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 انقسط انُٓذي  -انخصٕثخ 

 الملخص 
فً سفع يعذل انخصٕثخ ثزكٕس  ْذفذ ْزِ انذساسخ يعشفخ رأثٍش يسزخهص انقسط انُٓذي اإلٌثبَٕنً 

انفئشاٌ انجٍض ٔكزنك يعشفخ رأثٍشِ عهى اَسجخ انكجذ ٔانكهى. ٔفً ْزا رعزًذ انذساسخ عهى انًُٓج 

يجبيٍع ٔرى إعطبءْب يسزخهص  3( إنى 15انزجشٌجى حٍذ رى رقسٍى  ركٕس انفئشاٌ انجٍض انجبنغخ )

يجى / كجى / ٌٕو انى  400انثبٍَخ ثزشكٍض ٔ 200انقسط انُٓذي اإلٌثبَٕنً نهًجًٕعخ االٔنى ثزشكٍض 

ًٌٕيب ثًٍُب جشعخ انًجًٕعخ انثبنثخ )انضبثطخ( ثبنًبء فقط نُفس انفزشح انضيٍُخ. رى  54ركٕس انفئشاٌ نًذح 

نك اَسجخ انكجذ ٔانكهى. زقزم حٍٕاَبد االخزجبس فً َٓبٌخ انذساسخ ٔفحصذ أَسجخ انخصٍخ ٔانجشثخ ٔك

ٔرٕصهذ انذساسخ إنى يجًٕعخ يٍ انُزبئج أظٓشد ٔجٕد صٌبدح فً عذد انحٍٕاَبد انًٌُٕخ فً كم يٍ 

يجى /  400انزشاكٍت انُسٍجٍخ نهخصٍخ ٔانجشثخ فً انًجًٕعزٍٍ راد انزشكٍض انًُخفض ٔانًشرفع )

ساسخ حذٔس رُكسبد فً انزشاكٍت كجى(  ثًسزخهص انقسط انُٓذي اإلٌثبَٕنً، ٔقذ أظٓشد َزبئج انذ

انخهٌٕخ ألَسجخ نهكهٍخ يع عذو ظٕٓس انزغٍش فً انزشاكٍت انخهٌٕخ  نُسٍج انكجذ. َسزُج يٍ ْزِ انذساسخ 

اٌ انًسزخهص اإلٌثبَٕنً نُجبد انقسط انُٓذي ٌعًم عهى صٌبدح رُشٍط يعذل انخصٕثخ فً ركٕس انفئشاٌ 

 .ٍخانجٍض ٔنكٍ يع ٔجٕد آثبس جبَجٍخ عهى انكه

  Abstract  

  The goal of this study was to see how the ethanolic extract of Saussurea costus 

affected the reproductive rate of white male mice as well as the liver and 

kidney tissues. According to the experimental approach, male adult white mice 

(15) were divided into three groups and given Saussurea costus ethanol extract 

at concentrations of 200 and 400 mg/kg/day to male mice for 54 days, while 

the third control group received only water. The testicular and epididymis 

tissues, as well as liver and kidney tissues, were analyzed when the animals 

were killed at the end of the study. The study found that ethanolic Saussurea 

costus extract increased the number of sperms in each of the histological 

structures of the testicle and epididymis in the two groups with low and high 

concentrations (400 mg / kg). The liver tissue's cellular structures were 

changed. The results showed that an ethanolic extract of Saussurea costus 

stimulates fertility in male white mice, although with kidney side effects. 

 

 الممدمة .1

استخدام العدٌد من النباتات الطبٌة كبدٌل فً ظل ما ٌشهده العالم من انتشار 
لألدوٌة الكٌمٌائٌة المصنعة لعالج العدٌد من االمراض والمشاكل الصحٌة 

( كما استخدمت العدٌد من النباتات 1،2التً تصٌب االنسان والحٌوان.)
الطبٌة ومستخلصاتها فً الطب الشعبً لرفع معدل الخصوبة لدى ذكور 

( ان بعض هذه النباتات الطبٌة ومستخلصاتها 3واناث حٌوانات التجارب.)
اظهرت تحسن ملحوظا فً تعزٌر الغرٌزة والسلون الجنسً وكذلن فً 

( كما أظهر بعضها االخر توازنا فً 5،6زٌادة انتاج الحٌوانات المنوٌة.)
 (Testosterone)مستوٌات الهرمونات الجنسٌة مثل هرمون الذكورة

  Follicular stimulating)   ٌةوالهرمون المحفز للجرٌبات المبٌض

hormone)  والهرمون الملوث (Luteinizing hormone)  لدى
 (9، 8، 7ذكور واناث حٌوانات التجارب.)

 
ٌعتبر المسط الهندي أحد اهم النباتات الطبٌة المستخدمة فً زٌادة معدل 

 (  وٌصنف نبات المسط الهندي11،10الخصوبة لدى الذكور واالناث.)
Saussurea costus على انه أحد االنواع المعروفة ضمن جنس 

Saussurea باسم costus  باإلنجلٌزٌة وsaussurea lappa  
التً تضم حوالً  Asteraceae بالالتٌنٌة، وهو ٌندرج تحت عائلة

 نوع من المسط الهندي، وٌتكون جنس 30000جنس و  1000
Saussurea    (12).نوع من المسط الهندي 300اكتر من  

 
أظهرت العدٌد من الدراسات أهمٌة استخدام المستخلص اإلٌثانولً لنبات 
المسط الهندي فً عالج العدٌد من االمراض مثل تأثٌره المضاد 
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( 15(  كما ٌعمل على خفض مستوى السكري بالدم،)14،13للمٌكروبات،)
( وعالج 17( وعالج سمٌة الكبد،)16وتسكٌن االم المعدة والروماتزم،)

( وذلن الحتوائه على 18لعٌن والصداع واالستسماء والحمى.)التهابات ا
العدٌد من المواد مثل الستروٌدات والفالفونوٌدات والملوٌات والفٌنوالت 
والتً تعمل اٌضا على تعزٌز تكوٌن الحٌوانات المنوٌة وتحسٌن جودتها 

 (17،19،20،21).والتملٌل من تشوهاتها

 
ً لنبات المسط الهندي فً السابك كان وبما ان استخدام المستخلص اإلٌثانول

( علٌة 22،23محدود لتمٌٌم وظٌفة الجهاز التناسلً فً حٌوانات التجارب،)
فان هذه الدراسة صممت لتمٌٌم تأثٌر المستخلص اإلٌثانولً لنبات المسط 

 .الهندي على الخصوبة لدى ذكور الفئران البٌض
 

 
 
 Materials and Methodsوالطرائك المواد . 2

  حٌوانات الدراسة  1.2
 من ذكور الفئران البٌض بمعدل أوزان 15عدد  هده الدراسةفً  تاستخدم

فً كلٌة الصٌدلة  بٌت الحٌواناتتم الحصول علٌها من جرام، و 21-40
لمدة أسبوعٌن فً بٌت الحٌوان  واالهتمام بهاالعناٌة وتم جامعة مصراته 

 ء فً عملٌة التجرٌع.لبل البد ةالخاص بكلٌة التمنٌة الطبٌة مصرات
 

  طرٌمة تحضٌر مستخلص اإلٌثانولً للمسط الهندي 2.2
من أحد  الهندي طلجذور نبات المس الخام المسحوقتم الحصول على 

لطرٌمة الستخدامه وفما  ةمصرات العطارٌن المعروفٌن فً مدٌنة
المتعارف علٌها علمٌا، االستخالص

(24)
بتركٌزٌن المستخلص  تحضٌرتم  

جم واآلخر ذو تركٌز ٌلوم / كراجلم 400أحدهما ذو تركٌز مرتفع 
ذكور الفئران داخل معامل كلٌة وتم تجرٌع مجم / كجم  200 منخفض

 .التمنٌة الطبٌة مصراته
 

 تصمٌم التجربة   3.2
األوزان ذكور إلى ثالث مجامٌع علً حسب الفأر من  15تم تمسٌم عدد 

من مستخلص المسط )المجموعة ّذات التركٌز المنخفض، والتركٌز المرتفع 
كل  حٌث تحتوي باإلضافة الى المجموعة الضابطة(الهندي اإلٌثانولً 

 على خمس فئران وضعت فً الفاص منفصله.مجموعة 
 

  Control groupالمجموعة الضابطة   1.3.2
لمدة  فمطماء الفئران وتجرٌعها بعلفة الب ثم تغذٌة حٌوانات هذه المجموعة

 .ٌوم 54
المجموعة ذات التركٌز المنخفض من مستخلص المسط الهندي  2.3.2

 اإلٌثانول
المسط الهندي  مستخلص جرعت هذه المجموعة بتركٌز منخفض من

ملجرام / كٌلوجرام  200 ًاإلٌثانول
(25،24)

وتم تغذٌتها بعلفة الفئران  
 .ٌوم 54باإلضافة للماء لمدة 

 
 المسط الهنديالمجموعة ذات التركٌز المرتفع من مستخلص  3.3.2

  اإلٌثانولً
 ًالمسط الهندي اإلٌثانول مستخلص من عالًجرعت هذه المجموعة بتركٌز 

ملجرام / كٌلوجرام  400
(25،24)

وتم تغذٌتها بعلفة الفئران باإلضافة للماء  
 .ٌوم 54لمدة 

 
 الفئران  تجرٌع 4 .2

 ،بماء ممطر بواسطة أداة التجرٌع (الضابطة) االولى ةتم تجرٌع المجموع
المجموعة ذات التركٌز المنخفض من مستخلص المسط الهندي  جرعت ثم

الثالثة  تم تجرٌع المجموعةوبعد ذلن  ملجرام/كٌلوجرام 200  بـ اإلٌثانول
 54اإلٌثانولً لمدة  من مستخلص المسط الهندي/كٌلوجرام مملجرا 400  بـ

المٌام بمٌاس الكمٌة البالٌة  من الدراسة تم الفترة الزمنٌةوخالل هذه   ٌوم
 والمستهلكة من الغداء والماء لجمٌع المجامٌع، كما تم المٌام بوزن

 الحٌوانات مرة واحده أسبوعٌا.
 

 تجمٌع العٌنات النسٌجٌة  5.2

، بعد ذلن تم تخدٌر ذكور الفئران ومن ثم ٌوم 54استمرت التجربة لمدة 
والكبد والكلى لجمٌع والبربخ الخصً  عٌناتعلى شرٌحها للحصول ت

%، ثم وضعت فً جهاز معالجة 10فرمالٌن الحٌوانات  ووضعها فً  
% وتم تنمٌتها 100 - 70األنسجة حٌث جففت تدرٌجٌا باستعمال االٌثانول

وباستعمال جهاز  البرافٌن،شمع ب للتشبع بواسطة الزاٌلٌن، وتركت
بتمنٌة  مٌكرومٌتر، ثم صبغت 5إلى شرائح بسمن  لطعت المٌكروتوم

 ( واالٌوسٌنHematoxylinالهٌماتوكسلٌن ) بصبغتً الصبغ الروتٌنً
(Eosin)  للفحص المجهري لمالحظة التغٌرات النسٌجٌة،  لتكون جاهزة

 بمركز مصراته  أجرٌت الخطوات والفحوصات داخل معمل األنسجة
 لألورام.

 
 Results النتائج .3

 تأثٌر مستخلص المسط الهندي على نسٌج الخصٌة 1.3
توضح النتائج تأثٌر مستخلص المسط الهندي على نسٌج الخصٌة لحٌوانات 
الدراسة، حٌث تم مالحظة وجود زٌادة فً عدد الحٌوانات المنوٌة فً كال 
المجموعتٌن ذات التركٌز المنخفض والتركٌز المرتفع ممارنة بالمجموعة 

 (.3.1الضابطة، الشكل )
 

 

 

 

(  تأثٌر مستخلص المسط الهندي اإلثانولً على الممطع العرضً للنسٌج 3.1الشكل )
الخصٌة )أ( الضابطة )ب( المعالجة بمستخلص المسط الهندي االٌتانولً بتركٌز 

( ملجرام/كجرام )ت( المعالجة بمستخلص المسط الهندي االٌتانولً بتركٌز 200)
 /كجرام.( ملجرام400)

 أ

 ة

 د
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 تأثٌر مستخلص المسط الهندي على نسٌج البربخ 2.3 

أظهرت نتائج الدراسة تأثٌر مستخلص المسط الهندي على نسٌج البربخ 
لحٌوانات الدراسة، حٌث تم مالحظة وجود زٌادة فً عدد الحٌوانات 
المنوٌة داخل البربخ لكال المجموعتٌن ذات التركٌز المنخفض وذات 

 (.3.2ممارنة بالمجموعة الضابطة، الشكل )التركٌز المرتفع 

 

 

 

تأثٌر مستخلص المسط الهندي اإلثانولً على الممطع العرضً لنسٌج البربخ   (3.2الشكل )
( 200)أ( الضابطة )ب( المعالجة بمستخلص المسط الهندي االٌتانولً بتركٌز )

( 400/كجرام )ت( المعالجة بمستخلص المسط الهندي االٌتانولً بتركٌز )ملجرام
 ملجرام/كجرام.

 

 

 

 

 

 

 لكلٌة:تأثٌر مستخلص المسط الهندي على نسٌج ا 3.3
 لكلٌةا تأثٌر مستخلص المسط الهندي على نسٌج ٌوضح (3.3الشكل )

 فً التركٌب  بسٌط وجود تغٌرحٌث تم مالحظة  ,حٌوانات الدراسةل
النسٌجً لمجموعتً الدراسة ذات التركٌز المرتفع وذات التركٌز المنخفض 

 .ممارنة بالمجموعة الضابطة
 

 
 

 
 

 
 

( تأثٌر مستخلص المسط الهندي اإلثانولً على الممطع العرضً لنسٌج الكلٌة )أ( 3.3الشكل )
( ملجرام/كجرام 200بتركٌز ) الضابطة )ب( المعالجة بمستخلص المسط الهندي االٌتانولً

 ( ملجرام/كجرام.400)ت( المعالجة بمستخلص المسط الهندي االٌتانولً بتركٌز )

 

 

 

 أ
 أ

 ة ة

 د

 د
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 :تأثٌر مستخلص المسط الهندي على نسٌج الكبد 4.3

تأثٌر مستخلص المسط الهندي على نسٌج الكبد  (4.3الشكل ) ٌوضح
ة النسٌجٌة عدم وجود أي تغٌر فً التركٌب حٌت تبٌنلحٌوانات الدراسة 

  .للكبد

 

 

 
 

( تأثٌر مستخلص المسط الهندي اإلثانولً على الممطع العرضً لنسٌج الكبد )أ( 4.3الشكل )
( 200الضابطة )ب( المعالجة بمستخلص المسط الهندي االٌتانولً بتركٌز )

( 400/كجرام )ت( المعالجة بمستخلص المسط الهندي االٌتانولً بتركٌز )ملجرام
 ملجرام/كجرام.

 

 Discussion المنالشة .4

ٌعانً بعض الرجال من ضعف الخصوبة وذلن ألسباب صحٌة اهمها 
ضعف انتاج الحٌوانات المنوٌة، لذلن ٌلجأ بعض الرجال إلى استخدام 

اعدهم على زٌادة معدل الخصوبة بعض األدوٌة والنباتات الطبٌة التً تس

ومن هذه النباتات المسط الهندي، وهً نبتة طبٌة معروفة وٌتم استخدامها 
على نطاق واسع فً جمٌع دول العالم الحتوائها على الكثٌر من المكونات 
الفعالة المفٌدة لعالج العدٌد من االمراض وباألخص الخصوبة عند 

 (10،11).الرجال

دراسة التحمك من فاعلٌة مستخلص المسط الهندي كان الهدف من هذه ال
اإلٌثانولً فً تحسٌن معدل الخصوبة عند ذكور الفئران حٌث اعطٌت 
حٌوانات الدراسة تركٌزات مختلفة من المستخلص اإلٌثانولً للمسط 

 .الهندي

أظهرت نتائج دراسة التراكٌب النسٌجٌة عند الفحص المجهري لعٌنات 
حة فً عدد الحٌوانات المنوٌة فً المماطع الخصٌة والبربخ زٌادة واض

النسٌجٌة للمجموعتٌن ذات التركٌز المنخفض والمرتفع على التوالً 
( ملجرام/كٌلوجرام من وزن الجسم ممارنة بالمجموعة 200-400)

الضابطة ولد ٌعود السبب الحتواء المستخلص على مركبات نشطة 
لى زٌادة هرمون ومضادة لألكسدة مثل الفالفونوٌدات التً تعمل ع

التستوستٌرون الذي ٌعمل على تحفٌز الخصٌة إلنتاج الحٌوانات المنوٌة، 
  (21،24).وهذه النتائج متوافمة مع بعض الدراسات

بٌنما اظهرت نتائج التراكٌب النسٌجٌة للكلى وجود تغٌرات تنكسٌه خفٌفة 
فً الكلى لدى المجموعة ذات التركٌز المنخفض ممارنة بالمجموعة 
الضابطة، وظهور توسعات غٌر منتظمة فً الخالٌا الطالئٌة لألنابٌب 
الكلوٌة فً المجموعة ذات التركٌز المرتفع ممارنة بالمجموعة الضابطة لد 

( بٌنما اظهرت الدراسة 26 ،27ٌرجع ذلن لوجود حمض ارٌستولوشٌن ،)
النسٌجٌة لعٌنات الكبد عدم وجود اي تغٌر فً التراكٌب النسٌجٌة للكبد فً 
جمٌع حٌوانات الدراسة وهذه النتائج متماربة لما توصلت الٌه دراسات 

 (28, 24،25).سابمة

  Conclusion  االستنتاج .5

اسة أن المستخلص اإلٌثانولً لنبات المسط الهندي ٌعمل نستنتج من هذه الدر
على زٌادة عدد الحٌوانات المنوٌة مما لد ٌودي الى رفع معدل الخصوبة 
لدى ذكور الفئران البٌض مع وجود ثاتٌر تنكسً على التراكٌب النسٌجٌة 
للكلٌة تتفاوت فً الحدة حسب التركٌز المستخدم، دون أي تأثٌر سلبً على 

 .النسٌجٌة للكبد التراكٌب

  Recommendation  التوصٌات

من خالل هذه الدراسة نوصً بإجراء دراسات معممة لدراسة تأثٌر المسط 
الهندي على جودة الحٌوانات المنوٌة عن طرٌك دراسة السائل المنوي من 

المزٌد  حٌث العدد والحركة األمامٌة واألشكال الطبٌعٌة كما نوصً باجراء
من الدراسات لمعرفة تأثٌر المسط الهندي على وظائف وأنسجة الكلى 

 باستخدام تراكٌز ألل.
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