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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 firstgeneration 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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اثر محافظتی آسکوربیکاسید بر پارامترهای اسپرم و ساختار بیضه نسل اوّل موش پس از
مواجهه با منکوزب
اسماعیل سعدین ،1طاهره حقپناه ،1سید نورالدین نعمتاللهی ماهانی ،2مسعود عزتآبادیپور* ،1تانیا دهش

3

خالصه
سابقه و هدف :هدف از انجام این مطالعه ،بررسی اثرات محافظتی احتمالی آسکوربیکاسید بر سمیت ناشی از منکوزب بر پارامترهای اسپرم و ساختار بیضه فرزندان
نسل اوّل موش بود.
مواد و روشها :در این مطالعهی تجربی ،موشهای مادهی باردار نژاد  NMRIبهطور تصادفی به چهار گروه شامل :کنترل ،شم ،منکوزب ( 500میلیگرم بر کیلوگرم)
و آسکوربیکاسید  +منکوزب ( 100میلیگرم بر کیلوگرم آسکوربیکاسید  500 +میلیگرم بر کیلوگرم منکوزب) تقسیم شدند .تیمارها از روز اوّل بارداری شروع شد
و تا پایان شیردهی ادامه دا شت .فرزندان نر هر گروه تا سنّ بلوغ ( 8-10هفته) نگهداری شدند .وزن بی ضه چپ اندازهگیری و ساختار آن مطالعه شد .سپس اپیدیدیم
چپ فرزندان جدا و پارامترهای اسپرم (تعداد ،حیات ،تحرک و مورفولوژی) مطالعه شد.
نتایج :کاهش معنیداری در پارامترهای ا سپرم گروه منکوزب ن سبت به گروه کنترل و شم م شاهده شد ( )P >0/001و م صرف همزمان آ سکوربیکا سید اثرات منفی
ناشی از منکوزب را بهبود بخشید .همچنین پارامترهای بیضه شامل وزن ،شاخص گنادوسوماتیک ،قطر لولههای اسپرمساز ،نمره جانسون ،و نیز تعداد سلولهای زایا از
جمله اسپرماتوگونی ،اسپرماتوسیت ،اسپرماتید و سرتولی در گروه منکوزب در مقایسه با گروههای کنترل و شم کاهش معناداری را نشان داد ()P >0/01؛ در حالیکه
مصرف همزمان آسکوربیکاسید اغلب این پارامترهای آسیبدیدهی بیضه و اسپرم را بهبود بخشید.
نتیجهگیری :این مطالعه ن شان داد که م صرف آ سکوربیکا سید در دوران بارداری و شیردهی اثر محافظتی در مقابل اثرات مخرب منکوزب بر پارامترهای ا سپرم و
ساختار بیضه فرزندان نر نسل اوّل موش دارد.
واژگان کلیدی :منکوزب ،آسکوربیکاسید ،بارداری ،شیردهی ،بیضه ،اسپرم
دو ماهنامه علمی  -پژوهشی فیض ،دوره بیست و پنجم ،شماره  ،5آذر -دی  ،1400صفحات 1155-1167

مقدمه
منکوزب (،)EBDC, ethylene bis dithiocarbamate

علیرغم مصرف گسترده آن در سراسر کشور ،در حدود  %60از همه

قارچکشی است که برای اوّلینبار در سال  1948در ایاالت متحده

آفتکشها در سه استان شمالی و نزدیک به دریای خزر استفاده

معرفی شد .منکوزب بیشترین رشد حجم تولید را در میان قارچکشها

میشوند که از این میزان %25 ،بهتنهایی برای تولید برنج به کار میرود

دارد؛ بهطوریکه براساس آمار منتشرشده در سال  2014بیش از ٪20
بازار جهانی قارچکشها به آن اختصاص داشت [ .]1در ایران ،تعداد
زیادی از کشاورزان در معرض خطر ناشی از آفتکش میباشند و مقدار
طبیعی سموم مصرفشده ،مخصوصاً قارچکشها در هر سال بسیار بیشتر
از مقدار موردنیاز است.
 -1گروه علوم تشریح ،دانشکده پزشکی افضلیپور ،دانشگاه علوم پزشکی ،کرمان،
ایران

] .[2باوجود تحقیقات وسیعی که درباره مضرات آفتکشها بر روی
سالمتی کشاورزان در کشورهای دیگر صورت گرفته است ،اما در ایران
آمار دقیقی از این مواجهه در دسترس نیست ] .[3منکوزب بالفاصله در
بدن متابولیزه میشود .اگرچه مطالعات حیوانی نشان دادهاند که سمیت
حادّ پایینی دارد ] ،[4ولی مواجهه با آن در مناطق پرخطر نظیر مزارع و
کشتزارها ،طیف گستردهای از آسیبها از جمله آسیبهای نورولوژیک
مانند عالئم شبه پارکینسون ] ،[5اختالالت وابسته به هورمون تیروئید

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

در زنان ] [6و اختالالت رشد مغز جنین را در بردارد ] .[7از آنجایی

کرمان ،ایران

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

 -3مدلسازی در مرکز تحقیقات سالمت ،انستیتو مطالعات آینده در سالمت ،دانشگاه

بنابراین مادران باردار ،جنین در حال رشد و حتی نوزادان میتوانند در

علوم پزشکی ،کرمان ،ایران

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

*نشانی نویسنده مسئول :دانشکده پزشکی افضلیپور ،دانشگاه علوم پزشکی
کرمان ،ایران تلفن  03433257666دورنویس03433257667 :
پست الکترونيکezzatabadipm@gmail.com :
تاریخ دریافت1399/10/20 :

تاریخ پذیرش نهایی1400/6/21 :
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بیولوژیکی خود را ازطریق متابولیتهایش مانند اتیلنتیوره و
دیسولفیدکربن اعمال میکند ] .[9دیسولفیدکربن باعث کاهش
قابلتوجه در سطح تستوسترون سرم ،تخریب بافت بیضه ،تأثیر بر روند
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اثر محافظتی آسکوربیکاسید.....
اسپرماتوژنز و تغییر در ساختار اپیدیدیم میشود ] .[10اثرات مخرب

و شیرخوارگی بر سیستم تولیدمثلی فرزندان مطالعه نشده است؛ از

منکوزب و دیتیوکارباماتها بر روند تولیدمثل ممکن است به دلیل

اینرو ،مطالعه حاضر بهمنظور بررسی اثر محافظتی احتمالی این ویتامین

عدم تعادل هورمونی بواسطه اثر بر ترشح گنادوتروپینها باشد ] .[11اثر

بر آسیبهای ناشی از مواجهه با منکوزب در دوره زندگی داخل رحمی

مخرب منکوزب بر سیستم تولیدمثل مردان بهعلت اختالل در مکانیسم

و شیرخوارگی بر پارامترهای اسپرم و بیضه فرزندان نر نسل اوّل ()F1

دفاع آنتیاکسیدانی سلولها ،القای استرس اکسیداتیو و آپوپتوز گزارش

انجام شد.

شده است ] .[12گزارشات حاکی از آن است که در حدود  1/8بیلیون
نفر از مردم جهان در مشاغل کشاورزی مشغول به کارند که بیشترین

مواد و روشها

تماس با آفتکشها را دارند ] .[13ازطرفی ،تماسهای غیرشغلی یا

پروتکل مطالعه با تأیید کمیته اخالق حیوانات دانشگاه علوم

محیطی با آنها بهطور بالقوه بخشهای بزرگی از مردم را تحتتأثیر

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

قرار میدهد ][14؛ از اینرو تاکنون مطالعات بسیاری اثرات مخرب

انجام این تحقیق تجربی ،موشهای نژاد  10-8( NMRIهفته25-30 ،

منکوزب را بر سیستم تولیدمثلی نر و نیز استفاده از آنتیاکسیدانها برای

گرم) از انستیتو پاستور ایران خریداری شدند و در قفسهای پلیاتیلن،

تخفیف و خنثیسازی این اثرات را گزارش دادهاند .بههرحال با توجه

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

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

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

و مواجهه مادران باردار بهواسطه تماس شغلی و یا مصرف محصوالت

 10هفته) به نسبت  3به  1جهت جفتگیری در قفس قرار داده شدند و

کشاورزی یا آب آلوده به آفتکشها موردخطر میباشند ] [16،15و از

صبح روز بعد ،تشکیل پالک واژینال بررسی شد .بعد از مشاهده پالک

سویی ،دوران بارداری زمانی حیاتی برای تشکیل و تکوین سیستم

واژینال (بهعنوان روز  1بارداری) ،موشهای باردار بهطور تصادفی در

تولیدمثلی جنین است ،این مطالعه اثرات منفی مواجهه با منکوزب را

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

در دوران زندگی داخل رحمی و شیرخوارگی بر پارامترهای سیستم
تولیدمثلی موشهای نر ] [17و همچنین افزایش سلولهای آپوپتوتیک
را در بافت بیضه و تخمدان فرزندان نسل اوّل نشان میدهد ].[18
عالوهبراین ،کاهش تعداد تخمکهای بالغ ،میزان لقاح و النهگزینی در
فرزندان ماده بالغ در پی مواجهه با منکوزب نیز مشاهده شد ] .[19از
طرف دیگر ،مصرف همزمان آنتیاکسیدانهایی مانند ویتامین  Eموجب

 -1گروه اوّل (کنترل) :دستنخورده و بدون دریافت هرگونه
درمانی.
 -2گروه دوم (شم) :دریافتکننده روغن زیتون؛ حالل منکوزب
).(0.1/ 10 gr body weight
 -3گروه سوم (منکوزب) :دریافتکننده منکوزب (500
) 1/10( mg/Kg/dayدوز کشنده) ].[26

کاهش اثر سمی منکوزب بر سیستم تولیدمثلی فرزندان نسل اوّل میشود

 -4گروه چهارم (آسکوربیکاسید  +منکوزب) :دریافتکننده

] .[18گزارشهای متعددی درمورد اثر بهبوددهنده و محافظتکننده

آسکوربیکاسید ) [27] (100 mg/ Kg/ dayسی دقیقه

ویتامین  Eبر سیستم تولیدمثلی مرد و زن وجود دارد ] ،[20بههرحال

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

آسکوربیکاسید نیز بهعنوان یک آنتیاکسیدان قوی در بسیاری از

بهجز گروه کنترل و براساس مطالعات قبلی ] [26روش تجویز مواد،

سبزیجات تازه و میوهها بهوفور یافت میشود و توافق عمومی در رابطه

مطابق با گروه موردنظر گاواژ دهانی بود .تجویز مواد از روز اوّل

با نقش آن در محافظت از لیپیدهای اکسیدشده ،کاهش تعداد سلولهای

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

آپوپتوتیک ] [21-23و اثرات مثبت متعدد بر سیستم تولیدمثلی ][25،24

ادامه داشت .بنابراین ،جنین و فرزندان بهترتیب ازطریق جفت ] [29و

وجود دارد .نتایج پژوهش حیدری و همکارانش نشان داد که اگرچه

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

مصرف همزمان ویتامینهای  Eو  Cاثرات مخرب منکوزب بر روند

از دوران شیرخوارگی ،فرزندان نر نسل اوّل (از هر گروه  10نوزاد بهطور

آپوپتوز سیستم تولیدمثلی فرزندان را کاهش میدهند ،اما بهطور کلی

تصادفی انتخاب شدند) و در شرایط استاندارد حیوانخانه و با دسترسی

آسکوربیکاسید در مقایسه با ویتامین  Eاثرات قویتری در کاهش

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

تعداد سلولهای آپوپتوتیک داشت .بررسی متون نشان میدهد که

شدند .همچنین تمام تالشها جهت به حداقل رساندن درد و استرس

تاکنون اثر مصرف همزمان منکوزب و آسکوربیکاسید در دوران جنینی

حیوان بهکار گرفتهشد .تمامی مواد از شرکت سیگما (سنت لوئیس،
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سعدین و همکاران
آمریکا) تهیه شد ،بهجز قارچکش کاربامات منکوزب (منگنز روی اتیلن

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

بیس دی تیوکاربامات) که از شرکت ایندوفیل هندوستان [،80%

وجود داشت و یا ناهنجاری دم که دم کوتاهتر از حدّ طبیعی و یا

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

پیچخورده بود ،گزارش شد .همچنین شاخص گنادوسوماتیک با درصد

وزنی اندازهگیری شدند و پس از توزین ،با روش جابهجایی مهره گردنی

) GSI (Gonadosomatic indexبهصورت نسبت وزن بیضهها به

) (cervical dislocationکشته شدند .بهمنظور ارزیابیهای ک ّمی

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

بیضه ،اسکرتوم را با قیچی استریل باز کرده ،بیضه چپ بیرون آورده

بررسیهای هیستولوژیک ،نمونههای بافتی از  28بیضه که متعلق به چهار

شد و وزن آن با ترازوی دیجیتال اندازهگیری شد .همچنین ناحیه دمی

گروه  7تایی بود ،بهمدت  48ساعت در فرمالدئید  %10تثبیت گردیدند

اپیدیدیم چپ جدا شد و به  1میلیلیتر از محیط کشت گرم Ham's

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

 F10حاوی مکمل  15( BSAمیلیگرم بر میلیلیتر) انتقال داده شد و

آبگیری و در پارافین مذاب قالبگیری شدند .سپس با استفاده از

بهمنظور خروج اسپرم به درون محیط کشت ،با سوزن استریل قطعهقطعه

میکروتوم دوار ) (Leitz, Germanyبه ضخامت  5میکرومتر برش

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

داده شدند .مقاطع بافتی توسط هماتوکسیلین و ائوزین رنگآمیزی شدند

 CO2در انکوباتور قرار گرفتند و پس از آن پارامترهای اسپرم از جمله

و زیر میکروسکوپ نوری موردبررسی قرار گرفتند ،جهت ارزیابی ک ّمی

تعداد ،حیات ،تحرک و مورفولوژی براساس دستورالعملهای ارائهشده

و کیفی پارامترهای لولههای اسپرمساز ،در ابتدا پنج لوله اسپرمساز

از طرف سازمان بهداشت جهانی  WHOموردارزیابی قرار گرفت

بهطور تصادفی به ازای هر مقطع بیضه ( 4مقطع بافتی از هر بیضه7 /

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

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

میکرولیتر از سوسپانسیون اسپرم بر روی الم شیشهای تمیز قرار گرفت

مجرای لوله ،ضخامت اپیتلیوم ژرمینال ،تعداد سلولهای ژرمینال

و توسط یک المل  22 × 22میلیمتری پوشانده شد .سپس ،اسپرمها

(اسپرماتوگونی ،اسپرماتوسیت و اسپرماتید) و همچنین تعداد سلولهای

توسط میکروسکوپ نوری) (Olympus BX51, Tokyo, Japanو

سرتولی شمارش شدند ] .[33سپس پارامترهای کیفی لولههای اسپرمساز

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

مانند تغییرات دژنراتیو سلولهای ژرمینال ،لولههای نامنظم ،جداشدگی

در  5زمینه الم شمارش و درصد تحرک آنها گزارش شد .تحرک

اپیتلیوم و سلولهای ریزشیافته بررسی شدند ] .[34همچنین از روش

اسپرمها با توجه به نوع حرکت شامل متحرک پیشرونده ،متحرک

جانسون جهت ارزیابی تغییرات کیفی اپیتلیوم ژرمینال و کیفیت

غیرپیشرونده و غیرمتحرک طبقهبندی شد ] .[30جهت شمارش اسپرم،

اسپرماتوژنز ] [36،35در نمرهبندی دهگانه به شرح زیر استفاده شد :نمره

حجمهای مساوی از سوسپانسیون اسپرم و فرمالدئید  %10مخلوط شدند.

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

سپس 10 ،میکرولیتر از محلول رقیقشده بر روی یک هموسیتومتر نئوبار

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

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

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

همچنین با استفاده از رنگآمیزی ائوزین نگروزین ،حیات اسپرم

اسپرم دیده نمیشود ولی تعداد زیادی اسپرماتید گرد دیده میشود ،نمره

موردارزیابی قرار گرفت .حجمهای مساوی ( 10میکرولیتر) از

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

سوسپانسیون اسپرم و رنگ ائوزین نگروزین با هم مخلوط شدند ،پس

اسپرماتید گردی دیده نمیشود ولی تعداد زیادی اسپرماتوسیت اوّلیه

از یک دقیقه ،یک اسمیر بر روی الم شیشهای تمیز تهیه شد .حداقل

دیده میشود ،نمره  :4تعداد خیلی کمی اسپرماتوسیت اوّلیه دیده

 200اسپرم توسط میکروسکوپ نوری و با بزرگنمایی  × 400شمارش

میشود ،نمره  :3هیچ اسپرماتوسیت اوّلیه دیده نمیشود فقط

و درصد آن ثبت شد .اسپرمهای زنده و مرده بهترتیب به رنگ صورتی

اسپرماتوگونی دیده میشود ،نمره  :2هیچ سلول زایا وجود ندارد .فقط

کمرنگ و قرمز تیره در الم مشاهده شدند .عالوهبر آن ،ارزیابی

سلول سرتولی دیده میشود و نمره  :1نه سلول زایا و نه سلول سرتولی

مورفولوژی اسپرم در المهای رنگآمیزیشده با ائوزین نگروزین توسط

دیده میشود و لولهها آتروفیک هستند .در نهایت دادههای حاصل

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

توسط نرمافزار  SPSSنسخه  16مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .از

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

آنجا که بسیاری از پارامترهای موردبررسی که بهعنوان متغیر پاسخ

ناحیه سر که در آن سر کوچکتر از حدّ نرمال و یا سنجاقیشکل بود،

مورد بررسی قرار میگیرند با یکدیگر همبسته هستند ،بنابراین برای
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اثر محافظتی آسکوربیکاسید.....
بهدستآوردن نتا یج دقیق ،ابتدا این پارامترها براساس همبستگی

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

دستهبندی شدند و سپس اثر آسکوربیکاسید و منکوزب بر آنها با

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

استفاده از آزمون آنالیز واریانس چندمتغیره ) (MANOVAصورت

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

پذیرفت و درصورت معناداری از آزمون تعقیبی توکی ) (Tukeyبرای

شم نشان دادند (بهترتیب  P =0/007و  .)P =0/018ازطرفی مصرف

مقایسات دوبهدو استفاده شد .نتایج بهصورت میانگین  ±انحراف معیار

همزمان آسکوربیکاسید توانست درصد حیات ()95/01±1/05

از میانگین ) (SEMگزارش شدند و تفاوت میانگینها در حدّ >0/05

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

 Pمعنادار در نظر گرفته شد.

دهد ،اما بر تعداد ( )P =0/44( )6/43±0/33تأثیر معناداری نداشت
(جدول شماره  .)1همانگونه که در جدول شماره  1نشان داده شده
است ،درصد اسپرم با مورفولوژی غیرطبیعی در گروه منکوزب

نتایج
مصرف منکوزب در دوران بارداری با دوز  500میلیگرم بر

( )40/03±2/90در مقایسه با گروههای کنترل و شم بهطور معناداری

کیلوگرم وزن بدن هیچ عالئمی از مسمومیت با منکوزب ازجمله :فلج

افزایش یافت (بهترتیب  P =0/002و  ،)P >0/001بهطوریکه اشکال

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

غیرطبیعی اسپرم مانند سر سنجاقیشکل ،گردن خمیده ،قطعه میانی

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

پیچخورده ،بدون سر ،دم پیچخورده و بدون دم در گروه منکوزب بیشتر

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

از گروههای دیگر بود .به هرحال ،درصد اسپرمها با شکل غیرنرمال در

و همچنین پارامترهای بیضه شامل وزن بیضهها ،GSI ،اقطار و ضخامت

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

اپیتلیوم لوله اسپرمساز ،نمره جانسون ،تعداد سلولهای رده

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

اسپرماتوژنیک و سرتولی تأثیر معناداری دارد .هرچند آزمون توکی
جهت مقایسه دوبهدو در بعضی از پارامترها تأثیر معناداری را نشان نداد.
جدول شماره  -1مقایسه میانگین تعداد ،حیات و مورفولوژی غیرطبیعی اسپرم در گروههای مختلف
گروههای آزمایشی

تعداد اسپرم ( × 106بر میلیلیتر)

حیات اسپرم ()%

شکل غیرطبیعی اسپرم ()%

کنترل

8.83±0.48

94.37±1.39

18.71±1.49

شم

8.66±0.56

94.05±1.08

16.52±1.12

منکوزب

***4.33±0.50 ab

*85.23±1.74 a**b

***40.03±2.90 a**b

آسکوربیکاسیید  +منکوزب

6.43±0.33

**95.01±1.05 c

*20.38±1.38 c

مقادیر بهصورت  Mean±SEMنشان داده شده است a ،(MANOVA, Tukey’s test, P<0.05) ،اختالف معنادار در مقایسه با گروه
کنترل b ،اختالف معنادار در مقایسه با گروه شم c ،اختالف معنادار در مقایسه با گروه منکوزب،
* P >0/05، ** P >0/01، *** P> 0/001

جدول شماره  2تحرک و نوع حرکت اسپرم را در گروههای مختلف

شماره  .)2بیشترین درصد اسپرمهای غیرپیشرونده ( )62/38±1/79و

نشان میدهد .کمترین درصد اسپرمهای متحرک در گروه منکوزب

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

( )54/49±1/32مشاهده شد که تفاوت معناداری با گروههای کنترل و

متحرک پیشرونده ( )68/54±1/59متعلق به گروه آسکوربیکاسید +

شم نشان داد ( .)P >0/001به هرحال ،مصرف همزمان آسکوربیکاسید

منکوزب بود (جدول شماره  .)2مصرف همزمان آسکوربیکاسید و

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

منکوزب موجب کاهش تعداد اسپرمهای غیر پیشرونده ()31/45±1/59

در مقایسه با گروه منکوزب شود ،اما معنادار نبود ( ،P=0/13جدول

و بیتحرک ( )25/27±0/98شد (جدول شماره .)2

دوماهنامه فیض | آذر -دی |  | 1400دوره  | 25شماره 5

1159

سعدین و همکاران
جدول شماره  -2مقایسه میانگین تحرک و انواع حرکت اسپرم در گروههای مختلف
گروههای آزمایشی /تحرک ()%

تحرک اسپرم ()%

متحرک پیشرونده ()%

متحرک غیرپیشرونده ()%

بی تحرک ()%

کنترل

80.48±0.98

65.77±0.77

34.22±0.77

19.51±0.98

شم

80.31±0.87

65.12±0.74

34.87±0.74

19.68±0.87

منکوزب

***54.49±1.32 ab

**37.61±1.79 ab

**62.38±1.79 ab

***45.5±1.32 ab

آسکوربیکاسید  +منکوزب

74.72±0.98

***68.54 ±1.59 c

***31.45 ±1.59 c

25.27±0.98

مقادیر بهصورت  Mean±SEMنشان داده شده است a ،(MANOVA, Tukey’s test, P<0.05) ،اختالف معنادار در مقایسه با گروه کنترل b ،اختالف معنادار در مقایسه
با گروه شم c ،اختالف معنادار در مقایسه با گروه منکوزب،
* P >0/05، ** P >0/01، *** P> 0/001

در مطالعه حاضر ،نتایج بررسی وزن بدن در فرزندان نسل اوّل نشان داد

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

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

آسکوربیکاسید بههمراه منکوزب اختالف معناداری نداشت (به ترتیب

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

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

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

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

گروه منکوزب و آسکوربیکاسید در مقایسه با گروه کنترل ()P =0/01
و شم ( )P >0/001نشان داد (جدول شماره  .)3عالوهبر این ،وزن هر
دو بیضه ( )0/08±0/00در گروه منکوزب بهطور معناداری در مقایسه با
گروههای کنترل و شم کاهش یافت ( ،)P>0/001درحالیکه مقایسه

منکوزب ( )0/54±0/03در مقایسه با گروه کنترل ( )P >0/001بهطور
معناداری کاهش پیدا کرد و مصرف همزمان آسکوربیکاسید
( )0/77±0/02بههمراه سم توانست تا حدّ قابلقبولی این شاخص را در
مقایسه با گروه منکوزب افزایش دهد ( ،P =0/002جدول شماره .)3

جدول شماره  -3مقایسه میانگین وزن بدن ،وزن بیضه و  GSIدر گروههای مختلف
گروههای آزمایشی

وزن بدن (گرم)

وزن بیضه چپ (گرم)

وزن بیضه راست (گرم)

GSI

کنترل

31.90±0.72

0.12±0.004

0.13±0.003

0.81±0.02

شم

34.20±1.05

0.12±0.005

0.12±0.006

0.72±0.03

منکوزب

31.20±1.09

**0.08±0.005 a*** b

***0.08±0.003 ab

***0.54±0.03 a

آسکوربیکاسید  +منکوزب

***27.5±0.60 a* b

*0.10±0.002 a

0.10±0.002

**0.77±0.02 c

’

a

مقادیر بهصورت  Mean±SEMنشان داده شده است ،(MANOVA, Tukey s test, P<0.05) ،اختالف معنادار در مقایسه با گروه کنترل ،اختالف معنادار در مقایسه
b

با گروه شم c ،اختالف معنادار در مقایسه با گروه منکوزب،
* P >0/05، ** P >0/01، *** P> 0/001

عالوهبر اثرات مواجهه با منکوزب بر پارامترهای اسپرم فرزندان نر بالغ،
نتایج حاصل از بررسیهای هیستولوژیک بافت بیضه نشان داد که قطر
لولههای اسپرمساز در گروه منکوزب ( )169/40±17/47نسبت به
گروههای کنترل و شم اختالف معناداری ندارد ( )P <0/99و مصرف
همزمان آسکوربیکاسید ( )193/97±5/68توانست افزایش معناداری را
در قطر لولههای اسپرمساز در مقایسه با گروه شم ایجاد کند (،P=0/03
جدول شماره  .)4همچنین ،مصرف منکوزب در مقایسه با گروههای
کنترل و شم ،قطر مجرای لوله اسپرمساز ( )94/13±4/95را بهطور
معناداری افزایش داد (بهترتیب  P >0/001و  ،)P=0/002درحالیکه
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مصرف آسکوربیکاسید به همراه منکوزب ( )70/24±2/76بهطور غیر
معناداری قطر مجرای لوله اسپرمساز را نسبت به گروه منکوزب کاهش
داد ( .)P =0/33با اینوجود ،قطر مجاری لولههای اسپرمساز در گروه
منکوزب و آسکوربیکاسید ( )70/24±2/76بهطور غیرمعناداری بیشتر
از گروههای کنترل ( )P =0/24و شم ( )P =0/62بود (جدول شماره
 .)4همچنین گرچه کاهش قطر اپیتلیوم ژرمینال گروه منکوزب
( )75/27±12/91در مقایسه با گروههای کنترل و شم معنادار نبود
(بهترتیب  P=0/86و  ،)P <0/99اما مصرف آسکوربیکاسید موجب
افزایش ضخامت اپیتلیوم این لولهها ( )123/72±3/40نسبت به گروههای
شم ( )P =0/04و منکوزب شد ( ،P =0/002جدول شماره .)4
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اثر محافظتی آسکوربیکاسید.....
جدول شماره  -4مقایسه میانگین اقطار و ضخامت اپیتلیوم لوله اسپرمساز در گروههای مختلف
گروههای آزمایشی

قطر لوله اسپرمساز ()μm

قطر مجرای لوله اسپرمساز ()μm

ضخامت اپیتلیوم لوله اسپرمساز()μm

کنترل

157.49±2.84

58.61±1.43

98.88±2.58

شم

155.62±3.18

60.52±2.27

95.10±2.96

منکوزب

169.40±17.47

***94.13±4.95 a***b

75.27±12.91

آسکوربیکاسید  +منکوزب

*193.97±5.68 c

70.24±2.76

**123.72±3.40 b* c

مقادیر بهصورت  Mean±SEMنشان داده شده است a ،(MANOVA, Tukey’s test, P<0.05) ،اختالف معنادار در مقایسه با گروه کنترل b ،اختالف معنادار در مقایسه
با گروه شم c ،اختالف معنادار در مقایسه با گروه منکوزب،
* P >0/05، ** P >0/01، *** P> 0/001

نتایج بررسی کیفیت لولههای اسپرمساز و سلولهای رده اسپرماتوژنیک
در گروههای مختلف در جدول شماره  5نشان داده شده است .آنالیز
دادههای نمره جانسون نشان داد که این نمره در گروه منکوزب
( )4/82±0/48کاهش معناداری نسبت به گروههای کنترل و شم داشت
( )P >0/001و مصرف همزمان آسکوربیکاسید با منکوزب
( )7/51±0/15در مقایسه با گروه منکوزب نتوانست به طرز قابلتوجهی
این کاهش نمره جانسون را تخفیف دهد (( ،)P =0/66جدول شماره
 .)5عالوهبر آن ،کاهش معناداری در میانگین تعداد سه رده سلولی
اسپرماتوژنیک یعنی اسپرماتوگونی ( ،)36/79±6/16اسپرماتوسیت
( )50/19±13/05و اسپرماتید ( )42/71±11/84و همچنین سلولهای
پشتیبان سرتولی در گروه منکوزب نسبت به گروههای کنترل (>0/003
 P >0/001 ،P >0/03 ،Pو  )P >0/001و شم (>0/001 ،P >0/01
 P =0/001 ،Pو  )P =0/006مشاهده شد .با اینحال مصرف همزمان

آسکوربیکاسید،

نتوانست

تعداد

سلولهای

اسپرماتوگونی،

اسپرماتوسیت و اسپرماتید را در مقایسه با گروه منکوزب به طرز
چشمگیری افزایش دهد (بهترتیب  P =0/41 ،P =0/11 ،P <0/99و
 P > 0/999جدول شماره  ،)5با اینحال تعداد سلولهای اسپرماتوگونی
با مصرف آسکوربیکاسید در مقایسه با گروههای کنترل و شم اختالف
معناداری را نشان داد (بهترتیب  P =0/008و  P =0/02جدول شماره
 .)5از طرفی مواجهه با منکوزب ( )5/47±1/30تعداد سلولهای
سرتولی را در مقایسه با دو گروه کنترل و شم کاهش معناداری داد
(بهترتیب  P >0/001و  .)P =0/006بههرحال مصرف همزمان
آسکوربیکاسید ( ،)8/89±0/23توانست تعداد این سلولها را در
مقایسه با گروه منکوزب افزایش دهد ،هرچند به سطح معنیداری نرسید
( ،)P <0/99بههرحال این مقدار بهطور معناداری بیشتر از گروه کنترل
بود ( ،P =0/01جدول شماره .)5

جدول شماره  -5مقایسه میانگین نمره جانسون ،تعداد سلول رده اسپرماتوژنیک و سرتولی در گروههای مختلف
گروههای آزمایشی

نمره جانسون

اسپرماتوگونی

اسپرماتوسیت

اسپرماتید

سرتولی

کنترل

9.32±0.14

58.05±0.51

103.57±2.79

136.85±1.42

19.47±0.46

شم

9.34±0.11

57.57±0.44

114.71±2.69

138.01±6.92

18.13±0.33

منکوزب

***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 a***b

آسکوربیکاسید  +منکوزب

7.51±0.15

*48.01±0.36 a**b

105.68±0.62

116.16±0.40

*8.89±0.23 a

مقادیر بهصورت  Mean±SEMنشان داده شده است a ،(MANOVA, Tukey’s test, P<0.05) ،اختالف معنادار در مقایسه با گروه کنترل b ،اختالف معنادار در مقایسه
با گروه شم c ،اختالف معنادار در مقایسه با گروه منکوزب،
* P >0/05، ** P >0/01، *** P> 0/001

بررسی کیفی هیستوپاتولوژی بیضه نشان داد که در گروههای کنترل و

لولههای اسپرمساز شد .این تغییرات شامل لولههای اسپرمساز

شم ،ساختار بافتی لولههای اسپرمساز بهخوبی تمایز یافته ،منظم و از نظر

سازماننیافته و نامتقارن همراه با ظاهری نامنظم در اندازههای مختلف

اندازه و ظاهر طبیعی بود .این لولهها با ردیفهای منظمی از سلولهای

بود که روند اسپرماتوژنز در آنها به خوبی انجام نشده بود .لولههای

زایا در مراحل مختلف تمایز پوشیده شده بودند و در مجرای آنها،

اسپرمساز تقریباً فاقد اسپرماتوزوآ و اسپرماتید بودند و درجات مختلفی

اسپرمهای بالغ مشاهده میشد (شکل شماره  a 1و  .)bبرخالف آنها،

از تغییرات دژنراتیو سلولهای ژرمینال را نشان دادند که شامل کاهش

مصرف منکوزب موجب آسیب بافتی و تغییرات دژنراتیور در اکثر

تراکم سلولی (شکل شماره  ،)c 1دژنراسیون و واکوئلی شدن سلولهای
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سعدین و همکاران
اسپرماتوگونی و سرتولی بههمراه افزایش قطر مجرای لولههای اسپرمساز

آسکوربیکاسید ،فتومیکروگراف بیضه ،اپیتلیوم ژرمینال سازمانیافته و

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

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

آنها از دیواره لوله به داخل مجرا بود (شکل شماره  .)e 1در گروه

نشان داد (شکل شماره .)f 1

شکل شماره  -1تصاویر میکروسکوپی از بافت بیضه موشهای نر بالغ نسل اوّل در گروههای مختلف (a) :کنترل (b) ،شم (b1) ،یکی از مقاطع لوله اسپرمساز شم با بزرگنمایی بیشتر (،)×640
( )c-eمنکوزب و ( )fآسکوربیکاسید  +منکوزب (رنگآمیزی هماتوکسیلین ائوزین ،بزرگنمایی  )×400سر فلش سیاه نشاندهنده سلولهای سروتولی ،فلش سیاه نشاندهنده سلولهای
اسپرماتوگونی ،سر فلش آبی نشاندهنده سلولهای اسپرماتوسیت و فلش آبیرنگ نشاندهنده سلولهای اسپرماتید میباشد.

بحث

گونادوسوماتیک با مصرف منکوزب بر روی پارامترهای اسپرم و بافت
مطالعه حاضر اثر محافظتی آسکوربیکاسید را در مقابل آثار

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

مخرب ناشی از منکوزب در نسل اوّل نر نشان میدهد؛ بهطوریکه اغلب

نتایج تحقیق حاضر بر روی نسل اوّل ،پیامد مواجهه با منکوزب ،کاهش

پارامترهایی که در تحقیق حاضر موردارزیابی قرار گرفتند ،مانند کاهش

پارامترهای فوق و درنتیجه ناباروری در جنس نر خواهد بود که باوجود

درصد حیات ،میزان نوع حرکت و بدشکلی اسپرمها در مواجهه با

اثرات قوی آنتیاکسیدانی آسکوربیکاسید بهطور مؤثری میتوان از آن

منکوزب با مصرف آسکوربیکاسید بهطور معناداری بهبود پیدا کرد.

جلوگیری کرد .پیش از این ،اثر مصرف همزمان ویتامینهای  Eو  Cبر

ضخامت اپیتلیوم لولههای اسپرمساز که با مصرف منکوزب کاهش و

میزان آپوپتوز سیستم تولیدمثلی زن و مرد بررسی شده بود ] .[18بهطور

مجرای آنها افزایش پیدا کرده بود ،بهطور معناداری ترمیم شد .منکوزب

کلی ویتامین  Eدارای اثرات تأییدشده بر سیستم تولیدمثلی میباشد

ازطریق متابولیتهایش مانند اتیلنتیوره و دیسولفیدکربن اثرات

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

بیولوژیکی خود را نشان میدهد ] .[37دیسولفیدکربن سبب کاهش

بر آثار مخرب منکوزب بود .مصرف منکوزب که کارگران زمینهای

قابلتوجهی در سطح سرمی تستوسترون ،تغییرات دژنراتیو در بافت

کشاورزی و مصرفکنندگان محصوالت کشاورزی آلوده به این

بیضه ،تأثیر بر اسپرماتوژنز و تغییراتی در اپیدیدیم میشود ] .[10با

آفتکش را تهدید میکند ] ،[38روشی مؤثر برای مقابله با آفتهاست؛

کاهش روند اسپرماتوژنز ،ضخامت اپیتلیوم ژرمینال کاهش یافته ،قطر

اما برای سایر ارگانیسمها ازجمله حیوانات و انسان خطرناک است.

مجرا بزرگ به نظر میرسد .آسکوربیکاسید کاهش نمره جانسون را

درصد باالیی از زنان حامله در گروههای شهرنشین ( ،)%85از بعضی

بهواسطه منکوزب باال برد ،اما به گروه کنترل نرسید .شاخص

اشکال آفتکشها استفاده میکنند ] .[39ازطرفی افزایش اجتنابناپذیر
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اثر محافظتی آسکوربیکاسید.....
دفع مواد شیمیایی و کشاورزی در آبهای سطحی و ارتباط آن با

بافت بیضه موش را در مقابل اثرات آپوپتوتیک و مضر منکوزب

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

محافظت میکند ] .[18،17این یافتهها ما را بر آن داشت تا اثر محافظتی

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

یکی دیگر از آنتیاکسیدانها (آسکوربیکاسید) را در مصرف همزمان

ارگانهایی است که در معرض آسیب توسط آفتکشها میباشد .نتایج

با منکوزب بر پارامترهای اسپرم و ساختار بیضه نوزادن نسل اوّل که

مطالعه  Swanحاکی از افزایش ناباروری مردان بهواسطه منکوزب بود

تاکنون بررسی نشده ،مطالعه کنیم .علیرغم اثرات پروآپوپتوتیک،

] .[41کاهش قابلتوجه تعداد اسپرمهای اپیدیدیم و بدشکلی اسپرمها

نکروتیک و همچنین ایجاد اختالل در سیستم دفاعی آنتیاکسیدانی

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

سلولها و افزایش تولید رادیکالهای آزاد توسط منکوزب ]57،38-

نتایج  Ksheerasagarو همکارانش ( ،)2003کاهش تعداد سلولهای

 ،[55تعداد زیادی از ترکیبات آنتیاکسیدانی میتوانند اثرات

زایا و قطر اپیتلیوم لولههای اسپرمساز را بهواسطه مواجهه با منکوزب

ژنوتوکسیک ( )Genotoxicآلودهکنندههای محیطی را بهطرز

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

چشمگیری کاهش دهند و مانع از اثرات مخرب رادیکالهای آزاد بر

دادند ] [45که مواجهه با منکوزب میتواند سمیت بیضهای را القا کند

سلولها شوند ] .[58آنتیاکسیدانها وظایف بیولوژیکی مه ّمی در بدن

و فعالیت آنزیمهای مربوط به سنتز تستوسترون را کاهش دهد .همچنین

ازطریق حفاظت در برابر صدمات اکسیدانی به  DNAدارند ].[59

محمّدی ساردو در سال  2018نشان داد ] [12که منکوزب میتواند با

افزایش غلظت آسکوربیکاسید در پالسمای سمینال با حفظ یکپارچگی

استرس اکسیداتیو و القای آپوپتوز سمیت بیضهای را به پیش ببرد و

ژنوم ،اسپرم را از صدمات ناشی از حمالت  ROSبه  DNAاسپرم

مصرف آنتیاکسیدانها این تأثیرات منفی را تخفیف میدهد .همچنین

محافظت میکند ] .[60آسکوربیکاسید بهعنوان آنتیاکسیدان

آنها نشان دادند که سدّ خونی بیضهای پس از مواجهه با منکوزب دچار

تقویتکننده باروری در پستانداران ] ،[61باعث افزایش تعداد اسپرمهای

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

نرمال ] [62و حفاظت اسپرم و باروری در مقابل آسیبهای اکسیداتیو

محافظتی آسکوربیکاسید در مقابل آسیبهای ناشی از منکوزب در

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

دوزی کمتر از دوز کشنده (کمتر از یکدهم دوز 500 ، LD50

و میزان کمتری از پراکسیداسیون لیپیدی را در پالسمای سمینال دارند.

میلیگرم بر کیلوگرم) ] [46که احتماالً بیشتر از دوز آلودگی محصوالت

همچنین ارتباط مثبتی بین میزان این ویتامین با توان باروری گزارش

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

شده است ] .[67اثرات تخفیفدهنده آسکوربیکاسید بر سمیت القاشده

منکوزب بر سیستم تناسلی مردان عمدتاً ازطریق اختالل در سیستم

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

دفاع آنتیاکسیدانی سلولها و افزایش تولید رادیکالهای آزاد میباشد

این ویتامین میتواند اثرات احتمالی سمیت ژنومی ()Genotoxicity

] .[48اختالل در ساختار  ،DNAتوقف چرخه سلولی ،فعالنمودن

و اسپرمکشی ناشی از رادیکالهای آزاد را که در طی متابولیسم سلولی

روند آپوپتوز سلول ،پراکسیداسیون لییدی غشا و تخریب ساختار لیپیدی

آفتکشها تولید میشوند ،خنثی کند ] .[69گزارش  El-Missiryنیز

غشای اسپرم بهواسطه القای استرس اکسیداتیو و افزایش تولید ROS

تأییدی بر اثر حفاظتی آسکوربیکاسید در مقابل استرس اکسیداتیو

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

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

ارگانی مانند بیضه رخدادی طبیعی است ،اما بههم خوردن تعادل تولید

سطوح پایین آسکوربیکاسید با افزایش مورفولوژی غیرطبیعی اسپرم،

 ROSدر بیضه جنین به هنگام مواجهه با منکوزب و القای آسیب

کاهش تعداد اسپرم ،کاهش باروری و آگلوتیناسیون اسپرم همراه است

اکسیداتیو  DNAسلولهای زایای بیضه جنین ،خطری بالقوه برای

] .[71ازطرفی ،آسکوربیکاسید جهت حفظ تمامیت فیزیولوژیک ،تمایز

فرزندان است ] .[54،53،17با توجه به این یافتهها بهنظر میرسد که یکی

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

از راههای مقابله با اثرات مخرب منکوزب ،استفاده از آنتیاکسیدانها و

آسکوربیکاسید ،ذخیرهای از آن در بافت بیضه وجود دارد ].[74

ویتامینها باشد .مطالعات قبلی ما اثر محافظتی ویتامین  Eرا بر

یافتههای فوق ،نتایج تحقیق حاضر را تأیید میکنند .اثرات مخرب

پارامترهای اسپرم و آسیب بیضه در فرزندان نر نسل اوّل بهواسطه

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

مواجهه با منکوزب قبل و بعد از تولد تأیید کرد .نتایج این تحقیقات

 Runkleو همکاران ( ،)2017تغییرات ساختاری و بیوشیمیایی بیضه

نشان داد که مصرف همزمان منکوزب و ویتامین  Eپارامترهای اسپرم و

موش صحرایی و آزمایشگاهی را پس از مواجهه طوالنیمدت با
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سعدین و همکاران
منکوزب و کاهش تعداد اسپرم و افزایش بدشکلی آن را در تمام

پراکسیداتیو است ] .[8باتوجه به توانایی عبور منکوزب از جفت

گروههای مواجهشده با منکوزب نشان داده بودند ] .[1همچنین ،در سال

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

 2014عملکرد و تحرک اسپرم گاو بهدنبال مواجهه کوتاهمدت با

سیستم تولیدمثل جنین در حال رشد تحتتأثیر اثرات مخرب ناشی از

منکوزب ارزیابی شد و نتایج آنها ،یافتههای مطالعه حاضر را تأیید

سموم از جمله منکوزب میباشد Bianchi .و همکاران ( )2020این

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

موضوع را تأیید میکنند ] .[82بههرحال اغلب مطالعات ،اثرات مخرب

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

منکوزب را به افزایش رادیکالهای آزاد و اثرات مثبت آسکوربیکاسید

کاهش معنادار تعداد سلولهای زایا و سلولهای سرتولی پس از مصرف

را به خاصیت آنتیاکسیدانی آن نسبت میدهند که متأسفانه در این

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

مطالعه موردارزیابی قرار نگرفت ،از اینرو ارزیابی وضعیت استرس

جانسون در گروه منکوزب در مطالعه حاضر میتواند ناشی از آپوپتوز

اکسیداتیو سرم و بافت بیضه در فرزندان نسل اوّل میتواند مکانیسم

سلولهای زاینده بیضه جنینی و بهدنبال آن کاهش تولید سلولهای رده

احتمالی اثرات این مواجهه را توجیه نماید.

اسپرماتوژنیک باشد ] [77که به نوبه خود میتواند منجر به کاهش
باروری و یا ناباروری شود .توده بیضهای که شاخصی ارزشمند از میزان
اثرات سمّی قارچکشها بر سیستم تولیدمثل است ،در حیوانات نر ][78
با افزایش اثرات قارچکشها کاهش مییابد و این کاهش در توده
بیضه با از دست دادن سلولهای جنسی همراه است ] .[79کاهش تعداد
سلولهای زاینده و اسپرم همراه با کاهش تعداد و عملکرد سلولهای
سرتولی پس از مواجهه با منکوزب خطر بروز ناباروری را افزایش
میدهد ] .[76مواجهه با این آفتکشها در دوران جنینی که ارگانهای
جنسی از جمله بیضهها در حال شکلگیری و تکامل هستند ] ،[80،53از
اهمیت بسیاری برخوردار است که مورد توجه تحقیق حاضر بود.
 Shenو همکاران ( )2001نشان دادند که استرس اکسیداتیو با کاهش
سطح آنتیاکسیدانهای آنزیمی و غیرآنزیمی در سلولهای لیدیگ،
سنتز و ترشح تستوسترون را کاهش میدهد .با توجه به اینکه
تستوسترون ،هورمونی ضروری برای روند طبیعی اسپرماتوژنز است،
کاهش آن موجب اختالل در تولید اسپرم ،تشکیل اسپرم ناقص و کاهش
عملکرد اسپرم و ناباروری در مردان میشود ] .[81اثرات بهبوددهنده
آسکوربیکاسید در مطالعه حاضر بهواسطه قابلیت عبور این ویتامین از
سدّ جفتی و شیر و احتماالً حفاظت بیومارکرهای فرزندان از آسیبهای
poisoning symptoms, attitudestowards pesticidespecific issues and environmental safety. Afr J Agric
Res 7(5): 790-6.
[4] United States Environmental Protection Agency
Reregistration Eligibility Decision for Mancozeb.
0643; Office of Prevention, Pesticides and Toxic
Substances Washington, DC; 2005. 1-169.
[5] Zhou Y, Shie F-S, Piccardo P, Montine T, Zhang J.
Proteasomal inhibition induced by manganese
ethylene-bis-dithiocarbamate: Relevance to parkinson′
s disease. Neurosci 2004;128(2): 281-91.
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نتیجهگیری 
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که مواجهه با منکوزب در طی
دوران بارداری و شیردهی ،اثرات نامطلوبی بر پارامترهای بافت بیضه و
اسپرم فرزندان موش نر دارد و تجویز همزمان آسکوربیکاسید با
منکوزب ،میتواند موجب کاهش سمیت القاشده با منکوزب در بافت
بیضه موش شود .بهنظر میرسد که احتماالً آسکوربیکاسید به دلیل
خاصیت آنتیاکسیدانی توانسته وضعیت استرس اکسیداتیو ناشی از
منکوزب را تخفیف دهد ،هرچند که دوز باالتری از آسکوربیکاسید
ممکن است اثرات مطلوبتری بر اثرات مضر ناشی از منکوزب بر بافت
بیضه و روند اسپرماتوژنز داشته باشد .بروز اختالل در ساختار و عملکرد
بیضه همراه با کاهش پارامترهای اسپرم و احتمال ناباروری از دالیل
احتیاط در مواجهه با منکوزب است.

تقدیر و تشکر
مطالعه حاضر ،بخشی از پایان نامه دکتری آقای اسماعیل
سعدین بود که توسط معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی
کرمان با شماره گرنت ( )930217مورد حمایت مالی قرار گرفت.
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