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الملتشدد و والددتض ات دد  مددا المثوتددلب الةي يدد   tert-octylphenol (OP)-4االوكتيددف نيلددوف  يعدد  
لتدد ييلب نددم المددلا ي اللمدديلي  ولددال يعدد ؾ يثددخ وليدد  الت  يدد  تدديتي  تدديتي ا المددلال واالمددت وليلخ يثددخ   يددل ا

سيثخ الليلل التللمثم التك ض لثفقل يلب الةللؽ  ومليل اإللملا ولتلك تال نم ال  ام  ال للي : OPالتع ض لثـ 
 120أو  40،  0ةعد  الدوال و ةل يدلب نميد  اد   ل  21معلمث  تكو  الل تاا ما اليدوال اووف للدم اليدوال  :ايال

مثل اال/كيثول اال ما االوكتيف نيلوف لف ص تيتي  المعلمثد   د ف الفتد و اوولدخ ةعد  الدوال و يثدخ الةد ة  
 لتكو  الل تاا يل  الةثوغ.

مثل اال/كيثددول االل لمدد و تدد   أشددي   120أو   40، (0معلمثدد  تكددو  اللدد تاا الةللؽدد  ةلالوكتيددف نيلددوف ث نهاا س
 ال صوة  التك ي . ل  ام  تيتي  المعلمث  الململ  يثخ

ةلإل ددلن  للددم تقددد ي  ت كيددل   مدددوا التمتومددت وا ةللة لمدددل، يدد   ال يوالدددلب الملويدد  والتؽيددد اب     
 اللميلي  الم  ي  والكيميلء لميلي  ةللة ة  لتكو  الل تاا المعلمث  يل  الةثوغ ومقل لتيل ةلل لةط .

سيججاخ سنج ىجساةدراسسسفيساةنق طساةج ةهس.
ثد  ةللل يد  المل ف د  لقددص معلدوض ندم الدولا اللمدةم والمطثددو ندم ال صدم و الةد ة  يلدد  أ د تب المعلم -

أمددةوي ةيلمددل لا  الددولا المطثددو واللمددةم لث صددم، الةدد ة   لثلدد تاا ةللملمويدد   21تكددو  اللدد تاا يمدد  
(G3) .  المعلمث  ةللل ي  العللي 

ةللملموي  المعلمثد  ةع  الةثوغ لل تاا يل فض متومط ت كيل   موا التمتومت وا نم ة لمل ال ال لتكو  ا -
مقل لدد  ةلل ددلةط   (ng/L 0.321±3.145)والعلليدد   (ng/L 1.892±4.680)ةللل يدد  المل ف دد  

5.981±0.569 ng/L  ( مع ولو  ن و معلوض ةيا الملمويتياG2  و(G3 . المعلمث 
ي  الطةيعي   ندم تيدف الةد ة  لدتكو  يل فض معلويلً ي   ال يواللب الملوي  ويلي  اللمة  الم وي  لث يواللب ؼ -

 (G2)مقل لد  ةللملمويد  المعلمثد  ةللل يد  المل ف د   (G3)الل تاا ةللملموي  المعلمث  ةللل ي  العللي  
. وتتمتف التشدو لب ندم ال يوالدلب الملويد  ةللفصدلف الد أث، االلتلدلء أو الكمد  يلد  ملطقد  (G1)وال لةط  

 اتصلف ال أث ةللتيف والتللء التيف
 

سIntroductionساة قـد ـس
 

واد  أصدة  مدا الم كد  انا أا الصد    infertility is a sad reality  للد  يعد  العقدال  قيقد  م
للخ اوموء   ف او ةعيا يلال او ي و   ي  ملثب التقل ي  مدا االاطدل  الم تثفد   بالتللمثي  التك ي  ا  تؽي 

والدتض اشدتمف يثدخ ال فدلض يد   ال يوالدلب  الملويد   semen qualityاالل فلض العللمخ نم صفلب الملدم 
hypospadias  و لدال الملدم ندم ال لدلف(Who, 1992, Raloff, 1994a,b; Auger et al., 

 (Safe, 1994; Toppari et al., 1996)   وليدل و  د و  مد طلا ال صدخ وا تفدلء ال صدخ  (1995
cryptorchidism ويدلب التددم يصددلعيل اإللمدلا )يقددلاي  وكيملويددلب ممدل أ ض للددخ ت كيدل ال ددوء يثددخ الكيمل
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ل ايي  وصلليي ل والتم أتةتب ال  املب توال  وةقلء الع يد  مليدل ندم الةي د  ومقد  تيل يثدخ ل د ا  ا دط ا  
 ,Raloff, 1994a,b, Stone)ندم الكل لدلب ال يد  endocrine systemنم ليلل الؽ    ا ثيد  اإلند ال 

1994, Sharp et al., 1995, Jobling et al., 1995, Laws et al., 2000; Katsuda et 
al., 2000; Nagao et al., 2000 & 2001). 

و ي  أل  ما المع وؾ أا الوظل ؾ الطةيعي  لكف أليلو اللمدال تدلظال يدا ط يدو الي مولدلب التدم  
مد  مدا  و و يف ل ل ليلل الؽد   الصدملء نداا اال دط اةلب الةمديط  ندم وظل فيدل و لصد   د ف الم ا دف اليل

وال مدف واإل  دلي مدوؾ يد  ض للدخ ا د ا  ةللؽد  وةعيد و المد ض يثدخ تثدك اوليدلو ندم  tال يلو متف التكويا 
  Laws et al., 2000; Nagao et al.,2001ab) )    ل يواللب الة ي  وااللملا ا
 مولدلب أو و ي  أا التيتي  الفمديولولخ لثي مولدلب متعد  و نداا الكيملويدلب التدم ت دلكم يمدف الي 

ت ددل  ل ت دد   تدديتي  مةلشدد  يثددخ تصددليع الي مولددلب وتلددك مددا  دد ف تيتي  ددل يثددخ الع ادد  ةدديا ت ددب الميددل  
وأيدض الي مولدلب  hypothalamic-pituitary – gonadel axisالةصد ض والؽد و الل لميد  والمللمدف 

     .  (Nimrod & Benson, 1996)ولن ال ل وامتلمل يل ل صب ةوامط  
و دد ب ال  امددلب أا ةعددض تثددك الكيملويددلب ت ددلكخ الي مولددلب االمددت وليلي  نددم يمثيددل وادد  أ 

(Colborn & Clement, 1992, Stone, 1994, Rolaoff, 1994a,  Sumpter & Jobling, 
1995, Wistuba et al., 2003, Furuya et al., 2006)    ةيلمدل يظيد  الدةعض ان د  تديتي  تكدt 

 dioxinكمدل ت د   الكيملويدلب شدةيي    (Laws et al., 2000)  ل لد و ليا ويعمف الدةعض ان د  كم دل
 sex steroids  مددت وي ي  الللمددي  نددم   مولددلب الؽدد و ال  ايدد  ةلإل ددلن  للددخ الي مولددلب اال  ا ددط ا 

(Safe, 1994). 
أو   xenoestrogensوادد  تددال تصددليؾ الع يدد  مددا الكيملويددلب المصددلع  كلمددت وليللب ةيليدد   

environmental estrogens  ت  ض للخ ل  ا  ا ط ا  نم العمف الطةيعم لثي مولدلب التدم يف ل دل أو
تلمدع  Lipophilic natureيصلعيل ليلل الؽ   الصملء نم الكل ا ال خ. كمل ت    طةيعتيال الم ةد  لثد  وا 

ممل يلتج يليدل               (Sumpter and Jobling 1995)ليتا الموا  نم   وا وأؼشي  الكل للب ال ي  
 .(Petit et al., 1999)ةقلء ل نم تيل  ال ال ممل يمت   العمثيلب ال ملم  ل مت وليا 

. ويعدد  ليددل و اال دد ا  ةللليددلل التللمددثخ الددتك ض ل لمددلا لددلتج يددا ليددل و التعدد ض  دد ف اللمددو  
وتشددتمف  (Toppari et al., 1996)للددخ االمددت وليللب الةيليدد     fetal exposureاللليلددخ لثددتكو  

 .Phytoestrogenusاالمت وليللب الةيلي  يثخ االمت وليللب اللةلتي  
  يثدخ ةعدض الم كةدلب الكثو ليد  environmental estrogensوتشمف االمدت وليللب الةيليد   

 ,dieldrin, toxapheneولددددواتج أي دددد ،  (DDTالمةيدددد اب ال شدددد ي        ةعددددضمتددددلف الع ددددوي  
bisphenol-A, (polychlorinated biphenyls)    الممت  ال نم مدوا  الطمدepoxy resins   والمةيد

الممددددت  م  نددددم صدددددللي   phthalatesوةعددددض  tributyltinوم ددددل  ال شددددؾ  Vinclozolinالفطدددد ض 
 nonylepheno و  Octylphenol متدددف  alkylphenolsالة مدددتيك والم كةدددلب الفيلوليددد  المقثولددد  

(Waldock, 1986, McLachlan 1980, Blake et al., 2004    Furuya et al., 2006). 
 :يقدساشج اهساةدراسسس ار

تمدليف التؽيد اب المظي يد  والمدثوكي  والتؽيد  ندم ولا اللمدال واوي دلء التللمدثي  لدتكو  اللد تاا الةللؽدد   -أ
 ومقل لتيل ةلل لةط  نم التلل   الملةق . OPلتيل  المعلمث  الفمي  ةـ 

والددلب الملويدد  والتشددو لب ةيددل نددم تيددف الةدد ة  لددتكو  اللدد تاا الةللؽدد  نددم الملمويددلب تقدد ي  يدد   ال ي  :
 ومقل لتيل ةلل لةط . OPالتل يةي  الملةق  المعلمث  ةـ 

تق ي  ممتوض الي موا التك ض التمتومت وا نم ة لمل الد ال لدتكو  اللد تاا الةللؽد  لكدف مدا الملمويدلب  حـ:
 لةط .ومقل لتيل ةلل  OPالمعلمث  ةـ 

لثلد تاا المعلمثد  ةدـ لثةد ة  ندم    ام  التؽي اب اللميلي  الم  ي  والكيميل يد  اللمديلي  والت كيةيد  ال ايقد   د:
OP   لثملمويلب التل يةي 

سMATERIALS AND METHODSاة يادسياةطرق
س

 Experimental animalsحهيان هساةجو ر سس1-
. واد  تدال Swiss albino rats   ةي دلء لدوي تاا التلدل   الامدت  مب ندم ال  امد  ال لليد  لد 

 لد و ت ةيد  ندم أافدلص ملفصدث   ا دف  ع تكو  الل تاا الةللؽ  يم  شي يا والتكو  ال  دع مدع اميلتيدلو 
  .نم ظ وؾ مللمة  ما   ل  ال  ا و وال طوة  وتق يال ليل الملء والؽتاء المللم  ال يواللب 
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CH CH

Ho C C C CH3

CH3 CH2 CH3

س Chemicalsاةيه  يه هساة سجخد س:سس2-
-Tert-4يددددب ال  امدددد  ال لليدددد  يثددددخ أ دددد ض المثوتددددلب الةي يدددد  و ددددو االوكتيددددف نيلددددوف    أل  

octylphenol (OP)   ليتمدددل اً يثدددخ ال  امدددلب المدددلةق  التدددخ أو ددد ب أا لددد  تددديتي  لمدددت وليلخ وم دددل
 Mueller and Kime, 1978; Soto)ل ل  وليا ممل تيتي   دل  يثدخ الليدلل التللمدثخ لثكل لدلب ال يد  

et al., 1991; Whit et al.;1994;  Jobling and Sumpter, 1993)   
 Chemical nameاالمال الكميل خ: 

 4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl) phenol or 4-(tert-Octylphenol) 
 Structural formulaالصيؽ  الةلل ي : 

 
 

س
س
 
 
 
 

سChemical formulaةصهنسساةيه ه ىهس:س
C14 H22O//(CH3)3 CCH2 C(CH3)2 C6H4OH 

 
 Dosing and treatmentاةور  هسياة ع  اسسس3-
لمعلمثدد  اللدد تاا نددم  (OP)ةلددلء يثددخ ال  امددلب المددلةق  تددال ا تيددل  ل يتددلا مددا اووكتيددف نيلددوف  

مثلد اال/كلال  214مثلد اال/كلال والل يد  العلليد  واد   ل  04ال  ام  ال للي  و مل الل ي  المل ف   وا   ل 
 ما ولا اللمال.
 تثك ال  املب أا:  ي  أو  ب

مثل اال/كلال مدا ولا اللمدال  244تلي  يا  OPأ    ليطلء الل تاا   يتخ الوال و ل ي  يومي  ما  -
 (Nagao et al., 2001)مقل لد  ةلل دلةط   (PND6)أيدلال مدا المعلمثد   2لقصلً  ل اً نخ الدولا ةعد  
ل فدلظ يثدخ الد و و أا ألمد  ل يد  مد ت و ندم ا  Katsuda et al., (2000)وكمدل أو د ب   امد  

 مثل اال/ل اال ما ولا اللمال.244التللمثي  نم الل تاا  خ 
  Oral gavageلثلدد تاا نددم ال  امدد  ال لليدد  يددا ط يددو الفددال  OPوادد  تددال ليطددلء ل يددلب 
و مددل  الل يد  المعطدلو لكدف مدا اللد تاا  مدد   Stomach tubesةلمدت  اال اوللليد  المع يد  المللمدة  

 تمب المعلمث  يوميلً و م  الفت و الم   و لكف تل ة .ولل  يوال المعلمث  وا  
 Standard vehicleايلمدخ     وكتيدف نيلدوف  يد  يعد  مدتي  وا  امت  ال ليب الت و كمتي  لأل 

واد  تدال ت ن د  الم ثدوف الم  د   (de Jager et al., 2001)    المدمي  يلد  اإليطدلء الفمدخندم   امدلب 
 لثت كيل المطثو . التملال يمثي  التوةلا اةف الت فيؾ

 Experiments designجص ه ساةجو ر سس4-
 د ف نتد و  OPةللدـ   neonates  ا تمدب ة  امد  تديتي  معلمثد  تكدو  اللد تاا  د يتخ الدوال و   -2

يثخ لمو الة ة   ي  أل  ما المع وؾ أا   يل مدي تولخ تةد أ ندم التكدلت   (PND21)اال  لي و تخ الفطلال 
ةعد   12واد  تمدتم   تدخ اليدوال  (PND15)متي  و و تدخ اليدوال ال دلمث يشد  ةعد  الدوال و نم الفت و الليلي  ال

وةللتدللخ يكدوا ال لدال الليدل خ الدتض  (Sharpe, 1994)الوال و وال ي    ت ليؾ ل  يل مد تولخ ةعد  تلدك 
 موؾ تلمو للي  ال صخ ا  ت    مةك اً.

ال وامدف التدخ ت كدب  تدخ تثد  طةيعيدلً واد   ن  اً ما للدل  اللد تاا 04نم  تا التل ة  تال امت  اال  
 new 60)مدع صدؽل  ل  damsاٌمدمب للدخ تدد   ملمويدلب ٍت تددوض كدف مليددل يثدخ يشدد و مدا اوميددلب 

born)  تخ تملال نت و اال  لي و الفطلال weaning. 
ل ةللقد   الملموي  ما الل تاا   يتخ الوال و والتخ تال أيطل يل المتي  )ليب الت و (G1)اة و ي سساةض دطسس

 .التض امت  ال مع الملمويلب المعلمث .
 مثل اال/كلال. 04  ا   ل OPتال معلمث  الل تاا   يتخ الوال و ةل ي  نمي  مل ف   ما  (G2)س-
سمثل اال/كلال ما ولا اللمال.214تال معلمث  الل تاا   يتخ الوال و ةل ي  يللي  ا   ل  (G3)س-



Batarfi, Nafisa M. et al. 

 364 

وامتم ب المعلمث  يوميلً   ف نت و اال  دلي  (PND1)و وا  ة أب المعلمث  ما اليوال التللخ لثوال  
 يد  تدال امدتةعل  اوميدلب وللدل  اللد تاا الصدؽي و و يليد  الدتكو  الصدؽي و  تدخ  (PND21)و تخ الفطدلال 

أمددةويلً مددا العمدد  )تدد   شدديو ل. وادد  تددال ولا اللدد تاا أمددةوييلً وتمددليف  يويتيددل ولمددة  الونيددلب لا  21
 لتم ط أب يثييل   ف نت و التل ة .ول ب وكتلك التؽي اب ا

والةدلام يلد  الةثدوغ )والدتض  (PND22)ملي  ما توادؾ المعلمثد   10تال ت  ي  ةعض الل تاا ةع   
تال ل تةل ا ما اومةوي التلما نم الملموي  ال لةط ل ةلمدت  اال اوتيد  والتشد ي  للدلي الةد ة  ووللد  وتتةيتد  

ع ددو ةلللمددة  لددولا لثكمددل تددال  مددل  متومددط الددولا المطثددو واللمددةخ لث  امدد  اللمدديلي  والكيميددلء لمدديلي . و
 .(G1)وال لةط   (G3, G2)اللمالل لألي لء ةللملمويتيا المعلمث   

وادد  تددال  مددل  متومددط ولا اللمددال ومعدد ف الفقدد  أو االكتمددل  نددم متومددط ولا اللمددال لثلدد تاا 
 المعلمث  وال لةط  كف أمةوييا ما العم  ما المعل ل  التللي :

x100
oW

o WnW 
 

Wo متومط ولا اللمال لثل تاا   يتخ الوال و =(PND1). 
Wn.متومط ولا اللمال لثل تاا ةع  كف نت و معلمث  )كف أمةوييال = 
ما تكو  الل تاا الةللؽد  يمد  شدي يا واتمدمب للدخ تد   ملمويدلب ت تدوض  04امت  ال نم  تا التل ة  -3

 ل تاً. 24ك ً مليل يثخ 
  م التم تال ليطل يل ليب الت و ةللق   الممت  مال مع الملمويتيا المعلمث  . اةض دطسس(G1)س

(G2  تال معلمثتيل ةل ي  نمي  يومي  مل ف   ماOP  مثلد اال/كلال مدا ولا اللمدال ولمد و شدي  أو 04ا   ل
 ت   شيو .

(G3)     تال معلمثتيل ةل ي  نمي  يومي  يللي  ماOP  لا اللمدال ولمد و شدي  مثلد اال/كلال مدا و 214ا   ل
 أو ت   شيو .

وادد  تددال ولا اللدد تاا نددم الملمويدد  ال ددلةط  والملمددويتيا المعلمثدد  يلدد  ة ايدد  مدد و المعلمثددد  
وأمدةوييل  تددخ ليليد  نتدد و المعلمثدد  وتمدليف  يويتيددل وأض تؽيد اب تطدد أ يثييددل ويد   الميددب مليدل  دد ف نتدد و 

 المعلمث .
أو االكتمددددل  نددددم متومددددط ولا اللمددددال أمددددةوييلً و مددددل  متومددددط ولا اللمددددال ومعدددد ف الفقدددد  

ةللملمويلب المعلمث  وال لةط ، تال ت  ي  ةعض الل تاا الةللؽ  ما الملمويلب ال لةط  والمعلمث  ةع  شدي  
أشي  ما المعلمث . يثدم تلدك تشد ي  اللد تاا ولدلغ والةد ة  ، ا تدال ولليمدل للدخ أاد   مثيلد اال و مدل   0أو 

لكدف مليدل ندم الملمويدلب ال دلةط  والمعلمثد  ةللتلدل     relative weightمةخ متومط الولا المطثو والل
 الملةق  وتمليف أض تؽي اب مو نولولي  ط أب يثخ اوي لء لتيل  المعلمث . 

وكمدل تدال أ دت   ةد  كمل تال لمع ييللب ما ال ال ما الل تاا الةللؽ  لتق ي  ممتوض   مدوا التمتومدت وا 
الممد لب ويد  ال يوالدلب الملويد  وتمدليف التؽيد اب المو نولوليد  ةيدل تدال تتةيدب  ييللب ما تيف الةد ة  لعمدف

 ,Bancroft and Stevens)نم المتةتلب المللمة  لث  ام  اللميلي  والكيميدلء لمديلي   أللاء ما والة ة  
1977). 

   
    

سفيساةدردخسجقهه ساةجنهراهساة يريفيةيوهسسةاحهيان هساة نيهسسي ددت س
   Evaluation of epididymal sperm morphology and their numbers 

تال امت  اال ممت ثص تيف الة ة  اويمد  لدتكو  اللد تاا الةللؽد  لتقد ي  يد   ال يوالدلب الملويد  ندم  
ومقل لتيدل ةللملمويدلب ال دلةط  ةللتلدل   المدلةق   OPالملمويلب المعلمث  ةللل ي  المل ف   والعللي  ما 

يدا ةدلام  Cauda epididymas ي  تال نصدف تيدف الةد ة   (Wyrobek et al., 1983) وطةقلً لط يق 
%ل تال الت شي  لثدت ثص 4.5مثيثت  ما الم ثوف المث خ ) 2الة ة  وولل  ال أا   مثيل اال و  ث اللميج نم 

ال03 ايقد  يلد    لد   د ا و  21ما ةقليل اولمل  وما تال و ع الممدت ثص ندم   دلل  لمد و 
o

ا . و د ف  دت
مثثتد  مدا الممدت ثص  2الفت و تلفصف ال يوالدلب الملويد  يدا اللمديج وتلتشد  ندم الم ثدوف المث دخ ويدتال صدةػ 

ولت  يدد  التؽيدد اب الم  ددي  نددم  و ث وتيددوف ال يوالددلب  (Eosin Y., 0.05)ةلمددت  اال االيومدديا المددل م 
تتةيدب الشد ا   وتف دص  الملوي  تال و ع ةعض القط اب ما الممت ثص يثدخ شد ا   لظيفد  وتتد ك لتلدؾ تدال

ةلمت  اال الع م  الليتي  لثميك ومكو  ال و خ  ي  تملف التؽي اب المو نولوليد  ؼيد  الطةيعيد  ةلل يوالدلب 
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و مدل  اللمددة  الملويدد  لث يوالدلب ؼيدد  الطةيعيدد  ندم الملمددويتيا المعلمثدد  وال ددلةط   ل    (plate1 الملويد 
 .  Haemocytometerي  ك يلب ال ال ال م اء ولع  ال يواللب الملوي  تال امت  اال ش ي   

 يوالدلب مدا كدف  0مللالب ميك ومكوةي  لكدف  يدواا وةمعد ف  0وا  تال ي  ال يواللب الملوي  نم  
سملموي  )ال لةط  والملمويلب المعلمث ل تال  مل  ي   ال يواللب الملوي  لكف ل اال ما تيف الة ة .

سجقدهرسجريهزساةهر يوساةايرىساةجسجيسجريوس
 Evaluation of testosterone concentrationس

مدا كدف  EDITAندم اللةيد  ةيدل مدل و تملدع الدتلثط متدف الييةدل يا أو  تال لمع ييلدلب مدا  ال القثد  
الملمويددلب المعلمثدد  وال ددلةط  لثلدد تاا الةللؽدد  نددم التلددل   المددلةق  وتددال نصددف الة لمددل ةلمددت  اال الطدد   

14و فظيدل يلد    لدد   د ا و   ايقد  . 21لمدد و  / ايقد ل  ت تدد  االؾ لفدالم كدلض )يد   الثفدلب 
o

ال  تدخ واددب 
االمت  اال، وا  تال تعييا   موا التمتومت وا ةلمت  اال العةواب الكيملوي  المليدلو لثتقد ي  الملدليخ اإلشدعليخ 

testosterone enzyme-immunoassay kits  وتال امت  اال ليللElecsys  ايلث الي موال( 
 Histological studyهسساةدراسسساةنسهو-
% واد  24الة ة  وو عيل ندم متةدب الفو مدلليا المدلظال المتعدل ف ةت كيدل  تال تقطيع أللاء صؽي و 

والطم  نم شمع الة انيا وتدال يمدف  Clearingوالت ويو  Dehydraionتال لتةلي الط و القيلمي  لللي الملء 
لمددل  العيلددلب ال ددلةط  والمعلمثدد . ميكدد وا مددا أ 0ةمددمك  Cross sectionsاطليددلب لمدديلي  ي  ددي  

 ,H &E Hematoxylin & Eosin (Bancroft & Stevens)وصدةؽيل ةللييملتوكمدثيا واويومديا 
1977)   

سHistochemical studiesاةدراس هساةيه ه ءسنسهوهسسس-
سBancroft and Stevens 1977)س.سدراسسساة حجيىساةيرديتهدراجر4
فو ملليا المدلظال لثملمويدلب ال دلةط  والمعلمثد  طةقدلً لتقليد  تفليدف تال تلك نم القطليلب المتةت  ةلل 

لثكشدؾ يدا المدوا  الك ةو ي  اتيد  الكثيد  تدال امدت  اال ( PAS technique, MC)شديؾ  مدض الة يو يدك 
لثكشؾ يا المدوا  ي يد و التمدك   Alcien blue/pastechnique acid technique AB/PASط يق  

ةددللثوا اول و والمددوا  ي يدد و التمددك   Acid mucinي يد و التمددك  ال م ددي   الم لطيد   يدد  تصددةػ المددوا 
 .Magntaالمتعل ل  ةللثوا الةلفميلخ 
ةللقطليددلب المتةتدد  ةللفو مددلليا  Carmin Bestتددال امددت  اال صددةؽ  كددل ما ةمددب اةيشااعس ااوساةواهياايوهو:

سمل تصةػ ألوي  ال  يل ةللثوا اول و.المتعل ف  ي  يصةػ أملكا توال  اللثيكوليا ةللثوا الو  ض الم م  ةيل
سدراسسساة حجيىساةدريجهنرساةيار:

 Mercuricتددددال صددددةػ القطليددددلب المتةتدددد  نددددم الفو مددددلليا المددددلظال نددددم أل و الة ومونيلددددوف  
pronophenol blue  التددخ تددال   امددتيل ةليددف الةدد ة  وتلددك لتقدد ي  التؽييدد  نددم الم تددوض الة وتيلددخ الكثددخ

 مقل لتيل ةلل لةط .يلب المعلمث  ولثملمو
 

 RESULTSسساةنج ىـــج
س

سجأثهرس ع  اسساةورااوسحدهثرساةيالدةسد ألييجهلسفهنيلس اىاهلساةدردخسسةاييرساةورااوس ندساةدايغ.
II. Effect of neonatal exposure of  malrats  to 4-tert-octylphend on the 
epididymus   of  during  puperity. 

 PND1ة  ام  تيتي  المعلمث  الفمي  لثل تاا   يتخ الوال و  د ف نتد و ال  دلي  ) أ تال  تا الة   
 أمةوي ما العم ل. 21ل ةلووكتيف نيلوف يثخ لمو تيف الة  ة   لتكو  الل تاا يل  الةثوغ )PND21للخ 
سسسViabilityاةحهيهسسس-4

المل ف دد    ةللل يدد   PND21للددخ  PND1لددال ت دد   معلمثدد  اللدد تاا مددا  ل2ل وف) يو    
(40 mg/kg bw)   والعلليد(120 mg/kg bw)    مدا االوكتيدف نيلدوف تؽيد اب مظي يد  أو   كيد  وا د

أمددةوي مددا العمدد  )ةعدد  الةثددوغل. وكللددب لمددة  الونيددلب  دد ف نتدد و  21 دد ف نتدد و المعلمثدد  أو ال يليدد   تددخ 
ل ةللل يدددد  المل ف دددد  ♀ & ♂نددددم اللدددد تاا المعلمثدددد  )  (6/77)  %7.79ال  ددددلي  والمعلمثدددد  تعددددل ف 

ندم  (6/87) %6.18، مقل لد  ةدـ (G3)نم الل تاا المعلمث  ةللل ي  العللي   (G2) %9.709 (10/103)و
 systematicممل ي ف يثخ أا الل يلب الممت  م  ليث ليدل مدمي  ليلليد   دل و  (G1) الملموي  ال لةط 

toxicity 
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Table (8): Body in weight (gm) and absolute (mg) and relative (mg/g) reproductive organs weights 

              for decaptated male rats at PND22 and  at puberty (mean ± S.D.) after neonatal exposure

             (PND1-PND22) with 4-tert-OP.

a- PND22

Groups Control OP (40mg/kg bw) OP (120mg/kg bw)

Parameters G1 G2 G3

(PND21) n=12

Body weight 23.15±3.3 17.6±2.5 17.8±2.5

Left testis

     Absoltue 186±62 184±61 278±92

    Relative 8.03 10.45 15.61

Left epididymus

     Absoltue 47±15 6.6±2.2 18.9±6.3

    Relative 2.03 0.375 1.061

Left seminal vesicle

     Absoltue 31±1.6 22±7.5 32.1±1.7

    Relative 1.33 1.25 1.803

Ventral prostate

     Absoltue 31±4.4 11±3.9 13±4.3

    Relative 1.33 0.625 0.73

Vas deference

     Absoltue 17±5.8 9.6±3.2 8±2.6

    Relative 0.734 0.54 0.44

b- 12 weeks n=12

Body weight 93.5±11.7 85.6±14.27 78.66±13.11

Left testis

     Absoltue 137.4±458 1204±401 1313±437

    Relative 14.69 14.06 16.09

Left epididymus

     Absoltue 252±84 160±53 178±59

    Relative 2.69 1.869 2.262

Left seminal vesicle

     Absoltue 270±90 203±67 224±74

    Relative 2.88 2.371 2.84

Ventral prostate

     Absoltue 184±61 70±26 100.8±33

    Relative 1.96 0.922 1.281

Vas deference

     Absoltue 73±24 42±14 52±17

    Relative 0.78 0.49 0.66

Table (1): Number and length (mean +SD) of newlyborn rats (PND1) from 
control and treated groups f pregnant fermales 

Animal groups 
Number of litter (range, mean + 

S.D) 
Body weight (gm) at 

birth (PND1) 

Control G1 8------13 8.6------14.4 
n= 10 10.40+0.50 10.55+0.77 
Lowdose G2 8------12 8.4-11.2 
n= 10 9.60+1.14 9.78+0.86 
Highdose G3 6------12 6.5------11.1 
n= 10 8.04+1.74 8.53+1.58 

n: number of pregnant females 
 

سBody weightسchangاةجنهرسفيسيزوساةوس سسسسسس-3
وأمددةوييا PND1 متومددط ولا اللمددال لثلدد تاا يلدد  ة ايدد  التل ةدد  وةعدد  أمددةوي ل 1)لدد وف يو دد 

PND7  وتد   أمدلةيعPND14   واللمدة  الم ويدد  مدا العمد  أمددةوي  21، 24، 4، 2، 0 ةعد  الدوال و تددال يلد
وتلدك ةلللمدة   (PND1)يلد  ة ايد  التل ةد   (pups)اللد تاا ل كتمل  ندم ولا اللمدال وتلدك ةلللمدة  لدولا 

 ويت   التللخ: (G3, G2)والملمويتيا المعلمث   (G1)ثملموي  ال لةط  ل
مدع ليدل و العمد   د ف نتد و التل يد   (G1)يلي  ولا اللمال نم الل تاا  د يتخ الدوال و ةللملمويد  ال دلةط  

أمدددددةوي مدددددا العمددددد   21لددددد اال وةعددددد   23.15±3.30 (PND22)ويصدددددف متومدددددط الدددددولا ةعددددد  الفطدددددلال 
ةعد  الفطدلال والةثدوغ لدتكو  اللد تاا ,9872   ,%169.18ل اال ومع ف االكتمل  نم الدولا 93.5±11.70

 .(PND1)يثخ التوالخ وتلك ةلللمة  لولا الل تاا يوال الوال و 
يةثدػ متومدط يليد  ولا اللمدال  د ف نتد و التل ةد  و (G2)نم الل تاا المعلمثد  ةللل يد  المل ف د  

ل مقل لدد  ةللملمويدد  ال ددلةط  و P<0.05وةددلقص معلددوض ) (PND22)أمددلةيع  0ةعدد   2.50±17.6الددولا 
 886.1 و 102.67لدتكو  اللد تاا  أمةوي ويصف مع ف االكتمل  نم الدولا 21ل اال ةع   85.6+19.23

ةلللمددة   (P<0.05)ةعدد  الفطددلال ويلدد  الةثددوغ ةلللمددة  لددولا اللدد تاا  دد يتخ الددوال و وةددلقص ؼيدد  معلددوض 
 لثملموي  ال لةط .

يصددف متومددط ولا اللمددال ةعدد  الفطددلال وتواددؾ المعلمثدد   (G3)ندم اللدد تاا المعلمثدد  ةللل يدد  العلليدد  
لدددد اال وةددددلقص معلددددوض  13.11±78.66لدددد اال ونددددم ليليدددد  التل ةدددد  يةثددددػ متومددددط الددددولا  17.8±2.5
(P<0.01) ع ف االكتمدل  ندم الدولا ةلللمدة  لثدولا يلد  مقل ل  ةللملموي  ال لةط  ةليلي  التل ة  ويكوا م

 .يل  الفطلال والةثوغ لتكو  الل تاا يثخ التوالخ. %854.61 و  116.01  %ة اي  التل ة  يعل ف 
س Testosterone blasma level جريهزستر يوساةجسجيسجهريوسد ةدالز  

ال ددلةط   (G1) تاا الةللؽدد  لثملمويدد  يةثددػ متومددط ت كيددل   مددوا التمتومددت وا نددم ة لمددل الدد ال لددتكو  اللدد -    
5.981 ±0.569 ng/L لددتكو    يدل فض متومددط ت كيدل   مددوا التمتومدت وا ةللة لمددل  - ل. 0)لد وف

 (ng/L 1.892±4.680) المعلمثددد  ةللل يددد  المل ف ددد  (G2)أمدددةوي  لثملمويددد   21اللددد تاا يمددد  
مقل ل  ةللملموي  ال دلةط  ويو د   (ng/L 0.321± 3.145) المعلمث  ةللل ي  العللي   (G3)والملموي  

 (G3)نم ت كيل   موا المتتومت وا ةيا تكو  الملمدويتيا  (P>0.05)ل ولو  ن و معلوض اوض 0ل وف)
 المعلمث  ةلالوكتيف نيلوف والملموي  ال لةط .               

 سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسياةشيلساة ظهرىسةه سدرأسساةدردخسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسدساةحهيان هساة نيهس د
ولا تيف الة ة  ةللل اال ويد   ال يوالدلب الملويد  ندم تيدف الةد ة  واللمدة  الم ويد   ل0يو   ل وف )
والملمويدد  ال ددلةط   (G2 & G3)ا الةللؽدد  ل ميددلب المعلمثدد  انددم تكددو  اللدد ت لث يوالددلب ؼيدد  الطةيعيدد  

 ويت   انتم:
ال دلةط   (G1)اللب الملوي  نم تيف الةد ة  لدتكو  اللد تاا الةللؽد  لثملمويد  يةثػ متومط ي   ال يو

(688 ±37)x10
6

 %.2.53لكف ل اال ما تيف الة ة  واللمة  الم وي  لث يواللب ؼي  الطةيعي  تعل ف  
x10(50±486) نددم يدد   ال يوالددلب الملويدد  (P<0.01)ي  ددظ لقددص معلددوض م تفددع 

6
وا تفددلي  

ةدد يف الةدد ل  لثلدد تاا الةللؽدد  ةللملمويدد   (%33.91)  ويدد  لث يوالددلب ؼيدد  الطةيعيدد معلددوض نددم اللمددة  الم
       ل Fig  1 a).المعلمث  ةللل ي  العللي  مقل ل  ةللملموي  المعلمث  ةللل ي  المل ف   والملموي  ال لةط  

علمثد  ةللل يد  المل ف د  تتمتف التشو لب ندم ال يوالدلب الملويد  ةد أث الةد ة  لثلد تاا الةللؽد  لثملمويد  الم
(Fig 1,b,c)  واإلتتللء والكم  يل  اتصلف ال أث  (%3.684)، للفصلف ال أث (%7.895)ةلتتللء التيف 
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 ب الة ة  .ال يواللب الملوي  ةمم لوتلك ةلللمة  لع    (%2.632) ةتيف
II-اةدردخسسDuctus epididymisس

ساة و ي سساةض دطس:
يثدخ  (Fig s2.3)لو أو ألةوة  طويث  مثتق  تة و نم القطليلب الع  ي  يتكوا الة ة  لميليلً ما ال 

شكف مقلطع  ا  ي  أو ةي لوي  وتةطا ةط  ي  يمو ي  ةميط  أو يمل ي  طةيعيد  كلتةد   يد  تظيد  ندم ةعدض 
 المللطو ممتوييا ما اولوي  وت لط ط  ي  اللو الة ة  ةؽشلء الي ض ي توض يثدخ ةعدض لويدلب طويثد  لث  يدل

وت ددلط ةطيقدد   ايقدد  مددا الع دد ب المثمددلء ال ا  يدد  ويفصددف ةدديا  myoepithelial cellsالشددة  ي ددثي  
  و  PAS اطليلب القللو  شوو ما لميج  لال ي توض يثخ   يل ليفي  واليدلؾ كدوالليا ويصدةػ ةو دو  ةدـ 

HgBPB. 
ةد ة  و ثدوو صدؽ   لدال تلويدؾ الدلو ال (PND22)أمدلةيع  0نم الل تاا يمد   (Fig 2)ويو    

مددا ال يوالددلب الملويدد . ةيلمددل يتمددع التلويددؾ ويمتثدد  تلويددؾ القلددلو ةلل يوالددلب الملويدد  ةيلمددل يتمددع التلويددؾ 
ويمتث  ةلل يواللب الملوي  واولملال المتةقي  ما الط  ع المت ول  وكمدل ت تدوض ط  يد  الةد ة  يثدخ الع يد  مدا 

. واد  أو د ب القيلمدلب المدتيوميت ي  أا (Fig 3)أمدةوي  21-24ال ةيةلب االن الي  نم الل تاا يلد  يمد  

ومدددمك ط  يددد  الةددد ة  يةثدددػ   1022m ± 159.99 متومدددط أاصدددخ اطددد  لتلويدددؾ الةددد ة  يةثدددػ 

71.36±11.21m   50.21 ±671أمدلةيع و  0ندم اللد تاا يمدm  671  ± 38.8  وm  يثدخ
 .التوالخ نم الل تاا يل  الةثوغ لثملموي  ال لةط  

طةيعدخ الال لةط  الت كيد  اللمديلخ   (G1)ن ص القطليلب اللميلي  لقللو الة ة  ةللملموي  أو   
   (Fig 2 a &3,a) وكمدل و   ندم ال  امدلب المدلةق  لثلد تاا(Feagans et al., 1961)  والتد ييلب

 .(Junquiera et al., 1998)     او  ض
القثيدف مدا   يدل الي يد  وليدل  لند  ن لوليد   ي  تةطا أللةي  الة ة  ةط  ي  يمو ي  وت توض يثدخ 

يثخ المط  ال ا ثخ لثتلويؾ وت توض الط  ي  يثخ ةعض ال  يل ال ا ق  ويمتث  التلويدؾ ةلل يوالدلب الملويد  
تدددد   أشددددي  مددددا المعلمثددد  مقل لدددد  ةلل ددددلةط  والتددددخ تةثددددػ أمددددةوي )الةللؽددد ل  21-24ندددم اللدددد تاا يمدددد  

6.39%.3a). Figل 
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Fig. (1): Photographs of 

epididymal sperm 
smears stained with 
eosin Y. sperms 
from   ( G1) 

 

Fig. (2a-c): Cross 
sections in ductus 
epididymis (EPI) of 
male rats of control 
group (G1) which 
sacrified after 3 
weeks. of age 
(PND22). 

Fig. (3): Cross sections 
in ductus 
epididymis of male 
rats of control group 
(G1) . 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. (4a-d): Cross sections of ductus 

epididymis (EPI) (G2, 
 

Fig. (5a-c): Cross sections of 
ducts epididymis of male 
rats. ) (G2, 
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 (G2-G3)اة و ي  هساة ع  اسس
المعلمثدد  أمددلةيع  0الصددؽي و يمدد  أو دد ب ال  امدد  ال لليدد  يلدد  ن ددص اطليددلب الةدد ة  لثلدد تاا 

وةقليددل الط  يدد   necrotic cellsامددت ء تلويددؾ الةدد ة  ةلل  يددل الملويدد  الميتدد   (G2)ةللل يدد  المل ف دد  
الط  ي  المةطلد  لثقلدلو وت طدال وا دط ا  ةلل لند  ولقص ا تفلي  (Fig 4 b-d)الل تومي  المتقش و ةلل صخ 

 Fig 4)  ةـ الف لولي  ليل وليل و ممك الؽشلء القلي ض والطةق  الع ثي  الم يط  ة  وليل و الةثيتيل ل صطةلغ
c) HgBPB  و   PAS 

ة  أمدةوي لدو ظ كةد   لدال الدلو الةد  21المعلمث  ةللل ي  المل ف د  يلد  يمد   (G2)ونم ل تاا الملموي  
ولقددص نددم ا تفددلي الط  يدد  المةطلدد  ليددل وا توا يددل يثددخ   يددل مكعةدد  ةيددل ألويدد  صددؽي و  اكلدد  وي  ددظ كتدد و 

وي تدوض تلويدؾ  (Fig 6)واث  توالد  ل ندم الدةعض ان د   (Fig 5 b,c)ال  يل ال ا ق  نم ةعض القطليلب 
ت طدال الع يد  مليدل وتوالد  ال  يدل   ظلدواللو الة ة  يثخ م توض ما ال يواللب الملوي  أادف مدا ال دلةط  واد  

التلويدؾ وتقصد  ال مدي ب القميد  ندم ةعدض الملدلطو وتدت طال ندم       مي  الميت  واولملال المتةقي  نمالل تو
واد  تت ثدف الطةقد  الع دثي  الم يطد  ةللقلدلو ويمدمك الؽشدلء القليد ض ويشدت  اصدطةلؼ   (6c ,5)الةعض ان د  

HgPBP   ي  القللو ل صطةلغ ةـ وكمل تلي  الةثي  طPAS  وHgBPB  مقل ل  ةلل لةط  مع شد و اصدطةلغ
وتشدت  التؽيد اب اللمديلي  الم  دي  ةقلدلو الةد ة  ندم الملمويد   (Fig 6)ال ةيةلب القمي  القثيث  لث  يل ال ا قد  

 أمةوي . 21وةع   (PND22)ةع  تواؾ المعلمث   (G3)المعلمث  ةللل ي  العللي  
أا الددلو الةدد ة  تتمدد   ويتمددع التلويددؾ وي تددوض ة ا ثدد  يثددخ  (Fig 7)أمددلةيع  0يمدد   ولدد  نددم اللدد تاا  -

 PASةعض ال  يل الميت  والمتقش و مدا الط  يد  الل توميد  وأ يللدلً اثيدف مدا االند ال مولد  االصدطةلغ 
(Fig 7a) وتقدف الةثيد    يدل الط  يد  ل صدطةلغ ندم ةعدض القطليدلب .(Fig 7 a,c) وتصدةػ ةشد و ندم 

واد  تت ثدف طةقد  الع د ب المثمدلء  (Fig 12 b,dوي  دظ ت طدال ةعدض أللا يدل وتشدو يلالدةعض ان د  
 .(Fig 7b)أو تت طال ةعض أللا يل  (Fig 7a,d)الم يط  ةللقللو 

أمدةوي مدا العمد  لدو ظ ت طدال الع يد   21وةلل ؼال مدا ظيدو  ال يوالدلب الملويد  ةقلدلو الةد ة  ةعد  
ا اولمددلال المتةقيدد  ةددللتلويؾ وتقددف ةصددو و وا دد   ال  يددل ال ا قدد  ةللط  يدد  مليددل وتوالدد  كميددلب كةيدد و مدد

 Fig 8). واد  تتشدوو االلةيةدلب ويصدع  تمييدل   يدل الط  يد  المةطلد  ليدل (Fig 8 a-d)المةطلد  لأللةيةدلب 
c,d). 

 
سورااوساةد ةنسسةاييرساةاةدردخسجأثهرساة ع  اسساةف هسساة ز نسسد ألييجهلسفهنيلس ارسس-

Effect of chronic administration of 4-tert-Octylphenol on the epididymus    
of adult male rats 

نيلدوف  ت تد  شديو  ةلووكتيدفأ تال  تا الللء ما الة   ة  امد  تديتي  المعلمثد  الفميد  اليوميد  لمد و 
 لتكو  الل تاا الةللؽ .تيف الة ة  يثخ 
 Viabilityاةحهيهسس-4
لدددال ي  دددظ تؽييددد اب مظي يددد  أو مدددثوكي  وا ددد   ندددم اللددد تاا الةللؽددد  المعلمثددد  يوميدددل ةللل يددد   

 د ف نتد و المعلمثد ، كمدل لدال تمدلف  دلالب  (mg/kg bw 120)أوالعلليد   (mg/kg bw 40)المل ف د  
نددم معدد ف  دد ف تثددك الفتدد و وكمددل  ددو ال ددلف نددم الملمويدد  ال ددلةط . ةيلمددل لددو ظ لقددص  mortalityونيددلب 

 سس   مع ليل و نت و المعلمث امتي ك الؽتاء نم الل تاا
جريهااازستر ااايوساةجسجيساااجريوسد ةدالز ااا سي اااددساةحهيانااا هساة نيهاااسسدااا ةدردخسياةجنهاااراهساة ظهرهاااسسفااايسس-3

ساةحهيان هساة نيهس
نددم متومددط ت كيددل   مددوا التمتومددت وا ةللة لمددل  (P<0.01)ال فددلض معلددوض ل0)لدد وفيو دد  

 21لمدد و  (G3)والعلليدد   (G2)الددلب الملويدد  ةددللة ة  نددم اللدد تاا المعلمثدد  ةللل يدد  المل ف دد  ويدد   ال يو
المعلمثد   (G3)والملمويد   (G2)ةيا الملموي   (P<0.01)أمةويل مقل ل  ةلل لةط  مع ولو  ن و معلوض 

 ةلالوكتيف نيلوف
  ةدتيف الةد ة  ندم اللد تاا ا تةلط اللقص نم متومط ي   ال يواللب الملوي ل0)ل وفوكمل يت   ما 

المعلمثدد  ةل تفددلي لمددة  ال يوالددلب الملويدد  ؼيدد  الطةيعيدد  ةممدد لب الةدد ة  لثلدد تاا المعلمثدد  مقل لدد  ةلل ددلةط  
ندم اللد تاا المعلمثد  ةللل يد  المل ف د  والعلليد  يثدخ  68.02و %27.20 ويةثػ لمة  ال يواللب المشدو   

 .%6.39 ل  ةلل لةط  والتخ تةثػ ت   أشي  ما المعلمث  مقلالتوالخ ةع  
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Fig. (8a-d): Transverse sections of ductus 

epididymusd of male rats trerated 
neonatally with Octylphenol and 
sacrified after 12 weeks of age. 

Fig.(9): Photographs of epididymal 
smears of adult male rat, 
stained with Eosin Y 

 

 

Fig. (6a-c): Portions of ductus 
epididymis of group G2 
treated male rats aged 12 
weeks. 

Fig. (7a-d): Transverse sections of 
ductus epididymis of male 
rats treated with high dose 
(G3)  
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Fig. (10a,b): Photographys of 

epididymal smears of adult 
male rat, treated with high 
dose (G3)  

Fig. (11a&b): Transverse sections of 
the ductus epididymis (EPI) 
of (G1).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. (12a-d): Transverse sections of 

the cauda epididymis (EPI) of 
adult male rat ( G2).  

Fig. (13a-c): Transverse sections of 
ductus epididymis (EPI) of 
adult male rats ( G3) . 
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  (Fig e 9)وتتمتددف التشددو لب نددم ال يوالددلب الملويدد  نددم اللدد تاا المعلمثدد  ةللل يدد  المل ف دد  
ل وااللتلددلء أو الشددو يلدد  اتصددلف  %7.20لوالفصددلف الدد أث)  %10ةت دد ال الددتيف أو يدد ال تملتثدد  نددم القطدد ) 

تمتف التشدو لب ةدتيوف ةلل يوالدلب  (Fig 10)ل. ونم الل تاا المعلمث  ةللل ي  العللي  %6.40ال أث ةللتيف)
مددا العدد   الكثددخ لث يوالددلب الملويدد  ةللممدد لب ةلإل ددلن  للددخ االلتلددلء أو الشددو يلدد  اتصددلف  %45.69الملويدد  

 ل. %5.08والفصلف ال أث  )%6.09)   التيف) لوتلل  %7.11ال أث ةللتيف) 
س*ساةجنهراهساةنسهوهسساة رضهسسفيساةدردخ

Histopathological  changes  in the  epididymis س
سG1) اة و ي سساةض دطس:س)

ل ت كيد  Fig 11`a,bأو   ن ص القطليلب الع  ي  ولةوة  تيف الة ة  ةللملمويد  ال دلةط ) 
 يدد  ألةوةدد  الةدد ة  ةط  يدد  يمو يدد   ت مددف  لندد  . ق  لثلدد تااال  امددلب المددلة لمدديلخ طةيعددخ وكمددل و   نددم

ن لوليد  يثدخ المدط  المطدف يثددخ التلويدؾ. وت تدوض الط  يد  العمو يد   يثددخ  القثيدف مدا ال  يدل القلي يدد  و 
لط الةوةد  وت د ةعض ال  يل ال  ق  التخ تتميدل ةمديتوة لال م ةد  وال ت مدف امدط يل ال د و ال مدي ب الطويثد 

 الة ة  ةؽشلء الي ض  ايو وطةق  ما ال  يل الط  ي  الع ثي  وطةق  ما الع  ب المثملء.
سG3 , G2) اة و ي  هساة ع  اسس:س)

أو دد  ن ددص اطليددلب  تيددف الةدد ة  لثلدد تاا الةللؽدد  ةعدد  شددي  مددا المعلمثدد  ةللل يدد  المل ف دد   
(G2)  مدداOP وتظي  الط  يدد  المةطلدد  لثقطليددلب  طةيعيدد  مددع لقددص ةلل يوالددلب الملويدد  ةتلويددؾ االللةيدد. 

ليدل و وا د   ندخ يدد   ال  يدل الةل تد  ندخ الددةعض مليدل و التدخ تظيد  مت دد م  و مثي د  ةلل ةيةدلب االيومدديلي  
. وتد  ض ليدل و مد و المعلمثد  لتيلد  لليدل و الل يد  الت اكميد  للدخ (Fig 12 a,b)االصطةلغ وةعض الفلدواب 

المةطل  ولةوة  الة ة    ولقص م توا ل ما ال  يل ال ا قد  وي  دظ لقدص  لدال  ال  يدل  لقص ا تفلي الط  ي 
ةيلمدل لدو ظ ندم ةعدض القطليدلب  (Fig 12 c)اوملمي  و صؽ   لال ألويتيل  مع الد نلي الدةعض مليدل لث لند  

ممدتويلب م تثفد  ليل و ممك الط  ي  وت وليل للخ ط  يد  طةقيد  كلتةد  وا د    يد  ظيد ب اولويد  ةيدل ندم 
و ادد   (Fig 12,c)وال لندد  الف للليدد  ؼيدد  ممددتوي  وم ددط ة  لتيلدد  لقددص م توا ددل مددا ال مددي ب الطويثدد  

ل ةيلمدل لدو ظ Fig 12 b,cظي ب ةعدض اطليدلب الةد ة  مثي د  ةلولمدلال المتةقيد  وةعدض ال يوالدلب الملويد )
 ل.Fig 12a,d ثو التلويؾ نم ةعض القطليلب ما ال يواللب الملوي )

وتشت  اال  ا  اللمديلي  ةدللةو  الةد ة  مدع ليدل و الل يد  المعطدلا وي  دظ يد ال التظدلال اطليدلب  
الة ة   و ت طال الةعض مليل ولقص وا   نم ممك ط  ي  الة ة  وت طال ال لن  الف لولي  ويد ال تميدل  د و  

و ي تددوض  (Fig 13,a-c)    ال  يدل وت ثدف الع يدد  مليدل و تظيد  ال يوالددلب الملويد  اثيثدد  و  م طمد  ومشدو
ويليدد  الم تددوض الثيفددخ ةلمدديج ال شددوو ةيلمددل يقددف االمدد ا   PASالتلويددؾ يثددخ لندد ال مولدد  اوصددطةلغ    

وادد  تت ثددف الطةقدد  الع ددثي  الم يطدد    PASالدد موض ةيددل. وادد  يمددمك الؽشددلء القليدد ض ويشددت  اصددطةلؼ  ةددـ 
 .(Fig 13  b,c)ةلاللةيةلب 

 

DISCUSSION ساة ن قِشــس  
 

أو  ب القيلملب الميتوميت ي  لقص معلوض نم متومط اط  أكة  تلويؾ ةتيف الة ة  وليل و ؼيد  معلويد    -
أمدةويلً لثملمويد  المعلمثد  ةللل يد  المل ف د  ولقدص  21ةل تفلي الط  ي  المةطل  ل  نم اللد تاا يمد  
 معلوض نم الملموي  المعلمث  ةللل ي  العللي .

ي ال التظدلال وليدل و مدمك الؽشدلء القليد ض ولةوةد  الةد ة  وت طدال ةلل لند  الف لوليد   أو   الف ص اللميلخ -
لثط  يد  المةطلد  لد  وامدتأل التلويددؾ ةلل  يدل الملويد  المتقشد و والميتد  وت ثددف ةلمديج ال شدوو ندم اللدد تاا 

 المعلمث . G3, G2أملةيع لثملموي   0يم  
  وتشدو يل وا تفل يدل كثيدلً ندم ةعدض القطليدلب لثلد تاا يمد  لقص نم م توض الة ة  مدا ال يوالدلب الملويد -

المعلمثدد  ةللل يدد  العلليدد  ةلإل ددلن  للددم تشددوو ةدد  ض ةط  يدد  الةدد ة  وتقشدد   (G3)أمددةوي لثملمويدد   12
 ةعض أللا يل ولل انلييل لثتلويؾ وت طال ةلل  يل ال ا ق  ولقص م توا ل ال ةيةخ.

يدد  المل ف دد  مددا االوكتيددف نيلددوف لقددص ةلل يوالددلب الملويدد  ةتلويددؾ أ دد تب معلمثدد  اللدد تاا الةللؽدد  ةللل 
االلةيةلب وليل و ال  يل ال ا ق  وم توا ل ال ةيةخ ةللط  ي  المةطل  ل لةيةلب وا ط ا  ة لنتيدل الف لوليد  
ومددع ليددل و مدد و المعلمثدد  اددف مددمك ط  يدد  الةدد ة  لتيلدد  صددؽ   لددال ال  يددل اوملمددي  وا ددط ا  ال لندد  

ف لولي  وت طميل ولقص م توض الط  ي  ما ال  يل ال ا ق  وم توا ل ال ةيةخ وأمتأل التلويدؾ ةلولمدلال ال
المتةقي  ما الط  ع المت ولد  وةعدض ال يوالدلب الملويد  ةيلمدل لدو ظ ليدل و ة  يد  ندم مدمك ط  يد  الةد ة  

 وت طال  لنتيل الف لولي  نم ةعض القطليلب.
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وم و المعلمث  للم لقص وا   نم ا تفلي ط  ي  الةد ة  وت طدال  (G3) أ ب ليل و الل ي  المعطلا
 لنتيل الف لوليد  وليدل و مدمك الؽشدلء القليد ض الللةيد  الةد ة  وظيد ب ال يوالدلب الملويد  ةدللتلويؾ مشدو   

ف ولا  الم توض الثيفخ ةلللمديج الةيلدخ وكمدل اد واف الم توض ال ثوضوم طم  وا تفب كثيلً ما ةعض القطليلب 
 االم ا  ال موض لث صخ.

ويثددخ الدد ؼال مددا أا الي مولددلب التك يدد  تثعدد   و  مددل   نددم لمددو الؽدد   التللمددثي  ندداا الع يدد  مددا 
 الي موللب او  ض ويوامف 

اللمدددو يمكدددا أا تددد ت  يثدددخ ولا الؽددد   التللمدددثي  ولشدددلطيل اإلنددد الض وتشدددمف يثدددخ الؽددد و ال  ايددد ، 
وكمددل ي دد   االيدد ض لثمددوا   (Luke and Golley, 1994)  مولددلب اللمددو، الي مددوا المدد   لثثددةا 

. وتو دد  (Boockfor and Blake, 1997)لقددص نددم  لددال الؽدد   التللمددثي   OPاالمددت وليلي  ومليددل 
ال  ام  ال للي  أا المقل ل  المظي ي  ل لال الؽ   التللمثي  وممتوض   موا التمتومت وا ةللة لمل ي    ةيمدل 

   ف ال يلو الليلي  واإل  لي والفت و المةك و ةع  الوال و. OPالمعلمث  ةـ  تتةيط متوالض نم الل تاا
كمل أو  ب ال  امد  أا متومدط ولا اللمدال ندم اللد تاا الةللؽد  )يمد  شدي يال المعلمثد  ةللل يد  
المل ف   والعللي  يلي  مع ليل و العمد   د ف نتد و التل ةد  ولكدا ةمعد ف أادف مقل لد  ةلل دلةط  ويصدف معد ف 

 ةللل يدد  المل ف دد  والعلليدد نددم اللدد تاا المعلمثدد   %20 ةعدد  تدد   أشددي  مددا المعلمثد  االكتمدل  نددم الددولا
 de Jugerنم الل تاا ال لةط  وتلك ةلللمة  لثدولا يلد  ة ايد  التل ةد  واد  أيدلض          %40مقلةف    

et al., (1999)  االل فلض نم ولا الل تاا الةللؽ  المعلمث  ةـNP يتي  يثخ الشديي  أو الصد   العلمد  للخ ت
وةللتللخ ولا اللمال وأا التيتي  يل  الل ي  المل ف   يعلض للخ التلمع الةيولدولخ لثمثدو  لتيلد  طدوف نتد و 

يتدةط امدتي ك  EVو  OPأا كدف مدا  Blake and Boockfor (1997) المعلمثد . كمدل أو د ب   امد 
 الؽتاء.

نم ال  ام  ال للي  لقص نم الدولا المطثدو واللمدةم  OPؽ  ةـ كمل أ  تب معلمث  تكو  الل تاا الةلل
لألي لء ةللقللو التللمثي  مقل ل  ةلل لةط . وا  ا تةط مع ف اللقص ةليل و الل يد  المعطدلا ومد و المعلمثد  واد  
ط أك ب القيلملب المديتوميت ي  والتدم تعد  يلمدف  مدلث لمدمي  القلدلو التللمدثي   دتا اللتيلد   يد  تلدلاص متومد

اط  االلةيةدلب الملويد  وا تفدلي الط  يد  الل توميد  ةلل صدم وا تفدلي الط  يد  المةطلد  لثةد ة  ولقدص ا تفدلي 
الطةق  الم لطي  وممك الطةق  الط  ي  ليل نم الؽ   التللمدثي  الممدلي و كدلا الدلقص معلويدلً اويدل مدع ليدل و مد و 

 المعلمث  والل ي  المعطلا.
  موا التمتومت وا ةللة لمل وي   ال يواللب ندم اللد تاا المعلمثد  ةدـ وكمل يل فض متومط ت كيل 

OP   شديو  وتمتثدب ةللتشدو لب  0و لص  المعلمث  ةللل ي  العللي  مقل ل  ةللل ي  المل ف   وال لةط  ةعد
ا شديو  مد 0ةدتيف الةد ة  ةعد   مدا العد   الكثدخ لث يوالدلب الملويد  45.7ةتيوف ال يوالدلب الملويد  ندم  دوالخ 

يثخ ال صوة  التك ي  وتتفدو اللتدل ج  OPنم الل تاا المعلمث  ةللل ي  العللي  ممل ي ت  م ش  لتيتي   المعلمث 
التدم أو د ب أا معلمثد  تكدو  اللد تاا الةللؽد  ةل يد   Boockfor & Blake, 1997ال لليد  مدع   امد  

شدي  ت د   تؽيد اب  1أو  2لمد و مدا الي مدوا الطةيعدخ  8gأو ل ي  ا   ل  OPما  mg/kg 80ا   ل 
م  ي  ةللقللو التللمثي  متمتثد  ندم صدؽ   لدال اوي دلء، ل دط ا  ندم التلظديال الت كيةدم اللمديلم والقيلمدلب 
المدديتوميت ي  ليددل ولقددص يدد   ال يوالددلب الملويدد  وليددل و المظددل   ؼيدد  الطةيعيدد  ةدد ءوث وتيددوف ال يوالددلب 

تتةيط الق  و التللمثي  التك ي  ةط يق  مملتث  ةيلمدل لدال  EVو  OPالملوي . وا  امتلتلوا ما   امتيال أا كف ما 
شيو  م لنلً للم مدلء الشد   و تدخ يلد  الل يد   0ت    معلمث  تكو  الل تاا الةللؽ  ةلالوكتيف نيلوف لم و 

x 10 1)العللي  
-3

M) ة  أض تيتي  يثخ الص   العلال أو يثدخ الليدلل التللمدثخ أو يد   ال يوالدلب الملويد  ةدللة 
ةيلمددل لددو ظ ليددل و         المظددل   ؼيدد  الطةيعيدد  ةددتيوف ال يوالددلب الملويدد  ممددل يدد ت  يثددخ ال صددوة  التك يدد  

(Blake et al., 2004). 
و ةمل ي يال   و  التشو لب نم تيوف ال يوالدلب الملويد  و لصد  ندم اللد تاا الةللؽد  المعلمثد  ةدـ  

OP  نم ال  ام  ال للي  امت  االNP  وOP لثتطدلؾ لملدع ال مدف و فدض معد ف اال صدل   يد  تتدةط كمةي  
. كمل ي ف ت صو ال يواللب الملوي  يثدخ  د و  (Leung & Bllantyne, 1999)  ك  ال يواللب الملوي  

 . (Aydogan and Barlas, 2006)ةعض التؽي اب االل  لي  يثخ مط  ال يواا الملوض 
أا المعلمثد  الململد  لدتكو  اللد تاا الةللؽد   Blake and Bookfor (1997)وكمدل تكد  العثمدلء 

OP      ةتد ا ف مدع لند ال   مولدلب الفدص اومدلمخ لثؽد و الل لميد(PLH, FSH, LH)  والي مدوا الدتك ض
التمتومددت وا وي دد   لقددص نددم ولا                     اللمددال واوي ددلء ةللقلددلو التللمددثي  وممددلت  نددم يمثيدد  

 .EV (Kalra et al., 1973)لثي موا الطةيعم     
يت    عيفلً مع ممدتقة ب االمدت وليا ندم  OPأا  White et al., (1994)وا  أو  ب   ام  

ي د   تديتي  مملتدف  OPوةلل ؼال ما أا التلل   يثخ الكل للب ال ي  أو د ب أا  invitroالملا ي اللميلي  
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أو تليدد  المددع  اوي ددي  لثكةدد   والتددم تعددل ف تق يةددلً  (Gray and Ostby, 1998)لثمددوا  االمددت وليلي  
(Certa et al., 1996)  نداا ادوو التديتي  االمدت وليلخ لثدـOP  تتد او  ةديا مل د   دعؾ أادف مدا الي مدوا

 الطةيعخ نم التلل   ؼي  ال ي  وللخ أاف ما ي و م اب نم اولظم  ال ي .
 T التمتومددت وا واومددا المعدد وؾ أا اللددلء اوكةدد  مددا الليددلل التللمددثم الددتك ض يعتمدد  يثددخ   مدد

أا  Sharpe et al., (1990)أوالً: تتواؾ يمثي  تكويا االمشلج التك ي  ندم ؼيدل   دتا الي مدوا. نقد  تكد  
ةت طيال   يدل ليد ج ي د   ا دط ا  ندم يمثيد  تكدويا االمشدلج التك يد  والدت  يظيد   Tتواؾ لن ال   موا 

والتدم ت د   اةدف لطد و ال يدواا الملدوض مةلشد اً ةو و  ندم الط  يد  الملويد  يلد  م  ثد  الط  دع المت ولد  
مددا االلقمدددلال ال تلالددخ اوولدددخ  Pachyteneوالتددم تدد ت  أملمدددلً يثددخ ال  يددل الملويددد  اووليدد  ندددم م  ثدد  

والط  دع ال ا  يد  للدم  pachyteneوالط  ع ال ا  ي  والطويث ،  ي  ي  ض ت طال ال  يل الملوي  نم م  ثد  
والددلب الملويدد  ويدد  ض ت طددال الط  ددع المتق مدد  للددم ظيددو  التؽيدد اب الؽيدد  طةيعيدد  لقددص وا دد  نددم يدد   ال ي

 .(Ghadially, 1996)ةلل يواللب الملوي  متف لمو االك وموال والتيف 
تؽيدد اب م  ددي  نددم الؽدد   التللمددثي  كمددل ي دد   يلدد  للالدد   Tتلليددلً: ي دد   لقددص أو ؼيددل    مددوا 

 OP (Bookfor andةلالمددت وليللب ال ل ليدد  متددف  والمعلمثدد  (Moore et al., 1930)ال صددخ 
Blake, 1997)  اشدي   0وت ك  ال  ام  ال للي  اللتل ج المدلةق  نقد  أ د   المعلمثد  ةللل يد  المل ف د  لمد و

صؽ   لال االلةيةلب الملوي  ولقص  ل  ةلل يوالدلب الملويد  وا دط ا  ةللط  يد  الل توميد  وتلكد ل ةلل  يدل 
مال   يل مي تولخ وال نلي الةعض مليل ةعي  يا الؽشلء القليد ض. كمدل لدو ظ ال شد  الة لمدخ الملوي  وتقش  ةق

وتكددلت  اووييدد  ال مويدد  وليددل و يدد     يددل ليدد ج وظيددو  الفلددواب ةيددل وتدد  ض المعلمثدد  ةللل يدد  العلليدد  للددم 
  والدلقص ال دل  ة  يدل مدي تولخ التلش  ة   ما ال  يل الملوي  المتلك لو وتوال  ال  يل ال  م  ي ي و اولوي

 وأميلب الملخ وظي ب   يل لي ج اثيث  ةيلوي   لم و وميتوة لال ش ي و االصطةلغ.
و ةمددل يعددلض توالدد  ال  يددل ال دد م  ي يدد و اولويدد  للددخ الت ددلال أكتدد  مددا  ثيدد  التيلةيدد  ادد مب للددخ 

يدددل الملويددد  التللفددد  ندددم مددد مج  ثدددوض االلةيةدددلب لثدددت ثص مدددا ال  يدددل الملويددد  التللفددد  أو الت دددلال ةعدددض ال  
(Ghadially et al., 1996). 

وا  أتةدب الع يد  مدا ال  امدلب مدوب ال  يدل الملويد  وتقشد  ال  يدل المدثيم  والط  دع ؼيد  اللل دل  
وال يواللب الملوي  نم  صخ ال يواللب المعلمث  ةل يلب ؼي   ل و متك  و ما الكيملويلب )ل صدب ةوامدط  

 .Saraiva et al., 2006     العثملءل   
ةيلمدل  FSHتقشد  ال  يدل المدثيم  للدم لقدص ممدتوض   مدوا  Sun et al., (1990)واد  أيدلض 

تقشد  ال  يدل للدم تتةديط تكدويا االلةيةدلب ال ايقد  ندم   يدل مدي تولخ ممدل  Russell et al., (1981)أيدلض 
وتكدد   لقمددلال الميتددو ض لث  يددل الملويدد  التللويدد .يدد  ض للددم ا ددط ا  اال تةلطددلب ال ثويدد  الطةيعيدد  وتتةدديط اال

ندداا   يددل ليدد ج  LHألدد  يلدد  لقددص أو يدد ال ولددو    مددوا  Boockfor and Blake, (1997)العثمددلء 
 ت م  وةتواؾ للتلج   موا التمتومت وا ةيل.
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HISTOLOGICAL AND HISTOCHEMICAL STUDY ON ADULT 
MAIL RATE AND NEW BORN  PUBERAL EXPOSURE TO 
ALKYLPHENOL (OCTYLPHENOL) ON THE SUBSEQUENT 
DEVELOPMENT OF EPIDIDYMUS .  
Batarfi, Nafisa M.;  Al-Saydah H. Abdel–Aziz and Rahma A. Alelyani 
Girls Faculty of Science, King Abd El-Aziz University, KSA. 
P.O.Box.(127334) Jeddah (21352) 

[ 

ABSTRACT 
 

 4-tert-octylphenol is a prevalent environmental pollutant that has 
been shown to expert both toxic and estrogenic effect on mammalian cells in 
culture. The effects of OP on the reproductive system of adult male 
vertebrates especially humn., rats were administered OP orally at doses of 40 
or 120 mg/kg once daily on postnatal day 1 through 21 to examine the effects 
of neonatal exposure to OP on reproductive tract of male rats at pupertyadult 
male rats were treated orally with OP (40 or 120 mg/kg bw) daily for either 1 
or 2 months to study the effect of chronic exposure to OP on the reproductive 
potential and fertility of adult male rats. In addition, serm testosterone 
concentration, sperm count and morphology and histopathological and 
ultrastructural changes of reproductive organs of male rats were examined.: 
- Relative weights of testis, epididymis diameter of maximum epididymal 

lumen, insignificant  Cytometrmeasurements revealed decrease in the 
average increase in lininge epithelial height in the group treated by the 
lower dose and a significant decrease in the G3 treated group.. 

- In male rats of treated group G3 reduction and deformation of epididymal 
sperm were observed compared to control at 12 weeks of age. In addition 
to, deformation and sloughing of lining   diameter of maximum epididymal 
lumen, insignificant - Cytometric measurements revealed decrease in the 
average increase in lininge epithelial height in the group treated by the 
lower dose and a significant decrease in the G3 treated group.. 
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