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 البحث العلمي وسيلتنا خلدمة اجملتمع
 

 

وهرمون التستوستيرون ومضادات االكسدة في  B12تأثير جسيمات الذهب النانوية عمى فيتامين 
 ذكور االرانب المعاممة بالديكموفيناك

 3حنان شهاب احمد،  2اكتفاء عبدالحميد دمحم،  4خالد نهار طعيس

  ، تكريت ، العراقوزارة التربية المديرية العامة لتربية صالح الدين ،  1

  ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراقكمية التربية لمبنات قسم عموم الحياة ،  2

 ، الجامعة التقنية الشمالية ، الدور ، العراق المعهد التقني الدور 3
 الممخص

وهرمييون التستوسييتيرون  B12فييي هييلد الدراسيية  تييم الالحييث عيين جييالث جوانييث الجانييث الوه تيينجير جسيييمات الييلهث النانوييية عميي  كيي  ميين فيتييامين 
وهرميون التستوسيتيرون ومضيادات   B12ومضادات الكسدة  الجانث الجاني تنجير ك  من جسيمات اللهث النانوية وعقار اليديكموفينا  عمي  فيتيامين 
وهرمييون التستوسييتيرون ومضييادات   B12الكسييدة  امييا الجانييث الجالييث الالحييث عيين تيينجير عقييار الييديكموفينا    المولتييارين   عميي  كيي  ميين فيتييامين 

  B12تركييز  كي  مين فيتيامين الكسدة . استخدمت في هلد الدراسة لكور الرانث المحمية . اظهرت نتائج هيلد الدراسية حيدوث انخميان معنيو  فيي 
ث وهرمييون التستوسييتيرون فييي مصيي  دم المجموعيية الجانييية المعامميية بجسيييمات الييلهث النانوييية ومصيي  دم المجموعيية الجالجيية المعامميية بجسيييمات الييله

عية الولي  مجموعية السييورة واظهيرت النانوية وعقيار اليديكموفينا  ومصي  دم المجموعية الراالعية المعاممية العقيار اليديكموفينا  عنيد مقارنتهيا مي  المجمو 
لمجموعية النتائج ايضًا وجيود انخميان معنيو  فيي تركييز الميالون جنيائي الديهاييد فيي مصي  دم المجموعية الجانيية المعاممية بجسييمات اليلهث النانويية وا

ظ ايضيًا وجيود ارتمياع معنيو  فيي تركييز الكموتياجيون  الراالعة المعاممة العقار الديكموفينا  عند مقارنتها م  المجموعة الول  مجموعة السيورة  كميا ليوح
فيييي مصييي  دم المجموعييية الجانيييية المعاممييية بجسييييمات اليييلهث النانويييية وفيييي مصييي  دم المجموعييية الجالجييية المعاممييية بجسييييمات اليييلهث النانويييية وعقيييار 

نخميان فيي تركييز الكموتياجيون فيي مصي  دم المجموعية  الديكموفينا  عند مقارنة م  المجموعة الول  مجموعية السييورة  السييورة، كميا ليوحظ وجيود ا
 الراالعة المعاممة العقار الديكموفينا   المولتارين   عند مقارنتها م  المجموعة الول  مجموعة السيورة. 

 

  المقدمة
ميين العمييوم الحديجيية  Nano technologyان عمييم  النييانو  تكنولييوجي 

النشييوا التييي تتضييمن عممييية تصييني  وتوييوير المييواد وليي  جزيئييات نانوييية 
 Naveen et al.,2010،   حجيييام الجزيئيييات احييييث يتيييراوح معيييده

سييتعمالها فييي عييدة توبيقييات انييانومتر فيييمكن   100-1النانويية مييا بييين 
لكترونييات وكيلل  انظمية لقة والويث والتشيخيو والالصيريات وافي الوا

از هييلد الجزيئييات ول تمتيي   Saxena et al., 2014معالجيية المييياد  
عمييي  الحجيييم والشيييك   المظهييير  والتركييييث  عتميييادإلبخصيييائو فرييييدة الا

متعييددة    وتوجييد ورائيي Ravindran et al.,2013الكيميييائي لهييا  
  والبيولوجيييةلمحصييوه عميي  الجزيئييات النانوييية منهييا الكيميائييية والميزيائييية 

هييي الوييرق الالايموجييية  عييداد المييواد النانويييةا سييتخدامًا فييي اكجيير الوييرق ا
منييية ايضيييًا رخيصييية و اادها ولكونهيييا عيييدا سيييه  الويييرق فيييي االتيييي تكيييون 

وصيييديقة لمبيئييية ولييييس لهيييا تييينجير سيييمبي مييين الناحيييية البيئيييية والصيييحية 
 Thakkar  and Mhatre,2010   ن جسييمات اليلهث النانويية اجبيت

اداة فعالييية فيييي مختميييا التوبيقيييات الوبيييية  حييييث تسيييتخدم  فيييي العيييالج 
الشيعاعي والتيداخ  الكيميائي النواع عديدة من السروانات وفي العالج 

الجراحيييييي وكيييييلل  اسيييييتخدمت جسييييييمات اليييييلهث فيييييي تصيييييميم وتويييييوير 
ان  . 2017et al  Mutlak ,.  دويييية نانويييية جدييييدة اوصيييناعة 

وه لمخالييييا وييييتم جسييييمات  اليييلهث النانويييية لهيييا قيييدرة عاليييية عمييي  اليييدخ
الحويصييييالت ميييي  اللشيييياا الخمييييو   وهييييي  نييييدماجادخولهييييا ميييين خيييياله 

العممية الساسيية التيي تسيمن بنقي  اإلشيارة بيين الخالييا العصيبية ، وفيي 
 Gold nanoparticalوجد احد الالاحجين نوعًا خاصيًا مين  2002عام 
 GNP المتعمقيية المييزيج ميين الجزيئييات القييادرة عميي  دخييوه الخمييية ميين  

يئيات مي  ه دمج هيلد الجز غير احداث ا  تمزق لملشاا الخمو  من خال
ل  داخ  الخالييا ، حييث يمكين ان امتصاصها االلشاا الخمو  والالتالي 

نمخيييو اهميييية جسيييييمات اليييلهث النانويييية كمستشييييعرات لييي ورام وكييييلل  
توصي  العقاقير وعالج الستئصياه السيروانات وييتم اسيتخدامها الشيعبية 
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غيير  ةوييفي هلد المجياالت ويرجي  السيبث فيي ان جسييمات اليلهث النان
لمتوبيقييييات فييييي الجسييييم الحييييي  متماعميييية بيولوجيييييًا نسييييبيًا ، فهييييي مناسييييالة

 .مقارنيييية الالكييييادميوم والمضيييية النانوييييية التييييي تكييييون سييييميتها  عالييييية  

Lewinski et al ., 2008).  
الميواد الكيميائيية والعقياقير  سيتخداماالقرن العشرين كميًا هيائاًل مين   شهد

التييي تسييتخدم لعييالج الكجييير ميين المييران المختمميية  وهييلد العقيياقير هييي 
االدويية التيي لمائدة اإلنسان وشمائه من المران ومن بين هلد العقاقير 

 خيير كمسيكن وخيافن لمحيرارة والتيي تقي  ضيمنلورحت فيي السينوات ا
  Non  Steroidal ة لتهااليات الليير سيتيروديلمجموعية   مضيادات ا

Anti - Inflammatory Drugs    يعيد هيلا  ومنهيا عقيار اليديكموفينا
العقييار ميين الدوييية غييير السييتيرويدية المضييادة لاللتهاالييات  المشييتقة ميين  

Phenyl acetic acid  ويستخدم الصورة رئيسية  فيي عيالج العدييد مين
 ,Wenneberg  المييران المزمنيية مجيي  التهيياث المماصيي ، والعظييام 

2008 and Mejerjo    يرويدية تعم  مضادات االلتهااليات الليير سيت
 Cylcooxygenaseنزيمات االكسدة الحمقيةلكمجالوات غير انتقائية  

  COX1  و  COX2     Atraki ,2012-Al   ن وعميي  الييرغم ميي
ار الجانبيية  جيلن استعماله ال يخمو من ااال االموائد العالجية لهلا العقار 

عضيييياا الجسييييم المختمميييية ا نسييييجة و اجارهييييا عميييي  اوالسييييمية التييييي تظهيييير 
 Bennett et al .,2005  دويية تسيبث لن هيلا النيوع مين اا  فقيد وجيد

وعيييية لالتيييي تصييييث القميييث واالعدييييد مييين المخييياور مييين هيييلد المخييياور 
 ,.et al معيياا لن التقرحييات التييي تصيييث المعييدة واالدموييية فضيياًل عيي

2008  Roelofs  
   المواد وطرق العمل 

 المواد المستعممة في الدراسة 
جسيييمات الييلهث النانوييية المجهييزة ميين شييركة سييتخدم فييي هييلد الدراسيية ا

Sigma – Aldrich  محضيير عميي  شييك  محمييوه الحجييم  مريكيييةلا
ممليم   3.271 وبتركييز ممليم /كليم   0.1وجرعية نانومتر   60جسيمات
وويوه ميوجي  7ودالية حامضيية  1.13E + 04nmسيوحية  ومسياحة

ينا   ميين شييركة نوفييارتس / سويسييرا امييا عقييار الييديكموف،  نييانومتر 585
 / كليييييييم ممليييييييم 2225م العقيييييييار عمييييييي  شيييييييك  شيييييييراث بجرعييييييية سيييييييتخدا
 Ellsworth and oliver , 2007 . 

 تهيئة الحيوانات :
 ، k g 2–1.750سييتخدام لكييور الرانييث لات اوزان تتييراوح بييين  اتييم 

   0م 22 ± 20التجربيية فييي غرفيية درجيية حرارتهييا تتييراوح بييين  وتمييت 
سيياعة ضييوا و  12  فيهييا  Photo periodوكانييت الييدورة الضييوئية  

قمييياو معدنيييية االرانيييث فيييي لكيييور سييياعة ظيييالم ، حييييث وضيييعت  12
  لات جرار اسيم   X 100 cm 70خاصه لتربية الرانث لات حجم   

شيييث مييي  مراعييياة تنظييييا القميييو ووضييي  فيييي قاعيييدة القميييو نشيييارة الخ
سييياعة وتعقيمهيييا ، حييييث تركيييت  42الجيييرار والقميييو الشيييك  كامييي  كييي  

بييي  بيييدا التجريييي     ييييوم لليييرن التييينقمم والتكييييا ق 10الحيوانيييات لميييدة   
صييييابتها الييييالمران ، وتمييييت تللييييية الرانييييث العميقيييية اوالتنكييييد ميييين عييييدم 

ت خاصيية وجيياهزة تييم شييراالها مييين االسييواق المحمييية ، واعويييت الحيوانيييا
 .الماا والللاا الكميات مناسالة عم  شك  وجبتان في اليوم

 : تصميم الدراسة
  حيييوان 20ييية بواقيي   رانييث المحملسييتخدمت فييي هييلد الدراسيية لكييور اا

 .   حيوانات5 ضمتك  مجموعة ارب  مجامي  قسمت ال  
مجموعة السيورة تيم اعوائهيا مياا وغيلاا لميدة  : G1المجموعة االولى 

 .  يوم30 
مجموعييية جسييييمات اليييلهث النانويييية تيييم :  G2 المجموعةةةة الثانيةةةة 

 وتركييييز ممليييم / كليييم  0.1تجريعهيييا محميييوه اليييلهث النيييانو  بجرعييية 

3.271 * 10
المعيده ميرد نيانومتر   60   وقوير جسييمه اليلهثممليم 7-

 .  يوم30واحدة الاليوم ليومين فقط الالسبوع م  الماا والللاا لمدة  
  مجموعيية العقييار ذ اليلهث النييانو    حيييث  : G3المجموعةة الثالثةةة  

فمويييًا مييرد   مملييم / كلييم 2225تييم تجريعهييا عقييار الييديكموفينا   بجرعيية  
واحييدة فييي اليييوم  يوميييًا وتجييرع ايضييًا جسيييمات الييلهث النانوييية بجرعيية 

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

ة في اليوم مرتيان فيي االسيبوع لميدة جالجيين فميويًا مرة واحد  نانومتر 60
 .يوم

مجموعييييية العقيييييار تيييييم تجريعهيييييا عقيييييار  : G 4المجموعةةةةةة الرابعةةةةةة 
  مملم /كلم 2225الديكموفينا  بجرعة 

 .يوم  30فمويًا مرة في اليوم لمدة  
 :B12فيتامين تركيز تقدير 

  Kitعييدة المحييو الجيياهزة   سييتخدامبإ B12تييم تقييدير تركيييز فيتييامين 
يعتميييد  ل، و CL900iوبتقنيييية جهييياز  mindray) نتييياج شيييركة  امييين 

االمريكيي عمي  مبيدا   CL900i  فيي جهياز B12تقيدير تركييز فيتيامين 
لمتحير    اليالنزيممتيزاز المنياعي التنافسيي الميرتالط لسمسيمة مين تحميي  ا

 . VB12   Klee,2000فيتامينعن 
 هرمون التستوستيرون: تركيزتقدير 

عييييدة المحييييو بواسيييوة تركييييز هرمييييون التستوسييييتيرون  تيييم تقييييدير تقييييدير
يعتمييد  CL900i  وبتقنيية جهياز mindray  مين شيركة  Kit الجياهزة 

جهييياز  الاسيييتخدامتقيييدير تركييييز هرميييون التستوسيييتيرون فيييي مصييي  اليييدم 
mindray)متييزاز المنيياعي التنافسييي المييرتالط ل  االمريكييي عميي  مبييدا ا

 Brutis and Ashwood  لمتحر  عن هرمون التستوستيرون  الالنزيم

,1996 . 
 :الكموتاثيون  تركيز تقدير

مستوى الكموتاجايون في مص  اليدم الاسيتعماه وريقية  و تقديرا  تم قياس
تتماعييي  مجموعييية السيييمماهايدراه الحيييرة الموجيييودة ول ،  Ellmanكاشيييا 

ن بوسيييط قاعيييد  لتعويييي مكموتاجيييايون مييي  كاشيييا الميييالالالببتييييد الجالجيييي 
صمر عالارة عين ميزيج مين مركيث جنيائي الكبرييت ومركيث امعقد لا لون 

nitro benzoic acid   TNB تعتميد شيدة الميون النياتج عمي  تركييز  
    Ellman , 1959)الكموتاجايون الموجود الالعينة 
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   المالون ثنائي الديهايد:تركيز تقدير 
     TBAالجايواليييييييييياربيتيور    سييييييييييتعممت وريقيييييييييية تماعيييييييييي  حييييييييييامن ا

Thiobarbituric acid   المحيورة المتالعية مين الالياحجين    Guidet 

and Shah ., 1989 لقييياس  MDA  والييل  يمجيي  احييد النييواتج ،
النهائية لعممية الكسدة الموقية لمدهن ، ويعد مستواد مالشيرًا لهيلد العمميية 

الييييدهن وال سيييييما  ، ول يعتمييييد القييييياس عميييي  التماعيييي  بييييين بيروكسيييييدات
فييي وسييط يعتمييد عميي  الداليية الحامضييية  TBAالمييالون جنييائي الديهايييد 

Ph.   
 statistical analysis : التحميل اإلحصائي

ختاليييييار تحمييييييي  التاليييييياين التحمييييييي  االحصيييييائي لمنتييييييائج بواسييييييوة جييييير  اا
ANOVA ختاليييييار دنكييييين اختالفيييييات المعنويييييية الحسيييييث وتيييييم تحدييييييد ال

 والمسيييتوى معنويييية Duncan's multiple rangesمتعيييدد الحيييدود 
 0.05 . (Steel & Torries.,1980) . 

   النتائج

 في مصل الدم B12تركيز فيتامين   -4
  P≤0.05وجييود انخمييان معنييو      1فييي الجييدوه   ظهييرت النتييائج ا

لمعاممية بجسييمات   فيي مصي  دم المجموعية ا(B12 في تركيز فيتيامين
دم المجموعييييية المعامميييية  بجسيييييمات اليييييلهث   ومصيييي الييييلهث النانوييييية 

النانويييية وعقيييار اليييديكموفينا   والمجموعييية المعاممييية العقيييار اليييديكموفينا   
 مقارنةً  الالسيورة .

 Testosterone تركيةةةةةةةةةز هرمةةةةةةةةةون التستوسةةةةةةةةةتيرون   -2

concentration 
  P≤0.05   وجيود انخميان معنيو    1في الجيدوه رقيم  بينت النتائج 

  لمعامميييةا التستوسيييتيرون فيييي مصييي  اليييدم لممجموعيييةفيييي تركيييز هرميييون 
ومصيييي  دم المجموعيييية المعامميييية بجسيييييمات  بجسيييييمات الييييلهث النانوييييية

 اليييييلهث النانويييييية ومصييييي  دم المجموعييييية المعاممييييية العقيييييار اليييييديكموفينا  
 .مقارنةً  الالسيورة

 

 االرانب المحمية لذكور و هرمون التستوستيرون B12  ( تأثير المعامالت المختمفة في تركيز فيتامين 4جدول رقم )
Testosteron 

ng/Ml 
B12 

pg/mL 
Groups 

0.298±0.0115          A 
 

1079.10±0.0853 
A 

 مجموعة السيورة
G1 

0.180±0.004       B 965.27±0.127 
C 

 النانويةمجموعة جسيمات اللهث 
G2 

0.166±0.011 

C 
980.772±0.240 

B 
 مجموعة جسيمات اللهث النانوية ذعقار الديكموفينا 

G3 

0.206±0.004         B 719.422±0.148 
D 

 مجموعة عقار الديكموفينا 

G4 
 

 Glutathione  الكموتاثيون  قياس  -3
   فيي تركييز الكموتياجيون (P≤0.05وجود ارتماع معنو  ظهرت النتائجَ  ا

لمعامميييية ا فييييي مصيييي  دم المجموعيييية  2كمييييا مبييييين فييييي الجييييدوه رقييييم  
ومصيييي  دم المجموعيييية المعامميييية بجسيييييمات  بجسيييييمات الييييلهث النانوييييية
نخميييان اليييوحظ  كميييا مقارنيييةً  الالسييييورة ، اليييلهث وعقيييار اليييديكموفينا  

P≤0.05)   فيييي مصييي  دم المجموعييية المعاممييية  فيييي تركييييز الكموتييياجيون
 . العقار الديكموفينا  مقارنة السيورةً 

 Mallon di aldehydeقيةةاس المةةالون ثنةةائي الديهايةةد   -4

(MDA) 
  (P≤0.05وجييود انخمييان معنييو    2فييي الجييدوه رقييم  بينييت النتييائج 
لمعاممييية ا المجموعييية فيييي مصييي  دملون جنيييائي الديهاييييد  االميييفيييي تركييييز 

ومصيييييي  دم المجموعيييييية المعامميييييية العقييييييار   النانويييييييةبجسيييييييمات الييييييلهث 
وعيييدم وجييييود فييييرق معنيييو  فييييي تركيييييز  مقارنيييية الالسيييييورة  اليييديكموفينا  

الميييالون جنيييائي الديهاييييد  فيييي مصييي  دم المجموعييية المعاممييية بجسييييمات 
 .اللهث النانوية وعقار الديكموفينا  مقارنةً  الالسيورة

 

 تأثير المعامالت المختمفة في تركيز المالون ثنائي ألديهايد والكموتاثيون لذكور االرانب المحمية (2رقم )جدول 
GSH 

µmol/L 

MDA 

mmol/L 
Groups 

14.878±0.475 

B 
3.624±0.368 

A 
 مجموعة السيورة

G1 

24.220±0312 

A 
1.734±0.311 

B 
 مجموعة جسيمات اللهث النانوية

G2 

26.212±1.288 

A 

3.53±0.309 

A 
 مجموعة جسيمات اللهث النانوية ذعقار الديكموفينا 

G3 

7.436±0860 

C 

2.300±0.463 

B 
 مجموعة عقار الديكموفينا 

G4 
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 المناقشة
ليي  حييدوث تماعيي  كيميييائي و B12تركيييز فيتييامين  انخمييانيعييود سييبث 

تييالد  هييلد  غشييية الحيييةالو جسيييمات الييلهث النانوييية بييين  و فيزيييائيا
ليي  لليي  تييالد  و الاإلضييافةغشييية نشييوة تميي  الاليي  تعوييي  والتميياعالت 

ليي  زيييادة االجهييياد وليي  تولييد الجييلور الحييرة ممييا يييالد  وهييلد التميياعالت 
ميا  مي  تتوافي  نتيائج هيلد الدراسية  .2018et al,. Naseerالتنكسيد   
تركييز فيتيامين  نخميانايعود   .2013خرون  وآ Qassim توص  اليه

B12 لييي  قييييام وار اليييديكموفينا  قيييالمعاممييية الع فيييي مصييي  دم المجموعييية
  COX1عقيييييييييييييييييييييار اليييييييييييييييييييييديكموفينا  بتجبييييييييييييييييييييييط عمييييييييييييييييييييي  انيييييييييييييييييييييزيم  

Cyclooxygenases مميييا  والييل  بيييدورد يمنييي  تكيييوين البروسيييتاكالندين
جيار سيمبية االلشاا المخاوي لمقناة الهضمية و نخماضًا في تكوين ايسبث 

ل وعيييييية الدمويييييية الملليييييية لممعيييييدة مميييييا يقمييييي  التجهييييييز اليييييدمو  لمقنييييياة 
داا وظائمهييا  اليسيييار  اممييا يهيئهيييا لمتقييرح وحيييدوث خميي  فيييي الهضييمية 

 . 2016خرون آو 
نخميييييييان تركييييييييز هرميييييييون التستوسيييييييتيرون فيييييييي مصييييييي  دم ا ثن سيييييييبا

يعيود الي  عبيور جسييمات المعاممة بجسيمات اليلهث النانويية  المجموعة
ممييا ييييالد   الييلهث الحيياجز الظهييار  الييل  يحميييي  العضيياا التناسييمية

عضيياا ممييا تسييبث خميي  لجسيييمات الييلهث النانوييية فييي تميي  ا لي  تييراكمو
لي  خمي  ويج والخاليا الجرجوميية مميا ييالد  في خاليا سرتولي وخاليا ليد

وانتيييياج النوييييا نتيييياج االجهيييياز التناسييييمي يييييالجر سييييمالًا عميييي  وظيمييييي فييييي 
et Wang التستوسييييتيرون   الهرمونييييات الجنسييييية ومنهييييا هرمييييون 

2018al,.   التميمييي  مييا توصيي  اليييه ة ميي يييييائج هييلد الدراسييييتتميي  نت 
  Bagchi  and   و2012خيييرون  وآ Adeyemi  و  2009 

Dagar(2020) .  يعيييزى سيييبث انخميييان هرميييون التستوسيييتيرون فيييي
عقييييار الييييديكموفينا  اليييي  سييييميه عقييييار المعامميييية المصيييي  دم المجموعيييية 

فيراز هرميون التستوسيتيرون  حييث ايكموفينا  والل  بيدورد ييالجر عمي  الد
لي  حيدوث مييوت مبيرمج فيي الخاليييا وسيتخدام عقيار الييديكموفينا  اييالد  

لييي  و الاإلضيييافةوليييية والجانويييية وخالييييا سيييرتولي وخالييييا لييييديج لاالنوميييية 

ليي  ودت امنوييية كيي  هييلد التليييرات ظهييور تليييرات تنكسيييه فييي النبيالييات ال
 . 2019al,. et Mousa نخمان في تركيز هرمون التستوستيرون  ا

رتمييياع تركييييز الكموتييياجيون فيييي مصييي  دم المجموعييية ابينميييا يعيييود سيييبث 
ليي  قيييام جسيييمات الييلهث النانوييية و المعامميية  بجسيييمات الييلهث النانوييية

تقيوم جسييمات ول تقمي  عممية التنكسيد الناتجية عين زييادة الجيلور الحيرة ب
ول ان اسييييتخدام  ميييين االلى التنكسييييد  جسييييمالييييلهث النانوييييية الحماييييية ال

 ROS  Freeانتياج الجيلور الحيرة  جسيمات اللهث النانويية يقمي  مين 

Radicals   2012   وهلا بدورد يالد  ول  زييادة تركييز الكموتياجيونet 

al,. Khalid  نخميييان الكموتييياجيون ايعيييزى  ينميييابGSH)  فيييي مصييي  
سيييييتخدام عقيييييار ان الييييي  و عقيييييار اليييييديكموفينا المعاممييييية الدم المجموعييييية 

مميا  ROS Free Radicalsالديكموفينا  يتسيبث بتولييد الجيلور الحيرة 
النظييييام المضيييياد نشيييوة انخمييييان اجهيييياد التنكسيييد  نتيجيييية ليزييييد ميييين ا

ن اسييييتهال  عقييييار الييييديكموفينا  يزييييد ميييين اسيييتخدام ال كسيييدة والالتييييالي 
جهيياد التنكسييد  لليي  اوسييم عضيياا الجا تعييرن  الكموتيياجيون ممييا يسييبث

 Akomolafe, 2020 andوضييييعا فيييييي مضييييادات االكسيييييدة  
Alabi).   ما توص  اليهتتم  نتائج هلد الدراسة م Abbas 2014) (

and Schaalan,.  نخميان تركييزاسيبث  ديعيوMDA   فيي المجموعية
والمجموعيييية المعامميييية بجسيييييمات  المعامميييية بجسيييييمات الييييلهث النانوييييية 
ليي  قيييام جسيييمات الييلهث النانوييية والييلهث النانوييية وعقييار الييديكموفينا  

مسيتوى متيوازن مين نظيام  اسيتعادة  مين جيمالالقضاا عم  الجلور الحرة و 
تييائج تتوافيي  ن  ,2019al,. et Milanezi الييدفاع المضيياد ل كسييدة   

 . (2015خييييرون  وآ Negahdary هييييلد الدراسيييية ميييي  مييييا توصيييي  اليييييه
يعييييزى سييييبث انخمييييان تركيييييز المييييالون جنييييائي الديهايييييد  فييييي مصيييي  دم 

قيييييام عقييييار الييييديكموفينا   وليييي المجموعيييية المعامميييية العقييييار الييييديكموفينا  
 اليديكموفينا  اظهير ولالتنكسيد   اإلجهيادبتنجير وقائي عين وريي  تقميي  

 Radicals لمعالييييةاالوكسييييجين ااصيييينا  جر عميييي  ال وقائييييية كبيييييرة تيييي

2018)al,. etZoubair  . 

  رالمصاد
 (،  2009التميمةةةي ، ز نةةةب كةةةر م خةةةر ي) ،     تييينجير اليييديكموفينا

  فييي الجوانييث الوظيمييية والنسيييجية لمجهيياز التناسييمي الييلكر   المولتييارين
 .ل رانث المحمية ، رسالة ماجستير ،كمية العموم لمبنات ، جامعة اللداد

  ،اليسةةار، ، عمةةي نةةاعم دمحم ،عبةةد المطيةةي، حسةةين عمةةي ، البةةاز
، دراسيييية مقارنيييية  لتيييينجير المسييييتخمو  (2016،سةةةةيناء جبةةةةور، دمحم ،)

المييييائي الحييييار لجييييلور نالييييات الزنجبييييي  وعقييييار المولتييييارين عميييي  العيييين 
المعايير الدمية ونسج اللضرو  لممص  الكاح  ليلكور الجيرل االبيين 
المستحدث بها التهاث المماص  ،مجمة جامعية كيربالا العمميية ، المجميد 

  .2016  ، لسنة  2  ، العدد  14 
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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. 


