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  الخالصة
  

ذكور في  يوما ٦٠ لمدةكغم وزن الجسم عن طريق الفم  / ملغم ٤٠٠ بالغذاء الملكي بجرعة ملةتأثير المعامعرفة صممت ھذه الدراسة ل
 في ھذه . يوما في وظيفة الجھاز التناسلي الذكري٦٠ جزء بالمليون في ماء الشرب مدة ٠,٥بجرعة  معاملة بكلوريد الكاديميومال الجرذان
ھي مجموعة مجاميع  عشوائيا إلى أربعالحيوانات  قسمت و غم ٣٠٠ – ٢٠٠ أسبوعا و بمعدل وزن ١٢رذا ذكرا بعمر  ج٤٠استخدم 

 المعاملةإن   بينت النتائج. مجموعة الغذاء الملكي و كلوريد الكاديميوم معا,مجموعة الغذاء الملكي ،  مجموعة كلوريد الكاديميوم,السيطرة 
 نسبة التشوھات في ارتفاع  عن العدد الكلي للنطف و النسبة المئوية للنطف الحية فضال معنوي في انخفاض إلىتكلوريد الكاديميوم أدب

 سوية اإلناثذكور مع ال وزيادة في عدد أيام خلط بطن / عدد المواليد انخفاض وج الخصىي خفض مستوى فيتامين ج في نسمعالنطف 
أدت المعاملة بالغذاء الملكي لوحده ومع كلوريد و .اث مقارنة بمجموعة السيطرةحتى الوالدة فضال عن انخفاض نسبة الحمل في اإلن

 نسبة التشوھات في النطف مقارنة  معنوي فيالنسبة المئوية للنطف الحية و انخفاض،  العدد الكلي للنطف معنوية فيالكاديميوم إلى زيادة
 كذلك أدى إعطاء الغذاء الملكي لوحده ومع كلوريد الكاديميوم ,ى بمجموعة السيطرة فضال عن زيادة مستوى فيتامين ج في نسيج الخص

مع عودة و اإلناث بذكور الھرمون اللوتيني و التستستيرون مقارنة بالسيطرة والى زيادة عدد أيام خلط ال مستوى  معنوي فيضاخفانإلى 
طرة ومن ذلك نستنتج أن المعالجة بالغذاء الملكي كان له دور  ونسبة الحمل في اإلناث إلى الحالة الطبيعية مقارنة بالسيبطن/  عدد المواليد

   .و إصالح األذى الناتج عنهفعال في حماية الجھاز التناسلي الذكري للجرذان المعاملة بكلوريد الكاديميوم 
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Abstract 
 

 The present study was designed to know the effect of Royal Jelly at dose (400mg/ kg BW) to adult male rats receiving 
cadmium chloride at dose 0.5 ppm (0.5mg/1L) in drinking water given orally for 60 days on the reproductive system 
physiology. In this study 40 adult male rats 12 week old with average weight 200-300 grams were used and divided into four 
groups which are control group, cadmium receiving group, royal jelly receiving group and finally cadmium + royal jelly 
receiving group. The results showed that administration of cadmium chloride caused a significant decrease in the sperms 
count, the percentage of live sperms, decreased in the testis tissue level of ascorbic acid, number of pups / parturition in 
addition to that cadmium chloride caused a significant increase in the percentage of abnormal sperms, the days from mixing 
experiment males with normal females until parturition and decrease in pregnancy percentage compared with control group. 
Using of RJ alone caused reduce in the abnormal sperms but did not affect significantly on sperms count, the percentage of 
live sperms, ascorbic acid concentration compared with control group. Treatment of rats with RJ whose receiving cadmium 
chloride caused significant increase in the sperms count, the percentage of live sperms and the testis tissue concentration of 
ascorbic acid, associated with significant decreased in the abnormal sperms and testosterone hormone, luteinizing hormone and 
number of pups / parturition and pregnancy percentage was return normal values to compared with cadmium group. We 
concluded from this study that RJ has a protective role against cadmium induced changes in the physiological functions of 
male reproductive system in rats . 
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  المقدمة 
 

ال زالت التأثيرات الضارة الناتجة عن التعرض للمعادن 
الثقيلة الموجودة في البيئة أو من خالل الملوثات معضلة كبيرة 

 تشكل .الكاديميوم  لعنصريجب االھتمام بھا و خاصة التعرض
 الضارة للمعادن الثقيلة السامة في البيئة على الصحة التأثيرات

 أھم الكاديميوم من .)١(عالمية مھمة العامة قلق عام ومشكلة 
 المياه من خالل تواجده في  البيئة والموجودة فيالعناصر الملوثة

 مرات ١٠- ٣ و تضيف المصادر الصناعية األغذيةو الھواء و 
 من مخلفات المصادر أكثر الھواء الطلق إلىمن الكاديميوم 

در  المخلفات من اكبر مصاأوالنفايات  يعد حرق) ٢ (الطبيعية
لكاديميوم مھم جدا بسبب طول ا تأثيريعد  .)٣( التلوث بالكاديميوم

 سنة و كذلك قلة ٣٠-٢٠عمره النصفي الذي يصل تقريبا من 
 / مايكرو غرام ٢-١معدل طرحه من الجسم والذي بحدود اقل من 

 و يعتبر الجھاز التناسلي الذكري المخزن الرئيسي لھذا )يوم
 افي السنوات األخيرة اھتمام  ظھر.)٦-٤ (العنصر في الجسم

 التعرض للملوثات البيئية و خاصة المعادن لموضوع امتزايد
 تأثيرھا في خصوبة الذكور و إحداث لتغيرات متنوعة  والسامة

الحيوانات  احدث الكاديميوم في كثير من .)٧(في السائل المنوي 
وان التعرض للجرع العالية منه يسبب ) ٨(أذى في نسيج الخصية 

كذلك يسبب الكاديميوم ) ٩(في الخصية ة و نزف و تنخر وذم
 لألوعية أذى إحداثعدم تمايز خاليا نسيج الخصية فضال عن 

 التعرض أن فضال عن )١٠(الدموية المتواجدة في نسيج الخصية 
 متعددة في كل من الجھاز آفات حدوث إلىكاديميوم يؤدي لل

 .)١١(ا وظيفتھم خلل في إلى مؤديا األنثويالتناسلي الذكري و 
إن ذكور الجرذان المعاملة بالكاديميوم  )١٢( Hew et al  ذكر

 أظھرت تنخر في خاليا المولدة للنطف و خاليا النطف
)spermatocyte( النطف أروماتو كذلك ) spermatid( في بعض 

 حقن إن) ١٣( Saksena et al أوضح و .النبيبات المنوية
جرذان نتج عنه انخفاض في الكاديميوم تحت الجلد في ذكور ال

يعتبر الغذاء  .مخزون النطف في القنوات الناقلة للمني و البربخ
الملكي مادة كيميائية معقدة التركيب تنتج من قبل عامالت النحل 

 ويفرز من غدد خاصة )يرقة الملكة(اليافعات لتغذية يرقات النحل 
 ذات وھو مادة غذائية غنية) ١٤( النحلة رأسموجودة في مقدمة 

لون كريمي سمية نوعا ما تفرز من الغدد التحت البلعومية 
وھو غذاء متكامل عني بالمواد الحيوية مثل ) ١٥(لعامالت النحل 

، الفيتامينات والھرمونات، السكريات، الدھون، البروتين
 المعادن النادرة و عوامل حيوية أخرى ذات تأثير اإلنزيمات،

يمتلك الغذاء الملكي  )١٦(ة حيوي في إعادة عملية تخليق الخلي
جعلته مھم و ھذا ما لسمية يال لزرا متأثي و لألكسدة ا مضاداتأثير

 الجذور الحرة مثل جذر السوبر كسحجدا في اختبار قابليته على 
 تمتلك  التي العديد من المواد الحيويةيتواجد )١٧( اوكسيد

بتراكيز ھـ و السلينيوم ،  مثل فيتامين جلألكسدةمضادة  الخاصيةال
و بالنظر لھذه الصفات التي يمتلكھا ) ١٨(جيدة في الغذاء الملكي 

 دور الغذاء معرفةالغذاء الملكي كان الھدف من الدراسة ھو 

الملكي في حماية وظيفة الجھاز التناسلي الذكري للجرذان 
   .المعاملة بكلوريد الكاديميوم

  
  المواد و طرائق العمل

  
رذا ذكرا بالغا بمعدل وزن ج ٤٠استخدم في ھذه الدراسة 

 أنثى بالغة استخدمت ٦٠ أسبوع و ١٢ غم و بعمر ٣٠٠- ٢٠٠
لغرض التلقيح تم الحصول عليھا من بيت الحيوانات المختبرية 

 وضعت حيوانات .جامعة الموصل/العائد لكلية الطب البيطري
ا التجربة في أقفاص بالستيكية ذات أغطية معدنية معدة لھذ

ية مالئمة من درجة حرارة و ا في ظروف بيالغرض و تم تربيتھ
إضاءة و قدم لھا العلف و الماء بصورة حرة طيلة فترة التجربة 

حيث استخدم فيھا الكاديميوم ماعدا مجاميع المعاملة بالكاديميوم 
 قسمت ذكور التجربة إلى أربع مجاميع بصورة .مع الماء

مجموعة السيطرة ؛  جرذان١٠عشوائية تضمنت كل مجموعة 
مجموعة المعاملة ،  يوما متتاليا٦٠أعطى لھا ماء الشرب لمدة 

 جزء ٠,٥كاديميوم بجرعة ال  كلوريدبالكاديميوم أعطي لھا
مجموعة ،  يوما متتاليا٦٠بالمليون عن طريق ماء الشرب لمدة 

المعاملة بالغذاء الملكي أعطي لھا غذاء ملكي بجرعة 
فم يوميا لمدة تجريع بالالكغم وزن الجسم عن طريق /ملغم٤٠٠
مجموعة المعاملة بالكاديميوم و الغذاء الملكي معا ، يوما متتاليا٦٠

 يوما ٦٠كل منھما لمدة لعطاء اإلو بنفس الجرع و نفس طريقة 
 .متتاليا
 إلى كل مجموعةفي نھاية فترة التجربة تم تقسيم حيوانات  

 قتلت إلجراء االختبارات الضرورية حيث ) ب,أ (قسمين 
حساب العدد الكلي للنطف و النسبة المئوية ل )أ(لقسم حيوانات ا

و فحص الھرمونات و حساب للنطف الحية والنطف المشوھة 
أوزان األعضاء التناسلية و الغدد الجنسية الالحقة في حين 

 رو الختبار فحص خصوبة ذك)ب(خصصت حيوانات القسم 
   . التجربةمعامالت

  
  فحص الھرمونات

لعين باستخدام أنابيب شعرية خاصة تم اخذ عينات الدم من ا
وجمعت في أنابيب مختبريه غير حاوية على مانع تخثر معدة لھذا 
الغرض للحصول على المصل لقياس الھرمون اللوتيني و 

باستخدام جھاز االليزا و تم فصل المصل بواسطة التستستيرون 
 دقيقة ١٥لمدة  دقيقة/دورة١٠٠٠٠جھاز الطرد المركزي بسرعة 

   . عليھاات لحين إجراء الفحوصْ م١٨- بدرجة حرارة حفظتم الو 
  

  أوزان األعضاء التناسلية حساب
الحويصلة  البروستات و، البربخ، وزن األعضاء الخصىتم 

المنوية بواسطة ميزان حساس و ذلك بعد قتل الحيوانات عند 
   .نھاية التجربة

  
  



  )٢٣١-٢٢٥ (٢٠١٢، ٣، عدد إضافي ٢٦المجلة العراقية للعلوم البيطرية، المجلد 
  الموصل المؤتمر العلمي السادس، كلية الطب البيطري، جامعةوقائع

 

٢٢٧ 
 

  حساب العدد الكلي للنطف
تخدام الطريقة التي ذكرھا تم حساب العدد الكلي للنطف باس

Rekha و التي تضمنت اخذ البربخ و تقطيعه إلى  )١٩( و جماعته
محلول مل  ١أجزاء صغيرة في وعاء خاص يحتوي على 

 للحصول على محلول )٧,٢ ھيدروجيني أس(الفوسفات المنظم 
 بعدھا تم تصفية العالق باستخدام مصفاة خاصة ثم حسب .عالق

 )Neubauer's chamber(يموسايتوميتر عدد النطف باستخدام الھ
مستخدما ماصة الخاليا البيضاء حيث تم سحب السائل الراشح 

 بمحلول الفوسفات المنظم ١١ ثم كمل الحجم إلى ٠,٥إلى العالمة 
 / لتحديد عدد النطف  مربع صغير٨٠فيوتم حساب عدد النطف 

    مل و حسب المعادلة التالية١
  

   .٤١٠×٥ ×سوبة عدد النطف المح= عدد النطف 
  

  النسبة المئوية للنطف الحية
الميتة حسب ما جاء وتم حساب النسبة المئوية للنطف الحية 

  مل من محلول الملح٢حيث تم تقطيع رأس البربخ في  )٢٠( في
الفسلجي في طبق بتري لضمان تحرير و خروج كل النطف 

 ٢مزجت مع ، ووضعت قطرة من المزيج على شريحة زجاجية
 نكروسين و عملت مسحة منه على – صبغة االيوسين قطرة من

شريحة أخرى و تركت لتجف إلجراء الفحص الالزم عليھا و تم 
   .حساب النسبة المئوية للنطف الحية

  
  حساب التشوھات النطفية

 عينة السائل المنوي بنفس أخذتلتقييم شكل النطف حيث 
قطرة  أخذتالطريقة التي ذكرت بحساب عدد النطف الكلية حيث 

من الراشح و مزجت مع قطرة من صبغة االيوسين الصفراء 
 الفحص إلجراءوعملت منھا مسحة خفيفة و تركت لتجف % ١

   .)٢٠( نطفة ٢٠٠ نسبة التشوھات فيحسابالالزم عليھا و تم 
  

  تقدير كمية الكاديميوم في الخصية
جانس اليدوي و ھضمھا بحامض متم سحن الخصية بجھاز ال

و حسب ما جاء بطريقة العالم لمفيري و % ٦٥ النتريك المركز
الطيف الذري  فحص المحلول الناتج بواسطة جھاز امتصاص

)٢١(.   
  

   في نسيج الخصية )حامض االسكوربيك(تقدير كمية فيتامين ج 
أس (تم سحن الخصية في محلول الفوسفات المنظم 

 و تم تقدير كمية حامض االسكوربيك باستخدام )٧,٢ھيدروجيني 
اللونية و ذلك باستخدام  dinitrophenyl hydrazine٢,٤ -قةطري

  نانوميتر٥٢٠جھاز قياس الطيف الضوئي على طول موجي 
)٢٢( .  
  

  اختبار الخصوبة
 من مجاميع التجربة كافة و خلطھا )ب( ذكور القسم خلطت

 )لكل قفص(  إناث٣ ذكر لكل ١بواقع بالغة مع إناث سوية 

دة لھذا الغرض و تركت مدة ووضعت في أقفاص بالستيكية مع
زل الذكور عن اإلناث و تركت اإلناث في ع يوما بعدھا تم ١٥

 أيام لمراقبة ٣األقفاص وتم إجراء الفحص الدوري عليھا كل 
حيث تم الحوامل و عزلھا في أقفاص خاصة حتى موعد الوالدة 
حساب ، وحساب عدد أيام خلط الذكور مع اإلناث لحين الوالدة

حساب النسبة المئوية للحمل لكل ، وبطن لكل عدد المواليد
  .)٢٣( مجموعة من مجاميع التجربة

  
  التحليل اإلحصائي

 أ الخط±كافة بيانات الدراسة عبارة عن الوسط الحسابي 
 و اإلحصائي SPSSالقياسي و تم تحليلھا باستخدام برنامج 

تم تحديد االختالفات بين  واألحادياستخدام طريقة تحليل التباين 
لمئوية اأما النسبة ،  متعدد الحدودباستخدام اختبار دنكنلمجاميع ا

 عند )Fisher test( اختبار فيشر للحمل تم اختبار قيمھا باستخدام
  .)٢٤( ≥p ٠,٠٥ مستوى معنوية

  
  لنتائجا

  
و الغذاء الملكي عند إعطائھما لم يظھر كلوريد الكاديميوم 

شرب و التجريع  يوما عن طرق ماء ال٦٠لوحدھما أو معا لمدة 
 في أوزان األعضاء التناسلية الذكرية والغدد معنوي بالفم أي تأثير
  .)١ جدولال( كما فيمقارنة بمجموعة السيطرة  الالحقة له

بينت النتائج أن إعطاء كلوريد الكاديميوم لوحده و بجرعة و
 حدوث  يوما أدى إلى٦٠ جزء بالمليون في ماء الشرب لمدة ٠,٥
النسبة , في العدد الكلي للنطف ) ≥ P ٠,٠٥ (ض معنوياخفان

في النسبة ) ≥ P ٠,٠٥ (المئوية للنطف الحية و زيادة معنوية
المئوية للتشوھات النطفية مقارنة بمجموعة السيطرة و إن إعطاء 

 كغم وزن الجسم عن طريق \ملغم ٤٠٠الغذاء الملكي بجرعة 
ل المنوي التجريع بالفم لوحده لم يظھر أي تأثير في صفات السائ

مقارنة بمجموعة السيطرة في حين أدى إعطاء الغذاء الملكي 
للذكور المعاملة بكلوريد الكاديميوم إلى تحسين صفات السائل 
المنوي متمثلة بزيادة معنوية في العدد الكلي للنطف و النسبة 
المئوية للنطف الحية و انخفاض النسبة المئوية للتشوھات النطفية 

  ).٢جدول ال(وريد الكاديميوم كما في مقارنة بمجموعة كل
 انخفاضا معنويا في مستوى فيتامين ج )٣ جدولال (يظھر

 في نسيج خصى ذكور مجموعة كلوريد )حامض االسكوربيك(
 يوما في ماء الشرب مقارنة ٦٠الكاديميوم عند إعطائه لمدة 

بمجموعة السيطرة في حين لم يظھر إعطاء الغذاء الملكي بالفم 
وي مع مجموعة السيطرة فيما يخص مستوى فيتامين أي فرق معن

إن إعطاء الغذاء الملكي و كلوريد و  .ج في نسيج الخصية
الكاديميوم معا أدى إلى زيادة معنوية في مستوى فيتامين ج 

لم  .مقارنة بمجموعة الذكور المعطاة كلوريد الكاديميوم لوحده
 تركيز تظھر النتائج أي فرق معنوي بين مجاميع التجربة في

  .الكاديميوم في نسيج الخصى
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٢٢٨ 
 

و معا في ماء الشرب ألوحدھما )  جزء بالمليون٠,٥ ( و الكاديميوم)كغم وزن الجسم / ملغم ٤٠٠( تأثير إعطاء الغذاء الملكي)١(جدول ال
  .في أوزان األعضاء التناسلية الذكرية  يوما٦٠لمدة 

  
  المعايير

  الحويصلة المنوية   المجاميع 
غم وزن ١٠٠ \ملغم 

 الجسم

  البروستات
غم ١٠٠ \ملغم 

 وزن الجسم

  البربخ
غم وزن ١٠٠ \ملغم 

 الجسم

  الخصى
غم وزن ١٠٠ \ملغم 

 الجسم

  0.18 ± 181  السيطرة
 أ

400 ± 0.02 
 أ

133 ± 0.00 
 أ

407 ± 0.12 
 أ

 جزء بالمليون لمدة ٠,٥الكاديميوم 
   يوما بماء الشرب٦٠

177 ± 0.01  
 أ

443 ± 0.04 
 أ

143 ± 0.00 
 أ

433 ± 0.02 
 أ

 كغم وزن \ملغم ٤٠٠الغذاء الملكي 
   يوما تجريع فموي٦٠الجسم لمدة 

199 ± 0.01  
 أ

461 ±0.04 
 أ

143 ± 0.00 
 أ

417 ± 0.01 
 أ

 ٦٠الغذاء الملكي لمدة + الكاديميوم 
  يوما

172 ± 0.00  
 أ

398 ± 0.02 
 أ

152 ± 0.00 
 أ

419 ± 0.01 
 أ

  . ٠,٠٥≤  فرق معنوي عند مستوى احتمال عني وجود ت عموديا األحرف المختلفة،خطأ القياسي ال±القيم تمثل الوسط الحسابي 
  

و معا في ماء الشرب ألوحدھما )  جزء بالمليون٠,٥(  و الكاديميوم)كغم وزن الجسم / ملغم ٤٠٠(تأثير إعطاء الغذاء الملكي  )٢(جدول ال
   .المشوھةة للنطف الحية و  الكلي للنطف و النسبة المئويدالعد في  يوما٦٠لمدة 

  
  العدد الكلي للنطف   المجاميع  المعايير

 بربخ \ ٦١٠× نطفة 
النسبة المئوية للنطف 

 الحية
 \نطفة ٢٠٠ \تشوھات النطف 
 حيوان

  0.19 ± 2.96  السيطرة
 أ

84.4 ± 2.76 
 أ

2.4 ± 0.30 
 ج

 ٦٠ جزء بالمليون لمدة ٠,٥الكاديميوم 
  يوما بماء الشرب

0.83 ± 0.09  
 ج

23.6 ± 3.80 
 ج

10.8 ± 0.53 
 أ

 كغم وزن \ملغم ٤٠٠الغذاء الملكي 
   يوما تجريع فموي٦٠الجسم لمدة 

2.36 ± 0.32  
 أب

78.4 ± 2.69  
 أب

1.6 ± 0.12 
 ج

 ٦٠الغذاء الملكي لمدة + الكاديميوم 
  يوما

1.93 ± 0.17  
 ب

70 ± 4.39 
 ب

5 ± 0.57 
 ب

  . ٠,٠٥≤  تعني وجود فرق معنوي عند مستوى احتمال  عموديا األحرف المختلفة،ياسي الخطأ الق±القيم تمثل الوسط الحسابي 
  

لم يظھر إعطاء كلوريد الكاديميوم إلى تغيرات معنوية في 
مستويات كل من ھرمون اللوتيني و التستستيرون مقارنة 

في حين سبب الغذاء الملكي لوحده انخفاضا ، بمجموعة السيطرة
ھرمون اللوتيني و التستستيرون المعنويا في مستوى كل من 

 أدى ،مقارنة بمجموعة السيطرة ومجموعة كلوريد الكاديميوم
إعطاء الغذاء الملكي و كلوريد الكاديميوم معا إلى خفض مستوى 

السيطرة الھرمون اللوتيني مقارنة بمجموعتي كلوريد الكاديميوم و
   .)٤ جدولال(كما في 

أظھرت نتائج اختبار الخصوبة إن إعطاء كلوريد الكاديميوم 
 ملحوظة في عدد أيام خلط  معنوية زيادة أدى إلىلذكور الجرذان

و الحمل مقارنة  ذكور التجربة مع إناث سوية لغرض التلقيح
في الوقت الذي سبب إعطاء كلوريد ، بمجموعة السيطرة

 مقارنة بمجموعة بطنمواليد كل الده خفض عدد الكاديميوم لوح
 لم يؤثر فيمع كلوريد الكاديميوم  إعطاء الغذاء الملكي، السيطرة

حظ وعدد مواليد كل والدة مقارنة بمجموعة كلوريد الكاديميوم و ل
كذلك إن إعطاء كلوريد الكاديميوم لوحده قد تسبب في خفض 

طرة وھو الحال نسبة الحمل في اإلناث مقارنة بمجموعة السي
نفسه عند المقارنة بين المجموعة التي أعطيت الغذاء الملكي وبين 

 في حين أدى إعطاء الغذاء الملكي مع كلوريد ،مجموعة السيطرة
الكاديميوم سوية إلى تحسين نسبة اإلناث الحوامل مقارنة 
بالمجموعة التي أعطيت كلوريد الكاديميوم لوحده و المجموعة 

  فياء الملكي لوحده أيضا و كما موضحالتي أعطيت الغذ
  .)٥الجدول (
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٢٢٩ 
 

و معا في ماء الشرب ألوحدھما )  جزء بالمليون٠,٥( الكاديميوم، )كغم وزن الجسم\ملغم ٤٠٠( تأثير إعطاء الغذاء الملكي )٣(جدول ال
  .و تركيز الكاديميوم في نسيج الخصى) حامض االسكوربيك (تركيز فيتامين ج في  يوما٦٠لمدة 
  

  تركيز حامض االسكوربيك   مجاميعال  المعايير
  غم نسيج الخصية\ملغم 

  تركيز الكاديميوم
  غم نسيج الخصية\ملغم 

  0.04± 1.92  السيطرة
 أ

0.014 ± 0.009 
 أ

 ٦٠ جزء بالمليون لمدة ٠,٥الكاديميوم 
  يوما بماء الشرب

0.66 ± 0.03  
 ج

0.010 ± 0.001 
 أ

ن الجسم  كغم وز\ملغم ٤٠٠الغذاء الملكي 
   يوما تجريع فموي٦٠لمدة 

1.89 ±0,05  
 أ

0.004 ± 0.000 
 أ

  0,05± 0.92   يوما٦٠الغذاء الملكي لمدة + الكاديميوم 
 ب

0.005 ± 0.001 
 أ

  . ٠,٠٥≤  تعني وجود فرق معنوي عند مستوى احتمال  عموديا األحرف المختلفة، الخطأ القياسي±القيم تمثل الوسط الحسابي 
  
و معا في ماء الشرب ألوحدھما )  جزء بالمليون٠,٥(  و الكاديميوم)كغم وزن الجسم\ملغم ٤٠٠( تأثير إعطاء الغذاء الملكي )٤(جدول ال

  .الھرمون اللوتيني و التستستيرونفي مستوى كل من   يوما٦٠لمدة 
  

 تركيز ھرمون التستستيرون   المجاميع  المعايير
 مل١ \بايكوغرام 

  تركيز ھرمون اللوتيني
 مل١ \لي وحدة دولية م

  0.04 ± 0.728  السيطرة
 أ

2.460 ± 0.14 
 أ

 ٦٠ جزء بالمليون لمدة ٠,٥الكاديميوم 
  يوما بماء الشرب

0.688 ± 0.013  
 أ

2.242 ± 0.14 
 أب

 كغم وزن الجسم \ملغم ٤٠٠الغذاء الملكي 
   يوما تجريع فموي٦٠لمدة 

0.440 ± 0.023  
 ج

1.294 ± 0.15 
 ج

  0.028 ± 0.580   يوما٦٠لغذاء الملكي لمدة ا+ الكاديميوم 
 ب

1.874 ± 0.03 
 ب

  . ٠,٠٥≤  تعني وجود فرق معنوي عند مستوى احتمال  عموديا األحرف المختلفة، الخطأ القياسي±القيم تمثل الوسط الحسابي 
  

  المناقشة
  

لم تظھر نتائج الدراسة تأثيرات سلبية في أوزان األعضاء 
لجرذان الغذاء الملكي و كلوريد الكاديميوم التناسلية عند إعطاء ا

لوحدھما أو معا و ذلك ربما لعدم تراكم عنصر الكاديميوم و 
حيث استخدمت جرعة قليلة منه  ترسبه في أنسجة الجھاز التناسلي

 ٠,٨ جزء بالمليون عن طريق ماء الشرب وھذا يعادل ٠,٥وھي 
 إن ٢٠٠٩ و جماعته عام Rekha لتر ماء شرب حيث اثبت \ملغم 

 .)١٩(تأثير الكاديميوم المؤذي يزداد بزيادة الجرعة المستخدمة 
 بماء الشرب ppm ٠,٥تسبب إعطاء كلوريد الكاديميوم بجرعة 

في إحداث تغيرات عديدة في صفات السائل المنوي متمثلة بقلة 
عدد النطف و انخفاض نسبة النطف الحية و حدوث تشوھات في 

عرض نسيج الخصى لعملية أكسدة النطف وھذا يعزى ربما إلى ت

و تحرر للجذور الحرة ذات التأثير السلبي في عملية تكوين 
 وجماعته الذي أكد أن Patraونضج النطف وھذا مشابه لما ذكره 

الكاديميوم ھو السبب الرئيسي لحدوث عملية بيروكسيدة للدھون 
في نسيج الكبد و الكلية والخصية في الجرذان حيث يزيد 

م من عملية بيروكسدة الدھونو تثبيط عمل إنزيم سوبر الكاديميو
 في نسيج الخصية )Superoxide dismutase(اوكسيد دسميوتيز 

 إن التركيب الكيميائي المعقد للغذاء الملكي و احتوائه على .)٢٥(
العديد من الفيتامينات و األحماض االمينية والھرمونات و المعادن 

يرات مضادة لألكسدة قوي جيد النادرة و مواد أخرى أعطته تأث
وھذا ما يعزز دوره في إصالح التغيرات التي طرأت على السائل 
المنوي بسبب التعرض للكاديميوم وھذا يتفق مع ما أشار إليه 

Kültiğin و جماعته من أن الغذاء الملكي مضاد لألكسدة قوي عند 
استخدامه لعالج األذى المحدث بالكاديميوم في ذكور الفئران 
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٢٣٠ 
 

أدى كذلك إعطاء كلوريد الكاديميوم إلى تقليل مستوى  .)١٧(
 و Rekhaفيتامين ج في نسيج الخصى وھذا يتفق مع ما ذكره 

 الذي اظھر دورا مھما لفيتامين ج في ٢٠٠٩ جماعته عام
خصوبة ذكور الجرذان المعرضة للكاديميوم وخاصيته المضادة 

 جدا ولكونه يعتبر فيتامين ج مضاد لألكسدة مھم) ١٩( لألكسدة
 فانه يعمل على كسح الجذور الحرة في )hydrophilic(محب للماء 

الطور المائي بسحبھا إثناء عملية األكسدة في النسيج و بذلك يوفر 
 وفي دراستنا الحالية أدى إعطاء الكاديميوم .)٢٦(حماية للنسيج 

إلى خفض مستوى فيتامين ج في حين أدى إعطاء الغذاء الملكي 
والذي يتميز بدوره المھم في  مستواه إلى القيم الطبيعيةإلى عودة 

عملية تمايز الخاليا النطفية في النبيبات المنوية وھذا يتفق مع ما 
  وفي الدراسة الحالية ظھر للغذاء الملكي دورا.)١٩(ذكره 

خافضا لمستوى الھرمون اللوتيني عند استخدامه لوحده أو مع 
عود إلى وجود ھرمونات متنوعة كلوريد الكاديميوم و ھذا ربما ي

في تركيبه مما يؤدي ربما إلى تأثيره على آلية التغذية الرجعية 
 وھذا يتفق .negative feedback mechanismللھرمون اللوتيني 

الزيادة في عدد أيام  .)٢٧( وجماعته Zylber-Haranمع ما ذكره 
ض نسبة خلط الذكور المعاملة بالكاديميوم مع إناث طبيعية و انخفا

الحمل لربما تعود إلى التغيرات التي طرأت على السائل المنوي 
من قلة عدد النطف ولزيادة التشوھات فيھا وعدم توفرالوقت 
الكافي لعودة ھذه التغيرات إلى الحالة الطبيعية مؤدية إلى خفض 

إن دور الغذاء الملكي في إعادة إصالح . خصوبة ھذه الذكور
 المنوي من حيث زيادة عدد النطف و التغيرات في صفات السائل

قلة عدد النطف المشوھة و زيادة النطف الحية كان السبب المھم 
 في ھذه .في إصالح خصوبة ذكور التجربة و زيادة نسبة الحمل

الدراسة كان ھناك دور مھم للغذاء الملكي في وظيفة الجھاز 
التناسلي الذكري من حيث امتالكه الخاصية المضادة لألكسدة 

أحماض امينية وعوامل ، معادن نادرة،  ھـ،الحتوائه فيتامين ج
جعلته مضاد لألكسدة قوي في كسح الجذور الحرة ) ١٧(أخرى 

الضارة في نسيج الخصية وھذه الخاصية مھمة في ديمومة 
  .)٩(عملية تكوين النطف وبصورة صحيحة  وانتظام

  
و معا في ماء الشرب ألوحدھما )  جزء بالمليون٠,٥ ( و الكاديميوم)وزن الجسمكغم \ملغم٤٠٠( تأثير إعطاء الغذاء الملكي )٥(ول جدال

  .في معايير اختبار الخصوبة  يوما٦٠لمدة 
  

عدد أيام خلط الذكور مع    المجاميع  المعايير
 النسبة المئوية للحمل عدد المواليد لكل والدة إناث سوية لحين الوالدة

  0.58 ± 23.2  السيطرة
 ج

9.53 ±0.32 
 86.6 أ

 ٦٠ جزء بالمليون لمدة ٠,٥الكاديميوم 
  يوما بماء الشرب

28.00 ± 0.55  
 أ

8.27 ±0.32 
 * 53.3  ب

 كغم وزن \ملغم ٤٠٠الغذاء الملكي 
   يوما تجريع فموي٦٠الجسم لمدة 

25.00 ± 0.32  
 ب ج

9 ± 0.29 
 * 53.3 أب

 ٦٠الغذاء الملكي لمدة + الكاديميوم 
  يوما

27.4 ± 1.5  
 أب

9.07 ± 0.23 
 66.6 أب

تعني وجود فرق  * ،٠,٠٥≤ األحرف المختلفة تعني وجود فرق معنوي عند مستوى احتمال ،  الخطأ القياسي±القيم تمثل الوسط الحسابي 
   .٠,٠٥≤ معنوي عند مستوى احتمال 

  
  االستنتاجات

  
نستنتج من ھذه الدراسة أن للغذاء الملكي دور مھم في حماية 

الذكري من األذى الناتج عن التعرض للملوثات الجھاز التناسلي 
البيئية مثل عنصر الكاديميوم السام ودور مھم في إصالح ھذا 

   .األذى
  

  شكر و تقدير
  

يتقدم العاملون في ھذا البحث بالشكر و التقدير لكل من قدم يد 
المساعدة في انجاز ھذا العمل و نخص بالذكر مسؤول بيت 

ة الطب البيطري و الزمالء في كلية الحيوانات المختبرية في كلي
العلوم إلبدائھم المساعدة وكذلك شكرنا الكبير لعمادة كلية الطب 
البيطري وفرع الفسلجة والكيمياء الحياتية واألدوية لدورھم 

  .الواضح في انجاز ھذا العمل
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