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 خالصةال

ً  200الحالية على الدراسه  اجريت  60 ،ذكر 40قسمت الى مجموعتين اساسيتين تضمنت كل مجموعة منهما ) ،فأراً سوسريا

كل قسمت  واحد.في ان  Eوالمجموعة الثانية عوملت بكل من الكادميوم وفتيامين  ،( عوملت المجموعة االولى بالكادميومانثى

( استخدمت المجموعة الثانوية انثى15 ،ذكر 10فأراً ) 25اشتملت كل منهم على  ،مجموعة رئيسية الى اربع مجاميع ثانوية

اما المجاميع الثانوية الثالث االخرى  ،(Free metals distilled water) المقطر االولى كمجموعة سيطرة وعوملت بالماء

كذلك قسمت المجموعة الرئيسية الثانية الى  ،( من الكادميوم على التوالي+100ppm cd , 50 , 10فقد عوملت بالتراكيز )

 Eاربع مجاميع ثانوية االولى كمجموعة سيطرة وعوملت الثالث االخرى بكل من الكادميوم وفيتامين 

 (10ppm cd+ +5oppm Vit. E, 50ppm cd+ + 50ppm Vit. E, 100ppm cd+ + 50 ppm Vit. E) 

المعاملة عن طريق ماء الشرب لمدة ثمانية اسابيع قبل تشريح نصف ذكور كل مجموعة ثانوية وتزاوج النصف رت مواست 

وزان الحيوانات وسجلت ادرست  .(اآلخر )كل ذكر تم تزاوجه بثالث أناث. ثم شرحت االناث خالل اليوم الرابع عشر للحمل

دي مع زيادة تراكيز الكادميوم في المجموعة الرئيسية االولى ، تناسب طر ،هامعدل اوزانفي  النتائج انخفاض معنوي ملحوظ 

ً بمجموعة السيطرة. Eذلك االنخفاض في المجموعة الرئيسية الثانية المعاملة بكل من الكادميوم وفيتامين  ىواختف  وذلك قياسا

ً في حيوا ً ملحوظا ً معنويا نات المجموعة المعاملة بالكادميوم اما تراكيز الحيامن وحركتها ونسبة الخصوبة فقد سجلت انخفاضا

. اظهر التحليل االحصائي خالل اليوم الرابع عشر للحمل لكل Eوتالشى ذلك في الحيونات المعاملة بكل من الكادميوم وفيتامين 

تالشى هذا ان للكادميوم تأثير سلبي عليها جميعاً ، ازداد بزيادة الجرع المعطاة و ،من اوزان االجنة وعددها ونسبة الموت فيها

ً في عدد الحيامن و   Eالتأثير في المجاميع الحيوانية المعامله بكل من فيتامين والكادميوم . ادت المعاملة بالكادميوم الى نقصا

كما اشارت الدراسة  داث االجهاض و ضعف وانحدار نوعية السائل المنوي.حوظيفتها و اكدت بذلك ان للكادميوم قدرة على ا

من اصالح التلف الخلوي والحد منه وحماية انسجة الجسم وخاصة الجهاز التكاثري من  Eدثه فيتامن الى ما يمكن ان يح

اذ ازدادت قدرة الخاليا التكاثرية على مقاومة التأثيرات السلبية للعوامل المؤكسدة وحماية الخاليا من  ،تأثيرات الكادميوم السلبية

ات وتراكيز الحيامن ونشاطها وبالتالي ارتفاع نسبة الخصوبة في الذكور مفسراً بذلك زيادة معدل اوزان الحيوان ،الضرر

وانخفاض نسبة وفيات االجنه وارتفاع معدل اوزانها مقارنة بحيوانات المجموعة  ،Eالمعاملة بكل من الكادميوم وفيتامين 

 االولى.

 .مضاد لالكسدةو  Eفيتامين ،التأثيرات السلبية للكادميومالكلمات المفتاحية: 
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Abstract 

This study was done by using 200 Swiss mice, which had been divided into two main groups, 

each group contains (40 male + 60 female). The first main group had been treated with 

cadmium (cd+), while the other with cadmium and vitamin E (Vit E). Each main group had 

been divided into four subgroups, each one contains (10female + 15male). The first subgroup 

was regarded as control, which had free metals distilled water, while the three others 

subgroups were treated with D.W. which contain (10, 50, 100 ppm cd+) respectively. Also, 

the other main group were divided into four subgroups, the first one as control, while the 

others were treated with cd+ and Vit E. which were added to the drinking water in 

concentrations (10 ppm cd+ +50 ppm Vit. E, 50ppm cd+ + 50 ppm Vit. E and 100ppm+ cd+ 

+50 ppm Vit. E) respectively. After 8 weeks of treatment, half of males had been dissected for 

study from subgroups, the other half had mated (one male with three female). The study 

showed a significant weight loss as the concentration of cd+ increased in the first main group, 

while the results of the second main group that treated with cd+ and Vit. E, showed no loss of 

weight compared with control group. Also, cd+ )had an obvious effect on weight, number and 

mortality of fetus in the fourteenth day pregnancy in the first main group, this effect increases 

of cd+ concentration, while there was no effect of cd+ and Vit.E. Results showed that number 

and activity of sperms had significant decrease, also results showed that cd+ had a great effect 

on apportion and causing falling of the seminiferous liquid quality. 

mailto:Suhair_mohomed@yahoo.com
mailto:abdkadirkareem@gmail.com


 

   

 كعامل مضاد لالكسدة  Eالحد من التأثيرات السلبية للكادميوم بأستخدام فيتامين

عبد القادر كريم رميضسهير عبد الفتاح محمد و   

 

45 Vol: 14 No:1, January 2018 

DOI: http://dx.doi.org/10.24237/djps.1401.365B  

     P-ISSN: 2222-8373 

     E-ISSN: 2518-9255   

This study showed that Vit E had an effect to repair all destruction and protect body tissue 

from cd+ effects. Also, Vit E increase cell capacity to resist the oxidant effect of cd+ this may 

protect the reproductive system, this has been noticed in the increase weight average, sperm 

numbers, sperm activity, thus it will increase male fertility that treated with cd+ and Vit E. 

also in this group there was decrease in fetus mortality compare with the first group. 

Key Words: Negative effects of cadmium, Vitamin E and Antioxidant. 

 المقدمة

 ،التاسع عشرقرن ال( على مختلف اعضاء الجسم وانسجته منذ منتصف cd+كادميوم )لل ةلبيلقد عرفت التاثيرات الس

وتم تسجيل حاالت كثيرة من  ،واستعمل خالل الحرب العالمية الثانية كسالح فعال على شكل دخان اكسيد الكادميوم

( مع بعض emphysemaفقد سجلت حاالت انتفاخ الرئة ) (1)االصابات بامراض مختلفة كان سببها التعرض للكادميوم

( وهشاشة العظام anosmiaاضافة الى فقدان حاسة الشم ) ،االضرار في الكلية و اعضاء الجسم االخرى

(fragilebones( وداء الثعلب )alopecia( و فقر الدم )anemia)، ( الروماتيزمarthritis)، ( وصعوبة التعلمlearning 

disorders( وضعف في النمو )growth impairment( ونخر العظام )osteoporosis وفقدان حاسة الشم والتذوق )

(loss of smell and taste( و جفاف وتصلب الجلد )dry and scaly skin( حصى الكلى ، )kidney stones )

دلت البحوث السابقة على ان جميع الكائنات لقد .و(2,1)( liver dysfunction or damageوالفشل الكبدي او تحطمه )

ماء والهواء وبخاصة في مناطق صهر الزنك والرصاص الحية ومنها االنسان تتعرض للكادميوم من خالل تلوث الغذاء وال

ويتلوث الهواء بهذا العنصر نتيجة طرح فضالت المصانع التي  ،والنحاس وتنقيتها وصناعة البالستك ومعامل الزيوت

يوم للكادم .(3)تعتمد على الهواء بصورة كبيرة مثل صناعة السبائك المعدنية وبعض الصناعات التي تستخدم الصبغ والتلوين

وتعد القناة الهضمية  ،تأثيرات واسعة على الوظائف البيولوجية ألعضاء الجسم المختلفة وخاصة في الحيوانات اللبونة

والرئتان والكليتان والكبد والجهاز العصبي والبنكرياس والجهاز الوعائي الدموي اضافة الى الجهاز التكاثري هدف 

 .(4,1)للتاثيرات السامة للكادميوم

 الكادميوم على اجهزة الجسم المختلفةتأثير 

 ،والكددددادميوم الثنددددائي التكددددافؤ هددددو االكثددددر سددددمية ،االنهددددار والمحيطددددات بتراكيددددز عاليددددة هيدددداميوجددددد الكددددادميوم فددددي 

صدددددأ وفددددي عمليددددات الصددددبغ الندددده ذو ثبددددات فددددي درجددددات الويسددددتعمل الكددددادميوم فددددي طددددالء المعددددادن لحمايتهددددا مددددن 

، (3)ل الغددددراض الصددددبغ والتلددددوين والطددددالء والصددددقل والصددددناعات البالسددددتيكية ممددددا يجعلدددده جيددددد االسددددتعما ،الحددددرارة

ومددا يمكددن ان يسددببه مددن تلددوث عنددد  ،كيددز المنخفضددةالددذلك يجددب ان ال نغفددل عددن تدداثيره السددمي الخطيددر حتددى فددي التر

لثدييددددة والتددددي تنتقددددل بدددددورها فددددي الكائنددددات الحيددددة وخاصددددة االنسددددان والحيوانددددات ا ،تراكمدددده فددددي السالسددددل الغذائيددددة

 والتي احتلت دراستها اهمية كبيرة خاصة في السنين القليلة الماضية. ،االخرى
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( تفاصدددديل واضددددحة حددددول مندددداطق autoradiographyاظهددددرت الدراسددددات بالتصددددوير االشددددعاعي الددددذاتي للجسددددم )

لقشدددرة الكلويدددة فقدددد لدددوحز تركيدددز الكدددادميوم فدددي الكبدددد وا ،تدددراكم الكدددادميوم فدددي االعضددداء المختلفدددة للف دددران والجدددرذان

وكانددددت القندددداة  ،ثددددم يقددددل تركيددددزه فددددي الكبددددد بمددددرور الوقددددت مقارنددددة بتركيددددزه فددددي البنكريدددداس والكليددددة ،والبنكريدددداس

امدددا التعدددرض المدددزمن لهدددذا العنصدددر فلددده تدددأثير علدددى العظدددام وجهددداز  ،الهضدددمية والرئدددة والكبدددد هدددي االكثدددر تضدددرراً 

واالعضددددداء االخدددددرى التدددددي تتعدددددرض لتددددداثيرات الكدددددادميوم ( hematopoietic-systemالددددددوران وتكدددددوين الددددددم )

فددددي الجسددددم يددددؤدي الددددى زيددددادة  لسدددديومونقصددددان كددددل مددددن الحديددددد والكا ،فتشددددمل الجهازالتناسددددلي والجهدددداز العصددددبي

 ،للكدددادميوم القددددرة علدددى التدددراكم ايضددداً فدددي خاليدددا نخددداع العظدددام والخاليدددا البينيدددة للخصدددية .(2)امتصددداص الكدددادميوم 

. ولدددوحز ان اعطددداء الكدددادميوم يزيدددد (2)واسدددعة فدددي امتصاصددده فدددي تلدددك االعضددداء مثلمدددا فدددي الكبددددحيدددظ تظهدددر زيدددادة 

( بينمددددا ال تتددددأثر lymphocyte( ويقلددددل مددددن الخاليددددا اللمفاويددددة )neutrophilمددددن اعددددداد الخاليددددا البيضددددية المتعادلددددة )

 .(5)باقي مكونات الدم بفعل الكادميوم 

لعصدددبي المركدددزي، حيدددظ لدددوحز تثبددديي الفعدددل االنعكاسدددي ثدددم حددددوث المدددوت وللكدددادميوم تدددأثير ملحدددوظ علدددى الجهددداز ا

، (cancerكمدددا يسدددبب التعدددرض المدددزمن لهدددذا العنصدددر مدددرض السدددرطان ) ،(6)فدددي الحيواندددات المعاملدددة بالكدددادميوم 

 .(7)االشخاص الذين تعرضوا ألكسيد الكادميوم بالسرطان  تم اصابةحيظ 

ورة مسدددتمرة واللبدددائن اكثدددر الكائندددات الحيدددة حساسدددية لتدددأثيرات الكدددادميوم وتدددزداد تراكيدددز الكدددادميوم فدددي البي دددة بصددد

فقدددد اظهدددرت الدراسدددات ان الكدددادميوم يحددددث  ،فهنددداال عالقدددة بدددين كدددل مدددن درجدددة التدددأثير وتركيدددزه فدددي البي دددة ،السدددمية

والكبدددددد والكليدددددة وكدددددذلك الخصدددددى والمبدددددايض  (cardiovascular-system)ياضدددددرار فدددددي الجهددددداز الوعدددددائي القلبددددد

 .(8)والجهاز التكاثري 

 تأثير الكادميوم على الجهاز التناسلي الذكري 

اهدددتم العديدددد مدددن البددداحثين بدراسدددة الكدددادميوم علدددى الجهددداز التكددداثري لكدددل مدددن الدددذكور واالنددداث ألهميتددده فدددي الحفددداظ 

اال انهدددا سدددريعة  ،اكم فيهدددا الكدددادميوم بكميدددات قليلدددةعلدددى االندددواع. وعلدددى الدددرغم ان الخصدددى مدددن المواقدددع التدددي يتدددر

التددداثر بددده سدددواء مدددن الناحيدددة المظهريدددة او الوظيفيدددة ويحددددث بهدددا فدددرط لضدددغي الددددم بعدددد السددداعات االولدددى للمعاملدددة 

امدددا التددداثيرات النسددديجية بعدددد سدددتة سددداعات مدددن التعدددرض للكدددادميوم هدددي  ،بالكدددادميوم وتصدددبح ذات لدددون احمدددر غدددامق

سددداعة يحددددث مدددوت  48( وبعدددد odemaاالوعيدددة الدمويدددة ، مدددع حددددوث الوذمدددة فدددي الحيدددزات البينيدددة )حددددوث احتقدددان ب

مندددى، ويبددددأ لدددون الخصدددي باالصدددفرار ويدددزداد سدددمك الظاللدددة البيضددداء للكامدددل لكافدددة االنسدددجة البينيدددة والنبيبدددات الناقلدددة 

(tunica albuginea )(9)،  كمددددا توجددددد خاليددددا ليدددددال(cell s᾽(leydig  بشددددكل غيددددر طبيعددددي مددددع عدددددم حدددددوث اعددددادة

حيدددظ تبددددو الخصدددى بيضددداء اللدددون ذات قدددوام طباشددديري واظهدددرت بحدددوث اخدددرى ان  ،تدددرميم للنبيبدددات ناقلدددة المندددى

 .(10)الخصى اكثر االعضاء تأثيراً بالكادميوم عند تعرض اللبائن لجرعة عالية منه
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 تأثير الكادميوم على الجهاز التكاثري االنثوي 

حيدددظ يكدددون  ،(implantationكمدددا انددده يدددؤثر فدددي عمليدددة الغدددرس )، الكدددادميوم تدددأثيرات ضدددارة علدددى المبدددايضيدددؤثر 

دوره اكثدددر وضدددوحاً علدددى الجهددداز الوعدددائي للدددرحم ويسدددبب تدددنكي وانحدددالل المشددديمة وبالتدددالي انخفددداض معددددل اوزان 

 ،ومددددى خطدددورة تددداثيرات الكدددادميوم تعتمدددد علدددى عمدددر الحيدددوان والتركيدددز المسدددتعمل ،الدددوالدات فدددي االنددداث الحوامدددل

-teratogenicكمددددا يسددددبب تعددددرض االندددداث الحوامددددل لهددددذا العنصددددر تسددددمم االجنددددة وكددددذلك لدددده تدددداثيرات ماسددددخة )

effect )(11,12)،  ويددددؤدي اعطدددداء او حقددددن الكددددادميوم بتراكيددددز مختلفددددة خددددالل ايددددة مرحلددددة مددددن مراحددددل الحمددددل الددددى

كمدددا تتدددراكم نسدددبة عاليدددة منددده فدددي االجندددة، ويقددددر معددددل مدددا يتدددراكم فدددي الجدددرذان المعاملدددة فدددي اليدددوم  ،صدددلب المشددديمةت

% مدددن 99كمدددا ان  ،مدددن الحمدددل 12مدددن الحمدددل بعشدددرة امثدددال مدددا هدددو موجدددود فدددي الجدددرذان المعاملدددة فدددي اليدددوم  20

 .(13)المهات قبل المخاض بمدة يوم ونصف الجرعة المعطاة للف ران تتراكم في المواليد الجدد عند اعطاءه الى ا

 حماية خاليا الجسم بفعل المواد المضادة لالكسدة

علدددى حمايدددة الخاليدددا النهدددا تختدددزل وتحدددد مدددن نشددداط الجدددذور  A,C,E)تعمدددل المدددواد المضدددادة لالكسددددة مثدددل الفيتدددامين )

والتدددي لهدددا قددددرة  (14)ت الطاقدددة ( ان الجدددذور الحدددرة تكدددون ضددداره النهدددا تقدددوم بانتددداج مسدددتقبالkradical-Freeالحدددرة )

وتسددددهم تلددددك الفيتامينددددات ومنهددددا  (14)وتسدددداهم فددددي تطددددوير سددددرطان القلددددب واالوعيددددة الدمويددددة  ،علددددى تحطدددديم الخاليددددا

النهدددا تلعدددب دور مهدددم فدددي اصدددالح الحمدددض  ،فدددي الحدددد مدددن انتددداج الجدددذور الحدددرة ومدددن نشددداطها السدددلبي Eفيتدددامين 

مدددراض المزمندددة واصدددالح عمليدددات االيدددض االخدددرى النهدددا تلعدددب دورا  ( وتسددداعد فدددي اختفددداء هدددذه االDNAالندددووي )

 .(15)مناعياً هاماً 

 (16)وجدددد فدددي ثمانيدددة اشدددكال مختلفدددة ولكدددل واحدددد منهدددا نشددداط خددداص بددده يمدددن الفيتاميندددات الدهنيدددة و Eعتبدددر فيتدددامين ي

ً  ،( هددددو النددددوع االكثددددر فعاليددددة لخاليددددا جسددددم االنسددددانAlphatocopheralوااللفدددداتوكوفيرل ) اي  ،واالقددددوى بيولوجيددددا

مدددن المكمدددالت الغذائيدددة الضدددرورية وهدددي علدددى شدددكل  Eلدددذلك يعتبدددر فيتدددامين  ،مدددن مضدددادات االكسددددة االكثدددر فعاليدددة

 .(tocopheryl acteate -α ()17مادة صلبة )

 حيدددظ وجدددد ،(51)يحمدددي مدددن التددداثيرات الضدددارة للعوامدددل المؤكسددددة  Eولقدددد اشدددارت الدراسدددة الدددى ان تنددداول فيتدددامين 

وانخفدددداض نسددددبة الوفيددددات بسددددبب  ،% عنددددد المعاملددددة بااللفدددداتوكوفيرول32انخفدددداض معدددددل سددددرطان المثانددددة بنسددددبة 

( مددددن Atherosclerosis% وهددددو يلعددددب دور مهددددم فددددي الحمايددددة مددددن تصددددلب الشددددرايين )41سددددرطان المثانددددة بنسددددبة 

ويحمدددي مدددن حددددوث نزيدددف  كمدددا انددده يسدددتعمل لعدددالج تصدددلب الجلدددد ،خدددالل خفدددض كثافدددة بيروكسددديد البدددروتين الددددهني

 .(18)االطفال الخدج في داخلي 

 المواد وطرائق العمل

ً من ساللة بالب 200شملت الدراسة على   ،اسابيع 10-8( ، تراوحت اعمارهم بين strain balb-cس )-فأراً سوسريا

الماء والعلف متشابه من تهوية واضاءة وحرارة اعطيت  وضعت كلها تحت ظروف مختبرية ،غم 26,3وبمعدل وزن 

عوملت  ،(♀60و ♂40اشتملت كل مجموعة على مائة فأراً)، (two groupsتم اجراء تجربتين اساسيتين ) .بشكل مستمر
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قسمت كل  في ان واحد . Eالمجموعة االولى بتراكيز مختلفة من الكادميوم والمجموعة الثانية بكل من الكادميوم والفيتامين 

( ♀15و ♂10فأراً ) 25تضمنت كل مجموعة ثانوية على  ،( subgroupمجاميع ثانوية )مجموعة رئيسية الى اربعة 

 وعوملت كما يلي :

 Group 1المجموعة االساسية االولى :

 قسمت الى اربعة مجموعات ثانوية وعوملت بالكادميوم فقي كما يلي : 

  free metals drinking} : عوملت بsubgroup 1 االولى:المجموعة الثانوية  -1

 distilled water (as control)}   

 ppm of cd 10+: عوملت ب  subgroup 2المجموعة الثانوية الثانية :  -2

 ppm of cd 50+: عوملت ب  subgroup 3المجموعة الثانوية الثالثة: -3

 ppm of cd 100+: عوملت ب  subgroup 4المجموعة الثانوية الرابعة :  -4

 Group 2المجموعة االساسية الثانية : 

 : Eل من الكاديميوم وفيتامن قسمت الى اربعة مجموعات ثانوية وعوملت بالك   

 : عوملت ب subgroup 1. المجموعة الثانوية االولى : 1

 }({free metals drinking distilled water (as control 

 : عوملت ب subgroup 2. المجموعة الثانوية الثانية : 2

 tocopherol -α50 ppm of   ++10 ppm of cd 

 : عوملت ب  subgroup3.المجموعة الثانوية الثالثة : 3

 tocopherol -α50 ppm of    ++50 ppm of cd 

 : عوملت ب subgroup 4المجموعة الثانوية الرابعة  -4

tocopherol -α50 ppm of   ++100 ppm of cd 

اسددابيع قبددل تشددريح نصددف الددذكور  مددن كددل مجموعددة ثانويددة  8ن طريددق مدداء الشددرب  ولمدددة اسددتمرت المعاملددة عدد   

 ودرست المؤشرات التالية :( ، ♀3+ ♂1)         اناث  3، ثم تزاوج النصف االخر ، كل ذكر تم تزاوجه ب 

  Body weightوزن الحيوانات 

، وقبدددل  Eوفيتدددامين  cd+اسدددابيع مدددن المعاملدددة بدددالتراكيز المختلفدددة مدددن  8تدددم وزن الحيواندددات فدددي بدايدددة التجربدددة وبعدددد 

 اجراء التشريح لنصف الذكور وتزاوج النصف االخر وباستخدام  الميزان الحساس .

  الفحص المجهري

فدددي ° م37امن عندددد درجدددة حدددرارة تدددم عدددزل المنطقدددة الذيليدددة ، ووضدددعت فدددي واحدددد مدددل مدددن الوسدددي التحضددديري للحيددد

-spermدش مؤقدددددت )اسدددددتعمال مدددددرة واحددددددة( ، ثدددددم هرسدددددت عددددددة مدددددرات ، وحضدددددر معلدددددق الحيدددددامن ) –بتدددددري 

suspension 5داخدددل ° م37( ووضدددع فدددي حاضدددنة عندددد درجدددة حددددرارة( 25% ثددداني اوكسددديد الكددداربون% CO   )
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 و( علدددى سددداليد دافدددط وغطدددى بغطددداء الشدددريحة الزجاجيدددة 10ml، ثدددم وضدددعت قطدددرة مدددن المعلدددق ) (19)لحدددين الفحددد  

 :تم حساب العدد الكلي للحيامن النشطة كما يلي 

 تركيز الحيامن 

 ة( مددددن متوسددددي العدددددد الكلددددي لخمسددددة قددددراءات لخمسدددد sperm/ml)   spermatozoaتددددم احسددددتاب تركيددددز النطددددف 

 كمايلي :و (20)واحد  ا فيحقول مجهرية ، ثم ضرب هذا العدد في معامل مليون

Sperm concentration = No.of spermatozoa × multiplication numbers 

Total sperm count = sperm conce. × suspension (lml). 

 

 Motility of active spermsحركة الحيامن النشطة : 

تاخددذ قطددرة مددن محلددول ،  (21)تمثددل حركددة الحدديمن النشددي دليددل كمددي علددى حركددة الحيددامن ويعبددر عنهددا كنسددبة م ويددة 

(، تددددم حسدددداب مائددددة 400xوفحصددددت تحددددت المجهددددر )° م37( علددددى شددددريحة زجاجيددددة داف ددددة 10mlمعلددددق الحيددددامن )

، حسددبت النسددبة الم ويددة لحركددة الحيددامن النشددطة طبقدداً لهددذه المعادلددة (22)منهددا علددى االقددل فددي عشددرة حقددول عشددوائية 

: 

Motility of active sperms =  
No.of active motile sperms 

total sperms count
  × 100                    

  Fertilityدراسة الخصوبة :

حسدددبت عددددد االنددداث المخصدددبة والعددددد الكلدددي لالنددداث ، ثدددم حسددداب النسدددبة الم ويدددة للحمدددل وذلدددك لجميدددع المجددداميع 

 الحيوانية المختلفة وكما يلي :

Fertility =   
No.of fertile females  

total No.of fermales
  × 100  

 Studies in the 14 days of the pregnancy:  الدراسة خالل اليوم الرابع عشر للحمل

 يوم من الحمل ودراسة ما يلي : 14تم تشريح االناث بعد مضي 

 Fetals numbersعدد االجنة : 

املددة بددالتراكيز المختلفددة ومددن ثددم حسدداب تددم حسدداب العدددد الكلددي الجنددة اندداث كددل مجموعددة حيوانيددة مددن الجمدداميع المع

 معدل عدد اجنة كل انثى .

 Fetal body weightاوزان االجنة : 

وزندددت اجندددة كدددل انثدددى علدددى حددددة فدددي المجددداميع الحيوانيدددة المختلفدددة ، ثدددم حسددداب معددددل وزن الجندددين بقسدددمة الدددوزن 

 المعاملة.الكلي على عددها وحساب متوسي وزن الجنين لكل مجموعة من المجاميع 

 Fetal mortalityة:موت االجن
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االجنددة الطبيعيددة )السددليمة( والميتددة ثددم العدددد الكلددي لالجنددة ومددن ثددم حسدداب النسددبة الم ويددة لمددوت االجنددة  تددم احتسدداب

 في كل مجموعة من الحيوانات المعاملة بالتراكيز المختلفة  خالل منتصف مدة الحمل وكما يلي :

Fetal mortality =   
No.of dead fetal  

total No.of felat
  × 100 

 Statistical analysis :التحليل االحصائي 

 وبحساب ال Microsoft Excel 2007النتائج بتطبيق :  تم تحليل

test -, Students t  2square X ــChi  

( اضافة الى  ذلك تم استخراج قيم p  ≤  0.05( اذا كان مستوى االحتمالية اقل )significantاعتبرت النتائج معنوية )

 .(23)لمختلف قيم الحسابات الوزنية   Standard deviationاالنحراف المعياري 

 جالنتائ

 وزن الحيوانات

( فدددي  اوزان المجددداميع  value p ≤ 0.05دلدددت التحلددديالت االحصدددائية علدددى وجدددود انخفددداض معندددوي ملحدددوظ )

ازداد فدددي المجددداميع المعاملدددة بالجرعدددات  حيدددظوذلدددك مقارندددة بمجموعدددة السددديطرة  cd+الحيوانيدددة المعاملدددة بالكدددادميوم 

 cd+ملددددة بكددددل مددددن االعاليددددة ، بينمددددا لددددم يحدددددث اي انخفدددداض معنددددوي ملحددددوظ فددددي اوزان حيوانددددات المجدددداميع المع

 ( -1-، وذلك مقارنة بمجموعة السيطرة )جدول  Eوفيتامين 

+ vitamin E (V.E) +weeks treatment with cadmium cdBody weight (g) of mice after 8  :1Table  

Groups 
Mean body weight (g) 

before treatment SE ± 

Mean body weight (g)after 8 weeks 

of treatment SE ± 

G
ro

u
p

 1
 

Subg1:free metals 

D.W. (control G.) 

25.66 

0.41  ± 

26.75 

0.38  ± 

Supg2:10ppm of cd+ 26.64 

0.84 ± 

26.74* 

1.12  ± 

Subg3:50 ppm of cd+ 28.64 

1.43  ± 

23.8** 

0.79  ± 

Subg4: 100 ppm of cd+ 26.08 

1.29  ± 

22.21** 

1.53  ± 

G
ro

u
p

 2
 

Subg1: free metals D.W (control 

G.) 

25.14 

1.6 ± 

25.7 

1.11  ± 

Subg2: 10 ppm of cd+ + 50 ppm 

of V. E 

28.62 

2.24 ± 

28.88 

0.98  ± 

Subg3: 50 ppm of cd+ + 50 ppm 

of V. E 

25.72 

1.54 ± 

25.42 

0.98  ± 

Subg4: 100 ppm of cd++50 ppm 

of V. E 

26.24 

1.89 ± 

26.82 

0.85  ± 

Student’s t-test t {p value ≤ 0.05 significant} *  

{P value ≤ 0.001 highly significant} **  
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Values are mean ± S.E  

 

  الفحص المجهري

 تراكيز الحيامن 

( مقارندة  0.05value p ≥انخفاض معنوي ملحوظ في تركيز الحيدامن بلدغ )  cd 10 ppm of+اظهرت الذكور المعاملة ب 

وارتفاع هذا االنخفاض بزيادة الجرع المعطاة حيظ بلغ اشده في المجاميع الحيوانية المعاملة   (-2-بمجموعة السيطرة )جدول 

وذلدك مقارندة بمجموعدة  Eواختفدى هدذا التداثير فدي المجداميع المعاملدة بكدل مدن الكدادميوم وفيتدامين   ppm of cd100+ب 

 ( وبكافة التراكيز المعطاة .-2-السيطرة )جدول 

Table 2: Sperm concentration (X106 /ml) mortality of  epididymal sperms (% after 8 weeks of 

treatment with cd+ + vitamin E) 

Groups  Sperm concentration Motility of sperms (%) 

G
ro

u
p

 1
 

Subg1 :  

Free metals D.W. (control G.) 
24.44± 0.45 91.66 ± 3.33 

Subg2: 
+10 ppm of cd 

17.00 ± 0.53* 76.25 ± 3.14* 

Subg3: 
+50ppm of cd 

14.80 ± 0.88* 58.75 ± 4.26* 

Subg4: 
+100 ppm of cd  

16.75±0.73* 43.75 ± 2.39* 

G
ro

u
p

 2
 

Subg1 : 

free metals D.W (control G.) 
24.42±0.41 93.46 ± 3.3 

Subg2: 

+ 50 ppm of V.E +10 ppm of cd 
20.02 ± 0.66 82.50 ± 2.50 

Subg3 :  

+ 50 ppm of V.E +50 ppm of cd 
20.00 ± 0.66 78.00 ± 0.00 

Subg4:  

+50 ppm of V.E+ppm of cd 100 
21.50 ± 0.68 80.01 ± 5.00 

Values are mean ± S.E 

{(P value ≤ 0.05) significant} * 

  حركة الحيامن النشطة

لم تظهر اي انخفداض   Eحركة الحيامن النشطة في الذكور المعاملة بالتراكيز الثالثة بكل من الكادميوم وفيتامين  دراسة ان 

( بينمددا اظهددرت المجدداميع الحيوانيددة المعاملددة بالكددادميوم فقددي -2-( مقارنددة بمجموعددة )جدددولp ≤ 0.05معنددوي ملحددوظ )

( 76.25كدان معددل االنخفداض ) +ppm of  cd 10، فالمجموعدة المعاملدة ب   (p ≤ 0.05)انخفداض معنويداً ملحدوظ 

 +ppm of cd 100وعددة المعاملددة ب وازداد هددذا االنخفدداض بزيددادة التراكيددز المسددتعملة ، حيددظ بلددغ اشددده فددي المجم

 (.-2-( )جدول %91.66( بينما كانت حركة الحيامن النشطة لحيوانات مجموعة السيطرة )43.75%)
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 الخصوبة 

اظهرت المعاملة بتراكيز الكادميوم المختلفة تاثيرا واضحا على درجة خصوبة الذكور ، حيظ ازدادت انخفاضاً وخاصة في 

( ، امدا حيواندات مجموعدة  %46.6 , 57.1، حيدظ بلغدت ) ppm of cd 100 , 50) +(عاملدة ب المجداميع الحيوانيدة الم

( . بينمدا اوضددحت الدراسدة عددم تداثر درجدة الخصدوبة للحيوانددات -3-( )جددول %93.3)درجدة خصدوبتها السديطرة كاندت 

 (.-3-والكادميوم مقارنة بمجموعة السيطرة )جدول Eالمعاملة بكل من فيتامين 

and V.E +fertility after 8 weeks of treatment with cdTable 3:  

Groups No. of males ♂ No of females ♀  Fertile  ♀ Fertility % 

G
ro

u
p

 1
 Subg1: free metals D.W.  (control G.) 5 15 14 93.3±3.4 

Supg2:10ppm of cd+ 5 15 11 77.3±3.1* 

Subg3:50 ppm of cd+ 5 14 8 57.1±2.7* 

Subg4:100 ppm of cd+ 5 15 7 46.6±1.9* 

G
ro

u
p

 2
 

Subg1: free metals D.W (control G.) 5 15 15 100±3.4 

Subg2: 10 ppm of cd+ + 50 ppm of V. E 5 15 13 86.6±3.23 

Subg3 : 50 ppm of cd+ + 50 ppm of V.E 5 15 12 80.0±3.19 

Subg4: 100 ppm of cd+  +50 ppm of V.E 5 15 14 90.3±3.33 

Values are mean ± S.E 

{(p value ≤0.05) significant} * 

 نتائج الدراسة خالل اليوم الرابع عشر للحمل

 اوزان االجنة ونسبة الموت فيها

موتها، لى وجود انخفاض معنوي ملحوظ في معدل وزن االجنة وكذلك في نسبة عدلت الدراسة خالل منتصف مدة الحمل 

ازداد تدريجيا بزيادة التراكيز المعطاة من الكادميوم في المجموعة الرئيسية االولى ، حيظ بلغ اشده في مجموعتين 

بينما تراوحت النسبة الم وية للوفيات مابين   (-4-( )جدول ppm of cd( )0.05≤value p 50,100+المعاملتين ب )

(. اما في حيوانات المجموعة الرئيسية -4-( وذلك عن المعاملة باقل تركيز واعلى تركيز )جدول 15.8 ← 32.8%)

والكادميوم ، لم يحدث اي انخفاض معنوي ملحوظ في كل من اوزان االجنة وكذلك نسبة  Eالثانية المعاملة بكل من فيتامين 

 (.-4-الموت فيها وذلك مقارنة بمجموعة السيطرة )جدول
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Table 4:  Dead fetal (%) and body weight (g) 8 weeks after treatment with cd+ and Vit E 

Groups No. of fetal No. of dead fetal (%)of dead Body weight of fetal 

G
ro

u
p

 1
 

Subg1: free metals 
D.W. (control G.) 

116 4 03.4 
0.43 

0.13± 

Subg2:10 ppm of cd+ 101 16 15.8* 
0.29* 
0.07± 

Subg3: 50 ppm of cd+ 94 24 25.5* 
0.29* 
0.10± 

Subg4:100 ppm of cd+ 73 24 32.8** 
0.30* 
0.10± 

G
ro

u
p

 2
 

Subg1: free metals 
D.W. (control G.) 

110 3 02.7 
0.53 

0.17± 
Subg2: 10 ppm  of cd+ 

+50ppm of V.E 
112 6 05.4 

0.43 
0.13± 

Subg3:50 ppm of cd+ 

+50 ppm of V.E 
98 8 08.1 

0.46 
0.16± 

Subg4:100 ppm of cd+ 
+50 ppm of V.E 

121 4 3.3 
0.54 

0.29± 

Student’s t-test {(value p≤0.05) significant} * 

                               {(value p≤0.01) significant} ** 

Chi- square – x2 

 المناقشة

الحاليدددددددة ان للكدددددددادميوم تدددددددأثيراً واضدددددددحاً علدددددددى اوزان الحيواندددددددات المعاملدددددددة وكدددددددذلك الجهددددددداز اكددددددددت الدراسدددددددة 

فقددددددد بينددددددت حدددددددوث  التكدددددداثري الددددددذكري واالنثددددددوي فددددددي الف ددددددران البدددددديض وعلددددددى نشدددددداط تلددددددك الحيوانددددددات .

داد بزيددددددادة التراكيددددددز المعطددددددداة ، ازاً فددددددي اوزان الحيوانددددددات المعاملددددددة بالكددددددادميوم وظددددددانخفدددددداض معنويدددددداً ملحو

ويرجددددددددددع سددددددددددبب ذلددددددددددك الددددددددددى عدددددددددددة عوامددددددددددل اهمهددددددددددا انخفدددددددددداض مسددددددددددتوى هرمددددددددددون التستوسددددددددددتيرون 

(Testosterone )(24,25)( وتدددددددراكم هدددددددذا العنصدددددددر فدددددددي الغددددددددد النخاميدددددددة وتحدددددددت المهددددددداد ، pituitary

and hypothalamus glands)  ، كمددددددا تددددددؤثر الخصددددددائ  السددددددمية لهددددددذا العنصددددددر تدددددداثيرا هددددددام علددددددى

نددددده انخفددددداض الهرموندددددات التدددددي تفرزهدددددا الغددددددة النخاميدددددة مثدددددل هرمدددددون وظدددددائف الغددددددد الصدددددم ، ممدددددا يندددددتج ع

. كمددددددا (27,26)( وتلددددددك الهرمونددددددات لهددددددا دور عظدددددديم فددددددي تنظدددددديم نمددددددو الجسددددددم hormone) growthالنمددددددو  

نمدددددو جسدددددم  طان تراكمددددده فدددددي جسدددددم الحيدددددوان يدددددؤثر علدددددى عمليدددددات االيدددددض المختلفدددددة ، مؤديددددداً بدددددذلك الدددددى بطددددد

اوضددددددحت الدراسددددددة نقصدددددداً فددددددي عدددددددد الحيددددددامن وحركتهددددددا ووظفتهددددددا فددددددي المجدددددداميع الحيوانيددددددة  .(28)االنسددددددان 

المعاملدددددة بالكدددددادميوم ، لمدددددا يسدددددببه هدددددذا العنصدددددر مدددددن تعطيدددددل تكدددددوين النطدددددف بسدددددبب التغيدددددرات فدددددي نسدددددديج 

، (30)، ومدددددا يسدددددببه تركيدددددز الكدددددادميوم فدددددي الددددددم مدددددن ضدددددعف وانحددددددار نوعيدددددة السدددددائل المندددددوي (29)الخصدددددى 
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وبالتدددددالي اختدددددزال الخصدددددوبة  فدددددي ها نددددده انخفددددداض معندددددوي ملحدددددوظ فدددددي تركيدددددز الحيدددددامن ونشددددداطممدددددا يندددددتج ع

 . (29)الذكور المعاملة 

كمدددا اكددددت الدراسدددة ان للكدددادميوم القددددرة علدددى احدددداث االجهددداض لمدددا للكدددادميوم تدددأثيرات ضدددارة علدددى المبدددايض    

ز الوعددددائي للددددرحم ، مسددددبباً تددددنكي (، لدددددوره الواضددددح علددددى الجهدددداimplantationوتددددأثيره فددددي عمليددددة الغددددرس )

وانحدددالل المشددديمة  وبالتدددالي انخفددداض معددددل اوزان الدددوالدات وزيدددادة نسدددبة الوفيدددات وخاصدددة فدددي المجددداميع المعاملدددة 

بدددالتراكيز العاليدددة مدددن الكدددادميوم ، ممدددا يؤكدددد زيدددادة سدددميته بزيدددادة التراكيدددز المسدددتعملة ، كمدددا هدددو الحدددال فدددي اغلدددب 

اً الدددى مدددا يمكددن ان يسدددببه الكدددادميوم مدددن ارتفددداع ضدددغي الددددم وانخفددداض ضدددمدددا يرجدددع السدددبب ايورب (8)العناصددر الثقيلدددة 

الدراسدددة الحاليدددة الدددى مدددا يمكدددن ان يحدثددده تنددداول الفيتدددامين  اشدددارت .(9)معددددل الحديدددد وتحطددديم خاليدددا الجهددداز الهضدددمي 

E  الضددارة للجددذور الحددره مثددلمددن اصددالح التلددف الخلددوي والحددد مندده وحمايددة انسددجه الجسددم المختلفددة مددن التدداثيرات 

 ]2-[hydrogen  peroxide (H2O2),super oxidation o والتددي ت حدددث تحطددم تاكسدددي متعاقددب لخاليددا

 reaction oxygen species ]النطددف ونسدديج الخصددية وربمددا يزيددد المسددتوى العددالي لالكسددجين الغيددر فعددال 

(ROS) ]  عدددن قددددرة الخاليدددا علدددى اصدددالح هدددذا التحطددديم اال فدددي وجدددود فيتدددامين E اذ تزيدددد قددددرة الخاليدددا علدددى ،

مفسددددراً بددددذلك زيددددادة معدددددل اوزان  (18,16)مقاومددددة تددددأثير العوامددددل المؤكسدددددة ، او ربمددددا تحمددددي الخاليددددا مددددن تأثيرهددددا

كور المعاملدددة وتقليدددل نسدددبة الوفيددداة فدددي الحيواندددات وتركيدددز الحيدددامن ونشددداطها وبالتدددالي ارتفددداع نسدددبة الخصدددوبة فدددي الدددذ

( اذا تناولهدددا  A, E، ان كدددل مدددن فيتدددامين )  (18)االجندددة وارتفددداع معددددل اوزانهدددا ، وهدددذا مدددا اشدددارت اليددده الدراسدددات

وبالتدددالي انخفددداض معددددل   االنسدددان معدددا تقلدددل مدددن االصدددابة بدددامراض القلدددب وتسددداعد علدددى حمايدددة جهددداز المناعدددة

علدددى حمايدددة الرئدددة مدددن تددداثير سدددموم الملوثدددات ، وتمندددع حددددوث الخثدددر )  Eفيتدددامين  ، وكدددذلك يعمدددل(31)السدددرطانات

 ر ) ايم، وتقلدددددل مدددددن االصدددددابة بمدددددرض الزهددددد (abnormal blood clotting)الدددددتجلي( الغيدددددر طبيعيدددددة

Alzheimer's disease )(32). 
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