
1155 

 

Original Article 

Protective effect of ascorbic acid on sperm parameters and testis structure 

of the first-generation mouse following mancozeb exposure 
 

Sadein E1, Haghpanah T1, Nematollahi Mahani N 2, Ezzatabadipour M 1*, Dehesh T3 

 

1- Department of Anatomical Sciences, Faculty of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, 

Iran. 

2- Physiology Research Center, Institute of Neuropharmacology, Kerman University of Medical Sciences, 

Kerman, Iran. 

3- Modeling in Research Center, Institute for Future Studies in Health, Kerman University of Medical Sciences, 

Kerman, Iran. 

 
Received: 2021/01/9 | Accepted: 2021/09/12 

Abstract 
 

Background: This study aimed to investigate the possible protective effects of ascorbic acid 

on mancozeb-induced toxicity on sperm parameters and testicular structure in the first-

generation mice pups. 

Materials and methods: In this experimental study, pregnant female NMRI mice were 

randomly divided into four groups including: control, sham, mancozeb (500 mg/ kg) and 

ascorbic acid+ mancozeb (100 mg/ kg ascorbic acid + 500 mg/ kg mancozeb). Treatments 

started at the first day of pregnancy and continued until weaning. Male pups from each group 

were maintain until puberty (8-10 weeks). Left testicular weight was measured and its structure 

was studied. Then, the left epididymis was isolated, and sperm parameters (number, viability, 

motility and morphology) were studied. 

Results: A significant decrease was observed in the sperm parameters of mancozeb group 

compared to the control and sham groups. However, concomitant use of ascorbic acid could 

improve the mancozeb-induced negative effects. Also, testicular parameters including weight, 

gonadosomatic index, diameter of seminiferous tubules, Johnsen`s score, as well as the number 

of germ cells including spermatogonia, spermatocytes, spermatids and Sertoli showed a 

significant decrease compared to the control and sham groups, also. While concomitant use of 

ascorbic acid could improve most of these damaged testicular and sperm parameters.  

Conclusion: This study was showed that consumption of ascorbic acid along during pregnancy 

and breastfeeding periods has a protective effect against the destructive effects of mancozeb 

on sperm parameters and testicular structure of first-generation male pups. 
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ل موش پس از بر پارامترهای اسپرم و ساختار بیضه نسل اوّ اسیدآسکوربیکاثر محافظتی 
 مواجهه با منکوزب

 3تانیا دهش، 1*پورادیآب، مسعود عزت2ماهانیاللهی ، سید نورالدین نعمت1پناه، طاهره حق1اسماعیل سعدین

 

 خالصه

سمیت ناشی از منکوزب بر پارامترهای اسپرم و ساختار بیضه فرزندان بر  اسیدآسکوربیکاحتمالی بررسی اثرات محافظتی  ،هدف از انجام این مطالعه سابقه و هدف:

 ل موش بود.نسل اوّ

گرم بر کیلوگرم( میلی 500کنترل، شم، منکوزب ) :طور تصادفی به چهار گروه شاملبه NMRIی باردار نژاد های مادهی تجربی، موشدر این مطالعه ها:مواد و روش

شد ل بارداری شروع اوّوزب( تقسیم شدند. تیمارها از روز گرم منکگرم بر کیلومیلی 500+  اسیدآسکوربیکگرم گرم بر کیلومیلی 100+ منکوزب ) اسیدآسکوربیکو 

شت.  شیردهی ادامه دا سنّو تا پایان  ضه چپ اندازههفته( ن 8-10بلوغ ) فرزندان نر هر گروه تا  شدند. وزن بی سپس اپیدیدیم گهداری  شد.  ساختار آن مطالعه  گیری و 

 چپ فرزندان جدا و پارامترهای اسپرم )تعداد، حیات، تحرک و مورفولوژی( مطالعه شد.

سبت به کاهش معنینتایج:  سپرم گروه منکوزب ن شدداری در پارامترهای ا شاهده  شم م صرفP <001/0) گروه کنترل و  سکوربیکهمزمان  ( و م سیدآ اثرات منفی  ا

های زایا از ن، و نیز تعداد سلولوز، نمره جانسساهای اسپرمزن، شاخص گنادوسوماتیک، قطر لولهناشی از منکوزب را بهبود بخشید. همچنین پارامترهای بیضه شامل و

که حالیدر  ؛(P <01/0) های کنترل و شم کاهش معناداری را نشان دادر گروه منکوزب در مقایسه با گروهاسپرماتید و سرتولی د جمله اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت،

 ی بیضه و اسپرم را بهبود بخشید.دیدهاغلب این پارامترهای آسیب اسیدکآسکوربیمصرف همزمان 

صرف  گیری:نتیجه شان داد که م سکوربیکاین مطالعه ن سیدآ سپرم و  ا شیردهی اثر محافظتی در مقابل اثرات مخرب منکوزب بر پارامترهای ا در دوران بارداری و 

 ل موش دارد.ساختار بیضه فرزندان نر نسل اوّ

 بارداری، شیردهی، بیضه، اسپرم، اسیدآسکوربیکمنکوزب،  کلیدی: واژگان
1155-1167 ، صفحات1400دی  -، آذر5پنجم، شماره پژوهشی فیض، دوره بیست و  -نامه علمی دو ماه                                                                                           

 مقدمه

، (EBDC, ethylene bis dithiocarbamate)منکوزب 

در ایاالت متحده  1948بار در سال لیناست که برای اوّکشی قارچ

ها کشن رشد حجم تولید را در میان قارچمعرفی شد. منکوزب بیشتری

 ٪20بیش از  2014شده در سال که براساس آمار منتشرطوریهب ؛دارد

در ایران، تعداد  .[1]ها به آن اختصاص داشت کشنی قارچبازار جها

باشند و مقدار کش میشاورزان در معرض خطر ناشی از آفتزیادی از ک

ها در هر سال بسیار بیشتر کششده، مخصوصاً قارچبیعی سموم مصرفط

 .نیاز استار مورداز مقد

پور، دانشگاه علوم پزشکی، کرمان، دانشکده پزشکی افضلیگروه علوم تشریح،  -1

 ایران

مرکز تحقیقات فیزیولوژی، انستیتو نوروفارماکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی،  -2

 کرمان، ایران

سازی در مرکز تحقیقات سالمت، انستیتو مطالعات آینده در سالمت، دانشگاه مدل -3

 علوم پزشکی، کرمان، ایران
پور، دانشگاه علوم پزشکی دانشکده پزشکی افضلی ل:نویسنده مسئونشانی *

 03433257667 نویس:دور 03433257666 تلفن کرمان، ایران

  ezzatabadipm@gmail.com پست الکترونيک:

  21/6/1400تاریخ پذیرش نهایی:         20/10/1399اریخ دریافت: ت

از همه  %60سر کشور، در حدود رغم مصرف گسترده آن در سراعلی

و نزدیک به دریای خزر استفاده ها در سه استان شمالی کشآفت

 رودبه کار می تنهایی برای تولید برنجبه %25د که از این میزان، نشومی

بر روی  هاکشات آفتتحقیقات وسیعی که درباره مضر باوجود. ]2[

های دیگر صورت گرفته است، اما در ایران سالمتی کشاورزان در کشور

زب بالفاصله در کومن .]3[آمار دقیقی از این مواجهه در دسترس نیست 

اند که سمیت اگرچه مطالعات حیوانی نشان داده شود.بدن متابولیزه می

خطر نظیر مزارع و پر ولی مواجهه با آن در مناطق، ]4[ینی دارد حادّ پای

های نورولوژیک ها از جمله آسیبای از آسیبطیف گستردهکشتزارها، 

، اختالالت وابسته به هورمون تیروئید ]5[مانند عالئم شبه پارکینسون 

 ییجا. از آن]7[دارد اختالالت رشد مغز جنین را در بر و ]6[در زنان 

که منکوزب توانایی عبور از جفت و حضور در شیر مادر را دارد، 

توانند در نین در حال رشد و حتی نوزادان میبنابراین مادران باردار، ج

. منکوزب اثرات ]8[کش قرار بگیرند معرض خطر با این قارچ

تیوره و ش مانند اتیلنهایطریق متابولیتولوژیکی خود را ازبی

باعث کاهش سولفیدکربن دی. ]9[کند میکربن اعمال سولفیددی

بیضه، تأثیر بر روند  توجه در سطح تستوسترون سرم، تخریب بافتقابل

mailto:ezzatabadipm@gmail.com
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. اثرات مخرب ]10[شود اپیدیدیم می اسپرماتوژنز و تغییر در ساختار

ممکن است به دلیل روند تولیدمثل ها بر تیوکارباماتمنکوزب و دی

اثر  .]11[ ها باشدنادوتروپینعدم تعادل هورمونی بواسطه اثر بر ترشح گ

علت اختالل در مکانیسم همثل مردان بمخرب منکوزب بر سیستم تولید

استرس اکسیداتیو و آپوپتوز گزارش  ها، القایاکسیدانی سلولدفاع آنتی

بیلیون  8/1. گزارشات حاکی از آن است که در حدود ]12[شده است 

به کارند که بیشترین نفر از مردم جهان در مشاغل کشاورزی مشغول 

های غیرشغلی یا طرفی، تماس. از]13[ها را دارند کشتماس با آفت

تأثیر گی از مردم را تحتهای بزرطور بالقوه بخشها بهمحیطی با آن

ت مخرب سیاری اثرارو تاکنون مطالعات باز این؛ ]14[دهد قرار می

ها برای اکسیدانمنکوزب را بر سیستم تولیدمثلی نر و نیز استفاده از آنتی

حال با توجه هربه اند.سازی این اثرات را گزارش دادهتخفیف و خنثی

که بیشتر از دو سوم مردان و زنان کارگر در سنین باروری هستند به این

والت شغلی و یا مصرف محصواسطه تماس هو مواجهه مادران باردار ب

و از  ]16،15[باشند خطر میها موردکشکشاورزی یا آب آلوده به آفت

برای تشکیل و تکوین سیستم  بارداری زمانی حیاتی سویی، دوران

مطالعه اثرات منفی مواجهه با منکوزب را این مثلی جنین است، تولید

وارگی بر پارامترهای سیستم در دوران زندگی داخل رحمی و شیرخ

های آپوپتوتیک و همچنین افزایش سلول ]17[های نر تولیدمثلی موش

. ]18[د دهمیل نشان فت بیضه و تخمدان فرزندان نسل اوّرا در با

گزینی در های بالغ، میزان لقاح و النهبراین، کاهش تعداد تخمکعالوه

. از ]19[فرزندان ماده بالغ در پی مواجهه با منکوزب نیز مشاهده شد 

موجب  Eهایی مانند ویتامین اکسیداندیگر، مصرف همزمان آنتی طرف

شود ل میتم تولیدمثلی فرزندان نسل اوّکاهش اثر سمی منکوزب بر سیس

کننده مورد اثر بهبوددهنده و محافظتمتعددی در هایزارش. گ]18[

حال هر، به]20[د و زن وجود دارد مثلی مربر سیستم تولید Eویتامین 

اکسیدان قوی در بسیاری از عنوان یک آنتیهنیز ب اسیدآسکوربیک

توافق عمومی در رابطه  شود ووفور یافت میها بهتازه و میوه سبزیجات

های شده، کاهش تعداد سلولدهای اکسیدآن در محافظت از لیپیبا نقش 

 ]25،24[مثلی اثرات مثبت متعدد بر سیستم تولیدو  ]23-21[آپوپتوتیک 

چه یدری و همکارانش نشان داد که اگرحپژوهش وجود دارد. نتایج 

اثرات مخرب منکوزب بر روند  C و Eهای ویتامینمصرف همزمان 

طور کلی ، اما بهدهندمثلی فرزندان را کاهش میآپوپتوز سیستم تولید

تری در کاهش اثرات قوی Eدر مقایسه با ویتامین  اسیدآسکوربیک

دهد که پتوتیک داشت. بررسی متون نشان میهای آپوتعداد سلول

در دوران جنینی  اسیدآسکوربیکتاکنون اثر مصرف همزمان منکوزب و 

از  ؛فرزندان مطالعه نشده استو شیرخوارگی بر سیستم تولیدمثلی 

ظتی احتمالی این ویتامین منظور بررسی اثر محافو، مطالعه حاضر بهراین

رحمی  هه با منکوزب در دوره زندگی داخلهای ناشی از مواجبر آسیب

( F1ل )رزندان نر نسل اوّهای اسپرم و بیضه فو شیرخوارگی بر پارامتر

 انجام شد.

 

 هامواد و روش

پروتکل مطالعه با تأیید کمیته اخالق حیوانات دانشگاه علوم 

برای (. ir.kmu.rec.1393.137پزشکی کرمان انجام شد )کد اخالق: 

 25-30، هفته NMRI (10-8های نژاد انجام این تحقیق تجربی، موش

اتیلن، های پلیخریداری شدند و در قفستور ایران پاس گرم( از انستیتو

با دسترسی آزادانه به آب و غذا و شرایط محیطی استاندارد نگهداری 

-12سر موش نر بالغ ) 6هفته( و  8-10سر موش ماده بالغ ) 18شدند. 

گیری در قفس قرار داده شدند و جهت جفت 1به  3هفته( به نسبت  10

بعد از مشاهده پالک سی شد. ، تشکیل پالک واژینال بررصبح روز بعد

طور تصادفی در های باردار بهبارداری(، موش 1عنوان روز ل )بهواژینا

 سر موش(:  4چهار گروه قرار گرفتند )هر گروه 

گونه نخورده و بدون دریافت هرل )کنترل(: دستگروه اوّ -1

 درمانی.

کننده روغن زیتون؛ حالل منکوزب گروه دوم )شم(: دریافت -2

(0.1/ 10 gr body weight). 

 500)کننده منکوزب گروه سوم )منکوزب(: دریافت -3

mg/Kg/day) (10/1  )26[دوز کشنده[. 

کننده + منکوزب(: دریافت اسیدآسکوربیکگروه چهارم ) -4

سی دقیقه  ]27[ (mg/ Kg/ day 100) اسیدآسکوربیک

 .]28[( mg/Kg/day 500)قبل از دریافت دوز منکوزب 

تجویز مواد،  روش ]26[اساس مطالعات قبلی جز گروه کنترل و بربه

ل نظر گاواژ دهانی بود. تجویز مواد از روز اوّمطابق با گروه مورد

پس از تولد فرزندان(  21و تا پایان شیردهی )روز  شد بارداری شروع

و  ]29[طریق جفت ترتیب ازشت. بنابراین، جنین و فرزندان بهادامه دا

قرار گرفتند. پس  اسیدآسکوربیکدر معرض منکوزب و  ]18[شیر مادر 

طور نوزاد به 10ل )از هر گروه از دوران شیرخوارگی، فرزندان نر نسل اوّ

خانه و با دسترسی دند( و در شرایط استاندارد حیوانتصادفی انتخاب ش

هفته( نگهداری  8-10آزاد به آب و رژیم غذایی معمولی تا بزرگسالی )

رساندن درد و استرس  ها جهت به حداقلتمام تالش همچنینشدند. 

ما )سنت لوئیس، شد. تمامی مواد از شرکت سیگکار گرفتهحیوان به
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روی اتیلن  ات منکوزب )منگنزکش کاربامجز قارچهبتهیه شد، آمریکا( 

، 80دی تیوکاربامات( که از شرکت ایندوفیل هندوستان ]% بیس

(CAS: 8018-01-7 ])هفته از لحاظ  10تا  8. فرزندان نر بالغ بود

ی مهره گردنی یجاهگیری شدند و پس از توزین، با روش جابوزنی اندازه

(cervical dislocation) ی های کمّ منظور ارزیابیکشته شدند. به

از کرده، بیضه چپ بیرون آورده بیضه، اسکرتوم را با قیچی استریل ب

گیری شد. همچنین ناحیه دمی اندازهوزن آن با ترازوی دیجیتال و  شد

 Ham'sلیتر از محیط کشت گرم میلی 1اپیدیدیم چپ جدا شد و به 

F10 حاوی مکمل BSA (15 انتقال داده شد و گرم بر میلیمیلی )لیتر

قطعه منظور خروج اسپرم به درون محیط کشت، با سوزن استریل قطعهبه

 %5و درجه سانتیگراد  37دقیقه در دمای  20-25مدت شد. سپس به

2CO  در انکوباتور قرار گرفتند و پس از آن پارامترهای اسپرم از جمله

شده های ارائهعداد، حیات، تحرک و مورفولوژی براساس دستورالعملت

ارزیابی قرار گرفت مورد WHOاز طرف سازمان بهداشت جهانی 

 10در ابتدا (. جهت ارزیابی تحرک اسپرم، 2010)ویرایش پنجم، 

گرفت ای تمیز قرار وسپانسیون اسپرم بر روی الم شیشهمیکرولیتر از س

ها متری پوشانده شد. سپس، اسپرممیلی 22×  22و توسط یک المل 

 و (Olympus BX51, Tokyo, Japan)توسط میکروسکوپ نوری

اسپرم  200ارزیابی شدند. از لحاظ حرکتی حداقل ×  400با بزرگنمایی 

ها گزارش شد. تحرک ارش و درصد تحرک آنزمینه الم شم 5در 

رونده، متحرک توجه به نوع حرکت شامل متحرک پیشها با اسپرم

 ،جهت شمارش اسپرم. ]30[ بندی شدرونده و غیرمتحرک طبقهپیشغیر

مخلوط شدند.  %10های مساوی از سوسپانسیون اسپرم و فرمالدئید حجم

یتومتر نئوبار شده بر روی یک هموسمیکرولیتر از محلول رقیق 10سپس، 

 .]31[ها زیر میکروسکوپ نوری شمارش شدند قرار گرفت و اسپرم

نگروزین، حیات اسپرم  آمیزی ائوزینبا استفاده از رنگ همچنین

میکرولیتر( از  10های مساوی )حجم ارزیابی قرار گرفت.مورد

هم مخلوط شدند، پس  نگروزین با ائوزینن اسپرم و رنگ سوسپانسیو

ای تمیز تهیه شد. حداقل دقیقه، یک اسمیر بر روی الم شیشهاز یک 

شمارش ×  400اسپرم توسط میکروسکوپ نوری و با بزرگنمایی  200

ترتیب به رنگ صورتی و مرده بههای زنده اسپرم و درصد آن ثبت شد.

بر آن، ارزیابی تیره در الم مشاهده شدند. عالوه رنگ و قرمزکم

شده با ائوزین نگروزین توسط آمیزیهای رنگمورفولوژی اسپرم در الم

 200انجام شد. حداقل ×(  200و با بزرگنمایی ( میکروسکوپ نوری

اسپرم در هر الم موردبررسی قرار گرفت و درصد هر نوع ناهنجاری در 

شکل بود،  نرمال و یا سنجاقیتر از حدّناحیه سر که در آن سر کوچک

یا حتی سر از تنه مجزا بود، ناهنجاری گردنی که بین سر و گردن زاویه 

طبیعی و یا  تر از حدّدم کوتاهوجود داشت و یا ناهنجاری دم که 

 خورده بود، گزارش شد. همچنین شاخص گنادوسوماتیک با درصدپیچ

GSI (Gonadosomatic index) ها به نسبت وزن بیضه صورتبه

سازی بافت بیضه برای جهت آماده .]32[وزن بدن محاسبه و ثبت شد 

تعلق به چهار بیضه که م 28های بافتی از های هیستولوژیک، نمونهبررسی

د تثبیت گردیدن %10ساعت در فرمالدئید  48مدت بود، بهتایی  7گروه 

درصد(  96و  70، 50، 30و با استفاده از درجات صعودی اتانول )

گیری شدند. سپس با استفاده از آبگیری و در پارافین مذاب قالب

میکرومتر برش  5به ضخامت  (Leitz, Germany)میکروتوم دوار 

 شدند آمیزیرنگ داده شدند. مقاطع بافتی توسط هماتوکسیلین و ائوزین

ی جهت ارزیابی کمّ کوپ نوری موردبررسی قرار گرفتند، و زیر میکروس

ساز ساز، در ابتدا پنج لوله اسپرمهای اسپرمکیفی پارامترهای لوله و

 7مقطع بافتی از هر بیضه/  4هر مقطع بیضه ) یطور تصادفی به ازاهب

بیضه در هر گروه( انتخاب شدند و پارامترهایی از جمله قطر لوله، 

های ژرمینال اپیتلیوم ژرمینال، تعداد سلول متمجرای لوله، ضخا

های و همچنین تعداد سلول اسپرماتید()اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت و 

ساز های اسپرمپارامترهای کیفی لوله سپس .]33[سرتولی شمارش شدند 

های نامنظم، جداشدگی های ژرمینال، لولهمانند تغییرات دژنراتیو سلول

. همچنین از روش ]34[یافته بررسی شدند های ریزشاپیتلیوم و سلول

جهت ارزیابی تغییرات کیفی اپیتلیوم ژرمینال و کیفیت  نوجانس

نمره بندی دهگانه به شرح زیر استفاده شد: نمرهدر  ]36،35[اسپرماتوژنز 

 و گرد حاشیه لومن سراسپرم در زیادی تعداد کامل، اسپرماتوژنز :10

 گرد لومن ولی دارد وجود اسپرم زیادی تعداد :9دارند، نمره  قرار منظم

: 7است، نمره  کم خیلی اسپرم تعداد :8شود، نمره نمی منظم دیده و

 نمره شود،می گرد دیده اسپرماتید تعداد زیادی ولی شوددیده نمی اسپرم

 و اسپرم هیچ :5، نمره شودمی دیده گرد اسپرماتید کمی تعداد :6

لیه زیادی اسپرماتوسیت اوّتعداد  شود ولینمی دیده گردی اسپرماتید

 دیده لیهاوّ اسپرماتوسیت کمی خیلی : تعداد4شود، نمره دیده می

فقط  شودنمی دیده لیهاوّ اسپرماتوسیت : هیچ3، نمره شودمی

 فقط. ندارد وجود زایال سلو : هیچ2، نمره شودمی دیده اسپرماتوگونی

 سرتولی سلول نه و زایا سلول نه :1شود و نمره دیده می سرتولی سلول

های حاصل در نهایت داده .هستند ها آتروفیکلوله و شودمی دیده

از  تحلیل قرار گرفت.ومورد تجزیه 16نسخه  SPSSافزار توسط نرم

ن متغیر پاسخ عنواکه بسیاری از پارامترهای موردبررسی که بهجا آن

برای  براینابنیگر همبسته هستند، گیرند با یکدمورد بررسی قرار می
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همبستگی اساس یج دقیق، ابتدا این پارامترها برآوردن نتادستهب

با  هامنکوزب بر آنو  اسیدآسکوربیکو سپس اثر شدند بندی دسته

صورت (MANOVA) متغیره نالیز واریانس چندآزمون آ استفاده از

برای (Tukey) داری از آزمون تعقیبی توکی صورت معناپذیرفت و در

انحراف معیار  ±صورت میانگین نتایج به .دو استفاده شدمقایسات دوبه

 <05/0 ها در حدّگزارش شدند و تفاوت میانگین (SEM)از میانگین 

P  دار در نظر گرفته شد. معنا 

 

 نتایج 

گرم بر میلی 500مصرف منکوزب در دوران بارداری با دوز 

فلج  :جملهعالئمی از مسمومیت با منکوزب از کیلوگرم وزن بدن هیچ

پا، کاهش مصرف غذا، کاهش وزن، آثار متابولیکی و ارگانیک را سبب 

بر وزن بدن و تمام  اسیدآسکوربیککه  داد. نتیجه آزمون مانوا نشان نشد

جمله تعداد، حیات، مورفولوژی غیرطبیعی، تحرک، پارامترهای اسپرم از 

طار و ضخامت اق، GSIها، و همچنین پارامترهای بیضه شامل وزن بیضه

های رده ون، تعداد سلولساز، نمره جانساپیتلیوم لوله اسپرم

توکی  چند آزمون. هرداری داردسپرماتوژنیک و سرتولی تأثیر معناا

دو در بعضی از پارامترها تأثیر معناداری را نشان نداد. جهت مقایسه دوبه

اسپرم  (23/85±74/1و حیات ) (P<001/0) (33/4±50/0تعداد ) بررسی

فرزندان نر بالغی که در دوران زندگی رحمی و شیرخوارگی با منکوزب 

کنترل و  هایگروه با مقایسه کاهش معناداری را در ،مواجه شده بودند

ف مصر طرفیاز(. P =018/0 و P= 007/0ترتیب به) شم نشان دادند

 (01/95±05/1)توانست درصد حیات  اسیدآسکوربیکزمان هم

(004/0 =P اسپرم را ) در مقایسه با گروه منکوزب افزایش معناداری

( تأثیر معناداری نداشت P= 44/0) (43/6±33/0)دهد، اما بر تعداد 

شان داده شده ن 1جدول شماره گونه که در همان(. 1)جدول شماره 

طبیعی در گروه منکوزب اسپرم با مورفولوژی غیر درصد است،

طور معناداری ههای کنترل و شم بدر مقایسه با گروه( 90/2±03/40)

اشکال  کهطوریبه ،(P <001/0 و P= 002/0ترتیب افزایش یافت )به

گردن خمیده، قطعه میانی شکل، غیرطبیعی اسپرم مانند سر سنجاقی

دم در گروه منکوزب بیشتر خورده و بدون خورده، بدون سر، دم پیچپیچ

نرمال در غیرشکل ها با دیگر بود. به هرحال، درصد اسپرمهای از گروه

در مقایسه با ( 38/20±38/1)به همراه منکوزب  اسیدآسکوربیکگروه 

  یافت.طور معناداری کاهش به (P= 01/0)گروه منکوزب 

 

 های مختلفمورفولوژی غیرطبیعی اسپرم در گروه مقایسه میانگین تعداد، حیات و -1جدول شماره 
 طبیعی اسپرم )%(شکل غیر حیات اسپرم )%( (لیتربر میلی × 610تعداد اسپرم ) های آزمایشیگروه

 1.49±18.71 1.39±94.37 8.83±0.48 کنترل

 1.12±16.52 1.08±94.05 8.66±0.56 شم

 ab*** 4.33±0.50 a**b* 85.23±1.74 a**b*** 40.03±2.90 منکوزب

 c** 95.01±1.05 c* 20.38±1.38 6.43±0.33 اسیید + منکوزبآسکوربیک

دار در مقایسه با گروه اختالف معنا Ps test, ’MANOVA, Tukey(، a>0.05( ، نشان داده شده است Mean±SEMصورت همقادیر ب

   اختالف معنادار در مقایسه با گروه منکوزب، cاختالف معنادار در مقایسه با گروه شم،  bکنترل، 

* P  ،05/0> ** P  ،01/0> *** P  001/0 >  

مختلف های رم را در گروهتحرک و نوع حرکت اسپ 2جدول شماره 

های متحرک در گروه منکوزب دهد. کمترین درصد اسپرمنشان می

های کنترل و ده شد که تفاوت معناداری با گروهمشاه( 32/1±49/54)

 اسیدآسکوربیکزمان حال، مصرف هم(. به هرP <001/0شم نشان داد )

توانست باعث افزایش درصد تحرک اسپرم  (72/74±98/0)با منکوزب 

، جدول P=13/0اما معنادار نبود ) ،گروه منکوزب شوددر مقایسه با 

و  (38/62±79/1)رونده پیشهای غیربیشترین درصد اسپرم (.2شماره 

و باالترین درصد اسپرم در گروه منکوزب  (50/45±32/1)تحرک بی

اسید + آسکوربیکمتعلق به گروه  (54/68±59/1)رونده متحرک پیش

و  اسیدآسکوربیکمصرف همزمان . (2جدول شماره بود ) منکوزب

 (45/31±59/1)رونده های غیر پیشمنکوزب موجب کاهش تعداد اسپرم

(.2)جدول شماره  شد( 27/25±98/0)تحرک و بی
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 های مختلفانواع حرکت اسپرم در گروهمقایسه میانگین تحرک و  -2جدول شماره 
 بی تحرک )%( پیشرونده )%(متحرک غیر پیشرونده )%(متحرک  تحرک اسپرم )%( تحرک )%( /های آزمایشیگروه

 19.51±0.98 34.22±0.77 65.77±0.77 80.48±0.98 کنترل

 19.68±0.87 34.87±0.74 65.12±0.74 80.31±0.87 شم

 ab*** 54.49±1.32  ab** 37.61±1.79  ab** 62.38±1.79 ab*** 45.5±1.32 منکوزب

 c*** ±1.59 68.54 c*** ±1.59 31.45 25.27±0.98 74.72±0.98 اسید + منکوزبآسکوربیک

                                                                             اختالف معنادار در مقایسه bدار در مقایسه با گروه کنترل، اختالف معنا Ps test, ’MANOVA, Tukey(، a>0.05( ، نشان داده شده است Mean±SEMصورت همقادیر ب

 اختالف معنادار در مقایسه با گروه منکوزب، cبا گروه شم، 

* P  ،05/0> ** P  ،01/0> *** P  001/0 >  

ل نشان داد نتایج بررسی وزن بدن در فرزندان نسل اوّمطالعه حاضر،  در

در دوران زندگی داخل رحمی ( 20/31±09/1)که مواجهه با منکوزب 

ندارد و پس از آن در دوران شیردهی تأثیر چندانی بر وزن بدن فرزندان 

(99/0< P  72/0و =P  ،)که این پارامتر کاهش معناداری را در درحالی

( P =01/0مقایسه با گروه کنترل )در  اسیدآسکوربیکمنکوزب و  گروه

بر این، وزن هر عالوه(. 3( نشان داد )جدول شماره P <001/0و شم )

طور معناداری در مقایسه با در گروه منکوزب به (08/0±00/0)دو بیضه 

ه مقایس کهحالیدر(، P<001/0)های کنترل و شم کاهش یافت گروه

های منکوزب و بین گروه (10/0±00/0) وزن بیضه چپ و راست

ترتیب ه نداشت )بهمراه منکوزب اختالف معناداری به اسیدآسکوربیک

17/0= P  41/0و= P همچنین شاخص (. 3، جدول شماره

 در گروه (GSI)گنادوسوماتیک یا نسبت وزن هر دو بیضه به وزن بدن 

طور به (P <001/0در مقایسه با گروه کنترل )( 54/0±03/0) منکوزب

 اسیدآسکوربیکمعناداری کاهش پیدا کرد و مصرف همزمان 

قبولی این شاخص را در قابل همراه سم توانست تا حدّبه (02/0±77/0)

 (.3، جدول شماره P =002/0دهد )مقایسه با گروه منکوزب افزایش 

 های مختلفدر گروه GSIمقایسه میانگین وزن بدن، وزن بیضه و  -3جدول شماره 
 GSI وزن بیضه راست )گرم( ضه چپ )گرم(وزن بی وزن بدن )گرم( های آزمایشیگروه

 0.81±0.02 0.13±0.003 0.12±0.004 31.90±0.72 کنترل

 0.72±0.03 0.12±0.006 0.12±0.005 34.20±1.05 شم

 a*** b** 0.005±0.08 ab*** 0.003±0.08 a*** 0.03±0.54 31.20±1.09 منکوزب

 a* b*** 0.60±27.5 a* 0.002±0.10 0.002±0.10 c** 0.02±0.77 اسید + منکوزبآسکوربیک

                                                                             اختالف معنادار در مقایسه bدار در مقایسه با گروه کنترل، اختالف معنا Ps test, ’MANOVA, Tukey(، a>0.05( ،نشان داده شده است Mean±SEMصورت همقادیر ب 

 اختالف معنادار در مقایسه با گروه منکوزب، cبا گروه شم، 

* P  ،05/0> ** P  ،01/0> *** P  001/0 >  

بالغ،  بر اثرات مواجهه با منکوزب بر پارامترهای اسپرم فرزندان نرعالوه

 قطر های هیستولوژیک بافت بیضه نشان داد کهبررسی از حاصل نتایج

نسبت به  (40/169±47/17) منکوزب گروه در سازهای اسپرملوله

مصرف  و( P >99/0) داردن معناداری شم اختالف و های کنترلگروه

توانست افزایش معناداری را  (97/193±68/5) اسیدآسکوربیکهمزمان 

، P=03/0)کند  ایجاد شم گروه با مقایسه در سازاسپرم هایلوله در قطر

های ، مصرف منکوزب در مقایسه با گروههمچنین .(4جدول شماره 

طور را به (13/94±95/4) سازنترل و شم، قطر مجرای لوله اسپرمک

که حالیدر ،(P=002/0و  P <001/0 ترتیب)به معناداری افزایش داد

ر طور غیبه (24/70±76/2)به همراه منکوزب  اسیدآسکوربیکمصرف 

ساز را نسبت به گروه منکوزب کاهش معناداری قطر مجرای لوله اسپرم

در گروه  سازهای اسپرموجود، قطر مجاری لولهبا این(. P =33/0) داد

طور غیرمعناداری بیشتر به (24/70±76/2) اسیدآسکوربیکمنکوزب و 

)جدول شماره بود ( P =62/0) و شم (P =24/0)کنترل های از گروه

گروه منکوزب  گرچه کاهش قطر اپیتلیوم ژرمینال همچنین (.4

 های کنترل و شم معنادار نبوددر مقایسه با گروه (91/12±27/75)

 موجب اسیدآسکوربیکاما مصرف  ،(P >99/0و  P=86/0ترتیب )به

های نسبت به گروه (72/123±40/3) هاافزایش ضخامت اپیتلیوم این لوله

(. 4جدول شماره ، P =002/0)و منکوزب شد ( P =04/0)شم 
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 های مختلفساز در گروهاپیتلیوم لوله اسپرممقایسه میانگین اقطار و ضخامت  -4جدول شماره 
 (μm)سازضخامت اپیتلیوم لوله اسپرم (μm) سازمجرای لوله اسپرمقطر  (μm) سازقطر لوله اسپرم های آزمایشیگروه

 98.88±2.58 58.61±1.43 157.49±2.84 کنترل

 95.10±2.96 60.52±2.27 155.62±3.18 شم

 a***b*** 4.95±94.13 12.91±75.27 169.40±17.47 منکوزب

 c* 5.68±193.97 2.76±70.24 b* c** 3.40±123.72 اسید + منکوزبآسکوربیک

                                                                             اختالف معنادار در مقایسه bدار در مقایسه با گروه کنترل، اختالف معنا Ps test, ’MANOVA, Tukey(، a>0.05( ،نشان داده شده است Mean±SEMصورت همقادیر ب

 اختالف معنادار در مقایسه با گروه منکوزب، cبا گروه شم، 

* P  ،05/0> ** P  ،01/0> *** P  001/0 >  

های رده اسپرماتوژنیک ساز و سلولهای اسپرمنتایج بررسی کیفیت لوله

داده شده است. آنالیز نشان  5جدول شماره های مختلف در در گروه

در گروه منکوزب  ن نشان داد که این نمرهوهای نمره جانسداده

 شم داشت های کنترل وکاهش معناداری نسبت به گروه( 48/0±82/4)

(001/0> P)  با منکوزب  اسیدآسکوربیکو مصرف همزمان

توجهی منکوزب نتوانست به طرز قابل در مقایسه با گروه( 15/0±51/7)

جدول شماره )، (P =66/0)ن را تخفیف دهد وجانس این کاهش نمره

بر آن، کاهش معناداری در میانگین تعداد سه رده سلولی عالوه(. 5

اسپرماتوسیت ، (79/36±16/6) اسپرماتوگونی اسپرماتوژنیک یعنی

های و همچنین سلول (71/42±84/11)و اسپرماتید  (05/13±19/50)

 <003/0)های کنترل هپشتیبان سرتولی در گروه منکوزب نسبت به گرو

P ،03/0> P ،001/0> P  001/0و> P)  01/0)و شم> P ،001/0> 

P ،001/0= P  006/0و =P) حال مصرف همزمان با این .مشاهده شد

های اسپرماتوگونی، ، نتوانست تعداد سلولاسیدبیکرآسکو

قایسه با گروه منکوزب به طرز اسپرماتوسیت و اسپرماتید را در م

 و P، 11/0= P ،41/0= P >99/0ترتیب گیری افزایش دهد )بهچشم

999/0P >   های اسپرماتوگونی حال تعداد سلول(، با این5جدول شماره

های کنترل و شم اختالف در مقایسه با گروه اسیدبیکرآسکوبا مصرف 

جدول شماره  P =02/0 و P =008/0 ترتیب)بهمعناداری را نشان داد 

های تعداد سلول (47/5±30/1)از طرفی مواجهه با منکوزب (. 5

را در مقایسه با دو گروه کنترل و شم کاهش معناداری داد  سرتولی

زمان مصرف همحال هربه(. P =006/0و  P <001/0 ترتیب)به

ها را در تعداد این سلول، توانست (89/8±23/0) اسیدآسکوربیک

داری نرسید چند به سطح معنی، هرب افزایش دهدمقایسه با گروه منکوز

(99/0< P،) کنترل طور معناداری بیشتر از گروه حال این مقدار بههربه

 (. 5جدول شماره ، P =01/0بود )

 

 های مختلفه اسپرماتوژنیک و سرتولی در گروهسلول ردتعداد ن، ومقایسه میانگین نمره جانس -5جدول شماره 

 سرتولی اسپرماتید اسپرماتوسیت اسپرماتوگونی نونمره جانس های آزمایشیگروه

 19.47±0.46 136.85±1.42 103.57±2.79 58.05±0.51 9.32±0.14 کنترل

 18.13±0.33 138.01±6.92 114.71±2.69 57.57±0.44 9.34±0.11 شم

 a**b*** 4.82±0.48 a**b* 36.79±6.16 a*b*** 50.19±13.05 a***b** 42.71±11.84 a***b** 5.47±1.30 منکوزب

 a**b* 48.01±0.36 105.68±0.62 116.16±0.40 a* 8.89±0.23 7.51±0.15 اسید + منکوزبآسکوربیک

                                                                             اختالف معنادار در مقایسه bدار در مقایسه با گروه کنترل، اختالف معنا Ps test, ’MANOVA, Tukey(، a>0.05( ،نشان داده شده است Mean±SEMصورت همقادیر ب

 اختالف معنادار در مقایسه با گروه منکوزب، cبا گروه شم، 

* P  ،05/0> ** P  ،01/0> *** P  001/0 >  

 

 و کنترل هایگروه هیستوپاتولوژی بیضه نشان داد که در بررسی کیفی

یافته، منظم و از نظر  تمایز خوبیبه سازاسپرم هایلوله بافتی ساختار شم،

های سلول از های منظمیردیف باها این لوله بود. اندازه و ظاهر طبیعی

 ها،آن مجرای در بودند و شده پوشیده تمایز مختلف مراحل در زایا

 ها،(. برخالف آن bو a 1)شکل شماره شد مشاهده می های بالغاسپرم

تغییرات دژنراتیور در اکثر  و موجب آسیب بافتی منکوزب مصرف

 سازاسپرم هایلوله تغییرات شامل شد. این سازاسپرمهای لوله

ف مختل هایاندازه نامنظم در ظاهری با همراه و نامتقارن نیافتهسازمان

 هایها به خوبی انجام نشده بود. لولهبود که روند اسپرماتوژنز در آن

 مختلفی درجات و بودند اسپرماتید و فاقد اسپرماتوزوآ تقریباً سازاسپرم

شامل کاهش  دادند که نشان را ژرمینال هایسلول تغییرات دژنراتیو از

های شدن سلول ، دژنراسیون و واکوئلی(c 1تراکم سلولی )شکل شماره 
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ساز های اسپرمهمراه افزایش قطر مجرای لولهبه اسپرماتوگونی و سرتولی

های سلولی ژرمینال همراه با ریزش و جداشدگی رده (d 1)شکل شماره 

در گروه (. e 1شماره لوله به داخل مجرا بود )شکل  دیواره ها ازآن

یافته و یضه، اپیتلیوم ژرمینال سازمانفتومیکروگراف ب ،اسیدآسکوربیک

اسپرماتوژنز فعال را در مقایسه با گروه منکوزب و نزدیک به گروه کنترل 

 (.f 1نشان داد )شکل شماره 

 

 

(، ×640) بیشترساز شم با بزرگنمایی یکی از مقاطع لوله اسپرم (b1)شم،  (b)کنترل، (a) های مختلف: ل در گروههای نر بالغ نسل اوّاز بافت بیضه موشویر میکروسکوپی تصا -1شکل شماره 

(c-e( منکوزب و )f )ی هادهنده سلولهای سروتولی، فلش سیاه نشاندهنده سلولسر فلش سیاه نشان (×400ائوزین، بزرگنمایی  آمیزی هماتوکسیلینمنکوزب )رنگ + اسیدآسکوربیک

 باشد.های اسپرماتید میدهنده سلولرنگ نشانهای اسپرماتوسیت و فلش آبیلدهنده سلواسپرماتوگونی، سر فلش آبی نشان

 

 بحث

را در مقابل آثار  اسیدآسکوربیکمطالعه حاضر اثر محافظتی  

اغلب  کهطوریبه ؛دهدنشان می نرل منکوزب در نسل اوّمخرب ناشی از 

مانند کاهش  ،ارزیابی قرار گرفتندرامترهایی که در تحقیق حاضر موردپا

ها در مواجهه با ، میزان نوع حرکت و بدشکلی اسپرمدرصد حیات

دا کرد. طور معناداری بهبود پیهب اسیدآسکوربیکمنکوزب با مصرف 

مصرف منکوزب کاهش و ساز که با های اسپرمضخامت اپیتلیوم لوله

میم شد. منکوزب طور معناداری ترهب ،ها افزایش پیدا کرده بودمجرای آن

اثرات  کربنسولفیدتیوره و دیهایش مانند اتیلنطریق متابولیتاز

کربن سبب کاهش سولفیددی .]37[دهد بیولوژیکی خود را نشان می

در سطح سرمی تستوسترون، تغییرات دژنراتیو در بافت توجهی قابل

 . با]10[شود توژنز و تغییراتی در اپیدیدیم میبیضه، تأثیر بر اسپرما

قطر  یافته، ژرمینال کاهش کاهش روند اسپرماتوژنز، ضخامت اپیتلیوم

ن را وکاهش نمره جانس اسیدآسکوربیکرسد. مجرا بزرگ به نظر می

اما به گروه کنترل نرسید. شاخص  ،واسطه منکوزب باال بردهب

گونادوسوماتیک با مصرف منکوزب بر روی پارامترهای اسپرم و بافت 

با توجه به بیضه پیش از این هم در مطالعات قبلی ما گزارش شده بود. 

ل، پیامد مواجهه با منکوزب، کاهش تحقیق حاضر بر روی نسل اوّنتایج 

وجود د بود که باپارامترهای فوق و درنتیجه ناباروری در جنس نر خواه

توان از آن طور مؤثری میهب اسیدآسکوربیکاکسیدانی قوی آنتی اثرات

 بر Cو  Eهای از این، اثر مصرف همزمان ویتامینجلوگیری کرد. پیش 

طور هب. ]18[مثلی زن و مرد بررسی شده بود میزان آپوپتوز سیستم تولید

 باشدثلی میاثرات تأییدشده بر سیستم تولیدم دارای Eکلی ویتامین 

 اسیدآسکوربیک، اما هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر محافظتی ]20[

های مصرف منکوزب که کارگران زمین بر آثار مخرب منکوزب بود.

حصوالت کشاورزی آلوده به این م گانکنندکشاورزی و مصرف

 ؛هاستروشی مؤثر برای مقابله با آفت، ]38[کند کش را تهدید میآفت

 جمله حیوانات و انسان خطرناک است.ها ازاما برای سایر ارگانیسم

، از بعضی (%85هرنشین )های شصد باالیی از زنان حامله در گروهدر

ناپذیر ایش اجتنابطرفی افز. از]39[ کنندها استفاده میکشاشکال آفت
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های سطحی و ارتباط آن با فع مواد شیمیایی و کشاورزی در آبد

خطرات و صدمات ناشی از آن در هنگام تولد، تولد تا دوران منوپوز و 

. سیستم تولیدمثل از جمله ]40[تمام طول عمر در زنان وجود دارد 

نتایج  باشد.ها میکشآسیب توسط آفتهایی است که در معرض ارگان

واسطه منکوزب بود همردان ب ناباروری حاکی از افزایش  Swanمطالعه

ها های اپیدیدیم و بدشکلی اسپرمتوجه تعداد اسپرمکاهش قابل .]41[

. ]43،1[ ]42[ در پی مواجهه با منکوزب در تحقیقات دیگری گزارش شد

های (، کاهش تعداد سلول2003و همکارانش ) Ksheerasagarنتایج 

 واسطه مواجهه با منکوزبهبرا ساز های اسپرمزایا و قطر اپیتلیوم لوله

نشان  (2018)و همکارانش  Girish. در مطالعه دیگری ]44[نشان داد 

کند  ای را القاتواند سمیت بیضهکه مواجهه با منکوزب می ]45[دادند 

های مربوط به سنتز تستوسترون را کاهش دهد. همچنین و فعالیت آنزیم

تواند با منکوزب میکه  ]12[نشان داد  2018دی ساردو در سال محمّ

ای را به پیش ببرد و هآپوپتوز سمیت بیض استرس اکسیداتیو و القای

دهد. همچنین ها این تأثیرات منفی را تخفیف میاکسیدانمصرف آنتی

ای پس از مواجهه با منکوزب دچار بیضه خونی ها نشان دادند که سدّآن

اثر در مطالعه حاضر دهد. یکپارچگی خود را از دست می شده،اختالل 

 منکوزب در ناشی از هایآسیب در مقابل اسیدآسکوربیکمحافظتی 

 LD50  ،500 دوز دهمیک از کشنده )کمتر دوز از کمتر دوزی

 محصوالت آلودگی دوز از بیشتر احتماالً که ]46[کیلوگرم(  بر گرممیلی

. اثرات مخرب ]47[ شداست، بررسی  آشامیدنی آب و کشاورزی

 سیستم در اختالل ازطریق عمدتاً منکوزب بر سیستم تناسلی مردان

باشد می آزاد هایرادیکالتولید  افزایش و هاسلول اکسیدانیآنتی دفاع

نمودن سلولی، فعال ، توقف چرخهDNA. اختالل در ساختار ]48[

پیدی و تخریب ساختار لی سلول، پراکسیداسیون لییدی غشا آپوپتوز روند

 ROSاسترس اکسیداتیو و افزایش تولید  واسطه القایهاسپرم ب غشای

 در ROS . اگرچه تولید]49-52[پیش از این نیز گزارش شده است 

خوردن تعادل تولید  مهاست، اما به رخدادی طبیعی بیضه مانند ارگانی

ROS آسیب یبیضه جنین به هنگام مواجهه با منکوزب و القا در 

 برای زایای بیضه جنین، خطری بالقوههای سلول DNAاکسیداتیو 

رسد که یکی نظر میهها بافتهبا توجه به این ی .]54،53،17[فرزندان است 

ها و اکسیدانمنکوزب، استفاده از آنتیهای مقابله با اثرات مخرب از راه

بر را  E اثر محافظتی ویتامینها باشد. مطالعات قبلی ما ویتامین

واسطه هل بپارامترهای اسپرم و آسیب بیضه در فرزندان نر نسل اوّ

تأیید کرد. نتایج این تحقیقات  قبل و بعد از تولده با منکوزب مواجه

پارامترهای اسپرم و   Eنشان داد که مصرف همزمان منکوزب و ویتامین

پوپتوتیک و مضر منکوزب بافت بیضه موش را در مقابل اثرات آ

محافظتی  اثرآن داشت تا  ها ما را بر. این یافته]18،17[کند محافظت می

در مصرف همزمان را  (اسیدآسکوربیکها )اکسیداناز آنتییکی دیگر 

ل که با منکوزب بر پارامترهای اسپرم و ساختار بیضه نوزادن نسل اوّ

رغم اثرات پروآپوپتوتیک، علی مطالعه کنیم. ،تاکنون بررسی نشده

اکسیدانی اختالل در سیستم دفاعی آنتینکروتیک و همچنین ایجاد 

-57،38[ های آزاد توسط منکوزبادیکالر ها و افزایش تولیدسلول

توانند اثرات اکسیدانی میتعداد زیادی از ترکیبات آنتی، ]55

طرز های محیطی را بهکنندهآلوده( Genotoxic) ژنوتوکسیک

های آزاد بر ند و مانع از اثرات مخرب رادیکالچشمگیری کاهش ده

ی در بدن ها وظایف بیولوژیکی مهمّ اکسیدان. آنتی]58[ها شوند سلول

. ]59[دارند  DNAطریق حفاظت در برابر صدمات اکسیدانی به از

در پالسمای سمینال با حفظ یکپارچگی  اسیدآسکوربیکافزایش غلظت 

اسپرم  DNAبه  ROS ژنوم، اسپرم را از صدمات ناشی از حمالت

اکسیدان ن آنتیعنوابه اسیدآسکوربیک. ]60[کند محافظت می

های ، باعث افزایش تعداد اسپرم]61[کننده باروری در پستانداران تقویت

های اکسیداتیو ظت اسپرم و باروری در مقابل آسیبو حفا ]62[نرمال 

. مردان دارای اسپرم نرمال سطح باالتری از این ویتامین ]63-66[شود می

در پالسمای سمینال دارند. را راکسیداسیون لیپیدی و میزان کمتری از پ

همچنین ارتباط مثبتی بین میزان این ویتامین با توان باروری گزارش 

شده بر سمیت القا اسیدآسکوربیکدهنده . اثرات تخفیف]67[شده است 

که طوریبه ؛]68[توسط منکوزب بر پارامترهای اسپرم تأیید شده است 

 (Genotoxicity) تواند اثرات احتمالی سمیت ژنومیاین ویتامین می

را که در طی متابولیسم سلولی های آزاد کشی ناشی از رادیکالو اسپرم

نیز  El-Missiryگزارش . ]69[خنثی کند  ،ندشوها تولید میکشآفت

کسیداتیو در مقابل استرس ا اسیدآسکوربیکحفاظتی تأییدی بر اثر 

 .]70[شده توسط آلوکسان و بهبود سطح پالسمای تستوسترون است القا

 اسپرم، غیرطبیعی مورفولوژی افزایش با اسیدآسکوربیک پایین سطوح

است  همراه اسپرم آگلوتیناسیون و باروری کاهش اسپرم، کاهش تعداد

 تمایز فیزیولوژیک، تمامیت حفظ جهت اسیدآسکوربیکطرفی، . از]71[

حیاتی  نقش به توجه با .]71-73[است  ضروری ایبیضه عملکرد و

. ]74[وجود دارد  بیضه بافت در ای از آن، ذخیرهاسیدآسکوربیک

ثرات مخرب اکنند. نتایج تحقیق حاضر را تأیید می ،وقهای فیافته

شده بود.  منکوزب بر سیستم تولیدمثل نر پیش از این نشان داده

Runkle ( 2017و همکاران) ،بیضه بیوشیمیایی و ساختاری تغییرات 

با  مدتطوالنی از مواجهه آزمایشگاهی را پس و صحرایی موش
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تمام  در آن را شکلیبد افزایش و اسپرم تعداد و کاهش منکوزب

در سال همچنین،  .]1[نشان داده بودند  شده با منکوزبمواجه هایگروه

مدت با دنبال مواجهه کوتاهعملکرد و تحرک اسپرم گاو به 2014

های مطالعه حاضر را تأیید ها، یافتهنتایج آن شد ومنکوزب ارزیابی 

آنالیز اسپرم در گروه  مقایسه مطالعه ساختار بیضه و. ]75[کند می

منکوزب، نشانگر آسیب وسیع ناشی از منکوزب بر بافت بیضه است. 

سرتولی پس از مصرف  هایسلول زایا و هایسلول کاهش معنادار تعداد

. همچنین، کاهش نمره ]76[فنول نیز پیش از این گزارش شده بود اکتی

آپوپتوز  ناشی از تواندمنکوزب در مطالعه حاضر می گروه درسون جان

 رده هایسلول تولید کاهش آن دنبالهب و جنینی بیضه زاینده هایسلول

تواند منجر به کاهش ه نوبه خود میکه ب ]77[باشد  اسپرماتوژنیک

ارزشمند از میزان شاخصی  که اییضهب توده باروری و یا ناباروری شود.

 ]78[حیوانات نر  در است، ها بر سیستم تولیدمثلکشی قارچاثرات سمّ

 توده کاهش در این و یابدمی کاهش هاکشقارچ اثرات افزایش با

تعداد  . کاهش]79[های جنسی همراه است سلول دادن دست از با بیضه

های همراه با کاهش تعداد و عملکرد سلولهای زاینده و اسپرم سلول

وری را افزایش رخطر بروز نابا سرتولی پس از مواجهه با منکوزب

های ها در دوران جنینی که ارگانکش. مواجهه با این آفت]76[دهد می

از  ،]80،53[گیری و تکامل هستند ها در حال شکلجنسی از جمله بیضه

 اهمیت بسیاری برخوردار است که مورد توجه تحقیق حاضر بود.

Shen  ( 2001و همکاران) کاهش استرس اکسیداتیو با که دادند نشان 

 لیدیگ، هایسلول در آنزیمیغیر و آنزیمی هایاکسیدانآنتی سطح

که دهد. با توجه به اینمی را کاهش تستوسترون ترشح و سنتز

است،  اسپرماتوژنز طبیعی روند برای ضروریهورمونی  ،تستوسترون

 ناقص و کاهش اسپرم در تولید اسپرم، تشکیل اختالل موجب آن کاهش

دهنده اثرات بهبود .]81[شود مردان می در ناباروری و اسپرم عملکرد

واسطه قابلیت عبور این ویتامین از در مطالعه حاضر به اسیدکوربیکآس

های اظت بیومارکرهای فرزندان از آسیبحف احتماالًو  شیرجفتی و  سدّ

توجه به توانایی عبور منکوزب از جفت با]. 8[ استپراکسیداتیو 

(blood-placental-barrier) و شیر(blood-milk-barrier)  ]8[ ،

ناشی از  تأثیر اثرات مخربحال رشد تحت سیستم تولیدمثل جنین در

این ( 2020و همکاران ) Bianchiباشد. سموم از جمله منکوزب می

خرب حال اغلب مطالعات، اثرات مهربه .]82[ند نکموضوع را تأیید می

 اسیدآسکوربیکهای آزاد و اثرات مثبت منکوزب را به افزایش رادیکال

دهند که متأسفانه در این اکسیدانی آن نسبت مینتیآخاصیت  را به

رو ارزیابی وضعیت استرس موردارزیابی قرار نگرفت، از اینمطالعه 

تواند مکانیسم ل میسل اوّاکسیداتیو سرم و بافت بیضه در فرزندان ن

 احتمالی اثرات این مواجهه را توجیه نماید. 

 

گیرینتیجه

 طی در منکوزب با مواجهه که داد نشان نتایج تحقیق حاضر

بافت بیضه و  بر پارامترهای اثرات نامطلوبی شیردهی، و یباردار دوران

 با اسیدآسکوربیکدارد و تجویز همزمان  اسپرم فرزندان موش نر

در بافت شده با منکوزب تواند موجب کاهش سمیت القامنکوزب، می

به دلیل  اسیدآسکوربیک رسد که احتماالًنظر میبیضه موش شود. به

ناشی از اکسیدانی توانسته وضعیت استرس اکسیداتیو خاصیت آنتی

 اسیدآسکوربیک چند که دوز باالتری ازمنکوزب را تخفیف دهد، هر

تری بر اثرات مضر ناشی از منکوزب بر بافت لوبممکن است اثرات مط

. بروز اختالل در ساختار و عملکرد بیضه و روند اسپرماتوژنز داشته باشد

پارامترهای اسپرم و احتمال ناباروری از دالیل بیضه همراه با کاهش 

 احتیاط در مواجهه با منکوزب است.

 

 تقدیر و تشکر

نامه دکتری آقای اسماعیل  بخشی از پایان ،مطالعه حاضر

سعدین بود که توسط معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی 

 ( مورد حمایت مالی قرار گرفت. 930217کرمان با شماره گرنت )
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