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 الملخص
 Rosuvastatin و  Atorvastatin الرام كوليسرترولجررت ذر ا الاراسرة لمعرترة ترأدير  اويرة   ر  

، الهرمررررررون LH، ذرمرررررون التبررررروي  FSHترررررك تراكيررررر) ذرمونررررررات لمحرررررر  الجريبرررررات المبي ررررررية 
( تررك   كررور الجررر ان البي ررا  نررو   Estrogenو   يرررا الهرمررون ايندرروي   Testosteroneالرر كري

Albino males rats  غرررام، تررم سررح  300-400( شررهر و و)انهررا ل4-3ل ذررا. تراوحررت اعمار )
، وكانرت ام الاراسة دمانية  سابيع بمعرال  ربعرة سرحبات واستمرتل  سبوعين عينات الام من العين ك
ترك مجراميع الجرر ان الترك ترم  LHو  FSH ذرمونرات تراكير) ترك  P 0.01)لالنتائج  ت وقا معنويرا 

. مجموعررررة حيوانررررات السرررري رة  مقارنررررة مررررع Rosuvastatinو   Atorvastatinبعقرررراريمعاممتهررررا 
معنويررررررررا  Estrogenوالهرمررررررررون ايندرررررررروي  Testosteroneان   ررررررررت تراكيرررررررر) ذرمررررررررونك الرررررررر كري 

 Rosuvastatinو Atorvastatinالحيوانات المعاممة بأاويرة   ر  الكوليسرترول  لاى P 0.01)ل
عمرر   P 0.01)لت رروق معنويررًا  Rosuvastatinمقارنرة مررع مجموعررة حيوانررات السرري رة. و ن العقررار 

 Estrogenوالهرمرون ايندرروي  Testosteroneترك تراكير) الهرمرون الر كري   Atorvastatinعقرار 
لررررررررً تررررررررأديرًا سررررررررمبيًا عمرررررررر  الك ررررررررا ة التناسررررررررمية بالمقارنررررررررة مررررررررع عقررررررررار  Atorvastatinو ن العقررررررررار  

Atorvastatin. 
 المقدمة  

بعوامرل عايراة منهرا  الرام  مصرل  سرترول تركيالكول تراكير) تترأدر )يرااة
، ممارسرة الريا رة، Stress، السرمنة، الترا ين، ايجهراا سالعمر، الجرن

العوامررررل و  .[1] مسررررتويات حررررام  اليوريررررك ا رررراتة الرررر  مواسررررم السررررنة
سرررترول ترررك مصرررل ي. يرررأتك الكول[3]و  يررررا عامرررل ال ررر ا  . [2]الوراديرررة 

سررررترول المتنرررراول تررررك ال رررر ا ، يالررررام مررررن مصررررارين رئيسرررريين ذمررررا الكول
 الرر ي يررتم تصررنيعً مررن قبررل   يررا الكبرراسررترول يوالمصررار الدررانك الكول

جرت ترك الوييرات المتحراة ايمريكيرة الر   ن  إحصائيةوتك اراسة  .[4]
القمبيرررررة  األمررررررا مميرررررون شررررر ن يعرررررانون مرررررن ايصرررررابة بأحرررررا  92.1

الرراذون ال رارة وقررا بسررب  )يرااة تراكيرر) الكوليسرترول و الوعائيرة  و  كدرر 
 [5]مميار اوير 329.7تجاو)ت تكاليف الن قات الصحية لع جهم عن 

ولهررر ا السرررب  ترررم ايعتمررراا عمررر   اويرررة السرررتاتينات لمعالجرررة ايرت رررا  . 
،  [9] ;[8] ;[7] ;[6]  العالك تك تراكي) الاذون ال ارة تك مصل الرام

ي  نرً إال ين ترتم معرالجتهم بهر ا العقرار وعم  الرغم من تحمل المر   
نبيرررة و اصرررة ترررك السرررنوات ظهررررت م ررراوف حرررول بعررر  الترررأديرات الجا

قرررا  شرررارت اراسرررات عايررراة  رجرررت باسرررتنتاجات م تم رررة برررأن اي يررررة و 
عقررارات السررتاتينات  حرررادت ا رر رابات تررك الجهرررا) العصرربك المركررر)ي 

(CNS) [10]اي رررررى  ، وي يرررر)ال ذنرررراك نقررررن تررررك معرتررررة الم ررررا ر
المرتب ررررررة مررررررع العرررررر ج بالسررررررتاتينات والحررررررايت المر ررررررية اي رررررررى  ن 

 وجات.
 Atorvastatinل لك ذاتت اراسرتنا الر  معرترة الترأدير الراوائك لعقراري 

وذمرا العقرارين الر ين يقعران  رمن عائمرة السرتاتينات Rosuvastatin و
لمعرر ج وقررا تررم ا تيارذمررا بسررب  كونهمررا ايكدررر شرريوعا تررك اسررت اامها 

تك     تراكي) الراذون ال رارة لراى المر ر  الر ين يعرانون مرن ترر  
الكوليسترول والاذون ال ارة لمعرتة بع  التأديرات الجانبية مرن  ر ل 

 التك تع)) الك ا ة الجنسية . أديرذما تك تراكي) بع  الهرموناتت
 طرائق العمل المواد و 

كميررة  –سررم عمروم الحيرراة جررت ذرر ا الاراسرة تررك البيررت الحيروانك التررابع لق
 كرررررور الجرررررر ان  تيهررررراجامعرررررة تكريرررررت، واسرررررت امت  –التربيرررررة لمبنرررررات 
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( 300-400لو و)انهرررا  ،شرررهر ( 3-4ل ذررراعمار  تراوحرررت  الترررك البي رررا 
التررررك  Rosuvastatinو  Atorvastatinلمعرتررررة تررررأدير عقرررراري غرررررام 

رول مصرررل الرررام ترررك تراكيررر) بعررر  ليسرررتكو تسرررت ام ترررك   ررر  تراكيررر) 
  (Estrogen , Testosterone LH ,FSH)الهرمونرات الجنسرية 

  لك مع اياا  التناسمك ل كور الجر ان .  وانعكاس
وكررل مجموعررة  (A, B & C)مجرراميع  ةقسررمت الحيوانررات الرر  د درر

-400ويبمررررررا و)ن الجررررررر  الواحررررررا ل ،تررررررراا ( عشرررررررة 10متكونررررررة مررررررن ل

( حيوانرررات تررررك ق ررررن ب سررررتيكك واحررررا 5كررررللغررررام، وتررررم و ررررع (300
لممحاتظرررة عمررر  الحيوانرررات مرررن التررر)احم وايقتترررال تيمرررا بينهرررا، وبالشررركل 

 التالك :
 Atorvastatinالمجموعرررة ايولررر  لالمجموعرررة الترررك تجرررر  بعقرررار  -1

 مم م( 10تركي) 

( عشررررة حيوانررررات 10ترررراا ذررر ا المجموعرررة والمتكونرررة مرررن ل اسرررت امت 
وبتركيررررررر)  Atorvastatin ررررررر  لمكولسرررررررترول بتجريعهرررررررا العقرررررررار الم 

( يومرًا وبمعرال و)ن 60( مم م ولمرة واحاة تك اليوم ولماة ل0.04285ل
 غرام.300الحيوان 

 Rusvastatinالمجموعررة الدانيررة لالمجموعررة التررك تجررر  بعقررار  -2
 مم م( 10تركي) 

عشررة حيوانرات  10است امت اتراا ذر ا المجموعرة والمتكونرة اي رًا مرن 
وبتركيررررر)     Rusvastatinالعقرررررار الم  ررررر  لمكوليسرررررترول  بتجريعهرررررا

 اً يوم (60)( مم م ولمرة واحاة تك اليوم ولماة 0.04285ل
   (  Control groupالمجموعة الدالدة لمجموعة السي رة  -3

رى حيوانرررات جررر 10اسرررت امت حيوانرررات ذررر ا المجموعرررة والمتكونرررة مرررن 
( 60المعرررام ت  ولمررراة لي نرررو  مرررن أا عامهررا وتركهرررا بررراون معاممرررة بررر

 يومًا.
 Oral dosageوزان التجريع أحساب 
 إع ائهراالترك ترم  تركي) الجرعة الواحاة لحيوانات الاراسة احتسا جرى 

الر ي معرال و)ن اينسران البرالا متوسر   ايعتماا عمر ب ذ ين العقارين 
الجرعررة التررك يتناولهررا المر رر  يوميررًا ذررك    ن إ  تقريبررا ك ررم 70  قرراري

معررررال و)ن  كررررانمم ررررم مررررن العقررررار الم  رررر  لمكوليسررررترول، بينمررررا  10
ن الجرعررة ناتجرة مرن حاصرل  ررر  ا  غررام و  300 كرانالجرر ان الر كور 

درم جررى غررام  70000كمية العقار مع و)ن الحيوان ليقسرم النراتج عمر  
 سرررت ام ترررك ت  يرررف ذررر ين  يالمرررا  المق رررر الررر  مميمترررراتحسرررا  عررراا 

واحرا مرن المرا   مميمتررترك كرل  مم رام 0.04285ليكون الناتج العقارين 
 1 إع ررا ترم و  .[11]  تبعرت مرن قبرلو وبحسر  ال ريقرة الترك  المق رر.

 يمررررة تترررررة  العمميررررة ذرررر ا  واسررررتمرت، كجرعررررة يوميررررة لكررررل حيرررروان مررررل 
 ركت باون تجريع.، اما مجموعة السي رة تت  الاراسة 

عرين ل الاا ميرة  )اويرةالام مرن ايوراة الموجرواة ترك  مل(2-3لتم سح  
مررن  تدررم جرررى تصررل مصررل الررام بال ريقررة الشررائعة التررك  تبعرر ،الحيرروان

ارجرة مئويرة  20-دم ح ظ المصل تحت ارجرة حررارة  .[13];[12]قبل 
 ,FSH, LH, Estrogen)لحررين  جرررا  حسررا  تراكيرر) الهرمونررات 

Testosterone) عرررررراا القيرررررراس  باسررررررت اامKits  كمررررررا تررررررك الجرررررراول و
 التالك:

 

 التقنيات المستخدمة في قياس الهرمونات التي شممتها الدراسة ومنشئها و  ( يبين عدد قياس1جدول)
 ، عمى التوالي.[17] ;[16] ;[15] ;[14] التراكيز

 التقنية رقم الكوا عاة القياس و المنشأ الهرمون ت
1 FSH Monoloind inc. U S A 425-300 ELISA 
2 LH Monoloind inc. U S A 625-300 ELISA 
3 Estrogen Monoloind inc. U S A 4925-300 ELISA 
4 Testosterone Bioactive diagnostic-Germany BDTT37-AB ELISA 

 

نترررررائج التحميرررررل :  Statistical Analysis التحميلللللل االح لللللائي
وترررررررم  ANOVA  One-wayاإلحصرررررررائك تمرررررررت باسرررررررتعمال نظرررررررام  

اكدر من متوس ين بين مجاميع التجربرة،  است راج ال روق المعنوية بين
دررررررم التأكيررررررا مررررررن ذرررررر ا ال روقررررررات بعمميررررررة اسررررررت راج ال  ررررررأ القياسررررررك 

اجرري التحميرل اإلحصرائك  ب روقرات ومرن درم  Stander Error (SE,ل
 .P≤0.05 )[18]ل ( ،P≤0.01معنوية ل
    والمناقشة النتائج

فللي تراكيللز Rosuvastatin وAtorvastatin تللأثير عقللار   -1
 :  FSHهرمون 

 

 Atorvastatin لعقرراري (P≤0.01لمعنويرراً  ( ت وقرراً 2مررن الجرراولليتبررين 
بالمقارنررة مررع مجموعررة السرري رة تررك تراكيرر) ذرمررون  Rosuvastatinو 

FSH وكرر لك لرروحظ ت وقرراً  ، رر ل جميررع ايسررابيع التررك شررممتها الاراسررة 
بالمقارنرررررررررة مرررررررررع عقرررررررررار  Atorvastatinلعقرررررررررار  ((P≤0.01 معنويررررررررراً 

Rosuvastatin  ترررررك تراكيررررر) ذرمرررررونFSH  ررررر ل ايسرررررابيع الدرررررانك 
عمرر  مجموعررة  (P≤0.01لمعنويرراً  و ن العقررارين ت رروق الرابررع .والدالررث و 

 .FSHالسي رة تك تراكي) 
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 FSH هرمون تراكيز في بين أسابيع الدراسة Atorva, Rosuva لعقار  ( يبين المقارنة االفقية 2جدول )
FSHng/dl عاا 

 الحيوانات
 Mean ± Standard  divالقياس اينحراف±  المتوس     

Atorvastatin Rosuvastatin  Control 

b 3.6±11.5 10   ( 2ل بو ايس
 10.1±7.7 b

 5.2±1.7 c 

a 10.04±1.4 b 3.3±14.1 10 ( 4ل ايسبو 
 11.8±3.4 b

 

a 13.8±4.6 b 2.4±20.08 10   (   6ل ايسبو 
 5.07±1.8 c 

 a 2.617±21.4 10  (    8ل ايسابيع
b 
13.9±4.2 10.1±1.2 c 

 ( P ≤ 0.01)الحروف الم تم ة  تقيا تعنك وجوا تروق معنوية 
 

، [19] م ابقررة مررع نتررائج اراسررة قررام بهرراتنا الحاليررة اراسرر نتررائج جررا تو 
لرراى المر رر  الرر ين تررم FSH اولررت تقيرريم مسررتويات ذرمررون نوالتررك ت

-40تراكير) م تم رة وجرعرات تراوحرت بAtorvastatin ع رائهم عقرارإ
80 /mg بررين  تتراكير) تراوحريروم ومقارنتهرا مرع مجراميع مر رر  تنراولوا
10-20 mg يوم، حيث يحظوا وجروا )يرااة ترك تراكير) ذرمرون/FSH 

السرري رة التررك تركررت مررن  بررين المجموعررات المعاممررة بالمقارنررة بمجموعررة
 ذرمرررون تراكيررر) اين  رررا  تررركعررر)ي السرررب  الررر  ، وقرررا     غيرررر تجريرررع
 وذرررر ا العقررررار ذرررر ا تنرررراول بسررررب  Testosterone ال صرررروي الشررررحمون
  ررر قإ عمررر  Hypothalamus المهررراا تحرررت ال ررراة ح ررر) اين  رررا 

 Gonadotropin Releasing Hormoneذرمرررون مرررن الم)يرررا

(GnRH) الن اميرررررة ال ررررراة عمرررر  موجبرررررة عكسرررررية ت  يررررة الرررر ي يعمرررررل  
Pituitary gland ذرمرون مرن الم)يرا انتراج عمر  ليح )ذرا FSH  عمر 

 الهرمون.  ذ ا تراكي) ارت عت وب لك FSH ذرمون انتاج
 

 تراكيللللللز فللللللي Rosuvastatin و Atorvastatin عقللللللار  تللللللأثير
 LH هرمون

مجموعرة الحيوانرات ل ( (P≤0.01معنويراً  اً ت وق 3)نا جاوللاظهرت نتائج
  ترك تراكير) الهرمرون المروتينك Atorvastatinعقرار  ترم تجريعهرا الترك

Luteinizing hormone(LH)  ،بالمقارنرررة مرررع مجموعرررة السررري رة
ع ائهرررررررررا عقرررررررررار  إت وقرررررررررت مجموعرررررررررة الحيوانرررررررررات الترررررررررك ترررررررررم وكرررررررر لك 

Atorvastatin  ًمعنويرررراP≤0.05) ) نررررة مررررع مجموعررررة الحيوانررررات بالمقار
 رررر ل ايسررررابيع ايربررررع مررررن  Rosuvastatinع ائهررررا عقررررارإالتررررك تررررم 

 وجرررا تالاراسرررة، وقرررا تكرررررت ذررر ا النترررائج عمررر  مررراار اسرررابيع الاراسرررة 
والررر ين وجررراوا ان التقرررام ترررك اع رررا   ،[20]متواتقرررة مرررع اراسرررة قرررام بهرررا 

سررببت )يررااة تررك تراكيرر)  Rosuvastatin و Atorvastatin عقرراري 
ن  ررا  إ ب  الرر  الرراور اييجررابك الرر ي سررببً، واعرر)وا السررLHذرمررون 

تررك )يررااة تراكيرر) ذرمررون  Testosteroneذرمررون الشررحمون ال صرروي 
Gonadotropin releasing hormones (GnRH)ت، وب لك حراد 

 . Pituitary glandمن ال اة الن امية  LHااة تك تراكي) ذرمون)ي
 

 LH هرمون تراكيز في الدراسة اسابيع خالل Rosuvaو  Atorva عقار  بين مقارنة يبين( 3) جدول
LH ng/dl عاا 

 الحيوانات
 .Mean ± Standard  div اينحراف القياس± المتوس      

Atorvastatin Rosuvastatin  Control 

a 33.5±6.1 b 54.8±80.6 10 (   2ايسبو  ل
 23.4±7.2 c 

a 42.1±11.6 b 18.3±75.4 10 ( 4ايسبو  ل
 25.3±9.4 c 

a 61.9±22.5 30.0±85.2 10 (    6ايسبو  ل
 b

 23.1±16.9 c 

a 98.4±28.7 b 57.5±177.0 10 (    8ايسابيع ل
 44.5±22.3 c 

 ( P ≤ 0.01الحروف الم تم ة  تقيا تعنك وجوا تروق معنوية ل
 

 ع قررة وجرروا  دبتررت ،[21]، [22] اراسررات   رررى قررام بهررا ظهرررت كمررا و 
 وذرمرون Testosterone ال صوي الشحمون ذرمون )يااة بين عكسية

LH ،ان  ررا  راتررق ا  الحاليررة اراسررتنا نتررائج مررع ات قررت النتيجررة وذرر ا 
 تراكيررر) تررك )يررااة Testosterone ال صرروي الشررحمون ذرمررون تراكيرر)
 اي ررر را  الررر   LHذرمرررون )يرررااة ترررك السرررب  عررر)ىوي  ، LH ذرمرررون

 تررك ارت اعراً  مسررببةً  Hypothalamus المهراا تحرت ل رراة ال بيعرك غيرر
 Gonadotropin releasing hormones المناسرل م ر يات  تحرير

(GnRH) اترررا) )يررااة عمرر  عمررل بالتررالك وذرر ا وسررريع، مت)ايررا بشرركل 
 .[23] الهرمون ذ ا

 الشلللحمون هرملللون تراكيلللز فلللي Rosuvaو .Atorv  عقلللار  تلللأثير
 Testosterone الخ و 

 Atorvastatinان المعاممرررررررررة بعقرررررررررراري ( 4جرررررررررراول لبينرررررررررت النترررررررررائج 
( ترك تراكير) P≤ 0.01، قا اع ت ان  ا ًا معنويًا لRosuvastatinو

سررررابيع الاراسررررة بالمقارنررررة مررررع   رررر ل جميررررع  Testosteroneذرمررررون 
مجموعرررررة السررررري رة، كررررر لك تمرررررت م حظرررررة مجموعرررررة الحيوانرررررات الترررررك 

لمقارنررة مررع با P≤0.05)ل معنويرراً  اً ت وقررAtorvastatin ع يررت عقررار    
تررررك   رررر   Rosuvastatin ع يررررت عقررررار   مجموعررررة حيوانررررات التررررك 

، [24]مررع اراسررة قررام بهرررا  نتائجنررا ات قرررتوكرر لك  تراكيرر) ذرر ا الهرمررون.
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ع ررررائهم األاويررررة الم   ررررة إوجرررراوا بررررأن األشرررر ان الرررر ين تررررم  حيررررث
لرررررررايهم تراكيررررررر) ذرمرررررررون الشرررررررحمون  ان   رررررررت Statinsلمكوليسرررررررترول

 يرررررتم لرررررم الررررر ين ايشررررر ان مرررررع بالمقارنرررررة Testosterone ال صررررروي
 لمكوليسررترول الم   ررة العقرراقير ن  لرر إ واسررتنتجوا.  بالعقررار معرراممتهم

 الشرررررحمون ذرمرررررون تراكيررررر) ن  رررررا إ تشررررر ين ترررررك ترررررأديراً  لهرررررا  كررررران

 واشرررراروا الرجررررال، لرررراى بررررالعمر المرتب ررررة .Testosterone ال صرررروي
 قرررررا Statins السرررررتاتينات لمكولسرررررترول الم   رررررة العقررررراقير برررررأن اي ررررراً 

 الشررررحمون ذرمررررون تراكيرررر)   رررر  تررررك الرررربع  بع ررررها عررررن ت تمررررف
 ترررررك ا ت ترررررات وجررررروا بسرررررب   لرررررك يحررررراث األرجررررر  وعمررررر  ال صررررروي
 الاوائية. ال صائن

 

 Testosterone هرمون تراكيز في الدراسة اسابيع خالل Rosuva و Atorva عقار  بين مقارنة يبين( 4) جدول
Testosterone 

ng/ml 
 عاا 

 الحيوانات
 .Mean ± Standard  div اينحراف القياس± المتوس      

Atorvastatin Rosuvastatin  Control 

c 3.71±1.7  b 0.36±0.95 10 (   2ايسبو  ل
 7.9±4.2 a 

c 2.14±0.6 b 0.03±0.71 10 ( 4ايسبو  ل
 8.84±3.6 a 

c 1.49±0.02 b 0.06±0.63 10 (    6ايسبو  ل
 9.3±3.2 a 

c 1.27±1.7 b 0.1±0.40 10 (    8ايسابيع ل
 13.7±2.1 a 

 ( P ≤ 0.01ل معنوية تروق وجوا تعنك  تقيا الم تم ة الحروف
 

 والررر ين ،[25] بهرررا قرررام  نتائجنرررا مرررع تواتقررراً   ررررى    اراسرررة و ظهررررت كمرررا
 وال رراا الكظريرة ال راة عمر  لمكوليسررترول الم   رة اياويرة ترأدير تنراولوا

 ذرمررون تراكيرر) تررك ممحوظرراً  ان  ا رراً  وجرراوا  إ الرجررال، لرراى التناسررمية
 ذر ا ع يرت    الترك المجموعرة تك Testosterone  ال صوي الشحمون
لر  اين  را  ترك و عر)وا السرب  إ السي رة مجموعة مع مقارنة العقاقير

تراكيررر) ذرمرررون ايسرررتروجين وذررر ا اين  رررا  سرررب  ترررك )يرررااة ذرمرررون 
LH. 
 تراكيلللز فللليRosuvastatin و Atorvastatin   عقلللار  تلللأثير
 الجراول بينرت نترائج اراسرتنا الحاليرة :Estrogen االسلتروجين هرمون

  ايندرررررررروي هرمررررررررونال( تررررررررك تراكيرررررررر) P≤0.01ان  ا ررررررررًا معنويررررررررًا ل( 5ل

Estrogen  ررررررررررمن المجرررررررررراميع المعاممررررررررررة بعقرررررررررراري Atorvastatin 
اراسرررة معنويرررًا ترررك المجموعرررة سرررابيع ال  ررر ل جميرررع  Rosuvastatinو

بالمقارنرررة مرررع مجموعرررة السررري رة  Atorvastatinع يرررت عقرررار    الترررك 
( تررررررررررك   رررررررررر  تراكيرررررررررر) ذرررررررررر ا الهرمررررررررررون، وكرررررررررران عقررررررررررار  P≤0.01ل

Atorvastatin   مت وقررررررًا عمرررررر  عقررررررار Rosuvastatint معنويررررررًا
، امرا  ر ل ايسرابيع Estrogen( تك     تراكي) ذرمرون P≤0.05ل

ك تراكير) والرابع، تقا اسرتمر ذر ا اين  را  التراريجك تر ،الدانك، الدالث
مررع مجموعرررة  بالمقارنررة( P ≤ 0.01ذرر ا الهرمررون وب ررروق معنويررة ل

 السي رة.

 

 االستروجين هرمون تراكيز في الدراسة اسابيع خالل Rosuvaو  Atorva عقار  بين مقارنة يبين( 5) جدول

Estrogen  

pg/ml 
 عاا 

 الحيوانات
 .Mean ± Standard  div اينحراف القياس± المتوس      

Atorvastatin Rosuvastatin  Control 

 c 359.4±161.3 b 1358.9±156.1 a 23.4±89.3 10 (   2ايسبو  ل

c 243.1±120.0 b 19.1±65.1 10 ( 4ايسبو  ل
 

a
 972.1±309.3 

19.1±42.8 10 (    6ايسبو  ل
 c

 182.4±59.4 b
 951.9±204.8 a 

c 132.0±47.0 b 21.4±28.9 10 (    8ايسابيع ل
 

a
 1039.5±217.9 

 ( P ≤ 0.01الحروف الم تم ة  تقيا تعنك وجوا تروق معنوية ل
 

 تنررراولواالررر ين  [26] بهرررا قرررام اراسرررة مرررع نترررائج اراسرررتنا متواتقرررةً  وجرررا ت
تراكيرر) ذرمررون ايسررتروجين تررك  عمرر  الم تم ررة سررتاتيناتال تررأدير مقارنررة

 تراكيرر)   رر  عممررت عمرر  ايسررتاتين اويررة  ن  لرر إ شرراروا   إ ل ئررران،ا
 وظي ررة تعررايل عمرر  العقرراقير ذرر ا تعمررل  لررك ومررع ايسررتروجين، ذرمررون
 وان ،نرراثبرراي  تررك اإلالم  لررك تررك بمررا الم تم ررة، واألع ررا  األنسررجة
 سيم اسرررررررتاتين،ل بمرررررررا تيهرررررررا لمكوليسرررررررترول الم   رررررررة العقررررررراقير جميرررررررع

 تراكيررر)   ررر  ترررك تسررربب ،(براتاسرررتاتين  و  تورتاسرررتاتين، لوتاسرررتاتين،
 ،77-40% برررين تراوحرررت مت اوترررة بنسررر  ولكرررن ،ايسرررتروجين ذرمرررون
 (.P <0.001لو ب روق معنوية  %21 بنسبة األتورتاستاتين وكان

 كدررررر ترررأديرا مررررن  Atorvastatinن العقرررار  لاراسرررة  ذرررر ا  تررركيسرررتنتج 
ترررك   ررر  الك رررا ة التناسرررمية لمررر كور الجرررر ان  Rosuvastatinعقرررار 

و Testosteroneبسرررررب  اورا ترررررك   ررررر  تراكيررررر) الهرمرررررون الررررر كري 
 كدرررررررررر مرررررررررن عقررررررررررار  Atorvastatinبالمقابرررررررررل ترررررررررأن ترررررررررأدير عقرررررررررار 

Rosuvastatin  ايندرررروي هرمررررونال   رررر تررررك Estrogen نهايررررة وبال
ية ينسرتيرويجميرع الهرمونرات الجنسرية اإلج تأن العقارين سببا ترك   ر 

 جموعة السي رة.مقيا الاراسة بالمقارنة مع 
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Abstract 
This study was conducted to investigate the effect of Atorvastatin and Rosuvastatin in the concentrations of 

hormones (follicle stimulating hormone FSH, LH hormone, testosterone and finally estrogen) in Albino males 

rats. The rats ranged from 3 to 4 months and their weight was 400-300 grams. Blood samples were withdrawn 

from the eye every two weeks. The study lasted eight weeks with four blood clots. The results were significantly 

higher (P≤0.01) in the concentrations of FSH and LH In groups of rats treated with Atorvastatin and 

Rosuvastatin compared with control animals group. Testosterone and Estrogen (P≤0.01) were significantly 

decreased in animals treated with Atorvastatin and Rosuvastatin, compared with control animals, and 

Rosuvastatin (P≤0.01) on Atorvastatin in the concentrations of the male hormone Testosterone And estrogen and 

that the drug Atorvastatin has a negative impact on reproductive efficiency compared to Atorvastatin. 


