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تعيين الهرمونات الجنسيه في سيرم ذكور أسماك البوري في بحيرة قارون 
 وعالقتها بالتركيب الدقيق لألنسجه المفرزه للهرمون بالخصي

 
  سميرة شحاته عاصم– أمل فايز فهمي –مسعده محمد الغرباوي 

 
  اإلسكندرية-قايتباي  -المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد 

 

بورى من األنواع الشائعة وذات القيمه اإلقتصاديه بـالبحر             تعتبر أسماك ال  
نظراً لعدم تناسل أسماك البورى فى بحيـرة   . األبيض المتوسط مما زاد من اإلهتمام بها      

 تركيز الهرمونات الجنسية فى سيرم الدم لذكور البورى بإعتبارها          دراسة تم   قارون فقد 
ف هـذا البحـث دراسـة تركيـز         و قد أستهد   ,لها دور رئيسى فى إتمام نضج الخصى      
)  تستوستيرون و بروجيسـترون      –أستراديول  ( الهرمونات الجنسيه فى سيرم الذكور      

مع دراسة التركيـب الهسـتولوجى التفصـيلى بإسـتخدام الميكروسـكوب الضـوئي              
واإللكترونى ألنسجة الخصى والخاليا التى يعتقد أنها تمثل األنواع المفرزه للهرمونـات       

تميزت الخصـية فـى     . لتعرف على ستة مراحل للنضج الجنسى للخصى       تم ا  .الجنسيه
ضوء الصفات الهستولوجيه و باستخدام الميكروسكوب األليكترونى بوجود ستة مراحل          

 مـا   - مرحلة النضوج  - ما قبل النضوج   – البلوغ األوليه    –ما قبل البلوغ    :وهى كاالتي   
و تعتبر الخاليـا الموجـودة بالطبقـة        . ما بعد اإلمتصاص   -)اإلمتصاص(بعد النضوج   

البينيه هى المسئوله عن إفراز الهرمونات الجنسيه ولذلك فإن أي تهتك بها أو زياده في               
 .أنسجة وخاليا الخصىنموها يؤدي إلى إضطراب في تكوين 

البـورى  يز الهرمونات الجنسية فى سيرم الدم لذكور        تركوقد اوضحت دراسة    
 أن مستوى تركيز الهرمونات متوافق تماما مع اإلضطراب الـوظيفي           فى بحيرة قارون  

لخاليا الخصى وقلة إفراز الهرمونات بها،وهذا يعتبر السبب الرئيسي لعـدم خصـوبة             
                                       .  أسماك البورى فى بحيرة قارونذكور


