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 ة ـــــــالخالص

 ذواكر فا  التواسالية الكفااة  علاى الثاايوكوكيوك تجريع  تأثير عن التحريالى  الحالية الدراسة تهدف   

 الووتاد  للواد  القادساية جامعاة/  البيطري الطب ولية ف  الحالية الدراسة أجريتإّذ  ،الواضجة  الجرذا 

 بعا  عتوااداب لوعلا  الثاايوكوكيوك  التاأثير هذا مدى تقييم تم وقد.  5151/  4/  51 -  51/ 51   من

 ها الدراسة .علي اشتولت الت  الوعايير

ياك   60بعوار Rattus norvegicusالبيضاة ناك   الكستر ساللةمن  لغا  با ا  ذور ا  ذجر48  تم تقسيم    

جرعاات  جاارذ 24واام مجوكعااة  ضااوت, الااى مجوااكعتين متساااوتين  ا  ئيعشااكا  غاام555-551وز   و

ملغم / وغم  11األولى )السيطر  ( ماة الشرب وجرعت الثانية )الوعاملة ( معل  الثايوكوكيوك  بجرعة 

حساب ب موهاالكام  ا جارذ 8ثانكياة بكاقاع  مجااميع مجوكعاة الاى ثاال  وامقساوت  و من وز  الجسم .

سبكعين يتم التضحية بوجوكعة من الحيكاناات ( أ)وم سابيع أستة  استورتللتجربة الت   ة الزموي الود 

.  

 1.5و  1.3باساات دا  الكيتااامين والاازايالزين ) الحيكاناااتايااة واام مرتلااة تجريبيااة تاام ت اادير هفاا  ن    

الد   عيواتخذت موها أو خذ وز  الجسم لكم جرذأمع مراعا   , ,على التكال ( مم/وغم من وز  الجسم

وتام تساجيم وزنهاا وأخاذت عيواات  الو امياة زيلت ال صاى والغاد أالهرمكنية ووا  االختبارات إلجراة

 الودروساةوواع  للهرمكناات ة الوسجية وتقييم مستكى التعبير الكيويائ  الوسيج  السلغرض الدرا موها

لجرذا  الوعاملة مقارناة ل   نزالكسب الكمعدل ف   (  P<0.05)ظهرت الوتائج وجكد زياد  معوكية أ. 

 وخصكصاا   الوسابيةو امياة وال صاى الوزا  أمعادالت مع مجوكعة السيطر  ووذلك زياد  معوكياة فا  

 ف  الوجوكعة الثانكية الثالثة بعد مرور ستة أسابيع . 

 مسااتكىفاا   ( P<0.05)  ةمعوكياا زياااد تصااكل الااى  نتااائج االختبااارات الهرمكنيااة  شااارتأووااا     

الهرماك  اللاكتيو  فا   مساتكى فا  وإن فااض معواكي  ال صاكي والشحوك   هرمك  محفز للجريبال

فا  تاين ساجم فا  االسابك  الثاان  السادس عود مقارنتها مع السيطر   األسبك الحيكانات الوعاملة ف  

 .والرابع زياد  معوكية بالوقارنة مع السيطر  

أقطااار فاا  معاادل (  P<0.05)زياااد  معوكيااة  فاا  ال صااية وجااكد الوسااجية التغياارات  نتااائج أظهاارت  

الساااادس  األسااابك ذا بلاااي فااا  إ لحيكاناااات الوعاملاااة بالوقارناااة ماااع السااايطر  , ات ناقلاااة الووااا  الوبيبااا

فاا  تااين وااا   مااايكروميتر( 1.511± 313)مقارنااة مااع الساايطر  مااايكروميتر  ( ±5.583 .315.8)

 ( 5.815± 81.3.1( والساايطر  ) .5.11±  555.151للوعاملااة )   األساابك سااوك الوبيااب فاا  نفاا  

 تبلغاا التاا  ياادو وخاليااا ساارتكل  ضااون ال صااىعااداد خاليااا الإفاا  معاادالت   زياااد و , مااايكروميتر 

السايطر  )  تمعادال مقارناة ماع, علاى التاكال   خلياة (1.12±  29.75,  0.71 ±25.12 ) ها معادالت



 
 

 

الفااارز  لوحرضااات  ال الياااتحساان ظهاارت الوتااائج أ. ووااا  خليااة ( 0.22 ± 20.12,  0.35 ± 19.12

غلاب الوتاائج أظهارت تفاكم مجوكعاة أإ   ا  علواف  الوقاطع الوسجية للو امياة  Gonadotrophs القود 

  . السادس على بقية الوجاميع  األسبك 

 ا  يجابياإ       عياا  موا تفااعال   الغادي الو اا  نساجةأل الوواعياة -الوساجية  -الكيوائية نتائج الدراسة  بيوت   

الكثافاة        شاد  تازدادالوحرضاة للقواد , إذ  الياا الفا    هرمك  الوحفاز الجريابو اللكتيو  ك  للهرم

اقام  عطات تفااعال  أالسايطر  التا  تقد  مد  الوعاملة بالوقارناة ماع مع  هرمك  الوحفز الجريبل ا  تدريجي

 وثافاة التفاعام للهرماك  اللاكتيو شاد    جالوتاائ وانات . فيواا  لوحرضات القود ف  ال اليا الفارز   وثافة

مقارنة مع مجااميع  ف  األسبك  السادس  ضعيفا   تين وا  التفاعمف  الثان  والرابع  األسبك ف   أعلى

الوعاملاة والسايطر  إذ إ  الحيكاناات الوعاملاة بوعلا  الثاايوكوكيوك   أظهارت أعاداد عالياة مان ال الياا 

الوسجية  –الكيوائية  نتائج  هرتظأووا و. مع الصبغة بالوقارنة مع مجوكعة السيطر    مواعيا  الوتفاعلة 

 ياادوال فاا  خالياااقااكي  للهرمااك  الشااحوك  ال صااكي ال التفاعاام الوواااع خصااى نسااجة الوواعيااة أل –

 .  ال صكي للشحوك  الووتجة

من    وغم /ملغم   50 بجرعة الثايوكوكيوك بالحيكانات الدراسة الحالية ا  تجريع  نتائج نستوتج من     

د  مسااتكيات الهرمكنااات وز  الجساام لااا فعاليااة واضااحة فاا  تحسااين خصااكبة الااذوكر ماان خااالل زيااا

ساتورت أ الثاان  و  األسابك نهاياة  أبتاداة  مان وظهار هاذا التحسان ال اليا الووتجة لها  توشيطالجوسية و

                                            من التجربة .  السادس األسبك فضم نتيجة ف  ألوهاية التجربة ووانت 

 Introduction                                                                 : المقدمة1

 تكاثرياة غاد  تعتبار تيا ,  Testes ال صيتا  هوا تكاثريتين غدتين على اللبائن ذوكر جسم يحتكي   

 خاالل مان اإلفاراز وداخلياة الوطا  انتاا  خاالل من اإلفراز خارجية غد  تعتبر تي  الكظيفة مزدوجة

 وتاتم  الثانكياة الذورياة الجوساية الصافات على للوحافظة  الضرورية الذورية الجوسية الهرمكنات إنتا 

 مان  Negative Feedback االسترجاعية السالبية  التغذية  ميكانيكية بكاسطة وظيفتها على السيطر 

 او للوواسام  الوحفاز   الهرمكناات تحارر  تاوظم  االلياة  وهاذ   الو امياة  والغاد   الوهاد تحت  غد  قبم

 مان وهواا اللاكتيو  والهرماك  للجريباات الوحفاز الهرماك  وهوا  Gonadotropins للقود  الوحرضة

 ;McLachlan et al., 2002 الااذوكر فاا   الوطاا  تكااكين لعوليااة الووظوااة الرئيسااة الهرمكنااات

Sharpe ,1994; Weinbauer &Nieschlag., 1993)).     

االعضاااة  ذات الحروااة الطبيعيااة بوساااعد   الوطاا ماان عااددا  وافياااّ  إنتااا  الااذوكرخصااكبة  تتضااون    

نشاأ  عولياة إ   لعيكشية الوط  إنتا  وترويز السائم الووكي لتفعيلا وجعلا مؤهال  ف   الجوسية الولحقة 

 -الوهااد  قبام محاكر مان الادما تبادأ بالتا  صاوية    سايطر  عصابيةتحات تاتم   الوط  ف  ال صايتين 



 
 

 

 Hypothalamic - Pituitary- Gonadal Axis    (HPG  )      ( Lucio et ي دقوال -الو ام  

al., 2005; Tyl, 2001. )   ويبادأ  , رئاي  علاى التكااثر فا  الاذوكر الوحكر بشاكم  هذا يسيطرتي

  Neuroendocrinal unit صاويةوتاد  عصابية  ويواتج  وامتكيل الوحاكرهذا  مككنات ف  وم التطكر

بواة  خالل   من ال صية الوتوثلة بتككين الوط  ائ العوم خالل البلك  للسيطر  على وظ توظم تاوظيف

& Skinner , 2006) وتأثيرهااا فاا  واام االعضاااة الجوسااية   Steroidogenesisرويداتيالساات

Ojeda)  . 

لعوام هرمكناات  تعاكدفا  ال صاية  اترويديالساتوإنتاا   تكاكين الوطا  لعولياة ياالصو إ َّ السيطر    

 Ivell ) ) يادو وخالياا سارتكل ال ب اليا ضون ال صية الوتوثلة الوكجكد يا الو امية على ال الالغد  

et al., 2014   اللاكتيو . يوتج الفص االمام  للغاد  الو امياة هرماكنين هواا الهرماكLH    والهرماك

وظيفاة الهرماك      الوحفاز للجرياب فا  الاذوكر يكاك   ا  . FSH (Plant , 2008) للجريبالوحفز 

مهواا    دورا    هرماك  اللاكتيو يلعاب  بيوواا خاليا سرتكل  ,  تي   يعوم على تكاثرال زلتحفي  ضروري

هرمااك   الوتوثاام باا و  هاااوإفراز Androgen الذوريااة الهرمكنااات إلنتااا  الياادو خالياااتحفيااز فاا  

.  يعاد  Testosterone (Silverthron et al., 2010; Melamed , 2010)الشاحوك  ال صاكي 

الوواسم الرئي  الوسؤول عن تطاكر واداماة ال صاائص الجوساية  الشحوك  ال صكي هرمك  هرمك 

  ( .  Forbes & Dahl, 2010; Sisk & Zehr,2005)الذورية الثانكية  

طبيعا  عازل مان زيات باذور  نباات  ويوياائ  مرواب Thymoquinone  ((TQ الثاايوكوكيوك  يعد  

توتوا  للعائلاة       اتدى الوباتات الزهرياة التا  وه  ,  Nigella sativa )تبة البروة( السكداة الحبة

لحباة  الارئي  الوكاك  الثاايوكوكيوك   ويعتبر  Ranunculaceae  (Ali et al ., 2009. )  الشقيقية

 الطااب فاا   العطريااة والزياكت البااذور اساات دمت . الطيااار  الزياكت ماان % 50 نحااك يشااكم ،الساكداة 

 خصاائص الثاايوكوكيوك   يوتلاك.  األماراضمان  للعديد عشب  وعال و  طكيلة  لود   التقليدي الشعب 

  التأوسادي جهاادالا ضارر ضاد األجهاز  وتواياة ، لتهابااتألل مضااد ، الوساكوات  : مثم مهوة عالجية

 اساااات ر .  (et al Lupidi ,. 2010) الحيكيااااة الوضااااادات  خصااااائص لااااا أ   إلااااى  باإلضااااافة

-ELعلاااى ياااد  1963ألول مااار  عاااا  أصاااكلا الاااى جواااكب غااارب اسااايا  تعاااكدالثاااايوكوكيوك  الاااذي 

Dakhakhany .  

تعااديم او تحااكير العوليااات الحيكيااة الكظااائ  الحيكيااة بكاسااطة  علااى توبيااا الثااايوكوكيوك يعواام و    

مان ال الياا الطبيعياة والسارطانية تيا   فا  وام ROSووساجين الفعاال ألوتضووة تكلاد االوالكيوائية و

 تاافعالي ا ( .  ( Dergarabetian et al., 2013 ;  Salmani et al., 2014يعوم ووضاد لألوسد  

  الجاذور  تكلياد مان الواتجاة  ضارر األوساد  مان االعضااة تحوا  Anti - oxidant لألوساد  وضاد ال



 
 

 

  فا  يسااعد   واذلك               .  ( Chandra et al., 2009; Butt & Sultan , 2010) الحار 

   Kanter, 2011 ) .)  ةال صي إصابة  بعد Spermatogenesis  عولية  نشأ   الوط تككين   إعاد 

 :الهدف من الدراسة 

 معلا هدفت الدراسة الحالية الى التحري عن التأثيرات االيجابياة التا  مان الووكان أ  يؤديهاا توااول    

الثايوكوكيوك  ف  معايير خصكبة ذوكر الجرذا  الواضجة من خالل دراسة مساتكى التعبيار الكيوياائ  

الوسج  الوواع  للهرمكنات الوحرضة للقود ) الهرمك  اللكتيو  والهرمك  محفز الجريب ( فا  الو اا  

 الغدي والشحوك  ال صكي ف  ال صى . 

 

  Review of Literature  المراجع  استعراض 2.

                                 Nigella sativaالحبة السوداء      وصف  1.2. 

دقيقاة التقسايم  تكك    Leaves األورام,  سم 20 – 90 نبات زهري عشب  تكل  قائم  يبلي طكلها     

دقيقة , صغير  مودود  وتكك  ناعواة ورقيقاة ,   , مروبة , مجزأ  تجزئة Threadlike دقيقة , خيطية 

 نجويااا وخوثيااا  عاااد    Flowersخيطيااة رماديااة  . األزهااار   والفصااك   عويقااا   تفصيصااا   مفصصااة

  Petals البتالت, الشاتب  الشاتب أو األرجكان    األبي  , األصفر, الكردي , األزرم  تتلك  بألكا 

 Inflatedوبساكلة مضا وة   شاكم وعلاى تكاك  وبيار ف  Fruits ,ر( . أما الثواا10 - 5)  تتكك  من 

Capsule    البذور  توتلك تحتكي أعداد هائلة من البذور  وم واتد   (  تكيصالت ( 3 -7مككنة من 

 ,.Aftab et al)  طبيا   الوستعوم الوبات من الوهم الجزة وه ,  مر مذام وذات  مويز  عطرية رائحة

2013 )                                                                                                                            .                         

تعرف محليا   Ranunculaceaeالت  تعكد لعائلة  الشقيقات    Nigella sativa لها االسم العلو     

والتا  اساتعولت  -Sauda  Habbah  Al أو الحباة الساكداة  Black Cumuin باالكوك  األساكد 

  ن الفعالياات الحيكياةإلاى العدياد ما تاديثا  وواد  تافظة للطعا  .  أشير  وأ Spiceلسوكات عديد  وتكابم 

-Antiمضاااااادات لاللتهاباااااات   و ,  Antioxidant وساااااد تكاااااك  مضاااااادات األ إِذ لحباااااة البرواااااة 

inflammatory  , السااااااااااارطا   مضاااااااااااادات و Anticancer , الويكروباااااااااااات  مضاااااااااااادات و

Antimicrobial   الفطريااةو مضااادات  Antifungal.  إلااى  الدوائيااة تااأثيرات ماان العديااد نساابت 

 و , Thymoquinone   الثايوكوكيوك    تتضون والت    N. sativa  البروة لحبة  الفعالة  الوككنات

 و ,  Dithymoquinone  الثاايوكوكيوك  والاداي ,  Thymohydroquinone درووكيوك هايثايوك

 , الويجليااادين Nigellicineالويجلساااين و ,   Carvacrol  اورولالكارفااا,  Thymol ثاااايوكل 



 
 

 

Nigellidine  و Nigellimine - x- oxide  هيباارين و الفاا  Alpha – Hedrin al.; 2012) 

Entela et ) .  

                                        Thymoquinone  ( TQ  )الثايموكوينون  2.2.

ويشكم تاكال    Nigella  sativaف  الحبة السكداة  وروب الرئي  الفعالالTQ يعد الثايوكوكيوك    

الت   ذورت فا  الحباة الساكداة  اآلثار الدوائية من العديد  Oil  Volatile من الزيكت الطيار  % 30

( HPLC) جهااز وش تي    . Thymoquinone  (Badary et al., 2001)لثايوكوكيوك   لتعكد 

 و ،  داي ثاايوكوكيوك   وانات ةالرئيسا الوشطة الوككنات ا  السكداة للحبة العطرية الزيكت تحليمعود 

 هاك  TQالثاايوكوكيوك   تحديادها تام التا  الوروبات بين من ووا    يوكلاالث و  ،  يوك كيوكهيدروواث

 . الوروبات إجوال  من % 48 - 30 يشكم  والذي وفر  األوثر

 الكااكانين الااى  مست لصاااتها أو كاملااةال للبااذور العالجيااة  صااائصال  معظاام رئيساا  بشااكم تعاازى    

Quinine  الثايوكوكيوك  مروب شكمي الذي TQ األوثار الوكاك  يشكمو البذور ف  وفر  األوثر وهك 

 تحتكي الباذور إِذ . (,Moussa, & Al- Mulhim   (2013 الحبة السكداة  ف  دوائيا  طاونش يةفعال

 و , Essential Oil  االساسية الزيكتو,   Fixed Oils  ه  الزيكت الثابتة الزيكتعلى نكعين من 

  %   30تحتكي أوثار مان  .Saponin   وصابكنيات  Alkaloids قلكيدات و , Proteins  بروتيوات

ماان الزيااكت الطيااار  ( w/w  )  %  0.45 – 0.40وتااكال    Fixed Oilsماان الزيااكت الثابتااة

Volatile Oil  .   ثوانية من األتواض الدهوياةش ص تكال Fatty Acid  ,ا  مروبااثواا  وثالثاك  و 

  ةالرئيسا Fatty Acidsاألتوااض الدهوياة  و ,والثابتة  Volatile Oilف  الزيكت الطيار     ا  مش ص

 البالوتاك  تاام و Oleic Acid  كاألولياو , Linoleic  Acid  اليوكلاك  ها   الثابتاة  الزياكت  مان

Palmitic Acid   . الثاايوكوكيوك   تكك  ربذوف  ال  الطيار لزيكت ل رئيسيةالالوككناتTQ   ,الفااو 

 –ب   و , Trans Anethole تران  انيثكل  و,  Limonene ليوكنين  و ,  Alpha pinene  بيوين

 ;Carvone                          (Nickavar  et al., 2003 والكارفك   ,   Cymen – P  سايون

Hajhashemi et al., 2004 )  .البذور إلى باإلضافة Seeds  ,الجاذور Roots  السايقا وStems  

. اال ا   Vanilic Acid  مثاام  Phenolic  الفيوكليااة  مروبااات  ايضااا  توتلااك  السااكداة  الحبااة ماان

   TQ   الثاايوكوكيوك   بسابب  تكاك  للبذور  Biological Activityالوشاطات الحيكية   الكثير من

 -Isopropyl -  5-  Methyl - 1, 4  ( وكيواك تلقاة     4, 1 - مثيام 5 -1 ايزوبروبيام -(2

benzoquinone -2      الذي يوتلك الترويب الكيوائC10H12O2 . 



 
 

 

 

 )(  بينزوكويناون 4,1 –مثيال  5-1ايزوبروبيال  -2لثاايموكوينون )لالتركيب الكيمائي  ( 2-1 ) شكل

Nagi & Mansour, 2000 )  .  

 تاممن الثايوكوكيوك    Carbonyl Polymer   ةواربكني بكليورات هكو Nigelloneالوجيلك   اما   

هك اقم سوية بكثير لكوا  يحتفظ  بالكثير من و Polymerالبكليور  اما .  من بذور الحبة  السكداة اعزل

  ;.Bourgou et alوهاك الوصادر الوشاط مان الوباات   TQال صاائص الدوائياة مان  الثاايوكوكيوك  

2008 ) . ) 

نتاائج  أظهارت ذإ    Ratsعلاى الجارذا  الوويتاةلتحدياد الجرعاة  ألهوية هذ  الواد  تم دراسة سويتهاو   

 Miceالفئارا   علاى  اماا  وغم /ملغم  794.3 ظهر عود التجريع بجرعةت امةالس الجرعةالدراسات ا  

تظهار مضاادات يست د  ف  م تل  الدراسات الت    TQا  الثايوكوكيوك  إذ وغم/  ملغم 870.9وانت 

 Cytoprotectiveمضاااد للساارطا  وتااأثيرات الكقايااة ال لكيااة و,  وسااد مضااادات األ و االلتهاااب ,

effect   ((Al-Ali et al., 2008 . أشاار(Randhawa , 2008)  ا  التاأثير الساو   فا  دراساتا

يقلام تروياز الكلكواكز ويزياد مان مساتكى  إِذتأثير مضاد للسكر   لا ووغم . /غم 2.4يظهر عود جرعة 

 ,.Aljabre et alومضااد للويكروباات الفطرياة  )  ( .  (Kanter, 2009 االنساكلين فا  مصام الاد 

 ,.Mansour et al ) .   ضارار الكبادألأ ( . ووا يكفر الحواياة ضاد العكامام الكيوائياة الوساببة  2005

2001) 

 الثايموكوينون استخدامات3.2.

 Effect Antioxidant                              كسد مضاد لألتأثير  .1.3.2

يكاك   فا  اجساامواReactive Oxygen Species   ( ROS  )الفعالة وسجين وإنتا  أنكا  األ ا    

 تغيياريؤدي الاى  ROS ف   الزياد  ا    .الطبيعية وسد مضادات األ دفا  أنظوة بسبب وجكد ا  نمتكاز

تلا    مثام  ئاةجزي اتتغييار  ا  يضاأ وض األماراالعدياد مان  الى ظهاكريؤدي  التغير وهذاالدفا   أنظوة

  . الادهك  و RNA  الواكوي الريباكز الحاام و ، DNA األووساجين موقاك  الواكوي الحاام 

Lipids  طبيعاةال وساد مضاادات األ وأ وساد ه  مصدر غوا  مان مضاادات األ اومككناته  الوباتات ( 



 
 

 

 ROS الفعالةجين نشطة االووسأو الدفا  نظا  ف  الحفاظ على التكاز  بين ا  وهم دورا  تلعب  (األعشاب

  Ischemiaالترويااةضاا  نقااص  يووااع  الثااايوكوكيوك  ا الجاارذا  اجرياات علااى دراسااة  أظهاارت 

  Glutathione Gastric Mucosal ( (GSH ة   الو اطيااالوعااد اتفاا  انزيواا تغياارات  الووتجااةو

دراساة  أظهارتووواا Superoxide Dismutase   ((SOD (El- Abhar et al.; 2003 . )و

من التل  التأوسدي الوااتج          لا دور ف  تواية األجهز  وعالجة الوسبقة بالثايوكوكيوك ال أخرى أ 

 & CCl4 Rahmaniالكاربك            رباع  ولكريدالووتجة بكاسطة عن عكامم تكلد الجذور الحر  

Aly, 2015). )  تباين  الجارذا علاى باالعتوااد    التا  اجريات         األخارى الهامة  اتالدراس ومن

 مانالوقترتاة   الحيكياة  الكيوائياة  اتتغيارالوعالجة مسابقة فا  الحاد مان و  الوافع للثايوكوكيوك الدور 

ااات الااد  الح  ياافاا  ور التأوساادي جهااادالا  )  dimethylhydrazine  - 2،1التاا  تسااببهاRBCS  رو 

Harzallah et al.; 2012  ) . 

  Anti- Infertility Effect                                للعقم مضادالتأثير 2.  2. 3.

 وضااداتب الوباتاات الغوياة خاصاة العقام مكافحاةفا   ا  دور ومككناتاا الو تلفاة الطبياة لوباتاتاتظهر     

 الووكياة الحيكانااتتكاكين  إعااد دور فا   الدراسات للثايوكوكيوك أظهرت .  Antioxidant  وسد األ

 التجرياع أ دراساة  شاارت أو . (Kanter et al.(2011 ;  الجارذا  ف  لإلصابة ال صية تعرض بعد

 وقطار اليادو خالياا عادد ادى الاى زيااد  ياك   60 لواد  الجسام وز  من وغم /ملغم 300 الحبة السكداة

 الكحكلياةوست لصاات ال ا  .( Mukhalad et al .; 2009 ) الجارذا  خصاى فا  ناقلاة الووا الوبيب 

 أ  ساابقة دراساات بيوات .((Rahmani & Aly, 2015للعقام  مضااد نشااط لاا الساكداة الحباة باذورل

 يزياد أ  يوكان العالياة الجرعاات فا  خاصاة حباة الساكداةال بذورلل الكحكل  لوست لصل الفو  التجريع

 Parandin et الشحوك  ال صكي  هرمك  وترويزمستكى هرمك  اللكتيو   ترويز  ، ال صكبة من

al .; 2012)) .  

                                                            Fertilityالخصوبة . 4.9

وووقيااااس  لوعااادل   Offspringهااا   القااادر   الطبيعياااة  إلنتاااا   الذرياااة     Fertilityال صاااكبة  

 Testisل صاية وا لساكا  .ليكلادو  لكام زوجاين أو ش صاين أو  ال صكبة هك عدد األطفاال الاذين

ال صى عوم  ويتم توظيمف  الجهاز التواسل  الذوري  لها دور مهمف  الذوكر  عضك التواسم الرئي 

تحات سايطر   pituitary Glandة بكاساطة هرماكنين مان هرمكناات الغاد  الو امياة بصكر  رئيسا

التا  تتحارر   Gonadotropin - Releasing Hormone  (GnRH)  للقواد هرمكنات الوحارر 

 هرماك  اللاكتيو يحفاز ال وهرماك  الوحفاز للجرياب .  هرماك  اللاكتيو هواا الوهااد  الغاد  تحات من

 ; هرمك  الوحفز للجرياباما  , هرمك  الشحوك  ال صكي لإلنتا   Leydig's cells اليدوخاليا 



 
 

 

    Spermatogenesisنشاأ  الوطا   عولياةلبدة   Sertoli cellsسرتكل  خاليا تحفيز يعوم على

Jadalhaq  , 2011) )  . 

مان   Spermatozoaالطبيعياة   الوطا وبيار  مان   أعادادا  ال صاى  إنتا خصكبة الذوكر وتتضون    

  Spermatgonia  الوطا  لساليفةه  االنقسا  ال يط    مراتم معقد   لعولية نشأ  الوط  خالل ثال 

Mitosis   ,  االختزال   االنقسا Meiosis الجرثكمية  ل اليالحصكل ا  Germ Cells  علاى نصا 

 Schlegel &Changلاة )وام نطا    إلاىالوطا    أأرومااتو نضاك   للكرومكساكمات  العدد الكل 

هاذ  العولياة  علاىالتأثير  الوط  نشأ  وليةع من مراتم  االضطراب ف  إي مرتلة يؤدي ( .   1997,

يسااعد ساليفة  الهرمك  الوحفز للجريبهرمك  اللكتيو  و, ال السليوة ةالحيكا  الووكيانتا   وبتال  على

  ( .  Singh et al., 2011) الوط  لإلنتا  الوط  

 The Testis     الخصية                                               .2.9    

متجوعاة  Tubules Seminiferous نبيبات ناقلاة الووا ة من بصكر  رئيس Testisال صية  تتكك   

 طااكل يتااراو ,  Interstitial cellsماان تجاام ال صااية . وخاليااا بيويااة    % 95 مككنااة مااع بعضااها

فا   أنباكب  500 ماايكرو   وهوااو  تاكال   300 – 200  قطار سم و 70 – 30من  االنبكب الووكي

 نطا  إلاى  التا  توضاج Germ cells جرثكمياة خاليااتحتاكي الوبيباات ناقلاة الووا  علاى  . وم خصية

Spermatozoa  خاليااا داعوااة  لووااك ال اليااا الجرثكميااة  ساارتكل  وهاا خاليااا  تحتااكي. ووااذلك  ( 

Schlegel &Chang , 1997. ) 

غاد  تكاثرياة مزدوجاة وها  أهم أعضاة الجهاز التكاثري الاذوري فا  الحيكاناات ،  منال صية  تعد   

مان الوبيباات  Sperms الوطا  هااإنتاج مان خاالل   Exocrineذات إفاراز خاارج   تكاك  الكظيفة ، 

راز نتاا  وإفاإِ  من خالل  Endocrine افراز داخل  ) صواة(  Seminiferous tubulesناقلة الوو  

تحات         اليادو  خاليااخاصة هرمك  الشحوك  ال صكي عن طري  الهرمكنات الجوسية الذورية و

تحااط ال صاية بطبقتاين مان االنساجة ها  طبقاة خارجياة او غاالف غوادي  سيطر  الهرماك  اللاكتيو  

visceral vaginal    وطبقااة وسااطى او الغااالف األباايTunica albuginea   ووالهوااا يككنااا

               ( .  ( Senger , 2003الوحفظة 

  اوظيفتاا ولهااا  الحيكانااات , وهاا  عضااك معقااد فاا    يااةالذورGonad  وواساامغااد  الال صااية  تعااد   

 عليها والوسيطرالوط    وإنتا ي ال صك الشحوك  وأهوها هرمك  ,رويداتيالست  بواة وهوا   امهوت

 بكاسااطة   تتااأثر ال صاية.   Gonadotrophins   (Saez,1994)الوحاارض للقواد    هرماك  بكاساطة

ماام  بكاساطة الجازة األ ةالووتجا   Gonadotropic hormone ةالتواسالي  للغادد  مكجهاةات  هرمكن



 
 

 

لادعم  ضارورية  هرماك  الوحفاز للجريابو جكد وال مان هرماك  الشاحوك  ال صاكيا  و.  للو امية

 ( .  Luisi et al., 2012)   الوط  تككين نشأ عولية 

مثم والبروتيوات         هرمكنات للتأثير الوشترو لل ية يعكد ال صاشارت الدراسات الى ا  تطكر  و  

الفكلساااتاتين و,   Activins االوتيفاااين و,   Inhibins  االنهباااينو,  لوحفاااز للجريااابهرمكناااات ا

Follistatin    (FST , ) ووتااد  بيتااا  لالنهبااين او االوتفااين Inhibins  / Activins  و الحااام 

 Germ وال الياا الجرثكمياة  سارتكل  هاذ  الواكاد فا  خاليااوشا   تمو   m RNA الوكوي الوراسم

cell  تطكر ال صية مراتم خالل  اليدو وخالياBarakat et al ., 2008 ) . ) 

                                               Sertoli Cellsخاليا سرتولي  .6.9 

نبيبااات       إلااى تجكياا   ناقلااة الوواا  الغشاااة القاعاادي لألنابيااب  عوكديااة الشااكم توتااد ماان طالئيااة خاليااا   

 ناقلة الوو  . يوكن تقسيم خلية سرتكل  الى قسوين وذلاك باالعتوااد علاى مراتام عولياة تكاكين الوطا   

 تكاك  اروماات الواضاجة  Aخالياا سارتكل  ناك   B  ( Mruk & Cheng , 2004. )و  A  نكهوا 

Mature Spermatids   السايتكبالزمية مستقر  ف  ال باياCytoplasmic Crypts تكاك  مساعد  و

تكاك   اماا ا   ال باياا الساايتكبالزمية  Bواك  ال فا  إماا,  األنابياب ناقلاة الووا تجكيا   داخام  لتحارر

خالياا سارتكل  درجاة عالياة مان الليكناة والحرواة   توتلك.  (Chen, 2008 )   واضحة أو غائبة تواما

خاليا  سرتكل  يشكم ( .  ا  االرتباط الوكجكد  بين   Kerr et al., 2006لدعم عولية  نشأ  الوط   )

  قاااك   لوواااع  الحيكاناااات  الووكياااة  مااان  الاااذهاب  لوجااارى  الاااد   وتصاااب   مستضااادات  ذاتياااة

Autoantigens    وبتال  تؤدي الى ت  استجابة الجهاز الوواع  . يكجد فراغاات باين مكاقاع ارتبااط

خالياا عولياة  نشاأ  خلية سرتكل  بأخرى هذ  الفراغات يعتقد  اناا تكاك  متضاووة فا  توظايم مجوكعاة 

 ( .   (Fox et al., 2001 الوط  ف  األنابيب ناقلة الوو  

        يااتم توشااايطها وتعااّد خاليااا ساارتكل  خاليااا ساااند  فاا  ال صااى وجاازة ماان األنابيااب ناقلااة الوواا      

  فا       تحديادا  تقع .  والت   مستقبالت الهرمك  على غشائهاوتوتلك  بكاسطة هرمك  الوحفز للجريب

هاك   سارتكل  خالياا   مان اهام  وظاائ   . (  ( Xiong et al ., 2006 الولتكياة ناقلة الوو   األنابيب

واذلك ( .  و Mruk &Cheng , 2004) تطاكر ال الياا الجرثكمياة  ماع  الادعم الترويبا   والاكظيف  

 Androgen - Binding ( ABP) الرابطة  لألندروجين    نتا   البروتيواتو إ,  الوط   ونوك دعم 

 Protein    ,امام الوواككعلسااس وا   Growth  factorمكلاد الليا  و Fibroblast   يبادو  الاذي

                           .Epididymal Epithelium  (Lan etal.,1998)لتوظيم  طالئية  البرب   ا  ضروري

تفارز العدياد مان الواكاد مثام  سارتكل خالياا  باين ا  (  Xiong et al ., 2006ف  دراسة اجراها )   

 الطفام تيا  من مبكر  مراتم خالل يفرز والذي Anti – Mullerian hormone  (AMH)هرمك 



 
 

 

 زيااد )  ال صكي الوارتبط باألنادروجيوات الشحوك  هرمك ,  البلك  بعد يفرزا  واألوتفين االنهبين, 

   ( .  الوط  نشأ  عولية زناقلة الوو  يحف أنابيب ف  ال صكي الشحوك  هرمك  ترويز

                                                Leydig's cellsيدك خاليا ال .7.9 

تادعى أيضاا ( .  Chatani et al., 1990وبير  متعدد  االشكال طالئية الوظهر قليلة العدد )  خاليا    

فراغات األنابيب ناقلة بين  ف  الوسافات البيوية ال صى تقع  ألنها Interstitial Cells  بال اليا البيوية

هرماك  اللاكتيو  . الالكتياد  فا  ال صاية التا  تفارز مساتقبالت  اياال ال ها  اليادوخالياا  . وا  الوو 

أنازيم  ,( توشاط  Gs)      G- Protein coupled receptorالكاكانينمن عائلة  رمك ذا الهمستقبم ه

إلاى مرواب   ATPلتحكيم مروب أديوكساين ثالثا  الفكسافات    Adenylyl  cyclaseدنيم سايكليز  أ

 A  PKA ) protein ز ناك   يوياالكا أنازيم  , ( cAMP )الحلقا   أتاادي الفكسافات  األديوكساين

kinase يوشاطالفكسافكرليز ووا يقك          انازيم أتادي الفكسفات الحلق   األديوكسينمروب  ( توشط 

  Steroidogenic Acute Regulatoryالووشاأ    الساتيرويديتوظيوا  الحااد البروتين الالتعبير عن 

StAR) Protein )  نفسااو يكك  مهام ألناا يوقام الككلساترول الاى داخام الوايتكوكنادريا وفا  الكقات 

ليحكلاا  Cholesterolيفصم السلسة الجانبياة للككلساترول  p450 Cytochromeانزيم سايتك ورو  

ف  الوايتكوكندريا وه  خطك  محدد  لل طاكات الالتقاة مان بوااة الساتيرويدات   Pregnenoloneال 

هرماك  الشاحوك   باففراز وإِنتاا  اليدوخاليا  تقك  ( . Chen, 2008)والت  توقم داخم السايتكبالز  

ظهااكر وااذلك لهااا دور فاا  لووااك الجوساا  والبلااك  , لالوهوااة  والهرمكنااات الجوسااية الذوريااة  يال صااك

الرغباااة الجوساااية  و , Sexual behaviorالجوساا              السااالكوولصاافات الجوساااية الثانكيااة , ا

Libido  ,االنتصااب            وظيفاة و دعم عولية نشأ  الوط  وErectile Function .   واذلك تقاك

 Epididymalالبرب يااة  العديااد ماان  صاافات     األناادروجين الوتطلااب لاادعم  بفنتااا  الياادو خاليااا

Features  من تشكم التعبير جيوات الفردية Robaire et al ., 2006). ) 

   The Pituitary Gland                                          الغد  النخامية. 8.9 

  الادما   أسافم   تقاع Endocrine  Glands الغد   الو امية ه  عضك صغير من الغدد الصاواة     

brain   تحات التصاالبة البصارية .Beneath The Optic Chiasm    ر أو نواك يلتطاك أساساا  تكاك

 هواا رئيساين قساوين مان مؤلفاة الو امياة الغاد   تكك وظائ  العديد من األعضاة األخرى ف  الجسم . 

     الغااادي الو اااا و , Neurohypophysis  العصاااب  الو اااا  و Adenohypophysis الغااادي الو اااا 

Adenohypophysis  (االماااام  الفاااص ) الااادرن  الجااازة مااان مكاااك Pars Tuberalis  (جااازة 

  Cavumالو اام  جاكف)   Pars  Intermedia  الكساط  الجازة, (    Pars Proximalisالادان 

Hypophysis(  )القاصاا  جاازة Pars Distalis )  .العصااب  الو ااا  أمااا  Neurohypophysis 



 
 

 

  عصاب  وجازة(  Pars Distalis  قاص  جزة)    Infundibulum القوع من مكك (  ال لف  الفص

Lobos Nervosus  (الدان  جزة Pars  Proximalis    , ) الكسط  ال ط موتص  من تتعل  الغد 

  بكاسااطة Hypothalamus   الوهاااد تحاات موطقااة عوااد  Midline Diencephalon  للاادما  البيوا 

 ويشاكم  الوهااد تحات موطقة من Median Eminence  الكسط  البروز من امتداد هك والسام  سام

 الغدي  الو ا  من الكسط  الجزة و      .  العصب   الو ا  من  portion Proximalis  الدان  الجزة

Adenohypophysis العصب   الو ا   مع  مباشر   يرتبط Neurohypophysis  ( Mcklveen , 

,  Anteriorاألماام   الفاصأجازاة م تلفاة  3مككناة مان   اللباائن اغلاب فا   الغد  الو امياة.  (2002

 Intermediate  Kelberman et al., 2009 )  lobe, الفص الكسط    Posteriorال لف  الفص 

 ( . Mcklveen , 2002) وتكك  العضك الوهم والرئي  ف  نظا  الغدد الصواة   (  . 

 ال الياااا الفاااارز  للهرمكناااات هااا  ال الياااا الجساااوية أناااكا  مااان 5الجااازة األماااام  مكاااك  مااان     

Somatotropes الوواااااك هرماااااك  تفااااارزو Growth Hormone GH) )  ,الحلياااااب خاليااااااو 

Lactotropes   الحليااب هرمااك تفاارز  PRL) prolactin ), القشاارية ال اليااا و Corticotropes  

    الدرقياة خالياا و , Adrenocorticotropic   Hormone (ACTH)  الكظار قشار  هرماك تفارز 

Thyrotropes الدرقيااة  الغااد  هرمااك  فاارزت Thyroid – Stimulating Hormone ( TSH  )

 Luteinizing Hormone  الهرماك  اللاكتيو   تفارز Gonadotropes للقواد  الوحرضاة  وال اليا

(LH)  الوحفز للجرياب هرمك  / أو و Follicle   Stimulating  Hormone  FSH)          )(( 

Wen  , 2010   بع  ال اليا ف  الجزة األمام  للو امية توتج  أوثار مان هرماك  واتاد ماثال تفارز .

.   نفساها فا  ال لياة  هرماك  الوحفاز للجرياب إلاى  هرماك  اللاكتيو  باإلضاافةال للقود الوحرضةخاليا  

 إلااى هرمااك  باإلضااافة   GHأيضااا توااتج هرمااك  الووااك ال اليااا الوحرضااة للقوااد االخاار ماان بع  الاا

 ( . (Childs et al., 1994 للجريب  وهرمك  الوحفز اللكتيو 

موتد  من تحت   Axonal Projectionمكك  من شجيرات محكرية   الو امية الفص ال لف  للغد      

 ةالدبقيااة ألوجوياا نااك  ماان ال اليااا  ,   Pituicytesوخاليااا الو اميااة   Hypothalamus الوهاااد

Astrcytic  Glial  Cells  .  بيبتدياةالغيار  مان الهرمكناات اثواين للو امياة ال لفا  الفاص مان فرزي 

Nonapeptides  : الفاسااكبرين هواا  Vasopressin  األووسيتكسااينو  Oxytocin                   (

Zhu et al., 2007 ) . 

الواكا  ال لكياة   فا   peptidergic neurons ببتيدياةالف  ال اليا العصابية  الهرمكنين  تتشكم وال    

 Paraن البطااي جوااب ونااكا Supra Optic Nuclei  ( SON )الكبياار  , الوااكا  فااكم البصاارية 

Ventricular Nuclei PVN) )   2007 الوهاد تحتمن الغد) Hadely &Levine ,)فاسكبرين. ل 



 
 

 

 .  (Ball , 2007) الكعاائ  التقليصو الكبد السكر ف  , تحلمالكلية  ف  الواة امتصا أعاد  دور ف  

فااا  عولياااة الاااكالد    Smooth Muscleيحفاااز تقلاااص العضاااالت الولسااااة ; اماااا األووسيتكساااين

Parturition  الرضااااعة فتااار  خاااالل الحلياااب وإفاااراز  (Wen, 2010 )   أماااا الفاااص الكساااط . 

Intermediate  lobe   الصبغية يحتكي على خالياMelanotropes   الوحفاز  هرماك  توتج   والت

 وتحرر أنتا ز يحف  الذي (  Melanocyte –Stimulating Hormone  ) MSHالصبغية   لل اليا

     ( Slominski et al., 2004 ).رالشع الجلد و ف Melanin الويالنين صبغة 

   يدقنال –النخامي  - المهادتحت محور   9.2.

Hypothalamo - Pituitary - Gonadal  (HPG ) Axis : -                            

 -Hypothalamo –Pituitaryال صااااكي  –الو ااااام   –محااااكر الوهااااادي  يضااااا  أوياااادعى     

Testicular  (HPT    )ا  الهرمكنات الووتجاة مان هاذا الوحاكر ها  هرمكناات الجهااز التكااثري  إِذ

الااذوري والتاا  تبوااى وتفاارز ماان الغااد  تحاات الوهاااد , الفااص االمااام  للو اميااة  وال صااى  لااذا يعاارف 

ووا  Roser , 2008 ) . وظائ  التكاثر )يسيطر على  والذي ال صكي الوهادي الو ام  تحت بوحكر

               ال صااااائص الجوسااااية الذوريااااة وتوظاااايمGerm Cell دعم  انتااااا  ال ليااااة الجرثكميااااة  ياااا انااااا

(Laughlin , 2010  ) . ديقواال –الو اام   –تحت مهااد  محكرمن الوتحرر   الهرمكنات             (

HPG )   دورات اإلنجابية  أو التكاثرية  لإلناا     على سيطر التوظيم التكاثر و مسؤولة عن مبدأ تكك

 القوااد   لوحرضااات رهرمااك  الوحاارال بفيجاااز  Humans و اإلنسااا   Rodents  فاا  القااكارض

Gonadotrophin  Releasing  Hormone (GnRH )الوهاد والت   تحفاز  فرز من الغد   تحت ي

  بوساتقبالت واال الهرماكنين  رتبطي . للجريب  الوحفز وهرمك   إلفراز هرمك  اللكتيو   الو ا  الغدي

 هرمااك  تشااوم التاا   Sex Steroids الجوسااية رويداتيالساات تحرياار حفاازوي  Gonads الوواساام فاا 

 بروجسااترو و Follicular Oestrogen الجريباا  واالسااتروجين الااذوكر فاا الشااحوك  ال صااكي 

 , Vadakkadath & Atwoodفا  االناا  ) Corpus Luteum Progesterone األصافر الجسم

2005) .                                                                      

 )        عولية اإلنطااف ف  الذوكر الشحوك  ال صكيو , اللكتيو   هرمكنات الوحفز للجريب يوظم    

 هرمكناات الوحفاز للجرياب . لل صاى ناقلاة الووا فا  انابياب  سرتكل خاليا  عن طري  ( نشأ  الوط 

  هرماك  اللاكتيو  من تأثيرهرمك  الشحوك  ال صكي ب التغذية االسترجاعية لتثبيطتساسية يكك  اقم 

 الوواتج Peptide Inhibinالببتيادي   نهبيناألبا تثبايط ال ياتم إِذمساتقم  يكاك  بشاكم التوظايم ويعتقاد ا 

 Negative Feedback Mechanismالراجعاة السلبية التغذية ميكانيكيةال   سرتكل بكاسطة خاليا 

وام مان  ارتفاا  تراويازتيت ا   . ( 2 -2)  الشكم ف  مبين وواهرمكنات محرضات القود توظم تحرر 



 
 

 

لوواسام عوادما تشاترو بتراوياز واطئاة مان اعوم داللة على فشم   الوحفز للجريبو  اللكتيو  الهرمك 

مؤشر على فشم ف  وظائ  تعد هذ  الوالتظات ف  الذوكر Gonadal steroids  سترويدات الوواسم

عواد أي مساتكى يوكان  HPGلوحاكر لإي ضرر أو تعطيم  . Jadalhaq , 2011))الرئيسية  ال صية

 , Pregnancy Failure   (Atwoodأو فشم الحوم  Infertility أ  ي م بالتكاثر ويؤدي إلى العقم

2005 ( Vadakkadath &. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شااكل يو اا    (2- 2  )

المحااااااااااااااور  عمااااااااااااال 

 –المهااااد  –النخاااااااامي 

  .(Al- Hassan , 2012 )  في الخصى  اليدكمن خاليا  التستوستيرونإلفراز  الخصوي

 

 

                         

 Sex  hormone الجنسية                                 هرمونات ال .10.2

 Musculrnicingأو هرمكناااات  الاااذوكر     Androgensالذورياااة    اتاألنااادروجيوتساااوى       

Hormones    ف  ال صى تتككTestes     وقشر   الغد   األدرنالينAdrenal  cortex   وبكوياات

)     هااا  الشاااحوك  ال صاااكي  واتوجيلألنااادرالتراوياااب الرئيساااة   Ovaries اقااام فااا  الوبااااي  

 –بيتااا  3 -ديهاياادرو و  Androstenedionندروسااتيرو   , األ Testosterone التستكسااتيرو  ( 

الذوكر على تراويز د  ف  الظروف العادية يحتكي  Dehydro-3B-Androsterone  اندروستيرو 

( . روز الباتثين الوهتوين ف  العالقاة   Regan ,1996وبير  من هذ  الهرمكنات أوثر من د  اإلنا  )



 
 

 

 بصاكر  اساساية Sexual Desireباة الجوساية رغالو  Androgensبين الهرمكنات الجوسية الذورية 

تيا  يكجاد األخارى ساية الذورياة أوثر قك  مان الهرمكناات الجوألنا على هرمك  الشحوك  ال صكي 

ووااال الشااكلين يكجااد فاا  الااد    Boundشااكم الواارتبط الو  Freeالواارتبط او الحاار رغياا بشااكلين هوااا

 مارتبط يكاك  % 98 - 96تاكال    الوارتبط شاكمالالوسبة الكبير  من هذا الهرمك   يكجد ب . واإلدرار

واأللبكمين لاذا يكاك   Sex Hormone - Binding Globulin (SHBG )مع بروتين الكلكبيكلين  

لوارتبط أو الحار مان هرماك  غيار االالشاكم  . اماا وتوبياا األفعاال الحيكياة مواسب لدخكل خالياا الهادف

( . هرماك  الشاحوك   ,.Itoh et al 1991) هدفال لألنسجة الوواسب جزةال فهكال صكي   الشحوك 

ماان الوروبااات الهرمكنيااة األوثاار فائااد  لتقاايم  Hormone Free Testosteroneال صااكي الحاار 

الجزة الورتبط من الشحوك  ال صكي ببروتين  .أو عالقة االستجابة الجوسية  اتلألندروجيوالتأثيرات 

 (ليكاك  الشاكم الحار )هرماك  الشاحوك  ال صاكي الوشاط رتباطيستطيع فك األ Albuminاأللبكمين 

1999) Regan ,) .  

 وتفارز   الت وا  هرمكناات أو  Estrogens األساتروجيوات تسوى األنثكية  الجوسية الهرمكنات أما   

 Adrenal الكظرياة الغاد  قشار ,  ال صاى فا  اقام بكوياات,  Ovaries الوبااي  مان وبيار  بكويات

Cortex   الطرفية واألنسجة  Peripheral Tissues  وتحات الكبد,  الكلية,  العضلة,  الدهك )  مثم 

  ويعتباار  لألسااتروجيوات الحواام فتاار   خااالل الرئيساا  الوصاادر Placental الوشاايوة تعتباار( .  الوهاااد

Estradiol  لهرمااك   األيضااية العوليااات ماان يشاات  والااذي قااك    األسااتروجيوية  الهرمكنااات أوثاار 

 يكاك  مواا الحار والشاكم  SHBG الكلكبياكلين باروتين مع  مرتبط يكك   والذي  ال صكي الشحوك 

  فعالياة  وقلاة ضاع  مان  باالرغم( .  Mounib et al., 1988)  الحيكياة االفعاال يوباا الاذي الجازة

  Estroil  األساترول و Estrone   و راألسات   Estrogenic hormone   الساتيرويدية الهرمكناات

  ( .   Regan ,1999) لإلنسا  الجوسية الكظائ  على التأثير ف   مهوة تعتبر  أنها أال

 Follicle Stimulating Hormone (FSH) هرمونات المحفز للجريب1.10.2.

 التا  لهاا دور  Glycoprotein  Hormoneعائلاة هرمكناات البروتيواات الساكرية يصو  ضاون    

 ة التواسالي االعضاةوظائ   ف   اساس  يكك هرمكنات الوحفز للجريب  . رالتكاث أساس  ومروزي ف 

 اتفعالياا لااا ,   Reproductionالتواساالية االضااطرابات   ومعالجااة  التشاا يص ,  توظاايم ال صااكبة, 

هرمكناات  يعاد .( (Rose et al., 2000الو تلفاة الفحاص أناكا و الكظيفياة  الاوظم   فا  سكاة م تلفة

  جزيئااا هاا  الشااكم أتاديااة وتااد  ماان كااك تيو ، Glycoproteinسااكري  بااروتينالوحفااز للجريااب 

 ، الوااانكز ، الجالوتااكز سااكر ماان يتكااك  الهرمااك  ماان السااكر الجاازة.  السااكر مااع الورتبطااة البااروتين

 Salsic تاام  السلسايكو   Galactosamineاماين غااالوتكز  ، Glucosamine امين الجلكوكز



 
 

 

acid  .الاكظيف  كامامالوت هرماك ال شاكمإعطاة  علىتعوم  الكتدات هذ  من تدتينو وم  . (Ward 

et al.,1991)  

 β بيتاا و  αالفاا هواا تسااهوية غيار بأواصار  مارتبطتين وتادتين مانهرمكنات الوحفز للجريب  يتكك 

 هرمك و,  اللكتيو  هرمك  من α الفا لكتدات مشابا ويكك  أميو  تام  25 من α الفا وتد  تتكك 

الهرماك  الوحفاز  مان β بيتاا وتاد اماا .  TSH للدرقياة الوحفاز هرماك  و hCG  للوشايوة الوحارض

 تتكك  م تلفة وتكك   والكظيفية الوواعية خصكصيتا الهرمك  وتوو  نكعها من فريد  تكك   للجريب

 التفاعام عان مساؤولة وتكاك  الحياكي لعولها خصكصية تضف  الكتد  وهذ  ، اميو  تام  555 من

 هرمكناات الوحفاز للجرياب يوتلاك  ( . , 5155JadaIlah) هرمكناات الوحفاز للجرياب مساتقبالت مع

 ال صكي الشحوك  هرمك  عوم مع رذوكال ف  يرتبط   , الجوسينالعديد من الكظائ  الحيكية ف  وال 

 الطبيعية الوط  كين تك  ة نكعي  انة وصي  دأ ب  ف  ا  دور  يلعب  والذي  اللكتيو  هرمك  سيطر  تحت

  ( . (Melachian et al., 1996   ووويتها

 حفزي و  Sertoli Cells سرتكل خاليا  علىالوكجكد  وستقبالت بهرمكنات الوحفز للجريب  يرتبط  

 خلم الى  اللكتيو و   للجريب  هرمك  الوحفز افرز ف   فشم الغد  الو اميةيؤدي  . الوط  نشأ عولية 

  الشاحوك   هرمك  ا  إِذ .  Infertility  العقم وبتال    Testicular  Function وظيفة ال صية ف 

  علااى  الوساايطر   مالعكاماا  ماان تعااد  Inhibin  االنهبااين  و   Estrodial األسااتروديال  ,ال صااكي 

  دور اساسا   لاا  الهرماك   هاذاووا وا   . ( Babu et al., 2004 ) للقود   الوحفز   هرمكنات إفراز

  Rodents ( . ( Rose et al., 2000  القكارض  من أوثر Primates   الرئيسيات  رتبة ف 

االساتروجين  وبوااةالبيضاة   تكيصالاونواك  يكاك   ضاروري  النت ااب   Femaleآما ف  اإلنا      

Estrogens  هرمكنات الذورياة المكاد منAndrogen Substrates   . هرمكناات التاأثير  لاكتظ قاد

  البااااتثين مااان عااادد مااان الوحفاااز للجرياااب هرماااك العلاااى  Gonadotropic  للقواااد الوحرضاااة

Christenson et al., 1997 )  ) . 

أو آليااة أديوكساين أتااادي عبار مساار  داخام ال اليااا  تكااك  هرمكنااات الوحفاز للجريابعوام الياة  ا    

 ووظاا اخارى لوقام االشاار   لياة اأ يوكان  لهاذا  الهرماك   اساتعوال  وذلك      cAMPالحلق  الفكسفيت

 مساار الرساكل الثاان  ويحفاز رتكل س اليا ل  يرتبط بوستقبالت الغشاة البالزم  إِذ  ++Ca  الكالسيك 

c AMP –  Mediated  Second  Messenger  لوجاا   ضرورية اخرى م تلفة  عكامم طشويو 

 خاليااا  فاارزت . (  ( Spermatids Dharia et al.,  2004  الوطاا   ارومااات  ا إنتاا  عوليااة

Gonadotropes  االساتجابة لهرمكناات  نتيجاة الوحفاز للجرياب و اللكتيو  هرمك  ف  الغد  الو امية

  Medialالوهااد  تحات   الغاد   موتصا مان أسافم التا  تفارز  LHRH أو GnRH للقواد الوحارر  



 
 

 

Basal Hypothalamus  .   الوبضاة بطريقاة  الطبيع يفرز بوعدل Pulsatile  Manner  تكاك  و

 Al-Hassan , 2012)  اللاكتيو  هرمك  من ا  وضكت اقم هرمك  الوحفز للجريبإلفراز  ةطريق هذ 

الو امياة    يتحارر مان الغاد   العولياات مان معقاد  مازيج  يكاك  مجواك  للهرماك   ( .  الوشاط الحياكي

ياارتبط بوسااتقبالتها  إِذ  Gonads  الوواساام عواام         مكاقااع  إلااى ويوقاام جهاااز الاادورا  فاا  ويبقااى

األخارى التا  قاد تاؤثر  العكامام يوكن تعاديلها بكاساطة     ويوشط مسارات نقم اإلشار  . هذ  العوليات

يساعد نوك الحكيصالت  الوحفز للجريب هرمك ووا ا        . Pulse Frequency الوبضة ترددعلى 

 فا  مكجاكد هرماك  وهاك .  (Franchimont , 1973)فا  الوباي  وتكاكين األمشاا  فا  ال صاى 

 يااوظم . الو ااا  الغاادي  ماان للقوااد الوحرضااة خاليااا ماان ويفاارز       يبوااى األخاارى تيكانااات و اإلنسااا 

 و  هرماك  الوحفاز للجرياب .  الجسام فا  التواسالية والعولياات  ، الواضاج البلاك و,  الووك و ,  التطكر

 تسابب الغادي الو اا  مان  إفاراز زيااد  و ، التحديد وجا على التكاثر ف  ا  تآزري يعوم  اللكتيو  هرمك 

 . ((Ovulation  .   Ward et al.,1991 اإلباضة

                          Luteinizing Hormone ( LH) الهرمون اللوتيني 2.10.2.

هرمااك   ال ماان زبتحفياا الو ااا  الغاادييفاارز ماان    Hormone  Glycoprotein  بروتيواا  سااكري   

الوساؤول عان  الهرماك  ألنا  الوط   لعولية نشأ  ضروريا   ويعد  GnRH  للوحرضات القود  الوحرر

 اليادو خاليا أ  وبوا( .  (Ganong, 2005 ال صكي  الشحوك   هرمك  لإلفراز اليدو خاليا تحفيز

بالهرمك   أيضا  فا  الهرمك  اللكتيو  ف  الذوكر يسوى الوبيبات ناقلة الوو  ف  ال صى   ملتقىتقع بين 

يارتبط  .  Interstitial  Cells   (ICSH) Stimulating Hormone   الوحفاز لل الياا البيوياة

 خالياا اليادو        علاى ساط  الوكجكد  مع مستقبالت الغشاة البالزم  الوت صصةهرمك  اللكتيو   

 cyclicقااا الحل الفكسااافات أتاااادي األديوكساااينمرواااب  تحفياااز تكاااكيناالرتبااااط ياااؤدي إلاااى  هاااذاو

Adenosine Monophosphate  ((cAMP وايويز بروتينإنزيوات  بدور يوشط  والذيProtein 

 Kinases   الشاحوك  هرماك  لت ليا  الاذي يعوام علاى فسافر  انزيواات بروتيوياة اخارى ضارورية 

                                                                                                                                                                                                                        . ( Charlton , 2004 )ال صكي 

لهرماك  اللاكتيو  وباين ا باين  قكياا  اذ يكاك  االرتبااط لهرمك  اللكتيو  ا عوم cAMPمروب يسهم    

وواا أ  مان انظواة نقام االشاار  فا  ال لياة  يعادالاذي أتادي الفكسفات الحلق   كسيناألديومروب إنتا  

تحد  عودما تكك  هوالك زياد  وإ  وانت قليلة فا     Steroidogenesisرويدات  يعولية تصويع الست

  Acetate  ال االت  يتضاون تحكيام  الفعام الحياكي للهرماك  اللاكتيو  , وإ  هاذا cAMP مستكيات 

ثام تحكيام   Cholesterol  الككلساترول  فا  تصاويع االسااس  ديعا الاذي   Sequalenساككالين   إلى



 
 

 

   شاحوك  ال صاكيال هرماك  فا  تصاويع ضاروريا  ر يعتبا الاذي Pregnenolone الككلسترول إلاى

Murray et al., 2000 )  ). 

  يارتبط الوحفز للجريب هرمك  لترويب وبيتا مشابا, الفا :  هوا من وتدتين  اللكتيو هرمك  يتكك     

   Luteinizationالجسام االصافرتاأثير  علاى   مان مشات    اسم الهرمك  , الهدف  ال لية  بوستقبالت

علاى  معبار    LHR  الهرماك  مساتقبالت   تكاك   Ovarian Follicles ةيضامان الحكيصاالت الوب

 رفاع    بكاساطة   Estradiol  ف  ووياة زياد   الت  توتج Maturing Follicle الحكيصلة الواضجة 

تاادف  فاا   إلااى  يااؤدي   Estrogen مسااتكى  . رفااع الواضااجة  ةالحكيصاالماان  Estrogens مسااتكى 

وبادأ تحاكل    Ovulationهاذا التادف  يحارو االباضاة سااعة  18-24لفتر   هرمك  اللكتيو ال ىمستك

  بروجساااترو ال  توفاااذ انتاااا   وظيفاااة  Corpus Luteumبقاياااا الحكيصااالة إلاااى الجسااام االصااافر 

Progesterone  الحوام  إلداماةيكاك  ضاروري  إِذ غرس البيضاةبطانة الرتم ل يهيئPregnancy  .

و  Corpora Lutea األصاافر تطااكر الجساام  السااتورار ضااروريهرمااك  الوحفااز للجساام االصاافر ال

 أنتاا فا  ال صاى ويحفاز  اليادوخالياا علاى  مكجكد  مستقبالت الهرمك   فِ ف ,ف  الذوكر أما وظيفتا.

جوسية الصفات ال ظهكر عن لومسؤونشأ  الوط   عولية ف  الذي يساعد  هرمك  الشحوك  ال صكي 

 اشاكال متغيار   ها  الوحفاز للجريابو هرماك  اللاكتيو  ال (Meng , 2007) .  رالاذوك الثانكياة فا 

Heterodimers   بيتاا وتاد  مان وام موهاا تتأل β وتاد  الفاا α . (Conn &Crowley, 1994 ) . 

 هرماك ال تكك  تحت سايطر  ف  القرد   على الحيكانات الووكية السيطر  الهرمكنية ا  اتدراسال بيوت

والتعبيار   Inhibin B ناك   نهيباينلإل ةإفاراز ال صاي  فا  توظايم هرمك  اللاكتيو الوالوحفز للجريب 

لاكتظ وجاكد وواا .  (Ramaswamy et al., 2003)  نهيباينإ  β وتاد   بيتاا عن الجيوات الت  تشفر

فاا   ال يكجاادو  ،الشااحوك  ال صااكي فاا  مسااتكيات الهرمااك  اللااكتيو  وهرمااك   التفاااوت الوكسااو 

الشاحوك   التفااوت الوكساو  فا  مساتكيات هرماك هاذا  ر. ويوكن تفسي الهرمكنات األخرى مستكيات

 لاا اللكتيو  هرمك ال. التفاوت الوكسو  ف  مستكيات  اللكتيو  قبم التباين ف  مستكيات  منال صكي 

 Andersson ) الوهاار  طاكل ب لي   و،  خالل شهر قبم اخذ عيوات الد درجة ترار  الهكاة ب عالقة

et al.,2003  ).  إلاى تطاكير   تاؤدي  تا ال  الكظيفياة  تادا األ فا  مهام لاا دور هرماك  اللاكتيو  ال

  ةالوبيضاا  الغاللاة، وخالياا هرماك  اللاكتيو  الإلباضاة تحات تحفياز قبام ا  الساائد الحكيصالة الو تصاة

 خالل  من  االستروجين  إلى هرمك  ها وتحكيل الحبيبية   اليا ال إلى  يتم نقلها  االندروجين الت  توتج 

 دورا   هرمك  اللاكتيو  ال لعبي. و   Aromatase Enzyme System األروماتيز انزيم  نظا    عوم

   (Noci et al.,1998; Westergaard et al.,2000 ) .  فعال وإيجاب  ف  نظم تحري  اإلباضة

 



 
 

 

                          Testosterone ( T)                   الخصوي الشحمون هرمون 3.10.2. 

 Reptiles الزوات  ,  Mammals اللبائن ف  كجدي االندروجين  مجوكعة من رويدييست هرمك    

( Cox & John-Alder, 2005)  .والطيكر Birds( ( Reed et al., 2006. تكك  األندروجيوات 

(  Senger , 2003)  واربك  ذر  52 من مككنة.  الككلسترول اي  من مشتقة ستيرويدية هرمكنات

 قشاار  فاا  موااا صااغير  ووويااات ال صااى فاا  ياادوال خاليااا فاا  رئيسااة بصااكر  الااذوكر فاا  يفاارز. 

 خالل من يكك  الهرمك  افراز توظيم( . Chirs & Moray , 2010 ) الوباي  و,  الكبد,  االدرنالين

 انتاا  تحفاز والتا  GnRH للوواسام الوحارر    الهرماك  الوهااد تحات هرمكناات مان الوبض  االفراز

 ماان يحاادد الوبضااات هااذ  تااردد او معاادل الو ااا  الغاادي ماان Gonadotropin للقوااد الوحاارض هرمااك 

 ماان وهااك.  (Darryl , 2011)             للجريااب    الوحفاازهرمااك  و  اللااكتيو  الهرمااك  افااراز

  صاغير   وبكوياات,    بال صاية  رئيساية بصاكر   ويواتج  للباائن ةالرئيسا الذورياة الجوسية الهرمكنات

 أظهارت .Carlson , 2003))  واإلناا  الاذوكر مان وام فا   Adrenal Glands األدرنالياة  بالغاد 

 لااا  وااذلك  , العضاالت و  العظاام  وتلااة  صايانة فاا  دور لاااال صاكي  الشااحوك  هرمااك  إ  الدراساات

ر الد  وريات  تصويع ف  دور و    ال صكي الشحوك  هرمك  أ  إلى باإلضافة,  Erythropoiesis الح 

 الادهك  وأيا  Homeostasis لساكرالاداخل  لالجسام محافظاة علاى التاكاز   فا  رئيسا  دور يلعب

(Saad & Cooren, 2011)  . البلاك  مرتلة ف  الذوري الجوس  السلكو عن التعبير على يؤثر ووا 

 والادافع االداة علاى للسايطر  الوكجهاة الجوساية والتراوياب الادما  الياات بكاساطة الكالد  قبم والتوايز

  مارتبط الادورا  جهااز  فا   ال صاكي  الشاحوك   هرماك  يكجد ( . Jill , 2002)   الذوري الجوس 

ووااا تكجااد   . Albumin  باااأللبكمين  ارتباااط  واقاام   SHBG  الكلكبيااكلين  ببااروتين  عاليااة  بألفااة

  & (Vermeulen , 2005 الحار او  وارتبطال غيار ال صكي الشحوك  هرمك  من صغير  وويات 

Kaufman)  . 

 الغااد  وبكاساطة الاذوكر فا  ال صاى مان يواتج أبتواائ  هرماك  ال صاكي الشاحوك  هرماك يعتبار     

هرماك   إنتاا  علاى السايطر  عولية( .  Brownlee et al., 2005)  اإلنا  ف  والوباي  األدرنالية

 الهرماك  هذا     .   GnRH للقود  الوحرض هرمك  بتحرر الوهاد تحت من تبدأ الشحوك  ال صكي 

 يحفازفا  الاذوكر     .  الوحفاز للجرياب هرمك الو اللكتيو  هرمك ال لتحرير الو ا  الغدي يحفز بدور 

.  Sperm  الوط  ووكل       الضرورية ال صية ف  الجرثكمية طالئية  نوكهرمك   الوحفز للجريب ال

 يااتم و,  ال صااكي الشااحوك  هرمااك  إلفااراز ال صااى ماان ياادوال خاليااا يحفااز  اللااكتيو  هرمااك امااا 

بعاد افاراز الشاحوك   االساترجاعية الساالبة  ليةاأ  بكاسطة الهرمك  من العالية الوستكيات على  سيطرال

 هرماك افاراز  .  اللاكتيو و  للجرياب     الوحفاز هرمك  من وم رتحر تثبط يتمال صكي من ال صى 



 
 

 

 قلياام يكااك  و  البالزمااا  ببروتيوااات  ياارتبط  موااا  %97 تااكال    ال صااى  ماان ال صااكي الشااحوك 

  بااالككرتيزول  تاارتبط صااغير  واجاازاة SHBG  بااالكلكبيكلين ياارتبط بقااك  و  باااأللبكمين رتباااطاال

Cortisol Binding Globulin (CBG) (Morgan , 2009).                       صااب يعوادها 

 التا  نشاطة غيار موتجاات إلاى التحلام أو الهادف  الوسايج الساتهداف ثابات ال صكي الشحوك  هرمك 

 الساتيرويدية الهرمكناات ماع الحاال هاك وواا( .  Guyton  & Hall , 2000)  التا  وقات فا  تفارز

 من العديدب يتأثر  الورتبط ال صكي   الشحوك  هرمك  وترويز  الرابط الكلكبيكلين مستكيات األخرى

 زيااد  الى يعكد ال صكي الشحوك  هرمك  تأثير ا .  االنسا  ف  الورضية حاالتبع  الو الكظائ 

 فا  البروتيواات إنتاا هرمك  الشحوك  ال صاكي يحفز  لذلك.  الهدف خاليا ف  البروتين تككين معدل

 األنساجة أو األجهاز  فا   تكاك  تحديادا البروتيواات أوثار أ  مان علاى الارغم ، تقريباا الجسم انحاة وم

 ةرئيساا بصااكر  ال صااكي الشااحوك  هرمااك  تروياازساات د  ا  يااتم ( . Morgan , 2009)   الهاادف

  القاك  و الوحيا  الجسم وتلة زياد  على تأثير  بسبب البوائية     للحالة ومؤشر الكظيف  لإلجهاد وعالمة

 ( .  Tremblay  et al.;  2004) الرياضيين  لدى  العضلية

 فا  الشاحوك  ال صاكي  هرماك  مستكيات على الفسيكلكج   الوشاط تأثير السابقة الدراسات بيوت    

 Kraemer et)                والووافساة التدريب ف  الرياض  استجابة لوراقبة الهرمك  واست د   الد 

al ., 2004; Hoffman et al .,2002 )  باين عالقاة. وواا أوادت العدياد مان الدراساات ا  هوااو 

 أ  بيوات اخارى ودراسات         .  (Book et al., 2001 )  دائيةوالع االقليوية و , هرمك ال مستكى

هوااو  . (Doan et al., 2007)            الرياضا  األداة علاى تاأثير لهاا يكك  قد هرمك ال مستكيات

  الجوساية ال صاائص تطاكير  تشاوم والتا  الجسام ف  ال صكي الشحوك  هرمك العديد من الكظائ  ل

ر الد  خاليا إنتا  و ، الوط  إنتا  و ، العظا  نوكو ، والثانكية  األولية و   تحلام ، العضاالت تووية ، الح 

 ساليفة عولياة ت ازين لصايانة ضاروري اناا وواا( .  Morgan , 2009)  الباروتين وت ليا  ,الادهك 

 االياا  يحفااز,  Libido الجوسااية الرغبااة علااى يااؤثروااذلك ,  البلااك  عوااد  واعادتهااا ادامتهااا و الوطاا 

Metabolism الذوكر ف  التواسلية القوكات او الجهاز اعضاة دعملا دور ف  و    (Roser , 2001; 

Martini , 2006                                                                                                                           . )                                                                                                                                                                      

ماان خااالل  ال لكيااة العوليااات توظاايم علااى يعواام ال صااكي الشااحوك  وموهااا السااترويدية الهرمكنااات   

 موفصام        بشكم تتفاعم بدورها والت  ال لية داخم الوكوية وستقبالتال او ال لكي غشاةالب الرتباطا

 تقع                الهدف خاليا مستقبالت غلبأ  ألو.  الجيو  التعبير تغير الت  الويكولكتيدية بتسلسالت

 علاى تساتغرم العولياة هاذ .  الواكا  داخام  الجيوا  لتعبيار الضارورية,  Cytoplasm السايتكبالز  ف 

 فا  تتجلاى رويديةيالست الهرمكنات من خرىاأل التوظيوية االجراةات الوقابم ف .  دقيقة 40 -30 االقم



 
 

 

 يطلا  ولاذلك الجيوا  مستكى ف  للتغير وبعيد  سريعة تكك  الفترات هذ  دقائ  عد  الى ثكان  غضك 

 ( .Cato et al., 2002; Simoncini et al., 2004) السريعة االفعال مصطل 

 

 

 

 Materials and Methods           المواد وطرائق العمل  .3

 Materialsالمواد                                          1.3.

 Instruments and Equipments   األجهز  واألدوات  1.1.3.
 يو   األجهز  والمواد المختبرية المستعملة في الدراسة : جدول (   3 -1)            

 المنشأ الشركة ازجهاسم ال ت

 Centrifuge Hettich Germany جهاز نبذ المركزي 1

2 
 Microscopic (MEIJI) MT Japan   مجهر  وئي

 Water bath       Memert Germany  حمام مائي  3

4 Elisa       Reader Biochrom England 

5 Elisa      Shaker Consort Belgium 

 Cold rack tubes BIO BASIC   باردحامل أنابيب  6

INC. 

USA 

 Micropipette  رمايكرو لت (  50-1   )  ماصة دقيقة سعة 7
CYAN Belgium 

 Micropipette  رمايكرو لت(    100- 1 ) ماصة دقيقة سعة 8
CYAN Belgium 

 Micropipette  رمايكرو لت (1000 -1 ) ماصة دقيقة سعة 2
CYAN Belgium 

30 
 Mixture Exispin Korea    مازج

33 

  Sensitive balanceميزان حساس 

Sartorius    

MeterAE200 Germany 

39 

 ميزان للوزن الحيوانات

Savories BL 

  3100 s Germany 

31 
 Incubator Memert Germany حا نة

 

 

 

 

 

 

 

   Kitsدالعد 3 .2.1. 

  ELISA Kitsفحص األليزا عد  1.2.1.3.



 
 

 

 :  فحص األليزا المستخدمة في الدراسة الحالية عد ( يبين  3-2 ) جدول             

 المنشأ ةالشرك القياس عد  اسم ت

 FSH ABO Switzerland   هرمون قياس عد  1

 Wash solution: 20ml x 1bottle 

HRP-Conjugate reagent: 6ml x 1bottle 

Microelisastripplate: 12well x 8strips  

Sample diluent: 6ml x 1bottle   

Chromogen solution A: 6ml x 1bottle   

Chromogen solution B: 6ml x 1bottle 

Stopp solution: 6ml x 1bottle  

Standard (48 IU/L): 0.5ml x 1bottle 

Standard diluent: 1.5ml x 1bottle 

 

 LH ABO Switzerland  هرمون قياس عد  2

 Wash solution: 20ml x 1bottle 

HRP-Conjugate reagent: 6ml x 1bottle 

Microelisastripplate: 12well x 8strips  

Sample diluent: 6ml x 1bottle   

Chromogen solution A: 6ml x 1bottle   

Chromogen solution B: 6ml x 1bottle 

Stopp solution: 6ml x 1bottle  

Standard (80 ng/L): 0.5ml x 1bottle 

Standard diluent: 1.5ml x 1bottle 

 

الشااااحمون الخصاااااوي   هرماااااون قياااااس عااااد  3

Testosterone 

ABO Switzerland 

 Wash solution: 20ml x 1bottle  

HRP-Conjugate reagent: 6ml x 1bottle 

Microelisastripplate: 12well x 8strips  

Sample diluent: 6ml x 1bottle   

Chromogen solution A: 6ml x 1bottle   

Chromogen solution B: 6ml x 1bottle 

Stopp solution: 6ml x 1bottle  

Standard (320 nmol/L): 0.5ml x 1bottle 

Standard diluent: 1.5ml x 1bottle 

 

 

   المناعية النسجيةتقنية الكيمياء  عد  .2.2.1.3

 المناعية في الدراسة الحالية  النسجيةالمستعملة في تقنية الكيمياء  العدد( 3-3الجدول )     

 المنشأ الشركة العد نوع  ت

1 Anti- Follicle Stimulating Hormone FSH  US Biological USA 



 
 

 

 Monoclonal mouse (5900) to FSH Reacts 

with : mouse, rat , human at -20 c  

0.2mg/ml 

 

 

 

2 Anti- Luteinizing Hormone LH US Biological USA 

 Monoclonal mouse (7500) to LH Reacts 

with : mouse, rat , human at -20 c  

0.1mg/ml 

  

3 Anti - Testosterone US Biological USA 

 Rabbit polyclonal to Testosterone 

0.2mg/ml at -20 c 

  

4 Immunohistochemistry Detection Kit US Biological USA 

 Normal goat serum 

Biotinylated anti - IgG 

Streptavidin 

Biotinlated HRP 

Liquid DAB 

DAB 

DAB buffer 

Detoxification buffer 

  

 

 

 

 

 

 

 Chemical Material              ائيةيالكيم المواد 3.2.1.3.
 ائية المستعملة في الدراسة  :يالمواد الكيم3-4 ) جدول )                        

 ت الماد  الكيمائية الشركة المصنعة المنشأ

UK Sigma-Aldrich               الثايموكوينونThymoquinone 1 

Syria 
Elsaadpharma                                كيتامينKetamine 

2 

UK Sigma-Aldrich أيثانول                          Ethanol 100% 3 

Germany Merk شمع بارافين                   Paraffin wax 4 

India Labort فورمالين                      Formalin 10% 5 

Germany Merk هيماتوكسلين                    Hematoxylin 6 

Germany Merk                                        ايوسين Eosin 7 

England Milpharm زايلين                                      Xyline 8 



 
 

 

Holland Alfasan زايالزين                             Xylazine 

2% 

9 

 

 Experimental Animals                              حيوانات التجربة . 2.3
  الجارذا  الباي ذواكر  اسات دمتولية الطب البيطاري  جامعة القادسية ف  الحالية اجريت الدراسة     

Wester Rats  ا  ذوار 48علاى وثم الحيكاناات اللبكناة . وتام الحصاكل ت عيوةف  هذ  الدراسة بكصفها 

علااى اقفااا  بالسااتكية الحيكانااات . وزعاات  لتااابع  لكليااة الطااب البيطااريا ماان البياات الحيااكان  ا  يسااك

 ، إذ وضعت  فا مجهز  بوقياس لتوظيم ترار  الغرفة مواسبة و  ةوف م تبريف  ظربصكر  عشكائية 

ومجهااز  بقوااان   مغطااا  بأغطيااة معدنيااة مشاابكا ،  ساام   15×    35×  50أقفااا  بالسااتيكية بأبعاااد 

بوشاار   ال شاب فُرشات األقفاا  .  بحلواة مازود  نهايتهاالتار يمل  500ذات ساعة  خاصة لشرب الوااة

. وانات  أياا  ةثالثا وام دوري بشكمبالوطهرات األقفا  وتبديم الفرشة وتعقيوها  وتوت العواية بوظافة

 و %  40  درجاة مئكياة  ورطكباة 72– 23 باين فيها الحيكانات ماا درجة ترار  الغرفة الت  وضعت

طااكل مااد  الدراسااة . تقريبااا ساااعة   12 بوعاادل  نفسااها االضاااة  مااد عرضاات الحيكانااات جويعهااا الااى 

 3000من البروتين و   %19)  نسبة             القياسية   الو تبريةوأعطيت الحيكانات العليقة الغذائية 

سبك  لتأقلم قبم بدأ أوتروت الحيكانات لود   ( والواة بصكر  تر  .1-سعر  ترارية للطاقة  ( )الولح 

 التجربة .

 Design       Experimental   تصميم التجربة3.3. 

 120 بين , ووانت أوزانها تتراو  ما يك   56بعور  البالغة ركذو, جرذ   48ست د  ف  هذ  التجربةأ    

 السايطر  األولاى توثام , ا  جارذ 24مجوكعاة تشاوم  مجواكعتين وام علاى ا  يعشاكائقساوت  , غم 122 -

Control     وعاملااةال الثانيااة توثاام مجوكعااةووجرعاات محلااكل  الولحاا  الفساايكلكج Treatment  

 مجااميع الاى ثالثاةبعاد ذلاك  وقساوتساتة أساابيع (  )ياك   45الثايوكوكيوك  لود  وعل  والت  جرعت ب

ووواا مكضا  فا   ا جارذ  8 وام مجوكعاة تشاومساابيع أ 6 ,2,4التجريع  مد باالعتواد على  متساوية

 :   ت االأ  الو طط

 
مجاااميع فااي الساابوع أ 6,  4,  9التجربااة  حسااب مااد يو اا  تصااميم التجربااة مخطاا  (  3-1 شااكل )

 .التجربة 

       الدم سحبو التضحية .4.3
 الت ااديرتاام  إِذ ماان التجربااةساابكعين أ ماارور بعااد بالوجوكعااة االولااى ماان الحيكانااات التضااحية تواات   

 تحات الجسام  وز   من  وغم لكم مم من الزايالزين   0.1 مم من الكيتامين   0.3 من مزيج ست دا باأ 

تصميم التجربة

جرذ48

 Treatmentمجموعة المعاملة 

جرذ24

 Forجرذ 8
6w

 Forجرذ 8
4w

 Forجرذ  8
2w

 Controlمجموعة السيطر  

جرذ24

 Forجرذ 8
6w

 Forجرذ8
4w

 Forجرذ 8
2w



 
 

 

 ثام.   مباشار   Abdominal Vein البطوا  الكرياد مان د الا عيواات ساحب تام بعادها,   I.P البريتك 

م وضاعت بجهااز ثا ةمائلا بصاكر ووضاعت   EDTA الت ثار ماانع علىال تحتكي  أنابيب ف  وضعت

جراة إلحين      20 -        وتفظت االنابيب بدرجة   الد  مصم على الحصكل لغرضالطرد الوروزي 

هرماك  و اللاكتيو  هرمك وال,   الوحفز للجريب هرمك  مستكيات  لقياس وذلكاالختبارات الهرمكنية 

 تاد  علاى موهاا وام توعزل والو امية ال صى استأصلت ووا . (التستكستيرو  )  الشحوك  ال صكي

 وز  قياااس تاام بعاادها ترشاي  ورم بكاسااطة نشاافت ثاام  الوستأصامبالعضااك  الوتصاالة األجاازاة وأزيلات

 الوواعيااة الوسااجية الكيوياااةالوسااجية و الدراسااات أجااراة لغاارض و . تساااس مياازا  باسااتعوال العضااك

Immunohistochemical   (IHC )  10تم تفظ االعضاة ف  الفكرمالين بترويز % .   

  Preparation of Thymoquinone   Solution        الثايموكوينونمعلق تحضير 5.3.

 ملغام / وغام  مان وز  الجسام   50(  بجرعاة TQ)  Thymoquinoneالثايوكوكيوك    معل  رتض  

Body Weight  طريقة حسبب  Kanter  مم  1ف  الثايوكوكيوك  من ملغم 5 اذابة تم إِذ 2009 عا 

  . (TQ   الثايوكوكيوك  من مم 1 معل  نحتا   الجسم وز  من  غم100/  ملغم   5) الشرب ماة من

  المدروسة المعاير  6.3 .
 Hormonal Test                           ختبارات الهرمونية ألا1.6.3. 

 المصل في FSH (IU/L) هرمون تركيز تقدير1.1.6.3. 
 الوصاوّعة العاد  تساب Elisa جهااز باسات دا  الوصم ف  الوحفز للجريب هرمك  ترويز تقدير تمي    

تعتود الطريقة على است دا  لكتة ال انات الحاوية على الجسم  إِذ( ABO, Switzerland) شروة من

يتحااد الجساام الوضاااد  إِذ, وتضاااف العيوااات الااى ال انااات  ضاااد ال ااا  بهرمااك  الوحفااز للجرياابالو

  العيواة ليتكاك  معقاد مع الوستضد الوكجاكد فا HRPللهرمك  الوكجد ف  ال انة والذي يعلم مع انزيم 

والذي يصب  لكنا ازرم عود التفاعام  TMBوبعد اووال الغسم يضاف انزيم الجسم الوضاد للوستضد 

ويقااس تغيار اللاك  بكاساطة  كوالاذي يوتها  بفضاافة محلاكل تاام  الكبريتيا  HRPالوحفز بااألنزيم 

نااانكمتر , ويحادد ترويااز الهرماك  فا  العيوااة مان خااالل  450الوطيااف الضاكئ  عوااد الطاكل الواكج  

 بقياة الهرمكناات .مقارنة امتصاصاية العيواة ماع الووحوا  القياسا  وهاذا الوبادأ الاذي ياتم تحدياد تروياز 

 :  تيةوتسب الطريقة االأ 
 ثبت العدد الوواسب من ال انات على الوسود ال ا  بها والوجهز مع عد  الهرمك  .1- 

 10 و العيواة ت فيا  محلاكل مان ماايكروليتر 40  يضااف:    Sample additionالعيواة إضاافة -2

 السكداة  انةال تبقى . مرات خو  العيوة ت ف  وبالوهاية االختبار عيوة خانة الى العيوة من مايكروليتر

Blank وا  العيوة يهاال يضاف ال إِذ تد  على HRP- Conjugate reagent , فا  وام هاذا و يتكرر 

 .   خطك 

 تُحضان اللكتاة غطااةب ال اناات علاى الحاوياة اللكتاة تغطياة أ  ياتم بعاد:    Incubationالحضان -3

 .º  37  بدرجة دقيقة 30  لود  اللكتة

محلااكل الغساام  ةضااافا يااتموشاا  الغطاااة عاان اللكتااة  بعااد:  Configurate liquid سااائمالنبااذ  -4

Washing  لتج  تترو ثم مرات خو  وتكررثانية ف  وم مر  , 30 ولود  لكم خانة. 

 HRP-Conjugate reagent  مان ماايكروليتر 50 إضاافةتام :  Add Enzyme اإلنازيم إضاافة -5

 .السكداة   انةال عدا,  wellخانة  لكم

 .º  37  بدرجة دقيقة 30  لود  ثانية مر : العيوات  Incubate  تحضن -1

 ثانية ف  وم مر  وتكرر خو  مرات وتترو لتج  . 31لود  تغسم مر  ثانية ثم  -.

  ومحلاكل  Chromogen Solution A  محلاكل  مان ماايكروليتر 50 إضاافة : Color  اللاك  - 8

Chromogen Solution B   37 وف   دقيقة 15  لود  الضكة عن واالبتعاد ، خانة وم الى º. 

 Stop solution التكقا  محلاكل من مايكروليتر 50  إضافة:  Stop Reaction التفاعم إيقاف 9 - 

 .األصفر اللك  الى األزرم اللك  تحكل عن يحصم التفاعم تكق  أ َّ  إذ ، خانة لكم



 
 

 

 علاى االمتصاصاية تُقارأ ، well Blank الساكداة   اناةال مقابام التصافير ياتم: Assay  الفحاص 10-

  .دقيقة 15 ب   التكق  محلكل إضافة بعد نانكميتر 450 مكج  طكل

يرساام الووحواا  وذلااك بكضااع تراويااز الوحالياام القياسااية علااى الوحااكر األفقاا  وقاايم االمتصاصااية  -55

 . على ذلك  بواة   للعيوات على الوحكر العوكدي ويحدد مستكى الهرمك 

 

 

 المصل في LH ( (ng/L هرمون تركيز تقدير 2..1.6.3
 مان الوصاوعة العاد  وتساب Elisa جهااز باسات دا  الوصام فا   اللاكتيو  هرماك  ترويز تقدير تم     

 : يأت  وووا( ABO, Switzerland) شروة

 ثبت العدد الوواسب من ال انات على الوسود ال ا  بها والوجهز مع عد  الهرمك  .  1- 

االناازيم فاا  جويااع والسااكداة باادو  اضااافة العيوااة   انااة: تتاارو ال Add Sampleاضااافة العيوااة   -2

 الاى العيواة من مايكروليتر 10 و العيوة ت في  محلكل من مايكروليتر  40يضاف ال طكات الالتقة . 

 .  مرات خو   العيوة ت ف  وبالوهاية االختبار عيوة اتخان

 اللكتاة تُحضان اللكتاة غطااةب ال اناات علاى الحاوياة اللكتاة تغطياة بعد:     Incubationالحضن -3

 .º  37  بدرجة دقيقة 30  لود 

 الغساام محلااكل ةضااافا يااتم اللكتااة عاان الغطاااة وشاا  بعااد:  Configurate liquid سااائمالنبااذ   -4

Washing لتج   تترو ثم مرات خو  وتكرر,  مر  وم ف  ثانية31  ولود  خانة لكم. 

 لكام HRP- Conjugate reagent مان ماايكروليتر 50 إضافة:  Add enzyme اإلنزيم إضافة -5

 . Blankالسكداة  انةال عدا,  well خانة

 .º  37  بدرجة دقيقة 30  لود  ثانية مر : العيوات  Incubate تحضن -1

 . لتج  وتترو مرات خو  وتكرر مر  وم ف  ثانية 31 لود  ثانية مر  تغسم ثم - .

     ومحلااكل  Chromogen Solution A محلااكل ماان مااايكروليتر 50 إضااافة : Color اللااك  8 - 

Chromogen Solution B   37  وف  دقيقة 15  لود  الضكة عن واالبتعاد ، خانة وم الى .º 

  Stop solution التكقا  محلاكل مان ماايكروليتر 50  إضاافة:  Stop reaction التفاعام إيقاف - 2

 .األصفر اللك  الى األزرم اللك  تحكل عن يحصم التفاعم تكق  أ َّ  إذ ، خانة لكم

 ماكج  طاكل على االمتصاصية تُقرأ ، Blank well  انةال مقابم التصفير يتم: Assay الفحص -10

  .دقيقة 15 ب   التكق  محلكل إضافة بعد نانكميتر 450

يرساام الووحواا  وذلااك بكضااع تراويااز الوحالياام القياسااية علااى الوحااكر األفقاا  وقاايم االمتصاصااية  -55

 على ذلك .  بواة   مستكى الهرمك للعيوات على الوحكر العوكدي ويحدد 

 المصل في لتر/ نانومول(  nmol/L)التستوستيرون هرمون تركيز تقدير3.1.6.3.
 العااد  حسااببو Elisa جهاااز باساات دا  الوصاام فاا  الشااحوك  ال صااكي هرمااك  ترويااز تقاادير تاام   

 : يأت  ووا( ABO, Switzerland)  شروة من الُوصوّعة

 ثبت العدد الوواسب من الحفر على الوسود ال ا  بها والوجهز مع طقم الهرمك  . 1- 

 جويااع فاا  االناازيم و العيوااة اضااافة باادو  السااكداة  انااةال تتاارو:  Add Sample  العيوااة اضااافة -2

 الاى العيواة من مايكروليتر 10 و العيوة ت في  محلكل من مايكروليتر  40 يضاف.  الالتقة ال طكات

 . مرات خو   العيوة ت ف  وبالوهاية االختبار عيوة خانة

 اللكتاة تُحضان اللكتاة غطااةب ال انات على الحاوية اللكتة تغطية بعد:     Incubation الحضن – 3

 .º  37  بدرجة دقيقة 30  لود 

 الغساام محلااكل اضااافة يااتم اللكتااة عاان الغطاااة وشاا  بعااد : Configurate liquid سااائمنبااذ ال -4

Washing لتج  تترو ثم مرات خو  وتكرر,  مر  وم ف  ثانية31  ولود  خانة لكم. 

 لكام HRP-Conjugate reagent  مان ماايكروليتر 50 إضافة:  Add enzyme اإلنزيم إضافة -5

 . Blankالسكداة   انةال عدا,  well خانة



 
 

 

 .º  37  بدرجة دقيقة 30  لود  ثانية مر : Incubate  تحضن -1

 . لتج  وتترو مرات خو  وتكرر مر  وم ف  ثانية 31 لود  ثانية مر  تغسم ثم -.

     ومحلااكل  Chromogen Solution A محلااكل ماان مااايكروليتر 50 إضااافة:  Color اللااك  -8 

Chromogen Solution B 37وف  دقيقة 15  لود  الضكة عن واالبتعاد ، خانة وم الى .º 

  Stop solution التكقا  محلاكل مان ماايكروليتر 50  إضافة: Stop Reaction  التفاعم إيقاف -2 

 .األصفر اللك  الى األزرم اللك  تحكل عن يحصم التفاعم تكق   أ إذ ، خانة لكم

 مكج  طكل على االمتصاصية تُقرأ ، Blank well  انةال مقابم التصفير يتم: Assay  الفحص -10

  .دقيقة 15 ب   التكق  محلكل إضافة بعد نانكميتر 450

يرساام الووحواا  وذلااك بكضااع تراويااز الوحالياام القياسااية علااى الوحااكر األفقاا  وقاايم االمتصاصااية  -55

 على ذلك .  بواة   للعيوات على الوحكر العوكدي ويحدد مستكى الهرمك 

                                   Histological Study النسجيةالدراسة  .7.3

   النسجية الشرائ  تحضير 1.7.3.
 : تتضوو والت ,  Humason ( 1972) طريقة على اعتوادا الوسجية الوقاطع تضرت  

    : Fixation التثبيت - 1  

 الوساايج تراويااب إبقاااة اي الووااكذ  اقتطااا  لحظااة فاا  عليهااا واناات التاا  تالااة علااى الوساايج إبقاااة     

 . لتثبيتل  %10 ترويز  الفكرمالين واست د  الحيا  أثواة علية وانت الت  الكضعية تلك ف  الوجهرية

      : Washing  الغسم2- 

 الوثبات ي لفهاا التا  الرواساب مان الات لص وواذلك الوسايج فا  الوكجاكد الزائاد الوثبات اثاأر زالةإل    

 . عد  لوراتماة الحوفية  بكاسطة

 :   Dehydration انتزا  الواة -3

,  % 95, %  90, %80,  % 70)   األثيلاا  للكحااكل الوتصاااعد  التراويااز ماان سلساالة عباار  وتااتم   

 .  العيوات من الواة سحبل( ,  % 100

 :  Clearing  التروي  -4

 الترويا  عولياة وتاتم,  الووصهر نفيالبارا شوع مع يوتز  بوحلكل واستبدالها األنكاز محلكل إلزالة    

 .  رائقا شفافا الوسيج لجعم   Xylene الزايلين بكاسطة

 :   Infiltration and Embedding والطور االرتشا  -5

 مئكيااة 58 – 56 تاارار  بدرجااة الااذائب فااين البااارا شااوع باسااتعوال التااكال  علااى العوليتااين هااذ  تااتم   

 .  الساعتين إلى الساعة بين ما تتراو  زموية لود  مرتين بتكرار

 ترمماايكرو 5 بساوك   Rotary Microtomeاليادوي الوشارا  باسات دا  الوسجية الوقاطع تضرت  

  Mayer's ماير  ألبكمين  باستعوال الزجاجية الشرائ  على الشريط مقاطع ثبتت وقد.  الكاتد للوقطع

albumin  علاى اعتواادا   الوحضر ( Vacca  ( 1985   ,بصابغة الوساجية الوقااطع جوياع صابغت ثام 

 الوسااجية الشاارائ  تغطيااة تواات إذ  Mounting اإلرساااة عوليااة أجرياات ثاام,  ايكسااين – هيواتكوساالين

 .   Canada Balsam بلسم وودا ماد  باستعوال الزجاج  بالغطاة

  في الخصية  النسجية التغيرات. 2.7.3 
 Olympusالوجهار   ست دا باأ  ( الو امية  والغد   ال صى )لألعضاة   الوسجيةتم فحص الشرائ       

 :  اآلتية الوعايير دراسة لغرض عشكائيا  لكم تيكا   تا خذت شريحأ إِذ

  الخصية في  ناقلة المني النبيبات أقطار.  3.9.7.1
 الاادقي  الووضاادي بالوقياااس معايرتااا بعااد Ocular micrometer الاادقي  العيواا  الوقياااس سااتعومأ   

Stage micrometer مان الشاكم موتظواة نبيباات ل وساة والعواكدي األفقا  القطرين متكسط لحساب 

  .(Al-Ahmed  2013 ,) شريحة وم

  ناقل المني  النبيب بطانة سمك.  9.9.7.1



 
 

 

 القاعادي للغشااة الداخلياة الحافة من بتداة  إ الوبيب بطانة سوك قياس ف  الدقي  العيو  الوقياس ستعومأ  

 الكاتااد الوبيااب ضااون قااراةتين معاادل علااى عتواااداال تاام وقااد , الورواازي التجكياا  بدايااة وتتااى للوبيااب

 .  x (, 2013  Al-Ahmed) 41 التكبير قك  باستعوال

  اليدك خاليامعدل . 1.9.7.1
 عادها فا  مكاقاع عاد  بالوسابة للوواكذ وبين ثال  نبيبات موكية  الكاقعةيدو عداد خاليا الأتم تساب    

تاددت بكاساطة الوساطر  واخاذ معادل  إِذ  Ocular micrometer  باسات دا  الوقيااس العيوا  الادقي 

 . 40x ((Alwachi &Balash,1988بالعدسة الشيئية بقك  تكبير ال اليا 

 خاليا سرتوليمعدل  .4.9.7.1
 مانمكاقاع عاد  فا   الوبياب الوواكي ومان ثام عادها داخامالوكجاكد  عاداد خالياا سارتكل  تم تسااب أ   

واخذ الوعدل  40xحساب على قك  اليتم تحديدها باست دا  العدسة العيوية و إِذلكم تيكا   الووكي الوبيب

 .(Alwachi et al,.1986)  لها

 

 

 : المناعية – النسجية – الكيميائية تقنية 8.3.

                (Immunohistochemistry – Paraffin protocol ( IHC                             
تعد   (www.Biological.com/technical; Biological US)ةالوصوع الشروة لتعليوات ا  طبق   

 الوقاااطع فاا   البروتيوااات تكاجااد مكاقااع إلثبااات طريقااة ( IHC)  أو الوواعيااة الوسااجية الكيوائيااة تقويااة

 الوقاسااتماع  مقارناة   الكوياة الواتياة مان تساسايتها قلاة من الرغم على. Tissue  Section  الوسجية

 ساايام فاا  العوليااات مراقبااة ماان تااتوكن انهااا اال ،   ELISAأو  Western Blotting مثاام الوواعياة

 الو تباري الوجهار نتاائج ماع   IHC مان عليهاا الحصاكل يتم الت  الوتائج عا  بشكم , السليوة األنسجة

  الووااع  التصابيي اجاراة ياتم . عليهاا  الحصاكل تام التا  لبيانااتفهم ا على تساعد الت  الصكر  يكفر

Immunostaining   مااع األجسااا  الوضاااد Antibodies التاا  تتعاارف علااى البااروتين الهاادف 

  مااع الوضاااد   الجساام   للغايااة , تفاعاام , ال  األجسااا  الوضاااد   تكااك  عاليااة الت صااص  الوستضااد

ستعوال وكاش   التحق  اللكن  ، والت  وضكتيا باأ  ريكك  أوث  Antibodies - Antigenالوستضد  

إلنتاا  الرواساب اللكنياة فا  مكقاع الباروتين ,   Antibodyفيها يرتبط اإلنزيم بتجكي  الجسم الوضااد 

ساات دا  الوجهاار مصااكر  باأ  Antibodyأو الكشاا  الفلكرسااوت , ويوكاان أ  تكااك  األجسااا  الوضاااد  

                                                                                                                                ت   :ه  على الوحك االأ  IHCفلكرسوت . ال طكات األساسية للبروتكوكل 

 اليوم االول 

 . A الشرائ تحضير 

 .  لكم مر  دقيقة 15مرتين لود   Xyleneالزايلين ب الشرائ  وضعتتم بكاسطة : . ازالة الشوع  1

,  I % 100ماان الكحااكالت  توازليااة بتاارا ويااز متتاليااة الشاارائ  بتورياار. اسااترجا  الواااة: وذلااك  2

100%II , 95 %  ,90%  ,80 %  ,70%   دقائ  لكم ترويز . فيوا بعد تحضن ف  الواة لود   5لود

 دقائ  .  5

 Bبروتكول التصبيغ .  

 30ي فا  بالوااة الوقطار لواد   % 3.0بتروياز  H2O2 الهايادروجينف  بيرووسيد  الشرائ . تكضع 1

 . دقيقة بدرجة ترار  الغرفة

,االس   PBS بفاار سااالينت فكساافيالوااوظم  الولحاا  الوحلااكل بكاسااطة ثاام بالواااة الوقطاار تغساام.   2

 .  Pan pen خا  للوواعة. ثم يحكط نسيج بكاسطة قلم  7.4لا  PH  الهايدروجيو 

 PBS الو فاا  بكاسااطة  Normal serum الطبيعاا  ماان مصاام %1بترويااز الشاارائ  حضاان ت. 3 

)                  Aمان محلاكل  ul 35ماع  PBS  x 1  , PH =7.4مام  3.5 لاط ويحضار التروياز ب)

 مايكروليتر تقريبا قطر  .ul 35 دقيقة ( ,  30مصم الطبيع  ( ف  انبكبة لود  

http://www.biological.com/technical


 
 

 

 . الشرائ . يزال الوصم من 4 

) يعتوااد علااى الباتاا  فاا  تحديااد الت فياا   PBSمااع الجساام الوضاااد الو فاا  ب  الشاارائ . تحضاان  5

فا  غرفاة رطباة مان سااعة الاى طاكل الليام ياتم الحضان بعد ا  يتم معايرتاا قبام االسات دا  واالمثم ( 

 بفاار سااتراتمحلااكل  مااع تغلاا  الو اميااة الغااد  ماان الوااأخكذ  الوسااجية الوقاااطع  الغرقااة . ربدرجااة تاارا

Citrate buffer  ,لاا الهايادروجيو  االس PH  6.0  بدرجاة لتبارد تتارو ذلاك بعاد,  سااعة رباع لواد 

 .  الوضاد  االجسا  مع الوعاملة قبم الوستضد سترجا ال الغرفة ترار 

 اليوم الثاني 

 دقائ  . 5 لود    PBSمرات بكاسطة  3الشرائ تشط  6 . 

بدرجااة  دقيقااة 30لواد  PBS  بكاسااطة الو فا  B Biotin)  )IGgماع محلااكل  الشاارائ . تحضان 7

 ترار  الغرفة . 

 دقائ  .  5لود   PBSمرات مع  3. تغسم 8

 Bمن محلكل  ul 35  , Aمن محلكل  PBS   ,35 ulمم من  1.3) ي لط   يحق. تحضير محلكل الت9

 دقيقة قبم االستعوال .  30ف  انبكبة ويحضن الو لكط بدرجة ترار  الغرفة لود  

ة . وتحضان بدرجاة تارا  الغرفاة يجضر بال طك  السابقة للوقاطع الوسضافة محلكل التحق  الوحإ. 10

 دقيقة .  30لود  

 دقائ  لكم مر  .  5لود  x PBS  1مرات مع  3الشرائ . نغسم 11

فا   (DAP Fمن محلكل  ul 35و  DAPمم من بفر 1.6 لط ب يحضر ة )محلكل التووي تحضير. 12

 انبكبة . 

 دقيقة .  30 – 5ليغط  الوسيج لود   Development. يتم اضافة محلكل 13

 . يكق  التفاعم بكضعة ف  الواة . 14

وااليكساااين للتصااابيي كا  ساااتعوال الهيواتكوساااين للتصااابيي الوااارضاااية اذا تتطلاااب ) باأ . تصااابي األ15

 تحت الوجهر .  الشرائ بكاسطة غطاة الشريحة وتفحص  الشرائ ثم تغطى .  ( cytosol السايتكبالز 

 التحليل االحصائي  .9.3
خضعت الوتائج للتحليم اإلتصائ  بهدف معرفة الفروم الوعوكياة باين معادالت الوعاايير الودروساة أ   

اإلصادار ) , SPSSبرناامج  باسات دا ( P<0.05) اتتواال مساتكى علاى الوعوكياة الفاروم تاددت وقد

 Standard Error القياسا  وال طاأ Mean الوعادل اسات را  اإلتصاائ  التحليم شوم ووا(  5151

(SE).             

 . النتائج 4

 Clinical Observations                            يةالمشاهدات السرير 1..4

 طبيعيا   ا  نشاطملغم/وغم من وز  الجسم(  11الثايوكوكيوك  )وعل  أظهرت ذوكر الجرذا  الوعاملة ب    

)ستة أسابيع( , اذ وا  اقبالها على تواول ماة الشرب  يكما   45 ىأثواة مد  التجربة الت  امتدت ال

  .بالوقارنة مع تيكانات السيطر يا  طبيعوالعل  

 المعايير الوزنية  2.4.

 gain Body Weight    لجسم                       ل يوزنالكسب ال 1.2.4.

معدل الكسب ف    (P<0.05)( عن وجكد زياد  معوكية  5-4 ) الجدولوتائج الوبيوة ف  ال بيوت   

 الثايوكوكيوك  بالوقارنة مع السيطر  خالل أسابيع التجربةوعل  ذوكر الجرذا  الوعاملة بل  كزانال



 
 

 

 5.32 ±44.82الثان  والت  بلغت ) األسبك من نهاية  عتبارا  إتظهر  الست , فقد بدأت معوكية الفروم

ستورت الزياد  ف  فرم الكز  خالل أغم  ( 3..1±.3..5( غم بالوقارنة مع مجوكعة السيطر  )

صلت وو(  5.1 ±34السيطر  )  بلي معدل  ف  تين(غم  5.18 ±15.51الرابع والت  بلغت ) األسبك 

 . غم ( 1.18 ±42اما السيطر  )  ( 3.11 ± 8.51.السادس والت  بلغت ) األسبك ذروتها ف   الزياد 

الكسب  معدلأسابيع على  6ملغم/ كغم من وزن الجسم ( لمد   20الثايموكوينون )معلق تأثير المعاملة ب( 3-4جدول )

 ذكور الجرذان النا جة . الوزني ل

 مجموعات      

 الجسم وزن 

 المعاملة السيطر 

nd2w th4w th6w nd2w th4w th6w 

الوزن االبتدائي 

 غم

393 ± 

0.178 

a 

390.33 ± 

0.922 

a 

399 ± 

0.696 

a 

390 ± 

0.499 

a 

393± 

0.168 

a 

390 ± 

0.197 

a 

الوزن النهائي 

 غم

318.17 ± 

9.34 

a 

 

326± 

9.372 

a 

370 ± 

9.022 

       a 

362± 

9.679 

b 

389.92± 

9.19 

      b 

328.92 ± 

3.987 

b 

معدل الكسب 

 الوزني غم

37.17 ± 

0.71 

a 

14 ± 

3.0 

a 

42 ± 

0.08 

a 

44.82 ± 

   3.12 

      b 

69.92 ± 

3.08 

b 

78.92 ± 

1.22 

b 

 . القياسي الخطأ± المعدالت تمثل  النتائج •

   .   مد  لكل المجموعتين بين( P< 0.05) معنوية فروق وجود إلى تشير  الصغير  المختلفة الحروف •

 . أسابيع 6 لمد  يوميا   المقطر ماء تناولت السيطر  حيوانات •

 6, 4, 9لمد   يوميا   الجسم وزن  من كغم/ ملغم 20 بتركيز  الثايموكوينون معلق تناولت المعاملة حيوانات •

 .أسبوع 

 

 وزان االعضاء أ2.2.4. 

  Relative weight Testes                  لخصية النسبي لوزن ال 1.2.2.4. 

( على مد  من وز  الجسم  غم511/ملغم) الوسبية وزا  ال صىأمعدل  (5-4)يكض  الجدول    

ومجوكعة ملغم / وغم من وز  الجسم (  11الثايوكوكيوك  ) وعل  التجربة ف  الحيكانات الوعاملة ب

بالوقارنة مع مجوكعة السيطر   (P<0.05) ةمعوكيفروم وجكد أظهر التحليم ا إلتصائ   إِذالسيطر  

 األسبك , اذ بلغت الوعدالت لوجوكعت  التجربة ف  ومجوكعة الوعاملة ف  مراتم الدراسة الثال  



 
 

 

               (1.154±1.812) الرابع األسبك ف   غم511/غم( .1.11±1.138) و (1.15±0.705)الثان  

(  1.154 ± 1.122( و) 1.114±1.818) السادس األسبك وف   غم511/ غم( 1.115±1.145) و

 الفترات بين( P<0.05) ا  معوكي زياد  هوالك ا  التحليم اإلتصائ  الوتائج بيوتووا و غم 511/  غم

 . السيطر  مجوكعة مع مقارنة معاملة مجوكعة لكم

 weight Pituitary              Relative لنخاميةالنسبي لوزن ال 3.2.2.4.

 ا  معوكي الوسبيةلو امية ا وزا أمعدل زياد  الثايوكوكيوك  الى وعل  أدت معاملة الحيكانات ب   

(P<0.05)   بالوقارنة مع مجوكعة السيطر  ف  مراتم الدراسة الثال  , اذ بلغت الوعدالت لوجوكعت

( و وف   1.13 ± 3.81) و (1.54±..5) للسيطر  والوعاملة على التكال   الثان  األسبك التجربة ف  

( 1.15±.3.4السادس ) األسبك وف  (  1.15±5..4( و )1.15±3.51الرابع ) األسبك 

وعود اجراة الوقارنة بين الفترات لكم مجوكعة , بيوت الوتائج ا    غم511/  ملغم ( 1.15±4.85و)

  لكم مجوكعة معاملة مقارنة مع مجوكعة السيطر  الزموية نفسها للود  (P<0.05) ا  معوكي زياد   هوالك

 .  (5-4)جدول 

 

 

معدالت أسابيع على  6كغم ( من وزن الجسم لمد   /ملغم 20) الثايموكوينونمعلق ( تأثير المعاملة ب9-4جدول )

 .غم من وزن الجسم  300/ أوزان الخصى والنخامية 

 المجاميع        

   المعاير

 المعاملة السيطر 

ndw2 thw4 thw6 ndw2 hw4 thw6 

 وزن الخصية

  النسبي

 غم( 300/غم)

± 0.638 

0. 007 

Aa 

± 0.641 

0.002 

Aa 

± 0.699 

0.014 

Ab 

 0.705± 

0.010 

Ba 

0.859 ± 

0.014 

Bb 

0.868 ± 

0.004 

Bc 

 وزن النخامية

  النسبي

 غم(300)ملغم/

± 2.7 

0.14 

Aa 

 3.51± 

0.02 

     Ab     

 

±3.47 

0.02 

Ac 

±3.86 

0.04 

 

Ba 

±4.71 

0.02 

Bb 

 4.85± 

0.02 

Bc 

 
 . القياسي الخطأ± المعدالت تمثل النتائج  •

 .   مجموعة لكل  المدد بين( P<0.05) معنوية فروق وجود إلى تشير الصغير   المختلفة الحروف •



 
 

 

   . المجموعتين لكل مد   بين( P<0.05) معنوية فروق وجود إلى تشير الكبير  المختلفة الحروف •

 أسابيع . 6لمد   يوميا  حيوانات السيطر  تناولت ماء المقطر  •

 . الجسم  وزن  من كغم/ ملغم 20 بتركيز  الثايموكوينون حيوانات المعاملة تناولت معلق •

 

 التغيرات الهرمونية  3.4.

   هرمون المحفز للجريب 1.3.4.

ستكى ترويز بوعدل م (P<0.05) معوكية زياد الثايوكوكيوك  الى وعل  أدت معاملة الحيكانات ب   

اذ بلغت  ,بالوقارنة مع مجوكعة السيطر  ف  مراتم الدراسة الثال   هرمك  الوحفز للجريب

 1.152)اما مجوكعة السيطر   0.003)±0.833 ) الثان  األسبك الوعدالت لوجوكعت  التجربة ف  

وف   (1.155 ±1.854)اما مجوكعة السيطر    0.003)±0.999الرابع ) األسبك وف  ( .±1.11

 . ( وتد  دولية /مم1.434±0.012اما مجوكعة السيطر  )  0.021)±1.757السادس ) األسبك 

بين  (P<0.05) ةمعوكي زياد وعود اجراة الوقارنة بين الفترات لكم مجوكعة  بيوت الوتائج ا  هوالك 

 (.3-4)جدول  الفترات لكم مجوكعة معاملة مقارنة مع مجوكعة السيطر 

 الهرمون اللوتيني  2.3.4.

بوعدل مستكى  (P<0.05) ةمعوكي وجكد زياد  الثايوكوكيوك  الى وعل  بأدت معاملة الحيكانات    

اما  ترويز الهرمك  اللكتيو  بالوقارنة مع مجوكعة السيطر  ف  مراتم الدراسة االولى والثانية ,

اذ بلغت الوعدالت لوجوكعت   , (P>0.05) معوكيأ  بالوسبة للوجوكعة الثالثة فقد ادى الى ان فاض 

 مم/ نانكغرا  0.595±0.07)مجوكعة السيطر  ) اما 0.003)±0.688) الثان  األسبك التجربة ف  

, وف   0.813±0.043)مجوكعة السيطر  )ف  تين وانت  0.019)±1.241الرابع ) األسبك وف  

وعود .  /مم نانكغرا  0.081)±0.951 )اما مجوكعة السيطر   ( 1.324±0.021السادس) األسبك 

بين  (P<0.05) معوكيأ   ارتفاعأ  بيوت الوتائج ا  هوالك  الفترات لكم مجوكعةالوقارنة بين اجراة 

يت السادس ت األسبك عدا  ين الثان  والرابع مقارنة مع مجوكعة السيطر  مااألسبكعالفترات لكم من 

ف  مجوكعة الوعاملة مقارنة مع مجوكعة السيطر  لوف   (P>0.05) معوكيا   ان فاضا  اظهرت الوتائج 

 . (3-4)جدول   الفتر 

 هرمون الشحمون الخصوي  3.3.4.

بوعدل مستكى ترويز  (P<0.05) ةمعوكي زياد  الثايوكوكيوك  الى وعل  أدت معاملة الحيكانات ب   

هرمك  الشحوك  ال صكي بالوقارنة مع مجوكعة السيطر  ف  مراتم الدراسة الثال  , اذ بلغت 

اما مجوكعة السيطر  0.014) ±0.820 ) الثان  األسبك الوعدالت لوجوكعت  التجربة ف  



 
 

 

اذ بلغت مجوكعة السيطر   بالوقارنة مع  0.185)±1.018الرابع ) األسبك وف    0.01±0.381))

اما مجوكعة السيطر    0.014 )±1.961السادس ) األسبك وف    0.016±0.466))

وعود اجراة الوقارنة بين الفترات لكم مجوكعة  بيوت الوتائج ا   . /مم نانكغرا ( 0.012±0.541)

نة مع مجوكعة السيطر  بين الفترات لكم مجوكعة معاملة مقار (P<0.05) ةعوكيم زياد هوالك 

 .(3-4)جدول 

    

    

 

 

 

 مد  على أسابيع 6 لمد  الجسم وزن من(  كغم/ ملغم 20) الثايموكوينونمعلق ب المعاملة تأثير (1-4)  جدول

 . الجرذان ذكور في الهرمونات بعض مستوى في أسابيع ستة,  اربعة,  أسبوعين

 

  الخطأ القياسي ±النتائج تمثل المعدالت . 

 معنوية فروق وجود الى تشير  الصغير  المختلفة الحروف (P<0.05 )جموعةم لكل المدد بين . 

 معنوية فروق وجود الى تشير الكبير  المختلفة الحروف  (P<0.05 )المجموعتين لكل مد   بين  

 أسابيع 6 لمد  يوميا   المقطر ماء تناولت السيطر  حيوانات . 

 الجسم وزن من كغم/  ملغم 20 الثايموكوينونمعلق  تناولت المعاملة حيوانات   . 

 

 المجاميع     

 

 الهرمونات 

 

 Cالسيطر  

 

 Tالمعاملة 

nd2w th4w th6w nd2w th4w th6w 

تركيز هرمون 

الشحمون الخصوي 

 مل /نانوغرام 

0.381 ± 

0.01 

Aa 

0.466 ± 

0.016 

Ab 

 0.541± 

0.012 

Ac 

 0.820± 

  0.014 

Ba 

 1.018± 

0. 185 

Ba 

 1.961± 

0.014 

Bb 

تركيز الهرمون 

 ng/ml اللوتيني

 0.595± 

0.07 

Aa 

0.813± 

0.043 

Ab 

1.326±

0.021 

Ac 

0.688   ±   

0.013 

Ba 

1.241± 

0.019 

Bb 

0.951 ± 

0.018 

Bc 

تركيز الهرمون 

 المحفز للجريب

U/ml 

0.619±

0.007 

Aa 

0.824±

0.011 

Ab 

1.434± 

0.012 

Ac 

0.883 ±  

0.003 

Ba 

0.999±

0.003 

Bb 

1.757± 

0.021 

Bc 



 
 

 

 الدراسة النسجية  4.4.

الو امياة لااذوكر انساجة ال صاى والغااد  معااايير أظهارت نتاائج الدراسااة الحالياة تغيارات ايجابيااة فا     

, وقاد وانات الوتاائج  ملغام /وغام مان وز  الجسام( 11الثاايوكوكيوك  بجرعاة )وعلا  الجرذا  الوعاملة ب

ين واالربعااة اسااابيع , اال ا  تلااك األساابكعاسااابيع بالوقارنااة مااع مرتلتاا   1فاا  مرتلااة  وضااكتا  اوثاار 

  . فضم موا ظهر لذوكر السيطر أالتغيرات وانت 

 

 

 

   ب النسجي للخصيةيفي الترك . التغيرات3.4.4

  وسمك جدرانها ناقلة المنيقطار النبيبات أ .3.3.4.4

 (P<0.05) معوكياة زيااد  وجاكد( 1 - 4وواا فا  الجادول ) ال صى ألنسجة الوسجية الوتائج أظهرت   

ألسبكعين  الوعاملة مجوكعةوسوك جدرانها ف  ذوكر الجرذا   ناقلة الوو  معدالت أقطار الوبيبات  ف 

مااا بااين , مقارنااة مااع مجوكعااة الساايطر  ووااا واناات هواااو زياااد  معوكيااة عوااد الوقارنااة  و أربعااة وسااتة

 فا  السايطر  مجوكعاة ماع بالوقارنة ناقم الوو   بلي معدل قطر الوبيبإِذ مجوكعة الوعاملة  والسيطر  

( .3.23± 585.1) وااا  الساايطر  مجوكعااة وفاا  مااايكروميتر( ...5 ± 355.51 ) الثااان  األساابك 

, 5.118± 151..35) الوواااكي الوبيااب قطااار وااا والسااادس  الراباااع األساابك  فااا  ماااا,  مااايكروميتر

 الراباع األسابك فا   السايطر  مقارناة ماع مجوكعاة  علاى التاكال   مايكروميتر(  5.583 315.8.1±

 . (1.511± 313) السادس  األسبك  و(  521.151±3.521)

,  5.515 ± 45.3.1)ساادس لوالراباع وا الثاان  األسابك فبلي فا   ,الووكي الوبيب اما سوك جدرا     

 اما الوعاملة فبلاي فيهاا ساوك الجادار مايكروميتر  التكال  على (±5.815 81.3.1,   14.51±5.341

ووااا فاا  ( مااايكروميتر  .5.11 ± 555.151,  5.145±8.1..2,  3.4.2±3.3.1.علااى التااكال  ) 

 .( 5-4( والشكم ) 4-4جدول )

 . معدل خاليا اليدك وسرتولي 9.3.4.4

 وخاليااا الياادو خاليااا ماان واام فاا  ايجابيااة P<0.05)) معوكيااة زياااد  تصااكل الحاليااة الدراسااة بيواات  

 مااع مقارنااة , (الجساام وز  ماان وغاام/ملغاام 11) لثااايوكوكيوك بوعلاا  ا الوعاملااة الوجاااميع فاا  ساارتكل 

ياادو بااين الوجاااميع . فاا  تااين لاام تسااجم فااروم معوكيااة فاا  معاادالت أعااداد خاليااا ال الساايطر  مجاااميع

 خلياااة  (5..1 ±51.55,   1.35±  .51.3,  1.51±   55.1) بلغااات علاااى مااادد التجرباااة إِذ  الوعاملاااة



 
 

 

( 1.31 ±52.55,  1.51±  51..5 , 1.51 ± 1..51)على التكال  , ف  وانت ف  مجوكعة السيطر  

 التكال  .خلية على 

( فا  معادالت أعاداد خالياا  P<0.05)نالتظ الزياد  الوعوكياة إِذ وذلك الحال بالوسبة ل اليا سرتكل    

 1..58,  1.3 ± 51.15) ارتفعاات ماانإِذ  ساارتكل  عوااد مقارنااة واام ماان مجوكعااة الوعاملااة والساايطر 

علاااى التاااكال   خلياااة(  1..52± 5.5, 51.1±  1.1,   ..1±  55.51)الاااى  ( 1.5 ± 51.55,  ±1.4

وجوكعااة الوعاملااة ومجوكعااة الوعوكيااة بااين الفااروم الحسااب مااد  التجربااة , وماان جانااب اخاار يالتااظ ب

  ( . 5-4والشكم ) ( 4-4الجدول) السيطر  عود الوقارنة فيوا بيوها

 مااد  علااى أسااابيع 6 لمااد  الجساام وزن ماان(  كغاام/ ملغاام 20) لثااايموكوينونبمعلااق ا المعاملااة ( تااأثير4 -4جاادول )

    . النا جة الجرذان خصى ذكور في المعابير النسجية بعض في أسابيع ستة,  اربعة,  أسبوعين

 . القياسي الخطأ±  المعدالت تمثل النتائج •

 . مجموعة لكل المدد بين( P<0.05) معنوية فروق وجود الى تشير  الصغير  المختلفة الحروف •

  المجموعتين لكل مد  . مدد بين( P<0.05)  معنوية فروق وجود الى تشير الكبير  المختلفة الحروف •
 . أسابيع 6 لمد  يوميا   المقطر ماء تناولت السيطر  حيوانات •

 . الجسم وزن من كغم/  ملغم 20 الثايموكوينون معلق تناولت المعاملة حيوانات •

 المجاميع   

 المعايير

 المعاملة السيطر 

nd2w th4w th6w nd2w th4w th6w 

قطر النبيب 

المنوي 

 )مايكروميتر(

282.5± 

3.937 

Aa 

290.62± 

3.196 

Ab 

303± 

5.255 

Ac 

33.923± 

3.77 

Ba 

197.69± 

   3.668 

      Bb 

129.87± 

9.381 

Bc 

سمك جدار 

النبيب المنوي 

 )مايكروميتر(

43.172± 

3.929 

Aa 

22.92± 

3.146 

Ab 

82.172± 

3.809 

Ac 

71.172± 

1.472 

Ba 

27.872± 

3.049 

Bb 

393.692± 

3.627 

Bc 

 أعداد معدل

 يدكخاليا ال

32.72±

0.92 

Aa 

37.92±

0.92 

Ab 

32.39± 

0.12 

Ac 

 21.5   ± 

0.26     

Ba 

25.37±

0.32 

Bb 

25.12±

0.71 

Bc 

 أعداد معدل

 خاليا سرتولي

15.62±

0.32 

Aa 

 

18.75± 

0.41 

Ab 

 

  ± 20.12    

0.22 

Ac 

 

21.25± 

 0.7 

Ba 

26.5± 

 0.65 

Bb 

29.75± 

1.12 

Bc 



 
 

 

   للنخامية النسجية التغيرات .9.4.4 

 مان وغام/ملغام 11) الثاايوكوكيوك وعلا  ب الوعاملاة للوجااميع الو امية للغد  الوسجية الوقاطع أظهرت  

 الووتجاااة  Gonadotrophs  الياااا محرضاااة للقوااادال فااا   إيجابياااا    تحساااوا   هوالاااك ا ( , الجسااام وز 

 األساابك  فا  والوعاملااة السايطر  مجااميع ماان وام فاا   اللاكتيو  والهرماك  للجريااب الوحفاز لهرماكن 

 ( .3-4) الشكم ف  مكض  هك ما حسببو السيطر  مجوكعة مع مقارنة والسادس والرابع الثان 

 

 المعاملة  والمجاميع( A) السيطر  الذكور خصى فيDiameter   ناقل المنيقطر النبيب  و  ي  ( 3 – 4 ) شكل

(B-C-D  )الثايموكوينونمعلق ب التجريع من أسبوع( 6-4-9) التجربة لمدد TQ فيقطر النبيب  في تزايد نالحظإِذ 

 .  x125 ايوسين_ هيماتوكسلين الخصى انسجة

 

 

D D  

D 
D  

A B 

C D 



 
 

 

 

 

 

 

 

 والمجاميع( A) السيطر  الذكور خصىل ناقل المنيالنبيب  في البطانة  Thicknessسمك تو  (  9 – 4)  شكل

 سمك تزايد نالحظإِذ  التجريع من أسبوع( 6-4-9) التجربة لمددTQ (B-C-D  ) الثايموكوينونمعلق ب المعاملة

 .  X 200 ايوسين_ هيماتوكسلين الخصى انسجة في النبيب

 

 

 

 

 

A B 

C D 



 
 

 

 

             

-B-C( والمجااميع المعاملاة )Aالسايطر  )خصى الاذكور في  SC وسرتولي  LCيدكال خاليا تو  ( 4 - 3  ) شكل

D  )الثااايموكوينونمعلااق ب التجريااع ماان( أساابوع  (2-4-6التجربااة  لماادد TQياادك نالحااظ تزايااد فااي اعااداد خاليااا ال إِذ

 . X 200 ايوسين_ هيماتوكسلين وسرتولي في انسجة الخصى

 

  

B 

D 

A 

D 

 

 

  

B 

C 



 
 

 

 
( Aفي انسجة النخام الغدي للنخامياة لاذكور الجارذان .  السايطر  )  Gn خاليا محر ة للقند( يو   ال 4 -4)   شكل

المنتجاة  المحر اة للقناد نالحظ تزاياد فاي اعاداد الخالياا  إِذأسبوع   ( 2 - 4 – 6 ) ( خالل مد   B-C-Dوالمعاملة ) 

 . X  200 هيماتوكسلين _ايوسين FSH والمحفز للجريب  LHللهرمون اللوتيني 

 

 

 

 

  Immunohistochemical Study     الدراسة النسجية الكيميائية المناعية 4.5.

 في انسجة النخام الغدي للنخامية  FSH تعبير هرمون المحفز للجريب 1.4.5.

C  

B  

D 

   

   

   
 

A 



 
 

 

الوواعية لهرمك  الوحفز  أظهرت نتائج الدراسة الحالية للتفاعم الوواع  لدراسة الكيوياة الوسجية 

 كتاوق   االيجاب ف  انسجة الو ا  الغدي للو امية لذوكر الجرذا  وثافة التفاعم الوواع   اتللجريب

 اليا والت  تعتود على عدد ال Gonadotrophs  الوحرضة للقودف  ال اليا  للهرمك  الوحفز للجريب

الثان  والرابع  األسبك ظهرت قك  التفاعم االيجاب  ف   إِذ,  والووتجة للهرمك  محرضة للقود

ف  التفاعم  واضحا   ا  ضعفوالسادس ف  الوجاميع الوعاملة بالوقارنة مع مجوكعة السيطر  الت  اظهرت 

 (.5-4)الشكم   جة للهرمك  الوحفز للجريبالوواع  لل اليا الووت

 في انسجة النخام الغدي للنخامية   LHتعبير هرمون اللوتيني  2.4.5.

أظهرت نتائج الدراسة الحالية للتفاعم الوواع  لدراسة الكيوياة الوسجية الوواعية للهرمك  اللكتيو     

للهرمك   وق كتا االيجاب ف  انسجة الو ا  الغدي للو امية لذوكر الجرذا  وثافة التفاعم الوواع  

 اليا محرضة الوالت  تعتود على عدد  Gonadotrophs   اليا محرضة للقودف  ال الوحفز للجريب

 األسبك الثان  والرابع اما ف   األسبك ظهرت قك  التفاعم االيجاب  ف   إِذ,  والووتجة للهرمك  للقود

السادس فقد بيوت الوتائج ضع  ف  قك  ووثافة التفاعم الوواع  لل اليا الووتجة للهرمك  اللكتيو  ف  

ف  التفاعم الوواع   ا  واضح ضعفا  الوجاميع الوعاملة بالوقارنة مع مجوكعة السيطر  الت  اظهرت 

 (. 6- 4) اللكتيو  الووتجة للهرمك   لل اليا

 في انسجة الخصى  T تعبير هرمون الشحمون الخصوي 3.4.5.

ظهرت الوتائج الكيويائية الوسجية الوواعية لهرمك  الشحوك  ال صكي ف  انسجة ال صى لذوكر أ   

وقد ظهرت قك   والذي يتروز ف  خاليا اليدو وخاليا سرتكل  . الثايوكوكيوك وعل  الجرذا  الوعاملة ب

ع والسادس للوجاميع الوعاملة بالثان  والرا األسبك ووثافة التفاعم الوواع  االيجاب  ل اليا اليدو ف  

ظهرت ضع  ف  قك  ووثافة التفاعم الوواع  بالوقارنة مع ألوقارنة مع مجوكعة السيطر  الت  ,با

ووثافة التفاعم الوواع  االيجاب  ف  الوجاميع الوعاملة, اما بالوسبة ل اليا سرتكل  فقد اظهرت قك  

ف  قك  ووثافة التفاعم الوواع   الوجاميع الوعاملة بالوقارنة مع مجاميع السيطر  الت  اظهرت ضعفا  

 (. 6- 4ال اليا الووتجة لهرمك  الشحوك  ال صكي )الشكم  ف  



 
 

 

 

 مجموعاةو  (A) السايطر  مجموعاة الجارذان لاذكور الغدي النخام انسجة في FSH لـ المناعي التفاعل(  5-4)  شكل

 فاي FSH للجرياب المحفاز للهرمون المناعي التفاعل وجود يو   ( أسبوع6– 4 – 2)  للمدد  (D-C-B ) المعاملة

ومجموعاة  المجاميع بقية مع مقارنة( Cو D) في اكثركثافة التفاعل ويكون Gn خاليا المحر ة للقند الفارز  الخاليا

 ( .  IHC 500X)السيطر  

   

 

  

G

n 

A 

B C

   

C 

A 

  
B 

D 



 
 

 

  

                                  

و  (A)الساايطر  مجموعااة  الجاارذان لااذكور الغاادي النخااام انسااجة فااي LH لااـ المناااعي التفاعااليبااين ( 6  -4)  شااكل

 ويكااون Gn المحر ااة للقنااد خاليااا الفااارز  الخاليااا فااي أساابوع(  6– 4 –9)  لماادد(   D-C-B)   المعاملااة مجموعااة

 . IHC 500 X ))ومجموعة السيطر   المجاميع بقية مع مقارنة( Bو C) في كثافة اكثر التفاعل

A B 

C 

C 

 

Gn 

D 



 
 

 

  

جرذان مجموعة السيطر  ذكور في انسجة خصى  Tالتفاعل المناعي لهرمون الشحمون الخصوي يبين (  7-4شكل )

A) ) المعاملة مجموعةو (D-C-B )يدكال خاليا الفارز  ( أسبوع في الخاليا 6 - 4 -9 ) لمدد LC  وخاليا سرتولي 

 SCالمجاميع وبقيةالسيطر   مع مقارنةالمجاميع المعاملة  في كثافة اكثر التفاعل و يكون (IHC 500X) . 

 

 

 . المناقشة 5

 المعاير الوزنية .1.5

 وزن الجسم  1.1.5.

الدور االيجاب  للثايوكوكيوك  ف  مجوم العوليات األيضية داخم الجسم , نتائج الدراسة الحالية  اثبتت    

 الوعاملاةلحيكاناات ا  اجساأل الكساب الاكزن  فا   (P<0.05) زيااد  معوكياة تصكلأظهرت الوتائج إِذ  

SC 

LC 

A 

   

B  

   

C 

   

  
 

C 

B 

D 



 
 

 

 التجرباة مد  نهايةى لاوظهرت هذ  الزياد  ف  نهاية االسبك  الثان  واستورت مع السيطر  ,  وقارنةبال

  الباتاا  لااا اشااار مااا مااع يتواشااى هااذاو وواناات اعلااى زياااد  مسااجلة فاا  االساابك  السااادس ماان التجربااة

Rastad  وبادو  ماع الادجا  فارو  اداة تحساين على قدر  لا  الثايوكوكيوك  ا (  2015 ) وجواعتا 

, فقد اشارت نتائجهم الى ا  الوعاملة بالثايوكوكيوك  تزياد مان وز  الجسام  الحراري لإلجهاد التعرض

 مان زموياة فتارات علاى واالعضااة البطوياة الشحك عن زياد  تراوم  واالوزا  الوسبية لألعضاة فضال  

 فا   الثاايوكوكيوك  وتعزى هاذ  الزيااد  الاى دور.  يك  42  - 22 من فضماال الوتيجة  تووان  التجربة

ا لالثاايوكوكيوك  ووا أ  ا  .ووذلك زياد  اوزا  اعضاة الجسم  ف  الجسم الو زونة زياد  ووية الدهك 

دهك  البطويااة الااو    م زونااة فاا  الجساامحكلااا الااى دهااكتم ترويااز السااكر فاا  الااد  ويااقلت ماانقاادر  

Abdominal Fat   طكيلة عود االست دا  لود (et al., 2012 Khan ). 

هاذا ماع ماا  ويتفا  األمعااةف  تحسين  امتصا  الوكاد  الغذائية  فا   دورا   ووا وجد ا  للثايوكوكيوك 

  لوعرفة تأثير الثاايوكوكيوك  الجرذا  على يتاجر الت   (2005) وجواعتا Farah دراسة اشارت اليا

يعزز من امتصا  السكر  الثايوكوكيوك  ا الى  الدراسة اشارتإذ   الكبد ف  السكر مستكى  تقليم  ف 

الكلكوااكز وانتااا     Catabolismيزيااد ماان معاادل اياا        الثااايوكوكيوك والوااكاد الوغذيااة , ووااا ا  

 ) .     (Passos & zglinicki, 2006الطاقة  وف  الوهاية يكدي الى تحسين الووك وزياد  الكز    

 وماأ  الزياد  الحاصلة ف  وز  الجسم ه  دليم عا  عن مستكى التحسن الحاصم ف  الصحة العامة   

ا  التحساان فاا  التحكياام الغااذائ   يترتااب عليااا ماان تحساان فاا  االداة االنتاااج  ومقاومااة االمااراض , اذ

واالستفاد  القصكى من الوكاد الغذائية يوعك  على وز  الجسم . من جهة اخرى يعد التحسن الحاصام 

 بع  الدراساات تاشار فقد ف  مواعة الحيكانات اتد الدالئم على التحسن الحاصم ف  الصحة العامة 

 الجهازياااة االساااتجابة الوواعياااة ويزياااد مااان يزياااد مااان وز  الطحاااال الثاااايوكوكيوك  ا  اسااات دا  الاااى

Systemic  Immune Response  الياا ال   اليا البلعوية ونشااطال و خاليا الطحالتوايز  أذ يزداد 

 اعاداد مان يقلامالثاايوكوكيوك  اسات دا  وواا ا   عود اسات دا  الحباة الساكداة . القاتلة الوضاد  لألورا  

 واالتاديااااااة  Lymphocytesوزياااااااد  عاااااادد خاليااااااا اللوفيااااااة   Neutrophils اليااااااا الوتعادلااااااة ال

Monocytes هاذ  ا  ف  الجرذا  وبوا ا  هذ  ال اليا تهاجر للطحال الوتوال نضكجها وت صصها و

 .  ( Khan et al.2012,الهجر  تسبب زياد  وز  الطحال ونشاط أنسجتا )

 ادمضااف  تحساين وز  الجسام ربواا ياأت  مان دور  بكصافا  الثايوكوكيوك من جانب اخر , ا  دور   

 الطاقة تال  تقليمالداة عولا لوحاربة االجسا  الغريبة وبإموا يساعد جهاز الوواعة ف   يا  او فطر يا  بكتير

 ا  اذورإذ   Saeid & Mohamed  ( (2013 ودتا دراسةأما  وهذا  اإلتوا  عول االوست دمة من قبل

الطاقاة مان قبام الجهااز  اساتهالوالاى قلاة  ديياؤ الاذي ساكفو لبكترياال ا  مضااد ا  دورلاا  الثايوكوكيوك 



 
 

 

 دا  مضااا ا  دور ظهاارأ إذ  فاارو  الاادجا  فاا  عليقاة  الحبااة السااكداة باذورساات د  مساات لص أ واادع الووااع 

 . وتحسين وز  الجسم , والفطريات ابكتيريلل

 أوزان االعضاء 2.1.5.

 الخصية وزن 1.2.1.5.

الوجااميع الوعاملاة  وزا  ال صى ف أمعدل  تصكل ارتفا  معوكي ف  الحالية الدراسةنتائج ظهرت أ  

الزيااد  متزامواة  وواناتخاالل ماد  التجرباة  أو مع بعضها الابع  السيطر   مجوكعة عود الوقارنة مع

التغذياة  تاأثيرلوعرفاة ف  دراسة اجريت  ( 1990 ) وجواعتا Murreyالتظ  إذمع زياد  وز  الجسم 

تاال  زيااد  وزنهاا . النواك ال صاية وبوعلى نوك ال صية وجدوا ا  هواو عالقة بين زياد  وز  الجسم 

ال صاكبة لادى الاذوكر    الاى تحساين  ومان ثاموا  زياد  وز  ال صية يؤدي الى زياد  ترويز الوط  

 Martin))زيااد  وز  ال صااية ياؤدي الااى زيااد  فاا  مساتقبالت هرماك  الووااك فا  ال صااية ا   وواا

&Walkden-Brown ,1995 . وجاااةت نتااائج هااذ  الدراسااة متفقااة مااع                 Al-Sa'aidi 

فا  خصاكبة ذواكر  الساكداة وسات لص الكحاكل  لباذور الحباةالتاأثير  ( عود دراساة 2009 ) وجواعتا

  ادى الى زياد  وز  ال صى وتحسين ال صكبة . إذ  الجرذا  

 النخاميةالغد  وزن 2.2.1.5. 

    ة وعوكيااال وصاام لدرجااة الو اميااةالغااد  وز  فاا    زياااد  تصااكل الااى الحاليااة الدراسااة نتااائج تشااير  

P<0.05) ) الحاصالة فا  وز  لزيااد  لنتيجة  وذلكالتجربة  ف  مددالوعاملة و السيطر   مجوكعت بين

 الوساجية  مان خاالل مالتظاة الوقااطع  يا الداخلة ف  ترويب هذا العضاكاعداد ال الالجسم ووذلك تزايد 

 Phosphorylation شااار إلا نقاام نزيواااتإعلااى الثااايوكوكيوك  لتااأثير  هااذ  الزياااد   عااكدتربوااا  و

Enzyme  يتف  معنتا  الهرمكنات وهذا إف  عولية ضرورية ال اإلنزيوات  وه   Rastad وجواعتا 

ويزيد من افراز ا  الثايوكوكيوك  يؤثر على مسارات نقم االشار  بين ال لكية  الذين ذوروا ( 2015) 

 . االنسكلين
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 وتعزى السيطر  مجوكعة مع مقارنة الوعاملة الوجاميع ف  معوكية زياد  تصكل الى الوتائج اشارت   

 الو امياة الغاد  مان الهرمكناات ت ليا  مساارات علاى الوااد  لتاأثير الوساتكيات ف  الوعوكية الزياد  هذ 

 زيااد         خاالل مان الوطا  نشاأ  عولياة تحفياز فا  ووظيفا  رئيس  دور  لجريبا محفز لهرمك او

 لاا الوحفاز  اللاكتيو  الهرماك  علاى تاأثير  خالل من ال صكي للشحوك  الووتجة اليدو خاليا تساسية



 
 

 

(Turek , 2005 . )الوعدلاة الفئارا  فا  لجريابا محفاز هرماك  أهوياة إلاى الدراساات أشاارت ووااو 

هرماك   بغيااب طبيعياا تكتوام  ال الوطا  نشأ  وعولية الذوكر خصكبة ف  عوا غوى ال يكك  إذ   ا  وراثي

,   ال صاكبة  توظايم  موهاا  التواسالية االعضااة وظاائ  فا  مهم الهرمك  هذا ا  وواالوحفز للجريبات 

 وعااال  تشاا يص فاا  اساات د  إذ   الورضااية والحاااالت  التواساالية  االضااطرابات  ومعالجااة  التشاا يص

 نتاائج فا  الوالتظاة الاذوكر خصاكبة فا  التحسان يؤيد وهذا .  (Rose et al., 2000 )  العقم تاالت

  .الحالية الدراسة

 LHاللوتيني  الهرمون . 9 .5.3

  والثانية االولى الوجوكعة ف   اللكتيو  هرمك ال ترويز ف  زياد  تصكل الحالية الدراسة نتائج تشير    

 اناا إذ   ال صاكي الشاحوك  هرماك  تروياز زيااد  الاى ذلاك ويعكد الثالثة الوجوكعة ف  الترويز ونقص

 etجااة باا ماا ماع يتفا  وهاذا( . Charlton, 2004)  الرجعياة السالبية التغذياة ميكانيكياة وفا  ياؤثر

al.,2009 )   Al-Sa'aidi  )خصاكبة ف  السكداة الحبة لبذور الكحكل  الوست لص تأثير دراسة عود 

 وذلاك ياك  50 لواد  الساكداة بالحباة الوعاملاة عواد  يقام الهرمك  ترويز ا  الى اشار إذ   الجرذا  ذوكر

 هرماك ال علاى الوااد  لتاأثير تعاكد الزيااد  هاذ  ا  ويعتقاد.  ال صاكي الشاحوك  هرماك  ترويز لزياد 

 انتاا  تحفياز علاى قادر ال لهاا الواكاد بعا  للهرماك  الووتجاة الو امياة الغد  خاليا ف  للوواسم الوحرر

 زيااد   الاى ياؤدي أ  فايوكن اللكتيو  الهرمك  انتا  على تأثير لها الصابكنية وروباتال ا  إذ   الهرمك 

 إلفاراز وتحفيزهاا األمامياة الو امياة خالياا علاى التاأثير بكاساطة اللاكتيو  الهرماك  تروياز فا  معوكية

 .   2002) )وجواعتا    Francis  وهذا يتف  مع دراسة الد  مصم ف  ترويز  زياد  وبتال  الهرمك 

 T الخصوي الشحمون هرمون .3.3.5

 الوعاملاة الوجااميع فا  ال صكي الشحوك  هرمك  مستكى ف  معوكية زياد  وجكد الدراسة ظهرتأ   

 الواااد  لتااأثير تعااكد الزياااد  هااذ  وا (  3-4ووااا فاا  الجاادول )  الساايطر  مجوكعااة مااع الوقارنااة عوااد

 بواااة فاا  دور لهااا ا  يعتقااد إذ   السااتيرويدية الهرمكنااات ت لياا  مسااارات علااى الدراسااة فاا  الوساات دمة

 هرماك  انتاا  عولياة ا  . ال صاكي الشاحوك  لهرماك  االساساية البواة وتد  يعتبر الذي الككلسترول

    فا  االساساية الكتاد  وه  الككلسترول جزيئة بتحكيم تبدا خطكات خو  ف  تتم  ال صكي الشحوك 

 الشاحوك  هرماك  الاى ال طاكات نهاياة ف  يتحكل والذي  Pregnenolone الى الهرمك  هذا ترويب

 & Juma. وهاذا يتفا  ماع ماا اشاار الياا         ( Turek , 2005; Ganong , 2005) ال صاكي

Abdulrahman (2011)   الوحفااز و اللااكتيو  الهرمااك  مسااتكيات فاا  معوكيااة زياااد  وجااكد التااظ إذ 

 الوعايير بع  ف  السكداة الحبة بزيت التجريع تأثير دراسة عود للذوكر ال صكي والشحوك  للجريب

 . للجرذا  ةيجوالوس والتكاثرية الفسلجيا



 
 

 

 ية لخصل يالنسجفي التركيب التغيرات  4.5.

  وسمك جدرانها ناقلة المني . أقطار النبيبات 3.4.2

         ل صااى ناقلااة الوواا ار الوبيبااات أقطاامعاادل أظهاارت نتااائج الدراسااة الااى تصااكل زياااد  معوكيااة فاا     

        أ  تعاازىويوكاان ,  والتاا  ازدادت مااع تقااد  مااد  الوعاملااة  الساايطر بالوقارنااة مااع الوعاملااة  مجوكعااة

  ماع     الوط  وهذا يتف    نشأ   ف  عولية ا  دورالت  لها  الو امية   هرمكنات  افرازالى  هذ  الزياد  

El-Sayed & El-Hashem , 2000 )  )  با                عواد تقان الجارذا  الوستأصالة الو امياة

محفاز             ماايكرو غارا  الهرماك    51الاى إضاافة   من الهرماك  اللاكتيو   مايكرو غرا   511

 الحاصام االرتفاا  أ  اذ يباين.  ناقلاة الووا  ف  معدل أقطار الوبيبات ةمعوكي زياد , ادى الى  اتلجريبا

 واقلاةال الوبيباات أقطاار زيااد  فا  هماسا قاد الحالية  الدراسة عليها اشتولت الت  الهرمكنات مستكى  ف 

  أشااار فقااد      , عولهااا   ووفاااة   ال صااى علااى وأساساا  مهاام تااأثير الهرمكنااات لهااذ  ا   إذ   وواا لل

Anderson & Baird (5115 ) .  مااع  متكافقااة  جاااةت  فقااد  الوبيااب سااوك زياااد    امااا      Al-

Sa'aidi   لتاأثيرعواد دراساتا  ناقام الووا الذي ذور ا  هواو زياد  ف  سوك الوبيب  (5112)وجواعتا 

 الشاحوك  هرماك ل وواا ا  الوسات لص الكحاكل  لباذور الحباة الساكداة فا  خصاكبة ذواكر الجارذا  . 

 زياد على  تأثير  خالل من أقطارها معدالت وزياد  ناقلة الوو  الوبيبات أقطار إدامة ف دور  ال صكي

 يساابب الهرمااك  هااذا نقااص أ ( 5115) وجواعتااا Javed ذواار فقااد لهااا الوبطوااة ال اليااا انقسااا  فعاليااة

 ومان أعادادها وقلاة الوطفياة ال الياا اضوحالل إلى ذلك ىوعز ناقلة الوو   الوبيبات أقطار ف  ا  ان فاض

     .  الوبيب انكواش ثم

 وسرتولي يدكعداد خاليا الأمعدل  2.1.4.5.

الووتجة  اليدوف  معدالت خاليا  (   (P<0.05زياد  معوكية  تصكل الوسجية نتائج الدراسة ظهرتأ   

الوعاملاة خاالل ماد  التجرباة بالوقارناة ماع مجوكعة  الحيكانات ف  خصى الشحوك  ال صكيلهرمك  

االيجااب    التاأثير               الاى   اليادو فا  اعاداد خالياا  الزيااد   هذ تعزى قد و مجوكعة السيطر  

  ( Mahdavi et al ., 2015ماع  الوتيجاة  وتتف  هذ  لألوسد الوضاد   خصائصا بفعم ثايوكوكيوك لل

 والوطا  مراتام نشاأ  حبة السكداة تأثير ايجاب  على اعضاة الجهااز التواسال  ) للالى ا   وااشار إذ  ( 

يعااكد لفعاام الوكااك  الرئيساا  للحبااة  ربوااا التااأثيرا  هااذا  واوذواارهرمكنااات الجوسااية ( الو الياادوخاليااا 

دفاعات  تعزيز خاللخصكبة الذوكر من  يريمعاف  تحسين   لا تأثير الذي وهك الثايوكوكيوك السكداة 

ماان مضااادات االوسااد  والااذي يعواام علااى معادلااة الجااذور  ا  الثااايوكوكيوك  مضااادات االوسااد  . وبوااا

   اماع ماا قدما جاةت نتيجاة الدراساة متفقاةعلى ضرر الوط  ف  الجسم والت  تعوم   الحر  الوتحرر 

Menzo   وجواعتاا   (2014a), (2014b) وككناات مضاادات لا   الاى تلاك  الدراساات اشاارت إذ



 
 

 

موها الشحوك   و  Steroidogenesisرويداتيتحسين عولية نشأ  الوط  وانتا  الستف  االوسد  تأثير 

الووتجاة لاا تحات سايطر   اليادوا  زياد  هاذا الهرماك  يواتج عواا زيااد  فا  اعاداد خالياا  إذ  ال صكي 

تحساين وفااة  ال صاكبة  ومن ثام تطاكر عولياة نشاأ  الوطا  وهرمك  اللكتيو  الوحرر من الو امية  ال

  . ( Spaliviero et al., 2004 (  الذورية

أ  الزياد  الحاصلة ف  اعداد خاليا سرتكل  لاذوكر مجوكعاة الوعاملاة بالوقارناة ماع ذواكر مجوكعاة   

وعل  الذي ازدادت معدالتا بفعم الوعاملة ب الوحفز للجريبهرمك  السيطر  من الورج  يعكد الى فعم 

الثايوكوكيوك  , اذ وانت الزياد  متكافقة ماع زيااد  ماد  الوعاملاة . فقاد أشاارت الدراساات الاى ا  اعاداد 

هذ  ال اليا يعتود بالدرجة االساس على تراويز هرمكنات الغد  الو امية )الوحفز  للجرياب واللاكتيو  . 

علاى  يعتوادوتزاياد اعادادها   ل صيةل ناقلة الوو  ف  نبيبات  مكلد خاليا غير ه  سرتكل   خاليا اذ ا 

 .  ( 5111وجواعتاا ) Sharpe ف  ال صية  ناقلة الوو  داخم الوبيبات   الوكجكد  تزايد اعداد ال اليا 

لاادور  عوااد دراسااتا (2009) واعتاااجو  Al- Sa'aidi  نتااائج الدراسااة مااع مااا تكصاالا الياااتفاا  وت

 وموها اعداد خاليا ف  تحسين معاير الجهاز التواسل  الذوريالسكداة لحبة ا لبذور الوست لص الكحكل 

 . الجريبمحفز الهرمك  ومستكيات هرمكنات الشحوك  ال صكي و اليدوخاليا  وسرتكل  

   للنخامية النسجية التغيرات.  9.4.2

وتعاد هاذ  الزيااد  خالياا الوغذياة للوواسام  تزايادا فا  اعادادللغاد  الو امياة أظهرت الوقااطع الوساجية    

للهرمكنات وهذا يتواشاى ماع  زياد  إنتا  الغد  الو امية على  للثايوكوكيوك االيجاب   اشار  الى التأثير

 تروياز فا زيااد  ايجابياة  اللاذا  وجادا( (Juma &Abdulrahman , 2011 الباتثاا  ما أشار  الياا 

الااى  السااكداة ويعااكد هااذا التااأثير  واالسااتروجين فاا  الوجاااميع الوعاملااة  بزياات الحبااة  البروجسااترو

ا  عولياااة تحاااارر البروجسااااترو   اذ فااا  الزياااات الفعااااال الثاااايوكوكيوك  بكصاااافا الورواااب الاااارئي 

هرمااكن  الوحفااز  عاان طرياا اميااة ساايطر  الغااد  الو  عاان طرياا واالسااتروجين ماان الوباااي  يكااك  

والاذي بادور  يحفاز   Gnتاأثير يكاك  علاى ال الياا الوحارر  للوواساماليعتقاد ا  واللاكتيو  لاذا  للجريب

ا  الثاايوكوكيوك  يادخم فا  مساارات نقام االشاار  إلنتاا   إذالوباي  للتحرير الهرماكنين الواذوكرين 

والتا  تقاك  بفسافر    phosphorylation Enzymeياؤثر علاى انزيواات الفكسافكرليز  والهرمكنات 

وا  نشاااط هااذ  االنزيوااات امااا ا  يزيااد او يثاابط  نتيجااة الفساافر  . ا  الزياااد   خاام ال ليااة داالبروتيوااات 

والتثبيط  ف  نشاط هذ  االنزيوات تؤثر على مقدار االستجابة الت  تحد  فا  ال الياا الهادف ومان هاذ  

 .والهرمك  اللكتيو  هرمك  الوحفز للجريبات يوات ه  الالهرمكنات الت  تتأثر بهذ  االنز

 المناعية – النسجية – الكيميائية الدراسة .2 5.

 لنخاميةفي انسجة النخام الغدي لواللوتيني  الهرمون المحفز للجريب تعبير1.5.5. 



 
 

 

محفااز  للهرمااك  نسااجة الو ااا  الغااديأل الوواعيااة –الوساايجية  –الدراسااة الكيويائيااة ظهاارت نتااائج أ   

تفاعال  مواعيا  اوثر          وثافة  لذوكر مجوكعة الوعاملة والسادس والرابع الثان  االسبك  ف  الجريب

 (2014    ماع يتفا  وهاذا   . الووااع   للتفاعام  قامأ  تظهارا  السايطر  التا مجوكعة   وقارنة معبال

Hassanin & Safwat) . ا  الوعاملااة بزياات الحبااة السااكداة يااؤدي الااى زياااد  معاادالت  االتظاا إذ

وثافاة تعبيار  ا  الجارذا  الوعاملاة بالكااديك  . لاذوكر االلتهاباات تراويز الهرمكنات الجوساية ومعالجاة 

واضااحة الااى فعاام  أشااار الهرمااك  محفااز الجريااب والهرمااك  اللااكتيو  فاا  انسااجة الغااد  الو اميااة يعااد 

كن االستدالل على زياد  اعداد ال اليا الووتجة لهوا او زياد  انتاجها, عاالو  علاى الثايوكوكيوك  , اذ يو

فقاد وصا  .  لهاا االماام  الفاص ضاون  الو امياة فا  الوواك هرماك مساتكى  على الثايوكوكيوك  دور

Harvey&  Hull( ,(2002   ت شااارأ إذ   الوساااعد  فاا  الووااك عكاماامال الثااايوكوكيوك  يعتباار ماان ا

 عولها وتحسين الوغذية للوواسم ال اليا وظيفةعلى  السيطر  ف  اهوية لا هرمك  الووك ا  الىالدراسة 

 هرماك  الوواك وإ   Co - gonadotropin الوواسام مغاذيات  لهرماك  وورافا  يعوام هرماك  ا  إذ  

 . الجوس  والوضج ووكال عولية ف  هويةأ لها الوغذية للوواسم  الياالو

من خالل  لذوكر الوعاملة  عداد خاليا الفص االمام  للو اميةأ الى زياد   الحالية تشير نتائج الدراسة   

 ايضاا   تعاكدقاد وهذ  الزياد   Gonadotrophsالوغذية للوواسم   اليال التصبيي الوواع  وثافةمالتظة 

 للوواسام  لوحرضاات  تحرر هرمك  الوحاررولة عن ؤالوسعلى غد  تحت الوهاد  لتأثير الثايوكوكيوك 

بكاسطة السيطر   الهرمكنية من تحت الوهااد تكك  عليها   سيطرا  ال إذالذي يسيطر على عوم الغد  و

   اليااا الوغذيااةالاللااكتيو  ماان الهرمااك  و الجرياابهرمااك  محفااز وبالتااال  الساايطر  علااى تحرياار ال, 

 إذ  زيت الحبة السكداة ب الوعاملة الواضجة الجرذا  على يت. وهذا يتكاف  مع الدراسة الت  اجر للوواسم

  اتمحفااز الجريباا هرمااك الوهرمااك  اللااكتيو  الهواااو زياااد  معوكيااة فاا  مسااتكيات  اظهاارت الوتااائج ا 

رها تزياد مان هرمكناات الوحارر  وللزيت على تحت الوهاد والت  باد الوباشر لتأثيرلوهذ  الزياد  تعكد 

باالتغيرات  فا  وظاائ  الغاد  وسارات الوحرر  للوواسم والتا  تبادا الالت  تستطيع ا  تحفز  وللوواسم 

 .((Boukhliq etal.,1997التواسلية 

 الخصىانسجة في  تعبير هرمون الشحمون الخصوي 2.5.5.  

 ياادوالالووااتج ماان خاليااا  هرمااك  الشااحوك  ال صااكيل عاليااا   تعبياارا  الحاليااة نتااائج الدراسااة  أظهاارت   

 واساتورت الاى  الثاان  االسابك  فا  الزيااد  وبادأت التجرباة دماد علاى بالثايوكوكيوك   للذوكر الوعاملة

 الشحوك  هرمك  وويةوانت  إذ السادس االسبك  ف  ازدادت  التفاعم الوواع  وثافة ا  .التجربة نهاية

 جسامال ارتبااط تعاكد الاى  التفاعامهاذا  قاك  ا و وويتاا فا  بااق  الوجااميع  مان اوبار ووتجةال ال صكي

 اليادو خالياا فا  الوكجاكد الشاحوك  ال صاكي  ( هرماك )  الوستضد مع ال صكي للشحوك  الوضاد



 
 

 

وهاذا يتواشاى ماع ماا  . اقامالتصابيي الووااع  لكان بصاكر   السيطر  الت  تظهرمجوكعة بالوقارنة مع 

ال صاكي التصبيي الوواع  لهرمك  الشاحوك   عود دراستا ((2005وجواعتا   Sasso-cerriجاة با 

الشاحوك  هرماك  ا   أواداذ   Rana catesbeiana اليا الجرثكمية االولية ف  خصى الضفاد   الو

 التفاعاام  اساات دا   والتااظ عواادفاا  واام الحيكانااات لل صااية ال اليااا البيويااة  ماان قباام  يفاارزال صااكي 

 تساب تازداد الووااع  التفاعام  قاك  ا  وضا  إذ . التفاعمشد   وجكد تفاوت ف   اليدوالوواع  ل اليا 

 للهرماك  الووتجاة البيوياة  الياالل ( قكياةالصاي )  التواسام مكسام ف  قك  التفاعم تكك  إذ   السوة مكاسم

وواذلك فا  مكسام الربياع  الهرماك  ووياة لقلاة ةضاعيففياا  التفاعام قاك  تكاك  التا  الشتاة مع بالوقارنة

ووا ا  نتائج الدراسة الحالية وانت متكافقة مع ما أشار  . ( Sasso - cerri et al., 2005) وال ري  

الوعاااير  ووقايااة تااأثير الثااايوكوكيوك  فاا  تحسااين علااىالااذي اوااد (2015) وجواعتااا   Haseena الياا

 ال صكية ورفع مستكى الهرمك  الشحوك  ال صكي ف  الجرذا  .

 

 

 

 

  

 والتوصيات االستنتاجات6. 

                                                  Conclusionsاالستنتاجات  1.6.
 لا تاأثير من وز  الجسم  وغم/ ملغم 50نتائج الدراسة الى ا  اعطاة الثايوكوكيوك  بجرعة   أظهرت  

 :  الكفاة  التكاثرية  ذوكر الجرذا  وذلك من خالل تحسن الوعايير االتية فعال ف  تحسين 

 ل صى والو امية . ل الوسب  كز ال. زياد  ف  معدل الكسب الكزن  , و5

 و ,هرماااك  الوحفاااز للجريااابTestosteroneارتفاااا  فااا  مساااتكى هرماااك  الشاااحوك  ال صاااكي . 5

 . ف  نهاية التجربة  LHن فاض معوكي ف  مستكى هرمك   اللكتيو  إ

يجابية ف  الوقاطع الوسجية لل صية شولت زياد  ف  اعاداد خالياا ليادو وسارتكل  تصكل تغيرات إ .3

 وخاليا الوبطوة للوبيب . 

 للقود ة الوحرضيجابية ف  ترويب الوسيج  للو امية شولت زياد  ف  اعداد ال اليا تصكل تغيرات إ. 4

 . 

                                   Recommendations التوصيات.  9.6



 
 

 

 TQ        ف  ضكة ماا تقاد  مان نتاائج الدراساة الحالياة , يوكان ا  نكصا  باسات دا  الثاايوكوكيوك    

 وياةأله  عان اجاراة الوزياد مان الدراساات الوساتقبلية الاى جاناب وووشط جوس  فا  العاال  التقليادي . 

 :ما يأت   وموها دوائيا   TQالثايوكوكيوك 

 .   TQالثايوكوكيوك وعل  ب  البالغة بعد الوعاملة  ف  االنا  دراسة الكفاة  التواسلية . 5

   لحيكانااات الوزرعااة لتوشاايط التواساام ولزياااد  الااكز  وتحسااين  TQالثااايوكوكيوك معلاا  . اساات دا  5

 .من خالل است ال  الواد  من بذور الحبة السكداة االداة الكظيف  لها 

 على فعالية الغد  الو امية .   TQ. اجراة الوزيد من الدراسات لوعرفة تأثير الثايوكوكيوك 3

فا  مساتكى التعبيار TQ الثاايوكوكيوك  معلا  لوعرفاة دور   Rt- PCR. اجراة دراساة  الريام تاايم 4

  الهرمك  اللكتيو  وهرمك  الشحوك  ال صكي . و,    لكم من الهرمك  الوحفز للجريبالجيو

                                                              


