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  الملخص

على صفات    لفترات طويلة  ة الحلب استخدام توضيح بعض جوانب تأثير   ة  لمحاول أجريت الدراسة الحالية  

 650(  الخالصة المائية لبـذور الحلبـة بجـرعتين        استخدمت . المحلية البالغة السليمة   لألرانبالسائل المنوي   

وتم مالحظة تأثيرها على    . أرنب ولمدة ستون يوما عن طريق الفم      /يوم/ كغم من وزن الجسم   /ملغم  ) 1300و

 المئويـة للنطـف     ةالنسب,  الجماعية والفردية للنطف   ةالحرك, تركيز النطف (معايير السائل المنوي من حيث      

  .عند نهاية المعاملة) المشوهة والميتة

عند  المستعملة لها تأثير معنوي متباين       ةوبالجرع ةة لبذور الحلب  بينت نتائج الدراسة أن الخالصة المائي     

 المئوية للنطف المـشوهة     ةالنسب, تركيز النطف (  على بعض معايير السائل المنوي     )0,05<أ( مستوى احتمال 

, حيث ارتفعت قيمها باستخدام الجرعة األولى في ذكور األرانب المحلية بعد ستون يوما من المعاملة              , )والميتة

  . الجرعةباختالفوأن التأثير كان متباينا 

الجرعـات    بهذه المائية الحلبة خالصه   استخدام أنه من المفضل عدم      الحالية الدراسة يستنتج من نتائج    

  .ولفترات طويلة لما لها من تأثير على بعض معايير السائل المنوي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT 

This study was conducted to investigate the effect of watery extract of fenugreek 
(Trigonella foenum graecum) on semen quality of healthy groups of local breed rabbits 
using two doses (650 mg and1300mg/kg of B.W./daily/rabbit, orally for sixty days), on 
semen quality (sperm concentration, sperm progressive and individual motility, dead and 
malformation sperm percentages) at the end of the treatments.   

Results of the present study demonstrated that the watery extract of fenugreek have a 
different significant effect (P<0.05) on some of semen quality (sperm concentration, dead 
and malformation sperm percentages) as it increased in the 1st dose at local healthy males 
rabbits after sixty days of the treatment, and the effects dissimilar depending on the dose 
used. 

It could be concluded that watery extract of fenugreek by the doses used in this study 
had a significant effect on semen quality and the effect dissimilar by dose difference. It is 
preferred to take care when it used by those doses for long periods. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المقدمة

 األعشاب الطبية وحاول التعرف عليهـا واسـتخدامها فـي عـالج           و منذ القدم بالنباتات     اإلنسانأهتم  

األمراض ومن ضمن هذه األعشاب الطبية الحلبة، حيث تبين أنها معروفة منذ آالف السنين ويرجع استعمالها                

  .لقديمةالى العصور ا

. وقد أشارت العديد من البحوث الى خصائص الحلبة وقدرتها على عالج العديد من الحاالت المرضية              

ــه     ــشحوم الثالثي ــسترول وال ــوز والكول ــض الكلوك ــي خف ــاالخص ف  Raju et al., 2004 (وب

Kassem et al., 2006; Al-Ashban et al., 2007 ;(.   

  في المقاالت العلمية عن التأثير السمي الكامن فـي بـذور الحلبـة نتيجـة    تفصيلية توجد معلومات ال

 سـميتها   تكونومن المحتمل أن (DerMarderosian and Beutler, 2002) جات المزمنةلمعالفي ا استعمالها

  (Sur et al., 2001).   منخفضة
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عديدة   لبذور الحلبة خصائص هرمونية وذلك الحتوائها على مواد        أن العديد من الدراسات     أوضحتلقد  

 مواد  تتضمن لمواد المغذية في الحلبة   أن المجموعة الغذائية ل   حيث   تساهم في تصنيع الهرمونات داخل الجسم     

، choline trimethyl amine أمـين  ميثايـل  تـراي  ن كـولي ، Diosgenin الدايوسجينينعديدة من ضمنها

مهمة لتأليف عدد    precursorsبادئ   الدايوسجونين يعد    .ةد، وزيوت ضروري  , 12ب, 6ب, 2فيتامينات أي، ب  

   (Taylor et al., 2002) .وجينيةأستربدي تأثيرات يمن الهورمونات الجنسية، و

  بادئاتأيضا الحلبة تعتبر في بذور ةالموجود  steroid sapogeninةصابونيالالمكونات الستيرويدية أن 

 والستيرويدات نوالبروجيسترو (Ying and Zhang, 1999) لتكوين الهرمونات الستيرويدية مثل االستروجين

  .(Norton, 1998) المضادة لاللتهابات مثل الكورتيزون

 نـشاطا   تظهـر  أ جرذ لمدة ستون يوما مع الغـذاء       /يوم /ملغم 100أن خالصة بذور الحلبة بجرعة      

ة  نقصا معنويا في عدد وحرك حيث أحدثت(Kamal et al., 1993)االندروجينات خافضا للخصوبة ولتخليق 

 األعضاء في وزن    انخفاضا صاحبها كذلك    ،الخصوبة الختبارات وبذلك أعطت المعالجة مؤشرا سلبيا       نطفال

  .androgen dependent parametersوالمعايير المعتمدة على االندروجين 

 لمدة ثالثة أشـهر     ه ذكور وإناث األرانب النيوزيلندي    إلىالعليقة  مع  % 30عطاء بذور الحلبة بنسبة     إأن  

 حيث أدت المعالجة الـى      .ناث التأثيرات السمية في الذكور أكثر من اإل       ت للخصوبة وكان  اً مضاد اً تأثير هكان ل 

ات المنوية والنسيج الخاللي للخصى تبـين مـن         بضرر واضح في االنيبي   ,  في وزن الخصى   انخفاضحدوث  

 قـد   النطف وتركيز ن تركيز الهرمون الذكري في البالزما     إ ذلك ف  إلى إضافةخالل المقاطع النسيجية للخصى     

  .(Kassem et al., 2006)  النصف في الحيوانات المعالجةإلى أنخفض

 تغيرات شكلية و خلل في تكوين النطف        الى لحلبة من قبل ذكور الجرذان     االستعمال طويل األمد ل    يؤدي

  .)et alAshban -Al. ,2007(  الى التأثير على وزن الجسم واألعضاء الحيويةةضافإ

 فـي الفئـران     لنفـوق حداث ا إ إحداث أي عالمة من عالمات التسمم أو         الىبودرة الحلبة   لم تؤد   ما  نبي

   .)et al Muralidhara. ,1999( عطائها بصورة حادة أو تحت المزمنةإوالجرذان عند 

 أدنـى  ه بأن مستخلص أوراق الحلبة يعتبر آمن ولand Al-Hakiem, 2000)(Abdel-Barry  أستنتج

  .تأثير مضاد

الحلبة التي لم تدرس بصورة كافيـة         بعض خصائص بذور   إلى لمحاولة التعرف    الحالية الدراسةتهدف  

  . المحلية السليمةاألرانبلسائل المنوي عند ذكور وذلك في محاولة لمعرفة تأثيراتها على بعض صفات ا

  المواد وطرائق البحث

  :نبات الحلبة -1

 Family  البقوليـات من عائلـة  Fenugreek (Trigonella foenum graecum) نبات الحلبــــة

Fabaceae Leguminosa.   
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منها إلى كليـة الزراعـة      أرسل نموذج    . من األسواق المحلية   الصفراء الحلبة العادية  بذور   استعمالتم  

  .والغابات لغرض تصنيفها

  : تحضير الخالصة المائية-2

مل  300 إلىغرام تكمل    100 المستخلص المائي لبذور الحلبة بطريقة النقع بالماء الدافئ بمعدل         حضر

مـن  م مع التحريك ومن ثم تصفيته وترشيحه وتثقيله و       °4 الثالجة بدرجة تترك لمدة أربعة أيام في       ،ماء مقطر 

أي أن  .مـل  100  الحصول على مركز من الخالصة بحجم ة لغاي ،م°60ثم تبخيره بحمام مائي بدرجة حرارة       

ـ  ،حضرت الخالصة أسبوعيا   . ملغم من المستخلص   1000 مل من الخالصة يحوي    1كل    حفظهـا فـي     م وت

  .(Natarajan and Dhananjayan, 2007) م°4الثالجة بدرجة 
  

  : حيوانات التجارب-3

 18 اسـتخدام  دراسة تأثير الحلبة المزمن على معايير السائل المنوي عند ذكور األرانب تـم               من أجل 

 األسـواق  كغم تم الحصول عليها مـن        ,1-252,4  وبوزن يتراوح مابين   أشهر من ستة    أكثرأرنب بالغ بعمر    

  .مجموعة/ ثالثة مجموعات ستة أرانبإلىالمحلية قسمت عشوائيا 

  .ل ماء مقطرم2 مجموعة السيطرة أعطيت  

 /يـوم  /كغـم /ملغم 650 لبذور الحلبة بمقدار المائية ألخالصه جرعة من   أعطيتالمجموعة األولى    

 . أرنب ولمدة ستون يوما

 1300 لبـذور الحلبـة بمقـدار        المائيـة  ألخالصـه  جرعـة مـن      أعطيـت المجموعة الثانيـة     

   .ة األولى والسيطرةوذلك لمقارنة تأثيرها مع الجرع. أرنب ولمدة ستون يوما/يوم/كغم/ملغم

بيـة  حيث تم وضع األرانب في أقفاص معدنية مخصصة لتر        . خضعت جميع المجاميع لنفس الظروف    

.  سم مزودة بمعالف وقناني للمياه لتوفير العلف والماء بشكل حر          60×50×40وكانت أبعاد األقفاص    . األرانب

  . ساعة يوميا12 إضاءة م وفترة° 25-20الحرارة بين تراوحت درجة 

ـ ,  المزمنة بالخالصة المائية لبذور الحلبة على ذكور األرانب البالغة         ةتمت دراسة تأثير المعالج     كوذل

 وذلـك  ،needle gavageبواسطة مجرعـة  بإعطائها الخالصة المائية لمدة ستون يوما عن طريق الفم يوميا 

  .(Jackson, 1966) يوما 60-56لتغطية فترة تخليق الحيوانات المنوية والتي تستمر من 

  .تركت األرانب لمدة أسبوع قبل البدء بأي تجربة لغرض التأقلم وللتأكد من خلوها من األمراض
  

  :جمع السائل المنوي -4

بعدها تـم   ,  عينات من السائل المنوي للحيوانات وذلك بعد ذبح الحيوانات واستئصال الخصيتين           أخذت

   ذلك تم الضغط على األجزاء المحيطة به بلطف  من البربخ بواسطة شفرة بعديعمل شق في الجزء الخلف
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تم تخفيف العينة بواسطة محلـول   (Oyeyemi and Okediran, 2007) للحصول على السائل المنوي

  .حجم1-9  بمقدار2,9%من سترات الصوديوم  )م°37( دافئ

  

  :أجريت االختبارات التالية على السائل المنوي

  :ة والفردية للنطف الجماعيةالحرك, قياس التركيز -4-1

 التركيز والحركة الجماعية والتقدميـة للنطـف وذلـك          اختبارات إلىأخضعت عينات السائل المنوي     

-computer  عن نظام لتحليل السائل المنوي بمساعدة الحاسوبعبارة وهو Sperm Vision باستخدام جهاز

assisted semen analysis (CASA)التلقيح االصطناعي في كلية الطب  ألماني المنشأ والموجود في مختبر 

  .حماة-البيطري
  

  :تحديد النسبة المئوية للنطف المشوهة -4-2

 صـبغة  باسـتخدام  (Bloom, 1973) تم تحديد النسبة المئوية للنطف المشوهة وذلك بأتبـاع طريقـة  

اسـتخراج  و نطفة) 400(لقد تم تعداد  .لسترات الصوديوم في المحلول المائي% 5 نكروسين -%1 االيوسين

  . المعدل
 

  :تحديد النسبة المئوية للنطف الميتة -4-3

 االيوسـين  باستخدام صبغة (Bloom, 1950) تم تحديد النسبة المئوية للنطف الميتة وذلك بإتباع طريقة

نطفة واستخراج المعدل لبيان    ) 300(تم فحص    .في المحلول المائي لسترات الصوديوم    % 5 نكروسين   -1%

  .ةنسبة النطف الميت
  

  :التحليــل االحصــائي-5

 بواسـطة  لتحليل النتائج التي حصلنا عليها One-Way ANOVA testأستخدم أختبار التباين االحادي 

تم الحصول على المتوسـط الحـسابي والخطـأ     .Statistix- version 1.0/ Analytical software برنامج

  .)0.05<أ( حتمال عند مستوى اتم احتساب الفرق معنويا .القياسي للمتوسط

  

  النتـــائج

  : تركيز النطف-1

 ارتفاع معنوي في تركيز النطف ألرانب المجموعـة         إلىأدت المعاملة بالخالصة المائية لبذور الحلبة       

  ).1( والشكل) 1(  الجدول)0.05<أ( احتمال مقارنة بمجموعة المعاملة الثانية فقط عند مستوى األولى
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 المتوسط(جة بالخالصة المائية لبذور الحلبة على تركيز النطف لمجاميع التجربة           يبين تأثير المعال  : 1الجدول  

  ). الخطأ القياسي للمتوسط±

  المجموعة

  المتغير
  سيطرةمجموعة ال

 ولىألا المجموعة

 كغم/ملغم 650

 ثانيــــةالمجموعة ال

 كغم/ملغم 1300

  النطف تركيز

  )مل/ليونم(
 

145.02 ± 973 87.12 ± 1143*  60.85 ± 781 

 . بالقيمة مقارنة مع قيمة المجموعة الثانية(p<0.05 ) وجود فرق معنـوي •

تأثير المعالجة على ترآيزالنطف   
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  يوضح تأثير المعالجة بالخالصة المائية لبذور الحلبة على تركيز النطف: 1الشكل

  ) الخطأ القياسي للمتوسط± المتوسط(

  :الحركة الجماعية -2

ولكن كان هنالك ارتفاعا حـسابيا       . للمعالجة على الحركة الجماعية للنطف     لم يكن هنالك تأثيرا معنويا    

  ).2(والشكل ) 2( مقارنة بالسيطرة الجدول األولىفي قيم المجموعة 
  

يبين تأثير المعالجة بالخالصة المائية لبذور الحلبة على النسب المئوية للحركة الجماعية لمجاميع  : 2الجدول 

  ).أ القياسي للمتوسط الخط± المتوسط(التجربة 

  المجموعة

  المتغير
  سيطرةمجموعة ال

 ولـــىال االمجموعة

 كغم/ملغم650

 ثانيــــةالمجموعة ال

 كغم/ملغم1300

 4.33 ± 80.04 87.15 ±1.80 4.45 ± 82.78  % الحركة الجماعية
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تأثير المعالجة على    %  للحرآة الجماعية للنطف  
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   للحركة الجماعية لمجاميع التجربةيبين تأثير المعالجة على النسبة المئوية: 2الشكل 

  ). الخطأ القياسي للمتوسط ±المتوسط(

 :الحركة التقدمية -3

معنويا للمعالجة على الحركة التقدمية للنطف في أي من مجاميع المعالجة مقارنة  لم يكن هنالك تأثيرا

والشكل ) 3( يطرة الجدولرتفاعا حسابيا في قيم المجموعة االولى مقارنة بالسإولكن كان هنالك  .بالسيطرة

)3.(  
  

يبين تأثير المعالجة بالخالصة المائية لبذور الحلبة على النسب المئوية للحركة التقدمية لمجاميع : 3الجدول 

  ). الخطأ القياسي للمتوسط± المتوسط(التجربة 

  ةالمجموع

  المتغير
  مجموعة السيطرة

 األولىالمجموعة 

 كغم/ملغم650

 المجموعة الثانيـــــة

 كغم/ملغم1300

 4.62 ± 52.22  1.81 ±     70.15 4.62 ± 57.22  % الحركة التقدمية
  

تأثيير المعالجة على  % للحرآة التقدمية للنطف
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 تأثير المعالجة بالخالصة المائية لبذور الحلبة على النسبة المئوية للحركة التقدمية لمجاميع يبين : 3الشكل 

  ) الخطأ القياسي للمتوسط± المتوسط(التجربة
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 :بة المئوية للنطف الميتةالنس 

أدت المعاملة بخالصة الحلبة المائية الى رفع النسبة المئوية للنطف الميتة معنويا في المجموعة االولى 

معنوي للمعاملة  بينما لم يكن هنالك أي تأثير .)0.05<أ(مقارنة بمجموعة السيطرة عند مستوى أحتمال 

  ).4( والشكل) 4( الجدول ،الثانية على نسبة النطاف الميتة

  

 يبين تأثير المعالجة بالخالصة المائية لبـذور الحلبـة علـى النـسبة المئويـة للنطـف الميتـة                  : 4الجدول  

  .     )الخطأ القياسي للمتوسط+المتوسط(

  ألمجموعه ثانيـــــة

 كغم/ملغم1300

 ألمجموعه أولى

 كغم/ملغم650
  سيطرةمجموعة ال

  المجموعة         

    المتغير

0.60± 6.80  1.22± 9.83*  
0.55± 6.33 

  
 

 %النطف الميتة

  . مقارنة مع السيطرة( p<0.05 )وجـود فرق معنـوي  •

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  يبين تأثير المعالجة بالخالصة المائية لبذور الحلبة على النسبة المئوية للنطف الميتة: 4الشكل 

  ). الخطأ القياسي للمتوسط± المتوسط(

  

  :وهةالنسبة المئوية للنطف المش -5

أدت المعاملة بالخالصة المائية لبذور الحلبة الى رفع النسبة المئوية معنويا للنطف المشوهة في 

  ).5( والشكل) 5( الجدول ،)0.05<أ( احتمالمستوى   مقارنة بالسيطرة عنداألولىالمجموعة 

  

ة   تأثير المعالجة على النسبة المئوية للنطف الميت

0
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 لنطف     ل     لتشوهات الكلية   لة  يبين تأثير المعالجة بالخالصة المائية لبذور الحلبة على النسبة المئوي         : 5 الجدول

  .)الخطأ القياسي للمتوسط+المتوسط(

  . مقارنة مع السيطرة(p<0.05)وجــود فرق معنـوي  •

  

  

  

  

  

  

          

  

يبين تأثير المعالجة بالخالصة المائية لبذور الحلبة على النسبة المئوية للتشوهات الكلية للنطف  :5الشكل 

  ). الخطأ القياسي للمتوسط± المتوسط(

  

  المناقشة

 وذلـك بـأختالف     أن النتائج التى تم الحصول عليها كانت متابينة       من خالل استعراض النتائج نالحظ      

 وكان االرتفاع في تركيز النطـف معنــويا         األولى لجميع قيم المجموعة     ارتفاعاحيث كان هنالك     .الجرعة

بينما كانت الحركة الجماعية والفردية مرتفعة مقارنة بالسيطرة ولكن         . مقارنة بقيم المجموعة الثانية    )0.05<أ(

 ئوية للنطف الميتة والمـشوهة فقـد كـان إرتفاعهـا معنويـا            أما بالنسبة للنسبة الم   . لم يكن اإلرتفاع معنويا   

  .مقارنة بقيم السيطرة )0.05<أ(

مما يـشر    ,بينما كانت قيم المجموعة الثانية مقاربة أو منخفضة بصوره غير معنويه عن قيم السيطرة             

  .الى عدم تأثيرها أو تأثيرها السلبي البسيط على معايير السائل المنوي

حركة الجماعية للمجموعة االولى يمكن ايعازه الى ارتفاع تركيز النطف بالرغم من            االرتفاع في قيم ال   

  وكانـت نتـائج التجربـة متوافقـة مـع نتـائج            .رتفاع نسبة النطف الميتة والمشوهة في المجموعة ذاتها       إ

المجموعة 

 ثانيـــــةال

 كغم/ملغم 1300

 المجموعة األولى

 كغم/ملغم 650
  السيطرة مجموعة

               المجموعة

 المتغير

 % التشوهات الكلية 1.34±11.00 *2.83±  19.50 1.32 ±13.83

تأثير المعالجةعلى النسبة المئوية للنطف المشوهه  
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)2007, .et alAshban -Al( ك  كـذل ,نطفالى حدوث أضرارا معنوية بالبالحلبة أدت ة مل المعاحيث بين ان

 والتي germinal cellsاالنتاشيه  الغير طبيعية مما يعكس أضرارا جينية في الخاليا نطفالى زيادة معنوية بال

لخالصة بـذور  أن و ,وراثيةت تعزى لبعض المكونات الكيميائية للحلبة والتي لها قدرة كامنة في إظهار طفرا

 التـأثير علـى    المعنوية فيزيادةال خالل منوذلك  spermatotoxic properties للنطفالحلبة خواص قاتلة 

المنويـة والنـسيج    السام لبذور الحلبة على االنابيب  وكذلك التأثير)et al Ashban-Al. ,2007(النطف شكل 

  .Leydig cells (Kassem et al., 2006)وخاليا اليدج  interstitial tissue الخاللي

ونات بذور الحلبة قد يكون لها تأثير سام مباشر على          وهذه النتائج تدعم النظرية التي تنص على أن مك        

الكولسترول فـي   إن زيادة مستوىوالذي أشار الى (Kamal et al., 1993) الخاليا المصنعة لالندروجينات 

 لتخليـق   precursorالمصل والخصى قد يكون نتيجة عدم استخدامه في تخليق االندروجين كونه يعتبر بادئة              

ونتوافق مع هذا الرأي كـون      . كان له عالقة بالتغيرات النسيجية المالحظة في الخصى       وبذلك  , الستيرويدات

  .(Sharma et al.,1996)للحلبة تأثيرا خافضا لمستوى الكولسترول 

 Merino) أشار وقد ،(Swafford and Berens, 2000) للحلبة المقدرة على زياده هرمون البروالكتين

et al., 1997)تحريـر محرضـات المناسـل     وأنتـاج  إتـاج البـروالكتين قـد توقـف      بأن الزيادة في ان

gonadotrophins           نتاجهـا  إتعطيـل    أونتاج النطف   إ وبالتالي تؤدي الى اضطرابات في الخصى مع قلة في

  .نتاج التيستوستيرونإ خفض إلى إضافة

الـى تركيـز   غير معنوي وخاصة بالنسبة   ن النتائج التي تم الحصول عليها وبالرغم من كون بعضها         إ

 رتفاعـا إالنطف تبين أن هنالك تأثيرا متضاربا بالنسبة لتركيز النطف مرتبطا بالجرعة حيث كـان هنالـك                 

كمـا   .يدعم التأثير المتباين للحلبة    نخفض في المجموعة الثانية وهذا ما     إبالتركيز في المجموعة االولى بينما      

 .الخصى- تحت المهاد  - لتأثير على محور النخامية   يعاز التأثيرات التي تم الحصول عليها من خالل ا        إيمكن  

  .نتاج ونضوج النطفإوبالتالي التأثير على مستويات الهرمونات المرتبطة ب

مما تقدم يمكننا االستنتاج أن للخالصة المائية لبذور الحلبة تأثيرا متابينا على معايير الـسائل المنـوي                 

  .عمالها لفترات طويلةأعتمادا على الجرعة وعلية يتوجب الحذر عند أست

  

  األجنبيةالمصادر 
Abdel-Barry, JA., and Al-Hakiem, MH., 2000. Acut Intraperitoneal and Oral Toxicity of the 

Leaf Glycosidic Extract of Trigonella foenum - Graecum in Mice. J 
Ethnopharmacol. Apr; 70(1): pp.65-8. 

Al-Ashban, R.M.; Abou-Shabaan, R.R., and Shah, A.H., 2007. Toxicity Studies on 
trigonella foenum-graecum l. Seeds Used as a Traditional Remedy for Diabetes. J. 
Herbs, Spices and Medicinal Plants, 73(4): pp.201-211. 

Bloom, E., 1973. The Ultrastructure of some Characteristic Sperm Defects. Nord. 
Veterinary Medicine. 25: 283p. 



11  ................. لبذور الحلبة على بعض صفاتتأثير الخالصة المائية

 
Bloom, E., 1950. Rapid Eosin-Nigrosin Staining Technique for Differentiating Living from 

Dead Spermatozoa. Nord .Vet. Med: 2. pp.58-61. 
DerMarderosian, A., and J.A., Beutler., 2002. The Review of Natural Products. The Most 

Complete Source of Natural Product Information. Published by Facts and 
Comparisons, St. Louis, Missouri. pp.253-254. 

Jackson, H., 1966. Antifertility Compounds in Male and Female. Spring Field, Thomas, 
Illinois. 

Kamal, L.R.; Yadav, R., and Sharma, J.D., 1993. Efficacy of the Steroidal Fraction of 
Fenugreek Seed Extract on Fertility of Male Albino Rats. Phytotherapy 
Research.Volume 7, (2). pp.134–138. 

Kassem, A.; A., Al-Aghbari; M., Al-Habori, and M., Al-Mamary, 2006. Evaluation of the 
Potential Antifertility Effect of Fenugreek Seeds in Male and Female Rabbits. 
Contraception: 73(3). pp.301-306. 

Merino, G.; G., Carranza-Lira; S., Martinez-Chequer, J.C., 1997. Hyperprolactinemia in 
Men with Asthenozoospermia, Oligozoospermia, or Azoospermia. Arch. Androl. 
38, pp.201–206. 

Muralidhara, N.; K., Narasimhamurthy; S., Viswanatha, and B.S., Ramesh., 1999. Acute 
and Subchronic Toxicity Assessment of Debitterized Fenugreek Powder in the 
Mouse and Rat. Fd. Chem. Toxicol. 37(8): pp.831-838. 

Natarajan, B., and Dhananjayan, R., 2007. Pharmacological Effects of Trigonella Foenum 
Graecum Seeds on Various Isolated Perfused Smooth Muscle Preparations. Phcog 
Mag. Vol 3, (10): 77p. 

Norton, SA., 1998. Useful Plants of Dermatology. III. Corticosteroids, Strophanthus, and 
Dioscorea. J. Am. Acad. Dermatol. 38: pp.256-9. 

Oyeyemi, M.O., and Okediran, B.S., 2007. Testicular Parameters and Sperm Morphology of 
Chinchilla Rabbit Fed with Different Planes of Soymeal. Int. J. Morphol., 25(1): 
pp.139-144. 

Raju, J.; J.M., Patlolla; M.V., Swamy, and C., Rao., 2004. Diosgenin, a Steroid Saponin of 
trigonella foenum Graecum (Fenugreek), Inhibits Azoxymethane-Induced 
Aberrant Crypt Foci Formation in f344 Rats and Induces a Peptosis in ht-29 
Human Colon Cancer Cells. Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev. 13(8): pp.1392-
1398. 

Sharma, RD.; Sarkar, A.; Hazra, DK., 1996. Toxicological Evaluation of Fenugreek Seeds: 
a Long Term Feeding Experiment in Diabetic Patients. Phytother Res. 10: pp.519-
520. 

Sur, P.; Das, M.; Gomes, A.; Vedasiromoni, JR.; Sahu, NP.; Banerjee, S.; Sharma, RM., and 
Ganguly, DK., 2001. Trigonella foenum graecum (fenugreek) seed extract as an 
antineoplastic agent. Phytother Res; 15(3): pp.257-259. 

Swafford, S., and Berens, B., 2000. Effect of fenugreek on breast milk production. ABM 
News and Views; 6(3): Annual Meeting Abstracts Sept. pp.11-13. 



12  واخرونسـعد كليمان عبد

 
Taylor, WG.; Zulyniak, HJ.; Richards, KW., 2002. Variation in diosgenin levels among 10 

accessions of fenugreek seeds produced in western  canada. J. Agric. Food Chem. 
9; 50(21): pp.5994-7. 

Ying, SY., and Zhang, Z., 1999. Ovarian hormones, overview. in: knobil e(ed) encyclopedia 
of reproduction, San Diego, California, Academic Press; Vol. III: pp.578-582. 

 

 

 


