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ةهاألطروح أو الرسالة عنوان  

ارجنيه على الجرران المختبريه المعامله بكلوريذ الكادميوم-جذيذ المشتق مه الحامض االميني لدراسه فسلجيه بايوكيميائيه و تناسليه للمركب ال  

االطروحة او الرسالة ملخص  

جدٌد والناتج هوقاعدة شٌف  [أرجٌنٌن(بنزٌلٌدٌن-1-مٌثوكسً-3-هٌدروكسً-4)-ن]حٌث تم تصنٌع مركب جدٌد جامعة البصرة  -جرٌت هذه الدراسة فً كلٌة الطب البٌطريأ

,وذلك لتقٌٌم فعالٌته كمضاد لالكسده وقدرته على تحسٌن حٌوٌة النطف وبالتالً نسبة الخصوبه فً الحٌوانات قٌد  AVO ارجنٌن, واختصارا-الحامض االمٌنً ال   مشتق من

 ,Elemental analysis (CHN, IR, IHلتحلٌل الكٌمٌائً ,الدراسه. المركب الجدٌد لمشتق االرجنٌن تم تصنٌعه فً مختبر الكٌمٌاء, وتم تشخٌص المركب الجدٌد بوساطة ا
13C, HSQC and HMBC-NMR spectroscopy) 

 ملغم/ كغم  من وزن الجسم . 618.6التجربة االولى )تحدٌد الجرعة نصف القاتلة( :  لتحدٌد الجرعة نصف القاتلة وذلك بأستخدام طرٌقة الهبوط والصعود لدٌكسون ووجدت ♦
لة الدم بكلورٌد ٌه )دراسة المركب الجدٌد ضد األكسدة داخل األنبوب( : لدراسة النشاط المضاد لألكسدة للمركب المصنع داخل الزجاج وذلك بعد معاملة حالالتجربة الثان ♦

 .ماٌكرومول  5عند تركٌز MeTHلى إالكادمٌوم ,أظهرت النتائج أن المركب المصنع منع أكسدة الهٌموغلوبٌن وتحوٌله 

 الثالثه )دراسة المركب الجدٌد ضد األكسدة داخل الجسم(التجربة ♦ 
لحٌوانات الى اربع من ذكور الجرذان المختبرٌه لدراسه التاثٌر الوقائً للمركب الجدٌد ضد الجهد التاكسدي المستحدث بواسطه كلورٌد الكادمٌوم. تم تقسٌم ا 33تم استخدام 

 :مجامٌع وبواقع ثمان جرذان فً كل مجموعه وكما ٌاتً
المجموعه الثانٌه: حقنت ب عشر الجرعه القاتله لمشتق االرجنٌن اي ما . فً غشاء الجدار البطنً كمجموعه سٌطره مل من المحلول الملح5.5ًالمجموعه االولى: حقنت ب 

ملغم/كغم من كلورٌد 335جموعه الرابعه: حقنت ب الم.ملغم/كغم من كلورٌد الكادمٌوم فً غشاء الجدار البطنً.335المجموعه الثالثه: حقنت ب .ملغم/كغم. 63.5ٌعادل 
ٌوما. اظهرت نتائج الحٌوانات المجرعه بكلورٌد  38استمرت التجربه لمدة .ملغم/كعم من المركب الجدٌد فً غشاء الجدار البطنً.63الكادمٌوم ثم بعد ساعه تم حقنها ب 

( كرٌات الدم الحمر, نسبه (p≤0.05 , الكلوكوز,كما اظهرت النتائج انخفاظا معنوٌاMDAالكبد  (  فً كرٌات الدم البٌض وانزٌمات(p≤0.05الكادمٌوم زٌاده معنوٌه 

والخصٌتٌن. اما الحٌوانات المعامله  الهٌموكلوبٌن,. هرمونات الجنس , حركة النطف, النسبه المئوٌه للنطف الحٌه ,اٌضا لوحظت تغٌٌرات نسٌجٌه فً الكبد, الكلٌتٌن, الطحال, 

 فقد اظهرت قدرتها فً تحسٌن كل من التغٌٌرات الباٌوكٌمٌائٌه والتناسلٌه وتسببت فً تقلٌل التاثٌرالضار لكلورٌد الكادمٌوم. AVOجدٌدبالمركب ال

ٌوم قبل بدء  16ناث لمدة من الذكور. تم فصل الذكور عن اال 8جرذا ناضجا من االناث و  34تم استخدام : )دراسة المركب الجدٌد على الكفاءه التناسلٌه( التجربة الرابعه♦ 
ٌوم ثم تم التزاوج بٌن الذكور  38استمر حقن الذكور لمدة . قسمت الذكور الى اربع مجامٌع وتم حقنها كما فً التجربه الثالثه .التجربه للتاكد من عدم حصول حمل عند االناث.

فصله حتى موعد الوالده. بعدها تم حساب حٌوٌه النطف, نسبة الخصوبه ومعدل عدد الموالٌد. المجرعه واالناث الطبٌعٌه لمدة عشر اٌام بعدها تم فصل  االناث فً اقفاص من

 ( فً معدل نسبة الخصوبه فً المجوعه التً حقنت بكلورٌد الكادمٌوم وتاثٌر واضح على اعداد الموالٌد فً هذه المجموعه.(p≤0.05حٌث لوحظ انخفاضا معنوٌا 

فقد اظهرت عالمات مختلفه من االصالح من حٌث نسبة الخصوبه واعداد الموالٌد.نستنتج من هذه الدراسه ان المركب الجدٌد AVO لجدٌداما المجموعه المعامله ب المركب ا

 ٌهله قابلٌه كمضاد لالكسده وله القدره على تحسٌن الكفاءه التناسل AVOلمشتق االرجنٌن
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Tital of Thesis 

Physiological Biochemical and Reproductive Study of New Compound of a L-arginine derivative on Laboratory Rats Treated with Cadmium Chloride 
Abstract of Thesis 

The present study was conducted in the Veterinary Medicine College /university of Basrah to synthesize a new compound [N-(4-N-Hydroxy-3-

methoxy-1-benzylidene) arginine], yielded a novel Schiff base derivative of a of L-arginine which is symbolized as AVO, to evaluate its antioxidant 

potential activity and ability to improve the fertility percentage. The new compound synthesized in the biochemical laboratory, is characterized by IR, 

elemental analysis (CHN), 1H, 13C, HMBC, HSQC, and RSESYNMR spectroscopy. 

♦ The first experiment (LD50):  determine the LD50 by Dixon up and down , was found 718.6 mg/kg of B.W  
 

♦The second experiment (antioxidant iv vitro study of new compound): study the antioxidant activity of the synthesized compound in vitro after treating 

hemolysate by CdCl2. The results showed that the AVO prevented oxidation of hemoglobin and conversion to MeTH at concentration 5µm.  

♦The third experiment (antioxidant iv vivo study of new compound): 32 mature male rats are used to evaluate the protective effect of the novel 

compound in contrast with (CdCl2) toxicity on rats, divided into four groups (8 in each group) as following: The first group: are injected IP with 

0.5ml of normal saline (control group). The second group: are injected IP with 1/10 of LD50 of AVO its mean 72 mg/kg B.W. The third group: are 

injected IP with 225mg / kg. B.W of CdCl2. The Fourth group: are injected IP with 225 mg/kg. B.W CdCl2, then after one hour they were injected IP 

with 72mg / kg of AVO.  

      The experiment lasted for 28 days. Cadmium chloride treated rats exhibit a significant increase in WBC, liver enzymes ,Lipid profiles, also a 

significant reduction in RBCs, HB, FSH, LH, testosterone, sperm concentration, sperm motility % and live sperm. In addition to histological changes 

in liver, kidney, spleen and tests. Most the CdCl2 induced changes are ameliorated with AVO. 

♦ The fourth experiment (reproductive study of new compound):        

 In this part of the experiment, 24 mature rats are used (16 female and 8 male). The male rats were divided to four groups, the male rats treated as a 

third experiment (antioxidant iv vivo study of new compound). The experiment lasted for 21 days, after that only one male mating was allowed to 

mate two females. The mating duration lasted for 10 days, when the females are separated in individual cages till the parturition .Once the females 

rats gave birth, the number of new births were calculated, and the sperm viability and fertility percentage were documented. The results showed a 

significant reduction (P<0.05) in the birth number, sperm viability and fertility percentage in the Cd treated group, while the AVO  ameliorates the 

reduction in birth number sperm viability and fertility percentage that caused by administration of CdCl2.  
 


