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الملخص
إن بقايا المبيدات الحشرية التي يتم استخدامها على النباتات والحيوانات تدخل في جسم اإلنسان عن طريق نظامه الغذائي ،وذلك
بداية بدخولها الى سلسلة الغذاء ،مما يسبب في ضرر للجهاز العصبي .تم اثبات ان معظم المبيدات الحشرية تضر الجهاز
العصبي ،وقد تؤدي الى اإلصابة بب عض األمراض العصبية مثل مرض الزهايمر ،ومرض شلل الرعاش .الهدف من هذه الدراسة
هو تقييم تأثير المبيدات االصطناعية (بريميكارب ،تيفلوثرين ،وكلوربيريفوس) على الجهاز العصبي لذبابة الفاكهة دروسوفيال
ميالنوجاستر .الهدف الثاني هو تقييم مدى تأثير التسريب العشبي الطبيعي اليانسون والكركدية بشكل فردي او في خليط ضد
السمية العصبية التي يسببها الكلوربيريفوس .تم تربية إناث الذباب البالغة في وسط يتكون من البريميكارب ( 0.312جزء في
المليون) والتيفلوثرين ( 0.625جزء في المليون) بشكل فردي او في خليط من االثنين .من ناحية أخرى ،تمت تربية الذباب في
الكلوربيريفوس ( 0.25جزء في المليون) ،وكذلك الكلوربيريفوس باليانسون ،والكلوربيريفوس مع الكركدية ،والكلوربيريفوس
مع خليطهم .سيتم إجراء فحص محور الجاذبية السلبي والوفيات والتعبير الجيني باستخدام  RT-qPCRلتقييم اآلثار الناتجة.
لم يتسبب البريميكارب والتيفلوثرين في إحداث تأثير ضار كبير على محور الجاذبية السلبي والجينات الثالثة المختبرة .باإلضافة
إلى ذلك  ،لم يُظهر التسريبان العشبيان تأثيرات اعصاب ضد التعرض للكلوربيريفوس .ومع ذلك  ،فإن هناك اتجاه يتطلب المزيد
من االختبارات في المستقبل ويشير إلى أن التعرض للكلوربيريفوس أدى إلى انخفاض في في جين  pleوأظهر تسريب الكركديه
إمكانية إعادته إلى المستويات الطبيعية .ومع ذلك  ،يُقترح المزيد من وقت التعرض لرؤية آثار التسريب العشبي .هناك حاجة
إلى مزيد من الدراسات باستخدام تركيزات مختلفة.
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