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األطروحة أو الرسالة عنوان  

 ( 

 دراسه فسلجٌه تناسلٌه لمشتق جدٌد للمثٌونٌن على الجرذان المختبرٌه

 

االطروحة او الرسالة ملخص  

 وذلك لتقٌٌم فعالٌته كمظاد لالكسده وقدرته على تحسٌن نسبه الخصوبه . 4-(methylsulfanyl) butanoic acid    MDJ-{amino [methylidene (hydroxynaphthalen-1-yl-2)]}-2وتشخٌص المركب الجدٌد لمشتق المثٌونٌنان االهداف الرئٌسٌه للدراسه الحالٌه هً تصنٌع     الخالصــــة

 ((Elemental analysis (CHN), IR, 1H, 13C, HSQC and HMBC-NMR spectroscopyالكٌموحٌوٌه لكلٌه الطب البٌطري فً جامعه البصره وتم تشخٌص المركب الجدٌد بواسطه التحلٌل الكٌمٌائًالمركب الجدٌد لمشتق المثٌونٌن تم تصنٌعه فً المختبرات 

كغم /ملغ 744ساب الجرعه نصف القاتله للمركب الجدٌد بعد حقنه داخل غشاء الجدار البطنً وسجلت عند ربه اعتماد التراكٌز لتثبٌط تأثٌر نترٌت الصودٌوم لتكوٌن المتهٌموكلوبٌن على محلول الدم عندما ٌضاف قبل مرحله التحلل الذاتً .تم حاثبت المركب الجدٌد لمشتق المثٌونٌن قابلٌته كمظاد لالكسده فً المختبر من خالل فاعلٌته فً تج

ترٌت الصودٌوم سطه ناستخدام اربعه وعشرون من ذكور الجرذان المختبرٌه لدراسه التأثٌر الوقائً للمركب الجدٌد ضد الجهد التأكسدي المستحدث فً الجرذان بواالجزء األول ٌتعلق بالمعاٌٌر الفسلجٌة والتغٌرات النسٌجٌة. فً حٌن إن الجزء الثانً ٌتعلق بالكفاءة التناسلٌة.التجربه االولى : تم  من وزن الجسم .  قسمت التجربة إلى جزئٌن.

كغم من نترٌت الصودٌوم   فً غشاء الجدار البطنً  /ملغم 025مل من السلفوكساٌد ثنائً المثٌل فً غشاء الجدار البطنً واعتبرت كمجموعه السٌطره .المجموعه الثانٌه  : تم حقنها  5.0  .تم اختٌار الجرذان المختبرٌه عشوائٌا وقسمت الربعه مجامٌع وبواقع سته جرذان فً كل مجموعه وكما ٌأتً :المجموعه االولى  : تم حقنها

ٌوما أظهرت نتائج الحٌوانات  20الجدٌد ) مشتق المثٌونٌن(   فً غشاء الجدار البطنً .استمرت التجربه لمده  كغم من المركب /ملغم 74كغم من نترٌت الصودٌوم ثم بعد ساعه تم حقنها  /ملغم  025كغم من المركب الجدٌد ) مشتق المثٌونٌن( فً غشاء الجدار البطنً .المجموعه الرابعه : تم حقنها  /ملغم 74.المجموعه الثالثه : تم حقنها 

( فً العدد الكلً لخالٌا الدم الحمر ؛ نسبه الهٌموكلوبٌن ؛ هورمون التستستٌرون p≤0.05والبروتٌنات الدهنٌه عالٌه الكثافه  . كما أظهرت النتائج  انخفاضا  معنوٌا  ) (  وكذلك المعاٌٌر الدهنٌه باستثناء الكولستٌرول الكلALT,ASTً( فً العدد الكلً لكرٌات الدم البٌض ؛ انزٌمات الكبد )p≤0.05المجرعه بنترٌت الصودٌوم زٌاده معنوٌه )

تجربه تم استخدام سته وثالثون جرذا ناضجا .اربع ( اظهرت عالمات مختلفه من االصالح  وتسبب فً تقلٌل تأثٌر نترٌت الصودٌوم بصوره واضحه جدا . التجربه الثانٌه  : فً هذا الجزء من الMDJالمعامله بالمركب الجدٌد  ) ؛تركٌز النطف ؛ حركه النطف ؛ والحٌامن الحٌه . عالوه على ذلك لوحظت تغٌرات نسٌجٌه فً الكبد والخصٌه .ان

مل من السلفوكساٌد ثنائً المثٌل فً غشاء الجدار البطنً واعتبرت كمجموعه السٌطره .المجموعه الثانٌه  : تم  5.0ٌوما قبل بدء التجربه للتأكد من عدم حصول حمل عند االناث .قسمت الذكور لثالث مجموعات وكما ٌأتً : المجموعه االولى  : تم حقنها   01الناث لمده وعشرون من االناث واثنا عشر من الذكور.تم فصل الذكور عن ا

الذكور المجرعه واالناث الطبٌعٌه  ٌوما ثم تم التزاوج بٌن 20كغم من المركب الجدٌد ) مشتق المثٌونٌن(   فً غشاء الجدار البطنً .استمر حقن ذكور الجرذان لمده  /ملغم 74كغم من نترٌت الصودٌوم ثم بعد ساعه تم حقنها  /ملغم  025كغم من نترٌت الصودٌوم   فً غشاء الجدار البطنً .المجموعه الثالثه: تم حقنها  /ملغم 025حقنها 

لخصوبه فً المجموعه التً حقنت نترٌت الصودٌوم؛ لم ٌالحظ اي تأثٌر على ( فً معدل اوزان الموالٌد  ونسبه اp≤0.05ه مٌزان حساس كذلك تم حساب نسبه الخصوبه .لوحظ انخفاض معنوي )لمده عشره اٌام بعدها تم فصل االناث فً اقفاص منفصله حتى موعد الوالده.عند الوالده تم حساب معدل  عدد الموالٌد ومعدل االوزان بوسط

( له قابلٌه كمظاد لالكسده واضحه وذلك من خالل قابلٌته لتثبٌط تأ ثٌر نترٌت الصودٌوم على تكوٌن الهٌموكلوبٌن MDJ)(  عالمات مختلفه من االصالح من حٌث وزن الموالٌد ونسبه الخصوبه.نستنتج من هذه الدراسه ان المركب الجدٌد لمشتق المثٌونٌن MDJمعدل اعداد الموالٌد فً هذه المجموعه .اظهرت المعامله بالمركب الجدٌد  )

 ذان المختبرٌه . باالضافه لقدرته على تحسٌن معاٌٌر النطف ونسبه الخصوبه.الصودٌوم فً ذكور الجر السٌى فً محلول الدم فً المختبر. وكذلك اظهر المركب الجدٌد عالمات مختلفه من االصالح لالجهاد التأكسدي المستحدث عن طرٌق حقن نترٌت
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Tital of Thesis; PHYSIOLOGICAL AND REPRODUCTIVE STUDY OF NEW DERIVATIVE OF METHIONINE ON Albino Rats  

( Rattus  norvegicus  ) 

Abstract of Thesis 

The main objectives of the present study are synthesizing, characterizing  the novel compound 2-{[(2-hydroxynaphthalen-1-yl) methylidene] amino}-4-(methylsulfanyl) butanoic acid   which is symboled by MDJ, to evaluate its 

antioxidant potential activity and ability to improve the fertility percentage.   The new compound (MDJ) is synthesized in the biochemical laboratory, College of Veterinary Medicine – University of Basrah and characterized by IR, elemental 

analysis (CHN), , 1H, 13C, HMBC, HSQC, and RSESY-NMR spectroscopy.                           

   The MDJ compound proves its efficacy as in vitro antioxidant agent through its effect in concentration – dependent manner in delaying nitrite induced methemoglobin formation in hemolysate when added before the start of the 

autocatalytic stage.   The toxicity study of the synthesized analogue 3 is  assayed for its LD50 value by using Dixon,s up and down method, which exhibited value of 477 mg / kg of body weight. Molecular modeling studies are  performed, 

showing the hydrogen bending and hydrophobic interactions.The in vivo experiments have divided into two parts: 

Antioxidants experiment:    Twenty four mature  male rats are used to evaluate the protective effect of the novel compound in contrast with (NaNO2)   induced oxidative stress on rats selected randomly and divided into four groups (6 in 

each group) as following:    The first group of animals are injected IP with 0.5ml Dimethyl sulphoxide  (DMSO)  and considered as control group.  The second group in which the animals are injected IP with 120mg/kg.B.W NaNO2. The Third 

group of animals are injected IP with 48mg / kg.B.W MDJ. The Forth group the animals are  injected  IP with 120mg/kg.B.W NaNO2, then after one hour they are  injected  IP with 48mg / kg.B.W MDJ.  The experiment is lasted for 21 days.         

    synthesized compound( MDJ). Fertility experiment:    In this part of the experiment, 34 mature rats are used (24 female and 12 male).  Females and males have been separated for the 16 days before the beginning of The experiment to 

insure that the females are not conceived. The rats divided to three groups as follow. The control group: Males are injected I.P with 0.5ml DMSO.  The Second group: Males are injected I.P with 120mg/kg.BW NaNO2. Third group: the male 

rats are injected I.P with 120 mg/kg NaNO2, then after one hour injected with 48mg/kg MDJ. The experiment was lasted for 21 days.  

   The mating duration  is 10 days, and then the females are separated in individual cages till the parturition .Once the female’s rats are given birth, the number of letters are calculated and weighed by a sensitive balance. The fertility 

percentage and weights are documented. In sodium nitrite treated group, a significant reduction (P<0.05) is  noted in the birth weight and fertility percentage. However, no effect is observed on birth number.  The novel compound 

ameliorates the reduction in birth weight and fertility percentage that caused by administration of NaNo2.     It is concluded that the novel compound 2-{[(2-hydroxynaphthalen-1-yl) methylidene] amino}-4-(methylsulfanyl) butanoic 

acid  (MDJ) has an effective  antioxidant activity, evident as its  capability to inhibit nitrite induced methemoglobin formation in hemolysate and to ameliorate the alterations associated with sodium nitrite-induced oxidative stress in mature 

male rats. In addition, the sperm viability parameters and fertility percentage has been improved. 

 

 



 

 


