
 

 

 

  

2020 

AM - Ahmed 

2020 

Ruminant Fertility 

ة عشرلثثااحملاضرة ال  

 اهلرمونات واخلصوبة
Hormones and Fertility 



 

 

1 

 المقدمة 

 التالية المرحمة في سيما وال والخصوبة التناسمي األداء ضعف حاالت نسبة ارتفاع األخيرة السنوات في لوحظ     
 ما يوم 120 أو 60 حتى تمتد أن يمكن والتي ،في العالم  الحموب لألبقار الالشبق حاالت فييا تكثر والتي الوالدة
 مثل وضع عدم خالل من لممربي كبيرة اقتصادية خسارة يشكل ما وىذا شيور عدة إلى أحيانا تصل وقد الوالدة، بعد
 ، وآخرون Ispierto)في التناسل بشكل مبكر من أجل زيادة اإلنتاجية والمتمثمة بزيادة نسبة المواليد  األبقار ىذه

%  25-20 بحوالي قدرت والتي الحموب األبقار عند عالية بنسبة الشبق حدوث حاالت لتكرار ونتيجة .(2012
(Gumen 2003 ، وآخرون) .حقن اليرمونات )الميالتونين ، البروجسترون ،  استخدام ومنيا يةالتناسم المشكمة

HCG  الميبمي المولب، واستخدام CIDRفقد الناحية عمى سمبا تنعكس والتي (،، ودور اليرمونات التناسمية األخرى 
 شروط تحت وأمريكية أوروبية أخرى دول في الحميب سالالت عند الخصوبة تحسين في البرامج ىذه مثل استخدام تم

 . مختمفة بيئية

 

 في خصوبة الحيوان : LHفي الذكور ودور هرمون  الهرموني تنظيمال

 Luteinizing Hormoneتمعب عدة عوامل دورا فعاال في نضوج الحيوان ونموه ، منيا الزيادة في ىرمونات      
(LH)  وFollicle stimulating hormone (FSH)  حيث إن ىرمون ، LH  ويطمق عميو في الذكورI.C.S.H 

 (Interstitial cell stimulating hormone ىرمون الخاليا البينية أو الخاللية يحفز إفراز ال )0من  تستوستيرون 
محفز  HCGيمتمك ىرمون  (. Perry، 1973النبيبات المنوية )  الموجودة خارج Leydig cellقبل خاليا اليدك 

ويمعب دورا مباشرا في التأثير عمى خاليا اليدك وبالتالي إفراز   LHئص مشابية ليرمون القند المشيمى البشرى خصا
دور ميم في إظيار الصفات الذكرية عمى الحيوان ، ويمعب  تستوستيرونمىرمون التستوستيرون  من الخصية .  ول

دورا في زيادة عدد الحيامن في الخصية وفي ذيل البربخ وتحتاج إليو السبيرماتيدات لحصول عممية النضوج 
maturation  ( و التحول إلى سبيرماتيدات ناضجةCourot  وOrtavant ،1981.) 

( Perry ، 1973في إعداد السموك الجنسي لمحيوان فقد أشار )  ستوستيرونالتونظرا لمدور الذي يمعبو ىرمون      
( لغرض إعادة السموك الجنسي PMSG( و)HCGإلى استخدامو لكنو فضل استخدام ىرمونات محفزات القند )
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لغرض تحفيز عممية تكوين النطف  التستوستيرونلمحيوان ، وذلك لصعوبة تحديد الجرعة الالزمة من ىرمون 
spermatogenesis  . وتتضح أىمية ىرمون  في الثيران المسجمة انخفاضا في كفاءتيا  التناسميةHCG   و دوره

زالة الغدة  عمى إفراز التيستيرون فقد لوحظ استمرار عممية تكوين النطف في الجرذان بعد إجراء عممية جراحية ليا وا 
ولتحسين صفات  ( .1990أو التيستيرون ) محي الدين وأخرون ،  LHالنخامية بعد حقنيا بجرع عالية من ىرمون 

السائل المنوي فقد استخدمت  المعالجات اليرمونية وبشكل واسع سواء في فترة الفعالية الجنسية وفي فترة غيابيا في 
و  PGF2والبروستاكالندين  PMSGالحيوانات موسمية التناسل كالماعز مثال ، واستخدمت ىرمونات 

      .عزافي الم سيتوسيناالوك

  LHواليرمون الموتينى   GnRHوىرمون محرر محفز الجريب   FSHواستخدم أيضا ىرمون محفز الجريب       
 PMSG  (Pregnant mare serumفي الجاموس والثيران ، واستخدم كذلك ىرمون مصل دم الفرس الحامل  

gonadotropin  بسبب قدرتو عمى التحفيز الجنسي في ) ( الثيرانCupps  1953،وآخرون . )  أن قمة وأيضا
 FSHحتى عند وجود كميات عالية من ىرمون  Oligospermiaفي الذكور تسبب قمة عدد الحيامن  LHىرمون 

في حالة  HCGوالحالة مقرونة أيضا بزيادة عدد التشوىات الكمية الحاصمة في النطف ، وأن العالج بيرمون 
أعطى نتائج جيدة من حيث زيادة عدد الحيامن وتحفيز عممية إنتاج النطف  Hypogonadsimانخفاض اليرمونات 

Spermatogenesis . 

وآخرون  Flavo) في األغنام فقد أشار الباحث HCGوىرمون  PMSGوفي دراسة مقارنة ما بين تأثير ىرمون      
، أيضا إلى أن ىرمون HCGلو القدرة عمى التحفيز الجنسي افضل من ىرمون  PMSGإلى أن ىرمون ( 1975، 

PMSG  لو القدرة عمى تحفيز التيستيرون وعزى السبب إلى احتوائو عمى كميات من ىرمونLH.  الباحثو (Shore 
حركة أدى إلى زيادة عدد الحيامن الكمية في القذفة وزيادة ال HCGفقد وجد أن حقن ىرمون  (2003وآخرون ، 

الجماعية والفردية لمحيامن في السائل المنوي لكل من الثيران واألكباش سواء في موسم التناسل وخارج موسم التناسل 
في األغنام ، بأن حقن ىذا اليرمون أدى إلى تحفيز خاليا اليدك إلفراز  HCGووجد عند دراسة دور ىرمون  أيضًا.

مية تكوين النطف حيث انو يحفز عممية االنشطار االختزالي الثاني ىرمون التيستيرون وانو يمعب دورا ميما في عم
(secondary meiosis division غير أن ىرمون التيستيرون ىو المسؤول عن بدء عممية تكوين النطف في )

 الحاالت التي تعاني من انخفاض في الخصوبة .
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 في مشاكل الخصوبة :  HCGاستخدام هرمون 

 testicularوحاالت الضمور   adhesionتتعرض الخصية لحاالت مرضية عديدة منيا االلتصاقات      
atrophy  أو نقص التنسج المكتسبacquired testicular hypoplasia  وحاالت ترسب الكالسيوم

calcification  أو التياب البربخepididymitis  وحاالت الخصية المعمقةcryptorchidism  أو حاالت السرطان
cancer  (Watt،1978 وتعد حاالت الخصية المعمقة من الحاالت المسجمة في قطعان الحيوانات  وألسباب . )

، وأن ىذه الحالة تعد إحدى مشاكل الخصوبة في الذكور فضاًل عن حاالت أخرى  مختمفة تختمف باختالف الحيوانات
وتعد المعالجة اليرمونية مـن أىم الحمول  .( Arthur  ،1982) كما أنيا أحد العوامل التي تؤدى لحدوث السرطان 

الخصية المعمقة في دراسة حول حاالت ( 1991وآخرون )  Shimaفقد أشار الباحث ، لمعالجة مشـاكل الخصوبة 
أو  HCGاستخدام ىرمون  وتبين أن  في اإلنسان ، ان المعاممة اليرمونية ضرورية طبقا لمنتائج التي حصموا عمييا .

التحفيزي عمى  HCGفي عالج مثل ىده الحاالت ودلك لفعل ىرمون  GnRHىرمونات محفزات القند أو ىرمون
فقد وجد أن المعاممة بيذا اليرمون أعطت افضل  (1989(وآخرون ،  Orkisewskiأما الباحث  خاليا اليدك .

النتائج ولكنيا مقرونة بنوع الحالة فمثال حالة الخصية المعمقة  تكون المعاممة ناجحة جدا في كون الخصية المعمقة 
 قريبة من اسفل الفتحة االربية والعكس في حالة كون الخصية المعمقة بعيدة عنيا .

أعطت افضل  HCGالمعاممة بيرمون بأن منى أو اليسرى فقد وجد التواء الخصية سواء اليأما لعالج  حاالت       
فقد درس تأثير ( 1990وآخرون )  Balducciأما الباحث  النتائج لمحاالت التي عانت من انخفاض في الخصوبة.

ذه الحاالت بواسطة عمى الحاالت التي تعانى نقصا في كمية ىرمونات محفزات القند ووجد أن عالج ى HCGىرمون 
كان لو افضل تأثير من حيث عودة الخصوبة لمذكور بعد فترة معينة من الزمن وبشكل طبيعي وافضل  HCGىرمون 

معا من خالل دراسة التأثير والنتائج عمى حجم الخصية  FSH و   HCGحتى من المجموعة المعاممة بيرمون 
 والسموك الجنسي ومستوى ىرمون التيستيرون.

 : الذكرية األمشاج في الميالتونين تأثير

 خموية احداث ىي(  الذكرية االمشاج ونضج تمايز) spermatogenesis  المنوية الحيوانات تكوين عممية ان      
 مستقبالت او التستوستيرون ىرمون غياب حالة ففي ،االغمب في الخصوي التستوستيرون ىرمون عمى تعتمد
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 ، واخرون Frungieri) االختزالي االنقسام مرحمة وراء ما الى قدما المضي في المنوية الحيوانات تفشل االندروجين
 ووجد ، ليدك خاليا من التستوستيرون افراز عممية مباشرة ينظم محددة مستقبالت خالل من الميالتونين ان ،(2005

(Rossi 2014 ، واخرون )الى سرتولي خاليا استجابة من يزيد الميالتونين ان  FSHحيث ، الخصية نمو اثناء 
 الحيوانات تكوين عممية تنظيم يمكن وبالتالي ، الطاقة في واالكسدة االيض وحالة واالنتشار ، الخموي النمو ينظم

 . المنوية

 ، المياد تحت من  GnRH وافراز تخميق عمى يؤثر الميالتونين ان( 2018 ، واخرون Bataille) وجد وكما       
 االنواع في الخصية وظيفة ينظم وبالتالي ، النخامية الغدة من االمامي الفص في التناسمية الغدد ىرمونات ثم من
 ايضا يتناول الدموية الدورة الى الصنوبرية الغدة من المنطمق الميالتونين ىرمون ان. الضوئية الفترة عمى تعتمد التي
 ىو الميالتونين ان( 2017 ، واخرون  Frungier) ايضا اشارو . الخصية نشاط مباشرة ينظم حيث الخصية قبل من

 .التناسل موسم معظم في(  المنوية الحيوانات تكوين ، اإلستيرويدات)  الخصية فسيولوجيا تنظيم في الرئيسي كالعب
 انواع تواجد ومن الداخمية االلتيابية العمميات من الخصية يحمي الميالتونين ان وجد تقدم ما الى باإلضافة

 نماذج في لمخصية المتولد الضرر شدة من تقمل بالميالتونين المعاممة ان بمعنى اي( ROS) التفاعمية االوكسجين
 او لمسرطان المضادة االدوية مثل خارجية كيميائية مواد عن الناتجة السمية و السطحية الخصية دوالي مثل حيوانية
 (. 2012 ، واخرون Zhang ؛ 2010 ، واخرون Kanter)  البيئية السامة المواد

 الحيوانات حركة انخفاض مع الميالتونين مستويات انخفاض ارتباط(  2006 ; واخرون Awad) وجد كما         
 متغيرة التناسمية اليرمونات مستويات عمى الميالتونين اثار انو الطبيعية.  غير المنوية الحيوانات وتطور المنوية
 ،اليامستر مثل التناسل الموسمية الطويل النيار حيوانات ففي ، الحيوانات وانواع الفسيولوجية الظروف عمى وتعتمد
 ،النيار لضوء الموسمي الحيوان ليا يتعرض التي الساعات بعدد سمبي بشكل اليومي الميالتونين افراز مدة ترتبط

 تكون الضوئية االشارة ىذه فان العكس وعمى ،  التناسمية لمغدد مؤيدة انيا عمى الضوئية االشارة تفسير يتم وبالتالي
 .  والماعز االغنام سالالت من العديد مثل القصير النيار حيوانات في التناسمية لمغدد مضادة

 محتوى من كبير بشكل قمل التناسل فترة خالل بالفئران الميالتونين حقن عند(  2015 ، واخرون  Qin) وجد       
 ، واخرون Rekik)وأوضح  .االندروجين تخميق من وقمل الخصية حجم من وقمل ، التستوستيرون ليرمون الخصية
 النياية في تؤدي وىذه ، الماعز في التستوستيرون ىرمون تراكيز من يزيد الجمد تحت الميالتونين حقن ان( 2015
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 تركيز فييا كان بالميالتونين  المعاممة مجموعة ان(  2016 ، واخرون Deng) ووجد .المنوية الحيوانات نضج الى
 من مرتين اعمى وىو لتر/نانومول 0.17±  3.54 االغنام لخصى الجدارية الخاليا في التستوستيرون ىرمون
 .  السيطرة مجموعة

 لمكباش المنوية البالزما في والتستوستيرون الميالتونين مستويات من التحقق منيا اليدف كان دراسة واظيرت     
±  46.57 و 17.8±  137.51 ىو الميالتونين تركيز متوسط كان حيث ، وخارجو التناسل موسم خالل وتغيراتيا
 28.13  التستوستيرون ىرمون تركيز متوسط مستوى اما.  التوالي عمى وخارجو الموسم داخل مل\ بيكوغرام  8.37

 عالي االرتباط معامل حيث.  التوالي عمى وخارجو التناسمي الموسم داخل في نانوغرام 2.92±  10.66 و ±3.35 
 المعاممة دور الى( 2010 ، واخرون  Zarazage) اشار كما. التستوستيرون ومستوى الميالتونين مستوى بين

  Palacin) لـ دراسة واظيرت.  التناسمي موسمو خارج لمماعز المنوي السائل صفات تحسين في بالميالتونين
 تحسين الى و الصفن كيس محيط زيادة في التناسمي الموسم خارج لمكباش الميالتونين غرز دور(  2008 واخرون،
 .المولودة الحمالن وعدد الوالدات نسبة زيادة حيث من الكباش ىذه من طبيعيا سفدت التي لمنعاج التناسمي االداء

 عمى وال المنوي السائل جودة عمى تؤثر ال التناسل موسم خالل لمكباش الميالتونين غرز اناخرى  دراسة واظيرت
 تناسل تنظيم في الميالتونين دور النتائج ىذه جميع دعمت حيث .البالزما في التستوستيرون ىرمون مستويات
 .الذكور

 
 تأثير هرمون الميالتونين عمى تنظيم تصنيع الحيامن والتنظيم الهرموني في الذكور
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 تأثير المعاممة الهرمونية في خصوبة اإلناث

 ىذه وتتمثل جيدة بصورة التناسمية قابميتيا إظيار من األغنام تمكن التي الزمنية بالفترة اسمينالت الموسم يعرف     

نتاج ، لإلناث بالنسبة الخصوبة نسبة وارتفاع الشبق بإظيار القابمية  في الجنسية الرغبة ةشد مع سوية طفن وا 

 غير الشبق دورات دةمتعد وتسمي األبقار مثل العام مدار عمى الشبق دورات فييا تتكرر حيوانات ىناك الذكور،

 ىوتسم ميتناس موسم ضمن دةمحد ولكنيا متعددة شبق دورات ليا تكون حيوانات ىناك حين في لالتناس موسمية

 ، وآخرون إسحق ؛ Senger  ، 2003) األغنام مثل لالتناس موسمية الشبق دورات دةمتعد الحيوانات عندئذ

 الحمل مرحمة في لألم مالئمة األكثر البيئية الظروف االستغالل طبيعية تطور عممية التناسمية المواسم تعد(. 2011

 ، وآخرون Tabbaa) األحسن نحو تطور عممية ىي التناسمية المواسم أن أي الوالدة بعد مرحمة في ولممولود

 لمنوع اإلناث في عميو ىو مما أطول الذكور في اسمينالت الموسم إن(  2009)  وأخرون Kridili نكر . (2008

 التناسمية اليرمونات مستوى انخفاض من الرغم عمى السنة مدار عمى بخصوبتيا تحتفظ أن كورلمذ ويمكن نفسو

 أشير خالل تستمر النطف تكوين عممية إن حيث المنوي السائل نوعية في واختالف الجنسية الرغبة ضعف وظيور

 إلى الباحثين من العديد أشار. كبيرة بدرجة التناسمي الموسم خالل المنوي السائل صفات تحسن إلى إضافة السنة

 خالل من وذلك اإلضاءة مدة عمى السيطرة منيا طرق عدة خالل من صناعية التناسمي الموسم عمى السيطرة إمكانية

 إلى يؤدي مما ظالم ساعة 16 و إضاءة ساعات 8 إلى تعريضيا ثم ومن معتمة مغمقة حظائر في النعاج عزل

 الموسم عمى السيطرة ويمكن التناسمي، الموسم لبدء المحفز الميالتونين ىرمون إفراز ثم ومن الصنوبرية الغدة تحفيز

 .اليرمونية المعامالت استخدام خالل منوأيضًا رفع خصوبة اإلناث  التناسمي
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 : االنثوية األمشاج في الميالتونين تأثير

 من الالحقة المراحل دعم عمى الجوىرية قدرتيا البويضات خالليا تكسب طويمة عممية ىو البويضي النضج      
 معقدة احداث عمى العممية ىذه تنطوي كما ،المادة الوراثية تنشيط الى المطاف نياية في تصل حتى ومتدرجةً  ،التطور
 االنعزال عمى رئيسي بشكل ينطوي النووي النضج ان حيث ، السايتوبالزميو  النووي بالنضج ترتبط ، ومتميزة

 تنظيم ،( mRNAs) لل وتخزينيا العضيو تنظيم اعادة السايتوبالزمي النضج يتضمن حين في ، الكروموسومي
  Ferriani)  المبكر الجنين وتكوين االخصاب ، الشاممة النضج عممية في تعمل التي النسخ وعوامل البروتينات
 (. 2009 ، واخرون

 في كبيرة زيادة الى ادى الميالتونين ان( 2017 ، واخرون  Ming ؛ 2009 ، واخرون Kang) نتائج اظيرت      
 ان نتائجيم واظيرت كما.  لمنضج ومعزز مسرع عامل الميالتونين ان عمى واتفقوا ، لمبويضات النووي النضج

 التقارير مع يتفق بما البويضات في(   ROS)  التفاعمية االوكسجين انواع مستوى ممحوظ بشكل خفض الميالتونين
 ، واخرون Zhang ؛ 2007 ، واخرون Tan)  القوية االكسدة مضادات خصائص لو الميالتونين ان تشير التي

 ( . 2016 ، واخرون Reiter ؛Manchester، 2015 ؛  2014

(  IVM) المختبر في الناتجة البقرية البويضات لحماية بنجاح الميالتونين( 2017 ، واخرون Ming) واستخدام     
 النتائج اظيرت حيث.  والتطور النمو عمى وقدرتيا تخصيبيا امكانية ايضا وحسن كما التفاعمية االكسدة انواع من

 لمعضيات الطبيعي التوزيع طريق عن البقرية لمبويضات السايتوبالزم نضج كبير بشكل حسن الميالتونين ان ايضا
 عزز كما ، الخاليا داخل الكموتاثيون( GSH) و  ATP  مستويات وزيادة ،( القشرية والحبيبات المايتوكوندريا)

 القدرة زيادة الى جميعيا ادت و باإلخصاب صمة ذات االحداث ىذه كل االكسدة لمضادات الجيني التعبير مستويات
 . نفسو الوقت في والتطور النمو وامكانية  التخصيب عمى

 والتطور البقرية البويضات نضوج عمى الميالتونين تأثير لمعرفة ليم دراسة في( 2014 ، واخرون Tian) وجد     
 مل 11 -10 يقارب ما بمغ البويضات سائل في الداخمي الميالتونين ىرمون تركيز ان المختبر في الالحق الجيني

 وتحسنت كما البويضات نضوج كبير بشكل عزز مناسبة بتراكيز الميالتونين مكمالت اعطاء ان ايضا وجد كما
 Tamura) الحظ كما. المختبر في التخصيب بعد المنتجة ميةاألرو  الكيسة/الخاليا عدد سطمتو  ممحوظ بشكل
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 يحمي الميالتونين ىرمون وان البويضات نضوج عمى سامة تأثيرات التأكسدي لإلجياد ان( 2008 ، واخرون
 . االخصاب ونسب البويضات نوعية تحسين عمى فيعمل التأكسدي االجياد من البويضات

 

 

 

 

 

 

 

اإلناثالتنظيم الهرموني في نضج الحويصالت البويضية و تأثير هرمون الميالتونين عمى تنظيم   
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 :  اعطاء الميالتونين والبروجسترون عمى االداء التناسمي تأثير

 في الشبق وتحريض الجريبات نمو لتحسين اليرمونية المعامالت تطوير عمى الدراسات من العديد ركزت قد       
 ومع.  اعمى حمل معدالت عمى الحصول و التناسمي االداء تحسين ىو الدراسات ليذه الرئيسي اليدف وكان ، النعاج
 غرز ان وجد ، والبروجستيرون الميالتونين مثل المنشأ الخارجية اليرمونات اثار بشأن محدودة بيانات تتوفر ذلك

 بالبروجسترون مشربة ميبمية بإسفنجات عوممت ذلك بعد ثم يوم 35 من اكثر لمدة لمنعاج(  ممغم 18)  الميالتونين
 المواليد وعدد الوالدة معدالت زيادة الى ادت االسفنجة ازالة بعد  PMSG حقن مع يوم 14 لمدة(  MAP ،ممغم 60)

 . (2003 ، واخرون Horoz) الواحدة البطن في

 يوم 14 لمدة FGA ممغم 30 عمى تحتوي  peccaries استخدام مع يوم 16 لمدة الميالتونين غرز ان وجد      
 وعدد الحمل معدل عمى تأثير ليا يكن لم(  سنتين في والدات ثالث)  المتسارع التربية نظام في  PMSGب والحقن
 في المواليد عدد عمى وال الخصوبة عمى ضار تأثير ليا يكن لم انو كما ،  Prolificacy الواحدة البطن في المواليد
 اعطاء مع يوم 42 لمدة(  ممغم 18) الميالتونين غرز وان. (1999 ، واخرون (Forcada الواحدة البطن

 خارج النعجة في البويضة وجودة النامية الجريبات عدد من زاد ايام( 5) لمدة الميبل داخل(  CIDR)  البروجسترون
 البروجسترون اعطاء من يوم 36 قبل ممغم 18) الميالتونين غرز وان. (2005 ، واخرون (Luther ، التناسل موسم

(flourogestone acetate  FGA )ب الحقن و PMSG التناسمي االداء و الشبق لتحسين بنجاح يطبق ان يمكن 
 eCG و( CIDR) البروجسترون اعطاء مع 35 من اكثر لمدة( ممغم 18) الميالتونين غرز وان.  االغنام في

 التناسل موسم خارج المعاممة النعاج في المولودة الحمالن عدد و الحمل نسبة لزيادة كوسيمة مناسبين
(Khodabondehloo  2014 ، وآخرون.) 
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 الخصوبة : وعدم الشبق دورة باضطرابات البروالكتين هرمون ارتفاع عالقة

العديد من الدراسات لتقدير نشاطو  اىتمتىرمون البروالكتين لو نشاط متميز عن باقي اليرمونات لذلك      
عن  المسؤوالن  LHو FSH في إبطال التبويض من خالل خفض مستوى ىرموني ارتفاعوالبيولوجي ومدى تأثير 

نتاج ىرمونات الحمل أجريت ىذه الدراسة لقياس مستوى ىرمون البروالكتين وعالقتو بيرموني  و FSH التبويض وا 
LH معرفة نسبة ارتفاع ىرمون البروالكتين ومدى تأثيره عمى الخصوبة لدى ىؤالء لدى النساء في منطقة الشاطئ ل

 Enzyme linked fluorescent assay إلنزيمل الفمورسنتيطريقة المقايسة المناعية اإلشعاع  باستخدامالنساء 
(ELFA)   والكتين ليا % كانت تركيز ىرمون البر 70عينة من إجمالي العينات وبنسبة  91حيث أظيرت النتائج أن
% تعاني من ارتفاع في تركيز البروالكتين ، وقد أظير التحميل 30عينة من إجمالي العينات وبنسبة  39طبيعي و

وجود فروق معنوية بين ىرمون البروالكتين الطبيعي والغير طبيعي وقد تم قياس تركيز  Tاإلحصائي باستخدام اختبار
 FSH البروالكتين ليا فأظيرت النتائج ارتفاع في تركيز ىرمون لمعينات التي تم قياس LH وىرمون FSH ىرمون

لمعينات الغير طبيعية منخفض  FSH وقد أظيرت النتائج أن ىرمون ml /ng 22.9التابع لمعينات الطبيعية 
 وجود فروق معنوية .  Tوقد أظير التحميل اإلحصائي باستخدام اختبار  7.3ml/ngومتوسط تركيزه 

ومتوسط  ml /ng 8.4± 5.7لمعينات الطبيعية طبيعي ومتوسط تركيزه  LH وسط تركيز ىرمونكذلك كان مت      
يوجد فروق  بينيما تبين أنو ال T اختباروعند إجراء  ml /ng 8.02لمعينات الغير طبيعية طبيعي  LH تركيز ىرمون

وكان متوسط العمر لفئة البروالكتين سنة  29.3معنوية أما بالنسبة لمتوسط األعمار في فئة البروالكتين الطبيعي كان 
تبين عدم وجود فروق معنوية و ،بينما تبين أنو ال يوجد فروق  T اختبارسنة وعند إجراء  6. 28 الغير طبيعي

 ارتباطيةوالعمر ومعامل كتمة الجسم و لم يالحظ وجود أي عالقة  LH و ىرمون FSH معنوية بين كال من ىرمون
ىرمون البروالكتين قد يكون سبب لتأخر  ارتفاعلمتغيرات . وخمصت ىذه الدراسة إلى إن موجبة أو سالبة بين جميع ا

البروالكتين قد تظير عند  ارتفاعباإلضافة الى إن أعراض  LH و FSH اإلنجاب من خالل تأثيره عمى ىرموني
يرًا من النساء الالتي يعانين تظير ىذه األعراض عند كث في الدورة الشيرية أو إفرازات ثدية وقد ال كاضطراباتالنساء 
 . اليرمون ارتفاعمن 
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 E2  ،P4اإلناث ومستوى هرموني عمى تنظيم الهرموني في  البروالكتينتأثير هرمون 

عمى  البروالكتينتأثير هرمون 
الذكور تنظيم الهرموني في 
نتاج الحيامن  وا 
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