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الخالصة
ك ان الھ دف م ن ھ ذه الدراس ة ھ و الك شف ع ن الت أثيرات ال سمية للمبي د الف سفوري
العضوي ال دايكلورفوس  .%55ف ي طي ور الحم ام البري ة وقي اس ق يم ن شاط خمي رة الك ولين
أس تراز ف ي م صل ال دم ،بالزم ا ال دم ،ال دماغ ،الكب د ،وع ضلة ال صدر بإس تخدام الطريق ة
الكھرومتري ة المح ورة .ك ان أعل ى ن شاط للخمي رة ف ي م صل ال دم )  1.03تغي ر ف ي الدال ه
الحام ضية 30/دقيق ة( وأق ل ن شاط ف ي ن سيج الكب د ) 0.04تغي ر ف ي الدال ه الحام ضية30/
دقيق ة( ،ك ان لل دايكلورفوس المبي د الف سفوري الع ضوي ت أثيراً مثبط ا ً لن شاط خمي رة الك ولين
أستراز في مصل الدم و بالزم ا ال دم وان سجة طي ور الحم ام الب ري المعامل ة بال دايكلورفوس
بجرعتين  10و  20ملغم /كغ م م ن وزن الج سم ع ن طري ق الف م حي ث ك ان أكب ر تثب يط ف ي
الج رعتين ھ و ف ي بالزم ا ال دم  .% 95 – % 88وكان ت الجرع ة المميت ة الوس طية
للدايكلورفوس في الحمام  21.4ملغ م/كغ م م ن وزن الج سم ع ن طري ق الف م .قل ل األت روبين
 20ملغم /كغم المحقون تحت الجلد بشكل معنوي من سمية ال دايكلورفوس م ن خ الل خف ض
نسبة ظھور عالمات التسمم ونسبة الم وت إل ى  % 33م ع ت أخير ف ي زم ن الم وت .وك ذلك
أدى الع الج )ب ـاألتروبين بجرع ة  20ملغ م /كغ م م ع ديازيب ام بجرع ة  5ملغ م /كغ م( ف ي
الحمام المعامل بالدايكلورفوس إلى تقليل نسبة ظھ ور عالم ات الت سمم وش دة الت سمم وب شكل
معنوي مع عدم حدوث الموت.
EFFECT OF DICHLORVOS ON CHOLINESTERASE ACTIVITY IN
)PIGEONS (ROCKDOV
A. S. ALIAS
College of Veterinary Medicine, University of Mosul, Mosul, Iraq
ABSTRACT
The aim of this study was to examine the toxicity of organophosphorus
insecticide Dichlorvos in wild pigeons (Rockdov), and measuring cholinesterase
(ChE) activity in the serum, plasma, brain, liver and Pectoralis muscle using a
modified electrometric method.The maximum activity of ChE was in the serum
(1.03 ∆pH/30 min) and the minimum ChE activity in liver (0.04 ∆pH / 30 min) as
well as inhibition effect of Dichlorvos on ChE activities in serum, plasma, brain,
liver and Pectoralis muscle. Whereas the maximum inhibition appear in plasma
88-95% in the pigeons that treated by (10-20 mg /kg B.W) of Dichlorvos. The oral
median lethal dose (LD50) of Dichlorvos in pigeons is 21.4 mg/kg B.W. Atropine
at 20 mg / kg S.C lead to decrees in toxicity signs in the pigeons that treated by 20
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mg /kg B.W of Dichlorvos orally, decrease of death 33 % and delay time of
death. Where as pigeons treated by atropine at 20 mg / kg and diazepam 5mg/kg
subcutaneously was effective in reducing toxicity signs and 100 % protected the
birds that treated by Dichlorvos from death.

المقدمة
تعد مبيدات الحشرات الفسفورية العضوية )(Organophosphorus insecticides
م ن المبي دات واس عة االس تعمال ف ي الط ب البيط ري والزراع ة وال صحة العام ة لل سيطرة
والقضاء على العديد من الحشرات المضرة بالحيوانات والنباتات ) .(2 ,1وحين تمتص ھ ذه
المبيدات من قبل جسم الحيوان فإنـھا تثبط نشاط خمي رة الك ولين اس ترازCholinesterase
وب ذلك تق ل فعاليتھ ا التحليلي ة الطبيعي ة لألس يتل ك ولين  Acetylcholineمؤدي ة ب ذلك إل ى
تراكم ه بم ستويات عالي ة ف ي ن ـھايات األع صاب وم ن ث م ظھ ور عالم ات الت سمم الخاص ة
ب التحفيز المف رط للجھ از الع صبي الك وليني الفع ل .Cholinergic nervous system
تشمل عالمات التسمم مظاھر سمية م سكرينية  Muscarinicونيكوتيني ة  Nicotinicوتل ك
المرتبطة بالجھاز العصبي المركزي ).(5 ,4 ,3 ,1
ويع د قي اس خمي رة الك ولين اس تراز ف ي دم االن سان والطي ور والحيوان ات األخ رى
وسيلة مھمة وسھلة لتشخيص وتقييم حاالت الت سمم بالمبي دات الف سفورية الع ضوية ومبي دات
الكارباميت ) (2 ,1وخاصة ف ي الطي ور البري ة حي ث تعتب ر م صدراً م ن الم صادر المعتم دة
لمراقبة البيئة وتلوثھا ) .(7,6وتساعد في التأك د م ن ح االت الت سمم وبخاص ة ف ي المراح ل
األول ى م ن الت سمم والت ي تك ون فيھ ا عالم ات الت سمم غي ر واض حة ) .(8ويمك ن ع َد ن سبة
االنخف اض  % ٣٠-% ٢٥ف ي ن شاط خمي رة الك ولين اس تراز ف ي البالزم ا أو كري ات ال دم
الحمر دليال على حدوث التعرض إلحدى مثبطات الكولين اس تراز) .(9 ,1ويع د األت روبين
 atropineالدرياق األساسي في ع الج الحيوان ات الم سممة بالمبي دات الف سفورية الع ضوية،
حيث تسيطر على العالمات الم سكرينية فق ط ) (1ويع د إس تخدام األت روبين م ع ال ديازيبام ذا
فائ دة اف ضل لل سيطرة عل ى الت سمم بالمبي دات الف سفورية الع ضوية حي ث ي سيطر األت روبين
على العالمات المسكرينية والديازيبام له حماية للجھاز العصبي ،ومركز الت نفس م ن التثب يط
كذلك السيطرة على األختالجات العصبية ).(10
ومن المبي دات الف سفورية الع ضوية الت ي ت م اس تخدامھا ال دايكلورفوس Dichlorvos
الذي يستعمل بشكل واسع في القضاء على الحشرات المسببة والناقلة لألمراض ف ي اإلن سان
والحيوان والنبات على حد سواء وعل ى نط اق واس ع ف ي بيئتن ا ) .(11ويمت از ال داكلورفوس
بسمية عالية و يمتص بسرعة عن طريق الجل د م سبب الت سمم وذل ك ع ن طريق ة ألي ة تثب يط
خمي رة الك ولين أس تراز ب صوره غي ر عكوس ية ) (12م سببا ً ذل ك ظھ ور عالم ات الت سمم
الم سكرينية والنيكوتيني ة والخاص ة بالجھ از الع صبي المرك زي م سبب ف ي النھاي ة الم وت
) ،(12جرعته المميتة في الدجاج ع ن طري ق الف م  14.8ملغ م /كغ م ) ،(13وال دايكلورفوس
عالي السمية في الطيور حيث تبلغ الجرعة المميتة  12-17ملغم /كغم ).(15 ,14

المواد وطرائق العمل
استخدمت ف ي ھ ذه التجرب ة طي ور الحم ام (Culumba livia gaddi) Rockdove
) (16م ن ك ال الجن سين وتراوح ت أوزانھ ا ب ين ) 400–300غ م( الت ي ت م اص طيادھا م ن
مدينة الموصل وتم وضعھا في أقفاص م ساحتھا  70 ×60 × 80س م .ت م أخ ذ ثماني ة طي ور
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بشكل عشوائي لغرض الحصول على القيم الطبيعية لنشاط خميرة الكولين أس تراز بإس تخدام
الطريقة الكھرومترية ). (17
ولتحديد الجرعة المميتة الوسطية )الجم  ( 50-للدايكلورفوس  % 55عن طريق الفم
ف ي طي ور الحم ام ت م إس تخدام طريق ة ال صعود والن زول )(Up–and–Down method
) .(19وباالعتماد على تجارب أولية ف ي الطي ور كان ت أول جرع ة أعطي ت )14ملغ م/كغ م
من وزن الجسم،عبر الفم( بمق دار الزي ادة أو النق صان بالجرع ة ف ي الطي ور ) 4ملغ م /كغ م
من وزن الجسم(.
ولقياس نشاط خميرة االستيل الك ولين اس تراز ف ي بالزم ا دم وال دماغ والكب د وع ضلة
ال صدر ف ي الطي ور البري ة المعامل ة بال دايكلورفوس .أس تخدم ف ي ھ ذه التجرب ة  18حمام ه
وقسمت عشوائيا على ثالث مجموعات متساوية العدد ،وجرعت المجموع ةاألولى ب المحلول
الملح ي الف سلجي  ) Physiological saline solutionمعم ل محالي ل ال زرق الوري دي،
الموص ل ،الع راق( .ع ن طري ق الف م بمحقن ة التجري ع  gavage needleك ذلك جرع ت
المجموع ة الثاني ة والثالث ة بج رعتين مختلفت ين م ن ال دايكلورفوس ) 10و 20ملغ م/كغ م م ن
وزن الجسم( على التوالي بالدايكلورفوس واستخدم الماء المقطر لتحضير التراكيز المطلوب ة
من الدايكلورفوس وك ان حج م الجرع ة المعط اة )5م ل  /كغ م م ن وزن الج سم( وت م اختي ار
الجرع استناداً إلى تجارب أولية في ھذه الطيور ،وبعد إعطاء الج رع مباش رة تم ت مراقب ة
الطيور وتسجيل عالم ات الت سمم الت ي ق د تظھ ر عليھ ا ) ،( 21 ,20 ,19وبع د س اعتين م ن
زمن إعطاء الجرع تم ذبح الطيور وجمعت عينات مصل الدم  ،بالزما الدم  ،الدماغ  ،الكب د
و ع ضلة ال صدر وت م قي اس ن شاط الخمي رة الك ولين اس تراز فيھ ا بالطريق ة الكھرومتري ة
ً
سابقا ،ثم تم حساب النسبة المئوية للتثبيط كما يأتي:
المذكورة
النسبة المئوية للتثبيط نشاط الخميرة الكولين استراز:
نشاط الخميرة في السيطرة )بدون الدايكلورفوس( ـ نشاط الخميرة مع الدايكلورفوس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × ١٠٠
نشاط الخميرة في السيطرة
تأثير إعطاء كبريتات األتروبين و )األتروبين و الديازيبام ( في الطيور بع د إح داث الت سمم
بال دايكلورفوس :أس تخدم ف ي ھ ذه التجرب ة كبريت ات األت روبين ) % 1ال شركة الم صرية
للكيمياوي ات واألدوي ة ،ج .م .ع ،(.وديازيب ام ) % 0.5ش ركة األدوي ة العربي ة ،األردن(.
يعتبر األتروبين والديازيبام كعالج للتسمم بالمبيدات الفسفورية العضوية ) (23 ,22ل ذلك ت م
تقسيم الطيور المستخدمة إلى ثالثة مجاميع تكونت كل مجموع ة م ن س تة طي ور ،ت م إعط اء
جرعة )20ملغم/كغم( قريبة من الجرعة المميتة الوسطية )الجم – (50من الدايكلورفوس ث م
عن د ظھ ور عالم ات الت سمم ت م حق ن طي ور مجموع ة ال سيطرة ب المحلول الملح ي الف سلجي
تحت الجلد ب ثالث جرع ات أم ا ف ي المجموع ة الثاني ة فعن د ظھ ور عالم ات الت سمم ت م حق ن
ة
أالتروبين بجرع
ور ب
الطي
) 20ملغم  /كغم من وزن الجسم تحت الجلد( وإلى حد اإلشباع وكانت ثالث جرعات كافي ة
لح صول األش باع و ف ي المجموع ة الثالث ة عن د ظھ ور عالم ات الت سمم ت م حق ن الطي ور
بأالتروبين بجرعة ) 20ملغم  /كغم و 5ملغم/كغم من الديازيبام من وزن الجسم تحت الجل د(
فقد تم حقن األتروبين على ثالث مرات إلى حد اإلش باع أم ا ال ديازيبام ت م حقن ه لم رة واح دة
مباشرًة بعد ظھور عالمات الت سمم واس تمرت المراقب ة لم دة )س اعتين( .وج دير بال ذكر ب أن
كافة الطيور ظھرت فيھا عالمات التسمم الحاد خ الل  5-1دق ائق م ن تجري ع ال دايكلورفوس
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وبع د االنتھ اء م ن حق ن حيوان ات المج اميع الثالث ة تم ت مراقب ة الطي ور وت دوين عالم ات
الت سمم الظ اھرة عل ى الطي ور ك ل  15دقيق ة ولم دة س اعتين م ن زم ن إعط اء الج رع ) 25
 .(,24وتم قياس إجمالي شدة التسمم في كل مجموعة باعطاء مراتب لن سبة ظھ ور عالم ات
التسمم )سيالن اللع اب ،التقي ؤ  ،تك رار التغ وط ،ال رنح ،انت صاب ال ريش ،ص عوبة الت نفس،
الرجف ة ،ع دم الراح ة ،الن شاط المف رط ،االكتئ اب ،ت ضيق البؤب ؤ ،ال شلل والھ الك( ض من
المجموعة الواحدة وكما يأتي:
 .% 100-76 =4 ، % 75-51 =3 ،% 50-26 =2 ،% 25-1 =1ويمث ل المجم وع
الكلي لھذه المراتب لعالم ات الت سمم الم ذكورة أع اله أجم الي ش دة الت سمم ض من المجموع ة
العالجية الواحدة .
ً
تم تحليل النتائج إحصائيا بأستخدام اختبار تحليل التباين ) (Analysis of varianceث م أخ ضعت
النتائج إلى اختبار الفرق المعن وي األدن ى ).(27) (Least significant difference test
وفي حالة كونھ ا مجم وعتين ت م تحلي ل النت ائج باختب ار ) (28) (Student`s - t- testف ي
ح ين حلل ت النت ائج غي ر المعلمي ة  Non parametricباس تخدام اختب ار ف شر Fisher`s
. (29) exact Probability testوك ان م ستوى االخ تالف المعن وي لجمي ع االختب ارات
عند مستوى معنوية أقل من . ( P < 0.05 ) ٠.٠٥
النتائــج
قياس نشاط خميرة الكولين استراز في م صل ال دم و بالزم ا ال دم وال دماغ والكب د وع ضلة
الصدر :يبين الشكل ) (1معدل النشاط لخميرة الكولين استراز في مصل ال دم ،0.06±1.03
بالزم ا ال دم  ،0.07±1.01ال دماغ  ،0.03± 0.43الكب د  0.01±0.075وع ضلة ال صدر
 0.06± 0.04لثمانية طيور من الحم ام البري ة غي ر المعام ل الم ستخدمة ف ي التجرب ة وعل ى
أساس الحجم ال داخل ف ي التفاع ل  0.2م ل .وس جل أعل ى ن شاط للخمي رة )التغي ر ف ي البأھ ا
 30/دقيقة ( في مصل الدم ثم بالزم ا ال دم وبع دھا ف ي ال دماغ والكب د ث م ع ضلة ال صدر ف ي
طيور الحمام البري.
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شكل  :1معدل القيم الطبيعية )  ( ΔpHلنشاط خميرة الكولين أستراز في بالزما الدم
ومصل الدم والدماغ والكبد والعضلة في طيور الحمام البري.
تراوحت الجم ـ  50للداكلوروفوس في الطيور بين  14إلى  26ملغ م/كغ م ع ن طري ق
الفم )الجدول . (١وكانت عالمات التسمم للطيور ھي س يالن اللع اب ،تك رار التغ وط ،ال رنح
،انت صاب ال ريش ،ص عوبة الت نفس ،الرجف ة ،ع دم الراح ة ،ت ضيق البؤب ؤ ،الن شاط المف رط،
االكتئاب ،الشلل والھالك والتي ظھرت في غضون  5 -1دقيقة من إعطاء الجرع.
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جدول رقم  :١تعيين الجرعة المميتة الوسطية للداكلوروفوس وسميته في الحمام
القياسات

النتائج

الجرعة المميتة الوسطية ) ملغم  /كغم وزن الجسم (عن
طريق الفم

21.4

عدد الطيور

7

مدى الجرعة) ملغم  /كغم وزن الجسم (عن طريق الفم

26-14

الھالكات بعد  24ساعة

ΟΟΟXXΟX

مدى وقت ظھور عالمات التسمم ) دقيقة (

5- 1

عالمات التسمم خالل  2ساعة بعد إعطاء الجرعة

س يالن اللع اب والتق يء
وال رنح وانت صاب ال ريش
وتك رار التغ وط وص عوبة
التنفس والرجفة وع دم الراح ة
ون شاط مف رط واالكتئ اب
وت ضيق البؤب ؤ وال شلل
والھالك.

 Οبقاء الطائر حيا ً بعد 24ساعة من إعطاء الجرعة .
 Xموت الطائر بعد 24ساعة من إعطاء الجرعة.

قياس نشاط خميرة االستيل الكولين استراز في م صل ال دم ،بالزم ا دم ،ال دماغ ،الكب د
و عضلة الصدر في الطيور الحمام البرية المعاملة بالدايكلورفوس:
أدى إعط اء جرع ة ال دايكلورفوس ع ن طري ق الف م ف ي الطي ور البري ة إل ى ظھ ور
عالمات التسمم الخاصة بتثب يط ن شاط خمي رة الك ولين اس تراز ،إذ أظھ رت الطي ور المعامل ة
)خالل ساعتين( بالجرعتين الواطئة والعالية زيادة سيالن اللعاب ،والتقي ؤ ،وتك رار التغ وط،
وال رنح ،و انت صاب ال ريش ،وص عوبة الت نفس ،والرجف ة ف ي عم وم الج سم ،وع دم الراح ة،
والنشاط المفرط ،واالكتئاب ،وتضيق البؤبؤ والشلل والھ الك )الج دول .(٢وتراوح ت ن سبة
ظھور ھذه األعراض المحدثة بالدايكلورفوس في الطي ور البري ة ب ين  % 100 - 17وعن د
قي اس ن شاط خمي رة الك ولين اس تراز ف ي م صل ال دم ،بالزم ا ال دم واألن سجة ف ي الطي ور
المتسمة بالدايكلورفوس بعد ساعتين م ن إعط اء الج رعتين ) 20 – 10ملغ م /كغ م( ل وحظ
انخف اض معن وي واعتم اداً عل ى الجرع ة ف ي ن شاط الخمي رة ف ي م صل ال دم % 95 - 86
وبالزم ا دم الحم ام % 95 - 88عل ى الت والي وف ي دم اغ % 84 - 75عل ى الت والي وكان ت
نسبة التثبيط في كبد الحمام % 38 - 0على التوالي وف ي ع ضلة ال صدر  % 20 - 20عل ى
التوالي )الجدول .(٣
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الرجفة
%

عدم
الراحة
%

النشاط
المفرط
%

االكتئا
ب%

تضي
ق
البؤب
ؤ%

الشلل
%

الھالك
%

83
100

50
17

66
17

33
83

66
100

88
100

0
*66
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الجدول رقم  : ٣تثبيط نشاط خميرة الكولين استراز في الطيور الحمام البرية بواسطة الدايكلورفوس.
الدايكلورفوس
معدل التغير في البأھا  30 /دقيقة  ±الخطأ القياسي
) ملغم/كغم (
الكبد
الدماغ
بالزما الدم
مصل الدم
عن طريق الفم
0.006 ± 0.08
0.013± 0.44
0.024± 1.00
0.027± 0.98
السيطرة )صفر(
الحمام
0.011 ± 0.08
*0.012 ± 0.11
*0.007± 0.12
*0.008± 0.14
10
**0.005 ± 0.05* 0.010 ± 0.07** 0.013± 0.05** 0.017 ±0.05
20
القيم تمثل المعدل  ±الخطأ القياسي ،لستة طيور.
*القيم تختلف معنويا ً عن مجموعة السيطرة عند مستوى احتمال اقل من. 0.05
**القيم تختلف معنويا ً عن المجموعة الثانية عند مستوى احتمال اقل من.0.05

العضلة
0.007 ± 0.05
*0.011 ± 0.04
0.005 ± 0.04
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جدول رقم  :٢سمية الدايكلورفوس في الطيور البرية.
الرنح انتصاب صعوبة
تكرار
سيالن التقيؤ
جرعة
الدايكلورفوس اللعاب
الريش التنفس
%
التغوط
%
نوع
%
%
%
%
)ملغم/كغم(
الطائر
من وزن
الجسم عن
طريق الفم
100
66
66
66
17
17
10
الحمام
100
80
66
83
66
*100
20
* يختلف معنويا ً عن المجموعة ذات الجرعة األقل  ) ،أ ( أقل من .0.05
عدد الطيور في كل مجموعة ستة.
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ت أثير إعط اء أال ت روبين أو)األت روبين و ال ديازيبام( ف ي الطي ور بع د إح داث الت سمم
بالدايكلورفوس:
أدى تجري ع طي ور الحم ام بجرع ة ) 20ملغ م /كغ م م ن مبي د ال دايكلورفوس( ف ي
مجموعة السيطرة المكونة من  6طيور إلى ظھور عالمات الت سمم س يالن اللع اب ،والتقي ؤ،
وتكرار التغوط ،والرنح ،و انتصاب الريش ،وصعوبة التنفس ،والرجف ة ف ي عم وم الج سم،
وعدم الراحة ،والنشاط المفرط ،واالكتئاب ،وتضيق البؤبؤ والشلل والھالك كم ا ھ و موض ح
ف ي ج دول ) (٥وكان ت ن سبة الم وت  % 66أم ا ف ي المجموع ة الثاني ة المعامل ة بجرع ة
ال دايكلورفوس بجرع ة  20ملغ م/كغ م والت ي ت م عالجھ ا بع د ب دء ظھ ور عالم ات الت سمم
مباش رتا ً بم ادة األت روبين بجرع ة  20ملغ م /كغ م )تح ت الجل د( وب ثالث جرع ات إل ى ح د
اإلشباع فقد سبب ظھور جميع عالمات التسمم في الربع الساعة األولى وبعد مرور س اعتين
اختفت كل عالم ات الم سكرينية م ن س يالن اللع اب وتك رار التغ وط وال رنح ونف وش ال ريش
ص عوبة الت نفس )ج دول (٥وكان ت ن سبة الم وت  .% 33والمجموع ة الثالث ة المعامل ة
بال دايكلورفوس بجرع ة  20ملغ م/كغ م والت ي ت م عالجھ ا بع د ب دء ظھ ور عالم ات الت سمم
س يالن اللع اب  ،تك رار التغ وط ،نف وش ال ريش  ،الرجف ة و ص عوبة الت نفس مباش رتا ً بم ادة
األتروبين بجرعة  20ملغم /كغم )تحت الجلد( وبثالث جرعات إلى حد اإلشباع وبال ديازيبام
بجرعة  5ملغم /كغم جرعة واحدة بعد ظھور عالمات الت سمم مباش رًة فق د س بب إختف اء ك ل
عالمات التسمم بعد مرور  60دقيقة من المعاملة وع دم ح دوث الم وت .م ع ظھ ور الخم ول
والتسدير بنسبة  % 100وارتخاء العضالت بنسبة  % 66خ الل  90دقيق ة األول ى ث م ع ادة
الطيور إلى الوضع الطبيعي بعد مرور ساعتين من العالج.
مما تقدم يالحظ أن الع الج بم ادتي )األت روبين و ال ديازيبام ( أدى إل ى حماي ة الطي ور
المعامل ة بال دايكلورفوس م ن الم وت مقارن ة م ع مجم وعتي ال سيطرة والمجموع ة المعامل ة
بكبريتات األتروبين لوحدھا وكما موضح في جدول ).(٤
جدول ) :(٤تأثير كبريتات االتروبين في وقت الھالك في طيور الحمام المعاملة
بالدايكلورفوس.
وقت الھالك/
طريقة
الجرعة
العالج
نوع الطائر
اإلعطاء
) ملغم /كغم (
دقيقة
0.6 ± 5
عبر الفم
20
الدايكلوروفوس
10.5 ± 16
تحت الجلد
20
كبريتات االتروبين
الحمام
**لم يحدث
ديازيبام+كبريتات
تحت الجلد
20 + 5
ھالك
األتروبين
القيم تمثل المعدل  ±الخطأ القياسي
*حدوث التغير المعنوي مع المجموعة المعاملة بالدايكلورفوس ومجموعة المعاملة بكبريتات
األتروبين عند مستوى معنوية اقل من 0.05
**حدوث التغير المعنوي مع المجموعة المعاملة بالدايكلورفوس ومجموعة المعاملة
بكبريتات األتروبين  +ديازيبام عند مستوى معنوية اقل من 0.05
عدد الطيور في كل مجموعة ستة .
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المناقشة
يحدث الدايكلورفوس التسمم في الطيور بواسطة تثب يط خمي رة الك ولين أس تراز ب شكل
غير عكوسي مؤديا ً إلى تجم ع الناق ل الع صبي األس تيل ك ولين ف ي النھاي ات الع صبية وال ذي
ب دوره يحف ز وب شدة الجھ از الع صبي نظي ر ال ودي )(19 ,1 ,12وعالم ات الت سمم ھ ذه
المالحظة في الطيور الحمام المعاملة بمبي دات الح شرات الف سفورية الع ضوية اش تملت عل ى
)س يالن اللع اب ،تك رار التغ وط ،ال رنح ،انت صاب ال ريش ،ص عوبة الت نفس ،الرجف ة ،ع دم
الراحة ،ت ضيق البؤب ؤ ،الن شاط المف رط ،االكتئ اب ،ال شلل( الت ي تنتھ ي ب الموت نتيج ة ل شلل
مركز التنفس في الدماغ التي تؤكد فعالي ة مبي د الح شرات الف سفوري الع ضوي عل ى الجھ از
الع صبي بتثبيطھ ا لخمي رة الك ولين أس تراز م ؤدي إل ى الخل ل واالض طراب ف ي الوض يفة
الفسلجية لھذا العضوا المھم ) (29تؤكد ھذه النت ائج وت ضيف ال ى الدراس ات ال سابقة إمكاني ة
إستخدام مثل ھذه القياسات لتحديد نسبة حدوث عالمات التسمم ومن ثم معرف ة إجم الي حال ة
التسمم ).(5 ,30
تم قياس نشاط خميرة الكولين أستراز في مصل دم الطيور الغير معرضة فظھر قيم ة
نشاط خميرة الكولين أستراز مشابه لقيم نشاط خميرة الكولين أستراز ف ي بالزم ا ال دم وھ و
يؤك د إمكاني ة قي اس ن شاط خمي رة الك ولين أس تراز ف ي م صل ال دم ) (31وكان ت الجرع ة
المميتة الوسطية للطيور المعاملة بالداكلوروفوس ھي  21.4ملغم/كغم وھ ي أعل ى مم ا وج د
في دراسات سابقة  (14) Sherman and Rossوقد يكون السبب ھو تلوث البيئة ف ي دول
اوربا.
ك ان الھ دف م ن إعط اء طي ور الحم ام ج رعتين مختلفت ين ) 20–10ملغ م /كغ م( م ن
الدايكلوروفوس ھو الكشف عن إمكانية إستعمال الطريقة الكھرومتري ة المح ورة ف ي الك شف
عن التثبيط الحاصل في خميرة الكولين أستراز في مصل الدم ،بالزما الدم ،الدماغ ،الع ضلة
ال صدر والكب د ليعط ي وس يلة جي دة للك شف ع ن التع رض للمبي دات الف سفورية الع ضوية
ولمعرف ة المن اطق الملوث ة بالمبي دات الف سفورية الع ضوية وھ و يط ابق الب احثين ) .(32وق د
أدى حقن كبريتات األتروبين بجرعة ) 20ملغم /كغ م م ن وزن الج سم تح ت الجل د( مباش رة
بعد ظھور عالمات الت سمم ،التقلي ل م ن س مية ال دايكلورفوس وإختف اء العالم ات الم سكرينية
س يالن اللع اب والتق يء والتغ وط وص عوبة الت نفس نف وش ال ريش وت ضيق البؤب ؤ ف ي ك ل
الطيور بين  120 -60دقيقة من التجريع مع ظھ ور عالم ات النيكوتيني ة ب شكل أوض ح مث ل
الرجف ة وال شلل وع دم الراح ة وال رنح يؤك د م اھو متوق ع م ن ت أثير األت روبين الك ابح للفع ل
المسكريني ).(1
أدى حق ن )األت روبين  20ملغ م /كغ م م ع ال ديازيبام  5ملغ م/كغ م تح ت الجل د ( إل ى
السيطرة على العالمات المسكرينية ،النيكوتينية والخاصة بالجھاز العصبي المركزي وكذلك
س بب الت سدير و إرتخ اء الع ضالت ) (23 ,5 ,19حي ث اوق ف الھالك ات وقل ل ن سبة ظھ ور
العالمات التسمم الم سكرينية و النيكوتيني ة ) الرجف ة ،الح زم ،اإلختالج ات الع صبي(بن سبة
 %100ف ي الدقيق ة  .60وق د س بب ال ديازيبام الت سدير وإرتخ اء الع ضالت ع ن طريق ه ألي ة
عمل الديازيبام كمسدر و مضاد لألختالج عبر زيادة الفعالية التثبيطي ة للناق ل الع صبي الكاب ا
.(33 , 1) GABA
أظھرت ھذه الدراسة قدرة األتروبين والديازيبام على حماية الطي ور المعرض ة لمبي د
ال دايكلورفوس م ن الم وت وس يطرتھا عل ى العالم ات الم سكرينية والنيكوتيني ة والخاص ة
بالجھاز العصبي المركزي.
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