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دراسة تجريبية لتأثير مادة البنزانثراسين  Benz(a)anthraceneالمسرطنة من خالل بعض المعاير الكيموحيوية والنسجية
موفق مطمك زيدان
جامعة تكػ ػريت /

في ذكور االرانب المحمية
كميػ ػػة الع ػ ػػموـ

الخالصــــة

الكممات المفتاحية :

شممت الدراسة اختبار دور مركب الكارنتيف  L-Carnitineفي اختزاؿ التأثيرات الجانبية التي أحدثتيا

البنزانثراسيف  ،الكارنتيف ،

المادة المسرطنة  Benz(a)anthraceneوذلؾ مف خالؿ حقف ذكور األرانب تحت الجمد بالمادة المسرطنة

لممراسمة :

عميقو طبيعية ولـ يتـ معاممتيا بأي مادة  ،المجموعة الثانية  G1غذيت ىذه الحيوانات عمى نفس العميقو وتـ

الجذور الحرة .
موفؽ مطمؾ زيداف
البريد االلكتروني:

وتـ تقسيـ الحيوانات إلى أربعة مجاميع كؿ مجموعة  5حيوانات  ،المجموعة األولى السيطرة  Cغذيت عمى

تجريعيا بمقدار  200ممغـ /كغـ مف الكارنتيف مع الماء المقطر يوميا ،إما المجموعة الثالثة  G2فشممت

 moofman@yahoo.comالمجموعة التي حقنت بمقدار  5ممغـ /كغـ مف المادة المسرطنة فقط أما المجموعة الرابعة  G3فقد شممت
حيوانات حقنت بمقدار  5ممغـ /كغـ مف المادة المسرطنة وتـ معاممتيا بمركب الكارنتيف بمقدار  200ممغـ /
كغـ يوميا  .وقد أظيرت النتائج تأثي ار واضحا لمركب الكارنتيف في اختزاؿ التأثير الجانبي لمادة )Benz (a

 anthraceneحيث سجمت نتائج تقدير تركيز المالوف ثنائي االلدىايد( )MDAفي المجاميع االربعة عمى
التوالي السيطرة ((1.016±0.212): ) C

: G3 (2.754±0.493 ) : G2 (1.296±0.251) : G1

) (1.444±0.324ومف خالؿ ىذه النتائج نالحظ االرتفاع المعنوي في المجموعة المعاممة بالمادة المسرطنة
مقارنة بالسيطرة وعند المعاممة بالكارنتيف لوحظ االنخفاض المعنوي في تركيز ( ، )MDAأما بالنسبة لتركيز

جذر البيروكسي نتريت فقد أظيرت النتائج في المجاميع االربعة عمى التوالي السيطرة (: ) C

))49.840±1.117 ( : G3 (62.080±7.817) : G2 (43.140±7.478) : G1 (42.440±8.353

ومف خالؿ ىذه النتائج ايضآ نالحظ االرتفاع المعنوي في المجموعة المعاممة بالمادة المسرطنة مقارنة بالسيطرة

وعند المعاممة بالكارنتيف لوحظ االنخفاض المعن ػػوي في تركيز جذر البيروكسي نتريت  ،اما بالنسبػ ػة لمج ػ ػ ػانب

اليرمونػ ػ ػ ػ ػ ػ ػي فقد سجمت النتائج في المجاميع االربعة عمى التوالػ ػ ػ ػ ػ ػي  ،السيطرة ): G1 ,(4.32±1.306): (C

)( 3.50±0.393) : G3 (2.440±0.433) : G2 (4.66±0.646

نالحظ االنخفاض المعنوي في تركيز

ىرموف الشحموف الخصوي في المجموعة المعاممة بالمادة المسرطنة مقارنة بالسيطرة وعند المعاممة بالكارنتيف

لوحظ االرتفاع الواضح في تركيز اليرموف .كما بينت المقاطع النسجية لمخصية تاثي ار واضحا لالجياد عند

المعاممة بمادة  Benz (a) anthraceneمقارنة بالتحسف الواضح عند المعاممة بالكارنتيف  ،مما يثبت إف

لمكارنتيف دو ار وقائيا في اختزاؿ التأثيرات الجانبية لممادة المسرطنة.

Experimental Study For The Effect of Benz (a) anthracene in Some Biochemical Variants and
Tissue in Male Domestic Rabbits
Mowafaq M. Zaidan
Science College/ Tikrit University

ABSTRACT
The study included the test of protective role of L-carnitine in reduce the side
effects which happened by using Benz(a(anthracene as carcinogenic material by
injected male rabbits , and dividing the animals into 4 groups which included :
( C ) control group fed with normal diet only , group( G1 ) treated with 200 mg / kg
of L-carnitine daily , group ( G2 ) injected with (5 mg / kg ) of carcinogenic
material only , group( G3 ) injected with (5mg /kg) with Benz(a)anthracene and
treated with 200 mg / kg of L-carnitine daily. The results showed the effective
role of L-carnitine in decreasing the side effects of Benz(a)anthracene the results
)recorded malondialdehyde concentration (MDA) in 4th group C : (1.016±0.212
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G1: (1.296±0.251), G2: (2.754±0.493 ) G3: (1.444±0.324) respectively , the
results showed increase significant in (MDA) compared with the control and
decrease in levels (MDA) with group treatment carnitine and the results Peroxy
nitrite (ONOO) recorded in 4th group C : (43.140±7.478) G1: (42.440±8.353) G2:
(62.080±7.817) G3: (49.840±1.117) respectively the results showed increase
)significant in (MDA) compared with the control and decrease in levels (MDA
with group treatment carnitine , in addition to the testosterone hormone The results
showed in 4th group C: (4.32±1.306) G1 : (4.66±0.646) G2 : (2.440±0.433) G3:
)( 3.50±0.393) respectively the results showed decrease significant in (MDA
compared with the control and increase in levels (MDA) with group treatment
carnitine , The histological sections revealed clearly side effects caused by use
Benz(a)anthracene campared with control and which treated L-carnitine This
indicate of L-carnitine have aprotective role to decrease the side effects.

المقدمــــة:

يتعرض جسـ االنساف لكثير مف المواد الضارة والسموـ التي قد تتراكـ في انسجتو واغمب ىذه المواد تأتي لمجسـ عبر

الغذاء الذي يتناولو او مف البيئية المحيطة بو وينتج عف ذلؾ العديد مف االمراض مثؿ تصمب الشراييف وارتفاع ضغط الدـ
والجمطات الدماغية والرئوية ومرض السرطاف وامراض المناعة واف العديد مف ىذه العوامؿ تسبب زيادة في انتاج اصناؼ
االوكسجيف الفعالة  (ROS) Reactive Oxygen speciesوبنفس الوقت تسبب استنزاؼ االنظمة الدفاعية المضادة لألكسدة
كذلؾ دورىا في حدوث حاالت العقـ وفقداف الخصوبة . (2001,Sharma ; 1996,Sikka) infertility

يعد مركب  benz(a)anthraceneالبنزانثراسيف مف المركبات المسرطنة الحاوية عمى حمقتيف او اكثر مف حمقات البنزيف

ويعود الى مجموعة الييدروكاربونات االروماتية متعددة الحمقات

(PAHs) polycylic aromatic hydrocarbons

) )1991,Faustواىـ مصادره البيئية ىي الماء والغذاء واليواء وعمميات االحتراؽ واالحتراؽ غير الكامؿ لموقود والفحـ الحجري
والنفط (  Wangو  ) 2015,Xueكذلؾ عمميات الطيي وخاصة الطيي المتكرر لمزيوت وشواء االغذية مثؿ المحوـ عند تساقط
الدىوف عمى مصادر الح اررة مؤديا الى تكويف

 PAHsفي تفاعالت متالحقة تتطاير مع االدخنة وتتساقط عمى المحوـ

(  Supinskaواخروف  ، )4002اضافة الى مصادره االخرى مثؿ دخاف السكائر وعوادـ السيارات والنفط ( Rameshواخروف
 . ) 4005وبسبب قدرة الييدروكاربونات في احداث السرطاف اتجيت الدراسات قديما نحو تقدير تركيزىا في اليواء والماء المموث
بالدخاف الناتج عف احتراؽ الفحـ في لندف حيث تـ تحديد اثناعشر نوعا مف الييدروكاربونات وكاف مف ضمنيا خمسة انواع
مسرطنة مف ضمنيا  Srzic ( benz(a)anthraceneو  )1980, Klasincوعند التعرض ليذه المادة بشكؿ مستمر يؤدي الى
طفرات وراثية وبالتالي حدوث السرطاف (  Vonواخروف . ) 0111

يعد الكارنتيف مف مضادات االكسدة الميمة لمجسـ ( Arockiaو ) 4000 , Panneerselvamويعد مف المكمالت الغذائية
ويصنع داخؿ الجسـ مف االحماض االمينية المثيونيف والاليسيف ،ويتـ ذلؾ في الكبد والكمى ويخزف الكارنتيف في العضالت الييكمية
والقمب والدماغ والنطؼ واالمعاء الدقيقة  ،يعمؿ عمى حماية االغشية الخموية والحامض النووي  DNAمف ضرر الجذور الحرة

كذلؾ دوره في انتاج الطاقة في المايتوكوندريا مف خالؿ دوره في اكسدة االحماض الدىنية ( Panneerselvamو ، Kumaran
) 4002
وتهدف الدراسة الى :

 -1معرفة تأثير االجهاد التاكسدي الناتج عن المركبات الهايدروكاربونية ودورها بمرور الزمن بإحداث السرطان .

 -2معرفة تأثير المركبات الهايدروكاربونية عمى الخصوبة من خالل قياس هرمون الشحمون الخصوي والمقاطع النسجية
لمخصية .
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 -3معرفة دور مركب  L-carnitineفي التخفيف من االجهاد التأكسدي الناتج عن مركب  benz(a)anthraceneكونه
احد المركبات الهايدروكاربونية المسرطنة .
المواد وطرائق العمل :

حيوانات التجربة Experimental Animals :

اجريت الدراسة الحالية عمى ( ) 20ذكر بالغ مف األرانب المحمية التي تـ شراءىا مف األسواؽ المحمية  ،ناضجة جنسياً

تراوحت اوزانيا مف (1500–1300غـ ) وأعمارىا مف ( ) 1- 7أشػير .وضعت ىذه الحيوانػات في أقفاص أعػدت لغرض

الدراسة وقد روعي جانب العناية بنظافة االقفاص وتعقيميا بيف حيف واخر مع تبديؿ نشارة الخشب كؿ اسبوع  .وغذيت االرانب
بالعميقة ( %35حنطة  %34ذرة صفراء  %20،فوؿ الصويا  %10 ،بروتيف حيواني  %1 ،حميب مجفؼ يضاؼ الييا  50غراما
مواد حافظة وفيتامينات وتحت ظروؼ مسػيطر عمييا مف تيويػػة ودرجة حػ اررة ( )45±4ودورة ضوئية

1994,National

) ، )NRC()Research Councilواعطيت الحيوانات الماء والعميقة بشكؿ مستمر طيمة فترة التجربة لمدة شير  ،تـ تحضير
المادة المسرطنة  Benzمف خالؿ اذابة  000ممغـ مف المادة في  4مؿ مف التوليف  Tolueneوبذلؾ تـ الحصوؿ عمى  5ممغـ /
 0.0مؿ و تـ حقف الحيوانات تحت الجمد بالمادة بعد تحديد اوزاف الحيوانات (االسدي . )0111 ،اما بالنسبة لمكارنتيف المستعمؿ
في ىذه الدراسة تـ الحصوؿ عميو مف الصيدليات امريكي الصنع والمصنع بشكؿ اقراص  Tabletsبتركيز ( )0000ممغـ لمقرص

الواحد وبعد اذابتيا بالماء المقطر اعطيت الجرعة فمويا  , Orallyبوساطة محقنة خاصة معدة ليذا الغرض لضماف حصوؿ
الحيواف عمى الجرعة الكاممة  .وحضرت التراكيز المطموبة لممادتيف وفقا لقانوف التخفيؼ  = C ( ، C1×V2 =C2×V2التركيز
 =Vالحجـ )
تصميم التجربة :

Experimental design

قسمت الحيوانات الى اربعة مجاميع كؿ مجموعة  5حيوانات وبأوزاف متقاربة  0500 -0000غراـ وىي:

مجموعة االولى C

 :اعطيت ىذه المجموعة العميقة وماء الشرب االعتيادي طيمة فترة التجربة كسيطرة

المجموعة الثانية  : G1تـ تجريعيا محموؿ الكارنتيف فمويا  400ممغـ/كغـ يوميا الى نياية التجربة
المجموعة الثالثة  : G2حقنت بمادة  Benzتحت الغشاء البريتوني  5ممغـ /كغـ

المجموعة الرابعة  : G3حقنت بمادة  Benzتحت الغشاء البريتوني  5ممغـ /كغـ وجرعت بمحموؿ الكارنتيف فمويا 400

ممغـ/كغـ يوميا الى نياية التجربة
جمع عينات الدم

Collection of Blood

بعد انتياء فترة التجريع جوعت الحيوانات لمدة  12ساعة بعدىا تـ سحب  5مؿ مف الدـ بطريقة طعنة القمب Heart

 Punctureبأستخداـ محاقف نبيذة معقمة ووضعت عينات الدـ في انابيب بالستيكية جافة ومحكمة سعة  10مؿ خالية مف اية
مادة مانعة لمتخثر ،تركت  40دقيقة وبدرجة ح اررة الغرفة لحصوؿ تخثر لمدـ  .ثـ نبذت االنابيب مركزياً بسرعة  3000دورة /

دقيقة لمدة  00دقيقة لفصؿ المصؿ  Serumوحفظ في بدرجة ( 20 -ـ )°بعد تقسيمو الى انابيب صغيرة لحيف اجراء
االختبارات المطموبة (. (1999,Tietz
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الفحوصات الكيموحيوية والمقاطع النسجية :

بعد انتياء فترة التجربة تـ قتؿ الحيوانات لممجاميع االربعة والبالغ عددىا  40حيواف الجراء الفحوصات حيث تـ تقدير
) (MDAفي مصؿ الدـ عف طريقة تفاعؿ حامض

تركيز المالوف ثنائي االلدييايد Malondialdehyde

الثايوباربيتيورؾ ) ) Thiobarbituric acid ) (TBAالمحورة

المتبعة مف قبؿ

) Guidetو ) 1989، Shahلتقدير

( )MDAالذي يمثؿ احد النواتج النيائية لعممية بيروكسيدة الدىف .كذالؾ تقدير تركيز جذر بيروكسي نتريت Peroxynitrite
 radicalباستخداـ الطريقة المحورة مف قبؿ (  Vanuffelenواخروف  ، )0111 ،إذ يعمؿ جذر البيروكسي نتريت ()ONOO-
عمى نترجة ( )Nitrationالفينوؿ إلى نايتروفينوؿ الذي يمكف قراءة شدة االمتصاص لو عند طوؿ موجي  )412( nmنانوميتر.

وتـ تقدير تركيز ىرموف الشحموف الخصوي بأتباع الخطوات المبينة في مرفؽ عدة التحميؿ الجاىزة الخاص بو وحسب تعميمات
الشركة المصنعة الخاصة بتقنية  .ELISAكما حضرت المقاطع النسجية حسب الطريقة التقنية النسجية ل ػ  40ارنب لممجاميع
المعاممة والسيطرة (الحاج  )0111،لغرض اجراء الدراسة النسجية  ،بعدىا تـ فحص المقاطع النسجية المحضرة باستخداـ المجير
الضوئي المركب نوع  Olympusوباستخداـ قوى تكبير مختمفة لمعرفة التغييرات التي طرأت عمى التركيب النسجي لمخصى لكؿ
مجموعة تجريبية معاممة مقارنة بمجموعة السيطرة وصورت المقاطع النسجية بعد فحصيا باستخداـ مجير تصوير نوع Mitotic
وآلة تصوير رقمية Mercury
التحميل االحصائي :

استخدـ التصميـ العشوائي

 CRDوحممت البيانات إحصائيا باستخداـ برنامج التحميؿ االحصائي الجاىز

( )4000، SASووفؽ تحميؿ التبايف باتجاه واحد One- way analysis of varianceواختبرت المتوسطات الحسابية لممعامالت
باستخداـ اختبار دانكف متعدد الحدود . ( 1955, Duncan) Duncan multiple range
 -1النتائج والمناقشة :المالون ثنائي االلدهايد ): ) MDA

يوضح الشكؿ (  )0تقدير تركيز  MDAلممجاميع المعاممة مقارنة مع السيطرة اذ يالحظ ارتفاع معنوي في تركيز

 MDAفي مصؿ دـ الحيوانات المعاممة بالػ ػ  Benz (a) anthraceneحيث سجمت النتائج )  (2.754 ± 0.493مايكروموؿ /
لتر مقارنة مع السيطرة

(  ( 1.296 ± 0.251مايكروموؿ/لتر وتفسير ىذه الحالة يعود الى تكوف الجذور الحرة الناتجة عف

سمية  Benz (a) anthraceneوالذي يعكس مدى تحمؿ االحماض الدىنية غير المشبعة في االغشية الخموية خالؿ تفاعالت
الجذور ا لحرة لتوليد ىيدروبيروكسيدات الدىوف التي تتحمؿ الى مركبات اصغر مثؿ االلكانات وااللكينات وااللدييايدات مثؿ المالوف
ثنائي االلدىايد والذي يعد الناتج الثانوي لعممية بيروكسدة الدىف ) Celikواخروف  )4007وعند معاممة مجموعة الحيوانات
المحقونة بالمادة المسرطنة بالكارنتيف أظيرت النتائج انخفاضآ معنويآ في تركيز  )1.444 ± 0.324) MDAمايكروموؿ  /لتر
مقارنة مع مجموعة  Benzفقط (  ) 2.754±0.493مايكروموؿ  /لتر .
اتفقت نتائج دراستنا مع ماتوصؿ اليو ( )2005, El-Sayedتجريبيا عمى الجرذ في الحد مف مموثات البيئة مثؿ عنصر

الرصاص واشعة كاما مف خالؿ اعطاء اسيتات الرصاص واستخداـ الكارنتيف Carnitine, 3-hydroxy-4-N-trimethyl-

 aminobutyric acidالذي ادى الى انخفاض معنوي بمؤشرات االجياد التاكسدي  .كذلؾ يعزى السبب إلى امتالؾ الكارنتيف
تأثير وقائي ضد بيروكسدة الدىف Lipid peroxidation

مف خالؿ اختزاؿ تكويف  ، H2O2كذلؾ دوره في تحسيف حالة

مضادات األكسدة ودورىا في إزالة الجذور وفعالية المشابية لمضادات األكسدة غير األنزيمية المضادة لبيروكسدة الدىوف
) Augustyniakو  Bodea ; 4000 ، Skrzydlewskaواخروف  .)4000 ،يعمؿ الكارنتيف عمى حماية األغشية الخموية

والحامض النووي  DNAضد التمؼ المستحدث جراء اصناؼ األوكسجيف والسموـ  .كذلؾ دوره في إنتاج الطاقة جراء أكسدة
األحماض الدىنية طويمة السمسمة داخؿ المايتوكوندريا  ،لذا فإف أي خمؿ في وظيفة المايتوكوندريا يؤدي إلى إزالة غير كاممة
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لمسموـ الناتجة عف اإلجياد التأكسدي وبالتالي يؤدي إلى تمؼ وأكسدة مجموعة مف التراكيب مثؿ الدىوف والبروتينات والػ DNA
)  Panneerselvamو .)2006, Kumaran

 -2تركيز جذربيروكسي نتريت في المصل :

يوضح الشكؿ ( )4تقدير تركيز جذر بيروكسي نتريت لممجاميع المعاممة مقارنة مع السيطرة ويالحظ ارتفاع معنوي في

تركيز  ONOO-في مصؿ دـ الحيوانات المعاممة  Benzحيث سجمت النتائج
مع مجموعة السيطرة السميمة (  ) 43.140 ±7.478مايكرو موؿ/لتر

(  ) 62.080±8.602مايكرو موؿ/لتر مقارنة

ويعود سبب ارتفاع جذر  ONOO-الى زيادة الجذور

الحرة وخاصة السوبر أوكسايد السالب  O2-وىذا االخير بدوره يبقى ح ار ونشطا داخؿ الجسـ يبحث عف إلكتروف مفرد كي يرتبط

معو لذا فإنو يتفاعؿ مع أوكسيد النتريؾ ( )NO°لينتج بالتالي  Takimoto) ONOO-واخروف ( 4007،وتتفؽ النتائج مع

( Gokkusuواخروف  ( 4000 ،مف خالؿ دراستو حوؿ التدخيف ومف خالؿ احتواء دخاف السكائر العديد مف المواد الكيمياوية
والتي يطمؽ عمييا  )PAH( Polyunclear Aromatic Hydrocarboneتعمؿ عمى اكسدة الكتروف واحد في الجزيئات الحيوية
ومف ثـ توليد جذور حرة

وسطية ذات فعالي ػ ػ ػػة عالية تعمؿ بوصفيا محفزات لبدء حدوث اوراـ سرطانية مف خالؿ ارتباطيا مع

الحوامض النووية مؤدية الى حدوث الطفرات (  Cavalieriو  )0115، Roganك ػػما بينت دراسة حوؿ اعطاء مستخمصات
الثوـ لمجرذاف ادى ال ػػى الحد مف مادة ) 7,12-dimethyl benz (a) anthracene (DMBAوالتي تسبب السرطاف كذلؾ قمؿ

مف بيروكسدة الدىوف وعزز مف مستوى الكموتاثايوف والكموتاثويوف بيروكسيديز والكموتاثايوف ترانس امينيز ( Balasenthil
واخروف  . )4000 ،وعند المعاممة بالكارنتيف لمحيوانات المجيدة باستخداـ  ،Benz (a) anthraceneأظيرت النتائج انخفاض
معنوي في تركيز  ONOO-في مصؿ دـ الحيوانات حيث كانت النتائج (  (49.480 ± 0.846مايكرو موؿ/لتر مقارنة مع
المجموعة المعاممة بالػ ػ ػ  Benz (a) anthraceneلوحده اذ سجمت (  (62.080 ±8.602مايكروموؿ/لتر ويعزى السبب في ىذا
االنخفاض إلى دور الكارنتيف باإلزالة غير المباشرة لػ  ONOO-مف خالؿ تحفيزه األنزيمات المضادة لألكسدة ورفع تركيزىا داخؿ
الجسـ وخاصة أنزيمي الكتاليز و  SODإذ يعمؿ أنزيـ  SODبالتنافس مع أوكسيد النتريؾ ( )NO°عمى االرتباط بجذر السوبر
أوكسيد السالب  O2-وينتػػج عف ىذا التفاعػ ػػؿ  H2O2الذي يتـ إزالت ػػو بوساطة أنزيـ الكتاليز ( Szaboواخروف . ) 4007 ،
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 -3هرمون الشحمون الخصوي:

يوضح الشكؿ ( )0تقدير تركيز ىرموف الشحموف الخصوي لممجاميع المعاممة مقارنة مع السيطرة ويالحظ انخفاض

معنوي في تركيز اليرموف في مصؿ دـ الحيوانات المعرضة لإلجياد بوساطة  Benz (a) anthraceneحيث كانت النتائج
( (2.440 ± 0.433بيكوغراـ  /مؿ مقارنة مع مجموعة السيطرة ( )4.320±1.306بيكوغراـ  /مؿ  .ويرجح السبب إلى انخفاض
مضادات األكسدة وخاصة

األنزيمية داخمية المنشأ مثؿ  SODو  GPxالتي تعمؿ عمى حماية الخاليا ضد اإلجياد التأكسدي

( Wohaiebواخروف  ) 0112 ،كذلؾ يعزى السبب في انخفاض اليرموف الى دور المركبات اليايدروكاربونية الناتجة عف
 Benz (a) anthraceneكذلؾ الجذور الحرة والتي بدورىا تكوف غير مستقرة تتفاعؿ بشكؿ واسع مع الخاليا الحساسة جدا مثؿ

االحماض النووية والبروتينات والدىوف وىرمونات الجنس ( Ceccatelliواخروف  ) 4007 ،وبالتالي تاثير الجذور الحرة عمى

خاليا سرتولي ممايؤدي الى اضطراب في وظيفة الخصية ( Nambuو  . ) 0115 ، Kumamotoوعند معاممة الحيوانات
بالكارنتيف بينت النتائج ارتفاعآ معنويآ في تركيز ىرموف الشحموف الخصوي في مصؿ دـ الحيوانات المعاممة بالكارنتيف مع Benz
(شكؿ  ) 0حيث سجمت النتائج ( (3.500 ± 0.393بيكوغراـ  /مؿ مقارنة مع المجموعة المعاممة بال ػ 2.440 ± ( Benz

 ) 0.433بيكوغراـ  /مؿ ،وقد يعود السبب إلى دور الكارنتيف في إزالة الجذور الحرة التي تؤثر بشكؿ مباشر عمى الخصية الناتجة
عف الػ ػ ػ  Benzودوره في إزالة جذر السوبر أوكسايد السالب كذلؾ دوره في تثبيط بيروكسدة الدىوف وتحسيف وظيفة المايتوكوندريا
التي تعمؿ عمى إزالة السموـ الناتجة عف الجذور الحرة ،ٳذ يمتمؾ الكارنتيف خاصية عالية في السيطرة عمى تكويف الجذور الحرة
مف خالؿ دوره في حماية المكونات الفعالة لمنبيب المنوي والنسيج البيني لمخصية كمضاد اكسدة قوي (  Agarwalو ، Said

 ) 4002كذلؾ يرجع دور الكارنتيف في زيادة تركيز الشحموف الخصوي مف خالؿ التأثير المباشر في حماية محور تحت المياد-
النخامية الميمة الطالؽ ىرموف  GnRHالذي يحفز افراز ىرمونات  ، FSH ,LHكذلؾ تاثيره المباشر في حماية الخصى

وخاليا ليدؾ النتاج وافراز اليرموف ) Kraemerواخروف . )4005 ،
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 -2الفحص النسجي :

يوضح الفحص النسجي لمقاطع مستعرضة مف نسيج الخصية لممجموعة المعاممة بالكارنتيف

كؿ مف النبيبات المنوية seminiferous tubules

(صورة  )0، 4انتظاـ

وارومات النطؼ  Spermatogoniaوالخاليا المولدة لمنطؼ

 Spermatocytesكما يالحظ االشكاؿ واالعداد الطبيعية لخاليا اليدؾ  ، Leydig cellsباالضافة الى وجود Spermatide

بأعداد كبيرة عند المقارنة مع مجموعة السيطرة ( صورة  ) 0اما المجموعة المحقونة بالمادة المسرطنة البنزانثراسيف كما في (صورة

 ) 2لوحظ التاثير الواضح لممادة المسرطنة في المقاطع المستعرضة لمخصية مف خالؿ عدـ وجود مراحؿ عممية تكويف النطؼ
Spermatogenesis

وأغمب النبيبات المنوية التحتوي عمى أرومات النطؼ  spermatogoniaوالخاليا المولدة لمنطؼ

 Spermatocytesكذلؾ تحطـ خاليا ليدؾ وتنكس  Degenerationقسـ كبير منيا  ،كما لوحظ وجود مواد متحممة ومتنخرة
Necrotic materials

ويعود السبب في ىذه التغيرات إلى االضطرابات الناتجة عف سمية البنزانثراسيف ،والتي ترتبط مع تولد

أصناؼ األوكسجيف الفعالة ( ) ROSوالتي تؤدي إلى زيادة بيروكسدة الدىف  ،كذلؾ دور الجذور الحرة بمياجمة الػ  DNAوالتي
تؤدي إلى التسريع مف عمميات الموت المبرمج  apoptosisلمخاليا ) Agarwalواخروف )4000 ،

،وبالتالي تاثير الجذور

الحرة عمى الخاليا البينية لمخصية موديا الى منع اوتقميؿ مف إفراز ىرموف الشحموف الخصوي  ،وىذا التأثير يكوف مف خالؿ
تحطيـ خاليا ليدؾ في الخصية ) Nishimuraواخروف ) 4000 ،

وقد اشارت العديد مف الدراسات الى دور السموـ في ذلؾ

ومنيا استحداث السمية لمخصية عف طريؽ التعرض لمكادميوـ ادى إلى انخفاض ىرموف الشحموف الخصوي

) Yangواخروف

 . )4000 ،اما عند المعاممة بالكارنتيف مع المادة المسرطنة (صورة  )5لوحظ التحسف في مقاطع الخصية في ىذه المجموعة
مف خالؿ وضوح أرومات النطؼ كذلؾ لوحظ وجود الخاليا المولدة لمنطؼ  ،كما اف أشكاؿ النبيبات المنوية تحسنت مع وجود
لخاليا اليدؾ  ،ويعود سبب التحسف إلى دور الكارنتيف المضاد لألكسدة

) Neumnو  ، )4004 ، Hcsteوىذا يتفؽ مع

العديد مف الدراسات التي تاكد بأف الكارنتيف ضروري في توفير آليات الحماية لمختمؼ الخاليا مف التأثيرات الضارة ومنيا انسجة
الخصية كذلؾ دوره بتجييز الطاقة الالزمة لمخاليا لمقياـ بوظائفيا عف طريؽ المايتوكوندريا

) Abdelrazikو ، Agarwal

 ، )2009ودوره في تنظيـ وظيفة خاليا سارتولي واختزاؿ الموت المبرمج لمخاليا المولدة لمنطؼ  Spermatogenic cellsودوره
في حماية النطؼ ضد اإلجياد التأكسدي اذ تعد خاليا سرتولي مف األىداؼ المحتممة النتشار الفعؿ األيضي لمكارنتيف والذي يعد
ميما في تغذية الخاليا المولدة لمنطؼ ودوره في ثبات األغشية الخموية عف طريؽ خفض مستويات  Shang). ROSواخروف ،

 ) 4007كذلؾ يعد الكارنتيف مف المواد الميمة المضادة لالكسدة مف خالؿ دورىا في حماية الخاليا مف خالؿ كسح الجذور الحرة
) Abdelrazikو . )2009 ، Agarwal
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سميفات النطف )1- Spermatogonia (SPG

الخاليا المولدة لمنطف )2- Spermatocytes (SPC
النبيبات المنوية )3- Seminiferous tubule (SNT
طالئع النطف )4- Spermatids (SP
خاليا ال يدك )5- leydig cell (LC

مواد متنخرة )6- Necrotic material (NM
تنكس خاليا اليدك )7- Degeneration leydig cell (DLC

نستنتج من الدراسة :

 -0اف مادة  Benz (a) anthraceneقد احدثت إجيادا تأكسديا وذلؾ مف خالؿ نتائج تركيز  MDAو ONOO
 Benz (a) anthracene -4قد احدثت انخفاض معنوي في تركيز ىرموف الشحموف الخصوي كذلؾ تمؼ لنسيج الخصية
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 ودورهBenz (a) anthracene  دور الكارنتيف االيجابي في المؤشرات اعاله ودوره في تخفيؼ االجياد الناتج عف-0
. كمضاد اكسدة قوي
: المصادر

–  قسـ العموـ الحياتية،  الطبعة االولى، )  التحضيرات المجيرية الضوئية (التقانات االحيائية. ) 0111(  حميد احمد، الحاج
. 404 -440 ،021 -021 ،020-040  ص،  االردف،  عماف،  مركز الكتب االردني، الجامعة االردنية

."  " التاثيرات الوراثية لممسرطف بنزانثراسيف في الفئراف واختبار تاثير بعض الفيتامينات.) 0111(  اسعد عبد الواحد بدر، االسدي
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