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 خصملال

 ذكور الجرذان  الخصى في أنسجةببذور نبات الحرمل على  التبخير تأثير  لمعرفة هذه الدراسةأجريت

وقد  غرام200-300 وبوزن شهر  أ4-3  وكانت الجرذان بعمرChlorpromazineالبيض المعاملة بعقار 

 وجرعت ،جرذان جرعت بالماء المقطر 10م ضوعة السيطرة السالبة وت مجم:األولى مجموعتين لىعقسمت 

 بعدها قسمت .أسابيعمن وزن الجسم يوميا ولمدة ستة ) كغم/ ملغم2(الحيوانات المتبقية بالعقار وبمقدار

وهي مجموعة السيطرة الموجبة  جرذان10 من  مكونة  مجاميع كل مجموعةأربعة لىعالحيوانات المجرعة 

ظهرت وأ .يوم 21يوم ومجموعة التبخير14 يام ومجموعة التبخير أ7 لعقار ومجموعة التبخير المعاملة با

بتنخر وتنكس لبعض خاليا النسيج الظهاري   للعقار في مجموعة السيطرة الموجبة متمثالًاً سلبياًثيرأتالنتائج 

 جزئي واضح اصالح لوحظ األول التبخير إجراءوبعد .  المنوية مما يوضح اختزال النسيجالمبطن للنبيبات

 لوحظ فترة التبخير الثانية بعدومقارنة بالسيطرة الموجبة بازدياد عدد الخاليا داخل النبيبات المنوية متمثال 

 النسيج تقريبا حالته استعاد فترة التبخير الثالثة بعد و. النبيب المنويداخلاستمرار الزيادة في عدد الخاليا 

 لتأثيرواضحة ليعطي داللة وهذا   العقارتأثير الناتجة من المختزلةخاليا  من حيث تعويض عدد السويةال

  .ور نبات الحرمل على نسج الخصيةااليجابي للتبخير ببذ
  

  . الخصى، النبيبات المنويةأنسجة، التبخير، Chlorpromazine  ،Piganum harmala: الكلمات الدالة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT 
This study was conducted to determine the effect of evaporation of plant seeds 

Peganum harmala on the tissues of the testes in male albino rats treated with 
Chlorpromazine. The rats aged 3-4 months and weighted 200-300 g were divided into two 
groups, the first group  is control negative included 10 rats which were dosed with distilled 
water and remaining animals were dosed with Chlorpromazine (2 mg/kg) of body weight 
per day for six weeks. Then the treated animals were divided into 4 groups, each group 
consists of 10 rats. The positive  control treated with drug, the second group evaporated for 
7 days, the third group evaporated for 14 days and the last group evaporated for 21 days. 

The results showed an injurious effect on the control positive group represented by 
necrosis and degenerative for some epithelial cells in seminiferous tubules that elucidate 
reducing the tissue. After the first evaporation it was observed that there was a clear and 
partial improvement represented by increasing the number of cells in seminiferous tubules 
compared with the control positive group. In the second evaporation period it was noted that 
there was a continuous increase in the number of cells in the seminiferous tubules. Finally, 
in the third evaporation the seminiferous tubules approximately regained the normal 
situation represented by compensation of the number of reducing cells resulting from the 
injurious effect of drug. This information gives a definite indication for the positive 
reformative effect of evaporation on testicular tissue. 

 

Keywords:  Chlorpromazine, Piganum harmala, evaporation, testicular tissue, seminiferous 
tubules. 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  المقدمة 

 أظهرت والعديد من هذه النباتات ،األمراضجة مختلف اعتمدت النباتات الطبية منذ قديم الزمان في معال 

 أشكال أقدمويعد التبخير من  ).Khouri, 2005(تأثيرات ايجابية في تنظيم الفعاليات الجنسية والتكاثرية 

وقد اظهر العالج بالتبخير فعالية كبيرة في  سنة قبل الميالد 7500 حوالي إلى يرجع  إذالعالج بالنباتات الطبية

 Nigam and(  الجلدية وغيرهاواإلصاباتالعصبي   الرئة والجهازأمراض مثل األمراضمن مختلف الشفاء 

Hashimi, 2002 .(هو سرعة األخرىلعالج االعالج بطريقة التبخير عن غيره من طرق  ما يميزهم أو 

  ).Abdolali et al., 2006( العصبياالستجابة بسبب تأثيره المباشر على الجهاز 
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 من النباتات البرية  وهوZygophyllaceae الى عائلة Peganum harmala  الحرملينتمي نبات 

 ينتشر). Tanweer et al., 2012( يعد من النباتات الطبية المهمة إذواسع في الطب الشعبي  بشكل المستخدمة

لفعالة  على العديد من المركبات اهتحتوي بذور ووغيرها في وسط وشمال العراق وفي مصر وتركيا وايران

   harmine و harmaline و harmalolو  Peganine مثل القلويدات بأنواعالمتمثلة 

)Abdel-fattah et al.,1997.(  

           هيئة زيوت طيارة وزيوت ثابتةعلى على مركبات تربينية  أيضاًتحتوي بذور الحرمل 

)Muhi-eldeen et al., 2008(. الدهنية غير المشبعة مثل اضاألحمزيت بذور الحرمل على حتوي ي كما 

 كبيرة أهمية لنبات الحرمل وخاصة البذور أن الدراسات الحديثة  أثبتت).Sharaf, 1996(والبالمتك  االوليك

 اً فطرياًومضاد) Darabpour et al., 2011 (اً بكتيرياً يعد مضادإذ األمراضالطب ومعالجة  في مجال

)Minan, 2010 (للسرطان اًوعالج )Cao et al., 2005( . المهمة من خالل األكسدةويعد من مضادات 

 اً تثبيطياًتأثير للنبات  أنكما). Hayet et al., 2010(لبيروكسدة الدهن وتكوين الجذور الحرة  لتثبيطيتأثيره ا

  .)Kiani et al.,2008 (الفيروسات أنواعللعديد من 

لحادة والمزمنة من االختالالت العقلية مثل الكلوربرومازين من االدوية المستخدمة في معالجة الحاالت ا

عمل العقار المتمثلة في غلق المستقبالت باالعتماد على الية  Shizophreniaمرض انفصام الشخصية 

 Histamine والهستامين Adrenaline واالدرينالين Dopamineالعصبية مثل مستقبالت الدوبامين 

والعقار له عدة تأثيرات جانبية في مختلف اعضاء  ). Serotonine )Laurence et al., 2003والسيروتونين 

مستوى الهرمونات معنوي في  انخفاض  بحدوثالجسم ومنها الجهاز التناسلي الذكري واالنثوي والمتمثلة

 كبح القدرة وقد تم استخدام العقار لغرض ).Raji et al., 2005 ; Jarrett, 1963(الجنسية في كال الجنسين 

  . العقار على الجهاز التناسليتأثيركور الجرذان المعاملة عن طريق الجنسية في ذ

 أنسجةالحرمل على  نبات  استخدام طريقة التبخير بذورتأثير معرفة  إلىتهدف الدراسة الحالية 

  Chlorpromazine.الخصى في ذكور الجرذان البيض المعاملة بعقار 
  

   العملوطرقالمواد 

  : الحيوانات

  بمعدل وزن وشهر أ 4-3جرذ ابيض ذكر بالغ وبعمر ) 50(ة على  هذه الدراسأجريت

 على مناسبة لضمان حرية حركتها فضال بأحجام أقفاص غرام وقد تمت تربيتها في  200-300يتراوح بين

تم فرش  . والتهوية الجيدةواإلضاءة مئوية درجة 25 20 -الحرارة توفير الظروف المالئمة من حيث درجة 

 الحيوانات أعطيت لضمان نظافة الحيوانات وقد أسبوعيالخشب وكانت تستبدل مرتين ا  بنشارةاألقفاص

  .ووفر الماء بشكل حر)  1997دحل، زيدان و(العليقة القياسية اعتمادا على 
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  .كلية العلوم /ي قسم علوم الحياة فوشخصتتم جمع بذور نبات الحرمل من منطقة تلعفر   :النبات 

 100( أقراص فرنسا بشك - المصنع في شركة  افنتيسChlorpromazineقار تم الحصول على ع  :العقار 

  .من الصيدليات المحلية )ملغم

    :التبخير

متر ذات فتحة صغيرة في ) 2×1.5 (أبعادهاتم تبخير الحيوانات ببذور نبات الحرمل في غرفة خاصة  

بعد وضع  وذات درجة حرارة قليلة) محلية الصنع(تم وضع البذور في مبخرة إذ احد جوانب الغرفة للتهوية 

تشبع جو الغرفة الحاوية على الحيوانات قيد   بالتصاعد وخالل بضع دقائقاألبخرة بدأتالبذور بفترة قصيرة 

  البذوربأبخرةالغرفة مشبعا  تصاعدة لضمان بقاء جوم الاألبخرة بذور جديدة كلما قلت إضافة توتمالدراسة 

   .ساعتين يومياالعملية  استمرتو

  : المعاملة

  : هما مجموعتينلىع جرذ 50ـ  تقسيم الاألولىتم في المرحلة      

 :مجموعة السيطرة السالبة

 حجم العقارب تم تجريعها بالماء المقطر إذمعاملة  ألي جرذان وهي مجموعة غير معرضة 10 تضمو

        وبجرعة Chlorpromazine جرذ الباقية بعقار 40ـ وتم تجريع ال. األخرى المجرع للمجاميع هنفس

  .Gavage tube  وتم التجريع باستخدام أسابيعمن وزن الجسم يوميا ولمدة ستة ) كغم/ ملغم2(

  : مجاميعأربعة إلى الحيوانات المعاملة بالعقار قسمتبعدها 

 .الحرمل  ببذور  بالعقار غير معرضة للتبخيرةمجرعجرذان  10 ضمتو  :مجموعة السيطرة الموجبة

  . للتبخير ببذور الحرمل ساعتين يومياتعرضتجرذان 10  ضمتو : واحدأسبوعبخير مجموعة الت

  .جرذان تعرضت للتبخير ببذور الحرمل ساعتين يوميا 10 ضمتو  :أسبوعينمجموعة التبخير 

  .جرذان تعرضت للتبخير ببذور الحرمل ساعتين يوميا 10 ضمتو: أسابيعمجموعة التبخير ثالثة 

  :صى الخأنسجةالحصول على 

  التيلخلع العنقي للحصول على الخصى كل مجموعة بعد انتهاء معاملتها وذلك عن طريق اشرحت

   . المقاطع النسجيةتحضير في محلول الفورمالين المتعادل لحين  بشكلها الكاملتحفظ

  :تحضير محلول الفورمالين المتعادل

 من الماء المقطر ثم  في كمية NaH2PO4 غرام من4 وNa2HPO4 غرام من 6.5 إذابة من حضر

   .)Luna, 1968(  لتر 1كمل الحجم الىأ بعدها %)40( من الفورمالين بتركيز 3 سم100ف له يضأ

  : تحضير المقاطع النسجية

  ).Luna, 1968( ةلمقاطع النسجية وذلك حسب طريقتم تحضير ا
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  النتائج والمناقشة 

نبيبات المنوية بأشكال مختلفة وذلك لكون  تبين ال التيمجموعة السيطرة السالبة )1(الصورة تظهر  

 وهذه النبيبات مبطنة مختلفة حسب مستوى القطع فعند القطع تظهر باقطار النبيبات المنوية ملتوية بشكل

بنسيج ظهاري تمثل خالياه المراحل المختلفة لمراحل تكوين النطف، فضال عن خاليا سرتولي الساندة  

الحظ سليفات النطف وطالئع ي إذجموعة السابقة م وهي لنفس ال)2(رة وتظهر الخاليا بشكل واضح في الصو

  .النطف والخاليا النطفية الناضجة وخاليا سرتولي وخاليا اليدج

                  
 يوضح النسيج الظهاري المبطن مقطع عرضي للنبيبات المنوية في مجموعة السيطرة السالبة: 1صورة ال

   H. and E. .100X. ي مراحله المختلفة من مراحل التكوينللنبيبات والذي يكون النطف ف

             
يوضح خاليا النسيج الظهاري السالبة  مقطع عرضي للنبيبات المنوية في مجموعة السيطرة: 2صورة ال

 الخاليا - D طالئع النطف -Cسليفات النطف  -    B خاليا اليدج-A المبطن للنبيبات وهي

   H. and E. 400x..خاليا سرتولي -  Eالنطفية

A
B

C

D  

E 
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الحظ التأثير ي إذ  Chlorpromazine السيطرة الموجبة المعاملة بعقارمجموعة )3(الصورة تظهر  

تنخر وتنكس في النسيج الظهاري الذي يكون مراحل تكوين السلبي للعقار على نسيج الخصية وذلك من خالل 

 واضح في خاليا  تفٍجظهور فضال عنض النبيبات  النطف مما ادى الى اختزالها مع حصول وذمة في بع

  .اختزال في خاليا سرتوليو اليدج

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

 اختزال صفوف وانواع يظهرالسيطرة الموجبة مقطع عرضي للنبيبات المنوية في مجموعة : 3صورة ال

سيج الخاليا المالمسة للغشاء القاعدي مما يدل على حدوث تنخر وتنكس واسع في الن

 - C اختزال سليفات النطف - B تفجي خاليا اليدج-Aالظهاري للنبيب المنوي اذ يالحظ 

 .H. and E.اختزال خاليا سرتولي -Eاختزال الخاليا النطفية  -Dاختزال طالئع النطف 

400x.  
  

 ان معاملة الجرذان بعقار الذي أكد) Raji et al., 2005 (إليهتوصل  هذه النتيجة مع ماتتفق 

Chlorpromazine في عدد الخاليا النطفية وحدوث كغم من وزن الجسم احدث اختزاالً/ ملغم2 وبتركيز 

وقد  ستيرونوهورمون التستض في مستوى اافقا ذلك مع حدوث انخف في نسيج الخصية مترواستسقاءتنخر 

على افراز في قدرة هذه الخاليا  ثرألحاصل على خاليا اليدج والذي  االضار التأثير إلى السبب يعز

 السلبي التأثير أنو  أ تكوين ونضوج الخاليا النطفية في الخصيةالذي له دور مهم فيستيرون والتستهورمون 

 حدوث تسمم الخاليا النطفية بسبب قدرة العقار العالية على اختراق غشاء الخلية والتغلغل داخلها إلىقد يعود 

   .للخاليا السام محدثا التأثير

E

A

B

C

D
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 قد تكون عن طريق Chlorpromazineـ ال تأثيرلية آ نا) Smith and Asch,1987(وقد اشار 

 إفراز تثبيطي للسيطرة العصبية في الغدة النخامية مما أثر سلبيا في قدرة هذه الغدة على تأثير إحداث

 في حيوية ونضج الخاليا األساسين لهما الدور ي اللذFSH و  LHالهورمونات الجنسية وخاصة هورموني 

   .صيةفي الخ

 كعالج لمرض انفصام Chlorpromazineـ وفي دراسة أجريت على االشخاص المتناولين لعقار ال

 الدهن وانخفاض في مستوى بيروكسيد وزيادة دايالديهايدنولالشخصية وجد ارتفاع معنوي في مستوى الما

 باألحماض اًات يكون غني الغشاء المحيط بالنطف في الثدييأنوبما  ).(Pattipati et al., 2002 الكلوتاثيون

 تخريب عن طريق إلى الفعالة التي تؤدي األوكسجين ألصنافالدهنية غير المشبعة التي تكون حساسة جدا 

  تكون سببا في حدوث اعتالل خاليا النطف وانخفاض حيويتها وتحطيمهاأن الدهن وبالتالي يمكن بيروكسيد

)Sikka, 1996(              

ا يد حالته في النبيبات المنوية التي تستعا واحد مقطعأسبوعوعة التبخير مجم) 4(الصورة  أوضحت

 من الخاليا المعاملة بالعقارانتشارا  ان خاليا النسيج الظهاري للنبيب المنوي تكون اكثر إذ جزئيا السوية

النطفية وخاليا سرتولي مقارنة  نطف وطالئع النطف والخالياسليفات الالزيادة في عدد  ويظهر ذلك من خالل

  .السويعادة خاليا اليدج لشكلها الحظ استي بمجموعة السيطرة السالبة كما

 ولو بشكل جزئي بعد تعريض الحيوانات للتبخير سوية الحالتهيستعيد  النسيج اخذ أنستدل مما سبق ي 

  .سوية جزئيا للحالة الات النسيجيظهر التأثير االيجابي الواضح للمعاملة من خالل عودة مكون مما

  
استعادة النسيج حالته  ايام يظهر  7مقطع عرضي للنبيبات المنوية في مجموعة التبخير لمدة: 4صورة ال

 الخاليا - D طالئع النطف-C سليفات النطف - B خاليا اليدج-A السوية جزئيا ويظهر ذلك في

    H. and E. 400x. خاليا سرتولي-E   النطفية

B 

A

C 

D

E
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ان النسيج الظهاري للنبيبات المنوية اقرب الى الحالة يوم 14  مجموعة التبخير )5( الصورة نتبي

 وفي . اذ ظهر اعادة اصالح للكثير من خاليا النبيب المنويالسوية ولوحظ ذلك من خالل الشكل العام للنسيج

فية الناضجة مقارنة  النطف والخاليا النط في عدد سليفات النطفالواضحة يالحظ الزيادة )6(الصورة 

 الخصية  أنسجة للتبخير ببذور الحرمل على اإلصالحي التأثير مما يؤكد  استمرار األولى،بمجموعة التبخير 

  .ة السالبة قريبة من مجموعة السيطرأصبحتالتي 

ظم النسيج المتضرر واستعادة  اعادة اصالح معتبين  يوم21 مجموعة التبخير )7(الصورة أما 

التي توضح اعادة اصالح خاليا النبيبات المنوية المكونة  )8( الصورة  السوي تقريبا وتؤكد ذلكهلبنائالنسيج 

ان  و الخصية نسيج الضار للعقار على خاليابإزالة التأثير والمتمثل  للتبخيراإلصالحي التأثير  نتيجة للنطف

  .ميعها جأو المذكورة االحتماالت ألحد قد يعود التأثير

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  
  

يوضح اعادة اصالح جزئي  يوم 14مقطع عرضي للنبيبات المنوية في مجموعة التبخير : 5صورة لا

   .100x E. and H. للنسيج الظهاري في النبيبات المنوية المتضررة
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الجزئي للنبيبات  يوضح االصالح يوم 14مقطع عرضي للنبيبات المنوية في مجموعة التبخير : 6صورة ال

    الخاليا النطفية- D طالئع النطف-C سليفات النطف -  B خاليا اليدج-A فيك ويظهر ذل

E- خاليا سرتولي .H. and E. 400x   

  

  
 للنسيجيوضح اصالح كامل  يوم 21مقطع عرضي للنبيبات المنوية في مجموعة التبخير : 7صورة ال

  .100x H. and E  .طرة السالبةيالظهاري وظهوره بحالته السوية مقارنة مع مجموعة الس

A

B

C 

D

E
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يوضح اعادة اصالح خاليا   يوم 21مقطع عرضي للنبيبات المنوية في مجموعة التبخير  : 8صورة ال

 - Dالنطف   طالئع-C سليفات النطف - Bخاليا اليدج - Aالنبيبات المنوية المكونة للنطف

  .  H. and E. 400x. خاليا سرتولي- Eالخاليا النطفية
  

 تنظيم هورموني خصوصا الهورمونات ذات إعادة الواضح في حالة النسيج ناتج من  التحسنإن

هورمون المحفز للجريبات اللذان يؤثران بصورة مباشرة في عملية الستيرون ووالعالقة المباشرة مثل التست

لجسم يقع والتنظيم الهورموني في ا). Jana et al., 2006(تكوين ونضج الخاليا النطفية في مختلف مراحلها 

 بصورة وثيقة مع الحواس المختلفة ومنها اًتحت سيطرة الجهاز العصبي المركزي الذي يكون بدوره مرتبط

 وهذه المنطقة Cranial nerve zeroحاسة الشم التي وجد انها ترتبط بمنطقة عصبية من الدماغ تدعى 

 الغدة النخامية ليتم ترجمة هذا إلى عن استالم المحفزات الجنسية من حاسة الشم ونقلها مباشرة مسؤولة

  ).Douglas, 2007( الهورمونات الجنسية كاستجابة للمؤثر المستلم إفراز إلىالحافز 

تدعى   الدراسات الى وجود العديد من المحفزات الجنسية وهي مواد كيميائيةأشارتوقد 

Chemosignal طريق حاسة الشم التي تؤثر عن النوع الواحد يتم التقاطها أفراد كيميائية بين كإشارات تفرز 

بت وجود فعالية هذه ث حدوث تحفيز للهورمونات الجنسية وقد اإلىمباشرة في الجهاز العصبي وتؤدي 

  .)Beckman, 2012 ؛Ping et al., 2008( اللبائن المحفزات في مختلف الكائنات ومنها

لزيوت الطيارة قد سلكت  كمحفزات  بذور الحرمل المحملة باأبخرةومن خالل النتائج يمكن القول  بان  

التأثير  تقليل  إلى بالتاليأدت بصورة مباشرة في الجهاز العصبي عن طريق حاسة الشم أثرتجنسية 

نتج عنه  مما Chlorpromazine  السلبي لعقارالتأثيرللسيطرة العصبية في الغدة النخامية الناجم عن  التثبيطي

  .السوية نسيج الخصية واستعادة حالتها إلى وعودة الحيوية سوي  ال مستواهاإلىعودة الهورمونات الجنسية 

A
B

C

D

E
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   في حاسة الشم التأثيرتقتصر على   فعالية  نبات الحرمل الإن إليه اإلشارةومما تجدر 

   الدم عن طريق الرئتينإلى ووصولها األبخرة ناجم عن استنشاق مكونات التأثير يكون أنفقط وانما يمكن 

  وalkaloid و tannin رمل على مركبات فعالة ذات قدرة تنشيطية للجنس مثلوالحتواء نبات الح

flavonoid  وsaponine  بعقار تنشيط الجنس في الجرذان المعاملةإلىوالتي أدت Chlorpromazine  

)Mathure, 2012.(  

كبات  للمرأن الحرمل وجد عائلة نفس إلى يعود الذي Tribulus alatus على نبات أجريتوفي دراسة 

دة في مستوى الهورمون اخالل الزي لجنسية عند ذكور الجرذان البيض منا للفعالية اً تحفيزياًتأثيرذكورة مال

  ).El-tantawy et al., 2007(اللويتيني والهورمون المحفز للجريبات 

ات  نسيج الخصية فان نبات الحرمل يعد من مضادإصالح في المحتملةالتأثير  لما ذكر من آليات إضافة

 التناسلية من فعالية الجذور الحرة األعضاء الجسم ومنها أعضاء له دور كبير في حماية إن إذ المهمة األكسدة

  .)Hemati et al., 2010 ; Hayet et al., 2010( الدهن لعالية على تثبيط بيروكسدةمن خالل قدرته ا

  لوحظ تحسنتأكسدي كرب ىإل الخصية في الجرذان المعرضة أنسجة على أجريت مشابهة وفي دراسة

 وكذلك عودة خاليا النطفية االنقسام وتكوين الخاليا إلىكبير في تركيب النسيج وعودة سليفات النطف 

 نتيجة المعاملة سوي مستواه الإلىستيرون و ورجوع هورمون التستسوية حالتها الإلىسرتولي وخاليا اليدج 

 االصالحي للتبخير التأثيران  و).Eybl et al., 2006(  المهمةاألكسدةبالكركمين الذي يعد من مضادات 

  .جميعها  االحتماالت المذكورة اوألحدببذور نبات الحرمل قد يعود 

   العربيةالمصادر

   على النمو في دراسة تأثير مستوى البروتين والجنس). 1997(عماد محمد ،  دحلزيدان، شهاب أحمد و

  .15 – 1نيسان، ص ) 8 – 7( جامعة األنبار. لزراعة والغاباتالمؤتمر العلمي األول لكلية ا. األرانب
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