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Abstract 

 The effect of β-Sitosterol to the levels of male
,
s hormones was carried out in sera of adult 

male rabbit, twenty eight of local rabbite, weigh  aging range between (800-1500)g. The 

animals was divided randomly into 4 groups (7 rabbits in each group) . The control wene 

treated orally  corn oil  but the Three groups G1,G2 and G3 wene treated orally with 

(40,60,80) mg/kg of β-Sitosterol respectively for a period of 30 days.  Their sera were 

taken so as to conducting the biochemical tests, including the estimate of testosterone 

hormone ,Lutein hormone ,Follice stimulating hormone and estradiol hormone .  The 

results showed  that the LH hormone level was significantly increased in sera of G2andG3 

as compared with control group, while the FSH level did not show any significant 

differences compared with control group, whereas the  

control group. The estradiol hormone level did not show any significant changes in  sera of 

all groups under testosterone hormone  

level showed a significant decrease in sera of G1 and G3 compared with investigation , The 

effect of β-sitosterol on the testicle tissue  had  showed that there were necrosis and 

vaculation between seminiferous tubules with the deposition of fibrin between and within 

the seminiferous tubules in the transaction in all groups treated with β-sitosterol . 
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 الخالصة

سايتوساتيرل   علاى مساتوى الهرموناات الذكرياة فاي ام اا  د   كاور  -تم اجراء دراسة تأثير البيتاا

( غاام 800-1500( أرنااا ميلااي بااالا بااألزا  تتاارال  مااا بااي   28االرانااا البال ااة ، تاام  أسااتخدا   

اراناا لكام مجموعاة . جرعات مجموعاة  7مجاامي  لبواقا   ى  أربعاةلقسمت الييوانات عشاوائيا الا

سايتوسااتيرل   -βفجرعاات فمويااا بماااد    G1 ،G2  ،G3بزياات الااذر  امااا المجااامي   Cالساايةر  

ياو   . تام الي او  علاى 30( مل م/ك م م  لز  الجسم على التاوالي للماد  80، 60، 40لبتركيز  

م اام الااد  ل لااء الجااراء الليوصااات البايوكيميائيااة لمنهااا تواادير مسااتوى  رمااو  التستوسااتيرل  

 و  .لالهرمو  اللوتيني ل رمو  ميلز الجريبات ل رمو  االسترادي

 ،  G2 فااي أم ااا  د  المجمااوعتي   LHلاظهاارت النتااائت أرتلاااو  معنااوو فااي مسااتوى  رمااو  ا

G3لموارنة بالسيةر . في حي  لم يظهر مستوى  رمو  ا FSH    او فرلقات معنوية في ام اا  د

المجااامي  قيااد البياام .  أمااا مسااتوى  رمااو  التستوسااتيرل  فوااد أنخلاا  معنويااا فااي  أم ااا  د  

موارناة  بالسايةر  .فاي حاي  لام يظهار مساتوى  رماو  االساتراديو  ت ييارات  G1 ،G3المجموعة 

سايتوساتيرل  علاى نسايت  -βمعنوية في أم ا  د  المجامي  قيد البيم. كما لتم دراساة تاأثير مااد  

الخ ى لقد اظهرت النتائت حدلث تنخر لتلجي بي  االنابيا المنوياة ما  ترساا الليلاي  باي  لدا ام 

 سايتوستيرل . -βالمنوية في المجامي  المعاملة بماد  االنابيا 

 سايتوستيرل  ، الهرمونات الذكرية-βالستيرلالت، -الكلمات الملتاحية:
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 ((Introductionالمودمة -1

تعرف الستيروالت النباتية على انها مجموعة من المركباات المتوادا ب كلاطب عبيعا  لا  النباتاات       

وهاا  عبااانب عاان مركبااات ةااتيروي ية  اابيهة  [1]رات والزيااوت النباتيااة مثااب الراااراوات والمطساا

والساتيروالت مركباات الي اتياة  [2] كالطولساترو  ومماللاة لان مان نااياة التركيام الطيميااظ  والو ي اة

                                         عاليااااااااااااااة الااااااااااااااوست الجزيتاااااااااااااا  ت تااااااااااااااو  علااااااااااااااى نااااااااااااااواب السااااااااااااااتيرو  وتساااااااااااااامى

Perhydro-     cyclopentanoPhenanthrene[3] . 

 β-Sitosterolةايتوةتيرو  -تود  الستيروالت النباتية ل  ع ب أ طا  ل  النباتات وأكثرها  يوعا كيتا

ةايتوةاتيرو  ناوم مان  -وتعا  كيتااCampesterol[4]وكامباةاتيرو Stigmesterolوةتطما ةتيرو 

دبة الغذاء، وهاو كاانل للمااء ولاكاب للاذوكات لا  انوام الستيروالت  اذ يعتبر اا  المغذيات المهمة ل  و

 [6] ولنااااظ  مثياااب ال ونماميااا  Ethanolمثاااب االيثاااانو  [5] الع يااا  مااان الماااذيبات العااااوية 

DimethyleFormamide  اذ ت تاو   [6]، كلونياة ولالبة [7]وتعتبر مادب  معية كيااء اللاوتβ- 

 C29H50Oوتمتلا   اليايغة الطيمياظياة C-24)ةايتوةتيرو  على مجموعة االليب عنا  ذنب كاانكوت  

 (.1وكما ل  اللطب نلم   [8]

 

 

 .[9]ةايتوةتيرو  -كيتال(: التركيم الطيمياظ  1اللطب 
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ةايتوةااتيرو  تركياام الطولسااترو   لااذا لماان المااردم ات يتنااال  معاان أذ يااتم  -βيلاااكن تركياام        

لذل  يمطن أةتعمالن ل  عاج   [10]امتيالن ل  االمعاء وكالتال  تؤد  الى انر اض مستوال ل  ال م 

ناااع  وتعاا يب النمااام الم  Hypercholesterolemiaامااراض البلاام وعناا  انت ااام كولسااترو  الاا م 

 Hair lossومنا  تساالا اللاعر  Rheumatoid arthritisللجسم واماية الجسم من التهاب الم الب 

كماا وتساتعمب Prostatic benigh hyperplasia[11]ولا  عاج  لارع التنسال  ال ميا  للبروةاتات 

 كما ولبت كأت لان تاأليرAnti-diabetic[12]، ومااد ل اء السطر  Anti-oxidantكمااد لألكس ب 

 وةاارعات الثاا     Colone cancerولاااظ    اا  كعااع انااوام الساارعانات مثااب ةاارعات البولااوت  

Breast cancer كمااا وداا   اناان ي ساان ماان [13]وذلاا  عاان عريااط تثباايا تطااالر الرجيااا الساارعانية ،

 . [14]و اظف الطب 

اةلية والعمام والا ما  ترتبا الستيروالت انتباعا وليبا كنمام التأليرات ال سلجية وتطون التركيبات التن

ول  عونت الع ي  من الهرموناات الساتروي يةالترليبية واةاتر مت كأدوياة لاي النية لعاج  االماراض 

 النا تة عن خلب االلراسات ال اللة ل  

لباذل  تعا  الهرموناات الساتروي ية اليانف السااظ  مان هرموناات الغا د [15]الهرمونات الساتروي ية ولا  الغا د الياماء

،لباذل  Adrenal cortex gland[16]التا  ت رسهاا اضعاااء التناةالية وللارب الغا ب الطمرياة  اضدنينالياة( الياماء 

SexSteroidتياااانف الهرمونااااات السااااتروي ية الااااى لااااجد لتااااات وتلاااامب السااااتروي ات الجنسااااية 
 16)

والتاااا  تااااام  

و Progesteroin hormone[17]مثاااااااااب هرماااااااااوت البرودساااااااااتيروت. Progestagensالبرودساااااااااتادينات

.  Testosterone Hormone[18]مثاااااااااااب هرماااااااااااوت التستوةاااااااااااتيروت  Androgensاالنااااااااااا نودينات

 . اما الستروي ات  البناظية Esteron hormone[19]مثب هرموت االةترادايولواالةتيروت Estrogensواالةترودينات

Anabolic steroid   لهاا  تمالااب االناا نودينات اذ تت اعااب ماا  مسااتببجت االناا نودين لزيااادب كناااء

الى نوعين وتلامب   Cortico steroids. ل  اين تينف الستروي ات البلرية[20]العمام والعاجت

، Cortisol hormone[21]مثاااب هرماااوت الطاااونتيزو  Glucocorticoids hormonesالهرموناااات الساااطرية 

. ونمارا Aldosterone hormone[22]مثاب هرماوت االل وةاتيروت Mineralocorticoid hormonesياةوالهرموناات المع ن

ةايتوةاتيرو  علاى مساتو   -ةايتوةتيرو  ه لت ال ناةة ال الية للتعرف عن تاألير البيتاا -βضهمية الستيروالت النباتية وكما ليها 

والهرمااوت  Lutein hormone-LH ت اللااوتين التستوةااتيروت والهرمااوالهرمونااات الجنسااية والتاا  تلاامب هرمااوت 

 Estradiolوهرمااوت اضةااتراديو  Follice stimulating hormone-FSHالم  ااز للجريبااات 

hormone-E2  . 
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 (Materials and Methodsطرائق العمم     - 2

 الييوانات المستعملة في التجربة:-2.1

اضنانم الم لية البالغة والت   تراواات  اعماانهن ( ايوانا من ذكون 28اةتعملت ل  هذل ال ناةة   

(غم تام تجريا  ال يواناات ليا  التجركاة كماادب 800-1500( ا هر أما اوسانهن لب  كانت  3-5ماكين  

β-  2015ولغاياة  اهر اياان  2015ةايتوةتيرو  المذاكة ل  سيت الذنب لل ترب من ك اية  هر نيساات 

اص مع نياة م رو ان االن اية كنلاانب الرلام نوعا  دانام و عت ال يوانات لي  ال ناةاة لا  أل ا

( ماارات لاا  االةاابوم وغااذيت ال يوانااات وكلااطب كامااب 4النمالاة لألل اااص أذ تاام اةااتب ا  االن ااية  

( 7تم تبسايم ال يواناات علاواظيا الاى أنكعاة مجاامي  وكوالا   ومنتمم يوميا كاةتعما  العليبة الجااهزب.

ةاام1ك ل يوانااات لمويااا أناناام لطااب مجموعااة اذ تاام تجرياا  ا
3
ةايتوةااتيرو   -β/كغاام / يااوم ( كمااادب  

 -المذاب ل  سيت الذنب اما مجموعة السيطرب لب  تم تجريعها كاةتعما  سيت الذنب وكانت كاضت :

 اةمب : درعت  لمويا  (Cمجموعة السيطرب  
3
 / كغم (  يوميا كزيت الذنب. 

ةاااااام1ب   : درعااااااات (G1المجموعااااااة االولاااااااى  
3

                      ملغم/كغااااااام( مااااااان 40ك  كغااااااام  ( لموياااااااا يوميااااااا/

 ةايتوةتيرو .   -βمادب

ةم1ب : درعت (G2المجموعة الثانية   
3

 ةايتوةتيرو .   -βملغم/كغم( من مادب60ك  كغم  ( لمويا يوميا/

ةم1ب : درعت (G3المجموعة الثالثة 
3

 توةتيرو .ةاي   -βملغم/كغم( من مادب 80ك  كغم  (لمويا يوميا/

( ةاام 4 -3ةاااعة، كعاا ها تاام دماا    21كعاا  انتهاااء لتاارب التجرياا ، دوعاات ال يوانااات لماا ب 
3
ماان الاا م  

، لم تم ال يو  على مياب الا م الاجسم لألختباانات  Heart punctureمبا رب كطريبة الطعنة البلبية

 -الطيموايوية ومنها:

وكاةتر ام ع ب الطت المجهزب مان  [23]تم لياةن اسم عريبة  والذ لياس مستو  الهرموت اللوتين  ل  ميب ال م     

وكاةتر ام ع ب  [24]اما مستو  الهرموت الم  ز للجريبات لتم لياةن اسم عريبة  اضمريطية. Monobindلبب  ركة 

و هرموت التستوةاتيروت تام لياةان اسام عريباة وكاةاتر ام عا ب  اضمريطية Monobindالطت المجهزب من لبب  ركة 

لطان تام ليااس مساتو  هرماوت االةاتراديو  اسام عريباة [25] اضمريطياة Monobindالطت المجهزب من لباب  اركة 

واسام تعليماات عا ب الطات المجهازب مان لباب  ELISAكأةتعما  دهااس اضليازاوتم لياس الهرمونات [26]

 طية.اضمري Monobind ركة 
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 الدراسة النسيجية المجهرية  - 2.2

Histological study the microstructure                                                               

 سايتوستيرل  على نسيت الخ ى -تأثير ماد  بيتا

( ةااعة 24-18لم ب تراوات كاين  لبتت النماذ  % لونمالين 10كع  تلريم ال يوانات المرتبرية وا مها كم لو      

% لم ب نيف ةاعة ، أدريت عملية االنطاس كاةتعما  ك والت ذات تراكياز 50كع ها تم غسب النماذ  كالط و  كتركيز 

دليبة لطاب تركياز، نولات النمااذ  كعا  ذلا  كاالزايلين لما ب تراواات  45%( 100%،90%، 70%50ت نيجية وه :  

، كعا  ذلا  تام لابها لجد ةاعات ºم55م  البرالين المنيهر ل  لرت اران  ك ندة كين ةاعة ـ ةاعتين، لم  بعت كل

 [27] كبوالم خالة وكاةتعما   م  كرالين نميف وتركت لتبرد

التاا  ت تااو  علااى المباااع  تلااذيبا  دليبااا  و لب تاات علااى دهاااس الملـااـرا  الاا وان  Trimmingُ ااذكت لوالاام اللاام      

Microtome    مااايطروميتر. ُاملاات اض اارعة المبطوعااة  4و لط عاات لغاارض ال يااو  علااى  ااراظم نسجيـااـة كساام

 Albumin Mayer'sكوةاعة لر اب لغيرب على  راظم سدادية كع  عمب مس ة خ ي ة عليهاا مان    اضلباومين مااير 

م 40-45 عنا  دنداة  Hot plate، كع ها و عت اللراظم على  ري ة ةاخنة 
0
ع  و تساط ها، و تركات ل ار  المباا 

 ةاعة ل  دندة ارانب الغرلة لتجف.  48اللراظم لم ب 

 المياليم المستعملة : -أ

ةم 50اار كمز    -:Albumin Mayer'sاضلبومين ماير  -*
3
البيع و الذ  تم  تر اي ن  –كياض  –من     

ةم 50كوةاعة لطعة  ا  مرات ع ي ب و المااف إلين 
3
ماان    Thymoleغام مان الثاايمو  1و  Glycerinكليسرين  

 للتع ن و ا ظ ل  الثجدة ل ين االةتعما .

 -:Stainingال با   -ب

نت المباع  ل  الازايلين ذذاكاة اللام ، كعا ها لا  ةلسالة تراكياز تناسلياة مان الط او  اضليلا      % و 90% و 100مر 

%  م ب كبٍّ منها دليبتات و نبلت إلى الماء المبطر. كع ها لبغت المباع  ل  م لو  الهيماتوكسلين 30% و 50% و 70

دليبااة اتااى سوا  لونهااا و هااون الزنلااة ليهااا  5لماا ب  Tap Waterدلــااـاظط، و غساالت كماااء ال ن يااة  5لماا ب 

Bluing   دلاظـاـط  5ـب لمـــ ب % . و عــت ل  م لو  ايوةيـــن العمــ70و غم ســت كالط و  االليل

نت 5كع ها غسلت كماء ال ن ية الجان  لم ب   دلاظط، لم مر 
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%( ما ب كابٍّ 100% و 90% و 70% و 50% و 30كسلسلة تراكياز تيااع ية مان الط او  اضليلا    

نت ل  الزايلين لترويبها و املت كوةا مادب  -Distrene-Plastizerمنها دليبة إلى دليبتين كع ها مر 

Xylene – D.P.X [27] ( وغطيــت كالغطـــاء الزدـــاد. 

 المياليم المستعملة :

اةتعملت المبادير االتية لت ااير   :n iHarris's Hematoxylلبغة الهيموتوكسلين هاني   -1

 -: [27]اليبغة 

 الطمية المادب

                                                      هيماتوكسااااااالين

Hematoxylin 

 غم 5.0

                                                          Ethanolايثاانو 

           

ةم 50.0
3
 

                                  Potassium alum  م البوتاةايوم

               

 غم 100

                    Red mercuric oxide اوكسي  الزظبط االامر

              

 غم 2.5

 Glacial اااامع الرلياا  الثلجاا                                    

acetic acid 

ةم 40.0
3
 

ماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااء مبطاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار                                                        

Distilled water 

ةم 900
3
 

 

م 55-50اار م لو  اليبغة كإذاكة الهيماتوكسلين ل  الط و  االليل  المطلاط علاى ناان  هادظــاـة
0
  

وأذيم اللم ل  الماء المبطر على لهم كنزت م  ال ركة المستمرب لم تم أ الة م لاو  الهيماتوكسالين 

الغلياات ، وكعا  الط ول  إلى م لو  اللم الماظ  ال الئ ومز  ديا ا  وكاةاتمران لاوه لهام كنازت اتاى 

د الرلاايا مبا اارب  لاا  اماام ماااظ  كاااند وأخياارا  إكعااد الرلاايا ماان اللهاام تام إ ااالة أوكسااي  الزظبااط وكُارة

 أ يف اامع الرلي  الثلج  ون م الم لو  لبب االةتعما .
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      اةااتعملت المباادير االتيااة لت ااير الياابغة -:Alcoholic Eosinلابغة االيوةاين الط ااول   -2

27] [:- 

 الكمية الماد 

 غم Alcoholic eosin Y                     1.0 ايوةين وا  الط ول 

ةم Ethyl alcohol                                   99 (%70)ايثانو 
3
 

ةم Glacial acetic acid 0.2                    اامع الرلي  الثلج 
3

 

 .الرلي  الثلج أذيم االيوةين ل  االيثانو  ومن لم أ يف اامع 

 (Statistical analysisالتيليم االح ائي  -3

وكاةااتعما  البرنااامل االاياااظ   ANOVAاللاات النتاااظل إاياااظيا كتطبيااط أختبااان ت ليااب التباااين 

Minitab  ولونناات المتوةااطات ال ساااكية لت  ياا  ال رولااات كاةااتعما  اختبااان دانطاان متعاا د ال اا ود

Duncun's Multiple Range test  كمستو  أاتمالية(P< 0.05) [28]. 

 ((Results and Desiccationالنتائت لالمناقشة -4

 مستوى الهرمو  الميلز للجسم االصلر الهرمو  اللوتيني(-4.1

أذ تمهر النتاظل أت المعاملة LH لاالن راف المعيان  لمستو  هرموت ا± ( متوةا 1يو م الج و   

 ≥Pةايتوةااتيرو  ةااببت أنت اعااا معنويااا لاا  مسااتو  الهرمااوت وعناا  مسااتو  االاتماليااة  -βكمااادب 

ا  لاره G1 مباننة كمجموعاة السايطرب لا  ااين لام تساجب المجموعاة  G2،G3(للمجموعتين (0.05

 (.2معنو  ا  ا هرت انت ام غير معنو  وكما ل  اللطب  
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االنيراف المعيارو لمستويات الهرمونات الذكرية في ام ا  د   كور ± توسط (:  م1جدل   

 االرانا قيد الدراسة

Groups LH 

mlU/ml 

FSH 

mlU/ml 

Testosterone 

ng/ml 

Estradiol 

Pd/ml 

C1 0.062±0.698 0.192±0.603 0.155±0.655 2.135±

23.730 

β – Sitosterol 

G1 0.388±1.342 0.679±1.912 0.183±0.446 1.034±

25.283 

p≤ NS NS 0.05 NS 

G2 0.692±5.089 0.531±1.476 0.218±0.508 1.850±

23.260 

p≤ 0.05 NS NS NS 

G3 0.877±3.834 0.051±1.155 0.120±0.365 2.216±

24.659 

p≤ 0.05 NS 0.05 NS 

 

 *االحرف المتشابهة تد  على عد  لجود فرلقات معنوية

 تد  على لجود فرلقات معنوية **االحرف المختللة

0

1

2

3

4

5

6

C G1 G2 G3

0.698 
d 

1.342 
d 

5.089 
a 

3.834 
b 
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m
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/ 

m
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 ملي لحد  دللية/ مم( في ام ا  د  االرانا المعاملة  بماد  LH(: متوسط مستوى 2شكم 

β– سايتوستيرل  موارنة بمجموعة السيةر 

ةايتوةاتيرو  علاى مساتو  الهرماوت لطان  لا  يعاز  ةابم اضنت اام لا  مساتو  هرماوت -βلم تلر االدكيات الى  تألير

ةايتوةتيرو  ل  ا زت على سيادب هاذا الهرماوت الاذ  ي ارس مان الغا ب النرامياة  والاذ   -βعلى اةاس ات  مادب   LHلا

االمار الاذ  ياؤد  الاى سياادب الاراس هرماوت التستوةاتيروت  Leydig cellsيعمب ك ونل علاى سياادب نلااع خجياا اليا  

ومان لام ت ياب سياادب لا   Sertoli cellsةارتول ومثلما هو معروف يعمب هرموت التستوةاتيروت علاى ت  ياز خجياا 

[29]عملية انتا  النطف
. 

ةايتوةااتيرو  . امااا التركيااز االعلااى لباا  ااا د  -βملغم/كغاام ماان مااادب 60يجاااظ ات االنت ااام كلااه اليااال عناا  التركيااز 

نرامياة كواةاطة  انر اض ل  مستو  الهرماوت مبانناة كاالتركيز االلاب وذلا   لا  يعاود الاى اا ود تثبايا  نلااع الغا ب ال

 . Feed back inhibitionالتثبيا كالتغذية المرت ب 

 مستوى الهرمو  الميلز للجريبات في م م الد  -4.2

 -βأذ تمهار النتااظل ات المعاملاة كماادب FSHلاالن اراف المعياان  لمساتو  هرماوت ا± ( متوةا 1يو م الج و        

( وكماا (P≤ 0.05ةايتوةتيرو  لم ت  د تغيرات معنوية ل  مستو  الهرموت ولطب المجامي   وعن  مستو  االاتمالياة 

 ةايتوةتيرو  على مستو  الهرموت. -β(. لم تلر االدكيات الى تألير مادب  3ل  اللطب 

 

 -β ملي لحد  دللية/ مم(في ام ا  د  االرانا المعاملة بماد    FSH(: متوسط مستوى  3 شكم 

 سايتوستيرل  موارنة  بمجموعة السيةر .

 مستوى  رمو  التستوستيرل  في م م الد    -4.3

0

0.5

1

1.5

2

C G1 G2 G3

0.603 
d 

1.912 
cd 

1.476 
cd 

1.155 
cd 

M
e

an
 o

f 
FS

H
 (

m
IU

/m
l)

 

http://www.kujss.com/


   
 

Kirkuk University Journal /Scientific Studies (KUJSS) 
Volume 12, Issue 1, January 2017 

ISSN 1992 – 0849 

                             

 
Email: kirkukjoursci@yahoo.com,    www.kujss.comWeb Site: 

kirkukjoursci@gmail.com  

 
324 

 

االن راف المعيان  لمستو  هرموت التستوةتيروت  أذ تمهر النتاظل ± ( متوةا 1يو م الج و       

ةاااتيرو  ةاااببت أنر ا اااا معنوياااا لااا  مساااتو  الهرماااوت وعنااا  مساااتو  ةايتو -βأت المعاملاااة كماااادب 

ملغم/كغاام( مباننااة كمجموعااة 80، 40وعناا  التراكيااز  G،G3 1( للمجمااوعتين(P≤ 0.05االاتماليااة 

 (.4ا  لره معنو  وكما ل  اللطب   G2السيطرب  ل  اين لم تسجب المجموعة 

 

مم( في ام ا  د  االرانا المعاملة / نانوغرا Testosterone(: متوسط مستوى   رمو   4 شكم 

 سايتوستيرل  موارنة بمجموعة السيةر  -βبماد  

 -βات تاألير [29]ودماعتان Nema R.Kةايتوةاتيرو  لطان ا اان -βلم تلر االدكيات الاى تاألير ماادب  

ياؤد  الاى انر ااض لا  مساتو  الهرماوت وهاذا يت اط ما   Ocimumةايتوةتيرو  المنبى من سياوت 

. ول  ي سر ةبم االنر اض ل  المجامي  المعاملة كمادب G1 ،G3اظل ال ناةة ال الية ل  المجموعتين نت

β- ةايتوةاااااتيرو   الاااااى ات ماااااادبβ-  ةايتوةاااااتيرو  تمتلااااا  لااااا ات مااااااادب للرياااااوكةAnti-

fertility[30] اذ ا انت ال ناةات ات مادبβ-  ةايتوةاتيرو  تعتبار مااادب للرياوكة عنا  الجرعاات

ملغم/كغاام ووداا  اياااا انهااا تااؤد  الااى  80العاليااة وهااذا يت ااط ماا  نتاااظل ال ناةااة ال اليااة عناا  تركيااز 

ةايتوةاتيرو   -βاو ل  يعز  ةابم االنر ااض  الاى ات ماادب [31]انر اض ل  ع د ال يوانات المنوية 

وهاذا [32]لى انر اض مساتو  الطولساترو  لا  الا م مان خاج  تثبايا امتيالان لا  االمعااء تعمب ع

ك ونل يؤد  الى انر اض ل  مساتو  الهرماوت لا  الا م وذلا  الت هرماوت التستوةاتيروت ملاتط مان 

 .[33]الطولسترو 

 مستوى  رمو  االستراديو  في م م الد  -4.4
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ن  لمساتو  هرماوت اضةاتراديو   أذ ا هارت النتااظل االن راف المعياا± ( متوةا 1يو م الج و   

ةايتوةااتيرو  لاام ت اا د تغياارات معنويااة لاا  مسااتو  الهرمااوت وعناا  مسااتو   -βات المعاملااة كمااادب

 (.5( وكما ل  اللطب (P≤ 0.05االاتمالية 

 

 -β(: متوسط مستوى االستراديو   بيكوغرا /مم( في ام ا  د  االرانا المعاملة بماد  5شكم 

 توستيرل  موارنة بمجموعة السيةر ساي

ةايتوةتيرو  على مستو  الهرموت . لطان  لا  يعاود ةابم عا م تاألر الهرماوت  كونان  -βلم تلر االدكيات عن تألير مادب

من الهرمونات االنثوية ويطوت ودودل كطميات لليلة ل  الريى وات نسابة لليلاة مان هرماوت التستوةاتيروت تتاأيع الاى 

 لبذل  اد  الى ع م تينعين ل  الجسم.  Aromates[34]ك عب  أنزيم االنوماتيز هرموت االةتراديو 

 ((Histological studyالدراسة النسيجية  -5

 ((testicular tissueنسيت الخ ى   -5.1

 Vaculationوالت جا Necrosisةايتوةاتيرو  ا هارت التنرارات -βود  من خج  نتاظل ال ناةاة ال الياة ات ماادب    

( 7،  8، 9اال ااطا    Seminiforous tubeكااين  وداخااب االناكياام المنويااة   Fibrin depositionوترةاام اللي ااين 

كاللطب الطبيعا   Spermatocytes مباننة كمجموعة السيطرب الت  تمهر ليها االناكيم المنوية والرجيا المول ب للنطف 

 (.   6اللطب  

ا هااارت االناكيااام المنوياااة الطبيعياااة عنااا  التركياااز  G1ت المجموعاااة لاااواظ مااان خاااج  ال  ااا  المجهااار  كاااأ      

ترةام G2ةايتوةتيرو  اما  عن  التراكياز العالياة مان الماادب  لبا  ا هارت المجموعاة  -βملغم/كغم( من مادب 40البليب 
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لمنوياة ما  ترةام لب  ا هرت التنرروالت جا  لا  وكاين االناكيام ا G3اللي ين كين وداخب االناكيم المنوية اما المجموعة 

ودماعتاان  R.Kنساايل الريااى لطاان أ ااانةايتوةااتيرو   علااى  -βاللي ااين.  لاام تلاار االدكيااات عاان تااألير مااادب 

ةايتوةاتيرو  المنباى مان سياوت   -βالى أنر اض ل  ع د ال يوانات المنوية  عنا ما الااظ تاألير [31]

gratissimumOcimum   .على نسيل الريى وهذا يت ط م  النتاظل لي  ال ناةة 

 -βي سااار السااابم لااا  ترةااام اللي اااين و هاااون التنرروالت جااا  عنااا  التراكياااز العالياااة مااان ماااادب      

ةايتوةتيرو  الى اضنر اض ال الب ل  هرموت التستوةتيروت اذ داءت هذل النتيجة مطاكبة م  نتاظل 

يطوت المسؤو  عن تطوين ال يوانات المنوية وكالتاال  لاأت انر ا ان  ال م. اذ ات هرموت التستوةتيروت

 .[35,36]يؤد  الى أنر اض ل  ع د ال يوانات المنوية

و ل  ي سر ةبم ا ود ااالت التنرروالت ج  كين وداخب االناكيم المنوية  على اةاس تول  الجذون     

جاذون ياؤد  الاى اا ود اااالت اضدهااد لا  خجياا اليا   اذ ات تولا  تلا  الFree radicals ال ارب  

المرتل ة ل  تل  الرجيا ليؤد  الى اا ود تثبايا لا  الغا ب ت ات المهااد  Oxidative stressالتأكس  

Hypothalamus gland  وكذل  الغ ب النراميةPituitary gland  ا الة للريى هذا التثبيا نتيجاة

وكالتااال  ي يااب انر اااض لاا   Hypothalmo-Pitutary-adrenocortical oxisتنلاايا م ااون 

 Reactive oxygen species-ROS. تعمب الناف االوكسجين ال عالة [37]هرموت التستوةتيروت

الاذ  يمثاب  GSH-PXعلى لب ات ل  لعالية كعع أنزيمات النطف  ومنها انزيم كلولاليوت كيروكسا يز

اذ ات تولا  [38]من اضذ  التأكسا    اضنزيم المااد لألكس ب والذ  يعمب على اماية الرجيا واضنسجة

.ايااا ي سار [39]الجذون ال رب ل  خجيا اليا   يمنا  ألاراس هرماوت التستوةاتيروت لا  أنتاا  النطاف

ةبم ا ود هذل التنررات الت  ةببت تلوهات لنسيل الريى الى اةباب ع ب ومنهاا الماوت االنتبااظ  

يا يسبم كالتأكي  تاألير علاى الجيناات والاذ  لا  المبرمل للرجيا لأت عملية تعطيب ةرعة تااعف الرج

او تغيرل يبود الاى تلاوهات تركيبياة وو ي ياة  Biosynthesisيؤد  الى خلب ل  تب يب البناء ال يو  

وكناء الباروتين ياؤد  الاى اا ود ان اراف وتغيار  DNAلضت ا ود ااالت التب   والتغير ل  أنتا  ا

ااء وهاذا ياؤد  الاى تغيار أو منا  اا ود عملياة التماايز الرلاو  ل  العنالر البناظية والتنميمية لألع

وأكما  عملية انتا  النطف وأا اد تلوهات ليها لاج عن تثبايا عالاة الت ااعجت المؤدياة الاى النماو 

والذ  ينتل عنن تأخير واا ود عملياة االنبساام وكالتاال  ياؤد  الاى التاألير علاى عملياة تطاوين النطاف 

 [40]كاللطب الي يم
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. 

(: موة  عرضي للخ ى يوضح االنابيا المنوية لالخاليا المولد  للنةف الةبيعية لمجموعة 6شكم  

 (X 200 HFالسيةر  

 

 (G1X200 HE(: موة  عرضي للخ ى يوضح االنابيا المنوية الةبيعية للمجموعة7الشكم 

 

(: موة  عرضي للخ ى يوضح ترسا الليلي  بي  لدا م االنابيا المنوية للمجموعة 8شكم  

G2X 200 HE) 
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(: موة  عرضي للخ ى يوضح تنخر لتلجي في لبي  االنابيا المنوية م  ترسا الليلي  9شكم  

 (XG3 200  HEللمجموعة 

SC:Spermatocytes; Ct:Connectivetissue;St: Seminiferous tube; 

N:Necrosise; V: Vaculation;FD:Fibrin deposition; S: perm;SC:Spermatocytes 

 (Conclusionsاالستنتاجات    -6

 -يستنتل من نتاظل ال ناةة ال الية مايل :

ةايتوةتيرو  على نل  مستو  الهرموت اللوتين  وخ ع مستو  هرموت  -تعمب مادب كيتا -1

 هرمون  االةتراديو  والهرموت الم  ز للجريبات. التستوةتيروت ولم تؤلر على مستو 

ةايتوةتيرو  التألير السلب  على نسيل الريى متمثج  ك  ود ترةم اللي ين  -ةببت مادب كيتا -3

 والتنرر والت ج  كين وداخب االناكيم المنوية .
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