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 الملخص
جريت هذه الدراسة لمعرفة التأثير الوقائي بالمستخلص الكحولي ألوراق التين في بعض ُا

اسة في هذه الدر  استخدمت(. Rattus norvegicusمعايير الخصوبة لذكور الجرذان البالغة )
( غم، قسمت الى اربعة 250-200تراوحت اوزانها )و ( شهر 3-2,5عمار )إ( جرذ ب40)

المجموعة األولى )مجموعة السيطرة(، )المجموعة الثانية(  .(جرذ/ مجموعة 10مجاميع )
مجموعة الباراسيتامول(، المجموعة الثالثة )مجموعة المستخلص( المجموعة الرابعة 

 ( أسابيع.6خر لمدة )آمول(، اعطيت كل المعامالت بين يوم و )المستخلص +عقار الباراسيتا
في  Testosterone أوضحت النتائج انخفاض مستوى هرمون التستوستيرون

بعد االسبوع الثالث والسادس مقارنة  (P<0.05))مجموعة عقار الباراسيتامول( بشكل معنوي 
توى الهرمون بعد أما مجموعة المستخلص فلم يحصل تغيير في مس السيطرة.بمجموعة 

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

كما  د االسبوع السادس الى مستوى مقارب لمستوى الهرمون في مجموعة المستخلص.بع
العدد الكلي للنطف والنسبة المئوية للنطف الحية بشكل معنوي  انخفاضأوضحت النتائج 

(P<0.05 ) في مجموعة الباراسيتامول مقارنة بمجموعة السيطرة وزيادة النسبة المئوية للنطف
 ارنة بالسيطرة.قم ة عقار الباراسيتامولالميتة والمشوهة لمجموع

في العدد الكلي للنطف لمجموعة ( P<0.05) وبينت النتائج عدم حدوث تغيير معنوي
)المستخلص+عقار الباراسيتمول( مقارنة بمجموعة المستخلص، بينما وجد فروقات معنوية 

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

 بين مجموعة )المستخلص+ عقار الباراسيتمول( ومجموعة المستخلص.
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 المقدمة
ويستخدم هذا العقار  ((Nacetylpaminophenً ويسمى كيميائيا ((Acetaminophenاالسيتامينوفين    الباراسيتامول أو

(، ولمعالجة Antipyretic(، وكخافض للحرارة )Analgesicبشكل واسع وبدون وصفة طبية لعالج الصداع، وكمزيل لآلالم )
(. ويحتوي في تركيبه الكيميائي على حلقة (Anderson et al.,1998 ; Oyedeji et al.,2013االنفلونزا، ونزالت البرد الشديد 

 Acyl(، كما يحتوي على مجموعة أسيل )Estradiol) ( والتي تكون مماثلة لما يحتويه هرمون االسترادايولphenol ringالفينول )

groupتوجد في هرمون البروجستيرون  ( كالتي. Progesterone hormone   (Creamer et al., Oyedeji et al., 2013; 

Ennis et al., 2016). 

مرتبطًا بتثبيط أنزيمات االكسدة الحلقية  ) Prostaglandinوقد يكون الفعل االولي للباراسيتامول في تثبيط البروستاكالندين )
 Graham and ( لهذه االنزيمات المتوازنةPeroxidase) ( من خالل وظيفية البيروكسديزCyclooxygenase- 1and2) 2و1

Scott, 2005; Graham et al., 2013) )( وهذه التفاعالت األنزيمية تؤدي الى اختزال تكوين الكلوتاثايونGlutathione )
( وهذا يثبط بناء البروستاكالندين ProstaglandinEsynthaseساينثيز )E( مثل البروستاكالندينCoenzymeومساعد األنزيم )

 (.Graham and Scott, 2005; Graham et al., 2013; Leda et al., 2013) واحداث الجهد التأكسدي
( يوم أدت الى حدوث تأثيرات 30( ملغم /كغم ولمدة )100_500أن اعطاء ذكور الجرذان جرعة عالية من الباراسيتامول )

على قابلية حركة  وكذلكمعنوي سلبية في القابلية التكاثرية منها اختزال عدد الحيوانات المنوية في البربخ وما يقذف منها بشكل 
 (.Ratnasooriya and Jayakody, 2000) النطف

بطب األعشاب واستخدامه في معالجة العقم، ربما يعود الى وجود مضادات األكسدة في  االهتماموخالل العقود األخيرة أزداد 
من بين النباتات الطبية نبات التين  (.(Safarnavadeh and Rastegarpanah, 2011النباتات الى جانب فعاليتها ضد العقم 

ستخدمت أجزاء ُ( ويزرع في غرب آسيا والشرق األوسط، وقد اMoraceae( والذي يعود الى العائلة ).Ficus carica Lالشائع )
ن وفقر الدم ( في معالجة العديد من الحاالت المرضية كاليرقاLatexمختلفة من النبات كاألوراق والثمار واللحاء والبذور والالتكس )

وكعوامل مضادة لاللتهابات وغيرها، إذ أن النبات غني بالفيتامينات والمعادن والعديد من المركبات الفعالة مثل واإلسهال 
( والصمغ Tyrosine( والتايروسين )Nicotinic acid( واألنزيمات وحامض النيكوتين ) Flavonoidsالفالفونويدات ) 

(Mucilage( )2011Joseph and Raj,  , 2000; Canal et al. وتلعب المركبات الفينولية دور مهم جدا في قدرتها .)
على كميات أعلى من المركبات الفينولية مقارنة باحتوائها (. وتتميز أوراق التين Veberic et al., 2008كمضادات لألكسدة )

(، وأن هذه المركبات الفينولية لها القابلية على أزالة Oliveira et al., 2009)بالثمار، لذا فهي تحتوي على أقوى مضادات األكسدة 
(، واوضحت نفس هذه الدراسة الى Samsulrizal et al., 2011)الجذور الحرة وأيونات المواد المؤكسدة وتثبيط بعض االنزيمات 

في ذكور ون التستوستيرون هرمأن مستخلص أوراق التين سبب تأثيرات إيجابية على أعداد النطف وقابليتها على الحركة ومستوى 
 بداء السكر.ً الجرذان المصابة تجريبيا

وتهددف الدراسددة الحاليددة الدى مالحظددة التددأثيرات السدلبية الناجمددة عددن اسدتخدام الجددرع العاليددة للباراسديتامول علددى بعددض معددايير 
 (.Rattus norvegicusن )الخصوبة والتأثير الوقائي لمستخلص أوراق التين ضد تأثير الباراسيتامول في ذكور الجرذا

 

 المواد وطرائق العمل
  تحضير المستخلص 
 جمع عينات األوراق:    _1 

المستخدمة في الدراسة من منطقة الرشيدية في مدينة الموصل بتاريخ  .Ficus carica Lجمعت أوراق نبات التين 
ى أوراق بيضاء نظيفة في الظل لحين جفافها وغسلت عينات األوراق بماء الحنفية للتخلص من األتربة ونشرت عل 2019/4/27
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( بشكل مسحوق وحفظت في أكياس ورقية في مكان جاف Electric grinderوبعدها طحنت األوراق بواسطة المطحنة الكهربائية )
 لحين استخدامها في تحضير المستخلص.

 طريقة تحضير المستخلص:   _2 
( 48%( اذ ترك المحلول لمدة )75( مل من الكحول االثيلي )400( غم من مسحوق األوراق أضيف اليها )100خذت )ُا

( لمرتين على Whatman No.1ساعة بعد ذلك تم ترشيح المحلول بواسطة الشاش ورشح المحلول الناتج بواسطة أوراق الترشيح )
حول والحصول على المادة ( لفصل الكRatory evaporatorستخلص المحلول الناتج باستخدام جهاز المبخر الدوار )ُالتوالي ثم ا

المستخلصة وهي مادة صمغية ذات لون بني مخضر وحفظت في الثالجة لحين االستخدام وتحضير التراكيز المطلوبة 
(AlShaher, 2020.) 

                                                                      Experimental designتصميم التجربة 
عداد متساوية إب ًوزعوا عشوائيا R.norvegicusالبالغة من نوع  ( ذكر من الجرذان البيض40هذه التجربة )ستخدمت في ُا

  يلي: الى أربع مجاميع وعوملت كما
( مددل مدداء مقطددر عددن طريددق الفددم بواسددطة االنبددوب الفمددوي 0.5عطيددت الحيوانددات )ُالمجموعددة االولددى )مجموعددة السدديطرة(: ا    -1

(Cavage tube بين يو )( أسابيع.6م واخر ولمدة ) 
 عطيدددددددددددددددددددددت الحيواندددددددددددددددددددددات عقدددددددددددددددددددددار الباراسددددددددددددددددددددديتامول ُالباراسددددددددددددددددددددديتامول(: ا )مجموعدددددددددددددددددددددة عقدددددددددددددددددددددارلمجموعدددددددددددددددددددددة الثانيدددددددددددددددددددددة ا -2

(paragen: Genesis biolife_Enschede Netheriand( بجرعددددددة )1000) /كغددددددم مددددددن وزن  ملغددددددم
واخدددددر ( بدددددين يدددددوم  and Jokakody, 2000)    Ratnasooriya;Gandy et al., 1990الجسدددددم 

 ( أسابيع.6وعن طريق الفم بواسطة االنبوب الفموي  لمدة )
عطيددت الحيوانددات مسددتخلص كحددولي ألوراق التددين بجرعدددة ُالمجموعددة الثالثددة )مجموعددة المسددتخلص الكحددولي ألوراق التدددين(: ا  -3

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

عطيدت الحيواندات مسدتخلص كحددولي ُالمجموعدة الرابعدة )مجموعدة المسددتخلص الكحدولي ألوراق التدين + عقدار الباراسدديتامول(: ا  -4
كغددم مددن وزن الجسددم عددن طريددق الفددم بواسددطة االنبددوب الفمددوي وبعددد سدداعتين تددم إعطدداء  ( ملغددم/250) ألوراق التددين بجرعددة

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

 قياس مستوى هرمون التستوستيرون في مصل الدم

 Miniدام جهاز ( باستخMohammed, 2010تم قياس مستوى هرمون التستوستيرون في مصل الدم اعتمادا على طريقة )         

Vidas  وعن طريق عدة التقدير الخاصة بهرمون التستوستيرونTestosterone kit  والمجهزة من قبل شركةBioMerieus 
( مع الفحص الفلوري المرتبط Enzyme immuno assayالفرنسية والمعتمدة على مبدأ التنافس بين فحص األنزيم المناعي )

 (.Enzyme Linked Flourescent Assayباألنزيم )
 

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

خراج النطف من ذيل البربخ، من محلول ملحي فسلجي مخفف بالفوسفات وقطع الى عدة أجزاء باستخدام مقص جراحي دقيق إل
 et alNgaha Njila,.  ;2019( دقيقة، بعدها استخدمت طريقة )15م ولمدة )°(37) الق النطف في الحاضنة بدرجةووضع ع

., 2020et alAbd  باستخدام جهاز تحليل النطف األلي بمساعدة الكمبيوتر )Automatic sperm  CASA System:
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anlyzer, spain( ومجهر ضوئي )Olympus, Tokyo, Japan( اذ اخذ )مايكرولتر من عالق النطف ووضع على شريحة 5 )
خاصة بجهاز تحليل النطف مع فحص النسبة المئوية للنطف المشوهة، وادناه المعايير الفسلجية التي تم الحصول عليها من جهاز 

  :والخاصة بذيل البربخ وهي ) CASA System:Automatic sperm anlyzer)  التحليل 
10العدد الكلي للنطف )  .1

 /مل( 6

10) كثافة النطف  .2
 /مل(  6

  %النسبة المئوية للنطف الحية   .3
 %النسبة المئوية للنطف الميتة  .4
 %النسبة المئوية للنطف المشوهة  .5

 Statistical Analyses                                                                          التحليل االحصائي 
اذ  SPSSلتحليددددددل نتددددددائج الدراسددددددة فددددددي الصددددددفات المدروسددددددة ومددددددن خددددددالل برنددددددامج  SPSS اإلحصددددددائيرنددددددامج الب اسددددددتخدم

لتحليدددددل تبددددداين الصدددددفات المدروسدددددة  Completely Randumized Desigenنظدددددام التصدددددميم العشدددددوائي الكامدددددل  اسدددددتخدم
لثالددددددددث والسددددددددادس مددددددددن والتددددددددي اشددددددددتملت علددددددددى ) مسددددددددتوى هرمددددددددون التستوسددددددددتيرون وبعددددددددض معددددددددايير الخصددددددددوبة عنددددددددد االسددددددددبوع ا

ختبددددار دنكدددددن إعددددن اسدددددتخراج الخطددددأ القياسدددددي، كمددددا أسدددددتخدم  فضدددددالسدددددتخرجت المتوسددددطات للصدددددفات المدروسددددة ُالمعاملددددة(، كمددددا ا
لقيدددداس معنويددددة الفددددرق بددددين المتوسددددطات وذلددددك عنددددد مسددددتوى معنويددددة  Duncan’s Multiple Range testمتعدددددد المدددددى 

P<0.05  وقددددات معنويددددة ضددددمن جدددددول تحليددددل التبدددداين وذلددددك لمعرفددددة الصددددفات التددددي أظهددددرت فرAnalysis of Variance 
 (.2001وضمن معامالت الدراسة )جودت، 

 النتائج والمناقشة
              ملغم/كغددددددم( والمسددددددتخلص الكحددددددولي ألوراق التددددددين بجرعددددددة  1000( تددددددأثير عقددددددار الباراسدددددديتامول بجرعددددددة )1الجدددددددول ) يبددددددين

 انخفددضذ إ( أسددابيع فددي مسددتوى هرمددون التستوسددتيرون فددي مصددل دم ذكددور الجددرذان، 6ة )ملغددم /كغددم( مددن وزن الجسددم ولمددد 250)
مدددل بعدددد االسدددبوع الثالدددث مدددن بدايدددة  ( ندددانوغرام/1.11مدددل الدددى ) ( ندددانوغرام/1.95مسدددتوى الهرمدددون فدددي مجموعدددة الباراسددديتامول مدددن )

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

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

 مل. ( نانوغرام/2.71ازداد مستوى الهرمون ليصل الى )
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هرمون التستوستيرون في مصل الدم عند وقت  ملغم/كغم( على مستوى250تأثير المستخلص الكحولي ألوراق التين ) :1 جدولال
( ملغم عقار 1000الصفر وعند االسبوع الثالث والسادس من التجربة في ذكور الجرذان البالغة المعاملة ب)

 ( أسابيع6الباراسيتامول / كغم من وزن الجسم لمدة )
 

 الخطأ القياسي ±المعدل 
 الصفات  

 
 المعاملة 

 مستوى التستوستيرون عند وقت
 الصفر)نانوغرام/مل(

مستوى التستوستيرون عند األسبوع 
 الثالث)نانوغرام/مل(

مستوى التستوستيرون عند األسبوع 
 السادس)نانوغرام/مل(

 0,18±1,90 مجموعة السيطرة
a 

1,96±0,14 
b 

2,31±0,55 
b 

 0,04±1,95 مجموعة عقار الباراسيتامول
a 

1,11±0,29 
a 

0,77±0,16 
a 

كحولي ألوراق مجموعة المستخلص ال
 التين

2,01±0,26 
a 

1,99±0,42 
b 

2,89±0,30 
b 

مجموعة المستخلص الكحولي ألوراق 
 التين + عقار البارسيتامول

2,03±0,21 
a 

1,32±0,13 
ab 

2,71±0,09 
b 

 بين المجاميع. ( >p 0.05)األحرف المتشابهة في العمود الواحد تبين عدم وجود فروق معنوية عند مستوى 
 بين المجاميع.  ( >p 0.05)ختلفة في العمود الواحد تبين وجود فروق معنوية عند مستوى األحرف الم

 
مستوى هرمون التستوستيرون بشكل معنوي في مجموعة الباراسيتامول يوضح أن للعقار تأثيرات سلبية  انخفاضن سبب إ

الخصية او على اعداد هذه  فيLeydig cells   ليدجذ من الممكن ان يؤثر العقار على خاليا إعلى انسجة الخصى والهرمونات. 
 مستوى انتاج هرمون التستوستيرون من قبل خاليا ليدج. انخفاض( وبالتالي Oxidative Stressالخاليا واحداث الجهد التأكسدي )

وستيرون في بأن الباراسيتامول يعطل انتاج هرمون التست et al., (2013)  Albertوتتفق الدراسة الحالية مع ما أشار اليه
 خاليا ليدج .

في مستوى هرمون  معنوياً  انخفاضاملغم/كغم( من عقار الباراسيتامول سببت  0.65وفي دراسة أخرى وجد أن الجرعة )
 .(2015)جواد، التستوستيرون في ذكور الفئران
امول لمدددددة علددددى االنسددددان، اظهددددر فيهددددا ان اسددددتخدام الباراسدددديت et al., (2015)   Driescheأظهددددرت دراسددددة أجراهددددا

 اسبوع واحد قد يمنع انتاج هرمون التستوستيرون عن طريق الخصية الجنينية البشرية.
انددده عندددد تعدددرض الخصددديتين لمركدددب مثدددل الباراسددديتامول يدددؤدي ذلدددك الدددى انخفددداض فدددي جميدددع  David ،(2018وضدددح )كمدددا 

 هرمونات الذكورة الرئيسية.
( ملغددم /كغددم مددن وزن 250سددتخلص الكحددولي ألوراق التددين بجرعددة )( أن معاملددة ذكددور الجددرذان بالم1 الجدددول)كمددا يوضددح 

( أسددابيع ادى الددى تحسددين مسددتوى هرمددون التستوسددتيرون فدددي مصددل الدددم عنددد االسددبوع الثالددث والسددادس مددن بدايدددة 6الجسددم ولمدددة )
ي مسدتوى الهرمدون بعدد األسدبوع فد أحددث انخفاضداً أما مجموعة المستخلص الكحولي ألوراق التين + عقار الباراسيتامول فقدد  التجربة.

تظهددر فددروق معنويددة  ولددمالثالدث، اال أن مسددتوى الهرمددون ازداد بعددد االسددبوع السددادس ليقددارب لمسددتوى الهرمددون لمجموعددة المسددتخلص 
 عند مقارنتها مع مجموعة المستخلص الكحولي ألوراق التين ومجموعة السيطرة.

وجدددد بدددان التدددين الشدددائع يزيدددد مدددن جدددودة  et al., (2015)   Njoku_Oji وتتفدددق نتدددائج هدددذه الدراسدددة مدددع مدددا وجدددده
السددددائل المنددددوي ومسددددتوى هرمددددون التستوسددددتيرون فددددي الجددددرذان الطبيعيددددة مددددن خددددالل التددددأثير االيجددددابي علددددى هرمددددون المحفددددز لنمددددو 
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، تعزيددددز النطددددف وهرمددددون التستوسددددتيرون لتكددددون كافيددددة للحفدددداظ علددددى Spermatogenic stimulating hormoneالنطددددف 
 .SSHضوج خاليا النطف التي تنشط خالل ارتفاع ممكن من ن

يمكن ان يكون له تأثير على مستويات هرمون التستوستيرون عدن طريدق  Saponinsوأشارت بعض الدراسات بان السابونين 
رر مدن الغددة ( المتحد(ICSHهدذا الهرمدون  ويسداعد Interstitial cell stimulating البينيدةزيدادة مسدتوى هرمدون المحفدز للخليدة 

 ( et al., 2015; Al-Snafi, 2017)  Dinithiالنخامية على الحفاظ على مستوى هرمون التستوستيرون 
( أن العدد الكلي للنطف وكثافة النطف والنسبة المئوية للنطف الحيدة لدذكور الجدرذان البالغدة المعاملدة بجرعدة 2 الجدول )يبين 

في مجموعة الباراسديتامول عندد مقارنتهدا  (P<0.05) ًمعنويا ًنخفاضاإوزن الجسم أظهرت ( ملغم عقار البارسيتامول/ كغم من 1000)
فددي ( P<0.05) ًمعنويدا ًرتفاعداإمدع مجمدوعتي السديطرة والمسددتخلص الكحدولي ألوراق التدين، فددي حدين أظهدرت مجموعدة الباراسدديتامول 

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

نتددددداج ثدددددار الضدددددارة الناجمدددددة عدددددن جرعدددددة زائددددددة مدددددن عقدددددار الباراسددددديتامول الدددددى التدددددأثيرات المباشدددددرة إلويعدددددزى السدددددبب الدددددى اآ
الخصددددديتين، حيدددددث تعتبدددددر االندددددواع االوكسدددددجينية جزيئدددددات مراسدددددلة وسدددددطية بيروكسددددديد الددددددهون واالندددددوع االوكسدددددجينية التفاعليدددددة فدددددي 

(. وفضدددال Ogawa et al., 2004 ; Aksu et al., 2016) Apoptosis اساسددية فدددي عمليدددة مددوت الخاليدددا المبدددرمج
ين عدددددن ذلدددددك للباراسددددديامتول القددددددرة امدددددا التدددددداخل فدددددي عمليدددددة تكدددددوين النطدددددف او فدددددي وظدددددائف البدددددربخ التدددددي قدددددد تدددددؤدي تغييدددددر تكدددددو 

 (.Bowman and Rand, 1985; William, 2000)الجينات المنوية 
اللدذان اشدارا بدان جرعدة واحددة كبيدرة مدن عقدار  El-Maddawy and El-Sayed, (2018) وجددهوهدذه النتيجدة توافقدت لمدا 

الباراسيتامول تسببت في احداث تسمم في الجهاز التناسلي لدذكور الجدرذان ممدا ادى الدى انخفداض العددد الكلدي للنطدف البربخيدة وعددد 
 يشير الى خلل في عملية تكوين النطف. النطف الحية وزيادة تشوهات الحيوانات المنوية، مما

( ايدام ادى الدى المدوت 3كغدم لمددة ) ( ملغدم/1000-500عطداؤه عدن طريدق الفدم بجرعدة )إالباراسيتامول الدذي تدم كما وجد ان 
 (.Ratnasooriya and Jayakody, 2000) الجرذانالمبرمج للخاليا النطفية وانخفاض في وزن الخصى لدى ذكور 

( ملغدم / كغدم ادى الدى 250التدين بجرعدة ) ألوراقلي ( ان المسدتخلص الكحدو 2الجددول)كما نالحدظ مدن نتدائج الدراسدة الحاليدة 
( ملغدم /كغدم علدى العددد الكلدي للنطدف وكثافدة النطدف 1000ازالة التأثيرات السلبية المعنوية الناجمة عدن عقدار الباراسديتامول بجرعدة )

مقارنتهدا مدع مجموعدة المسدتخلص التدين + الباراسديتامول عندد  ألوراقوالنسبة المئوية للنطف المشدوهة لمجموعدة المسدتخلص الكحدولي 
 التين . ألوراقالكحولي 

 ألوراقاما من ناحية النسبة المئوية للنطف الحية والميته فقد توصلت نتائج الدراسة الحالية ان المعاملة بالمستخلص الكحدولي 
                    ألوراقولي ( فددددددددي النسددددددددبة المئويددددددددة للنطددددددددف الحيددددددددة لمجموعددددددددة المسددددددددتخلص الكحددددددددP<0.05التددددددددين ادى الددددددددى ارتفدددددددداع معنددددددددوي ) 

                 ألوراق( فدددددي النسدددددبة المئويدددددة للنطدددددف الميتددددده لمجموعدددددة المسدددددتخلص الكحدددددولي P<0.05) ًمعنويدددددا ًالباراسددددديتامول وانخفاضدددددا التدددددين+
 (.2الجدول )التين + الباراسيتامول عند المقارنة االحصائية مع مجموعة الباراسيتامول 
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ml/10ملغم/كغم( على العدد الكلي وكثافة النطف )250أثير للمستخلص الكحولي ألوراق التين)ت: 2 الجدول
6

( والنسبة المئوية  
( ملغم عقار الباراسيتامول/ كغم من وزن الجسم 1000للنطف الحية والميته والمشوهة لذكور الجرذان المعاملة ب)

 ( أسابيع6لمدة )
 الخطأ القياسي ±المعدل 

 الصفات    
 

 المعاملة

 العدد الكلي للنطف
(10

 /مل(6
 كثافة النطف

(10
 /مل(6

% للنطف  الميتة% للنطف  % للنطف الحية
 المشوهة

10×2،88 مجموعة السيطرة
6±0،21×10

6 
 
c 

2،30×10
6±0،18×10

6 
 
c 

81،75±0،02 
 
c 

18،25±0،02 
 
a 

3،92±0،20 
 
a 

10×0،71 مجموعة عقار الباراسيتامول
6±0،04×10

6 
 
a 

0،48×10
6±0،04×10

6 
 
a 

66،60±0،72 
 
a 

33،40±0،72 
 
c 

7،58±0،43 
 
c 

مجموعة مستخلص أوراق 
 التين

2،15×10
6±0،09×10

6 
 
b 

1،73×10
6±0،06×10

6 
 
b 

82،80±0،22 
 
c 

17،20±0،22 
 
a 

5،33±0،12 
 
b 

مجموعة مستخلص أوراق 
 التين + عقار الباراسيتامول

2،26×10
6±0،14×10

6 
 
b 

1،72×10
6±0،10×10

6 
 
b 

69،25±0،47 
 
b 

20،75±0،47 
 
b 

6،03±0،32 
 
b 

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

 
عددددن تثبدددديط اكسدددددة الدددددهون الددددذي يحدددددث بواسددددطة نشدددداط كددددبح جددددذر الهيدوركسدددديل ً ناتجدددداقددددد يكددددون هددددذا التددددأثير اإليجددددابي 

أن التدددددين الشدددددائع يمكنددددده تحويدددددل التدددددأثيرات الضدددددارة للمدددددواد الكيميائيدددددة مدددددن خدددددالل تثبددددديط  ، يبددددددوFicus caricaللتدددددين الشدددددائع 
نتدددداج االنددددواع االوكسددددجينية التفاعليددددة  وبالتددددالي، يمكددددن أن يكددددون لتثبدددديط  (.P`erez et al., 2003)اإلجهدددداد التأكسدددددي وان

إنتددددداج االندددددواع االوكسدددددجينية تدددددأثير إيجدددددابي علدددددى عددددددد الحيواندددددات المنويدددددة وزيدددددادة فدددددي عددددددد احتمددددداالت الحيواندددددات المنويدددددة التدددددي 
(. قددددد يكددددون التفسددددير Ghafoor et al., 2015) تتحقددددق مددددن التددددأثيرات المضددددادة للمددددوت المبددددرمج مددددن مسددددتخلص التددددين

جدددددود عوامدددددل مضدددددادة لألكسددددددة مثدددددل المركبدددددات الفينوليدددددة فدددددي مستخلصدددددات التدددددين الشدددددائع التدددددي تمندددددع مدددددوت المحتمدددددل لدددددذلك هدددددو و 
 Oliveira et) ; (Gond and hadabadi,2008) (Aghel et al., 2011)الخاليددا المبدددرمج النددداجم عدددن األكسددددة 

al., 2009) ;. مضددددادات األكسدددددة تكددددوين االنددددواع االوكسددددجينية التفاعليددددة  تمنددددعROS لجديددددد أو تعمددددل علددددى ازالددددة اROS 
 (.and Sekhon, 2010) Agarwalالمتولدة 

 Caffeoylmalicالى بعض مكونات اوراق التين وافداد بدان حدامض الكدافيين المالليدك  et al., (2014) Takahashiاشار

acid  لألكسدةالبوليفينول وفرة في نبات التين الذي اظهر فعله المضاد  أكثركان من. 
 

 يرشكر وتقد
تمام هذا إيتقدم الباحثان بالشكر والتقدير الى قسم علوم الحياة وعمادة كلية العلوم في جامعة الموصل والى كل من ساهم في 

 البحث.
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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. 
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