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 الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى تقييم التأثير المحسن لمستخلص البصل 
األحمر على الخصوبة في ذكور األرانب التي تتناول الباراسيتامول 

( من ذكور األرانب البالغة في هذه 36نشق الجازولين. وقد استخدم )وتست
(: المجموعة األولى 6الدراسة، قسمت األرانب إلى ست مجموعات )ن= 

مل/  1أعطيت ماء الشرب والطعام، والثانية ُجرعت بمستخلص البصل )
جم من وزن الجسم يومياً(، والثالثة استنشقت أبخرة  الجازولين لمدة  100
ملجم من  400ين يومياً، والرابعة تلقت بالتجريع عن طريق الفم ساعت

الباراسيتامول/ كجم من وزن الجسم، والخامسة أعطيت الباراسيتامول وتم 
تعريضها بعد ساعة ألبخرة الجازولين ساعتان يومياً، والسادسة تناولت 

أسابيع. في  4الباراسيتامول ومستخلص البصل واستنشقت الجازولين لمدة 
ساعة من التجريع والتعرض خدرت الحيوانات وتم  24هاية التجربة وبعد ن

سحب الدم منها عن طريق القلب لقياس الهرمونات، وأخذت عينات من 
واستنشاق  الباراسيتامولأظهرت النتائج أن تناول الخصي للفحص النسيجي. 

الجازولين أدى إلى تغيرات سلبية خطيرة على وزن الجسم والخصية 
ونات الجنسية وجودة السائل المنوي والتركيب النسيجي للخصية والهرم

والجازولين معاً  وقد أدي  للباراسيتامولوزادت هذه التغيرات عند التعرض 
تناول مستخلص البصل األحمر إلى حدوث تحسن في هده التغيرات، لذلك 

أو يتعرض الستنشاق الجازولين بتناول  الباراسيتامولينصح من يتناول 
  البصل األحمر لتحسين معدل الخصوبة لديهم. عصير

 

 الجازولين والباراسيتامول، مستخلص البصل األحمر،  :المفتاحية الكلمات
 .الهرمونات الجنسية، الخصوبة، أنسجة خصية، ذكور األرانب            

Abstract 
The present study aimed to evaluate the ameliorative effect 

of red onion extract on fertility in male rabbits that 

ingested paracetamol and inhaled gasoline. 36 adult male 

rabbits were used in this study, that divided into 6 groups 

(n=6): the first group was supplied with drinking water 

and food, the second was orally gavaged with onion 

extract (1 ml / 100 gm of body weight per day),  the third 

was inhaled  gasoline fumes for two hours daily, the fourth 

was received orally gavages with 400 mg of 

paracetamol/kg of body weight daily, the fifth was orally 

gavaged with paracetamol and then exposed after one  

hour to gasoline fumes for two hours daily, and the sixth 

was given the extract  of red onion, in addition to given 

paracetamol, and then exposed after one  hour to gasoline 

fumes for two hours daily for four consecutive weeks. At 

the end of the experiment and after 24 hours of dosing and 

exposure, the animals were anesthetized and blood was 

drawn from them through the heart  puncture to measure 

hormones, and samples were taken from the testicles for 

histological examination. The results showed that 

ingestion of paracetamol and inhalation of  gasoline fumes 

leads to a serious negative changes on body weight gain, 

testis weight, sex hormones, semen quality and testicular 

histological structure. These alterations increased when 

animals exposed to paracetamol and  gasoline together. 

Ingestion of  red onion  aqueous extract  improved all 

parameters,  fertility rate, and histological structure. So, 

human who treated with  paracetamol or expose to  

gasoline advice to  take  red onion  aqueous extract to 

improve their fertility rates. 

Keywords:  Gasoline and Paracetamol, Red onion extract, 

                      Sexual hormones, Fertility, Histological 

                      structure of the testis, Male rabbits. 
 

 introduction المقـــــدمــــــة. 1
تلعب درجة الخصوبة عند الذكور دوراً محورياً في عملية اإلخصاب 
والحمل؛ ولهذا يعد االهتمام بها جزءاً ال يتجزأ من المقومات التي تؤهل أي 
زوجين للتمتع بصحة إنجابية جيدة، حيث أصبح العقم أحد أهم المشاكل 

م يرجع السبب % من حاالت الِعق30الرئيسية في الحياة الزوجية، وحوالي 
فقد اشارت تقارير نشرت في  (.Khaki et al., 2009فيها للذكور )

 semenالسنوات األخيرة إلى انخفاض ملحوظ في جودة السائل المنوي )
quality فاألدوية، والعالج الكيميائي، والسموم، وتلوث الهواء، ونقص )

لى الحيوانات الفيتامينات من العوامل التي يمكن أن يكون لها آثار ضارة ع
المنوية ومعدل إنتاجها الطبيعي، وعلى مستوى تركيز الهرمونات الجنسية 

 (.Mosher & Pratt, 1991 ،Carlsen et al., 1992في الدم )
ً أن الهرمونات الجنسية هي المنظم للخصائص  ومن المعروف أيضا
والوظائف التناسلية في الكائنات الحية في كال الجنسين ذكور وإناث، 

قديرها في مصل الدم مفيد جداً لتقييم السالمة اإلنجابيــة فـــي كل من وت
، Jenner et al., 1982 ،Granner, 2000البشر والحيوانات )

Chatterjea & Shinde, 2002 من خالل تقدير تركيز الهرمونات )
 Stimulating Hormoneو Testosterone Hormone الجنسية

(FSH) Follicle و(LH )Luteinizing Hormone  في مصل دم
 (.Baird, 1976 ،Hall, 1988الذكور )

( عند الذكور من الغدة النخامية LH( و )FSHيتم إنتاج هرمون )
 Negativeمن خالل آلية  Testosteroneتحت تأثير هرمون 

Feedback Regulation Mechanism كما يتم إنتاج هرمون ،
Testosterone بصورة أساسية بواسطة خاليا Leydig  ،في الخصيتين

ويستخدم لتقييم تأثير بعض المواد الكيميائية على الوظيفة التناسلية عند 
وهو هرمون (، Dixon, 1984 ،Megevand et al., 1987الذكور )

مهم للغاية في نمو وتطور األعضاء التناسلية، وظهور بعض الصفات 
وتساقط الشعر، الجنسية الثانوية مثل نمو شعر الوجه، وبحة في الصوت، 

et al.,  Ashbyوالخصائص البنائية مثل نمو العضالت وكتلة العظام )
4020 ،6020et al.,  Reed.)  

ويتسبب انخفاض مستوى التستوستيرون في انخفاض الرغبة الجنسية 
وحدوث العجز الجنسي وزيادته قد تزيد من الرغبة الجنسية عند الذكور 

(Dixon, 1984 ،Megevand et al., 1987 ،Bjore, 1996) . في
بداية سن البلوغ، يزداد إفراز هرمون التستوستيرون بسرعة تحت تأثير 
هرمونات الغدة النخامية األمامية ويستمر هذا اإلفراز طوال الحياة. لكن بعد 

٪ من الحد األقصى إلفرازه 20نصف العمر، يتناقص بسرعة وقد يصل إلى 
فاألدلة المتراكمة، تدعم فكرة إن  (.2020et al.,  Parkعند كبار السن )

تكون الستيرويدات في خصيتي الجنين البشري حساسة للغاية للمواد السامة 
البيئية أو نمط الحياة المختار )العادات السيئة كالتدخين( التي يمكن أن تعطل 

 Leydigفي إنتاج هرمون التستوستيرون بوساطة بواسطة خاليا  LHعمل 

http://www.imjst.org/
mailto:azabelsaied@yahoo.com
mailto:azabelsaied@yahoo.com
mailto:salemhdaw30@gmail.com


International Multilingual Journal of Science and Technology (IMJST) 

ISSN: 2528-9810 

Vol. 6 Issue 11, November - 2021 

www.imjst.org 

IMJSTP29120632 4507 

(Scott et al., 2009). 
تؤدي األدوية والمواد الكيميائية البيئية إلى السمية التناسلية والتي 
تتسبب في حدوث تغيرات في تكوين الحيوانات المنوية في حيوانات 
المختبر، ومن المفترض حدوث تغييرات مماثلة في البشر المعرضين لهذه 
ً الذين يعملون في صناعة المستحضرات  المواد الكيميائية، وخصوصا

 ,Creasy & Chapinدالنية، أو الصناعات الكيميائية المختلفة )الصي
2014) . 

من هذه المواد الكيميائية واألدوية المؤثرة في درجة الخصوبة عند و
الذكور عقار الباراسيتامول والجازولين، حيث أوضحت دراسات أجريت 

 والجازولين (Hassan, 2013) بهذا الخصوص أن للباراسيتامول
(Ghorbani-Vahed et al., 2013 آثاراً ضارةً على خصائص )

الحيوانات المنوية من حيث حركتها وتركيزها في السائل المنوي، وبالتالي 
 التسبب في انخفاض معدل الخصوبة عند الذكور.

 Aims of The Study    أهداف الدراسة .2
نظراً لكثرة تناول عقار الباراسيتامول واستخدام الجازولين في حياتنا 
اليومية رائينا إجراء هذه الدراسة التي تهدف إلى تحديد اآلثار الضارة 
المحتملة من تناول الباراسيتامول واستنشاق أبخرة الجازولين على مستوى 

( في مصل Testosterone, FSH, LHتركيز الهرمونات الجنسية )
الدم، خصائص السائل المنوي، وأنسجة الخصية، وتقييم األثر الوقائي 

تمل لمستخلص البصل األحمر ضد السمية الناتجة عن تناول المح
الباراسيتامول واستنشاق أبخرة الجازولين على معايير الخصوبة وأنسجة 

 الخصية عند ذكور األرانب.
 

 Materials and Methods. المواد وطرق العمل     3 
 تحضير الكيمياويات ومستخلص البصل االحمر :     1.3

Preparation of Chemicals & Allium cepa Extract:       
 Bristolملجم( من شركة  500تم استخدام أقراص الباراسيتامول )

laboratories ltd  التي تم شراءها من الصيدليات المحلية، حيث تم إذابة
مل من المحلول  4مل من الماء المقطر، وتم إعطاء األرانب  5القرص في 

البراسيتامول( لكل كجم من وزن الجسم ملجم من  400الذي تم تجهيزه )
 ،Ravindran et al., 2013عن طريق الفم بواسط أنبوب التجريع )

 (. 2019شبش وآخرون، 
تم الحصول على الجازولين الخالي من الرصاص من محطات بيع 
الوقود المحلية، وتم تعريض حيوانات التجارب ألبخرة الجازولين من خالل 

هي عبارة عن صناديق مصنوعة من الزجاج وضعهم في غرف التعرض، و
سم(، يوجد بها في الجزء العلوي فتحتان في كال  70×70×70بأبعاد )

سم مغطاة بشبكة  5الجانبين األيمن واأليسر من أجل التهوية، كل فتحة بقطر 
سم من أسفل الصندوق تم تثبيت رف شبكي  10سلكية، على مسافة 

ذا الرف تم وضع عبوات سعة سم لوضع األرانب عليه، تحت ه 70×70
مل من الجازولين، وتم السماح للحيوانات  200مل تحتوي على  250

باستنشاق األبخرة التي تتبخر من العبوات، كان الجازولين الذي تبخر أثناء 
مل/ ساعتين، وكان وقت التعرض من الساعة  120االستنشاق حوالي 

 ,Elsayed)الية صباًحا لمدة أربعة أسابيع متت 12.00إلى  10.00
تحَضيره من  فتم onion extract. أما بالنسبة لمستخلص البصل (2015

المتوفر في السوق  .Allium cepa L  بصيالت البصل األحمر الطازج
ووزنه، بعد ذلك تم استخالص العصير منه باستخدام  الليبي حيث تم غسله

Juice Extractor Fruit & Vegetable ف )من شركة هومر( ثم خف
مل/ جم من وزن البصل( وتم تجريعه لألرانب  1العصير بالماء المقطر )

 Ola-Madathirجرام من وزن الجسم( ) 100مل/  1عن طريق الفم )
et al., 2008    .) 

  Experimrntal Animals         حيوانات التجربة            2.3
 6غة )عمر تم استخدام ستة وثالثون ذكًرا من األرانب المحلية البال

جم،  90±  2228( هو (initial weightأشهر( ووزنها البدائي/ األولي 
مخصصة تم إيواء األرانب بشكل فردي في أقفاص من الفوالذ المقاوم للصدأ 

لتربية األرانب في غرفة تحت ظروف قياسية من حيث التهوية المناسبة 
 12نارة ( ودرجة رطوبة وظروف إ2± درجة مئوية  25ودرجة الحرارة )

صباحاً، وتم فصل األرانب عن  8:00ساعة في اليوم تبدأ من الساعة 
بعضها وزودت بالماء والغداء )علف وبرسيم( المناسبين مع مراعاة 

 الظروف المعمول بها.
 

 The Experimental Design                تصميم التجربـة:  3.3
ستة مجموعات بعد أسبوع واحد من تأقلم ذكور األرانب قسمت إلى 

 أرانب في كل منها( كالتالي:  6)
 : المجموعة األولى )مجموعة السيطرة(-أ 

في هذه المجموعة الحيوانات لم تعامل بأي من المواد وزودت          
 أسابيع. 4بالماء والغذاء لمدة 

 :)مجموعة البصل االحمر(المجموعة الثانية -ب
مل/  1لبصل بجرعة تقدر )تم تجريع االرانب مستخلص عصير ا         

اسابيع متتالية باإلضافة للوجبة  4جم من وزن الجسم يومياً( ولمدة  100
 العادية.

 )مجموعة الجازولين(: المجموعة الثالثة-ج
تم فيها تعريض ذكور األرانب ألبخرة الجازولين عن طريق         

 الية.ساعة/ يوم ولمدة أربعة أسابيع متت 2االستنشاق في غرف التعرض 
 )مجموعة الباراسيتامول(:المجموعة الرابعة -د

تلقت فيها ذكور األرانب الباراسيتامول بالتجريع عن طريق الفم        
 أسابيع. 4ملجم/ كجم من وزن الجسم يومياً لمدة  400بجرعة 

 :المجموعة الخامسة )مجموعة الباراسيتامول والجازولين معاً(-ه 
المجموعة الباراسيتامول بالتجريع  أعطيت ذكور األرانب في هذه 

ملجم/ كجم من وزن الجسم يومياً وتم تعريضها  400عن طريق الفم بجرعة 
 ساعة/ يوم ولمدة أربعة أسابيع متتالية. 2بعد ساعة ألبخرة الجازولين 

المجموعة السادسة )مجموعة الباراسيتامول والجازولين والبصل -و
 :األحمر(
انب في هذه المجموعة مستخلص البصل االحمر تناولت ذكور األر        

جم من وزن الجسم/ يوم( باإلضافة لجرعة الباراسيتامول  100مل/  1)
والجازولين كما ورد سابقاً في المجموعة الخامسة وذلك بعد المعاملة بعصير 

 أسابيع متتالية. 4البصل ولمدة 
 جمع عينات الدم والخصية:  4.3 

           Collection of Samples Blood & testis   
بعد مرور اربع وعشرون ساعة من أخر جرعة تم تخدير حيوانات 
التجربة وذلك باستعمال قطعة قطن مبللة بمادة كلوروفورم 

(Chloroform وضعت في علبة بالستيكية شفافة موجود بداخلها )
الحيوان، بعدها تم تثبيت األرنب على الجهة الظهرية، ثم تم قص الجلد 

المنطقة العضلية وسحب الدم من القلب مباشرة اعتمادا على ثقب القلب و
(Heart Puncture( باستخدام حقن سعة )مل  تم نقل الدم إلى انابيب 5 )

اختبار بدون مانع للتجلط، وترك الدم ليتجلط لمدة ساعة واحدة، تم فصل 
دة دورة في الدقيقة لم 3000المصل باستخدام جهاز الطرد المركزي عند 

 (،2020et al.,  Jeje) ْم( 4دقائق، وفصل المصل وحفظ بدرجة ) 10
وذلك الستعماله في تقدير تركيز الهرمونات الجنسية في مصل الدم، وأيضاً 
استأصلت الخصى من مواقعها وأزيل منها المواد الذهنية الملتصقة ونشفت 

س، بواسطة ورق ترشيح، ثم سجلت أوزانها بواسطة ميزان إلكتروني حسا
%( لتعيين  0.9بعد ذلك وضعت إحدى الخصى في محلول الملح الفسلجي )

 خصائص السائل المنوي. 
 قياس تراكيز الهرمونات الجنسية في مصل الدم:  5.3 

Determination of Sexual H. Concentrations in The 
Blood Serum:       

 ,Testosteroneتمت عملية قياس تركيز الهرمونات الجنسية )
FSH, LHجهاز  ( في مصل الدم باستعمالMini-VIDAS System 

 تقنية االنزيمي )طريقة الفلورسنت(  وباستعمال التحليل المناعي بواسطة
 ELFA (Enzyme Linkedاالنزيمي  لالرتباط االشعاعي التحليل

Fluorescent Assay( )Gryzińska et al., 2011 ،AL-
Asady, 2017) مع المرفق المعلومات كتيب في ملالع طريقة وتم اتباع 

 وذلك حسب نوع الهرمون المقاس . Kit القياس  عدة
 دراسة جودة السائل المنوي:    6.3 

Study of The Seminal Fluid Quality  
تمت دراسة خصائص السائل المنوي في الخصية من خالل دراسة   

ة والطبيعية في عدد الحيوانات المنوية ونسبة الحيوانات المنوية المتحرك
السائل المنوي بالخصية، حيث تم تقطع الخصية بمشرط حاد لتحرير السائل 
المنوي من األنيببات المنوية، ومن تم تخفيفه باستعمال محلول من 

%( إلى 40مل من الفورمالين ) 10الفورمالين الملحي المحضر من إضافة 
( 80طف في )مل من محلول الملح الفسلجي، ثم بعد ذلك تم عد الن 90

مربعاً صغيراً لشريحة العد الخاصة بالخاليا الدموية 
(Haemocytometer Chamber ،كما تم حساب 2015( )جواد ،)

النسبة المئوية للحيوانات المنوية المتحركة والطبيعية بقسمة كالً منها على 
 .100العدد الكلي للحيوانات المنوية مضروبة في 
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 :إعداد أنسجة الخصية .7.3
 Preparation of Testis Tissues                    

% 10تم أخذ أحدى الخصيين ووضعت في محلول الفورمالين 
للتثبيت وبعد عملية التثبيت تم انتزاع الماء من العينات بتمريرها في سلسلة 
تصاعدية من الكحول األيثيلي وذلك إلزالة الماء من األنسجة، وبعد ذلك 

دة ثالثة أيام للتأكد من إزالة الماء من العينات وإجراء تحفظ في التربينول لم
عملية الترويق التي تمت بتمرير العينات في زيلول لذي تم تغييره ثالث 
مرات قبل إجراء عملية الطمر في شمع البرافين، حيث تم أخذ ثالثة 

ميكرون من كل عينة من عينات الخصية بحيث  5قطاعات سمك القطاع 
ميكرون من نفس العينة، وتم  500وأخر على األقل  يكون بين كل قطاع

وضع القطاعات على شرائح نظيفة، من ثم صبغت القطاعات بصبغتي 
(Eosin- Haematoxylin و تم فحصها باستخدام المجهر الضوئي  )

 (.  Ross et al., 1989المركب )
 The Statistical Analysis     التحليل االحصائي :      .8.3 

االنحااراف المعياااري، وتاام ± النتااائج تاام التعبياار عنهااا بالمتوسااط           
. وتام SPSS)تحليل النتائج إحصائيا باستخدام برنامج الحزماة اإلحصاائية )

مقارناااة الفروقااااات باااين متوسااااطات القااايم واالنحااااراف المعيااااري باختبااااار 
باساتخدام  0.05بطريقة االتجاه الواحاد عناد احتمالياة أقال مان  ANOVAالـ
( فاي كال االختباارات P< 0.05تبار دانكان, ويعتبر مساتوى االحتمالياة )اخ

 .)2001ً)جودت،  اإلحصائية معنويا
 
  Results              .النتائج4

 .  وزن الجسم واألعضاء1.4
أظهرت نتائج هذه الدراسة حدوث زيادة غير معنوية في وزن الجسم 

فاض غير معنوي في %( في األرانب المعاملة بعصير البصل وانخ3.3)
%( في األرانب المعاملة بالباراسيتامول بالمقارنة مع 3.3-وزن الجسم )

( في وزن P<0.05المجموعة الضابطة. بينما حدث انخفاض معنوي )
%( وانخفاض 5.9-الجسم في مجموعة الجازولين والباراسيتامول والبصل )

ين %( والجازول7.6-( في مجموعتي الجازولين )P<0.01معنوي )
(  ً %( بالمقارنة مع المجموعة الضابطة، كما 13.6-والباراسيتامول معا
( في وزن الجسم في مجموعة الجازولين P<0.05حدث انخفاض معنوي )

ً بالمقارنة مع مجموعة الجازولين  وانخفاض معنوي  والباراسيتامول معا
(P<0.01بالمقارنة مع مجموعة الباراسيتامول، كما حدث ارتفاع معنوي ) 
(P<0.01 في وزن الجسم في مجموعة الجازولين والباراسيتامول )

 والبصل بالمقارنة مع الجازولين والباراسيتامول معاً.
( قد Weight gainنسبة التغير في وزن الجسم )كما بينت النتائج أن 

( ً ( في مجموعة األرانب المعاملة بعصير البصل P<0.01زادت معنويا
 -( في باقي المجموعات بنسب  )P<0.01)%(، وانخفضت معنويا 16.4ً)

( % على التوالي بالمقارنة مع 107 -، 165 -، 110 -، 125.3
( P<0.01المجموعة الضابطة. كما بينت النتائج حدوث انخفاض معنوي )

( في مجموعة الجازولين Weight gainفي نسبة التغير في )
ً بالمقارنة مع مجموعتي الجازولين والباراسيتامول.  والباراسيتامول معا

( في نسبة التغير في P<0.01وعلى العكس من ذلك، حدث ارتفاع معنوي )
(Weight gain في مجموعة الجازولين والباراسيتامول والبصل )

 بالمقارنة مع مجموعة الجازولين والباراسيتامول معاً.
( في وزن الخصية P<0.01نوية )كما أظهرت النتائج حدوث زيادة مع

(gmفي مج )( وانخفاض 7.6موعة األرانب المعاملة بعصير البصل ،)%
، 6.3-، 10.8-( في باقي المجموعات بنسب )P<0.01معنوي في وزنها )

( % على التوالي بالمقارنة مع المجموعة الضابطة، كما 6.7-، 16.1-
( في وزن الخصية في مجموعة P<0.01حدث انخفاض معنوي )

ً بال مقارنة مع مجموعتي الجازولين الجازولين والباراسيتامول معا
( P<0.01والباراسيتامول. وعلى العكس من ذلك، حدث ارتفاع معنوي )

في وزنها في مجموعة الجازولين والباراسيتامول والبصل بالمقارنة مع 
 مجموعة الجازولين والباراسيتامول معاً.

 
 .  الهرمونات الجنسية2.4

( في تركيز P<0.01ة )حدوث زيادة معنويأظهرت نتائج هذه الدراسة 
في مصل دم مجموعة األرانب المعاملة بعصير  التستوستيرون هرمون

%(، وانخفاض معنوي في تراكيزه في باقي المجموعات 16.2البصل )
( % على التوالي بالمقارنة مع 16.7-، 54.2-، 27.9-، 35.1-بنسب )

في ( في تركيزه P<0.01المجموعة الضابطة، كما حدث انخفاض معنوي )
ً بالمقارنة مع مجموعتي  مصل دم مجموعة الجازولين والباراسيتامول معا

( في تركيزه P<0.01الجازولين والباراسيتامول، وحدث ارتفاع معنوي )
ً بالمقارنة مع  في مصل دم مجموعة الجازولين والباراسيتامول والبصل معا

 مجموعة الجازولين والباراسيتامول معاً.
( في P<0.01حدوث زيادة معنوية )الدراسة كما أظهرت نتائج هذه 

في مصل دم مجموعتي األرانب المعاملة بعصير  (FSH) تركيز هرمون
%( بالمقارنة مع 29.1%( والمعرضة للجازولين )11.0البصل % )

المجموعة الضابطة، على العكس من ذلك، حدث انخفاض معنوي في 
( 24.0-، 45.2- ،12.5-تراكيز الهرمون في باقي المجموعات  بنسب  )

% على التوالي بالمقارنة مع المجموعة الضابطة، أما في مجموعة 
ً حدث انخفاض معنوي ) ( في P<0.01الجازولين والباراسيتامول معا

تركيزه في مصل الدم بالمقارنة مع مجموعتي الجازولين والباراسيتامول، 
( في تركيزه في مصل دم مجموعة P<0.01وحدث ارتفاع معنوي )

ازولين والباراسيتامول والبصل بالمقارنة مع مجموعة الجازولين الج
 والباراسيتامول معاً .

قد ارتفع معنوياً  (LH) تركيز هرمونكما بينت نتائج هذه الدراسة أن 
(P<0.01 في مصل دم مجموعتي األرانب المعاملة بعصير البصل )
ة %( بالمقارنة مع المجموع33.6%( والمعرضة للجازولين )14.9)

-الضابطة، بينما حدث انخفاض معنوي في تراكيزه في باقي المجموعات  )
( % على التوالي بالمقارنة مع المجموعة 16.4-، 39.9-، 19.0

ً كان هناك  الضابطة، أما في مجموعة الجازولين والباراسيتامول معا
في مصل الدم بالمقارنة  ( في تركيز الهرمونP<0.01انخفاض معنوي )

الجازولين والباراسيتامول على التوالي، ولقد حدث ارتفاع مع مجموعتي 
( في تركيزه في مصل دم مجموعة الجازولين P<0.01معنوي )

والباراسيتامول والبصل بالمقارنة مع مجموعة الجازولين والباراسيتامول 
 معاً .

عدد الحيوانات المنوية في السائل المنوي قد ارتفع كما بينت النتائج أن 
 ً ( في مجموعة األرانب المعاملة بعصير البصل  P<0.01)معنويا

-، 6.9-، 12.6-%(، وانخفض معنوياً في باقي المجموعات بنسب  )5.7)
( % على التوالي بالمقارنة مع المجموعة الضابطة، أما في 5.3-، 20.3

ً فقد حدث انخفاض معنوي  مجموعة الجازولين والباراسيتامول معا
(P<0.01في عددها بالمق ) ،ارنة مع مجموعتي الجازولين والباراسيتامول

( في عددها في مجموعة الجازولين P<0.01وحدث ارتفاع معنوي )
والباراسيتامول والبصل بالمقارنة مع مجموعة الجازولين والباراسيتامول 

 معاً .
نسبة الحيوانات المنوية المتحركة في السائل كما أظهرت النتائج أن 

( في مجموعة األرانب المعاملة بعصير P<0.01اً )المنوي قد ارتفع معنوي
%(، وانخفاض معنوي في نسبتها في باقي المجموعات بنسب  4.7البصل )

( % على التوالي بالمقارنة مع المجموعة 3.3-، 10.6-، 4.4-، 7.3-)
الضابطة، أما في مجموعة الجازولين والباراسيتامول معاً فقد حدث انخفاض 

سبتها بالمقارنة مع مجموعتي الجازولين ( في نP<0.01معنوي )
( في نسبتها في مجموعة P<0.01والباراسيتامول، وحدث ارتفاع معنوي )

الجازولين والباراسيتامول والبصل بالمقارنة مع مجموعة الجازولين 
 والباراسيتامول معاً .

ً أظهرت النتائج أن  نسبة الحيوانات المنوية الطبيعية في السائل أيضا
( في مجموعة األرانب المعاملة بعصير P<0.01قد زادت معنوياً )المنوي 
ً في باقي المجموعات بنسب )2.9البصل ) -%(، وانخفضت نسبتها معنويا

( % على التوالي بالمقارنة مع المجموعة 2.4-، 8.5-، 3.7-، 5.6
الضابطة، أما في مجموعة الجازولين والباراسيتامول معاً فقد حدث انخفاضاً 

 ً ( فيها بالمقارنة مع مجموعتي الجازولين والباراسيتامول، P<0.01) معنويا
( في نسبتها في مجموعة الجازولين P<0.01وحدث ارتفاع معنوي )

والباراسيتامول والبصل بالمقارنة مع مجموعة الجازولين والباراسيتامول 
 معاً .
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 ووزن الخصية في  Weight Gainونسبة الزيادة في الوزن  جازولين أوكليهما معاً على وزن الجسماستنشاق الوالباراسيتامول البصل وتأثير تناول : 1.جدول 
 ذكور األرانب البالغة.               

               المجموعة
                              

                              
المتغيرات             

الجازولين+الباراسيتامول +عصير  الجازولين+الباراسيتامول الباراسيتامول الجازولين عصير البصل الضابطة
 البصل

اإلنحراف المعياري± المتوسط  اإلنحراف المعياري± المتوسط   اإلنحراف المعياري± المتوسط  %  اإلنحراف المعياري± المتوسط  %  اإلنحراف المعياري± المتوسط  %  اإلنحراف المعياري± المتوسط  %   % 

128.88 ± 2385.50 38.38 ± 2463.67 3.3 56.17 ± 2205.33** 7.6 - 26.22 ± 2306.67 - 3.3 (gmوزن الجسم النهائي )  $$#**180.73 ± 2060.67 - 13.6  89.18 ± 2245.83++* - 5.9  

Weight Gain% 0.79 ± 5.54 **0.63 ± 6.44 16.4 **0.10 ± -1.40 125.3 - **0.15 ± -0.55 - 110  $$##**0.80 ± -3.58 - 165  ++**0.10 ± -0.38 - 107  

(gm)   0.05±  2.23 وزن الخصية  2.40  ±0.08**  7.6 1.99  ±0.03**  - 10.8  2.09  ±0.04**  - 6.3  1.87  ±0.06**##$$  - 16.1  2.08  ±0.11++**  - 6.7  

#    ،( بالمقارنة مع المجموعة الضابطةP<0.01:  تغير معنوي )**    ،( بالمقارنة مع المجموعة الضابطةP<0.05:  تغير معنوي )*
## ،   ( بالمقارنة مع مجموعة الجازولينP<0.05: تغير معنوي )

 ( بالمقارنة مع مجموعة الجازولينP<0.01: تغير معنوي )
 $

$$     ( بالمقارنة مع مجموعة الباراسيتامولP<0.05: تغير معنوي )
 الباراسيتامول ( بالمقارنة مع مجموعةP<0.01: تغير معنوي )

++
 الباراسيتامول الجازولين + ( بالمقارنة مع مجموعةP<0.01: تغير معنوي )

 

 (FSHالمحفز لتكوين الحويصالت ) : تأثير تناول عصير البصل والباراسيتامول واستنشاق الجازولين أوكليهما معاً على مستويات هرمون التيستوستيرون والهرمون2.جدول
 ذكور األرانب البالغة.في مصل دم  LHوهرمون 

                     المجموعة
                                    

                                       
المتغيرات   

الجازولين+الباراسيتامول +عصير  الجازولين+الباراسيتامول الباراسيتامول الجازولين عصير البصل الضابطة
 البصل

حراف المعيارياإلن± المتوسط  اإلنحراف المعياري± المتوسط   اإلنحراف المعياري± المتوسط  %  اإلنحراف المعياري± المتوسط  %  اإلنحراف المعياري± المتوسط  %  اإلنحراف المعياري± المتوسط  %   % 

(ng/ml) 0.25±  5.98 هرمون التيستوستيرون  6.95  ±0.35**  16.2 3.88  ±0.16**  -35.1  4.31  ±0.16**  -27.9  2.74  ±0.59**##$$  -54.2  4.98  ±0.14**##$$  -16.7  

(ng/ml)    FSH   0.06±  4.09 هرمون  4.54  ±0.24**  11.0 5.28  ±0.29**  29.1 3.58  ±0.25**  -12.5  2.24  ±0.36**##$$  -45.2  3.11  ±0.24**##$$  -24.0  

(ng/ml)    LH   0.15±  2.68 هرمون  3.08  ±0.05**  14.9 3.58  ±0.30**  33.6 2.17  ±0.18**  -19.0  1.61  ±0.18**##$$  -39.9  2.24  ±0.21**##  -16.4  

#    ،( بالمقارنة مع المجموعة الضابطةP<0.01:  تغير معنوي )**    ،( بالمقارنة مع المجموعة الضابطةP<0.05:  تغير معنوي )*
## ،   ( بالمقارنة مع مجموعة الجازولينP<0.05: تغير معنوي )

 ( بالمقارنة مع مجموعة الجازولينP<0.01: تغير معنوي )
 $

$$     ( بالمقارنة مع مجموعة الباراسيتامولP<0.05: تغير معنوي )
 ( بالمقارنة مع مجموعة الباراسيتامولP<0.01: تغير معنوي )

 
 والطبيعية جازولين أوكليهما معاً على عدد الحيوانات المنوية ونسبة الحيوانات النوية المتحركة: تأثير تناول عصير البصل والباراسيتامول واستنشاق ال3.جدول                        

 في السائل المنوي عند ذكور األرانب البالغة.                                     

 المجموعة
 المتغيرات

 الجازولين+الباراسيتامول الباراسيتامول الجازولين عصير البصل الضابطة
الجازولين+الباراسيتامول +عصير 

 البصل
اإلنحراف المعياري± المتوسط  اإلنحراف المعياري± المتوسط   اإلنحراف المعياري± المتوسط  %  اإلنحراف المعياري± المتوسط  %  اإلنحراف المعياري± المتوسط  %  اإلنحراف المعياري± المتوسط  %   % 

المنوية عدد الحيوانات  (x10
6
/mm

3
) 233.4  ±4.57  246.7  ±8.24**  5.7 203.9  ±4.91**  -12.6  217.3  ±4.51**  -6.9  186.0  ±9.10**##$$  -20.3  221.0  ±9.17**++  -5.3  

المتحركةالحيوانات المنوية    (%)  0.76 ± 84.83 2.25 ± 88.77** 4.7 0.92 ± 78.63** -7.3 0.92 ± 81.12** -4.4 1.44 ± 75.83 **##$$  -10.6 1.29 ± 82.03 **++  -3.3 

الطبيعيةالحيوانات المنوية   (%)  0.88 ± 83.27 2.32 ± 85.67** 2.9 0.57 ± 78.65** -5.6 1.03 ± 80.17** -3.7 1.29 ± 76.17 **##$$  -8.5 1.43 ± 81.31 **++  -2.4 

##    ،( بالمقارنة مع المجموعة الضابطةP<0.01:  تغير معنوي )**
مع مجموعة الجازولين  ( بالمقارنة P<0.01: تغير معنوي )

$$
 الجازولين+الباراسيتامولبالمقارنة مع مجموعة  (P<0.01) ++ تغير معنوي  ( بالمقارنة مع مجموعة الباراسيتامولP<0.01: تغير معنوي )
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: تأثير تناول عصير البصل والباراسيتامول واستنشاق الجازولين 1شكل.

ي ذكور األرانب البالغة.أوكليهما معاً على الوزن النهائي للجسم ف  

تأثير تناول عصير البصل والباراسيتامول واستنشاق الجازولين : 2شكل.

 أوكليهما معاً على نسبة التغير في الوزن % ذكور األرانب البالغة.

 
 

تأثير تناول عصير البصل والباراسيتامول واستنشاق الجازولين : 3شكل.

 ر األرانب البالغة.أوكليهما معاً على وزن الخصية في ذكو

ً على : 4شكل. تأثير تناول الباراسيتامول واستنشاق الجازولين أوكليهما معا

 في مصل دم ذكور األرانب البالغة. مستوي هرمون التيستوستيرون

 

 

 

 
 

ً على 5شكل. : تأثير تناول الباراسيتامول واستنشاق الجازولين أوكليهما معا

( في مصل دم FSHلحويصالت )ا  مستوي الهرمون المحفز لتكوين

 ذكور األرانب البالغة.

: تأثير تناول عصير البصل والباراسيتامول واستنشاق الجازولين 6شكل.

في مصل دم ذكور األرانب   LH أوكليهما معاً على مستوي هرمون 

 البالغة.
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دد : تأثير تناول الباراسيتامول واستنشاق الجازولين أوكليهما معاً على ع7شكل.

 الحيوانات المنوية في السائل المنوي ذكور األرانب البالغة.

: تأثير تناول الباراسيتامول واستنشاق الجازولين أوكليهما معاً على نسبة 8شكل.

 الحيوانات المنوية المتحركة في السائل المنوي ذكور األرانب البالغة.
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الضابطة عصبر البصل
الجازولين الباراسيتامول
الجازولين+الباراسيتامول  الجازولين+الباراسيتامول+  عصير البصل 

 
أوكليهما معاً على  : تأثير تناول الباراسيتامول واستنشاق الجازولين9شكل.  

 نسبة الحيوانات المنوية الطبيعية في السائل المنوي ذكور األرانب البالغة.
 .
 

                       Histological Study الدراسة النسيجية:. 3.4
أظهر فحص القطاعات النسيجية للخصية بالمجهر الضوئي في 

القطاع وضيق المسافات  المجموعة الضابطة كثافة األنيبيبات المنوية في
البينية بين األنيبيبات المنوية واحتوائها على تجمعات من خاليا ليدج وأوعية 
دموية مختلفة األحجام. ويتكون جدار األنيبيبات المنوية من نسيج طالئي 
طبقي مكون من كل مراحل الخاليا المولدة للحيوانات المنوية المرتكزة على 

تولي والتي تشتمل على أمهات المني، والخاليا غشاء قاعدي بينها خاليا سر
المنوية االبتدائية، والخاليا المنوية الثانوية، والطالئع المنوية، والحيوانات 

 (. 10المنوية التي تشغل حيزاً كبيراً من تجويف األنيبيبات )شكل. 
( الفحص النسيجي لقطاعات الخصية في 11كما يوضح الشكل )

صير البصل، التي تظهر عدم وجود اختالف في المجموعة التي تناولت ع
تركيبها النسيجي عن انسجة الخصية في المجموعة الضابطة مع وجود عدد 

 أكبر من الحيوانات المنوية في تجويف األنيبيبات المنوية.
بينما يظهر الفحص النسيجي لقطاعات الخصية في المجموعة 

شكل وانتظام  المعرضة ألبخرة الجازولين حدوث إصابات مرضية في
وذمة األنيبيبات المنوية، مع حدوث انكماش في األنيبيبات المنوية ووجود 

التي أدت إلى اتساع المسافات بينها،  interstitial edema خاللية 
واحتقان بعض األوعية الدموية الموجودة في النسيج، ووجود فجوات في 

تقشر ألمهات المني  سيتوبالزم الخاليا المكونة للحيوانات المنوية، وحدوث
من الغشاء القاعدي لألنيبيبات المنوية، وحدوث خلل في مراحل تكوين 
الحيوانات المنوية وانخفاض عددها في تجاويف األنيبيبات وحدوث توقف 

 (.12في انتاج الحيوانات في بعض األنيبيبات )شكل. 
كما أظهر الفحص النسيجي للقطاعات النسيجية في خصي 

 interstitial وذامات خاللية ناولت الباراسيتامول وجود األرانب التي ت

edema بين األنيبيبات المنوية أدت إلى اتساع المسافات بينها، وفقدت
األنيبيبات شكلها المنتظم في بعض المناطق، مع وجود احتقان في األوعية 
الدموية الموجودة في النسيج البيني ووجود نزف في مناطق أخرى بين 

، كذلك حدوث تقشر للنسيج الطالئي في الغشاء القاعدي لألنبيبات األنيبيبات
التي فقدت بعض مراحل تكوين الحيوانات المنوية، ووجود فجوات في 
السيتوبالزم بعض الخاليا، مع وجود خاليا عمالقة في داخل األنيبيبات 

 (.  13المنوية، )شكل. 
 وتبين القطاعات النسيجية في أنسجة الخصية في مجموعة

ً وجود   interstitial وذامات خاللية الجازولين والباراسيتامول معا
edema بين األنيبيبات المنوية أدت إلى اتساع المسافات بينها، وانكماش

األنيبيبات مع فقد انتظام حدودها وتحلل أجزاء منها وفقدها لبعض مراحل 
المكونة تكوين الحيوانات المنوية، ووجود فراغات في سيتوبالزم الخاليا 

للحيوانات المنوية، وحدوث تقشر لطبقة الخاليا المكونة للحيوانات المنوية 
من الغشاء القاعدي وتثبيط لمراحل تكوين الحيوانات المنوية، مع وجود 

 (.  14احتقان في األوعية الدموية الموجودة بين األنيبيبات المنوية )شكل. 
 بالبصل المعاملة األرانب خصي في النسيجية القطاعات توضح كما

 الطبيعي شكلها المنوية األنيبيبات استعادت معاً  والباراسيتامول والجازولين
 الحيوانات كثافة وزيادة نسبياً، المنوية الحيوانات تكوين ومراحل وانتظامها

 الخاليا سيتوبالزم في الفجوات بعض ووجود األنيبيبات تجاويف في المنوية
 األنيبيبات استعادت كما القطاعات، بعض في المنوية للحيوانات المكونة
 المنوية الحيوانات تكوين مراحل جميع وبها المنتظم الطبيعي شكلها المنوية

 (.15. شكل) آخري قطاعات في
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 H&E, 100 (، خاليا ليديج )السهم((STات منوية انيبب: فراغات بينية بين األنيببات المنوية )النجمة(، A( قطاعات في نسيج خصي األرانب المجموعة الضابطة، تظهر: 10شكل )
×) )   B  ،C انيببات منوية :ST)،) خاليا ليدج(LC) خاليا منوية ابتدائية ،(PS)  خاليا منوية ثانوية ،(SS) طالئع منوية ،(SP)،  حيوانات منوية(SZ) ، خاليا سيرتولي(SC) ،

  (H&E, B ×400 ;C×1000)  (L)أنيبيبات (، تجويف فراغات بينية بين األنيببات المنوية )النجمة

 

 

 

 ( قطاعات في نسيج خصية األرانب المعالجة بالبصل األحمر، تظهر:11الشكل )

 A ،)النجمة( انيببات منوية : فراغات بينية بين األنيببات المنويةST))H&E, 100 ×)   )B انيببات منوية :ST)خاليا ليدج ،)(LC) خاليا منوية أولية ،(PS)  خاليا منوية ثانوية ،
(SS) طالئع منوية ،(SP) حيوانات منوية ،(SZ) ،  خاليا سيرتولي(SC))النجمة( فراغات بينية بين األنيببات المنوية ، H&E, B ×400)  )C انيببات منوية :(ST) خاليا ،
، فراغات بينية بين األنيببات المنوية )النجمة( (SC)خاليا سيرتولي  ، (SZ)وانات منوية ، حي(SP)، طالئع منوية (SS)، خاليا منوية ثانوية  (PS)، خاليا منوية أولية (LC)ليدج

H&E, C ×1000)) 

 

  

 

  ، توضح:المعرضة ألبخرة الجازولين ( قطاعات في نسيج خصي األرانب12شكل )

A ،)النجمة( انيببات منوية : فراغات بينية بين األنيببات المنوية(ST) احتقان دموي ،(CB)،  )رأس السهم( غشاء قاعدي متعرج غير منتظمH&E, ×100)  )B انيببات منوية :
(ST)خاليا ليدج ،(LC) خاليا منوية أولية ،(PS)  خاليا منوية ثانوية ،(SS)منوية ع ، طالئ(SP) حيوانات منوية ،(SZ) ، خاليا سيرتولي(SC) فراغات بينية بين األنيببات ،

، تقشر أمهات المني من (V)، فجوات سيتوبالزمية (CB)فراغات بينية بين األنيببات المنوية )النجمة(،احتقان دموي ،  (LC)، خاليا ليدج(ST)بات منوية : انيبCالمنوية )النجمة(، 
 (  400× (H&E, B;C الغشاء القاعدي )المثلث(
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، (CB)، احتقان دموي (ST)انيببات منوية : فراغات بينية بين األنيببات المنوية )النجمة(، A ل، تظهر:( قطاعات في نسيج خصية األرانب المعاملة بعقار الباراسيتامو13الشكل ) 

 فجوات سيتوبالزمية، (SZ)، حيوانات منوية  (G)، خاليا متجمعة  (LC)خاليا ليدج ،(ST): انيببات منوية B ((H&E, ×100 غشاء قاعدي غير منتظم )مثلث( ، (LC)خاليا ليدج
(V) ،(، المثلث) شر أمهات المني من الغشاء القاعديتقC انيببات منوية :(ST)، خاليا متجمعة(G) خاليا منوية أولية ،(PS)  خاليا منوية ثانوية ،(SS) طالئع منوية ،(SP)  ، خاليا

 H&E, B;C)   (V) ،  فجوات سيتوبالزمية(L)األنيببات المنوية ، تجويف فراغات بينية بين األنيببات المنوية )النجمة( ، (CB)، احتقان دموي(SG)أمهات المني  ،(LC) ليدج
×400 .) 

   
 

خاليا ، (ST)انيببات منوية فراغات بينية بين األنيببات المنوية )النجمة(، : A  ( قطاعات في نسيج خصية األرانب المعاملة بعقار الباراسيتامول والجازولين معاً، يظهر:14الشكل )
، (V) فجوات سيتوبالزمية، (SZ)حيوانات لمنوية  ،(CB) احتقان دموي،  (LC): خاليا ليدجH&E, ×100) )B، (L)، تجويف األنيببات (V) سيتوبالزمية فجوات ، (LC)ليدج

، (SG)أمهات المني  ،(LC)  ليدجخاليا  ،  (SZ)، حيوانات منوية  (ST): انيببات منوية C(، فراغات بينية بين األنيببات المنوية )النجمة( رأس السهم) غشاء قاعدي غير منتظم
 (. (H&E, B;C ×400 (V) ، فجوات سيتوبالزمية(رأس السهم) ، غشاء قاعدي غير منتظمفراغات بينية بين األنيببات المنوية )النجمة(

 
 

: فراغات بينية بين األنيببات المنوية )النجمة(، Aلص البصل، تظهر: ( قطاعات في نسيج خصية األرانب المعاملة بعقار الباراسيتامول والجازولين والمعالجة بمستخ15الشكل )
، (SZ)حيوانات المنوية  ،(SC) خاليا سيرتولي،  (LC): خاليا ليدجH&E, A ×100)) B (SZ)حيوانات منوية  ،(L)تجويف األنيببات  ، (LC)خاليا ليدج، (ST)انيببات منوية 

 ،(LC) ليدج خاليا، SZ)) ، حيوانات منوية (ST): انيببات منوية H&E, B ×400)) C  (SG)أمهات المني، (SP)، طالئع منوية (SS)وية ، خاليا منوية ثان (PS)خاليا منوية أولية
ة بين األنيببات المنوية فراغات بيني، (SG)أمهات المني  ،(SP)، طالئع منوية (SS)، خاليا منوية ثانوية  (PS)، خاليا منوية أولية(SZ)حيوانات منوية  ،(SC) خاليا سيرتولي

  (H&E, C ×1000). )النجمة(
 

 المناقشة . 1.4
الخصي من األعضاء التناسلية الرئيسية التي تلعب دوًرا في تعتبر  

إنتاج الهرمونات الجنسية الذكرية والتي تسمى 
، بما في ذلك هرمون التستوستيرون الذي  (Androgens)األندروجينات

 et al., Bahrkeر هرمون الخصية الرئيسي )يكون أعلى من غيره ويعتب
إنتاج هرمون التستوستيرون من  LH(. عند الرجال، يحفز هرمون 1996
نمو الخصية ويعزز إنتاج  FSH، بينما يحفز هرمون Leydigخاليا 

بروتين رابط لألندروجين بواسطة خاليا سيرتولي في الخصيتين، يفرز 
الموجهة للغدد التناسلية  HL ،FSHالفص األمامي للغدة النخامية هرموني 

( الذي يطلقه الوطاء، GnRHاستجابةً إلفراز هرمون الغدد التناسلية )
بالمستقبالت في الخصية والمبيض وينظمان  LH ،FSHترتبط هرمونات 

وظيفـــة الغدد التناسليـــة من خالل تعزيز إنتـاج الستيرويدات الجنسيـــة 
أظهرت نتائج هذه الدراسة (.et al. Grover ,2005وتكوين األمشاج )

( في وزن الجسم النهائي، والـــ P<0.01حدوث انخفاض معنوي )
Weight Gain  ، وفي وزن الخصية في مجموعة األرانب المعرضة

بالمقارنة مع المجموعة الضابطة، وهذه النتائج تتفق مع دراسات للجازولين 
 ,.Uboh et al., 2005, 2008, 2009 ،Abubakar et alسابقة )
( التي أظهرت أن تعريض ذكور الجرذان ألبخرة الجازولين أدى إلى 2015
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في وزن الجسم النهائي والــــــ   (P<0.05)حدوث انخفاض معنوي
Weight Gain  بالمقارنة مع المجموعات الضابطة. حيث يعتقد أن هذا

لجازولين التأثير على الوزن نتيجة لعدد من التفاعالت المعقدة بين مكونات ا
المختلفة ومسار اإلشارات الذي تنشأ عنها آليات خلوية وجزيئية تؤدي في 
النهاية إلى تثبيط إشارات ومسارات تحفيز النمو والتي تتسبب الحقًا في تأخر 

 ,.Uboh et al., 2010 ،Abubakar et alالنمو وفقدان الوزن )
2015.) 

أدى بالباراسيتامول  كما أظهرت نتائج هذه الدراسة أن معاملة األرانب
في حدوث انخفاض غير معنوي في وزن الجسم وانخفاض معنوي  إلى
بالمقارنة مع المجموعة الضابطة، وفي وزن الخصية   Weight Gainالـــ

( التي وجدت أن حقن الجرذان 2015دراسة جواد )وهذه النتائج تتماشى مع 
في وزن  (5.0P<0) بعقار الباراسيتامول أدى إلى حدوث انخفاض معنوي

 & Olaniyiودراسة )، الجسم والخصية بالمقارنة مع المجموعة الضابطة
Agunbiade (2018  التي تم فيها معالجة ذكور جرذان ويستار

( في P<0.05أظهرت حدوث انخفاض معنوي )بالباراسيتامول، و
ووزن الخصية بالمقارنة بالمجموعة الضابطة ،   Weight Gainالـــ

التي تم فيها معالجة جرذان ويستار    et alPatraـ ( 2018ودراسة )
( في P< 0.05بالباراسيتامول عن طريق الحقن أظهرت انخفاًضا معنوياً )

عند مقارنتها بالمجموعة   Weight Gainالـــوزن الجسم النهائي وفي 
الضابطة. وقد يرجع االنخفاض في أوزان الخصى لدى الذكور المعاملة 

من  FSHو LHفعاليته التثبيطية في كبح افراز هرموني  بالباراسيتامول الى
ً في األداء التناسلي الطبيعي  الفص االمامي للغدة النخامية مما يؤثر سلبا
وحدوث ضمور الخصية وانخفاض وزنها معنوياً، تثبيط التصنيع الحيوي 

، جواد، Ratnasooriya & Jayakody, 2000للبروستاجالندين.)
نتيجة تحلل األنيببات المنوية في الدراسة الحالية  (، وكذلك قد يكون2015

والتي يمكن أن تؤدي إلى انخفاض في الوزن النسبي للخصيتين، حيث تشكل 
هذه األنابيب المنوية الوحدة الهيكلية والوظيفية األساسية للخصيتين 

(Alkhafaji & Shaher, 2020 .) 
في وزن بينما أظهرت نتائج هذه الدراسة حدوث انخفاض معنوي 

وفي   Weight Gainوالــ ونسبة الزيادة في وزن الجسمالجسم النهائي 
وزن الخصية في مجموعة األرانب المعاملة بالجازولين والباراسيتامول 

ومجموعتي الجازولين والباراسيتامول  بالمقارنة مع المجموعة الضابطة
  Weight Gainوالــ الكبير في وزن الجسم على حدة، وهذا االنخفاض

وفي وزن الخصية قد يعود للتأثير المشترك )التآزري( لكالً من الجازولين 
 والباراسيتامول على الوزن.

كذلك أظهرت نتائج هذه الدراسة أن معاملة األرانب بمستخلص 
زيادة معنوية في والبصل أدى إلى حدوث زيادة غير معنوية في وزن الجسم 

قارنة مع المجموعة وفي وزن الخصية بالم Weight Gain الـــ 
  والــــ زيادة معنوية في وزن الجسم النهائي، بينما أدى إلى حدوث الضابطة

Weight Gain في المجموعة المعاملة بالجازولين  ووزن الخصية
والباراسيتامول والبصل بالمقارنة مع مجموعة الجازولين والباراسيتامول 

 et al.pos Cam (2003)معاً، وهذه النتائج تتماشى مع نتائج دراسة 
، A. cepa، محلول  (STZ)التي تلقت فيها الجرذان المصابة بداء السكري

أظهرت النتائج حدوث زيادة معنوية في وزن الجسم في مجموعة البصل 
+(STZ)  بالمقارنة مع المجموعة المصابة بداء السكري(STZ)  وفي .

رذان أظهرت دراسة أجريت لتقييم آثار استهالك مسحوق البصل على الج
بالمقارنة مع  Weight Gainفي الــ  )P<0.05(نتائجها زيادة معنوية 
(. دراسة تهدف لتقييم  2015et al., Emamatالمجموعة الضابطة )

، Permethrinتأثير عصير البصل على جرذان ويستار المعاملة بـ 
أظهرت زيادة معنوية في وزن الخصية في مجموعة البصل + 

Permethrin  بالمقارنة مع مجموعةPermethrin ( فقطet  Khaki
2017al., ( وقد أشارات العديد من الدراسات السابقة .)et al.,  Jatzlau
2014 ،2015et al.,  An ،2015 et al., (Emamat   إلى أن

البصل يعتبر محفز للنمو ومحسن الشهية حيث أن الحيوانات التي تناولت 
 شكل أكبر وزادت أوزانها.البصل كانت تتناول الطعام ب

كما أظهرت نتائج الدراسة الحالية أن التعرض ذكور األرانب البالغة 
الستنشاق أبخرة الجازولين قد أدى إلى حدوث انخفاض معنوي في تركيز 

(  FSH،LHهرمون التستوستيرون وزيادة معنوية في تركيز هرمونات )
فق هذه النتائج مع في مصل الدم بالمقارنة مع المجموعة الضابطة، وتت

ً كبيراً  الدراسات التي أجريت على الجرذان وأُظهرت نتائجها انخفاضا
(P<0.05 في مستويات هرمون التستوستيرون في مصل الدم، وزيادة في )

في الحيوانات التي تعرضت ألبخرة الجازولين  LH ،FSHمستويات 

et al. Ugwoke (2005 ,بالمقارنة بالمجموعة الضابط
،2018 ,et al.riaye (Owagbo يشير انخفاض مستوى هرمون       .

التستوستيرون في الدم إلى أن تأثير مكونات أبخرة الجازولين كان أكبر على 
الخصية، مما أدى إلى التأثير السلبي على بنية الخصـــيتين وعلى عـــــدد 

ألن هذه الخاليا هي موقع إنتــــاج هرمون  Leydigووظائــــف خاليا 
Zitzmann, 2008 ،et al.,  Ubohتستوستيــرون وإفرازه )ال

إلى  FSH ،LH(. ال تشير الزيادة في مستويات المصل من 10,20
اضطراب مصاحب في منطقة ما تحت المهاد والغدة النخامية، حيث يزداد 
مستواها بعد انخفاض مستوى هرمون التستوستيرون كآلية تعويضية لرفع 

 (. 2018et al., Owagboriayeن )مستوى هرمون التستوستيرو
كما بينت النتائج أن تجريع ذكور األرانب البالغة الباراسيتامول، قد 

في مستوى تركيز  (P<0.01) تسبب في حدوث انخفاض معنوي
( في مصل الدم  Testosterone،FSH ،LHالهرمونات الجنسية )

دراسات سابقة  بالمقارنة مع المجموعة الضابطة، وتتفق هذه النتائج مع نتائج
(2012et al., Luangpirom  ،2018et al.,  Hady-El حيث ،)

حدوث  Olaniyi & Agunbiade (2018)أظهرت نتائج دراسة 
( في مستويات هرمونات التستوستيرون P< 0.05انخفاض معنوي )

في بالزما دم ذكور جرذان ويستار التي تناولت  LHو FSHو
ارنة مع المجموعة الضابطة. وقد يرجع الباراسيتامول عن طريق الفم بالمق

هذا االنخفاض إلى تأثير الباراسيتامول على الفص االمامي للغدة النخامية 
( ومن ثم انخفاض مستوى هرمون  FSH،LHوتثبيط افراز هرموني )

التستوستيرون أو نتيجة لتحطم خاليا ليديج تحت التأثير المباشر لمركب 
(NAPQالناتج عن االكسدة االيض ) ية للعقار واختزال اعدادها في انسجة

الخصية مما ينعكس سلبا على مستوى هرمون التستوستيرون في المصل 
 (. 2015)جواد، 

كما أظهرت نتائج الدراسة الحالية حدوث انخفاض معنوي 
(P<0.01 في مستويات تراكيز الهرمونات الجنسية )
(Testosterone،FSH ،LH في مصل دم المجموعة المعاملة ) 

ً بالمقارنة مع المجموعة الضابطة  بالجازولين والباراسيتامول معا
وبمجموعتي الجازولين والباراسيتامول، حيث بينت النتائج أن الضرر قد 
زاد في هذه المجموعة بالمقارنة مع مجموعتي الجازولين والباراسيتامول 

( التي بينت أن et al.  Chen (2020على حده، وهذا يتفق مع دراسة
  Dibutyl phthalate (DBP), diisobutylعرض المشترك للـــــ الت

phthalate  (DiBP)  يوماً تسبب في حدوث خلل في مستويات  30لمدة
أكبر من التعرض إلحدى  Estradiol, Testosteroneهرموني 

المادتين، حيث أن التعرض المشترك قد يتداخل مع مسارات اإلشارات 
 حمض الرتينويكلهرمونات االستيرويدية وتخليق المتعلقة باإلنجاب لتثبيط ا

(Retinoic acid)  ،وتعزيز التصاق الخاليا وموت الخاليا المبرمج
 وبالتالي تعطيل تكوين الحيوانات المنوية. 

( P<0.01بينما أظهرت نتائج هذه الدراسة حدوث زيادة معنوية ) 
(  Testosterone،FSH ،LHفي مستويات تركيز الهرمونات الجنسية )

في مصل دم مجموعة األرانب المعاملة بعصير البصل األحمر بالمقارنة مع 
مجموعة األرانب الضابطة، وقد زادت معنوياً في مجموعة األرانب المعاملة 
بالبصل والجازولين والباراسيتامول بالمقارنة مع مجموعة األرانب المعاملة 

مع نتائج دراسات سابقة  بالجازولين والباراسيتامول، وهذه النتائج تتماشى 
(2009et al.,  Khaki ،2020et al.,  Adeleye ومنها دراسة )

(2012)et al.  Ghalehkandia  مل من  2، 1التي تلقت فيها الجرذان
مستخلص البصل المائي، أظهرت نتائجها أن مستخلص البصل تسببت في 

ية وغير معنو FSHو LH( في تراكيز هرمونات P<0.05(زيادة معنوية 
 & Ige( 2012بالنسبة لهرمون التستوستيرون. كما اظهرت دراسة )

Akhigbe  التي تلقت فيها جرذان ويستار مستخلص البصل بشكل منفرد أو
( في P<0.05، حدوث زيادة معنوية ) 3AlCl مع كلوريد األلمونيوم

هرمونات التكاثر )ماعدا التستوستيرون( في الجرذان المعالجة بمستخلص 
لمقارنة مع المجموعة الضابطة أو المجموعة المعاملة بكلوريد البصل با
. وفي دراسة هدفت إلى تقييم تأثير استخدام شكلين من  3AlCl األلمونيوم

البصل )مسحوق أو عصير( بينت نتائجها تعزيز هرمونات المصل الجنسية 
LH وFSH  والتستوستيرون بشكل كبير مقارنةً بالمجموعة الضابطة-El

2019)al.  et Gindy فقد أدى تناول البصل األحمر إلى تحسين حالة .)
األكسدة في حيوانات التجارب وانخفاض مستويات بيروكسيد الدهون 
وتعزيز مستويات مضادات األكسدة وارتفاع مستويات تركيز هرمونات 

FSH  وLH ( الحتوائه على تركيزات عالية من مضادة لألكسدةet  Ige
2011al.,   ،2012 & Akhigbe,Ige  مما أدى إلى زيادة مستوى )
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هرمون التستوستيرون عند مقارنته بالمجموعة الضابطة والمعاملة 
 بالجازولين والباراسيتامول.

نسبة المتحركة ، وأظهرت النتائج الحالية أن عدد الحيوانات المنوية 
الطبيعية في السائل المنوي في مجموعة الجازولين قد انخفض معنوياً و
(1P<0.0 بالمقارنة مع المجموعة الضابطة، وهذا يتفق مع دراسات )

على  et al. Katukam (2012)أجريت في السابق منها دراسة أجراها 
عامل من العمال الصناعيين المعرضين للبنزين وأظهرت نتائجها  160

( في عدد الحيوانات المنوية وحركتها P<0.01حدوث انخفاض معنوي )
رنة مع المجموعة الضابطة. وفي أظهرت دراسة  وشكلها الطبيعي بالمقا

(, 2013et al. Akintunde أن عدد الحيوانات المنوية انخفض بشكل )
طفيف، وانخفضت النسبة المئوية للحيوانات المتحركة والطبيعية معنوياً 

(P<0.05 في ذكور جرذان ويستار للكيروسين والجازولين عند المقارنة )
خفاض إلى اإلجهاد التأكسدي الناتج من سمية بالضابطة. يعلل هذا االن

الجازولين على الخصيتين والشذوذ في مستويات الهرمونات التناسلية مما 
et  Akintundeأدى لالنخفاض الملحوظ في معايير جودة السائل المنوي 

, 2013)al. ،2014, et al. Sharma( الحظ ،)2010 )-El
Nattat-Tohamy & El كسجين التفاعلي مطلوب أن انخفاض مستوى األ

لوظيفة الحيوانات المنوية الطبيعية في حين أن مستواها المرتفع يضعف 
الخصوبة ويظـــهر أثــــــار ضــــارة بالحيوانــــــــات المنـــــــــوية 

(2010 et al.,Desai  مما قد يتسبب في انخفاض حركة الحيوانات ،)
et al., Lopes اضها النووية )(، وتلف أحم et al.,Shi 2011المنوية )
1998 .) 

نسبة الحيوانات ، وكما بينت النتائج الحالية أن عدد الحيوانات المنوية
نسبة الحيوانات المنوية طبيعية الشكل في السائل المنوي والمنوية المتحركة 

( ً ( في مجموعة األرانب المعاملة P<0.01قد انخفض معنويا
لمجموعة الضابطة، وهذا يتفق مع نتائج بالباراسيتامول بالمقارنة مع ا

 >Pدراسات سابقة أظهرت نتائجـــــها عن انخفـــــــاض معنــــــــوي )
( في عــــــدد ونسبـــــــة الحيوانات المنوية المتحـــركة والطبيعيـــة 0.05

(، األرانب et al. Luangpirom (2012في ذكــــــور الفئـــــــــران 
(2013Hassan, ( والجرذان ،)Olaniyi & Agunbiade, 2018 ، 

Mohammed & Sabry, 2020 التي تناولت الباراسيتامول بالمقارنة )
مع المجموعات الضابطة.  وهذه التغيرات تشير إلى حدوث خلل في تكوين 

( كنتيجة Sayed, 2018)-Maddawy & El-Elالحيوانات المنوية 
( ROSأنواع األكسجين التفاعلية ) مباشرة إلنتاج بيروكسيد الدهون وإنتاج

. وقد تتسبب المستويات المتزايدة من et al. (Aksu(2016 ,في الخصيتين
أنواع األكسجين التفاعلية إلى حدوث آثاراً سلبية على معايير الحيوانات 

et al., Ko ،et  Aksu 2014المنوية وبالتالي على خصوبة الذكور )
2016 al.,.) 

راسة الحالية حدوث انخفاض معنوي كما أظهرت نتائج الد
(P<0.01عدد الحيوانات المنوية )نسبة المتحركة وطبيعية الشكل في ، و

السائل المنوي للمجموعة المعرضة ألبخرة الجازولين والمعاملة 
بالباراسيتامول معاً بالمقارنة مع المجموعة الضابطة ومجموعتي الجازولين 

معاملة المشتركة للجازولين والباراسيتامول على حدة، حيث أدت ال
والباراسيتامول من تفاقم اإلصابة وزيادة اآلثار الضارة في الجهاز التناسلي، 
بما في ذلك انخفاض عدد الحيوانات المنوية، وزيادة الحيوانات المنوية غير 
الطبيعية مما يؤدي إلى خفض جودة السائل المنوي، ويتفق هذا مع نتائج 

الً من غير المدخنين في مدينة ووهان بالصين رج 333دراسة أجريت على 
والكادميوم،  يتعرضون إلى الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات

أظهرت نتائجها أن التأثير المشترك )التآزري( للهيدروكربونات العطرية 
والكادميوم قد أدى إلى اختالل توازن أنواع األكسجين التفاعلية وزيادة عبء 

ي الشائع عند الذكور المصابين بالعقم مما يؤدي إلى تلف اإلجهاد التأكسد
 .et al. (Shi , 2020الحيوانات المنوية وضعف جودة السائل المنوي )

ً بينت النتائج الحالية أن عدد الحيوانات المنوية نسبة ، ووأيضا
( ً ( P<0.01المتحركة وطبيعية الشكل في السائل المنوي قد ارتفع معنويا

انب المعاملة بعصير البصل بالمقارنة مع المجموعة في مجموعة األر
الضابطة، وفي مجموعة البصل والجازولين والباراسيتامول بالمقارنة مع 
مجموعة الجازولين والباراسيتامول معاً، وهذه النتائج تتماشى مع نتائج 

التي أجريت على ذكور جران ويستار  2009et al.  Khaki)دراسة )
الطازج للبصل، وأظهرت نتائجها ارتفاع في عدد التي تناولت العصير 

وحركة الشكل الطبيعي للحيوانات المنوية بالمقارنة بالمجموعة الضابطة. 
  ,.2008et alوكذلك أدى تناول مستخلص البصل األحمر مع الكادميوم )

Mudathir-Ola( وكلوريد األلمونيوم ،)3AlCL( )Ige & Akhigbe, 

في ذكور الجرذان إلى  et al. (Ekaluo (2016 ,(، الكافيين 2012
تحسن كبير في عدد الحيوانات المنوية، وحركتها، وانخفاض معنوي في 
نسبة الحيوانات المنوية غير الطبيعي. وقد يكون الدور الوقائي للبصل بسبب 
خصائصه المضادة لألكسدة ضد اإلجهاد التأكسدي، والذي يعتبر أحد 

(، وأنه 2009et al.,  Makker)العوامل التي تؤثر على الخصوبة 
( الذي 2009et al.,  Khaki) Cيحتوي على تركيزات عالية من فيتامين 

يقــــــلل من إنتـــــــاج الجــــــــــذور الحرة ويحفز زيادة الخصوبة وأنه 
et  Salemضروري لتمايز الخصية وسالمتها ووظائفها اإلستيرويدية )

2001al.,  ،2009et al.,  Khaki كما أن فالفونيدات البصل مثل .)
كيرسيتين له تأثير مفيد على الصحة بسبب وظيفته المضادة لألكسدة التي 
تمثل إحدى اآلليات التي تشارك في تنظيف الجذور الحرة مثل جذور األكسيد 

 O₂⁻ (2003 et al.,Dok  ،et al., Khakiالفائق أو فوق األكسيد 
2009.) 
لقطاعات الخصية في المجموعة  بينما أظهر الفحص النسيجي 

المعرضة ألبخرة الجازولين حدوث انكماش وتغيرات في شكل وانتظام 
( بين odemaاألنيبيبات المنوية ومسافات واسعة بينها، ووجود ادمة )

األنيبيبات، واحتقان بعض األوعية الدموية، ووجود فجوات في سيتوبالزم، 
ت المنوية، وحدوث خلل في وحدوث تقشر من الغشاء القاعدي لألنيبيبا

مراحل تكوين الحيوانات المنوية وانخفاض عدد الحيوانات المنوية الموجودة 
في تجاويف األنيبيبات.  وهذه النتائج تتفق مع دراسات أجريت في السابق 

ذكور الجرذان ألبخرة الجازولين قد أدى إلى  حيث بينت بعضها أن تعرض 
سجة الخصية، تقلص في سمك األنابيب حدوث تنكًسا خفيف إلى شديد في أن

، زيادة في المسافات البينية ونقص في عدد الخاليا الجرثومية فيهاالمنوية، 
بين االنابيب المنوية وفقدان الخاليا الخاللية وظهور فجوات سيتوبالزمية 

(, 2010et al. Uboh ،2018et al., Owagboriaye  واقتراح .)
(1989et al., Spanò أن المر ) كبات الموجودة في الجازولين كالبنزين

والرصاص لها تأثيرات سامة على خاليا العديد من األعضاء. وتمر بسهولة 
من الدم إلى أنسجة الخصية عبر الحواجز الدموية للخصية، مما يتسبب في 

 ,Singh & Bansodeتدمير خالياها وفقدان وظائف بعض مكوناتها )
تولوين والبنزين إلى قتل خاليا (، فيمكن أن يؤدي التعرض لل2011

الحيوانات المنوية وتقليل الخاليا المنوية في الخصيتين، تقلل هذه المركبات 
أيًضا من الخاليا المولدة للحيوانات المنوية من خالل تقليل مستوى التعبير 

integrin -α6 & β1 ( )et al.,  Luoالجيني لعدد من الجينات )
خة الصوديوم والبوتاسيوم مما يؤدي إلى (، او عن طريق إتالف مض2018
 (.Ahmadi & Mirbahari, 2020موتها )

كما أظهر الفحص النسيجي القطاعات النسيجية في خصي األرانب 
التي تناولت الباراسيتامول وجود مسافات واسعة بين األنيبيبات المنوية التي 

عية فقدت شكلها المنتظم في بعض المناطق، مع وجود احتقان في األو
الدموية الموجودة في النسيج البيني ووجود نزف في مناطق أخرى بين 
األنيبيبات، كذلك حدوث تقشر من الغشاء القاعدي لألنييببات التي فقدت 
بعض مراحل تكوين الحيوانات المنوية، ووجود فجوات في السيتوبالزم، مع 

يم التأثيرات مع دراسة اجريت لتقيوجود خاليا عمالقة، وهذه النتائج تتماشى 
السامة للباراسيتامول على الجهاز التناسلي الذكري، أظهرت الفحص 
النسيجي وجود فجوة سيتوبالزمية ملحوظة مع اتساع المساحة بين الخاليا 
المنوية، والغشاء القاعدي متموج غير منتظم، اتساع في المسافات البينية 

يا ليفية متعددة وتغيير في لألنيبيبات المنوية مع عدم انتظام شكلها، وجود خال
وكذلك أظهر (، Hassan, 2013الغشاء القاعدي في مناطق معينة )

الفحص النسيجي للخصية االنقطاع الكامل لتكوين الحيوانات المنوية، 
وضمور خاليا ليديج، واحتقان األوعية الدموية ووجود نزيف بين األنابيب 

نوية عن الحيوانات المنوية المنوية، وفصل الخاليا المولدة للحيوانات الم
وتقشر الخاليا الجرثومية من الغشاء القاعدي، كما تظهر أتساع األنسجة 

 & Alkhafaji)في ذكور الجرذان التي تناولت الباراسيتامول  البينية
Shaher, 2020،2020 (Mohammed & Sabry.  يُعتقد أن سمية

بعض النواتج  الباراسيتامول ال ينتجها المركب األصلي ولكن بواسطة
(، وحدوث 2011et al. Yousef ,التفاعلي ) NAPQIاأليضية له مثل 

تلف في أنسجة الخصية وانخفاض أقطار األنايبيبات المنوية، وعدد 
الحيوانات المنوية، وانخفاض مستوى هرمون التستوستيرون الذي يلعب 

 ,Alkhafaji & Shaher)دوًرا أساسيًا في نمو ونضج الحيوانات المنوية 
أن تغيرات في  et al.  Wafaa(1999)في المقابل، أفاد (. 2020

الخاليا المولدة للحيوانات المنوية قد حدثت في الخصية المعالجة بجرعات 
(، حيث وجد 2011et al. Yousef ,منخفضة من الباراسيتامول )

(2011) et al.Singh   أن التعرض للباراسيتامول ال يتسبب في استنفاد
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ون في الخصيتين وال زيادة ملحوظة في االرتباط التساهمي. الجلوتاثي
وبالتالي، احتمال أن تكون سمية الخصية ناتجة عن آلية مختلفة عن تكوين 
مستقلب تفاعلي. فعلى األرجح، يتداخل الباراسيتامول غير المستقلب مع 
تخليق الحمض النووي لخلية الخصية، مما يؤدي إلى موت الخاليا المبرمج 

في حين ذكر (. Hassan, 2013الل تثبيط تكاثر الحمض النووي )من خ
(Rhayf & Majeed, (2010  أن تطور الخاليا العمالقة متعددة األنوية

الذي تظهر في الخصية ناتج عن االستجابة االلتهابية الذي بسببها التسمم 
 بالباراسيتامول.

 كذلك تبين القطاعات النسيجية في أنسجة الخصية في مجموعة
ً حدوث إصابات مرضية في نسيج الخصية  الجازولين والباراسيتامول معا
أكبر بالمقارنة مع المجموعة الضابطة ومجموعتي الجازولين 
والباراسيتامول على حده، تشمل اتساع أكبر في المسافات البينية بين 
األنيبيبات المنوية وانكماشها واتخاد بعضها اشكاالً مختلفة مع عدم انتظام 

دها وتحلل بعضها وفقدها لبعض مراحل تكوين الحيوانات المنوية، حدو
ووجود فراغات كثيرة في سيتوبالزم الخاليا المكونة للحيوانات المنوية، 
وحدوث تقشر لطبقة الخاليا المكونة للحيوانات المنوية من الغشاء القاعدي 

ج دراسة مع وجود احتقان في األوعية الدموية، وهذه التغيرات تتفق مع نتائ
أجريت للتحقق من اآلثار الضارة للتعرض لجرعات المنخفضة والمشتركة 

على bisphenol A (BPA) و diethylstilbestrol (DES)من 
الجهاز التناسلي في ذكور الجرذان البالغة، أظهرت العثور على آفات أكثر 
حدة في مجموعات العالج المشتركة تشمل وجود فجوات كبيرة وتقشير 

ا الجرثومية، انخفاض أعداد خاليا سيرتولي وفقدان الخاليا الجرثومية للخالي
(, 2016et al. Jiang باإلضافة لدراسة أجريت لتقييم التأثيرات ،)

والنتريت، وجدت حدوث تغيرات مرضية  MC-LRالفردية والمشتركة لـ 
 MC-LRمماثلة ولكنها أكثر خطورة في مجموعات التعرض المشترك لـ 

وتميزت باتساع المساحة البينية بين الخاليا وتدهور الظهارة  والنيتريت،
et al. Lin ,الجرثومية بما في ذلك خاليا سيرتولي والخاليا الخاللية )

2018 .) 
كما يوضح الفحص النسيجي لقطاعات الخصية في المجموعة التي 
تناولت عصير البصل نفس التركيب النسيجي الموجود في قطاعات الخصية 

جموعة الضابطة مع وجود عدد أكبر من الحيوانات المنوية في في الم
القطاعات النسيجية في خصي كما نالحظ  في  تجويف األنيبيبات المنوية،

 ً األنيبيبات أن األرانب المعاملة بالبصل والجازولين والباراسيتامول معا
ات المنوية قد استعادت شكلها الطبيعي نسبياً، ووجود زيادة في عدد الحيوان

المنوية في تجاويفها، وفي قطاعات آخري استعادت األنيبيبات المنوية شكلها 
وهذا يتماشى  الطبيعي المنتظم وبها جميع مراحل تكوين الحيوانات المنوية،

التي تلقت  2009et al.  Khaki))مع نتائج دراسات سابقة منها دراسة 
األنيبيبات فيها ذكور جران ويستار عصير البصل الطازج، بينت ظهور 

المنوية منتظمة ذات تشكل طبيعي للظهارة الجرثومية وتراكم الحيوانات 
المنوية في تجويف األنيبيبات المنوية بالمقارنة مع المجموعة الضابطة، 

التي هدفت لتقييم تأثير مستخلص البصل  et al. Fallah 2017)ودراسة )
بمسببات مرض على أنسجة الخصية في ذكور الجرذان ويستار المعاملة 

(، أظهرت أن مستخلص البصل يمكن أن يحسن التأثيرات (STZالسكري 
في األنابيب المنوية، حيث كانت اإلصابات أكثر اعتدااًل في  STZالمدمرة لـ 

األنابيب المنوية وحدوث تحسن جزئيًا في المراحل الطبيعية لتكوين 
مختلفة مقارنة الحيوانات المنوية، فقد زادت عدد الخاليا الجرثومية ال

بمجموعة السكري، كذلك دراسة بحثت في اإلمكانات العالجية للمستخلص 
A. cepa  ضد سمية الخصية التي يسببهاParaquat  في الجرذان

ويستار، بينت النتائج في المجموعة المعاملة بمستخلص البصل أن بنية 
وية الخصية ظهرت منتظمة جيداً وتحسن ملحوظ في إنتاج الحيوانات المن

بالمقارنة مع المجموعة الضابطة، كما بينت المجاميع المعالجة بالبصل مع 
Paraquat  في عملية تكوين الحيوانات المنوية بالمقارنة مع ً تحسنا

 ,Uzozie & Danielفقط ) Paraquatالمجموعة المعالجة بــــ 
(. يمكن أن تكون هذه التأثيرات اإليجابية لمستخلص البصل كونه 2021
والفالفونيـــــــدات مثل كيرسيتين التي لها تأثيرات مضادة  Cبفيتامين غني 

، 2007et al. Marchlewicz ,لألكسدة تعمل إزالة الجذور الحرة )
, 2009et al. Khaki وتحفيز تكوين الهرمونات الجنسية في الخصية ،)

، 2001et al. Salem ,وهي ضرورية لتمايز الخصية وسالمتها)
2006, et al. Ross .) 

 . االستنتاجات والتوصيات2.4
 Conclusions & Recommendations  

نستنتج من هذه الدراسة أن تناول الباراسيتامول واستنشاق أبخرة 
الجازولين تسبب في خلل في مستوى تركيز الهرمونات الجنسية 

(Testosterone, FSH, LH في مصل الدم، وفي عدد الحيوانات )
وانات المنوية المتحركة والطبيعية، وفي أنسجة الخصية المنوية، ونسبة الحي

عند ذكور األرانب. وتناول الباراسيتامول واستنشاق أبخرة الجازولين معاً 
أدى إلى تفاقم هذه اإلضرار. كما أدى تناول مستخلص البصل األحمر بشكل 
منفرد أو مع الجازولين والباراسيتامول إلى تقليل هذه التأثيرات الضارة. 

توصي هذه الدراسة بعدم التعرض لفترات طويلة ألبخرة الجازولين، وعدم و
تجاوز الجرعات المحددة من الباراسيتامول المشار إليها في نشرات األدوية، 
واإلكثار من تناول األطعمة التي تحتوي عل نسبة عالية من مضادات 

وتنظيف  األكسدة كالبصل لما لها من دور مهم في مقاومة االجهاد التأكسدي
 الجسم من الجدور الحرة.  
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