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 چکیده

رود که سبب افزایش اکسيداسيون ليپيدهاي هاي آزاد، احتمال می( در القاء توليد رادیکالDZNبا توجه به نقش احتمالی دیازینون ) 

سمی دیازینون بر پارامترهاي اسپرم و اکسيداسيون ليپيدهاي غشایی اسپرم و در پی آن کاهش کيفيت پارامترهاي اسپرم گردد. در این مطالعه اثرات 

صورت تصادفی به وش نر بالغ از نژاد سوري بهم 24غشایی اسپرم در مایع سمينال موش نر مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه تجربی، 

ازاي هر گرم به( ميلیC)گروه  25( و B)گروه  10(، A)گروه  5هاي تقسيم شدند. سم دیازینون با غلظت شاهدسه گروه تجربی و یک گروه 

مدت پنج هفته داده شد. سپس غلظت مالون دي صورت دهانی بههاي اول تا سوم مورد مطالعه و بههترتيب به گروکيلوگرم از وزن در هر روز، به

سازي قرار ( با دستگاه اسپکتروفتومتر مورد آمادهThiobarbituric acid reaction) TBARروش ( در سرم و مایع سمينال بهMDAآلدئيد )

در ميانگين کيفيت پارامترهاي اسپرمی داري ناليز قرار گرفت. کاهش معنیآهاي معمول ميکروسکوپی مورد روشگرفت. پارامترهاي اسپرمی نيز به

داري (. تفاوت معنی>001/0pمشاهده گردید ) شاهددر مقایسه با گروه  Cو  Bهاي خصوص گروههاي تيمار شده با سم دیازینون، بهدر گروه

(.  سم دیازینون >001/0pمشاهده گردید ) شاهدو گروه  A ،B ،Cهاي تيمار شده در سرم و مایع سمينال بين گروه MDAدر ميانگين غلظت 

  باشد.گردد که اثرات آن وابسته دوز نيز میبا افزایش اکسيداسيون ليپيدهاي غشایی سبب کاهش پارامترهاي اسپرمی می
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 ....تیمار شده  Balb/cهای نر نژاد پراکسیداسیون لیپیدهای غشایی و کیفیت پارامترهای اسپرمی در موش                               لیالی

 مقدمه

ترين نوع مسموميت از شايع يكيها كشمسموميت ناشي از آفت       

است كه ممكن است در تماس اتفاقي افرادي كه اين تركيبات را به 

كنند، ديده شود. گزارشات اخير حاكي منظورهاي مختلف مصرف مي

ها در روستاهاي كشورهاي جهان كشاز آن است كه مسموميت با آفت

ده و سموم خطرناك و منسوخ شده پايين بو سوم كه سطح آگاهي

و همكاران،  Jafari) شده است ديده تربيش باشدمي دسترس راحتي دربه

 هاي اُرگانوكشدر اين ميان آفت .(2016و همكاران،  Saraei ؛2017

اي از مواد شيميايي فسفردار بوده ويژه سم ديازينون، دستهفسفره، به

كار برده بخش كشاورزي بهكه براي كنترل طيف وسيعي از آفات در 

شوند و كاربرد اين سموم درحال حاضر در بين كشاورزان در دنيا مي

(. اين تركيبات 2017و همكاران،  Velkiباشد )رو به گسترش مي

باشند، اما اكثر اين آلي داراي اثرات بيولوژيكي متنوّعي مي فسفره

شوند، ميبخش كشاورزي استفاده كش در عنوان حشرهها بهكشآفت

كش، داروهاي ضدكرم عنوان كنهها حتي بهچند تعداد زيادي از آنهر

 شوندكش نيز استفاده ميكننده و موشروده، نماتدكش، مواد عقيم

(Trailovic  ،2017و همكاران) با اين وجود سم ديازينون همانند .

باشد و بسياري از محققين بر اين باورند كه در كنار شمشير دولبه مي

ويژه در صنايع زايا و كاربردهاي گسترده استفاده از سم ديازينون بهم

ها نيز كشاورزي، ميزان سميت و اثرات جانبي حاصل از استفاده آن

و همكاران،  Ogasawara) خوبي مورد بررسي و كنترل قرار گيردبايد به

اكنون محققان منظور، هم همينبه .(2017و همكاران،  Slotkin ؛2017

ويژه دنيا در حال بررسي اثرات سمي سموم ارگانوفسفره به سراسر

عنوان كه اين موضوع بهطوريباشند، بهديازينون بر روي انسان مي

 گرددهاي بحث انگيز صنايع كشاورزي نيز محسوب مييكي از بخش

(Gao  ،؛2017و همكاران Pirsaheb  ،2017و همكاران) يكي از اين .

م ديازينون بر روي توانايي باروري مردان موضوعات مكانيسم اثرات س

گرفته است. اگرچه اثر سم ديازينون  تر مورد بررسي قراركم كه باشدمي

ه مشكالت تنفسي و عصبي به ژويها بهبر روي بروز برخي از  بيماري

خوبي شناخته شده اما مكانيسم اثر آن بر روي كيفيت اسپرم )شامل 

ولوژي اسپرم( و قدرت باروري مردان تعداد اسپرم، حركت اسپرم، مورف

رود نظر مي(. به2017و همكاران،  Gaoخوبي شناخته نشده است )به

هاي احتمالي مهم اثر منفي سم ديازينون، تاثير كه يكي از مكانيسم

واسطه القاء مسير استرس اكسيداتيو هاي اسپرم بهمنفي بر روي سلول

رسد كه سم ديازينون نظر ميبهباشد. باشد كه از اهداف اين تحقيق مي

ه ژويهاي آزاد منجر به شرايط استرس اكسيداتيو، بهبا توليد راديكال

اثرات پاتولوژيک  اكسيداسيون اسيدهاي چرب غشايي اسپرم و نهايتاً

 Gao) در مجاري تناسلي مردان و اختالل در فرآيند اسپرماتوژنز شوند

همين منظور . به(2016 و همكاران، Boussabbeh ؛2017و همكاران، 

در اين تحقيق سعي گرديده كه اثر تخريبي سم ديازينون بر روي اين 

چرب غشايي  اسيدهاي اكسيداسيون اسپرماتوژنز، فرآيند ويژهبه فرآيندها

 چنين كيفيت پارامترهاي اسپرمي مورد بررسي قرار گيرد. اسپرم و هم

ون در علوم كشاورزي، با توجه به كاربرد و استفاده گسترده سم ديازين

توجه به نقش  مازندران و با كش استانميان كشاورزان زحمت ويژه دربه

ها، انجام تحقيقات ها و سلولها بر روي بافتاحتمالي پاتولوژيک آن

ها از اهميت بااليي برخوردار آن روي عوارض ناشي از مصرف گسترده بر

ديازينون در توليد و باشد. از طرفي با توجه به نقش احتمالي سم مي

هاي اسپرم نسبت سلول حد آزاد، حساسيت بيش از هايراديكال افزايش

اكسيدان هاي آزاد و كاهش سطح آنتيبه اثرات پاتولوژيک راديكال

، (2009و همكاران،  Hosseinzadeh) هاي اسپرمسيتوپالسمي سلول

 رود كه سم ديازينون سبب اثرات پاتولوژيک و استرساحتمال مي

كيفيت و توانايي بارورسازي  كاهش آن پي در و سمينال مايع در اكسيداتيو

و همكاران،  Briceno ؛2010و همكاران،  Jorsaraei) اسپرم گردند

همين منظور در اين مطالعه اثر پاتولوژيک سم ديازينون بر . به(2016

ويژه اكسيداسيون غشاء روي استرس اكسيداتيو در مايع سمينال، به

اسپرم، و كيفيت اسپرم شامل تعداد، حركت و مورفولوژي آن مورد 

بررسي قرار خواهد گرفت. نتايج اين تحقيق بسيار حائز اهميت بوده 

 هاي آينده خواهد بود و قطعاً خطري براي كشاورزان و نسل و يک زنگ

 ويژه مراكز ناباروري بسيار حائز اهميت است.براي مراكز تحقيقاتي به
 

 هاشمواد و رو

 24 در اين مطالعه تجربي، تعداد: نوع و جمعيت مورد مطالعه       

تايي  6موش نر سورندي از انستيتوپاستور خريداري و در چهار گروه 

قرار گرفتند و جهت تزريق  شاهدشامل سه گروه مطالعه و يک گروه 

ها در قفس مخصوص در شرايط سم ديازينون مطالعه شدند. موش

شدند. شرايط داري شده و از لحاظ آب و غذا كنترل مياستاندارد نگه

گراد، درجه سانتي 20-25داري موش شامل دماي اتاق استاندارد نگه

 12ساعت روشنايي و تاريكي  12با دوره نوري  %60تا  55رطوبت 

دوره كامل اسپرماتوژنز، يک در روز 35 مدتبه مطالعه گروه هايموش بود.

گرفتد. گروه مورد مطالعه اول، دوم و سوم در روز مورد مطالعه قرار 

صورت گرم محلول ديازينون بهميلي 25و  10، 5ترتيب دوز اول به

تنها آب و غذاي معمولي  شاهدداخل صفاقي دريافت كردند. گروه 

اي جهت دريافت نمودند. براساس مشاهده نتايج مطالعه، پرسشنامه

ر چهار گروه مورد مطالعه تهيه بررسي تمام اطالعات آزمايشگاهي از ه

وري گرديد. اين پرسشنامه، شامل اطالعاتي در زمينه بررسي آو جمع

بر روي وضعيت پارامترهاي اسپرمي )شامل تعداد، حركت،  ديازينون اثر
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( MDAقابليت حيات و مورفولوژي اسپرم( و سطح مالون دي آلدئيد )

 در سرم و مايع سمينال بود. 

هوش كردن و خونگيري پس از بي: از اپيديديوم گيرينمونه       

استريل  %70ها با اتانل هاي مورد مطالعه، ناحيه شكم آناز قلب موش

هاي چربي ناحيه شكمي و سپس برش داده شد. پس از باز كردن اليه

به كمک پنس، بخش بيضه و ناحيه اپيديديوم نمايان گرديد. دم 

باشد توسط قابل مشاهده مي اپيديديوم كه در قطب تحتاني هر بيضه

قرار خواهد  HamsF10قيچي استريل بريده شده و در محيط كشت 

بايد تا قبل از نمونه  HamsF10باشد كه محيط ذكر ميگرفت. الزم به

%  CO2 5اي و با فشار درجه 37ساعت در انكوباتور  4مدت گيري، به

، با فشردن قرار گيرد. پس از قرار دادن اپيديديوم داخل محيط كشت

صورت شناور وارد محيط كشت هاي اسپرم بهو تكان دادن آرام، سلول

شوند. سپس قطعات اضافي اپيديديوم از داخل ظرف برداشته شده مي

دقيقه در  30مدت و اين محيط كشت حاوي سوسپانسيون اسپرم به

ها از انكوبه شدند. بعد از اين نمونه % CO2 5درجه با فشار  37دماي 

انكوبه خارج شده و براي آناليز پارامترهاي اسپرمي مورد مطالعه قرار 

گرفتند. بعد از انكوباسيون، سوسپانسيون حاوي اسپرم توسط سمپلر 

 10مدت ها سپس بهبرداشته شده و به ميكروتيوپ انتقال ياقت. نمونه

سانتريفوژ شده و پس از آن مايع رويي برداشته  g 1000دقيقه در دور 

  MDAگيريبراي اندازه داري شده تا بعداًنگه -70 فورا در دماي شده و

 مورد بررسي قرار گيرند.

براي بررسي درصد : اسپرم (morphology) مطالعه مورفولوژي       

( Papanicolaou) پاپانيكوال آميزيرنگ از طبيعي مورفولوژي با هايياسپرم

از هر نمونه يک نمونه استفاده گرديد. جهت بررسي مورفولوژي اسپرم، 

الم تهيه و فيكس شده و سپس در يک زمان از رنگ پاپانيكوال براي 

 گردد.ها استفاده ميآميزي تمام نمونهرنگ

هاي اسپرم درصد گيرياندازه رايب :اسپرم (motility) حرکت مطالعه       

گرديد. در آزمايش  استفاده (2013) و همكاران Talebiروش متحرك به

ميكروليتر از هر نمونه حيواني را در  10بررسي تحرك اسپرم، مقدار 

توسط  قرار داده و پس از گذاشتن درپوش Makler chamberمركز 

شود. در و شمارش مي مشاهده X40 نماييميكروسكوپ نوري با بزرگ

تعداد  از اين سلول مورد شمارش قرار گرفته و 100اين بررسي تعداد 

 مشخص گرديد.  WHO قوانين براساس اسپرم تحرك درصد

بررسي قابليت حياتي  :اسپرم (viability) حياتي قابليت مطالعه       

آميزي ائوزين استفاده هاي اسپرم از روش سيتوپالسمي و با رنگسلول

 4هاي سمن هر ميكروليتر نمونه 10طور خالصه حدود گرديد. به

 10نمونه مورد تحقيق بر روي يک الم استريل قرار گرفت و حدود 

به آن اضافه گرديد. پس از مخلوط شدن  %5ميكروليتر رنگ ائوزين 

ها قرار گرفته و ها، يک عدد المل استريل بر روي المرنگ با نمونه

و شمارش گرديد.  مشاهده X40 نماييميكروسكوپ نوري با بزرگ توسط

دليل سالم بودن غشاء سيتوپالسمي رنگ ائوزين هاي زنده بهرماسپ

چنان داخل سلول را حفظ نموده لذا بعد از شستشو هموارد شده به

دليل هاي مرده بهكه اسپرمحاليشوند درحالت رنگي مشاهده ميبه

كنند خارج مي داخل سلول را مجدداًشده به وارد ديده رنگغشاء آسيب

 و بنابراين در زير ميكروسكوپ بدون رنگ قابل مشاهده هستند. 

هاي سرم نمونه: در سرم و مايع سمينال MDAگيري اندازه       

گيري و پالسماي فريز شده بعد از قرار گرفتن در دماي اتاق براي اندازه

MDA گيرند. غلظت مورد استفاده قرار ميMDA  روش بهTavilani  

ميكروليتر  100طور خالصه گيري گرديد. بهاندازه، (2005) و همكاران

هاي اپندورف انتقال داده و حدود هاي مورد آزمايش را به لولهاز نمونه

( به آن اضافه TCAميكروليتر از محلول تري كلرواستيک اسيد ) 500

ميكروليتر هيدروكسي تولوئن به محلول فوق  10گردد. حدود مي

 سانتريفوژ  g 3000دقيقه در دور  10مدت اضافه شده و سپس به

ميكروليتر از محلول رويي برداشته شده و به آن  500گردد. سپس مي

مدت يک ساعت اضافه مي گردد و به TBARميكروليتر محلول  400

شود. پس از آن داري ميدر حمام آب جوش درجه نگه 95در دماي 

داري شده تا سرد دقيقه در دماي يخچال نگه 15مدت ها بهنمونه

سانتريفوژ  g 4000دقيقه با دور  10 مدتها بهنمونه مجدداً شوند. سپس

ميكروليتر از محلول رويي براي گرفتن  200شده و در نهايت حدود 

نانومتر توسط دستگاه ميكروپليت ريدر  593جدب نوري در طيف 

 مورد استفاده قرار گرفت. 

ميانگين تمام پارامترها : اطالعاتآماري تجزيه و تحليل  روش       

نشان داده شده است. مقايسه ميانگين غلظت  Mean ±SDصورت به

ها با در بين تمام گروه MDAكيفيت پارامترهاي اسپرمي و غلظت 

مورد ارزيابي  t-testو بين دو گروه با برنامه  ANOVAاستفاده از برنامه 

كمک به TACو  MDA هاي مختلفقرار گرفت. نمودار استاندارد غلظت

با برنامه  در اين تحقيقآناليزهاي آماري افزار اكسل رسم گرديد. نرم

SPSS  انجام گرديد و مقدار 19ورژن p-value از لحاظ  05/0تر از كم

     دار بود.آماري معني

 

 نتایج
)شامل تعداد، حركت،  اين تحقيق ميانگين پارامترهاي اسپرمي در       

ها آناليز گرديد و سپس با ها( در كليه نمونهاسپرم و قابليت حياتي

(. گروه مطالعه براساس ميزان دوز 1جدول مقايسه شد ) شاهدنمونه 

ها بعد تقسيم شدند. وزن موش 3تا  1مصرفي ديازينون به سه گروه 

داري بين ميانگين وزن گيري گرديد. تفاوت معنيروز اندازه 35از 
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هاي كه موشطوريمشاهده گرديد بههاي مختلف ها در گروهموش

را در مقايسه  وزن ترينكم ديازينون گرميميلي 25كننده غلظت دريافت

(. از طرفي وزن بيضه چپ >05/0pداشتند ) شاهدهاي گروه با موش

گيري گرديد كه در اين مورد نيز ها نيز بعد از كشته شدن اندازهموش

     .(p=048/0) مشاهده گرديد شاهدداري بين گروه سوم و تفاوت معني

 

 هاي مختلفمقايسه آناليز ميانگين پارامترهاي اسپرمي در گروه :1جدول 

 p-value  3گروه مطالعه  2گروه مطالعه  1گروه مطالعه  شاهدگروه  پارامترها

 - 6 6 6 6  هاتعداد نمونه

 - 25 10 5 0 (ازاء هر كيلوگرم وزن بدنگرم بهميليدوز تزريق ديازينون )

 >05/0 31/27 ± 82/2 45/31 ± 29/2 16/36 ± 19/3 19/38 ± 25/4 وزن بدن پس از تيمار )گرم(

 >001/0 07/0 ± 01/0 09/0 ± 02/0 11/0 ± 02/0 12/0 ± 01/0 وزن بيضه چپ پس از تيمار )گرم(

 >001/0 41/11 ± 1/2 14 ± 6/2 15/19 ± 02/3 62/24 ± 46/3 ليتر(در هر ميلي 610)تعداد اسپرم 

 >001/0 52/46± 75/14 32/51 ± 81/12 68/57 ± 39/12 21/62 ± 47/14 (درصداسپرم متحرك )

 >001/0 21/27 ± 12/3 31/22 ± 25/3 4/19 ± 16/5 3/12 ± 78/2 (درصدحركت )بي

 >001/0 6/41 ± 39/6 3/52 ± 45/8 58 ± 32/6  23/65 ± 12/5 (درصدهاي زنده )اسپرم

 >001/0 52/44 ± 8/2 12/41 ± 4/3 24/39 ± 28/1 17/28 ± 47/4 (درصد)هاي غيرطبيعي درصد اسپرم

 .باشددار ميمعني >05/0pمقدار 

 

سه مقاي: مقايسه ميانگين تعداد اسپرم آناليز حاصل از نتيجه       

نامه كمک برهاي مختلف بهها بين گروهآناليز ميانگين تعداد اسپرم

ANOVA، هاي مختلف نشان دادداري را بين گروهتفاوت معني 

(001/0p<). ده كنندريافت ترينسوم، كه بيش گروه مطالعهكه طوريبه

عداد تترين ميانگين داري كمطور معنيدوز مصرفي ديازينون بود، به

ا بو حتي در مقايسه  (>001/0p) شاهداسپرم را در مقايسه با گروه 

( p=048/0)و مطالعه دوم  (>001/0p)هاي مورد مطالعه اول گروه

رم بين با كاهش ميانگين تعداد اسپداري در رابطه داشت. ارتباط معني

د شد، هرچن مشاهده (>05/0p) شاهدمطالعه اول با گروه  مورد هايگروه

 ( در مقايسه>05/0pگروه مورد مطالعه دوم )كاهش تعداد اسپرم در 

 دار بود. معني نيز شاهدبا گروه 

 ميانگين درصد قابليت حياتي مقايسه آناليز حاصل از نتيجه       

هاي ها بين گروهمقايسه آناليز ميانگين درصد قابليت اسپرم: اسپرم

هاي داري را بين گروهتفاوت معني ،ANOVAكمک برنامه مختلف به

و  . در اين ميان گروه مورد مطالعه دوم(>001/0p)مختلف نشان داد 

اشتند د شاهدهاي زنده را در مقايسه با گروه ترين درصد اسپرمكم سوم

معني  تفاوت البته (.>001/0pو  p=01/0 برابر با pترتيب با ارزش )به

ده و گروه اول مشاه شاهدهاي زنده در گروه داري بين درصد اسپرم

  . (p=09/0) نگرديد

: حرکات اسپرم درصد ميانگين مقايسه آناليز از حاصل نتيجه       
مختلف  هايهاي متحرك بين گروهآناليز ميانگين درصد اسپرم مقايسه

ها نشان داد داري را بين گروهتفاوت معني ،ANOVAكمک برنامه به

(001/0p<)هاي متحرك در گروه مورد مطالعه . ميانگين درصد اسپرم

طرفي درصد  . از(>01/0p) ها بودگروه تر از سايرداري كمطور معنيبه 3

 تفاوت معني شاهددر مقايسه با گروه  1حركت در گروه مورد مطالعه 

 . (p=24/0)داري نداشت 

گين آناليز ميان مقايسه :اسپرم مورفولوژي آناليز از حاصل نتيجه       

صد هاي مختلف نشان داد كه درها بين گروهدرصد مورفولوژي اسپرم

يافت هاي درگروه ويژهبه مطالعه، مورد هايگروه در غيرطبيعي هاياسپرم

 . (>001/0p)تر بوده است كننده دوزهاي باالتر سم ديازينون بيش

سرم و مايع  MDAنتيجه حاصل از آناليز ميانگين غلظت        

هاي مايع سمينال و سرم در نمونه MDAميانگين غلظت : سمينال

نشان داده شده است. نتيجه حاصل از ميانگين  1ها در شكلتمام گروه

 (p=001/0) متفاوت بود داريمعني طوربه هاگروه بين سرم MDA غلظت

رو به افزايش  3به گروه  شاهدسرم از گروه  MDAو از طرفي غلظت 

در  3سرم در گروه مورد مطالعه  MDAبوده است. ميانگين غلظت 

( p=008/0) 2و گروه  (>001/0p) 1و گروه  شاهدهاي مقايسه با گروه

ها بين ساير گروه داريمعني تفاوت تر بوده است.داري بيشطور معنيبه

مايع  MDAنتيجه حاصل از ميانگين غلظت  (.1 )شكل شاهده نگرديدم

و  (>001/0p)داري متفاوت بود طور معنيها نيز بهسمينال بين گروه

رو به  3به گروه  شاهدمايع سمينال از گروه  MDAاز طرفي غلظت 

مورد مايع سمينال در گروه  MDAافزايش بوده است. ميانگين غلظت 

 2و گروه  (>001/0p) 1گروه  و شاهدهاي با گروه در مقايسه 3مطالعه 

(05/0=p )تر بوده است. ميانگين غلظت داري بيشطور معنيبهMDA 
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 شاهدهاي نيز در مقايسه با گروه 2مايع سمينال در گروه مورد مطالعه 

و  1بين گروه  داريتر بود. تفاوت معنيبيش (>001/0p) 1و گروه 

مايع سمينال وجود نداشت  MDAاز لحاظ مقايسه غلظت  شاهدگروه 

 (.1)شكل 

 
 هاي مختلفهاي مايع سمينال و سرم در گروهدر نمونه MDAمقايسه ميانگين غلظت  :1شکل 

 بحث
بر روي استرس اكسيداتيو اين تحقيق اثر پاتولوژيک ديازينون  در       

چنين كيفيت پارامترهاي اسپرمي در مايع سمينال و خون موش و هم

جمله تعداد، حركت و مورفولوژي اسپرم مورد بررسي قرار گرفت. از

هاي مختلف ديازينون بر روي كيفيت پارامترهاي چنين اثر غلظتهم

اسپرم و سطح پراكسيداتيوي مايع سمينال و سرم موش ها مورد 

تحقيق نشان اين بررسي قرار گرفت. آناليز حاصل از كيفيت اسپرم در 

طور به شاهدگروه  با مقايسه در كننده ديازينونهاي دريافتكه موش داد

كه با افزايش طوريبه تري بودند.پائين چشمگيري داراي كيفيت اسپرم

 درصد ويژهتر سم ديازينون، كيفيت پارامترهاي اسپرم، بهدوزهاي بيش

هاي متحركت اسپرم درصد و زنده هاياسپرم تعداد طبيعي، مورفولوژي

تر شد. بنابراين نه تنها ديازينون بر روي كيفيت پارامترهاي اسپرم كم

اثرات مخرب داشت بلكه اين اثرات وابسته به دوز بوده و با افزايش 

رسد يكي نظر ميشد. بهدوز مصرفي اين اثرات پاتولوژيک شديدتر مي

هاي اثر ديازينون بر روي كاهش كيفيت اسپرم، تشديد مكانيسماز 

ويژه پراكسيداسيون ليپيدهاي غشايي اسپرم ها، استرس اكسيداتيو، به

نشان داد كه سطح مالون دي آلدئيد در سرم و  اخيرباشد. تحقيق مي

داري طور معنيكننده نانوذرات نقره بههاي دريافتمايع سمينال موش

تر كه با افزايش دوز بيشطوريباشد. بهمي شاهدوه تر از گربيش

بنابراين با توجه به گردد. تر ميديازينون، اين اثرات اكسيداتيوي بيش

اثرات اكسيداتيوي  تشديدكننده عوامل از يكي ديازينون ،تحقيق اين نتايج

شود كه با كاهش سياليت غشاء در سرم و مايع سمينال محسوب مي

بنابراين اثرات اكسيداتيوي  باشد.مي پارامترهاي اسپرمي همراهاسپرم و 

ويژه بر روي كيفيت ديازينون و اثرات پاتولوژيک آن بر روي بدن، به

تر قرار اسپرم و توانايي باروري مردان بايد مورد توجه و بررسي بيش

گيرد. تاكنون اثرات سمي ديازينون تا حدودي ثابت شده و همين 

برخي مطالعات  كرده است. ها را تا حدودي محدوداز آن مسئله استفاده

 اثر سمي ديازينون بر روي كاهش اسپرماتوژنز در موش را نشان دادند

(Sarabia  ،؛2009و همكاران Toman  ،2009و همكاران) براي مثال .

مختلف ديازينون  هايغلظت اثر ،(2010) همكاران و Jorsaraei مطالعه در

ها اسپرماتوژنز مورد بررسي قرار گرفت كه نتايج مطالعات آنبر روي 

چنين كاهش هاي زايا و همديازينون بر روي تخريب سلول گوياي تاثير

سم ديازينون  تاثير (2010) و همكاران Jorsaraei بوده است. اسپرماتوژنز

در موش را بررسي كردند.  FSHو  LHهاي بر روي سطح هورمون

داد كه ديازينون سبب آسيب شديد اسپرماتوژنز شده  ها نشاننتايج آن

هاي هورمون سطح در تغيير آن هاي احتمالييكي از مكانيسم احتماالً كه

LH  وFSH باشد مي(Fattahi  ،2009و همكاران) در مطالعه ديگري .

هاي پايين منجر به محققين نشان دادند كه ديازينون حتي در غلظت

و  Adamkovicova)گردد ناباروري مي كاهش كيفيت اسپرم و مشكل

چنين نشان دادند كه ديازينون سبب تغيير ها هم. آن(2016همكاران، 

گردد، اسپرم مي حركت در هاييو ناهنجاري اسپرم طبيعي در مورفولوژي

تر كه با افزايش غلظت يا دوز مصرفي ديازينون اين اثرات بيشطوريبه

. در تحقيق ديگري تاثير (2016و همكاران،  Adamkovicova)شد مي

سم ديازينون بر روي كروماتين اسپرم موش مورد بررسي قرار گرفت 

و نتايج اين تحقيق نشان داد كه سم ديازينون با فسفريالسيون 

كاهش كيفيت  منجر به آسيب پروتامين و نهايتاً ايهسته هايپروتامين

گردد ها ميپاراترهاي اسپرمي از قبيل تعداد، مورفولوژي و حيات آن

(Pina-Guzman  ،2005و همكاران) آسيب .DNA  اسپرم توسط سم

ديازينون نيز در مطالعات قبلي نشان داده شده است. در يک مطالعه 

77  



 ....تیمار شده  Balb/cهای نر نژاد پراکسیداسیون لیپیدهای غشایی و کیفیت پارامترهای اسپرمی در موش                               لیالی

اسپرم منجر به  DNAمحققين نشان دادند كه سم ديازينون با آسيب 

 كاهش توانايي باورسازي آن  رامترهاي اسپرمي و نهايتاً كاهش پا

اين تحقيقات  نتايج .(2008همكاران،  و Salazar-Arredondo) گرددمي

رسد كه نظر ميباشد. بهمي حاضرهاي تحقيق مشابه با يافته تقريباً

هاي ليپيدي ناشي از راديكال ويژه پراكسيداسيوناكسيداتيو، به استرس

هاي تاثير شده توسط سم ديازينون يكي ديگر از مكانيسمآزاد القاء 

باشد كه نيازمند تحقيقات آن بر روي كيفيت پارامترهاي اسپرمي مي

 باشد.  تر ميبيش

خاطر طرف بهبا توجه به موارد ذكر شده، ديازينون از يک  

انگيز خود در صنايع كشاورزي هاي بديع و كاربردهاي شگفتويژگي

ديگر با آسيب رساندن به بدن و ناسازگاري با سالمتي و از طرفي 

هاي مخاطي و واسطه نفوذ سريع از طريق پوست و سلولهانسان )ب

هاي عصبي(، همانند يک شمشير دو لبه عمل انتقال از طريق رشته

كنند. بنابراين با توجه به خطرات و اثرات سمي ديازينون بر روي مي

ها، اثرات سمي سم كاربردهاي مفيد آنفرآيند اسپرماتوژنز، در كنار 

 طور دقيقي مورد بررسي قرار گيرند.ديازينون نيز بايد به

 

 کر و قدردانیتش
وسيله از تمامي عزيزاني كه در انجام اين تحقيق كمک بدين       

 شود. زيادي نمودند تشكر و قدرداني مي
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