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Abstract 

Background: Atrazine is an herbicide used widely by farmers in controlling weeds. The aim 
of this investigation was to evaluate the effect of atrazine, as an herbicide, on sperm quality, sperm 
DNA damage, invitrofertilization (IVF), and embryonic development in mature male rats.  

Materials and Methods: In this experimental study, 42 mature male Wistar rats weighing 
170±5g were divided into three groups, including one control and two treatment groups. The rats in the 
control group were administered corn oil (0.2 ml/day) and the rats in the test groups were orally 
gavaged with atrazine 150mg/kg (high dose) and 75mg/kg (low dose) body weight daily for a total of 
45 days. Epidydimis tail was cut and placed in 1 ml of human tubular fluid (HTF) medium for 30 
minutes in an atmosphere of 5% CO2 in air at 370C. The sperms were analyzed for sperm count, sperm 
viability, motility, DNA damage, immature sperm, and in vitro fertilization. Data were analyzed by 
One-Way ANOVA.   

Results: In this study, atrazine provoked a significant decrease (P<0.05) in sperm number, 
sperm viability, and sperm motility. The data suggest that the atrazine had a negative impact on sperm 
maturation and DNA integrity in a time-dependent manner, which consequently caused a significantly 
remarkable reduction in IVF ability (P<0.05).  

Conclusion: Atrazine is capable of inducing DNA damage and chromatin abnormalities of 
spermatozoa which can contribute to a low fertilization rate. 
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هاي در رت اثر آترازین بر روي پارامترهاي اسپرمی و توان باروري آزمایشگاهی
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 چکیده
هاي هرز توسط کشاورزان مورد استفاده   آترازین علف کشی است که به طور گسترده براي کنترل علف:زمینه و هدف

 اسپرم، DNAهدف از این تحقیق ارزیابی اثر آترازین به عنوان یک علف کش بر روي کیفیت، تغییرات . گیرد قرار می
  .باشد هاي نر بالغ می و رشد جنین در رت ن باروري آزمایشگاهیتوا

ها به سه  رت.  گرم استفاده شد170±5  رت نر بالغ از نژاد ویستار با وزن42تجربی از  این مطالعهدر  :ها مواد و روش
روز روغن ذرت و در لیتر در هر   میلی2/0ها  در گروه کنترل رت. کنترل و دو گروه تیمار تقسیم شدندشامل گروه گروه 

گرم به ازاي هر کیلوگرم   میلی75و دوز ) دوز باال(گرم به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن   میلی150گروه تیمار آترازین را با دوز 
دم اپیدیدیم بریده شده و به .  روز از طریق خوراکی توسط گاواژ دریافت کردند45روزانه به مدت ) دوز پایین(وزن بدن 

گراد   درجه سانتی37 درصد و دماي CO2 5 دقیقه  در داخل انکوباتور 30 به مدت HTFیتر محیط کشت ل  میلی1داخل 
هاي نابالغ و بررسی   اسپرم، ارزیابی اسپرمDNAتعداد اسپرم، قابلیت زنده ماندن اسپرم، تحرك، آسیب . انتقال داده شد

 . یک طرفه مورد ارزیابی قرار گرفتندآنالیز واریانسوسط آزمون ها ت داده. توان باروري آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفتند
در تعداد اسپرم، قابلیت زنده ماندن اسپرم و تحرك ) >05/0p(داري  در این مطالعه آترازین باعث کاهش معنی:ها یافته
ها در طول زمان دارد که   اسپرمDNAها و ساختار  ها نشان داد که آترازین اثر منفی بر روي بلوغ اسپرم داده. ها شد اسپرم

  . در توان باروري بود) >05/0p(داري نتیجه آن کاهش قابل توجهی و معنی
تواند عامل کاهش در  ها بوده و می هاي کروماتین اسپرم  و ناهنجاريDNA آترازین قادر به ایجاد آسیب :گیري نتیجه

  .توان باروري باشد
   آترازین، رت، اسپرماتوزوآ:واژگان کلیدي
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  مقدمه
استفاده از سموم کشاورزي با افزایش جمعیت و 

شدت افزایش یافته ه  براي محصوالت کشاورزي بتقاضاً
هاي مختلف از جمله  سموم کشاورزي از راه. )1(است

هاي  پوست، مواد غذایی و دهان وارد بدن شده و در بافت
سري  مختلف بدن تجمع پیدا کرده و باعث ایجاد یک

توانند  ها می کش آفت. شوند هاي بدن می عوارض در بافت
هاي سرطانی در بدن  باعث جهش در ژن و تکثیر سریع سلول

ها تاثیرات سمی روي سیستم ایمنی بدن  کش آفت. گردند
مقابله با  ابراین باعث از کار انداختن مکانیسم طبیعی بن،دارند

سرطان بیضه و پروستات در اروپا . گردند سرطان در بدن می
هاي گروه  کش و آمریکا در بین کارگرانی که با علف

 .شود می بیشتر دیده ،کلروفنول در تماس هستند فنوکسی و
هاي  ها داراي اثرات مخرب و سمی روي اندام کش آفت

در اعمال هورمونی، عقیمی مردان و زنان  مثلی، تداخلتولید 
 تحقیقات .)2-4(هاي قاعدگی نامنظم در زنان هستند و دوره

نشان داده است که سموم کشاورزي باعث سقط جنین، عدم 
ساختمانی در بدن هنگام تولد و  رشد فکري، اثرات مخرب

 مطالعات .شوند هاي بدن می هایی در اعمال و بافت نقص
باعث کاهش  داده که سم کپون و سم کارباریلنشان 

ها و ایجاد اشکال  کوتاه شدن عمر اسپرم ها و حرکت اسپرم
مشخص شده است که . )5( شود میغیر طبیعی در اسپرم 

زا است   براي سیستم تولید مثلی مسمومیت 24Dکش  علف
بین این سم و  ي که آزمایشات نشان داده است کهبه طور

شکل ارتباط ه هاي ب  افزایش اسپرمکاهش تعداد اسپرم،
 مرد 800هاي انجام شده روي   بررسی.مستقیم وجود دارد

کارشان  نشان داده  که میزان باروري مردانی که در محیط
با سموم مواجه هستند در مقایسه با سایر افراد کاهش 

مشابهی در هلند روي باغداران  تحقیقات. ي دارددار معنی
شدن   مدت زمان بیشتري براي بچه دارنشان داد که این افراد

ها  کش  این مدت در بهار و تابستان که علف،نیاز دارند
. )7 ،6( دو برابر استگیرند تقریباً می بیشتر مورد استفاده قرار

 ایزوپروپیل -6 اتیل آمینو -4 کلرو-2آترازین با فرمول 
-chloro-4-ethylamino-6-2  تري آزین5-3-1آمینو 

isopropylamino-1-3-5-triazinre) (ز جمله ا
هاي هرز با  هاي انتخابی براي از بین بردن علف کش علف

هاي هرز و در  مکانیسم متوقف کردن فتوسنتز در علف
برخی از گیاهان زراعی در مزارع مختلف از جمله مزارع 

مطالعات اخیر . )8(گیرد ذرت و گندم مورد استفاده قرار می
ر پستانداران بر روي نشان داده است که آترازین د

 اثر ،کنند ها بر روي آنها عمل می هایی که هورمون گیرنده
مطالعات نشان داده که سم آترازین باعث . مهاري دارد

شود که خود این   آلفا ردوکتاز می5کاهش فعالیت آنزیم 
آنزیم در متابولیسم هورمون تستوسترون نقش بسیار مهمی را 

ترون به متابولیت فعال بنام دارد که باعث تبدیل شدن تستوس
 آلفا دي هیدروتستوسترون در قسمت قدامی غده هیپوفیز و 5

مطالعات نشان داده است که . )9-13(گردد غده پروستات می
آترازین در نرها باعث تحریک قسمت قدامی هیپوفیز و در 

 Follide Stimulating)نتیجه افزایش هورمون 

Haranonz-FSH)ها باعث   در مادهگردد در حالی که  می
ولی در عوض هورمون تحریک کننده فولیکوالر کاهش 

 Luteinizing) لوتئین کنندهباعث افزایش هورمون

Hormout-LH) با توجه به استفاده زیاد از . )14(گردد  می
این علف کش در اکثر مزارع در کشور ما و عدم استفاده 

 که آترازین بعد از صحیح کشاورزان از این سم و این
یا یک فصل زراعی   بیش از یک سال وتواند میپاشی  سم

هاي زیر زمینی را آلوده کند  در زمین باقی بماند و حتی آب
بنابراین مطالعه بیشتر در مورد اثر این سم بر روي سیستم 

 Invitro)  باروري آزمایشگاهیتولید مثلی و بررسی

Fertilisation-IVF)هدف از این .  الزم و ضروري بود
لعه بررسی اثرات آترازین بر روي پارامترهاي کمی و مطا

ها   در رت باروري آزمایشگاهی بررسیچنین همکیفی اسپرم 
  .بود
  

  ها مواد و روش
بوده و براي انجام آن از  این مطالعه از نوع تجربی

.  گرم استفاده شد170±5 رت نر بالغ با میانگین وزنی 42
هی دانشکده ها از مرکز تکثیر حیوانات آزمایشگا رت
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هاي مخصوص در داخل  دامپزشکی ارومیه تهیه و در قفس
 درجه 20±3یک اتاق کنترل شده با درجه حرارت

 ساعت 12 ساعت روشنایی و 12گراد و سیکل  سانتی
صورت آزاد در ه آب و غذا ب. تاریکی نگهداري شدند

  :ها به سه گروه تقسیم شدند رت. ها گذاشته شد اختیار رت
 2/0به هر رت )  رت6(در این گروه :  گروه کنترل-1

صورت خوراکی ه  روز ب45لیتر روغن ذرت روزانه  تا  میلی
  .از طریق گاواژ خورانده شد

ها آترازین را  در این گروه رت)  رت18: ( گروه دوز باال-2
ه گرم به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن ب  میلی150با دوز 

  .افت کردند روز دری45صورت خوراکی از طریق گاواژ تا 
ها سم آترازین را با دوز  رت)  رت18: ( گروه دوز پایین-3

صورت ه گرم به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن ب  میلی75
  . روز دریافت کردند45خوراکی از طریق گاواژ تا 

دوز الزم آترازین با استفاده از روغن ذرت تهیه 
 ها و انجام آزمایشات الزم در برداري از رت گردید و نمونه

  . بعد از تیمار صورت گرفت45 و 25، 15روزهاي 
 بیهوش شده سپس CO2ها با استفاده از گاز  رت

ناحیه شکم آنها باز و دم اپیدیدیم به همراه قسمتی از کانال 
لیتر محیط   میلی1دفران برداشته شده و در داخل 

  آلبومینی سرم گاويگرم میلی 4 حاوي  HTFکشت
(Bovine serum Albumin-BSA) در داخل انکوباتور 

Co2 5 گراد به   درجه سانتی37 درصد با درجه حرارت
. ها وارد محیط کشت شوند  دقیقه گذاشته تا اسپرم30مدت 

 مورد استفاده در این تحقیق به صورت HTFمحیط کشت 
با کد  (SAGE IVF)   سیک آي وي افآماده از شرکت

  . خریداري شد1020محصول 
ها  تحرك اسپرمهانی بهداشت جطبق دستورالعمل 

صورت تحرك پیشرونده سریع، تحرك پیشرونده کند یا ه ب
آهسته، تحرك بدون پیشروندگی یا درجا و عدم تحرك 

  .)15(مورد ارزیابی قرار گرفت
 به 1 آمده از اپیدیدیم رقت به دستهاي  از اسپرم

 95 میکرولیتر اسپرم موجود در محیط کشت با 5( 20
 10تهیه کرده سپس ) شود میاخته میکرولیتر رقیق کننده س

 هاي خانهمیکرولیتر از نمونه رقیق شده از رقت تهیه شده به 
اسپرماتوزوئیدها در . گر هموسیتومتر منتقل گردید شمارش

 مربع بزرگ شمارش شده و با استفاده از فرمول زیر 10
  .)15( آمدبه دستتعداد اسپرماتوزوئیدها 

 2 تقسیم بر عدد  مربع بزرگ10 آمده از به دستعدد 
  تعداد اسپرم=  عکس رقت  x 50000x) فاکتور تبدیل(

براي این منظور از رنگ آمیزي آنیلین بلو استفاده 
هاي موجود در محیط کشت  بدین صورت که از اسپرم. شد

اسمیر تهیه شده و بعد از خشک شدن، توسط محلول 
 درصد به مدت نیم ساعت فیکس 3فیکساتیو گلوتارآلدهید 

با ( درصد 5سپس اسمیرها توسط رنگ آنیلین بلو شده 
 دقیقه 8 الی 5به مدت )  درصد4استفاده از اسید استیک 

هاي بالغ با سر بی رنگ و  رنگ آمیزي شده و در صد اسپرم
هاي نابالغ با سر آبی رنگ با استفاده از میکروسکوپ  اسپرم
تعداد زیادي اسیدهاي آمینه لیزین در .  آمدندبه دستنوري 

اختار پروتئین هیستون وجود دارد که این اسیدهاي آمینه با س
هاي اسیدي مثل آنیلین بلو واکنش نشان داده وآبی  رنگ

هایی که در مرحله بلوغ   در نتیجه اسپرمشود میرنگ 
داراي تعداد زیادي هیستون اضافی در ) متراکم شدن(

ي آنیلین بلو رنگ شده و زکروماتین خود باشند با رنگ آمی
هایی هستند که در  شوند و اینها اسپرم  رنگ دیده میآبی

اند و تحت عنوان  مرحله بلوغ اسپرم دچار مشکل شده
 .)16(شوند نظر گرفته می هاي نابالغ در اسپرم

  : آسیب دیدهDNAها با  بررسی درصد اسپرم
 آسیب دیده از DNAها با  براي بررسی اسپرم

ن رنگ آمیزي  ای.رنگ آمیزي آکریدین اورانج استفاده شد
 دناتوره DNAاي از   سالم و دو رشته DNAبراي تفریق 

ها با  اسپرم. گیرد اي مورد استفاده قرار می شده تک رشته
DNA  سالم بعد از رنگ آمیزي در زیر میکروسکوپ 

ها با  که اسپرم شوند در حالی فلورسنت به رنگ سبز دیده می
DNAاسمیرها . شوند  آسیب دیده به رنگ نارنجی دیده می

 ساعت در هواي 2با استفاده از محلول کارنوي به مدت 
آزمایشگاهی فیکس شدند و سپس اسمیرها  توسط رنگ 
آکریدین اورنج تازه تهیه شده در بافر سیترات فسفات 
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لیتر بافر   میلی100گرم پودر آکریدین اورنج در  میلی19/0(
 دقیقه رنگ آمیزي شده و در 10به مدت ) سیترات فسفات

  .)16(یر میکروسکوپ فلورسنت مورد ارزیابی قرار گرفتندز
 140±15هاي ماده بالغ با وزن متوسط  ابتدا به رت

 واحد بین المللی هورمون گنادوتروپین سرم مادیان 30گرم، 
-Pregnant mare serum gonadotropin) آبستن

PMSG) ) صورت داخل صفاقی ه ب ) هلند-فولیگونشرکت
 ساعت از تزریق 56 الی 48ذشت تزریق شد و بعد از گ

، هورمون گنادوتروپین سرم مادیان آبستنهورمون 
 Human chorionic) انسانجفتگنادوتروپین 

gonadotropin-HCG)  ) 15به میزان  )سیگماشرکت 
 الی 12. صورت داخل صفاقی تزریق شده واحد بین المللی ب

 هورمون گنادوتروپین جفت انسانی ساعت بعد از تزریق 16
ها به روش دیسکت کردن از ناحیه  گیري از رت تخمک

آمپول اویداکت در زیر استریومیکروسکوپ یا لوپ 
 به دستهاي  تخمک. صورت گرفت) اولیمپوس، آمریکا(

 میکرولیتري محیط 500آمده در داخل یک قطره لقاح 
(Human Tobolar Fluid-HTF) گرم  میلی 4 حاوي

BSA رم به توانایی رسیده  میلیون اسپ1سپس . گذاشته شد
هاي توانا شده  لیتر از محیط کشت، از اسپرم به ازاي هر میلی

 ساعت 9 الی 6را به قطره لقاح اضافه کرده و بعد از گذشت 
.  آمدبه دستبا مشاهده دو پیش هسته درصد لقاح 

 آمده بعد از چند بار شستشو به داخل به دستهاي  زیگوت
یط کشت اختصاصی  میکرولیتري از مح250قطرات کشت 

 انتقال داده شدند سپس درصد (mR1ECM)رت 
  .)17( آمدبه دست بعد از لقاح 5ها در روز  بالستوسیست

 یکشت اختصاصذکر است که محیط ه الزم ب
 BوA صورت استوك ه در آزمایشگاه جنین شناسی برت 

تهیه شده سپس از هر استوك به میزان مشخص جهت تهیه 
  .ت استفاده گردیداستوك نهایی یا محیط کش

   :Aطرز تهیه استوك 
، کلرید )سیگماشرکت ( گرم 42/6کلرید سدیم 

 گرم 352/1، گلوکز )سیگماشرکت (  گرم239/0پتاسیم 
، سیگما گرم 075/0سیلین جی  ، پنی)سیگماشرکت (

الکتات سدیم  )سیگماشرکت (  گرم050/0استرپتومایسین 
لیتر آب سه بار  ی میل100 را در )سیگماشرکت ( لیتر  میلی9/1

 فیلتر نموده 20/0تقطیر حل کرده و سپس با استفاده از فیلتر 
 درجه 4 در داخل یخچال  Aو تحت عنوان استوك

  .گراد قرار داده شد سانتی
   :Bطرز تهیه استوك 

 گرم 294/0براي تهیه آن کلرید کلسیم به میزان 
شرکت (  گرم102/0و کلرید منیزیم  )سیگماشرکت (

لیتر آب دو بار تقطیر حل نموده و   میلی100 در  را)سیگما
 درجه سانتی گراد نگهداري 4بعد از فیلتر کردن در یخچال

  .گردید
  : اختصاصی رتطرز تهیه محیط

لیتر   میلی10در داخل یک فالکس محیط کشت 
 را ریخته و به آن  Bلیتر از استوك  میلی10 و  Aاز استوك

 گرم 0055/0 ،)سیگما( کربنات سدیم  گرم بی210/0
  گرم گلوتامین ال0146/0، )سیگما(پیرووات سدیم 

 1 و )سیگما( لیتر اسیدهاي آمینه ضروري  میلی2، )سیگما(
اضافه نموده  )سیگما( لیتر اسیدهاي آمینه غیر ضروري میلی

 100سپس حجم آن را با استفاده از آب سه بار تقطیر به 
  .ستفاده قرار دادیملیتر رسانده و محیط را فیلتر و مورد ا میلی

هاي مختلف مورد   آمده از گروهبه دستي ها داده
 و آزمون 17 نسخه SPSSمطالعه با استفاده از نرم افزار 

  .آماري آنوواي یک طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند
تمامی مراحل این طرح تحت نظارت کمیته 
حمایت از حیوانات آزمایشگاهی دانشکده دامپزشکی ارومیه 

پ /155/3و با کسب مجوز از کمیته اخالقی به شماره 
  .دانشگاه ارومیه انجام شده است

  
   ها یافته

ها در  در این مطالعه مشخص شد که تعداد اسپرم
گروه دوز باال و پایین آترازین در طول زمان کاهش یافته 

 و در دوز پایین در 45 و 25ولی در گروه دوز باال در روز 
ي با گروه کنترل دار معنیاختالف  کاهش اسپرم 45روز 
 دوز باال و 15اما کاهش اسپرم در روز . )>05/0p(دارد
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ي با گروه دار معنی دوز پایین هیچ اختالف 25 و 15روزهاي 
 تحرك پیشرونده سریع چنین هم. )<05/0p(کنترل نداشت

ها هم در دوز باال و هم پایین آترازین در طول زمان  اسپرم
ي دار معنی در دوز باال اختالف 45روز کاهش یافته ولی در 
مشخص گردید که تحرك . )>05/0p(با گروه کنترل داشت

پیشرونده متوسط در این مطالعه در هر دوز باال و پایین 
با گروه  يدار معنیآترازین، افزایش یافته ولی اختالف 

ها با تحرك کند در  درصد اسپرم. )<05/0p(کنترل نداشت
با گروه  يدار معنیه ولی اختالف طول زمان افزایش یافت

هاي فاقد   درصد اسپرمچنین هم. )<05/0p(کنترل نشان نداد
حرکت در هر دوز باال و پایین در طول زمان افزایش یافته و 

 اختالف 45هاي فاقد حرکت در دوز باال در روز  این اسپرم
  ). 1جدول (  )>05/0p(ي با گروه کنترل نشان داددار معنی

  
ها در گروه هاي مختلف  ، درصد تحرك پیشرونده، متوسط، کند و فاقد تحرك  اسپرم )1×106(ایسه میانگین تعداد کل اسپرم  مق.1جدول

 مورد مطالعه
  کنترل  45دوز پایین روز   25دوز پایین روز   15دوز پایین روز   45دوز باال روز  25دوز باال روز   15دوز باال روز   ها گروه

 b ±40/2 8/44 a ±89/5 8/41 a ±2/4  8/25 b ±22/6  8/47 a ±7/3 6/11 87/3±00/30 79/7±20/44  تعداد اسپرم
 75/24a ±99/4 50/28a ±58/8 50/9 b ±38/2 75/28 a ±63/7 25//28 a ±06/9 50/25 a ± 72/4 28/75 a±77/3  تحرك پیشرونده سریع

تحرك پیشرونده 
 a ±91/1 00/36 a ±15/1 75/42 a ±65/6 25/35 a ±25/1 50/35 a ±91/1 50/37 a ±78/3 24/75 a±70/1 50/36  متوسط

 a ±87/2 75/16 a ±50/1 25/19 a ±62/2 50/16 a ±38/2 25/16 a ±06/2 00/17a ±16/3 00/15 a±63/1 25/17  تحرك کند یا درجا
 a ±10/3 25/19 a ±98/2 50/30 b ±48/4 50/19 a ±87/3 75/19 a ±5/2 50/20 a ±08/2 18/75 a±36/7 50/21  فاقد تحرك

  )>05/0p(باشند داري می ها با حروف متفاوت داراي تفاوت معنی انحراف معیار بوده و در هر ردیف میانگین±صورت میانگینه ها ب داده
  

هاي  در این تحقیق مشخص شد که درصد اسپرم
نابالغ در گروهاي دوز باال و پایین آترازین در طول زمان 

ي در هر دو دوز در دار معنیافزایش یافته و اختالف 
 با گروه کنترل دیده 45 و 25روزهاي 

  . )1شکل()>05/0p(شد
ها سم آترازین  مشخص شد در گروهی که رت

 DNAها با  دریافت کرده اند در هر دو دوز تعداد اسپرم
افزایش یافته ولی این افزایش تنها در ) 2 شکل(آسیب دیده 

با گروه کنترل نشان  يدار معنی اختالف 45دوز باال در روز 
  ).2جدول  ()>05/0p(داد

  
ها با سر روشن   اسپرم25 در گروه دوز پایین در روز .1شکل 

هاي  اسپرم) 2(ها با سر آبی پر رنگ هاي بالغ و اسپرم اسپرم) 1(
  )1000×زي آنیلین بلو، بزرگنمایی رنگ آمی(باشند  نابالغ می

  
  

  هاي مختلف مورد مطالعه  آسیب دیده در گروهDNAها با  ابالغ و درصد اسپرمهاي ن  مقایسه میانگین درصد اسپرم.2جدول
  کنترل  45دوز پایین روز   25دوز پایین روز   15دوز پایین روز   45 دوز باال روز  25دوز باال روز   15دوز باال روز   گروهها

 a ±25/0 50/7 b ±06/1 25/9 b ±13/2 50/2 a ±38/0 25/2 b ±95/0 50/10 b ±3/78 75/1 a ±95/0 25/2  رنگ آمیزي آنیلین بلو
رنگ آمیزي 

 a ±25/1 50/12 a ±91/1 25/16 b ±75/2 50/10 a ±25/3 50/8 a ±88/2 75/11 a ±19/4 50/8 a ±64/2 25/9  آکریدین اورنج
  )>05/0p(باشند میداري  نی انحراف معیار بوده و در هر ردیف میانگین ها با حروف متفاوت داراي تفاوت مع±ها بصورت میانگین  داده
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ها با سر سبز رنگ  اسپرم 45 در گروه دوز باال در روز .2شکل 

ها با سر   سالم بوده و اسپرمDNAهاي با  مربوط به اسپرم) 2(
رنگ (باشند  آسیب دیده میDNAهاي با  اسپرم) 1(نارنجی 

  ).1000×آمیزي آکریدین اورنج، بزرگنمایی 
  

گروه دوز باال و پایین ها در  درصد لقاح اووسیت
 و 25در طول زمان کاهش یافته و در دوز باال در روزهاي 

 این کاهش اختالف 45 و در دوز پایین در روز 45
درصد . )>05/0p(با گروه کنترل نشان داد يدار معنی

ها در گروه دوز باال و دوز پایین در طول زمان  بالستوسیست
اال و دوز پایین در کاهش یافته ولی از نظر آماري در دوز ب

ها اختالف   این کاهش درصد بالستوسیست45روز 
  و3شکل ( )>05/0p(با گروه کنترل نشان داد يدار معنی

  ).3جدول )(4
  
  
  
  

  
 4 در این تصویر دو بالستوسیست در گروه کنترل روز .3شکل 

 پرده شفاف -1 دیده شده است باروري آزمایشگاهیبعد از 
 توده سلول داخلی که جنین را -2مشخص در اطراف اووسیت 

هاي کشیده بنام تروفوبالست که   سلول-3تشکیل خواهند داد 
 حفره -4بعدا پرده جنینی را تشکیل خواهند داد 

   )100×بزرگنمایی (بالستوسل

  
و دو جنین که ) 1( در این تصویر دو تخمک لقاح نیافته .4 شکل

در روز ) 3 (و دو بالستوسیت) 2(در مرحله دوسلولی ارست شده 
  )100×بزرگنمایی ( دیده شده است45 در گروه  دوز باال روز 5

  
 هاي مختلف مورد مطالعه ها در دوز باال و دوز پایین در گروه  مقایسه میانگین درصد لقاح و درصد بالستوسیست.3جدول
  کنترل  45دوز پایین روز   25ین روز دوز پای  15دوز پایین روز   45دوز باال روز  25دوز باال روز   15دوز باال روز   ها گروه

 a ±14/7 50/70 b ±96/13 50/40 b ±87/12 25/76 a ±35/11 75/77 a ±32/9 50/61 b ±90/11 75/88 a±41/7 50/87  درصد لقاح
درصد 

 a ±87/3 75/59 a ±30/13 00/24 b ±25/7 25/62 a ±63/7 25/58 a ±59/3 75/27 b ±11/11 00/65 a±21/6 75/60  بالستوسیستها
  )>05/0p(باشند داري می ها با حروف متفاوت داراي تفاوت معنی انحراف معیار بوده و در هر ردیف میانگین±صورت میانگینه ها ب داده
  

  بحث 
هاي جوان از ناباروري خود   درصد زوج20 تقریباً

 درصد عوامل ناباروري 50برند که  در طول زندگی رنج می
 که عوامل مختلفی باشد میدان ها مربوط به مر در این زوج

در این مردان نابارور دخیل است که در اکثر موارد علت 

عوامل . )18(باشد میناباروري مربوط به کیفیت اسپرم 
شود که این  بسیاري باعث ناباروري در مردان و زنان می

محیطی از قبیل مواد شیمیایی و عوامل  تواند میعوامل 
 زندگی به اجبار این مواد دارویی باشد که در طول مرحله
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بسیاري از سموم کشاورزي از . )19(گردد وارد بدن انسان می
جمله سم دیازینون و ایمیدوکلوپراید که براي از بین بردن 

 شوند باعث ایجاد یک آفات کشاورزي در مزارع استفاده می
گردند از جمله  سري تغییرات پاتولوژیک در بافت بیضه می

دم بافت بینابینی بیضه، کاهش آتروفی بافت بیضه، ا
که ترشح کننده هورمون تستوسترون (هاي لیدیک  سلول

هاي ایمنی در بافت بینابینی بیضه و  ، افزایش سلول)باشند می
هاي اسپرم ساز که همه این  کاهش ضریب تمایز در لوله

. )21، 20( نقش مهمی در ناباروري داشته باشدتواند میموارد 
از جمله الکل، نیکوتین و داروها از جمله اثر بسیاري از مواد 

سیپرومترین و کولشی سین فوکسیم و دیلتیازیم بر روي 
بافت بیضه، اسپرم و روند اسپرماتوژنز مشخص شده است که 

یک در بافت بیضه شده و مواد باعث تغییرات پاتولوژاین 
 چنین همآورند  وجود میه اختالل در روند اسپرماتوژنز ب

ها   عمر، کاهش حرکت و تعداد اسپرمباعث کاهش طول
توانند منجر به کاهش باروري  شوند که این اختالالت می می

 برخی مطالعات وسیعی بر روي اثر چنین هم. )22-28(گردند
از عناصر از جمله روي صورت گرفته و نشان داده شده که 

ها  در صورت کاهش روي در مایع منی تعداد کل اسپرم
از طرف دیگر . )29(شود ها کم می  حرکت اسپرمچنین هم

سري از مواد از جمله استیل سالسیالت باعث افزایش  یک
ها را کاهش  ها شده ولی تعداد کل اسپرم حرکت اسپرم

 از مطالعات صورت گرفته نشان داده شده برخیدر . دهد می
ها نسبت  است که در فصل تابستان در کشاورزان میزان اسپرم

کند که علت آن را به  ا میبه فصل زمستان کاهش پید
استفاده از سموم کشاورزي در فصل تابستان که به وفور از 

اي که توسط   مطالعه.)6(دانند  مربوط میشود میآنها استفاده 
 نشان داده است که سم شده،کنیوالد و همکاران انجام 

هاي اپیدیدیمی و  آترازین باعث کاهش در تعداد اسپرم
اند که   نشان دادهچنین همردد ها می گ کاهش تحرك اسپرم

شکل نامنظم در بافت بینابینی بیضه ه هاي لیدیک ب سلول
اي در مورد اثر  اما تاکنون هیچ مطالعه. )30(شوند دیده می

ها   و روند رشد جنینباروري آزمایشگاهیآترازین بر روي 
صورت نگرفته است بنابراین الزم بود که مطالعه دقیقی در 

این . ها صورت گیرد بر روي رشد جنینمورد اثر این سم 
 در دوز باال در روزهاي تواند میمطالعه نشان داد که آترازین 

 باعث کاهش در تعداد 45 و در دوز پایین در روز 45و  25
 معلوم شد که درصد تحرك چنین هم. ها شود اسپرم

.  کاهش یافته است45ها در دوز باال در روز  پیشرونده اسپرم
هاي فاقد تحرك در دوز باال در روز   اسپرمدر ضمن تعداد

مطالعات نشان .  نسبت به گروه کنترل افزایش یافته است45
هایی با کروماتین غیر طبیعی و  داده است که درصد اسپرم

DNA غیر طبیعی در افراد نابارور نسبت به افراد بارور بسیار 
 و همکاران نشان ایونسون. )31(باشد میبیشتر و قابل توجه 

 30 در بیش از DNAهاي مربوط به   که اگر ناهنجاريداد
وان نمونه عنه ها مشاهده شود فرد مورد نظر ب درصد اسپرم

در مطالعه ما معلوم شد که . )32(نابارور محسوب خواهد شد
هاي نا بالغ در   باعث افزایش اسپرمتواند میسم آترازین 

. ن شود در دوز پایی45 دوز باال و در روز 45 و 25روزهاي 
 تعداد 45 مشخص شد که در دوز باال در روز چنین هم

ها با کروماتین آسیب دیده نسبت به گروه کنترل  اسپرم
 که این سم  همچنین مشخص شد.افزایش یافته است

 در دوز 45 و 25 باعث کاهش درصد لقاح در روز تواند می
 درصد چنین هم در دوز پایین شود 45باال و روز 

 در دوز باال و پایین کاهش نشان 45در روز ها  بالستوسیست
   .داد
  

  گیري نتیجه
 آمده از این تحقیق نشان داد که سم به دستنتایج 

ها و   با کاهش تعداد و تحرك اسپرمتواند میآترازین 
 آسیب دیده DNAها با  هاي نابالغ و اسپرم افزایش اسپرم

  .باعث کاهش درصد لقاح و توان باروري در رت گردد
  

   و قدردانیتشکر
این تحقیق قسمتی از یک طرح تحقیقاتی با کد 

 و تحت عنوان بررسی اثر داروي آترازین بر 014/ د/ 86
روي میزان باروري و تغییرات بافت شناختی دستگاه تناسلی 

هاي مالی آن از محل  لذا هزینه. استدر موش رت نر بوده 
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طرح  توسط معاونت پژوهشی دانشگاه ارومیه تامین شده 
  . گردد قدردانی می است که بدین وسیله تشکر و
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