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Abstract 

Background: The aim of this study was to investigate the effect of fed fish oil (FO) with 
or without vitamin E for mothers on the testis cells of male offsprings. 

Materials and Methods: Sixty mature female NMRI mice were divided into different 
groups: control (CTR; Standard diet(vitamin E 50 mg IU/kg) pre and postnatal period); I) 
Gavages 0.01 ml/day/mother fish oil (FO)+CTR diet during prenatal period; II) Gavages 
FO+CTR diet during postnatal period; III) consumed VITE(125 mg IU/kg) 2.5 folded greater 
than standard recommendations(2×)during prenatal period; IV)consumed VITE(2×)diet during 
pre and postnatal period; V)consumed VITE(2×)diet during postnatal period; VI) Gavages 
FO+VITE(2×) diet during prenatal period; VII) Gavage FO+VITE(2×)diet during postnatal 
period ;VIII) Gavages FO+VITE (2×)diet during pre and postnatal period. After weaning, the 
testes were collected and histological data were analyzed using SAS software by Duncan test. 

Results: testes cells length, width and weight was lower in offspring which their mothers 
fed FO+CTR diet during prenatal, (p<0.05).Vitamin E consumption during postnatal period 
improved these parameters (p<0.05). Spermatogoni (47 vs. 43), spermatocyte (43 vs. 34), 
Spermatid (63 vs. 44), Sertoli (0.9 vs. 2), and Leydig (3 vs. 1.7) were increased as FO+VITE was 
used than CTR (p<0.05). 

Conclusion: The positive effects of supplementation maternal diet by FO with VITE or 
sole VITE was observed. Thus, antioxidants should be consumed along with omega-3 fatty acids 
in maternal diet. 
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غذایی موش سوري مادر جیره  در  Eثیر مصرف روغن ماهی و ویتامینأت
  هاي جنسی فرزندان نر پس از شیرگیري باردار و شیرده بر سلول

 
 4علیرضا علیزاده ،3میترا حیدري نصرآبادي، *2عبدالحسین شاهوردي ،1فهیمه زارع ابراهیم آباد

  

 انیران، اتهر، سالمیه آزاد انشگاداواحد پرند، ري، جانوم شد علوارشناسی رکاي نشجودا.1

گروه مرکز تحقیقات پزشکی تولید مثل، ، پژوهشکده زیست شناسی و علوم پزشکی تولید مثل جهاد دانشگاهی، پژوهشگاه رویان دانشیار،.2
 تهران، ایران ،جنین شناسی

 انیران، اتهر، سالمیه آزاد انشگاداواحد پرند، ري، یست شناسی جانووه زگر ،دانشیار.3

گروه  ،پزشکی تولید مثلمرکز تخقیقات پژوهشکده زیست شناسی و علوم پزشکی تولید مثل جهاد دانشگاهی، ، پژوهشگاه رویاناستادیار، .4
 ، تهران، ایرانجنین شناسی

  
 28/10/95تاریخ پذیرش:  30/4/95تاریخ دریافت: 

 

  چکیده
اي بیضه ه هاي مادر برکیفیت سلول در موش Eاثر روغن ماهی و بدون ویتامین هدف از این مطالعه، بررسی  زمینه و هدف:
  .بود نتاج پیش از بلوغ

گرم واحد  میلی 50هاي:کنترل(رژیم غذایی استاندارد حاوي  به گروه  NMRIسر موش ماده بالغ نژاد 60 ها: مواد و روش
در روز  لیتر میلی 01/0)تغذیه با جیره کنترل+گاواژ روغن ماهی(1 ،کیلوگرم خوراك قبل و بعد از زایمان)بر  Eالمللی ویتامین  بین

برابر  5/2)مصرف جیره حاوي 3 ،)تغذیه با جیره کنترل+گاواژ روغن ماهی بعد از زایمان2 ،قبل از زایمان )براي هر موش
قبل و بعد  E)مصرف جیره حاوي ویتامین 4 ،کیلوگرم جیره)قبل از زایمانبر  المللی گرم واحد بین  میلی E)125استاندارد ویتامین 

 )گاواژ7 ،قبل از زایمان Eو مصرف ویتامین  )گاواژ روغن ماهی6 ،بعد از زایمان Eتامین )مصرف جیره حاوي وی5 ،از زایمان
 .تقسیم شدند قبل و بعد از زایمان E)گاواژ روغن ماهی و مصرف ویتامین 8 ،بعد از زایمان Eروغن ماهی و مصرف ویتامین 

و   SASنتایج با استفاده از نرم افزار آماري شدند. آوري وآنالیزهاي بافت شناسی انجام هاي بیضه جمع پس از شیرگیري، نمونه
  .بررسی گردیدآزمون دانکن 

ها در دوران بارداري روغن ماهی به تنهایی  عرض و وزن بیضه در فرزندانی که مادران آن طول، هاي جنسی، سلولها:  یافته
به تنهایی بعد از زایمان بهبود یافته  Eن ها در گروه مصرف کننده ویتامی ). این شاخص>05/0pکمتر بود( مصرف کرده بودند،

 در 47اسپرماتوگونی(هاي  گیري بر تعداد سلول چشم اثرات پس از زایمان، E). مصرف توام روغن ماهی و ویتامین >05/0pبود(
)در 7/1بل مقا در 3)و لیدیگ(9/0مقابل  در 2سرتولی( )،44مقابل  در 63اسپرماتید( )،34مقابل  در 43اسپرماتوسیت( )،43مقابل 

   ).>05/0p(مقایسه با گروه کنترل داشت
آنتی اکسیدان باید به  . بنابراین،بود یبه تنهای Eو ویتامین  Eاثرات مثبت روغن ماهی با ویتامین  نتایج حاکی ازگیري:  نتیجه

  .در تغذیه مادري مصرف شود 3-امگا همراه اسیدهاي چرب
 Eماهی، ویتامین  تغذیه مادري، روغن بیضه نتاج، واژگان کلیدي:

 
 بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، کوي حافظ ،تهرانایران،  :نویسنده مسئول*

Email: shahverdi@royaninstitute.org  
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  مقدمه
هاي آینده  اثرات تغذیه مادري بر سالمت و بیماري

 .)1مطرح شد( )1997(بار توسط بارکرفرزندان، براي اولین 
هاست که مورد مطالعه قرار  مثل نیز سال رابطه تغذیه و تولید

گیرد. اما در خصوص اثرات تغذیه مادري بر باروري و  می
ناباروري فرزندان نر مطالعات محدودي انجام شده و اغلب 

اند. از طرف  ها اثرات سوء تغذیه مادر را بررسی کرده آن
زه توصیه مصرف روغن ماهی براي مادران باردار به دیگر، امرو

منظور افزایش هوش یا قدرت بینایی فرزندان بسیار رایج است 
که با توجه به نقش کلیدي اسیدهاي چرب در  در حالی

ها در باروري فرزندان ضروري به  تولیدمثل، توجه به اثرات آن
رسد. تغذیه مناسب بر روي فرآیندهایی مانند  نظر می

رماتوژنز، اوژنز، لقاح و النه گزینی تاثیر گذار است. در اسپ
مختلف اسیدهاي چرب خصوصا اسیدهاي میان مواد مغذي 

 Polyunsaturatedچرب غیر اشباع با چند پیوند دو گانه (

fatty acids :(PUFA   تاثیر شگفت انگیزي در عملکرد
اسیدهاي چرب به دو تولید مثلی در جنس نر و ماده دارند. 

اسیدهاي ته اشباع و غیراشباع تقسیـم بندي می شوند و دس
گروهی از اسیدهاي چرب غیراشباع هستند که  ،3-چرب امگا

  .)2ها در سالمتی تایید شده است( اثرات مثبت آن
، اسید لینولئیک 3-ترین اسیدهاي چرب امگا مهم

)LA: Linoleic acid(˛  ایکوزاپنتانوئیک
و  )EPA:Eicosapentaenoic acid; C20:5 n-3اسید(

 DHA: docosahexaenoicدوکوزاهگزانوئیک اسید (

acid; C22:6 n-3 (باشند.  میEPA  وDHA  در
چون سالمون و از جمله در روغن ماهی یافت  هایی هم ماهی

در تولیدمثل  3-شوند. نقش کلیدي اسیدهاي چرب امگا می
گیر این  نکته قابل توجه اثرات چشم ).3مشخص شده است(

). 4ز اسیدهاي چرب در تولید مثل جنس نر است(گروه ا
در بیضه و نیز سر یا دم اسپرم در میان  DHAسطوح باالیی از 

هاي متفاوت از  هاي مختلف گزارش شده است. نسبت گونه
اسیدهاي چرب غیر اشباع موجود در غشاهاي سلولی انعکاسی 

به طوري که  ،از مقادیر مصرف آن در جیره غذایی فرد است
ها و  هاي اسیدهاي چرب از طریق تنظیم غلظت آنزیم مکمل

ها و  ها در مسیر سنتز و تنظیم پروستاگالندین تاثیر بر ژن
استروئیدها تاثیر گذاشته و به این ترتیب تنظیم عملکرد تولید 

)در 2005ملدجیان و همکاران( ).9شوند( مثلی را سبب می
ب در مطالعات خود دریافتند که تغییر در محتواي اسید چر

جیره باعث تغییر در محتواي اسید چرب و کیفیت اسپرم در 
). نتایج تحقیقات یادیم و همکاران 9شود( خوك و بوقلمون می

اسیدهاي  دهد که در رت در زمان بلوغ نشان می 2000در سال 
از جمله اسیدلینولئیک براي رشد بیضه  6 -چرب خانواده امگا

حفظ ساختار  ضروري هستند؛ ولی در طوالنی مدت براي
طبیعی بیضه و اسپرماتوژنز ضرورتی ندارند. از طرفی کمبود 

قابلیت تولید مثلی  چربی در رژیم غذایی تاثیر مخربی روي
ها و نیز  هاي منظم در ماده دارد مانند کاهش تخمک گذاري

  ).6کاهش باروري و فعالیت جنسی در نر(
رسد، تغذیه مادري اهمیت زیادي در  به نظر می

 2007تولیدمثل فرزندان دارد. سیتر و همکاران در سال کیفیت 
نشان دادند که کمبود اسیدهاي چرب ضروري در نوزادانی که 
تازه از شیرگرفته شده اند، باعث اختالل در اسپرماتوژنز 

نشان دادند که کمبود  2011از طرفی محققان در  .)7د(شو می
زوم در موش منجر به عدم تشکیل آکرو 3 -اسید چرب امگا

این موضوع به این دلیل است که بقاء و حیات  ).42شود( می
آکروزوم در لوله سمنی فروس بیضه تحت تاثیر مستقیم 

DHA هاي پرو  بوده و در صورت کمبود آن، تکامل دانه
منجر به  DHAشود. در واقع کمبود  آکروزومی متوقف می

   ).43گردد( توقف مرحله دوم اسپرمیوژنز می
در نوزادان  3-دهاي چرب امگامنبع تامین اسی

محققان بیان  2011در سالشیرخوار، از طریق شیر مادر است. 
کردند که اگر مادران دچار کمبود برخی اسیدهاي چرب 

ها نیز منعکس خواهد شد  باشند این کمبود در ترکیب شیر آن
ها ممکن است عوارض مصرف ناکافی  این نوزادان آن و بنابر

هرچند نشان داده شده است ).41دهند(اسیدهاي چرب را بروز 
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 هاي چرب چند گانه غیر اشباع ترین منبع اسید شیر مادر مهمکه 

در شیر مادر کم  DHA سال اول زندگی است؛ اما 2در طول 
بنابراین، با  .است و بسیار وابسته به رژیم غذایی مادر است

ها این اسید  براي مادران باردار و شیرده، آن DHA تغذیه
ا به نوزاد انتقال داده که پیامدهاي کوتاه مدت و بلند چرب ر

هاي مختلف مانند مغز، چشم و  مدتی روي عملکرد ارگان
طرفی در مطالعات بیان  ). از8(سیستم ایمنی و تولید مثلی دارد

باعث ابتال نوزادان به بیماري  3-سطح پایین امگاشده است که 
در دوران  EPAو  DHAشود و مصرف  آلرژیک می

تواند این بیماري را در نوزادان و کودکان کاهش  بارداري می
. در همین راستا، مین و همکاران در سال )39(دهد

 گرم میلی 600روزانه ،گزارش کردند که مصرف 2014
DHA  باعث بهبود عملکرد غشاء سلولی و جلوگیري از
اخیراً، در ). 40شود( مادر در طول بارداري می  DHAکاهش

هاي التهابی در دوره  قان نشان دادند که چالشمحق 2015سال 
معدنی بر  -نوزادي از طریق مکمل سازي مادران با مواد آلی

   ).38گیري دارد( پاسخ ایمنی نوزادان اثرات چشم
الزم به ذکر است که مطالعات متعدد اثرات مثبت 
مکمل اسیدهاي چرب رژیم غذایی مادر بر سیستم عصبی و 

قابل تامل این است  نکته ).27اند( نمودهید بینایی فرزندان را تای
، و به طور ویژه اسید 3-که غلظت باالي اسیدهاي چرب امگا

DHA  .نقطه مشترك سه ارگان مغز، شبکیه و بیضه است
بنابراین، توصیه مصرف مکمل روغن ماهی براي مادر به منظور 

ه ب رسد؛ اما تا بهبود عملکرد مغز و بینایی مطلوب به نظر می
اي انجام نشده است که اهمیت مکمل سازي تغذیه  مطالعه حال

مادري را براي تولیدمثل فرزند بررسی نماید. به عبارت بهتر 
ممکن است مصرف مکمل در مادر اثرات مطلوب بر مغز یا 
شبکیه داشته باشد؛ اما تاثیرات مثبت و منفی آن بر بیضه نتاج 

با افزایش  اي، مشخص نشده است. به عنوان یک حقیقت تغذیه
میزان اسیدهاي چرب رژیم غذایی باید مقدار آنتی اکسیدان 
رژیم غذایی را افزایش داد. در مجموع، مطالعه جامع حاضر با 

و  Eها(روغن ماهی، ویتامین  هدف تعیین اثرات این مکمل

ها) بر اندام تولیدمثلی فرزند نر پیش از بلوغ،  ترکیب آن
  طراحی و انجام شده است. 

  
  ها روش مواد و

در قالب طرح کامال تصادفی با تداخل این مطالعه 
در تغذیه مادران و بررسی اثرات آن در فرزندان نر انجام شد. 

 Navalاد(نژده بالغ ، ماش موسر  60ین تحقیق در ا

Medical Research Institute( NMRI نیستیتو از ا
ه هشگاومایشگاهی پژت آزنااحیور خریداري و در بخش پاستو

اد و در شرایط گر جه سانتیدر 25تا  20ي مان تهران، در دایرو
به با تغذیه مناسب و یکی رساعت تا 12و شنایی روساعت  12

اري نگهدمدت یک هفته به منظور عادت کردن به محیط 
گرم(ترازوي  20ده با وزن اولیه حدود ماي ها موششدند. 
کامال تصادفی با ر طومریکا) به آ،  ACCULABدیجیتال

نه گروه تقسیم شدند به به  خل مصرف و مقایسه با شاهدتدا
مصرف  ها یکسان بود. که میانگین وزن کلیه گروه طوري

هاي غذایی و انجام گاواژ بالفاصله پس از تایید حامگی،  رژیم
هاي آبستن انجام گرفت. با  هاي مورد نظر در موش در گروه

آن  توجه به نوع گروه آزمایشی، رژیم غذایی و مدت مصرف
هاي مادر که جیره غذایی آنها  گروه کنترل: موش متفاوت بود.

فاقد هر گونه مکمل اضافی یا اسید چرب در دوران بارداري و 
هاي رایج،  برابر توصیه Eپس از زایمان بودند و میزان ویتامین 

گروه  جیره غذایی بود. گرم واحد بین المللی/کیلوگرم میلی 50
صرف کننده جیره غذایی کنترل هاي مادر م : موش1آزمایشی 

) گاواژ ml/day 01/0در دوران بارداري که با روغن ماهی(
هاي مادر مصرف کننده جیره  : موش2شدند. گروه آزمایشی 

 /mlغذایی کنترل که در دوران پس از زایمان با روغن ماهی (

day 01/0هاي مادر در دوران بارداري و  ) گاواژ شدند. موش
) استفاده کردند ml/ day 01/0وغن ماهی(پس از زایمان از ر

(این گروه نتوانست مراحل آزمایش را به طور کامل پشت سر 
هاي  : موش3 بگذارد و بنابراین حذف شد). گروه آزمایشی

 Eمادر در دوران بارداري جیره غذایی مکمل شده با ویتامین 
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) استفاده گرم واحد بین المللی/ کیلوگرم جیره میلی 125(
هاي مادر در دوران بارداري و  : موش4گروه آزمایشی کردند. 

استفاده کردند. گروه  Eشیردهی جیره حاوي مکمل ویتامین 
هاي مادر در دوران شیردهی جیره حاوي  : موش5آزمایشی 

هاي  : موش6استفاده کردند. گروه آزمایشی  Eمکمل ویتامین 
 مادر در دوران بارداري با روغن ماهی گاواژ شدند و جیره

استفاده کردند. گروه آزمایشی  Eغذایی حاوي مکمل ویتامین 
هاي مادر در دوران شیردهی روغن ماهی به همراه  : موش7

هاي مادر  : موش8استفاده کردند. گروه آزمایشی  Eویتامین 
 Eدر دوران بارداري و شیردهی روغن ماهی به همراه ویتامین 

ماهی(شرکت  استفاده کردند. منبع روغن ماهی، کپسول روغن
Nutravite 3-گرم اسید چرب امگا میلی 300، کانادا) حاوي 
گرم  میلی EPA+120  گرم میلی 180لیتر بود( در هر میلی

DHAهاي مادر بر اساس  ). تغذیه روغن ماهی براي موش
گروه آزمایشی به صورت دهانی (گاواژ روزانه) انجام شد. 

مصرف کننده هاي  مدت زمان تغذیه متفاوت بوده و در گروه
هفته و  4هاي شیردهی  روز و براي گروه 21طی مدت آبستنی 

روز بود. نوزادان  49هاي قبل و بعد زایمان،  براي گروه
هفتگی)  هاي مختلف پس از شیرگیري (در سن چهار گروه

ها خارج شد. ابتدا وزن بدن  کشتار شدند و نمونه بیضه آن
بیضه و نیز ، وزن مریکا)آ،   ACCULAB(ترازوي دیجیتال

 ،PREISSERطول و عرض بیضه به وسیله کولیس دیجیتال(
گیري شد. سپس به منظور مطالعات بافت شناسی،  اندازه) اسپانیا

درصد) قرار  10نمونه مورد نظر در محلول فیکساتیو(فرمالین 
پاساژ بافتی طی مراحلی که  فرآینددر مرحله بعد،  .داده شد

    ذکر خواهد شد انجام گرفت.
محلول تثبیت کننده که در ابتداي کار گیري:  حله آبمر

شود با پارافین سازگار نیست؛ بنابراین مرحله  استفاده می
گیري به منظور خارج ساختن تثبیت کننده از بافت  آب

سري محلول  ضروري است. این کار با انتقال بافت از یک
درصد اولین  .شود الکل با غلظت در حال افزایش انجام می

هاي مورد نیاز تجربی است و  چنین زمان ل الکل و هممحلو

بستگی به نوع محلول تثبیت کننده و اندازه و نوع بافت دارد. 
زمان و درصدهاي مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از: 

درجه دو  درصد 70ساعت، الکل.1درجه یک  درصد 70الکل
 90ساعت، الکل 1درجه یک درصد  90ساعت، الکل  1

 1درجه یک  درصد 96الکل  ساعت، 1 رجه دوددرصد 
 1ساعت، الکل مطلق یک  2درجه دو  درصد 96ساعت، الکل 

 ساعت.  1ساعت و الکل مطلق دو 

حجم زایلل،  2ها در  ساعت نمونه2: به مدت شفاف سازي
 2یک ساعت در مخلوط زایلل با پارافین و در پایان به مدت 

ها قرار  نمونه سازي حجم پارافین براي شفاف 2ساعت در 
  .گرفتند

گیري  در مرحله بعد پس از پاساژ بافتی، بلوك بلوك گیري:
ها در پارافین از یک سطح  براي قالب نمونهها انجام شد.  نمونه

مانند  Lصاف آلومینیومی جهت قرار دادن قالب گیري فلزي 
مانند مقابل هم  Lسپس دو قطعه قالب  .استفاده شد بر روي آن

ینیومی قرار داده شد که بسته به اندازه نمونه روي سطح آلوم
سازي قالب  اندازه قالب قابل تنظیم کردن بود. پس از آماده

گراد توسط  درجه سانتی 58پارافین ذوب شده با دماي حدود 
گیري پارافین به داخل قالب منتقل  دستگاه مخصوص بلوك

به هاي مربوط به هر بیضه از داخل بسکت  شد و بالفاصله نمونه
داخل قالب حاوي پارافین منتقل شدند. مشخصات هر برش نیز 
روي کاغذ یادداشت شد و به وسیله پارافین به بلوك پارافین 

بعد از سرد و سفت شدن پارافین در دماي  .چسبانده شد
ها  محیطی قالب ها با ضربه مختصر از پارافین جامد حاوي نمونه

دماي محیط  گیري در جدا گردید و بلوك و تا زمان برش
گیري از  برش نگهداري شد تا کامال سفت و محکم شود.

صورت  توسط میکروتوم ،هاي پارافینی حاوي نمونه بلوك
 گرفت. در ابتدا بلوك پارافینی درمحل مخصوص در

ها  هاي مورد نظر از بلوك میکروتوم نصب شد و سپس برش
به منظور تهیه مقاطع بافتی مناسب براي مطالعات  .تهیه شد

از  .هیستولوژیک در تعیین حجم باید جهت اولیه حفظ شود
 5هاي مربوط به بیضه هر موش مقاطعی به ضخامت  بلوك
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به این ترتیب که ابتدا تعدادي برش زده شد  .میکرون تهیه شد
پس از غوطه  .تا تمام بافت بیضه در داخل یک مقطع قرار گیرد

اي رفع درجه بر 30ورسازي مقطع با حفظ جهت بر روي الکل 
 35چروکیدگی و بر روي حمام آب گرم با درجه حرارت 

گراد براي باز شدن کامل نمونه ها مقطع به روي  درجه سانتی
ها به  الم منتقل شد. مشخصات برش روي الم ثبت و سپس الم

 .گراد قرار گرفت درجه سانتی 60دقیقه در داخل فوز  15مدت 
سپس رنگ . م بچسبدها به طور کامل و بهتر بر روي ال تا نمونه

ها در  ائوزین انجام گرفت. الم –آمیزي الم ها با هماتوکسین 
هاي مختلف قرار  هاي مخصوص رنگ آمیزي و در جام رك

 5زایلل ، دقیقه5زایلل  گرفت تا رنگ آمیزي تکمیل شود:
دقیقه، الکل  5 درصد 96الکل  ،دقیقه5 درصد 100الکل  ،دقیقه

هماتوکسیلین  ،ب جاريشستشو با آ دقیقه، 5 درصد 70
 ،اسید الکل به مدت خیلی کوتاه ،شستشو با آب جاري ،دقیقه4

 1درصد  70الکل  ،ثانیه 40 -50ائوزین  ،آب جاري شستشو با
 ،دقیقه 1 درصد 90الکل ، دقیقه1 درصد 90الکل ، دقیقه
 5زایلل  ،دقیقه 1درصد  100الکل  ،یک دقیقه درصد 100الکل
ها توسط هماتوکسین  ر این روش هستهد دقیقه. 5زایلل  ،دقیقه

به رنگ بنفش و سیتوپالسم توسط ائوزین به رنگ صورتی در 
هاي موجود بر روي الم چسب انتالن  سپس بین نمونه ،آیند می

درجه بر روي الم قرار گرفت  45زده شد و بعد المل با زاویه 
تا چسب کامالً خشک شود. در نهایت بررسی هیستولوژي 

هاي جنسی  هاي مختلف و شمارش سلول گروه بافت بیضه در
هاي منی ساز  لوله .با استفاده از میکروسکوپ نوري انجام شد

که به شکل تصادفی انتخاب شده بودند، توسط صفحه مدرج 
 (Olympus که بر روي عدسی چشمی میکروسکوپ نوري

B×41TE مورد  10 قرار گرفت و با عدسی ژاپن)ساخت

چنین تعداد  هم .گرفتندبررسی هیستولوژیکی قرار 
هاي لیدیگ و  اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت، اسپرماتید و سلول

 40میدان دید متفاوت با عدسی 10 سرتولی، در هر الم در
   میکروسکوپ نوري شمارش شدند.

هاي به دست آمده از  دادهروش تجزیه و تحلیل آماري: 
زیه و مورد تج SASهاي مختلف با استفاده از نرم افزار  گروه

و   GLMتحلیل قرار گرفت. براي این منظور در قالب رویه
در قالب طرح کامال تصادفی و بر اساس  ANOVAمقایسه 

اي دانکن براي آنالیز استفاده شده بود. سطح  آزمون چند دامنه
  در نظر گرفته شد. )>05/0p(معنی داري 

  
 ها یافته

 5هاي نر در گروه کنترل، در گروه  وزن بدن موش
 E(روغن ماهی و ویتامین  7گروه  بعد از زایمان) وE  تامین(وی

و  22368±2577 ،10604±1987 از زایمان) به ترتیببعد 
ها  گرم بود که اختالف معناداري بین آن میلی 6203±20581

(  5چنین، وزن بیضه در گروه  هم ).>05/0p(مشاهده شد
اهی (روغن م7) و گروه 4/60 ±9/12بعد از زایمان E ویتامین

) در مقایسه با گروه 5/52±4/12بعد از زایمان/ Eو ویتامین 
. )>05/0p(گیري داشت ) افزایش چشم4/30 ±14/7( کنترل

)، متر میلی 48/5±82/0،  59/5±56/0،  10/3±3/0طول بیضه (
) میلی متر 4±34/0،  12/4 ±12/0 ، 75/2±34/0عرض بیضه (

 5ایشی و نیز نسبت وزن بیضه به وزن بدن در گروه آزم
(روغن ماهی  7) و 268/0±034/0() بعد از زایمان E (ویتامین

نسبت به گروه  )261/0±026/0بعد از زایمان) ( Eو ویتامین 
) افزایش معنی داري را نشان داد 0/ 228±021/0کنترل (

)05/0p< 1) (جدول.(   
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بیان ±SEM  mean صورته مقادیر بهاي آزمایشی.  بیضه در گروه، نسبت وزن بیضه به وزن بدن، طول و عرض بیضهن، وزن بدوزن  .1جدول 
  شده است.

  عرض بیضه

 میلی متر

  طول بیضه

 میلی متر

  نسبت وزن بیضه به وزن بدن

 میلی گرم

  وزن بیضه

 میلی گرم

  وزن بدن

 میلی گرم

 گروه 

٣۴/٧±٠۵/٢ 

C 

١٠/٣±٣/٠ 

d 

٢٢٨/٠±٠٢١/٠ 

b 

١۴/٧±۴/٣٠ 

e 

١٠±١٩٨٧۶٠۴ 

d 

  )(استاندارد  کنترل

٣٠/٢±٢١/٠ 

c 

٣±٢١/٠۵/٣  

d 

٢٢±٠٢٣/٠۴/٠ 

b 

۵/۴±٣٣ 

e 

١٧۵١١٨٠٢±٠ 

d 

 (استاندارد +روغن ماهی قبل از زایمان) 1گروه 

٣۶/٧±٠۵/٣ 

b 

٣٨±٨٩/٠/۴ 

c 

٠٣۴/٢٣٨/٠±٠ 

b 

٣٨±٧/٧  

d 

١±٢١٧٨۴٢۶٨  

c 

  استاندارد +روغن ماهی بعد از زایمان)( 2گروه 

 

۴/٢±٠۵/٣ 

b 

۶٧±٣/٠/۴ 

c 

- ٨± ١٠/۴٠ 

d 

 از زایمان) قبل E(ویتامین  3گروه  -

٣/٠±۶۶/٣ 

b 

٠٢±٣٠/٠/۵ 

b 

٠٣۴/٢٧±٠۴/٠ 

a 

٢/۶ ±۴۴ 

b 

٢۵١±٠٩۵٩٨۶ 

c 

 قبل و بعد از زایمان)  Eویتامین ( 4گروه 

21/0±12/4 

a 

۵۶/٠±۵٩/۵ 

a 

٠٣۴/٢±٠۶٨/٠ 

a 

٩/١٢±۴/۶٠ 

a 

٢۵٢٢٣±٧٧۶٨ 

a 

 بعد از زایمان) E(ویتامین  5گروه 

۴۶/٢ 

c 

۶/٣ 

d 

- ٣/٢±۴٢ 

b 

 از زایمان) قبل E(روغن ماهی+ویتامین 6ه گرو -

 

٣۴/٠±۴ 

a 

٨٢/٠±۴٨/۵ 

a 

٠٢۶/٢±٠۶١/٠ 

a 

۴/١٢±۵/۵٢ 

a 

۶٢٠± ٢٠٣۵٨١ 

a 

 از زایمان) بعدE(روغن ماهی+ ویتامین  7گروه 

 

٢۵/٠±۵٢/٣ 

b 

١۶/٠±۵ 

b 

٠٣۵/٢±٠۴۶/٠ 

b 

۴۶/٣±۴٢ 

b 

٢١۵١٧٠±٨۵٣ 

b 

از  قبل و بعد E(روغن ماهی+ ویتامین  8گروه 
 زایمان)

a,b,c,d )05/0: حروف متفاوت در هر ردیف نشان دهنده اختالف معنادار بین میانگین ها می باشدp< .(  

  (ویتامین 5گروه  در گروه کنترل و اسپرماتوژنز

E (روغن ماهی و ویتامین  7بعد از زایمان) وE  از زایمان)بعد 
هاي  ها شکل طبیعی و سلول طبیعی بود و اپیتلیوم زایشی لوله

گونه پیکنوزه شدن در  ا آرایش منظمی داشتند و هیچه آن
 هاي اسپرماتوگونی در گروه تعداد سلولها مشاهده نشد.  سلول

 7) و گروه 1/50±25/2(بعد از زایمان)  E (ویتامین 5آزمایشی 
 و ) 6/47±25/2( بعد از زایمان) E(روغن ماهی و ویتامین 

ز زایمان) قبل و بعد ا  E( روغن ماهی و ویتامین  8گروه 

) افزایش 6/43±25/2) نسبت به گروه کنترل(25/2±1/45(
هاي  ). از طرفی تعداد سلول>05/0p(معنی داري را نشان داد

) نسبت به گروه 2/34±72/1اسپرماتوسیت در گروه کنترل (
 8گروه  ) و1/45±72/1(بعد از زایمان)  E (ویتامین 5آزمایشی

) 1/38±72/1زایمان) ( قبل و بعد از  E(روغن ماهی و ویتامین 
در گروه آزمایشی ). >05/0p(کاهش معنی داري داشت

ارتفاع اپی تلیوم زایشی قبل و بعد از زایمان)   E(ویتامین 4
از طرفی  ،نسبت به گروه کنترل کاهش معنی داري داشت
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ها آرایش نامنظمی داشتند و پیکنوزه شدن در  هاي آن سلول
) نسبت به 9/50±25/4ید(تراکم اسپرمات ها مشاهده شد. سلول

 ) افزایش معنی داري را نشان داد2/44±25/4گروه کنترل(
)05/0p< 2)(جدول .(  

  
  بیان شده است.±SEM   meanمقادیر به صورتاز شمارش سلول هاي جنسی در گروه هاي آزمایشی. حاصل : نتایج 2جدول 

 گروه اسپرماتوگونی اسپرماتوسیت اسپرماتید سرتولی لیدیگ

39 /0±7/1 c c  18/0±9/0 c  25/4±2/44 b  72/1±2/34 b  25/2±6/43 استاندارد( کنترل( 

c  39/0±3/1   b  18/0±3/1 c  25/4±6/48 b  72/1±6/36 b25/2±1/42  استاندارد +روغن ماهی   1گروه)
 قبل از زایمان)

b  39/0±7/2 b  18/0±7/1 b  25/4±6/51 b  72/1±3/37 b  25/2±1/44  وغن ماهی (استاندارد +ر  2گروه
 بعد از زایمان)

b  39/0±2 b  18/0±4/1 b  25/4±1/51 b  72/1±39 b  25/2±8/40  ویتامین  3گروه)E از زایمان) قبل 

c  39/0±9/1 b  18/0±6/1 b  25/4±9/50 b  72/1±1/38 b  25/2±8/43  ویتامین 4گروه)E   قبل و بعد از
 زایمان)

a  39/0±9/3 a  18/0±1/2 a  25/4±1/61 a  72/1±1/45 a  25/2±1/50  ویتامین 5گروه )E (بعد از زایمان 

c  39/0±3/1 b  18/0±3/1 b  25/4±8/54 b  72/1±1/37 b  25/2±6/40  روغن ماهی+ویتامین 6گروه)E 
 از زایمان) قبل

a  39/0±3 a  18/0±2 a  25/4±3/63 a  72/1±1/43 a  25/2±6/47  روغن ماهی+ ویتامین 7گروه)Eبعد 

 از زایمان)

b  39/0±3/2 b  18/0±4/1 b  25/4±1/55 b  72/1±1/38 a  25/2±1/45  روغن ماهی+ ویتامین 8گروه)E 
 از زایمان) قبل و بعد

  )p>05/0میانگین هاي با حروف غیر مشابه تفاوت معنی داري با هم دارند(

  
  

بعد از زایمان)  E (ویتامین 5در گروه آزمایشی 
) 1/61±25/4ارتفاع اپی تلیوم زایشی و تراکم اسپرماتید (

) افزایش معنی داري 2/44±25/4نسبت به گروه کنترل(
(روغن ماهی و ویتامین  7در گروه آزمایشی ). >05/0p(داشت

E  (ارتفاع اپی تلیوم زایشی نسبت به گروه کنترل بعد از زایمان
تراکم  در این گروه .افزایش معنی داري پیدا کرده بود

) 2/44±25/4() نسبت به گروه کنترل3/63±25/4اسپرماتید (
در گروه آزمایشی ). >05/0p(افزایش معنی داري را نشان داد
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ارتفاع اپی قبل و بعد از زایمان)   E(روغن ماهی و ویتامین  8
تلیوم زایشی نسبت به گروه کنترل کاهش پیدا کرده بود و و 

چنین  هم ،ساز مشاهده شد هاي منی واکوئله شدن هم در لوله
) نسبت به گروه 1/55±25/4روه (تراکم اسپرماتید در این گ

) افزایش معنی داري پیدا کرده بود 2/44±25/4کنترل(
)05/0p<5هاي سرتولی در گروه آزمایشی  ). تعداد سلول 

(روغن ماهی و  7گروه  و 1/2±18/0 بعد از زایمان) E(ویتامین

نسبت به گروه بود که  2±18/0بعد از زایمان)  Eویتامین 
). >05/0pداري را نشان داد ( یش معنیافزا )9/0±18/0( کنترل

هاي لیدیگ در گروه کنترل  چنین، تعداد سلول هم
بعد از E  (ویتامین 5) نسبت به گروه آزمایشی39/0±7/1(

بعد  E(روغن ماهی و ویتامین  7گروه  ) و9/3±39/0(زایمان) 
داري را نشان داد  کاهش معنی) 3±39/0از زایمان) (

)05/0p<1 ) (شکل.(  
  

  
 ، ه: گروه آزمایشی3گروه آزمایشی د: ، 2 ج: گروه آزمایشی ،1، ب: گروه آزمایشی مقطع عرضی قسمتی از بافت بیضه: الف:گروه کنترل .1ل شک

، سلول اسپرماتوسیت )Aسلول اسپرماتوگونی(پیکان  .8، ط: گروه آزمایشی 7 ح: گروه آزمایشی ،6، ز: گروه آزمایشی5گروه آزمایشی  ،4
 H& E) رنگ آمیزي 40Xنمایی( گبزر، )E(پیکان ، سلول لیدیگ)D(پیکان ، سلول سرتولی)C(پیکان لول اسپرماتید، س)Bپیکان (

  
  بحث

رژیم غذایی مناسب از جمله مسائل مهمی است که 
ابعاد مختلف سالمتی از جمله تولید مثل و باروري را تحت 

رسد اهمیت این موضوع در  دهد و به نظر می الشعاع قرار می

رده، دوچندان است. مطالعات انجام شده دران باردار و شیما
دهد کمبود یا مقدار اضافی مواد مغذي مانند اسیدهاي  نشان می

هاي مختلف خواهد داشت.  چرب اثرات مخربی را بر اندام
هاي غذایی بوده  اغلب مطالعات در رابطه با کمبود مکمل
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 ایی همهاي غذ اما مطالعه حاضر به رابطه مصرف مکمل ،است
توسط مادر و تاثیر آن بر بیضه و  Eچون روغن ماهی و ویتامین 

هاي جنسی در نوزادان نر پرداخته شده است. در این  سلول
میکرولیتر روغن ماهی به همراه  10مطالعه مصرف روزانه 

به تنهایی در دوران شیردهی،  Eو نیز ویتامین  E ویتامین
ود. در راستاي توانست موجب افزایش وزن بدن نوزادان ش

محققان گزارش کردند که  2005نتایج مطالعه حاضر، در سال 
در دوران بارداري انسان موجب افزایش وزن  3 -مصرف امگا

). از طرفی گزارش شده 13شود( نوزادان در هنگام تولد می
است که بین وضعیت تغذیه در سه ماه آخر بارداري و وزن 

محققین گزارش  اخیراً .)29تولد نوزادان ارتباط وجود دارد(
به مقدار شیر  کردند که اسید چرب مصرفی در نوزادان،

مصرف شده و مقدار انرژي حاصل از آن وابسته است و 
اسیدهاي چرب موجود در شیر مادر به توسعه سیستم عصبی 

موسوي و ). از طرف دیگر، 30نوزاد کمک خواهندکرد(
ب غنی )گزارش کردندکه رژیم غذایی پر چر2016همکاران(

، تعداد نوزادان و مدت 9-و امگا 6-از اسیدهاي چرب امگا
باعث  9-دهند. از طرفی امگا زمان بارداري را کاهش می

). 31شود جنسیت نوزاد به سمت ماده گرایش پیدا کند( می
 n-3 LCPUFAاعالم کرد مصرف  2014هاگارتی در سال

 ) خطر تولد3-(زنجیره بلند اسیدهاي چرب اشباع نشده امگا
نوزادان زودرس را کاهش و باعث افزایش طول مدت بارداري 

بنابراین تاکید بر نقش  ).32شود( اثرات ثانویه بر وزن تولد می و
رسد. از طرفی  در تغذیه مادر، منطقی به نظر می 3-حیاتی امگا

مادر و وزن نوزادان نر و  DHAارتباط مثبت بین مصرف 
و چاقی در  6-به امگا 3-امگا نسبت مصرف اسیدهاي چرب

دهد که مصرف اسیدهاي چرب اشباع  نوزادان ماده، نشان می
نشده زنجیره بلند مادري به شدت بر ترکیبات بدن جنین تاثیر 

گزارش کردند هر چه  1992). محققین در سال 35گذارد( می
مقدار مصرف روغن ماهی در رژیم غذایی زنان شیرده بیشتر 

). در سال 11یابد( ایش میها افز در شیر آن DHAمقدار  ،باشد
محققان به این نتیجه رسیدند که نوزاد انسان به ازاي هر  2011

نیاز دارند تا  DHAگرم در روز  میلی 5کیلوگرم وزن بدن، به 

پالسما را حفظ کنند. الزم به ذکر  DHAبتوانند هموستازي 
خون نوزادان رابطه مستقیمی با سطح  DHAاست، که سطح 

DHA در جدیدترین مطالعه  ).18مادر دارد( در خون و شیر
در ایران، محققین دانشگاه تبریز اثرات مثبت مصرف روزانه 

گرم روغن ماهی/ روز را بر بهبود و تغییر الگوي  میلی 1000
خصوص  اند، اما در اسیدهاي چرب نوزاد انسان گزارش نموده

).کلندینین و 28(ه نکرده بودندئاي ارا تغییرات وزن تولد نتیجه
هاي چرب  ) نشان دادند که سوخت و ساز اسید2005همکاران(

ها  موجود در روغن ماهی، مقدار چربی 3-بلند زنجیر مانند امگا
را کاهش داده و به صورت بافت آدیپوز، در افزایش وزن بدن 

مطالعات گروهی از محققین  ). در12کنند( مشارکت می
گرم  یمیل120و  EPAگرم  میلی 180مشاهده شد که افزودن 

DHA  به رژیم غذایی مادران باردار تاثیري در مدت بارداري
چنین، اوکن و  نداشته اما وزن تولد را کاهش داده است. هم

روي مدت   DHAو EPAهمکاران نیز اظهار کردند که 
بارداري تاثیري ندارد اما با وزن جنین ارتباط معکوس 

العه حاضر بنابراین، تغییرات وزن بدن نوزادان مط). 17(دارند
در مادرانی که روغن ماهی مصرف کرده بودند؛ مطابق 
مطالعات گذشته بود. هرچند این یافته با توجه به مصرف 
مکمل روغن ماهی که حاوي انرژي باالیی است، قابل توجیه 
خواهد بود؛ اما با توجه به مصرف مقادیر اندك این ترکیب در 

در سطح ژن و  رسد فعالیت این ماده رژیم غذایی به نظر می
   هاي متابولیکی، عامل تغییرات وزن بدن است. افزایش بیان ژن

) گزارش کردند که 2009ون گور و همکاران(
AA (آراشیدونیک اسید) وDHA  شیر مادر به طور
رسد  گیري به رژیم غذایی مادر، حساس هستند. به نظر می چشم
مادر با شیردهی  DHAو به ویژه وضعیت  AAکه 

). از طرفی تاثیر اسیدهاي چرب رژیم 33یابد( یمادرکاهش م
غذایی مادر بر شرایط نوزاد در سطح سلولی بهتر نمود خواهد 

محققان گزارش کردند مکمل  2015در سال داشت؛ چرا که 
DHA ،در دوران بارداري بر روي قد، وزنBMI  در طول

  ). 34گذارد( ماهگی اول تولد تاثیر نمی 60
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که روغن ماهی به همراه  در مطالعه حاضر مادرانی
به تنهایی در دوران شیردهی دریافت  Eو ویتامین  Eویتامین

ها نسبت به نوزادان گروه کنترل  نوزادان آنکردند، وزن بیضه 
عنوان ه صورت رایج به ب Eافزایش داشت. از آنجا که ویتامین 

یک ویتامین ضد ناباروري مطرح است، بنابراین این احتمال 
هاي  این ویتامین با تاثیر مثبت بر رشد انداموجود دارد که 

تلیوم  چنین افزایش ضخامت اپلی تناسلی از جمله بیضه و هم
هاي سمینیفر و غشاء پایه، موجب افزایش وزن بیضه  زایشی لوله
به دلیل محتواي باالي اسید چرب بلند از طرفی  ).25(شده باشد

جود مستعد تخریب اکسیداتیو با و زنجیر، اسپرماتوزوآ
این آسیب پذیري فزآینده به  هاي آزاد اکسیژن است. رادیکال

هر  .است ناباروري جنس نر شناخته شده ترین دلیل عنوان مهم
بهبود وضعیت اسیدهاي  تواند باعث چربی خاص می چند منابع

اکسیداتیو  ها نسبت به تخریب چرب اسپرم شوند؛ اما این سلول
افزایش سطح اسیدهاي شوند. لذا باید هرگونه  تر می حساس

مکمل  چرب غیر اشباع در رژیم غذایی همراه با افزودن
بین رفتن این تعادل و تجمع  در خوراك باشد. با از Eویتامین 

چرب  هاي آزاد تخریب وسیع اسیدهاي مقادیر زیاد رادیکال
غشاء و اختالل متابولیسم سلول رخمی دهد و ممکن است در 

داشته باشد و اختالل در بلوغ و  بافت اپیدیدیم هم اثرات منفی
). از طرفی در سال 26کیفیت اسپرم را به همراه داشته باشد(

کاهش وزن بیضه ممکن است به محققان اعالم کردند  1999
هاي منی ساز، ضخامت اپی تلیال، اندازه  خاطر کاهش قطر لوله

اي باشد که در نهایت منجر  بیضه یا افزایش در فضاي بین لوله
نیز  1930). مشاهدات بور در سال 15شود( ب بیضه میبه تخری

هاي دچار کمبود اسیدهاي چرب  نشان داده بود که رت
). محققان 5هاي کوچک داشته و عقیم بودند( ضروري ؛ بیضه

هفته کمبود اسیدهاي چرب ضروري نتایج مشابهی  21بعد از 
). از طرفی نتایج حاصل از 10مانند بور به دست آورند(

نیز نشان داد که کاهش وزن بیضه،  2000در سال مطالعات 
شود که این امر  باعث کاهش اندازه یا طول و عرض بیضه می

هاي  هاي لیدیگ، کاهش سلول تواند ناشی از لیز شدن سلول می
هاي  اسپرم ساز و کاهش اسپرماتوژنز باشد. با لیز شدن سلول

 ).14یابد( لیدیگ، میزان هورمون تستوسترون نیزکاهش می
نشان داد که کاهش فسفولیپید در  1977نتایج مطالعات در سال 

بیضه جانوران که در رژیم غذایی کمبود اسیدهاي چرب را 
ها و  ها ارتباط دارد. مانند رت داشتند؛ به کاهش عملکرد آن

هایی که کمبود چربی داشتند و وزن اندام تولید مثلی  خرگوش
رسد که  . به نظر می)16ها کاهش پیدا کرده بود( ضمیمه در آن

هاي جنینی در طول مدت  در مطالعه حاضر، جفت و پرده
اند.  بارداري اجازه عبور بدون کنترل اسیدهاي چرب را نداده

منابع در رژیم غذایی مادر و  اما پس از زایمان و مصرف این
ها به شیر، به صورت کنترل نشده این منابع به نوزاد  انتقال آن

مین راستا و با توجه به افزایش وزن منتقل شده است. در ه
بیضه، نسبت وزن بیضه به وزن بدن در نوزادانی که مادران در 

به  Eو ویتامین  Eدوران شیردهی روغن ماهی به همراه ویتامین
تنهایی دریافت کردند، نسبت به گروه کنترل افزایش معنی 

  داري داشت. 
گزارش کردند که  2016لین وهمکاران در سال 

در گوسفند ،گسترش بیضه و  n-6/n-3سیدهاي چرب نسبت ا
کیفیت اسپرم را  دهد و گنادهاي جنسی را افزایش می عملکرد

هاي مطلوب  بخشد. این تغییرات احتماالً به هورمون بهبود می
ها نشان  متابولیسم و ظرفیت آنتی اکسیدانت، وابسته هستند. یافته

غ جنسی در دام دهد که تعادل نسبت رژیم غذایی قبل از بلو می
کند و ممکن است براي انسان و  نقش مهمی را ایفا می

).تیجرینا و همکاران در 36هاي دیگر هم قابل تعمیم باشد( گونه
ها در مادران بر روي بیان  نشان دادند که ریز مغذي 2009سال 

 :PPAR Yهاي فعال شده با تکثیر پراکسی زوم  ژن گیرنده
peroxisome proliferator-activated receptors 

(gamma)   .در جفت و کبد نوزادان تاثیر بسزایی دارد
PPAR  به عنوان پروتئینی است که درگیر سازگاري جنینی به

هاي کلیدي و اساسی  ها بیان ژن شود. آن رژیم غذایی مادر می
متابولیسم چربی، اکسیداسیون اسید چرب و رشد و نمو را 

هاي  کی از دالیل عمده پاسخرسد ی کنند و به نظر می تنظیم می
چند در مطالعه حاضر  مشاهده شده در مطالعه حاضر است. هر

این ژن مورد بررسی قرار نگرفته است، اما در مطالعات پیشین 



 آباد و همکاران...                                                                                                       فهیمه زارع ابراهیم جیره در  Eن ماهی و ویتامینثیر مصرف روغأت

 80                                                                                             1396 فروردین، 1، شماره بیستممجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراك، سال 

 PPARارتباط تنگاتنگ این اسیدهاي چرب و افزایش بیان 
  ).19گزارش شده بود(

هاي جنسی و مقایسه تغذیه در دوران  افزایش سلول
، براي اولین بار Eو شیردهی با روغن ماهی و ویتامین  بارداري

هاي  شود. تعداد سلول در این مطالعه گزارش می
اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت، اسپرماتید، سرتولی و لیدیگ 
نوزادان در گروهی که مادران در دوران شیردهی روغن ماهی 

به تنهایی دریافت کردند،  Eو ویتامین  Eبه همراه ویتامین
بت به گروه کنترل افزایش تقریبا دو برابري داشت. در نس

هاي سه ماهه نر انجام شد و  آزمایشی روي خرگوش 1967سال
دست آمده نشان داد که کمبود اسیدهاي چرب ه نتایج ب

هاي منی  گیري در لوله ضروري با تغذیه ناقص، تغییرات چشم
عد از ساز ایجاد کردند. در نتیجه این تغییرات، اسپرماتوژنز ب

هاي منی ساز  هاي ثانویه متوقف شد و لوله مرحله اسپرماتوسیت
تر از گروه کنترل بودند. تغییري در تعداد یا اندازه  کوچک

هاي لیدیگ) دیده نشد.  هاي بینابینی(سلول سلول
هاي اولیه اندازه و شکل  ها و اسپرماتوسیت اسپرماتوگونی

مه در هاي تولیدمثلی ضمی طبیعی داشتند. وزن اندام
هایی که کمبود اسیدهاي چرب داشتند کم بود و  خرگوش

دلیل دیگر این بود که تحلیل غدد جنسی در طول مدت کمبود 
تواند به دلیل آسیب اولیه هیپوفیز  اسید چرب ضروري، می

 DHAقدامی هم باشد. بدیهی است روغن ماهی، که غنی از 
وي است و فاکتورهاي خیلی موثري براي تغییر محت EPAو 

DHA تواند مکانیسمی براي درك نقش  ها دارد و می بیضه
 ). 20آن در بلوغ و اسپرماتوژنز، فراهم کند(

هاي مشاهده شده به دلیل نقش  بخشی از پاسخ
در متابولیسم  Eو ویتامین  3-کلیدي اسیدهاي چرب امگا

محققان گزارش  2006شود. در سال  ها مطرح می هورمون
 (AA: Arachidonic acid)دکردند که آراشیدونیک اسی

هاي آن از طریق تاثیر مستقیم روي استروئیدوژنز (  و متابولیت
 :STAR Pکننده حاد استروئید( براي مثال پروتئین تنظیم

steroidogenic acute regulatory protein1)، پپتید 
به صورت غیرمستقیم توسط پروستاگالندین ها در اسپرماتوژنز 

محققان اعالم کردند که  2015ل در سا). 21نقش دارند(
هاي اسپرم(موش) با افزایش سطح رقابت و افزایش سطح  سلول

اسیدهاي چرب اشباع شده (مقاوم به پراکسیداسیون لیپیدها) و 
 ).37ها ارتباط دارد. ( PUFAبا کاهش نسبت 

 به جیره غذایی روغن ماهی محققان با اضافه کردن
وي بهبود کیفیت اسپرم روغن ماهی رکه گوسفند اعالم کردند 

انتظار ). 22را کاهش دهد( اسپرم گذارد و مرگ تاثیر می
براي تمایز  DHAهاي سرتولی در فراهم کردن  رود سلول می

محققین  1978). در سال 23اسپرماتوژنز شرکت داشته باشند(
هاي سرتولی اولین نوع سلولی است  گزارش کردند که سلول

تواند  یرد و به همین دلیل میگ می تاثیر کمبود قرار که تحت
منتهی به  و هدف اولیه در کمبود اسیدهاي چرب ضروري

هاي احتمالی براي تاثیر کمبود  عقیمی نر باشد. یکی از مکانیسم
ها با آندروژن  هاي سرتولی ارتباط آن اسیدهاي چرب بر سلول

تستسترون به عبارت بهتر، اسیدهاي چرب با تغییر غلظت  .است
مطالعات  ).10دهند( بر سلول سرتولی نشان میاثر خود را 

نشان داد که تغییر چربی  1987سبوکوواو همکاران در سال 
هاي لیدیگ را تغییر  گویی سلول جیره غذایی موش، پاسخ

دهد؛ زیرا فعالیت آدینیالت سیکالز تحریک شده با  می
و سنتز  ) Luteinizing hormone LH:هورمون لوتئینی(
کند. تغییر ترکیب لیپیدي غشاي پالسمایی  میتستوسترون تغییر 

 :پذیري رسپتورهاي توسط رژیم غذایی روي دسترس
human chorionic :گنادوتروپین LH/hCG تاثیردارد. 

هاي لیدیگ به عنوان سلولی  سلول تعداد که افزایش به طوري
که هورمون تستوسترون در پاسخ به هورمون لوتئینه کننده 

ند توجیه کننده تغییرات ایجاد شده در توا ترشح می کند، می
  ).24ز شود(بافت بیضه و افزایش روند اسپرماتوژنزی

  
  گیري  نتیجه

امروزه مصرف روغن ماهی در مادران باردار از 
هاي رایج است. نتایج مطالعه حاضر بر تاثیر این  جمله توصیه

 مکمل بر اندام تولیدمثلی فرزندان مذکر تاکید دارد. تغذیه
به تنهایی، توسط E و ویتامین Eهی به همراه ویتامین روغن ما
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مادران در دوران شیردهی در مقایسه با دوران بارداري، باعث 
هاي جنسی نوزادان نر در موش شد. از  افزایش تعداد سلول

آنجا که پژوهش حاضر اولین مطالعه در رابطه با استفاده از 
جنسی نر  روغن ماهی در تغذیه مادري و تاثیر آن بر اندام

ت عمیق به مطالعاز نیاآن کلینیکی د بررمسلماً جهت کا ؛است
است. مقایسه نقش کلیدي جفت و پستان، بررسی بیشتر و 

انتقال انتخابی، مصرف سطوح مختلف روغن ماهی در رژیم 
  غذایی مادران شیرده یا باردار براي تکمیل نتایج پیشنهاد شود.

  
  تشکر و قدردانی

س طرح مشترك پژوهشی، بین مطالعه حاضر بر اسا
پژوهشگاه رویان تهران و دانشگاه آزاد اسالمی واحد پرند با 

و نیز مجوز کمیته اخالق پژوهشگاه  91000276کد طرح 
دانند تا از  رویان انجام شده است. نویسندگان بر خود الزم می

آقاي ابوالفضل  هاي ارزشمند آقاي وحید اسماعیلی، کمک
چهرازي و آقاي مصطفی نجار در  خیمه، آقاي دکتر محمد

  اجراي این پژوهش تشکر و سپاسگزاري نمایند.
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