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ABSTRACT 

The objective of the present study is to detect  the genetic effects of methanolic 
extract of Dill plant in morphological phenotypic big sperm abnormalities of male 
mice (Mus musculus).Sixty mice were used and divided into three groups  by 20 mice 
for each group and each group was divided in turn into four groups: the first control 
group, while tested the remaining three groups with alcohol extract in concentrations 
ranged (0.5, 1, 2) mg/ml within periods (1, 3, 5) week. The results showed the presence 
of abnormal change in the form of the heads of sperm in the stages of spermatids 
,spermatocytes and spermatogonia where it was observed the presence of significant 
differences (P≤ 0.05) in sperm cells and  spermatocytes of the sperm when compared 
with control while the difference  was highly significant (P≤ 0.01) in spermatogonia 
and for the three  doses in a period of 5 weeks.  So we can conclude that doses of dill 
extract may permanently sterilize mice. 
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  أستحثاث التشوھات في رؤوس النطف في الفئران من خالل

  مستخلص نبات الشبت أستخدام
  

 الخالصة 
 (Dill)الدراسة الحالیة الكش ف ع ن الت أثیرات الوراثی ة للمس تخلص المیث انولي لنب ات الش بت تھدف 

حی  ث ت  م   (Mus musculus)ف  ي الش  كل المظھ  ري ل  رؤوس النط  ف غی  ر الطبیعی  ة ل  ذكور الفئ  ران 
ف  أرا لك  ل مجموع  ة وك  ل مجموع  ة قس  مت  20ف  أرا م  وزعین عل  ى ث  الث  مج  امیع بواق  ع  60اس تخدام 
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 ف ي ح ین اختب رت ال ثالث (control)بدورھا إلى أربع مجامیع حیث اعتبرت األولى مجموعة السیطرة 
) 5، 3، 1(م ل وللفت رات /ملغ م) 2، 1، 0.5( م ا ب ین المتبقیة بالمستخلص الكحولي وبتراكیز ترواح ت

  .أسبوع
بینت النتائج وجود تغیر غیر طبیعي في ش كل رؤوس النط ف ف ي مراح ل الخالی ا المنوی ة والخالی ا 

ف ي الخالی ا المنوی ة والخالی ا  (P≤ 0.05)األمیة وسلف الخالیا النطفیة حیث لوحظ وجود فروق معنویة 
ف ي  (P≤ 0.01)ح ین كان ت الف روق المعنوی ة أكب ر  ف ي ، األمیة للنطف عند مقارنتھا مع العینة القیاس یة

م ن مس تخلص نب ات معین ھ   لذا نس تنتج ان ج رع أسبوع 5وللفترة  سلف الخالیا النطفیة وللجرع الثالث
  .عقم لدى الفئران وبشكل دائمي الشبت قد تؤدي الى حدوث

  
  المقدمة 

واس   مھ  Dillوی   دعى باألنجلیزی   ة . ]1[  نب   ات ح   ولي م   ن نبات   ات الفص   یلة الخیمی   ة Dillالش   بت       
ب  ذور الش  بت وثم  اره س  مراء ذات خمس  ة ع  روق طویل  ة والطع  م  .   Anethum graveolensالعلم  ي

لألغ  راض التجاری  ة والتس  ویق  العط  ري ف  ي األوراق الخض  راء والب  ذور لك  ن الب  ذور أكث  ر اس  تعماالً 
تحت وي  .]2[تؤكل األوراق نیئة أو مض افة ال ى الس لطات أو مطبوخ ة م ع الش وربات والحس اء ، كتوابل

ثم ار الش  بت عل ى مكون  ات فعال ة متع  ددة أھمھ ا الزی  ت الطی ار المس  مى زی ت الش  بت ال ذي یوج  د بنس  بة 
وھ  و ش  بیھ بزی  ت الكراوی  ة وأھ  م مكونات  ھ م  ادة الك  ارفون  ،م  ن وزن الثم  ار)% 4-3(تتــ  ـراوح ب  ین 

)Carvone(  كم  ا یحت  وي الزی  ت عل  ى م  ادة اللیم  ونین ، والت  ي تش  كل أكث  ر م  ن نص  ف كمی  ة الزی  ت
، ومواد نیتروجینیة) صمغیة(وتحتوي البذور على مواد مخاطیة لزجة ومواد راتنجیة  .] 3[والفیالندرین

راض وقد ك ان الش بت یوص ف لع الج األم .]4[مكونات ومواد مقاومة لألورام السرطانیة  ھذه البذور ول
بع د (ویفی د رم اده  ،ن افع ف ي تش نج الحج اب الح اجز،  مھ دئ، فقد وصف بأنھ مقو للمع دة والقل ب  قدیما

. وھو مدر للبول ومدر للحلیب عند المرضعات وذلك عند طبخھ مع الحس اء ،في ضماد الجروح) حرقھ
لشبت استعماالت كثی رة فان ل وحدیثاً . ]5[منوم ومفید في عالج البواسیر  وقد وصفھ الشیخ ابن سینا بأنھ

ب   ل انھ   ا تق   ارن ) ج(عل   ى ش   كل كاروتین   ات وفیت  امین ) أ(فمع  روف أن أوراق الش   بت غنی   ة بفیت  امین 
كم ا .وكال الفیتامینین م ن الفیامین ات المض ادة لألكس دة  ،لھذین الفیتامینین " الغذائیة الغنیة جدا بالمصادر

المنظم ة ألمتص اص   وك ذلك .تحتوي األوراق على األلیاف الغذائیة المنشطة لألمعاء والمنظمة لألكسدة
كما ان الب ذور تحت وي .الدھون والسكریات البسیطة والمقللة من امتصاص الكولسترول وأمالح المرارة 

وھ ي .وفتحھا للش ھیة عل ى محت وى جی د م ن الب روتین وال دھون واأللی اف الغذائی ة بجانب نكھتھا الطیبة 
) ك(وفیت   امین ) ب(غنی  ة بص  ورة خاص   ة بالحدی  د والكالس   یوم والبوتاس  یوم ومجموع  ة م   ن فیتامین  ات 

وجدیر بالذكر أن ظروف . ] 6[والبذور متوفرة عند العطارین الذین یصفونھا لألغراض المذكورة أعاله
ألھمی ة الش بت الغذائی ة  نظراً و .بت وزراعتھ متوفرة وسھلة ویمكن زراعتھ في حدیقة المنزل انبات الش

والص  حیة یمك  ن تط  ویر اس  تعمالھ وتش  جیع زراعت  ھ وادخال  ھ ف  ي بع  ض الص  ناعات كمع  اجین أس  نان 
وفي الخلط ات العش بیة الت ي توص ف لعس ر الھض م واالنتفاخ ات وط رد الغ ازات المعوی ة ) كمطھر للفم(
]7[.  
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ولغرض معرفة التأثیرات الجانبیة ألستخدام ھذا النبات ، تم أختیار أختبار التشوھات لرؤوس النط ف    

ل وحظ م ن خ الل العدی د م ن الدراس ات الت ي اجری ت ف ي ھ ذا في الفئ ران المختبری ة  لھ ذا الغ رض ، أذ 
أو ئی  ة س  واء أكان  ت فیزیا  Mutagenic agentsالمطف  رةالمض  مار انھ  ا ت  زداد عن  د التع  رض للعوام  ل 

ل   وحظ زی   ادة مع   دل التش   وھات ف   ي خالی   ا س   لف النط   ف ، وعل   ى س   بیل المث   ال ال الحص   رائی   ة كیمی
Spermatogonia  بعد تعریض الفئران ألشعةx-ray   راد كما لوحظ انخفاض عدد  600بجرعة  

كم ا ] 8[عة عمش  الن اث ناتج ة م ن ذك ور% 6.7وحالة شبھ العق م ت ورث بنس بة % 4.8الوالدات الحیة 
ث الث  ولفت رة  لوحظ وجود زیادة معنویة في عدد النطف المشوھة بعد تعریض الفئران لالش عة الس ینیة 

رات الممیتة المتغلبة للنطف في البربخ وقناة الق ذف ف ي ان اث اتكرالوزیادة ، وخمس اسابیع من التعرض
كغم /ملغم 50بتركیز Isopropyl methane sulfonateالفئران المختبریة المتزاوجة عند تعریضھا لمادة 

 CH3وظھر انتاج أبناء عقیمین وشبھ عقیمین عند تعریض ذك ور الفئ ران ض رب  ] 9[من وزن الجسم
  .]10[كغم من وزن الجسم /ملغم 0.04بتركیز  Triethylene melamineلمادة 

زی ادة ف ي تك رار  وزن الجس م غ مك/ملغم300لقد أحدثت المادة المسرطنة سایكلوفوسفوأماید بتركیز 
 Quercetinأم ا مرك ب ،]CPH ]11م ن تع ریض ذك ور الف أر ض رب  یوم اً  35بعد  ةالمشوھ الروؤس

الموجود في الخض روات الورقی ة والفواك ھ والبقولی ات وال ذي ع رف كمطف ر ف ي النظ ام البكتی ري وف ي 
لھ ذا اعتم داختبار التش وھات .]12[اختبار تشوھات رؤوس النطف أعطى نتائج ذات داللة معنویة عالیة 

ل  ذا ع  د اختب  ار التش  وھات ف  ي رؤوس النط  ف م  ن ، ری  ة ل  بعض المركب  ات والم  وادیلبی  ان القابلی  ة التطف
یة على استحثاث التطفیر أوالتسرطن في ئیة والكیمیاوئاالختبارات الخاصة لكشف قابلیة العوامل الفیزیاو

 االختب اریفض ل ھ ذا  كم ا. للم واد المطف رة% 100وبنسبة الخالیا الجنسیة حیث وجد انھا أكثر حساسیة 
كاالوس  اط (التحت  اج ال  ى م  واد أو مع  امالت كثی  رة  والت  ي قلیل  ة التكلف  ة ،لكون ھ م  ن االختب  ارات الس  ریعة

یفحص خالل خمس أسابیع بعد المعاملة ألي م ادة ی راد أختب ار قابلیتھ ا التطفیری ة أو ، )الزرعیة وغیرھا
 وأث ر تل ك Spermatogenesisمن خالل متابعة المراحل المختلفة من تط ور ونم و النط ف  ،التسرطنیة

الم  ادة عل ى النط  ف ف  ي مرحل ة الخالی  ا المنوی  ة  الم واد ف  ي ك  ل مرحل ة من  ھ فاالس  بوع االول یمث ل ت  أثیر
Spermatids  خالی  ا األمی  ة للنط  ف الواألس  بوع الثال  ث یمث  ل الت  أثیرعلى مرحل  ةSpermatocytes  أم  ا

  .]Spermatogonia ]13مرحلة سلف الخالیا النطفیة  التأثیر على األسبوع الخامس فیمثل
   

 المواد وطرائق العمل
جفف في الظل من األسواق المحلیة وغسلھا بماء الحنفیة ومن ثم ) األوراق والساق(تم جلب النبات      

الخ  ام  الكح ولي المس تخلصوبوج ود تی ار ھ واء لم دة ی ومین، وس حق باس تعمال ھ اون خزف ي، وحض ر 
)Crude Extract (  حیث تم وزن ] 13[رة فيوحسب الطریقة المذك)غم من المسحوق النباتي ) 100

مللیلتر من المیث انول لغ رض الحص ول عل ى المس تخلص الكح ولي، وت رك الخل یط ف ي ) 500(ونقع في 
37ْ(بدرجة ) Shaking Incubator(جھاز الحاضن الھزاز  ساعة، ثم تم ترشیح النقیع ) 24(م ولمدة )  

  وبخر المحلول بجھاز المبخر ) Whatman No.1(باستخدام ورق ترشیح من نوع 
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للحصول على محلول مركز تحت ت أثیر الض غط المخلخ ل ) Rotary Evaporator Vaccum(الدوار 
وتح ت درج  ة ح  رارة الغرف  ة بوج  ود تی  ار ھ  واء مت داور لح  ین الحص  ول عل  ى مس  حوق ج  اف ث  م حف  ظ 

  .سحوق الناتج في قنینة زجاجیة معقمة لحین االستعمالالم
مللیت ر م ن الم اء ) 10(غم من المسحوق ف ي ) 1(باذابة  Stock Solutionحضر المحلول األساس     

  .)مللیتر/ملغم 2،  1،  0.5: (المقطر المعقم ثم حضرت منھ التراكیز التالیة
 

 الحیوانات
م  ن مختب  رات المرك  ز ال  وطني  Mus musculusالمختبری  ة م  ن الفئ  ران  ذك  راً   60 ت  م الحص  ول عل  ى

غ م  25وبمع دل وزن یس اوي" أس بوعا)12-8(بعم ر . بغ داد/ س احة األن دلس/ للرقابة والبحوث الدوائی ة
في أقفاص لدائنیة ذات غطاء مشبك وأعطیت الماء والعلیقة المتكاملة طیل ة فت رة  وجرى تربیتھا مختبریاً 

  :الفئران الى أربعة مجامیع وھيقسمت . اجراء التجربة
 فأراً ) 15(لمجموعة الثانیة ضمت ، ا )عینة قیاسیة(أعدت كسیطرة  فأراً ) 15(المجموعة االولى ضمت 

، لت  ر/ملغ  م 1أعطی  ت الجرع  ة  ف  أراً ) 15(لمجموع  ة الثالث  ة ض  مت ا .لت  ر/ملغ  م 0.5أعطی  ت الجرع  ة 
ك ل مجموع ة م ن  بأن ھ ف ي لم اً ع .مللیت ر/ملغ م 2أعطی ت الجرع ة  ف أراً ) 15(لمجموعة الرابعة ض مت ا

م  ن أعط  اء ) 35,21,7( األی اماألخی  رة أخ ذت الحیوان  ات للحص  ول عل ى النط  ف بع  د  المج امیع ال  ثالث
   .المستخلص 

  
 طریقة تحضیر النطف

للحصول على النطف مع أجراء بعض التح ویرات علیھ ا  ]Bruce ]13و Wyrobekأتبعت طریقة       
س نتمیتر مكع ب م ن محل ول  5حاوي عل ى  Petri dishویوضع في طبق بتري  Epididymisاذ یؤخذ البربخ ،
وملقط دقیق الى أجزاء صغیرة  Needleیقطع ویھرس بأستخدام أبرة دقیقة  ،%) 0.85(ي متعادل ملح

ثم یوضع المزیج في المثبت لمدة ساعة بعدھا  .ویوضع المحلول ومایحتویھ في أنبوبة أختبار نظیفة  جداً 
تغس ل ث م  دقیق ة ) 15(جري تحضیر الشرائح الزجاجی ة وص بغھا بص بغة الھیماتوكس لین وتركھ ا لم دة ی

وتغسل بعدھا الشرائح ، دقائق  10وتترك لمدة  Eosinباألیوسین  تصبغثم  ، Tap waterبماء الحنفیة 
   . ثم تجففبالكحول 

  
   التحلیل األحصائي

أجرى التحلیل األحصائي للبیانات المتحص ل علیھ ا لك ل تركی ز بأیج اد المتوس ط والخط أ القیاس ي ،      
أق ل ف  رق معن  وي وعل  ى قیم  ة  ألیج  اد  t-testبینم ا قورن  ت تل  ك المتوس طات المختلف  ة بأس  تخدام أختب ار

  %. 5مستوى 
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   النتائج والمناقشة
ع    دد كبی    ر م    ن التش    وھات ف    ي رؤوس النط    ف ممثل    ة ب    ـ معی    وب الجس    م  لق    د ت    م دراس    ة     

، أنتف  اخ ف  ي ال  رأس    Apical Hookال  رأس، أنح  راف قم  ة ك  الب   Acrosome Defectiveالطرف  ي
Swollen Head  الرأس، فقدان كالبBlunt Hook  ، المطرق ي  ال رأس شكلHammer Head  خط أ ،

 والش كل الوت دي Short Hook، الك الب الص غیر   Hook at wrong angleال رأسك الب  ف ي زاوی ة 
  وغیرھا من التشوھات التي أمكن   Ribbon Shapالشریطي والشكل ،  Pin Head للرأس

ً  ائح مالحظتھا أثناء فحص الشر نب ات  لمس تخلص یبین الت أثیرات الس لبیة )1(جدول . الزجاجیة مجھریا
  بعد وذلك  Spermatidsعلى النطف في مرحلة الخالیا المنویة  Anethum graveolensالشبت

)  2،1،0.5(كی  زه ال   ثالث ابتر المیث  انولي للنب  اتالمس  تخلص  لق  د أتض  ح ب   أنأس  بوع م  ن المعامل  ة ، 
ي مع  دل التش  وھات ل  رؤوس النط  ف ، /ملغ  م أظھ  رت النت  ائج وج  ود أخ  تالف  أذم  ل ق  د أح  دثت زی  ادة ف  

، أم ا ج دول  )الس یطرة(مل مقارن ة بالحیوان ات غی ر المعامل ة /ملغم 1،2للجرعتین ) p<0.05(معنوي 
وذل ك    Spermatocytesعلى النطف ف ي مرحل ة الخالی ا اآلمی ة الشبتیبین تأثیر مستخلص نبات ف) 2(

وج ود ف رق معن وي لجمی ع    t-testلقد أظھ رت نت ائح تحلی ل أختب ار. بعد األسبوع الثالث من المعاملة 
 الش بتنبات لمستخلص الیبین تأثیر ف) 3(جدول أما مقارنة بالفئران غیر المعاملة  ، ) p<0.05(الجرع 

بعد األسبوع الخامس من المعامل ة  وذلك  Spermatogoniaعلى النطف في مرحلة سلف الخالیا النطفیة
ً في زیادة معدل التشوھات في رؤو لقد أتضح بأن،  ً عالیا ً معنویا  س النطفالجرع الثالث قد أحدثت فرقا

  .مقارنة بالفئران غیر المعاملة) p<0.01(ة للفئران المعاملة وللتراكیز الثالث
ً م ن خ الل زی ادة أس تحثاث التش وھات ف ي      ً س لبیا یتبین لنا من النتائج أعاله أن لھذا المستخلص ت أثیرا

ع ن مجموع ة م ل وبف ارق معن وي كبی ر / ملغ م ) 0.5،1،2 (رؤوس النطف للفئران المعاملة بالتراكیز 
تش كیل  مرحل ةوخاص ة ف ي   Spermatogenesisالس یطرة للمراح ل المختلف ة م ن عملی ة تك وین النط ف

ومرحل   ة س   لف الخالی   ا   Spermatocytesومرحل   ة الخالی   ا األمی   ة  Spermatidsالخالی   ا المنوی   ة
  .  Spermatogoniaالنطفیة

زی ادة التركی ز وزی ادة مع دل حص  ول  أن نت ائج الدراس ة الحالی ة تظھ ر وج ود عالق ة طردی ة م ا ب ین    
التش  وھات ل  رؤوس النط  ف ، ویمك  ن أن یفس  ر عل  ى أس  اس أن التراكی  ز العالی  ة للمس  تخلص المیث  انولي 
لنب  ات الش  بت یع  ود ال  ى أحتوائ  ھ عل  ى بع  ض المركب  ات الفعال  ة ذات الت  أثیر الس  لبي عل  ى عملی  ة تك  وین 

-Postللفآر في مرحلة ما بعد األنقسام األختزالي النطف ، وأنھا أثرت على الخالیا الجرثومیة الذكریة 
meiotic   وأن التش  وھات الحاص  لة للنط  ف نتیج  ة تعرض  ھا لتل  ك المستخلص  ات ت  ؤثر عل  ى المراح  ل ،

ومرحل  ة الخالی  ا   Spermatogonia cellsس  لف الخالی  ا النطفی  ة عل  ى  اً المختلف  ة ،أذ ك  ان ھن  اك ت  أثیر
الخالی ا كان ت ھ ذه (    Secondary spermatocytesوالثانوی ة  Primary spermatocytesالنطفیة األولیة
ً ی  وم بع  د المعامل  ة ھم  ا ) 21،7(، أذ كان  ت الفترت  ان )أكث  ر حساس  یة بوج  ود ذل  ك یتض  ح  .األكث  ر ت  أثیرا

تشوھات في قمة كالب الرأس وأنتفاخ الرأس ، أذ أن التأثیر لھ اتین الص فتین یق ع ض من مرحل ة الخالی ا 
والت  ي تمث  ل المرحل  ة الوس  طیة وبالت  الي یمك  ن األس  تنتاج أن المركب  ات  Spermatocytesاألمی ة للنط  ف 

  األیضیة تبقى محتفظة بفعالیتھا خالل ھذه الفترة الفعالة والتي خضعت لبعض الفعالیات 
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المسؤولة عن ھذه  Genesاو قد تعود الى الحالة الفسیولوجیة للحیوان والتي أثرت على بعض الجینات 
  .ھات التشو

 Spermatocytesم  ل أعل  ى نس  بھ م  ن التش  وھات ف  ي مرحل  ة /ملغ  م) 1،2(انالتركی  ز لق  د أح  دث  
ً ، مما یعني أن لھما تأثیر Spermatogoniaومرحلة            .على الجینات التي أعطت ھذه التشوھات اً ریكبا

یكون التأثیر من ذ ان بعض التشوھات تكون على أوجھا عندما تكون الفترة خمسة أسابیع ، وبعضھا 
  .األسبوع األول ھن ا تك ون التش وھات حص لت بفع ل الت أثیر بدرج ة األس اس ف ي مرحل ة الخالی ا المنوی ة

 ةأستحثاث التشوھات تزداد بزی ادة الجرع ة وك ذلك بالنس بھ لفت رة المعامل ة أذ كان ت أعل ى نس ب ةوأن نسب
، ومن الواض ح لن ا ) 3(كما بین جدول تشوھات بعد األسبوع الخامس على مرحلة سلف الخالیا النطفیة 

أن عملیة تك وین النط ف تخض ع لس یطرة وراثی ة محكم ة ی تحكم بھ ا ع دد م ن الجین ات ، وھ ذا یؤك د أن 
للتراكی  ز المس  تخدمة ق  درة عالی  ة عل  ى الت  أثیر عل  ى الجین  ات المس  ؤولة ع  ن الش  كل المظھ  ري ل  رؤوس 

   .النطف  
ما توصل الیھ العدید من الباحثین حول التأثیر  ھذه الدراسة دعمتألیھا في م التوصل  النتائج التي ت أن  

مس توى ك ل   ف ي خف ض  العالی ة القدرة  لھذه النباتات  بأن  السلبي لبعض المستخلصات النباتیة لقد وجد
- HDL (High Density Lipoprotein(و Total Cholesterol) TC(و Triglyceride) TG(م  ن 

cholesterol  و)LDL(Low Density Lipoprotein -cholesterol ]14 [ ، وأن ل بعض الم واد مث  ل
)FABP9( Fatty acid-binding protein   ت  أثیر یعتم د بش  كل أس  اس عل ى التركی  ز المس  تعمل وفت  رة

، كما وجد ] 15[التعرض ولھ تأثیر على تطور الشكل غیر الطبیعي للنطف وعلى عملیة تكوین النطف 
  NZ(Nitrazepam(و  Chlordiazepoxide)DZ(Diazepam   ،)CDZ(ل أن للمركب ات الدوائی ة مث 

، ] 16[تأثیر سمي من خالل زیادة قابلیة أستحثاث التشوھات في رؤوس النط ف بع د األس بوع الس ادس 
وف  ي تحدی  د العالق  ة ب  ین التش  وھات ف  ي رؤوس النط  ف والوراث  ة وج  د أن زی  ادة مع  دل التش  وھات ف  ي 

یقت رن م ع زی ادة ح االت التغی رات الكروموس ومیة للھیئ ة  Balb\cض ربرؤوس النطف لذكور الفئران 
 ،Polyvinylو Polyvinyl alcoholعن    د تع    ریض الفئ    ران ال    ى  Karyotypeالكروموس    ومیة 

pyrrolidone ]17 [أن م  ادة  ، كم  ا وج  دDelvocid  وھ  ي م  ن الم  واد الحافض  ة لألغذی  ة ق  د أدت ال  ى
 ی اتزیادة في حصول التغی رات الكروموس ومیة وتش كیل النومع  أستحثاث تشوھات في رؤوس النطف 

 Radiofrequency Radiationالرادیوی ةأح دث الدراس ات وج د أن األش عاعات  ، وف ي] 18[الص غیرة 
ت ؤدي ال ى زی ادة مع دل   GSM(Global system for mobile(  المنبعثة من أنظم ة األتص االت الحدیث ة

أستخدام النباتات الطبیة التأكد من التاثیرات الجانبی ة  دوجب عن ، لذا] 19[التشوھات في رؤوس النطف 
     .بعض الحاالت المرضیة  السلبیة عند أعتمادھا لعالج
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على النطف في مرحلة الخالیا المنویة   الشبت نباتالكحولي لمستخلص التأثیر ) 1(جدول 
Spermatids بعد األسبوع األول من المعاملة.  

عدد  mg\mlالجرعة  المجموعة
  الحیوانات

عدد النطف 
  المفحوصة

SE ± M  مستوى األختالف
ما بین حیوانات 

  السیطرة والمعاملة
 t-testبأختبار

    0.05±4.86  2500  5    السیطرة

I 0.5  5  2500  5.22±0.36  N.S  

II  1  5  2500  6.14±0.47  p<0.05  

III  2  5  2500  6.52±0.63  p<0.05  

  =SE.   القیاسيالخطأ     ، =M المتوسط         
  

  
  

على النطف في مرحلة الخالیا  الشبتنبات ل الكحولي مستخلصالتأثیر ) 2(جدول 
  .بعد األسبوع الثالث من المعاملة   Spermatocytesاآلمیة

عدد  mg\mlالجرعة  المجموعة
  الحیوانات

عدد النطف 
  المفحوصة

SE ± M  مستوى األختالف
ما بین حیوانات 

 والمعاملةالسیطرة 
 t-testبأختبار

    0.15±4.55  2500  5    السیطرة

I 0.5  5  2500  6.22±0.56  p<0.05  

II  1  5  2500  6.52±0.57  p<0.05  

III  2  5  2500  6.73±0.76  p<0.05  

       =SE.   القیاسيالخطأ      ، =Mالمتوسط            
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على النطف في مرحلة سلف الخالیا   الشبت نباتالكحولي لمستخلص التأثیر ) 3(جدول 

  .بعد األسبوع الخامس من المعاملة   Spermatogoniaالنطفیة
ع  دد النط  ف   عدد الحیوانات mg\mlالجرعة  المجموعة

  المفحوصة
SE ± M  مس                      توى

األخ      تالف م      ا 
ب     ین حیوان     ات 
الس                     یطرة 
والمعامل                  ة 

 t-testبأختبار
    0.05±4.36  2500  5    السیطرة

I 0.5  5  2500  6.55±0.42  p<0.01  

II  1  5  2500  7.13±0.56  p<0.01  

III  2  5  2500  7.42±0.64  p<0.01  

  =SE.   القیاسيالخطأ ، =Mالمتوسط                  
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