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  )٢٠١٠ كانون الثاني ١٧ ؛ القبول٢٠٠٨ي  تشرين الثان٢٦ستالم اإل(

  
  

  الخالصة
  

مع فلوريد الصوديوم  عن طريق الفم سوية )كغم من وزن الجسم/ ملغم٢٠٠( C فيتامين إعطاء تأثيرمعرفة  الدراسة استهدفت
جزء ١٠٠(صوديوم مع فلوريد ال )كغم علف|ملغم ٥٠٠ (E فيتامين إعطاءثير أتويوما  ٦٠ مع ماء الشرب لمدة)  جزء بالمليون١٠٠(

الكلي  في العدد معنويا انخفاضا  لوحدهفلوريد الصوديوم سبب.البالغة الجرذان  في ذكور"حدهما أو معاوليوما  ٦٠لمدة ) بالمليون
المشوهة في النسبة المئوية للنطف  وينارتفاع مع  رافقهاالبربخ النسبي لرأس ومعدل الوزن والنسبة المئوية للنطف الحية للنطف
الى حدوث ارتفاع  مع فلوريد الصوديوم Eو C  نفيتامي  ومع فلوريد الصوديومC  فيتامين اعطاء ىاد. ة مع مجموعة السيطرةمقارن
في النسبة المئوية  انخفاض معنوي  البربخ صاحبهالرأسوالوزن النسبي  والنسبة المئوية للنطف الحية في العدد الكلي للنطف معنوي

في  الى حدوث اختالف معنوي  مع فلوريد الصوديومE فيتامين يؤد اعطاء لم .موعة فلوريد الصوديوممع مج مقارنة للنطف المشوهة
 البربخ وحدث انخفاض معنوي في لرأسحدث ارتفاع معنوي في النسبة المئوية للنطف الحية والوزن النسبي  بينما العدد الكلي للنطف

من هذة الدراسة ان اعطاء مضادات االكسدة فيتامين وقد استنتج  .ريد الصوديومفلو النسبة المئوية للنطف المشوهة مقارنة مع مجموعة
C و  Eفيتامين والتداخل مابين  Cوفيتامين  Eفي  التاثيرات السلبية التي سببها فلوريد الصوديوميقلل من   سوية مع فلوريد الصوديوم

  .الكفاءة التناسلية لذكور الجرذان البالغة
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Abstract 
 

The objective of the study was to investigate the effect of vitamin C administration (200 mg/ kg, orally) concomitantly with 
sodium fluoride (100 ppm in drinking water) for 60 days, the effect of vitamin E administration (500 mg / Kg diet) with 
sodium fluoride (100 ppm in drinking water) for 60 days and the effect of both vitamins in adult male rats. Sodium fluoride 
alone caused significant decrease in total sperms count, the percentage of the live sperms and epididymal head weight 
associated with significant increase in the percentage of the sperm abnormalities compared with the control group. 
Administration of vitamin C with sodium fluoride and the two vitamins with sodium fluoride produced a significant increase in 
total sperms count, the percentage of the live sperms and the relative weight of the epididymal head weight, accompanied with 
a significant decrease in the percentage of sperm abnormalities compared with sodium fluoride group. There were no 
significant changes in the total sperms count in vitamin E group. A significant increase in the percentage of the live sperms and 
the epididymal head weight, and a significant decrease in the percentage of sperm abnormalities compared with sodium 
fluoride group. It could be concluded that antioxidants administration (vitamin C or vitamin E and the interaction between 
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vitamin E and C) concomitantly with sodium fluoride reduce the adverse effects caused by sodium fluoride on sexual 
efficiency of the adult male rats.  
 
Available online at http://www.vetmedmosul.org/ijvs 

 
  المقدمة 

  
 أحد العناصر األساسية التي تعمل على تلوث يديعد الفلور

إذ يتعرض اإلنسان ،  الواسع في الطبيعةهالبيئة وذلك النتشار
 كونه ناتج عرضي للكثير من الصناعات الحديثة يدالى الفلور

 من لكونهوتاتي اهمية الفلوريد .  البطاريات والحديدصناعةمثل 
الجسم المختلفة السيما التراكم في أنسجة  خاصية المواد التي لها

تمثيل هذا  على وذلك لعدم قابلية الجسمفي العظام واألسنان 
 يزيد من بيروكسدة يد بالفلورإن التسمم المزمنو )١( العنصر

 الدهون والجذور الحرة من خالل زيادة مستوى المالوندايالدهايد
Malondialdehyde )MDA( وانخفاض مستويات مضادات 

ات ح تأثير سلبي على كاسيد أن للفلورإذ،  في الدمألكسدةا
مثل  Free radical scavengersالجذور الحرة 

 تيزيوسميد والسوبر اوكسايد glutathione (GSH)الكوتاثايون
Super oxide dismutase )SOD(  وفيتامينC Ascorbic acid 

 ثحيتأثيرات سلبية على معظم أجهزة الجسم  يدوللفلور ،)٢،٣(
الخاليا  وتنكس) ٤ (renal failure كلويالعجزاليسبب حدوث 

أحجام صغرفضال عن ) ٥ (hepatic cell necrosisالكبدية 
 .)٧(وخفض مستوى البروتين في الدماغ ) ٦(الخاليا العصبية 

 على الجهاز التناسلي يد سلبية للفلورتأثيرات الى )٨(كما أشار 
 إلى أدت ي ماء الشرب فيدالفلورب ان المعاملةحيث الذكري 

انخفاض معنوي في العدد الكلي للنطف فضال عن انخفاض في 
  تغييرإلى يد الفلوريؤدي كما .)٩ ( الجماعية والفرديةالحركة

 إن) ٨(كما الحظ  )١٠( في الفئران هاايضو أشكال النطف في
 التستوستيرون يؤدي الى انخفاض في مستوى هرمون يدالفلور

Testosterone،حية أخرى يعد فيتامين  من ناC  من أقوى
التأكسدي  اإلجهاد تأثير التي تعمل على تقليل األكسدةمضادات 

ويعمل على تحسين الخصوبة في الجرذان التي تعاني من ) ١١(
كما ) ١٢(  التاكسدياإلجهاد إلىنتيجة التعرض قلة اإلخصاب 

 على منع تكون الجذور E فيتامين و C فيتامين  كل منيعمل
أجريت لذا فقد  )١٣( ويحسن من نوعية السائل المنوي الحرة

على عملية تكوين  E و C  فيتامينالدراسة الحالية لمعرفة تأثير
معرفة مدى وفلوريد الصوديوم ب المعاملةالنطف في الجرذان 

من التأثير السلبي تقليل ال  علىE و C فيتامين  كل منقابلية
  .فلفلوريد الصوديوم على عملية تكوين النط

  
 
 
 

  مواد وطرائق العملال
  

لكلية الطب  أجريت التجربة في بيت الحيوانات التابع
 ٣٠استخدم في هذه التجربة ، حيث  جامعة الموصل–البيطري 

 )١٤-١٢(  تراوحت أعمارهاAlbinoجرذاً ذكراً بالغاً ابيض 
 وضعت .) غم١٦,١ ± ٢٢٥,٣( وبمتوسط وزنأسبوعاً 

في أقفاص بالستيكية  )وحدهاكل مجموعة ل(حيوانات التجربة 
 تحت ظروف بيئية مناسبة لتربية –خاصة لتربية الجرذان 

 طبيعيةوفترة إضاءة  )م°٢٥- ٢٠( الجرذان من درجة حرارة
 فضالً عن تقديم العلف الموزون ) ساعة ظالم١٤ وة ساع١٠(

اذ قدم العلف والماء الئم لتربية الحيوانات المختبرية، والم
  .ad libitum ةللحيوانات بصورة حر
 خمسة إلىالتجربة عشوائياً بأعداد متساوية وزعت حيوانات 

 الحيوانات ولمدة عوملتو )حيوانات فى المجموعة ٦(؛ مجاميع
 مل ٠,٥ عوملت بـ: مجموعة السيطرة : يوما وكما ياتي٦٠

، gavage needleالتغذية األنبوبية  من الماء المقطر وبطريقة
المجموعة بفلوريد  حيوانات وملت ع:مجموعة فلوريد الصوديوم

 عن طريق ماء (BDH, Limited Poole England)الصوديوم 
مجموعة ، )١( )المليوناب جزء ١٠٠( وذلك بتركيزالشرب 
 المجموعة بفلوريد الصوديوم عن  حيوانات عوملت:Cفيتامين 

 فضال عن )لمليوناب جزء ١٠٠ (طريق ماء الشرب وبتركيز
كغم / ملغم٢٠٠( وبجرعة C (BDH,England) يتامينفبمعاملتها 

، )١٤(  يومياً وبطريقة التغذية األنبوبية)من وزن الجسم
 عوملت الحيوانات في هذه المجموعة :Eمجموعة فيتامين 

 جزء١٠٠( ماء الشرب بتركيزبفلوريد الصوديوم عن طريق 
 E Pharmaceutical عن معاملتها بفيتامين  فضالً)لمليوناب

Company, Netherlands) (Holland  العلف وبتركيزمع 
  فلوريد الصوديوم معمجموعة، )١٥() كغم علف/ملغم٥٠٠(

 عوملت الحيوانات في هذه المجموعة بفلوريد :E+Cفيتامين 
 )المليونب  جزء١٠٠( الصوديوم عن طريق ماء الشرب بتركيز

 كغم من وزن الجسم/ ملغم٢٠٠( C فيتامينبفضالً عن معاملتها 
يومياً بطريقة التغذية األنبوبية كذلك قدم لها  )عن طريق الفم

كغم / ملغم٥٠٠ ( وبتركيزEعلى فيتامين الذي يحتوي العلف 
  ). علف

 الحيوانات تم قتل، لمجاميع التجربةبعد انتهاء فترة المعاملة 
فتحة في كيس الصفن وعملت  Diethyl etherباستخدام االيثر 

 والرأس ( بأقسامه وفصل عنها البربخفصلت الخصية اليمنى و
كالً على حده ووزن كل جزء لوحده باستخدام ) والذيل الجسم

 , Sartorius electrical balance)ميزان حساس من نوع 
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Germany) على الخصية اليسرى ثم نفسها العملية  كما أجريت
م وزن كل توغدة البروستات واستخرجت الحويصلة المنوية 

  الثالثصى وأقسام البربخن الخاوزأ وتم حساب معدل .منها
كل منها   المنوية فضالً عن غدة البروستات ونسبتلةوالحويص

  .  غم من وزن الجسم١٠٠الى 
إذ فصل  لعد النطف في رأس البربخ )١٦ (استخدمت طريقة

رأس البربخ األيمن وقطع الى قطع صغيرة في طبق بتري 
ل فورمالين المتعاد الئ من محلول دارمل) ٩,٨(وأضيف إليه 

وفي الوقت % ٥من صبغة االيوسين  مل ٠,١ثم أضيف % ١٠
ووضعت على مسرح ذاته نظفت شريحة عد كريات الدم الحمر 

 على سطح شريحة Cover slideغطاء شريحة  المجهر ثم ثبت
سطة بوامحلول السحبت قطرة من و الدم الحمراء عد كريات

للشريحة بالقرب من حافة وضعت في المسرح الوسطي  وماصة
دقائق وذلك ) ٥(ثم تركت بعدها لمدة تصال غطاء الشريحة ا

بعدها أجريت عملية على المربعات الخاصة  الستقرار النطف
 ) وأخر وسطيطرفية مربعات ٤(عد النطف لخمس مربعات 

  .وحسب العدد الكلي للنطف في رأس البربخ في الملليلتر الواحد
 الحيةلحساب النسب المئوية للنطف  )١٧(استخدمت طريقة 
   .والتشوهات النطفية

 تحليل التباين  باستخدام اختباراحصائيا البيانات حللت
 لغرض تحديد one way analysis of variance االحادي

بين المجاميع المعاملة ومجموعة  االختالفات المعنوية ما
 المقارنة بين المجاميع المعاملة باستخدام ت ثم تم،السيطرة

وكان االختالف المعنوي ) ١٨( Duncan اختبار دنكن
  .)P≤0.05(لالختبارات كافة عند مستوى احتمالية 

  
  النتائج

  
ملة ذكور الجرذان البالغة اان معيبين  ٢ و ١ الجدول

 )P≤0.05(انخفاض معنوي   الى حدوثتاد بفلوريد الصوديوم
 والوزن والنسبة المئوية للنطف الحية في العدد الكلي للنطف

في النسبة  )P≤0.05( رافقها ارتفاع معنوي  البربخلرأس النسبي
ولم يكن  مقارنة مع مجموعة السيطرةالمئوية للنطف المشوهة 
في كل من الوزن النسبي لجسم وذيل  هناك اختالف معنوي

مع  مقارنة والحويصالت المنوية وغدة البروستات البربخ
 بفيتامين معاملة ذكور الجرذان البالغة تسبب .مجموعة السيطرة

Cارتفاع معنوي   حدوث الىوية مع فلوريد الصوديوم س
)P≤0.05(  والنسبة المئوية للنطف الحيةفي العدد الكلي للنطف 

 البربخ صاحبها انخفاض معنوي لرأسوالوزن النسبي 
)P≤0.05 (مقارنة مع في النسبة المئوية للنطف المشوهة 

 كما اوضحت الدراسة .المجموعة المعاملة بفلوريد الصوديوم
د الى ؤ سوية مع فلوريد الصوديوم لم تE المعاملة بفيتامين ان

والوزن النسبي لجسم  في العدد الكلي للنطف اختالف معنوي

 المنوية والبروستات مقارنة مع لةوذيل البربخ والحويص
بينما سببت المعاملة نفسها . لوحدهامجموعة فلوريد الصوديوم 

 للنطف الحية في النسبة المئوية P≤0.05)(ارتفاع معنوي 
) P≤0.05(انخفاض معنوي   البربخ رافقهالرأسوالوزن النسبي 

 مقارنة مع المجموعة في النسبة المئوية للنطف المشوهة
 ذان البالغةرذكور الج معاملة أدت .المعاملة بفلوريد الصوديوم

 الى حدوث  سويا مع فلوريد الصوديومC  وEبكل من فيتامين 
والنسبة المئوية   العدد الكلي للنطففي) P≤0.05(ارتفاع معنوي 

انخفاض في   البربخ صاحبهالرأسللنطف الحية والوزن النسبي 
مقارنة مع مجموعة فلوريد  النسبة المئوية للنطف المشوهة

في الوزن   ولم يكن هناك اختالف معنويهاالصوديوم لوحد
  .لجسم وذيل النسبي
  

  المناقشة
  

 بفلوريد الصوديوم أوضحت الدراسة الحالية أن المعاملة
أدت ، عن طريق ماء الشرب)  جزء بالمليون١٠٠ (بجرعة

انخفاضاً معنوياً في العدد الكلي للنطف والنسبة المئوية للنطف 
، و ارتفاعاً معنوياً في النسبة المئوية للنطف المشوهة الحية

، في الجرذان) ١٩،٢٠ (وكانت هذه النتيجة مطابقة لما وجدت
إن المعاملة بفلوريد ) ١٠(حيث ذكر  ن، في الفئرا)٩،٢١(و 

الصوديوم تؤدي إلى انخفاض في عملية التمثيل الحيوي 
وتصنيع بروتين الخصى وتؤدي الى تثبيط عملية تكوين النطف 

ومن ثم انخفاض نسبة  وبالتالي انخفاض العدد الكلي للنطف
انخفاض في تركيز  كما يؤدي فلوريد الصوديوم إلى .الخصوبة

 في رأس وذيل البربخ إذ أن لهذا Sialic acidليك حامض السيا
الحامض دور في نضج النطف في البربخ والمحافظة على 

الى إن هناك تغيير  )٢٣(كما أشار ، )٢٢( سالمة اغشية النطف
 في رأس وجسم البربخ عند معاملة ATpaseفي فعالية أنزيم 

الحيوانات المختبرية بفلوريد الصوديوم حيث أن سمية فلوريد 
 وذلك من ATPaseالصوديوم تكون من خالل تثبيط فعالية انزيم 

 Mg+2خالل تاثيرها على المعادن الثقيلة ثنائية التكافؤ الموجبة 
نيع وان قلة تص.  والتي تعمل على تنشيط هذا االنزيمCa+2أو 

بروتين الخصى وانخفاض تركيزحامض السياليك وتثبيط فعالية 
تؤدي الى انخفاض في عملية تكوين   في البربخATpase انزيم

وارتفاع معنوي  النطف والعدد الكلي للنطف وقلة نضج النطف
كما عزت بعض  ).١٠(في النسبة المئوية للنطف المشوهة 

الى دور  ريدالبحوث قلة الخصوبة المصاحبة للتعرض للفلو
 التاكسدي المحدث بالفلوريد وانخفاض فعالية انزيم االجهاد

Catalase و أنزيم Superoxide dismutase وارتفاع مستوى 
 في إحداث أفات في الخصية وتدمير MDAالمالوندايالد هايد 

كما أشارت بعض  ،)٢١( النطف وقلة أعدا دها في الفئران
-beta 3 ية أنزيمات الخصيةالبحوث أن الفلوريد يسبب قلة فعال
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hydroxy steroid dehyrogenase(3β-HSD)،  17 beta-hydroxy 
steroid dehyrogenase (17β-HSD)  وكذلك انخفاض مستوى

 الذي يؤثر على نشاط Testesterone هرمون التستيستيرون
وتمايز خاليا الخصية وبالتالي حدوث قلة في أعداد النطف 

 الجرذان والفئران في  الخصوبةوتشوهاتها وانخفاض نسبة
)٢٠،٢٤.(  

  

  
على العدد الكلي ) كغم علف/ ملغم٥٠٠(  بجرعةE وفيتامين )كغم من وزن الجسم/ ملغم٢٠٠( بجرعة C  تأثير فيتامين:١جدول 

عن طريق  )ون جزء بالملي١٠٠(للنطف والنسب المئوية للنطف الحية والمشوهة لذكور الجرذان البالغة المعاملة بفلوريد الصوديوم 
  . يوما٦٠ماء الشرب ولمدة 

   
  المقاييس

  المجاميع
  العدد الكلي للنطف
Sperm/cumm×106  

  النسبة المئوية للنطف
  % الحية

  النسبة المئوية للنطف
  %المشوهة 

 ab 0.125±1.343 a 3.86±43.33 a 4.2±30.00  السيطرة
 d 0.093±0.720 b 2.97±26.80 d 1.16±60.40  فلوريد الصوديوم
 C a 0.676±1.591 a 3.86±46.67 bc 3.82±43.33فيتامين + فلوريد الصوديوم 
 E cd 0.117±0.967 a 8.16±44.67 c 3.93±46.38فيتامين + فلوريد الصوديوم 
 C+E   abc 0.730±1.100 a 6.06±60.50 b 3.74±36.3فيتامين + فلوريد الصوديوم 

 الخطأ القياسي، الحروف المختلفة عموديا تعني وجود اختالف معنوي عند ± المعدل القيم تمثل ،)٦(عدد الحيوانات لكل مجموعة 
 .0.05مستوى احتمالية أقل من أو يساوي 

  
 على معدل وزن )كغم علف/ ملغم٥٠٠(  بجرعةE فيتامينو )كغم من وزن الجسم/ ملغم٢٠٠( بجرعة C تأثير فيتامين: ٢جدول 
 المنوية ووزن غدة البروستات لذكور الجرذان المعاملة بفلوريد الصوديوم بتركيز ةالحويصل ،) والجسم والذيلالرأس( البربخ ،الخصى
  . يوما٦٠ً جزء بالمليون مع ماء الشرب لمدة ١٠٠

  
  المقاييس

غم من ١٠٠/ ملغم ( معدل اوزان أقسام البربخ
  المجاميع   )وزن الجسم

معدل وزن 
/ ملغم(الخصى 
غم من ١٠٠

  الذيل  الجسم  الرأس  وزن الجسم

معدل وزن 
المنوية  ويصلةالح
غم ١٠٠/ ملغم (

  )من وزن الجسم

معدل وزن غدة 
ملغم ( البروستات

غم من ١٠٠/ 
  )وزن الجسم

 a  السيطرة
40.47±435.63 

a 
5.36±71.87 

a 
3.77±41.96 

a 
10.64±59.64 

a 
 25.10±139.83 

a 
 10.54±305.29 

 a  فلوريد الصوديوم
15.62±376.03 

b 
4.89±50.412 

b 
7.54±34.95 

a 
9.31±52.32 

a  
25.40±168.56 

a  
85.02±230.37 

فلوريد الصوديوم 
 Cفيتامينو

a 
30.12±437.07 

a 
9.79±65.24 

a 
9.24±42.06 

a 
8.28±42.12 

a  
40.02±108.13 

a  
41.32±217.55 

فلوريد الصوديوم 
 Eوفيتامين

a 
84.13±415.02 

a 
2.14±73.62 

ab 
3.81±36.49 

a 
3.23±69.79 

a  
25.29±188.33 

a  
61.38±291.37 

فلوريد الصوديوم 
  Cو Eوفيتامين

a 
40.26±337.12 

a 
5.69±70.39 

ab 
9.88±35.03 

a 
12.27±67.51 

a  
42.23±112.58 

a  
51.47±251.88 

عنـوي عنـد     الخطأ القياسي، الحروف المختلفة عموديا تعني وجود اختالف م         ±القيم تمثل المعدل     ،)٦(عدد الحيوانات لكل مجموعة     
  .0.05ل من أو يساوي أق مستوى احتمالية

في C) وفيتامين E فيتامين( استخدام مضادات األكسدة إن
لفلوريد الصوديوم  تقليل التأثير السلبي إلى ىأدالدراسة الحالية، 

 وكذلك C أدت المعاملة بفيتامين إذ، على عملية تكوين النطف

تكوين النطف عملية  تحسن في إلى معا C وEبفيتامين  المعاملة
والمتضمنة ارتفاعاً معنوياً في العدد الكلي للنطف والنسبة 

المعاملة بفلوريد مجموعة المقارنة مع  المئوية للنطف الحية



  )١٢٧-١٢٣ (٢٠١٠، ٢، العدد ٢٤المجلة العراقية للعلوم البيطرية، المجلد 

 

١٢٧ 

 

 أشارت إلى أن إعطاء وهذا يتفق مع عدة بحوثالصوديوم 
 لمستوى حسن مستوى الخصوبة من خالل رفعهي C وE فيتامين

 وبالتالي زيادة  التشوهات النطفيةهوتقليلهرمون التستستيرون 
والجرذان   عند التعرض للمواد السامة في الفئران النطفأعداد

يعمالن  C وE ينفيتامينالان  بينت بحوث اخرىكما )٢٥،٢٦(
تحسين نوعية السائل و  الجذور الحرةإنتاجعلى التقليل من 

 Cالى دور فيتامين بحوث اخرى كما اشارت ، )١٣( المنوي
 التاثيرات السلبية التي يسببها وإلغاء وتحسين حإصالفي 

الفلوريد على الجهاز التناسلي الذكري من خالل تحسين نوعية 
 الجذور إنتاج النطف والتقليل من أعدادالسائل المنوي وزيادة 

الحرة المصاحبة للتعرض للفلوريد وبالتالي تحسين نسبة 
 االيجابي الدوروهناك دراسات عن  )٢١(  في الفئرانالخصوبة
 وتحسين مستوى الخصوبة بعد تعرض إصالح في Eلفيتامين 

الجهاز التناسلي الذكري للمواد المؤكسدة حيث يعمل هذا 
 التدمير الحاصل في تركيب الخصى إصالحالفيتامين على 

 ويقلل من االجهاد التاكسدي المصاحب للمواد وظيفتهاعرقلة و
 هاز التناسلي الذكريتحسين من وظيفة الجال وبالتالي المؤكسدة

 في هذه األكسدةلذا كان الستخدام مضادات  )٢٧(في الجرذان 
الدراسة دور في التقليل من الدور السلبي لفلوريد الصوديوم 

  .على وظيفة الجهاز التناسلي الذكري في الجرذان
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