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Background: Vitamin E plays an effective role in balancing sex hormones and fertility by neutralizing free 
radicals in animals. In bispace research, tail suspension is used for microgravity induction. The present 
study was conducted to evaluate the effect of vitamin E on the rat’s fertility under weightlessness in novel 
cages (with and without vitamin E).
Results: The research was performed on rat for 14 days. In the microgravity induction group (no vitamin E), 
the FSH (p: 0.046) and LH (p: 0.02) increased in 14 days, compared with the first day, but in microgravity 
+ vitamin E, FSH (p: 0.02) and (p: 0.025) LH increased more significantly. In the control group, vitamin E 
injection was associated with increased testosterone levels and decreased gonadotropins (P <0.05).
Conclusions: Weightless induction in the rats, decreases the amount of sex hormones and increases 
gonadotrophin levels. After injectiing vitamin E, the rats’ fertility improved and they overcame the loss of 
glandular activity under microgravity.

Keywords: Microgravity; Rat; Vitamin E; Infertility.

Abstract

Research on Medicine Original Article

The Quarterly journal of School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences                                                                               

(Received: 2016/10/30                          Accept: 2017/10/9)

Vol.41; No.1; 2018

Research in Medicine 2018; Vol.43; No.1; 28-33

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ej
ou

he
sh

.s
bm

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               1 / 6

https://pejouhesh.sbmu.ac.ir/article-1-1672-fa.html


اثر ویتامین  E روی هورمون های جنسی موش نر در بی وزنی شبیه سازی شده

غالمحسن واعظی،  عباس نورمحمدی،  سوده نورمحمدی داران* 

دانشگاه آزاد اسالمی دامغان

چكيده:
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مقاهل ژپوهشی

ایفا می کند. در  E نقش مهمی در متعادل کردن هورمون های جنسی دارد و با خنثی کردن رادیکال های آزاد نقش مهمی در باروری  سابقه و هدف: ویتامین 
پژوهش های زیست فضایی، از از شبیه سازی برای القای بی وزنی استفاده می شود. این پژوهش برای بررسی و مقایسه اثر ویتامین E روی سیستم باروری موش ها در 

حالت بی وزنی و روی زمین )با و بدون دریافت ویتامینE(، در قفس های ابداعی انجام شد.
روش بررسی: 28 موش آزمایشگاهی نر بالغ با نژاد ویستار با سن سه ماه و وزن متوسط حدود 250 گرم به چهار دسته 7 تایی تقسیم شدند. موش ها یک هفته در شرایط 
نگهداری یکسان برای عادت دهی قرار گرفتند. برای القای بی وزنی، موش ها با تزریق mg/kg 50 کتامین و mg/kg 5 زایالیزین با تزریق داخل پریتوئن بیهوش شدند 
 )Wilcoxon, Mann Whitney U( و آنالیز تحلیلی  )و پس از به هوش آمدن در قفس های مخصوص از دم آویزان شدند. آنالیز توصیفی )میانگین و انحراف معیار

روی داده ها انجام شد.
یافته ها: پژوهش به مدت 14 روز روی موش ها انجام شد. در گروه با القای بی وزنی بدون ویتامین E، مقدار هورمون هایFSH (p: 0.046)  و  LH (p:0.02 )طی 14 
روز، به مقدار بیشتری نسبت به روز اول افزایش یافت، اما در موش های تحت القای بی وزنی و ویتامین E، مقدار هورمون های (FSH )p: 0.02 و LH (p:0.025 )  طی 

.(P<0.05) با افزایش میزان تستوسترون و کاهش  گنادوتروپین ها همراه بود E14 روز، با اختالف کمتری باال رفت. در گروه کنترل، تزریق ویتامین
نتیجه گیری: القای بی وزنی در موش، مقدار هورمون های جنسی را کاهش و گنادوتروپین را افزایش می دهد. باتزریق ویتامین E، موش توانست بر کاهش عملکرد 

فیزیولوژیک غدد جنسی موش غلبه کند. 

واژگان کلیدی:  بی وزنی، ناباروری، ویتامین E، موش آزمایشگاهی

تاریخپذیرشمقاله:1396/7/17 تاریخدریافتمقاله:1395/8/9
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مقدمه:
دخيل ناباروري امر در بسياري عوامل و است بسيارپيچيده باروري فيزیولوژی
هستند)1(.ازمشکالتایجادشدهدردستگاهتوليدمثلنر،درمعرضقرارگرفتن
رادیکالهایآزاداست.ناباروریبهمعنایعدمحاملگیبعدازیکسالآميزش
ناباروریها از درصد 5 تقریبی طور به  است. جلوگيری روش گونه هر بدون
مربوطبهمشکالتسيستمتوليدمثلزن،45درصدمشکالتمردانهو10درصد

باقیماندهموارديناشناختهاست.)2(.
نظير اکسيدانهایی آنتی دارند. اسپرم تحرک و کيفيت بر منفی اثر اکسيدانها
ویتامينEواستفادهازآنهاآثارمثبتیبرپارامترهایاسپرمدارند)2(.رادیکالهای
آزاد،باعثتغييردرسطحهورمونهایباروریودرنتيجهنازاییوحتیسقطجنين

درموجوداتزندهمیشوند)3(.ویتامينEجزوویتامينهایمحلولدرچربیاست
کهدربسياریازموادغذاییازجملهروغنهایگياهي،گندم،گوشت،تخممرغ
وگياهانبرگداریافتميشود)4(.ویتامينEبهعنوانآنتیاکسيدان،دردرمان
بيماريهایمختلفکاربرددارد.ویتامينEدربدنموجوداتزندهازجملهانسان

وموشبهمتابوليتآلفاتوکوفرولتبدیلمیشود)5(.
آلفا متابوليت عبور اما است، اندک انسان ناف بند از عبوری E ویتامين مقدار
توکوفرولراحتتراست.امروزهدرپژوهشهایزیستفضایی،ازالقایبیوزنیبر
موجوداتزندهاستفادهمیشود.بسياریازتحقيقهاینویناینرشته،بهطورحتم
بایدبرایرفعشبهههارویموجوداتیکهدرمعرضبیوزنیهستند،انجامشود)6(.
روشهای از استفاده با زمين کره روی انسان در بیوزنی وضعيت سازی شبيه
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مختلفیچونغوطهوریدرآبوbed restاست.ازروشهایموفقشبيهسازی
بیوزنیرویحيوانات،مدلhind-limb suspenionدرموشاست.دراینروش،
آویزان ناحيهدم از بههميندليلطراحیشده، حيواندرقفسمخصوصیکه
میشودوشيفتمایعاتبدنبهسویسروقفسهسينهحالتیشبيهبیوزنیرا

درحيوانالقامیکند)7(.
رادیکالها بهوسيله القاشده ازآسيب را )توکوفرول(غشاهایسلولی E ویتامين
محافظتمیکند.دردستگاهتناسلینر)انسانوموش(،نقشآنتیاکسيدانیاین
ویتاميندرمهارآثارزیانباررادیکالهایآزاددربيضهواسپرممشاهدهشدهاست.
ویتامينEمیتواندسيستمدفاعیآنتیاکسيدانسلولهایبيضهواسپرمراتقویت
میگذارد. تاثير بدن مختلف ارگانهای فيزیولوژی روی بیوزنی شرایط کند)8(.
بیوزنیباعثکاهشحجماستخوانهاوآتروفیعضالتمیشود)9(.دامنهطبيعی
هورمونهایتستوسترون،LHوFSHدرموشهایسالم،سطحمشخصیداردو

باالقایبیوزنیدامنهآنهابهوضوحتغييرمیکند)10(.
دراینپژوهش،ابتدااثرویتامينEرارویهورمونهایجنسیموشهادرحالت
Eعادیودرشرایطبیوزنیبررسیوسپساثربیوزنیباوبدونتزریقویتامين

رارویميزانباروریاینموشهامقایسهکردیم.
مواد و روش ها:

دراینمطالعهتجربی(Experimental study)،بارعایتاستانداردهایالزم،محل
پژوهشرویموشهارافراهمکردیم.قفسهایاستانداردبراینگهداریموشها
والقایبیوزنیشبيهسازیشده،ازپلکسیگالسبودکهدرمقابلضربهمقاومتراز
شيشهاست.تمامموشهادرشروعپژوهشخصوصياتمشابهیداشتندوبهمدت
یکهفتهدرشرایطنگهدارییکسان)چرخهنوروتاریکی12-12ساعته،رطوبت
10±60درصد،درجهحرارت2±23درجهسانتیگراد(باآبآشاميدنیبهداشتیو
غذابهمقدارکافیودلخواهحيوان،برایعادتدهیقرارگرفتند.قفسهایابداعی
تادر ازسوینظامیوهمکارانطراحیشد القایبیوزنی اینپژوهش،در در
فيزیولوژی القای قبلی، متابوليک ازمخدوشکنندههایقفسهای شرایطیدور
به موش دم بیوزنی القای برای جدید، قفسهای این در شود. انجام بیوزنی
گيرههایبسيارانعطافپذیرباقابليتگردش360درجهآویختهمیشودتاحيوان
بتوانددرمدتپژوهشبهراحتیدرقفسحرکتکندواسترساضافیبهاوتحميل
نشود.کفقفسهاازصفحاتمستطيلیشکلوباقابليتجداسازیوشستوشو
این جداره میکنند. فراهم موش برای را بهداشتی شرایط و شدهاست تشکيل

قفسهاازجنسپلکسیگالسونشکنونسوزاست)11(.
سپسباروشنمونهگيریتصادفیسادهازطریقجدولاعدادتصادفی،موشهارا

بهچهارگروهتقسيمکردیم.
50 mg/kg از استفاده با را موشها بیوزنی، القای و موشها آویزانسازی برای
به باتزریقداخلپریتوئنبيهوشکردیم.سپس 5mg/kgزایالیزین کتامينو
فاصلهحدودیکسانتيمترازپيوستگاهدمبهتنهراباالکل70درجهضدعفونی
آویزان مربوطه قفسهای در را آنها )Rats( موشها آمدن بههوش از پس و
کردیمتاHind-Limb Unloadingبهدرستیانجامشود.آمپولهایویتامينEرا
بهمقدار40واحد/کيلوگرم)دوباردرهفته(بهصورتزیرجلدیدرطولپژوهش
تزریقشد.برایخونگيری،موشهارابااتربيهوشکردیمودرروزاولازورید
اجوفودرروزآخرازراهقلبحيوان)Cardiac Punch(اینکارانجامشد.سپس
ميزانهورمونهایتستوسترون،LHوFSHازموشهایچهارگروهدرروزاول
و )با بیوزنی القای گروهتحت درچهار اطالعاتموشها آمد. بهدست آخر و
بدونتزریقویتامينE(وتحتجاذبهزمين)باوبدونتزریقویتامينE(بررسی
شد.تمامیدادههادرنرمافزارنسخه23واردشدند.برایآناليزتوصيفی،ميانگين،
انحرافمعيار،دامنه،حداقلوحداکثرمقدارهورمونهایجنسیموش،بهدست
آمد.برایآناليزتحليلیازتستهایغيرپارامتریکاستفادهشد.آزمونویلکاکسون
برایمقایسهميزانهورمونهایجنسیموشهاقبلوبعدازمداخلهبهکاررفت.
برایمقایسهمقدارهورمونهادردوگروهرویزمينوگروهتحتالقایبیوزنی،
ازآزمونمنویتنی-یوSPSSاستفادهشد.درهمهموارد،مقدارP-valueکمتراز

0.05معناداردرنظرگرفتهشد.

نتایج:
درگروه مقایسهشدند. باهم ازموشها تایی پژوهشچهارگروههفت این در
کنترلکهرویزمينبودندوویتامينEنيزدریافتنکردهبودند،ميزانهورمون

FSHازاولتاروزآخریکسانبود( P>0.05))جدول1(.
1-جدولآناليزتحليلیتغييرمقدارهورمونهایجنسیموشهایگروهکنترلدرروز

اولوچهاردهمپژوهش

F: FSH
 L: LH,

 T: Testosterone
FSH هورمون ميزان بودند، کرده دریافت ،Eویتامين که زمين روی گروه در
نيز E ویتامين و بودند بیوزنی تحت که گروهی .در (P<0.05 ) یافت کاهش
زیاد چهاردهم روز تا و بود افزایش به رو هورمون ميزان بودند، نکرده دریافت
هورمون ميزان نيز E ویتامين تزریق و بیوزنی تحت گروه در .(P<0.05 )شد
هورمون افزایش ميزان شد ویتامين Eباعث تزریق داشت( P<0.05)اما افزایش
گنادوتروپينکمترازگروهقبل)بیوزنی(باشد.درواقعهورمونگنادوتروپينبه

دليلتزریقویتامينE،کمترباالرفتهاست)نمودار1وجدول2(.

نمودار1:تغييرميزانهورمونFSHدرچهارگروهازموشهایآزمایشگاهی

2-جدولآناليزتحليلیتغييرمقدارهورمونهایجنسیموشهایتحتالقاءیبیوزنیو
تزریقویتامينEدرروزاولوچهاردهمپژوهش

قرار نرمالی دامنه در گروهها تمام در اول روز در تمامیهورمونهایLHموش
داشتند.درگروهکنترلکهرویزمينبودندوویتامينEنيزدریافتنکردهبودند،
نداشت( P>0.05).درگروهروی تغييری آخرهيچ تاروز اول از ميزانهورمون
 P<0.05کاهشیافتFSHدریافتکردهبودند،ميزانهورمونEزمينکهویتامين

)جدول3(.

آناليزتحليلی

F2 - F1 L2 - L1 T2 - T1

P-value 0.18 0.18 0.65

آناليزتحليلی
F2 - F1 L2 - L1 T2 - T1

*p-value 0.02 0.025 0.03

اثرویتامينEرویهورمونهایجنسیموشنردربیوزنیشبيهسازیشده/30
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آناليزتحليلیتغييرمقدارهورمونهایجنسیموشهایرویزمينوتزریق جدول3-
ویتامينEدرروزاولوچهاردهمپژوهش

ميزان بودند، نکرده دریافت نيز Eویتامين و بودند بیوزنی کهتحت درگروهی
هورمونتاروزچهاردهمزیادشد)جدول4(.

القایبیوزنی آناليزتحليلیتغييرمقدارهورمونهایجنسیموشهایتحت 4-جدول
بدونتزریقویتامينEدرروزاولوچهاردهمپژوهش

(P<0.05 )نيزميزانهورمونافزایشداشتEدرگروهتحتبیوزنیوتزریقویتامين

،اماتزریقویتامينEباعثشدميزانناباروریوافزایشهورمونکمترازگروهقبل
باال ویتامينE،کمتر تزریق دليل به گنادوتروپين واقعهورمون در باشد. )بیوزنی(
افزایش هورمون ميزان نيز Eویتامين تزریق و بیوزنی تحت گروه در است. رفته
داشت( P<0.05)،اماتزریقویتامين،باعثشدميزانناباروریوافزایشهورمون
کمترازگروهقبلباشد.درواقعهورمونگنادوتروپينبهدليلتزریقویتامينE،کمتر

باالرفتهاست)نمودار2(.

نمودار2:تغييراتميزانهورمونLHدرچهارگروهازموشهایآزمایشگاهی

نمودار3:تغييرميزانهورمونتستوستروندرچهارگروهازموشهایآزمایشگاهی

تمامیهورمونهایتستوسترونموشدرروزاولدرتمامگروههادردامنهنرمالی
قرارداشتند.درگروهرویزمينکهویتامينEدریافتکردهبودند،ميزانهورمون
تستوسترونبهمقدارزیادیافزایشیافت( P<0.05).درگروهیکهتحتبیوزنی
بودندوویتامينEنيزدریافتنکردهبودند،ميزانهورمونروبهکاهشبودوتاروز
چهاردهمکمترازروزاولشد( P<0.05).ایننشانگرکاهشباروریدرموشاست
کهبراثرالقایبیوزنیرویدادهاست.درگروهتحتبیوزنیوتزریقویتامين
Eاماتزریقویتامين،(P<0.05 )نيزميزانهورمونتستوسترونکاهشداشتE 
واقع در باشد. قبل گروه از کمتر هورمون، کاهش و ناباروری ميزان شد باعث
هورمونتستوسترونبهدليلتزریقویتامينEکمترکاهشیافتهاست)نمودار3(.

بحث:
موشهای جنسی هورمونهای روی را Eویتامين اثر متعددی مطالعههای
آزمایشگاهیدرشرایطعادیبررسیکردهاند)12(.رادیکالهایآزادرویسلولهای

اسپرمسازدرموشنراثرگذاشتهوباعثکاهشساختاسپرممیشود)13(.
پژوهشحاضربراینخستينباردرجهانبرایبررسیاثرویتامينEبرعملکرد
شد. انجام مخصوص قفسهای در بیوزنی القای از پس موشنر جنسی غدد
و مخصوص قفسزهای از استفاده اول، است؛ مورد دو در پژوهش این نوآوری
استانداردبرایالقایفيزیولوژیبیوزنیکهبهتازگیابداعشدهاست.پژوهشهای
قبلیدرقفسهایمتابوليکدارایشرایطمخدوشکنندهپژوهشانجاممیشد.
موش جنسی غدد عملکرد روی بیوزنی شرایط در E ویتامين اثر بررسی دوم،
بیوزنی القای در ابداعی قفسهای است. نشده انجام کنون تا که آزمایشگاهی
کنندههای ازمخدوش دور درشرایطی تا وهمکارانطراحیشد نظامی توسط
قفسهایمتابوليکقبلی،القایفيزیولوژیبیوزنیبرایاولينباردرجهانانجام

شود)11(.
رادیکالهایآزادرویسلولهایاسپرمسازدرموشنراثرگذاشتهوباعثکاهش
که کردند ثابت پژوهشی در )2014( وهمکاران کو اسپرممیشود)13(. ساخت
موشنر در باروری قدرت تقویت و آزاد رادیکالهای حذف به قادر E ویتامين
در مزانشيمال بنيادی سلولهای پيوند با )2015( همکاران و حسين است)3(.

ترکيبباویتامينE،توانستندقدرتباروریموشهاینابارورراافزایشدهند.
مطالعههایمختلفرویحيواناتیکهبهفضافرستادهشدهاندنشانمیدهدکه
درشرایطبیوزنیسطحتستوسترونپالسماپایينمیآیدواینبهدليلافزایش
سروتونينومالتونيندراینسفراست.مالتونينخودخاصيتضدگنادیداردو

باعثکاهشتستوسترونمیشود)14(.
درمطالعهایکهسيرلیوهمکاران)2017(درشرایطبیوزنیرویموشهای
و موش جنسی هورمون ترشح ميزان شد مشخص دادند، انجام آزمایشگاهی
دليل به گنادوتروپينها ترشح و مییابد کاهش بیوزنی شرایط در تستوسترون
فيدبکمثبت،افزایشپيدامیکند.همچنينباآتروفیبيضههایموشدراین
ما پژوهش با مطالعه این نتایج یافت. کاهش اسپرماتوژنزیس ميزان  شرایط،
آخر روز در تستوسترون هورمون ميزان کنونی، پژوهش در  است)15(. همسو
)چهاردهم(درگروهتحتالقایبیوزنی،نسبتبهروزاولکاهشیافتوميزان

گنادوترپروپينهابهمرورازروزاولتاچهاردهمافزایشیافت.
بر تاثيربیوزنی دادند، انجام )1394( قيومیوهمکاران درپژوهشمشابهکه
عملکردغددجنسی،بيضههایموشنروگنادوتروپينLHبررسیشد.دراثر
LHالقایبیوزنی،کاهشهورمونتستوستروندرموشوافزایشگنادوتروپين
یافتشد.براثربیوزنی،هيپوفيزدچاراختاللنشدوفقطبيضههایموشدچار
آتروفیوکاهشترشحتستوسترونشدند.درتحقيقمانيز،بیوزنیباعثشد
ميزانترشحتستوستروندرموشکاهشپيداکندوبههميندليلميزانترشح
گنادوتروپينLHوFSHباالرود)16(.نتایجاینپژوهشباتحقيقماهمسواست.
افزایشترشحگنادوتروپينهایهيپوفيزبرایتحریکغددجنسیموشوافزایش

تستوسترونبود.
صوتی آلودگی تاثير تحت موشهاینر همکاران، و رجبزاده دکتر پژوهش در
بهعنوانعاملاسترسزاقرارگرفتند.آلودگیصوتیرویغددجنسیموشاثر
مهاریداردوناباروریایجادمیکند.اماویتامينEوعسلهردوآنتیاکسيدان

آناليزتحليلی
F2 - F1 L2 - L1 T2 - T1

*p-value 0.045 0.047 0.03

آناليزتحليلی
F2 - F1 L2 - L1 T2 - T1

Z -.447b -1.342b -.447c

*p-value 0.046 0.02 0.0112
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ودرافزایشبارورینقشدارند.براثرآلودگیصوتیدرموشنر،ميزانهورمون
تستوسترونکاهشوميزانترشحLHوFSHافزایشیافت.بعدازاستفادهاز
عسلوویتامينE،ميزانهورمونتستوسترونافزایشیافتومقدارگنادوتروپين
هاکاهشپيداکرد.)17(.درپژوهشمانيزنتایجتزریقویتامينEدرگروهتحت
هورمونهای ميزان و افزایش موش در تستوسترون ميزان شد باعث بیوزنی
گنادوتروپينکاهشیابدامادرگروهتحتبیوزنی)بدونتزریقویتامينE(بهبود
ترشحتستوستروناندکبود.ویتامينEدرشرایطاسترسزاودرشرایطیچون
ميکروگراویتیکهباعثکاهشعملکردفيزیولوژیکغددجنسیموشمیشود،

میتواندبهمقدارزیادیترشحهورمونهایجنسیراافزایشدهد.
درپژوهشحاضر،قدرتباروریموشهایتحتالقایبیوزنی)باوجودتزریق
ویتامينE(،درروزچهاردهمازروزاولکمتربود.تزریقویتامينEباعثافزایش
جبرانی فيدبک که شد باعث E ویتامين تزریق شد. تستوسترون ترشح ميزان
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نکردهاند.ميزانتستوستروندرگروهتزریقویتامينEباالترازگروهبابیوزنی
)بدونتزریقویتامينE(بود.درپژوهشونگوهمکارانپسازآویزانکردن
موشمادهازدموالقایفيزیولوژیبیوزنی،تکاملفوليکولیوقدرتباروریدر
موشکاهشپيداکرد.دراینپژوهشنيزميزانگنادوتروپينLHوFSHبرای
.)10()2016( بيشترشد. ماده باروریموش افزایشظرفيت و تخمدان تحریک

یافتههایاینتحقيقهمسوبانتایجپژوهشحاضربود.
دراینپژوهشميزانهورمونهایجنسیموشهایرویزميندریافتکننده
ویتامينEدرروزاولوچهاردهم،تفاوتآشکاریداشت.ویتامينEباعثافزایش
باروریموشهاشدوافزایشقابلتوجهیدرميزانهورمونتستوستروندرروز
آخربهنسبتروزاولمشاهدهشد.افزایشتستوسترونباعثسرکوبهورمونهای
گنادوتروپينیهيپوفيزشدهومقدارLHوFSHنسبتبهروزاولبسيارکاهش
یافت.درپژوهشسانتاناوهمکاران)2015(ویتامينE،قدرتباروریموشرا
درمقابلسموممخربغددجنسیموشحفظکرد.گوسيپولیکمادهشيميایی
استکهدردانهبرخیگياهانوجودداردوباخاصيتاکسيداتيواثرمخربیروی
قدرتباروریموشوسایرحيواناتدارد.ویتامينEباخنثیکردنرادیکالهای

آزاد،اثرسمیگوسيپولراخنثیکرد.)18(.
ميزانهورمونهایجنسیموشهایتحتالقایبیوزنیبدوندریافتویتامين
Eدرروزاولوچهاردهم،متفاوتبود.دراینگروهفيدبکمثبتافزایشترشح
بهدنبالکاهشترشحهورمونجنسیموش)تستوسترون(دیده گنادوتروپينها
شد.زیرابیوزنی،ترشحتستوستروندرموشهاراکاهشدادهبود.بهدليلفيدبک
تستوسترون کاهش جبران برای هيپوفيز گنادوتروپينهای ترشح ميزان مثبت،
افزایشیافت،امانتوانستمقدارتستوسترونرابهاندازهگروهباتزریقویتامين
Eافزایشدهد.دراینگروهحتیافزایشمقدارLHوFSHنيزاینکاهشرا

جبراننکرد.

درپژوهشمشابهیکهنایروهمکاران)2015(،انجامدادنداثربیوزنیراروی
ساختاربيضهموشنروميزانهورمونهایجنسیگنادوتروپينموشوهورمون
نتيجهایمشابه نيز اینتحقيق بالغسنجيدند.در جنسیتستوسترونموشهای
پژوهشمابهدستآمدوتستوسترونکاهشیافتهLHووFSHافزایشیافتند.
همچنينوزنبيضهموشهانيزکاهشیافتکهاثربیوزنیرارویکاهشتوانایی

باروریموشهانشانمیدهد)19(.
یاسونگاوهمکاران)1982(باتحقيقاتمکرردوزمناسببرایمحافظتسيستم
بين E ویتامين منظم مصرف که کردند ثابت و پيدا را Eویتامين توسط ایمنی
خنثی و باروری و اندوکرین سيستم بهبود در میتواند روز در واحد 5تا20 20
کردنرادیکالهایآزادنقشموثریایفاکند.اینپژوهشگرژاپنیمهمتریننقش
ویتامينEرادرخنثیکردنرادیکالهایآزادمیدانست)20(.درنهایتمیتوان
آثارمخرب درکاهش Eویتامين آثاربسيارموثرمصرف به توجه با نتيجهگرفت
بیوزنیرویغددجنسیدرموشصحراییپيشنهادمیشودکهبرایبررسیاثر
تجویزاینویتامينبرنمونههايانسانی)کهبهاجبارتحتبیوزنیقرارمیگيرند(
مطالعههایدیگريطراحیشودتابامصرفبهموقعاینویتامينازآسيبغدد

جنسیجلوگيریشود.
فعاليت قرارمیگيرند، بیوزنی اثر درموشهاییکهتحت اینکه، نهایی نتيجه
غددجنسیکممیشودوازقدرتباروریکاستهمیشود.دراینموشها،ميزان
،Eافزایشمییابد.باتزریقویتامينFSHوLHتستوسترونکاهشیافتهوميزان

درشرایطبیوزنیقدرتباروریدرموشافزایشمییابد.
ازنقاطقوتاینمطالعهنوآوریدرتزریقویتامينEرویموشهایتحتالقای
بیوزنیبود.ازمحدودیتهایمطالعه،هزینهباالیآزمایشبودکهدربيمارستان

دامهایکوچکدانشگاهعلومپزشکیتهرانانجامشد.
استفادهازاینویتامينبرایکنترلناباروریدرموشهاوموجوداتتحتالقای
بیوزنیمفيداست.پيشنهادمیشودمطالعهدرحجمنمونهبيشتریانجامشودتا

آناليزهایآماریازاستحکامبيشتریبرخوردارباشد.
اینپژوهشتوسطشخصپژوهشگرانجامشدهوهيچکمکمالینداشتهاست.

رشته محترم استاد واعظی دکتر آقای از را خود قدردانی مراتب وسيله بدین
فيزیولوژیجانوری،آقایدکترمخبردبيرمحترمشورایعالیانقالبفرهنگی،
دانشگاهی جهاد پستان پژوهشکدهسرطان محترم ریاست مجيدزاده دکتر آقای
دانشگاهتهرانوآقایدکتررستمیریاستمحترمدانشکدهدامپزشکیدانشگاه

علومپزشکیتهرانابرازمیدارم.
تضاد منافع:

برعدموجودتضادمنافعدرمراحلمختلفطراحی،اجراوگزارشنتایجاینمقاله
تاکيدمیشود.
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