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ن  شكر ا  و عرف 
 ف الحمد لك يا اهلل  الق ائل "ولئن شكرتم ألزيدنكم"ألنو   ه شكرا ليس لو مثيالو اشكر   كثيرا  هللاحمد  ا 

عبد النور شريف لقبولو رئاسة لجنة  الكريم األستاذ الدكتور   أستاذي إلىبشكري وامتناني    أتقدم 
  دراستي.مساندتو لي طيلة فترة    و  وكما اشكره على مساعدت  أطروحتيمناقشة  

الدكتور خليلي كمال الذي لم    األستاذ إلى األكبرباحترامي الكبير و امتناني المستمر و شكري    أتقدم
علوم وساندني طيلة  كما زودني بكثير من المعرفة و الأطروحتي، على    اإلشرافشرف قبولو  بي  ليبخل ع

  إتماماجل  مشواري الدراسي أين كان لي خير مشرف في كل شياداتي ، كما كان لي خير عون وسند من  
 ىذا العمل.

قسنطينة على تكرمو بقبول مناقشة    اإلخوة منتوري  يب يوسف ، من جامعةسالدكتور ن  األستاذاشكر كثيرا  
 ىذا العمل  

قسنطينة على تكرمو بقبول مناقشة ىذا    اإلخوة منتوري  من جامعة نوادري الطاىرالدكتور    األستاذاشكر  
 العمل  

الف اضل بولعقود محمد الصالح مدير مخبر    أستاذي إلىبكل تقدير واحترام و شكر و عرف ان    أتقدم
و كان لي    األحيانايكوفيسيولوجيا الحيوان بجامعة عنابة، الذي ساندني و مد لي يد العون في كثير من  

 و خير مدير واشكر تواضعو وسعة صدره .  أستاذخير  

زميلتي الدكتورة : عاتي سامية على مرافقتي طيلة ىذا  لبشكري الكبير و امتناني    أتقدمكما   
 .وكل مساعداتيا  ، و حسن صداقتيا أخالقياالعمل و على دعميا المادي و المعنوي و اشكرىا على طيب  

ا ، الدكتور ىشام معمر  ما و دعميمعلى مسانداتيشوابية    أمالو الدكتورة  صاولي    أمالاشكر الدكتورة  
في مساندتي النجاز الجزء العملي و    أبدامن ىذا العمل ولم يبخل    يتجزأال    اوجزء  متعاونا  االذي كان رفيق 

كما  المق ال، اشكر الزميلة الدكتورة درويش فوزية على مساندتيا و دعميا خاصة في انجاز المق ال العلمي، 
ر بشير  و الدكتوسايحية، لمية ريحاني    أسماءبوسيف ،    أسماءمنى بن جدو،  مريم كريم،اشكر الدكتورة  

 معي فترة انجاز الجزء العملي.  اوكل طلبة الماستر الذين وقفو لوكيل  

 . خاصةكما اشكر فريق مخبر ايكوفيسيولوجيا الحيوان  بصفة عامة و ميندسو المخبر بصفة  

الكلية و الطاقم  أساتذة  في جامعة عباس لغرور خنشلة و على رأسيم  ا  جميع زمالئي   إلىكل الشكر    وأخيرا
 لكلية علوم الطبيعة والحياة.   اإلداري
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 الممخص
ذلك العضوية عمى صحة اإلنسان و الحيوان : و   التأثير السام لممذيبات ،العديد من الدراسات أظهرت

وفي هذا اإلطار قمنا بدراسة تأثير مذيبان  ،ث عدة أضرار ألغمب وظائف العضويةقدرتها عمى إحدابسبب 
 ،و المؤشرات الدموية البيوكميائية المؤشرات ،مؤشرات التكاثر: عمى بعض عضويان )الطوليان و اإلجزيالن(

 .Oryctolagus cuniculus من نوعإضافة إلى الدراسة النسيجية لكبد و خصي ذكور أرانب 
 07 إلى كل مجموعة قسمت (n = 53)قسمت إلى مجموعتين  ،(n =07)غn(1982,54 ±113,15 )األرانب

و األفواج المتبقية عوممت بثالث تركيز مختمفة   (n =3)أعتبر كشاهد  من كل مجموعة  الفوج األول ؛أفواج
50، 100،150  ppm  04 /أيام6 /اليوم /ممل1إما عن طريق الجرع بمعدل )  اإلجزيالنمن الطوليان أو 

 .(أسابيع 04  /ايام6/اليوم/ سا 2 /ممل2بمعدل ) شمال قعن طري أو، ( أسابيع
الكمى وبالمقابل  و البربخ، النسبي لمخصي موزن لانخفاض معنوي  ،أوضحت النتائج المتحصل عميها 

 . ج المعاممة مقارنة بالفوج الشاهدارتفاع معنوي في وزن الكبد لألفوا
نسبة  ،سرعة، ) تركيز ػلفمقد بينت انخفاض معنوي عالي ،مؤشرات التكاثرالنتائج المتعمقة بأما  

عند جميع األفواج المعاممة مقارنة  ،التستوستيرون هرمون وتركيز  الحيوانات المنوية حيوية (نسبة ، حركةال
 بالفوج الشاهد.

في تركيز   منا ارتفاع معنوي عالي جداجفمقد س ،المتعمقة بالمؤشرات البيوكميائيةمنتائج لبالنظر و 
 األلبومين(  ،الكرياتينين ،اليوريا ،البروتينات الكمية، الكولسترول ، المؤشرات البيوكميائية )الغموكوز  جميع 
 بالطوليان  المعاممة  لألفواج

تركيز الغميسريدات الثالثية الذي انخفض بصفة معنوية  فوج الشاهد إال الو الجرع( مقارنة ب شمال) عن طريق  
 ،الكولسترول ،و بالمقابل انخفض تركيز الغموكوزمقارنة بالفوج الشاهد  عند األفواج المعاممة بالطوليان، عالية

 ،في حين ارتفع تركيز البروتينات ،فوج الشاهدالمقارنة ب  جزيالنإلباالغميسريدات الثالثية عند األفواج المعاممة 
( شمال عن طريق ، ) عن طريق الجرعاإلجزيالناأللبومين عند األفواج المعاممة ب ،الكرياتينين ،اليوريا ،الكمية

مستوى  على GSH  الغموتاتيون السمية  ازالة معامل ولقد سجمنا انخفاضا في تركيز فوج الشاهد.المقارنة ب
فوج الباإلجزيالن مقارنة ب  الكبد و مستوى الخصي عند األفواج المعاممة بالطوليان و عند األفواج المعاممة

 .الشاهد
عدد الصفائح الدموية ، نسبة الخاليا الممفاوية، الحظنا انخفاض في عدد الكريات الدموية الحمراءكما  

البيضاء فمقد ارتفع   الكريات الدموية دفوج الشاهد أما عدالتركيز الهيموغموبين عند األفواج المعاممة مقارنة ب
 .األفواج المعاممة جميع عند

ير يتغعمى  اإلجزيالن قدرة الطوليان و لوحظ   ،لعضو الكبد و الخصي من خالل الدراسة النسيجية 
تضخم في الخاليا الكبدية وتغير في حجم وشكل  ؛ألنسجةل اتمفحيث تسببا في  ، الخصي أنسجة الكبد و

 األنابيب المنوية.
 .دراسة نسيجية، حيوانات مخبريةبيوكيميائية ،و ، مؤشرات دموية اإلجزيالن،سمية، التكاثر,الطوليان 4 الكممات المفتاحية
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Résumé 

 

 De nombreuses études ont démontré  l'effet toxique des solvants organiques  sur la santé 

humaine et animale en raison de leur capacité de causer des dommages multiples à la plupart des 

fonctions organiques. Dans ce contexte, nous avons étudié l'effet de deux solvants organiques 

(toluène et xylène) sur certains paramètres  de reproduction, paramètres biochimiques et  paramètres 

hématologique , en plus de l'étude histologique du foie et des testicules chez des  lapins mâles 

Oryctolagus cuniculus. 
 Les lapins (1982,54 ± 113,15 g) (n = 70), ont été divisés en deux groupes (n = 35) et 

chaque groupe a été divisé en 07 sous-groupes, le premier sous-groupe de chaque groupe est 

considéré comme témoin (n = 5) et les autres sous-groupesont été traitées avec trois diverses 

concentrations  50, 100, 150 ppm de toluène ou xylène soit par gavage à raison de  (1 ml / jour / 6 

jours / 04 semaines), ou par inhalation à à raison de  (2 ml / 2 h / jour / 6 jours / 04 semaines). 

 Les résultats obtenus ont montré une diminution significative du poids relatif des testicules, 

d’épididyme et du rein et par contre une augmentation significative du poids du foie de sous-groupes 

traités par rapport au  témoin. 

 Les résultats concernant  les paramètres de la reproduction, ont montré une diminution 

hautement significative pour (concentration, vitesse, rapport de mouvement, pourcentage de vitalité) 

des spermatozoïdes et  la concentration de la testostérone chez tous les sous-groupes traités par 

rapport au témoin. 

 Compte tenu des résultats des paramètres biochimiques, nous avons enregistré une 

augmentation très hautement significative de la concentration de tous les paramètres biochimiques 

(glucose, cholestérol, protéines totales, urée, créatinine, albumine) pour les sous-groupes traités par le 

toluène (par gavage et inhalation) par rapport au sous-groupe témoin, sauf  la concentration des 

triglycérides qui a diminuée de manière hautement significative chez les sous-groupes traités par le 

toluène par rapport au sous-groupe témoin, et par contre la concentration du glucose, du cholestérol 

et des triglycérides, a diminué chez les sous-groupes traités par le xylène comparativement au sous-

groupe témoin, alors que la concentration des  protéines totales, de l’urée,  de la créatinine et de 

l’albumine, a augmenté chez les sous-groupes traités par le xylène (par gavage, par inhalation) par 

rapport au sous-groupe témoin .Nous avons enregistré une diminution de la concentration de indice  

de l’in-toxicité (glutathion (GSH)), au niveau du foie et testicules chez les sous-groupes traités au  

toluène et chez ceux traités au xylène par rapport au sous-groupe témoin. 

 Nous avons aussi observé une diminution du nombre de globules rouges, du pourcentage de 

lymphocytes, du  nombre de plaquettes, de concentration d'hémoglobine chez les sous-groupes 

traités par rapport au sous-groupe témoin, tandis que le nombre de globules blancs a augmenté  chez 

tous  les sous-groupes traités.  

 A travers l'étude histologique du foie et des testicules, il a été observé la capacité de toluène 

et  de xylène  d’altérer les tissus du foie et des testicules, où ils ont causé des dommages tissulaires, 

une  inflation  de cellules hépatiques et un changement dans la taille et la forme des tubules 

séminifères. 

 

Mots - clés: toluène, xylène, toxicité, reproduction,  paramètres hématologiques  et biochimiques, 

étude histologique,  les animaux de laboratoire 
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Abstract 

 

 

             Many studies have shown the toxic effect of organic solvents on human and animal health 

due to their ability to cause multiple damages to most organic functions. In this context, we studied 

the effect of two organic solvents (toluene and xylene) on some reproduction, biochemical, and 

hematological parameters in addition to the histological study of the liver and testes in male rabbits 

Oryctolagus cuniculus . 

 Rabbits (1982.54 ± 113.15 g) (n = 70) were divided into two groups (n = 35)  and 

eachgroup was divided into 07 subgroups, the first subgroup of each group is considered                       

as a control (n = 5) and the other subgroups were treated with three different concentrations 50, 

100, 150 ppm toluene or xylene either by gavage  at a rate(1 ml / day / 6 days / 04 week) or by 

inhalation at a rate of (2 mL / 2 h / d / 6 days / 04 week). 

 The results obtained showed a significant decrease in the relative weight of testes, 

epididymis, and kidney and in contrast a significant increase in liver weight of subgroups treated 

versus control subgroup.          .  

 The results for reproductive parameters showed a highly significant decrease in 

(concentration, speed, movement ratio, vitality percentage) of spermatozoia and the concentration of 

testosterone in all subgroups treated versus control subgroup. 

 Given the results of biochemical indicators, we have registered a very highly significant 

increase in the concentration of all biochemical parameters  (glucose, cholesterol, total proteins, urea, 

creatinine, albumin) for subgroups treated with toluene (by gavage and inhalation)compared with 

the control subgroup, except the concentration of triglycerides which highly significantly decreased 

in the subgroups treated with toluene compared to control subgroup, and against the concentration 

of glucose, cholesterol and triglycerides, decreased in subgroups treated with xylene compared to the 

control subgroup, while the concentration of total proteins, urea, creatinine and albumin, increased 

in subgroups treated with xylene (by gavage, by inhalation) compared with the control subgroup. 

We have registered a decrease in the concentration of parameter of toxicity (glutathione (GSH)), in 

the liver and testes both in subgroups treated with toluene and xylene compared to the control 

subgroup. 

 We also observed a decrease in the number of red blood cells, the percentage of 

lymphocytes, the number of platelets, hemoglobin concentration in the treated subgroups compared 

with the control subgroup, while the number of white blood cells increased in all treated subgroups. 

 Through histological study of the liver and testicles, it was observed the ability of toluene 

and xylene to alter liver and testes tissues, where they have caused tissue damage, inflation in the liver 

cells and a change in the size and shape of the seminiferous tubules           .  

 

Keywords: toluene, xylene, toxicity, reproduction, hematological and biochemical parameters, histological 

study, laboratory animals. 
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 تاالختصاراقائمة 

Adénosine Triphosphate ATP 

Analyse De La Variance A Un Facteur( ANOVA) AVI 

Bleu Brilliant De Commassie BBB 
Bromo Cresol Green BCG 

Albumine de Sérum Bovin BSA 

Chemical Abstracts Service CAS 

Composés Organiques Volatils COV 
Cytochromes P450 Cyp p450 

Densité Optique DO 

Acide 5,5’-dithiobis (2-nitrobenzoique) ou réactif d’Ellman DTNB: 

Ethylène Diamine Tetraacetate EDTA 

Enzyme-Linked Immunosorbent Assay ELISA 
Formule De Numération Sanguine. FNS 

Glutathion SH (Réduit) GSH 

Organisation Mondiale De Santé OMS 

Valeur Limité Professionnelle A Court Terme VLMCT 

Valeur Limité Professionnelle VLMP 

Valeur Limité Professionnelle Sur 08 Heurs VLMP-8h 

Groupement Sulfhydrile –SH 

Partie Par Million ppm 
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 و األشكال عناوين الجداول

  عناوين الجداول

يمثل الخصائص الفيزيوكيميائية لمطوليان ( 104الجدول )  0 

يمثل الخصائص الفيزيوكيميائية لإلجزيالن ومتماكباته 4(10جدول) ال  91 

تغير متوسط نسبة الوزن النسبي لألعضاء) الخصية اليسرى ، البربخ األيسر، الكبد  (104الجدول )
 %المعاممة )الطوليان ،اإلجزيالن( و الفوج الشاهدفواج لأل إلى وزن الجسم و الكمية اليسرى (

 

35 

 

  األشكال  نعناوي

 5   البنية والتركيبة الكيميائية لطوليان. 4(10الشكل )

 10 ميتابوليزم الطوليان عند اإلنسان و الحيوان 4)10(الشكل 

 18 البنية التركيب و الكيميائي لإلجزيالن ومتماكبته 4 (10الشكل )

 21 ميتابوليزم اإلجزيالن عند اإلنسان و الحيوان  4 (10(الشكل 

 30 المخطط التجريبي 4 (10الشكل )

 34 رسم تخطيطي يوضح التغيرات الشكمية لمحيوانات المنوية تحت ضغط أسموزي منخفض 4)10(شكلال

 52 فترة المعاممة)%(  خالل  موزن الكمي لجسم الحيوانات المعاممةل ينسبال متوسط الفرق  تغير.4(07الشكل)

 58 عند األفواج مقارنة بالفوج الشاهد  /ممل  6 10×تغير تركيز الحيوانات المنوية  4 (08)الشكل

 60 عند األفواج المعاممة مقارنة بالفوج الشاهد تغير نسبة حركة الحيوانات المنوية)%( 4 (13)الشكل

 62 عند األفواج مقارنة بالفوج الشاهد )مكم/ثا(تغير متوسط سرعة الحيوانات المنوية  4 (01)الشكل

 64  عند األفواج المعاممة مقارنة بالفوج الشاهد تغير متوسط نسبة حيوية  الحيوانات المنوية )%( 4 (11) الشكل

)اختبار الضغط األسموزي المنخفض( عند   تغير متوسط نسبة حيوية الحيوانات المنوية )%(4 (12)الشكل
 األفواج المعاممة مقارنة بالفوج الشاهد 

66 

 68 كمية هرمون التستوستيرون في المصل  )نانوغ/ممل( عند األفواج المعاممة مقارنة بالفوج الشاهد4 (00)الشكل

 70 الشاهدتغير تركيز الغموكوز )غ/ل( عند األفواج المعاممة مقارنة بالفوج  4 (00) الشكل

 72 )غ/ل( عند األفواج المعاممة مقارنة بالفوج الشاهد الكولسترولتغير تركيز  4 (00)الشكل

 74 تغير تركيز الغميسيريدات الثالثية  )غ/ل( عند األفواج المعاممة مقارنة بالفوج الشاهد 4 (00)الشكل

 76 تغير تركيز البروتينات الكمية )غ/ل( عند األفواج المعاممة مقارنة بالفوج الشاهد 4 (01)الشكل

 78 مقارنة بالفوج الشاهد تغير تركيز اليوريا )غ/ل( عند األفواج المعاممة 4 (21)الشكل

 80 تغير تركيز الكرياتينين )ممغ/ل( عند األفواج المعاممة مقارنة بالفوج الشاهد 4 (03)الشكل

 82 مقارنة بالفوج الشاهد. تغير تركيز األلبومين )غ/ل( عند األفواج المعاممة 4  (01)الشكل
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/ممغ بروتين( عند األفواج المعاممة مقارنة بالفوج مولتغير تركيز الغموتاتيون في الكبد )نانو 4  (00)الشكل
 الشاهد

84 

بروتين( عند األفواج المعاممة مقارنة بالفوج /ممغ مولتغير تركيز الغموتاتيون في خصي )نانو  4 (00)الشكل
 الشاهد

86 

 88 /ممل( عند األفواج المعاممة مقارنة بالفوج الشاهد610تغير متوسط عدد كريات الدم الحمراء ) 4 ( 02)الشكل

 90 /مكل( عند األفواج المعاممة مقارنة بالفوج الشاهد310تغير متوسط عدد كريات الدم البيضاء ) 4 (02) الشكل
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ــدمة ـــ ــ ــ  المق

 ــةـقدمــــالم
لتي تؤمن استمرار الكائنات الحية، من خالل ظيور التكاثر ىو مجموع اآلليات البيولوجية ا 

والذي ، اإلنسان، الحيوان و يات التكاثر الجنسي عند النباتات، ومن أىم وأبرز ىذه اآللأفراد جدد
 ا، ليكونا فردا ثالثا جديدا ومختمفا )الذكر واألنثى( ومن نفس النوعن جنسيين مختمفييستوجب تواجد فرد

 (. Joïlle et al . , 5102) وراثيا عن اآلباء
، التي من شأنيا أن ل الخارجية كالمموثات الكيميائيةتتأثر وظيفة التكاثر سمبا بالعديد من العوام 

التي أجريت ، وحسب العديد من الدراسات يفة التكاثر و/أو التطور الجنينيعمى وظتحدث تأثيرا ساما 
عمى التأثير عمى  ةقدر ال أن ليا ، اكتشفىذه المموثات عمى وظيفة التكاثر تأثير آليةمن أجل معرفة 

تشوىات في  مما يحدثالنظام اليرموني منذ بداية التخميق إلى غاية استجابة الخاليا المستيدفة 
إضافة إلحداث  ،األنثىاألعضاء التناسمية ،فقدان القدرة عمى اإلنجاب )العقم( عند الجنسين الذكر و 

 . ( Joïlle et al ; Evanthia et al ., 2009 ,.5102) تشوىات جنينية

 
تأثيرا ساما عمى وظيفة التكاثر والصحة العامة  ديذه المموثات الكيميائية التي تبومن بين ى       

 أخرى،وىي عبارة عن سوائل ليا القدرة عمى إذابة وتحمل مواد  ( INRS, 5100)الكيميائية المذيبات 
 (. INRS , 5112)دون إحداث تفاعالت أو تغيرات كيميائية لكل من المذيب أو/و المادة المذابة 

، المذيبات كسيجينيةو المذيبات األ تتمثل في؛الت كيميائية أساسية المذيبات إلى ثالث عائ ىذه  قسمنوت
وتتواجد ىذه المركبات بصفة كبيرة  ( Mahoui & Boust, 5112)اليالوجينية والمذيبات البترولية 

وواسعة في البيئة والمحيط بسبب استخداماتيا المتنوعة في العديد من المنتجات الصناعية والمنزلية 
مستحضرات  ، مواد الطباعة  ،وقود السيارات ، الحبر  ،مواد الصقل  الدىانات، : الصباغات،مثل

استخداميا سنويا  معدلولقد بمغ  (، Lauwerys ; 0225 .,  Desoille et al   , 0222) التجميل .... الخ
 والالعقالني ىذه   االستعمال المكثف  ىذا جعل ولقد   ،(Bray , 5112) أربعة عشر مميون طن ب

  ،المينية   الصحة في   المختصين   طرف   من  مكثفة   الكيميائية محل دراسة المركبات 
 ما أثبتخاصة بعد ،(Lundberg et al ; Bray et al .,1949 ,.5112 ) العامة بالصحة  والمكمفين

الجياز العصبي المركزي  التأثير عمى ؛السامة ياتأثيرات، ومن أبرز ثيرىا السام عمى اإلنسان والمحيطتأ
  وظيفة عمى التأثير ، والمحيطي، إحداث التيابات جمدية، إحداث قصور كموي، أمراض سرطانية
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 ; Proust, 1989 ; Desoille et al.,1992 ; Lauwerys, 1999)الجنيني رأوالتطو  /التكاثر و

INRS,2011) 

ومن أجل الحد من التأثيرات السامة لممذيبات الكيميائية اقترح من طرف الجيات المختصة  
، أىميا استبدال المذيبات راء مجموعة من التدابير الوقائية، إجالصحة العامة وبمراقبة الصحة المينية 

وفي قائمة ىذه المذيبات  ، ( Gérin & Bégin , 5112)السامة و/ أو القابمة لالشتعال بمواد أقل خطورة 
تو عمى ن بعدما أكدت الكثير من الدراسات التجريبية خطور اإلجزيالو أالبنزين الذي استبدل بالطوليان 

 . (IARC , 0292)، واإلنسان بصفة خاصة   البيئة والمحيط بصفة عامة
العطرية وحيدة  ، ينتميان لعائمة الييدروكربوناتاإلجزيالن   مذيبان عضويان الطوليان و         

كالحالة الفيزيائية )سائل شفاف(،  :ص الفيزيوكيميائية، يشتركان في العديد من الخصائالحمقة البنزينية
، يستعمالن في ة عمى االشتعال واالنفجار ...الخالقدر   ،الرائحة  ،والتطاير ، القدرة عمى التبخر
، مواد التنظيف، ويستعمالن التشحيم ة مثل: الصباغات ، موادالصناعي المنتجاتصناعة العديد من 

..الخ .دالنية ومواد التجميل ،المبيداتمن أجل استخالص المواد الفعالة لصناعة المواد الصي نيكمذيب
(0222 , Lauwerys  ). 

أو حيوان(  )إنسان لمعضويةن عمى النفوذ ين المركبيىذ ثبت قدرةوحسب العديد من التجارب فمقد 
من ختمف ت امتصاصيما ةنسب، ولكن التنفسي مع ىواء الزفير عبر الجياز ايوأىم مختمفة،بطرق 

، أما %00 يان عبر الجياز التنفسي تقدر بـ:نسبة امتصاص الطول حيث تقدر ؛مركب ألخر
ا عبر الجياز مأما نسبة امتصاصي  ،(Engstrom et al . ,0229  ) %50 تقدر بـ:اإلجزيالن ف

حالة  فقط في، ويكون ، إال أن ىذا المسار نادر الحدوث %100اليضمي عن طريق الجرع تقدر بـ: 
بعد عبور ىذان المركبان  .ذا عبر الجمد ولكن بنسب جد ضئيمة، كما يمكن أن ينفالتطوع أو الخطأ

 الدم  ىيموغموبين    و   البالزما   بروتينات  في    منيما   واحد  كل    يتثبت  العضوية      إلى
(0222., ; Baelum et al0229 ,. Engstrom et al)  ليتوزعا إلى سائر أعضاء الجسم وخاصة

 ...غدة الثدي الجياز التناسمي ، الكبد، الرئتين، كالجياز العصبي ،    بالدىون  الغنية األعضاء 
 (0222 , KIRK - Othmer). 

عمى  P 000من الطوليان الممتص يتعرض لعممية األيض عن طريق إنزيمات السيتوكروم   00%
 Acideمسين لتشكيل حمض الييبريك جمستوى الكبد ليتحول إلى حمض البنزويك الذي يتحد مع ال

hippurique   خرى عبارة عن نواتج األ % 20، و من نواتج عممية اليدم %00ويمثل نسبة
ن اإلجزيالن م % 50، ميتابوليزمية، ال تقل سمية عن حمض الييبريك، ودائما وعمى مستوى الكبد
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كون حمض ميثيل ليمسين جالالذي يترافق مع ، Acide méthlbenzoïque الممتص يتأكسد إلى
  ىواء مع   أو ، البولي  اإلطراحي  الجياز  عبر واتج الن   ىذه  تطرح (ATSDR ,5111)الييبريك 

   .(  Sullivan  Barlow &   ;  0229 .,  Engstrom et al  ,0295 )مختمفة   بنسب  الزفير
/ أو ، مــدة وىمان العديد من مظاىر السمية التي ترتبط شدتيا بتركيز ين المركبيىذ ظيري           

 .(Lauwerys , 0295)طريقة المعاممة أو التعرض ليما 
: ة مزمنة وأىميايمتأثيرات س ذات أخرى، و ة حادةيمس ذات ن: تأثيراتيتقسم ىذه التأثيرات إلى نوع

كما   (& Lewis ,1989 Sax-Ntax (، االلتيابات الجمدية ،الموتاألنف، الدواريؤ، نزيف الغثيان، التق
 التأثيراتومن مظاىر ىذه ، )  IARC,1989)المركزي والمحيطي  عمى الجياز العصبي انثر يؤ 

، صعوبة التوازن والتركيز ،خمل ، اضطرابات في النومماالمعرضين لياضطرابات في سموك العمال 
  في عجز  و  من خالل إحداث خمل قصور كمويفي  التسبب، (Mirkova et al ., 5112)في الذاكرة

 . ,IARC) 0292) الدموي   المؤشرات  بعض  في  غيير ، التتضخم الخاليا الكبدية   الكمى، وظائف
صنف الطوليان من طرف االتحاد األوروبي كمركب سام يمكنو التأثير عمى وظيفة  ولقد 

التكاثر ، أما اإلجزيالن فمم يثبت تأثيره الحقيقي عمى وظيفة (JOCE , 5112)التكاثر  والتطور الجنيني 
التي مب الدراسات ، إضافة إلى أن أغحولو د دراسات كافية، وذلك لعدم وجو والنظام اليرموني الجنسي

 حيث عمى األوساط المينية  أبحاثيا ركزت مجال )تأثير اإلجزيالن عمى وظيفة التكاثر(بيذا ال ختصت
 .(ATSDR  , 5112) أخرى  كيميائية  مركبات  مع  لتواجده كمزيج الفعمي  تأثيره   معرفة يمكن   ال 
 

تيدف ىذه الدراسة التي أجريت في مخبر إيكوفيزيولوجيا الحيوان )بيئة و فيزيولوجيا الحيوان (         
 : بجامعة باجي مختار عنابة إلى ايولوجيبالقسم 

 مؤشرات البيوكيميائية،الخصائص التكاثر،  :عمى )بعض و االجزيالن  دراسة تأثير الطوليان 
، عمى مستوى نسيج الكبد و الخصي  GSH تقدير كميةإلى باإلضافة   المؤشرات الدموية

و  ، عن طريق الجرع، عبر الجياز اليضمي((الكبد والخصيتيننسيجيما) ة لقطع منودراسة نسيجي
  Oryctolagus cuniculus أرانب من نوععند ذكور  عن طريق الشم ) عبر الجياز التنفسي( 

عبر الجياز اليضمي وعبر الجياز التنفسي  و االجزيالن  المقارنة بين درجة سمية الطوليان 
 لكل مؤشر مدروس 
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ــدمة ـــ ــ ــ  المق

 األطروحة إلى عدة أجزاء : ىذه قسمت
 ىمأ، حيث قمنا بتعريف درسنا الطوليان األولقسمين القسم  إلى، قسم : الجزء النظريالجزء األول
غاية  إلى، درسنا مساره السمي في العضوية بداية من طرق نفاذه والفيزيائية ائيةيالكيمخصائصو 

 مساره السمي .صفو ، و فو و ي، تعر اإلجزيالنالقسم الثاني فمقد خصص لدراسة  أماالسامة ،  تأثيراتو
المخطط التجريبي ، يو لوصف المواد والطرق المستعممة: الجزء العممي، والذي تطرقنا ف الجزء الثاني

، وكيفية الدراسة والطوليان عن طريق الشم و الجرع، المؤشرات المدروسة باإلجزيالن نباألرالمعاممة 
 .نتائجماإلحصائية ل

مجيرية  وصور منحنيات، جداول، بيانية،حيث قمنا بتمثيميا في مخططات  ،النتائج :ثالثالجزء ال
 النسيجية.قطع مل

المتحصل عمييا مع أعمال أخرى و تجارب مقارنة النتائج مناقشة و ب ، قمنا: المناقشة الجزء الرابع
 مماثمة .



 

 

 

 

 

 
 

                                            

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     الجزء النــظري
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 الجزء النظري

 أوال: الجـــــــــزء النـظـــري

I. الطوليـــان 
 I.1 .ـف ـتعريـ 

فنيؿ ميثاف ، Méthylbenzèneويسمى كذلؾ ميثيؿ بنزيف  (Cas N°108-88)الطولياف  
Phényle méthane  ، ميثيؿ بنزوؿ Méthylbenzol،  بنزيف أحادي الميثيؿMonométhyl-benzène  ،

، يطمؽ رائحة حادة ومميزة، وىو عبارة عف سائؿ أبيض شفاؼ Toluol وطوليوؿ Méthacideميثاسيد 
، يزيوكيميائية قدرتو عمى االشتعاؿ، ومف خصائصو الف(ATSDR, 0222)تحت درجة الحرارة النظامية 

 .(10)جدوؿ.ـ ° 25ممـ زئبقي عند  28,4التبخر في ضغط جوي قدره االنفجار و 
 92,13، كتمتو المولية  3C6H5-CHرية ، صيغتو الكيميائية طينتمي إلى عائمة الييدروكربونات الع

تطايػر الالمركبػات الكيميائيػة العضوية القابمة لمتبخػر و  عائمة  وىو جػزء مػف ( NTP, 2001)غ/موؿ 
COV  (Perrin & Scharff ,  1999) . 

خمس ذرات ىيدروجيف  معيحتوي الطولياف عمى ستة ذرات كربوف مرتبة عمى شكؿ حمقة بنزينية 
 . ( ATSDR, 0222) (10.الشكؿ ) CH3ومجموعة واحدة مف الميثيؿ 

 

 

 
I.2.  مصادر الطوليان واستعماالته 
، ولقد (Verschueren ,1996)معالجة النفط أو تقطير الفحـ الحجري عد يصنع الطولياف ب       

مركب كيميائي مستعمؿ في الميداف الصناعي، ىذا ما أىمو  50مف أفضؿ  24احتؿ المرتبة 
 & Perrin) والحمولة اإلنتاجعالميا مف ناحية  50لينتج بكميات جد كبيرة، ويأخذ المرتبة 

Scharff, 1999)   . 

 
 ( (ATSDR,2000البنية والتركيبة الكيميائية لطولياف  ( 10الشكل )
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 الجزء النظري

ـ الطولياف كمادة خاـ إلنتاج العديد مف المركبات الكيميائية األخرى كالبنزيف بنسبة       ، %32يستخد
  Disocyanate de، %2ة بنسبػ   Nitro toluène  ، Caorolactam ،Phtalates ،%7ة ػػالفينوؿ بنسب

toluène   (TDI)  11بنسبة% (Verschueren ,1996)كمذيب عضوي  ، كما يستعمؿ الطولياف
، المواد ، مواد التنظيؼاغات، الحبر، مواد الصقؿ، مواد الطباعة، المواد الالصقةبلصناعة الص
كمذيب  كذلؾ يستخدـو  (  IARC , 1111) مواد التشحيـ ،المطاط ،وقود السيارات ،البالستيكية
  المبيدات التجميؿ،   مواد   ،الصيدالنية   المواد   لصناعة    الفعالة  المواد   ستخالصال عضوي

(0222.,  Roberts et al ; 1111, IARC)،  حيث أثبتت التجارب في تركيب السجائرأيضا كما يدخؿ ،
/ مكغ/كمغ )وزف الجسـ( 57,1إلى  45,2أف تعاطي سيجارة واحدة تمكف صاحبيا مف الحصوؿ عمى 

 ،  . Verschueren ,1996))فما فوؽ   سنة 12شخص عمره لاليـو
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I.3. لمطوليان ص الفيزيوكيميائيةـالخصائ 
 ( : يمثل الخصائص الفيزيوكيميائية لمطوليان10الجدول )

 
 

 

 

 

ATSDR ,2000)) 

 

 

 إسى انًزكب الطولياف

  

C6H5CH3 

 

 

 انكًُُائُت انصُؽت
 

 انكخهت انًىنُت )غ/يىل( 92,14

 
 انىصف انعاو سائؿ شفاؼ عديـ الموف

 
 
 

 
(OMS, 1985 ; IPCS 
,1996) 

 2922ـ °20في 
 ـ°25في  3769   

 انضؽظ انجىٌ

 
0,8 669 

 انكثافت
  ٍ  انًاءف

 

ٌ فٍ انًاء ـ°20في  515  انذوبا

 

 ساعة 12الى 3
 ساعة  40إلى 

ٍ اندو  َصف انحُاةيدة   ف
   

 
 
 

(OMS,1985 ; IPCS ,1996 
; Lide,1998 ) 

 

 1,2الحد األدنى:
 7,2الحد األعمى: 

 ت االَفجارجدر

 

 َقطت انؽهُاٌ ـ110,6°

 
 3,83 = ppm 13ممغ/ـ 

 ppm0,261 =3ممغ / ـ 1
 يعايم انخحىَم

 
 (INRS,2016)      

VLEP-8h   =76,8 3ممغ /ـ (20 ppm) 
VLEPT =3843ممغ/ـ  (100 ppm  ) 

 

خعزض قُى انقصىي نان

 VLEP انًهٍُ
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I.4 .اإلنسان و الحيوان ةـل عضويــار الطوليان داخــمس  
I.4. 0.اصــاإلمتص 

ىو الجياز التنفسي عف  إف المسار األساسي لنفاذية الطولياف لعضوية الحيواف أو اإلنساف 
، ويبقى المسار اليضمي عف طريؽ الجرع نادر الحدوث إال في حاالت الخطأ، التطوع طريؽ الشـ

، حيث يمكف أسرع مف الطرؽ األخرى التنفسيواالنتحار وتكوف سرعة امتصاصو عبر الجياز 
( Carlsson, 1982 ; INERIS, 2005) دقيقة مف عممية التعرض 15إلى  10مالحظتو في الدـ بعد 

، أف نسبة تواجد ممغ/كمغ مف الطولياف عبر الشـ 100أشخاص معرضوف لػ  حوؿ تجاربالولقد بينت  
وبالرغـ مف ( Bray et al .,1949)ساعات مف مدة التعرض 03بعد  %50ىذا المركب في الدـ تقدر بػ 

مف ة سرعكوف أقؿ ي، إال أف عبوره لمدـ %100أف نسبة امتصاصو عبر الجياز اليضمي تقدر بػ 
عبر ىذا المسار تظير في الدـ بعد ساعات مف وقؼ  ة لوممتص، ألف أقصى قيمة الجياز التنفسي
لكف بكميات كما ينفذ الطولياف إلى العضوية  عبر الجمد  ،(Baelum et al . , 1993)عممية الجرع 

 Dutkiewicz)ف أوضحتو العديد مػف التجارب التػي أجريت عمػى اإلنساف والحيػواىذا ما و قميمة، 

&Tyras , 1968 ; Löf et al., 1993)  لو، تتناسب كمية امتصاصو مع المساحة المعرضة حيث 
 .Verschueren ,1996))التركيز  ومدة المعاممة إضافة إلى 

I.4. 2 .ع  ــــالتوزي 
الدـ ليتوزع بعد ذلؾ  ؿ، يتثبت في ىيموغموبيف ومصامتصاص الطولياف ونفوذه لمعضوية بعد 
 ,INRS) األنسجة الغنية بالدىوفب وبصفة كبيرة رتبطي ،رة الدموية إلى سائر أعضاء الجسـعبر الدو 

، سنة 51التي أجريت عمى جثة رجؿ عمره   (Ameno et al   1198 ( أكدت تجاربحيث  (2008
، كانت في الكبد ثـ في األنسجة بالغراـ هكيز اأعمى تر  فأ ،مف الطولياف لجرعة كبيرة ناولوإثر ت ىتوفم

أخرى  بينت   في حيف أف تجارب  ،الشوكي  النخاعو  يندىلنسيج ال، ثـ االدـف  الدماغ البنكرياس و
 ااختالف أظيرت  ،و الستنشاؽ الطولياف بتركيز كبيرسنة توفي إثر تعرض 61عمره أف أنسجة رجؿ 

 في الدماغ والكبدمنو أكبر كمية كانت  حيث ، مف نسيج  آلخر رتبطالطولياف المفي كمية 
(Paterson & Sarvesvaran, 1983)  إٌف، أما تجريبيا et al   Pyykko (1977)  ضوا فئراف إلى عر

 ،في الكبد والدماغ ار ي، فوجدوا أف تركيزه كاف كبالشـو عف طريؽ الفـ  ىذا المركب  تراكيز مختمفة مف
في  هإمكانية تواجد أوضحتأخرى  اأبحاثإضافة إلى أف  .وينسيج الكمالدوا كميات معتبرة في كما وج
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 Ameno)، الجسـ المخطط المخيخ اـظ، المادة البيضاء نخاع العمحيطيالجياز العصبي المركزي وال

et al. , 1992) الجنيف إلى رو عبال، و ؽ المشيمةاختر إ ويممؾ القدرة عمى (Ghantous & Danielsson ,  

 . (Pellizzari et al . , 1982)يفرز مع حميب األـ و في الغدد المبنية  تواجد بكميات كبيرة كما ي (1986 
 

I.4. 3.   الميتابوليــزم 
ات ، وأوؿ خطوة في عمميالكيميائية داخؿ الكبدالتفاعالت يتعرض الطولياف لجممة مف  
، حيث يتـ لمخاليا الكبدية P450  (CYP)سيتكرـو كسدة بواسطة األأنزيمات تتـ عف طريؽ   ،األيض

، ثـ  Alcool benzyliqueإلى مجموعة الميثيؿ ليتشكؿ كحوؿ البنزليؾ إضافة مجموعة الييدروكسيؿ 
ليكوف    Glycineيترافؽ مع الجميسيف  و،  Acide benzoïqueيتأكسد ىذا األخير إلى حمض البنزويؾ 

 ( .IARC  , 1999)حمض الييبريؾ 
 ، أما لمتحػوؿ عػف طريػؽ عمميػة األيػضمػف الطوليػاف ا %80 الييبيريؾويمثػؿ حمػض 

méthylbenzoquinon  ، crésols ،méthyhodroquinon ،   مف  %9إلى  3فيمثموف نسبة بيف
واتج الميتابوليزمية سمية كبيرة ىذه الن ظيرت  .(ATSDR  , 2000) (12.الشكؿ) تحوؿمالطولياف ال

 التكاثر  وظيفة  عمى التأثير  و  ،السرطاف  مراضأل  تسببال  في  قدرتيا   بسبب  عضويةال  اتجاه
(Murata et al. , 1999 ; INRS , 2008.) 
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 (ATSDR,2000) و الحيواف اإلنسافميتابوليـز الطولياف عند  )12(الشكل 
 
 
 
 

Acide hippurique 
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I.4. 4. الطــرح   
مف الطولياف الممتص يطرح عبر الجياز اإلخراجي البولي مع البوؿ، عمى  %80حوالي         

المتبقية تطرح عف طريؽ الجياز التنفسي مع ىواء الزفير   %20 – 10 ، ميتابوليزميةشكؿ نواتج 
ولقد أوضحت التجارب  ،(INRS,2001)يطرح مع البراز  ومن %2بصفة غير متحولة، وأقؿ مف 

المطروحة في البوؿ تختمؼ مف ناتج إلى آخر كما يمي: حمض  الميتابوليزميةأف نسبة النواتج 
 benzoyle glucuronide، crésols،acideمف% (20-10)و %(70-60الييبريؾ )

mercapturiques    بسبب تعرض العينات المدروسة )الحيواف ، اإلنساف( وقد تتغير ىذه النسب
 , Alcool éthylique (ATSDRلمركبات كيميائية تعيؽ أو تمنع عممية الميتابوليـز كاإلجزيالف 

2000). 
 – ortho نصؼ حياة ، ساعات  04إلى  02مف  ؾيريبالييحددت مدة نصؼ حياة حمض  ولقد

crésol   دقيقة لمجرعات قميمة  30دقيقة إلى  02مدة نصؼ حياة الطولياف مف  ، ساعات 04إلى
 . (INRS , 2008) ساعة لمجرعات كبيرة التركيز 20دقيقة إلى  30ساعات و 03التركيز ، ومف 

 
 

I.5. التأثيرات السامة لمطوليان عمى اإلنسان والحيوان 
I.5. 1 . السمية الحادةذات التأثيرات 
بتراكيز ضعيفة نسبيا يتسبب في إحداث العديد مف أعراض السمية الحادة خاصة  الطولياف و 

 حيث أصيبت مجموعة مف (NTP , 1990) إلى الموت وقد يؤديمركزي، عمى الجياز العصبي ال
مف الطولياف لفترات قصيرة بفقداف التوازف، الدوراف،  ³ممغ/ـ 562إلى  281األشخاص المعرضوف لػ 
كما ،  (Echeverria et al. , 1989 ; INERIS  ,2005)اإلحساس بالنعاس  إلتياب مخاط األنؼ،

 ,INRS)البشرة والعينيف  التيابالشمؿ النصفي ، فقداف الذاكرة  فياستنشاؽ كميات كبيرة منو  يتسبب

عمى شخص يبمغ   أجريتالتي Hunnewell  & Miller (1998 )في دراسة تشخيصية لػ و  ، (2008
حركة ال ، تو، عدـ وضوح رؤيولسان في ثقؿ تسبب ي الطولياف مف اسنة أف تركيزا عالي 38مف العمر 

 البصري. وعصب، ضمور مناطؽ في المخيخ وتضرر  وعينإرادية لعضمة 
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التي تستخدـ الطولياف كمذيب عضوي  ؛مصانع الصباغات ؿامع بعضكما لوحظ أف   
( ، قد أصيبوا بتييج في العيف، التعب، النعاس، ppm 100إنً  0لمنتجاتيا بتراكيز مف )

 .(Baelum et al . , 1985)اضطرابات ىضمية  إضافة إلىالصداع،

I.5.0. مزمنةالسمية ال ذات التأثيرات 
الموت أو تأثيرات سمبية عمى جميع أجيزة الجسـ  إلىطولياف مالتعرض المتكرر ل قد يؤدي     

ألنو غني باألوعية الدموية ويحتوي عمى نسبة جياز العصبي بصفة خاصة وكبيرة، بصفة عامة وال
 10، فبعد  (Benignus , 1981)  و االرتباط بياالطولياف مف الذوباف عالية مف الدىوف التي تمكف 

في النخاع المستطيؿ ثـ الدماغ ثـ  هلوحظ تواجد ،الشـ ف طريؽعممية االمتصاص ع دقائؽ مف
إحداث تمؼ مما يؤدي إلى  (Gospe &  Galaban, 1988)السرير العصبي منطقة تحت المخيخ ثـ 

 344عمى فئراف عرضوا لمطولياف بتراكيز مختمفة ) رباتج نيايةفبعد ، يةسساالعديد مف الوظائؼ األ
/المدة  620 الفئراف  ةباصلوحظ إ،أسابيع عبر الجياز اليضمي عف طريؽ الجرع  04ممغ/ كمغ( /اليـو

مجموعة مف  تجاربكما بينت  (Sullivan , 1986)خاليا األذف الخارجية  وتمؼ، بفقداف حاسة السمع
 تياقشر  طولياف ينخفض وزف أدمغتيا ووزفمف ال  ppm 320لفئراف المعرضة لشـ أف ا الباحثيف
 ,Hormes et al., 1986;Ron)، نوبات الصرعرركنسوف، الزىايمبمرض الرعاش با صابت ، الدماغية

1986; Sara et al., 1987;  Kyrku lund et al.,1987) مية الفسفولبيدات كض انخفذلؾ بسبب إ و
 ;Rosenberg et al , 1988 a) لبيدات المخغيير ي أفىذا المركب  حيث يستطيع، في القشرة الدماغية

Rosenberg et al , 1988 b; Filley et al , 1990)  لبيدات المادة البيضاء و(Ameno et al.,   1992)  
 ,. Engelke et al)مما يحدث خمال في االتصاالت الخموية والمبادالت األيونية بيف الخاليا العصبية

و  ة النور أدريناليفيصبفي تغيير عدد النواقؿ الع ppm 500عالية ال هتراكيز تسبب تكما  (1996
عمى  حدث عدة تأثيرات سمبية يمما ( Geller & Hudnell , 1997) الدوباميف في مختمؼ مناطؽ المخ

بعض كما أفادت   (NPIS , 2010 , ATSDR , 2000)  األعصاب المحيطيةعمؿ و ، النشاط العضمي
، تزيد  وبصفة معنوية عند العماؿ المعرضوف لمطولياف الكبدالدراسات المينية، أف كمية أنزيمات 

يد وزف كبد عماؿ از ت كما لوحظ ،(ATSDR , 2000) ³ممغ/ـ 1312-113بتراكيز مختمفة بيف 
 , NTP) حسب ما أبداه الفحص المجيري  لألنسجةتضخـ الخاليا الكبدية بسبب   معرضوف لمطولياف

1990). 
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عمى الجياز اإلطراحي البولي، تغير وزف الكمى ألشخاص ومف مظاىر تأثير الطولياف  
حداث ا  و  مى، مما أثر عمى وظيفة الككمغ وذلؾ بسبب اضمحالؿ النفروناتممغ/ 1786معرضوف لػ 
 ;USEPA, 1987)البروتينات في البوؿ و الحديد ،الدـ تواجدو  (NTP, 1990) فشؿ كموي

ATSDR,2000)   الطولياف يتسبب في نقص البوتاسيـو  أشارت النتائج المخبرية إلى أفولقد
 .(Patel & Benjamin , 1986)تأثر وظيفة الكمى  ذلؾ إلى عرجي، وقد وسفات في الدـوالف

عف طريؽ الشـ الطولياف  مف ppm  1000بتعريض فئراف إلى  Horiguchi & Inoue (7197 ) قاما  
، في عدد كريات الدـ البيضاءزيادة ، فالحظا أسابيع 08لمدة  ppm 4000يـو وأخرى  20لمدة 

 Burns et al  أعماؿ   أف  حيف ، في العظاـ نقي   نسيج  في  الصفائح الدموية، نقص  انخفاض

يو ينقص الطولياف ال يحدث فرقا معنويا في عدد الكريات الدـ الحمراء وبالمقابؿ فبينت أف   (1994) 
قدرة الطولياف عمى إنقاص في عدد  وافمقد بين ، Hsieh et al ( (1989 أما، مف نشاط الخاليا القاتمة
رد الفعؿ المناعي لمجسـ عف طريؽ زيادة في عدد ، وزيادة والبيضاء والممفاوية الكريات الدموية الحمراء

 ، ويصاحب ىذه التغيرات الزيادة في حجـ الغدة الثيموسية. الضدمولدات 

األنؼ  التيابكما يتسبب الطولياف في التيابات خطيرة في الجياز التنفسي العموي حيث لوحظ 
 . (ATSDR,2000)منو ولعدة سنوات  ³ـ ممغ/ 3000-750والشعب اليوائية لعماؿ معرضوف لػ 

I.5. 2 .ة ــراض السرطانيــاألم  
الكشؼ عف قدرة الطولياف في التسبب ألمراض سرطانية عند التي تعنى بإف أغمب الدراسات      

لعماؿ في  Svensson et al (( 1990 ففي دراسة ((IARC, 1989كانت في األوساط المينية  اإلنساف،
لمدة ال تقؿ عف ثالث أشير، وجدوا زيادة في  1985  1925لمفترة ما بيف مجاؿ الصحافة والطباعة 

، في حيف أف ي والمعدة وسرطاف الجياز التنفسيسرطاف الجياز اليضمنسبة الوفيات الناجمة عف 
 . Wen et al)أي إصابة بمرض السرطاف ثبت ت، لـ فقط لمطولياف اعماؿ تعرضو ىناؾ دراسات أخرى ل

, 1985 ; Carpenter et al.,1988 ; Blair et al., 1998 ; Costantin et al .,2008)   خالؼ  عمى
 & Olsson)زيادة في اإلصابة بسرطاف الغدد الممفاوية التي أثبتت األخرىبعض النتائج 

Brandt,1980 ; Miligi et al .,2006)  عُد انعًال انقىنىٌوسرطاف (Dumas et 

al,2000 ;Goldberg et al.,2001)  إلثبات التأثير المسرطف إال أف الوسط الميني غير كاؼ
 , Lehman & Hein)، نظرا إلمكانية تواجد مواد كيميائية أخرى و احتماؿ تدخيف العماؿ لمطولياف

2006). 
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أما تجريبيا فمقد أوضحت نتائج تجارب أجريت عمى الفئراف والجرذاف عرضوا الستنشاؽ 
/ 06لمدة ممغ/كمغ مف الطولياف  1200 أياـ/أسبوع لمدة عاميف، وتجارب 05ساعات ونصؼ /اليـو

/مدةممغ/كمغ/ي500عف طريؽ الجرع بتركيز  يذا المركبتناوؿ فئراف لأخرى حوؿ  أياـ/أسبوع  5-4ـو
، في حيف ث أوراـ سرطانية لمغدد الممفاوية، أوضحت ىذه النتائج تسبب الطولياف في إحدالمدة سنتيف

عف طريؽ الجمد ألمراض سرطانية كانت سمبية  تأثيره أف أغمب التجارب التي أجريت حوؿ مدى 
(INRS, 2008). 

أف الطولياف  يةولكف وبالرغـ مف ىذه المعطيات وغيرىا فمقد صنفت الوكالة الدولية لمبحوث السرطان
، ة األدلة عمى تأثيره عمى اإلنساف، وذلؾ لعدـ كفاي)غير مسرطف لإلنساف( 3المجموعة  ضمف نتميي

 .(INRS ,2010)وعدـ إحداثو ألمراض سرطانية تجريبيا 

 
I.5. 4. ة يــالوراث المادة ىــام عمــر الســالتأثي  

كانت سمبية ونفس المالحظة سجمت مف  المونيمج تأثير الطولياف عمى مورثات السإف نتائ         
 (ATSDR,2000)خاليا الغدد الممفاوية المسرطنة عف طريؽ الطولياف لمفئراف خالؿ دراسة مورثات 

تغيير في  إحداث عمىوفي تجارب أخرى حوؿ تأثير الطولياف عمى مورثات الحيواف أثبتت قدرتو 
ومف أجؿ (  Gerner-Smidt & Friedrich,1978)فرات وراثية طالكروموزومات مع عدـ مالحظة 

شخص عامؿ في  52بمعاينة  ((Pitarque et al  2002عمى اإلنساف فمقد قاـ  ذلؾ محاولة معرفة
، فوجدوا زيادة في ppm) 62 - 20، األسيتوف، والطولياف ) زيفبنلممصنع األحذية يتعرضوف يوميا 

 عدد نوييات الخاليا، دوف حدوث تبادؿ بيف الكروماتيدات .
 
I.5. 5.  و التطور الجنيني وظيفـة التكاثـرالتأثير عمى  

مركب ساـ يؤثر سمبا  أي 02ضمف الصنؼ  يوروباألصنؼ الطولياف مف طرؼ االتحاد  
يٍ قهت اندراساث انخٍ  بالرغـ ػ ( (JOCE,2004 و التطور الجنيف األنثويةمى الخصوبة الذكرية و ع

ُفت انخكاثز و/أو انخطىر انجٍُُُ عُد اإلَساٌ وانخٍ حى اؼهبها فٍ انًُداٌ انًهٍُ ظحثبج حأثُزِ عهً و

(ATSDR,2000). 
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I.5.5. 1.وظيفـة التكاثـر التأثير عمى  
I.5.5 .1.1. الجهاز التناسمي األنثوي 

لنساء عامالت معرضات الستنشاؽ الطولياف ومذيبات  )Von-Burg (1112مف خالؿ دراسة          
 & Plenge-Bönig، أما تجارب لدييف لحيضفترات اعضوية أخرى لوحظ اضطرابات كثيرة ل

Karamus  (1991)  150و  50عامالت في مصانع تستعمؿ الطولياف بتراكيز بيف  أفبينت ppm  
البروالكتيف، أما  و LHو  FSH، مصحوبة بتغير في تركيز رضف الضطرابات في الدورة الشيريةتعقد 

لمدة  ppm 3000 ػألبحاث أجريت عمى إناث الفئراف المعرضة لTAP et al ( (1996تجريبيا فنتائج 
 مالحظة عدـ معالجريبات  البيوض مع تخريب لممتوكوندريا و بنية مستوى ، بينت تغير عمىأياـ 07

  . (NTP, 1990)تضرر وتمؼ أنسجة المبايض 

 

I.5 5.1. .0 . الذكريالجهاز التناسمي 
عمى القدرة  ومف أجؿ معرفة مدى تأثير الطولياف عمى وظيفة التكاثر عند الذكر        

ب ػذه الوظيفة وذلؾ بسبػى ىػعم التي أثبتت تأثيره الساـ  ، أجريت العديد مف التجارباإلخصابية
ى أنسجة ػ، وعمة لمحيوانات المنويةػقدرتو عمى التغيير في بعض الخصائص البيولوجية والخموي

  وفػي دراسػة (Suzuki et al., 1983)سرتولي عند اإلنساف مف خالؿ إحداثو لتمؼ لخاليا الخصي 

Donald et al ( (1991  لوحظ سنوات 10الستنشاؽ الطولياف لمدة سنة تعرض  28لشاب عمره ،
، وبعد مدة مف انخفاض في عدد الحيوانات المنوية و ، ضمور لمخصيتيفةسريريمف خالؿ دراسة 

، فقاـ نفس الفريؽ عرضو لكميات كبيرة مف ىذا المركبإجراء ىذه الدراسة توفي ىذا الشخص إثر ت
، ، تمؼ في الخاليا أميات المنييره عمى أنسجة الخصي فالحظواتأث مف الباحثيف بدراسة مدى

 ، وخاليا سرتولي.نحالؿ وتخريب في الخاليا المنويةا
 6/مف الطولياف  2000ppmبتعريض الفئراف لجرعة قدرىا   Ono et al (1996)كما قاـ          

، وفي تجارب أخرى نويةخ وعدد الحيوانات المب، فالحظوا إنخفاض في وزف البر يـو90/ـوساعات/ي
 ppm 1200تمؼ أنسجة الخصي لفئراف وجرذاف معرضة لػ الفريؽ مف الباحثيف  نفس لـ يالحظ

 .(NTP, 1990)سنوات  02الطولياف لمدة  مف 
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I.5. 5. 2 ي ــور الجنينــالتط 
عرضة  ppm 88العامالت في المصانع التي تستخدـ الطولياف بتركيز إف النساء الحوامؿ       

رضات ليذا مع السن اإلجياض عند النساء الالتي ةمقارنة بنسب %12,4لإلجياض بنسبة تتعدى 
 ، كما(Nag et al .,1992) %2,9والتي تبمغ نسبة اإلجياض عندىف  ،المركب وال لمركب غيره

، ضمور رأس المولود، ي الوزف الكمي لجسـ األـ والجنيف، نقص فأنيف قد يتعرضف لموالدة المبكرة
مع عدـ حدوث تشوىات جنينية  ،(Arnold et al . , 1994)تأخر نمو األطفاؿ بعد الوالدة 

(Taskinen et al ., 1994 )،  تأثيره تجريبيا عمى التطور الجنيني ألنثى أرانب حوامؿ  كما أثبت
أجيضت حيث  ،يـو مف الحمؿ 20إلى  07مف المدة مف الطولياف    ppm 267معرضات لػ 

 . (Ungvary ,1985) ، والبعض اآلخر انخفض وزنيفتمقائيا أجنتيا كبيرة نسبة 

وفي دراسة دامت لمدة جيميف أثبتت التأثير السمبي لمطولياف عمى فئراف عرضت لشـ         
2000 ppm   /6 لمدة  / ساعات / ىذه التأثيرات عمى سموؾ يـو ، وتبدو مظاىر  95يـو
 .(INRS 2008  ;ATSDR , 2000  )، عجز في قوة العضالت والتنسيؽ الحركي المواليد

  ليرتبطؽ المشيمة والعبور لمجنيف عمى اخترا ىذا المركب ىذه التأثيرات ىو قدرةوالسبب في كؿ 
األـ  مف نسبة تواجده في دـ  %75الجنيف بػ أغمب أنسجتو، حيث تقدر نسبة تواجده في دـب
(Ungvary , 1986) مرات  05بكميات تفوؽ كمية تواجده في دميا  بػ ، كما يتواجد في حميب األـ

  .(Da-silva et al. , 1991)مما يزيد في خطورتو عمى الرضيع 
بعيدة  صحية، مف خالؿ إحداث عدة تعقيدات لمطولياف لفترة الطفولة امةتتعدى التأثيرات الس 

 Till et)سنوات  5  4مف ، عدـ إتقاف الكتابة والتكمـ عند األطفاؿ كالضعؼ في الحركة المدى

al., 2001) . 
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II . اإلجزيــالن 
II .1 . تعريفــه  
وىو  diméthylbenzène مثيؿ بنزيف ويسمى كذلؾ ثنائي ( CAS N° :1330-20-7اإلجزيػػالف )      

، العطرية، يممؾ حمقة بنزينية واحدةلى عائمة الييدروكربونات عبارة عف مذيب عضوي ينتمي إ
غ/موؿ  106,17وكتمتو المولية  3C6H4(CH)2 : صيغتو الكيميائية (CH3)مثيؿ  يومجموعت

(Budavari et al ., 1996) ،  إف تموضع مجموعتنا المثيؿ داخؿ الحمقة البنزينية  يشكؿ ثالث
 ortho - xylène (o- xylène )، xylène  méta - (m- xylène) ،para-xylène    متماكبات لإلجزيالف :

(p- xylène)  كذلؾ  المتماكبات  ىذه   تسمى و  Diméthylbenzène  - 1,2 ، Diméthylbenzèn-1,3 

 Diméthylbenzène  - 1,4 22.شكؿ) التوالي عمى( (Hancock, 1982.) 

 % m-  xylène، 24  مف  %40 التجاري كخميط ليذه المتماكبات بنسب مختمفة   اإلجزيالف يتواجد 

o-xylène، 19 %    p- xylène    ًباإلضافت إن  éthylbenzène   17بُسبت% (Hancock , 1982 ; 

ATSDR , 2005) . 

و ، للموف وشفاؼ ذو رائحة حادة ومميزة، سائؿ عديـ اعف خميط ثابت في الشروط النظاميةوىو عبارة 
، لذا فيو ينتمي لعائمة المركبات العضوية المتطايرة والتطايرالقدرة عمى االشتعاؿ واالنفجار، التبخر 

(COV) ( 12.جدوؿ) (INERIS , 2005 ; ATSDR, 2007). 
 
II .0.  ه ـادر اإلجزيالن واستعماالتـمص 
 ، ففيجد كبيرة وبنسب جد متزايدة سنوياينتج اإلجزيالف بعد عممية تكرير البتروؿ بكميات         

بمغت كمياتو  1995، وفي سنة (OMS ,2003 (طف 3900أنتج عالميا بكميات قدرىا  1983 سنة
 :يمي كما، أما كميات المتماكبات فكانت مميوف طف 1,5اإلجمالية 

- m- xylène165000  ٍط 

 - o - xylène3098000 ٍط 

- p – xylène  11720000  ٍط( Vignes et al . , 1998)  
والسبب في ىذه الزيادات المعتبرة ىو اتساع مجاالت استعمالو حيث يدخؿ في تركيب العديد مف 

 ومف أمثمة ،الصناعية  األخرى المنتجات، ويستعمؿ كمذيب عضوي لمعديد مف الصناعية المنتجات
ذلؾ الصباغات والدىانات، الحبر، مواد الصقؿ والتشحيـ، المواد البالستيكية، مواد التجميؿ، مواد 

دراسة القطع النسيجية كعامؿ منظؼ لمعينات ي المخابر البيولوجية في تقنية ، كما يستخدـ فالتنظيؼ
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(INERIS  , 2006)ويستخدـ تالطائرات، اإلسمن ، كما يدخؿ في تركيب وقود السيارات ، وقود ،
لذي يعتبر كمادة أساسية في صناعة: البوليستر، األلياؼ، ا    Théréphtaliqueإلنتاج حمض 

   ( .Lewis , 1993) ،.....الفيتامينات
 

 

  
 

 (ATSDR ,2005) الكيميائي لإلجزيالف ومتماكبتوو التركيب البنية ( 13الشكل )
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II .2    الخصائص الفيزيوكيميائية 
 : يمثل الخصائص الفيزيوكيميائية لإلجزيالن ومتماكباته.(12جدول) 

 

(ATSDR, 1995 ; 
Budavari et al., 

1996) 

 اسـ المركب اإلجزيالن
p-xylène 

 
m-xylène 

 
o-xylène 

 
 ماكبات تاسماء الم

C6H4(CH3) 2 

 
 الصيغة الكيميائية

 غ/موؿ 106,16
 

 الكتمة المولية 

 الوصؼ العاـ سائؿ شفاؼ عديـ الموف
 

0,8611 
 

0,8642 
 

0,880 
 

 الكثافة
 في الماء 

Brice & 
Derwent., 1978 

 

185–198  
 

134–146  
 

178–213  
 الذوباف في الماء

 ممغ/ؿ     
 
 سا 2,4

 
 سا 1,5

 
 سا 2,6

مدة نصؼ الحياة 
 في الدـ

 االنفجاردرجة  و° 460 و°530 و530°
 

ATSDR, 1995 

 نقطة الغمياف و° 144.4 و°139.1 و138.4°
ppm1 =4,34 3يهػ/و 

 ppm 0,23=   3يهػ/و 1

 معامؿ التحويؿ
 

 

INRS,2009 
VLEP-8h   =270 3ممغ /ـ (50 ppm) 

VLEPT =540 3ممغ/ـ  (100 ppm  ) 
 

 القصوى القيـ
لتعرض الميني 

VLEP      
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II.4 .  مسار اإلجزيالن داخل العضوية عند اإلنسان والحيوان  
II .4. 1.   االمتصــاص 
ي ، الجياز اليضمياز التنفسي )الشـ أو االستنشاؽ(ينفذ اإلجزيالف إلى العضوية عبر الج          

 %90: عبر المسار اليضمي يميب إمتصاصو مف مسار آلخر كما، وتختمؼ نس)الجرع( وعبر الجمد
  % 2عبر الجمد فتقدر نسبتيا بػ  تونفاذي أما، عبر الجياز التنفسي % 65-60وبالمقابؿ  
(Ghantous & Danielsson, 1986)وذلؾ لسرعة ار التنفسي مف أكفأ ىذه المسارات، ويعتبر المس ،

تزداد نسبة امتصاصو عبر ىذا حيث ، لدـ بعد فترة قصيرة مف التعرض لواإلجزيالف في ا نفاذية
، ومف أجؿ معرفة نسػب (INRS , 2009) % 30بنسبة تصؿ إلى  سار بزيادة النشاط الفيزيائي الم

 40بتعريض أشخاص متطوعيف لتناوؿ  Ogata et al  )  ( 1979امتصػاص متماكبػات اإلجزيػالف قػاـ 
نسب االمتصاص باختالؼ المركب ممغ مف اإلجزيالف )مزيج متماكبات( / كمغ فوجدوا تفاوت في 

 .  m – xylèneيٍ  o – xylène     ،53% يٍ  %34يمي : كما
،  ممغ/ كمغ 0,27أما تجريبيا فإف تناوؿ الفئراف لإلجزيالف عبر الجياز اليضمي بكمية قدرىا      

 ،((Turkall et al ., 1992دقيقة 20تسبب في ظيور أعمى كمية أي ذروة االمتصاص في الدـ بعد 
، لوحظ أف غمر اليديف ص عبر الجياز التنفسي وعبر الجمدوفي دراسة مقارنة بيف معدؿ االمتصا

مف  100ppmمف مساحة الجمد يعادؿ استنشاؽ  ³ممغ / سـ 2دقيقة في اإلجزيالف بتركيز  15لمدة 
 . (Engstrom et al.,  1977)ىذا المركب لنفس المدة 

II .4.0.   التوزيـــع 
، يتثبت في الدـ ويتوزع إلى سائر أعضاء الجسـ وخاصة بعد عبور اإلجزيالف لمعضوية        

، (ATSDR , 2005)األنسجة الغنية بالدىوف وذلؾ المتالكو لخاصية القدرة عمى الذوباف في الدىوف 
 ,. Kumarathasan et al)، األنسجة الدىنية المخ، العضالت الكبد، الكمى مرتبطا بنسيجحيث لوحظ 

العديد مف باإلجزيالف المستنشؽ في الدـ  ارتباطلوحظ  Astrand et al ( (1978 وفي تجارب (1998
 .سجة الدىنية أىميا الكبد والكمىاألن

سـ و ، قاـ مجموعة مف العمماء بواجدهفي العضوية وتحديد أماكف ت ىذا المركبوبيدؼ تتبع مسار 
نخاع  في، ولقد أوضحت النتائج تمركز كبير لإلشعاع المركب وتقديمو لمفئراف عبر الشـإشعاعي ليذا 

 .(Bergman et al ., 1983)     الكبد والكمى ]ادة البيضاء لممخ، النخاع الشوكي، ، الم، الجمدالعظاـ
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، ولو القدرة عمى إختراؽ المشيمة والعبور إلى الجنيف في ثدي األـ ويفرز مع حميبيا واجدكما يت
(Ungvary et al ., 1980). 

II .4.2 . زمــالميتابولي 
مف اإلجزيالف الممتص يتعرض لأليض داخؿ الخاليا الكبدية حيث يتـ إضافة  % 90  

لمجموعة الميثيؿ وذلؾ عف طريؽ تفاعالت األكسدة ، والتي تتـ بفضؿ  (OH) مجموعة الييدروكسيؿ
ـ ، فيتشكؿ حمض بنزويؾ  cyp 2E1 السيتكرـو  الجميسيف ليتشكؿ حمض ، يترافؽ ىذا األخير مع أنزي
ويعد ىذا  ،( Sugihara & Ogata , 1978 ; Ogata et al., 1980, Elovaara,1982)ريؾ يميثيؿ الييب

ض اإلجزيالف ، وتمثؿ نسبتو ػة أليػمف مجمؿ النواتج الميتابوليزمي ٍّكما واألكبراألخير الناتج األساسي 
 ˓méthylbenzyliquesفيي عبارة عف منو المتبقية %10، أما مف اإلجزيالف الممتص 90%

otoluylglucuronides أحماض و xylènols  ) 14 .الشكؿ( (Norström et al., 1989) . 
 

 
 (Low et al .,1989) نساف و الحيوافميتابوليـز اإلجزيالف عند اإل  )14(الشكل 

 
II .4.4.  الطـــرح 
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مف اإلجزيالف الممتص عبر الجياز التنفسي ، والمتحوؿ إلى حمض  %90حوالي تسعوف بالمئة      
( ف  %50، أما ي الخاليا الكبدية يطرح مع البوؿمثيؿ الييبريؾ بعد عممية االستقالب )الميتابوليـز

وكمية تقؿ  .(Pellizzari et al ,1992)جزيالف غير متحوؿ مع ىواء الزفيرالمتبقية تطرح عمى شكؿ إ
 ,. xylénols (Sedivec et al عمى شكؿ  %02، غير متحولة مع البوؿتطرح بصورة  %0,005عف 

1976). 
 ، أما %10  ىي  mércapyurique شكؿ   عمى البوؿ    في  المطروح  جزيالف اإل نسبة     

 o – xylène  0,6فيي% ،m – xylène و p – xylène   1,3فيي% (Van Doorn et al . ,1980). 
 
II .5 . وان ـالتأثيرات السامة لإلجزيالن عمى اإلنسان والحي 
II .5 .1.   ادةــة الحيـالسمذات التأثيرات 

اإلنساف كانت في  إف أغمب الدراسات التي تعنى بتقدير مدى التأثير الحاد لإلجزيالف عمى 
توفي فقد ، عرض لتراكيز عالية قد يسبب الموت، حيث أف التمدى خطورتوأيف بينت ، الميداف الميني

، أي ما مف اإلجزيالف ppm 10.000شخص مف ثالث آخريف بعد تعرضيـ لشـ الطالء مكوف مف 
، عممية التعرض امتدت لساعات ى المستعممة في تركيب ىذا الطالءمف المذيبات األخر  %90يعادؿ 

ف تشريح جثة الرجؿ الميت أوضحت أف سبب الموت ىو االختناؽ بسبب تعطؿ وظائؼ الرئتي و
ف لـ يف المذي، أما الشخصخ بسبب نقص األكسجيف، نزيؼ في المونزيؼ حاد بيف األسناخ الرئوية

ة كاالرتباؾ ػة مؤقتػسموكي اضطرابات، ا أوضح زرقة في األطراؼ واألصابعيموتا فالفحص السريري ليم
 .(, .Morley et al 1970  )ر الجياز العصبي المركزيػدؿ عمى تأثػمما يرة ػوفقداف الذاك

 m – xylèneكما لوحظ صعوبة في التنفس آالـ في الحمؽ عند نساء ورجاؿ معرضوف لشـ     
دقيقة مف عممية االستنشاؽ  118إلى  60األعراض بعد  تشوىدولقد   ppm 50بتركيز 

(Ernstgard et al . , 2002) كما يحدث اإلجزيالف بتراكيز عالية اضطرابات ىضمية ومعوية ،
عدـ انتظاـ دقات القمب وارتفاع ضغط الدـ  ( Sandmeyer , 1981وحرقة في المعدة )، الغثياف يؤكالتق

ـ ونقص   Gamberale et al . ,1978 ; Hake et) األكسجيفبسبب ارتفاع تراكيز الكاتيكوؿ أميف في الد

al . , 1981  ;Seppalainen et al . ,1989)  
 .Carpenter et al) القدرة عمى التوازففقداف  ،كما لوحظ تسببو في الدوخة، الصداع، التعب

 .( Engstrom et al .,1977)إلتياب العينيف والجمد  (1975,
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ر الجياز اليضمي جرعات كبيرة عف طريؽ الجرع عببجزيالف إف تناوؿ الفئراف لإل         
 .( NTP,1986)الشمؿ النصفي  وعدـ القدرة عمى التوازف  ،سرعة التنفسيتسبب في تزايد 

نزيؼ  يتسبب في ىذا المركبمف  ppm 1470لػ  الفئراف تناوؿ تجارب أخرى لوحظ أفوفي 
مالحظة  عند األرانب المعاممة بيذا المركب عف طريؽ الشـ مع عراضاألنفس  ت، كما سجمألنؼل

 . (INRS ,2009)، انسالخ الجمد وجفافو إلتياب العينيف والقرنية

II .5. 0.  ة المزمنةيالسم ذات التأثيرات 
إف أغمب الدراسات التي تيتـ بمعرفة مدى التأثير الساـ لإلجزيالف عمى المدى الطويؿ عند 

كانت في الميداف الميني والتي تستخدـ إلى جانب ىذا المركب مركبات ومذيبات كيميائية ،اإلنساف 
 .(ATSDR ,2005)أخرى  قد ال تقؿ خطورة عنو 

مف خالؿ تسببو في آالـ حادة لمرأس  ،ولقد ثبت تأثير اإلجزيالف عمى الجياز العصبي المركزي       
مصحوبة بدوار ودوخة لعماؿ في مصانع البالستيؾ والمطاط والطباعة التي تستخدـ اإلجزيالف كمذيب 

، كما يؤثر عمى الخاليا العصبية  ppm  (Uchida et al. , 1993) 14لصناعة منتجاتيا بتركيز 
 ,. Maraly et al)حمؿ األشياء  تحمؿ الضغط و  والعضمية محدثا إجيادا عضميا، وعدـ القدرة عمى

 10انخفاض السيالة العصبية لعماؿ معرضوف لإلجزيالف مدة  ،تشنجات عضمية إضافة إلى (1970
 (.Jovanovic et al ., 2004)سنة  30إلى 

نزيؼ  والذاكرة،في فقداف الوعي  وومف مظاىر تأثيره عمى الجياز العصبي عند اإلنساف تسبب       
، ضمور االكتئاب، (Arthur & Curnock, 1982 ; Goldie ,1996)نوبات الصرع  الدماغ،في 

 (Triebig et al . ,1992 a;Triebig et al ., 1992 b) تسنوا 10تقؿ عف الدماغ عند رساميف لمدة ال 

قد يتسبب   (o- xylène و    m- xylène ، p- xylène  ) أما تجريبيا فإف استنشاؽ متماكبات اإلجزيالف
ة، تأثير عمى ، تغيرات سموكيمجرذاف ، الفئراف، القطط والكالب، في تشنجات عضمية، صعوبة التنفسل

 ، إنخفاض في عدد النواقؿ العصبية كاألستيؿ كوليف في الدماغ ومنطقة تحت حاسة البصر والسمع
 (الذاكرة  و  النـو الحركة،  ومراقبة  تنظيـ    وظيفة  عمى  أثر   مما )   العصبي   ريالسر 

(Furnas& Hine,1958;  Savolainen et al.,1978; Andersson et al.,1981; Pryor et al.,1987 ) 

  

، ppm 800مخاليا العصبية لممخ بتركيز لعمى الخصائص البيوكيميائية   p-xylèneيؤثر  كما   
   & Padilla) محدثا بذلؾ انخفاضا في عدد النواقؿ العصبية عمى مستوى محاور الخاليا العصبية
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Lyerly,1989) ضافة إلى قدرتو )اإلجزيالف( عمى تغيير زيادة مستوى الدوباميف و / أو النور إ
 ppm 2000فئراف معرضة لشـ اإلجزيالف بتركيز قة تحت السرير العصبي لاليف في منطينأدر 

(Andersson et al . ,1981a). 
، حيث أبمغ عامؿ مف األمراض المزمنة دبعدي التنفسيالجياز صابة في إ ىذا المركبيتسبب         

في شركة الكيمياويات عف تعرضو آلالـ في الحمؽ، ضيؽ في التنفس بسبب استعمالو المستمر 
، ولمتماكبات اعرضو تولوحظت نفس األعراض لدى عماؿ  (Narvaez & Song, 2003)لإلجزيالف 

 .(Hipolito, 1980 ; Roberts et al . ,1988)وظائؼ الرئة  في  إضافة إلى إلتياب الرئتيف وعجز
ومف أجؿ محاولة معرفة ميكانيـز تأثير اإلجزيالف عمى وظائؼ الرئتيف، قاـ العديد مف الباحثيف        

 ppm ،m- xylène )75 2000بتركيز  اإلجزيالف إلجراء تجارب عمى الحيوانات فاستنتجوا أف
2000ppm (،  p- xylène  )2000 ppm )،  o- xylène   (1000- 3400 ppm كؿ ىذه الشروط )

 (Patel et al . ,1978;  Day et al . , 1992)نشاط السيتكرـو الرئوي  تخفيضالتجريبية تتسبب في 
مما ،  اط الميكروزومي لمخاليا الرئويػةعمى تخفيض النش Méthylbenzène  ويتػـػ ذلؾ بسبػب قدرة 

 Smith et al)تسببو انخفاض مستوى األنزيمات ، ممػا يسرع عممية تخريب الخاليا الرئوية  يؤدي إلى

.,1982). 

 الكيربائي نشاطالو تواتر الفي تغيير  و، تسببياز الدوريالمزمف عمى الج هومف أعراض تأثير       
   électrocardiogrammeمتخطيط الكيربائي لمقمب لير مف خالؿ إجراء عماؿ ظوالذي ، لمقمب

(Hipolito ,1980 (، لقد أوضح  وMorvai et al  (1978 ) القدرة عمى تغيير البنية  ليذا المركبأف
    Xu et al، كما بيف أسابيع 04لمدة  ppm 230النسيجية لمقمب واألوعية الدموية لفئراف معاممة 

بيف  ، ومف ناحية أخرى أف اإلجزيالف يتسبب في العديد مف أنواع أمراض القمب والشراييف (2112)
Hipolito  (1192) البيضاء لنساء عامالت في مصانع الدموية عدد الخاليا  تخفيضيتسبب في  وأن
الؿ ػمف خ Korsak et al  (1994)كمذيب عضوي في صناعة منتجاتيا ، ولقد أثبت يو تعتمد عم

ج المؤشرات الدموية بيف ػؿ نتائػتحمي، أف يـو ppm  /80 100تجارب عمى الفئراف عوممت بػ 
بالمقابؿ انخفض عدد الكريات الدموية  % 35إنخفاض في نسبة الخاليا الدموية البيضاء بنسبة 

 .% 18,5الحمراء بنسبة 
بنيتيا  تمؼوظائؼ الكبد وبنيتيا، حيث ي التأثير عمى كما تتعدى التأثيرات السامة لإلجزيالف إلى     

 ,. Morley et al) الذيف يتعرضوف لو في مصؿ العماؿ  ياأنزيماتمستويات مف ، ويزيد النسيجية
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تؤثر عمى  أف متماكبات اإلجزيالفاستنتجوا Ungvary et al (1980  ) وفي دراسة تجريبية لػ  (1970
 عند الفئراف . 450Pوتزيد مف نشاط السيتكرـو  ؛أنزيمات الكبد كمية  مستوى
، فمقد أشارت العديد مف الدراسات إلى إمكانية أثير ىذا المركب عمى وظائؼ الكمىوبالنظر لت     

، زيادة في الكموي ومف مظاىر ىذه التأثيرات إحداثو لعدة تغيرات سمبية مف شأنيا التسبب في الفشؿ
 ; Askergren ,1981)دـ الحمراء والبيضاء في البوؿكمية بروتيف األلبوميف وكريات ال

Askergren,1982)  مع ارتفاع مستوى غموكورونيداز في البوؿ(Franchini et al . , 1983). 
 
II .5. 2 . ة  ــراض السرطانيــاألم 

رطانية مف طرؼ اإلتحاد كمركب ساـ يتسبب في إحداث أمراض سلـ يتـ تصنيؼ اإلجزيالف        
لوحظ مرض سرطاف  ، حيثىناؾ تجارب وأبحاث أثبتت عكس ذلؾلكف  (,1119JOCE)  األوروبي

، لدى عماؿ مصانع البالستيؾ بعد عدة سنوات مف تعرضيـ لعدة مذيبات عضوية ومف العقد الممفاوية
، Miligi et al (2006 (وقد توافقت ىذه المالحظات مع نتائج  (Arp et al .,1983) بينيا اإلجزيالف 

، كما بيف واض مسرطنة لعماؿ معرضوف لفي أمر ىذا المذيب العضوي بتقييـ مدى تسبب  واث قامحي
Gerin et al  (1998 )  تتسبب في سرطاف المستقيـ .  والتراكيز العالية منأف 

يتسبب في أوراـ خبيثة لخصي ذكور الفئراف كذلؾ ولقد بينت الدراسات التجريبية أف اإلجزيالف 
/ 1000المعرضة الستنشاؽ  ، وسرطاف الثدي أسابيع 04دقيقة/ األسبوع / لمدة  30-5ممغ/كمغ /يـو

ناث جرذاف ، سرطاف الدـ لذكور ممغ/كمغ/اليـو وسرطاف الدماغ، أوراـ لمفاوية 500لفئراف معرضة لػ  وا 
 ( .Moltomi et al . , 1997)أسبوع  104ة ممغ/كمغ/اليـو لمد 800إلى  500معرضة لػ 

 
II .5. 4. ة  يالوراثــ المادةر السام عمى ــالتأثي 

ار جميع متماكبات اإلجزيالف مف طرؼ االتحاد األوروبي مف أجؿ معرفة مدى بلقد تـ اخت         
، ولقد أثبتت كؿ والمورثات عند اإلنساف والحيواف تسببو في إحداث تأثيرات سامة عمى الجينات

لذلؾ صنؼ ضمف المركبات التي ال تحدث تغيرات في  االختباراتالتجارب واإلحصائيات سمبية 
 . ( JOCE 1998)العوامؿ الوراثية عند اإلنساف والحيواف 
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حمة التمييدية لمخاليا ألي تغيرات أو تبادالت صبغية في المر  وفعند اإلنساف أثبت عدـ إحداث        
رذاف ونفس النتائج عند معاممة ج  ( Richer et al ., 1993)، مع عدـ حدوث الطفرات الوراثية الممفاوية

ير في الكروموزومات أو طفرات وراثية ألغمب غي، حيث لـ يالحظ أي تممغ/كمغ مف اإلجزيالف100بػ 
 . (ATSDR ,2007)األنسجة 
 S. Typhimurium  ((Bosال تحدث أي طفرات وراثية عند السالمونيال   متماكبات اإلجزيالف  كؿ      

et al .,1981 ;Florin et al ., 1985 ; Shimizu et al., 1985)   لكنو )اإلجزيالف( يتسبب في إحداث
 . E – coli  (Shimizu et al., 1985 ; DeMarini et al. ,1991)طفرات وراثية عند 

 

II .5. 5. التأثير عمى وظيفة التكاثر والتطور الجنيني 
II .5. 5.1. رـة التكاثـر عمى وظيفــالتأثي  

 الجنيني   التطور و  التكاثر وظيفة  عمى يؤثر ساـ   كمركب  اإلجزيالف  تصنيؼ  يتـ  لـ  
 (JOCE ,2004). 

وأغمب ، األنثى الذكر أوال توجد معمومات كافية حوؿ دراسة مدى تأثير اإلجزيالف عمى الخصوبة عند 
عمى وظيفة التكاثر عند اإلنساف والحيواف  هالمعمومات المتوفرة غير كافية لمحكـ بصحة أو عدـ تأثير 

(INRS , 2010). 

II .5. 5.1.1. الجهاز التناسمي األنثوي  
إف النساء العامالت والمعرضات لمزيج مف المذيبات العضوية وبما فييا اإلجزيالف بتركيز 

100 ppm   الضطرابات في الدورة الشيرية مصحوبة بتغيرات ىرمونية  فيتعرض(Barlow & 

Sullivan,1982 ; IARC,1989)  في حيف أفSallmen  et al  2008) )  أثبت عدـ وجود تغير معنوي
معرضات عامالت  . وىناؾ تقارير أخرى تفيد أفخصوبة عامالت معرضات ليذا المركبفي 

 ، خاصة أثناء تشكيؿ الجسـالضطرابات ىرمونية ف، يتعرضالعضوية الييدروكربونية العطرية لممذيبات
، ولقد أثبت أف نسبة مساىمة اإلجزيالف في ىذه االضطرابات ىي األصفر ، وما قبؿ مرحمة التبويض

50% (Reutman et al .,2002) . 
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II .5. 5.1.0.  ريــاز التناسمي الذكــالجه  
لـ يثبت تأثير اإلجزيالف عمى وظيفة التكاثر عند الذكور ولـ يالحظ تأثيره عمى البنية          

 , .Nylen et al. ,1989 ; Korsak et al) النسيجية لمخصي، لكف قد يؤثر عمى القدرة اإلخصابية

قدرة عمى تخفيض عدد الحيوانات المنوية و  وأف للكف ىناؾ أعماؿ تنفي ىذه النتائج وتؤكد  (1994
، اتػدرة عمى تخصيب البويضػما ينقص الق، مأنزيـ األكروزيف مع تخفيض في نشاطالنشاط الحركي 

 . (Xiao et al., 2001 ; Niaz et al ., 2015)الفركتوز  في تركيز  ارتفاعمع مالحظة 

 

II .5. 5.0. يــور الجنينــالتط  
مرات في األسبوع يتعرضف إلجياض،  03الحوامؿ والمعرضات لإلجزيالف لمدة ف العامالت إ      

 . (Taskinen et al. ,1994)، فمـ يالحظ أي تشوه ألجنتيف أما النسوة الالتي أكممف حمميف

إلى  جرعات تصؿ ب، عوممت ىذه األخيرة ند الفئرافعمى التطور الجنيني ع همعرفة مدى تأثير  مف اجؿ
ـ الخامس عشركمغ   ممغ/ 2060 ـ الخامس إلى اليو فموحظ  انخفاض وزف األـ ،  مف الحمؿ  في اليو
، وعند معاممة الفئراف (Marks et al .,1982) )تشوه الحنؾ )الشفة األرنبية(( ةاألجن تشوه معوالجنيف 

، لـ يالحظ ف مف الحمؿ إلى اليـو الثاني عشرممغ/كمغ / اليـو مف اليـو الثام 2000لجرعات تقدر بػ 
 .(Seidenberg et al . , 1986)  %0لألـ أو لمجنيف ، وكانت نسبة التشوىات  سواءأي تغيير 

، يؤدي إلى نقص وزف ppm 350  إحدى التجارب أف اإلجزيالف بتركيز في حيف أوضحت        
، وذلؾ ينت إمكانية تسببو في موت األجنة، وتجارب أخرى بالعظمي، تشوىات في الييكؿ األجنة
 ، كما يؤثر عمى األطفاؿ وسموكيـ أثناء مرحمة الطفولة بسبب تأثيره عمى لمشيمة األـ اختراقوبسبب 

                   .                                                                                                      (ATSDR ,2007 )جيازىـ العصبي أثناء مراحؿ التطور الجنيني
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 زء العمميـــالج ثانيا:
I.المواد المستعممة 
I.1 .المادة البيولوجية 

حيث تـ إحضار ، cuniculus Oryctolagus  أعتمد في ىذه الدراسة عمى ذكور أرانب مف نوع 
، ومتوسط أوزانيا أشير 07و  06راوح أعمارىا مابيف في شير أفريل ،تت أرنبا مف مدينة عنابة 70
، بمعيد البيولوجياوضعت الحيوانات في المركز الخاص بتربية الحيوانات  .(غ±113,15 1982,54)

 تيوئة رطوبة، في ظروؼ طبيعية مف حرارة، 3سـ (50×60×53داخل أقفاص معدنية ذات أبعاد )
ضاءةو   .ا 

إضافة إلى  بودرة الحميب  ،رالشعي الذرة، قمح،مف:أعتمد في غذاء الحيوانات عمى خميط متكوف 
  .وزودت الحيوانات بالماء بصفة يومية ومنتظمة النباتات الخضراء، الجزر،

 .التجريبية الظروؼيـو لمتأقمـ مع  15تركت الحيوانات مدة
I.2 .المعاممة 
عطري، يحتوي عمى حمقة بنزينية و مجموعة مثيل مذيب عضوي ىيدروكربوني  الطوليان: 

 .(ATSDR  2000,)غ/موؿ 92,14وكتمو المولية  C7 H8 واحدة،صيغتو الكيميائية
 ، صيغتو الكيميائيةبنزينية و مجموعتيف مثيل يحتوي عمى حمقة ىيدروكربوف عطري،اإلجزيالن: 

C8H10  متما كباتكمزيج لثالث ، يتواجد عادة غ/موؿ 106,16وكتمتو المولية méta-   xylène 

ortho-xylène، para xylène’ مختلفة بنسبm-xylène=60%   ،ortho-xylène=%25-10 ،para-

xylène=%25-10   (,2005  ATSDR). 

I.3. طريقة المعاممة 
 أرنبا وتمت المعاممة بطريقتيف مختمفتيف 35( إلى مجموعتيف كل مجموعة تظـ n=70(قسمت األرانب 

 : كمايمي
I.3.1.)المعاممة عن طريق الجرع)عبر الجهاز الهضمي 

 أرنبا إلى مجموعات كمايمي: 35تـ تقسيـ 
  )T،Cأرانب غير معاممة أعتبرت كشاىد) 05: تظـ المجموعة األولى
 أرنب قسمت إلى ثالث أفواج كمايمي  15: تظـ المجموعة الثانية

 ppm. 50بتركيز أرانب عوممت بالطولياف  05:يظـ )D1(الفوج
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 ppm. . 100أرانب عوممت بالطولياف بتركيز 05(:يظـ D2(الفوج
  ppm.150أرانب عوممت بالطولياف بتركيز 05يظـ ):D3الفوج)

 أرنبا قسمت إلى ثالث أفواج كمايمي 15تظـ :  المجموعة الثالثة
 ppm. 50أرانب عوممت باإلجزيالف بتركيز 05:يظـ )L1(الفوج
 ppm. 100أرانب عوممت باإلجزيالف بتركيز 05:يظـ )L2(الفوج
 ppm. 150أرانب عوممت باإلجزيالف بتركيز 05:يظـ )L3(الفوج

أياـ  06ممل مف المذيب العضوي/ 1تمت المعاممة عف طريق الجرع بصفة منتظمة ودورية بمعدؿ 
 .(05.) الشكل غداء،وذلؾ قبل وجبة المتتالية  أسابيع 04لمدة  

I.3.2.طريق الشم)عبر الجهاز التنفسي(لمعاممة عن ا 
 ( 05) الشكل .أرنبا إلى مجموعات كمايمي 35تـ تقسيـ 

 ) ′C′،T(أرانب غير معاممة أعتبرت كشاىد  05: تظـ المجموعة األولى
 ثالث أفواج أرانب قسمت إؿ 15:تظـ المجموعة الثانية

  مف الطولياف 50ppmبػ  أرانب عوممت 05:يظـ )D′1(الفوج 
 مف الطولياف 100ppmأرانب عوممت بػ  05:يظـ )D′2(الفوج 
 مف الطولياف  ppm 150عوممت بػ أرانب 05:يظـ  )D'3( الفوج

 أفواج ثالث أرانب قسمت بدورىا إلى  15: تظـ المجموعة الثالثة
 مف اإلجزيالف ppm  50أرانب عوممت بػ  05:يظـ )L′1(الفوج 
 مف اإلجزيالف  100ppmأرانب عوممت بػ  05:يظـ )L′2(الفوج 

  اإلجزيالف مف 150ppmأرانب عوممت بػ  05:يظـ  )L′3(الفوج  
، وعرضت إلى شـ المذيباف العضوياف 3دسـ 23333 حجمياوضعت األرانب في غرؼ بالستيكية 

// ساعتيف ممل مف المذيب العضوي / 0 2بمعدؿ    .أسابيع 04أياـ في األسبوع لمدة  06اليـو
 تضعر  و، مف الداخل الغرؼ البالستيكية سطح الكيميائية في قطف وعمق فوؽ تـ وضع المركبات 

الفوج الشاىد فمقد وضع بدوره في نفس الضروؼ  أما، تيفمتتالي ساعتيف لفترة المعاممة األرانب 
 .دوف وضع أي مركب كيميائيالتجريبية )الغرؼ البالستيكية( 

 ػ قبل وجبة الغذاء تمت المعاممة
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 يالمخطط التجريب (05الشكل )
 
 

 الدراسة النسيجية

 الكبد ، الخصي •

 المؤشرات الدموية 

الكريات الدموية •
الحمراء، الكريات 
الدموية البيضاء، 
الخاليا الممفاوية 

،الخاليا وحيدة النواة 
،الخاليا المحببة ،كمية 

، نسبة الييموغموبيف
وعدد  الييماتوكريت

 الصفائح الدموية

 البيوكيميائية  المؤشارات

غموكوز •
،كولستروؿ،ثالثي 

، الغميسيريدات
البروتينات الكمية ، 

،  اليوريااأللبوميف ، 
   الغموتاتيوف ،  الكرياتينيف

 مؤشرات التكاثر

بعض الخصائص •
البيولوجية لمحيوانات 
المنوية ، ىرموف 
 التستوستيروف 
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I.4.الحصول عمى العينات 
I.4.1. عمى الدمالحصول 

تـ الحصوؿ عمى الدـ مباشرة بعد عممية الذبح، حيث قسمت الكمية المتحصل عمييا إلى   
 المحتوى كمايمي: أنابيب إختبار مختمفة

األخر والبعض  ،أجل دراسة المؤشرات الدمويةأستعمل بعضيا مف  :EDTAأنابيب تحتوي عمى  -
وضعت البالزما  ،دقيقة 15الدقيقة لمدة دورة / 3000وضع في جياز الطرد المركزي بسرعة 

في دراسة المؤشرات وذلؾ إلستعماليا  ،ـ(°20 -ة تحت درجة حرارة قدرىا )المتحصل عمييا في الثالج
 .البيوكيميائية

تركيز ىرموف لتقدير  ،مف أجل التحصل عمى مصل الدـاستعممت  : (sec)أنابيب جافة -
  .التستوستيروف في الدـ

I.4.2.الحصول عمى األعضاء 
ثـ  الكمى و  البربخ ،الكبد، ،الخصيتيف واستأصمنانب ابعد الذبح قمنا بفتح الجية البطنية لألر   

بجزء مف الكبد و الخصيتيف  احتفعوزف كل عضو عمى حدى بميزاف حساس و دقيق و  تـ تقدير
، مف أجل تقدير تركيز الغموتاتيوف  ـ(°23-بورؽ األلومينيوـ ووضعت ىذه األجزاء في الثالجة )

مف أجل إجراء  الكحولي (Bouin)في محموؿ بواف تمف الكبد، الخصية اليمنى وضع ى خر أ ءاجز أو 
 ػة الدراسة النسيجي

I.4.3. الحصول عمى السائل المنوي 
فيخرج سائل أبيض حميبي و ىو السائل  ،ة رأس البربخشقا عمى مستوى منطق يتـ إحداث  

مكل مف  49وتوضع في مكل  01المنوي البربخي، تؤخذ قطرة مف السائل المنوي البربخي قدرىا 
، مف أجل القياـ بدراسة بعض المؤشرات البيولوجية لمحيوانات =%)Nacl  )0,0السائل الفيسيولوجي 

 .نسبة حيوية الحيوانات المنوية السرعة، نسبة الحركة،المنوية: تركيز، 
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II  المؤشرات المدروسة 
II.1. مؤشرات التكاثر 

II.1.1.الدراسة البيولوجية لمحيوانات المنوية 
 OMS (1993)تـ دراسة المؤشرات البيولوجية لمحيوانات المنوية حسب 

II.1.1.1. تقدير تركيز الحيوانات المنوية 
  الحيوانات يستعمل المحموؿ األتيلتثبيط حركة 

ممل مف المحموؿ  20 يأخذ ،ممل مف الماء المقطر 250ديوـ في غ مف بكربونات الص50يذوب 
 .%30ممل مف الفرموؿ بتركيز  20المتحصل عميو ويضاؼ لو 

 مكل مف السائل المنوي البربخي 031مكل مف المزيج المتحصل عميو، ويضاؼ لو  49يؤخذ 
 .وتغطى بساترة Mallassez  خميةتوضع قطرة مف السائل المنوي في 

 400×مربعات كبيرة( بتكبير  05مجاالت ) 05يحسب عدد الحيوانات المنوية في  -
 يوانات المنوية حسب العالقة التالية:تركيز الحيقدر 

C ممل( / ⁶10×)حـ = )D× V  ×n/(N 
Cتركيز الحيوانات المنوية : 
 منوية: حيوانات حم
D= 50:معامل التخفيف  
Vحجـ خمية: Mallassez 
n مربعات كبيرة مف خمية  05:عدد الحيوانات المنوية المحسوبة فيMallassez 
N= مربع 100 :عدد المربعات الصغيرة 
II.1.1.2 .  مكم/ثا(تقدير نسبة حركة الحيوانات المنوية( 

 و تغطى بساترة  ،Nageotteتوضع قطرة مف السائل المنوي في شريحة 
 بالمجير الضوئي 400×ثـ  100×تتـ المالحظة تحت تكبير 

 ـكم 035مسافة بيف كل خطيف متوازيف بيا خطوط أفقية متوازية تصل ال Nageotteشريحة 
باستعماؿ عداد  ، وذلؾمتتالييف متوازييفقطع حيواف منوي لخطيف زمف مبدأ ىذه العممية ىو تقدير 

 )مكم/ثا(سر= س/ ز تحسب السرعة حسب العالقة: ثـ، chronomèter زمني
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 سر :السرعة)مكـ/ثا(
 بيف خطيف متوازييف متتالييف )مكـ(س:المسافة 
 ز:الزمف )ثا(

 حيوانات منوية عمى األقل ثـ يقدر متوسط السرعة 10يتـ حساب زمف اإلنتقاؿ لػ
 

II.1.1.3 .  نسبة حيوية الحيوانات المنويةتقدير 
 الممون الحيوي -أ

مبدأ ىذه التجربة ىو أف الخاليا ال تسمح بمرور الممونات الحيوية عمى عكس الخاليا الميتة التي تممؾ 
 .بمرور ىذه الممونات يسمح بالزميغشاء 

 %1بتركيز  Eosine : اإليوزيف الممون المستعمل
بعد  ،اإليوزيففي شريحة عادية ويضاؼ ليا قطرة مف : توضع قطرة مف السائل المنوي طريقة الكشف

 مزج العينة تمسح عمى كامل مساحة الشريحة ،وتترؾ حتى تجف ثـ توضع فوقيا ساترة
 .وتحسب نسبة الحيوانات المنوية الحية إلى الميتة 400×ثـ  100×تتـ المالحظة بتكبير 

 TEST- HOS (Test hypo- osmotique)إختبار الضغط األسموزي المنخفض-ب
المنوية لمضغط  دراسة مدى مقاومة الغشاء البالزمي لمحيوانات يعتمد ىذا االختبار عمى  

ىذا الوسط يحدث تغيرات مرفولوجية عمى مستوى سوط الحيوانات المنوية  ،األسموزي المنخفض
 ( 06. الشكل)

 المحمول المستعمل
كتوز في غ مف الفر  13351و  (Na3 C6H5O7, 2H2O)الصوديوـ  ستراتغ مف  03735تذوب   
 ـ(°20 -ويجمد المحموؿ في الثالجة) الماء المقطر، ممل مف100

 .بعد إزالة التجميد نرج المحموؿ جيدا قبل إستعمالو
 طريقة العمل

دقائق في الحاضنة تحت درجة  05ويترؾ لمدة  Eppenderf ممل مف المحموؿ في أنبوب 1يوضع 
 .ـ°37حرارة 
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ثـ يترؾ المزيج في الحاضنة تحت  ،يرج و يخمط جيدا ،ممل مف السائل المنوي  031ممحموؿ يضاؼ ل
 .دقيقة  30ـ ولمدة °37درجة حرارة 

 .بالمجير الضوئي 400×ثـ  100×المالحظة بتكبير 
السوط )حـ حية( و الحيوانات عمى مستوى  تغيرات شكمية الحيوانات المنوية التي أبدت  حساب نسبة

   .(OMS, 1993 ; Jeyendran et al., 1984) (المنوية العادية )الميتة
 التغيرات المالحظة

Nعدـ تواجد أي تغير شكمي: 
Aتغير طفيف عمى مستوى السوط: 
Bتغير معتبر عمى مستوى السوط: 
Cتغير كبير عمى مستوى السوط: 

 
 

 

 رسم تخطيطي يوضح التغيرات الشكمية لمحيوانات المنوية تحت ضغط أسموزي منخفض )06(شكل

(1993 OMS,) (N(،عدـ تواجد أي تغير شكمي)A(،تغير طفيف عمى مستوى السوط )B تغير معتبر عمى مستوى )
 ( تغير كبير عمى مستوى السوط.Cالسوط،)
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II.1.2.  تقدير تركيز هرمون التستوستيرون في مصل الدم 
 المبدأ

-TESتمت معايرة تركيز ىرموف التستوستيروف بواسطة تقنية خاصة باستعماؿ جياز  

VIDAS ،التقدير الكمي ليرموف التستوستيروف في المصل بتطبيق طريقة والذي يسمح بELISA، 
حيث تمت المعايرة باالعتماد عمى المزاوجة بيف الطريق األنزيمية المناعية مدعمة في النياية بتقدير 

جسـ مضاد( والذي يتناسب و تركيز ىرموف  - كمية اإلشعاع الضوئي لممعقدات ) مولد الضد
 ) .Litwak ,1992)التستوستيروف 

 المواد المستعممة

 
 المركبات

 
 الرمز

 
 الكمية

 صفيحة
 شرائط لمفصل قابمة لمكسر

 ) anti-testostéroneلفئراف )ا ليرموف التستوستيروف لمصل مولدات الضد

 

MTP 

 
1×12×8 

 
 

جاىزة لإلستعماؿ يحتوي عمى ىرموف التستوستيروف مرافق مع  أنزيمات مرافقة
HRPمثبتات ، 

ENZCONJ 

 
 

ممل 25×1  
 

 A-Gالمعاير 
 نانو غ /ممل 16؛ 630؛230؛ 130؛ 035؛0302؛ 0

 ،مثبتات اإلنساف، مصل مل يحتوي عمى ىرموف التستوستيروف جاىز لمع
CAL A - G 

 
ممل 1×7×1  

 
 

 2+1الشاىد 
 ،مثبتات اإلنسافجاىز لمعمل يحتوي عمى ىرموف التستوستيروف ، مصل 

CONTROL 

1 + 2 

ممل 1×2  
 
 

 TMB أساسيمحموؿ 
 TMB SUBS ت، مثبتاTMB،   Tamponجاىز لالستعماؿ يحتوي عمى 

 
ممل 12×1  

 
 TMBمحموؿ موقف لعمل 

 .M H2SO4 1 مجيز لالستعماؿ:
TMB STOP 

 
ممل 12×1  

 محموؿ لمغسل
 (10×مركز) 

WASHBUF 
CONC 

 
ممل 100×1  

×FOIL 2 ورقة الصقة  
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 مبدأ العمل
 ، العينات في الغرؼ المخصصة في الصفيحة.مف العياري، الشاىدمكل  25وضع  -1
 مكل مف األنزيمات المرافقة في كل الغرؼ 200وضع  -2
 ثواني. 10، ثـ تخمط جيدا لمدة تغطى الصفيحة بواسطة ورؽ الصق -3
 .ـ(°25-18دقيقة، في درجة حرارة ) 60لعينات في الحاضنة لمدة حضف ا -4
ممل مف  300بػ× 3، غسل الصفيحة لمستعمل في الحضف، نزع محموؿ اتزاؿ الورقة الالصقة -5

 ماصة.ثـ يتـ تقطير الصفيحة بقمبيا فوؽ أوراؽ  محموؿ الغسل المخفف،
 في كل غرفة. TMBمكل مف محموؿ  100وضع   -6
 ـ(.°25-18توضع الصفيحة في الحاضنة تحت درجة حرارة )  -7
 ،، في كل غرفةTMBمكل مف محموؿ مثبط  10عف طريق وضع  TMBنقوـ بتوقيف التفاعل  -8

. فيتغير لوف مف الموف األزرؽ إلى فترة وجيزة عف طريق ىز بمطف لوحةيتـ خمط محتويات ل
 األصفر.

 450تتـ القراءة في طوؿ موجة  TMBدقائق مف وضع محموؿ موقف لعمل  10بعد مرور   -9
 نانومتر(. 650-600نانومتر ) 

 قراءة النتائج 
لوف مف الموف األزرؽ  ، يتغيرعف طريق ىز بمطف لوحة )الصفيحة( يتـ خمط المحتويات فترة وجيزة

 .إلى األصفر
 . يمكف قراءتيا مف المنحنى القياسي، تركيز العينات ) DO(يتـ رسـ الكثافة الضوئية  

 نتائج العينات  يتـ ضروبيا في عامل التخفيف، كمايمي:
 موؿ / ؿ = نانو 3347×التستوستروف )نانو غ/ موؿ(                 

II.2 .دراسة المؤشرات الدموية 
وىو جياز يقـو  ،ERMA INC  يدعى إسـ الجياز اآلليبجياز العد  باالستعانةتمت الدراسة  

تـ ولقد  مؤشرا خاصا بمكونات الدـ ، 18بحساب الترديدات الكيربائية لمخاليا ،وىو قادر عمى إعطاء 
 ،مفاويةمكمؤشرات ليذه الدراسة ) الكريات الدموية الحمراء، الكريات الدموية البيضاء، الخاليا ال رياختا

 عدد الصفائح الدموية( و  بيف، نسبة الييماتوكريتكمية الييموغمو  ،ببةالخاليا المح ،الخاليا وحيدة النواة
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 وصف الجهاز
  طويمة متصمة بعمب لمجياز في غرفة صغيرة معمقة تصدر منيا أنابيب  الوظيفيةتتمثل الوحدة

 .بالستيكية ممموءة بالمحاليل الكاشفة والمنظفة
 كمية مف الدـ تقدر بحوالي  يحتوي عمى أنبوب معدني صغير قطره ضيق، يعمل عمى أخذ

 .مكل10
 يتصل الجياز بشاشة صغيرة تظير النتائج. 
 الجياز مزود بالة طابعة. 

 المبدأ
حيث يتـ أخذ الدـ مباشرة مف  ،و اإللكتروني لمخاليا اآلليالعد مبدأ عمل ىذا الجياز ىو  

 ،اسطة محموؿ مجففتنقل عينة الدـ وتجفف بو  ،المانعة لمتجمط EDTAاألنابيب الحاوية عمى مادة 
مكـ بالنسبة لمرور الخاليا البيضاء و  80مكل مف ىذا المحموؿ تنقل عبر فتحة قطرىا 10حيث 

وبعد مرور تيار كيربائي عمى الجيتيف المحيطتيف  ،مكـ بالنسبة لكريات الدـ الحمراء 60أخرى قطرىا 
لخمية فيسجل فعند مرور إحدى الخاليا الدموية ترتفع مقاومة الفتحة و ذلؾ تناسبا مع حجـ ا بالفتحة

 .داخل الجياز ترديدات كيربائية
 طريقة العمل

 عف طريق الضغط عمى جياز التشغيل تشغيل الجياز. 
  إدخاؿ المحاليل الكاشفة ليبدأ العد بواسطتيا مع وضع أنبوب العينة في تماس مع األنبوب الصغير

 .ألخذ كمية الدـ لداخل الجياز
  اآلليبدأ عممية العد. 
  الشاشةظيور النتائج عمى. 
  طبع النتائج. 

 
II.3. لمدم دراسة المؤشرات البيوكيميائية 
II.3.1 . تقدير تركيز الغموكوز في البالزما 
  ,Trinder, 1969 ; Kaplan) تـ تقدير تركيز الغموكوز في بالزما الدـ بواسطة الطريقة األنزيمية المونية 

1984a)  
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 المبدأ
و  gluconique   ليعطي glucose oxydase (GOD) تتـ أكسدة الغموكوز بواسطة أنزيـ  

peroxyde d’hydrogène (H2O2)  

   aminophénazone-4 دبوجوperoxydase )  (POD  يتفاعل مع أنزيـ H2O2 لناتجا
 (Espagne )كمية ىذا المركب تتناسب و كمية الغموكوز، ذو لوف وردي  quinoneimineينتج مركب 

Kit spinréact 
                  

   
→                        

 

                             
   
→                     

 الكواشف المستعممة 
 Tris pH 7,4 الكاشف األوؿ

 
Phénol 

 92ميمي موؿ /ؿ
 0,3 ميمي موؿ /ؿ

 الكاشف الثاني
 (األنزيمات)

Glucose oxydase (GOD) 
 
Peroxydase (POD) 
 
4-Aminophenazone (4-AP) 

 15000وحدة/ؿ
 1000وحدة/ؿ

 ميمي موؿ/ؿ 2,6
 ممغ/دسل 100 غموكوز المحموؿ العياري 
 طريقة التحضير

المحموؿ الناتج ىو الذي نستعممو لمعايرة  ،1في الكاشف  2حتوى زجاجة الكاشف يذاب م 
 أياـ في حرارة المخبر. 7ـ( و °8 -ـ°2ويبقى لمدة شير في درجة حرارة ) الغموكوز
 المعايرةطريقة 

 المحموؿ الكاشف )األبيض(
 العينة:بالزما الدـ
 غ/ؿ مف الغموكوز1المحموؿ العياري: 

 توضع ىذه المحاليل في األنابيب بالطريقة التالية:
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 العينة العياري  األبيض 
 - مكل10 - العياري 
 مكل10 - - العينة

 ممل1 ممل1 ممل1 الكاشف
 دقيقة في درجة حرارة المخبر. 30ترج األنابيب جيدا وتترؾ لمدة 

 505- 409) ترنانوم 505تقرأ الكثافة الضوئية لمعينات مقابل األبيض عمى طوؿ موجة ضوئية 
 ( باستعماؿ جياز المطياؼ الضوئي.مترنانو 

 يحسب تركيز الغموكوز حسب العالقة التالية:

(   )   
 الكثافة الضوئية العينة
  الكثافة الضوئية لمعياري 

ؿ)    ⁄غ  تركيزالغموكوز(

II.3.2.  تقدير تركيز الكولسترول في البالزما 
 (Trinder ,1969) المونية األنزيميةتـ تقدير تركيز الكولستروؿ في البالزما بواسطة الطريقة 

 :المبدأ
 cholestérol   بواسطة  األكسدة  ثـ  األنزيمية اىة اإلم  بعد  الكولستروؿ  تركيز  حساب  يتـ 

oxydase ،ركبفيتشكل الم H2O2 ، ىذا األخير عف طريق أنزيـperoxyde d’hydrogène  إلىيتحوؿ 
quinoneimine تتـ  كمية ىذا المركب تتناسب مع كمية الكولستروؿ. والذي يأخذ الموف الوردي

 : Kit spinréact (Espagne )التفاعالت األنزيمية وفقا لممعادالت التالية
                           

                    
→                                      

 
               

                   
→                                      

 
                              

   
→                       

 
 
 



 Matériels et méthodesال

40 
 

العملي الجزء  

 الكواشف المستعممة
 PIPES pH 6,9 1الكاشف 

Phénol 

 ميمي موؿ/ؿ90
 ميمي موؿ/ؿ26

 2الكاشف 
 األنزيمات

Cholestérol estérase (CHE) 

Cholestérol oxydase (CHOD) 

Peroxydase (POD) 

4-Aminophénazone (4-AP) 

 وحدة/ؿ1250
 وحدة/ؿ300
 وحدة/ؿ300
 ميمي موؿ/ؿ034

 غ/ؿ2 كولستروؿ المحمول العياري 

 
 طريقة التحضير

المحموؿ المتحصل عميو ىو الكاشف  ،1في محتوى زجاجة الكاشف  2لكاشف يذاب محتوى ا 
 يوما في حرارة  المخبر. 40ـ( و °2-ـ°8) أشير في درجة حرارة4ويبقى ثابتا لمدة  الكولستروؿعف 

 طريقة المعايرة 
 المحموؿ الكاشف )األبيض(

 العينة بالزما الدـ
 غ/ؿ(2المحموؿ العياري )

 
 العينة العياري  األبيض 

 - مكل10 - العياري 
 مكل10 - - العينة

 ممل1 ممل1 ممل1 الكاشف
 دقائق في درجة حرارة المخبر 10لمدة  األنابيبنرج 
عمى طوؿ موجة ضوئية قدرىا  األبيضدقائق تقرأ الكثافة الضوئية لمعينات مقابل  10بعد 
 ( باستعماؿ جياز المطياؼ الضوئي.ترنانوم505-500) ترنانوم505
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 يحسب التركيز بالعالقة التالية

(   )   
 الكثافة الضوئية لمعينة 
 الكثافة الضوئية لمعياري  

ؿ)    ⁄غ  تركيزالكوليستروؿ(

 
 

II.3.3 .  تقدير تركيز الغمسيردات الثالثية في بالزما الدم 
 Kit (Espagne ) يتـ تقدير تركيز الغمسيردات الثالثية باالعتماد عمى الطريقة األنزيمية المونية

spinréact ( young &   Pestaner, 1975) 
 

 المبدأ
 يتـ تقدير تركيز وفقا لمتفاعالت التالية:

             
                   
→                                    

 
             

                  

→                                          

 
                           

                              
→                                                 

 

                                      
        
→                              

 الكواشف
 Tompon pipes pH 7,5 الكاشف األول

p-Chlorophénol 

 ميمي موؿ /ؿ 5
 ميمي موؿ/ؿ 2

 
 الكاشف الثاني

 
 
 

Lipoprotéine lipase (LPL) 

Glycérol kinase (GK) 

Glycérol-3-oxydase (GPO) 

Peroxydase (POD) 

4-Aminophénazone(4-AP) 

ATP 

 وحدة /ؿ150000
 وحدة/ؿ800
 ميمي موؿ/ؿ 4000

 وحدة/ؿ400
 ميمي موؿ / ؿ 037
 ميمي موؿ/ؿ 033

 غ/ؿ2 الغلسيردات الثالثية المحمول العياري 
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 طريقة التحضير
تركيز  المحموؿ الناتج ىو المستعمل لتقدير ،1في الكاشف  2حتوى زجاجة الكاشف يذاب م 

ـ( أو °8-ـ°2أسابيع في درجة حرارة ) 06الغمسيردات الثالثية ومف خصائصو أنو يبقى ثابتا لمدة 
  .ألسبوع واحد في حرارة المخبر

 طريقة المعايرة
 المحموؿ الكاشف )األبيض(

 بالزما الدـ العينة :
 المحموؿ العياري 

 نضع ىذه المحاليل في األنابيب بالطريقة التالية:
 العينة العياري  األبيض 

 - مكل10 - العياري 
 مكل10 - - العينة

 ممل1 ممل1 ممل1 الكاشف
 المخبر.دقائق في درجة 10ترج األنابيب وتترؾ لمدة 

ثـ تقرأ الكثافة الضوئية لمعينات مقابل األبيض في جياز المطياؼ الضوئي عمى طوؿ موجة ضوئية 
 .)نانومتر  505-490نانو متر ) 505

 طريقة حساب التركيز

(   )   
الكثافة الضوئية لمعينة
الكثافة الضوئية لمعياري 

ؿ)    ⁄غ )     تركيز الغميسيريدات الثالثية

II.3.4 . تقدير تركيز البروتينات الكمية في البالزما 
    Kit spinréact( Espagne   (Biuret et al., 1974   )   Biuret (طريقةت ىذه الدراسة بواسطة تم

 المبدأ
تعتمد ىذه الطريقة عمى تفاعل الروابط البيبتيدية لمبروتينات مع شوارد النحاس في وسط قموي وتشكيل 

 والتي تعاير شدة كثافتيا المونية.معقدات ذات لوف بنفسجي 
               

          
→                              
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 الكواشف

 1الكاشف 
 كاشف بيوريه

 

Sodium iodique 

Na-K-trtrate 

Potassium iodique 

cuivre sulfate 

 

 ميمي موؿ/ؿ100
 ميمي موؿ/ؿ15
 ميمي موؿ/ؿ5
 ميمي موؿ /ؿ 19

 2الكاشف 
 األبيض

 

Sodium iodique 

Na-K-trtrate 

 

 ميمي موؿ/ؿ10
 ميمي موؿ/ؿ16

 غ/ؿ60 بروتين العياري 
 طريقة المعايرة

 بالطريقة التاليةنضع ىذه المحاليل في األنابيب 
 العينة العياري  األبيض 

 - - ممل 0302 ماء مقطر
 - ممل 0302 - العياري 
 ممل 0302 - - العينة

 ممل1 ممل1 ممل1 الكاشف
 دقيقة  15ـ لمدة °37جيدا وتترؾ في حماـ مائي درجة حرارتو  األنابيبترج 

 الضوئينانو متر بواسطة جياز المطياؼ 540يقرأ تركيز العينات مقابل األبيض عمى طوؿ موجة 

(   )   
الكثافة الضوئية لمعينة
الكثافة الضوئية لمعياري 

ؿ)    ⁄غ     تركيز البروتينات(

 

II.5 . تقدير تركيز اليوريا في الدم 
 Kit spinréact (Espagne )تـ تقدير تركيز اليوريا حسب الطريقة اإلنزيمية المونية 
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 المبدأ
 :تركيز وفقا لمتفاعالت التاليةاليتـ تقدير 

         
             
→      (    

 )      

 

   
                 

                     
→                        

  ,Kaplan) الموف األخضر وشدة التمويف تتناسب طرديا و نسبة التركيز indophénol يأخذ 

1984b). 

 الكواشف المستعممة
 1الكاشف 

Tampon 

Phosphate pH 6,7 

EDTA 

Salicylate de sodium 

Nitroprussiate de sodium 

 50ميمي موؿ /ؿ 
 2 ميمي موؿ /ؿ

 400 ميمي موؿ /ؿ
 10 ميمي موؿ /ؿ

 2الكاشف
NaClO 

Hypochlorite de sodium 

(NaClO) 

Hydroxyde de sodium 

 140 ميمي موؿ /ؿ
 150 ميمي موؿ /ؿ

 3000وحدة/ؿ Uréase )أنزيمات(3الكاشف 
 50ممغ /دسل Urée aqueuse (standard) المحمول العياري 

 

 ثـ يمزج جيدا. 1في الكاشف  3يذوب الكاشف 
 طريقة التحضير

 العينة العياري  األبيض 
 1300 1300 1300 الكاشف )ممل(
 _ 10 _ العياري )مكل(
 10 _ _ العينة )مكل(

 ـ(°25-15دقائق في درجة حرارة ) 10في الحاضنة لمدة  يتـ خمط المزيج ،جيدا ويوضع
 العينة العياري  األبيض 

 130 130 130 )ممل( 2الكاشف 
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 دقيقة  30ـ( لمدة °25-15يخمط المزيج ويحضف في درجة حرارة )
 نانومتر. 580، في طوؿ موجة ضوئية فة الضوئية لمعياري مقابل األبيضتقرأ الكثا

 حساب تركيز
 يتـ حساب تركيز اليوريا حسب المعادلة التالية :

 

(    )   
الكثافة الضوئية لمعينة
الكثافة الضوئية لمعياري 

دؿ)    ⁄ممغ )     تركيز اليوريا

 

II.3.6 .  تقدير تركيز الكرياتينين في الدم 

  Kit spinréact (Espagne )تـ تقدير تركيز الكرياتينيف حسب الطريقة المونية حسب
 المبدأ

ل الكرياتينيف مع يتفاع ، حيثل الكرياتينيف مع بيكرات الصديوـيعتمد اإلختبار عمى تفاع 
شدة كثافة الموف المتحصل عمييا يتناسب طردا مع تركيز  ،أحمر الموف ، ويتكوف معقد بيكرات القموية

 .Murray ,1984)) الكرياتينيف
 الكواشف
 ميمي موؿ /ؿ Acide picrique 1735 1كاشف 
 ميمي موؿ /ؿ Hydroxyde de soduim 0329 2كاشف 
 /ؿ ممغ2 كرياتينين 3كاشف 

أياـ  10، الكاشف المتحصل عميو يبقى ثابتا لمدة 2في محتوى الكاشف  1يتـ مزج محتوى الكاشف 
 في درجة حرارة المخبر.

 طريقة المعايرة
 العينة العياري  األبيض 

 130 130 130 الكاشف )ممل(
 _ 100 - العياري )مكل(
 100 - _ العينة )مكل(



 Matériels et méthodesال

46 
 

العملي الجزء  

ثانية تقرأ الكثافة  80وبعد  1A، ثـ تقرأ الكثافة الضوئية ثانية 30خمط و يترؾ المزيج لمدة يتـ ال
 . 2Aالضوئية 

 حساب التركيز

(   )   
   عينة   االبيض
  العياري    االبيض

دؿ)    ⁄ممغ )     تركيز الكرياتيف

ϪA=2A-1A 

 

 

II.3.7 . تقدير تركيز األلبومين في الدم 
 المبدأ

يتحد و بشكل إنتقائي  ( (vert bromocrésol، أخضر بروموكريزوؿ hP  =4320 في وسط حامضي
 :(Doumas ,1971)مع األلبوميف ويشكل معقد أخضر الموف كما يمي

  

            
             
→                             

 المستعممة الكواشف

 Tampon succinate, pH 4.2 الكاشف

Vert de bromocrésol 

Brige 35 

 ميلي مول/ ل  87
 ميلي مول/ ل  0.2 

 ميلي مول/ ل 7.35

 غ/دسل Albumine bovine 5 العياري 

 طريقة المعايرة 
 العينات العياري  األبيض 

 5 5 5 الكاشف )ممل(
 - 20 - العياري )مكل(
 20 - - العينة )ممل(
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 628طوؿ موجة  ، عمىضوئية، وتقرأ الكثافة الـ°37بعد مزج العينات تحضف في دراجة حرارة 
 ثانية. 25نانومتر بعد 

 
 

II.3. .8(تقدير تركيز الغموتاتيونHSG( و الخصي عمى مستوى الكبد  
 الخصائص الفيزيوكيميائية لمغموتاتيون 

 غ/موؿ 307333الوزف الجزيئي :
 :صمبالحالة الفيزيائية 
 ـ°195درجة اإلنصيار:

 الذوباف: الماء ،اإليثانوؿ و األمونيا
 الكيميائيةالصيغة 

 
HOOC-CH-CH2-CH2-CO-NH-CH-CO-NH-CH2-COOH        

 المبدأ
وذلؾ باإلعتماد  )Weckbeker & Cory )1988 طريقةتـ تقدير تركيز الغموتاتيوف حسب  

لناتج مف ا      nitro-5- marcapturique-2لحمضعمى جياز المطياؼ الضوئي لقياس الكثافة الضوئية 
لمغميتاتيوف و  )(SH–وذلؾ عف طريق مجاميع   dithio-bis-2-nitrobenzoÏque-’5, 5حمض اختزاؿ 

ستعمل عادة حمض ي،و ) (SH– والحفاظ عمى مجاميع ، إلزالة البروتينات مف خميط
sulfosalicylique. 

 طريقة تحضير المحاليل المستعممة
  المحموؿ المنظـTris (C4H11NO3) 034   موؿ مف  0302موؿ، يحتوي عمىEDTA:  

، ثـ تحدد ممل مف الماء المقطر 100في  EDTAغ مف  Tris  +037444غ مف 438456يذاب 
 .NaOHأو Hclبإضافة  936عند   pHدرجة 

  محموؿ) EDTA 0302   ممل مف الماء المقطر. 250غ مف المسحوؽ في  138714موؿ( : يذاب 
  محموؿsulfosalicylique (0325)ممل مف الماء المقطر. 100غ مف المسحوؽ في  0325: يذاب غ 

NH2  
 

CH2-SH  
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  محموؿDNTB (0301 )ممل مف الماء المقطر. 25ممغ مف المسحوؽ في  99يذاب  :موؿ 
 طريقة المعايرة

 تحضير خميط العينة -1
موؿ مف  0302ممغ مف النسيج )الكبد، الخصية( و توضع في أنبوب إختبار ويضاؼ  200يؤخذ - 

EDDA البد  ،دقائق بالنسبة لمخصية 5لمكبد و  دقائق بالنسبة3، لمدة ،تطحف األنسجة يدويا ثـ أليا
 مف وضع األنابيب التي تحتوي عمى العينات في إناء مميء بالثمج لتفادي إرتفاع درجة الحرارة.

 قة.دقي 15دورة/دقيقة لمدة  5000يو في جياز الطرد المركزي بسرعة يوضع الخميط المتحصل عم -
 .المستخمص الناتج )الطافي( يستعمل في قياس تركيز البروتيف و الغموتاتيوف - 
 تركيز بروتين النسيجتقدير -2

الذي يستعمل األزرؽ كوماسي  Bradford  (1776) تـ قياس تركيز البروتينات حسب طريقة
)BBC:ككاشف حسب المراحل التالية ) 

 ممل مف المستخمص الطافي ويخمط المزيج جيدا. 0305إلى  BBCممل مف  5يضاؼ 
الذي  األبيضبالنسبة لممحموؿ  ترنانوم 595دقائق تقرأ الكثافة الضوئية تحت موجة ضوئية  5بعد 

 .يحتوي عمى الماء المقطر مكاف المستخمص 
 .عمى منحنى القياسي باالعتمادتقدير تركيز البروتينات في العينات 

 القياسيتحضير المنحنى 
ممل مف 1في  BSAممغ مف  1ممغ/ممل )1 بتركيز BSAحضر محموؿ ألبوميف مصل العجل ي

 .الماء المقطر(
 مكل في أنابيب اختبار. 100-80-60-40-20يؤخذ كميات مختمفة مف ىذا المحموؿ قدرىا:

 مكل بواسطة الماء المقطر.100 إلىيكمل الحجـ في كل أنبوب 
 أزرؽ كوماسي. BBCممل مف الكاشف  4 األنابيبيضاؼ لكل 

 يتـ الخمط جيدا
الذي يحتوي  األبيضنانومتر مقابل  595تقرا الكثافة الضوئية ليده المحاليل عمى طوؿ موجة ضوئية 

 .ممل مف كاشف أزرؽ كوماسي 4مكل ماء مقطر +100عمى 
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  طريقة نزع البروتينات -3
%( ، يمزج  0325) sulfosalicyliqueممل مف حمض  032ويضاؼ   ممل مف العينة 038تؤخذ 

دقيقة في الثالجة، توضع العينة في جياز الطرد المركزي بسرعة  15لمدة الخميط جيدا ثـ يترؾ 
 دقائق. 05دورة لمدة  1000

 يستعمل في قياس تركيز الغموتاتيوف .المستخمص الناتج )الطافي(  
موؿTris  (034  )ممل مف المحموؿ المنظـ 1، يضاؼ ليا ممل مف المحموؿ الطافي 035يؤخذ  

  DTNBممل مف محموؿ  03025، يضاؼ لممزيج  ) (EDTA PH=6 موؿ مف  0302الحاوي عمى
دقائق في درجة حرارة الغرفة مف أجل  05، يترؾ ىذا المزيج لمدة المذاب في الميثانوؿموؿ(  0301)

 التفاعل و ثبات الموف .
نانو موؿ مقابل محموؿ األبيض الذي  412تقرأ الكثافة الضوئية لمعينات عمى طوؿ موجة ضوئية  

 يحتوي عمى الماء المقطر.
 طريقة حساب التركيز

 

 
 حيث أف:  

DO:.الكثافة الضوئية لمعينة 
 (038+032الحجـ الكمي المستعمل إلزالة البروتينات ) :1

 (03025+1+035المستعممة + المحموؿ الطافي )الحجـ الكمي لممحاليل : 525, 1
 .نانو موؿ 412عند  SH: ثابت اإلمتصاص الخاص بمجاميع 13100

 حجـ الخميط المستعمل: 8, 0
 .الخميط: حجـ المحموؿ الطافي مف 5, 0

II.4 . الدراسة النسيجية 
 anatomie pathologique) )لكل مف الكبد و الخصي عمى مستوى  مخبر التشريح تـ انجاز الدراسة  

   Martodja,1967; Gabe ,1968 &(Martodja) المستشفى الجامعي ابف رشد عنابة  حسب طريقة 



 Matériels et méthodesال

50 
 

العملي الجزء  

بعد الحصوؿ عمى الخصية و الكبد )قطعة عرضية مف الخصية وجزء مف الكبد( يتـ حفظيا في 
ما يمكف الى الحالة وذلؾ لحع االنسجة مف التمف )الحفاظ عمى الشكل وابقائيا اقرب  Bouin محموؿ 

 كذلؾ مف اجل تسييل اجراء المقاطع .  الطبيعة( و
  Bouinتحضير محمول 

Formol .................26ممل 
 مملAcétique...............7 حمض

ممل مف Picrique  +99غ مف مسحوؽ حمض 1ممل) 45.....%1 بتركيزPicrique محموؿ حمض
 °(.95كحوؿ 
 األخيرىذا   Automateالماء و الخزف في البرافيف تمت باستعماؿ جياز اتوماتيكي يسمى  إزالةعممية 

-70حمامات مف االيثانوؿ بتراكيز متصاعدة ) 03حمامات متتالية :  07يسمح بمرور العينات عبر 
  .ساعة 24وذلؾ لمدة  يففحماميف مف البراو   Xylèneحماميف مف ، (90-100
 Barres de leukratتوضع العينات في قوالب تعرؼ  -
 Reiechert 2030 jungمف النوع  microtomeوذلؾ باستعماؿ مكـ  5 انجاز مقاطع ذات  يتـ - 
 %. 032ف الماء الجيالتيني بتركيز توضع المقاطع المتحصل عمييا مف الشرائح تحمل شريط م -
 .لمدة دقيقة او دقيقتيف  ـ°70حرارة تجفف بعدىا الشرائح عمى لوحة مسخنة درجة  -
ثـ ، دقائق 10لمدة  Xylène يتـ نزع البرافيف بمرور الشرائح عبر حماميف مف، قبل عممية التمويف -

 .دقائق10 حماميف مف االيثانوؿ لمدة 
 اماىة العينات عف طريق حماـ مائي إعادةيتـ _ 
 دقائق 10لمدة   Hematoxyline التمويف بواسطة  -
 الغسل بالماء  -
 دقائق 5لمدة   %2بتركيز  Eosin  في محموؿ غمر الشرائح   -
 يعاد الغسل بالماء -
 .توضع االشرائح في حماـ مف الكحوؿ لمدة دقيقة واحدة -
 .لدقيقتيف Xylène لتوضيح المقطع توضع الشرائح في حماميف مف -
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 (400×ثـ ) (100×المجير بتكبير )في النياية توضع المقاطع بيف شريحة و ساترة وتفحص تحت 
 .ةمف ثـ تؤخذ الصور الفوتوغرافية مباشر و 

III .الدراسة اإلحصائية 
في  ةوممثم، )±SD̅ (المعياري  االنحراؼ± المتوسط تمثمة في النتائج المتحصل عمييا م 
 جداوؿ. أوأو منحنيات،  )Histogramme(بياني باألعمدة  مخطط

لممقارنة بيف كل األفواج  AVI، سطة تحميل التبايف أحادي المعاملبوامنتائج تـ التحميل اإلحصائي ل
تحميل المعاممة و الفوج الشاىد، ولممقارنة بيف فوجيف ) فوج معامل و فوج شاىد ( تـ تطبيق إختبار 

 .MINITAB-13  باستعماؿ   test t de studentالطالب 
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 جــائـــــــــــنتـالثالثا: 

I .المؤشرات المرفولوجية 

I.1.موزن الكمي لمحيوانات المعاممة والفوج الشاهد ل ينسبال متوسط الفرق  تغير  

 

 
 

 
األفواج المعاممة  المعاممة بالطوليان لجسم الحيوانات موزن الكميل ينسبال متوسط الفرق  تغير.(07)الشكل

 .باإلجزيالن و الفوج الشاهد)%(  خالل فترة المعاممة
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I.2 تغير الوزن النسبي ألعضاء األفواج المعاممة والفوج الشاهد 

) الخصية اليسرى،  األعضاءالتغير في الوزن النسبي لوزن بعض  (03)يوضح الجدول  
 .، اإلجزيالن( مقارنة بالفوج الشاهد( لمحيوانات المعاممة ) الطوليان، الكمى اليسرى البربخ األيسر، الكبد

I.2 .1 الطوليان 

I.2 .1 .1. الخصية اليسرى 

معاممة بالطوليان ) ال األفواجانخفاض معنوي عالي جدا في وزن الخصي عند  تبين النتائج 
 3Dطريق الجرع( مقارنة بالفوج الشاهد حيث سجمت اقل نسبة عند الفوج  ، عنعن طريق الشم

مه  ppm 051المعامل بـ  D‘ 3، و الفوج  مه الطوليان عه طريق الجرع 051ppmالمعامل بـ 

 .الطوليان عه طريق الشم مقاروة بالفوج الشاهد

I.2 .1. 2 .البربخ األيسر 

المعاممة بالطوليان عن  األفواجلوحظ من خالل مقارنة تغير نسب وزن البربخ األيسر عند  
، بالمقابل فمقد سجمنا ا العضو  مقارنة مع الفوج الشاهدطريق الجرع انخفاض معنوي في وزن هذ

 المعاممة عن طريق الشم . األفواجانخفاض معنوي عالي عند 
: ض معنوي عالي في وزن خصي األفواج، لوحظ انخفاالشاهد جوبالمقارنة بين كل فوج معامل و الفو 

D2، D3، D’3  الفوجينو بصفة معنوية عند D’1، D’2 . 

I.2 .1. 3.الكبد 
لوحظ ارتفاع معنوي عالي في نسبة وزن الكبد عند  (03)من خالل النتائج المبينة في الجدول 
المعاممة عن طريق الشم فمقد  األفواج أما، طريق الجرع مقارنة بالفوج الشاهدالمعاممة عن  األفواج

 ارتفع الوزن بصفة معنوية عالية جدا .
مع تركيز الجرعات المستعممة، ولقد سجل اكبر ارتفاع  ياهذا االرتفاع يتناسب طرد أنلقد لوحظ  و

، والذي ارتفع بصفة معنوية عالية جدا مقارنة بالفوج ( غ9,40±4,11)  D’3 لوزن الكبد عند الفوج
 الشاهد.
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 I-2 .1. 4 . الكمية اليسرى  
لوحظ عدم تغير وزن الكمى لألفواج المعاممة بالطوليان عن طريق (03) من خالل الجدول  

عند مقارنة كل فوج معامل و بالرغم االنخفاض المسجل  ،مقارنة بالفوج الشاهد الجرع بصفة معنوية
و الذي انخفض بصفة معنوية عالية  D’3الفوج الشاهد، حيث سجمت اقل نسبة لموزن عند الفوج 

 مقارنة بالفوج الشاهد.
المعاممة عن طريق الشم بصفة معنوية مقارنة بالفوج الشاهد، و  لألفواجانخفض الوزن النسبي لمكمى، 

 .تركيز بأكبرلقد سجمت اقل نسبة عند الفوج المعامل 
I.2 .2اإلجزيالن. 
I.2 .2. 1 الخصية اليسرى . 

إلى وزن الجسم عند األفواج المعاممة  وزن الخصي نسبة معنوي عالي جدا فيلوحظ انخفاض  
نخفاض طرديا مع . حيث تناسب هذا االريق الشم ( مقارنة بالفوج الشاهدعن طريق الجرع ، عن ط)

  L’ 3. ولقد سجمت اقل نسبة عند الفوجاد تركيز اإلجزيالن زاد االنخفاضا ز كمم أي، تركيز االجزيالن

(0,01±0,08 )%. 
I.2 .2.2 .البربخ االيسر 

لوحظ انخفاض في الوزن النسبي لمبربخ، بصفة  (03)من خالل النتائج الموضحة في الجدول 
المعاممة عن طريق الجرع مقارنة بالفوج الشاهد، بالمقابل فمقد كان التغير في  األفواجمعنوية عند 
المعاممة بهذا المركب عن طريق الشم غير معنوي، بالرغم من مقارنة كل من  األفواجالوزن عند 

ظهرت انخفاض معنوي لكل فوجين مع الفوج الشاهد عن طريق تحميل الطالب أ  L’1 L’2 L’3الفوج
 .معا

I.2 .2 .3.الكبد 
ارتفاع معنوي عالي في وزن  كبد  االفواج المعاممة عن طريق الشم   (03)يبين الجدول  

( حيث ارتفع  8,40±4,10) 3L،مع تسجيل اكبر  نسبة لوزن الكبد عند الفوج مقارنة بالفوج الشاهد
 وزن هذا الفوج بصفة معنوية عالية جدا مقارنة مع الفوج الشاهد.

 I-2 .2.4 .  الكمية اليسرى 
لوحظ انخفاض معنوي  في وزن الكمى عند األفواج 03)  ) الجدولمن خالل مالحظة  

 المعاممة عن طريق الجرع  مقارنة بالفوج الشاهد. األفواجالمعاممة عن طريق الشم و 
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 2L ،2'L، عمى عكس الفوجينفرق معنوي في الوزن النسبي لمكمى أييسجال  لم L’2و  L'0الفوجان 

، ولقد سجل انخفاض معنوي عالي في مع الفوج الشاهد مقارنةمعنوية حيث انخفض وزن الكمى بصفة 
 تركيز.  بأكبرالمعاممة  األفواج

 



 

فواج المعامية لأل إلى وزن الجسم يسر، الببد و البيية اليسرى (تغير متوسط نسبة الوزن النسبي لألعضاء) الخصية اليسرى ، البربخ األ (:30جدول )
 . %)الطوليان ،اإلجزيالن( و الفوج الشاهد

 

 عن طريق الشم
 

    عن طريق الجرع
 
 
 

الفوج  الطوليان اإلجزيالن (%)
 الشاهد

لفوجا الطوليان اإلجزيالن  
 الشاهد

L’3 L’2 L’1 D’3 D’2 D’1 C L3 L2 L1 D3 D2 D1 T 

a***،
b***,
a’*** 
b’*** 

 
0,01±0,080 

*** 

 
 

0,03±0,12 
*** 

 

 
 

0,06±0,16 
** 

 

 
 

0,02±0,05 
*** 

 

 
 

0,04±0,08 
*** 

 

 
0,03±0,13 

*** 
0,02±0,19 

 
0,01±0,12 

*** 

 
0,03±0,20 

Ns 

 
0,04±0,23 

NS 

 
0,02±0,13 

*** 

 
0,02±0,11 

*** 

 
0,02±0,18 

NS 
0 ,03±0,20 

الخصية 
   اليسرى

a* 
b** 
a’* 
b’NS 

 
0,01±0,019 

* 

 
0,01±0,018 

*  

 
0,01±0,02 

* 

 
0,01±0,015 

** 

 
0,01±0,018 

* 

 
0,01±0,02 

* 
0,02±0,027 

 
0,01±0,02 

** 

 
0,01±0,024 

* 

 
0,01±0,03 

NS 

 
0,01±0,02 

** 

 
0,005±0 ,02 

** 

 
0,01±0,029 

NS 
0,01±0,031  

 البربخ األيسر
 

a** 
b*** 
a’** 
b’** 

0,28±8,04 
* 

0,21±6,77 
** 

0,19±5,51 
* 

0,11±9,04 
*** 

0,17±8,51 
*** 

0,42±7,60 
** 

0,12±3 ,24 
 

0,14±8,54 
*** 

0,08±7,79 
** 

0,36±5,88 
* 

0,29±7,94 
** 

0,38±7,82 
** 

0,23±4,54 
NS 

 
0,24±3,24 

 
 

 الببد

a NS 
b* 
a’* 
b’* 

0,04±0,199 
** 

0,06±0,25 
* 

0,05±0,28 
NS 

0,01±0,20 
** 

0,02±0,23 
* 

0,01±0,27 
NS 

0,02±0,29 
 

0,01±0,20 
** 

0,02±0,22 
* 

0,05±0,29 
NS 

0,04±0,19 
** 

0,03±0,24 
* 

0,02±0,30 
NS 

0,24±0,32 
 

 البيية اليسرى
 

 

aو الفوج الشاهد :المقارنة بين األفواج المعاملة بالطوليان عن طريق الجرع: . b المقارنة بين األفواج المعاملة بالطوليان عن طريق الشم و الفوج الشاهد. a’  المقارنة بين األفواج المعاملة باإلجزيالن عن
 : المقارنة بين األفواج المعاملة باإلجزيالن عن طريق الشم و الفوج الشاهد. ’b .طريق الجرع و الفوج الشاهد

NS ال يوجد فرق معنوي ،٭ :P≤0,05    ، ٭٭P≤0,01  ٭٭٭ ،P≤0,001 
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II.  األرادب روذكن لم  عض  ؤشررات الصووعة لدد دراسة تأثير الطوليان و اإلجزيل 
II .1.  محيوادات الؤدويةل عض  الؤشررات العيولوجيةالتغير في 
II .1 .1.التغير في ؤتوسط تركيز الحيوادات الؤدوية 
II .1.1.1.الطوليان 

( في تركيز P≤0,001جدا ) معنوي عالي ( انخفاض 08)بينت النتائج الموضحة في الشكؿ  
المعاممة بالطولياف عف طريؽ الجرع  واألفواج المعاممة عف طريؽ الشـ  األفواجالحيوانات المنوية عند 
 مقارنة بالفوج الشاىد .

 150ولقد كاف االنخفاض في تركيز الحيوانات المنوية معنوي وعالي جدا عند األفواج المعاممة بػ
ppm (3D)150و 100، 50عف طريؽ الجرع واألفواج المعاممة بػ ppm ولقد ، عف طريؽ الشـ

 ./ممؿ  ppm (1515100± 155108) ×106 150عند الفوج المعامؿ بػتركيز  سجؿ أقؿ
II .1 .2. اإلجزيلن 

لوحظ  نتائج تأثير اإلجزيالف عمى تركيز الحيوانات المنوية،لاإلحصائية  خالؿ التحاليؿمف  
معنوي عالي جدا في تركيز الحيوانات المنوية عند جميع األفواج المعاممة مقارنة بالفوج  انخفاض 

 .الشاىد
أوضحت    فمقد (test t de student)اختبار الطالب  النتائج المتحصؿ عمييا مف خالؿ إلىوبالنظر 
عف طريؽ الجرع  كاف  ppm 50في تركيز الحيوانات المنوية لمفوج المعامؿ بػ  نخفاضاال أف النتائج 

ريؽ عف ط(p≤0,01معنوي عالي)  انخفاض إلى أدىنفس التركيز  أف، في حيف (p≤0,05معنوي )
الحيوانات المنوية عند الفوج المعامؿ  ز، ولقد سجمت أقؿ قيمة لتركيالمعاممة عبر الجياز التنفسي

 ./ممؿ(610×2455±1885606عف طريؽ الشـ ) 150ppmبػ
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لدد األفواج الؤضاؤمة عالطوليان واألفواج  الؤضاؤمة  /ؤمل  6 10×تغير تركيز الحيوادات الؤدوية ( 08)الركل

 . ؤقاردة عالفوج الراهد عاإلجزيلن عطريقتين ؤصتمفتين) لن طريق الجرع، لن طريق الرم(
  P ≤05001: ٭٭٭، P≤0501: ٭٭، P ≤0505 :٭
a: المعاممة بالطولياف عف طريؽ الجرع والفوج الشاىد األفواجالمقارنة بيف 
b : المعاممة بالطولياف عف طريؽ الشـ والفوج الشاىد األفواجالمقارنة بيف 
a’ المعاممة باإلجزيالف عف طريؽ الجرع والفوج الشاىد األفواجلمقارنة بيف :ا 
b’:  المعاممة باإلجزيالف  عف طريؽ الشـ والفوج الشاىد األفواجالمقارنة بيف 
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 II.1 .2 .تغير ؤتوسط دسعة حركة الحيوادات الؤدوية 
II.1.2. 1 الطوليان 

في نسبة    (≥p  (0,001معنوي عالي جدا انخفاض( 09كشفت النتائج المبينة في الشكؿ ) 
 ، عف طريؽ الشـ( مقارنة بالفوج الشاىد.لألفواج المعاممة )عف طريؽ الجرعحركة الحيوانات المنوية 

 االنخفاض، فمقد لوحظ أف  (t student) وبالنظر إلى نتائج  التحميؿ اإلحصائي المقارف بيف فوجيف
عف طريؽ الجرع و األفواج  ppm 150المعنوي العالي جدا لوحظ في األفواج المعاممة بػ

D’1،D’2،D’3  150، 100، 50و المعاممة بػ ppm 50 الفوجاف المعامالف بػ أما، عف طريؽ الشـ 

ppm، 100  ppmنسبة سرعة الحيوانات المنوية بصفة معنوية ل اانخفض سجمنا عف طريؽ الجرع فمقد
 ( .(p≤0 ,01عالية 

II.2.2.2. اإلجزيلن 
معنوي عالي جدا في نسبة  انخفاض( لوحظ 09الشكؿ )مف خالؿ النتائج الموضحة في  

، في (***’bمقارنة بالفوج الشاىد)عف طريؽ الشـ حركة الحيوانات المنوية لجميع األفواج المعاممة 
المعاممة عف طريؽ الجرع بصفة معنوية  ألفواجسجؿ إنخفاض نسبة حركة الحيوانات المنوية لحيف 
 عالية.

فمقد لوحظ عدـ تواجد فرؽ معنوي لدى الفوج  ،نة كؿ فوج معامؿ مع الفوج الشاىدو بالنظر إلى مقار  
نسبة حركة الحيوانات  انخفضتفمقد  L’1في حيف أف الفوج  ،عف طريؽ الجرع   50ppmالمعامؿ بػ 

عف    ppm 150 ولقد سجمت أقؿ نسبة لدى الفوج المعامؿ بػ ،معنوية عالية بصفةلديو المنوية 
 طريؽ الشـ.
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لدد األفواج الؤضاؤمة عالطوليان واألفواج   تغير دسعة حركة الحيوادات الؤدوية)%((  09)الركل

ؤقاردة عالفوج  الؤضاؤمة عاإلجزيلن عطريقتين ؤصتمفتين) لن طريق الجرع، لن طريق الرم(
 .الراهد

  P ≤05001: ٭٭٭، P≤0501: ٭٭
a: األفواج المعاممة بالطولياف عف طريؽ الجرع والفوج الشاىدالمقارنة بيف 
b : بيف األفواج المعاممة بالطولياف عف طريؽ الشـ والفوج الشاىد المقارنة 
a’ بيف األفواج المعاممة باإلجزيالف عف طريؽ الجرع والفوج الشاىد : المقارنة 
b’ :شـ والفوج الشاىدالمقارنة بيف األفواج المعاممة باإلجزيالف  عف طريؽ ال 
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II.3.1 . تغير ؤتوسط سرلة الحيوادات الؤدوية 
II.1.3.1. الطوليان  

 انخفاض، (AV1)والفوج الشاىد  المعاممة،اإلحصائية بيف جميع األفواج  بينت المقارنة 
وكاف  الشاىد،معنوي عالي جدا في متوسط سرعة الحيوانات المنوية لألفواج المعاممة مقارنة بالفوج 

 متناسب طردا وتركيز المذيب العضوي. االنخفاضىذا 
مف الطولياف  ppm 150بػ المعامؿ سرعة الحيوانات المنوية بصفة عالية جدا لدى الفوج انخفضتكما 

والفوج   D1عف طريؽ الجرع ،وكؿ األفواج المعاممة عف طريؽ الشـ مقارنة بالفوج الشاىد ،أما الفوج 
D2 ( والمعامالف بيذا المركب عف طريؽ الجرع ، فمقد انخفضت السرعة بصفة معنويةp≤0,05) 

 (.10.الشكؿ)
II. 2.3.1.اإلجزيلن 

المعاممة عف طريؽ  األفواجأوضحت النتائج انخفاض في سرعة الحيوانات المنوية لجميع  
 الجرع و المعاممة عف طريؽ الشـ، وكاف ىذا االنخفاض بصفة معنوية عالية جدا مقارنة بالفوج الشاىد

 .وتناسبا طرديا مع تركيز اإلجزيالف
 L3  ،L’1وبالمقارنة بيف فوجيف) الفوج الشاىد و فوج معامؿ( لوحظ فرؽ معنوي عالي جدا بيف :

L’2 وL’3   ا معنوي االنخفاضوالفوج الشاىد، و بالمقابؿ فمقد كافp≤0,05  ومعنوي عاليp≤0,01 
 .الشكؿ )عف طريؽ الجرع عمى التوالي اإلجزيالفمف  ppm 100و  50عند الفوجيف المعامالف بػ

10). 
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الؤضاؤمة عالطوليان واألفواج  لدد األفواج  الحيوادات الؤدوية )ؤكم/ثا(تغير ؤتوسط سرلة  (10)الركل
 .ؤقاردة عالفوج الراهد لن طريق الجرع، لن طريق الرم(ة عاإلجزيلن عطريقتين ؤصتمفتين)الؤضاؤم

  P ≤05001: ٭٭٭، P≤0501: ٭٭، P ≤0505: ٭
a:المقارنة بيف األفواج المعاممة بالطولياف عف طريؽ الجرع والفوج الشاىد 
b : المقارنة بيف األفواج المعاممة بالطولياف عف طريؽ الشـ والفوج الشاىد 
a’ المقارنة بيف األفواج المعاممة باإلجزيالف عف طريؽ الجرع والفوج الشاىد : 
b’ :المقارنة بيف األفواج المعاممة باإلجزيالف  عف طريؽ الشـ والفوج الشاىد 
 

 

a*** 

b*** 
* 

*** 
* 

*** 

*** *** 

0

20

40

60

1 2

ية
نو

لم
 ا
ت

نا
وا

حي
 ال

عة
سر

(
كم

م
/

 (ثا

 األفواج

 الطوليان

          T        D1         D2        D3                              T'1      D'1       D'2     D'3 

عن طريق الشم                            عن طريق الجرع          

a'*** 

b'*** 
* 

*** 
** 

*** 
*** 

*** 

0

20

40

60

1 2

ة 
وي

من
 ال

ت
نا
وا

حي
 ال

عة
سر

(
كم

م
/

 (ثا

 األفواج

 اإلجزيالن

       C          L1        L2          L3                             C'        L'1       L'2      L'3  

طريق الشم                             عن طريق الجرع عن            



 Matériels et méthodesال

63 
 

 النـــتـــــــائج

II.4.1. تغير دسعة حيوية الحيوادات الؤدوية 
II.1.4.1 .لن طريق إستضؤال الؤمون الحيوي 
II.1.1.4.1.  الطوليان 

وانات معنوي عالي جدا في نسبة حيوية الحي انخفاض (11)تبيف النتائج الموضحة في الشكؿ  
 . مقارنة بالفوج الشاىد، واألفواج المعاممة عف طريؽ الشـ عف طريؽ الجرع المنوية لألفواج المعاممة 

حيث انخفضت نسبة الحيوانات المنوية الحية إلى الميتة بصفة معنوية عالية جدا في األفواج المعاممة 
عف طريؽ الجرع مقارنة   ppm 150، و الفوج المعامؿ بػ عف طريؽ الشـ  ppm 150، 100، 50بػ

معنوي و معنوي عالي  خفاضناالحيث كاف  D2و الفوج   Dمع الفوج الشاىد، عمى عكس الفوجيف 
 (%.152±  1354عبر الشـ )   ppm 150بة عند الفوج المعامؿ بػولقد سجمت اقؿ نس ،عمى التوالي

II.2.1.4.1 .اإلجزيلن 
) عف طريؽ عالي جدا عند األفواج المعاممة  لوحظ انخفاض معنوي (11) ؿمف خالؿ الشك 

متناسبا طرديا مع التركيز أي كمما زاد  االنخفاضوكاف  ، عف طريؽ الشـ( مقارنة بالفوج الشاىدالجرع
 ppm 150ولقد لوحظت اقؿ نسبة عند الفوج المعامؿ بػ أكبر، االنخفاضتركيز الجرعة كانت نسبة 

 .( %4518± 29عف طريؽ الشـ )
مف اإلجزيالف عف طريؽ  ppm  50والمعامؿ بػ    L1مفوج ل نسبة حيوية الحيوانات المنوية  انخفاض

 انخفاضا األخرى األفواججميع ظيرت أالفوج الشاىد، بالمقابؿ فمقد ببصفة معنوية مقارنة  كاف ،الجرع
 جدا مقارنة بالفوج الشاىد. اعالي امعنوي
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واألفواج  لدد األفواج الؤضاؤمة عالطوليان  تغير ؤتوسط دسعة حيوية  الحيوادات الؤدوية )%( (11) الركل

 . ؤقاردة عالفوج الراهد الؤضاؤمة عاإلجزيلن عطريقتين ؤصتمفتين) لن طريق الجرع، لن طريق الرم(
  P ≤05001: ٭٭٭، P≤0501: ٭٭، P ≤0505: ٭
a:المقارنة بيف األفواج المعاممة بالطولياف عف طريؽ الجرع والفوج الشاىد 
b : المقارنة بيف األفواج المعاممة بالطولياف عف طريؽ الشـ والفوج الشاىد 
a’ المقارنة بيف األفواج المعاممة باإلجزيالف عف طريؽ الجرع والفوج الشاىد : 
b’ :المقارنة بيف األفواج المعاممة باإلجزيالف  عف طريؽ الشـ والفوج الشاىد 
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II.2.4.1  اصتعار الضغط األسؤوزي الؤدصف 
 II.1.2.4.1 .الطوليان 

معنوي عالي جدا في نسبة  انخفاض(  12)سجمنا مف خالؿ النتائج الموضحة في الشكؿ  
(  A،B،C ةالحيوانات المنوية الحية ) مجموع الحيوانات المنوية التي تعرضت لمتغيرات المرفولوجي

نسبة الحيوانات المنوية الميتة ) الحيوانات المنوية التي لـ  عتفارتمقارنة بالفوج الشاىد، بالمقابؿ فمقد 
( مقارنة بالفوج Nتتعرض إلى تغيرات مرفولوجية تحت تأثير الضغط األسموزي منخفض التركيز

 الشاىد.
معنوي عالي جدا لدى  انخفاضبينت  (  test –t) المقارنة بيف كؿ فوج معامؿ لوحده مع الفوج الشاىد

 عف طريؽ الشـ. أوالمعاممة سواءا عف طريؽ الجرع  األفواجكؿ 
II.2.2.4.1.اإلجزيلن 

نسبة الحيوانات المنوية الحية إلى الميتة عند األفواج  انخفاض تبيف (12)مف خالؿ الشكؿ  
 .p≤05001بصفة معنوية عالية جدا  الشاىد،المعاممة مقارنة بالفوج 

ومعنوي عالي عند الفوج  ،عف طريؽ الجرع ppm 50االنخفاض كاف معنوي عند الفوج المعامؿ بػ 
فمقد   L3 ،L’1، L’2،L’3 األفواج أما، طريؽ الجرع مقارنة بالفوج الشاىدعف  ppm 100المعامؿ بػ
 .ة الحيوية بصفة معنوية عالية جدانسب انخفضت
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)اصتعار الضغط األسؤوزي الؤدصف ( لدد   الحيوادات الؤدوية )%(سط دسعة حيوية تغير ؤتو  (12)الركل

) لن طريق الجرع، لن طريق  الؤضاؤمة عاإلجزيلن عطريقتين ؤصتمفتيناج الؤضاؤمة عالطوليان واألفواج األفو 
 . ؤقاردة عالفوج الراهد (الرم
  P ≤05001: ٭٭٭، P≤0501: ٭٭، P ≤0505: ٭

a1،a2:عمى  ألفواج المعاممة بالطولياف عف طريؽ الجرع والفوج الشاىدل و الحـ الميتة  نسبة الحـ الحية المقارنة بيف
و الحـ الميتة لألفواج المعاممة بالطولياف عف طريؽ الشـ والفوج الشاىد   المقارنة بيف نسبة الحـ الحية:b1،b2التوالي. 

و الحـ الميتة لألفواج المعاممة باإلجزيالف عف طريؽ الجرع   بيف نسبة الحـ الحية المقارنة:a’1 ،a’2. عمى التوالي.
و الحـ الميتة لألفواج المعاممة باإلجزيالف عف   المقارنة بيف نسبة الحـ الحية:b’1،b’2والفوج الشاىد عمى التوالي. 

 .طريؽ الشـ والفوج الشاىد عمى التوالي
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II .2. هرؤون التستوستيرون كؤية تقدير 
II .2. 1. الطوليان 

، ىرموف التستوستيروف كميةجدا في معنوي عالي  انخفاضلوحظ  (،13)مف خالؿ الشكؿ 
 .طريؽ الشـ  مقارنة بالفوج الشاىدعند األفواج المعاممة عف طريؽ الجرع و المعاممة عف 

، تظير نفس النتيجة عف طريؽ الجرع و عف طريؽ الشـ ppm 150، 100إف المعاممة بالتركيزيف  
ىرموف التستوستيروف بصفة معنوية عالية  كميةانخفاض  وىي ؛اإلحصائية بالمقارنة مع  الفوج الشاىد

 جدا.
نوي عالي مقارنة مع مع انخفاضظير عبر الشـ، ت مف الطولياف  50ppmفي حيف أف المعاممة بػ 

 50)ىرموف التستوستيروف لمفوج المعامؿ بيذا التركيز كمية انخفاض، وبالمقابؿ فإف الفوج الشاىد
ppm) يكوف معنوي مقارنة بالفوج الشاىدعف طريؽ الجرع ،.  

II .2. 1.اإلجزيلن 
جزيالف عف طريؽ الجرع المعاممة باإل األفواجىرموف التستوستيروف عند  كميةانخفاض  إف 
 انخفاضالمعاممة عف طريؽ الشـ فيي تظير  األفواج أما، نويا عاليا مقارنة بالفوج الشاىدكاف مع

 .، مقارنة بالفوج الشاىدمعنوي عالي جدا
فمقد  3L،′2Lفي حيف أف الفوجاف  بصفة معنوية مقارنة بالفوج الشاىد، ينخفضالـ  1L ،′1Lالفوجاف 
 ppm 150بػ ، ولقد ظير أقؿ متوسط لتركيز اليرموف عند الفوج المعامؿا بصفة معنوية عاليةانخفاض

 مف اإلجزيالف عف طريؽ الشـ.
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كؤية هرؤون التستوستيرون في الؤول  )دادوغ/ؤمل( لدد األفواج الؤضاؤمة عالطوليان  (13)الركل

واألفواج  الؤضاؤمة عاإلجزيلن عطريقتين ؤصتمفتين) لن طريق الجرع، لن طريق الرم( ؤقاردة 
 عالفوج الراهد.

  P ≤05001: ٭٭٭، P≤0501: ٭٭، P ≤0505: ٭
a:المقارنة بيف األفواج المعاممة بالطولياف عف طريؽ الجرع والفوج الشاىد 
b : المقارنة بيف األفواج المعاممة بالطولياف عف طريؽ الشـ والفوج الشاىد 
a’ المقارنة بيف األفواج المعاممة باإلجزيالف عف طريؽ الجرع والفوج الشاىد : 
b’ :ألفواج المعاممة باإلجزيالف  عف طريؽ الشـ والفوج الشاىدالمقارنة بيف ا 
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III.الؤشررات العيوكيؤيائية 
III.1 .الغموكوز 
III.1 .1. الطوليان 

ارتفاع معنوي عالي في تركيز الغموكوز لألفواج  تبيف (14 )النتائج الموضحة في الشكؿ 
بالمقابؿ فإف األفواج المعاممة عف طريؽ ، طريؽ الجرع مقارنة بالفوج الشاىدالمعاممة بالطولياف عف 

 .الغموكوز بصفة معنوية عالية جدا الشـ فمقد ارتفع تركيز
أما  ،عف طريؽ الجرع  ppm 50والمعامؿ بػ  1Dالفوج  تركيز كما لوحظ عدـ تغير معنوي في

تركيز  ارتفعنوية عالية ،وبالمقابؿ فمقد فمقد ارتفع تركيز الغموكوز لدييما بصفة مع D'1و  3Dالفوجيف 
 غ/لD (3804± 087)'3والفوج  غ/ل D (2889± 0865)' 2المستويات عند الفوجيفأعمى الغموكوز إلى 

 بصفة معنوية عالية جدا.
III.1 .1.اإلجزيلن 

تغيرا معنويا في تركيز الغموكوز لكؿ  حدثإف معاممة األفواج باإلجزيالف عف طريؽ الجرع ال ت 
معنوي عالي   انخفاض إلىؤدي مقارنة بالفوج الشاىد، لكف المعاممة عف طريؽ الشـ ت المعاممة األفواج

 لتركيز الغموكوز عند األفواج المعاممة مقارنة بالفوج الشاىد.
فمقد  ة بالفوج الشاىد،وبالنظر إلى تأثير اإلجزيالف عمى تركيز الغموكوز لكؿ فوج عمى حدى مقارن

فمقد بيف التحميؿ اإلحصائي  L'3الفوج أما، 3Lو الفوج  L'1التركيز بصفة معنوية عند الفوج  انخفض
 .(14. الشكؿ )انو انخفض بصفة معنوية عالية جدا
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الؤضاؤمة تغير تركيز الغموكوز )غ/ل( لدد األفواج الؤضاؤمة عالطوليان واألفواج  ( 14) الركل

 عاإلجزيلن عطريقتين ؤصتمفتين) لن طريق الجرع، لن طريق الرم( ؤقاردة عالفوج الراهد.
 NS  P P 0,05 ≤05001: ٭٭٭، P≤0501: ٭٭، P ≤0505: ٭
a:المقارنة بيف األفواج المعاممة بالطولياف عف طريؽ الجرع والفوج الشاىد 
b : المقارنة بيف األفواج المعاممة بالطولياف عف طريؽ الشـ والفوج الشاىد 
a’ المقارنة بيف األفواج المعاممة باإلجزيالف عف طريؽ الجرع والفوج الشاىد : 
b’ :المقارنة بيف األفواج المعاممة باإلجزيالف  عف طريؽ الشـ والفوج الشاىد 
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III.2.تغير تركيز الكولسترول 
III.2.1. الطوليان 

عند األفواج فمقد ارتفع تركيز الكولستروؿ  ،(15)مف خالؿ النتائج الموضحة في الشكؿ 
، أما المعاممة عف طريؽ الشـ فمقد نوية عالية مقارنة بالفوج الشاىدالمعاممة عف طريؽ الجرع بصفة مع

 الشاىد.أدت إلى ارتفاع تركيز الكولستروؿ بصفة معنوية عالية جدا مقارنة بالفوج 
بصفة معنوية عالية جدا  عف طريؽ الشـ،  ارتفع تركيز كولستروؿ جميع األفواج المعاممة بالطولياف

والمعامؿ بػ  3Dالفوج  مقارنة  مقارنة بالفوج الشاىد بالمقابؿ فمقد لوحظت نفس النتيجة اإلحصائية عند
150  ppm   50الفوج المعامؿ بػ  أماعف طريؽ الجرع بالفوج الشاىد ppm   عف طريؽ الجرع فمـ

 . يمعنو تغير  أي ظيري
III.2.2 اإلجزيلن 

أدت إلى انخفاض معنوي عالي في تركيز  ،إف المعاممة باإلجزيالف عف طريؽ الجرع 
 أدت إلىكولستروؿ األفواج المعاممة مقارنة بالفوج الشاىد، في حيف أف المعاممة عف طريؽ الشـ 

 المعاممة مقارنة بالفوج الشاىد.ألفواج لانخفاض معنوي عالي جدا 
والمعامؿ عف  عف طريؽ الشـ باإلجزيالف معامؿ فوج  كؿ أفتبيف  (15)النتائج الموضحة في الشكؿ

يظير لـ الذي  L1 ، باستثناء الفوجعالية جدا مقارنة بالفوج الشاىد طريؽ الجرع انخفض بصفة معنوية
 .فرؽ معنويأي 
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)غ/ل( لدد األفواج الؤضاؤمة عالطوليان واألفواج  الؤضاؤمة  الكولسترولتغير تركيز  (15)الركل

 عاإلجزيلن عطريقتين ؤصتمفتين) لن طريق الجرع، لن طريق الرم( ؤقاردة عالفوج الراهد.
  P ≤05001: ٭٭٭، P≤0501: ٭٭
a:المقارنة بيف األفواج المعاممة بالطولياف عف طريؽ الجرع والفوج الشاىد 
b : المقارنة بيف األفواج المعاممة بالطولياف عف طريؽ الشـ والفوج الشاىد 
a’ المقارنة بيف األفواج المعاممة باإلجزيالف عف طريؽ الجرع والفوج الشاىد : 
b’ :المقارنة بيف األفواج المعاممة باإلجزيالف  عف طريؽ الشـ والفوج الشاىد 
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III.3.  كيز الغميسيريدات الثلثية تغير تر 
III.3 .1.الطوليان 

المعاممة  األفواجعند  انخفضأف متوسط تركيز الغسيريدات الثالثية قد  (16)يبيف  الشكؿ  
 أما، لجرعالمعاممة عف طريؽ ا األفواجمعنوي عالي في  نخفاضمقارنة بالفوج الشاىد، حيث كاف اال

 المعاممة عف طريؽ الشـ فمقد انخفض التركيز بصفة معنوية عالية جدا. األفواج
انخفاض  D1الفوج  أففمقد تبيف  ،نتائج المقارنة بيف كؿ فوجيف ) فوج معامؿ و شاىد( إلىوبالنظر 

تركيز الغميسيريدات الثالثية بصفة معنوية عالية  انخفضفمقد  D2الفوج  أماولكف ليس بصفة معنوية، 
 .D3  (0563±05021)، ولقد سجؿ أقؿ تركيز عند الفوجج الشاىدمقارنة مع الفو 

III.3 .2.اإلجزيلن 
ج تركيز ثالثي الغمسيريدات عند األفوا انخفاض (16)أوضحت النتائج المبينة  في الشكؿ 

عند األفواج المعاممة باإلجزيالف عف  اعاليو  اكاف معنوي نخفاض، االالمعاممة مقارنة بالفوج الشاىد
بيف  في التركيز معنوي انخفاض، أما األفواج  المعاممة عف طريؽ الشـ فمقد أوضحت لجرعطريؽ ا

 األفواج المعاممة مقارنة بالفوج الشاىد.
 ،و الفوج الشاىد 3L،1'L ،2'L ' ،3Lللفوج سجمنا مف خالؿ مقارنة تركيز الغميسيريدات الثالثية 

مقارنة  p≤0,05بصفة معنوية  انخفضفمقد  2Lالفوج  أما، معنوي عالي عند كؿ األفواجانخفاض 
 فرؽ معنوي بينو وبيف الفوج الشاىد. أيفمقد ارتفع لكف لـ نسجؿ  ،1Lالفوج  أمابالفوج الشاىد، 
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تغير تركيز الغميسيريدات الثلثية  )غ/ل( لدد األفواج الؤضاؤمة عالطوليان واألفواج   (16)الركل
الؤضاؤمة عاإلجزيلن عطريقتين ؤصتمفتين) لن طريق الجرع، لن طريق الرم( ؤقاردة عالفوج 

 الراهد.
  P ≤05001: ٭٭٭، P≤0501: ٭٭، P ≤0505: ٭
a: طريؽ الجرع والفوج الشاىدالمقارنة بيف األفواج المعاممة بالطولياف عف 
b : المقارنة بيف األفواج المعاممة بالطولياف عف طريؽ الشـ والفوج الشاىد 
a’ المقارنة بيف األفواج المعاممة باإلجزيالف عف طريؽ الجرع والفوج الشاىد : 

b’ :المقارنة بيف األفواج المعاممة باإلجزيالف  عف طريؽ الشـ والفوج الشاىد 
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III.4.  تغير تركيز العروتيدات الكمية 
III.4.1. الطوليان 

 لتركيز البروتينات الكمية  ارتفاع معنوي عالي جدا ،(17)أوضحت النتائج المبينة في الشكؿ  
عند األفواج المعاممة بالطولياف عف طريؽ الجرع واألفواج المعاممة عف طريؽ الشـ  مقارنة بالفوج 

 الشاىد.
مقارنة بالفوج  D' 1و D 1بصفة معنوية عالية عند الفوجيفتركيز البروتينات الكمية  ارتفعحيث 
تركيز البروتينات الكمية بصفة معنوية عالية جدا  ارتفعفمقد  2D،2'D،3D'،3D: أما األفواج ، الشاىد

، فمقد لممعاممتيفمسجميف في تركيز البروتينات   فتركيزيمقارنة بالفوج الشاىد، وبالمقارنة بيف أعمى 
القيـ مختمفة حيث نجد متوسط تركيز البروتينات  أف إال ،عند الفوجاف المعامالف بأعمى تركيز لوحظ 

 .( 4501±108550) تقدر بػ D'3في حيف كانت النتيجة في الفوج  ،3D(80579±1159)الكمية لمفوج 
III.4.2.اإلجزيلن 

البروتينات الكمية الحظنا ارتفاع معنوي عند مف خالؿ نتائج  تأثير اإلجزيالف عمى تركيز  
بالمقابؿ فمقد كاف اإلرتفاع معنوي عالي لدى  ،األفواج المعاممة عف طريؽ الجرع، مقارنة بالفوج الشاىد

 األفواج المعاممة عف طريؽ الشـ.
اختالؼ في النتائج اإلحصائية المقارنة بيف كؿ فوجيف) فوج معامؿ  (test-t  (ولقد بيف تحميؿ الطالب

عف طريؽ الجرع مقارنة   ppm 100و فوج شاىد(؛ حيث سجمنا: ارتفاع معنوي عند الفوج المعامؿ 
، ارتفاع معنوي عالي جدا لدى L'1و الفوج   3Lبالفوج الشاىد،ارتفاع معنوي عالي لدى الفوجيف

 .L'3و  L'2الفوجيف 
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)غ/ل( لدد األفواج الؤضاؤمة عالطوليان واألفواج  الؤضاؤمة  عروتيدات الكميةتغير تركيز ال (17)الركل
 عاإلجزيلن عطريقتين ؤصتمفتين) لن طريق الجرع، لن طريق الرم( ؤقاردة عالفوج الراهد.

  P ≤05001: ٭٭٭، P≤0501: ٭٭، P ≤0505: ٭
a: المعاممة بالطولياف عف طريؽ الجرع والفوج الشاىدالمقارنة بيف األفواج 
b : المقارنة بيف األفواج المعاممة بالطولياف عف طريؽ الشـ والفوج الشاىد 
a’ المقارنة بيف األفواج المعاممة باإلجزيالف عف طريؽ الجرع والفوج الشاىد : 
b’ : ج الشاىدالمقارنة بيف األفواج المعاممة باإلجزيالف  عف طريؽ الشـ والفو 
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III.5. تغير تركيز اليوريا 
 .III5. 1. الطوليان 

معنوي عالي جدا في تركيز  ارتفاع تبيف (18)النتائج المتحصؿ عمييا والممثمة في الشكؿ 
  .مقارنة بالفوج الشاىد ، وعف طريؽ الشـ(ؽ الجرع ي) عف طر  المعاممة األفواججميع  بيفاليوريا 

جدا عند كؿ فوج معامؿ مقارنة بالفوج الشاىد ) التحميؿ المقارف بيف حيث سجمنا ارتفاع معنوي عالي 
مف  ppm 150معامؿ بػلوا D'3، ولقد لوحظت أعمى قيمة لتركيز اليوريا عند الفوج  test-t) (فوجيف

 غ/ؿ.(  0502±05725الطولياف عف طريؽ الشـ )
III.5.2.اإلجزيلن 

طريؽ الجرع مقارنة المعاممة باإلجزيالف عف  األفواج؛ ارتفاع معنوي عالي عند بينت النتائج 
بصفة معنوية عالية  ارتفعتركيز اليوريا لألفواج المعاممة عف طريؽ الشـ ، وبالمقابؿ فإف بالفوج الشاىد

 جدا مقارنة بالفوج الشاىد.
المعامؿ عف طريؽ الجرع والفوج الشاىد، األفواج  3Lالمقارنات اإلحصائية بيف: الفوج  
(1'L'،2L'،3L)  و المعاممة عف طريؽ الشـ  مع الفوج الشاىد بينت ارتفاعا معنويا عالي جدا في

 150، ولقد كاف أعمى تركيز عند الفوج المعامؿ بػتركيز اليوريا في بالزما الدـ مقارنة بالفوج الشاىد
ppm (05045±05695عف طريؽ الشـ)، 2الفوج  أماL بصفة معنوية عالية عمى  ارتفع التركيز، فمقد

كف يطفيؼ إال أنو لـ لا االرتفاععف طريؽ الجرع والذي وبالرغـ مف   50ppmعكس الفوج المعامؿ بػ 
 .معنوي
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)غ/ل( لدد األفواج الؤضاؤمة عالطوليان واألفواج  الؤضاؤمة عاإلجزيلن  يورياتغير تركيز ال (81)الركل

 طريق الجرع، لن طريق الرم( ؤقاردة عالفوج الراهد.) لن  عطريقتين ؤصتمفتين
  P ≤05001: ٭٭٭، P≤0501: ٭٭
a:المقارنة بيف األفواج المعاممة بالطولياف عف طريؽ الجرع والفوج الشاىد 
b : المقارنة بيف األفواج المعاممة بالطولياف عف طريؽ الشـ والفوج الشاىد 
a’  باإلجزيالف عف طريؽ الجرع والفوج الشاىد: المقارنة بيف األفواج المعاممة 
b’ :المقارنة بيف األفواج المعاممة باإلجزيالف  عف طريؽ الشـ والفوج الشاىد. 
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III.6. تغير تركيز الكرياتيدين 
III.6.1.الطوليان 

ألفواج المعاممة بالطولياف عف اتينيف ليتركيز الكر  فيارتفاع معنوي عالي  (19 )يبيف الشكؿ 
كما أبدت النتائج نفس المالحظة اإلحصائية مف خالؿ المقارنة بيف  الفوج الشاىد،مقارنة ب الجرعطريؽ 

 األفواج المعاممة بالطولياف عف طريؽ الشـ والفوج الشاىد.
كؿ جرعة  المقارنة بيف كؿ فوج عمى حدى والفوج الشاىد كانت متماثمة بيف طريقتي المعاممة أي أف

 .اإلحصائية  بمعاممتيف ةمالحظتركيز أوضحت نفس ال
 طرديا مع تركيز الطولياف. اتناسبمارتفاع تركيز الكرياتينيف ولقد كاف 

 III.6 .اإلجزيلن 
في ارتفاع معنوي عالي تؤدي إلى  ،باإلجزيالف عف طريؽ الجرعالمعاممة   أفبينت النتائج  

تركيز الكرياتينيف في بالزما دـ األفواج المعاممة مقارنة بالفوج الشاىد، و بالمقابؿ فإف نفس تراكيز ىذا 
معنوي عالي جدا في تركيز الكرياتينيف مقارنة بالفوج  ارتفاعالمركب  والمتناولة عف طريؽ الشـ تحدث 

 الشاىد.
 عنوي عالي جداارتفاع م حيث سجؿ ركب، طردا مع تركيز الم تناسبيفي تركيز الكرياتينيف  رتفاعاال

  150ppmوالفوج المعامؿ بأكبر تركيز  ،المعاممة عف طريؽ الشـ فوج مف األفواجمقارنة كؿ  عند 
لـ يسجؿ أي فرؽ عف طريؽ الجرع أما الفوج المعامؿ بأقؿ تركيز  ،مع الفوج الشاىدعف طريؽ الجرع 

 .(19 .الشكؿ) p>0,05معنوي 
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تغير تركيز الكرياتيدين )ؤمغ/ل( لدد األفواج الؤضاؤمة عالطوليان واألفواج  الؤضاؤمة  (19)الركل

 عاإلجزيلن عطريقتين ؤصتمفتين) لن طريق الجرع، لن طريق الرم( ؤقاردة عالفوج الراهد.
  P ≤05001: ٭٭٭، P≤0501: ٭٭، P ≤0505: ٭
a: طريؽ الجرع والفوج الشاىدالمقارنة بيف األفواج المعاممة بالطولياف عف 
b : المقارنة بيف األفواج المعاممة بالطولياف عف طريؽ الشـ والفوج الشاىد 
a’ المقارنة بيف األفواج المعاممة باإلجزيالف عف طريؽ الجرع والفوج الشاىد : 
b’ :المقارنة بيف األفواج المعاممة باإلجزيالف  عف طريؽ الشـ والفوج الشاىد 
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III.7. تغير تركيز األلعوؤين 
III.7.1. الطوليان 

معنوي عند  ارتفاعتبيف نتائج تغير تركيز األلبوميف عند األفواج المعاممة عف طريؽ الجرع  
كما سجؿ ارتفاع لتركيز األلبوميف لدى األفواج المعاممة عف  ،ج المعاممة مقارنة بالفوج الشاىداألفوا

 جدا.طريؽ الشـ ولكف بصفة معنوية عالية 
 :بيفومف خالؿ المقارنة 

التركيز كاف معنوي عالي  انخفاضوالفوج الشاىد تبيف أف  D'2الفوج  الشاىد،والفوج  D'3الفوج  -
 . p≤ 05001جدا 

والفوج الشاىد كاف ارتفاع تركيز  D' 1 والفوج الشاىد، الفوج 3Dوالفوج الشاىد، الفوج  2Dالفوج  -
 .(20 .الشكؿ) عاليةاأللبوميف بصفة معنوية 

III.7.2.اإلجزيلن 
والفوج الشاىد، والموضحة في مف خالؿ الدراسة اإلحصائية المقارنة بيف األفواج المعاممة  
سجمنا ارتفاع معنوي في تركيز األلبوميف بيف األفواج المعاممة عف طريؽ الجرع والفوج  (20)الشكؿ 
المعاممة عف طريؽ الشـ ولكف بصفة معنوية عالية جدا رتفع التركيز كذلؾ عند األفواج إولقد  الشاىد،

 مقارنة بالفوج الشاىد.
 ،الشاىدمقارنة بالفوج  معنوية عالية جداقد ارتفع بصفة  3L ،2’L ،3’Lتركيز األلبوميف لألفواج  إف

 .تركيزىما بصفة معنوية عالية ارتفعفمقد  L'1و 2Lأما الفوجيف 
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تغير تركيز األلعوؤين )غ/ل( لدد األفواج الؤضاؤمة عالطوليان واألفواج  الؤضاؤمة  (20)الركل
 عاإلجزيلن عطريقتين ؤصتمفتين) لن طريق الجرع، لن طريق الرم( ؤقاردة عالفوج الراهد.

  P ≤05001: ٭٭٭، P≤0501: ٭٭ P ≤0505: ٭
a: والفوج الشاىدالمقارنة بيف األفواج المعاممة بالطولياف عف طريؽ الجرع 
b : المقارنة بيف األفواج المعاممة بالطولياف عف طريؽ الشـ والفوج الشاىد 
a’ المقارنة بيف األفواج المعاممة باإلجزيالف عف طريؽ الجرع والفوج الشاىد : 
b’ :المقارنة بيف األفواج المعاممة باإلجزيالف  عف طريؽ الشـ والفوج الشاىد 
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.8.III تركيز الغموتاتيون في األلضاء  تقدير  

.8.III 1 . في الكعد 

.8.III1.1 . الطوليان 
بصفة معنوية  انخفض أف  مستوى تركيز الغموتاتيوف في نسيج الكبد قد( 21) يوضح الشكؿ  

لمعاممة عف نفس ا أففي حيف  لدى األفواج المعاممة بالطولياف عف طريؽ الجرع مقارنة بالفوج الشاىد،
 . داخؿ األفواج المعاممة معنوي عالي انخفاضطريؽ الشـ تؤدي إلى 

في حيف األفواج األخرى أبدت تغيرا  معنوية،تركيزىما بصفة  نخفضـ يل ′1Dو 1Dالفوجيف  إف
 بصفة معنوية عالية جدا. GSHتركيز  انخفض والذي L’3إحصائيا خاصة الفوج 

.8.III2.1 .اإلجزيلن 
فواج المعاممة باإلجزيالف عف ألافي نسيج كبد تركيز الغموتاتيوف  انخفاضبالرغـ مف مالحظة  

عمى عكس  إال أننا لـ نسجؿ أي فرؽ معنوي بيف األفواج المعاممة مقارنة بالفوج الشاىد، ؛طريؽ الجرع
ة بالفوج األفواج المعاممة عف طريؽ الشـ حيث سجؿ إنخفاض معنوي  عند األفواج المعاممة مقارن

 الشاىد.
 األفواج غموتاتيوفالمعنوي في تركيز  انخفاض حظنا، النتائج تحميؿ الطالبعتماد عمى باال

2L،3L،2'L  3 مقارنة مع الفوج الشاىد، أما الفوج'L  بصفة معنوية عالية مقارنة مع  انخفضفمقد
 الفوج الشاىد.
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/ؤمغ عروتين( لدد األفواج الؤضاؤمة ؤولتغير تركيز الغموتاتيون في الكعد )دادو  (21)الركل

عالطوليان واألفواج  الؤضاؤمة عاإلجزيلن عطريقتين ؤصتمفتين) لن طريق الجرع، لن طريق الرم( 
 ؤقاردة عالفوج الراهد.

NS :P 0,05:0505 :٭≥ P ،0501: ٭٭≥P ،05001: ٭٭٭≥ P  
a: األفواج المعاممة بالطولياف عف طريؽ الجرع والفوج الشاىدالمقارنة بيف 
b : المقارنة بيف األفواج المعاممة بالطولياف عف طريؽ الشـ والفوج الشاىد 
a’ المقارنة بيف األفواج المعاممة باإلجزيالف عف طريؽ الجرع والفوج الشاىد : 
b’ :شـ والفوج الشاىدالمقارنة بيف األفواج المعاممة باإلجزيالف  عف طريؽ ال 
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.8.III 2 .تركيز الغموتاتيون في الصوي 

.8.III 1.2 .الطوليان 
معاممة الطولياف  أف، استنتجنا (22)مف خالؿ النتائج المتحصؿ عمييا والمبينة في الشكؿ  

تخفيض تركيز الغموتاتيوف في نسيج الخصي تسبب في تعبر الجياز اليضمي عف طريؽ الجرع أي  
تركيز ىذا  خفض، وبالمقابؿ فيو يتسبب في ج المعاممة مقارنة بالفوج الشاىدعند األفوابصفة معنوية 

 المعامؿ بصفة معنوية عالية عند األفواج المعاممة عف طريؽ الشـ مقارنة بالفوج الشاىد.
 ،2D األفواج أما، معنوي عالي مقارنة بيف الفوجيف انخفاض والفوج الشاىد لوحظ D'3بمقارنة الفوج 

3D، 2'D ض تركيز الغموتاتيوف بصفة معنويةفمقد انخف. 
.8.III 2.2 .اإلجزيلن 

 إلىإف معاممة األرانب بثالث تراكيز مختمفة مف اإلجزيالف عف طريؽ الجرع ال تؤدي  
 ولكف نفس ىذه التراكيز مالحظة فرؽ معنوي بيف تركيز غموتاتيوف  األفواج المعاممة والفوج الشاىد ، 

مقارنة بالفوج عف طريؽ الشـ نسيج الخصي المعاممة  غموتاتيوفمعنوي في تركيز  انخفاض ظيرت
 الشاىد.

أغمب األفواج  المعاممة عف طريؽ الشـ وعف طريؽ  فأالمقارنة بيف كؿ فوج لوحده والفوج الشاىد تبيف 
ولكف  ،تركيز الغموتاتيوف انخفاضفرقا معنويا في التركيز عمى الرغـ مف مالحظة  تظير الجرع ال

مف اإلجزيالف عف طريؽ  ppm 150والمعامميف بػ L'3و الفوج   3Lلكؿ مف الفوج  فرؽ معنوي سجؿ
 .(22 .الشكؿ )، عف طريؽ الشـ عمى التواليالجرع
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/ؤمغ عروتين( لدد األفواج الؤضاؤمة ؤولتغير تركيز الغموتاتيون في صوي )دادو  (22)الركل

الؤضاؤمة عاإلجزيلن عطريقتين ؤصتمفتين) لن طريق الجرع، لن طريق الرم( عالطوليان واألفواج  
 ؤقاردة عالفوج الراهد.

NS :P 0,05، 0505: ٭≥ P ،0501: ٭٭≥P ،05001: ٭٭٭≥ P  
a:المقارنة بيف األفواج المعاممة بالطولياف عف طريؽ الجرع والفوج الشاىد 
b : المقارنة بيف األفواج المعاممة بالطولياف عف طريؽ الشـ والفوج الشاىد 
a’ المقارنة بيف األفواج المعاممة باإلجزيالف عف طريؽ الجرع والفوج الشاىد : 
b’ :المقارنة بيف األفواج المعاممة باإلجزيالف  عف طريؽ الشـ والفوج الشاىد 
 

a* 

b** * * * 
** 

0

15

30

45

60

75

 عن طريق الشم عن طريق الجرع

ي 
ص

خ
 ال

ي
ن ف

يو
ات
وت

غل
 ال

يز
رك

ر ت
غي

ت
(

ل 
مو

نو
نا

/
ن
تي
رو

غ ب
مل

) 

 األفواج

 الطوليان

 T          D1         D2        D3                                T'         D'1       D'2      D'3 

a'ᶰᶳ 

b'* 
* * 

0

15

30

45

60

 عن طريق الشم عن طريق الجرع 

ي 
ص

خ
 ال

ي
ن ف

يو
ات
وت

غل
 ال

يز
رك

ر ت
غي

ت
(

ول
وم

ان
ن

/
ن
تي
رو

غ ب
مل

) 
 

 األفواج

 اإلجزيالن

  C          L1         L2         L3                               C'         L' 1        L'2       L'3 



 Matériels et méthodesال

87 
 

 النـــتـــــــائج

. IVالؤشررات الدؤوية 

. IV1.  كريات الدم الحؤراءؤتوسط لدد 

. IV 1.1 .الطوليان 
معاممة األفواج  بعد انخفض، متوسط عدد كريات الدـ الحمراء قد أف (23) يبيف الشكؿ 
طريؽ الجرع لـ يكف معنويا بيف األفواج المعاممة بالطولياف عف  نخفاضىذا اال أف، إال بالطولياف

لمعاممة عف طريؽ الشـ مقارنة ا األفواجمعنوي عند  نخفاض، في حيف كاف االمقارنة بالفوج الشاىد
 فوج الشاىد.بال

 ppm، 100 50والمعامموف بػ 1D،2D،3Dإف مقارنة عدد كريات الدـ الحمراء لكؿ مف الفوج 
ppm، 150  ppm  مف الطولياف عف طريؽ الجرع مع الفوجT ،عف طريؽ التحميؿ  الشاىد

 انخفض عدد كرياتو الدموية الحمراء D'2، في حيف أف الفوج لـ تسجؿ تغير معنوي test-t اإلحصائي
بصفة معنوية عالية   عددىا ضاانخفكاف  فمقد D'3بصفة معنوية مقارنة بالفوج الشاىد أما الفوج 

 مقارنة بالفوج الشاىد.
 اإلجزيلن
الف في عدد كريات الدـ الحمراء بصفة معنوية بيف  األفواج المعاممة باإلجزي انخفاضلوحظ  

معنوي عالي بيف األفواج المعاممة عف   انخفاضفي حيف سجؿ  ،عف طريؽ الجرع والفوج الشاىد
 طريؽ الشـ والفوج الشاىد.

والفوج الشاىد،  3Lالفوج : معنويا في عدد كريات الدـ الحمراء عند مقارنة  اانخفاض بينت النتائج
في حيف لوحظ إنخفاض معنوي عالي في عدد  والفوج الشاىد، L'2والفوج الشاىد، الفوج  L'1الفوج 

 .(0543±5509) مف اإلجزيالف عف طريؽ الشـ 150ppmوالمعامؿ بػ L'3كريات الدـ الحمراء لمفوج 
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/ؤمل( لدد األفواج الؤضاؤمة عالطوليان واألفواج  610تغير ؤتوسط لدد كريات الدم الحؤراء )(  32)الركل

 عطريقتين ؤصتمفتين) لن طريق الجرع، لن طريق الرم( ؤقاردة عالفوج الراهد.الؤضاؤمة عاإلجزيلن 
NS :P 0,05 0505: ٭≥ P ،05001: ٭٭٭≥ P. 

a:المقارنة بيف األفواج المعاممة بالطولياف عف طريؽ الجرع والفوج الشاىد 
b : المقارنة بيف األفواج المعاممة بالطولياف عف طريؽ الشـ والفوج الشاىد 
a’  :المقارنة بيف األفواج المعاممة باإلجزيالف عف طريؽ الجرع والفوج الشاىد 
b’ :المقارنة بيف األفواج المعاممة باإلجزيالف  عف طريؽ الشـ والفوج الشاىد 
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. IV2. تغير ؤتوسط لدد كريات الدم العيضاء 

. IV1.2. الطوليان 
دـ البيضاء معنوي في عدد كريات التؤدي المعاممة بالطولياف عف طريؽ الجرع إلى ارتفاع  

ارتفاع معنوي عالي لعدد كريات الدـ فتحدث ، أما المعاممة عف طريؽ الشـ مقارنة بالفوج الشاىد
 البيضاء بيف األفواج المعاممة مقارنة بالفوج الشاىد.

، مقارنة بالفوج الشاىد D'2و 3Dمعنوي عالي في عدد كريات الدـ البيضاء لمفوجيف  ارتفاعنالحظ 
 فرؽ معنوي  أيتظير عف طريؽ الجرع و عف طريؽ الشـ  ال  ppm 50المعاممة بتركيز  أما

عبر الجياز التنفسي عف طريؽ الشـ   150، في حيف أف المعاممة  بتركيز مقارنة بالفوج الشاىد
 .(24. ) الشكؿعدد كريات الدـ البيضاء بصفة معنوية عالية جدا ارتفاعتسبب في  ت

. IV2.2. اإلجزيلن  
 ةارتفاع معنوي عالي في عدد كريات الدـ البيضاء لألفواج المعامم( 24)يوضح الشكؿ  

 ت الدمويةالكريعدد ا ارتفاع النتائجبيف ت، كما مقارنة بالفوج الشاىدجرع باإلجزيالف عف طريؽ ال
طريؽ الشـ مقارنة بالفوج  البيضاء بصفة معنوية عالية جدا عند األفواج المعاممة باإلجزيالف عف

  .الشاىد
مقارنة بالفوج الشاىد،  1L، 2Lبينت النتائج ارتفاع معنوي في عدد كريات الدـ البيضاء عند الفوجيف 

  ،L' 2، أما الفوجافافمقد أظيرت ارتفاعا معنويا عالي والفوج الشاىد 3L  ،1'Lأما المقارنة بيف الفوج 

3 'L ـ البيضاء بصفة معنوية عالية جدافمقد ارتفع عدد كريات الد. 
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/ؤكل( لدد األفواج الؤضاؤمة عالطوليان واألفواج  310تغير ؤتوسط لدد كريات الدم العيضاء ) (42) الركل

 ؤصتمفتين) لن طريق الجرع، لن طريق الرم( ؤقاردة عالفوج الراهد.الؤضاؤمة عاإلجزيلن عطريقتين 
  P ≤05001: ٭٭٭، P≤0501: ٭٭، P ≤0505: ٭
a:المقارنة بيف األفواج المعاممة بالطولياف عف طريؽ الجرع والفوج الشاىد 
b : المقارنة بيف األفواج المعاممة بالطولياف عف طريؽ الشـ والفوج الشاىد 
a’  بيف األفواج المعاممة باإلجزيالف عف طريؽ الجرع والفوج الشاىد: المقارنة 
b’ :المقارنة بيف األفواج المعاممة باإلجزيالف  عف طريؽ الشـ والفوج الشاىد 
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IV .3 . تغير تركيز الهيؤوغموعين 
IV 1.3 .الطوليان 

الجرع، ال تحدث تبيف أف المعاممة بالطولياف عف طريؽ  (25) النتائج الموضحة في الشكؿ 
فواج المعاممة مقارنة بالفوج الشاىد ،وبالمقابؿ فإف المعاممة عف طريؽ الشـ تتسبب فرقا معنويا بيف األ

 .ج المعاممة مقارنة بالفوج الشاىدعند األفوافي تركيز الييموغموبيف في انخفاض معنوي عالي 
وج الشاىد، في حيف أف المعاممة لـ نسجؿ أي فرؽ معنوي بيف  كؿ فوج معامؿ عف طريؽ الجرع و الف

، وىي فوج معامؿ مقارنة بالفوج الشاىد عبر الجياز التنفسي أبدت نفس المالحظة اإلحصائية لكؿ
  المعنوي العالي لتركيز الييموغموبيف. االنخفاض

IV .2.3.اإلجزيلن 
األفواج  جميع ىيموغموبيفتركيز في تغيير معنوي مالحظة أي مف خالؿ النتائج تبيف عدـ  

 ، عف طريؽ الشـ( مقارنة بالفوج الشاىد.المعاممة)عف طريؽ الجرع
عدـ وجود أي فرؽ معنوي بيف كؿ فوجيف  تبيف، مقارنة كؿ فوج معامؿ مع فوج شاىدمف خالؿ 

 مف اإلجزيالف عف طريؽ الشـ. ppm  50الفوج المعامؿ بػ ستثناءإب
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تغير ؤتوسط تركيز الهيؤوغموعين )غ/سل( لدد األفواج الؤضاؤمة عالطوليان واألفواج  الؤضاؤمة  (25)الركل

 .عاإلجزيلن عطريقتين ؤصتمفتين) لن طريق الجرع، لن طريق الرم( ؤقاردة عالفوج الراهد
NS :P 0,05  0505: ٭≥ P ،0501: ٭٭≥ P 

a: الجرع والفوج الشاىدالمقارنة بيف األفواج المعاممة بالطولياف عف طريؽ 
b : المقارنة بيف األفواج المعاممة بالطولياف عف طريؽ الشـ والفوج الشاىد 
a’ المقارنة بيف األفواج المعاممة باإلجزيالف عف طريؽ الجرع والفوج الشاىد : 
b’ :المقارنة بيف األفواج المعاممة باإلجزيالف  عف طريؽ الشـ والفوج الشاىد 
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IV .4 .الهيؤاتوكريت  تغير دسعة 
IV .1.4.الطوليان 

ياف عف طريؽ تبيف عدـ وجود فرؽ معنوي بيف األفواج المعاممة بالطول (26)مف خالؿ الشكؿ 
معنوي  نخفاضف عف طريؽ الشـ فمقد أظيرت االمعاممة بالطوليا األفواج أما، الجرع والفوج الشاىد

 لنسبة الييماتوكريت عند األفواج المعاممة مقارنة بالفوج الشاىد.
لـ تتغير بصفة معنوية مقارنة بيف كؿ فوج عمى حدى  1D،2D،1'Dإف نسبة الييماتوكريت لألفواج 

 مقارنة بالفوج الشاىد. 3D،2'D،3'Dاألفواجمعنوي عند  نخفاض، في حيف لوحظ اوالفوج الشاىد 
IV .2.4.اإلجزيلن 

عف طريؽ الجرع :معنوي عالي في نسبة ىيماتوكريت األفواج المعاممة  انخفاضبينت النتائج  
 .وج الشاىدمقارنة بالفعف طريؽ الشـ  و

و  L'3الفوجو الفوج الشاىد ، L'2الفوج ، و الفوج الشاىد 3Lوالفوج الشاىد،  2Lالمقارنة بيف الفوج 
مف اإلجزيالف عف  ppm 50والمعامؿ بػ  L 1الفوجأما ، عاليعنوي م انخفاضتبيف  الفوج الشاىد

 بصفة معنوية مقارنة بالفوج الشاىد. انخفضطريؽ الجرع فمقد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Matériels et méthodesال

94 
 

 النـــتـــــــائج

 

 
تغير دسعة الهيؤاتوكريت  )%( لدد األفواج الؤضاؤمة عالطوليان واألفواج  الؤضاؤمة عاإلجزيلن  (26)الركل

 عطريقتين ؤصتمفتين) لن طريق الجرع، لن طريق الرم( ؤقاردة عالفوج الراهد.
NS :P 0,05 0505: ٭≥ P  ،05001: ٭٭٭≥ P 
 a: والفوج الشاىدالمقارنة بيف األفواج المعاممة بالطولياف عف طريؽ الجرع 
b : المقارنة بيف األفواج المعاممة بالطولياف عف طريؽ الشـ والفوج الشاىد 
a’ المقارنة بيف األفواج المعاممة باإلجزيالف عف طريؽ الجرع والفوج الشاىد : 
b’ :المقارنة بيف األفواج المعاممة باإلجزيالف  عف طريؽ الشـ والفوج الشاىد 
 
 

aᶰᶳ 

* * * 

b* 

* 

0

15

30

45

60

 عن طريق الشم عن طريق الجرع

ت
ري

وك
ات
يم

له
 ا
بة

س
ن

)%
(

 

 األفواج

الطوليان  

   T           D1         D2      D3                                    T'         D'1      D'2      D'3    

a'** 
b'** 

 
* ** ** 

** ** 
 

0

15

30

45

60

 عن طريق الشم عن طريق الجرع

ت 
ري

وك
ات
يم

له
 ا
بة

س
ن

)%
(

 

 األفواج

 اإلجزيالن

C          L1         L2       L3                                     C'         L'1        L'2       L'3 



 Matériels et méthodesال

95 
 

 النـــتـــــــائج

IV .5. الوفائح الدؤويةتغير ؤتوسط لدد 
IV .1.5.الطوليان 

ا انخفاض معنوي عالي جدا في عدد الصفائح الدموية لألفواج المعاممة عف طريؽ الجرع نسجم 
 و األفواج المعاممة عف طريؽ الشـ  مقارنة بالفوج الشاىد.

، كما صفة معنوية مقارنة بالفوج الشاىدب D'1والفوج  2Dمفوج لانخفض عدد الصفائح الدموية 
، في حيف بصفة معنوية عالية جدا مقارنة بالفوج الشاىد 3D،2'D،3'Dألفواج دىا عند اإنخفض عد

 الشكؿ) مف الطولياف عف طريؽ الجرع لـ يتعرض ألي تغيير معنوي ppm 50أف الفوج المعامؿ بػ
.27). 

IV .2.5.اإلجزيلن 
في عدد  معنوي ضاانخفتظير المقارنة بيف األفواج المعاممة باإلجزيالف عف طريؽ الجرع   

معنوي  انخفاض، أما المعاممة عف طريؽ الشـ فيي تتسبب في مقارنة بالفوج الشاىد الصفائح الدموية
 .األفواج المعاممة والفوج الشاىد عالي جدا بيف

في حيف  ،معنويا عاليا جدا انخفاضاالفوج الشاىد تظير مع  L'3و L'2المقارنة بيف كؿ مف الفوج  إف
مقارنة بالفوج عالية بصفة معنوية  الفوج 3Lو L'1الفوج  ت عندضانخفأف عدد الصفائح الدموية قد 

 الشاىد.
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/ؤكل( لدد األفواج الؤضاؤمة عالطوليان واألفواج  310تغير ؤتوسط لدد الوفائح الدؤوية ) (27)الركل

 طريق الجرع، لن طريق الرم( ؤقاردة عالفوج الراهد.الؤضاؤمة عاإلجزيلن عطريقتين ؤصتمفتين) لن 
  P ≤05001: ٭٭٭، P≤0501: ٭٭، P ≤0505: ٭
a:المقارنة بيف األفواج المعاممة بالطولياف عف طريؽ الجرع والفوج الشاىد 
b : المقارنة بيف األفواج المعاممة بالطولياف عف طريؽ الشـ والفوج الشاىد 
a’  المعاممة باإلجزيالف عف طريؽ الجرع والفوج الشاىد: المقارنة بيف األفواج 
b’ :المقارنة بيف األفواج المعاممة باإلجزيالف  عف طريؽ الشـ والفوج الشاىد 
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IV .6 . تغير دسعة الصليا المؤفاوية 
IV .1.6 .الطوليان 

األفواج المعاممة بالطولياف عف طريؽ  عندنسبة الخاليا الممفاوية  انخفاض (28)يبيف الشكؿ 
معنوي عالي عند األفواج المعاممة  االنخفاض، ولقد كاف طريؽ الشـ مقارنة بالفوج الشاىد الجرع و عف

 عف طريؽ الجرع ، و معنوي عالي جدا عند األفواج المعاممة عف طريؽ الشـ.
مقارنة بالفوج  3Dو' D'2وجينالفنسبة الخاليا الممفاوية بصفة معنوية عالية جدا عند  انخفضت

 مقارنة بالفوج الشاىد. 3D، 1'Dالشاىد، في حيف كاف االنخفاض معنوي عالي عند الفوجيف 
IV .2.6.اإلجزيلن 

معنوي عالي جدا في عدد الخاليا الممفاوية عند األفواج  انخفاض ( 82) يوضح الشكؿ 
 المعاممة باإلجزيالف عف طريؽ الجرع واألفواج المعاممة عف طريؽ الشـ مقارنة بالفوج الشاىد.

معنويا عاليا جدا في نسبة الخاليا  انخفاضا، و الفوج الشاىد لوحظوبالمقارنة بيف كؿ فوج معامؿ 
الممفاوية لكؿ األفواج المعاممة باإلجزيالف عف طريؽ الشـ مقارنة بالفوج الشاىد، ولقد سجمت نفس 

فمقد انخفضت نسبة الخاليا الممفاوية بصفة  1Lالفوج  أما، 2Lالمالحظة اإلحصائية عند الفوج 
 معنوية مقارنة بالفوج الشاىد.
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تغير ؤتوسط دسعة الصليا المؤفاوية)%( لدد األفواج الؤضاؤمة عالطوليان واألفواج  الؤضاؤمة  (28)الركل

 عاإلجزيلن عطريقتين ؤصتمفتين) لن طريق الجرع، لن طريق الرم( ؤقاردة عالفوج الراهد.
  P ≤05001: ٭٭٭، P≤0501: ٭٭، P ≤0505: ٭
a: بالطولياف عف طريؽ الجرع والفوج الشاىدالمقارنة بيف األفواج المعاممة 
b : المقارنة بيف األفواج المعاممة بالطولياف عف طريؽ الشـ والفوج الشاىد 
a’ المقارنة بيف األفواج المعاممة باإلجزيالف عف طريؽ الجرع والفوج الشاىد : 
b’ :المقارنة بيف األفواج المعاممة باإلجزيالف  عف طريؽ الشـ والفوج الشاىد 
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IV .7.توسط دسعة الصليا وحيدة الدواة تغير ؤ 
IV .1.7.الطوليان 

ألفواج ة النواة عند امعنوي عالي جدا في نسبة الخاليا وحيد انخفاض (29) يوضح الشكؿ 
 ، عف طريؽ الشـ( مقارنة بالفوج الشاىد.المعاممة ) عف طريؽ الجرع

ير في نسبة الخاليا تعرض إلنخفاض كب ،مف الطولياف عف طريؽ الجرع 150و المعامؿ بػ 3Dالفوج 
 D'3و D'2، أما الفوجيف ي عالي جدا مقارنة بالفوج الشاىدمعنو  االنخفاضف ىذا اكلقد ، و وحيدة النواة

المذاف لـ  D'1و 1Dمقارنة بالفوج الشاىد، عمى خالؼ الفوجيف  ةعالي ةمعنوي ا بصفةانخفاضفمقد 
 أي تغيير معنوي.ظيرا ي

IV .2.7 .اإلجزيلن 
بينت النتائج المتحصؿ عمييا ارتفاع  معنوي عالي في نسبة الخاليا وحيدة النواة عند األفواج  

 المعاممة عف طريؽ الجرع و المعاممة عف طريؽ الشـ مقارنة بالفوج الشاىد.
والذي أظير (،  2 ±1752 )عبر الجياز التنفسي 150ولقد سجؿ أعمى ارتفاع عند الفوج المعامؿ بػ 

ا وحيدة نسبة الخالي اظير ارتفاعا فيفمقد  1L، أما الفوج ي عالي جدا مقارنة بالفوج الشاىدرتفاع معنو ا
 مقارنة بالفوج الشاىد. ةمعنوي بصفة  النواة بنسبة قميمة لكف
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تغير دسعة الصليا وحيدة الدواة )%( لدد األفواج الؤضاؤمة عالطوليان واألفواج  الؤضاؤمة  (29)الركل

 عاإلجزيلن عطريقتين ؤصتمفتين) لن طريق الجرع، لن طريق الرم( ؤقاردة عالفوج الراهد.
  P ≤05001: ٭٭٭، P≤0501: ٭٭، P ≤0505: ٭
a: الجرع والفوج الشاىدالمقارنة بيف األفواج المعاممة بالطولياف عف طريؽ 
b : المقارنة بيف األفواج المعاممة بالطولياف عف طريؽ الشـ والفوج الشاىد 
a’ المقارنة بيف األفواج المعاممة باإلجزيالف عف طريؽ الجرع والفوج الشاىد : 
b’ :المقارنة بيف األفواج المعاممة باإلجزيالف  عف طريؽ الشـ والفوج الشاىد 
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IV .8. ؤتوسط دسعة الصليا الؤحععة 
IV .1.8. الطوليان 

 األفواجارتفاع معنوي عالي جدا في نسبة الخاليا المحببة عند جميع  (30)ح الشكؿضأو  
 المعاممة مقارنة بالفوج الشاىد.

أف كؿ التراكيز طريؽ الشـ مع الفوج الشاىد تبيف المقارنة بيف كؿ فوج معامؿ بالطولياف عف 
، ونفس النتيجة تحصمنا عمييا بيف الفوج المعامؿ والفوج الشاىدالمستعممة تحدث فرقا معنويا عاليا جدا 

في حيف أف  ،2D ،3Dالفوجينمف خالؿ دراسة مدى تأثير الطولياف عمى نسبة الخاليا المحببة عند 
 معنوي. فرؽلـ يظير أي  1Dالفوج 

IV .2.8 .اإلجزيلن 
في نسبة الخاليا المحببة   الحظنا ارتفاع معنوي عالي جدا (30)مف خالؿ مالحظة الشكؿ  

 بيف األفواج المعاممة )عف طريؽ الجرع ، عف طريؽ الشـ ( والفوج الشاىد.
المقارنة باستعماؿ تحميؿ الطالب تبيف أف كؿ فوج معامؿ يظير ارتفاع معنوي عالي جدا مقارنة بالفوج 

 الشاىد.
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تغير ؤتوسط دسعة الصليا الؤحععة )%( لدد األفواج الؤضاؤمة عالطوليان واألفواج  الؤضاؤمة  (30)الركل

 .عاإلجزيلن عطريقتين ؤصتمفتين) لن طريق الجرع، لن طريق الرم( ؤقاردة عالفوج الراهد
  P ≤05001: ٭٭٭، P≤0501: ٭٭، P ≤0505: ٭
a: المعاممة بالطولياف عف طريؽ الجرع والفوج الشاىدالمقارنة بيف األفواج 
b : المقارنة بيف األفواج المعاممة بالطولياف عف طريؽ الشـ والفوج الشاىد 
a’ المقارنة بيف األفواج المعاممة باإلجزيالف عف طريؽ الجرع والفوج الشاىد : 
b’ : والفوج الشاىدالمقارنة بيف األفواج المعاممة باإلجزيالف  عف طريؽ الشـ 
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V. الدراسة الدسيجية 
V.1دسيج الصوي. 
V.1.1. الطوليان 

صور مجيرية لقطع نسيجية لعضو الخصي، لألرانب المعاممة  (31،32)يمثؿ الشكالف  
الفحص  أوضح، ولقد 400×بتكبير  بالطولياف عف طريؽ الجرع و عف طريؽ الشـ عمى التوالي

 الذيالمعاممة مقارنة مع الفوج الشاىد  األفواجالبنية النسيجية لمخصي عند  تأثرالمجيري ليذا العضو 
 .سميمة ليذا العضونسيجية بنية  األخيرىذا  أبدى

، و بالمقابؿ فمقد انعدـ تواجدىا D’1حيث لوحظ تناقص في عدد الحيوانات المنوية لدى الفوج  
،كما لوحظ تغير  D1 ،D2، D’2 ،D3 ،D’3 )الحيوانات المنوية( في لمعة األنابيب المنوية لألفواج

، في حيف أدت  D1،  D’1،  D2في شكؿ األنابيب المنوية التي أصبحت متطاولة قميال عند األفواج 
 .تصغير و تضيؽ قطر األنابيب المنوية بالطولياف عف طريؽ الشـ إلى  D’2 ،D’3معاممة الفوجيف 

، D1، D’1، D2، D’2كما لوحظ تواجد عدد مف الخاليا المنوية داخؿ لمعة األنبوب المنوي لألفواج 
ظيور  إلى أدىكبير لخاليا سرتولي مما  مؼت D’3و  D3  لمفوجافالفحص المجيري  ابدي ولقد

 . D’3المنوي و عدـ انتظاـ و تماسؾ الخاليا المنوية خاصة عندا الفوج  األنبوبفراغات في محيط 
و كمية النسيج البيني مف فوج ألخر مقارنة كما بينت الدراسة النسيجية ليذا العضو تغير في شكؿ 

عند الفوجاف  Nécroseبالفوج الشاىد، حيث لوحظ تمؼ في ىذا النسيج مصحوب بتحمؿ الخاليا)نخر( 
D3، D’3. 
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لن طريق الجرع و الفوج  عالطوليان ؤضاؤمة( وور ؤجهرية لقطع دسيجية لصوي أرادب 31الركل )
 (400)×الراهد
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ؤضاؤمة عالطوليان لن طريق الرم و الفوج ( وور ؤجهرية لقطع دسيجية لصوي أرادب 32الركل )
 (400)×الراهد
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V.2.1اإلجزيلن . 
( صور مجيرية لقطع نسيجية لخصي أرانب معاممة 34( و الشكؿ )33يمثؿ الشكؿ ) 

 .400×طريؽ الجرع و عف طريؽ الشـ عمى التوالي بتكبير  عفبطريقتيف مختمفتيف،باإلجزيالف 
المعاممة باإلجزيالف مقارنة مع الفوج  األرانب ىذه القطع النسيجية تغير في نسيج الخصي أبدتولقد 

و  L3 ،L2الشاىد، حيث نقص عدد الحيوانات المنوية المتواجدة في لمعة األنبوب المنوي لألفواج 
المنوي  األنبوبتواجد خاليا منوية داخؿ لمعة ، مع L’3في الفوج  ت)الحيوانات المنوية( إنعدم

 .L3 ،L2لمفوجاف 
بدى تغير ، ىذا األخير أL’3الفوج  و L’2لمفوج المنوي  األنبوبتغير في شكؿ كما لوحظ  

 المنوية مقارنة بالفوج الشاىد. األنابيبجد كبير في شكؿ 
و تغير في النسيج البيني و الذي تعرض لعممية النخر  العضو،الفحص النسيجي ليذا  أظيركما 

 . L’2والفوج   ،L’3 ،L2في الفوج التمؼ 
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و الفوج  جرعن لن طريق الجزيل ؤضاؤمة عاإل( وور ؤجهرية لقطع دسيجية لصوي أرادب 33الركل )
 (400)×الراهد
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لن طريق الرم و الفوج جزيلن ؤضاؤمة عاإل( وور ؤجهرية لقطع دسيجية لصوي أرادب 34الركل)
 (400)×الراهد
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V.2.كعددسيج ال 
V.1.2الطوليان . 

( صور مجيرية لقطع نسيجية لعضو الكبد عند أرانب معاممة 35،36)يوضح الشكالف  
 . 400×الشاىد بتكبير و الفوج  بالطولياف عف طريؽ الجرع و عف طريؽ الشـ ،

ىذا األخير الذي يظير بنية  لوحظ تغير نسيج عضو الكبد لألرانب المعاممة مقارنة بالفوج الشاىد
 مرفولوجية سميمة لنسيج الكبد.

 :يى مف مظاىر التغيرات المالحظة في نسيج كبد األفواج المعاممة مقارنة بالفوج الشاىدو  
 اتساع قطر الوريد المركزي لمفوج D’1 .  
 اتساع قطر الوريد البابي لمفوجاف D’2،D2،D3. 
 لألفواجالدـ داخؿ الوريد البابي  تجمعD1، D’2، D’3 ،D3.  
 ؛جو لمف الدـ داخؿ الوريد المركزي تجمع D’1. 
 تضخـ الخاليا الكبدية وظيورىا بالموف الشاحب عند الفوجاف D3،D’3. 
 و نخر خاليا بطانية الوريد الدموي لمفوجاف مؼت D3 ،D’1. 
 الخاليا الكبدية وتحمؿ غشاء النسيج الكبدي لألفواج تمؼ D3،D’3،D’1. 
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و الفوج  جرعلن طريق اللطوليان رادب ؤضاؤمة عاأ كعد( وور ؤجهرية لقطع دسيجية ل35الركل)
 (400)×الراهد
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و الفوج  رمطريق اللن لطوليان رادب ؤضاؤمة عاأ كعد( وور ؤجهرية لقطع دسيجية ل36الركل)
 (400)×الراهد
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V.2.2اإلجزيلن . 
( صور مجيرية لقطع نسيجية لعضو الكبد عند أرانب معاممة 37،38)يوضح الشكالف  

 . 400×و الفوج الشاىد بتكبير  باإلجزيالف عف طريؽ الجرع و عف طريؽ الشـ ،
باإلجزيالف، قدرة ىذا األخير عمى التسبب استنتج مف خالؿ تحميؿ القطع النسيجية لكبد أرانب معاممة 

 في الكثير مف التغيرات المرفولوجية ليذا العضو، وتكمف ىذه التغيرات في:
 اتساع قطر الوريد المركزي لمفوج L2   . 
 اتساع قطر الوريد البابي لمفوج L’3. 
 لألفواجالدـ داخؿ الوريد البابي  تجمعL’2، L’3، L3  . 
 جو لمف الدـ داخؿ الوريد المركزي تجمع L2 . 
 جافو تضخـ الخاليا الكبدية وظيورىا بالموف الشاحب عند األL3 ،L’2، L’3. 
 للفوجانو نخر خاليا بطانية الوريد الدموي  تمؼL3  L2، L’3 . 
 اف فواجنسيج الكبدي لمالخاليا الكبدية وتحمؿ غشاء ال تمؼL2 ، L’3  
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و الفوج  جرعلن طريق الإلجزيلن رادب ؤضاؤمة عاأ كعد( وور ؤجهرية لقطع دسيجية ل37الركل)
 (400)×الراهد
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و الفوج  رملن طريق الالجزيلن رادب ؤضاؤمة عاأ كعد( وور ؤجهرية لقطع دسيجية ل38الركل)
 (400)×الراهد

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                            

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المناقـشـة
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  المناقشةرابعا: 

ة استعماال في المجاؿ يمف أكثر المركبات الكيميائ اإلجزيالف يعتبر كال مف الطولياف و 
يبرزاف  أنيما إالالصناعي، مما جعميما أكثر انتشارا في الوسط الخارجي )المحيط( و الوسط الداخمي، 

التأثير عمى  تيدد تواجد الكائنات الحية، وذلؾ مف خالؿ أفالعديد مف مظاىر السمية التي مف شانيا 
 التكاثر.  ةظيفو 

جدا في تركيز الحيوانات المنوية  اعالي امعنوي اولقد أوضحت النتائج المتحصؿ عمييا، انخفاض
جزيالف عف طريؽ الجرع، عف طريؽ الشـ  مقارنة لطولياف و األفواج المعاممة باإللألفواج المعاممة با

 Aumuller et al)ف عمى وظيفة التنظيـ الداخمييف المركبذيلؾ لتأثير ىذبالفوج الشاىد و يرجع سبب 

 Svensson et al (1992b)و et al Svensson (1992a)  قاـو لتوضيح ميكانيـز التأثير  (1992, .

الغدد  –خامية الغدة الن –بدراسة تأثير الطولياف عمى محور التكاثر: منطقة تحت السرير العصبي 
تركيز بتقدير  وذلؾ ،ppm،45  ppm 36ا المركب بتركيزيف مختمفيف ذلي اعرضو تالجنسية لدى عماؿ 

البالزمي و كمية  FSH،LHفي متوسط ىرموني  امعنوي امؤشرات اليرمونية فالحظوا تناقصال
طولياف اإلجزيالف  والبنزيف دى التستوستيروف المصمي. و في تجارب أخرى عمى الحيواف لوحظ أف ل

 (Andersson et al . ,1980)القدرة عمى إحداث خمؿ في تركيز الدوباميف، األدريناليف و النور أدريناليف
 و ىرمونات أخرى FSH،LHإفراز اليرموني ستقبالت العصبية ضرورية لتنظيـ ه المذو ى

(Andersson et al . ,1981b) ساف يؤدي الدوباميف لتثبيط إفرازفعند اإلن (Leblanc,1976) FSH, LH 
 & FSH, LH  (Rubinsteinو عند الحيواف  األدريناليف و النور أدريناليف يحفزاف تخميؽ 

Sawyer ,1970)  و بما أفFSH   يحث خاليا سرتولي عمى تغذية و تطوير الخاليا الجرثومية، فإف
كما يرجع ىدا )  (Svensson et al.,1992a ةنقصو يؤدي إلى نقص في تركيز الحيوانات المنوي

االنخفاض في عدد الحيوانات المنوية إلى نقص ىرموف التستوستيروف و الذي يعد عامال أساسيا في 
حوؿ تأثير اإلجزيالف عمى مستوى  Yamada  (3991)وية حسب ماأثبتو عممية تكويف الحيوانات المن

،البنزيف عمى  اإلجزيالف، الطولياف تأثير( حوؿ 1003) Xiao et al و ،الجنسية عند العماؿ تاليرمونا
 ،مع النتائج المتحصؿ عمييا األعماؿت ىذه ، ولقد توافقالطابعات مستوى ىرموف التستوستيروف لعماؿ
عمى تخفيض تركيز ىرموف التستوستيروف بصفة معنوية  واإلجزيالفحيث بينت النتائج قدرة الطولياف 

 عالية عند األفواج المعاممة عف طريؽ الجرع و األفواج المعاممة عف طريؽ الشـ مقارنة بالفوج الشاىد.
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طولياف في الدـ و السائؿ المنوي  و بنزيف ،اإلجزيالفتواجد  أن XIAO (1003)كما بينت النتائج 
محاجز الدموي الخصوي و تأثيره عمى أنسجة يـ لعمى اختراق يؿلعماؿ معرضوف ليذه المركبات دل

 Svensson et) الخصية بصفة خاصة مما أدى إلى تحمؿ الخاليا الجرثومية و خاليا أميات المني

al.,1992a)   و بما أف الخاليا الجرثومية األولية تنقسـ و تتمايز لتكوف الحيوانات المنوية فإف نقصيا
ا ذو قد يعود سبب ى  (Schardein , 1993)الحيوانات المنويةعدد أو تمفيا يؤدي بالضرورة إلى نقص 

مصدر التغذية و  تعدفيذه الخاليا   (Xiao et al. ,2001)النقص إلى تحمؿ و تمؼ خاليا سرتولي
الدعامة لمحيوانات المنوية فتغير مرفولوجيتيا يتسبب في منع اتصاليا مع الحيوانات المنوية و انغراس 

 Russell et )ا في لمعة األنبوب المنوياجدىتو  كمية ىذه األخيرة عمى أغشيتيا مما يتسبب في نقص

al., 1980)   ونقص وزف الخصي لألشخاص المعرضة لإلجزيالف(3991 Yamada , )  كما يتعدى
تأثير ىذه المركبات إلى االنقساـ الخموي، حيث لوحظ تكاثر سريع في عمميات تكويف الحيوانات 
المنوية و باإلضافة إلى التأثير عمى انقساـ خاليا أميات المني و الخاليا المنوية، لكف ميكانيـز التأثير 

 Ishigami)الختزالي لمخاليا المنوية إلى طالئع المنييبقى مجيوال كما يؤثر الطولياف عمى االنقساـ ا

et al.,2005)  وفي دراسة نسيجية لقطع مف خصي جرذاف معاممة بالطولياف، لوحظ أف أغمب خاليا
 (Ono et al .,1999) باكيتافالأميات المني ال تتحوؿ إلى خاليا منوية و ذلؾ بسبب توقفيا في مرحمة 

Pachytène . 

مخصي الذي النسبي ل وزفال تغيرحوؿ  المتحصؿ عميياالنتائج ولقد توافقت ىذه األعماؿ مع 
ض بصفة معنوية عند األفواج المعاممة بالطولياف و اإلجزيالف عف طريؽ الشـ وعف طريؽ الجرع انخف

 في عدد امقارنة بالفوج الشاىد، وبالنظر لتغير أنسجة الخصي عند األفواج المعاممة لوحظ نقص
الحيوانات المنوية في لمعة األنبوب ،تمؼ النسيج المكوف لألنبوب المنوي مما أدى إلى تغيير شكؿ و 

  .قطر األنابيب المنوية

عالي جدا في نسبة حركة دراسة النشاط الحركي، نقصا معنويا لقد بينت النتائج المتعمقة بو 
 نة بالفوج الشاىد، وقد يرجع سبب ذلؾ إلىمقار  بالمركبيف ألفواج المعاممةوسرعة الحيوانات المنوية  ل

 Mullfy et)، مما أدى إلى عدـ نضج األكروزـو وأحدث خمال في جياز الحركةFSHنقص ىرموف 

al.,1994)  عمى  لةؤو مسعمى وزف البربخ والذي يعد كمنطقة  فؤثر ف ييف المركبيباإلضافة إلى أف ىذ
 نقص النشاط الحركي ب الحركية، فبالضرورة يتسبب تمفوة نضج الحيوانات المنوية واكتسابيا القدر 
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(Calvin & Bedford,1971)  ولقد انخفض كذلؾ وزف البربخ في تجاربنا عند األفواج المعاممة
 بالطولياف واإلجزيالف  بكمتى الطريقتيف مقارنة بالفوج الشاىد.

 أدى إلى عجز في حركةكما يؤثر الطولياف عمى المكونات الطاقوية لمسائؿ البربخي. مما  
، وعمى المستوى الخموي فاإلجزيالف، الطولياف، البنزيف   (Ono et al .,1996)حيوانات المنويةال

 ىذا فبما أف ، عماؿدى الل  loctate déshydrogénase – C4(LDH-C4) في تخفيض  يتسببوف 
، فنقصو اإل يؤدي إلى نقص الطاقة ومف زوزيـ مسؤوؿ عمى منح الطاقة لمخاليا مف خالؿ الميتابوليـز

وىذا ما يفسر الزيادة المالحظة  ؛((Vanitha et al.,1991  ي لمحيوانات المنويةلحركنشاط اثـ نقص ا
في فركتوز السائؿ المنوي بسبب عدـ استغاللو وتفكيكو مف طرؼ الخاليا المنوية بصفة عامة 

 (Xiao et al . ,2001).  والحيواف المنوي بصفة خاصة

مما يتسبب في نقص  (Mattia et al. ,1993) مظاىر سمية الطولياف، قدرتو عمى أكسدة الدىوفومف 
كما أثر  .(Jones & Mann ,1973)األنزيمات المسؤولة عف النشاط الحركي وحيوية الحيوانات المنوية

عف طريؽ الطولياف واإلجزيالف عمى حيوية الحيوانات المنوية بصفة معنوية عند األفواج المعاممة 
بسب تأثير ىذه المركبات عمى أنسجة الخصية وبصفة  ،مقارنة بالشاىدالجرع و عف طريؽ الشـ 

الخاليا  يةغشأعمى أكسدة  دىوف  قدرتيما  إضافة إلى (Ono et al .,1999) خاصة خاليا سرتولي 
 Cai) الفئراف، وتشوىيا عند (Mattia et al. ,1993) لى ضعؼ مقاومة الحيوانات المنويةإدى يؤ مما 

et al., 1996)  أعماؿولقد توافقت النتائج مع Xiao et al (1003.) 

كنقص في نشاط  االبروستاتالغدد الممحقة وخاصة  وظائؼ كما يتعدى تأثير ىذه المركبات إلى
ـ   (Huang ,1993)حمض الفسفاتاز ويؤثر عمى الخصوبة الذكرية مف خالؿ تأثيره عمى إنزيمات الجس

ؾ ىذه  ، وقد تشكؿ كذل (Taskinen et al.,1989)يقمؿ في فرص تخصيب البويضاتمما الطرفي 
 المركبات خطرا عمى التطور الجنيني وذلؾ مف خالؿ إمكانية مرورىـ عبر السائؿ المنوي إلى األـ

(Ono et al .,1999) . 

 

في تركيز   جداي عالي ، فمقد سجمنا ارتفاع معنو  المتعمقة بالمؤشرات البيوكميائية النتائج أما
عف طريؽ و  شـال، البروتينات الكمية( لألفواج المعاممة بالطولياف ) عف طريؽ )الغموكوز، الكولستروؿ

تركيز الغميسريدات الثالثية انخفض بصفة معنوية عالية عند  أفإال  ،الجرع( مقارنة بالفوج الشاىد
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 ، الكولستروؿ،بالمقابؿ انخفض تركيز الغموكوز األفواج المعاممة بالطولياف، مقارنة بالفوج الشاىد و
مقارنة بالفوج الشاىد، في حيف ارتفع تركيز   الغميسريدات الثالثية عند األفواج المعاممة باإلجزيالف

( مقارنة بالفوج الشـ الكمية عند األفواج المعاممة باإلجزيالف) عف طريؽ الجرع،  عف طريؽ البروتينات،
 .الشاىد

حيث  ،الكبد نسيج و وظائؼ بسبب تضرر، ى مستوى عمميات األيضحدوث خمؿ عم إلىويرجع ذلؾ 
إنزيمات الكبد بصفة عامة و  نشاطأثبتت العديد مف التجارب قدرة ىذاف المذيباف عمى التأثير عمى 

 ; Stumph et al.,1985)  بصفة خاصة مما يؤثر عمى  عمؿ الكبد P450 إنزيمات  السيتكرـو 

Poon et al.,1994)  

الصباغات التي تستعمؿ مزيج مف متمكبات في مجاؿ في تجارب تمت في الوسط الميني لعماؿ 
 ,. Morley et al)في مصؿ الدـ   transaminaseالكبد  إنزيماتلوحظ ارتفاع مستوى  اإلجزيالف

1970; Klaucke et al.,1982)  كما بيف الفحص النسيجي تضرر نسيج الكبد بسبب التعرض
، تشوه الميتوكوندريا ، حيث لوحظ تغير في تموضع األنوية، تكاثر وزيادة الشبكة الييولية،جزيالفلإل

 .(Tatrai & Ungvary ,1979 ; Ungvary , 1989)انخفاض كميات الغميكوجيف 

في تركيز الكولستروؿ عند األفواج المعاممة بالطولياف و  تغيروفي نفس السياؽ الحظنا      
حدوث خمؿ في األنزيمات  إلى تغيروقد يرجع ىذا ال ،بسبب تمؼ أنسجة الكبد ذلؾو  اإلجزيالف

مما احدث تناقصا في تركيز  ،الجنسية الذكرية تاليورمونا إلىالمسؤولة عف تحويؿ الكولستروؿ 
ف في تكديس الدىوف في نسيج حيث يتسبب  الطوليا  (Husmann & Mephaul,1991) التستوستيروف

 األخرىلدى األرانب و بعض الحيوانات المخبرية  b5و   P450، مما يزيد في نشاط السيتوكرـو الكبد
., 1982)  (Ungvary et al. 

 (،et al ., 1986 Howell)أو التوتر التغير في المؤشرات البيوكيميائية المدروسة يعرؼ بالضغط  إف
   0111ppm ػمعاممة بالدوباميف المخ ألرانب تغير في مستوى ىر ىذه الحالة الفيزيولوجية الظاومف م

غط ضفي ال تمما يحدث اضطرابا، (Rea et al., 1984ساعات مف المعاممة ) 00مف الطولياف بعد  
 .(Liber et al.,1963 ;Kotoku et al.,1977 ;Savolamen et al.,1977) الدموي
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والتي أجريت عمى  Takahashi et al(1988)إليو توصؿ  ت النتائج متوافقة مع ماناكوقد  
ساعات مف  06بعد  الكولستروؿفالحظوا زيادة في   ،كغ مف الطولياف/ غ 0,5ػر األرانب معاممة بو ذك

توافقت كذلؾ مع الغموكوز، و تناوؿ الجرعة مع زيادة في األحماض الدىنية و الفوسفولبيدات و 
 .((Neghab et  al  2015نتائج

حوؿ Poon et al (1994 ) و نتائجPyykkä  (1980 )كما توافقت النتائج المتحصؿ عمييا مع نتائج 
كما الحظنا عدة تغيرات في نسيج الكبد مما يثبت تمؼ ىذا  قدرة ىذاف المركباف في زيادة وزف الكبد،

  العضو.

نسيج عمى مستوى  GSH  السمية الغموتاتيوف إزالة ولقد سجمنا انخفاضا في تركيز معامؿ 
باإلجزيالف مقارنة بالفوج   الكبد و الخصي عند األفواج المعاممة بالطولياف و عند األفواج المعاممة

عمى ، البنزيف( اإلجزيالف، )الطولياف العطرية الييدروكربوناتقدرة  إلىيعود سبب ذلؾ و   الشاىد.
زيادة عمى ذلؾ فاف نواتج و ( Huddak & Ungvanry  ,1978المصؿ الكبدي )التأثير عمى محتوى 

 إلىمما يؤدي  GSH وجودالتسمـ في  إزالةتفاعالت  إلىتتعرض  اإلجزيالفميتابوليـز الطولياف و 
 (.Sies et al . , 1983) في الكبد و األعضاء نقصة و واستيالك

 عمى ـمف خالؿ تجاربي Vandoorn et al (1980)ما استخمص مف تجارب  مع جتائالن افقتتو ولقد   
 Tas et، في حيف اف تجارب ساعات 03لمدة % 26الطولياف بتركيزبالفئراف المعاممة   مجموعة مف

al  (2011) العكس حيث سجمت النتائج ارتفاع  أثبتتGSH ،GST  أيبسبب ارتفاع مولد الضد 
 الييدروكربونات العطرية.

 المعاممة بالطولياف لبالزما دـ  األرانب ، األلبوميفالكرياتينيف ،اليوريا تركيزولقد سجمنا ارتفاع  
  Neghab et al تجارب أف، في حيف و الجرع( مقارنة بالفوج الشاىد شـال) عف طريؽ اإلجزيالف  و
الطولياف يتسبب في ارتفاع تركيز اليوريا و الكرياتينيف في البالزما و يخفض مف  أفقد بينت  (1032)

التغيرات المتعمقة بالمؤشرات السابؽ ذكرىا تدؿ عمى  تركيز األلبوميف و البروتينات الكمية في الدـ.
 ; ) في النسيج الدىني المحيط  بالكمى يتكدسجزيالف فاإل ،حدوث اضطربات في وظيفة الكمى

Engström & Bjurström, 1978    Morley et al., 1970) ويؤثر عمى نشاطيا األنزيمي و يغير ،
حيث كشؼ الفحص النسيجي قدرة ىذا   ، (Wolfe, 1988; Elovaara et al.,1989 )مف وزنيا النسبي
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بالفشؿ  واإلصابةوظائفيا  تعطيؿالمركب عمى التغيير مف البنية النسيجية لمكمى مما يتسبب في 
المدمنيف عمى تعاطي  األشخاص أفنت الدراسات يكما ب ،( Condle et al., 1988)الكموي المزمف 

 ,.Kamijima et al) ابوف باضمحالؿ النفرونات الكمويةالييدروكربونات العطرية وخاصة الطولياف يص

1994; Kamijo et al., 1998) ،  مما يتسبب في نقص وزف الكمى(Gospe & Zhou, 2000)  كما قد
ىذا  حجـ زيد مفمما ي (Hard et al., 2012)في نسيج الكمى  أوراـ إحداثفي  تتتسبب ىذه المذيبا

 (Condie et al., 1988 ; Lehman & Hein ,2006; Niaz et al .,2015) العضو

، نسبة في عدد الكريات الدموية الحمراء انخفاض تغير المؤشرات الدموية لقد سجؿ إلىوبالنظر 
عند األفواج المعاممة  ييماتوكريتنسبة ال، الخاليا الممفاوية، عدد الصفائح الدموية تركيز الييموغموبيف

فمقد ارتفع عند جميع و نسبة الخاليا المحببة البيضاء   مقارنة بالفوج الشاىد أما عدد الكريات الدموية
المعاممة بالطولياف و  األرانب وحيدة النواة عند ت نسبة الخالياانخفضفي حيف  ،األفواج المعاممة

مقارنة بالفوج الشاىد، ىذا التغير في المؤشرات  المعاممة باإلجزيالف عند األفواج نسبتيا ت ارتفع
 .الدموية يثبت التأثير الساـ ليذه المركبات الكيميائية عمى الجياز الدوري و المناعي 

عند  ء و عدد الكريات الدموية الحمرا الييماتوكريت  نسبة ،الييموغموبيف التغير في كميةف
نيميا األمقارنة بالفوج الشاىد يتسبب في حدوث  اإلجزيالفالطولياف و باألفواج المعاممة 

(Lord,1993 وقد يعود سبب االنخفاض )عمى المحتوى النووي  اإلجزيالفتأثير الطولياف و  إلى
 بينت لقد و ،(IARC ,1999تخميؽ الخاليا الدموية )عممية  مما أثر عمى ،اـيا نخاع العظلخال

يحدث  ppm 300طولياف بتركيز أكبر مف مرضيف لعأف المت Gibson& Hardisty  ((1983  تجارب
مما يتسبب في مرضيـ  ،في نسبة الييماتوكريت  وكمية الييموغموبيف بصفة معنوية افليـ نقص
 باألنيميا.

وقد يعود سبب ىذا الخمؿ في قدرة اإلجزيالف عمى تخفيض كمية السائؿ المتواجد في الطبقة الوسطى 
 .(Wrońska et al . ,1991)لمفئراف بيف طبقتي الفوسفولبيدات لغشاء الكريات الدموية الحمراء 

والخاليا  في عدد الخاليا البيضاء ارتفاع نسبة الخاليا الممفاوية و انخفاض كما سجؿ          
في قدرة الطولياف  Hsien et al  (3993) إليوما توصؿ  إلىذلؾ  ببسرجع ي والمحببة و وحيدة النواة، 

رد  إحداثرة ىذا المركب عمى عمى تخفيض وزف الغدة الصعترية و التغيير مف بنيتيا النسيجية، وقد
Condie et al(3911 )  عند الفئراف ، ولقد سجؿ 2-مولدات الضد و االنترلوكيف إنتاجفعؿ مناعي و 
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 Burns، في حيف كانت تجارب اإلجزيالفممغ/كمغ/اليـو مف  2000نفس النتائج عند معاممة فئراف بػ

et al (1994) الطولياف عمى الغدد الثيموسية لفئراف  تأثير قة حيث بيف عدـ قدرةبمناقضة لمنتائج السا
 الخاليامما تسبب في عدـ تغير في عدد  ،يوما 14الطولياف لمدة كمغ مف /ممغ 600 ػمعاممة ب
تغير الخاليا الحمراء في حيف ىذا التركيز يتسبب في نقص عدد مع عدـ المالحظة  ،Tالممفاوية 

 .يزيد مف نشاط الخاليا القاتمة و% 30الخاليا المتعادلة بنسبة 

الطولياف ال يحدث تغيرا في المؤشرات الدموية عمى أف Svensson et al (a1992 ) كما أكد       
 وفمقد أوضحت أن Luster et al  (1992)مف الطولياف. أما دراسة  ppm 80ػ لمحيوانات المعاممة ب

  T،Bالممفاوية  ا، الخاليالبالعات الكبيرة الممفاوية، المناعي لمخالياينقص مف نشاط الجياز  (الطولياف)
حدوث خمؿ في  إلىBurns et al (1994 )مف عدد األجساـ المضادة و ىذا يعود حسب  كما ينقص

 عممية تخميؽ الخاليا الدموية بسبب تأثير الطولياف عمى خاليا نخاع العظاـ.

و  منتجاتيافي  اإلجزيالفشركة المطاط التي تستعمؿ عماؿ ب إصابةكما توجد تجارب تثبت ارتباط 
 األطفاؿ، وقد يشكؿ ىذا المركب خطرا كبير عمى  (Arp et al ., 1983) يمرض سرطاف الدـ الممفاو 

و سرطاف  األنيميابمرض  إصابتيـ( حيث تزيد فرصة اإلجزيالف)  لو إباؤىـتعرض  أفالذيف سبؽ و 
 .( Lowengart et al . , 1987)سميمة دموية األـ تممؾ مؤشرات الدـ ولو كانت 

تتسبب في انخفاض الييموغموبيف، انخفاض في عدد  اإلجزيالفالتعرض لفترة طويمة مف  إف 
كما يخفض  .(Hipolito ,1980)؛ وحيدة النواة و المحببة كريات الدموية الحمراء و البيضاءال

و تركيز الييموغموبيف، ويزيد مف %10,5عدد كريات الدـ الحمراء بنسبة  011ppmبتركيز  اإلجزيالف
ولقد كانت تجارب  .(Korsak et al.,1994)عند الفئراف  %35بنسبة نسبة كريات الدـ البيضاء 

Wang et al(1032 ) و  اإلجزيالف،  بات العضوية ) الطولياف، البنزيفمزيج مف المرك تأثيرحوؿ
 النتائج المتحصؿ عمييا . ألغمبالفورمالدىيد ( متماثمة و موافقة 
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المركبات الكيميائية المستعممة حاليا في المجال الصناعي ، محل دراسة مكثفة ومتجددة من  إن 
السمبية لها عمى البيئة والمحيط بصفة عامة و  اآلثار أهم تسطيرطرف الخبراء و العمماء، وذلك لمحاولة 

المختصة  الجهاتلتحذير  أوبصفة خاصة سعيا منهم لتحديد قيمها المثمة لالستعمال اآلمن  اإلنسان
الكبيرة  أهميتهلمتخمي عنا، هذا شأن البنزين الذي و بالرغم من  أوالتخاذ التدابير الممكنة الستبدالها 

 أمراالطوليان كان  أوو /  باإلجزيالنوالحيوان واستبداله  اإلنسانبالغة عمى  انه يشكل خطورة إالصناعيا 
عمى بعض مؤشرات أننا في هذا البحث تحصمنا عمى جممة من النتائج التي تؤكد خطورتهما  إالصائبا 
دف و المغزى المرجو من هذا العمل هالكبد وبعض المؤشرات الدموية ، ولتعميق ال ووظائفالتكاثر 

 تدعم و تثري هذا العمل كـ: أنو التطمعات التي من شانها  األفاقنسعى مستقبال لبعض 

 مؤشرات البيولوجية و الخموية عمى السائل المنوي و النظام الا عمى كل مدراسة مدى تأثيره
 .الهرموني لمجهاز التناسمي

  دراسة إمكانية تأثرADN  منوية و دراسة البنية النسيجية لمخصي و الغدد الممحقة الحيوانات ال
 .باستعمال المجهر االلكتروني

  في السائل المنوي و نسيج الخصية و بعض ايضهما  و نواتج واإلجزيالنتقدير كمية الطوليان
 كالكبد. األخرى األعضاء

  لمغدد الممحقة . ةالبيوكيميائيتقدير بعض المؤشرات 
 .دراسة تأثيرهما عمى التطور الجنيني عمى مدى اجيال 
  كالجهاز العصبي، الجهاز الدوري،  األخرى الوظائفدراسة مدى تأثير هذان المركبان عمى بعض

 الجهاز الهضمي ، الجهاز التنفسي و الجهاز االطراحي البولي.
  ن المركبانالتأثيرات السامة لهذانقص من ي أن يمكنهالبحث في الطبيعة عن عشب طبي ،

  .لهما العرضى األشخاصكوسيمة وقاية لمعمال و 
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