
 
 

٧٤٥  

 مقاله پژوهشي 

   در اسپرم پارامترهاي توان باروري داخل آزمايشگاهي وارزيابي 
  شده با آکريالميد تيمار کوچک آزمايشگاهي يهاموش

  
 ٤، علي شاليزار جاللي٣، مهدي ايماني٭٢عباس احمدي ،١فهيمه خان محمدي قانع

 
  22/12/1400تاریخ پذیرش  06/09/1400تاریخ دریافت 

 
 يدهچک

ها حاوي آکريالميد بسياري از آن فودها افزايش پيدا کرده است کهبندي، خياباني و فستهاي بستهامروزه با تغيير سبک زندگي، استفاده از غذا :هدف و زمينهپيش
د بر توان باروري آزمايشگاهي مدت آکريالميترين عوارض آکريالميد سميت در سيستم توليدمثلي است. هدف از اين مطالعه، بررسي اثرات طوالنيباشند. از مهممي

  .تاسو پارامترهاي اسپرم 
سرم فيزيولوژي و گروه  ml۰,۲روز تيمار شدند. گروه کنترل روزانه  ۴۵گروه تقسيم و به مدت  ۲هفته ايي به  ۶-۸قطعه موش سوري نر  ۱۶: مواد و روش کار

 محيط م و فرآيند لقاح درييدپايان دوره تيمار، استحصال اسپرم از دم اپيد از پس .صورت خوراکي دريافت کردندبه)mg/kg)۵۰ ديالميآکر ml۰,۲ تيمار روزانه

 پذيري،زيست قدرت تحرك، قابليت گرفت. همچنين تعداد، قرار يموردبررس انکوباسيون ساعت ١٢٠جنيني در طي  رشد مراحل وانجام  HTF+4mgBSAكشت 
هاي لقاح داخل داده و آناليز T-TEST روش SPSS افزارآناليز آماري پارامترهاي اسپرم با نرم شد. ارزيابياسپرم  DNA آسيب ميزان و هسته بلوغ كيفيت

  ).>۰۵/۰pگرفت (انجام  proportion2روش  Minitabافزار آزمايشگاهي با نرم
 شدهمتوقف هايجنين در تعداد داريهاي حاصل از لقاح آزمايشگاهي و افزايش معنيسلولي و بالستوسيستهاي دورويان لقاح، درصد داري درمعني كاهش :هاافتهي

 پذيريزيست و تحرك قدرت داد،. همچنين در گروه تيمار شده با آکريالميد، تع)>۰۵/۰pشد ( مشاهده در مقايسه با گروه کنترل آکريالميد کنندهافتيدر گروه در
  ).>۰۵/۰pاد (دشان ن داري نسبت به گروه کنترلمعني غيرطبيعي و هسته نابالغ افزايشمورفولوژي  ،دهيدبيآس DNAهاي با اسپرم ، تعدادهااسپرم

  است. اسپرم پارامترهاي و باروري بر توان منفي اثرات مدت دارايصورت طوالنيآکريالميد به تجويز دهانينتايج اين مطالعه نشان داد که  گيري:بحث و نتيجه
 شگاهيبلوغ هسته، موش کوچک آزماي، DNAآسيب  اسپرم، كيفيت آکريالميد، لقاح داخل آزمايشگاهي، :هاکليدواژه

  
 ١٤٠٠ يد، ٧٤٥-٧٥٦ ص، دهم شماره، دومو  يسدوره ، يپزشکمطالعات علوم مجله 

  
  ۰۹۱۴۱۴۹۸۵۲۴تلفن:  ۵۷۱۵۵-۱۱۷۷گروه علوم پايه، دانشکده دامپزشکي، دانشگاه اروميه، اروميه، صندوق پستي : آدرس مکاتبه

Email: a.ahmady@urmia.ac.ir 

  
  مقدمه

 و ينابارور مالحظهابلق شيافزا امروز يايدن يهاينگران از يکي
 متعدد عوامل. است بر آنمؤثر  يياهيتغذ عوامل شگرف راتيتأث

 تحت را يبارور توان و اسپرم سالمت توانديم يآندروژن و ياگزوژن
 يندهاي، آالييايميش باتيترک رينظ ياگزوژن عوامل. دهد قرار ريتأث
 بر ريتأث با... و يشغل مواجهات ،يسبک زندگ سن، ،يطيمح
 عملکرد) يمورفولوژ ،يريپذستيز تحرک، تعداد،اسپرم ( يرامترهاپا

ثابت شده . )۱دهند (قرار  ريتأث تحت تواننديمرا  نر يتناسل دستگاه

                                                             
  پزشکي، دانشگاه اروميه، اروميه، ايرانايي، دانشکده دامشناسي مقايسهدانشجوي دکتراي تخصصي آناتومي و جنين ١
  نويسنده مسئول)( رانيادانشيار علوم تشريح، دانشکده دامپزشکي، دانشگاه اروميه، اروميه،  ٢
  اروميه، اروميه، ايران دانشگاه دانشيار بيوشيمي، دانشکده دامپزشکي، ٣
  راندانشيار بافت شناسي، دانشکده دامپزشکي، دانشگاه اروميه، اروميه، اي ٤

 و يطيمح يهاندهيآال معرض در مادران گرفتن قرار تنهااست که نه
 در بلکه دهد قرار ريتأث تحت را نيجن تکامل تواند رشد ويم ييغذا

کند جاد يا توانديم را يجينتا نيچن زين پدران گرفتن قرار معرض
 که يبعد نسل بر يائيميش ماده اي دارو کي ريتأث کهيطور) به۲(
 در اي رد،يبگ صورت يمن عيما در ماده حضور آن واسطهبه توانديم

 اديز اريبس احتمالبه اي و کنديم بروز تخمک يبارورساز و لقاح طول
د يالميآکر .)۱گردد (يم داريپد نيجن تکامل و رشد طول در
شود که در يد ميل توليتريلونيز آکريدرولياز ه يصورت تجاربه
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 و همکاران فهيمه خان محمدي قانع  هاي کوچک آزمايشگاهي تيمار شده با آکريالميدارزيابي توان باروري داخل آزمايشگاهي و پارامترهاي اسپرم در موش
 

٧٤٦  

فرم  .)۳(دارد ييد مصرف گسترده ايالميآکريد پليتول يصنعت برا
 فعال اريبس و راشباعيغ ونديپ با يب سميک ترکيد يالميمونومر آکر

 در ييپختن، برشته کردن و سرخ کردن مواد غذا نيح در که است
 يغن ييغذا مواد درخصوصًا  و گراديسانت درجه ۱۲۰ يباال حرارت

 وجود به الرديم واکنش نيح در نيپروتئ و دراتيکربوه از
ز رخ ين دنيگار کشيد با سيالميقرار گرفتن در معرض آکر. )۴(ديآيم
به  هايگاريس (AA-Hb) نيهموگلوب-ديالميآکرسطح و  دهديم

ت يسم. )۵(است هايگارير سيغاز  شتريطور متوسط چهار برابر ب
جاد التهاب، آپوپتوز يو و ايداتياسترس اکس يق القاياز طر ديالميآکر

ه، يه، کبد، روده، کلير مغز، رينظ يمختلف يهابافتدر  يو اتوفاژ
صورت ت بهين سميده است و ايبه اثبات رس هاضهيبتخمدان و 

 عوارض نيترمهم . از)۸-۶(وابسته به دوز گزارش شده است
 در تهيسيتوکس و يتيسينوروتوکس ،يتيسيژنوتوکس ديالميآکر

. )۱۲-۹(ستين يتيکم اهم يمسئلهکه  باشديم مثل ديتول ستميس
 باعث ماده يتناسل دستگاه در ديالميآکر يمثل ديتول تيسم

 يعني آن تيمتابول قيطر از که شوديم تياووس ونيدژنراس
 انگريب کيولوژيدمياپ مطالعات). ۱۳(رديگيم صورت ديداميگالس

 ميرژ در موجود ديالميآکر معرض در گرفتن قرار نيب ميمستق ارتباط
 پستان سرطان و آندومتر تخمدان، يهاسرطان به ابتال خطر و ييغذا

 سرطان د،يالميآکر ييزا سرطان يهاسميمکان از يکي). ۱۴(باشديم
 اگر). ۱۵(است يجنس يهاهورمون ستميس در اختالل از يناش ييزا

 ممکن اول درجه در دهد قرار ريتأث تحت را ستميس نيا ديالميآکر
 سرطان رينظ يسرطان جاديا و استروژن يبرا خطر عامل کي است

 ۀماد کي سياسپرماتوژنز نديفرآ يدگيچيپ علت به). ۱۵(باشد پستان
 ريتأث تحت را دو هر اي و اسپرم تيکم اسپرم، تيفيک توانديم يسم
ل فنل ير نانينظ ييو غذا يطيمح يهاندهيآالاثراات سوء  .دهد قرار

، يبرون تن يت اسپرم و توان باروريت و کميفيو اتفون با کاهش ک
 يتناسل غدد عملکرد در اختالل ،ياسپرم يپارامترها تيفيک کاهش
 دهيرس اثبات اسپرماتوژنز به روند در اختالل و زير درون
 بر ريتأث قيطر از ديالميآکر که است شده ). مشخص۱۶،۱۷است(
 و ژن انيب در اختالل جاديا ساز، يمن يهالوله و گيديل يهاسلول

 تستوسترون سطح کاهش ضه،يب بافت در کيستوپاتولوژيه راتييتغ
 جاديا زيدر جنس نر ن يمثل ديتول تيسم اسپرم، ديتول کاهش و سرم

 توجهابلق کاهش سبب ديالميآکر زيتجو کهيطوربه )۱۸(کنديم
 تعداد شيافزا و شده متولد فرزندان تعداد و يبارور نرخ اسپرم، تعداد
 و ديالميآکر). ۱۹(گردديم يعيرطبيغ يمورفولوژ با يهااسپرم
 ونيگلوتات هيتخل قيطر از دو هر د،يدآميگالس آن از حاصل تيمتابول
 تيفعال وجود .)۲۰(شونديم يدمثليتول تيسم موجب يسلول داخل

 دهندهنشان ييهاجوان يهابافت در ديالميآکر کينکالستوژ
 ).۲۱است( ديالميآکر از يناش DNA راتييتغ ياحتمال يريپذوراثت

 يهاسلول DNA بيباعث آس ديالميآکر در معرض گرفتن قرار
 به و دهيچيپ اسپرم DNAب دريآس جاديا .)۲۲( شوديم يجنس

 اسپرم يگاه .است وابسته يخارج يفاکتورها و ضهيب يداخل عوامل
 رشد ادامه ييتوانا لقاح، در تيموفق وجود با دهيد بيآس DNA با

 ان ژن استيب با همزمان که يسلول ۸ يال ۴ از بعد مرحله تا را نيجن
 ياريبس تياهم از اسپرم DNA بيآس يبررس نيبنابرا ندارد، را

ن يتراز مهم يکي عنوانبهد يالميپس آکر .)۲۳است( برخوردار
و دستگاه  يسالمت عموم يک خطر عمده براي ييغذا يهاندهيآال

 يسم اثرات انگريب متعدد مطالعات چه اگر .ديآيمبه حساب  يتناسل
 اساس بر اما باشديم نر يمثل ديتول ستميس يرو بر ديالميآکر

 مدتيطوالن اثر مطالعه بر دال يگزارش تاکنون ما اطالعات
ندارد.  وجود يسور شمو يشگاهيآزما يبر توان بارور ديالميآکر

د در دراز يالميآکر مخرب آثار يبررس قين تحقين، هدف از ايبنابرا
ت، يفيتعداد، ک يابيو ارز يشگاهيآزما يل باروريپتانس بر مدت
 اسپرم يريست پذي، بلوغ هسته، قدرت تحرک و زDNAت يوضع

   . باشديم ديالميآکر با شده ماريت بالغ يهاموش
 

  مواد و روش کار
  :ماريت نحوه و يبند گروه
 اسپرم يو پارامترها يشگاهيآزما يارزيابي توان بارور جهت

 قطعه ۱۶ از د،يالميآکر مدت بايمار طوالنيت تحت سوري يهاموش
گرم  ۲۰-۲۵با وزن  NMRIنژاد  ييهفته ا ۶-۸نر بالغ  سوري موش

 حيوانات نگهداري در مركز ۱۴۰۰خرداد ماه  در استفاده شد كه

 با استاندارد شرايط ه درياروم يعلوم پزشک دانشگاهآزمايشگاهي 

ساعت  ۱۴ يکل نوريدرصد و س ۳۰-۶۰رطوبت ، º 22±2دماي
صورت و غذا به شدند. آب ينگه دار يکيساعت تار ۱۰و  ييروشنا

 ml ۰,۲وانات به دو گروه کنترل که روزانه يآزاد در دسترس بود. ح
مار که يو گروه ت دندکريمافت يدر يصورت خوراکبه يولوژيزيف سرم

 ۵۰آلمان) MERCK ,(ساخت شرکت ديالميآکر ml۰,۲روزانه 

mg/kg افت يدر يصورت خوراکبه يولوژيزيشده در سرم ف حل
 يبه ازا .)۲۵(مار شدنديروز ت ۴۵م و به مدت يتقس )۲۴(کردنديم

 يگرم ۲۰-۲۵ماده بالغ  يهر قطعه موش نر، سه قطعه موش سور
 يشگاهيلقاح داخل آزما يبرا يريجهت تخمک گ  NMRIنژاد 

  استفاده شد.
  :ديالميه آکرينحوه ته

 ديالميآکرگرم  ۱۰۰۰ يحاو د مورد استفادهيالميآکر اليو
 بود و آلمان) MERCK ,(ساخت شرکت رنگ ديسف پودر صورتبه

 صورتبه mg/kg۵۰ يشگاهيآزما ديسف يهاموش درمؤثر  يدارو
 بود گرم ۲۰-۲۵ که هاموش وزن نيانگيم به توجه با است. يخوراک

 سرم تريليليم ۶۳ در ديالميآکر پودر از گرميليم ۷۵/۳۹۳ زانيم
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 ۱۴۰۰ دی، ۱۰، شماره ۳۲دوره   مجله مطالعات علوم پزشکي
 

٧٤٧  

 محلول از تريليليم ۲/۰ وانيح هر يازا به و شد حل يولوژيزيف
 .)۲۴شد ( گاواج يمعد_يمر وندس لهيوس به دهان راه از ديالميآکر

  ه شد.يته يصورت هفتگمحلول به
  :ه اسپرميته

-کتامين تزريق با بيهوشي نر بعد از يهاموش يابتدا تمام
پوست  سپس .شدند کشي آسان )mg/kg/bw,IP)۲۵ نيالزيزا

يجاد ادر ناحيه شكم  يبرش و لياستر درصد۷۰اتانول با  يه شکميناح
 ازديديم ي، دم اپاطراف يهمبند يهابافتاز جدا کردن  بعدشد. 

ر تيليليم ۱ يحاو يمتريسانت ۳ش يد يپترضه جدا و در داخل يب
 mg/ml BSA (Bovine Serum يحاو HTFط کشت يمح

)Albumen, Sigma, USA ۴  ًجهت تعادل در داخل  که قبال
چند  جاديابعد از و  گذاشته شدقرار داده شده بود   2COانکوباتور

 2CO در داخل انکوباتور، هااسپرمخروج  يبرام يديديبرش در دم اپ

شو ن زمان و شستيا گذشت بعد ازساعت قرار داده شد.  ميبه مدت ن
اسپرم  يهانمونهم، يديديدم اپ يبافت يايجهت خارج نمودن بقا

اده اسپرم استف يپارامترها يابيو ارز يشگاهيجهت لقاح داخل آزما
 دبو ازين يگذارتخمک کيتحر به مطالعه نيا انجام يبرا .)۲۶(شد
 IVF از قبل ساعت ۷۲ و ماريت دوره انيپا از پس منظور نيبد که
، Folligonشرکت ساخت(PMSGهورمون )IU(واحد۵/۷قيتزر

) IU(واحد۵/۷ قيتزر بعد، ساعت ۴۸و  تريليليم ۱/۰ حجم به) هلند
 ۱/۰ محج به)، هلندFolligon شرکت ساخت(HCGهورمون

 قيماده بالغ تزر يسور يهاموشبه  يصفاق داخل روش به تريليليم
شد.  انجام HCG قيتزر بعد از ساعت ۱۳ يگذارتخمک عمل. شد

ن يماده بود که بد يهاموشاز  يريدوم از کار، تخمک گ يمرحله
 ي(صبح روز بعد)، آسان کشHCGق يساعت پس از تزر۱۳منظور، 

و  ) انجامmg/kg/bw,IP۲۵ن(يالزيزا-نيق کتاميبعد از تزروانات يح
 HTF+4mg/ml ط کشت يجدا شد و در داخل مح يرحم يهالوله

BSAو با  درجه که از قبل آماده شده بود قرار داده شد ۳۷ يبا دما
 خارج و پس از شستشو،  به هاتخمک Dissectingاستفاده از روش 

 ي(حاو HTFط کشت يمح يحاو ير روغن معدنيط لقاح در زيمح
mg/ml BSA۴ (ونيليمکيبه تعداد  هااسپرمسپس  منتقل شدند و 

 ط کشت منتقل شد. عمليط کشت، به محيمح تريليليمهر  يبه ازا
ساعت بعد از اضافه کردن اسپرم صورت گرفت و  ۳-۵لقاح حدود 

   .)۲۷(ها به دست آمدندگوتيب زين ترتيبد
  ي:شگاهيج حاصل از لقاح داخل آزماينتا يبررس

به  HTFط کشت يحاصل از هر دو گروه در مح يهازيگوت
ز يتجو ريتأث يبررس يساعت کشت داده شدند و برا ۱۲۰مدت 
، مراحل فاز کنتراستکروسکوپ ير ميد در زيالميمدت آکريطوالن

                                                             
١ Motility 

زان يم يقرار گرفت. بررس يابين مدت مورد ارزيدر ا ينيرشد جن
کشت صورت گرفت و در هر گروه،  بعد از ساعت ۲۴، يکافتگش

 ينيکردن مراحل رشد جن يون، طيزان فراگمانتاسيم ازنظر هانيجن
 يپ بنديسه شدند. تيبا هم مقا شدهمتوقف يهانيجنو تعداد 

ز شدن ير لينظ يمختلف يبا توجه به فاکتورها شدهمتوقف يهانيجن
 يهاکوليوزون و وجود ياگمانتاسها، فرک بودن آني، نکروتهانيجن
ز، يبا ل يهانيجن Iپ ي، تبيترتنيابهک صورت گرفت و يتوپالسميس

ز و يبا ل يهانيجن IIپ يک بودن کامل، تيفراگمانته شدن ونکروت
با  يهانيجن III پيو تاز بالستومرها  يفراگمانته شدن در تعداد

ک يتوپالسميسکول يفراگمانته و وز ز ويل يبالستومرها يکم تعداد
رشد کرده، درصد  يهانيجن، تعداد هانيجنت يفي. ک)۲۷(بود

 يهانيجنزان ي، ميدو سلول يهانيجندرصد  يبا بررس يشکافتگ
 يو هچ شده در ط جادشدهيا يهاستيبالستوسو درصد  شدهمتوقف

  قرار گرفت.  يابيون در هر گروه مورد ارزيباسساعت انکو۱۲۰
  :اسپرم يپارامترها يبررس

  :دميديدم اپ يتعداد کل اسپرم به ازا
. ه شدياز اسپرم مذکور ته ۵۰به  ۱رقت  هااسپرمشمارش  يبرا

 ۹۸۰، يتريليليم ۱وب يکروتيک مين صورت که در داخل يبه ا
 تر از اسپرميکروليم ۲۰خته شده و سپس، يتر آب مقطر ريکروليم

بر  تر از اين محلوليکروليم ۱۰به آن افزوده شد. سپس،  موردنظر
 بود آن گذاشته شده ياز قبل بر رو يالم نئوبار که المل سنگ يرو

  .)۲۸(انجام گرفت هااسپرمشمارش تعداد  بيترتنيابهريخته شد. 
 :١سنجش وضعيت تحرك اسپرم

ر برا  موردنظركشت حاوي اسپرم  ميكروليتر از محيط ۱۰مقدار 
سـت آن قـرار داده شـده ا يبر روروي الم نئوبار كه المل سنگي 

در زيـر ميكروسـكوپ بـا  هااسپرمگذاشـته و درصد تحرك 
  . )۲۸(بررسي گرديد ۴۰۰X يينمابزرگ

 :٢اسپرم يريپذستيقدرت ز يبررس
-نياسپرم، از تست ائوز يريپذستيقدرت ز يابيارز منظوربه
رم ون اسپيتر از سوسپانسيکروليم ۲۰شد. مقدار  استفادهن ينگروز

ن يوزتر از محلول ائيکروليم ۲۰ز با يک الم تمي ي، در روموردنظر
 يل رنگتر از محلويکروليم ۲۰ه، يثان ۳۰ يال ۲۰و پس از  شدهحل

و  ظرموردنر از محلول يه اسمين به آن اضافه شد. بعد از تهينگروز
 ييمانبزرگو با  يکروسکوپ نوريها، با استفاده از مخشک شدن الم

۱۰۰۰X ه مرد يهارنگ) و اسپرميزنده (با سر ب يهادرصد اسپرم
   .)۲۸(قرار گرفت يموردبررسبا سر رنگ گرفته) (

  :اسپرم يمورفولوژ يبررس

٢Viability 
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 و همکاران فهيمه خان محمدي قانع  هاي کوچک آزمايشگاهي تيمار شده با آکريالميدارزيابي توان باروري داخل آزمايشگاهي و پارامترهاي اسپرم در موش
 

٧٤٨  

لو بن يليآن يزيآماسپرم، از رنگ يمورفولوژ يابيارز منظوربه
 يعيرطبيغ ظاهر داراي كه ييهااسپرمن روش ياستفاده شد. در ا

 ترقيقد ارزيابي براي شد. بيان درصد بر اساس نتايج و شمارش بودند،

 بلوغ عدم از نشان كه سيتوپالسميك تشخيص بقاياي و همچنين

 نيز نگروزين - ائوزين يزيآمرنگ دارد، هااسپرم مورفولوژيك

 ايبقاي حاوي كه ييهااسپرم از گرفت. آن دسته قرار مورداستفاده

 ازلحاظ( يعيرطبيغ يهااسپرم عنوانبه بودند سيتوپالسمي

  .)۲۹(شدند گرفته نظر مورفولوژيك) در
  :اسپرم DNAبررسي ميزان آسيب 

- آميزي آكريديناسپرم از رنگ DNAبراي بررسي ميزان آسيب 
- رشته-دو DNAاورنج استفاده شد. اين رنگ فلورسنت، جهت تمايز 

. روداي ناسالم و دناتوره به كار ميرشته-تك DNAاي سالم از 
DNA و  سبزرنگاي سالم زير ميكروسكوپ فلورسنت، رشته-دو
DNA ب زرد تا قرمز يزان آسياي دناتوره بسته به مرشته-تك

در اين روش پس از سه بار شستشوي  شود.ان ميينما فلورسنت
ه و حذف مايع رويي، رسوب حاصل ب PBSنمونه سمينال بـا بـافر 

ز ر ايه اسميپس از ته نهايي رسانده شد. به غلظت PBSكمك بافر 
جهت ثبوت  هاالم، خشك شدن آن در محيط آزمايشگاه و هر نمونه

ت به نسباستون  – انولتادقيقه در داخل ظرف حاوي  ۳۰بـه مـدت 
قه توسط رنگ يدق ۷ها به مدت سپس الم. ندقرار گرفـت 1:1

 وشدند. پس از شستشو توسط آب جاري  يزيآماورنج رنگآكريدين
 مونوفلوئورسنت بايها توسط ميكروسكوپ ا، المييخشک شدن نها

ج حاصل يبررسي شد و نتا ۱۰۰۰ يينمابزرگو  nm ۴۶۰فيلتر 
 . )۲۹(ن شدايصورت درصد ببه

 :اسپرم هسته بلوغ ارزيابي
شد. پروتئين  استفاده آنيلين بلو يزيآمرنگ از منظور اين براي 

-باشد كه با رنگهيستون داراي مقدار زيادي اسيد آمينه ليزين مي
- دهد و آبي رنگ ميبلو واكنش نشان ميهاي اسيدي همانند آنيلين

در  ستونهي جاي به پروتامين ٣اسپرميوژنز طي مرحله شود. در
پايداري  و تراكم در جايگزيني اين كه رديگيم قرار هسته كروماتين

 نابالغ به يهااسپرم ،يزيآمرنگ اين است. در اهميت با بسيار اسپرم

 درآمده خاكستري به مايل تيره آبي رنگ به زياد هيستون دليل

 هستند. همانند برخوردار يترکم پذيري رنگ از بالغ هاي واسپرم

انجام شد  PBSدر بافر  هااسپرم يشستشو فوق، در شده روش ذكر
 در شدن و خشك استون - اتانول محلول در هاالم تثبيت از و پس

 رنگ محلول حاوي در دقيقه هفت مدت به هاالم هوا، مجاورت

 مجاورت هوا در شدن خشك ازشستشو و وبعد گرفت قرار بلو آنيلين

شدند و  ي) بررس۱۰×۱۰۰نمايي ( درشت و نوري ميكروسكوپ با

                                                             
١ Spermiogenesis 

ن ييرنگ) تعيرنگ) و نابالغ (آبيبالغ (ب يهادرصد اسپرم
  . )۲۹(ديگرد

  :يز آماريآنال
وسط ت يشگاهيآزما يمربوط به توان بارور يهاداده يز آماريآنال

 ۰۵/۰دار يدر سطح معن 2proportionو روش  Minitabنرم افزار 
p<آورده ۱ درصد) در جدولتعداد (صورت ج بهيانجام گرفت و نتا 
رم با نرم اسپ يپارامترها يابيمربوط به ارز يهاداده ز آمارييآنال شد.

دار يدر سطح معن T-Test يو روش آمار ۱۶رونوشت  SPSSافزار 
۰۵/۰ p<آورده شد. ۲ج در جدول يانجام و نتا  

 
  هاافتهي

 يگهچ شده تا مرحله هانيجنزان لقاح و رشد يم يبررس
  ست:يدر بالستوس

دست آمده با به يهااسپرم يشگاهيح داخل آزماقدرت لقا
 ش هسته بعديافته با مشاهده دو پيلقاح  يهادرصد تخمک يبررس

وه گر يهاند لقاح نشان داد درصد لقاح اسپرميفرآ ساعت از ۸از 
 يمعن کامًالسه با گروه کنترل کاهش يد در مقايالميمار شده با آکريت

زان يم ين بررسيهمچن. )>۰۵/۰pداشت ( يآمار ازنظر يدار
حاصله در هر گروه که با مطالعه درصد  يهانيجن يشکافتگ

ساعت از لقاح صورت گرفت کاهش  ۲۴بعد از  يدوسلول يهانيجن
ده با شمار يدر گروه ت >۰۵/۰pبا  يآمار ازنظررا  يدار يمعن کامًال
. )۱شکل ، ۱جدول داد (سه با گروه کنترل نشان يد در مقايالميآکر

مرحله  يهانيدرصد جن يبا بررس ينيروند رشد جن مطالعه
ل حاص يهانيساعت از لقاح نشان داد جن ۱۲۰ست بعد از يبالستوس

صورت د بهيالميمار شده با آکريگروه ت يشگاهياز لقاح داخل آزما
هش نشان سه با گروه کنترل کايدر مقا يآمار ازنظر يداريمعن کامًال

- ستيدرصد بالستوس ين بررسي. همچن)>۰۵/۰p( ،)۱جدول ( داد
د باشد نشان دايم ينيجن ينيهچ شده که معرف قدرت النه گز يها

هچ شده در  يهاستيدر درصد بالستوس يداريکاهش معن
د يماليمار شده با آکريت يهاموشحاصل از لقاح با اسپرم  يهانيجن

 ،)۱شکل ، ۱جدول داشت (سه با گروه کنترل وجود يدر مقا
)۰۵/۰p<(.  

متوقف شده در مراحل مختلف  يهانيجن تيفيک يبررس
  رشد:

متوقف شده در مراحل مختلف رشد  يهانيدرصد جن يبررس
دند در يست نرسيکه به مرحله بالستوس ييهانينشان داد درصد جن

 يش معنيسه با گروه کنترل افزايد در مقايالميمار شده با آکريگروه ت
ون يز، فراگمانتاسيل زانيم ين بررسي. همچن)>۰۵/۰pداشت ( يدار
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 ۱۴۰۰ دی، ۱۰، شماره ۳۲دوره   مجله مطالعات علوم پزشکي
 

٧٤٩  

گروه تحت متوقف شده در  يهانيجن يو واکوئل در بالستومرها
که اکثر  Iپ يتها (آن يبندپيد بر اساس تيالميمار با آکريت

 ۵۰که حدود  IIپ يون بودند، تيز و فرگمانتاسيبالستومرها دچار ل
پ يت يهانيجناند و ون داشتهيز و فراگمانتاسيدرصد از بالستومرها ل

III را داشتند) نشان داد  يون جزئيز و فرگمانتاسيکه بالستومرها ل
متوقف شده تا  يهانيجنون و واکوئل در يز و فراگمانتاسيزان ليم

 Iپ يمتوقف شده از نوع ت يهانيافت و اکثر جنيش يافزا ياديحد ز
 يهانيجنن يکه در گروه کنترل ا يدر حال )،B-۱شکل بودند ( IIو 

ون و واکوئل يز، فراگمانتاسيزان ليبا م IIIپ يوع تمتوقف شده از ن
  .)>A ،()۰۵/۰p-۱، شکل ۱جدول بودند ( يکم

  اسپرم: يپارامترها يبررس
  م:يديديتعداد اسپرم دم اپ

 شمارش م،يديديدم اپ يهااسپرم تعداد ارزيابي منظوربه
نوري  وپميكروسك لهيبه وس نئوبار الم زير در در هر دو گروه هااسپرم

 شمارش شده يهان اسپرميانگين ميب يداريام شد. کاهش معنانج
 ۸۷/۵۳±۵۹/۲کنترل (ون) و گروه يليم ۶/۱۵±۶۵/۱( ماريتدر گروه 

  ).>۰۵/۰p)، (۲شد (جدول ون) مشاهده يليم
گروه  دو در متحرك يهااسپرم درصد: اسپرم تحرك وضعيت

 گروه كه در شد بررسي نوري ميكروسكوپ توسط كنترل و تيمار
 ) کاهش۸/۲۲±۴۵/۲( متحرك يهااسپرم درصد ميانگين مارتي

جدول ( ) نشان داد۲۵/۶۹±۴۹/۱كنترل ( گروه به نسبت يدارمعني
۲) ،(۰۵/۰p<.(  

  اسپرم: زيست پذيري قدرت
 - ائوزين يزيآمرنگروش  در مرده و زنده يهااسپرمتعداد  

 کاهش آمد. دست بهها آن درصد و شمارش هر دو گروه نگروزين در
 ماريتگروه  زنده يهااسپرم در ميانگين درصد يداريمعن

شد ) مشاهده ۷۶±۸۷/۱کنترل () نسبت به گروه ۹۳/۱±۸/۳۰(
  ).>۰۵/۰p)، (۲شکل ، ۲(جدول 

  اسپرم: مورفولوژي
ن يهمچن و دم آن و اسپرم ظاهري شكل در اختالل هرگونه 
 در غيرطبيعي مورفولوژي عنوانبه سيتوپالسمي هايباقيمانده وجود

 دو گروهدر  غيرطبيعي مورفولوژي با ييها. اسپرمشد گرفته نظر
 اختالف. شد بيان درصد صورتبه و شمارش ماريکنترل و ت

تيمار  گروه در غيرطبيعي يهااسپرم ميانگين درصد نيب يدارمعني
)، ۲شد (جدول ) مشاهده ۵/۱۱±۱/۲کنترل () و ۳۵/۳±۴/۵۲(
)۰۵/۰p<.(  

  اسپرم: هسته بلوغ
 هسته، بلوغ ارزيابي بلو براي آنيلين يزيآمرنگ شرو در
 رنگ به ميزان هيستون به بسته هيستون حاوي هسته با ييهااسپرم

 گروه نابالغ در دو يهااسپرم تعداد. گرفتند رنگ خاكستري تا آبي
 ميانگين در يدارمعني افزايش که آمد دست به آن درصد و محاسبه

سه با گروه ي) در مقا۴/۳۱±۰۶/۲ار (تيم گروه نابالغ يهااسپرم درصد
  ).>۰۵/۰p)، (۳شکل )، (۲جدول ) مشاهده شد (۵/۲±۶۴/۰کنترل (

  :اسپرم DNA ميزان آسيب
ن يبا کرومات يهااسپرماورنج تعداد  آكريدين با يابيارز روش در

 فلوئورسنت از ميكروسكوپ استفاده با گروه ده در هر دويب ديآس
 سبز هسته با ييهااسپرمكه  آمدبه دست ها آن درصد و محاسبه

ن، يب کروماتيزان آسيقرمز بسته به م تا زرد با هسته و طبيعي رنگ
 بين اختالف. شدند گرفته در نظر ديده آسيب DNAبا  ييهااسپرم

 ماريتده در گروه يب ديآس DNA با ييهااسپرم درصد ميانگين
ود بدار ي) معن۷/۲±۶۲/۰کنترل () نسبت به گروه ۸۶/۱±۶/۳۳(

  ).>۰۵/۰p)، (۴شکل )، (۲(جدول 
  

  ينيو نوع توقف جن ينيروند رشد جن يج حاصل از بررسينتا ):۱جدول (
  

  گروه
تعدادکل 

  تياووس
  لقاح

تعداد 
  (درصد)

 يدوسلول
تعداد 

  (درصد)

  ستيبالستوس
  تعداد

  (درصد)

  هچ شده
تعداد 

  (درصد)

متوقف شده 
  تعداد (درصد)

  ۱پ يت
تعداد 

  (درصد)

  ۲پ يت
تعداد 

  رصد)(د

  ۳پ يت
تعداد 

  (درصد)
  ۱۷۸  ۱۸۹  کنترل

)۱۸/۹۴(  
۱۶۳  

)۵۷/۹۱(  
۱۱۵  

)۶۱/۶۴(  
۷۸  

)۸۲/۴۳(  
۶۳  

)۳۹/۳۵(  
۳  
)۶۸/۱(  

۶  
)۳۷/۳(  

۵۴  
)۳۴/۳۰(  

  *۱۳۳  ۲۱۶ ماريت
)۵۸/۶۱(  

۷۸*  
)۶۵/۵۸(  

۲۱*  
)۷۹/۱۵(  

۴*  
)۰۱/۳(  

۱۱۲*  
)۲۱/۸۴(  

۴۱*  
)۸۳/۳۰(  

۵۴*  
)۶۰/۴۰(  

۱۷*  
)۷۸/۱۲(  

 ).>۰۵/۰pاست (مشخص شده  *عالمت با ه كنترل گرو با تيمار روهگ بين دارمعني وجود اختالف
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از  يون و درصديساعت انکوباس ۱۲۰ بعد ازت مناسب يفيست با کيبه بالستوس هانيجناز  يز درصديگروه کنترل، تما-A ):۱شکل (
به مرحله  هانيجناز  يد، درصد کميالميا آکرمار شده بيگروه ت - B،)×۲×۱۰۰ يينمابزرگ( اندشدهکه در مراحل مختلف رشد متوقف  هانيجن

 يهانيجنو  اندشدهمتوقف  هانيجناز  ييندارند، درصد باال يمورفولوژ ازنظر يت مناسبيفيحاصله ک يست هايده و بالستوسيست رسيبالستوس
  ).×۳×۱۰۰ يينمابزرگباشند (يم ۲و  ۱ پيتاز  اکثرًااد و يون زيز و فراگمانتاسيل يمتوقف شده دارا

  نتايج حاصل از ارزيابي پارامترهاي اسپرم ):۲جدول (

ن تعداد اسپرم در دم يانگيم  گروه
  ×۱۰۶م يديدياپ

ن اسپرم يانگيم
  متحرک

ن اسپرم يانگيم
  زنده

ن اسپرم با يانگيم
 يمورفولوژ

  يعيرطبيغ

 ن اسپرميانگيم
  نابالغ

 ن اسپرم بايانگيم
DNA دهيب ديآس  

  % 7/2±62/0  % 5/2±64/0  % 5/11±1/2  % 76±87/1  % 25/69±49/1  87/53±59/2  کنترل
  % *6/33±86/1  % *4/31±06/2  % *4/52±35/3  % *8/30±93/1  % *8/22±45/2  *6/15±65/1  تیمار

  ).>۰۵/۰pاست (مشخص شده  *عالمت با ه كنترل گرو با تيمار گروه بين دارمعني وجود اختالف 

آن به  يريو نفوذپذ ييپالسما يغشا يگدهيب ديل آسيمرده به دل رنگ و اسپرميب ندهز ن، سر اسپرمين نگروزيائوز يزيآمرنگ): ۲شکل (
  )× ۱۰۰۰ يينمابزرگشود (يده ميد ين صورتيرنگ ائوز
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 )×۱۰۰۰ يينمابزرگاست (ره مشخص يت يکمرنگ و اسپرم نابالغ با هسته آب ين بلو، اسپرم بالغ با هسته آبيليآن يزيآمرنگ): ۳شکل(
  

 شوديمده يد )Bسبز (نرمال به رنگ  سر اسپرم و )Aزرد (ده به رنگ يب ديآس DNAن اورنج، سر اسپرم با يديآکر يزيآمرنگ): ۴شکل (
  )×۴۰۰ يينمابزرگ(

 
 يريگجهيبحث و نت

ت اسپرم و يفيد سبب کاهش کيالميمدت آکريز طوالنيتجو
د يالميشد. آکر ينيو روند رشد جن يشگاهيداخل آزما يتوان بارور

از آن همراه با  يري، روزانه مقادييغذا ياز عوامل سم يکي عنوانبه
ن يدرات و پروتئيکربوه ير بااليمقاد يده حاويحرارت د يغذاها

د کننده يک عامل تولي عنوانبهتواند يشود و ميوارد بدن ما م
 يياز سموم غذا يناش بيآس زانيمعمل کند.  يدمثليت توليسم

مصرف  ييايميت آن، مقدار ماده شيت متابوليهما د بهيالمير آکرينظ
 در .)۳۰(دارد يبستگ آن معرض در قرارگرفتن زمانمدت و شده
 و يطيمح يهاندهيآال ،ييايميش باتيترک معرض در که يمردان
 منگنز و وهيج سرب، چون يفلزات و يسيالکترومغناط امواج ،يشغل
 در نقص قيطر از هاآن يدمثليتول ستميس عملکرد رند،يگيم قرار
 کاهش و يجنس يهاهورمون سطح و زير درون غدد تيفعال

). ۳۲،۳۱،۲۳(رديگيم قرار ريثتأ تحت اسپرم يپارامترها توجهقابل
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ا از دست رفتن کامل يو  يدر کاهش نسب يعوامل چند
ن عوامل استرس ياز ا يکيل هستند که يس دخياسپرماتوژنز

 يناش يدمثليت تولي. سم)۳۳(است يياز سموم غذا يو ناشيداتياکس
 يدهاياس يديپيون ليداسيپراکس با يطيو مح ييغذا يهاندهيآالاز 

منجر به  توانديماسپرم  يموجود در ساختار غشا ر اشباعيچرب غ
 کيتوپاتولوژيس راتييتغ و يش مرگ سلوليافزا، کاهش تعداد اسپرم
جه کاهش ياسپرم  و در نت يت غشايالير سييمتعدد از جمله تغ

اسپرم  يريپذتيو ظرف يريست پذيتحرک اسپرم، کاهش قدرت ز
ارتباط  در يم با کاهش قدرت باروريگردد که به طور مستق

د يداميگالس يعنيت حاصل از آن يد و متابوليالميآکر. )۳۴(است
 يحرکت يهانيد و پروتئياسپرمات يهانيپروتام به ت اتصاليقابل

ن و تداخل در ينئيد و نينزيک جمله موجود در تاژک اسپرم از
 نيکرومات تراکم کاهش را دارند و سبب هانين پروتئيعملکرد ا
ن تداخل در ياسپرم  و  همچن يکيجاد اختالالت مورفولوژياسپرم، ا

  . )۲۲(شونديجه کاهش تحرک اسپرم ميها و در نتعملکرد تاژک
 ديماليرآک يز دهانينشان داد که تجو زين ن مطالعهيج اينتا

جه ياسپرم و در نت يت غشايالير در سييسبب تغ يصورت طوالنبه
ن يکه اثر ايطوراسپرم شد به يريت پذيکاهش تحرک و ظرف

 يبا کاهش معن يشگاهيج لقاح داخل آزمايرات به وضوح در نتاييتغ
ان ها در يرو يزان شکافتگيو م يدوسلول يان هايدار درصد لقاح، رو

شکل ، ۱جدول شد (ط کشت مشخص يسه با گروه کنترل در محيمقا
۱)(۰۵/۰p<.(  

 که هستند ييفاکتورها گريد از هااسپرم يتعداد و مورفولوژ
از عوامل  يناش يديپيون ليداسيپراکس يباال يهاغلظت ريتأث تحت

باعث اختالل در  توانديمد يالميآکر. )۳۵(رديگيم قرار يطيمح
، کاهش يمنيپاسخ ا يهاژنو  يجنس يهاهورمونضه، يعملکرد ب

، ضهيب يضه و آتروفيب بافت بيتخر م،يديديره اسپرم در دم اپيذخ
ت اسپرم يفيکاهش کو  اسپرم يکيمورفولوژ يهايش ناهنجاريافزا

توسط  يعيرطبير شکل اسپرم به فرم غييش تغيفزا. ا)۳۶(گردديم
نشان داده  . مطالعات)۳۵(است دوز به وابسته صورتد بهيالميآکر

 و رسانديم بيآس گيديل يهاسلول به مًايمستق ديالميست که آکرا
 زيتجو )۳۷(گذارديم ريتأث ييزا اسپرم نديفرآ و ضهيب عملکرد بر

 يوم عروق خونياندوتل شدن ميضخ باعث ديالميآکر يباال يدوزها
 .)۲۲(شوديم اسپرم ديتول کاهش جهينت در و ساز يمن يهالوله
جاد ي، اي، کاهش نرخ باروريريگد باعت  اختالل در جفتيالميآکر

ن کوچک شدن هسته اسپرم، يدر سر اسپرم و همچن يناهنجار
قدرت  کاهش و يعيرطبيغ يمورفولوژ با يهااسپرمداد ش تعيافزا

با  ين مطالعه تجربيز در ايما ن. )۳۸(شوديماسپرم  يريست پذيز
ند يد شاهد اثر سوء آن بر فرآيالميمدت آکريز طوالنيتجو

م  و يديديدم اپ يبه ازا هااسپرمدار تعداد  ياسپرماتوژنز  کاهش معن

ش ياز افزا يج حاکيم و نتايبود هااسپرم يريست پذيکاهش قدرت ز
رات يين تغيبود و ا يعيرطبيغ يبا مورفولوژ ييهااسپرمدار  يمعن

 يعنيند لقاح يگذار بر فرآ ريتأثمهم و  يجاد شده در پارامترهايا
 يهايش ناهنجاريو افزا هااسپرمکاهش تعداد و قدرت تحرک 

 يميمستق ريأثتت غشا، يالير در سييجه تغياسپرم در نت يکيمورفولوژ
ق کاهش درصد  لقاح و ياز طر يشگاهيآزما يبر کاهش توان بارور

سه با يد در مقايالميمار شده با آکريدر گروه ت يدو سلول يان هايرو
  ).>۰۵/۰p) ، (۲و۱، شکل۱گروه کنترل داشت(جدول

و رشد  يزان باروريت اسپرم، ميفين کيب يارتباط تنگاتنگ
ت يتحرک، ظرف يالزم برا يهاتيقابل. کسب )۳۹(وجود دارد ينيجن

است  يت ها از جمله موارديو نفوذ به درون پردة شفاف اووس يابي
. )۳۹(کننديمرا کسب  هاآنم، يديديعبور از اپ يدر ط هااسپرمکه 

 يهاسميمکانشود، يمار اختالل که اسپرماتوژنز دچ يدر موارد
 يايتوپالسم دچار نقص شده و اسپرم به همراه بقايرون راندن سيب

ن يکه تحت ا يشود. اسپرميما جدا يوم زايتل ياز اپ يتوپالسميس
باشد يم ينقص عملکرد يشود، نابالغ بوده و دارايمط آزاد يشرا

 توان در ،هااسپرم يميديد ياپ داخل بلوغ نديفرا در اختالل هرگونه
 توانيم. پس )۴۰(کنديم مشکل جاديا هاسلول نيا يبارورساز

جاد اختالل در بلوغ داخل يد با ايالميجه گرفت که آکرين نتيچن
و  يعيرطبينابالغ و غ يهااسپرمش ياسپرم موجب افزا يميديدياپ

ز يشود و در مطالعه حاضر نيم يت کاهش توان باروريدرنها
- پرماسپرم، تعداد اس يت مورفولوژيفيد توانست با کاهش کيالميآکر
، ۱ش دهد (جدوليافزا يدار يرا به طور معن يعيرطبيغنابالغ و  يها

  ).>۰۵/۰p() ، ۳شکل 
ن يو هموگلوب DNAت اتصال به يد قابليداميد و گالسيالميآکر
 يناش ييک امر مهم در جهش زاي DNAها به که اتصال آن را دارند
ر قراکه يطورک است بهيا و سوماتيزا يهاسلولد در يالمياز آکر

 يهاسلول DNAب يد منجر به آسيالميگرفتن در معرض آکر
. )۲۲(د مثل استيج توليبرنتا ياثرات منف يکه دارا گردديم يجنس
 بارور، مردان ماسپر با سهيمقا در نابارور مردان اسپرم ن،يا بر عالوه

 ،يبارور در اختالل بر عالوه. دارد همراه به را يشتريب DNA بيآس
 در يکيژنت يهايماريب انتقال شيافزا باعث احتماًال يبيآس نيچن
 يکه برا يديجد يروش .)۴۱(شوديم يبارور کمک يهاروش يط

ن هسته اسپرم يکرومات يابيارز شوديممردان انجام  يبارور يبررس
ن ين را تأميدرصد از ژنوم جن ۵۰. از آن جا که گامت نر )۴۱(است

بر رشد  توانديمن اسپرم يدر کرومات ي، هر گونه ناهنجارکنديم
ب ين آسيب يميک رابطه مستقير گذارد و در واقع ين تأثيجن

. تراکم )۴۲(د مثل وجود دارديج تولياسپرم و نتا DNAنيکرومات
ن و يه جنيمردان، رشد اول يدر بارور ين اسپرم نقش اساسيکرومات

و نقص در بسته  ويداتين استرس اکسيهمچن .)۴۲(دارد يج باردارينتا
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٧٥٣  

ستون يه ينيگزيل نقص در جايکه به دل ن اسپرميکرومات يبند
ب يآس يعوامل اصلاز  وژنز استيمرحلة اسپرم ين طيتوسط پروتام

DNA ۴۲, ۴۱(باشديمن هستة اسپرم يکرومات يو ناهنجار( .
 ن بود کهياز ا يز حاکيق نين تحقيانجام گرفته در ا يهايبررس
در هسته اسپرم و اختالل در DNA جاد شکست يد با ايالميآکر
ط يحدر م هانيجن يزان شکافتگيند بلوغ اسپرم باعث کاهش ميفرآ

هچ شده  يست هايست ها و بالستوسيکشت، کاهش درصد بالستوس
 ينيق اثرات سوء خود را در کاهش قدرت النه گزين طريد و از ايگرد

ش يو افزا هانيجناعمال نمود و سبب کاهش رشد  يو توان بارور
متوقف شده در مراحل مختلف رشد در  يهانيجندار تعداد  يمعن
  ).>۰۵/۰p) ، (۴،شکل۱د (جدوليط کشت گرديمح

قرار گرفتن  دهديم نشان مطالعه اين نتايج درمجموع
 يق مصرف مداوم غذاهايد از طريالميمدت در معرض آکريطوالن

 يغذاها يفودها و برخر فستيباال نظ يهاحرارته شده در يته
 يرات سوء آن بر پارامترهايل تأثيشده به دل يو بسته بند يفرآور

ر ييشود. لذا تغ يدمثليل توليهش پتانسباعث کا توانديماسپرم 
ل ين قبيو محدود کردن استفاده از ا ييو عادات غذا يسبک زندگ

 شتريب يبايست يبر سالمت نامطلوب آن اثرات كاهش منظوربهغذاها 
  گيرد. قرار توجه مورد
 يمقطع دکترا يدانشجو نامه پايان از بخشي حاصل مقاله اين 

 دانشكده دامپزشكي حمايت با كه باشديم )Ph.D( يتخصص

  .است شده اجرا اروميه دانشگاه
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Abstract 
Background & Aims: Today, with lifestyle changes, the tendency to use packaged food, street food, and 
fast food has increased, and most of them contain Acrylamide. One of the most important side effects 
of Acrylamide is toxicity in the reproductive system. In this study, the long-term effects of Acrylamide 
on in Vitro Fertilization (IVF) and sperm parameters were investigated. 
Materials & Methods: Sixteen male mice (age: 6-8 weeks) were divided into two groups. The control 
group received normal saline (0.2ml/day) and the treatment group received Acrylamide (50mg/kg, 
0.2ml/day) orally for 45 days. At the end of the term, sperms were extracted from the tail of the 
epididymis and fertilization process was performed in HTF + 4mgBSA medium and embryonic growth 
stages were studied during 120 hours of incubation. Also, sperm count, motility, viability, sperm 
chromatin quality, and DNA integrity were evaluated. Two proportion methods by Minitab software 
and T-Test by SPSS software were used for statistical analysis (p<0.05). 
Results: There was a significant decrease in the percentage of fertilization, 2 cell-embryos and 
blastocysts resulting from IVF and a significant increase was observed in the number of arrested 
embryos in treatment group by Acrylamide compared to the control group (p<0.05). Also in treatment 
group by Acrylamide, sperm count, motility, and viability of sperms, the number of sperms with DNA 
damage, abnormal morphology, and with immature nucleus showed a significant increase compared to 
the control group (p<0.05). 
Conclusion: The study showed long-term oral administration of Acrylamide has negative effects on 
fertility potential and sperm parameters. 
Keywords: Acrylamide, In Vitro Fertilization, sperm quality, DNA damage, Nucleus maturation, Mice 
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