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الممخص

صممت ىذه الدراسة بيدف تقييم تأثير تسمين ذكور األرانب النيوزلندية البيض تجريبياً ومن ثم استخدام عصير الميمون لبيان تأثيره في السعة الكمية

لمضادات االكسدة ( )TACومستوى اليرمون المحفز لنمو النطف  SSHواليرمون المحفز لمخمية الخاللية  ICSHوىرمون التستوستيرون.
استخدام  40ذك اًر من األارنب النيوزلندية البيض وبأعمار تراوحت بين  10-8اشير واوزانيا ما بين 1400-1250غم ,قسمت الى مجموعتين بواقع

 20أرنب/مجموعة ووضعت في اقفاص منفصمة .غذيت المجموعة االولى بالعميقة القياسية ,اما المجموعة الثانية فتمت تغذيتيا بغذاء خاص غني
بالدىون لغرض التسمين ولمدة  12اسبوعاً ,وبعد انتياء الفترة تم وزن األرانب جميعاً ,وقسمت المجموعتين إلى اربع مجاميع بواقع 10

أرنب/مجموعة  ,وىي مجموعة السيطرة ,مجموعة الميمون ,مجموعة التسمين ,مجموعة التسمين مع الميمون :تم اخضاع ىذه المجاميع لظروف

قياسية من عميقة وماء ,وجرعت مجموعة الميمون ومجموعة التسمين مع الميمون بعصير الميمون  4مل/كغم وزن جسم ولمدة  8اسابيع حيث كان
التجريع يومياً .بينت النتائج ان المعاممة بعصير الميمون قد ادى إلى حدوث ارتفاع معنوي عند مستوى احتمال ( )P≤0.0001في كل من TAC

ومستوى اليرمونات في كل م ن مجموعة الميمون ومجموعة التسمين مع الميمون مقارنة بمجموعة السيطرة ومجموعة التسمين عمى التوالي ,في حين

حدث انخفاض معنوي عند مستوى احتمال ( )P≤0.0001في  TACوتركيز اليرمونات في مجموعة التسمين مقارنة بمجموعة السيطرة.
كممات دالة  :السمنة ,السعة الكمية لمضادات االكسدة ,اليرمون المحفز لنمو النطف  ,SSHاليرمون المحفز لمخمية الخاللية

 ,ICSHىرمون

التستوستيرون ,عصير الميمون.

المقدمة

تعد السمنة من امراض العصر ,وىي نوع من امراض سوء التغذية,

الفالفونونويدات  ,Flavonoidsىناك ثالث انواع من الفالفونويدات

واخذت باالنتشار في الدول النامية والمتقدمة عمى حد سواء ,وىي

( )Flavonols, Flavanones, Flavonesواكثر من  60نوع اخر

ليست كما يشار الييا مشكمة الكبار فقط ولكنيا مشكمة الصغار

معروفة

بوجودىا في ثمار الحمضيات وخاصة الميمون واىميا

ايضاً[.]1

 Flavanonesوالتي تشمل ,Citronetin ,Hesperidin ,Diosmin

عرفت السمنة من قبل منظمة الصحة العالمية عمى أنيا التراكم غير

 Naringin ,Citronin ,Narirutinو ,Rutinكما يحتوي عمى

الطبيعي والمفرط لمدىون في الجسم والتي تعرض صحة االنسان
لمخطر[ .]2إن الزيادة المفرطة لمدىون في الجسم بسبب اختالل التوازن

كاروتينات  ,Carotenoidsفيو غني ايضاً بحامض أسكوربيك

) ]9,8[ Ascorbic acids (Vit Cاضافة إلى احتوائو عمى حوالي

بين الطاقة المكتسبة والطاقة المفقودة ىي حصيمة لتأثيرات عديدة من

 %6-5من حامض الستريك  Citric acidوزيوت اساسية

العوامل مثل الجينات والعوامل البيئية ,وبين ىذه العوامل يمعب الغذاء

 ,Essential oilويعد مصدر ميم لمعديد من العناصر مثل البوتاسوم

دو اًر اساسياً فييا[ ,]3واضافة إلى اعتبار السمنة مرض بذاتيا فيي

 ,Kالكالسيوم  ,Caالمغنسيوم  ,Mgحديد  ,Feسيمينيوم  ,Seمغنيز
 ,Mnخارصين  ,Znكما ويحتوي عمى السكريات متعددة

مرتبطة بالعديد من االمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم

 , Hypertensionاالجياد التأكسدي  ,Oxidative stressامرض

 , Polysaccharidesوكذلك البكتين  Pectinوىو نوع من االلياف

الكبد  ,Liver Diseasesامراض القمب الوعائية Cardiovascular

النباتية Limonoid ,وىو نوع من التربينات Terpenoids

 ,Diseasesالسكتة الدماغية  ,Strokeداء السكري من النوع الثاني
)Non- Insulin Dependent Diabetes Mellitus (NIDDM
والسرطان  Cancerوغيرىا[.]5,4

واىميا Limoninو ,Nomilinاضافة إلى فيتامين Cيحتوي عمى
فيتامينات اخرى مثل فيتامين) Alpha-tocopherol )Eو
) Retinol(Aو) Thiamine (B1و)Riboflavin (B2

تعد شجرة الميمون  Citrus lemon L. Burmsمن األشجار دائمة

و( .Niacin (B3ىذه المكونات اعطت لعصير ثمار الميمون اىمية

الخضراء تعود إلى عائمة  ,Rutaceaeوتعتبر اليند الموطن االصمي

كبيرة في االستخدامات الطبية [ ]11,10وكذلك استخدم عصير ثمار

ليا ,حيث تنمو في المناطق االستوائية والمعتدلة وانتشرت زراعتيا

الميمون لعالج العديد من االمراض عمى مر السنيين مثل عالج البرد

بشكل واسع في مناطق البحر المتوسط وكاليفورنيا واألرجنتين وكذلك

وداء االسقربوط ويساعد عمى تخفيف مشاكل اليضم ومنع تكون

في افريقيا [ ,]7,6ويتميز عصير ثمار الميمون باحتوائو عمى

الحصى في الكمى[ ,]12كما عرف كمطير لمجراثيم ويستخدم
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كمضادات لمبكتريا وقد اشار Sapkotaواخرون [ ]13ان عصير
الميمون مثبط لنمو العديد من البكتريا المسببة لألمراض المميتة

المجموعة األولى (مجموعة بدون تسمين) بالعميقة القياسية فقط ,وىي
عميقة خاصة باألرانب ذات نسبة بروتين  %16.5وىذه النسبة المقررة

لإلنسان مثل Bacillus subtilis , Escherichia coli ,
Pseudomonas aeruginosa , Salmonella abony
 , Stphyloccocus aureusكذلك لو تأثير عمى مكونات الدم فقد

من قبل المجمس الوطني لألبحاث National Research Council
) (NRCعام ) ,]17[ (1994أما المجموعة الثانية(مجموعة التسمين)
فقد تم تغذيتيا بعميقة خاصة غنية بالدىون وذلك بخمط نسبة %10

لوحظ ان تجريع األرانب بمزيج عصير الميمون والرمان ادى إلى زيادة

دىون( 2/3زيت الذرة و 1/3شحم حيواني) إلى العميقة القياسية ولمدة

اعداد كريات الدم الحمر والييموكموبين

 12اسبوع [. ]18

ووقت النزف ومستوى عوامل منع تخثر مثل بروتين  Cوالثرومبين

الطور الثاني (طور معاممة األرانب)

ومضاد الثرومبين وبذلك لو اىمية في الوقاية من امراض القمب

بعد انتياء طور التسمين تم وزن األرانب التابعة لكل مجموعة ,بعدىا

والشرايين[ ,]14وان تناول ليمونة واحدة او شرب عصير ليمونة واحدة

قسمت األرنب إلى

في اليوم تؤدي إلى خفض مستوى  LDL-cومستوى الكوليسترول

 -1مجموعة السيطرة (بدون تسمين) :تمت معاممة ىذه المجموعة

الكمي وزيادة مستوى  HDL-cكما ويستخدم كمضاد لمسرطان[.]15

بإعطائيا عميقة قياسية ,وكان معدل وزن األرانب ليذه المجموعة

إن اليدف من الدراسة ىي معرفة التأثير التحفيزي لعصير الميمون في

مساوياً 1282.3غم.

السعة الكمية لمضادات االكسدة ومستوى اليرمون المحفز لنمو النطف

 -2مجموعة الميمون :تمت معاممة ىذه المجموعة بإعطائيا عميقة

 SSHواليرمون المحفز لمخمية الخاللية  ICSHوىرمون التستوستيرون

قياسية مع تجريعيا عصير الميمون بحجم  4مل/كغم وزن جسم ,وكان

في ذكور األرانب النيوزلندية البيض المسمنة تجريبياً.

معدل وزن األرانب ليذه المجموعة مساوياً 1291.6غم.

المواد وطرائق العمل

 -3مجموعة التسمين :تمت معاممة ىذه المجموعة بإعطائيا عميقة

الحيوانات قيد الدراسة

قياسية ,وكان معدل وزن األرانب ليذه المجموعة مساوياً 2250.3غم.

أُستخدم في ىذه الدراسة  40ذك اًر من األرانب النيوزلندية البيض,

 -4مجموعة التسمين مع الميمون :تمت معاممة ىذه المجموعة

بأعمار تراوحت ما بين  10-8أشير وأوزان تراوحت ما بين – 1250

بإعطائيا عميقة قياسية مع تجريعيا عصير الميمون بحجم  4مل/كغم

 1400غم ,تم الحصول عمييا من األسواق المحمية ,وبعد التأكد من

وزن

خموىا من األمراض ,وضعت في أقفاص معدنية صنعت خصيص ًا

جسم,

وكان

معدل

وزن

األرانب

ليذه

المجموعة

مساوي ًا2251.1غم.

ليذا الغرض ابعادىا ()50×60×60سم ,وتحت ظروف مالئمة من

مالحظة :تم تجريع األرانب التابعة لمجموعة السيطرة ومجموعة

درجة ح اررة تراوحت بين °28-25م وفترة إضاءة  14ساعة يومي ًا

التسمين بالمحمول الممحي الفسمجي لمعادلة اجياد مسك األرانب[.]17

وتيوية جيدة ،وتم إخضاعيا لفترة تمييدية أمدىا أسبوع لغرض التأقمم

جمع العينات

لألرانب باستخدام أواني مصنوعة من البالستيك بكميات متساوية

مباشرة بالطعنة القمبية باستخدام محقنة طبية سعة 10مل بعد مرور

عمى المكان والعميقة قبل البدء بالتجربة ,وتم تقديم العميقة القياسية

تم الحصول عمى عينات الدم من األرانب بسحب الدم من القمب

وبتسمسل ثابت لألرانب المعاممة جميعيا ،أما الماء فقد قدم لألرانب

ثمانية أسابيع من المعاممة (يوم الذبح) ،اذ وضع الدم في انابيب ذات

باستخدام أواني مصنوعة من البالستيك وثبت بالقفص لمنع انسكاب

أغطية محكمة جافة وخالية من أية مواد مانعة لمتخثر ،وتركت بدرجة

الماء منيا.

ح اررة الغرفة لمدة  20دقيقة لحين تخثر الدم ,ومن ثم أُجريت ليا عممية

النبات المستخدم في الدراسة

طرد مركزي عمى السرعة  3000دورة في الدقيقة ولمدة  15دقيقة

استخدم في ىذه الدراسة ثمار الميمون  ,Citrus lemon L.إذ تم

لغرض الحصول عمى مصل الدم ،وحفظ مصل الدم بالتجميد عند

الحصول عمييا من االسواق المحمية وبعد التأكد من تصنيفيا اعتماداً

درجة °20 -م لحين إجراء الفحوصات اليرمونية وفحص السعة الكمية

عمى[ ,] 16نظف الثمار من التربة ,ثم تم عصره باستخدام العصارة

لمضادات االكسدة.

اليدوية ورشح العصير الناتج باستخدام ثالث طبقات من الشاش

تقدير السعة الكمية لمضادات االكسدة في مصل الدم

لمحصول عمى العصير النقي ,وقد تم عصرىا في نفس يوم تجريع

قُ ّدر تركيز السعة الكمية لمضادات األكسدة في المصل ،بإستخدام عدة
التحاليل المجيزة من شركة  MyBioSourceاألمريكية ،بإستخدام

األرانب المعاممة.
تصميم التجربة

تقنية  ELISAوباستخدام جياز Semi-Automated ELIZA

أُجريت الدراسة بطورين:

 shaker-readerالمصنع من قبل شركة  Raytoاأللمانية ،وتقديرىا

الطور االول (طور تسمين األرانب)

عند الطول الموجي  450نانوميتر ومن ثم الحصول عمى النتائج

قسمت األرانب عشوائياً إلى مجموعتين بواقع  20أرانب/مجموعة وبعد

النيائية عبر قيم المنحنى القياسي المثبت في الجياز المستخدم.

إنتياء الفترة التمييدية ,تم أخذ األوزان اإلبتدائية لألرانب ,وبدأت تغذية
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بمج موعة التسمين وكان المتوسط الحسابي لمجموعة التسمين مع

قياس الهرمونات الجنسية الذكرية

تم تقدير تركيز اليرمون المحفز لنمو النطف( ,)SSHاليرمون المحفز

الميمون 1.00±61.71نانوغرام/مل .

لمخمية الخاللية ( )ICSHوىرمون التستوستيرون في امصال دماء

إن لعصير الميمون القدرة عمى تحسين مضادات األكسدة في امصال
دماء ذكور األرانب النيوزلندية المعاممة بيا  ,ويعود سبب ذلك إلى

ذكور األرانب النيوزلندية البيض بإستخدام عدة التحميل ( ELISA
 Accubind )Microwellsالمجيزة من شركة

احتواء عصير الميمون عمى الفالفونويدات[ ]9التي تعتبر من اقوى

(Monobind

) Inc.االمريكية بإستخدام جياز (Semi-Automated ELIZA

مضادات األكسدة التي تعمل عمى ازالة الجذور الحرة[ .]21كما يحتوي

) shaker-readerوالمصنع من قبل شركة  Raytoااللمانية ,وتم

عصير الميمون عمى فيتامين  Cالذي يعتبر من مضادات األكسدة

تقديرىا عند الطول الموجي  450نانوميتر ومن ثم الحصول عمى

الذائبة في الماء يعمل عمى كسح Reactive oxygen species

النتائج النيائية عبر قيم المنحنى القياسي المثبت في الجياز

) , (ROSكما ويحتوي عمى فيتامين  Aوفيتامين  Eالذي يعتبر ايض ًا

التحميل االحصائي

بناء االنزيمات المضادة لألكسدة في الكبد مثل  GSHالذي يعمل

من مضادات األكسدة[ ,]22كما ان عصير الميمون يعمل عمى تحفيز

المستخدم.
اجري التحميل االحصائي باستخدام التصميم العشوائي الكامل

عمى حماية الخاليا من الجذور الحرة[ .]23اضافة إلى احتوائو عمى

( Completely Randomized Design)C.R.Dذو االتجاه

عنصر السيمينوم الذي يعتبر من مضادات األكسدة داخل الجسم[.]24

الواحد  One way analysis of varianceوتم تحديد االختالفات

كما الحظ  Nanواخرون[ ]25ان الفالفونويدات تزيد من السعة الكمية

بين المجاميع باستخدام اختبار

لمضادات األكسدة في امصال دماء الجردان المعاممة بيا.

Duncan’s Multiple Range

اما السبب في االنخفاض المعنوي لمسعة الكمية لمضادات األكسدة في

 Testلجميع القياسات التي تناولتيا وكان مستوى التمييز االحصائي

مجموعة التسمين مقارنة بباقي المعامالت ,يعزى إلى التعب واإلجياد

ىو( ,] 19[)P≤0.0001وباستخدام .]20[ SAS

الناتج نتيجة السمنة والذي يؤدي إلى زيادة استيالك األوكسجين إلجراء

النتائج والمناقشة

العمميات االيضية وبالتالي إلى زيادة الجذور الحرة وخاصة في

السعة الكمية لمضادات األكسدة في مصل الدم (Total )TAC
Antioxidants Capacity
يوضح الجدول( )1ان ىناك زيادة معنوية في  TACفي دماء ذكور

االنسجة الدىنية وحصول اكسدة الدىون وبالتالي إلى اضطراب في
الخط الدفاعي لمضادات األكسدة[ .]26والسمنة تعمل عمى زيادة

األرانب النيوزلندية البيض لمجموعة الميمون عند مستوى إحتمال

اإلجياد التأكسدي من خالل التأثير المباشر عمى مضادات األكسدة

( )P ≤ 0.0001وبمتوسط حسابي قدره  1.62±80.25نانوغرام/مل

األنزيمية ،أو التداخل في مراحل تكوين ىذه المضادات ،أو ليس

مقارنة بمجموعة السيطرة التي بمغ متوسطيا الحسابي 0.60±71.19

بمقدور مضادات األكسدة محاربة ىذه الجذور الحرة بسبب قمة تركيزىا,

نانوغرام/مل ,في حين اظيرت مجموعة التسمين انخفاضاً معنوياً لـ

كما ويسبب أيضا خفض مستوى مضادات األكسدة غير االنزيمية مثل

 TACفي دماء ذكور األرانب النيوزلندية البيض وبمتوسط حسابي

فيتامين  Cو Eالمذان يعمالن عمى إزالة الجذور الحرة في الجسم مثل

قدره  2.90±44.29نانوغرام/مل مقارنة مع باقي المعامالت ,في حين

 H2O2و.]27[ OH.

اظيرت مجموعة التسمين مع الميمون ارتفاعاً معنوي ًا لـ  TACمقارنة

الجدول( :)1تأثير عصير الميمون في السعة الكمية لمضادات االكسدة وتركيز الهرمونات الجنسية في امصال دماء ذكور
األرانب النيوزلندية البيض
الهرمىن المحفز
الهرمىن المحفز لىمى
السعة الكلية
المجاميع
للخلية الخاللية
الىطف
لمضادات االكسذة
(وحذة دولية/مل)
(وحذة دولية/مل)
(واوىغرام/مل)
المعايير
0.05±5.89
0.11±1.64
0.60±71.19
مجمىعة السيطرة
B
B
B
0.11±3.73
0.04±0.90
2.90±44.29
مجمىعة الحسميه
D
D
D
0.15±6.72
0.17±2.47
1.62±80.25
مجمىعة الليمىن
A
A
A
0.04±5.68
0.11±1.55
1.00±61.71
مجمىعة الحسميه مع
C
C
C
الليمىن
 القيم معبر عنيا بالمتوسط الحسابي ( )±اإلنحراف القياسي وعدد األرانب/مجموعة=.10
 األرقام المتنوعة بأحرف مختمفة عمودياً تدل عمى وجود فرق معنوي عند مستوى إحتمال (.)P ≤ 0.0001
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هرمىن الحسحىسحيرون
(واوىغرام/مل)
0.23±2.75
BC
0.12±1.66
E
0.14±4.78
A
0.06±2.68
CD
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تركيز الهرمونات الذكرية في مصل الدم

يتضح من الجدول ( )1حدوث ارتفاع معنوي في تركيز ىرمون SSH

وغيرىا الحتوائو عمى الفالفونويدات ,اضافة إلى قدرة الفالفونويدات

في امصال دماء ذكور األرانب النيوزلندية البيض عند مستوى

عمى تحفيز إفراز ىرمون  Noradrenalinالذي يؤثر عمى اليرمونات
السترويدية[ .]31أو يعزى السبب إلى احتوائو عمى المعادن مثل  Cuو

احتمال( )P ≤ 0.0001لمجموعة الميمون وبمتوسط حسابي قدره

Mnو Znو Feوتعتبر ىذه العناصر ضرورية لفعالية انزيم

 0.17±2.47وحدة دولية/مل مقارنة بمجموعة السيطرة اذ بمغ
متوسطيا الحسابي  0.11±1.64وحدة دولية/مل ,في حين اظيرت

 ,]32[SODاضافة إلى احتوائو عمى عنصر السيمينيوم الذي يعد من

مجموعة التسمين انخفاضاً معنوياً في تركيز اليرمون  SSHفي

مضادات األكسدة وضروري لفعالية انزيم كموتاثيون بيروكسيديز []33
كل ىذه العناصر والمركبات تعمل عمى حماية الخصية من التمف

امصال دماء ذكور األرانب وبمغ متوسطيا الحسابي 0.04±0.90

وحدة دولية/مل مقارنة مع باقي المعامالت .أما مجموعة التسمين مع

التاكسدي الناتج من الجذور الحرة وتزيد من إفراز ىرمون

الميمون فقد بمغ متوسطيا الحسابي  0.11±1.55وحدة دولية/مل.

التستوستيرون[ ,]34أو يعود السبب إلى احتوائو عمى مركبات مثل
الفالفونويدات وفيتامين  Cو Eوالعديد من العناصر ,الذي يعمل عمى

في حين يوضح الجدول ( )1حدوث ارتفاع معنوي في تركيز ىرمون

تثبيط انزيم  Aromataseوبذلك يقل مستوى  Estradiolويزداد

 ICSHفي امصال دماء ذكور األرانب عند مستوى إحتمال
( )P ≤ 0.0001لمجموعة الميمون وبمتوسط حسابي قدره

تركيز ىرمون التستوستيرون الذي يفرز تحت تأثير اليرمونات الذكرية

 0.15±6.72وحدة دولية/مل مقارنة بمجموعة السيطرة 0.05±5.89

التي تفرز من الغدة النخامية [.]35

وحدة دولية/مل ,بينما تبين في الوقت نفسو حدوث انخفاض معنوي في

أما السبب في االنخفاض المعنوي في مستوى ىرمونات SSH

تركيز ىرمون  ICSHفي امصال دماء ذكور األرانب لمجموعة

وlCSHوالتستوستيرون في مجموعة التسمين مقارنة بباقي المعامالت,

التسمين وبمتوسط حسابي قدره  0.11±3.73وحدة دولية/مل مقارنة

وقد تطابقت ىذه النتيجة مع ما جاء بو[ ,]36وقد يعزى ذلك إلى فعالية
انزيم  Aromataseالذي يفرز من االنسجة الدىنية ويزداد تركيزىا في

بباقي المعا مالت .أما مجموعة التسمين مع الميمون فبمغ متوسطيا

حاالت السمنة ويعمل عمى تحويل ىرمون التستوستيرون إلى

الحسابي  0.04±5.68وحدة دولية/مل.
كما يتبين من الجدول ( )1حدوث ارتفاع معنوي في تركيز ىرمون

استروجين ,والذي يؤثر بصورة مباشرة عمى الغدة النخامية التي تفرز

التستوستيرون في امصال دماء ذكور األرانب عند مستوى إحتمال

ىرمونات  SSHو  lCSHويقمل من افرازىا [ ,]37كما أن السمنة

( )P ≤ 0.0001لمجموعة الميمون وبمتوسط حسابي قدره

تضعف استجابة خاليا ليدج ليرمونات الغدة النخامية  SSHو

 0.14±4.78نانوغرام/مل ,في حين لوحظ انخفاض معنوي في تركيز

 ,]38[ICSHأو يعزى إلى ارتفاع تركيز ىرمون المبتين التي تؤثر

ىرمون التستوستيرون في امصال دماء ذكور األرانب لمجموعة

عمى ىرمونات النخامية من خالل ارتباط ىرمون المبتين في االشخاص
البدينين في المستقبالت المحيطية الموجودة في خاليا ليدج والذي يؤثر

التسمين وبمغ متوسطيا الحسابي  0.12±1.66نانوغرام/مل مقارنة

سمبا عمى وظيفتيا التي تعمل عمى تكوين ىرمونات  SSHوICSH

بباقي المعامالت ,كما حدث تحسن في تركيز ىرمون التستوستيرون
لمجموعة التسمين مع الميمون وبمتوسطيا الحسابي 0.06±2.68

وبذلك تنخفض مستواىا[ ,]39أو يعود سبب ىذا االنخفاض في تراكيز

نانوغرام/مل وبمغ مستوى مجموعة السيطرة التي بمغ متوسطيا الحسابي

اليورمونات إلى تأثير الكرب التأكسدي عمى آلية تنظيم إفراز اليورمون

 0.23±2.75نانوغرام/مل مع عدم وجود فرق معنوي بينيما.

المحفز لنمو النطف ,الذي يحفز خاليا سرتولي عمى إفراز ىرمون

أوضحت الدراسة الحالية حدوث ارتفاع معنوي في تركيز ىرمون

 Inhibinالتي تعمل عمى تثبيط إفراز اليورمون المحفز لنمو النطف

 SSHو lCSHوالتستوستيرون في جميع المجاميع المعاممة بعصير

من خالل تأثيرىا عمى الخاليا الفارزة لو ,وبما أن ليورمون  SSHدو ار
سابقا لتأثير ىورمون  ICSHإذ يعمل عمى زيادة عدد مستقبالت

الميمون مقارنة بمجموعة التسمين ومجموعة السيطرة ,وقد يعود السبب

ىورمون  ICSHعمى الخاليا البينية ,وبيذا فان انخفاض تركيز

إلى احتواء عصير الميمون عمى فيتامين  Cالذي يثبط إفراز ىرمون
الكورتيكوستيرون من الغدة الكظرية التي تقع فوق الكمية الذي يؤثر

ىورمون  SSHيرافقو انخفاض تركيز ىورمون  ICSHوىذا بدوره

سمباً عمى إفراز ىرمون  SSHو  lCSHوان تثبيط ىذا اليرمون سوف

يؤدي إلى انخفاض في تصنيع ىورمون التستوستيرون الذكري في
خاليا ليدج الن الدور الرئيسي الذي يمعبو اليورمون المحفز لمخمية

يزيد من إفراز  SSHو  .]28[ lCSHأو يعزى إلى احتواء عصير
الميمون عمى الفالفونويدات التي تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة

الخاللية في الذكور ىو تأثيره عمى خاليا ليدج في الخصية وبالتالي

عمى الجذور الحرة وتعزز من مضادات األكسدة في نسيج الخصية

تحفيزىا عمى تكوين وافراز ىورمون التستوستيرون [ ,]40أو قد يعزى
إلى زيادة إنتاج الجذور الحرة مثل بيروكسيد الييدروجين مما يؤثر عمى

التي تؤثر ايجاباً عمى الطبقات الجرثومية وتقمل التمف التأكسدي,

اضافة إلى احتوائو عمى فيتامين  Cالذي يحافظ عمى خاليا ليدج

الفص األمامي من الغدة النخامية وبالتالي تثبيط إفراز اليرمون المحفز

المسؤولة عن إفراز ىرمون التستوستيرون وحمايتيا من األذى

لنمو النطف من خالل التأثير عمى الخاليا الفارزة لوُ ،وبما أن ليرمون
 SSHتأثي ًار عمى ىرمون  ICSHإذ يعمل عمى زيادة عدد مستقبالت

التأكسدي[ ,]30,29أو يعود إلى قدرتو في تثبيط إفراز ىرمونات الكرب

15

2016 ) 5( 12 ،مجلة جكريث للعلىم الصرفة

ISSN: 1813 – 1662 (Print)
E-ISSN: 2415 – 1726 (On Line)
Gonadotropin Releasing Hormone إلى انخفاض ىرمون

 لذا فإن انخفاض تركيز ىرمون, عمى الخاليا البينيةICSH ىرمون

 والمسؤول عن تحفيزHypothalamus ( في تحت الميادGnRH)

 سوف يقمل من تكوين ىرمون التستوستيرون الذكري من خالياSSH

 أي يؤدي اإلجياد،ICSH  وSSH الغدة النخامية إلنتاج ىرمونات

ليدج الن الدور الذي يمعبو اليرمون المحفز لمخمية الخاللية في الذكور

إلى تخفيض فعالية

ىو تأثيره عمى خاليا ليدج في الخصية وبالتالي تحفيزىا عمى إفراز

.]42[axis

 أو يعزى ان زيادة اإلجياد التأكسدي الذي,]41[ ىرمون التستوستيرون

Hypothalamus- Pitutary- Gonadal

يؤدي إلى زيادة في ىرمونات االجياد مثل الكورتيزول وىذا بدوره يؤدي
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The Inducing effect of lemon juice in the total antioxidants capacity, male
hormones in New Zealand white male rabbits fattened experimentally
Iman M. S. Jallod , Muntaha M. Al-Kattan
Dept. of Biology , College of Science , Mosul University , Mosul, Iraq

Abstract
This study is designed to estimate the effect of experimental fattening of New Zealand white male rabbits and
then use lemon juice to show their impact on the total antioxidants capacity (TAC) and the level of the
Spermatogenic Stimulating Hormone(SSH) and Interstitial Cell Stimulating Hormone (ICSH) and testosterone.
Used 40 male from New Zealand white rabbits and ages ranged from 10.8 months and weights ranging from
1400-1250gm, divided into two groups of 20 rabbit/ group and putted in separate cages. Fed the first group to
standard diet, while the second group fed special diet rich in fat for the purpose of fattening for a period of 12
weeks after a period all rabbits were weighted, and divided the groups into four groups of 10 rabbit / group, are
control group:, lemon Group:, fattening group and fattening with lemon Group, all these groups underwent
standard condition of water and diet, lemon group and Fattening with lemon group dosing with 4 ml/k b.wt,
Lemon juice for 8 weeks where a daily dosage. The results showed that treatment with lemon juice has led to a
significant increase in the level of (P≤0.0001) in each of the TAC and the level of hormones in each of lemon
Group and fattening with lemon group as compared to the control group and fattening group respectively, while
the significant decrease in the level of (P≤0.0001) in (P≤0.0001) in the TAC and the concentration of hormones
in fattening group compared to the control group.
Key word: Obesity, Total antioxidants Capacity, Spermatogenic Stimulating Hormone (SSH) Interstitial Cell
Stimulating Hormone (ICSH) , Testosterone hormone ,Lemon juice.
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