
 : Metabolisim of pesticideأيض المبيدات 
 . تشمل عملية األيض بشكل عام الهدم والبناء داخل جسم الكائن الحي
التي تحدث  Biochemical transformationيقصد بأيض المبيد الكيمياوي : جميع التحوالت الكيمياوية الحيوية 

. ونادرًا ما تحصل بفعل  تكون هذه التحوالت بفعل األنزيمات. وغالبًا ما  للمبيد الكيمياوي في أنسجة الكائن الحي
 . . ويعد األيض من أهم عوامل تالشي المبيد الكيمياوي بعض المواد الكيمياوية الموجودة داخل األنسجة

وتطرح بواسطة أنابيب  Midgutتحدث عملية األيض والتحلل للمبيدات في الحشرات في القناة الهضمية الوسطى 
كذلك تخضع المادة التي تصل إلى الدم  إلى عملية تحلل في حين إن الجزء الذي يصل إلى األجسام  مالبيجي.

. وعند دخول المبيد من خالل جدار جسم الحشرة فأنه  الدهنية يصبح غير فعال ألنه يخزن وليس لها فعالية حيوية
 . Epidermisيتأيض بشكل أساسي عن طريق خاليا البشرة 

 Bloodوالدم  Stomach sapوالعصارة المعدية  Salviaفي اللبائن عملية األيض يمكن أن تحصل في اللعاب 
من أهم األجهزة في تأيض المبيدات ألحتواءه على األنزيمات الفعالة في تحطيم المبيدات ومن ثم  Liverويعد الكبد 

 .  يتم الطرح عن طريق الكلية

نباتات فأن عملية أيض المبيدات تكون بطيئة جدًا وتعتمد على الظروف البيئية. ولم أما في البكتريا والفطريات وال
تشخص أجهزة في النبات لتحويل المواد السامة إلى مواد غير سامة . ويمكن أن تطرح نواتج التحلل عن طريق 

دات الجهازية . وخاصة المبي Root secretionsالثغور إذا كانت بشكل غازات أو عن طريق إفرازات الجذور 
دور في خزن بعض  Vacuoles. كذلك يمكن أن يكون للفجوة  التي تدور في النبات Symplasticاللحائية 

المبيدات أو نواتج تحللها. ويمكن أن يرتبط المبيد مع السكريات واألحماض األمينية واألحماض العضوية لتكوين 
 . معقدات ذائبة في الماء

 : أهمية دراسة األيض
 :  هذا الموضوع وأهميته يمكن إجماله بالنقاط التاليةأبعاد 

له فاأليض له عالقة بالسمية. مثل في األدغال الكلغان موجود مع  القاتلةتوجد عالقة وثيقة بين أيض المبيد والفعالية  (1
. كذلك  ضهفي حين الحنطة ال تتأثر ألن الحنطة تأيض المبيد والكلغان ال يأي D-2,4الحنطة. الكلغان يتأثر بمبيد 

دغل الدنان مع الرز إذ يرش مبيد البروبانيل الذي يؤثر في الدنان وال يؤثر في الرز ألن الرز يحوي على إنزيم يحطم 
  . المبيد أما الدنان يحوي على كمية قليلة من هذا األنزيم غير كافية للقيام بتحطيم المبيد



. حيث إن  بالنسبة لألنسان والحيوان Safty of Pesticideيلعب األيض دور مهم في موضوع أمان إستعمال المبيد  (2
تأثر بقايا المبيدات في الحاصل الزراعي والمنتجات الحيوانية على صحة المستهلكين تعتمد على كمية ونوعية النواتج 

 .   . من إن جميع نواتج التحلل تكون غير سامة األيضية لذلك من الضروري التأكيد عند العمل على تالشي المبيد
فمعدل وطريقة األيض تحدد الكائن الحساس  Selectivityإن لعملية دراسة األيض أهمية كبيرة في عملية األنتخابية  (3

 .   والكائن غير الحساس
ضد فعل المبيدات في الكائنات وتعود معظم  Resistanceلدراسة األيض عالقة وثيقة بموضوع ظهور المقاومة  (4

هذه الحاالت إلى المستوى العالي لألنزيمات المحللة أو زيادة كفاءة إنزيم معين في الكائنات التي تمتلك صفة 
 .  المقاومة

. حيث قد ينتج نواتج  Sit of Actionإن أليض المبيد دور أساسي في وصول المادة السامة إلى الجزء الحساس  (5
 . ة يمكنها إختراق الحواجز المختلفة وصواًل إلى الجزء الحساس الذي يرتبط به المبيدأيضي

فطريقة ومعدل األيض تعد من  Environmental pollutionلدراسة األيض أهمية كبيرة في مسألة التلوث البيئي  (6
و كونه قابل للتحلل الحيوي . لذلك من مواصفات المبيد اآلمن ه العوامل المهمة المحددة لمكوث المبيد في التربة

Biodegradation وتساهم األحياء الجهرية مثل البكتريا في عمليات التحليل . 
 . األلمام الكافي بأيض المبيدات يساعد في تطوير مبيدات بمواصفات مرغوبة (7

 : ويخضع المبيد الكيمياوي بعد دخوله جسم الكائن الحي إلى نوعين من األيض
وهو تحويل المبيد السام إلى مادة أو مواد أقل سمية أو غير  : Degradative Metabolismأيض تحطيمي  -1

( السام في أجسام اللبائن المقاومة  Dichloro Diphenyl Trichloro Ethan ) DDTسامة نسبيًا كتحويل مبيد 
مبيد  DDTتجدر األشارة إلى أن مبيد ، ( قليل السمية  Dichloro Diphenyl acetic acid ) DDAإلى مركب 

حشري يعود إلى مجموعة المبيدات الكلورينية العضوية وهو ذائب في الدهن لذلك يخزن في الجسم ويصعب التخلص 
 فهو ذائب في الماء لذلك يتم طرحه خارج الجسم والتخلص منه عن طريق الكلية مع األدرار DDAمنه، أما المركب 

 في المعادلة التالية :

 



وهو تحويل المبيد السام إلى مادة أكثر سمية كتحويل مبيد  : Activative Metabolismأيض تنشيطي  -2
  MFOالبراثيون السام في اللبائن والحشرات إلى مادة البراكسون األكثر سمية باألكسدة بواسطة مجموعة إنزيمات 

( Microsomal mixed function oxidases ) . 

 
              Parathion                                                    Paraxon ( more toxic ) 

 :  أنواع األنزيمات المسؤولة عن أيض المبيدات الحشرية في الحشرات واللبائن
ال تحتاج هذه المجموعة من األنزيمات إلى عامل مساعد لنشاطها وتشمل  :Hydrolasesإنزيمات التحلل  -1

. تعمل معظم هذه األنزيمات على Estrases  ،Carboxyestrases  ،Amidases  ،Phosphatasesإنزيمات 
بهذه وية ويربط فعلها بظهور المقاومة في الحشرة ضد المبيد. ومن المبيدات التي تحلل ضالمبيدات الفسفورية الع

الطريقة مبيد المالثيون وهو مبيد حشري يعود لمجموعة المبيدات الفوسفورية العضوية ويعد هذا المبيد من المبيدات 
اآلمنة نسبيًا لوجود إنزيمات التحلل في جسم األنسان. أما في الحشرات فهذه األنزيمات قليلة لذلك هو فعال ضدها. 

 .  تنتج هذه األنزيمات فتحلل المبيد وال تتأثر به في حين أن الحشرات المقاومة تطورت وأصبحت

 
Malathion                         Malathion acid                   Malathion diacid 

 
        Glutathionتحتاج هذه االنزيمات الى الحامض االميني  : Conjugation Enzymesإنزيمات األرتباط  -2

الذي  Dehydrochlorinase) كلوتاثين ( لنشاطها والذي يحصل عليه عند دخول المبيدات الى جسمها ومنها انزيمات 
 التي تزيل مجموعة مثيل من المبيدات التي تحويها كالمثيل براثيون.  Demthylasesوانزيم   DDAالى  DDTيحول مبيد

 



 
المايكروسومات هي عبارة عن :  Microsomal Oxidases Enzymesإنزيمات األكسدة المايكروسومية  -3

 Mixedوتحتوي على مجموعة من األنزيمات والتي تسمى  RNAجسيمات صغيرة متكونة من بروتين وحامض نووي 
Function Oxidases  وهي تلعب دورًا أساسيًا في أيض المبيدات الكيمياوية وتحتاج هذه األنزيمات لنشاطها إلى

( وهو مرافق إنزيمي  Nicotin Amide Adenine Dinucleotide Phosphate Hydrogen ) NADPHوجود 
. هذه األنزيمات لها دور مهم في أيض مبيد  2Oيعمل كناقل لأللكترونات وكذلك تحتاج إلى وجود األوكسجين 

الكلور العضوية يستعمل األلدرين إذ تضاف ذرة أوكسجين له فيتحول من سام إلى مركب أكثر سمية وهو من مبيدات 
 .  لمكافحة حشرات المحاصيل الصناعية مثل القطن

 
 : الطرق العامة أو الشائعة لأليض

( وهو مبيد حشري من  كاربريل للمبيد كما في أيض مبيد السفن ) OHبأضافة :  Oxidationاألكسدة  -1
وهو مركب قطبي له القابلية على الذوبان في  مجموعة المبيدات الكاربامايتية فيتكون المركب هايدروكسي كاربريل

 . الماء فيتخلص الجسم منه بسهولة مع األدرار



 
وهو إستبدال األوكسجين بالهيدروجين في مجموعة النايترو للمبيد. وتقتصر على :  Reductionاألختزال  -2

مجموعة النايترو لمبيد البراثيون قابلية بعض األحياء الدقيقة الموجودة في الجهاز الهضمي لألبقار على إختزال 
 . ومتبقياته على أعالف هذه األبقار وهو مبيد حشري من مجموعة مبيدات الفسفور العضوية

 
وهي من طرق األيض المهمة للمبيدات داخل األنسجة الحيوانية والنباتية كما :  Hydrolysisالتحلل المائي  -3  

. هذا المبيد يستعمل لمكافحة  aryl amidase aceylرز بواسطة إنزيم في أيض مبيد األدغال بروبانيل في نبات ال
دغل الدنان في حقول الرز فيؤثر في الدغل وال يؤثر في الرز ألن األخير يحوي هذا األنزيم فيحلل المبيد تحلل مائي 

 . ويطرح أما بواسطة النتح أو يخزن في الفجوات

 
 
وهو مبيد أدغال يستعمل لمكافحة  D-2,4: كما في مبيد  Decarboxylationإزالة مجموعة كاربوكسيل  -4

 . األدغال العريضة األوراق في حقول المحاصيل النجيلية



 
 
إذ تساعد عملية األرتباط على زيادة :  Conjugationاألرتباط ببعض المركبات في أنسجة الكائن الحي  -5

ذوبان المبيد الكيمياوي في الماء وسرعة تحركه في أنسجة النبات والحيوان وسهولة طرحه أو خزنه بعدها ومن األمثلة 
            . بسكر الكلوكوز في النبات D-2,4على ذلك إرتباط مبيد األدغال 

 
                                                                                                        

 
 


