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الملخص

ﹸا جريت هذه الدراسة لمعرفة التأثير الوقائي بالمستخلص الكحولي ألوراق التين في بعض
معايير الخصوبة لذكور الجرذان البالغة ( .)Rattus norvegicusاستخدمت في هذه الدراسة

( )40جرذ بإعمار ( )3-2,5شهر وتراوحت اوزانها ( )250-200غم ،قسمت الى اربعة
مجاميع ( 10جرذ /مجموعة) .المجموعة األولى (مجموعة السيطرة)( ،المجموعة الثانية)
مجموعة الباراسيتامول) ،المجموعة الثالثة (مجموعة المستخلص) المجموعة الرابعة

(المستخلص +عقار الباراسيتامول) ،اعطيت كل المعامالت بين يوم وآخر لمدة ( )6أسابيع.

أوضحت النتائج انخفاض مستوى هرمون التستوستيرون  Testosteroneفي

(مجموعة عقار الباراسيتامول) بشكل معنوي ( )P<0.05بعد االسبوع الثالث والسادس مقارنة

بمجموعة السيطرة .أما مجموعة المستخلص فلم يحصل تغيير في مستوى الهرمون بعد
االسبوع الثالث ،في حين أزداد مستوى لهرمون بعد االسبوع السادس بشكل يفوق مستوى

الهرمون لمجموعة السيطرة .أما مجموعة (المستخلص +عقار الباراسيتامول) حدث انخفاض
في مستوى هرمون التستوستيرون بعد االسبوع الثالث من المعاملة ،ثم ازداد مستوى الهرمون

بع د االسبوع السادس الى مستوى مقارب لمستوى الهرمون في مجموعة المستخلص .كما

أوضحت النتائج انخفاض العدد الكلي للنطف والنسبة المئوية للنطف الحية بشكل معنوي
( )P<0.05في مجموعة الباراسيتامول مقارنة بمجموعة السيطرة وزيادة النسبة المئوية للنطف
الميتة والمشوهة لمجموعة عقار الباراسيتامول مقارنة بالسيطرة.

وبينت النتائج عدم حدوث تغيير معنوي ( )P<0.05في العدد الكلي للنطف لمجموعة

(المستخلص+عقار الباراسيتمول) مقارنة بمجموعة المستخلص ،بينما وجد فروقات معنوية
( )P<0.05في النسب المئوية للنطف الحية والميته لمجموعة (المستخلص +عقار
الباراسيتمول) مقارنة بمجموعة المستخلص ،أما النطف المشوهة فلم يكن هناك فروق معنوية

بين مجموعة (المستخلص +عقار الباراسيتمول) ومجموعة المستخلص.
الكلمات الدالة  :مستخلص األورق ،الباراسيتامول ،الجرذان ،التستوستيرون ،النطف ،الخصوبة.
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المقدمة

الباراسيتامول أو االسيتامينوفين ) )Acetaminophenويسمى كيميائياﹰ ) )N-acetyl-p-aminophenويستخدم هذا العقار
بشكل واسع وبدون وصفة طبية لعالج الصداع ،وكمزيل لآلالم ( ،)Analgesicوكخافض للح اررة ( ،)Antipyreticولمعالجة

االنفلونزا ،ونزالت البرد الشديد ) .)Anderson et al.,1998 ; Oyedeji et al.,2013ويحتوي في تركيبه الكيميائي على حلقة
الفينول ( )phenol ringوالتي تكون مماثلة لما يحتويه هرمون االسترادايول ( ،)Estradiolكما يحتوي على مجموعة أسيل ( Acyl
 )groupكالتي توجد في هرمون البروجستيرون Creamer et al., Oyedeji et al., 2013; ( . Progesterone hormone

.)Ennis et al., 2016

وقد يكون الفعل االولي للباراسيتامول في تثبيط البروستاكالندين ( ( Prostaglandinمرتبطاً بتثبيط أنزيمات االكسدة الحلقية

1و )Cyclooxygenase- 1and2( 2من خالل وظيفية البيروكسديز ( )Peroxidaseلهذه االنزيمات المتوازنة Graham and

) )Scott, 2005; Graham et al., 2013وهذه التفاعالت األنزيمية تؤدي الى اختزال تكوين الكلوتاثايون ()Glutathione
ومساعد األنزيم ( )Coenzymeمثل البروستاكالندينEساينثيز (  )Prostaglandin-E-synthaseوهذا يثبط بناء البروستاكالندين
واحداث الجهد التأكسدي (.)Graham and Scott, 2005; Graham et al., 2013; Leda et al., 2013

أن اعطاء ذكور الجرذان جرعة عالية من الباراسيتامول ( )100_500ملغم /كغم ولمدة ( )30يوم أدت الى حدوث تأثيرات

سلبية في القابلية التكاثرية منها اختزال عدد الحيوانات المنوية في البربخ وما يقذف منها بشكل معنوي وكذلك على قابلية حركة

النطف ( .)Ratnasooriya and Jayakody, 2000

وخالل العقود األخيرة أزداد االهتمام بطب األعشاب واستخدامه في معالجة العقم ،ربما يعود الى وجود مضادات األكسدة في

النباتات الى جانب فعاليتها ضد العقم ) .)Safarnavadeh and Rastegarpanah, 2011من بين النباتات الطبية نبات التين

الشائع ( )Ficus carica L.والذي يعود الى العائلة ( )Moraceaeويزرع في غرب آسيا والشرق األوسط ،وقد اﹸستخدمت أجزاء
مختلفة من النبات كاألوراق والثمار واللحاء والبذور والالتكس ( ) Latexفي معالجة العديد من الحاالت المرضية كاليرقان وفقر الدم

واإلسهال وكعوامل مضادة لاللتهابات وغيرها ،إذ أن النبات غني بالفيتامينات والمعادن والعديد من المركبات الفعالة مثل

الفالفونويدات (  ) Flavonoidsواألنزيمات وحامض النيكوتين ( )Nicotinic acidوالتايروسين ( )Tyrosineوالصمغ
( .) Canal et al. , 2000; Joseph and Raj, 2011( )Mucilageوتلعب المركبات الفينولية دور مهم جدا في قدرتها

كمضادات لألكسدة ( .)Veberic et al., 2008وتتميز أوراق التين باحتوائها على كميات أعلى من المركبات الفينولية مقارنة
بالثمار ،لذا فهي تحتوي على أقوى مضادات األكسدة ( ،)Oliveira et al., 2009وأن هذه المركبات الفينولية لها القابلية على أزالة

الجذور الحرة وأيونات المواد المؤكسدة وتثبيط بعض االنزيمات ( ،)Samsulrizal et al., 2011واوضحت نفس هذه الدراسة الى
أن مستخلص أوراق التين سبب تأثيرات إيجابية على أعداد النطف وقابليتها على الحركة ومستوى هرمون التستوستيرون في ذكور

الجرذان المصابة تجريبياﹰ بداء السكر.

وتهددف الد ارسددة الحاليددة الدى مالحظددة التددأثيرات السدلبية الناجمددة عددن اسدتخدام الجددرع العاليددة للبا ارسديتامول علددى بعددض معددايير

الخصوبة والتأثير الوقائي لمستخلص أوراق التين ضد تأثير الباراسيتامول في ذكور الجرذان (.)Rattus norvegicus

تحضير المستخلص
_1

المواد وطرائق العمل

جمع عينات األوراق:
جمعت أوراق نبات التين  Ficus carica L.المستخدمة في الدراسة من منطقة الرشيدية في مدينة الموصل بتاريخ

 27/4/2019وغسلت عينات األوراق بماء الحنفية للتخلص من األتربة ونشرت على أوراق بيضاء نظيفة في الظل لحين جفافها

التأثير ال وقائي للمستخلص الكحولي......................
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وبعدها طحنت األوراق بواسطة المطحنة الكهربائية ( ) Electric grinderبشكل مسحوق وحفظت في أكياس ورقية في مكان جاف

لحين استخدامها في تحضير المستخلص.
 _2طريقة تحضير المستخلص:

ﹸاخذت ( )100غم من مسحوق األوراق أضيف اليها ( )400مل من الكحول االثيلي ( )%75اذ ترك المحلول لمدة ()48

ساعة بعد ذلك تم ترشيح المحلول بواسطة الشاش ورشح المحلول الناتج بواسطة أوراق الترشيح ( )Whatman No.1لمرتين على

التوالي ثم اﹸ ستخلص المحلول الناتج باستخدام جهاز المبخر الدوار ( )Ratory evaporatorلفصل الكحول والحصول على المادة
المستخلصة وهي مادة صمغية ذات لون بني مخضر وحفظت في الثالجة لحين االستخدام وتحضير التراكيز المطلوبة

(.)Al-Shaher, 2020

تصميم التجربة

Experimental design

ﹸاستخدمت في هذه التجربة ( )40ذكر من الجرذان البيض البالغة من نوع  R.norvegicusوزعوا عشوائياﹰ بإعداد متساوية

الى أربع مجاميع وعوملت كما يلي:
-1

المجموعددة االولددى (مجموعددة السدديطرة) :اﹸعطيددت الحيوانددات ( )0.5مددل مدداء مقطددر عددن طريددق الفددم بواسددطة االنبددوب الفمددوي

( )Cavage tubeبين يوم واخر ولمدة ( )6أسابيع.

 -2المجموعد د د د د د د د د ددة الثانيد د د د د د د د د ددة (مجموع د د د د د د د د د ددة عقد د د د د د د د د ددار البا ارسد د د د د د د د د دديتامول) :اﹸعطي د د د د د د د د د ددت الحيواند د د د د د د د د ددات عقد د د د د د د د د ددار البا ارس د د د د د د د د د دديتامول
(Netheriand

الجسد ددم )2000

biolife_Enschede
Jokakody,

Genesis

Ratnasooriya and

وعن طريق الفم بواسطة االنبوب الفموي لمدة ( )6أسابيع.

-3

-4

 )paragen:بجرعدد ددة ()1000
;

1990

al.,

et

ملغدد ددم/

كغدد ددم مدد ددن وزن

 )Gandyب د ددين يد ددوم واخ د ددر

المجموعددة الثالثددة (مجموعددة المسددتخلص الكحددولي ألوراق التددين) :اﹸ عطيددت الحيوانددات مسددتخلص كحددولي ألوراق التددين بجرعددة

( )250ملغم/كغدم مدن وزن الجسدم بدين يدوم واخدر وعدن طريدق الفدم بواسدطة االنبدوب الفمدوي ( )،Naghdi et al., 2016ولمددة
( )6أسابيع.

المجموعدة الرابعدة (مجموعدة المسددتخلص الكحدولي ألوراق التدين  +عقدار البا ارسدديتامول) :اﹸعطيدت الحيواندات مسدتخلص كحددولي

ألوراق التددين بجرعددة ( )250ملغددم /كغددم مددن وزن الجسددم عددن طريددق الفددم بواسددطة االنبددوب الفمددوي وبعددد سدداعتين تددم إعطدداء

الحيوانات عقار الباراسيتامول بجرعة ( )1000ملغم /كغم من وزن الجسم عن طريق الفم بواسدطة االنبدوب الفمدوي ذلدك بدين يدوم
واخر ولمدة ( )6أسابيع.

قياس مستوى هرمون التستوستيرون في مصل الدم
تم قياس مستوى هرمون التستوستيرون في مصل الدم اعتمادا على طريقة ( )Mohammed, 2010باستخدام جهاز Mini

 Vidasوعن طريق عدة التقدير الخاصة بهرمون التستوستيرون  Testosterone kitوالمجهزة من قبل شركة BioMerieus
الفرنسية والمعتمدة على مبدأ التنافس بين فحص األنزيم المناعي ( )Enzyme immuno assayمع الفحص الفلوري المرتبط

باألنزيم (.)Enzyme Linked Flourescent Assay
قياس المعايير الخاصة بالنطف

تم فصل ذيل البربخ من كل خصية وتنظيفهما من التصاق األنسجة الضامة ،ثم وضعت في طبق بتري يحتوي على ( )2مل

من محلول ملحي فسلجي مخفف بالفوسفات وقطع الى عدة أجزاء باستخدام مقص جراحي دقيق إلخراج النطف من ذيل البربخ،

ووضع عالق النطف في الحاضنة بدرجة (°)37م ولمدة ( )15دقيقة ،بعدها استخدمت طريقة ( ;Ngaha Njila et al., 2019

 ) Abd et al., 2020باستخدام جهاز تحليل النطف األلي بمساعدة الكمبيوتر CASA System: Automatic sperm
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 )anlyzer, spainومجهر ضوئي ( )Olympus, Tokyo, Japanاذ اخذ ( )5مايكرولتر من عالق النطف ووضع على شريحة

خاصة بجهاز تحليل النطف مع فحص النسبة المئوية للنطف المشوهة ،وادناه المعايير الفسلجية التي تم الحصول عليها من جهاز

التحليل (  ( CASA System:Automatic sperm anlyzerوالخاصة بذيل البربخ وهي:
 .1العدد الكلي للنطف (/106مل)
 .2كثافة النطف (/106مل)

 .3النسبة المئوية للنطف الحية %
 .4النسبة المئوية للنطف الميتة %

 .5النسبة المئوية للنطف المشوهة %

التحليل االحصائي

Statistical Analyses

اسد د ددتخدم البرند د ددامج اإلحصد د ددائي  SPSSلتحليد د ددل نتد د ددائج الد ارسد د ددة فد د ددي الصد د ددفات المدروسد د ددة ومد د ددن خد د ددالل برند د ددامج  SPSSاذ

اسد ددتخدم نظد ددام التصد ددميم العشد د دوائي الكامد ددل Desigen

Randumized

 Completelyلتحلي د ددل تبد دداين الصد ددفات المدروس د ددة

والت د د ددي اش د د ددتملت عل د د ددى ( مس د د ددتوى هرم د د ددون التستوس د د ددتيرون وبع د د ددض مع د د ددايير الخصدد د ددوبة عندد د ددد االسدد د ددبوع الثالدد د ددث والسدد د ددادس م د د ددن

المعاملد ددة) ،كمد ددا اﹸسد ددتخرجت المتوسد ددطات للصد ددفات المدروسد ددة فضد ددال عد ددن اسد ددتخراج الخطد ددأ القياسد ددي ،كمد ددا أسد ددتخدم إختبد ددار دنكد ددن
متع دددد الم دددى test

Range

Multiple

 Duncan’sلقي دداس معنوي ددة الفدددرق بدددين المتوسدددطات وذلدددك عندددد مسدددتوى معنوي ددة

 P<0.05وذلد ددك لمعرفد ددة الصد ددفات التد ددي أظهد ددرت فروقد ددات معنويد ددة ضد ددمن جد دددول تحليد ددل التبد دداين Variance
وضمن معامالت الدراسة (جودت.)2001 ،

of

Analysis

النتائج والمناقشة

يب د ددين (الج د دددول  )1ت د ددأثير عقد د ددار البا ارس د دديتامول بجرع د ددة ( 1000ملغم/كغدد ددم) والمسد د ددتخلص الكحدد ددولي ألوراق التدد ددين بجرعد د ددة

( 250ملغددم /كغددم) مددن وزن الجسددم ولمدددة ( )6أسددابيع فددي مسددتوى هرمددون التستوسددتيرون فددي مصددل دم ذكددور الجددرذان ،إذ انخفددض
مسددتوى الهرمددون فددي مجموعددة البا ارسدديتامول مددن ( )1.95نددانوغرام /مددل الددى ( )1.11نددانوغرام /مددل بعددد االسددبوع الثالددث مددن بدايددة

التجربددة واسددتمر هددذا االنخفدداض ليصددل الددى ( )0.77نددانوغرام /مددل بعددد االسددبوع السددادس مددن بدايددة المعاملددة ،وكددان هددذا االنخفدداض
معندوي عندد مسدتوى إحتماليدة ( ) P<0.05بالمقارندة مدع مجموعدة السديطرة  .كمدا يوضدح الجددول ازديداد مسدتوى هرمدون التستوسددتيرون

من ( )2.01نانوغرام /مل في بداية التجربة الى ( )2.89نانوغرام /مل بعد االسبوع السادس في مجموعة المستخلص الكحدولي ألوراق
التين .أما مجموعة المستخلص الكحولي ألوراق التين  +عقار الباراسيتامول فقد انخفض مستوى الهرمون بعدد االسدبوع الثالدث وبعددها

ازداد مستوى الهرمون ليصل الى ( )2.71نانوغرام /مل.

التأثير ال وقائي للمستخلص الكحولي......................
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الجدول  :1تأثير المستخلص الكحولي ألوراق التين (250ملغم/كغم) على مستوى هرمون التستوستيرون في مصل الدم عند وقت
الصفر وعند االسبوع الثالث والسادس من التجربة في ذكور الجرذان البالغة المعاملة ب( )1000ملغم عقار

الباراسيتامول  /كغم من وزن الجسم لمدة ( )6أسابيع

المعدل  ±الخطأ القياسي
الصفات
المعاملة

مستوى التستوستيرون عند وقت

مستوى التستوستيرون عند األسبوع

مستوى التستوستيرون عند األسبوع

الصفر(نانوغرام/مل)

الثالث(نانوغرام/مل)

السادس(نانوغرام/مل)

0,18±1,90
a
0,04±1,95
a
0,26±2,01
a

0,14±1,96
b
0,29±1,11
a
0,42±1,99
b

0,55±2,31
b
0,16±0,77
a
0,30±2,89
b

0,21±2,03
a

0,13±1,32
ab

0,09±2,71
b

مجموعة السيطرة
مجموعة عقار الباراسيتامول
مجموعة المستخلص الكحولي ألوراق
التين

مجموعة المستخلص الكحولي ألوراق
التين  +عقار البارسيتامول

األحرف المتشابهة في العمود الواحد تبين عدم وجود فروق معنوية عند مستوى ( ) p< 0.05بين المجاميع.
األحرف المختلفة في العمود الواحد تبين وجود فروق معنوية عند مستوى ( ) p< 0.05بين المجاميع.

إن سبب انخفاض مستوى هرمون التستوستيرون بشكل معنوي في مجموعة الباراسيتامول يوضح أن للعقار تأثيرات سلبية
على انسجة الخصى والهرمونات .إذ من الممكن ان يؤثر العقار على خاليا ليدج  Leydig cellsفي الخصية او على اعداد هذه

الخاليا واحداث الجهد التأكسدي ( )Oxidative Stressوبالتالي انخفاض مستوى انتاج هرمون التستوستيرون من قبل خاليا ليدج.

وتتفق الدراسة الحالية مع ما أشار اليه ) Albert et al., (2013بأن الباراسيتامول يعطل انتاج هرمون التستوستيرون في

خاليا ليدج .

وفي دراسة أخرى وجد أن الجرعة ( 0.65ملغم/كغم) من عقار الباراسيتامول سببت انخفاضا معنوياً في مستوى هرمون

التستوستيرون في ذكور الفئران (جواد.)2015،
أظه ددرت د ارس ددة أج اره ددا

)(2015

al.,

 Driesche etعل ددى االنسدددان ،اظهدددر فيهدددا ان اسدددتخدام البا ارسددديتامول لم دددة

اسبوع واحد قد يمنع انتاج هرمون التستوستيرون عن طريق الخصية الجنينية البشرية.

كمددا وضددح ( David ،)2018اندده عنددد تعددرض الخصدديتين لمركددب مثددل البا ارسدديتامول يددؤدي ذلددك الددى انخفدداض فددي جميددع

هرمونات الذكورة الرئيسية.

كمددا يوضددح (الجدددول  )1أن معاملددة ذكددور الجددرذان بالمسددتخلص الكحددولي ألوراق التددين بجرعددة ( )250ملغددم /كغددم مددن وزن

الجسددم ولمدددة ( ) 6أسددابيع ادى الددى تحسددين مسددتوى هرمددون التستوسددتيرون فددي مصددل الدددم عنددد االسددبوع الثالددث والسددادس مددن بدايددة
التجربة .أما مجموعة المستخلص الكحولي ألوراق التين  +عقار الباراسيتامول فقدد أحددث انخفاضد ًا فدي مسدتوى الهرمدون بعدد األسدبوع
الثالدث ،اال أن مسددتوى الهرمددون ازداد بعددد االسددبوع السددادس ليقددارب لمسددتوى الهرمددون لمجموعددة المسددتخلص ولددم تظهددر فددروق معنويددة
عند مقارنتها مع مجموعة المستخلص الكحولي ألوراق التين ومجموعة السيطرة.
وتتفددق نت ددائج ه ددذه الد ارس ددة م ددع مددا وج ددده )et al., (2015

 Njoku_Ojiوج ددد بددان الت ددين الش ددائع يزي ددد م ددن ج ددودة

السد ددائل المند ددوي ومسد ددتوى هرمد ددون التستوسد ددتيرون فد ددي الجد ددرذان الطبيعيد ددة مد ددن خد ددالل التد ددأثير االيجد ددابي علد ددى هرمد ددون المحفد ددز لنمد ددو
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النطد ددف hormone

stimulating

 ،Spermatogenicتعزيد ددز النطد ددف وهرمد ددون التستوسد ددتيرون لتكد ددون كافيد ددة للحفد دداظ علد ددى

نضوج خاليا النطف التي تنشط خالل ارتفاع ممكن من .SSH

وأشارت بعض الدراسات بان السابونين  Saponinsيمكن ان يكون له تأثير على مستويات هرمون التستوستيرون عدن طريدق

زيدادة مسدتوى هرمدون المحفدز للخليدة البينيدة  Interstitial cell stimulatingويسداعد هدذا الهرمدون ) )ICSHالمتحدرر مدن الغددة
النخامية على الحفاظ على مستوى هرمون التستوستيرون ))Dinithi et al., 2015; Al-Snafi, 2017

يبين (الجدول  ) 2أن العدد الكلي للنطف وكثافة النطف والنسبة المئوية للنطف الحيدة لدذكور الجدرذان البالغدة المعاملدة بجرعدة

معنويا ( )P<0.05في مجموعة البا ارسديتامول عندد مقارنتهدا
ﹰ
ﹰ
نخفاضا
( )1000ملغم عقار البارسيتامول /كغم من وزن الجسم أظهرت إ
مدع مجمدوعتي السديطرة والمسددتخلص الكحدولي ألوراق التدين ،فددي حدين أظهدرت مجموعدة البا ارسدديتامول إرتفاعداﹰ معنويداﹰ ( )P<0.05فددي

النسبة المئوية للنطف الميته والمشوهة لذكور الجران البالغة المعا ملة بعقار الباراسيتامول عند مقارنتها احصدائياﹰ مدع مجموعدة السديطرة
ومجموعة المستخلص الكحولي ألوراق التين.

ويعد ددزى السد ددبب الد ددى اآ ث د ددار الضد ددارة الناجمد ددة ع د ددن جرعد ددة ازئد دددة م د ددن عقد ددار البا ارسد دديتامول ال د ددى التد ددأثيرات المباشدد درة إلنت د دداج

بيروكسد دديد الد دددهون واالند ددوع االوكسد ددجينية التفاعليد ددة فد ددي الخصد دديتين ،حيد ددث تعتبد ددر االن د دواع االوكسد ددجينية جزيئد ددات م ارسد ددلة وسد ددطية

اساسددية فددي عمليددة مددوت الخاليددا المبددرمج  .)Ogawa et al., 2004 ; Aksu et al., 2016( Apoptosisوفضددال
ع د ددن ذل د ددك للبا ارس د دديامتول الق د دددرة ام د ددا الت د ددداخل ف د ددي عملي د ددة تك د ددوين النط د ددف او ف د ددي وظ د ددائف البد د دربخ الت د ددي ق د ددد ت د ددؤدي تغيي د ددر تك د ددوين

الجينات المنوية (.)Bowman and Rand, 1985; William, 2000

وهدذه النتيجدة توافقدت لمدا وجدده ) El-Maddawy and El-Sayed, (2018اللدذان اشدا ار بدان جرعدة واحددة كبيدرة مدن عقدار

الباراسيتامول تسببت في احداث تسمم في الجهاز التناسلي لدذكور الجدرذان ممدا ادى الدى انخفداض العددد الكلدي للنطدف البربخيدة وعددد

النطف الحية وزيادة تشوهات الحيوانات المنوية ،مما يشير الى خلل في عملية تكوين النطف.

كما وجد ان الباراسيتامول الدذي تدم إعطداؤه عدن طريدق الفدم بجرعدة ( )1000-500ملغدم /كغدم لمددة ( )3ايدام ادى الدى المدوت

المبرمج للخاليا النطفية وانخفاض في وزن الخصى لدى ذكور الجرذان (.)Ratnasooriya and Jayakody, 2000

كما نالحدظ مدن نتدائج الد ارسدة الحاليدة (الجددول )2ان المسدتخلص الكحدولي ألوراق التدين بجرعدة ( )250ملغدم  /كغدم ادى الدى

ازالة التأثيرات السلبية المعنوية الناجمة عدن عقدار البا ارسديتامول بجرعدة ( )1000ملغدم /كغدم علدى العددد الكلدي للنطدف وكثافدة النطدف
والنسبة المئوية للنطف المشدوهة لمجموعدة المسدتخلص الكحدولي ألوراق التدين  +البا ارسديتامول عندد مقارنتهدا مدع مجموعدة المسدتخلص

الكحولي ألوراق التين .

اما من ناحية النسبة المئوية للنطف الحية والميته فقد توصلت نتائج الدراسة الحالية ان المعاملة بالمستخلص الكحدولي ألوراق

التد د د ددين ادى الد د د ددى ارتفد د د دداع معند د د ددوي (  ) P<0.05فد د د ددي النسد د د ددبة المئويد د د ددة للنطد د د ددف الحيد د د ددة لمجموعد د د ددة المسد د د ددتخلص الكح د د د دولي ألوراق
التد ددين +البا ارسد دديتامول وانخفاضد دداﹰ معنويد دداﹰ ( )P<0.05فد ددي النسد ددبة المئويد ددة للنطد ددف الميتد دده لمجموعد ددة المسد ددتخلص الكح د ددولي ألوراق
التين  +الباراسيتامول عند المقارنة االحصائية مع مجموعة الباراسيتامول (الجدول .)2
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الجدول  :2تأثير للمستخلص الكحولي ألوراق التين(250ملغم/كغم) على العدد الكلي وكثافة النطف ( ) 106/mlوالنسبة المئوية
للنطف الحية والميته والمشوهة لذكور الجرذان المعاملة ب( )1000ملغم عقار الباراسيتامول /كغم من وزن الجسم

لمدة ( )6أسابيع

المعدل  ±الخطأ القياسي
الصفات

العدد الكلي للنطف

كثافة النطف

( /10مل)

( /10مل)

6

المعاملة

 %للنطف الميتة

 %للنطف الحية

 %للنطف
المشوهة

6

مجموعة السيطرة

10 ×0،21±10 ×2،88

10 ×0،18±10 ×2،30

0،02±81،75

0،02±18،25

0،20±3،92

مجموعة عقار الباراسيتامول

c
10 ×0،04±106×0،71

c
10 ×0،04±106×0،48

c
0،72±66،60

a
0،72±33،40

a
0،43±7،58

مجموعة مستخلص أوراق

a
10 ×0،09±106×2،15

a
10 ×0،06±106×1،73

a
0،22±82،80

c
0،22±17،20

c
0،12±5،33

6

6

6

6

6

6

6

6

التين
مجموعة مستخلص أوراق

التين  +عقار الباراسيتامول

b
106×0،14±106×2،26

b
106×0،10±106×1،72

c
0،47±69،25

a
0،47±20،75

b
0،32±6،03

b

b

b

b

b

األحرف المتشابهة في العمود الواحد تبين عدم وجود فروق معنوية عند مستوى (  )P<0.05بين المجاميع.
األحرف المختلفة في العمود الواحد تبين وجود فروق معنوية عند مستوى ( ) p< 0.05بين المجاميع.

قد ددد يكد ددون هد ددذا التد ددأثير اإليجد ددابي ناتجد د ﹰدا عد ددن تثبد دديط اكسد دددة الد دددهون الد ددذي يحد دددث بواسد ددطة نشد دداط كد ددبح جد ددذر الهيدوركسد دديل
للتد ددين الشد ددائع carica

 ،Ficusيبد دددو أن التد ددين الشد ددائع يمكند دده تحويد ددل التد ددأثيرات الضد ددارة للمدد دواد الكيميائيد ددة مد ددن خد ددالل تثب د دديط

اإلجهد دداد التأكسد دددي نوانتد دداج االن د دواع االوكسد ددجينية التفاعليد ددة (2003
إنتد دداج االند د دواع االوكسد ددجينية ت د ددأثير إيج د ددابي علد ددى ع د دددد الحيوان د ددات المنويد ددة وزي د ددادة فد ددي ع د دددد احتم د دداالت الحيواند ددات المنوي د ددة الت د ددي
al.,

 .)P`erezوبالتد ددالي ،يمكد ددن أن يكد ددون لتثبد دديط

et

تتحقد ددق مد ددن التد ددأثيرات المضد ددادة للمد ددوت المبد ددرمج مد ددن مسد ددتخلص التد ددين (2015

al.,

et

 .)Ghafoorقد ددد يكد ددون التفسد ددير

المحتمد ددل لد ددذلك هد ددو وجد ددود عوامد ددل مضد ددادة لألكسد دددة مثد ددل المركبد ددات الفينوليد ددة فد ددي مستخلصد ددات التد ددين الشد ددائع التد ددي تمند ددع مد ددوت
الخاليددا المبددرمج الندداجم عددن األكسدددة )(Gond and hadabadi,2008) ; (Aghel et al., 2011
;

)2009

(Oliveira et

 .al.,تمند ددع مضد ددادات األكسد دددة تكد ددوين االن د دواع االوكسد ددجينية التفاعليد ددة  ROSالجديد ددد أو تعمد ددل علد ددى ا ازلد ددة ROS

المتولدة ).)Agarwal and Sekhon, 2010

اشار) Takahashi et al., (2014الى بعض مكونات اوراق التين وافداد بدان حدامض الكدافيين المالليدك Caffeoylmalic

 acidكان من أكثر البوليفينول وفرة في نبات التين الذي اظهر فعله المضاد لألكسدة.
شكر وتقدير
يتقدم الباحثان بالشكر والتقدير الى قسم علوم الحياة وعمادة كلية العلوم في جامعة الموصل والى كل من ساهم في إتمام هذا
البحث.
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The Protective Effect of Ficus Carica Leaves Extract on some Fertility
Parameters in Male White Rats (Rattus norvegicus) Treated with Paracetamol
Drug
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ABSTRACT
This study was conducted to investigate the protective effect of leaves extract of Ficus carica
on some fertility parameters in white rats Rattus norvegicus.
In this study used (40) male rats (2.5-3) month, weights ranged (200-250) g were divided into
(4) groups (10) rat/group. The first group (control group), the second group (paracetamol group), the
third group (extract group), the fourth group (extract + paracetamol group). All treatments were given
doses every other day for (6) weeks.
Results showed a significant decreased (P<0.05) in testosterone levels in paracetamol group
after the third and sixth weeks of treatment as a compare with control group. While the testosterone
level for extract group don’t changed after the third week, but the hormone level increased after sixth
week of treatment to exceed the hormone level of the control group. While the (extract +
paracetamol) group showed a decrease in testosterone level after the third week, then the hormone
level increased to close level of (extract group) after the sixth week of treatment.
The result revealed a significant decrease in the total sperms count and the percentage of the
living sperms at (P<0.05) and increased the percentage of dead and abnormalities sperms of the
paracetamol group as a compare with control group, the results showed no significant changes in the
total sperms count (P<0.05) of the (extract + paracetamol) group, whereas found a significant change
in percentage of living and dead sperms, there were no significant change in abnormalities sperms
between the extract group and (extract + paracetamol) group.
Keywords: Leaves extract, Paracetamol, rats, Testosterone, Sperms, Fertility.

