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 الملخص:
ُنّفــذت التجربــة المخبريــة علــى ذكــور الفئــران البيضــاء السويســرية لتقييــم التعــّرض المبّكــر لمبيــد الدايمثويــت 
علــى الفعالّيــة التكاثرّيــة.  ُقّســمت الذكــور عشــوائيًا إلــى ثالثــة مجاميــع متســاوية، احتــوت كل مجموعــة علــى 12 
فأر، وتّم حقن المجموعة األولى داخل التجويف الصفاقي بالماء المقطر، واســُتخدمت كمجموعة الشــاهد، وُحقنت 
المجموعتين الثانية والثالثة بالتراكيز ]0.1 مل دايمثويت / 100 مل ماء مقطر و 0.2 مل دايمثويت / 100 مل] على 
التوالــي ولمــدة 7 أيــام. بعــد انتهــاء فتــرة الحقــن، قتلــت الفئــران ثــّم شــرحت واســتخرجت الخصــي والبرابــخ ثــم وزنــت، 
ودرســت معاييــر النطــف )العــدد الكلــي للنطــف، نســبة النطــف المتحركــة والشــكل المظهــري(. أظهــرت النتائــج 
انخفــاض فــي وزن الجســم والخصــي، وكان االنخفــاض واضــح فــي المجموعــة الثانيــة المعاملــة بالمبيــد، ولــم 
يظهــر أي تأثيــر علــى أوزان البرابــخ، كذلــك بينــت نتائــج التحليــل اإلحصائــي حــدوث انخفــاض معنــوي فــي نســبة 
النطــف المتحركــة، وزيــادة نســبة النطــف غيــر الطبيعيــة فــي المجاميــع المعاملــة مقارنــة مــع مجموعــة الشــاهد، 
ولــم يســجل أي تأثيــر للمبيــد علــى العــدد الكلــي للنطــف. كمــا ســجلت تغّيــرات ملحوظــة فــي التركيــب النســيجي 
للخصيــة، وزيــادة معنوّيــة فــي نســبة األجنــة الميتــة، ونســبة األجنــة المشــوهة الناتجــة مــن إنــاث تزاوجــت مــع ذكــور 
معاملــة بالدايمثويــت عندمــا قورنــت مــع مجموعــة الشــاهد، ولــم يســجل أي تأثيــر علــى متوســط وزن األجنــة. ممــا 
ســبق نجــد أّن الّدراســة أّكــدت علــى التأثيــر الضــار لمبيــد الديمثوايــت علــى كلٍّ مــن الخصــى، والنطــاف واألجنــة، 

ممــا يحتّــم ضــرورة بــذل جهــود أكبــر لحمايــة البيئــة مــن الضــرر الخطيــر لمثــل هــذه المبيــدات.
 الكلمات المفتاحية: ذكور الفئران، مبيد الدايمثويت، الخصي، التكاثر.

المقدمة:
 ُيعــّد مبيــد الدايمثويــت أحــد أهــّم المبيــدات الحشــرية الفســفورية العضويــة، صنــع فــي إيطاليــا عــام 1952، ويعــرف هــذا المبيــد بأســماء 
تجاريــة مختلفــة مثــل: روكســيون )Roxion(، ســيكوثوات )Sycothoate(، كينــادون )Kinadon( )المحيميــد والعوامــي، 2004(. 
الدايمثويــت مبيــد حشــري جهــازي تالمســي ســريع االمتصــاص واالنتقــال فــي النبــات، وعالــي الســمية للحشــرات الثاقبــة الماصــة والقارضــة، 
يذوب بشــكل جيد في المذيبات العضوية، وذو لون بني ورائحة غير محببة )Meister, 1992(، يســتعمل لمكافحة الحلم والحشــرات 
التابعــة لعوائــل ورتــب متعــددة منهــا الموجــودة علــى نباتــات الزينــة، والمحاصيــل، والخضــار، وأشــجار الفاكهــة، وكذلــك للســيطرة علــى 
 .)EPA, 2006; Srivastav et al., 2010(  المتطفلــة علــى الخيــول والمواشــي، وأيضــا للقضــاء علــى الذبــاب المنزلــي botfly
يعمــل مبيــد الدايمثويــت علــى تثبيــط أنزيــم الكوليــن اســتيريز  Ladou,  2014( acetyl cholinesterase(، وهــذا يــؤدي إلــى تراكــم 
 (Breckenridge and جزيئــات االســيتايل كوليــن بالنهايــات العصبيــة، وحــدوث ارتجافــات وتشــنجات، ثــم توقــف التنفــس والمــوت
 .)WHO, 2012( وقــد صنفــت منظمــة الصحــة العالميــة هــذا المبيــد فــي الدرجــة الثانيــة مــن ناحيــة الخطــورة .Stevens, 2008(
يتعــرض اإلنســان بشــكل متكــرر لجرعــات منخفضــة مــن مبيــد الدايمثويــت عــن طريــق الغــذاء، وميــاه الشــرب الملوثــة، أو عــن طريــق 
اســتعمال المبيــدات الحشــرية المنزليــة المحتويــة عليــه )IPCS/WHO, 2001(، بينمــا يتعــرض منتجــو المبيــد وعمــال المــزارع لجرعــات 
عاليــة منــه )Sharma et al., 2005(. ينشــأ عــن االســتعمال المتكــرر لهــذا المبيــد تأثيــرات ســلبية علــى صحــة اإلنســان كأمــراض 
الكلــى المزمنــة، واضطرابــات الكبــد، وضمــور الخصيتيــن، وتضخــم الغــدة الدرقيــة، وأورام حميــدة وخبيثــة للجهــاز اللمفــاوي والغــدد الصمــاء 

)العلــي وآخــرون، 2016(. 
أوضــح )Jamil et al., )2004 أن مبيــد الدايمثويــت لــه تأثيــر ســام علــى مــزارع الخاليــا الليمفاويــة خــارج الجســم، وكذلــك لــه المقــدرة 
علــى تغّيــر المــادة الوراثيــة والكرموســومات فــي مــزارع الثدييــات، كمــا ذكــر )Strivastava and Raizada, )1996 أن حقــن الجــرذان 
الحوامــل بالدايمثويــت ســّبب تغّيــرات أنزيميــة مرتبطــة بتغيــرات شــكلّية فــي النســيج الكبــدي والدمــاغ، لكــن لــم يظهــر أي تأثيــر مّشــوه علــى 

األجنة.
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أشــارت دراســة أخــرى أن تعــرض الكائنــات المتكــرر لمبيــد الدايمثويــت يســبب انخفــاض فــي عــدد األجنــة الحيــة، وأوزانهــا، وزيــادة فــي عــدد 
األجنة الممتصة )Farag et al., 2006(. بينت دراســة قام بها ساســي وآخرون )2013( أن إعطاء الجرعة الموصى بها من مبيد 
الدايمثويــت لحوامــل الفئــران البيضــاء السويســرية عــن طريــق الفــم خــالل فتــرة تكويــن األعضــاء قــد ســبب تأثيــرات ســامة ومشــوهة لألجنــة. 
وجــد )Sayim )2007 أن الجــرذان المعاملــة بالدايمثويــت وبجرعــة 20 مغ/كــغ مــن وزن الجســم ســببت تلــف بالنســيج الخصــوي 
وذلــك بانحــالل معتــدل إلــى حــاد فــي األنيببــات المنويــة، وضمــور وانحــالل فــي الخاليــا التناســلية، وتوقــف جزئــي فــي تكــون المنــي  

 .)spermatogenesis(
كمــا أظهــرت دراســة قــام بهــا )Jallouli et al., )2015 أن الفئــران المعاملــة بمبيــد الدايمثويــت وبجرعــة 20 مــغ/ كغ/يــوم عــن طريــق 
الفــم ولمــدة 30 يــوم ســبب انخفاضــًا معنويــًا فــي نســبة الحيوانــات المنويــة المتحركــة، وزيــادة فــي نســبة الحيوانــات المنويــة غيــر الطبيعيــة، 
فــي  ملحوظــة  وزيــادة   Butyrylcholinesterase (BChE)و Testicular Acetylcholinesterase (AChE) نشــاط وتثبيــط 

مســتوى lipid peroxidation، وانخفــاض كبيــر فــي أنشــطة األنزيمــات المضــادة لألكســدة فــي الخصيــة. 
أشــارت نتائــج الدراســة التــي قــام بهــا )Farag et al., )2007 أن إعطــاء الدايمثويــت عــن طريــق الفــم وبجرعــات 7، 15، 28 مغ/كــغ 
مــن وزن الجســم ولمــدة 20 يــوم لذكــور الفئــران قبــل التــزاوج مــع اإلنــاث غيــر المعاملــة، أدى إلــى تثبيــط نشــاط الدمــاغ، والهيــكل العظمــي، 
والعضــالت، وتغيــرات نســيجية فــي الخصيــة، وانخفــاض فــي إنتــاج الحيوانــات المنويــة، وحركتهــا، عنــد الجرعــات 15، 28 مغ/كــغ/ يــوم 

مــن وزن الجســم، ولــم يحــدث أي تأثيــر عنــد الجرعــة 7 مغ/كــغ/ يــوم.
 تهــدف الدراســة إلــى معرفــة تأثيــر الجرعــة الموصــى بهــا، وضعــف الجرعــة، علــى وزن الجســم وأوزان األعضــاء التناســلية، التركيــب 
النســيجي للخصيــة، ومعاييــر النطــف )sperm parameters) فــي ذكــور الفئــران وكذلــك األجنــة، بســبب االســتخدام الواســع لمبيــد 

الدايمثويــت فــي ليبيــا لمكافحــة اآلفــات.  
 مواد البحث وطرائقه:

المواد الكيميائية: 
الدايمثويت ])O,O-dimethyl-S (N-methylcarbonyl methyl) phosphorodithioate)]، مبيد حشــري فوســفوري عضوي 
جهــازي يؤثــر بالمالمســة، وعــن طريــق الجهــاز الهضمــي، حيــث يقتــل الحشــرات لــدى مالمســته لهــا، وكذلــك لــدى تغذيتهــا علــى النباتــات، 
حيث يخترق أنســجة النبات بســبب خاصيته الجهازية، ويثبط تكوين الكولين إســتريز، وقد اســتخدم لتحضير الجرعات المطلوبة يوميًا.

حيوانات االختبار: 
أجريــت هــذه الدراســة علــى الفئــران البيضــاء السويســرية، التــي تراوحــت أوزانهــا مــا بيــن )8– 12 غ( وأعمارهــا 4 أســابيع، تمــت تربيتهــا 
فــي حجــرة الحيوانــات التابعــة لقســم علــم الحيــوان، بكليــة العلــوم، جامعــة طرابلــس. وضعــت الفئــران فــي أقفــاص بالســتيكية خاصــة لتربيتهــا 

والعنايــة بهــا فــي درجــة حــرارة تراوحــت مــا بيــن 23-25 ْم، تحــت إضــاءة طبيعيــة.
تصميم التجربة:

قســمت الحيوانــات عشــوائيًا إلــى ثالثــة مجاميــع، تحتــوي كل مجموعــة علــى 12 فــأر، وضعــت فــي أقفــاص منفصلــة وعوملــت كالتالــي: 
المجموعــة األولــى: مجموعــة الشــاهد حقنــت بالمــاء المقطــر فقــط داخــل التجويــف الصفاقــي، أمــا المجموعتيــن الثانيــة والثالثــة فحقنــت 
داخــل التجويــف الصفاقــي بالتراكيــز 0.1] مــل دايمثويــت/100 مــل مــاء مقطــر و0.2 مــل دايمثويــت/100 مــل مــاء مقطــر] علــى 
التوالــي، ولمــدة 7 أيــام. بعــد نهايــة مــدة الحقــن، وزنــت ســتة فئــران مــن كل مجموعــة، ثــم قتلــت وشــرحت واســتخرجت األعضــاء التناســلية 
)الخصــي والبرابــخ(، وأزيلــت األنســجة الضامــة الملتصقــة بهــا، وحفظــت الخصــي فــي فورماليــن تركيــزه )%10( إلجــراء الدراســات 

النســيجية، أمــا العــدد الباقــي مــن الفئــران فــي كل مجموعــة، اســتخدم الختبــار تأثيــر المبيــد علــى األجنــة.
تحديد عدد النطف وحركتها:

تــم أخــذ الوعــاء الناقــل الواصــل بيــن الخصيــة والمثانــة، وثــم كشــط كل وعــاء بواســطة ملقــط فــي صحــن بتــري نظيــف يحتــوي علــى المحلــول 
الفســيولوجي كلوريــد الصوديــوم )1 مــل(. وضــع معلــق النطــف فــي حّضانــة لمــدة 15 دقيقــة عنــد درجــة حــرارة 37ْم لمنــع التصــاق 
الحيوانــات المنويــة. بعــد التحضيــن، تــم مــزج معلــق النطــف جيــدًا، وذلــك بتحريكــه بلطــف باســتخدام قطــارة، تــم وضعــت قطــرة واحــدة 
مــن المعلــق علــى شــريحة العــّد (improved neubauer hemocytometer)، وبعــد ذلــك تــم عــد الحيوانــات المنويــة الموجــودة فــي 

شــريحة العــد وتقييــم حركتهــا.
تحديد التشوهات الشكلية بالحيوانات المنوية:
تم تحضير مسحة للحيوانات المنوية كالتالي: 

•    وضعت قطرات من معلق النطف على شرائح نظيفة، وجهزت شريحتان لكل فأر وجففت بالهواء.
•    صبغت الشرائح المجففة بصبغة االيوسين لمدة 5-10 دقائق.

•     تــم فحــص 200 حيــوان منــوي لــكل فــأر تحــت المجهــر الضوئــي عنــد قــوة تكبيــر x400 وحــّددت نســبة الحيوانــات المنويــة المشــوهة 
والطبيعية، وقيمت الحيوانات الطبيعية والحيوانات المنوية المشــوهة بالرأس والقطعة الوســطية والذيل.
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الدراسة النسيجية:
تــم اســتخراج الخصــي وحفظــت فــي أنابيــب تحتــوي علــى فورماليــن )%10(، بعــد ذلــك مــررت العينــات علــى تراكيــز تصاعديــة مــن كحــول 
االيثانــول )%70،%95، %100( ثــم وضعــت فــي قوالــب الشــمع، وقّطعــت إلــى شــرائح بواســطة جهــاز التقطيــع بســمك )7ميكــرون( 

وصبغــت بالهيماتوكســلين وااليوســين، ثــم فحصــت تحــت المجهــر. 
اختبار تأثير المبيد على األجنة الناتجة من إناث تزاوجت مع الذكور المعاملة: 

تــم وضــع الذكــور المعاملــة بالمبيــد مــع اإلنــاث غيــر المعاملــة بنســبة )1:1( لضمــان التــزاوج، وعنــد مالحظــة الســدادة المهبليــة فصلــت 
اإلنــاث عــن الذكــور، واعتبــر ذلــك اليــوم هــو اليــوم صفــر مــن بدايــة الحمــل. قتلــت الحوامــل باليــوم 18 مــن الحمــل بفصــل الفقــرات العنقيــة، 

واســتخرجت األجنــة مــن الرحــم وســجلت أوزانهــا وأعــداد األجنــة الحيــة والمشــوهة.  
التحليل اإلحصائي: 

مســتوى  لتحديــد   )ANOVA( األحــادي  التبايــن  تحليــل  و تطبيــق   )version 20) SPSS برنامــج باســتخدام  النتائــج  تحليــل  تــم 
المعنويــة بيــن مجموعــة الشــاهد والمجاميــع المعاملــة، وكذلــك اســتخدم (post hoc Duncan  test( للمقارنــة بيــن المجاميــع، اعتبــرت 

)p<0.05( معنويــة إحصائيــًا.
النتـائج:

تأثير التعرض المبكر لمبيد الدايمثويت على بقاء الفئران البيضاء السويسرية.
لم تسجل أي حالة موت بين الفئران المعاملة بالدايمثويت عند مقارنتها مع مجموعة الشاهد خالل فترة التجربة.

تأثير التعرض المبكر لمبيد الدايمثويت على وزن الجسم وأوزان األعضاء التناسلية.
أشارت نتائج التحليل اإلحصائي المبينة في الجدول )1(، حدوث انخفاض طفيف في وزن الجسم في المجاميع المعاملة بالدايمثويت، 
لكــن هــذا االنخفــاض لــم يختلــف معنويــًا )p>0.05( عــن مجموعــة الشــاهد، كمــا لوحــظ انخفــاض فــي وزن الخصــي فــي المجاميــع 
المعاملــة بالدايمثويــت، وكان هــذا االنخفــاض معنويــًا )p<0.05( فــي الفئــران المعاملــة بالجرعــة األولــى )0.1 مــل دايمثويــت/100 
مــل مــاء مقطــر( عنــد مقارنتهــا مــع مجموعــة الشــاهد، ولــم يســجل مبيــد الدايمثويــت أي تأثيــر علــى وزن البرابــخ فــي المجاميــع المعاملــة. 

الجدول 1. تأثير التعرض المبكر لمبيد الدايمثويت على وزن الجسم وأوزان األعضاء التناسلية في ذكور الفئران.
            المجاميع      

  األوزان
المجموعة المعاملة بالجرعة الثانيةالمجموعة المعاملة  بالجرعة األولىمجموعة الشاهد

وزن الجسم )غ(

       وزن الخصي)غ(

وزن البرابخ )غ(
* تختلف معنوياً عن مجموعة الشاهد )p<0.05(،  األرقام تمثل ) المتوسط   االنحراف المعياري(

    تأثير التعرض المبكر لمبيد الدايمثويت على معايير النطف في ذكور الفئران:
أظهــرت نتائــج الدراســة الحاليــة فــي الجــدول )2( أن حقــن ذكــور الفئــران البيضــاء السويســرية بمبيــد الدايمثويــت قــد ســبب انخفــاض 
فــي النســبة المئويــة للنطــف المتحركــة وكان هــذا االنخفــاض معنويــًا )p<0.05( فــي المجموعــة المعاملــة بالجرعــة الثانيــة )0.2 مــل 
دايمثويــت/100 مــل مــاء مقطــر( عنــد مقارنتهــا مــع مجموعــة الشــاهد، بينمــا ال يوجــد اختــالف معنــوي فــي نســبة النطــف المتحركــة 
بيــن المجاميــع المعاملــة بالدايمثويــت، أمــا العــدد الكلــي للنطــف فلــم يســجل أي اختــالف إحصائــي )p>0.05( بيــن مجموعــة الشــاهد 
والمجاميــع المعاملــة بمبيــد الدايمثويــت، كمــا أوضحــت هــذه الدراســة تغيــرات فــي الشــكل المظهــري للنطــف فــي المجاميــع المعاملــة بالمبيــد 
عندمــا قورنــت مــع مجموعــة الشــاهد، أغلــب التشــوهات التــي شــوهدت بواســطة المجهــر الضوئــي كانــت نطــف بــدون رأس )الشــكل 2(، 
نطــف بــدون ذيــول )الشــكل 3(، نطــف تشــبه المطرقــة )الشــكل 4(، نطــف ذات قطعــة وســطية منثنيــة )الشــكل 5(، نطــف ذات ذيــول 
ملتويــة )الشــكل 6(، نطــف تشــبه دبــوس الشــعر )الشــكل 7(، نطــف غيــر طبيعيــة )بــدون مخطــاف( )الشــكل 8(، مقارنــة مــع الشــكل 
الطبيعــي للحيــوان المنــوي فــي مجموعــة الشــاهد  )الشــكل 1(. وقــد أظهــر التحليــل اإلحصائــي زيــادة فــي نســب النطــف غيــر الطبيعيــة 

)p<0.05( فــي المجاميــع المعاملــة مقارنــة مــع مجموعــة الشــاهد.

*
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الجدول 2. تأثير التعرض المبكر لمبيد الدايمثويت على معايير النطف في ذكور الفئران.

             المجاميع

   المعايير
لمجموعة المعاملة بالجرعة الثانيةلمجموعة المعاملة بالجرعة األولىمجموعة الشاهد 

*نسبة النطف المتحركة %

عدد النطف × 106/مل

65.17       0.06*0.08*24.33      0.06نسبة النطف غير الطبيعية
 * تختلف معنوياً عن مجموعة الشاهد )p<0.05(،  األرقام تمثل ) المتوسط   االنحراف المعياري(

الشكل 1. نطفة طبيعية 400×

           الشكل 2. نطفة غير طبيعية )بدون رأس(400×                                        الشكل 3. نطفة غير طبيعية )رأس بدون ذيل( 400×

           الشكل 4. نطفة غير طبيعية )تشبه المطرقة( 400×                                الشكل 5.  نطفة غير طبيعية )قطعة وسطية منثنية( 400× 

*
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              الشكل 6. نطفة غير طبيعية )ذيل ملتوي( 400×                                    الشكل 7. نطفة غير طبيعية )تشبه دبوس الشعر( 400×

الشكل 8. نطفة غير طبيعية )بدون مخطاف( 400×

تأثير التعرض المبكر لمبيد الدايمثويت على التركيب النسيجي للخصية في ذكور الفئران:
بينــت الدراســة الميكروســكوبية ألنســجة الخصيــة بواســطة صبغــة الهيماتوكســلين وااليوســين، أن الشــكل الطبيعــي والتركيــب الخلــوي 
المنظــم لالنيببــات المنويــة ظهــر فــي مجموعــة الشــاهد )الشــكل 9(، حيــث ظهــرت األنيببــات المنويــة منفصلــة عــن بعضهــا بواســطة 
فراغــات تحتــوي علــى خاليــا ليــدج )lydig cells(، ومبطنــة مــن الداخــل بواســطة خاليــا ســيرتولي )Sertoli cells(، والخاليــا المكونــة 
للحيوانــات المنويــة وهــي )الخاليــا المنويــة األوليــة والثانويــة والطالئــع المنويــة( باإلضافــة لوجــود حيوانــات منويــة فــي تجويــف األنيببــات. 
وقــد أظهــرت أنســجة الخصيــة فــي المجموعــة المعاملــة بالجرعــة الموصــى بهــا مــن مبيــد الدايمثويــت عــدم انتظــام فــي بعــض األنيببــات 
المنويــة ووجــود تجـــاويف )Vaculation(  بيــن الخاليــا المكونــة للحيوانــات المنويــة )الشــكل 10(. أمــا أنســجة الخصيــة فــي المجموعــة 
المعاملــة بضعــف الجرعــة الموصــى بهــا فقــد أظهــرت تغيــرات انحالليــة فــي أغلــب األنيببــات المنويــة، وفقــدان لبعــض الخاليــا المكونــة 

للحيوانــات المنويــةن وانفصالهــا عــن الغشــاء القاعــدي ) basement  membrane( وزيــادة الفراغــات بينهــا )الشــكل 11(. 

الشكل 9. قطاع عرضي في خصية فأر من مجموعة الشاهد.
الخاليا المكونة للنطف )       ( ،  الفراغات البينية )  ( ، النطف )     (
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   الشكل 10. قطاع في خصية فأر من المجموعة المعاملة بالجرعة األولى

 عدم انتظام هيكل األنيببات المنوية )       ( ، تجاويف بين الخاليا )      (

الشكل 11. قطاع في خصية فأر من المجموعة المعاملة بالجرعة الثانية
    انفصال الخاليا المكونة للنطف عن الغشاء القاعدي وزيادة الفراغات بينها )       (

تأثير التعرض المبكر لمبيد الدايمثويت على أجنة إناث تزاوجت مع ذكور معاملة بالدايمثويت:
أظهــرت النتائــج زيــادة معنويــة )p< 0.05( فــي نســبة األجنــة المشــوهة، ونســبة األجنــة الميتــة، الناتجــة مــن إنــاث تزاوجــت مــع ذكــور 

معاملــة بالدايمثويــت عندمــا قورنــت مــع الشــاهد، ولــم يظهــر المبيــد أي تأثيــر علــى متوســط وزن األجنــة )الجــدول 3(. 

الجدول 3. تأثير التعرض المبكر لمبيد الدايمثويت على أجنة إناث تزاوجت مع ذكور معاملة بالدايمثويت.

                المعايير

المجموعة
نسبة األجنة الميتةنسبة األجنة المشوهةوزن األجنة )غ(

4.17 ± 2.0810.21 ± 5.305.10 ± 2.19مجموعة الشاهد 

17.13 ± 5.81 *17.13 ± 5.81  *3.65 ±1.22  المجموعة المعاملة بالجرعة األولى

21.42 ± 12.08 *21.50 ± 12.01 *3.95 ± 0.68المجموعة المعاملة بالجرعة الثانية
)p<0.05( تختلف معنوياً عن مجموعة الشاهد *
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المناقشة:  
أظهــرت النتائــج أن حقــن الجرعــة الموصــى بهــا وضعــف الجرعــة مــن مبيــد الدايمثويــت قــد ســبب انخفــاض فــي وزن الخصــي، هــذه 
النتيجــة تتوافــق مــع مــا توصــل إليــه )Verma and  Mohanty )2009  حيــث وجــدا انخفــاض فــي وزن الخصــي فــي الفئــران التــي 
أعطيــت مبيــد الدايمثويــت خــالل الفتــرة الجنينيــة وفتــرة مــا قبــل البلــوغ، ويرجــع الســبب فــي انخفــاض وزن الخصــي إلــى تلــف طالئيــة 
المولــدة  للخاليــا   )necrosis( بســبب االنحــالل والتنخــر أو   ،)Elmedany et al., 2012( للخصــي المغذيــة  الدمويــة  األوعيــة 
للنطــف داخــل األنيببــات المنويــة )Memon et al., 2014(، أو بســبب الجــذور الحــرة والتــي تســبب أكســدة الدهــون وزيــادة مســتوى 
 )Salama et al., فــي األغشــية الحيويــة، ممــا يســبب تغيــر كبيــر فــي الهيــكل التركيبــي ووظيفــة الغشــاء )Malondialdehyde(
)2013، أو بسبب انخفاض تركيز هرمون التستوستيرون )Uzunhisarcikli et al., 2007(. كما وجد أن التعرض المبكر لمبيد 
الدايمثويــت ســبب انخفــاض طفيــف فــي وزن الجســم، هــذه النتيجــة تتفــق مــع الدراســة التــي قــام بهــا )Ngoula et al., )2014 ، هــذا 

.)Williams, 1994( التأثيــر علــى وزن الجســم ربمــا يكــون بســبب انخفــاض تنــاول الغــداء وفقــدان الشــهية
   Farag et al., )2007( بينــت الدراســة الحاليــة أيضــًا انخفــاض فــي النســبة المئويــة للنطــف المتحركــة، هــذا يتفــق مــع نتائــج دراســة
و )Abdullah et al., )2010، قــد يرجــع هــذا االنخفــاض فــي حركــة النطــف لخلــل فــي تركيــب األنيببــات الدقيقــة فــي النطــف أو 
زيــادة نســبة النطــف المشــوهة )Uzunnisarcikli et al., 2007(، أو النخفــاض تركيــز هرمــون )testosterone( الــذي لــه دور 
مؤثــر فــي تكويــن النطــف إضافــة لــدوره فــي نضجهــا )Ali et al., 2011(. لوحــظ أيضــًا ارتفــاع نســبة النطــف المشــوهة بعــد التعــرض 
المبكــر لمبيــد الدايمثويــت، وتوافقــت هــذه النتيجــة مــع دراســة قــام بهــا )Sobarzo and Bustos-obregn )2000 حيــث الحظــا زيــادة 
فــي نســبة النطــف المشــوهة فــي الفئــران غيــر الناضجــة عندمــا حقنــت باليــوم الســابع مــن العمــر داخــل التجويــف الصفاقــي وبجرعــة مفــردة 
مــن مبيــد parathion. ربمــا تعــود أســباب زيــادة النطــف المشــوهة للتغيــرات الحاصلــة فــي الخاليــا المبطنــة للبربــخ حيــث تفــرز المــواد 
الضروريــة لحمايــة وحيويــة النطــف وزيــادة كفاءتهــا )Shivaraj et al., 2011(، أو الرتفــاع تركيــز الجــذور الحــرة والتــي تســبب تلــف  
DNA النطــف أثنــاء تمايــز طالئــع النطــف )Navarro and Bustos, 2014(. كمــا أظهــرت النتائــج أن للمبيــد تأثيــر علــى التركيــب 
النســيجي للخصيــة فــي المجاميــع المعاملــة، هــذه النتيجــة تتفــق مــع مــا الحظــه )Verma and Mohanty )2009. هــذا التأثيــر ربمــا 
يكــون بســبب تأثيــر المبيــد علــى إفــرازات الغــدة النخاميــة أو علــى الجهــاز العصبــي المركــزي )Colborn, 2006(. بينــت نتائــج الدراســة 
الحاليــة أيضــا وجــود تأثيــر علــى األجنــة المتحصــل عليهــا مــن إنــاث تزاوجــت مــع ذكــور معاملــة بالدايمثويــت، وقــد توافقــت هــذه النتيجــة 
مــع مــا توصلــت إليــه دراســات ســابقة )ساســي وآخــرون، 2013؛ Mahadevaswami and Kaliwal, 2003(. ويعــزى ســبب هــذا 

.)Navarro and Bustos, 2011( التأثيــر للتغيــرات فــي المــادة الوراثيــة للنطــف نتيجــة ارتفــاع تركيــز الجــذور الحــرة
االستنتاجات:

أظهــرت نتائــج هــذه الدراســة أن حقــن الجرعــة الموصــى بهــا وضعــف الجرعــة مــن مبيــد الدايمثويــت داخــل التجويــف الصفاقــي فــي ذكــور 
 )sperm parameters ( الفئــران البيضــاء السويســرية قبــل البلــوغ ولمــدة 7 أيــام، لهــا تأثيــر ضــار علــى وزن الخصــي، ومعاييــر النطــف
والتركيــب النســيجي للخصيــة، وعلــى األجنــة، لــذا مــن األفضــل تجنــب االســتخدام المتزايــد للمبيــدات، واللجــوء للمكافحــة المتكاملــة التــي 

تســاهم بشــكل كبيــر فــي خفــض أعــداد اآلفــات المختلفــة.
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Abstract:
This study was done to evaluate reproductive potential of male mice following 
early exposure to dimethoate. Thirty-six Swiss albino male mice were divided 
into three groups of twelve mice each: first group injected intraperitoneally with 
distilled water, and used as a control group, while second and third groups injected 
with dimethoate at doses of 0.1 and 0.2 ml dimethoate/100 ml distilled water, 
respectively for 7 days. At the end of experiment, the mice were weighed and then 
were killed. Testis and epididymis weights were recorded, sperm parameters were 
evaluated. The results revealed a decrease in body and testis weights in second 
group treated with dimethoate, while epididymis weights did not affect, also the 
statistical analysis showed a significant decrease in sperm motility and increase 
of abnormal sperm in dimethoate treated mice compared to control group, while 
sperm count did not show any effect, also marked alterations in microstructure of 
testicular tissues observed. In addition, there was a significant increase in mean 
percentage of dead embryos and deformed embryos of untreated females mating 
with dimethoate treated males compared to control, there was no effect of pesticide 
on the mean weight of embryos. This study emphasized that the dimethoate has 
harmful effect on testis, sperm parameters and the embryos. Therefore, more efforts 
should be exerted to protect our environment and health from seriously harmful 
effects of this insecticide. 
 Key words: Male mice, Dimethoate, Testis, Reproduction.


