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البحث العلمي وسيلتنا خلدمة اجملتمع
تأثير جسيمات الذهب النانوية عمى فيتامين  B12وهرمون التستوستيرون ومضادات االكسدة في
ذكور االرانب المعاممة بالديكموفيناك

خالد نهار طعيس ، 4اكتفاء عبدالحميد دمحم ، 2حنان شهاب احمد

3

 1المديرية العامة لتربية صالح الدين  ،و ازرة التربية  ،تكريت  ،العراق

 2قسم عموم الحياة  ،كمية التربية لمبنات  ،جامعة تكريت  ،تكريت  ،العراق
 3المعهد التقني الدور  ،الجامعة التقنية الشمالية  ،الدور  ،العراق

الممخص

فييي هييلد الد ارسيية تييم الالحييث عيين جييالث جوانييث الجانييث الوه تيينجير جسيييمات الييلهث النانوييية عم ي ك ي ميين فيتييامين  B12وهرمييون التستوسييتيرون

ومضادات الكسدة الجانث الجاني تنجير ك من جسيمات اللهث النانوية وعقار اليديكموفينا عمي فيتيامين  B12وهرميون التستوسيتيرون ومضيادات
الكسييدة امييا الجانييث الجالييث الالحييث عيين تيينجير عقييار الييديكموفينا

المولتييارين عم ي ك ي ميين فيتييامين

 B12وهرمييون التستوسييتيرون ومضييادات

الكسدة  .استخدمت في هلد الدراسة لكور الرانث المحمية  .اظهرت نتائج هيلد الد ارسية حيدوث انخميان معنيو فيي تركييز كي مين فيتيامين B12
وهرمييون التستوسييتيرون فييي مص ي دم المجموعيية الجانييية المعامميية بجسيييمات الييلهث النانوييية ومص ي دم المجموعيية الجالجيية المعامميية بجسيييمات الييلهث

النانوية وعقيار اليديكموفينا ومصي دم المجموعية الراالعية المعاممية العقيار اليديكموفينا عنيد مقارنتهيا مي المجموعية الولي مجموعية السييورة واظهيرت

النتائج ايضاً وجيود انخميان معنيو فيي تركييز الميالون جنيائي الديهاييد فيي مصي دم المجموعية الجانيية المعاممية بجسييمات اليلهث النانويية والمجموعية
الراالعة المعاممة العقار الديكموفينا عند مقارنتها م المجموعة الول مجموعة السيورة كميا ليوحظ ايضياً وجيود ارتمياع معنيو فيي تركييز الكموتياجيون
ف ييي مصي ي دم المجموع يية الجاني يية المعامم يية بجس يييمات ال ييلهث النانوي يية وف ييي مصي ي دم المجموع يية الجالج يية المعامم يية بجس يييمات ال ييلهث النانوي يية وعق ييار
الديكموفينا عند مقارنة م المجموعة الول مجموعية السييورة السييورة ،كميا ليوحظ وجيود انخميان فيي تركييز الكموتياجيون فيي مصي دم المجموعية
الراالعة المعاممة العقار الديكموفينا

المولتارين عند مقارنتها م المجموعة الول مجموعة السيورة.

المقدمة

ان عمييم النييانو تكنولييوجي  Nano technologyميين العمييوم الحديجيية

اداة فعاليية ف ييي مختم ييا التوبيق ييات الوبييية حي ييث تس ييتخدم ف ييي الع ييالج

النشييوا التييي تتضييمن عممييية تصييني وتوييوير الميواد ولي جزيئييات نانوييية

الكيميائي النواع عديدة من السروانات وفي العالج الشيعاعي والتيداخ

 ، Naveen et al.,2010حي ييث يتي يراوح مع ييده احج ييام الجزيئ ييات

الج ارحي ييي وكي ييلل اسي ييتخدمت جسي يييمات الي ييلهث في ييي تصي ييميم وتوي ييوير

النانويية مييا بييين  100 -1نييانومتر فيييمكن اسييتعمالها فييي عييدة توبيقييات

وص ييناعة ادوي يية نانوي يية جدي ييدة  . Mutlak et al ., 2017ان

في الواقة والويث والتشيخيو والالصيريات واللكترونييات وكيلل انظمية

جسيييمات ال ييلهث النانوي يية له ييا ق ييدرة عالي يية عمي ي ال ييدخوه لمخالي ييا وي ييتم

معالجيية المييياد  Saxena et al., 2014ول تمت ياز هييلد الجزيئييات

دخولهي ييا مي يين خي يياله اني ييدماج الحويصي ييالت م ي ي اللشي يياا الخمي ييو

وهي ييي

بخص ييائو فري ييدة الاإلعتم يياد عمي ي الحج ييم والش ييك المظه يير والتركي ييث

العممية الساسيية التيي تسيمن بنقي اإلشيارة بيين الخالييا العصيبية  ،وفيي

الكيميييائي لهييا  Ravindran et al.,2013وتوجييد و ارئ ي متعييددة

عام  2002وجد احد الالاحجين نوعاً خاصياً مين Gold nanopartical

اكجيير الوييرق اسييتخداماً فييي اعييداد الم يواد النانوييية هييي الوييرق الالايموجييية

غير احداث ا تمزق لملشاا الخمو من خاله دمج هيلد الجزيئيات مي

لمحصييوه عمي الجزيئييات النانوييية منهييا الكيميائييية والميزيائييية والبيولوجييية

 GNPالمتعمقيية الم يزيج ميين الجزيئييات القييادرة عم ي دخييوه الخمييية ميين

الت ييي تك ييون اس ييه الو ييرق ف ييي اع ييدادها ولكونه ييا ايضي ياً رخيص يية وامن يية

اللشاا الخمو والالتالي امتصاصها ال داخ الخالييا  ،حييث يمكين ان
نمخ ييو اهمي يية جس يييمات ال ييلهث النانوي يية كمستش ييعرات لي ي ورام وك ييلل

وص ييديقة لمبيئ يية ول يييس له ييا ت يينجير س ييمبي م يين الناحي يية البيئي يية والص ييحية

توصي العقاقير وعالج الستئصياه السيروانات وييتم اسيتخدامها الشيعبية

 Thakkar and Mhatre,2010جبيت ان جسييمات اليلهث النانويية
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في هلد المجياالت ويرجي السيبث فيي ان جسييمات اليلهث النانويية غيير

خاصيية وجيياهزة تييم ش يراالها ميين االس يواق المحمييية  ،واعويييت الحيوانييات

متماعم يية بيولوجيي ياً نس ييبياً  ،فه ييي مناس ييالة لمتوبيق ييات ف ييي الجس ييم الحي ييي
.
مقارن يية الالك ييادميوم والمض يية النانوي يية الت ييي تك ييون س ييميتها عالي يية

الماا والللاا الكميات مناسالة عم شك وجبتان في اليوم.
تصميم الدراسة :

). Lewinski et al ., 2008

اسييتخدمت فييي هييلد الد ارسيية لكييور ال ارنييث المحمييية بواق ي

شهد القرن العشرين كمياً هيائالً مين اسيتخدام الميواد الكيميائيية والعقياقير

قسمت ال ارب مجامي ك مجموعة ضمت  5حيوانات .

التييي تسييتخدم لعييالج الكجييير ميين الميران المختمميية وهييلد العقيياقير هييي

المجموعة االولى  : G1مجموعة السيورة تيم اعوائهيا مياا وغيلاا لميدة

لمائدة اإلنسان وشمائه من المران ومن بين هلد العقاقير االدويية التيي

 30يوم.

ورحت فيي السينوات الخيير كمسيكن وخيافن لمحي اررة والتيي تقي ضيمن

المجموعةةةة الثانيةةةة

مجموعية مضيادات اللتهااليات الليير سيتيرودية Non Steroidal
 Anti - Inflammatory Drugsومنهيا عقيار اليديكموفينا

يعيد هيلا

-7

المجموعةة الثالثةةة  : G3مجموعيية العقييار ذ اليلهث النييانو
تييم تجريعهييا عقييار الييديكموفينا

Wenneberg,

 Mejerjo and 2008تعم مضادات االلتهااليات الليير سيتيرويدية

بجرعيية  2225مملييم  /كلييم فمويياً ميرد

 0.1ممليم  /كليم وتركييز  3.271 * 10ممليم وقوير جسييمه اليلهث
-7

 Al-Atraki ,2012وعمي الييرغم م ين

 60نانومتر فميوياً مرة واحدة في اليوم مرتيان فيي االسيبوع لميدة جالجيين

الموائد العالجية لهلا العقار اال ان استعماله ال يخمو من الجيار الجانبيية

يوم.

والس ييمية الت ييي تظه يير اجاره ييا عمي ي انس ييجة و اعض يياا الجس ييم المختمم يية

المجموعةةةةةة الرابعةةةةةة 4

 Bennett et al .,2005فقيد وجيد ان هيلا النيوع مين الدويية تسيبث

 : Gمجموع ي يية العقي ييار ت ي ييم تجريعه ي ييا عق ي ييار

الديكموفينا بجرعة  2225مملم /كلم

العديييد ميين المخيياور ميين هييلد المخيياور التييي تصيييث القمييث والوعي يية

فموياً مرة في اليوم لمدة  30يوم.
تقدير تركيز فيتامين :B12

et al.,

تييم تقييدير تركيييز فيتييامين  B12بإسييتخدام عييدة المحييو الجيياهزة Kit

Roelofs 2008

المواد وطرق العمل

ميين انتيياج شييركة (mindray

وبتقنييية جهيياز  ، CL900iول يعتمييد

تقيدير تركييز فيتيامين  B12فيي جهياز  CL900iاالمريكيي عمي مبيدا

المواد المستعممة في الدراسة

سمسيمة مين تحميي المتيزاز المنياعي التنافسيي الميرتالط اليالنزيم لمتحير

اسييتخدم فييي هييلد الد ارسيية جسيييمات الييلهث النانوييية المجه يزة ميين شييركة

عن فيتامين . Klee,2000 VB12

 Sigma – Aldrichالمريكييية محضيير عم ي شييك محمييوه الحجييم

تقدير تركيز هرمون التستوستيرون:

جسيمات  60نانومتر وجرعية  0.1ممليم /كليم وبتركييز  3.271ممليم

ت ييم تق ييدير تق ييدير تركي ييز هرم ييون التستوس ييتيرون بواس ييوة ع ييدة المح ييو

ومسياحة سيوحية  1.13E + 04nmودالية حامضيية  7وويوه ميوجي
 585نييانومتر  ،امييا عقييار الييديكموفينا

حيييث

واحييدة فييي اليييوم يومي ياً وتجييرع ايض ياً جسيييمات الييلهث النانوييية بجرعيية

كمجالوات غير انتقائية لنزيمات االكسدة الحمقية Cylcooxygenase

الدموييية فضيالً عين التقرحييات التييي تصيييث المعييدة والمعيياا

3.271 * 10ممليم وقوير جسييمه اليلهث  60نيانومتر المعيده ميرد

واحدة الاليوم ليومين فقط الالسبوع م الماا والللاا لمدة  30يوم.

 Phenyl acetic acidويستخدم الصورة رئيسية فيي عيالج العدييد مين

 COX1و COX2

 : G2مجموع يية جس يييمات ال ييلهث النانوي يية ت ييم

تجريعهييا محم ييوه ال ييلهث الن ييانو بجرع يية  0.1ممل ييم  /كل ييم وتركيييز

العقييار ميين الدوييية غييير السييتيرويدية المضييادة لاللتهاالييات المشييتقة ميين
الميران المزمنيية مج ي التهيياث المماص ي  ،والعظييام

 20حي يوان

الجياهزة  Kitمين شيركة  mindrayوبتقنيية جهياز  CL900iيعتمييد

ميين شييركة نوفييارتس  /سويس ي ار

تق ييدير تركي ييز هرم ييون التستوس ييتيرون ف ييي مصي ي ال ييدم الاس ييتخدام جه يياز

اس ي ي ييتخدم العق ي ي ييار عمي ي ي ي ش ي ي ييك شي ي ي يراث بجرع ي ي يية  2225ممل ي ي ييم  /كل ي ي ييم

) mindrayاالمريكييي عم ي مبييدا المت يزاز المنيياعي التنافسييي الم يرتالط

. Ellsworth and oliver , 2007

الالنزيم لمتحر عن هرمون التستوستيرون Brutis and Ashwood

تهيئة الحيوانات :

. ,1996

تييم اسييتخدام لكييور ال ارنييث لات اوزان تت يراوح بييين ، k g 2–1.750

تقدير تركيز الكموتاثيون :

وتمييت التجربيية فييي غرفيية درجيية ح اررتهييا تت يراوح بييين  20 ± 22م

0

تم قياس او تقدير مستوى الكموتاجايون في مص اليدم الاسيتعماه وريقية

وكانييت الييدورة الضييوئية  Photo periodفيهييا  12سيياعة ضييوا و

كاش ييا  ، Ellmanول تتماعي ي مجموع يية الس ييمماهايدراه الحي يرة الموج ييودة

 12س يياعة ظ ييالم  ،حي ييث وض ييعت لك ييور ال ارن ييث ف ييي اقم يياو معدني يية

الالببتي ييد الجالج ييي لمكموتاج ييايون مي ي كاش ييا الم ييان بوس ييط قاع ييد لتعو ييي

خاصه لتربية الرانث لات حجم  70 X 100 cmلات جرار اسيم

معقد لا لون اصمر عالارة عين ميزيج مين مركيث جنيائي الكبرييت ومركيث

القم ييو ووضي ي ف ييي قاع ييدة القم ييو نش ييارة الخش ييث مي ي م ارع يياة تنظي ييا

 TNB nitro benzoic acidتعتميد شيدة الميون النياتج عمي تركييز

الجي يرار والقم ييو الش ييك كامي ي كي ي  42س يياعة وتعقيمه ييا  ،حي ييث ترك ييت

الكموتاجايون الموجود الالعينة (Ellman , 1959

الحيوانييات لم ييدة  10ي ييوم لل ييرن الت يينقمم والتكي ييا قبي ي ب ييدا التجريي ي
والتنك ييد م يين ع ييدم اص ييابتها ال ييالمران  ،وتم ييت تللي يية ال ارن ييث العميق يية

42

املؤمتر الدويل الثاني والعلمي الرابع لكلية العلوم – جامعة تكريت /ج1
تقدير تركيز المالون ثنائي الديهايد:

 -4تركيز فيتامين  B12في مصل الدم

اس ي ي ي ييتعممت وريق ي ي ي يية تماعي ي ي ي ي ح ي ي ي ييامن الجايوال ي ي ي يياربيتيور

TBA

اظهييرت النتييائج فييي الجييدوه  1وجييود انخمييان معنييو

 Thiobarbituric acidالمحيورة المتالعية مين الالياحجين

Guidet

في تركيز فيتيامين) B12فيي مصي دم المجموعية المعاممية بجسييمات

 and Shah ., 1989لقييياس  ، MDAوالييل يمج ي احييد الن يواتج

الي ييلهث النانويي يية ومص ي ي دم المجموعي يية المعاممي يية بجسي يييمات الي ييلهث
النانوي يية وعق ييار ال ييديكموفينا

النهائية لعممية الكسدة الموقية لمدهن  ،ويعد مستواد مالشي اًر لهيلد العمميية

 ،ول يعتمي ييد القيي يياس عم ي ي التماع ي ي بي ييين بيروكسي يييدات الي ييدهن وال سي يييما

والمجموع يية المعامم يية العق ييار ال ييديكموفينا

مقارنةً الالسيورة .

 -2تركيةةةةةةةةةز هرمةةةةةةةةةون التستوسةةةةةةةةةتيرون
concentration
بينت النتائج في الجيدوه رقيم  1وجيود انخميان معنيو

المييالون جنييائي الديهايييد  TBAفييي وسييط يعتمييد عم ي الداليية الحامضييية

Testosterone

.Ph
التحميل اإلحصائي statistical analysis :

P≤0.05

ف ييي ترك ييز هرم ييون التستوس ييتيرون ف ييي مصي ي ال ييدم لممجموع يية المعامم يية

اج ي يير التحميي ي ي االحص ي ييائي لمنت ي ييائج بواس ي ييوة اختال ي ييار تحميي ي ي التال ي يياين

بجس يييمات ال ييلهث النانوي يية ومصي ي دم المجموع يية المعامم يية بجسي يييمات

 ANOVAوتي ييم تحديي ييد الختالفي ييات المعنويي يية الحسي ييث اختالي ييار دنكي يين

ال ي ييلهث النانوي ي يية ومصي ي ي دم المجموع ي يية المعامم ي يية العق ي ييار ال ي ييديكموفينا

متع ييدد الح ييدود  Duncan's multiple rangesوالمس ييتوى معنوي يية

مقارنةً الالسيورة.

. (Steel & Torries.,1980) . 0.05

النتائج

P≤0.05

جدول رقم ( )4تأثير المعامالت المختمفة في تركيز فيتامين  B12و هرمون التستوستيرون لذكور االرانب المحمية
Groups
B12
Testosteron
pg/mL
ng/Ml
1079.10±0.0853
A
0.298±0.0115
مجموعة السيورة
A
G1
965.27±0.127
0.180±0.004
B
مجموعة جسيمات اللهث النانوية
C
G2
0.166±0.011
 980.772±0.240مجموعة جسيمات اللهث النانوية ذعقار الديكموفينا
B
C
G3
719.422±0.148
0.206±0.004
B
مجموعة عقار الديكموفينا
D
G4
 -4قيةةاس المةةالون ثنةةائي الديهايةةد
)(MDA
بينييت النتييائج فييي الجييدوه رقييم  2وجييود انخمييان معنييو )P≤0.05

 -3قياس الكموتاثيون Glutathione

Mallon di aldehyde

اظهرت النتائجَ وجود ارتماع معنو ) P≤0.05فيي تركييز الكموتياجيون
كمي ييا مبي ييين في ييي الجي ييدوه رقي ييم  2في ييي مص ي ي دم المجموعي يية المعاممي يية

فييي تركي ييز المي يالون جن ييائي الديهايييد ف ييي مصي ي دم المجموع يية المعامم يية

بجس يييمات ال ييلهث النانوي يية ومصي ي دم المجموع يية المعامم يية بجسي يييمات
ال ييلهث وعق ييار ال ييديكموفينا

بجس ي يييمات ال ي ييلهث النانوي ي يية ومصي ي ي دم المجموع ي يية المعامم ي يية العق ي ييار

مقارن ييةً الالس يييورة  ،كم ييا ل ييوحظ انخم ييان

ال ييديكموفينا

) P≤0.05ف ييي تركي ييز الكموت يياجيون ف ييي مصي ي دم المجموع يية المعامم يية

مقارن يية الالس يييورة وع ييدم وج ييود ف ييرق معن ييو ف ييي تركي ييز

الم ييالون جن ييائي الديهاي ييد ف ييي مصي ي دم المجموع يية المعامم يية بجس يييمات

العقار الديكموفينا مقارنة السيورًة .

اللهث النانوية وعقار الديكموفينا مقارنةً الالسيورة.

جدول رقم ( )2تأثير المعامالت المختمفة في تركيز المالون ثنائي ألديهايد والكموتاثيون لذكور االرانب المحمية
Groups
MDA
GSH
mmol/L
µmol/L
3.624±0.368 14.878±0.475
مجموعة السيورة
A
B
G1
1.734±0.311 24.220±0312
مجموعة جسيمات اللهث النانوية
B
A
G2
 3.53±0.309 26.212±1.288مجموعة جسيمات اللهث النانوية ذعقار الديكموفينا
A
A
G3
2.300±0.463 7.436±0860
مجموعة عقار الديكموفينا
B
C
G4
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المناقشة

ظهييور تلييرات تنكسيييه فييي النبيالييات المنوييية كي هييلد التلييرات ادت ولي

انخمان في تركيز هرمون التستوستيرون . Mousa et al,.2019

يعييود سييبث انخمييان تركيييز فيتييامين  B12ول ي حييدوث تماع ي كيميييائي

بينم ييا يع ييود س ييبث ارتم يياع تركي ييز الكموت يياجيون ف ييي مصي ي دم المجموع يية

او فيزيييائي بييين جسيييمات الييلهث النانوييية و الغشييية الحييية تييالد هييلد

المعامميية بجسيييمات الييلهث النانوييية ولي قيييام جسيييمات الييلهث النانوييية

التميياعالت ول ي تعوي ي انشييوة تم ي الغشييية الاإلضييافة ول ي لل ي تييالد

بتقمي عممية التنكسيد الناتجية عين زييادة الجيلور الحيرة ول تقيوم جسييمات

هييلد التميياعالت ول ي تولييد الجييلور الح يرة ممييا يييالد ول ي زيييادة االجهيياد
التنكسيد

الي ييلهث النانويي يية الحمايي يية الجسي ييم مي يين االلى التنكسي ييد ول ان اسي ييتخدام

 . Naseer et al,.2018نتيائج هيلد الد ارسية تتوافي مي ميا

جسيمات اللهث النانويية يقمي مين انتياج الجيلور الحيرة Free ROS

توص اليه  Qassimوآخرون  . 2013يعود انخميان تركييز فيتيامين

 Radicalsوهلا بدورد يالد ول زييادة تركييز الكموتياجيون et 2012

 B12فييي مصي ي دم المجموع يية المعامم يية العق يار ال ييديكموفينا ولي ي قي ييام

 Khalid al,.بينمييا يعييزى انخمييان الكموتيياجيون ) GSHفييي مص ي

عقي ي ي ي ي ي ي ي ي ييار الي ي ي ي ي ي ي ي ي ييديكموفينا بتجبي ي ي ي ي ي ي ي ي يييط عم ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ان ي ي ي ي ي ي ي ي ي يزيم COX1

دم المجموع ي يية المعامم ي يية العق ي ييار ال ي ييديكموفينا ولي ي ي ان اس ي ييتخدام عق ي ييار

 Cyclooxygenasesوالييل بييدورد يمن ي تكييوين البروسييتاكالندين ممييا

الديكموفينا يتسيبث بتولييد الجيلور الحيرة  Free Radicals ROSمميا

يسبث انخماضاً في تكوين اللشاا المخاوي لمقناة الهضمية واجيار سيمبية

يزي ييد م يين الجه يياد التنكس ييد نتيج يية انخم ييان انش ييوة النظ ييام المض يياد

ل وعيي يية الدموي ي يية المللي ي يية لممع ي ييدة ممي ييا يقمي ي ي التجهي ي ييز ال ي ييدمو لمقن ي يياة

ل كس ييدة والالت ييالي ان اس ييتخدام عق ييار ال ييديكموفينا يزي ييد مي ين اس ييتهال

الهضييمية ممييا يهيئهييا لمتقييرح وحييدوث خم ي فييي اداا وظائمهييا اليسييار

الكموتيياجيون ممييا يسييبث تعييرن اعضيياا الجسييم ول ي الجهيياد التنكسييد

وآخرون. 2016

وضي ييعا في ييي مضي ييادات االكسي ييدة 2020

ان س ي ي ييبث انخم ي ي ييان تركي ي ي ييز هرم ي ي ييون التستوس ي ي ييتيرون ف ي ي ييي مصي ي ي ي دم

 .)Alabiتتم نتائج هلد الدراسة م ما توص اليه (2014) Abbas

المجموعة المعاممة بجسيمات اليلهث النانويية يعيود الي عبيور جسييمات

 .and Schaalan,يعيود سيبث انخميان تركييز  MDAفيي المجموعية

الييلهث الحيياجز الظهييار الييل يحمييي العضيياا التناسييمية ممييا يييالد

المعاممي يية بجسي يييمات الي ييلهث النانويي يية والمجموعي يية المعاممي يية بجسي يييمات

ولي تيراكم جسيييمات الييلهث النانوييية فييي تمي العضيياا ممييا تسييبث خمي

الييلهث النانوييية وعقييار الييديكموفينا ول ي قيييام جسيييمات الييلهث النانوييية

في خاليا سرتولي وخاليا ليديج والخاليا الجرجوميية مميا ييالد ولي خمي

الالقضاا عم الجلور الحرة ومين جيم اسيتعادة مسيتوى متيوازن مين نظيام

وظيم ييي ف ييي الجه يياز التناس ييمي ي ييالجر س ييمالاً عمي ي انت يياج النو ييا وانتي يياج
الهرموني ييات الجنسي ييية ومنهي ييا هرمي ييون التستوسي ييتيرون
Wang et
al,.2018

الييدفاع المضيياد ل كسييدة

 ,Milanezi et al,.2019تتوافي نتييائج

ه ييلد الد ارس يية مي ي م ييا توصي ي الي ييه  Negahdaryوآخ ييرون . )2015

تتم ي نت ي يائج هييلد الدراسي ي ية م ي مييا توص ي اليييه التميمييي

 2009و  Adeyemiوآخ ييرون  2012و Bagchi

Akomolafe,

and

يع ييزى س ييبث انخمي ييان تركي ييز الم ييالون جني ييائي الديهاي ييد ف ييي مص ي ي دم

and

المجموع يية المعامم يية العقي ييار ال ييديكموفينا ولي ي قيي ييام عق ييار الي ييديكموفينا

 .(2020) Dagarيعييزى سييبث انخمييان هرمييون التستوسييتيرون فييي

بتنجير وقائي عين وريي تقميي اإلجهياد التنكسيد ول اظهير اليديكموفينا

مص ي ي دم المجموعي يية المعاممي يية العقي ييار الي ييديكموفينا ال ي ي سي ييميه عقي ييار

وقائي يية كبيي يرة ت ي يالجر عمي ي اص يينا

الديكموفينا والل بيدورد ييالجر عمي افيراز هرميون التستوسيتيرون حييث

االوكسي ييجين المعال يية

Radicals

). Zoubair et al,.2018

ييالد اسيتخدام عقيار الييديكموفينا ولي حيدوث مييوت مبيرمج فيي الخاليييا
النومييية الولييية والجانوييية وخاليييا س يرتولي وخاليييا ليييديج الاإلضييافة ول ي
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Abstract
In this study, three aspects were investigated. The first aspect was the effect of gold nanoparticles on vitamin
B12, testosterone hormone, and antioxidants. The second aspect was the effect of gold nanoparticles and
diclofenac on vitamin B12, testosterone hormone and antioxidants. The third aspect was the search for the effect
of diclofenac (Voltarin) ) Contains vitamin B12, testosterone, and antioxidants. Domestic male rabbits were used
in this study. The results of this study showed a significant decrease in the concentration of vitamin B12 and
testosterone hormone in the serum of the second group, treatment with gold nanoparticles, and the serum of the
third group, treatment with gold nanoparticles and diclofenac, and the serum of the fourth group treated with
diclofenac when compared with the first group of the control group, and the results showed Also, there was a
significant decrease in the concentration of malone didehyde in the serum of the second group treated with gold
nanoparticles and the fourth group treatment with diclofenac when compared with the first group and the control
group. It was also observed that there was a significant increase in the concentration of glutathione in the serum
of the second group treated with gold nanoparticles and in the serum The blood of the third group treated with
gold nanoparticles and diclofenac when compared with the first group the control group, and a decrease the
concentration of glutathione was observed in the blood of the fourth group treated with diclofenac (Voltarin)
when compared with the first group of the control group.
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