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تأثير اإلجهاد الحراري على مستوى الهرمونات الجنسية وأوزان األعضاء الجنسية
وعالقتها بالبلوغ الجنسي في ذكور الجرذان
هيام نذير متي و اشواق احمد حسن
فرع الفسلجة والكيمياء الحياتية واالدوية ،كلية الطب البيطري ،جامعة الموصل ،موصل ،العراق
(االستالم  24تشرين الثاني2018 ،؛ القبول  13كانون الثاني)2019 ،
الخالصة

صممت هذه الدراسة لمعرفة تأثير اإلجهاد الحراري المزمن والحاد على مستوى الهرمونات الجنسية وعالقتها بالبلوغ الجنسي ،في
ذكور الجرذان .أُستخدم  45ذكرا من الجرذان في عمر الفطام قسمت الحيوانات عشوائيا إلى ثالث مجاميع ،كل مجموعة تضمنت 15
جرذا ً وشملت الدراسة مجموعة السيطرة والمجموعة المعرضة لإلجهاد الحراري المزمن بدرجة حرارة  38م ºلمدة ساعة واحدة يوميا منذ
عمر الفطام حتى بدء البلوغ الجنسي والمجموعة المعرضة لإلجهاد الحراري الحاد بدرجة حرارة  38م ºلمدة  4ساعات يوميا ولخمسة أيام
متتالية ابتدا ًء من اليوم  35من عمر الجرذ ،قسمت المجاميع المذكورة في أعاله ثانويا إلى ثالث فئات عمرية تمثلت مرحلة قبل البلوغ
ومرحلة بدء البلوغ ومرحلة بعد البلوغ الجنسي .أظهرت نتائج الدراسة أن تعرض ذكور الجرذان لإلجهاد الحراري المزمن أدى إلى
حد وث ارتفاع معنوي في وزن الجسم وأوزان ذيل البربخ وغدة البروستات عند بدء البلوغ الجنسي مقارنة مع مجموعة السيطرة ،مع
حدوث انخفاض معنوي في وزن الجسم وأوزان الخصى ورأس وذيل البربخ والبروستات والحويصلة المنوية عند مرحلة بعد البلوغ
مقارنة مع مجموعة السيطرة فضال عن انخفاض مستوى الهرمون اللوتيني .عند مرحلة بعد البلوغ مقارنة مع المجموعة المعرضة لإلجهاد
الحراري الحاد .كما سبب تعرض الذكور لإلجهاد الحراري الحاد إلى حدوث انخفاض معنوي في أوزان رأس وذيل البربخ والبروستات
والحويصلة المنوية وارتفاعا ً معنويا ً في تركيز كل من هرمون التستوستيرون واللوتيني عند مرحلة بعد البلوغ مقارنة مع مجموعة
السيطرة .لقد أدى التعرض لإلجهاد الحراري الحاد إلى حدوث بلوغ جنسي مبكر في الذكور من خالل الظهور المبكر ألولى النطف مقارنة
مع مجموعة السيطرة ،في حين أدى التعرض المزمن لإلجهاد الحراري إلى التأخر في البلوغ الجنسي صاحبه تأخر في ظهور النطف
مقارنة مع مجموعة السيطرة .نستنتج من الدراسة الحالية أن تعرض ذكور الجرذان إلى اإلجهاد الحراري اظهر تأثيرات مختلفة على
الهرمونات الجنسية ،وأدى التعرض لإلجهاد الحاد إلى بلوغ جنسي مبكر وقد عكس هذا التأثير عند التعرض لإلجهاد الحراري المزمن.
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Abstract
This study was designed to investigate the effect of chronic and acute heat stress on sex hormones level and their
relationship to sexual puberty in male rats. Used 45 male pups in the age of weaning, were randomly divided for 3 groups each
group included 15 pups of each sex. 1st group was a control group, 2nd group exposed to chronic heat stress at 38Cº for 1hour a
day since the age of weaning until onset of puberty and the 3 rd group exposed to acute heat stress at 38Cº for 4 hours per day
for 5 consecutive days from 35 day age of rat and each group above were secondarily divided into 3 age groups consisted of
pre-puberty, at puberty and post-puberty. Results of study showed that male rats exposed chronic heat stress led to a significant
increase in body weight, tail of epididymis, prostate gland weights, at onset of puberty compared with control group, with a
significant decrease in body weight, testis, head and tail of epididymis, prostate and seminal vesicle weights at post-puberty
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compared with control group. as well as a significant decrease in the level of luteinizing hormone at post-puberty compared
with acute heat stress group. Males exposed to acute heat stress cause a significant decrease in the head and tail of the
epididymis, prostate, and seminal vesicle weights and significant increase in the concentration each of testosterone and
luteinizing hormones at post-puberty compared with the control group. Acute exposure to heat stress caused early sexual
puberty in males to show from the early appearance of first sperm compared with the control group, while the exposure to
chronic heat stress led to delay of puberty associated with a delay in the appearance of first sperm compared with the control
group. It concluded from this study that male rat's exposure to heat stress affects differently on sex hormone. Acute heat stress
led to reach early sexual puberty and reflected the impact on puberty when chronic exposure to heat stress.
Keywords: heat stress, sex hormone, puberty, and male rats
Available online at http://www. vetmedmosul. com

وأوزان الجسم واألعضاء التناسلية ،ومعايير البلوغ الجنسي في
ذكور الجرذان.

المقدمة
تعد الية التنظيم الحراري من األوجه المهمة للمحافظة على
درجة حرارة الجسم ويُعد االرتفاع في درجة حرارة الجسم من
عوامل اإلجهاد الخطيرة ،حيث يتعرض عندها الجسم لخطر
الموت بسبب مسخها للبروتينات الخلوية وبالتالي فقدان خاصية
ارتباط هذه البروتينات بمستقبالتها مما يؤدي إلى توقف عمليات
األيض ثم الموت الخلوي ( ،)1ويعد المهاد وتحت المهاد من أهم
المراكز التي تعمل على تنظيم حرارة الجسم واستخدام المعلومات
الحسية القادمة من البيئة الخارجية والداخلية للجسم كمحفز لعملية
التنظيم الحراري ( ،(2يتأثر البلوغ الجنسي في اللبائن
بالهرمونات التي تفرز من تحت المهاد ،إذ لهرموناتها دوراً مهما ً
في السيطرة على آليات االتزان البدني ،وفي اللبائن تفرز منطقة
تحت المهاد العديد من الهرمونات ومنها الهرمون المحرر
لمحفزات القند ( .)3يرتبط البلوغ في الثدييات بتغيرات كبيرة في
مستوى الهرمونات الجنسية في الدم وهذه التغيرات الهرمونية
تكون مرتبطة ومترافقة مع التغيرات التشريحية والممثلة للصفات
الجنسية الثانوية كما يعقبها تغيرات في سلوك الفئران (.)4
فالبلوغ في ذكور الجرذان يتصف بانفصال القلفة عن عضو
التكاثر ( ،)5بينما يفرز جزء ضئيل منه من خاليا القراب
للجريبات المبيضية ومن المشيمة ومن الطبقة الثالثة لقشرة الكظر
( ،)6والتستوستيرون هو الهرمون المسؤول عن بدء ظهور
عالمات البلوغ الجنسي في ذكور الجرذان المتضمنة انفصال
الجلد المحيط بعضو التكاثر والتي يطلق عليها تسمية ()BPS
 )7( Balano-Preputial skin fold Separationوأَستخدم هذا
المؤشر لمعرفة عمر البلوغ لدى الذكور والذي يتصف بتقرن
الظهارة المحيطة بحشفة العضو الذكري وانفصالها عن عضو
التكاثر مع تكوين النطف ( .)8يخلق هرمون التستوستيرون من
الكوليسترول في خاليا اليدك تحت تأثير الهرمون اللوتيني ويعمل
الهرمون اللوتيني على تنظيم عملية تحرره من خاليا اليدك من
خالل تنظيم التعبير الجيني لإلنزيم المسمى  -17بيتا هايدروكسي
17- Beta hydroxy steroid
ستيرويد ديهايدروجينيز
 .)9( dehydrogenaseهدفت الدراسة لمعرفة تأثير اإلجهاد
الحراري المزمن والحاد في تركيز بعض الهرمونات الجنسية

المواد وطرائق العمل
حيوانات التجربة
تم استخدام  45من ذكور الجرذان بعمر الفطام وضعت
الحيوانات في أقفاص ذات أبعاد  20×25×20سم وبظروف
مختبرية خاصة تمثلت بدورة ضوئية طبيعية  14ساعة إضاءة
و 10ساعات ظالم ،وبدرجة حرارة الغرفة  2±22م ºمع رطوبة
نسبية تراوحت بين  ،%30 - 20وأعطيت الجرذان الماء والعليقة
بصورة حرة  ،ad libitumوتم إجراء التجربة في بيت الحيوانات
التابع لكلية الطب  /جامعة هولير الطبية /أربيل.
تصميم التجربة
قسمت ذكور الجرذان بشكل عشوائي عند عمر الفطام 21
يوما ً إلى ثالثة مجاميع بواقع  15جرذ لكل مجموعة .مجموعة
السيطرة :ضعت الحيوانات بدرجة حرارة الغرفة والتي كانت
 2±22م .ºمجموعة اإلجهاد الحراري المزمن :عرضت
حيوانات هذه المجموعة لإلجهاد الحراري المزمن بدرجة  38مº
لمدة ساعة واحدة يوميا ابتدا ًء من عمر الفطام حتى عمر البلوغ
( .)10مجموعة اإلجهاد الحراري الحاد :عرضت حيوانات هذه
المجموعة لإلجهاد الحراري الحاد بدرجة  38م ºولمدة  4ساعات
متتالية يوميا ( )10ابتدا ًء من عمر  35يوم إلى  39يوم من عمر
الجرذ (أي لمدة خمسة أيام متتالية) (.)11
تم تعريض الحيوانات لإلجهاد الحراري بنوعيه الحاد
والمزمن باستخدام حاضنة مجهزة بمصدر للهواء الحار مع جهاز
ثرموستات لضبط درجة الحرارة بداخلها ،كما وضع بداخلها
وعاء يحتوي على الماء لتوفير الرطوبة ،وتم ضبط حرارة
الحاضنة من خالل محرار الكتروني .تم تقسيم الذكور في
المجاميع الثالثة إلى ثالث فئات عمرية لكل مجموعة وبواقع 5
ذكور لكل فئة عمرية (ضمن المجموعة الواحدة) .الفئة العمرية
األولى (مرحلة قبل البلوغ) والتي جمع منها الدم بهدف الحصول
على المصل عند اليوم  30من عمرها ( .)12الفئة العمرية الثانية
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(مرحلة البلوغ) جمع منها الدم بهدف الحصول على المصل في
الوقت الذي تم متابعة وقت انفصال القلفة عن عضو التكاثر
( ،)13وعند مالحظة االنفصال نبدأ الكشف عن ظهور النطف.
من خالله مشاهدة أولى النطف عن طريق استخراج الخصية
وأحداث شق في متنها لعمل مسحة على شريحة زجاجية للخصية
الواحدة وفحصت تحت المجهر الضوئي عند تكبير  ×40لمشاهدة
النطف إن وجدت ( .)14الفئة العمرية الثالثة (مرحلة بعد البلوغ)
جمع الدم منها بهدف الحصول على المصل عند اليوم  70من
عمر الذكور (.)12
تم تسجيل درجة حرارة جسم الحيوانات المعرضة لإلجهاد
باستخدام المحرار الزئبقي كما تم تسجيل أوزان جسم الحيوانات
طيلة فترة التجربة .تم سحب الدم بمقدار  2-1مل ونبذه بواسطة
جهاز الطرد المركزي بسرعة  3000دورة  /دقيقة ولمدة 15
دقيقة وتم فصل المصل وحفظ بدرجة  20-م ºلحين استخدامه.
وذلك للتحري عن تركيز هرمون التستوستيرون والهرمون
اللوتيني باستخدام تقنية االليزا بعد إتمام عملية سحب الدم من
حيوانات التجربة تم قتلها باستخدام مادة االيثر ثم أجريت عليها
الصفة التشريحية ثم استخراج الخصيتين ووزنهما مع تسجيل
وزن رأس وجسم وذيل البربخ األيمن واأليسر وتم تقسيم العدد
الناتج على اثنين الستخراج المعدل العام كما وتم وزن الحويصلة
المنوية والبروستات (الموثة) وكان ذلك باستخدام الميزان
الكهربائي الحساس.

بينت النتائج عدم وجود فرق معنوي في معدل أوزان الخصى
للمجاميع الثالثة قيد الدراسة في مرحلة قبل البلوغ وأثناء بدء
البلوغ الجنسي ،في حين أدى التعرض لإلجهاد الحراري المزمن
إلى انخفاض معنوي في معدل أوزان الخصى في مرحلة بعد
البلوغ عند المقارنة بمجموعة السيطرة ومجموعة اإلجهاد
الحراري الحاد .ولم يتبين حدوث فرق معنوي في معدل أوزان
الخصى عند تعرض ذكور الجرذان لإلجهاد الحراري الحاد في
مرحلة بعد البلوغ مقارنة مع مجموعة السيطرة (الشكل .)2

التحليل اإلحصائي
تم تحليل النتائج إحصائيا ً باستخدام اختبار تحليل التباين
 Way Analysis of Varianceوتم تحديد الفروقات واالختالفات
الخاصة بين المجاميع باستخدام اختبار  Duncanعند مستوى
إِحتمالية  P<0.05الختبار معنوية الفروقات بين المتوسطات
الحسابية لقيم المتغيرات المدروسة (.)15

الشكل  :1تأثير اإلجهاد الحراري المزمن والحاد في معدل أوزان
الجسم ذكور الجرذان .عدد الحيوانات خمسة في كل مجموعة.
القيم معبر عنها بالمعدل  ±الخطأ القياسي .الحروف المختلفة فوق
كل عمود تعني وجود فروق معنوية عند مستوى احتمالية P<0.
.05

One

النتائج
يبين الشكل  1عدم حدوث فرق معنوي في معدل أوزان الجسم
للمجاميع الثالثة قيد الدراسة ضمن مرحلة قبل البلوغ .في حين
سبب التعرض لإلجهاد الحراري المزمن ارتفاعا معنويا في معدل
أوزان الجسم في مرحلة بدء البلوغ في ذكور الجرذان مقارنةً
بمجموعة السيطرة والمجموعة المعرضة لإلجهاد الحراري
الحاد ،بينما لم يسبب التعرض لإلجهاد الحراري الحاد فرقا
معنويا في أوزان الجسم في مرحلة بدء البلوغ عند مقارنتها مع
مجموعة السيطرة .أظهرت نتائج الدراسة أن التعرض لإلجهاد
الحراري المزمن سبب انخفاضا معنويا في معدل أوزان الجسم
في مرحلة بعد البلوغ مقارنة مع مجموعة السيطرة ومجموعة
اإلجهاد الحراري الحاد ،ولم يؤدي التعرض لإلجهاد الحراري
الحاد فرقا معنويا في أوزان الجسم مقارنة مع مجموعة السيطرة
في مرحلة بعد البلوغ الجنسي.

الشكل  :2تأثير اإلجهاد الحراري المزمن والحاد في معدل أوزان
الخصى .عدد الحيوانات خمسة في كل مجموعة .القيم معبر عنها
بالمعدل  ±الخطأ القياسي .الحروف المختلفة فوق كل عمود تعني
وجود فروق معنوية عند مستوى احتمالية .P<0. 05
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السيطرة .أما عند مرحلة بعد البلوغ فسبب التعرض لإلجهاد
الحراري المزمن والحاد انخفاضا معنويا في معدل أوزان غدة
البروستات للذكور مقارنة مع مجموعة السيطرة (الشكل  .)8ولم
يالحظ وجود أي فرق معنوي في معدل أوزان الحويصلة المنوية
للمجاميع الثالثة في مرحلة قبل البلوغ وبدء البلوغ (الشكلين ،7
 .)6بينما انخفضت أوزان الحويصلة المنوية في مرحلة بعد
البلوغ عند التعرض لإلجهاد الحراري المزمن والحاد بالمقارنة
مع مجموعة السيطرة (الشكل .)8

تبين من نتائج الدراسة عدم وجود فروقات معنوية في معدل
أوزان رأس وجسم وذيل البربخ بين المجاميع الثالثة عند مرحلة
قبل البلوغ (الشكل  .)3كما لم يؤ ِد التعرض لإلجهاد الحراري
المزمن والحاد إلى فروقات معنوية في معدل أوزان رأس وجسم
البربخ في مرحلة بدء البلوغ مقارنة مع مجموعة السيطرة ،بينما
سبب التعرض لإلجهاد الحراري المزمن ارتفاعا ً معنويا ً في معدل
أوزان ذيل البربخ في مرحلة بدء البلوغ بالمقارنة مع مجموعة
السيطرة ومجموعة االجهاد الحراري الحاد (الشكل  .)4أظهرت
النتائج انخفاضا ً معنويا ً في معدل أوزان رأس وذيل البربخ عند
التعرض لإلجهاد الحراري المزمن والحاد في مرحلة بعد البلوغ
عند مقارنتها مع مجموعة السيطرة ،ولم تظهر فروق معنوية في
معدل اوزان راس وذيل البربخ بين نمطي التعرض الحراري،
في حين لم يظهر أي فرق معنوي يذكر في معدل أوزان جسم
البربخ عند التعرض لإلجهاد الحراري المزمن والحاد في مرحلة
بعد البلوغ وكانت القيم متشابهة لقيم السيطرة (الشكل .)5

الشكل  :4تأثير اإلجهاد الحراري المزمن والحاد في معدل أوزان
رأس وجسم وذيل البربخ في مرحلة بدء البلوغ - .عدد الحيوانات
خمسة في كل مجموعة .القيم معبر عنها بالمعدل  ±الخطأ
القياسي .الحروف المختلفة فوق كل عمود تعني وجود فروق
معنوية عند مستوى احتمالية .P<0. 05
الشكل  :3تأثير اإلجهاد الحراري المزمن والحاد في معدل أوزان
رأس وجسم وذيل البربخ في مرحلة قبل البلوغ .عدد الحيوانات
خمسة في كل مجموعة .القيم معبر عنها بالمعدل  ±الخطأ
القياسي .الحروف المختلفة فوق كل عمود تعني وجود فروق
معنوية عند مستوى احتمالية .P<0. 05
تبين من نتائج التحليل اإلحصائي حدوث انخفاض معنوي في
معدل أوزان غدة البروستات لذكور المجموعة المعرضة لالجهاد
الحراري المزمن مقارنة مع مجموعة السيطرة ومجموعة
التعرض لالجهاد الحراري الحاد عند مرحلة قبل البلوغ (الشكل
 .)6ولم يكن هناك فرق معنوي مابين المجموعة المعرضة
لإلجهاد الحراري الحاد في مرحلة قبل البلوغ مقارنة مع مجموعة
السيطرة .سبب التعرض لإلجهاد الحراري المزمن عند مرحلة
بدء البلوغ حدوث ارتفاع معنوي في معدل أوزان غدة البروستات
للذكور مقارنة بمجموعة السيطرة (الشكل  .)7ولم يؤد التعرض
لإلجهاد الحراري الحاد إلى حدوث فرق معنوي في معدل أوزان
غدة البروستات في مرحلة بدء البلوغ مقارنة مع مجموعة

الشكل  :5تأثير اإلجهاد الحراري المزمن والحاد في معدل أوزان
رأس وجسم وذيل البربخ في مرحلة بعد البلوغ .عدد الحيوانات
خمسة في كل مجموعة .القيم معبر عنها بالمعدل  ±الخطأ
القياسي .الحروف المختلفة فوق كل عمود تعني وجود فروق
معنوية عند مستوى احتمالية .P<0. 05
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بمعدل  8 .53أدى التعرض لإلجهاد الحراري المزمن إلى تأخر
الظهور األول للنطف معنويا إلى اليوم  65و 67و 68وبالنسب
 60و  20و  %20على التوالي مقارنة مع مجموعة السيطرة.
وسجل معدل الظهور األول للنطف باأليام تأخرا معنويا عند
تعرضها لإلجهاد الحراري المزمن مقارنة مع مجموعة السيطرة
والمجموعة المعرضة لإلجهاد الحراري الحاد (الشكل .)9

الشكل  :6تأثير اإلجهاد الحراري المزمن والحاد في معدل أوازن
الغدد الالحقة في مرحلة قبل البلوغ .عدد الحيوانات خمسة في كل
مجموعة .القيم معبر عنها بالمعدل  ±الخطأ القياسي .الحروف
المختلفة فوق كل عمود تعني وجود فروق معنوية عند مستوى
احتمالية .P<0. 05
الشكل  :8تأثير اإلجهاد الحراري المزمن والحاد في معدل أوازن
الغدد الالحقة في مرحلة بعد البلوغ .عدد الحيوانات خمسة في كل
مجموعة .القيم معبر عنها بالمعدل  ±الخطأ القياسي - .الحروف
المختلفة فوق كل عمود تعني وجود فروق معنوية عند مستوى
احتمالية .P<0. 05

الشكل  :7تأثير اإلجهاد الحراري المزمن والحاد في معدل أوازن
الغدد الالحقة في مرحلة بدء البلوغ .عدد الحيوانات خمسة في كل
مجموعة .القيم معبر عنها بالمعدل  ±الخطأ القياسي .الحروف
المختلفة فوق كل عمود تعني وجود فروق معنوية عند مستوى
احتمالية .P<0. 05

الشكل  :9تأثير اإلجهاد الحراري المزمن والحاد في النسب
المئوية لظهور النطف في ذكور الجرذان.

أظهرت نتائج الفحص المجهري الظهور المبكر ألول نطفة
وبصورة معنوية عند التعرض لإلجهاد الحراري الحاد .عند عمر
 50و 51يوما ً وبنسبة  20و %80على التوالي .مقارنة بمجموعة
السيطرة التي كان الظهور األول للنطف باالعمار  51و 53و56
وبالنسب  20و  40و  %40على التوالي .وتبين ذلك واضحا من
خالل نتائج التحليل اإلحصائي لمعدل ظهور النطف باأليام حيث
انخفض معنويا بمعدل  8 .50مقارنة مع مجموعة السيطرة

تمت متابعة حالة انفصال القلفة عن عضو التكاثر عيانيا
ولوحظ بأن أول انفصال غير تام وأسرع انفصال تام حدث
وبصورة معنوية عند التعرض لإلجهاد الحراري الحاد وبنسبة
 %40عند عمر  35يوما ً وبنسبة  %60عند  38يوما ً من عمر
الجرذ مقارنة بمجموعة السيطرة في حين تأخر وقت انفصال
القلفة وبصورة معنوية في ذكور المجموعة المعرضة لإلجهاد
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مقارنة المجموعة المعرضة لالجهاد الحراري المزمن مع
مجموعة السيطرة في مرحلة بعد البلوغ الجنسي (الشكل .)12

الحراري المزمن وظهر بنسبة  40و  %60باألعمار  38و 46
يوم على التوالي من عمر الجرذ مقارنة مع مجموعة السيطرة،
أما ذكور مجموعة السيطرة فقد حدث انفصال القلفة عن العضو
الذكري بشكل منتظم ومتسلسل وبالنسب  60و  40و %20
وباإلعمار  38و 41و 45يوما ً من عمر الجرذ (الشكل .)10

الشكل  :11تأثير اإلجهاد الحراري المزمن والحاد في مستوى
الهرمون اللوتيني في ذكور الجرذان .عدد الحيوانات خمسة في
كل مجموعة .القيم معبر عنها بالمعدل  ±الخطأ القياسي .الحروف
المختلفة فوق كل عمود تعني وجود فروق معنوية عند مستوى
احتمالية .P<0. 05

الشكل  :10تأثير اإلجهاد الحراري المزمن والحاد في النسب
المئوية إلنفصال القلفة عن عضو التكاثر في المجاميع الثالثة.
أظهرت النتائج أن التعرض لإلجهاد الحراري المزمن والحاد
لم يؤ ِد إلى حدوث فرق معنوي في تركيز الهرمون اللوتيني
مقارنة مع مجموعة السيطرة ،عند مرحلة ماقبل و بدء البلوغ
الجنسي  ,ولكن حدث إنخفاض معنوي في مستوى الهرمون
اللوتيني في المجموعة التي عرضت لإلجهاد الحراري الحاد عند
مقارنتها مع المجموعة المعرضة لالجهاد الحراري المزمن عند
مرحلة قبل البلوغ و بدء البلوغ الجنسي ،أدى التعرض لإلجهاد
الحراري المزمن حدوث انخفاض معنوي لمستوى الهرمون
اللوتيني للذكور في مرحلة بعد البلوغ مقارنة مع مستواه في
المجموعة المعرضة لإلجهاد الحراري الحاد ،في حين أدى
التعرض لإلجهاد الحراري الحاد إلى حدوث ارتفاع معنوي في
مستوى الهرمون اللوتيني مقارنة مع قيم مجموعة السيطرة في
مرحلة بعد البلوغ (الشكل .)11
لم يالحظ وجود فروقات معنوية في مستوى هرمون
التستوستيرون عند تعرض ذكور الجرذان لإلجهاد الحراري
المزمن والحاد مقارنة مع مجموعة السيطرة عند مرحلتي ماقبل
وبدء البلوغ الجنسي .في حين لوحظ حدوث انخفاض معنوي
لمستوى هرمون التستوستيرون في المجموعة المعرضة لإلجهاد
الحراري الحاد عند مقارنتها مع المجموعة المعرضة لإلجهاد
الحراري المزمن في مرحلة بدء البلوغ الجنسي ،وهي غير
مختلفة معنويا عن مجموعة السيطرة .أما في مرحلة بعد البلوغ
الجنسي فقد أدى التعرض لإلجهاد الحراري الحاد إلى حدوث
ارتفاع معنوي في مستوى هرمون التيستوستيرون مقارنة
بمجموعتي السيطرة والمجموعة المعرضة لإلجهاد الحراري
المزمن ،بينما لم يكن هناك فرق معنوي في مستوى الهرمون عند

الشكل  :12تأثير اإلجهاد الحراري المزمن والحاد في مستوى
هرمون التستوستيرون في ذكور الجرذان .عدد الحيوانات خمسة
في كل مجموعة .القيم معبر عنها بالمعدل  ±الخطأ القياسي.
الحروف المختلفة فوق كل عمود تعني وجود فروق معنوية عند
مستوى احتمالية .P<0. 05
المناقشة
أظهرت الدراسة الحالية ارتفاعا معنويا ً في معدل أوزان ذكور
المجموعة المعرضة لإلجهاد الحراري المزمن عند بدء البلوغ
والتي كانت متزامنة مع تأخر ظهور النطف بصورة معنوية في
ذكور المجموعة نفسها ،جاءت نتائج هذه الدراسة مطابقة للدراسة
التي أجراها  )16( Plant and Witchelلوحظ وجود عالقة سلبية
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المعرضة لإلجهاد الحراري الحاد والمتمثلة بظهور أولى النطف
في اليوم  50وانفصال القلفة التام في اليوم  38من عمر الجرذ
مقارنة بمجموعة السيطرة وتلك المعرضة لإلجهاد الحراري
المزمن .حيث أجرى  )24( Vetter and Spearدراسة على
الجرذان والحظا بأن انفصال القلفة يكون قبل ظهور النطف
فحدث االنفصال التام بعمر 44-40يوما في حين كان ظهور
النطف في اليوم  48من عمر الجرذان ،وقد يعود السبب في أن
انفصال القلفة يحدث قبل زيادة مستوى هرمون األندروجين
( ،)25كما واستنتج  )26( Campion et al.وجماعته إن بدء
ظهور النطف في اليوم  42من عمر الجرذ الطبيعي (غير
المعرض لإلجهاد) وبعدها تحصل زيادة نسبية في أعداد النطف
عند األيام  45 ،49 ،70من عمر الجرذ ويصل أكبر نسبة لها
بعمر  91يوما ً من عمر الجرذ .أما سبب تأخر ظهور النطف في
المجموعة التي عُرضت للحرارة المستمرة فيعتقد أنها تأخرت
بسبب تأثر الخصى وهرموناتها بصورة سلبية عند تعرضها
للحرارة المستمرة حيث تُعدّ هي أول عضو يتأثر بالحرارة (،)27
أما سبب البلوغ المبكر لجرذان المجموعة المعرضة للحرارة
الحادة ،فقد يعود إلى ارتفاع اللبتين عند التعرض للعوامل المجهدة
لفترة قصيرة مؤديا إلى تحرير الطاقة الالزمة للتغيرات التي
تحصل عند البلوغ ( )28لكن حصل تأخر في ظهور أولى النطف
في الدراسة الحالية فالحرارة المستمرة أثرت بشكل سلبي على
البلوغ الجنسي ،فلربما أدى التعرض لإلجهاد المستمر إلى
الخروج عن سيطرة االتزان في الطاقة فأدى إلى التأخر في
البلوغ الجنسي ( .)29أظهرت نتائج الدراسة الحالية انخفاضا ً
معنويا ً في مستويات هرمون التستوستيرون في ذكور المجموعة
المعرضة لإلجهاد الحراري الحاد عند بدء البلوغ مقارنة مع
المجموعة المعرضة لإلجهاد المزمن ولكنها لم تختلف معنويا
بالمقارنة مع مجموعة السيطرة .الحظ  )30( Hardy et al.إن
تعريض الجرذان لعدم الحركة لمدة  6ساعات (أي التعرض
لإلجهاد الحاد) أدى إلى انخفاض في مستويات الهرمون اللوتيني
والذي رافقه انخفاض في هرمون التستوستيرون وعلل السبب في
ذلك بأن الهرمون اللوتيني يؤثر على خاليا اليدك إلنتاج هرمون
التستوستيرون .أشارت نتائج الدراسة الحالية إلى ارتفاع هرمون
التستوستيرون بصورة معنوية في الذكور بعد بلوغها عند
التعرض لإلجهاد الحاد بالمقارنة مع مجموعة السيطرة ،وهذه
النتيجة مطابقة لدراسة سابقة فيها لوحظ ارتفاع معنوي في
مستوى هذا الهرمون في الجرذان المعرضة لإلجهاد ولفترة
قصيرة ( )31ويعتقد بأن السبب لهذا االرتفاع يعود إلى كون
هرمون التستوستيرون يعمل على كبح االستجابة لإلجهاد من
خالل تثبيطه للهرمون المحرر للموجهة القشرية المفرزة من
منطقة تحت المهاد ( .)31كما أظهرت النتائج من الدراسة الحالية
حصول انخفاض معنوي لهرمون التستوستيرون في ذكور
المجموعة المعرضة لإلجهاد المزمن بعد بلوغها مقارنة مع
الجرذان التي عُرضت للحرارة الحادة ،وقد يعود السبب إلى ان
التعرض لإلجهاد لفترة طويلة ومستمرة اثر وبشكل مباشر وسلبي

وعكسية معنوية بين الزيادة الوزنية في جسم ذكور الجرذان مع
ظهور النطف .تبين من الدراسة الحالية أن مرحلة بعد البلوغ
حدث فيها انخفاض معنوي في معدل أوزان الجسم لذكور
المجموعة التي عُرضت لإلجهاد المزمن ،وربما يعود السبب في
انخفاض أوزان جسم الجرذان إلى التعرض المستمر للحرارة لمدة
ساعة يوميا ولغاية ثالثين يوما ربما أدت إلى توليد أصناف
األوكسجين الفعالة والتي تسبب حدوث تغيرات في بروتينات
ودهون خاليا الجسم مما إثر سلبا على أوزان الجسم والحقا
بالخصوبة ( .)17أشارت الدراسة الحالية إلى حدوث انخفاض
معنوي لمعدل أوزان الجسم بعد البلوغ في ذكور المجموعة التي
عُرضت للحرارة المستمرة ،رافقه انخفاض معنوي في معدل
أوزان الخصى ،فقد الحظ  )18( Sharmaحصول انخفاض في
أوزان الجسم والخصيتين في الجرذان المعرضة للحرارة
المستمرة لمدة  30يوما ،وكذلك توافقت هذه النتائج مع ما الحظه
 )19( Bhatia et alفي الفئران المعرضة للحرارة يوميا ولمدة
ثالثين يوما متتالية وأعزوا السبب في ذلك إلى قلة إفراز الهرمون
المحرر لمحفزات القند من تحت المهاد مما أدى إلى انخفاض
إفراز كل من الهرمون اللوتيني من الغدة النخامية وبالتالي انعكس
تأثيرهم سلبيا على األعضاء التناسلية والذي أدى إلى انخفاض
وزن الخصى لذكور الفئران (.)20
أظهرت نتائج الدراسة الحالية انخفاضا ً معنويا ً في أوزان
البروستات لذكور المجموعة المعرضة لإلجهاد الحراري المزمن
قبل البلوغ ،حيث سبق واستنتج  )21( Matry et al.حصول
انخفاض في أوزان األعضاء التناسلية والغدد الالحقة بسبب
تأثرها بالحرارة وخاصة في مرحلة قبل البلوغ .كما سجلت نتائج
الدراسة الحالية عند مرحلة بعد البلوغ انخفاضا في معدل أوزان
راس وذيل البربخ والبروستات والحويصلة المنوية في المجاميع
المعرضة للحرارة أن اإلجهاد ال يؤثر فقط على إفراز الهرمون
المحرر لمحفزات القند فقط لكنه يثبط مراكز الشهية أيضا ً ،والذي
ينتج عنه نقصان في أوزان الجسم وينعكس ذلك بدوره وبشكل
متزامن مع نقصان في أوزان أعضاء الجسم المختلفة والمتأثرة
سلبا باإلجهاد ( .)22تشير النتائج الحالية حدوث ارتفاع معنوي
في وزن ذيل البربخ والبروستات في ذكور المجموعة المعرضة
لإلجهاد المزمن عند بدء بلوغها واتفق ذلك مع النتائج التي
توصلت اليها  )23( Jean et al.بحصول زيادة في أوزان
األعضاء التناسلية مترافقة مع زيادة وزن الجسم كنتيجة لزيادة
الهرمونات الستيرويدية عند مرحلة البلوغ ،لوحظ من العالمات
العيانية التي يمكن متابعتها ومالحظتها في الدراسة الحالية لتحديد
وقت البلوغ الجنسي في ذكور الجرذان انفصال القلفة عن عضو
التكاثر وظهور أول نطفة في الذكور .أظهرت الدراسة الحالية
تأخر البلوغ الجنسي في ذكور جرذان المجموعة المعرضة
لإلجهاد الحراري المزمن والمتمثلة بالتأخر لظهور أولى النطف
إلى اليوم  65وانفصال القلفة التام إلى اليوم  46من عمر الجرذ
مقارنة بمجموعتي السيطرة والمعرضة لإلجهاد الحراري الحاد،
في حين ظهر البلوغ بصورة مبكرة في ذكور المجموعة
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على خاليا اليدك وبشكل خاص على تثبيط إنزيم
 وبالتالي إضعاف قابلية هذه الخاليا على إنتاجHydroxylase
هرمون التستوستيرون فالخصية أكثر تأثرا وعرضة للتأثيرات
ً ) تظهر النتائج الحالية ارتفاعا معنويا32( السلبيـة للحرارة
للتستوستيرون عند التعرض لإلجهاد الحراري المزمن في مرحلة
 فيعتقد بأن السبب،بعد البلوغ بالمقارنة مع مجموعة السيطرة
يعود إلى أن اإلجهاد الحراري قد أدى إلى االرتفاع في مستوى
الهرمونات الستيرويدية وخاصة االستراديول المتحرر من خاليا
القراب والخاليا الحبيبية والذي يرافقه تكوين االندروجين من
 أشارت نتائج الدراسة إلى حدوث انخفاض.)33( الخاليا نفسها
معنوي للهرمون اللوتيني وبصورة كبيرة في ذكور المجموعة
التي عرضت للحرارة المستمرة بعد البلوغ عند المقارنة مع
 وربما يعود السبب،المجموعة المعرضة لإلجهاد الحراري الحاد
إلى العالقة العكسية بين الهرمون اللوتيني واإلجهاد المستمر
والذي تبين من خالل تجربة على نوع من اإلجهاد الناتج من تقييد
 وربما يعود السبب،ً  يوما14  ساعات يوميا لفترة3 الحركة لمدة
إلى أن التعرض لإلجهاد يؤدي إلى زيادة إفراز الهرمون المحرر
للموجهة القشرة من تحت المهاد والهرمون الموجه لقشرة الكظر
من النخامية والكورتيزون من الغدة الكظرية والذي تتحسس له
المستقبالت المتواجدة على الخاليا الفارزة للهرمون المحرر للقند
والذي يثبط من تخليق إفراز الهرمون المحرر لمحفزات القند
وبالتالي القلة في كل من الهرمون المحفز للجريبات والهرمون
 تبين من الدراسة الحالية حدوث انخفاض. ،)34( اللوتيني
معنوي في مستوى الهرمون اللوتيني في ذكور المجموعة
المعرضة لإلجهاد الحراري الحاد وعند مرحلة قبل البلوغ وأثنائه
 حيث تبين،مقارنة مع المجموعة المعرضة لإلجهاد المزمن
دراسة حدوث انخفاض في مستوى الهرمون اللوتبني في الجرذان
 ساعات ولمرة3 المعرضة لإلجهاد الناتج من تقييد الحركة لمدة
Al-Damegh  كما أكدت دراسة أخرى من قبل،)35( واحدة
 ساعات6 ) أن مستوى الهرمون اللوتيني ينخفض بعد مرور36(
من التعرض لإلجهاد الحاد الناتج من تقييد الحركة في ذكور
 ويعود السبب أن اإلجهاد قد أدى إلى تثبيط من تصنيع و،الجرذان
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.الحراري المزمن
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