اندرين )(Endrin

 1-19-1ويژگی های شیمیايی و فیزيکی اندرين
Name:

3,4,5,6,9,9,-Hexachloro-1a,2,2a,3,6,6a,7,7a-

CAS

Chemical

octahydro-2,7:3,6-dimethanonaphth[2,3-b]oxirene.
269,

Endrex,

Compound

list):

Names

(partial

Trade

and

Synonyms

Hexadrin, Isodrin Epoxide, Mendrin, Nendrin.
CAS No.: 72-20-8
فرمول مولكولي:

وزن مولكولي083/22 :

C12H8Cl60

خصوصييیاظ هيياهرا:

خ ييوت كييس صييورظ اري يي ال اا

اليي

ييه
ييوارص صي
ييو و صر مي
ييدون كي
يي ید و كي
سي
امرن

يي
ييس رني
ي كي

امييد

ييو
ي

اا

كا كوا شیمیايي ض یف و وص صارص.

ويژگی ا:
وش 242ْc :

نقطة ذوب  ،233 ْc :نقطة

KH: 5.0 x 10-7 atm·m3/molecular; log KOW: 3.209-5.339
اك ی

انحالل صر آب223-263 g/l :

فشيييييييييار ك يييييييييار:

 713-7 mmHgصر 22ْc

 1-19-2مقدمس
انييدرين

شيير

اشييي كييرای آفيياظ گیيياهی اسيي

محصييو ظ زرااييي منيي
همچهييین كييس اهييوان يييك

ه ييس و
ونييد

صيييحرامي مصيييرو ميييي شيييوص.

وكيياظ اسيي
ايي

اييس امييديا كييراا
اص

مييي شييوص و

كييراا اه ييرل مييوش و مييوش

انيييدرين صر ك يييیارا از اشيييورها
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ممهييوش شييد

از م يية اييين اشييورها مييي يييوان كييس ك ژيييك،

اسيي

يييطین اشييي الي ،فی ی يييین،

يييرا ،اايييواصور ،فهالنيييد ،ف

سييهپا ور ،ياي هييد و يوگييو اشييار

نمييوص .صر ضييمن مصييرو آن

ييی ي،
يياصا ،شي
ييین ،ااني
يير آرژان ي
ييورهايی نظیي
ييیارا از اشي
صر ك ي
ا م یيييا ،ارو يييا ،ههدوسييي ان ،ژا ييين ،نیوزي هيييد،
ايا ظ م حد

ً محدوص شد
و ونزومال شديدا

اا ييي ان،

اس .

 1-19-0سم شهاسی يرکیب اندرين
انييدرين كييرای ان ييان سييمی اسيي

و صز کشييهد

كصييورظ ي میهييی

يقري ييا  6گيير

اسيي

کييس م يياصل  133 mg/kgوزن كييدن اسيي .

االمييم م ييمومی

شييام

ی هييای

سييرگی س ،ضيي ف

شييکم و ي ييوش اسيي  .سييمی

شييديدير مه يير كييس يشييه

صييرش کييس كييرای دهييد ص یقييس
كی وشييی و يييا ا مييا
سييرا

ش

هييای شيي س

ييول مييی کشييد و مه يير كييس شيي س

مييی گييرصص .اييين ميياص

يوسييا گیاهييان كييس

م يياكولیز مييي شييوص و مانهييد سيياير يرای يياظ مشيياكس

(كييس مقييدار زييياصا صر كافيي
صلیيي

اهييا ،نييارا

فرارييي

شيييوا خيييا

دركييي ي مييب نمييي ياكييد .كييس

مييي يوانييد وارص ايم يي ر شييوص و نیييز از

رييي

كاايييآ آليييوصگي آك ييياا سيييطحي شيييوص .كراسييياا

ييدرين و
ييدرين ،صا الي
ييد الي
ييارگران يولیي
يير روا اي
ييس اا كي
مطال ي
يدرين
اني

يرص
يي كي
ي

ياا ف يوق
ياا هي
يرفا صريمي
يس صي ً
يد اي
شي

يصييياصفي انيييدرين صر خيييون ايييارگران صييييد
يير روا
ييي كي
كررسي

يياي
ييا ن ي
ييا كي
ييس هي
ياف ي

ميييي شيييوص .ايييين
ييك
ييارگر صر يي
 71اي

ييد
ييا ظ م حي
ييدرين صر ايي
ييد اني
ييس يولیي
اارخاني
ا الايياظ مركييو

كييس

ی يي

از اييار ،ن يياي

يوارص
ياص مي
ي

يي
مطاكقي

يي .
صاشي

آزمايشيياظ ا ييدا،

شييیمي خييون ،مورفولييوژا خييون ،ي زيييس اصرار ،اي يياص

اسييی

و ان شييار الپييوا كیمييارا مانهييد رشييد كييدخیم ،هييی

ي يياويي

را كيييین ايييارگران صر م يييرو انيييدرين و سييياير اارخان ييياظ
شيييیمیايي نشيييان نيييداص .كرخيييی از يرکی ييياظ اورگيييانو ک ييير
مييري ا كييا ا ييراظ سييمی
يييپاهی رظ
آزمايشي

LD50

صر سی يي م ايمهييی اسيي .

يييدرين از را
اني

 0/8 mg/kgوزن كييييدن و  LD50از را
 13/9گييزارش شييد

اسيي .

سييس ن يي

نيييوش  long Evansانيييدرين از را
اييين سييس ن يي

هييی

ييييوب

صر

مو ييوص

يييدار
يييس مقي
يييان كي
صهي
وسيييي ی م يييياصلmg/kg

از رظ هيياا نيير و ميياص

خيييورااي صريافييي

از

ارصنيييد .صر

يييا یرا كيير هيياهر ،رف ييار ،وزن كييدن و
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انييداز

نييوزاصن مشيياهد
و هييی

ی ييي كييوص

نشييد .وزن ا ييد ،ا یييس هييا و م ييز

االمييم

شهاسيييي صر اوصايييان ن ييي

یيير
صو

ی ييي از نظيير امييراو كافيي

اي ييياص نشيييد .خيييورصن مقيييدار

ييزاي
ييآ افي
ييا كااي
ييدرين صر رظ هي
 0 mg/kgاني
يي
ييان ن ي
صر اوصاي
كااييآ سييمی

صو

ييو
و سي

ييد
امي

ييد
يياص شي
ييدرين صر صز يي
ييد .اني
شي

ميياصرزاصا و ميير

يرایييب انييدرين صر كييدن

يير
مي

ومیيير

ميياصران نیييز نپرصيييد.

یوانيياظ كييس سييرا

م يياكولیز

و صر مقاي ييس كييا سيياير يرای يياظ مشيياكس خييوص صر كافيي
ايييم يري ميييب ميييي ياكيييد.
ن ی ييس گیييرا اييرص

سيير ان

يير
ومیي

سيييازمان كيييین الم
اسيي

شييد
دركييي

يييی يحقیقييياظ

اييس شييواهد نااييافي م هييي كيير

سيير انزا كييوصن انييدرين صر ان ييان و ييوص صارص و فقييا شييواهد
محييدوصا صر
ييز

انييدرين

یوانيياظ آزمايشييپاهي صيييد

مييي شييوص .كهيياكراين

مييواص سيير انزاا ان يياني

قييس كهييدا نمييي شييوص

) .(Group3انيييدرين كيييراا ماهی يييا ك يييیار سيييمي اسييي
مقيييدار LC50

و اکنييير

 1 g/lاسييي  .ماهی ييياا  Sheep headكيييس

ام ييير از

ييييس صر م ييييرو مقيييياصير،3/12 ،3/01 ،3/72 μg/L

مييييدظ  20ه

يييرار گرف هيييد .يميييا

 3/327 ،3/377و  3انيييدرين

ايييس صر  3/72 g/lاز ايييين يرایيييب صريافييي
ن يييم يمييياا از كيييین رف هيييد صر

ماهی يييايي

ارصنيييد ييييا روز

يييالي ايييس ماهی ييياا يمييياا

ً از رشييد كيياز ماندنييد و
ياف ييس كييا مقييدار  3/01 g/lاساسييا
ك ضيييي از آن يييا از كيييین رف هيييد .يوانيييايي يولیيييد منييي
ماهی يييياا كا یمانييييد
يييا یراظ
ظييي
مشيياهد

اكيي

يييو

نشيييد .ام يييرين

میپو گزارش گرصيد.

ايداری يرکیب اندرين صر محیا زي

نیمييس اميير انييدرين صر خييا
ممكيين اسيي

يييا صوازص

ضيييريب ي كیيييك كيييا
ي

يييد ا ييير نيييامط وب

) (LOAELكييراا مو ييوصاظ آكييزا مقييدار  02 ng/lكييس

مدظ  23روز كراا ن
1-19-4

ي صر كييین ماهی يياا يميياا ياف ييس كييا

 3/12 g/lمشييياهد
شييد

(از كييييین3/01 g/lا آسييييیب صيييييد.

كييس شييرايا مح ييي ك يي پي صاشيي س و

سييال كاشييد .اييين

ايييدارا همييرا

(Log Kow: 0/21-2/04ا شيييرايا

ز

كييا

كيييراا

يييیي كیوليييوژيكي انيييدرين صر كيييدن مو يييوصاظ زنيييد

را
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فييراهم مييي اهييد .فيياا ور ي
 sheep headاييس از مر

يية

هیهييي يييا ك ييوع صر م ييرو انييدرين

ييرار صاشيي هد  6433انييداز
صر يمييياا كيييا آب

ييیي كیولييوژيكي كييراا ماهی يياا

گیييرا شييد .ماهی يياا  blue gillاييس

ييياوا انيييدرين نشييياندار كيييا ايييركن 14

كوصنيييد %91 ،از انيييدرين نشييياندار را
نیمييس اميير

ييدا شييدن از كاف

يييي  48سييياا

ييا يقري ييا د ييار ه

خورصنيييد

ييس انييداز

گیييرا شييد .ماهی يياا  leiostomus xantharusنیييز كييس مييدظ  2مييا
صر م ييييرو  3/32 g/lانييييدرين
كا یمانيييد

صر كاف

ييييرار گرف هييييد و مقييييدار

يييا  78 mg/kgكيييرآورص شيييد .ك يييد از 18
یيير آلييوص

روز كقاييياا صا انييدرين صر آب

صيييد

نشييد،

مييي يييوان ن ی ييس گیييرا اييرص اييس انييدرين كييس سييرا
اييين ارگانی ييم هييا
( اك یيي

از كييدن

ييوو مييي شييوص .خصوصييیاظ شييیمیايي انييدرين

انحييالل اييم صر آب،

ايييدارا زييياص صر محييیا ،نیمييس

فرارييي ا كااييآ ان قييال آن صر م يياف
اين يرایب صر آك اا ياز

 1-19-2موا

يي

طب شمال ياف

هيياا زييياص مييي شييوص و
شد

اس .

س محیطی يرکیب اندرين صر محیا زي

مه يييب اصييي ي يمييياا كيييا انيييدرين صر
كقاييياا آن صر

ييوا اسيي  ،امييا صر

امومييا ام يير از میييزان صريافيي

ييال

اكيي

هييياا اميييومي،

م یييي

اضيير مقييدار صريافيي
ييول روزانييس صر

ييوا

اسييي  3/3332 mg/kg( ،وزن كيييدنا ايييس يوسيييا ا يييالا مشييي ر
 FAO/WHOكييراا كقاييياا آفيي
اخیييرا كررسييي هيياا
كهاكراين ا الااظ

اشيي ا ) (JMPRي یييین شييد

ييوايي كيير روا انييدرين ان ييا

ديد صر اين زمیهس صر صس را نی

اسيي .

نشييد

اسيي

.
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