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  الخالصة
  

 تأثير التعرض تقييماستھدفت الدراسة الحالية  .سمية واطئة في اللبائنب عقود ويتميزمنذ  امذات استخديعد السايبرمثرين مبيد صناعي 
 ذكور الجرذان البالغة تاستخدام.  الكبد والعضالتوأنسجة للسايبرمثرين عبر الجلد على بعض المعايير الكيميائية الحياتية في مصل الدم

 ٤ولفترة الجرعة المميتة الوسطية لتحديد تأثير التعرض الجلدي  ١٠/١ تم اعتماد و  ساعة٢٤لتحديد الجرعة المميتة الوسطية خالل 
 لمالونـدايالديـھايـــداو حامض البوليكالكرياتنين واليوريا ووز اع معنوي في تركيز الكلوكو بينت النتائج إن ھناك ارتف.اسابيع

Malondialdelyde  إنزيم ناقلة أمين األسبارتاتفعالية و Aspartate aminotransferase  إنزيم ناقلة أمين األالنينوAlanine 
aminotransferase إنزيم فوسفاتيز القاعديةو Alkaline phosphatase  أنزيم نازعة ھيدروجين الالكتيتوLactate dehydrogenase   وإنزيم
الكلوتاثايون و و الكلوبيولين ن الكلي واأللبومينتركيز البروتي، مع انخفاض معنوي في Gamma Glutamyltransferase ناقلة كاماكلوتامايل

Glutathione تعرض ان  الحاليةادراستنمن  نستنتج . إلى انخفاض تركيز الكاليكوجين في نسيج الكبد والعضالتفي مصل الدم إضافة 
  . الكبد والعضالتوأنسجةي الدم حياتية فال المعايير الكيميائيةبعض تغييرات في قيم  للسايبرمثرين عن طريق الجلد قد احدث الجرذان
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Abstract 
 

Cypermethrin is synthetic pesticide that has been in use for more than a decade with low mammalian toxicity. This study 
was carried out to evaluate the effect of cypermethrin on some biochemical parameters in blood and both muscle and liver 
tissue. Adult male rats were used to determine the median lethal dose within 24 hours and been relied on them to take the 1/10 
of the median lethal dose to expose the skin of rats daily for periods of 4 weeks. The results showed that cypermethrin caused a 
significant increase in levels of glucose, creatinine,urea, uric acid and malondialdelyde and activities of aspartate amino 
transferase, alanine aminotransferase, alkaline phosphatase, lactate dehydrogenase and gamma glutamyl transferase in the 
serum. There were also reduced the levels of total protein, albumin, globulin and glutathione in the serum. Glycogen levels in 
both liver and muscle decreased significantly. It is concluded from the present study that daily skin exposure to cypermethrin 
induced alterations in some biochemical parameters in blood and tissues of liver and muscle in rats. 
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  المقدمة
  

ة الوعي بفائدتھا في استخدام المبيدات قد ازداد مع زيادإن 
 وقد والصحة العامة المواشي ،القضاء على حشرات الزراعة

 المبيدات الحشرية بشكل واسع في مجال الطب تاستخدم
البيطري للقضاء على الحشرات الطفيلية الضارة بالحيوانات وفي 

 في القضاء على الحشرات اًحظائر التربية فضال عن استخدامھ

ن الممكن تعرض اإلنسان إلى ھذه م ).١(الضارة بالنباتات 
 بيوت الزجاجيةالالسموم بصورة مباشرة عند رش المزارع، 

عند تحضير محاليل الرش وتغطيس الحيوانات أو بصورة غير و
وتم االتجاه نحو . )٢(مباشرة بواسطة الطعام الملوث بالسموم 

استخدام البايريثرويدات لكونھا مركبات واطئة السمية في 
لھا تأثيرات بيئية قليلة فتعد من أأمن المبيدات على الحيوانات و

ولھذا استخدمت للسيطرة ، )٣( االخرى البيئة مقارنة بالمبيدات
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األبقار ، األغنام، على الطفيليات الخارجية في الدواجن
 إلى استخدامھا في المستحضرات باإلضافة .والحيوانات األخرى

 أنھا تمثل حوالي ، حيث عاما٣٠اعية والمنزلية ألكثر من الزر
جميع أنحاء العالم في ق اسواالالمتوفرة في ٪ من المبيدات ٢٥

  البايرثرين مشتقة من مركبات طبيعيةالبايريثرويدات). ٤(
)pyrethrins (من زھور نبات األقحوان Tanacetum 

cinerariaefoliu )من أكثر مركبات   ويعتبر السايبرمثرين).٥
 وقد أشار). ٦( ً الصناعية استخداماالنوع الثاني للبايريثرويدات

المعايير  في يحدث تغيراتلسايبرمثرين ا إنحوث عدد من الب
 إن وجد الكيمياء الحياتية في مصل الحيوانات المتعرضة حيث

 أدىعملية تغطيس الماعز بأحواض حاوية على السايبرمثرين 
مين رتات وإنزيم ناقلة أإلى ارتفاع فعالية إنزيم ناقلة أمين األسبا

وان عملية حقن السايبرمثرين تحت ). ٧( في بالزما الدم األالنين
إنزيم فوسفاتيز  ارتفاع فعالية إلى أدى الجلد في الجرذان أدمة

 تعرض ذيل إنكما . )٨ (وإنزيم ناقلة أمين األالنين القاعدية
الجرذان للسايبرمثرين سبب حدوث تغيرات مرضية في خاليا 

كما ). ٩ (الخلل في المعاير الكيمائية الذي قد يفسر حدوث الكبد
 إلى زيادة تحلل ى للمبيدات أدجرذان التجاربان تعرض 
 انخفاض كذلك لوحظ). ١٠ (في الكبد والعضالتالكاليكوجين 

 عند حقن الجرذان تركيز البروتين الكلي واأللبومين والكلوبيولين
ية  القابللسايبرمثرينان لكما  .)١١( بالسايبرمثرين تحت الجلد
 ألتأكسدي من خالل انخفاض واإلجھادعلى توليد الجذور الحرة 

). ١٢( في تركيز الكلوتاثايون وارتفاع المالونـدايالديـھايـــد
عن طريق  السايبرمثرين تأثير مزيد من الضوء حول وإلعطاء

المعايير الكيميائية بعض على  الجلدي في الجرذان ضالتعر
  . ھذه الدراسةإجراءحياتية تم ال

  
  العمل وطرائق المواد

  
بيضاء المن ذكور الجرذان ) ٦٨( استخدم في ھذه الدراسة

 )٤- ٣( غم وأعمارھا) ٢٨٠-٢٣٠( تراوحت أوزانھا المختبرية
كلية الطب /بيت الحيوان  وتكاثرھا فيتھاأشھر وقد تم تربي

 وضعت داخل أقفاص انفرادية باألبعاد. جامعة الموصل/البيطري
 عزل الحيوانات قبل أسبوع من ، تم)سم١٣×سم١٣×سم٣٠(

ابتداء التجارب، وأخضعت الجرذان لظروف مختبريه من دورة 
ساعات ضوء، ) ١٠(ساعة ظالم، و) ١٤(ضوئية انقسمت على 

وزودت بالماء والعلف خالي من ) ٢±ْم ٢٢(وبدرجة حرارة 
 في واستخدمت الذي جھز من بيت الحيوانات في الكلية اإلضافات

  .شارة الخشب يتم تبديلھا بشكل يوميفرشة من نقفاص اال
 LD50 (Median) (٥٠ - الجم(تحديد الجرعة المميتة الوسطية 

Lethal Dose بدأت  :للسايبرمثرين في الجرذان عن طريق الجلد
للسايبرمثرين بعد تخدير الجرذ بحقن  هبتھيئة الجلد لتعريض

خذ في عضلة الف)  الھولنديةalfasan  شركةإنتاج(٪ ٢الزايالزين 
شحن ( استخدمت ماكينة حالقة كھربائية .)كغم/ ملغم ٥(وبجرعة 
 غير مزيته لحلق منطقة )الصينيةFayuanشركة  إنتاج كھربائي

التعرض والمحددة من منطقة خلف الرقبة والمحصورة بين لوحي 
بعد التنظيف الجيد تم عزل الجرذ في ). ٢ سم٢,٥(الكتف بمساحة 

للسايبرمثرين  وتعريضه ساعة ٤٨قفص بالستيكي انفرادي لمدة 
على المنطقة  Micropipette باستخدام الماصة الميكانيكية

المحلوقة الشعر وفرشھا بالحافة الجانبية الملساء لرأس الماصة 
 تحديد الجرعة المميتة الوسطيةوقد تم ). ١٣(البالستيكي 
 EC10%) السعودية DELTAإنتاج شركة  (للسايبرمثرين

 الجرعة وكانت )١٤( صعود والنزول الجلدباستخدام طريقة ال
كغم من وزن الجسم باالعتماد على / ملغم١٢٥٠األولية بمقدار
وكان مقدار الزيادة والنقصان في الجرعة بمقدار . تجارب أولية

كغم من وزن الجسم وبتكرار ھذه العملية مع / ملغم٢٥٠ثابت ھو 
بقاء (يجة التغيير في مقدار الجرعة لحين ظھور التغيير في النت

وبعد ظھور أول تغير تم تعريض ثالثة ) الحيوان أو ھالكه
الصعود (حيوانات بشكل منفرد مع مراعاة التغير في الجرعة 

وتم حساب ) ١٤(واعتمادا على الجدول الذي ذكره ) والنزول
  : اآلتي من خالل القانون ٥٠-الجم

LD 50 = xf + kd 
LD 50 :٥٠- الجم( الجرعة المميتة الوسطية(.  

Xf : التجربةآخر جرعة مستخدمة في.  
K : الجدوليةالقيمة.  
d :مقدار الزيادة والنقصان الثابت في التجربة.  

 من كغم/ ملغم٢٠٩,٦ استخدمت في ھذه الدراسة الجرعة
حيث   الجرعة المميتة الوسطية١٠/١وزن الجسم والتي تمثل 

  . من وزن الجسمكغم/ مل٢,٠٩٦ كمية الجرعة كانت
  

  جربةتصميم الت
ًإذ قسمت عشوائيا البالغة  من ذكور الجرذان ٦٠تم استخدام 

مجموعة  مثلت :األولىالمجموعة ؛  مجموعتين رئيسيتينإلى
 مثلت :المجموعة الثانية .)تعرضت للماء المقطر(السيطرة 

 تم تقسيم كل مجموعة باالعتماد .مجموعة المعاملة بالسايبرمثرين
 ٦(ثانوية يع خمسة مجامإلى  المعاملة فترةعلى 
  ). اسابيع٤،٣،٢،١،صفر (في االوقات؛ )مجموعة/جرذان
لماء المقطر أو السايبرمثرين بنسبة  الجرذان لتعريض تم
وبشكل  عن طريق الجلد  من الجرعة المميتة الوسطية١٠/١

  .بعد تھيئته بالطريقة المذكورة أنفا) مرة واحدة باليوم( يومي
  

  حياتيةال ئيةبارات الكيميا االختوإجراءجمع العينات الدموية 
 ساعة عن الجرذان من كافة المجاميع ١٢بعد رفع العلف لمدة 

سحب الدم من زاوية العين بواسطة أنبوبة يويتم وزن كل حيوان 
سمح للدم باالنسياب يثم ية بعد غرسھا في جيب محجر العين شعر

 لفترة لحين حصول تتركوإلى أنبوبة اختبار نظيفة وجافة 
تم فصل مصل الدم بواسطة النبذ بجھاز الطرد عدھا التجلط، ب

حفظ يدقيقة لكي ) ١٥(دقيقة ولمدة / دورة٣٥٠٠المركزي بسرعة 
لحين ) ْم٢٠-( اثيلين محكمة الغلق بدرجة في أنابيب من البولي

 تركيزتم قياس  .إجراء االختبارات الكيميائية الحياتية عليھا
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  إنزيم الالكتيتلية فعاالكلوكوز، حامض اليوريك، األلبومين،
التحليل فوسفاتيز القاعدية باستخدام عدة والديھايدروجنيز 

البروتين تركيز  وتقدير،  البريطانيةFortressمن شركة المصنعة 
فعالية  وأمينوترانزفيريس فعالية إنزيم االلنين والكرياتنين و،الكلي
 باستخدام عدة التحليل ،أمينوترانزفيريس  األسبارتيتإنزيم
أما تركيز اليوريا . الفرنسية) Biolabo(صنعة من قبل شركة الم

 BioMerieuxباستخدام عدة التحليل من إنتـاج شركة  تقديرهتم فقد 
تم حساب تركيز الكلوبيولين باالعتماد على المعادلة  .الفرنسية

 البروتين الكلي بحساب الفرق بين) ١٥(التي ذكرت من قبل 
 Ellman's reagent حلول المانم واستخدمت طريقة .واأللبومين

 Glutathioneلتقدير الكلوتاثايون ) ١٦( المتبعة من قبل الباحثين
 طريقة فأعتمدت Malondialdelyde أما المالونـدايالديـھايـــد

)١٧،١٨.(  
  
  قياس تركيز الكاليكوجين الكبد والعضالت وعينةجمع 

 بفصل  قتل الحيواناتتمبعد انتھاء فترة التجربة لكل مجموعة 
ع أجزاء من الكبد والعضالت الفخذية استقطالفقرات العنقية، ثم 

 العينات تحفظغم لكل منھا، ) ٢(من أماكن متماثلة وبواقع وزن 
لغرض قياس ) ْم٢٠- (في عبوات بالستيكية نظيفة وجافة بدرجة 

 في Glycogen تم تقدير تركيز الكاليكوجينو. تركيز الكاليكوجين
 باالعتماد على طريقة كاشف األنثرون نسيج الكبد والعضالت

)١٩.(  
  

  التحليل اإلحصائي
 Sigma(ًتم تحليل النتائج إحصائيا باسـتخدام برنامج حاسوبي 

stat,V3)(الخطأ القياسي ± حيث تم تقدير الوسط الحسابي ) ٢٠
)Jandel Scientific, 2004 .( وحـللت البيانات باستخدام تحليل

أمـا  One way analysis of variance التباين ذي االتجاه الواحد
البـيانات الخاصة بقياس تركيز الكاليكوجين الكبد والعضالت فقد 

 Two way analysisحللت باستخدام تحليل البيانات ذي االتجاھين
of variance وتم تحديد االختالفات الخاصة بين المجاميع ،

ختـالف وكـان اال) ٢١( )(Duncan᾿stestباستخدام اختبار دنكن 
  .P<0.05)(المـعنوي لالختبارات جميعھا عند مستوى احتمالية 

  
  النتائج

  
أظھرت نتائج الدراسة الحالية من خالل استخدام طريقة 
الصعود والنزول أن الجرعة المميتة الوسطية للسايبرمثرين في 

كانت  ساعة ٢٤الجرذان عن طريق التعرض الجلدي خالل 
  ).١(الجدول ) سمكغم من وزن الج/ ملغم٢٠٩٥,٢٥(
 
 
 
 
 

للسايبرمثرين عن LD 50الجرعة المميتة الوسطية ) ١(جدول 
  . ساعة٢٤خالل  طريق التعرض الجلدي

  

 النتيجة اساتيالق
  )OOOOXXOO (٨  عدد الجرذان

 ٢٥٠- ٢٢٠ مدى وزن الجسم بالغرام
 كغم /ملغم ٢٠٩٥.٢٥ الجرعة المميتة الوسطية

  كغم/ملغم٢٠٠٠ – ١٢٥٠ مدى الجرعة 
 كغم / ملغم٢٥٠ مقدار الزيادة أو النقصان

 كغم / ملغم١٢٥٠  جرعةأول 
 كغم /ملغم ٢٠٠٠ جرعةأخر 

  ساعات٣ – ١ مدى ظھور األعراض
O  =البقاء حية ،X  =الھالك  

  
إن تركيز الكلوكوز والكرياتنين واليوريا ) ٢(يبين الجدول 

ل في األسبوع األو وحامض البوليك قد ارتفع وبشكل معنوي
بالوقت والثاني والثالث وبلغ ذروته في األسبوع الرابع مقارنة 

في  أما تركيز البروتين الكلي فقد انخفض وبشكل معنوي. صفر
األسبوع األول واستمر باالنخفاض بشكل اكبر في االسابيع الثاني 

أما تركيز األلبومين . قت صفربالووالثالث والرابع عند مقارنتھا 
خفض بشكل معنوي في األسبوع الثاني، الثالث والكلوبيولين فقد ان
وقت الصفر وعند حساب نسبة األلبومين إلى الوالرابع مقارنة ب

الكلوبيولين أظھرت النتائج عدم وجود فرق معنوي بين جميع 
  .االوقات

 إنزيم ناقلة أمين ان فعالية) ٣( كما بينت نتائج الجدول
 م ناقلة كاماكلوتومايلإنزيم ناقلة أمين االلنين وإنزي واالسبارتيت

لم تختلف معنويا باألسبوع األول والثاني مقارنة مع الوقت صفر 
 أما.وقد أظھرت االرتفاع المعنوي في االسبوعين الثالث والرابع

 وإنزيم نازعة ھيدروجين القاعدي فوسفاتيزالإنزيم فعالية 
الالكتيت فقد أظھرت االرتفاع المعنوي فيھا في األسابيع الثاني 

  .)٣الجدول  (لثالث والرابع بالمقارنة مع الوقت صفروا
 الكلوتاثايون لم يتأثر في األسبوع ان تركيز) ٤(يوضح جدول 

 في األسبوع الثالث  المعنويضوبدأ باالنخفااألول والثاني 
 فقد تركيز المالوندايالديھايد أما .الوقت صفروالرابع مقارنة ب

ن المعرضة  في الجرذا المعنويع تركيزها ارتفلوحظ
الوقت مقارنة ب  الثاني والثالث والرابعاألسابيعفي للسايبرمثرين 

  .صفر
 تركيز الكاليكوجين في نسيج الكبد يتضح ان) ٥( الجدول من

 لم يتغير معنويأ بين مجاميع السيطرة األسبوع األول والثانيفي 
 حين فيأو جميع االوقات، أما في مجاميع المعاملة فقد لوحظ 

 األسابيع في ًانخفاضا للسايبرمثرين المعرضة جموعةالم أظھرت
 مقارنة وعند. صفر الوقت مع مقارنة المعاملة من األخيرة الثالثة
 المعنوي االنخفاض أن تبين السيطرة مجاميع مع المعاملة مجاميع

 في سواء األخيرة الثالثة األسابيع في كان الكاليكوجين تركيز في
  .العضالت في أم الكبد
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 الكلوكوز، تركيز على من الجرعة المميتة الوسطية ١٠/١  بنسبةعن طريق التعرض الجلدي السايبرمثرينب  المعاملةتأثير) ٢( جدول
  .ن في مصل الجرذا البوليك حامض، اليوريا، نسبة األلبومين إلى الكلوبيولين، الكرياتنينالكلوبيولين، االلبومين، البروتين الكلي،

  

المعايير الكيميائية   )أسبوع( فترة المعاملة
  ٤  ٣ ٢ ١ الوقت صفر لحياتيةا

  تركيز الكلوكوز
  ) مل١٠٠/ ملغم(

٣,٢٢٢±٨٠,٥٠  
a 

٣,٢٢٩±٩٢,٨٣٣  
b 

٢,٨٨٧±١١٤,٠٠ 
c 

١,٨٩٢±١٢١,٣٣٣ 
c,b 

١,٨٦٩±١٢٦,١٦٧  
d 

تركيز البروتين الكلي 
  ) مل١٠٠/غم(

٠,١٣٤±٨,٠٥٠  
a 

٠,٣٢١±٧,٢,٧  
b 

٠,١٩٦±٦,٢٥٠  
c 

٠,٢٨٩±٥,٩٦٨ 
c 

٠,١٨٢±٥,٧٣٣  
c 

 األلبومينتركيز 
  ) مل١٠٠/غم(

٠,٢٦٨±٤,٧١٧  
a 

٠,١٨٣±٤,١٠٠ 
a,b 

٠,٢٢٣±٣,٨٥٠  
b 

٠,٢٦٥±٣,٧١٧  
b 

٠,٢٧٢±٣,٦٣٣  
b 

  تركيز الكلوبيولين
  )مل١٠٠/غم(

٠,١٥٢±٣,٣٣٣ 
a 

٠,١٤٠±٣,١٠٧ 
a 

٠,١٠٦±٢,٤٠٠  
b 

٠,٠٩٩±٢,٢٥٢ 
b 

٠,١٣٢±٢,١٠٠  
b 

نسبة األلبومين إلى 
 الكلوبيولين

٠,٠٨٧±١,٣٣٥  
a 

٠,٠١٤±١,٣٢٠  
a 

٠,١٣٥±١,٦٢٩  
a 

٠,١٤٣±١,٦٦٧  
a 

٠,٢٤٠±١,٧٩٩  
a 

  تركيز الكرياتنين
  )مل١٠٠/ملغم(

٠,٠٣٦±٠,٤٦٨  
a 

٠,٠٢٦±٠,٥٥٣ 
b 

٠,٠١٢±٠,٦١٢  
b,c 

٠,٠١٥±٠,٦٨٢  
c 

٠,٠٤٠±٠,٧٦٧  
d 

  تركيز اليوريا
  )مل١٠٠/ملغم(

٢,٢٦٦±٤٤,٠٠  
a 

٢,٨١٣±٥٣,٦٦٧  
b 

٢,٠٣٥±٥٤,٥٣٣  
b,c 

٢,١١٢±٦١,٦٥٠  
c,d 

٣,٠٢٧±٦٦,٨٣٣  
d 

   البوليكحامضتركيز 
  )مل١٠٠/ملغم (

٠,١٢٥±١,٤١٧ 
a 

٠,٢٢٥±٢,٤٦٧  
b 

٠,١٥٤±٣,٥٣٣  
c 

٠,١٤٠±٣,٩٨٣  
d,c 

٠,١٤٨±٤,٢٠٠  
d 

 تعني وجود فرق معنوي عند مستوى احتمالية  الواحدالحروف المختلفة ضمن الصف، الخطأ القياسي± لقيم معبر عنھا بالمعدل ا
)P<0.05( ،الجرذان عدد )مجموعة كل في) ٦.  
  

  اإلنزيمات فيفعالية على من الجرعة المميتة الوسطية ١٠/١بنسبة عن طريق التعرض الجلدي  السايبرمثرينب  المعاملةتأثير) ٣( جدول
  . الجرذانمصل

  

  ٤  ٣ ٢ ١ الوقت صفر المعايير الكيميائية الحياتية  )أسبوع( فترة المعاملة

   ناقلة أمين االسبارتيتفعالية
  )لتر/ وليةوحدة د(

٣,٩٣٦  
±٨٥,١٦٧ 

a 

٣,٥١  
±٨٧,١٦٧ 

a 

٤,٦٥٢  
±١٠١,٦٦٧ 

a,b  

٦,٦٥٠  
±١٠٧,٨٣٣ 

b 

٨,٠٤٣  
±١١٨,١٦٧ 

b  
   ناقلة أمين االلنينفعالية

  )لتر/ وحدة دولية(
٥,٦٦١  

±٣٣,٣٣٣ 
a 

٣,٢٦٦  
±٣٩,٠٠٠ 

a 

٥,٣٢٩  
±٤٥,٠٠٠ 

a,b  

٤,٣٠١  
±٥١,١٦٧ 

b  

٢,٨٣٣  
±٥٥,١٦٧ 

b  
  فوسفاتيز القاعديةفعالية 

  )لتر/ وحدة دولية(
٤,٠٨٣  

±٠,٩٤٢ 
a  

٥,٩٣٣  
±٠,٨٤٢ 

a 

١٠,٩٨٣  
±١,٨٨٤ 

b 

١٦,٤١٧  
±١,٧٩١  

c 

١٩,٢٠٠  
±١,٠٢٤ 

c 
 نازعة ھيدروجين فعالية

  الالكتيت
  )لتر/ وحدة دولية(

٧٤,٦٦٧  
±٤,٠٤٧ 

a 

١١٠,١٦٧  
±١٠,١٧٣ 

b,a 

١٣٤,٣٣٣  
±٧,٠٥٥ 

b 

٢٥٠,٣٣٣  
±١٥,٣٧٢ 

c 

٢٩٠,٣٣٣  
±١٩,٠٥٠ 

d 

  تومايل ناقلة كاماكلوفعالية
  )لتر/ وحدة دولية(

١,٤٠٠  
±٠,٤٤٣ 

a  

٢,٤٥٠  
±٠,٣٥٠ 

a,b  

٢,٨٠٠  
±٠,٤٤٣ 

a,b  

٣,٨٨٣  
±٠,٦٧١ 

b,c  

٤,٩٣٣  
±٠,٨٩٧ 

c 
تعني وجود فرق معنوي عند مستوى احتمالية الواحد الحروف المختلفة ضمن الصف ، الخطأ القياسي± لقيم معبر عنھا بالمعدل ا
)P<0.05( ،الجرذان عدد )ةمجموع كل في) ٦.  
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 الكلوتاثايونتركيز  على من الجرعة المميتة الوسطية ١٠/١بنسبة عن طريق التعرض الجلدي  السايبرمثرينب  المعاملةتأثير) ٤( جدول
  .في مصل الجرذانالمالوندايالديھايد و
  

  ٤  ٣ ٢ ١ الوقت صفر المعايير الكيميائية الحياتية  )أسبوع( فترة المعاملة
   الكلوتاثايونتركيز

  )لتر/كرومولماي(
٠,٢٨٠±٣,٨٩٠  

a 
٠,٢٣٦±٣,٥٨٨  

a 
٠,١١٢±٣,٢٣٣  

a,b 
٠,٢٣١±٢,٨٢٢  

b 
٠,٢٣٧±٢,٥٢٢  

c,b 
   المالوندايالديھايدتركيز

  )لتر/مايكرومول(
٠,٠٣٥±٠,٣٩٧  

a 
٠,٠٣٦±٠,٤٢٢  

a,b 
٠,٠٢٨±٠,٥٣٠  

b 
٠,٠٥٥±٠,٦١٢  

c,b 
٠,٠٣٦±٠,٦٨٣  

c 
تعني وجود فرق معنوي عند مستوى احتمالية الواحد لفة ضمن الصف الحروف المخت، الخطأ القياسي± لقيم معبر عنھا بالمعدل ا
)P<0.05( ،الجرذان عدد )مجموعة كل في) ٦.  

  
تركيز الكاليكوجين  على  من الجرعة المميتة الوسطية١٠/١بنسبة عن طريق التعرض الجلدي  السايبرمثرينب  المعاملةتأثير) ٥( جدول

  .في كبد وعضالت الجرذان
  

  )غم ١٠٠/ غم  (الكاليكوجين في األعضاء تركيز
 )أسبوع(الوقت بعد المعاملة 

  
  المعامالت            العينات

 الوقت صفر 
٤ ٣ ٢  ١ 

  ٠,٣٧٦±٦,٦١٧ مجموعة السيطرة
A a 

٠,٤٦٦±٦,٤٦٣  
A a 

٠,٤٤٩±٦,٤١٧  
A a 

٠,٧٦٦±٦,٢٨٣  
A a 

٠,٤٦٤±٦,٥٥٠  
A a 

 الكبد
 ٠,٥٣٠±٦,٦٨٣ مجموعة المعاملة

A a 
٠,٢٤٧±٦,٥٣٣ 

A a 
٠,٣٨٠±٥,٩٣٣ 

A a,b 
٠,٣٢٣±٥,٢٦٧ 

B c  
٠,٤٨٦±٥,٠٦٧ 

B c 

  ٠,١٨٦±٣,٥٠٠ مجموعة السيطرة
A a 

٠,١١٩±٣,٥١٧  
A a 

٠,١٨٥±٣,٧١٠  
A a 

٠,١٩٣±٣,٦٦٧  
A a 

٠,٢٠٦±٣,٧٣٣  
A a العضالت 

 ٠,١٧١±٣,٦٦٧ مجموعة المعاملة
A a 

٠,٢٦٨±٣,١٣٣ 
A a,b 

٠,٢٣٧±٢,٩٠٠ 
B b 

٠,٠٨٤±٢,٠٣٣ 
B c 

٠,١٨٩±١,٨٦٧ 
B c 

 تعني وجود فرق معنوي عند مستوى احتمالية العمودالمختلفة ضمن الكبيرة الحروف ، الخطأ القياسي± لقيم معبر عنھا بالمعدل ا
)P<0.05( ، المختلفة ضمن الصف تعني وجود فرق معنوي عند مستوى احتمالية الصغيرة الحروف)P<0.05( ،الجرذان عدد )كل في) ٦ 

  .مجموعة
  

  المناقشة
  

الدراسة الحالية ان الجرذان المعرضة أظھرت نتائج 
من الجرعة المميتة ١٠/١ وبنسبة عن طريق الجلدللسايبرمثرين 

 مصل الدمفي تركيز الكلوكوز  ارتفاع في إلى أدت قد الوسطية
 ارتفاع في تركيز إلى أشارت سابقة دراسة  معوجاءت ھذه متفقة

) ٩ (يبرمثرينجلدھا للسا الكلوكوز في الجرذان بسبب تعرض
 واإلجھاد البايريثرويدات تحدث الكرب إنالسبب إلى  زىيعوقد 

 )٢٢(للجسم مسببة زيادة معدل تحول الكاليكوجين إلى كلوكوز
الكاليكوجين في  الحاصل في تركيزنخفاض اال يفسر  قدوھذا
 نخفاضكما وجد ان ھناك ا،  في الدراسة الحاليةوالعضالت الكبد

 أشيروقد  .الكلوبيولينواأللبومين و الكلية البروتينات في تركيز
مع العلف المعطاة لجرذان التجربة السايبرمثرين  خلط إن إلى

 السايبرمثرين يسبب إنوفسر على تركيز البروتينات سبب خفض 
 التعرض إنكما  .)٢٣( للبروتيناتتصنيع الكبد آلية في خلل 

  إلىًمؤديا  أو القصور الكلويالكلويللمبيدات يسبب الفشل 
اضطراب و الكلىنتيجة لتلف  لوظائف الكلىالفقدان السريع 

 مما يسبب احتباسا ،خروج البروتين مع البولوعملية ترشيح الدم 
 والتي تخرج عادة نينوالكرياتي كاليورياللفضالت النيتروجينية 

  والكرياتنين ارتفاع تركيز اليورياأيضامما يعلل  عن طريق الكلى
 تجريع الجرذان إن في دراسة سابقة أشيروقد في الدراسة الحالية 
  إلى زيادة كال من اليوريا والكرياتنينأدىبالسايبرمثرين قد 

ى كما أن ارتفاع تركيز الكرياتنين يعطي داللة واضحة عل). ٢٤(
  الجسم في األنسجة الحاوية على الكرياتنين وھي عضالتتحطم

تركيز اليوريا في زيادة ال جاءتوقد  ).٢٢(وعضلة القلب والكلى 
في الدراسة الحالية انخفاض البروتينات ووالكرياتنين والكلوكوز 
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 تم فيھا تعريض جلد  في دراسة سابقةإليةمع ما أشير متفقة 
 وبجرعة  يوم٩٠ لمدة  ساعة٤٨الجرذان للسايبرمثرين كل 

 فعالية ارتفاع وقد جاء .)٢٥(  من الجرعة المميتة الوسطية١/٢٠
في الدراسة  اإلنزيمين ناقلة أمين األسبارتات وناقلة أمين االلنين

 اإلنزيمين  ھذين األنسجة الحاوية علىتحطمدليل على كالحالية 
في  وقد لوحظ االرتفاع المعنوي ، الدمىا إلى مجرمونضوحھ

 ناقلة أمين األسبارتات وناقلة أمين االلنين اإلنزيمينھذين فعالية 
 أدىكذلك ) ٢٦(  بالسايبرمثرينالمجرعة عبر الفمفي الفئران 

قن الجرذان بالسايبرمثرين داخل جدار الخلب إلى زيادة فعالية ح
 بعد يومين ناقلة أمين األسبارتات وناقلة أمين االلنين اإلنزيمين
اما الزيادة في فعالية انزيم الفوسفاتيز القاعدية  ).٢٧( من الحقن

 إن  سابقة اشارت دراسةفي الدراسة الحالية فقد جاءت متفقة مع
ارتفاع فعالية للجرذان أدى إلى عبر الفم تجريع السايبرمثرين 

 اإلنزيمينلزيادة فعالية   مساندةوجاءت أنزيم الفوسفاتيز القاعدي
مما يدل ان ة أمين االلنين ناقلة أمين األسبارتات وناقل

 نتائج الدراسة أظھرت ).٢٨( للكبد األذىالسايبرمثرين يسبب 
وقد  المصل نازعة ھيدروجين الالكتيت في فعاليةارتفاع  الحالية
لسايبرمثرين با  في الفئران المجرعة مطابقة لما اجريجاءت

زيادة فعالية أنزيم نازعة ھيدروجين الالكتيت التجريع  حيث سبب
لسايبرمثرين  اأن إلى  السببعزي العضلة والكلية وقد ي نسيجفي

 للطاقة مما يدفع إلى تحوير مسار ة الكبيروالحاجةيسبب اإلجھاد 
 تحويل لالتفاعل الھوائي إلى الالھوائي مسببة زيادة معد

إنزيم ناقلة فعالية  زيادان ). ٢٩( البايروفيت إلى الكتيت
 الدراسة ه ھذبيع االخيرة من االساالذي لوحظ في كاماكلوتامايل
 في جدار خاليا الكبد وخاصة أساسية بصورة والذي يتواجد

 اذى حدوث سببب تفسر قد زيادتهفان ) ٣٠(قنوات الصفراء 
إلى  قناة الصفراء رونضوح اإلنزيم من خاليا الكبد وخاليا جدا

في دراسة  لوحظقد و. السايبرمثرين المعاملة ب بسببمجرى الدم
ق الفم عدم  عن طريإعطاء الجرذان السايبرمثرينعند سابقة 

السايبرمثرين يوثر  إن على فسرو اإلنزيم حصول تغيير في فعالية
 لكن قنوات ،على األنسجة اللينة والرخوة مثل أنسجة الكبد

 حصول تغيير في فعالية مما يعلل عدم الصفراء ال تتأثر بالسمية
ر في معايير اإلجھاد  الدراسة الحالية تغييأوضحت. )١١(األنزيم 

 الكلوتاثايونألتأكسدي فقد لوحظ االنخفاض المعنوي في تركيز 
 في أجريت  سابقةدراسة وأثبتت المالوندايالديھايدوارتفاع تركيز 

 إن إعطاء السايبرمثرين عبر الفم أدى إلى انخفاض الجرذان
تركيز في  تركيز الكلوتاثايون وارتفاع معنوي  فيمعنوي

 نفس الدراسة ان  كما أظھرتيھايد في الكبد والكلىالمالوندايالد
لسايبرمثرين أدى إلى انخفاض معنوي تعريض جلد الجرذان ل

 تركيز المالوندايالديھايد  فيبتركيز الكلوتاثايون وارتفاع معنوي
في تركيز   الحاصلرتفاعاال أيضاواتفقت  ).٣١ (في كريات الدم
التي تاثايون مع الدراسة الكلوتركيز  وانخفاض المالوندايالديھايد

يوميا للسايبرمثرين ھا جلد اجريت في الجرذان والتي تم تعريض
 المالوندايالديھايد ھو الناتج النھائي لعملية ويعتبر أيام ١٠لمدة 

 من قبل التي استھدفتأكسدة الدھون الموجودة في جدار الخاليا 

 ج نتائونستنتج من .)٣٢(  التي ولدھا السايبرمثرينالجذور الحرة
 لسايبرمثرينلالدراسة ان التعرض المتكرر وبجرعة عالية 

  . في مصل الدم الحياتيةةيؤثر على المعايير الكيميائي للجرذان
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