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 الخالصة

بوسةةتوا المرموتا  السنسةةية لاعن النسةةاا الوبةةابا  بمذا   Toxoplasmosis تناولت هذه الدراسةةة قةقة داا الوسوسةةا 

( قينة مبةةد دم ما النسةةاا الوبةةابا  وهجرا لمم ال اةةس قا امجسةةام الو ةةاد  لداا 48الداا، حيث تم الحبةةوع قلى   

 وصنفت العينا  الى مسووقتيا، مسووقة مبابة بداا الوسوسا  الوزما  ELISAباستخدام تسنية  IgM,IgGالوسوسا  

Chronic Toxoplasmosis     قينةةة ومسووقةةة مبةةةةةةةةابةةة بةةداا الوسوسةةةةةةةةا  الحةةاد 41والاةةالع قةةددهم )Acute 

Toxoplasmosis    مبةةابة كعناصةةر سةةيمر  للوسارتة،  ودراسةةة  ( قينة مبةةد دم رير91( قينة مع  24والاالع قددهم

وجود فروق  9..ر.قند مسةةةتوا احتوالية تأثيرها قلى مسةةةتوا المرموتا  السنسةةةيةر وهلمر  النتاحل التحليد ا حبةةةاح  

 ( والمرموس الذكرا  31.5ng/mlوهرموس الارومكتيا   (7pg/ml998معنوية اذ حبةةةةد هرموس امسةةةةتيرادوع قلى  

ng/ml9كاس مرتفعا مسارتتا بالسةةةةةيمر  بينوا هرموس الاروجسةةةةةتيروس لم يتأثر بداا الوسوسةةةةةا  الوزما ر وهلمر  911ر )

وجود فروق معنوية اذ بلع مسةةةةةةتوا هرموس الاروجسةةةةةةتيروس  9..ر.بةةةةةةاح  قند مسةةةةةةتوا احتوالية النتاحل التحليد ا ح

 52.62 ng/ml  13.21( كاس مرتفعأ وهرموس امسةةةةتيرادوع pg/ml منخف ةةةةا مسارتتأ بالسةةةةيمر  ، ولم يتأثر هرموس )

  قلى مستوا المرموتا  اقتوادا قلى الارومكتيا والمرموس الذكرا بداا الوسوسا  الحاد ، وتم دراسة تأثير داا الوسوسا

  سنة ( اكثر تاثرا ر  .5-51الفئا   العورية ووجد اس الفئة  

 الاروجستيروسر ،استيرادوع  ،هرموس الحليب  ،تستوستيروس  ،توكسوبةزما الكلمات المفتاحية: 
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Abstract 

The study deal with relationship of Toxoplasmosis disease for abortion women and the level of 

sex hormone, the study conducted through the period of 1 march until 30 June, 84 serum sample 

collected to detect a specific antibodies of Toxoplasmosis Igm, IgG using the ELISA technique, 

samples were classified into two groups : chronic toxoplasmosis (41) and acute toxoplasmosis 

(24) with a (19) sample wasn’t infected used as control group,The results showed statistical 

analysis at the level of probability of 0.001 signifferences as  hormone got Estradiol on (1147 

pg/ml ) and prolactin (31.5 ng/ml) and testosterone (1.155 ng/ml) was high compared to the 

control, while progesterone hormone was not affected by disease and chronic toxoplasmosis and 

showed the results of statistical analysis at the level of 0.001 significant differences reaching  

progesterone (52.62 ng/ml) ievel was high and hormone Estradiol (1.357 pg/ml) is low compared 

to compared to  control was affected by the hormone prolactin and testosterone disease acute 

toxoplasmosis at the level of hormones depending on age groups and found that  (25-20) most 

affected. 

Key words: Toxoplasmosis, Testosterone, Estradiol, prolactin and Progesterone. 
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 المقدمة

دور  حيا  معسد  ومتعدد  األطوار ويساب مرض داا الوسوسا  ( له Toxoplasma) gondiiالمفيل  توس وبةزما كوتداا 

ر ويعد ا تساس الو يس الوسم  بينوا السمط  تعتار الو يس Sporozoites) (إذ يباب ا تساس قا امصابة بالعدوا باع

تمفد وله السدر  التوكسوبةزما كوتدا هو طفيل  حيوات  الوناأ إجاارا ال (ر9همعاا   :النماح  تحدث الوراحد السنسية 

قلى إصابة الحيواتا  ذوا  الدم الحارر وقد ت وس ا صابة بدوس إقراض سريريه او قد تساب الوو  وتت اثر طفيليا  

(ر حيث يساب هذا المفيل  مسووقة متنوقة ما 5توكسو بةزما ف  الوايوة والسنيا إثناا الحود ف  األشمر األولى  

هذا الورض خمير لألشخاص ذو مناقة رير كفوا  كاألطفاعر لذا يعد هذا الورض ما ا مراض هلسريريه لإلتساس وي وس 

ف   %52ما س اس العالم اذ يوجد حوال   % .0 - .0يبيب هذا المفيل    (ر9ا مراض امتتمازية ل عس الوناقة  

ويوتاز داا الوسوسا   (ر0ما النساا الحوامد ف  فنلندا   %.5ف  باريس و %48ف  جنوب ايماليا و   %.8الداتوارك  و

رويتواجد هذا المفيل   (  بعدم لمور إمراض سريريه ملحولة ول ا قد ت وس ا صابة قلى مدا طويد chronicالوزما  

(ر وتوتاز دور  الحيا  الةجنسية ف  1(ر والع ة  8ف  هتسسة األقباب   )  (Bradyzoiteقلى هيئة هكياس تسوى

بدور  حيا  المفيل  ف  السمط هما األطوار السنسية فإتما تحدث فالو يس النماح  السمط فسط  ا تساس والفئراس بأتما تااه

هرموتا  جسم ا تساس تتغير خةع فتر  الحود وبالتال  تؤثر قلى امستسابة الوناقية للنساا وهذا يزيد ما فرصة  (ر9 

را  األجسام الو اد  للمفيليا ، وينتل قا ذلك تمو ا صابة بساب ت احد امستسابة املتمابية األولية للسسم  وخبوصا

رير مرروبة ف  داا الوسوسا ، فف  األساوع الثات  والثالث ما الحود يةحظ زياد  هرموت  الارجيستروس وامسترايدوع 

يدية (ر واس اتخفاض الوناقة الخلوية ي وس مرتاط مع ارتفاع مستوا المرموتا  الستيرو6قند اتتاار التوكسوبةزما 

 Steroid hormones وتساب ال ثير ما ا مراض الخلسية  (ر7( الت  تزيد ما قابلية المفيل  قلى الاساا حيا ف  السسم

( لموا   Estradiolوامسترايدوع    )   ( Progesteroneهرموس الاروجستروس (ر ويعد9، 8  الت  تحدث إثناا الحود

(ر حيث اس هرموس 10يؤدا إلى تفاقم ا صابة هو للحد ما ت اثر المفيل  تأثيراس مختلفة قلى مرض داا الوسوسا  فسد 

(ر ويوتاز هرموس الاروجستيروس بأته قند وجوده ف   الخةيا الوبابة 91الارجستروس يبنع ف  الواين والرحم والدماغ 

مستراديوع خةع فتره الحود (ر اس مستوا هرموت   الاروجيستروس وا0بمذا المفيل  يعرقد هو يونع تنظيم ت اثر المفيل  

(ر ويبنع هرموس امستيرادوع رحيسا ف  12يتغير ويتأثر بوستوا مناقة امتساس الت  تعزز ما مساومة هسوا  المفيليا ر 

الوااين والثدا وبماتة الرحم والدماغ ويلعب هذا المرموس دورا ممم ف  تنظيم الدور  الامرية وخبوبة ا تساس ولوحظ 

 )يعد المرموس الذكرا  (ر9.00ورين جرقة ما هذا المرموس تزيد ف  قابلية ا صابة بداا الوسوسا  قند إقماا ال

Testosterone )  جدا حساس لإلصابة بداا الوسوسا  إذا يزداد إفرازه بحدوث ا صابة ول ا يختزع بعد فتر  طويلة ما

ر إلى ارتفاع المرموس الذكرا قاد الومد  قند ا صابة بدا با ضافة إلى العديد ما األدلة رير الوااشر  الت  تاي ,ا صابة

  (T) ( ما Type 11( فيعد األكثر تأثيرا بالنوع الثات  Porlactin(ر إما هرموس الارومكيتا   95الوسوسا  الوزما  

لوك قلى الدماغ والسفمرموس الارومكتيا بامضافه لدوره ف  قوليه ا تساب فمو له دور ف  توازس الواا واألمةح ويؤثر 

http://dx.doi.org/10.24237/djps.1301.80A


 

   

          البروجستيرون وتستوستيرون وأستراديول ودراسة العالقة بين مرض داء المقوسات على هرمونات  

 البروالكتين لدى النساء المجهضات في محافظة ديالى

  اوس زامل عبد الكريم

 

4 Vol: 13 No:1 , January 2017 

DOI : http://dx.doi.org/10.24237/djps.1301.80A 

     P-ISSN: 2222-8373 

     E-ISSN: 2518-9255   

(ر ولوحظ ارتفاع مستوا هرموس الارومكتيا ف  األشخاص الذيا يعاتوس ما 90وتنظيم التمور والنوو وتنظيم الوناقة  

ويعد هرموس الارومكتيا مفيد  (ر91(ر ويزداد ا فراز هي ا ف  ا جماد الفسلس  هو العاطف  98مرض امتفبام الاخب  

ولوحظ إس مستوا هصابه النساا بمذا المفيل  ينخفن بوسابد إفراز هرموس  (ر90ةزما لعرقلة توو طفيل  توكسوب

 (ر 92الارومكتيا 

 المواد وطرائق العمل  

باستخدام  Toxoplasmosis  لداا الوسوسا   (IgM , IgG) ( قينة مبد دم لتحديد األجسام الو اد  48تم جوع  

لاروجيستروس وهرموس امستراديوع والمرموس الذكرا وهرموس الحليب ل د وتأثيرها قلى مستوا هرموس ا  Elisaتسنية ُ

 Anti T gondii IgM Humanر لسياس مستوا المرموتا  وباستعواع vidas Miniالعينا  كوا استخدمت تسنية 

ELISA Kit Anti T gondii IgG AND ELISA Kit   ما إتتاج شركةAbcam    قينة 89وجد اس  , األمري ية )

( قينة سيمر  للوسارتة ما تساا خةع 91( قينة مبابة بداا الوسوسا  الحاد، و 58بة بداا الوسوسا  الوزما، و مبا

 (01-.5   حزيراس وتتراوح األقوار بيا .0آذار إلى  9مراجعتمم للعيادا  الماية الخارجية ف  محافظة ديالى للفتر  ما 

  Medicoمد( هتتاج شركة 1النساا باستخدام محسنه طاية معسوة بسعة   حيث تم جوع العينا  ما خةع سحب الدم ما سنة ر

مئوية لتت وس الخثر   (02دقاحق بدرجة   (1مد( ل د قينة وتركت ف  الحاضنة لود    8-0األلواتية ، إذ جوع الدم بيا  

 Clot) ،   بعدها وضعت ف  جماز المرد الوركزاCentrifuge   دقيسة للحبوع قلى الوبد، ثم هخذ  طاسة 91( لود )

األردتية ووضعت ف  الثةجة بحرار   (AFCO)مد( ما إتتاج شركة  .9الوبد وتسلت إلى هتابيب اختاار معسوة بسعة  

وتحديد مستوا هرموس  ELISA( مئوية لحيا امستخدام بعد ذلك تم ال اس قنى األجسام الو اد  باستعواع .9- 

قينة متحبد قليما  ل د  Mini Vidasستيروس وامستيرادوع والارومكتيا والمرموس الذكرا باستعواعالاروج

 Biomerieuxما إتتاج شركة    Prolactin kit  ،Testosterone kit  ،Progesterone kit   ،Estradiol kitباستخدام

 الفرتسية ر

 النتائج 

ف  محافظة ديالى وهجرا لمم   Toxoplasmosisداا الوسوسا ( قينة ما تساا مسم ا  مبابا  ب48تم دراسة  

حيث لوحظ تغاير ف  مستوا المرموتا   IgGو  IgMلل اس قا األجسام الو اد   ELISAالفحص الوبل  باستعواع 

 ( ر 9ف  النساا الةت  يعاتيا ما داا الوسوسا  الوزما كوا موضح ف  السدوع  

إذ سسد  9..ر.وجود فروق معنوية قند مستوا احتوالية   ANOVA Tableستخدام اوضحت النتاحل التحليد امحباح  با

 ng/ml 59.5)  وهرموس الاروجستروس (ng/ml 1.55) والمرموس الذكرا(pg/ml 1174) هرموس امستراديوع 

ويا  التالية الت  سسلت الوست مبابا  بداا الوسوسا  مسارتة بالمرموتا  تساا رير (ng/ml 31.5)وهرموس الارومكتيا 

 (7.22ng/ml)وهرموس الاروجستروس   (0.257ng/ml)  والمرموس الذكرا(pg/ml 50.4) هرموس امستراديوع 

  ر(ng/ml 15)وهرموس الارومكتيا 

http://dx.doi.org/10.24237/djps.1301.80A


 

   

          البروجستيرون وتستوستيرون وأستراديول ودراسة العالقة بين مرض داء المقوسات على هرمونات  

 البروالكتين لدى النساء المجهضات في محافظة ديالى

  اوس زامل عبد الكريم

 

5 Vol: 13 No:1 , January 2017 

DOI : http://dx.doi.org/10.24237/djps.1301.80A 

     P-ISSN: 2222-8373 

     E-ISSN: 2518-9255   

 ,Testosteroneعلى مستويات هرمون  Chronic toxoplasmosisداء المقوسات المزمن  (: تأثير1جدول )

Estradiol, Progesterone  Prolactin, في النساء المجهضات. 

Hormone Positive LSD Negative LSD Normal value 

Estradiol 

 

1147 pg/ml 2.373 50.4 pg/ml 2.373 12.6-166 pg/lm 

Testosterone 1.155ng/ml 0.257 ng/ml 

 

0.1-1.0 ng/ml 

Progesterone 59.5 ng/ml 7.22 ng/ml 3-50 ng/ml 

Prolactin 31.5 ng/ml 15 ng/ml 51 >  

 

(  مستويا  المرموتا  ف  النساا الةت  يعاتيا ما داا الوسوسا  الحاد إذ اوضحت النتاحل التحليد 5يوضح السدوع  

اذ حبد هرموس امستراديوع   9..ر.وجود فروق معنوية قند مستوا احتوالية   ANOVA Tableامحباح  باستخدام 

وهرموس الارومكتيا  (52.62ng/ml)هرموس الاروجستروس  (ng/ml 0.31) والمرموس الذكرا (pg/ml 13.21)قلى 

(15.2ng/ml)  الت  سسلت الوستويا  التالية هرموس امستراديوع  مسارتة بالمرموتا  تساا رير مبابا  بداا الوسوسا

(114.5pg/ml)  والمرموس الذكرا(0.142ng/ml)  وهرموس الاروجستروس(11.7ng/ml)  وهرموس الارومكتيا

(11.69ng/ml)ر 

 , Testosteroneعلى مستويات هرمون  Acute toxoplasmosisتأثير داء المقوسات الحاد  (:2جدول )

Estradiol, Progesterone ,Prolactin في النساء المجهضات. 

Hormone Positive LSD Negative LSD Normal value 

Estradiol 

 
13.21 pg/ml 

1.937 

114.5 pg/ml 

2.373 

12.6-166 pg/ml 

Testosterone 

 
0.314 ng/ml 0.142 ng/ml 0.1-1.0 ng/ml 

Progesterone 

 
52.62 ng/ml 11.7 ng/ml 3.25 ng/ml 

Prolactin 

 
15.2 ng/ml 11.69 ng/ml <25 

مستويا  المرموتا  األربعة ف  النساا الوبابا  بداا الوسوسا  الوزما إذ اوضحت النتاحل التحليد  (0يوضح السدوع  

اذ بلع هرموس امستراديوع   9..ر.وجود فروق معنوية قند مستوا احتوالية   ANOVA Tableامحباح  باستخدام 

(  بينوا سسد المرموس .0-01  الفئة  ف  (73.09pg/ml)( وهدتاه 50-51ف  الفئة    (630.1pg/ml)هقلى قرااه له

( وبلع هرموس .0-01ف  الفئة   (0.263ng/ml)( وهدتاه .5-51ف  الفئة   (1.01ng/ml)الذكرا هقلى قرااه له 

http://dx.doi.org/10.24237/djps.1301.80A


 

   

          البروجستيرون وتستوستيرون وأستراديول ودراسة العالقة بين مرض داء المقوسات على هرمونات  

 البروالكتين لدى النساء المجهضات في محافظة ديالى

  اوس زامل عبد الكريم

 

6 Vol: 13 No:1 , January 2017 

DOI : http://dx.doi.org/10.24237/djps.1301.80A 

     P-ISSN: 2222-8373 

     E-ISSN: 2518-9255   

( بينوا بلع  36-39ف  الفئة  (7.36ng/ml)( وهدتاه   26-29ف  الفئة    ng/ml 15.35)  (الاروجستيروس هقلى قرااه له

 (36-39ف  الفئة   (ng/ml 12.84)وهدتاه  29-20)ف  الفئة(ng/ml 93.5)هرموس الارومكتيا هقلى قرااه له 

 Testosteroneعلى مستويات هرمون  Chronic toxoplasmosis(: يبين تأثير داء المقوسات المزمن 3جدول )

, Estradiol, Progesterone   وProlactin هضات   اعتمادا على الفئات العمرية .في النساء المج 

 

مستويا  المرموتا  األربعة ف  النساا الوبابا  بداا الوسوسا  الحاد إذ اوضحت النتاحل التحليد  (4يوضح السدوع  

اذ حبد هرموس امستيرادوع   9..ر.وجود فروق معنوية قند مستوا احتوالية   ANOVA Tableامحباح  باستخدام 

بينوا سسد مستوا المرموس  (25-20)بالفئة (1.311pg.ml)( وهدتاه 01-.0ف  الفئة   (13.21pg/ml)بلع هقلى قرااه له 

( وبلع هرموس .0-01ف  الفئة   (0.169ng/ml)( وهدتاه 50-51ف  الفئة    (0.57ng/ml)الذكرا هقلى قرااه له 

( بينوا بلع هرموس 51-50ف  الفئة  (17.2ng/ml) ( وهدتاه36-39ف  الفئة   (50.98ng/ml)الاروجستيروس هقلى قرااه له 

 (ر01-00ف  الفئة    (ng/ml 8.81) ( وهدتاه20-25  ف  الفئة  (111.2ng/ml)الارومكتيا هقلى قرااه له 

 

 , Testosteroneعلى مستويات هرمون  Acute  toxoplasmosisالحاد ( : تأثير داء المقوسات 4جدول )

Estradiol , Progesterone ,  Prolactin . في النساء المجهضات  اعتمادا على الفئات العمرية 

Hormone 20-25 سنة 39-36 سنة 35-30 سنة 29-26 سنة 

Estradiol 1.311 pg/ml 8.896 pg/ml 13.21 pg/ml 11. 10 pg/ml 

Testosterone 0.231 ng/ml 0.578 ng/ml 0.169 ng/ml 0.347 ng/ml 

Progesterone 44.08 ng/ml 17.2 ng/ml 22.24 ng/ml 50.98 ng/ml 

Prolactin 111.2 ng/ml 17.87 ng/ml 22.72 ng/ml 8.81 ng/ml 

LSD 2.092 

 

Hormone 20-25 سنة 39-36 سنة 35-30 سنة 29-26 سنة 

Estradiol 366.09 pg/ml 630.1 pg/ml 73.09 pg/ml 198.7 pg/ml 

Testosterone 1.01 ng/ml 0.385 ng/ml 0.263 ng/ml 0.567 ng/ml 

Progesterone 10.29 ng/ml 15.35 ng/ml 8.891 ng/ml 7.36 ng/ml 

Prolactin 93.5 ng/ml 28.07 ng/ml 22.42 ng/ml 12.48 ng/ml 

LSD 1.854 
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  minividas( توضح جهاز 1الصورة )

 

 Elizaباستخدام    cytomegalovirus( توضح عدة قياس 2الصورة )

 

 صور جهاز مينفيداس مع كت االليزا وكت الهرمونات
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 المناقشة  

 Toxoplasmosisخةع هذه الدراسة تم ال اس قا األجسام الو اد  الوبلية لداا الوسوسا  الوزما و الحاد   

IgM,IgG )  ف  النساا الوسم ا  ف  محافظة ديالى ومعرفه تأثير امصابة قلى مستوا هرموس امستراديوع والمرموس

لوحظ ارتفاع واضح ف  مستوا هرموس امستيرادوع ف  النساا  الذكرا و هرموس الاروجستيروس و الارومكتيا حيث

ر وذكر اس الوبابيا بداا الوسوسا  يزيد ما  قابليه إفراز (pg/ml 1174)الوبابا  بداا الوسوسا  الوزما اذ بلغت قيوته

 (رHCG   92هرموس امستيرادوع وهرموس الاروجستيروس و 

(ر FSH  94قابلية افراز هرموس امستيرادوع ويؤثر اي ا قلى هرموس افراز يزيد ما   T gondiiكوا اس امصابه بمفيل  

 31.5)واما هرموس الارومكتيا ف اس اقلى مستوا له   (ng/ml 1.155) ف  حيا اس المرموس الذكرا بلغت اقلى قيوة له

ng.ml)لوسوسا  تزيد ما هرموس ر حيث بسى هرموس الاروجيستروس ثابتا دوس تغير ف  مستواه ركوا اس امصابه بداا ا

 ( ر 1( والمرموس الذكرا  4الارومكتيا  

( مستوا المرموتا  األربعة ف  النساا الوبابا  بداا الوسوسا  الحاد حيث لوحظ ارتفاع ف  مستوا 5ويايا السدوع   

ة لوا توصد اليه ( جاا  هذه النتيسة ممابسng/ml 52.62 هرموس الاروجيستروس اذا بلغت تساة هرموس الاروجيستروس  

( اذا 0( وكذلك وافست هذه النتيسة تتاحل دراسة اجراها  pg/ml 13.21(ر واتخفاض ف  مستوا هرموس امستيرادوع  91 

محظ اتخفاض هرموس امستيرادوع ف  النساا الوبابة بداا الوسوسا  الحاد ولم يتأثر مستوا هرموس الارومكتيا 

 والمرموس الذكرا ر

المرموتا  ف  النساا الوبابا  بداا الوسوسا  الوزما اقتوادا قلى الفئا  العورية اس مستوا هرموس  والمر  مستويا 

ضوا  (1.01ng/ml)   ( بينوا المرموس الذكرا 51-: 50 ( ضوا الفئة   pg/ml 630.1 امستيرادوع بلع اقلى قيوه له  

(، اما هرموس الاروجيستروس ف اتت قياساته 25-20 ضوا الفئة  ( ng/ml 93.5)وهرموس الارومكتيا  (25-20الفئة  

( 14ر.ng/ml1 الحاد ، فلوحظ اس ارتفاع مستوا هرموس الاروجستيروس كاس    طايعيه اما النساا الوبابا  بداا الوسوسا 

ياسى  ( بينوا.5-51ضوا الفئة   ( ng/ml 1.311( واتخفاضا ف  مستوا امستيرادوع اذ بلع  00-01ضوا الفئة العورية  

(ر اذا اجرا .5وجاا  هذه النتاحل مساربة لوا توصد اليه  .هرموس الذكرا الارومكتيا مستسرا ضوا السياسا  المايعية

( اذ لوحظ ارتفاقا ف  هرموس 81-.5دراسته قلى مسووقة ما النساا الوبابا  بداا الوسوسا  وتراوحت اقوارها بيا  

 تروس وثااتا ف  هرموس الحليبرامستيرادوع يسابله اتخفاضا ف  الاروجيس
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تتاثر العديد ما ولاحس الدفاقية للسماز الوناق  بالمرموتا  السنسية ما خةع تاثير هذه المرموتا  قلى تحفيز الخةيا 

 .(21)محداث امستسابة الوناقية   cytokinesالوناقية واتتاج 

لدفاقية وهذه المرموتا  رالاا ما ت وس مرتامة مع تسدم العور المرموتا  السنسية  لما تأثير قلى العديد ما ولاحس السسم ا

الت  تنخفن مستوياتما مع تسدم العور امتساس وبالتال  تساب العديد ما ا مراض منما السرطاس وامراض السلب والسور  

ب واألوقية الدموية ومرض السل,(ر 52الخايثة وامراض السنوا  التناسلية وال ثير ما اممراض امتتسالية والفيروسا  

وارتفاع ضغط الدم وهااشة العظام والس تة الدمارية وداا الس را ، جويعما امراض مرتامة بوستويا  المرموتا  السنسية 

 ( ر50058الداخلية الت  تتاثر كثيرا بتسدم العور  

دورا مموا ف  األتسسة وتلعب المرموتا  السنسية كمرموس الاروجيستروس والمرموس الذكرا وهرموس امستيرادوع 

اس المرموس  (ر وذكر25التناسلية ورير التناسلية بوا ف  ذلك الخةيا الوناقية اذ له دورا ف  الت اثر و التوايز والتمور  

السنسية لما قةقة بالعديد ما ا مراض وخبوصا هرموس امستيرادوع الذا له قةقة بورض التماب الاروستا  الذا 

(ر هنالك قةقة بيا المرموتا  السنسية و ا صابة بالوي روبا  والت  تؤثر قلى إمراض 50سدم العور يزداد افرازه مع ت

 (ر52الوناقة الذاتية الت  رالاا ما تبيب بالنساا  
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