�ضل  فى  والإيثريات  الإ�ضرتات 
اإختلف  حتديد  يف  هاماً  دوراً  الإ�ضرتات  على  حتتوى  التي  اجلانبية  ال�ضل�ضل  هذه  تلعب  والأبروكارب. 

ح�ضا�ضية الأنواع للمواد الكيميائية.  
اأو  الكحولت  لإنتاج  املاء  باإ�ضافة  الإ�ضرت  مركبات   Hydrolases  ,Estarases اإنزميات  تف�ضل 
ما يتم تنبيهها من  اإىل عوامل م�ضاعدة لإمتام فعلها ولكنها غالباً  الأحما�ص. وهى دائماً ل حتتاج 
خلل الكاتيونات Divalent cations- كما تلعب درجة pH يف و�ضط التفاعل دوراً هاماً يف الغالب حيث 

اأن اأيونات+OH– ,H تظهر تاأثري يف عملية التحلل املائي 
ميكن اأن تنق�ضم اإنزميات Esterases اإىل ثلثة جماميع هى:- 

* A- type esterases وهى مقاومة لفعل املبيدات الفو�ضفورية الع�ضوية وت�ضتطيع حتللها 
* B- type esterases وهى ح�ضا�ضة لتثبيط املركبات الفو�ضفورية الع�ضوية

* C- type esterases وهى مقاومة لفعل املبيدات الفو�ضفورية الع�ضوية ول ت�ضتطيع حتللها. 
وهناك نوعني من الإ�ضرتيزات ذات اأهمية بالن�ضبة لتمثيل املبيدات احل�ضرية الكيميائية هما الكربوك�ضيل 
 B- type esterases Phosphatases. النوع الأول يندرج حتت الق�ضم  Carboxyl esterase والفو�ضفاتيز  اإ�ضرتيز 
وي�ضمى اأي�ضاً اللي�ضرتيز Aliesterases. ويتم تثبيطها بفعل العديد من املركبات الفو�ضـفورية الع�ضوية اأمـا 
الع�ضوية  الفو�ضفورية  املركبات  العديد من  Carboxylesterases فهى تلعب دوراً حيوياً فى حتلل  جمموعة 
خا�ضة الإ�ضرتات الكربوك�ضيلية ملجموعة الفو�ضفوروثيولتCarboxylic esters of phosphorothiolates واملثال 

اجليد هو حتلل امللثيون. 

ومن اجلدير بالذكر اأن اإنزميات Carboxylesterase )اأحياناً ي�ضار اإليها Carboxyesterase( تعترب 
 O’Brien ,Krueger( م�ضئولة عن ال�ضمية الإختيارية لهذا املركب حيث تف�ضل الثدييات عن احل�ضرات
التح�ضريات  املقاومة عن احل�ضا�ضة )Brown,Matsumura عام1961(.  عام 1959( كما تف�ضل احل�ضرات 
 .)1962 عام   Braid  Main( B-type esterase النوع  لها خ�ضائ�ص  الفاأر  كبد  الإنزمي من  لهذا  النقية 
اأى  اإ�ضتخل�ص  ال�ضعب  فاإنه من  نظام حيواين  اأي  B-type esterase يف  العديد من  هناك  اأن  وحيث 
نظم حمددة لإنزميات Carboxylesterases ميكن اأن تدخل يف تفاعل مبيد ح�ضري ما. ولو اأن املبيدات 
 Carboxylic الكاربوك�ضيلك  حم�ص  اإ�ضرتات  من  اأكرث  اأو  التى حتتوى على واحد  الكيميائية  احل�ضرية 
acid esters ميكن اأن تتحلل مائياً بواحد اأو اأكرث من اإ�ضرتيزات النوع B. وعموماً فاإن خ�ضائ�ص املواد 

الداخلة فى التفاعل مع اإنزميات Carboxylesterases تعترب وا�ضعة املدى.
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لي�ص من املوؤكد اجلزم باأن اإ�ضرتيزات النوع B هى امل�ضئولة عن التحلل املائى ل�ضرتات الكاربامات 
Carbamic esters. يلعب التحلل املائى للكاربامات عموماً دوراً اأقل معنوية فى بداية مراحل التحلل 
اأو الإنهيار للمركب. وعموماً من املعروف اأن مركبات الكاربامات تظهر توافقاً اأو ميًل عالياً لإنزميات 
Carbamylated enzymes. وفى احلقيقة  البطيئة لإنزميات  ال�ضفاء  Aliesterase كما حتدث عملية 
الكولني  وت�ضمل  الإ�ضرتيزات  مع  التفاعل  فى  داخلة  جيدة  غري  كمادة  الكاربامات  تتحلل  اأن  ميكن 
لإ�ضرتات  الوا�ضح  غري  املائى  التحلل  على  تعمل  الإلي�ضرتيزات  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن  اإ�ضرتيز. 

الكاربامات. 
مثل  املائي  التحلل  لهجوم  ح�ضا�ضية  تبدى  والتى  الكيميائية  احل�ضرية  املبيدات  اأنواع  بع�ص  هناك 
اأميدى  مركب  وهو   Dimethoate مبيد  والثيواإيثريات.  والفو�ضفوروهاليدات  والثريات  الميدات 
يحدث له عموماً عملية متثيل من خلل اإنزميات Krueger( Amidases واآخرون عام1960( ولواأنه من 

 .B غري املوؤكد اأن هذا الفعل يكون م�ضاحب للإ�ضرتيزات خا�ضة النوع
من املوؤكد اأن هناك عدد من اإ�ضرتيزات النوع A  تبدى ن�ضاطاً فى متثيل اإ�ضرتات املبيدات احل�ضرية. 
للمواقع  ف�ضفرة  عملية  اأوًل  حتدث  الإ�ضرتيزات  هذه  فاإن  الع�ضوية  الفو�ضفورية  املبيدات  حالة  فى 
الإ�ضرتاتية. وبالتاأكيد اإذا حدثت عملية الف�ضفرة ب�ضهولة ن�ضبية ميكن اأن يطلق على هذه الإ�ضرتيزات 
باأنها قادرة على التمثيل. وعليه فاإن الفو�ضفاتات احلقيقية والتى تختلف عن الثيوفو�ضفاتات يجب اأن 
تتحلل من خلل هذا امل�ضار. فى املا�ضى اأطلق على النزميات القادرة على حتلل كل من الثيوفو�ضفاتات 
والفو�ضفاتات باأنها اإنزميات الفو�ضفاتيزPhosphatases. ومن اجلدير بالذكر اأن الفو�ضفاتات احلقيقية 
والتى متلك قدرة عالية على التوافق مع الإ�ضرتيزات تعترب Substrates مف�ضلة بالن�ضبة للإ�ضرتيزات 
اأن  املعروف  من  اأنه  حيث  بعد  يت�ضح  مل  للفو�ضفوروثيونات  املائى  التحلل  عملية  فى  دورها  اأن  ولو 

الفو�ضفوروثيونات يتم حتللها بفعل GSH اأو NADPH – independent systems فى احليوانات . 
اأحيانا ي�ضار اإىل اإنزمي Epoxide hydrolase كـ Epoxide hydratase اأو hydrase وهو نظام اآخر يعمل 
على التحلل املائى حللقات الإيبوك�ضى )Matsumura ,Matthews عام 1969(. ويبدو هذا النظام خمتلف 

عن الإ�ضرتيزات العامة يف وجوده اأ�ضا�ضاً يف اجلزء امليكرو�ضومى. 
وتكون   MFO بـ  اخلا�ص  الإنزميى  للن�ضاط  نتيجة  تتكون   Epoxide الإيبوك�ضيدات  فاإن  وعموماً 
فاإنه  وعليه  �ضرطانية(.  )وتاأثريات  م�ضاكل طفرية  م�ضببة   Reactive الن�ضاط  لإ�ضتعادة  قابلة  غالباً 
من املنطقي اإفرتا�ص اأن اإنزمي Epoxide hydrases يرتبط اإىل حد كبري مع الأنظمة امليكرو�ضومية 
 Epoxide اإنزميات  من  وا�ضحان  ق�ضمان  على الأقل  هناك  اأن  املواد الغريبة. ويبدو  لهدم  الأن�ضجة  يف 
املائي ملركب  Hammock عام1980,1982(. ويف�ضل الأول التحلل   ,Mullin(Cis  ,trans hydrolases وهما 

Cis- stilbene oxide والثاين مركب trans-B- ethylstyrene oxide

احلام�ضى  الفو�ضفاتيز  مثل   Phosphatases  ,Lipases وهى املائى  للتحلل  اأخرى  اأنظمة  هناك 
م�ضتقات  �ضد  فعلها  قاطع  ب�ضكل  بعد  يظهر  ومل   .Proteinases  ,Peptidases  ,ATP ases والقاعدى, 
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 Bacterial protein toxins ضد� Proteinase املبيدات احل�ضرية ماعدا بع�ص احلالت مثل فعل اإنزميات
)مثل بكترييا Bacillus thuringiensis( وكذا فعل اإنزميات Peptidase �ضد امل�ضادات احليوية عديدة 

 .Polypeptide antibiotics الببتيد
Glutathione – Mediated Metabolism	4- التمثيل بفعل اجلل�تاثي�ن

للمبيدات  بالن�ضـبة  الغريبة.  املركبات  مع  التمثيلية  التفاعلت  من  العديد  فى  دور  له  اجللوتاثيون 
فى  هاماً  دوراً  تلعب  اجللوتاثيون  نظم  اأن  اأي�ضاً  املعروف  من  متثيلها  ونواجت  احل�ضـرية الكيميائية 
وفى  م�ضاعد  كعامل  اجللوتاثيون  اإ�ضتخدام  هما:الأول  وا�ضحني  نظامني  وهناك  متثيلها.  عمليات 
املرحلة  الأقل فى  التفاعل على  الداخلة فى  املبا�ضر مع املادة  بالإرتباط  اجللوتاثيون  ي�ضتهلك  الثانى 

الأوىل من التفاعل ول يتم جتديده.  
Glutathione- Catalyzed Metabolism 4. 1 اجلل�تاثي�ن كعامل م�ساعد فى التمثيل     

ولكن  التفاعل  فى  الداخلة  املادة  مع  املبا�ضر  الإرتباط  م�ضاعد  و�ضط  فى  التفاعلت  تت�ضمن 
اإنزمي  املثال  التفاعل وعلى �ضبيل  اأن م�ضتويات اجللوتاثيون ل تتغري فى نهاية  الهام هو  الإختلف 

Kearns , Lipke( DDT – dehydrochlorinase عام 1960 وكذا Lipke , وChalkley عام 1962(.

فى هذا ال�ضكل والذي ميثل اإفرتا�ص نظري بحت مل يتم عزل الو�ضيط اخلا�ص بالتفاعل وعموماً يتم 
 p-chloromercuribenzoate فى نهاية كل تفاعل. و ميكن تثبيط هذا النظام الإنزميي بفعل GSH جتديد
1-chloro- ,DDMS اأو DDD وكذا بفعل بع�ص املواد املناف�ضة الداخلة يف التفاعل مثل Iodoacetate اأو
bis (p-chlorophenyl) ethane. من املحتمل اأن يرتبط املثبط الأول مع جمموعه SH– ملركب GSH اأو 

الإنزمي اأما املثبط الثاين قد يناف�ص GSH حيث يحدث التثبيط عند نف�ص امل�ضتويات بالن�ضبة لكل من 
Iodoacetate و GSH بالإ�ضافة اإىل احلقيقة التي ت�ضري اإىل اإمكانية حدوث العك�ص باإ�ضافة كميات كبريه 

 GSH-alkyltransferase وعليه هناك اإمكانية لأن يكون هناك اإرتباط لهذا النظام الإنزميى مع .GSH من
type process ولو اأن مركب Iodoacetate دائماً ما يكون مثبط ملجموعة SH– كما ل يوجد مثال لتجديد 

 .S-alkyltransferase من خلل فعل اإنزمي GSH
 Glutathione S- Transferases		4. 2- جل�تاثي�ن – �س- تران�سفرييز

من املتوقع يف تفاعل اجللوتاثيون- �ص- ترن�ضفرييز اإرتباطه باملادة الداخلة يف التفاعل �ضواء من 
خلل اإحلل جزيء خا�ضع Labile moiety اأو بالإم�ضاك املبا�ضر بجزيء املـادة الداخلة يف التفاعل )جدول 
اإىل  الثدييات  اإنزمياتGSHS-transferases يف  بتق�ضـيم   )1969( عام   Chasseaud  ,Boyland 4-1(. قام 

 .GSH خم�ضه نظم اإنزميية. وتتميز هذه النظم بوجودها يف اأجزاء �ضائله وحتتاج اإىل
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فى معظم احلالت من املتوقع مرور اإرتباط اجللوتاثيون املتكون بتحولت اأخرى بحيث ينتج فى 
النهاية مركبات قابله للإخراج Excretable compounds مثل اأحما�ص Mercapturic. تت�ضمن عملية 

التمثيل مركب Ethylene dibromide والذى ميثل املظهر العام لهذا التحول.
والتي يتم  التفاعلت  لهذه  الأوىل  العملية  فاإن  للتمثيل  النهائية  املنتجات  عن  النظر  ب�ضرف 
)جدول4- اجللوتاثيون  من  معقدات  تكوين  GSH S-transferases هى  اإنزميات  مب�ضاعدة  اإمتامها 

1(. ويبدو منها اإختلفات وا�ضحة فى ن�ضاط اإنزميات Transferases فى احليوانات الثدييه. يبدو ترتيب 
ن�ضاط Transferase فى الفاأر على النحو التاىل: اللكني Alkene )7,5 مول/دقيقه/جرام/كبد( ثم 
اللكيل Alkyl )3( ثم الأريل كيل )2,3( ثم الإيبوك�ضيد )2,1( ثم الأريل)0,5(. بينما يف احلمام فاإن 
Alkene transferase يعترب عايل للغاية  اإنزمي  اللكيل هو الإنزمي ال�ضائد. وفى اجلرذان فاإن ن�ضاط 

)12,2 مول/دقيقه/جرام/كبد(.
جدول )4-1(  اإنزميات  Glutathione S-transferase املعروفه.

للمبيدات   O-alkylmoiety على  يعمل   GSH-S-alkyltransferase اإنزمي  اأن  اإىل  الإ�ضارة  يجدر 
امليثيل  فقد  اآليات  بدرا�ضة   )1969( عام   Hollingworth قام  الع�ضوية.  الفو�ضفورية  احل�ضرية 

Demethylation فى مركبى امليثيل بارااأوك�ضون والفنرتوثيون. 

الفاأر  بارااأوك�ضون يف  امليثيل  باإ�ضتخدام  التفاعل خارج اجل�ضم  املتح�ضل عليها من  النتائج  بناء على 
لوحظ تكون S- methyl glutathione مع فقد امليثيل يف امليثيل بارا اأوك�ضون. وميكن ت�ضاد هذا النظام 
بوا�ضطة مركب Methyl iodide وهو مادة تفاعل قيا�ضية ت�ضتخدم مع GSH S- alkyltransferase.اأي�ضاً 
النظام  هذا  تن�ضيط  ميكن  بالفنيرتوثيون.  املعاملة  الفئران  حالة  يف  اجللوثاثيون  م�ضتوى  اإنخف�ص 
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 Cysteine S-(N- ethylsuccinimido) باإ�ضتخدام  تن�ضيطه  ميكن  ول  اجللوتاثيون  باإ�ضتخدام  فقط 
مع مركبات  النظام جيداً  يتفاعل هذا  الفئران.  لكبد  )الرا�ضح(  الذائب  ويوجد يف اجلزء   glutathione
ميكن  فاإنه  وعليه   .Dipropyl  ,Diethyl من  م�ضابهاته  مع  ببطء  يتفاعل  ولكنه   Dimethylphosphates
 Dimethyl مركبات  يف  امليثيل  جماميع  فقد  على  يعمل   GSH S-alkyltransferase اإنزمي  اأن  القول 
 Shishido  ,Fukami بها  قام  التي  الدرا�ضات  خلل  من  امليثيل  فقد  لعمليات  اأمثلة  هناك   .phosphates
Huston واآخرون عام )1968(  اأوك�ضون وكذا درا�ضات  عام )1966( لكل من امليثيل باراثيون وامليثيل بارا 
عام )1968( مع  واآخرون   Morello بها  قام  التى  الدرا�ضات  وكذا  الكلورفينفو�ص  ملركب  امليثيل  مل�ضابهات 
مركب امليفنفو�ص, Stenersen عام )1969( وكل من Matsumura,Miyata عام )1971( مع مركبي الفامفور, 

الدايكلورفو�ص. 
ولو  العطرية  املبيدات  م�ضتقات  مع  التفاعل  على   GSH S-alkyltransferase اإنزمي  يعمل  اأي�ضاً 
S-alkyltransferase مع مركب  اأن العلقة غري وا�ضحة متاماً. من اأف�ضل الأمثلة على تفاعل اإنزمي 
عام1970,   Dham( التالية  للتفاعلت  تبعاً  املنزىل  الذباب  يف  حتلله  املحتمل  من  حيث  الباراثيون 

Oppenoorth واآخرون عام )1972( 

يعترب نظام GSH–stimulated dearylation )القدرة على تنبيه فقد جمموعه الأريل( مع مبيد 
 Sawicki ,Lewis ,)1969( عام Lewis الديازينون يف الذباب املنزىل اأكرث و�ضوحاً. حيث لحظ كل من
عام )1971( زيادة يف اإنتاج حم�ص Diethylphosphorothioic acid من اجلزء الذائب فى الذباب املنزىل 
املقاومة  الذباب املنزىل متعدد  واآخرون عام )1971( يف �ضللة   Yang GSH. كما وجد  وذلك يف وجود 
Diethylphosphoric acid وهما  Diethylphosphorothioic acid وكذا حم�ص  زيادة يف كل من حم�ص 
 )1972b( عام  واآخرون   Shishido عرف  واأخرياً   .GSH مركب  اإىل  بالإ�ضافة  الديازينون  من  نواجت 
 Diethylphosphorothioic S- (2-isopropyl methyl –6–pyrimidinyl glutathione مع حم�ص  مركب 

acid كناجت تفاعل الديازينون واجلزء الرا�ضح من كبد الفاأر واجل�ضم الدهنى يف ال�ضر�ضور. 

, حم�ص   Cysteine الـ  اإحلل  اأو   GSH اأك�ضدة  اأن كل من  كما   GSH لـ  بالن�ضبة  النظام متخ�ض�ص  يعترب 
Thioglycolic acid اأو mercaptoethanol -2 توؤدى اإىل التخل�ص من التاأثريات التنبيهية لـ GSH. من املحتمل 
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BHC يف وجود  القادر على متثيل  الإنزميى  النظام  S- aryltransferase يف  اإنزمي  اأن�ضطة  اآخر وجود  كمثال 
Clark( GSH واآخرون عام 1969(. ومن غري املوؤكد اأن هذه الأنظمة الإنزميية مطابقة للإنزميات التى مت 

 .S- aryltransferases تعريفها حتت جمموعة
ثالثًا:نظم الإرتباط:عمليات التمثيل الثان�ية

CONJUGATION SYSTEMS: SECONDARY METABOLIC PROCESSES

الإرتباط عمليات  منها  البع�ص  على  يطلق  التى   Synthetic reactions التخليقية  التفاعلت 
حدوث  يحكم  الغريبة.  للمركبات  التمثيلية  بالأن�ضطة  مقارنة  العدد  حمدودة  تكون   Conjugation 

ن�ضاط التخليق التمثيلى وجود بع�ص املراكز الرئي�ضية )مثل OH –( وكذا القدرة البيوكيميائية لنوع 
احليوان. على �ضبيل املثال بع�ص املركبات التى ل متلك هذه املجموعة قد تكت�ضبها بعد عملية الأك�ضدة 
اأو الإختزال. بع�ص التفاعلت التخليقية قد تكون حمدودة يف بع�ص �ضفوف احليوان والبع�ص الآخر 

يحدث غالباً يف جميع الأنواع. 
من خلل اآليات التخليق- يتم اإمداد جزء من اجلزيء املخلق بوا�ضطة احليوان وهذا اجلزء يطلق 
عليه عامل الإرتباط Conjugating agent. حينما تكون جرعة املادة الغريبة منخف�ضة فقد ياأتى عامل 
الإرتباط من املادة املراد التخل�ص منها Waste material التى ل ي�ضتفيد منها اجل�ضم( اأو من الأن�ضجة 
دون حدوث �ضرر للحيوان. الإعتبار الأكرث اأهمية يف مثل هذه الأن�ضطة اخلا�ضة بالإرتباط من خلل 
الكائن احلى هى اأن املادة الغريبة التى غالباً ما تكون غري قطبية وكارهه للماء ت�ضبح قابلة للذوبان 

فى املاء وعليه ميكن اإخراجها اأو التخل�ص منها خلل الرباز اأو اجلهاز البوىل. 
1- اإرتباط اجلل�ك�رونيد اأو حم�س اجلل�ك�رونك 

Glucuronide or Glucuronic acid conjugation 
جميع  يف  حتدث  التى  ال�ضائعة  التخليقية  العمليات  اأهم  من   B-Glucuronide تكوين  يعترب 
كل  يحقق  القطط.  يف  وا�ضع  ب�ضكل  حتدث  ل  وقد  احل�ضرات  يف  حتدث  ل  اأنها  ولو  احليوانات  اأنواع 
عملية   B- glucuronic transferase اإنزمي  وكذا   Uridine diphosphate glucuronate  (UDPGA)من
 Glucuronides بدًل من مركبات B- glucosides الإرتباط يف الثدييات. وفى احل�ضرات تتكون مركبات
)Smith عام 1962(. املركبات القادرة على تكوين Glucuronides هى تلك التى حتتوى على جماميع 
تكوينها من خلل عملية  ت�ضتطيع  التى  اأو  ال�ضلفاهيدرل  اأو  الأمينو  -الكاربوك�ضيل-  الهيدروك�ضيل 

الأك�ضدة اأو الإختزال اأو غريها من العمليات.
جماميع الهيدروك�ضيل يف اأى مركب قادرة على الإرتباط مع حم�ص Glucuronic acid يف اجل�ضم )مثل-4
 .Glucuronic acid حم�ص  مع  الإرتباط  على  قادرة  الكربوك�ضيل  جماميع   .)Naphthol  ,hydroxycarbaryl

اإت�ضح اأن الإرتباط يحدث مع الأحما�ص العطرية والأليفاتية حيث تختفى عملية B- oxidation وكذا  مــع 
Phenyl- substituted acetic acids    )مــثل dichlorobenzonzoic acid -2,6(. تتمتع جماميع الأمني الأليفاتية 

 .)N- glucuronide Carbaryl مكونة   ,Banol Glucuronic acid )مثل  الإرتباط مع  بالقدرة على  والعطرية 
مثل   )-SH( ال�ضـلفاهيدرل  جمموعة   .N-glycosides مركبات  املتكونة  املركبات  ت�ضـابه  اأن  املحتمل  من 
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م�ضابه جمموعة OH– قادرة اأي�ضاً على الإرتباط بحم�ص Glucuronic acid داخل اجل�ضم. لوحظ ذلك مع 
 .Thioglucosiduronic acid والذى يكون )C6 H5 SH(الثيوفينول

مركبات  تكوين  على  بقدرتها  املعروفة  الكيميائية  احل�ضرية  املبيدات  من  العديد  هناك 
Glucuronides. من اأهـم املجاميـع الكيميائية التى تعمل يف م�ضـار الإرتباط هـى مركبات الكاربامات. 
الكارباريل  وكذا  امل�ضار  هذا  خلل  متثيل%88,8  يتم  حيث   Banol البانول  مركب  املثال  �ضبيل  على 

مبعدل82,6% والكاربوفيوران مبعدل91% وامليوبال85% واملوبام%78.
2- اإرتباط الكربيتات اأو تخليق كربيتات الإيثرييل 

Sulfate Conjugation or Ethereal Sulfate Synthesis 
اأنواع  بع�ص  يف  والنافثول  للفينول  عام  تفاعل   Sulfate conjugation الكربيتات  اإرتباط  يعترب 
اإ�ضرت حلم�ص  احليوانات والتى ت�ضمل احل�ضرات ويتكون من خليط من الفينول والكربيتات ليكون 
املائى  للتحلل  قابل  منهم  كل   .RO – So2 . OH اأو   ,RHSO 4 الكربيتيك,  اأو اأريل حم�ص  الكربيتيك 
اأمثلة حمدودة  املرتبطة. هناك  املواد  ب�ضهولة بوا�ضطة احلم�ص وعليه ميكن متييزه عن غريه من 

لإرتباط الكربيتات يف املبيدات احل�ضرية الكيميائية. 
3- اإرتباط اجلالي�سني اأو تخليق حم�س الهيب�ريك  

Glycine Conjugation or Hippuric Acid Synthesis
الإرتباط مع اجللي�ضني يف ج�ضم احليوان هو تفاعل جمموعة الكربوك�ضيل فقط. هناك اأمثلة 
مع  ذلك  ملحظة  ال�ضائع  من  عام1962(.   Smith( اجللي�ضني  اإرتباط  عن  احل�ضرات  يف  حمدودة 
 Hippuric اأحما�ص  باإ�ضم  اأحياناً  اإرتباط اجللي�ضني مع هذه الأحما�ص يعرف  الأحما�ص العطرية. 
acids. الأحما�ص التى جتتاز اأو تتحمل اإرتباط اجللي�ضني هى:1- الأحما�ص العطرية 2- اأحما�ص 
التى  الطبيعية  املركبات  بع�ص  الإ�ضتبدلت4-  ذات  الأكريليك  اأحما�ص  الإ�ضتبدالت3-  ذات  اخلليك 

حتتوى على اأحما�ص اإ�ضتريويدية. 
 Dimethrin هو اأهم ناجت متثيلى ملبيد )II( 2.4- dimethyl benzoic acid على �ضبيل املثال مركب

.)III( 2.4- dimethyl hippuric acid ومن املعروف اإرتباطه باجللي�ضني ليكون )I(

مركب حم�س Piperonylic من Piperonal قد يك�ن مركب مرتبط  باجلالي�سني
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 2,6- مركب  يعطى   )  2,6 –dichlorobenzenethioacetamide  (  Dichlorobenil احل�ضائ�ص  مبيد 
 Genderen  ، Wit( Hippurate conjugate والذى يكون مرتبط   dichloro – 3- hydroxybenzoic acid

عام 1966(. 
4- اإرتباط ال�سي�ستني اأو تخليق حم�س املريكابت�ريك 

Cystine Conjugation or Mercapturic Acid Synthesis
تعترب مناذج اأو اأنواع املركبات التى حتدث اإرتباط مع ال�ضي�ضتني حمدودة العدد. يت�ضمن تخليق 
 .)Bezoyl اإىل اأى حلقة عطرية ) مثل متبقى L- acetyl – cysteyl حم�ص املريكابتوريك اإ�ضافة متبقى
يف العديد من احلالت ميكن الو�ضول اإىل ذلك بتفاعل اأوىل مع اجللوتاثيون يليه عملية حتلل مائى 
اإرتباط ال�ضي�ضتني مع املركبات ذات  Acetylation. هناك نوع اآخر ميكن حدوثه من  اأ�ضتلة  ثم عملية 

التوافق العاىل مع جمموعة SHـ مثل مركبات الزئبق الع�ضوية والهاليدات الع�ضوية. 
للهيدروكربونات  بالن�ضبة  التالية.  العامة  التفاعلت  ي�ضمل  قد  املريكبتوريك  حم�ص  تكوين 

 Acetylcysteyl العطرية وحم�ص املريكبتوريك يحدث التكوين باإحلل نواه الأيدروچني مبتبقى

هالوچني  فقد  خلل  من  املريكبتوريك  حم�ص  يتكون  الهالوچينية  العطرية  الهيدروكربونات  ومع 
 .Acetylcysteyl

ومع النيرتوبنزينات الهالوچينية يتكون حم�ص املريكبتوريك من خلل اأى من اإحلل الهالوچني 
.)Acetyl cystel denitration كما ذكر �ضابقاً اأو باإحلل جمموعة النيرتو )مثل
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ويتم  املريكابتوريك  حم�ص  اإىل   2,3,5,6 –TCNB مركب  يتحول  الأرانب  فى  املثال  �ضبيل  على 
الإباديـة  ال�ضفات  ذات  املركبات   .  )1953 عام  واآخرون   Bray  ( واجللوكورنيد  ال�ضلفات  مع  اإخراجه 
Sims عام 1965( وكذا   ,Grovar( BHC ال�ضي�ضتني هى  املعروفة بقدرتها على الإرتباط مع  للح�ضـرات 

الإيثلني داى بروميد )Nachtomi واآخرون عام 1966(. 
Histidine, Lysine and Glutamine Conjugation      5- اإرتباط اله�ستدين والالي�سني واجلل�تامني

من املعروف اأن الهي�ضتدين يعمل كعامل م�ضاعد يف عمليات حتلل امليثيل بروميد حيث ياأخذ جمموعة 
امليثيل وينتج بروميد غري ع�ضوى:-

	Glucoside Formation	6- تك�ين اجلل�ك��سيد

تتكون اجللوكو�ضيدات يف النبات واحل�ضرات وت�ضمل هذه العملية الكربوهيدرات. لوحظ تكوين 
Cole  ,Orthoptera رتب:  من  احل�ضرات  بع�ص  يف   )b,1955a( عام   Smith بوا�ضطة  اجللوكو�ضيد اأوًل 
 Uridine diphosphate glucose Thysanura,Hemiptera,Lepidoptera,optera. حتتاج ال�ضرا�ضري اإىل 
 (UDPGA) Uridine diphosphate اإىل  الثدييات  نظم  حتتاج  بينما  اجللوكو�ضيد  لتكون   (UDGP)
 glucuronate لتكوين نف�ص الإرتباط. يف بع�ص احلالت قد تختلف كثرياً نواجت الإرتباط يف اأنظمة 
 Methylenc من مركبات Piperonic acid احل�ضرات والثدييات. على �ضبيل املثال من املعروف اأن حم�ص
dioxyphenyl  يكون معقد اجللي�ضني املرتبط يف الثدييات بينما لوحظ يف احل�ضرات اأن معظم ناجت 
الإرتباط هو اجللوكو�ضيد)Casida ,Esaac عامى1968,1969(. كما توجد نظم اإرتباط اجللوكو�ضيد 
يف النبات وعلى �ضبيل املثال وجد Blinn عام )1968( مركبات B-glucosides خلل النواجت التمثيلية 

من مبيد Abate يف اأوراق الفول.  
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	Cyanide –Thiocyanate Detoxification			7- فقد �سمية ال�سيانيد – الثي��سيانات

اأو ال�ضيانيدات غري الع�ضوية قد تتحول اإىل  اجلرعات حتت املميتة من حم�ص الهيدرو�ضيانيك 
ثيو�ضيانات والتى يتم اإخراجها مع البول 

ال�ضيانيد.  اأيون  اإىل  اجل�ضم  داخل  وتتحول  الع�ضوية  ال�ضيانيدات  من  اأي�ضاً  الثيو�ضيانات  تتكون 
عملية التحول هذه ميكن الإ�ضارة اإليها على اأنها عملية فقد �ضمية حقيقية حيث اأن الثيو�ضيانات اأقل 

�ضمية من ال�ضيانيدات )R.T. Williams عام 1959(. 
	Methylation		8- عملية اإ�سافة امليثيل

والثلثية  والثنائية  الأحادية  للأمينات  عادية  متثيلية  عملية  هى   Methylation امليثيل  اإ�ضافة 
الطبيعية. على �ضبيل املثال فاإن جمموعة Pyridinyl nitrogen ملركب النيكوتني ميكن اأن يحدث لها 
 Mckennis( والذى ميكن اإفرازه يف البول Isomethonium ion اإ�ضافة ملجموعة امليثيل لتكوين اأيون

واآخرون عام Turnbull ,1963 واآخرون عام 1960(: 

	Acetylation and Coupling with CoA				9- عملية الأ�ستلة والإرتباط مع

عملية الأ�ضتلة Acetylation هى اأ�ضا�ضاً تفاعل الأمينات الغريبة مع حتوير ب�ضيط لعمليات التفاعل 
الطبيعية على �ضبيل املثال حتويل الكولني اإىل اأ�ضتيل كولني واأ�ضتلة جمموعة SH- للمرافق الإنزميى 
A. اأ�ضتلة الأمينات الغريبة ي�ضار اإليها دائماً على اأنها تفاعل عام للأمينات العطرية وبع�ص الأحما�ص 
العطرية غري الطبيعية مثل Phenylcysteine ,Alpha- amino- Alpha  phenyl  butyric acid. وهناك 
املحتمل  الوجود  اإىل   )1959( عام   R.T.Williams اأ�ضار  حيث  اأخرى.  اأمينية  جماميع  لأ�ضتلة  حالت 
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ملكونات اأخرى خا�ضة بالأ�ضتلة التمثيلية ملركبات غريبة مع وجود جماميع ن�ضـطة واملرافق الإنزميى 
 2,3- dichloro-(يف الأن�ضجة. وقد اأقرتح اأن مركب Acetyl اأكرث من وجـود Acyl estersA A

Dichlone )1,4- naphtoquinone هو عبارة عن معقد من S –Co A- يف الو�ضع 2 : 

قبل   Co A الإنزميى  املرافق  م�ضتقات  تكون   Monofluoroacetic حم�ص  م�ضتقات  اأن  املتوقع  من 
 : Fluorocitrate لت�ضبح فلورو�ضيرتات TCA دخولها يف دورة

	Glutathione Conjugations						10- اإرتباطات اجلل�تاثي�ن

على الرغم من الدور الهام الذى يلعبه اجللوتاثيون يف التحولت التمثيلية الهادمة للمبيدات 
احل�ضرية ومع ذلك يطلق على هذه العمليات دائماً املرحلة الأولية للتمثيل. ال�ضبب يف م�ضكلة التق�ضيم 

يرجع اإىل اأن النواجت النهائية ملثل هذه العمليات لي�ضت مواد مرتبطة باجللوتاثيون.   
ال�ضوؤال املطروح عن ماهية اإرتباط اجللوتاثيون هل هو عملية اأولية اأو ثانوية يعترب اأمر اأكادميى 
اإفرازها  يتم  ل  اأن معقدات اجللوتاثيون  اإىل  ت�ضري  التى  الأوىل على احلقيقة  الروؤية  تعتمد  بحت. 
بوا�ضطة احليوانات الكبرية. اأما الروؤية الثانية ميكن الدفاع عنها حيث اأن معقدات اجللوتاثيون يف 

النبات مثل الترازين )Lamoureux واآخرون عام 1969( تخزن كمنتجات اأقل �ضمية: 

نظراً لأهمية هذا النظام يف العمليات اأو املراحل الأولية مت اإ�ضتعرا�ص هذه التف�ضيلت يف الأجزاء 
ال�ضابقة. 
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رابعًا: خ�سائ�س التفاعالت التمثيلية لكل جمم�عة من املبيدات احل�سرية الكيميائية
METABOLIC REACTIONS CHARACTERISTIC OF EACH GROUP OF INSECTICIDAL CHEMICALS

يف العر�ص ال�ضابق مت الرتكيز على النظم الإنزميية العامة التى تقوم بتمثيل املبيدات احل�ضرية 
الكيميائية. يوجد العديد من التفاعلت التمثيلية التى تتميز بالتخ�ض�ص لكل جمموعة من املبيدات 
اأو  ملركب  حتدث  التى  التمثيلية  جميع التفاعلت  درا�ضة  املف�ضل  فاإنه من  هذا  من  احل�ضرية. اأكرث 
جمموعة من املركبات ذات العلقة لفهم تتابع ومعنوية كل هذه التفاعلت منفردة. يحكم عمليات 
التغري التمثيلى للمبيدات احل�ضرية الكيميائية تبعاً ملاهية التمثيل الهدمى اأو التن�ضيطي وكذا بداية 
التفاعل التى متثل املرحلة الأهم يف تتابع وت�ضل�ضل التفاعلت بعد ذلك. على �ضبيل املثال فاإن اأك�ضدة 
والهبتاكلور  الإلدرين  اإيبوك�ضدة  اأو   )P =O اإىل   P = S )اأى   Phosphates اإىل   Phosphorothionates
اإىل الديلدرين والهبتاكلور اإيبوك�ضيد يتم حدوثها جميعاً من خلل النظام الإنزميى MFO منتجاً 
 Ring- hydroxylate الإنزميى  النظام  هذا  نف�ص  يحدث  اأن  ميكن  متخ�ض�ضة.  تفاعلت  جمموعة 
ملجموعة خمتلفة من Phenyl and naphthyl N- methyl carbamates والتى توؤدى اإىل حدوث عملية 
التن�ضيط اأو الهدم لهذه املركبات الكارباماتية. وعموماً فاإن تفاعلت املجاميع الكيميائية املتخ�ض�ضة 

ت�ضاعد على تكوين فكرة عامة عن معنوية الأن�ضطة التمثيلية. 
هناك �ضبب اآخر عن اأهمية معرفة التمثيل لكل جمموعة كيميائية متخ�ض�ضة هو وجود العديد 

من التفاعلت التمثيلية العامة التى تعمل على اأجزاء عامة اأو م�ضـابهه من اجلزيء. 
للمركبات   Cleavage اإن�ضقاق  اأو  اإن�ضطار  الأوىل  التمثيل  عملية  ت�ضبب  حينما  املثال  �ضبيل  على 
الفو�ضفورية الع�ضوية فاإن الرتاكيب الفو�ضفورية املتبقية غالباً ما تكون ذات تركيب جزيئى مت�ضابه مثل 
 ,Diethylphosphoric acid  ,Dimethylthiophosphoric acid  ,Dimethylphosphoric acid اأحما�ص كل من 
املجال مل  الباحثني يف هذا  اأن معظم  الهامة حيث  الأمور  Diethlthiophosphoric acid. ويعترب هذا من 
يقدروا م�ضري هذه ال�ضظايا اجلزيئية ال�ضغرية طاملا اأن اجلزيء الأ�ضلي دخل يف الإن�ضطار الأوىل اأو يف 

 .Disintegration process عملية التحلل
1- املبيدات احل�سرية الهيدروكرب�نية الكل�رونية 

Chlorinated Hydrocarbon Insecticides
	Dehydrochlorination			1. 1 عملية فقد الكل�ر من خالل التحلل املائى

اأهم تفاعل مييز املبيدات احل�ضرية الهيدروكربونية الكلورونية هو فقد الكلور من خلل التحلل 
مع  الأ�ضلى  اجلزىء  من  الكلور  ذرة  تزال  التفاعل  هذا  يف   .Dehydrochlorination املائى  املائى 
الهيدروچني املوجود يف الكربون القريب. ويحتاج هذا النظام اإىل GSH كعامل م�ضاعد املنتج النهائى 
احل�ضرات  اأنواع  من  العديد  يف  الكلور  فقد  نظام  يوجد   .Olefinic compound اأوليفينى  مركب  هو 

والفقاريات ولو اأن هذه الأن�ضطة تبدو �ضعيفة يف النبات )Klein عام 1972(. 
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مير مركب BHC خلل �ضل�ضلة من خطوات فقد الكلور ليعطى يف النهاية مواد كلورونية اأوليفنية 
وعطرية. مت درا�ضــة متثيل م�ضابهات BHC بتو�ضــع من خلل Standen ,Bradbury عام )1955( وكذا 

Oppenoorth عام )1956(, Kearns ,Sternburg عام )1956( .

املنزىل.  الذباب  يف   BHC حتليل  يف  هاماً  دوراً  يلعب   GSH اأن   )1969( عام  واآخرون   Clark وجد 
ويبدو اأن PCCH ل يظهر كو�ضيط يف اإنتاج Dichlorophenylhydrogen sulfides وعلى العك�ص من ذلك 
در�ص كل من Forgash ,Reed عام )1970( املنتجات الع�ضوية الذائبة يف الذباب املنزىل ولحظا وجود 
مركبات and 1,2,3- trichlorobenzene 1,2,4 وكذا Isopentachlorocyclohexene. تتكون هذه النواجت 
التمثيلية خلل عمليات فقد الكلور نتيجة التحلل املائى ولو اأن هناك مماثل اآخر ل يظهر خلل هذا 

 .Pentachlorobenzene النظام وهو
اأحد امللحظات التى ت�ضتحق التنبيه هى اأن هذه النظم اخلا�ضة بفقد الكلور نتيجة التحلل املائى 
اأن  DDT- dehydrochlorinase . ومن اجلدير بالذكر  اإنزمي  BHC مل تقارن بدقة مع  مع م�ضابهات 
اإنزميات الذباب املنزىل ل تندرج حتت DDT-dehydrochlorinase  حيث اأن املقاومة جتاه DDT نتيجة 
اأكرث من  يكون هناك  اأن  املحتمل  النوع. ومن  لنف�ص   BHC اإىل مقاومة  دائماً  الإنزمي ل متتد  هذا 
 TDE مادة داخلة يف تفاعل الأنظمة املختلفة اخلا�ضة بعملية فقد الكلور نتيجة التحلل املائى مثل 
وبع�ص م�ضابهات ال�ضيكلودايني والتوك�ضافني وعموماً مل تت�ضح بعد اآليات هذا التفاعل. هناك حالة 
واحدة ت�ضري اإىل اأن اإنزمي Dehydrochlorinase يعمل على مبيد ح�ضرى كيميائى معني غري املبيدات 
احل�ضرية الكلورونية الع�ضوية مثل عملية فقد الكلور نتيجة التحلل املائى ملركبTrichlorfon والتى 

تنتج مركب  Dichlorvos والتى تندرج حتت عملية التن�ضيط.  
1. 2 عملية فقد الكل�ر نتيجة التحلل املائي والإختزال

Reductive and Hydrolytic Dechlorination	
ت�ضمى هذه العملية فقد الكلور بالإختزال Reductive dechlorination وذلك ب�ضبب اإحتياجها اإىل 
اأن هذه الطريقة من  ذرات هيدروچني لتحل حمل الكلور وهو تفاعل �ضائع يف عامل امليكروبات كما 
 )DDD( TDEالتحلل يجب اأن توزع ب�ضكل وا�ضع يف اأنواع النباتات واحليوانات وقد تاأكد ذلك بظهور

منها نتيجة املعاملة بالددت. يبدو اأن امل�ضار العام لتحلل DDT يف الثدييات على النحو التاىل:
DDT   →   DDD   →   (DDMU)   →   DDNU   →    DDOH   →   DDA  
 ,Peterson بها  قام  التى  الدرا�ضات  خلل  من  التفاعلت  من  ال�ضل�ضلة  هذه  اإىل  الإ�ضارة  مت  )حيث   
Robinson عام 1964 وكذا Datta عام1970( ويحتاج النظام اإىل �ضل�ضلة من خطوات فقد الكلور فقط 
 DDE وحيث اأن .Hydrogenation اأو فقد الكلور نتيجة التحلل املائى ثم مراحل اإ�ضافة الهيدروچني
مركب عاىل الثبات  وي�ضار اإليه كمنتج نهائى فاإن اخلطوة الأوىل لفقد الكلور تلعب دوراً هاماً للغاية يف 
حتديد املعدل العام لإنهيار اأو حتلل DDT يف اأى حيوان. بالن�ضبة للدرا�ضات داخل ج�ضم احليوان هناك 
�ضوؤال دائم خا�ص بدور ميكروبات القناة اله�ضمية يف تكوين DDD من Robison ,Peterson(DDT عام 

1964( مثل هذا الإحتمال ل ميكن جتاهله. 
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Oxidative Reactions			1. 3 تفاعالت الأك�سدة

وهى عملية  الع�ضوية خلل الأك�ضدة  اأنواع اأ�ضا�ضية من مهاجمة املبيدات الكلورونية  هناك ثلثة 
الإيبوك�ضدة Epoxidation للرابطة الزوجية وعملية هيدروك�ضلة Hydroxylation املبا�ضرة اأو اإحلل 
اأوتكوين اللدهيدات والكيتونات والأحما�ص من الكحولت. الإيبوك�ضدة عملية �ضائعة  الكلور  ذرات 
مثل  الروابط الزوجية  مهاجمة  يفرت�ص  اأ�ضا�ضاً  ال�ضيكلودايني.  مركبات  من  العديد  مع  وحتدث 

اللدرين والديلدرين واليزودرين اإىل الندرين والهبتاكلور اإىل الهبتاكلور اإيبوك�ضيد. 

عملية  اأن   )1970( عام  واآخرون   Lawrence وكذا   )1970( عام  واآخرون   Schwemmer اأو�ضح 
الإيبوك�ضدة قد حتدث يف حلقة الكلوردان امل�ضبعة ومن املحتمل اأن تكون خلل مرحلة فقد الهيدروچني 

.Dehydrogenation

عدا  الع�ضوية  الكلورونية  احل�ضرية  املبيدات  يف  الإيبوك�ضدة  عملية  حدوث  على  نادرة  الأمثلة 
مركبات ال�ضيكلودايني. من املحتمل اأن يعطى تكوين حلقة الإيبوك�ضى Epoxy ring يف عملية متثيل 

BHC مركبني خمتلفني من Trichlorophenol على النحو التايل )Sims ,Grover عام 1965(:
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األكيل  اأو  العطرية  احللقات  من  كل  على   Hydroxylationالهيدروك�ضلة عملية  حتدث  اأن  ميكن 
عـام1959(   Tsukamoto(  Drosophila melanogaster ح�ضـرة  يف   DDT هيدروك�ضـلة  يتم  الكربـون. 
وفى ال�ضر�ضور الأملانى Manzel( Blattella germanica واآخرون عام1961( ومن املحتمل اأن يكون مركب 

 Dicofol الديكوفول

1. 4 متثيل املبيدات الهيدروكرب�نية الكل�رونية الأليفاتيه: املدخنات ون�اجت التمثيل
Metabolism of Aliphatic Chlorinated Hydrocarbons: Fumigants and Metabolic Fragments
التطاير  على  قدرة  ذات  كلوريد  وامليثيل  مثل الكلوروفورم  بع�ص املدخنات ذات ال�ضل�ضلة الق�ضرية 
املبيدات احل�ضرية  الزفري. هناك عدد من  دون تغري من خلل هواء  يتخل�ص اجل�ضم منها  اأن  ميكن 
التي حتتوى على الكلور تعطى هالوچينات يف اجلزيء ولو اأن الغالبية التى يتم فيها ذلك ذات اأوزان 
خلل عمليات التنف�ص. ف�ضر  منها  التخل�ص  كافية لإمكانية  بدرجة  وعليه ل تتطاير  كبرية  جزيئية 
Sterner عام )1949( هذا الراأي على اإعتبار اأن �ضمية هذه املدخنات ترجع اإىل عدم حتلل اجلزىء اأكرث 
من وجود نواجت حتلل متثيلية. العديد من هذه املركبات تعترب ثابتة داخل اجل�ضم واأن الن�ضبة العالية 
لعدم تغري املادة قد ميكن ال�ضفاء منها غالباً يف احليوانات املعر�ضة للت�ضـمم. من املتوقع يف الأن�ضجة 
 Ethylenedichloride املـواد املرتبطة مع بع�ص الأحما�ص الأمينية مثل مركب  تكوين العديد من املواد 

)Munro ,Morrison عام 1965(:  

الهالوجينية داخل اجل�ضم هو حدوث  الهيدروكربونات  الذي يحدث يف  املتوقع  التمثيلي  التغري 
حتلل مائي نتيجة فقد الهالوچني Hydrolytic dehalogenation مع اأك�ضدة الهيدروكربونات واأيونات 

الهالوچني . يحدث هذا التفاعل الإنزميى يف الكبد والكلى والطحال على النحو التايل: 

نف�ص  خلل  متر   Brominated compounds الربوم  على  حتتوى  التي  املركبات  اأن  املتوقع  ومن 
هو-2  اجل�ضم  يف  متثيل  ناجت   Ethylene dibromide مركب  يعطى  املائي.  التحلل  تفاعلت  م�ضار 

 .Bromoethanol
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عند  اإ�ضافية  اأخرى  مركبات  تكون  الكحولت  وكذا  الهالوچينى  الإ�ضتبدال  ذات  الألدهيدات 
Nucleophilic reagents نظراً لوجود جماميع  الكاربونيل مع مواد الإظهار املحبة للنواة  جمموعة 
هالوچينية جاذبة للإلكرتون Electron – attracting halogen groups. وعليه فاإن اإ�ضافة املاء تعمل 
خلل  من  اأ�ضا�ضاً  املكلورة  الألدهيدات  متثيل  يتم   .Hydrates اأو   Dihydroxy مركبات  تكوين  على 
 Glucuronides اإختزال الكحولت املقابلة كما يتم اأك�ضدتها ب�ضعوبة. ويتم اإفرازها على هيئة مركبات

للكحولت املقابلة . يف حالة Chloral hydrate يكون امل�ضار التمثيلى على النحو التاىل:

1. 5 متثيل املركبات العطرية الهال�جينية 

Metabolism of Halogenated Aromatic Compounds	

جمموعة املبيدات الفو�ضفورية  حتت  تندرج  املبيدات احل�ضرية الكيميائية التى  من  العديد  تنتج 
النواجت  هذه  متثيلية. ومعظم  كنواجت  كلورونية  مركبات عطرية  الكاربامات  وجمموعة  الع�ضوية 
التمثيلية عبارة  عن مركبات Chlorinated benzenes and phenols. تركزت معظم الأبحاث عن متثيل 
الهيدروكربونات العطرية  الهالوچينية على تكوين اأحما�ص Mercapturic acids والعلقة مع متثيل 
ال�ضي�ضتني والكربيت. ولو اأنه يف العديد من احلالت ل ميثل تكوين حم�ص Mercapturic  تفاعل هام 
حيث اأن املادة الكيميائية يتـم متثيلها اأ�ضا�ضاً خلل عملية الهيدروك�ضلة Hydroxylation. تكون مركبات 
البنزين وحيدة الهالوچني Monohalogen benzenes كميات وا�ضحة من اأحما�ص Mercapturic بينما 

تكون مركبات tri-, tetra-, penta-, and hexachlorobenzenes كميات قليلة من هذه الأحما�ص. 
الفينولت  اإىل  احليوان  ج�ضم  يف   Halogen- substituted benzenes مركبات  متثيل  يتم  عموماً 
والكاتيكولت واأحما�ص املريكابتوريك. تعتمد ح�ضيلة هذه النواجت التمثيلية على عدد وتوجيه ذرات 
اأحما�ص  تكوين  ينخف�ص  الإ�ضتبدالية  الكلور  ذرات  عدد  زيادة  مع  احليوان.  لنوع  وفقاً  الهالوچني 
املريكابتوريك والكاتيكول ويتم متثيل البنزينات عديدة الكلور Polychlorinated benzenes اأ�ضا�ضاً من 
خلل عملية الأك�ضدة اإىل Monohydric phenols. البنزينات الكلورونية املرتفعة ل ميكن اإمت�ضا�ضها 
املحتوى  زيادة  مع  للإنخفا�ص  البول  يف  الكلية  التمثيل  نواجت  تتجه  وعليه  الإخراجية  الأجهزة  يف 

الكلورينى. 
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على العك�ص من ذلك فاإن م�ضتقات التولوين الهالوچينية ل تكون اأحما�ص املريكابتوريك حيث 
املقابلة  الهالوچينيـة  البنزويك  اأحما�ص  لتكوين  امليثيل  جمموعة  اأك�ضـدة  خلل  من  متثيلها  يتم 

 .Halogenated hippuric acids والتى يتم اإخراج جزء منها على هيئة Halogenated benzoic acids

	DDT  Metabolism			1. 6 متثيل الددت

اأن هناك بع�ص  DDE )�ضكل4-2(. ولو  DDT يف احل�ضرات من خلل  يبدو امل�ضار الدائم لتمثيل 
 .DDE امل�ضارات الإ�ضافية مع اأكرث من �ضبعة من نواجت التمثيل بالإ�ضافة اإىل

 DDT هدم  على  يعمل  للددت  املقاوم  املنزىل  الذباب  اأن   )1950( عام  واآخرون   Sternburg لحظ 
اأ�ضا�ضاً اإىل مماثل لي�ص له تاأثري اإبادى على احل�ضرات وهو DDE. يبدو اأن القدرة على تغري اإمت�ضا�ص 
DDT اإىل DDE هو العامل الرئي�ضى يف حياة الذباب املنزىل املعر�ص للت�ضمم. يختلف معدل عملية 
الذباب  وا�ضع خلل �ضللت  ب�ضكل   DDE اإىل   DDT ملركب   Dehydrohalogenation الهالوچني  فقد 
 Brown ,Kimura غري معروفة يف الذباب املنزىل. وقد وجد DDT حيث وجدت نواجت متثيلية ملركب
 DDT من DDE املقاوم للددت ينتج مركب Aedes aegypti عام )1964( اأن �ضللت بعو�ص الأييد�ص

بكمية  اأكرب من الأفراد احل�ضا�ضة.  

�سكل )4-2( النظام العام لتمثيل الددت يف احلي�انات والنباتات. 

اأو   DDE DDT. مركب  اأنها  فى العديد من الدرا�ضات ل ميكن ح�ضاب كميات الددت املعاملة على 
غريه من نواجت التمثيل تنتج تفاعل يطلق عليه Schechter-Haller reaction. قام Butts واآخرون عام 
املحقون  الكلى   DDT فى ال�ضر�ضور الأمريكي. حتول اأكرث من55% من  امل�ضعع   14C-DDT )1953( بحقن 
اإىل ناجت متثيلى غري معروف واأو�ضح امل�ضتخل�ص املائى وجود 43% فى املظهر املائى Aqueous phase ومل 

يتم اإ�ضتخل�ضه بالإيثري اإل بعد املعاملة بحم�ص الكربيتيك مما يظهر اأن هذا الناجت التمثيلى هو ماده 
.14Co2 والكربوهيدرات. مل يت�ضح من هذه الدرا�ضات التخل�ص من اأو اإخراج DDT اإرتباط بني م�ضتق
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تو�ضح الدرا�ضات عن متثيل DDT فى الفئران اأن مركب DDD هو مركب و�ضطى )Datta واآخرون 
عام 1964(. اإقرتح وجود املركب الفينوىل �ضمن نواجت التمثيل بوا�ضطة Morello عام )1965(. ويبدو 

من الدرا�ضات املختلفة اأن DDA هو الناجت النهائى الغالب للددت فى الفاأر.
بالن�ضبة للحياة الربية Wildlife لوحظ وجود م�ضتويات من DDE فى الأنواع املختلفة من الطيور الربية 
ويبدو اأن DDE هو واحد من اأهم الأن�ضطة البيوكيميائية ملركب DDT. وجد Bailey واآخرون عام )1969( فى 
DDE ل  اأن  ن�ضبياً. كما وجد  اإنتاجه منDDT بكميات كبرية  DDE قد مت  اأن   Columba liva احلمام من نوع 
ب�ضرعة اإىل  يتم متثيله  DDE ثم  TDE( DDD( كميات �ضغريه من  بينما يعطى  الطائر  يتم متثيله فى هذا 
هو  العامل املحدد  قويه.  النوع  هذا  فى  املائى  التحلل  نتيجة  الكلور  فقد  ن�ضاط  عملية  تبدو  وعليه   .DDMU

التحلل امل�ضتقبلى اإىلDDMU والذى يحتاج اإىل مراحل خا�ضه بـعملية Hydrogenation. وقد مت اإ�ضتنتاج اأن منتج 
التعري�ص  DDMU مع طول فرتة  اأي�ضاً  والذى قد يكون   )DBM( DDM DDMU هو  النهائى ملركب  التحلل 
 ,DDMS  ,DDMU  ,DDD  ,DDE Menzel عام )1968( مركبات   ,Abou-Donia لل�ضوء. على اجلانب الآخر وجد 
DBD ,DDM ,DDA ,DDOH ,DDNU فى الدجاج املعامل مبركب DDT فى طور البي�ضة اأو بعد الفق�ص. اأي�ضاً 

مت تعريف نف�ص نواجت التمثيل عند اإ�ضتبدال p, p’ –DDD بدًل من DDT مو�ضحاً اأن امل�ضار التمثيلى الرئي�ضى 
هو خلل هذا املركب. معاملة الدجاج مبركب DDE يعطى كميات �ضغريه من DBP كمنتج متثيلى. 

اأن متثيل م�ضتويات  ال�ضمية ويقال  اآليات فعالة لهدم  الأ�ضماك ل متلك  اأن  بالذكر  من اجلدير 
 Wedemyerفى بع�ص اأنواع الأ�ضـماك املحدودة يرجع اإىل الفعل امليكروبى. ولو اأن DDTمنخف�ضـة من
عام )1968( لحظ اأن كبد �ضمك ال�ضلمون املرقط يحولDDT اإىل DDE مما يدل على وجود بع�ص 
Cherrington واآخرون عام  اإحداث هذا التاأثري. قام  الأن�ضطة داخل ج�ضم �ضمك ال�ضلمون قادرة على 
الأطلنطي  ال�ضلمون  ل�ضمك  اله�ضمية  القناة  حمتوى  يف  اجل�ضم  خارج   DDTحتلل بدرا�ضة   )1969(
ولحظ وجود مركبيDDD,DDE. يف هذه املرحلة يبدو اأن متثيلDDT يف الأ�ضماك اأمر غري �ضائع وقد 
يرجع يف جزء منه اإىل الن�ضاط امليكروبي. وعموماً فقد مت التعرف على عدد حمدود من نواجت التمثيل 

يف الأ�ضماك.
 Methoxychlor Metabolism   1-7- متثيل امليث�ك�سى كل�ر

ميله  الثدييات وعدم  ج�ضم  يف  اإنهياره  ل�ضرعة  ن�ضبياً نظراً  اآمن  مبيد ح�ضري  كلور  امليثوك�ضى  يعترب مركب 
للرتاكم فى الدهن اأو اإخراجه مع اللنب. ل يتم اإفراز امليثوك�ضى كلور فى البول �ضواء فى �ضورته الأ�ضليه اأو 
Kapoor واآخرون عام )1970( بدرا�ضة متثيل  فى �ضورة م�ضتق من حم�ص اخلليك حيث وجد فى الرباز. قام 
DDT وامليثوك�ضى كلور وامليثيوكلور Methiochlor فى اجلرذان واحل�ضرات وفى منوذج نظام بيئى ووجد اأن نظام 

DDT حيث يلعب الإ�ضتبدال على الو�ضع بارا دوراً كبرياً فى هذا  التمثيل فى املركبني الأخريين يختلف عن 
الإجتاه. ويت�ضح النمط العام فى �ضكل )4-3( مركب امليثوك�ضى كلور بطىء يف فقد الكلور نتيجة التحلل املائى 
يف و�ضط قلوى منتجاً مركب  bis (p-methoxyphenyl) -1,1- dichloroethylene-2,2 . ميتد هذا التفاعل ببطء 

اأكرث من DDT. وعموماً فاإن املعادن الثقيلة تعمل كعامل م�ضاعد يف هذا التفاعل.
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�سكل )4-3( النمط التمثيلى ملركبى امليث�ك�سى كل�ر، امليثي�كل�ر يف كل من اجلرذان والذباب املنزىل وفى 
من�ذج لنظام بيئى)عن Kapoor واآخرون عام 1970( 

 Metabolism of BHC			1. 8  متثيل اجلامك�سان
يف  النمطى  اخلط  تتبع  الأوىل  املجموعة   .BHC متثيل  يف  مدر�ضتان  هناك  للثدييات  بالن�ضبة 
التفكري والذى ي�ضري اإىل اأن اجلاما BHC يكون اأوًل اجلاما PCCH والذى مير ب�ضل�ضلة من التغريات 
PCCH ل ميثل ناجت و�ضطى حيث تتم مبا�ضرة  اأن اجلاما  الثانية تو�ضح  اأما املجموعة  )�ضكل4-4(. 

عملية هيدروك�ضلة اجلاما BHC بنظام فعال لنتاج جمموعة من الكلورفينولت.

�سكل )4-4( الأمناط التمثيلية ملركب اجلاما BHC يف الفاأر

من  كل  قام  حيث   .PCCH للجاما  م�ضار  وجود  املوؤكد  من  لي�ص   BCH اجلاما  مركب  حالة  يف 
Freal ,Chadwick عام )1972a( بدرا�ضة نواجت متثيل اجلاما BHC يف البول ولحظ عدم وجود كل من 
PCCH اأو Chlorinated benzenes. وجد يف اجلزء املتعادل من البول كمية كبرية من PCCOL وفى 
 PCCOL اجلزء احلام�ضى اأمكن التعرف على بع�ص الفينولت الكلورونية. وعموماً ميكن القول اأن

.BHC هو ناجت التمثيل الو�ضطى من اجلاما
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بالن�ضبة للح�ضرات اأ�ضار Oppenoorth عام )1954( اأن الذباب املنزىل يقوم بتمثيل اجلاما BHC كما 
اأن الذباب املقاوم يعمل على حتليله وهدمه ب�ضورة اأ�ضرع من الأفراد احل�ضا�ضة. وفى درا�ضات اأخرى 
Pentachlorocyclohexane, وبع�ص نواجت  14C- y-BHC فى الذباب املنزىل وجد كل من  على م�ضري 

التمثيل القابلة للذوبان فى املاء. 
	Aldrin and Dieldrin Metaloolism		 1. 9  متثيل اللدرين والديلدرين

اأو�ضحت العديد من الدرا�ضات حتول الألدرين اإىل م�ضابه اإيبوك�ضيدى هو الديلدرين فى الثدييات 
وبفعل الكائنات احلية فى الرتبة والنباتات واحل�ضرات. على �ضبيل املثال اأ�ضار Harrison ,Brooks عام 
)1963( وكذا Giannotti عام )1958( اأن الذباب املنزىل وال�ضر�ضور الأمريكى يعملن على اإيبوك�ضدة 
عملية  حدوث   )1965( عام   Terriere  ,Wong من  كل  لحظ  كما  الإندرين.  اإىل  الأزودرين  مركب 
اإيبوك�ضدة Epoxidation ملركبات اللدرين والأزودرين والهبتاكلور فى ميكرو�ضومات كبد الفاأر. اأكرث 
من هذا وجد اأن اإناث الفئران ت�ضتطيع حتويل هذه املركبات ب�ضرعة اأقل من الذكور. ولو اأن خملوط 
الألدرين والديلدرين يعترب اأكرث ثباتاً فى احليوانات اإل اأن اأنواع الثدييات بوجه خا�ص تعمل على 

حتليله ب�ضرعة اأكرب اإىل حد ما )�ضكل5-4(. 

�سكل )4-5( متثيل الألدرين والديلدرين يف احلي�انات

Korte عام )1965( بعزل نواجت متثيل   ,   Ludwig Arent عام )1965( وكذا   ,  Korte قام كل من 
 6,7- trans- مركب  م�ضابهات  من  واحد  عن  عبارة  وهو  �ضيادة  اأكرثها  تعريف  ومت  الديلدرين  من 
dihydroxydihydroaldrin. مت اإختبار هذا املركب داخل اجل�ضم ووجد اأن له �ضمية حادة فمية للثدييات 
تبلغ حواىل12/1 اإىل6/1 من الديلدرين. بعد املعاملة عرب الوريد لهذا الناجت التمثيلى يف الفاأر لوحظ 

وجود مركب له ميل اأكرث يف حبه للماء. 
يف  الديلدرين  من  للماء  حمبة  نواجت  وجود  تو�ضح  التى  الدرا�ضات  من  جمموعة  هناك  اأن  ولو 
بول وبراز الفئران وبع�ص اأنواع الثدييات اإل اأنه مل يتم عزلها وتعريفها حتى عام1968. حيث متكن 
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التمثيلى  الناجت  تعريف  عام )1968( من  واآخرون   Damico وكذا  عام )1968(  واآخرون   Richardson
هذا   )1969( عام   Matsumura  ,Matthews من  كل  اأكد  وقد   2-Ketodieldrin وهو  البول  يف  ال�ضائع 
الرباز  يف  ال�ضـائع  التمثيلى  املنتج  اأن  اإفرت�ضوا   )1968( واآخرون عام   Richardson اأن  ولو  التعريف. 

.4a-or5-hydroxydieldrin ملركب الديلدرين هو

فاإن  الفاأر  حالة  .فى   9- hydroxydieldrin مركب  اأنه   )1970( عام  واآخرون   Feil اأ�ضتنتج  واأخرياً 
عملية اإخراج OH dieldrin-9 يف الرباز تعترب اأكرث اأهمية من امل�ضار عرب البول )Matthews واآخرون 

عام1971(. 

 Monohydroxylated عام )1973( مركبني على الأقل من Matsumura ,Nelson وفى حالة احل�ضرات وجد
dieldrins يف اأن�ضجة الذباب املنزىل املعامل بالديلدرين اأحدهم ي�ضلك متاماً م�ضلك OH dieldrin-9 يف النظم 
 trans- aldrindiol الكروماتوجرافية املختلفة. يف حالة ال�ضر�ضور الأملانى اأت�ضح اأن الناجت التمثيلى ال�ضائع هو
هو  ال�ضائع  التمثيلى  الناجت  يعترب  Monohydroxydieldrins. ل  اآخرين حتت جمموعة  يوجد مركبني  كما 
OH dieldrin-9 طاملا ل يتم اأك�ضدته اإىل كيتون بوا�ضطة عملية الأك�ضدة ملركب OH dieldrin-9. ويت�ضح اأن 
الناجت  يتمثل  الأمريكي  ال�ضر�ضور  وفى   .4a-or5-hydroxydieldrin  عن عبارة  يكون  قد  التمثيلى  الناجت 

 .Cis- aldrindiol التمثيلى ال�ضائع يف مركب

	Isodrin and Endrin Metabolisn  1. 10  متثيل الزودرين والندرين

كما يف اللدرين يتم حتول الزودرين عن طريق التمثيل اإىل الإندرين )Harrison ,Brooks عام 
1963( ونظراً لعدم الأهمية الإقت�ضادية للأزودرين مت درا�ضة مركب الإندرين تف�ضيلياً. 

Ketoendrin هو  الرئي�ضى حول ما اإذا كان  الثدييات ين�ضب اخللف  يف حالة متثيل الإندرين يف 
بفعل احلرارة  Ketoendrin هو منتج م�ضابه  فاإن مركب  الرئي�ضى للإندرين. وعموماً  التمثيل  ناجت 
Klein واآخرون  ملركب الإندرين )Phillips واآخرون عام 1962( ويتكون نتيجة الفعل امليكروبى. قرر 
 Richardson هو الناجت التمثيلى وعلى العك�ص من ذلك مل ينجح Ketoendrin عام )1968( اأن مركب
اأن�ضجة الفئران املغذاه  اإكت�ضافه يف  عام )1965( باإ�ضتخدام نظم الف�ضل الكروماتوجرافى الغازى يف 

على الإندرين. 

Baldwin واآخرون عام )1970( من عزل مركبني رئي�ضني كنواجت متثيل يف الرباز وواحد  متكن 
احلمراء  حتت  بالأ�ضعة  طرق التحليل  )�ضكل4-6(. واأو�ضحت  على الإندرين  بول الفئران املغذاه  يف 
والرنني املغناطي�ضى اأن املنتج التمثيلى الرئي�ضى فى الرباز هو OH endrin-9 والذى يتم اأك�ضدته اإىل 
Ketoendrin -9 وهو الناجت التمثيلى الرئي�ضى يف البول. ويبدو اأن نواجت التمثيل الأخرى يف الرباز 
عبارة عن هيدروك�ضلة الإندرين عند ذرة الكربون. ولو اأن هناك درا�ضات عن التمثيل يف احل�ضرات اإل 

اأن ال�ضورة غري وا�ضحة للقطع بهذه النواجت بنف�ص كيفية النتائج املتح�ضل عليها يف الثدييات. 
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�سكل )4-6( متثيل الأندرين يف الفاأر م�ستخل�سة من النتائج التى مت الت��سل من خالل الدرا�سات التى قام 
بها Baldwin واآخرون عام 1970

	 Metabolism of Heptachlor and Chlordane        1. 11 متثيل الهبتاكل�ر والكل�ردان
والكائنات  والنباتات  واحل�ضرات  الثدييات  يف  الهبتاكلور  اإيبوك�ضيد  اإىل  الهبتاكلور  متثيل  يتم   

الدقيقة يف الرتبة. عند تغذية الأبقار على نباتات علفية معاملة بالهبتاكلور لوحظ وجود الهبتاكلور 
 Terriere,Wong واآخرون عام1963(. كما لحظ كل من Rusoff( اإيبوك�ضيد فقط يف اأن�ضجة اجل�ضم واللنب
 Klein عام)1965( حدوث عملية اإيبوك�ضدة ملركب الهبتاكلور يف اجلزء امليكر�ضومى بكبد الفاأر. كما قام
واآخرون عام )1968( بحقن الفئران والأرانب مبركب الهبتاكلور ولوحظ وجود الإيبوك�ضيد وغريه 
 1-exo- hydroxychlordaneمن املركبات املحبة للماء. مت مقارنة هذا املركب املحب للماء مع مركب

epoxide بطرق الف�ضل الكروماتوجرافى الرقيق والورقى والغازى ولوحظ تطابقهما معاً. 

اإيبوك�ضيد  الهبتاكلور  الفئران على مركب  Nelson,Matsumura عام )1971( بتغذية  قام كل من 
ومت جمع ناجت متثيلى حمب للماء من الرباز. اإل اأنهما لحظا وجود بع�ص الإختلفات يف ال�ضلوك عند 
الف�ضل  exo- hydroxychlordane epoxide-1. ومن خلل  الف�ضل الكروماتوجرافى الرقيق عن مركب 

بالرنني املغناطي�ضـى والأ�ضـعة حتت احلمراء. 
اإفرتا�ص  املرجعى. وقد مت  املركب  زيادة عن  زوجية  رابطة  التمثيل يحتوى على  ناجت  اأن  اإت�ضح 

الرتكيب املو�ضح يف �ضكل )4-7( على اإعتبار اأنه املنتج ال�ضائع اأو العام.  

�سكل )4-7( امل�سابهات التمثيلية للهبتاكل�ر عن Nelson ، Matsumura عام 1971
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كلوردان عن  وبيتا  األفا  كل من  اإمكانية متثيل  هو  الكلوردان  القاطع يف متثيل  الإكت�ضاف  يكون  رمبا 
هذا  مثل  ويحتاج  عام1977( )�ضكل8-4(.   Matsumura,Tashiro(كلوردان لتكوين الأوك�ضى  طريق الأك�ضدة 
التحويل اإىل تفاعل فقد الهالوچني كمرحلة اأوىل Dehydrogenation. وقد وجد كل من Blau ,Street عام 
م�ضتخل�ص متجان�ص  NAD يف  كلوردان يف وجود  الألفا  )1972( مركب و�ضطى من خلل حت�ضني مركب 
لكبد الفاأر من كل اجلن�ضني. وقد متكنا من اإ�ضتنتاج اأن تفاعل فقد الهالوچني هو العامل املحدد واأنه من 
تراكم  النهائيــة هى  املح�ضلة  وكانت   Cis- chlordane trans- chlordane عن  الهالوچــني يف  فقد  الأ�ضــهل 
اأعلى من مركب Oxychlordane يف دهن الفاأر املغذى على trans- chlordane مقارنة بـ Cis-chlordane. قام 
Oxychlordane يف احليوانات )اخلنازير( املغذاه على  Polen واآخرون عام1971بدرا�ضة كيميائية خل�ضائ�ص 
  trans-/Oxychlordane ت�ضلك الن�ضبة بني .Cis- chlordane اأكرث من مثيلتها املغذاه على trans- chlordane

chlordaneنف�ص الرتتيب من10-20 يف الفاأر)Polen واآخرون عام 1971(. 

�سكل )4-8( امل�سار التمثيلى مل�سابهات الكل�ردان . اخلط�ط امل�سمتة ت��سح امل�سارات الن�سطة واخلط�ط املتقطعة ت��سح امل�سارات 
التمثيلية ال�سعيفة . كلما زاد �سمك اخلط�ط كلما دل ذلك على زيادة يف الن�ساط التمثيلى )عن Matsumura ، Tashiro عام 1977(.

1-exo- ليكون  مبا�ضر  هيدروك�ضله  تفاعل  من  اأكرث  ويت�ضمن   Cis-chlordane ملركب  رئي�ضى  م�ضار  هناك 
الفاأر  لكبد  امليكرو�ضومى  النظام  باإ�ضتخدام  )�ضكل9-4(.   1,2- trans- dihydroxydiydrochlordene  ,hydroxy
هذه  حتتاج  قد  ذلك.  بعد  متثيله  يتم  ل   Oxychlordane مركب  )1978(اأن  عام  واآخرون   Brimfield اأ�ضتنتج 
1-exo-hydroxy- النقطة اإىل درا�ضات اأكرث حيث اأن طبيعة هذه املتبقيات عالية الثبات. ولو اأن اإختبار تركيب

من  كل  من   )1977( عام   Matsumura,Tashiro بوا�ضطة  املعزول   2-endo-chloro-2,3-exo-epoxychlordane
Oxychlordene داخل اجل�ضم.  اأو�ضحت متثيل  Cis-and trans- chlordane بعد معاملتهما للفاأر داخل اجل�ضم 
فى   Oxychlordene ملركب  التمثيلى  تاأكيد التحول  )1980( من  عام   Matsumura  ,Beeman متكن  الواقع  وفى 
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الرا�ضح اخلام لتح�ضريات كل من كبد الفاأر واجل�ضم الدهنى لل�ضر�ضور الأمريكي. كما قام Khan ,Feroz عام 
)1979( بدرا�ضة متثيل Cis-chlordane فى ال�ضر�ضورالأمريكى واأ�ضارا اإىل ت�ضابه النمط التمثيلى ملا هو موجود 
يف اأنواع الثدييات من خلل �ضل�ضلة من عمليات الأك�ضدة. واجلدير بالذكر ملحظة اإخراج Oxychlordane يف 

ال�ضر�ضور الأمريكى على العك�ص من الفاأر الذى يقوم بتخزينه. 

 . NADPH يف التح�سريات امليكر�س�مية لكل من اخلنزير والذباب املنزىل يف وج�د Dihydrochlordenes  سكل )4-9( متثيل�

Endosulfan  Metabolism   1. 12  متثيل الندو�سلفان

قام Ware ,Barnes عام )1965( بدرا�ضة متثيل الندو�ضلفان امل�ضع يف الذباب املنزىل ومتكنا من تعريف 
تكوين  اإىل   )1965( عام   Drummond  ,Cassil اأي�ضاً  اأ�ضار  كما  موؤك�ضد.  متثيلى  كناجت   Endosulfan sulfate
كما  للأ�ضجار.  اخل�ضرى  املجموع  وفى  والرب�ضيم  وال�ضلق  ال�ضبانخ  نباتات  اأوراق  يف  الندو�ضلفان  كربيتات 
الأك�ضدة  عملية  حدوث  يف  واللدرين  الهبتاكلور  من  كل  ي�ضبه  الندو�ضلفان  اأن   )1967( عام   Ware لحظ 
البيئة.  �ضائع يف  ب�ضكل  يوجد  التاأك�ضدى  النظام  الندو�ضلفان. هذا  اأوىل هو كربيتات  ناجت متثيلى  لتكوين 
حيث وجد Deema واآخرون عام )1966( املنتج التمثيلى الرئي�ضى للندو�ضلفان يف اجلرذان وهو عبارة عن 
Endosulfon sulfate والذى يخزن يف الدهن ويتم اإخراجه مع الرباز. كما لوحظ وجود ناجت متثيلى اآخر يف 
البول ويبدو اأنه مركب Endosulfon diol. هذا الناجت يتم اإخراجه يف اجلرذان عند معاملتها بالندو�ضلفان 

على هيئة Sulfate اأو ether اأو diol وهو عموماً اأهم ناجت متثيلى يف البول. 
 Endosulfan هو  والبول  الرباز  يف  متثيلى  ناجت  اأهم  اأن  الفئران  يف  وجد  ذلك  من  العك�ص  على 
Lactone ,hydroxyether. ويبدو اأن هذه املركبات قابلة للتحول كخطوة و�ضطية )Schuphan واآخرون 
عام1968(. كما يتم اإخراج كل من Lactone ,Endosulfan  hydroxyether يف الفئران عند معاملتها بكل 
من diol ,Endosulfan ether )�ضكل4-10( ممـا يو�ضـح اأن جميع هذه املركبات الأربعة قابلة للتحول مع 

الأخذ يف الإعتبار اأن كل من Hydroxyether ,Lactone هما اأف�ضل الرتاكيب.  
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�سكل )4-10(  م�سري متثيل الندو�سلفان يف الفئران واجلرذان واحل�سرات

2- التفاعالت التمثيلية املتخ�س�سة للمركبات الف��سف�رية الع�س�ية  
Metabolic Reactions Specific of Organophosphates

	General Reactions   2. 1 التفاعالت العامة

هي   5-1 من  التفاعلت  الع�ضوية.  الفو�ضفورية  املركبات  متثيل  عند  التالية  التفاعلت  حتدث 
Mixed Function Oxidase والتفاعل رقم 6 يندرج حتت ما  اإنزمي  تغريات تاأك�ضدية من خلل فعل 
ي�ضمى Isomerization. اأى من هذه التفاعلت حتى التفاعل رقم11 ميكن اأن ينتج اأكرث من مادة اكرث 

�ضمية من املبيدات احل�ضرية الأ�ضلية )التن�ضيط Activation( وفيما يلى هذه التفاعلت
2. 1. 1:حت�ل مركبات الف��سف�روثي�نات اإىل ف��سفاتات

يف معظم املركبات يوجد جمموعتان من R تت�ضف بالتماثل وعليه فاإن الرتكيب ميكن متثيله كما 
يلى RO(2 PSOR( والذى ي�ضاعد على اإمتام هذا التفاعل هو MFO. هذه العملية يطلـق عليها غالباً 
اإىل  يتحول  الذى  الباراثيون  مركب  يف  التحـول  لهذا  مثـال   .Desulforoation الكربيت  فقد  عمليـة 

البارااأوك�ضون)Dahm,Nakatsugawa عام1965(.
 )R3N(3 PO	N-methylated phosphoramides	ملركبات	Oxidative demethylation 2. 1. 2:عملية
مثل م�ضتقات R2N(2 PO.OR  Phosphorodiamic acid( ومركبات Phosphorodiamic halides وهى

R2N(2 PO. X( حيث اأن X ميثل الهالوچني اأو غريه. 
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النباتات  يف   MFO اإنزميات  بوا�ضطة  اأي�ضاً  تتم   N- dealkylation بـ  اخلا�ضة  التفاعلت  هذه 
ومركب   )1960 عام   O’Brien(  Schradan ال�ضردان  مركب  متثيل  يف  ذلك  على  اأمثلة  واحليوانات. 
البيدرين Casida , Menzer(Bidrin عام 1965( والفو�ضفاميدون Phosphamidon )Bull واآخرون عام 

 .)1967
	Sulfoxides ال�سلف�ك�سيد	 اإىل  	Thioethers الثي�اإيثري	 مركبات   Oxidation اأك�سدة  :3  .1  .2

وال�سلف�نات	Sulfones	وفقًا ملا يلى:	

املثال هو متثيل مبيد Systox ومبيد Iso-Systox وم�ضابهاتهما )Metcalf واآخرون عام 1967(
2. 1. 4: التحلل التاأك�سدىOxidative degradation	للـ	P-O aryl	 ومن املحتمل اأن  تكون الروابط 
 diethylphosphorothioate الأخرى للإيثري والأ�ضرت وميكن اأن يتحلل الباراثيون على �ضبيل املثال اإىل
واآخرون   Welling عام1967(. اإقرتح   Dahm,Nakatsugawa(  MFO نظام  بفعل   P-nitrophenol وكذا 
 B-monocarboxylic عام )1974( اأن امللاأوك�ضون ميكن اأن يتحلل من خلل اآلية التاأك�ضد لينتج مركب

acid of malaoxon يف الذباب املنزىل خا�ضة يف ال�ضللت املقاومة.

بـ		 اخلا�س  اجلزء  	. Hydroxylation of Side- chains اجلانبية  ال�سال�سل  هيدروك�سلة   :5 .1 .2
 Mucke(ميكن اأن يحدث له هيدروك�ضله يف مو�ضعني خمتلفني Diazinon يف مركب الديازينون 		isopropyl
واآخرون عام1970(. قد حتدث هيدروك�ضله للحلقة العطرية يف مركبات Triarylphosphates مع بع�ص 

املركبات مثل Eto( tri-O-cresyl phosphate واآخرون عام1962(. 
	Phosphorothioates ملركبات الف��سف�روثي�ات Isomerization 2. 1. 6:عملية
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 Phosphorohalidic	وكذا اأحما�س	Orthophosphates	ملركبات Hydrolysis		2. 1. 7: التحلل املائى
acids	من خالل اإنزميات	Esterases	وفقًا ملا يلى:

	

متثيل مركب DFP مثال لهذا التفاعل )Mounter واآخرون عام 1955(  

2. 1. 8: التحلل املائى		Hydrolysis لإ�سرتات الكارب�ك�سيلك	Carboxylic estess	)اأو الأميد ملركب 
الداميث�يت Dimethoate( للمركبات الف��سف�رية الع�س�ية )Krueger واآخرون عام 1960(

فقد �ضمية امللثيون والداميثويت مثال ذلك 
 Glutathione  –  mediated dealkylation		2. 1. 9: عملية فقد الألكيل عن طريق اجلل�ثاثي�ن
)Holling worth عام 1969( وكذا عملية فقد الأريل Dearylation)Oppenoorth واآخرون عام 1972(

	 Nitrophenol moiety 2. 1. 10: اإختزال جزء

وميكن اأن تختزل م�ضتقات الباراثيون لتكون اأمينات غري �ضامة 
2. 1. 11: تك�ين م�سابهات �سامة من خالل تغريات حمدودة على ال�سل�سلة اجلانبية. وعلى �سبيل املثال	

 ,dehydrochlorination هناك ثلثة اآليات خمتلفة للتفاعل )فقد الكلور عن طريق التحلل املائى
مركبات  لثلثة  التن�ضيط  عملية  ت�ضمل   )Hydrolysis املائى  التحلل   ,Debromination الربوم  فقد 

اأ�ضلية لإنتاج الداى كلوروفو�ص Metcalf( Dichlorovos واآخرون عام1959(.  



- 158 - 158 

�ضمية املبيدات احل�ضرية

2. 2 النظم الإنزميية املخت�سة بتحلل وهدم املبيدات الف��سف�رية الع�س�ية 
Enzyme Systems Involved in the Degradation of Organophoshates	
�ضمن النظم البيوكيميائية التى تعمل على هدم املبيدات الفو�ضفورية الع�ضوية هناك جمموعتان 
الأك�ضدة  الآليات هى نظم  للهدم. وهذه  كاآليات  اأهمية كبرية  الإنزميية متثل  النظم  خمتلفتان من 

 .Hydrolytic systems والتى مت اإ�ضتعرا�ضها �ضابقاً وكذا نظم التحلل املائى Oxidative systems

بالن�ضبة للإ�ضرتيزات هناك ثلثة اأنواع رئي�ضية هى C ,B ,A. وكل من الإنزميات التى تندرج حتت 
النوع B , A تلعب دوراً هاماً يف حتلل واإنهيار املركبات الفو�ضفورية الع�ضوية. يف كبد الفاأر على �ضبيل 

املثال يوجد اأربعة اأنواع من الإنزميات م�ضئولة عن هدم املركبات الفو�ضفورية الع�ضوية وهى: 
بفعل - 1 التنبيه  يتم  حيث   Phosphorothioates وكذا   Diethylphosphates ملركبات  الهادم  ال�ضرتيز 

+O’Brien , Kojima( Ca2 عام 1968(. 

اإنزمي DFP ase والذى يتم تنبيهه بفعل كل من +Mounter(Co2+ , Mn2 واآخرون عام 1955(. - 2
اإنزمي Braid ,Main(Malathion carboxylesterase عام 1962(- 3
اإنزمي ذائب يحلل الدايكلوروفو�ص ويتميز باأن +M22 يعمل على تن�ضيطه )Casida ,Hodgson عام - 4

 .)1962
الإنزمي الأخري مطابق متاماً لرقم )2( كما اأن الإنزمي رقم )1( له علقة باإ�ضرتيز ال�ضريم وغالباً 

 .Paraoxonase ما يطلق عليه
بالإ�ضافة اإىل ذلك يبدو اأن اجللوتاثيون Glutathione–stimulated له �ضمات يف ن�ضاط التحلل املائى 
 .GSH  S- transferaseولو اأنه لي�ص من املعروف م�ضدر هذه الأن�ضطة يف هذه املرحلة هل هى من اإنزمي
GSH S- transferase هى نظم اإنزميية حيث تعمل على حتول جمموعة  ميكن القول اأن اإنزميات 
اللكيل اأو الأريل يف املادة اخلا�ضعة للتفاعل اإىل اجللوثاثيون. هناك عدد من التقارير تو�ضح اأن عملية 
الع�ضوية  الفو�ضفورية  املبيدات  جمموعة  يف  عام  تفاعل  هو  الآلية  هذه  خلل  من   O-dealkylation
)Shishido واآخرون عام1972b( وعلى العك�ص من ذلك يت�ضح اأن جمموعة O-aryl ميكن اأن تنتقل خلل 

اإنزمي  GSH-dependent enzyme الذائب. 
2. 3 متثيل البيدرين والأزودرين والف��سفاميدون وامليفنف��س وال�سي�درين 

Bidrin, Azodrin, Phosphamidon, Mevinphos and Ciodrin Metabolism

مبيدات  جميعها  وال�ضيودرين  وامليفنفو�ص  والفو�ضفاميدون  والأزودرين  البيدرين  مركبات 
 Metabolic behaviorفو�ضفورية ع�ضوية قريبة ال�ضبه من بع�ضها البع�ص. بالن�ضبة لل�ضلوك التمثيلى
هو  الأميدات  لتمثيل  الرئي�ضى  امل�ضار  والأ�ضرتات.  الأميدات  هما  رئي�ضيتني  جمموعتني  اإىل  تنق�ضم 
Oxidative N-dealkylation بالن�ضبة لنظام التفاعلت ال�ضابق الإ�ضارة اإليها مع مبيد ال�ضردان بينما 

الإ�ضرتات تتحلل مائياً لإنتاج الأحما�ص املقابلة. 
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 Corey( وفى الرتبة )عام 1965 Sun ,Hall( در�ص متثيل البيدرين يف الفئران والنباتات واحل�ضرات
عام1965( ويبدو اأن هناك ت�ضابه يف اأمناط التمثيل. ونظام N- dealkylation system هو نظام تاأك�ضدى 
ويتم تثبيطه بفعل ال�ضي�ضامك�ص. خلل 6 �ضاعات وعلى درجة حرارة اأعلى من50ºم يتم التخل�ص من 
املنتج  املعاملة(.  الكمية  من  )حواىل%35  مائياً  حمللة  منتجات  هيئة  على  للفاأر  املعامل  البيدرين 
التمثيلي الرئي�ضي من نظام التمثيل N-dealkylation هو الأزودرين )5-8% يف 6 �ضاعات- �ضكل13-4(.

الكلورين  ذرة  وجود  مع  البيدرين  ملركب  اأميد  اإيثيل  الداى  م�ضابه  هو  الفو�ضفاميدون  مركب 
Carbon-2. هناك عاملن يوؤديان اإىل الإختلف الب�ضيط يف النمط التمثيلى عن البيدرين  عند املوقع 
والأزودرين )�ضكل4-14(. العامل الأول اأن ذرة الكلورين الزائدة ميكن اأن يحدث لها حتلل مائى وفقد 
اأو  بيوكيميائى  اأو  كيميائى  تفاعل  يكون  اأن  ميكن  والذى   Hydrolyric dehalogenation للهالوچني 
Reductive dechlorination الذى يعترب تفاعل اإنزميى. العامل الثانى  اإىل فقد الكلور الإختزاىل  يرجع 
اأن مركب الفو�ضـفاميدون هو ثنائى الإيثيل Diethyl ولي�ص ثنائى امليثيل Dimethyl وقد يعمل الأميد 
يف هذه احلالة على اأن يجعل عملية Oxidative N-dealkylation اأقل �ضعوبة خا�ضة يف النظم النباتية. 

�سكل )4-13(  امل�سري التمثيلى ملركب البيدرين والأزودرين يف الثدييات واحل�سرات والنباتات

�سكل )4-14(  متثيل الف��سفاميدون يف النباتات واحلي�انات
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	   Metabolism of Parathion and Analogues2. 4 متثيل الباراثي�ن وم�سابهاته
اإ�ضتخدمت كمبيدات ح�ضرية زاد  اأن عرف اأن الباراثيون هو اأول مركبات الثيوفو�ضفات التى  منذ 
املقابل والذى يعترب  اأوك�ضون  اإهتمام العلماء حول عملية الأك�ضدة الأولية لتكوين الفو�ضفات والبارا 
املكثفـة  الدرا�ضـات  هـذه  اأدت  )�ضكل15-4(.   Anticholinergic agent للكولني  م�ضاد  حقيقى  عامل 
داخل  اأوًل  تتحول  اأن  جميـع الثيوفو�ضفاتات يجب  اأن  اإ�ضـتنتاج  اإىل   )b,1953 aعام  March  ,Metcalf(

ج�ضم الكائن احلى حتى ت�ضبح �ضامة.

�سكل )4-15(  الأن�سطة التمثيلية للباراثي�ن يف الثدييات واحل�سرات.

 Hiyamoto(  P-Oرابطة اإن�ضطار  من  ال�ضائعة  التمثيل  نواجت  تتكون  العموم  على  الثدييات  وفى 
 Diethyphosphoric Mono-and dietylphosphoric acid, وكذا مركبات  b( مثل   ,1963aواآخرون عام
 P-nitrphenol وكما هو متوقع ترتك مثل هذه الإن�ضطارات الفو�ضفاتية مركب . Phosphoric acid ,acid

والذى يتم التخل�ص منه عن طريق البول فقط. 
منذ اأن عرف اإرتفاع الأن�ضطة الإختزالية فى عامل امليكروبات مل يكن من امل�ضتغرب اأن حت�ضني الباراثيون 
متثيلية  نواجت  مع  بارااأوك�ضون  والأمينو  باراثيون  الأمينو  تكوين  اإىل  يوؤدى  املعدة  �ضائل   Bovine بوفني  فى 
اأخرى)Ahmed واآخرون عام1958(. ولو اأنه من الوا�ضح الآن وجود ن�ضاط اإنزمي Nitroreductase فى احليوانات. 
من  فى العديد  باراثيون  الأمينو  تكوين  على  بدرا�ضة مقارنة  عام )1967(   Murphy,Hitchcock من  كل  قام 
ب�ضكل  فى الأنواع  ظهور الإختلفات  يبدو  )جدول2-4(.  الأ�ضماك  اأنواع  وبع�ص  والطيور  الثديية  احليوانات 
وا�ضح. يحتاج هذا النظام اإىل NADPH فى حالة اإنزمي الذباب املنزىل )Futhermann ,Lichtenstein عام 1971(. 
بالن�ضبة لإنزميات اإن�ضطار P-O يبدو اأن هناك ثلثة نظم اإنزميية تعمل على جزىء الباراثيون 
 GSH )3( Esterase action )2( Oxidative cleavage الإنزميات امل�ضئولة عن )ب�ضكل م�ضتقل وهى )1

 .S transferase reactions
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جدول )4-2( اأن�سطة اإختزال الباراثي�ن فى متجان�س الكبد لبع�س الأن�اع

Number of animals Aminoparathion (ụmoles 
formed/100mg/30min)

Rat 6 1.256
Mouse 6 1.191
Guinea  Pig 9 0.455
Chicken 4 0.518
English sparrow 8 0.196
Bullhead 6 1.431
Sucker 3 1.364
Flounder 5 0.839
Sculpin 5 0.544
Largemouth bass 4 0.913
Sunfish 6 0.954
Bluegill 4 1.093
Alewife 4 0.850

2. 5 متثيل مركبات الديازين�ن والكل�رفينف��س والك�ماف��س 
Diazinon , Chlorfevinphos and Coumaphos Metabolism.   	
مركب الديازينون عبارة عن diethylthiophosphate. وقد وجد كل من Hogendijk ,Matsumura عام 
 .diethylthiophosphoric acid اإىل  كبرية  بدرجة  ينهار  حيث  الباراثيون  ي�ضبه  الديازينون  اأن   )1964a(
وفى الواقع وجد W.E. Robbins واآخرون عام )1957( اأن الأبقار التى تناولت الديازينون اأنتجت حم�ص 

diethylthiophosphoric كمنتج متثيلى غالب. هناك عاملن يختلفان يف الديازينون عن الباراثيون. الأول 
اأن الديازينون ميكن اأن يتاأك�ضد يف ال�ضل�ضلة اجلانبية )عك�ص فعل اإنزمي nitroreductase( والثاين اأنه قد 
 Shishido( GSH S – aryltransferase وعليه ي�ضهل فعل Pyrimidyl ميكن اأن يت�ضل بحلقـة GSH ثبت اأن
واآخرون عامb,1972a(. مت اإقرار حدوث اأن�ضطة لعملية الهيدروك�ضله على جمموعة اليزوبروبايل ملركب 
Pardue واآخرون عام )1970( وMucke واآخرون عام  من  كل  بها  قام  التى  الدرا�ضات  الديازينون من خلل 

 .)1972b( واآخرون عام Shishidoو )1970(
على اجلانب الآخر وجد Lewis عام )1969(, Yang واآخرون عام )1971( اأن النظام امل�ضئول عن 
 ,Nakatsugawa يف الذباب املنزىل. كما وجد MFO لكل من الديازينون والديازواأوك�ضون هو P-Oاإن�ضطار
ولي�ص  للباراثيون  متخ�ض�ص  وهو  وال�ضر�ضور  الفاأر  يف  النظام  هذا  نف�ص   )1967( عام   Dahm

للبارااأوك�ضون. ولو اأن Lewis عام )1969( وكذا Yang واآخرون عام )1971( اأ�ضاروا اإىل اأن الديازينون 
ن�ضب  اأن   )1972b( واآخرون عام   Shishido وجد   NADPH ووجود   GSH وفى غياب  هو املركب املف�ضل. 
بلغت  الديازينون  مبيد  مع  الفاأر  كبد  ميكرو�ضوم  حت�ضري  يف  تكونت  التى  التمثيلية  النواجت  هذه 
بالن�ضبة   4,7 ,)B( بالن�ضبة للديازواأوك�ضون  6,7,G لـ  بالن�ضبة  F وكذا %7,2  لـ  بالن�ضبة  حواىل %14,8 
 Oxidatively عملية  له  يحدث  الديازواأك�ضون  اأن   )1969( عام   Lewis اأ�ضار  وقد  )�ضكل16-4(.   A لـ 
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املركبات  العديد من  اأن هناك  املقاوم حيث  املنزىل  امليكرو�ضومى للذباب  التح�ضري  desethylated يف 
الفو�ضفورية الع�ضوية التى ميكن اأن تنهار من خلل هذه النظم.

�سكل )4-16(  الإنهيار التمثيلى للديازين�ن يف احلي�انات.  

 MFO نظام  فعل  خلل   O-desethylated عملية  حدوث   Chlorfevinphos مبيد  مع  لوحظ 
 1-hroxyethylاإىل وجود مركب و�ضطى غري ثابت وهو اأ�ضاروا  )Donninger واآخرون عام1967(. حيث 

)�ضكل17-4(.  

Chlorfevinphos	ملركب O-desethylation	سكل )4- 17(  اأك�سدة�

على العك�ص من ذلك اإت�ضح اأن مبيد Coumaphos قد اإنهار بالفعل الإ�ضرتيزى ولو اأن هذا املركب 
يحدث له اأ�ضا�ضاً عملية Arthur ,Vickery( Desethylated عام1960(. وقد وجد Krueger واآخرون عام 
Coumaphos يهاجم يف الأبقار والفئران والأغنام بفعل ال�ضرتيزات يف مو�ضعني:  )1959( اأن مبيد 

 .Diethythiophosphoric acid والثانى لتكوين Desethylate الأول حلدوث عملية
قدرة  من  تاأتى  للحيوان  اجلهازى  احل�ضرى  املبيد  اإختيارية  اأن  عام )1960(   O’Brien اإفرت�ص 
تفاعل  حدوث  اإمكانية  درا�ضــة  املهم  ومن   Hydrolytic desethylation تفاعل  اإحداث  على  الثدييات 
اإنزميية  نظم  خلل  من   Nonhydrolytic degradation من النوع   Coumaphos مبيد  باإنهيار  خا�ص 
اأخرى. من املوؤكد اأن نظام Oxidative O-dealkylation هو امل�ضـئول عن م�ضابه تفاعل الأوك�ضون كما اأن 
 Hydrolytic ل ميكن جتاهلها. هناك اأمثلة اأخرى عن اآلية تفاعل GSH S-alkyltransferase اإمكانية فعل

 .Coumaphos والتى من املمكن حدوثها مع مركب dealkylation
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2. 8  اأك�سدة املجاميع اجلانبية للثي�اإيثري ملركبات الدمييت�ن والف�رات والداى  �سلف�ت�ن
Demeton, Phorate and Disulfoton Oxidation of Thioether Side- Groups

�ضلفوتون  والدى  والفورات  الدمييتون  من  كل  ت�ضمل  التى  الكيميائية  املواد  جمموعة  تتميز 
الأول  الإكت�ضاف  مت  املقابل.  وال�ضلفون  ال�ضلفوك�ضيد  لتكون  تتاأك�ضد  والتى   R-S-R جمموعة  بوجود 
لهذه التغريات التاأك�ضدية من خلل جمموعة العلماء التى تعمل بجامعة كاليفورنيا )حمطة اأبحاث 

املوالح( وهم Metcalf واآخرون عامى)1954,1955( وكذا Fukuto واآخرون عامى )1954,1955(.

�سكل )4-18(  التخطيط العام للتمثيل التاأك�سدى ملبيدات الدمييت�ن والف�رات والداى �سلف�ت�ن

هناك نقطة هامة هى اإختلفات �ضمية ومتثيل م�ضابهى الدمييتون )م�ضابهات thiono ,thiol(. ولو اأن معدل 
متثيل الدمييتون يبدو مرتفعاً يف الثدييات يليه احل�ضرات ثم النباتات اإل اأن النمط الأ�ضا�ضى للتمثيل يبدو واحداً 
امل�ضابه  مع  املثال  �ضبيل  على   .)1963 عام   Schrader(  O اأو   S عن   Y  ,X تعرب  )�ضكل18-4(  يف  الأحوال.  جميع  يف 
اأن يتاأك�ضد من  O =Y. امل�ضابه ثيونو ميكن   ,S =X S =Y ومع امل�ضابه الثيونو تعادل  اأن  O كما   =  X الثيول تعادل 
خلل فقد الكربيت Desulfurated منتجاً الفو�ضفات املقابل والذى يتم متثيله اإىل ال�ضلفوك�ضيد وال�ضلفون ثم اإىل 
Diethylphophoric acid. وفى حالة Oxydemetonmethyl فاإن اأك�ضدة الثيواإيرث ت�ضابه التحلل املائى النهائى لتعطى 

Niessen( Dimethylphosphate واآخرون عام 1963(. 

2. 7  متثيل كل من املالثي�ن وال�سيثي�ن والداميث�يت: الإنهيار خالل التحلل املائى  واإن�سطار 
ال�سال�سل اجلانبية.  

Metabolism of Malathion, Acethion and Dimethoate: Degradation through 
Hydrolytic Cleavage of Sde- Chains	.
املائى )�ضكل4-19( حيث مت حتديد  امل�ضارات اخلا�ضة بالتحلل  اأ�ضا�ضاً خلل  اإنهيار امللثيون  يتم 
خلل  من  وذلك  احليوانات  يف  باملركب  اخلا�ضة  الكربوك�ضيلية  ال�ضرتات  يف  املائى  التحلل  اأهمية 
الدرا�ضات التى قام بها March واآخرون عام )1956b( وكذا Wells واآخرون عام )1958(. حيث لوحظ 
تكوين Malathion mono-and dicarboxylic acids كنتيجة لتح�ضني امللثيون مع الأنظمة احليوانية 
وقد لحظ Rowlands عامى )1964,1965( تكوين اأحما�ص Malathion carboxylic acids يف النباتات. 
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 .pH سكل )4-19(  امل�سري التمثيلى  ملبيد املالثي�ن – اإختالف امل�سار وفقًا لدرجة�
النظم  بع�ص  خلل  Carboxylesterase من  لإنزمي  القوى  الفعل  اأن  عام )1960(   O›Brien اأ�ضار 
على  التجارب  بع�ص  خلل  من  ذلك  تاأكد  وقد  امللثيون.  اإختيارية  يف�ضر  اأن  ميكن  احليوانية 
بالأفراد  Carboxylesterase مقارنة  ن�ضاط عاىل لإنزمي  املقاومة للملثيون والتى تظهر  احل�ضرات 
احل�ضا�ضة من نف�ص النوع )Brown,Matsumuraعامى1961, 1963(. دائماً تكون املقاومة جتاه امللثيون 
متخ�ض�ضة ومتتد فقط اإىل اإنزميات Carboxylesterases الأخرى. وجميع هذه الإنزميات من النوع 
B-type )وهى اإنزمي Aliesterase( كما متكن Braid ,Main عام )1962( من تنقية هذا الإنزمي ودرا�ضة 
خ�ضائ�ضه. من املثري ملحظة وجود بع�ص الإختلفات يف الأن�ضجة والأنواع التى اأمكن احل�ضول منها 
املائى  التحلل  يتم من خللها  الطرق التى  Carboxylesterases. ويو�ضح جدول )3-4(  اإنزميات  على 

�ضواء عند املوقع األفا اأو بيتا.   
S-ethylacetate بجزىء  Acethion مت�ضابه حيث ت�ضتبدل  التحليل يف حالة مبيد  اأن منط  يبدو 
كما  ب�ضهولة  يتحلل   Acethion مبيد  اأن  وجد  ال�ضدد  هذا  وفى  امللثيون.  يف   S-diethylysuccinate
وجد كل من O’Brien واآخرون عام )1958(, Krueger واآخرون عام )1960( يف الثدييات واحل�ضرات اأن 

Acethion (Carboxylic) acid هو الناجت التمثيلى ال�ضائع. 

جدول )4-3( ن�سبة الألفا والبيتامالثي�ن لتك�ين حم�س وحيد فى بع�س اأن�اع احلي�انات

Enzyme sources Ratio x:B
Pure horse liver aliesterase 0.1
Rat liver microsomesb 0.07
Beef liver acetone powder 2.5
Pig pancreas acetone powder 1.0
Pig kidney acetone powder 1.0
Pig liver esterases (partially puritied) 2.0
Housetly, whole-tly homogenate 3.5-5.0
Tribolium castanewn, resistant whole-beetle homogenate 1.6
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 Carboxylic ester ملجموعة  املائى  التحلل  اأن   )1960( عام   O’Brien اإفرت�ص  امللثيون  يف  وكما 
ميكن اأن يكون اأحد اأ�ضباب الإختيارية للأنواع الثديية.  

Metabolism of Carbamate Insecticides   3- متثيل املبيدات احل�سرية الكارباماتية
	General Pattern  3. 1 النمط العام

ومن  الكارباماتية.  احل�ضرية  املبيدات  متثيل  عن  املمتازة  املرجعية  املقالت  من  العديد  تتوفر 
اأمثلتها ما قام به كل من Casida عامى )1963,1970(, Darough عام )1970(, Kuhr عام )1970( وكذا 

Schiagbaur ,Schlagbaur عام )b ,1972a( وكذا Knaak عام )1971(. 

من اأهم خ�ضائ�ص و�ضمات الكاربامات هى اأن�ضطة التحلل التاأك�ضدى خلل نظم MFO وال�ضبب يف 
ذلك غري وا�ضح متاماً. اأحد التف�ضريات املمكنة هى الطبيعة الكيميائية لإ�ضرتات الكاربامات. وتعترب 
نواجت التحلل املائى مثل Phenols ,Naphthols اأقل قطبية من املركبات الأ�ضلية. هذه الروؤية العامة تتفق 
مع الإعتقاد العام باأن متثيل املواد الغريبة يف احليوانات تعمل على اأن تكون هذه املركبات اأكرث قطبية 
العطرية  املركبات  �ضيادة  وا�ضح هو  اآخر  �ضبب  اإخراجها)R.T. Williams عام1959(. هناك  حتى ميكن 
خلل  من   Apolar القطبية  غري  املواد  هذه  مع  للتعامل  معدة  احليوانية  الأنظمة  واأن  املجموعة  يف 
الأك�ضدة وعليه فاإن حتلل احللقات العطرية يعترب اأمراً م�ضتحيًل. اأي�ضاً هناك اإعتبار هام وهو اأنه خلل 
 Poorly electrophilic ت�ضميم اإ�ضرتات الكاربامات ميكن اإ�ضتخدام جماميع �ضعيفة املحبة للإلكرتونات
.N-methy or dimethylcarbamic acids مثل اإ�ضتبدال الفينولت والنافثولت( لتقرتن مع( moieties

وفى املقابل فاإن جميع املبيدات الفو�ضفورية الع�ضوية تعترب مركبات قوية يف حبها للإلكرتونات وعليه 
تبدى ح�ضا�ضية طبيعية لهجوم التحلل املائى O’Brien( Hydrolytic attack عام 1967(.على �ضبيل املثال 
حيث اأن البارااأوك�ضون مبيد ح�ضرى عطرى فاإن جزء P-nitrophenol له قدرة الإ�ضتبدال من خلل حبه 

للإلكرتونات وعليه يبدى ح�ضا�ضية للتفاعلت الإنزميية واللاإنزميية اخلا�ضة بالتحلل املائى. 
ت�ضبب اأن�ضطة التمثيل التاأك�ضدية ملركبات الكاربامات جمموعة من التغريات التى ميكن اأن توؤثر 
على خ�ضائ�ص ال�ضمية والأثر الباقى لهذه املواد. وعموماً فاإن معظم التغريات التاأك�ضدية ل ميكن 
النظر اإليها على اأ�ضا�ص عمليات فقد ال�ضمية Detoxification اأو التن�ضيط Activation. قد تكون �ضمية 
املركبات الأ�ضلية ولكنها ل تكون غري �ضامة كلية.  اأقل من  اأو  اأكرث  تاأك�ضدها  التى مت  املركبات  هذه 
يو�ضح اجلدول رقم )4-4( قائمة بالنواجت التمثيلية املعروفة عن Casida ,Oonnithan عام )1958(. 
وعموماً فاإن ال�ضوؤال اخلا�ص بالتن�ضيط مقابل فقد ال�ضمية ميكن التاأكد منه من خلل الثبات ومدى 
اإنزمي  تثبيط  على  القدرة  اإىل  بالإ�ضافة  احليوانى  النظام  يف  متثيلى  ناجت  كل  ظهور  وتكرار  توفر 

الكولني اإ�ضرتيز خارج ج�ضم الكائن احلى.
وفى هذا الإطار فاإن قدرة تفاعلت الإرتباط لهذه النواجت التمثيلية ت�ضبح فائقة الأهمية. وفى 
الثانى  النوع  ويعترب  للكاربامات  التمثيلية  النواجت  فى  غالباً  الإرتباط حتدث  تفاعلت  فاإن  الواقع 
الأهمية  من  الثالثة  املرتبة  فى  املائى  التحلل  تفاعلت  وتاأتى  التفاعلت.  هذه  فى  اأهمية  الأكرث 
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بالن�ضبة ملبيدات الكاربامات. ولو اأن النقطة التى يجب الإ�ضارة اإليها هى اأن هذين التفاعلني يندرجان 
حتت عمليات فقد ال�ضمية. 

Oxidative Metabolism of Carbamates  3. 2 التمثيل التاأك�سدى للكاربامات
 Ring ميكن اأن تنق�ضم التفاعلت التاأك�ضدية اإىل جمموعتان. املجموعة الأوىل هى هيدروك�ضله احللقة
hydroxylation واأحياناً اأك�ضدة متقدمة اإىل الكيتونات . املجموعة الثانية ت�ضمل اأك�ضدة احللقة اجلانبية. 
اأ�ضار اإىل هيدروك�ضلة احللقة كل من Dorough واآخرون عام )1963( وكذا Casida ,Dorough عام )1964( 
 ,4-hydroxy Casida عام )1966( بتعريف كل من   ,Leeling ملركب الكارباريل. كما قام بعد ذلك كل من 
dihydro dihydroxyl carbaryl ,S-hydroxy -5.6 وعليه فاإن املواقع4,5 على احللقة تعترب ح�ضا�ضة لعملية 
فاإن بع�ص الأو�ضاع  اأي�ضاً  اأن تكون الأو�ضاع 5,6 ح�ضا�ضة لعملية الإيبوك�ضدة  الهيدروك�ضله ومن املحتمل 
على حلقات البنزين تظهر ح�ضا�ضية لعملية الهيدروك�ضله ويعتمد ذلك على طبيعة ال�ضتبدالت الأخرى 
للحلقة. يف حالة مبيد Propoxur حتدث الهيدروك�ضله عند املوقع 5 ومع مركب UC-10854 حتدث عند 

املوقعCaside,Donnithan(4 عامى1966, 1968(. 
جدول )4-4( الن�اجت التمثيلية ال�سامة املعروفة فى املبيدات احل�سرية الكارباماتية
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موقع  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن  العطرية  غري  احللقات  مع  للحلقة  هيدروك�ضله  حتدث  قد 
الهيدروك�ضله يف مركب Carbofuran يحدث عند املوقع Metcalf( 3 واآخرون عام 1968(.

للحلقة  ال�ضتبدلت  بع�ص  اأوًل  اأ�ضكال.  عدة  يف  اجلانبية  لل�ضل�ضل  اأك�ضدة  حتدث  اأن  ميكن 
الإليفاتية ميكن اأن يحدث لها عملية هيدروك�ضله. جماميع امليثيل ميكن اأن ت�ضبح هيدروك�ضى ميثيل 
)مثل مركب Meobal عن Miyamoto عام1970( وميكن اأن تتحول Isopropyl moieties اإىل جماميع 

hydroxyisopropyl group-1 )مثل مركب HRS – 1422 عن Casida,Oonnithan عام 1968(.  

 N-demthylation وهى  الكارباماتية  احل�ضرية  للمبيدات  التاأك�ضدى  الهجوم  من  اأخر  نوع  هناك 
 N-alkyl جمموعة  متلك  املبيدات  هذه  اأن  طاملا  الكاربامات  ملبيدات  الأهمية  يف  غاية  العملية  هذه 
فاإن  اإ�ضتعرا�ضه �ضابقاً  Zectran (. وكما مت  N-alkyl ) مثل مبيد  اأكرث من جمموعة  وبع�ضها ميلك 
 R= CH3 or H for( حتدث من خلل تفاعلت مرحلية N-dealkylation التاأك�ضد ملجموعة  عملية 

 : )Cabamates

يف حالة مبيد الزكرتان مت التاأكد من حدوث كل النوعني من التفاعل )Casida,Oonnithan عام 
1968( على النحو التاىل
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 )2(Carbamyl التحلل املائى ملجموعة )وعموماً ميكن القول اأن هناك م�ضاران للتحلل املائى هما: )1
الكارباماتية من  للمبيدات احل�ضرية  املائى  التحلل  �ضهولة  لل�ضل�ضلة اجلانبية. تعتمد  املائى  التحلل 
بني  الإختلفات  على  ما  حد  واإىل  نف�ضه  للمبيد  الكيميائية  الطبيعة  على  الإنزميية  النظم  خلل 

الأنواع والأن�ضجة. 
هناك اإعتقاد عام يف �ضيادة تفاعلت الأك�ضدة بالن�ضبة لتمثيل الكاربامات وذلك ب�ضبب )1( اأنها تنتج 
العديد من نواجت التمثيل املختلفة )2( النتائج املتح�ضل عليها خارج اجل�ضم خا�ضة مع ميكرو�ضومات 
الكبد وNADPH ل ميكن اإغفالها )3( غالباً ما تكون نواجت التمثيل امل�ضتخل�ضة باملذيب فقط هى التى 
اإليها يف التقارير بينما كل نواجت التحلل املائى ومواد الإرتباط تبقى يف الأو�ضاط املائية.  مت الإ�ضارة 
وفى التحليل النهائى فاإن كل النظامني يعتربان غاية فى الأهمية, حيث يتم م�ضاعدة التحلل املائى 
اأى نظام حتى نتفادى احل�ضول على  اإغفال  من خلل الأك�ضدة الأولية للجزىء. وعموماً ل ميكن 

اإ�ضتنتاجات م�ضللة.
Carbary Metabolism   3. 3 متثيل الكارباريل

تو�ضح الدرا�ضات املبكرة عن متثيل الكارباريل اأن منتج التحلل املائى naphthol-1 هو الناجت التمثيلى 
ال�ضائع  التمثيلى  الناجت  اأن   )1959( عام   Augstinsson,Casida من  كل  وجد  املثال  �ضبيل  على  ال�ضائع. 
للكارباريل املح�ضن مع بلزما 15 نوع خمتلف من احليوانات هو naphthol-1. كما وجد Carpenter واآخرون 
اأن الفاأر يقوم بتمثيل الكارباريل كما يعمل على التخل�ص من 31% من الكمية الأ�ضلية مع  عام )1961( 
الرباز وذلك فى �ضورة مرتبطات naphthol-1. كما قام كل من Hoskins,Eldefrawi عام )1961( مبعاملة 

ال�ضر�ضور الأملانى ووجد naphthol-1 فى مادة الإخراج مع حواىل6 مواد متثيل خلل24 �ضاعة. 
اإكت�ضاف  Casida عام )1964( من   ,Dorough Dorough واآخرون عام )1963( وكذا  متكن كل من 
تكون منتجات الهيدروك�ضله املختلفة نتيجة حت�ضني الكارباريل فى النظام امليكرو�ضومى لكبد الفاأر. 
هيدروك�ضله  من  منتج   2 وعدد   1-naphthol–N- hydroxymethyl carbamateعلى التعرف  اأمكن  كما 
naphthol-1 مع  dihydroxydihydro, وكذا  hydroxyl and 5-hyroxycarbaryl -4 مع م�ضابه  احللقة 
بع�ص نواجت التمثيل الأخرى التى مل يتم تعريفها. كما متكن كل من Casida ,Leeling عام )1966( من 
تعريف dihydroxydihydrocarbaryl-5.6 وكذا dihydroxydihydro-5.6 باإ�ضتخدام نف�ص التح�ضريات 
متثيلها  يتم  الكارباماتية  احل�ضرية  املبيدات  اأن  تو�ضح  اأولية  دللة  هناك  احلقيقة  وفى  الإنزميية. 

ب�ضكل �ضائع من خلل نظم التاأك�ضد وعلى �ضبيل املثال MFO فى النباتات واحليوانات )�ضكل20-4(.
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�سكل )4-20(  متثيل الكارباريل فى احلي�انات والنباتات. 
Substituted Phenyl carbamate    3. 4 اإ�ستبدالت الفنيل كاربامات

 Hydrolysis املائى  التحلل  عمليتى  خلل   Propoxur الربوبوك�ضر  ملبيد  متثيل  يحدث  اأن  ميكن 
تخ�ض�ص  على  كبري  اإىل حد  تعتمد  النظم  ن�ضاط هذه  ن�ضبة  اأن  ويبدو   .Hydroxylation والهيدروك�ضله 
التح�ضري  مع  الربوبك�ضر  مبيد  بتح�ضني   )1968( عام   Casida  ,Oonnithan من  كل  قام  الأنواع. 
 ,  5,hydroxypropoxur التمثيل  نواجت  وجود  ولوحظ   NADPH وجود  فى  الفاأر  لكبد  امليكرو�ضومى 
 1-phenyl,2-isopropoxyphenol من  كل  وكذا  الأك�ضدة(  نواجت  كلهما   (  N-hydroxymethyl propoxr
hydroxymethylcarbamate -2- )كلهما نواجت التحلل املائى(. وفى الذباب املنزىل يتم متثيل املجموعة 
الربوبوكـ�ضـر  من  اإنطلقهـا  بعـد  )1967( وذلك  عام  واآخـرون   Metcalf اإليه  اأ�ضــار  ملا  تبعاـً    isopropoxy
 Shrivastava 14. ولو اأنC2 14 ويف اآخر الأمر اإىلC-labeled propoxur-2-isopropxy-1.3 حيث تتحول اإىل
واآخرون عام )1969 وجدوا اأن النمط التمثيلى ملركب الربوبوك�ضر يف الذباب املنزىل ي�ضابه ما هو موجود 
يف كبد الفاأر حيث لوحظ وجود نف�ص نواجت التمثيل. وتبعاً لهذه الدرا�ضات تلعب عمليات التحلل املائى 

دوراً حمدوداً للغاية. وقد وجد اأن املنتج التمثيلى ال�ضائع هو hydroxypropoxur-5 )�ضكل21-4(.

�سكل )4-21( اأماكن الهج�م التاأك�سدى على بع�س اإ�ستبدلت الفنيل ميثيل كاربامات.  اخلط�ط  الغامقة ال�سميكة ت��سح 
التفاعالت الق�ية بينما اخلط�ط البي�ساء متثل التفاعالت ال��سطية واخلط�ط الرقيقة متثل التفاعالت ال�سعيفة. 
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 Phenyl ميكن القول اأن هناك نوعني من التفاعلت ميكن اأن تهاجم احللقة التى عليها اإ�ضتبدال لـ
ال�ضهولة  ويبدو  والأك�ضدة.  ال�ضرتيزات  اإنزميات  خلل  املائى  التحلل   : وهما   methylcarbamates
الن�ضبية لعملية الهيدروك�ضله على النحو التاىل: اأك�ضده الثيواإثري, N-dealkylation يليها هيدروك�ضله 
ال�ضل�ضل اجلانبية ملجموعه الألكيل )خا�ضة عند الكربون الذى يلى احللقة( ثم هيدروك�ضله احللقة 

.Carbamyl N-methyl للمركبات غري ال�ضتبدالية للمجاميع الأخرى ثم هيدروك�ضله جمموعه
3. 5- املبيدات احل�سرية الأوك�سيمية: متثيل اللديكارب 

Oxime Insecticide Aldicarb Metabolism
مبيد الألديكارب اأو التميك هو عباره عن مبيد ح�ضرى اأوك�ضيمى. ويختلف م�ضريه التمثيلى عن 
املبيدات احل�ضرية الكارباماتيه وذلك ب�ضبب اإمتلكـه رابطـه فائقـة القـدرة على التحـلل املائى. وحيث 
يلعب  اأن  املمكن  من  ال�ضلفوك�ضيد.  م�ضابه  اإىل  اأك�ضدته  املتوقع  من  فاإنه  الثيواإيثري  حتت  يندرج  اأنه 
التحلل املائى الذى يلى تفاعل الأك�ضدة الدور الهام الثانى فى النظم الثديية )Knaak واآخرون عام 
1966 وكذا Andrawes واآخرون عام1967(. وبدرجة اأقل فاإن الأك�ضدة اإىل ال�ضلفون بعد ذلك ت�ضبح اأمراً 
ممكناً. وفى جميع الأحوال فاإن النواجت التى مت حتليلها مائياً )Oximes( ت�ضبح عبارة عن م�ضابهات 
Propionaldehyde والتى تتاأك�ضـد بعد ذلك اإىل اأحما�ص. وقد وجد Ivie , Dorough  عام )1986( اأنه 
بينما اجلزء الأكرب من نواجت متثيل الألديكارب ميكن التخل�ص منها فى بول الأبقار املدرة للنب )%83 
 Nitrile فى24 �ضاعة( اإل اأن هناك جزء �ضغري يوجد فى اللنب. وقد وجد هوؤلء العلماء جزئني من
بالإ�ضافة اإىل ال�ضلفوك�ضيدات وال�ضلفونات ملبيد الألديكارب وكذا اأوك�ضيماته )�ضكل4-22(. وقد وجد 
اإليها  الإ�ضارة  ال�ضابق  التمثيل  نواجت  القطن مع غريها من  نباتات  Nitrile فى  التمثيل  نواجت  نف�ص 
)Bartley واآخرون عام1970(. هناك اإختلف اآخر فى منط التمثيل لهذا النبات وهو اأن نواجت التمثيل 

الرئي�ضية عبارة عن الكحول واجللوك�ضيد اخلا�ص به. 
Metcalf واآخرون اإختلف متثيلى اآخر فى الذباب املنزىل وهو عدم حدوث تفاعل التحلل  وجد 
منه  التخل�ص  يتم  والذي  �ضلفون  الألديكارب  هو  للأك�ضدة  النهائى  التمثيل  ناجت  اأن  كما  املائى. 

واإخراجه. 

�سكل )4- 22(  متثيل الألديكارب ب�ا�سطة الثدييات واحل�سرات والنباتات. 
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4- متثيل املبيدات احل�سرية ذات الأ�س�ل النباتية وغريها  
Metabolism of Botanical and Other Insecticide 

املبيدات احل�ضرية ذات الأ�ضول الطبيعية النباتية هى جمموعة من املركبات التى ل ترتبط مع 
بع�ضها من حيث الرتكيب الكيميائى. وعليه �ضوف يتم مناق�ضة متثيل كل جمموعة منفردة 

Nicotine Metabolism  4. 1 متثيل النيك�تني

املادة الأ�ضا�ضية يف تدخني التبغ وعليه مت درا�ضة متثيله يف الإن�ضان واحليوان.  يعترب النيكوتني 
متثيلى  كمنتج   Cotinine مركب  وجود  لوحظ  عام1969(   Turner( املختربة  احليوانات  جميع  وفى 
�ضائع. حتى يف نباتات اخلردل اخل�ضراء Mustard greens لوحظ وجود مادة Continine كمنتج متثيلى 
هيدروك�ضيلى  منتج  خلل  من  يتم   Cotinine الكوتينني  تكوين  م�ضار  اأن  يبدو  للنيكوتني.  رئي�ضى 
Hucker واآخرون عام )1959( ميكرو�ضومات كبد الأرنب  اإ�ضتخدم   .2-hydroxynicotine و�ضطى وهو 
يتحول  حيث   Cotinine اإىل  اإ�ضافة   2-hydroxynicotine التمثيل  نواجت  تكون  واأت�ضح   NADPH مع 
داخل  اإليه  التو�ضل  ما مت  النتائج مع  تاأكيد هذه  ومع   .Desmethyl cotinine اإىل  ذلك  بعد  الأخري 
اإحتمال حلدوث  اإخت�ضاره يف �ضكل)4-23(. هناك  النيكوتني ميكن  العام لتمثيل  اجل�ضم فاإن النمط 
N-demethylation يف املرحلة الأوىل من التحلل لإنتاج مركب N-desmethyl –nicotine ثم بعدذلك 
N-deamethylcotinine. هذا امل�ضار ميكن اأن يكون حمدوداً وعليه فاإن تراكم Cotinine هو ال�ضائد فى 

جميع الكائنات.

�سكل )4-23(  متثيل النيك�تني يف احلي�انات . مركب Cotinine ه� املركب الرئي�سى اأي�سًا يف احل�سرات. 

من املهم الإ�ضارة اإىل وجود نظام اإرتباط قوى Pyridyl N-methylation يف الإن�ضان والكلب وقد 
لوحظ عدم وجوده يف احل�ضرات. هذا املركب Isomethonium قطبى وميكن التخل�ص منه يف البول. 

القدرة  له   Hamster الهام�ضرت  حيوان  اأن  اإىل  الإ�ضارة  املهم  من  البيوكيميائية  املقارنات  خلل 
حواىل �ضتة مرات قدره الفاأر لإنتاج مركب Continine من Harke( Nicotine واآخرون عام 1970(. 
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Rotenone  Metabolism  4. 2 متثيل الروتين�ن
مت درا�ضة متثيل الروتينون من خلل جمموعة Yamamoto(Casida واآخرون عام 1969(. حتدث 

مواقع عملية الهيدروك�ضله كما يلى: 

ميكن متييز كل من II , I  Rotenolones من خلل عملية الهيدروك�ضله املبا�ضرة 

وفى اأى من احلالتني فاإن املركبات الثلثة Rotenolone II ,Rotenolone I ,Rotenone حتدث لها 
عملية هيدروك�ضله عند املوقع -´8 اأو املوقعني - ´6 , -´7 كما يلى 

هناك مماثلت قطبية اأخرى مل يتم تو�ضيفها. بع�ص هذه املماثلت يبدو اأن �ضميتها على 
الفئران تعادل �ضمية الروتينون. 

Pyrethrin and Allethrin  Metabolism  4. 3 متثيل البريثرين والليرثين
قام كل من Kearns ,Chang عام )1964( بدرا�ضة متثيل البريثرين يف الذباب املنزىل ولوحظ اأن التحلل 
مركبات  ملجموعة  املوؤثر  التن�ضيطى  للفعل  ونظراً  ال�ضائدة.  الهدم  اآلية  هو  لي�ص  الإ�ضرت  لإرتباط  املائى 

enedioxyphenyl ميكن الإ�ضتباه يف اأن متثيل البريثرينات يتم ب�ضكل كبري خلل عمليات الأك�ضدة. 

وجد Casida,Yamamoto عام )1966( اأن مركب 14C-allethrin قد حتول اإىل13 منتج متثيلى يف 
املماثلت  لكل من هذه   .NADPH2 بـ  تقويته  والذي مت  املنزىل  الذباب  لبطن  املتجان�ص  امل�ضتخل�ص 
جمموعة اإ�ضرت �ضـليمة وقد وجد اأن املنتج ال�ضائع حام�ضى الأ�ضا�ص. كما وجد اأي�ضاً اأن ناجت التمثيل 

 .O-demethyl - allethrin II 14 هوC-allethrinال�ضائع ملركب
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 10 اإىل   NADPH2 نظام  وجود  يف  املنزىل  الذباب  بطن  يف  اجل�ضم  خارج   14C-pyrethrein يتحول 
نواجت متثيل على الأقل وتختلف نواجت التمثيل ال�ضائعة عن ما هو موجود فى 14C-allethrin. ومن 
يتم  والذي   14C- pyrethrinملركب �ضائع  متثيلى  منتج  يظهر   Saponification الت�ضنب  عملية  خلل 
مع  التفاعل  خلل  ومن   Chrysanthemum dicarboxlic acid مركب  مع  بالكروماتوجرافى  ف�ضله 

 .Pyrethrin II يتم ف�ضله كروماتوجرافيا مع Diazomethane

نواجت التمثيل ال�ضائعة ملركبى Phthalthrin ,Dimethrin تعطى من خلل عملية الت�ضنب مركب 
 ,Dimethrin ,Pyrethrin I ويقرتح من هذه امللحظات اأن كل من .Chrysanthemum dicarboxlic acid
Phthalthrin يتم متثيلها خارج اجل�ضم من خلل النظم الإنزميية اخلا�ضة بالأك�ضدة اإىل م�ضابهات 

 .Allethrin جمموعة امليثيل ملركب
ملركبات   Isobutenyl بـ  اخلا�ص  اجلزء  يف   1-methyl ملجموعة  ن�ضبياً  ال�ضهلة  الأك�ضدة  تت�ضابه 
 ,Citral مثل  الثدييات  يف  الرتبينات  متثيل  م�ضارات  من  معروف  هو  ما  مع  البريوثريدات 

R.T. Williams(Geranic acid ,Geranical ,Dihydromyrcene عام 1959(. 

اأو�ضحت الدرا�ضات الأولية التى قام بها كل من Casida , Yamamoto اأن مركب Allethrin يتحول 
اأي�ضاً فى جزء منه داخل اجل�ضم اإىل O-desmethylallethrin . يت�ضمن هذا التفاعل فقد ال�ضمية حيث 
اأن الليرثين اأكرب حواىل30 مرة فى ال�ضمية عن O-desmethylallethrin II عند حقن هذه املركبات 

فى الذباب املنزىل.
Yamamoto واآخرون عام )1969( يف الذباب املنزىل وكذا  Casida,Yamamoto عام )1968( وكذا  اأ�ضار 
التمثيلى  الناجت  البريوثريدات.  اإىل م�ضري متثيل مركبات  الفئران  واآخرون عام )1971( يف   Yamamoto
نواجت  متلك  احلالت  جميع  وفى   .  Pyrethrin II ملركب  بالن�ضبة  نف�ضه  هو   Pyrethrin I ملركب  الرئي�ضى 
التمثيل جمموعة كربوك�ضيل على جمموعة Isobutenyl يف اجلزء احلام�ضى وقد مت تعريف اأربعة نواجت 

متثيل لها وهى على النحو التاىل:-
-CH2-CH=CHOH-CH2-OH (cis), -CH2CHOH-CH=CHCH2OH (trans),

-CH2-CH=CH-CH2 (CH2OH) O-conjugate (cis), and – CH2-CH=

CH-CH=CH2 for their alcohol side-chains. Similarly, allethrin metabolites

were found to be diacid esters of alcohols containing-CH2CHOH-CH2

OH, -CHOH-CH=CH2, and –CH2-CH=CH2 as their side-chains,

One metabolite had both end methyl groups of the isobutenyl oxidized to 

COOH and CH2OH with the unchanged –CH2-CH=CH2 side-chain.

Metabolism of Synthetic Pyrethroids 4. 4 متثيل البريوثريدات  املخلقة
Pe تت�ضمن هذه املجموعة من الكيميائيات جمموعة من املبيدات احل�ضرية املخلقة الهامة مثل
Decamethrin=(Deltamethrin,Fenvalerate,Cypermethrin,rmethrin( وهى نتاج اأكرث من خم�ضون 
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عاماً من الأبحاث املكثفة لتح�ضني اخل�ضائ�ص الإبادية والثبات للبريثرينات ذات امل�ضادر الطبيعية. 
وال�ضكر دائماً يف درا�ضات متثيل البريوثريدات لبد اأن يوجه اإىل جمموعة Casida بجامعة كاليفورينا. 
وكما مت و�ضفه �ضابقاً عن متثيل البريثرينات فاإن املنتجات الطبيعية ذات خ�ضائ�ص ذاتية من حيث 
عدم الثبات وقد تاأكد ذلك من خلل الثبات املحدود لهذه املركبات يف ج�ضم احليوان ويرجع ال�ضبب 
البريوثريدية احلديثة  املركبات  التاأك�ضدى. تتمتع جميع  اإىل ح�ضا�ضيتها للهجوم  الرئي�ضى يف ذلك 
مبا يلى )1( جمموعـة كحول ثابتة حيث ت�ضتبدل ال�ضل�ضلة اجلانبية للألكني Alkene بال�ضتبدالت 
الثابتة على اجلانب احلام�ضى والتى تتحور بوا�ضطة  Dimethylvinyl غري  العطرية )2( جمموعة 
اأى من الإ�ضتبدالت العطرية )مثل Fenvalerate كما اأ�ضار Ohkawa واآخرون عام 1979( اأو بوا�ضطة 
ذرات الهالوچني  )Permethrin ,Deltamethrin(. النتيجة النهائية ملثل هذه التقوية من خلل التحلل 
املائى عن طريق الأك�ضدة ت�ضبح عامًل هاماً يف هذا ال�ضدد. يتاأكد النق�ص يف الأهمية الن�ضبية للتحلل 
Methylene dioxyphenyl مثل  اأن مركبات  اإىل  عن طريق الأك�ضدة من خلل الفر�ضية التى ت�ضري 
البربونيل بيوتك�ضيد وال�ضي�ضامك�ص والتى تعترب من�ضطات جيدة للبريثرينات ل ميكن اأن تكون فعالة 

بدرجة كافية مع البريوثريدات. 
عامل  اأنها  يفرت�ص  )حيث  ال�ضرتيزات  لهجوم  الن�ضبية  الأهمية  فاإن  ال�ضيربمرثين  حالة  يف 
 trans- cypermethrin تاأك�ضدى( تعترب اأكرث اأهمية عن ما هو قائم بالن�ضبة للبريثرين , بالن�ضبة لـ
ت�ضل الن�ضبة من 93,2% اإىل 17% وفى حالة Cis-permethrin ت�ضل الن�ضبة من41,5% اإىل 37,6% مع 
نظام اجلرذان. وفى حالة Deltamethrin )التى لها فقط م�ضابه Cis( فاإن الن�ضبة تبلغ 28,3% اإىل%41. 
وحيث اأن نظام اجلرذان يظهر ن�ضبة تاأك�ضد عالية فاإن الأرقام ال�ضابقة تو�ضح اأن التمثيل عن طريق 

ال�ضرتيزات لهذه البريوثريدات هو على الأقل يعادل النظام التاأك�ضدى.
بالن�ضبة للتمثيل التاأك�ضدى فاإن اأهمية كل من مواقع phenyl ,Cis- methyl ,trans -´4 ل تتغري. 
الأهمية  اأن تفاعل الهيدروك�ضله عند املوقع اخلام�ص يندرج حتت  يحدث تغري مثري للإهتمام حيث 
الرابعة لتفاعل الأك�ضـدة يف هذين املركبني ملجموعة البريوثريدات. قد يرجع ال�ضبب يف هذا التغري 
اإىل وجود جمموعة اللفا Cyano. ونف�ص احلال يف حالة الفئران )Ruzo واآخرون عام 1978( ولكن قد 

 .5-hydroxylation 6 بالإ�ضافة اإىل-hydroxylation تنتج كمية �ضغرية من
ميكن اإي�ضاح الأ�ضا�ص العام لنمط متثيل البريوثريدات كما فى Permethrin )�ضكل4-24(. وميكن 
 Casida,Shono واآخرون عام1979وكذا   Shono(التحلل اإي�ضاح وجود نوعية متداخلة من قوى  اأي�ضاً 
النظم احليوية.  الكيميائية للم�ضابه وكذا  للطبيعة  القوى وفقاً  عام 1978(. يتم حتديد ن�ضب هذه 
Cis- ال�ضرتاتى عن  للهجوم  اأكرث ح�ضا�ضية  ال�ضكل  يبدو من  كما   trans–permethrin اأن  العام  الإجتاه 

 trans-permethrinويبدو هذا امليل وا�ضحاً يف الفئران حيث متثل منتجات ال�ضرتيزات ملركب permethrin
Cis- حواىل89,3% بينما متثل نواجت التمثيل بفعل اإنزميات الأك�ضدة 9,3%. بلغت القيم املقابلة يف حالة

permethrin حواىل 6%, 20.7% على الرتتيب . 
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�سكل )4-24(  اإنحالل  trans- permethrin يف احلي�انات . ترتيب الن�ساط  التمثيلى التاأك�سدى ه� على النح� 
 . املنزىل  الذباب  يف    a> d> c الفئران،  يف   d = a> b وكذا  اجلرذان  يف     b>a >d = c التاىل 
اخلط�ط البي�ساء متثل الفعل ال�سرتيزى وال�س�داء متثل تفاعالت الأك�سدة ) Shono واآخرون 

عام 1979(.  

وفى حالة اجلرذان ت�ضل هذه الأرقام اإىل91% مقابل83,3 وكذا 9,1% مقابل 74,3% على الرتتيب 
ثلثة  هناك  اأن  يبدو  الإعتبار  يف  الأك�ضدة  اأخذ  وعند  الأك�ضدة.  لنظم  الن�ضبية  الأهمية  يو�ضح  مما 
 4´- position املوقع  للجانب احلام�ضى,   trans- and Cis- methyl groups اأماكن ح�ضا�ضة �ضائعة هى 
ما حتتل  دائماً  نوع لآخر ولكنها  التفاعلت من  تواجد منتجات هذه  ن�ضب  phenyl. تختلف  حللقة 
تفاعل حمدود  يعترب   2´-position املوقع  عند  الهيدروك�ضله  اأن عملية  ولو  للمواقع الثلثة.  القمة 
للغاية اإل اأنه من املثري الإ�ضارة اإىل اأن ذلك يحدث فقط يف حالة Cis -permethrin. وقد يكون متثيل 

م�ضتقات phenothrin له علقة بتمثيل البريثرين.
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الف�سل اخلام�س
الدرا�سات الت�ك�سيك�ل�جية فى احل�سرات 

TOXICOLOGICAL STUDIES IN INSECTS

اأوًل: نفاذية املبيدات احل�سرية خالل جليد احل�سرات
PENETRATION OF INSECTICIDES THROUGH THE INSECT CUTICLE

يتكون �ضطح اجل�ضم فى احل�ضرات من جدار �ضلب يعرف بالكيوتيكل Cuticle. ويبدو من الوهلة 
الأوىل اأن هذا احلاجز يوؤثر ب�ضكل رئي�ضي على دخول املبيدات احل�ضرية. ولكن هناك �ضببان رئي�ضيان 

لزيادة م�ضتوى ح�ضا�ضية احل�ضرات لدخول املبيدات عن طريق اجلليد مقارنة بالثدييات هما:- 
كرب ال�ضطح املعر�ص للمبيد فى احل�ضرات بالن�ضبة للحجم وذلك مقارنة بالثدييات - 1
وعليه - 2  )Lipophilic للدهون  املحب  )اأى   Hydrophobic للماء  الكاره  النوع  من  احل�ضرات  جليد 

ميكن اأن يقاوم اجلفاف Desication والغرق Drowning. ومن اجلدير بالذكر اأن معظم املبيدات 
احل�ضرات.  تنفذ عرب جليد  اأن  ال�ضهل  فاإنها من  وعليه   Apolar احلديثة غري قطبية  احل�ضرية 
وفى املقابل فاإن جلد الثدييات مقاوم ن�ضبياً لدخول املبيدات احل�ضرية. وكنتيجة لذلك فاإنه من 
املعروف اأن ال�ضمية احلادة الفمية Acute oral toxicity للمبيد احل�ضري اأعلى كثرياً فى الثدييات 
يف  مت�ضاوية  تقريباً  تكون  الفمية  اأو  بامللم�ضة  ال�ضمية  اأن  جند  بينما  بامللم�ضة  ال�ضمية  عن 
احل�ضرات. وعليه فاإن النفاذية خلل اجلليد يف احل�ضرات هي يف الغالب الطريق اأو امل�ضار الرئي�ضي 
للمبيد وفى بع�ص احلالت ميكن اأن تدخل املبيدات احل�ضرية عن طريق الفم واجلهاز التنف�ضي 

وغريه من نقاط ال�ضعف مثل قرن الإ�ضت�ضعار والعني والر�ضغ.
 Morphology of the Insect Cuticle   1- م�رف�ل�جيا جليد احل�سرات

يبلغ �ضمك جليد احل�ضرات من 60-70 ميكرون ويتكون من طبقة فوق اجلليد Epicuticle واجلليد اخلارجي
Exocuticle واجلليد الداخليEndocuticle )�ضكل5-1(. ويوجد اأ�ضفل اجلليد طبقة الب�ضرة Epidermis والغ�ضاء 
القاعدي Basal membrane. يفرز اجلليد بوا�ضطة خليا هيبودرمية Hypodermal ويبدو فى البداية ذا لون 
رطب. يف معظم احل�ضرات ي�ضبح اجلليد �ضلب وغامق فى فرتة زمنية وجيزة. هذه  مرن–  طرى–  فاحت– 
 .Quinones الربوتني بوا�ضطة الكينونات Tanning وهى نتيجة دبغ Sclerotization العملية يطلق عليها الت�ضلب
يطلق على الطبقة املت�ضلبة طبقة اجلليد اخلارجي والباقي اجلليد الداخلي. كما يطلق على كل من اجلليد 

 .Procuticle اخلارجي والداخلي اجلليد الأوىل
لنفاذ  بالن�ضبة  الأهمية  يف  غاية  تعترب   Epicuticle اجلليد  فوق  طبقة  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
املبيد احل�ضري. وتتكون طبقة فوق اجلليد من طبقة رقيقة من الربوتني املدبوغ م�ضبع على �ضطحه 
 )blattidsمثل ال�ضرا�ضري( Grease اخلارجي بالليبيدات اأو ال�ضمع. وقد يرقد فوقها طبقة من ال�ضحم



- 194 - 194 

�ضمية املبيدات احل�ضرية

اأو طبقة �ضميكة من ال�ضمع Wax )مثل احل�ضرات الق�ضرية Coccids( اأو طبقة رقيقة من مادة ال�ضمنت 
 Cuticuline باقي طبقة فوق اجلليد املوجود خلف طبقة ال�ضمع يطلق عليها الكيوتيكيولني   .Cement

�ضمكها  ويبلغ  �ضلبة  ق�ضرة  تكون  بحيث  البلمرة  عديدة  بفينولت  خملوط  بروتني  عن  عبارة  وهى 
طبقات  من  الباقي  تذيب  )التي  القوية  للأحما�ص  مقاومة  اجلليد  فوق  طبقة  ميكرون.   3 حوايل 
اجلليد(. وهى غري منفذة للماء Impermeable to water ولكنها تذوب بوا�ضطة القواعد )القلويات( 
القوية وتنفذ بوا�ضطة املذيبات الدهنية مثل الأ�ضيتون والكلوروفورم. وظيفة طبقة فوق اجلليد هي 

منع مرور املحتوى املائي خارج اجل�ضم عرب اجلليد وبالتايل يحمى احل�ضرة من اجلفاف. 

�سكل )5-1( قطاع فى جليد ح�سرة من�ذجى

ميثل املاء70% من طبقة اجلليد الداخلي ويحتوى على بللورات من الكيتني مرتبة بالتوازي مع �ضطح 
اجلليد ولكنها ذات دوران كامل مع ال�ضطح ومغمور يف املادة اخلللية الـ Arthopodin )بروتني قابل 
للذوبان يف املاء(. اجلليد اخلارجي الذي يت�ضلب لونه غامق- �ضلب- جاف- غري مرن وهو غري قابل 
للذوبان يف املاء. ويفرز اجلليد يف معظم احل�ضرات بوا�ضطة قنوات ثقبية Pore canals لت�ضل اإىل �ضطح 
اجلليد من خليا Hypodermal. وهى عموماً ترقد عند طبقة فوق اجلليد ولو اأنه يف بع�ص احل�ضرات 
)مثل ال�ضر�ضور الأمريكي( متتد عرب طبقة فوق اجلليد. ويخرج من كل خلية هيبودرمية ما يزيد 
اأو   Sparse اأنه فى بع�ص احل�ضرات تكون غري كثيفة  عن300 قناة ثقبية )ال�ضر�ضور الأمريكي( ولو 

غري موجودة باجلليد )يرقات البعو�ص(. 
توجد الغدد اجلليدية Dermal glands يف جليد العديد من احل�ضرات وهى تفرز ال�ضمع اأو ال�ضحم 
اأو مواد الرائحة ) مثل حر�ضفية الأجنحة(. يف العديد من احل�ضرات مثل  )مثل غمدية الأجنحة( 
التي حتتوى على تكوين مت�ضلب مثل الذباب ونحل الع�ضل والدبابري يزود اجلليد ب�ضعريات ح�ضية
لت�ضمح  رقيقة  دائماً  دائرية �ضغرية وهى  اأغ�ضية  ال�ضعريات احل�ضية يف  وتنغمد هذه   .Hair sensilla

باحلركة احلرة لل�ضعرية احل�ضية.
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 Insect Cuticle as Membrane   2- كي�تيكل احل�سرات كغ�ساء
اأى  حجم  تبلغ  التي  املاء  قطرة  ملنع جفاف اجل�ضم. تتبخر  مكون بدرجة عالية  كيوتيكل احل�ضرات 
البخر طريق  املاء عن  لفقد  مقاومة عالية  بدرجة  لي�ص فقط  دقائق. يتميز الكيوتيكل  ح�ضرة يف عدة 
Evaporation ولكن اأي�ضاً بقوة اإمت�ضا�ص اأو ت�ضرب املاء Absorb water. وفى هذا ال�ضدد لوحظ اأن قطرات 
اأن  Lees عامي )1946,1947(  الهوائية. كما وجد  على اأرجل ال�ضر�ضور تظهر يف الق�ضبات  املاء املوجودة 
العديد من اأنواع القراد ميكن اأن تاأخذ املاء من الهواء طاملا اأنه بعيد عن الت�ضبع ويتم الدخول خلل 
الكيوتيكل �ضد م�ضتوى تركيزAgainst the Concentration gradient املاء ولو اأن �ضرعة النفاذ بطيئة 

نوعاً. 
احل�ضرية  املبيدات  دخول  اأي�ضاً  اخلارج  من  املاء  نفاذ  تقاوم  التى  وال�ضمع  ال�ضمنت  طبقتي  تقاوم 
اإىل حد معني ولكن ميكن اإ�ضراع الدخول ب�ضكل كبري بعد كحت Abrasion اأو اإزالة هذه الطبقات. ومن 
الوا�ضح اأن وجود مذيبات ال�ضمع ت�ضهل مرور املواد ال�ضامة اإىل احل�ضرات. باإعتبار اأن هناك عاملني 

هامني يوؤثرا على معدل نفاذ اأى مادة خلل كيوتيكل احل�ضرات وهما:-
طبيعة الكيوتيكل كغ�ضاء- 1
طبيعة املادة خا�ضة من حيث القطبية Polarity. دعنا نفرت�ص اأن كيوتيكل احل�ضرة هو غ�ضاء رقيق - 2

متماثل ويتم اإنت�ضار املادة خلله. فاإن معدل الإنت�ضار يف الو�ضط املتجان�ص على درجة حرارة و�ضغط 
ما ميثل باملعادلة التالية :

اأبعاد   3 z وهى عبارة عن   ,  y  ,  xالإنت�ضار و a ميثل  و  املادة  c ميثل تركيز  و  الزمن  t ميثل  حيث 
حمورية. الإنت�ضار خلل الكيوتيكل ميكن متثيله كم�ضكلة وحيدة البعد كما يلي:- 

 d2c/ dx2 هي �ضرعة الإنت�ضار مع الأخذ فى الإعتبار التغري فى الرتكيز ومتثل قيم dc/dt حيث اأن
التغري يف معدل الرتكيز �ضد الكثافة × للغ�ضاء. والآن دعنا نفرت�ص اأن الرتكيز الأ�ضلي عايل جداً 
وثابت وعليه فاإن معدل التغري فى م�ضتوى الرتكيز ميكن حتديده بوا�ضطة املادة يف خلية الإنت�ضار 

)خارج الغ�ضاء( وبالتايل ميكن اأن تكتب املعادلة كما يلي 

خلية  يف  النهائي  الرتكيز  هو   C1 الإنت�ضار,  خلية  فئ  املعامل  الأ�ضلي  الرتكيز  هو   Co اأن  حيث 
الإنت�ضار )داخل الغ�ضاء(, K هو ثابت)Danielli ,Davison عام 1952(. اإذا اأخذ يف الإعتبار تقدير ثابت 

الإنت�ضار Diffusivity constant كوظيفة مل�ضاحة وحجم خلية الإنت�ضار ميكن كتابة املعادلة كما يلي: 
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A هي م�ضاحة الثابت بني املادة والغ�ضاء وباإعادة  V هو حجم خلية الإنت�ضار,  P هي ثابت النفاذية,  حيث 
ترتيب املعادلة رقم )4( ميكن احل�ضول على الكمية احلقيقية التي تنفذ وميكن التعبري عنها كمايلي:- 

وتبعاً للمعادلة رقم )8( فاإن معدل النفاذية يجب اأن يرتبط برتكيز املادة املعاملة وكذا دليل لزمن 
النفاذية اأو تبعاً للمعادلة رقم )6( فاإن لوغاريتم الن�ضبة املئوية ملتبقي املادة خارج الغ�ضاء يرتبط �ضلباً 
Matsumura عام )1963( بقيا�ص معدل النفاذية عند املعاملة القمية  بالزمن. وفى هذا ال�ضدد قام 
للملثيون امل�ضع خلل احللقة ال�ضدرية الأوىل لل�ضر�ضور ووجد اأن معدل النفاذية عند الرتكيزات 
فاإن  العالية  الرتكيزات  عند  اأنه  حيث  ال�ضابقة  للقوانني  وفقاً  املتوقعة  القيمة  عن  يزيد  املنخف�ضة 

ال�ضكل ياأخذ الإجتاه املفلطح )�ضكل2-5(.

�سكل )5-2( نفاذية واإمت�سا�س املالثي�ن بالن�سبة للرتكيز املعامل قميًا يف ال�سر�س�ر الأمريكي
 Cuticle barriers  	3- ح�اجز اجلليد

لها  لي�ص  املعدية  فال�ضموم  الطبيعية  خوا�ضه  احل�ضرة  ج�ضم  داخل  النفاذ  يف  املبيد  و�ضع  يحدد 
القدرة الكافية على الذوبان يف الدهون حتى تنجح كمبيد بامللم�ضة كما اأن درجة تطايرها منخف�ضة 
فاإن معظم املبيدات احل�ضرية التي تنجح كمبيدات بامللم�ضة لها  بحيث ل ت�ضلح كمدخن. وعموماً 
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القدرة على الذوبان يف الدهون. ويت�ضلح اجلليد مبجموعة من املوانع اأو احلواجز تقف يف طريق املبيد 
وتعيق تقدمه ويعمل املبيد على ك�ضب املعركة ل�ضاحله بالتغلب عليها وميكن ترتيب هذه احلواجز على 

النحو التايل:-
 Hairs    3. 1- ال�سعر

كلما زادت كثافة ال�ضعر على �ضطح ج�ضم احل�ضرة كلما زادت مقاومة احل�ضرة لنفاذ املبيد. 
 Wax    3. 2- ال�سمع

تفرز بع�ص احل�ضرات مثل املن طبقة �ضميكة من ال�ضمع تعمل كدرع واقي من نفاذ املحاليل املائية وحتتاج هذه 
احل�ضرات ملحاليل ذات درجة ذوبان عالية يف الزيوت وذات درجة بخر منخف�ضة حتى ميكن مكافحتها 

بنجاح. 
 Epicuticle   3. 3- طبقة ف�ق اجلليد

اأول حاجز حقيقي يف طريق املبيد ورغم �ضغر �ضمكها اإل اأنها تعمل على اإ�ضتبعاد املاء واملواد املحبة 
له بينما ت�ضمح مبرور املواد املحبة للدهون – وهناك علقة طردية بني درجة ذوبان املبيد يف الدهون 
القابلية  ذات  املركبات  دخول  منع  على  الطبقة  هذه  تعمل  كما  بامللم�ضة.  كمبيد  �ضميته  وم�ضتوى 
احل�ضري  املبيد  نفاذ  �ضرعة  فاإن  وعليه  التحلل.  �ضعيفة  املواد  مبرور  ت�ضمح  بينما  للتحلل  العالية 
داخل هذه الطبقة اإمنا يحكمه تركيبه الكيماوي. واإزالة طبقة فوق اجلليد توؤدى اإىل توقف القدرة 

الإختيارية لهذه الطبقة. 
 Exocuticle   3. 4- طبقة اجلليد اخلارجى

وقد  الطبقة.  هذه  �ضمك  بزيادة  للمبيد  احل�ضرة  مقاومة  درجة  تزداد  احلقيقية  احلواجز  ثاين 
لوحظ اأن احل�ضرات ذات طبقة ال�ضكلريوتني ال�ضميكة )احل�ضرات الكاملة للخناف�ص( تظهر مقاومة 

اأعلى للمبيدات امللم�ضة مقارنة بغري املقواه بطبقة الإ�ضكلريوتني مثل املن والريقات الأ�ضطوانية. 
 Exocuticle 3. 5- طبقة اجلليد الداخلى 

ميثل اأ�ضمك احلواجز واأكرثها مرونة, وهى تعمل على حماية طبقة الب�ضرة – وكلما اأزداد �ضمك 
هذه الطبقة طالت املدة التي يحتاجها املبيد لإحداث تاأثريه. ويرجع اإرتفاع درجة مقاومة الريقات 
ال�ضطوانية للمبيدات مع تقدم العمر اإىل زيادة �ضمك اجلليد. ويرى البع�ص اأنه متى و�ضل املبيد اإىل 

هذه الطبقة فاإن املعركة تكون ل�ضاحله. 
* نقاط ال�سعف التي ت�سمح بدخ�ل املبيد خالل اجلليد 

 Vulnerable points of entry through cuticle  

خلل  الكيماوي  املبيد  ودخول  بتخلل  ت�ضمح  كمنافذ  تعمل  احل�ضرات  يف  كثرية  �ضعف  نقاط  هناك 
مناطق  وت�ضمل  وال�ضدر.  الراأ�ص  منطقتي  يف  يرتكز  واأهمها  الأخرى  املناطق  من  اأكرث  اجلليدب�ضهولة 
ال�ضعف ما يلي:اأجزاء الفم- قرون الإ�ضت�ضعار- الأجنحة- الأرجل- الغ�ضاء بني العقلي- ال�ضعريات احل�ضية- 

قنوات الغدد اجلليدية- القنوات الثقبية.
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املعاملة على مقدم اجل�ضم مقارنة مبوؤخر  للمبيد عند  ال�ضطوانية  الريقات  ت�ضتجيب  وعموماً 
اجل�ضم كما اأن معاملة ال�ضطح الظهري اأكرث ح�ضا�ضية من البلورا وال�ضطح البطنى )لقربه من احلبل 

الع�ضبي البطنى( اأكرث ح�ضا�ضية من ال�ضطح الظهري. 
 Factors Influencing the Rate of Penetration     4- الع�امل التى ت�ؤثر على معدل النفاذية

 Chemical Nature of Insecticides     4. 1- طبيعة املبيدات احل�سرية الكيميائية
هناك عامل اآخر يوؤثر على معدل النفاذية وهو قطبية Polarity املركب نف�ضه . وعموماً يجب اأن 
يوؤخذ يف الإعتبار اأن معدل النفاذية يرتبط مبا�ضرة مب�ضتوى وقدرة املركب على الذوبان فى الدهون 
على  الوا�ضح  املثال   .Apolar قطبية  غري  للكيوتيكل  اخلارجية  الطبقات  اأن  حيث   Liposolubility
العلقة بني درجة ال�ضمية وم�ضتوى حتلل مركب )DNOC( Dinitro-O-cresol يبدو فى �ضكل )3-5(. 
DNOC مقاوم للتحلل فى الو�ضط احلام�ضى )pH2( وبالتايل يظهر م�ضتوى عايل  اأن مركب  حيث 
من ال�ضمية حتت الظروف احلام�ضية. بينما يبدو املركب عدمي ال�ضمية حتت الظروف املتعادلة حيث 
يزداد معدل حتلله واإنهياره. وعموماً فعند م�ضتوى حمو�ضة pH2 ميوت جميع بي�ص الإف�ضتيا املختربة 
 pH5 DNOC. واأقل من  يتحلل50% من   pH5 pH5 ل يتاأثر بي�ص الإف�ضتيا. وعند حمو�ضة  بينما عند 

ي�ضبح املركب غري قطبى وبالتاىل يتمتع ب�ضفات ال�ضمية لإرتفاع معدل نفاذيته.

�سكل )5-3( العالقة بني ال�سمية باملالم�سة وحتلل مركب DNOC. اخلط  املنقط ميثل قيا�س التحلل 
Photometrically واخلط غري املتقطع ميثل ن�سبة م�ت بي�س الإف�ستيا )Dierick عام 1943(. 

للتحلل  قابل  يكون غري  بينما  احلام�ضى  الو�ضط  )وي�ضبح قطبي( يف  يتحلل  النيكوتني  مركب 
)غري قطبي( يف الو�ضط القاعدي وعليه ي�ضبح اأكرث �ضمية يف املحاليل القاعدية. ولو اأنه اأت�ضح اأن 
جزيء النيكوتني والنيكوتني املتاأين يحدثا �ضلل ثم املوت يف ال�ضر�ضور الأمريكي مبعدلت مت�ضاوية 
عند احلقن داخل �ضائل اجل�ضم مما يو�ضح اأن الإختلفات فى ال�ضمية ميكن تقديرها مبعدل النفاذية 

داخل الكيوتيكل. 
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حملول  يف  ر�ضاً  بامللم�ضة  املعامل  اللكلويدى   Anabasine الناب�ضني  مركب  اأن  اإىل  الإ�ضارة  مت 
قلوي له �ضمية على املن مرتني قدر املوجود فى حملول حام�ضي لكربيتات الناب�ضني. 

ومن اخلطورة الإعتقاد باأن ال�ضمية تعتمد فقط على معدل النفاذية. حيث اأن �ضمية املبيدات احل�ضرية 
قد تعتمد اأي�ضاً على عوامل اأخرى مثل م�ضار الإنتقال اإىل اجلهاز الع�ضبي املركزي– امل�ضافة اإىل الهدف 
للمركبات  بالن�ضبة  النفاذية  يزداد معدل  الع�ضبي حيث  الغلف  املبيد عرب  الع�ضبي(– نفاذية  )اجلهاز 

القابلة للذوبان يف الدهون. 
باإ�ضتخدام طرق التتبع الإ�ضعاعي Radiotracer techniques اإخترب O´Brien ,Olson عام )1963( 
الأوىل  ال�ضدرية  احللقة  خلل  الكرتوليتى  ومركبني  ح�ضرية  مبيدات  لأربعة  النفاذية  معدل 
لل�ضر�ضور الأمريكي وا�ضتخل�ضا اأن النفاذية Permeability ترتبط مبا�ضرة بالقطبية )جدول1-5(. 
مبعنى اآخر اأن املركبات القطبية تنفذ اأ�ضرع من املركبات الأقل قطبية )Lipophilic( . هذا الإ�ضتنتاج 

يختلف متاماً عن النظرية املقبولة لنفاذية املبيدات احل�ضرية. 
جدول )5-1( ن�سف وقت اإختفاء املحاليل من ال�سطح ومعامل التجزىء

Compound Half-time 
(min)

Partition 
coefficient 

olive oil/ H2O
K2HPO4 9 -
H3PO4 16 0.1
Dimethoate 27 0.34
Paraoxon 55 4.06
Dieldrin 320 64.0
DDT 1584 316.0

وقد اأو�ضح O´Brien ,Olson اأن ال�ضبب فى زيادة النفاذية مع القطبية هي اأنه مع طريقة املعاملة 
من  يتمكن  ل  فاإنه  وعليه  الكيوتيكل  فى  الدهنى  اجلزء  اإىل  تدخل  عموماً  املذابة  املادة  فاإن  القمية 
بنفاذ  ت�ضمح  اأن  املذابة يجب  املادة  فاإن  بالدهون. ولهذا  اأى مواد خملوطة  اأو  الدهون  بنفاذ  ال�ضماح 
املادة القطبية ن�ضبياً مثل الربوكيوتيكل ) يتكون من الكيتني والربوتني عايل القطبية(. واأي�ضاً متيل 
املركبات عالية عدم القطبية اإىل البقاء يف طبقة ال�ضمع بفوق اجلليد. وبو�ضوح فاإن طريقة النفاذية 
تعتمد لي�ص فقط على طبيعة املركب اإمنا اأي�ضاً على الطريقة التي يتم بها وجود املركب على �ضطح 

الكيوتيكل. 
 Effects of Cuticular Components  	4. 2- تاأثري تك�ين الكي�تيكل

يرجع معدل النفاذية بوا�ضطة املحاليل املذابة فى كيوتيكل م�ضتاأ�ضل Excised cuticle باملاء على 
كل اجلانبني اإىل درجة ذوبان املاء يف هذه املحاليل. ولو اأن ذلك قد يكون حقيقياً يف احلالة اخلا�ضة 
التي يكون فيها الكيوتيكل م�ضبع باملاء ويكون مرتبط يف املاء الذي يحتوى على الإلكرتوليتات اإل اأن 
ذلك ل ميثل اإجتاه عام لطريقة النفاذية يف معظم اأنواع املبيدات احل�ضرية والتي تعامل دائما قمياً 
اأو بامللم�ضة على �ضطح الكيوتيكل حيث ميثل نظام املبيد احل�ضري مع ال�ضمع املوجود فى طبقة فوق 
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اجلليد مكون خارجي بينما يكون نظام املبيد احل�ضري مع �ضائل اجل�ضم هو املكون الداخلي. حينما يتم 
اإلتقاط املبيد احل�ضري بوا�ضطة ليبيد الكيوتيكل فاإنه ينت�ضر تدريجياً من نقطة امللم�ضة حتى ي�ضل 
Partitioning properties اخلا�ضـة باملركب فى مقابل  اإىل الإتزان الذي يحكمـه خ�ضائ�ص الإحتجـاز 
مكونات اأن�ضجة اجل�ضم واأي�ضا بوا�ضطة تركيز املبيد احل�ضري الأوىل. وعليه فاإن مكونات الكيوتيكل 

تلعب دوراً هاماً فى هذا الإجتاه. 
املبيد  نفاذية  �ضوف يزيد من معدل  الليبيدات  فاإن وجود  القطبية  للمبيدات احل�ضرية  بالن�ضبة 
 Apolar Lipophilic للدهون  املحبة  القطبية  غري  احل�ضرية  للمبيدات  وبالن�ضبة  املوجود  احل�ضري 

ميكن توقع العك�ص ) Gerolt عام 1969(.
اللتقاط  معدل  على  توؤثر  التي  الوحيدة  املواد  لي�ضت  الكيوتيكل  ليبدات  فاإن  الأخر  اجلانب  وعلى 
حتديد  يف  هام  عامل  يعترب  الكيتني  وجود  اأن  اأت�ضح  املثال  �ضبيل  على  احل�ضرية.  للمبيدات  والنفاذية 
هذا  اأن  حيث  الأرجل  مف�ضليات  من  وغريها  احل�ضرات  بوا�ضطة   DDT ملركب  ال�ضهل  الإلتقاط  م�ضتوى 

املركب له قدرة توافق عالية مع الكيتني. 
يف  هامة  اأدواراً  تلعب  رئي�ضية  عوامل  ثلثة  الأقل  على  هناك  اأن  اإ�ضتخل�ص  ميكن  النهاية  فى 

حتديد الكمية احلقيقية من املبيد احل�ضري التي تنفذ عرب جدار اجل�ضم فى احل�ضرات وهى: 
 1- القدرة على الذوبان يف الدهون )اأو القطبية(

 2- التوافق مع مكونات الكيوتيكل غري الليبيدات )مثل الربوتني والكيتني(

 3- الذوبان فى الهليموليمف.  

العامل  اإ�ضطلح  املبيد احل�ضري فاإنه من املهم حتديد  الكاملة لإلتقاط ونفاذية  وباعتبار ال�ضورة 
اجل�ضم. على  تدخل  التي  احل�ضري  للمبيد  احلقيقية  الكمية  يف  يتحكم  والذي   Limiting factor املحدد 
�ضبيل املثال يف حاله متبقيات ر�ص املبيد احل�ضري فاإن درجة الذوبان يف الدهون ت�ضبح ذات اأهمية ق�ضوى 
نظراً لأن اللتقاط الأوىل )املبدئى( بوا�ضطة احل�ضرات هو العامل املحدد. وفر�ضياً عندما يوجد املبيد 
احل�ضري على احل�ضرة )الر�ص املبا�ضر اأو املعاملة القمية( فاإن درجة الذوبان فى الهيموليمف )حملول 
مائي( ت�ضبح هامه نظراً لأن هذا العامل يحدد معدل وكمية النفاذ خلل طبقة الدهون فى الكيوتيكل 
 Olson ,)1957( عام Treherne اإىل �ضائل اجل�ضم املائي. اأو�ضحت النتائج املتح�ضل عليها بوا�ضطة كل من
وO’Brien عام )1963( هذه اخلا�ضية. الإمت�ضا�ص خلل مكونات الكيوتيكل قد يلعب دوراً و�ضيطاً كعامل 
الكيوتيكل قد يعمل كمخزن  املبيد احل�ضري يف  فاإن  الوقت  الأوىل للمبيد وفى نف�ص  ي�ضاعد على اللتقاط 

Reservoir وكو�ضيط Mediator بني الليبيد والطبقات املائية فى الكيوتيكل.   

 Effect of Carriers and Solvents				5-  تاأثري امل�اد احلامله واملذيبات
 Oils   5. 1- الزي�ت

اإ�ضافة الزيت اإىل حت�ضريات اأو جتهيزات املبيدات احل�ضرية غالباً ما تزيد من م�ضتوى ال�ضمية. 
وقد وجد Tattersfield واآخرون عام )1947( اأن مبيد DDT يف حملول البنزين تزداد م�ضتوى �ضميته 
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درجة  الروتينون  اإىل  الزيت  اإ�ضافة  تزيد   .Macrosiphum املائي �ضد ح�ضرة  املعلق  اأ�ضعاف   6-4 من 
�ضميته بو�ضوح. وفى العديد من احلالت فاإن املحاليل الزيتية ملبيد Chlordane تكون �ضامة للح�ضرات 

التي ل تتاأثر ن�ضبياً بوا�ضطة م�ضاحيق اأو معلقات هذا املبيد. 
املذيبات الزيتية امل�ضتخدمة كمواد حاملة للمبيدات احل�ضرية تعترب غري قطبية ن�ضبياً كما اأنها 
ل تذوب يف املاء ول تتحلل وتفتقر اإىل جماميع ن�ضطة. املبيدات احل�ضرية املحبة للدهون تذوب يف 
هذه املركبات. وجد اأن الكريو�ضني )اأو الكلوروفورم( يعمل على اإزالة املكونات الليبيديه من الرتكيب 

املرتبط بالربوتني فى تكوين ليبوبروتني الكيوتيكل.
معاملة الكيوتيكل مع مواد حاملة غري قطبية )املذيبات( ت�ضمح للمركبات القطبية بالنفاذ وعليه 

ي�ضاعد الكريو�ضني فى نفاذ الكحولت والكيتونات والأحما�ص الدهنية والأمينات والفينولت
تقوم الزيوت كمواد حاملة مبا يلي:

 1-  تزيد من فر�ضة املبيد يف الإرتباط ب�ضطح ج�ضم احل�ضرة )املركب غري القطبي يف املذيب يرتبط باملادة 

الع�ضوية(. 
 2- تعمل على تك�ضري ال�ضمع يف طبقة اجلليد باإذابته.

 3- حتدث خلل فى نظام اإرتباط الربوتني داخل الكيوتيكل

وعموماً كلما زاد املحتوى الزيتي كلما زاد م�ضتوى �ضمية املبيد احل�ضري. 
يف  للذوبان  القابلة  وغري  البللورية  احل�ضرية  املبيدات  اأن  اإىل  ت�ضري  الهامة  النظريات  من  واحد 
الظاهرة  عام )1952( هذه   Fisher فعاله عندما حتقن فى فراغ ج�ضم احل�ضرة. لحظ تكون غري  املاء 
هذه   )1969( عام   Gerolt اأكد  كما  احل�ضرة.  ج�ضم  داخل   DDT بللورات  باإ�ضتخدام  املنزيل  الذباب  يف 
فراغ  يف  بالديلدرين  امل�ضبع  الرت�ضيح  ورق  اأو  الديلدرين  ببللورات  باملعاملة  املنزيل  الذباب  يف  الظاهرة 
البطن. اأو�ضحت النتائج وجود ثلثة من املبيدات الف�ضفورية الع�ضوية احل�ضرية وهى الدايكلوروفو�ص 
والكلورفيفنوفو�ص وامليثيل باراثيون مل تكن �ضامة بنف�ص امل�ضـتوى عند معاملتها داخلياً على ورق تر�ضـيح 
دون اإ�ضتخدام املذيب مقارنة باملعاملة القمية اخلارجية باإ�ضتخدام الأ�ضيتون. وعليه فاإن درجة الذوبان 
املذيبات  بع�ص  مب�ضاعدة  اأحياناً  الكيوتيكل  ليبيدات  فى  املاء  يف  تذوب  ل  التي  احل�ضرية  املبيدات  لهذه 
التي قام  اأي�ضاً من خلل الدرا�ضة  تبدو خطوة هامة جدا فى م�ضتوى نفاذيتها. هذه امللحظة دعمت 
بها Forgas ,Benezet عام )1972b( حيث اأت�ضح اأن التخل�ص من ليبيدات الكيوتيكل تقلل بدرجة كبرية 
من معدل نفاذية امللثيون. وعليه فاإن املبيدات احل�ضرية الذائبة فى ليبيدات الكيوتيكل اأو ال�ضيتون قد 
تنت�ضر يف اجل�ضم ب�ضهولة. وعموماً فاإن كمية ال�ضيتون لها اأهمية ق�ضوى يف تقدير فاعلية الديلدرين 
املحقون يف الذباب املنزيل حيث تنخف�ص درجة ال�ضمية بدرجة كبرية عندما ينخف�ص حجم ال�ضيتون 

امل�ضتخدم من ,3 اإىل ,03 ميكروليرت.  
على اجلانب الآخر هناك تاأكيد على اأن املعاملة اخلارجية الزائدة لزيت غري قطبي لها تاأثريات 
وهذا   )1969 عام   Gerolt( الدهون  فى  للذوبان  املحبة  احل�ضرية  املبيدات  مع  خا�ضة  النفاذ  على  حمددة 
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اأ�ضار  املثال  �ضبيل  على  املنخف�ضة.  الغليان  نقطة  ذات  القطبية  احلاملة  الزيوت  اأو  املذيبات  تاأثريات  عك�ص 
Wigglesworth عام )1942( اأن فعل البريثرينات ميكن اإ�ضراعه باإ�ضافة الزيوت اخلفيفة )ذات نقطة الغليان 

املنخف�ضة( اإىل امل�ضتح�ضرات )جدول5-2( بينما الزيوت النباتية لها تاأثري معاك�ص. من املحتمل اأن الزيوت 
غري القطبية ذات نقطة الغليان املرتفعة والزيوت النباتية يعملن كمخزن للمبيدات احل�ضرية غري القطبية 
ومن ثم ت�ضبب اإبطاء حقيقي ملعدل النت�ضار من الكيوتيكل اإىل باقي الأن�ضجة. وميكن توقع تاأثريات معاك�ضة 
بالن�ضبة للمبيدات احل�ضرية القطبية. وقد اأ�ضار Gardiner , Ahmed عام )1967( اأن امللثيون املخفف يف زيت 

معدين اأكرث �ضمية من امللثيون املركز املعامل قمياً على اجلراد ال�ضحراوي.
  

جدول )5-2( معدل نفاذية البريثرينات مع خماليط من بع�س الزي�ت احلاملة فى  بقة الرودني�س

Oil Boiling point  (C) Time to paralysis

White spirit 150-200 2 hr

Odorless distillate 200-200 4 hr

Fraction, high b.p. 260-360 6 hr

Fraction, high b.p. 320 6-28 hr

Olive, castor, or sesame oil - 1½-3 days

From Wigglesworth (1942)

 Detergents				5. 2- امل�اد النا�سرة
تعمل املواد النا�ضرة على تكوين كوبري Bridge بني املواد املحبة للدهون واملواد القابلة للذوبان يف 
املاء ومن ثم تزيد من نفاذية املبيدات احل�ضرية. وجد Korda ,Richards عام)1948( اأن املواد النا�ضرة 
طبقات  يف  اأي�ضاً  ولكن  اجلليد  فوق  منطقة  الليبويد  طبقة  يف  فقط  لي�ص  خلل  اإحداث  على  تعمل 

الربوتني فى اجلليد الداخلي. واخل�ضائ�ص التي جتعل من هذه املواد اأكرث تاأثرياً هي كما يلي: -
 1- درجة كافية من ذوبان الليبيدات ت�ضمح بنفاذ واإ�ضتحلب ال�ضمع يف طبقة فوق اجلليد

 2- درجة ذوبان كافية يف املاء

 3- القدرة على النفاذ يف طبقة ال�ضمنت اخلارجي يف فوق اجلليد 
 Dusts				 5. 3-  امل�ساحيق

النظر  وجهة  من  فاعلية  لها  زال  وما  قدمية  و�ضيلة  امل�ضاحيق  باإ�ضتخدام  احل�ضرات  مكافحة 
الألومينا  وم�ضحوق  والكال�ضيوم  املغن�ضيوم  وكربونات  اأوك�ضيدات  و  الن�ضط  فالفحم  التطبيقية. 
جميعها لها فاعلية ل ميكن جتاهلها فى مكافحة بع�ص اأنواع الآفات احل�ضرية. تت�ضمن طريقة فعل 
هذه امل�ضاحيق �ضحب ماء ودهون اجل�ضم من احل�ضرة اإىل اخلارج )اجلفاف من خلل ك�ضط اأو كحت 
�ضطح الكيوتيكل(. املواد الهيجرو�ضكوبية مثل الفحم الن�ضط متت�ص الرطوبة مبا�ضرة اإىل جزئيات 
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امل�ضحوق. وفى حالة املواد غري الهيجرو�ضكوبية )البريوفيليت واللومينا( يتمزق اجلليد مما ي�ضمح 
على  فعالة  غري  امل�ضاحيق  فاإن  وعموماً  املحيط.  اخلارجي  الهواء  اإىل  الداخل  من  الرطوبة  بفقد 

م�ضتوى رطوبة ن�ضبية 100% وتزداد فاعليتها مع زيادة اجلفاف فى اجلو املحيط. 
وجد Beament عام )1945( اأن امل�ضاحيق اخلاملة ميكن اأن تبلمر الطبقات اخلارجية لل�ضمع اأو 
ال�ضحم على �ضطح طبقة فوق اجلليد. كما متت�ص ال�ضليكا الليبيدات مما يحدث خلل يف طبقة ال�ضمع. 
كما لحظ Forgash ,Benezet عام )1972b ( اإنخفا�ص الليبيدات بوا�ضطة م�ضحوق الفلور�ضيل دون 
ذلك  بعد  املعاملة  عند  ب�ضدة  النفاذية  م�ضتوى  اإنخفا�ص  اإىل  يوؤدى  مما  املنزيل  الذباب  فى  الك�ضط 
فى  زيادة  الآخر  اجلانب  على  للكيوتيكل  اجلائر  امليكانيكي  الك�ضط  ي�ضبب  الأ�ضيتون.  بامللثيون مع 
النفاذية لنف�ص املركب يف ال�ضر�ضور الأمريكي )Matsumura عام 1963(. الطبقات الداخلية ملنطقة 
فوق اجلليد يحدث لها اأي�ضاً خلل ميكانيكي نتيجة للحركات الذاتية للح�ضرة. وعموماً فاإن الك�ضط 

ي�ضهل من دخول جتهيزات املبيدات احل�ضرية امللم�ضة وامل�ضاحيق.
  

ثانيًا : م�سار دخ�ل  املبيدات احل�سرية داخل ج�سم  احل�سرة
 ROUTES OF INSECTICIDE ENTRY INTO  INSECTS
نظراً للن�ضبة الكبرية ل�ضطح الكيوتيكل مقارنة بباقى �ضطح اجل�ضم فاإن نفاذ املبيدات احل�ضرية خلل 
الكيوتيكل يعترب بل �ضك اأحد العوامل الهامة لدخول املبيدات احل�ضرية. ومتلك احل�ضـرات العديد من 
الق�ضبي  اجلهاز  مثل  احل�ضري  املبيد  خللها  من  يدخل  اأن  ميكن  اخلارجية  املعر�ضة  ال�ضعف  نقاط 
والفم اأو اأى اأع�ضاء ح�ص معر�ضة. وقد لحظ Roy واآخرون عام )1943( اأن معظم البريثرمي يدخل عن 
فاإن مكان الدخول يعتمد اإىل حد  طريق الثغور التنف�ضية بدًل من مروره خلل الكيوتيكل. وعموماً 
املبيد احل�ضري ذو درجة �ضغط بخارى عايل فاإنه يتجه  اإذا كان  املبيد احل�ضري فمثًل  كبري على نوع 
للمرور خلل الثغور التنف�ضية اأو قرن الإ�ضت�ضعار. واإذا كان املبيد احل�ضري حمب لدرجة عالية للذوبان 
 Gerolt( حمدوداً  يبدو  الهيموليمف  خلل  الراأ�ضي  النفاذ  فاإن  والديلدرين(   DDTمثل( الدهون  يف 
عام1966(. يف حالت اأخرى فاإن الدخول خلل اأع�ضاء احل�ص واجلهاز الق�ضبي والغ�ضاء بني العقلي قد 
يكون هام للغاية. اإذا مت تناول املبيد احل�ضري مع املادة الغذائية )يف حالة الطعم( فاإنه يدخل طبيعياً 
خلل الفم. من املعروف اأن بع�ص املواد الكيميائية مثل الزرنيخات والفلوريدات غري الع�ضوية ميكن اأن 
تدخل ج�ضم احل�ضرة خلل هذا الطريق. وعموماً بالن�ضبة للنفاذ عرب الكيوتيكل اأ�ضار Matsumura عام 
اأرجل احل�ضرة )جدول3-5(  اإلتقاطها من مبيد امللثيون كانت عرب  اأن الكمية الأكرب التي مت   )1959(
ولو اأنه من املعروف بالن�ضبة للن�ضاط املتخ�ض�ص )يعادل كمية املبيد مق�ضوم على وزن الع�ضو( اأن اجلهاز 
الق�ضبي  يظهر قدراً عالياً من اإلتقاط وجمع امللثيون. وفى جتربة اأجريت بغلق الثغور التنف�ضية يف 
ال�ضر�ضور الأمريكي بطبقة من ال�ضمنت املطاط )جدول5-3( اأو�ضحت النتائج اأن امللثيون يلعب دوراً 
حمدوداً للغاية يف الق�ضبة الهوائية بالن�ضبة لعملية اللتقاط الكلى للمبيد, مما يو�ضح اأن امل�ضار عرب 

الأرجل هو الأكرث اأهمية فى هذا النوع من تطبيق املبيدات احل�ضرية. 
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جدول )5-3(  نفاذية وت�زيع املالثي�ن فى ال�سر�س�ر الأمريكي.

Organs
Malathion 
recovered 
(counts /3 

min)

Weight of 
organs (mg)

Specific 
activity 

(counts/3 min 
/mg)

Tracheal systemb 272 3.8 71.5
Cuticle exclusive of head 3.938 284.8 13.8
Head and antennae 947 53.2 17.8
Legs 11.700 283.1 41.4
Intestines and fat tissuesb 1…173 255.2 4.6

From Matsumura (1959)

املعاملة  الناجتة من  والأملاين  وال�ضرقي  الأمريكي  ال�ضر�ضور  اإ�ضتجابة كل من  درا�ضة معدل  مت 
بالنيكوتني اأو الكريو�ضني يف مناطق متعددة من احل�ضرة وو�ضل اإىل الإ�ضتنتاج باأن معظم التفاعلت 
ال�ضريعة ميكن احل�ضول عليها من معاملة املنطقة العنقية البطنية. وقد ظهر اأن تاأثريات النيكوتني 
فاإن   Tenebrio يرقات ح�ضرة  الكبرية يف احل�ضرة. يف  الع�ضبية  العقدة  القرب من  تعتمد على مدى 
الإ�ضتجابة ال�ضريعة مع متو�ضط زمن الظهور الأول للإرجتافات باإ�ضتخدام مبيد النيكوتني هي ناجت 
معاملة Ventrum pro and mesonota. ويبدو اأن مناطق ال�ضدر والراأ�ص متثل نقاط �ضعف للعديد 
من املبيدات احل�ضرية امللم�ضة. بالن�ضبة للذباب واحل�ضرات الكاملة من البعو�ص ونحل الع�ضل يعترب 
الر�ضغ واحد من النقاط وامل�ضارات املهمة لدخول DDT نظراً لوجود م�ضتقبلت ح�ضية بالر�ضغ خلف 
احل�ضرية  املبيدات  متبقيات  تكون  الغالب  فى   .)1947 عام   Liu  ,Hayes( مبا�ضرة  الرقيق  الكيوتيكل 
خناف�ص  )مثل  الر�ضغ  يف  ح�ضية  م�ضتقبلت  وجود  اإىل  تفتقر  التي  احل�ضرات  �ضد  التاأثري  عدمية 
Epilachna وبقOncopeltus(. وقد وجد Gerolt عام )1969( ما يتفق مع هذا الإ�ضتنتاج حيث اأ�ضار 
اأكرث �ضمية( وذلك حينما يتم  اإىل ق�ضر زمن ال�ضدمة ال�ضارعة يف الذباب املنزيل )املبيد احل�ضري 

معاملة الديلدرين يف الفخذ الأمامي والبلورا الو�ضطية )جدول4-5(. 
جدول )5-4(الإختالفات يف زمن ال�سدمة  ال�سارعة بعد املعاملة بالديلدرين فى مناطق خمتلفة يف الذباب املنزيل.  

Locus of application Relative knockdown time ( min)
Dorsally to fourth abdominal 
segment 100

Scutellum 105
Dorsally between compound eyes 85
Labellum 41
Fore tibia 32
Mesopleuron 33
From Gerolt (1969).

اأن زيادة �ضمك وم�ضتوى ت�ضلب كيوتيكل احل�ضرة عائق لنفاذية املبيد احل�ضري.  وعموماً يعتقد 
وفى احلقيقة وجد Matsamura عام )1959( اأن ح�ضرة ال�ضر�ضور الأمريكي البالغ حديثة الإن�ضلخ 
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تلتقط من 3-4 مرات من مبيد امللثيون مقارنة باحل�ضرة ذات اجلليد املدبوغ الغامق ولو اأن معظم 
 DDT عام )1965( اأى اإختلفات يف حالة Lewis امللثيون يتم اإ�ضتعادته يف اجلليد نف�ضه. بينما مل يجد
وبالن�ضبة  ال�ضدد.  هذا  يف  الدور  بع�ص  تلعب  القطبية  اإختلف  اأن  املحتمل  من  املنزيل.  الذباب  مع 
حر�ضفية  يرقات  من  اأنواع  اأربعة  ح�ضا�ضية  م�ضتوى  اإنخفا�ص  لوحظ   Thickness ال�ضمك  مل�ضتوى 
ل  العامة  احلقيقة  هذه  الريقات.  يف  الكيوتيكل  �ضمك  درجة  زيادة  مع  البريثرينات  جتاه  الأجنحة 
متتد اأكرث من مقارنة اأنواع قريبة من الناحية التق�ضيمية اأو البيئية. على �ضبيل املثال يف حالة يرقات 
ذات اجلناحني فاإن الكيوتيكل املنفذ يف ح�ضرة Corethrum plumicornis  ي�ضل �ضمكه 2 ميكرون فقط 
بالن�ضبة  ميكرون.  اإىل7  �ضمكه  ي�ضل   Chironomus  plumosum ح�ضرة  فى  املنفذ  الكيوتيكل  بينما 
للح�ضرة  �ضعف  نقاط  تعترب  الكيوتيكل  رقيقة  الأجزاء  فاإن  ما  ح�ضرة  ج�ضم  من  املختلفة  للأجزاء 
بالن�ضبة للمبيدات احل�ضرية. وفى الواقع يبدو اأن املبيدات احل�ضرية ت�ضل اإىل امل�ضاحات بني العقلية 
وتنفذ عرب الغ�ضاء بني العقلي بينما الكيوتيكل ال�ضميك مثل ما هو موجود فى الرتجات يبقى مقاوماً 
ومعدل  الرقيق  الكيوتيكل  من  اجل�ضـم  م�ضطح  بني  اإرتباط   )1965( عـام   Lewis وجد  وقد  للنفاذ. 
نفاذية DDT فى الذباب املنزيل. ومعظم املناطق احل�ضا�ضة لنفاذية DDT مغطاة بطبقة رقيقة ذات 

ثقوب حتوى فتحات القنوات اجلليدية )�ضكل4-5(. 

  Phormia ح�سرة  فى  خمتلفتني  منطقتني  خالل  قميًا(  )معامل   DDT اإمت�سا�س  معدل   )4-5( �سكل 
terraenovae . الدوائر املفت�حة متثل معاملة قرن الإ�ست�سعار للذباب احلى والدوائر املغلقة 

متثل املعاملة بح�سرات ميتة. املثلث املفت�ح ميثل معاملة Genae للذباب احلى .
املطروح  وال�ضوؤال  احل�ضرات.  لدى  وال�ضلوك  الف�ضيولوچية  احلالة  على  احل�ضرية  املبيدات  توؤثر 
واآخرون   Armstrong اأجرى  وقد  التغريات؟.  هذه  مثل  مع  ينخف�ص  اأو  النفاذية  معدل  يزداد  هل 
Calendra granaria )جدول5-5(  BHC يف ح�ضرة  عام )1951( جتربة على معدل نفاذية م�ضابهات 
لعدم قطبيته الكافية للنفاذ خلل الكيوتيكل  اأكرث امل�ضابهات �ضمية نظراً  امل�ضابه جاما هو  اأن  ووجد 
منطقة  اإىل  اجل�ضم  داخل  الهيموليمف  اإىل  يحمل  لأن  كافية  املاء  يف  ذوبانه  درجة  كما اأن  اخلارجي 
التاأثري. امل�ضابه دلتا اأكرث نفاذية من امل�ضابه جاما خلل الكيوتيكل اخلارجي ولكنه اأكرث حباً للدهون 
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امل�ضابه جاما ولكنها  املاء من  اأكرث ذوبانا يف  األفا وبيتا  اإنتقاله داخل اجل�ضم. امل�ضابهات  بدرجة متنع 
اجلليد  يف  خلل  يحدث  وحينما  اجلليد اخلارجي.  عرب  بالنفاذ  لها  ي�ضمح  ل  مب�ضتوى  قطبية  اأكرث 
كما  اجل�ضم  داخل  توجد  اأن  ميكن  وبيتا  األفا  امل�ضابهات  من  كميات كبرية  فاإن  )بالكحت(  اخلارجي 
اأي�ضاً من نفاذ امل�ضابه جاما مما يوؤدى اإىل وجود كميات كبرية منه داخل اجل�ضم.  اأن الكحت ي�ضهل 
وحينما متوت احل�ضرة ل توجد دورات لنقل املبيد احل�ضري داخل ج�ضم احل�ضرة مما يف�ضر اإنخفا�ص 
امليتة هي  الكيوتيكل اخلارجي للح�ضرة  التي وجدت يف  الكمية  امل�ضابهات داخل اجل�ضم.  كمية جميع 
نف�ضها التي وجدت يف احل�ضرة احلية حيث اأن الدوران ل يت�ضمن الطبقات اخلارجية. اأ�ضار Lewis عام 
)1965( اأن النفاذ خلل قرن الإ�ضت�ضعار بالن�ضبة ملبيد DDT اأقل يف احل�ضرات امليتة مقارنة باحل�ضرات 

احلية )�ضكل4-5(. 
Calendra granaria فى ح�سرة BHC جدول )5-5(  اإمت�سا�س و نفاذية م�سابهات

BHC  isomers
Z B 7 8

Recovered amount in   
Exterior wax   12 3 60 102
Interior (penetration) 4 4 43b 8

G BHC/ 100 g
Solubility in

Cuticular wax 1.7 0.4 8.7 14.8
Petroleum oil 1.5 0.7 5.2 13.4

From Armstrong et al. (1951)
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الف�سل ال�ساد�س
ديناميكية املبيدات احل�سرية يف ج�سم احلي�ان 

DYNAMICS OF INSECTICIDES  MOVEMENT IN THE
 ANIMAL BODY

اأوًل:م�سار دخ�ل املبيدات احل�سرية فى احلي�انات الراقية
ROUTES OF INSECTICIDE ENTRY INTO HIGHER ANIMALS

1- نفاذية املبيدات احل�سرات فى احلي�انات الراقية
Penetration of Insecticides through  Mammalian Skin

مقارنة   )DDT )مثل  القطبية  غري  احل�ضرية  للمبيدات  مقاومة  اأكرث  حاجز  الثدييات  جلد  يعترب 
بجليد احل�ضرات. يو�ضح جدول)6-1( اأن نفاذ DDT اإىل داخل ج�ضم احل�ضرات يتم دون وجود عوائق على 
الإطلق بينما بلغ م�ضتوى الإختلف فى ال�ضمية حواىل10 اأ�ضعاف عند معاملة DDT باحلقن اأو قمياً 
فى اأنواع الثدييات. ولي�ص من ال�ضهل على الإطلق و�ضع اأ�ضا�ص عام لتف�ضري �ضلوك املبيدات احل�ضرية فى 

النفاذ خلل جلد الثدييات وقد يرجع ال�ضبب فى ذلك اإىل عدم توفر املعلومات الكاملة فى هذا ال�ضدد.
اإناث  املبيدات احل�ضرية فى جلد  نفاذية  بدرا�ضة منط  Dannelley عام )1965(   ,O’Brien قام كل من 
الفئران باإ�ضتخدام مبيدات Famphur ,Carbaryl ,Dieldrin ,DDT )جدول6-2(. وقد اإت�ضح اأن DDT فقط 
هو الذي يعطى منط م�ضتقيم ووا�ضح عند نفاذه خلل24�ضاعة من امللحظة بينما امللثيون له مظهرين 
قيم  بلغت  من2-24�ضاعة(.  الفرتة  )يف  البطيء  واملظهر  الـ24�ضاعة(  بداية  ال�ضريع )يف  املظهر   ,Biphasic
بالن�ضبة  للددت,3,5�ضاعة  بالن�ضبة  �ضاعة  امللثيون,26  حالة  يف  �ضاعة   5,5 بالنفاذ  اخلا�ص  الوقت  ن�ضف 
اأجريت  اإذا  القيم  هذه  وترتفع  للفامفور.  بالن�ضبة  للكارباريل,19�ضاعة  بالن�ضبة  للديلدرين,14,5�ضاعة 
اأكرب من ب�ضرعة  ينفذ  امللثيون )ن�ضبياً قطبي(  اأن  ولو  ال�ضعر من عليه.  يتم اإزالة  التجارب على جلد مل 
DDT )غري قطبي( اإل اأنه يبدو اأن القطبية وحدها ل تف�ضر منط اأو نظام النفاذية.على �ضبيل املثال فاإن 

الإختلف فى معدل النفاذية بنيDieldrin,DDT اأكرث مما ميكن توقعه نتيجة الإختلف فى القطبية. 
جدول )6-1(  الإختالف فى �سمية الددت للثدييات واحل�سرات كنتيجة لتاأثري طريقة املعاملة

Mammal Toxic dose (mg/kg)
Cutaneous Oral

Rat 3000 400
Rabbit 300-2820 300

Insect Topical Injection
Periplaneta 
americana 10 7

Popillia japonica 93 162
 From Negherbon (1959)
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جدول )6-2(  العالقة بني معدل نفاذية املبيد احل�سري خالل جلد الفاأر ومعامل التجزئة 
)الف�سل( لنفاذية املبيدات احل�سرية

Insecticide Half-time
(hr)

Partition coefficienta

Olive oil/H2O
Carbaryl 14.5 64.5
Famphur 19 174
Malathion 5.5 413
DDT 26 932
Dieldrin 3.5 1805

  From O’Brien and Dannelley (1965).

جدول )6-3(  مقارنه بني ال�سمية احلادة الفميه واجللدية لبع�س املبيدات احل�سرية فى اإناث الفئران

Oral Dermal Dermal/oral ratio
Chlorinated hydrocarbons
Aldrin 60 98 1.63
Chlordane 430 530 1.23
DDT 118 2510 21.27
Dieldrin 46 60 1.30
Endrin 7.5 15 2.0
Heptachlor 162 250 1.54
Isodrin 7.0 23 3.29
Kelthane ® (dicofol) 1000 1000 1.00
Lindane 91 900 9.89
Toxaphene 80 780 9.75
Organophosphates
Hlorthion 980 4100 4.18
DDVP (dichlorvos) 56 75 1.34
Delnav® 23 63 2.74
Demeton 2.5 8.2 3.28
Diazinon 76 455 5.99
Dicapthon 330 1250 3.79
Dipterex® 560 > 2000 > 3.57
EPN 7.7 25 3.25
Azinphosmethyl (Guthion®) 11 220 20.00
Malathion 1000 > 4444 > 4.44
Methylparathion 24 67 2.79
Parathion 3.6 6.8 1.89
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Schradan 42 44 1.05
Thimet® 1.1 2.5 2.27
Trithion® 10.0 27 2.70
Others
Isolan® 13 6.2 0.48
Carbaryl 500 > 4000 > 8.0
Calcium arsenate 298 > 2400 > 8.05
Lead arsenate 1050 > 2400 > 2.29
Nicotine sulfate 83 285 3.43

From Gaines (1960).

على اجلانب الآخر در�ص كل من Maibach ,Feldman عام )1970( نفاذيه املبيدات احل�ضرية خلل 
جلد الإن�ضان عند املعاملة الفميه مببيدات ح�ضرية م�ضععة وقيا�ص كميات الن�ضاط الإ�ضعاعي يف البول 
ملدة 5 اأيام. بلغت ن�ضبه الن�ضاط الإ�ضعاعي يف البول خلل هذه الفرتة 73,9% بالن�ضبة للكارباريل,%9,7 
للبارثيون,9,3% للندين,8,2% للملثيون,7,7% للديلدرين,7,6% لللدرين. ومن خلل هذا ال�ضتقراء 
كان مبيد الكارباريل اأكرث املبيدات جهازيه مع جلد الإن�ضان بينما كانت املبيدات اخلم�ضة الأخرى ذات 
م�ضتوى نفاذية متو�ضط. مره اأخرى ل توجد علقة وا�ضحة بني قطبيه املركب ومعدل النفاذية. هذا 
النوع من الختبار In vivo ل يعطى دلله وا�ضحة على اخلا�ضية اجلهازية لهذه املركبات. وفى هذه 
احلالة اخلا�ضة من املعروف اأن مبيد الكارباريل يتحلل مائياً اأو يحدث له عملية هيدروك�ضله �ضريعاً 
ويتم اإخراجه يف البول فى �ضورة مواد مرتبطة بينما الديلدرين على �ضبيل املثال يخزن يف الدهون 
ويتم متثيله ببطء. اأكرث من هذا فاإن اجلزء املعنوي من نواجت متثيل الديلدرين يتم التخل�ص منه 

فى الرباز اأكرث من البول. 
رمبا يكون من املنا�ضب درا�ضة الإختلف بني ال�ضمية احلادة عن طريق الفم واجللد يف احليوان 
لنف�ص اجلن�ص. وبالطبع فاإن الإختلفات حتت احلادة واملزمنة تعطى نتائج خمتلفة لل�ضموم املرتاكمة 
عن غريها من ال�ضموم غري املرتاكمة. تو�ضح النتائج يف جدول)6-3( وجود اإختلفات كبرية يف ن�ضبة 
املرتفعة هي  الن�ضبة  ذات  املركبات  وكانت  الفم.  ال�ضمية عن طريق  ال�ضمية عن طريق اجللد مقابل 
Calcium arsenate ,Carbaryl ,Azinophosmethyl ,Toxaphene ,Lindane ,DDT مما يو�ضح اأن هذه 

التى مل  املركبات  اأما  اأكرث(.  اأو  الن�ضبة هي8 تقريباً  الفاأر)هذه  املركبات ل تنفذ حقيقة خلل جلد 
 ,Heptachlor  ,Dicofol  ,Dichlorvos  ,Dieldrin  ,Chlordane  ,Aldrin فهي  كبرية  اإختلفات  تظهر 
Isolan ,Schardan ,Parathion كانت الن�ضبة مع هذه املركبات اأقل من 2 مما يو�ضح اأن هذه املركبات 

تنفذ خلل جلد الفاأر ب�ضهولة وا�ضحة. وتبعاً لهذه الن�ضبة )جدول6-3( ميكن ترتيب نفاذية املركبات 
ثم  Malathion ثم   Dieldrin ت�ضاعدياً   )1965( عام   Dannelley  ,O’Brien اأ�ضار  كما  التالية  الأربعة 

 .DDT ثم  Carbaryl  
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2- م�سارات اأخرى للدخ�ل فى احلي�انات الراقية
Other Routes of Entry into Higher Animals

من املعروف اأن املبيدات احل�ضرية تدخل اأج�ضام احليوانات خلل الفم كمتبقيات يف الغذاء وماء 
حالت  اأو  احلوادث  خلل  من  مق�ضود  غري  ب�ضـكل  تناولها  ميكن  الكبرية  اجلرعات  اأن  كما  ال�ضـرب 
الإنتحار. من املتوقع اأن يكون الت�ضمم عن طريق الفم ذو تاأثري معنوي بالن�ضبة للمبيدات احل�ضرية 
والر�ضا�ص  الكال�ضيوم  زرنيخات  جتد  اأن  املتوقع  من  املثال  �ضبيل  على  املتطايرة.  اأو  اجلهازية  غري 

طريقها خلل هذا امل�ضار. 
هناك م�ضار اآخر هام وهو خلل اجلهاز التنف�ضى. من املتوقع اأن تكون ال�ضمية عن طريق الإ�ضتن�ضاق 
هامة خا�ضة مع املبيدات احل�ضرية املتطايرة اأو بالن�ضبة مل�ضتح�ضرات املبيدات احل�ضرية يف �ضورة �ضباب 
اأو م�ضاحيق. على درجات احلرارة التى تعامل بها هذه املبيدات احل�ضرية فاإن املركبات ذات ال�ضغط 
البخاري اأعلى من mm Hg 310- تعترب ذات درجة تطاير كافية لإحداث ال�ضمية عن طريق الإ�ضتن�ضاق 
يف �ضكل اأبخرة حقيقية. على �ضبيل املثال فاإن ال�ضغط البخاري العايل ملبيد DDVP( Dichlorvos( يتيح 
له اإمكانية الإ�ضتخدام يف �ضورة اأبخرة ملكافحة احل�ضرات الطائرة مثل البعو�ص والذباب عندما يوجد 
 ,Zavon( اأخرى ت�ضمح بتطاير املركب اأى و�ضائل  اأو   Vapona الفابونا  على هيئة م�ضتح�ضر �ضرائط 
لها  الأ�ضواق  الآن يف  واملطروحة  كمدخنات  امل�ضتخدمة  احل�ضرية  املبيدات  عام1966(. جميع   Kindel
�ضغط بخارى اأعلى من Dichlorvos. املبيدات احل�ضرية التى تتحول اإىل اأبخرة بو�ضائل حرارية مثل 
Lindane vaporizer قد ت�ضبب م�ضاكل خا�ضة بالتنف�ص. ت�ضتخدم مثل هذه الو�ضائل ملكافحة احل�ضرات 
الطائرة يف غرف حمكمة الغلق. مت مناق�ضة م�ضاكل الإ�ضتن�ضاق ملثل هذا النوع من الإ�ضتخدام تف�ضيًل 

بوا�ضطة West عام )1967(.
النوع الآخر من اأ�ضرار الإ�ضتن�ضاق هو اإ�ضتخدام م�ضاحيق دقيقة اأو م�ضتح�ضرات ال�ضباب ويحدث 
غالباً اأثناء ر�ص املبيدات احل�ضرية اأو اأثناء الت�ضنيع اأو عمليات جتهيز امل�ضتح�ضرات. ومن املعروف اأن 
اجلزئيات الأكرب من10 ملليمكرون يف القطط ميكن التخل�ص منها قبل الو�ضول اإىل الرئة عن طريق 
احلواجز الأنفية Nasopharynx. اجلزيئات ذات الأقطار اأقل من 3 ملليميكرون )عادة يف حدود من1-

3 ملليميكرون( يحدث لها تر�ضيب يف مناطق احلو�ضلت الهوائية )Gage عام 1968(. 
طريق  عن  ال�ضم  تعريف  مت  وقد  احل�ضرية.  املبيدات  لهذه  اجلهازى  الفعل  تقييم  ال�ضعب  من 
اإ�ضتن�ضاقها  عند  البي�ضاء  الفئران  عدد  لن�ضف  يوم  خلل14  املوت  ت�ضبب  مادة  اأى  باأنه  الإ�ضتن�ضاق 
امل�ضتمر ملدة �ضاعة اأو اأقل يف تركيز اجلو العادي يف حدود200 جزء يف املليون اإىل20000 جزء يف املليون 
اأو اأكرث من2 ملليجم/لرت اإىل200مللجم/لرت لل�ضباب اأو امل�ضـحوق. وقد مت الإ�ضـارة اإىل حدود القيم 
ميكن  ل  بال�ضمية  اخلا�ضة  النتائج  هذه  �ضابقاً.  احل�ضرية  املبيـدات  لبع�ص  الهواء  لرتكيز  احلرجة 
العتداد بها حل�ضاب معدل النفاذية عرب م�ضار الإ�ضتن�ضاق وذلك ب�ضبب الإختلفات يف ال�ضمية الأ�ضيلة 

امل�ضاحبة لهذه املركبات. 
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ومن اجلدير بالذكر اأن معدل نفاذية املبيدات احل�ضرية خلل الأن�ضجة احلو�ضلية تزيد كثرياً 
عن اجللد حيث اأن الأن�ضجة احلو�ضلية ترتبط مبا�ضـرة ب�ضبكة من الأوعية الدموية وحتاط بطبقة 
درا�ضات  الواقع ومن خلل  الكيميائية. يف  للمبيدات احل�ضرية  رقيقة رطبة ل متثل حاجز حقيقي 
املقارنة بني ال�ضمية عن طريق اجللد والإ�ضتن�ضاق ملبيد الباراثيون يف الإن�ضان )متطوعني( اإ�ضتخل�ص 
باجللد  مقارنة  الإ�ضتن�ضاق  طريق  عن  �ضمية  اأكرث  الباراثيون  اأن   )1964( عام  واآخرون   Hartwell

بحوايل10 اأ�ضعاف.  
ثانيًا: ديناميكية التخل�س من املتناول الكلى 

TOTAL INTAKE-ELIMINATSION DYNAMIC

جلرعات  احليوانات  تعر�ص  اإ�ضتمرار  عند  للرتاكم  متيل  ل  احل�ضرية  املبيدات  اأن  املعروف  من 
املختلفة  الأن�ضجة  فى  احل�ضرية  املبيدات  م�ضتويات  اأن  لوحظ  املزمنة  املعاملت  درا�ضات  فى  منها. 
اليومى )Brooks عام  التعر�ص  اأ�ضتمر  ترتفع مل�ضتويات معينة ثم يلي ذلك ميلها للإنخفا�ص طاملا 
الرتاكم  عمليات  اأن   )1969( عام  واآخرون   Walker اأ�ضار  وقد   )1-6( �ضكل  من  ذلك  ويت�ضح   ,)1976
والتخل�ص تتبع نف�ص منط الإعتماد على الرتكيزات اخلا�ضة بامل�ضتوى الكينتيكى من الدرجة الأوىل 
Concentration – dependent first- order kinetics وميكن التعبري عن �ضرعة التخل�ص من املبيدات 

احل�ضرية بعد اإنتهاء اإ�ضتمرار التعر�ص للمبيد احل�ضري كما يلي:

�سكل )6-1(  تركيز الديلدرين يف دم الكالب التى تعر�ست جلرعات ي�مية من املبيد ملدة 2-5 اأع�ام . عن 
Robinson عام )1969(.  

حيث اأن C متثل تركيز املبيد احل�ضري, K هي ثابت التفاعل من الدرجة الأوىل. وتكامل املعادلة 
رقم )1( يعطى: 

 

حيث اأن C متثل تركيز املبيد احل�ضري, Co تركيز املبيد احل�ضري يف بداية نهاية التجربة وبنف�ص 
الكيفية فاإن معدل تراكم املبيد احل�ضري نتيجة لإ�ضتمرار معاملة احليوان ميكن التعبري عنها كما 

يلي:

 dc
kc  (1)=  ــــــــ
 dt

C = Co e –kt (2)
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حيث اأن α هو الثابت وميثل اأق�ضى )= بداية( ال�ضرعة. وبتكامل املعادلة الثالثة ميكن احل�ضول 
على ما يلي 

حيث اأن ∞C ميثل تركيز املبيد احل�ضري عند t=∞ )اأق�ضى م�ضتوى حتت ظروف التجربة(. 
عند كتابة هذه املعادلت اأ�ضتخدم مفهوم الأق�ضام العامة Generalized compartments. حيث اأن 
احليوان يتكون من اأق�ضام ميثل كل ق�ضم وظيفي منه وحدة بالن�ضبة اإىل التغريات يف م�ضتوى املبيد 
احل�ضري. كل ن�ضيج مثل الكبد اأو الن�ضيج الدهنى ميثل ق�ضم وقد بنى الإفرتا�ص على اأ�ضا�ص اأن تركيز 
املبيد احل�ضري يف كل ق�ضم ثابت واأن التغريات حتدث بالتزامن يف جميع نقاط الق�ضم. ومن الناحية 
بوا�ضطة  درا�ضتها  املنتج مت  اأو  الق�ضم  الن�ضيج وفى مكونات  املبيد يف  ر�ضد متبقي  درا�ضة  العلمية مت 
الإفراز  مواد  مثل  واملنتجات  الدهن  اأن  ولو  درا�ضة  الأق�ضام  اأكرث  الدم  ويعترب  البحاث.  من  العديد 
والبي�ص )Broon واآخرون عام 1965( اإ�ضتخدمت كو�ضائل للر�ضد والتق�ضي. ميكن الإ�ضارة اإىل اأى من 

 .Compartment هذه املواد من الناحية النظرية كق�ضم
واحدة.  كوحدة  ي�ضلك  اجلهاز  اأن  طاملا  ق�ضم  الكلى  احليوان  اإعتبار  ميكن  ال�ضابقة  املعادلت  يف 
التف�ضري الريا�ضى لهذا الو�ضع هو اأن اجل�ضم الكلى يتكون من العديد من الأق�ضام التى ت�ضلك معاً 

بنمط مت�ضابه كما يف املعادلة )4( 
 

حـيث اأن Ki متثل تفاعل كل ق�ضـم i  وهناك n عدد من الأق�ضـام ) i = 1 اإىل n  = i ( يف اجل�ضم كما اأن 
C100 هو الرتكيز يف i للمبيد احل�ضري عند t = ∞. ومن اجلدير بالذكر اأن كل ق�ضم يتبع العلقة يف 

املعادلة رقم)4( وعليه يفرت�ص اأن هذه التفاعلت �ضوف تتبع التفاعل الكينتيكى من الدرجة الأوىل. 
وبنف�ص الكيفية يف تفاعلت التخل�ص ) من املعادلة رقم 2( ميكن اإ�ضتنتاج ما يلي: 

حيث اأن Cio هي تركيز املبيد احل�ضري عند t = �ضفر يف ق�ضم i . على �ضبيل املثال يت�ضح النوع من 
التفاعل )2a( يف �ضكل )6-2( )عن Robinson واآخرون عام 1969(. يف كل من الأن�ضجة الأربعة يت�ضح 
لوغاريتم تركيز الديلدرين مقابل الزمن على املقيا�ص اخلطى. الأن�ضجة التى لها علقة يف �ضورة 
الدهنى(  الن�ضيج  )يف  الب�ضيطة  اخلطية  العلقة  من  بدًل  والكبد(  الدم  )مثل   Biphasic مظهرين 

يفرت�ص اأنها تتكون من حتت ق�ضمني وعليه ت�ضبح املعادلة كما يلي
 

 dc
α - kt  (3) = ــــــــ
 dt

C = C∞ (1 – e–kt) (4)

 n+1
C = C∞  ∑ Ci ∞ e–kit (4a)
 i =1

 n+1
 C =  ∑  Ci o e

–kit (2a)
 i =1

 
C = A e –kat + B e -kbt         (5)
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وال�ضوؤال املثار هو �ضبب وجود حتت ق�ضمني يف الدم والكبد وعدم وجود ذلك يف الأن�ضجة الدهنية؟. 
وفى هذا ال�ضدد اإعتقد Robinson واآخرون اأن ال�ضبب يف ذلك يرجع اإىل حدوث الإنتقال اأو التحول 
 Passive احليوي يف الأن�ضجة الأوىل وعدم حدوثها يف الن�ضيج الأخري والذي ميثل ق�ضم تخزين �ضلبي

.storage compartment

فاإن منحنى تخل�ص  التمثيل  ناحية  دوراً من  يلعب  الثاين  الق�ضم  اأن حتت  اإعتبار  اأنه ميكن  ولو 
الن�ضيج الدهنى يظهر تفاعل منفرد الق�ضم Single – compartment reaction بينما يوجد اأثنني اأو 

اأكرث من حتت الأق�ضام تعمل م�ضتقلة فى الأع�ضاء الأخرى. 

اإنخفا�س  تركيز الديلدرين يف الدم والكبد والن�سيج الدهنى واملخ فى الفئران املغذاه على 10  �سكل )2-6( 
 . امل��سحة  للفرتات  ذلك  بعد  املبيد  من  خايل  غذاء  ثم  اأ�سابيع  ثمانية  ملدة  امللي�ن  يف  جزء 

الدوائر امل�سمتة ت��سح القيم يف الفئران )Robinson واآخرون عام 1969(.

↓     K
1
       

→      

→      
↓   blood    adipose       

 Liver        tissue   

قام  حيث  خمتلف.  ريا�ضي  اأ�ضا�ص  على  النتائج  مع  تعاملوا  البحاث  من  اأخرى  جمموعة  هناك 
DDT ملدة 83 يوم مع قيا�ص اإنخفا�ص  McCully واآخرون عام )1966( بتغذية الثريان ال�ضغرية على 
م�ضتوى متبقيات كل من p,p’ -DDE ,DDD ,p,p’ -DDT فى الدهن بعد331 يوم. ومت توقيع النتائج 
الوظيفة. وقد خل�ص  املتح�ضل عليها على ورق لوغاريتمى للح�ضول على خط م�ضتقيم يو�ضح قوة 

Central
Compatment

1- storage
2- biotransformation

Peripheral
Compartment
Storage only
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اأجريت على �ضبعه جمموعات  Witt واآخرون عام )1966b( النتائج املتح�ضل عليها من التجارب التى 
لوغاريتم  تت�ضق مع  النتائج  اأن هذه  ووجد  واللنب  الدهن  وكل من   DDT متبقي  العلقات بني  على 
امل�ضتخل�ضة من متبقيات  النتائج  واآخرون عام )1965( مبعاملة   Bruce العلقة )�ضكل6-7(. كما قام 
الهبتاكلور اإيبوك�ضيد والددت والديلدرين فى دهن اللنب على اأ�ضا�ص العلقات اخلا�ضة بقوة الوظيفة 
اأن مثل هذه العلقات املرتبطة بقوة  اإ�ضتخدام هوؤلء العلماء لنماذج ريا�ضيه. ولو  ومل يت�ضح مدى 
الوظيفة ميكن ملحظتها فى التخل�ص من النظائر امل�ضعة من اأن�ضجة العظام )Norris واآخرون عام 

.)1958
بتف�ضريات  التجارب حتى متدنا  النوعني من  لهذين  عامه مقارنة  نتائج  توجد  ل�ضوء احلظ ل 
مقبولة خا�ضة بهذه الإختلفات. ولو اأن منوذج Robinson ما زال هو الوحيد الأكرث قبوًل حيث اأن 

هناك الكثري من النتائج البيئية والفارماكولوچية ميكن اأن تت�ضق مع هذا النوع من العلقة.
اإ�ضتخدم Zatz عام )1972( منوذج Robinson يف حماوله للتنبوؤ الريا�ضي لدرجات تراكم الديلدرين 
الو�ضول  الذي ميكن  امل�ضتوى  باأنها   Degree of accumulation  (R) الرتاكم  والددت. تعرف درجات 
اإليه بتكرار التجريع باملبيد مق�ضوماً على امل�ضتوى الذي ميكن احل�ضول عليه مبعاملة واحده لنف�ص 
اجلرعة )اإذا كانت اجلرعة املفردة تعطى1 جزء يف املليون وتكرار اجلرعات ت�ضل فى النهاية اإىل100 

جزء فى الدهن فاإن درجة الرتاكم ت�ضاوى100(, اإ�ضتخدم Zatz العلقة التالية :

 )1 = t الوقت بني اجلرعات )يف حالة اجلرعة اليومية فاإن قيمة t , درجة الرتاكم R حيث متثل
كما اأن قيمة K ثابت التخل�ص والذي ميكن تقديره من قيم ن�ضف فرتة احلياة باملعادلة التالية:

حيث ½t هي ن�ضف فرتة حياة املركب يف نظام حيواين معر�ص. وعليه باإفرتا�ص اأن ن�ضف فرتة 
احلياة البيولوچية ملركبى الديلدرين, DDT هى369,115 يوم على الرتتيب وقيمة t = 3/1 ويعنى اأن 
احليوان يتناول املبيد احل�ضري ثلثة مرات يومياً مع الغذاء فاإن درجة الرتاكم ت�ضل اإىل1600 يف 
حالة الديلدرين,500 يف حالة DDT. ومثل هذه املعادلت لها قيمه وا�ضحة يف التنبوؤ بدرجة الرتاكم 

ومع ذلك فالأمر يحتاج اإىل اإختبارات مكثفه لدرا�ضة مدى �ضحتها.

ثالثًا : اإنتقال املبيدات احل�سرية ب�ا�سطة الدم و�سائل اجل�سم 
TRANSPORT OF INSECTICIDES BY BLOOD AND BODY FLUID

بينما  الفقاريات  املبيدات احل�ضرية وتوزيعها خلل اجل�ضم لأنواع  اإنتقال  الدم هو و�ضيلة  يعترب 
يتم النتقال عرب �ضائل الهيموليمف فى اللفقاريات. وعموماً فاإن طريقة املعاملة التى تنقل املبيد 

 1
 R     (6) ـــــــــــــ
 1- ekt

0.693
 K     (7) ـــــــــــــ
 t ½
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واآخرون   Witt حاول  املثال  �ضبيل  ال�ضمية. على  اأعرا�ص  ظهور  فى  الأ�ضرع  هي  بكفاءة  الدم  تيار  اإىل 
عام )1966a( قيا�ص معدل اإختفاء DDT من الدم بحقن حت�ضري املبيد مبا�ضرة فى الوريد الوداجى 
اأن ي�ضل ملرحلة الإتزان  اإنخفا�ص تركيز الددت ب�ضرعة اإىل  اأو�ضحت النتائج  Jugular vein للأبقار. 

خلل 24 �ضاعة. بلغ امل�ضتوى الأعلى من الددت الذى ي�ضل اإىل الدم بهذه الطريقة حواىل30 جزء فى 
املليون على اأ�ضا�ص امل�ضتخل�ص الدهنى وكان م�ضتوى التزان فى حدود ,1 جزء يف املليون. وبافرتا�ص 
بالن�ضبة  دقيقة  العمر يف حدود80-60  تقدير قيمة ن�ضف  Two - compartment process مت  عملية 
للمظهر ال�ضريع,8 �ضاعات بالن�ضبة للمظهر البطيء. وجد Hathway واآخرون عام )1967( اأنه يف حدود 
خم�ضة دقائق بعد معاملة جرعة الديلدرين حقناً يف وريد الأرانب فاإن اأقل من ,5 % تبقى يف تيار الدم. 
كما قام اأي�ضاً Kaul واآخرون عام )1970( مبعاملة 14C- B- dihydroheptachlor بنف�ص طريقة املعاملة 
ال�ضابقة ووجد اأن الن�ضاط الإ�ضعاعي يف العديد من الأع�ضاء ي�ضل اإىل اأق�ضاه بعد3 -5 �ضاعات. وميكن 
القول اأن معدل النق�ص يف الن�ضاط الإ�ضعاعي يختلف باإختلف الع�ضو. بعد 24 �ضاعة مت التخل�ص من 
الن�ضاط الإ�ضعاعي مبعدل60% وبلغ بعد48�ضاعة70% مت اإخراجها اأ�ضا�ضاً على هيئة نواجت متثيل حمبه 
اأنه ل توجد  ولو  الأن�ضجة الأخرى يبدو �ضريعاً  اإىل  الدم  النقل من  اأن  للماء. وتو�ضح هذه الأمثلة 
نتائج كافية عن املبيدات احل�ضرية الأخرى لبيان هل هذه الإختلفات متخ�ض�ضة يف املركبات من حيث 

�ضرعة النقل بوا�ضطة الدم. 
وحيث اأن معظم املبيدات احل�ضرية غري قابلة للذوبان يف املحاليل املائية فاإن اآليات نقل الدم لهذه 
تف�ضيلية  درا�ضات  باإجراء   )1964( عام   Hathway  ,Moss من  كل  قام  لفت للنظر.  اأمر  يعترب  املواد 
 Dieldrin  ,Telodrin وهما  ال�ضــيكلودايني  ملجموعة  التابعة  احل�ضرية  املبيدات  نوعني من  �ضلوك  عن 
يف الدم ووجد اأن م�ضتوى ذوبانهما يف �ضريم الأرانب اأعلى4000 مرة من ذوبانهما يف املاء. توجد هذه 
املركبات يف الدم اأ�ضا�ضاً يف كرات الدم احلمراء Erthrocytes والبلزما ول توجد يف كرات الدم البي�ضاء 
والف�ضل  املركزى  الطرد  اإختبارات  وخلل   .Stroma  ,Platelets الدموية  وال�ضفائح   Leukocytes

ومكون  بالهيموجلوبني  ترتبط  احل�ضرية  املبيدات  اأن   Hathway  ,Moss من  كل  اإ�ضتخل�ص  الكهربى 
اآخر غري معروف يف حمتوى Erthrocytes مع الألبيومني والألفا جلوبيولني يف �ضريم الأرانب وكذا 
يف Pre – and Postalbumin يف �ضريم الفاأر. بلغت ن�ضبة التوزيع بني البلزما واخلليا حواىل37 :19 

 .Dieldrin 20: 38 بالن�ضبة ملبيد,Telodrin بالن�ضبة ملبيد
قام Morgan عام )1972( بدرا�ضة توزيع كل منp,p’–DDE ,p,p’–DDT وكذا Dieldrin يف مكونات 
 p,p’–DDE  ,p,p’–DDT ن�ضبة  بلغت  حيث  للمبيدات.  للتعر�ص  الطويل  التاريخ  ذوى  العاملني  دم 
والذى   )%39,8( الديلدرين  من  كثرياً  اأقل  وهى  الرتتيب  على   %12,5,13,4 احلمراء  الدم  كرات  يف 
يتم توزيعه تبعاً حلجم كرات الدم احلمراء بالن�ضبة للبلزما. كما وجد اأن البيومني البلزما وكذا 
p,p’–  ,p,p’–DDT املرتبط مببيدي  البلزما  الرئي�ضية لربوتني  املكونات  ال�ضغرية هي  اجللوبينات 

DDE يف الدم وتوجد اأ�ضا�ضاً يف اجللي�ضريدات الثلثية اإل اأنRose عام)1971( مل يجد علقة مبا�ضرة 
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حمتويات  من  خمتلفة  ظروف  حتت  الدم  يف  والديلدرين  احلرة  للدهون  الأحما�ص  م�ضتويات  بني 
الربوتني يخلو  ال�ضريم اخلايل من  واآخرون عام )1972( اأن   Morganاأ�ضار الدهنية. حيث  الأحما�ص 
اأن اجلزء الأكرب من املبيدات احل�ضرية  اإفرتا�ص  من املبيدات احل�ضرية وكذا قد يكون من املنطقي 

املحبة للدهون يتم حملها يف الدم يف �ضكل اإرتباط بروتيني وليبوبروتينى.
 

رابعًا: الت�زيع واإعادة الت�زيع فى ج�سم احلي�ان 
	DISTRIBUTION AND REDISTRIBUTION WITHIN THE ANIMAL BODY

Distribution after Acute Administration			1- الت�زريع بعد املعاملة احلادة

ب�ضرف النظر عن م�ضار الدخول فاإن املبيدات احل�ضرية فى ج�ضم اأى حيوان حتمل اأوًل عن طريق اجلهاز 
منط  واأن  بال�ضرعة  يتميز  الأوىل  التوزيع  اأن  القول  ميكن  وعموماً  املختلفة.  الأن�ضجة  اإىل  توزع  ثم  الدموي 
الأن�ضطة  اأن   )1970( عام  واآخرون   Kaul وجد  املثال  �ضبيل  على  الدم.  دوران  ومنط  ب�ضرعة  يرتبط  التوزيع 
14C –B- dihydroheptachlor فى ذكور الفئران  الإ�ضعاعية يف خمتلف الأن�ضجة بعد احلقن يف الوريد مبركب 
الكبد  5- 7 �ضاعات( وفى  بعد  اأق�ضاها  اإىل  اله�ضمية )ت�ضل  القناة  �ضاعات ما عدا يف   3 بعد  اأق�ضاها  اإىل  ت�ضل 
)ت�ضل اإىل اأق�ضاها بعد12�ضاعه( وحمتوى املعدة ) ت�ضل اإىل اأق�ضاها بعد16 �ضاعة(. بعد ذلك ينخف�ص الن�ضاط 
قام  اله�ضمية.  الأع�ضاء  ونواجت متثيله يف  املبيد احل�ضري  توزيع  اإعادة  الأع�ضاء مو�ضحاً  الإ�ضعاعي يف جميع 
Heath عام )1962( وكذا Vandekar ,Health عام )1964( بدار�ضة منط توزيع الديلدرين يف الفئران واجلرذان 
ووجد اأن الديلدرين يختفي ب�ضرعة من الدم ويتم توزيعه خلل جميع الأن�ضجة يف عدة دقائق. ت�ضمل الأن�ضجة 
التي اإحتوت على اأعلى كميات من الديلدرين املخ والكبد والرئة والكلى والقلب. وفى خلل 80 دقيقة اإنخف�ص 
تركيز املبيد احل�ضري يف معظم الأع�ضاء خا�ضة املخ ومت اإعادة توزيعه اإىل اجلهاز اله�ضمي والأن�ضجة الدهنية.  
در�ص Cook عام )1970( م�ضري الديلدرين )20-50مللجم( املحقون يف وريد الأغنام واحليوانات ذات الأظافر. 
البنكريا�ص  و�ضائل  ال�ضفراء  يف  امل�ضتويات  وزيادة  بعد12�ضاعة  الدم  يف  الديلدرين  م�ضتويات  اإنخفا�ص  ولحظ 
و�ضائل الكر�ص خلل هذه الفرتة )�ضكل6-3(. كما لحظ اأن م�ضتوى الديلدرين يف Parotid saliva )ومن املحتمل 
يف كل �ضائل Saliva بالغدد املختلفة( قد اإزداد بدرجة وا�ضحة خلل ال�ضاعة الأوىل ثم اإنخف�ص يف ال�ضاعة الثانية 
ثم حدثت زيادة حمدودة بعد ذلك. وعليه فاإن الديلدرين يعاد دخوله مرة ثانية اإىل اجلهاز اله�ضمى من الدم 
عرب اللعاب Saliva وال�ضفراء وع�ضارة البنكريا�ص. وفى احليوانات ذات الأظافر قدر Cook عام )1970( تركيز 
الديلدرين يف ال�ضفراء وع�ضارة البنكريا�ص بعد24�ضاعة وكانت يف حدود10,6,2,6 جزء يف البليون على الرتتيب. 
�ضاعة(  خلل 24  للبنكريا�ص  ملل  لل�ضفراء,,32  ملل   57,( ال�ضفراء  ع�ضارة  يف  العايل  ال�ضريان  حجم  وباإعتبار 
 Vanderkar  ,Heath اإليه  اأ�ضار  ذلك مع  ويتفق  اأهمية كبرية  ذو  ال�ضفراء  الديلدرين عرب م�ضار  اأن دخول  يبدو 
الأغنام  يف  متثيله  ونواجت  الديلدرين  لتوزيع  الكلية  الأمناط  بدرا�ضة  عام )1970(   Davison قام   .)1964( عام 
بعد24 �ضاعة من املعاملة بجرعات منخف�ضة. ولحظ من النتائج املدونة يف جدول )6-4( اأن اجلزء الأعظم من 

الديلدرين ونواجت متثيله يوجد يف الكر�ص وغريه من مناطق القناة اله�ضمية خلل24 �ضاعة.
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�سكل )6-3( تركيز الديلدرين فى الدم – اللعاب – ال�سفراء – ع�سارة البنكريا�س – �سائل الكر�س بعد احلقن 
بجرعة من الديلدرين مقدارها 20 مللجم فى وريد الأغنام ) عن Cook عام 1970(.

جدول )6-4(  مت��سط ت�زيع الديلدرين فى جتربه ق�سرية املدى واأخرى ط�يلة املدى ) 32 اأ�سب�ع من التغذية(

Short-term radiometry
Chronic data: 
dieldrin mean 

concentration after 
32 weeksd

(ppm)

Percent
Dry

matter

Precent fat  in
Dry

matter
Percent 

recovery of 
radioactivityb

Extractable 
with 

petroleum 
etherc (%)

Adipose tissue 1.1 102.3 126 68.1 88.4
Heart 0.4 102.3 107 30.8 49.4
Muscle 0.1 105.4 104 25.3 18.2
Brain 0.1 100.9 20.5 22.5 35.5
Spinal cord 0.05 97.5 18.9 32.3 57.9
Carcass 55.5 91.8 110 36.7 39.8
Liver 3.0 78.5 323 29.4 11.4
Kidneys 0.1 64.3 80 20.7 15.8
Rumen 
contents 17.4 63.9 ---- ---- ----
Gastrointestinal 
contents 7.0 66.1 ---- ---- ----
Feces 3.2 61.7 ---- ---- ----
Urine 4.4 ---- ---- ---- ----

________
Total 92.35

Data taken from Davison (1970)

وعموماً ميكن الإ�ضارة اإىل اأن ال�ضبب فى الزيادة البطيئة للمبيدات احل�ضرية املحبة للدهون فى 
الأن�ضجة الدهنية هى اأن هذه الأجزاء من اجل�ضم تفتقر اإىل الإمداد الدموي بالإ�ضافة اإىل فر�ضيه 
)1( البطء ال�ضديد فى الإتزان فى املاء خارج اخللية مع الأن�ضجة )2( بطء التخل�ص من هذه الأن�ضجة.

2- الت�زيع بعد التجريع املزمن وديناميكية اإعادة الت�زيع
		Distribution after Chronic Dosing and Dynamics of Redistribution	
خلل  تدريجياً  ي�ضتقر  للدهون  املحبة  احل�ضرية  للمبيدات  احلاد  التجريع  اأن  ال�ضابقة  املناق�ضة  من  يبدو 
فاإن  اليومي  التعري�ص  اإ�ضتمرار  واأنه فى حالة  التوزيع  الزمن لإعادة  الدهنية بعد فرتات معينه من  الأن�ضجة 
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�ضهور.  بعد عدة   Plateau اله�ضبة  اإىل مرحله  وي�ضل  الدهن  فى  تدريجي  تراكم  �ضورة  فى  يبدو  العام  النمط 
وعليه بالن�ضبة للتعري�ص املزمن من املتوقع اأن يختلف النمط النهائي لإتزان الرتاكم عن حالة التعري�ص احلاد.
وعموماً يف احلالة الثابتة اأو عند م�ضتوى الإتزان فاإن م�ضتوى املبيد احل�ضري يف الدم يرتبط بالرتكيز 
املبيد  وتركيز  الدم  يف  احل�ضري  املبيد  تركيز  بني  العلقة  درا�ضة  مت  الأخرى.  والأن�ضجة  الأع�ضاء  يف 
احل�ضري يف الدهون بالتف�ضيل فى حماولة لإيجاد و�ضيلة لتحليل متبقي املبيدات فى الدهون. وباخت�ضار 
بالن�ضبة للـ  Robinson عام 1967( ومقبولة   ,Hunter( الديلدرين اأكرث منطقيه فى حالة  العلقة  فاإن 
DDT وغري وا�ضحة بالن�ضبة للإندرين )Richardson واآخرون عام1967( وغريه من املبيدات احل�ضرية 
الكلورونيه الع�ضوية. من ال�ضعب احل�ضول على مثل هذا الإتزان حينما تكون الأجهزة بطيئة الإ�ضتجابة 
للتغريات فى م�ضتويات الدم اأو ح�ضا�ضة للتقلبات فى النواحي الف�ضيولوچية والبيوكيميائية للحيوان. 
اأي�ضاً بالن�ضبة للمواد �ضريعة التحلل والإنهيار فاإن التو�ضل اإىل حالة الإتزان مع الأع�ضاء الن�ضطة ي�ضبح 
�ضعباً للغاية. هناك مثال لإرتباط جيد بني م�ضتويات الديلدرين يف الدم والن�ضيج الدهنى كما فى �ضكل 
)6-4(. الن�ضبة بني الديلدرين فى الن�ضيج الدهنى مع الرتكيز يف الدم يبدو اأنها تبلغ قيمه140 يف الإن�ضان 
)Robinson ,Hunter عام1967( كما ت�ضل هذه القيمة اإىل180 يف الكلب )Zavon ,Keane عام1969(. كما 
ح�ضل Richardson واآخرون عام )1967( على اإرتباط جيد بني م�ضتويات الديلدرين فى الدم وكذا فى 
الكبد والكلى والرئة والدهن ومل يكن هناك اإرتباط وا�ضح بني الدم والبنكريا�ص, الدم والطحال, الدم 
 Davison والع�ضلت فى الكلب املغذاه على,1 جزء يف املليون من مبيد الديلدرين ملدة 128 يوم. كما وجد
عام )1970( اإرتباط جيد بني كل من الدم والعظام وكذا الدم واملخ, الدم والن�ضيج الدهنى, الدم والقلب, 
الأغنام  يف  والكبد  الدم  والكلى,  الدم  بني  اإرتباط  يظهر  ومل  ال�ضوكى  واحلبل  والدم  والع�ضلت,  الدم 
وعموماً ميكن  اأ�ضبوع.   32 ملدة  وذلك  يومياً  مللجم/ كجم/   4 الديلدرين0,5–  على جرعه من  املغذاه 

الإ�ضارة اإىل وجود اإتزان بني م�ضتويات الديلدرين يف الدم مع غريه من الأن�ضجة غري الن�ضطة.

 

�سكل )6-4( الرتباط بني م�ست�يات الديلدرين فى الدم والأن�سجه الدهنيه فى الإن�سان من خالل متط�عني 
مت تغذيتهم بجرعات ثابتة من الديلدرين ملدة 18 �سهر ) Robinson ، Hunter عام 1967(.
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النتيجة النهائية مل�ضتويات التوزيع يف الأع�ضاء املختلفة ميكن تلخي�ضها يف جدول )6-4(. نظراً 
الأعظم  اجلزء  ميثل  الدهنية  الأن�ضجة  فى  الرتاكم  فاإن  الدهون  حمتوى  ون�ضبة  الكبري  للحجم 
املليون  اأ�ضا�ص اجلزء يف  النتائج على  اإختبار هذه  اأنه عند  الديلدرين فى اجل�ضم. ولو  بالن�ضبة ملبيد 
من الدهن يت�ضح اأن م�ضتويات الديلدرين فى الأن�ضجة املختلفة ثابتة تقريباً. ال�ضـتثناء الوحيد من 
هذه القاعدة يبدو فى املخ واحلبل ال�ضوكى والكبد. حيث اأن الأن�ضجة الع�ضبية التى ت�ضمل املخ يظهر 
فيها متبقيات املبيدات الكلورونيه الع�ضوية مب�ضتويات اأقل كثرياً من املتوقع. ال�ضبب فى ذلك غري 
معروف حيث اأن هذه الأن�ضجة متتاز باإمداد دموى كافى كما اأنها غنية بالليبوبروتني وغريه من املواد 

الليبيديه التى تظهر توافق عايل لهذه املبيدات احل�ضرية.
اإىل التقلب وعليه فاإن الرتفاع الن�ضبى  متيل م�ضتويات املبيدات الكلورونيه الع�ضوية فى الكبد 
مل�ضتوى الديلدرين يف دهون الكبد ل مييل اإىل الثبات مع امل�ضتوى املنخف�ص يف املخ. عموماً فاإن دهون 
الكبد حتتوى على م�ضـتويات عالية من املبيدات احل�ضـرية ومن املحتمل اأن يكون ذلك ب�ضبب اأن هذه 
الكيميائيات يحدث لها فقد ال�ضمية فى الع�ضو واأن معدل فقد ال�ضمية يبدو بطيئاً م�ضبباً زيادة فى 

م�ضتوى املتبقيات عندما تكون حمولة اجل�ضم اأعلى من اأق�ضى معدل ميكن حتويله. 
خام�سًا: الع�امل امل�ؤثرة على التخزين والنطالق

Factors aFFecting storage and release

اأن�ضجه اجل�ضم ب�ضكل جيد من خلل حتليل  ميكن متيز وحتديد تخزين املبيدات احل�ضرية فى 
املبيدات  حالة  فى  مرتفعاً  للتخزين  امليل  يبدو  جمتمعات.  عدة  فى  الإن�ضان  اأن�ضجة  فى  املتبقيات 
احل�ضرية الثابتة واملحبة للدهون مثل جمموعه املبيدات احل�ضرية الكلورونيه الع�ضوية. هناك بع�ص 
العوامل مثل اجلن�ص وال�ضللة والعمر واملنطقة وجميعها حتكم م�ضتويات املبيدات داخل اجل�ضم. على 
�ضبيل املثال ترتاكم متبقيات املبيدات فى ذكور الإن�ضان اأكرث من الإناث فى اأى جمتمع. الإ�ضتخل�ص 
العام لهذا ال�ضبب هو وجود بع�ص الظروف الهورمونية والبيوكيميائية والف�ضيولوچية التى حتفز 
على الرتاكم. اإختلف اجلن�ص فى معدل الرتاكم يبدو وا�ضحاً فى التجارب احليوانية. فى الفئران 
جند اأن الندرين يرتاكم فى الإناث اأعلى من الذكور. وجد Klevay عام )1971( اأن كبد ذكور الفئران 
يتخل�ص من الندرين مقارنة بنظام ال�ضفراء ب�ضرعة من2– 12 مره. وتبعاً لذلك يتم حتديد م�ضتوى 

التخزين يف بع�ص الأع�ضاء من خلل معدل التخل�ص والإخراج فى اأى ع�ضو من اأع�ضاء اجل�ضم. 
من املعروف جيداً اإنطلق متبقيات املبيدات الكلورونيه الع�ضوية عرب تيار الدم من الأن�ضجة الدهنيه 
اأن  DDT ميكن  اأن  Dale واآخرون عام )1962(  اأو�ضح  اأثناء اجلوع. على �ضبيل املثال  وغريها من امل�ضادر 
املعاملة  الفئران  اأن جتويع  Vandekar عام )1964(   ,Health اأ�ضار  الفئران خلل اجلوع. كما  ينطلق من 
بالديلدرين يوؤدى اإىل زيادة اإفراز ال�ضفراء واإخراج الديلدرين مع الرباز وكذا نواجته التمثيلية. كما وجد 
كل من Saschenbrecker ,Ecobichon عام )1969( اأن النق�ص اأو احلرمان الغذائي يف الديوك ال�ضغرية 
التى  الأن�ضجة  كانت  للددت.  الكامل  التوزيع  اإعادة  اإىل  ويوؤدى  البلزما  فى  للددت  عالية  حركه  ي�ضبب 
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املخ ثم  الكبد ثم  التايل:  النحو  DDT املختربة على  اأظهرت زيادة ثابتة مع اجلوع على جميع تركيزات 
القلب على الرتتيب بينما كانت الأع�ضاء التى اأظهرت نق�ص ثابت هي الكلى ثم الع�ضلت الهيكلية. لوحظ 
زيادة املتبقيات يف الدم يف اأنواع الطيور اجلائعة من خلل الدرا�ضات التى قام بها Donaldson عام)1970( 
والذي لحظ زيادة فى تركيزDDT يف الدم من خلل املجهود ومعاملت الربودة واجلوع وذلك يف ذكور 

الفئران التى تعر�ضت جلرعه قدرها 5 مللجم/كجم من DDT املعاملة فمياً ملدة 14 يوم.
وم�ضتوى  الدم  تيار  فى  الدهنية  الأحما�ص  حركة  بني  العلقة  بدرا�ضة   )1971( عام   Rose قام 
للربودة  التعر�ص  خلل  من  املدى  ق�ضرية  �ضغوط  درا�ضته  فى  اأ�ضتخدم  وقد  الدم.  فى  الديلدرين 
املدى مثل  الدهون( وعوامل �ضغط طويلة  واملعاملة مبواد كيميائية حمثة )عامل حركة  وال�ضباحة 
اجلوع وذلك لتغري م�ضتوى الأحما�ص الدهنية احلرة يف الفئران البي�ضاء. وفى جميع احلالت التى 
امل�ضعع  الديلدرين  م�ضتويات  الدم ظلت  احلرة يف  الدهنية  الأحما�ص  م�ضتوى  زيادة يف  فيها  لوحظ 
للفئران  بالن�ضبة   ml/dpm  2016 وكذا  املقارنة  الدم يف  ملليلرت من  لكل   ml/2015 dpm عند  ثابتة 
املعاملة بالديلدرين وبنف�ص الكيفية فاإن عامل حركة الدهون والذى اإ�ضتخل�ص من الغدة النخامية 
ml/dpm يف الفئران املعاملة.  mL يف املقارنة اإىل181  للخنزير ي�ضبب زيادة يف احلم�ص الدهنى من 
ي�ضبب اجلوع زيادة �ضغرية يف الديلدرين حيث بلغml/125dpm يف املقارنة,ml/178dpm يف الفئران 
اجلائعة. بينما كانت م�ضتويات الأحما�ص الدهنية 266 ميكرومول/لرت فى املقارنة, 655 ميكرومول/

لرت فى الفئران اجلائعة. ولو اأن هذه الزيادة يف الديلدرين ميكن تف�ضريها من خلل النق�ص يف حجم 
الن�ضيج الدهنى منفرداً وبدون اإعتبار لإطلق الأحما�ص الدهنية. وعموماً فاإن م�ضتويات الأحما�ص 

الدهنية لي�ص لها دور وا�ضح يف م�ضتويات الديلدرين يف الدم. 
الدهنية  الأن�ضجة  يف  الرتاكم  معدل  حيث  الفئران من  اإناث  ترتيب  يو�ضح  املتاحة  النتائج  اإ�ضتقراء 
DDT/ وتظهر النتائج تراكم100جزء يف املليون من .DDT > dieldrin > methoxy chlor على النحو التايل

DDE عند جرعات 5 جزء يف املليون يومياً مع الغذاء ملدة10 اأ�ضابيع مقابل67 جزء يف املليون,22 جزء يف املليون 
على الرتتيب بالن�ضبة للديلدرين وامليثوك�ضى كلور بعد التجريع اليومي مبعدل 10جزء يف املليون ملدة10 
DDT على  اأن يعمل  Blau عام1966(. وعليه عند مقارنة اجلرعات ميكن   ,Street(اأ�ضابيع مع كل مبيد
خف�ص تخزين الديلدرين وامليثوك�ضى كلور كما اأن الديلدرين ميكن اأن يخف�ص تخزين امليثوك�ضى كلور 
ولكن ل يحدث خف�ص مع املخاليط الأخرى. وفى خنزير غينيا )Street ,Wagstaff عام1971( ل ي�ضري 
 dieldrin (542 ppm) >> DDT (21 ppm) ≥ Lindane (12:ترتيب معدل الرتاكم بنف�ص النمط ال�ضابق
(ppm بعد التغذية بجرعة قدرها 25 جزء يف املليون يومياً من كل مبيد ملدة 145يوم. باإفرتا�ص اأن درجة 
الرتاكم دللة جيدة للتوافق يف مكان الإرتباط فاإن الديلدرين ميكن اأن يقلل من تخزين الددت ولكن ل 
ي�ضتطيع الأخري التاأثري على تخزين الديلدرين )1جزء يف املليون( بدرجة كافية لإحداث خف�ص لكميات 
كبرية من الددت )50 جزء يف املليون( يف خنازير غينيا وهذا يتفق مع الإختلف الكبري يف درجات الرتاكم 
يف هذا النوع. املناف�ضة ملركب Dieldrin ,DDT يف نف�ص اأماكن الإرتباط واردة حيث اأن هذه املبيدات لها 

نف�ص منط الإرتباط يف مخ الفاأر)Hayashi ,Matsumura عام 1969( )جدول5-6(. 
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تداخلت  يف  هاماً  دوراً  تلعب  الإحللية  املناف�ضة  اأن  اإىل  ت�ضري  التي  الروؤية  يدعم  الإي�ضاح  هذا 
على  قدرة  لها  الكيميائية  املواد  هذه  جميع  عام1976(.   Wilkinson( احل�ضرية  واملبيدات  العقاقري 
فلي�ص  وعليه  الغ�ضاء.  م�ضتوى  على  اجلزيئية  التداخلت  حتدث  اأن  املتوقع  ومن  الغ�ضائي  التداخل 
من امل�ضتغرب اأن توؤدى العوامل التي تن�ضط ال�ضطح وال�ضدمات الكهربية على تغري م�ضتويات تخزين 
مبيدات الآفات. ومن ثم من املتوقع اأن تعمل هذه املعاملت على تعديل اأو حتوير خ�ضائ�ص الغ�ضاء. 

جدول )6-5( ت�زيع خم�سة مبيدات ح�سرية خالل املك�نات املختلفة للجهاز الع�سبي املركزي يف 
الفاأر وال�سر�س�ر 

Dieldrin DDT Lindane Phthalthrin Nicotine
Rat brainb

Supernatantc 1.00 1.12 4.98 3.74 18.26
Cell metmbrane 1.92 2.49 1.02 1.64 1.55
Myelin fragment 6.05 6.17 5.45 10.25 2.58
Synaptic complexes 4.60 5.73 1.81 0.16 3.62
Mitochondria 1.23 1.16 0.73 0.71 1.90
Debris and nucleus 8.32 8.12 8.00 7.52 1.97

Cockroach nerve cord, 
gangliab 144.6 209.0 382.3 512.5 568.5

Supernatantc 151.2 104.8 59.6 62.1 10.4
Cell membrane 99.6 40.2 6.1 9.7 4.0
Cell membrane 58.3 40.2 1.6 4.6 0.1
Synaptic complexes - 
mitochondria 27.5 45.6 0.6 4.9 0.5

Sheath, nucleus debris 21.0 42.2 0.5 3.9 1.4
  From Matsumura and Hayashi (1969).

�ساد�سًا: النفاذية والت�زيع عرب الأع�ساء والأن�سجة احلي�ية 
	PENETRATION AND DISTRIBUTION INTO VITAL ORGANS AND TISSUES

Nervous System			 1- اجلهاز الع�سبي
نفاذية  فاإن  وعليه  احل�ضرية  املبيدات  لهجوم  املعر�ضة  الأماكن  اأهم  من  الع�ضبي  اجلهاز  يعترب 
من  العديد  خلل  من  تناولها  مت  التى  الهامة  الأمور  من  تعترب  خلله  احل�ضرية  املبيدات  وتوزيع 

الدرا�ضات البحثية. 
وقد لوحظ اأن املخ مييل اإىل تراكم م�ضتويات منخف�ضة من متبقيات املبيدات احل�ضرية يف الثدييات 
وعليه قد يطرح �ضوؤال هام عن مدى وجود حاجز بني الدم واملخ �ضد املبيدات احل�ضرية الكيميائية. 
يعتقد اأن حاجز الدم - املخ Blood –brain barrier يحيط بال�ضعريات الدموية لأوعية املخ. بعد املرور 
من هذا احلاجز فاإن العقار اأو املبيد احل�ضري يجب اأن ي�ضتمر فى النفاذ عرب غ�ضاء املخ. من املعروف اأن 
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العديد من العقاقري ميكن اأن تنفذ من الدم اإىل ال�ضائل املخي ال�ضوكى عرب الإنت�ضار الب�ضيط مبعدلت 
توازى معامل الف�ضل التجزيئى للدهن- املاء )Albert عام 1968(. ومبعنى اآخر من املتوقع اأن تنفذ 
املركبات املحبة للدهون مثل املبيدات احل�ضرية الكلورونية الع�ضوية خلل املخ ب�ضرعة. وكلما زادت 
قطبية املبيد احل�ضري اإنخف�ص معدل النفاذية. الإ�ضتثناءات هى يف املركبات الكيميائية التى ل ميكن 
متييزها عن الأيونات ن�ضطة الإنتقال عرب اجلهاز الع�ضبي املركزي. امللحظة العامة هي اأن احلاجز 

يعترب موؤثر فقط �ضد املبيدات احل�ضرية عالية القطبية وهى يف العادة قليلة ن�ضبياً.  
جتاه  التكوين  يف  تقدماً  اأكرث  حاجز  متلك  احل�ضرات  اأع�ضاب  اأن  يبدو  �ضبق  مما  العك�ص  على 
 ,Prostigmine مركبات  وكذا   Eserine اأو   Physostigmine  ,Acetylcholine القطبية. مركبات  املركبات 
Tubocurarine غري موؤثرة �ضد اأع�ضاب احل�ضرات بينما تعترب عالية الن�ضاط �ضد اأع�ضاب الثدييات. 
ول يرجع هذا التباين اإىل الإختلف يف احل�ضا�ضية امللزمة للكائن احلي اإمنا يرجع اإىل احلقيقة التى 
ت�ضري اإىل اأن م�ضتقات الكاربامات غري القطبية �ضديدة ال�ضمية لكل من احل�ضرات والثدييات. وعليه 
قد يكون من امل�ضتغرب اأن املركب القطبي ال�ضام ي�ضبح مبيد ح�ضري. �ضمن هذه املركبات ال�ضابقة فاإن 
مركب Prostigmine والذي يعترب يف الغالب كامل التاأين عند درجة pH 7 يكون غري �ضام بينما مركب 
Eserine الذى من املتوقع اأن يكون له جزء ذو قيمة,Fisher ,O’Brien( 091 عام 1958( يف احلالة غري 
املتاأينة قليل ال�ضمية )بالنظر اإىل قيمة LD50 وهى حواىل30/1 من ال�ضمية جتاه احل�ضرات بالن�ضبة 
للجرذان(. وكما مت مناق�ضته �ضابقاً فاإن اجلهاز الع�ضبي املركزي يف احل�ضرات اأكرث مقاومة للمركبات 
عام1953(.   Hoyle(الأيونى للنفاذ  قابل  غري  ع�ضبي  بغمد  تغطيته  القطبية وذلك ب�ضبب  الكيميائية 
لتجنب م�ضاكل النفاذية يتم ت�ضميم معظم املبيدات احل�ضرية الن�ضطة على اجلهاز الع�ضبي املركزي 
بحيث تكون غري قطبية وحمبة للدهون. وعليه فاإنه من غري املتوقع اأن يظهر اجلهاز الع�ضبي املركزي 

يف الثدييات اأى مقاومة �ضد هذه املركبات. 
ال�ضوؤال املطروح الآن هو ملاذا مييل اجلهاز الع�ضبي املركزي لرتاكم كميات اأقل من متبقيات املبيدات 
احل�ضرية الكلورونية الع�ضوية ؟ ميكن اأن توجد هذه الإجابة يف عمليات جتزئة املبيدات مع الأخذ يف 
الإعتبار اأن الدم اأكرث من حاجز الدم- املخ. من املعروف اأن م�ضتوى املتبقيات يف املخ يرتفع خلل عدة 
دقائق بعد املعاملة عرب الوريد وي�ضل اإىل اأق�ضاه خلل عدة �ضاعات وذلك يف جميع الأن�ضجة الأخرى 
مثل الن�ضيج الدهنى ولكن يف النهاية ي�ضل اإىل م�ضتوى اإتزان منخف�ص عن غريه من الأن�ضجة. من 
املحتمل اأن يوؤثر الغياب الفعلي للدهون الع�ضبية يف املخ اإىل حد ما على امل�ضتويات النهائية للمتبقيات 

ولكن ما زال الأمر يحتاج اإىل معلومات اأكرث لإي�ضاح هذه النقطة. 
Transfer to Fetus and Reproductive Organs    2- النقل اإىل الأجنة والأع�ساء التنا�سلية

 Placental barrier امل�ضيمى  باحلاجز  اإليه  ي�ضار  حاجز  نظام  على  اأي�ضاً   Placenta امل�ضيمة  حتتوى 
تقوم اإختياريته اأ�ضا�ضاً على النقل الن�ضط للأحما�ص الأمينية واجللوكوز والڤيتامينات والأيونات غري 
القطبية الأخرى ببطء �ضديد. باملقارنة مع حاجز الدم- املخ فاإن احلاجز  الع�ضوية. تنتقل املركبات 
امل�ضيمى اأقل اإختيارية وكفاءة. وعليه فاإن املركبات الكيميائية القطبية جتد طريقها اإىل اجلنني. اأي�ضاً 
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ل ميلك اجلنني اأى اآلية فعالة للتخل�ص من املركبات الكيميائية القطبية كما يحدث يف املخ. ل جتد 
اأن  يتوقع  اإىل اجلنني. وحيث  الو�ضول  اأى �ضعوبة يف  الدهون  للذوبان يف  القابلة  املبيدات احل�ضرية 
تنت�ضر هذه املركبات الكيميائية القابلة للذوبان يف الدهون ب�ضرعة فاإن معدل تراكمها النهائي يحدده 
الف�ضل التجزيئى �ضد الدم. وعلى العك�ص من ذلك فاإن املركبات الكيميائية القطبية اأو نواجت متثيلها 

القطبية يتوقع اأن ت�ضل اإىل اجلنني ببطء كما اأن معدل التخل�ص منها يبدو بطيئاً. 
 Backstrom واآخرون عام )1949( املرور امل�ضيمى للددت يف الكلب. كما اأكد Finnegan اأ�ضتعر�ص
واآخرون عام )1965( هذه امللحظات يف اجلرذان احلوامل باإ�ضتخدام طريقة التقدير الإ�ضعاعى لكامل 
اجل�ضم. يرتاكم كل من Dicldrin ,DDT يف اجلنني خا�ضة يف الكبد والدهن والقناة اله�ضمية . يبدو 
اأن م�ضتويات الرتاكم يف اجلنني ل تختلف كثرياً عن ما هو موجود يف مخ وقلب الأم. وجدت كميات 
كبرية من Dieldrin ,DDT يف اجل�ضم الأ�ضفر للمباي�ص. كما اأن هناك اأن�ضجة اأخرى اأظهرت م�ضتويات 

عالية من الرتاكم بالن�ضبة للددت والديلدرين وهى الكبد وامل�ضيمة والغدد الثديية. 
من  عام )1965(   Plunger  ,Fischer من  كل  مل يتمكن  قطبية  الأكرث  بالن�ضبة للمبيدات احل�ضرية 
اآثار ملبيد الباراثيون يف اجلنني عمر8 �ضهور لأم تناولت جرعة مميتة من هذا املبيد.  اإ�ضتك�ضاف اأى 
ولو اأن Fish عام )1966( قرر اأن كولني اإ�ضرتيز اأجنة الفئران مت تثبيطه عند معاملة الأمهات مببيد 
الباراثيون وامليثيل باراثيون اأوDFP من خلل احلقن داخل الغ�ضاء الربيتونى مما يو�ضح النقل اإىل 
 )1972( عام  واآخرون   Villeneuve )1970( وكذا  عام   Engst  ,Ackermann من  كل  قام  كما  اجلنني. 
مبحاولة كاملة لدرا�ضة كمية عن مدى نقل املبيدات الفو�ضفورية الع�ضوية. كانت املجموعة الأوىل 
التي وجدت يف الأن�ضجة املختلفة لأجنة الفئران هي Imidan ,Bromophos ,Methylparathion. كما 
وجد اأي�ضاً Methylparaoxon )الناجت التمثيلي ال�ضام لـ Methylparathion(. املجموعة الأخرية در�ضت 
اإ�ضرتيز  كولني  م�ضتويات  مع  النتائج  ربط  حماولة  مع  والأم  اجلنني  دم  يف   14C-parathion كميات  بني  العلقة 

البلزما.

اأقل كثرياً مما هو موجود يف  الباراثيون فى بلزما اجلنني  اأن م�ضتويات  النتائج  اأو�ضحت  وقد 
املخ. كما اأن ن�ضاط كولني اإ�ضرتيز البلزما يعترب اأي�ضاً دللة على اأن احلاجز امل�ضيمى له دور بالن�ضبة 

للمبيدات احل�ضرية القطبية ن�ضبياً فى الفاأر.
معدل  بدرا�ضة   )1972( عام   Schmidt  ,Dedek من  كل  قام   DDT تراكم  الإعتبار  فى  الأخذ  مع 
الإنتقال لأجنة اجلرذان باإ�ضتخدام جرذان مت حقنها بحوايل ,5 مللجم/يومياً من DDT عرب الغ�ضاء 
الربيتونى. وقد وجد اأن م�ضتويات DDT ونواجت متثيلها يف دم الأجنة تقع فى حدود50% مما هو موجود 
فى دم الأم كما اأن كبد ومخ اجلنني يحتويان على كميات اأقل قليًل مما هو موجود فى اأع�ضاء الأم. اأدى 
ال�ضغط من خلل التجويع اإىل زيادة يف تركيز DDT ونواجت متثيله فى اجلنني. وقد قام Huber عام 
)1965( بتغذية اجلرذان احلوامل بجرعة مقدارها40 جزء فى املليون من Kepone ووجد اأن متو�ضط 
,3 جرام. وهذا امل�ضتوى يعادل امل�ضتوى الذى  5 جزء يف املليون قد تراكم فى �ضبعة اأجنة تزن حوايل 
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وجد يف مخ الأمهات ولكنه اأقل كثرياً من امل�ضتويات التى وجدت فى كبدها )45 جزء يف املليون( وكذا 
اآلية نقل  Hathway واآخرون عام )1967(  الدهون )13 جزء يف املليون( وعلى العك�ص من ذلك در�ص 
الديلدرين من اأمهات الأرانب اإىل طور Blastocyst يف الأجنة. ولوحظ اأن Blastocyst احلرة تلتقط 
الديلدرين ب�ضرعة اأكرب من دم الأمهات )�ضكل6-5( وبعد تثبيت اجلنني ينخف�ص معدل الإلتقاط اإىل 
اأ�ضفل. خلل الن�ضف الثاين من احلمل يبدو اأن مرور الديلدرين اإىل الأجنة يكون حمدداً بطريقة 
عمل امل�ضيمة حيث يتوقف املرور نتيجة نق�ص م�ضتوى الديلدرين فى ال�ضائل الأمنيونى. وبالن�ضبة لـ 
Blastocysts ي�ضل تركيز الديلدرين يف اجلنني الكامل لنف�ص م�ضتواه يف دم الأم خلل40-50 دقيقة ثم 
ينخف�ص بعد ذلك اإىل حواىل3/1 ما هو موجود يف دم الأم. كما مت حقن 14C–Dieldrin ولوحظ ظهور 
الديلدرين فى دم الأم وهو ما يربهن وجود طريقني ملرور الديلدرين ولو اأنه مل يتم تقدير ال�ضرعات 

الن�ضبية لعمليات النقل. 

�سكل )6-5( زمن اإلتقاط  14C-Dieldrin  يف Blastocysts  لالأرانب ) دوائر ( و�سائل Blastocyst  ) مثلث ( 
والعالقة بني امل�ست�ى يف دم الأم )خط�ط متقطعة(. جميع القيم يعرب عنها بن�سبة مئ�ية من 

م�ست�ى الديلدرين )5دقائق بعد احلقن( يف دم الأم )عن Hathway واآخرون عام 1967(.  

ويبدو اأن حاجز امل�ضيمة لي�ص بامل�ضتوى الفعال بالن�ضبة للمركبات عالية الذوبان فى الدهون بينما 
فى حالة املركبات القطبية فاإن الكفاءة تبدو عالية املعنوية حيث ت�ضل الن�ضبة اإىل100: 1 فى حالة 
الباراثيون )جدول6-6(. ولو اأنه ب�ضبب توقع قدرة الأجنة على اإخراج اأو اإفراز املركبات القطبية ببطء 
وهى اأكرث ح�ضا�ضية لل�ضموم عن احليوان البالغ ونظراً لإختلف تثبيط اإنزمي الأ�ضتيل كولني اإ�ضرتيز 

فاإن كفاءة هذا احلاجز �ضد املركبات عالية الذوبان فى الدهون تعترب غري فعالة. 
تغريات  ت�ضبب  اأن  املمكن  من  فاإنه  التنا�ضلية  الأع�ضاء  يف  احل�ضرية  املبيدات  لوجود  وبالن�ضبة 
Lindeman عام )1950(   ,Burlington مورفولوچية ووظيفية لهذه الأع�ضاء. على �ضبيل املثال وجد 
اأن DDT يثبط ب�ضدة الأنابيب اخل�ضوية وغريها من الأع�ضاء التنا�ضلية امل�ضاعدة يف الديوك ال�ضغرية. 
 .DDT واآخرون عام )1971( اإنخفا�ص يف القدرة التنا�ضلية للكلب املغذاه على Deichmann كما لحظ
من  قيم100/500,1/200,1/1  Vashakidze عام )1972( اأن الكارباريل عند   ,Mandzhgalodze اأ�ضار  كما 
النزوية  الدورة  التنا�ضلية كما تتداخل مع  للغدد  �ضامة  تاأثريات  اإىل حدوث  توؤدى  الفئران  LD50 يف 

Estrus cycle. كما اأ�ضار Gellert واآخرون عام )1972(اأن حقن o,p’–DDT حتت الربيتون ملدة 27 يوما 
يوؤخر فتح املهبل ويزيد من وزن املباي�ص والرحم يف الفاأر. وميكن الإ�ضارة اإىل اأن هذا التاأثري يرجع 
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امل�ضتويات  على  هاماً  دوراً  تلعب  اأن  ميكن  حيث  الكبد  اأو  للهرمون  املنتجة  الأع�ضاء  على  الفعل  اإىل 
الهرمونية. 

جدول )6-6( حمت�يات الأم وبالزما الأجنة وال�سائل الأمني�نى من الباراثي�ن 

Sample Time
(min)

Parathionb
(ng/ml)

Approximate plasma  
ChE   inhibitionc (%)

Maternal plasma 10 593 41
20 131 43
30 110 44
60 44.5 40

120 35.5 41
240 30.5 24

Fetal plasma 10 3.85 21
30 1.10 24
60 0.65 23

Amniotic fluid 60 NDd -

ND -

ND -

 From Villeneuve et al. (1972) 

�سابعًا : التخل�س من املبيدات احل�سرية عن طريق الإخراج والإفراز  
ELIMINATION OF INSECTICIDES: EXCRETION AND SECRETION

Biliary and Urinary Excretion    1- الإخراج عن طريق �سائل ال�سفراء والب�ل
نظم  توجد  قد  والكبدي.  الكلوي  امل�ضار  هما  رئي�ضني  م�ضارين  خلل  الغريبة  املواد  اإخراج  يتم 
واللعاب  العرق  الإفراز عن طريق  اأو  للتطاير  القابلة  للمواد  بالن�ضبة  الرئة  مثل  اأهمية  اأقل  اأخرى 
اأن�ضجة غري حيوية مثل ال�ضعر والأظافر. وبالن�ضبة للمبيدات احل�ضرية يبدو  وكذا التخل�ص خلل 
اإفراز  هو  الوحيد  الإ�ضتثناء  ال�ضدد.  هذا  يف  معنوي  دور  اأى  تلعب  ل  اأهمية  الأقل  امل�ضارات  هذه  اأن 
متبقيات املبيدات فى اللنب. بالن�ضبة للعمليات الرئي�ضية اخلا�ضة بالإفراز فاإنه من ال�ضروري دخول 
املبيدات احل�ضرية اإىل تيار الدم. يزود الكبد بوريد كبدي كما تزود الكلى ب�ضريان كلوي وخللهما يتم 
نقل املواد الغريبة بوا�ضطة الدم اإىل هذه الأع�ضاء. وحيث يتم �ضريان الدم خلل هذه الأع�ضاء عرب 
الأوردة الكبدية والكلوية فاإن املادة التى ل تدخل ع�ضو ما ميكن اأن تنتقل اإىل الع�ضو الآخر. املواد 
التى تدخل هذه الأع�ضاء يحدث لها اأوًل عمليات حتول متثيلية ثم يحدث لها بعد ذلك اإخراج عرب 
قناة ال�ضفراء اإىل القناة اله�ضمية حتى يتم التخل�ص منها فى الرباز )النظام الكبدي( اأو تخرج مع 
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 Chlorinated البول )النظام الكلوي(. يف احلالت الأخـرى املحدودة فاإن املـواد الفقرية الذوبان مثل
dibenzo-p-dioxins قد متر خلل اجلهاز اله�ضمي دون حدوث اإمت�ضا�ص اإىل الدم وبالتايل تظهر يف 

الرباز على �ضكل مادة اأ�ضلية )Norback واآخرون عام 1973(. 
يف نظام الكبد- ال�ضفراء فاإن م�ضتقات املبيدات احل�ضرية تظهر يف الكبد ثم تنتقل اإىل ال�ضفراء 
 Gall bladder من خلل قناتني يف الكبد والتي توؤدى اإىل قناة رئي�ضية تدخل يف احلو�ضلة ال�ضفراوية
اإىل القناة  لتخزين ال�ضفراء )�ضكل6-6(. وعلى فرتات يرتك �ضائل ال�ضفراء احلو�ضلة ال�ضفراوية 
ال�ضفراوية حيث يتم اإخراجه عرب اجلزء الثاين من الأنثى ع�ضر Duodenum والذي يت�ضل مبا�ضرة 
بالقناة اله�ضمية ال�ضغرية. بع�ص املركبات يتم اإمت�ضا�ضها من القناة اله�ضمية ال�ضغرية لرتجع مرة 

ثانية اإىل الوريد الكبدي وعليه فاإن هناك اإحتمال لإعادة الدوران خلل هذا امل�ضار. 
يتم تقدير معدل وم�ضار الإخراج مل�ضتقات املبيدات احل�ضرية )املبيدات احل�ضرية ونواجت متثيلها( 

من خلل:-
معدل الدخول اإىل الكبد والكلى من الدم - 1
�ضهولة تخل�ص هذه الأع�ضاء من املواد اإىل الأجهزة الإخراجية املقابلة - 2

هناك ثقوب كبرية يف جدر اخلليا الربان�ضيمية للكبد كما اأن اجلزئيات الكبرية التى ي�ضل وزنها 
اإىل5000 متر ب�ضهولة اإىل النظام الكبدي. توؤدى هذه ال�ضهولة يف املرور اإىل مرور معقد Bilirubin اإىل 
النظام الكبدي من الدم )Segre عام 1972( مما يو�ضح اأن Bilirubin املوجود يف البلزما والكبد يوجد 
من خلل قدرته على الذوبان يف الدهون وهو عامل هام وحمدد لإلتقاط العقاقري. وعليه من املتوقع 
اأن يتم اإلتقاط ودخول معظم املبيدات احل�ضرية من خلل الكبد حيث يتم تراكم جميع املبيدات املحبة 
للذوبان يف الدهون بالكبد. وقد يرتكز DDT وغريه من املبيدات احل�ضرية عالية الذوبان يف الدهون 
يف الكبد خلل املراحل الأوىل للت�ضمم اأو عندما يحتوى اجلهاز على تركيزات عالية من الرتاكم. ولو 

اأنه عند الإتزان فاإن املتبقيات يف الكبد متيل اإىل الإ�ضتقرار عند م�ضتويات ترتبط مبحتواه الدهنى.

�سكل )6-6( ر�سم تخطيطى لآليات الإخراج عن طريق ال�سفراء والب�ل )Albert عام 1968(

اإذا مل تظهر عملية اللتقاط دوراً هاماً وحمدداً فاإن ال�ضفراء تقوم بالإخراج. وعموماً فاإن الغر�ص 
الرئي�ضي للن�ضاط الهادم الكبدي �ضد املواد الغريبة هو حتول املركبات غري القطبية والقابلة للذوبان 
اأي تغري للمركبات  اإخراجها. ل يحدث  يف الدهون اإىل مركبات قطبيه قابله للذوبان يف املاء ميكن 
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عالية القطبية �ضواء التى ل متت�ص عن طريق اجلهاز الكبدي اأو التى ل يتم اإخراجها خلل اجلهاز 
البويل اأو اجلهاز الكبدي.

اأى  املركب  بحجم  ترتبط  ال�ضفراء  طريق  عن  الإخراج  عملية  اأن   )1967( عام   Williamsاأ�ضار
كلما زاد الوزن اجلزيئي للمركبات كلما كانت اأ�ضرع يف الإخراج. وفى الواقع فاإن املركبات ذات الوزن 
املبيدات  من  العديد  النظام.  هذا  خلل  متر  حتى  طويل  وقت  اإىل  حتتاج   150 من  الأقل  اجلزيئي 
الكيميائية احل�ضرية ميكن اأن يتم اإخراجها خلل اجلهاز ال�ضفراوي دون اأن يحدث لها اأى اإرتباط. 

وعموماً فاإن املتطلبات الأ�ضا�ضية للإخراج تتمثل يف القطبية واحلجم اجلزئي.
ميكن تق�ضيم عملية الدخول للكلى اإىل عمليتني وظيفيتني يف الوحدة الكلوية Nephron نف�ضها وهما:-

.Glomerulus 1- الدخول الأوىل خلل املكببة

2- عملية اإعادة المت�ضا�ص خلل الأنابيب الكلوية.

معظم  مبرور  ت�ضمح  ل  طبيعة  ذات  جدارها  على  ثقوب  متلك  والتى  املكببة  اإىل  الدم  يتجه 
الربوتني. ولذا فاإن الربوتني واملبيدات املرتبطة يتم التخل�ص منها فى هذا املكان. ويعتقد اأن لكلية 
اأما  البول  اإنتاج حوايل1,5 لرت من  ويتم  يومياً  املكببة  را�ضح  185 لرت من  اإنتاج  على  قدرة  الإن�ضان 
اأن  يبدو  عام1968(.   Albert ( الكلوية للأنابيب  املثقب  الغ�ضاء غري  اإمت�ضا�ضه خلل  فيعاد  الباقي 
الغ�ضائني يتوافق مع قانون النت�ضار يف كل  الدهون خلل كل من  القابلة للذوبان فى  املواد  مرور 
الجتاهني ولو اأنه فى بع�ص الأيونات تتم العملية خلل اآلية النقل الن�ضط. وعليه فاإنه من املمكن 
اإمت�ضا�ضها  يعاد  ثم  املكببة  خلل  اأوًل  دخولها  يتم  اأن  الدهون  فى  للذوبان  القابلة  للمواد  بالن�ضبة 
بوا�ضطة الأنابيب الكلوية. وفى حالة اآلية النقل اأو املرور الإختيارى فاإن الكلية تبدو اأكرث كفاءة يف 
احلاجز  فاإن  وعليه  الكبدي.  النظام  خلل  اإلتقاطها  ميكن  ل  والتي  القطبية  املواد  واإخراج  اإلتقاط 
الكلوي Renal barrier هو الأكرث اأهميه بالن�ضبة للمبيدات الكيميائية احل�ضرية والتي تكون عموماً 
اإخراجها خلل هذا امل�ضار. النواجت التمثيلية القطبية فقط هي التى ميكن  اأقل قطبيه عن املمكن 
اإخراجها خلل هذا النظام ولو اأنه يف الغالب توجد كميات �ضغرية جداً من النواجت املحبة للذوبان يف 
الدهون ميكن اإخراجها )Matthews واآخرون عام1971(. هذه الفر�ضية اإىل حد ما تعطى دللة على 

طبيعة نظام الإمت�ضا�ص – اإعادة الإمت�ضا�ص والذي يعتمد على الرتكيز املتدرج. 
	              Secretion in Milk      2- الإفراز يف اللنب

احليوانات  يف  اللنب  عرب  اإخراجها  يتم  الع�ضوية  الكلورونيه  احل�ضرية  املبيدات  اأن  املعروف  من 
املجرتة )Zweig واآخرون عام1961( وفى الإن�ضان )Tanabe عام1972(. يبدو اأن م�ضتويات املتبقيات يف 
اللنب مرتبطة اإىل حد كبري بالنوع. حيث وجد اأن لنب الإن�ضان يحتوى على �ضعف الكميه املوجودة 
يف الأبقار )Eagan واآخرون عام1965(. العلقة العامة بني م�ضتويات DDT يف الأعلف وظهوره يف 
األبان الأبقار مت تلخي�ضها بوا�ضطة Witt واآخرون عام )b 1966(. تبعاً للنتائج العامة )�ضكل6-7( فاإن 
العلقة توجد دائماً بن�ضبه1:1. عند امل�ضتويات املنخف�ضة منDDT تبدو العلقة اأكرث قليًل ل�ضالح 
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اللنب كما اأن0,5 جزء يف املليون منDDT يف الأعلف قد ت�ضبب م�ضتوى تراكم يف دهن اللنب ي�ضل اإىل 
حوايل1 جزء يف املليون. 

)1966b واأخرون عام Witt( متبقيات الددت فى دهن اللنب مقابل متبقيات الددت فى الأعالف  )سكل )6-7�

لدرا�ضة العلقة بني الدرجات الن�ضبية للرتاكم يف اللنب بالن�ضبة للمبيدات الكلورونيه الع�ضوية 
قام Gannon واآخرون عام )1959a( بتغذية الأبقار يومياً على اأعلف حتتوى على مبيدات ح�ضرية ملدة 
16 اأ�ضبوع بجرعات خمتلفة. كان معدل الرتاكم يف اللنب لهذه املبيدات احل�ضرية على النحو التايل:-
Aldrin (excreted as dieldrin) > dieldrin > heptachlor (excreted as epoxide) >> methoxychlor.

بالرباز  مقارنة  اللنب  يف  اإخراجها  يتم  التي  الديلدرين  ن�ضبة   )1972( عام   Cook  ,Wilson قارن 
والبول. تناولت الأبقار فمياً جرعة مقدارها ,1 مللجم/كجم من الديلدرين ملدة 6 اأ�ضابيع ومت جمع 
اأن حوايل42,77% من  لوحظ  اإجماًل  احليوان.  ت�ضريح  التجربة مت  نهاية  واللنب. يف  والرباز  البول 
الديلدرين املعامل ثم اإ�ضتعادته منه31,6% يف الرباز,8% يف الدهن يف يوم الت�ضريح,3,1% يف اللنب,,%07 
فى �ضائل اجل�ضم, �ضفر % يف البول. كانت ن�ضبة الديلدرين يف اللنب منخف�ضة مقارنة بالرباز. اجلزء 
الباقي الذي مل يقدر وهو يف حدود57% يلزم اإخراجه كمنتجات متثيلية يف الرباز والبول وعليه فاإن 

ن�ضبة الإخراج يف اللنب تبدو هي الأ�ضغر. 
قام Witt واآخرون عام )1966b( بدرا�ضة تاأثري م�ضار املعاملة على معدل ظهور الددت يف لنب الأبقار 
الددت  م�ضتوى من  اأعلى  �ضبب  الوريدي  اأن احلقن  اإ�ضتخل�ص  اأمكن  النتائج  )جدول6-8(. من هذه 
اأن املتبقيات تنتقل اإىل الغدة اللبنية خلل تيار الدم.  الكلى يف اللنب. وهذه النتيجة منطقية حيث 
اأت�ضح اأي�ضاً من النتائج حدوث معظم الأن�ضطة التمثيلية يف الكر�ص Rumen وعليه فاإن الطريقتني 

ت�ضمح بدخول DDT اإىل الكر�ص كما اأن امل�ضار الفمى يعطى اأعلى ن�ضبة من نواجت التمثيل. 
كافية  نتائج  توجد  ل  اأنه  ولو  اللنب.  يف  اأي�ضاً  تظهر  التمثيل  نواجت  اأن  على  الرتكيز  املهم  من 
تو�ضح كيفية اإخراج نواجت التمثيل القطبية خلل هذا امل�ضار. العديد من نواجت التمثيل الكارباماتية 
املوجودة يف البول اأمكن التعرف عليها يف اللنب. على �ضبيل املثال وجد Robbins واآخرون عام )1970( 
 Mobam 4 يف لنب الأبقار والأغنام نتيجة املعاملة الفمية ملبيد-benzothienyl sulfate-1-oxide مركب
على هيئة كب�ضولت. هذا الناجت التمثيلي يعترب اأي�ضاً واحد من اأهم النواجت التمثيلية يف بول الأغنام 
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وا�ضحة مما  املوجود برتكيزات  الوحيد  التمثيلي  الناجت  هو  يعترب  اللنب  اأنه يف حالة  ولو  والأبقار. 
يظهر  اإختيارية اللنب كنظام اإخراجي. 

جدول )6-8( الإختالفات فى معدل ظه�ر متبقيات DDT فى لنب الأبقار وفقًا لطريقة املعاملة. 

Method of application
Mean maximum responsea

 (ppm in milk fat) Total
DDT-RConsecutive 

days dosed DDT DDE DDD
Intratracheal 1 0.68 0.06 0.0 0.74

6 1.54 0.01 0.08 1.64

Rumen. capsularb 1 0.59 0.0 0.28 0.87
6 0.49 0.08 1.18 1.75

Rumen. aged residuec 1 0.38 0.90 0.56 1.84

Intravenous 1 3.00 0.12 0.12 3.24
6 7.60 0.25 0.68 8.53

  From Witt et al. (1966b ).

كافية  نتائج  توجد  ل  اأنه  ولو  اللنب.  يف  اأي�ضاً  تظهر  التمثيل  نواجت  اأن  على  الرتكيز  املهم  من 
تو�ضح كيفية اإخراج نواجت التمثيل القطبية خلل هذا امل�ضار. العديد من نواجت التمثيل الكارباماتية 
املوجودة يف البول اأمكن التعرف عليها يف اللنب. على �ضبيل املثال وجد Robbins واآخرون عام )1970( 
 Mobam 4 يف لنب الأبقار والأغنام نتيجة املعاملة الفمية ملبيد-benzothienyl sulfate-1-oxide مركب
على هيئة كب�ضولت. هذا الناجت التمثيلي يعترب اأي�ضاً واحد من اأهم النواجت التمثيلية يف بول الأغنام 
وا�ضحة مما  املوجود برتكيزات  الوحيد  التمثيلي  الناجت  هو  يعترب  اللنب  اأنه يف حالة  ولو  والأبقار. 

يظهر اإختيارية اللنب كنظام اإخراجي. 
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الف�سل ال�سابع         
 تاأثريات مبيدات الآفات على احلياة الربية
EFFECTS OF PESTICIDES ON WILDLIFE

هناك عاملن هامان يجب اأخذهما يف الإعتبار قبل مناق�ضة تاأثريات مبيدات الآفات على النظم 
البيئية املختلفة:-

 1-  امل�ضتويات احلادثة اأو اجلارية من التلوث فى النظم البيئية. 

 2-  ح�ضا�ضية املادة البيولوچية لهذه املبيدات. 

يجب النظر اإىل عامل التلوث من خلل اإرتباطه بديناميكية حركة املبيد )الرتاكم خلل ال�ضل�ضلة 
الغذائية(. يلزم اأن تت�ضمن نتائج احل�ضا�ضية التاأثريات الب�ضيطة مثل التغريات فى �ضمك ق�ضرة البي�ضة 
و�ضلوك عمل الأع�ضا�ص وتاأثريات احل�ضا�ضية على اجللد كما يجب اإ�ضتكمال التاأثريات املزمنة. من اأهم 

الدلئل لتقدير التاأثريات حتت املميتة ملبيدات الآفات هى التاأثريات على عمليات التكاثر.
اأوًل: احل�سر العام مل�ست�يات املتبقيات فى خمتلف الأنظمة البيئية

GENERAL SURVEY OF RESIDUE LEVELS IN VARIOUS ECOSYSTEMS

حيث اأن مبيدات الآفات ل تر�ص ب�ضكل متجان�ص يف اأي مكان ومع حدوث عملية الرتكيز احليوي 
يف الطبيعة فاإنه ل يوجد اأي قاعدة عامة للم�ضتويات املتجان�ضة للتلوث باملبيدات يف اأي دولة. وتبعاً 
امل�ضتخدمة يف  احل�ضرية  املبيدات  75% من  فاإن حوايل   )1968( عام   USDA به  قامت  الذي  للح�ضر 
اأي دولة ت�ضتخدم مبعدل اأقل من 2% للرتبة وعليه فاإن 75% من امل�ضاحة الكلية للرتبة يف الوليات 

املتحدة الأمريكية ل تر�ص باملبيدات احل�ضرية.  
رمبا يكون اأف�ضل دللة اأو معيار لقيا�ص م�ضتويات املبيدات املتاحة يف املنطقة هي كميات مبيدات 
الآفات يف املاء واإىل حد ما يف الهواء )قد ترتبط مبيدات الآفات غري عك�ضياً يف الرتبة– ول تعترب على 
�ضبيل املثال يف حكم املتاحة( ويو�ضح جدول )7-1( اأن متو�ضط تركيزات مبيدات الآفات ثابتة ن�ضبياً 
Gamma-  ,endrin  ,DDT خلل معظم الأنهار ما عدا دلتا امل�ضي�ضبي حيث تزداد تركيزات م�ضابهات 

م�ضتوى  اإرتفاع  تو�ضح  الربيطانية  الأنهار  من  عليها  املتح�ضل  النتائج  اأ�ضعاف.  ع�ضرة  اإىل   BHC
فى  املبيد  لهذا  املكثف  الإ�ضتخدام  يعك�ص  الأخرى مما  احل�ضرية  باملبيدات  باملقارنة   Gamma- BHC
Metcalf عام  اإليها  اأ�ضار  بريطانيا مقارنة بالوليات املتحدة الأمريكية. تو�ضح مقارنة النتائج التي 
 ,118 �ضفر-  من   Dieldrin �ضفر-18,  من   DDE �ضفر-87,  من  حوايل  اإىل  ي�ضل   DDT اأن   )1964(

Endrin من �ضفر-94جزء يف البليون يف املاء وذلك يف حواىل100 موقعاً بالوليات املتحدة الأمريكية. 

 West اأو�ضحت الدرا�ضات التي اأجريت على م�ضتويات مبيدات الآفات يف الهواء اأنها اأقل �ضيوعاً. قام
عام )1964( بجمع 18 عينة من الهواء املحيط مبدن كاليفورنيا ووجد DDT يف16 عينة. احتوت عينات 
DDT لكل 1000 مرت مكعب من الهواء. مما يو�ضح تراكم  الهواء على,0002 -, 34 ميكروجرام من 
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م�ضتويات عالية من املبيدات احل�ضرية الكلورونية الع�ضوية يف جزيئات الغبار ثم تعود اإىل الرتبة مرة 
ثانية بفعل �ضقوط الأمطار )جدول7-2(. تبدو م�ضتويات املبيدات احل�ضرية الكلورونية الع�ضوية يف 
ماء املطر مرتفعًة عن عينات املاء الأخرى �ضواء يف الوليات املتحدة الأمريكية اأو بريطانيا. م�ضتوى 
مبيد Gamma-BHC يف ماء املطر اأعلى فى بريطانيا وهذا يتفق مع النتائج املتح�ضل عليها فى عينات 

املاء من هذه الدولة. 
الكل�رونية  املبيدات احل�سرية  البلي�ن(  جدول )7-1( مت��سط تركيزات )معرباً عنه باجلزء فى 

الع�س�ية فى  نظم اأنهار ال�ليات املتحدة الأمريكية.  

Location Reference Number 
of sites

DDT 
analogues γ-BHC Dieldrin Endrin

U.S. major river basins Breidenbach et al. 
(1967) 99 8.2 trace 6.9 2.41

Weaver et al. 
(1965) 97 9.3 ــــــــ 7.5 5.5
Green et al. 
(1966) 109 8.3 2.2 5.9 3.6

Mississippi delta USDA (1968) 10 112 28.0 10.0 541
California rivers Keith and Hunt 

(1966) 82 0.62 0.01 ــــــــ ــــــــ
U.S. western streams E.Brown and 

Nishioka 
(1967)

11 10.3 2.8 2.3 1.4

British rivers Lowden et al. 
(1969) 7 1.6 18.7 3.3 ــــــــ

Recommended Nicholson 
(1969) ــــــــ 42 56 17 1

Maxima for U.S.
Drinking water

جدول )7-2( م�ست�يات مبيدات الآفات فى الغبار ومياه املطر التى مت جمعها من ولية اأوهاي�.  
Pesticide Dustb (ppm) Rainwaterc (ppt)
DDT 0.6 190
DDE 0.2 18
γ-BHC ــــــــ 25
Dieldrin 0.003 ــــــــ
Chlordane 0.5 ــــــــ
 Heptachlor epoxide 0.04 ــــــــ
Ronnel 0.2 ــــــــ
2.4.5-T 0.04 ــــــــ
Total organic chlorine 1.34 240

وحيث اأن هذه الأو�ضاط )املاء- الهواء- الغبار( تعترب قوى متحركة يف البيئة فاإن م�ضتويات مبيدات 
الآفات فيها ذات اإعتبار كبري وهام. يف الواقع اأقرتح Pinkerton ,Cohen عام )1966( اأن معظم نظم 
النقل اجلوى للمبيدات احل�ضرية الكلورونية الع�ضوية تتم عرب جزيئات الغبار فى الوليات املتحدة 

الأمريكية. 
اأي  يف  احلادث  التلوث  مدى  لتقدير  و�ضيلة  اأف�ضل  هو  املاء  يف  الآفات  مبيدات  م�ضتويات  تقدير  اأن  ولو 
الأوىل هي  امل�ضكلة  النتائج كمقيا�ص مبا�ضر.  اإ�ضتخدام هذه  امل�ضاكل نتيجة  العديد من  اأن هناك  اإل  منطقة 
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قلة الذوبان فى املاء للعديد من مبيدات الآفات. قدرت ذوبانية DDT يف املاء يف حدود 1,2 جزء فى البليون 
اأو1200 جزء يف الرتيليون )جدوىل7-1, 7-2( والتي تو�ضح اأن م�ضتويات القيم يف املاء تقرتب من200 جزء 
الإلت�ضاق باجلزيئات  اإىل  املاء متيل  املنخف�ضة فى  الذوبانية  الآفات ذات  فاإن مبيدات  اأي�ضاً  يف الرتيليون(. 
باإزالة  كثرياً  يتاأثر  املاء  فى  الآفات  مبيدات  م�ضتويات  قيا�ص  فاإن  وعليه  املاء  فى  ال�ضلبة  املواد  من  وغريها 
هذه املواد. متيل اجلزيئات الدقيقة اإىل الإ�ضتقرار فى املاء بعد الرت�ضيح وقد تعطى اأرقام خاطئة مل�ضتويات 
املبيدات. امل�ضكلة الرئي�ضية هى كيفية اإ�ضتخل�ص كميات دقيقة من مبيدات الآفات من الكميات ال�ضخمة فى 
املاء )Hylin عام1971(. اإ�ضتخدم Zabik واآخرون عام )1971( طريقة لقيا�ص املواد املعلقة التى تبقى بوا�ضطة 
5 ميكروميرت من الرا�ضح وتبعاً ملا اأ�ضار اإليه فاإن ذلك ميثل تلوث على املدى الق�ضري بينما يعزى التلوث على 

املدى الطويل اإىل روا�ضب القاع )باإ�ضتخدام مقطع عينة قطره 6 �ضم واإرتفاعه12�ضم(. 
اأن   )1970( عام   Reinert بها  قام  التى  الدرا�ضات  اأ�ضارت  حيث  جتاهلها  ميكن  ل  املكان  تاأثريات 
)م�ضتقات  اأكرث  ح�ضرية  مبيدات  على  حتتوى  ميت�ضجان  بحرية  من  املختربة  الأ�ضماك  اأنواع  جميع 
Lake Superior )جدول7-3(. بينما م�ضتويات املبيدات  Dieldrin( من تلك املوجود يف بحرية   ,DBT
احل�ضرية يف جزيئات املاء والروا�ضب وحدها ل تعرب عن امل�ضتوى النهائي للتلوث يف النظم احليوية 
فاإن الإختلفات املكانية للتلوث تدعم الروؤية اخلا�ضة باإعتماد نظرية م�ضتوى الرتاكم مع الرتكيز 

Concentration- dependent accumulation والتي حتدث يف اأي نظام بيئي. 

الكائنات  بع�ص  يف  الآفات  مبيدات  م�ضتويات  بقيا�ص  وذلك  التلوث  لتقدير  اأخرى  طريقة  هناك 
احلية التي ت�ضتخدم كدلئل اأو احلياة الربية والنباتات. الكائنات احلية التي تعمل كدلئل هي تلك 
اإختيار  اإىل تراكم املبيدات من الو�ضط املحيط. هناك عاملن يوؤخذان فى الإعتبار عند  التي متيل 
درجة  اإرتباط   -2 كبرية  بدرجة  الرتكيز احليوي  اإىل  الكائن احلي  وهما:1- ميل  الدلئل احليوية 

تركيز املبيدات مب�ضتوى املبيد يف البيئة املحيطة. 
جدول )7-3( مت��سط تركيزات )باجلزء فى امللي�ن من ال�سمك الكلى( DDT خالل الفرتة من 

1965– 1968 والديلدرين )الفرتة من 1967– 1968( فى ن�عني من الأ�سماك  فى البحريات العظمى.  
DDT Dieldrin

Alewife American smelt Alewife American smelt
Lake Michigan 3.89 2.31 0.11 0.06
Lake Ontario 1.99 1.58 0.06 0.10
Lake Huron 2.44 0.75 0.05 0.04
Lake Erie 1.59 1.06 0.14 0.04
Lake Superior 0.72 0.32 0.05 0.02

0.01 ـــــــ ــــــــ

2.8 2.3 1.4
18.7 3.3 ــــــــ

56 17 1
From Reinert (1970).
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على  للح�ضول  املاء  تر�ضيح  على  تعمل  والتى  الق�ضرة  ذات  والأ�ضماك  واملحاريات  املاء  عينات  حالة  يف 
الغذاء ي�ضار اإليها دائماً على اأنها دلئل حيوية هامة. يف مدى الأجزاء بالرتيليون ل تظهر الق�ضريات اأى 
تاأثريات مر�ضية )ماعدا اجلمربي والكبوريا(. يتم تراكم متبقيات املبيدات يف الأ�ضماك تدريجياً كما تتغري 
ال�ضدفة ل  الأ�ضماك ذات  املبيدات عندما توجد الدهون فى �ضورة حرة. املحاريات وغريها من  م�ضتويات 
 ,1970aعام Butler( متيل اإىل تراكم املبيدات الكلورونية الع�ضوية ب�ضرعة فقط ولكنها تعمل على اإخراجها
b(. اإ�ضتخدمت اأكرث من150 حمطة عند امل�ضبات لر�ضد م�ضتويات مبيدات الآفات على �ضواطىء الوليات 
�ضبيل  واآخرون عام )1967( على   Hammerstrom الدلئل احليوية. وقد قام  باإ�ضتخدام  الأمريكية  املتحدة 
املثال بتحليل270 عينة من املحاريات فى لويزيانا واألباما مع عينات املاء والروا�ضب واإ�ضتنتج اأن عدد عينات 
املحار التى حتتوى على املبيدات ترتبط عموماً مع عينات املاء والروا�ضب. وميكن تلخي�ص النتائج يف جدول 

)7-4( الذي يو�ضح ب�ضكل عام العلقة بني DDT فى البيئة والكمية املرتاكمة فى املحار.   
هناك اأنواع اأخرى هامة كدللة حيوية يزداد تعدادها حملياً اأو ذات اأهمية يف دوره الطاقة اأو لها 
مدى وا�ضع يف التوزيع حيث اإ�ضتخدم Burnett عام )1971( على �ضبيل املثال نوع من ال�ضرطان املائي 

الذي يعي�ص يف الرمل عند درا�ضته ل�ضواطئ كاليفورنيا. 
جدول )7-4( م�ست�يات م�سابهات DDT فى حمار املاء وعينات روا�سب القاع.

Location Oyster 
(ppm)

Water 
(ppb)

Sediment 
(ppm)

Alabama, Mobile Bay areab 0.68 1 0.012
0.29 1 0.013
0.51 1 0.010
0.32 1 0.007

East coastc 151.0 10.0d ـــــــــ

30.0 1.0 ـــــــــ

7.0 0.1 ـــــــــ

Pacific coastc 20.0 1.0 ـــــــــ

تعترب ديدان الأر�ص دللة حيوية هامة لتقدير متبقيات املبيدات فى الرتبة حيث تلتهم كميات 
العلقة بني  Hardman عام )1968(   ,Wheatley الغذاء. كما در�ص  كبرية من الرتبة للح�ضول على 
كمية املبيدات التي يتم اإلتقاطها بوا�ضطة ديدان الأر�ص وم�ضتوياتها فى الرتبة )�ضكل7-1(. ويت�ضح 
 Allolobophora نوع  يتميز  حيث  املبيدات  تراكم  على  قدرتها  فى  تختلف  الأر�ص  ديدان  اأنواع  اأن 
chlorotica بقدرة اأكرب على الرتاكم مقارنة بالأنواع الأخرى. وتوجد علقة وا�ضحة بني م�ضتويات 
مبيدات الآفات يف الرتبة وديدان الأر�ص. اإختيار ديدان الأر�ص كدلئل يعترب اأمراً جيداً بالنظر اإىل 
اأن العلقة بني كمية املبيدات التى يتم تناولها  اأهميتها يف ال�ضل�ضلة الغذائية ملجاميع الطيور. ولو 

والكمية التي تظهر يف بع�ص الأن�ضجة اأو املنتجات يبدو اأكرث و�ضوحاً فى احليوانات املائية. 
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�سكل )7-1( العالقة بني م�ست�يات املبيدات احل�سرية الكل�رونية الع�س�ية فى الرتبة وديدان الأر�س
يعترب اإ�ضتخدام نتائج املتبقيات يف احليوانات الربية والنباتات من اأف�ضل الطرق املبا�ضرة لتقدير 
التلوث باملبيدات. على �ضبيل املثال اإذا كانت الأ�ضماك فى منطقة حتتوى على كميات اأكرب من املبيدات 
عن تلك املبيدات من نفـ�ص النوع فى منطقة اأخرى فاإن ذلك يدل على امل�ضــتويات العالية من املبيدات 
يف املنطقة الأوىل. مثل هذه النتائج تعطى �ضورة عامة عن التلوث والتى ميكن ال�ضتفادة بها كو�ضائل 

ت�ضخي�ضية.  
تعطى  ل  وحدها  والروا�ضب  واملاء  الرتبة  فى  املتبقيات  عن  الب�ضيطة  النتائج  اأن  الوا�ضح  من 
دللت عن م�ضتوى مبيدات الآفات يف احلياة الربية. اأظهرت الأ�ضماك فى بحرية Lake Erie م�ضتوى 
منخف�ص من DDT عن بحرية ميت�ضجان ول يعنى هذا بال�ضرورة اأن تركيز DDT فى بحرية Erie اأقل 
من ميت�ضجان. املياه التى حتتوى على جزيئات اأعلى يف املادة الع�ضوية متيل اإىل خف�ص اإتاحة املبيدات 

املحبة للدهون للأ�ضماك.
يعمل طني القاع الذي يتميز باملحتوى العايل من املادة الع�ضوية على الإرتباط مببيدات الآفات 
على العك�ص من املواد ال�ضخرية اأو الرملية )Cope عام1966(. لي�ص من ال�ضائع اأن الأ�ضماك املوجودة 

فى بحريات نقية حتتوى على م�ضتوى من DDT اأعلى من البحريات الغنية باملواد الع�ضوية. 
هناك اإعتبار اآخر هام وهو الإختلفات بني الأنواع يف قدرتها على اإلتقاط املبيدات. تظهر ديدان 
 Lumbricus الأر�ص اإختلفاً بني الأنواع اأكرث من الإختلف بني املبيدات. على �ضبيل املثال دودة الأر�ص
terrestris يتم فيها تراكم املبيدات مب�ضتوى اأعلى اأو اأقل قليًل مما هو موجود فى الرتبة بينما دودة 

الأر�ص Allolobophora chlorotica متيل اإىل الرتاكم الأعلى من املبيدات احل�ضرية. 
امل�ضتويات  لتقدير  اإ�ضتخدامها  ميكن  والنباتات  احليوانات  فى  املتبقيات  عن  املبا�ضرة  النتائج 
احلادثة للمبيدات احلقيقية املتاحة والتى دخلت فى النظام البيئي من البيئة املحيطة بر�ضد وتق�ضى 
التغريات املزمنة.ميكن اإ�ضتخدام نتائج املتبقيات من الرتبة واملاء لإي�ضاح ال�ضلوك التجزئى لأي مبيد 
مع الأخذ يف الإعتبار البيئة املحيطة والنظم احليوية. من املمكن اأن ت�ضاعد كيناتيكية Kinetics مثل 
هذا التجزئ فى النظام البيئي على اإ�ضتكمال املعلومات عن م�ضتويات التلوث مع الأخذ فى الإعتبار 

التاأثري على احلياة الربية.  
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HAZARDS TO WILDLIFE				ثانيًا: الأ�سرار على احلياة الربية
Acute Toxicity   1-  ال�سمية احلادة

قيمة  تقدير  الربية هي  احلياة  املبيدات على  تاأثريات  لقيا�ص  املبا�ضرة  املعايري  واأدق  اأف�ضل  من 
اجلرعة احلادة الكافية لقتل50% من التعدادLD50. النتائج الأ�ضا�ضية اخلا�ضة بال�ضمية احلادة ميكن 

اأن تعطى دللة على قوة �ضمية املبيدات ومدى احل�ضا�ضية الن�ضبية للحيوانات جتاه مبيدات الآفات. 
اأو الأبات كما اأن  �ضمن املبيدات الفو�ضفورية الع�ضوية يعترب الباراثيون اأكرث �ضمية من الدور�ضبان 
 Bullfrog اأقل من املبيدات احل�ضرية الكلورونية وعموماً فاإن �ضمية ال�ضفدع الأمريكي الكبري DDT
مقاومة  اأكرث   Mallardالربى البط  طائر  يعترب  الطيور  �ضمن  احل�ضرية.  للمبيدات  مقاومة  اأكرث 
الذى  الباراثيون  حالة  يف  ماعدا  الكندي  الأوز  اأو   Pheasant احلجل  طائر  من  احل�ضرية  للمبيدات 

يظهر �ضمية عالية �ضد هذه الطيور. 
فى كثري من احلالت من املمكن تعميم ال�ضمية لبع�ص اأنواع املبيدات احل�ضرية �ضد جمموعة معينة 
واملبيدات  للبريوثريدات  عالية  ح�ضا�ضية  تبدى  الأ�ضماك  فاإن  املثال  �ضبيل  على  احلية.  الكائنات  من 
الكلورونية الع�ضوية بينما الثدييات اأكرث ح�ضا�ضية جتاه املبيدات الفو�ضفورية الع�ضوية والكاربامات 
)Cope عام1971(. الدايفلوبنزيرون ب�ضكل خا�ص �ضام جتاه اللفقاريات املائية مثل جمدافيات الأرجل 

Mulla ,Ali( Amphipods ,Cladocerans ,Diaptomus spp. ,Copepods عام 1978(.

وجد كل من Msallister ,Macek عام )1970( اأنه من خلل 12 نوع من الأ�ضـماك متثل  عائلت خمتلفة 
املختربة )9 مبيدات كلورونية-  املبيدات احل�ضرية  اأكرث ح�ضا�ضية جتاه  دائماً  Salmondids تظل  اأ�ضماك  فاإن 
مبيدات فو�ضفورية ع�ضوية وكارباماتية( بينما اأ�ضماك Cyprinids ,Ictalurids هى الأقل ح�ضا�ضية. من املعروف 
اأن الأ�ضماك حتتوى على نظم اإنزميات MFO غري الفعالة فى هدم هذه املبيدات احل�ضرية والتى تعمل على 

اإ�ضعافها كملوثات للبيئة.  
Chronic Toxicity    2- ال�سمية املزمنة

اخلطاأ  من  مبيد  لأى  الكلية  البيئية  الأ�ضرار  متثل  ل  وحدها  احلادة  ال�ضمية  اأن  الوا�ضح  من 
ا�ضتنتاج اأن DDT هو اأكرث املبيدات احل�ضرية اأمانا على احلياة الربية اأو اأن مبيد الزكرتان هو اأكرث 
املبيدات �ضرراً. تختلف ال�ضمية على املدى الطويل )املزمنة Chronic( لأى مبيد ح�ضري عن ال�ضمية 
على املدى الق�ضري كما فى حالة مبيد DDT والزكرتان )هناك اأ�ضباب عديدة لهذا اجلدل بني ال�ضمية 

احلادة ونقط ال�ضعف البيئية(. 
يف الطبيعة فاإن الت�ضمم املفاجئ )دائماً عن طريق احلوادث( للحياة الربية نتيجة التعر�ص املنفرد لأي 
مبيد ح�ضري ل يوؤدى اإىل تاأثريات على املدى الطويل اأو م�ضاكل بيئية وا�ضعة طاملا اأن مثل هذا التعر�ص حمدود 
اأن  الوا�ضح  البيئة؟ من  العامة التى تهدد  الأ�ضباب  وله فرتة حمدودة. ما هي  واحدة  فى منطقة جغرافية 
ت�ضاعد الرتكيزات البيئية ملبيدات الآفات على املدى الطويل هو اأحد الأ�ضباب الرئي�ضية التى تهدد البيئة. 
النتائج املو�ضحة فى جدول)7-5( تظهر الن�ضبة بني ال�ضمية الن�ضفية احلادة واأقل جرعة مميتة مزمنة. ميكن 
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الإ�ضارة اإىل الن�ضبة املنخف�ضة كعلمة لعدم تراكم ال�ضم Non- cumulative )على �ضبيل املثال ت�ضل ن�ضبة 
الرتاكم2,4 يف حالة الزكرتان( وهى تعنى اأن اجلرعة اليومية )حواىل3/1 اجلرعة الكلية(ل تقل كثرياً عن 
الكمية من املبيد التى توؤدى اإىل قتل احليوان عند التعر�ص ملرة واحدة. فى مثل هذه احلالة فاإن احليوان 
ميكنه وبكفاءة التخل�ص من ال�ضم خلل عمليات الهدم اأو الإخراج فى نهاية كل يوم. وعلى اجلانب الأخر 

فاإن الن�ضب العالية مثل endrin ,dieldrin ,DDT تو�ضح تراكم املبيدات احل�ضرية الكلورونية الع�ضوية. 
جدول )7-5( الن�سبة بني الت�سمم احلاد الفمى )LD50( واأقل جرعة مميتة مزمنة لبع�س املبيدات 

احل�سرية فى طائر البط الربى.  
Chronic minimum 

lethal dosage (EMLD)
a(mg/kg/day)

Ratio of cumulativeness 
(acute LD50/EMLD)

DDT 50 44.8
Dieldrin 1.25 76b

Endrin 0.125 45
Abate  ® 2.5 32-40
Dursban  ® 2.5 30
Parathion 3-6c 27-5.3c

Sevin ®  (carbaryl) 125 17.4
Baygon ®  (arprocarb) 2.0 2.0
Zectran  ® 1.25 2.4

Factors Influencing Toxicity   3-الع�امل التى ت�ؤثر على ال�سمية
 Age and Size    3. 1 العمر واحلجم

فى  خا�ص  ب�ضكل  ذلك  ويت�ضح  احل�ضا�ضية.  على  املوؤثرة  العوامل  اأهم  من  العمر واحلجم  يعترب 
املائية  البيئة  فى  الرتكيز  فى  التغريات  بوا�ضطة  احل�ضري  املبيد  �ضمية  تقدير  يتم  حيث  الأ�ضماك 
املحيطة )ل يتم التقدير من خلل الكمية املح�ضوبة لكل وحدة من وزن اجل�ضم كغريها من احليوانات 
الأخرى(. على �ضبيل املثال يحتوى املاء فى بحرية ميت�ضجان على حوايل1 جزء من الرتيليون من 
عمليات  على  للتاأثري  ال�ضمية  كفاية  يت�ضح  املنخف�ضة  الرتكيزات  هذه  مع  حتى  ولكن   DDT مبيد 
 DDT ل تتاأثر الأ�ضماك الأكرب مببيد .Coho salmon لأ�ضماك ال�ضلمون Hatchery operationالفق�ص
ل�ضمية  املعملية  الإختبارات  ال�ضلمون.  مزارع  لإكثار  ميت�ضجان  بحرية  من  اإ�ضتريادها  يتم  وبالتايل 
DDT على الأطوار والأحجام املختلفة من اأ�ضماك ال�ضلمون Coho salmon توؤكد اأن الأ�ضماك املتقدمة 

زمن  DDT )يرتبط  مقاومة ملبيد  فى احلجم اأكرث  اأكرب  العمر ولكنها  نف�ص  ذات  اأو املجموعة  يف العمر 
احلياة املتو�ضط مبا�ضرة بوزن اجل�ضم(.

اأرا�ضى  فى   DDT ر�ص  )نتائج  ال�ضغرية  الأ�ضماك  ح�ضا�ضية  تو�ضح  اأخرى  جتريبية  نتائج  هناك 
من  اأكرث  الآفات  مبيدات  تراكم  اإىل  متيل  الكبرية  الأ�ضماك  الآخر  اجلانب  على  بكندا(.  الغابات 

الأ�ضماك ال�ضغرية.  
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اأفرت�ص Reinert عام )1970( نظرية ملفته للإنتباه عن تاأثري العمر واحلجم ميكن ربطها بزيادة 
التى مت احل�ضول عليها من بحرية ميت�ضجان وبحرية  النتائج  الفكر  املحتوى الدهنى. ويدعم هذا 
اأن   Lake trout البحريات  �ضلمون   ,Bloaters الرجنة  ا�ضماك  بني  املقارنة  تو�ضح  العظمى.  الأ�ضماك 
الن�ضبة بني تركيز الددت ون�ضبة الدهون تعترب ثابتة اإىل حد كبري على الرغم من الإختلفات فى 
مقارنة   DDT من  اأ�ضعاف  ثلثة  حتتوى   Bloaters اأ�ضماك  فاإن  املثال  �ضبيل  )على  واحلجم  النوع 
بالأ�ضماك النهرية Yellow perch(. لي�ص من ال�ضهل اإيجاد اإرتباط داخل النوع بني الإختلفات فى 
تراكم مبيدات الآفات مع اإختلفات احل�ضا�ضية. حيث تتمكن بع�ص الأنواع من تراكم املبيد اأكرث من 

الأنواع الأخرى دون ظهور اأى تاأثريات للت�ضمم. 
اأكرث من هذا فاإن دور حتول الدهن فى الأ�ضماك مع تخزين مبيدات الآفات يبدو غري مفهوما 
بدرجة كافية. لحظ Bridges واآخرون عام )1963( اأن متبقياتDDT فى اأ�ضماك Trout تبقى كما هي 
 . DDT ملدة 15�ضهر بعد معاملة البحرية برتكيز,22 جزء فى املليون مما يو�ضح اإنخفا�ص اأو عدم حتول
وقد تاأكد ذلك مع النتائج التى ح�ضل عليها Eberhardt واآخرون عام )1971( حيث تنخف�ص م�ضتويات 
الإ�ضتخل�ص   .Small carp ال�ضبوط  Small green Sun Fish, �ضمك  DDT ببطء �ضديد فى كل من 
الوا�ضح هـو اإرتباط احل�ضا�ضية جتاه املبيد بتخ�ض�ص النوع بينما ترتبط داخل النوع باحلجم والعمر 

وكمية املبيد التي ت�ضل اإليها. 
Environmental Factors     3. 2 الع�امل البيئية

من املعروف اأن هناك العديد من العوامل البيئية املوؤثرة على �ضمية املبيدات. وتت�ضمن هذه العوامل 
الأخرى خ�ضائ�ص  الكائنات احلية  املاء والرتبةـ وجود  pH يف  الأيدروچني  اأيون  درجة احلرارةـ تركيز 
اأي�ضاً على �ضمية املبيدات.  اأو �ضمات القاع يف البيئة املائية. توؤثر احلالة الف�ضيولوچية للحيوان نف�ضه 
هناك نوعني خمتلفني من العوامل البيئية يلزم اأن توؤخذ يف الإعتبار:)1( العوامل املوؤثرة على اإتاحة 
الف�ضيولوچية )اأو احليوية(  باحلالة  املرتبطة  )2( العوامل  والتحلل  الإمت�ضا�ص  مناف�ضه  املبيد خلل 

والكيميائية للحيوان والطبيعة الكيميائية للمبيد نف�ضه. 
الأو�ضاط  هذه  اأن  حيث  املاء  اأو  الرتبة  فى  والنباتات  احليوانات  فى  غالباً  الأول  العامل  لوحظ 
المت�ضا�ص  تتناف�ص من حيث  اأن  التى ميكن  الآفات  مبيدات  عالية من  م�ضتويات  اأن حتوى  ميكن 
مع خمتلف الأنظمة. على �ضبيل املثال فاإن مبيدات الآفات تكون اأقل اإتاحة فى الرتبة الع�ضوية عن 
النباتات التى تنمو فى الرتبة الرملية متت�ص كميات  الرتبة الرملية )غري الع�ضوية(. وعليه فاإن 
Schulz عام1960(. فى   ,Lichtenstein( الع�ضوية باملادة  الغنية  الآفات عن الرتبة  اأكرب من مبيدات 

على املبيدات املتاحة  توؤثر كثرياً  يبدو اأن خ�ضائ�ص القاع  الكائنات احليوانية( املائية  الفونا )جمموع 
املتاح  نق�ص  اإىل  توؤدى  بالتايل  الآفات  مببيدات  الطينية  الروا�ضب  ترتبط  حيث  )Rudd عام 1965( 

للكائنات احلية املائية. 
تاأثريات احلرارة ما زالت غري وا�ضحة. على �ضبيل املثال من املعروف اأن DDT اأكرث �ضمية للعديد 
فى  تعي�ص  التى  الأ�ضماك  اأن  هذا  يعنى  هل  املنخف�ضة.  احلرارة  درجات  على  احليوية  الأنظمة  من 
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البارد  الدم  ذات  الباردة هل احليوانات  املناخية  الظروف  اأو فى  ؟  اأكرث  ب�ضكل  تتاأثر  الباردة  احلرارة 
ب�ضكل عام اأكرث تاأثراً من احليوانات ذات الدم احلار؟

هناك اإي�ضاح فى اأن عدد من العوامل الڤ�ضيولوچية توؤثر على جتارب ال�ضمية املزمنة. در�ص كل من 
Chura ,Gish عام )1970( تاأثريات وزن اجل�ضم- ظروف الرتبية- اجلن�ص على ح�ضا�ضية ال�ضمان الياباين 

اأن الطيور الأثقل تعي�ص فرتة  DDT. وجد  DDT فى جتربتني ملدة 21 يوم من التغذية مببيد  جتاه 
اأطول ولكن لوحظ اأن الفقد فى الوزن كان اأكرث و�ضوحاً فى هذه الطيور. بالإ�ضافة اإىل الإختلفات 
درجات  بع�ص  تظهر  الرتبة  ظروف  فى  الإناث  فاإن  الإناث(  من  ح�ضا�ضـية  اأكرث  )الذكور  اجلن�ضـية 

املقاومة خا�ضة فى املراحل الأوىل من الت�ضمم بالددت. 
Subtle Effects of Insecticides		 4-  التاأثريات املزمنة للمبيدات احل�سرية

 Birds   4. 1  الطي�ر

للمبيدات  املميتة  حتت  اجلرعات  تاأثري  هى  اجلدل  من  الكثري  اأثارت  التى  التاأثريات  اأهم  من 
احل�ضرية على �ضمك ق�ضرة البي�ص. مت الإ�ضارة اإىل هذه الفر�ضية من خلل الدرا�ضات التى اأ�ضار اإليها 
Ratcliffe عام )1967(,Anderrson ,Hickey عام )1968( حيث لحظوا اإنخفا�ص �ضمك ق�ضرة البي�ص 

فى الطيور الربية مع زيادة م�ضتويات التلوث فى البيئة. ق�ضرة البي�ضة الأقل يف ال�ضمك والتي توؤدى 
اإىل ك�ضر البي�ضة اأقرتح اأنها ال�ضبب فى اإنخفا�ص معدل التكاثر يف العديد من اأنواع الطيور. كما اأ�ضار 
بعد ذلك )Andderson واآخرون عام 1969( اأنه اإذا كان النق�ص اأعلى من10% فى ق�ضرة بي�ص الطيور 

اجلارحة يوؤدى ذلك اإىل اإنخفا�ص تعداد املجموع العام. 
بالن�ضبة مليكانيكية رقة ق�ضرة البي�ضةـ ل توجد معلومات كافية ميكن قبولها لتف�ضري ذلك. هناك 
العديد من التقارير التى تو�ضح اأن تثبيط اإنزمي Carbonic anhydrase يلعب دوراً هاماً فى تكوين 
ق�ضرة البي�ضة من خلل اإ�ضتخدام DDT وبع�ص م�ضتقاته)Bitman واآخرون عام1970(. ميكن اأن يتاأثر 
درجات  اأن  لوحظ   .DDE  ,DDTمن كل  بوا�ضطة   Shell gland الق�ضرة  غدة  فى  الإنزمي  هذا  ن�ضاط 

التثبيط تراوحت ما بني60% اإىل%18.
عند  وبيوكيميائية  ف�ضيولوچية  وا�ضحة  تاأثريات  ظهور  توؤكد  التى  التقارير  من  عدد  هناك 
اإنزميات  على  التاأثريات  من  اأكرث  الع�ضوية  الكلورونية  احل�ضرية  للمبيدات  املنخف�ضة  اجلرعات 
يتم  الطيور  لأنواع   Hepatic enzymes الكبدية  الإنزميات  اأن  املعروف  من   .Carbonic anhydrase

حثها مع امل�ضتويات املنخف�ضة ن�ضبياً من DDT )10جزء فى املليون( والديلدرين )2جزء فى املليون( 
الطيور)  اأنظمة  ت�ضتخدم  اأن  ميكن  عامي1967,1969(.   Peakall( اإ�ضافية  التاأثريات  هذه  اأن  ويبدو 
الكبد  اإنزمي  اأن  العلم  مع  احلث  ظاهرة  لدرا�ضة  احل�ضا�ص  احليوي  التقييم  يف  الدجاج(  جنني  مثل 
aminolevulenic acid synthetaseـ∆ ALA Synthetase( Hepatic( اأكرث قدرة على احلث مقارنة بنظم 

الكبد فى الثدييات. 



- 254 - 254 

�ضمية املبيدات احل�ضرية

هناك العديد من العوامل البيئية والكيميائية غري املبيدات الكلورونية الع�ضوية تعرف بقدرتها 
على حث التغريات الكبدية والهرمونية فى اأنواع الطيور. وفى الواقع هناك اأنواع اأخرى من مبيدات 
الآفات بالإ�ضافة اإىل PCBs  تظهر تاأثريات على رقة ق�ضرة البي�ضة )Tucker عام 1973(. الأمر يحتاج 
الرتكيز  اأي�ضاً  املهم  البيئية. من  النظم  م�ضتويات  فى  ال�ضببية  العلقات  لإي�ضاح  اأكرث  درا�ضات  اإىل 
على اأن انخفا�ص �ضمك ق�ضرة البي�ضة لي�ص هو الوحيد اأو اأنه ال�ضبب الغالب فى ف�ضل التكاثر. هناك 
علمات اأو دلئل اأخرى مثل اإنك�ضار البي�ضة– وعدد البي�ص املو�ضوع– وعدد البي�ص الفاق�ص والتى 
متثل اأهمية كربى فى هذا ال�ضدد. وقد اأ�ضار Whitehead واآخرون عام )1972( اأن BHC ل يوؤثر على 
�ضمك الق�ضرة فى الدجاج عند جرعات10,100,200 مللجم/كجم )التعري�ص يومياً(. وعموماً ميكن 

القول اأن اإنتاج البي�ص ينخف�ص بدرجة معنوية . 
 Fish and Other Aquatic Organisms   4. 2 الأ�سماك وغريها من الكائنات املائية

هناك عدد من التقارير يو�ضح العلقة بني املعاملة باجلرعات حتت املميتة باملبيدات الكلورونية الع�ضوية 
Warner واآخرون عام )1966( تاأثريات التوك�ضافني  والتغريات ال�ضلوكية يف الأ�ضماك. على �ضبيل املثال در�ص 
),44-1,8جزء فى املليون ملدة96-264 �ضاعة على درجة 25°م( على ال�ضمك الف�ضي ولوحظ وجود علقة بني 

اجلرعة والتغريات ال�ضلوكية. 
قام كل من Peterson ,Anderson عام )1969( بدرا�ضة كيفية تاأثري املعاملة برتكيزات منخف�ضة من 
DDT )20-60جزء فى البليون ملدة 24�ضاعة( على ال�ضلوك الذي يحكمه اجلهاز الع�ضبي املركزى. ووجد 

اأن درجة احلرارة التى عندها يتم اإيقاف القو�ص الإنعكا�ضى الب�ضيط هى عند درجة احلرارة العالية 
اأن الأ�ضماك املعاملة لها قدرة منخف�ضة على الأقلمة احلرارية.  اأى   brook Troutلأ�ضماك ال�ضلمون
فى اأ�ضماك ال�ضلمون Trout املعاملة بجرعة60جزء فى البليون منDDT يبدو اأن حتملها اأعلى )عند 
درجة 2,5°م( )الأقلمة احلرارية كانت عند درجة18°م(. بالإ�ضافة اإىل ذلك وخلل التكيف لإ�ضتجابة 
Trout املعاملة مببيد ما غري قادرة على التعلم. فى هذه التجربة  التجنب وجد اأن اأ�ضماك ال�ضلمون 
Native Brook Tout تتكيف وتتاأقلم عند درجة9°م معDDT تركيز20جزء فى  فاإن الأ�ضماك املحلية 
حو�ص  فى  والظلم  ال�ضوء  بني  للتميز  الكهربائية  بال�ضدمة  املعاملة  مع  تدريبها  وميكن  البليون 
اأو الظلم لأى حو�ص. ولو اأن الأ�ضماك غري املعاملة  اإىل غرفتني وتف�ضل ال�ضوء  Aquarium مق�ضم 

اإحتاجت حلوايل30 حماولة حتى تتكيف اإل اأن املعاملة بالددت ف�ضلت جميعها فى التكيف )جدول7-
8(. ولو اأن Jackson واآخرون عام )1970( اإ�ضتطاع حتوير ظروف الغرفة لت�ضهيل عملية التعلم وعليه 
فاإن اأ�ضماك �ضلمون الأطنطلى املعاملة بالددت كانت قادرة على التعلم بنف�ص م�ضتوى الأ�ضماك غري 
املعاملة واإ�ضتنتج اأن اجلرعات حتت املميتة منDDT ل تظهر اأى تاأثري على م�ضتوى التعلم ولكنها قد 

حتور اأو تغري من  قدرة الأ�ضماك على بلوغ الأهداف. 
بع�ص  ظهرت  قد  اأنه  اإل  ما  حد  اإىل  عك�ضياً  )جدول6-7(  الددت  ملركب  التاأثري  هذا  كان  بينما 
الددت  تاأثريات  املثال  �ضبيل  على  عان)1972(  واآخرون   Davy در�ص  وقد  العك�ضية.  غري  التاأثريات 
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برتكيز10 جزء فى البليون على ال�ضلوك احلركى للأ�ضماك الذهبية واأت�ضح وجود تاأثريات معنوية 
نقية  مياه  اإىل  الأ�ضماك  بنقل  اأيام.  اأربعة  الذاكرة خلل  بعملية  يرتبط  الذى  النمط احلركي  على 
واحلفاظ عليها ملدة 130– 139 يوم مل يظهر اأى تاأثري من حيث ال�ضفاء اإىل احلالة العادية )اإرتباط 

اإيجابي(.  
جدول )7-6( تاأثري تركيز 20 جزء فى البلي�ن منDDT لإ�ستجابات التجنب يف اأ�سماك ال�سلم�ن

  .Brook Trout

Success
Days after 
tratment

Average 
trials   (No.)

Failure 
(misses) (%)

After shock 
escape    (%)

Before shock 
avoidance (%)

Control
30.3 13.0 52.0 35.0

Treated
1 25 94.0 6 0
4 28.3 52 45.1 2.9
7 29.5 43.0 49.2 7.8

ال�ضمية لكل من  اإختلف  اإىل  Matsumura عام )1972(  اأ�ضار  �ضبق  اإىل حد ما مع ما  وبالتوازي 
BHC  ,DDT فى جمربي Artemia salina مع تغري تركيز كلوريد ال�ضوديوم مما يو�ضح اأن املبيدات 

احل�ضرية الكلورونية الع�ضوية توؤثر على ميكانيكية التحمل لكلوريد ال�ضوديوم فى هذا النوع الفقاري. 
ميتد هذا النوع من التاأثري خلل الكائنات احلية املائية. متكن Batterton واآخرون عام)1972( من 
املزرقة  اخل�ضراء  الطحالب  اأنواع  فى  ال�ضوديوم  كلوريد  حتمل  ميكانيكية  فى  خلل  حدوث  اإي�ضاح 
للمياه العذبة Anacystis nidulans نتيجة ا�ضتخدام DDT. قد يكون اإنخفا�ص التحمل عك�ضي جزئياً 
مع زيادة اأيون الكال�ضيوم +Ca2 وهذا يتفق مع نظرية اآلية نقل ال�ضوديوم ) جدول7-7(. بالإ�ضافة اإىل 

 .DDT لهذا النوع يظهر ح�ضا�ضية جتاه ) Na+ + k+(ATP  ase ذلك فاإن اجلزء احل�ضا�ص من اإنزمي
جدول )7-7( تثبيط DDT  لتحمل كل�ريد ال�س�دي�م فى الطحالب اخل�سراء املزرقة .  

Normal medium Normal + 125 mg Ca  
(NO2)2/liter

Culture No NaCI +1%NaCI No NaCI +1% 
NaCI

Control 2.01 1.41 1.89 1.84
Plus ethanol 2.13 1.40 2.14 1.76
Plus DDT  in ethanol 1.95 0 1.80 1.53

اإ�ضتجابتها  فى  تختلف   )Phytoplankton النباتية  )الهائمات  الفيتوبلنكتون  اأن  املعروف  من 
 Dunatiella tertiolecta من اإي�ضاح اأن الفيتوبلنكتون Menzel للمبيدات الكلورونية الع�ضوية. متكن
وهى من الأنواع املقاومة للأملح اأظهرت مقاومة للددت عن الأنواع ال�ضاحلية والأنواع املوجودة فى 
البحار املفتوحة وقد تاأكد ذلك من ا�ضتجابتها للددت على هيئة نق�ص يف الن�ضاط التخليقى ال�ضوئي. 
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كما اأو�ضحBatterton واآخرون عام )1971( اأن فيتوبلنكتون املياه العذبة A.nidulans كان دائماً اأكرث 
 Agmenellum املزرقة  اخل�ضراء  بالطحالب  مقارنة  ال�ضيكلودايني  من  م�ضابهات  لثمانية  ح�ضا�ضية 
الكلورونية  للمبيدات  الأنواع  ح�ضا�ضية  فى  الإختلفات  هل  املطروح  وال�ضوؤال   .quadruplicatum

 .ATP-ase الع�ضوية خلل الفيتوبلنكتون املائية ترتبط باآلية تنظيم
 MFO اأن�ضطة  مع  معنوية خا�ضة  بقدرة متثيلية  الأ�ضماك  تتميز  التمثيلية  للأن�ضطة  بالن�ضبة 
بالرغم من الآراء القدمية التى اأ�ضارت اإىل عك�ص ذلك. الأن�ضطة العامة لإنزميات MFO يبدو اأنها اأقل 
من التى وجدت فى الأنواع الثديية خا�ضة فى اأنواع Lech( Salmonid عام 1973(. فى بع�ص احلالت 
مت مقارنة الأن�ضطة فى الثدييات )Chin واآخرون عام1979(. فى حالة املواد �ضديدة ال�ضمية للأ�ضماك 

مثل البريوثريدات اأظهرت الأ�ضماك قدرة على متثيلها )Clickman واآخرون عام 1979(. 
 Inducers الأمر املثري للإهتمام يف نظم فقد ال�ضمية للأ�ضماك هو عدم اإ�ضتجابتها ملختلف املواد املحثة
ت�ضتجيب  الأ�ضماك ل  اأن  املبدئية  التقارير  الثدييات. تو�ضح  اأنظمة  درا�ضتها فى  التى مت  الكيفية  بنف�ص 
 Bend(  3-methylcholanthrene (3-Mc) بفعل  حثها  يتم  بينما   Phenobarbital-type inducers ملحثات 

واآخرون عام1973(.
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الف�سل الثامن
الأ�سرار على الإن�سان واحلي�انات الأليفة

HAZARDS TO MAN AND DOMESIIC ANIMALS

INTRODUCTION   اأوًل : املقدمة
التعر�ص  اأو  املبا�ضر  التعر�ص  نتيجة  الأليفة  واحليوانات  الإن�ضان  الآفات  مبيدات  تلم�ص  قد 
 Acute poisoning الت�ضمم احلاد  الأول ظاهرة  امل�ضار  اأو الهواء. ي�ضبب  املاء  اأو  الغذاء  للمتبقيات مع 
تعر�ص  يوؤدى  والبيطري.  الطبي  املجال  فى  التوك�ضيكولوچى  علماء  خلل  من  درا�ضته  مت  والذى 
العاملني Occupational exposure )عمال م�ضانع املبيدات والقائمني بالتطبيق( اإىل الت�ضمم املزمن 
الآفات. ل يلقى  اأنواع مبيدات  �ضميته للإن�ضان فى بع�ص  Chronic poisoning والذى ميكن تقدير 
تناول املبيدات مع الغذاء واملاء والهواء اأهمية كبرية حيث اأن الكمية التى يتم تناولها قد تكون غري 

معنوية. الدرا�ضات اخلا�ضة بالتعر�ص املزمن للمبيدات الثابتة مت تناولها تف�ضيًل. 
نظراً لل�ضعوبات فى اإ�ضتخدام الإن�ضان كو�ضيلة للدرا�ضة اإجتاه العلماء نحو اإ�ضتخدام ثلثة طرق 

جتريبية وهى  
درا�ضات حالة للت�ضمم  - 1
درا�ضات تعر�ص العاملني مع الدرا�ضات الوبائية ملجموعة من التعداد- 2
اإختبارات التغذية - 3

دائماً ما يكون تقيم الأمان اأمر بالغ ال�ضعوبة وعموماً فاإن مثل هذه الدرا�ضات تنح�ضر يف الآتي:-   
 Planned exposure   1- درا�سات التعر�س املخططة

1. 1 التمثيل- طرق الفعل- التاأثريات الإنزميية )باإتباع جتارب اأولية على احليوانات(

1. 2 الإ�ضتجابة للم�ضتويات الآمنة فى اإختبارات التغذية الب�ضيطة

1. 3 الإمت�ضا�ص والتخزين

Skin  sensitization 1. 4 ح�ضا�ضية اجللد

 Environmental and epidemiological studies   2-  الدرا�سات البيئية وال�بائية

2. 1 التعر�ص املزمن للعاملني

2. 2 الت�ضمم احلاد )عن طريق احلوادث اأو الإنتحار اأو اأثناء العمل(

2. 3 ح�ضر التعداد: التخزين يف الأن�ضجة- النقل امل�ضيمى والنقل عن طريق الغدد الثديية. 

الدرا�ضات على حيوانات  التنبوؤ به من خلل  الإن�ضان ميكن  التاأثري على  يف جميع الأحوال فاإن 
للغاية.  اأمراً هاماً  اإ�ضتجابة الأنواع للمبيدات احل�ضرية ت�ضبح  التجارب. وعليه فاإن الإختلفات فى 
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بذلت بع�ص املجهودات )Baker عام 1971( فى جمال الفارماكولوچى لربط النتائج على احليوان مع 
التاأثري على الإن�ضان ولكن مثل هذه الدرا�ضات ل ميكن تعميمها فى جمال �ضمية املبيدات احل�ضرية 
اإنق�ضمت الدرا�ضة يف هذا اجلزء اإىل ثلثة اأق�ضام منف�ضلة هي الت�ضمم احلاد- الت�ضمم املزمن وتاأثرياتها 

امل�ضاحبة-الأ�ضرار الناجتة عن التعر�ص للمتبقيات.
ثانيًا: الت�سمم احلاد باملبيدات احل�سرية الكيميائية

ACUTE POISONING BY INSECTICIDAL CHEMICALS 

كيميائية  مادة  لأى  ال�ضمية  اأن  املعتاد  ومن  تاريخ طويل  ذات  احلاد  بالت�ضمم  اخلا�ضة  الدرا�ضات 
ميكن تقديرها من خلل حيوانات التجارب عند بدايتها للتحقق من اإجازة اأى مبيد ح�ضري. وعموماً 

فاإن هذا املظهر من علم ال�ضمية يتبعه ملحظة الأعرا�ص ثم اإختبارات التاأثريات املر�ضية. 
تو�ضح الإح�ضائيات الب�ضيطة اأن املبيدات احل�ضرية م�ضئولة عن حوايل15000– 60000حالة ت�ضمم 
املبيدات  تندرج   )1-8( اجلدول  من  يت�ضح  كما   .)1967aعام  Anonymous( الأمريكيني  للأطفال 
احل�ضرية يف املرتبة اخلام�ضة �ضمن الأ�ضباب الرئي�ضية حلوادث الت�ضمم عام 1966 وبالن�ضبة للت�ضمم 
احلاد للمبيدات احل�ضرية فهي الأكرث �ضمية �ضمن املواد الكيميائية املختربة. وعليه فاإن علماء مبيدات 

الآفات يتجهون دائماً نحو الإهتمام بتقدير الأمان و�ضبل الإدارة وال�ضيطرة والت�ضخي�ص واملعاملة. 
جدول )8-1( تكرار ح�ادث التناول فى الأطفال الأمريكيني عام 1966

Percent of total b

1. Aspirin 24.9
2. Soaps. Detergents. cleansers 4.0
3. Vitamins and iron 3.8
4. Bleach 3.5
5. Insecticides (excluding mothballs) 3.0
6. Plants 2.6
7. Analgesics and antipyretic 2.3
8. Disinfectants and deodorizers 2.2
9. Hormones 2.1
10. Polishes and waxes 2.1
11. Other 49.5

 1- املبيدات احل�سرية الكل�رونية الع�س�ية : ال�سمات العامة للمجم�عة وطريقة املعاملة
Chlorinated Hydrocarbon Insecticides: General Group Characteristics and 
Method of Treatment 

كما ذكر �ضابقاً فاإن طريقة فعل املبيدات الكلورونية الع�ضوية غري معروفة على وجه التحديد. 
اأ�ضا�ضاً على اجلهاز الع�ضبي املركزي مظهراً  من وجهه النظر التوك�ضيكولوچية فاإن الت�ضمم ين�ضب 
اأعرا�ص ت�ضمم خمتلفة للجهاز الع�ضبي املركزي �ضمنها الأعرا�ص على الأع�ضاب والع�ضلت وال�ضلوك. 
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التحويرات  الأع�ضاء احليوية كما يظهر عدد من  التاأثريات على غريها من  اإهمال هذه  ول ميكن 
والتعديلت املتجددة بوا�ضطة املبيدات احل�ضرية الكلورونية الع�ضوية خا�ضة على الكبد والكلى.

املبيدات  مثل  احلاد  الت�ضمم  من  م�ضتوى  تظهر  ل  املركبات  من  املجموعة  هذه  فاإن  وعموماً 
الفو�ضفورية الع�ضوية اأو الكاربامات اأو غريها من ال�ضموم كالنيكوتني والڤرياترين Veratrine. عدد 
حوادث املوت الناجمة عن املبيدات احل�ضرية الكلورونية الع�ضوية اأقل كثرياً من الناجمة عن املبيدات 

الفو�ضفورية الع�ضوية. 
خمدرة  عوامل  باإ�ضتخدام  هى  ناجحة  طريقة  اأف�ضل  فاإن  )العلج(  للمعاملت  عامة  وكطريقة 
  Barbituratesاأو Chloral hydrate مثل الكلورال هيدرات Narcotic agents اأو عوامل Anesthetic agents
مثل Phenobarbital اأو Pentobarbital. من الأهمية مبكان اإزالة ال�ضم من احليوان اأو املري�ص اإذا كان 
ذلك ممكناً. اإذا حدث الت�ضمم بامللم�ضة القمية فاإن الغ�ضيل باملاء واأى مادة منظفة ي�ضبح اأمراً هاماً. 
لإزالة ال�ضم اإذا مت تناوله داخلياً جترى عملية التقيوؤ اأو اإ�ضتخدام املحاليل امللينة Saline Laxatives. ل 
ت�ضتخدم املحاليل امللينة الزيتية حيث اأنها حتفز اإمت�ضا�ص هذه املبيدات احل�ضرية والعديد من املذيبات 
هذه  وفى  اجل�ضم  حرارة  درجة  ترتفع  باإنتظام   Convulsions الإرجتافات  حتدث  حينما  الع�ضوية. 
احلالة لبد من اإ�ضتخدام املاء البارد خلف�ص احلرارة. ت�ضتخدم املهدئات Tranquilizers بنجاح بوا�ضطة 
البيطريني للتحكم فى الن�ضاط الزائد للحيوان. اإ�ضتخدام امل�ضكنات Sedatives لي�ص بغر�ص التحفيز 
على النوم امنا لتحقيق الهدوء الن�ضبي. قد تكون اجلرعة املنا�ضبة عالية بحيث ت�ضبب التخدير اإذا مل 

يوجد الت�ضمم. اإذا كان احليوان ك�ضول Dull وغري م�ضتجيب unreactive يف�ضل اإ�ضتخدام املنبهات. 
DDT  Poisoning  2- الت�سمم بالددت

 Animals   2-1 احلي�انات

قدرت ال�ضمية الفمية احلادة ملبيدDDT    للثدييات من خلل قيمة LD50 وهى حوايل250 ملليجرام/ 
اإ�ضراع وتقوية  يتم  الثدييات.  للددت عن غريها من  اأكرث ح�ضا�ضية  الفئران  اأن  ولو  الفئران  كجم فى 
تاأثري الددت كثرياً حينما يذوب يف الغذاء الدهنى اأكرث من تناوله كبللورات يف غذاء خايل من الدهون. 
يعترب مبيد الـDDT متو�ضط اخلطورة عند معاملته فى حملول زيتي اأو غريه من املذيبات الع�ضوية 
ويرجع ذلك اإىل اإمت�ضا�ضه خلل اجللد. بينما تكون حماليل الددت على اجللد �ضامة فاإن معلقاته اأو 
م�ضاحيقه تعترب غري �ضامة. عند ت�ضبع امللب�ص بالددت فاإنها ت�ضبب اإرهاق احليوان ول ت�ضبب له اأ�ضرار 
تتاأثر العني بالددت عند  DDT. كما ل  اأماكن لدخول  املفهوم. وجود جروح يف اجللد ل تكون  باملعنى 

معاملته كمراهم Ointments اأو كم�ضتحلبات ول تعترب نقاط دخول للت�ضمم العام. 
اأو الأح�ضنة مبعاملة واحدة  اأو املاعز اأو اخلنازير  DDT هياج للجلد. كما ل تتاأثر الأغنام  ل ي�ضبب 
من م�ضتحلب DDT تركيز 8%. وهذا هو الرتكيز الذي ي�ضبب الأعرا�ص ثم املوت مع غريه من املبيدات 
الكلورونية الع�ضوية )الكلوردان- التوك�ضافني- اللندين(. معاملة جلد احليوانات ي�ضبب اأ�ضرار وهذه 

 .Licking قد تكون �ضامة عن طريق الفم من خلل اللعق
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ت�ضيب  التي  واحل�ضرات  املنزلية  احل�ضرات  مكافحة  يف  امل�ضتخدم  الددت  و�ضباب  اإيرو�ضولت 
ال�ضمية  تظهر  ل  احليوانات  على  التجارب  معظم  يف  ال�ضمية.  ناحية  من  اإهماله  ميكن  احليوانات 
حتى تركيز20 ملليجرام/لرت )20 جزء فى املليون( من الددت والتي متثل4000 مرة الرتكيز الذي 
Inhalation بع�ص قطرات الإيرو�ضول  اإ�ضتن�ضاق  اإ�ضتخدامه فى مكافحة احل�ضرات. من املمكن  ميكن 
الدقيقة وظهورها فى الرئة. اإ�ضتن�ضاق م�ضاحيق اأو اإيرو�ضولت الددت لها تاأثري �ضار حمدود بالن�ضبة 

للحيوانات ال�ضغرية اأو الكبرية على ال�ضواء. 
يعترب DDT �ضم متجمع Cumulative  poison وهناك العديد من جتارب التغذية تو�ضح تاأثريات 
DDT على م�ضتويات خمتلفة من التغذية . حينما يتم تناول DDT عن طريق الفم فاإن حواىل50 –%95 
من هذه الكمية يتم اإمت�ضا�ضها. وفى احلقيقة فاإن الت�ضـمم احلاد للددت ل يحدث عادة يف احليوانات 
كما اأن الو�ضع الأكرث عمومية هو الت�ضمم املزمن عند م�ضتويات منخف�ضة لفرتة زمنية طويلة وعند 
معاملته بجرعات مزمنة منخف�ضة يتم اإمت�ضا�ضه فى احلالة ال�ضلبة كما يف حالة املحاليل. والنتيجة 
هي الظهور التدريجي للأعرا�ص خا�ضة املرحلة الأوىل. يفرز DDT يف لنب الثدييات وميكن اأن ي�ضكل 

خطورة على جيل الأبناء الأطفال. 
 Symptoms of  DDT Poisoning in Animals    2.2  اأعرا�س الت�سمم بالددت فى احلي�انات

 Hyperexcitable وفائقة الإثارة Nervous احليوانات التى تعر�ضت للت�ضمم بالددت ت�ضبح ع�ضبية
اإ�ضافة اإىل ال�ضعف   Lack of appetiteاإرادي وفقدان ال�ضـهية واإغما�ص العني ب�ضكل ل  زيادة يف فتح  مع 
تليف  نتيجة   Fine tremors خفيفة  رجفات  ذلك  ويتبع   .Muscular weakness الع�ضلي  الوهن   اأو 
Muscular Fibrillation خا�ضة ع�ضلت القلب والأرجل اخللفية والظهر. تبدو الرجفات  الع�ضلت 
الذكور وكذا فى  الإناث عن  الأ�ضرع منوا وفى  واحليوانات  �ضباباً  الأكرث  �ضرعة فى احليوانات  اأكرث 
احليوانات اجلائعة عن غريها من الأفراد املغذاه متاماً. ثم اإ�ضتمرار اإهتزاز ع�ضلت اجل�ضم م�ضحوبة 
بحالة فقد ال�ضهية Anorexia مما يوؤدى اإىل نق�ص �ضريع يف وزن اجل�ضم. وقد حتدث حالة الأنيميا اأو 
حالة Leukocytosis فى الدم. املراحل املتاأخرة فى الت�ضمم تبدو يف �ضورة �ضلل Paralysis واإرجتافات 

 .Death ثم املوت Colonic Convulsions  قولونية
Human Toxicology   2. 3 �سمية الإن�سان

اأ�ضار كل من West ,Mackerras عام )1946( اإىل حالة تغذية حوايل 25 رجل لكميات خمتلفة من 
الددت عن طريق اخلطاأ )مع Baking powder(. وخلل فرتة زمنية مقدارها 2,5 �ضاعة ظهر على 
جميع الرجال حالة من ال�ضعف والدوار Giddy. اأربعة منهم حدث لهم حالة تقيء ولكن �ضفى اجلميع 
ت�ضبب  املنخف�ضة  اجلرعات  اأن  حيث  بالددت  الإن�ضان  لت�ضمم  خمتلفة  حالت  هناك  �ضاعة.  خلل48 
اإي�ضاحات كبرية والتي  النتائج غري دائمة وهناك  اأن مثل هذه  اأعرا�ص حادة وقد ت�ضبب املوت. ولو 
 Allowances تخترب الأمان العام عند اإ�ضتخدام الددت بعيداً عن الت�ضمم احلاد. حينما يقدر ن�ضيب
�ضمية املذيب والظروف البيئية والنف�ضية للإن�ضان من الوا�ضح اأن اأ�ضرار الإ�ضتن�ضاق اأو الإمت�ضا�ص 
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وت�ضمل  للددت  لهم ح�ضا�ضية خا�ضة  الأ�ضخا�ص  بع�ص  اأن  ولو  تبدو منخف�ضًة.  للددت  خلل اجللد 
اإذا مل تظهر اأعرا�ص الت�ضمم بالددت  تفاعلت احل�ضا�ضية. قد يظهر الددت �ضميه عن طريق الفم. 
بعد التناول عن طريق الفم فقد يحدث اأ�ضرار للكبد. ويحدث هذا النوع املر�ضى عند تناول م�ضتويات 
منخف�ضة من الددت وميكن ت�ضحيحه Rectified ب�ضرعة حينما ل يوجد املركب لفرتة زمنية طويلة.  

BHC Poisoning  3- الت�سمم ب�ساد�س كل�رور البنزين

ينبه امل�ضابه جاما ل�ضاد�ص كلورور البنزين )اللندين( اجلهاز الع�ضبي فى الثدييات حمدثاً زيادة 
 Encephalogram وعدم اإنتظام فى )Bradycardia(فى �ضغط الدم واإنخفا�ص فى معدل �ضربات القلب
اأما امل�ضـابهات الأخرى فهي مثبطات للجهاز الع�ضبي وميكن التخل�ص منها جزئياً عن طريق ت�ضاد 
الت�ضوي�ص  اأو  الأداء  لتعطيل  منوذج  هى  البنزين  ب�ضاد�ص كلورور  الت�ضمم  اأعرا�ص  اللندين.  تاأثريات 
Derangement الع�ضبي على النحو التايل:- الإثارة Excitation– الرع�ضات Tremors– عدم تن�ضيق 
Death نتيجـة  املوت  Paralysis  ثم  ال�ضـلل   –Convulsions الإرجتافات   –Ataxia الع�ضلية  احلركات 
الدهنى  الن�ضيج  فى  يوجد  ولكن  اجل�ضم  فى  عالية  مب�ضتويات  اللندين  يرتاكم  ل  التنف�ص.  ف�ضـل 
فى   BHC ويفرز  املخ.  اإىل  اللندين  و�ضول  يتم   DDT العك�ص من  وعلى  الكلية.  وفى   Adipose tissue

األبان الأبقار وميكن متيزه بفعل الرائحة. 
مبيد اللندين اأكرث �ضمية من DDT ولكن امل�ضابهات الأخرى ملركب BHC اأقل �ضمية من DDT. تقدر 
اجلرعة الفمية الن�ضفية احلادة ملبيد اللندين فى الفئران بحوايل190 ملليجرام/كيلوجرام كما تبلغ هذه 
القيمة فى BHC اخلام حوايل1250 ملليجرام/كيلوجرام. ل ي�ضبب امل�ضابه جاما الإنفعال Irritant بينما 
اجللد  خلل   BHC ميت�ص  واجللد.  والأنف  للعني  قوية  مثريات  تعترب  واألفا(  )بيتا  الأخرى  امل�ضابهات 
ويعترب اللندين اأكرث �ضمية من امل�ضابهات الأخرى خلل هذا امل�ضار. قدرت اجلرعة املنفردة اخلطرية للـ 
اأن هذه القيم قد تكون  BHC للإن�ضان بحوايل30 جرام بالن�ضبة للندين يف حدود من 7-15 جرام. ولو 
عالية جداً حيث يعانى الأفراد من اأمرا�ص �ضديدة واإرجتافات مع اجلرعات املنخف�ضة للغاية. وعلى اجلانب 
الآخر يقاوم بع�ص الأفراد اجلرعات الكبرية خا�ضة مع املواد غري الذائبة اأو قليلة الإنت�ضار دون حدوث 
اآثار حادة. الأطفال اأكرث ح�ضا�ضية للت�ضمم بهذه املركبات مقارنة بالأفراد البالغة والكميات ال�ضغرية جداً 

تكون قاتلة للأطفال . واأي�ضاً فاإن احليوانات ال�ضابة اأو التي تقوم بالر�ضاعة تبدو اأكرث ح�ضا�ضية. 
Aldrin and Dieldrin Poisoning   4- الت�سمم باللدرين والديلدرين

Symptoms and Toxicity   4. 1الأعرا�س وال�سمية
تبدو  ذكرها.  ال�ضابق  الأعرا�ص  ت�ضابه  بالديلدرين  الت�ضمم  اأعرا�ص  اأن  عموماً  القول  ميكن 
الت�ضمم  اإرهاق كامل نتيجة  اأعرا�ص  الكامل للحيوان تظهر  ال�ضفاء  اأحياناً عند  اأنه  اخل�ضو�ضية فى 
لفرتة اأكرث من �ضهر بعد ظهور اأعرا�ص املر�ص. اجلرعة املنفردة الفمية اخلطرية للديلدرين للإن�ضان 
هى10 ملليجرام/كيلوجرام. قد تبدو اأعرا�ص الت�ضمم بالديلدرين بعد حواىل20 دقيقة من التعر�ص 
وفى نف�ص الوقت قد تظهر فى فرتة متاأخرة اأكرث من12�ضاعة نتيجة التعر�ص لهذه اجلرعة املنفردة. 
يف احليوانات ت�ضل ال�ضمية احلادة عن طريق اجللد للديلدرين فى الزيلني حوايل40 مرة قدر الددت. 
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الأن�ضجة  يف  ومتبقياته  للحيوان  الدهنى  اجل�ضم  فى  يخزن  وبالتايل  الديلدرين  متثيل  يتم  ل 
تختفي ببطء �ضديد واأحياناً ت�ضتغرق 6 اأ�ضهر حتى ميكن خف�ص هذه املتبقيات اإىل حوايل1 جزء فى 
املليون. يفرز الديلدرين يف لنب احليوانات املدرة للنب. كما يظهر عرب احلاجز امل�ضيمى فى الأح�ضنة. 
قام  الديلدرين.  الأخرية من مبيد  املعاملة اجللدية  بعد  يوم  ملدة120  الإرجتاف  تظل احليوانات يف 
الإرجتافات  هي  الأعرا�ص  هذه  اأبرز  وكان  بالديلدرين  الثدييات  ت�ضمم  بدرا�ضة   )1954( عام   Treon

ونق�ص الوزن 
املوت  الإرجتافات  ت�ضبب  الت�ضمم احلاد قد  اإنه فى حالة  كما وجد   .Anorexia وحالة فقدان ال�ضهية 
Coma والتى  قبل نق�ص وزن اجل�ضم احلاد. حينما حتدث الإرجتافات تكون متبوعة بحالة الإغماء 
اإنخفا�ص الوزن �ضمة عامة للت�ضمم بالديلدرين فى  تبدو وا�ضحة فى الأول ثم ت�ضتمر فى الطول. 
العديد من الأنواع وترجع اإىل اجلوع نتيجة حالة فقدان ال�ضهية Anorexia ول ترجع اإىل اخللل يف 
 Treon عمليات التمثيل. وعموماً فاإن اإطالة فرتة الإغماء ونق�ص الوزن توؤدى اإىل الوفاة. كما لحظ
 Poor ونق�ص التوافق اأو التنا�ضق Hyperexcitation عام )1954( اأعرا�ص اأخرى ت�ضمل الإثارة الفائقة
بع�ص  اإىل  اإ�ضافة   Excess salivation اللعاب  اإفراز  وزيادة   Weakness العام  وال�ضعف   coordination
التغريات يف ال�ضلوك ال�ضخ�ضي. وقد وجد Nakamura عام )1960( اأنه عند ر�ص املبيدات الكلورونية 
الع�ضوية مبعدلت عالية ملدة 3 �ضهور حدثت زيادة يف م�ضتوى الأنيميا بالإ�ضافة اإىل اأعرا�ص الإثارة 

الع�ضبية واإنخفا�ص وزن اجل�ضم. 
�ضداع  اخل�ضو�ص  وجه  على  ت�ضمل  وهى  بالديلدرين.  الت�ضمم  اأعرا�ص  الإن�ضان  فى  تت�ضابه  كما 
 General malaise اإىل  اإ�ضافة   Dizziness الدوار   Vomiting القيء   ,Nausea الغثيان   ,Headache
تكون  واأحياناً  املبكرة  الأعرا�ص  الإرجتافات  تلي  احلادة  احلالت  يف  عام1963(.   Anonymous(
الفائقة  الإثارة  الإرجتافات.  بعد  الإغماء  حالة  اأوًل  تظهر  وقد  الوحيد.  العر�ص  هي  الإرجتافات 
Hyperexcitation والهياج Irritability متثل  مظاهر ت�ضمم عامة. ولو اأن هذه الأعرا�ص قد ل تظهر 
التعر�ص  تكرار  ومع  الر�ص  بعمليات  القائمني  بع�ص  تظهر مع  للت�ضمم.  الإن�ضان  تعر�ص  عند  دائماً 
حالة م�ضابهه لل�ضرع Epilepsy. تو�ضح الإختبارات املعملية وجود الديلدرين يف الأن�ضجة وفى البول 
القائمني  وبول  دم  يف  الديلدرين  يوجد  وعموماً  متاماً  ذلك  من  التاأكد  يتم  مل  ولكن  الت�ضمم  بعد 
بالر�ص والذين ل يظهرون الأعرا�ص. العمال الذين يظهرون حالت الإرجتافات و غريها من مظاهر 
الت�ضمم يظهر عليهم اإرتفاع تركيز الديلدرين يف الدم. يف حالة واحدة للت�ضمم احلاد بالديلدرين مع 

متام ال�ضفاء وجد الديلدرين فى اجل�ضم الدهنى برتكيز40 جزء يف املليون.
Organophosphate  Poisoning        5- الت�سمم باملبيدات الف��سف�رية الع�س�ية

 Symptoms    5. 1 الأعرا�س
يف  الع�ضوية  الفو�ضفورية  باملبيدات  للت�ضمم  الدائمة  الأعرا�ص   )1960( عام   O’Brien خل�ص	
الثدييات فى �ضورة اإرتداد Defecation وزيادة اإدرار البول Urination والتدميع Lacrimation واإرتعا�ص 
عامة  وتقل�ضات   Convulsions والإرجتافات   Fibrillation والتليف   Muscular twitching الع�ضلت 
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Tonic. ودائماً ما تكون الإرجتافات والتقل�ضات متبوعة باملوت. اجلرعات  Clonic وت�ضلب الأطراف 
ال�ضغرية توؤدى اإىل ظهور اأعرا�ص اأقل حدة ودائماً ما تكون يف �ضورة �ضلل حملى. يوؤدى الت�ضمم املزمن 

اإىل ظهور اأعرا�ص متو�ضطة. 
التنف�ضي  اجلهاز  خلل  واأي�ضاً  اجللد  خلل  الع�ضوية  الفو�ضفورية  املبيدات  متت�ص  اأن  ميكن 
والقناة اله�ضمية ولو اأن الإمت�ضا�ص خلل اجللد يبدو بطيئاً. ولو اأنه من ال�ضعب اإزالة هذه املركبات 
وعليه فاإن الإمت�ضا�ص خـلل اجللد قد يطول. تعمل احلرارة املرتفعة على زيادة اإمت�ضا�ص اجللد مما 

 .Dermatitis يوؤدى اإىل اإلتهاب اجللد
قام Radeleff عام )1964( بتق�ضيم مظاهر واأعرا�ص الت�ضمم باملبيدات الفو�ضفورية الع�ضوية يف 

كل من الإن�ضان واحليوان اإىل: 
Muscarinic  Effects * التاأثريات امل�ضكرينية  
Nicotinic  Effects * التاأثريات النيكوتينية 

 Central Nervous System Effects * التاأثريات على اجلهاز املركزى 
Muscarinic effects   5. 1. 1 التاأثريات امل�سكرينية

 هى اأعرا�ص ترجع اإىل الأفعال على عنا�ضر الأع�ضاب بعد العقدية Postganglionic nerve وتعمل 
 Vomiting والقيء   Nausea الأنف  ر�ضح  وت�ضمل  الذاتية.   Effector خلليا  زائد  تنبيه  اإحداث  على 
اله�ضمية  للقناة  الزائدة  Cramps واحلركة  والتقل�ضات   Ablolminal pain البطن  واآلم  ال�ضهية  وفقد 
Gastrointestinal والعرق Sweating وزيادة اإفراز الرئة Increased bronchial secretion وزيادة التدميع 
واإفراز   Dyspnea التنف�ص  و�ضيق  القلب  نب�ضات  وزيادة  التنف�ص  و�ضعوبة  والإ�ضهال  اللعاب  واإفراز 
املخاط Miosis وحدوث اإ�ضت�ضقاء للرئة Edema واإنخفا�ص �ضغط الدم وحدوث نق�ص يف اأك�ضچني الدم 

Cyanosis. وميكن اأن ي�ضاد التروبني هذه التاأثريات. 
Nicotinic effects  5. 1. 2 التاأثريات النيك�تينية

وهى نتيجة الأفعال على مكونات الأع�ضاب اجل�ضمية والتى توؤدى اإىل التنبيه ثم ال�ضلل للع�ضلت 
اأو  واإنخفا�ص  العني والوجه متبوعة ب�ضعف  الل�ضان وجفن  اإرتعا�ص لع�ضلت  . كما يحدث  الإدارية 
هذه  وقف  فى  موؤثر  التروبني  يعترب  ول  ال�ضلل.  ثم  الدم  �ضغط  وزيادة  الإنعكا�ضات  مرونة  غياب 

الأعرا�ص ما عدا فى احليوانات الكبرية.  
Central nervous system effects   5. 1. 3 التاأثريات على اجلهاز الع�سبي املركزي

وترجع اإىل الفعل املبا�ضر على مكوناته. اأول هناك فعل تنبيهي متبوع بفعل تثبيطي. وتت�ضمن 
الع�ضلية  تن�ضيق احلركات  ثم عدم   Apprehension ثم اخلوف   Giddiness ثم  وهياج  �ضداع  الأعرا�ص 
 AtaxiaوالدوارDrowiness و�ضلبة العنق واخللل الذهنى واحلمى والإرجتافات ونق�ص ردود الأفعال 
وال�ضلل الإرتخائى Flaccid paralysis ثم الإغماء. وقد يحدث توقف للقلب. وعموماً فاإن التروبني 

ميكن اأن ي�ضيطر على هذه احلالة.  
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 Cause of Death  5. 2 �سبب امل�ت

مت الإتفاق ب�ضكل عام )O’Brien عام1960( على اأن عملية اخلنق Asphyxiation هي ال�ضبب النهائي 
للموت يف الثدييات امل�ضممة باملبيدات الفو�ضفورية الع�ضوية. ميكن لعمليات التنف�ص ال�ضناعي اأن متكن 

احليوان من احلياة. اأ�ضار O’Brien اإىل قائمة بامليكانيكيات التي توؤدى اإىل املوت وهى: 
• خلل فى نظام عمل الرئة	
• اإنخفا�ص �ضغط الدم 	
• توقف النظام الع�ضلي الع�ضبي يف الع�ضلت	
• ف�ضل يف عمليات التنف�ص املركزي	

وميكن تتابع الأحداث كما يلي 
• تثبيط اإنزمي الكولني اإ�ضرتيز	
• تراكم الأ�ضتيل كولني	
• خلل يف الوظائف الع�ضبية �ضواء املركزية اأو الطرفية	
• ف�ضل يف التنف�ص	
• املوت نتيجة اخلنق	

Example:Description of Malathion Poisoning	  5. 3 مثال:و�سف الت�سمم باملالثي�ن

زال  الإن�ضان ما  ت�ضمم  اأن  ولو  الآمنة  الع�ضوية  الفو�ضفورية  املبيدات  امللثيون واحد من  يعترب 
قائماً. خل�ص Namba واآخرون عام )1970( الإجتاه العام للت�ضمم بامللثيون وفيما يلي ما قام به. 

اإىل  اأدت  ت�ضمم  حالة  من20 عاماً(63  يقرب  ما  منذ  ن�ضمة  مليون  اليابان )التعداد99  يف  لوحظ 
مات  ت�ضمم  حدث480 حالة  كما  احلوادث  اأو نتيجة  القائمني بعمليات التطبيق  اأ�ضخا�ص من   10 موت 
 Anonymous( 1966-1965منهم 404حالة نتيجة الإنتحار خلل الفرتة من1957-1961 والفرتة من
1967b(. وفى غينيا التعداد662 األف بتقديرات منت�ضف الثمانينات( كانت هناك 3 حالت موت نتيجة 

احلوادث,43 حالة موت نتيجة الإنتحار خلل الفرتة من Singh ,Mootoo(1964 -1959 عام 1966(. قد 
يكون الإن�ضان اأكرث ح�ضا�ضية جتاه الت�ضمم بامللثيون مقارنة باحليوانات التجريبية. 

هناك تقارير خمتلفة للموت فى الأفراد البالغة بعد تناول5, 25, 35 اأو70 جرام )Faraga عام 1967(. كمية 
امللثيون التى متت�ص دائماً اأقل فى معظم املر�ضى حيث اأن بع�ضهم يتمكن من القىء لإزالة ال�ضم اأو غ�ضيل 
اأن الكمية املمت�ضة تبدو غري كافية  اإمت�ضا�ص اجللد ولو  Gastric Lavage. قد يحدث الت�ضمم نتيجة  املعدة 
لإحداث الأعرا�ص. لي�ص من الوا�ضح اأن اجلرعة الفمية القاتلة للملثيون بالن�ضبة للإن�ضان اأقل من حيوانات 
التجارب نظراً للح�ضا�ضية الفائقة للإن�ضان اأو ب�ضبب وجود بع�ص املذيبات الع�ضوية التى ت�ضرع من الإمت�ضا�ص 

)خا�ضة الزيلني( فى التح�ضريات التجارية.  
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تختلف الفرتة التى تظهر فيها علمات اأو اأعرا�ص الت�ضمم بامللثيون من5 دقائق اإىل 3 �ضاعات 
والتي  الأخرى  الفو�ضفورية  املبيدات  الناجمة عن  الت�ضمم  ال�ضم. وهى م�ضابهه لأعرا�ص  تناول  بعد 
ت�ضمل التاأثريات امل�ضكرينية والتاأثريات النيكوتينية وتاأثريات اجلهاز اله�ضمي املركزي. للملثيون 
رائحة ت�ضبه الثوم وهى متاثل رائحة الباراثيون وعموماً فمعظم املر�ضى لهم نف�ص هذه الرائحة بعد 

عدة اأيام من الت�ضمم بهذا املبيد. 
Carbmate  Poisoning    6- الت�سمم بالكاربامات

 Symptoms and Treatment  6. 1  اأعرا�س  الت�سمم والعالج

اأعرا�ص الت�ضمم مببيدات الكاربامات احل�ضرية ت�ضابه ما يحدث مع املبيدات الفو�ضفورية الع�ضوية 
احل�ضرية. واأهمها ما يرتبط برتاكم الأ�ضتيل كولني )اجلهاز الع�ضبي البارا�ضمبثاوى على الأرجح( 
نتيجة  والقيء  الإ�ضهال  بزيادة  م�ضحوبة  النب�ضات  حجم  واإنخفا�ص   Bcadycardia حالة  وي�ضمل 
احلركة الفائقة للقناة اله�ضمية. هناك اأعرا�ص اأخرى ت�ضمل الإرتعا�ضات واإرجتافات الع�ضلت وزيادة 

اإفراز الرئة والتدميع واإفراز اللعاب والغدد العرقية. 
الإ�ضتقطاب  عدم  حالة  اإيقاف  على  قدرته  ب�ضبب  وذلك  كم�ضاد   Atropine التروبني  يف�ضل 
الت�ضمم  علج  يف  الرئي�ضي  الإختلف   .Postsynaptic الع�ضبية  ال�ضبك  بعد  ملا   Depolarization
من  غريه  اأو   2-PAM مركب  اإ�ضتخدام  عدم  هو  الع�ضوية  الفو�ضفورية  املبيدات  عن  بالكاربامات 
اإ�ضرتيز. وعموماً نظراً لأن  اأنها قد حتدث تثبيط اأكرث لإنزمي الكولني  Oximes حيث  الأوك�ضيمات 
عملية فقد الكرمبة Decarbamylation تعترب �ضريعة ن�ضبياً فاإن اإ�ضتخدام الأوك�ضيمات ل ي�ضاعد على 

ال�ضفاء من الت�ضمم بالكاربامات. 
Example: Description of Carbofuran Poisoning   6. 2 مثال: و�سف  الت�سمم بالكارب�في�ران

الو�ضف العام للت�ضمم بالفيوردان )الكاربوفيوران( ميكن الإ�ضارة اإليه من خلل الدرا�ضات التي قام 
الت�ضمم  واأعرا�ص  فاإن مظاهر  الع�ضوية  الفو�ضفورية  املبيدات  بها )Anonymous عام 1968(. كما فى 

ترتبط بتثبيط اإنزمي الكولني اإ�ضرتيز. مل يت�ضح بعد اأن نظم ميكانيكية اأخرى م�ضئولة عن ال�ضمية. 
الوا�ضحة  الروؤية  وعدم  الأنف-  ور�ضح  و�ضعف  وزغللة  �ضداع  �ضورة  يف  الأولية  الأعرا�ص  تبدو 

وتقل�ص البطن وزيادة يف اإفراز اللعاب و�ضيق التنف�ص والقىء.
قد تت�ضابه الأعرا�ص املتاأخرة مع تلك التي حتدث مع الت�ضمم باملبيدات الفو�ضفورية الع�ضوية. 
طول الفرتة بني التعر�ص وظهور الأعرا�ص ترتبط بحجم اجلرعة وتختلف من عدة دقائق اإىل حوايل 
�ضاعة اأو اأكرث كما ترتبط فرتة الأعرا�ص بحجم اجلرعة. فى حالة الت�ضمم املتو�ضط يحدث �ضفاء ذاتي 
باإ�ضتخدام 2 ملليجرام من كربيتات التروبني حتت  اأو العلج  التعر�ص  اإزالة  خلل1-4 �ضاعات مع 
الع�ضلت اأو عن طريق الفم وهى كافية للعلج. يكون اإنعكا�ص تثبيط الإنزمي �ضريعاً. يجب ملحظة 
اأو عند  الأعرا�ص  اإ�ضتمرت  اإذا  املعاملة بكربيتات التروبني  التعر�ص ويتم  �ضاعات بعد  املر�ضى لعدة 

عودتها مرة ثانية. 
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للأك�ضچني  والتعر�ص  ال�ضناعي  التنف�ص  الإ�ضعاف  حالت  ت�ضمل  اخلطورة  �ضديدة  احلالت  يف 
وذلك اإذا ظهرت حالت زرقة Cyanosis)زرقة ال�ضفاه واجللد( اأو الف�ضل يف التنف�ص. يف�ضل كربيتات 
التروبني بجرعة 4 ملليجرام حتت الوريد حينما تختفي حالت الزرقة. تكرر املعاملة بالتروبني كل 

10 دقائق حتى تختفي الأعرا�ص اأو اإذا تناول املري�ص كمية كبرية منه.  
Botanical Insecticides   7- املبيدات ذات الأ�س�ل النباتية

 Nicotine  7. 1  النيك�تني

التفاعل الأوىل للنيكوتني يظهر على هيئة تنبيه ثم تثبيط. املراحل الأوىل من الأعرا�ص تبدو يف �ضورة 
بعد  تظهر  والعرق.  اللعاب  اإفراز  يف  وزيادة  الدم  �ضغط  زيادة  القيء-  الأنف-  ر�ضح  �ضداع-  اإ�ضهال-  دوار- 
اإنتظام عمل القلب–  عدم   –Prostration اأعرا�ص حادة ت�ضمل الإرجتافات- الإنهيار اجل�ضدي  ذلك حالت 

اإنخفا�ص التنف�ص ثم الغيبوبة. 
النيكوتني �ضم حاد قد ي�ضبب املوت خلل عدة دقائق اإىل 5 �ضاعات. قيمة اجلرعة احلادة الن�ضفية 
اأثناء  اإمت�ضا�ضه  اأن  كما  اجللد  خلل  النيكوتني  ينفذ  ملليجرام/كجم.  حواىل10-1  للثدييات 

الإ�ضتن�ضاق يكون �ضريع بينما اإمت�ضا�ضه خلل القناة اله�ضمية يبدو �ضعيف اإىل حد ما. 
 ,Emesis,Catharsis ل يوجد م�ضاد للت�ضمم للنيكوتني.وت�ضـمل حالت العلج اأ�ضا�ضاً اإفراغ الأمعاء
الن�ضط  ال�ضاركول  اإمت�ضا�ص  والإ�ضـعافات  العلج  حالت  اأي�ضاً  ت�ضـمل   .Gastric Lavage املعدة  غ�ضيل 

 Barbiturates واإ�ضتخدام م�ضاد الإرجتافات مثل
 Rotenone  7. 2 الروتين�ن

اأبرز علمات اأعرا�ص الت�ضمم بالروتينون اإنخفا�ص التنف�ص. يحدث املوت نتيجة ال�ضلل التنف�ضي 
Respiratory paralysis بينما يحدث اأ�ضرار فى الكبد والكلى مع الت�ضمم املزمن. فى حالت الت�ضمم 

ال�ضديد قد يحدث اإرجتافات وغيبوبة. اجلرعة املميتة فى الإن�ضان تبلغ حواىل100-200 جرام كيلو/
جرام عن طريق الفم. 

ثالثًا: الت�سمم املزمن ودرا�سات على التاأثريات اخلبيثة
CHRONIC TOXICITY AND STUDIES ON SUBTLE EFFECTS

1- درا�سات على تعر�س العاملني واإختبارات التغذية فى الإن�سان
	Studies on Occupational Exposure and Human Feeding Tests

املبيدات  م�ضانع  عمال  مثل  العمل  خلل  للمبيدات  التعر�ص  نتيجة  الإن�ضان  على  الدرا�ضات 
والقائمني بالتطبيق متدنا مبعلومات جيدة عن ال�ضمية. تو�ضح النتائج العامة عن اأمرا�ص العاملني 
يف  خطورة  امل�ضاكل  اأكرث  اأن  جدول)2-8(  يو�ضح  املثال  �ضبيل  على  الأ�ضرار.  م�ضدر  املبيدات  نتيجة 
يو�ضح  مما  الع�ضوية  الفو�ضفوريه  للمبيدات  املنتجة  امل�ضانع  فى  كانت  عام1957  كاليفورنيا  ولية 
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ملنع  الو�ضائل  بال�ضرورة فى حتديد  ت�ضاعد  ل  الدرا�ضات  مثل هذه  التداول.  عمليات  اأهمية حت�ضني 
معرفة  فى  العلماء  ت�ضاعد  ولكنها   )1969 عام   West( للعاملني  ال�ضحية  امل�ضاكل  على  ال�ضيطرة  اأو 

م�ضتويات الأمان املمكنة لأي م�ضتح�ضر من املبيدات.     
جدول )8-2(  عدد حالت اأمرا�س العمل الناجمة عن املبيدات والكيميائيات الزراعية فئ كاليف�رنيا عام 1957. 

 Farm
ManufacturingFarms Service

Organophosphatesa 109 67 23
Chlorinated hydrocarbonsb 27 14 7
Cyanamide 2 2 1
Lead and/or arsenic 3 9 3
Herbicides 19 16 3
Fertilizers 19 4 2

From Kleinman et al. (1960)
aOne death by demeton poisoning.
bIncludes some fumigants such as methyl bromide and carbon tetrachloride. 

Chlorinated Hydrocarbon Insecticides    1. 1- املبيدات الكل�رونيه الع�س�ية احل�سرية

در�ص Laws واآخرون عام )1967( م�ضتوى تعر�ص العاملني الذين يقومون بت�ضنيع مبيد الددت 
على35  ال�ضحية  احلالة  اإختبار  مت   .Montrose Chemical Corporation م�ضنع  يف  عام1947  منذ 
عامل)20,12,3 عمال معر�ضني تعر�ص �ضديد ومتو�ضط و�ضعيف على الرتتيب( مع تقدير متبقيات 
على  وال�ضعيف  واملتو�ضط  ال�ضديد  للتعر�ص  بالن�ضبة  ملليجرام/عامل  يوميه18,7,5  بجرعات   DDT
الرتتيب مقارنة مبتو�ضط التعر�ص اليومي للمجموع العام وقدره 0,04 ملليجرام/عامل/يومياً. بلغ 
بـ4-8 جزء يف املليون للمجموع  املليون مقارنة  مدى تخزينDDT يف العمال حوايل38-647 جزء فى 

العام.
العام  املجموع  اأكرث من  التعر�ص )100-500 �ضعف(  العالية من  امل�ضتويات  الرغم من هذه  على 
فاإن هوؤلء العمال مل يظهروا اأى تاأثريات مر�ضيه وذلك من خلل الإختبارات الإكلينيكية الروتينية 
والفح�ص الإ�ضعاعى لهم. وقد لحظ Ortelee عام )1958( واأي�ضا ً Laws واآخرون عام )1967( اأن ن�ضبة 

اخلليا الليمفاوية Lymphocyte اإىل اخلليا املحببة Granulocyte اأكرب من1: �ضفر.   
من خلل الدرا�ضة التى قام بها Laws واآخرون عام )1967( ظهرت نقطتان يف غاية الأهمية وهى:-
يف   DDTتركيز متو�ضط  اأن  يو�ضح   )r= وال�ضريم)0.64+  الدهن  م�ضتويات  بني  الرتباط  وجود   *

الدهن حوايل 338 مره اأكرب من ال�ضريم.
ن�ضبة DDE مقارنة بـ DDT اأقل يف حالة العمال �ضديدي التعر�ص )41%( مقارنة باملجموع العام    *
DDT. وعليه فاإنه يف حالة اجلرعات  للـ  اإىل كثافة التعر�ص  )81%( وقد ترجع هذه الإختلفات 

   .DDA هي اأقل اأهميه من م�ضار DDE خلل م�ضار DDT العالية فاإن فقد �ضمية
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يف اإختبارات التغذية املتحكم فيها در�ص Hayes واآخرون عام )1971( تاأثريات التعر�ص الطويل للددت 
ددت مبعدل 35 ملليجرام/ بارا   - البارا  النقية من  املادة  تناول 24 متطوع  الإن�ضان. مت  النقى واخلام فى 

متطوع/يومياً ملدة 21,5 �ضهر. ثم مت خ�ضوعهم للملحظة ملدة 21,5 �ضهر اإىل5 �ضنوات اإ�ضافية )16 متطوع(. 
قورنت م�ضتويات تراكم الددت فى الدهون )جدول8-3( مقارنة بنتائج عمال م�ضانع DDT )Laws  واآخرون 
كانت  للددت.  مر�ضيه  تاأثريات  وجود  من   )1971( عام  واآخرون   Hayes يتمكن  مل  ثانيه  مره   .)1967 عام 
الكبد-  العام- خليا الدم- الأوعية الدموية- وظائف  اأجريت عبارة عن املوقف ال�ضحي  التى  الإختبارات 

اإنزمي Carbonic anhydrase- ال�ضمع- طريقة امل�ضي.   
				جدول )8-3(  تراكم الددت فى املتط�عني الذين تناول�ا املبيد عن طريق الفم على املدى الط�يل. 

Control DDT dose (mg/day/man)
3.5-tec 35-tec 35-pure

Number of men 4 6 6 8
Before exposure 4.3 3.4 4.1 9.0
12.2 months exposure 10.3 32.2 201.2 211.0
18.8 months exposure 16.3 49.2 205.0 208.6
21.5 months exposure 22.0 50.2 280.5 325.0
(Feeding stopped) - - - -
4.9 months recovery 13.3 31.4 124.2 160.8
11.5 months recovery 19.0 26.3 139.8 235.5
18.0 months recovery 18.0 36.8 126.7 156.4
25.5 months recovery 20.5 33.2 99.8 105.1

 Robinson( اأجريت جتارب تغذية الديلدرين على بع�ص الأ�ضخا�ص من خلل علماء �ضركة �ضل
لكل  اأ�ضخا�ص  املتطوعني )4-3  اأربعة جماميع من  تناولت  واآخرون عام 1969(.   Hunterعام 1967 و

جمموعة( جرعات14,24,64,225 ميكروجرام يومياً, ومل تظهر اأى علمات اإكلينيكية غري مر�ضيه.
زيادة بطيئة يف  العاملني )Jager عام1970(. حيث ظهر  ت�ضمم  قليلة من  لوحظت بع�ص حالت 
ت�ضمم العمال الذين يتعاملون مع اللدرين والديلدرين مما اأدى اإىل ظهور اأعرا�ص مبدئية يف �ضورة 

�ضداع وتعب وفقد ال�ضهية واإنخفا�ص الوزن وعدم الرتكيز وفقدان الذاكرة والتهابات حادة. 
اأ�ضار Hoogendam واآخرون عام )1965( اإىل وجود17حالة غري مميتة للت�ضمم مع ظهور اإرجتافات 
حالت  ظهور  مع  بهولندا   Pernis منطقة  فى  والندرين  والديلدرين  اللدرين  م�ضانع  عمال  على 
ت�ضوه ه�ضتولوچية. بلغ متو�ضط زمن ال�ضفاء حوايل 15 يوم يف حالة الندرين ومن1-4 �ضهور يف حالة 
اللدرين والديلدرين. من اأكرث مظاهر الت�ضمم بال�ضيكلودايني هى الزيادة التدريجية فى التغريات 
 Serum glutamic oxaloacetic( SGOT املر�ضية الن�ضيجية. فى بع�ص احلالت تغري م�ضتوى اإنزميات
اأى  توجد  ل  ب�ضرعة.  ال�ضفاء  ظهر  ولكن   )Pyruvio transaminase(  SGPT وكذا   )transaminase

درا�ضات تف�ضيلية عن تاأثري التغذية بالإندرين على اإحداث اأ�ضرار بالعاملني. 
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 Organophosphates and Carbonates     1. 2 املبيدات الف��سف�رية الع�س�يه والكاربامات

نتيجة حوادث  ت�ضمم  كاليفورنيا وحدها حوايل 14188 حالة  Metcalf عام )1957( يف  كما وجد 
 )1972 عام  واآخرون   Whitock( حداثة  اأكرث  ح�ضر  وفى  الع�ضوية.  الفو�ضفورية  باملبيدات  الت�ضمم 
لوحظ وجود 627 حالة ت�ضمم خلل12 �ضهر فى كاليفورنيا اجلنوبية. وفى اليابان وجد حوايل6000 
حالة ت�ضمم بالباراثيون فى الفرتة منHiraki ,Namba( 1959-1953 عام 1958(. قدر Silverio عام 
)1969( اأن معظم حالت الت�ضمم باملبيدات الفو�ضفورية الع�ضوية ظهرت فى الأطفال الذين ت�ضمموا 

بامللثيون والديكلوروفو�ص والباراثيون. 
كما اأ�ضار Heath عام )1961( اإىل اأنه ميكن تق�ضيم املجاميع الأكرث تعر�ضاً للخطورة كما يلى:- 

1- عمال امل�ضانع والقائمني بالر�ص
2- الأطفال

3- الأ�ضخا�ص الذين تعر�ضوا للإنتحار 
4- الباحثني

الظروف  حتت  العالية  والرطوبة  احلرارة  ظل  فى  بالر�ص  للقائمني  الت�ضمم  حالت  معظم  حتدث 
احلقلية حيث اأنه من ال�ضعب اإجبار القائمني بالر�ص والزراع على ارتداء امللب�ص الواقية الثقيلة للحماية 
Durham عام  ناق�ص  العمال.  العرق على ح�ضا�ضية  اإفراز  �ضرعة  النف�ضية مثل  العوامل  توؤثر  ال�ضخ�ضية. 
العوامل  من  الكثري  اأن  ولحظ  احل�ضرية  املبيدات  بع�ص  �ضمية  على  العالية  احلرارة  تاأثريات   )1967(
النف�ضية حتفز على ال�ضمية. على �ضبيل املثال فاإن م�ضتوى P-nitrophenol فى البول مييل اإىل الإرتفاع مع 
احلرارة العالية مما يو�ضح اإرتفاع معدل اإمت�ضا�ص اجللد للباراثيون. وعليه يلحظ حالت الت�ضمم ب�ضكل 
وا�ضح فى جنوب كاليفورنيا وفى حقول الأرز باآ�ضيا. بلغت حالت الت�ضمم يف الوليات الهندية Andhra و 
Pradesh و Madras وMysore وKerala فى الفرتة من1961 اإىل 1964حواىل668 و 3582  و1091و405 حالة 
اأكرث  كانت  الديازينون(  ما  حد  واإىل  )الباراثيون  الع�ضوية  الفو�ضفورية  املبيدات  الرتتيب.  على  ت�ضمم 

املبيدات اإظهاراً حلالت الت�ضمم يليها الندرين )مركز البحوث الزراعية الهندية عام 1967(. 
اأحد الأ�ضئلة الهامة التي ظهرت على ال�ضطح نتيجة حالت الت�ضمم احلديثة هى وجود ال�ضوائب 
Impurities التى تتداخل مع ميكانيكيات فقد ال�ضمية فى الإن�ضان. على �ضبيل املثال التلوث احلادث 
يف امللثيون والذي من املفرت�ص اأنه مبيد اآمن.بع�ص امللوثات تثبط اإنزمي Carboxylesterase وهذا 
الإنزمي ي�ضبب اأمان امللثيون فى الثدييات. قرر Talcott واآخرون عام )1979( اأن امللوثات التى تظهر 
  O, S – dimethyl – S- ( 1,2- dicarboethoxy) ,phosphorodithioate درجات عالية من تثبيط اإنزمي
بالن�ضبة  هامة  مبيزة  ويتمتع   Isomalathion ي�ضمى  الأخري  واملركب   .ethyl phosphorodithioate

للأمان. 
قام كل من Haley ,Thienes عام )1972( بتلخي�ص الت�ضمم العام ملجموعة من املبيدات الفو�ضفورية 
الع�ضوية فى الإن�ضان )جدول8-4(. وبعيداً عن الفعل ال�ضام فاإن هذه املركبات لها �ضميتها اخلا�ضة 
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فى قدرتها على تثبيط اإنزمي الكولني اإ�ضرتيز ولو اأنه توجد تاأثريات جانبيه اأخرى معروفه لبع�ص 
هذه املركبات اإل اأنها قد تكون مميتة. وعليه مت حتديد طريقه تقدير درجة الت�ضمم بدقه قبل ظهور 

اأعرا�ص الت�ضمم اخلارجية.   
جدول )8-4( ال�سمية املميتة املقدرة لبع�س املبيدات الف��سف�ريه الع�س�ية فى الإن�سان.

Estimated 
fatal dose 

(g)
Tolerance 

(ppm)

Chlorthion ® 60 0.8
Coumaphos 10 0.1
Delnav ® 5 2.1
Diazion ® 25 0.75
Dipterex ® 25 0.1
EPN 0.3 0.5-3.0
Guthion ® 0.2 2.0

Malathiona 60 0 (dairy products)
2-8 (others)

Methylparathion 0.15 1.0
Parathion 0.015-0.030 1.0
Pestox ® 0.2 0.75
Phosdrin ® 0.15 0.25-1.0
Systox ® 0.02 0.3-12.5
TEPP 5.0 0
Trithion ® 0.6 0.8

هناك  الدم.  يف  اإ�ضرتيز  الكولني  م�ضتويات  قيا�ص  هي  املري�ص  ت�ضمم  ملعرفة  طريقة  اأف�ضل 
 Plasma والثاين هو Erthrocyte cholinesterase نوعني من اإنزمي الكولني ا�ضرتيز يف الدم الأول هو

cholinesterase. هناك اأ�ضماء خمتلفة لهذه الإنزميات وهى كما يلي:

Red cell cholinesterase 1- ك�لني اإ�سرتيز كرات الدم احلمراء

• 	   .True acetyl  cholinesterase Type I ,Erthrocyte cholinesterase :اأ�ضماء اأخرى
• اخل�ضائ�ص: يعترب Acetyl-B-methyl coline الـ Substrate املف�ضل له.	

 Plasma cholinesterase 2- ك�لني اإ�سرتيز البالزما

• 	Pseudo cholinesterase type II ,ChE :اأ�ضماء اأخرى
• 	.Erthrocyte cholinesterase  اأ�ضرع من Butrylcholine ًاخل�ضائ�ص: يحلل مائيا

هناك ثلثة طرق خمتلفة لتقدير اإنزمي الكولني اإ�ضرتيز فى دم الإن�ضان:
1 -.) Potentiometric( pH التغريات فى درجة
2 -Radiometric القيا�ص الإ�ضعاعي
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التقدير اللوين Colorimetric determination لنواجت التفاعل ) حم�ص اخلليك بالن�ضبة لقيا�ص - 3
pH ( اأو النواجت املتبقية التى مل حتلل مائياً.

اإ�ضتخدمت طريقة قيا�ص درجة pH ب�ضكل وا�ضع قدميا. حيث تاأخذ عينات الدم من نهايات الأ�ضابع 
طرد  لها  يحدث  ثم  تقفل  حيث   Heparinized Capillary Tube �ضعرية  اأنبوبة  فى  وتو�ضع  الأذن  اأو 
مركزي. يتم التقدير خلل24 �ضاعة )اإذا مت التخزين حتت درجة حرارة الغرفة( اأو خلل عدة اأيام 
اإذا مت التخزين حتت درجة )من �ضفر- 4˚م( ثم يقا�ص حتلل الأ�ضتيل كولني )اإىل حم�ص اخلليك( 

)Witter عام 1963(. 
خا�ضة  واملزمن  البطيء  الت�ضمم  حالت  اإختبار  فى  مفيدة  الدم  ا�ضرتيز  كولني  اإختبارات  تعترب 
مع املبيدات الفو�ضفورية الع�ضوية املعروف اأنها تكون معقد اأكرث ثباتاً مع الكولني ا�ضرتيز مقارنة 
بالكاربامات. ولو اأن Barnes واآخرون عام )1957( لحظ اأن الت�ضمم البطىء بالباراثيون وال�ضي�ضتوك�ص 
اإ�ضرتيز فى الدم مبعدل20% عن الطبيعى- وذلك قبل ظهور  اإنخفا�ص م�ضتوى الكولني  اإىل  يوؤدى 
اأعرا�ص للت�ضمم. وعليه فاإن تق�ضى كولني اإ�ضرتيز الدم يكون اأكرث فائدة فى ت�ضخي�ص التاأثريات على 

املدى الطويل ملجموعة الثيوفو�ضفات اأو تاأثريات التغذية للفو�ضفات احلقيقى والكاربامات. 
ال�ضامة  التاأثريات  اأن  Gage عام )1967(  اإقرتح  الدم  ا�ضرتيز  تثبيط كولني  باإ�ضتعرا�ص معنوية 
قد ل تتطابق اإذا اإ�ضتمر ن�ضاط كرات الدم احلمراء والبلزما اأعلى من50,25% على الرتتيب بالن�ضبة 
اإ�ضرتيز  Threshold limit لكولني  اإىل وجود حدود حرجة  الإقرتاح ي�ضري  الطبيعي. هذا  للم�ضتوى 
الدم يف م�ضتوى30% تثبيط اإذا زادت الن�ضبة عن ذلك يتم اإ�ضتبعاد العاملني لتفادى اإ�ضتمرار التعر�ص 
للمبيد احل�ضري. وقد بني هذا الإ�ضتنتاج على احلقيقة التى ت�ضري اإىل اأن م�ضتويات كولني ا�ضرتيز 

الدم تختلف يف حدود15-25% بالن�ضبة للبلزما, 10-15% بالن�ضبة لكرات الدم احلمراء. 
بجانب وجود م�ضتويات حرجة للتثبيط هناك اأغرا�ص اأخرى مفيدة فى اإختبارات كولني اإ�ضرتيز 
الدم. الأول: اأن ال�ضفاء من الت�ضمم ميكن ر�ضده بكفاءة خلل هذه الطريقة. حيث در�ص Leach عام 
الأعرا�ص  من  ال�ضفاء  �ضرعة  من  الرغم  على  اأنه  وا�ضتنتج  بالباراثيون  الت�ضمم  من  ال�ضفاء   )1953(
اإل اأنه فى بع�ص حالت ال�ضفاء يحتاج اإنزمي الكولني ا�ضرتيز اإىل اأكرث من10 اأ�ضابيع حتى يعود اإىل 
م�ضتواه الطبيعي. خلل فرتة ال�ضفاء ين�ضح املر�ضى بتجنب التعر�ص لأي مبيدات. الأمر الثاين: اأن 
قيا�ضات تثبيط اإنزمي الكولني اإ�ضرتيز قد ت�ضاعد يف حتديد اجلرعات الآمنة للمبيدات الفو�ضفورية 

الع�ضوية والكارباماتية.
خطر  م�ضتويات  لتقدير  قيمة  و�ضائل  هي  الدم  اإ�ضرتيز  كولني  اإختبارات  فاإن  �ضبق  ملا  ملخ�ص 
الت�ضمم فى الإن�ضان. تبدو هذه الفائدة اأكرث و�ضوحاً بالن�ضبة للعاملني املعر�ضني للمبيدات احل�ضرية 
ال�ضريعة الإنهيار والثابتة. الإختبارت املبا�ضرة مل�ضتويات املبيدات احل�ضرية فى الدم اأو البول بالن�ضبة 
ملتبقيات املبيدات احل�ضرية اأو نواجت متثيلها تقدم اإمكانية كبرية فى اإكت�ضاف الت�ضمم املبكر اأو املتو�ضط 

حينما يعرف م�ضدر اأو �ضبب الت�ضمم.  
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التوك�ضيكولوچى  التاأثري  عن  كلية   Delayed neurotoxicity املتاأخرة  الع�ضبية  ال�ضمية  تختلف 
من  النوع  هذا  مظاهر  احلاد.  الت�ضمم  نظر  وجهه  من  الع�ضوية  الفو�ضفورية  للمبيدات احل�ضرية 
ال�ضرر تاأتى يف �ضورة عدم تن�ضيق احلركات الع�ضلية Ataxia اإ�ضافة اإىل �ضلل الأطراف اخللفية وذلك 
بال�ضمية  1975a(وعليه يعرب عنها  ال�ضامة )Johnson عام  للمادة  التعر�ص  بداية  يوم من  بعد 14-8 

الع�ضبية املتاأخرة. 
عام  فى  الأمريكية  املتحدة  الوليات  فى  املتاأخرة  الع�ضبية  لل�ضمية  الوبائية  احلالت  معظم  ظهرت 
امل�ضروبات  فى  يدخل  الذى   Ginger الزجنبيل   Adulteration لغ�ص  كنتيجة   1959 عام  املغرب  1930وفى 
 Le Quense()TOCP(  Triorthocresl phosphate باإ�ضتخدام  الرتتيب  على  الطهي  زيت  وفى  الكحولية 
عام1975(. و�ضفت العلمات الإكلينيكية على هيئة �ضلل اإرجتافى فى الع�ضلت البعيدة للأطراف اخللفية 
اإكت�ضافها  والتي ل ميكن  الع�ضبية  املحاور  الع�ضبي حتلل  ال�ضمي  ال�ضرر  يت�ضمن   .Lower extremities
ه�ضتولوچيا حتى بعد الفرتة املتاأخرة وفى نف�ص الوقت ظهور الأعرا�ص الإكلينيكية. وتظهر الأ�ضـرار يف 
امل�ضارات احل�ضـية واحلركية الطويلة للحبل ال�ضوكى وفى الألياف الكبرية للأع�ضاب الطرفية وتقت�ضر 

على النهايات البعيدة للمحاور الع�ضبية )Bradley عام 1976(. 
اإىل الآن ل توجد حالة واحدة للت�ضمم الع�ضبي يف الإن�ضان ميكن اإرجاعها كنتيجة للتعر�ص اأثناء ت�ضنيع 
املركبات الفو�ضفورية الع�ضوية )Baraon ,Casida عام1976(. ولو اأن هناك حالت ت�ضمم اأثناء ت�ضنيع مبيد 
اللبتوفو�ص Leptophos. وقد توؤدى حالت الت�ضمم نتيجة احلوادث اأو الإ�ضتخدام اخلاطىء اإىل تداعيات 
حادة وعليه فاإنه من الأهمية مبكان تقييم املبيدات الفو�ضفورية الع�ضوية احلديثة ملعرفة اإمكانية اإحداثها 

لل�ضمية الع�ضبية املتاأخرة قبل اإنتقالها اإىل املرحلة التجارية )Baraon ,Casida عام 1976(.
الإختبارات التجريبية يف احليوانات مع املبيدات الفو�ضفورية الع�ضوية التي حتث على اإظهار التاأثري 
ال�ضمي الع�ضبي املتاأخر امل�ضابه للإن�ضان تعترب اأمراً غاية يف التعقيد نتيجة للإختلف الوا�ضح يف الأنواع 
بالن�ضبة للح�ضا�ضية والعلمات الإكلينيكية. ولو اأن الدجاج يظهر اإ�ضتجابة تت�ضق مع العلمات املرتبطة 
باجلرعة والزمن فى ت�ضمم الإن�ضان. وعليه فاإن الدجاج البالغ ي�ضتخدم ب�ضكل روتيني كحيوان اإختبار 
الدجاج  ويعترب   .)b  ,1987,1979aعامي  Graham  ,Abou-Donia( املتاأخرة  الع�ضبية  ال�ضمية  لدرا�ضات 
لتاأثريات  ال�ضغرية غري ح�ضا�ضة  لأن احليوانات  الإختبارات نظراً  البالغ )الكبري( متخ�ض�ص ملثل هذه 
املواد امل�ضببة لل�ضمية الع�ضبية املتاأخرة لأ�ضباب غري معروفة)Johnson عام 1975c(. قامت وكالة حماية 
البيئة الأمريكية EPA باإعتماد طريقة لتقييم كفاءة ال�ضمية الع�ضبية للمركبات وامل�ضتح�ضرات التى يتم 
اإنتاجها �ضناعياً. وجترى هذه الإختبارات على اإناث الدجاج البالغ. وتعامل مادة الإختبار بجرعة فمية 
منفردة ثم يرااقب احليوان خلل فرتة21يوم مللحظة اأى علمات اإكلينيكية لل�ضمية. فى نهاية الفرتة 

)بعد21يوم( يقتل احليوان ويفح�ص ه�ضتولوچيا لإكت�ضاف اأى اأ�ضرار �ضمية ع�ضبية. 
ال�ضمية  اإحداث  على  قادر  ع�ضوي  فو�ضفورى  مركب  اأف�ضل  هو   TOCP يكون  اأن  املحتمل  من 
الع�ضبية املتاأخرة والذى ي�ضتخدم كمادة ملينة للبل�ضتيك Plasticizer ومادة م�ضافة للزيت اأو مادة 
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ت�ضحيم اأو مذيب. يتحول TOCP داخل اجل�ضم اإىل اإ�ضـرتات من الفو�ضفات احللقي الن�ضط بيولوچياً 
عام1974(.   ETO(  Saligeninال�ضاليجنني مادة  من   Biologically active cyclic phosphate esters
اإ�ضرتيز  الكولني  لإنزمي  قوى  مثبط   O,cresylsaligenin phosphate الن�ضط  التمثيلي  يعترب الناجت 
  TOCPلتن�ضيط الأوىل  املتاأخرة. اخلطوة  الع�ضبية  ال�ضمية  اإحداث  اإىل  يوؤدى  اأنه  كما  الدم  �ضريم  فى 
 Microsomal mixed-function oxidase اإنزمي  خلل  من   Hydroxylation الهيدروك�ضلة  عملية  هى 
(MFO) منتجاDi-O-tolyl-O- Alpha-hydroxyl phosphate. يفقد هذا املركب الو�ضطى حلقة بنزين 
مع حدوث حلقية للجزء الباقي )Eto عام1974(. كما لوحظ �ضابقاً فاإن مبيد Mipafox يعترب عامل 
اآخر مت التعرف على قدرته فى اإحداث ال�ضمية الع�ضبية املتاأخرة. كما ي�ضتخدم Leptophos بوا�ضـطة 
اخللفية(  للأطراف  )�ضلل  متاأخرة  ع�ضبية  �ضمية  �ضبب  حيث  الغر�ص  لهذا  قيا�ضي  البع�ص كمركب 

لبع�ص اجلامو�ص فى م�ضر. 
2- التاأثريات غري املميتة واخلبيثة للمبيدات احل�سرية

Non Fatal and Subtle Effects of Insecticides

)اإنزمي  املبا�ضرة  للأهداف  واملزمنة  احلادة  ال�ضمية  بجانب  اأخرى  تاأثريات  احل�ضرية  للمبيدات 
الكولني ا�ضرتيز فى بع�ص الأن�ضجة واجلهاز الع�ضبي ب�ضكل عام(. ت�ضمل هذه التاأثريات:

Side- and after effects   1- التاأثريات اجلانبية واملتاأخرة

وهى حتدث دائماً عند جرعات قريبة من اجلرعة املميتة
Subtle  effects    2- التاأثريات اخلبيثة

وهى غالباً غري متوقعة وحتدث هذه التاأثريات عند جرعات منخف�ضة للغاية بالنظر اإىل الإعتبار 
العام بالن�ضبة لزيادة التلوث البيئي فاإن التاأثريات اخلبيثة تلقى مزيداً من الإهتمام. تخت�ص امل�ضاكل 
التى مت مناق�ضتها �ضابقاً على قطاع من الب�ضر يتعر�ضون للمبيدات من خلل العمل بينما امل�ضاكل 
املرتبطة بالتاأثريات اخلبيثة للمبيدات تت�ضل بالعامة والذين يتاأثرون بهذه املواد بطرق اأخرى غري 

متوقعة. وفيما يلى ملخ�ص لهذا التاأثري.
Pathological and Histological changes   2. 1- التغريات املر�سية واله�ست�ل�جية

من الوا�ضح الآن اأن املبيدات احل�ضرية الكلورونيه الع�ضوية ت�ضبب �ضرراً للكبد عند الرتكيزات العالية 
)اأكرث من1000جزء يف املليون(. ترتاوح طبيعـة ال�ضرر يف �ضورة زيادة فى وزن الكبد واملحتوى الدهنى 
التي ت�ضبب  اإختلفات وا�ضعة يف اجلرعات  اأن هناك  املفهوم  اإىل �ضرر خلوي )Durham عام1963(. من 
مثل هذه التاأثريات حتى بني اأفراد احليوانات التي تنتمي اإىل نف�ص النوع كما اأن امل�ضتوى العام لل�ضحة 
وظروف التغذية توؤثر كثرياً يف ح�ضا�ضية الكبد. يف الفاأر يلعب اجلن�ص دوراً هاماً فى مظاهر التغريات 

اله�ضتوباثولوچية وتظهر التاأثريات اخللوية Cytological effects مع اجلرعات املنخف�ضة جداً. 
 DDT عام )1972( اأن Ivanova هناك اأ�ضرار ه�ضتوباثولوچية مل تت�ضح ب�ضكل وا�ضح بعد حيث اأ�ضار
 Myocardium ي�ضببان تغريات ه�ضتوكيميائية فى ع�ضلت القلب Polychlorinated pinene ومركب
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التغريات  اأو�ضحت  الفاأر.  فى  اجل�ضم  وزن  من  ,3,5,4,25 مللجم/كجم  قدرها,01  يومية  بجرعات 
املعزولة م�ضببه حتلل  Pyknotic nuclei يف الألياف  الرتكيبية وجود تغريات فى احلبيبات والأنوية 
الرتكيبية  التغريات  بدرا�ضة  Fowler عام )1972(  قام  Karyolsis. كما  Myolysis وكذا حتلل  ع�ضلي 
يف الأنابيب القريبة يف كل الفئران املغذاه على غذاء يحتوى على جزء يف املليون من الديلدرين كما 
اأعلى  فاإن الإ�ضتجابة كانت  Pars recta. وعموماً  التاأثريات املورفولوچية فى منطقة  لوحظت بع�ص 
 Smooth Endoplasmicما ميكن يف اإناث الفئران كما لوحظت زيادة يف ال�ضبكة الندوبلزمية الناعمة

 .reticulum (SER)

مل يتم درا�ضة تاأثري املبيدات احل�ضرية الكلورونية الع�ضوية على اأن�ضجة اجل�ضم الأخرى ب�ضكل تف�ضيلي. 
وفى هذا ال�ضدد وجد Sleight , Uzoukwu عام )1972( اأن الديلدرين بجرعة مقدارها 15 مللجم /كجم 
اأو30 مللجم/ كجم ) ثم جرعات متتالية �ضفر اأو15 مللجم/كجم كل 5 اأيام( حتدث �ضرر ه�ضتوباثولوچى 

للرئة فى خنزير غينيا. 
التغريات الباثولوچية واله�ضتولوچية التى ت�ضببها بع�ص املبيدات احل�ضرية الفو�ضفورية الع�ضوية 
 . Dermatiticاجللد على  وتاأثريات   Neuropathological ع�ضبية  مر�ضية  تاأثريات  الأ�ضا�ص  يف  هى 
 )Triorthocresyl phosphate( TOCP اأن مركب  املعروف  الع�ضبية من  املر�ضية  التاأثريات  اإىل  بالنظر 
ي�ضـبب الأتاك�ضـيا املتاأخـرة Delayed ataxia  نظـراً لفقد امليلني Demyelination فى الغمد الع�ضبي. 
Ginger Jake- paralysis نظراً  اأو   Ginger  paralysis غالباً ما يطلق على الأعرا�ص �ضلل الزجنبيل 
للحادثة التاريخية التى اأظهرت هذه الأعرا�ص فى الأ�ضخا�ص الذين اإ�ضتهلكوا الزجنبيل اجلامايكى 
املغ�ضو�ص خلل فرتات حترمي بيع اخلمور فى الوليات املتحدة الأمريكية. بالإ�ضافة اإىل ذلك هناك 
على  حتتوى  التى  البرتولية  الزيوت  منتجات  ببع�ص  الطهي  زيت  تلوث  نتيجة  الت�ضمم  من  حالت 
ويقال  الهامة  الأمور  من  يعترب  الفر�ضية  هذه  فى  الأنواع  تخ�ض�ص   .)1963 عام   Durham(TOCP

عموماً اأن الإن�ضان والدجاج والقطط وحيوانات املا�ضية هى الأكرث تخ�ض�ضاً وح�ضا�ضية. 
املثال النموذجي املوؤرخ عن تاأثريات فقد امليلني املتاأخر Delayed demyelination هو ت�ضمم ثلثة 
اأعرا�ص  اأوًل  ظهر  حيث  عام1953(.  واآخرون   Mipafox )Bidstrup مببيد  امل�ضانع  يف  العاملني  من 
عليهم  ظهر  املر�ضى  من  اإثنان  اأن  ولو  بالتروبني.  علجها  مت  والتى   Cholinergic حادة  كولينية 
بطيئة  ال�ضفاء  عملية  كانت  الكامل.  ال�ضلل  من  اأحدهم  وعانى  اأيام  خلل10  الأرجل  فى  عام  �ضعف 
وبني  بينه  اخللط  ميكن  ل  املتاأخرة  بالتاك�ضيا  اخلا�ص  املظهر  هذا  من2-10�ضنوات(.  )اإ�ضتغرقت 
الأفعال احلادة امل�ضادة للأعرا�ص الكولينيةAnticholinergic action للمركبات الفو�ضفورية الع�ضوية.

ال�ضوؤال احلرج املطروح هو كيف ميكن للعديد من املركبات اأن يكون لها ن�ضاط م�ضاد لإنزمي الكولني 
ا�ضرتيز وميكنها يف نف�ص الوقت اأن ت�ضبب حالة التاك�ضيا املتاأخرة فى اجلهاز الع�ضبي للإن�ضان. املركبات 
 DFP )Diisopropyl  phosphorofluoridate(,امليلني هي فقد   يف   للتاأثريات  الوا�ضحة   اإحداثها  املعروف 
Diethylphosphorofluoridate , Mipafox, TOCP, phosphate )ethylphenyl( Tri )O’Brien عام1960 (.



- 281 - 281 

الأ�ضرار على الإن�ضان واحليوانات الأليفة

وجد Durrham واآخرون عام )1956( اأن الدجاج املعر�ص للملثيون , EPN تظهر عليه حالت �ضلل 
الزجنبيل Ginger paralysis والتي حتدث مبا�ضرة. هذه ال�ضمات للتاأثريات الفورية لل�ضلل هي اأعرا�ص 
حملية كما اأن الثبات غري الدائم ل�ضعف الع�ضلت العام قد يكون نتيجة لتاأثري مركبات فو�ضفورية 
ع�ضوية اأخرى. وقد وجدFrawley  واآخرون عام )1956( اأن حتلل امليلني قد يحدث يف الدجاج املجرع 
مبركب EPN والذى ي�ضبب �ضعف للع�ضلت ولكن ل حتدث هذه الأ�ضرار فى الدجاج امل�ضمم بامللثيون. 
Chlorthion- Dichlorvos - Demeton- املركبات التى اأختربت والتى مل تظهر اأى علمات لل�ضلل هى

Diazinon - Sarin- Soman- Schradan- Tabun )O’Brien عام1960(.

هناك جهود عديدة لتف�ضري �ضبب اأن بع�ص املركبات الفو�ضفورية الع�ضوية تظهر ال�ضلل والآخر 
التفاعل  هذا  ميكانيكية  نظريات  اإىل  الإ�ضارة  مت  املختربة(.  الكاربامات  جميع  )ت�ضمل  يظهره  ل 
O’Brien عام )1967(. وباإخت�ضار مل تكن هذه النظريات حتى 1967  الع�ضبي املتخ�ض�ص عن طريق 
Johnson عام )1969a( اأن هناك اإنزمي فى اأع�ضاب الدجاج  اأ�ضار  كافية لتف�ضري هذه الظاهرة. بينما 
يتم ف�ضفرته بفعل املركبات الفو�ضفورية امل�ضببة لل�ضلل ول يحدث ذلك من خلل مثبطات الكولني 
اإ�ضرتيز الأخرى. كما اأن هذا الإنزيـم الذي يعمل على التحلل املائي لـPhenyl phenyl acetate )اإ�ضرت 
الفنيل ملركب I-phenylacetic acid( هو مكان الفعل الذي ي�ضبب فيه مركبي Mipafox ,DFP تاأثريات 

  .Delayed paralytic effects ال�ضلل املتاأخرة
م�ضتخدمي  على   Skin irritation اجللد  بالتهاب  تخت�ص  عديدة  حالت  وجود  من  الرغم  على 
املبيدات احل�ضـرية اإل اأن التاأكيد الكامل لذلك مل يظهـر اإل فى بداية ال�ضـبعينات من القرن املا�ضي. 
Datta عام )1968( باإختبار تاأثريات معاملة الباراثيون على   ,Dikshith على �ضبيل املثال قام كل من 
املليون  القمية بجرعة مقدارها1 ملليلرت من1 جزء فى  املعاملة  اإناث خنزير غينيا حيث متت  جلد 
من الباراثيون )تركيز املادة النقية 98,7% فى50% كحول الإيثانول( يف م�ضاحة قدرها 4×4 �ضم يومياً 
ولحظ وجود تفرع و�ضطى فى الن�ضيج ال�ضام وزيادة �ضمك طبقة Stratum corneum خلل5-10 اأيام. 
من املعروف اأي�ضاً اأن مركب Dibrom( Naled( ي�ضبب حالة اإلتهاب اجللد Dermatitis. لحظ ذلك 
كل من Davies ,Edmundson عام )1967( فى ت�ضعة من اإناث عمال الزراعة فى حقول الكرازينثيميم 
  Maculopapular ضمن12 من اإناث العمال. وقد تراوحت هذه الأعرا�ص من اإلتهاب متو�ضـط اإىل حالة�
اجللد ومل  م�ضاكل  امل�ضئول عن  هو   Naled اأن مركبي  احل�ضا�ضية  اإختبارات  اأو�ضحت   .patchy eruptio

التاأثريات من  تاأكدت هذه   .DDTاأو اأو الكابتان  اأو الديكوفول   KBr الزيلني اأو  نتيجة  تاأثريات  تظهر اأى 
خلل الدرا�ضة التى قامت بها L. Phillips واآخرون عام )1972( حيث اأن مركب Hercules 9007 )مركب 
اإ�ضافة  اأن  للإنتباه  املثري  من  الإن�ضان.  فى  اجللد  اإلتهاب  ي�ضبب   )ENT- 27334- Gb هو  كارباماتى 
 O,O – dimethyl – O-( Dowco 214 Formaldehyde ومركب  الفورمالدهيد  اآخرين وهما  مركبني 
trichloro- 2- pyridlphosphorothioate-3,5,6( ي�ضببان اإلتهاب متو�ضط فى جلد الأرنب )ل حتدث اأي 

 .Draize rabbit skin irritancy test تاأثري على الإن�ضان( وقد تاأكد ذلك باإختبار
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عام  واآخرون   Rickett( اجللد  فى  اإلتهاب  اأي�ضاً  ي�ضبب   Pyrethrum البريثرمي  اأن  املعروف  من 
1972( ولو اأن هذا لي�ص الفعل الرئي�ضى للمركب .قام Rickett واآخرون عام )1972( باإ�ضتخل�ص زهور 

البريثرمي ووجد اأن املواد الرئي�ضية الفعالة التى ت�ضبب اإلتهاب فى اجللد ذات وزن جزيىء عاىل. 
Carcinogenicity - Tumorigenicity  2. 3 التاأثريات ال�سرطانية وال�رمية

يعترب ال�ضرطان Cancer من الأمرا�ص املخيفة واملفزعة. وتبعاً لهيئة جودة البيئة الأمريكية فى 
تقريرها ال�ضاد�ص عام 1975 فاإن حواىل360 األف �ضخ�ص ميوتون �ضنوياً بالوليات املتحدة الأمريكية 
جديدة  حالة  األف  ت�ضخي�ص900  ويتم  العلج  حتت  �ضخ�ص  مليون  حوايل  مر�ص ال�ضرطان.  نتيجة 
وعلجه.  معه  التعامل  ميكن  والذي  اجللد  �ضـرطان  حتت  تندرج  احلالت  هذه  حوايل3/1  �ضنوياً. 
فى  �ضنوياً  حتدث  خطرية  �ضرطان  حالة  األف  حوايل600  هناك  اأن  على  دلله  الأرقام  هذه  وتعطى 
الوليات املتحدة الأمريكية. قدرت جمعية ال�ضرطان الأمريكية American Cancer Society اأن هناك 
اأ�ضكال من ال�ضرطان وفى املتو�ضط واحد من كل250  اأن يظهر بع�ص  اأفراد ميكن  اأربعة  فرد من كل 

�ضخ�ص �ضوف حتدث له الوفاة نتيجة ذلك.
وملواجهة هذه الإح�ضائيات املخيفة فاإنه من املفهوم اأن العامة يتعر�ضون للعديد من العوامل التى قد 
توؤدى اإىل حدوث ال�ضرطان. وفى ال�ضنوات احلديثة اأ�ضبح من الوا�ضح اأن حدوث بع�ص اأ�ضكال ال�ضرطان 
قد يرجع اإىل حد كبري اإىل عوامل بيئية. وقد قدم اخلرباء درجات خمتلفة من التقديـرات عن تـاأثري 
العوامل البيئية )60-90%( ويتفق اجلميع على اأن هذه العوامل البيئية تلعب دوراً يف غاية الأهمية يف 
اإىل  الإ�ضتنتاج يرجع  لهذا  الرئي�ضي  الإي�ضاح  اأن  ويبدو  الإن�ضان.  Carcinogenesis يف  ال�ضرطان  اإحداث 
عينات  فى مناطق جغرافية وخلل  ال�ضرطان  تكرار حدوث  على  واملبنية  الإن�ضان  فى  الوبائية  النتائج 
خمتلفة من التعداد مثل املهاجرين وكذا من الإرتباطات مب�ضتوى ونظام املعي�ضة والذي ي�ضمل عوامل 
املثال يتعر�ص  اآخره. على �ضبيل  اإىل  ال�ضم�ص...  الغذاء والتعر�ص لأ�ضعة  التدخني وطبيعة  اأخرى مثل 
الإن�ضان يف اليابان ملخاطر كبرية فى اإظهار �ضرطان املعدة عن الإن�ضان فى الوليات املتحدة الأمريكية 
بينمــا املهاجرين اليابانيني الذين يعي�ضــون يف الوليات املتحدة الأمريكية يظهرون معــدلت  منخف�ضة 
عك�ضي  اإرتباط  هناك  )اليابان(.  الأ�ضلي  املوطن  يف  يعي�ضون  الذي  بغريهم  مقارنة  املعدة  �ضرطان  من 
خا�ص ب�ضرطان القولون و�ضرطان الثدي حيث اأن املهاجرين من اليابان وكذا الأهايل الأ�ضليني الذين 
يعي�ضون فى الوليات املتحدة الأمريكية يظهرون معدلت عالية عن هوؤلء املقيمني باليابان. مثال جيد 
اآخر بالن�ضبة ل�ضرطان الرئة حيث يبدو حدوثه اأعلى كثرياً فى املدن الكربى واملناطق ال�ضناعية حتى 
بعد ت�ضحيح عامل التدخني. وعموماً من املعروف اأن املناطق الكثيفة التعداد واملناطق ال�ضناعية ت�ضمل 

م�ضتويات عالية من املوت نتيجة ال�ضرطان مقارنة باملناطق الريفية. 
متثل مبيدات الآفات واملواد امل�ضافة للطعام Food additives اأهم جماميع كيميائية ت�ضتخدم بتعمد 
من قبل الإن�ضان وتوجد فى الغذاء على هيئة متبقيات. اأي�ضا وجدت متبقيات مبيدات الآفات فى الهواء 
وماء ال�ضرب. وعليه تلقى هذا املواد الكيميائية مزيد من الإهتمام من قبل الهيئات احلكومية امل�ضئولة. 
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وعند اإختبار العديد من هذه املواد الكيميائية بجرعات عالية جداً )اأعلى جرعات ميكن حتملها( فى 
القوار�ص داخل اجل�ضم اأظهرت ميل لتكوين الأورام Tumorigenic. برهنت بع�ص هذه امللحظات مع 
الدرا�ضات الوبائية على تاأثري البيئة فى اإحداث الأورام ال�ضرطانية Carcinogenicity مما �ضبب م�ضاكل 
لدى العلماء والهيئات املعنية فى ال�ضعوبة البالغة لإثبات اأن اأى مادة كيميائية فى البيئة فى احلقيقة 
ذات تاأثري �ضرطاين Carcinogenic. بع�ص الأ�ضباب التى تعزى اإىل  �ضعوبة تقدير الأمان بالن�ضبة اإىل 

التاأثريات ال�ضرطانية �ضوف يتم اإ�ضتعرا�ضها لحقاً. 
اوًل:  من ال�ضعوبة مبكان الف�ضل بني حالة Carcinogensis وحالة Tumorigensis. حيث اأن ذلك يعتمد على 
قدرة اإحداث احلالة اخلبيثة Malignancy والتي تعنى عدم التحكم فى اإنق�ضام اخللية اجل�ضمية وت�ضمل 
 .Carcinogenesis ال�ضرطانية  الأورام  عليه  يطلق  والتى   Malignant tumor اخلبيث  الورم  تكوين 
على   .Tumorigenesis احلميدة  الأورام  عليه  فيطلق   Benign tumor احلميد  الورم  تكوين  اأما 
�ضبيل املثال” الورم ال�ضرطاين فى الكبد Liver carcinoma “ يندرج حتت احلالة الأوىل اأما حالة 
Hepatoma فهى تندرج حتت احلالة الثانية. هناك الكثري من الباحثني اأفرت�ضوا اأن حالة القدرة 
 Dum  ,Andervont(Malgnancy Transplantability هى علمة للحالة اخلبيثة   اإنتقال الورم  على 
عام1952( ولو اأن مثل هذه املجهودات ل تعطى دائماً نتائج ثابتة. اأعتقد Lemon عام )1967( اأنه من 
ال�ضعب اأو من امل�ضتحيل التمييز بني الورم احلميد واخلـبيث فى كبـد الفئران. وعليه مت جتاهل هذا 

اللغز املحري فى العديد من الإختبارات التجريبية احليوانية. 
ثانيًا:	مل يتم الإي�ضاح الكامل للعلقة بني اجلرعة والتاأثري. حيث اأ�ضار Weil عام )1972( اإىل اأمثلة 
للعديد من اأنواع العلقات بني اجلرعة والتاأثري والتي مت تقديرها تبعـاً لطبيعة املادة املحثة 
Inducer والن�ضيج املتاأثر على الرغم من احل�ضا�ضية لغريه من العوامل الطبيعية وال�ضناعية. 
اأكرث من هذا لي�ص من املمكن دائماً تقدير القيمة احلرجةThreshold value اأو اجلرعة الدنيا 

 .Carcinogenesis لإحداث الأورام ال�ضرطانية Minimum dose

ثالثًا: تخ�ض�ص الأنواع قد يوؤدى اإىل �ضعوبة ربط تاأثريات املواد الكيميائية اجلديدة على بع�ص احليوانات 
احلياة.  فرتة  طول  يف  الإختلفات  الأنواع  تخ�ض�ص  ويت�ضمن  الإن�ضـان.  اأمان  مع  التجريبية 
والبع�ص  الإن�ضان  على  جترى  ل  التى  الأولية  الإختبارات  اأهمية  يركزون على  بع�ص العلماء 
الآخر يوؤيد اإختبارات احلياة الكلية Entire- life tests والتى ميكن اإجراوؤها مع الفئران وغريها 

من احليوانات ذات فرتة احلياة الق�ضرية. 
رابعًا: هناك نق�ص كبري فيما يخت�ص بالنتائج الوبائية على حالت الإن�ضان والتى قد تدفعنا اإىل البحث 
عن عمل خطوط اإر�ضادية خا�ضة باأنواع احليوانات التجريبية. ولو اأن هناك العديد من املواد 
الكيميائية من وجهة النظر الوبائية تت�ضمن حالت Carcinogens اإل اأنه لي�ضت بال�ضرورة اأن 
ت�ضبب كل هذه املواد الكيميائية الأورام ال�ضرطانية يف احليوانات حتت ظروف اإختبار م�ضابهه 

للظروف الوبائية )National Researsh council, Food Protection Committee عام 1960(. 
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ميكن  ل  الوبائية  والدرا�ضات  احليوانية  التجارب  فوائد  اأن  اإل  ال�ضعوبات  هذه  من  الرغم  على 
اإنكارها. القليل من مبيدات الآفات ميكن اأن تكون م�ضببات لأورام �ضرطانية Carcinogens. ولو اأنه ل 
توجد حتى الآن طريقة عاملية م�ضتقرة ومقبولة لتقييم واإختبار هذا التاأثري ويفرت�ص ح�ضاب عامل 
الأمان Safety Factor على اإعتبار اأن القيمة من100– 500 �ضعف م�ضتوى التاأثري الأدنى ويعتمد ذلك 

على طبيعة التاأثريات البيولوچية )Weil عام 1972(. 
مازالت قدرة املبيدات احل�ضرية الكلورونية الع�ضوية على اإحداث التاأثريات ال�ضرطانية حمل ت�ضاوؤل. 
قام كل من Tarjan ,Kemeny عام )1966( وكذا Kemeny ,Tarjan عام )1969( باإجراء درا�ضات التغذية طويلة 
املدى لعدة اأجيال لدرا�ضة تاأثريات DDT على الفئران التى عوملت مع الغذاء بجرعة مقدارها 2,8–3 جزء 
,7  مللجم/كجم/يومياً وقد لوحظ زيادة يف حدوث   -4, p, p’ – DDT  والتى متثل  يف املليون من مركب 

ظاهرة اللوكيميا Leukemia والأورام وكانت هذه الزيادة معنوية بالنظر اإىل املقارنة وذلك يف كل من اجليل 
الثاين والثالث. ومع اجليل اخلام�ص ظهرت حالة الورم ال�ضرطاين يف الرئة Pulmonary carcinoma بزيادة 
قدرها 25 �ضعف, ولو اأنه مل يظهر اأى تاأثريات على التكاثر. مل يت�ضح الغر�ص من جتارب تعدد الأجيال 
ب�ضكل موؤكد حيث تعر�ضت الأبناء مبا�ضرة للددت كما تعر�ضت بطريق غري مبا�ضر نتيجة ت�ضمم الأمهات. 
Innes واآخرون عام )1969( بتقييم عدد من مبيدات الآفات ملدة جيل واحد واأ�ضار اإىل املواد الكيميائية التى  قام 
اأن اجلرعة امل�ضتخدمة منDDT كانت مرتفعة  اأورام كبد الفئران )جدول8-4(. ولو  اأحدثت زيادة معنوية يف 
Calculated daily intake يف  LD50 ولكنها اأعلى كثرياً من معدل التناول اليومي املح�ضوب  )اأقل من قيمة 
الإن�ضان ) والذي يبلغ تقريباُ ,5 ميكروجرام/كجم/يومياً( اإل اأن هذه الدرا�ضة اأو�ضحت اأن DDT ي�ضبب ورم 
كبدى Hepatoma فى الفئران. ولو اأن هناك ثغرة كبرية بني ما مت التو�ضل اإليه وحالة الأورام ال�ضرطانية 

املعروفة 
جدول ) 8- 4( مبيدات الآفات التى ت�سبب زيادة فى اأورام الكبد فى الفئران

Daily dosageb

Chemical Usea Mg/kg ppmc Vehicle
PCNB F 464 1206 0.5 % gelatin
p,p’- DDT I 46.4 140 0.5 % gelatin
Mirex I 10 26 0.5 % gelatin
Avadex® F 215 560 0.5 % gelatin
Ethylselenac F 10 26 0.5 % gelatin
Ethylene thiourea F 215 656 0.5 % gelatin
Chlorobenzilate® I 215 603 0.5 % gelatin
Strobane® I 4.64 11 0.5 % gelatin
Bis(2-chloroethyl)ether I 100 300 Distilled water
N-(2-Hydroxyethyl)hydrazine H 2.15 5 Distilled water
Bis(2-hydroxyethyl)dithio-
carbamic acid, potassium salt F 646 1112 0.5 % gelatin
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ولو اأنه مل يت�ضح ب�ضكل قاطع قدره DDT على اإحداث الأورام ال�ضرطانية )حتى ال�ضبعينات من القرن 
املا�ضي وقد تاأكد ذلك الآن( اإل اأنه قد مت اإثبات القدرة على اإحداث الأورام Tumorigenic �ضواء كانت خبيثة 
Maliganant اأو حميدة Benign من خلل التعر�ص امل�ضتمر لعدة اأجيال يف الفئران باإ�ضتخدام DDT. وقد 
مع   )BALB/c )�ضللة  للفئران  الثاين  اجليل  يف   Tumors الأورام  حدوث  اإىل   )1970( عام   Tomatis اأ�ضار 
Tomatis واآخرون عام )1972( خلل  DDT. كما وجد  املعاملة بجرعة مقدارها 2,8–3 جزء يف املليون من 
�ضـــرطان  اأو   Lymphomas ليمفاوية  اأورام  الكبد ومل تظهر  اأورام يف  الفئران حدوث  ملدة جيلني يف  جتربة 
فى العظــام Osteomas اأو اأورام يف الرئــة حيث زادت اأورام الكبد عند جمــيع م�ضـتويات )2,10,50,250جزء يف 
املليون مع الغذاء( الددت كما تظهر يف ال�ضن املبكرة. وتبعاً ملا اأ�ضار اإليه Tomatis واآخرون عام )1972( ظهرت 
 Parenchyma هذه الأورام ب�ضكل منوات عنقودية متميزة وم�ضغوطة ولي�ضـت مفلطحة حتيط بالربان�ضـيما

اأو منوات عنقودية يف الكبد نف�ضه تبدو يف �ضكل غدي اأو على هيئة حواجز. 

�سكل )8-1( ه�ست�جرام ي��سح حالة Hyperplasia ، واأ�سرار Dystrophic فى الأن�سجة اجلينيه خالل خم�سة اأجيال 
 Hyperplasia  للفئران املعاملة بجرعة مقدارها 1 ميكروجرام/فاأر/ي�ميًا بالددت خالل اأنب�ب معدى. تظهر تغريات حالة

) فى الأعمدة ذات اخلط�ط املتقطعة( وهى تغريات معن�يه بينما اأ�سرار Dystrophic )اأعمده م�سمته( مل يتم  حتليلها 
اإح�سائيًا . وتعترب حاله Hyperplasia املرحله الأوىل فى تط�ر الأورام اخلبيثة ) Shabad واآخرون عام 1972(.

تو�ضح اخل�ضائ�ص  وم�ضابهاته ل  بالددت  الدرا�ضات اخلا�ضة  اأن  اإىل  الإ�ضارة  الإن�ضاف  لي�ص من 
اخلا�ضة بتكوين الأورام اخلبيثة )هذا الراأى تاأكد الآن ب�ضكل قاطع حيث تندرج هذه املجموعة حتت 
ق�ضم املركبات امل�ضببة للأورام ال�ضرطانية( لوجود بع�ص احلالت القليلة التي ل تظهر هذا التاأثري. 
مل يلحظ Ortega واآخرون عام )1956( وكذا  Ottoboni عام )1969( اأى تاأثريات للددت على اإظهار 
الأورام ال�ضرطانية فى الفاأر نظراً لأن هذه الدرا�ضات قد اأجريت ل�ضوء احلظ على فرتة زمنيه ق�ضرية.
على العك�ص من ذلك وجد Laws عام )1971( اأن الددت مركب لي�ص له خ�ضائ�ص اإظهار تكوين الأورام 
احليوانات  عر�ضت هذه  اجلرذان. حيث  يف  التاأثري  اإحداث هذا  على  قادرة  مبعدلت   Antitumorigenic
مبقدار33,3  الغذاء  مع  تناولها  )مت  الددت  من  النقية  باملادة  مللجم/كجم/يومياً   5,5 مقدارها  بجرعة 
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مللجم/كجم(. وقد بلغ معدل حدوث اأورام حتت اجللد92,1% فى حالة DDT املعامل مع الفريان,%100 
فى املقارنة. �ضمن89 حيوان تناولوا DDT مل يظهر7 منهم اأى اأورام خلل التجارب. اأكرث من هذا فاإن 
الفئران التى تناولت DDT عا�ضت فرتة اأطول. هناك بع�ص الدرا�ضات القليلة التى تو�ضح اأن احليوانات 
اإحداث هذا  اإىل غريه من املركبات القادرة على  اإحداث ال�ضرطان بالنظر  اأقل قدرة فى  املعاملة بالددت 
فى  الكرومو�ضومى  الهدمى  التمثيل  ميكانيكيات  حث  على   DDT قدرة  ب�ضبب  ذلك  يرجع  وقد  التاأثري 
 Dimethylbenzan thracene عام )1972( هذا التاأثري باإ�ضتخدام مركب Okey الكبد. على �ضبيل املثال در�ص
املعروف بقدرته على اإحداث اأورام الثدى �ضد الفئران. حتدث تركيزات p,p’-DDT فى الغذاء مبعدل اأقل 
اأن تاأثريات احلث  اأن يكون فى احل�ضبان  من10 جزء فى املليون نق�ص معنوى فى حدوث الأورام. يجب 
ميكن اأن تت�ضاعف. وعموماً فاإن احلث يعمل دائماً على خف�ص خطر املواد امل�ضببة لل�ضرطان مبا�ضرة نظراً 
لأن التحول التمثيلى يعمل على هدم هذه املواد ولكن هناك مواد اأخرى تكون لنواجتها التمثيلية القدرة 
م�ضتوى  من  تزيد  احلث  عملية  فاإن  وعليه  الرتبتوفان(  متثيل  )نواجت  ال�ضرطانية  الأورام  اإحداث  على 

اخلطر.
تكون  اأن  على  قادره  كمركبات  طبى  بعد  ذات  العملية  الوجهة  من  تعترب   DDT م�ضابهات  بع�ص 
عوامل م�ضادة للتاأثري ال�ضرطانى Anticarcinogenic agents حتت ظروف ترتبط بالتغري الوظيفى 
الفعل   .Adrenal carcinoma مبر�ص  امل�ضابني  للمر�ضى  علجيه  عوامل  تكون  اأو  الدرينال  لق�ضره 
بع�ص  اإفراز  وقف  على  يعمل  حيث  اإليه  الإ�ضارة  مت   o,p’-DDD للم�ضابه  امل�ضاد  ال�ضتريويدى 
اإ�ضتريويدات ق�ضرة الأدرينال ويعمل على خف�ص التاأثري الهرمونى لق�ضرة الأدرينال من خلل خف�ص 
o,p›-DDD تظهر حالة خا�ضة  ACTH. املعاملة بجرعات عالية من امل�ضابه  وظيفة التنبيه لهرمون 
الآثار  من  للعديد  علجيه  تاأثريات  لها  يكون  قد  املعاملة  هذه  مثل   .Chemical adrenalectomy بـ 
 Pervodchikova( Pulmonary metastases اجلانبية للخلل فى وظيفة غدة الأدرينال وت�ضمل حالت

فى البول   Ketosteroids مثل هرم العظام واإفراز  الثانوية  1972( وغريها من الأعرا�ص  عام  واآخرون 
)Helson واآخرون عام 1971(.

تبدو الدرا�ضات على املبيدات احل�ضرية الكلورونية الع�ضوية الأخرى اأقل اأت�ضاعا. اإختربت م�ضـابهات 
BHC من خـلل العلماء اليابانيني. حيث قام  Nagasaki  واآخرون عام )1971( بتغذية اجلرذان على 

اأورام فى الكبد خلل  BHC ولحظ ظهور  جرعات6,66,666 جزء فى املليون من املادة النقية ملركب 
عام  ذلك  بعد  قام  ثم  فى املليون.  املغذاة على جرعه مقدارها 666جزء  24اأ�ضبوع فى جميع اجلرذان 
اأوراما فى  BHC فقط يحدث  اللفا  BHC ووجد اأن  للـ  الأربعة  امل�ضابهات  تاأثريات  )1972( مبقارنة 
كبد اجلرذان عند جرعات من250-500 جزء فى املليون مع الغذاء بعد 24 اأ�ضبوع ظهرت نتوءات لونها 
اأ�ضفر ذات قطر من 0,3– 2 �ضم مع امل�ضابه األفا عند التعر�ص لهذه اجلرعات ومل تظهر اأى تاأثريات 
ورميه مع امل�ضابه بيتا وجاما ودلتا وكذا مع نواجتهم التمثيلية خا�ضة على الذكور. هذه الدرا�ضات 
تو�ضح ب�ضكل قاطع اأن امل�ضابه األفا BHC هو الأكرث ن�ضاطاً فى اإحداث حاله Heptatoma فى اجلرذان. 
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ال�ضيكلودايني  جمموعة  حتت  تندرج  التى  احل�ضرية  املبيدات  بتاأثري  اخلا�ضة  الدرا�ضات  تعترب 
اأظهرا   Strobane  ,Mirex مركبى  فاإن   )1969( عام  واآخرون   Innes اإليه  اأ�ضار  ملا  وتبعاً  حمدودة. 
 Thiodan  ,Telodrin مركب  يظهر  مل  بينما   Tumorigenic الأورام  اإحداث  على  قدرة  موؤكد  ب�ضكل 
1مللجم/كجم  املليون(,  فى  ),646 جزء  مللجم/كجم  على جرعات,215  القدرة  هذه   )Endosulfan(
)3جزء فى املليون( على الرتتيب وذلك حتت ظروف التغذية خلل اأنبوب معدي ملدة 28يوم )اأو فى 

الغذاء بعد 28 يوم(. 
متو�ضطة  اأن�ضطة  لهما  والندرين  والديلدرين  اللدرين  من  كل  اأن  يثبت  ما  هناك  الفئران  فى 
كم�ضادت لتكوين الأورام Antitumorigenic.حيث قام Deichmann واآخرون عام )1970( بتغذية الفئران 
على اأغذية حتتوى على تركيزات20,30 اأو50 جزء فى املليون من الألدرين اأو الديلدرين اأو تركيزات2,6 
حياتها.  فرتة  خلل   Albino rat الألبينو  فاأر  من  حلواىل900  الأندرين  من  املليون  فى  جزء  اأو12 
ولوحظ اأن متو�ضط فرتة حياة الإناث املغذاه على50 جزء فى املليون من الألدرين والديلدرين بلغت 
حواىل13, 16,6 �ضهر على الرتتيب مقارنة بفرتة حياة الأفراد غري املعاملة والتى بلغت حواىل19,5 
�ضهر. لوحظ حواىل 257 ورم من جميع الأنواع فى حواىل793 فاأر معامل وكذا 79 ورم فى عدد163 فاأر 
غري معامل. اإرتبط هذا الإنخفا�ص فى حدوث الأورام مع زيادة الن�ضاط الكبدى فى الفئران املعاملة. 
وكانت اأغلب هذه الأورام فى الرئة واأن�ضجة الثدى والعقد الليمفاوية والكبد والكلى. بينما مل يلحظ 
جزء   25,50,100 املغذاه على تركيز1,5,  الفئران  ال�ضرطانية فى  اأى علمات للأورام  Treon عام )1956( 

احليوانات  فى  الأورام  حدوث  معدل  كان  التغذية.  من  عامني  خلل  الإندرين  مبيد  من  املليون  فى 
بتعري�ص5  واآخرون عام )1972(   Caloval قام  املقارنة. كما  الأفراد  ملا هو موجود فى  املعاملة مماثل 
Suckling  rat وقارن  فاأر ر�ضيع  اإىل95  الهبتاكلور ملدة عامني  جرعات من10مللجم/كجم من مبيد 

تناولت زيت ذرة فقط(. ومن هذه  املعاملة )التى  الفئران غري  اأ�ضبوع مع  الأورام بعد106–110  حدوث 
الدرا�ضة مت اإ�ضتنتاج اأن الهبتاكلور ل يعترب مركب قادر على اإحداث الأورام ال�ضرطانية ومل تظهر من 

هذه الدرا�ضات اأى فروق معنوية من وجهة النظر الإح�ضائية. 
وحتى بداية الثمانينات مل تكن الدرا�ضات اخلا�ضة بدرا�ضة قدرة املبيدات الفو�ضفورية الع�ضوية 
Alekseev,Andrianova عام  تو�ضل  وقد  مكتملة.  غري  ال�ضرطانية  الأورام  اإحداث  على  والكارباماتية 
ال�ضرطانية يف  الأورام  اإحداث  قادر على  اإىل اأن مركب الكارباريل  ي�ضري  الذى  الإ�ضتنتاج  )1970( اإىل 
الفاأر. حيث مت تغذية الفئران بجرعة مقدارها30 مللجم/كجم من الكارباريل اأو معاملة20 مللجم 
من الكارباريل يف اأقرا�ص بارافينية زرعت فى الأن�ضجة اخللوية حتت اجللد. ولوحظ ظهور6 اأورام 
يف 22 فاأر بعد 22 �ضهر مقارنة بورم واحد لكل 46 فاأر من املقارنة. واأ�ضارا اإىل اأن الأورام امللحظة لها 
النتائج  نق�ص  الإ�ضتنتاج.  هذا  لتاأكيد  اأكرث  اإي�ضاح  اإىل  يحتاج  والأمر   .Malignant خبيثة  خ�ضائ�ص 
اخلا�ضة باملبيدات الفو�ضفورية يعترب من الأمور املده�ضة نظراً لأهمية هذه املجموعة من املبيدات 

على اإعتبار اأنها بديل املبيدات الثابتة الكلورونية الع�ضوية. 
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احل�ضرية  املبيدات  من  للعديد  ال�ضرطانية  الأورام  بح�ضر   )1969( عام  واأخرون   Innes قام  وقد 
من خلل املعاملة اليومية باأعلى م�ضتويات ميكن حتملها بالن�ضبة للفئران ومتابعة حدوث الأورام 
الكبدية بعد18 �ضهر. وقد وجد اأنه �ضمن املبيدات احل�ضرية الهامة التى مل تظهر اأى ميل لتكوين 
 Piperonyl butoxide–Carbryl –Isopropyl –N- methylcarbamate :الأورام فى هذه الإختبارات هى
)فى املذيب(– Thiodan –Telodrin –Isolan –Phenothiazine –Rotenone. ول يرجع ال�ضبب اإىل 

عدم قدرة هذه املواد فى اإحداث الأورام ال�ضرطانية واإمنا اإىل قلة النتائج املتاحة. 
الذى  املركب  الغذائية( هو  الفاكهة واملحا�ضيل  اأكارو�ضى على  Aramite)مبيد  وقد يكون مركب 
 ,Oser اأظهر بع�ص الت�ضاوؤلت من حيث قدرته على اإحداث الأورام ال�ضرطانية. وفى هذا ال�ضدد لحظ
فاأر مت تغذيتها على جرعة مقدارها500  Hyperplasia فى20  Oser عام )1960( ظهور عقدة ورمية 
جزء فى املليون من مبيد Aramite ملدة عامني. كما وجد Popper واآخرون عام )1960( وجود تقرحات 
فاأر   21 من  اإثنان  منهم   ,  Aramite مبيد  من  املليون  فى  جزء  على1580  املغذاه  الفئران  فى  كبدية 
اأظهرت تغريات باثولوچية اإندرجت حتت الأورام اخلبيثة . كما در�ص Sternberg واآخرون عام )1960( 
1429 جزء فى املليون ملدة اأكرث من 3 �ضنوات ولحظ  Aramite فى الكلب املغذاه على500–  تاأثري 
وجود حالة Carcinomas فى القنوات ال�ضفراوية Biliary tract. كما تاأثر تركيز ال�ضفراء واحلو�ضلة 

ال�ضفراوية والقنوات العامة.
اأخرياً فاإن ال�ضوؤال املطروح عن قدرة املبيدات احل�ضرية على اإظهار الأورام ال�ضرطانية يجب النظر 

اإليه مرة اأخرى فى هذا املكان. وميكن القول اأن ال�ضمات الأ�ضا�ضية ملعظم املبيدات احل�ضرية هى:- 
 1- ت�ضبب املبيدات احل�ضرية زيادة فى حدوث الأورام فى اجلرذان والفئران داخل ج�ضم احليوان 

احليوان  فيها  يظهر  التى  العالية  وعند اجلرعات  الكبد  فى  ب�ضكل خا�ص  الأورام  تكوين  لوحظ   -2
بع�ص علمات الت�ضمم 

ت�ضببها  التى  الأورام  فاإن معظم  النقى  والكلوردان  التوك�ضافني  مثل  القليلة  احلالت  بع�ص  عدا   -3
املبيدات احل�ضرية ل ت�ضبب زيادة فى التكرار الطفرى Frequencies of mutation وقد تاأكد ذلك من 

 .Ames test خلل اإختبارات اإحداث الطفرات باإ�ضتخدام امليكروبات مثل اإختبار اإمي�ص
 4- وجد اأن هذه املبيدات ل تتفاعل مع DNA اأو تظهر �ضمات ف�ضيوكيميائية تو�ضح اأنها ل تتفاعل مع 

 .DNA

 International Expert Advisory Group مع زيادة حدوث اأورام فى كبد اجلرذان قامت جمموعة
اإىل  والتو�ضل  الإن�ضان  ال�ضرطانية فى  الأورام  الظواهر مع خماطر حدوث  عام )1983( بربط هذه 

مايلى:- )ف�ضلت الإ�ضارة اإليه كما جاء فى منت التقرير املعد من خلل هذه املجموعة(
It is now well established that some chemicals induce tumors only in mouse liver 

while others appear to produce tumors at other sites as well or in other species, and certain 
substances induce a preponderance of Type B lesions (hepatocellular caracinomas) in mouse 
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liver while others produce primarily or exclusively Type A lesions (hepatocellular adenomas). 
The issue is further complicated by the fact that certain chemicals found to induce mouse 
hepatomas produce negative or equivocal results in the short- term tests of genotoxicity 
and other tests indicative of carcinogenesis while other substances produce clearly positive 
results. Moreover, results obtained with different genotoxicity tests for specific chemicals do 
not always agree with each other .

Several strains of laboratory mice, including the B6C3FI, have very high and variable 
spontaneous tumor incidences. Irrespective of wheter this is a result of genetic susceptibility or 
environmental Factors, or both, it indicates that mouse liver contains a significant population 
of « initiated « or latent tumor cells. These cells would be expected to be susceptible to 
the promoting effects of cellular proliferation associated with chronic cytotoxicity. A similar 
susceptibie population does not appear to exist in human livers in the Western hemisphere. 
Therefore, the relevance to human populations at least in these regions of such enhancement 
of spontaneous tumor incidences in the mouse is questionable. 

Against this background it is difficult to generalize on the health significance of the wide 
spectrum of available literature data on chemically induced mouse liver tumors. In assessing 
the regulatory significance of such findings the full range of relevant toxicity data on the 
substance under consideration must be carefully evaluated and its biological significance 
critically assessed before any rational conclusions can be drawn.  

بالن�ضبة لل�ضوؤال املطروح حول عدم تفاعل هذه املبيدات احل�ضرية مع DNA وال�ضتجابة ال�ضلبية 
لإختبارات تقييم القدرة على اإحداث الطفرات Mutagenicity  فاإنه ميكن القول اأن هذا ال�ضلوك هو 
عام   Chang  ,Trosko( Typical cancer promoters ال�ضرطان  لإحداث  منوذجيه  حمفزات  عن  عبارة 
وكذا Telang واآخرون عام1982(. وعموماً يحدث ال�ضرطان فى مراحل متعددة باأ�ضباب خمتلفة. وقد 
قام كل من Williamss ,Weisburger عام )1980( بتق�ضيم جميع املواد الكيميائية امل�ضببة لل�ضرطان 
 Genotoxic الوراثية  لل�ضمية  امل�ضببة  املواد  هما  رئي�ضيتني  مرتبتني  اإىل   Genotoxic carcinogens
Epigenetic agents . وتعرف مركبات املرتبة الأوىل بقدرتها على تغيري  agents والق�ضم الثانى هو 
Initiators بينما املرتبة الأخرى ت�ضمل العديد من  بالبادئات  اإليها دائماً  DNA مبا�ضره وعليه ي�ضار 
اأق�ضام املركبات التى ل تهاجم DNA مبا�ضرة ولو اأنها قد توؤثر على ن�ضاط DNA فى مرحله ثانيه اأو 
ب�ضكل ثانوى. املجاميع الرئي�ضية التى تندرج حتت عوامل Epigenetic agents متثل مرحله �ضلبه من 
 Immunosuppressors والهرمونات ومثبطات املناعة )Asbestos م�ضببات ال�ضرطان )مثل الأ�ضب�ضتو�ص
ومركبات Cocarcinogens وكذا املحفزات Promoters. وتعرف مركبات Cocarcinogens باأنها املركبات 
التى ل تعمل كبادئات اأو حمفزات ولكن لها القدرة على حتوير وتطوير التحول التمثيلى من غري 
الفعل  املركبات على زيادة  الأنواع من  Initiators. تعمل هذه  البادئات  اإىل   Nonininitiators البادئات 

.Initiator الإبتدائى عند تناولها بالتزامن مع اأو قبل اأى بادىء
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لعوامل  من التعبري الورمي ال�ضرطاين  اأو تقوى  تزيد  املحفزات Promoters هى عبارة عن عوامل 
مركبات  عرفت  املعاملة.  بعد  فقط  احليوان  يتناولها  عندما   Genotoxic agents الوراثية  ال�ضمية 
Phenol bile acid اإىل اآخره كمحفزات متميزة. مل   ,Anthralin ِ ,Saccharin ,(TPA) Phorbol esters

اأحد الأفكار اجليدة فى هذا ال�ضدد هى  يفهم بعد ب�ضكل كامل �ضبب حتفيز حالة ال�ضرطان. �ضمن 
نظريه اإت�ضال اخللية باأخرىChang,Trosko( Cell-cell communication عامTelang ,1978 واآخرون 
 Initiated عام 1982(. والأمر الأكرث اإثارة للجدل فى هذه النظرية اأن هناك العديد من اخلليا البادئة
cells ل تتطور اإىل خليا �ضرطانية فى الأفراد الأ�ضحاء نظراً لأنها حتاط بخليا عاديه وذلك لأنه 

خلل اإت�ضال اخللية بخليه اأخرى يتم الإمداد مبواد �ضرورية من اخلليا البادئة حتى حتافظ على 
وظائف اخلليا العادية. يتم الت�ضال خلل م�ضافات اإت�ضال Gap Junctions ت�ضمح مبرور مواد ذات 
الإت�ضال من خلل  التحكم فى فتحات م�ضافات  يتم  اأقل من800 حتى ميكن مرورها.  وزن جزيئى 
اخلليه  ل�ضطح  اأخرى  منظمات  خلل  من  اأي�ضاً  ذلك  يتم  اأن  املحتمل  ومن   Ca2+ الكال�ضيوم  اأيونات 
Cell surface modulators . اأظهرت العديد من املحفزات تاأثري على ميكانيكية اإت�ضال اخللية بخليه 

 . واآخرون عام1983(   Tsushimoto واآخرون عام1981,   Enomoto واآخرون عام1982,   Telang  ( اأخرى 
وتبعاً لهذه الدرا�ضات التى قام بها هوؤلء العلماء فاإن مبيداتChlordane ,Lindane ,DDT تندرج حتت 

.In vitro املحفزات من خلل اإختبارات التمثيل التى اأجريت خارج ج�ضم الكائن احلى
الإيجابية  للنتائج  ونظراً  الآفات  مبيدات  معظم  فى  الطفرات  لإحداث  امليل  غياب  اإىل  بالنظر 
 In vivo اجل�ضم  وخارج   )1982 عام  واآخرون   Peraino(  In vivo اجل�ضم  داخل  التحفيز  لإختبارات 
 BHC  ,DDT اأن كل من  اإ�ضتنتاج  Telang واآخرون عام1982( ميكن  )Tsushimoto واآخرون عام1983, 
يعملن كمحفزات Promoters اأكرث منها كبادئات Initiators. ولبد من احلذر فى اأن تق�ضيم املركب 
كمحفز ل يعنى النظر اإليه تلقائياً كمركب اآمن اأو اأنه اأف�ضل من اإدراجه حتت ق�ضم البادئات. حينما 
يتطور ال�ضرطان باأى من الأفعال ال�ضابقة )حتفيز اأو ابتداء( لي�ص هناك اإختلف فى ال�ضبب املحدث 
الچينى  للتعبري  بالن�ضبة  ثانوى  تاأثري  اإحداث  على  القدرة  لها  املحفزات  فاإن  هذا  من  اأكرث  لذلك. 
فاإن  الوراثية  ال�ضامة  الأفعال  نظر  وجهة  من   فاإنه  وعليه   .  DNA ن�ضاط  فى  التغريات  من  الناجت 

املحفزات قد ت�ضبب اأ�ضرار وراثية.
تبعاً ملا اأ�ضار اإليه Pilot عام )1984( هناك مظهرين يو�ضحان اإختلف املحفزات عن البادئات بالنظر 
اإىل تقدم وتطور مظاهر التاأثريات ال�ضرطانية. واحد من هذه املظاهر يندرج حتت الطبيعة العك�ضية 
لفعل املحفز فى املراحل املبكرة والثانى هو الوجود الوا�ضح للجرعة احلرجة Threshold dose لكل 
حمفز لإحداث ال�ضرطان. يبدو الإعتبار الثانى اأكرث اأهميه حيث اأنه يت�ضمن اإمكانية اإختبار اجلرعات 
امل�ضموح بها Allowable doses كمحفزات مب�ضتوى اأقل من التى حتدثه املخاطر ال�ضرطانية املتوقعة.

بالن�ضبة اإىل وبائية الأمرا�ص ال�ضرطانية فى الإن�ضان ميكن احل�ضول على روؤية عامه متثل الإجتاه 
اإنخفا�ص حدوث الأنواع املختلفة من ال�ضرطان. فى الوليات املتحدة الأمريكية  اأو  اإرتفاع  العام فى 
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يبدو اأن الجتاه العام حلدوث �ضرطان الكبد منخف�ص للغاية مبعدل 1,5 لكل 100 األف ن�ضمه. وفى 
احلقيقة يعترب هذا الجتاه هو الأقل عند املقارنة مع العديد من الدول الأخرى )IARC عام 1974(. 
حدوث �ضرطان الكبد اأعلى كثرياً فى قارتى اأفريقيا واآ�ضيا. ومن الأمور املعنوية اأن �ضرطان الكبد يبدو 
.Hepatitis virus اأعلى فى الأ�ضخا�ص الذين يتناولون امل�ضروبات الكحولية اأو امل�ضابني بفريو�ص الكبد

قد يرجع تطور املوقف عن خماطر مبيدات الآفات فى اإحداث ال�ضرطان للإن�ضان اإىل:
 1- تعمل معظم مبيدات الآفات كعوامل حمفزه.

 2- ل يوجد قناعه موؤكده تو�ضح اأن الزيادة فى �ضرطان الكبد فى الإن�ضان تتم حتت ظروف اإ�ضتخدام 
مقننه. 

وبالنظر  ال�ضرطانية.  الأورام  ميكانيكية  عن  جمهوًل  زال  ما  الكثري  فاإن  ذلك  من  العك�ص  على 
امل�ضببة  الكيميائية  للمواد  الوا�ضحة  التاأثريات  تت�ضمن  والتى  البيئية  للعوامل  القاطع  التاأثري  اإىل 
احلذر  اإ�ضتمرار  احلكمة  من  اأنه  يبدو  الإن�ضان  فى   Chemical carcinogens ال�ضرطانية  للأورام 
والوقاية والتدخل الدائم لقيد اإ�ضتخدام مبيدات الآفات امل�ضببة للأورام ال�ضـرطانية . وعلى اجلانب 
الآخر هـناك اإدراك كامل على اأن تقيم اأورام الكبد فى الفئران يحتاج اإىل عمليه ت�ضحيح. ويجب اأن 
يتم اإ�ضتكماله ببع�ص الإختبارات داخل وخارج اجل�ضم  وذلك قبل القطع بقدره املادة الكيميائية على 

اإحداث ال�ضرطان.
بالنظر اإىل تقيم قدره اأى مبيد ح�ضرى على اإحداث ال�ضرطان يجب معرفة اأن النتائج دائماً ما تكون 
نتائج  اإىل  توؤدى  الغالب  فى  امل�ضتخدمة  واجلرعات  الطرق  جميع  املتخ�ض�ضني.  لدى  حتى  وا�ضحة  غري 
مت�ضاربة وعليه فاإنه من ال�ضعوبة التو�ضل اإىل م�ضمون عام للقدرة على اإحداث الأورام ال�ضرطانية. اأحد 
احل�ضرية  املبيدات  من  للكثري  الأوىل  التقييم  هو  الو�ضع  هذا  لإ�ضلح  ال�ضدد  هذا  فى  املطلوبة  النقاط 
الكيميائية لدرا�ضة ميلها لإحداث الأورام ال�ضرطانية على حيوانات التجارب بجرعات عالية وذلك خلل 
الفرتة الكاملة حلياة احليوان. ومل تظهر الدرا�ضات الوبائية حتى الآن نتائج موؤكدة فى هذا اخل�ضو�ص. 
اأ�ضار على �ضبيل املثال Durham عام )1963( اإىل اأنه من خلل الدرا�ضات املو�ضعة التى اأجريت فى منطقة 
وعملوا  عا�ضوا  1231�ضخ�ص  حواىل  اأن  لوحظ  اإىل1940  من1937  الفرتة  فى   Wahington  ,  Wenatchee
اأى تعر�ص لأورام  التفاح قد تعر�ضوا لكميات كبريه من زرنيخات الر�ضا�ص ومل يظهر  فى مناطق زراعة 
�ضرطانية. وقد يكون هذا الأمر م�ضتغرب اإذا علمنا اأن مركبات الزرنيخات حمدثه لل�ضرطان )هناك تقارير 
خمتلفة ت�ضري اإىل ظهور �ضرطان الكبد واجللد على العاملني مبزارع الكروم فى اأملانيا(. هناك العديد من 
الأمثلة التى تو�ضح ال�ضعوبة فى احل�ضول على نتائج تخت�ص بالدرا�ضات الوبائية عن تاأثري املناطق البيئية 
الأفلتوك�ضينات  وهى  لل�ضرطان  امل�ضببة  املواد  اأهم هذه  ذلك  ويت�ضمن  لل�ضرطان.  امل�ضببة  املواد  فى وجود 

Wogan( Aflatoxins عام 1969( .

التاأثري وهى  اإرتباط اجلرعة مع  تاأثري  املت�ضاربة عن  املناق�ضات  اأن هناك بع�ص  الثانى  الإعتبار 
نقطه غاية فى الأهمية. وكما اأ�ضار Weil عام )1972( اأن الطريق ال�ضليم لتقدير اأمان اأى ماده كيمائية 
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 Extrapolation اإ�ضتقراء  ال�ضليمة على  الأمان  التجارب. وتعتمد عوامل  اإىل ت�ضحيح ت�ضميم  يحتاج 
مثل هذه العلقات.

كبريه  الثدييات وباأعداد  اأنواع  من  واحد  نوع  من  اأكرث  اإ�ضتخدام  املف�ضل  من  اأنه  الثالثة  النقطة 
)اأكرث من100 فرد لكل جرعه مع اأى ماده كيميائيه وفقاً لتو�ضيات هيئة FDA(. مازال تخ�ض�ص الأنواع 
Epstein عام )1970( اإىل مثال  اأ�ضار  Species specificity نقطة ل ميكن التنبوؤ بها حتى الآن. وقد 
ملركب Thalidomide والذى ي�ضبب تاأثريات Teratogenic فى الإن�ضان بجرعة مقدارها 0,5 مللجم/

اجلرذان–  فى  املقابلة  اجلرعات  بينما  التاأثري(  لهذا  اإحداثها  املعروف  الدنيا  )اجلرعة  كجم/يوماً 
الفاأر– الكلب– الهام�ضرت هى30,50,100,350مللجم/كجم/يومياً على الرتتيب. وعليه فاإن الإن�ضان 
اأكرث الأنواع ح�ضا�ضية ملركب Thalidomide. اأي�ضاً لوحظ اأن مركب napthylamine -2 املعروف بقدرته 
على اإحداث �ضرطان املثانة ل يوؤثر اإل على الإن�ضان والكلب حيث ل ي�ضبب اأى خ�ضائ�ص �ضرطانية 
على  اجلرذان  فاإن  احل�ضرية  املبيدات  اإىل  بالنظر  والأرانب.  غينيا  وخنازير  واجلرذان  الفئران  على 

�ضبيل املثال اأكرث ح�ضا�ضية جتاه املبيدات الكلورونيه الع�ضوية من الفئران.
النقطة الرابعة هى اأنه عند تقييم قدرة اى مبيد على اإحداث ال�ضرر فاإنه من ال�ضرورى اإجراء 
درا�ضات متثيلية لتقدير الطبيعة احلقيقية للمادة امل�ضببة لل�ضرطان داخل ج�ضم احليوان. ويجب اأن 
تخترب اإمكانية امللوثات ال�ضامة مثل -Benzofurans ,benzodioxins  Polychloro-p اأو امللوثات التى قد 

 . Ethylene thiourea تكون م�ضرطنة داخل ج�ضم احليوان مثل
فيما يلي طرق تقدير التاأثري ال�ضرطاين وفقاً لوكالة حماية البيئة الأمريكية )EPA( بالتعاون 

.)NCI( مع معهد ال�ضرطان الوطنى
* احلكم على قدرة املادة الكيميائية يف اإحداث ال�سرطان

Judgment of Chemical Carcinogenicity 

 .)NCI( مت تطوير اخلطوط الإر�ضادية لربوتوكول الإختبار من خلل معهد ال�ضرطان الوطنى
يجب اأن ي�ضتمر الإختبار لفرتة تتفق وطول فرتة حياة احليوان. يتم اإختيار اجلرعات اأعلى من اأق�ضى 
م�ضتوى ميكن حتمله Maximum tolerated level حيث ل تظهر اأى اأعرا�ص للت�ضمم. وفى احلقيقة 
عند اجلرعة الأعلى تظهر علمات متو�ضطة لل�ضمية مثل نق�ص وزن اجل�ضم والتغريات يف ن�ضبة وزن 
الكبد اإىل وزن اجل�ضم... اإىل اآخره. ميكن قبول النتائج الإيجابية التى تو�ضح الزيادة املعنوية اإح�ضائياً 
يف معدل اإحداث ال�ضرطان مع اإرتباطها باجلرعة كربهان اأو دليل حلدوث الأورام ال�ضرطانية. وترجع 
اإىل قدرة  بالنظر  نوع احليوان.  باإختلف  لل�ضرطان  اإختلفات احل�ضا�ضية  اإىل  ال�ضابقة  الإحتياطات 
النتائج اخلا�ضة بحدوث ال�ضرطان يف الإن�ضان فاإن النتائج املوؤكدة اأو املقرتحة فى الإن�ضان يجب اأن 

توؤخذ باإهتمام �ضديد حتى لو كانت اأقل اإ�ضتكماًل من النتائج على احليوان. 
اإذا توفرت الإي�ضاحات الوبائية التى تظهر اأن املادة الكيميائية م�ضببة لل�ضرطان يف الإن�ضان )مثل 
مركب Monomer of vinyl chloride( فاإن هذا الإي�ضاح يكون كافى لإدراج املركب حتت ق�ضم املركبات 



- 293 - 293 

الأ�ضرار على الإن�ضان واحليوانات الأليفة

على  الإختبارات التاأكيدية  اإجراء  بعد   .Suspected human carcinogen لل�ضرطان  اإحداثها  امل�ضتبه 
 Definite ال�ضرطان  اإحداث  القدرة على  اأخرى وهى  اإىل مرتبة  املركب  ينتقل  التجارب قد  حيوانات 

human carcinogen اإذا كانت النتائج املتح�ضل عليها اإيجابية. 

التاأثريات  بتقييم  تخت�ص  والتى  الأمريكية  البيئة  حماية  لوكالة  التابعة  اإ�ضتخدمت املجموعة 
على  القدرة  لتقييم  تف�ضيلية  اأخرى  اأنواع   )EPA –CAG(  Cancer Assessment Group ال�ضرطانية 
اإحداث ال�ضرطان. بع�ص اأنواع الإختبارات خارج اجل�ضم كانت لها فائدة يف حتقيق هذا الغر�ص. هناك 
Ames test وكذا اإختبار  نوعني من اإختبارات تقييم القدرة على اإحداث ال�ضرطان هما اإختبار اإميـ�ص 
تو�ضح  عام1977(.  واآخرون   Ahmed (DNA repair assay عليه  يطلق  ما  اأو   DNA اإ�ضلح  تقييم 
تطوير  مت  ووظائفه.   DNA على  التاأثري  يف  قدرة  ذات  الكيميائية  املادة  كانت  اإذا  ما  الإختبارات  هذه 
 Promoter assay method اإحداهما يطلق عليه طريقة تقييم املحفز  اآخرين خارج اجل�ضم  اإختبارين 
لتحفيز  املركبات  واآخرون عام1981( وهو م�ضمم لإختبار قدرة   Williams واآخرون عام1979,   Yotti(
تطور ال�ضرطان هناك و�ضيلة اأخرى لإختبار قدرة املواد الكيميائية على حث ال�ضرطان من خلل تقييم 
Transformation. وتتميز  النقل  اأو  اأو نقل اخلليا ويطلق عليها طريقة التحول  قدرتها على حتول 
اخلليا املتحولة ب�ضكلها املغزىل والتى تقاوم اخلليا العادية ذات ال�ضكل الدائرى وكذا مبيلها للتجمع 

مقارنة باخلليا الطبيعية يف املزرعة والتى يفرت�ص اأنه ذات طبقة واحدة يف اإختبار تقييم التحول. 
على  املركب  قدرة  على  فورية  دللة  تعطى  ل  الإختبارات  هذه  من  اأى  يف  اإيجابية  نتائج  ظهور 

اإحداث الأورام ال�ضرطانية ولعل تراكم جمموعة من النتائج الإيجابية يو�ضح هذه القدرة.  
Mutagenicity and Teratogenicity   2. 4 اإحداث الطفرات والت�س�هات اخللقية

Genetic impairments الذى ت�ضببه  النهائية للخلل الچينى  النتيجة  التاأثريات الطفرية  متثل 
للحم�ص  بالن�ضبة  )خا�ضة  اخللوى  امل�ضتوى  على  يحدث  الطفرى  التاأثري  اأن  وحيث  الكيميائيات. 
اإنق�ضام اخللية(  DNA الكرومو�ضومى وغريه من املواد اخللوية والنووية املرتبطة بوظيفة  النووى 
, فاإنها قد ت�ضبب قدرة على اإحداث الأورام ال�ضرطانية من خلل العمليات اجل�ضمية. ولو اأن علماء 
الطفرات ركزوا معظم جهودهم يف اإكت�ضاف معدلت الزيادة يف الطفرات الچينية )وفى حالت قليلة 
معدلت النق�ص( عن امل�ضتوى الطبيعى اإل اأن طرق التقدير كانت حمدودة اإىل درجة كبرية. وعموماً 

فاإن قدرة مبيدات الآفات على اإحداث الطفرات مت درا�ضتها م�ضتقلة عن اإحداث الأورام ال�ضرطانية.
ماهى الطفرات؟ ب�ضكل عام تت�ضمن الطفرات جميع العمليات الوراثية اجلينية ال�ضاذة وت�ضمل 

اإنق�ضام اخللية اجل�ضمية ال�ضاذ. ومبفهوم اأكرث حتديداً ترتاوح الطفرات ما بني التغريات يف جني منفرد 
)نقطة حدوث الطفرات( اإىل خلل كرومو�ضومى كبري Chromosomal aberrations. دائماً ما ت�ضبب 
الطفرات اجل�ضمية موت اخلليا غري احليوية Nonvital cells واإذا مل تكن مرتبطة بال�ضرطان فاإنها 
تبدو قليلة الأهمية وفى الغالب ل ميكن ملحظتها. ولو اأن هناك اإ�ضتثناء يف الطفرات اجل�ضمية التى 

 Teratogenic expression. حتدث فى املرحلة الچينية والتى قد ت�ضبب التعبري عن الت�ضوه اخللقى
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ميكن اأن حتدث الت�ضوهات اخللقية يف احليوانات الراقية من خلل الطفرات اجل�ضمية اجلينية اأو 
طفرات املادة الوراثية )احليوانات املنوية والبوي�ضات(. وميكن ملحظة هذا التاأثريات فقط عندما:- 

 1- حينما ل تكون كافية بدرجة ت�ضبب املوت اأو الإجها�ص املبكر
 2- حينما تكون معنوية بدرجة كافية لإحداث خلل مورفولوچى )لي�ص بال�ضرورة اأن يكون خارجياً(. 
 Phenotypicالفينوتايب عن  التعبري  يف  متو�ضط  تاأثري  ذات  الطفرات  من  عدد  طبيعياً  هناك 
expression اأو حتدث خلل يف النواحى البيوكيميائية والوظيفية اأكرث من النواحى املورفولوچية. 
وهناك الكثري من الأمرا�ص الچينية املعروفة يف الإن�ضان ذات من�ضـاأ طفرى وعليه فاإن الت�ضوه اخللقى 

Teratogenicity هو جزء �ضغري جداً من الأ�ضرار التى ت�ضببها الطفرات. 

التاأثريات  يف  وكما  الطفرية.  الأ�ضرار  عن  ال�ضوء  باإلقاء  اخلا�ضة  التعليقات  بع�ص  هناك 
التوك�ضيكولوچية الأخرى فاإن �ضدة اإحداث الطفرات ترتبط باجلرعة ولو اأن معظم خماطر الطفرات 
تكمن يف التعبريات الو�ضطية التى حتدث مع اجلرعات املنخف�ضة للمواد املحثة Inducers . وال�ضبب 
اإىل اجليل التايل. هناك العديد  اأن الطفرات ال�ضديدة تكون عموماً مميتة وعليه ل تنتقل  يف ذلك 
كما  للطفرات  املحدثة  للمواد  املنخف�ضة  اجلرعات  مع  �ضديدة  تبدو  والتى  املتو�ضطة  الطفرات  من 
اأن امللوثات البيئية قد توجد اأكرث عند الرتكيزات املنخف�ضة مقارنة بالرتكيزات العالية. اأكرث من 
اأن تنت�ضر  الك�ضف عنها يف احلال. ميكن  اأو ميكن  Dominant وراثياً  �ضائدة  هذا لي�ضت كل الطفرات 
التاأثريات الطفرية عرب الأجيال وبع�ص الأطفال يعانون من ذلك نتيجة وجود هذا الچني الطفرى 
هذه  تثبت  وحينما  املبكرة.  املراحل  يف  روتينياً  اإ�ضلحه  ميكن   DNA على  الواقع  ال�ضرر  الآباء.  يف 
الطفرات حتى لو كانت غري عك�ضية فاإنها تبقى يف الأفراد حتى املوت اأو ت�ضبب خلل چينى )�ضعوبة 
التى انخف�ص فيها ب�ضدة  النقطة  اإىل  العلوم الطبية  الإن�ضان تقدمت  التزاوج(. يف حالة  طبيعية يف 
الطبية  العلوم  اأن  حيث  العام  الچينى  الوعاء  من  املرغوبة  غري  الچينات  من  التخل�ص  على  القدرة 
احلديثة ميكن اأن تعمل على اإطالة فرتة حياة الأفراد ذات العيوب الچينية Genetic defects وغالباً 

ما يكون لهم القدرة على الإجناب.
تقا�ص القدرة على اإحداث الطفرات بالتحليل الإح�ضائى لتاأثريات املادة الكيميائية التى تعر�ص 

لها املجموع. وتبعاً ملا اأ�ضار اإليه كل من Legator ,Epstein عام )1971( .
تندرج الإختبارات املتاحة للتاأثريات الطفرية كما يلى.

Ancillary submammalian systems

a. Bacterial methods (for “point” mutation

b. Neurospora method

c. Phage transformation mthod.

d. Plant methods.

i. Seed treatment.
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ii. Specific-locus method in pollen

iii. Root-tip method for chromosomal aberrations.

iv. Somatic mutation method.

e. Drosophila methods.

i. Sex-linked recessive lethal tests.

ii. Two-generation reciprocal translocation test.

iii. One-generation sex chromosome loss test.

iv. Bithorax test.

2. Mammalian systems.

a.  Cytogenetics and somatic cell genetic (visible chromosomal changes only).

b. Host-mediated assay(indirect method: injection of microorgn- isms and mutagens into 
mammalian host to determine mutation in microorganisms).

c.  Specific-locus test(usually mic; coat-color, morphology changes).

d.  Dominant lethal test.

ومن امللحظ اأن الإختبارات غري الثديية ميكن اأن تقدم و�ضيلة �ضهلة اإح�ضائياً للتقدير الدقيق 
 Point mutation لإحداث الطفرات بالن�ضبة للكيمائيات املعر�ضة وت�ضمل معلومات عن نقط الطفرات
منطقية  اأكرث  الثدييات  اإختبارات   . و�ضوحاً  اأقل  الثدييات  على  الأ�ضرار  تقدير  يف  فائدتها  ولكن   ,
الكرومو�ضومية  للتغريات  بالن�ضبة  فقط  حمدودة  تعترب  والإكت�ضاف  التقدير  معايري  ولكن  وقبوًل 

املرئية والطفرات املميتة فقط والتى توؤثر ب�ضدة على دقة هذه التطبيقات الإح�ضائية. 
وبناء على الطريقة املتاحة اأقرتح كل من Legator , Epstein عام )1971( اأن جميع مبيدات الآفات 

امل�ضتخدمة ميكن اإختبارها كما يلى )ذكر كما هى باللغة الإجنليزية للدقة(. 
(1) Three mammalian systems, the dominant-lethal, host-mediated and in vivo cytogenetic, 

by appropriate routes of administration which reflect human exposure, and also 
parentally at high-dose levels, such as maximal tolerated doses,

(2) Ancillary microbial system, preferably those detecting both single nucleotide changes 
and effects involving more than one gene. The precision of testing, both in mammalian 
and ancillary systems, should be such that a doubling of the control level of mutation 
would be statistically significant at the 5 percent level.

عام   Lederberg اأقرتح  كما  منه.  للإنتهاء  واحد  عام  ي�ضتغرق  الربنامج  هذا  اأن  اإىل  اأ�ضارا  وقد 
اأن يو�ضع عند م�ضتوى %1  Standard for mutagenicity ميكن  )1971( اأن مقيا�ص اإحداث الطفرات 
تقريباً اأعلى من املعدل الذاتي Spontaneous اأو طفرة رجعية لكل1000 جاميت مع كل جيل معر�ص. 
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هناك روؤية م�ضابهه مت التعبري عنها )Anonymous عامb 1971( تو�ضى باأن كل مبيدات الآفات يجب 
اإختبارها لتقييم قدرتها على اإحداث الطفرات.  

 ,Hempa  ,Tepa Chemosterilants مثل  الكيميائية  املعقمات  اأن جميع  اأن جند  املده�ص  لي�ص من 
Metepa هى مركبات مطفرة حيث اأن جمموعة املركبات الإلكيلية Alkylating agents لها القدرة على 

اإحداث الطفرات اأو اأن تاأثريها على الأن�ضجة احليوية م�ضابه للإ�ضعاع .من املعروف اأن هناك بع�ص 
املبيدات احل�ضرية لها القدرة على التداخل مع كل من Histone ,DNA ,RNA بجرعات منخف�ضة ن�ضبياً 
ومن املنطقى اإفرتا�ص اأن مثل هذه التاأثريات يف بع�ص احلالت توؤدى اإىل اإظهار تاأثريات طفرية. على 
�ضبيل املثال لحظ Sorenson , Meisner عام )1966( توقف طور Metaphase يف الكرومو�ضومات مع 
وجود مبيد الروتينون كما وجد Brachet ,Vacqiuer عام )1969( اأن مركب Ethidium bromide ي�ضبب 

 .Interphase التحام متتابع للكرومو�ضومات يف طور
الكرمو�ضومى  اإختبارات اخللل  الأخرى من خلل   Mutagens املطفرات  على  املرجعية  الدرا�ضات  من 
والطفرات ال�ضائدة املميتة ميكن اإكت�ضاف ال�ضرر الطفري الوا�ضح لأي مادة كيميائية ومن املحتمل حدوث 
يف  كرمو�ضومى.  خلل  ت�ضبب  التى  بتلك  مقارنة  للغاية  منخف�ضة  بجرعات  احلقيقية  ال�ضارة  الطفرات 
اأمراً يف  العام لإحداث الطفرات  التقييم  اأن  اإىل  Legator عام )1971(   ,Epstein اأ�ضار  نهاية هذا التحليل 
املواد  من  غريها  مع  الطفرات  اإحداث  على  القادرة  الكيميائية  املبيدات  مقارنة  تعطى  ال�ضهولة.  غاية 
املعروفة بقدرتها على اإحداث الطفرات بع�ص الدللت عن القدرة على اإحداث اخلطر. بالن�ضبة للدرا�ضات 
على الثدييات هناك �ضرورة لإجراء الدرا�ضات على املدى الطويل من خلل املعاملة املزمنة ويف�ضل ذلك 

عن جتارب اجلرعات العالية التى اإ�ضتخدمت من خلل العلماء يف املا�ضي.
اإحداث الطفرات والت�ضوهات اخللقية حمدودة  النتائج املتاحة عن قدره املبيدات احل�ضرية على 
ذلك من  اإىل  اأ�ضارت  التى  املراجع  عام )1971(   Legator  ,Epstein ا�ضتعر�ص كل من  وقد  اإىل كبري. 
(EMIC) ويلخ�ص جدول )8-5( هذا  البيئية  الطفرات  به مركز معلومات  قام  الذى  خلل احل�ضر 
فاإن اجلرعات  للتقييم وفى معظم احلالت  امل�ضتخدمة  الطرق  اإت�ضاع  ويت�ضح من احل�ضر  احل�ضر. 

امل�ضتخدمة كانت مرتفعه ب�ضكل معنوى من وجهه نظر التوك�ضيكولوچيا البيئية.
جدول )8- 5(  ح�سر مرجعي للمبيدات احل�سرية الكيميائية والقادرة على اإحداث الطفرات.

Insecticides Assay method and 
effects Dose Reference

Carbaryl Plant root lips 0.5 and  0.25 
saturation

Eptein and Legator 
(1971)

Rat, three-
generation 
teratogenic

100-500 mg/kg 
daily 

Weil et al. (1972)

DDT Mice sperm 105 mg/kg Epstein and Legator 
(1971)

Plant root tips Saturated 
solution

Epstein and Legator 
(1971)
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Rat sperm 50-70 mg/kg Epstein and Legator 
(1971)

Marsupial somatic 
cell, chromosome 
aberration

10-50 ppm Epstein and Legator 
(1971)

Rat, dominant 
lethal

80 mg/kg (♂) Epstein and Legator 
(1971) Legator (1970)

Drosophila No effect below 
0.14 mmole/liter

Vogel (1972) 

Salmonella and 
Serratia, dominant 
lethal 

ــــــــ Buselmaier et al. (1972)

DDA Drosophila, 
recessive lethal

0.14 mmole/liter Vogel (1972)

Salmonella and 
Serratia, dominant 
lethal

ـــــــ Buselmaier et al. (1972)

DDE, DDD, 
DDOM

Drosophila No effect Vogel (1972)

Salmonella and 
Serratia (DDD)

ـــــــ Buselmaier et al . (1972

Dichlorvos Onion root tips Epstein and Legator 
(1971)

Bacterial sp. 
Including 
Salmonella

3.2-6.5 mmoles/
liter

Voogd et al. (1972)

Escherichia coli Vapona ® strip Ashwood-Smith et al. 
(1972)

Dieldrin Sprouts, Crepis 
capillaris

10% solution Epstein and Legator 
(1971)

Endrin Albino rat, 
chromosomal 
changes

0.25 mg/testis Dikshith and Datta 
(1973)

Barley meiosis, no 
effect

1000 ppm soaked Epstein and Legator 
(1971)

DFP Chick embryo, 
teratogenic

ـــــــ Flockhart and Casida 
(1972)

Ethylene dibro-
mide

Salmonella and 
Serratia

ـــــــ Buselmaier et al. (1972)

 Ethylene
 oxide

Fungi,  point 
mutation, reverse 
mutation

ـــــــ Epstein and Legator 
(1971)

Neurospora crassa 0.14 M Epstein and Legator 
(1971)

Maize cells, 
chromosome break

1 part per 20 
parts air

Epstein and Legator 
(1971)

Fenthion Mouse embryo, 
mild teratogenic

40.80 mg/kg Budreau and Singh  
(1973)

Hempa Mice, dominant 
lethal

25.50. 125 mg/kg 
4 times/week (♂)

Sram (1971)

Lindane Onin, root tips, 
chromosome break

12.5-50 ppm Epstein and Legator 
(1971)

Allium cepa root 
tips

0.00125-2% Epstein and Legator 
(1971)
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Root tips of 
several plants

Solid particles Epstein and Legator 
(1971)

Pisum sativum 
root cells

250 ppm Baquar and Khan (1970)

 Malathion (tech.
(95%

Leghorn 
chick embryo, 
teratogenic

3.99, 6.42 mg/
egg

Greenberg and LaHam 
(1969)

Leghorn 
chick embryo, 
teratogenic

5.7 mg/egg Gill and LaHam (1972)

Malathion Human 
hematopoietic 
cells, no effect on 
chromosomes

23.50 ụ1/ml Huang (1973)

 Methylparathion Human 
hematatopoietic 
cells and mice 
bone marrow 
cells, on effect on 
cromosomcs

5-100 mg/kg

Metepa Male mice, first 3 
weeks mutagenic 
at low doses

0.782-100 mg/kg Epstein et al. (1970)

Parathion Allium cepa root 
tips, mitosis

0.01 , 0.005 , 
0.0075%

Epstein and Legator 
(1971)

Phosphamidon Barley, meiosis 
slight effect

1000 ppm soaked, 
500 ppm spray

Epstein and Legator 
(1971)

Sodium arsenate Mouse female, 
teratogenic

45 mg/kg, i.p. 
injection

Hood and Bishop (1972)

Systox® (deme-
(ton

Mouse embryo, 
mildy teratogenic

7 or 10 mg/kg Budreau and Singh 
(1973)

Trichlorfon Calf thymus DNA, 
reaction

100 µg Rosenkranz and 
Rosenkranz (1973)

Tepa Male mice, first 3 
weeks mutagenic 
at low doses

0.156-20 mg/kg Epstein et al. (1970)

Male mice, 
dominant lethal 
and translocation

2.5 mg/kg, i.p. 
injection

Sram (1971)
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الف�سل التا�سع
روؤية م��س�عية عن املبيدات وال�سرطان

اأوًل: املقدمة:
اإذا حدث خلل فيه  هناك جزء على كرومو�ضومات اخللية يتحكم يف ن�ضاطها وهو الچني والذي 
اإىل زيادة غري طبيعية يف معدل الأنق�ضام اخللوي. اخللية ال�ضرطانية هي خلية عادية حدث  يوؤدى 
بها خلل اأدى اإىل اإنق�ضام ع�ضوائي دون �ضوابط اأو قوانني ويطلق عليها اخللية املتمردة اخلارجة على 
القانون. مادة احلام�ص DNA هي �ضابط اإيقاع كافة اأوجه الن�ضاط اخللوي ويعمل احلام�ص النووي 
على تخزين وتقل املعلومات الوراثية كما هي. النمو ال�ضاذ اأو غري الطبيعي للخليا يوؤدى اإىل ظهور 
اأورام بع�ضها حميد والآخر خبيث ولكل نوع خ�ضائ�ضه املتميزة التي تختلف عن الآخر. ويحدث الورم 
ورم حميد  ن�ضيجية م�ضببه  كتلة  بع�ضها يف  دون توقف وترتاكم اخلليا فوق  امل�ضتمر  الإنق�ضام  من 
يف البداية. اإذا جنحت بع�ص من هذه اخلليا يف الإنتقال اإىل اأماكن اأخرى من خلل جمرى الدم 
اأخطر  اأو الأوعية الليمفاوية فاإنها تكون يف املكان اجلديد ورم خبيث. وخا�ضية الإنتقال تعترب من 
خوا�ص اخللية اخلبيثة التي تفقد القدرة على التما�ضك ومن ثم تتباعد وتتحرك من مكان لآخر. 
وتتحول اخللية ال�ضليمة اإىل �ضرطانية يف خلل15-20�ضنة. وهناك اأ�ضباب متنوعة حلدوث ال�ضرطان 
منها اأ�ضباب كيميائية- اإ�ضعاعية- بيئية- الإ�ضابة بالبكترييا والڤريو�ص. وعموماً فاإن مدة التعر�ص 
للمركبات ال�ضرطانية هي عامل حمدد فى حدوث الورم- لي�ضت كل املواد ال�ضامة حمدثة لل�ضرطان- 
لي�ضت املادة التي حتدث �ضرطان فى حيوان ما قادرة على اأن حتدث نف�ص التاأثري يف حيوان من نوع اآخر. 
الغذاء والتدخني وال�ضلوك اجلن�ضي  ال�ضرطان بكل مظاهر واأمناط احلياة مبا فيها  يرتبط حدوث 
وتناول الكحوليات والتعر�ص للملوثات. العامل املحدد لإحداث ال�ضرر وال�ضمية مبا فيها التاأثريات 
ال�ضرطانية هي التعر�ص من حيث طبيعته ومدته وتكراره ومادة التعر�ص. معدلت اإ�ضتخدام املبيدات 
اإذا مت  اآمنة  امل�ضجلة يف م�ضر  املبيدات  العاملي- جميع  املعدل  اأو يقل عن  املو�ضى بها يف م�ضر مياثل 
اأو ي�ضاعد  اإ�ضتخدامها يف �ضوء التو�ضيات املقررة- ل يوجد دليل علمي يفيد اأن مبيداً بعينه ي�ضبب 
يف اإحداث ال�ضرطان- التجارب املعملية على حيوانات التجارب احل�ضا�ضة مبعدلت اأكرب من املعدلت 
املو�ضى بها ل توؤكد ب�ضفة موؤكدة على حدوث ال�ضرطان يف الإن�ضان- ل ت�ضمح جلنة مبيدات الآفات 

الزراعية يف م�ضر بت�ضجيل اأي مبيد يف م�ضر حمرم اإ�ضتخدامه مبوجب اإتفاقية دولية.
ثانيًا: مقدمة عامة عن اخللية:

الإن�ضان- وهى الأ�ضل واملن�ضاأ لبداية احلياة وعند موتها تنتهي  اأ�ضا�ص تكوين ج�ضم  اخللية هي 
وظائف  حتدد  التي  البيوكيميائية  التفاعلت  اأنواع  كل  بداخلها  تدور  متكامل  وهى م�ضنع  احلياة  
حيث  من  التعقيد  يف  غاية  بناء  وحدة  باأنها  اخللية  وتت�ضم  واأن�ضجة.  واأع�ضاء  اأجهزة  من  اجل�ضم 
الرتكيب والتفاعلت التي تتم داخلها. وقد قام باإكت�ضاف اخللية العامل روبرت هوك عام 1665 وفى 
عام 1836 اأكت�ضف اإثنان من العلماء الأملان اأن اخللية هي الوحدة الأ�ضا�ضية للحياة وبعد ع�ضرين عام 
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و�ضع العامل الأملاين فري�ضو نظرية تقول اأن كل خلية لها م�ضدر يتمثل يف خليا اأخرى �ضبقتها فى 
الوجود داخل ج�ضم الكائن احلي وبعد ذلك مت التو�ضل اإىل وجود البوي�ضة واحليوان املنوى.

باأعمال  تقوم  تلف وهى  لها  اإذا حدث  تتجدد  تنق�ضم ول  الع�ضلت ل  الع�ضبية وخليا  اخلليا 
متخ�ض�ضة ويزداد عددها كلما تقدم منو اجل�ضم ونف�ص ال�ضيء مع خليا الكبد والكلى حيث ل تنق�ضم 
مبعدل كبري يف الإن�ضان الكامل النمو ولكن اإذا حدث تلف تقوم اخلليا ال�ضليمة يف هذين الع�ضوين 

بالإنق�ضام ال�ضريع لتعوي�ص ما فقدته من خليا بحيث حتافظ على احلجم الطبيعي للع�ضو.
اإنق�ضام اخللية اإعجاز بكل املقايي�ص املتعارف عليها حيث حتدث باأ�ضلوب واحد ومنط مت�ضابه يف 
على  يعمل  واإمنا  فقط  اخلليا  عدد  زيادة  اإىل  يوؤدى  ل  الإنق�ضام  هذا  احلية.  الكائنات  اأنواع  جميع 
اإنتقال ال�ضفات الوراثية املوجودة يف نواه اخللية فى تركيب ي�ضمى بالكرومو�ضومات وهو يحتوى على 
احلام�ص النووي DNA متحداً مع اأنواع من الربوتينات تلعب دوراً يف التحكم يف ن�ضاط هذا احلام�ص 
التي كانت حتملها  الوراثية  ال�ضفات  اأن حتتوى على نف�ص  العملق. كل خلية جديدة لبد  النووي 
متتابعة  تتم يف مراحل  التي  اخللية  اإنق�ضام  الرئي�ضي يف  بالدور  الكرومو�ضومات  وتقوم  الأم  اخللية 
مبقدار دقيق وفى توقيت ونظام مربمج من قبل اخلالق �ضبحانه وتعاىل. وكل نوع من اخلليا له 

وقت ي�ضتغرق فى الإنق�ضام يختلف عن نوع اآخر من اخلليا.
هناك جزء من الكرومو�ضومات يتحكم فى ن�ضاط اخللية هو الچني والذي اإذا حدث خلل فيه يوؤدى اإىل زيادة 
غري طبيعية فى معدل الإنق�ضام اخللوي. على اإمتداد �ضنوات عديدة يحاول العلماء اإثبات هذه الفر�ضية لتف�ضري 
حدوث الأورام ال�ضرطانية اإ�ضتناداً اإىل القول باأن اخللية ال�ضرطانية ما هي اإل خلية عادية حدث بها خلل اأدى اإىل 
اإنق�ضام ع�ضوائي دون �ضوابط اأو قوانني مما دعي البع�ص للقول باأن اخللية ال�ضرطانية هي خلية متمردة خارجة 

على القانون تدمر كل ما حولها. 
اأعيد القول مرة اأخرى اأن احلام�ص النووي DNA هو �ضابط الإيقاع )املاي�ضرتو( الذي يدير وينظم 
اأوجه الن�ضاط داخل اخللية وبالتايل يتحكم يف كل ما يتعلق بالكائن احلي من وظائف.  ويتحكم يف كل 
وهى  واحلجم  ال�ضكل  يف  تختلف  وهى  اخلليا  نواه  داخل  الكرومو�ضومات  عن  الك�ضف  مت   1860 عام  يف 
الأم.  من  والآخر  الأب  من  اأحدهما   )2N( اجل�ضمية  اخلليا  اأزواج  وتوجد  الواحد  للنوع  العدد  ثابتة 

الكرومو�ضومات هي التي حتمل املادة الوراثية )الچني( وهذه الچينات مرتبة طولياً على الكرومو�ضوم.
الأ�ضا�ضي  الوراثية كما هى ويعترب اجلزء  املعلومة  ونقل  بتخزين   DNA النووي  يقوم احلام�ص 
للحياة. وفى العادة يوجد هذا احلام�ص النووي على �ضريطني خيطني بوليمريه كل منهما يتكون 
من حتت وحدات يطلق عليها النيوكليتيدات يحتوى على �ضكر البنتوز )ديوك�ضى ريبوز( وجمموعة 
فو�ضفات وواحد من اأربعة جزيئات قاعدية ع�ضوية متميزة اإثنان منها هى البيورينات مثل الدينني 
 .)T( والثيامني   )E( ال�ضيتو�ضني  مثل  البريمييدينات  عبارة عن  منها  واإثنان   )G( واجلوانني   )A(
وترتبط هذه النيوكليتيدات بروابط الفو�ضفور ثنائي الأ�ضرت فى تتابع متميز وبطريق يحقق توجيه 

معني. الرتكيب الهليجى املزدوج للـ DNA �ضديد الثبات.
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اخللية تتكون من غ�ضاء بلزمي �ضبه منفذ يحيط بها من اخلارج ويحميها من الظروف البيئية املعاك�ضة 
املحيطة ثم ال�ضيتوبلزم ) وينق�ضم اإىل اكتوبلزم خارجى واندوبلزم داخلي ( ومنه حتدث كل الوظائف 
احليوية للخلية وهو يحتوى على عدد من الع�ضيات لكل منها وظائف حمددة للحفاظ على ن�ضاط اخللية 
وجتددها. من هذه الع�ضيات ال�ضبكة الأندوبلزمية والتي ترتكب من اأغ�ضية حو�ضلية ت�ضمح بالف�ضل بني 
التفاعلت الكيميائية واحليوية املتخ�ض�ضة وفيها ال�ضبكة اخل�ضنة لوجود الريبو�ضومات على �ضطحها وهى 
ت�ضارك يف البناء احليوي للربوتني اأما ال�ضبكة املل�ضاء اخلالية من الريبو�ضومات فهى تلعب دوراً كبرياً فى 
الدموية  ال�ضفائح  تكوين  فى  ال�ضامة  املركبات  بع�ص  �ضمية  واإزالة  ال�ضتريويدية  الهرمونات  بع�ص  بناء 
باخللية  الإفرازية  النواجت  وتوزيع  وتعبئة  ومعاجلة  برتكيز  ويخت�ص  النواه  اأعلى  جوجلى  جهاز  ويوجد 
اأيونات  وتنظيم  تخزين  فيها  يتم  كما  للخلية  الطاقة  بيت  وت�ضمى  امليتاكوندريا  الهامة  الع�ضيدات  ومن 
فى  املركزي  اجل�ضم  ويوجد  الهوائي  للتنف�ص  كرب�ص(  )دورة  ال�ضرتيك  دورة حام�ص  بها  وتتم  الكال�ضيوم 
اخللية احليوانية فقط ويلعب دوراً كبرياً فى اإنق�ضام اخللية. النواه هي بيت الق�ضيد فى مو�ضوعنا حيث 
يوجد �ضائل نووي به عديد من املركبات واجلزيئات املختلفة مثل الربوتينات وبع�ص الأحما�ص النووية كما 
ت�ضبح ال�ضبكة الكروماتينية يف ال�ضائل النووي وهى التي حتمل املادة الوراثية. تتكون مادة الكروماتني من 
بروتينات نووية التي تتحلل مائياً اإىل اأحما�ص نووية DNA حتمل املعلومات الوراثية ح�ضب تتابع قواعدها 

النرتوچينية يف تتابع ال�ضفرات الوراثية.

ثالثًا: النم� ال�ساذ اأو غري الطبيعى للخاليا :
 Tumer النمو ال�ضاذ اأو غري الطبيعي اأو التكاثر ال�ضاذ اأو ال�ضريع للخليا يوؤدى اإىل ظهور اأورام
املتميزة التي تختلف عن  Malignant. ولكـل نوع خ�ضائ�ضه  Benign والآخر �ضرطاين  بع�ضها حميد 

الآخر.
خلوية  م�ضتعمرة  تكوين  على  يوؤدى  مما  توقف  دون  امل�ضتمر  الأنق�ضام  جراء  من  يحدث  الورم 
تعر�ص  ب�ضبب  يحدث  اخللوي  ال�ضذوذ  هذا  واحدة.  خلية  من  تن�ضاأ  اأى    Monoclonal املن�ضاأ  اأحادية 
اأو  املبيدات  بينها  ومن  والكيميائيات  الإ�ضعاع  مثل  بيئية  لعوامل  اللجرثومية  اأو  اجل�ضمية  اخللية 
ب�ضبب الإ�ضابة بالڤريو�ضات مما يوؤدى حلدوث طفرات فى چينات معينة يفقدها ال�ضيطرة على النمو 
Neoplastic وتتغري  لن�ضيج جديد  املن�ضاأة  والأنق�ضام ول تتوقف عن النق�ضام ويطلق عليها اخلليا 
خوا�ضها املورفولوچية وترتاكم اخلليا فوق بع�ضها يف كتلة ن�ضيجية م�ضببة ورم حميد يف البداية 
هذه  من  ال�ضرطانية  اخلليا  هذه  من  بع�ص  تنتقل  عندما  امل�ضكلة  تبداأ  جراحياً.  ا�ضتئ�ضاله  ميكن 
الكتلة اجلاحمة يف النمو اإىل اأماكن اأو اأن�ضجة اأخرى وتعرف هذه الظاهرة بالغزو Metastasis �ضريطة 

اأن جتد هذه اخلليا طريقها اإىل جمرى الدم اأو الأوعية الليمفاوية. 
عندما ت�ضل هذه اخلليا ال�ضيطانية اإىل املكان اجلديد تن�ضاأ فيها اأورام �ضرطانية وهنا يكون الورم 
قد و�ضل اإىل مرحلة الورم اخلبيث. وتبداأ هذه اخللية اخلبيثة لعنتها اخلطرية حيث تبداأ يف الإنق�ضام 
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الع�ضوائي مكونة ورم خبيث يقوم بدوره باإتلف هذا الع�ضو والتاأثري على وظائفه. وخا�ضية الإنتقال 
هذه تعترب من اأخطر خوا�ص اخللية اخلبيثة والتي توؤدى اإىل عدم اإمكانية ال�ضيطرة وح�ضر املر�ص 
يف مكان والق�ضاء عليه. ومن اجلدير بالذكر اأن اخلليا اخلبيثة تفقد القدرة على التما�ضك نتيجة 
جمال  يخلق  مما  اخللية  جدار  على  ال�ضالبة  ال�ضحنات  وزيادة  اخللوي  جدارها  يف  كيميائية  تغريات 
للتنافر بني اخلليا فتتباعد عن بع�ضها مما ي�ضمح لها بالإنتقال والإنت�ضار وهنا تكمن خطورتها. وقد 
اأكت�ضف حديثاً ن�ضاط فى اأنزمي الكولچيناز الذى يقوم بتك�ضري مادة الكولچني وهى املادة التي تقوم 

بل�ضق اخلليا بع�ضها البع�ص مما يوؤدى اإىل تفكك وهجرة هذه اخلليا اإىل اأماكن اأخرى باجل�ضم.

رابعًا: الأورام احلميدة واخلبيثة:
 Swelling ممتلئ  اللتينية  الكلمة  من  م�ضتق   Tumour اأو   Tumor اإ�ضطلح   :Tumor ال�رم   -1
وتعنى   .)Tumour للكلمة  الفرن�ضي  )الأ�ضل   Tumour القدمية  الفرن�ضية  للكلمة  م�ضابهه  وهى 
بها  لنمو حو�ضلى )منطقة  كمرادف  Tumour غالباً  الكلمة  وت�ضتخدم  الطبيعي-  الأمتلء غري 
�ضائل مملوء( اأو �ضلب من خليا من�ضاأة لن�ضيج جديد Neoplasm )�ضرطاين Cancerous اأو غري 
 Lesion ويعنى حدوث تقرح( Neoplasm والورم تعبري عن اإ�ضطلح .)Non- cancerous ضرطاين�
�ضلب اأو �ضائل متحو�ضل يتكون اأو ل يتكون من منو غري طبيعي خلليا Neoplasm( وتزداد هذه 

اخلليا يف احلجم. والورم لي�ص مرادف لل�ضرطان.
2- ال�رم احلميد Benign tumor: هو الورم الذى يفتقر اإىل Metastasize ويت�ضمن الورم احلميد 
من حالة عدم التقدم اإىل التقدم املتو�ضط. بع�ص اخلليا املن�ضاأة لن�ضيج جديد Neoplasms تعرف 
على اأنها ورم حميد حيث اأنها تفتقر اإىل �ضفات الغزو )مثل ال�ضرطان(. قد ي�ضتمر الورم احلميد 
يف اإظهار تاأثريات �ضحية �ضلبية. ومن اجلدير بالذكر اأن هناك بع�ص الأورام احلميدة لي�ص لها 
تاأثريات �ضارة على �ضحة  التى حتدث  الأورام احلميدة  اأمثلة  الإن�ضان. ومن  اأ�ضرار على �ضحة 
الإن�ضان ما يطلق عليه تاأثري الكتلة Mass effect اأو اأورام اأن�ضجة الغدة ال�ضماء التي قد ت�ضبب فى 
اإفراز مفرط للهرمون. وعموماً حتاط الأورام احلميدة ب�ضطح خارجي عبارة عن غمد ليفي يعمل 
على تثبيط القدرة على ال�ضلوك اخلبيث Malignant. وقد ت�ضبح الأورام احلميدة يف حالة يطلق 
Premalignant tumor وهى الأورام احلميدة التي ت�ضبح يف  عليها الأورام احلميدة قبل اخلبيثة 

حالة ت�ضمح لها بالتحول اإىل اأورام خبيثة.
 Oma ت�ضمى الأورام دائماً باإ�ضم نوع اخللية اأو الن�ضيج التي تن�ضاأ منها الأورام م�ضاف اإليه املقطع
Chondroma ورم حميد   ,)Lipocytes( وهى ورم حميد خلليا دهنية Lipoma على �ضبيل املثال 
للغدة  املكونة  للخليا  حميد  ورم   Adenomas  ,)Chondrocytes( للغ�ضاريف  املكونة  للخليا 

وهكذا.
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للورم  كمرادف  الإ�ضطلح  هذا  ي�ضتخدم   :Mass اأو   Nodule )النت�ء(  الربوز  اأو  الكتلة   -3
وعموماً ي�ضتخدم اإ�ضطلح الورم للتعريف العام دون اأى اإ�ضارة للحجم الطبيعي Physical size اأو 
التقرح Lesion. وب�ضكل متخ�ض�ص وحمدد فاإن الكتلة Mass ت�ضتخدم غالباً حينما يكون التقرح 
باأق�ضى قطر مبا ل يقل عن20 ملليمرت بينما الربوز اأو النتوء ي�ضتخدم دائماً حينما يكون حجم 

التقرح اقل من20 ملليمرت. 
Tu- واأحياناً يطلق عليها :Oncogenesis اأو Carcinogenesis يطلق عليها  مملية ال�سرطنة:
morigenesis: وهى عملية تنتهي بتكوين ال�ضرطان وميكن اأن يقال اأنها عملية يتم فيها حتول اخلليا 
العادية اإىل خليا �ضرطانية. وتتميز هذه العملية مبجموعة من التغريات على امل�ضتوى اخللوي اأو 
الچينى حيث يعاد فيها الربجمة اخللوية بحيث حتدث اإنق�ضام خلوي غري من�ضبط يوؤدى اإىل تكوين 

.Malignant كتل خبيثة
وتعترب عملية الإنق�ضام اخللوي عملية ف�ضيولوچية حتدث يف الأن�ضجة يف ظل ظروف معينة ومتنوعة. توؤدى 
الطفرات التي حتدث للحام�ص النووي DNA اإىل تكوين ال�ضرطان من خلل اإحداث خلل فى عمليات الربجمة 
اخللوي. مما يوؤدى اإىل اإنق�ضام خلوي غري متحكم فيه ويوؤدى اإىل تكوين اأورام حميدة Benign tumor. بع�ص 

هذه الأنواع تتحول اإىل اأورام خبيثة.
اأن يحدث تلف يف  الع�ضوائي لبد  الإنق�ضام  تبداأ اخلليا يف  ال�ضرطان مر�ص وراثي, وحتى  يعترب 
Proto- الچينات امل�ضئولة عن تنظيم منو اخللية. وي�ضار اإىل الچينات التي حتفز منو واإنق�ضام اخلليا

oncogenes بينما الچينات املثبطة للأورام متنع منو اخللية. وبناء على ذلك فاإن هناك �ضـرورة لتعـدد 
الفر�ضية  �ضـرطانية. يطلق على هذه  اإىل خليـة  العاديـة  الچينية قبل حتـول اخلليـة  الطفرات  حدوث 
اإ�ضارات  الچينات  لهذه  حتدث  التي  الطفرات  تعطى  ال�ضرطاين(.  )التطور   Oncoevolution اأحياناً 

للخليا الورمية Tumor cells حتى تنق�ضم ب�ضكل ع�ضوائي. 

قائمة بالع�امل امل�سرطنة ون�ع ال�سرطان
Cancer TypeAgent

Lung(Benzo ]a[-pyrene (Tobacco
.Mouth, Pharynx, LarynxAlcohol
BreastDietary Fat

 .Respiratory-tractAsbestos
StomachFermented Foods
Endometrial, Ovarian, BreastEstrogens
SkinUV Light

.Leukemia, Thyroid, Breast, Bladder, Ovarian, SkinX-Radiation and Gamma Radiation

EndometrialTamoxifen
Childhood CancerIn-Utero Diethylstibestrol
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Childhood CancerTransabdominal Radiation
LiverAflatoxin
Scrotal(Soot, Coal (Chimeny Sweeping
Lung, Nasal(Nickel(Nickel Refining
Nasal(Wood Dust (Woodworking
Lung(Cr(VI) (Leatherworking
Respiratory-tract, LungMustard Gas
Bladder2-napthylamine
.Cervical, Oral, Pharyngeal, Scrotal, AnalHPV
StomachH.pylori
.B-cell Lymphoma, NasalEBV
Kaposi’s SarcomaHerpes Viruses
Brain(Polyomaviruses (ex, JCV
T-cell LeukemiaHTLV-1
LiverHepatitis B and C

ال�سرطان Cancer: لي�ص هذا الإ�ضطلح مرادف للورم Tumor حيث اأن ال�ضرطان مكون خبيث 
غري  ب�ضكل  تنمو  جديد  لن�ضيج  من�ضاأة  خليا  اأى   Malignant neoplasm طبياً  ويعرف   .Malignant
منتظم. يف حالة ال�ضرطان تنق�ضم اخلليا وتنمو ب�ضكل غري م�ضيطر عليه مكونة اأورام خبيثة. هذه 
الأورام اخلبيثة لها القدرة على غزو الأن�ضجة اأو الأع�ضاء القريبة وقد ينت�ضر ال�ضرطان اإىل م�ضافة 
بعيدة يف اجل�ضم خلل اجلهاز الليمفاوى اأو تيار الدم. يجب التاأكيد دائماً على اأنه لي�ضت جميع الأورام 
�ضرطانية. فالأورام احلـميدة ل تنمو ع�ضوائي ول تغزو الأن�ضـجة القريبة ول تنت�ضر خلل اجل�ضم. 
هناك اأكرث من200 نوع من اأمرا�ص ال�ضرطان ت�ضيب الإن�ضان. ميكن الك�ضف عن الإ�ضابة بال�ضرطان 
عن طريق الفح�ص املجهرى للن�ضيج. تتم املعاملة الطبية كيميائياً اأو بالإ�ضعاع اأو اجلراحة. تختلف 
فر�ص ال�ضفاء بدرجة كبرية وفقاً لنوع املر�ص ومكان وجوده وحالة املر�ضى وقت بداية املعاملة. وميكن 

اأن يوؤثر ال�ضرطان على جميع الأعمار اإل اأن هناك بع�ص الأنواع تكون اأكرث �ضيادة من الأطفال. 
?What is Cancar  5. 1- ما ه� ال�سرطان ؟

ال�ضرطان هو منو غري متحكم فيه خلليا غري طبيعية فى اأى مكان باجل�ضم. هذه اخلليا غري 
اأو   Malignant cells اخلبيثة  اخلليا  اأو   Cancer cells ال�ضرطانية  اخلليا  عليها  يطلق  الطبيعية 
Abnor- هناك العديد من ال�ضرطانات واخلليا غري الطبيعية .Tumor cells  خلخلليا املحدثة للأورام

mal cells التي توجد داخل ن�ضيج �ضرطاين تعرف باإ�ضم الن�ضيج الذي يحوى من�ضاأ ال�ضرطان من خليا 
Co-ضرطان القولون�-Lung Cancer ضرطان الرئة� -Breast cancer  ريري طبيعية )مثال �ضرطان الثدي
lon cancer(. وال�ضرطان ل يخت�ص بالإن�ضان وحده ولكن قد ت�ضاب به احليوانات وغريها من الكائنات 
الدوري  وتنتقل خلل اجلهاز  ن�ضاأتها  عن  بعيداً  ال�ضرطانية  اأن تتحطم اخلليا  احلية. وغالباً ميكن 
والليمفاوى. هذه العملية اخلا�ضة باخلليا ال�ضرطانية والتي ترتك فيها منطقة ما وتنمو يف منطقة 
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اأخرى باجل�ضم يطلق عليها مر�ص الغزو الإنت�ضارى Metastalic Spread. على �ضبيل املثال اإذا اإنت�ضرت 
.Metastatic breast cancer اخلليا ال�ضرطانية للثدي اإىل العظام فهذا يعنى اإنت�ضار �ضرطان الثدي

يوجد كما �ضبق القول حوايل200 نوع من ال�ضرطان معظمهم ميكن اأن يندرج حتت الأق�ضام التالية 
وفقاً ملا اأ�ضار اإليه املعهد الوطني لل�ضرطان.  

Carcinoma -1: وهو ال�ضرطان الذي يبداأ فى اجللد اأو الأن�ضجة التي تغطى الأع�ضاء الداخلية 

Sarcoma -2: وهو ال�ضرطان الذي يبداأ فى العظام والغ�ضاريف والدهون والع�ضلت والأوعية الدموية 

وغريها من الأن�ضجة ال�ضامة والداعمة.
Leukemia -3: وهو ال�ضرطان الذي يبداأ فى الأن�ضجة املكونة للدم مثل نخاع العظام وي�ضبب تكوين 

عدد كبري من خليا الدم غري الطبيعية والتي تدخل يعد ذلك اإىل الدم. 
Lymphoma -4: ويطلق عليه اأي�ضاً Myeloma وهو ال�ضرطان الذي يبداأ يف خليا اجلهاز املناعي. 

وهى  املركزي  الع�ضبي  �ضرطانات اجلهاز  عليها  يطلق  ما  اأو   :Central nervous system cancers  -5

ال�ضرطانات التي تبداأ يف اأن�ضجة املخ واحلبل ال�ضوكى. ـ
وعموماً فاإن اأكرث اأنواع ال�ضرطانات �ضيوعاً يف الرجال هي )�ضرطان الربو�ضتاتا والرئة وقولون امل�ضتقيم( 
وفى ال�ضيدات )�ضرطان الثدي, وقولون امل�ضتقيم والرئة( وفى الأطفال )الليوكيميا- اأورام املخ- اأورام الليمف 

)الليمفوما( (.
هناك العديد من العوامل املوؤثرة على حدوث ال�ضرطان مثل: العمر- اجلن�ص- ال�ضللة- العوامل البيئية 
العوامل  باإختلف  واأنواعه  ال�ضرطان  حدوث  معدل  يختلف  وعليه  الوراثية.  العوامل  الغذاء-  املحيطة- 

ال�ضابقة. وعلى �ضبيل املثال فقد اأ�ضارت منظمة ال�ضحة العاملية لبع�ص املعلومات عن ال�ضرطان يف العامل. 
اأن حوايل7,4  العامل. وقد �ضجل  املوت على م�ضتوى  اأ�ضباب  املرتبة الأوىل يف  ال�ضرطان  يحتل  •	
مليون حالة وفاة )اأى حوايل13% من حالت املوت( قد حدثت ب�ضبب ال�ضرطان عام 2004 )اإح�ضائيات 

ن�ضرت عام 2009(
	•اأن معظم حالت املوت بال�ضرطان تعزى اإىل �ضرطان الرئة– املعدة– الكبد– القولون– الثدي.
	•اأن املوت نتيجة ال�ضرطان على م�ضتوى العامل �ضوف ي�ضل عام2030 اإىل حوايل12 مليون حالة.

هناك مناطق بالعامل تتميز ب�ضيادة بع�ص اأنواع ال�ضرطان عن غريه من الأنواع– على �ضبيل املثال 
�ضرطان املعدة يوجد غالباً فى اليابان بينما يندر وجوده بالوليات املتحدة الأمريكية.

?What Causes Cancer 5. 2- ما هى اأ�سباب حدوث ال�سرطان 
اأو �ضاذ. هناك عوامل  اإىل منو غري طبيعي  العادية  اأن تتحول وتنمو خلية اجل�ضم  اإىل  اأى عامل يوؤدى 
واأ�ضياء كثرية ميكن اأن ت�ضبب �ضذوذ وخلل يف اخلليا وترتبط بنمو �ضرطاين. بع�ص اأ�ضباب ال�ضرطان مازالت 
تنمو  ال�ضرطانات  بع�ص  املعروفة.  الأ�ضباب  من  اأكرث  اأو  واحد  اإىل  يرجع  قد  الأخر  البع�ص  بينما  جمهولة 
اأو ل  اأنه يف الغالب  نتيجة خلل چينى. وبع�ص حالت ال�ضرطان ترجع اإىل جمموعة من العوامل معاً. ولو 

ميكن اأن نحدد كيفية ن�ضوء اأو بداية ال�ضرطان يف �ضخ�ص ما.
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فيما يلي قائمة باأهم الأ�ضباب ولي�ضت كلها التي حتدث بع�ص اأنواع ال�ضرطانات املتخ�ض�ضة. 
1- التعر�س ملركبات اأو كيميائيات �سامة: مثل البنزين- ال�ضب�ضتو�ص- النيكل- الكادميوم- 
اأميد- تدخني ال�ضجائر- )حتتوى على الأقل على66 مادة  الفنيل كلوريد- البنزيدين- ت- نيرتوز 

كيميائية حمدثة لل�ضرطان(- الفلتوك�ضينات.
2- الإ�سعاع الأي�نى: مثل اليوارنيوم- الرادون- الأ�ضعة فوق البنف�ضجية- التعر�ص لأ�ضعة األفا 

وبيتا وجاما.
3- امل�سببات املر�سية: بع�ص الأمرا�ص البكتريية والڤريو�ضية.

4- الأ�سباب ال�راثية: هناك بع�ص اأمرا�ص ال�ضرطان املتخ�ض�ضة ترتبط بالچينات مثل �ضرطان 
الثدي- �ضرطان املبي�ص- �ضرطان القولون- �ضرطان الربو�ضتاتا - �ضرطان اجللد. 

ال�ضم�ص- تدخني  اأثناء حياته )مثل �ضوء  لل�ضرطان  امل�ضببة  اأى فرد يتعر�ص للمواد  اأن  اإىل  الإ�ضارة  الأهمية مبكان  من 
ال�ضجائر- اأ�ضعة x( ولكن العديد ل ي�ضاب بال�ضرطان. بالإ�ضافة اإىل ذلك العديد من النا�ص لها چينات ترتبط بال�ضرطان ولكن 
ل يظهر املر�ص. ملاذا؟ ولو اأن الباحثني غري قادرين على اإعطاء اإجابة قاطعة. من الوا�ضح اأنه كلما اإرتفعت معدلت التعر�ص 
للمواد املحدثة لل�ضرطان ترتفع فر�ضة ال�ضخ�ص املعر�ص للإ�ضابة بال�ضرطان. بالإ�ضافة اإىل ذلك فاإن الإن�ضان الذى يحوى 
مواد چينية ترتبط بال�ضرطان قد ل يظهر به ال�ضرطان لنف�ص الأ�ضباب )ونق�ص املنبه الكافى لقيام املادة الچينية بوظيفتها(. 
بالإ�ضافة اإىل ذلك بع�ص النا�ص قد حتتوى على اإ�ضتجابة مناعية عالية ت�ضبط اأو تتحكم اأو تتخل�ص من اخلليا التي قد ميكن 
اأن تكون خليا �ضرطانية. هناك ما يوؤكد اأن العادات الغذائية قد تلعب دوراً معنوياً فى اجلهاز املناعي بحيث يعمل على منع 

خليا ال�ضرطان من احلياة. لهذه الأ�ضباب فاإنه من ال�ضعب حتديد �ضبب قاطع لإحداث ال�ضرطان. 
? What are Cancer Symptoms and Signs 5. 3- ما هى اأعرا�س وعالمات ال�سرطان؟
تعتمد اأعرا�ص وعلمات ال�ضرطان على نوع املر�ص واأين يقع واأين تنت�ضر هذه اخلليا. وعموماً 

فهناك علمات واأعرا�ص غري متخ�ض�ضة
1- احلمى Fever تظهر ب�ضكل متجدد اأو ثابت

2- التعب Fatigue ل تزال بالراحة
3- الفقد فى الوزن Weight loss )دون حماولة نق�ص الوزن(

4- اآلم Pain )دائماً ثابتة(
5- تغريات فى اجللد ) تلون ووجود بقع فى الفم والل�ضان(

6- متاعب فى املثانة 
7- نزيف غري طبيعي من الفم واملهبل واملثانة

8- كحة دائمة وتغري فى ال�ضوت 
 What is the treatment for cancar?     5. 4- ما هي طرق معاملة ال�سرطان ؟

يتم ت�ضميم معاملة مري�ص ال�ضرطان من خلل فريق عمل من الأطباء ويتفق نظام العلج على نوع املر�ص 
Sur-  ممرحلة تقدم املر�ص. تو�ضح معظم املعاملت لكل حـالة وفقـاً لظروفهـا. وقد تكون �ضبل التدخل جراحي
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gery اأو كيميائي Chemotherapy اأو اإ�ضعاعي Radiation therapy اأو خليط من هذه املعاملت )اإثنني اأو ثلثة 
من هذه املعاملت معاً(.

     ?What is the Prognosis for cancar  5. 5- ما هي ت�ابع حدوث ال�سرطان ؟
اإىل  ال�ضيئة  العلمات  من  ترتاوح  املري�ص  على  ال�ضرطان  حدوث  توابع  Prognosisاأو  عوائد  
من  العديد  وهناك  ال�ضرطان.  مر�ص  ومرحلة  بنوع  العلمات  هذه  وترتبط  الطيبة.  العلمات 
التعقيدات التي قد حتدث م�ضاحبة ملر�ضى ال�ضرطان بع�ضها يخت�ص بنوع ال�ضرطان ومرحلته. وفيما 
يلي بع�ص هذه التعقيدات الناجمة عن تقدم املر�ص اأو نتيجة تطبيق برتوكول العلج وهى على النحو 

التايل:
1- التعب Fatigue )من املر�ص اأو العلج(

2- الأنيميا Anemia )من املر�ص اأو العلج(
3- فقد ال�ضهية Loss of appetite )من املر�ص اأو العلج(

Insomnia -4 )من املر�ص اأو العلج(
5- �ضقوط ال�ضعر Hair Loss )من املر�ص اأو العلج(

6- ر�ضح الأنف Nausea )من املر�ص اأو العلج(
7- النزيف Lymphcdema )من املر�ص اأو العلج(

8- اآمل Pain  )من املر�ص اأو العلج(
1- تدهور اجلهاز املناعى Immune system depression )من املر�ص اأو العلج(

خام�سًا: بع�س املالحظات عن حدوث ال�سرطان:
1- ل تتحول اخللية ال�ضليمة اإىل خلية �ضرطانية فى اأيام و�ضهور ولكن هذا التحول يتم ببطء �ضديد ي�ضتغرق �ضنوات 
تنظيم  على  الفائقة  ل�ضيطرته   DNA النووي  احلام�ص  فقد  ب�ضبب  الإن�ضان  يف  املتو�ضط12-20�ضنة  يف  ت�ضل 

الإنق�ضام داخل اخللية.
2- ل يوجد �ضبب واحد م�ضئول عن ال�ضرطانية ولكن توجد عوامل متعددة قد تعمل معاً فى نف�ص 
الوقت اأو فى تتابع يحفز اأحدهما الأخرى. من الأ�ضباب التعر�ص امل�ضتمر لبع�ص اأنواع الكيميائيات 

وكذا الإ�ضعاع والإ�ضابة ببع�ص اأنواع البكترييا والڤريو�ص.
3- ال�ضرطان ما هو اإل نتيجة تغريات كيميائية ب�ضبب التعر�ص لعوامل اأحدثت تغريات اأو خلل فى م�ضارات 

عملية التمثيل.
ال�ضرطان يحدث  اأن  املركب ومع هذا ل نقول  اأ�ضيلة فى جزىء  ال�ضرطان ك�ضفة  4- توجد مواد حتدث 
خ�ضائ�ص  جوار  اإىل  خا�ضة  ظروف  تتطلب  الأورام  هذه  حدوث  لأن  املركب  ا�ضتن�ضاق  اأو  مل�ص  مبجرد 
مل�ضتوى  ي�ضل  الذي  والرتكيز  امل�ضتخدم  والرتكيز  التعر�ص  مرات  وعدد  طريقة  مثل  نف�ضه  املركب 

اخللية والعمر واجلن�ص والظروف البيئية.
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اأن جميع املركبات ذات  اأو حمفزة حلدوث ال�ضرطان ولكن لي�ص معنى ذلك  5- توجد مواد م�ضاعدة 
ال�ضرطان �ضعف جهاز  التي حتفز حدوث  العوامل  ملادة م�ضاعدة. من  ال�ضرطاين حتتاج  التاأثري 
املناعة يف اجل�ضم- عدم الإتزان الغذائي- تدخني ال�ضجائر- الظروف البيئية- املمار�ضات اجلن�ضية-

تناول الكحولت.
ال�ضابقة  العوامل  جميع  الورمية-  حدوث  يف  حمدد  عامل  ال�ضرطانية  للمركبات  التعر�ص  مدة   -6
مع التعر�ص املتكرر للمركبات ال�ضرطانية ت�ضاهم يف حدوث الورمية خا�ضة اخلبيثة. وقد يكون 

التعر�ص من خلل التلم�ص املبا�ضر مع املركب امل�ضرطن اأو اإ�ضتن�ضاقه اأو تناوله مع الطعام.
اأو �ضاذة( ولكن كل املواد  7- لي�ضت كل املواد ال�ضامة حمدثة لل�ضرطان )اإل حتت ظروف غري عادية 
الإن�ضان  لها  يتعر�ص  التي  اجلرعة  هو  اخل�ضو�ص  هذا  يف  املحدد  والعامل  �ضامة.  ال�ضرطانية 
الرتكيز  يحدثها  التي  ال�ضمية  يحدث  ل  قد  املنخف�ص  والرتكيز  للخلية  ي�ضل  الذي  والرتكيز 

العايل ولكنه قد يعمل كعامل م�ضاعد اأو حمفز ب�ضبب اخللل الذي ي�ضببه يف وظائف اخلليا. 
اأن حدوث ال�ضرطان فى الإن�ضان ي�ضتلزم التعر�ص للمادة  اإىل  8- ت�ضري الدرا�ضات املعملية والوبائية 
امل�ضرطنة برتكيزات معينة على اإمتداد15-20 �ضنة بينما حتدث الورمية وال�ضرطانية خلل12-6  
�ضهر فى احليوانات. وتتفاوت هذه الفرتات تبعاً ملتو�ضط عمر الإن�ضان اأو احليوان لأن عملية حتول 

اخلليا العادية اإىل �ضرطانية حتدث ببطء �ضديد وعلى مراحل متعددة.
9- من ال�ضهل اإحداث �ضرطانات خمتلفة فى حيوانات التجارب حتت ظروف املعمل ولكن من اأ�ضعب 
الأمور ال�ضفاء منها مبعنى اأن عملية حدوث ال�ضرطان عملية غري عك�ضية هذا يعنى اأن ي�ضهل جعل 

اخللية العادية �ضرطانية ولكن عودتها مرة ثانية اإىل احلالة العادية اأمر بالغ ال�ضعوبة.
اأن  لآخر حيث  اجل�ضم من مركب  ال�ضرطانية يف  فيه  الذي حتدث  املكان  تفاوت كبري يف  هناك   -10

التفاعلت الكيميائية التي حتدث يف خليا الكبد مثًل تختلف عن خليا املثانة اأو الأمعاء. 
11-  قد تكون املادة الأ�ضا�ضية اأو املركب الأ�ضلي غري حمدث للورمية اأو ال�ضرطانية ولكن اأحد نواجت 
الكثري من  �ضائع يف  ال�ضـلوك  وهذا  على ع�ضو معني  �ضــرطاين  تاأثري  ذات  اجل�ضــم  داخل  متثيله 

املبيدات... يف الغالب فاإن هذه النواجت التمثيلية تخرج من اجل�ضم مع البول والعرق.
12-  لي�ضت املادة التي حتدث �ضرطان يف حيوان ما قادرة على اأن حتدث نف�ص التاأثري يف حيوان من نوع 

اآخر مثل الفئران واجلرذان فلكل خ�ضائ�ضه و�ضلوكه ون�ضاطه الأنزميي.
13-  لي�ضت كل مادة حتدث �ضرطان يف حيوانات التجارب قادرة على اإحداث نف�ص التاأثري يف الإن�ضان 

رمبا كانت درجة الت�ضابه اأو القرابة يف الرتكيب اخللوي والنظم الإنزميية والهرمونية وغريها.
خال�سة الق�ل

واإمنا لعوامل عديدة متداخلة  التعقيد ال ترجع لعامل واحد  الورمية وال�شرطانية منظومة يف غاية  اأن 
منها ما �شبق ذكره اإ�شافة اإىل العوامل النف�شية وال�شلوكية وال�شغوط احلياتية واالإجتماعية والنمط الغذائي 
والثقايف وممار�شة الريا�شة ونوعية و�شدة الت�شريعات التي ت�شتهدف اأمان االإن�شان وعدم اأو تقليل تعر�شه 

لل�شموم ال�شرطانية وغريها اأو املواد امل�شاعدة يف اإحداث الورمية وال�شرطانية. 
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�ساد�سًا: امل�سببات الطبيعية الكيميائية لل�سرطان
1- الكيميائيات امل�سرطنة

1. 1 اليدروكربونات عديدة احللقات
1. 2 النيرتوز اأمينات

1. 3 األمينات العطرية وأصباغ األزو
1. 4 الفلتوك�ضينات

1. 5 املواد الإلكيلية
1. 6 الكيميائيات غري الع�ضوية

�سابعًا: احلقيقة القاطعة:
الواعي  غري  الأ�ضتخدام  ب�ضبب  دائماً  حتدث  الأخرى  والبيئية  ال�ضحية  والتاأثريات  الأمرا�ص   *
واخلاطئ وال�ضراف  فى اأي عامل ما ومن �ضمنه املواد الكيميائية ومنهـا املبـيدات والأدوية وتقع 
حتـت مظلة »علم ال�ضموم« ويجب التاأكيد على اأنه ل ي�ضمح باإ�ضتخدام هذه املواد �ضواء على امل�ضتوى 
التجارب  اآلف  تتعدى  والتي  املخاطر  تقومي  اإختبارات  اأمان  من  التاأكد  بعد  اإل  املحلى  اأو  العاملي 
املعملية وامليدانية وحتى الوبائية على املدى الق�ضري والطويل يجب اأن نوؤكد على حداثة و�ضعوبة 
وفقاً  مركب  لأي  الن�ضبي  الأمان  على  توؤكد  التي  والت�ضريعات  الت�ضجيل  ومتطلبات  الإختبارات 

للإجراءات واملرجعيات العاملية.
* ال�ضرطان لي�ص مر�ص مت�ضبب عن �ضبب واحد ولكنه مر�ص متعدد احلدوث اأى ي�ضيب جميع اأجزاء 
ج�ضم الإن�ضان ويت�ضبب عن العديد من العوامل خارج وداخل اجل�ضم وجميعها تتميز فى �ضفة عدم 
ال�ضيطرة على منو اخلليا الإن�ضانية واحليوانية اأينما كانت. البع�ص ي�ضري اإىل اأن ال�ضرطان لي�ص 
له �ضبب وي�ضتدل على ذلك باأن هناك الكثري من الأطفال يولدون م�ضابون بال�ضرطان وهذا الراأي 
يتجاهل العوامل الوراثية والچينية وحالة الأم و�ضلوكياتها يف التدخني وتناول الغذاء والتعر�ص 

للكيميائيات وغريها من املمار�ضات اخلاطئة والتي تنعك�ص �ضلباً على اجلنني.
* 35-80% من حالت ال�ضرطان يف الإن�ضان ترتبط بالبيئة التي يعي�ص فيها. يتوافق حدوث ال�ضرطان 
مع كل مظاهر واأمناط احلياة مبا فيها الغذاء )35%( والتدخني )30%(- وال�ضلوك اجلن�ضي%71( 
واحلرفة اأو املهنة )4(- والإ�ضابة بالڤريو�ضات )5%(- والعوامل اجلغرافية )3%(- و�ضرب الكحولت 
)3%( والتعر�ص للملوثات )2%( واملواد امل�ضافة للغذاء )1%( والأدوية )1%(- واملنتجات ال�ضناعية 

)1%(- عوامل اأخرى.
*  من يقبل بالتعامل مع ال�ضموم �ضواء كانت مبيدات اأو اأدوية اأو غريها عليه اأن يقبل مبفهوم الفائدة 

يف مقابل ال�ضرر حيث ل توجد مادة بدون �ضرر اأو ذات اأمان مطلق حيث اأن الأمان الن�ضبي.

املبيدات لي�شت ال�شبب الوحيد امل�شئول عن حدوث االأورام ال�شرطانية. 
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* العامل املحدد لإحداث ال�ضرر وال�ضمية مبا فيها التاأثريات ال�ضرطانية )على املدى الطويل( يتوقف 
على التعر�ص )طبيعة التعر�ص- مدة التعر�ص- تكرار التعر�ص- مادة التعر�ص(.

* احلكم على اأن املركب م�ضرطن يخ�ضع لربوتوكولت عاملية متفق عليها بني رجالت ال�ضموم »التوك�ضيكولوچى( 
والأمرا�ص ال�ضرطانية والوبائية الأخرى وما يجرى على املبيدات هو نف�ضه ما يتم على الأدوية وغريها 
من الكيميائيات ال�ضناعية اأو الزراعية طبيعية كانت اأم �ضناعية.هذا الربوتوكول يقع حتت مظلة عري�ضة 
من الإختبارات يطلق عليها تقومي املخاطر ت�ضتغرق ما يزيد  عن10 �ضنوات وبتكلفة ل تقل عن150 دولر 

للمركب الواحد بغر�ص التاأكد من الأمان الن�ضبي.
* يت�ضدر �ضرطان الثدى)35,7%( اأعلى ن�ضبة حلدوث اأورام ال�ضرطان يف م�ضر يليه عنق الرحم )%16,2( 
والقولون )11,1%( واملعدة )10,4%( واملبي�ص )6,5%( والكبد )5,5%( واخلليا الليمفاوية )%4,8( 

واملريء )4,5%(. بالن�ضبة للجن�ضني ي�ضل �ضرطان الرئة يف الذكور )34,9%( والإناث )%11,1(.
* �ضجلت اأعلى وفيات ب�ضبب حدوث ال�ضرطان فى اأوروبا ال�ضرقية )100/63,1 األف حالة( يليها اأمريكا 
ال�ضمالية )52,8 حالة( ثم جنوب اأوروبا )50,4 حالة( ثم غرب اأوروبا )48,9 حالة( ثم �ضمال اأوروبا 
)45,1 حالة( ثم اأ�ضرتاليا )36,7 حالة(. ول توجد اإح�ضائيات عن الدول الأفريقية ول دول ال�ضرق 

الأو�ضط.
الع�امل امل�سئ�لة عن ال�سرطان فى الإن�سان

الع�امل الأ�سا�سية ن�سبة احلدوث% 
35الغذاء

30الدخان )ال�شجائر(
7ال�شلوك التنا�شلي واجلن�شى

5الفريو�شات
4الوظيفة – املهنة

3العوامل اجلغرافية
3الكحوالت

2التلوث
1املواد االإ�شافية للغذاء

1االأدوية
1املنتجات ال�شناعية
2عوامل غري معروفة

ثامنًا: املبيدات وال�سرطان
اأن معدلت الإ�ضتخدام التى تو�ضى بها ر�ضمياً جلنة مبيدات الآفات الزراعية للمبيدات امل�ضجلة   -1
فى م�ضر مياثل اأو يقل عن املعدلت العاملية فى كثري من الأحيان واأن اأى جتاوز لهذه املعدلت ل 

تتحمل تبعاته وزارة الزراعة واإ�ضت�ضلح الأرا�ضي اأو جلنة مبيدات الآفات الزراعية. 
2- ي�ضتخدم العامل �ضنوياً 5 مليون طن من املبيدات وفى العامل 6,5 مليار ن�ضمة اأى770 جرام لكل 

اإن�ضان على كوكب الأر�ص.
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3- تدل املوافقات الفنية للإ�ضترياد خلل اخلم�ص �ضنوات الأخرية اأن املتو�ضط ال�ضنوي لكمية مبيدات 
اأى  فعـالـة«  »مـادة  اآلف طـن   7 يتجـاوز  ر�ضـميـة ل  بـطـرق  فـى م�ضـر  امل�ضـتخـدمة  الـزراعيـة  الآفـات 
مبعدل ن�ضف كيلو جرام اأو500 جرام مادة فعالة للفدان اإذا اإعتربنا اأن امل�ضاحة املح�ضولية يف م�ضر 
 77 الفرد حوايل  ما يخ�ص  فاإن  مليون  �ضكان م�ضر90  اأن عدد  اإعتربنا  واإذا  فدان.  مليون   14 هى 

جرام/فرد �ضنوياً اأى 10/1 مما يتعر�ص له الإن�ضان على كوكب الأر�ص. 
4- اأن ما يتبقى من اأى مادة فعالة وي�ضل اإىل امل�ضتهلك بعد احل�ضاد هو جزء من كل مائة األف جزء 
من املادة الفعالة التي يتم ر�ضها على املح�ضول بالفعل, وبذلك فمن املتوقع اأن ي�ضل اإىل امل�ضتهلك 
من اأى فدان معامل باملبيدات– ح�ضب التو�ضيات الفنية هو5 ملليجرام فى العام )500 جرام/100 
اأفراد ي�ضتهلكون ما ينتجه فدان  اأن كل 7  اإىل  األف جزء معدل الفقد( وملا كانت التقديرات ت�ضري 
 2 اأقل من  اأى  العام  5 ملليجرام يف  يعادل  املر�ضو�ضة  املبيدات  فاإن ما ي�ضلهم من  العام  على مدار 
ميكروجرام للفرد فى اليوم وذلك معدل ل يرقى اإطلقاً اإىل حد ال�ضمية احلادة اأو ال�ضمية املزمنة.
5- معنى ذلك اأن املبيدات امل�ضجلة فى م�ضر كلها اآمنة اإذا مت اإ�ضتخدامها وتداولها فى اإطار القوانني 
والقواعد املنظمة وفى �ضوء التو�ضيات املقررة– اأما اإ�ضاءة الإ�ضتخدام وغ�ص وتهريب املبيدات فهي 
م�ضئولية الأفراد بالدرجة الأوىل وتاأتى م�ضئولية الدول اأو احلكومات فى حماربة وحما�ضبة الف�ضاد 
بتوفري �ضبل الرقابة وتغليظ العقوبات على املخالفني. وهذا ما ت�ضعى اإليه وتنادى به جلنة مبيدات 

الآفات الزراعية بوزارة الزراعة واإ�ضت�ضلح الأرا�ضي.  
6- ال�ضرطان من اأخطر الأمرا�ص التي تهدد حياة الإن�ضان يف الألفية اجلديدة ولذلك فقد اأ�ضبح مادة 

اإعلمية جيدة جتد �ضدى وا�ضع اإعلمياً.
7- رغم تعدد اأ�ضباب ال�ضرطان اإل اأن معظم هذه الأ�ضباب قد مت التو�ضل اإليها اإما من خلل درا�ضات 
املبا�ضر  بالتجريب  طبعاً  ولي�ص  فقط  بالقيا�ص  فيها  الإن�ضان  يوؤخذ  جتارب  حيوانات  على  علمية 
كما قد ي�ضتدل على هذه ال�ضببية من خلل بيانات اإح�ضائية توؤدى اإىل اأدلة “غري مطلقة وغري 

موؤكدة” ولكن قد يوؤخذ بها لأنها الأحوط بطبيعة احلال. 
8- تدل البيانات العاملية على اإنخفا�ص معدل الإ�ضابة بال�ضرطان يف م�ضر ب�ضفة عامة وبغ�ص النظر 
الدمنارك   مثل  املتقدمة  بالدول  مقارنة  م�ضر(  يف  ن�ضمة  األف  )70-100حالة/مائة  امل�ضببات  عن 
وكندا  ن�ضمة(  األف  حالة/مائة  وفرن�ضا)300  املتحدة  والوليات  ن�ضمة(  األف  حالة/مائة   326(
والرنويج )297-299حالة/مائة األف ن�ضمة( واأملانيا )282 حالة/مائة األف ن�ضمة( واململكة املتحدة 
) 267 حالة/مائة األف ن�ضمة( اإىل اآخر القائمة. املعدل يف م�ضر ل ي�ضل اإىل اأكرث من ن�ضف املعدل 

العاملي.
9- اأن ال�ضرطان مر�ص مزمن وله فرتة �ضكون طويلة ولذلك فقد ي�ضعب ت�ضخي�ص الإ�ضابة ب�ضكل 
دقيق خا�ضة مع تعر�ص الإن�ضان اإىل العديد من م�ضببات الأمرا�ص الع�ضوية والنف�ضية يف البلدان 

التي ل يحتفظ مواطنوها ب�ضجلت طبية وناأ�ضف اإذا نقول اأن ذلك هو احلال يف م�ضر.
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على  حم�ضوبة  ال�ضنوية  ال�ضرطان  معدلت  زيادة  على  »توؤكد«  واحدة  ميدانية  درا�ضة  توجد  ل    -10
اأ�ضا�ص عدد احلالت اجلديدة املنت�ضرة بني مائة األف فرد نتيجة التعر�ص للمبيدات يف اأي بلد من 

بلدان العامل مبا يف ذلك م�ضر. 
11-  ل يوجد دليل علمي اأو ثقايف يف اأى جهة علمية معتمدة حملياً اأو عاملياً يفيد باأن مبيداً بعينه قد 
اأو �ضاعد يف اإحداث �ضرطان بعينه يف الإن�ضان. هذا مع العلم باأن الدرا�ضات املعملية ل�ضمية  ت�ضبب 
مبيدات الآفات الزراعية على الثدييات جترى على حيوانات جتارب »قيا�ضية ح�ضا�ضة« ومبعدلت اأو 

جرعات اأكرب بكثري من املعدلت املو�ضى بها اأو التي ميكن و�ضولها للإن�ضان بعد التطبيق.  
ال�ضحة  ملنظمة  التابعة   iarc ال�ضرطان  لبحوث  العاملية  الهيئة  عن  ال�ضادرة  البيانات  تفيد    -12
العاملية )who( اأنه من بني 942 مادة ل يوجد �ضوى 107 مادة ت�ضبب �ضرطانات للإن�ضان ب�ضكل 
قطع ولي�ص من بني هذه املواد مبيد واحد من مبيدات الآفات الزراعية امل�ضتخدمة �ضواء كان ذلك 

يف م�ضر اأو يف غريها من دول العامل. 
13-  جلنة مبيدات الآفات الزراعية- وزارة الزراعة وا�ضت�ضلح الأرا�ضي ل ت�ضمح بت�ضجيل اأي مبيد يف 

م�ضر حمرم اإ�ضتخدامه باأي اإتفاقية دولية.
 

تا�سعًا: عامل املبيدات وال�سرطان بالأرقام :
	•فى عام 1973 اأ�ضارت منظمة ال�ضحة العاملية اإىل حدوث 500 األف حالة من الت�ضمم احلاد باملبيدات 

�ضنوياً .
	•فى اإح�ضائية عام 1980 مت الإ�ضارة اإىل اأن ن�ضب حدوث حالت الت�ضمم احلاد نتيجة املبيدات يف اأندون�ضيا 
ت�ضــل اإىل 28% يليهــا الربازيل 16% ثم اململكة املتحدة 5% واأ�ضرتاليا 3% وكندا 2% والوليات املتحدة 

الأمريكية %0,8.
املبيدات  اإىل  ترجع  للمبيد  الكيميائي  للرتكيب  وفقاً  باملبيدات  الت�ضمم  حالت  من  ن�ضبة  اأعلى  •	

الفو�ضفورية  الع�ضوية يليها البريوثريدات.  
لكل 100األف  18,2 حالة  املتقدمة  بالدول  الزراعة  باملبيدات يف عمال  الت�ضمم احلاد  ت�ضل حالت  •	

عامل يعملون طوال الوقت ومعدل 7,4 حالة لكل مليون حاله من اأطفال املدار�ص. 
	•يرجع اإرتفاع الت�ضمم احلاد بالدول النامية اإىل �ضعف نظام الرقابة واإنخفا�ص املواجهة- النق�ص يف 
التدريب– عدم كفاية النظام املعلوماتى- ق�ضور يف الت�ضريعات- اإنخفا�ص م�ضتوى اأدوات احلماية 

ال�ضخ�ضية.
	•تندرج املبيدات احل�ضرية يف املرتبة اخلام�ضة �ضمن الأ�ضباب الرئي�ضية حلوادث الت�ضمم.

ميكن تق�ضيم املجاميع الأكرث تعر�ضاً للخطورة من الت�ضمم باملبيدات فى عمال م�ضانع املبيدات  •	
والقائمني بالتطبيق ثم الأطفال والأ�ضخا�ص الذين تعر�ضوا للنتحار ثم الباحثني.  

	•يحتوى تبغ ال�ضجائر على 4000 مادة �ضامة و60مادة م�ضببه لل�ضرطان.
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	•ي�ضبب ال�ضرطان ن�ضبة 13% من معدلت حدوث الوفاة للإن�ضان على امل�ضتوى العاملي )اأى 7,4 مليون 
حالة �ضنوياً( باإح�ضائية عام 2004 ومن املتوقع اأن ي�ضل هذا الرقم اإىل 12 مليون عام 2030. 

	•اأظهر احل�ضر الذي اأجرى يف الأكوادور عام1991 اأن اأكرث من 60% من عمال الزراعة يعانون من 
واحد اأو كثري من اأعرا�ص الت�ضمم.

الذين  وخا�ضة  بالر�ص  والقائمني  نربا�ضكا  ولية  مراعى  على  اأجريت  التي  الدرا�ضات  اأو�ضحت  •	
التجربة ظهر عليهم  اأفراد  اأن30% من  الع�ضوية  الفو�ضفورية  املبيدات  ب�ضكل دوري مع  يتعاملون 

اإنخفا�ص فى م�ضتوى اأنزمي الكولني اإ�ضرتيز كما ظهر على 20% اأعرا�ص ال�ضداع والإ�ضهال.
فى درا�ضة بولية تك�ضا�ص عام 1999 على 152 حالة ت�ضمم مهني اأن 70% من الرجال, 70% منهم  •	

تراوحت اأعمارهم مابني 21-50 عاماً.
اإرجاعها اإىل املبيدات بحوايل 3 مليون حالة من الت�ضمم احلاد  اأمكن  قدرت حالت الت�ضمم التي  •	

�ضنوياً اأم عن حالت الوفاة فقد و�ضلت اإىل220 األف حالة اإح�ضائية WHO عام 1990(. 
	•قدرت منظمة ال�ضحة العاملية ت�ضجيل حالة واحدة لكل 50 حالة ت�ضمم متوقع حدوثها.

	•تعر�ص العاملني يف قطاع الزراعة للمبيدات يف اأمريكا اللتينية ي�ضل اإىل13 �ضعف تعر�ص العاملني 
بالوليات املتحدة الأمريكية. 

	•حواىل18% من الأورام املوؤثرة على الأطفال فى الربازيل هى نتيجة تعر�ص الآباء ملبيدات الآفات. 
	•يزداد م�ضتوى املخاطر لدى الأطفال الذين يعمل اآبائهم واأمهاتهم فى قطاع الزراعة ويتعر�ضون 

للمبيدات ب�ضفة �ضبه دائمة.
	•الإقرتاب من النحافة بقدر الإمكان يقلل الإ�ضابة بال�ضرطان.

	•جتنب تناول امل�ضروبات التي حتتوى على �ضكر اأو الكحول يقلل من الإ�ضابة بال�ضرطان
	•الدهون املوجودة باجل�ضم تلعب دوراً حا�ضماً يف منو ال�ضرطان

	•ميكن منع اإ�ضابة 3 مليون �ضخ�ص بال�ضرطان �ضنوياً اإذا اأتبعت التو�ضيات الثلثة ال�ضابقة
الطماطم-الكرنب-القرنبيط-الفجل-الب�ضل- املخت�ضون:  بها  ين�ضح  التي  الأطعمة  �ضمن  •	

الأ�ضماك-املوالح-اجلرجري-ال�ضاى الأخ�ضر-عني اجلمل.
اللمفى  الورم   -)%12( الكبد  �ضرطان  املثانة)%15(-  �ضرطان  للذكور:  اإ�ضابة  الأكرث  ال�ضرطان  •	

)10%(- الليوكيميا)9%(- �ضرطان الرئة )6%(-�ضرطان القولون )5%(- �ضرطانات اأخرى )%43(.
الليوكيميا)%6(-   -)%7( اللمفى  الورم  الثدي)%36(-  �ضرطان  للإناث:  اإ�ضابة  الأكرث  ال�ضرطان  •	

�ضرطان املثانة )5%(- �ضرطان القولون )5%(- �ضرطان الكبد )4%(- �ضرطانات اأخرى )%37(.
اأن 48% من حالت  اأت�ضح  امل�ضجلة فى كو�ضتاريكا عام 1994  الت�ضمم باملبيدات  فى حتليل حلالت  •	
لتق�ضيم  وبالن�ضبة  اجللد.  طريق  عن   %21,4 الإ�ضتن�ضاق,  طريق  الفم,29%عن  طريق  عن  الت�ضمم 
حالت الت�ضمم وفقاً لطبيعة العمل اإت�ضح اأن 34% لأ�ضباب مهنية, 43% حتت ما ي�ضمى باحلوادث, 
19% عن طريق الإنتحار. كما اأن ن�ضبة حدوث الت�ضمم يف الرجال ت�ضل اإىل حواىل70% وفى الإناث 

.%30
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عا�سراً : بع�س امل�سطلحات الهامة
Aggressiveعدوانية

Invasionغزو
Apoptosisاملوت اخللوي املربمج

Radiographicالت�شدير االإ�شعاعي
Radio therapyالعالج االإ�شعاعي
Chemotherapyالعالج الكيميائي

Tumorورم
Neoplasmمن�شاأ

Proliferationتفرع- تكاثر
Malignantخبيث

Cancer�شرطان
Benignحميد
Invasiveغازي

Pre- cancerورم حمتمل ال�شرطنة
Atypiaخاليا غري منطية

Dysplasiaخاليا خمتلة التن�شج
Prognosisنتيجة العالج

Carcinoma�شرطان اخلاليا الطالئية
Sarcoma�شرطان يتبع الن�شيج ...

Lymphoma�شرطان يتبع اجلهاز الليمفاوي
Leukemia�شرطان يتبع خاليا الدم

Mastectomyا�شتئ�شال الثدي
Lymph nodesالعقد الليمفاوية

Diagnosisت�شخي�ص
Screeningتقيم

Hepatomegalyت�شخم فى الكبد
Seminomeورم منوى

Carcinogenesisعملية ال�شرطنة
Oncogenesisعملية ال�شرطنة

Chondracyteخلية مكونة للغ�شروف
Lipomeورم حميد خلاليا دهنية

Lymphedemaالنزيف
Surgeryجراحي

Metastasisغزو
Non-cancerousغري �شرطاين

Nauseaر�شح االأنف
Loss of appetiteفقد ال�شهية

Immune System depressionتدهور اجلهاز املناعي
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الف�سل العا�سر
قائمة امل�سطلحات

GLOSSARY
 A 

Absolute safety اأمان مطلق
Absorb اإمت�شا�ص
Acaricide مبيد اأكارو�شى
Acceptable daily intake تناول يومى مقبول
Accumulation تراكم
Acetylation عملية االأ�شتلة
Acetyle choline االأ�شيتيل كولني
Acidose زيادة احلمو�شة
Action potential فعل اجلهد
Action فعل
Activation تن�شيط
Activator protease من�شط اإنزمي الربوتيز
Activator من�شط
Active ion transport النقل الن�شط لالأيون
Acure poisoning ت�شمم حاد
Acute dermal toxicity �شميه حادة عن طريق اجللد
Acute inhalation toxicity �شميه حادة عن طريق اال�شتن�شاق
Acute oral toxicity �شميه حادة عن طريق الفم
Acute حاد
Additive effect تاأثري اإ�شافى
Adipose tissue ن�شيج دهنى
Aِdministration معاملة
Adrenal gland غدة االأدينال
Adrenalectomized نزع غده االأدرنيال
Adulteration غ�ص
Affinity توافق
Aflatoxin �شم يفرزه الفطر
Age عمر
Aging الهرم – الكهولة
Aliphatic األيفاتى
Allowance ح�شه – ن�شيب
Alteration تعديل – تبديل
Amalgamation اإندماج
Ambient water ماء حميط
American Cancer Society جمعية ال�شرطان االأمريكية
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American robin طائر اأبو احلناء االأمريكى
American sparrow ع�شفور دورى اأمريكى
Ames test اإختبار اإمي�ص
Amidase اإنزمي االأميد
Aminergic receptor م�شتقبل اأمينى
Anesthetic agent عوامل خمدره
Anesthetization تخدير
Anionic site جانب اأنيونى
Antagonism ت�شاد
Antagonistic effect تاأثري ت�شادى
Antarctic snow القطب املتجمد اجلنوبى
Anticholinergic م�شاد للفعل الكولينى
Anticholinesterase م�شاد الإنزمي الكولني اإ�شرتنر
Anticonvulsive م�شاد لالإرجتاف
Antitumorigenic م�شاد الإظهار االأورام
Apolar غري قطبى
Application معاملة
Appreciable risk خطر وا�شح
Apprehension خوف
Aquarium  حو�ص مائى
Aquatic  مائى
Aqueous phase مظهر مائى
Aromatic compound مركب عطرى
Artificial diet غذاء �شناعى
Asphyxiation عملية  اخلنق
Assay تقييم
Assessment تقدير
Ataxia عدم تن�شيق احلركات الع�شلية
Ataxic gail م�شى غري طبيعى
Atomization طريقة الرذاذ
Atomizer ب�شبورى
ATP ase اإنزمي اأدينو�شني ثالثى الفو�شفات
Atropinization معاملة باالتروبني
Autonomic system جهاز ذاتى
Autopsy ت�شريح اجلثة
Axon حمور ع�شبى

B 
Back cross خلط رجعى
Bald eagle ن�شر
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Beagle كلب �شيد
Behavior �شلوك
Benign tumor ورم حميد
Binding behavior �شلوك االإرتباط
Binding اإرتباط
Bioaccumulation تراكم حيوى
Bioassay تقييم حيوى
Biocide مبيد حيوى
Bioconcentration تركيز حيوى
Biogenic amine اأمني حيوى
Biological dilution تخفيف بيولوجى
Biomagnification ت�شخم حيوى
Biphasic ثنائى املظهر
Blanching اإبي�شا�ص
Botanical نباتى
Bottom feeders متغذيات القاع
Brain مخ
Brominated compound مركب يحتوى على الربوم
Brushing تنظيف
Bulfrog �شفدع اأمريكى كبري

C
Carbamylation كرمبه
Carcinogen اإحداث ال�شرطان
Carcinogenesis ماده حمدثة لل�شرطان
Carcinogenic ميل الإحداث تاأثري �شرطانى
Carcinogenicity اإحداث ال�شرطان
Carcinoma حاله ورم �شرطانى
Carnivores كائنات تتغذى على اللحم
Carp �شمك ال�شبوط
Catalyst عامل م�شاعد
Catharsis اإفراغ االأمعاء
Cell turnover حتول اخللية
Cement طبقة ال�شمنت
Central nerve cord حبل ع�شبى مركزى
Central nervous system  جهاز ع�شبى مركزى
Characteristic �شمه – خا�شية
Chemical mediator و�شط كيميائى
Chemical transmission نقل كيميائى
Chemosterilant  معقم كيميائى
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Chitin synthesis تخليق الكيتني
Cholinergic junction اإت�شال كولينى
Cholinergic system نظام كولينى
Chorerataxic phase الرق�ص غري املتنا�شق
Chromosomal aberration خلل كرومو�شومى
Chronic dosing جتريع مزمن
Chronic poisoning ت�شمم مزمن
Chronic مزمن
Cleavage of ester bond اإن�شقاق الرابطة اال�شرتية
Clonic phase االإ�شتلقاء على الظهر
Co-distillation تقطري م�شرتك
Cofactor عامل م�شاعد
Coho salmon �شمك ال�شلمون
Colorimetric تقدير لونى
Coma اإغماء
Compartment ق�شم
Competition مناف�شه
Concentration تركيز
Confidence limit حد الثقة
Congregate تتجمع
Conjugating agent عامل اإرتباط
Conjugation mechanism اآلية االإرتباط
Conjugation system نظام اإرتباط
Contact poison �شم مالم�ص
Contaminant ماده ملوثة
Contamination اإت�شاخ
Continine منتح متثيل رئي�شى للنيكوتني
Controversial خالفى
Convulsion اإرجتاف
Corrected mortality موت م�شحح
Correlation index دليل االإرتباط
Cotoxicity factor عامل ال�شمية امل�شرتكة
Cotoxicty coefficient معامل ال�شمية امل�شرتكة
Coulombic binding اإرتباط كولومبى
Cross-resistance مقاومة م�شرتكة
Cumulative effect تاأثري متجمع
Cumulative frequency curve منحنى تكرارى متجمع
Curarzation معاملة بالكريوير
Cuticle جليد
Cyanosis نق�ص اأك�شجني الدم
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D
Daily intake تناول يومى
Deacylation فقد االأ�شيل
Dead storage تخزين ميت
Dealkylation فقد االألكيل
Deamination فقد االأمني
Dearrangement ت�شوي�ص
Death موت
Decarbamylation فقد الكرمبه
Decarboxylation فقد الكربوك�شيل
Dechlorination فقد الكلور
Defecation اإرتداد
Degradation حتلل
Degree of synergism درجة التن�شيط
Degree of turnover درجة التحول
Dehydrochlorinase اإنزمي فقد الكلور
Dehydrochlorination فقد الكلور نتيجة التحلل املائى
Dehydrogenation فقد الهيدروجني
Delayed ataxia عدم ات�شاق الع�شالت املتاأخر
Delayed demyelination فقد ميلينى متاأخر
Delayed neurotoxicity �شمية ع�شبية متاأخرة 
Demethylation فقد امليثيل
Demyelination فقد امليلني
Denitration فقد النيرتات
Dependent joint action تاأثري م�شابه للفعل امل�شرتك
Dephosphorylation فقد الف�شفرة
Depolarization  عدم ا�شتقطاب
Deposit را�شب
Depressant خامد
Dermal gland غدة جليدية
Dermatitic اإلتهاب اجللد 
Desication جفاف
Desorption فقد االمت�شا�ص
Desulfuration فقد الكربيت
Detection ا�شتك�شاف
Detergent ماده نا�شرة
Detoxification فقد ال�شمية
Development toxicity �شمية على التطور
Diastole اإرتخاء
Diffusivity constsnt ثابت االإنت�شار
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Dilution تخفيف
Dipping غمر
Dissimilar joint action تاأثري م�شتقل للفعل امل�شرتك
Dissipation تبديد – اإختفاء
Distribution توزيع
Dizziness دوار
Domestic animal حيوان األيف
Dominance �شيادة
Dosage جرعة
Dose – response اجلرعة – االإ�شتجابة
Dose جرعة
Double bond رابطه زوجية
Drowiness دوار
Drowning غرق
Duodenum اإثنى ع�شر
Dust م�شحوق
Dynamic equilibrium اإتزان ديناميكى
Dynamic متحرك

E
Ecosystem نظام بيئى
Edema اإ�شت�شقاء الرئة
Efferent nerve fiber ليفة ع�شبية �شادره
Electrical insulation عزل كهربى
Electronegative �شالب لالإلكرتون
Electrophilic حمب لالإلكرتون
Elimination تخل�ص
Emetic effect تاأثري مقىء
Empirical method طريقة جتريبية
Empirical observation مالحظة جتريبية
End product منتج نهائى
Endocrine system جهاز الغدد ال�شماء
Endocrinology علم الغدد ال�شماء
Endocuticle جليد داخلى
Environment بيئة
Environmental toxicology علم ال�شمية البيئية
Enzymatic اإنزميى
EPA وكالة حماية البيئة االأمريكية
Epicuticle فوق اجلليد
Epidemiology علم الوبائيات
Epilepy �شرع
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Epoxidation االإيبوك�شده
Epoxy ring حلقة اإيبوك�شى
Equilibrium point نقطة االتزان
Equilibrium اإتزان
Esteratic site موقع ا�شرتاتى
Estrogenic activity ن�شاط اإ�شرتوجينى
Eutrophication ت�شبع غذائى
Evaporation بخر
Excised cuticle  جليد م�شتاأ�شل
Excitation اإثارة
Excretable compound مركب قابل لالإخراج
Excretion اإخراج
Exocuticle جليد خارجى
Expected mortality موت متوقع
Exposure period فرتة التعري�ص
Exposure تعري�ص
Extrapolation اإ�شتقراء
Extremely toxic فائقة ال�شمية
Extrinsic factor عامل خارجى

F
FAO هيئة االأغذية والزراعة
Fathead minnows �شمك اأوروبى �شغري
Feeding technique طريقة التغذية
Fetus جنني
Fibrillation تليف 
First –order kinetics تفاعل كيناتيكى من الدرجة االأوىل
Fitting تطابق
Flatness اأكرث اأفقية
Fluorescence detection اإظهار فلور�شينى
Fluorescence فلور�شينى
Food additive م�شاف للطعام
Food chain �شل�شلة غذائية
Food consumption اإ�شتهالك غذائى
Food web �شبكة غذائية
Fumigant ماده مدخنه
Fumigation تدخني
Fungicide  مبيد فطرى

G
GABA حم�ص جاما اأمينو بيوتريك
Gall bladder حو�شلة �شفراوية
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Ganglia عقد ع�شبية
Ganglion عقده ع�شبية
Garter snake حية اأمريكية
Gastric lavage غ�شيل معدة
Gene expression تعبري جينى
Gene جني )ماده وراثية(
Genetic وراثى
Genetic defect عيب جينى
Genetic divergence اإنحراف وراثى
Genetic impairment خلل جينى
Genotoxic agent عامل �شام للجني
Genotoxicity شمية وراثية�
Gentoxic carcinogen مادة م�شرطنة للجني
Giddy دوار
Ginger paralysis �شلل الزجنبيل
Glomerulus مكببة
Glutathion –S-transferase اإنزمي يعتمد على اجللوتاثيون
Glutathione-mediated metabolism متثيل بفعل اجللوتاثيون
Granulocyte خلية حمببة
Grebes طيور الغوا�ص

H
Hair sensilla �شعريه ح�شية
Half – life ن�شف فرتة احلياة
Hazard �شرر
Headache �شداع
Heartbeat �شربات القلب
Hemoprotein بروتني الدم
Hemorrhage نزيف
Hepatitis virus فريو�ص الكبد
Hepatoma ورم حميد بالكبد
Herbicide مبيد ع�شبى
Herbivores كائنات تتغذى على النبات
Heterogenous غري متجان�ص
Higher animal حيوان راقى
Higly toxic عالية ال�شمية
Histological ن�شيجي
Homogenous متجان�ص
Humidity رطوبة
Hydrogenation اإ�شافة الهيدروجني
Hydrolase  اإنزمي حتلل مائى
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Hydrolysis حتلل مائى
Hydrolytic dealkylation فقد االلكيل بالتحلل املاىل
Hydrophilic حمب للماء
Hydrophobic كاره للماء
Hydroxylation عملية الهيدروك�شلة
Hyper extension  متدد غري طبيعى
Hyperactivity فرط الن�شاط
Hyperglycemia اإرتفاع ال�شكر فى الدم
Hyperthyrodism فرط اإفراز الغدة الدرقية
Hypocalcemia نق�ص الكال�شيوم
Hypothyrodism اإنخفا�ص اإفراز الغدة الدرقية

I
Illumination ال�شوء
Immersion غمر
Immobilizing effect تاأثري حمدث لل�شلل
Immunity مناعة
Immunosuppressor مثبط للمناعة
Impermeable غري قابل للنفاذ
Impulse  تيار ع�شبى
In vitro خارج اجل�شم
In vivo داخل اجل�شم
Inbred strain �شالله طبيعية
Incidental عار�ص
Incoordination عدم التوافق
Independent joint action تاأثري م�شتقل للفعل امل�شرتك
Independent system نظام م�شتقل
Inducer مادة حمثة
Induction حث
Industrial toxicology علم ال�شمية ال�شناعية
Inhibition تثبيط
Initiator عامل بادىء
Injection حقن
Insecticide مبيد ح�شرى
Intake تناول
Intoxication ت�شمم
Intraarterial احلقن فى ال�شريان
Intraaural احلقن فى االأذن
Intracerebral احلقن فى املخ
Intracervical احلقن فى العنق
Intraduodenal احلقن فى االأمعاء الدقيقة
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Intramolecular خارج اجلزىء
Intramuscular احلقن فى الع�شالت
Intraperitnoneal احلقن فى وعاء البطن
Intratracheal احلقن فى الق�شبة الهوائية
Intravenous احلقن فى الوريد
Intrinsic factor عامل داخلى
Involuntary muscle ع�شله ال اإراديه
Irritability هياج
Isomerization متماثل

J
Jugular vein وريد وداجى

K
Knock down resistance (Kdr) مقاومة ال�شدمة ال�شارعة
Knockdown �شدمه �شارعه

L
Lacrimation تدميع
Lag  period فرتة تباطوؤ
Lake trout �شمك البحريات
Latent period فرتة خمول
Laxatives ملينات
LC50 الرتكيز الن�شفى القاتل
LD50 اجلرعة الن�شفية القاتلة
Least square method طريقة املربعات ال�شغرى
Leptokurtis frequency curve منحنى تكرارى مدبب
Leukemia �شرطان الدم
Leukocyte كرات دم بي�شاء
Licking لعق
Limiting factor عامل حمدد
Lipophilic حمب للدهون
Liposolubility قابل للذوبان فى الدهون
Liver carcinoma ورم خبيث بالكبد
Log-dose probit line خط لوغاريتم اجلرعة-االإحتمال
Lower extremities اأطراف خلفية
LT50 الزمن الن�شفى القاتل
Lymphocyte خلية ليمفاوية
Lymphomas اأورام ليمفاوية

M
Maintenance �شيانة – حفظ
Major gene جني �شائد
Malignancy  ورم خبيث
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Mallard طائر البط الربى
Mammalian ثدى
Management by Moderation اإدارة باالإعتدال
Management by Multiple attack اإدارة بالهجوم املتعدد
Management by Saturation اإدارة بالت�شبع
Management of resistance اإدارة املقاومة
Management اإدارة
Marker معلم
Mechanism اآلية
Mediator و�شيط
Membrance electric potential جهد كهربى للغ�شاء
Metabolic activity  ن�شاط متثيلى
Metabolic behavior �شلوك متثيلى
Metabolic inhibitor مثبط متثيلى
Metabolism متثيل
Metabolite ناجت متثيل
MFO اإنزمي االأوك�شيديز خمتلط الوظيفة
Micro applicator جهاز املعاملة الدقيق
Microcontaminant ملوث دقيق
Microorganism كائن حى دقيق
Micropipette ما�شة دقيقة
Microsomal enzyme اإنزمي ميكرو�شومى
Microsyringe حمقق دقيق
Miosis اإفراز املخاط
Mixed function oxidase اإنزمي االأوك�شيديز خمتلط الوظيفة
Mixture خملوط
MLD اجلرعة الو�شطية
Mode of action طريقة الفعل
Mode of entry طريقة الدخول
Moderately toxic متو�شطة ال�شمية
Moribund اإحت�شار
Mortality موت
Motionless �شاكنه
Motor  nerve ع�شب حركى
Movement حركة
Multiple متعدد
Multiresistance مقاومة متعددة
Muscarinic effect تاأثري م�شكرينى
Muscular fibrillation تليف ع�شلى
Muscular spasm تقل�ص ع�شلى
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Muscular twitching اإرتعا�ص ع�شلى
Muscular weakness �شعف الع�شالت
Mutagen عامل مطفر
Mutagenicity اإحداث الطفرات
Mutation طفرة
Myocardium ع�شلة القلب
Myolysis حتلل ع�شلى

N
Narcotic خمدر
Nasopharynx حاجز اأنفى
Natural food غذاء طبيعى
Natural mortality موت طبيعى
Nausea غثيان
Necrosis تقرح
Negative coefficient temperature معامل حرارى �شالب
Negative skewness اإلتواء �شالب
Negatively correlated resistance اإرتباط �شلبى للمقاومة
Nematocide مبيد نيماتودى
Nephron وحده كلوية
Nerve poison �شم ع�شبى
Nerve sheath غالف ع�شبى
Nervotoxicant �شم ع�شبى
Neuro active agent عامل ن�شط على االأع�شاب
Neuromuscular junction اإت�شال ع�شبى ع�شلى
Neurotoxic  esterase اإ�شرتيز �شام ع�شبى
Neurotoxic  protein  بروتني �شام ع�شبى
Neurotransmitter ناقل ع�شبى
Nicotinic effect تاأثري نيكوتينى
No observable effective level (NOEL) جرعة غري موؤثرة
No-effect level (NEL) م�شتوى ال يحدث تاأثري
Nonenzymatic ال اإنزميى
Nonsorptive غري قادر على االإمت�شا�ص
Nonsynthetic process عمليه غري تخليقية
Nonvital cell خليه غري حيوية
Normal curve منحنى معتدل
Normal frequency curve منحنى تكرارى معتدل
Nucleophilic agent عامل حمب للنواه

O
Observed mortality موت مالحظ
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Occupational مهنى
Occupational exposure تعر�ص مهنى
Ocular و�شع املاده فى العني
Ointment مرهم
Omnivores مرتممات
Oncogenic agent حمث لل�شرطان
Organ ع�شو
Osteomas �شرطان بالعظام
Oxidation اأك�شده
Oxidative degradation حتلل تاأك�شدى
Oxidative phosphorylation ف�شفرة تاأك�شدية

P
Paralysis �شلل
Partial dominance �شيادة غري كاملة
Partition coefficient معامل الف�شل
Partitioning properties خ�شائ�ص االإحتجاز
Parturation بعد املخا�ص
Pathological مر�شى
Penetration نفاذ
Peregrine falcon �شقر جوال
Peripheral nervous system جهاز ع�شبى طرفى
Permeability نفاذية
Permissible م�شموح به
Persistence ثبات
Pesticide مبيد اآفات
Phagocyte خاليا ملتهمه
Phagocytic اإبتالع
Pharmacodynamics ديناميكية العقاقري
Pharmacokinetic حركة �شيدالنية
Pharmacology of insecticides علم �شيدالنية املبيدات احل�شرية
Pharmacology علم العقاقري
Pheasant طائر احلجل
Phosphatase اإنزمي الفو�شفات
Phosphodiesterase اإنزمي الفو�شفات ثنائى االإ�شرتيز
Phosphorylation ف�شفرة
Photo �شوئى
Photodechlorination فقد الكلور بفعل ال�شوء
Photodecomposition حتلل �شوئى
Photolytic حتلل �شوئى
Photosensitizer مادة ح�شا�شة لل�شوء
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Physical poison  �شم طبيعى
Physiological adaptation تاأقلم ف�شيولوجى
Phytoplankton هائمات نباتية
Placenta م�شيمة
Placental barrier حاجز م�شيمى
Plasticizer ملني للبال�شتيك
Platykurtis frequency curve منحنى تكرارى مفلطح
Poison �شم
Polar قطبى
Polarity قطبية
Polarization ا�شتقطاب
Pollutant مادة ملوثة
Pollution تلوث
Polycondensation تكثيف متعدد
Polymerization بلمرة
Population density معدل التزاحم
Pore canal قناة ثقبية
Positive skewness اإلتواء موجب
Positive temperature coefficient معامل حرارى موجب
Post -adaptation ما بعد االأقلمة
Postganglionic axon حمور ما بعد العقده الع�شبية
Post-mortem بعد الوفاة
Postsynaptic ما بعد اال�شتباك الع�شبى
Post-treatment temperature حراره ما بعد املعاملة
Potentiation تقوية
Potentiometric تقدير درجة تركيز اأيون االإيدروجني
Potter tower برج بوتر
Practically nontoxic عمليًا غري �شامة
Pre adaptation ما قبل االأقلمة
Precipitation تر�شيب
Precision Dusting تعفري دقيق
Prediction تنبوء
Preganglionic axon حمور ما قبل العقده الع�شبية
Preliminary test اإختبار اأوىل
Presynaptic ما قبل اال�شتباك الع�شبى
Pre-treatment temperature حرارة ما قبل املعاملة
Primary target هدف اأوىل
Primates حيوانات رئي�شية
Procuticle جليد اأوىل
Prodromal phase حركات رفع البطن املتكرر
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Proliferation تفرع
Promotor assay تقيم املحفز
Promotor  حمفز
Pronghorn antelope بقر وح�شى
Properties خ�شائ�ص
Prostation اإنهيار ج�شدى
Prostration تعب
Proteolytic action  فعل هادم للربوتني
Proteolytic enzyme اإنزمي هادم للربوتني
Protoplasmic poison �شم بروتوبالزمى
Pseudo cholinesterase كولني اإ�شرتيز كاذب )البالزما(
Pseudoagonists م�شاد غري حقيقى
Pseudocholinesterase كولني اإ�شرتيز كاذب
Pulmonary carrinoma  ورم خبيث بالرئة

Q
Quantal response اإ�شتجابة كمية
Quantitative response اإ�شتجابة كمية

R
Radiometric تقدير اإ�شعاعى
Radiotracer technique طريقة تتبع االأثر االإ�شعاعى
Reaction تفاعل
Reactivation اإ�شتعادة الن�شاط
Rearrangement اإعادة ترتيب
Recalcification اإعادة التكل�ص
Recessive متنحى
Recombination اإعادة خلط
Recovery �شفاء
Rectal املعامله خالل امل�شتقيم
Rectified ت�شحيح
Red cell cholinesterase كولني اإ�شرتيز كرات الدم احلمراء
Redistribution اإعادة توزيع
Reduction اإختزال
Reductive dechlorination فقد الكلور باالإختزال
Reductive dehalogenation فقد الهالوجني االإختزاىل  
Refugia مالجىء – اأكمنة
Regression line خط اإنحدار
Regulator gene چني منظم
Relative potency كفاءة ن�شبية
Relatively harmless ن�شبيًا عدمية ال�شرر
Release اإنطالق
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Renal barrier حاجز كلوى
Reoxidation اإعادة االأك�شدة
Repetitive discharge تكرار ال�شحنات
Repetitive firing  تكرار االإطالق
Replicate مكرر
Reproduction toxicity �شمية على التكاثر
Reservoir خمزن
Residual film فيلم متبقى
Residue متبقى
Resistance مقاومة
Respiratory paralysis �شلل تنف�شى
Respiratory poison �شم تنف�شى
Response اإ�شتجابة
Resting potential جهد الراحة
Resting stage فرتة اخلمول
Restlessness عدم الهدوء
Reversible عك�شى
Reversion of resistance اإنعكا�ص املقاومة
Ring hydroxylation هيدروك�شلة احللقة
Risk خطر
Rotation theory نظرية الدوران
Rotation دورة
Rough – legged hawk �شقر
Route م�شار

S
Safe use اإ�شتخدام اآمن
Safety factor عامل االأمان
Safety اأمان
Salamanders �شفدعيات
Saline laxative ملح ملني
Saliva لعاب
Salivation �شيولة اللعاب
Sandwitch technique طريقة ال�شاندويت�ص
Saponification عملية ت�شنب
Scarping ك�شط
Scintillation ومي�ص
Sclerotization ت�شلب
Secretion اإفراز
Selection pressure �شغط اإنتخابى
Selectivity اإختيارية



- 349 - 349 

قائمة امل�ضطلحات

Semilipophilic ن�شف حمبه للدهون
Sensitive ح�شا�ص
Sensory receptor م�شتقبل ح�شى
Sex جن�ص
SGOT  اإنزمي كبدى
SGPT اإنزمي كبدى
Shell gland غدة الق�شرة
Side chain �شل�شله جانبية
Sٍimilar joint action تاأثري م�شابه للفعل امل�شرتك
Simple reflex arc قو�ص اإنعكا�ص ب�شيط
Size حجم
Skewness frequency curve منحنى تكرارى ذو اإلتواء
Slide – dip technique طريقة غمر ال�شطح
Slightly toxic �شعيفة ال�شمية
Slope ميل
Slugs بزاقات
Smooth endoplasmic reticulum �شبكة اإندوبالزمية ناعمة
Sodium pump م�شخه ال�شوديوم
Somatic system جهاز ج�شمى
Song thrushes طيور مغرده
Spinal cord حبل �شوكى
Split اإن�شطار
Spontaneous ذاتى
Spray tower  برج ر�ص
Spray ر�ص
Sprayed surface ر�ص ال�شطح
Stablization ثبات
Stage specificity تخ�ش�ص الطور
Stage طور
Static ثابت
Steepness اأكرث اإنحدارًا
Stimulant منبه
Stimulation تنبيه
Stock solution حملول اأ�شلى
Stomach poisn شم معدى�
Storage تخزين
Strain �شاللة
Subchronic حتت مزمن
Subcutaneous احلقن حتت اجللد
Substitution اإ�شتبدال
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Subtle effect تاأثري خبيث
Sucker كائن حى ما�ص
Supernatant را�شح
Supersensitive فرط احل�شا�شية
Survey ح�شر
Susceptible  strain �شالله ح�شا�شه
Suspected م�شتبه
Sweating اإفراز العرق
Swelling اإنتفاخ
Sympathoadernergic activity ن�شاط ذاتى لغدة االأدرينال
Symptom عر�ص
Symptomatology علم االأعرا�ص
Synapse مركز اإ�شتباك ع�شبى
Synaptic gab فجوه اال�شتباك الع�شبى
Synergism تن�شيط
Synergist ماده من�شطه
Synergistic ratio ن�شبة التن�شيط
Synoptic survey ح�شر اإجماىل
Synthesis تخليق
Synthetic process عملية تخليقية
Synthetic reaction تفاعل تخليقى
Sٍystole اإنقبا�ص

T
Tanning دبغ
Temperature of testing حرارة االإختبار
Temporary paralysis �شلل موؤقت
Teratogenic expression تعبري عن ت�شوه خلقى
Teratogenic ميل الإحداث ت�شوه خلقى
Teratogenicity ت�شوهات خلقية
Terrestrail اأر�شى
Thermal حرارى
Threshold value حد حرج
Thyroid gland غدة درقية
Tissue ن�شيج
Tolerance level حد االأمان
Tolerance اأمان – حتمل
Tonic ت�شلب االأطراف
Topical application معاملة قمية
Toxaphore جزء �شام
Toxicant ماده �شامة
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Toxicity index دليل ال�شمية
Toxicity �شمية
Toxicology علم ال�شمية 
Tranquilization حالة الهدوء
Translocation اإنتقال
Transport اإنتقال
Treatment معاملةـ
Tremor اإرتعا�ص
Tremulousness اإرجتافات اجل�شم الكلى واالأطراف
Trihedral form �شكل ثالثى الهيدرا
Trout �شمك ال�شلمون
True cholinesterase كولني اإ�شرتيز حقيقى
Tumorigenic ميل لتكوين الورم
Tumorigenicity تاأثري ورمى

U
UDPGA حم�ص اجللوكورنيك ثنائى الفو�شفات
Uncoupler غري قابل للتزاوج
Untreated check مقارنة
Urinary retention اإحتبا�ص بوىل
Urination اإفراز البول املفرط

V
Vaporization طريقة التبخري
Vegetarians اآكلى النبات
Veterinary Toxicology علم ال�شمية البيطرى
Vigor tolerance حتمل فائق
Violent tremor اإرتعا�ص عنيف
Viscera اأح�شاء
Vital حيوى
Volatilization تطاير
Voluntary muscle ع�شله اإرادية
Vomiting قىء
Vulnerable point نقطة �شعف

W
Washing غ�شيل
Wax �شمع
Weanling مفطومه )بعد الر�شاعه(
Weight وزن
Weighting points طريقة النقط املرجحة
WHO منظمة ال�شحة العاملية
Wildlife حياه بريه
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X
Xenobiotic مركب غريب

Y
Yellow perch شمك نهرى� 

Z
Zero tolerance احلد الآمن �ضفر
Zooplankton هائمات حيواين


