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 على خصوبة ذكور الجرذان البيض Peganum harmalaتأثير التبخير ببذور نبات الحرمل 

  Chlorpromazine  كلوربرومازينالمعاملة بعقار
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  الملخص

 تركيز على Peganum harmala   معرفة تأثير التبخير ببذور نبات الحرمل الحالية الدراسةتضمنت

 والتستوستيرون واعداد LHالهرمون المحفز للجسم االصفر  وFSH هرمون المحفز للجريباتالكل من 

 Chlorpromazine  كلوربرومازينالمعاملة بعقارnorvegicus  Rattus النطف في ذكور الجرذان البيض

 10تضم  مجموعة سيطرة سالبة تكوين تم في المرحلة االولى ،غرام 200-300 شهر وبوزنأ 4- 3 بعمر

زن الجسم كغم  من و/  ملغم 2 بتركيز جرذ المتبقية بالعقار 50ـ ال، وجرعت جرذان جرعت بالماء المقطر

  لكل مجموعة  جرذان10 بواقعمجاميع  لى خمسإها قسمت الحيوانات المجرعة ، بعديوميا ولمدة ستة اسابيع

   لمدةيام ومجموعة التبخيرأ7   يوميا لمدةمجموعة السيطرة الموجبة المعاملة بالعقار ومجموعة التبخيروهي 

ود ، وأظهرت النتائج وجالتاركة للتجريع لشهر كامل والمجموعة يوم 21لمدة يوم ومجموعة التبخير 14

 بعقار المعاملةالتستوستيرون واعداد النطف في المجموعة ،  LH ،FSHات هرمونفي تركيزانخفاض معنوي 

، كما بينت النتائج ان الجرذان قارنة مع مجموعة السيطرة السالبةم) السيطرة الموجبة( الكلوربرومازين

 حدث لهايوم  21 و 14 ،7مدة  ببذور نبات الحرمل لوالتي تم تبخيرها الكلوربرومازين المعاملة بعقار

قارنة مع مجموعة  مواعداد النطف  والتستوستيرونLH ،FSHارتفاع معنوي في تراكيز الهرمونات 

 الى مستواها الطبيعي في النطف، بينما لوحظ عدم رجوع تراكيز الهرمونات واعداد السيطرة الموجبة

   .كامل المجموعة التاركة للتجريع لشهر

لى إدى أ التبخير ببذور نبات الحرمل لىإ تعريض ذكور الجرذان البيض نأراسة  الد هذهاستنتج من

  .ان المجرعة بعقار الكلوربرومازينعادة تنشيط الفعالية الجنسية للجرذإ
  

هرمون المحفز ال، LH الهرمون المحفز للجسم االصفر ،كلوربرومازين، نبات الحرمل  :الكلمات الدالة

  .اعداد النطف ،، التستوستيرونFSH للجريبات
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ABSTRACT 

The present study includes the investigation of the effect of evaporation with Peganum 
harmala seeds on hormone  FSH, LH, testosterone concentrations and sperm count in male 
albino rats Rattus norvegicus treated with Chlorpromazine. The rats were aged (3-4) months 
and weighing (200-300) grams. The first group was a negative control of 10 rats which 
gavaged with distilled water and the 50 remaining rats gavaged with Chlorpromazine ( 2 mg 
/ kg body weight ) daily for six weeks. The treated animals were divided into 4 groups, each 
group consists of 10 rats. The positive  control was treated with drug only, the second group 
was evaporated daily for a period of 7 days, the third was evaporated daily for a period of 
14 days, the fourth group was evaporated daily for a period of 21 days and the fifth group 
released for 30 days  without treatment .  

The results showed a significant decrease in LH, FSH, testosterone hormones 
concentration and sperm count in a group treated with drug chlorpromazine (control group 
positive) compared to the negative control group. Also the results demonstrate that 
evaporation rats with Peganum harmala seeds for 7, 14 and 21 days lead to a significant 
increase in LH, FSH, testosterone hormones concentration and sperm count as compared  
with positive groups, while hormones concentration and sperm count did not recover to the 
normal level in the group which was released for 30 days  without treatment.  

From this research, it is concluded that evaporation with Peganum harmala seeds 
causes rearranging the sexual activity in the rats treated with Chlorpromazine. 

 

Keywords: Peganum harmala, chlorpromazine, luteinizing hormone LH, follicle 
stimulating hormone FSH,  testosteron,  sperm count. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  المقدمة

صورة مباشرة بالعملية تلك التي تتعلق ب الهرمونات الجنسية هاتمتلك هم الوظائف التي أن من إ

ساسي في عملية نضج الخاليا التكاثرية وكذلك في تطور الصفات الجنسية ، من خالل دورها األالتكاثرية

  ثالث غددمنفراز الهرمونات الجنسية عن طريق نظام عمل مكون إويتم تنظيم ). Pinon, 2002(الثانوية 

ن غدة أذ إ، axis Hypothalamic- Pitutary- Testis الخصية – النخامية -يطلق عليها محور تحت المهاد

ي الهرمون  الهرمونات المنشطة للغدد التناسلية وهإلفرازتحت المهاد تفرز هرمون ينشط الغدة النخامية 

 Follicle (FSH) المحفز للجريباتهرمون الو   LH(Luteinizing hormone (المحفز للجسم االصفر
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stimulating hormone ول على خاليا اليدج لى الخصية ليؤثر األإ يصالن عن طريق الدم اللذانLeydig 

 كبير في نضج وتمايز ويساهم الثاني بشكلTestosteron تقوم ببناء وافراز هرمون التستوستيرون ل

 Sertoliسطح خاليا سرتولي أ هرمون التستوستيرون على الرتباطالحيوانات المنوية من خالل تنشيطه 

  ).2012، العبداهللا(

   في الشرق االنتشار من النباتات الطبية الواسعة Peganum harmalaنبات الحرمل 

تشير العديد من ). Zygophyllacea) Fathiazad et al., 2006لى عائلة إ، ينتمي نبات الحرمل وسطاأل

 لى احتواء النباتإ، وهذه الفعالية تعود لك فعالية عالجية لمختلف االمراضن نبات الحرمل يمتألى إالدراسات 

 و Tanin و Alkaloidحماض الدهنية و على العديد من المركبات مثل الزيوت الثابتة والطيارة واأل

Flavonoid  و  Saponine) Mirzanie et al., 2007; Muhi-eldeen et al., 2008 .( ن ألى إ اإلشارةتم

    ). Darabpour et al., 2011(ومضاد بكتيري . )Goel et al., 2009(للحرمل فعالية في عالج السرطان 

الجروح  وفي معالجة ).(Hemati et al., 2010لألكسدة ومضاد ). Minan, 2010(مضاد فطري  و

)Derakhashfar et al., 2009(.  

ختالالت العقلية ال في معالجة ا المنصرمةا عام50 منذ ما يقارب من  Chlorpromazineاعتمد عقار 

 في Dopamineلى خاصية العقار في غلق مستقبالت الدوبامين إوكمضاد قوي للقيء، وهذا التأثير يعود 

 جهزةأثيرات جانبية على مختلف أوللعقار عدة ت. )Laurence et al., 2003(الجهاز العصبي وفي المعدة 

  المنوية  الهرمونات الجنسية والحيوانات ن خالل التأثير السلبي على مستوى ومنها الجهاز التناسلي مالجسم

)Raji et al., 2005.( تثبيطي للقدرة الجنسية تأثير لغرض احداث الدراسة الحالية وقد تم استخدام العقار في 

  .تعريضها للتبخير ببذور نبات الحرملفي الحيوانات المعاملة قبل 

 الهرمونات الجنسية  تركيزتهدف الدراسة الحالية الى معرفة تأثير التبخير ببذور نبات الحرمل على

  .Chlorpromazine المعاملة بعقار  ذكور الجرذان البيض مصلوتعداد الحيوانات المنوية في
  

    العملقائالمواد وطر

  :المستخدمةالحيوانات 

  : الحيواناتتهيئة

   بعمر ،ةبالغالRattus norvegicus بيض ان الجرذ من ذكور ال60 الحالية الدراسة ستخدم فيا

 مناسبة لضمان بأحجام أقفاص تمت تربيتها في ،غرام 200-300  يتراوح بينبمعدل وزنوشهر  أ4 -3 

 واإلضاءةدرجة مئوية  )25 20 -(حرية حركتها فضال عن توفير الظروف المالئمة من حيث درجة الحرارة 

 ، لضمان نظافة الحيواناتأسبوعياالخشب وكانت تستبدل مرتين   بنشارةاألقفاصتم فرش  ،والتهوية الجيدة

  .ووفر الماء بشكل حر) 1997 ،ودحل زيدان( على اعتمادا الحيوانات العليقة القياسية أعطيتوقد 
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، كلية العلوم، عفر وشخصت في قسم علوم الحياةتم جمع بذور نبات الحرمل من منطقة تل  : المستخدمالنبات

  .جامعة الموصل

 بشكل الفرنسية - المصنع في شركة  افنتيس Chlorpromazineتم الحصول على عقار   : المستخدمالعقار   

  .من الصيدليات المحلية  ملغم100أقراص 

    :التبخير

 ذات فتحة صغيرة في  متر2×1.5 أبعادهاتم تبخير الحيوانات ببذور نبات الحرمل في غرفة خاصة 

بعد وضع  وذات درجة حرارة قليلة) محلية الصنع(تم وضع البذور في مبخرة إذ  ،حد جوانب الغرفة للتهويةأ

تشبع جو الغرفة الحاوية على الحيوانات قيد   بالتصاعد وخالل بضع دقائقاألبخرةالبذور بفترة قصيرة بدأت 

  البذوربأبخرةالغرفة مشبعا   المتصاعدة لضمان بقاء جواألبخرة قلت  بذور جديدة كلماإضافة وتم ،الدراسة

  .العملية ساعتين يوميا استمرتو

  : تصميم التجربة 

  :نشاء مجموعة سيطرة وهيإ األولىتم في المرحلة 

 :مجموعة السيطرة السالبة  

جم العقار  بالماء المقطر بنفس حجرعت إذمعاملة ألي  جرذان وهي مجموعة غير معرضة 10 تضمو

  .جهاد مسك الحيوان وعدت مجموعة سيطرة سالبةإ لمعادلة األخرىالمجرع للمجاميع 

 يوميا )الجسم كغم من وزن/ ملغم2( وبجرعة Chlorpromazine جرذ الباقية بعقار 50ـ  الوجرع

ت المجرعة  الحيوانا بعدها قسمت،Gavage tube  التغذية االنبوبية وتم التجريع باستخدامأسابيعولمدة ستة 

  :خمس مجاميعلى إ

 وعدت  ببذور الحرمل بالعقار غير معرضة للتبخيرمجرعةجرذان  10 وضمت: مجموعة السيطرة الموجبة

  .مجموعة سيطرة موجبة

  .جرذان عرضت للتبخير ببذور الحرمل ساعتين يوميا10  وضمت : ايام7لمدة مجموعة التبخير 

  .ن عرضت للتبخير ببذور الحرمل ساعتين يومياجرذا 10 وضمت :يوم 14لمدة مجموعة التبخير 

  .جرذان عرضت للتبخير ببذور الحرمل ساعتين يوميا  10وضمت:  يوم 21لمدة مجموعة التبخير 

 ببذور معرضة للتبخير جرذان مجرعة بالعقار وغير 10وضمت : المجموعة التاركة للتجريع لشهر كامل

  .رملحال

   :جمع وحفظ العينات

طة انبوبة ا حيوان بوسات الدم بعد انتهاء المعامالت من وريد محجر العين لكلعينتم الحصول على  

نابيب لمدة  تركت األ، الدم في انابيب اختبار نظيفة وجافةووضع. )Capillary tube)  Timm, 1979شعرية 
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 الحصول على مصل لغرض،  دقيقة15دقيقة لمدة /  دورة 3000 طرد مركزي بسرعة  اجري دقيقة ثم30

  .جراء الفحوصات الهرمونيةأل االستخدام لحين 0م18-الذي حفظ في درجة حرارة الدم 

  

  :الفحوصات الهرمونية

 وهرمون FSHهرمون المحفز للجريبات ال وLH المحفز للجسم االصفرتم قياس مستوى الهرمون 

 ELISA)(Enzyme- linked immunosobent متزاز المناعي المرتبط باالنزيمبتقنية األالتستوستيرون 

assay  المجهزة من قبل شركة التحليل باستخدام عدة Monobind incعلى وباالعتماد مريكية األ   

  .)Dorfman and Shipley, 1956 ; Kosasa, 1981  ; Robertson, 1991(ق الواردة في ائالطر

  :العدد الكلي للحيوانات المنوية

 من محلول دارىء 3سم 9.8ليه إضيف أ، ثم  وقطع الى قطع صغيرة في طبق بتريفصل رأس البربخ

تي تسهل تمييز الحيوانات ال% 5  بتركيزيوسين من صبغة األ3سم 0.1و % 10  بتركيزالفورمالين المتعادل

 تعداد  شريحةباستخدام الواحد  المكعبس البربخ في المللترأ عدد الحيوانات المنوية في رحساب المنوية، تم

  .)Bearden  et al., 2004 (تحت المجهر الضوئييتوميتر  الهيموساكريات الدم الحمر

   .1000 *4000 *80 / كبيرةمجموع عدد النطف في خمسة مربعات= العدد الكلي للحيوانات المنوية 

    :اإلحصائيالتحليل 

 Two way analysis ofوباالتجاهين CDR باستخدام التحليل العشوائي الكامل حللت النتائج احصائيا

variance   اختبار   بين المجاميع باستخداماالختالفاتوتم تحديد t – testالدراسة لجميع القياسات التي شملتها 

جراء المقارنات بين المعامالت إ وتم SPSSباستخدام برنامج  )  (p ≤ 0.05الحالية عند مستوى احتمالية

لقياسات باستخدام البرنامج من ثم أجريت دراسة المدرجات التكرارية لمعدالت ا. باستخدام اختبار دنكن

  .)  Excel) Sarmukaddam, 2001   Indrayan and الجاهز اإلحصائي

  

  النتائج والمناقشة

 في  LHصفر  تأثير التبخير ببذور نبات الحرمل على تركيز الهرمون المحفز للجسم األ          ) 1(يبين الشكل   

ظهرت النتـائج وجـود   أذ إ ،رات مختلفةر الكلوربرومازين ولفت المعاملة بعقا ن البيض   ذكور الجرذا مصل دم   

    مجموعـة الـسيطرة الموجبـة   في )  (p ≤ 0.05حتمالية في تركيز الهرمون عند مستوى األانخفاض معنوي

/ وحـدة دوليـة      )0.04 ±1.5 (و المجموعة التاركة للتجريع لشهر كامل      3سم/ وحدة دولية    )0.03 ± 1.1(

، في حين تبين وجـود      3سم/ وحدة دولية   ) 0.01 ± 3.2(كانت  ذ  إ مقارنة مع مجموعة السيطرة السالبة     3سم

 يوم و   14 ايام و    7ل لمدة    التي تم تبخيرها ببذور نبات الحرم      يعماارتفاع معنوي في تركيز الهرمون في المج      
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، كما تبين عدم وجود فرق معنوي بين المجموعة التـي تـم             ، مقارنة مع مجموعة السيطرة الموجبة      يوم 21

  .جموعة التاركة للتجريع لشهر كامليام والمأ 7ا لمدة تبخيره
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السيطرة السالبة  السيطرة الموجبة  ايام 7تبخير  يوم 14تبخير  يوم 21تبخير  المجموعة التارآة 
للتجريع لشهر 

آامل

3.2± 0.01  
A

1.1 ±0.03    
E

1.7 ± 0.08  
D

2.4± 0.01  
C

2.8± 0.03  
B

  1.5 ±0.04  
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دم في مصل  LH صفر المحفز للجسم األهرمونال تركيزثير التبخير ببذور نبات الحرمل على أت :1الشكل   

  . ولفترات مختلفةالمعاملة بعقار الكلوربرومازينالبيض ذكور الجرذان 
  .بحسب اختبار دنكن )  (p ≤ 0.05 وجود فرق معنوي عند مستوى احتمالية تدل علىختلفة م ف المتبوعة بأحراألرقام *

  

 في FSH تأثير التبخير ببذور نبات الحرمل على تركيز الهرمون المحفز للجريبات ) 2(يبين الشكل 

تائج وجود اظهرت الن أذ ،ر الكلوربرومازين ولفترات مختلفة المعاملة بعقا البيضمصل دم ذكور الجرذان

    مجموعة السيطرة الموجبةفي) p ≤ 0.05( االحتماليةعند مستوى في تركيز الهرمون انخفاض معنوي 

/ وحدة دولية ) 0.03± 0.9(كامل  و المجموعة التاركة للتجريع لشهر 3سم/ وحدة دولية ) 0.05 ± (0.8

، بينما لوحظ وجود 3سم/ لية وحدة دو) 0.05 ±1.8( كانت ذإ ،مقارنة مع مجموعة السيطرة السالبة 3سم

 يوم 14 و ايام 7 ها ببذور نبات الحرمل لمدة تبخير التي تم يعمامجفي الارتفاع معنوي في تركيز الهرمون 

مجموعة ال فرق معنوي بين عدم وجوداظهرت النتائج كما  ، الموجبة يوم، مقارنة مع مجموعة السيطرة21و

كذلك لوحظ عدم  ،مجموعة السيطرة السالبة يوم مقارنة مع 21 التي تم تبخيرها ببذور نبات الحرمل لمدة

والمجموعة  ومجموعة السيطرة الموجبة  لشهر كاملوجود فرق معنوي بين المجموعة التاركة للتجريع

  . ايام7ببذور نبات الحرمل لمدة المبخرة 
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السيطرة السالبة  السيطرة الموجبة  ايام 7تبخير  يوم 14تبخير  يوم 21تبخير  المجموعة التارآة 
للتجريع لشهر 

آامل

1.8 ± 0.05      
A

 0.8 ± 0.05  
D

1 ± 0.05  
C

 1.3± 0.08  
B

1.7 ± 0.07  
A

  0.9± 0.03  
DC

 
    

مصل دم ذكور في  FSH  المحفز للجريبات هرمونال تركيز على  التبخير ببذور نبات الحرملتأثير: 2الشكل 

  . المعاملة بعقار الكلوربرومازين ولفترات مختلفة البيضالجرذان
  .بحسب اختبار دنكن )  (p ≤ 0.05االرقام المتبوعة بأحرف مختلفة تدل على وجود فرق معنوي عند مستوى احتمالية * 

  

  

 نبات الحرمل على تركيز هرمون التستوستيرون في مصل دم تأثير التبخير ببذور) 3(يوضح الشكل 

اظهرت النتائج وجود انخفاض أذ  ، المعاملة بعقار الكلوربرومازين ولفترات مختلفة البيضذكور الجرذان

          في مجموعة السيطرة الموجبة ) p ≤ 0.05( االحتمالية في تركيز الهرمون عند مستوى معنوي

 3سم /نانو غرام ) 0.16 ±1.9( و المجموعة التاركة للتجريع لشهر كامل  3سم /رام غ نانو )0.14 ± 1.5(

، كما لوحظ وجود ارتفاع  3سم/ نانو غرام )  0.17 ± 3.6(  كانت ذإمقارنة مع مجموعة السيطرة السالبة 

،  يوم21 و 14 و 7معنوي في تركيز الهرمون في المجاميع التي تم تبخيرها ببذور نبات الحرمل لمدة 

 فرق معنوي في المجاميع التي تم تبخيرها ببذور نبات ال يوجدمقارنة مع مجموعة السيطرة الموجبة، بينما 

، كذلك تبين من النتائج عدم وجود فرق قارنة مع مجموعة السيطرة السالبة يوم م21 و 14الحرمل لمدة  

  .هر كامل ومجموعة السيطرة الموجبةمعنوي بين المجموعة التاركة للتجريع لش
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السيطرة السالبة  السيطرة الموجبة  ايام 7تبخير  يوم 14تبخير  يوم 21تبخير  المجموعة التارآة 
للتجريع لشهر 

آامل

3.6± 0.17  
A

  1.5 ±0.14  
C

    2.8 ± 0.09  
B

3.6 ±0.13    
A

3.5 ± 0.14  
BA

  1.9 ± 0.16
C

  
  

دم ذكور الجرذان  هرمون التستوستيرون في مصل تركيز التبخير ببذور نبات الحرمل على تأثير :3الشكل 

  .البيض المعاملة بعقار الكلوربرومازين ولفترات مختلفة
  .بحسب اختبار دنكن )  (p ≤ 0.05ق معنوي عند مستوى احتمالية االرقام المتبوعة بأحرف مختلفة تدل على وجود فر* 
  
 

العدد الكلي للحيوانات المنوية للمجاميع المعاملة  التبخير ببذور نبات الحرمل على تأثير) 4( الشكل يبين

 في عدد الحيوانات المنوية اظهرت النتائج وجود انخفاض معنوي ،ر الكلوربرومازين ولفترات مختلفةبعقا

مقارنة مع  3سم / 106 )*0.57 ± 11.2 ( مجموعة السيطرة الموجبةفي )  (p ≤ 0.05مستوى االحتمالية عند

في حين تبين وجود ارتفاع معنوي في عدد ، 3سم / 106* )0.39 ± 19.5(مجموعة السيطرة السالبة 

نة مع مجموعة  مقار يوم 21 و 14 و 7 التي تم تبخيرها ببذور نبات الحرمل لمدة للمجاميعالحيوانات 

 التي تم تبخيرها ببذور نبات الحرمل لمدةمجاميع ال، كما لوحظ عدم وجود فرق معنوي بين الموجبةالسيطرة 

، كذلك تبين عدم وجود فرق معنوي بين المجموعة السيطرة السالبة  يوم مقارنة مع مجموعة21 و 14

  . ايام7رمل لمدة ة ببذور نبات الحالتاركة للتجريع لشهر كامل والمجموعة المبخر
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السيطرة السالبة  السيطرة الموجبة  ايام 7تبخير  يوم 14تبخير  يوم 21تبخير  المجموعة التارآة 
للتجريع لشهر 

آامل

19.5± 0.39  
A

11.2±0.57
C

14.8± 0.48
B

20.5± 0.97
A

20.7± 0.65
A

14.4± 0.39
B

 
    

مصل دم ذكور الجرذان البيض  في المنوية ر نبات الحرمل على عدد الحيوانات التبخير ببذوتأثير: 4الشكل 

  .المعاملة بعقار الكلوربرومازين ولفترات مختلفة
  .بحسب اختبار دنكن )  (p ≤ 0.05 احتمالية االرقام المتبوعة بأحرف مختلفة تدل على وجود فرق معنوي عند مستوى* 
    

والتستوستيرون قد يكون ناتجا  LH وFSHن التأثير السلبي لعقار الكلوربرومازين على الهرمونات إ

عن تأثير هذا المركب على االنسجة التي تساهم في تكوين وافراز الهرمونات التي لها عالقة مع النشاط 

 ،شارت اليه العديد من الدراسات أ، وهذا ما تكوين ونضج الخاليا الجنسية علىتؤثر والتي بدورها ،الجنسي

لى انخفاض في تركيز إن معاملة الجرذان بعقار الكلوربرومازين أدى أ لىإ) 2005 (أخرون وRaji شارأذ إ

، ندج التي تفرز هرمون التستوستيرو على خاليا اليالعقار بسبب التأثير الضار لهذا ،هرمون التستوستيرون

لسيطرة العصبية للغدة على ا لكلوربرومازين تأثير تثبيطيلن بأ) Asch) 1987و Smithوكذلك أشار 

  .  FSH وLHهذه الغدة على افراز الهرمونات الجنسية ثر سلبيا في قدرة أذ إ، النخامية

 FSH وLHعادة تراكيز الهرمونات إيجابي للتبخير ببذور نبات الحرمل على  االالتأثيرن إ

ن المركبات الفعالة أعلى شيء انما يدل على ن دل إ،  الى مستواها الطبيعيعداد النطفأستوستيرون ووالت

 والذي بدوره LH وFSH هرمون إلفرازالموجودة في بخار بذور الحرمل تعمل على تنشيط الغدة النخامية 

             باحثان التوصل اليه  مافي الدم وهذاورفع مستواه دى الى تنشيط افراز التستوستيرون أ

Yakuha and Akanji, 2011)(، االيجابي الستخدام مزيج من النباتين التأثير كشفا ان إذ Piper guineese 

 هرمونات تراكيز لمعالجة الضعف الجنسي في ذكور الجرذان البيض يؤدي الى زيادة  Zanthoxylumو

FSH، LH القلويدات، (على المركبات الفعالة  مثل حتواء هذا المستخلص إ والتستوستيرون وذلك بسبب

  .)2012 (وآخرون  Kpomahإليهتوصل  وهذا ما) فالفونويدات والستيروالت ال، الصابونين، التانين
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أسلوب بديل هو  العديد من الباحثين التي استخدمها يةتلمستخلصات النباأطة ان التنشيط الجنسي بوسإ

، بعدما لوحظ ان لبعض  سلبية خطيرة جانبيةقارات من تأثيرات لما لهذه الع المنشطة للجنسعن العقارات

  Corynanthe ور واالناث ومن بين هذه النباتاتالنباتات القابلية على اصالح التثبيط الجنسي في الذك

Ginko biolba, Maka, Eurycomat longifora, yohimbe )Saini et al., 2012( . وتتفق نتائج الدراسة

 من المستخلص 3سم/ مايكرو غرام10 تركيز أنإذ   (2011)وآخرون  Nantiaوصل اليهت  ماالحالية مع

  ، السترادول في ذكور الجرذان البيض يحفز انتاج هرمون التستوستيرون واBasella albaلنبات الميثانولي 

 لتكوين  مركبات التربينويد الموجودة في هذا المستخلص تعمل على تحفيز خاليا اليدجالتوصل الى انوتم 

   وآخرون Mbongue أشاروكذلك ). Moundipa et al., 2005( هرمون التستوستيرون واالسترادول وافراز

 مستوى  في ايجابيتأثير  لهاPiper guineenseلنبات ن المستخلصات المائية للبذور الجافة ألى إ) 2005(

ن أ لىإ (2009) ونخرآو  Mohammadاشاروكذلك . ذكور الجرذانالتستوستيرون في مصل وخصى 

ت الجنسية في ذكور فراز الهرموناإ  تحفز الغدة النخامية على زيادة Nigella sativaالمركبات الفعالة لنبات 

  . الجرذان البيض

  ن المركبات الفعالة الموجودة في بخار بذور نبات أ لىإعداد النطف أ يعود سبب زيادة ربما

  ن هذه أ، ولنطف مما يؤدي الى زيادة اعدادهان ايج لتكوعلى تنشيط تكوين خاليا اليدالحرمل تعمل 

  لتي ترتبط بصورة مباشرة مع أالمركبات الفعالة تؤثر على الجهاز العصبي عن طريق حاسة الشم 

   أشار اليه كل من ما وهذا ، الدماغلتي تتحسس بالنشاطات الجنسية ومراكز التكاثر فيأالمناطق 

)Douglas, 2007 ; and Burger, 1990 Fuller ( ن هناك خاليا عصبية متخصصة في نقل المحفزات أمن

 Nerveلى مراكز التكاثر في الدماغ اطلق عليها العصب صفر إالجنسية المستلمة عن طريق حاسة الشم 

zero ،ن تنشيط هذا العصب يحفز المناطق الحساسة للنشاط اذ تنتشر نهايات هذا العصب في النسيج الشمي وإ

 باستخدامن زيادة اعداد النطف إ و.الجنسية الهرمونات إفرازوالذي بدوره يحفز في الدماغ اثري الجنسي والتك

ن استخدام أمن  )2009 (وآخرون Sharma توصل اليهالتبخير ببذور نبات الحرمل جاءت متفقة مع ما 

 LHو FSHلى زيادة تراكيز الهرمونات الجنسية إ أدى Anacyclus pyrethrumمستخلص جذور نبات 

 Pocsidio وCajuday الباحثان توصل اليهعداد النطف، ومع ما أوالتستوستيرون وزيادة ملحوظة في 

، النطف في ذكور الفئرانلى زيادة اعداد إ أدى Moringo oleiferaستخدام مستخلص نبات ان أ من )2012(

الميثانولي لنبات ن تجريع ذكور الجرذان بالمستخلص أمن ) 2010 (خرونآ Ahmedشار اليه أومع ما 

Lannea aeida ن تراكيز أ من النتائج، يالحظ عداد النطفأون التستوستيرون ولى زيادة مستوى هرمإدى أ

لى مستواها إعداد الحيوانات المنوية في المجموعة التاركة للتجريع لشهر كامل لم ترجع أالهرمونات و

لتي تم تبخيرها ببذور نبات الحرمل وذلك يتفق مع أنتها مع المجاميع رالمقارب للطبيعي عند مقا وأالطبيعي 

تدوم  النفسية على القدرة الجنسية لألدويةن التأثيرات السلبية أمن ) 2005 (وآخرون Landenما أشار اليه 
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نما تستمر لفترات طويلة قد تصل إ و،تها السوية بعد قطع العالجللى حاإ ال تعودسية دوية النفعن تناول األ
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