دراسات بيئية وسمية على بعض أنواع القوارض المنتشرة في المباني
الملخص العربى :
تعتبر القوارض من أهم الآفات التى تهدد الإقتصاد القومى نتيجة ما تسببه من خسائر جسيمه فى مجال الزراعه والصناعه وكذلك فى مجال الصحه العامه بما تنقله من أمراض عديده للانسان والحيوان.

وقد أجريت عدة تجارب معمليه وحقليه لدراسة التأثيرات البيئيه والسميه على الجرذ النرويجى و الجرذ المتسلق وهى الأنواع الأكثر شيوعا وضررا فى مصر. وقد أشتملت الدراسه على النقاط التاليه :-

1- الدراسات البيئية الإحيائية 
1-1- حصر الأنواع المختلفه للقوارض
تم حصر أنواع القوارض الموجوده فى ثلاث بيئات مختلفه (مزارع دواجن, بيوت ريفيه, مخازن) فى محافظة المنوفية طوال عام 2004. وقد أظهرت النتائج أن الجرذ النرويجى هو النوع الشائع فى مزارع الدواجن والبيوت الريفية بينما الجرذ المتسلق هو النوع السائد فى المخازن. أيضا سجل الجرذ النرويجى أعلى تعداد (291 جرذ) تبعه الجرذ التسلق (145 جرذ).

1-2- النسبه الجنسية وعدد الأجنة
تم دراسة النسبه الجنسية وكذلك عدد الأجنة للإناث الحوامل لكلا النوعين النرويجى والمتسلق التى تم أصطيادها من محافظة المنوفية خلال شهور سنة 2004. وجد أن أعلى نشاط جنسى لكلا النوعين كان خلال شهور أبريل حتى نوفمبر. من الناحيه الأخرى وجد أن العدد الكلى للفئران المصادة من الجرذ النرويجى كانت أكثر من الجرذ المتسلق. كذلك وجد أن نسبة الأناث كانت أكبر للجرذ المتسلق من الجرذ النرويجى, بالنسبه لعدد الأجنه للأنثى كانت أعلى للجرذ النرويجى عن الجرذ المتسلق.

1-3- تقدير الخسائر فى المحاصيل المختلفة
  تم تقدير الخسائر التى تسببها الفئران فى بعض المحاصيل الحقليه قبل الحصاد مثل الذرة, الأرز كمحاصيل صيفيه والقمح, الفول البلدى كمحاصيل شتوية. ودلت النتائج على أن أعلى نسبة خسارة كانت فى القمح 0,93% يليها الذرة 0,82% والفول البلدى 0,67% بينما كان أقلها خسارة الأرز بنسبة 0,4%.

2- الدراسات السمية
2-1- الدراسات المعملية
2-1-1- تأثير المبيدات المسيله للدم
تم دراسة تأثير بعض المبيدات المسيله للدم مثل الكوماتتراليل 0,0375%, الكلوروفاثينون 0,005% كمبيدات عديدة الجرعه والدايفيناكوم 0,005%, والبروديفاكوم 0,005% كمبيدات وحيدة الجرعه على الجرذ النرويجى و الجرذ المتسلق تحت الظروف المعمليه بواسطة التغذيه الإجبارية والأختيارية.
فى التغذيه الأجبارية كل المركبات المستخدمة قضت على جميع الفئران النرويجيه المستخدمه فى التجربه ولكن أختلفت كمية الماده الفعاله المستهلكة من المبيد وكذلك الوقت اللازم لحدوث الموت. قد ظهر أختلاف واضح فى الوقت اللازم للموت بين المبيدات وحيدة الجرعه وكذلك بالنسبه للمستهلك من الماده الفعاله كان أقل عن المبيدات متعددة الجرعه. فيما يخص الجرذ المتسلق فقد أعطت المبيدات المستخدمه موتا كاملا فيما عدا الكلوروفاثينون فقد أعطى 90% موت. من هذه البيانات يتضح أن المبيدات وحيدة الجرعه أكثرتأثيرا من المبيدات متعددة الجرعه بالنسبه للجرذ المتسلق. كذلك مبيد البروديفاكوم كان أعلاها يليه الدايفيناكوم والكوماتتراليل بينما مبيد الكلوروفاثينون أقلها سميه.
بالنسبه لإختبارات التغذية الإختيارية, فقد وجد أن الثلاث مبيدات التاليه الدايفيناكوم والبروديفاكوم والكوماتتراليل أعطت موتا كاملا بالنسبه للجرذ النرويجى بينما مبيد الكوماتتراليل أعطى موت بنسبة 90% من ناحيه أخرى فقد ظهر إختلاف كبير فى قابلية الجرذان للمبيد حيث كان أعلاها قابليه مبيد الكوماتتراليل حيث سجل 45,3% يتبعه الكلوروفاثينون بنسبة 43,9% والدايفيناكوم 34,4% بينما كان أقلها قابليه البروديفاكوم حيث سجل 22,3%. وهذه الإختلافات يمكن أن يرجع إلى إختلاف الماده التى حمل عليها المبيد حيث كانت حبوب قمح سليمه بالنسبه لمبيد الكوماتتراليل وذرة مجروشه بالنسبه لمبيدى الدايفيناكوم والكلوروفاثينون بينما كان عجينه تامة الصنع بالنسبه لمبيد البروديفاكوم. بالنسبه للجرذ المتسلق فقد وجد أن المبيدات وحيدة الجرعة المستخدمة وكذلك الكوماتتراليل كمبيد متعدد الجرعه أعطت موت كاملا بينما أنخفضت نسبة الموت الى 80% بالنسبه لمبيد الكلوروفاثينون. من ناحيه أخرى سجلت المبيدات المستخدمة إختلافا فى قابلية الجرذ للمبيد حيث كان ترتيبها تنازليا كالتالى: الكوماتتراليل- الكلوروفاثينون- الدايفيناكوم- البروديفاكوم.

2-1-2- تأثير المركبات الأخرى
تم دراسة التأثير السام لأربعة مركبات وهم: الألفاكلورالوز2%, ل.هيستدين 0,005% ومستخلص نبات العشار 10مل/كجم بالإيثانول أو الكلوروفورم على الجرذ النرويجى و الجرذ المتسلق بإستخدام التغذية الإجبارية والإختيارية.
فى أختبارات التغذية الإجبارية وجد أن جميع المركبات أعطت موتا كاملا بالنسبه للجرذ النرويجى فيما عدا مركب ل.هيستدين أعطى 20% موت. أما بالنسبه للجرذ المتسلق فقد أعطى مركب الألفاكلورالوز موتا كاملا فى متوسط 4,5 يوم لحدوث الموت. بالنسبه لمستخلص العشار بالإيثانول والكلوروفورم فقد أعطى 90% موت فى متوسط (6,2 , 6,4) يوم على التوالى. بينما لم يظهر أى تأثير لمركب ل.هيستدين على الجرذ المتسلق ولم يعطى أى نسبة موت.
بالنسبه لإختبارات التغذية الإختيارية فقد أجريت على نفس المركبات السابقه على كلا نوعين الجرذان. بالنسبه للجرذ النرويجى أعطى نبات العشار المستخلص بالإيثانول والكلوروفورم نسبة موت 90% يتبعه الألفاكلورالوز بنسبة 60% بينما مركب ل.هيستدين لم يعطى أى نسبة موت. أما الوقت اللازم للموت فقد سجل الألفاكلورالوز 4 أيام فقط فى المتوسط بينما سجل 6,5, 6,8 يوم بالنسبه لمستخلصى العشار على التوالى. أما من حيث القابليه للطعم فكان الترتيب تنازليا كالآتى : ل.هيستدين- مستخلص العشار بالإيثانول- مستخلص العشار بالكلوروفورم- الألفاكلورالوز. تم إجراء نفس التجارب بنفس المركبات على الجرذ المتسلق وقد أظهرت أن مستخلص العشار كان أكثرها تأثيرا حيث أعطى 80% موت بالنسبه للإستخلاص بالإيثانول والكلوروفورم. بينما أعطى مركب الألفاكلورالوز نسبة موت 40% فقط. بينما لم يظهر أى تأثير على الجرذان المعامله بمركب ل.هيستدين. أما بالنسبه لقابلية الطعم فقد كان أعلاها مركب ل.هيستدين بنسبة 66,2% يليه مستخلص العشار بالكلوروفورم 41,3%, 37,9% بالنسبه لمستخلص العشار بالإيثانول بينما كان أقلها مركب الألفاكلورالوز حيث سجل 28,6%. مماسبق يتضح أن مستخلص العشار كان أكثرها تأثيرا على كلا نوعين الفئران النرويجى والمتسلق يتبعه مركب الألفاكلورالوز.

2-1-3- التغيرات المرضية
التغيرات الاكلينيكيه والعلامات المرضيه لمختلف المركبات الأتيه الكلوروفاثينون, الألفاكلورالوز, ل.هيستدين, مستخلص العشار على كلا النوعين النرويجى والمتسلق قد صنفت. كل المركبات المختبره خفضت وزن الفئران المعامله بنسب مختلفه فكان أعلاها مركب الألفاكلورالوز وكان أقلها مركب الكلوروفاثينون مقارنة بالفئران غير المعامله. بالنسبه للأعضاء الداخليه فقد لوحظ شدة بهتان اللون وأحتقان بالنسبه للكبد والقلب لكل المركبات فيما عدا مركب ل.هيستدين فقد كان أقل شده. كذلك وزن الأعضاء قد زاد. وكذلك وجد أحتقان فى الكليه وزياده فى وزنها لجميع المركبات مقارنة بالجرذان غير المعامله. بالنسبه للطحال فقد لوحظ أن اللون أصبح أغمق ففى حالة مركب الكلوروفاثينون ومستخلص العشار كان اللون غامق جدا أما بالنسبه لمركب الألفاكلورالوز و ل.هيستدين فقد كان اللون غامق فقط مقارنة بالأفراد غير المعامله. بالنسبه للرئه فقد لوحظ أحتقان ونزيف وزياده فى الوزن فى جميع الحالات.

2-1-4- التأثير التنشيطى
تم دراسة التأثير التنشيطى لأربعة مركبات لمركب الكلوروفاثينون لزيادة سمية المركب لكلا النوعين الجرذ النرويجى و الجرذ المتسلق. عندما أستخدم الكلوروفاثينون فقط على الجرذ النرويجى أعطى نسبة موت 80% خلال 12,9 يوم. بينما عندما تم خلط هذا المركب على أحد المركبات المختارة أعطى موت كاملا. وكذلك فقد قل الزمن اللازم للموت إلى 6,7 يوم بالنسبه لمركب الألفاكلورالوز 7,2, 7,4, 8,8  يوم بالنسبه لمستخلص العشار بالإيثانول والكلوروفورم و ل.هيستدين على التوالى مقارنة 12,9 يوم فى حالة الكلوروفاثينون بمفرده. فى جميع حالات الخلط مع الكلوروفاثينون مع أحد هذة المركبات زادت القابليه للطعم فيما عدا الخلط مع مركب الألفاكلورالوز مقارنة بقابلية الجرذان لطعم الكلوروفاثينون بمفرده. نفس التجارب السابقه أجريت على الجرذ المتسلق وقد أعطى طعم الكلوروفاثينون 70% موت فى 17,3% يوم من ناحيه أخرى عندما تم خلط الطعم مع مركب الألفاكلورالوز, ل.هيستدين, مستخلص العشار بالإيثانول والكلوروفورم زادت سمية المبيد لتعطى 100% موت.

2-2- الدراسات الحقلية
تم دراسة جميع المركبات المختبره تحت الظروف الحقليه وقد أظهرت الأتى: 
مركب البروديفاكوم كان أكثر المبيدات تأثيرا حيث خفض التعداد بنسبة 92,6% بينما كان الكلوروفاثينون أقلها تأثيرا حيث خفض التعداد بنسبة 79% كما أظهرت أن المبيدات وحيدة الجرعه أعطت تأثير أكبر من المبيدات متععدة الجرعه.
أما بالنسبه لتأثير المركبات الأخرى كمبيدات للقوارض تحت الظروف الحقليه أظهرت أن مستخلص العشار بالإيثانول والكلوروفورم كان أكثرها تأثيرا حيث خفض التعداد بنسبة 84,6%, 83,3% على التوالى. أما بالنسبه لمركبى الألفاكلورالوز و ل.هيستدين فلم تعطى نتائج جيده حيث كانت النسبه 2,3%, 26,1% على التوالى.
أما بالنسبه للتأثير التنشيطى لتلك المركبات على مبيد الكلوروفاثينون تحت الظروف الحقليه فقد أظهرت النتائج أن خليط الكلوروفاثينون مع مركب ل.هيستدين كان أعلاها تأثيرا حيث خفض التعداد بنسبة 96% يتبعه خليط مركب الكلوروفاثينون مع مستخلص العشار بالإيثانول والكلوروفورم حيث خفضت التعداد بنسبة 93,2%, 92,4% على التوالى وكذلك خليط مركب الكلوروفاثينون مع مركب الألفاكلورالوز أعطى 91,9% خفض فى التعداد مقارنة بمركب الكلوروفاثينون منفردا الذى أعطى خفض فى التعداد بنسبة 79%.

 Ecological   and   Toxicological studies on some domestic rodent species prevailed in Buildings
Summary :

Several laboratory and field experiments were conducted to study the Ecobiological and Toxicological parameters of Norway rat rattus norvegicus and roof rat Rattus rattus alexandrinus, the most common and harmful rodent species in Egypt. 

1- Ecobiological studies:-
Survey and distribution of rodent species:-

	Rodent species were surveyed in three habitats differed in their ecosystem (Poultry farms, houses and stores) at Menofia Governorate. Norway rat was the most dominant species in the poultry farms and rural houses but roof rat was the prevalent species in stores. Also, Norway rat was recorded with highest total number (291 animals) than roof rat (145 animals).

1-2- Sex Ratio and Embryos number :-

	The sexual ratio and number of embryos per pregnant female of both Norway and roof rats trapped from Menofia Governorate were studies during the whole months of 2004. the reproduction activity of both Norway and roof rats was recorded with high potential during April to November where females ratio, pregnant females percentage and the number of embryos per females reached the maximum in these periods. On the other hand, the total number of trapped Norway rats was higher than roof rat. Although the female's ratio was more for roof rat than Norway rat, the rate of embryos number/female was higher for Norway rat than roof rat. 

1-3- Assessment of Damage in different crops:-

The damage percentage, which caused by rodent pre-harvest was determined in certain field crops i.e. maize, rice as summer crops and wheat, broad bean as winter crops. Results showed that the highest damage percentage was 0.93% for wheat followed by maize 0.82% and broad bean 0.67% while the lowest value of damage was 0.4% in case of rice. 

2- Toxicological Studies:-
2-1-Laboratory studies:-
2-1-1-Efficacy of anticoagulant rodenticides:-

	The efficacy of different anticoagulant rodenticides i.e. coumatetralyl 0.0375%, Chlorophacinone 0.005% as multi dose and Difenacoum 0.005%, Brodifacoum 0.005% as single dose was studied against Norway rat and roof rat under laboratory conditions using non and free choice feeding method.
	In non-choice test, all tested compounds caused complete mortality against Norway rat but they differed with active ingredient intake and time required to death. There was considerable variation in the time to death between the multi-dose and single-dose compounds whereas both single dose compounds killed the animals in short time with less amount of active ingredient intake while the opposite observed with those of multi-dose. Regarding the roof rat, complete mortality occurred for all tested compound except chlorophacinone as it gave only 90% mortality. From this data, it is clear that, single dose anticoagulant compounds were more effective to roof rat than multi-dose. Also, brodifacoum was most one followed by difenacoum and coumatetralyl while chlorophacinone was the lowest toxic.
In free-choice test, the three tested anticoagulants coumatetralyl, difenacoum and brodifacoum achieved 100% mortality against Norway rat while Chlorophacinone only failed to cause complete mortality as it gave 90%. On the other hand, wide variation was recorded in the acceptability of rats to the different compounds. The highest rate of acceptance was 45.3% for coumatetralyl followed by chlorophacinone 43.9% and difenacoum 34.4% while the lowest value was 22.3% in case of brodifacoum. The differentiation of the acceptability levels between the different compounds may be due to the bait base materials as it was whole-wheat grains for coumatetralyl and crushed maize for both chlorophacinone and difenacoum while it was pellets in case of brodifacoum. Regarding the roof rat, both single dose anticoagulant compounds, difenacoum and brodifacoum in addition to coumatetralyl multi-dose achieved complete mortality while only 80% mortality induced by chlorophacinone multi-dose compound. On the other side, the tested anticoagulant arranged according to their acceptance in a descending order as follows: coumatetralyl > chlorophacinone > difenacoum > brodifacoum.
2-1-2- Efficacy of other compounds:-

	The toxic effect of 4 tested compounds i.e. alphachloralose 2%, L. histidine 0.005% and Oshar crude plant extracted 10 mg/kg by ethanol and chloroform was studied against Norway rat and roof rat using non and free choice feeding test.
	In non-choice test, all the investigated compounds achieved complete mortality against Norway rat except L. histidine which gave 20% only. Regarding the response of roof rat to the same compounds. alphachloralose achieved complete mortality with average 4.5 days time to death. Both extractions of Oshar plant gave 90% mortality. Also, the time to death was similar (6.2 and 6.4 days) for two extracts, respectively. L. histidine has no effect on the roof rat as it failed to give any mortality.
	In free-choice test, the efficacy of the four studied compounds was tested against both rodent species. Regarding the Norway rat, Oshar plant induced 90% mortality when extracted by ethanol or chloroform respectively followed by 60% morality for alphachloralose after consumed 294.8 mg/kg a.i., while L. histidine failed to achieve any mortality percentage. Concerning the mean of time required to death, it was 4.0 days only for alphachloralose, 6.5 and 6.8 days in case of both Oshar extraction, respectively. The tested compounds arranged according to their acceptance in a descending order as follows: L. histidine > ethanolic Oshar extract > Oshar extraction by chloroform > alphachloralose. the same trend was observed with roof rat where Oshar plant extract was the most effective one caused 80% mortality for Oshar when extracted by ethanol or chloroform, respectively while alphachloralose induced only 40% mortality. No effect was observed on the animals by L. histidine treatment. Concerning the acceptance, the highest value was 66.2% for L. histidine followed by 41.3% for Oshar extracted by chloroform and 37.9% for the same plant when extracted by ethanol while the lowest value of the acceptance was 28.7% in case of alphachloralose. From the previous results, it concluded that Oshar plant extract proved to be the most effective one against rodent species, Norway rat and roof rat followed by alphachloralose.

2-1-3- Pathological changes:-

	The clinical symptoms and pathological changes of the different investigated compounds i.e. chlorophacinone anticoagulant, alphachloralose, L. histidine and Oshar against both rodent species, Norway and roof rat were compiled. 	All tested compounds reduced the body weight of rats with different levels. alphachloralose treatment caused the highest value of reducing the body weight while the lowest level of decrease in case of chlorophacinone comparatively with untreated animals. Regarding the internal organs examination, severe cloudy and congestion were shown in liver and heart for all tested compounds except in case of L. histidine as it was less degree. Also, the weight of both organs increased. A noticeable congestion was observed in kidney with obvious increasing of its weight for all tested compounds comparing with control concerning spleen, it exhibited a darkness of color with different degress as it was very dark in case of chlorophacinone and Oshar treatments while it was dark only for alphachloralose and L. histidine in comparison with untreated animals. For lung, obvious congestion and bleeding was observed with increasing of it weight in all cases.

2-1-4- Potentiation Effect:-

	The potentiation effect of the four tested compounds to chlorophacinone anticoagulant evaluated to increase its toxicity against both Norway and roof rat. When chlorophacinone bait 0.005% was used alone, only 80% of Norway rats were killed with average time to death 12.9 days. But when it was mixed with one of the investigated compounds, complete mortality was achieved. Also, the time required to death reduced to reach the minimum rate (6.7 days) for alphachloralose, 7.2, 7.4 and 8.8 days in case of Oshar plant when extracted by ethanol, chloroform and L. histidine, respectively in comparison with 12.9 days in case of chlorophacinone alone. In all cases the combination of chlorophacinone bait with one of these compounds enhanced the bait acceptance except when combined with alphachloralose as the acceptance of chlorophacinone alone.
The same pattern observed with roof rat as chlorophacinone bait used only 70% of animals were killed in 17.3 days. On the other hand, when alphachloralose, L. histidine and Oshar plant extract by ethanol and chloroform mixed with chlorophacinone, the toxic effect enhanced to cause 100% mortality. 

2-2- Field studies:-
	The efficiency of the all tested compounds in the present study tested against rodents to examine their performance under field conditions.
	Brodifacoum proved to be the most effective compound as it achieved the highest value of rodent population reduction (92.6%) while chlorophacinone was the lowest effective one where it caused (79.0%) population reduction only. Also, the single-dose anticoagulant exhibited a higher effect than multi-dose. 

The rodenticidal effect of certain compounds was tested under field conditions. Oshar plant ethanolic extract was the most effective one followed by Oshar plant extract by chloroform as the first achieved 84.6% rodent population reduction and the second gave 83.3%. The field performance of both alphachloralose and L. histidine was weak as they failed to achieve good results where as they gave 26.1 and 2.3% only population reduction of rodents for both compounds, respectively. 

The potentiation effect of the same compounds when combined with chlorophacinone tested under the field conditions. Results showed that the mixture of chlorophacinone anticoagulant + L. histidine was the most effective one as it caused (96%) population reduction followed by the combination of chlorophacinone with Oshar plant ethanolic extract (93.2%) and Oshar extracted by chloroform (92.4%) and the mixture of chlorophacinone + alphachloralose (91.9 %) in comparison with (79.0%) in case of chlorophacinone when applied alone. 


