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في بعض   Panax ginsengجذر الجنسنك مسحوق تاثير إضافة مستويات مختلفة من 

 الصفات التناسلية وحالة مضادات االكسدة في ذكور السمان الياباني .

 احمد طايس طه

 قسم اإلنتاج الحيواني جامعة تكريت / كلية الزراعة /

dr.att76@gmail.com 

 لخصالم

في بعض المؤشرات التناسلية والنسيجية للخصية  Panax ginseng استهدفت الدراسة تأثير اضافة مسحوق جذر الجنسنك     

طير لكل  23معامالت/  0أسبوع عشوائيا الى  21طير بعمر  03وحالة مضادات االكسدة في طائر السمان حيث جرى تقسيم 

اف اليها على عليقة قياسية مض معاملة . مثلت المعاملة األولى معاملة السيطرة في حين غذيت طيور المعاملة الثانية والثالثة

غم من مسحوق جذر الجنسنك /كغم علف على التوالي. وبعد مرور أربعة أسابيع على البدئ 1و 2مسحوق جذر الجنسنك بنسبة 

( في كل من الوزن النسبي p ≤ 0.05بالمعاملة. اشارت النتائج الى ان المعاملة بمسحوق جذر الجنسنك أدت الى ارتفاع معنوي )

، حجم غدة الرغوة، تركيز هرمون التيستستيرون وتركيز الكلوتاثايون في نسيج الخصية والكبد. فضال عن ذلك لوحظ تينللخصي

المعاملة بمسحوق جذر الجنسنك الى انخفاض معنوي في أدت ارتفاع معنوي في اقطار النبيبات المنوية ومساحة الطبقة الجرثومية. 

نستنتج من  وتركيز المالونداي الديهايد في نسيجي الكبد والخصية. تهاات المنوية ومساحالنبيب تجويف معدل وزن الجسم الحي وقطر

 هذه الدراسة ان إضافة مسحوق جذر الجنسنك حسن من وظائف الخصية وحالة مضادات االكسدة في طيور السمان الياباني. 

 لنسيجية  , مضادات االكسدة الكلمات المفتاحية : جذر الجنسنك  ,  السمان الياباني  ,  صفات الخصية ا

Effect adding different levels of Panax ginseng powdered on some 

reproductive traits and antioxidant status of Japanese quail males. 

Ahmed T. Taha 

Dep . of Animal Production., College of Agriculture, University of Tikrit, Iraq 

Dr.att76@gmail.com 
Abstract  

The objectives of this study were to investigate the effects of Panax ginseng powdered on 

some reproductive parameters, histological testis traits and antioxidant status of Japanese quail 

males. 30 bird (12 week old) were divided randomly into 3 groups, 10 birds each. 1st group were 

fed with  standard ration ( control group ), the 2nd group were fed standard ration containing Panax 

ginseng (PG) ( 1 g/kg ration ), the 3rd group were fed standard ration containing (PG) ( 2 g /kg 

ration )  after 4 weeks.   

Experimental results indicated that using PG powdered had a significantly increasing(p < 

0.05)  in testis weight, the Cloacal gland volume (CVOL), Concentration of Testosterone hormone 

and glutathion level (GSH) in liver and testes tissues , we also reported a significant (p < 0.05) 

increasing  in seminiferous tubules diameter (S.D) and germinal layer area (G.A) On the contrary 

results PG lead to significantly (p < 0.05) decreasing in body weight (BW), lumen diameter (LD). 

Seminiferous tubules lumen area (LA) and Malondialdehyde (MDA) level in liver and testes 

tissues. We concluded Panax ginseng improving testes function and its antioxidant status in 

Japanese quail males. 

 

Key Words: Panax Ginseng, Japanese quail males, histology, antioxidants, Testosterone hormone 

 المقدمة 

الياباني بنشاطه العالي بشكل عام  مانيمتاز طائر الس       

بإنتاج  عالي يتمثلنشاط جنسي  يمتلكه منفضالً عن ما 

النطف حيث يقدر انتاج هذا الطير من النطف بما يقارب 

(51.9 ×23
6

و  Clulow( نطفة / غم / نسيج خصية / يوم )

Jones ،2511 ومع زيادة هذا النشاط للجهاز التناسلي ، )

تزداد فرصة االصابة بالجذور الحرة فاألعضاء و الذكري  

تمتاز بالفعالية العالية تكون فرصتها لإلصابة االنسجة التي 

(. واذا Oberley ،2519و  Lovenبالجذور الحرة اعلى )
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ما اضفنا الى النشاط العالي  بعض العوامل الفسلجية و 

التركيبية التي تزيد من فرصة تعرض االنسجة و الجزيئات 

الحيوية للضرر التأكسدي و من بينها مقدار ما تحتويه من 

الدهنية غير المشبعة طويلة السلسلة ، و لعالج ما  الحوامض

تصاب به االنسجة من االضرار تعمل مضادات االكسدة على 

منع توليد الجذور الحرة التي تتولد نتيجة لمختلف الفعاليات 

او االبطاء منها لذا فأنها تشكل خطاً دفاعياً  الحيوية في الجسم

تولدها او ضد النشاط التخريبي للجذور الحرة من حيث 

و  1330وآخرون ، Bartosikovaسالسل تفاعالتها )

Prakash  وJoshi ،1332. ) 

ان مضادات االكسدة التي تنشأ من أصل جسمي تسمى 

مضادات األكسدة ذاتية النشوء ومنها ماهو غذائي أي تضاف 

( التي قد تكون بدورها هي Christaki ،2012إلى العالئق )

 Kangل النباتات الطبية )األخرى صناعية أو طبيعية مث

( وهذه تحوي على مركبات متعددة الفينول 1998، واخرون

والتي لها خصائص مضادة لألكسدة إذ تعمل على كسح 

الجذور الحرة أو توقف نشاطها أو تقطع سالسل تكوينها 

(Veskoukis  ،1323وآخرون ; Yesilbag 

( . وبغية الجمع بين مايعزز عمل الجهاز 1320واخرون،

تناسلي الذكري ويخفض من اثار االجهاد التأكسدي فيه تم ال

التوجة الى دراسة تاثير اضافة مسحوق جذر الجنسنك الى 

عالئق طائر السمان حيث اشارت العديد من البحوث الى 

األهمية الطبية والعالجية لهذا النبات  التي تعود الى قرابة 

ر ، ان هذه القرنين اعتقادا بكونة دواءا لكل داء ويطيل العم

األهمية المتميزة لهذا النبات جاءت من كونه معزز للمناعة 

 Saleh,ومضادا لألورام والقرحة وخافضا لسكر الدم )

( فضال عن ذلك فان لهذا النبات فعالية مضادة لالكسدة 1321

والتي  ginsenosideالمرتفع من مادة  اهويعود ذلك الى محتو

تضم أنواع مختلفة ، فضال عن احتوائها على الفلوفونويدات 

 التي تعد اهم مجموعه فعالة من المركبات الفينولية

Justesen)و  Knuthsen  ،( 2001  وبسبب هذا التركيب

(  في حماية 1322واخرون ) Choالمتميز استخدمة الباحثين 

وقد   zearalenoneنسيج الخصية من االثار السلبية لمادة 

( زيادة في فعالية انزيم 1331واخرون )  Kumarالحظ 

الفوسفاتيز الحامضي في نسيج الخصية الذي يعد مؤشر 

لحماية االغشية الخلوية في نسيج الخصية عن طريق خفض 

بيروكسيدة الدهن فيها . من خالل تحفيزه لألنظمة الدفاعية في 

ض ( الى انخفا1320واخرون ) Sohanالخلية حيث أشار 

 الكلوتاثايون بيروكسيديز معنوي في فعالية انزيم

Glutathione peroxidase (GSH-PXالمالون  ومستوى

 Choiوالحظ Malondialdehyde (MDA) داي الديهايد

 GSH-PXانخفاض معنوي في نشاط  (1330واخرون)  

في نسيج  SOD) Superoxide dismutase(وفعالية 

الجنسنك ، فضال عن تحسن الخصية للفئران المعاملة بجذور 

لذا تهدف هذه بعض معايير االجهاد التأكسدي األخرى . 

 تأثير اضافة مسحوق جذر الجنسنك الدراسة الى معرفة 

Panax ginseng  في بعض المؤشرات التناسلية والنسيجية

 للخصية وحالة مضادات االكسدة في طائر السمان.

 ق العمل ائالمواد وطر    

في قاعة طائر أجريت هذه الدراسة في حقل الطيور الداجنة     

التابع لقسم الثروة الحيوانية في كلية الزراعة جامعة  مانالس

. استخدم 12/1/1320ولغاية 21/21/1321من  للمدةتكريت 

الياباني  مانطيراً ذكراً من طيور الس 03في هذه الدراسة 

(Coturnixcoturnix) ربيت في قاعة توفر بوع أس 21بعمر

 وتهوية.كافة المتطلبات للتربية من درجة حرارة ورطوبة  فيها

ساعات ثمانية يعمل على تجهيز رنامج اضاء بتزويدها وقد تم 

الدراسة، ربيت تلك طيلة مدة ساعة ضوء وستة عشر  ظالم

  cm 40*40*20الطيور في اقفاص فردية بأبعاد 

جرى  معاملة وقد طير/ 23قسمت إلى ثالث معامالت بواقع  

 معاملتها وفقا لما يأتي.

المعاملة األولى )سيطرة( غذيت على عليقة قياسية بدون أي 

إضافة لها، أما المعامالت الثانية والثالثة فقد أضيف إلى عليقة 

 Panaxغم من مسحوق جذر الجنسنك )1غم و2السيطرة 

Ginseng )استخدمت في تغذية ى التوالي، /كغم علف عل

الطيور عليقة إنتاجية عملت على تجهيز طاقة ممثلة مقدارها 

%( كما 21. 22كيلوسعرة/كغم( و نسبة البروتين )1621)

(، وحسبت قيم العالئق على وفق ما 2موضح في الجدول )

وكان تقديم العلف والماء  (NRC ،2552جاء في تقارير )

 للطيور بشكل حر. 

أربعة أسابيع على البدأ بالمعاملة تم وزن الطيور  بعد مرور

بشكل فردي وباستخدام ميزان الكتروني حساس لمرتبتين 

جرى بعد  للطيور.لوزن اعشريتين لغرض استخراج معدل 

عن طريق قطع الوريد  ذلك ذبح خمسة طيور من كل معاملة

الوداجي لغرض دراسة الوزن النسبي للخصيتين ودراسة 

 . النسيجيها ركيبت

قياس الغدة يدوياً بواسطة قدمة قياس  : تمالرغوة قياس غدة

( mmمتحركة )فرنية( الكترونية وبوحدة قياس المليمتر)

خالل المعادلة الرياضية التي من وبواقع مرة كل أسبوعين 

 .1993) وآخرون، Chaturvediبينها الباحث )

 قياس تركيز هرمون التستستيرون:

بعد ذبح الطيور تم الحصول على مصل الدم عن   

طريق جمع الدم في انابيب معقمة معدة لهذا الغرض و بعد 

تجلط الدم، وضعت تلك االنابيب في جهاز الطرد المركزي 

دورة / دقيقة . تم  0333لمدة ربع ساعة وبسرعه مقدارها 

حساب تركيز الهرمون باستخدام عدة الفحص الجاهزة 

 Bi0Check،Inc.323 Vintage parkة المصنعة من شرك

Drive Foster  City.CA94404  باستخدام جهاز االياليزا

ELISA))Enzyme_Linked Immuno Sorbent 

Assay  .وحسب طريقة العمل الخاصة بعدة الفحص  

 الدراسة النسيجية للخصية:

بعد ذبح الطيور تم استئصال الخصية اليسرى 

%( لحين الثبات لغرض 23وحفظت بالفورمالين )

Luna(2561 ،)تحضير المقاطع النسيجية حسب طريقة 

 وتم قياس الصفات اآلتية:

، وقطر تجويف النبيب المنوي، ي)قطر النبيب المنو

وسمك الطبقة الجرثومية، ومساحة الطبقة الجرثومية، 
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النبيب المنوي( وتم قياسها وفقا للطريقة  ومساحة تجويف

 (. 1331التي أشار اليها )طه، 

      

 قياس حالة مضادات األكسدة في نسيج الخصية والكبد: 

ي تم قياس حالة مضادات األكسدة في نسيج

من خالل قياس مستوى الكلوتاثايون  والكبد الخصية

(GSH وفقاً لطريقة )Morno (2595وآخرين،)  وقياس

مستوى بيروكسيد الدهن كنواتج لألكسدة معبراً عنها 

( وفقا MDAبقياس مستوى المالون داي الديهايد )

 .(1984) وآخرين  Gilbertلطريقة

 التحليل اإلحصائي:   
تم التحليل اإلحصائي لنتائج التجربة باستخدام 

وباستخدام طريقة ( CRDالتصميم العشوائي الكامل)

( General Linear Modelام )النموذج الخطي الع

( SAS،2005البرنامج اإلحصائي الجاهز)وبأستعمال 

تأثير العوامل وجرى اختبار دنكن  لدراسة

(Duncan،1955 لتحديد معنوية الفروقات ما بين )

متوسطات العوامل المؤثرة على الصفات المدروسة عند 

 (.>p 3.39مستوى احتمالية )

 

 ( يوضح النسب والتركيب الكيميائي للعليقة اإلنتاجية لطائر السمان1جدول رقم)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  والمناقشة:النتائج 

( تاثير إضافة 1يالحظ من الجدول رقم )

مسحوق جذر الجنسنك في وزن الجسم الحي والوزن 

النسبي للخصيتين وحجم غدة الرغوة وتركيز هرمون 

حيث يالحظ  الياباني، السمانالتستستيرون لذكور طائر 

او  2ان المعاملة باستخدام مسحوق جذر الجنسنك بتركيز 

الى انخفاض معنوي في معدل غم / كغم علف أدت  1

وفيما يخص  السيطرة،وزن الجسم الحي مقارنة بمعاملة 

الوزن النسبي للخصيتين وحجم غدة في كل من  تأثيره

الرغوة وتركيز هرمون التستستيرون فقد أدت الى ارتفاع 

 .معنوي في تلك الصفات مقارنة بمعاملة السيطرة 

 

 % المواد العلفيـــــة

 91.1 ذرة صفراء

 03 %( 22كسبة فول الصويا )

 1.9 بريمكس**

 1 زيت زهرة الشمس

 9 حجر كلس

 3.0 ملح طعام

 233 المجموع

)كيلوسعرة طاقة ممثلة/كغم علف(طاقة ممثلة   1621 

 21.22 بروتين خام)%(

 0.01 األلياف الخام )%(

 3.55 اليسين )%(

 3.20 ميثايونين )%(

 3.91 ميثايونين+ سستين)%(

 661. كالسيوم)%(

 3.29 الفسفور المتيسر)%(
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( تأثير إضافة مستويات مختلفة من مسحوق جذر الجنسنك في بعض الصفات التناسلية لذكور طائر 2)جدول 

 السمان

 الصفات

 المعامالت

 ع م.
 السيطرة

 المعاملة الثانية

غم جنسنك/ 2)

 (كغم علف

الثالثة المعاملة 

غم جنسنك/ كغم 1)

 (علف

 * a 261.6± 2.1 b 269.3 ± 4.5 a 2.2 ± 182.6 وزن الجسم الحي /غم 

 * b 6.00 ± 0.13 a 6.03  ± 3.4 b 0.09 ± 5.21 وزن الخصيتين %

 * b 4286.0 ± 120 a 4454.4 ±1937 a 62  ± 3907.0 حجم غدة الرغوة/ ملم 

 * 10.3 ± 0.34 b 12.8  ±  0.20 a 12.6±374.0 a (ng/ml)التستستيرونهرمون

 (P≤0.05)االحرف اإلنكليزية المختلفة ضمن الصف الواحد تشير الى وجود فروق معنوية بين المعامالت عند مستوى احتمال 

 . 

 الدراسة النسيجية: 

( تاثير إضافة مسحوق جذر 0يالحظ من نتائج الجدول ) 

الجنسنك الى عالئق ذكور طائر السمان لمدة أربعة أسابيع 

في بعض صفات الخصية النسيجية حيث نالحظ ان 

المعاملة باستخدام مسحوق جذر الجنسنك أدت الى ارتفاع 

( في كل من قطر النبيب المنوي (P≤ 0.05معنوي 

(S.Dومساحة الطبقة ) ( الجرثوميةG.A مقارنة )

في حين أظهرت النتائج الخاصة بقطر  السيطرة،بمعاملة 

( انخفاضا L.A( ومساحته )L.Dتجويف النبيب المنوي )

  السيطرة. بمعاملةمعنويا مقارنة 

 مضادات االكسدة: 

 GSHتم اعتماد مستوى كل من الكلوتاثايون      

في نسيجي الكبد والخصية  MDAوالمالون داي الديهايد 

ياس لحالة مضادات االكسدة في ذكور طائر قبوصفها كم

( ان المعاملة 2السمان ، نالحظ من نتائج الجدول رقم )

جنسنك /كغم علف( سجلت غم 1و غم 2)  والثالثة  الثانية

في نسيج الكبد مقارنة  GSHتفوقا معنويا في مستوى 

في نسيج  GSHالسيطرة ، وبالنسبة لتركيز  بمعاملة

 ≥ Pالثانية تسجل تفوق معنوي  ةالخصية نجد ان المعامل

( مقارنة بمعاملة السيطرة ، وفيما يخص تأثير (0.05

فلم   GSHالمعاملة الثالثة فيما يخص تركيز الكلوتاثايون 

تسجل أي اختالفات معنوية مقارنة بمعاملة السيطرة او 

 المالون داي الديهايدمستوى ل وبالنسبة .  المعاملة الثانية 

MDA في معاملة السيطرة مقارنة  مستواهع ارتفافنالحظ

بمعاملتي إضافة جذر الجنسنك ولكل من نسيجي الكبد 

  والخصية. 

 

 

تأثير إضافة مستويات مختلفة من مسحوق جذر الجنسنك في بعض صفات الخصية النسيجية لذكور  (3جدول رقم )

 السمان.طائر 

 الصفات

 المعامالت

 م. ع
 السيطرة

المعاملة الثانية 

غم جنسنك/ 2)

 كغم علف(

المعاملة الثالثة 

غم جنسنك/ 1)

 كغم علف(

S.D(micron) 262.8 ± 4.0    b    275.4 ± 3.0 a 277.8 ± 4.5 a * 

L.D(micron) 89.4 ±1.6   a     73.6 ±1.9 b 70.2  ± 3.4 b     * 

G.A(micron)2 
47984.7 ± 1505 

b 
55304.3± 1160 a 56738.5 ±1937 a   * 

L.A(micron)2 6282.3± 229.3 a 4264.1± 225.8 b 3906.0±374.0 b * 

االحرف اإلنكليزية المختلفة ضمن الصف الواحد تشير الى وجود فروق معنوية بين المعامالت عند مستوى احتمال 

(P≤0.05)  . 
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تأثير إضافة مستويات مختلفة من مسحوق جذر الجنسنك في حالة مضادات االكسدة لنسيجي الكبد  (3جدول رقم )

 السمان.والخصية لذكور طائر 

 الصفات

 المعامالت

 م. ع
 السيطرة

غم 2المعاملة الثانية )

 جنسنك/ كغم علف(

غم 1المعاملة الثالثة )

 جنسنك/ كغم علف(

نسيج الكبد    GSH 

nmol/ gram tissue    
1.1 ± 0.04    b    1.54 ± 0.05 a 1.32 ± 0.04 a * 

نسيج الخصية    GSH 

nmol/ gram tissue    
0.81 ±0.03   a     0.95 ±0.02 b 0.83  ± 0.05 ab     * 

نسيج الكبد    MDA 

nmol/ gram tissue    
238.2 ± 17.6 a 198.3± 13.8 b 201.4 ±9.19 b   * 

نسيج الخصية    MDA 

nmol/ gram tissue    
153.4± 3.2 a 137.2± 8.13 b 142.7±2.6 b * 

  (P≤0.05)االحرف اإلنكليزية المختلفة ضمن الصف الواحد تشير الى وجود فروق معنوية بين المعامالت عند مستوى احتمال 

 

  النتائج:مناقشة 

يمتاز جذر الجنسنك بمحتوى مرتفع من المواد الفعالة مثل 

والبولي  الصابونين والمركبات الفينولية والقلويدات

و  2553واخرون ،   Shinاستيلين والسكريات المتعددة )

Attele ، على مواد  احتواءه( فضال عن 2555واخرون

خرى معززة للنشاط الجنسي وهي من ضمن القلويدات ا

التي تمتاز  Ginsenosideالثالثية ومن هذه المواد مادة 

 Solakidiللهرمونات الستيرويدية )  المشابهبتركيبها 

( وبذلك فانة يجمع بين نوعين من 1339، واخرون 

 الذكري  الخصائص المهمة الداء وظائف الجهاز التناسلي

، حيث تعمل األولى على توفير الحماية والدعم لنسيج 

والتي قد تنتج عرضيا  الضارةوخاليا الخصية من المواد 

اثناء سير العمليات الحيوية ومن ضمنها أصناف 

واخرون  Liuوالجذور الحرة ) االوكسجين الفعالة

( والخاصية الثانية هي تعزيز عمل الهرمونات 1330،

، حيث أشار )  الجنسية الالزمة الداء وظائف الخصية 

Hong  ، الى ان لجذر الجنسنك القدرة 1331واخرون )

على تعزيز مستقبالت هرمون االندروجين داخل النبيب 

جذر الجنسنك في تعزيز انتاج  عن قدرةفضال المنوي . 

في  DNA الـ البروتينات في نسيج الخصية وحماية

  خالياها.

( ان المعاملة بجذر الجنسنك 1329) ،Linjawiالحظ 

حسنت من خصوبة الفئران من خالل تاثيرها على محور 

تحت المهاد النخامية الخصيتين حيث الحظ ارتفاع معنوي 

 و LHهرموني في تركيز هرمونات التستستيرون و

FSH، ذلك الحظ ان لجذر الجنسنك القدرة  نفضال ع

وتحفيز التعبير الجيني  DNA على تثبيط الضرر في الـ

المسؤول عن انتاج  (CYP19, LH and FSH)للجين 

 .  FSH   و LH يهرمون

 نجد ان جذر الجنسنك دراستنا الحاليةومن خالل نتائج 

عمل على رفع الوزن النسبي للخصيتين مقارنة بمعاملة 

السيطرة ، ان هذا االرتفاع قد يعزى الى زيادة انتاج 

وهذا  1هرمون التستستيرون حسب ماتشير نتائج الجدول 

كبير في عملية انتاج النطف داخل  تأثيرالهرمون له 

وهذا ما (  Sturkie ،2516)  النبيب المنوي للخصية 

اذ أدت المعاملة باستخدام ( 0 )نتائج الجدولاشارت الية 

جذر الجنسنك الى ارتفاع معنوي في اقطار النبيبات 

ق وان أشار طه ، سبالمنوية وسمك الطبقة الجرثومية وقد 

( الى وجود معامل ارتباط موجب عالي المعنوية 1331)

بين سمك الطبقة الجرثومية و تركيز هرمون 

وبالتالي فان وج اللحم .التستستيرون في ديكة أمهات فر

النبيبات  ىمحصلة وزن الخصية ما هو اال انعكاس لمحتو

ومما يعزز هذا  ،  كتلتها  ألغلبالمشكلة المنوية 

من معامل  (2513وآخرون ) Massaاالفتراض ماوجدة 

ارتباط موجب عالي المعنوية بين حجم غدة الرغوة 

دة وتركيز هرمون التستستيرون . علما ان حجم هذه الغ

 .الياباني السمانالتناسلية في ذكور طائر  للحالةيعد مؤشر 

في الجهاز التناسلي لذكور طائر  جذر الجنسنكإن تأثير 

السمان الياباني من الممكن أن نستدل عليه من خالل قياس 

( قياس 1320لنسيج الخصية إذ عَد فاضل ) MDAمستوى 

لنسيج الخصية أحد المقاييس المهمة التي  MDAمستوى 

يمكن من خاللها التنبؤ عن الحالة التناسلية لذكور طائر 

السمان. ونالحظ أن إضافة مسحوق جذر الجنسنك كان له أثر 

في نسيج الخصية عند اإلضافة  MDAخافض لمستوى 

غم/كغم علف مقارنةً بمعاملة السيطرة عند 1غم و2بمستوى 

بعة أسابيع. إن جذر الجنسنك من الممكن أن استعماله لمدة أر

يعمل مادةً مضادةً لألكسدة بفعل ما يحويه من مواد فعالة من 

الصابونين ، السكريات المتعددة ، الببتيدات ،  أهمها:

 و Sticher ،2551لينيز )تالقلويدات ، اللكنين والبولي اس

Palazon ، 1330واخرون ) 

وبهذا قد يكون االنخفاض الحاصل في مستوى   

MDA عن منع حصول  الخصية ناجماو  نسيج الكبدل

بيروكسيدة الدهن في األغشية الخلوية التي تعمل على إنتاج 

MDA  الذي يعد من نتاجات عملية أكسدة الحامض ألدهني

 Halliwellالمتعدد في األغشية الخلوية )

ذلك نجد ان مسحوق (. على العكس ن Gutteridge،2512و

في نسيجي الكبد  GSHجذر الجنسنك عمل على رفع مستوى 

عادة مايكون على ارتباط سالب مع مستوى الذي والخصية 
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MDA ، المعنوي في مستوى  االرتفاع( ان هذا 1331) طه

GSH  ماهو اال انعكاس واضح للفعل المضاد لالكسدة الذي

ن مواد فعالة يقوم به مسحوق جذر الجنسنك بفعل مايحوية م

واخرون  Mohammadiالفلوفونويدات )وفي مقدمتها 

بت قابيلتها على حفظ خاليا الخصية من ( التي اث 1320،

 ( . 1322واخرون ، Choاالثار السلبية لالجهاد التاكسدي )

نستنتج من هذه الدراسة ان مسحوق جذر الجنسنك من الممكن 

 التأكسدياالجهاد  آلثاران يعمل بوصفة مادة مخفضة 

 .لذكور طائر السمان  ينشاط الجهاز التناسلل هعززوم

 المصادر
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في التقليل من اثر اإلجهاد التاكسدي في األداء الفسلجي 

كلية  -والتناسلي آلباء فروج اللحم. أطروحة دكتوراه
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