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 (Rattus Norvegicus) .الجرذان إناث اباكٌر فً المستحدثة المباٌض تكٌس لمتالزمة االمراضٌه الفسلجه دراسة

 

 المرضً تأثٌر دراسة اجل من 2012/ 1/7 الى 9/2/2012 الفترة من البصرة جامعة/ البٌطري الطب كلٌة فً الحالٌه الدراسة أجرٌت

 ثالث بأجراء استخدمت بالغ ذكر 25 و انثى 120. الجرذان اناث اباكٌر فً المستحدث المتعدد المباٌض  تكٌس لمتالزمة المصاحب الفسلجً

( المعاملة )الثانٌة التجربة: كغم/مغ 4 فالٌرٌت استرادٌول باستخدام( المتعدد المباٌض تكٌس متالزمة استحداث )االولى التجربة: تجارب

 و التوالً على ( كغم/مغ 2.5+50 و كغم/مغ 2.5, كغم/مغ50 )سباٌرونوالكتون +المتفورمٌن و سباٌرونوالكتون, المٌتفورمٌن بأستخدام

 الحٌوانات, العالج بعد المتعدد المباٌض تكٌس متالزمة فٌه استحدثت التً الجرذان فً التناسلٌة الكفاءة لتقٌٌم( التزاوج )الثالثة التجربة

, الهرمونات بعض مستوى فً اختالل وجود بٌنت االولى التجربة نتائج. السلٌمة البالغة الذكور من 25 مع زوجت الثانٌة التجربة من المتبقٌة

 الوزن و المعادن بعض, الدهون, الهرمونات بعض مستوى فً تحسن بٌنت الثانٌة التجربة نتائج. للجسم الكلً الوزن و المعادن بعض, الدهون

 التناسلٌة الكفاءة فً قلة توجد بٌنما سباٌرونوالكتون + المتفورمٌن و المتفورمٌن مجموعتً فً تحسن بٌنت الثالثة التجربة بٌنما للجسم الكلً

.السباٌرونوالكتون مجموعة فً  

Pathophysiological study on polycystic ovary syndrome induced in virgin female rats ( rattus norvegicus). 

       The current study was conducted at the college of veterinary medicine/university of basrah from 

9/2/2012 until 1/7/2012 in order to study the pathophysiology impact that  accompanied with polycystic 

ovary syndrome (PCOS) induced in virgin females rats. 120 virgin rats and 25 adult male rats were used and 

three experiments were done: first experiment ( induction of PCOS) by estradiol valerate 4mg/kg; second 

experiment (treatment) by used metforin, spironolactone and combination metformin+spironolactone 

(50mg/kg, 2.5 mg/kg and 50+2.5 mg/kg respectively and third experiment (mating) to evaluate the fertility 

efficiency of PCOS- induced rats after treatments, remaineder animals from 2
nd

 experiment were mated with 

25 healthy adult males. The results of 1
st

 experiment revealed  that there were a disturbances in some 

hormonal levels a, lipid profile, some  minerals and total body weight. The results of 2
nd

 experiment revealed 

that there was improvement in hormone, lipid profile, some mineral and total body weight, while, the 3
rd

 

experiment revealed a improvement in metformin and metformin+spironolactone groups while there was a 

low fertility efficiency in spironolactone group.       


