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Abstract 

The oral administration of the aqueous extract of Teucrium polium to a 
mature male mice in daily  oral doses of 50 mg/kg body weight (group II) and 100 
mg/kg body weight (group III) for eight consecutive weeks were resulted in 
significant increase (P<0.05) in the testicular weight in the treated groups in 
comparison with control. The aqueous extract affected the spermatogenesis which 
demonstrated by an increase in leydig cell, spermatogonia, spermatocytes and 
spermatozoa. The hormonal profile was influenced by the aqueous extract. The 
testosterone level was significantly increased (P<0.05) in the treated groups, but 
no significant differences (P>0.05) in urea and uric acid levels between control 
and the treated groups were shown. The kidneys of the group III were affected and 
showed degenerative changes and necrosis in nucleolus of cell of tubules and there 
is destruction in glumerular by increscent of mesenchymal cells. 
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دراسة نسيجية ووظيفية لخصى وكلى ذكور الفئران البيض المعاملة بالمستخلص 

  ي لنبات الجعدهالمائ
 الخالصة
 50تم التجريع اليومي لمجاميع ذكور الفئران البالغة لمدة ثمانية اسابيع بتراكيز          
) IIIالمجموعة (كغم من وزن الجسم /ملغم 100و ) IIالمجموعة (كغم من وزن الجسم /ملغم

معنوية  وتم تسجيل زيادة   Teucrium polium)(من المستخلص المائي لنبات الجعده 
(P<0.05)  في وزن الخصى في المجاميع المعاملة مقارنة مع مجموعة السيطرة، كما اظهرت

من خالل وجود ) Spermatogenesis(النتائج تأثير المستخلص على عملية نشأة النطف 
فضالً عن وجود   الخاليا المنويه و الحيوانات المنويه, امهات المني, زيادة في خاليا اليدك

لدى المجاميع ) testosterone(نوية في مستوى هرمون الشحمون الخصوي زيادة مع
المعاملة، ولم توجد فروقات معنويه  لنسبه اليوريا وحامض اليوريك بين مجموعة السيطرة 
والمجاميع المعاملة، ولكن اظهرت الدراسة تأثر انسجة الكلى في المجموعة المعاملة الثالثة 

لص المائي للنبات مما أدى الى تحلل ونخر لالنويه الموجوده داخل بالتراكيز العاليه من المستخ
 .االنسجه وتدمير النبيبات الكلويه عن طريق زياده حجم االنسجة
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