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الثقولددة لىلددة النتدداي الخدد   لل   ددا  يهدد ا الب ددى الددة معريددة كددميور الهددانمولمع دنددل مدد  ال عددان  
ل 30ك ددا الوددردا ال  تبراددةد اتددت  اما ع Aporrectodea caliginosaالخ  ددة يددر  دددر  ندن  االر  

ندن   الخة دندطة دقس ا الة اربع  مجدداميع مددع مج لىددة السدديطر م دكددعا  مددع ك يددة متسدداداة مدد  التربددة 
د ppm (100,200,300,400,500)مدد  الهددانمولم  غددل لهددم مج لىددة دكددل ك يددور كرا ودد  م تل ددة  (150)

دجدددد  ا  ننالددددك ى قددددة ىيسددددية يددددو  كركودددد  الهددددانمولم يددددر التربددددة  أتت رت التجربة ل    ي يل  يلما ,
ك ددا    Ec50  نددل التركودد  ال ددىير ىلددة ن دد  العدد ن ppm  (500دنرجة كددمير ال   دداد دقدد  دجدد  ا  كركودد ع
يددر نسدديب البدددر  أ  يونددا ا  ال يدد ا   Goblet cellال   ددا الخ  دد  داظهددرت ال راتددة كددميور الهددانمولم ىلددة 

ال عركدددة للترا وددد  العاليدددة مددد  الهدددانمولم اظهدددرت أن  اكدددا معنلادددا يدددر ا عدددان ال   دددا  ا كددداية الدددة ظهدددلر 
ك ددا لدد لا ال راتددة ييددا  كددميور  ال جلات ير نذه ال   ا نتيجة ل ردي ال لان ال  اطية الل جة ىلة أجسددانناد

 د هانمولم ىلة ادزا  ال ي ا  ا  دج  ا  ننالك ى ق  ىيسية يو  الترا و  دأدزا  ال ي ا ال

 

 ا كلمعت ا مفتعحيج: 
 الهانمولم م

 ال   ا الخ  ة م
 .  در  ندن  االر  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقدمة 
صددن    Annelidaلددةبة ال يدد ا  ال ل يددةكنت ة ني ا  االر  الة        

 Opisthoporaركبدددة يل يددددة ال ت ددددات   Oligochaetaقلولدددة االندددد   
ديتمل  جس ها م  حلقات نائراددة رطبددة دنددر ندن  ينثيددة لهنهددا ك تدداي الددة 

مددددددددان  م اطيددددددددة  Clitellumتددددددددري الدددددددد دن    ددددددددرز ندن  ايددددددددرج للتدددددددد ادي 
 دل(1 ات ال نلاددة دالبوددل التدد ادي لتهسددل كددم مدد  ال ولاندد  عااللبددلمو ل  عدد 

كت و  ني ا  االر   محتلائهددا ىلددة ىقدد  ى ددبية منتدددر  يددر ج يددع حلقددات 
الجسددل ك تدد  منهددا أى ددا  الددة م تلدد  اىيدداا الجسددل دمنهددا الجلدد  الددذ  

يتهددل  نسدديب البدددر  مدد  ي  ددا  قددع ك تهددا العيدد ت,ك   دداب  طبقددة كولكهددم 
ي ددة ايددراز ال ددلان ال  اطيددة غ  ة كبور  ك تل  ىلة حبوبات ايرازاة كقلم يلظ

 ك دددرز م تلااكهدددا مددد  يددد و يت دددات الهولكهدددم لتبقدددر البددددر  ,اد االلبلمونيدددة
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E-mail address:   

 
 20.6مدددا يردموتر دمعددد و ىركدددها  24.5رطبدددة نائ ددد ,يبل  معددد و طللهدددا 

مددا يردموتر د ات نددلا  يييددلاة اقددر  الددة قاىدد   ال ليددة مدد  مرك نددا دابلدد  
امددا ال   ددا  مددا يردموتر ىلددة التددلالرد 7.4 د10.3معدد و طللهددا دىركددها 

 دالقاى  ددددة ال سددددية ل كدددد  مدددد  ال   ددددا السددددان  ,كيدددد خ  ددددة الااليددددرج غوددددر 
س  االلدددياو الهي يادادددة سددد ا  كت    ىلدددةالقددد ر  األر ل يددد ا   أ  ل(2,3,4

 ,اال ددد  الخدددذاا, اتدددته  لل لليدددات العيدددلاة دغودددر العيدددلاة مددد  يددد و 
كست  م نيدد ا  االر  ك ىلددرات  ايلللجيددة لتلددل  البوفددة    تلدد    ,دا يراز

 دددة ول ا  ل ن (6ل دمىلدددر الدددة نلتيددة التربدددة التدددر كتلاجدد  يوهدددا5ال لليدداتع
حوددى ا  كدد   7)لل  البوفددة  ال عددان  الثقولددة عالبدراة ندر كبور ير زاان  ك 

 ال  ددانر غوددر ال دد لر مدد م  ى ليددات التعراددة دالنددداب البركددانر دك لددم 
ى ليددات اتددت راي   إلةالكاية  انذا   ل  (9,8 ال عان  الثقولة  للتلل   ال بالر 

الدددددذنا دميددددداه ال جدددددار  دم ل دددددات ال دددددناىة دال راىدددددة دنتدددددائب ال دددددرد  
 لد(10,11دالع ليات العسيراة
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 طرائق العمل 
يوهددا أ  نددل    سددت  مج عددا نيدد ا  األر  مدد  ح  قددة من ليددة لددل   :الج ع  

م  ال لان الهي اداة اد ال بودد ات ديددل ى لددا ىدد  الطددو  يددر من ددم دغسددلا 
تيددار دكل ى و ال ي ا  البالخة دالندددطة داي جلبا الة ال  تبر,د   جو ا  ال اا

نيدد ا   أيددذتيددل  لل راتددة التجرابيددة  Aporrectodea caliginosaالنل     
ي تتييية  أحلا دكعا ير  تل (5.5) متساداة ق ر االميا  أطلاو ات  

نرجددة الرمليددة ال   دجددة مددع الطددو   حاداددة ىلددة ك يددة متسدداداة مدد  التربددة
أ ددام مدد   7ل دد    %70-60درطلبددة   20 دير نرجددة حددرار  7.6حاميوتها 

دنددداطها مددع مراىددا  كرطوددا التربددة   ددلر   دم حوددة حركتهددااجددم كمقل هددا 
 مست ر  لي ا  ى م ج اا ال ي ا  دملكهاد

نراتة كددايور الهددانمولم ىلددة ال   ددا الخ  ددة لبدددر  ال يدد ا  :  االدلةالتجربة  *
 داالر 
لخددر  نراتددة التخوددرات الطارئددة ىلددة ال   ددا الخ  ددة كددل ايددذ ال يدد ا        
الدد دن    ثبددا جسددل املددة كددل كثبوددا قطعددة صددخور  مدد  يددلم مدد  ال ع 30 عدد  

ور ال قددداطع يددد يدددل  داكبعدددا  عددد   لدددك التقنيدددات النسددديجية الردكونيدددة يدددر ك 
, انتدد ا  ال ااعاالندددهازل   Faxtionدالتددر لدد لا التثبوددا  (12) جيةالنسددي 

Dehydration   التردادددددد , Clearing   االركدددددددا,Infiltration  ,
 الت طودددددد  دل ددددد  الن دددددا ي, الت دددددبي , القطدددددع د Embeddingالط دددددر

Staining  الت  ودددمدMounting.   عددد نا كدددل ي ددد  ال قددداطع النسددديجي 
الخ  دددد  دانلاتهددددا  متددددت  ام   اتددددت  ام ال جهددددر دا جددددان ليددددا  ا عددددان ال   ددددا

 (L.S.D) طراقددة  مددا يردموتر الع تدد  العونيددة دكددل ك لوددم النتددائب اح ددائيا  
  (0.05)احت او  ج ىن  مستل 
 بة الثانية: تأثير الكادميوم على أوزان الديدان.* التجر 
 1000ppmكركودد ه  stock solutionكددل ك يددور م لددلو اصددلر       

مددد  الهدددانمولم دمددد  ندددذا ال  لدددلو كدددل ك يدددور   يدددة الترا وددد  دالتدددر كاندددا 
100,200,300,400,500ppm  مدددم مددد  ال ددداا اتدددت  ما  (200)يدددر

 (6)مجدداميع كوددل كددم مج لىددةي يل  ندن   الخددة دندددطة قسدد ا الددة اربددع 
نيددد ا  يلاقدددع يددد   ميدددررات لهدددم كركوددد  مدددع مج لىدددة السددديطر  دزندددا كدددم 
مج لىددة  متددت  ام ال ودد ا  االلييتردنددر يددل دكددعا يددر احددلا  ي تددتييية 

ل غل كددل كعددرا  150صخور  حاداة ىلة ك ية متساداة م  التربة الرطبة ع
ي  ددا ال جدداميع  ميدداد م مج لىة الة كركو  معددو  مدد  الترا ودد  أىدد ه يل 

تدددداىة ل سددددا  ال يدددد ا  ال وتددددة دك  يدددد  التركودددد  القاكددددم  (72,48,24) عددد  
يلمددا مددع ال  دد   30دكركا ال جدداميع التجرابيددة ل دد     Lc50لن   الع ن

الودددلمر  عددد نا كدددل دز  ال جددداميع نها دددة التجربدددة دمددد  يدددل ا جدددان ال دددر  يدددر 
 قارنة  السيطرهد اللز  دبع نا ا جان النسبة ال فلاة ل يت يات م

 
 ة النتائج والمناقش

                                                                                                             تأثير الكادميوم على الخاليا الغدية في البشرة. 
ر  للهددانمولم كددميور داكددن ىلددة نتدداي ال   ددا الخ  ددة يددر نسدديب البددد  إ      

 نحوى ان  كل ا أزنان التركو  كل ا ازنان أنتاي ال لان ال  اطيددة  ددديم داكدد 
مدد  حوددى ظهددلر ال   ددا  النسدديجيةا  ك  ال راتددة  سل ال دن  دنذا ماجىلة  

 غودددر منتو دددةد ات حددد دن  ا يرازادددةيارغدددة ك لدددل حلا ددد كها مددد  ال دددلان 
قدد   يددل   ت ل صطباغ  ال ددبخا  األل ةدك بن قلولة    ال عالل  داك ةدغور  
 إ ك ا  (13) ة دا الهي امنها كلنها ىالية الت سس لل هيجات  اتتجا ةنذا 

لل عدددان  الثقولدددة القددد ر  ىلدددة التدددايور ىلدددة الع ليدددات ال سدددلجية ل   دددا  ددددر  
 د ل2ع صلر  mucusال  اب  إيرازالهائنات ال ية م ا   ينها ىلة زاان  

 قددم  إ  Goblet cell الخ  ددةال   ددا  أ عددانك ا يونددا ال راتددة نق ددا  يددر  
ا   ملقعددا جانبيددا كميددذطللهددا دىركددها دكددذلك ال دداو  النسددبة للنددلج دالتددر 

ىندددددد  مسددددددتلج احت دددددداو  (L.S.D)أظهددددددر الت لوددددددم االح ددددددائر  متددددددت  ام 
جدد دو ى  دجلن يرقددا معنلاددا يددر ان  ددا  ا عددان ال   ددا دأنلاتهددا,   0.05)ع

 أاليددلنرح ددا التددلاز  ىدد   مسددىدودقدد   عدد ج  لددك كددل  نسدديب البدددر   (1)
اتددتجا ة منهددا ل  ددا النوددام دبالتددالر انه ددا   طيددةدكل  يردي ال ددلان ال  ا

   (3)ال   ا
 تأثير الكادميوم على أوزان الديدان       

اظهددرت ان  اكددا قلددو  يددر أدزا    يونا نتائب الب ى أ  ج يددع الترا ودد     
سددددية  يددددو  كلددددك ال يدددد ا  دلهدددد  ينسددددا مت ادكددددة ,  ددددا ا  ننددددا  ى قددددة ىي

الترا ودددددد  دان  ددددددا  أدزا  ال يدددددد ا  حوددددددى اندددددد  كل ددددددا أزنان التركودددددد  كل ددددددا  
ىلددددددددة  (%22,%17,%15,%8,%4)ان  يددددددددا أدزا  ال يدددددددد ا  ينسددددددددبة 

ىندددد  مسددددتلج  (L.S.D)التددددلالر ا  أظهددددر الت لوددددم االح ددددائر  متددددت  ام 
ا  ننالدددددك يرقدددددا معنلادددددا يدددددر أن  دددددا  االدزا  دلج يدددددع  (0.05)احت ددددداو 
 500ppmل دالددذ  اظهددر إ  كركودد  2ك ددا ملكددن يددر الجدد دو ع الترا ودد 

داعدد ج  د%22 ا  أ ثر الترا و  كايورا أ  تبا ي دد  دز  ال يدد ا  ينسددبة 
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 لدددك إلدددة  ا يدددرازات ال  اطيدددة التدددر يرزكهدددا ال يددد ا  ىلدددة أجسددداننا ىنددد  
دنددذا يبدد د داكددن يددر ال  لصددات  كعركددها للهددانمولم طولددة يتددر  التجربددةد

التر أظهرت ليم ال   ا الخ  ة كلنهددا لدد اية دياليددة   (2)  النسيجية صلره
ك ددا إ  تددلل  التخذ ددة لدد ج نيدد ا  األر  يتددمير  (14)م  ال لان ا يرازاة   

ل 16دندددذا يىكددد ه نراتدددة تدددا قة ع(15) يلجدددلن ال ركبدددات الهي ادادددة للتربدددة
م  الهددانمولم يددىن  إلددة ي دد  دز  ال يدد ا   100ppmأظهرت إ  كركو   

أتدددداييع مدددد   6 عدددد   %100دا  دددد  إنتدددداي الدددددران  ينسدددبة  %25ينسدددبة 
 ال عاملة إ  أ  ننالك ى قة يو  أنتاي الدران  دإيراز ال   ا الخ  ةد

أ  مستلج كركو  ال عان  ير الهائنات ال ية  عدهس  ديم ىام كركو       
ال عان  ير النول البوفية ال  تل ة إ  اتت  ما نيدد ا  األر   ددديم داتددع 

 ايلللجيددددة لتلددددل  البوفددددة يهددددر كلعددددا ندرا مه ددددا يددددر الع ليددددات    ىلددددرات
الهي ادادددة , ال و ااداددددة دالبولللجيددددة يدددر التربددددة دالتددددر كهدددل  مركهدددد  ل نددددلا  

إ  التددميورات السددام  للهددانمولم رب ددا كنددتب مدد    (5)األيرج ير النوددام البوفددر
الدد نل  ك ايلها مع ال عاليات البايلللجية ير جسل الهائ   ال ر مثم ا   

دالبردكوندددات ا  كع دددم ىلدددة غلددد  ملاقدددع  ا ن ا دددات, ,داألح دددا  االمونيددد ,
ال جدداميع ال عالددة أد كخوددر لدديم االن ا ددات دال ددان  اللراييددة داالنو دد  الناقلددة 
ل يلندددات ال خذ دددة دك لالهدددا الدددة الدددديم غودددر ال عددداو داليدددرر النددداكب مددد  

 د(6)ك  ا  ال لية ادكقطيع أغدية العييات 
التغيرات الطارئة على متوسط أبعاد الخاليا ألغديه وانوينها  (1)جدول 

 بالمايكروميتر.
م دل طةل   ا م عملج 

 ا خليج

م دل ع ض  

 ا خليج

م دل طةل  

 ا نةاة

م دل ع ض  

 ا نةاة

100ppm 24 20 10 7 

200ppm 23.6 19.7 9.8 6.9 

300ppm 23 19.2 9.3 6.5 

400ppm 22.5 18.4 9 6 

500ppm 21 18 8.5 5.5 

Control 24.5 20.6 10.3 7.4 

L.S.D.5% 1.91 1.37 0.81 1.1 

 
 ( معدل أوزان الديدان قبل وبعد المعاملة .2جدول ) 

 ا ت كيز 
م دل أوزان ا ديدان  

 قلل ا م عملج )غم( 

م دل أوزان ا ديدان ب د  

 ا م عملج )غم( 

100ppm 1.25 1.20 

200ppm 1.31 1.20 

300ppm 1.33 1.12 

400ppm 1.29 1.02 

500ppm 1.30 1.01 

Control 1.26 1.34 

L.S.D.5% 0.09 0.057 ئ 

 

 
ل مقطع طللر ير  در  ندن  االر  ير ن ل ي السيطر  كوهر في   1صلر  رقلع 

ل التهبور    H & Eال   ا الخ  ة ال اداة ىلة ال لان االيرازاة , ال بخة ع 
 لد (400

ل مقطع طللر ير ج ار جسل ال دن  كوهر في  ال   ا الخ  ة يالية  2قلع صلر  ر 
 لد(400التهبور  H&E)م  ال لان ا يرازاة دال بخةع 
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 STUDY OF CADMIUM EFFECT ON GOBLET CELLS IN THE EARTH 

WORM APORECTODEA CALIGENOSA 
 SHYMAA H.SAYER 

ABSTRACT  

 The aim of this study is to evaluate the effect of cadmium on the secretion of goblet cell of the epidermis in earth 

worm Aporrectodea caliginosa under laboratory conditions. Thirty active adult worms  were used in the study which were 

divided in to four groups in addition control group each with 150g of soil.The following concentrations of cadmium in the 

soil were (100,200,300,400 and 500) ppm .The experiment lasted for thirty days .The results showed that there is reverse 

relationship between the cadmium concentrations and cells response degree .It is found that the EC50 effective 

concentration is 500ppm.The results also showed that the cadmium has a direct effect on the goblet cell in the epidermis 

.The study demonstrated that there is a decrease in the cells dimension and the appearance of the empty spaces inside 

them as a result of the emergence of mucus materials on the body surface of the worms . It has been  found that there is a 

reverse relationship between the (Cd) concentrations and the worm weight. 


