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14/1/2011تاریخ قبول النشر:   -  9/1/2011تاریخ استالم البحث:  
  

  المستخلص

د الزئ   ن كلوری أثیرات حق ت الدراسة ت د تناول ي تحت الجل ق المثیل ران  (Subcutaneous S/C)ب ور الفئ ي ذك ف

التراكیز  ان ب اثري. وحقنت از التك ى الجھ ن وزن  2. 8و 2، 1 .2البیض السویسریة من ساللة (بالب سي) عل م م م/ كغ ملغ

  ) على المؤشرات الحیاتیة االتیة:zeroالجسم باالضافة الى مجموعة السیطرة (

  نھا.المظھر العام للخصى واوزا -1

 التغیرات لكل من معدل اقطار النبیبات ناقلة المني والنسبة المئویة للنبیبات المتضررة. -2

التغیرات من معدل اعداد الخالیا المكونة للنبیبات ناقلة المني المسؤولة عن نشأة النطف (أسالف النطف، الخالیا  -3

 النطفیة االولیة والثانویة، طالئع النطف وخالیا سرتولي).

معاملة بكلورید الزئبق المثیلي تأثیراً سمیاً ضاراً على خصیة الحیوانات وتناسب طردیاً مع التراكیز والجرع أظھرت ال

  المستعملة.

التراكیز المستعملة ادت اي حدوث    ة ب د المعامل ي عن ق المثیل د الزئب وكما اوضحت الدراسة النسیجیة ان لكلوری

ات ن ار النبیب دل اقط ي مع وي ملحوظ ف اض معن ادة انخف دریجیاً بزی ا ازداد ت حاً فیھ رر واض دوث تض ي وح ة المن اقل

  التراكیز والجرع المعطاة.

دھا  ف اش ع النط ا طالئ ت خالی ث كان ف حی ة للنط ا المكون ي الخالی دوث تضرر معنوي ملحوظ ف ة ح ت الدراس وبین

ة وأسالف تضرراً وخاصة في المجامیع المعاملة بالتراكیز العالیة، بینما كانت كل من الخالیا الن ة والثانوی طقیة االولی

  النطف اكثر مقاومة للتأثیر الضار للزئبق العضوي.
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  المقدمة

رغم قلة الدراسات التي أجریت لمعرفة تأثیر الزئبق على عمل الجھاز التكاثري الذكري، اال ان ھناك دالئل الى   

دة دخل في صناعات عدی ھ ی ة، كون ر الملوث ة ان الزئبق واحد من أھم العناص لة الغذائی ي السلس ة ف ز بصفة تراكمی ، ویتمی

(Who, 2006) ال ف االفع ى مختل دیدة عل میة ش ا ذات س ة كونھ ات البیئ ن أخطر ملوث . وتعد مركبات الزئبق العضویة م

، ومن الممكن تعرض االنسان للتسمم البطئ بالزئبق العضوي اذا ما (Guyton and Hall, 2006)االیضیة للكائن الحي 

ة تناول كمی ق تشكل جرعة یومی ن الزئب ة م ز متراكم ى تراكی ھ یحتوي عل ات كبیرة ومتواصلة من السمك االعتیادي لكون

ى كل ,Berlin (1979ملغم/ كغم من وزن الجسم 5مقدارھا  ). واشارت بعض الدراسات على قلة النطف وحدوث عقم عل

قیك الذي یدخل في صناعة الخالیا الكھربائیة في خمسة رجال من اصل سبعة عشر عامالً من الذین یتعرضون الكاسید الزئب

ي  (Wren et al., 1987))، وكما الحظ ورین وجماعتھ Nriagu, 1979معامل البطاریات ( ة ف وجود تشوھات مظھری

ـ  ة ب ع ذكور معامل ق  1، 0. 5ذیول النطف المأخوذة من رحم اناث المنك مباشرة بعد مزاوجتھا م ن الزئب ایكرو غرام م م

  كغم من وزن الجسم عن طریق الغذاء.  المیثلي/

ة    اثري وخاص از التك ى الجھ ي عل ق المیثل د الزئب ن كلوری ة م أثیر الجرع المتباین ة لدراسة ت صممت ھذه التجرب

ة،  ة والثانوی ة االولی ا النطفی ا أسالف النطف، والخالی رتولى، الخالی ا س ى (خالی ة المن ات ناقل ار النیب دل اقط الخصى ومع

  .وطالئع النطف)

  المواد وطرائق العمل

ن ساللة  112استخدم في ھذه التجربة    ي ظروف  Balb Cفأراً أبیض ذكراً، سویسریاً م ات ف واء الحیوان م ای وت

 libitume adم)، وكانت تتغذى علیقة القوارض والماء بالطریقة الحرة  ْ 30-20( معیشیة متشابھ ودرجات حرارة متساویة

رض التعود على ظروف التجربة، قسمت ھذه الحیوانات الى اربع مجامیع رئیسیة، احتوت ومنذ اسبوع قبل بدایة الحقن لغ

  فأراً، عوملت كل مجموعة اساسیة منھا كما یأتي: 28كل مجموعة منھا على 

  ) كغم من وزن الجسم.%0. 9حقنت بالمحلول الملحي الفسیولوجي ( المجموعة الرئیسیة االولى: -

 ملغم/ كغم من كلورید الزئبق المثیلي/ كغم من وزن الجسم. 1و2قنت بتركیز ح المجموعة الرئیسیة الثانیة: -

 ملغم/ كغم من كلورید الزئبق المثیلي/ كغم من وزن الجسم2حقنت بتركیز  المجموعة الرئیسیة الثالثة: -

 ملغم من كلورید الزئبق المثیلي/ كغم من وزن الجسم 2و8حقنت بتركیز  المجموعة الرئیسیة الرابعة: -

وزعت كل مجموعة رئیسیة الى اربع مجامیع ثانویة تضمنت كل منھا سبعة فئران، حقنت المجموعة الثانویة االولى ثم 

بجرعة واحدة وشرحت بعد اسبوع، وحقنت المجموعة الثانیة بجرعتین وشرحت بعد اسبوعین، والثالثة حقنت بثالث جرع 

  ت باربع جرع وشرحت بعد اربعة اسابیع.وشرحت بعد ثالث اسابیع والمجموعة الثانویة الرابعة حقن

ـ  ت ب ات حقن ع الحیوان ة . 1وجمی ة الظھری ة الجھ ن قرب نھای م الحق ابقة وت ز الس ن التراكی ز م ل تركی ن ك ر م . ملیلت

  .(Subcutanaus S/C)المجاورة للذنب تحت الجلد 

 (Okada and Oharazawa, 1967) 
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اشرة ثم وزنت مرة اخرى في نھایة التجارب وبعدھا تم تخدیرھا تم وزن الذكور في بدایة كل تجربة قبل الحقن مب  

ر  ل اثی ائي ایثی ول ثن ا Diethyl etherباستعمال محل م وزنھ ال الخصى وت م استئص بطن ث ف ال تح التجوی م التشریح وف . ت

اس  زان حس ت بأستخ(Mettler Balance PII)بمی م ثبت ة للخصیة ث ة الطارئ رات المظھری جیل التغی ة وتس دام ، ودراس

  .(Culling, 1980)لغرض تحضیر شرائح مجھریة منھا  (Boun's Fixatur solution)المثبت باون 

جیة  (Humasan, 1967)حضرت المقاطع النسیجیة بأستخدام طریقة ھیوماسون    اطع النس ع المق وصبغت جمی

اء  ة االرس ت عملی اطع  (Mounting)بأستعمال الصبغة المزدوجة الھیماتوكسالین واالیوسین الكحولي، وتم ة المق وتغطی

  .(Canada balsam)النسیجیة بالغطاء الزجاجي باستعمال الكندا بلسم 

دل    یة، وبمع یجیة المرض ة النس وان للدراس ل حی ن ك رائح نسیجیة م س ش رت خم ل  35أختی یجیة لك ریحة نس ش

كل شریحة ومن المواقع نفسھا  فأرا)، ثم اختیر مقطعین من مقطع الخصیة في 7مجموعة ثانویة (كل مجموعة تحتوي على 

ة  70في جمیع الشرائح، فبلغ معدل ما تمت دراستھ من المقاطع النسیجیة  امیع الثانوی ة من المج مقطعاً لكل مجموعة ثانوی

الستة عشر لمجموعات الحیوانات المعاملة بالجرعات المختلفة من الزئبق المیثلي والمحلول الملحي الفسیولوجي. بلغ بذلك 

  مقطعاً للمعامالت المختلفة. 1120قاطع النسیجیة المدروسة عدد الم

ع  (Seminiferous tubules)فحصت أثنین من النبیبات ناقلة المنى    من كل مقطع من ھذه المقاطع وبمعدل ارب

وان)،  ل حی د (خمس شرائح لك وان الواح  140ونبیبات ناقلة للمنى لكل شریحة نسیجیة، اي عشرون نبیباً ناقالً للمنى للحی

ة  ذه الدراس ي ھ ى ف ة للمن ات ناقل ن نبیب ى [  2240نبیباً لكل مجموعة ثانویة، وبلغ معدل ما درس م اقالً للمن اً ن دد  7نبیب ع

عدد النبیبات ناقلة المنى المدروسة في مقطعین  4× عدد الشرائح المدروسة لكل فأراً  5× الفئران في كل مجموعة ثانویة 

  عدد المجموعا الثانویة]. 16× لكل واحدة من ھذه الشرائح 

وجي     ة العل ب طریق ي الخصیة حس ى ف ة المن ات ناقل ة للنبیب ف والمكون أة النط ن نش ؤولة ع ا المس حسبت الخالی

  . والتي شملت(Alwachi and balash, 1988; Alwachi et al., 1986)وجماعتھ 

  Sertoli- cells......... خالیا سرتولى ................................................... -1

 Spermatogoniaأسالف النطف.........................................................  -2

 Pri, and sec. spermatocytesالخالیا النطفیة االولیة والثانویة ..................... -3

صعوبة التمیز بینھا بالمجھر االعتیادي وقد تم حساب اعداد الخالیا النطفیة االولیة والثانویة كمتغیر واحد ل

(Alwachi and Balash, 1988) .وقورنت النتائج على ھذا االساس  

  Spermatidsطالئع النطف  -4

  فحصت جمیع المقاطع بالمجھر المركب  

رائح عدد الش 5× نبیباً  20نبیب للحیوان الواحد ( 100نبیباً ناقالً للمني في كل شریحة وبمعدل  20تم قیاس قطر   

ة  700نبیب لكل حیوان. وبمجموع  100لكل حیوان =  ي التجرب ة ف امیع المختلف ن المج نبیباً لكل مجموعة ثانویة واحدة م

  عدد الفئران في كل مجموعة ثانویة واحدة). 7×100(
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تم تعیره وقیست النبیبات ناقلة المنى بأخذ متوسط القطرین العمودي واالفقي وذلك بأستخدام المقیاس العیني الذي   

  .(Micrometer stage)بأستخدام الدقیق المتري المسر حي 

 (Balash et al., 1987)حسبت النسبة المئویة للنبیبات ناقلة المنى المتضررة حسب الطریقة التي اتبعھا بالش   

  اقلة المني المتضررة.وذلك بحساب العدد الكلي للنبیبات ناقلة المني والمتضررة منھا، ثم حساب النسبة المئویة للنبیبات ن
  

  .100× النسبة المئویة للنبیبات ناقلة المنى المتضررة = عدد النیبات المتضررة/ عدد النیبات الكل 
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  التصویر المجھري:

بس    2Olympus Compound Microscope BH .صورة المقاطع النسیجیة باستعمال المجھر المركب أولم

C35AD Camera 2و1لمزود بألة تصویر (كامیرا) كما في (الشكل ا.(  

  

  التحلیل االحصائي:

ر    رد للتغی ل المنف ل ذو العام تعمال التحلی ة بأس ائج التجرب ع نت ت جمی  Single factor analysis of)حلل

variance) :كما استعملت االختبارات االحصائیة االتیة  

X-chi-square test, Student st-test and SNK (student neymen-Keuls multiple range test (zar, 

   باستخراج المعایر االتیة:  .(1974

ابي  اري  (Mean X)المتوسط الحس اري  (Standard deviation SD)واالنحراف المعی أ المعی  Standard)والخط

error SE).  
  

  النتـائــج

  التغیرات المظھریة والوزنیة في الخصى بعد المعامالت المختلفة

ذه    دة ھ ا وازدادت ش ا وقوامھ ى وحجمھ ون الخص ي ل رات ف وي تغی الزئبق العض ة ب امیع المعامل رت المج اظھ

ملغم من كلورید  2و 1. 2التغیرات مع زیادة التراكیز والجرع المستعملة. فقد لوحظ ان المعاملة بجرعة واحدة او جرعتین 

ان ملغم من كلور 2. 8الزئبق المیثلي او جرعة واحدة من تركیز  ى احتق ؤدي ال م. ت م من وزن الجس ي/ كغ ید الزئبق المیثل

الذي یغلف الخصیة. اما المعاملة بثالث جرع من  (Scrotum)وتوتر طفیف في االوعیة الدمویة المتتشرة في كیس الصفن 

ن  2وجرعتین من التركیز  1. 2التركیز  دة م ة واح ة اال 2و 8ملغم/ كغم او جرع ادة درج ى زی م ادت ال م/ كغ ان، ملغ حتق

م  2و  1. 2حیث اصبح قوام الخصیة شدید اللیونة وغیر متماسك (ھش) وعند المعاملة بأربع جرع من التراكیز  م/ كغ ملغ

ز  ائالً  2. 8وثالث جرع  من التركی احب م یض ش ى اب ا ال ر لونھ ة كبیرة وتغی غر بدرج ى یص دأ حجم الخص م ب م/ كغ ملغ

فرار  حوب واالص ذا الش د ازداد ھ ن لالصفرار. وق رع م ع ج ثالث او ارب ة ب ات المعامل ى الحیوان ي خص رة ف ة كبی بدرج

  ملغم/ كغم، اما حیوانات مجموعة السیطرة فلم تظھر اي تغیرات في لون وقوام وحجم الخصى. 2. 8و 2التراكیز

ة بجرعتین P<0.05) حدوث انخفاض معنوي (1-ویظھر (الجدول    ) في معدل وزن الخصى للمجموعة المعامل

ملغم/ كغم من وزن الجسم، كما یظھر  2و 1. 2ملغم/ كغم من وزن الجسم وثالث جرع من التراكیز  2. 8و  2یز من التراك

داره  وي مق اض معن ز ( (P<0.01)انخف ى تركی ن أعل رع م ثالث ج ة ب ة المعامل د  2. 8للمجموع وحظ أش م) ول م/ كغ ملغ

ملغم/ مغم من وزن الجسم) وكذلك عند  2. 8تركیز (عند المعاملة بجرعة واحدة من أعلى  (P<0.001)انخفاض معنویاً   

  ).1-ملغم/ كغم من وزن الجسم (الجدول  2. 8و 2و 1. 2المعاملة بأربع جرع من التراكیز 
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ذكور لكل  7التغیرات في معدل وزن الخصیة للمجامیع االربع المستعملة بعد المعاملة بالجرع المختلفة ( 1-الجدول 

  مجموعة)

  

  نیة المعاملةالمجامیع الحیوا

 S.D± معدل وزن الخصیة (ملغم) 

  أربع جرع  ثالث جرع  جرعتان  جرعة واحدة

) المحلول الملحي %0. 9مجموعة السیطرة (

 الفسیولوجي 

5 .91  3 .87  4 .90  3 .88  

 ±1. 7   ±7 .7   ±2 .15   ±4 .9  

ملغم من كلورید الزئبق المثیلي لكل كغم 1. 2

  من وزن الحجم

4 .85  9 .81  *4 .77   ***4 .65  

 ±2 .18   ±9 .15   ±7 .11   ±2 .7  

ملغم من كلورید الزئبق المیثلي لكل كغم من 2

  وزن الجسم

0 .82  *4 .76   *3 .72   ***3 .67  

 ±6 .15   ±6 .14   ±2 .16   ±2 .11  

ملغم من كلورید الزئبق المثیلي لكل كغم  2. 8

  من وزن الجسم

 ***3 .78   *3 .68   **3 .67   ***6. 59  

 ±6 .8   ±5 .17   ±1 .15   ±7 .15  
 

Student's test  t* P value < 0.05 significant 

    ** P value < 0.01 

     *** P value < 0.001 Highly significant 

 

  التغیرات في معدل اقطار النبیبات ناقلة المنى:

المنى عن المعاملة بجرعة واحدة او جرعتین  لم یحدث أي انخفاض معنوي ملحوظ في معدل أقطار النبیبات ناقلة  

) بینما یظھر انخفاض معنوي 2- من وزن الجسم (الجدول  1. 2ملغم/ كغم وثالث جرع من التركیز  2، 1. 2من التراكیز 

)(P<0.001  ملغم/ كغم من وزن الجسم وكذلك عند المعاملة بجرعة واحدة او  2عند المعاملة بثالث جرع من التركیز

ملغم/ كغم في معدل اقطار النبیبات. واظھرت جمیع المجامیع المعاملة بأربع  2. 8او ثالث جرع من التركیز جرعتین 

  ). 2-بلغ اشدة في المجموعة المعاملة بأربع جرع العلى تركیز (الجدول  (P<0.001)جرع لكل التراكیز انخفاضاً ملحوظ 

  
  حساب النسبة المئویة للنبیبات ناقلة المنى المتضررة

) الى عدم حدوث تضرر في النبیبات ناقلة المنى في مجموعة السیطرة اال بنسبة ضئیلة جداً لم 3- یشیر (الجدول   

  . %0. 4تتجاوز 

ً بزیادة الجرع والتراكیز    أما في حالة المجامیع المعاملة بالزئبق العضوي حدث تضرر واضح، ازداد تدریجیا

. 5عند المعاملة بجرعة واحدة  %68. 4ملغم/ كغم تراوحت النسبة ما بین  1 .2المعطاة ففي المجموعة المعاملة بتركیز 

ملغم/ كغم من وزن الجسم فقد ازدادت نسبة التضرر بزیادة  2عند معاملة بأربع جرع. أما في المجموعة المعاملة بـ  82%

ملغم/ كغم  2. 8المعاملة بتركیز  ). وعند%83. 6الجرع المعطاة حیث بلغت اعلى نسبة في المجامیع المعاملة بأربع جرع (
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عند المعاملة  %94) عند المعاملة بجرعة واحدة وبین %80، 5من وزن الجسم، كانت نسبة النبیبات المتضررة ما بین (

 (p<0.001)الى حدوث انخفاض معنوي ملحوظ (×) بأربع جرع. وتشیر التحلیالت االحصائیة باستعمال مربع كاي 

  ).3-تراكیز والجرع المستعملة من حیث النسب المئویة للنبیبات ناقلة المنى المتضررة (الجدولللمجامیع المختلفة وبال
  

  

قطر لكل  700معدل اقطار النبیبات ناقلة المنى للمجامیع االربع المستعملة بعد المعاملة بالجرع المختلفة ( 2-الجدول 

  مجموعة)

  

  المجامیع الحیوانیة المعاملة 

 S.D± ناقلة المنى (مایكرومیتر)  معدل اقطار النبیبات

  أربع جرع  ثالث جرع  جرعتین  جرعة واحدة

) المحلول %0. 9مجموعةالسیطرة(

 الملحي لفسیولوجي 

50 .168  50 .157  40 .168  10 .177  

 ±623 .0   ±458 .0   ±512 .0   ±471. 0  

ملغم من كلورید الزئبق المثیلي  1. 2

  لكل كغم من وزن الحجم

60 .171  20. 173  05 .171  *90 .174  

 ±549 .0   ±635 .0   ±433 .0   ±520 .  

ملغم من كلورید الزئبق المیثلي لكل  2

  كغم من وزن الجسم

40 .179  10 .178  *40 .159   *80 .149  

 ±633 .0   ±543 .0   ±571 .0   ±497 .0  

ملغم من كلورید الزئبق المثیلي  2. 8

  لكل كغم من وزن الجسم

*90 .157   *20 .151  *10 .143   *50 .136  

 ±391 .0   ±693 .0   ±441 .0   ±270 .0  
 

Student's t-test * P value <0.001 Highly Signilecant 

 

  مقطعاً لكل مجموعة) 35النسبة المئویة للنبیبات ناقلة المنى المتضرر نتیجة للمعامل بالجرع المختلفة ( 3-الجدول 
  

المجامیع الحیوانیة 

  المعاملة

  أربع جرع  ثالث جرع  جرعتان  رعة واحدةج
معدل العدد الكلي 

  للبنیات

معدل 

النبیبات 

  المتضررة

للنبیبات  %

  المتضررة

معدل العدد الكلي 

  للنیات

معدل 

النبیبات 

  المتضررة

للنبیبات  %

  المتضررة

معدل العدد 

  الكلي للبنیات

معدل 

النبیبات 

  المتضررة

للنبیبات  %

  المتضررة

معدل العدد 

  للبنیات الكلي

معدل 

النبیبات 

  المتضررة

للنبیبات  %

  المتضررة

) المحلول %0. 9مجموع السیطرة (

  الملحي الفسیولوجي

  %0. 40  1. 0  249. 3  صفر%  صفر  292. 500  %0. 39  10  254. 900  صفر  صفر  287. 920

ملغم من كلورید الزئبق المثیلي  1. 2

  لكل كغم من وزن الجسم

  

0 .235  

  

9 .159  

  

4 .68%  

  

3 .242  

  

1 .174  

  

9 .71%  

  

1 .245  

  

6 .199  

  

4 .81%  

  

4 .239  

  

5 .197  

  

5 .82%  

ملغم من كلورید الزئبق المثیلي لكل  2

  كغم من وزن الجسم

  

4 .277  

  

1 .175  

  

1 .63%  

  

3 .216  

  

9 .172  

  

9 .79%  

  

6 .245  

  

5 .196  

  

80%  

  

7 .235  

  

197  

  

6 .83%  

ملغم من كلورید الزئبق المثیلي  2. 8

  غم من وزن الجسملكل ك

  

8 .204  

  

9 .164  

  

5 .80%  

  

5 .191  

  

2 .163  

  

2 .85%  

  

7 .174  

  

9 .158  

  

91%  

  

1 .179  

  

3 .168  

  

94%  

 

Chi- square x2        * P value <0.001 Highly significant 
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  التغیرات في معدل اعداد الخالیا المكونة للنبیبات ناقلة المنى

  خالیا سرتولى:

ً أظھرت كافة ال   . SNKفي معدل اعداد خالیا سرتولى وذلك حسب اختبار  (P<0.001)معامالت انخفاضاً معنویا

ً بزیادة التراكیز والجرع المستعملة، حیث بلغ اشدة في المجامیع المعاملة بأعلى تركیز من  ازداد ھذا االنخفاض تدریجیا

  ).4- الجرعة الرابعة وذلك عند المقارنة بمجموعة السیطرة (الجدول 

  

  أسالف النطف:

أدت المعاملة بالزئبق العضوي سواء عن اعطائھ بجرعة واحدة او جرعتین او ثالث وأربع جرع ولكافة التراكیز   

ً بزیادة التراكیز  (P<0.001)الى ظھور انخفاض معنوي ملحوظ بـ  في معدل اعداد خالیا اسالف النطف، ازداد تدریجیا

  ).5- (الجدول SNKوالجرع المعطاه وحسب اختبار 

  

  الخالیا النطفیة  االولیة والثانویة

ان المعاملة بتراكیز الزئبق العضوي المختلفة وبجمیع الجرع المستعملة  SNKأظھرت نتائج تطبیق اختبار   

). ازداد ھذا 6-في معدل اعداد الخالیا النطفیة االولیة والثانویة (الجدول  (P<0.001)حدوث انخفاض معنوي ملحوظ 

 2. 8ة التراكیز والجرع المعطاه حیث ظھر على اشدة في المجموعة المعاملة بأربع جرع من التركیز االنخفاض بزیاد

  ملغم/ كغم من وزن الجسم.

  
  طالئع النطف

أدت المعاملة بتراكیز الزئبق العضوي المختلفة سواء بجرعة واحدة او جرعتین او ثالث  وأربع جرع الى حدوث   

ً من أي نوع آخر من الخالیا  (P<0.001)انخفاض معنوي ملحوظ  في معدل اعداد النطف. وكانت ھذه الخالیا اشد تأثیرا

  ).7-المكونة للنبیبات ناقلة المنى. حیث ازداد ھذا التأثر تدریجیاً بزیادة الجرع والتراكیز المستعملة (الجدول 
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نبیباً ناقالً  140التغیرات في معدل خالیا سرتولى للمجامیع االربع المستعملة بعد المعاملة بالجرع المختلفة ( 4-الجدول

  للمنى لكل مجموعة)
  

  المجامیع الحیوانیة المعاملة
 S.D± معدل خالیا سرتولى  

  أربع جرع  ثالث جرع  جرعتان  جرعة واحدة

 ) المحلول %0. 9مجموعة السیطرة (

 الملحي الفسیولوجي 

61 .19  35 .19  24 .20  31 .19  

  و±55   0. ±36   1. ±24   1. ±35 

ملغم من كلورید الزئبق المثیلي  1. 2

  لكل كغم من وزن الحجم

*91 .11   *96 .9  * .63 .7   *86 .6  

 ±28 .0   ±14 .4   ±51 .2   ±25 .1  

ملغم من كلورید الزئبق المیثلي لكل  2

  مكغم من وزن الجس

* .69 .8   *16 .8   *19 .6   *79 .4  

 ±41 .0   ±33 .0   ±96 .1   ±67 .0  

ملغم من كلورید الزئبق المثیلي  2. 8

  لكل كغم من وزن الجسم

*29 .7  *65 .7   *73 .5   *86 .3  

 ±34 .1   ±87 .0   ±66 .0   ±48 .0  

SNK- test    * P value <0.001 Highly significant 

 

نبیباً ناقالً  140ات في معدل اسالف النطف للمجامیع االربع المستعملة بعد المعاملة بالجرع المختلفة (التغیر 5-الجدول

  للمنى لكل مجموعة)
  

  المجامیع الحیوانیة المعاملة
 S.D± معدل اسالف النطف  

  أربع جرع  ثالث جرع  جرعتان  جرعة واحدة

) المحلول  %0. 9مجموعة السیطرة (

  الملحي الفسیولوجي

94 .51  36 .62  42 .60  31 .60  

  3و±15   4. ±96   2. ±87   6. ±19 

ملغم من كلورید الزئبق المثیلي  1. 2

  لكل كغم من وزن الحجم

*13 .29   *35 .36   *92 .31   *55 .28  

 ±92 .4   ±81 .6   ±68 .1   ±32 .2  

ملغم من كلورید الزئبق المیثلي لكل  2

  كغم من وزن الجسم

*72 .36   *53. 28   *27 .26   *47 .23  

 ±59 .5   ±28 .5   ±95 .3   ±65 .4  

ملغم من كلورید الزئبق المثیلي  2. 8

  لكل كغم من وزن الجسم

 *19 .26  42 .23   *16 .22   *24 .18  

 ±45 .4   ±97 .2   ±15 .4   ±91 .2  
 

SNK- test      * P value <0.001 Highly significant 
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معدل الخالیا النطفیة االولیة والثانویة للمجامیع االربع المستعملة بعد المعاملة بالجرع المختلفة التغیرات في  6-الجدول

  نبیباً ناقالً للمنى لكل مجموعة) 140(
  

  المجامیع الحیوانیة المعاملة
 S.D± معدل الخالیا النطفیھ االولیة والثانویة  

  أربع جرع  ثالث جرع  جرعتان  جرعة واحدة

) المحلول  %0. 9طرة (مجموعة السی

 الملحي الفسیولوجي 

62 .65  22 .74  33 .73  69 .63  

±61 .3   ±53 .7  ±28 .7  ±21 .3  

ملغم من كلورید الزئبق المثیلي  1. 2

  لكل كغم من وزن الحجم

 *56 .43   *49 .41   *91 .35  *61 .31  

±54 .4  ±43 .5  ±52 .6  ±58 .1  

ل ملغم من كلورید الزئبق المیثلي لك 2

  كغم من وزن الجسم

 *61 .42   *51 .31   *71 .33   *53 .26  

±10 .7  ±08 .6  ±49 .2  ±52 .2  

ملغم من كلورید الزئبق المثیلي  2. 8

  لكل كغم من وزن الجسم

*15 .39   *58 .35  *10 .31  *11 .22  

±61 .5  ±69 .4  ±47 .5  ±93 .1  

SNK- test  * P value <0.001 Highly significant 

 

نبیباً ناقالً  140التغیرات في معدل طالئع النطف للمجامیع االربع المستعملة بعد المعاملة بالجرع المختلفة ( 7-جدولال

  للمنى لكل مجموعة)

 S.D± معدل طالئع النطف    المجامیع الحیوانیة المعاملة

  أربع جرع  ثالث جرع  جرعتان  جرعة واحدة

) المحلول %0. 9مجموعةالسیطرة (

 الفسیولوجي الملحي 

63 .269  35 .221  57 .208  26 .217  

±46 .18   ±68 .10  ±44 .20  ±04 .22  

ملغم من كلورید الزئبق المثیلي  1. 2

  لكل كغم من وزن الحجم

 *087 .75  *54 .76  *51 .67   *57 .48  

±82 .21  ±53 .11  ±44 .3  ±84 .1  

ملغم من كلورید الزئبق المیثلي لكل  2

  كغم من وزن الجسم

*39 .57  *50 .78   *21 .65  *38 .43  

±67 .16  ±94 .18  ±87 .6  ±95 .13  

ملغم من كلورید الزئبق المثیلي  2. 8

  لكل كغم من وزن الجسم

*29 .43  *73 .32  *89 .17  *26 .13  

±26 .3  ±19 .8  ±45 .4  ±77 .3  
 

SNK- test     * P value <0.001 Highly significant 
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  المناقشة

البحوث السابقة آراء متناقضة حول التغیرات التي یمكن ان یسببھا التعرض لمركبات الزئبق المختلفة أظھرت   

الى عدم حدوث تشوھات في الخالیا  (Ramely, 1967)على الجھاز التكاثري والخصوبة في الفئران. فقد اشار رامیل 

حدوث انخفاض في  (Lee and Dixon, 1973) الجرثومیة لذكور الفئران المعاملة بالزئبق بینما اوضح لي ودیكسون

ملغم من الزئبق المثیلي/ كغم من وزن  1خصوبة ذكور الفئران البیض عند المعاملة لمدة شھر بجرعة واحدة مقدارھا 

  الجسم.

بینما اظھرت التجارب االولیة لھذه الدراسة عدم تأثر خصى الحیوانات المعاملة بالتراكیز المنخفضة جداً من   

. وعند المعاملة بالتراكیز (Ramd, 1967)العضوي حیث ظھرت طبیعیة واتفق ھذا مع ما توصل الیھ رامیل  الزئبق

العالیة من الزئبق العضوي ظھر تضرر بشكل واضح، وھذا ما أكده الفحص المجھري واتفق مع ما توصلت الیھ بحوث 

لتي اشارت الى ان معاملة الفئران . وا(Suter, 1975; Lee & Dixon, 1975; Frolen & Ramel, 1969)عدة 

بمركبات الزئبق العضویة تسبب نقص في درجة خصوبتھا فضالً عن تضرر النبیبات ناقلة المنى. واشارت دراسة اخرى 

ملغم/ كغم من كلورید الزئبق المیثلي تؤدي الى  1أو 0. 5الى ان معاملة الجرذان لمدة سبعة ایام متتالیة بجرعة مقدارھا 

  .(Khera, 1973 a,b)قدان الزیجھ قبل الغرس زیادة في ف

  

  التغیرات المظھریة والوزنیة في الخصى

أدت المعاملة بالزئبق العضوي الى توتر واحتقان في االوعیة الدمویة المنتشرة في كیس الصفن، ازداد بزیادة   

ات الدم الحمر والذي اكدة كل من المعاملة ویعزى ذلك الى قدرة الزئبق على اختراق االغشیة الخلویة وخاصة أغشیة كری

ً الى ترسب االنواع  (Greener & Joseph, 1983)جرنییر وجوسیف  في تجاربھم على االنسان. ویؤدي الزئبق ایضا

مما یسبب ركوداً دمویاً یؤدي الى احتقان االوعیة  (Haemoglobinc)المختلفة من بروتینات الدم وخاصة خضاب الدم 

بب تراكم الزئبق المستمر في النسیج الطالئي الداخلي لشبكة الممرات المعقدة المبطنة لالوعیة الدمویة وتوترھا كما یس

جدارھا الخلوي مع زیادة كثافة سایتوبالزم ھذه الخالیا في الدمویة تغیرات في نفاذیة جدار االوعیة الدمویة وحدوث تحطم 

(Dym & Cavicchi, 1977; Anniko & Sarkady, 1977)  الى حدوث الوذمة مما یؤدي(Oedema)  وانتشار

مما  (Surum-albumin)السائل الوذمي في الحیزات البینیة، فضالً عن احتقان اوعیتھا الدمویة وانتشار آحین المصل 

  یجعل الخصیة ذات قوام لین وغیر متماسك.

اكیز والجرع ویرجع انخفاض وزن الخصى وصغر حجومھا وشحوب الوانھا وبخاصة المجامیع المعاملة بالتر  

العالیة الى التحلل الخلوي والتنكس الحاد في االنسجة النبیبیة وضمور معظم النبیبات وتحللھا وھذا ما لوحظ عند الفحص 

عند معاملة الفئران بالزئبق  (Lee & Dixon, 1973)المجھري لنسیج الخصیة والذي اتفق مع ما اشار الیھ لي ودیكسون 

  المیثلي.
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  في معدل اقطار النبیبات ناقلة المنى التغیرات القیاسیة

أظھرت الدراسة انخفاض معدل اقطار النبیبات ناقلة المنى، وازداد ھذا االنخفاض بزیادة عدد الجرع والتراكیز   

المستعملة، وقد بلغ اشدة في المجموعة الثانویة الرابعة من المجامیع المعاملة بأعلى التراكیز وان ما یؤكد حدوث ھذا 

ھو تحلل محتویات النبیبات وتنخرھا وضمورھا وما یسببھ انتشار السائل الوذ مي من ضغط على جدارھا  االنخفاض

-Al)وبالتالي حدوث انكماش فیھ،ولقد لوحظت نفس التاثیرات في دراسة على الفئران البیض المعاملة بالكادمیوم 

Azzawi, 1989).  
  

  النسبة المئویة للنبیبات ناقلة المنى المتضررة

وضحت نتائج ھذه الدراسة ان الزیادة في النسبة المئویة للنبیبات ناقلة المنى المتضررة تتناسب طردیاً مع الزیادة أ  

في عدد الجرع والتراكیز المعطاة. فقد أدت المعاملة بالزئبق العضوي الى تضرر النبیبات وتحلل مكوناتھا الخلویة. ولقد 

 %94تضررة كانت عند المعاملة بجرعة واحدة من أقل تركیز بینما بلغت النسبة أظھرت النتائج ان اقل نسبة للنبیبات الم

عند المعاملة باربع جرع من اعلى تركیز. مما یدل على ان ازدیاد نسبة التضرر في النبیبات الى مثل ھذا الحد كان سببھ 

عاملة بجرعات عالیة. وھذا ما حدوث تحطم وتنكس حاد في أنسجة الخصیة، مما یشیر الى حدوث عقم في الحیوانات الم

عند معاملة الفئران بجرع عالیة من الزئبق المیثلي. ویغزى سبب ھذا التضرر الحاد الى  (Suter, 1975)اكده سویتر 

 & Lee)زیادة كمیات الزئبق المیثلي المتراكمة في نسیج الخصى نتیجة لتعدد الجرعات وزیادة التراكیز المستعملة 

Dixon, 1975) ا اكدتھ ھذه الدراسة.وھذا م  

زیادة نسبة تضرر النبیبات ناقلة  (Al-Azzawi, 1989; Balash et al., 1987)ولقد أظھرت بعض البحوث   

المنى بزیادة الجرع والتراكیز المستعملة عند معاملة الفئران بمادة الكلوریدین وأستیتات الكادمیوم على التوالي مما یدل 

  بالزئبق المیثلي والكادمیوم فضالً عن الكلوریدین. على حساسیة النبیبات للمعاملة

  

  التغیرات في اعداد الخالیا المكونة للنبیبات ناقلة المنى

اكدت ھذه الدراسة ان للزئبق العضوي تأثیرات عالیة السمیة على أنسجة الخصیة بشكل عام والخالیا المكونة    

بخالیا سرتولى، أسالف النطف، الخالیا النطفیة االولیة  للنبیبات والمسؤولة عن نشأة النطف بشكل خاص والمتمثلة

  والثانویة وطالئع النطف، مما یدل على حساسیة الخالیا للتأثر بھذا العنصر.

فقد أدت المعاملة بالزئبق المیثلي الى حدوث انخفاض معنوي في معدل اعداد خالیا سرتولى، وتأثر كل من   

والثانویة وطالئع النطف وتناسب ھذا االنخفاض مع الزیادة في الجرع والتراكیز  اسالف النطف والخالیا النطفیة االولیة

  المستعملة، حیث لوحظ تحلل الخالیا واختفائھا في مقاطع خصى الحیوانات المعاملة وبخاصة المعاملة بالتراكیز العالیة.

ذكور الفئران بجرعة واحدة  ان معاملة (Suter, 1975)وتطابقت نتائج ھذه الدراسة مع ما توصل الیھ سویتر   

ملغم من الزئبق المیثلي/ كغم من وزن الجسم عن طریق الحقن داخل الغشاء البریتوني یؤدي الى حدوث عقم  10مقدارھا 

من عدم  (Raml, 1967)یوم من العاملة. وال تتفق نتائج ھذا البحث مع ماالحظھ احد الباحثین  7. 5في الحیوانات خالل 
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وبعض الخالیا المسؤولة عن نشاة النطفھ مثل اسالف النطف والخالیا النطفیة االولیة والثانویة وبالتالي تأثر نسیج الخصى 

خصوبة المجامیع، ویرجع ھذا االختالف الى استعمال الباحث المذكور تراكیز منخفضة جداً من الزئبق العضوي مقارنة 

قلة عدد النطف في حیوانات المنك المعاملة  (Wren et al.,1987)بالتراكیز المستعملة ھنا. وقد الحظ ورین وجماعتھ 

  مایكرو غرام/ كغم من وزن الجسم ولعدة شھور عن طریق االكل.1، 0. 5بجرعات من الزئبق المیثلي مقدراھا 

في المجامیع المعاملة بالتراكیز   أظھرت نتائج ھذا البحث ان خالیا طالئع النطف ھي اشد الخالیا تضرراً وخاصة  

من نقص في خصوبة ذكور  (Lee & Dexion, 1973)لیة. وقد اتفق ھذا مع ما اشار الیھ كل من لي ودیكسون العا

ملغم من الزئبق العضوي كغم من وزن الجسم، بینما تكون كل من الخالیا  1الفئران المعاملة لمدة شھر بجرعة مقدارھا 

  التعرض للمركبات الكیمیائیة المختلفة. النطفیة االولیة والثانویة واسالف النطف اكثر مقاومة اثناء
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Summary 

 This study was achieved in order to study the effects of methyl mercury chloride, 

injected subcutaneously on the some of the reproductive parameters of the strain: Balb C. The 

following biological parameters were studied in the animals that received either one are 

several injection of zero (contral), 1. 2, 2 and 2.8mg of methyl mercury chloride/ Kg body 

weight:  

1- Morphology and body weight of the testes. 

2- Diameter of seniniferous tubules and percentage of affected tubules. 

3- Numbers of different spermatogenic cells in each tubule such as spermatogonia, 

primary and secondary spermatocytes, spermatids and sertali- cells. 

Treatment with methyl mercury chloride have produced significant degress of damage in 

the testes & that these effects were proprtionated with the concentration. 

 Histological studies of these testes showed that methyl mercury chloride induced 

significant reductions in the diameters of the seminiferous tubules particulary in the testes 

of animals that received the highest concentration.  

 Methyl mercury chloride was also found to induce a conspicuous damage in these 

tubules. 

 The study showed that treatment with methyl mercury chloride coused significant 

reductions in the mean number of the different spermatogenic cells (spermaogonia, 

primary and secondary spermatacyts, speratides and sertoli- cells). These reductions were 

proportionated with the concentration of the injected substance.  

 


