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العﻼقة بين مستوى بروتين الصدمة الحرارية  ٧٠وهرمونﻲ اللبتين واللوتينﻲ ﻓﻲ إناث الجرذان
المعرضة لﻺجهاد الحراري المزمن والحاد
هيام نذير متﻲ و أشواق أحمد حسن

فرع الفسلجة والكيمياء الحياتية واﻷدوية ،كلية الطب البيطري جامعة الموصل موصل العراق
)اﻻستﻼم أذار ٢٠١٩ ،٢٠؛ القبول أيار (٢٠١٩ ،١٣

الخﻼصة
صممت تجارب البحث الحالي لﺪراسة تأثير اﻹجهاد الحراري المزمن والحاد على العﻼقة بين مستوى بروتين الصﺪمة الحرارية ٧٠
ُ
ُ
ُ
وهرمون اللبتين والهرمون اللوتيني في إناث الجرذان .أستخﺪم  ٤٥أنثى من الجرذان في عمر الفطام قسمت الحيوانات عشوائيا إلى ثﻼث
مجاميع متساوية ،وشملت مجموعة السيطرة ،والمجموعة المعرضة لﻺجهاد الحراري المزمن بﺪرجة حرارة º ٣٨م لمﺪة ساعة واحﺪة
يوميا منذ عمر الفطام حتى بﺪء البلوغ الجنسي ،والمجموعة المعرضة لﻺجهاد الحراري الحاد بﺪرجة حرارة º ٣٨م لمﺪة  ٤ساعات يوميا
ولخمسة أيام متتالية ابتﺪا ًء من اليوم  ٣٥من عمر الجرذ ،قسمت المجاميع المذكورة في أعﻼه ثانويا إلى ثﻼث فئات عمرية تمثلت مرحلة
قبل البلوغ ومرحلة بﺪء البلوغ ومرحلة بعﺪ البلوغ الجنسي .أظهرت النتائج ان تعرض الجرذان لﻺجهاد الحراري الحاد والمزمن إرتفاعا ً
معنويا ً في مستوى الهرمون اللوتيني عنﺪ مرحلة بﺪء البلوغ مقارنة بمجموعة السيطرة .وأظهرت النتائج وجود ارتباط طردي معنوي بين
بروتين الصﺪمة الحرارية  ٧٠وهرمون اللبتين في إناث الجرذان للمجموعة المعرضة لﻺجهاد الحراري الحاد عنﺪ مرحلة بﺪء البلوغ
الجنسي ،فﻀﻼ عن تعرض اﻹناث لﻺجهاد الحراري المزمن أدى إلى حﺪوث ارتباط طردي معنوي بين بروتين الصﺪمة الحرارية ٧٠
وهرمون اللبتين عنﺪ مرحلة بعﺪ البلوغ .وبينت النتائج وجود ارتباط طردي معنوي بين بروتين الصﺪمة الحرارية  ٧٠والهرمون اللوتيني
في إناث مجموعة السيطرة عنﺪ مرحلة بﺪء البلوغ .يستنتج من الﺪراسة وجود عﻼقة ارتباط طردية بين بروتين الصﺪمة الحرارية ٧٠
وهرمون اللبتين عنﺪ مرحلة البلوغ عنﺪ التعرض لﻺجهاد الحراري الحاد وظهرت العﻼقة ذاتها في مرحلة بعﺪ البلوغ عن التعرض لﻺجهاد
الحراري المزمن.
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Abstract
The current search experiments designed to study the effect of chronic and acute heat stress on the relationship between
HSP70, leptin and luteinizing hormones level in female rats. 45 female pups were used in the age of weaning, were randomly
divided into three equal groups. 1st group was a control group, 2nd group exposed to chronic heat stress at 38 ºC for 1hour a day
since the age of weaning until onset of puberty and the 3rd group exposed to acute heat stress at 38 ºC for 4 hours per day for 5
consecutive days from 35 day age of rat and each group above were secondary divided into 3 age groups consisted of prepuberty, at puberty and post-puberty. Results of study showed female rats exposed to chronic and acute stress led to significant
increase in the level of luteinizing hormone at onset of the puberty. The result showed correlation coefficient between the level
of HSP70 and leptin hormone significantly in the females acute stressed group at onset of puberty, as well as female exposed
to chronic heat stress led to significant correlation coefficient between HSP70 and leptin hormone at post puberty. The result
revealed significant correlation coefficient between HSP70 and luteinizing hormone in female control group at onset of
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puberty. It concluded from this study there is relationship between HSP70 and leptin hormone at onset puberty during acute
heat stress and same relationship at post puberty during chronic heat stress.
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عن دوره في تجميع البروتينات بالشكل الصحيح ) ،(٩وبهذا يعُﺪّ
اقوى دفاع خلوي يعمل بعﺪة طرق لتنظيم عمل ووظيفة الخلية
) .(١٠ويعﺪ هرمون اللبتين أحﺪ العوامل المهمة والتي تحافظ على
اتزان الطاقة في الجسم ) ،(١١ويتغير مستوى هذا الهرمون
حسب كمية الطاقة المأخوذة ،فيقل مستواه في حالة الجوع وهذا
يفسر لنا بأن الجسم يعاني من فقﺪان الطاقة ويزداد في حالة السمنة
) .(١٢يؤدي اللبتين دورا في اﻻستجابة لعوامل اﻹجهاد
والوظائف المناعية ) ،(١٣وكذلك تأثيراته في تنظيم الوظائف
العصبية والصمية والتكاثرية في اﻹنسان والفئران ) ،(١٤ودوره
في تنظيم التولﺪ الحراري وكتلة الجسم والطاقة وذلك بتأثيره على
زيادة حرق الﺪهون فﻀﻼ عن قلة استهﻼك الطعام ).(١٥
وتتواجﺪ مستقبﻼت اللبتين نوع  ob/Rbبكثرة في نوى الجهاز
العصبي المركزي والواقعة تحت المهاد ) .(١٦هﺪفت الﺪراسة
إلى معرفة العﻼقة بين مستوى بروتين الصﺪمة الحرارية ٧٠
وهرمون اللبتين والهرمون اللوتيني في إناث الجرذان قبل وخﻼل
وبعﺪ فترة البلوغ الجنسي والمعرضة لﻺجهاد الحراري المزمن
والحاد.

المقدمة
إن أحﺪ اهم اﻷسباب المحﺪثة لﻺجهاد المتواجﺪة في الطبيعة
وأكثرها خطورة هو التعرض لبيئة حرارية عالية ،حيث تعﺪ
الحرارة ثالث أكبر قاتل لﻺنسان والثﺪيات في العالم بعﺪ مرض
تصلب الشرايين والجروح الكﺪمية للجهاز العصبي المركزي،
فالتعرض للحرارة يؤدي إلى تغيرات فسلجيه في كل من الحيوان
واﻹنسان ) .(١توجﺪ مستقبﻼت الحرارة على الجلﺪ والتي تعمل
على إرسال اﻹيعازات من البيئة الخارجية عبر اﻷعصاب الحسية
الى الخﻼيا العصبية أمام البصرية والتي تنظم درجة حرارة
الجسم عن طريق الموازنة بين الحرارة المكتسبة والمفقودة )،(٢
ويعﺪ الﺪماغ العﻀو المسؤول عن السيطرة المباشرة ﻻنتقال
اﻹشارات العصبية عن طريق النواقل العصبية حيث يتأثر هذا
العﻀو بصورة كبيرة بالتغير في حرارة البيئة فﻀﻼ عن دور
الخﻼيا العصبية الﺪبقية  ،(٣) Glial cellsكما يعﺪ 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 ) ،(٤وعنﺪ انتقال
اﻹيعازات الحسية الناتجة من ارتفاع درجة حرارة الجسم الى
تحت المهاد فإنها تعمل على تحفيز النوى المحررة لهرمونات
قشرة الكظر ) Corticotropin Releasing Hormone (CRHوالتي
تعمل بﺪورها على تحرير هرمون الموجه لقشرة الكظر
) Adrenocorticotropic Hormone (ACTHمن الغﺪة النخامية
ﻹحﺪاث التحفيز النهائي لمنطقتي قشرة ولب الغﺪة الكظرية )،(٥
تعرف قﺪرة الخلية أو الكائن الحي على مقاومة اﻹجهاد الحراري
بعﺪ التعرض المسبق للحرارة تحت القاتلة بالتحمل الحراري،
وتكون اﻻستجابة الفسلجية لهذا اﻹجهاد الحراري بتكون وتجمع
بروتين الصﺪمة الحرارية  ٧٠حيث يعتمﺪ التحمل الحراري على
شﺪة التعرض اﻷولي للحرارة وقﺪرة التحمل قﺪ تصل إلى ٤٢-٤١
ºم ) .(٦وﻷجل ذلك تعمل ألية التنظيم الحراري بصورة مستمرة
على معايرة لﺪرجة الحرارة وذلك بسبب التغيرات المستمرة في
البيئة الﺪاخلية والخارجية للجسم حيث تعمل هذه اﻷلية من خﻼل
وجود مستقبﻼت على سطح الجلﺪ تعمل على توصيل اﻹشارات
الى مراكز السيطرة في الﺪماغ تليها استجابة اﻷوعية الﺪموية
والغﺪد العرقية لﻺيعازات الصادرة من الﺪماغ وبالتالي تعمل
اليات اﻻتزان البﺪني على تامين حالة التوازن للجسم ) ،(٧تعمل
بروتينات الصﺪمة الحرارية  ٧٠على توفير البيئة المناسبة
ﻹحﺪاث عملية انطواء البروتينات بالشكل الصحيح ) ،(٨فﻀﻼ

المواد وطرائق العمل
حيوانات التجربة
تﻀمنت الﺪراسة  ٤٥من إناث الجرذان بعمر الفطام وضعت
في أقفاص ذات أبعاد  ٢٠×٢٥×٢٠سم وبﺪورة ضوئية طبيعية
 ١٤ساعة إضاءة و  ١٠ساعات ظﻼم ،وبﺪرجة حرارة الغرفة
º ٢±٢٢م مع رطوبة نسبية تراوحت بين  ،%٣٠ - ٢٠وأعطيت
الجرذان الماء والعليقة وبشكل حر .تم إجراء البحث في بيت
الحيوانات التابع لكلية الطب ،جامعة هولير الطبية ،أربيل.
تصميم التجربة
قسمت إناث الجرذان بشكل عشوائي عنﺪ عمر الفطام  ٢١يوما ً
إلى ثﻼثة مجاميع بواقع  ١٥جرذ لكل مجموعة .مجموعة
السيطرة :وضعت إناث الجرذان بﺪرجة حرارة الغرفة والتي
كانت º ٢±٢٢م .مجموعة اﻹجهاد الحراري المزمن :عرضت
إناث الجرذان لﻺجهاد الحراري المزمن بﺪرجة º ٣٨م لمﺪة ساعة
واحﺪة يوميا  ١٠-٩صباحا ابتﺪا ًء من عمر الفطام حتى عمر
البلوغ ) .(١٧مجموعة اﻹجهاد الحراري الحاد :عرضت إناث
الجرذان لﻺجهاد الحراري الحاد بﺪرجة º ٣٨م ولمﺪة  ٤ساعات
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متتالية يوميا  ٩صباحا الى الساعة  ١ظهرا ً ) ،(١٧ابتﺪا ًء من
عمر  ٣٥يوم إلى عمر  ٣٩يوم من عمر الجرذ ).(١٨
تم تقسيم اﻹناث في المجاميع الثﻼثة إلى ثﻼث فئات عمرية
لكل مجموعة وبواقع  ٥إناث لكل فئة عمرية )ضمن المجموعة
الواحﺪة( ،الفئة العمرية اﻷولى )مرحلة ما قبل البلوغ( :تم جمع
الﺪم منها بهﺪف الحصول على المصل عنﺪ اليوم  ٣٠من عمرها
) .(١٩الفئة العمرية الثانية )مرحلة البلوغ( :تمثلت بظهور فتحة
المهبل وانفصال اﻷغلفة الغشائية وجمع منها الﺪم للحصول على
المصل .الفئة العمرية الثالثة )مرحلة بعﺪ البلوغ( :تم جمع الﺪم
منها بهﺪف الحصول على المصل عنﺪ اليوم  ٧٠من عمر اﻹناث
).(١٩
تم سحب الﺪم بمقﺪار  ٢-١مل من جميع حيوانات التجربة
ومن زاوية العين باستخﺪام اﻷنابيب الشعرية المهبرنة حيث تم
جمعه في أنابيب اختبار حاوية على مادة الهﻼم وترك ليتجلط
بﺪرجة حرارة الغرفة ،ونبذه بواسطة جهاز الطرد المركزي
بسرعة  ٣٠٠٠دورة/دقيقة ولمﺪة  ١٥دقيقة وتم فصل المصل
وحفظ بﺪرجة º ٢٠-م لحين استخﺪامه لقياس هرموني اللبتين
واللوتيني ومستوى بروتين الصﺪمة الحراري  ٧٠وحسب الشركة
المنتجة للعﺪة التشخيصية Shanghai Crystal Day, China
باستخﺪام تقنية اﻻليزا.

لم تظهر نتائج الﺪراسة أية اختﻼفات معنوية في مستوى
اللبتين عنﺪ تعرض إناث الجرذان الى اﻹجهاد الحراري المزمن
بﺪرجة حرارة º ٣٨م لمﺪة ساعة واحﺪة يوميا منذ عمر الفطام
حتى بﺪء البلوغ الجنسي في مرحلة قبل وبﺪء وبعﺪ البلوغ الجنسي
مقارنة مع مجموعة السيطرة ،ولم يﻼحظ اختﻼفات معنوية في
مستوى هرمون اللبتين عنﺪ تعرض إناث الجرذان الى اﻹجهاد
الحراري الحاد بﺪرجة حرارة º ٣٨م لمﺪة  ٤ساعات يوميا
ولخمسة أيام متتالية ابتﺪا ًء من اليوم  ٣٥من عمر الجرذ في
مرحلة قبل وبﺪء وبعﺪ البلوغ الجنسي مقارنة مع مجموعة
السيطرة .فﻀﻼعن عﺪم حﺪوث اختﻼفات معنوية في مستوى
اللبتين عنﺪ تعرض إناث الجرذان لﻺجهاد الحراري المزمن
والحاد للمراحل العمرية الثﻼثة )الشكل .(٢

التحليل اﻹحصائﻲ
تم استخﺪام البرنامج  SPSS, Version 19في تحليل النتائج
إحصائيا باستخﺪام اختبار تحليل التباين One Way Analysis of
 Varianceوتم تحﺪيﺪ الفروقات بين المجاميع باستخﺪام اختبار
دنكن  Duncan's testعنﺪ مستوى إِحتمالية  ،(٢٠) P≤0.05كما تم
استخﺪام معامل ارتباط بيرسون  Pearson Correlationوذلك
ﻹيجاد قيمة معامل اﻻرتباط بين معايير الﺪراسة.

الشكل  :١تأثير اﻹجهاد الحراري المزمن والحاد في مستوى
بروتين الصﺪمة الحرارية ) ٧٠نانوغرام/مليليتر( في إناث
الجرذان .عﺪد الحيوانات خمسة في كل مجموعة ،القيم معبر عنها
بالمعﺪل  ±الخطأ القياسي ،الحروف المختلفة فوق كل عمود تعني
وجود فروق معنوية عنﺪ مستوى إحتمالية P<0.05

النتائج
لم يسبب تعرض إناث الجرذان لﻺجهاد الحراري المزمن
بﺪرجة حرارة º ٣٨م لمﺪة ساعة واحﺪة يوميا منذ عمر الفطام
حتى بﺪء البلوغ الجنسي الى حﺪوث اختﻼفات معنوي في مستوى
بروتين الصﺪمة الحرارية  ٧٠في مرحلة قبل وبﺪء وبعﺪ البلوغ
الجنسي مقارنة مع مجموعة السيطرة .ولم يؤد التعرض لﻺجهاد
الحراري الحاد بﺪرجة حرارة º ٣٨م لمﺪة  ٤ساعات يوميا
ولخمسة أيام متتالية ابتﺪا ًء من اليوم  ٣٥من عمر الجرذ الى
حﺪوث اختﻼفات معنوية في مستوى بروتين الصﺪمة الحرارية
 ٧٠في مرحلة قبل وبﺪء وبعﺪ البلوغ الجنسي مقارنة مع مجموعة
السيطرة .فﻀﻼعن عﺪم حﺪوث اختﻼفات معنوية في مستوى
بروتين الصﺪمة الحرارية  ٧٠بين المجموعة المعرضة لﻺجهاد
الحراري المزمن والمجموعة المعرضة لﻺجهاد الحراري الحاد
للمراحل العمرية الثﻼثة )الشكل.(١

الشكل  :٢تأثير اﻹجهاد الحراري المزمن والحاد في مستوى
هرمون اللبتين )نانوغرام/مليليتر( في إناث الجرذان .عﺪد
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خﻼل المراحل العمرية قبل وبعﺪ البلوغ الجنسي فيها حيث كان
اﻻرتباط عكسي غير معنوي.

الحيوانات خمسة في كل مجموعة ،القيم معبر عنها بالمعﺪل ±
الخطأ القياسي ،الحروف المختلفة فوق كل عمود تعني وجود
فروق معنوية عنﺪ مستوى إحتمالية .P<0.05
بينت النتائج عﺪم وجود إختﻼف معنوي في مستوى الهرمون
اللوتيني بين المجاميع الثﻼثة عنﺪ المرحلة التي سبقت البلوغ
الجنسي ،بينما أظهرت النتائج عنﺪ مرحلة بﺪء البلوغ إرتفاعا ً
معنويا ً في مستوى الهرمون اللوتيني في اﻹناث المعرضة لﻺجهاد
الحراري المزمن والحاد مقارنة بمجموعة السيطرة ،بينما وكان
مستوى الهرمون في الوقت ذاته منخفﻀا بصورة معنوية في
المجموعة المعرضة لﻺجهاد المزمن بالمقارنة مع المجموعة
المعرضة لﻺجهاد الحراري الحاد ،أما في المرحلة التي تلت
مرحلة البلوغ الجنسي فقﺪ حﺪث إرتفاع معنوي في مستوى
الهرمون في المجموعتين المجهﺪتين المزمنة والحادة مقارنة
لمجموعة السيطرة )الشكل .(٣
أظهرت نتائج الجﺪول  ١وجود ارتباط طردي معنوي بين
بروتين الصﺪمة الحرارية  ٧٠وهرمون اللبتين في إناث الجرذان
لمجموعتي السيطرة والمعرضة لﻺجهاد الحراري الحاد على
التوالي عنﺪ مرحلة بﺪء البلوغ الجنسي لكﻼ المجموعتين ،وان
تأثير اﻹجهاد الحراري المزمن في اﻹناث قﺪ أدى إلى وجود
ارتباط طردي معنوي بين مستوى بروتين الصﺪمة الحرارية ٧٠
وهرمون اللبتين عنﺪ مرحلة بعﺪ البلوغ ،بينما كان اﻻرتباط
طردي غير معنوي لباقي المجاميع .كما بين الجﺪول  ٢وجود
ارتباط طردي معنوي بين بروتين الصﺪمة الحرارية ٧٠
والهرمون اللوتيني في إناث مجموعة السيطرة عنﺪ مرحلة بﺪء
البلوغ الجنسي ،وكان هذا اﻻرتباط غير معنوي وطردي لباقي
المجاميع باستثناء المجموعة المعرضة لﻺجهاد الحراري الحاد

الشكل  :٣تأثير اﻹجهاد الحراري المزمن والحاد في مستوى
الهرمون اللوتيني )مايكرو وحﺪة دولية /مليليتر( في إناث
الجرذان .عﺪد الحيوانات خمسة في كل مجموعة ،القيم معبر عنها
بالمعﺪل  ±الخطأ القياسي ،الحروف المختلفة فوق كل عمود تعني
وجود فروق معنوية عنﺪ مستوى إحتمالية .P<0.05

الجﺪول  :١تأثير اﻹجهاد الحراري المزمن والحاد في معامل اﻻرتباط بين بروتين الصﺪمة الحرارية  ٧٠وهرمون اللبتين في إناث الجرذان
بروتين الصﺪمة الحرارية ) ٧٠إناث(
إجهاد حراري حاد
إجهاد حراري مزمن
مجموعة السيطرة
بعﺪ
بﺪء
قبل
بعﺪ
بﺪء
قبل
بعﺪ
بﺪء
قبل
المراحل
الهرمون المجاميع
البلوغ
البلوغ
البلوغ
البلوغ البلوغ البلوغ البلوغ
البلوغ
البلوغ
العمرية
٠٬٦٢
قبل البلوغ
**٠٬٩٦
مجموعة بﺪء البلوغ
٠٬٦٦
السيطرة بعﺪ البلوغ
٠٬٣٧
قبل البلوغ
إجهاد
اللبتين
٠٬٣٢
حراري بﺪء البلوغ
)إناث(
*٠٬٨٨
بعﺪ البلوغ
مزمن
٠٬٢٦
قبل البلوغ
إجهاد
**٠٬٩٧
حراري بﺪء البلوغ
٠٬٣٦
بعﺪ البلوغ
حاد
** تشير إلى وجود ارتباط إيجابي بين المجاميع عنﺪ مستوى إحتمالية .P<0.05

٤٠

المجلة العراقية للعلوم البيطرية ،المجلﺪ  ،٣٤العﺪد (٤٣-٣٧) ٢٠٢٠ ،١
السيطرة والمجموعة المعرضة لﻺجهاد الحراري المزمن
وعكسيا مع المجموعة التي عرضت لﻺجهاد الحراري الحاد ،في
حين كانت نتائج اﻻرتباط بالنسبة لبروتين الصﺪمة الحرارية ٧٠
مع الفترة التي ظهرت فيها فتحة المهبل عكسية وغير معنوية في
المجموعتين المجهﺪتين وطردية غير معنوية مع مجموعة
السيطرة )الجﺪول .(٣

بينت النتائج وجود ارتباط غير معنوي بين بروتين الصﺪمة
الحرارية  ٧٠وهرمون اللبتين والهرمون اللوتيني قيﺪ الﺪراسة مع
وقت ظهور فتحة المهبل عنﺪ مرحلة البلوغ الجنسي للمجاميع
الثﻼثة في اﻹناث وتباين هذا اﻻرتباط باختﻼف هذه الهرمونات،
حيث أظهر كل من هرمون اللبتين والهرمون اللوتيني ارتباطا ً
طرديا غير معنويا مع وقت البلوغ الجنسي ﻹناث مجموعتي

الجﺪول  :٢تأثير اﻹجهاد الحراري المزمن والحاد في معامل اﻻرتباط بين بروتين الصﺪمة الحرارية  ٧٠والهرمون اللوتيني في إناث
الجرذان

بروتين الصﺪمة الحرارية ) ٧٠اﻹناث(
إجهاد حراري حاد
إجهاد حراري مزمن
مجموعة السيطرة
المجاميع
بعﺪ
بﺪء
قبل
بعﺪ
بﺪء
قبل
بعﺪ
بﺪء
قبل
المراحل
الهرمون المجاميع
البلوغ
البلوغ البلوغ
البلوغ
البلوغ البلوغ البلوغ
البلوغ
البلوغ
العمرية
قبل البلوغ ٠٬٢٠
مجموعة
**٠٬٩٦
بﺪء البلوغ
السيطرة
٠٬٤٨
بعﺪ البلوغ
٠٬٣٤
قبل البلوغ
الهرمون إجهاد
٩
اللوتيني حراري
٠٬١٩٢
بﺪء البلوغ
)اﻹناث( مزمن
٠٬٣٤٣
بعﺪ البلوغ
٠٬٧٤قبل البلوغ
جهاد
٠٬٦٨
بﺪء البلوغ
حراري
٠٬٠٧بعﺪ البلوغ
حاد
** تشير إلى وجود ارتباط طردي إيجابي بين المجاميع عنﺪ مستوى إحتمالية .P<0.05

الجﺪول  :٣تأثير اﻹجهاد الحراري المزمن والحاد في العﻼقة بين مستوى بروتين الصﺪمة الحرارية  ٧٠وهرموني اللبتين واللوتيني مع
وقت ظهور فتحة المهبل في إناث الجرذان
المجاميع

هرمون اللبتين
إجهاد
إجهاد
السيطرة
حاد
مزمن

بروتين الصﺪمة الحرارية ٧٠
إجهاد
إجهاد
السيطرة
حاد
مزمن
بﺪء البلوغ
٠٬٣٠

٠٬٣٢-

٠٬٢٠-

٠٬١٠

السيطرة
وقت ظهور
إجهاد حراري
فتحة المهبل
مزمن
في اﻹناث
إجهاد حراري
باﻷيام
حاد
قيم معامل اﻻرتباط عنﺪ مستوى احتمالية .P<0.05

٠٬٤٢-

٠٬٥٣

الهرمون اللوتيني
السيطر إجهاد إجهاد
حاد
مزمن
ة
٠٬٣٥

٠٬٥٩

٠٬٣٤

 (٢١) Perez-Crespoمن خﻼل دراسة أشاروا فيها إلى أن إناث
الفئران لها القابلية على تحمل الحرارة أكثر من الذكور وذلك لقلة
تكوينها ﻷصناف اﻷوكسجين الفعالة عنﺪها مقارنة بالذكور ،أو
ربما في الﺪراسة الحالية قﺪ يحﺪث ارتفاع معنوي في بروتين
الصﺪمة الحرارية  ٧٠عنﺪ رفع درجة الحرارة إلى أعلى من ٣٨

المناقشة
تبين من نتائج الﺪراسة الحالية أن مستوى بروتين الصﺪمة
الحرارية  ٧٠كان غير معنوي في كل المجاميع والمراحل
العمرية الثﻼثة ﻹناث الجرذان هذه النتيجة تتفق مع ما ذكره
٤١

المجلة العراقية للعلوم البيطرية ،المجلﺪ  ،٣٤العﺪد (٤٣-٣٧) ٢٠٢٠ ،١
 (٢٩) Dearthارتفاعا ً للهرمون اللوتيني في إناث الجرذان في
مرحلة البلوغ المتأخرة ،وكان ذلك مترافقا في الﺪراسة الحالية مع
ارتفاع بروتين الصﺪمة الحرارية  ٧٠وربما يعود السبب في هذا
اﻻرتفاع إلى توفير البروتينات الﻼزمة لبناء الجسم بهﺪف موازاة
التغييرات السريعة والكبيرة المصاحبة لمرحلة البلوغ ).(٣٠
سجلت النتائج حﺪوث عﻼقة طردية بين ك ٍّل من هرمون اللبتين
والهرمون اللوتيني وعﻼقة عكسية بروتين الصﺪمة الحرارية ٧٠
مع وقت ظهور فتحة المهبل على التوالي في إناث المجموعة
المعرضة لﻺجهاد الحراري المزمن في الﺪراسة الحالية ،فالعﻼقة
الطردية بين وقت ظهور فتحة المهبل وهرمون اللبتين موافقة
لﺪراسة سابقة حيث لوحظ انخفاض اللبتين وتأخر ظهور فتحة
المهبل فيها وقﺪ يعزى السبب في ذلك إلى تأثير اﻹجهاد الحراري
السلبي على اللبتين حيث أن التعرض المستمر للعوامل المجهﺪة
)الحرارة ،تقييﺪ الحركة والتجويع( تعُﺪﱡ جميعا عوامل إجهاد تؤدي
إلى تغيير البيئة الﺪاخلية وطاقة اﻷيض ونسبة الﺪهون في الجسم
وبالنهاية تغير في مستويات اللبتين الﻀرورية ﻹفراز الهرمونات
المحررة للكونادوتروبينات ) (٣١أو لربما هذا اﻻرتباط اﻹيجابي
بين وقت ظهور فتحة المهبل وهرمون اللبتين تعزى إلى العﻼقة
التي تربط ما بين اللبتين والبلوغ الجنسي في إناث الجرذان حيث
يرتفع مستوى اللبتين مع ارتفاع عﺪد مستقبﻼته المتواجﺪة على
النوى الفارزة للهرمونات المحررة للقنﺪ وحﺪث ذلك في مرحلة ما
قبل وأثناء وبعﺪ البلوغ وانعكس ذلك إيجابيا على بلوغ اﻹناث
وظهور فتحة المهبل في إناث الجرذان طبيعيا ) ،(٣٢وظهرت
عﻼقة طردية بين بروتين الصﺪمة الحرارية وعﻼمات البلوغ في
إناث مجموعة السيطرة في الﺪراسة الحالية ويعزى السبب في
ذلك إلى أن ارتفاع هذا البروتين تزامن مع فترة البلوغ حيث يُعتقﺪ
حﺪوث زيادة في إنتاج البروتينات خﻼل فترة البلوغ والتي يزداد
معها هذا البروتين حيث يعمل اﻷخير على تجميع البروتينات
الجﺪيﺪة المتكونة والعمل على إحﺪاث اﻻنطواء الصحيح لها كما
ويساعﺪ في تحريرها إلى خارج الخلية ) ،(٣٣أما العﻼقة العكسية
التي ظهرت في إناث المجموعة المعرضة لﻺجهاد الحراري
المزمن بين بروتين الصﺪمة الحرارية  ٧٠وظهور فتحة المهبل
حيث أدّى اﻹجهاد المزمن إلى التأخر في ظهور فتحة المهبل
)طول الفترة الزمنية( ولكن بصورة غير معنوية وقﺪ يكون السبب
في ذلك أن التعرض لﻺجهاد المستمر يؤدي إلى قلة الطاقة
المتكونة من اﻷيض والمتمثلة بنقصان اﻷدينوسين ثﻼثي
الفوسفات  ATPحيث أن بروتين الصﺪمة الحرارية  ٧٠يعتمﺪ
على استخﺪام جزيئات  ATPفي عمل ِه وأن البلوغ يحتاج للطاقة
فكان ذلك سببا في تأخر ظهور فتحة المهبل ).(٣٤

ºم .لكن سبب عﺪم تعريض جراء الجرذان في البحث الحالي
للحرارة وبﺪرجة أعلى من  ٣٨م ºفي عمر الفطام قﺪ يؤدي إلى
موت الجراء ،وهذا ما ﻻحظه الباحثون من أن التأثيرات السلبية
ﻻ تظهر إﻻ بعﺪ تعرض الجرذان البالغة إلى درجة º ٤٠م ).(٢٢
وأن ارتفاعه بصورة معنوية يحتاج إلى رفع حرارة الجسم º ٥م
أعلى من حرارته الطبيعية بهﺪف تحفيز الجين المسؤول عنه
وبالتالي ارتفاعه بصورة معنوية حيث أن التحفيز اﻷولي بروتين
الصﺪمة الحرارية  ٧٠يعمل على تنشيط اليات التحمل الحراري
للجسم ) .(٢٣يظهر من نتائج الﺪراسة الحالية ارتفاع معنوي في
مستوى الهرمون اللوتيني في المجموعة التي عرضت للحرارة
الحادة في بﺪء البلوغ وبعﺪه مقارنة مع مجموعة السيطرة ،وقﺪ
علل  (٢٤) Pamporiبأن أول استجابة لﻺجهاد في اﻹناث يحصل
زيادة في مستوى الهرمون اللوتيني بسبب زيادة اﻷدرينالين
والنورادرينالين خﻼل الساعات اﻷولى من بﺪء التعريض أما عنﺪ
اﻻستمرار في اﻹجهاد فيثبط إفراز الهرمون اللوتيني ليس فقط
عن طريق المحاور التي تربط تحت المهاد بالنخامية فحسب ولكن
يثبط عمله على المبيض مما أدى إلى خلل في وظائف اﻷعﻀاء
واﻷنسجة الخاصة بالتكاثر وكان هذا موافقا لنتائج هذه الﺪراسة
حيث انخفض مستوى هذا الهرمون في المجموعة التي عُرضت
للحرارة المزمنة عنﺪ مرحلة بلوغها مقارنة مع المجموعة
المعرضة للحرارة الحادة .سجلت نتائج الﺪراسة الحالية وجود
عﻼقة طردية ومعنوية بين بروتين الصﺪمة الحرارية ٧٠
وهرمون اللبتين في إناث مجموعتي السيطرة والمجموعة
المعرضة لﻺجهاد الحراري الحاد عنﺪ مرحلة بﺪء البلوغ وإناث
المجموعة المعرضة لﻺجهاد الحراري المزمن عنﺪ مرحلة بعﺪ
البلوغ ،ولربما يعزى السبب في حﺪوث العﻼقة الطردية
والمعنوية بين بروتين الصﺪمة الحرارية  ٧٠وهرمون اللبتين هو
أن هرمون اللبتين عنﺪ البلوغ في الحاﻻت الطبيعية )غير
المجهﺪة( يؤثر على الخﻼيا الفارزة لهرمونات المحررة لموجهه
القنﺪ الواقعة تحت المهاد والهرمون المحفز للجريبات والهرمون
اللوتيني اللذان تفرزهما الغﺪة النخامية وبالتالي وصوﻻ إلى
اﻷستروجين من المبيض ) (٢٥وبذلك يعمل اﻷستروجين على
زيادة التعبير الجيني لعائلة بروتينات الصﺪمة الحرارية )(٢٦
وهنا كان لهرمون اللبتين تأثير غير مباشر على بروتين الصﺪمة
الحرارية  ٧٠في الحاﻻت الطبيعية ،وفي دراسة أخرى ﻻحظ
الباحثون ) (٢٧ظهور عﻼقة موجبة بين اللبتين و بروتين
الصﺪمة الحرارية  ٧٠في الحيوانات المعرضة لﻺجهاد من خﻼل
إعطاء الﺪيكساميثازون كعامل لﻺجهاد والذي أدى إلى زيادة
مستوى اللبتين ،كما لوحظ وجود عﻼقة موجبة بين اللبتين و
بروتين الصﺪمة الحرارية  ٧٠في اﻹناث المصابة بﺪاء السكر
المزمن )إجهاد مزمن( حيث يعمل اللبتين على زيادة بروتين
الصﺪمة الحرارية  ٧٠من خﻼل تحفيز الجين المشفر له ).(٢٨
سجلت نتائج التحليل اﻹحصائي للﺪراسة الحالية حﺪوث عﻼقة
طردية معنوية بين بروتين الصﺪمة الحرارية  ٧٠والهرمون
اللوتيني في مجموعة السيطرة عنﺪ بﺪء بلوغها ،حيث ﻻحظ

اﻻستنتاجات
يستنتج من الﺪراسة الحالية الى وجود عﻼقة بين بروتين
الصﺪمة الحرارية  ٧٠وهرمون اللبتين في إناث الجرذان عنﺪ بﺪء
البلوغ الجنسي عنﺪ التعرض لﻺجهاد الحراري الحاد وظهرت
٤٢

(٤٣-٣٧) ٢٠٢٠ ،١  العﺪد،٣٤  المجلﺪ،المجلة العراقية للعلوم البيطرية
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،العﻼقة ذاتها في مرحلة بعﺪ البلوغ في اﻹجهاد الحراري المزمن
٧٠ فﻀﻼ عن ظهور عﻼقة بين بروتين الصﺪمة الحرارية
 بينما لم،والهرمون اللوتيني عنﺪ بﺪء البلوغ في اﻹناث الطبيعية
تظهر عﻼقة بين كل من هرموني اللبتين واللوتيني و بروتين
 مع ظهور فتحة المهبل عنﺪ تعرض٧٠ الصﺪمة الحرارية
 فﻀﻼ عن اﻹناث،الجرذان الى اﻹجهاد الحراري الحاد والمزمن
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