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Abstract 

Introduction: Arsenic as an environmental contaminant induces male infertility. Curcumin 
with potent antioxidant property is able to restrict oxidative stress. The aim of this study was to 
investigate the effect of curcumin on testis tissue and sperm count in adult mice treated with sodium 
arsenite. 

Materials and Methods: In an experimental study, animals were divided into four groups: 
control, sodium arsenite (5 mg/kg), curcumin (100 mg/kg) and curcumin+sodium arsenite. Treatments 
were performed by intraperitoneal injection for five weeks. After treatment period, body weight was 
recorded. Left testis was dissected, weighed and used for the histopathological study of seminiferous 
tubules. Left cauda epididymis was also used to count sperm number. 

Results: Mice treated with sodium arsenite showed a significant decrease in the sperm count, 
the diameter of seminiferous tubules and a significant increase in the lumen diameter of tubules 
compared to control group. In curcumin+sodium arsenite group, curcumin significantly reversed the 
adverse effects of sodium arsenite on testis and sperm count. Whereas, the treated mice showed no 
significant difference in body and testis weight as well as morphology and nuclear diameter of 
spermatogonia between four groups. 

Conclusions: Curcumin is able to compensate the toxic effect of sodium arsenite on sperm 
count and testis in adult mouse. 
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 مقاله پژوهشی                                                                                                               مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراك
 73-81، 1393خرداد ، )84شماره پیاپی (3، شماره17                   سال                                                                                                            

  

هاي بالغ تیمار شده  اثر محافظتی کورکومین بر روي هیستوپاتولوژي بیضه موش
 با سدیم ارسنیت

  
  3، وحید حمایت خواه جهرمی*2، نجمه اسکندري1سلیمانی مهرنجانی، ملک 1حمیدرضا مومنی

  
  دانشیار، گروه زیست شناسی، دانشگاه اراك، اراك، ایران-1

   کارشناس ارشد فیزیولوژي جانوري، گروه زیست شناسی، دانشگاه اراك، اراك، ایران-2
  ، ایراندانشگاه آزاد اسالمی واحد جهرم، جهرمگروه زیست شناسی،  استادیار، -3
  

 20/1/93: تاریخ پذیرش6/11/92: تاریخ دریافت

 
  چکیده

کورکومین با . گردد  جنس نر می در ارسنیک به عنوان یک آالینده زیست محیطی منجر به ناباروري:زمینه و هدف
 بر روي این تحقیق با هدف بررسی اثر کورکومین. باشد خاصیت آنتی اکسیدانتی قوي قادر به مهار استرس اکسیداتیو می

  .هاي بالغ تیمار شده با سدیم ارسنیت انجام گرفت بافت بیضه و تعداد اسپرم موش
، ) میلی گرم بر کیلوگرم5(هاي بالغ در چهار گروه کنترل، سدیم ارسنیت   در این مطالعه تجربی موش:ها مواد و روش

 شدند و تیمارها به صورت تزریق داخل بندي سدیم ارسنیت تقسیم+ و کورکومین) م میلی گرم بر کیلوگر100(کورکومین 
پس از تیمار، وزن بدن و بیضه چپ ثبت و بیضه چپ جهت مطالعه . صفاقی به مدت پنج هفته صورت گرفت

جهت شمارش تعداد اسپرم مورد استفاده ی میدید یاپهاي  چنین اسپرم هم. هاي سمی نیفر استفاده شد هیستوپاتولوژي لوله
  .قرار گرفتند

هاي سمی نیفر به طور  هاي تیمار شده با سدیم ارسنیت نسبت به گروه کنترل تعداد اسپرم و قطر لوله ر موش د:ها یافته
سدیم +در گروه کورکومین. داري افزایش یافت هاي سمی نیفر به طور معنی داري کاهش و میانگین قطر لومن لوله معنی

داري در خصوص بافت بیضه  یم ارسنیت را به طور معنیارسنیت، کورکومین توانست اثرات نامطلوب ایجاد شده توسط سد
داري در وزن بدن، وزن بیضه،  با این وجود، تفاوت معنی .و تعداد اسپرم نسبت به گروه سدیم ارسنیت جبران نماید

  .ها مشاهده نشد ها بین هیچ یک از گروه مورفولوژي و قطر هسته اسپرماتوگونی
الت القا شده توسط سدیم ارسنیت را در تعداد اسپرم و بافت بیضه موش بالغ کورکومین قادر است اختال: نتیجه گیري

  .جبران نماید
   موش بالغ، کورکومین، سدیم ارسنیت، تعداد اسپرم، بیضه:واژگان کلیدي
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  همقدم
هاي زیست محیطی  ارسنیک یکی از آالینده

باشد که توسط صنایع، همراه با ذوب فلزات و سوختن  می
زغال سنگ در محیط آزاد شده و همراه ذرات غبار ته نشین 

ها هستند  منبع اصلی ارسنیک در طبیعت سنگ. )1(گردد می
و آزاد سازي آن از این منابع باعث انتشار آن در آب، خاك 

هاي آشامیدنی در بسیاري  و موجب آلودگی آبو هوا شده 
چنین در  این عنصر هم. )2(شود از کشورهاي جهان می

ها مورد  ها و علف کش کشاورزي به صورت آفت کش
استفاده قرار گرفته و از این طریق وارد محیط آبی و خاکی 

عالوه . )1(گردد شده و در گیاهان و بدن جانوران انباشته می
 راه Trisenoxحاوي ارسنیک از جمله  بر این، داروهاي 

تواند در معرض این  دیگري است که از طریق آن انسان می
هاي  ، بیماري)4(ها انواع سرطان. )3(ماده سمی قرار گیرد

 و )6(، دیابت شیرین)5(هاي عروق محیطی پوستی و بیماري
هایی هستند که در اثر این آالینده   بیماري)7(فشار خون

عالوه بر این مشخص شده . گردد د میزیست محیطی ایجا
است که ارسنیک قادر است اثرات مخربی بر دستگاه تولید 

طبق . )9، 8(مثل ایجاد نماید و منجر به ناباروري گردد
تحقیقات انجام شده ارسنیک باعث کاهش پارامترهاي 

هاي لیدیگ،  شود و با اثر بر روي بافت بیضه، سلول اسپرم می
اي، دژنره شدن  هاي شاخص بیضه یمتغییر در فعالیت آنز

هاي  هاي زایشی، کاهش قابل توجه سطح پروتئین سلول
 ین لوتئینو هورمهایی از جمله  و هورمون)11، 10(اي بیضه

(luteinizing hormone-LH)، هورمون محرك فولیکول 
(follicle-stimulating hormone-FSH)  و

اسپرماتوژنز  اثرات مخرب خود را بر روي )12، 9(تستوسترون
 در بسیاري از مطالعات، القا استرس اکسیداتیو .کند اعمال می

ناشی از ارسنیک به عنوان مکانیسمی براي عمل ارسنیک 
 .)14، 13(مطرح شده است

، )15(کورکومین ترکیب اصلی و فعال زردچوبه
رنگدانه فنولیک زرد رنگی است که داراي طیف وسیعی از 

. )17، 16(باشد ماکولوژیکی میهاي بیولوژیکی و فار فعالیت
ترین اثرات بیولوژیکی این ماده خواص ضد التهابی و  مهم

عالوه بر این، کورکومین یک . )18(ضد توموري آن است
ترین پاکسازي  آنتی اکسیدانت مطرح و یکی از قوي

باشد که قادر است از تولید  هاي آزاد می هاي رادیکال کننده
 Reactive Oxygen)ژن کسیاهاي آزاد  ادیکالرانواع 

Species-ROS) جلوگیري بیولوژیک و برونتنی  در محیط
در بسیاري از مطالعات صورت گرفته خاصیت . )16(نماید

آنتی اکسیدانتی کورکومین و محافظت از سیستم تولید مثل 
هاي زیست محیطی و القا  جنس نر در برابر آالینده

، اکریل آمید، کادمیوم هاي استرس اکسیداتیو از جمله کننده
بنابراین کورکومین ممکن . )19-21(لیندان گزارش شده است

است به عنوان یک آنتی اکسیدانت قوي در جلوگیري از 
هاي عمده ناشی از استرس اکسیداتیو ارسنیک و  ناهنجاري
هاي آزاد تولید شده در بیضه و اسپرم مفید و موثر  رادیکال

  .واقع گردد
گر اثرات مخرب  اگرچه مطالعات متعدد بیان

باشد اما بر  ارسنیک بر روي سیستم تولید مثلی جانور نر می
اساس اطالعات ما تاکنون گزارشی دال بر تاثیر کورکومین 

هاي بالغ تیمار شده با  بر تعداد اسپرم و بافت بیضه موش
بنابراین، این پژوهش با هدف بررسی . ارسنیک وجود ندارد

ب ارسنیک بر تعداد تاثیر کورکومین بر روي آثار مخر
هاي بالغ تیمار شده با این  اسپرم و بافت بیضه در موش

  .آالینده زیست محیطی طراحی شده است
  

  مواد و روش ها
هاي نر بالغ نژاد  در این مطالعه تجربی از موش

NMRI) 5±32که از انیستیتو پاستور ایران خریداري ) گرم
ارد شده بودند و در خانه حیوانات در شرایط استاند

 12گراد و نور محیطی با شرایط   درجه سانتی21±2دماي(
 ،شدند نگهداري می)  ساعت روشنایی12ساعت تاریکی و 

)  در هر گروه=n 6(ها به چهار گروه  موش. استفاده شد
 میلی گرم بر کیلوگرم، شرکت 5 (کنترل، سدیم ارسنیت

 میلی گرم بر کیلوگرم، 100 (، کورکومین)10()مرك آلمان
سدیم ارسنیت + و کورکومین)21( )سیگما آمریکاشرکت 

 روز 5تیمار به صورت تزریق داخل صفاقی، . تقسیم شدند
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یک دوره اسپرماتوژنز در ( هفته 5متوالی در هفته به مدت 
پس از پایان دوره تیمار، وزن . )23، 22(صورت گرفت) موش

  .گیري و ثبت گردید بدن و بیضه چپ اندازه
رقیق کننده سدیم ارسنیت و از آب مقطر به عنوان 

- dimethyl sulfoxide)  دي متیل سولفوکسیداز

DMSO) بر اساس  .به عنوان حالل کورکومین استفاده شد
 DMSOها، دو گروه کنترل شامل آب مقطر و  این حالل

داري بین نتایج  از آنجا که تفاوت معنی. انتخاب گردید
ب مقطر به هاي گروه آ هاي کنترل مشاهده نشد، داده گروه

  . عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد
  بررسی تعداد اسپرم

 حاويدیش پتري  در چپ اپی دیدیم ناحیه دمی
به ) Ham's F10  )Gibco, UKکشت محیط لیتر میلی 5/1

ها از  قطعات کوچک تقسیم و به منظور خروج اسپرم
 گراد سانتی درجه 37 انکوباتور در دقیقه 10 مدت قطعات، به

دستورالعمل سازمان  اساس بر اسپرم  شمارش.داده شدقرار 
به طور خالصه،  .)24( صورت گرفت بهداشتجهانی

 هاي مختلف اسپرم از گروه حاوي کشت محیط سوسپانسیون
 شمارش. شد رقیق  درصد2 فرمالین فیکساتور با 1:9 نسبت به

 تعداد و گرفت انجام هموسیتومتر نئوبار از استفاده با اسپرم
  .گردید لیتر محاسبه میلی رد اسپرم

  آماده سازي نمونه جهت بررسی بافت بیضه
هاي هیستوپاتولوژیکی، بیضه چپ  جهت بررسی

 MDF روز به فیکساتور 5خارج شده ابتدا به مدت 
)Modified Davidson’s Fluid (درصد 30که شامل 

 درصد اسیداستیک گالسیال 5 درصد اتانول، 15ید، ئفرمالد
ها به  سپس بیضه. طر بود منتقل گردید درصد آب مق50و 

 3(  شستشو شدند PBSتري تقسیم و توسط  قطعات کوچک
ها در محلول  در ادامه، نمونه).  دقیقه5بار و هر بار به مدت 

. یخچال نگهداري شدندداخل ، PBS درصد در 20ساکارز 
 ,cryostat) Leicaهایی توسط دستگاه  از قطعات بیضه برش

Germany( هاي   میکرون تهیه و بر روي الم7ت با ضخام
  .قرار گرفتند) Poly-L-lysine(الیزین - ال-آغشته به پلی

  بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیکی بافت بیضه
جهت مطالعه تغییرات هیستولوژیکی و 
هیستومورفومتریک بافت بیضه، از روش رنگ آمیزي هایدن 

ن ای. )25(استفاده شد) Heiden hain Azan(هاین آزان 
هاي معمول رنگ آمیزي بافت  رنگ آمیزي بر اساس روش

  .صورت گرفت
هاي سمی نیفر،  گیري قطر لوله به منظور اندازه

ها، به صورت تصادفی تعدادي  لومن و هسته اسپرماتوگونی
هاي رنگ آمیزي شده انتخاب و توسط  میدان از برش

. برداري شد میکروسکوپ نوري مجهز به دوربین، عکس
ها  هاي سمی نیفر، لومن و هسته اسپرماتوگونی لهسپس قطر لو

) Motic image 2000(به کمک نرم افزار موتیک 
  .گیري و ثبت گردید اندازه

 انحراف معیار± میانگینها به صورت دادهدر پایان 
 و روش آنالیز واریانس یک  SPSSبیان و توسط نرم افزار 

مورد تجزیه و توکی و تست ) One- way ANOVA(طرفه 
 05/0سطح معنی داري نیز کمتر از . تحلیل آماري قرار گرفتند

  .در نظر گرفته شد
 ها یافته

چنین وزن بیضه  هاي مربوط به وزن بدن و هم داده
هاي چهار  نشان داد که بین هیچ یک از گروه) 1جدول (

  ).<05/0p(داري وجود نداشت گانه اختالف معنی
سدیم از مقایسه میانگین تعداد اسپرم در گروه 

) >01/0p(داري  ارسنیت نسبت به گروه کنترل کاهش معنی
میانگین تعداد اسپرم در گروه . مشاهده شد

سدیم ارسنیت در مقایسه با گروه سدیم ارسنیت +کورکومین
نشان داد و توانست کاهش ) >01/0p(داري  افزایش معنی

ایجاد شده در تعداد اسپرم ناشی از سدیم ارسنیت را تا حد 
  ).1جدول (رل جبران نمایدگروه کنت
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  هاي مختلف ها در گروه هاي سمی نیفر، لومن و هسته اسپرماتوگونی  مقایسه میانگین وزن بدن، وزن بیضه، تعداد اسپرم، قطر لوله.1جدول 
سدیم +کورکومین  کورکومین  سدیم ارسنیت  کنترل  

  ارسنیت
 87/33±32/1 08/34±34/3 75/33±32/4 57/34±17/2 ) گرم(وزن بدن 

 108/0±01/0 111/0±03/0 107/0±01/0 115/0±01/0 ) گرم(وزن بیضه 
 a 68/0±55/5 68/0±69/9  *b 57/0±02/9* 53/9±93/0 )× 106(تعداد اسپرم 

قطر لوله سمی نیفر 
 a48/5±25/184 82/5±17/200 **b59/5±3/199** 76/205±14/8 )میکرون(

لومن لوله سمی نیفر 
 a27/11±11/103 16/3±46/60 **b37/4±12/70** 34/62±99/1 )میکرون(

قطر هسته اسپرماتوگونی 
 51/3±09/0 66/3±15/0 43/3±12/0 59/3±27/0 )میکرون(

a : در مقایسه با کنترل و کورکومین- b : 01/0(در مقایسه با سدیم ارسنیت*p< ( و)001/0**p<.(  
  

  ارزیابی تغییرات هیستوپاتولوژیکی در بافت بیضه
هاي سمی نیفر در  ي سلولی دیواره لولهها الیه

هاي  گروه کنترل شکل طبیعی خود را حفظ کرده و سلول
). a1شکل (آن نظم و ترتیب و بهم پیوستگی طبیعی داشتند 

در گروه سدیم ارسنیت آثار تخریب بافتی به وضوح مشاهده 
هاي سمی  هاي سلولی لوله گردید به طوري که ارتفاع الیه

ه کنترل کاهش یافته، انسجام بافتی از نیفر نسبت به گرو
چنین در  هم. دست رفته و آرایشی نامنظم به خود گرفته بود

هاي سمی نیفر آثاري از واکوئل زایی در  بسیاري از لوله
ها نیز افزایش  هاي سلولی مشاهده و اندازه لومن این لوله الیه

سدیم +با این حال در گروه کورکومین). b1شکل (یافته بود 

سنیت، کورکومین توانست اثرات مخرب سدیم ارسنیت بر ار
هاي سمی نیفر را به طور قابل توجهی در حد  روي بافت لوله

هاي  به عبارت دیگر ارتفاع الیه. گروه کنترل جبران نماید
ها، انسجام و آرایش بافتی، واکوئله شدن و  سلولی لوله

طور افزایش قطر لومن در مقایسه با گروه سدیم ارسنیت به 
در گروه کورکومین، ). c 1شکل(گیري بهبود یافت  چشم

هاي سمی نیفر مانند گروه کنترل  الیه سلولی دیواره لوله
هاي آن داراي نظم  سلول شکل طبیعی خود را حفظ کرده و

  ).d1شکل(و ترتیب و بهم پیوستگی طبیعی بودند

 

  
 5گروه سدیم ارسنیت ) b(گروه کنترل ) a. (هاي مختلف ش در گروههاي سمی نیفر بافت بیضه مو ساختمان میکروسکوپی لوله. 1شکل

.  میلی گرم بر کیلوگرم100گروه کورکومین ) d(سدیم ارسنیت +گروه کورکومین) c) (گر واکوئله شدن ها بیان فلش(میلی گرم بر کیلوگرم 
   میکرونScale bar  :50رنگ آمیزي هایدن هاین آزان، 
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هاي سمی نیفر  طر لولهارزیابی کمی قطر لومن و ق
نیز تایید کننده نتایج حاصل از بررسی هیستوپاتولوژیکی 

هاي  هاي سمی نیفر بود، به طوري که میانگین قطر لوله لوله
ها در گروه تیمار شده با  سمی نیفر و قطر لومن این لوله

سدیم ارسنیت در مقایسه با گروه کنترل به ترتیب کاهش و 
از طرفی در . را نشان داد) >001/0p(داري  افزایش معنی

سدیم ارسنیت، کورکومین توانست +گروه کورکومین
هاي  اثرات مخرب سدیم ارسنیت را در خصوص قطر لوله

سمی نیفر و لومن آنها در مقایسه با گروه سدیم ارسنیت به 
در . تا حد کنترل جبران نماید) >001/0p(داري  طور معنی

داري در این زمینه  یگروه تیمار با کورکومین تفاوت معن
  ). 1جدول (نسبت به گروه کنترل مشاهده نشد

  
  بحث

در بررسی حاضر اثرات زیان آور سدیم ارسنیت 
هاي  هاي اپی دیدیم موش بر روي بافت بیضه و تعداد اسپرم

بالغ مورد بررسی قرار گرفت و کورکومین توانست اثرات 
  . یداین آالینده زیست محیطی را در این خصوص جبران نما

هاي مربوط به وزن بدن و بیضه نشان داد که  داده
هاي چهار گانه اختالف  در پایان تیمار بین هیچ یک از گروه

این نتایج با نتایج برخی از . داري وجود نداشت معنی
با این وجود، برخی . )11، 8(تحقیقات گذشته در توافق بود

تحقیقات بیانگر اثر سدیم ارسنیت در کاهش وزن بدن و 
تفاوت در نتایج حاصله از تاثیر . )26(بیضه حیوان بوده است

تواند از مدت زمان  ارسنیک بر وزن بدن و بیضه احتماال می
  .)27(تیمار و یا دوز ارسنیک ناشی شده باشد

، )10، 9(هاي صورت گرفته در توافق با پژوهش
دار تعداد اسپرم  نتایج بررسی حاضر نشان دهنده کاهش معنی

تیمار شده با سدیم ارسنیت نسبت به گروه هاي  در موش
پوپتوژنیک ارسنیک در آاز آنجا که خاصیت . کنترل بود

، یکی از )28(هاي بافت بیضه گزارش شده است سلول
فرضیات ممکن در خصوص کاهش تعداد اسپرم در 

توانست القاي مرگ  حیوانات تیمار شده با سدیم ارسنیت می
. رماتوگونی بیضه باشدهاي اسپ پوپتوزیس در سلولآسلولی 

هاي  هاي اسپرماتوگونی بیضه موش که سلول با توجه به این
هاي مورفولوژیکی  تیمار شده با سدیم ارسنیت نشانه

را نشان ندادند ) متراکم شدن هسته و کروماتین(پوپتوزیس آ
داري نیز در قطر هسته این  و عالوه بر آن کاهش معنی

ه کاهش تعداد اسپرم در ها مشاهده نشد، این احتمال ک سلول
این گروه مربوط به آسیب ساختار مورفولوژیکی و القا 

برخی . باشد ها باشد، ضعیف می پوپتوزیس اسپرماتوگونیآ
 ROSدهند که ارسنیک منجر به تشکیل  شواهد نشان می

تواند با اسپرماتوزوئیدهاي غنی از  شده که به نوبه خود می
و منجر به اسیدهاي چرب غیراشباع واکنش داده 

پراکسیداسیون لیپیدها در اسپرم و در نهایت تخریب آنها 
که سدیم ارسنیت  بنابراین با توجه به این. )28، 13(گردد

تواند استرس اکسیداتیو را در بافت بیضه القا کند و منجر  می
به کاهش تعداد اسپرم گردد، این احتمال نیز وجود دارد که 

ش حاضر ناشی از القاي کاهش تعداد اسپرم در نتایج پژوه
. استرس اکسیداتیو توسط سدیم ارسنیت بر بافت بیضه باشد

اگر این احتمال درست باشد، کورکومین به عنوان یک آنتی 
توانست اثرات مخرب سدیم   بایستی می)16(اکسیدانت قوي

طور که در  همان. ارسنیت روي تعداد اسپرم را تعدیل نماید
ها با سدیم ارسنیت به  ار موشاین بررسی نشان داده شد، تیم

همراه کورکومین کاهش تعداد اسپرم ناشی از سمیت سدیم 
داري تا حد گروه کنترل جبران  ارسنیت را به طور معنی

این نتیجه احتمال القا استرس اکسیداتیو در کاهش . نمود
از طرف دیگر، ارسنیک به . بخشد تعداد اسپرم را قوت می

 سیستم اندوکرینی نیز عنوان یک عامل تخریب کننده
 و قادر است از طریق کاهش )29(شناخته شده است

زایی  ها موجب کاهش اسپرم تستوسترون و سایر گنادوتروپین
در این خصوص، گزارشی دال بر کاهش سطح . )12، 9(شود

ها و تستوسترون به واسطه کاهش بیان ژنی  گنادوتروپین
ستم آنزیمی مثل سی(هاي کلیدي در سنتز تستوسترون  آنزیم

بنابراین . )22(در اثر ارسنیک وجود دارد) P-450سیتوکروم 
هاي محور  تغییرات هورمونی از جمله هورمون

 و LH و FSHگناد مثل - هیپوفیز-هیپوتاالموس
تواند  ها نیز احتمال ممکن دیگري است که می گنادوتروپین
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زایی و بنابراین کاهش تعداد  دلیلی بر کاهش روند اسپرم
عالوه بر این، ارسنیک تمایل . ها در این پژوهش باشد اسپرم

زیادي براي اتصال به لیگاندهاي حاوي سولفور دارد و از 
هاي  این طریق سبب مختل شدن عملکرد بسیاري از آنزیم

متعلق به سیستم دفاعی آنتی اکسیدانتی از جمله گلوتاتیون 
 )28، 13(شود ردوکتاز، سوپراکسید دسموتاز و کاتاالز می

هاي سیستم دفاعی آنتی اکسیدانتی  بنابراین تضعیف آنزیم
تواند احتمال دیگري براي آثار مخرب  دستگاه تناسلی می

  .سدیم ارسنیت در کاهش تعداد اسپرم در این پژوهش باشد
در پژوهش حاضر، در گروه سدیم ارسنیت آثار 

ها به وضوح  هاي سمی نیفر بیضه موش تخریب بافتی در لوله
ها در توافق با تحقیقات گذشته  ردید که این یافتهمشاهده گ

سدیم ارسنیت با اتصال به گروه کربونیل و . )10، 8(بود
 و مهار فعالیت فاکتورهاي )13(ها سولفیدریل پروتئین

هاي ضروري براي   سبب اختالل در سنتز آنزیم)30(رونویسی
عالوه بر آن، سدیم ارسنیت با . شود متابولیسم سلولی می

 قادر است بر بافت )14( و استرس اکسیداتیوROS تولید
بنابراین این احتمال وجود . بیضه تاثیر مخرب داشته باشد

دارد که تغییرات هیستوپاتولوژیکی در لوله سمی نیفر در 
نتایج پژوهش حاضر ناشی از القا استرس اکسیداتیو توسط 

از آنجایی که در مطالعه حاضر . سدیم ارسنیت باشد
ه عنوان یک آنتی اکسیدانت قوي در گروه کورکومین ب

سدیم ارسنیت توانست اثرات مخرب سدیم +کورکومین
ارسنیت بر روي تغییرات هیستوپاتولوژیکی بیضه را به طور 

که این آالینده اثرات  قابل توجهی جبران نماید، احتمال این
خود را از طریق القا استرس اکسیداتیو بر بافت بیضه اعمال 

  . گیرد قوت بیشتري مینموده باشد 
  

  نتیجه گیري
دست آمده از مطالعه حاضر نشان دهنده ه نتایج ب

اثرات مخرب سدیم ارسنیت بر روي تعداد اسپرم و ساختار 
هاي بالغ و نقش محافظتی کورکومین در  بافت بیضه موش

برابر تغییرات ایجاد شده توسط این آالینده زیست محیطی 
  .باشد می

  تشکر و قدردانی
 90/12782 پژوهش بر اساس قرارداد شماره این

 با حمایت مالی حوزه معاونت پژوهش و 30/11/1390مورخ 
فناوري دانشگاه اراك به انجام رسیده است که بدین وسیله 

  .آید از مسئولین مربوطه تشکر به عمل می
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