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مقاله پژوهشي 

هيستوپاتولوژيمطالعه:رتبالغموشدرضهيببافتيروبرنونيازيداثر سم

٣يميکري، عل٢يامک سالميدکتر س،١دکتر غالمرضا نجفي

10/06/88، تاریخ پذیرش 20/03/88تاریخ دریافت

چكيده
مختلف حشرات مضر بـراي كشـاورزي مـورد اسـتفاده قـرار      کنترل انواعيطور معمول براهارگانوفسفره است که بيکشنون حشرهيازيد:نه و هدفيش زميپ

يضه و باروريبيساختار بافتيک ارگانوفسفره بر رويعنوان هنون بيازين مطالعه اثر سم ديدر ا،با توجه به حجم وسيع استفاده از اين تركيب در كشور. رديگيم

. در موش رت بررسي شده است

گـرم  يلـ يم۷۰ميزان ماريبه گروه ت. م شدنديمار تقسيبه دو گروه کنترل و تيتصادفطورهبد مطالعه قرار گرفت كه موش رت بالغ مور۳۵:مواد و روش کار

ضه پارافينه به روش آهن ياز بافت بيکرومتريم۷يهابرش. روز خورانده شد۶۰ان تا يک روز در مييصورت خوراکهلوگرم وزن بدن بيهر کينون به ازايازيد

. شدنديريضه اندازه گياسپرم ساز، ضخامت کپسول بيهاوم لولهيتلياسپرم ساز، ضخامت اپيهاقطر لوله. شدنديزيآمگرت رنگيوا

اسـپرم سـاز   يهـا در لولـه ين سلوليبيهااتصال. شده و شکل نامنظم داشتندياسپرم ساز دچار آتروفيهالوله۶۰يال۱۰يمار در روزهايدر گروه ت:هاافتهي

را نشـان  يدارياسپرم ساز نيز کاهش معنـ يهاوم لولهيتلياسپرم ساز و ضخامت اپيهاقطر لوله. ده شديضه ديبينينابيدر بافت بيفته و ادم مشخصكاهش يا

. اسپرم ساز مشاهده شديهااز لولهيو سلولي از روز بيست و چهارم مطالعه در بعضيوقوع د. دهدمي

بـار  هنـر را بـ  يضه شده و نقص در عملکرد دستگاه تناسليبيواضح در ساختار بافتيو آتروفيرات مورفولوژييواند باعث تغتمينون يازيد:يريگجهينتبحث و 

.آورد

بافتي يآسيب شناس،ادمبافت بيضه،نون،يازيد:هاكليد واژه

١٣٨٨زمستان ،٣١٣-٣١٩صچهارم، مجله پزشكي اروميه، دوره بيستم، شماره

۰۴۴۱-۲۷۷۹۵۵۲:تلفن، دانشگاه اروميه، دانشكده دامپزشكي، پرديس نازلو،اروميه: آدرس مكاتبه

E-mail: g.najafi2006@yahoo.com

)سنده مسئولينو(ه ي، دانشگاه اروميه، دانشکده دامپزشکيح پايرار بخش گروه علوم تشياستاد١
هي، دانشگاه ارومي، دانشکده پزشکيميوشيار بخش بياستاد٢
ام نور تهراني، دانشگاه پ)يميوشيش بيگرا(يست شناسيکارشناس ارشد رشته ز٣

مقدمه
ها جزء ضـروري دنيـاي   کشسال گذشته، آفتدر طي پنجاه

ها که کشگرچه تقاضا براي توليد و توزيع آفت. اندکشاورزي بوده

شـوند محـرز   باعث افزايش بهبود کيفيت و کارآيي کشاورزي مـي 

اسـت ولـي احتمـال بکــارگيري نابجـا و غيرمعقـول بسـيار زيــاد       

جهـاني  هاي سـازمان بهداشـت   ترين نگرانييکي از مهم. باشدمي

. باشـد هـا در صـنعت کشـاورزي مـي    کشرويه از آفتاستفاده بي

ويـژه  هدنبال آن افزايش مصرف مواد غذايي بهافزايش جمعيت و ب

کشاورزان را بر آن داشته است کـه ميـزان   ،محصوالت کشاورزي

افزايش کشت محصوالت متعاقباً. محصوالت خود را افزايش دهند

تمـاس بـا   . اه داشـته اسـت  کـش را بـه همـر   افزايش سموم آفـت 

عنوان يک مشکل بهداشتي اساسي در بسـياري از  هها بکشحشره

ديـازينون از جملـه سـموم    . گـردد مناطق روستايي محسوب مي

فرار است و براي از بـين بـردن   ارگانوفسفره و حشره کشي نسبتاً

کنـه تولـوزاني بـه مقـدار زيـاد اسـتفاده       خصوصبهمگس و کنه 

ا کارآيي خوب و صرفه اقتصادي آفات بسياري را شود چرا که بمي
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کشـاورزي  به تنهايي به وفور در مزارعو اين سم . کندمهار مي

ن ســم در يــايهــارد و پــس مانــدهيــگياســتفاده قــرار مــمــورد 

. شـود يافـت مـ  يهـا خانـه ن در روديو همچنـ ينـ ير زميـ زيهاآب

يو پزشـک ياز سـموم ارگانوفسـفره در دامپزشـک   ين برخـ يهمچن

ا در يـ ک يسـتم يا سيـ يموضعيمهم ضد انگليک دارويعنوان هب

ن استراز الزم باشد مورد يل کوليمدت استيکه مهار طوالنيموارد

).۱-۷،۸،۳(رديگياستفاده قرار م

ق يـ از طريپاشـ ن سميتواننـد در حـ  يسموم ارگانوفسـفره مـ  

وارد بـدن  يو استنشاقيصورت خوراکهچشم و ب،پوست، مخاطات

يجه، سـخت ياز جملـه تهـوع، سـرگ   يار مختلفـ يشده و عوارض بس

قات نشـان  يتحق. پوست شوديهااز قسمتير در بعضيتنفس، که

، يذهنـ يعقب مانـدگ ،نيباعث سقط جنهاکشآفتداده است که 

. شـوند يبدن مـ يهادر اعمال و بافتييهاا نقصيياثرات تراتولوژ

ن استراز اثر يل کولياستينون بر رويازيسموم ارگانو فسفره مثل د

شـوند  مـي ن يدر جنيديار شديبسيگذاشته و باعث عوارض عصب

)۸،۳.(

مواد و روش کار
قطعه موش رت نـر بـالغ بـا وزن    ۳۵ق از ين تحقيانجام ايبرا

،اسـتانداد يط نگهدارير شرادهاموش. گرم استفاده شد۱/۲±۲۰۰

۲۲و در درجـه حـرارت   يکيساعت تـار ۱۲و ييساعت روشنا۱۲

ــا حيط اخالقــيت شــرايــگــراد و رعايدرجــه ســانت وانــات يکــار ب

قطعـه  ۵(به دو گروه کنتـرل  هاموش. شدندينگهداريشگاهيآزما

در گـروه  . م شـدند يتقسـ ) قطعه موش رت۳۰(ماريو ت) موش رت

گـرم  يلـ يم۷۵ن بـه همـراه روغـن ذرت بـا دوز     نويازيمار سم ديت

)LD50¼ (و از يصـورت خـوراک  هلوگرم وزن بدن بيهر کيبه ازا

. خورانده شدندهاق گاواژ به موشيطر

و ۲،۱۰،۲۴،۳۰،۵۴يضـه در روزهـا  يمار از بافـت ب يدر گروه ت

يهـا نمونه. ديانجام گرديبرداربعد از خورانده شدن سم نمونه۶۰

درصد به ۱۰ين بافريدر فرمالکس شدن فوراًيهت فضه جيبافت ب

ن پاسـاژ  يمراحـل روتـ  يبعد از طـ . ک هفته قرار داده شدنديمدت 

۷کروتوم مقاطع يه و توسط دستگاه ميتهينيپارافيها، قالبيبافت

شده يزيگرت رنگ آميه شده و بعد توسط آهن وايتهيکرومتريم

.ار گرفتندمورد مطالعه قريکروسکوپ نورير ميو در ز

،سـاز اسـپرم يهـا قطر لوله،ضهيضخامت کپسول بيپارامترها

سـر  در نظـر گـرفتن  سـاز بـا   اسـپرم يهـا وم لولـه يـ تليضخامت اپ

انـدازه  ،اسپرم سازيهالولهيسلوليهاهيتعداد ال،دهاياسپرماتوزوئ

قـرار  يسـ رمـورد بر هـا وسـلول يو تعداد هسته داخل دهاوسلوليد

و آزمــون SPSSبــا اســتفاده از نــرم افــزار اهــســپس داده.گرفـت 

.قرار گرفتنديابيانس مورد ارزيز واريتست و آنال-يت

هاافتهي
:يبافت شناسيهاافتهي

:گروه کنترل
بنـد  از جـنس بافـت هـم   يضه توسـط کپسـول  ين گروه بيدر ا

ت يبروسيفيهاکالژن و سلوليهامتراکم نامنظم متشکل از رشته

يکپسـول عـروق خـون   يهـا از قسمتيدر بعضاحاطه شده بود و

يهـا لولـه . شـد مـي ده يد) رگيانچه، ونول و مويد، شريور،انيشر(

شـکل  يمطبق داشته و در مقطع عرضيوم مکعبيتلياسپرم ساز اپ

يهـا در اطـراف لولـه  . داشـتند ) شکليکرونسبتاً(منظم يهندس

، يبنــدهــميهــامتشــکل از رشــتهيبــروزياســپرم ســاز بافــت ف

در .د وجـود داشـت  يـ وئيميهـا ده و سـلول يکشـ يهابروبالستيف

Bنـوع  يهاياسپرماتوگونهاف سلولين ردياسپرم ساز اوليهالوله

با هسته نسبتاAًنوع يهايره تر واسپرماتوگونيبا هسته گردتر و ت

ه ياوليهاتياسپرم ساز اسپرماتوسيهادر لوله. روشن وجود داشت

ــزرگ    ــامال ب ــته ک ــا هس ــن ب ــات(و روش ــلول) نياوکروم ــاو س يه

ــت ثانوياسپرماتوســ يهــاد و ســلولياســپرماتوزوئ،دياســپرمات،هي

ينينـاب ياسپرم سـاز، بافـت ب  يان لولهيدر ب. شوديده ميديسرتول

و يبندهميهاو سلوليخونيهارگ،کالژنهارشتهيضه حاويب

و چنـد  و هسته گـرد  يلينوفيتوپالسم ائوزيک با سيديليهاسلول

.شديده ميديضلع

:ماريگروه ت
:۲روز

اي در کروسکوپي قابل مشاهدهيمير بافتييچ تغين روز هيدر ا

مشـابه گـروه   يبافت شناسـ يهاافتهيضه به دست نيآمد و يبافت ب

.کنترل بود

:۱۰روز 
ن در يد همچنـ يـ ضه مشاهده گردير کپسول بيدر زيادم جزئ

ديـده  يضه آتروفيک به کپسول بياسپرم ساز نزديهااز لولهيبرخ

يهـا هيـ اسپرم سـازتعداد ال يهااز لولهيبه شكلي که در بعض. شد

ن ضـخامت  يف بـوده همچنـ  يـ رد۴يالـ ۲اسپرم يهالولهيسلول

کـاهش  ) >۰۵/۰P(يداريصـورت معنـ  ز بهياسپرم ساز نيهالوله

.افته بودي

:۲۴روز
بافـت  يبـر رو نون يازيـ اثر سم دشدت بيشتري ازن روزيدر ا

ضه و بافـت  ير کپسول بيدر زيديار شديادم بسوديده شدهضه يب

اسـپرم سـاز در مقطـع    يهـا لولـه .بوجود آمده بـود ضه يبينينابيب

يهـا در لولـه . مشاهده شـدند يعير طبيغياهبه شکلز ينيعرض
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هـا و قطر لولـه يسلوليهاهيتعداد ال،وميتلياسپرم ساز ضخامت اپ

بـه شـدت   ۱۰و ۲يمار در روزهـا يکنترل و گروه تنسبت به گروه 

و ضـخامت  ضـه يضـخامت کپسـول ب  يول) >۰۵/۰P(افتهيکاهش 

اسپرم ساز نسبت به گـروه کنتـرل و گـروه    يهالولهينينابيبافت ب

در اغلـب  .افته بـود يش يافزا) >۰۵/۰P(۱۰و ۲يمار در روزهايت

هسـته قابـل   يريـ با تعداد متغييهاو سلوليداسپرم ساز يهالوله

اسپرم ساز به علـت  يهاموجود در لولهيهامشاهده بودند و سلول

. از هم فاصله گرفته بودندين سلوليبياز دست دادن اتصال

:۶۰و ۳۰،۵۰يهاروز
و ينينـاب يضـه و ادم بافـت ب  ير کپسـول ب يـ ن روزها ادم زيدر ا

ت بـه  نسـب هاده شد اما شدت آنياسپرم ساز ديهادر لولهيآتروف

.تر بودکم۲۴روز 

اسـپرم سـاز شـامل ضـخامت     يهـا لولـه ين پارامترهـا يانگيم

ضـخامت کپسـول   ،يسـلول يهـا هيو تعداد الهاقطر لوله،وميتلياپ

در هـا و سـلول يو تعداد هسته در داخل دهاو سلولياندازه د،ضهيب

ارائـه  ۱مختلـف در جـدول   يمار در روزهـا يگروه کنترل و گروه ت

.شده است

و يضه، اندازه دي، ضخامت کپسول ب)يسلوليهاهيوم و تعداد اليتليقطر، ضخامت اپ(اسپرم ساز يهالولهين پارامترهايانگيم:)۱(شماره جدول

).(MEAN±SEهاو سلوليو تعداد هسته درون دهاسلول

نونيازيگروه د

۶۰روز

نون يازيگروه 

۵۴روز

نون يازيگروه 

۳۰روز

نونيازيگروه د

۲۴روز

نون يازيگروه 

۱۰روز

نون يازيگروه 

۲روز
کنترلگروه

گروها
پارامترها

۰۷/۹±۵۴/۱۹۷ ۱۷/۹±۲۰۳ ۹±۲۰۰ ۷۱/۸±۱۳/۱۹۱* ۲/۹±۱۴/۲۰۰ ۲۹/۹±۲۰۱ ۱۲/۹±۴۹/۲۰۲
اسپرم سازيهاقطر لوله

)کرومتريم(

۰۱/۱±۴۳/۳۸ ۹۷/۰±۰۸/۳۷ ۱±۴۲/۳۵ ۳۵/۱±۰/۳۲* ۷۱/۱±۹۱/۳۹ ۱۹/۱±۴۰۱۲ ۱۹/۱±۱۲/۴۰
اسپرم سازيهاوم لولهيتليضخامت اپ

)کرومتريم(

۶۰/۱±۱۷/۳۲ ۹۵/۰±۴۲/۳۵ ۹۹/۰±۰۰/۳۸ ۰۵/۱±۷/۳۸* ۳۹/۱±۰۴/۳۳ ۳۷/۱±۹۱/۳۲ ۴۷/۱±۷۲/۳۴
ضهيضخامت کپسول ب

)کرومتريم(

۲۳۰/۰±۰۰/۵ ۱۷/۰±۵/۴ ۴۱/۰±۱۱/۳ ۳۹/۰±۳۰/۲* ۱۹/۰±۰۰/۵ ۲۲/۰±۰۴/۵ ۲۲/۰±۶۶/۵
يهالولهيسلوليهاهيتعداد ال

اسپرم ساز

۰ ۰ ۰ ۸۸/۲±۵/۷* ۰ ۰ ۰
وسلوهاياندازه د

)کرومتريم(

۰ ۰ ۰ ۲۹/۰±۰۸/۱* ۰ ۰ ۰ هاوسلوليتعداد هسته داخل د

* P< ۰۵/۰
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.)۲۵۰xآهن وايگرت (ي اسپرم ساز در گروه کنترل هامقطع عرضي لوله):۱(شکل شماره 

ي رده اسپرماتوژنز و ادم هاي در سلوليک گسيختگ. ۱۰ي اسپرم ساز در گروه تيمار روز هالوله):۲(شکل شماره 

.)۲۵۰xآهن وايگرت (شودي اسپرم ساز نزديک کپسول بيضه ديده ميهابين بافتي در لوله

خصـوص در  هبـ يديار شـد يبسـ يادم و آتروفـ ،ده شـده يديعير طبياسپرم ساز در اشکال غيهالوله. ۲۴مار روز يدر گروه ت:)۳(شماره شکل

.)۲۵۰xگرت يآهن وا(شوديده مياسپرم ساز ديهالولهينينابيدر بافت بيدتريضه و ادم شديک کپسول بينزداسپرم سازيهالوله
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هاي اسپرم ساز تعداد زيادي ديو سلولهادر لوله۲۴تيمار روز سدر گروه):۴(شکل شماره 

).۱۰۰۰xآهن وايگرت(شودديده مي

شود همچنين ي اسپرم ساز ديده ميهام بين بافتي لولهاد۳۰در گروه تيمار روز ):۵(شکل شماره 

.)۴۰۰xآهن وايگرت (شود ي اسپرم ساز گسيختگي سلولي ديده ميهادر لوله

ن در يشود همچنيده مياسپرم ساز ديهالولهين بافتيادم ب. ۵۴مار روز يگروه ت:)۶(شماره شکل 

.)۴۰۰xگرت يآهن وا(شود يده ميديسلوليختگياسپرم ساز گسيهالوله
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يريگجهيبحث و نت
و ) ۵،۶(ن يکــوتين،)۴(مثــل الکــلياز مــواديارياثــرات بســ

،)۸(ن يپرومتريسـ يمختلـف مثـل دارو  يو داروها) ۷(ن يدوکائيل

،ضه و کاهش طول عمريدر بافت بيراتييکه باعث تغ) ۹(ميفوکس

شوند مـورد مطالعـه قـرار   ميهار اسپرميکاهش حرکت و مرگ و م

ل باعـث  يـ از سموم از جمله کپون و سـم کاربار يبعض. گرفته است

زان يشوند و مميدر اسپرم يعير طبيضه و اشکال غيبافت بيآتروف

ن سموم مواجه هستند در يط کارشان با ايکه در محيمردانيبارور

). ۱(دهـد مـي را نشـان  يدارير افـراد کـاهش معنـ   يسه با سـا يمقا

يون در مـوش سـور  يکه سم مـاالت قات نشان دادهين تحقيهمچن

سبب اخـتالالت  يآبشش آبيدر ماه) ۱۱(و سم اندوسولفان) ۱۰(

يهـا عمده از جمله کاهش اسـپرم، کـاهش قطـر و ضـخامت لولـه     

نون يازيـ در مطالعه حاضر با استفاده از سم د. اسپرم ساز شده است

در بافـت  يديرات شـد ييتواند باعث تغين سم ميمشخص شد که ا

يهالولهيسلوليهاهير کاهش قطر و ضخامت و تعداد اليضه نظيب

از اثـر سـم بـر    يتواند ناشمييراتيين تغيچن. گرددمياسپرم ساز 

يسـلول يهار ردهيد سايو توقف تولياسپر ماتوگونيهاسلوليرو

ز يـ نيموجود در مقاطع بـافت يآتروف. اسپرم ساز باشديهادر لوله

.استياسپرماتوگونيهااز اثر سم بر سلوليناش

از هـا از بافـت يبعضـ يمطالعه اثرات سموم ارگانوفسفره بر رو

را اثبـات  هابروز ادم در اين بافت) ۲(يجمله قلب و عضالت اسکلت

ضه و ادم بافت ير کپسول بيز ادم زيدر مطالعه حاضر ن. نموده است

ق عروياز اثر سم بر رويتواند ناشميمشاهده گرديد که ينينابيب

باشد که خود باعث ورود يعروق خونيرير در نفوذ پذييو تغيخون

وجود ۲۴در روز . گرددميضه و ادم يش از حد پالسما به بافت بيب

رده اسـپرماتوژنز  يهـا دهد که هسته سـلول مينشان هاو سلوليد

توپالسـم صـورت نگرفتـه    يم سيتقسيم شده وليکامل تقسطورهب

ر بـرهم خـوردن سيسـتم كنتـرل درون     است و از اين رو شاهدي ب

.سلولي تقسيم در سطح سايتوكاينز است

بر اساس شواهدي كه حكايت از مكانيسم اكسيداتيو اين گروه 

سـبب  هـا از سموم در بافت بيضه داشته و كـاربرد آنتـي اكسـيدان   

توان در مورد ديـازينون  مي) ۱۲(شود ميكاهش اثرات مخرب آنان 

ايجــاد اســترس اكســيداتيو و توليــد نيــز امكــان تــاثير بــه طريــق

هـدف  هـا ي آزادي كه اجزاي سلولي مختلفي را در بافتهاراديكال

جزئيات بيشتر در اين زمينه نيازمنـد  . دهند در نظر گرفتميقرار 

. تحقيق مستقلي است

با توجه به اثرات هيستوپاتولوژيك تيمار با ديـازينون در بافـت   

ز چنـين سـميت سـلولي در    تـوان بـه امكـان بـرو    مـي بيضه موش 

كشاورزان و افرادي كه تماس مزمني با ايـن تركيـب دارنـد اشـاره     

ي محـافظتي جهـت   هـا نمود و بر لزوم مراقبـت و رعايـت پوشـش   

ادي و جلوگيري از ورود سم به بدن كه سـبب سـاز اخـتالالت گنـ    

.تاكيد نمودناباروري خواهد شد،" احتماال
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