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التأثيرات المرضية للستيرويد البنائي سستانون في خصى الجرذان
انتصار رحيم الكناني ،انتصار خزعل الحمداني
فرع االمراض وامراض الدواجن ،كلية الطب البيطري ،جامعة الموصل ،الموصل ،العراق
)اإلستالم  ٢٧كانون األول ٢٠١٢؛ القبول  ١٦نيسان (٢٠١٣
الخالصة
صممت ھذه الدراسة لمعرفة التأثيرات المرضية للستيرويد االندروجيني البنائي السستانون وبتراكيز مختلفة على خصية ذكور
الجرذان .ضمت التجربة  ١٠٠جرذ قسمت عشوائيا الى  ٥مجاميع بواقع  ٢٠جرذ لكل مجموعة حيث عدت المجموعة االولى مجموعة
سيطرة سالبة تم اعطائھا الماء والعلف االعتيادين ،المجموعة الثانية عدت مجموعة سيطرة موجبة تم حقنھا بزيت السمسم اسبوعيا ولمدة
 ٦٠يوما وعن طريق الحقن العضلي.في حين المجموعة الثالثة والرابعة والخامسة فقد تم معاملتھا بمركب السستانون المخفف وبالتراكيز
) ٥و  ١٠و  (٢٠ملغم/كغم من وزن الجسم وعلى التوالي اسبوعيا ولمدة  ٦٠يوما وعن طريق الحقن العضلي.بعدھا تم تشريح الحيوانات
واخذ نماذج الخصية عند الفترات  ١٥و  ٣٠و  ٦٠يوما بعد المعاملة ووضعت بمحلول بونزثم نقلت بعد ذلك الى محلول الفورمالين الدارئ
المتعادل  %١٠ثم تركت  ٥جرذان من كل مجموعة بعد اخر معاملة حيث تم اعطائھا الماء والعلف فقط لمدة  ٣٠يوما لمالحظة ھل ان
التغيرات المرضية العيانية والنسجية تقدمية ام عكسية .أظھرت كافة المجاميع المعاملة بالسستانون تغيرات مرضية عيانية ونسجية في
الخصية تمثلت بالضمور عيانيا ً وتنكس خصوي نسجيا ً مع عدم انتظام الترتيب السوي للنبيبات المنوية فضال عن وجود نطف متنكسة مع
ارتشاح للخاليا االلتھابية والوذمة و اختفاء معالم النسيج الخصوي خاصة عند الفترة  ٦٠يوما ً من المعاملة واستمرت ھذه التغيرات حتى
بعد ترك الحيوانات  ٣٠يوما ً على العلف والماء فقط بعد أخر جرعة ولكافة الجرع المستخدمة.نستنتج من ھذه الدراسة بان للسستانون وعند
الجرع  ٥و ١٠و ٢٠ملغم /كغم من وزن الجسم وخالل الفترات  ١٥و ٣٠و ٦٠يوما ً كان له تاثير مباشر على خصية ذكور الجرذان
واستمرت ھذه التغيرات حتى بعد توقف المعاملة لمدة  ٣٠يوما وكانت ھذه التغيرات تقدمية.

Pathological effects of the anabolic steroid sustanon on the rat testes
E.R. Al-Kennany and E.K. Al-hamdany
Department of Pathology and Poultry Diseases, College of veterinary Medicine, University of Mosul, Mosul, Iraq
Abstract
This study is designed to investigate the pathological effects of sustanon which is a type of anabolic androgens in different
doses on testes of rats. The experiment included 100 rats randomly divided into five groups 20 rats to each group. The first
group is considered as a negative control given diet and water only. The second group is considered a positive control treated
weekly for 60 days with sesame oil intramuscularly, while groups III, IV and V treated with diluted sustanon in 5, 10 and 20
mg/kg body weight intramuscularly weekly for 60 days respectively. The animals were euthanized on the periods 15, 30 and
60 day then samples of testes were taken and put in Bouin's solution and then placed in buffered neutral formalin 10% for
histopathological section. Pathologically all treated groups showed gross and histopathological changes. Grossly Testis,
showed bilateral atrophy. Histopathologically there was testicular degeneration with loss of normal architecture,presence of
dead sperm in lumen of tubules and there were inflammatory cells and edema especially in a day 60 after treatment and these
changes continued even after stopping treatment for 30 days. It has been concluded from this study that sustanon at the doses
5, 10 and 20 mg/kg of body weight for periods of 15, 30 and 60 days had side effects on testes and these effects were
progressive and were observed even after 30 days of stopping the drug administration.
Available online at http://www.vetmedmosul.org/ijvs
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إن التأثيرات الجانبية للستيرويدات االندروجينة البنائية ھو
ضمور الخصية وقلة في عدد النطف مع عقم مؤقت وإن ھذه
التغيرات في حجم الخصى وعدد النطف تكون عكسية اذ سرعان
ما تعود الخصية إلى حجمھا ووظيفتھا الطبيعية بعد اربع اشھر
من انقطاع تعاطي مركبات االندروجين البنائية ) .(19كما وأشار
الباحثون ) (20إلى حدوث نقص في وزن الخصية وكذلك في نمو
الخصية من خالل دراسة أجريت على فروج اللحم بعد إعطائھا
مركبات االسترادايول والبروجستيرون والتوستوستيرون
والكولسترول في محاولة لدراسة تأثير ھذه الھرمونات على
أعضاء الجسم حيث تم إعطاء كل ھرمون على حد ٍه على شكل
غرس ولوحظ في األفراخ التي تم غرس ھرمون التوستوستيرون
فيھا انھا كانت تعاني من ضمور في الخصية مع قلة وزن
الخصية.
كما والحظ الباحثون ) (21في دراسة أجريت على العبي
كمال األجسام ممن كانوا يتعاطون مركبات الستيرويدات البنائية
في محاولة للحصول على زيادة في الكتلة العضلية والقوة
العضلية اظھرت نتائج الفحص المصلي قلة في ھرمون
التوستوستيرون فضالً عن قلة في حجم الخصية مع قلة في عدد
النطف أو انعدام تكوين النطف وقد يرجع السبب إلى تثبيط إنتاج
ھرمون الكونادوتروبين عن طريق التثبيط العكسي إلنتاج ھرمون
اللوتيني Leutinizing hormone LHوالھرمون المحفز للجريبات
Folliculer stimulating hormone FSHمن الغدة النخامية حيث
اثبت الباحثون ) (23,22إن إعطاء مركبات االندروجين يؤدي الى
تثبيط ھرمون التوستوستيرون الطبيعي من خالل التثبيط العكسي
لھرمون  LHوفي حال كون الجرعات عالية يؤدي الى قلة في
إنتاج ھرمون  FSHالمفرز من الغدة النخامية وبالتالي تثبيط عملية
تكوين النطف.
ونظرا لقلة الدراسات حول ھذه المواد فقد تم اختيار واحد من
المركبات الستيرويدية البنائية متمثلة بالسستانون لمعرفة التغيرات
المرضية العيانية والنسجية الناجمة عن االستخدام العشوائي لھذه
المركبات وتأثيره على خصية ذكور الجرذان ودراسة فيما اذا
كانت ھذه التغيرات عكوسية ام تقدمية بعد  ٣٠يوما من توقف
المعاملة.

المقدمة
المركبات الستيرويدية االندروجينية البنائية تمثل مشتقات
التستوستيرون )الشحمون الخصوي( ،صنعت أول مرة سنة 1930
) (١و تستخدم في عالج أمراض متعددة مثل سرطان الثدي وفقر
الدم الخبيث  a plastic anemiaوعالج الوذمة  edemaفضال عن
استخدامھا في عالج تأخر البلوغ عند الذكور delayed puberty
) (2وعالج أمراض الضعف المزمنة التي تسبب الدنف cachexia
).(3
صنعت ھذه المركبات بشكل واسع لعالج نقص القندية
 Hypogonadismعند الذكور ،وعالج الكثير من األمراض ).(4
حيث استخدمت في الخيول خصوصا ً خيول السباق لمساعدتھا
على الجري لمسافات طويلة دون جھد وكذلك سرعة نمو
العضالت وفي فترة قصيرة لكي تقاوم الجھد المبذول في السباق
) (5يعد السستانون  Sustanonأحد ھذه المركبات الشائعة
االستخدام في الخيول خصوصا ً خيول السباق وھو أقوى أنواع
الستيرويدات البنائية ويتكون من أربعة استرات من ھرمون
التستوستيرون ،وعند ارتباطه مع الثنائي التستوستيرون المائي
) Dihydrotestosterone (DHTيكون مركبا ً بنائياً قوياً ،وان
للسستانون تاثيراً اندروجينا ً طويل المدى ) .(7،6ان استرات
مركب السستانون تعمل على تحرير مستمر للتستوستيرون في
الدم لمدة تصل من ثالثة إلى أربعة أسابيع ) (8و للمركبات
االندروجينية تأثيرات جانبية تتمثل بالتثدي في الذكور
 gynecomastiaالناتجة عن زيادة في مستوى االسترادايول داخل
الجسم من خالل الزيادة في تحول التستوستيرون داخل الجسم بفعل
أنزيم  Aromataseإلى االسترادايول الذي يعمل على أحداث العقم
المؤقت بسبب ضمور الخصية ) (9وان قلة انتاج  sertoli cellsفي
خصى الجرذان المعاملة بالسستانون سوف يؤدي الى قلة انتاج
سليفات النطف  spermatogoniaوبالتالي يؤدي الى قلة في عدد
النطف المنتجة وضمور الخصية ) .(33كما وان استخدامھا
لفترات طويلة يؤدي إلى تحفز سرطان الخلية الكبدية وسرطان
البروستات ) .(11,10كما أن الجرع العالية تعمل على إحداث أذى
لكل من الكبد والكلية ) (13,12حيث اثبت الباحثون ) 14و ّ (15
أن
استخدام مركبات االندروجين البنائية يؤدي إلى حدوث اذى في
نسيج الكلية متمثل بوجود الترسبات الزجاجية يصاحبه ضمور
النبيبات مع تليف في النسيج الخاللي وكان ھذا مصاحبا ً الرتفاع
كل من الكرياتنين واليوريا واأللبومين في الدم.وتمتلك ھذه
المركبات تأثيرات جانبية على الجھاز القلبي الوعائي حيث وجد
ان اعطاء مركبات االندروجين البنائية يؤدي الى حدوث تضخم
في البطين االيسر للقلب وذلك الزدياد عدد مستقبالت االندروجين
في عضالت الجسم ومن ضمنھا عضلة القلب ) (16وكذلك
حصول احتشاء في عضلة القلب وزيادة في حدوث الخثر arterial
 thrumbiوتكوين الصمات في الرئة pulmonary embolisms
وبالتالي حوث الموت المفاجئ ).(18,17

المواد وطرائق العمل
الحيوانات
أجريت التجربة في بيت الحيوانات العائد لكلية الطب
البيطري ،جامعة الموصل ،حيث استخدمت في التجربة ١٠٠
ذكر من الجرذان البيضاء  albino male ratsتراوحت أعمارھا
بين  ٤ -٣شھور وبوزن يتراوح بين  ٣٥٠ - ٢٥٠غرام ربيت
في أقفاص بالستيكية خاصة وجھزت الغرفة بمفرغات الھواء
للمحافظة على درجة الحرارة والتھوية المالئمة والتخلص من
الغازات الناتجة من التنفس والفضالت مع مدة إضاءة وتھوية
٢٨

المجلة العراقية للعلوم البيطرية ،المجلد  ،٢٧العدد (٣٣-٢٧) ٢٠١٣ ،١

التصاعدية و الزايلول وصبت بالشمع على شكل قوالب وقطعت
بجھاز المشراح بسمك  ٥-٤مايكرون ثم صبغت بالصيغة
الروتينية الھيماتوكسيلين و األيوسين ).(26

مستمرة وكانت ظروف التجارب موحدة لجميع المجاميع فقد
وضعت بنفس الغرفة وتحت نفس ظروف التربية.
تصميم التجربة
ً
ضمت التجربة  ١٠٠جرذ قسمت عشوائيا الى خمسة مجاميع
وبواقع  ٢٠جرذ لكل مجموعة .المجموعة االولى عدت مجموعة
سيطرة سالبة تم اعطائھا بالماء والعلف االعتياديين ،المجموعة
الثانية عدت مجموعة سيطرة موجبة تم حقنھا بزيت السمسم
اسبوعيا ً لمدة  ٦٠يوما وعن طريق الحقن العضلي .اما المجموعة
الثالثة والرابعة والخامسة فقد تم معامتھا بمركب السستانون
المخفف وبالتراكيز ) ٥و ١٠و (٢٠ملغم/كغم من وزن الجسم
وعلى التوالي اسبوعيا ً ولمدة  ٦٠يوما وعن طريق الحقن العضلي
وكان حجم الجرعة مقدار  ٥مل .وتم اخذ نسيج الخصية عند
الفترات ) ١٥و ٣٠و (٦٠يوما ً بعد المعاملة ثم تركت خمسة
جرذان من كل مجموعة على الماء والعلف االعتيادي لمدة ٣٠
يوما ً بعد اخر معاملة لمالحظة فيما اذا كانت التغيرات العيانية
والنسجية عكسية ام تقدمية.

النتائج
لوحظ ضمور نسيج الخصية وكان اكثر وضوحا ً عند
الجرعتان  ١٠و ٢٠ملغم  /كغم من وزن الجسم وفي اليوم ٣٠
من المعاملة مقارنة مع مجموعتي السيطرة )الشكالن  ١و .(٢
واستمر إلى يوم  ٦٠من الحقن وبعد ترك الحيوانات لمدة ٣٠
يوما ً على الماء والعلف االعتياديين فقد لوحظ الضمور الشديد في
نسيج الخصية.
ومجھريا اظھرت خصى جرذان مجموعتي السيطرة )االولى
والثانية( غير المعاملة بالسستانون عدم وجود تغيرات نسجية ،اذ
ظھر نسيج الخصية مكونا ً من عدد من النبيبات المنوية المتوازية
مع مالحظة النطف في مراحل متعددة من االنقسامات فضالً عن
وجود سليفات الخاليا النطفية وخاليا  Sertoli cellsوكذلك
مالحظة خاليا ليدك الخاللية  Interstial cells of Leydigعلى
صورة مجاميع بين النبيبات المنوية )صورة  .(١في حين بينت
المقاطع النسجية التابعة لنسيج خصية الجرذان المعاملة
بالسستانون بالجرعة  ٥ملغم/كغم من وزن الجسم وعند االيام ١٥
و ٣٠من الحقن وجود احتقانات في االوعية الدموية الخصوية
مابين النبيبات المنوية مع وجود التنكس الخصوي Testicular
 degenerationكما وان بعض النبيبات كانت تعاني من عدم انتظام
في الترتيب السوي للخاليا فضال عن وجود نطف متنكسة في
تجويف النبيبات المنوية ووجود ارتشاح للخاليا االلتھابية وحيدة
النواة ولوحظ تكاثر في الخاليا الخاللية )صورة  .(٢وعند اليوم
 ٦٠من الحقن كانت التغيرات النسجية مشابھة لما ذكر اعاله لكن
اكثر شدة وتطوراً وتمثلت بفقدان النطف مع فقدان الترتيب السوي
لظھارة النبيب المنوي فضالً عن الضمور والوذمة واختفاء خاليا
ليدك )صورة  .(٣في حين أظھرت المقاطع النسجية بعد  ١٥يوم
من المعاملة لخصية الجرذان المعاملة بالسستانون بجرعة ١٠
ملغم /كغم من وزن الجسم وجود تنكس خصوي مع تواجد خاليا
عمالقة فضال عن تنكس في النطف وعدم انتظام ظھارة النبيب
المنوي )صورة  .(٤وعند اليوم  ٣٠تكررت االفات السابقة لكن
كانت اكثر شدة مع عدم انتظام االغشية القاعدية للنبيبات المنوية
)صورة  (٥وفي اليوم  ٦٠من الحقن لوحظ وجود تنكس خصوي
في الظھارة مع مالحظة وجود نطف متنكسة ذات اشكال غير
طبيعية مع تنكس في الخاليا المولدة للنطف Primary and
 Secondary Spermatocytesفضال عن اختفاء العديد من خاليا
ليدك.

جرعة السستانون
لتحضير جرع السستانون المستخدمة في ھذه التجربة تم إذابة
المركب بزيت السمسم  Sesame oilلغرض تحضير جرع مختلفة
من المركب وحسب المجاميع التي ذكرت في تصميم التجربة وتم
اختيار زيت السمسم كمخفف باالعتماد على المصدر ) (24وتم
اختيار الجرعة  ١٠ملغم/كغم باالعتماد على المصدر )،(25
واستخدم زيت السمسم المصنع من قبل شركة البيلسان –
الموصل في تخفيف مركب السستانون اما مركب السستانون فقد
تم الحصول عليه من شركة  Organon Oss Holandبتركيز ٢٥٠
ملغم/مل ،وتم حساب جرع السستانون المستخدمة في الدراسة
كاالتي :الجرعة  ٥ملغم/كغم تم اضافة  ٠,١مل من مركب
السستانون ذا التركيز  ٢٥٠ملغم/مل الى  ٤,٩مل من زيت
السمسم حيث اصبح حجم الجرعة بالتالي  ٥مل ،الجرعة ١٠
ملغم/كغم تم اضافة  ٠,٢مل من مركب السستانون ذا التركيز
 ٢٥٠ملغم/مل الى  ٤,٨مل من زيت السمسم حيث اصبح حجم
الجرعة  ٥مل اما الجرعة ٢٠ملغم/كغم تم اضافة  ٠,٤مل من
مركب السستانون ذا التركيز  ٢٥٠ملغم/مل الى  ٤,٦مل من
زيت السمسم حيث اصبح حجم الجرعة ٥مل .و تم وزن
الحيوانات اسبوعيا ً وذلك لتحديد الجرعة المعطاة  ١مل/كغم.
الصفة التشريحية
تم إجراء الصفة التشريحية عند نھاية كل معاملة لمالحظة
اآلفات العيانية للخصية ،حيث حفظت العينات في محلول بونز
لمدة ٤٨ساعة بعدھا نقلت الى محلول الفورمالين الدارئ المتعادل
 %١٠لمدة  ٧٢ – ٤٨ساعة وبعد ذلك تم تقطيعھا إلى قطع
صغيرة بحجم ١سم ،٣ثم أجريت عليھا عمليات التمرير بالكحول
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الشكل  :١تبين خصية جرذ من مجموعة السيطرة الموجبة
)المعاملة بزيت السمسم فقط( يوضح الحجم السوي للخصية.

صورة :١مقطع نسجي لخصية جرذ مجموعة السيطرة الموجبة
يوضح التركيب السوي لنسيج الخصية ونالحظ وجود النبيبات
المنوية المنتظمة التوزيع ) (Aمع مالحظة النطف في مراحل
مختلفة من االنقسامات ) (Bملون الھيماتوكسلين وااليوسين
.X٩٠

B

الشكل  :٢تبين خصية جرذ من المجموعة المعاملة بالسستانون
بالجرعة  ١٠ملغم /كغم من وزن الجسم وعند اليوم  ٣٠من الحقن
يوضح ضمور الخصيتين مع الشحوب )السھم(.
صورة  :٢مقطع نسجي لخصية جرذ معامل بالسستانون بجرعة
 ٥ملغم /كغم من وزن الجسم بعد  ١٥يوم من المعاملة ،تظھر
تثخن جدار النبيبات المنوية ) ،(Aتجمع النطف المتنكسة في
التجويف ) ،(Bالتنكس الخصوي في النبيبات المنوية )سھم(.
ملون الھيماتوكسيلين وااليوسين.X٤٥٠ ،
٣٠
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A
A

B

B

صورة  :٥مقطع نسجي لخصية جرذ معامل بالسستانون بجرعة
 ١٠ملغم /كغم من وزن الجسم بعد  ٣٠يوم من المعاملة ،توضح
التنكس الخصوي ) (Aووذمة مع عدم انتظام جدار النبيبات
المنوية )سھم( واختفاء خاليا ليدك ) .(Bملون الھيماتوكسيلين
وااليوسين .X١١٥

صورة  :٣مقطع نسجي لخصية جرذ معامل بالسستانون بجرعة
 ٥ملغم /كغم من وزن الجسم بعد  ٦٠يوم من المعاملة ،توضح
وجود الوذمة مع انكماش وضمور في النبيبات المنوية ) (Aفضالً
عن اختفاء خاليا ليدك ) .(Bملون الھيماتوكسيلين
وااليوسين.X١١٥

A

A

صورة  :٦مقطع نسجي لخصية جرذ معامل بالسستانون بجرعة
 ٢٠ملغم /كغم من وزن الجسم بعد  ١٥يوم من المعاملة ،توضح
فقدان التركيب السوي للنبيبات المنوية )سھم( يصاحبھا خلو
تجويف النبيبات من النطف ) .(Aملون الھيماتوكسيلين وااليوسين
.X١١٥

صورة  :٤مقطع نسجي لخصية جرذ معامل بالسستانون بجرعة
 ١٠ملغم /كغم من وزن الجسم بعد  ١٥يوم من المعاملة ،توضح
تنكس النطف ) (Aمع وجود الخاليا العمالقة )سھم( .ملون
الھيماتوكسيلين وااليوسين .X٤٥٠
٣١

المجلة العراقية للعلوم البيطرية ،المجلد  ،٢٧العدد (٣٣-٢٧) ٢٠١٣ ،١

السبب إلى تثبيط إنتاج ھرمون الكونادوتروبين عن طريق التثبيط
العكسي إلنتاج ھرمون اللوتيني LHوالھرمون المحفز
للجريبات FSHمن الغدة النخامية حيث اثبت الباحثون )(27,23,22
إن إعطاء مركبات االندروجين يؤدي الى تثبيط ھرمون
التوستوستيرون الطبيعي من خالل التثبيط العكسي لھرمون LH
وفي حال كون الجرعات عالية يؤدي الى قلة في إنتاج ھرمون
 FSHالمفرز من الغدة النخامية وبالتالي تثبيط عملية تكوين
النطف وحدوث الضمور.
أوضحت التغيرات المرضية لنسيج خصية الجرذان المعاملة
بمركب السستانون وبالجرع  ٥و ١٠و ٢٠ملغم /كغم من وزن
الجسم وفي كافة أيام تيسير الموت  euthanasiaو ٣٠و ٦٠وكذلك
في الحيوانات المتروكة  ٣٠يوما ً بعد أخر معاملة على العلف
والماء فقط وجود احتقانات في األوعية الدموية للخصية مع وجود
التنكس الخصوي وكما أن بعض النبيبات كانت تعاني من فقدان
التركيب السوي للنبيبات المنوية مع وجود التفجي في الظھارة
المتبقية وتكررت اآلفات في الجرعة  ١٠ملغم /كغم مع مالحظة
الخاليا العمالقة وذلك بسبب التنكس الخصوي الشديد وكانت أكثر
شدة في الجرعة  ٢٠ملغم /كغم مع فقدان المظھر السوي لنسيج
الخصية وتحولھا إلى كتل وردية واستمرت ھذه التغيرات في
الحيوانات التي تركت  ٣٠يوما ً بعد أخر معاملة وجاءت ھذه
النتائج متفقة مع ما توصل إليه الباحثان ) .(29,28وكما ھو
معروف ان االستخدام الطويل لمركبات االندروجين البنائية يؤدي
الى حدوث اذى للخاليا عن طريق تحطيم تركيب ال DNAوكذلك
تحدث اذى في المتقدرات  Mitochondriaوالمسؤولة عن الطاقة
في الخلية وبالتالي تؤدي الى التنكس والتنخر وموت الخلية )،(30
أكدت نتائج ھذه الدراسة حدوث ضمور في الخصية وضمور في
النبيبات المنوية مع توقف في إنتاج النطف وكما أشار الباحث
) (21إلى حدوث قلة في حجم الخصية مع انعدام تكوين النطف
 ،azoospermiaوذلك يعود إلى تثبيط إنتاج ھرمون
التوستوستيرون عند إعطاء مركبات الستيرويد االندروجينية
البنائية وذلك بسبب حدوث االلية التغذويةالعكسية negative
 feedback mechanismعلى الغدة النخامية والتي تمنع إنتاج
ھرمون المحفز للجريب  .(31) FSHوعند إعطاء مركب
 Testosterone decanoateو  Testosterone propionateلوحظ أن
نسبة ھرمون  FSHتنخفض مقارنة مع مجموعة السيطرة
والمسؤول عن عملية تكوين النطف ) .(21كما أشار الباحثون
) (32,23إلى حدوث ضمور في الخصية مع فرط تنسج في خاليا
ليدك فضالً عن نقص تكوين النبيبات المنوية مع قلة في عملية
تكوين النطف وھي تدعم عملية تحويل كميات كبيرة من
األندروجين إلى االستروجين بفعل إنزيم االروماتيز 5-α-
 aromataseوالذي يؤدي إلى خلل في الھرمونات مع تغيرات
تركيبية ونسجية في األعضاء التناسلية والمتمثلة بالخصية
والبروستات .كما واثبت الباحثون ) (23إلى أن استخدام المركبات
االندروجينية البنائية المصنعة يؤدي الى تكوين الخاليا العمالقة

أما بخصوص المقاطع النسجية لخصية الجرذان المعاملة
بجرعة  ٢٠ملغم/كغم من وزن الجسم لوحظ فقدان الترتيب
السوي للنبيبات المنوية مع وجود تفجي في ھيولي الظھارة
المتبقية واحتقان االوعية الدموية وبداية لحدوث النخر يصاحبھا و
وجود نطف غير طبيعية وميتة خالل االيام  ١٥و) ٣٠صورة (٦
وكانت ھذه التغيرات اشدھا في اليوم  ٦٠من المعاملة.في حين
اظھرت المقاطع النسجية لنسيج خصية الجرذان التي تركت لمدة
 ٣٠يوما بعد اخر معاملة على الماء والعلف فقط انعدام وجود
المظھر الطبيعي لنسيج الخصية مع وجود نطف متنكسة ومتنخرة
في جميع المعامالت مقارنة مع مجموعتي السيطرة )االولى
والثانية( )صورة .(٧

صورة  :٧مقطع نسجي لخصية جرذ بعد ٣٠يوما من انقطاع
المعاملة بالسستانون بجرعة  ٥ملغم/كغم من وزن الجسم ،توضح
اختفاء المعالم السوية لنسيج الخصية وما تبقى يمثل كتلة حامضية
وردية اللون )سھم( .ملون الھيماتوكسيلين وااليوسين .X١١٥
المناقشة
لوحظ أن شدة التغيرات المرضية تناسبت طرديا ً مع جرع
السستانون وزيادة تراكم الدواء بتقدم عمر الجرذان .اظھرت
نتائج الفحص العياني للخصية وجود الضمورالشديد مع احتقان
االوعية الدموية المغذية للخصية وھذا ما اكده الباحثون ) (19في
دراسة أجريت على العبي كمال األجسام ممن كانوا يتعاطون
مركبات الستيرويد البنائية في محاولة للحصول على زيادة في
الكتلة العضلية والقوة العضلية حيث اظھرت نتائج الفحص
المصلي قلة في ھرمون التوستوستيرون فضالً عن قلة في حجم
الخصية مع قلة في عدد النطف أو انعدام تكوين النطف وقد يرجع
٣٢
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الخاليا العمالقة ھو دليل على حدوث ضمور في الخصية
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