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 نموذج األجابة 

  السؤال األولإجابة 
 (درجات  6:                                                               ) عرف المصطمحات اآلتية - أ

تعتبر الوفاة فى كثير من دراسات السمية ىى نقطة النياية نظرًا لسيولة التعرف عمييا وىى أن لم تكن أفضل )نقطة النياية    
. إال أن ىذه المسألة قد تتعقد عندما تحدث ظواىر فسيولوجية معينة ليا عالقة بميكانيكية التسمم. المقاييس إال أنيا أكثرىا واقعية

مكن أن تجتازىا الحشرة ألنو فى ىذه الحالة لو قدرت النتائج قبل األوان فقد يؤدى ذلك إلى وأوضح مثال عمى ذلك حدوث حالة شمل ي
 . المبالغة فى فاعمية المبيد

 .وتعتبر الحشرة ميتة عندما تتوقف عن الحركة وال تستجيب لممؤثرات الميكانيكية أو غيرىا من المؤثرات
ٍؼْٞخ ثبىصاد ثص٘ضح أشس ٍِ رأثٞطٓ ػيٜ ثقٞخ اىنبئْبد األذطٛ فٜ اىجٞئخ ٕ٘ اىَجٞس اىصٛ ٝقزو آفخ )المبيد المتخصص   -2

ٗٝطجغ ٕصا اىزأثٞط اىَزرصص إٍب ىيزفبٗد فٜ زضجخ سَٞخ اىَجٞس ىألّ٘اع اىَرزيفخ أٗ ىزغٞٞط فٜ  .ثَب فٜ شىل األػساء اىحٞ٘ٝخ

سزرسأٍ أٗ غطٝقخ اسزؼَبىٔ مَب فٜ حبىخ ٍؼبٍيخ اىنٞفٞخ اىزٜ ٝسزرسً فٞٔ اىَجٞس ٍثو اىزغٞٞط فٜ ص٘ضرٔ أٗ رطمٞعٓ أٗ ٍٞؼبز ا

اىزطثخ ثبىَجٞساد اىجٖبظٝخ أٗ اىَحججبد ثسال ٍِ ضشٖب ػيٜ اىْجبربد ٍَب َٝنِ ٍؼٔ رفبزٛ اىزأثٞط اىعبض ػيٜ اىحشطاد اىْبفؼخ 

.  ٗٝؼَو ػيٜ رغٞٞط اىز٘اظُ ىٞصجح فٜ صبىح األػساء اىحٞ٘ٝخ
ويندرج تحت . رقمى لمعالقة بين عامل نشط فسيولوجيا واألثر الذى يحدثو فى كائن حىىو عبارة عن تحديد )التقدير الحيوى   -3

وتأثير المبيدات الفطرية عمى الفطريات . ودراسة تأثير األدوية عمى حيوانات التجارب. ىذا التعريف عالوة عمى قياس فاعمية المبيدات
 . الغذاء عمى حيوانات التجاربكذلك دراسة تأثير مكونات . والمضادات الحيوية عمى البكتريا

 (اترجد 6 )                     (أجب عن ثالثة فقط) :  من خالل دراستك فرق بين كال مما يأتى   –ب 
 التأثير الحاد والتأثير المزمن     -1
 : Acute effectالحاد  -2
وىذا التأثير يحدث فور التعرض لجرعة من المادة السامة وشدة السمية تتفاوت طبقًا لمجرعة ودرجة السمية لممادة وطريقة  -3

فسيولوجى ويمكن تحديدىا /وعادة ما تحدث السمية نتيجة لحدوث خمل محدد لنظام بيوكيميائى. التعرض ونوع الكائن الحى
 . وتقديرىا

وتتفاوت من جنس ألخر وعادة تجرى تجارب السمية  L.D50%كجم /كمية( الكائنات الحية)ت وتقاس سمية المبيدات لمثدييا -4
 . عمى الذكور وليس اإلناث وتختمف درجة السمية باختالف العمر والوزن

 : تقسيم درجات السمية إلى*  -5

 سام جداً /سمية متناىية 

 سمية مرتفعة

 متوسطة /سمية عادية 

L.D50 < 1mg/kg 

1-50 mg/kg 

50-500 mg/kg 

500 – 5000 mg/kg 

Extremely toxic  

Highly toxic 

Moderately toxic 

Slightly toxic 

  Chronic effectالتأثير المزمن *

 . من مادة سامة أو ضارة. وىو ما يحدث عندما يتعرض الكائن الحى لجرعات صغيرة متكررة وغير مميتة

 : ومن التأثيرات المزمنة الضارة 

 . أمراض الكبد والفشل الكموى وغيرىم( 2الرئتين    أمراض( 1



 السرطان( 3

 : وىناك طرق لقياس ىذا التأثير المزمن أىميا

ممجم مادة سامة بالنسبة لكل كجم وزن الجسم  L.C50وكذلك التركيز المميت  L.D50ما يسمى الجرعة المميتة 
L.D50 (mg/kg) . 

 2- ADI    &    MRLs    

  Acceptable daily intake (ADI) :      الواقعية/ الجرعة القصوى اليومية المقبولة 

. وتعرف بأنيا ىى عبارة عن كمية معينة من المبيد يمكن أن نأخذ يوميًا ويكون اإلنسان امن من تأثيرىا
 . الستخدام لمدة طويمةويجب أن تكون كمية واقعية فى حالة وجود متبقيات مبيدات فى األغذية أو المياه نتيجة ل

وليا . ويحدد مقدار ىذه الجرعة من خالل احد حيوانات التجارب بتناولو لجرعات أمنة لمدة طويمة متزايدة
 (. 10000 – 100يمكن أن تتفاوت من ) 100معامل أمان غالبًا 

  Maximum Residue Limits (MRLs)الحد األقصى لممتبقيات   * 

 . ىو اعمى تركيز من متبقيات مبيد معين مسموح بوجوده فى منتج غذائى معين وقت التسويق 

وىى قيم يتم تحديدىا طبقًا لنوع المبيد ونوع المنتج وكمية االستيالك ليذا المنتج وكذلك قيمة الجرعة  
 (. (ADIالمقبولة من ىذا المبيد أو المركب 

  
 3- LC50  &  LD50     

 LC50أو  من التعداد%50لـالمميتةالجرعة  LD50الجرعة المميتة   Lethal concentrationالجرعة     
 من التعداد%50التركيز لـ

ممجم مادة سامة بالنسبة لكل كجم وزن  L.C50وكذلك التركيز المميت  L.D50ما يسمى الجرعة المميتة 
 . L.D50 (mg/kg)الجسم 

فى حالة حصول الكائن الحى عمى الكمية المحسوبة من المادة السامة ووصوليا إلى  لفظ الجرعةيطمق 
مكان حدوث التأثير السام مثل اخذ مضاد حيوى فى حالة اإلصابة بمرض محدد فإنو يؤخذ بجرعات محسوبة عمى 

معاممة الفئران  أو Doseوكذلك معاممة الحشرات معاممة موضعية تسمى فى ىذه الحالة بالجرعة أو . فترات محدودة
 . فإنيا يطمق عمييا لفظ جرعة حيث أننا ندخل الكمية الالزمة لممعاممة داخل معدة الفأر بعممية تسمى التجريع

 
4-Action Potential  and Resting Potential 

البوتاسيوم يكون اعمى فى داخل  -Kويرجع ذلك إلى أن تركيز أيونات   Action potentialمستوى الفعل 
وعند مرور . المحور العصبى عنو فى الخارج فى أثناء مستوى الراحة ويكسب ذلك الداخل الشحنة السالبة

فى داخل المحور اعمى من   + Naالتيار المنبو ينعكس فجأة الوضع فيصبح تركيز ايونات الصوديوم
كتسب الداخل شحنة موجبة تعطيو مستوى الفعل ثم يعود البوتاسيوم ويزيد تركيز البوتاسيوم فى الخارج في

 الوضع إلى ما كان عميو



وعندما يمر  Resting Potentialالمحور العصبى يحمل شحنة كيربية سالبة فى داخمو تعرف بمستوى الراحة 
األولى مؤثر عصبى فى المحور العصبى فإن داخل المحور يصبح فجأة موجبًا أكثر من الخارج ثم يستعيد حالتو 

وىذا التغير فى الشحنة الكيربية ىو ما يكون المنبو العصبى ويسمى مستوى الفعل ( 2شكل )بعد زيادة صغيرة 
Action potential   ويرجع ذلك إلى أن تركيز أيوناتK-  البوتاسيوم يكون اعمى فى داخل المحور العصبى

 نة السالبةعنو فى الخارج فى أثناء مستوى الراحة ويكسب ذلك الداخل الشح
 
(   درجات 3) كيفية التخمص من عبوات المبيدات الفارغة  ؟      -ج 

 ػْسٍب رنُ٘ اىؼج٘اد اى٘ضقٞخ فبضغخ افزحٖب ثبىَقص ٗاّثط ثقبٝب اىَجٞس فٜ أحس أٗػٞخ اىريػ -

مطض اىشطف . ػْسٍب رنُ٘ اىؼج٘اد اىجالسزٞنٞخ أٗ اىَؼسّٞخ فبضغخ اشطفٖب ثبىَبء ٗظغ اىَعٝج فٜ ذعاُ اىطشبشخ -

. ٗٝؼطف ٕصا اإلجطاء ثبىشطف اىثالثٜ. ٗاإلظبفخ ٍطرِٞ أذطِٝٞ

 ثؼس شىل َٝنِ اىزصطف فٜ األٗػٞخ -

ٍِ اىََنِ حطق األٗػٞخ اى٘ضقٞخ أٗ اىجالسزٞنٞخ ٗىنِ ثؼٞسا ػِ اىَجبّٜ ٗرأمس ٍِ ػسً ٗج٘ز أفطاز أٗ حٞ٘اّبد ثبرجبٓ  -

 .اىطٝح ىيسذبُ ىزحبشٜ احزَبه اسزْشبقٌٖ ىٔ

ال رسفِ األٗػٞخ ػيٚ ٍقطثخ ٍِ . ة ررطٌٝ األٗػٞخ اىَؼسّٞخ ٗرٖشَٖٞب ٗزفْٖب فٜ حفطح ال ٝقو ػَقٖب ػِ ٍزط ٗاحسٝج -

 .أٗ اىَجبّٜ....( اىزطع)ٍصبزض اىَٞبٓ 

شىل أّٔ ٍِ اىؼسٞط إظاىخ مو اىَجٞس  -اسزرساً اىف٘اضؽ ألٛ غطض آذط ٍثو ررعِٝ اىَٞبٓ أٗ اىَ٘از اىغصائٞخ  مطلقاال ٝجت  -

. حزٚ ٍغ اسزرساً اىشطف اىثالثٜ

 
                     ىالسؤال الثانإجابة 
 (درجات 8(            )تخير أثنان فقط) لكال مما يأتى      Mode of actionما ىو التأثير السام   - أ

 مبيد المندين   -3مبيدات الزرنيخ      -2الزيوت البترولية        -1

                عمى الحشرات المعاممة؟ Mode of actionالتأثير السام لمركبات الزرنيخ 
 اعراض مورفولوجية 

 ترفض أن تستمر او تعود ألكل أكثر مما التيمتو -1
 تبدأ في إرجاع األكل عن طريق فميا -2
 تصبح غير نشطو -3
تموت اليرقات بدون أن تحدث في جسميا أي رجفات أو  -ربما استعادت بعض األفراد فييا نشاطيا لمدة قصيرة –بعد فترة  -4

 رعشات
 :أما حوريات الصرصار التي تسممت نتيجة لتعاطييا أكسيد الزرنيخوز عن طريق الفم تظير عمييا األعراض اآلتية

  (Watery faeces)تتبرز براز سائل  -1
 ضعيفة جداً تصبح حركاتيا  -2
 .أخيرًا تتوقف الحركة تمامًا معا عدا بعض تقمصات وتشنجات لألطراف عندما يحدث ليا عممية تنبيو -3

 اعراض ىستولوجية 



 لمقناة اليضمية الوسطي تحمال تاما (Epithelial cells)تتحمل خاليا األبيثيميم أو الخاليا الطالئية  -
 درانياتتالشي حدود الخاليا المخططة وكذلك ج -2
 تظير فجوات في السيتوبالزم -3
 .أو يتوزع ىذا الكروماتين أو يذوب ويتالشي نيائياً  (Chromatin of the nucleus)تجمع في كروماتين نواة الخمية  -4

 اعراض فسيولوجية 
الخاليا كأنو عممية تخر او ، ثبتت أنو يحدث تجمع لمادة بنية في الفراغات التي تظير في خاليا القناة اليضمية وقد وصف تحمل 

ىذا والجرعات المرتفعة من المادة تتسبب في فصل طبقة خاليا األبيثيميم من الغشاء القاعدي وتمر . تسويس يتبعيا تقشير لمخاليا 
 .الخاليا التي تم تقشيرىا أسفل إلي القناة اليضمية ثم تيضم ، تاركة الغشاء القاعدي نظيفًا من خاليا األبيثيميم 

 

التأثير القاتل عمى ؟     Mode of action of petroleum oilsىى طريقة فعل الزيوت البترولية عمى البيض ما
 : تمخيصو فى التالى بيض الحشرات يمكن

 . أن الزيت يغطى البيض عمى ىيئة طبقة رقيقة ويمنع تبادل الغاز الطبيعى -1
 . أن الزيت قد يسبب تصمب غالف البيضة ويمنع الفقس -2

 . Water balanceأن الزيت قد يسبب خمال فى توازن الماء  -3

 . Embryoقد يذيب الزيت أو يسبب لين غالف البيضة بتداخمو فى نمو الجنين   -4

 . قد ينشر الزيت داخل البيضة ويسبب تجمع البروتوبالزم ، أو يتداخل فى األنظمة الحيوية أو فى فعل اإلنزيمات -5

وعمومًا نجد أن االعتقاد السائد ىو أن . المستيا لو بعد فقسيا وىى فى حالة ضعيفةقد يسبب الزيت قتل الحشرة عند م -6
 Normalوليس كيماويًا بتداخمو وبإخاللو بالتبادل الطبيعى لمغازات  Physicalفعل الزيت ميكانيكى أو طبيعى 

exchange of gases ت البارافينية القميمة النشاط ليا وما يؤيد الفعل الميكانيكى لمزيت عن الفعل الكيماوى ىو أن الزيو
 . تأثير سام عمى البيض اكبر بكثير من المكونات غير المشبعة والنشطة فى تفاعميا

 
:   اعراض تسمم حادة يمكن تمخيصيا فيما يميمبيد المندين 

  Hyper excitabilityاليياج غير الطبيعي -1
  Insomnia.االرق  -2

: والتى تؤدى الي   Central and peripheral convulsionsالتشنجات المركزية والطرفية  -3
.  Cyanosisزرفة البشرة الناتجة عن نقص االكسجين في الدم  –أ 
  Respiratory failure.الفشل في التنفس  -ب

  :-بينما تظير اعراض التسمم المزمن عمي النحو التالي 
  Gastro-intestinal irritationالتييج المعوى  -1

  Anorexiaفقد الشيية  -2

  Nauseaغثيان او دوار  -3

  Loss of weightالنقص في الوزن  -4

  Fatigueاالجياد  -5
  Hypochromic Anemiaاالنيميا  -6

  Headacheالصداع  -7

  Epinephrine.كما تؤدى ىذه المبيدات الي حساسية القمب لمتبيو السمبثاوى والذى ينتج غالبا بتأثير ىرمون 



ٝرزطق جساض اىجسٌ ثسطػخ ٗٝزطمع ٗج٘زٓ زاذو اىجسٌ فٚ أجعاء ٍِ اىقْبح اىٖعَٞخ ٗح٘ه ٗقس ٗجس أُ اىيْسِٝ 

د فٚ .ز.اىجٖبظ اىؼصجٚ اىَطمعٙ زُٗ اذزطاق ٗٝعزاز رطمعٓ ح٘ه اىؼقس اىؼصجٞخ اىجطْٞخ ٗىنِ ررزيف ٕصٓ اىَطمجبد ػِ ز

.  أّٖب ال رزطمع فٚ األجسبً اىسْٕٞخ ىيحشطاد اىَؼبٍيخ

د ّظطاً .ز.ٗىٌ رَط ثزجبضة مثٞطح ػيٚ ٍٞنبّٞنٞخ فؼو ٕصٓ اىَجٞساد إال أّ ٝطجغ أُ ٝنُ٘ رأثٞطٓ ٍشبثٖبً ىزأثٞط ز

ألَٕٞخ اىزطمٞت اىفطاغٚ أٗ اضرجبغٔ اضرجبغبً ٗثٞقبً ثفبػيٞخ ٕصٓ اىَطمجبد ثحٞث أّٔ َٝنْٖب أُ رطرجػ ثبىغشبء اىؼصجٚ ٗرؤثط 

 . ػيٚ ّفبشٝزٔ
ٕٗٚ ٍطمجبد :  Insect growth regulators (IGRs) حشرية ودورىا فى مكافحة الحشرات المنظمات النمو   -ب 

حٞث رؤثط ػيٚ ٍجَ٘ػبد ٍؼْٞخ ٍِ األّ٘اع اىزٚ ىسٖٝب ٕطٍُ٘ ٍؼِٞ ٕٗصٓ اىَطمجبد  more specificأمثط ررصصٞخ 

ظَبد اىَْ٘ فٚ ػَيٞبد اىَ٘ج٘ز غجٞؼٞبً فٚ اىحشطح ٗرزسذو ٍِ juvenile hormoneرحبمٚ رأثٞط ٕطٍُ٘ اىشجبة 

 IGRsٗرشَو رأثٞطاد اىـ . ٍؼْٞخ ٍبّؼخ األغ٘اض اىغٞط مبٍيخ ٍِ إرَبً رط٘ٝطٕب َّٕٗ٘ب إىٚ حشطاد ثبىغخ ّبظجخ

ٍِٗ حسِ اىحع أُ ٕصٓ . االّسالخ اىشبش ، األجْحخ اىَيز٘ٝخ ، فشو اىسي٘ك اىزيقٞحٚ ، ٗأحٞبّبً ٍ٘د األجْحخ فٚ اىجٞط

َّ٘ فٚ اىحشطاد فقػ حٞث أُ اإلّسبُ ٗاىفقبضٝبد األذطٙ ىٖب حس ػبىٚ ٍِ األٍبُ اىصٙ ال اىَْظَبد رٖبجٌ ػَيٞبد اه

ٍِٗ ٍسبٗئ ٕصٓ اىَْظَبد أّٖب ثطٞئخ اىَفؼ٘ه حٞث أُ اىحشطح ال رَ٘د إال ثؼس أُ رْسيد . ٝسَح ثَٖبجَخ ٕصٓ اىَ٘از ىٖب

ىسبثقخ قس أمَيذ غصائٖب ػيٚ اىْجبد اىؼبئو ٍسججخ االّسالخ األذٞط إىٚ اىحشطح اىنبٍيخ ، ٍٗؼْٚ شىل أُ رنُ٘ األغ٘اض ا

. ذسبئط مثٞطح
 

 ( درجات 7)وضح بالرسم مع كتابة ميكانيكية فعل المبيدات عمى الجياز العصبى فى الحشرات؟         –ج 
االسيتايل كولين أسيتراز ويوجد فى الحبل العصبى لمحشرات والكرات الدموية الحمراء فى الثدييات وىو اإلنزيم األساسى فى الجياز -

نزيم آخر مشابو يسمى أحيانًا كولين أستيراز البالزما أو الكولين أستيراز الكاذب ويوجد فى بالزما الدم فى  العصبى لمثدييات وا 
ما فى الجياز العصبى فى كال من الثدييات والحشرات ووظيفتو الفسيولوجية غير معروفة ويمكن تثبيطو دون أن الثدييات والى حد 

 . يسبب ذلك أضرار لمحيوان ويمكن التمييز بين اإلنزيمين بسيولة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رسم يوضح تركيب الخمية العصبية ونياية األطراف العصبية واإلسيتايل كولين

 



 

 

 نقل اإلشارة العصبية فى داخل المحور العصبىكيفية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشكل الطبيعى لعممية تحمل اإلسيتايل كولين
 

 (درجة 30: )السؤال الثالث إجابة
. (×)وجود حمقة البروبان فى جزئ مركبات البيروثرويد الزم لسمية ىذه المجموعة   -1
 .(×) Pyrethroidsكسر الرابطة اإلسترية ىى الطريقة الوحيدة لتمثيل مركبات ال   -2

 .(×)إذا كانت جرعة المبيد تساوى الجرعة القاتمة  Knock downيحدث ال  -3

. (√)معامل حرارى سالب  مركبات البيروثرويد بأن لياتعرف  -4
. (√) Pyrethroidsال  فى حالة التسمم بمركبات   Negative after potentialيحدث إطالة لل  -5
. (×)بأنيا مركبات جيازية  Pyrethroidsمركبات ال تعرف  -6
. (×)إسترات ليا نفس الفاعمية عمى الحشرات  6عمى   Chrysanthemumتحتوى أزىار نبات الكريزانثيم  -7
 .(√)عمى إنتقال أيونات الصوديوم خالل نقل اإلشارة العصبية  Pyrethroidsال تؤثر مركبات  -8

. (×)تتشابو المركبات الفوسفورية العضوية السائمة فيما بينيا فى درجة قطبيتيا  -9
. (×)يجب إستخدام المركبات الفوسفورية العضوية فى بداية موسم الزراعة  -10
 .(×)مركب جيازى يسير فى عصارة النبات  Chlorpyriphosيعتبر مركب ال  -11

 .(×)تفاعل تنافسى عكسى  AChEتتفاعل مركبات الفوسفور العضوية مع إنزيم  -12

 .(×) Pseudoوكاذب   Trueحقيقى   AChEيوجد بالحشرات نوعين من إنزيمات ال -13

  .(√)  P = S أكثر سمية من التى تحتوى   P = O المركبات الفوسفورية التى تحتوى فى تركيبيا الكيماوى -14

 .(√)تعتبر مركبات الكربامات من المركبات ذات المعامل الحرارى السالب  -15
  . (×)Aryl – Methyl Carbamate مجموعة  Lannateيتبع مركب ال  -16

   . (√)    AChEالمركبات الفوسفورية العضوية والكرباماتية إنزيم تثبط كاًل من  -17

 .(√)المركبات الفوسفورية العضوية والكرباماتية د فرق فى طريقة تأثير كاًل من يوج -18

 العصب فى حالة الراحة واإلشارة سالبة 

 العصبية اإلشارة نقل العصب فى حالة 

 وصول االشارة وبداية تحمل االستيل كولين 



 .(√)عمى الحشرات  Neonicotinoidesإنخفاض الشحنة الموجبة عمى ذرة النتروجين ىى سبب سمية مركبات  -19
 .(×)عمى إنتقال أيونات الصوديوم خالل نقل اإلشارة العصبية  Neonicotinoidesال تؤثر مركبات  -20
 .(√)تختمف مقاومة الحشرات لممبيدات عن المناعة  -21
 .(√)تزيد حساسية الحشرة لممبيد إذا تعرضت لو أكثر من مره خالل فترة حياتيا  -22
 .(√)اإلرتباط السالب لممبيدات يعنى أن الساللة المقاومة لمبيد ما أكثر حساسية لمبيد آخر لم تعامل بو من قبل   -23
  .(√)قد يخترق المبيد جدار الجسم فى الحشرات المقاومة والحساسة  -24
 .(×)حالة المبيدات الكرباماتية تستخدم مادة كبريتات األتروبين فى عالج التسمم بالمبيدات الفوسفورية وال تستخدم فى  -25
 .(×)ساعة من التعرض لممبيد   24خالل   Chronic toxicityيظير ال  -26
 .(×)لكل مبيد يجب تناولو عند التسمم بالمبيدات   Antidoteيوجد  -27
 .(×)لممبيد    LD50يزداد التسمم الحاد كمما زادت قيمة  -28
 .(√)تثبيط اإلنزيمات المسئولة عن المقاومةتعمل المواد المنشطة لممبيدات عمى  -29
 .(×)المركبات الفوسفورية والكربامات العضوية فى حالة  Antidoteكمضاد    PAM-2يستخدم -30

 

 مع أطيب تمنياتنا بالتوفيق
 صفاء محمود حالوه/ د .أمحمد محمد عزب                                 / د.أ

 


