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Abstract 

Background: Bisphenol A (BPA) has estrogenic properties and generates reactive oxygen 
species (ROS). The aim of this study is to investigate the effect of Nigella sativa oil (NSO) on sperm 
parameters against toxicity induced with BPA.  

Materials and Methods: In this experimental study, adult male mice with mean body weight 
32±3 g were randomly divided into 4 groups (n=6): Control, BPA (200mg/kg/day), NSO (5ml/kg/day), 
and BPA+NSO. Oral treatment was performed till 34 days. After end of treatment, body and left testis 
weight were recorded and left caudal epididymis was also cut. Released spermatozoa were used to 
analyze sperm parameters such as motility, viability and abnormalities. Sperm chromatin quality was 
assessed. Data were analyzed with One-Way ANOVA. 

Results: Body and testis weight showed no significant change in four groups (p<0.05). A 
significant decrease in the motility, viability and normal morphology of sperm (p<0.001) was found in 
BPA-treated  mice compared to the control group. In BPA+ NSO group, NSO could significantly 
increas the mentioned parameters compared to the BPA group(p<0.05). BPA had no effect on the 
uncleus diameter of the spetmatogonia and sperm DNA integrity and histon-protamine replacement.  

Conclusion: The results indicated that NSO could partially ameliorate Bisphenol A-induced 
toxicity on sperm parameters. 

Keywords: Bisphenol A, Mice, Nigella sativa oil, Spermatozoa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
*Corresponding Author: 
Address: Department of Biology, Arak University, Arak, Iran. 
Email: hajian.a69@gmail.com 

47  



 

                                                                                          48 

  اراك پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی علمی مجله                                                                                                                  پژوهشی مقاله
  47- 55 ،1393اسفند ،)93پیاپی شماره( 12شماره ،17 سال                                                                                                                              

  

 تیمار NMRI نژاد بالغ هاي موش اسپرم پارامترهاي بر دانه سیاه روغن اثر ارزیابی
 آ فنول بیس با شده

  
  *2کرهرودي حاجیان افسانه ،1زاده شریعت علی محمد

  
  ، ایراناراك اراك، دانشگاه شناسی، زیست گروه استاد، -1
  ، ایراناراك اراك، دانشگاه شناسی، زیست گروه تکوینی، سلولی شناسی زیست ارشد کارشناسی دانشجوي -2
  

 5/9/93 :پذیرش تاریخ 16/7/93 :دریافت تاریخ
 

 چکیده
 مطالعه این از هدف .گردد  میفعال اکسیژن هاي گونهباعث تولید  و دارد استروژنی خاصیت آ فنول بیس :زمینه و هدف

 .بود بیس فنول آ با شده القا سمیت برابر در اسپرم پارامترهاي بر دانه سیاه روغن اثر بررسی
 شش گروه 4 به تصادفی طور به گرم 32±3 وزنی میانگین با بالغ نر هاي موش تجربی مطالعه این در :ها روشمواد و 

 میلی 5(، گروه روغن سیاه دانه ) میلی گرم بر کیلوگرم روزانه200(گروه بیس فنول آ  کنترل، شامل که شدند تفسیم تایی
 از بعد .شدند تیمار دهانی صورت به روز 34 مدت به وروغن سیاه دانه بود +  گروه بیس فنول آو) گرم بر کیلوگرم روزانه

 منظور به ها اسپرم .شد قطعه قطعه نیز چپ اپیدیدیم دمی ناحیه و گردید ثبت چپ بیضه و بدن وزن تیمار، دوره اتمام
 کیفیت .گرفت قرار استفاده مورد اسپرم هاي ناهنجاري و حیات قابلیت تحرك، جمله از اسپرمی پارامترهاي بررسی

 .آماري آنووا تجزیه و تحلیل گردید روش با ها داده .گردید بررسی اسپرم، کروماتین
 و حیات قابلیت تحرك، در داري  معنی کاهش .)>05/0p(نداشت داري معنی تغییر گروه 4  در بیضه و بدن وزن :ها افتهی

چهارم، روغن سیاه دانه  گروه در .شد دیده کنترل با مقایسه درس فنول آ بی گروه  در) >001/0p(اسپرم طبیعی شکل
بیس فنول آ  .)>05/0p(دهد افزایش بیس فنول آ گروه به نسبت را شده  ذکر پارامترهاي داري معنی طور به توانست
 .داشتن هیستون جاي به پروتامین جایگزینی و اسپرم DNA تمامیت و اسپرماتوگونی هسته قطر روي تاثیري
 را اسپرم پارمترهاي روي بربیس فنول آ  توسط شده القا سمیت توانستروغن سیاه دانه  که داد نشان نتایج :گیري نتیجه

  .ببخشد بهبود حدودي تا
  موش دانه، سیاه روغن اسپرماتوزوآ، آ، فنول بیس :کلیدي واژگان
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   مقدمه
 هاي زوج بین در عمده مشکالت از یکی ناباروري

 دچار زوج یک زوج، 6 هر از عمده طور به  واست جوان
 و شغل ژنتیک، مانند عواملی .گردد می باروري در نقص

 .)1(کنند ایجاد اختالل باروري در توانند می محیطی عوامل
 ایجاد موجب سموم و خاص شیمیایی مواد با رمکر مواجهه

 بین این در .شود می باروري طبیعی روند در نقص
 ریز درون غدد سیستم مخرب عنوان به خارجی هاي استروژن
 اختالل اسپرماتوژنز فرآیند در توانند می که اند شده شناسایی

 در که شایعی عوامل از یکی طرفی از .)2(کنند ایجاد
 هاي آالینده از ناشی اکسیداتیو استرس رددا نقش ناباروري

 منومرهاي از یکی آ فنول بیس .)3(است محیطی زیست
 کربنه پلی هاي پالستیک هاي فرم اکثر در که است صنعتی
 استفاده مورد رزین اپوکسی تولید در چنین هم و دارد کاربرد

 کار به موادغذایی، فلزي هاي قوطی داخل محافظ الك در
 توسط تواند می غذا بر عالوه صنعتی ترکیب این .)4(رود می

 و زمین روي جاري هاي آب فاضالبی، هاي جریان
 .)5(شود منتقل انسان به رزین و کربنات پلی هاي پسماند

 اثر لیدیگ هاي سلول روي بر مستقیم طور به آ فنول بیس
هاي  گیرنده روي آنتاگونیست صورت به و گذارد می

 آندروژن فعالیت در نتیجه رد شود، می عمل وارد آندروژن
 جنسی، هاي هورمون بر نهایت در و کند می ایجاد اختالل
 و اسپرم و پروستات غده منی، هاي کیسه اپیدیدیم، بیضه،
 نیز آندروژن سطح در کاهش .)7، 6(گذارد می اثر آن تولید
 از و گردد می لیدیگ هاي سلول تعداد در کاهش باعث خود
 آ فنول بیس .)9، 8(کند می گیريجلو ها اسپرماتوسیت میوز

 اکسیدانی آنتی هاي آنزیم فعالیت کاهش موجب چنین هم
 باعث و شده گلوتاتیون و کاتاالز دسموتاز، سوپراکسید مثل

 .شود می بیضه در بافتی آسیب و اکسیداتیو استرس ایجاد
 غشا پراکسیداسیون لیپید بیضه در اکسیداتیو استرس افزایش

  .)11، 10(داشت اهدخو دنبال به نیز را
 ،(TQ)تیموکینون شامل دانه سیاه روغن

 تیمول و (DTQ) تیموهیدروکینون ،(DTQ) تیموکینون دي
(THY) 12(دارند اکسیدانی آنتی خاصیت که است(. 

 ضمیمه، غدد بیضه، روي اکسیدان آنتی عنوان به دانه سیاه
 آزاد هاي رادیکال آسیب از و گذارد می اثر اسپرم و اپیدیدیم

 در اشباع غیر چرب اسیدهاي. )14، 13(کند می جلوگیري
 استروئید هیدروکسی- β آنزیم فعالیت دانه سیاه روغن

 سنتز مسیر در آنزیم، این .کند می تحریک را دهیدروژناز
 بر آ فنول بیس که این به توجه با. )15(دارد نقش تستوسترون

 به دانه سیاه روغن و دارد مخرب اثر نر مثلی تولید دستگاه
 اثر که شدیم برآن کند، می عمل اکسیدان آنتی عنوان

 اسپرم فاکتورهاي بر را آ فنول بیس و دانه سیاه روغن زمان هم
  .کنیم بررسی  بالغ  موش

  
  ها روش و مواد

 بالغ نر هاي موش از تجربی، مطالعه این انجام براي
 شده خریداري ایران پاستور انیستیتو از که NMRI نژاد

 شرایط در اراك دانشگاه حیوانات  خانه در و بودند
 با محیطی نور و گراد سانتی درجه 21±2دماي (استاندارد

 دسترسی با )روشنایی ساعت12 و تاریکی ساعت 12 شرایط
 سپس .شد استفاده شدند، می نگهداري غذا و آب به آسان
 سر شش گروه هر در که شدند تقسیم گروه 4 به ها موش
 روغن گروه کنترل، گروه شامل که شتدا وجود موش
 ،)کرج دانشگاهی جهاد از گرم بر کیلوگرم  میلی5( دانه سیاه

 از گرم بر کیلوگرم روزانه  میلی200( آ فنول بیس گروه
 . بودآ فنول بیس + دانه سیاه روغن گروه  و)سیگما -آلوریچ
 روز 34 طی در گاوژ وسیلهه ب دهانی صورت به تیمارها
  .گرفت صورت

 تیمار، دوره پایان در :یضهب و بدن وزن
 .شدند کشته سرانجام و هوش بی اتر وسیلهه ب وزن، ها حیوان

 آن وزن و تمیز چربی از اندام این چپ، بیضه خروج از پس
 و نگهداري در بهداشتی اصول تمامی .گردید ثبت

 اخـالق کمیته پروتکل اساس بر حیوانات سازي معدوم
 پروتکــل ــاب مطــابق( 1385/5/28 مصـوب پزشـکی

 ناحیه سپس .شد رعایت پژوهش ایــن در )1975 هلســینکی
 که اسپرم آنالیزهاي جهت تا شد جدا چپ دیدیم اپی دمی

  .گیرد قرار استفاده مورد است شده اشاره آن به زیر در
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 قابلیت سنجش جهت :اسپرم حیات قابلیت
 سازمان جهانی بهداشت العمل دستور اساس بر اسپرم، حیات
 طور به .)16(گرفت صورت نکروزین -ائوزین آمیزي رنگ

 نرمال در درصد 10 نکروزین و درصد 1 ائوزین خالصه،
 دو و اسپرم سوسپانسیون حجم یک نسبت .شد آماده سالین
 ثانیه 30 از پس و کرده مخلوط اپندورف در را ائوزین حجم

 مساوي حجم گراد، سانتی درجه 37 انکوباتور در نگهداري
 نمونه از نازکی گسترش و اضافه آن به کروزینن محلول از
 با گسترش، شدن خشک از پس .گردید ایجاد الم روي بر

 100 تعداد ×100 عدسی با معمولی میکروسکوپ از استفاده
 هاي گروه در اسپرم درصد نسبت و شد شمارش اسپرم

 هاي اسپرم سر آمیزي رنگ این در .گردید محاسبه مختلف
  .شد رنگ قرمز مرده هاي اسپرم سر که حالی در سفید زنده

 به :اسپرم مورفولوژیکی هاي ناهنجاري
 نکروزین -ائوزین هاي الم اسپرم، مورفولوژي بررسی منظور

 قرار استفاده مورد اسپرم حیات قابلیت بررسی براي شده تهیه
 ×100 بزرگنمایی با اسپرم 200 نمونه هر براي .گرفت

 صورت به ها نجاريناه میزان و بررسی نوري میکروسکوپ
  .شد بیان درصد

 اسپرم حرکت سنجش :اسپرم تحرك قابلیت
 انجام سازمان جهانی بهداشت دستورالعمل اساس بر

 سوسپانسیون ازمیکرولیتر  10 ابتدا که ترتیب بدین ).16(شد
 اسپرم حرکات و منتقل نئوبار الم روي اسپرم و کشت محیط

 با ينور میکروسکوپ زیر در مختلف هاي گروه در
 میدان 5 حداقل .گرفت قرار بررسی مورد ×20بزرگنمایی

 اسپرم 200 تحرك قابلیت تعیین براي میکروسکوپ دید
 حرکات داراي هاي اسپرم درصد و بررسی موش هر براي

  .گردید محاسبه حرکت بدون و درجا حرکات پیشرونده،
 10 بررسی این در :اسپرم کروماتین کیفیت

 گسترش یک و شد داده قرار الم وير بر نمونه ازمیکرولیتر 
 هوا، در ها گسترش شدن خشک از پس .گردید تهیه نمونه از

 به( گالسیال استیک اسید-متانول فیکساتیو محلول در الم
 دادن قرار با .شد داده قرار ساعت 1 مدت به )1 به 3 نسبت

 دقیقه 10 مدت به ها نمونه کاري، رنگ محلول در ها الم

 با دقیقه 5 مدت به گرفته رنگ هاي الم .شدند آمیزي رنگ
 قطره یک از استفاده با .شدند داده شستشو جاري آب

 صورت گذاري المل گلیسرول حاوي فسفات بافر محلول
 فیلتر توسط فلورسنس میکروسکوپ از استفاده با .گرفت

 هر در  ×100 ابژکتیو عدسی از استفاده با ونانومتر  450
 با ها اسپرم .گرفت قرار بررسی  مورد اسپرم عدد 100 اسالید

 هاي اسپرم :شامل گروه سه در پذیري رنگ میزان به توجه
 حالت( رنگ زرد هاي اسپرم ،)طبیعی DNA با( رنگ سبز

 تک دناتوره DNA با( رنگ قرمز هاي اسپرم و )حدواسط
  .شدند بررسی )اي رشته

 روش کنترل منظور به :مثبت کنترل نمونه
 منظور بدین .شد استفاده مثبت نترلک هاي نمونه از مذکور

 سپس و شد گرفته بالغ و سالم حیوان از اسپرم هاي نمونه
DNA درجه 90( باال حرارت تاثیر تحت ها اسپرم این 
 تهیه از پس و شد دناتوره دقیقه 30مدت به )گراد سانتی

 آمیزي رنگ فوق در شده اشاره روش به ها نمونه گسترش،
 .شدند

 جايه ب پروتامین ایگزینیج میزان تعیین جهت
 .شدند آمیزي رنگ بلو آنیلین با اسپرم هاي گسترش هیستون،

 4فرمالین محلول وسیلهه ب اسپرم هاي گسترش خالصه طور به
 مقطر، آب با شستشو از پس و تثبیت دقیقه 5 براي درصد

 4 استیک اسید در درصد 5 بلو آنیلین( بلو آنیلین با ها الم
 براي ها الم سپس .گردید آمیزي گرن)  =pH 5/3  ودرصد

 ائوزین محلول با سرانجام و شستشو مقطر آب در دقیقه 5
 از پس .شدند آمیزي رنگ دقیقه یک براي درصد 5/0

 با معمولی میکروسکوپ توسط ها الم شدن، خشک
 روش این در .گرفتند قرار ارزیابی مورد ×100 بزرگنمایی

 صورت به )هیستون دزیا مقادیر واجد( نابالغ هاي اسپرم سر
 به )پروتامین واجد( بالغ هاي اسپرم که حالی در پررنگ، آبی

 هر در اسپرم 100 حداقل .شوند می ظاهر صورتی-قرمز رنگ
  .گردد تعیین نابالغ و بالغ هاي اسپرم درصد تا شمارش الم

 روش کنترل منظور به :مثبت کنترل نمونه
 منظور بدین .شد استفاده مثبت کنترل هاي نمونه از مذکور

 از و شد قطعه قطعه کشت محیط در نابالغ موش هاي بیضه
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 به و گردید تهیه هایی گسترش کشت محیط سوسپانسیون
  .شد آمیزي رنگ فوق در شده اشاره روش

 SPSS افزار نرم توسط حاصل هاي دادهدر پایان 
 ANOVA) طرفه یک واریانس آنالیز روش و 16 نسخه

One way) توکی تست و (Tukey's test) و تجزیه مورد 
سطح معنی داري نیز کمتر از  و گرفت قرار آماري تحلیل

  .شد گرفته نظر در 05/0

  ها یافته
 تیمار روزه 34 دوره از بعد :بیضه و بدن وزن

 يدار معنی اختالف کنترل به نسبت ها گروه از یک هیچ در
 مشاهده موش بیضه و بدن وزن میانگین در

  ).1جدول()>05/0p(نشد

  
  دانه سیاه روغن و آ فنول بیس با تیمار از پس روز 34 مختلف، هاي گروه در )گرم( موش بیضه و بدن وزن میانگین مقایسه .1 جدول

سیاه +بیسفنول آ  بیس فنول آ  کنترل  وزن
  دانه

  سیاه دانه

وزن موش در پایان دوره 
  )گرم(تیمار 

a93/0±63/34  a05/3±33/34  a77/6±53/34  a54/2±63/33  

  a01/0±11/0  a 01/0±10/0  a 01/0±12/0  a 01/0±11/0  )گرم(ن بیضه وز
  . انحراف معیار می باشد±مقادیر به صورت میانگین 

  
 مطابق که زنده هاي اسپرم :اسپرم حیات قابلیت

 با شده تیمار گروه در است، اسپرم حیات قابلیت با
 داري معنی کاهش کنترل گروه با مقایسه در آ فنول بیس

 گروه در اسپرم حیات قابلیت ها بررسی .)>001/0p(داشت
 آ فنول بیس گروه با مقایسه در دانه سیاه روغن + آ فنول بیس

 در دیگر عبارت به .داد نشان را) >05/0p(داري معنی افزایش
 توانست دانه سیاه روغن دانه، سیاه روغن + آ فنول بیس گروه
 اسپرم حیات قابلیت خصوص در را آ فنول بیس مخرب اثرات

 این در طرفی از نماید جبران آ فنول بیس گروه با مقایسه در
 .نشد مشاهده داري معنی اختالف کنترل گروه به نسبت گروه

 حیات قابلیت کردند دریافت دانه سیاه روغن که گروهی
 و 2 جدول(دهد نمی نشان را داري معنی افزایش آنها اسپرم
 ).1شکل

 

 
 هاي  اسپرم a) :موش هاي  سپرما حیات قابلیت ارزیابی .1 شکل
 اسپرم بیانگر قرمز هاي اسپرم b) .زنده هاي اسپرم بیانگر سفید

  ×100  بزرگنمایی  نکروزین،-ائوزین  آمیزي  رنگ  .باشند می مرده 
  

 در :اسپرم مورفولوژیکی هاي ناهنجاري
 با هاي اسپرم درصد کردند دریافت آ فنول بیس که گروهی

 کاهش کنترل گروه با مقایسه در طبیعی مورفولوژي
 + آ فنول بیس گروه در ولی) >001/0p(یافت داري معنی

 دررا  آ فنول بیس اثر توانست دانه سیاه روغن دانه، سیاه روغن
 و نماید جبران داري معنی طور به آ فنول بیس گروه با مقایسه
 دانه سیاه روغن .)>05/0p(برساند کنترل سطح به را آن میزان

 با هاي اسپرم درصد دار معنی فزایشا موجب تنهایی به
 کنترل گروه به نسبت طبیعی مورفولوژي

  ).2جدول()>05/0p(شد



 و همکاران محمدعلی شریعت زاده                                                                                           ...   سیاه دانه بر پارامترهاي اسپرماثر روغنارزیابی 

 52                                                                                                     1393 اسفند ،12 رهشما ، هفدهمسال اراك، پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی علمی مجله

 گروه در اسپرم مورفولوژیکی هاي ناهنجاري
 سر باریک، سر شکل، موزي سرشامل  آ فنول بیس

 هاي ناهنجاري برخی و سیتوپالسمی قطرات شکل، گالبی
  .باشند  میدیگر

  
 و حیات قابلیت( اسپرمی ارامترهايپ میانگین مقایسه :2 جدول

 از پس روز 34 مختلف، هاي گروه در )اسپرم طبیعی مورفولوژي
  دانه سیاه روغن و آ فنول بیس با تیمار

مورفولوژي طبیعی   گروه ها
  )درصد(اسپرم 

قابلیت حیات اسپرم 
  )درصد(

  a63/0±71/97  15/3±00/66  کنترل
  c19/0±34/96  72/4±18/46  بیس فنول آ

سیاه + فنول آبیس 
  دانه

a42/0±68/97  20/3±12/58  

  b30/0±47/98  26/8±45/67  سیاه دانه
  . انحراف معیار می باشد±مقادیر به صورت میانگین 

  
 هاي اسپرم تعداد :اسپرم تحرك قابلیت

 نسبت کردند دریافت آ فنول بیس که گروهی در جلورونده
 یافته کاهش يدار معنی صورت به کنترل به

 هاي اسپرم میانگین دانه سیاه گروه در .)>001/0p(است
 اختالف این اما است یافته افزایش کنترل به نسبت جلورونده

 دانه سیاه + آ فنول بیس گروه در بررسی .باشد نمی دار معنی
 گروه به نسبت جلورونده هاي اسپرم تعداد که داده نشان

 کاهش توانسته دانه سیاه حدي تا ولی یافته کاهش کنترل
 جبران را آ فنول بیس توسط رونده جلو هاي پرماس

 تعداد میانگین آ فنول بیس گروه در ).3جدول()>05/0p(کند
 يدار معنی افزایش کنترل گروه به نسبت درجا هاي اسپرم
 دریافت دانه سیاه که گروهی در .)>p 001/0(است داشته

 تداش کاهش کنترل به نسبت درجا هاي اسپرم تعداد کردند
 تعداد عصاره + سم گروه در .نبود دار معنی کاهش این اما

 این اما تداش افزایش کنترل به نسبت درجا هاي اسپرم
 جبران را آ فنول بیس سمیت اثر نتوانسته افزایش

 که گروهی در ساکن هاي اسپرم تعداد .)>05/0p(کند
 کاهش کنترل گروه به نسبت کردند دریافت آ فنول بیس
 تعداد که حالی در ،)>001/0p(است داشته يدار معنی
 نسبت يدار معنی کاهش دانه سیاه گروه در ساکن هاي اسپرم

 به نسبت دانه سیاه + آ فنول بیس گروه در .نداشت کنترل به
 يدار معنی کاهش ساکن هاي اسپرم تعداد آ فنول بیس گروه

 خنثی را آ فنول بیس اثر تمام نتوانسته دانه سیاه ولی کرده پیدا
 کنترل حد به را ساکن هاي اسپرم تعداد و کند

 ).3جدول()>05/0p(رساند
  

 هاي گروه در اسپرم تحرك قابلیت میانگین مقایسه .3 جدول
   دانه سیاه روغن و آ فنول بیس با تیمار از پس روز 34 مختلف،

  گروه ها  )درصد(قابلیت تحرك اسپرم 
  ساکن  درجا  جلورونده

  a69/1±42/71  a90/0±41/7  a07/1±81/20  کنترل
  b91/5±84/33  b41/3±55/29  b46/4±53/36  بیس فنول آ

+ بیس فنول آ
  سیاه دانه

c14/2±35/58  c05/1±80/15  c63/2±82/25  

  a54/1±28/75  a41/1±11/6  a11/1±60/18  سیاه دانه
  . انحراف معیار می باشد±مقادیر به صورت میانگین 

  
 آمیزي رنگ :اسپرم DNA تمامیت

 که کند می مشخصکرینین اورنج ا با اسپرمی هاي گسترش
 تاثیري کنترل گروه با مقایسه در آ فنول بیس با ها موش تیمار
 اسپرم DNA اي دورشته ساختمان شدن دناتوره روي

  .)2شکل(نداشت
 

 
 ها اسپرم a) .موش هاي اسپرمDNA تمامیت ارزیابی  .2 شکل

 در نخورده دست و طبیعی DNA دهنده نشان رنگ سبز سر با
 مثبت کنترل نمونه b) .باشد می آ فنول بیس با شده یمارت گروه

 DNA که است هایی اسپرم گر بیان نارنجی سر با هاي اسپرم
 آکریدین آمیزي رنگ .است شده دناتوره باال حرارت توسط آنها

 100 بزرگنمایی ،اورنج
 

  هیستون جايه ب پروتامین جایگزینی ارزیابی
 با میاسپر هاي گسترش آمیزي رنگ با بررسی

 کرده دریافت آ فنول بیس که هایی موش داد نشان آنیلین بلو
 هیستون جایگزینی روي بر تاثیري کنترل، با مقایسه در بودند
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 .نشد مشاهده اسپرم بلوغ فرایند طی هسته در پروتامین با
 حاوي( نابالغ حیوان از که مثبت کنترل هاي نمونه برعکس،

 آبی رنگ به بود شده گرفته )هیستون پروتئین زیادي مقدار
 ).3 شکل(شدند ظاهر

 
 در هیستون جايه ب پروتامین جایگزینی ارزیابی .3 شکل

 صورتی -قرمز سر با هاي اسپرم a) موش اسپرم کروماتین
)red-pink( اي هسته پروتامین واجد بالغ هاي اسپرم گر بیان 

 کنترل هاي نمونه b) .باشد می آ فنول بیس با شده تیمار گروه در
 سر که نابالغ حیوان از شده گرفته هاي اسپرم شامل مثبت

 آبی رنگ به کروماتین، در زیاد هیستون وجود دلیل به اسپرم
   .شود می دیده

  
  بحث

 عنوانه ب اسپرم حیات قابلیت و تحرك قابلیت
 و لقاح توانایی سنجش براي اسپرم پارامترهاي ترین مهم
 در. )17-20(شوند می محسوب اسپرم غشا تمامیت چنین هم

 قابلیت یا زنده هاي اسپرم درصد آ فنول بیس حاضر مطالعه
 کاهش دار معنی طور به کنترل گروه به نسبت را اسپرم حیات

 حرکات کنترل گروه به نسبت آ فنول بیس گروه در نیز و داد
 ساکن حرکات طرفی از و دار معنی کاهش اسپرم جلورونده

 تاثیر آن بر عالوه .تیاف داري معنی افزایش اسپرم درجا و
 را اثرات این توانست دانه سیاه روغن + آ فنول بیس زمان هم
 جبران داري معنی طور به آ فنول بیس گروه با مقایسه در

 توسط شده ایجاد هاي آزاد اکسیژن رادیکال .نماید
 زدن برهم با که شود می لیپیدپراکسیداسیون باعث آ فنول بیس

 یکی .)21(دارد دنباله ب را ها اسپرم مرگ فیزیولوژیک حالت
 موجب تواند می آن وسیلهه ب آ فنول بیس که هایی مکانیسم از

 استرس ایجاد با تواند می آ فنول بیس که است نآ شود اثر این
 اسیدهاي .باشد داشته غشا سیالیت در مهمی نقش اکسیداتیو

 در و اند اکسیژنی آسیب به حساس غشا اشباع غیر چرب

 اسپرم تحرك کاهش باعث لیپیدي داسیونپراکسی نهایت
 ATP سریع کاهش لیپیدي پراکسیداسیون همراه به .شود می

 فسفوریالسیون کاهش به منجر و دهد می رخ سلولی داخل
 میتوکندري که اسپرم در میانی ناحیه( axonemal پروتئین

 تحرکی بی باعث نتیجه در و گردد می )دارد قرار آن در
 از H2O2 که است این دیگر رضیهف .)22(شود می اسپرم

 بعضی فعالیت و یابد می انتشار سلول داخل به غشاء عرض
 را (G6PD) دهیدروژناز-فسفات -6 -گلوکز مثل ها آنزیم
 و NADPH کاهش به منجر G6PD مهار کند، می مهار

 دفاع تواند می که شود می اکسیده گلوتاتیون تجمع
 پراکسیداسیون و کاهش را اسپرماتوزوآ اکسیدانی آنتی

 روغن که آنجا از .)23(دهد افزایش را غشاء فسفولیپیدهاي
 تاثیر توانست دانه سیاه روغن + آ فنول بیس گروه در دانه سیاه

 نماید، جبران اسپرم حرکت روي بر را آ فنول بیس مخرب
 با تاثیر مورد حیوانات در اسپرم حرکت کاهش احتمال

 باشد، آن براي عاملی یواکسیدات استرس که این و آ فنول بیس
 در دانه سیاه روغن که شد مشاهده مطالعه این در .دارد وجود
 حیات قابلیت توانست دانه، سیاه روغن +آ فنول بیس گروه
 داري معنی طور به آ فنول بیس باگروه مقایسه در را ها اسپرم
 دانه سیاه روغن که داد نشان چنین هم ما نتایج .نماید جبران

 در را اپیدیدیمی هاي اسپرم حیات قابلیت است ادرق تنهایی به
 دهنده نشان احتماال که دهد افزایش کنترل گروه با مقایسه

 اسپرم حیات قابلیت و بقاء در دانه سیاه روغن مثبت نقش
 دستگاه در دانه سیاه روغن نقش احتمال این تائید در .باشد می

 کاهش وسیلهه ب تولیدمثل در بنابراین و تناسلی
 این در .)24، 15(است رسیده اثبات به لیپیدي اکسیداسیونپر

 قادر دانه سیاه روغن که دارد وجود احتمال این خصوص
 استرس مهار با اکسیدانت آنتی یک عنوانه ب است

 و داده کاهش اسپرم در را لیپید پراکسیداسیون اکسیداتیو،
 موجب و نماید جلوگیري ها اسپرم مرگ از ترتیب بدین

ه ب دانه سیاه روغن چنین هم .شود اسپرم حیات ابلیتق افزایش
 سیستم توان افزایش با احتماال اکسیدانت آنتی یک عنوان
 اسپرم حیات قابلیت افزایش موجب اکسیدانتی آنتی دفاع
   .)14، 13(است شده
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 درصد ها، اسپرم مورفولوژي بررسی در
 با مقایسه در آ فنول بیس گروه در اسپرم طبیعی مورفولوژي

رادیکال  باتولید آ فنول بیس .داشت يدار معنی کاهش کنترل
 اپیتلیوم پراکسیدلسیون لیپید باعث تواند می آزاد اکسیژن

 طور همین و کند ایجاد اختالل اسپرماتوژنز در و شود زایشی
 و اسپرم غشا سیالیت تواند می شده ایجاد اکسیداتیو استرس
 باعث آ فنول یسب .)25، 22(ببرد بین از را آن طبیعی حالت

 تستوسترون کاهش .گردد می تستوسترون هورمون کاهش
  .)26، 25(گردد می اسپرمیوژنز و اسپرماتوژنز در اختالل باعث

 داد نشان روز34طی آ فنول بیس با ها حیوان تیمار
 گروه در تیمار دوره پایان در ها موش وزن میانگین

 نداشته داري معنی کاهش کنترل گروه به نسبت آ فنول بیس
 تطبیق مطالعات از دیگر برخی نتایج با نتیجه این .است
 آ فنول بیس گروه در موش بیضه وزن مقایسه از .)17-19(دارد

 در .نشد مشاهده يدار معنی تغییر کنترل گروه به نسبت
 وزن در يدار معنی کاهش نیز  تاکاهاشمی و همکارانمطالعه

 دیگري رررسیب در .نشد مشاهده کنترل گروه به نسبت بیضه
 .)20، 18(نشد مشاهده بیضه وزن در يدار معنی تغییر نیز

 ناشی است ممکن حاضر مطالعه در وزن کاهش عدم بنابراین
 و آ فنول بیس مصرفی دوز تیمار، زمان مدت نبودن کافی از

   .باشد )بلوغ از بعد یا قبل(تیمار زمان چنین هم
 زيآمی رنگ از استفاده با بررسی این در چنین هم

 هاي اسپرم که شد داده نشان بلو آنیلین و جاورن آکریدین
 با مقایسه در آ فنول بیس با شده تیمار هاي موش از شده گرفته
 شدن دناتوره روي ترتیب به را داري معنی تغییر کنترل گروه

 جایگزین و )DNA تمامیت( DNAاي رشته دو ساختمان
 اتفاق سپرما بلوغ طی در که(هیستون جايه ب پروتامین شدن

 آ فنول بیس تاثیر اي مطالعه هیچ در تاکنون .نداد نشان )افتد می 
ه ب پروتامین جایگزینی نینچ هم و DNA تمامیت روي بر

  .است نشده گزارش هیستون جاي
 

  گیري نتیجه
 محیطی زیست آالینده یک عنوانه ب آ فنول بیس

 را یهای ناهنجاري است قادر اکسیداتیو استرس القا با احتماال

 قابلیت حیات، قابلیت مانند اسپرمی پارامترهاي از برخی در
 یک عنوان به دانه سیاه روغن و آورد بوجود اسپرم تحرك

 براین را آالینده این مخرب اثرات قادراست اکسیدان آنتی
 ازروغن استفاده بنابراین .نماید محافظت اسپرم پارامترهاي

 استراتژي تواند می طبیعی اکسیدان آنتی عنوان به دانه سیاه
 جلوگیري بنابراین و آزاد هاي رادیکال کاهش براي مناسبی

 در بیشتر که افرادي در تناسلی سیستم به وارده هاي آسیب از
 استرس القاکننده محیطی زیست هاي آالینده معرض

  .آید شمار به هستند، اکسیداتیو
  

 قدردانی و تشکر
 حاجیـان  افـسانه  خـانم  نامـه  پایـان  حاصل مقاله این

 پارامترهاي بر دانه سیاه روغن اثر ارزیابی عنوان با کرهرودي
 بـراي  آ  فنـول   بیس با شده تیمار NMRI نژاد هاي  موش اسپرم

 تکـوینی  سلولی زیست رشته در ارشد کارشناسی درجه اخذ
 بـر  نویسندگان  .باشد می اراك دانشگاه پایه علوم دانشکده از

 کـه  آنهایی همه و نادري راسمی خانم از تا دانند می الزم خود
 و تـشکر  کمـال  دادنـد  یـاري  نـوعی  بـه  پـژوهش  این در را ما

  .باشند داشته را سپاسگزاري
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