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  الملخص 

يتضمن البحث دراسة تاثير تراكيز مختلفة من عنصر الزنك على خصوبة ذكور الفئران البيض      

    السويسرية باستخدام جهاز مطيافية االمتصاص الذري فضال عن تقدير فعالية انزيم الفوسفاتيز الحامضي

) 2 .3 .1 .3 .Ec (فارة 10قع  ثالث مجاميع بواإلىقسمت الفئران  . مقارنة مع مجموعة السيطرة  /

عوملت المجموعة  ، اذ عوملت بعنصر الزنك المضاف الى ماء الشرب،أشهرمجموعة وكانت بعمر ثالثة 

 أما ،كغم وزن الجسم/  ملغم1.5والمجموعة الثانية بتركيز  ،كغم وزن الجسم/ ملغم 0.5  بتركيزاألولى

 األولى( يوم للمجموعتين 30 ،15 تمت معاملة الفئران لمدة.  مجموعة سيطرةعدتالمجموعة الثالثة فقد 

في وزن الخصى في المجموعة المعاملة  ) ≥p 0.05 بينت النتائج وجود ارتفاع معنوي .على التوالي) والثانية

 النتائج وجود ارتفاع أوضحت كما ،مقارنة مع مجموعة السيطرة )كغم وزن الجسم/  ملغم 1.5(بتركيز

 وأشارت ،الواطئدام التركيز العالي للزنك مقارنة بالتركيز  الخصى عند استخأوزانفي ) (p≤0.05معنوي 

كما . في عدد النطف للمجاميع المعاملة بالزنك مقارنة بمجموعة السيطرة) p≤ 0.05( زيادة معنوية إلىالنتائج 

 لكل من المجموعة االولى والثانية مقارنة النطف المتحركةفي نسب ) p≤ o.05(تبين وجود ارتفاع معنوي 

 النطف الضعيفة الحركة في المجموعة المعاملة بالتركيز أعدادفي ) p≤ 0.05( وانخفاضا معنويا ،طرةبالسي

 ) الفركتوز( سكر الفاكهة  وتركيزةز الحمضيا الفسفاتأنزيم فعالية وأظهرت. العالي للزنك مقارنة مع السيطرة

  . مقارنة بالسيطرة،كغم وزن الجسم/  ملغم 1.5 ، 0.5 المجموعتين المعاملة بتركيزكال ارتفاعا معنويا في 
  

   . عدد النطف، الفركتوز، تركيز الزنك،ةز الحمضياالفسفات: الكلمات الدالة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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Study of the Effect of Zinc on the Fertility and Acid Phosphatase 
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ABSTRACT 
        This study was conducted to elucidate the effect of different concentrations of  zinc  
element on male fertility of swiss albino mice by using atomic absorption, and 
determination of acid phosphatase activity ( Ec.3.1.3.2) compared with control groups. The 
mice were divided into three groups ( 10 mice / group ) and they were three months old. The 
first group was treated with 0.5 mg / kg body weight and the second group with 1.5 mg / kg 
body weight with zinc, while the third group considered as control group. The mice 
treatment was for 15 and 30 days for the two experiment groups.                                           
           
        The results showed a significant increase ( p≤0.05 ) in weight  of testes in the group 
which treated by concentration 1.5 mg / kg b.w compared with control group. Significant 
increase  (p≤0.05) was also found in testes weight when using the high concentration of zinc 
compared with the low concentration. Results also showed a significant increase in sperm 
count of groups treated with zinc as compared with control group. Significant increase 
(p≤o.o5) in sperm motility was detected in both the first and second groups as compared 
with control . Significant decrease (p≤0.05) in slugish sperm in group with high 
concentration of zinc as compared with control. Significant increase in both groups in acid 
phosphatase activity and the concentration of fructose treated with concentrations 0.5 and 
1.5 mg / kg b.w as compared with control.   
                                                                     
Keywords:  Acid phosphatase ( Acp ), Zinc concentration, Fructose, Sperm count. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المقدمة 

 العديد أوضحت فقد ،معادن الثقيلة ضرورية لوظيفة العديد من االنزيمات والبروتينات في الجسم      تعد ال

من الدراسات ان التاثيرات الكيموحيوية والفسيولوجية للمعادن الضئيلة على عوامل الخصوبة متمثلة بالزنك 

 األمثل للنمو اأساسي اًعنصريعد الزنك  ).( Luka et al., 2009 النحاس والمغنيسيوم ،ليوداوالسيلينيوم و

يضية الرئيسية  على حد سواء فهو يساهم عادة في ميكانيكيات عديدة بالطرق األواإلناثوالتكاثر في الذكور 

 ، بناء الدم، الدهون، النوويةاألحماض ، الطاقة، الكاربوهيدرات،عملية التحول، المتضمنة تصنيع البروتين

 إنتاج ، في فسلجة الحيوانات المنويةاً مهماً كما يلعب دور،األجنةين له دور رئيسي في تعبير الجين وتكوو



...............دراسة تاثير الزنك على خصوبة وفعالية أنزيم  

 

41 

 على وظيفة  مفيدةتأثيرات له أنوتبين . منع انحالل الحيوانات المنوية واستقرار غشاء الحيمن, الحيامن

 حركة النطف بمستوى تتأثر. )( Wong et al., 2002 الخلية الخصيوية في الذكور العديمي الخصوبة 

 للغدد الثانوية وتظهر هذه الحالة بوضوح اإلفرازوفعالية ) الشحمون الخصوي(   Testosteroneن ورموه

 هذه اإلفراز فعالية أن ومن المعروف ،Azoospermiaانعدام الحيوانات المنوية ب المصابينفي المرضى 

 هذا  يعدإذ ،طف او قلتهاالمصابين بحالة انعدام الن حجم السائل المنوي ونسبة المرضى ، بمستوى الزنكتتأثر

 )  في فعالية النطف يؤثرنخفاض في تركيزه مراحل عملية تكوين النطف وان االجميعضروريا لمون وراله

Abdella et al., 2010). في ه تركيزولكن انخفاض ،يحوي السائل المنوي في اللبائن نسبة عالية من الزنك 

 ويؤدي ،ACE  ( angiotensin converting enzyme( زيمأن فعالية في الى االنخفاض يؤديالسائل المنوي 

 ,Bedwal and Bahuguna ويوقف عملية تكوين النطفالشحمون الخصويهذا بدوره الى تخفيض مستوى 

             الهدمي في خصى الجرذان يضلأل زيادة الى حدوثيؤدي  نقص تركيز الزنك أنكما  ،)( 1994

( Somers and underwood, 1969 ) .أنزيم إن acid phosphatase  يعد من االنزيمات كلية الوجود 

 اورثو فوسفات احادي االستر في الوسط الحامضي الى المواد االساسية  بتحفيز تحليل مركبهميتهأتتجلى و

من المعروف ان هناك خمسة . ( Peruquetti et al., 2010 ) وفوسفات الكحول  arylالمتضمنة مجموعة 

 والبالعم والكريات الحمر الحالة األجسام وخمائر البروستات: اإلنساننزيم موجودة في اشكال مهمة لال

 الدم الحمر كريات في األنواععن هذه  فقد تم الكشف ( Bull et al., 2002 )الخاليا الناقضة للعظم و الكبيرة

 .( Bull et al., 2002 )الطحالوالكبد والصفيحات الدموية والبيض و

 دتع والتي تم تحديدها في السائل المنوي acid phosphatase أنزيملعالقة بين الزنك وفعالية  اإن        

 أيضات هذه العالقة  كما استخدم، تلك الفعاليةإظهارفي لحيوانات المنوية ا  من لتقدير النسبة المساهمةاًمؤشر

يعد الفركتوز  . (Imammoto et al., 2009 ) البروستاتبأورام اإلصابة  لحاالتفي التشخيص المبكر

 انسداد إلى يؤدي سوية من القيمة الأدنى االنخفاض في مستواه أن إذ ، للطاقة الحركية للنطفاً رئيسياًمصدر

 خصوصا عندما يكون مستواه مرتبطا باقل ،في قنوات القذف للمني او انعدام في وظيفة الحويصلة المنوية

. )( Buckett and Lewis - Jones, 2002  في السائل المنويقيمة مقذوفة ومرتبط ايضا بانخفاض اللزوجة 

  اخرى ولكن هناك عدة عوامل، الفركتوز يخضع عادة تحت السيطرة المنظمة من قبل االندروجينإفراز إن

 كلها تستطيع ان تؤثر في ،التغذيةطبيعة  ، الكلوكوز بالدمى مستو،مثل استمرار القذف للحيوانات المنوية

هدفت الدراسة الحالية الى التحري عن تاثير  .)  (Abdella et al., 2010ز بالسائل المنويتركيز الفركتو

ة ز الحمضيا الفسفاتأنزيمتراكيز مختلفة من الزنك على خصوبة ذكور الفئران البيض السويسرية بداللة فعالية 

  . في البالزما المنوي وتركيز سكر الفركتوزفي مصل الدم
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  طرائق العمل المواد و

   الحيوانات المستخدمة

تم الحصول عليها من  Mus musculus الدراسة الحالية على ذكور الفئران البيض السويسرية أجريت        

 معدل ،أشهر  ) 3(  بعمر ،جامعة الموصل/ كلية التربية / مختبرات تربية الحيوانات في قسم علوم الحياة 

  13  × 16  × 30(ائنية خاصة بتربية الفئران ابعادها  وضعت في اقفاص لد،غم ) 26-20(  بين أوزانها

 لغرض أسبوعتركت الفئران لمدة    LTDL( North Kent   /London plastic(  شركة إنتاج من ،)سم

  من حيث درجة الحرارة ثابتة  على الظروف البيئية والغذاء قبل بدء التجربة وتحت ظروف مختبرية أقلمالت

تمت .  ساعات ظالم يوميا ) 10: ( ساعة ضوئية )  14 ( photoperiodوئية ودورة ض ºم) 2 ±  26( 

 بروتين ، %25 ذرة ، % 20 شعير ،% 34حنطة ( القياسية وبنسب ثابتة والمتكونة من يقةالتغذية بالعل

تم طحن المواد وخلطها مع بعضها بصورة جيدة  )% 1 ملح طعام ،% 10 حليب مجفف ،% 10حيواني 

 كتل صغيرة ووضعت في المكان المخصص إلىقطعت  ،لزيت والماء لتصبح عجينة متماسكة اإليها وأضيف

  كلية التربية/  الغذاء والماء بشكل حر لجميع الفئران في قسم علوم الحياة وأعطى التربية أقفاصللطعام في 

  . )2002 ،العكيدي( 

  تصميم التجربة  

 إذ ،أولية تجارب إجراء تم ،نصر الزنك الجراء الدراسةالى التراكيز المناسبة لعمن اجل التوصل        

على ) كل مجموعة تحتوي على عشرة حيوانات( ثالث مجاميع  وبواقعحيوان) 30( قسمت الحيوانات الى 

  : النحو االتي

  . شربلل ماءبوصفه  زجاجية التي اعطيت الماء المقطر في قناٍن:  مجموعة السيطرة-1

/  ملغم  0.5(  على عنصر الزنك بتركيز اً المجموعة ماء شرب حاويأعطيت: املة المجموعة الثانية المع-2

  .  يوما15ولمدة ) كغم وزن الجسم 

/  ملغم  1.5(  على عنصر الزنك بتركيز اًماء شرب حاوي المجموعة أعطيت:  المجموعة الثالثة المعاملة-3

  .  يوما30ولمدة ) وزن الجسم   كغم 

    جمع عينات الدم 

 capillary tube انبوبة شعرية استخدامتم الحصول على الدم من الفئران قيد الدراسة من زاوية العين ب         

تم سحب الدم باالنسياب من خالل االنبوب ) ,orbital sinus ) 1979 Timmجر العين ح غرست في جيب م

 تم فصل ،دقيقة) 30( ات الدم لمدة ها عينل تركت بعدها هذه االنابيب وبداخ،الشعري الى انابيب جافة ونظيفة

 ثم حفظ المصل في ،دقيقة) 15(دقيقة لمدة / دورة  3000 جهاز الطرد المركزي بسرعة استخدامالدم ب

  .لحين اجراء االختبارات  ºم 20-المجمدة بدرجة حرارة 
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  تحضير المحلول القياسي للزنك  

ملغم من الزنك في  0.02086 بإذابة وذلك ppm 10 المركز للزنك بتركيز أو األصليحضر المحلول         

 وبعدها تم تحضير ،)خالي من االيونات( لتر من ماء ثنائي التقطير 1 إلى الحجم وأكمل D.W كمية من 

مليلتر لتحضير المنحني / مايكروغرام  ) 12 ،10 ، 8 ،6  ،4 ،2 (تراكيز مختلفة من المحلول القياسي وهي 

صية النماذج وسقطت على المنحني القياسي وقدر تركيز الزنك فيها باستخدام القياسي للزنك وقيست امتصا

   .)1(ما مبين في الشكل ك)  (Chapman and Pratt, 1961 جهاز مطياف االمتصاص الذري

  تقدير تركيز الزنك في المصل 

 وع من ن Atomic Absorption spectro photometerاستخدم جهاز مطياف االمتصاص الذري        

 ) PYE Unicam model sp9 ( لقد تم تحويل قياس االمتصاص ،لقياس تركيز الزنك الموجود في المصل 

 كما ،) (Chapman and Pratt, 1961 باستخدام المنحني القياسي للزنك وحدات تركيز وذلكإلىالذري 

 : موضح بالشكل 

  
 

  المنحني القياسي للزنك  : 1 الشكل

  

  ية للدم االختبارات الكيموحيو

  : ةز الحمضياتا قياس فعالية الفسف-1

 والتي تعتمد على ةز الحمضياتالتحديد فعالية الفسف )  ,Kind and King 1954( استخدمت طريقة        

 دالة حامضية ،فوسفات الفينيل تحت ظروف محددة من درجة حرارةلتحرر الفينول خالل التحلل االنزيمي 

  : هياحتساب الفعالية ستخدمة في والمحاليل الم. وفترة زمنية

ة 
صي
صا
المت

ا
 )

تر
ومي
نان

nm( 
 

 ) ppm 10 (ترآيز الزنك 
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 غم من بلورات حامض الستريك  ) 42( ويحضر من اذابة ):  4.9 ( دالة حامضيةنظم ذات مالمحلول ال  -1

اكمل و) 1N(  مللتر من هيدروكسيد الصوديوم ) 376( كمية قليلة من الماء المقطر ثم اضافة    في 

  . مادة حافظةبوصفه لوروفورم  بضع قطرات من الكضيفتأ ،الحجم الى لتر واحد

  ثم، في لتر من الماء المقطر disodium phenyl phosphateغم من ) 2.18 (إذابة: األساس دةالما  -2

/  مللتر  3 اليه قطرات من الكلوروفورم توبعدها برد واضيف المجهرية األحياءالمحلول لقتل  غلي 

  . º م 4لتر وحفظ في 

 عياري من  0.1من الفينول في )  غم  1 ( إذابةبوحضر ) مللتر/  ملغم  1 ( : محلول الفينول المركز  -3

  .  في قنينة مظلمة º م 4حامض الهيدروكلوريك وحفظ في 

من الفينول المركز )  مللتر  1( وحضر من تخفيف ):  مللتر 100/ ملغم   1( محلول الفينول القياسي   -4

  . في قنينة مظلمة  ºم 4 مللتر ماء مقطر وحفظ في  ) 100( الى 

غم من بيكاربونات الصوديوم في لتر من الماء  ) 42 ( إذابة: )  0.5N( بيكاربونات الصوديوم   -5

  . المقطر

 في لتر ماء مقطر وحفظ في قنينة  amino antipyrine-4غم من  ) 6( اذابة : امينو انتي بايرين-4   -6

 . مظلمة

 في لتر ماء مقطر وحفظ في قنينة potassium ferric –cyanideم من  غ 24:  سيانيد البوتاسيوم الحديدي-7

  .  مظلمة

  : والجل تحديد الفعالية االنزيمية تحضر االنابيب التالية

مللتر من المادة االساس وتحضن ) 1( مللتر من المحلول المنظم في ) 1(مزج  ): Test (:  الفحصأنبوبة -1

 مللتر من مصل الدم وتحضن لمـدة   ) 2 (ثالث دقائق يضاف وبعد ºم 37في حمام مائي بدرجة حرارة 

  . ساعة

   . عياري) 0.5 (مللتر من هيدروكسيد الصوديوم ) 1( بإضافة التفاعل إيقافيتم 

 مللتر من المحلول المـنظم  ) 1( مللتر من المادة االساس الى ) 1( إضافة :  )control(  المحلول الضابط -2

 مللتـر مـن    ) 0.2( عياري وترج جيدا يعقبها اضـافة  ال الصوديوم نصف  مللتر من هيدروكسيد) 1 (و

  . المصل

   مللتر مـن الفينـول     ) 1( مللتر من المحلول المنظم و     (1.2)مزج سوية    ): standard(  المحلول القياسي    -3

  . مللتر من هيدروكسيد الصوديوم النصف عياري) 1(القياسي و

4- ) Blank :(  مزج)مللتر ) 1( مللتر من الماء المقطر ثم اضافة ) 1(ن المحلول المنظم مع  مللتر م)  1.2

  . من هيدروكسيد الصوديوم النصف عياري
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 مللتر من بيكاربونات الصوديوم النصف عياري ) 1( بعد ذلك الى جميع انابيب االختبار اعاله أضيف       

تمزج  ( potassium ferric cyanideلتر من مل) 1(مللتر من محلول امينو انتي بايرين و) 1(اعقبها اضافة 

  ). نانوميتر ) 510(  ثم تقاس الكثافة المرئية على طول موجي ،إضافةالمحتويات جيدا بعد كل 

 فان كمية لهذا مايكروغرام و) 10( هي standard) ( كمية الفينول الموجودة في المحلول القياسي إن     

  الفينول الموجودة في المصل 
)                                                       ml100 per  .U .A .K( 5  ×C -T =cid phosphate Serum a 

S-B                                                                                                              
   :الفركتوز في البالزما المنويتركيز  قياس -2

  .  الفركتوز في البالزماتحديد تركيزل )   , Hung and Xu 1999(استخدمت طريقة الباحثين        

  : تحضير المحاليل 

 حضر منه محلول ،لتر/ ملي مول   2.78بتركيز  ) Stock Solution( حضر محلول الفركتوز         

 الذي يعطي لونا احمر سورسينولري لتر وتم تحضير كاشف/  ملي مول  0.28الفركتوز القياسي بتركيز 

   .لتر/  مول  10 بتركيز HClبوجود الفركتوز بدرجات حرارة عالية وحامض 

  :تحضير راشح البالزما المنوي

مل من محلول  0.5مل من الماء المقطر ثم اضيف اليها  2.9مل من البالزما المنوي مع  0.1 تم مزج        

/ مول  )  ZnSO4  )0.178مل من كبريتات الزنك  0.5لتر و / مول  0.15و  B(OH)2هيدروكسيد الباريوم 

دقيقة ولمدة /  دورة 3000 دقائق الزالة البروميت بعدها فصلت بجهاز الطرد المركزي 5تركت لمدة . لتر

  . مل من الراشح لقياس مستوى الفركتوز1 ثم اخذ ، دقيقة15

  

  : طريقة العمل

  ول القياسيالمحل  محلول الكفىء  العينات  المواد

       مل1  )البالزما المنوي ( راشح 

     مل1    ماء مقطر

   مل1      المحلول القياسي للفركتوز

   مل1   مل1   مل1  كاشف الريوسينول
HCl 1مل3   مل3   مل   

 
 لجميع المحاليل عند الطول ية ثم تم قياس االمتصاص  ºC 10 دقائق بدرجة حرارة 10تركت المحاليل لمدة 

  : وتم حساب تركيز الفركتوز حسب المعادلة،نوميتر نا490الموجي 
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  11.12  ×  العينة   امتصاصية        =لتر / الفركتوز ملي مول   تركيز

 امتصاصية المحلول القياسي            
 

   يح رالتخدير والتش

 واستمر ،صخل من خاللها المقدتم تخدير الحيوانات بمادة االيثر واحدثت فتحة في كيس الصفن وا        

 ثم بعدها تم ، ثم تم فصل البربخ عن الخصية،القطع عبر القناة االربية وعلى طول البطن وحتى عظم القص

 المعادلة إن ،)المانيا , Sartorious), Secaالمستخرجة بواسطة الميزان االلكتروني الحساس وزن الخصية 

) Macarulla and Portillo , 1998(باحث جاء به ال العامة التي استخدمت في حساب معدل الوزن حسب ما

  :  معدل النمو النسبي يساويأن إذ

  

 g ( [    × 100(  الوزن النهائي – ) g(  الوزن البدائي [= معدل النمو النسبي 

   ) g( الوزن البدائي           
  

 محتويات ر وذلك بعص،epididymisمن البربخ  ) seminal fluid(  الحصول على السائل المنوي أعقبها

  : اآلتية الفحوصات إجراء وتم ،ذيل البربخ بعد تقطيعه في زجاجة ساعة نظيفة وجافة

  :  عدد النطف -1

 لعد النطف في ذيل البربخ حيث فصل ذيل (Sakamato and Hashimato, 1986 )استخدمت طريقة          

من محلول دارىء الفورمالين  3سم ) 9.8 ( إليه وأضيف ،البربخ وقطع الى قطع صغيرة في طبق بتري

 وفي الوقت ذاته نظفت شريحة جهاز تعداد ،%5من صبغة االيوسين  3 سم0.1 إليه أضيف ، %10المتعادل 

 بعدها سحبت قطرة من ،غطاء الشريحة ثبت عليهاكريات الدم الحمراء ووضعت على مسرح المجهر ثم 

حة قريبة من حافة اتصال غطاء الشريحة محلول السائل المستخرج بوساطة ماصة ووضعت في وسط الشري

دقائق وذلك الستقرار النطف على المربعات الخاصة ) 5(تركت لمدة و ،مع شريحة عدد كريات الدم الحمراء

  . بشريحة عدد كريات الدم الحمراء

 مربعات طرفية والمربع الخامس أربعة( مربعات في الشريحة ة لخمس تم حسابهاعد النطفعملية 

لتر  وحسب بعدها العدد الكلي للنطف في الملياًصغير)  مربعا 80في ( ى انه تم عد النطف بمعن) وسطي

  دـالمربع الواح

( Bearden et al., 2004 ) .وكما ياتي:  

 لمعرفة 80 مربعات على ة للنطف في خمساتج عدد النال بحيث يقسم ،اً صغيراً مربع80عدد النطف في   -1

  . لصغيرعدد النطف في المربع الواحد ا
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 وقد ضرب  3ملم/ 40000=  ملم 1 / 10× 1 / 25× 1 / 16حجم المحلول في المربع الواحد الصغير   -2

  . الواحد 3 لحساب عدد النطف في الملم 4000× اتجالن

  . الواحد من المحلول 3 ملم1 لمعرفة عدد النطف في 1000× الواحد  3 ضرب عدد النطف في الملم -3

   

  1000× 4000 ×  مربعاتةمجموع النطف في خمس= لنطف العدد الكلي ل     
              80  

  عدد المربعات المحسوب فيها النطف  = 80  : أنحيث 

   الواحد 3حساب عدد النطف في الملم=  4000

 عدد النطف في الملمتر الواحد من المحلول = 1000

   

  ): الميتة( متحركة الير  غ، الضعيفة الحركة،حساب النسب المئوية للنطف المتحركة   -2

 قطرة من صبغة إليها وأضيفة صغيرة من السائل المنوي على شريحة زجاجية نظيفة روضعت قط         

 مزجت على الشريحة الزجاجية برفق ولمدة نصف دقيقة ،Eosin-Nigrosine نكروسين –االيوسين 

 وبرفق 45بزاوية وسحب  المزيج  ثم اخذ بطرف الشريحة الثانية جزء من،أخرىوبواسطة حافة شريحة 

تم احتساب النسب المئوية  و40X بالعدسة الشيئية ذات قوة تكبير هافحصوبعدها تم  األولىلشريحة اعلى 

نطفة من كل شريحة وتم استخراج ) 100(في ) الميتة(متحركة ال غير ، الضعيفة الحركة،للنطف المتحركة

  :اآلتية حسب المعادلة ،)2001 ، السعدي(النسب المئوية باالعتماد على 

   

   100 ×      عدد النطف المصبوغة                        = النسب المئوية للنطف الحية        

  ) غير المصبوغة + المصبوغة ( العدد الكلي للنطف               

  

  التحليل االحصائي 

  .  )1983 ،الراوي(  ، Duncanدام اختبار ل والخطا القياسي باستخدتم تحليل البيانات بايجاد المع        

  

  

  

  النتائج والمناقشة 

 الخصى للمجموعة المعاملة بالزنك أوزانفي  ) p≤0.05(  وجود ارتفاع معنوي ،)1(يظهر الجدول         

في  ) p≤0.05(  كما تبين وجود زيادة معنوية ،مقارنة مع السيطرة) كغم وزن الجسم/  ملغم 1.5( بتركيز 
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 ،)كغم وزن الجسم /  ملغم 1.5كغم وزن الجسم و /  ملغم 0.5( خصى الفئران المعاملة بالزنك بتركيزأوزان

 إلى أشار إذ ،( Poonam, 2008 ) في االرتفاع بالوزن غير متوافقة مع النتائج التي حصل عليها النتيجةهذه 

 أوزانعظم التجارب الزيادة في  في م،ازدادت بعد المعاملة أو متأثرة تكون غير أن أما الخصى أوزان أن

 بالمعاملة المتأثرة الخاليا أنواع أول أن إذ ،معنويالخصى للفئران المعاملة هي مقترحة ولكن االختالف فيها 

 الثاني من المعاملة ثم استمر التحطيم األسبوع حيث حدث التحطيم لهذه السليفات بعد ،ات النطففهي سلي

  التحطيم الثالث استمراألسبوعبعد و ،pachytene والدور التغلظي spermatocytesليشمل الخاليا النطفية 

 ثم توسط التحطيم الخلية الجرثومية الذكرية بعد zygotene أالزدواجي والدور leptotene الدور القالدي إلى

فات النطف  المعاملة على سليتأثير من االختزال في عدد النطف ناتٌجهذا  أن إذ ، الرابع من المعاملةاألسبوع

spermatids) (Poonam , 2008   

 االنخفاض في وزن إلى أيضا أشاروا ،(Sujath et al., 2001 )في دراسة اخرى قام بها الباحثون           

 حيث هذا ، نتائجهم انخفاضا مؤشرا مقارنة مع مجموعة السيطرةأعطت إذ ،الخصية بالفئران المعاملة

النبوب المنوي الملتوي الذي لوحظ في النسيج االمراضي للخصية  حجم اراالنخفاض ربما ناتج من صغ

 كما ان عملية تكوين ، االنحالل والضمور للخاليا مع انعدام الوظيفة لالنابيب المنوية الملتوية فيهاوالتي ظهر

ان  اذ ،لخصيةا البناء الحيوي لستيرويدات خاليا ليدك هي ذات تاثير مساهم في انخفاض وزن انعدامالنطف و

             جين الخلية الخصيوية يكون عالي التنظيم باالندروجينات ومنخفض التنظيم باالستروجينات

( Sujath et al., 2001)،وهذا غير متوافق مع نتائج البحث الحالي  .  

ن في عدد النطف بي ) p≤0.05( ارتفاعا معنويا  ) 1( كما اظهرت النتائج الموضحة في الجدول         

 وارتفاعا ،بالمقارنة مع مجموعة السيطرة) كغم وزن الجسم /  ملغم 0.5( المجموعة المعاملة بالزنك بتركيز 

مقارنة مع السيطرة وايضا وجود فرق ) كغم وزن الجسم /  ملغم 1.5( بين المجموعة المعاملة بتركيزمعنويا 

هذا االرتفاع في العدد لوحظ بدراسات  ،معنوي مؤشر بين عدد النطف في المجموعتين المعاملتين بالزنك

 ستزداد نتيجة المعاملة بمضادات وزن الخصية إن اذ ان نتائج البحوث وضحت ،عديدة مطابقة للنتائج الحالية

ومن ناحية اخرى  ) ROS(  الفعالة األوكسجين أنواعاكسدة انزيمية تحافظ على االتزان البدني وتمنع تكوين 

بما يعطل انظمة حماية مضادات االكسدة وينتج الضغط التاكسدي المسبب   ر ROSـالتكوين المفرط لل

  . ( Alvarez et al., 1987 )التحطيم المستمر للخاليا الخصيوية 

 في الجهاز التكاثري الذكري اً مهماً اعتبار الزنك مغذيإلى ( Glenville, 2008 ) أشارفي حين         

 عدد من المغذيات العالجية أن إذ ، حركية النطف،كوين النطف عملية ت،يض الهرموناتأخصوصا دوره في 

 األكسدةمضادات و B12فيتامين و selenium و arginineو  Zincظهرت لتحسن عدد النطف وحركيتها مثل 

 االنخفاض في عدد النطف هو المسؤول عن حالة انعدام أن أيضاكما الحظ . CوE  يفيتامينون ومثل كلوتاثاي
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 وجود الزنك مهم في تحسين معالجة هذا أن إذ ،عداد للنطف غير طبيعيةأنتاج تؤدي الى إ الخصوبة والتي

  .زن النطفال كما انه يمنع ت،االنعدام

  

في وزن الخصى وعدد ) كغم وزن الجسم/  ملغم 1.5, 0.5( المعاملة بالزنك بتركيز تأثيريبين : 1جدول ال 

  .يةالنطف وحركيتها في ذكور الفئران البيض السويسر
 

     االنحراف المعياري ±المعدل                        

المتغيرات                     حركية النطف

  الحيوية                  

                   المجاميع

                   المعاملة 

    

فترة 

 المعاملة

  )يوم ( 

  وزن الخصى

 )g(   

عدد النطف 
(cell 

×106/ml) نسب المئوية ال

للنطف 

   المتحركة

( % )  

النسب المئوية

للنطف  ( % ) 

الضعيفة 

  (%)الحركة 

النسب المئوية 

للنطف غير 

المتحركة  

  ) %الميتة (

   ) a(  0  السيطرة
0.1023±0.03  

(a) 
4.505±0.08  

(a) 
45.7±0.06  

(b) 
27.5±0.04  

)a (   
26.8±0.05 

0.5mgZn/kgB.W  15  (a)  
0.127±0.04  

(b)  
7.885±0.97  

(b)  
58.9±0.09  

(ab)  
23.8±0.08  

(a)  
17.3±0.10  

1.5mgZn/kgB.W  30  (b)  
0.228±0.03  

(c) 
14.684±0.11  

(b) 
62.5±0.15  

(a) 
20.0±0.05  

(a)  
17.5±0.15  

  . نكن متعدد الحدودد على وفق اختبار (p≤0.05 )تختلف معنويا   المتشابهة الاألحرف -

  .نكن متعدد الحدودد على وفق اختبار ( P≤0.05 ) االحرف المختلفة تختلف معنويا -

  10=  عدد الحيوانات المستخدمة في كل مجموعة -

  

بين  ) p≤0.05( بحالة ارتفاع معنوي ) 1(كانت النسب المئوية للنطف المتحركة في جدول حين في         

ارتفعت النسب الحركية  وأيضا ،عة فئران السيطرة مع المجموعة المعاملة بالتركيز الواطىء من الزنكومجم

للنطف في تركيز الزنك العالي بالمقارنة مع السيطرة هذا يعود الى ان التنظيم االيضي للحيامن خالل 

وفي داخل الحيوان المنوي يكون الزنك  ، للفعالية االنزيمية في السائل المنوياً منظم استخدمالمعاملة بالزنك

 كما ، وهو عادة متمركز في منطقة الذيل للحيمن sulfhydryl،disulfide مع مجاميع اًالى حد بعيد مترابط

ان السيطرة على الحركية عن طريق المعاملة بالزنك تشمل بالسيطرة على الطاقة المستخدمة خالل انظمة 

 والمتضمنة التقليص بحيوية النطف من خالل التنظيم لمخزون الطاقة من ATPادينوسين ثالثي الفوسفات 

  Danscher )  للطاقة المتطلبة لحركية الحيوانات المنويةاً رئيسياً اذ ان الزنك يعتبر مصدر،ةالدهون الفسفوري

 et al., 1978 ) .  
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 أن إذ الى ان الزنك يجعل الحيمن متحركا باكثر عشوائية ( Caldamone et al., 1979 ) أشاركما         

 االرتفاع في محتوى أن إلى آخرون أشاري حين فالتراكيز العالية تكون ذات عالقة بانخفاض حركية النطف 

في حين كانت النسب المئوية للنطف  .بالسائل المنوي يكون سببا رئيسا الرتفاع درجة حركية النطفالزنك 

 فقط في المجموعة المعاملة (p≤0.05 )في حالة ارتفاع معنوي ) 1(الضعيفة الحركة والمبينة في جدول 

 في ان ( Saki et al., 2010 ) الباحثين وهذا يتطابق مع نتيجة ،وعة السيطرةمقارنة بمجمبالتركيز العالي 

 عن تلك اً مؤشراًلنطف في مستويات الزنك المرتفعة تعطي ارتفاعاالمرضى المصابين بضعف حركية 

 كما ان لمستويات الزنك المرتفعة في النطف الضعيفة الحركة تؤشر عادة ،Normalالسويةالنطف في الحالة 

 Gama Glutamyl ،يادة المتطلبة للزنك لتعزيز الحركية واقتراح وجود باقي العوامل كالمغنيسيومالز

Transferase  )(γ-GT  ربما في ضعف الحركية للنطفاذ انها تعد كسبب ( Saki et al., 2010 ).  اما

 فرق معنوي بين عدم وجودإلى  )1( النتائج في جدول أشارتفقد ) الميتة(بالنسبة للنطف غير المتحركة 

الشحمون الخصوي  العالقة االيجابية بين إلى وهذا يعود (p≤0.05 ) جميع المعامالت عند مستوى معنوية

  .( Abdella et al., 2010 )  كبير على فعالية النطفتأثيرالخصوبة الذكرية ذات في ودور الزنك 

 معنوي فقط في المجموعة ذات التركيز  تركيز الزنك في المصل بحالة ارتفاعأن) 2(جدول ال يشير        

ان   في،( Costello et al., 1999 ) اذ ان هذه النتيجة مطابقة مع ،العالي من الزنك عند مقارنتها مع السيطرة

 فعالية أنحيث , التراكم الحيوي للزنك في البروستات يعد منظما بالهرمونات في داخل وخارج الخلية

 عالي تأثير ذا د الزنك عإن يمكن القول إذنوي رفعت من مستويات الزنك الشحمون الخصوي في السائل الم

 الشحمون الخصويسبب االنخفاض في مستويات ن أكما و. المستوى وهو واقع تحت السيطرة الهرمونية

 ايجابي في تأثير ذا د وجود الفلوتاميد الذي عإلىالرافعة لتركيز الزنك في الخاليا الظهارية للبروستات يعود 

  .( Costello et al., 1999 )مستويات الزنك الداخل خلوية 

  ارتفاع معنويحدوث إلى أدتوالتي ) 2(جدول ال في إليهاشار  المAcp أنزيم فيما يخص فعالية أما       

( p≤0.05)  للزنك مقارنة مع السيطرة الواطئ في المجموعة المعاملة بالتركيز األنزيم في الفعالية لهذا 

 كما ارتفعت في المجموعة المعاملة بالتركيز العالي ،فعت في التركيز العالي مقارنة مع السيطرة ارتوأيضا

 في السائل المنوي Acp ـ فعالية الأن إذ  (p≤0.05 ) للزنك عندالواطئمقارنة عما هي عليه من التركيز 

د التحليل لم تظهر انخفاضا  بعاألنزيم تحديد الفعالية لهذا أن كما ،تكون تحت سيطرة هرمونات االندروجين

 ا مؤشراارتفاع  سببمادة الزنك تجريع الفئران بأن إذ بالفعالية المقاسة في الخصية (p≤0.05)معنويا 

(p≤0.05 )مجموعة ل وجود الحيوانات المنوية في السائل المنوي للبربخ أن كما ، في الفعالية بشكل تقريبي

ولكن قد يحدث  ،الزنكؤشر عند مقارنتها مع المجموعة المعاملة ب تفسر االرتفاع المأنالسيطرة من المحتمل 
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 فعاليةل  مخفضتأثير  كثيرة من الخاليا ذاتاأعداد تضم أنها إلى  سبب هذايعودفشل في ارتفاع الفعالية و

  .) ( Peruquetti et al., 2010  في هذه المناطق من البربخ األنزيم

ي  ارتفاع فعالية انزيمإلى أدت التعرض لمادة الكازولين إن ( Uboh et al., 2010 )  أشارفي حين        

 النتائج مؤشرا بان التعرض للكازولين ربما عكس التاثير أعطت إذفي ذكور الجرذان  Acp ،ALP ـال

الوظيفي لهذه الغدة وهذا االرتفاع في مستوى المصل لهذه المؤشرات الحيوية تقرر ليكون مرتبطا مع 

بوصفه  هذه المؤشرات لهذه االنزيمات ومستوى االندروجين يمكن ان تكون مهمة ،سرطان البروستات

 د في البروستات يعAcp ـ الفعالية للأن إذ ، لتقييم او لتحديد سرطان البروستات بشكل رئيسياً حيوياًمؤشر

  .  عالمة لظهور الورم اوذات فائدة مهمة في التشخيص الطبيأولظهورها 
 
ز الزنك ومدى فعالية انزيم الفوسفاتيز الحامضي في مصل ذكور الفئران البيض يبين تركي : 2جدول ال

  .السويسرية 
  االنحراف المعياري±المعدل 

  المجاميع المعاملة        

                      المتغيرات

               الحيوية

 mg Zn/ kg B.W  1.5 mg Zn / kg B.W 0.5  السيطرة

  تركيز الزنك في المصل

  3سم/ مايكروغرام

(a) 
1.349±0.25 

(ab) 
2.117±1.70  

(b) 
3.216±1.45  

فعالية انزيم الفوسفاتيز 

  الحامضي
 ( K.A.V.per 100 ml) 

(a)  
140.1±8.62  

(b)  
156.4±3.71  

(c) 
166.8±4.54  

  . االحرف المتشابهة التختلف معنويا حسب اختبار دنكن متعدد الحدود-

  . حسب اختبار دنكن متعدد الحدود االحرف المختلفة تختلف معنويا-

  .10=  عدد الحيوانات المستخدمة في كل مجموعة -

  

 في تركيز سكر (p≤0.05 ) وجود ارتفاع معنوي أظهرت) 3( فيما يخص النتائج المبينة في جدول أما      

 المجموعة  كما ارتفعت النسبة في، للزنك مع السيطرةالواطئوز بين المجموعة المعاملة بالتركيز تالفرك

 وظيفة الحويصلة المنوية في أن إلى وهذا يعود الواطئفي التركيز المعاملة بالتركيز العالي عما هي عليه 

 وان مادة الفركتوز المفرزة من الحويصلة توضح ، واقعة تحت سيطرة االندروجيناإلنسانوفي الحيوانات 

 الحويصلة أن إذ ،لفركتوز بالسائل المنوي بالمصل ومستويات اشحمون الخصوياالرتباط مابين مستويات ال

تعزز نواتج متنوعة ذات العالقة المباشرة بين وظيفة الحويصلة وحركية النطف من بين هذه المواد 
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 ذات دور تحفيزي مباشر لحركية النطف حيث bicarbonate و prolactine و  prostoglandinوالبوتاسيوم 

 ,Gonzales )  للطاقة الضرورية لحركية النطفاإلنتاجانيكيات يكون هذا من خالل العمل عند مستوى ميك

1989 ).  

 في الدراسة الحالية غير مطابق لنتائج ( Buckett and Lewis – Jones, 2002 )حصل عليه  ولكن ما     

ان مستوى الفركتوز في السائل المنوي وجد ليكون في حالة انخفاض مؤشر بالمرضى المعانين بتشوهات 

 هذا ناتج من انخفاض في عدد ،oligospermiaلخارجي للنطفة وفي المرضى المعانين بقلة النطاف الشكل ا

 مستوى الفركتوز أن إذ ،النطف وحركيتها والتي تؤدي الى انخفاض بافراز الفركتوز من الحويصلة المنوية

لة انعدامها  او في حاAsthinospermiaبالسائل المنوي انخفض في المرضى المعانين بضعف النطاف 

Azoospermia وهذا كله يعود الى اما بسبب االعاقة الجزئية اوالكلية للقناة االربية للحيمن اوبسبب عمل 

 .Buckett and Lewis - Jones , 2002 ) (الغدد الثانوية التي تقوم بافراز الفركتوز 
 
لمنوية في الفئران البيض  المعاملة بالزنك على تركيز الفركتوز بالحويصلة اتأثيريبين : 3جدول ال

  .السويسرية

  

 mg Zn/ kg 0.5  السيطرة  المجموعة المعاملة  
B.W  

1.5 mg Zn / kg 
B.W 

  تركيز الفركتوز

  بالحويصلة المنوية 
(g/100mg tissue 

wt) 

(a) 
278.2±60.48  

(b)  
393.9±80.00  

(c)  
469.2±34.48  

  .ختبار دنكن متعدد الحدوداالحرف المتشابهة التختلف معنويا حسب ا -           

  . االحرف المختلفة تختلف معنويا حسب اختبار دنكن متعدد الحدود-

 .10=  عدد الحيوانات المستخدمة في كل مجموعة -
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