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دراسة مقارنة لتأثير الكارنتين والجنسنغ والشبنت واألرجنين في مواصفات النطف لذكورالجرذان البيض
السميمة والمعرضة لإلجهاد التاكسدي المستحث بـ H2O2
حسين محمد طياوي ، 1صاحب جمعة عبد الرحمن

2

 1مديرية تربية صالح الدين  ،تكريت  ،العراق

 2قسم عموم الحياة  ،كمية العموم  ،جامعة تكريت  ،تكريت  ،العراق

الممخص

هدفت الدراسة الحاليةة الةم م ارنةة تةيرير المعاممةة بالكةارنتين والجنسةنو والنةبنت وانرجنةين فةف موصة ات النطة :العةدد الكمةف لمنطة :والنسةبة المئويةة
لمنطة :الحيةة والميتةة والطبيعيةة والمتنةوهة ف ةف ذكةور الجةرذان البةيا السةميمة والمعر ةة لإلجهةاد التاكسةدي بوسةاطة ببيروكسةيدالهيدروجين ()%5.5
فةف ماء النرب لمدة (35يوما) .استخدم ( )55جرذا من الجرذان البي بإعمار ( 14-12اسبوعا) واوزان (325-355غم) وقسةمت عنةوائيا الةم()15
مجةةاميو بواق ةةو ( )5حيوان ةةات لكةةع مجموع ةةة وك ةةا:تف مجموع ةةة السةةيطرة ،مجموع ةةة بيروكس ةةيد الهيةةدروجين ( ،)H2O2مجموع ةةة الك ةةارنتين ،مجموع ةةة
الكةةارنتين  ،H2O2مجموعةالجنسةةنو ،مجموعةةة الجنسةةنو

 ،H2O2مجموعةةة النةةبنت ،مجموعةةة النةةبنت

 ،H2O2مجموعةةة ا:رجنةةين ،مجموعةةة

ا:رجنين . H2O2
واظهرت النتائج:
 -1ان معاممةة الحيوانةةات السةةميمة بالكةةارنتين والجنسةةنو والنةةبنت وانرجنةةين ادى الةم ارت ةةاع معنةةوي ) (p ≤ 0.05فةةف العةةدد الكمةةف لمنطةة :والنسةةبة
المئويةةة لمنطةة :الحيةةة وانخ ةةاا معنةةوي فةةف النطةة :الميتةةة وعةةدم وجةةود فةةرق معنةةوي فةةف النسةةبة المئويةةة لمنطةة :الطبيعيةةة والمنةةوهة م ارنةةة بمجموعةةة
السيطرة السميمة.
 -2ادى ا:جهةةاد التاكسةةدي المسةةتحدث ببيروكسةةيد الهيةةدروجين الةةم ارت ةةاع معنةةوي فةةف النسةةبة المئويةةة لمنطةة :الميتةةة ،النسةةبة المئويةةة لمنطةة :المنةةوهة
م ارنة مو مجموعة السيطرة ،بينما ادى الم انخ اا معنوي فف العدد الكمف لمنط :والنسبة المئوية لمنط :الحية والطبيعية.
 -3فةف حةين ادت معاممةةة الجةرذان المعر ةةة لإلجهةاد التاكسةدي بالكةةارنتين الجنسةنو ،النةةبنت وا:رجنةين الةم انخ ةةاا معنةوي بالم ارنةةة مةو مجموعةةة
بيروكسةةيد الهيةةدروجين فةةف النسةةبة المئويةةة لمنطةة :الميتةةة ،النسةةبة المئويةةة لمنطةة :المنةةوهة ،فةةف حةةين ادت المعاممةةة الةةم زيةةادة معنويةةة فةةف العةةدد الكمةةف
لمنط :والنسبة المئوية لمنط :الحية

الكممات المفتاحية :الكارنتين،الجنسنو ،النبنت ،انرجنين .بيروكسيدالهيدروجين ،النط:

المقدمة

يعد الغذاء بيصنافه المختم ة المصةدر ا:سةاس لبنةاء جسةم الكةائن الحةف

يعد الكارنتين من المكمالت الغذائيةة  dietary supplementويصةن:

وأنظمت ة ة ةةه الحيوي ة ة ةةة وك ة ة ةةذل مص ة ة ةةدر الطاق ة ة ةةة المه ة ة ةةم نداء الوظ ة ة ةةائ:

احيانا كحاما امينف ،وأحيانا يصن :عمةم أنةه مركةب نةبيه بال يتةامين

ال س ةةيولوجية المختم ةةة ومنه ةةا النم ةةو والتك ةةارر .ل ةةذا ف ةةان المحافظ ةةة عم ةةم

 Vitamin like compoundين ةةتم داخ ةةع الجس ةةم م ةةن انحم ةةاا

تراكيز المغةذيات المختم ةة فةف م ارحةع النمةو والتكةارر المختم ةة لهةا ا:رةر

انمينيةةة ا:ساسةةية الميريةةونين

 Methionineوالاليسةةين Lysine

الكبية ةةر عمة ةةم هة ةةذو الوظة ةةائ :ومنهة ةةا التكة ةةارر الة ةةذي يعة ةةد ا:سة ةةاس فة ةةف

].[5,4ويوفر الكارنتين البيئة الحيويةة لمنطة :اذ يسةاهم بنةكع كبيةر فةف

المحافظة عمم النوع ,وقد ناع اسةتخدام النباتةات وانعنةاب الطبيةة منةذ

زيةةادة اعةةداد النطةة :وحركتهةةا ون ةةجها ،ويعةةد مصةةد ار مهمةةا لمطاقةةة مةةن

ال ةدم كمصةدر عالجةةف رئةيس فةةف نة اء انمةراا التةةف يعانيهةا ا نسةةان

خالع اكسدة ا:حماا الدهنية ][6

مةةن دون معرفةةة ح ي يةةة لطبيعةةة مكوناتهةةا ،معتمةةداً عمةةم أسةةموب التجربةةة

أظه ةةرت نة ةائم الد ارس ةةات نج ةةاح مس ةةتخم

نب ةةات الن ةةبنت ف ةةف ع ةةالج

والخطي فف التعر :عمم خصائصها العالجية ،وكةذل قةادت العديةد مةن

متالزمة ةةة ال ولة ةةون العصة ةةبف بعة ةةد أسة ةةبوعين مة ةةن العة ةةالج [7].واسة ةةتخدام

العوامةةع ىلةةم عةةودة ا:هتمةةام بالنباتةةات الطبيةةة كمصةةدر طبيعةةف لصةةناعة

كم ة ةةاد لخ ة ةةا مس ة ةةتوى ال ة ةةدهون والكولس ة ةةتروع[8].ولع ة ةةالج الس ة ةةكر

الةةدواء مةةن خةةالع امتالكهةةا بعةةا الم ةواد التةةف يعةةزى لهةةا التةةيرير الطبةةف

اد الفكسدة].[10
][9وم ً
ويع ةةزز الجنس ةةنو ىل ةةم ح ةةد كبي ةةر النط ةة :م ةةن حي ةةث الخص ةةوبة والحرك ةةة

هنالة ة العدي ةةد م ةةن النبات ةةات تس ةةتخدم لمعالج ةةة حال ةةة ا جه ةةاد التيكس ةةدي

بطري ةةة تعتم ةةد عمة ةةم التركي ةةز ] [11ويح ةةافظ عمة ةةم ا:جن ةةة م ةةن خة ةةالع

النةةاتم مةةن تكةةون الجةةذور الح ةرة داخةةع الجسةةم ،ف ةةد اسةةتخدم زيةةت الحبةةة

الت ميع من ا:جهاد التاكسدي] [12ولالرجنين دور مهةم فةف تحسةن وزن

الس ةةوداء لمعالجة ةةة ا:جهة ةةاد فة ةةف الجه ةةاز التناسة ةةمف لم ئ ة ةران البة ةةيا ][3

الخصة ة ةةم وتحسة ة ةةن حة ة ةةا:ت الع ة ة ةةم ،وزية ة ةةادة عة ة ةةدد النطة ة ةة :ومسة ة ةةتويات

ومستخمص ةةات الر ةةوم كم ةةاد لفكس ةةدة ف ةةف ا :ارن ةةب المعر ةةة لإلجه ةةاد

الهرمونةةات وم ةةادات ا:كسةةدة وانخ ةةاا فةةف مسةةتويات ا:كسةةدة عنةةد

التيكسدي المستحدث].[4

ىعطاء ا:رجنين لمجرذان المصابة بهجرة الخصية].[13

ال سيولوجةف ].[2,1
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هةةدفت الد ارسةةة الحاليةةة الةةم م ارنةةة فاعميةةة الكةةارنتين ,الجنسةةنو ،النةةبنت
وا:رجنةةين فةةف تحسةةين مواص ة ات النطةة( :العةةدد الكمةةف لمنطةة :والنسةةبة

-4المجموعــة الرابعــة ( مجموعةةة الكةةارنتين  )H2O2تةةم تجريعهةةا ة بة ة

( 7.14ممغم/كغم من وزن الجسم) عن طريق ال ةم مةو ىعطةاء ()%0.5

المئويةةة لمنطةة :الحيةةة والطبيعيةةة والت ميةةع مةةن النطةة :الميتةةة والمتنةةوهة)

بيروكسيد الهيدروجين H2O2مو ماء النرب يوميا لمدة ( 30يوما).

فةةف الحيوانةةات السةةميمة وكم ةواد وقائيةةة العالجيةةة فةةف حمايةةة النطةة :مةةن

-5المجموعةالخامســـــة(:مجموعة ةةة الجنسة ةةنو) تة ةةم تجريعهة ةةا بة ة ة (28.5

المواد وطرائق العمل

-6المجموعــة السادســة  (:مجموعةةة الجنسةةنو  )H2O2تةةم تجريعهةةا بة ة

تيريرات الجذور الحرة الناتجة من المعاممة ببيروكسيد الهيدروجين.
الحيوانات المستخدمة في الدراسة

ممغم/كغم من وزن الجسم) عن طريق ال م لمدة ( 30يوما).

( 28.5ممغم/كغم من وزن الجسم) عن طريق ال ةم مةو ىعطةاء ()%0.5

: Studies Animals

بيروكسيد الهيدروجين  H2O2مو ماء النرب يوميا لمدة ( 30يوما).

اسة ة ة ة ة ة ةةتخدمت فة ة ة ة ة ة ةةف هة ة ة ة ة ة ةةذو الد ارسة ة ة ة ة ة ةةة ذكة ة ة ة ة ة ةةور الجة ة ة ة ة ة ةةرذان البة ة ة ة ة ة ةةيا
 Rattusnorvegicusم ةةن سة ةةاللة Dawley

-7المجموعــــــــة الســــــــابعة ( مجموعة ة ة ةةة النة ة ة ةةبنت) ت ة ة ةةم تجريعهة ة ة ةةا بة ة ة ة ة

 Spragueوالتة ةةف تة ةةم

(142.8ممغم/كغم من وزن الجسم) عن طريق ال م لمدة ( 30يوما).

الحص ةةوع عميه ةةا م ةةن كمي ةةة الط ةةب  /جامع ةةة الس ةةميمانية  ،تم ةةت تربيته ةةا

-8المجموعـــــة الثامنـــــة( :مجموعة ةةة النة ةةبنت  )H2O2تة ةةم التجربة ةةة بة ة ة

وتكريرهةةا فةةف بيةةت الحيوانةةات المختبريةةة التةةابو ل سةةم عمةةوم الحيةةاة  /كميةةة
العموم /جامعة تكريت ،وو عت فف اق ا

( 142.8ممغم/كغ ة ةةم م ة ةةن وزن الجس ة ةةم) ع ة ةةن طري ة ةةق ال ة ةةم م ة ةةو ىعط ة ةةاء

بالسةتيكية مغطةاة بيغطيةة

( )%0.5بيروكسيد الهيدروجين  H2O2مو ماء النرب يوميةا لمةدة (30

معدني ةةة ذات ابع ةةاد ()25×15×30س ةةم  ،ذات ار ةةية م رون ةةة بنن ةةارة
الخنب وروعف جانب النظافة لفق ةا

مةن حيةث تبةديع ننةارة الخنةب

مرتين خالع ا:سبوع  ،وتع يم ا:ق ةا

بةالمطهرات ,وقةد تراوحةت اوزان

يوما).
-9المجموعــة التاســـعة ( مجموعةةة ا:رجنيةةين) تةةم تجريعهةةا بة ة (21.4
ممغم/كغم من وزن الجسم) عن طريق ال م لمدة ( 30يوما).

الحيوانات المستخدمة ما بين (325 -300غراما) وتراوحت اعمارهةا مةا

-11المجموعــة العاشــرة ( مجموعةةة ا:رجنيةةين  )H2O2تةةم تجريعهةةا بة ة

بين ()14 -12اسبوعا .
اخ ةةعت جميةةو الحيوانةةات لظةةرو :مختبريةةة متمارمةةة مةةن
( 12ساعة

( 21.4ممغم/كغم من وزن الجسم) عن طريق ال ةم مةو ىعطةاء ()%0.5

ةةوء طبيعةةف

بيروكسةةيد الهيةةدروجين  H2O2مةةو مةةاء النةةرب يوميةةا لمةةدة ( 30يومةةا).

وء و 12سةاعة ظةالم) ودرجةة حة اررة (22 ±3م) ,وغةذيت

مو تبديع بيروكسيد الهيدروجين كع ( )48ساعة كف يكون فعا.:

الحيوانةةات عمةةم العمي ةةة ال ياسةةية[ ]14واعطيةةت المةةاء والغةةذاء عمةةم نحةةو

تخدير وتشريح الحيوانات

مستمر طواع فترة التربية والدراسة.

ف ة ةةف نهاي ة ةةة التجرب ة ةةة من ة ةةو الم ة ةةاء والغ ة ةةذاء لم ة ةةدة  12س ة ةةاعة ت ة ةةم تخ ة ةةدير

 .تحديد الجرعة الفعالة لنبات الجنسنغ والشبنت:

الحيوان ة ة ةةات بوس ة ة ةةاطة الكموروف ة ة ةةورم ون ة ة ةةرحت الحيوان ة ة ةةات واس ة ة ةةتخرجت

لتحدية ةةد الجرع ة ةةة انكر ة ةةر ت ة ةةيري اًر لنب ة ةةاتف الجنس ة ةةنو والن ة ةةبنت ،ت ة ةةم ت س ة ةةيم
الحيوانةةات السةةميمة بنةةكع عنةوائف ىلةةم ( )5مجةةاميو لكةةع منهمةةا

الخص ة تم عةةزع الب ةرب عةةن الخصةةم وقطةةو نج ةزاء صةةغيرة وو ةةو فةةف

ةةمت

محمةةوع فس ةةمجف لمحصةةوع عم ةةم النط ةة :ومةةن ر ةةم حسةةاب ع ةةدد النط ةة:

كةةع مجموعةةة ( )3حيوانةةات وجرعةةت عةةدة تراكيةةز مةةن المحمةةوع المةةائف

وحيويتها.

لك ةةال النب ةةاتين فموية ةاً (ع ةةن طري ةةق التغذي ةةة ا:نبوبي ةةة) لك ةةع حية ةوان وبع ةةد

اختبــــــار خصــــــائص النطــــــف
characteristics
عد النطف Sperms count

ر ةةالث س ةةاعات ت ةةم س ةةحب عين ةةات ال ةةدم وقي ةةاس مس ةةتوى الكموك ةةوز فيه ةةا

وعمة ةةم

ة ةةوء ذل ة ة تة ةةم اختي ة ةار الجرعة ةةة انكرة ةةر تة ةةيري اًر ووج ة ةدت لنبة ةةات

الجنسنو( )28.5ولنبات النبنت ( (142.8ممغم/كغم من وزن الجسم

تةةم الحسةةاب بوسةةاطة ن ةريحة العةةد  Hymocytometerاذ هةةرس ذيةةع

تقسيم حيوانات الدراسة:

البرب بوسةاطة منةرط حةاد فةف طبةق يحتةوي عمةم  8.9مةع مةن محمةوع

اس ةةتخدمت فة ةةف هة ةةذو الد ارس ةةة ( )50حيوانة ةةا مة ةةن ذك ةةور الجة ةةرذ وقسة ةةمت
عن ةوائيا الةةم ( )15مجموعةةة

sperm

of

Analysis

دارئ ال ورم ةةالين  %15و ا ةةي ت الي ةةه قطرت ةةان م ةةن ص ةةبغة ا:يوس ةةين

ةةمت كةةع مجموعةةة ( )5حيوانةةات ،وقةةد

واخةةذت قط ةرة مةةن المحمةةوع وو ةةعت عمةةم ن ةريحة العةةد وتركةةت خمسةةة

اخةةذ بنظةةر ا:عتبةةار تسةةاوي اوزان المجةةاميو قبةةع بةةدء الد ارسةةة واسةةتمرت

دقةةائق لتسةةت ر النطةة :عمةةم نةريحة العةةد فةةف  5مربعةةات متوسةةطة اربعةةة

التجربة لمدة ( 35يوما).

فةف ا:طةرا :وواحةد فةف الوسةةط ،بوسةاطة المجهةر ال ةوئف وب ةوة تكبيةةر

-1المجموعــة الولــ ( :مجموعةةة السةةيطرة) تةةم تجريعهةةا المةةاء الم طةةر

 ،X45تم حساب النط :حسب ][15من خالع المعادلة ا:تية
Total sperm number= (N/80) x400x1000x10x10
تقدير حيوية النطف Sperms Viability

ف ط.
-2المجموعة الثانية( :مجموعة بيروكسةيد الهيةدروجين )H2O2عوممةت
هةةذو المجموعةةة بةة( )%0.5بيروكسةةيد الهيةةدروجين مةةو مةةاء النةةرب يوميةةا

قة ةةدرت نسة ةةبة حيوية ةةة النطة ةة :وا:نة ةةكاع السة ةةوية عة ةةن طرية ةةق تح ة ةةير

لمدة (30يوما).

النة ةرائز الزجاجي ةةة اذ ت ةةم ه ةةرس ذي ةةع البة ةرب ف ةةف  2م ةةع م ةةن المحم ةةوع

-3المجموعة الثالثة ( الكارنتين) تةم تجريعهةا ب ة ( 7.14ممغم/كغةم مةن

ال س ة ةةمجف , %0.9واخ ة ةةذت قطة ة ةرة وو ة ةةعت عم ة ةةم النة ة ةريحة الزجاجي ة ةةة

وزن الجسم) عن طريق ال م لمدة ( 30يوما).

وو عت كمية ممارمة من صةبغة ايوسةين  -نكروسةين ومةن رةم مزجهمةا
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جيدا وننةرها عمةم النةريحة لعمةع مسةحة خ ي ةة لمالحظةة نةكع النطة:

متع ةةدد الح ةةدود  Duncan's multiple rangesوبمس ةةتوى معنوي ةةة

وحيويته ة ةةا بوس ة ةةاطة المجه ة ةةر ال ة ةةوئف  ,ف ة ةةد ظه ة ةةرت النط ة ةة :الميت ة ةةة

].0.05[17

النتائج والمناقشة

مصةةبوغة الة ة أر س بص ةةبغة ا:يوس ةةين ،بينم ةةا تعم ةةع النكروس ةةين كار ةةية
لمنريحة الزجاجية ،أما النط :الحية فمةم تيخةذ الصةبغة ،رةم حسةبت لكةع

تـأثير الكـارنتين ،الجنسـنغ ،الشـبنت والرجنـين فـي مجـاميا الحيوانـات

مسةةحة  200نط ةةة عمةةم ا:قةةع وتةةم حسةةاب نسةةبة النطةة :الحيةةة حسةةب

السميمة (قبل المعاممة بـ :)H2O2

].[16

أظهةرت النتةائم المبينةة فةف الجةدوع ( )1بةين هنةا انخ ا ةا معنويةا (P
)≤ 0.05فةةف العةةدد الكمةةف لمنطةة :وعةةدد النطةة :الحيةةة والطبيعيةةة فةةف
المجموعةة المعاممةةة بـــ  H2O2بالم ارنةةة مةةو مجموعةةة السةةيطرة السةةميمة،
فف حين لوحظ وجود زيادة معنوية فف عدد النط :الميتةة والمنةوهة فةف

حســــاب نســــبة التشــــوفات النطفيــــة
percentage
أس ةةتعممت النة ةريحة المح ة ةرة ف ةةف ع ةةد النط ةة :الحي ةةة والميت ةةة لحس ةةاب
abnormality

مجموعة السيطرة المصابة بالم ارنة مو مجموعة السةيطرة السةميمة .عنةد

Sperm

تجريةةو مجةةاميو الحيوانةةات الكةةارنتين ,الجنسةةنو ,النةةبنت وا:رجنةةين أدى
ىلم ارت اع معنوي فف عدد الكمف لمنطة :وعةدد النطة :الحيةة والطبيعيةة

النسبة المئوية لمنطة :المنةوهة وفحصةت تحةت قةوة تكبيةر  ،40Xأذ تةم

بالم ارنةةة مةةو مجموعةةة السةةيطرة المصةةابة ،وحصةةمت زيةةادة معنويةةة فةةف

حساب التنوهات الخاصة بالرأس والعنق والذيع وحسةاب النسةبة المئويةة

مجاميو الكةارنتين ،النةبنت وا:رجنةين فةف العةدد الكمةف لمنطة :بالم ارنةة

لمتنوهات النط ية بحسب الصيغة اآلتية

مةةو السةةيطرة السةةميمة .ولةةم تظه ةر فةةروق معنويةةة فةةف مجموعةةة الجنسةةنو
بالنسةةبة لمعةةدد الكمةةف لمنطةة .:ونالحةةظ زيةةادة معنويةةة فةةف النسةةبة المئويةةة
لمنطةة :الحيةةة فةةف مجةةاميو الجنسةةنو ،النةةبنت وا:رجنةةين (عةةدا مجموعةةة
الكةةارنتين لةةم يظهةةر فةةرق معن ةةوي) بالم ارنةةة مةةو السةةيطرة السةةميمة .ف ةةف

التحميل الحصائي statistical analysis

حة ةةين لة ةةم تظهة ةةر فة ةةروق معنوية ةةة فة ةةف النسة ةةبة المئوية ةةة لمنطة ةة :الطبيعية ةةة

ج ة ة ةةري التحمي ة ة ةةع ا:حص ة ة ةةائف لمنت ة ة ةةائم بوس ة ة ةةاطةاختبار تحمي ة ة ةةع التب ة ة ةةاين

والمنةةوهة فةةف جميةةو المجةةاميو بالم ارنةةة مةةو السةةيطرة السةةميمة .ونالحةةظ

 ANOVAوتة ةةم تحدية ةةد ا:ختالفة ةةات المعنوية ةةة بحسة ةةب اختبة ةةار دانكة ةةن

ان مسةةتوى التةةيرير لتم ة المةواد فةةف زيةةادة العةةدد الكمةةف لمنطةة :تةةدرج مةةن
ا:رجنين ،نبنت ،كارنتين وجنسنو عمم التوالف.

جدول ( :)1تأثير المعاممة لمدة ( )30يوماً بالكارنتين ،الجنسنغ ،الشبنت والرجنين في عدد النطف والنسبة المئوية لمنطف الحية ،الميتة ,
الطبيعية والمشوفة في ذكور الجرذان السميمة (قبل المعاممة ب  (H2O2والسيطرة المعرضة لإلجهاد التأكسدي المستحدث ببيروكسيد
الهيدروجين (.)%0.5

المعامالت

عدد النطف

الطبيعية

%

السيطرة السميمة

20.50±0.50
D
8.94±0.35
E

92.00±0.71
c
25.60±0.51
c

8.00±0.71
B
74.40±0.51
A

%
97.60±0.25
A
24.20±1.59
B

2.40±0.24
B
75.80±1.59
A

الكارنتين

22.40±0.51
C
21.80±0.58
Cd
28.80±0.37
B
31.00±0.55
A

93.40±0.51
bc
96.00±0.32
a
97.20±0.37
a
93.80±0.37
b

6.60±0.51
Bc
4.00±0.0.32
D
2.80±0.37
D
6.20±0.37
C

97.60±0.24
A
97.40±0.24
A
98.60±0.25
A
97.20±0.37
A

2.40±0.25
B
2.60±0.24
B
1.40±0.24
B
2.80±0.37
B

6

سيطرة مصابة
معاممةH2O2
الجنسنغ
الشبنت
الرجنين

×10

النطف الحية
%

النطف الميتة
%

النطف

النطف المشوفة

 ال يم تمرع المتوسط ±الخطي ال ياسف. الحرو :المختم ة عمودياً تعنف وجود فرق معنوي عند مستوى معنوية). (P ≤ 0.05 -عدد الحيوانات خمسة لكع مجموعة.
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والنسبة المئوية لمنط :الحيةة والسةميمة بينمةا أدى تجريةو المةواد المةذكورة

تـأثير الكـارنتين ،الجنسـنغ ،الشـبنت والرجنـين فـي مجـاميا الحيوانـات

ىلة ةةم انخ ة ةةاا معنة ةةوي فة ةةف النسة ةةبة المئوية ةةة لمنطة ةة :الميتة ةةة والمنة ةةوهة

المعاممة بـ :H2O2

بالم ارن ةةة م ةةو مجموع ةةة السة ةةيطرة المص ةةابة( (H2O2ف ةةط .ونالحة ةةظ ان

تبة ةةين النتة ةةائم فة ةةف الجة ةةدوع ( )2أن تجرية ةةو الكة ةةارنتين ،جنسة ةةنو ،نة ةةبنت

مس ةةتوى الت ةةيرير لتمة ة المة ةواد ف ةةف زي ةةادة الع ةةدد الكم ةةف لمنط ةة :ت ةةدرج م ةةن

وا:رجنةةين لمجةةاميو الحيوانةةات المعر ةةة لإلجهةةاد التيكسةةدي ببيروكسةةيد

ا:رجنين ،نبنت ،كارنتين وجنسنو عمم التوالف.

الهدروجين أدى ىلم ارت ةاع معنةوي )(p ≤ 0.05فةف عةدد النطة :الكمةف

جدول ( :) 2تأثير المعاممة بالكارنتين ،الجنسنغ ،الشبنت والرجنين في عدد النطف والنسبة المئوية لمنطف الحية ،الميتة ,الطبيعية والمشوفة
في ذكور الجرذان\ المعرضة لإلجهاد التأكسدي المستحدث ببيروكسيد الهيدروجين (.)%0.5
عدد النطف

المعامالت

6

10

×

النطف الحية

النطف الميتة

النطف

النطف المشوفة

%

%

الطبيعية

%

سيطرة مصابة

8.94±0.35
E

25.60±0.51
c

74.40±0.51
A

%
24.20±1.59
C

75.80±1.59
A

كارنتينH2O2+

20.52±0.62
C
18.60±0.25
D
25.00±1.05
B
29.80±0.37
A

85.80±0.73
b
86.00±0.45
b
90.40±0.51
a
89.60±0.25
a

14.20±0.73
B
14.00±0.44
B
9.60±0.51
C
10.40±0.24
C

89.80±0.37
B
94.40±0.50
A
94.40±0.81
A
95.80±0.37
A

10.20±0.37
B
5.60±0.50
C
3.60±0.51
C
4.20±0.37
C

معاممةH2O2

جنسنغH2O2+
شبنتH2O2+
ارجنينH2O2+
 -ال يم تمرع المتوسط  ±الخطي ال ياسف.

 الحرو :المختم ة عمودياً تعنف وجود فر ٍق معنوي عند مستوى معنوية ). (p ≤ 0.05
 -عدد الحيوانات خمسة لكع مجموعة.

ان م ةةا أظهرتة ةه النت ةةائم م ةةن انخ ةةاا معن ةةوي ف ةةف أع ةةداد النط ةة :وف ةةف

خم ةةع ف ةةف بن ةةاء البروتين ةةات وبالت ةةالف ي ةةادي ال ةةم خم ةةع ف ةةف سمس ةةمة ن ةةع

النس ةةبة المئوي ةةة لمنطة ةة :الحي ةةة والسة ةةميمة وا:رت ةةاع معنة ةةوي ف ةةف النسة ةةبة

ا:لكتةةرون وبةةذل يحةةدث انخ ةةاا فةةف انتةةاج الطاقةةة ا:دينوسةةن رالرةةف

المئويةةة لمنطةة :الميتةةة والمنةةوهة م ارنةةة مةةو مجموعةةة السةةيطرة يت ةةق مةةو

ال وس ات ( )ATPمما يارر عمم وظائ :الخاليا الجررومية ].[25

نت ةةائم ك ةةع م ةةن] [19,18ال ةةذين ان ةةاروا ال ةةم زي ةةادة معنوي ةةة ف ةةف النس ةةبة

ولمجذور الحرة تيريرات عمم وظي ة الخصية ف ةد تةارر فةف تربةيط عمميةة

المئويةةة لمنطةة :الميتةةة والمنةةوهة وانخ ةةاا فةةف النسةةبة المئويةةة لمنطةة:

تك ة ة ةةوين النط ة ة ةة .Spermatogenesis[18] :او ىعاق ة ة ةةة ف ة ة ةةف ن ة ة ةةم

الحية والسميمة ,ان ىعطاء بيروكسةيد الهيةدروجين لمحيوانةات يةادي الةم

النطةة ،:حيةةث يسةةبب بيروكسةةيد الهيةةدروجين اكسةةدة ا:حمةةاا الدهنيةةة

ىجهاد تيكسدي ينتم عنه توليد الجذور الحرة ومنهةا اصةنا :ا:وكسةجين

غير المنبعة فف اغنية الخاليةا المبطنةة لمنبيبةات المنويةة او يةادي الةم

ةةع :ا:نظمةةة الدفاعيةةة الم ةةادة لفكسةةدة تعةةد

م ةةوت النط ةة :وذلة ة م ةةن خ ةةالع تغي ةةر طبيع ةةة البروتين ةةات ف ةةف ا:غن ةةية

مانة ة ار كبية ة ار عم ةةم ان الخالي ةةا ف ةةف حال ةةة اجه ةةاد تيكس ةةدي ] [22وت ةةارر

البالزميةةة لمنطةة .[26]:او قةةد يسةةبب ف ةةدان فةةف فعاليةةة انزيمةةات النطةة:

الجةةذور الح ةرة فةةف انسةةجة وخاليةةا الجسةةم وتسةةبب الكريةةر مةةن ا:م ةراا

ة ةةمنها ان ة ة ةزيم كموت ة ةةاريون بيروكسة ة ةةديز ( )GSH-pxوه ة ةةو مة ة ةةن

ال عالةةة ]. [21,20ان

ومةةن

وم ة ةةن

ا:نزيمةات الم ةةادة لفكسةةدة الةةذي يعمةع عمةةم حمايةةة الجسةةم مةةن ا:ذى

ةةمنها خاليةةا الخصةةية والغةةدد الجنسةةية الالح ةةة] .[23ينةةتم عةةن

الخاليا الجررومية ارناء مراحع تمايزها كميات مةن اصةنا :ا:وكسةجين

التيكسدي].[20

ال عالة ( , )ROSلةذل توجةد كميةات كبيةرة مةن جةذر السةوبر اوكسةيد و

ويةةادي ىعطةةاء بيروكسةةيد الهيةةدروجين عةةن طريةةق ال ةةم الةةم زيةةادة انتةةاج

بيروكسة ةةيد الهي ة ةةدروجين ف ة ةةف البالزمة ةةا المن ة ةةوي ] .[24وكمم ة ةةا زاد انت ة ةةاج

اص ة ة ةةنا :ا:وكس ة ة ةةجين ال عال ة ة ةةة ]. [27مم ة ة ةةا يس ة ة ةةبب ارت ة ة ةةاع مس ة ة ةةتوى

الجةةذور الح ةرة تحتةةاج الخاليةةا كميةةات مةةن م ةةادات انكسةةدة ا:نزيميةةة

الكموت ة ة ةةاريون الماكس ة ة ةةد  GSSGوانخ ة ة ةةاا ف ة ة ةةف فعالي ة ة ةةة الكموت ة ة ةةاريون

وغير ا:نزيميةة فةف البالزمةا المنةوي ،ويمكةن ان يعةزى السةبب الةم زيةادة

بيروكسةةديز الم ةةاد لفكسةةدة ,وان عمةةع ان ةزيم الكموتةةاريون بيروكسةةديز

انتةةاج أصةةنا :ا:وكسةةجين ال عالةةة والتةةف تةةادي الةةم خمةةع فةةف الحةةاما

ة ةةد بيروكسة ةةدة الة ةةدهن تعتمة ةةد عمة ةةم ىعة ةةادة تحوية ةةع

الن ة ة ة ة ة ة ةةووي الرايب ة ة ة ة ة ة ةةوزي من ة ة ة ة ة ة ةةو

لمخالية ةةا وا:نسة ةةجة

ا:وكس ة ة ة ة ة ة ةةجين لبي ة ة ة ة ة ة ةةوت الطاق ة ة ة ة ة ة ةةة

الكموتةةاريون الماكسةةد  GSSGالةةم الكموتةةاريون المختةةزع  GSHو هةةذو

 ،MitochondrialDNAمما يسةبب حةدوث ط ةرات وراريةة تةادي الةم

العمميةةة تتطم ةةب وج ةةود انة ةزيم كموتةةاريون ري ةةدكتيز  GSH-rdم ةةو وج ةةود
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 NADPHكعامةةع مسةةاعد ,الكموتةةاريون الماكسةةد  GSSGسةةيزداد رغةةم

يحتويهةةا الجنسةةنو مةةن ال يتامينةةات مرةةع فيتةةامين  Eالةةذي لةةه ال ةةدرة عمةةم

كون فعالية انزيم الكموتاريون ريدكتيز طبيعةة والسةبب فةف ذلة يعةود الةم

الجةةذور الحرةمرةةع ا:وكسةةجين الم ةةرد وبالتةةالف يةةادي الةةم كةةبز

ن ةةة

اقتنةةا

فة ة ةةف كمية ة ةةة  NADPHفة ة ةةف النطة ة ةة :بسة ة ةةبب تة ة ةةيرير اصة ة ةةنا:

نناط الجةذور الحةرة عمةم مسةتوى ا:غنةية فةف مراحمهةا ا:بتدائيةة].[35

ا:وكسجين ال عالةة ممةا يةادي الةم انخ ةاا فةف تركيةز  GSHوزيةادة

يع ةةزز الجنس ةةنو م ةةن فعالي ةةة النط ةة :والخالي ةةا المول ةةدة لمنط ةة :والخالي ةةا

ةةد ا جهةةاد التيكسةةدي

ا:بتدائي ةةة والرانوي ةةة واروم ةةات النط ةة :وبالت ةةالف يس ةةبب زي ةةادة ف ةةف ع ةةدد

المعتمةةد عمةةم الكموتةةاريون] .[28ان اصةةنا :ا:وكسةةجين ال عالةةة تعمةةع

النط .[36]:لممواد ال عالة فف الجنسنو دور مهم كبز تةيريرات الجةذور

عم ة ةةم تحط ة ةةيم خالي ة ةةا :ي ة ةةد  Leydicالمس ة ةةاولة ع ة ةةن ىفة ة ةراز هرم ة ةةون

الحةرة الناتجةة مةن ا:جهةاد التاكسةةدي وت مةع مةن

ةررها عمةم انع ةةاء

النة ةةحمون الخصة ةةوي  Testosteroneفة ةةف الخصة ةةية ممة ةةا ية ةةادي الة ةةم

المختم ةةة فةةف جسةةم الكةةائن الحةةف ،ومةةن بةةين انع ةةاء انكرةةر حساسةةية

خ ةةا مسةةتوى الهرمةةون المسةةاوع عةةن وظةةائ :البروس ةتات والحوصةةمة

اتجةاو الجةةذور الحةرة هةةف الخصةية ،يتخةةذ الجنسةنو ىجةراءات وقائيةة لمكبةةد

المنوي ةةة وال ةةم انخ ةةاا ف ةةف أع ةةداد النط ةة :ف ةةال ع ةةن تحط ةةيم الخالي ةةا

والخصة ةةية

ة ةةد الجة ةةذور الح ة ةرة وبالتة ةةالف ية ةةادى الة ةةم تحسة ةةن فة ةةف بنية ةةة

المبطنة ةةة لمنبيبة ةةات المنوية ةةة (خالية ةةا س ة ةرتولف والخالية ةةا المولة ةةدة لمنطة ةة):

الخصية والبرب وت مع من تةدهور الخاليةا] .[37يمكةن ان يعةزى السةبب

وبالت ةةالف تح ةةدث ىعاق ةةة ف ةةف ن ةةم النط ةة .[30,29] :ونالح ةةظ ح ةةدوث

الم احتواء الجنسنو عمم  ginsenosidesكمركب م ةاد لفكسةدة ولةه

زي ة ةةادة ف ة ةةف اع ة ةةداد النط ة ةة :والنس ة ةةبة المئوي ة ةةة لمنط ة ةة :الحي ة ةةة والطبيعي ة ةةة

دور مهم فف زيادة عدد النط :وفعاليتها الحركيةة ] .[38يةارر الجنسةنو

وانخ ةةاا ف ةةف النس ةةب المئوي ةةة لمنط ةة :الميت ةةة والمن ةةوهة ف ةةف المج ةةاميو

عمم انسجة الغدد التناسمية وعمم فعاليةة النطة.[39] :يمكةن ان يعةزى

المعاممةةة بالكةةارنتين والجنسةةنو والنةةبنت ا:رجنةةين بالم ارنةةة مةةو السةةيطرة

السةبب الةم دور الجنسةةنو فةف تعزيةةز حركةة النطة ,:وزيةةادة عةدد الخاليةةا

المصابة عمم التوالف.

ا:م لمنطة ة ة ةة :والخالية ة ة ةةا ا:بتدائي ة ة ة ةةة والرانوية ة ة ةةة وبالت ة ة ة ةةالف زية ة ة ةةادة ع ة ة ة ةةدد

فةةف تركيةةز  ,GSSGوبةةذل يخ ةةا مةةن الةةدفاع

النط.[40]:

يةادي الكةةارنتين دو ار مهمةا فةةف صةحة الجهةةاز التناسةمف ممةةا يةارر عمةةم
حركةةة النطةة :وزيةةادة عةةددها وي مةةع مةةن الع ةةم ولةةه دور فةةف منةةو التعبيةةر

بالنسةةبة لمنةةبنت فيحتةةوي عمةةم الكريةةر مةةن الم ةواد الم ةةادة لفكسةةدة مةةن

الجينةةف لمخالي ةةا المبطن ةةة لمنبي ةةب المن ةةوي وبةةذل ي ةةادي ال ةةم الت مي ةةع م ةةن

مع ةةادن وفيتامين ةةات ومة ةواد فعال ةةة أخ ةةرى ،يمك ةةن ان يع ةةزى الس ةةبب ال ةةم

النسةةبة المئويةةة لمنطةة :الميتةةة والمنةةوهة ] .[6ولمكةةارنتين دور مهةةم فةةف

احتواء النبنت عمم فيتامين  Cالذي يعد مةن م ةادات ا:كسةدة ال عالةة

اس ة ة ة ة ةةت رار ا:غن ة ة ة ة ةةية الخموي ة ة ة ة ةةة وبم ة ة ة ة ةةا ف ة ة ة ة ةةف ذلة ة ة ة ة ة اغن ة ة ة ة ةةية بي ة ة ة ة ةةوت

الةةذي يح ةةز نمةةو سةةمي ات النطةة :وان سةةامها ،كمةةا يعةةد

ةةروريا لتمةةايز

الطاقة(المايتوكون ة ة ةةدريا) ,وبالت ة ة ةةالف يمن ة ة ةةو ح ة ة ةةدوث تغية ة ة ةرات ف ة ة ةةف بن ة ة ةةاء

الخالي ةةا النط ي ةةة واروم ةةات النط ةة .[41]:وم ةةن المع ةةادن ال ةةرورية ف ةةف

البروتينةةات وسمسةةة ن ةةع ا:لكتةةرون ] .[31يوجةةد الكةةارنتين الحةةر بكميةةة

صحة الجهاز التناسمف التف توجد

من مكونات النبنت مرةع الزنة اذ

اكبةةر فةةف البةرب منةةه فةةف الةةدم ,ويةةتم ن مةةه مةةن الةةدم الةةم السةةائع البربخةةف

يةةادي دو ار مهمةةا فةةف زيةةادة عةةدد النطةة :مةةن خةةالع التةةيرير عمةةم الخاليةةا

وبةةذل يةةادي دو ار مهمةةا فةةف حمايةةة النطةة :مةةن ا:كسةةدة ,والت ميةةع مةةن

الجررومية المبطنة لفنبوب المنوي] .[42ويحتةوي النةبنت عمةم عنصةر

تحطةةم الخاليةةا المبطنةةة لفنبةةوب المنةةوي ,ممةةا يةةادي الةةم زيةةادة فةةف عةةدد

الس ةةمينيوم المع ةةرو :ف ةةف دورو الم ةةاد لفكس ةةدة] .[43ل ةةذل يمك ةةن ان

النطةة :وقمةةة فةةف النسةةبة المئويةةة لمنطةة :الميتةةة والمنةةوهة ] .[32يةةوفر

يع ة ةةزى الس ة ةةبب ال ة ةةم دور الس ة ةةيمينيوم ف ة ةةف الت مي ة ةةع م ة ةةن ت ة ةةيرير أص ة ةةنا:

الكةةارنتين الركي ةزة الحيويةةة لمنطةة :مةةن خةةالع اكسةةدة ا:حمةةاا الدهنيةةة

انوكسة ةةجين ال عالة ةةةعمم النطة ةة .[44]:وانة ةةار] ,[45ان تركية ةةز الزن ة ة

كمص ةةدر لمطاق ةةة مم ةةا يس ةةاهم بن ةةكع مبان ةةر ف ةةف زي ةةادة فعالي ةةة النط ةة:

كةةان منخ

وعة ةةددها ون ة ةةجها [ .]6يسة ةةاهم الكة ةةارنتين فة ةةف تة ةةوفير الطاقة ةةة المتاحة ةةة

المجموعة الطبيعية ,وا:نخا

لمنط :مما يارر ىيجابيا عمم حركة النط :ون جها وعةددها ،ولةه دور

كةةان لةةديهم انخ ةةاا فةةف تركيةةز الزن ة بالم ارنةةة مةةو اننةةخا

مهم فف عممية التمريع الغذائف لمنط :حيةث يوجةد فةف السةائع البربخةف,

يكةةون عةةدد النطةة :طبيعيةةا ,ولمزن ة دور مهةةم فةةف الت ميةةع مةةن التةةيريرات

وكذل لدورو الم اد لفكسدة ي مع من التيريرات ال ارة لمجةذور الحةرة

ال ةةارة لمج ةةذور الحة ةرة وب ةةذل يع ةةزز الزنة ة م ةةن حرك ةةة النط ةة :وزي ةةادة

عمم الخاليا الجررومية ].[33

عة ةةددها والنسة ةةبة المئوية ةةة لمنطة ةة :الحية ةةة والسة ةةميمة وقمة ةةة النطة ةة :الميتة ةةة

امةةا الجنسةةنو فيحتةةوي عمةةم مكونةةات فعالةةة تعةةزز مةةن ف ةراز هرمةةونLH

والمنوهة].[46

والنحمون الخصوي وفعالية الخصية ،وي مةع مةن التغيةرات عمةم مسةتوى
الح ةةاما الن ةةووي الرايبة ةةوزي من ةةو

وفيم ة ةةا يخة ة ة

ةاً لةةدى ا:نةةخا

ةةعي ف ا:خصةةاب ذاتي ةاً بالم ارنةةة مةةو

الةذين لةديهم عةدد نطة 25 :مميون/مةع
الةةذين

ا:رجن ة ةةين في ة ةةادي دور مه ة ةةم ف ة ةةف الت مي ة ةةع م ة ةةن ا:جه ة ةةاد

ا:وكسة ةةجين  DNAف ةةف الخالية ةةا

التاكس ةةدي وبالت ةةالف ي م ةةع م ةةن ال ةةرر ال ةةذي يح ةةدث ف ةةف عممي ةةة تك ةةوين

المبطنة لفنبوب المنوي ،وبالتالف يسةبب زيةادة فةف عةدد النطة :والنسةبة

النط ةة ،:ويع ةةزز ا:رجن ةةين م ةةن وزن الخص ةةية وانس ةةجتها ف ةةف المج ةةاميو

المئوية ةةة لمنطة ةة :الحية ةةة والطبيعية ةةة وي مة ةةع مة ةةن النسة ةةبة المئوية ةةة لمنطة ةة:

المعر ة لإلجهاد التاكسدي بسبب السكري].[47

المن ةةوهة والميت ةةة ] .[34ويمك ةةن ان يع ةةزى الس ةةبب ال ةةم المكون ةةات الت ةةف
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Abstract
The aim of this study is to compare the effects of Carnitine, Gensing, Dill and Arginine in characteristics of the
sperms:total sperm, percentage of live and dead sperm, normal and abnormal sperm in male normal and
exposuedrats to oxidative stress induced by hydrogen peroxide H2O2(0.5%) in drinking water during the
experiment for 30 days. Fifty male rats used in age 12-14 weeks in weights (300-325g) divided randomly into 10
groups, included 5 in each group as following.
Control, H2O2 , Carnitine , carnitine + H2O2 , Gensing , Gensing + H2O2, Dill, Dill+ H2O2, Arginine, Arginine +
H2O2 groups.
Results showed:
1- Treating normal rats with Carnitine, Gensing , Dill, Arginine, led to a significant increase in value(P≤0.05) in
Total sperm, percentage of live sperm, and a significant decrease in dead sperm and no difference in normal and
abnormal sperm percentage comparing to control group.
2- Oxidative stress Induced by H2O2 led to significant increase in value (P≤ 0.05) in percentage of abnormal
sperm comparing to control group. While there were a significant decrease in value (P≤0.05) in Total sperm,
percentage of live and normal sperm.
3- Treating rats exposure to oxidative stress with Carnitine, Gensing, Dill, Arginine, led to a significant decrease
in value (P≤0.05) in percentage of abnormal and dead sperm, While the treating led to significant increase in
Total sperm, percentage of live and normal sperm.
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