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Abstract
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.
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چكيده:
سابقه و هدف :ویتامین  Eنقش مهمی در متعادل کردن هورمونهای جنسی دارد و با خنثی کردن رادیکالهای آزاد نقش مهمی در باروری ایفا میکند .در
پژوهشهای زیست فضایی ،از از شبیهسازی برای القای بیوزنی استفاده میشود .این پژوهش برای بررسی و مقایسه اثر ویتامین  Eروی سیستم باروری موشها در
حالت بیوزنی و روی زمین (با و بدون دریافت ویتامین ،)Eدر قفسهای ابداعی انجام شد.
روش بررسی 28 :موش آزمایشگاهی نر بالغ با نژاد ویستار با سن سه ماه و وزن متوسط حدود  250گرم به چهار دسته  7تایی تقسیم شدند .موشها یک هفته در شرایط
نگهداری یکسان برای عادتدهی قرار گرفتند .برای القای بیوزنی ،موشها با تزریق  50 mg/kgکتامین و  5 mg/kgزایالیزین با تزریق داخل پریتوئن بیهوش شدند
و پس از به هوش آمدن در قفسهای مخصوص از دم آویزان شدند .آنالیز توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آنالیز تحلیلی ()Wilcoxon, Mann Whitney U
روی دادهها انجام شد.
یافتهها :پژوهش به مدت  14روز روی موشها انجام شد .در گروه با القای بیوزنی بدون ویتامین  ،Eمقدار هورمونهای) FSH (p: 0.046و ) LH (p:0.02طی 14
روز ،به مقدار بیشتری نسبت به روز اول افزایش یافت ،اما در موشهای تحت القای بیوزنی و ویتامین  ،Eمقدار هورمونهای ) FSH (p: 0.02و )  LH (p:0.025طی
 14روز ،با اختالف کمتری باال رفت .در گروه کنترل ،تزریق ویتامین Eبا افزایش میزان تستوسترون و کاهش گنادوتروپینها همراه بود ).(P<0.05
نتیجهگیری :القای بیوزنی در موش ،مقدار هورمونهای جنسی را کاهش و گنادوتروپین را افزایش میدهد .باتزریق ویتامین  ،Eموش توانست بر کاهش عملکرد
فیزیولوژیک غدد جنسی موش غلبه کند.
واژگان کلیدی :بیوزنی ،ناباروری ،ویتامین  ،Eموش آزمایشگاهی
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مقدمه:
فیزیولوژی باروري بسیارپيچيده است و عوامل بسياري در امر ناباروري دخيل
هستند( .)1از مشکالت ایجاد شده در دستگاه تولیدمثل نر ،در معرض قرار گرفتن
رادیکالهای آزاد است .ناباروری به معنای عدم حاملگی بعد از یک سال آمیزش
بدون هر گونه روش جلوگیری است   .به طور تقریبی  5درصد از ناباروریها
مربوط به مشکالت سیستم تولید مثل زن45 ،درصد مشکالت مردانه و  10درصد
باقیمانده مواردي ناشناخته است.)2(.
اکسیدانها اثر منفی بر کیفیت و تحرک اسپرم دارند .آنتی اکسیدانهایی نظیر
ویتامین  Eو استفاده از آنها آثارمثبتی بر پارامترهای اسپرم دارند( .)2رادیکالهای
آزاد ،باعث تغییر در سطح هورمونهای باروری و در نتیجه نازایی و حتی سقط جنین

در موجودات زنده میشوند( .)3ویتامین  Eجزو ویتامینهای محلول در چربی است
که در بسیاری از مواد غذایی از جمله روغنهای گياهي ،گندم ،گوشت ،تخممرغ
و گیاهان برگدار يافت ميشود ( .)4ویتامین  Eبه عنوان آنتی اکسیدان ،در درمان
بيماريهای مختلف کاربرد دارد .ویتامین  Eدر بدن موجودات زنده از جمله انسان
و موش به متابولیت آلفا توکوفرول تبدیل میشود(.)5
مقدار ویتامین  Eعبوری از بند ناف انسان اندک است ،اما عبور متابولیت آلفا
توکوفرول راحتتر است .امروزه در پژوهشهای زیست فضایی ،از القای بیوزنی بر
موجودات زنده استفاده میشود .بسیاری از تحقیقهای نوین این رشته ،به طور حتم
باید برای رفع شبههها روی موجوداتی که در معرض بیوزنی هستند ،انجام شود(.)6
شبیه سازی وضعیت بیوزنی در انسان روی کره زمین با استفاده از روشهای
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 -1جدول آنالیز تحلیلی تغییر مقدار هورمونهای جنسی موش های گروه کنترل در روز
اول و چهاردهم پژوهش

آنالیز تحلیلی
T2 - T1

L2 - L1

F2 - F1

0.65

0.18

0.18

P-value

F: FSH
L: LH,
T: Testosterone

در گروه روی زمین که ویتامین ،Eدریافت کرده بودند ،میزان هورمون FSH
کاهش یافت ) . (P<0.05در گروهی که تحت بیوزنی بودند و ویتامین  Eنیز
دریافت نکرده بودند ،میزان هورمون رو به افزایش بود و تا روز چهاردهم زیاد
شد)  .(P<0.05در گروه تحت بیوزنی و تزریق ویتامین  Eنیز میزان هورمون
افزایش داشت) (P<0.05اما تزریق ویتامین Eباعث شد میزان افزایش هورمون
گنادوتروپین کمتر از گروه قبل (بیوزنی) باشد .در واقع هورمون گنادوتروپین به
دلیل تزریق ویتامین ،Eکمتر باال رفته است (نمودار 1و جدول .)2

نمودار :1تغییر میزان هورمون  FSHدر چهار گروه از موشهای آزمایشگاهی
 -2جدول آنالیز تحلیلی تغییر مقدار هورمونهای جنسی موشهای تحت القاءی بیوزنی و
تزریق ویتامین  Eدر روز اول و چهاردهم پژوهش

آنالیز تحلیلی
T2 - T1

L2 - L1

F2 - F1

0.03

0.025

0.02

*p-value

تمامی هورمونهای LHموش در روز اول در تمام گروهها در دامنه نرمالی قرار
داشتند .در گروه کنترل که روی زمین بودند و ویتامین Eنیز دریافت نکرده بودند،
میزان هورمون از اول تا روز آخر هیچ تغییری نداشت)  .(P>0.05در گروه روی
زمین که ویتامین Eدریافت کرده بودند ،میزان هورمون  FSHکاهش یافتP<0.05
(جدول .)3
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مختلفی چون غوطه وری در آب و  bed restاست .از روشهای موفق شبیهسازی
بیوزنی روی حیوانات ،مدل  hind-limb suspenionدر موش است .در این روش،
حیوان در قفس مخصوصی که به همین دلیل طراحی شده ،از ناحیه دم آویزان
میشود و شیفت مایعات بدن به سوی سر و قفسه سینه حالتی شبیه بی وزنی را
در حیوان القا میکند(.)7
ویتامین ( Eتوکوفرول) غشاهای سلولی را از آسیب القا شده بهوسیله رادیکالها
محافظت میکند .در دستگاه تناسلی نر( انسان و موش) ،نقش آنتی اکسیدانی این
ویتامین در مهار آثار زیانبار رادیکالهای آزاد در بیضه و اسپرم مشاهده شده است.
ویتامین  Eمیتواند سیستم دفاعی آنتیاکسیدان سلولهای بیضه و اسپرم را تقویت
کند( .)8شرایط بیوزنی روی فیزیولوژی ارگانهای مختلف بدن تاثیر میگذارد.
بیوزنی باعث کاهش حجم استخوانها و آتروفی عضالت میشود( .)9دامنه طبیعی
هورمونهای تستوسترون LH ،و  FSHدر موشهای سالم ،سطح مشخصی دارد و
با القای بیوزنی دامنه آنها به وضوح تغییر میکند(.)10
در این پژوهش ،ابتدا اثر ویتامین Eرا روی هورمونهای جنسی موشها در حالت
عادی و در شرایط بیوزنی بررسی و سپس اثر بیوزنی با و بدون تزریق ویتامین E
را روی میزان باروری این موشها مقایسه کردیم.
مواد و روشها:
در این مطالعه تجربی ) ،(Experimental studyبا رعایت استانداردهای الزم ،محل
پژوهش روی  موشها را فراهم کردیم .قفسهای استاندارد برای نگهداری موشها
و القای بیوزنی شبیهسازی شده ،از پلکسیگالس بود که در مقابل ضربه مقاومتر از
شیشه است .تمام موشها در شروع پژوهش خصوصیات مشابهی داشتند و به مدت
یک هفته در شرایط نگهداری یکسان (چرخه نور و تاریکی  12-12ساعته ،رطوبت
 60±10درصد ،درجه حرارت  23±2درجه سانتیگراد) با آب آشامیدنی بهداشتی و
غذا به مقدار کافی و دلخواه حیوان ،برای عادتدهی قرار گرفتند .قفسهای ابداعی
در این پژوهش ،در القای بیوزنی از سوی نظامی و همکاران طراحی شد تا در
شرایطی دور از مخدوشکنندههای قفس های متابولیک قبلی ،القای فیزیولوژی
بیوزنی انجام شود .در این قفسهای جدید ،برای القای بیوزنی دم موش به
گیرههای بسیار انعطافپذیر با قابلیت گردش  360درجه آویخته میشود تا حیوان
بتواند در مدت پژوهش بهراحتی در قفس حرکت کند و استرس اضافی به او تحمیل
نشود .کف قفسها از صفحات مستطیلی شکل و با قابلیت جداسازی و شستوشو
تشکیل شده است و شرایط بهداشتی را برای موش فراهم میکنند .جداره این
قفسها از جنس پلکسیگالس  و نشکن و نسوز است(.)11
سپس با روش نمونهگیری تصادفی ساده از طریق جدول اعداد تصادفی ،موشها را
به چهار گروه تقسیم کردیم.
برای آویزانسازی موشها و القای بیوزنی ،موشها را با استفاده از 50 mg/kg
کتامین و  5 mg/kgزایالیزین با تزریق داخل پریتوئن بیهوش کردیم .سپس به
فاصله حدود یک سانتیمتر از پیوست گاه دم به تنه را با الکل  70درجه ضد عفونی
و پس از به هوش آمدن موشها ( )Ratsآنها را در قفسهای مربوطه آویزان
کردیم تا  Hind-Limb Unloadingبه درستی انجام شود .آمپولهای ویتامین  Eرا
به مقدار  40واحد/کیلوگرم (دو بار در هفته) به صورت زیر جلدی در طول پژوهش
تزریق شد .برای خونگیری ،موشها را با اتر بیهوش کردیم و در روز اول از ورید  
اجوف  و در روز آخر از راه قلب حیوان ( )Cardiac Punchاین کار انجام شد .سپس
میزان هورمونهای تستوسترون LH،و  FSHاز موشهای چهار گروه در روز اول
و آخر به دست آمد .اطالعات موشها در چهار گروه تحت القای بیوزنی (با و
بدون تزریق ویتامین )Eو تحت جاذبه زمین (با و بدون تزریق ویتامین  )Eبررسی
شد .تمامی دادهها در نرمافزار نسخه  23وارد شدند .برای آنالیز توصیفی ،میانگین،
انحراف معیار ،دامنه ،حداقل و حداکثر مقدار هورمونهای جنسی موش ،به دست
آمد .برای آنالیز تحلیلی از تستهای غیرپارامتریک استفاده شد .آزمون ویلکاکسون
برای مقایسه میزان هورمونهای جنسی موشها قبل و بعد از مداخله به کار رفت.
برای مقایسه مقدار هورمونها در دو گروه روی زمین و گروه تحت القای بیوزنی،
از آزمون منویتنی-یو  SPSSاستفاده شد .در همه موارد ،مقدار  P-valueکمتر از
 0.05معنادار در نظر گرفته شد.

نتایج:
در این پژوهش چهار گروه هفت تایی از موشها با هم مقایسه شدند .در گروه
کنترل که روی زمین بودند و ویتامین Eنیز دریافت نکرده بودند ،میزان هورمون
 FSHاز اول تا روز آخر یکسان بود ) ( (P>0.05جدول .)1
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جدول  -3آنالیز تحلیلی تغییر مقدار هورمونهای جنسی موشهای روی زمین و تزریق
ویتامین  Eدر روز اول و چهاردهم پژوهش

آنالیز تحلیلی

T2 - T1

L2 - L1

F2 - F1

0.03

0.047

0.045

*p-value

در گروهی که تحت بیوزنی بودند و ویتامین Eنیز دریافت نکرده بودند ،میزان
هورمون تا روز چهاردهم زیاد شد (جدول .)4
 -4جدول آنالیز تحلیلی تغییر مقدار هورمونهای جنسی موشهای تحت القای بیوزنی
بدون تزریق ویتامین  Eدر روز اول و چهاردهم پژوهش

در گروه تحت بیوزنی و تزریق ویتامین  Eنیز میزان هورمون افزایش داشت) (P<0.05

آنالیز تحلیلی

T2 - T1

L2 - L1

F2 - F1

-.447c

-1.342

-.447

Z

0.046

*p-value

0.0112

b

0.02

b

 ،اما تزریق ویتامین Eباعث شد میزان ناباروری و افزایش هورمون کمتر از گروه قبل
(بیوزنی) باشد .در واقع هورمون گنادوتروپین به دلیل تزریق ویتامین ،Eکمتر باال
رفته است .در گروه تحت بیوزنی و تزریق ویتامین Eنیز میزان هورمون افزایش
داشت)  ، (P<0.05اما تزریق ویتامین ،باعث شد میزان ناباروری و افزایش هورمون
کمتر از گروه قبل باشد .در واقع هورمون گنادوتروپین به دلیل تزریق ویتامین ،Eکمتر
باال رفته است ( نمودار.)2

نمودار  :2تغییرات میزان هورمون  LHدر چهار گروه از موش های آزمایشگاهی
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نمودار :3تغییر میزان هورمون تستوسترون در چهار گروه از موشهای آزمایشگاهی

تمامی هورمونهای تستوسترون موش در روز اول در تمام گروهها در دامنه نرمالی
قرار داشتند .در گروه روی زمین که ویتامین Eدریافت کرده بودند ،میزان هورمون
تستوسترون به مقدار زیادی افزایش یافت)  .(P<0.05در گروهی که تحت بیوزنی
بودند و ویتامین Eنیز دریافت نکرده بودند ،میزان هورمون رو به کاهش بود و تا روز
چهاردهم کمتر از روز اول شد)  .(P<0.05این نشانگر کاهش باروری در موش است
که بر اثر القای بیوزنی روی داده است .در گروه تحت بیوزنی و تزریق ویتامین
Eنیز میزان هورمون تستوسترون کاهش داشت)  ،(P<0.05اما تزریق ویتامین E
باعث شد میزان ناباروری و کاهش هورمون ،کمتر از گروه قبل باشد .در واقع
هورمون تستوسترون به دلیل تزریق ویتامین Eکمتر کاهش یافته است ( نمودار.)3
بحث:
مطالعههای متعددی اثر ویتامین Eرا روی هورمونهای جنسی موشهای
آزمایشگاهی در شرایط عادی بررسی کردهاند( .)12رادیکالهای آزاد روی سلولهای
اسپرمساز در موشنر اثر گذاشته و باعث کاهش ساخت اسپرم میشود(.)13
پژوهش حاضر برای نخستین بار در جهان برای بررسی اثر ویتامین  Eبر عملکرد
غدد جنسی موشنر پس از القای بیوزنی در قفسهای مخصوص انجام شد.
نوآوری این پژوهش در دو مورد است؛ اول ،استفاده از قفسزهای مخصوص و
استاندارد برای القای فیزیولوژی بیوزنی که به تازگی ابداع شده است .پژوهشهای
قبلی در قفسهای متابولیک دارای شرایط مخدوشکننده پژوهش انجام میشد.
دوم ،بررسی اثر ویتامین  Eدر شرایط بیوزنی روی عملکرد غدد جنسی موش
آزمایشگاهی که تا کنون انجام نشده است .قفسهای ابداعی در القای بیوزنی
توسط نظامی و همکاران طراحی شد تا در شرایطی دور از مخدوش کنندههای
قفسهای متابولیک قبلی ،القای فیزیولوژی بیوزنی برای اولین بار در جهان انجام
شود(.)11
رادیکال های آزاد روی سلولهای اسپرمساز در موشنر اثر گذاشته و باعث کاهش
ساخت اسپرم میشود( .)13کو و همکاران ( )2014در پژوهشی ثابت کردند که
ویتامین  Eقادر به حذف رادیکالهای آزاد و تقویت قدرت باروری در موشنر
است( .)3حسین و همکاران ( )2015با پیوند سلولهای بنیادی مزانشیمال در
ترکیب با ویتامین  ،Eتوانستند قدرت باروری موشهای نابارور را افزایش دهند.
مطالعههای مختلف روی حیواناتی که به فضا فرستاده شدهاند نشان میدهد که
در شرایط بیوزنی سطح تستوسترون پالسما پایین میآید و این به دلیل افزایش
سروتونین و  مالتونین در این سفر است .مالتونین خود خاصیت ضد گنادی دارد و
باعث کاهش تستوسترون میشود(.)14
در مطالعهای که  سیرلی و همکاران ( )2017در شرایط بیوزنی رویموشهای
آزمایشگاهی انجام دادند ،مشخص شد میزان ترشح هورمون جنسی موش و
تستوسترون در شرایط بیوزنی کاهش مییابد و ترشح گنادوتروپینها به دلیل
فیدبک مثبت ،افزایش پیدا میکند  .همچنین با آتروفی بیضههای موش در این
شرایط   ،میزان اسپرماتوژنزیس کاهش یافت .نتایج این مطالعه با پژوهش ما
همسو است(   .)15در پژوهش کنونی ،میزان هورمون تستوسترون در روز آخر
(چهاردهم) در گروه تحت القای بیوزنی ،نسبت به روز اول کاهش یافت و میزان
گنادوترپروپینها به مرور از روز اول تا چهاردهم  افزایش یافت.
در پژوهش مشابه که قیومی و همکاران  ( )1394انجام دادند ،تاثیر بیوزنی بر
عملکرد  غدد جنسی  ،بیضههای موشنر و گنادوتروپین  LHبررسی شد .در اثر
القای بیوزنی ،کاهش هورمون تستوسترون در موش و افزایش گنادوتروپین LH
یافت شد .بر اثر بیوزنی ،هیپوفیز دچار اختالل نشد و فقط بیضههای موش دچار
آتروفی و کاهش ترشح تستوسترون شدند  .در تحقیق ما نیز ،بیوزنی باعث شد
میزان ترشح تستوسترون در موش کاهش پیدا کند و به همین دلیل میزان ترشح
گنادوتروپین  LHو  FSHباال رود( .)16نتایج این پژوهش با تحقیق ما همسو است.
افزایش ترشح گنادوتروپینهای هیپوفیز برای تحریک غدد جنسی موش و افزایش
تستوسترون بود.
در پژوهش دکتر رجبزاده و همکاران ،موشهاینر تحت تاثیر آلودگی صوتی
به عنوان عامل استرسزا قرار گرفتند .آلودگی صوتی روی غدد جنسی موش اثر
مهاری دارد و ناباروری ایجاد میکند .اما ویتامین  Eو عسل هر دو آنتیاکسیدان

اثر ویتامین   Eروی هورمونهای جنسی موش نر در بیوزنی شبیهسازی شده   32  /

و در افزایش باروری نقش دارند .بر اثر آلودگی صوتی در موشنر ،میزان هورمون
تستوسترون کاهش  و میزان ترشح  LHو  FSHافزایش یافت .بعد از استفاده از
عسل و ویتامین  ،Eمیزان هورمون تستوسترون افزایش یافت و مقدار گنادوتروپین
ها کاهش پیدا کرد .)17(.در پژوهش ما نیز نتایج تزریق ویتامین  Eدر گروه تحت
بیوزنی باعث شد میزان تستوسترون در موش افزایش و میزان هورمونهای
گنادوتروپین کاهش یابد اما در گروه تحت بیوزنی (بدون تزریق ویتامین   )Eبهبود
ترشح تستوسترون اندک بود .ویتامین Eدر شرایط استرس زا و در شرایطی چون
میکروگراویتی که باعث کاهش عملکرد فیزیولوژیک غدد جنسی موش میشود،
میتواند به مقدارزیادی ترشح هورمونهای جنسی را افزایش دهد.
در پژوهش حاضر  ،قدرت باروری موشهای تحت القای بیوزنی (با وجود تزریق
ویتامین ،)Eدر روز چهاردهم از روز اول کمتر بود .تزریق ویتامین Eباعث افزایش
میزان ترشح تستوسترون شد .تزریق ویتامین  Eباعث شد که فیدبک جبرانی
افزایش هورمونهای گنادوتروپین کمتر از گروهی باشد که ویتامین Eدریافت
نکردهاند .میزان تستوسترون در گروه تزریق ویتامین Eباالتر از گروه با بی وزنی
(بدون تزریق ویتامین )Eبود  .در پژوهش ونگ و همکاران پس از آویزان کردن
موش ماده از دم و القای فیزیولوژی بیوزنی ،تکامل فولیکولی و قدرت باروری در
موش کاهش پیدا کرد .در این پژوهش نیز میزان گنادوتروپین  LHو  FSHبرای
تحریک تخمدان و افزایش ظرفیت باروری موش ماده بیشتر شد.)10()2016( .
یافتههای این تحقیق همسو با نتایج پژوهش حاضر بود.
در این پژوهش میزان هورمونهای جنسی موش های روی زمین دریافت کننده
ویتامین  Eدر روز اول و چهاردهم ،تفاوت آشکاری داشت .ویتامین  Eباعث افزایش
باروری موشها شد و افزایش قابل توجهی در میزان هورمون تستوسترون در روز
آخر به نسبت روز اول مشاهده شد .افزایش تستوسترون باعث سرکوب هورمونهای
گنادوتروپینی هیپوفیز شده و مقدار  LHو  FSHنسبت به روز اول بسیار کاهش
یافت .در پژوهش سانتانا و همکاران ( )2015ویتامین  ،Eقدرت باروری موش را
در مقابل سموم مخرب غدد جنسی موش حفظ کرد .گوسیپول یک ماده شیمیایی
است که در دانه برخی گیاهان وجود دارد و  با خاصیت اکسیداتیو اثر مخربی روی
قدرت باروری موش و سایر حیوانات دارد .ویتامین  Eبا خنثی کردن رادیکالهای
آزاد ،اثر سمی گوسیپول را خنثی کرد.)18(  .
میزان هورمونهای جنسی موشهای تحت القای بی وزنی بدون دریافت ویتامین
 Eدر روز اول و چهاردهم ،متفاوت بود .در این گروه فیدبک مثبت افزایش ترشح
گنادوتروپینها به دنبال کاهش ترشح هورمون جنسی موش (تستوسترون) دیده
شد .زیرا بیوزنی ،ترشح تستوسترون در موشها را کاهش داده بود .به دلیل فیدبک
مثبت ،میزان ترشح گنادوتروپینهای هیپوفیز برای جبران کاهش تستوسترون
افزایش یافت ،اما نتوانست مقدار تستوسترون را به اندازه گروه با تزریق ویتامین
 Eافزایش دهد .در این گروه حتی افزایش مقدار  LHو  FSHنیز این کاهش را
جبران نکرد.
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در پژوهش مشابهی که نایر و همکاران ( ،)2015انجام دادند اثر بیوزنی را روی
ساختار بیضه موشنر و میزان هورمونهای جنسی گنادوتروپین موش و هورمون
جنسی تستوسترون موشهای بالغ سنجیدند .در این تحقیق نیز نتیجهای مشابه
پژوهش ما به دست آمد و تستوسترون کاهش یافته LHو و  FSHافزایش یافتند.
همچنین وزن بیضه موشها نیز کاهش یافت که اثر بیوزنی را روی کاهش توانایی
باروری موشها نشان میدهد(.)19
یاسونگا و همکاران ( )1982با تحقیقات مکرر دوز مناسب برای محافظت سیستم
ایمنی توسط ویتامین Eرا پیدا و ثابت کردند که مصرف منظم ویتامین  Eبین
5 20تا 20واحد در روز میتواند در بهبود سیستم اندوکرین و باروری و خنثی
کردن رادیکالهای آزاد نقش موثری ایفا کند .این پژوهشگر ژاپنی مهمترین نقش
ویتامین  Eرا در خنثی کردن رادیکالهای آزاد میدانست(  .)20در نهایت میتوان
نتیجه گرفت با توجه به آثاربسیار موثر مصرف ویتامین  Eدرکاهش آثار مخرب
بی وزنی روی غدد جنسی درموش صحرایی پیشنهاد میشود که برای بررسی اثر
تجویز این ویتامین برنمونههاي انسانی(که به اجبار تحت بیوزنی قرار می گیرند)
مطالعههای دیگري طراحی شود تا با مصرف به موقع این ویتامین از آسیب غدد
جنسی جلوگیری شود.
نتیجه نهایی اینکه ،در موش هایی که تحت اثر بیوزنی قرار میگیرند ،فعالیت
غدد جنسی کم میشود و از قدرت باروری کاسته میشود .در این موشها ،میزان
تستوسترون کاهش یافته و میزان  LHو  FSHافزایش مییابد .با تزریق ویتامین ،E
در شرایط بیوزنی قدرت باروری در موش افزایش مییابد.
از نقاط قوت این مطالعه نوآوری در تزریق ویتامین  Eروی موشهای تحت القای
بیوزنی بود .از محدودیتهای مطالعه ،هزینه باالی آزمایش بود که در بیمارستان
دامهای کوچک دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد.
استفاده از این ویتامین برای کنترل ناباروری در موشها و موجودات تحت القای
بیوزنی مفید است .پیشنهاد میشود مطالعه در حجم نمونه بیشتری انجام شود تا
آنالیزهای آماری از استحکام بیشتری برخوردار باشد.
این پژوهش توسط شخص پژوهشگر انجام شده و هیچ کمک مالی نداشته است.
بدین وسیله مراتب قدردانی خود را از آقای دکتر واعظی استاد محترم رشته
فیزیولوژی جانوری ،آقای دکتر مخبر دبیر محترم شورای عالی انقالب فرهنگی،
آقای دکتر مجیدزاده ریاست محترم پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی
دانشگاه تهران و آقای دکتر رستمی ریاست محترم دانشکده دامپزشکی دانشگاه
علوم پزشکی تهران ابراز میدارم.
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