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الخﻼصﺔ
صمم البحث الحالي لدراسﺔ تأثير كبريتات الزنك بجرعﺔ  ١٥ﻣلﻐم/كﻐم ﻣن وزن الجسم بالتجريع عن طريق الفم وكلوريد الكادﻣيوم
بجرعﺔ  ٢٥ﻣلﻐم /لتر ﻣع ﻣاء الشرب على ﻣستوى بروتين الصدﻣﺔ الحراريﺔ  70وهرﻣون التيستوستيرون والهرﻣون اللوتيني في ذكور
اﻻرانب البالﻐﺔ لمدة ستﺔ أسابيع .تم استخدام  ٢٠ذكرا ﻣن اﻻرانب البالﻐﺔ قٌسمت عشوائيا الى اربعﺔ ﻣجاﻣيع ﻣتساويﺔ وشملت :ﻣجموعﺔ
السيطرة اعطيت الماء والعليقﺔ القياسيﺔ وﻣجموعﺔ كلوريد الكادﻣيوم اعطيت كلوريد الكادﻣيوم ﻣع ﻣاء الشرب وﻣجموعﺔ كبريتات الزنك
وكلوريد الكادﻣيوم سويﺔ اعطيت كبريتات الزنك بالتجريع وكلوريد الكادﻣيوم ﻣع ﻣاء الشرب وﻣجموعﺔ كبريتات الزنك لوحدها اعطيت
كبريتات الزنك بالتجريع .تم سحب عينات الدم كل اسبوعين ﻣن التجربﺔ لقياس تركيز كل ﻣن بروتين الصدﻣﺔ الحراريﺔ  70وهرﻣون
التيستوستيرون والهرﻣون اللوتيني في ﻣصل الدم بأستخدام تقنيﺔ  .ElISAأوضحت النتائج ان ﻣعاﻣلﺔ ذكور اﻻرانب بكلوريد الكادﻣيوم ادى
الى حدوث ارتفاع ﻣعنوي في ﻣستوى بروتين الصدﻣﺔ الحراريﺔ  70في اﻻسبوع السادس ورافقه انخفاض ﻣعنوي في ﻣستوى هرﻣون
التيستوستيرون والهرﻣون اللوتيني في اﻻسبوع الثاني والرابع والسادس ﻣقارنﺔ بمجموعﺔ السيطرة ووقت الصفر ،سببت المعاﻣلﺔ بكبريتات
الزنك وكلوريد الكادﻣيوم ﻣعا حدوث انخفاض ﻣعنوي في ﻣستوى بروتين الصدﻣﺔ الحراريﺔ  70في اﻻسبوع السادس ،وصاحبه ارتفاع
ﻣعنوي في ﻣستوى هرﻣون التيستوستيرون والهرﻣون اللوتيني في اﻻسبوع الثاني والرابع والسادس ﻣقارنﺔ بمجموعﺔ كلوريد الكادﻣيوم،
أﻣا المعاﻣلﺔ بكبريتات الزنك لوحدها سبب انخفاض ﻣعنوي في ﻣستوى بروتين الصدﻣﺔ الحراريﺔ  70في اﻻسبوع السادس ،وارتفاع ﻣعنوي
في ﻣستوى هرﻣون التيستوستيرون في اﻻسبوع الثاني والرابع والسادس والهرﻣون اللوتيني في اﻻسبوع السادس ﻣقارنﺔ بمجموعﺔ كلوريد
الكادﻣيوم .نستنتج ان الكادﻣيوم اثر في ﻣستوى بروتين الصدﻣﺔ الحراريﺔ  70والهرﻣونات الجنسيﺔ وان اعطاء الزنك ﻣع الكادﻣيوم قلل ﻣن
التاثيرات ،فضﻼ عن ان اعطاء الزنك ح َسن ﻣن التاثيرات السلبيﺔ في ﻣستوى الهرﻣونات الجنسيﺔ في ذكور اﻻرانب البالﻐﺔ .

Effect of zinc sulphate and cadmium chloride on heat shock protein 70 and some sex
hormones in adult male rabbits
A.J. Abdulwahid and A.A. Hassan
Department of Physiology, Biochemistry & Pharmacology, College of Veterinary Medicine, University of Mosul, Mosul, Iraq
Abstract
)The present research was designed to study the effect zinc sulphate (15 mg/kg/orally) and cadmium chloride (25 mg/L
with drinking water on the level of Heat shock protein 70 , testosterone and luteinizing hormone in adult male rabbits for six
weeks. Twenty adult male rabbits randomly divided to four groups of five males per group: control group, the cadmium
chloride group, the zinc sulphate with cadmium chloride together group and zinc sulphate group alone. Blood samples were
withdrawn every two weeks of experiment. To investigate Heat shock protein 70, testosterone and luteinizing hormone by
using ELISA technique. The result show that treatment of male rabbits with cadmium chloride resulted in a significant increase
in HSP70 in 6th week, accompanied by a significant decrease in the level of testosterone and luteinizing hormone 2 nd, 3rd, 6th
week compared to control group, supplement with zinc sulphate and cadmium chloride together resulted in a significant
decrease in HSP70 in 6th week with a significant increase in testosterone and luteinizing hormone in 2nd, 4th and 6th, week
compared to the cadmium chloride group. The treatment with zinc sulphate alone caused a significant decrease in HSP70 in 6 th
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week and significant increase in the level of testosterone in 2nd, 4th, and 6th week and luteinizing hormone in 6th week compared
with cadmium chloride group. We concluded that has an effect on the level of Heat shock protein and male sex hormones and
that giving zinc with cadmium together reduced the effects of cadmium as well as zinc supplementation improve the negative
effect on the level of sex hormone in adult male rabbits.
Available online at http://www.vetmedmosul.org/ijvs

السلبيﺔ فضﻼ عن التقليل ﻣن اثار الكادﻣيوم السميﺔ ) .(١٦وهدفت
الدراسﺔ لمعرفﺔ ﻣدى تأثيركبريتات الزنك وكلوريد الكادﻣيوم في
بروتين الصدﻣﺔ الحراريﺔ  70وتركيز ﻣستوى هرﻣون
التيستوستيرون والهرﻣون اللوتيني في ﻣصل الدم على وفق
الجرع والمدة الزﻣنيﺔ المعتمدة في الدراسﺔ الحاليﺔ لدى ذكور
اﻻرانب البالﻐﺔ.

المقدمﺔ
ان المحافظﺔ على الوظيفﺔ التكاثريﺔ وتحسنها يزيد ﻣن إنتاج
الحيوانات ) (١وتنظيم هذه الوظيفﺔ يكون تحت سيطرة الجهاز
ي ،إذ يسيطر الهرﻣون الموﺟه للكونادوتروبينات
العصبي الصماو ّ
) Gonadotropins releasing hormone (GnRHعلى تخليق
هرﻣونات الﻐدد الجنسيﺔ ) .(٢يعد هرﻣون التيستوستيرون احد
اهم الستيرويدات في ﻣعظم الفقريات ) (٣وينظم العديد ﻣن
العمليات ) (٤في الذكور ﻣا يقارب  %٩٥ﻣن التيستوستيرون
تقوم بإفرازه خﻼيا ليدك في الخصيتين ) .(٥وتظهر فعاليﺔ
هرﻣون التيستوستيرون عن طريق ارتباطه بمستقبﻼت
اﻻندروﺟين والتي تقتصر وﺟودها على خﻼيا ﻻيدك وخﻼيا
سيرتولي ) (٦تسيطر الهرﻣونات الجنسيﺔ على عمليﺔ تكوين
النطف وذلك عن طريق التحكم العصبي الصماوي في ﻣحور
تحت المهاد -النخاﻣيﺔ  -الخصيتين .إذ ان الدور المحوري
واﻻساس ﻻشارة ﻏدة تحت المهاد إلى الﻐدة النخاﻣيﺔ ،الهرﻣون
الموﺟه للكونادوتروبين ،والذي تظهر فعاليته عن طريق ارتباطه
بمستقبﻼت واقعﺔ على الﻐشاء الخلوي للﻐدة النخاﻣيﺔ ﻻفراز
الهرﻣون اللوتيني والهرﻣون المحفز لنمو الجريبات )(٧
يتحفزالجهاز المناعي بوﺟود المعادن الثقيلﺔ والمواد العضويﺔ
الساﻣﺔ والتي تزيد ﻣن درﺟﺔ الحرارة في الخﻼيا ﺟميعاً .وتأتي
استجابﺔ الخليﺔ لوﺟود اﻻﺟهاد بتكوين بروتينات تعرف ببروتينات
الصدﻣﺔ الحراريﺔ ) .(٨) Heat Shock Protein (HSPتوﺟد
بروتينات الصدﻣﺔ الحراريﺔ في انسجﺔ وخﻼيا الجسم بحسب
وظيفﺔ كل ﻣجموعﺔ إﻻ انها توﺟد بشكل رئيس في العصارة
الخلويﺔ ،والمتقدرات ،والشبكﺔ البﻼزﻣيﺔ الداخليﺔ ) .(٩تستحث
في حاﻻت اﻻﺟهاد لترتفع ﻣستوياتها وفق حالﺔ اﻻﺟهاد ) .(١٠يعد
الكادﻣيوم احد المعادن الملوثﺔ للطبيعيﺔ والمسببﺔ ﻻضطرابات
الﻐدد الصم ) (١١والتي تكون الهدف اﻻساس لسميﺔ الكادﻣيوم
) .(١٢يؤثر الزنك في ﻣختلف ﺟوانب عمليﺔ التكاثر في الثديات
فحدوث خلل في الخصيﺔ ،وضعف عمليﺔ انتاج النطف وضعف
ﻣقاييس السائل المنوي كما ً ونوعا ً تحدث في ذكور الحيوانات
بسبب نقص الزنك .ويؤدي نقصه أيضا في ﻏذاء ذكور الجرذان
إلى انقاص قطر النبيبات المنويﺔ فضﻼ عن انخفاض ﻣستوى
هرﻣون التيستوستيرون والبروﻻكتين  (١٣) Prolactinعﻼوة
على تأثيره في وظيفﺔ ﻏدة البروستات ،والبربخ ،والخصيتين
) .(١٤كما يتناسب ﻣستوى الزنك في بﻼزﻣا السائل المنوي
وبشكل طردي ﻣع تركيز النطف وحركتها ) .(١٥كما ان اعطاء
الزنك في حالﺔ اﻻﺟهاد التأكسدي يؤدي إلى ازالﺔ التاثيرات

المواد وطرائق الﻌمل
الحيوانات
أﺟريت الدراسﺔ في كليﺔ الطب البيطري /ﺟاﻣعﺔ كركوك
واستخدم  ٢٠ذكراَ ﻣن ذكور اﻻرانب البالﻐﺔ ،وﻣن النوع المحلي
وبأوزان تراوحت بين ٢٠٠٠-١٢٠٠ﻏم وتم التأكد ﻣن سﻼﻣتها
بفحصها عيانياً.وقد تمت تربيﺔ الحيوانات ﻣن دون ﻣعاﻣلﺔ لمدة
 ١٥يوﻣا ً في ﻏرفﺔ لﻐرض التأقلم ﻣع الظروف البيئيﺔ الجديدة .
وضعت حيوانات التجربﺔ في اقفاص حديديﺔ خاصﺔ بتربيﺔ
اﻻرانب بقياس  .٨٠×٨٠×٨٠وقد فرشت ارضيﺔ اﻻقفاص
بنشارة الخشب .اعطيت الحيوانات العليقﺔ المخصصﺔ لها
بوضعها في أوان خاصﺔ فضﻼ عن الماء بصورة حرة ad
 libitumواﺟريت التجربﺔ في المدة الواقعﺔ بين كانون اﻷول
 ٢٠١٦وشباط .٢٠١٧
تصميم التجربﺔ
قسمت الحيوانات إلى اربع ﻣجموعات بواقع  ٥ذكور في كل
ﻣجموعﺔ وعوﻣلت كاﻻتي لمدة ٦أسابيع :ﻣجموعﺔ السيطرة:
اعطيت اﻻرانب فيها ﻣاء الشرب والعليقﺔ اﻻعتياديﺔ فقﻂ.
المجموعﺔ المعاﻣلﺔ بالكادﻣيوم :اعطيت كلوريد الكادﻣيوم ﻣع ﻣاء
الشرب بجرعﺔ  ٢٥ﻣلﻐم /لتر ﻣاء ) .(١٧المجموعﺔ المعاﻣلﺔ
بكبريتات الزنك وكلوريدالكادﻣيوم :ﺟرعت كبريتات الزنك
بجرعﺔ  ١٥ﻣلﻐم/كﻐم ﻣن وزن الجسم بالتجريع عن طريق الفم
ﻣتزاﻣنا ً ﻣع اعطاء كلوريد الكادﻣيوم ﻣع ﻣاء الشرب بجرعﺔ ٢٥
ﻣلﻐم /لتر ﻣاء .المجموعﺔ المعاﻣلﺔ بكبريتات الزنك :ﺟرعت
كبريتات الزنك بجرعﺔ  ٥٠ﻣلﻐم /ارنب يزن  ٣,٤٥كﻐم /يوم )أو
ﻣا يساوي  ١٥ﻣلﻐم /كﻐم ﻣن وزن الجسم ،بالتجريع عن طريق
الفم بحجم واحد ﻣللتر).(١٨
تم سحب الدم ،وﻣن ﺟميع حيوانات التجربﺔ باستخدام ﻣحقنﺔ
طبيﺔ وﻣن وريد اﻻذن .وﺟمعه في انابيب اختبار Vacutest
تحتوي على الهﻼم ،ثم يترك الدم بدرﺟﺔ حرارة الﻐرفﺔ ليتجلﻂ،
وبعد نبذه بوساطﺔ الطرد المركزي بسرعﺔ  ٣٠٠٠دورة  /دقيقﺔ
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الحفر بما ﻻ يق ّل عن  ٠,٣٥ﻣل ﻣن ﻣحلول الﻐسل ،ولمدة ٣٠
ثانيﺔ بمعدل دقيقﺔ واحدة لك ّل ﻣرة ﻣن عمليﺔ الﻐسل .تضاف ٥٠
ﻣايكرولتر ﻣن المحلول اﻷَساس ) (Aإلى الحفر ﺟميعا ً ثم تضاف
 ٥٠ﻣايكرولتر ﻣن المحلول اﻷَساس ) (Bإلى ﺟميع الحفر أيضا.
ويوضع الطبق بعد وضع الﻐطاء عليه في الحاضنﺔ لمدة عشر
دقائق عند درﺟﺔ حرارة تبلﻎ  ٣٧درﺟﺔ ﻣئويﺔ  .يتم إيقاف التفاعل
بإضافﺔ ﻣحلول خاص يوقف التفاعل إلى كل حفرة ،والتي يتﻐير
لونها ﻣن اللون اﻷَزرق إلى اللون اﻷَصفر فوراً .تتم قراءة النتيجﺔ
بتحديد الكثافﺔ البصريﺔ ) Optical Density (ODفي ك ّل حفرة عند
ي قدره  ٤٥٠نانوﻣيتر أَثناء  ٣٠دقيقﺔ بعد اضافﺔ
طول ﻣوﺟ ّ
ي للمنحني
ﻣحلول إِيقاف التفاعل تم حساب ﻣعادلﺔ اﻻنحدار الخط ّ
ي باﻻعتماد على التراكيز القياسيﺔ وقراءة الكثافﺔ البصريﺔ
القياس ّ
وبعدها يتم حساب تراكيز الهرﻣون ،ويظهر بأفضل نتيجﺔ
باستخدام برناﻣج  Softwareخاص.

واحدة لمدة  ١٥دقيقﺔ يفصل المصل ،ويوزع على انابيب خاصﺔ
لحفظه عند درﺟﺔ ) (٢٠-درﺟﺔ ﻣئويﺔ إلى حين استخدام تقنيﺔ
اﻻليزا ) (Sandwich ELISAلتقدير تركيز بروتين الصدﻣﺔ
الحراريﺔ  70والهرﻣون اللوتيني وذلك حسب تعليمات الشركﺔ
(Elabscience
المنتجﺔ للعدة التشخيصيﺔ والمرفقﺔ ﻣعها
).Biotechnology CD., LTD. China
ي قبل استخداﻣه بـ ١٥دقيقﺔ يوضع
تم تحضير المحلول القياس ّ
ي بمعدل  ١٠٠٠٠دورة  /دقيقﺔ واحدة.
في ﺟهاز الطرد المركز ّ
َ
وبعدها يتم تحضير كاشف اﻷﺟسام المضادة البايوتينايتد والمرافق
المركز  HRPبحسب الكميﺔ المطلوبﺔ وقبل ِإﺟراء الفحص )١٠٠
ﻣايكرولتر  /حفرة ( خفف المحلول للحصول على ﻣحلول ﻣخفف
بنسبﺔ ).(١ :١٠٠
طريقﺔ الﻌمل
وضع  ١٠٠ﻣايكروليتر ﻣن ك ّل عينﺔ ﻣن عينات المصل في
ك ّل حفرة ﻣن حفر الطبق ،ثم توضع في الحاضنﺔ لمدة  ٩٠دقيقﺔ
بدرﺟﺔ حرارة  ٣٧درﺟﺔ ﻣئويﺔ .يزال السائل ويضاف ١٠٠
ﻣايكرولتر ﻣن كاشف اﻷﺟسام المضادة البايوتينيلتيد ثم يوضع في
الحاضنﺔ لمدة ساعﺔ واحدة بدرﺟﺔ حرارة  ٣٧درﺟﺔ ﻣئويﺔ .إﺟراء
عمليﺔ الﻐسل ثﻼث ﻣرات .إذ يضاف  ٣٥٠ﻣايكرولتر ﻣن ﻣحلول
الﻐسل إلى ك ّل حفرة  ،يضاف  ١٠٠ﻣايكرولتر ﻣن المحلول
المرافق  HRPثم يوضع في الحاضنﺔ لمدة  ٣٠دقيقﺔ .وﻣن ثم
إﺟراء عمليﺔ الﻐسل خمس ﻣرات فقﻂ .إضافﺔ  ٩٠ﻣايكرولتر ﻣن
ي ،ثم يوضع في الحاضنﺔ لمدة  ١٥دقيقﺔ .تضاف
المحلول القياس ّ
 ٥٠ﻣايكرولتر ﻣن ﻣحلول ايقاف التفاعل .تتم قراءة النتيجﺔ بتحديد
الكثافﺔ البصريﺔ ) Optical Density (ODفي ك ّل حفرة عند طول
ﻣوﺟي قدره  ٤٥٠نانوﻣيتر .حساب ﻣعادلﺔ اﻻنحدار الخطي
للمنحني القياسي وبعدها يتم حساب تراكيز الهرﻣونات.
واستخدﻣت تقنيﺔ اﻻليزا لقياس تركيز هرﻣون التيستوستيرون
وحسب تعليمات الشركﺔ المنتجﺔ للعدة التشخيصيﺔ والمرفقﺔ ﻣعها
) ، (Shanghai crystal dey bio tech co., LTD- Chinaاذ تم
ي بوضع ١٢٠
تحضير الكواشف اذ يخفف المحلول القياس ّ
ﻣايكروليتر في ﻣحلول التخفيف في كل أُنبوب بعدها يضاف إلى
أول أُنبوب  ١٢٠ﻣايكرولتر في المحلول القياسي اﻻصلي ،وتتم
عمليﺔ المزج ،وﻣن ثم نقل  ١٢٠ﻣا يكرولتر ﻣن أُنبوب التخفيف
اﻷول إلى أُنبوب التخفيف الثاني ،وهكذا حتى اﻷُنبوب السادس،
والذي يتم إِهمال اخر  ١٢٠ﻣايكرولتر ﻣنه بعد إِتمام عميﺔ المزج.
بعد تحضير الكواشف ووضعها بدرﺟﺔ حرارة الﻐرفﺔ تضاف ٥٠
ي .توضع
ي إلى حفر المحلول القياس ّ
ﻣايكرولتر ﻣن المحلول القياس ّ
 ٤٠ﻣايكرولتر ﻣن ك ِّل عينﺔ ﻣن عينات المصل في ك ِّل حفرة ﻣن
حفر الطبق ،وﻣن ثم تضاف  ١٠ﻣايكرولتر ﻣن اﻷَضداد إلى
الهرﻣونات قيد اﻻختبار وبعدها تضاف  ٥٠ﻣايكرولتر ﻣن ﻣحلول
 Streptavidin- HRPإلى ﺟميع حفر العينات ثم ﻣزﺟها ،ويﻐطى
الطبق بﻐطائه ويوضع في الحاضنﺔ عند درﺟﺔ حرارة تبلﻎ ٣٧
درﺟﺔ ﻣئويﺔ لمدة ساعﺔ واحدة فقﻂ .تجرى عمليﺔ الﻐسل بﻐمر

التحليل اﻻحصائي
ً
تم تحليل البيانات احصائيا باستخدام تحليل التباين الثنائي Two
 way analysis of varianceوتحديد الفروقات واﻻختﻼفات بين
المجاﻣيع باستخدام دنكن  Duncanعند ﻣستوى احتماليﺔ P<0.05
لتحليل البيانات ) .(١٩وباستخدام البرناﻣج اﻹحصائي SigmaStat
النتائج
تأثير المﻌاملﺔ بكبريتات الزنك وكلوريد الكادميوم في مستوى
بروتين الصدمﺔ الحراريﺔ  70في مصل دم ذكور اﻻرانب البالغﺔ
أظهرت نتائج الجدول  ١حدوث ارتفاع ﻣعنوي ) (P<0.05في
ﻣستوى بروتين الصدﻣﺔ الحراريﺔ  70في ﻣصل دم اﻻرانب في
المجموعﺔ المعاﻣلﺔ بكلوريد الكادﻣيوم في اﻷسبوع السادس ﻣن
بدء التجربﺔ ﻣقارنﺔ بمجموعﺔ السيطرة ،ولم يكن لمدة المعاﻣلﺔ أي
تأثير في ﻣستوى بروتين الصدﻣﺔ الحراريﺔ  ،70وسبب إعطاء
كبريتات الزنك وكلوريد الكادﻣيوم ﻣعا ً حدوث انخفاض ﻣعنوي
) (P<0.05في ﻣستوى بروتين الصدﻣﺔ الحراريﺔ  70في اﻷسبوع
السادس ﻣن التجربﺔ ﻣقارنﺔ بمجموعﺔ كلوريد الكادﻣيوم،
والرﺟوع لقيم السيطرة ووقت الصفر،ولم يسبب اعطاء كبريتات
الزنك لوحدها حدوث فرق ﻣعنوي ) (p>0.05في ﻣستوى بروتين
الصدﻣﺔ الحراريﺔ  70في اﻻسبوع الثاني ﻣقارنﺔ ﻣع بقيﺔ المجاﻣيع
ووقت الصفر ،ولكن سبب اعطاء كبريتات الزنك لوحدها
انخفاض ﻣعنوي في ﻣستوى بروتين الصدﻣﺔ الحراريﺔ  70في
اﻻسبوع الرابع ﻣن بدء التجربﺔ ﻣقارنﺔ ﻣع بقيﺔ المجاﻣيع ولم يكن
لمدة المعاﻣلﺔ اي تأثيرﻣعنوي .كما سبب اعطاء كبريتات الزنك
لوحدها حدوث حدوث انخفاض ﻣعنوي في ﻣستوى بروتين
الصدﻣﺔ الحراريﺔ  70في اﻻسبوع والسادس ﻣقارنﺔ بمجموعﺔ
كلوريد الكادﻣيوم ،وعدم حدوث فرق ﻣعنوي في ﻣستوى بروتين
الصدﻣﺔ الحراريﺔ  70ﻣقارنﺔ بمجموعﺔ كبريتات الزنك
وكلوريدالكادﻣيوم وﻣقارنﺔ بمجموعﺔ السيطرة وعن وقت الصفر.
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الجدول  :١تأثيرالمعاﻣلﺔ بكبريتات الزنك وكلوريد الكادﻣيوم في ﻣستوى بروتين الصدﻣﺔ الحراريﺔ  (ng/ml) 70في ﻣصل دم ذكور اﻻرانب
البالﻐﺔ
المعاﻣﻼت

وقت الصفر

ﻣدة المعاﻣلﺔ
 4أسابيع
أسبوعين

 6أسابيع

19.16±3.32
23.88±2.75
27.04±2.84
26.70±2.28
السيطرة العليقﺔ القياسيﺔ ﻣع ﻣاء الشرب
Ab
Aa
Aa
aA
29.98±4.08
29.56±3.55
27.24±2.23
23.94±2.78
كلوريد الكادم يوم  ٢٥ﻣلﻐم/لترﻣع ﻣاء الشرب
Aa
aA
Aa
aA
كبريتات الزنك  ١٥ﻣلﻐم/كﻐم ﻣن وزن الجسم ﻣع كلوريد
20.76±3.10
24.44±3.04
26.54±3.18
25.62±3.23
Ab
aA
Aa
aA
الكادﻣيوم  ٢٥ﻣلﻐم/لتر ﻣع ﻣاء الشرب
19.8±2.15
19.70±2.34
25.92±2.75
24.38±2.48
كبريتات الزنك  ١٥ﻣلﻐم/كﻐم ﻣن وزن الجسم بالتجريع
Ab
bA
Aa
aA
القيم ﻣعبر عنها بالمعدل  ±الخطأ القياسي ) A,B,C ،(n=5الحروف المختلفﺔ ضمن الصف الواحد تعني وﺟود فروق ﻣعنويﺔ  ،P<0.05ضمن
نفس المعاﻣلﺔ بأختﻼف ﻣدة المعاﻣلﺔ a, b, c ،الحروف المختلفﺔ ضمن العمود الواحد تعني وﺟود فروق ﻣعنويﺔ  P<0.05بين المعاﻣﻼت

ضمن المدة الواحدة.
قيم السيطرة .كما اظهرت النتائج ان إعطاء كبريتات الزنك
لوحدها لم يسبب أي فرق ﻣعنوي في ﻣستوى هرﻣون
التيستوستيرون ﻣقارنﺔ بمجموعﺔ كبريتات الزنك وكلوريد
الكادﻣيوم سويﺔ ووقت الصفر .بينما سبب اعطاء كبريتات الزنك
لوحدها ارتفاع ﻣعنوي ) (P<0.05في اﻷسبوع الثاني والرابع
والسادس ﻣقارنﺔ بمجموعﺔ كلوريد الكادﻣيوم ،وحدوث ارتفاع
ﻣعنوي ) (P<0.05في ﻣستوى هرﻣون التيستوستيرون عند
المعاﻣلﺔ بكبريتات الزنك في اﻷسبوع السادس بالمقارنﺔ ﻣع
ﻣجموعﺔ السيطرة ولم يكن لمدة المعاﻣلﺔ اي تاثيرﻣعنوي.

تأثير المﻌاملﺔ بكبريتات الزنك وكلوريد الكادميوم في مستوى
هرمون التيستوستيرون في مصل دم ذكور اﻻرانب البالغﺔ
بينت نتائج التحليل اﻻحصائي في الجدول  ٢ان اعطاء
كلوريد الكادﻣيوم سبب حدوث انخفاض ﻣعنوي ) (P<0.05في
ﻣستوى هرﻣون التيستوستيرون في اﻻسبوع الثاني والرابع
والسادس ﻣقارنﺔ بمجموعﺔ السيطرة ووقت الصفر ،وأدت
المعاﻣلﺔ كبريتات الزنك وكلوريد الكادﻣيوم سويﺔ الى حدوث
ارتفاع ﻣعنوي ) (P<0.05في ﻣستوى هرﻣون التيستوستيرون في
اﻷسبوع الثاني و الرابع والسادس ﻣقارنﺔ بمجموعﺔ كلوريد
الكادﻣيوم ولم يكن لمدة المعاﻣلﺔ اي تاثير ﻣعنوي والرﺟوع الى

الجدول  :٢تأثير المعاﻣلﺔ بكبريتات الزنك وكلوريد الكادﻣيوم في ﻣستوى هرﻣون التيستوستيرون ) (ng/mlفي ﻣصل دم ذكور اﻻرانب
البالﻐﺔ
المعاﻣﻼت

وقت الصفر

ﻣدة المعاﻣلﺔ
 4أسابيع
أسبوعين

 6أسابيع

0.92±0.42
1.07±0.34
0.85±0.32
1.01±0.40
السيطرة العليقﺔ القياسيﺔ ﻣع ﻣاء الشرب
Ab
Aa
Aa
Aa
0.53±0.19
0.70±0.18
0.58±0.15
0.77±0.49
كلوريد الكادم يوم  ٢٥ﻣلﻐم/لترﻣع ﻣاء الشرب
Bc
Bb
Bb
Aa
كبريتات الزنك  ١٥ﻣلﻐم/كﻐم ﻣن وزن الجسم ﻣع كلوريد
0.97±0.59
0.95±0.63
0.63b±0.6
0.72±0.52
A ab
Aa
aA
aA
الكادﻣيوم  ٢٥ﻣلﻐم/لتر ﻣع ﻣاء الشرب
1.45±0.7
1.31±0.73
0.89±0.67
0.76±0.69
كبريتات الزنك  ١٥ﻣلﻐم/كﻐم ﻣن وزن الجسم بالتجريع
aA
Aa
Aa
Aa
القيم ﻣعبر عنها بالمعدل  ±الخطأ القياسي ) A,B,C ،(n=5الحروف المختلفﺔ ضمن الصف الواحد تعني وﺟود فروق ﻣعنويﺔ  ،P<0.05ضمن
نفس المعاﻣلﺔ بأختﻼف ﻣدة المعاﻣلﺔ a, b, c ،الحروف المختلفﺔ ضمن العمود الواحد تعني وﺟود فروق ﻣعنويﺔ  P<0.05بين المعاﻣﻼت

ضمن المدة الواحدة.
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بمجموعﺔ كلوريد الكادﻣيوم ،والرﺟوع الى قيم السيطرة ووقت
الصفر ،كما لم يؤد إعطاء كبريتات الزنك لوحدها أي فرق
ﻣعنوي في ﻣستوى الهرﻣون اللوتيني ﻣقارنﺔ بمجموعﺔ كبريتات
الزنك وكلوريد الكادﻣيوم وﻣجموعﺔ السيطرة ووقت الصفر .في
حين أدى اعطاء كبريتات الزنك لوحدها ارتفاع ﻣعنوي في
ﻣستوى الهرﻣون اللوتيني في اﻷسبوع الثاني والرابع والسادس
ﻣقارنﺔ بمجموعﺔ كلوريد الكادﻣيوم والرﺟوع لقيم السيطرة
الجدول .٣

تأثير المﻌاملﺔ بكبريتات الزنك وكلوريد الكادميوم في مستوى
الهرمون اللوتيني في مصل دم ذكور اﻻرانب البالغﺔ
أشارت النتائج الى حدوث إنخفاض ﻣعنوي ) (P<0.05في
ﻣستوى الهرﻣون اللوتيني في ﻣصل دم اﻻرانب المعاﻣلﺔ بكلوريد
الكادﻣيوم في اﻷسبوع الثاني والرابع والسادس ﻣقارنﺔ بمجموعﺔ
السيطرة و وقت الصفر.ادى إعطاء كبريتات الزنك وكلوريد
الكادﻣيوم ﻣعا الى حدوث ارتفاع ﻣعنوي ) (P<0.05في ﻣستوى
الهرﻣون اللوتيني في اﻷسبوع الثاني والرابع والسادس ﻣقارنﺔ

الجدول  :٣تأثيرالمعاﻣلﺔ بكبريتات الزنك وكلوريد الكادﻣيوم في ﻣستوى الهرﻣون اللوتيني ) (ng/mlفي ﻣصل دم ذكور اﻻرانب البالﻐﺔ
المعاﻣﻼت

وقت الصفر

ﻣدة المعاﻣلﺔ
 4أسابيع
أسبوعين

 6أسابيع

24.21±4.60
21.46±4.025
19.40±3.24
13.80±3.75
السيطرة العليقﺔ القياسيﺔ ﻣع ﻣاء الشرب
Aa
Aa
Aa
Aa
9.57±1.06
9.38±2.11
10.29±1.76
14.17±3.43
كلوريد الكادم يوم  ٢٥ﻣلﻐم/لترﻣع ﻣاء الشرب
Bb
Bb
Bb
Aa
كبريتات الزنك  ١٥ﻣلﻐم/كﻐم ﻣن وزن الجسم ﻣع كلوريد
20.30±4.85
17.06±3.87
16.46±3.79
16.28±3.33
Aa
aA
Aa
Aa
الكادﻣيوم  ٢٥ﻣلﻐم/لتر ﻣع ﻣاء الشرب
26.82±3.82
19.77±4.71
17.25±4.90
13.45±3.58
كبريتات الزنك  ١٥ﻣلﻐم/كﻐم ﻣن وزن الجسم بالتجريع
Aa
aA
Aa
Aa
القيم ﻣعبر عنها بالمعدل  ±الخطأ القياسي ) A,B,C ،(n=5الحروف المختلفﺔ ضمن الصف الواحد تعني وﺟود فروق ﻣعنويﺔ  ،P<0.05ضمن
نفس المعاﻣلﺔ بأختﻼف ﻣدة المعاﻣلﺔ a, b, c ،الحروف المختلفﺔ ضمن العمود الواحد تعني وﺟود فروق ﻣعنويﺔ  P<0.05بين المعاﻣﻼت

ضمن المدة الواحدة.
الصدﻣﺔ الحراريﺔ  .(٢٤) 70واظهرت النتائج انخفاض ﻣعنوي
في ﻣستوى بروتين الصدﻣﺔ الحراريﺔ  70في المجموعﺔ المعاﻣلﺔ
بكبريتات الزنك لوحدها ،ﺟاءت هذه النتيجﺔ ﻣطابقﺔ لدراسﺔ
أﺟراها الباحثون ) (٢٥على فروج الدﺟاج عند ﻣعاﻣلتها بالزنك
بجرعﺔ  ٤٠ﻣلﻐم/كﻐم ربما يعود السبب الى أن اعطاء الزنك يقلل
ﻣن حدوث اﻻﺟهاد ﻣن خﻼل زيادة شهيﺔ الحيوان وأخذ المواد
الﻐذائيﺔ التي تكون ﻏنيﺔ بالعناصر اﻻساسيﺔ وتمد الحيوان بالطاقﺔ
وﻣنع استنفاذها والذي يسبب اﻻﺟهاد ) .(٢٦سجلت نتائج الدراسﺔ
الحاليﺔ حدوث انخفاض ﻣعنوي في ﻣستوى هرﻣون
التيستوستيرون في الحيوانات المعاﻣلﺔ بكلوريد الكادﻣيوم ،أتفقت
هذه النتائج ﻣع دراسﺔ سابقﺔ أﺟريت على ذكور الجرذان البالﻐﺔ
المعاﻣلﺔ بالكادﻣيوم عن طريق ﻣاء الشرب وبجرعتين ﻣختلفتين ٥
و  ٥٠ﻣلﻐم/لتر ولمدة  ١٢اسبوع ) .(٢٧ولربما يعود السبب في
انخفاض ﻣستوى هرﻣون التيستوستيرون في الدراسﺔ الحاليﺔ الى
التأثير المباشر على الخصيﺔ اذ قد يكون نتيجﺔ تﻐييرات تنكسيﺔ
في نسيج الخصيﺔ تعمل على تثبيﻂ انزيمات الخصيﺔ ﻣتمثلﺔ بأنزيم
 17-α-hydroxylaseوالتي تسيطر على تكوين الستيرويدات
) .(٢٨وحدوث ارتفاع ﻣعنوي لنفس المجموعﺔ في اﻻسبوع
الثاني والرابع والسادس ﻣقارنﺔ بمجموعﺔ كلوريد الكادﻣيوم،
وكانت هذه النتيجﺔ ﻣشابهﺔ لما توصل اليه الباحثون )،(٢٩
ويعزى السبب الى دور الزنك في حمايﺔ الخﻼيا داخل الخصيﺔ

المناقشﺔ
أشارت النتائج لحدوث ارتفاع ﻣعنوي في ﻣستوى بروتين
الصدﻣﺔ الحراريﺔ  70عند المعاﻣلﺔ بكلوريد الكادﻣيوم ،ﺟاءت هذه
النتائج ﻣشابهﺔ لدراسﺔ اﺟريت على ذكور الجرذان التي عوﻣلت
بكلوريد الكادﻣيوم بجرعﺔ  ١,٢ﻣلﻐم بالحقن في البريتون لمدة ٥٦
يوﻣا ) ،(٢٠قد يكون السبب في النتائج الحاليﺔ أن الكادﻣيوم أحد
ﻣسببات اﻻﺟهاد اذ يحفز التعبير الجيني لبروتينات الصدﻣﺔ
الحراريﺔ ،ﻣن خﻼل تحفيز عاﻣل استنساخ الصدﻣﺔ الحراريﺔ ١
 (٢١) HSF1نتيجﺔ تراكم البروتينات الﻐير الطبيعيﺔ )،(٢٢
وأظهرت النتائج الحاليﺔ عدم ظهور فرق ﻣعنوي في ﻣستوى
بروتين الصدﻣﺔ الحراريﺔ  70في المجموعﺔ المعاﻣلﺔ بكبريتات
الزنك وكلوريد الكادﻣيوم ﻣعاًﻣقارنﺔ بمجموعﺔ السيطرة ،وحدوث
اﻻنخفاض المعنوي ﻣقارنﺔ بمجموعﺔ كلوريد الكادﻣيوم في
اﻻسبوع السادس ﻣن التجربﺔ ،كانت هذه النتائج ﻣقاربﺔ لدراسﺔ
اﺟراها الباحثون ) (٢٣على الخﻼيا النجميﺔ في الكبد للجرذان
بأستخدام الزنك بجرعﺔ  ٦٠ﻣايكروﻣول/لتر والكادﻣيوم بجرعتين
 ٣و ٥ﻣايكروﻣول/لتر لمدة  ٢٤ساعﺔ ،وقد يعود السبب الى دور
الزنك التنافسي ﻣع الكادﻣيوم ﻣن خﻼل دخول الخليﺔ اذ يقوم
الزنك بتقليل أخذ الخليﺔ للكادﻣيوم بالمحافظﺔ على سﻼﻣﺔ الﻐشاء
الخلوي وبذلك عدم حدوث اﻻﺟهاد وانخفاض ﻣستوى بروتينات

٣٣
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لربما يكون السبب في الدراسﺔ الحاليﺔ الى التﻐذيﺔ العكسيﺔ
لهرﻣون التيستوستيرون بعد حدوث ارتفاع ﻣستواه على ﻏدة تحت
المهاد والتي بدورها تقوم بخفض افراز الهرﻣون المحفز
للجريبات والهرﻣون اللوتيني ﻣن اللﻐدة النخاﻣيﺔ إذ ان
الكونادوتروبينات يسيطر على انتاﺟها التﻐذيﺔ العكسيﺔ للهرﻣونات
الجنسيﺔ ).(٣٧

عن طريق تعزيز آليﺔ الدفاع بمضادات اﻷكسدة بالمحافظﺔ على
المستوى الطبيعي لها داخل الخليﺔ ،وﻣنع انخفاض ﻣستوى الزنك
وحمض اﻻسكوربيك ) .(٣٠سجلت نتائج الدراسﺔ الحاليﺔ حدوث
ارتفاع ﻣعنوي في ﻣستوى هرﻣون التيستوستيرون في المجموعﺔ
المعاﻣلﺔ بكبريتات الزنك لوحدها في اﻻسبوع السادس ﻣقارنﺔ
بمجموعﺔ السيطرة ،اتفقت هذه النتيجﺔ ﻣع ﻣاتوصل أليه الباحثون
) (٣١في دراسﺔ اﺟريت على ذكور الجرذان المعاﻣلﺔ بالزنك
وبثﻼث ﺟرع  ٥ ،١و  ١٠ﻣلﻐم عن طريق الفم ،وربما يكون
سبب اﻻرتفاع في ﻣستوى هرﻣون التيستوستيرون في الدراسﺔ
الحاليﺔ يعود الى تأثير الزنك في وظيفﺔ الخصيﺔ بتحفيز نظام
اﻷدينايل سايكليز وبدوره يعمل على على تحفيز عمليﺔ تكوين
هرﻣون التيستوستيرون ) .(٣٢بينت النتائج الحاليﺔ حدوث
انخفاض ﻣعنوي في ﻣستوى الهرﻣون اللوتيني في المجموعﺔ
المعاﻣلﺔ بكلوريد الكادﻣيوم في اﻻسبوع الثاني والرابع والسادس
ﻣقارنﺔ بمجموعﺔ السيطرة ووقت الصفر،واتفقت هذه النتيجﺔ ﻣع
دراسﺔ سابقﺔ اﺟريت على الجرذان المعاﻣلﺔ بالكادﻣيوم بجرعﺔ
 ٢٠٠ﻣلﻐم/لتر ﻣن وزن الجسم لمدة  ٤أسابيع ) (٣٣ولربما يعود
السبب في الدراسﺔ الحاليﺔ الى أن الكادﻣيوم أحد ﻣسببات اﻻﺟهاد،
واﻻخير يعمل على زيادة افراز الهرﻣون الكورتيكوتروبين
) Corticotropin Releasing Hormone (CRHوالهرﻣون الموﺟه
لقشرة الكظر ) Adrenocorticotropic Hormone (ACTHﻣن
الﻐدة النخاﻣيﺔ ﻣؤثرا ً بشكل سلبي في الخﻼيا فيتثبﻂ افراز
Gonadotropin
الهرﻣونات المحررة للكونادوتروبينات
) Releasing Hormone (GnRhوالذي يؤثر بشكل سلبي في افراز
الهرﻣون اللوتيني ) .(٣٤كما اشارت نتائج الدراسﺔ الحاليﺔ الى
عدم حدوث فرق ﻣعنوي في ﻣستوى الهرﻣون اللوتيني للمجموعﺔ
المعاﻣلﺔ بكبريتات الزنك ﻣع كلوريدالكادﻣيوم ﻣقارنﺔ بمجموعﺔ
السيطرة ﻣع حدوث ارتفاع ﻣعنوي في اﻻسبوع الثاني ة الرابع
والسادس ﻣقارنﺔ بمجموعﺔ كلوريد الكادﻣيوم ،ﺟاءت هذه النتيجﺔ
ﻣشابهﺔ لدراسﺔ اﺟريت على ذكور الجرذان والتي اعطيت الزنك
بجرعﺔ  ٠,٥ﻣلﻐم/كﻐم ﻣن وزن الجسم ﻣع الكادﻣيوم بجرعﺔ ٢٠٠
ﻣلﻐم  /لتر ﻣن وزن الجسم بالتجريع يوﻣيا لمدة  ٤اسابيع ).(٢٤
قد يعود السبب في نتائج الدراسﺔ الحاليﺔ هو ان ﻣستوى الهرﻣون
اللوتيني ﻣرتبﻂ بهرﻣون التيستوستيرون وعدم انخفاض اﻻخير
لنفس المجموعﺔ يعكس عدم تاثر الخصيﺔ بالكادﻣيوم ،وذلك قد
يكون عبر اليﺔ عمل الزنك بالمحافظﺔ على توازن حدوث اﻻكسدة
داخل الخﻼيا والمحافظﺔ على الحمض النووي ﻣنقوص
اﻻوكسجين وبالتالي عمل ﻣحور ﻏدة النخاﻣيﺔ – الخصيﺔ بشكل
طبيعي ) (٣٥كما اظهرت نتائج الدراسﺔ الحاليﺔ عدم حدوث فرق
ﻣعنوي في ﻣستوى الهرﻣون اللوتيني في المجموعﺔ المعاﻣلﺔ
بكبريتات الزنك لوحدها بالمقارنﺔ ﻣع ﻣجموعﺔ السيطرة وحدوث
ارتفاع ﻣعنوي في اﻻسبوع الثاني والرابع والسادس ﻣقارنﺔ
بمجموعﺔ كلوريد الكادﻣيوم .أتفقت هذه النتائج دراسﺔ اﺟريت
على ذكور الجرذان باضافﺔ الزنك الى العليقﺔ بجرع ﻣختلفﺔ ،٢٠
 ٦٠ ،٤٠و  ٨٠ﻏم ٢,٥/كﻐم ﻣن العليقﺔ لمدة ستﺔ اسابيع )(٣٦
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