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ABSTRACT                                                                                                                
      The aim of this  study was to investigate  the ability  of methanolic extract of soybean   to 
eliminat  the harmfull effects of mitomycin C. By using sperm abnormalities test of male mice 
(Mus musculus).Seventyfive  mice were used and divided  into five  groups  by 15 mice for each 
group and each group was divided in turn into five  groups:   group 1 used as negative control ,  
group 2 as positive control, were treated with mitomycin C (MMC) at 2mg/kg b.wt. 
intraperitonealy (i.p.) ,  while tested the remaining three groups with alcohol extract in 
concentrations ranged (2, 4, 8) mg\head\day within periods (1, 3, 5) week. The results don’t  show  
presence of abnormal  change in the form of the heads of sperm in the stages of spermatids 
,spermatocytes and spermatogonia   in sperm cells and.  So we cann’t conclude that doses of 
soybean extract may permanently sterilize mice, and so cann’t ability to recovering the effects of 
MMC.                                                                                                                                                   
Keywords :Soybeant extract, head sperm abnormalities, mice                                                          

 
  

–لمایتوماسین ات الضارة للفول الصویا في أزالة تأثیركحولي المستخلص ال فحص قدرة
 أختبار التشوھات في رؤوس النطف  الفئران المختبریة بأستخدام -سي

  
 

 :الخالصة
الضار تأثیرالأزالة  في (Soybean)لفول الصویا المیثانولي  لمستخلصقابلیة االدراسة الحالیة الكشف عن ھدفت     
فأرا موزعین  75تم استخدام ،  (Mus musculus)لذكور الفئران  رؤوس النطففي لمایتومایسین سي ل

مجامیع حیث  خمسةفأرا لكل مجموعة وكل مجموعة قسمت بدورھا إلى  15مجامیع بواقع  خمسةعلى 
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في حین اختبرت الثالث المتبقیة بالمستخلص الكحولي  (control)اعتبرت األولى مجموعة السیطرة 
  .أسبوع) 5، 3، 1(وللفترات  یوم/حیوان/ملغم) 8، 4، 2(وبتراكیز ترواحت ما بین 

في شكل رؤوس النطف في مراحل الخالیا المنویة والخالیا األمیة  جوھريبینت النتائج عدم وجود تغیر 
معینھ من اللذا نستنتج ان جرع    ، الموجبة عند مقارنتھا مع العینة القیاسیة الخالیا النطفیة یاتوسلف

  .مایتومایسین  سي الضارلللیس لھا القدرة على أزالة التأثیر،  مستخلص فول الصویا 
  

  : المقدمة
أثارت أنتباة العلماء منذ فترة طویلة أذ مصدراً مھماً لصناعة األدویة والعقاقیر الطبیة ،  تعد النباتات     

دون معرفة تأثیراتھا الجانبیة السلبیة  التي یمكن أن  لفعالیتھا البایولوجیة كمصدر دوائي لتأثیرھا العالجي 
نبات فول  نبات فول الصویا أحد أھم ھذه النباتات ، جسمیة مختلفة غیر مستھدفة ،تحدثھا على مواقع 

وأسمة  Soybeanوعند األمریكان  Soyabeanالصویا من النباتات العشبیة ویدعى باللغة األنكلیزیة 
وتحت   Fabaceaeوالعائلة  Fabalesورتبة  Magnolipsidaینتمي الى صنف Glycine maxالعلمي 
بذور النبات تصنف كبذور زیتیة تحتوي م ،  2سم الى 20یتباین طول النبتة من ، ] Faboideae ]1العائلة 

على نسبھ عالیة من الزیوت المشبعة وغیر المشبعة و البروتینات وأمالح الكالیسیوم والمنغنیسیوم والحدید 
  Alpha-linolenic acidو Phytic acidوالبوتاسیوم والصودیوم والزنك والفوسفور ، وتحتوي على 

   .] Daidzein ]2و genistein وIsoflavones ومشابھات الفالفونیدات
من   لبعض المواد المنظمة لعملیة األنقسام الخلوي   Inhibtorبعض الدراسات أنھ یعمل ككابحأظھرت      

 كحاجز لتشكیلویعمل    Growth factors surivial) عوامل النمو(و  Nitrateخالل تحفیز بناء النترات
    Blocks formation of new blood vessels (Antiangiogenic effect)أوعیة دمویة جدیدة 

التي تعمل على خفظ معدل الكولیسترول  Lecithin، كما وجد أن بذور فول الصویا تحتوي على  ]4و3[
كما أنھا غنیة بـ  ].5[األساسیة الثمانیة لألنسان األمینیة تحتوي على جمیع األحماض  في الدم و

Phytoestrogen  الذي یقلل من األصابة بأمراض القلب وھشاشة العظام وتقلل التغیرات البروتینیة
 البروستات سرطان مثل ، لكنھا قد تؤدي الى أصابات خطرة الحاصلة في الدماغ التي ترافق داء الزھایمر

]6 .[ 
، أذ یعانون من عسر الھظم  اسیة أتجاة فول الصویالدیھم حس في جانب األخر یوجد العدید من األشخاص   

وأضطراب البنكریاس والجھاز الھظمي بسبب بروتین فول الصویا ، كما وجد أن بذور فول الصویا تحتوي 
نسبھ عالیة من الھرمون األنثوي  أھا، وألحتو]  7[ وھي مادة مسرطنة Isoflavoneعلى مادة تدعى 

Estrogen  أن   ، كما]8[والتي قد تسبب العقم لدى الرجال فالكمیات الكبیرة منھ تؤدي الى ضعف النطف
في  Testosterone التستیرونو Estrogen األستروجین تؤدي الى خلل في مستوى ھرمون ھاالبذور

   ]. 9[بسبب زیادة سكر الدمتؤدي الى قلة عدد النطف عند الذكور  الرجال 
في الخالیا  Genotoxicityن سي مادة مطفرة لھا القابلیة على أستحثاث سمیة وراثیة مادة المایتومایسی  

مثل خالیا نقي العظم في الفئران من األنقسام األول بعد المعاملة ، یستخدم بشكل واسع كمادة سیطرة موجبة 
Positive control  في أختبارات تحدید السمیة الوراثیةGenotoxic tests  المختبریة  أو  في الحیوانات

ضرر في الكروموسومات من خالل تكوین  یستحث، ] Cell culures  ]10،11في الزراعة الخلویة 
، أذ لوحظ من خالل العدید من  ]DNA ]12ـ ویؤدي الى طفرات في ال Free radicalsالجذور الحرة 

  Mutagenic agentsالمطفرةالدراسات التي اجریت في ھذا المضمار انھا تزداد عند التعرض للعوامل 
الموجود في  Quercetinمركب وجد أن  وعلى سبیل المثال ال الحصر،  سواء أكانت فیزیائیة أو كیمیائیة 

الخضروات الورقیة والفواكھ والبقولیات والذي عرف كمطفر في النظام البكتیري وفي اختبار تشوھات 
زیادة معنویة في نسبھ التشوھات  Dill، كما أحث المستخلص الكحولي لنبات الشبنت  ]13[ رؤوس النطف

لبیان القابلیة التطفیریة لبعض في رؤوس النطف  ختبار التشوھات أ لھذا اعتمد] . 14[في رؤوس النطف 
ى استحثاث االختبارات الخاصة لكشف قابلیة العوامل الفیزیاوئیة والكیمیاوئیة علومن المركبات والمواد، 
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كما . للمواد المطفرة% 100التطفیر أوالتسرطن في الخالیا الجنسیة حیث وجد انھا أكثر حساسیة وبنسبة 
یفضل ھذا االختبار لكونھ من االختبارات السریعة، قلیلة التكلفة والتي التحتاج الى مواد أو معامالت كثیرة 

المعاملة ألي مادة یراد أختبار قابلیتھا  یفحص خالل خمس أسابیع بعد ،)كاالوساط الزرعیة وغیرھا(
 Spermatogenesisالتطفیریة أو التسرطنیة، من خالل متابعة المراحل المختلفة من تطور ونمو النطف 

المواد في كل مرحلة منھ فاالسبوع االول یمثل تأثیر المادة على النطف في مرحلة الخالیا المنویة  وأثر تلك
Spermatids على مرحلة الخالیا األمیة للنطف  ث یمثل التأثیرواألسبوع الثالSpermatocytes  أما

   ].Spermatogonia ]15،16األسبوع الخامس فیمثل التأثیر على مرحلة سلف الخالیا النطفیة 
  

   :المواد وطرائق العمل 
تیار ھواء لمدة جفف في الظل وبوجود من األسواق المحلیة وغسلھا بماء الحنفیة ومن ثم  تم جلب النبات     

حسب )   Crude Extract(یومین، وسحق باستعمال ھاون خزفي، وحضر المستخلص الكحولي الخام 
مللیلتر من ) 500(غم من المسحوق النباتي ونقع في ) 100(حیث تم وزن ] 17[رة فيوالطریقة المذك

 Shaking(الھزاز المیثانول لغرض الحصول على المستخلص الكحولي، وترك الخلیط في جھاز الحاضن 
Incubator ( بدرجة)(ترشیح من نوع  رشیح النقیع باستخدام ورق ساعة،) 24(م ولمدة ) 37ْWhatman 

No.1 ( وبخر المحلول بجھاز المبخر الدوار)Rotary Evaporator Vaccum ( للحصول على محلول
متداور لحین الحصول مركز تحت تأثیر الضغط المخلخل وتحت درجة حرارة الغرفة بوجود تیار ھواء 
  .على مسحوق جاف ثم حفظ المسحوق الناتج في قنینة زجاجیة معقمة لحین االستعمال

مللیتر من الماء ) 10(غم من المسحوق في ) 1(باذابة  Stock Solutionحضر المحلول األساس     
  .)  ملغم 8,  4،  2: (التالیةاألوزان المقطر المعقم ثم حضرت منھ

 
  :الحیوانات

من مختبرات المركز الوطني  Mus musculusذكراً من الفئران المختبریة   75تم الحصول على    
غم وجرى  25وبمعدل وزن یساوي أسبوعاً )12- 8(بعمر . بغداد/ ساحة األندلس/ للرقابة والبحوث الدوائیة

تربیتھا مختبریاً في أقفاص لدائنیة ذات غطاء مشبك وأعطیت الماء والعلیقة المتكاملة طیلة فترة اجراء 
  :مجامیع وھي خمسةقسمت الفئران الى . التجربة

 ،  Negative control)عینة قیاسیة(سالبة فأراً أعدت كسیطرة ) 15(المجموعة االولى ضمت       
تحت الغشاء  ملیلیتر  0.25بـحقنت ) 15(ضمت   Positive control)السیطرة الموجبة(الثانیة  مجموعةال

المجھز  ،) ( Mitomycin   C  سي سین یمن المادة المسرطنة مایتوما Intraperitoinal(I.P)البریتوني 
فأراً أعطیت الجرعة ) 15(ضمت  لثةالمجموعة الثا 2mg\kgb.wtتركیز )Sigma  )USAمن قبل شركة

 4فأراً أعطیت الجرعة ) 15(ضمت الرابعة المجموعة . یوم ولمدة خمسة أیام في األسبوع/حیوان /ملغم 2
 8فأراً أعطیت الجرعة ) 15(ضمت  الخامسة، المجموعة یوم ولمدة خمسة أیام في األسبوع /حیوان / ملغم
علماً بأنھ في كل مجموعة من المجامیع الثالث األخیرة . عیوم  ولمدة خمسة أیام في األسبو/حیوان/ملغم

 .   من أعطاء المستخلص) 35,21,7(أخذت الحیوانات للحصول على النطف بعد األیام 
 

  :طریقة تحضیر النطف
للحصول على النطف مع أجراء بعض التحویرات علیھا ،اذ ] Bruce ]15و Wyrobekأتبعت طریقة       

سنتمیتر مكعب من محلول  5حاوي على  Petri dishویوضع في طبق بتري  Epididymisیؤخذ البربخ 
وملقط دقیق الى أجزاء صغیرة جداً  Needle، یقطع ویھرس بأستخدام أبرة دقیقة %) 0.85(ملحي متعادل 

جري ثم یوضع المزیج في المثبت لمدة ساعة بعدھا ی. ویوضع المحلول ومایحتویھ في أنبوبة أختبار نظیفة 
دقیقة  ثم تغسل بماء الحنفیة ) 15(تحضیر الشرائح الزجاجیة وصبغھا بصبغة الھیماتوكسلین وتركھا لمدة 
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Tap water  ثم تصبغ باألیوسین ،Eosin  دقائق ، وتغسل بعدھا الشرائح بالكحول ثم  10وتترك لمدة
  . تجفف 

  : التحلیل األحصائي
أجرى التحلیل األحصائي للبیانات المتحصل علیھا لكل تركیز بأیجاد المتوسط والخطأ القیاسي ، بینما      

   %.5ألیجاد  قیمة أقل فرق معنوي وعلى مستوى  t-testقورنت تلك المتوسطات المختلفة بأستخدام أختبار
  :النتائج والمناقشة

لتشوھات رؤوس النطف من خالل الدراسة الحالیة والتي لقد تم مالحظة أكثر من عشر أشكال مختلفة       
 ،  Apical hookوأنحراف قمة كالب الرأس  Acrosome defectiveمعیوب الجسم الطرفيتشمل 

وتضخم  Blunt hookنطف فاقدة لكالب الرأس، Acrosome lossفقدان الجسم الطرفي
، وأشكال   Pin shap، الشكل الوتدي Ribbon shap، وشكل الرأس الشریطي  Hammer headالرأس

أخرى مثل نطف ذات رأس غیر منتظم الشكل ونطف ذات رأس یشبھ شكل المطرقة ، وذات نتوئین في 
من التشوھات ھي تضخم   Prodominantlyكانت األشكال السائدة. ،الشوكة الطویلة والقصیرة  الرأس

 ـعلى المادة الوراثیة ال Headفي منطقة الرأسأن النطف الناضجة تحتوي  .الرأس وأنحراف كالب الرأس 
DNA وفي منطقة القطعة الوسطیةMidpiece    تحتوي العدید من المایتوكوندریا المجھزة للطاقة المحركة

والتي یمكن   Fertilityكة تلعب دوراً مھماً في الخصوبة، ھذه الحر Fructoseللنطف من خالل الفركتوز
  ]18[مرة من طول الذنب  100000أن تتجاوز أكثر من 

 :عالقة فترة المعاملة بتكرار التشوھات في رؤ وس النطف  
  
تمثل التأثیر المادة على النطف في مرحلة الخالیا  التيخالل فترة األسبوع األول من المعاملة  -1

/ حیوان/ملغم  8،   4،  2یظھر معدل التشوھات لثالث جرع وھي ) 1(، جدول   Spermatides المنویة
لتراكیز الثالث على  ؤوس النطفرمن مجموع التشوھات ل) 10.44،11.14،11.54(والتي تراوحت  یوم

،  الموجبةالسیطرة تؤكد عدم وجود أختالفات جوھریة بین الحیوانات المعاملة بفول الصویا و والتي  التوالي
 بمستوى   .ml MMC/kg b.wt 2المعاملة بـ كانت المقارنة بین العینة القیاسیة السالبة والموجبة بینما

)P<0.01 (أن  والتي ترجع الىMMC  تعمل على تكوین  مسرطنةمطفرة و كمادة ھذه المادة معروفة
جي أن ھذه المرحلة من تطور نمو النطف تؤثر على الشكل الخار .]DNA ]12تؤثر على الدنا جذور حرة

 لخالیالوأستطالة النطف وتكاثف النواة ، والتي تلعب عدد كبیر من الجینات تأثیراً على العدید من األنزیمات 
، لقد وجد أن ھناك ]cdk2 (Cyclin dependent kinase  ]18(وأھمھا أنزیم  Sertoli cellsسیرتولي 

الدراسات على خصوبة األنسان والتكرار  الكروموسوم والشكل العام للنطف من خالل بین تكاثفعالقة 
وذلك من خالل دراسة وتحلیل الھیئة الكروموسومیة ) التغیرات الكروموسومیة(العالي لمعدل التشوھات 

األشكال غیر  بعدم وجود عالقة بین التغیرات الكروموسومیة وخصوبة الرجل ولكنأشارت للنطف  والتي 
مع زیادة التغیرات ) ترتبط(تتالزم   Oligzoospermiaوقلة النطف  Teratozoospermaالطبیعیة

 .]19[الكروموسومیة في النطف مثل  
یظھر معدل التشوھات بعد ثالث أسابیع من المعاملة والتي تمثل فترة التأثیر على ) 2(جدول  -2

/ حیوان /مغمل 2،4،8للجرع ) Spermatocytes  )10.55،11.52،10.13مرحلة الخالیا األمیة للنطف
فرقاً  t-testمن وزن الجسم على التوالي ، ولم تظھر عند مقانتھا مع السیطرة الموجبة في أختباریوم 

أن ھذه التأثیرات قد تعود الى تأثیرات ھرمون  وجماعتھ وجدوا  Chavarroفي دراسة ،جوھریاً 
Estrogenic effects   اوبسبب وجودPhytoestrogen وIsoflavone   التي أدت الى في فول الصویا

 . ] 8[رجل مریض بالعقم السریري 99تقلیل أنتاجیة النطف لحوالي 
ولھذه المرحلة فأن  Spermatogonia  یمثل مرحلة التأثیر على سلف الخالیا النطفیة) 3(جدول   -3

ً لم تظھر أي تغیر في أرتفاعھا عن مستوى معدل التشوھات    Spontanousالتشوھات الحاصلة ذاتیا
، أن ھذه النتائج ال أى أختالف معنوي بینھما   t-test، وكذلك لم یظھر أختبار السالبةللفئران السیطرة 
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والتي ] 4[ Bhathenaمن  و  Velasquezوفي دراسة كل] 3[وجماعتھ  Sasamuraتتوافق مع دراسة
  .المواد المنظمة لعملیة األنقسام الخلويككابح لبعض أشارت الى أن فول الصویا یعمل 

أن ھذه التشوھات في رؤوس النطف یمكن أن تستحث من خالل الطفرات في المراحل المبكرة لعملیة     
مراحل تكوین (تكوین الخالیا األمیة وسلف الخالیا النطفیة للمراحل المبكرة من عملیة األنقسام األختزالي 

خالیا النطف تظھر في خالل األسبوع بسبب أن عملیة تكوین النطف في  لذا یقترح أن، ] 20) [النطف 
أن الطفرة في الخالیا الجنسیة خالل أو قبل فترة التكاثر ] . 21[أسابیع ) 5(الفأر تنجز خالل فترة أكثر من 

ني تؤثر على األنجاب والتي تقود الى الطفرات المسرطنة  او  في الخالیا الجسمیة ،والتي تظھر تغیر جی
 وربما أن ھذه المستخلصات لفول الصویا تؤثر على بروتین ، [22] لھذا یظھر أنحراف أو خطأ في الشفرة 

)Fatty acid-binding protein 9 (FABP9  الذي یلعب دوراً في تشكیل الرأس والقطعة الوسطیة أثناء
على ] 22[ Gotohوأستناداً الى دراسة] 23،24[عملیة تكوین النطف ، والتي تتوافق مع نتائج ھذه الدراسة 

مؤثرة على  Recessive alleles، علماً أن ھناك تأثیر أللیلین متباعدین متنحیین B10Mفئران ضرب   
  . طفتشوھات رؤوس الن

لمستخلص الكحولي لفول الصویا من أزالة التأثیر ا النتائج من ھذه الدراسة والتي تشیرالى عدم قابلیة
  .   سي التطفري للمادة المسرطنة المایتوماسین 

  
بعد األسبوع  Spermatidesتأثیر مستخلص نبات  على النطف في مرحلة الخالیا المنویة ) 1(جدول 

  .األول من المعاملة
عدد    الجرعة المجموعة

 الحیوانات
عدد النطف 
 المفحوصة

SE ± m  مستوى األختالف ما
بین حیوانات 

  السیطرة والمعاملة
 t-testبأختبار 

 السیطرة
 السالبة

 5 2500 4.86±0.65  

MMC  2mg\kg.b.w. 5 2500 12.32±0.55 P<0.01 
I 2/0.56±10.44 2500 5 یوم/رأس N.S 
II 4/0.57 ±11.14 2500 5 یوم/رأس N.S 
III 8/0.63±11.54 2500 5 یوم/رأس N.S 

        
 الخطأ القیاسي =M= ،      SEالمتوسط  

 
بعد األسبوع    Spermatocytesتأثیر مستخلص نبات  على النطف في مرحلة الخالیا اآلمیة) 2(جدول 

  .الثالث من المعاملة
عدد    الجرعة المجموعة

 الحیوانات
عدد النطف 
 المفحوصة

SE ± m  مستوى األختالف ما
بین حیوانات 

  السیطرة والمعاملة
 t-testبأختبار

  0.65±4.86 2500 5  السیطرة
MMC  2mg\kg.b.w. 5 2500   12.55±0.55 P<0.01 

 
I 2/0.65±10.55 2500 5 یوم/رأس N.S  
II 4/0.57±11.52 2500 5 یوم/رأس N.S 
III 8/0.76±10.13 2500 5 یوم/رأس N.S 

        
    الخطأ القیاسي =M= ،      SEالمتوسط   
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بعد    Spermatogoniaتأثیر مستخلص نبات  على النطف في مرحلة سلف الخالیا النطفیة) 3(جدول 

  .األسبوع الخامس من المعاملة
عدد   الجرعة المجموعة

 الحیوانات
عدد النطف 
 المفحوصة

SE ± m  مستوى األختالف ما
بین حیوانات 

السیطرة والمعاملة 
 t-testبأختبار

  0.65±4.86 2500 5  السیطرة
MMC  2mg\kg.b.w. 5 2500 12.32±0.55 P<0.01 

I 2/0.42±10.55 2500 5 یوم/رأس N.S 
II 4/0.56±11.13 2500 5 یوم/رأس N.S 
III 8/0.64±12.42 2500 5 یوم/رأس N.S  
               

   الخطأ القیاسي =M= ،      SEالمتوسط    
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