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 بسم الله الرحمن الرحيم  

 قرار المشرفإ

   D-2,4الـ دـيـبـر مـيـأثـ)تـ عداد هذه الرسالة الموسومة بإ ن بإشهد أ
لى ـع ةـبيـالطوالمستخلص المائي لبذور الحلبة والحبة السوداء 

ران ـئـي الفـري فـذكـي الـلـاسـتنـاز الـهـلجـي لـجـسـب النـيـركـالت
 يشرافإتحت  توان( قد جر ـلـود عـمـحـل مـ)أم الماجستير التي قدمتها طالبة يض (ـبـال

/جامعة ديالى وهي جزء من متطلبات  قسم علوم الحياة/كلية التربية للعلوم الصرفةفي 
 نيل درجة الماجستير في علوم الحياة / علم الحيوان.

    يع:وقـالت  
 براهيماذكرى عطا  د. م. المشرف : 

    م 8102/التاريخ :     /   

 اةــيـــحــوم الـــلـــم عــــــســــــق ســـــيــــة رئــــيــــوصـــــــــــت        

 رشح هذه الرسالة للمناقشةنعلى التوصيات المتوافرة  ا  بناء

 وقيع:ـالت
 حمد سلطانأد. عمار أ. م. 

 رئيس قسم علوم الحياة –ة الدراسات العليا رئيس لجن
 م8102التاريخ :    /   /

 
 
 



 

 بسم الله الرحمن الرحيم  

 اقرار المقوم اللغوي

 D-2,4الـ  د)تأثير مبي ـأشهد أن هذه الرسالة الموسومة ب

الطبية على التركيب  المستخلص المائي لبذور الحلبة والحبةالسوداءو

المقدمة من قبل  لذكري في الفئران البيض(ناسلي اـالنسجي للجهاز الت

طالبة الماجستير )أمل محمود علوان( قسم علوم الحياة / علم الحيوان قد تمت 

 مراجعتها من الناحية اللغوية وبذلك أصبحت الرسالة مؤهلة للمناقشة. 

 

 

 

 

  التوقيع :         

 : سماإل       

 م 8102/    / التاريخ :                                 

   
 



 
 

  

 بسم الله الرحمن الرحيم

 اقرار المقوم العلمي

-D  2,4  الـ  )تأثير مبيد ـأشهد أن هذه الرسالة الموسومة ب

الطبية على التركيب المستخلص المائي لبذور الحلبة والحبة السوداء و

التي قدمتها طالبة  النسجي للجهاز التناسلي الذكري في الفئران البيض(

جستير )أمل محمود علوان ( قد تمت مراجعتها من الناحية العلمية وأصبحت الما

 الرسالة مؤهلة للمناقشة.

 

 

 

التوقيع:                   

   :سماإل            

 م 8102التاريخ :   /   /                        

 
 
 
 
 



 
 بسم الله الرحمن الرحيم
 اقرار لجنة المناقشة

 الماجستير رسالةإطلعنا على  نقر بأننا اء لجنة المناقشةأعضو  نحن رئيسنشهد 
والمستخلص المائي لبذور الحلبة والحبة  D-2,4 الـ )تأثير مبيد :ـالموسومة ب
الطبية على التركيب النسجي للجهاز التناسلي الذكري في الفئران السوداء 
وفيما له عالقة  في محتوياتها هاوقد ناقشنا لوان(ـ)أمل محمود عالطالبة  المقدمة من قبل البيض(

 .(أمتيازونعتقد إنها جديرة بالقبول لنيل درجة الماجستير في علوم الحياة / علم الحيوان بتقدير) بها 

 وقيع :ـالت وقيع :ـالت
  م.د أبتسام عبد خلف علي سم:اإل أ.د وسام مالك داودسم :اإل

 م 8102 التاريخ :   /    / م 8102التاريخ :    /    /
 عضوا              عضوا               

  
 التوقيع : التوقيع:
  أ.د زيد محمد مباركاالسم : م.د ذكرى عطا ابراهيماالسم :

 م 8102التاريخ :    /   / م 8102التاريخ :    /   /
 رئيس اللجنة       عضوا  ومشرفا        

   

 امعة ديالىج -صدقت الرسالة من قبل مجلس كلية التربية للعلوم الصرفة

 نصيف جاسم محمد الخفاجي د. أ .م .
 عميد كلية التربية للعلوم الصرفة / وكالة

 م 8102التاريخ :   /   /
 

 



 
 

 األهداء 

     

اللهم أنزل على قبره النور وجازه باألحسان      

 أحساناً وبالسيئات مغفرة ورضواناً 

 (والدي رحمه الله)

 فاً إلى من يعجز اللسان عن شكرها أعترا

 بفضلها وعانت الصعاب ألصل إلى ماأنا فيه     

 )والدتي الغالية(

 إلى الزهور اليانعة في أفئدتنا وهم رمز

                                                                                                   الصفاء والنقاء لم يبخلو عليَ بجهد وال عطاء    

 )أخوتي(

 إلى أزهار النرجس التي تفيض حباً و  

 براءة ونقاء وعطراً الى صاحبات القلب الطيب      

 )أخواتي(

 إلى من شجعني على مواصلة مسيرتي  

 العلمية والذي تحمل  مشاق العمل والدراسة     

 )زوجي محمد(

 إلى من أستنشق منهم أجمل رحيق عطري   

 اليأرى النور عندما ينظرون في عيوني أطف 

 )علي وفاطمة(



 
 مسلم على كل فريضة العلم طلب جعل الذي علي   وفضله نعمته اتم الذي العالمين رب لله الحمد

 . وصحبه اجمعين اله وعلى والمرسلين االنبياء خاتم الله رسول على والسالم والصالة ومسلمة
 

 الفاضلة اذتيتيري ألسمن العرفان بالجميل وأزداء الفضل ألهله أود أن أتقدم بوافر شكري وتقد
حث ورفدها الالمحدود بالكثير مشروع الب اقتراحهوأ اطيلة فترة تواجده ذكرى عطا إبراهيم الدكتورة 

 . جزاها الله خير الجزاء من توجيه سديد ودعم علمي مفيد تهولما أبد هتطلباتتمن 
عمار أحمد  تورالدك والى جامعة ديالىكذلك أوجه شكري وتقديري الى عمادة كلية التربية/

رئيس قسم علوم الحياة على رعايته األبوية وتعاونه المخلص والبناء وتواضعه المعهود ، سلطان 
وأود أن أعبر عن عميق تقديري وامتناني لهيئة تدريس قسم علوم الحياة لرعايتهم لطلبة الدراسات 

 عض أدوات البحثياسين على تعاونها بأتمام ب غمالعليا وأخص بالذكر الدكتورة الفاضلة ن
 .العلمية اتوجيهاتهو 

   
المقاطع كيفية عمل  وضيحهلت كلية الطب البيطري/جامعة ديالى/عمار لدكتوركما اشكر ا 
لتوجيهاته العلمية  ديالى /جامعة البيطري  طبال/كلية خضير الدكتور كذلك أشكر  النسجية

 .ونصائحه القيمة
 ُبروبكل تقدير ومحبة أع بة الدراسات العلياوال يفوتني أن اشكر جميع زمالئي وزميالتي طل

عن شكري وامتناني لجميع أفراد عائلتي لكل ما قدموه من عون ومساندة وتشجيع خالل مرحلتي 
 الدراسة والبحث.

  
ان يجعله  تعالى أرجو و االمانة و الدقة فيه توخيت و ربي مرضاة به ابتغيت جهد فهذا ختاما و

 الحمد و النصير نعم و المولى نعم و قدير يشاء ما على انه اآلجل ذخراً في العاجل وأجراً في
 .العالمين رب لله
 

 أمل
  

 



I  الخالصة 
 
 

 الخالصة

-2,4مبيد ال تأثير التعرف على الىالدراسة الحالية  تهدف

Dichlorophenoxyacetic acid pesticide – 2,4إختصارا  بإسم  دعىوالذي ي-D) ) ونوعين

على التركيب النسجي )والتي هي الحلبة والحبة السوداء(الطبية عشابمن المستخلصات المائيةلأل

  56ستخدامإشملت الدراسة (. Mus musculusللجهاز التناسلي الذكري في الفئران السويسرية )

 . فئران لكل مجموعة 7مجموعات بواقع  ثمانتم تقسيمها إلى و ذكرا  من الفئران السويسرية فأرا  

المجموعة االولى وكانت على النحو التالي ، قفص مستقل كل مجموعة في ت حيواناتوضع

 وتضّمنت المجموعة الثانية هي مجموعة التجربة و ،  بالماء فقطتم تجريعها و مجموعة السيطرة 

فئران لكل مجموعة(. تم  7فرعية )بواقع  مجاميع ثالث على توصفا  وهذه المجموعة بدورها فأر 21

 D-2,4من مبيد  ملغم250و 200و  150يد المذكور بتركيز )تجريع فئران المجاميع الثالث بالمب

اما المجموعة الثالثة  ا  يوم 30بواقع تركيز واحد لكل مجموعة يوميا لمدة  كغم من وزن الجسم( \

  1-كغم.مل 4تجريعها بمستخلص الحبة السوداء المائي فقط بتركيز  فهي مجموعة الفئران التي تم

مجموعة الرابعة فهي مجموعة الفئران التي تم تجريعها بمستخلص الحلبة يوما  أما ال 30يوميا  ولمدة 

يوما  أما المجموعة الخامسة تضمنت مجموعة الفئران  30يوميا  ولمدة  1-كغم.مل 4المائي بتركيز 

بتركيز  D-2,4وبمبيد  1-كغم.مل 4التي تم تجريعها بمستخلص الحبة السوداء بتركيز 

150 ملغم
كغم من وزن الجسم

شملت مجموعة الفئران حين المجموعة السادسة  كل يوم ولمدة ثالثين يوما  في 

بتركيز  D-2,4وبمبيد  1-كغم.مل 4تجريعها بمستخلص الحلبة المائي بتركيز  التي تم

150 ملغم
كغم من وزن الجسم

ي اليوم األخير تمت التضحية بالحيوانات المعاملة كل يوم ولمدة ثالثين يوما. ف 

ئصال الخصى والبربخ منها ومن ثم تهيئة المقاطع النسجية الخاصة بها. بينت النتائج وتّم إست



II  الخالصة 
 

 أظهرت D-2,4 الـ حيوانات التي عوملت بمبيدمجاميع الالمستحصلة من هذه الدراسة أن جميع 

نكماشها تغيرا  في سمك جدار األن أصبح مظهرها متموجا  غير منتظم،  أذابيب المنوية للخصى وا 

نسالخ واستنزاف نبيباتبعض ال مالحظة ضمور فيتم  وكذلك  المنوية، وا 

تم مالحظة انحالل في بعض المنوية وأيضا   نبيباترثومية وتجمعها في تجويف البعض الخاليا الج

تفكك في الطبقة حدوث  شملتكذلك لوحظ تغيرات في التركيب النسجي للبربخ . رتوليخاليا س

الظهارية  غشاء القاعدي عن الطبقةودية وكذلك حدوث انفصال الالظهارية  للقناة بين الخاليا العم

 . وحدوث نزف دموي في بعض المناطق وتمزق في بعض مناطق الطبقة الظهارية لقناة البربخ

بتركيز  D-2,4بمبيد للخصى المعاملة  اظهرت نتائج الدراسة الحالية أن التغييرات النسجية

 يوما   30ولمدة  1-كغم.مل 4لمائي لبذور الحلبة بتركيز والمعالجة بالمستخلص ا 1-كغم.ملغم 150

كانت متابينة حيث لوحظ بعض النبيبات المنوية تحتوي على طبقات جرثومية شبة طبيعية 

وتجويفها ممتليء بالنطاف بينما في مقاطع أخرى لوحظ ظهور التفجي بين خاليا الطبقة الجرثومية 

ة وتجمعها في التجويف المركزي للنبيب  وبينت بعض و حدوث انسالخات قليلة بالطبقة الجرثومي

 .المقاطع ظهور خاليا بلعمية في التجويف المركزي للنبيب

بتركيز  D-2,4نتائج الدراسة النسجية الحالية لمجموعة الفئران المعاملة بمبيد بينت

ولمدة  1-كغم.مل 4والمجرعة بالمستخلص المائي لبذور الحبة السوداء بتركيز  1-كغم.ملغم 150

ضرر كبير في نسيج الخصى والبربخ متمثل بزيادة إستنزاف للطبقة الجرثومية ثالثون يوما حصول 

خاليا الطبقة الجرثومية وخاليا ليدك قة الجرثومية وظهور التفجي بين وكذلك حدوث تفكك في الطب

 . والنسيج الخاللي بشكل واسع
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   Introductionالمقدمة -1

م على مدى العقود مبيدات األعشاب بشكل كبير في جميع أنحاء العال تمإستخد 

كان قد تم إستعمال  2001. وبحلول عام Gianessi and Reigner(2007) الستة الماضية 

أكثر من مليون طن من مبيدات األعشاب على الصعيد العالمي من أجل السيطرة على الغطاء 

ت وفي السنوا (.2004وآخرون ، Kiely) النباتي غير المرغوب في القطاعات الزراعية المتنوعة

قلق متزايد بشأن التأثيرات الظاهرة والمتوقعة واآلثار الضارة المحتملة لمختلف ال األخيرة، أصبح

الملوثات البيئية وبصورة خاصة المبيدات على صحة اإلنسان والحيوان والبيئة على حٍد سواء نتيجة 

)التي  bioticsXeno حيويةلما تخلفه هذه المبيدات من مواد كيميائية تصّنف على أنها متبقيات 

ومن  (.بعد تعرضه ألي مادة كيمياوية الكائن الحي جسم تكون موجودة في بيد أنالتي ال تنتج  المادة هي

بين تأثيرات المبيدات التي باتت واضحة على مختلف أجهزة وأعضاء جسم اإلنسان، تأثيرها الكبير 

 على صحة وتركيب ووظيفة وأداء الجهاز التناسلي البشري عموما  والذكري على وجه الخصوص 

Bonde و Giwercman (2014) إّن مبيدات األعشاب بصورة عامة تكون منخفضة إلى معتدلة.

ية في تاثيرها على االنسان والحيو  كيميائية ال تمتلكها سوى انات ألن معظمها تستهدف مسارات السمِّّ

فة أو النباتات )على سبيل المثال التمثيل الضوئي(، ولكن مع ذلك فإن بقايا هذه المبيدات المتخلّ 

المتبقية أو المتراكمة في مختلف عناصر البيئة األساسية كالهواء والماء والتربة وأيضا  المتواجدة في 

التعرض لتراكيز معينة منها من الممكن أن تترافق مع مجموعة واسعة من اآلثار الضارة  الغذاء أو

لصحي لمختلف خصوصا  إذا توافرت الظروف المساعدة لهذه المبيدات على إلحاق الضرر ا

رذاذ المبيدات المتطاير يسبب السعال، والحرقة في الممرات إستنشاق فمثال  إّن  الكائنات الحية.

ن عملية اإلستنشاق لفترات طويلة تؤدي إلى االغماء، أّما إذا  األنفية والصدر في أغلب األحيان، وا 

رتعاش العضالت وغيرها من تّم إبتالع المبيد فكثيرا  ما يسبب التقيؤ، وحرقة المعدة، واإلسه ال، وا 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%B6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%B6%D9%8A%D8%A9
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،  ٪36. يمثل إستخدام مبيدات األعشاب Bukowska ،(2006األعراض المرضية األخرى )

من اإلستخدام العالمي  ٪10، ومن ثّم مبيدات الفطريات حوالي ٪25تليها المبيدات الحشرية بنسبة 

. وعلى مدى عقود (2007)  وآخرون    Chinalia ( و 2006) Bukowska للمبيدات المختلفة

سابقة فقد تم إستخدام العديد من أنواع المبيدات العشبية على نطاق واسع وما زال إستخدامها 

مستمرا  في الوقت الحاضر من أجل السيطرة على األعشاب الضارة )التي تنافس اإلنسان في غذائه 

ئنات الحية والبيئة على حٍد أو تؤدي إلى إتالفه( ولكن دون مراعاة آثارها السمّية الخطيرة على الكا

 D (2,4-dichlorophenoxyacetic-2,4(. ويعد مبيد 2007وآخرون، Chinaliaسواء )

acid  إذستعماال  في الزراعة الحديثة، أنجح المبيدات العشبية المستخدمة في العالم وأوسعها إ (، أحد 

-صيغة )الفينوكسي أنه مركب كيمياوي يتضمن جزأين أساسيين متحدين هما مركب الفينول ب

phenoxy( متحدا  مع ذرتين من عنصر الكلور )dichloro- ين يعطيان لهذا المبيد أ( وكال الجز

بتراكيز عال للسيطرة على العديد من أنواع  D-2,4تأثيره الحامضي. سابقا  تم استخدام مبيد 

 Joshiاألعشاب عريضة األوراق في المعاشب والحدائق والحقول الزراعية والغابات )

قد تم توثيقها في العديد من البحوث العلمية،  D-2,4. إن اآلثار السمية لمبيد 2012)وآخرون،

( ينشأ عنه مجموعة متنوعة من األضرار في القوارض، (D-2,4حيث لوحظ أن التعرض لمبيد 

 Tayeb( والكبدية )2001وآخرون، Madrigal-Bujaidarمثل االضرار الجينية )

 Uyanikgil ) والسمية الكلوي  2001)وآخرون، Bortolozziبية )( والعص2010وآخرون،

للكثير من المواد  يكون حساسا  جداومن المعروف أن الجهاز التناسلي الذكري (. 2009وآخرون ،

 Olivaالكيميائية الموجودة في البيئة والتي تسهم بشكل أو بآخر في إحداث العقم  بين الذكور)

لبية للمبيدات بصورة عامة على الجهاز التناسلي الذكري هي . إن اآلثار الس2001)وآخرون،

مبيد  (، فقد تبين أن2014وآخرون، Mehrpourمشكلة صحية مهمة في جميع أنحاء العالم )
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 Bukowska)يزيد من أكسدة الدهون في كل من الخاليا الحيوانية واالنسان  D-2,4األعشاب 

أن تؤدي إلى اإلصابة بأنواع معينة من  وكذلك يسبب طفرات خلوية يمكن، 2006) وآخرون،

( يحتوي على مركبات الديوكسين ة الوراثيةطفر ال يؤدي إلى طان، وهذا المبيد )الذيمرض السر 

(Dioxin ومجموعة من المواد الكيمياوية المعروفة التي تكون خطرة على صحة اإلنسان والبيئة ،)

(Littorin ،إن لمبيد 1994وآخرون.)2,4-D فضا  لسكر الدم في الفئران )تأثيرا  خاMikov 

في القوارض يسبب هذا المبيد ارتفاعا  في مستويات إفراز هرمون البروجسترون و  (، 2010وآخرون،

(Progesterone( وأيضا  هرمون البروالكتين )Prolactin باإلضافة إلى ذلك إتضح أنه يسبب ،)

.فضال  عن كل اآلثار  2014)وآخرون، Coady) (Estrous cycleتشوهات في دورة شبق )

رتفاعا  ملحوظا  في معدالت العيوب الخلقية بين األطفال  السابقة فقد لوحظ حصول زيادة واضحة وا 

-2,4حديثي الوالدة لمواليد السّكان الذين يقطنون في المناطق الزراعية التي يتّم فيها إستخدام مبيد 

D ( وغيره من مبيدات األعشاب من نفس الفئةGarry قد بذلت .ومع ذلك، ف1996)رون،وآخ

على الجهاز التناسلي الذكري التي يمكن أن تعمل إما  D-2,4ثير مبيد أمحاوالت قليلة لمراقبة ت

 Anbuعلى هذا الجهاز الحساس من جسم اإلنسان ) بشكل مباشر أو غير مباشر

 . 2012)وآخرون،

بينت األلواح  إذ ،العراق يعود الى اآلف السنين أن أستخدام النباتات الطبية في 

الطينية مامنقوش عليها في عصر الحضارة السومرية والحضارة البابلية الى أهمية أستخدام وتطوير 

النباتات الطبية عبر العصور، وكانت أول صيدلية في العالم في بغداد بأواخر القرن الثامن 

هورة في ور القديمة والمشالميالدي  في عهد الدولة العباسية ، لذلك فالعالج العشبي هو من األم

للشفاء للعديد من األمراض والكثير من الناس يثقون بفعاليتها في  ا  مصدر  دالمجتمع العراقي ، وتع

ثمنها وذات سمية  (. ويعود سبب أستخدامها بكثرة الى قلةAl Bayaty ،2011العالج والشفاء )
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 Kaviarasan و (2007)وآخرون  Kaviarasanمع العقاقير الكيميائية  ةمنخفضة مقارن

 (. (2009وآخرون 

 الحلبة من األعشاب الطبية القيمة حيث ينتمي نبات الحلبة الى العائلة البقولية دتع

، وهي ثاني أكبر عائلة بين النباتات الزهرية )بعد العائلة المركبة( وتعد  Leguminosae القرنيات

المواد الغذائية ،  أنواعوالحيوان بمختلف واحدة من أهم عوائل النباتات الزهرية فهي تجهز األنسان 

وجد أن  إذ(.2000، الكاتبللزيوت واألصباغ واألصماغ والمواد الراتنجية ) ا  ها مصدر كونفضال عن 

لها العديد 2010) وآخرون، Hajimehdipoor) بذور الحلبة تعمل كمنشط ومخفض لسكر الدم

 Acharyaلسكري وغيرها )ا الواقية منلها أثار مضادة للميكروبات و من الخصائص الطبية حيث 

(، وتعود الخصائص العالجية لما Meghwal and Goswami ،2012  ,2008 ; وآخرون 

تحويه بذور الحلبة من المكونات النشطة مثل الزيوت الثابتة والقلويدات والفالفونيدات واألحماض 

 Mehrafarinوغيرها ) األمينية والزيوت المتطايرة والبروتينات والكربوهيدرات واأللياف

 (.2010وآخرون،

)Ranunculaceaeهي عشبة سنوية تنتمي الى عائلة الشقائقيات فأما الحبة السوداء 

 Aggarwal  2008وآخرون,   ;  Kamal صفر بيض أو، ذات أزهار ( 2010 ،وآخرون 

غيرة التي تكون ص أو أزرق شاحب الفاكهة عبارة عن كبسولة مضخمة تحتوي بداخلها على البذور

ستخدامه ألغراض الشفاء حيث في أ النبات ذو أهمية خاصة ديع(، Goreja ،2003الحجم )

ذكرها النبي )صلى الله عليه وسلم( على وجه التحديد أن نبات الحبة السوداء قادرة على شفاء 

 ،(Ilaiyaraja and Khanum,2010;Hajra,2011) جميع أنواع األمراض بأستثناء الموت

ور الحبة السوداء في عالج الحمى وكمنشطات ومدره للبول وطاردة للديدان حيث تستخدم بذ

وتعود  (،Paarakh,2010;Singh,2011واليرقان وعسر الهضم وأمراض الجلد وغيرها الكثير)
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األنشطة الدوائية المذكورة لما تحتويه البذور من المكونات الكيميائية مثل األحماض األمينية 

 (.Khan) ،1999رات والزيوت الثابتة والمتطايرةوالبروتينات والكربوهيد

 الهدف من الدراسة 

ستخدام ا  دغال و ألستخدام مبيدات الحشائش لمكافحة اإرتفاع نسبة بالنظر إل     

 D-2,4 مبيدالستخدام إلمعرفة تأثير  قاقير فقد صممت الدراسة الحاليةعشاب الطبية كبدائل للعألا

 Nigella والحبة السوداءTrigonellafoenum – graecumة والمستخلص المائي لبذور الحلب

Sativa  فقد هدفت الدراسة ، على التركيب النسجي للجهاز التناسلي الذكري في الفئران السويسرية

 -:من خالل مايأتي  الحالية

على التركيب لوحده  Dichlorophenoxyacetic acid pesticide-2,4ثير مبيد أتقييم ت. 1

 (. Mus musculusلبربخ في الفئران السويسرية من نوع )النسجي للخصى وا

على التغيرات النسجية للخصى  ةوالمستخلص المائي لبذور الحلب D-2,4دراسة تأثير مبيد . 2 

 والبربخ في الفئران السويسرية .

والمستخلص المائي لبذور الحبة السوداء على التغيرات النسجية  D-2,4دراسة تأثير مبيد . 3

 . والبربخ في الفئران السويسريةللخصى 

والمستخلصي المائي لبذور الحلبة  D-2,4دراسة التغيرات السلوكية للفئران المجرعة بالمبيد . 4

 والحبة السوداء .
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 الفصل الثاني : إستعراض المراجع

 pestة ــاآلف 1-2

وتشمل هذه اآلفات ،  الحية التي تسبب أضرارا  لألنسان أو ممتلكاتهوهي الكائنات 

بعض الحيوانات  فضال  عن وغيرها والطيور، القوارض، الحشائش، الفيروسات، البكتريا، الحشرات،

على أنها أي كائن حيواني أو نباتي  (2008) كذلك عرفها الزميتي ،(2012، الحسنيالثدية )

رى ويسبب تدميرا  وهالكا  لها باألجزاء المختلفة ككل أو يقلل من إنتاجه يصيب النبات أو كائنات أخ

 أو نشاطه.

 Pesticide دـيـبـالم 2-2

للمنتجات الزراعية الشغل الشاغل للعاملين في ا  مكافحة األحياء التي تسبب ضرر  دتع

ق ائالطر المجال الزراعي في جميع األوقات ، لذا تعد المبيدات )بإختالف أنواعها( من أهم 

 الزراعية كما  ونوعا.حاصيل المستعملة في الماضي والحاضر من أجل حماية الم

تعرف المبيدات بصورة عامة بالمواد الحامية وهي إما مواد طبيعية أو مصنعة أو 

 مزيج منهما تستخدم ضد الحيوانات أو األمراض أو األدغال الضارة بالمنتوجات الزراعية خصوصا  

(Fdil  ،2004)وكالة حماية البيئة األميريكية د عرَّفت. وق (USEPA ) المبيدات بأنها أي مادة

 يمكن أن تمنع أو تضر أو تبعد أو تقتل أي كائن طفيلي وهذا التعريف يشمل مبيدات الحشرات،

 ) ومواد أخرى  مبيدات القوارض ، مبيدات العقارب والعناكب الطحالب، مبيدات  الفطريات مبيدات

Gilden ،2010 .)توطبقا للمعيار األوروبي عرِّفت المبيدات بأنها المواد الصيدالنية الحامية للنبا 

 ( 2006 ,Vigouroux-Villard) . 

منذ عهد قريب تمَّ إستحداث تسمية المبيدات بدال  من المواد المضادة للطفيليات والمواد 

هي مادة أو مزيج من و  ةمعنى أكثر شمولي اتالصيدالنية الحامية للنبات ، وهذه التسمية تكون ذ

 Kiely) تستخدم لمنع أو تثبيط أو قتل الكائنات غير المرغوبة طبيعية أو صناعيةعدة مواد 
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، وكذلك تستخدم المبيدات لحماية المواد المخزنة من الطفيليات ومكافحة ( 2004وآخرون ، 

 .Sharma  ( 2010)و   Agrawal الكائنات الناقلة لألمراض

للسيطرة على مجموعة متنوعة من اآلفات وهناك عدة تصنيفات دات المبيتستعمل هذه 

 تصنيف المبيدات حسب طريقة العمل أو حسب الطبيعة الكيميائية للمبيدللمبيدات من أشهرها 

(Edelahi   ،2004) ، لنوع اآلفة المستهدفة إلى مبيدات أعشاب  ا  وفق أو يتم تصنيفها           

 Herbicidesومبيدات فطرياتFungicides  ومبيدات حشراتInsecticides  (Miligi  ،

2006) . 

 (D-2,4يد )بمبيد ثنائي كلورو فينوكسي حامض الخليك المعروف بم 2-3

2,4-Dichlorophenoxyacetic acid 

 بيدات الحشائش التي تنتمى إلى مجموعة أحماض الفينوكسيمن م D-2,4مبيد د يع

في الواليات المتحدة ألول مرة من قبل شركة الطالء الكيميائية األمريكية  D-2,4مبيد  حضرحيث 

وفى عام  1942 عام Tukesو Hammerو Hithoockو Zimmermanثم تم تطويره من قبل 

 .(2013 ، وآخرون  Liu)تسويقه محليا ألول مرة  م تم1944

 ، وقد تم إستخدامه عام (Qurratu  ،2016)1946وبعدها تم تسويقه عالميا عام 

1950 ،(Garabrant and philbert  ،2002)  وقد نتج عن هذا ظهور مبيدات مثل فينوكسي ،

،  T-2,4,5وثالثى الكلور D-2,4 مض الخليك ثنائى الكلورامض الخليك، وفينوكسي حاح

 silvex  .(Qurratu  ،2016) السلفكسو 

فهي وتستطيع هذه المركبات سلوك مسلك األكسينات والهرمونات النباتية الطبيعية، 

حيث acetic acid -3-Indole (NO29H10C)مض اإلندول أسيتيكابهرمون حمركبات شبيهة 

أنها تستطيع اإلنتقال إلى جميع خاليا النباتات مسببة نوعا  من اإلنقسامات الالنظامية في نمو 

http://www.aun.edu.eg/distance/agriculture/weedsci/ch05_files/24D.jpg
http://www.aun.edu.eg/distance/agriculture/weedsci/ch05_files/24D.jpg
http://www.aun.edu.eg/distance/agriculture/weedsci/ch05_files/245T.jpg
http://www.aun.edu.eg/distance/agriculture/weedsci/ch05_files/SLIV.jpg
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النبات، فال يمكن للنبات التحكم فى إنقسام خالياه إلى جانب نمو الخاليا بطريقة غير متماثلة 

 . (Qurratu  ،2016) وتثبيط نمو القمم النامية مع ظهور أنسجة متورمة فى بعض أجزاء النبات

  (Muñoz et al.,2012)    مبيد عشبي أنتقائي جهازي D-2,4  مبيد ديع

Control Disease and Prevention 2005; Health Canada 2010) For Centers.) 

أستخداما على نطاق واسع حيث يحتل المرتبة  من أكثر المبيدات D-2,4يعد مبيد 

الثالثة في الواليات المتحدة وكندا ويستخدم لمكافحة األعشاب الضارة وخاصةاألعشاب عريضة 

واألعشاب المائية  مزروعةاطق غير الاألوراق في األراضي الزراعية وفي جوانب الطرق والمن

في زراعة القمح والشعير والذرة وقصب السكر ة والمراعي والغابات ويكون أستخداماته الرئيسي

 .CDC 2005;Health Canada 2010)واألرز وفول الصويا )

من  العائلة النجيليةلحماية نباتات  D-2,4 مركبات أستخدمت لعقودعديدة ماضية

والسبب في ذلك يعود إلى قوة تحمل النجيليات لهذا المبيد بصورة أكبر مقارنة مع  الحشائش الضارة

قوة تحمل النباتات عريضة األوراق وهذه المبيدات الشبيهة بالهرمونات تنتقل خالل اللحاء وبذلك 

فإن الحشائش التي ال يصلها المبيد مباشرة يمكن أن يصلها عن طريق األوراق التي عرضت للرش 

 مباشرة . بصورة  

أما أسماءه  dichlorophenoxyacetic acid-2,4هو D-2,4االسم الشائع لمبيد 

 ,D Vergemaster, Agrotect, B-selektonon, Estone-2,4التجارية الشائعة هي : 

Fernesta, Fernimine, Hedonal, Ipaner, Moxone, Netagrone, Phenox, Pielik, 

Rhodia, Tributon, Weedone 
التي  Phenoxy compoundsمركبات الفينوكسي من مبيدات  D-2,4بيد م ديع

 أنواع من النباتات أو األعشاب الضارة من أجل حماية المحاصيل تستعمل لقتل أو صد أوتثبيط

إذا استخدم بالتراكيز  plant protection products(ppp) لمنتجات النبات ويعرف بأنه وقائي
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.إن (2014،  وآخرون  McManus) البيئة األميريكية الموصى بهامن قبل وكالة حماية

 هي كاالتي: D-4 ,2الخصائص المميزة لمبيد 

 D-2,4( بعض خصائص مبيد 1-2جدول )

 D-2,4خصائص مبيد 

 l2C3O6H8C الصيغة الجزيئية

 g/mol 221.04 وزنه الجزيئي

 mg/L 900 قابلية ذوبانه في الماء

 mm Hg@25 °C 7-10×1.4 ضغط البخاري ال

 C° 138 نقطة أنصهاره

 الصيغة التركيبية 

 
 

(Güngör  ،2007) 

وفي المذيبات العضوية مثل  السريع في الماءالقابلية على الذوبان  D-2,4إن لمبيد 

وكذلك له القابلية للخلط مع العديد من  ،IPCS/ICSC2015) (األيثانول،األسيتون،الديوكسان

، فعند خلط مجموعة الكبريت علىي المبيدات التي تحتو مبيدات األعشاب األخرى وال يخلط مع 

 -2,4حيث أن خلط  مع بعض مبيدات األدغال األخرى ربما يزيد من  كفائتة السمية  D-2,4مبيد

D  2,4,5مع-Trichlorophenoxyacetic)( ليكون عامل البرتقال )Agent Orange الذي )

قال لصالح وزارة الدفاع األمريكية ألستخدامه تم تصنيع عامل البرت إذ ، أستخدم خالل حرب فيتنام

ويعد المركب الناتج خالل الحرب على الفيتنامين من قبل شركة مونسانتو وشركة داو كيميكال، 
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على الديوكسين وقد إستخدمه الجيش األميركي لتدمير  ئهمركب خطير وسام ألحتوا (T-2,4,5)وهو

تعرض قسم كبير من السكان  إذفي فيتنام.  حقته للثواروأبادة أدغاال وغابات وقرى بكاملها أثناء مال

الفيتناميين لمشاكل صحية خطيرة نتيجة وجود الديوكسين السام الذي كان له الدور الكبير في 

تطوير التشوهات الخلقية واألمراض الجلدية وكذلك أنواع السرطانات المختلفة مثل الطحال والمرئ 

  . (Frumkin ،2003)والبروستات 

يعد  DB-2,4 ست عالقة التركيب الجزيئي للمبيد بسمية هذه المركبات ، فمركبدر 

مركبا  غير سام فى حد ذاته ، ولكن توجد نباتات وحشائش لها القابلية على إزالة الكربون من هذا 

فالنباتات التى تمتلك هذه القابلية تذبل وتموت والتى ليس لها  D-2,4 تحول إلى مركبالمركب في

هذه القدرة يكون المركب لها غير سام كما في نبات الذرة. وقد أنتجت هذه المركبات على عدة 

من األمالح لسهولة تداولها مثل الملح الصوديومي والملح األميني ، وبدخول هذا المركب أشكال 

 .D-2,4 داخل النبات يتحول إلى مبيد

أو  saltsأمالح او   acidsحيث تكون إما بشكل أحماضD-2,4 أشكال مبيد  تختلف

 ;D: 2,4-D acid-2,4ومن األشكال األكثر شيوعا لمبيد estersأو أسترات  amines أمينات 

 D sodium salt; 2,4-D diethylamine; 2,4-D dimethylamine salt; 2,4-D-2,4 هي

isopropyl acid; 2,4-D triisopropyl acid; 2,4-D butoxyethyl ester; 2,4-D        

 ethylhexyl ester; 2,4-D isopropyl ester  في شكلين  عادة  حيث تصنع مبيدات األعشاب

في حين يكون ، (Qurratu  ،2016)( ؛ Aydin  ،2005اما بشكل سائل أو بشكل جاف )

حددتها منظمة  كماعريضة األوراق مكافحة الحشائش  في مجاالت D-2,4األستخدام اليومي لل

؛  (Kamrin ،1997) كغم/يوم للمروج والمناطق الزراعيةميكروغرام/300 الصحة العالمية 

(Nishioka  ، 2001وآخرون). 

http://www.aun.edu.eg/distance/agriculture/weedsci/ch06_files/24DB.jpg
http://www.aun.edu.eg/distance/agriculture/weedsci/ch06_files/24D.jpg
http://www.aun.edu.eg/distance/agriculture/weedsci/ch06_files/24D.jpg
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 0.03وحسب توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن مياه الشرب تم تعيين قيمة 

ملغ/كغ من وزن الجسم،وقد حدد أقصى تركيز  0.01والجرعة المسموح بها تبلغ  D-2,4ملغم/لترلل

 0.1مياه الشرب من قبل المجلس األوربي لوزراء الزراعة بحدود مسموح به لجميع المبيدات في 

، أما وكالة حماية البيئة األمريكية (Younes and Galal –Gorchev  ،2000)ميكروغرام /لتر 

، USEPA)ميكروغرام /لتر  70في مياه الشرب  D-2, 4 أعلى مستوى ملوث لل  حددت

2005). 

 مثل D-2,4ألعشاب التي لها نفس دورهناك مبيدات اخرى تنتمي الى مبيدات ا

Phenoxy;MCPA;Benzoic acid;carboxylic acid(Lingenfelter ،2013). 

 والبيئة : D-4 ,2  دـيـبـم 2-4

والعامة للقضاء على  يكون في الحدائق المنزلية D-2,4لمبيد  ن اإلستعمال األكبرإ

كما أن أستعمال المبيدات  (2014 وآخرون ، Mcmanus)األعشاب الضارة وغير المرغوب فيها

 لها لكنه قد يحمل معه الخطر لألنسان ويتسبب بالكثيرالواسعة  فوائدالعلى الرغم من  في الزراعة

 . (2011واخرون،  Kalipci) من المشاكل البيئية التي تؤدي الى تلوث عناصر البيئة

الغذائية التي لهذه المبيدات في بعض المواد Toxic residual  إن المتبقيات السامة 

يؤدي الى مجموعة من األثار السلبية على صحة األنسان بصورة مباشرة  يستهلكها األنسان

(CFS,2012،( ،أما وجود هذه المتبقيات في البيئة سوف يعمل على تلوثها بما في ذلك)المياه 

، Andreu and Pico) التربة( فيؤثر ذلك على صحة األنسان بصورة غير مباشرة الهواء،

2004). 

في ظل معظم الظروف البيئية المختلفة من درجة حرارة ورطوبة وتركيز ودالة 

من  D-2,4حيث يتكون مركب  في النباتات والتربة لى حد ماإ D -2,4يتحلل مبيد  pHحامضية

فى بعض  MCPA )chlorophenoxyacetic acid-4-methyl-(2و BD-2,4 تأكسد مادتي
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مة بحيث إذا ظل المركب كما هو فلن يحدث للنبات أى ضرر، أما النباتات فالمادة األولى غير سا

فإنه يموت لسمية المركب األخير  D-2,4 من المركبين لتحويله إلى يالنبات الذى يمكنه أكسدة أ

 ، أعتمادا على مستوى المغذيات الموجودة D-2,4(. وفي المياه يتحلل Stackelberg,2013) له

 Jervais) ؛ (Daugherty and Karel  ،1994)  وكسجينوكذلك توفر األ درجة الحرارة،

 (2008وآخرون ، 

بسرعة في جميع المسطح المائي  ينتشرفي المياه السطحية سوف  D-2,4 عند طرح

 California Environmental)أمكن الكشف عن بقايا المبيد في الرواسب بعد ستة أشهر إذ

Protection Agency ،2009) في كل من  ميكروغرام/لتر 2.04الى تصل  بتراكيزحيث وجد

( 2011وآخرون ،  Messing)؛  (2001وآخرون ،  Donald) المياه السطحية والجوفية الكندية

 (. 2012وآخرون ،  Glozier؛ )

الميكروبي  والتحللتخضع مبيدات االعشاب لعمليات مختلفة مثل التحلل الضوئي 

أجزاء البيئة عن طريق الجريان  نتقال لكل جزء منوالكيميائي والذي يحدد ثباتها في البيئة أو األ

  لتحلل الرئيسةقة الطريالتحلل الميكروبي  وُيعد أوالترشيح أو التطاير أوالعديد من العمليات األخرى 

 (.Andreu and Pico ،2004) المادة الكيميائية في التربة  
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 (Pico ,2017) ( يوضح مصير المبيد في البيئة1-2شكل )

 يعدوغالبا  D-2,4 ق تحلل المبيدائطر أحد  Adsorptionألدمصاص ا ديع

لألستمرار في تدهور مبيدات األعشاب في  لتحكمه وتنظيمه األدمصاص عملية بالغة األهمية

 مبيدات األعشاب في التربة ذلك من خالل سيطرتة على كمية جميع أجزاء البيئة )التربة(

(Boivin  ، 2005وآخرون)4 ,2مبيد  . إن نسبة ذوبان-D ملغ/لتر عند  23.180 في الماء هي

 .(2007وآخرون ،  Senseman)؛  (USEPA)، 2005 درجة مئوية 25درجة حرارة 

-2,4تراكم مبيدعن في دراستهما  (Garabrant and philbert  ،2002) الباحثان

D مستويات عند أستخدامه بال لسهولة تحلله مستبعد، وذلك في األعضاء واألنسجة في االنسان

على البيئة وال على  اليؤثر D-2,4 ن قبل منظمة الصحة العالمية وأن مبيدم الموصى بها

 الكائنات الحية فيها.

 :   D-4 ,2التعرض لمبيد 2-5

الطريق الفموي د ويع طريق التنفس والجلد والفم عنD-2,4 لمبيد  يتعرض االنسان

. وعلى الرغم من أن المياه (Gunness  ،2007) من خالل المياه D-2,4لمبيد  تعرض أهم وسيلة
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تمثل مصدرا  هاما  للحياة ،إال أنها ليست المصدر الوحيد للتعرض للمبيد حيث يحدث التعرض 

كذلك عن طريق الهواء الملوث من خالل  ،من خالل إستخدام المبيدمن طريق التربة الملوثة  أيضا  

 األنجرافات والرش وتطاير وتبخر مبيدات األعشاب.

عن طريق تناول بقايات المبيدات الموجودة في  D-2,4موما  يتعرض اإلنسان لمبيد ع

 هطول األمطار في المروج وكذلك من خالل (2008وآخرون ،  Morgan) المنتجات الغذائية

(Waite  ، 2005وآخرون) (  ؛Hill  ، 2003وآخرون.) 

كل يوم أدى الى  D-2,4 مبيدمن  وجد بعد تعرض الفئران المختبرية لجرع حادة لقد

فرازاتها،  على الغدة الدرقية حدوث تأثيرات وحدوث أنخفاض في مستوى وظائف الغدة الدرقية وا 

وكذلك حصول تاثيرات على  (Gilbert,2014) في الجسم ولوحظ أيضا إنخفاض كمية اليود

متمثلة بحصول  ملغ/كغ يوميا في النظام الغذائي 300بعد التعرض لتركيزالفئران testes  خصى

 (.2016 ,واخرون Zhangضمور في الخصى )

-2,4في دراستهم أن تعرض الجلدي للمبيد  وجماعته Bradberry كما وجد الباحث

D يمكن أن يؤدي في بعض األحيان الى تهيج معتدل وكذلك حصول ردود في الجسم متمثلة  

 (. 2004وآخرون ،  Bradberry) عصبية وعضلية مثل أرتعاش العضالتات بإنعكاس

يمتص بصورة جيدة من قبل الجهاز الهضمي بعد تناوله D-2,4 في حين أن مبيد 

يؤدي الى تهيج مسلك الجهاز الهضمي وكذلك يؤدي الى حدوث خلل في  بالخطأ عبر الفم حيث

يكون أستيعابه عن  D-2,4ووجد عند أستنشاق  ناوظيفة الجهاز التنفسي وقد يؤدي الى الموت احيا

ساعة يستعيد وعيه ؛  96-48وبعد مرور ، يفقد الشخص وعيه إذطريق الرئتين منخفضة 

(Garabrant and Philbert  ،2002. ) 

وزيادة األصابة  D-2,4لى وجود عالقة بين التعرض لمبيد إ أشار العديد من الباحثين

    -Hodgkin,s Lymphoma   Nonذي يسمى )غير الهودجكنالليمفاوية وال بسرطان الغدد

http://www.toxipedia.org/display/~sgilbert


15 Literature Review إستعراض المراجع:  نيالفصل الثا 
 

في االنسان وهذا المرض هو شكل من أشكال السرطان الذي يصيب الخاليا اللمفاوية حيث تصبح 

غير طبيعية أي أن الخلية تقوم بمضاعفة نفسها الى عدة نسخ وأن  B-Lymphocyteخلية 

تراكم الخاليا األضافية غالبا  مايشكل كتلة من  الخاليا الجديدة أيضا تنقسم مرارا  وتكرارا  وأن

 .Cancerاألنسجة تسمى النمو أو الورم 

الفم وهي ملوثة بالمبيد  عن طريق وضع اليد في األطفال يتعرضون بشكل كبير للمبيد

 15وجد أنكذلك ( ،  ( Solomon ,2012 سنوات3 في األطفال الذين تقل أعمارهم عن السيما

 (. 2010وآخرون ،  Wilson) أن يتعرضوا  للمبيد عن طريق الغذاءمن األطفال يمكن  %

هي تهيج الفم وحصول  D-2,4التسمم بمبيد  أن أعراضبينت وكالة حماية البيئة 

,USEPA )حكة في العينين والجلد والغثيان والقئ والسعال والصداع وصعوبة التنفس والدوخة 

2005) 

تظهر  تعرض األنسان للمبيد إن Philbert (2002)و  Garabrant  بين كل من 

نخفاض التوصيل العصبي وتأخر  ضعفالكثير من األعراض منها  الجهاز العصبي المركزي وا 

 .تقلص العضالت وكذلك األفكار األنتحارية واألكتئاب والقلق

يكون عدد الحيوانات خالل الرشات الزراعية D-2,4  المعرضين لمبيد المزارعينو 

مع المزارعين الذين اليتعرضون لهذه  ةكذلك حصول تشوهات بالنطف مقارنالمنوية عندهم أقل و 

سوف يؤدي الى D-2,4 أن التعرض لمبيدالمادة الكيميائية. وبين الباحثان في دراستهما أيضا  

أنتاج  الذي يكون مسوؤال عن تحفيز Luteinizing hormone  (LH)أرتفاع مستوى هرمون 

  (Swaen ،2012و    Burns)دورة الشهرية والتبويض في األناث التوستيرون في الذكور وتنظيم ال

تعرض نساء المزارعين للمبيد يؤدي الى  إلى أن (20012وآخرون ، Charlesأشار)

 أنخفاض في الحمل لديهن وكذلك وجد في أطفال المزارعين  معدالت عالية من العيوب الخلقية

 (.2013،  وآخرون  Marty)؛  والذين يعانون من التعرض لفترة طويلة للمبيد
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 :  D-4 ,2أمتصاص مبيد6 -2

 D-2,4تستخدم أسترات مبيد  إذالمبيدعلى أستهداف مواقع معينة في النباتات  يعمل

بينما جذور النباتات تمتص  بصورة واسعة وذلك لسهولة أمتصاصها من قبل أوراق النباتات ،

 D(Wisconsin Department of Natural Resources,2012  .)-2,4 األميني للمبيد  الشكل

في الدم والكبد والرئتين والكلى في  D-2,4 أما في الحيوانات فقد تم تحديد تراكم مبيد

ساعات أن تراكمه  (6-8) ملغم/كغم لمدة1الخنازير وكذلك وجد في طحال الفئران التي تم تجريعها

تم العثور على بقايا المبيدات لم ي ساعة 24 وفي نهاية فترة في العضالت والدماغ يكون منخفضا ،

 في هذه األنسجة.

 %20ينتقل مباشرة الى المشيمة في الفئران والخنازير و D-2,4 مبيد وقد ذكر أن 

 وقد تم تحديد ، وجدت في الرحم والمشيمة والسوائل التي تحيط بالجنين في الفئران  D-2,4مواد من

2,4-D ووجد عند تعرض الجرذان لجرع  ومشتقاته عند مستويات منخفضة في بيض الدجاج

ومشتقاته تسبب تغيرات في تركيب كريات  D-2,4 مبيد ملغ/كغ/يوم من (100،  51،  1) مختلفة

 Charles  ،(2001)كريات الدم البيض  ، الدم الحمر

المبيد للجلد  وأستراتها تمتص بسهولة عن طريق مالمسة هوأمالح  D-2,4إن مبيد

يتم  إذ، بول من الجرعة التطبيقية تخرج في ال %5ان حوالي إذ نوالتي تم تجريبها في االنسا

 Raina and)بول في الجسم ويتم التخلص منه بسرعة عن طريق ال D-2,4 مبيد أمتصاص

Fulton  ،(2014 ؛(Lindh,2008 ؛)(Morgan 2008،  وآخرون)  حيث تكون أكبر معدالت

لجلد اقارنة مع  أمتصاص عن طريق األمتصاص لدى االنسان هي عند التعرض عن طريق الفم م

أن معدل  (2005 ) وآخرون  Ross ، فيما بيَّن (Reigart and Roberts  ،2013) و األستنشاق

 .%7-5يتراوح بين  D-2,4أمتصاص الجلد لمبيد 
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 يحدث ببطئ كبير   D-2,4أن أمتصاص الجلد للمبيد أشارت العديد من الدراسات لقد

 %39الفئران المخترية وجد ان أمتصاص جلد الفئران للمبيد حوالي اجريت على التي  في الدراسات

في  (Pont and Brand  ،2004)( ؛ Dost ،2003) ساعة24 ميكرولتر خالل 100 من جرعة

في أنواع مختلفة من الحيوانات بما في ذلك القوارض  D-2,4 حين يكون أمتصاص الجلد للمبيد 

عن طريق الفم  ةبصورة كاملD-2,4  ون امتصاص مبيديك بينما. %36- 6والقردة يتراوح ما بين

يكون امتصاص  في حين والمجترات الفئران والكالب في أنواع متعددة من الكائنات بما في ذلك

،   Pont and Brand) بسهولة الى أنسجة الجسم عن طريق الدورة الدموية D-2,4وتوزيع  مبيد 

2004)  . 

ينتقل أثناء الحمل أو الرضاعة الى D-2,4 أن  تبينفي الماعز والفئران واألرانب 

 Saghir( ؛ )2006وآخرون ،  Stürtz( ؛ )2000وآخرون ،  Stürtz) الجنين  أو الحليب

 . (2013وآخرون ، 

مع ألبومين  رتباطله القابلية على االD-2,4  أن مبيد وفي دراسات اخرى ذكرت

تلك قدرة ضعيفة على أختراق يم D-2,4 وأن مبيد human serum albuminالمصل البشري 

 .( 2001،  وآخرون  Purcell)األغشية الجنينية 

 :   D-4 ,2نصف العمر الحياتي لل 7 -2

حيث  بكونه غير ثابت نسبيا ويتحلل بسرعة في التربة، D-2,4 يتميز مبيد األعشاب

الى حد  يوما  وأن نصف العمر يتأثر 16  -1.5 قصيرة تتراوح ما بين رمُ يكون له فترة نصف عُ 

(. 2014,واخرون  Dehghani ) درجة حموضة التربة والرطوبة ، درجة الحرارة ، بنوع التربة كبير

 .(2007،  وآخرون  Chinalia) وكذلك عمره القصير في البيئات المائية

التحلل هو الطريق الرئيسي في تحلل المادة الكيميائية في التربة، حيث يتراوح د ويع

        -41)منخفضة األوكسجين( نسبيا من  البيئات المائية الألهوائيةنصف العمر الحياتي في 
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يوما أما في البيئات المائية 15  نصف العمر الحياتي في البيئات المائية الهوائية يوما ويقدر333 

يتحلل بسرعة في الماء على الرغم من ان بعضها يتحلل عن طريق التحلل الضوئي بالقرب  هفأن

راوح نصف العمر في الماء من أسبوع الى عدة أسابيع تحت الظروف الهوائية من السطح حيث يت

 (.USEPA,2005يوما تحت الظروف الألهوائية )120 يتجاوزويمكن أن 

 D-2, 4إلى أن  (2001،  وآخرون  Charles) بينما في دراسة أخرى أشار الباحث

في المياه السطحية D-4 ,2 عند إستخدام مبيد  يوما13 -2في البيئات الهوائية يتحلل بسرعة من 

  أسابيع 1-3مايقارب  العمر الحياتيلوحظ توزيعه بسرعة في جميع أنحاء البيئة المائية وان نصف 

 تتحلل بسرعة في التربة بنصف عمر حوالي D-2,4البيئية ان أشكال في معظم الظروف  بينما

 . (2008،  وآخرون  Jervais) عشرة أيام

 من سبعة أيام الى عدة شهور في التربة يتراوحD-2,4  أن نصف العمر الحياتي لمبيد

التربة والمناخ وخصائص المواد الكيميائية والخصائص  حيث يعتمد على عدة عوامل منها ، نوع

  (Reigart and Roberts ،2013)الفيزيائية للتربة 

يوم ويمكن 14-2من  عمر نصفلدية  D-4 ,2وفي دراسة اخرى اشار الى ان مبيد 

فان  . أما في اإلنسان(2000،  وآخرون  Starrett)لفترات أطول في البيئات الزراعية  يستمرأن 

عن  ألنه يطرح الى الخارج ةساع33 إلى  10 يتراوح بين D-2,4الحياتي لمبيد عمر النصف 

 .(CDC,2009) لبولطريق ا

 ( :50LDالجرعة المميتة الوسطية ) 2-8

ق الشائعة التي يستدل منها على سمية المبيد أو أي مادة سامة اخرى ائأحدى الطر 

وهي الجرعة او الكمية للمادة السامة لوحدة  50LDللكائنات الحية بمصطلح جرعة األبادة الوسطية

ويعبر عنها بصفة عامة  من افراد الكائن الحي الخاضعة لألختبار،%50تي تقتلالوزن وال

عنها جزء بالمليون  يعبر بالمليغرامات للمادة السامة لكل كيلوغرام من وزن جسم الحيوان ،أو

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Charles%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11222879
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(PPM)  من حيوانات التجربة  %50أما في البيئة المائية تدعى كمية المادة السامة التي تقوم بقتل

، ويعبر عن هذا التركيز بالملليغرامات او الغرامات 50LCبالتركيز المتوسط القاتلائي  بالوسط الم

،  وآخرون  Bradberry) ني. وقد قام عدد من الباحث(FAO  ،2009)لكل لتر أو جزء بالمليون 

 بتقسيم المبيدات على أساس سميتها الى ثالث مجاميع هي: (2004

  Highly toxic pesticides:مبيدات شديدة السمية2-8-1

وتشمل المبيدات التي تتراوح فيها كمية الجرعة القاتلة لنصف عدد افراد الكائنات الحية 

 ملغم/كغم من وزن الجسم للكائن الحي والتي يتم اخذها فمويا. (0-50بين )

  Moderately toxic pesticides:مبيدات معتدلة السمية2-8-2

يها الجرعة القاتلة لنصف عدد حيوانات تتضمن مجموعة من المبيدات التي تكون ف

 ( ملغم /كغم من وزن جسم كائن الحي.50-500) التجربة تتراوح بين

 Slightly toxic pesticidesمبيدات منخفضة السمية  2-8-3

ملغم/كغم من وزن ( 5000-500(ن لها بي 50LDالمبيدات التي تتراوح قيمة وهي

 الجسم .

عن طريق تجريع  D-2,4 من مبيد 50LDكية أن قيمة بينت وكالة حماية البيئة األمري

 (.USEPA,2005) ملغم/كغم من وزن جسم الكائن 639في الجرذان بلغت بالفم 

عن في الجرذان  50LDأن قيمة   ) (Hammond2007و Busبينما اشار الباحثان 

للجرذان  50LDأما قيمة  ،(من وزن الجسمملغم/كغم  896–699)من طريق التجريع بالفم تراوحت 

بينما الجرعة السمية الحادة عن طريق الجلد  ملغم/لتر 79.1فكانت عن طريق األستنشاق الحاد 

 )1992,واخرون  Munro ) . فيما أوضح (Gilbert,2014) ملغم/كغم 2000فكانت اكثر من 

ملغم/كغم من وزن جسم الكائن  2000 أكبر من تكون لجلد لألرانب أن الجرعة السمية الحادة في ا

 الحي.

http://www.toxipedia.org/display/~sgilbert


20 Literature Review إستعراض المراجع:  نيالفصل الثا 
 

من حيوانات األختبار  %50أن الجرعة المتوقعة التي تفتك  أشارت وكالة حماية البيئة

 ملغم/كغم. أظهرت العديد من الدراسات 5000 بالنسبة لمبيدات االدغال تكون أقل أو يساوي 

،  Mayer)ملغم/كغم  70-50تتراوح ما بين م للفئران عن طريق الف D-2,4للمبيد  LD 50نأ

2014.) 

للطيور فتبين أنه ذات سمية معتدلة أو غير سامة وال توجد   D-2,4أما سمية مبيد

 .(USEPA,2005) أعراض سمية واضحة عليها

أن الجرعة المميتة الوسطية  (2001)  وآخرون  Tu و Tomlin ( 2006)وقد أشار

50LD من مبيد D-2,4 50ملغم/كغم بينما كانت 663في البط  المزمن للفم طريق التجريع عنLD 

 668 بلغت 50LDملغم/كغم.أما في السمان الياباني والحمام فأن  2025للبط البري أكثر من 

 ملغم/كغم.

السلمون  ألسماك ومنها سمكل D-2,4مبيد ل 50LDقيمة  أناخرى بينت دراسات 

 .(2001وآخرون ، Tu) لبا  مايسبب الوفاة المفاجئةملغم/كغم وغا 100و1.5  تراوحت مابين

ن الدراسات السابقة حول الخصائص البيئية والسمية لهذا المبيد على البيئة المائية إ

في  تراوحت في سميتها من عالية السمية إلى قليلة السمية لالفقريات D-2,4وجدت أشكال من 

 21خالل  D-2,4لمبيد  50LDلقاتلة النصفية االمياه العذبة والبحرية ، في حين وجد أن الجرعة 

 ا  مهم ا  غذائي ا  مصدر  التي تعد(Daphnia magna) براغيث الماءملغم/لتر في  235تبلغ يوم 

،  وآخرون  (Devos ؛ (2008،  وآخرون  Hiller)؛  (Tomlin  ،2006)ألسماك المياه العذبة  

2008) . 

 سمية مبيد  إلى أن شاراأ (USEPA)   ،2005( )Noga  ،2010في دراسة أخرى 

2,4-D يرجع ذلك الى معدالت أمتصاص للمبيد بصورة أكبر  تزداد في أسماك الخياشيم الزرقاء

في سمكة تونا قوس  mg/l  350كانت تبلغ  50LDمن خالل الخياشيم، وان جرعة القاتلة النصفية 
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سامة للطيور، غير  D-2,4( وذكر ايضا ان ساعة96 خالل mg/l (355 قزح وفي سمك الكارب

1 01.لنحل العسل كانت تبلغ أكثر من D -2,4لمبيد 50LDكما وأن الجرعة القاتلة النصفية 

خطرا  على الحشرات النافعة بسبب نشاط الحشرة المنخفض  داليع D-2,4ميكروغرام/نحلة  وأن 

قبل عند المستويات الموصى بها من  D-2,4ويكون آمن عندما تستخدم المنتجات المحتوية على 

 .(Mergel  ،2011)وكالة حماية البيئة 

 D-2,4  التأثيرات السمية لمبيد 2-9

 تسبببينت الدراسات التي أجريت في مجال السمية التناسلية أن مبيدات األعشاب 

اسلي الذكري واالنثوي وأدت هذه التغيرات الى أنخفاض في لجهاز التنل في التركيب النسجي تغيرات

 .(2016،  وآخرون  Tan) والبيوض نطفعدد ال

من  D-2,4للسمية الجنينية لمبيد وأوضحت نتائج دراسة منظمة الصحة العالمية

(ملغم/كغم من وزن 90، 5،10،30ويا بجرع مقدارها )مفالتي جرعة  مالحظة األرانب الحوامل

وقد  لألرانب الحوامل أّن المبيد ذو سمية واضحة من الحمل يوما    6-18خالل فترةالجسم يوميا  

عليها عالمات سريرية وأجهاض وكذلك إنخفاض في وزن الجسم وتشوهات بالهيكل  ظهرت

التي  وأشارت دراسة المنظمة كذلك إلى أّن الفئران ، تشوهات مختلفة في األجنة العظمي فضال  عن

قد عانت  يوما 90( ملغم/كغم لمدة 0،1،15،100) ة من المبيد تراوحت بينجّرعت بجرعات مختلف

ملغم/كغم وشملت هذه األثار أنخفاض في  100≥من تغيرات مختلفة في كال الجنسين بجرعات 

مستوى الجلكوز في األناث وكذلك أنخفاض في نشاط الغدة الدرقية في الذكور وزيادة في أوزان 

وقد . ملغم/كغم من وزن الكائن الخاضع لألختبار 15ر المالئم هو الكلى وكان معدل التأثيرغي

وكذلك نخاع  (Amer and Aly  ،2001) وجدت اآلثار السمية الجينية في نخاع العظم للجرذان

 . D-2,4المجرعة بمبيد  (2016، واخرون Zhang ) العظم والخاليا الجرثومية في الفئران

http://www.toxipedia.org/display/~mergel.maria@gmail.com
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 الجنسية تشوهات في الكروموسومات بيؤثر على األنسان، فيسب D-2,4أن مبيد

(Aksoy and Deveci ،2012)،  كما وجد أنه يضر بالكبد والكلى ويؤدي إلى تهيج األنسجة

بينت الكثير من الدراسات ان تعرض  . (Garabrant and Philbert  ،2002)المخاطية 

وصيل العصبي يؤدي الى ضعف الجهاز العصبي المركزي وأنخفاض الت D-2,4االنسان الى مبيد 

 (Garabrant and Philbert  ،2002)وتأخر تقلص العظالت وكذلك القلق واألكتئاب وغيرها 

-Vigário and Sabóia )السمية الخلوية للكبد والسمية الجسمية ايضا  D-2,4ويسبب مبيد

Morais,2014.)   2,4لوحظ أيضا  عند تعرض النساء الحوامل لمبيد و-D   واللواتي يعملن في

في أسنان  الى الحاجز المشيمي ويسبب تشوهات قول عن طريق األستنشاق فأنه يمكن أن يمرالح

. وفي دراسة أخرى وجد أن تعرض النساء الحوامل خالل  (2001،  وآخرون  Alpoz) الرضع 

 . (Frank ،2003) فترة إستخدام المبيد يؤدي الى زيادة في إحتمال اإلصابة بسرطان عنق الرحم

الرئيسة في  تستهدف أالعضاء D-2,4ن أن سمية يمن الباحث لقد الحظ عدد

الحيوانات المختبرية وتشمل العين والغدة الدرقية والكلى والغدد الكظرية والمبيضين والخصيتين 

(USEPA,2005).  2,4بينما وجدت دراسة أخرى أن-D  يعمل على نخر األنسجة في الكائنات

 ء مهمة من الكائنات في السلسلة الغذائية مثل األسماكالحية غير المستهدفة، بما في ذلك أعضا

(Hemalatha  ،2013) . 

في دراستهم حول السمية  (2002وآخرون ،  Cavieres) شار كافيرس وأخرون أ

الجنين   Resorptionيؤدي الى أنخفاض في الوزن الجنين وكذلك أرتشاف الجينية للمبيد الى انه

 في الجرذان.

تي تم من خاللها دعم تقرير وكالة حماية البيئة حيث بينت بعد الدراسات والبحوث وال

كما  فأنه قد يسبب أثار عصبية بما في ذلك تعطيل نقل غشاء الخليةD-2,4 تعرض أناث الفئران 
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أنه يسب األجهاد في مناطق محددة من الدماغ بما في ذلك الدماغ المتوسط مثال السيطرة على 

 .(2007وآخرون ،  Bongiovanni) السمع والسلوك األجتماعي

 Medical Plants النباتات الطبية 10 -2

للكثير من األمراض على مر الزمن وفي جميع  ا  أستخدمت النباتات الطبية عالج

حصل إنتعاش كبير في األهتمام  ، وفي السنوات األخيرة (2011وأخرون، Tiwariأنحاء العالم )

واستعمالها  مع  ، ن المتقدمة والنامية على حد سواءبأستعمال النباتات العشبية خاصة في البلدا

العقاقير المضادة للجراثيم وذلك ألن العقاقير المأخوذة من النباتات الطبية تكون آمنة وخالية من 

(. لقد ادخلت النباتات الطبية في صناعة المنبهات  2011وآخرون ، Dashاألثار الجانبية )

ستخدمتالى إستخدامها كمواد للزينة  إضافة  . (Shrivastava ،2015) أيضا كعلف للحيوانات وا 

وذلك للبحث  ، أستخدمت األعشاب الطبية بشكل واسع من قبل الكثير من الباحثين

زدادو  ، تسببها العقاقير الصناعية الكيميائيةالعالج الذي ال يسبب اآلثار الجانبية التي عن   ا 

   ( Elamaran ،2013و Sivananthan) نسانبها لمعالجة العديد من األمراض في األ االهتمام

  Fenugreek (Triganella foenum-graecum)نبات  الحلبة :2-10-1

 Fabaceae (Srichamroenالى العائلة البقولية  fenugreekينتمي نبات الحلبة 

عن  روى القاسم بن عبد الرحمن إذوهي من العوائل النباتية الشائعة االستخدام  (2005وآخرون ،

النبي محمد )صلى الله عليه وآله وسلم( أنه قال : )إستشفوا بالحلبة( وذلك النها ذات قيمة غذائية 

لقد قيل في الحلبة" لو علم عالية لالنسان والحيوان لما تحتوية على نسب مرتفعه من البروتينات و 

يبر " لو وضعت جميع كما قال العالم اإلنجليزي كل ."الناس بما فيها من فوائد الشتروها بوزنها ذهبا

وآخرون Ahmad ) ."األدوية في كفة ميزان ووضعت الحلبة في الكفة األخرى لرجحت كفة الحلبة

،2016.) 
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والحلبة  توجد فيها البذور تركيب الحافظة القرنية الشكل التيإشتق إسم النبات من 

فروع صغيرة سم، لها ساق جوفاء وتتشعب منها  60-20نبات عشبي حولي يتراوح إرتفاعه بين

ايتها ثالث أوراق مسننة طويلة، ومن قاعدة ساق األوراق تظهر األزهار نه يحمل كل منها في

سم  10الصفراء الصغيرة التي تتحول الى ثمار على شكل قرون معقوفة، طول كل قرن حوالي 

 .وتحتوي على بذور تشبه إلى حد ما في شكلها الكلية وهي ذات لون أصفر مائل إلى األخضر

   ( نوع )18,860( جنس و )360تعد العائلة البقولية من النباتات كثيرة التنوع حيث انها تضم )و 

 Judd ، 2002وآخرون .) 

 : التصنيف العلمي لنبات الحلبة 2-10-1-1

Scientific Taxonomy of Trigonellafoenum -graecum 

 Kingdom:   Planta المملكة: النباتية

 Phylum: Magnoliophyta يةالشعبة:النباتات الزهر 

 Class: Magnoliopsida الصنف:ثنائيات الفلقة

 Order: Fabales الرتبة:الفوليات

 Family: Fabaceae العائلة:البقوليات

 Genus: Trigonella الجنس:الحلبة

 Species:foenum graecum النوع:نبات الحلبة                  

 (Payal and Snehlata  ،2012). 
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 (Barkatuzzaman  ,2015)( يوضح بذور واوراق نبات الحلبة 2-2شكل )

الموجودة في بذور نبات الحلبة في تصنيع  Trigonellin وتستخدم مادة التريغونيلين

 شراب القبقب النها تملك نكهة شبيهه بنكهة القبقب ومرارتها ولكن عند تحميصها تخف هذه المرارة

 (  Jani 2009،  وآخرون.) 

 المكونات الكيميائية لبذور نبات الحلبة  :2-10-1-2

Chemical component of Trigonellafoenum-graecum seed 

تعد بذور الحلبة مصدرا  غنيا  بالبروتينات والدهون والمعادن واالحماض الدهنية 

ن النبات والمهم واالحماض االمينية والفيتامينات والعناصر المعدنية كما تعد الجزء الطبي المهم م

روف النمو العديدة كالتسميد والتربة ومناطق ظإن بذور الحلبة ومكوناتها الفعالة تتأثر ب عالجيا  

 Pandian).(1999وآخرون ، Sheoran ) زراعتها والري ومسافات الزراعة وغيرها من العوامل

 ( .2002وآخرون ، 

 إستعماالت نبات الحلبة 2-10-1-3

لألكسدة ألنها غنية بالمحتويات  ةتأثيرات مضادللحلبة ثة أن أظهرت الدراسات الحدي

على اختزال الهيدروجين وأزاحة  قدرة الكيميائية النشطة كالفالفونيدات ومتعدد الفينوالت اي ان لها

 وتعزى التأثيرات المضادة للسرطان في ذرة األوكسجين ، كما أنها تمنع تطور سرطان الثدي ،
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التي بدورها تقلل  diosgeninsباألضافة ألحتوائها على  التي توجد فيها ،الحلبة الى الفالفونيد 

 .(2003وآخرون ، Basch ؛)  (2010وآخرون ،  Yadav) لحد كبير من مستويات الكولسترول

تستخدم الحلبة في إنتاج الهرمونات والمنشطات التي تعطى عن طريق الفم 

(Oncina  ، وهي بذلك تعد مصدرا  2000وآخرون ،)  في الصناعات الصيدالنية لتوفير المواد  غنيا

 (Payal and Snehlate  ،2012) الخام نظرا  لما تحتويه من الهرمونات السترويدية

وأستخدم نبات الحلبة أيضا  في العديد من الدراسات كعالج لبعض حاالت أرتفاع 

 . 2013)وآخرون ،  Abedinzadeمستوى السكر في الدم )

أن  2012) )وآخرون  Prasannarong و  (2015 )وآخرون  Kim نيوأشار الباحث

لنبات الحلبة فعالية عالية لتقليل من أأللتهابات التي تصيب العظام عند األشخاص الذين يعانون 

 منها.

إذ يستخدم في عالج العديد من األمراض  ويعد نبات الحلبة من النباتات المهمة ،

أمراض الجهاز التنفسي المتمثلة بالربو والتدرن الرئوي  التي تصيب أجهزة الجسم المختلفة وخاصة

لتهاب الجيوب األنفية  2000)،وآخرون  Toshiyuki) وا 

فقد أوضح السامرائي  أما فيما يتعلق باآلثار الجانبية لتناول نبات الحلبة

للجريبات يحصل عند أخذ من بذور  أن أي زيادة معنوية في الهرمون المحفز (2009آخرون)و 

 .المستخلص الزيتي لها ومن ثم زيادة في أنتاج البويضات الحلبة

من بذور الحلبة إلى  %30( عند أضافة 2003واخرون ) Bin Hafeezوقدأشار

العليقة تؤدي الى قلة أعداد الحيوانات المنوية وكذلك انخفاض أوزان الخصى في ذكور األرانب 

لحاق ضرر كبير في  .النبيبات المنوية وبالتالي تؤدي الى أنخفاض  خصوبتها وا 
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 Black Seedالحبة السوداء  2-10-2

وتضم   Ranunculaceaeوهي من النباتات الطبية العشبية التابعة لعائلة الشقيقيات

ويتم أستخدامها كعالج طبي حيث أستخدمت منذ العصر  (.2013وآخرون ،  Ahmad)نوعا 15

( في حديث رواه البخاري قال "عليكم األسالمي حيث ذكرها الرسول محمد)صلى الله عليه واله سلم

 (. 1970 ،صحيح مسلم) ؛ (2004،بالحبة السوداء فأن فيها شفاء من كل داء اال السأم")البخاري 

وأطلق عليها أسم حبة البركة وكذلك أشار الى أهميتها علماء العرب والمسلمين حيث 

أنها تستخدم لعالج البرص  الطبيب العربي أبن سينا في كتابه"القانون في الطب"وأوضح ذكرها

وأيضا  أشار أبن سينا  (1988)الجوزية ،  والزكام وكذلك أوجاع الرأس وقاتلة للديدان وتعالج البهاق

طاقة الجسم وتساعد على األنتعاش  إليها في كتابه اآلخر "الطب" إلى أن بذرة الحبة السوداء تحفز

الجذام والقروح والجروح وعند التسمم . تستخدم في معالجة (2012،  وآخرون Zaid ) من التعب

(.كذلك فقد ذكرهاالعالم العربي 2004وآخرون ، Ahmad ) بالزئبق وكذلك تستخدم للسمنة

أنها مدرة للبول وتستعمل لعالج الجرب وأنها  المشهور في علم الصيدلة واألدوية أبن البيطار وبّين

 (. 1996تستخدم مع الطعام وكذلك قاتلة  للديدان)الدجوي ، 

باإلضافة إلى العلماء واألطباء العرب ، فقد وصفت الحبة السوداء من قبل األطباء 

اليونانيين والمصريين القدامى كعالج لوجع األسنان وأحتقان األنف والصداع ومدر للبول وكذلك 

 ( .2004وآخرون ،  Hajhashemiلتعزيز الحيض )

وعالج ألمراض العيون  اقط الشعروفي اآلونة األخيرة أستعملت الحلبة كعالج لمنع تس

وأيضا  ،  (Swamy and Tan  ،2000)وألتهاب الطحال والكبد وكذلك تستخدم في ألتئام الكسور

(Mohammedوغيرها , NeisseriaBrucella melitancesطاردة للكثير من الجراثيم مثل 

 ،2009) 
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؛  (2010وآخرون ،  Raval) زيت بذور الحبة السوداء كمخدر موضعي ديع

(Büyüköztürk  ، 2005وآخرون)  كذلك يتم تطبيقها على خراجات القرحة واألنف، إلتهاب

 .(Salem  ،2005) الخصية،األكزيما وتورم المفاصل

 وصنفت على النحو التالي: Nigella sativaلهااألسم العلمي 

 Kingdom: Plantae المملكة:النباتية

 Division: Magnoliophyta الشعبة:النباتات الزهرية

 Order:Ranunculales الشقائقية الرتبة:

 Family:Ranunculaceae الشقائقية العائلة:

 Genus: Nigella الحبة السوداء الجنس:

 Species: sativa الحبة السوداء النوع:

 (2001المياح،)

هوعشبة من فصيلة النباتات الشقيقية وهو نبات ذو أزهار  إن نبات الحبة السوداء

ويعتبر من األعشاب الطبية القيمة وذلك ألنها تشفي العديد من  ء مائلة لإلخضرار قليال  بيضا

 سم، 50-40يصل أرتفاع نبات الحبة السوداء من  (.Paarakh,2010;Singh,2011) األمراض

 ومرتبة في أزواج متناظرة على جانبي الساق، أما أوراق نبات الحبة السوداء خيطية رقيقة التقسيم

مضخمة  العلبة ذات أقالم مستديرة الثمرة من األوراق العليا الطويلة والتي يكون لها شكل وتتشكل

وتكون بذورها صغيرة  (Goreja  ،2003)على الكرابل وتحتوي بداخلها على العديد من البذور

سوداء هرمية الشكل ذات رائحة عطرية طيبة وعند الحصاد ينتج النبات كمية كبيرة من البذور 

وفي بداية نضجها تكون بيضاء ومر المذاق وعندما تنضج العلبة وتنفتح تتعرض البذور  الطبية
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،  وآخرون  Warrier) للهواء تصبح سوداء وأحيانا نجد من يزرع هذه البذور كمحصول تجاري 

2004.) 

 
 (ANIYS,2014)( يوضح بذور وزهرة  نبات الحبة السوداء 3-2شكل )

تستعمل كتوابل ومنكهات لبعض  إذ ء عديدة جدا  إن مجاالت إستخدام الحبة السودا

تستعمل كمادة واقية وحافظة للمواد الغذائية فضال عن كونها  المواد الغذائية بإضافتها إلى انها

 .( Yarnell and Abascal)  ،2011عالجا للعديد من األضطرابات 

لمضادة ا صيدالنية كثيرة منها األدوية إن بذور الحبة السوداء لها أستخدامات

لاللتهابات والمضادة لمرض السكري ومضادة لنشاط للميكروبات . أيضا  تستعمل لمعالجة أرتفاع 

 وكذلك تأثيرها (2013وآخرون ، Ahmad ) ضغط الدم ويعود ذلك الى أحتوائها على مادة الكينون 

 Boskabady and) ( ومضاد للقلقHosseinzadeh and Ziaee ,2008) المضاد للسعال

Takaloo,2010) وتأثير مضاد للربو(Navdeep and Arafat,2009)  ولها دور مهم وحيوي

وكذلك تستعمل كمادة منشطة للكبد وتعمل على  في مكافحة الفيروسات المسببة لتضخم الخاليا

 (.  2008وآخرون ،  Al-Aliزيادة إنتاج الحليب في األمهات المرضعات )
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    ن ومادة الثايموكوينو   Thymolتحتوي الحبة السوداء على مادة الثايمول

Thymoquinone  مما يعزز في قدرتها على تثبيط أو قتل أو منع نمو األحياء المجهرية التي

ووجد أن المركبات  ،2005)تصيب األنسان والحيوان دون أن تسبب أضرار جانبية له )المحنة ،

( ؛ 2008،  وآخرون Bourgou )، 2005)مضاد لألحياء المجهرية )الشحات ، الفينولية لها تأثير

( Cheikh-Rouhou ، 2008وآخرون). 

 المكونات الفعالة لبذور نبات الحبة السوداء :  2-10-1-2

تحتوي بذور الحبة السوداء على العديد من المكونات الكيميائية الفعالة وكما موضحة 

 في الجدول التالي :

 المصدر النسبة المادة الفعالة ت

1- 

-Randhawa and Al  (Volatile Oilsالزيوت الطّيار )

Ghamdi,2002 

a- Carvacrol %12-6 Al-Jassir,1992            

b- Carvene  Al-Jassir,1992 

c- Thymoquinone 48-30 % Hala and nahed,2006 

d- (e. g) Monoterpenes  Hala and nahed,2006 

e- ⍺-pinen -18% Hala and nahed,2006 

f- P-Cymen 15-7% Tariq,2008 

2- 

-32-40 Randhawa and Al (Fixed Oilsالزيوت الثابتة )

Ghamdi,2002 

A- 

   األحماض الدهنية

1- Fatty acid  Hajhashemi et al.,2004 

2- Plamitic acid 12.5 %  Tariq,2008 

3- Linoleic acid %55.6 Tariq,2008 

4- Stearic acid 30%  أقلأو Tariq,2008 

5- Oleic  acid 23.4 % Tariq,2008 

B- 
   

1- Triacylglycerol  Nickavare et 

al.,2003;Mehta et al.,2009 
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2- Trilinoleoyl  Nickavare et 

al.,2003;Mehta et al.,2009 

3- Palmitoldilinoleoyl  Nickavare et 

al.,2003;Mehta et al.,2009 

4- Palmitoyleollinoleoyl  Nickavare et 

al.,2003;Mehta et al.,2009 

5- Dioleoyllinoleoyl  Nickavare et 

al.,2003;Mehta et al.,2009 

6- Oleoyl dilindeoyl  Nickavare et 

al.,2003;Mehta et al.,2009 

7- Glycerol  Nickavare et 

al.,2003;Mehta et al.,2009 

C- 
Tocopherol   

⍺,ϐ,ϒ and ઠ– tocopherol  Nickavare et 

al.,2003;Mehta et al.,2009 

D- 

 Bourgou et al.,2008  (sterolsالستيروالت )

1- ϐ–sitosterol 44-54% Bourgou et al.,2008 

2- Campesterol  Bourgou et al.,2008 

3- Stigmosterol 20.92-
6.57% 

Bourgou et al.,2008 

4- Alphasinosterol  Bourgou et al.,2008 

E- 

Phospholipid  Nergiz and ötles,1993 

1- Phosphatidylinositol  Nergiz and ötles,1993 

2- Phosphatidylcholin  Nergiz and ötles,1993 

3- Phosphatidylethanolamin  Nergiz and ötles,1993 

 Kumara and Huat,2001  (Saponinالصابونيات )  -3

4- 

 Ali and Blunden,2003  (Al kaloidsالقلويدات ) 

A- Nigellidine  Nickavre et 

al.,2003;Mehta et al.,2009 

B- Nigellimine – N – Oxide  Nickavre et 

al.,2003;Mehta et al.,2009 

C- Nigellicine %15-0.5 Kumara&Huat,2001 

5- 
 Mehta et al.,2009  (Glycosides)الكاليكوسيدات  

 Melanthin  Mehta et al.,2009 
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 Male reproductive systemالجهاز التناسلي الذكري 11 -2

 Epididymisوالبرابخ  Testes   يتكون هذا الجهاز في الفأر من زوج من الخصى

 Penis والقضيب Urethraكذلك يحتوي على األحليل  Vas deferensوالوعاء الناقل 

 Accessory وغدد ملحقة Prostateوالبروستات  Seminal vesiclesوالحويصالت المنوية 

gland وغدتا كوبرCowpers gland(Lingappa and Farey ،2000) 

والبربخ وذلك الن هذه  عن التركيب النسجي للخصى وفيما يلي توضيح موجز.

 الدراسة تقتصر على هذين العضوين فقط.

 
 (2004,وآخرون  (Contiجزاء الجهاز التناسلي في الفار أوضح ( ي4-2شكل )

 

 Testisالخصية  2-11-1

هي عبارة عن غدة تقع في كيس الصفن خارج الجسم ، حيث تغلف الخصية بنسيج 

ويمتد  Tunica albugineaيسمى بالغاللة البيضاء  Fibrous connective tissueضام ليفي 

 رقيقة الى داخل الخصية لتجزئتها إلى عدة فصيصات septaمن الغاللة البيضاء حواجز 

Lobules  ويوجد في كل فصيص العديد من نبيبات ملتوية تسمى بالنبيبات ناقلة المني
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Seminiferous tubules حيث يتم فيها إنتاج جميع الخاليا الجرثومية للذكر(Wangh and 

Grant  ،2001).  

 Basementب المنوي على غشاء قاعدي النسيج الظهاري المطبق لجدار النبي يرتكز

membrane ، وتحتوي الغاللة الليفية المغلفة  للنبيب على خاليا مشابهة  يغلف بنسيج ضام ليفي

للخاليا العضلية الملساء يعتقد ان لها دور في تقلص النبيبات ناقلة المني في القوارض تعرف  

 . Myoid cell (Franc and Alvarenga ،2009)بالخاليا العضالنية 

من نوعين متميزين من  ناقلة المنييتكون النسيج الظهاري المطبق في النبيبات 

والخاليا   Supporting cellsأو الخاليا الساندة  Sertoli cellالخاليا وهي :خاليا سرتولي 

 .  Spermatogenic lineage cellsالجرثومية للساللة المنطفة 

الهرمي المتطاول بين خاليا المكونة للنطف حيث   تكون خاليا سرتولي متميزه بشكلها

تتميز قواعدها بكونها مرتكزه على الغشاء القاعدي للنبيب وتكون ذات  سايتوبالزم رقيق ضعيف 

الحدود شفاف وغير منتظم . أما نواتها فتكون متطاولة ذات شكل مثلثي وذات نوية متميزة الوضوح 

 منطفة . تقوم خاليا سرتولي بأسناد وتغذية الخاليا المنطفةتقع هذه الخاليا بين خاليا الساللة ال

(Ganong ،2003( ؛ )Alwachi ،2008). 

طبقات تقريبا تمتد  8الى  4خاليا الجرثومية فتظهر متجمعة بشكل طبقات من الأما 

 من  الغشاء القاعدي الى تجويف النبيب . تنقسم الخاليا الجرثومية عدة مرات لتتمايز أخيرا  مكونة

 النطاف .

والتي تشمل ثالث  Spermatogenesisتسمى هذه العملية بعملية التكوين النطفي 

 هي: (Twenter ،2016( ؛)2009،  وآخرون Aspinall   ) مراحل كما ذكرها
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:تنقسم بزرات النطاف  Spermatocytogenesisتكون الخاليا النطفية عملية 

Spermatogonia اقبة من الخاليا تنتج أخيرا  خاليا نطفية في هذه المرحلة لتكون أجيال متع

Spermatocytes . 

:تعاني الخلية النطفية في هذه المرحلة أنقسامين متتاليين من  Meiosisاألنقسام األختزالي . 1

الرايبي  وكمية الحامض النووي  chromosomesاالنقسام االختزالي وبذلك يختزل عدد الصبغيات 

الى النصف في كل خلية مكونة   Deoxyribonucleic acid DNAمنقوص األوكسجين

 أرومات النطاف.

فيها أرومات النطاف  :وهي عملية معقدة تتمايز Spermiogenesisعملية التمايز النطفي . 2

تمايزها الخلوي مكونة النطاف . عملية تكوين النطاف تبدأ من الخاليا 

. وتتميز هذه الخاليا  بصغيرة التي تستقر على الغشاء القاعدي  permatogoniumالجرثومية

 . حجمها ونواتها تحتوي على تجمعات صبغين بشكل غير منتظم

 Primaryأنقساما  خيطيا  أعتياديا مكونة خاليا النطفية األبتدائية الخاليا الجرثومية تنقسم. 3

spermatocytes  تمر وتقع بعيدا  عن الغشاء القاعدي التي تمتاز بكبر حجمها وشكل متميز . 

 Secondary spermatocytesهذه الخاليا بانقسام اختزالي أولي مكونة خليتين نطفيتين ثانويتين 

تمر أرومات   Spermatids، تنقسم هذه الخاليا انقسام إختزالي لتعطي أربع أرومات نطاف 

 & Mature sperms  (Dacheuxالنطاف بعملية التحول الشكلي لتعطي اربع نطاف ناضجة 

Dacheux ،2013)   يفصل  بين النبيبات نسيجا  خاللياInterstitial  يحتوي على خاليا اليدك

Lydig cells أو اكثر  وهي خاليا تتميز بكبر نواتها ذات شكل دائري  تحتوي على نوية واحدة

وتقوم هذه الخاليا بافراز هرمون  شحمون الخصوي  Eosinophilicوذات سايتوبالزم حامضي 

 .Testosterone(Brichfored ،2009) الذكري التستوستيرون 
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 :  Epididymisالبربخ  2-11-2

  Ductus epididymisالبربخ وهو قناة مفردة متعددة األلتفاف تسمى قناة البربخ

والتي تقع ضمن النسيج ضام ليفي ، حيث تستند على الجزء الخلفي  للخصية مائلة نحو السطح 

 . (2012،  وآخرون  Arrotéia)؛   (2000،  وآخرون Shier )الجانبي 

يقسم البربخ الى ثالث مناطق ، المنطقة األمامية وهي منطقة متضخمة وتعرف 

ويفصل بينهما منطقة  Caudaوالمنطقة الخلفية وهي أقل تضخما  وتعرف بالذيل  Caputبالرأس 

ترتبط منطقة الرأس البربخ بالخصية بواسطة القنيات الصادرة  Corpusضيق تسمى الجسم 

Ductuli efferentes  وتستمر مع الشبكة الخصويةRete testis ( Zihlman وآخرون ،

2011 .) 

ويعد البربخ العضو الذي تصل النطاف فيه إلى النضج النهائي ويعمل على تخزينها 

 . (2002 ,وآخرون Queiróz)قبل القذف 

من أجزاء  إن الحيوانات المنوية لها القدرة على البقاء لفترة طويلة في البربخ أكثر

        ) الجهاز التوالدي األخرى ، ويعتبر الذيل الموقع الرئيسي لتخزين النطف في األنظمة الناقلة

Kocak  2001،  وآخرون). 

يتها في المقاطع ؤ تظهر قناة البربخ بشكل مقاطع ذات أشكال مختلفة ومتعددة عند ر 

ري مطبقة كاذبة ويمتأل تجويفها بالنطاف ويبطن البربخ بنسيج ظها المستعرضة

Pseudostratified epithelium ،النوع االول خاليا  تتكون من نوعين رئيسيين من الخاليا

 Principal cell تعرف بالخاليا األساسية Stereociliaعمودية متطاولة ذات أهداب مجسمة 

    Basalوخاليا هرمية الشكل توجد بالقرب من قاعدة النسيج الظهاري وتعرف بالخاليا القاعدية 

 cells( Arrotéia 2012،  وآخرون) . 
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تحاط مقاطع البربخ بطبقة رقيقة جدا من األلياف العضلية الملساء ويوجد بين هذه 

 (.Cornwall ،2009) المقاطع نسيج ضام ليفي يحتوي على خاليا وألياف و أوعية دموية شعرية
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 المواد وطرائق العمل:  لثالفصل الثا

 Equipments and ToolsUsedاالدوات المستعملة االجهزة و  3-1

 (.3-1الجدول)المدرجة في دوات جهزة واألفي الدراسة الحالية األ تستخدمإ

 الحالية ( الدوات المستخدمة في الدراسة1-3جدول )

 المنشأ الشركة المصنعة االجهزة و االدوات ت

 Refrigerator                          General electric Turkeyثالجة  1

 Centrifuge         LKB Finlandجهاز الطرد المركزي  2

 Water Bath                  Memmert Germanyائي محمام  3

 Hot plate Photax England                 ساخنة ةصفيح 4

 Electrical Furnace          Binder Germanyفرن كهربائي  5

 Digital camera                  Sony Japanةكاميرا رقمي 6

 Light Microscope          Kyuss Germanyمجهر ضوئي  7

 Dissecting microscope    Olympus Japanمجهر تشريح 8

 Rotary microtome             Histo line Italyمشراح دوار 9

 Electric Grinder           Arthur H.Thomus Co. U.S.Aةمطحنة كهربائي 10

 Sensitive balance           Kerne Germanyميزان حساس  11
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 Chemical Materials usedكيميائية المستعملة المواد ال2 -3

 المواد الكيميائية المستخدمة في الدراسة الحالية (2-3الجدول )

 المنشآ الشركة المصنعة المواد الكيمائية ت

 Mercuric Oxide               BDH Englandوكسيد الزئبقأ 1

 Eosin Y                                  BDH Englandيوسين أ 2

 Canada Balsam SchuchardtManchen Germany               بلسم  اكند 3

 حامض البكريك المائي 4

Aqueous Picric Acid 

BDH 

 

England 

 حامض الخليك الثلجي 5

Glacial Acetic Acid    

BDH England 

 حامض الكبريتيك المركز 6

Concentrated Sulfuric Acid 

Scharlab Spain 

 Xylene                               SDFCL Indiaزايلين 7

 Potassium Alum             BDH Englandشب البوتاسيوم 8

 Plastic Cages London Plastic U.S.A أقفاص بالستيكية 12
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 Paraffin Wax Wollen weber Germany شمع البارافين 9

      Formaldehyde(%40-37) فورمالين 10

     

 Iraq طبي محلي

 Ethyl Alcohol Pangea Lebanon(       %95) كحول اثيلي 11

 ثيلي مطلق أكحول  12

Absolute EthylAlcohol 

Scharlab Spain 

 Chloroform SDFCL Indiaكلوروفوم                      13

 مسحوق الهيموتوكسلين 14

Hematoxylin Crystals 

BDH England 

 Potassium Iodide          BDH Englandيوديد البوتاسيوم  15

 

 The Solution and Stains Used المحاليل المثبتة والصبغات المستعملة3 -3

 المثبتات والمحاليل 1 -3-3

 Formalin Solutionمثبت الفورمالين  -1-1-3-3

فورمالين  ml 10يتكون من  .Vacca ( 1985) حسب طريقة حضر مثبت الفورمالين

 .يهايدفورمالد g 0.9ماء مقطر وكذلك يضيف له  ml 90أضافة له 

  (:D(Dichlorophenoxy Acetic Acid – 48%:)-2,4 مبيد  -2-1-3-3

والمعادن  وزارة الصناعةالتابعة لشركة الطارق العامة  من D-2,4مبيد تم تجهيز 

 اللتر الواحدهو سائل ذو لون أصفر أو خردلي له القابلية على الذوبان بالماء يحتوي ية ، و العراق

 .عالةفمادة  D-2,4غم  480 منه على
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 :MMaayyeerr’’ss  aallbbuummiinnآح ماير  -3-1-3-3

 ml 50والتـي تحضـر مـن ،  (Vacca (1985 المبينـة فـي طريقـةالحسـب  هر يحضتم ت

 .1gمن الكليسرين مع أضافة مادة سالسيالت الصوديوم  ml 50من آح البيض الطري مضاف له 

 Stains صبغاتال2 -3-3

     Harris’s hematoxylin stainتوكسلين هارسصبغة الهيما1  -3-3-2

 التركيب النسجي للعينات المستخدمة في الدراسة لتوضيح صبغةال ههذ تأستعمل

 الحاج للطريقة المبينة في وفقا  هذا الملون  حضرقد . و يوسينملون اآل خدامالسيما عند است

2010)). 

من جهة أخرى تم و  ml 25 في الكحولته ذاببإ g 2.5 ينلالهيماتوكس مسحوق حضر 

التسخين ستخدام إب ml 500 الماء المقطرفي  g 50 الشبحلول آخر ناتج من إذابة تحضير م

ج لمدة دقيقة يستمرارية التحريك للمز إمع ن يغلي المزيجان ألى إ°م 50عند درجة حرارة المعتدل و 

لون صبح أن ألى إء يطبو  بشكل تدريجي   g 1.25وكسيد الزئبقأله مادة  ثم يضاف تقريبا  

ماء حمام وضعه في مباشرة بوبرد ن المصدر الحراري عثم تم رفع المزيج  ا  ي غامقرجوانالمحلول إ

من المحلول المحضر والمبرد  مل 100كل لحامض الخليك الثلجي  مل من  4أضيف بعدها بارد.

 ستعمال.رشح الملون قبل اإللغرض زيادة شدة التلوين ثم 

 Eosin stainيوسين صبغة ال2 -3-3-2

 (.2010 )الحاج في  ذكرتبعا  لما ت حضر هذه الصبغة  

 أضيف إليهثم  %70وبتركيز ml 99 ثيليالكحول األمحلول في  g 1يوسينذيب األأ

 ستعمال .إلا ه قبلترشيح تميوبعدها  ml 0.2 حامض الخليك الثلجي

 طرائق العمل  3-4

 ة جمع بذور الحلب1 -3-4
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يدويا  من أي شوائب  ظيفها نم تتو سواق المحلية ألبذور الحلبة من ا الحصول علىتم 

 في علبة حفظ ناعم بعدهامسحوق المنزلية لحين الحصول على نة الكهربائية طاحو الت بطحن

 ستعمال .إللحين امحكمة الغلق 

 تحضير المستخلص المائي لبذور الحلبة1 -3-4-1

Preparation of aqueous Trigonellafoenum–graccum 

 المستخلصتحضير في  (1998وآخرون ) Gradeletالواردة في طريقة اتبعت ال

من الماء  لتر1 في  المطحونه وذابة بذورالمن  غم 50 وزنتم  ،اذالحلبةنبات المائي لبذور 

ورق إستخدام به حيرشت تم بعدها. ساعة  24لمدة  مزيجترك ال و °م 37درجة حرارة وبالمقطر 

غامقة محكمة الغلق  ةلبفي ع وحفظهلحصول على المستخلص منه وا زالة الشوائبالترشيح إل

 .المختبرية  لبدء بإجراء التجاربلحين ا

 

 Black seed السوداء جمع بذور الحبة  3-4-2

تنظيفها لمحافظة ديالى  سواق المحليةألبذور الحبة السوداء من ا الحصول علىتم 

تم و . ها منناعم  لحين الحصول على مسحوق ة الكهربائية طاحونبال نتطحو يدويا  من أي شوائب 

 ستعمال .إللحين امحكمة اإلغالق في علبة  هحفظ

 تحضير المستخلص المائي لبذور الحبة السوداء1 -3-4-2

Preparation of aqueous Trigonellafoenum – graccum 

المائي  لتحضير المستخلص (1998وآخرون ) Gradeletالمذكورة في طريقة الت ستخداما    

من الماء المقطر  لتر 1 في المطحونة واذابتها بذورالمن  غم 50بوزن  وذلكلبذور الحبة السوداء 

زالة بورق الترشيح إل بعد ذلك رشح ساعة 24ترك الخليط لمدة  و °م 37في درجة حرارة 

غامقة  لبةفي ع المستخلص وحفظخذ أ بعدها، لحصول على المستخلص المستخدممنه وا الشوائب

 . محكمة الغلق لحين االستعمال
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 Animals preparationتهيئة حيوانات التجربة  3-4-3

من  Mus musculus ذكرا  من الفئران البيض السويسرية 56الحصول على  تم

اسابيع والتي تراوحت  8-10معهد ابحاث األجنة وعالج العقم / جامعة النهرين عند االعمار من 

لحيوانات التابع لكلية الطب غم ، بعد ذلك تم تكثيرها وتربيتها في بيت ا 23-27اوزانها بين 

جامعة ديالى ، وذلك بوضعها في اقفاص من اللدائن مغطاة بأغطية معدنية مشبكة  -البيطري 

. فرشت  London Plastic/North Kent LTDسم من إنتاج شركة  x 15 x 48 7ابعادها 

طوال فترة الدراسة. أرضية األقفاص بنشارة الخشب وتمت العناية بالفئران وتجهيزها بالماء والعليقة 

كانت األقفاص الحيوانية تنظف كل ثالثة أيام وتعقم بالمطهرات ، وتم وضع حيوانات جميع مراحل 

 12 ساعة ضوء و 12التجربة بظروف مختبرية مالئمة من ناحية التهوية واإلضاءة التي كانت 

  درجة مئوية . 24-26ساعة ظالم. أما درجة الحرارة فقد تراوحت بين 

 : D-2,4المستخدمة في الدراسة من مبيد  جرعالر يتحض 3-4-4

ة قاتلال يةعتماد على الجرعة النصفإلبا D -2,4مبيدمن المحددة  رت الجرعةض   ح

(50LD )مبيدملغم من  370 ئرانفي الفقيمتها  التي تبلغوD -2,4\كغم من وزن الجسم        

) Kaulbars    وVaillancourt 2014,). 1575ئي للحبة السوداء والتي تبلغ وللمستخلص الما 

 1-كغم.ملغم 2000والتي تبلغ  أما للمستخلص المائي لبذور الحلبة (2004،عيد الس  ) 1-كغم.ملغم

(Mequanente  2006، واخرون) 

 200و 150ي هالسم ي و اإلختبار تأثيره D-2,4 الـ مبيدتراكيز من  ةثالث تختيرإ 

  250 و
2,4-D ملغم

كغم من وزن الجسم
فيما  من الحبة السوداء والحلبة،لكل مستخلص  مل( 4)وتركيز واحد ،

الكمية المطلوبة ها تجريعوتم  . ( غم 27-23) المستخدمة في التجارب بينن الفئران اوزتراوحت أ

 واحد لكل شهر لمدة اليوم في واحدة مرة الفم طريق عن ةلتركيز )الجرعة( المحددلمن المبيد وفقاً 

باإلعتماد على  المستخدمة في هذه الدراسة ن حساب كمية المبيد المجرعة للفئرانتركيز. وقد أمك

 المعادلة التالية :
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𝑥

𝐷
=

𝑊𝑚𝑜𝑢𝑠𝑒

1000 
 

 (2011)محمود وحبه ،

 حيث أنَّ :

𝑥 غم(.مقاسة بوحدة : كمية المبيد الواجب تجريعها للفئران في التجربة( 

𝐷 (250وأ200وأ150)هي إما : الجرعة المحددة من المبيد و
2,4-D ملغم

كغم من وزن الجسم
 . 

𝑊𝑚𝑜𝑢𝑠𝑒 (غم27–23المستخدمة في التجربة والذي تراوح بين ) ة: وزن الفأر . 

 

 

 

 BBeehhaavviioorraall  CChhaannggeess  SSttuuddyy  ةيرات السلوكيدراسة التغ 3-4-4-1

 -11/2 الممتدة من الحيوانات تحت المراقبة طيلة فترة الدراسة ت جميعوضع

تم ( بالنسبة للتجربة الثانية  و 2017) 4/28-3/28( بالنسبة للتجربة األولى إلى 2016)12/2

 مالحظة ومتابعةتسجيل المالحظات المتعلقة بحالة الحيوانات بعد أجراء التجريع وذلك من خالل 

اء شرب المو على المشي  القدرةص و اقفداخل وخارج األ الحركةمثل تغيرات الحيوان السلوكية 

مقارنة مع التي ظهرت على الحيوانات أبرز أعراض التسمم بالمبيد وكذلك سجلت وتناول العليقة 

 مجموعة السيطرة.

 Gross Pathological changes Study  دراسة التغيرات المرضية العيانية 3-4-4-2

علـى الحيوانـات المجرعـة مثـل التعـب الشـديد بعـد غير الطبيعية  أبرز العالماتسجلت 

وتــــم  ، الحيوانـــات مــــع حيوانـــات مجموعــــة الســـيطرةالتضـــحية ب تتمــــو  بالمبيـــد تهـــاء فتـــرة المعاملــــةنإ

تســـــجيل لغـــــرض دراســـــتها و  مـــــن جســـــم الحيـــــوانالخصـــــى والبـــــربخ  ستئصـــــال األعضـــــاءأتشـــــريحها ب

مع مجموعـة  ةاحية شكلها ولونها وحجمها مقارنمظهرية عليها من نالعيانية التغيرات والالمالحظات 

 السيطرة.
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  Animals groupsمجاميع الحيوانات المجرعة فمويا 5 -3-4

وعــات مجم ثمــانإلــى  حيــث تــم تقســيمهافــي التجــارب  السويســرية مــن الفئــران ذكــرا  فــأرا  56  ســتخدمأ

، وكانـت تفاصـيل المجموعـات تم وضع كل مجموعة في قفص مستقلو فئران لكل مجموعة  7بواقع 

 بالصورة التالية :

 
 

 Animals Killingانات الحيوقتل   3-4-6

الحيونات في  تحيث وضعالفئران، لتخدير  Chloroformستعملت مادة الكلوروفورم أ

 دقائق .  10بكمية مناسبة لمدةهذه المادة على  يحتوي وعاء زجاجي 

 Dissection of animalتشريح الحيوانات  7 -3-4

ة مددددددادوذلددددددك بواسددددددطة  قتلهدددددداتددددددم  بعددددددد وزن الفئددددددران وتسددددددجيل أوزانهددددددا ،

بشددكل  وعمددل شددق سددتخدام مقددص حددادإفددتح التجويددب البطنددي ب ثددم (Chloroform)وفددورمرالكلو

إزالة النسج الشحمية المتصلة بها  ثم تمت ،ستئصال الخصى والبرابخ إلعظم القص  حتى Tحرب

مجموعة السيطرة
شملت مجموعة 

D-2,4مبيد

تركيز

1-كغم.ملغم150

.  ملغم200تركيز

1-كغم

 250تركيز

1-كغم.ملغم

تتضمن مجموعة 
المستخلصات

ةالحلبمستخلص
مل4

مستخلص الحبة 
4السوداء بتركيز

مل

تحتوي مجموعة 

دالمبي+المستخلص

ة مستخلص حلب
مل 4بتركيز 

 D-2,4مبيد+ 
بتركيز 

.  ملغم150

1-كغم

ة مستخلص الحب
ز السوداء بتركي

مبيد + مل4
2,4-Dبتركيز
.ملغم150

1-كغم
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محلول الفورمالين لمدة في ت الخصى والبرابخ يثبت تم . أخيراً أزيل ما علق بها من سوائل وبعدها 

 النسجية.وعمل المقاطع دراسة ال جلأل عةسا 24

 

  Preparation of histological sectionsتحضير المقاطع النسجية  3-4-8

 لمجاميع الخصى والبربخلمعرفة التغيرات النسجية الحاصلة في  تم تحضير الشرائح

 -كاالتي: (2012) وآخرون   Chong المختلفة  حسب طريقة اربالتج

 Fixationالتثبيت  3-4-9

 ساعة. 48لمدة  %10العينات في محلول الفورمالين بتركيز ثبتت 

 Washingالغسل  3-4-9-1

لمدة نصف   Tap waterالعينات المثبتة بمحلول الفورمالين بماء الحنفية تغسل 

بينما العينات المثبتة بمحلول بوين المائي  %70تركيز بالكحول االثيلي محلول الى ت ساعة ثم نقل

 ال الفائض من المثبت.و ز عدة مرات حتى  %70الكحول االثيلي بتركيز فقد غسلت ب

 Dehydrationنكاز ل ا 3-4-9-2

مرارها بسلسلة من التراكيز التصاعدية من الكحول إسحب الماء من العينات بعد 

 .كل تركيزعند  دقيقة 30لمدة و  % 100،%100، %90، %80،  %70وكانت بتراكيز االثيلي 

 Clearingالترويق  3-4-9-3

ولجعل العينات أكثر شفافية ولسحب الكحول من النموذج. فقد روقت بمحلول الزايلين 

Xylene .لمدة نصف ساعة 

 Infiltrationاالرتشاح )التشريب(  4 -3-4-9

 Xyleneالزايلين محلول من مكون وضع العينات بخليط بعد عملية الترويق تم 

 هفي فرن كهربائي درج 1:1وبنسبة  (°م 56هار ذي درجة انص) Paraffin waxوشمع البرافين 
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 الفرن الى  تم نقل العينات ، تمهيدا  لنقلها الى شمع البرافين فقط دقيقة 15ولمدة ° م 60 تهحرار 

 لكل مرة. دقيقة 30لمدة و العملية مرتين واعيدت لحرارة نفسها ا بدرجة الكهربائي

 

 Embedding and making blocks الطمر وعمل القوالب5 -3-4-9

في النوع من الشمع المستخدم نفس بالمحضرة بالخطوات السابقة  العيناتطمرت 

 تم نقللهذا الغرض و معدة مسبقا  سكب الشمع المنصهر في قوالب خاصة ، اذ رتشاح إلامرحلة 

م ترك ثحول العينة  Hot needleساخنة  ةبر إالتخلص من الفقاعات الهوائية بأمرار و العينات لها 

 ليتصلب.القالب 

 Trimming and sectioningالتشذيب والتقطيع  3-4-9-6

ضالع القالب أ لجعل حاد ستخدام مشرطإقوالب الشمع الحاوية على العينات بشذبت 

في مثبت بعدها تم تثبيتها على حامل خشبي ، وزواياه قائمة البعض مستقيمة وموازية لبعضها 

 Serial sectionsالنماذج بشكل متسلسل  وقطعت Microtome rotaryجهاز المشراح الدوار 

على شرائح زجاجية نظيفة بعد وضع قطرات من الماء المقطر  مايكروميتر ثم وضعت 6وبسمك 

Distilled water  على الشريحة الزجاجية ونقلت الى صفيحة ساخنةHot plate   فرش ليتم

 وين .ساعة قبل التل 48-24تجف لمدة  هاوترك° م 37العينة بدرجة حرارة 

 Stainingالتلوين  3-4-9-7

    Gambleو  Bancroftالموضحة في طبقا  للخطوات  العينات تم تلوين     

 وكاآلتي :   (2008)

 دقيقة. 30لمدة  Xylene. ازيل شمع البرافين من العينات بعد وضعها في محلول الزايلين 1

 %80، %90، %100تداءا  من بإ مررت الشرائح بسلسلة تنازلية من تراكيز كحول االثيل .2 

 .أيضا  بالماء المقطر ولمدة دقيقتين  غسلتولمدة دقيقتين لكل تركيز ثم  70%،
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دقائق وغسلت المقاطع بماء الحنفية  4. أستعمل الهيماتوكسلين لتلوين المقاطع المحضرة لمدة 3

  . blueingلمدة دقيقتين للحصول على زرقة افضل ويسمى 

 .لصبغ السايتوبالزم دقائق 10يوسين لمدة ل اآللونت المقاطع بمحلو . 4

 %70جففت المقاطع بأمرارها بسلسلة من التراكيز التصاعدية من الكحول االثيلي . 5

 دقائق. 10لمدة  %100التركيز ولمدة دقيقتين لكل تركيز ثم في 80%90%،

 دقيقة لكل مرحلة .  30في مرحلتين ولمدة Xyleneروقت المقاطع بالزايلين . 6

3-4-9- 8 رساء( التحميل )ال  Mounting 

لتحميل المقاطع النسجية  Canada balsamوسط الدائمي كندا بلسم الستعمل أ

 والتأكد من عدم وجود فقاعات وتركت لتجف. Cover Slideوغطيت الشرائح بغطاء زجاجي 

  Microscope examinationالفحص المجهري 10 -3-4

بقوى مختلفة بما يتناسب مع  Light Microscopeستعمل المجهر الضوئي أ

 .للخصى والبربخ متطلبات الدراسة الحالية لدراسة التركيب النسجي

  Microscope photographyالتصوير المجهري 3-4-11

لتصوير الشرائح المجهرية  Sonyأستعمل المجهر الضوئي المجهز بكاميرا نوع 

 ت الدراسة الحالية .المنتخبة وبقوى تكبير مختلفة وبما يتالئم مع متطلبا
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 الفصل الرابع : النتائج
 

 changes Behaviora  التغيرات السلوكية4-1

كان إعتياديا  وكذلك نشاطها و سلوكا  طبيعيا  أن سلوك الحيوانات كان لوحظ 

 . دراسةغذاء خالل مدة الستهالك الماء والإ الحال في

  D-2,4  لـالتغيرات السلوكية لمجموعات التعرض ل 2-4

 قد عانت من D-2,4الفئران في مجموعات التعرض لمبيد األدغال  أنلوحظ 

طوال  بالمبيد معاملتهاعراض التسمم نتيجة أ  رت عليهانماط سلوكها وظهأفي  متنوعة تغيرات

 يأتي : بمايمكن وصف األعراض و  فترة اإلختبار .

 تراكيز المبيد
 

 وصف الحالة

 مجموعة السيطرة
 

 . ظهور الجلد على طبيعته1
 .أفراز اللعاب بصورة منتظمه وعند تناوله للعليقة ليسهل هضمها.2
 .اليوجد تهيج للغشاء المخاطي والتنفس بصورة عادية.3
  .تناولها للماء والعليقة4

 D-2,4مبيد 
 150 بتركيز

 1-ملغم .كغم
 

نت حيونات هذه المجموعة من تحسس في مناطق مختلفة من .عا1
 الجلد )الفم واألنف( وأحمرارهما.

 .كثرة أفرازها للعاب.2
 .حدوث تهيج للغشاء المخاطي ووجود صعوبة بالتنفس3
 .وقوف الحيوان في أحد جوانب القفص مع نفشه للشعر.4
  .انخفاض الشهية وقلة شربه للماء5

 D-2,4مبيد 
 200بتركيز 

 1-ملغم. كغم

.ظهرت على هذه المجموعة نفس األعراض السابقة ولكن بصورة 1
 أكثر وضوحا  وحدية.

 .لوحظ عليها االجهاد والخمول.2
 .حدوث حاالت اسهال بين الحيوانات3

 D-2,4مبيد 
 250بتركيز 

.عانت هذه المجموعة من تغيرات سلوكية وأعراض تسمم بصورة 1
 المجموعتين السابقتين. أكبر وأكثر حدة من



49 Results الفصل الرابع النتائج 
 

    

 1-ملغم.كغم
 

 .فقدان الحيوانات للتوازن وتغير في طريقة المشي.2
 .بدأ شعرها بالتساقط3
 .حصول نزف دموي في بعض مناطق الجلد4

 

 Gross Pathological Changes   التغيرات المرضية العيانية 4-3

في جميع  اتتغير  لوحظ حصولنية ألعضاء الدراسة االعيالمالحظة من خالل 

من وزن  1-كغم. من المبيد ملغم 250 و 200 و 150 للتراكيز المعاملة بالمبيد عضاءاأل

في  وأيضا  تبدل،  أحتقانهااألوعية الدموية في الخصى و  ظهورزيادة ب تمثلتفقد الجسم 

مقارنة مع اللون األبيض الوردي لمجموعة  البنيون لمائل الى ال فأصبح لونها أصفر اللون 

خاصة في  هتصلب جدران واضحة مثلتغيرات  هعلي بانتربخ فقد لباالسيطرة ، أما 

 .من وزن الجسم  1-كغممن المبيد . ملغم 250 الحيوانات المعاملة بجرعة

 : في مجموعة السيطرة  للخصيةالوصف الشكليائي والتركيب النسجي  4-4

Morphological description and histological structure of testis in 

control group  

ذات تركيب  تكون  خصيةالن ألمجموعة السيطرة  عيانيظهرت نتائج الفحص الأ

يكون كل نبيب مغلف بغشاء أما النسبة للفحص النسيجي  مستدير أو بيضوية الشكل ،

رقيق ، ويتكون جدار كل نبيب من عدة طبقات من   basement membraneقاعدي

( وهي توجد في محيط األنيبيبة من الداخل 2n) spermatogonia سليفات النطفالخاليا 

 ، وهي تكون ذات خاليا صغيرة الشكل. 

( وهي خاليا تتميز 2n) primary spermatocytesالخاليا المنوية االبتدائية 

الخاليا المنوية الثانوية  . بكبرها حيث تكون أكبر الخاليا في النبيب وتتميز بأنوية كبيرة
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secondary spermatocytes (1n) ، تكون أصغر من الخاليا السابقة وهي خاليا  ،

 خالياوهي  ، spermatids (1n). الطالئع المنوية  وتتميز أنويتها بلون داكن ، في الحجم

، وتتجمع الطالئع المنوية في  أنويتها أكثر تركيزا  و الخاليا المنوية الثانوية أصغر من 

لى إتصل  وترتبط بخاليا كبيرة خاصة  ألنيبيبة لتجويف المركزي الوتوجد في  ، مجموعات

ويحدث عندها التحول النطفي  Sertoli Cells رتولييمحيط األنيبيبة تدعى خاليا س

spermiogenesis .  

نسيج ضام ويربط األنيبيبات فهو  Intertubular tissue ما النسيج الخالليأ

 Endocrineز داخلي ، وخاليا ذات أفرا ، ويحتوي على أوعية دمويةببعض المنوية بعضها 

لى محيط إ. يمتد النسيج الضام بين األنييبي  Interstitial cellsتعرف بالخاليا البينية 

كما  ، الذي يحيط بالخصية Tunica albugineaالخصية حيث يرتبط بالغاللة البيضاء 

 . (a 4-1في الشكل )

دة ذات نها تكون بشكل قطع متعدأقناة البربخ ل النسجي الفحص نتائج ظهرتأ

يتكون  Pseudostratified epitheliumأشكال متباينة وتبطن بنسيج ظهارة مطبقة كاذبة 

تدعى بالخاليا األساسية  Stereociliaعمودية متطاولة ذات أهداب مجسمة  من خاليا

Principal cell  وخاليا هرمية الشكل صغيرة توجد بالقرب من قاعدة النسيج الظهاري

 .(a 4-11كما في الشكل ) Basal cellsدية وتدعى بالخاليا القاع

ن قناة البربخ تحاط بطبقة رقيقة من األلياف أوبينت نتائج الدراسة الحالية 

العضلية الملساء ويوجد بين مقاطع قناة البربخ نسيج ضام ويحتوي على أوعية دموية شعرية 

كما في الشكل  ويف مقاطع البربخ تكون ممتلئة بالنطافاوظهرت الدراسة الحالية ان تج

(15-4 a) . 
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 Histopathological Changes  التغيرات المرضية النسجية5 -4

 : التغيرات النسجية في نسج الخصى 4-5-1

 150يض المعاملــة بتركيـــز بــظهــرت نتــائج الدراســة النســجية لخصــى الفئــران الأ

هــا النســجي يومــا  حصــول تغيــرات فــي تركيب 30وخــالل مــدة  D-2,4مبيــد مــن  1-كغــم. ملغــم

وحــدوث  Large in lumenوالمتمثــل بحصــول توســع فــي التجويــف الوســطي للنبيــب ناقــل 

فـــي خاليـــا الســـاللة المنطفـــة وانفصـــال الطبقـــة الظهاريـــة عـــن الغشـــاء  Dissociationتفكـــك 

 Seminiferousجـــدران األنابيـــب المنويـــة  بعـــض انكمـــاش فـــيالقاعـــدي  وكـــذلك حـــدوث 

tubule فــي بعــض المقــاطع متمــوج وغيــر منــتظم ، فضــال  عــن  حيــث أصــبح مظهرهــا العــام

 جــــدران بعــــض ســـماكة فــــي ملحوظـــة زيــــادةو حـــدوث ضــــمور فـــي بعــــض األنابيـــب المنويــــة ، 

قـد و  وأيضـا  عـدم إنتظـام الطبقـة الظهاريـة المنويـة Seminierous tubule المنويـة األنابيـب

منـاطق األنابيـب  في بعض Vaculationأظهرت نتائج الدراسة باإلضافة لذلك ظهور تفجي 

  (b 4-2كما في الشكل ) رتولييس خاليابعض  في تنكس المنوية وحدوث

وتجمعهـــا فـــي  الخاليـــا مـــن الغشـــاء القاعـــدي desquamationيحـــدث توســـف و 

لــه تــأثير واضــح  D-2,4وكشــفت نتــائج الدراســة الحاليــة أن مبيــد ، تجويــف األنابيــب المنويــة 

، وهـذا مـا كـان  Interstitial tissueيج الخاللـي ( والنسـLeydig Cellsعلى خاليـا ليـديج )

كمــا فــي  واضــحا  مــن خــالل ظهــور تحلــل وتنخــر وأيضــا  ظهــور التفجــى فــي النســيج الخاللــي

بالعـــــم نطفيـــــة خاليـــــا وكـــــذلك لـــــوحظ وجـــــود خاليـــــا مـــــن المحتمـــــل أنهـــــا  (b1 4-3)الشـــــكل 

Spermiophages ( 4-4كما في الشكل b2) . 

عـض المقـاطع أمـا بقيـة المقـاطع فكانـت طبيعيـة وقد لوحظـت هـذه التغيـرات فـي ب

 .  (a 4-1) عند مقارنتها بمجموعة السيطرة
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 ( مقطع مستعرض في خصية الفئران b 2-4شكل ) ( مقطع مستعرض في خصى الفئران              a 1-4شكل )

 ولمدة   D-2,4من مبيد  1-. كغمملغم 150المعاملة بتركيز بماء مقطر لمدةالبيض مجموعة السيطرة المعاملة 
 (LLيوما  توسع التجويف الوسطي للنبيب ناقل المني) 30            ( نسيج خاللي STيوما  يوضح نبيب ناقل المني ) 30
(IT) ( الطبقة الجرثوميةEL( أمهات المني )SG غشاء قاعدي                  )(BMال )(خاليا المنوية األبتدائيةPS تنكس ) 

 ليدك والنسيج الخاللي   ( تنكس خالياDS( الخاليا                             خاليا سيرتولي )SPE( أرومة النطفة )Sنطفة )
  H&Eة ( )صبغV(تفجي  في الطبقة الجرثومية  )SC(                         )DL)( خاليا سيرتولي SSالمنوية الثانوية )

 ( 400x، (                                           H&E  ،400X)صبغة 
 ( مقطع مستعرض في خصية الفئرانb2 4-4شكل ) مقطع مستعرض في خصى الفئران( b1 3-4)شكل

                          D -2,4مبيدمن  1-ملغم. كغم 150المعاملة بتركيز                     D-2,4من مبيد  1-ملغم.كغم 150المعاملة بتركيز 
 يوما  توسع التجويف الوسطي  للنبيب ناقل 30ولمدة                     يوما  توسع التجويف الوسطي للنبيب ناقل 30ولمدة 
 بلعمية         ( خاليا DS( تنكس خاليا سيرتولي )LLالمني )                  ( تنكس النسيجDS( تنكس خاليا سيرتولي )Lالمني )

              ( H&E  ،400x(.)صبغة M)            (AL( تجمع الخاليا داخل التجويف المركزي )DLالخاللي )
 ( H&E   ،400X)صبغة 

 30ولمدة  1-كغم. ملغم 200بتركيز  D-2,4أما مجموعة الفئران البيض المعاملة بمبيد 

باألضافة  ج الخصيةيعلى نس D-2,4مبيد  يوما فقد أمكن مالحظة التأثيرات التي أحدثها

صغيرة  Spacesفسح  بظهورتمثلت  1-ملغم . كغم 150 الى األعراض السابقة في تركيز
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-5كما في الشكل ) وزيادة المساحة بين خاليا سيرتولي المجاورةبين خاليا الساللة المنطفة 

4 b) 

لجرثوميـــة فـــي بعـــض الطبقـــات ا  depletionإســـتنزافبينـــت النتـــائج الحاليـــة 

 ســليفاتفــي  apoptosisالمبــرمج  لالنابيـب المنويــة وأّدى فــي نفــس الوقــت إلــى مــوت الخاليــا

وأرومـة   Primary sperm cells، والخاليـا المنويـة األوليـة Spermatogonia نطـفال

 النطفة والنطفة الناضجة وعـودة أرومـة النطفـة والنطـف الناضـجة إلـى داخـل األنابيـب المنويـة

 .  b1) 4-6كل )كما في الش

وضــحت نتــائج الدراســة الحاليــة أبالنســبة للنســيج الخاللــي فقــد مــن ناحيــة أخــرى 

تـــنكس وزيـــادة المســـافة بـــين النســـيج الـــى ظهـــور  فـــي خاليـــا اليـــدك باألضـــافة تغلـــضحـــدوث 

رة الموضــحة مجموعــة الســيطحيوانـات عنــد مقارنتهــا مــع ( b2 4-7الخاللـي كمــا فــي الشـكل )

 . (a 4-1في الشكل )
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 ( مقطع مستعرض في خصية الفئرانb 5-4شكل ) ( مقطع مستعرض في خصى الفئران البيضa 1-4)شكل 
  D-2,4من مبيد  1-كغم ملغم.  200بتركيزالمعاملة  يوضح يوما   30مجموعة السيطرة المعاملة بماء مقطر لمدة 

 ناقل يوما  توسع التجويف الوسطي للنبيب 30ولمدة           (BM)( غشاء قاعدي IT)( نسيج خاللي STني)نبيب ناقل الم
 ( تنكس النسيجDS( تنكس خاليا سيرتولي ) LLالمني )   ( أمهاتEL( الطبقة الجرثومية )PSالخاليا المنوية األبتدائية )

 (V( تفجي بين خاليا الساللة المنطفة )DLخاللي )ال   ( الخالياSPE( أرومة النطفة )S( نطفة )SGالمني )
 ( وأرومة النطف                       DGتنكس في الخاليا الجرثومية األولية )                          (.SC)( خاليا سيرتولي SSالمنوية الثانوية )

                                                                                H&E(. )صبغة Nفي الطبقة الجرثومية )( تنخر DSP)                                        (H&E،400X)صبغة  
                              ،400X                                         )         

  

 ( مقطع مستعرض في خصى الفئرانb2 7-4) شكل ( مقطع مستعرض في خصية الفئران المعاملة b1 6-4شكل )
         D-2,4من مبيد 1-ملغم. كغم 200المعاملة بتركيز             يوما   30ولمدة  D-2,4من مبيد  1-ملغم. كغم 200بتركيز 

 النسيج تنكس وزيادة المسافة بين يوما   30ولمدة             ( توسف الغشاءALتجمع الخاليا داخل التجويف المركزي )
 (                                                                     SHالمنوية ) أنكماش األنابيب (DLالخاللي)           ( تنخر في الطبقة      DBM) القاعدي عن الطبقة الظهارية

 الخاليا أنفصال (Rي ألرومة النطفة )الرجوع العكس                               H&E،(400X )صبغة N)الجرثومية ))
                                    ( H&E ،400X)صبغة SG)االجرثومية )                                                                       
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 1-كغــم.ملغــم 250بــالتركيز  D-2,4أمــا فيمــا يخــص المجموعــة المعاملــة بمبيــد 

أدى هـذا التركيـز  ، حيـث كبيـر منـي تضـرر  للناقلـة الفي  المقاطع النسجية للنبيبات  ظهر فقد

من المبيـد إلـى أعـراض مماثلـة للمجمـوعتين السـابقتين لكـن بشـكل أكثـر حديـة كمـا فـي الشـكل 

(8-4 b.) باألضــــافة الــــى حــــدوث ضــــمورAtrophy  فــــي ناقلــــة وقلــــة الفــــي ظهــــارة النبيبــــات

عنــد المقارنــة مــع مجموعــة الســيطرة ومــع  (b1()10-4 b2 4-9كمــا فــي الشــكلين ) التنســج

 . D -2,4من مبيد 1-كغم.ملغم 200و  150المجاميع المعاملة بـ 
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 فئران ( مقطع مستعرض في خصى الb 8-4شكل ) ( مقطع مستعرض في خصى الفئرانa 1-4شكل )
 يوما   30لمدة  1-ملغم.كغم 250البيض المعاملة بتركيز          يوما   30البيض مجموعة السيطرة المعاملة بماء مقطر لمدة 

 ( ضمور النبيب ناقل المني DPأستنفاذ الخاليا المنطفة )  ( الخالياIT)( نسيج خاللي STيوضح نبيب ناقل المني )
  (AL(تجمع الخاليا الجرثومية في التجويف المركزي )A) ( أمهاتELالجرثومية ) ( الطبقةPSالمنوية األبتدائية )

 ( الرجوع العكسي ألرومة SH( أرومة النطفة           أنكماش األنابيب المنوية )S( نطفة )BM)(غشاء قاعدي SGالمني )
(SPEالخاليا ) ( المنوية الثانويةSSخالي ا ) سيرتولي          ( النطفةRزي ) ادة المسافة بين النيبات(IS  زيادة المسافة ) 
(SC صبغة( .)H&E  ،400X                           )( بين الخاليا الجرثومية(ES ( تغلض خاليا ليدكT ) 
 ( H&E ،400X)صبغة                                                                

                                                                          
(b2 10-4 خصى  في مستعرض مقطع(   شكل          البيض       الفئران خصى في مستعرض مقطع(   b1 9-4) شكل    

                                                                            1-كغم ملغم. 250المعاملة بتركيز الفئران البيض               30لمدة  D-2,4من مبيد  1-ملغم. كغم 250لمعاملة بتركيز ا
 يوما  تنخر في نسيج 30لمدة  D-2,4من مبيد( أستنفاذ الخاليا               Nيوما  تنخر في نسيج النبيبات ناقلة المني ) 

 ( أنكماش األنابيب المنوية Nناقلة المني)النبيبات      الرجوع العكسي SH)( أنكماش األنابيب المنوية )DP) المنطفة
 ( زيادة                                     Rالنطفة ) (الرجوع العكسي ألرومةSH)    ( زيادة المسافة بين الخاليا        C( أحتقان دموي )Rألرومة النطفة ) 

  (T) (  تغلض خاليا ليدكIS) المسافة بين النبيبات(                                  H&E ،400X)صبغة SE) الجرثومية )
 (H&E ،400x)صبغة  
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 التغيرات المرضية في نسج البربخ 4-5-2
 Epididymis histopathological changes  

 التغيرات في رأس البربخ 4-5-2-1
بيـــد ظهـــرت نتـــائج الدراســـة الحاليـــة فـــي قنـــاة رأس البـــربخ للمجموعـــة المعاملـــة بمأ

D-2,4  يومـا  حـدوث تحلـل بـين المقـاطع النسـجية للقنـاة  30ولمـدة  1-كغم.ملغم 150بتركيز

 البـربخ وكـذلك حــدوث تفكـك فـي الطبقــة الظهاريـة  للقنــاة بـين الخاليـا العموديــة وكـذلك حــدوث

الظهاريــة للقنــاة البربخيــة وتمــزق فــي  الغشــاء القاعــدي عــن الطبقــة desquamationتوســف

 بـين الخاليـاedema ةيضا ظهـور الوذمـأظهرت الدراسة وأقة الظهارية . بعض مناطق الطب

كمـا فـي  نابيب من النطـفألزدياد المسافة بين المقاطع القناة  وكذلك خلو بعض اأالظهارية و 

  (.b 4-12الشكل )
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 عرض في رأس بربخ ( مقطع مستb 4-12شكل )                                                                
 من  1-ملغم .كغم  150الفئران البيض المعاملة بتركيز ( مقطع مستعرض في رأس بربخ الفئران البيضa 11-4شكل)

 يا الظهارية يوما  تفكك الخال 30ولمدة  D-2,4 مبيد (EL)( STيوما  يوضح نبيب ناقل ) 30المعاملة بماء مقطر لمدة 
 الظهارية  ( توسف الخالياSEالمبطنة لقناة البربخ ) ( الطبقة الظهاريةL( وتجويف النبيب الناقل )ITونسيج خاللي )

 ( ظهور الوذمة بين الخاليا SBMعن الغشاء القاعدي )              H&E  ،(400X( )صبغة VB)( وعاء دموي Sوالنطفة )
 ( زيادة المسافة بين النبيبات وظهور   Eالظهارية للنبيب )                                                                      

              (                                         V( ظهور التفجي بين الخاليا الظهارية )Eالوذمة )                                                                       
                                      ( H&E،400X )صبغة (Nوتنخر )                                     

  
(d 14-4( مقطع مستعرض في رأس بربخ الفئران      مقطع مستعرض في رأس بربخ الفئران             شكل   (c13-4) شكل 

 من مبيد   1-ملغم.كغم  250البيض البيض المعاملة بتركيز       D-2,4مبيد  من 1-كغم ملغم. 200المعاملة بتركيز
 يوما  تفكك الخاليا الظهارية المبطنة  30ولمدة  D-2,4يوما  تفكك الخاليا الظهارية المبطنة لقناة                 30ولمدة 

 ( توسف الخاليا الظهارية عن الغشاء SEلبربخ )لقناة ا                 ( توسف الخالياالظهارية عن الغشاءSEالبربخ )
( أنتشار الوذمة وزيادة  Aالنبيب ) ( ضمورDBM(            القاعدي )E)أنتشار الوذمة(C( احتقان دموي )DBMالقاعدي )

  بيباتوزيادة المسافة بين الن( E)المسافة بين النبيبات                                       (H&E  ، 400X صبغة
 ( انتشار     ALالبربخ  ) ضمور في حجم التجويف  الوسطي لقناة                   

  (H&E ،400X صبغة ( )Eالوذمة بين الخاليا الظهارية للنبيب )                                                            
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يوما  فقد  30 ولمدة 1-كغم.ملغم 200بتركيز  D-2,4 أما الفئران المعاملة بمبيد

مشـــابه لتغيـــرات المجموعـــة حـــدوث أضـــرار فـــي قنـــاة رأس البـــربخ لهـــا بينـــت المقـــاطع النســـجية 

حــدوث بصـورة أكثـر شـدة باألضـافة الـى  1-ملغم.كغـم 150بتركيــز  D-2,4  المعاملـة بمبيـد

 . (c 4-13كما في الشكل ) نمو متزايد في بعض مناطق الطبقة الظهارية للنبيب

ــــــ ــــــت المق ــــــد ل النســــــجيةاطع بين ــــــة بمبي ــــــات المعامل ــــــز  D-2,4لحيوان  250بتركي

مماثلـة للمجمـوعتين السـابقتين لكنهـا أكثـر تضـررا  أضـافة  تـأثيراتأنها عانـت مـن  1-كغم.ملغم

 4-11الموضــحة فــي الشــكل ) حــدوث ضــمور لقنــاة البــربخ مقارنــة مــع مجموعــة الســيطرةالــى 

a)  14كمـا فـي الشـكل ) في بعـض المنـاطقنخفاض في الطبقة الظهارية وتمزقها إوحدوث-

4 d.) 

 البربخ ذيلالتغيرات في  4-5-2-2
 

للمقـــاطع النســـجية لـــذيل البـــربخ فـــي المجموعـــة المعاملـــة بينـــت الدراســـة الحاليـــة  

 نفصــال فــي الطبقــةإيومــا  حــدوث  30وخــالل مــدة  1-كغــم.ملغــم 150بــالتركيز  D-2,4بمبيــد 

ء القاعدي المستندة عليه وخلو بعض المقاطع عن الغشا desquamationالخاليا الظهارية 

النبيــب مــن النطــف وحــدوث نــزف دمــوي فيهــا وبينــت بعــض المقــاطع حــدوث زيــادة فــي نمــو 

 . (b 4-16كما في الشكل ) الطبقة الظهارية في بعض المناطق
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 ( مقطع مستعرض في ذيل بربخ الفئران b 4-16شكل )        ( مقطع مستعرض في ذيل بربخ الفئران      a 15-4شكل )
  D-2,4من مبيد  1-ملغم.كغم150البيض المعاملة بتركيز  30البيض مجموعة السيطرة المعاملة بماء مقطر لمدة 

 ءيوما  أنفصال خاليا الطبقة الظهارية عن الغشا30ولمدة  ( تجويف IT( ونسيج الخاللي )ST)يوما  يوضح نبيب ناقل 
 (Nالظهارية للنبيب ) ( حدوث تنخر للخالياSEالقاعدي ) ( وعاءS( والنطفة )EL( الطبقة الظهارية )Lالنبيب الناقل ) 

 ( ) صبغةEالوذمة وزيادة المسافة بين النبيبات ) (                            انتشارH&E   ،400X) صبغة  (VBدموي )
                  H&E                                                                      ،400X                     ) 
     

( مقطع مستعرض في ذيل بربخ الفئران d 4-18( مقطع مستعرض في ذيل بربخ الفئران                شكل )c 17-4شكل )
  D-2,4من مبيد  1-ملغم.كغم250يض المعاملة بتركيز الب           D-2,4من مبيد 1-ملغم.كغم  200بتركيزالبيض المعاملة 

  الخاليا الظهارية للنبيب يوما  انتشار الوذمة بين 30 ولمدة                  يوما  توسف الخاليا الظهارية عن الغشاء 30ولمدة 
 ( توسف DISللنبيب الظهارية )( تمزق الخاليا الظهارية E)( انتشار                    N(حدوث تنخر للخاليا)DBM) القاعدي

 ( )صبغة DBMالخاليا الظهارية عن الغشاء القاعدي )                              (Eالوذمة وزيادة المسافة بين النبيبات )
  H&E ،( 400X                 (   TBMحدوث تثخن في الغشاء القاعدي )

 (  H&E ، 400Xصبغة  )
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فقد أوضحت النتائج  1-كغم.ملغم 200بالتركيز  D-2,4ما الفئران المعاملة بمبيد أ
المستحصلة ظهور نفس التغيرات في المجموعة السابقة مع زيادة في التضرر في هذه 

 .c) (4-17المجموعة كما في الشكل 
بينت  1-كغم.ملغم 250بتركيز  D-2,4في حين المجموعة المعاملة بمبيد 

راسة ظهور أعراض مطابقة للمجموعتين السابقتين لكن بصورة أكثر شدة ووضوح نتائج الد

 (.a 4-15( عند المقارنه مع مجموعة السيطرة )d 4-18كما في الشكل )

 
والمجرعة بالمستخلص  D-2,4مبيدبالفئران المعاملة  خصىالتغيرات النسجية ل 4-6

 /كغممل 4المائي لبذور الحلبة بتركيز

Histological changes of testis in animal group treated with 2,4-

Dichlorophenoxyacetic acid pesticide and treated with 4ml/Kg 

from aqueous solution of fenugreek seeds extract                  

-2,4   مبيدبللخصى المعاملة  نتائج الدراسة الحالية أن التغييرات النسجية أظهرت 

D كغم.مل 4 بالمستخلص المائي لبذور الحلبة بتركيز والمعالجة 1-كغم.ملغم 150تركيز ب-

النبيبات المنوية تحتوي على طبقات  بعضكانت متابينة حيث لوحظ  يوما   30ولمدة  1

 وتجويفها ممتليء بالنطاف .جرثومية شبة طبيعية 

خاليا الطبقة الجرثومية وخاليا بينما في مقاطع أخرى لوحظ ظهور التفجي بين 

ليدك والنسيج الخاللي ولكن بصورة أقل من حيوانات المجموعة المعاملة بالمبيد والحبة 

السوداء وأظهرت الدراسة أيضا حدوث أنسالخات قليلة بالطبقة الجرثومية وتجمعها في 

ف المركزي التجويف المركزي للنبيب  وبينت بعض المقاطع ظهور خاليا بلعمية في التجوي

 للنبيب .
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حتقان األوعية الدموية في بعض المقاطع  كذلك أظهرت الدراسة حدوث نزف وا 

باإلضافة إلى حدوث حدوث تنخر بصوره قليلة في الطبقة الجرثومية وكذلك لوحظ  أيضا  

 4-19تفكك في الطبقة الجرثومية لكن بصورة أقل عن المجاميع السابقة كما في الشكل )

b). 

 D-2,4 مبيدبالمعاملة  الفئرانلمجموعة  النسجية المقاطع ج دراسةظهرت نتائأ

 1-كغم.مل 4 والمجرعة بالمستخلص المائي لبذور الحلبة بتركيز 1-كغم.ملغم 150بتركيز 

تغيرات نسجيا في نسيج حصول يوما  تأثيرات عالجية بصورة قليلة تمثلت ب 30ولمدة 

بينما ، سالخات في طبقة الساللة المنطفة في عدد التنطف مع قلة اإلن زيادة الخصى مثل

في مقاطع أخرى لوحظ ظهور التفجي بين خاليا الطبقة الجرثومية وخاليا ليدك والنسيج 

الخاللي ولكن بصورة أقل من حيوانات المجموعة المعاملة بالمبيد والحبة السوداء وأظهرت 

 الدراسة أيضا إختفاء الخاليا البلعمية. 
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والمجرعة  1-كغم مقطع مستعرض في خصى (b 19-4شكل )  
والمجرعة  1-ملغم. كغم 150بتركيز  D-2,4المعاملة بمبيد 

يوما   30مل /كغم ولمدة  4بالمستخلص المائي لبذور الحلبة بتركيز 
( Vيا )( ظهور تفجي بين الخالNتنخر نسيج النبيبات ناقلة المني )

( النطف SE( تفكك بين الخاليا الجرثومية )COحدوث نزف دموي )
 ( H&E  ،400X( ) صبغة S) المركزي في التجويف 

 
 
 
 
 

 ( مقطع مستعرض في خصى الفئران البيض مجموعة a 4-1شكل )
 يوضح نبيب ناقل المني يوما   30السيطرة المعاملة بماء مقطر لمدة 

 (STنسيج خاللي ) (IT غشاء قاعدي )(BM الخاليا المنوية األبتدائية ) 
(PS( الطبقة الجرثومية )EL( أمهات المني )SG( نطفة )S أرومة ) 

 (SC)( خاليا سيرتوليSSالمنوية الثانوية) ( الخالياSPEالنطفة )
  (H&E  ،400X)صبغة           

      
 

 ( مقطع مستعرض في خصى الفئران البيض c 20-4شكل )
 والمجرعة  1-ملغم.كغم 150بتركيز  D -2,4ملة بمبيدالمعا

 مل/ كغم  4بالمستخلص المائي لبذور الحبة السوداء بتركيز 
 ( SEيوما  تفكك الخاليا الظهارية المبطنة لقناة البربخ )30ولمدة 

 ( سمك C)( احتقان دموي Nظهور تنخر بين الخاليا الظهارية )
 ( ظهولر الوذمة بينP( موت الخاليا )TBالغشاء القاعدي )

 ( التفجي بين الخالياEالخاليا الجرثومية والنسيج الخاللي )
 ( انكماش DP( استنفاذ الخاليا المنطفة )Vالجرثومية )

 (R) ( الرجوع العكسي ألرومة النطفةSHاألنابيب المنوية )
 ( ضمور خالياESزيادة المسافة بين الخاليا الجرثومية )

 ( H&E  ،400X)صبغة ( LE) ليدك
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أقل  أما رأس البربخ فقد بينت الدراسة حدوث تغيرات مشابه للتغيرات السابقة ولكن          

  (.b 4-21) من المجاميع األخرى باألضافة الى أنكماش بعض النيبات المنوية كما في 

  ( مقطع مستعرض في رأس بربخ الفئران البيضb 21-4شكل )
والمجرعة بالمستخلص المائي لبذور الحلبة D-2,4معاملة بمبيد ال

يوما  تفكك الخاليا الظهارية المبطنة  30مل / كغم ولمدة  4بتركيز 
( انفصال الخاليا الظهارية عن الغشاء القاعدي SE)لقناة البربخ 

(SBMظهور ) ( تنخر بين الخاليا الظهاريةN حدوث احتقان دموي )
(Cانتشار ا )( لوذمة وزيادة المسافة بين النبيباتE)  ظهور وذمة بين

 ( H&E  ،400X( ) صبغة F)( ألياف E)الخاليا الظهارية للنبيب 
 
   
  
                                                                                                                             

 (  مقطع مستعرض في رأس بربخ c 4-22مقطع مستعرض في رأس بربخ الفئران                   شكل)( a 11-4شكل )
  بتركيز D-2,4المعاملة بمبيد  الفئران البيض               يوما   30البيض مجموعة السيطرة المعاملة بماء مقطر لمدة 

 والمجرعة بالمستخلص المائي 1-ملغم.كغم     150  ( وتجويف النبيب      ITخاللي ) ( ونسيجSTنبيب ناقل ) يوضح 
 مل / كغم   4( وعاء دموي               لبذور الحبة السوداء بتركيز S(  والنطفة )EL( الطبقة الظهارية )Lالناقل )

 (VBصبغة()H&E،(400X                                           مبطنةال يوما  تفكك الخاليا الظهارية30 ولمدة                                                             
 ( زيادة المسافة بين النبيبات SEلقناة البربخ )                                                                         
 ( احتقانEالوذمة بين النسيج الخاللي ) وظهور                                                                  
 ( ظهور خاليا  F( ألياف   )Cالوعاء الدموي )                                                                 
 ( M)بلعمية في التجويف الوسطي للنبيب                                                             

 (  H&E ، 400X)صبغة                                                                                
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أما ذيل البربخ فقد أظهرت الدراسة نفس التغيرات في رأس البربخ لكن بصورة 

قليلة مقارنة مع المجاميع األخرى وأظهرت الدراسة زيادة في عدد النطاف داخل النبيبات 

 .(b 4-23نة بالمجاميع السابقة كما في الشكل )مقار 

( مقطع مستعرض في ذيل البربخ للفئران البيض b 23-4شكل )
والمجرعة بالمستخلص     1-ملغم.كغم 150بتركيز  D-4,2المعاملة بمبيد

يوما  تفكك الخاليا  30مل/ كغم ولمدة  4المائي لبذور الحلبة بتركيز 
( انفصال الخاليا الظهارية عن SEلمبطنة لقناة البربخ )الظهارية ا

( احتقان N( ظهور تنخر بين الخاليا الظهارية )SBMالغشاء القاعدي )
 (  H&E ، 400X( ) صبغة Cدموي )

 
 
 
 
 

 ( مقطع مستعرض في ذيل البربخ c 4-24شكل ) ( مقطع مستعرض في ذيل بربخ الفئرانa 15-4شكل )
  150بتركيز  بمبيد D-2,4للفئران البيض المعاملة  يوما    30المعاملة بماء مقطر لمدة  البيض مجموعة السيطرة

 والمجرعة بالمستخلص المائي لبذور الحبة   1-ملغم. كغم ( تجويف النبيبIT(ونسيج الخاللي )ST)يوضح نبيب ناقل 
 يوما  تفكك الخاليا  30مل/كغم ولمدة  4وداء بتركيز الس             ( وعاء دموي S( والنطفة )EL( الطبقة الظهارية )Lالناقل )

(VB صبغة ( )H&E  ،400X( الظهارية  المبطنة لقناة البربخ                                      )SE                                                                         انفصال الخاليا )                                                                     
 ( زيادة المسافة بين                            SBMالظهارية عن الغشاء القاعدي )                                                                      

احتقان        (Eالنبيات وظهور  الوذمة  بين النسيج الخاللي )                                                                    
           ( ظهور الخاليا البلعمية في التجويف    Cالوعاء الدموي )

                                                     (                     H&E  ،400X( ) صبغة Mالوسطي للنبيب )                                                                   
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والمجرعة بالمستخلص  D-2,4مبيدبالفئران المعاملة  خصىالتغيرات النسجية ل4-7

 /كغممل 4بتركيز  الحبة السوداءالمائي لبذور 

Histological changes of testis in animal group treated with 2,4-

Dichlorophenoxyacetic acid pesticide and treated with 4ml/Kg 

from aqueous solution of Black seeds extract                        

 D-2,4مبيدبالمعاملة  الفئرانلمجموعة  الحالية ظهرت نتائج الدراسة النسجيةأ

 4بتركيز  الحبة السوداءوالمجرعة بالمستخلص المائي لبذور  1-كغم.ملغم 150بتركيز 

 زيادةب تضرر كبير في نسيج الخصى والبربخ متمثلحصول  ثالثين يوما  ولمدة  1-كغم.مل

 التغيرات داخل األنسجة . 

وبتركيز  D-2,4وأظهرت الدراسة نفس التغيرات في المجموعة المعاملة بمبيد 

 . ن بشكل واسع ولك 1-ملغم.كغم 150

بينت نتائج الدراسة إختزال في خاليا اليدك وقلة عدد النطف داخل التجويف 

المنوي وكذلك لوحظ الرجوع العكسي للنطف وأرومة النطف الى داخل وحدوث الموت 

 . (c 4-20للخاليا المنطفة في أغلب النبيبات المنوية كما في الشكل )

اسة الحالية بحدوث أضرار فيه مقارنة مع  أما رأس البربخ فقد تميزت نتائج الدر 

المجاميع المعاملة بالمبيد فلوحظ إنكماش بعض األنابيب بصورة أكثر مقارنة بالمجاميع 

السابقة وكذلك لوحظ زيادة في كمية األلياف في النسيج الخاللي المركزي للنبيب باألضافة 

 . (c 4-22ي الشكل )للتغيرات سابقة الذكر تحدث هذه التغيرات بشكل كبير كما ف

أما ذيل البربخ فقد اظهرت الدراسة تغيرات مماثلة لرأس البربخ كما في الشكل 

(24-4 c) . 
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 الفصل الخامس : المناقشة

 Behavioral changesالتغيرات السلوكية : 5-1

ر السمي للمبيد الذي أثر على التحفيز ان التغيرات السلوكية المالحظة تدل على التأثي

أبنفرين -والنور Epinephrineالعصبي مما أدى إلى زيادة إفراز هرموني األبنفرين 

Norepinephrine  من لب الغدة األدريناليةSupraadrenal medulla  ونتيجة لذلك فان أفراز

 Induce dilatation of يةإلى زيادة توسع تفرعات القصبة الهوا الهرمونين أدىهذين ا

bronchioles  مما يؤدي الى صعوبة التنفس(Seaward  ،2006) . 

( 2009وآخرون ،  Fukuyama)وهذه النتيجة جاءت منسجمة  مع ما توصل إليه 

سوائل الرئتين في زيادة  سبب D-2,4أن التعرض لمبيد الى أشاروا أذ في دراستهم على الفئران 

 Dehghaniالتنفس . وتتفق مع دراسة  في صعوبةصاحبه مما  وحصول تهيج بالجهاز التنفسي

 االنسان.   الجهاز التنفسي في على D-2,4( في دراسته على مبيد2014) واخرون 

   و (2000 ) واخرون  Bradberryكذلك توافقت هذه نتيجة مع ما أشار اليه 

USEPA  (2005 )  وائل في الرئتين الى زيادة الس ااشارو أذ حول تأثر الجهاز التنفسي بالمبيد

تعرض  ماعند Pneumoniaسبب مرض ذات الرئه مما  وحدوث خلل في وظيفة الجهاز التنفسي

و      Garabrantينمع نتيجة الباحث تتوافق نتائج هذه الدراسة. كذلك D-2,4لمبيد األنسان

Philbert        2002)) 2,4تعرض االنسان لمبيد صعوبة في عملية التنفس عند  الحظ الذي-

D . 
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أبنفرين -والنور (Epinephrine)أن زيادة أفراز هورموني األبنفرين 

Norepinephrine))  سيؤدي الى حصول نقص في إفرازات األنزيمات الهضمية(Seaward  ،

 وهذا يفسر قلة شهية الحيوانات لتناول الطعام وقلة شرب الماء. (2006

ن خفاض نشاط الحيوان فهو بذلك أو ربما يرجح سبب ذلك الى إزدياد ساعات النوم وا 

و    Campbell  منتتفق مع ما توصل إليه كل  يكتفي بشيء قليل من العليقة. هذه النتيجة

Chapman (2000) 2,4 حول تأثير مبيد-D حول  (2002)الداغستاني على الكالب والقطط ، و

( حول تأثير مبيد Gilbert )2014( في أفراخ الدجاج Glyphosateتأثير مبيد الكاليفوسيت )

2,4-D  على الفئران وتتفق مع دراسةDehghani  2,4الـ مبيدلتأثير ( 2014 ) واخرون-D   

 على االنسان.  

أن  اذ وجدا Philbert   ( 2002)و    Garabrant كذلك تتفق هذه النتيجة مع 

حدوث تهيج و بعد تناوله عبر الفم صورة جيدة من قبل الجهاز الهضمي ب متصا D-2,4 الـ مبيد

 مذكور.في  مسلك الجهاز ال

 العينين ونفش شعرها ةفي أحد زوايا القفص مغمض الفئران المعاملة بالمبيد أما وقوف

دراسته  فيMohammad   (2007   )   و  Al-Zubaidy ت مطابقة مع نتيجةءجاهذه النتيجة 

حول  (2002 )الداغستاني ( في دجاج البيض وأيضا  مع Diazinonمبيد الديازينون )حول تأثير 

 Ullahتأثير مبيد الكاليفوسيت على أفراخ الدجاج و كذلك جاءت هذه النتائج متوافقة مع نتيجة 

 ( على األسماك  Cypermethrinفي دراستهم حول تأثير مبيد السايبرمثرين )( 2014 ) وآخرون 

أبنفرين -والنور ((Epinephrineاألبنفرين  هورموني الى ب ذلكربما يعزى سب

Norepinephrine)لذان يؤثران على تقلص العضالت الملساء ل( ايضا ا(Seaward  ،2006) 

http://www.toxipedia.org/display/~sgilbert
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حول  ((2004العرامي  إضافة إلى ما تقّدم ،ان نفش الشعر جاءت متوافقة ايضا مع ما توصل إليه

 انينما وقوف الفأر مغمض العينين فقد توافقت مع نتيجة الباحثتأثير مبيد الكاليفوسيت في الفئران.ب

Hiran و Kumar  ( (20172,4في دراسته حول تأثير مبيد-D  على األنسان الذي إستنتج أن

 لالنسان . يسبب النعاس D-2,4المبيد

حصول تهيج في الجلد عند مناطق الفم واألنف والعينين  بينت نتائج الدراسة الحالية

USEPA ) جاءت متوافقة مع النتيجة التي توصلت إليها وكالة حماية البيئة األمريكية  تيجةوهذه الن

 ر . أفي دراستهم على الف (2002) وآخرون  Brandتوافقها مع نتيجة فضال  عن  (,2005 

ت ءجا تهيج في الغشاء المخاطي وهذه النتيجة واظهرت الدراسة الحالية حدوث

ونتيجة بحوث وكالة حماية البيئة األمريكية  (.2004) وآخرون  Bradberryمتطابقة مع نتائج 

USEPA ( 2005)  ونتيجةBrand  في دراستهم عن الفئران وكذلك مع نتيجة ( 2009) وآخرون

Gilbert (2014) وأيضا  مع نتيجة Sarikaya     وYılmaz(2003) . 

  Hu نكل م ومن حيث قلة النشاط فإن هذه النتيجة جاءت متماثلة مع نتيجة

              وأيضا  مع نتيجة  في دراستهم على الفئران والجرذان Tanaka ( 2001)و (2001)

Campbell     وChapman (2000)  في دراستهم على الكالب والقطط إضافة إلى ذلك تماثلت

 على األرانب. D-2,4حول تأثير مبيد (2013 )وآخرون  Saghir النتيجة الحالية مع إستنتاجات

نتيجة هذه الدراسة منسجمة كانت  إذعدم إستجابة الحيوان للتحفيز الخارجي  نجد نمابي

ثير المبيد أت في دراستهم حول (2000)مطر و  (1998 )العطار مع ما توصل إليه كل من

 نفس المبيد. هفي أفراخ الدجاج عند أستخدام 2002))الداغستاني األسماك و  كاليفوسيت على
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حالية أن معاملة الفئران بالمبيد أدى إلى عدم االتزان في حركة بينت نتائج الدراسة ال

في Noga  (2010 )و  (2001)  وآخرون  Tuالحيوان وهذه النتيجة جاءت متطابقة مع نتيجة 

 Bradberry( Salmonidsعلى حركة أسماك السلمون ) D-2,4حول تأثير مبيد  دراسته

مكن أن يؤدي الى تهيج يD-2,4  الـ مبيدل أن تعرض الجلد وا الىاشار  نالذي ((2004 وآخرون 

ربما  عصبية وعضلية مثل أرتعاش العضالت.بإنعكاسات حصول ردود في الجسم متمثلة و  معتدل

  Bradberry يعزى ذلك الى حدوث شلل قد أحدثه المبيد بالعضالت وكذلك تتفق مع دراسة 

 .على الجلد D-2,4مبيد الـ  تأثير (2004) واخرون 

هو أحد مبيدات مجموعة  D-2,4 ان الـ تزان في حركة الفئران بسبب ان فقدان األ

تنتقل كهربائيا    Nervous Impulseأن الدفعة العصبيةو  .الفينوكسي المؤثرة بالجهاز العصبي 

( ، ويتم ذلك من خالل تنافذ أيونات الصوديوم Neuronالعصبية ) وصلةخالل محاور ال

مادة خالل فتتم  Swnaptic gapالمشبكية  وصلةأما ال وير،والبوتاسيوم داخل وخارج هذه المحا

حيث تتحرر من المنطقة قبل ،  Acetylcholine (ACH)كيميائية ناقلة تدعى باألستيل كولين 

وبعد عبور الدفعة العصبية خالل منطقة الفسحة تنطلق  Presynaptic regionالفسحة المشبكية 

 أنزيم األستيل كولين أستريز   Postsynaptic regionمن الحويصالت في المنطقة بعد الفسحة

)Acetyltholinescrase(ACHE( الذي يقوم بتحليل األستيل كولينAcetylcholine الى )

يعمل على تثبيط أنزيم األستيل كولين أستريز  D-2,4 الـ وبما ان كحول وحمض الخليك ،

()Acetylcholinesterase األستيل كولين فأذا بقيت هذه ( المسؤول عن التحلل المائي لمادة

المادة دون تحلل فأنها تحدث تنبيها  مستمرا  للجهاز العصبي ومن ثم يؤدي الى فقدان التوازن 

 Bongiovanniو( (Frank 2003 وحصول توتر عضلي وقد تؤدي الى الموت وهذا ماأشار اليه

 ي دراستهمف Kumar (2017)و Hiran و  ((2009 وآخرون  Fukuyamaو ( 2007) وآخرون 
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حول  ((2014 وآخرون  Ullah وجاءت هذه النتيجة متوافقة مع نتيجة التي أجريت على الجرذان

 تأثير مبيد السايبرمثرين على األسماك .

أما قلة الحركة و صعوبة التنفس للحيوان المجرع بالمستخلص المائي لكل من الحلبة 

ل من الحلبة والحبة ميائية النشطة التي تحويه كوالحبة السوداء والمبيد فأنه يعود إلى المكونات الكي

التي تكون من ضمن مكونات  Quercetin والكويرستين  apigeninاألبجنين السيماالسوداء و 

واللذان يعمالن على تقليل الحركة األنتقالية وذلك من خالل التنافس  Flavonoidsالفالفونيدات 

على مستقبالت  Flunitrazepamنيترازيبام فلو بين مركبي األبجنين و  antagonismالتثبيطي 

 central benzodiazepam receptorخاصة عصبية موجودة بأغشية المخيخ تدعى 

(Hanrahan  ، 2011وآخرون) . 

يقوم بأرسال إيعازات عصبية  أنيمكن ا التماس بالمستقبالت العصبية إن هذ

ها وقلة النشاط والحركة وكذلك الهدوء واألنزواء في أحد زوايا ئاالت الملساء ويؤدي إلى إرتخضللع

 Zanoli( و 2000)  وآخرون  Avallone القفص . تتفق هذه النتيجة مع ماحصل عليه كل من

من خالل دراساتهم التي أجروها على التأثير السلوكي  (2003)( والهاللي (2000 وآخرون 

أن الفئران أكثر هدوءا  وتحاول األنزواء  إذ لوحظ (Cordia myxa)للمستخلص المائي لنبات البنبر

 .سبب ذلك للمحتوى الفالفوني للمستخلص واز عأ والخلود إلى النوم، و 

 على التركيب النسجي للخصية : D-2,4تاثير مبيد :  5-2

 Maleالذكري  التناسلي الجهاز في أهمية األكثر العضو testisالخصى  تعد

reproductive system .الستيرويد  هرمون  أنتاج هي األولى رئيسيتين بوظيفتين تتميز ذإ

Steroid hormone نطف وتكوين ال Spermatozoa Carreau  (2002 ) وآخرون. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hanrahan%20JR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21244373
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 هذه بين ومن ، نطفال تكوين لىع تؤثر التي المختلفة العوامل من العديد هناك

 للبيئة الملوثة السامة الكيميائية والعناصر والمبيدات العقاقيركيميائية مثل  عوامل هي العوامل

(Yano   وDolder (2002). كيزابتر  جرعت التين الفئرا أن الحالية الدراسة نتائج بينت ( 

منها  واضحة نسجية تغيرات عليها ظهرت قد D-2,4( من مبيد1-كغم. ملغم  250، 200، 150

 الوسطي التجويف في توسعو   Seminierous tubuleاألنابيب المنوية التغير في سمك جدار

 المنطفة الساللة خاليا في Dissociation تفكك وحدوث Large in lumen ناقل للنبيب

 وغير وجمتم العام مظهرها أصبحو  ،نكماشهاا  و  القاعدي الغشاء عن الظهارية الطبقة وانفصال

 . المنوية الظهارة نتظامإ عدم وأيضا ، المنوية األنابيب بعض في ضمور حدوث عن فضال   منتظم

 في (1998) وآخرون  Richardson اليه ماتوصل معالدراسة  هذه نتيجة تتفق

 تلعبالقاعدية  الصفيحة أنوا ذكر  إذ،  للخصية القاعدي الغشاء فيالحاصلة  التغيرات عن دراستهم

   اما في الحفاظ على نقل المواد بين األنسجة الخاللية والظهارة الجرثوميةه دورا  

Spermatogonic األنسجة هذه في والوظيفة والتركيب الشكل على والحفاظ . 

وكذلك  Mahood (2013) و  Obeys كذلك تتفق هذه النتيجة مع ماتوصل إليه

كارباريل على التركيب مبيد ثير في دراستهم حول تأ Nagar ( 2014) و   Munglangتتفق مع 

 .النسجي للخصى ومؤشر الخصوبة

في دراستهم أن سمك جدار األنابيب المنوية  (2002) وآخرون  Zheng أشار بينما

يضعف العالقة بينه وبين النسيج البيني ومع زيادة السمك الجدار تظهر العديد من األضطرابات 

رتولي حيث تؤثر على تمايز الخاليا الجرثومية ساخل الخصية خاصة في وظيفة خاليا المرضية د

 وتثبيط تكوين الحيوانات المنوية . 
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 Sertoli  رتوليس خاليا أنفي دراستة Winters (2004 )في حين بين الباحث 

cell الرابع النوع من الكوالجين ألياف تفرز Collagen fibers IV جدران سماكة تسبب والتي 

 . نطفال تكوين ضعف الى تؤدي بذلك وهي ، المنوية األنابيب

 النبيبات تجاويف بعض في نطفال غياب أيضا  الحالية  الدراسة نتائج أظهرت لقد

وقد  ، الخصية مناطق بعض في  Vaculation تفجي ظهور، كذلك أشارت النتائج إلى  المنوية

خاليا ظهرت األنابيب المنوية مساحات منسلخة في نسيج الظهاري ، واتساع المسافة بين ال

حدوث تنكس في و الجرثومية ، وانسالخ الخاليا الجرثومية وتجمعها في تجويف األنابيب المنوية 

 .المجاورة Sertoli cells  خاليا سيرتولي ا سيرتولي و زيادة المساحة بين خالي

في دراستهم  ( (2008الغرابي وآخرون  بهوهذه النتائج جاءت منسجمة مع ماجاء 

 .الرصاص على الجهاز التناسلي الذكري للجرذ االبيض المتعلقة بتأثير خالت

-ElوMahood ( (2013 و  Obeysوتتماثل هذه النتائج مع ماتوصل إليه 

Gerbed (2013)  التغيرات المرضية و على في دراستهم حول تاثير مبيد باراثيون الميثيل

 .النسجية في خصى الفئران البيض

 األنجابية المخاطر تناولت التي استهمدر  في ((2000 وآخرون  Monseesأشار لقد

 الخاليا حتما على سيؤثر رتولييس خاليا في أضطراب حدوث أن رتولييس بخاليا وعالقتها

فتاح  . وتتفق هذه النتيجة مع الخصية أنسجة في خلل حدوث الى النهاية في ويؤدي الجرثومية

 .  الفئران البيض حول تأثير كلوريد المنغنيز على نسجية خصى ذكور ( (2011وخميس

 ضروري  دور لها سيرتوليخاليا  أن دراستهم في (2015) وآخرون  Reisذكر بينما

 الخاليا يحمي الذي الدموية الخصية حاجز تشكيل خالل من الجرثومية الخاليا تطوير في
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 ماتالعال هذه جميع أن ويعتقد  .الجرثومية الخاليا الى والهرمونات الغذائية المواد ونقل الجرثومية

 . سيرتولي خاليا ووظيفة تركيب في خلل حدوث بسبب هي المرضية

. المنوية النبيبات تجويف داخل كبيرة بلعمية خاليا ظهور الدراسة هذه نتائج بينت كما

لقد أختلف الباحثون في تعين اصل هذه الخاليا، فمنهم من قال أنها عبارة عن بالعم حقيقية بينما 

رتولي ذات فاعلية بلعمية تلتهم األجسام ييا لمفاوية أو أنها خاليا سنسبها بعضهم على أنها خال

 ((2004العرامي ألرومات النطاف بالظروف السوية   Residual bodiesالثمالية

 Leydingليديج الخاليا على تأثير لهD-2,4 مبيد أن الحالية الدراسة نتائج كشفت

Cells  والنسيج البينيInterstitial tissue وتنخر تحلل ظهور خالل من واضحا   اكانم وهذا 

 Kaur اليه ماتوصل مع الحالية الدراسة نتائج تتفق.  الخاللي النسيج في التفجي ظهور وأيضا  

 مركز تعد ليديج خاليا أن،  سيرتولي لخاليا المناعية التأثيرات حول دراستهم في (2014) وآخرون 

وكذلك    Testosteron Hormone تستيرون التيس هرمون  إنتاج خالل من وذلك الخصوبة لتنظيم

 . ( Nagar (2014و   Munglang)تتفق مع نتائج 

 تحث ليديج خاليا أن دراستهم في (2009 ) وآخرون  Papaioannouفي حين وّضح 

 األميني لحمض المحفز   Luteinizing Hormone (LH)  المحفز للمبيض هرمون  بواسطة

 . الذكري  هرمون الو  arachidonic acid األراكيدونيك

      250و   200ينتركيز اللقد أظهرت نتائج الدراسة الحالية أن تجريع الفئران ب

لنبيبات الناقلة للمني و التغيرات التنكسية في الظهارة ل زيادة الى أدى D-2,4 مبيد من 1-كغم.ملغم

ستنزاف المنوية األنابيب إنكماش  نفس في وأدى ةالمنوي لألنابيب الجرثومية الطبقات بعض في وا 

، والخاليا المنوية  نطفال سليفات  في  المبرمج الخاليا وموت ، وتفجي  تحلل حدوث الى الوقت

 األنابيب داخل إلى الناضجة والنطف النطفة أرومة وعودة الناضجة والنطفة النطفة وأرومة األولية
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 الخاليا من مفرغة كانت ةالمنوي األنابيب من العديد أن النتائج بينت أخرى  ناحية منو   المنوية

ز الجرعة ادى يثير المبيد يعتمد على مقدار الجرعة اذ بزيادة تركيشير الى ان تأمما  .  الجرثومية

 في خلل حدوث إلى يعزى  قد ذلك في السبب أن يعتقدوكذلك  ذلك الى زيادة التغيرات التنكسية

 تخليقال عملية في المطلوبة اسيةاألس البروتينات على بدوره سيؤثر الخلل وهذا سيرتولي خاليا

 مرحلة خالل لها مستوى  أعلى في البروتينات هذه تفرز حيث ، الجرثومية الخاليا لتمايز والالزمة

 . النطفة أرومة تمايز

 خالل من (2009) وآخرون  Manivannan اليه ماتوصل مع النتيجة هذه تتفق

 طويلة المعاملة بعد الفئران في صيتينللخ الدقيق والتركيب نطفال بخصائص متعلقةال دراستهما

 السمية لألليات دراسته عندFoley (2001) ماذكره معتتوافق هذه النتيجة  وأيضا، بالميثانول األمد

 المنوية األنابيب جدار ضمن الناضجة والنطفة النطفة ألرومة الرجوعية الحركة أن وهي التناسلية

 . D-2,4المبيد واسطةب الخصية لسمية تنبهها عن جةتنا تكون  ربما

السائل مابين  في Edemaباألضافة الى ذلك بينت النتائج الحالية ظهور الوذمة 

 النسجي.

أن ظهور الوذمة دليل على التغيرات الحاصلة التي تكون مصحوبة بزيادة نفاذية  

عظم األوعية الدموية مما أدى الى تجمع السوائل في الفراغات البينية والذي نتج عن تنكس في م

 (.2002) واخرون  Kumarالخاليا الظهارية المكونة لجدران األنابيب المنوية 

 :على التركيب النسجي للبربخ D-2,4تاثير مبيد 3: -5

 150 كيزاتر البو بالمبيد  نيما يخص رأس وذيل البربخ المعامالبينت نتائج الدراسة ف

حدوث تفكك بين الخاليا مرضية متمثلة ب –ظهور تغيرات نسجية  1-كغم. ملغم 250و 200و

المبطنة الظهارية وأنفصال الغشاء القاعدي عن الخاليا الظهارية وكذلك حدوث تمزق وتنكس بين 
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خاليا البطانة الظهارية أحتقان في األوعية الدموية وحصول الوذمة بين األنسجة الخاللية والخاليا 

عند تجريع القرود  Fersyth  (1995) و  Francis الظهارية تتفق هذه النتائج مع ماتوصل اليه

ربما تعود هذه التغيرات الى األنخفاض الحاصل في مستوى األندروجينات إذ  فمويا  بالمنغنيز،

يتسبب هذا األنخفاض األندروجيني في نقصان بعض األنزيمات المفرزة من قبل خاليا نبيبات 

 Salic acid و Succinic dehydrogenaseوGonadal acid phosphate البربخ ومنها 

Kackar  (1997 ) وآخرون. 

 وبعض االعشاب الطبية على التركيب النسجي للخصية  D-2,4 : تاثير مبيد  5-4

 لنبات الحبة السوداء : والمستخلص المائي D-2,4تأثير مبيد :  5-4-1

 الفئران Testisخصى التغيرات النسجية الحاصلة في الحالية أنبينت نتائج الدراسة 

سلكت سلوكا  بالمبيد والمعالجة بالمستخلص المائي للحبة السوداء وجد أن الحبة السوداء المعاملة

وظهور تغيرات مرضية نسجية شملت تحلل ة المنوي األنابيبتضرر زيادة  لىإأدت  سلبيا"حيث

رتولي يالمسافات بين خاليا سزيادة تليف وكذلك الوذمة و الالخاليا الجرثومية وأيضا حصول  أغلب

 .تغيرات تنكسية فيها وكذلك حدوث ضمور في خاليا ليديج وحصول

لة عن المسؤو  ضمور خاليا ليديجربما يعود الى  المنوية النبيباتتلف  ان سبب

طف في المكونة للن الجرثومية النقسامات الفعالة للخاليا يتحكم في الذي  ذكري هرمون الالأفراز 

للنبيب  ا  تلف هذه الخاليا سبب فاضفأنخ عملية تكوين النطف، Munglang  و  Nagar  ( 

2014.) 

المائي خلص ن هذه التغيرات ربما تعود الى المكونات الكيميائية التي يحويها المستإ

 على ا  حاوي يكون  الذي الثايموكينون  مادة على الحاوية الطيارة الزيوت وخاصةللحبة السوداء 
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 ازالجه على سلبية بصورة ثروتؤ  الجسم أنسجة مع تتداخل التي السامة المواد من نسبة

. التناسلي  

 ( (2009 يمإبراه قبل من عليها الحصول تم التي النتيجة مع النتيجة هذه التتوافق

.الجرذ ذكور خصوبة في السوداء لحبةل الوقائي ودور الرصاص خالت تأثير حول دراسته في  

Danladi الباحثون  اليه ماتوصل مع النتائج هذه التتوافق كذلك  ن وآخرو 

(2013 لسوداء ضد لزيت المستخرج من بذور الحبة الفي دراستهم المتعلقة بالتأثير الوقائي  (

 في خصى ذكور الجرذان ، حيث أثبتت ان الحبة  CCl4الكسدة المستحثة برابع كلوريد الكاربون 

 نزيمأ مثل لألكسدة المضادة لألنزيمات المتغير النشاط أستعادة في وقائي دور لها السوداء

SuperOxide dismustase(SOD) و  Catalase(CAT) و  Thiobarbituric acid 

reactive substances(TBARS)  ةبالحب المعالجة الحيوانات أن حيث الطبيعية لقيمها 

. النزيمات هذه مستويات في تغيرات أي عليها تظهر لم السوداء  

2008 ) الطائي اليه ماتوصلت مع الدراسة هذه نتائج والتتوافق حول تأثير بذور  (

الحبة  الحبة السوداء على أعضاء الجهاز التناسلي الذكري في الجرذان حيث وجد أن مستخلص

صول السوداء أدى الى خفض وزن الجسم ولم تتأثر أنابيب ناقلة المني وأقطار تجاويفها وح

نوية زيادة في أعداد سليفة الخاليا النطفية ، أيضا  لم تتأثر أوزان الخصى والحوصلة الم

عة . والبروستات أما سمك الطبقة الطالئية المبطنة لألنابيب ناقلة المني تعتمد على الجر   

روجيني ربما يرجح التأثير السلبي للحبة السوداء الى أنها لم يكن لها تأثير أند

رمونات لعادة الحيوانات المنوية وكذلك لم يكن لها تأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على ه
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هارية في ت المهاد وهذا بدوره أدى الى أنخفاض بشكل كبير للنطف وكذلك للطبقة الظالغدة تح

 النابيب المنوية ونتيجة لذلك أدى الى كبر تجويف النبيب المنوي .

 والمستخلص المائي لنبات الحلبة :  D-2,4: تأثير مبيد 5-4-2

لة بالمبيد أوضحت نتائج الدراسة الحالية أن التغيرات النسجية للخصى المعام

والمعالجة بالمستخلص المائي لبذور الحلبة كانت متباينة حيث لوحظ أن معظم النبيبات المنوية 

تحتوي على طبقات جرثومية شبه طبيعية وأن التجويف المركزي يحتوي على نطف ، بينما في 

يج المنوية وكذلك في النس نبيباتطع لوحظ حدوث أضرار أو تلف في المواقع أخرى من المقا

قد يعود السبب الى أن التأثير السام أو  وكذلك في خاليا ليدك . Interstitial tissueالخاللي 

الضار للمبيد قد أثر في هذه المواقع بينما لم يؤثر في مواقع أخرى وذلك بسبب التباين الوظيفي 

 Cellularللحبل المنوي وعالقة ذلك ببعض الهرمونات الذي ينعكس على األستقالب الخلوي 

Metabolism  لهذه المناطق مما يسبب تداخال  يؤثر على هذه الخاليا نتيجة الضرر الذي ينتجه

المبيد وال تستطيع المكونات المانعة لألجهاد التأكسدي الموجودة ضمن مستخلص الحلبة أن تزيله. 

وقعي ذو تأثير م Antioxidantأي بمعنى أخر يكون دور مستخلص الحلبة كمادة مضادة للتأكسد 

تحدده طبيعة النشاط أو األيض الخلوي المسؤول عن تصنيع النطف ، مما ينعكس على حدوث 

 ينعكس بشكل واضح على طبيعة الضرر الحاصل للنسيج. ربماأو أنه الموت المبرمج 

كذلك قد يكون أحتواء مستخلص الحلبة على مواد تعيق أحيانا  دورها المضاد لألكسدة 

 2006) آخرون و  Kassemلهذا المستخلص ، وهذا يتوافق مع ماجاء به  وخاصة عند زيادة الجرعة

من  %30األرانب النيوزيلندية عندما تم أعطاء ذكور وأناث األرانب بنسبة إلى أن ( الذي أشار 

بذور الحلبة مع العليقة لمدة ثالثة أشهر حيث وجد أن لها نشاط مضادا  للخصوبة وظهرت أضرار 

 Kamalنوية والنسيج الخاللي وكذلك خاليا ليديك في الخصى. بينما ذكر متميزة في النبيبات الم
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أستروجينية –( أن لبذور الحلبة تأثير على الهرمونات 2011)Al-Janabi ( و1993) آخرون و 

اللذان يعمالن على تطور ونمو الخصى. لهذا يمكن األستنتاج بأن  Fshو LHوكذلك الهرمونين 

ة مع وجود هذه الهرمونات وتعطيل أو تثبيط عملها كليا  أو جزئيا  عملية تداخل بعض مكونات الحلب

سوف ينعكس على الخاليا التي تصبح الهدف لهذه التدخالت مما يتسبب في حدوث تلف جزئي أو 

وكذلك وجد التأثير السلبي  ،ناسب مع طبيعة ونشاط تلك الخالياكلي لبعض مواقع الحبل المنوي يت

النسجي والوظيفي للخصى من خالل تأثيرها على تقليل توزيع  لبذور الحلبة على التركيب

األندروجين وبالتالي تخفيض الهرمون الذكري التيستيسترون وهذا يؤدي الى خفض الخصوبة في 

أن إستخدام المستخلص المائي لبـذور  (2007) وآخرون  Al-Ashbanبينما ذكر  األرانب والجرذ.  

وخلل في تكوين  ةان يؤدي الى حصول تغيرات شكليذكور الجرذالحلبة لفترة طويلة األمد من قبل 

 حيث أشاروا إلى ان المستخلص المائي للحلبة له خواص قاتلة للنطف ف ،النط

spermatotoxic properties   .وذلك من خالل الزيادة المعنوية في التـأثير على شكل النطف

نخفاض  نطفات في البب التشوه( إلى ان س(2002وآخرون   Kumarفي حين توصل  ، وا 

مض االخصوبة في ذكور الفئران ربما يكون بسبب العالقة بين أنواع الجذور الحرة وتلف الح

 Muralidharaو Kumar( و1997وآخرون ) Wu . ولقد أشارت بعض الدراسات  DNAالنووي 

إلى أن العالج بنبات الحلبة  (2006وآخرون ) Cong( و2000) Smithو Skibola( و1999)

التشوهات  هوهذالكروموسومية بعد العالج بالحلبة  المجاميع على حدوث تشوهات كبيرة في عملي

يعتقد أنها تكون ذات عالقة في توليد  إذت عالقة بمكونات أكسدة الحلبة كون ذاتالكروموسومية قد ا

 .ض المكونات السامة لنبات الحلبةجذر األكسجين الحرة من قبل بع

أن وجود مادة الصابونين الستيرويدية مثل ( 2009)رون وآخAraee وقد ذكر     

في بذور الحلبة ، ربما يكون لها تاثير سلبي على إنتشار خاليا نخاع  diosgenin ديوسجينين 
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أن بذور الحلبة تعمل على تقليل أفراز هرمون  ( (2003وآخرون  Pinedaفي حين وجد العظم ..

لتي تحويه بذور الحلبة الصابونين في تثبيط التيستيسترون وذلك من خالل تداخل المركب ا

 ICSHالمسارات األنزيمية  في الخصى أو القشرة الكظرية أي يقوم بالسيطرة على أطالق هورمون 

ان وجود القلويدات أظهرت  (1998) وآخرون  Incardonaذكر  ، بينما المسيطر على الخصى

المرجح أن تكون هذه المركبات مسؤولة  وبناء على ذلك ، فإن من .تأثير ماسخ على  أجنة الدجاج

 .عن حدوث تغيرات نسجية في خصى الفئران المعاملة بالمبيد والمستخلص المائي للحلبة

أن إعطاء المستخلص المائي لنبات  ،في دراسته على الفئران Al-Yahya (2013)اشار الباحث  

يوميا تسببت بسمية للجهاز من وزن الجسم  1-كغم .م ملغ 610و  305الحلبة وبجرعات أعلى من 

التناسلي الذكري حيث الحظ إنخفاض الخصوبة في حيوانات التجربة ، وأيضا  إنخفاض الحركة 

في  غير طبيعيبشكل وتناقص عدد الحيوانات المنوية الطبيعية وزيادة في نسبة الحيوانات المنوية 

و  2010)وآخرون )  Farag   ون الباحث الفئران نتيجة لزيادة تراكم الجذور الحرة . في حين اشار

Majed ( إلى أن استنزاف الجلوتاثيون 2006) وآخرون glutathione طفيسبب سمية لل 

نتاج أشكال غير طبيعية منها السامة الموجودة  وتعزى هذه التغيرات إلى المكونات الكيميائية ، وا 

 وآخرون Wuو Smith (2000) و Skibola  في نبات الحلبة، مثل الكينونات والفالفونويد

(1997.)  

بين ان المكونات الكيميائية  الذي (1993) وآخرون  Kamalه الدراسة تتفق مع دراسة إن نتائج هذ

أن زيادة مستوى  يا المنتجة لالندروجينات حيث ذكرللحلبة ربما تملك تأثير سام على الخال

روجين والذي يمكن أن الكولسترول في الخصى ربما يحدث بسبب عدم إستعماله في تصنيع األند

 تيالتغيرات النسيجية ال  ثير علىتألتصنيع الستيرويدات ، وبهذا يكون له  precursorيمثل بادئة 

  Swafford  و  Berens و   (2000) واخرون  Merinoظهرت في الخصى . بينما أشار 
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سبة هذا الهورمون الحلبة يعمل على زياده هرمون البروالكتين وأن إرتفاع نإلى أن نبات    (1997)

وبالتالي يتسبب بحدوث   gonadotrophins قـد يؤثر على تخليق او تحرر محرضـات المناسـل

 .ذكري ال خلل في الخصى مع قلة إنتاج النطف أو توقف إنتاجهـا إضافة إلى خفض تخليق هورمون 

رمونات الجنسية ان الحلبة تعمل على تقليل افراز الهو  ( (2010العزاوي وقاسمبينما اشار الباحث 

  3beta-hydroxy-delta5-steroid-dehydrogenase أنزيموذلك من خالل تقليل فعالية 

المفرز من قبل قشرة الغدة الكظرية والذي يكون له دور رئيسي في تكوين الستيرويدات في الغدة 

 .الكظرية

يعود ذلك الى ما وبينت نتائج الدراسة الحالية أن بعض النبيبات المنوية بقيت غير متضررة و 

تحتويه بذور الحلبة من المواد الكيميائية التي يمكنها أعادة بناء الجزء المتضرر من النسيج ومن 

(، Phytic acid(، حامض الفيتيك )Lysineهذه المكونات هي الحامض األميني ليسين )

ي وهأحماض دهنية وعناصر معدنية أساسية و ( Galactomannansوسكريات الغاالكتومنانز )

حلبة وضرورية لبناء وتركيب مكونات نشطة ومسؤولة عن الخصائص العالجية المميزة المنسوبة لل

 (.2011الطرودي وحسين)الخلوي ألنسجة الجسم والخاليا العضلية  غشاءال

 Shalabyو Sakr (2012) Lamfon و   ( (2010واخرون  Chaloobبينما اشارت دراسة 

على انسجة الخصى حيث ادت الى تحسن  ايجابيا   ت تاثيرا  ان بذور الحلبة اظهر  لى( ا2014)

على خصى  carbofuranومبيد carbendazim التغيرات النسجية التي يسببها عقار االسبرين و

 flvonoids andنتيجة لوجود مركبي الفئران والجرذ وذلك النها تملك خصائص مضادة لألكسدة

polyphenols في مكوناتها 
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 وبعض االعشاب الطبية على التركيب النسجي للبربخ D-2,4 تاثير مبيد5:  -5

والمعالجة بالمستخلص  ، مبيدالأما نتائج الدراسة المتعلقة برأس وذيل البربخ المعاملة ب

المائي لكل من الحلبة والحبة السوداء فظهرت تغيرات نسجية متمثلة بحدوث نزف في بعض 

ة وكذلك أنفصال الغشاء القاعدي عن الخاليا المناطق وحصول أنكماش ببعض األنابيب المنوي

الظهارية وحدوث تلف بسيط بالطبقة الظهارية كذلك بينت الدراسة الى وجود تنخر وتنكس وظهور 

أيضا  الوذمة بين الخاليا الظهارية والنسيج البيني وكبر المسافة بين النبيبات وحدوث أحتقان دموي 

 و Francis ) بسبب المعاملة بالمبيدATP ase م وأن سبب هذا يعتقد حصول أضطراب في أنزي

Fersyth (1995.) 

كذلك وجد عند المعاملة بالمستخلص لبذور الحبة السوداء زيادة في تفكك الخاليا 

النسيج الظهارية وتجمعها بالتجويف وظهور للخاليا البلعمية بالتجويف وزيادة في كمية األلياف ب

 ( . 2011) ه مع الربيعي وأخرون ف تتفق هذالبيني وأنخفاض بعدد النط

وأيضا  حدوث زيادة بالطبقة الظهارية بالرأس أكبر مما هي عليه في الذيل ويرجح ذلك 

الى تركز مستقبالت االندروجينات في منطقة الرأس لذا فأن مستوى األندروجينات في تجويف 

  ف النبيبات لمنطقةالنبيبات البربخية لمنطقة الرأس هي أعلى بست مرات من مستواها في تجوي

 Castellon الذيل وهذا ماأدى الى زيادة تضرر النبيبات في منطقة الرأس مقارنة مع منطقة الذيل

 . Huidobro (1999) و
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 Conclusionsستنتاجاتال

 .الحيوانات في سلوكية تغيرات حدوث الى أدى D-2,4لمبيد التعرض .1

وبجرع مختلفة لمدة شهر اضرارا  نسجية مرضية شديدة في  D-2,4 سببت المعاملة بمبيد الـ.2

الخصى والبربخ تمثلت بحصول األحتقان والنزف الدموي وظهور التفجي وانفصال جزء من 

 .الطبقة اظهارية الجرثومية عن الغشاء القاعدي 

والمعالجة بالمستخلص المائي لبذور الحلبة حدوث تغيرات  D-2,4مبيدب المعاملة سببت. 3

نسجية متباينة للخصى حيث لوحظ أن معظم النبيبات المنوية تحتوي على طبقات جرثومية 

شبه طبيعية وأن التجويف المركزي يحتوي على نطف ، بينما في مواقع أخرى من لوحظ 

 .لك في النسيج الخالليحدوث أضرار أو تلف في األنابيب المنوية وكذ

        والمعالجة بالمستخلص المائي لبذور الحبة السوداء حدوث D-2,4 بمبيد المعاملة سببت .   4

تغيرات نسجية كبيرة تمثلت بحدوث أضرار كبيرة في األنابيب المنوية وكذلك في النسيج الخاللي 

امة مثل الكينونات ويعود ذلك للمكونات الكيميائية السوحدوث احتقان ونزف دموي 

 والفالفونيدات.
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 Recommendations التوصيات

 كالكلية أخرى  أعضاءفي  D-2,4المبيد تأثير على للتعرف الدراسات من مزيدال إجراء. 1

 والمعدة . والطحال والكبد

 إستخدام المجهر األلكتروني في الدراسة الخلوية للخصى للتعرف على التغيرات الدقيقة التي. 2

 والمستخلص المائي للحبة السوداء والحلبة .D-2,4 احدثها المبيد

في D-2,4 إستخدام الصبغات الخاصة للتعرف اكثر على التغيرات التي احدثها مبيد.3

 الخاليا الجرثومية .

لمعرفة التغيرات الحاصلة في التركيب النسجي  Immunohistochemistryتقنية إستخدام . 4

 .مبيدعند استخدام ال للخصى

 . أجراء البحوث المستقبلية على الحلبة والحبة السوداء بتراكيز أقل5
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Summary 

                This study aims at  knowing the effect of 2,4-

Dichlorophenoxyacetic-acid pesticide which is abbreviated as (2,4-D) 

and two types of  water extracts for the medical herbs ((Fenugreek and 

black seed)) on the tissue of the male genital composing in 

musMusculus . This study consisted of using (56) male mouse of the 

Mus Musculus which are divided into six  groups , 7 mouses for each 

group. The animals of each groups has been put on separated box as 

follows. The first group consisted of the control group which has 

dosage with water only , the second group which is the experimental 

group consisted of (21) Mice and this group has been divided into three 

subsidiary group (7 mouses for each group). The mice of the three 

group has been dosage with the mentioned pesticide with the focus of 

((150,200,250 mg of 2,4-D kg of the body weight)) one focus of each 

group daily for 30 days.The third group is the mice which has dosage 

with the aqueous solation of Black seed extract with the focus of 4 

m/kg only every day for 30 days.The foruth group is the mice which 

has dosage with the aoueous solation of fenugreek seed extract with the 

focus of 4 m/kg only every day for 30 days.The five group is the mice 

which has dosage with the aqueous solation of Black seed extract with 

the focus of 4 m/kg and 2,4-D pesticide with 150 mg/kg every day for 

30 days. The sex group consisted of the mice which has been dosage 

with the aqueous solation of  fenugreek seed extract with the focus of 4 

m/kg and 2,4-D pesticide with 150 mg/kg daily for 30 days. The treated 

animals have been victimizecl in the last day and their Testis and 

epididymies has been taken histology section  from them. 

              The results of this study have showed that all the groups of 

animals which have been treated with 2,4-D pesticide showed achange 
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in the thicken wall of seminiferous tubule of the testis and their 

shrinkage and their appearance were wavy and ir regular. There is also 

atrophy in some of the seminiferous tubule and depletion of some 

germinal cell and its collection in the cavity of the seminiferous tubule 

and deseneration of some sertolycells.It has been showed some changes 

in the histological structure of epididymies and dissociation of the 

epithelial layer between the vertical  cells and separation of the base 

membrane of the epithelial layer of the epididymies channel and  

bloody bleeding in some places and dissociation of some epithelial 

layer. 

The results of the present study have showed that the histological 

changes of the treated castrates of 2,4-D with 150 mg/kg focus and 

aqueous solation of fenugreek seed extract with afocus of 4 m/kg and 

for 30 days were varied as it has been noticed that some sperms 

contains germinal layers semi-natural and their cavity were full of 

sperms whether in other parts there is vaculation between the germinal 

layers and its collect in the central cavity and some excessious of the 

germinal layer its collect in the central cavity. Some part  showed the 

apperarance of some phagocytes of the central cavity of seminiferous 

tubule. 

The results of the  histology study of treated mice with 2,4-D Iocus 150 

mg/kg and the aqueous solation of fenugreek seed extract  with 4 m/kg 

focus for 30 days has showed agreat  damage or harm in the tissue of 

testicular and epididymies which is presented by the increasing of the 

depletion of the germinal layer. There is also dissociation in the 

germinal layer and the appearance of vacuoles between the germinal 

layer cells and leydig cell and the interstitialtissue widely shape. 
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