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 كلمة 055  ىدالملخص ال يتع

 ملخص الرسالة
 الحشرات تسببها والتي  والمحاصيل الحيوان و االنسان تصيب التي االمراض لمنع المبيدات استخدمت

 شديد اهتمام وجد االخيرة السنوات في. ضارة جانبيه اثار المبيدات لهذه ولكن المؤذية االعشاب و والفطريات

.  الحمل حدوث قبل لألم و لألب الجرثوميه الخاليا علي تأثيرها وكذلك الجنيني التكون علي المواد هذه اثار علي

 هذه كانت ولما ، والزراعة الطب فى واسع نطاق على تستخدم التى  الفطريات مبيدات المبيدات هذه بين من

 بالتوازن المختصة وتلك لغذائه الالزمة األخرى والكائنات اإلنسان من لكل جسام أخطار على تنطوى المواد

 المنتجات فى المواد لهذه بقايا وجود عن السابقة الدراسات أوضحت حيث ، به المحيطة البيئة فى البيولوجى

 المبيدات ألحد الضارة اآلثار تحديد الحالية الدراسة استهدفت فقد ، اإلنسان لغذاء الالزمة والنباتية الحيوانية

 على فعالة كمادة الدينيكونازول دةما من% 5 علي المحتوي السوميت مبيد وهو الكونازول النوع من الفطرية

 ووجدت(  LD50) وهي المادة لهذه المميتة النصفية الجرعة تحديد تم وقد الصغير األبيض الفأر وأجنة أمهات

 .كجم/مجم  211.3

 تعرض عند تحدث قد التى التشوهات لتقييم الحمل من عشر الثامن اليوم جنين على الدراسه إجراء تم و     

 الحوامل لألمهات الفم طريق عن المبيد أعطى حيث. األعضاء تكوين فترة أثناء المستخدم يدللمب األمهات

 بدءا( كجم/مجم 51.5عالية ، كجم/مجم 13.15 ،متوسطة كجم/مجم 35.51منخفضة جرعة)  مختلفة بتركيزات

 استخرجت عشر الثامن اليوم فى.  عشر الثامن اليوم فى الذبح وتم عشر السابع وحتى الحمل من الثامن اليوم من

 وعد إحصاء تم وايضا الجنين وحيوية الهيكلية و الخارجة التشوهات لتقييم  اآلتية الفحوصات اجراء وتم األجنة

 الميتة األجنة وكذا الرحم فى الزرع عملية وبعد قبل األجنة فقدان معدل وكذلك المبيض فى الصفراء األجسام

 .لألجنة كلى متصاصا أوضحت التى األمهات عدد وكذا والحية

 معتمدا كان حيث الحوامل األمهات أوزان فى نقصا الدراسة من عليها الحصول تم التى النتائج أوضحت      

 الجرعة على أيضا معتمدا وكان شديدا اختزاال األجنة وطول وزن أوضح كما.  المستخدمة الجرعة على

 أعطت التى األمهات عدد فى واضحة زيادة إلى األعضاء تكوين فترة أثناء بالمبيد المعالجة أدت وقد المستخدمة

 .الحية األجنة عدد فى نقص إلى أدى مما   ؛ لألجنة جزئى أو كلى امتصاص

 


