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مثرین على اسماك البلطي الزیلي  ر ) في سمیة مبید السایب Humic acid( كیالهیوم حامض تأثیر

TTTTilapia zillilapia zillilapia zillilapia zilliiii 

  طري/ جامعة القاسم الخضراءبیكلیة الطب ا/ مهند عبیس عبد اهللا الجبوري 

 الخالصة

دور مع معرفة  Tilapia zilliلمعرفة التأثیر السام لمبید السایبرمثرین على اسماك البلطي الزیلي  نفذت الدراسة مختبریا
سمكه من اسماك البلطي الزیلي  ١٤٠تم أجراء هذه التجربة على . تقلیل التأثیرات السمیة للسایبرمثرینلك یحامض الهیوم
Tilapia zilli  ٠تم تحدید التركیز الممیت الوسطي  . تجریبیة  معامالت ٧، صممت التجربة إلىLD5 ساعة  ٢٤ خالل

كانت التغیرات السلوكیة واضحة و  ملغرام/لتر. ١٠.٤كانت  و  Tilapia zilliالبلطي الزیلي  سماكعلى المبید السایبرمثرین 
الدراسة نتائج  أوضحتكذلك  الشد العصبي والحركات العشوائیة وكانت العالمات تزداد بزیادة التركیز.فقدان الشهیة و منها 
 Tilapiaالبلطي الزیلي  ألسماكالجسم  تحسن في وظائف إلى أدى األسماكفي عالئق ك یاستخدام حامض الهیوم أن

zilli السیطرة  معاملة، حیث تفوقتT1 كیالهیومحامض  ومعاملة T2   مع السایبرمثرینالهیومیك حامض ومعاملة T5و 
T6  بفارق عالي المعنویة )p˂0.01 الكبد  أنزیمات) في نشاطALT  وAST   و البروتین الكلي وألبومین و الكلوبولین

، بینما سجلت نتائج دراستنا أن تعرض اسماك البلطي الزیلي إلى مبید   T4و  T3مبید السایبرمثرین   معامالتمع  مقارنة
) مقارنة مع P ˂ 0.01ي المعنوي (السایبرمثرین یؤدي إلى زیادة في كمیة الكلوكوز في مصل دم األسماك بفارق عال

 . مجموعة السیطرة ومجموعة حامض الهیومیك 

 Tilapia zilliمبید السایبرمثرین ، حامض الهیومیك ، اسماك البلطي الزیلي  -الكلمات المفتاحیة :

Effect of humic acid on Cypermethrin toxicity in Tilapia zilli  fish 

M. O. A. AL- jubouri  
Coll. Of Vet. Med./unive. Of al-Qasim green   

Abstract 
This study was done to investigate the toxic effect of the insecticide as cypermethrin  Tilapia 
zilli with study efficacy of the of humic acid to reduce the toxic effects of cypermethrin . This 
experiment was conducted on ١٤٠ of tilapia zilli,fish experiment was designed to 7 treated 
groups . Was to determine the LD50 during 24 hours of insecticide cypermethrin  on Tilapia 
zilli was 10.75 mg / L . The behavioral changes were evident when exposed to sharp focus , 
including loss of appetite, nervous tension and random movements and signs were increased 
with increasing concentration. As well as the results showed that the use of humic acid in the 
diets of fish has led to an improvement in the body function of Tilapia zilli, where 
outperformed the control treatment T1 and the treatment of humic acid T2 and the treatment 
of humic acid with cypermathrin T5 and T6 behind a highly significant (p ˂ 0.01) in the 
activity of liver enzymes ALT, AST and total protein, albumin and Alklopolin compared with 
groups insecticide cypermathrin T3 and T4, while the recorded results of our study that shows 
tilapia zilli to insecticide sypermathrin lead to an increase in the amount of glucose in the 
blood serum of fish behind high moral (P ˂ 0.01) compared with control group and a group 
humic acid . 

Key word : Tilapia zilli fish ; sypermethrin  ، humic acid. 



٢ 
 

 المقدمة

والتي تشكل عماد الثروة السمكیة في كثیر من البلدان في العالم مثل  Cichlidaeتعود اسماك البلطي للعائلة المشطیة 
تعد أفریقیا ، ) ١( ١٩٩٢إلى  ١٩٨٦% من إنتاجها الكلي للفترة من عام ٥٠جمهوریة مصر العربیة إذ تساهم بحوالي 

في أحواض اصطناعیة في كینیا   وقد نمت تربیتها ألول مرة ،إلى جنوبي آسیا والهند  انتقلت منها و ، الموطن األصلي لها 
الموزامبیقي  البلطي استأنسثم  T.Nigraفي بدایة الربع الثاني من القرن العشرین. وكان النوع المربى هو البلطي األسود 

T.Mosamica إلى إمكانیة تربیته وسرعة نموه ضمن الماضي وكانت النتائج تشیر  في أواخر الثالثینات من القرن
وتوجد اسماك هذه  . ( 2 . 3) تدریجیاً عبر آسیا وأقالیم أخرى من العالم البلطي. بعد ذلك انتشرت تربیة  أحواض التربیة

یران (6) وتركیا (٥) واألردن (٤العائلة في اغلب الدول المجاورة للعراق مثل سوریا ( أما في العراق فقد سجل  ) ، 7) وإ
العلم  معطیات اإلنسان استعمال أن) . ٩.٨( Tilapia zilliو  Oreochomis aureusنوعین من اسماك هذه العائلة هي 

 باإلنسان اضر منهار في التوازن البیئي یخلل خط إلى أدىالسمكي بهدف تامین الغذاء  اإلنتاجالحدیث من اجل زیادة 
 بأنواعها الكیماویةالمبیدات المواد المستعملة في هذا المجال ، هي  هذه أهم، ومن ) 10بالطبیعة (الحق الضرر  ومنها ما

 هذهالمواد على الصحة العامة وضرورة دراسة  هذهخطورة  إلىتشیر منظمة الصحة العالمیة عبر تقاریرها  آذالمختلفة ،
البیئة المائیة  إلىتصل المبیدات  ).(11. 12خطیرة   أثارلها من  الحیوانیة والنباتیة والبیئیة لما األنسجةالمواد على بقایا 

أو بصورة غیر مباشرة عند مكافحة اآلفات الزراعیة من المائیة في قنوات الري والبزل  األدغالبشكل مباشر عند مكافحة 
المبازل في  میاه باستخدامفي العراق بداء المزارعون  األخیرةفي السنوات  المیاه شحه) . وبسبب 13 . 14(المحاصیل ، 

منظمة الصحة العالمیة ضمن القسم الثالث من  تصنفه إذالسایبرمثرین من المبیدات الحشریة السامة  . األسماكتربیة 
تحدید التركیز الممیت الوسطي  وتهدف هذه الدراسة إلى .  )16) . ویعد من الملوثات البیئیة السامة (15المواد الخطرة  (

 ك في السیطرة على سمیتها .یهیومال حامضعلى أسماك البلطي الزیلي  باإلضافة إلى استخدام  یبرمثرینسااللمبید 

 المواد وطرائق العمل

 ١٠/٥/٢٠١٤ولغایة  ١٠/٤/٢٠١٤للفترة من البیطري/ جامعة القاسم الخضراء الطب أجریت هذه التجربة في كلیة  
، باإلضافة إلى  Tilapia zilliلسایبرمثرین على أسماك البلطي الزیلي لمبید اتحدید التركیز الممیت الوسطي لدراسة 

  استخدمت في هذه الدراسة اسماك البلطي الزیلي )  في السیطرة على سمیتها .humic acidاستخدام حامض الهیومیك (
Tilapia zilli  حیث محافظة بابل ،  / الطلیعة ناحیة، التي تم الحصول علیها من إحدى بحیرات تربیة اسماك الكارب في

غرام  ١٢٠ – ١٠٠سمكة ، تراوحت أوزانها بین  ١٤٠وبواقع انتقلت هذه األسماك عن طریق المیاه إلى أحواض التربیة . 
وكانت الدالة  Dechlorinated Waterماء خالي من الكلور في  ٣سم ٤٠×٨٠×٤٠وضعت في أحواض زجاجیة قیاس 

تركت  استخدمت مضخات هواء كهربائیة لتوفیر األوكسجین ،كما  ٠م٢٣ – ٢٢ودرجة الحرارة  ٧.٥ PHالحامضیة 
% بنسبة ٣٠د خلوها من األمراض مع استمرار التغذیة على علیقه تحتوي على بروتین یاألسماك لمدة أسبوع للتأقلم ولتأك

 . % من وزن الجسم إلى حین بدء التجربة  ٢

 تصمیم التجربة 

قسمت حیث المجموعة األولى لتحدید التركیز الممیت الوسطي لمبید السایبرمثرین  األسماك إلى مجموعتین .قسمت  

 ٦٠اسماك من اسماك البلطي الزیلي فضال عن مجموعة السیطرة إذ وضع  ١٠ معاملةكل  معامالتاألسماك إلى سبعة 

ساعة لتخلص من الكلور قبل  ٤٨لمدة  سم ٤٠×٨٠×٤٠أبعادها التي لتر من ماء اإلسالة وترك في األحواض الزجاجیة 

زالة األسماك و أقلم  تتم وزعت األسماك على األحواض وتركت لوضع األسماك فیها ، ث المریضة مالحظة حالتها الصحیة وإ
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ملغرام /لتر). سجلت  ٣٠،  ٢٥، ٢٠، ١٥، ١٠، ٥، ١ التراكیز (المبید للحصول على  منها أن وجدت ثم أضیف

زالة األسماك الهالكة كل  ةمعاملالهالكات في كل   ٢٤ساعة ثم استخرج الجرعة نصف القاتلة إثناء  ٢٤ساعة لمدة  ٤وإ

أما المجموعة الثانیة فكانت لدراسة  .) Arithmetical method( الحسابیة  طریقةالباستخدام ساعة من التعرض للتراكیز 

من اسماك البلطي الزیلي سمكة  ٦٠استخدمت  السمیة آذ ودور حامض الهیومیك لتقلیلالسمیة لمبید السایبرمثرین  التأثیرات

 اسماك في كل معاملة .  ١٠ معامالت وبواقع  ٦، قسمت عشوائیا إلى 

سم ووضعت فیها األسماك بعدد  ٤٠×٨٠×٤٠) معاملة السیطرة استخدم فیها حوض زجاجي بحجم T1المعاملة األولى ( 
 السایبرمثرین.صفر من تركیز اسماك للحوض غذیت فیها األسماك على علیقه خالیة من حامض الهیومیك و  ١٠

اسماك  ١٠عدد سم ووضعت فیها األسماك ب ٤٠×٨٠×٤٠) استخدم فیها حوض زجاجي بحجم T2المعاملة الثانیة (
 )  .humic acidغم/كغم علف من حامض الهیومیك (١للحوض غذیت فیها األسماك على علیقه تحتوي على 

اسماك  ١٠سم ووضعت فیها األسماك بعدد  ٤٠×٨٠×٤٠) استخدم فیها حوض زجاجي بحجم T3المعاملة الثالثة (
) واحتوت على جرعة غیر ممیتة من humic acidللحوض غذیت فیها األسماك على علیقه خالیة من حامض الهیومیك (

 ملغرام /لتر.١السایبرمثرین تركیز 

اسماك  ١٠سم ووضعت فیها األسماك بعدد  ٤٠×٤٠×٨٠) استخدم فیها حوض زجاجي بحجم T4المعاملة الرابعة (
ممیتة من ) واحتوت على جرعة غیر humic acidللحوض غذیت فیها األسماك على علیقه خالیة من حامض الهیومیك (

 ملغرام /لتر. 0.5السایبرمثرین تركیز 

اسماك  10سم ووضعت فیها األسماك بعدد  ٤٠×٨٠×٤٠) استخدم فیها حوض زجاجي بحجم T5المعاملة الخامسة (
)  وبعد أسبوع humic acidغم/كغم علف من حامض الهیومیك ( 1للحوض غذیت فیها األسماك على علیقه تحتوي على 

 .)ملغرام /لتر 0.5تركیز ( من السایبرمثرین  ممیتةة الجرعة غیر من التغذیة تم إضاف

اسماك  10سم ووضعت فیها األسماك بعدد  ٤٠×٨٠×٤٠) استخدم فیها حوض زجاجي بحجم T6المعاملة السادسة (
) وبعد أسبوع humic acidغم/كغم علف من حامض الهیومیك ( ١للحوض غذیت فیها األسماك على علیقه تحتوي على 

 .)ملغرام /لتر 1تركیز ( من السایبرمثرین  ممیتةالتغذیة تم إضافة الجرعة غیر من 

 جمع عینات الدم 

(الزعنفة الذیلیة) ومن القلب بواسطة سرنجة نبیذه من جمیع  Vein Caudalجمعت عینات الدم من الورید الذنبي للسمكة  
وضعت في أنابیب التحتوي على مانع التخثر لغرض الحصول على المصل . وبعد استخراج التي اسماك المعامالت 

مصل الدم لها بواسطة جهاز الطرد المركزي في مختبر األحیاء المجهریة /كلیة الطب البیطري ، أرسلت العینات إلى 
غم/ دیسمتر ،  Total proteinالكلي مختبر مستشفى القاسم العام للتحلیل وقیاس المعاییر الكیمو حیویة  (بروتین الدم 

  glucoseوالكلوكوز   Aspartate amino transferase ASTو Alanine amino transferase ALT U/mlو
 ).globulinوكلوبلین   albuminلبومینواأل
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 مبید السایبرمثرین 

% ٩٨% وبدرجة نقاوة ١٠تم الحصول على مستحلب المبید بتركیز   pyrothroiedهو مبید حشري ینتمي إلى مجموعة  
 .  indiaالمنتج في الهند   OM AGRO chemical MIGمن شركة 

  كیهیومحامض ال

تم الحصول ،   Powhumus نوع من هي الدراسة في المستعملة  ( humitek)الهیومتك  لحامض العضویة المادة أن 
ویكون بنوعین السائل  ألمانیة أنتاج  Humintech Gmbh شركة من أنتاجعلیها من مكتب االیمان الزراعي /العراق . 

ما  حسبو غرام/كغم علف ١مع العلف بنسبة تجاري )  powdered (تم استخدام النوع الصلب الحبیبيوالصلب (الحبیبي) 
 . (17)ذكره 

 التحلیل اإلحصائي

متعدد  Duncan) لغرض تحلیل البیانات وتطبیق اختبار Statistical Analysis System)  SASاستخدم برنامج  
 ) .٢٠٠٠، SASإلیجاد االختالفات المعنویة فیما بین المعامالت المختلفة ( Duncan Multiple Rangeالحدود 

 النتائج والمناقشة

الطریقة وذلك باستخدام ) ١جدول (ملغرام/لتر  ١٠.٤الوسطي للسایبرمثرین أظهرت نتائج هذه الدراسة بان التركیز الممیت 
معاملة األسماك بهذا التركیز إلى قتل نصف عدد  تأدا) ١( شكلكما موضح في و )  Arithmetical methodالحسابیة (

ساعة . ویختلف التركیز الممیت الوسطي اعتمادا على عوامل عدیدة منها  ٢٤األسماك المعاملة بالسایبرمثرین خالل 
ونات ) وكذلك العوامل الخارجیة المتعلقة بالظروف البیئیة ومك18الكیمیائیة والفعالیة االیضیة للمادة السمیة ( خصائصال

) فضال عن عمر السمكة آذ تزداد مقاومة األسماك لسمیة 19ووجود ملوثات أخرى غیر مبید السایبرمثرین ( الماء
) . وكذلك نوع األسماك ، آذ یتراوح التركیز الممیت الوسطي لمبید ٢١. 20السایبرمثرین بازدیاد عمر وحجم السمكة (

). ومن المعروف أن التلوث ٢٢ملغرام /لتر ( ٢١.١ – ٠.٥األسماك من ساعة ولمختلف أنواع  ٢٤السایبرمثرین خالل 
.  ٢٣. وأشارت نتائج الباحثین ( حیاء المائیةلألالبیئي بالمبیدات الزراعیة لها اثأر ضارة على الحالة الفسیولوجیة والصحیة 

جاء  ،ساعة  ٢٤م /لتر خالل ملغرا ١٠كانت  O . niloticus) إن التركیز الممیت الوسطي ألسماك البلطي النیلي ٢٤
خالل  Tilapia zilli) بان التركیز الممیت الوسطي لمبید السایبرمثرین على اسماك البلطي الزیلي ٢٥الباحث (في دراسة 

ملغرام /لتر وهذا مشابه لما توصلت آلیة نتائج دراستنا الحالیة . كما كانت التغیرات السلوكیة واضحة  ١٠ساعة هو  ٢٤
منها الشد العصبي والحركات العشوائیة وكانت ، عند التعرض إلى التركیز الحاد  Tilapia zilliفي اسماك البلطي الزیلي 

) حول السمیة الحادة لمبید السایبرمثرین على السمك من ٢٦جاء في دراسة الباحث (و  ،العالمات تزداد بزیادة التركیز
. من المعروف بان المبیدات تعبر الحاجز  ملغرام /لتر ١٠.٢كان  .Tilapia , Oreochromis niloticas Lنوع

لنسیج الدماغ وخلل في الدموي لیصل إلى معظم أجزاء الدماغ ، لذا فأنة سیؤدي إلى أحداث األذى الخلوي  –الدماغي 
ما أشار ) وقد اتفقت نتائج دراستنا الحالیة مع Acetycholinestrase AchE )27االستیل كولیین استیریز  انزیم فعالیة 

إلى التركیز الممیت   Tilapia zilli، آذ اشارو أن تعرض اسماك البلطي الزیلي  )28،٢٩،٢٥،23،٢١(آلیة كل من 
أدى إلى حدوث تغیر في سلوك األسماك المختلفة تشمل التغیرات في سلوك السباحة السایبرمثرین مبید الوسطي من 

  وعدم االستجابة إلى المؤثرات الخارجیة . ،وأنشطة التغذیة 
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المعرضة لتراكیز  Tilapia zilliTilapia zilliTilapia zilliTilapia zilliعلى اسماك البلطي الزیلي الوسطي الممیت لمبید السایبرمثرین ) التركیز ١جدول ( 
  .)  Arithmetical method(الحسابیة ساعة باستخدام الطریقة  ٢٤مختلفة لمدة 

 المعامالت
 

  mg/l التراكیز
 

 A B A×B األسماك الھالكة في كل معاملة عدد األسماك

T1 ١ 10 0 5 0 0 

T2 5 10 0 5 1 ٥ 

T3 ١٠ 10 2 5 4 20 

T4 15 10 6 5 7 35 

T5 20 10 8 5 8.5 40.5 

T6 ٢٥ 10 9 5 9.5 45.5 

T7 30 10 10 5 ١٠ 50 

)A( . الفرق بین كل جرعتین متتالیتین 
)B( / ٢المتوسط الحسابي لعدد األسماك المیتة في كل مجموعتین متتالیتین 

  ٠LD5 = ١٠ /١٩٦ – ٣٠  

  = ٠  ١٩.٦ – ٣٠LD 5= ملغرام / لتر  ١٠.٤ 

 

 ٢٤ لمدةلمبید السایبرمثرین المعرضة  Tilapia zilliTilapia zilliTilapia zilliTilapia zilliالبلطي الزیلي  سماكأل LD50النصف قاتل ) التركیز ١( شكل
  .ساعة

 بوجود Tilapia zilliحیویة في مصل دم اسماك البلطي الزیلي  ) الخاص بالمعاییر الكیمو2أظهرت نتائج الدراسة جدول(
والمجموعة  T1ومجموعة السیطرة   T2الهیومیك مجموعة المعاملة بحامض) بین p ˂ 0.01فروق عالیة المعنویة (

في  T5 ،T6ك یوكذلك المجموعة المعاملة بمبید السایبرمثرین مع حامض الهیوم T3 ،T4المعاملة بمبید السایبرمثرین 
و المجموعات  T2 ،T1حیث تفوقت المجموعة المعاملة بحامض الهیومیك ومجموعة السیطرة  ALTو   ASTمقدار 

) عن المجموعات المعاملة p ˂ 0.01بفارق عالي المعنویة ( T5 ،T6 كیالسایبرمثرین مع حامض الهیوم المعاملة بمبید
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) أن استخدام حامض الهیومیك مع العلف ٢. من النتائج التي تم الحصول علیها في جدول (T3 ،T4بمبید السایبرمثرین 
وهذه  Tialpia zilli اسماك البلطي الزیليدم في تغذیة األسماك یقلل من اثأر المبید على المعایر الكیمو حیویة في مصل 

قدمت هذه الدراسة نتائج تشیر إلى إن  . من ناحیة أخرى)30،31،32،33،١٧دراسة مشابه لما توصل آلیة كل من (ال
، والفسیولوجیة التي تؤثر  AST  ،ALTاألنزیمات االیضیة في الكبد و  بب تغییر في الصفات الكیمو حیویةالسایبرمثرین یس

) في AST  ،ALTعلى بقاء األسماك، أظهرت نتائجنا الحالیة أن مبید السایبرمثرین اخفض بشكل ملحوظ نشاط أنزیمات (
، عند تعرض اسماك البلطي الزیلي إلى مبید  )25،٢٣(. وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة إلى ماتوصل آلیة  الكبد

 . السایبرمثرین یسبب شدة األضرار في المعاییر الكیمو حیویة في مصل الدم 

هیومیك على المعاییر الكیمیو حیویة في مصل دم اسماك البلطي ال)  تأثیر مبید السایبرمثرین مع حامض ٢جدول (
 یوم. ٢٥خالل  Tilapia. zilliTilapia. zilliTilapia. zilliTilapia. zilliالزیلي 

المعامال
 ت

AST U/ml U/ml ALT Glucose (mg 
%) 

Total 
protein(g/di) 

Albumin 
(g/dl) 

Globulin 
(g/dl) 

T1 a23.32±1.2
1 

a21.40±1.1
1 

cd54.14±1.34 a4.08±0.35 a2.54±0.34 ab2.16±0.28 

T2 ab20.25±1.
31 

a23.21±1.2
5 

d43.51±1.01 ab4.05±0.55 a2.20±0.23 a2.62±0.31 

T3 c 7.90±0.50 b10.58±1.6
3 

ab92.28±1.94 c2.35±0.39 b1.20±0.80 c0.85±0.07 

T4 c 8.90±1.23 b8.91±1.26 a108.14±1.98 c1.48±0.30 c0.80±0.13 bc0.67±0.03 

T5 ab18.71±2.
34 

a20.35±1.4
9 

bcd69.50±1.1
8 

ab3.90±0.29 a1.81±0.19 b2.08±0.09 

T6 b16.11±1.4
9 

a20.04±1.4
9 

bc90.21±1.94 bc3.98±0.37 a2.18±0.37 b2.10±0.12 

 

یؤدي إلى زیادة في  T3 ،T4إلى مبید السایبرمثرین  Tilapia zilliأن تعرض اسماك البلطي الزیلي  اكما أشارت  نتائج
ة السیطرة ومجموعة حامض ) مقارنة مع مجموعP ≤ 0.01الكلوكوز في مصل دم األسماك بفارق عالي المعنوي (كمیة 

وكان  T3 ،T4) حیث كان أعلى مستوى له في المجموعات المعرضة إلى مبید السایبرمثرین ٢جدول ( T1 ،T2الهیومیك 
رتفاع مستوى الكلوكوز في مصل دم األسماك عند من ا ا. أن ما اظهرتة نتائجT1اقل مستوى له في مجموعة السیطرة 

االنخفاض في  وا أن. حیث وجد)34،28،25،21(تعرضها إلى مبید السایبرمثرین كان مطابق لما توصل آلیة كل من 
إن  باإلضافة الى) في الكبد یرافقه زیادة مستوى الكلوكوز في بالزما الدم ویتبعه أجهاد ایضي . glycogenالكلیكوجین (

) وكذلك یؤدي إلى زیادة في تركیب glycogenتعرض األسماك إلى مبید السایبرمثرین لفترة طویلة یؤثر على الكلیكوجین (
 .وانخفاض في تركیب االنسولین كظریة هرمون ال

والكلوبولین انخفض بشكل ملحوظ في المجموعات  أیضا سجلت أن مستوى البروتین الكلي واأللبومین) ٢نتائج جدول (
، T1) مقارنة مع مجموعة السیطرة ومجموعة حامض الهیومیك ≥ p ٠.٠١المعاملة بالسایبرمثرین بفارق عالي المعنوي (

T2 أثبتت الدراسة أن إضافة حامض الهیومیك إلى غذاء األسماك وتعرضه إلى مبید السایبرمثرین القت تحسننا في مستوى .
. أن نتائج دراستنا T3 ،T4لبروتین الكلي وألبومین والكلوبولین مقارنة مع مجموعة األسماك المعرضة إلى مبید السایبرمثرین ا
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عند تعرض اسماك البلطي إلى التركیز تحت القاتل من  )،28،29،25،2،35( . كانت موافقة مع ماوجدة كل من
والكلوبولین في مصل دم األسماك. یمكن أن یعزي سبب  الكلي واأللبومینى انخفاض مستوى البروتین السایبرمثرین یؤدي إل

والكلوبولین في مصل الدم للتغییر في البروتین واألحماض الدهنیة  البروتین الكلي واأللبومین هذا االنخفاض في مستوى
 البروتین الكليیودي إلى انخفاضة (والتمثیل الغذائي وتولیف الكبد ، وكذلك تأثیر مبید السایبرمثرین على خالیا الكبد مما 

لإلصابة باألمراض  تعرضهاأن تعرض األسماك إلى المبیدات الحشریة مما یسبب  والبومین والكلوبولین) في مصل الدم .
أن حامض الهیومیك لیس له تأثیر على نسبة الهالكات  )٣٧( ووجدوا.  )٣٦(المعدیة بسبب اآلثار المناعیة عند األسماك 
أن النشاط البایلوجي لحامض ) ٣٨(غم/لتر. واشارو  ٢٠عند ملوحة  DDTعند تعرض اسماك البلطي الزیلي إلى مبید 

خلیة  ك الناتج عن التفاعالت المباشرة مع الكائنات الحیة عن طریق التجمع على سطح الخلیة أو عن طریق اختراق الیالهیوم
. وذكروا وقائیة  أوتزداد هذه التفاعالت الكیمیائیة والبایلوجیة ، لزیادة الفائدة من استخدام حامض الهیومیك كمواد عالجیة 

 Cyprinus) غرام /لتر في اسماك الكارب االعتیادي(  ٢ – ١أن استخدام حامض الهیومیك بنسبة  (39) أیضا  
carpioك كمضاف للعلف یحسن یأن استخدام حامض الهیوم (17)اثأر سمیة الكادمیوم . كذلك وجد بشكل كبیر من یقلل

االستجابة المناعیة ضد اإلصابة باألمراض . في ضوء الدراسة الحالیة أن السایبرمثرین شدید السمیة لألسماك حتى في 
تراكیز منخفض جدا . وكذلك اقترحت نتائج الدراسة أن حامض الهیومیك یزید المناعة وكذلك یقلل سمیة األسماك المعرضة 

  الحشریة. لبیئات ملوثة بالمبیدات
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