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ABSTRACT 
        Two groups of healthy mature male albino rats, fed ad libitum, were used in this study, 
each group of ten animals, the age of animals in the first group was 4 months and 130 – 
190g in weight, and the age of animals in the second group was 12 months and 240 – 300g 
in weight. 
        After fixation of the right testis which removed from all animals, 5 blocks were 
prepared from each testis and one random section from each block was stained with 
Hematoxylin and Eosin. 
        The diameter of the seminiferous tubules, its lumen and the thickness of the germinal 
epithelium, and the number of spermatogonia, spermatocytes and the Leydig cells were 
estimated using a visopan projecting microscope to study the effect of aging on the 
histology of the testis. 
        The study showed no changes in the diameter and lumen of seminiferous tubules, and 
in the thickness of the germinal epithelium, while there was a significant negative changes 
in the number of spermatogonia,   spermatoytes and Leydig cells between the animals of the 
two groups. 
       These findings reflect the correlation between aging and testis histological changes 
which may affect the sexual performance in males.  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  دراسة قياسية شكليه،تأثير تقدم العمر على خصية الجرذ األبيض البالغ
 

 الملخص 

 10 تحتوي كـل مجموعـة علـى         ،استعمل في البحث مجموعتان من ذكور الجرذان البيضاء البالغة        

غم وعمر الجـرذان    190 - 130ها يتراوح مابين    نز أشهر وو  4 عمر الجرذان في المجموعة األولى       ،جرذان

بعد تثبيت الخصى اليمنى للجرذان من      .  غم 300 - 240 شهر ووزنها يتراوح مابين      12في المجموعة الثانية    

 قوالب من كل خصية وتم تقطيع وتلوين مقطع عشوائي من كل قالـب وصـبغه                5أخذت  ،  كال المجموعتين 

 .بصبغة الهيماتوكسلين وااليوسين 
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 وكذلك عدد خاليـا     ،لقياس قطر وتجويف النبيبات المنوية وسمك الظهارة المنويه       ) الفايسوبان(استعمل جهاز 

في كال المجموعتين لمعرفة تأثير تقدم العمـر علـى          ) اليدك(سليفات النطف والخاليا النطفية والخاليا البينية       

  .أنسجة وخاليا الخصية

ووجـود  ،   النبيبات المنوية وسمك الظهارة المنوية     فطر وتجوي أظهرت نتائج البحث عدم وجود اختالف في ق       

فـي كـال    ) اليـدك (اختالفات سلبية معنويه في عدد خاليا سليفات النطف والخاليا النطفية والخاليا البينيـة              

  . المجموعتين

اء الجنسي في   هذه النتائج تعكس ارتباط بين التقدم بالعمر والتغيرات النسيجيه المنويه والتي قد تؤثر على االد              

  .                               الذكور
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