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   في الكفاءة التناسلية لذكور الجرذان البالغةEتأثير جرع مختلفة من فيتامين 

  سنان ذنون عبد اهللا

  فرع الفسلجة والكيمياء الحياتية واألدوية 
   كلية الطب البيطري 

   جامعة الموصل 
  

  )2010 / 3 /15 ؛  تاريخ القبول 2009 / 12/ 9تاريخ االستالم (

  الملخص 

أسابيع ) 6(يوم لمدة   ) 100(ذكراً بالغاً من ذكور الجرذان البيض بعمر        ) 36(ة  استخدم في هذه الدراس   

كغم /ملغم1000كغم وزن الجسم، العالية     /ملغم500الموصى بها    (Eلدراسة تأثير الجرع المختلفة من فيتامين       

ي كل من وزن    على الكفاءة التناسلية لذكور الجرذان ف     ) كغم وزن الجسم  /ملغم2000وزن الجسم، والعالية جداً     

الجسم، والخصية، ووزن كل من رأس وجسم وذيل البربخ، وعدد النطف في رأس البربخ، والنسبة المئويـة                 

قسمت الحيوانـات إلـى     . لكل من النطف الحية والميتة والمشوهة، ووزن غدة البروستات والحويصلة المنوية          

 بوساطة التغذية األنبوبية، حيث جرعت      جرعت الحيوانات ).  حيوانات لكل مجموعة   9(أربع مجاميع متساوية    

حيوان يومياً وبحسب الوزن وعدت مجموعة سـيطرة، وجرعـت          / مل 0.3المجموعة األولى بالماء المقطر     

، فـي حـين جرعـت       )كغم وزن الجـسم   / ملغم E) 500المجموعة الثانية بالجرعة الموصى بها من فيتامين        

بينمـا جرعـت المجموعـة      ) كغم وزن الجسم  / ملغم E )1000المجموعة الثالثة بالجرعة العالية من فيتامين       

  ). كغم وزن الجسم/ ملغمE) 2000الرابعة بالجرعة العالية جداً من فيتامين 

أظهرت النتائج زيادة غير معنوية في وزن الجسم في المجاميع المختلفة مقارنة بمجموعة الـسيطرة،               

ة والعالية جداً، كما اختلفت هذه الزيادة معنوياً فـي          في حين ازداد وزن الخصية عند إعطائه بالجرعتين العالي        

مجموعة الجرعة العالية جداً مقارنةً بمجموعة الجرعة العالية، ولم تتأثر أجزاء البربخ الثالثة بالجرع المختلفة               

مقارنةً بمجموعة السيطرة، أحدثت الجرعة العالية والعالية جداً انخفاض معنوي في كل من عدد النطف فـي                 

البربخ، والنسبة المئوية للنطف الحية، في حين سببت ارتفاعاً معنوياً في النسبة المئوية للنطـف الميتـة                 رأس  

ونسبة التشوهات النطفية عند مقارنتها مع مجموعتي السيطرة والموصى بها، بينما حصل انخفاض معنوي في               



  سنان ذنون عبد اهللا
  

49

الية جـداً مقارنـةً مـع مجمـوعتي         وزن البروستات والحويصلة المنوية عند استخدام الجرعتين العالية والع        

  .السيطرة والموصى بها

 آمنة للجهاز التناسلي الـذكري فـي        Eاستنتج من هذه الدراسة إن الجرعة الموصى بها من فيتامين           

الجرذان البالغة، أما الجرع العالية والعالية جداً فكان تأثيرها تأثيراً سلبياً عليه، وقـد يـسلك سـلوكاً محفـزاً         

ــدالً ــسدة بــ ــسدة لألكــ ــضاد لألكــ ــامين مــ ــرر كفيتــ ــلوكه المقــ ــن ســ  . مــ
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ABSTRACT  
       In this study (36) albino male rats aged 100 days treated for 6 weeks were divided into 4 
groups 9 rats for each group. The first group given 0.3 ml distilled water through oral 
intubations as (control), second group was given a recommended dose of vitamin E (500 
mg/kg B.W), the 3rd group was given a high dose of vitamin E (1000 mg/kg B.W), and the 
4th group was given a very high dose of vitamin E (2000 mg/kg B.W). 
       All treatments did not show any significant difference (P>0.05) in adult male rats with 
respect to body weight, but the high and very high dose causes a significant increase in testes 
weight only. There was no significant difference (P>0.05) in epididymal (head ,body and 
tail) weight with high and very high dose, and caused a significant decrease in number of 
epididymal sperms count and percentage of live sperms. Treatment with high and very high 
dose caused significant increase in percentage of dead/abnormal sperm in compared to 
control and recommended dose, but it caused a significant decrease in prostate/seminal 
vesicle weight when compared to control and recommended dose.     

       This study suggests that using a recommended dose of vitamin E was more safe for 
reproduction of adult male rats, whereas, a high and very high doses showed a negative 
effects on their reproduction, and may act as a  pro-oxidants activity instead of anti-oxidants. 
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