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الخالصة
تاثير المبيد العشبي اترازين درس كمسبب لالجهاض في الفئران البيض نوع  Musmusculusاذ حقنت الفئران داخل
البريتون بجرعة مفردة من المبيد /b.w.kg/mg75يوم للفترة 19-7يوم من الحمل.اظهرت النتائج ارتفاع نسبة االجهاض
خالل الفترة االولى للحمل اذ بلغت اعلى نسبة  %59في اليوم الثامن للحمل كما ادى المبيد الى زيادة نسبة موت الفئران
الحوامل خصوصا في اليوم 18و 19للحمل وسبب ايضا والدة اجنة ذات وزن منخفض وحجم اصغر من الطبيعي اذ بلغ
معدل الوزن 1.53غم مقارنة بالسيطرة والبالغ 1.70غم ونسجيا ظهرت التهابات وتنخرات عديدة في المقاطع النسجية للمشيمة
او السخد والحبل السري والمبيض وتضخم جدار الرحم وضمور الغدد اللبنية للفئران المجهضة.
الكلمات المفتاحية :اترازين ،المشيمة ،الحبل السري

Studying of effect of atrazine and its Negative Effect on Reproductive
Organs of Pregnant White Mice Musmusculus and Their Offspring
Israa Hashim Ali
Department of Biology – Collage of Education for Women – University of Tikrit –Iraq.
Received 10 October 2016 ; Accepted 25 January 2017

P-ISSN: 2222-8373
E-ISSN: 2518-9255

261

Vol: 13 No:2 , April 2017
DOI: http://dx.doi.org/10.24237/djps.1302.272A

دراسة تاثيرالمبيد العشبي اترازين وتاثيره السلبي على االعضاء التكاثرية الناث الفئران
البيض الحوامل نوع  Musmusculusونسلها
اسراء هاشم علي

Abstract
The effect of atrazine were studied as a cause of abortion in white mice Musmusculus.The mice
were injected with intra peritoneal single dose of atrazine 75 mg/kg b.w./day for period 7-19
days from pregnancy.The highest percentage of abortion in pregnant mice reach to 59% in the
day 8 of pregnancy. The highest percentage of mortality was in the day 18 and 19.The lowest
body weight of fetus was 1.53 gm.Histologically,there were much inflammations and necrosis
in the sections of placenta umbilical cord and ovary and the endometrium of the uterus appear
thick and the alveolar of mammary glands look smallest of the abortion ,s mice.
Key words: Atrazin, placenta, umbilical cord

المقدمة
التعرض للمواد الكيمياوية اثناء تطور االعضاء يمكنه عرقلة تنظيم تكوينها.ان استعمال مبيد االعشاب االترازين درس في
السنوات االخيرة باعتباره احد هذه المواد لتاثيره السلبي على الفقريات حيث لوحظت تاثيراته في البداية على المراحل
التطورية الجنة ودعاميص البرمائيات

()1

اذ اشارت احدى الدراسات بان تعرض اجنة البرمائيات لالترازين يسبب تشوه

قلبي وضعف كلوي وخلل في االنظمة الهضمية ( )2وفي دراسات اخرى ادى الى تشوه الصمام االذيني البطيني للقلب ( )3كما
ادى الى زيادة طول االمعاء وعكس التفافها ( )4ويسبب تقوس ذيول الدعاميص (. )5
كما يؤدي الى انخفاض اوزان االطفال الرضع عند شرب المياه الملوثة به ( )6وتسبب الجرعات العالية نقص في التعظم مما
يسبب نقص الوزن في اجنة االرانب ( )7ودراسة اخرى اكدت تاثير المبيد في والدة اجنة منخفضة الوزن وغير ناضجة وتاخر
تطور العظام والنضج الجنسي فضال عن عيوب والدية عند تلوث مياه الشرب به ( )8ويزيد من حاالت اجهاض االجنة

()9

ويسبب نسبة بقاء منخفضة لالجنة من خالل تاثيره على المشيمة ( )10ويؤدي الى مشاكل حيضية في االناث ( )11ويسبب ايضا
زيادة في سمك جدار الرحم ( )12وتعرض اجنة الجرذان في المراحل االولى للتطور الجنيني يسبب تاخر نمو الغدد الثديية في
االناث ( )13وزيادة مستوى هرمون االستروجين ( )14ويخفض القدرة الحركية للحيامن ( )15كما يسبب انخفاض عدد الحيامن
في الذكور ( )16ويثبط االستجابة المناعية في الذكور ( )17وبينت دراسة اخرى ارتباط التعرض لالترازين والضرر الوراثي
في الفقريات كما يؤدي الى زيادة تلف الكروموسومات (.)18
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المواد وطرائق العمل
تم اجراء التجارب المعملية للفترة من  2016\2\7-2015\10\4واختيرت للتجربة مجموعة من اناث الفئران البيض الحوامل
نوع  Musmusculusبعد االخصاب مباشرة بفحص الفتحة المهبلية واستخدمت  50فارة وزعت الى مجموعتين سيطرة 25
ومجموعة التجربة 25فارة وتم حقنها بجرعة مفردة من مبيد االعشاب اترازين وبمقدار  b.w.kg/mg75لاليام من -7
19للحمل

(.) 19

وتم تخدير الفئران بالكلوروفورم وتشريحها الستخراج المشيمة والحبل السري بعد االجهاض في الفترة

االخيرة للحمل وكذلك المبيض وقناة البيض والرحم الجراء عمليات تحضير الشرائح الزجاجية لفحص االنسجة باستخدام
طريقة الحفظ بالبرافين والطمر بالشمع (.)20

النتائج والمناقشة
اظهرت النتائج تاثير جرعة المبيد على نسبة بقاء االجنة اذ ادى الى زيادة نسب االجهاضات خالل فترة اعطاء الجرعة وكانت
اعلى النسب في االيام او الفترة االولى للحمل كونها فترة حرجة وهذا يتفق مع

()9

حيث حصل على نفس النتيجة اذ سجل

زيادة في اجهاض االجنة في الفترة االولى للحمل اكثر من الفترات االخرى وادت الجرعات العالية الى موت الفئران الحوامل
ايضا وخاصة في االيام االخيرة من الحمل وكما مدرج في الجدول (1و )2مقارنة مع مجموعة السيطرة -:
جدول ( )1يبين نسب االجهاض وموت الفئران الحوامل المحقونة بالمبيد اترازين لمجموعة التجربة
فترة الحمل بااليام
نسبة االجهاض%
نسبة موت الفئران
الحوامل%

8
59

9
51

10
42

11
36

12
33

13
29

14
24

15
21

16
20

17
16

18
13

19
13

1

1

1

2

3

3

5

5

5

5

7

7

جدول ( )2يبين نسب االجهاض وموت الفئران الحوامل لمجموعة السيطرة
فترة الحمل بااليام
نسبة االجهاض%
نسبة موت الفئران
الحوامل%
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اظهرت المقاطع النسجية للحبل السري الماخوذة من الفئران المجهضة في االيام او الفترة االخيرة من الحمل ظهور التهابات
inflamationsوارتشاح الخاليا البيض العدلة  lucocyteواللمفية  lymphocyteفي النسيج وخصوصا حول االوعية
الدموية كما في صورة رقم ( )1اذ لوحظ زيادة انتشار هذه الخاليا اكثر من الطبيعي  .وفي مقطع اخر لوحظ تنخر الطبقة
الداخلية ( الطبقة المخاطية  mucosaوتحت المخاطية  )submucosaلقناة البيض  oviductكما موضح في صورة رقم
( )2وفي الصورة رقم ( )3تالحظ االلتهابات في المشيمة او السخد  placentaبارتشاح الخاليا اللمفية وكريات الدم البيض
العدلة وهذا يتفق مع ( )10حيث توصل الى نفس النتيجة اذ انه بزيادة جرعة المبيد يزداد تنخر السخد والمشيمة ويزداد ارتشاح
الخاليا اللمفية وخاليا الدم العدلة وهذا قد يكون احد االسباب الرئيسية لالجهاض  abortionاما الصورة رقم ( )4فيالحظ
فيها تضخم الطبقة الداخلية لجدار الرحم  uterusوزيادة سمكها اكثر من الطبيعي وهي بطانة الرحم  endometriumوهو
يتفق مع

()12

اذ وجد ان بطانة الرحم يزداد سمكها كما يزداد عدد الغدد النبيية  tubular glandsالمنتشرة بها بعد اعطاء

الفئران جرعة المبيد والصور رقم (5و )6تبين مقطع للمبيض  ovaryوحصول نخر وضمور في البويضات النامية بشكل
كبير وواضح كما وتبين الصورة رقم ( )7نقص في نمو الغدد اللبنية  mammary glandsوضمورها وقلة عدد الحويصالت
اللبنية ضمن المساحة السطحية للمقطع النسيجي الماخوذ وهو يتفق مع

()13

اذ دون نفس النتيجة التي تم الحصول عليها في

بحثنا فقد الحظ ضمور وقلة عدد الحويصالت اللبنية في الغدد اللبنية وتوضح الصورة رقم ( )8والدة صغار منخفضة الوزن
ذات الحجم االصغر من الطبيعي مقارنة مع الصغار الطبيعية كما هو مبين في الصورة حيث كان معدل وزن االجنة 1,53غم
اما معدل الوزن الطبيعي فكان 1,70غم وهذا يتفق مع ()8وجد انه بعد اعطاء جرعة مبيد االترازين للفئران الحوامل ادى الى
والدة صغار اقل من الوزن الطبيعي وذات حجم اصغر وهذا يدل على تاثيره على نمو العظام والعضالت او نتيجة قلة وصول
المواد الغذائية الى الجنين نتيجة الضرر الذي يحصل للسخد والمشيمة فيؤدي الى نقص العناصر الغذائية التي تصل الى
الجنين عبر هذا الموصل االساسي والوحيد فيؤدي الى حالة من خلل في عملية البناء.
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صورة ()2مقطع لقناة البيض توضح مناطق متنخرة
في الطبقة المخاطية (X10 )H&E

صورة()1مقطع للحبل السري يبين ارتشاح الخاليا البيض
العدلة (X10 )H&E

صورة()3مقطع للسخد يبين ارتشاح الخاليا اللمفاوية ) ) H&E
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صورة( )4مقطع لجدار الرحم يبين تضخم بطانته
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صورة()6مقطع للمبيض يبين تنخر وضمور الحوصالت
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