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 الملخـص العربــي

 

تهدف الدراسة الحالية إلى بحث التأثيرات السامة للمبيد 

علووى  )أجووري   Bacillus thuringiensis (Bt)الحيوو   

تووإ إعءوواو لفوو ر  0الجهوواا التساسوولى كووى لفوو ر ال  وورا 

فو  مسهوا يدواد   تقريبيهجرعات ي ميه  ال  را  البيضاو

عوو  ءريووط الءهووا  50LD قيمووة موو   1/10 أ  1/100 

 0 اليوةتمت ي موا   تسودي بالغلاو  استمرت المداملوة لمود  

 كحو   ،يوة التجربوة توإ  ا  أعضواو التساسو  كى سها

 قيوووووووا  مسوووووووت    رم سوووووووات  السوووووووا   المسووووووو   ،

كحوو   فووللإ إجووراو  (FSH)   (LH)  التيست سووتير  

  أ ضووحت الستووا   0الاصووية  سووت باث ل جى سسسووجة

مداملة ال  را  بالجرعة الدالية مو   أ  هاالمتحص  علي

أدت إلووى حوود ث إسا وواى مدسوو   كووى  جووري مبيوود اس

 ا  الاصووووووية  الح يصووووووات المس يووووووة بالمقارسووووووة 

 جود فوللإ أ   وولا المبيود بفلتوا جرعتيووه  0 بوالف ستر  

أحوودث إسا وواى مدسوو   كووى تدووداد الحي اسووات المس يووة

ايووواد  حووود ث تفووو  ات كوووى  الووول  فوووا  مصوووح با  ب

م رك لو جى  ولا الحي اسوات المس يوة ، مو  ساحيوة ثاسيوة 

لوووو حو حوووود ث اسا وووواى مدسوووو   كووووى حي يووووة  وووولا 

الحي اسات المس ية كى ال  را  المداملة بالجرعوة الداليوة 

أما كيما يتدلوط بالهرم سوات كقود أ ضوحت الستوا    0كقء

حووووود ث إسا وووووواى مدسوووووو   كوووووى ترفيووووووا  رموووووو   

كووى ال  وورا  المداملووة بفلتووا الجوورعتي    التيست سووتير  

بيسما أحدثت الجرعوة الداليوة كقوء إسا واى مدسو   كوى 

 أوهووووورت ستوووووا    0(FSH)   (LH)ترفيوووووا  رمووووو سى 

 سسسووووجةحوووود ث اسحووووا  هسووووت باث ل جى ال حوووو  ال

الاصووية  فاسووت درجووة  وولا التووأثير مدتموود  علووى قوودر 

 ربما جري  يمفسسا أ  سال  إلى أ  مبيد اس 0الجرعة

يؤد  إلى ا ى اص بة  لا ال  را  المداملوة بالتوأثير 

   رمووووووووو    الج سووووووووواد تر بي   رمووووووووو س علوووووووووى 

عمليوووووة تفووووو ي   يُضووووودف بالتوووووالى  التيست سوووووتير  

 0الحي اسات المس ية

  

 

 


