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على بعض مضادات األكسدة ) كروزير(واألكتارا ) سيرين( مثرين –مقارنة تأثير مبيدي األلفا 

  األنزيمية وغير األنزيمية وبيروكسدة الدهن في مصل وأنسجة ذكور الجرذان البيض
  

  سراب يحيى القاسم    منى حسين جانكير

  قسم علوم الحياة
  كلية العلوم

  جامعة الموصل
  

  )2010 / 2 /15 ؛  تاريخ القبول 2009 / 6/ 17تاريخ االستالم (

  الملخص   

واألكتـارا  ) سـيرين (مثرين  - تضمنت الدراسة الحالية التعرف على مدى التأثير السمي لمبيدي األلفا         

- ملغم ألفـا   150 للمبيدين، إذ كانت جرعة      LD50على الجرذان ، حددت الجرعة الوسطية المميتة        ) كروزير(

تم اختيار ثالث جرع تحت المميتة      . كغم من وزن الجسم   /  ملغم أكتارا    1875 كغم من وزن الجسم و    / مثرين

 يوماً 30 و 15 فترةوأعطيت للجرذان عن طريق التجريع فموياً ل    LD50من كل مبيد اعتمادا على قيمة الـ 

لـدهن  لدراسة تأثيرها على مستويات مضادات األكسدة األنزيمية وغير األنزيمية وكذلك مستوى بيروكسدة ا            

قسمت ذكور الجرذان البيض إلى سـبع مجموعـات ، تـضمنت            . في مصل وأنسجة ذكور الجرذان البيض     

 ملغـم   2.5مجموعة السيطرة التي أعطيت الماء المقطر، ومجموعات المعاملة، إذ أعطيت المجموعة األولى             

كغم، و عوملت المجموعة    /ثرينم- ملغم ألفا  10كغم، والثالثة   / مثرين  - ملغم ألفا  5كغم، والثانية   / مثرين  -ألفا

كغم، أما المجموعـة الـسادسة فقـد        /  ملغم أكتارا    150كغم، والخامسة   /  ملغم أكتارا    100الرابعة بالجرعة   

كغم من وزن الجسم، ومقارنة مجاميع السيطرة مـع مجـاميع الجـرذان             / ملغم أكتارا  200عوملت بالتركيز   

أوضحت النتائج انخفاضاً معنويـاً فـي مـستوى مـضادات           . تارامثرين أو بميداألك  -المعاملة أما بمبيد األلفا   

، وارتفاعاً معنوياً فـي فعاليـة أنـزيم سـوبر           )تركيز حامض اليوريك والكلوتاثيون   (األكسدة غير األنزيمية    

ومستوى المالوندايالديهايد في مـصل الـدم، كمـا لـوحظ           )  مضادات األكسدة األنزيمية  (أوكسايد دسميوتيز 

الدماغ ( مستوى الكلوتاثيون ورافقه ارتفاع معنوي في مستوى المالوندايالديهايد في أنسجة            انخفاض معنوي في  

مثـرين  أظهـرت     -كما أشارت النتائج بأن مجموعة الجرذان المعاملة بمبيد األلفا        ). و القلب والكبد والكليتين   

مثـرين  - بأن المبيد الحشري األلفا    وهكذا تشير النتائج الحالية   . تلك المعاملة بمبيد األكتارا   في  تأثرا أكبر مما    

  .يمتلك تأثيرا سميا أكثر من مبيد األكتارا
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ABSTRACT 

The present study included the recognition of alpha-methrin (Serin) and actara 
(Cruzer) insecticides  medium lethal dose LD50, which was found to be  150 mg alpha-
methrin/Kg body weight and 1875 mg actara / Kg body weight. By consideration of  (LD50) 
values three doses of each insecticide  were orally administered to male albino rats for 15 
and 30 days period, to study their effects on the levels of some enzymatic, non enzymatic 
antioxidans and lipid peroxides in serum and tissues of albino rats. 
        The  rats were divided into 7 groups; the control group which administered with 
distilled water, the first  to third group were administered  with 2.5, 5, 10 mg /Kg body 
weight alpha-methrin respectively, the fourth to sixth group were administered with  100, 
150, 200 mg /Kg body weight actara respectively on comparison to control group with that 
treated with either alpha-methrin or actara. The results showed a significant decrease in non 
enzymatic antioxidant (uric acid concentration and glutathione) level and an increase in the 
activities of superoxide dismutase (enzymatic antioxidant) and a significant increase in 
malondialdehyed level in serum blood of rats treated with either alpha-methrin or actara. 
The results also showed a significant decrease in level of glutathione accompanied with 
significant increase in malondialdehyed level in tissues of (brain, heart, liver and kidney).       
The rats which administered with different concentrations of alpha-methrin insecticide, 
showed more effects than that groups administeared by actara. These  results indicated that 
the alpha-methrin has more poisonous effects than actara insecticide . 
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