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ABSTRACT 
    The genotoxic effects of two wildy used rodenticides in Iraq (Zinc phosphide and 
Brodifacoum) were studied in wildtype and Balb\c mice,by using mitotic index(MI) and 
chromosomal aberration (CA). 
   The results showed that both rodenticides inhibited the mitotic index of germs cells in 
both types of mice, but wildtype mice were more sensitive then  Balb\c mice.In addition 
both rodenticides were able increase the frequency of chromosomal aberrations. 
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على مؤشر األنقسام والتغیرات  )یفاكومدفوسفید الخارصین وبرو (تأثیر مبیدي القوارض 
  .Mus musculusالكروموسومیة للخالیا الجنسیة في الفئران المختبریة والحقلیة 

 
   الخالصة

التي تستخدم ) فوسفید الخارصین والبرودیفاكوم(السمیة للمبیدي القوارض  –درست التأثیرات الوراثیة 
 Mus musculus والحقلGيبشكل واسGع فGي مكافحGة القGوارض فGي العGراق علGى طGرازي الفGآر المختبGري 

أن  بأعتماد فحص مؤشر األنقسام الخلGوي والتغیGرات الكروموسGومیة للخالیGا الجنسGیة ، لقGد أظھGرت النتGائج
المبیدین أحدثا تثبیطاً عالیاً في األنقسام الخلوي للخالیا الجنسیة ولكال النGوعین مGن الفئGران ، وكانGت الفئGران 

ن ، كما أظھرا قابلیGة عالیGة فGي أسGتحثاث زیGادة فGي الحقلیة أكثر حساسیة من الفئران المختبریة ولكال المبیدی
  . تكرار التغیرات الكروموسومیة

 
                                                                     المقدمة

 Rodenticidsیة ألغراض المكافحGة الحقلیGة كمبیGدات القGوارض ئلكثیر من المركبات الكیمیاوتستخدم ا     
بالمخGGاطر ألحGGداثھا أضGGرارا متنوعGGة علGGى  ةمحفوفGG و التGGي یشGGار ألیھGGا بأنھGGا شGGدیدة السGGمیة لخالیGGا اللبGGائن

والطیGGور والحیوانGGات الداجنGGة األخGGرى  مثGGل السGGنجاب والقطGGط والكGGالب الحیGGة غیGGر المسGGتھدفةمخلوقGGات ال
 تحGGGدث خلGGGالً  التGGGي تلGGGك حسGGGب نGGGوع و كمیGGGة الجرعGGGة و مGGGدة التعGGGرض و أھGGGم ھGGGذه األضGGGرار و ]1،2[
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جمیع علماً بأن ، ) DNAـالحامض النووي للخلیة ال(أي الضرر على مستوى المادة الوراثیة  اً الكروموسومی
 ].3[مبیدات القوارض سامة عندما تؤكل أو تؤخذ مع األكل 

النیتروجینیGة بتكوینھا مشGابھات  للقواعGد  DNAـأن معظم المبیدات التي منع من استخدامھا تؤثر على ال     
ممGا تسGبب تغیGرات جینیGة و بالتGالي ) Insert(بطریقGة الحشGر  DNAمما یؤدي الى دخولھا فGي تركیGب الGـ 

ت أنجGزو  .] 4[تظھر في الصفات الوراثیة التي تجعل الكائن الحي حامGل لصGفة مقاومGة لھGذا المبیGد او ذلGك
میائیGGة و معرفGة مGدى قGGدرتھا علGى اسGGتحثاث العدیGد مGن البحGGوث و الدراسGات الختبGار تGGاثیر ھGذه المGواد الكی

و جمیGع ھGذه  Long & Short –term assaysالطفرات من خالل انظمة اختباریة طویلة و قصGیرة االمGد 
Gى الGواد علGـاالنظمة تعتمد على مالحظة او كشف التغیرات التي تحدثھا تلك الم DNA  نGة مGائل مختلفGبوس

تابعة تحولھا االیضي و متابعة انتشارھا في سوائل الجسم و انسجة ئن الحي الى المادة و ماخالل تعریض الك
لقGGGد وجGGGد تGGGأثیر تثبیطGGGي لمؤشGGGر أنقسGGGام وزیGGGادة التغیGGGرات  .]DNA ]5 ـثGGGم تفاعلھGGGا مGGGع الGGG, اعضGGGائھ 

، كما لGوحظ زیGادة معGدل ] Bone marrow]6الكروموسومیة لمبیدي فوسفید الخارصین لخالیا نقي العظم 
  ] .7[نطف لتلك المبیدات في الفئران المختبریة والحقلیة التشوھات في رؤوس ال

فقGد تضGمن البحGث الحGالي ، و الھمیة تعیین ھذه التاثیرات و لقلة الدراسات المتعلقة بھGذا الجانGب فGي القطGر 
بكمیGات  سGتخدمتالتGي البرودیفGاكوم دراسة تGاثیر نGوعین مGن مبیGدات القGوارض و ھمGا فوسGفید الخارصGین و

و ذلGك بدراسGة موشGر االنقسGام و التغیGرات الكروموسGومیة للمجGامیع الحیوانیGة  الحقGول الزراعیGةكبیرة في 
   ).فوسفید الخارصین و البرودیفاكوم(بعد تعریضھا للمبیدین ، لجنسیة ا الخالیافي  )المختبریة و الحقلیة (
 

   المواد وطرائق العمل
  الفئران المختبریة

مGن مختبGرات مركGز  Balb/cضGرب  Mus musculusنGوع مGن  المختبریGةتم الحصول على الفئGران 
وجGرى  ،غGم  25اسبوعا و بمعدل وزن كGان یسGاوي  8-12بعمر في الكاظمیة الطبیة  كلیةال/البحوث الطبیة 
و اعطیGت المGاء و العلیقGة  ،سم ذات غطاء مشبك حدیGدي ) 12x13x30(ئنیة في اقفاص لدا تربیتھا مختبریا

منGاطق غیGر متعرضGة  هالحیوانات الحقلیة بوساطة مصائد مشبكة حدیدیGة مGن عGدجمعت  حین في. المتكاملة
) النجGGف ،  بابGGل ،بغGGداد(ھGGذه المنGGاطق المحافظGGات  شGGملت و للمكافحGGة الحقلیGGة بGGاي مGGن مبیGGدات القGGوارض

فGأراً ذكریGاً مGن  20ھّى  .بعد تثبیت المعلومات المتعلقة بتاریخ الجمع و المنطقة ئنیة ووضعت في اقفاص لدا
فئGران أخGذت حبGوب الحنطGة ) 5(الفئران المختبریة  وقسمت الى أربعة مجامیع ، ضمت المجموعGة األولGى 

سGاعة ثGم قسGمت بالشGكل ) 24(غیر المعفرة أعتبرت كسیطرة في حین جGرى تجویGع الحیوانGات الباقیGة لمGدة 
 20عفGرة بمبیGد فوسGفید الخارصGین تركیGز فئGران أعطیGت فمویGاً علیقGة م) 5(التالي المجموعة الثانیة ضمت 

كغGم مGن /ملغGم 40عطیGت علیقGة بتركیGز أ فئGران) 5(كغم من وزن الجسGم ، المجموعGة الثالثGة ضGمت /ملغم 
. كغم مGن وزن الجسGم /ملغم 80فئران أعطیت علیقة من المبید بتركیز ) 5(، المجموعة الرابعة وزن الجسم 

  .روموسومیةشرحت الحیوانات لدراسة مؤشر األنقسام والتغیرات الكبعد مرور یوم واحد من بدء التجربة 
  .بنفس الطریقة ) قلیة الفئران الح(فاراً ذكریاً من الطراز البري  20في حین عوملت  

جرى دراسة تأثیر مبید البرودیفاكوم في كل من الفئران المختبریGة والحقلیGة كمGا فGي الطریقGة الموضGحة 
كغGم مGGن وزن /ملغGم) 15،30،60(برودیفGاكوم وبجGرع % 005لكلیGرات بتركیGGز أعGالة أذ أعطیGت مبیGدات ا

  .الجسم 
 

  الجنسیة تحضیر كروموسومات الخالیا المولدة 
الجنسGGیة  الیGGا مGGع اجGGراء بعGGض التحGGویرات لدراسGGة كروموسGGومات الخ] Ohno ]8اسGGتخدمت طریقGGة 

یGزال  ،حیث استخدمت الحیوانات المعاملة سابقا بالكولجسین بعد استئصال الخصیة من الحیGوان ). للخصى(
دقیقGة  20و لمدة  %1غالفھا و توضع االنابیب الناقلة للحیامن في محلول سترات الصودیوم الثالثیة بتركیز 
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و تGم الGتخلص . دقائق  5دقیقة لمدة / دورة 2000تحت درجة حرارة الغرفة و عمل طرد مركزي و بسرعة 
م لمدة ساعة یرج  37مل من محلول ناقص التوتر و تركت في الحاضنة تحت  5من الجزء العالق و اضیف 
دقGائق و  5دقیقGة لمGدة / دورة  2000و بعد ذلك عمل طرد مركGزي و بسGرعة  خالل ھذه الساعة عدة مرات

Gزء العGن الجGھ االتخلص مGیف لGن  5لق و اضGل مGدران مGى الجGرتین علGة قطGي البدایGب فGى الراسGت الGالمثب
م لمGدة نصGف  4توضGع فGي الثالجGة , الداخلیة لالنبوبة و الرج المسGتمر حتGى مGزج المحلGول بصGورة جیGدة 

  . ھذه العملیة ثالث مراتر ساعة بعدھا تكر
 Chromosomalو التغیGGGرات الكروموسGGGومیة Mitotic Index(MI)لحسGGGاب مؤشGGGر االنقسGGGام 

Aberration(CA)    ًابقاGGGرة سGGGرائح المحضGGGتعملت الشGGGیة اسGGGا الجنسGGGن الخالیGGاء  مGGGرائح بالمGGGلت الشGGGغس
 10 و لمGدة مزة كملون حاویة على  Coplin Lap الشرائح بشكل عمودي في وعاء  تبعد ذلك ثبت، المقطر

لغGرض   يدقائق ثGم غسGلت الشGرائح بالمGاء المقطGر و تركGت لتجGف فGي الھGواء و فحصGت بGالمجھر الضGوئ
وفGق المعادلGة حسGب مؤشGر األنقسGام خلیGة و 1000حیث تفحص فGي، خالیا الجنسیةللحساب مؤشر االنقسام 

  ]. 9[األتیة
  x 100العدد الكلي للخالیا ْ/ عدد الخالیا المنقسمة ) = MI(مؤشر االنقسام 

شGGرائح اخGGرى لونGGت   Chromosomal Aberrationsو لغGGرض حسGGاب التغیGGرات الكروموسGGومیة
تGGزال الصGبغة الزائGدة بالمGGاء  ،دقGائق  10و لمGدة  DAPI stainشGرائح لكGل حیGGوان بصGبغة دابGي 4بمعGدل 

ثGم تغطGى الشGرائح  pH11   المقطGر ثGم توضGع قطGرات مGن دارى الفوسGفات القاعGدي ذي اس ھیGدروجیني
و فحصGGت  بوسGGاطة غطGGاء الشGGرائح الGGذي یضGGغط قلGGیال حتGGى یGGتم االلتصGGاق و توضGGع بضGGع قطGGرات زیتیGGة 

-Fluorescence microscope- Olympus-BH-2(مGن خGالل المجھGر التGألق  100xباستخدام العدسة 
Japan(.    

 
    النتائج والمناقشة

   مؤشر انقسام الخالیاتأثیر المبیدین الخارصین والبرودیفاكوم في  -1
  الجنسیة تأثیرات مبید فوسفید  الخارصین في مؤشر االنقسام: اوال

بان ھناك تثبیط في معدل مؤشGر االنقسGام الطبیعGي للخالیGا الجنسGیة ) 1(لقد اظھرت النتائج في جدول         
cells     Germ Gب طردیGات  اً یتناسGن الحیوانGل مGین لكGفید  الخارصGز لفوسGادة التركیGع زیGة  مGالمختبری

 Bulbوالحقلیة اي ان تأثیر المبید یعتمد على الجرعة المستخدمة ، وكان تأثیره في خالیا الفئران المختبریة 
/c  ةGGGن الحقلیGGGر مGGGاكث  wildtype  رازینGGGابین الطGGGتالف مGGGتوى االخGGGان مسGGGوك )   (P<0.01    ببGGGان س

للملوثGات البیئیGة مGن  لربما یعGود الGى كGون الحیوانGات الحقلیGة ھGي اكثGر تحمGالً  ،تالف ھذا غیر معروفاالخ
  . الحیوانات المختبریة حیث االخیرة ساللة نقیة خضعت لظروف مختبریة قیاسیة

یعGد مGن وھGذا یعGود الGى وجGود أیونGات الخارصGین حیGث الجنسیة خالیاالان للمبید قابلیة في تثبیط أنقسام      
اثنGاء  Spindle microtubules  العناصر الثقیلة التي قد تؤدي الى تلف اوخلل فGي تركیGب خیGوط المغGزل

 ]Cytotoxic ]11،10،12المبید یدخل ضمن المواد ذات القابلیة السمیة الخلویGة، أن عملیة االنقسام الخلوي
صGول خلGل فGي ایصGال الشGفرة الوراثیGة وبالتGالي ح RNA الرنااو DNAا دنلا، أو قد یؤدي الى اعاقة بناء 

لقGGد أظھGGرت نتGGائج التGGداخل مGGابین التركیGGز زیGGادة التثبGGیط بزیGGادة الجرعGGة  . للخلیGGة لتحفیزھGGا علGGى االنقسGGام
)P<0.01 ( لGیة داخGات األیضGوھذه الحالة ربما تعود الى أن الجرع العالیة تعمل على تحطیم أغلب العملی ،

  األنقسامالخالیا وبالتالي توقف فعالیة 
 وجود فرق معنوي مابین الطGراز المختبGري والحقلGي  مدع یظھر تحلیل التباین لمؤشر الخالیا الجنسیة الى   

 فرقGاً   ةفي حGین اظھGر التركیGز والفتGره الزمنیGة تGأثیر فوسGفید الخارصGین فGي مؤشGر انقسGام الخالیGا الجنسGی
 عالیGGاً  معنویGGاً  فرقGGاً  لطرازوالتركیزوالفتGGراتا كGGذلك اظھGGرت التGGداخالت) P>0.01(بمسGGتوى  عالیGGاً  معنویGGاً 

  .  ) P>0.01(بمستوى 
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   تأثیر البرودیفاكیوم في مؤشر انقسام الخالیا الجنسیة : ثانیاً 
فGي كGل مGن ) P>0.01(الGى وجGود تGأثیر معنGوي عGالي بمسGتوى  ) 2( تشیر نتائج تحلیل التباین جGدول      

والتركیGز التركیGز وكذلك في التGداخل مGابین كGل مGن الطGراز و ةالزمنیالفتره التركیز و وكذلكطراز الفئران 
GGرة المعاملGGوھري  . ةوفتGGتالف الجGGتوى االخGGان مسGG0.05(فك<P (  . يGGأ القیاسGGط والخطGGر المتوسGGد اظھGGلق

وجGود انخفGاض فGي معGدل ). ةوالحقلیG ةالمختبریG( لمؤشر انقسام الخالیا لمختلGف الجGرع ولكGل مGن الفئGران 
سGواءأكان ذلGك بGین الفئGران  یةبالعینھ القیاس ةبالمبید مقارن ةفي العینات المعامل ةالخالیا الجنسیمؤشر انقسام 

GGةالمختبری GGران الحقلیGGین الفئGGتخدمة ام بGGز المسGGادة التركیGGیط بزیGGادة التثبGGذلك زیGGح كGGظ ان . ، واتضGGا یالحGGكم
) 15،30(مقارنGGة بGGالتركیزین  ةنقسGGام الخالیGGا الجنسGGیاكغGGم اقGGوى تGGأثیرا علGGى معGGدل /ملغGGم) 60(التركیGGز 

 ةكبیGر ةعلى ایة حال ھذه النتائج كانت جدیرة بالمالحظھ اذ اظھرت عالق. كغم للفئران المعاملھ بالمبید /ملغم
 .ةبین انخفاض مؤشر انقسام الخالیا وزیادة التركیز للفئران المعامل

اض التثبیط بعد االسبوع الثالث والخامس مGن فقد اظھر انخف ةالزمنی ةاما التداخل فیما بین التركیز والفتر     
بالمبیGد  ةبGین الفئGران المعاملG ة، وعنGد المقارنG) ةوالحقلیG ةالمختبریG(ا للفئران ضلجمیع التراكیز وای ةالمعامل
GGی ةوالعینGGار  ةالقیاسGGتخدام اختبGGباسt GGد اختالفGGاً اً وجGGاً  معنویGGعالی GGن  ةواالحتمالیGGل مGG0.01(اق<P ( نGGل مGGولك

  .وللتراكیز كلھا ولجمیع الفترات) ةوالحقلی ةالمختبری( الفئران 
    Gران المعاملGا  ةاذن فأن مؤشر انقسام الخالیا لدى عینات الفئGدد الخالیGط عGدر بمتوسGو مقGا ھGد ، كمGبالمبی

مGن  ةكبیGر ةذات اھمی ةوتعد ھذه النتیج ةالقیاسی ةمما ھو علیھ الحال في العین فیھما ھو اقل جوھریاً  ةالمنقسم
،أذ ] 13[أن نتائج الدراسGة الحالیGة تتفGق مGع دراسGة  .لھذا النوع من القوارض ةالحقلی ةحیة متابعة المكافحنا

فGي تركیبتGھ التGي تُعGد مGادة مسGرطنة   CumarinیعGود تGأثیر مبیGد البرودیفGاكوم الGى وجGود مGادة الكومGارین
 .في الجذور  Pretreatmentومثبطة لألنقسام حیث تستعمل كمادة للمعاملة األولیة 

  
فfي الخالیfا  ةفي اسfتحثاث التغیfرات الكروموسfومی والبرودیفاكوم قابلیة مبید فوسفید الخارصین -2

  : الجنسیة
   قابلیة مبید فوسفید الخارصین على أستحثاث التغیرات الكروموسومیة - اوالً  
الفئGران علGى نGوع التغیGرات وجود فGرق معنGوي مGابین طGراز عدم  )3(جدول  تظھر نتائج تحلیل التباین     

لكGGل منھمGGا ، بینمGGا كGGان ) 0.014(ممثلGGھ بالكسGGر الكروماتیGGدي حیGGث كGGان المتوسGGط یسGGاوي ةالكروموسGGومی
ان للتراكیGز ظھGر فGي الكسGر الكروموسGومي ، كGذلك ) P>0.01(مستوى التGأثیر مGابین الطGرازین بمسGتوى 

الكروماتیGGGدي ( لكGGGل مGGGن الكسGGGر ) P>0.01(فرقGGGا معنویGGGا عالیGGGا بمسGGGتوى  ةالزمنیGGG ةوالفتGGGر ةالمسGGGتخدم
فرقGGا معنویGGا  ة، التركیGGز وفتGGرة المعاملGG ة، واظھGGر التGGداخل مGGابین الطGGراز وفتGGرة المعاملGG) والكروموسGGومي

حیGث یالحGظ  .  ) P>0.05(، وكGان مسGتوى التGأثیر للتGداخل مGابین الطGراز والتركیGز ) P>0.01(بمستوى 
لكال الطرازین المختبري ) الكروماتیدي والكروموسومي ( ممثلھ بالكسر  ةتشابھ قیم التغیرات الكروموسومی

في حین یالحظ ان فترة االسبوع االول من المعاملھ قد اظھرت اعلى مستوى مGن التغیGرات ممثلGھ . والحقلي 
فGي احGداث اعلGى معGدل فGي  ةالمGؤثر ةھGي الفتGر ةسGاعھ بعGد المعاملG) 24(بالكسر الكروماتیدي وكانت فترة 

لقGد اظھGر التGداخل فیمGا بGین طGراز . بالمبیGد ةالمعاملG ةكسر الكروموسومي لكروموسGومات الخالیGا الجنسGیال
 ةكغGم كGان اقGوى تGاثیرا باحداثGھ اعلGى معGدل للتغیGرات الكروموسGومی/ملغم 80الفئران والتركیز ان التركیز 

كمGا یالحGظ زیGادة نسGبة .  )ةقلیGوالح ةالمختبریG( كغGم ولكGل مGن الفئGران /ملغGم) 20،40(مقارنھ بGالتركیزین 
 ةامGا التGداخل فیمGا بGین طGراز الفئGران والفتGر بزیGادة التركیGز المسGتخدم ، ةاستحثاث التغیرات الكروموسومی

،  ةللفئGران المختبریG ةمGن المعاملG ةسGاع) 24(ان اعلى تأثیر للمبید كان بعGد  ةالتي تستغرقھا المعامل ةالزمنی
، كما اظھGر التGداخل فیمGا بGین  ةفي حین كانت فترة االسبوع بعد المعاملھ ھي فترة تأثیر المبید للفئران الحقلی

GGره الزمنیGGز والفتGGثالث  ةالتركیGGرع الGGأثیر للجGGى تGG20،40،80(ان اعل (مGGد /ملغGGان بعGGم كGGكغ)اع) 24GGن  ةسGGم
GGGومی ةالمعاملGGGرات الكروموسGGGد للتغیGGGر الكروم ةبالمبیGGGھ بالكسGGGومي ممثلGGGدي والكروموسGGGتوى اتیGGGان مسGGGوك
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 ةللتداخل فیما بین طراز الفئران والتركیز وفترة المعاملt Gباختبار  ةلقد اجریت مقارن. )P<0.01(األختالف 
فحالة التغیGر نGوع ، بفعل مبید فوسفید الخارصین  ةالمستحدث ةللتغیرات الكروموسومیة القیاسی ةبالعین ةمقارن

) 1،7،21(للفتGرات ) P>01 .0(كغGم فرقGا جوھریGا بمسGتوى /ملغGم20 ةالجرعالكسر الكروماتیدي اظھرت 
بینمGا لGم یصGل الفGرق فGي االسGبوع . بالسGیطرة والحقلیGة مقارنGة ةولكل من الفئران المختبری ةیوم بعد المعامل

كغGم /ملغGم40   ة، اما الجرعG ةوالحقلی ةالخامس الى مستوى االختالف الجوھري ولكل من الفئران المختبری
.  ةوالحقلیG ةیGولكل من الفئران المختبر) 0.001(ل من قا ةفرقا جوھریا واالحتمالی) 1،7(فقد اظھرت االیام 

 ةالفئGران المختبریG مGنولكGل ) P>0.001(و ) P>0.02(في حGین كGان مسGتوى االخGتالف لالسGبوع الثالGث 
الكروماتیGدي لكGل مGن  في الكسGر وجود فرق معنوي لحظ وفي االسبوع الخامس لم ی, على التوالي  ةوالحقلی

) 1،7،21(كغم الفتGره مGن /ملغم80 ةكما اظھرت الجرع ، ةالقیاسی ةبالعین مقارنة ةوالحقلی ةالفئران المختبری
GGد المعاملGGوم بعGGا  ةیGGا عالیGGا معنویGG0.001(فرق<P (GGران المختبریGGتالف  ةللفئGGتوى االخGGض مسGGین انخفGGي حGGف

  .بالسیطرة  ةمقارن ةالخامس للفئران المختبریعند االسبوع ) P>0.01(المعنوي الى 
امGا . لجمیع االیام وللتراكیز الGثالث ) P>0.001(فقد اظھرت اختالفا معنویا بمستوى  ةاما الفئران الحقلی    

Gم 20 ةاالختالفات في الكسر الكروموسومي فقد اظھرت الجرعGرات /ملغGا للفتGا جوھریGم فرقGوم ) 1،7(كغGی
Gد المعاملGتوى  ةبعGن بمسGل مGاق) (P<0.001 Gران المختبریGن الفئGل مGةولك Gان  ةوالحقلیGث كGبوع الثالGولالس

Gةمستوى االختالف الجوھري للفئران المختبری ) (P<0.02 Gةوللحقلی )  P<0.001    ( ظGم یالحGین لGي حGف
Gذه الجرعGران المختبرة فرقا جوھریا لالسبوع السابع لھGن الفئGل مGي كGةفGی Gةوالحقلی Gیطر ةمقارنGا .  ةبالسGام

یGوم وكGان بمسGتوى )1،7(فرقGا عالیGا للفتGرات  ةوالحقلی ةكغم فقد اظھرت الفئران المختبری/ملغم 40الجرعھ 
فGي ) 0.001( ةوالحقلیG) 0.01(ةولالسبوع الثالث كان مستوى االختالف للفئران المختبری) 0.001(اقل من 

لGGم تظھGGر اخGGتالف  ة، والحقلیGG ةریGGللفئGGران المختب) 0.05(حGGین كGGان لالسGGبوع الخGGامس مسGGتوى االخGGتالف 
في كل مGن ) 0.001(كغم فرقا جوھریا عالیا بمستوى /ملغم 80 ةواظھرت الجرع ةجوھري مقارنھ بالسیطر

أن ھGذه النتGائج ال   مGن المقارنGات ، ةالمالحظGة وفGي ضGوء الفروقGات االحصGائی ةوالحقلیG ةالفئران المختبری
الكروموسومیة لخالیا نقي ات یمكن أن تحث في رفع نسبھ التغیرحیث أن زیادة الفترة ] 14[تتفق مع دراسة 

نسGتنتج مGن النتGائج أن تنGاول الحبGوب .   mercaptopurine-6المعاملGة CD-1العظم للفآر األبیض ضGرب
المعفرة بالخارصین عن طریق الفم یستطیع الجسم أن یتخلص من قسم من تلك المGواد أو نواتجھGا الوسGطیة، 

 PH2خارصین یتحلل في المعدة بواسطة العصارة المعدیGة الحامضGیة الGى غGاز الفوسGفین حیث أن فوسفید ال
الذي یتحد بالرئتین مع األوكسGجین وبالتGالي یعیGق عملیGات التبGادل الغGازي وقسGماً منGھ یطGرح خGارج الجسGم 

عGب الكبGد دوراً بھیئة غاز والقسم األخر منھ یتحد مع الدم لیصل األنسجة ومنھا خالیGاه الجنسGیة ویمكGن ان یل
كبیراً في تخلGیص الجسGم مGن تلGك المGواد اونواتجھGا الوسGطیة حیGث یكGون العضGو األسGاس لألفعGال الحیویGة 

  ةاكثGر ممGا ھGو علیGھ الحGال فGي الفئGران المختبریG ةتGأثیر المبیGد فGي الفئGران الحقلیG .وكGذلك الجھGاز البGولي 
]15،16،17[. 
  

  في الخالیا الجنسیة  ة استحثاث التغیرات الكروموسومیقابلیة مبید البرودیفاكوم في : ثانیاً 
) P>0.01(تبین وجود تأثیر عGالي المعنویGة بمسGتوى  ) 4( ان نتائج تحلیل التباین المعروضھ في جدول     

 ةممثلھ بالكسر الكروماتیدي والكروموسومي بین كل من الطGراز ، التركیGز ، الفتGر ةللتغیرات الكروموسومی
، امGا التGداخل مGابین  ةالطراز وفتGرة المعاملGالتداخل ما بین وكذلك للتداخل مابین الطراز والتركیز و ةالزمنی

، والكسGGر الكروموسGGومي ) 0.05(بمسGGتوى  فقGGد اظھGGر الكسGGر الكروماتیGGدي فرقGGاً  ةالزمنیGG ةالتراكیGGز والفتGGر
مGابین الطGراز والتركیGز  یالحظ وجود فرق معنGوي للكسGر الكروماتیGدي فGي التGداخل كما، )0.01(بمستوى 

لقGد اظھGرت متوسGطات قابلیGة .  (P<0.01) مع الكسر الكروموسوميو) P>0.05(بمستوى  ةوفترة المعامل
اكثGر ممGا ھGو علیGھ فGي الفئGران  ةفي الفئGران الحقلیG ةمبید البرودیفاكوم في استحثاث التغیرات الكروموسومی

فقGد  ةالزمنیG ةالكروموسومیھ بزیادة التركیز ، اما على مستوى الفتGر، كما یالحظ زیادة التغیرات   ةالمختبری
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اعلى تأثیرا مقارنة بباقي االیام وانخفض معدل التغیGرات لالسGبوع الثالGث  ةاظھر االسبوع االول بعد المعامل
 60 ةالتداخل فیما بین طGراز الفئGران والتركیGز ، ان الجرعGایضاً ) (4ویظھر جدول . ةوالخامس من المعامل

لكGل مGن  ةفGي الخالیGا الجنسGی ةالتGي احGدثت اعلGى نسGبھ مGن التغیGرات الكروموسGومی ةكغم ھي الجرعG/ملغم
ھGي اكثGر حساسGیھ للمبیGد یتضGح ذلGك مGن خGالل  ةكما یظھGر ان الفئGران الحقلیG.  ةوالحقلی ةالفئران المختبری

امGGا التGGداخل بGGین طGGراز الفئGGران  .ة مقارنGGھ بGGالفئران المختبریGG ةارتفGGاع متوسGGط قGGیم التغیGGرات الكروموسGGومی
االسبوع االول للكسر الكروماتیدي والیوم االول للكسر الكروموسومي  ةوالیوم فقد اظھرت الفئران المختبری
اعلGى تGأثیر للكسGر الكروماتیGدي  ةفقد اظھر االسبوع االول بعد المعاملG ةاعلى فترة تأثیر ، اما الفئران الحقلی

لھGذا التGداخل ھGي اعلGى مGن  ةللفئGران الحقلیG ةان قGیم التغیGرات الكروموسGومیوالكروموسومي ، كما یالحظ 
GGران المختبریGGي الفئGGا فGGةمثیالتھ  .GGرة المعاملGGز وفتGGین التركیGGا بGGداخل فیمGGر التGGثالث  ةواظھGGز الGGان التراكی

بعGد اسGبوع مGن  ةللخالیGا الجنسGی ةكغم اظھرت اعلى نسGب مGن التغیGرات الكروموسGومی/ملغم) 15،30،60(
   .ةوانخفض بعد االسبوع الثالث والخامس من المعامل ةالمعامل

فGGي الخالیGGا  ةلقGGد اظھGGرت النتGGائج ان قابلیGGة مبیGGد البرودیفGGاكوم علGGى اسGGتحثاث التغیGGرات الكروموسGGومی     
كمGGGا وجGGGد ان اغلGGGب التغیGGGرات  ة،اكثGGGر ممGGGا ھGGGو علیGGGھ فGGGي الفئGGGران المختبریGGG ةللفئGGGران الحقلیGGG ةالجنسGGGی

مGن اسGتخدام المبیGدات المGذكوره تحصGل  ةممثلھ بالكسر الكروماتیدي والكروموسومي الناتج ةالكروموسومی
   .اقل تأثیرا لفعل المبیدات  ةبینما كانت الكروموسومات الصغیر ةفي الكروموسومات الكبیر

ثاث التغیGGرات الكروموسGGومیة حلقGGدأظھرت نتGGائج الدراسGGة الحالیGGة أن قابلیGGة مبیGGد البرودیفGGاكوم فGGي أسGGت     
فGي الخالیGا الجنسGیة أعلGى ممGا یالحGظ لنظیراتھGا فGي الفئGران ) الكروماتیدي والكروموسGومي(ممثلة بالكسر 

ي أسGGGتحثاث التغیGGGرات كGGGذلك یالحGGGظ ان قابلیGGGة مبیGGGد الكلیGGGرات فGGG. المعاملGGGة بمبیGGGد فوسGGGفید الخارصGGGین
الكروموسومیة في الفئراان الحقلیة أكثر ممGا ھGو علیGھ فGي الفئGران المختبریGة والتGي تعGزى الGى طبیعGة مبیGد 

وھذه النتGائج جGدیرة  Accumulativeالكلیرات او مشتقاتھ البرودیفاكوم او الكیومارین وتأثیرھما التراكمي 
   .كافحة الحقلیةباألھتمام أثناء الم

كانGت  ن أغلب التغیرات الكروموسومیة الحاصGلة للفئGران المختبریGة والحقلیGة بالمبیGدین المGذكورین ، أ      
أكثGGر تكGGراراً فGGي الكروموسGGومات الكبیGGرة مقارنGGة بالكروموسGGومات الصGGغیرة وھGGذا مGGا یؤیGGد ان الضGGرر 

موسGGومات الكروموسGGومي غیGGر عشGGوائي التوزیGGع حیGGث یGGزداد فGGي الكروموسGGومات الطویلGGة بینمGGا الكرو
ولكGGن فGGي بعGGض األحیGGان یمكGGن لمنGGاطق القطGGع المركزیGGة أن تنفصGGل بسGGھولة . الصGGغیرة ال تظھGGر أي كسGGر

حیGث أن عملیGة ].18[والكسر الكروماتیدي أكثر تكراراً في المناطق البعیدة بینما المناطق القریبة أقل تGأثیراً 
أضGGعاف التكGGوین الجزیئGGي للعمGGود الفقGGري  تثبGGیط بنGGاء البGGروتین والحاصGGلة حالیGGاً بفعGGل المبیGGدین تGGؤدي الGGى

،أي انGGھ یعتمGGد علGى التكGGوین الجزیئGGي ] 20و19[الكروموسGومي فGGي مواقGع معینGGھ والتGGي تتوافGق مGGع دراسGة
، حیGGث حصGGر زیGGادة الضGGرر الكروموسGGومي بGGین ] 20[للكروموسGGومات وھGGذه النتGGائج تتفGGق مGGع دراسGGة 

حیث لوحظ زیGادة التغیGرات ] 21[ك تتفق مع دراسة وكذل GY5عند تشعیع الفآر بـ 5الى 1الكروموسومات 
  .3مثل الحذف واألنتقال في كروموسوم رقم 

تتضح من نتائج الدراسة الحالیة أن تأثیر مبید فوسفید الخارصین في كل من الفئران المختبریة والحقلیة 
تتفGق مGع دراسGة الحسGیني  ھو أقوى مما ھو علیھ الحال مع المبید مGانع التخثGر البرودیفGاكوم وھGذه النتGائج ال

، حیث الحظت عكس ذلك حیث یعد مبید فوسفید الخارصGین مGن المبیGدات حGادة المفعGول حیGث یحGرر ]12[
غاز فوسفوریت الھیدروجین  عن طریق تفاعل المبید داخل المعدة مع حامض الھیدروكلوریك الموجGود فGي 

Gل الغGة تمثیGي عملیGدم العصارة المعدیة ویسبب أختالآل سریعاً فGبي والGاز العصGام للجھGا ]22[ذاء وھوسGام ،
      ].23 [ وجماعتھ  Voroshihinیحتاج الى فترة أكثر وھذه النتائج تتفق مع دراسةفالبرودیفاكوم 
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 یبین تحلیل التباین لتأثیر فوسفید الخارصین في مؤشر األنقسام) 1(جدول 
  .لكل من الفئران المختبریة والحقلیة  
 متوسط المربعات درجات الحریة مصدر التباین

 الخالیا الجنسیة
 23.904 1 طرز الفئران
 **6382.852 3 التركیز

 **1460.081 3 فترة المعاملة
 **125.640 3 التركیز* الطراز
 **57.926 3 الفترات* الطراز
 **69.118 6 الفترات* التركیز

 **39.779 6 الفترات*التركیز* الطراز
 10.380 2574 الخطأ المتبقي

               ** (P<0.01)  *(P<0.05)  
        

 
 یبین تحلیل التباین لتأثیرمبید البرودیفاكوم   في مؤشر األنقسام) 2(جدول 

 .لكل من الفئران المختبریة والحقلیة  
 متوسط المربعات درجات الحریة مصدر التباین

 الخالیا الجنسیة
 **2141.528 1 طرز الفئران
 **5117.728 3 التركیز

 **967.760 3 فترة المعاملة
 *22.002 3 التركیز* الطراز
 **61.080 3 الفترات* الطراز
 *13.202 6 الفترات* التركیز

 **45.090 6 الفترات*التركیز* الطراز
 8.420 2574 الخطأ المتبقي

            **(P<0.01)  *(P<0.05)   
 

 لقابلیة مبید الفوسفید الخارصین في أستحثاث التغیراتتحلیل التباین ) 3(جدول 
 .یة سنالكروموسومیة في الخالیا الج 

 متوسط المربعات درجات الحریة مصدر التباین

 كسر كروموسومي كسر كروماتیدي
 **3.545 0.014 1 الطراز
 **42.962 **121.358 3 التركیز

 **53.562 **261.087 3 فترة المعاملة

 *1.658 *3.772 3 التركیز *الطراز
 **3.622 **14.470 3 الفترة* الطراز
 **2.378 **6.180 6 الفترة* التركیز
* التركیز* الطراز

 الفترة
6 2.400* 2.677** 

 0.324 0.955 25785 الخطأ المتبقي
** (P<0.01)     *(P<0.05)  
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 أستحثاث التغیراتتحلیل التباین لقابلیة مبید  البرودیفاكوم  في ) 4(جدول 
 . نسیة الكروموسومیة في الخالیا الج 

 متوسط المربعات درجات الحریة مصدر التباین
 كسر كروموسومي كسر كروماتیدي

 **2815.160 **2228.327 1 الطراز
 **1627.159 **3083.142 3 التركیز

 **953.505 **2783.456 3 فترة المعاملة
 **335.504 **241.114 3 التركیز* الطراز
 **551.332 **311.265 3 الفترة* الطراز
 **54.187 *35.818 6 الفترة* التركیز

 **32.015 *7.860 6 الفترة* التركیز* الطراز
 5.065 10.241 25785 الخطأ المتبقي

 ** (P<0.01)      *(P<0.05)   
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