
 خالصةال

بهدف  تقييم عالقةة يياةامين  2018لى شهر نيسان لعام إ آذار يذ الدراسة الحالية من شهرتم تنف         

. اسةاددم ا  يوم 50وبعمر  Albino Rattus " د " مع الهرمونات الجنسية يي ذكور الجرذان البيض 

 ا  ( جةرذ24) سةاددمأ  دراسةة كعامةم مطةبل للدةةوبة.  ية  المسادلص المائي لنبات الحناء يي هةذ  ال

ولى )السيطرة( جرعةت بةالمحلوا الفسةلجي  مطلت المجموعة األ إذمجموعات  وتم توزيعهم الى اربع

وهو اال اياج اليةومي  دولية/كجم من )يياامين " د "(و دة  1000المجموعة الطانية جرعت  باركيز 

ملج/كجةم مةن )المسةادلص المةائي 100  المجموعةة الطالطةة جرعةت باركيةز للجرذ مةن يياةامين " د "

ملج/كجةةم مةةن  100 وو ةةدة دوليةةة/كجم  1000رعةةت باركيةةز لنبةةات الحنةةاء(  المجموعةةة الرابعةةة ج

 .ا  يوم 20ناء( ولمدة )يياامين " د " و المسادلص المائي لنبات الح

الشةحمون يةي مسةاوم هرمةون  p<0.05بينت الناةائج يروقةات معنويةة عنةد مسةاوم ا اماليةة 

تليهةةا مجموعةةة السةةيطرة  ةةم  لةةةالا المجموعةةة المعاملةةة بفياةةامين " د " Testosterone الدةةةو 

ائي لنبةات )المسةادلص المة مجموعة )المسادلص المةائي لنبةات الحنةاء ويياةامين " د "(  ةم مجموعةة

 الحناء(.

عنةةد مسةةاوم ا اماليةةة  موعةةاتومةةن نا يةةة الةةرم لةةم ت هةةر هنةةاو يروقةةات معنويةةة بةةين المج

p<0.05 يي مساوم الهرمون اللوتيني LH. 

عند مسةاوم هو ايضا  لم ي هر يروقات معنوية ي FSH أما مساوم الهرمون المحفز للجريبات

 .موعاتبين المج p<0.05ا امالية 

يجابيةة واحةحة للمجموعةة المعاملةة إحص النسجي لدةى الجةرذان تةي يرات الفأظهرت ناائج 

يضةم النبيبةات المنويةةة الملفويةة بشةعم وبيعةةي وهةي ت هةر المرا ةةم  أنةة   ية  ظهةر  بفياةامين " د "

 المدالفة للاطور النطفي يضال  عن لاليا ليدو بشعلها المطل  بين النبيبات.

المائي لنبات الحناء( يقد تميز با اقةان وتحلةم دمةو   أما نسيج الدةية لمجموعة )المسادلص

 بين النبيبات المنوية  تنعس وتندر يي الداليا النطفية يضال  عن حمور يي لاليا ليدو.

يةةي  ةةين بةةين الفحةةص النسةةجي لمجموعةةة )المسةةادلص المةةائي لنبةةات الحنةةاء ويياةةامين " د "( 

لةى الاةةطدن ا النطفيةة وحةةمور لاليةا ليةةدو إداليةةتةي يرات سةةلبية واحةحة تراو ةةت بةين الاةةنعس يةي ال

 يضال  عن اال اقان الدمو  بين النبيبات المنوية. الحاصم يي جدران النبيبات المنوية

 

مةن لةالا  تعةوين النطة يي عمليةة  ا  واحح ا  ساناج من ناائج الدراسة الحالية أن لفياامين " د " دورا

االرتفاع يي مساوم هرمون الشحمون الدةو  والم هر الطبيعي للنسيج الدةو   وتيكيةد الاةي ير 



 خالصةال

بوجود عامم  غياب الدور االيجابي لفياامين " د "ي للمسادلص المائي لنبات الحناء يضال  عن الجانب

 مؤ ر على نسيج الدةية على األقم عند الاركيز المساددم يي هذ  الدراسة.

 


