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 مقاله پژوهشی 

 بالغ يدر مدل موش سور یت منیفیآن بر ک ریتأثضه و یبر ساختار ب یسم تجربیاثر الکل یبررس
  

  ٢شهرزاد شجاع زاده، ١يعباس احمد
 

  15/12/1393 رشیپذ خیتار 17/10/1393 افتیدر خیتار
 
 دهیچک

  و اجرا شد. يضه طراحيت اسپرم و پاتوژنز بافت بيفيک يز الکل بر روياثرات تجو يبررس منظور بهمطالعه حاضر : هدف و نهیزم شیپ
وانات روزانه و يم شدند. حيوزن بدن) تقس g/kg۳ زانيبه من) و تست (الکل اتانول ينر بالغ بارور به دو گروه کنترل (نرمال سال يقطعه موش سور ۲۰: روش کار

ضه جدا يو بافت ب شده کشتهگردن  ييو جابجا يهوش يبوانات بعد از يروز تمام ح ۴۵افت کردند. بعد از يروش گاواژ درن را به يروز الکل و نرمال سال ۴۵ به مدت
  .)P<0.05(شد  يآور جمعم يديدياپ ياسپرم از قسمت دم يها نمونه، اسپرم يپارامترها يابيارز منظور بهقرار گرفت.  کيستوپاتولوژيهو تحت مطالعات 

 ازابـه   يسـرتول  يها سلولضه و تعداد يب ينينابيمربع از بافت ب متر يليمک در يديل يها سلولتعداد ، مثبت RIو  TDI, SPIبا  ساز يمن يها لولهدرصد : ها افتهی
و تعـداد   يمـان  زندهقدرت ، نشان داد که تحرک يکروسکوپ نورياسپرم با م يز پارامترهايافته بود. آناليکاهش  يدار يمعن طور به يدر گروه الکل، مقطع هر لوله

 ينابالغ و بـا مورفولـوژ  ، دهيد بيآس DNAبا  ييها اسپرمن درصد يافته بود. همچنيسه با گروه کنترل کاهش يدر مقا يتوجه قابل طور به يدر گروه الکل ها اسپرم
  .)P<0.05(بود افته يش يسه با گروه کنترل افزايدر مقا يدر گروه الکل يدار يمعن طور به يعيرطبيغ

 جادياضه باعث يت سمن و اختالل در بافت بيفيب کرده و با کاهش کيوژنز را دچار آسيج نشان داد اتانول پروسه اسپرماتوژنز و اسپرمينتا: يریگ جهینتبحث و 
  .شود يم يمشکالت بارور

 يموش سور، ت اسپرميفيک، اسپرماتوژنز، ضهيب، سميالکل: يدیکل يها واژه
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  دامپزشکي، دانشگاه اروميه (نويسنده مسئول) استاديار بخش علوم تشريح، گروه علوم پايه، دانشکده ١
  فارغ التحصيل دکتراي حرفه اي دامپزشکي، دانشکده دامپزشکي، دانشگاه اروميه ٢

  مقدمه
ناباروري مشکلي است که تمام جوامع بشري با آن روبرو هستند. 

) و در ۱اجتماعي فراواني به دنبال دارد (-اين مسئله پيامدهاي رواني
درصد از موارد  ۵۰). در ۲کند ( يمرا درگير  ها زوجدرصد  ۸-۱۲حدود 

جنس مذکر به نحوي در ناباروري دخيل است. مصرف اتانول بيشترين 
عنوان يک  جوامع بشري داشته و سوءمصرف آن به گستردگي را در

. مطالعات مختلف اثرات مخرب اتانول بر هستمسئله مهم موردبحث 
). اين ماده با ۳دادند (گنادي را نشان - هيپوفيزي-محور هيپوتاالموسي

کننده هورمون تستوسترون  ي ليديک که ترشحها سلولتأثير بر 
هستند، سطح هورمون تستوسترون در خون را کاهش داده و سبب 
اختالل در عملکرد سيستم تناسلي و کاهش صفات ثانويه جنسي در 

مصرف مزمن الکل اغلب با کاهش ميل و  ).۴شود ( يم مذکرجنس 
ي و آتروفي بيضه ير در انزال يا زود انزالي، نابارورتأختوانايي جنسي، 

ي مني ساز و تعداد باالي ها لوله). قطر نامنظم ۵است (همراه 

قرار  موردتوجهي مني ساز افراد الکلي ها لولهي مرده در لومن ها سلول
) گزارش کردند که متراکم ۱۹۹۹و همکاران ( Evensonگرفته است. 

اي است که ارتباط مستقيمي با  يچيدهپشدن کروماتين اسپرم پروسه 
مطالعات نشان  ).۶دارد (توانايي اسپرم در بارور کردن اووسيت 

پيامبر و  RNAدهد که مصرف اتانول موجب اختالل در عملکرد  يم
DNA ) ي جنسي در ها سلول) و باعث اختالل در تکثير ۷گشته
همچنين خاصيت ضداسپرماتوژنزي و  ).۸شود ( يمي نر بالغ ها موش

ي مورد تائيد قرار گرفته ي جنسها سلولکاهش دهندگي حرکات 
اسپرم،  حرکت قابليت در اسپرم، اختالل تعداد کاهش ).۹است (

 عوارض ازجمله ناهنجار اسپرم تعداد افزايش و اسپرم مورفولوژي ناقص

 در همکاران و ) مانش۱۰است ( الکلي هاي يدنينوش مزمن مصرف

 و تحرک در کاهش سبب الکل مصرف که کردند بيان ۲۰۰۶ سال
 )۱۱شود ( يم اسپرم غلظت

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

m
j.u

m
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               1 / 9

mailto:abbasahmadi60@yahoo.com
http://umj.umsu.ac.ir/article-1-2776-fa.html


 ۱۳۹۴ بهشتيارد، ۲، شماره ۲۶دوره   هياروم يمجله پزشک
 

113  

آزاد  يها کاليرادد يش توليحاد و مزمن الکل باعث افزا مصرف
موش ثابت  يتوکندريآزاد در م يها کاليرادد ي. تولشود يمژن ياکس

 يها کاليرادشتر اختالالت اسپرم در اثر وجود ي). ب۱۲است (شده 
 يها سلولبالک ، ييايتوکندريرات مييژن که با تغيآزاد اکس

). ۱۳شود ( يمجاد يا، و آپوپتوز همراه است ATPنقصان ، ينيجن
اهداف  نيتر مهم عنوان به DNAو مولکول  يواره سلوليد

بدن هستند.  يها سلولر يژن در اسپرم و سايآزاد اکس يها کاليراد
وجود دارد.  ها اسپرمو آپوپتوز  ROSزان ين ميب يميارتباط مستق

رنرمال هسته و يغ يمورفولوژ کنند يمکه الکل مصرف  يدر کسان
موجب  يون چربيداسيآپوپتوز اسپرم مورد انتظار است. پراکس

ت آکروزوم ياسپرم و از دست دادن ظرف يانيدر قطعه م يناهنجار
ن نکته هستند يا يايگو ي). گزارشات متعدد۱۴شود ( يمدر لقاح 

داخل  يند بلوغيکه در صورت بروز هرگونه اختالل در فرا
دچار مشکل  يدر توان بارور ها سلول نيا، ها اسپرم يميديدياپ
جه گرفت که الکل در بلوغ ينت گونه نيا توان يم). ۱۵شوند ( يم

 يها اسپرملذا  کند يمجاد ياختالل ا ها اسپرم يميديديداخل اپ
. مصرف ابدي يمکاهش  يتوان بارور تيدرنهاافته و يش ينابالغ افزا

در حال گسترش  يمشکل عنوان به ياتانول در جوامع بشر
اثرات مصرف الکل  ياست لذا مطالعه حاضر باهدف بررس موردتوجه

موش نر  يجنس يها سلولضه و اثرات آن بر يبافت ب يستولوژيبر ه
  و اجرا شد. يطراح

 
  روش کار

سم يگروه کنترل و الکل ۲نر بالغ به  يقطعه موش سور ۲۰
وانات يح يوانات در محل پرورش و نگهدارين حيم شدند. ايتقس
ط يتحت شرا، هيدانشگاه اروم يدانشکده دامپزشک يشگاهيآزما
 ييساعت روشنا ۱۰ يکل نوريو س گراد يسانت درجه ۲۲±۲ ييدما
آزاد در  صورت بهشدند. آب و غذا  ينگهدار يکيساعت تار ۱۴و 

وانات با يهفته بعد از آداپته شدن ح ۲. گرفت يمقرار  ها آنار ياخت
وزن بدن  gr/kg۳روزانه ، يسم تجربيگروه الکل يها موش، طيمح

 بر اساس مذکورافت کردند. دز يگاواژ در صورت بهدرجه را  ۲۵الکل 
آلمان) ، دلي(الکل ر مورداستفادهالکل  )mg/ml۷۹۰/۰ته (يدانس

 ۴۵ به مدتن را روزانه ي). گروه کنترل نرمال سال۱۶شد (محاسبه 
 يروز مطالعات بر رو ۴۵بعد از افت کردند. يق گاواژ دريروز و از طر

  صورت گرفت. يعملکرد دستگاه تناسل
ب يق ترکينر با تزر يسور يها موشابتدا : ه اسپرمينحوه ته

شدند. بعد از  هوش يب يداخل صفاق صورت به نيتأمن و کيالزيزا
ل ياستر درصد۷۰را با اتانول  يه شکميپوست ناح ،وانيکشتن ح

جاد شد. بعد از جدا يا يشکمه يک برش در ناحيکرده و سپس 
ضه جدا شده و در يم از بيديدياطراف دم اپ يکردن بافت همبند

ط کشت يمح تريل يليم ۱ يحاو يمتر يسانت ۳ش يديداخل پتر
HTF يحاو mg/ml)Sigma,USA( BSA ۴  جهت  قبالًکه

گذاشته شد و ، قرار داده شده بود CO2انکوباتور تعادل در داخل 
در ، ها اسپرمخروج  يم برايديديبرش در دم اپجاد چند يبعد از ا

اطراف جدا  يها بافتز از يضه نيقرار گرفت. ب CO2داخل انکوباتور 
قرار  درصد۱۰ن يدر داخل فرمال يانجام مراحل بافت يشده و برا

ط يخارج و در مح ها اسپرمم ساعت يداده شد. بعد از گذشت ن
  پخش شدند.

از  ۲۰به  ۱رقت  ها پرماسشمارش  يبرا: ت اسپرميفيک يبررس
 ين محلول بر رويتر از ايکروليم ۱۰سپس  .ه شدياسپرم مذکور ته

انجام  ها اسپرمب شمارش تعداد ين ترتيخته شد. بديالم نئوبار ر
ط کشت يک قطره از محيت تحرک اسپرم يسنجش وضع يشد. برا

الم نئوبار گذاشته شد و درصد  يبر رو موردنظر اسپرم يحاو
 يبررس ۲۰ₓ ييکروسکوپ با بزرگنماير ميدر ز ها اسپرمتحرک 

  د.يگرد
قدرت  يابيارز منظور به: اسپرم يقدرت زنده مان يبررس

 ۲۰ مقدار ن استفاده شد.ينگروز-نياسپرم از تست ائوز يمان زنده
 ۲۰ز با يک الم تمي يرو، موردنظرتر از نمونه اسپرم يکروليم
ه يثان ۳۰ يال ۲۰و پس از  شده بيترکن يتر از محلول ائوزيکروليم

ن به آن اضافه شد. بعد از ينگروز يتر از محلول رنگيکروليم ۲۰
و  يکروسکوپ نوريبا استفاده از م ها المر و خشک شدن يه اسميته

) و مرده (رنگ رنگ يبزنده ( يها اسپرمدرصد  ۴۰ₓ ييبا بزرگنما
  گرفته) مورد شمارش قرار گرفت.

 يستون داراين هيپروتئ: ت بلوغ هسته اسپرميوضع يبررس
 يدياس يها رنگکه با  باشد يمن يزينه ليد آمياس ياديمقدار ز
ن ي. بنابراشود يم رنگ يبو آ دهد يمواکنش نشان  بلو نيليآنهمانند 

 ين خود دارايجاد تراکم در کروماتيکه پس از ا ييها اسپرم
 .شوند يممشخص  يزيآم رنگن يبا ا، باشند ياضاف يها ستونيه

مرحله  ها آنو خشک شدن  يوانير از هر نمونه حيه اسمياز ته پس
در بافر  درصد۳د يو گلوتارآلدئيکساتيتوسط ف ها نمونهکس شدن يف

توسط  ها نمونهقه انجام شد. در مرحله بعد يدق ۳۰فسفات به مدت 
شدند.  يزيآم رنگقه يدق ۵-۷) به مدت Sigma,USAبلو ( نيليآن

با  يکروسکوپ نوريتوسط م ها المپس از شستشو با آب مقطر 
بالغ  يها اسپرمقرار گرفته و درصد  يمورد بررس ۱۰۰ₓ ييبزرگنما

 ).۱۷د (يگردن يي) تعرنگ يب) و نابالغ (آرنگ يب(
اسپرم از  يمورفولوژ يابيارز منظور به: اسپرم يمورفولوژ يبررس

  ن بلو استفاده شد.يليآن يزيروش رنگام
ب يزان آسيم يبررس يبرا: اسپرم DNAب يزان آسيم يبررس

DNA  ن ين اورنج استفاده شد. ايديآکر يزيآم رنگاسپرم از روش
 DNAسالم از  يا دورشته DNAز يرنگ فلورسنت جهت تما
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سالم  يا دورشته DNA. رود يمناسالم و دناتوره بکار  يا رشته تک
دناتوره  يا رشته تک DNAکروسکوپ فلورسنت سبز رنگ و ير ميز

ر از هر نمونه و يه اسمي. پس از تهشود يمده يزرد تا قرمز رنگ د
به  يتوسط محلول کارنو ها آنکس شدن يف ها آنخشک شدن 

قه يدق ۷ به مدت ها المساعت صورت گرفت. سپس  ۲حداقل  مدت
شدند.  يزيآم رنگ )Sigma,USAن اورنج (يديتوسط رنگ آکر

کروسکوپ يتوسط م ها الم يپس از شستشو توسط آب جار
 ).۱۸شدند ( يبررس nm460لتر يففلورسنت با 

 يها نمونه: يبافت يها يبررسنر جهت  يها موش يبردار نمونه
ساعت در  ۴۸-۷۲ به مدتکسه شدن يضه گرفته شده جهت فيب

قرار داده شدند. پس از  يولوژيزيسرم ف -نيفرمال يمحلول ثبوت
از متد  يبافت يها برش يزيرنگام يو برش برا يبافت يها نمونهه يته

  ن استفاده شد.يائوز -نيليهماتوکس يزيرنگام
در مطالعه : ضهيبافت ب يستومورفومتريمطالعه ه

 يها لولهقطر ، کيستولوژيه مقاطع هيپس از ته يستومورفومتريه
ک و کنترل يالکل يها گروهمدرج در  يبا استفاده از عدس ساز يمن

 يها سلولشمارش تعداد  يبرا سه شدند.يو با هم مقا يريگ اندازه
به  يسرتول يها سلولمشبک استفاده شد. تعداد  يک از عدسيديل

  سه شد.يو مقا فرشمارش ينيسمازاء هر لوله 
ب ياز ضر، ساز يمن يها لولهاسپرماتوژنز در  يابيارز منظور به

 ينيگزيب جايو ضر (SPIوژنز (ياسپرمب يضر، (TDI) يا لولهز يتما
 يبررس ياستفاده شد. برا (RIفعال ( يها ياسپرماتوگونمجدد 

TDI  ش از چهار يا بيکه شامل چهار  ساز يمن يها لولهدرصد
، باشد يم A ياسپرماتوگونافته از يز يتما يها سلولف از يرد

 يمن ◌ٔ لوله ۱۰۰ تعداد ضهيب هر در منظور نيا يمحاسبه شد برا
گرفتند.  قرار يبررس مورد ضهيب بافت از يمقطع عرض ۱۰۰ در ساز
فعال به  ياسپرماتوگون يها سلولنسبت  RI يبررس منظور به
ز درصد ين SPI يبررس يو برا ساز يمن يها لولهرفعال در يغ

فاقد اسپرم محاسبه شد  يها لولهاسپرم به  يحاو ساز يمن يها لوله
گرفت  قرار شمارش مورد يعرض مقطع ۱۰۰ در لوله ۱۰۰ نيبنابرا

)۱۹.(  
توسط نرم افزار  ها داده يز آماريآنال: ها داده يز آماريآنال
SPSS  يو روش آمار ۱۶شماره T test  وP<0.05 سه يمورد مقا

  به دست آمد. ها آنار ين و انحراف معيانگيقرار گرفته و م
  

  ها افتهی
  :ضهيب يشناس بافترات ييج مربوط به تغينتا

 آدمضه در دو گروه يب يمقاطع عرض يشناس بافت يدر بررس
 يگروه الکل يها موشضه در يب ينينابيدر بافت ب آدمو  يرکپسوليز

گروه  يها موشمربوطه در  يدر نواح يچ گونه ادميمشاهده شد. ه

 ساز يمن يها لولهنکه يکنترل مشاهده نشد. نکته قابل توجه ا
ب را در اتصال يزان آسين ميشتري) بيا هيحاشک به کپسول (ينزد

 ساز يمن يها لولهه يانسجام و تخل، گرينال به همديژرم يها سلول
  ).C، ۱ر شماره يرا نشان دادند (تصو يدر گروه الکل

  :ب اسپرماتوژنزيضرا يج حاصل از بررسينتا
و کنترل نشان داد  يدر گروه الکل يا لولهز يب تمايسه ضريمقا

درصد بوده که در  ۷۲±۱۹/۲افت کننده الکل يدر گروه در TDIکه 
 يدار يمعندرصد) کاهش  ۲۵/۹۱ ± ۷۵/۱سه باگروه کنترل (يمقا

  ).B، ۱ر شماره ي(تصو)P<0.05(داشته است 
درصد)  ۵/۶۱±۲/۱( يگروه الکل يها موشدر  RIب يدرصد ضر

درصد) کاهش  ۷۵ ±۴/۰گروه کنترل ( يها موشسه با يدر مقا
در گروه  (SPI)وژنز يب اسپرميسه ضريافته است. مقاي يدار يمعن
وژنز يب اسپرميضر يوکنترل نشان داد که گروه الکل يالکل
درصد) نسبت به گروه کنترل  ۲۵/۸۱±۰۳/۱( يتر نيپائ
 دار يمعن ين کاهش از نظر آماريدرصد) داشتند که ا ۰۸/۱±۹۱(

  .)P<0.05(بود 
ن يانگينشان داد که م ها گروهدر  ساز يمن يها لولهسه قطر يمقا

) نسبت به mµ ۵/۴±۸/۱۴۶( يدر گروه الکل ساز يمن يها لولهقطر 
  افته بود.ي يدار يمعن) کاهش mµ ۰۷/۰±۲۰۲گروه کنترل (

شده بودند  يپرتروفيدچار ه يک در گروه الکليديل يها سلول
ر ييتغ صورت به ها آنحالت واکوئله و هسته  ها آنتوپالسم يو س

 صورت به يدرگروه الکل ها سلولن يافته مشاهده شد. ايشکل 
 يها سلول. تعداد شدند يمک به عروق مشاهده يمجتمع و نزد

 يدر گروه الکل ينينابيمربع از بافت ب متر يليمک يک در يديل
) در سطح ۴/۷۷±۰۷/۱سه با گروه کنترل (ي) در مقا۶/۲±۵/۶۳(

). D-۱ر شماره ي(تصو)P<0.05(افته بود يکاهش  يدار يمعن
 يها لوله يواره مقطع عرضيدر د يسرتول يها سلولن تعداد يانگيم

سه با ي) در مقا۷۵/۱۵±۰۵/۰( يالکل يها موشضه يبافت ب ساز يمن
داد را نشان  يدار يمعن) کاهش ۲۲±۰۹/۰گروه کنترل ( يها موش

)P<0.05(. 
  :اسپرم يرات مربوط به پارامترهاييتغ

ن يم نشان دهنده ايديديدم اپ يبه ازا ها اسپرمشمارش تعداد 
دارد وجود  يو الکل گروه کنترلن دو يب يدار يمعناست که کاهش 

)P<0.05(.  
 يزيآم رنگبا استفاده از  ها اسپرمت زنده ماندن يمطالعه قابل 

در گروه  ها اسپرمت زنده ماندن ين نشان داد که قابلين نگروزيائوز
بود افته ي يدار يمعنسه با گروه کنترل کاهش يدر مقا يالکل

)P<0.05(.  
 يها اسپرمزان تحرک اسپرم نشان داد که درصد يم يبررس

سه با گروه کنترل به يدر مقا يگروه الکل يها موشمتحرک در 
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 DNAدر ساختار  يافته است. شکستگيکاهش  يشکل قابل توجه
در  يزان شکستگيشد. م يابيارز اورنج نيديآکر يزيآم رنگ لهيوس به

گروه کنترل نسبت به  افت کننده الکليدر گروه در DNAساختار 
  .)P<0.05(بوده است  دار يمعنش ين افزايش نشان داد که ايافزا

 بلو نيليآن يزيآم ازرنگبلوغ هسته اسپرم با استفاده  يبررس 
سه با يدر مقا يدر گروه الکل نابالغ يها اسپرمنشان داد که درصد 

است داشته  يدار يمعنش قابل توجه و يگروه کنترل افزا
)P<0.05(.  

نشان  بلو نيليآن يزيآم رنگبا  ها اسپرم يمورفولوژ يبررس
در گروه  يعيرطبيغ يبا مورفولوژ ييها اسپرمش درصد يدهنده افزا

 يش از نظر آمارين افزايسه با گروه کنترل بود که ايدر مقا يالکل
  .)P<0.05(است  دار يمعن

 يسم تجربيت اسپرم در دو گروه کنترل و الکليفيمختلف ک يسه فاکتورهايمقا :)1(جدول 

   گروه کنترل يسم تجربيگروه الکل

 )۱۰۶تعداد اسپرم ( ۹/۰±۵/۳۱ *۳/۳±۱۲/۱۵

 (%) يقدرت زنده مان ۹۳/۱±۷۵/۶۴ *۰۲/۴±۸/۴۴

 تحرک (%) ۹۳/۱±۵/۶۲ *۹۳/۳±۶/۳۰

 (%) يعيرطبيغ يمورفولوژ ۰۴/۱±۵/۵ *۴۸/۰±۴/۴۵

۶۳/۳±۲/۴۰* ۸۵/۰±۷۵/۱  (%)DNA بيآس 

 هسته نابالغ (%) ۸۵/۰±۷۵/۲ *۸/۱±۶/۲۳

  )P<0.05() .Mean±SD( .يدو گروه کنترل و تجرب نيدارب يمعننشان دهنده اختالف  *. 
  

  يکنترل و تجرب يها گروهضه در ياز بافت ب يينما ):1ر (یتصو
Aساز يمن يها لولهاز  يضه در گروه کنترل که درآن بخشياز بافت ب يي. نما(ST) ينينابيو بافت ب (IT) يعيگ طبيديل يها سلول يحاو 

بافت  دهد يمکه نشان  يضه در بافت الکلياز برش ب يي. نماBرده اسپرماتوژنز وجود ندارد.  يها سلولدر  يختگيشود. حالت گسيده مين آنها ديماب
اطراف  ينينابيافته و بافت بيکاهش  ساز يمن يها لولهافته، قطر يش يافزا ساز يمن يها لولهن يخود را از دست داده، فاصله ب يعيضه انسجام طبيب

ضه در يبافت ب ياز برش عرض يي. نماC . شود يمده ي) د→نال (يه ژرميال يها سلوله يو تخل يمنف يا لولهز يب تمايافته است. ضريکاهش  ها لوله
به داخل  ها سلولزش ي. ردهد يمرا نشان  يختگيرده اسپرماتوژنز بهم خورده و حالت گس يها سلولنظم  دهد يمکه نشان  يسم تجربيگروه الکل

 يها سلولکه نشان دهنده  يضه در گروه الکليبافت ب ي. برش عرضX D ٤٠٠يي، درشت نماH&E يزيآم رنگ. شود يمده يد ساز يمن يها لوله
  X ١٠٠٠ييرشت نما، دH&E يزيآم رنگتوپالسم واکوئله است. يگ بزرگ شده با سيديل
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 يدارا هسته در مناسب نيپروتام يدارا و بالغ نيکرومات با يها اسپرم که بلو نيليآن يزيآم رنگ با ها اسپرم سمت چپ:ريتصو ):2ر (یتصو
 رنگ به يا هسته يدارا هسته در اديز ستونيه يدارا بالطبع و کم نيپروتام يدارا و نابالغ نيکرومات با يها اسپرم و روشن يآب به رنگ يا هسته

  ١٠٠٠X ييدرشت نما بلو نيليآن يزيآم رنگ .شود يم مشاهده يخاکستر تا رهيت يآب
سالم، سر اسپرم  اسپرمسر اسپرم به رنگ زرد و  دهيد بيآس DNAبا  ،اسپرمن اورنج که  يديآکر يزيآم رنگبا  ها اسپرمر سمت راست: يتصو

   ١٠٠٠X يياورنج درشت نمان يديآکر يزيآم رنگ. شود يمده يبه رنگ سبز د
 

  يریگ جهینتبحث و 
است که  ياز مشکالت جد يکي يالکل يها يدنينوشمصرف 

ج مطالعات نشان ي. نتا اندازد يمرا به مخاطره  يسالمت جامعه بشر
است  يدمثليستم توليس يها يينارسان مواد در بروز يدهنده نقش ا

ک سطح هورمون يديل يها سلول يبر رو ريتأثن ماده با يا ).۲۰(
تستوسترون را در خون کاهش داده و باعث کاهش عملکرد 

  ).۶شود ( يمدر نر  يه جنسيو کاهش صفات ثانو يستم تناسليس
ن در افراد يش سطح پروالکتيد نشان دهنده افزايمطالعات جد

رفتار و م يدر تنظ يدين نقش کلي). پروالکت۲۱است ( يالکل
). مطالعات نشان ۲۲کند ( يمفا يا يدمثليو تول يت جنسيفعال

 يها هورموناد و مزمن الکل در مردان با يکه مصرف ز دهد يم
مورد  يبلوغ اسپرم و بارور، يبلوغ جنس يکه برا يل در باروريدخ

ن و يش پروالکتين امر با افزاي. اکند يمجاد ياز است تداخل اين
ن يشيز پيپوفياز ه FSHو  LH يضربانمتعاقب آن کاهش ترشح 

باعث کاهش اثرات  يزيپوفيه يها هورمونکاهش  .همراه است
با کاهش  LH. کاهش شود يم يک و سرتوليديل يها سلولبر  ها آن

ک همراه است. تستوسترون يديل يها سلولترشح تستوسترون از 
و  يه جنسيات ثانويش خصوصيل و افزايد اسپرم و تکميتول يبرا

 يسرتول يها سلول يرو FSHاست.  يالزام يجنس يعيرفتار طب
. دينما يمل يد را تسهيد به اسپرماتوزوئيل اسپرماتياثر کرده و تبد

) ۲۳( .کند يمع يرا تسر يز شروع مراحل بلوغ اسپرماتوگونين
ند اسپرماتوژنز دخالت کرده و يدر فرا FSHو  LH يها هورمون

فا يد اسپرماتوزوا ايتول يبرا يا ضهيبک بافت يدر تحر ينقش مهم
و تستوسترون در مطالعه  LH ،FSH يها هورمون. کاهش کنند يم

ز و متعاقب آن يپوفيحاضر نشان دهنده اثر الکل بر ترشحات غده ه

است. لذا  يديزان اسپرم توليزان تستوسترون و کاهش ميکاهش م
از ، ق استين تحقيج ايکاهش روند اسپرماتوژنز را که ازنتا توان يم

روند اسپرماتوژنز  يبررس يه کرد. برايتوج يسم هورمونيق مکانيطر
در دو گروه  RIو  TDI ،SPIب يضرا، بر آن ها هورموناثر  ريتأثو 

ب ين ضرايج نشان داد که ايسه شد و نتايو کنترل مقا يالکل
سه با گروه کنترل يدر مقا يدر گروه الکل يدار يمعن صورت به

 يديزان اسپرم توليبر کاهش م يليکه خود دلافته است يکاهش 
 .باشد يم

 شود يمک ياليد سينکه الکل باعث کاهش اسيبا توجه به ا
از مصرف الکل و  ياختالل در روند اسپرماتوژنز ناش توان يم) ۲۴(

ه کرد. از جمله يزان تستوسترون سرم را توجين کاهش ميهمچن
رده  يها سلول يکپارچگيحفظ  يسرتول يها سلولف يوظا

ز در ي. نباشد يمشن يو اسپرم يجنس يها سلولبلوغ ، اسپرماتوژنز
ند اسپرماتوژنز يگرو کنترل فراينال به همديژرم يها سلول ياتصال

زش يضه دخالت دارند. کاهش تستوسترون و ريدر بافت ب
باعث اختالل  يسرتول يها سلولب ينابالغ و آس يجنس يها سلول

بر  ين مطالعه مبنيا يها افتهيه با ک شود يموژنز يدر روند اسپرم
مطابقت دارد.  يک در گروه الکليديو ل يسرتول يها سلولکاهش 

 يها سلول دار يمعننشان داد که کاهش  يبافت شناس يها يبررس
نال يژرم يها سلولقابل توجه  يختگيهمراه با از هم گس يسرتول

و  يا لولهز يب تماين کاهش ضريبوده است. بنابرا يدر گروه الکل
افت کننده يدر گروه در ياسپرماتوگون يها سلول ينيگزيب جايضر

ه است. استرس يسه با گروه کنترل قابل توجيالکل در مقا
ک و يديل يها سلولب يباعث آس تواند يماز الکل  يو ناشيداتياکس

ن مطالعه بعد از يک در ايديل يها سلولضه گردد. يآپوپتوز بافت ب
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افت. دژنره و واکوئله شدن يکاهش  يدار يمعن طور بهز الکل يتجو
ز الکل منجر به کاهش سطح يک به دنبال تجويديل يها سلول
تستوسترون گشته و کاهش تستوسترون باعث دژنره شدن  يسرم

گر يوم زايتلياپ يکپارچگيعدم  متعاقباًو  يسرتول يها سلول
  .گردد يم

 ژنيآزاد اکس يها کاليرادش يسم اتانول باعث افزايمتابول

(ROS)  ن اثرات ي. اگردد يم ها دانتياکس يو کاهش مقدار آنت
و  ها يچرب، ها نيپروتئب به ياز جمله آس يومولکوليب بيباعث آس

DNA ش مقداري. افزاشود يم ROS کاهش حرکت اسپرم و  باعث
 ي). در بررس۲۵گردد ( يماسپرم  يعيرطبيغ يجاد مورفولوژيا
از  يمشاهدات حاک يعيرطبيغ يبا مورفولوژ ييها اسپرمزان يم

رنرمال در گروه مصرف کننده يغ يها اسپرمدرصد  دار يمعنش يافزا
نفوذ ، يعيرطبيغ يها اسپرمزان يالکل است. با باال رفتن م

 منظور بهضه يب ينينابيداز مثبت به بافت بيپراکس يها تيلوکوس
ش يو افزا ابدي يمش يافزا ها آن ييده کردن غشاء پالسمايپراکس
گردد  يم ROSش يرنرمال باعث افزايغ يها اسپرمو  ها تيلکوس

اسپرم زنده  يها سلولبا کاهش مستمر تعداد  ROS شي). افزا۲۳(
مرده را به همراه  يها سلولش ين روند افزايوفعال همراه است. ا
مرده و  يها سلول داردرصد يمعنش يبر افزا يليخواهد داشت که دل
سه با يدر مقا يدر گروه الکل ها اسپرم يمان زندهکاهش در قدرت 
ش ين مطالعه مشاهده افزاين مطالعه است. در ايگروه کنترل در ا

 يدر گروه الکل دهيد بيآس DNAبا  ييها اسپرمزان يقابل توجه م
و  يسرتول يها سلولل اختالل در ينسبت به گروه کنترل به دل

ه است. يقابل توج ه شدن هستهنيتأمزان پرويمتعاقب آن کاهش م
هسته شده  يه شدن باعث اختالل در روند فشردگنيتأمکاهش پرو

آزاد با  يها کاليرادل ياز قب يو احتمال تماس عوامل مضر خارج
DNA زان يش مي). با افزا۲۳دهد ( يمش ياسپرم را افزا يسلول

تحرک و  يدارا يها اسپرمدرصد ، DNAفراگمنته شدن 
 توسط که يا مطالعه . درابدي يمز کاهش ين يعيطب يمورفولوژ

درصد  5 مصرف الکل نشان دادند گرفت صورت وهمکاران يطالب
 رت يها اسپرم از درصد 65 ،يدنيمحلول در آب آشام صورت به

 ودم سر در ييها يناهنجار دچار بودند کرده مصرف الکل که ييها

 اي ها ونيوجود انکلوز، هسته افتهين زيتما نيکرومات همانند

 وجود و يآکروزوم کالهک نقص، سلول داخل در متفاوت يها شکل

 کتحر کاهش ن سببيبودند و همچن يتوپالسميس قطرات

ن نشان دادند الکل يهمچن و شده رت در يميديدياپ يها اسپرم
 اسپرم نيکرومات تراکم پروسه قرار گرفتن ريتأث تحت سبب

 تعداد در يدار يمعن شيافزا ما مطالعات ). در۲۶( گردد يم

 نيهمچن و يالکل گروه در شکل بد يها اسپرمو  نابالغ يها اسپرم
 يالکل گروه در کمتحر يها اسپرم تعداد در يدار يمعن کاهش

 هيتوج قابل شده ذکر حاتيتوض به توجه با که ديمشاهدهگرد

 .باشد يم
نگونه يا توان يمن مطالعه يج حاصل از ايبراساس نتا

در  يرات بافتييجاد تغيکرد که مصرف الکل سبب ا يريگ جهينت
، از جمله کاهش بلوغ اسپرم ياسپرم يها يناهنجارضه شده و يب

و تحرک اسپرم  يکاهش قدرت زنده مان، اسپرم DNAب به يآس
بدشکل  يها اسپرمش در تعداد ين باعث افزاي. همچنگردد يم
ک در بافت يديل يها سلول يکه بر رو يريتأثق يز از طري. نشود يم
هورمون  يباعث کاهش سطح سرم گذارد يمضه يب ينينابيب

. کاهش تستوسترون باعث اختالل در عملکرد شود يمتستوسترون 
وژنز را ياسپرماتوژنز و اسپرم يندهايشده و فرا يسرتول يها سلول

جاد يدر اثر ا توانند يمن عوامل ي. همه ادهد يمقرار  ريتأثتحت 
جاد يجاد شده وباعث اين توسط الکل اژيآزاد اکس يها کاليراد
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Abstract 
Back ground & Aims: This study was designed to determine the effects of alcohol administration on 
sperm quality and testicular tissue pathogenesis. 
Materials & Methods: In this study, 20 male adult mice were divided into two groups as control 
(saline normal) and test (ethanol 3g/kg BW as 25% V/V). The rats were given by gastric intubation, 
daily for 45 days and then all the animals were sacrificed and testes were dissected out and underwent 
histopathological studies. Sperm samples were collected from caudal epididyms in order to evaluate 
sperm parameters. 
Results: Percentage of seminiferous tubules with positive TDI, SPI, RI and leydig cells NO/mm2 of 
connective tissue and sertoli cells NO/tubule significantly decreased in alcoholic group. Light 
microscopic analysis of sperm parameters demonstrated that sperm motility, viability and count 
remarkably decreased in the test group in comparison with the controls. Moreover, the percentage of 
sperms with DNA disintegrity, nuclear immaturity and morphologic immaturity significantly 
increased in the alcoholic group compared with the control (P<0.05). 
Conclusion: The results revealed that ethanol damages spermatogenesis and spermiogenesis 
processes, as well, any decrease in semen quality and testis dysfunction induces fertility problems.  
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