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593-604، 1396مهر، 16دوره 
تغییرات وابسته به دوز عصاره هیدروالکلی کلم بروکلی در کنترل استرس 

هاي بافت بیضه موش صحرایی نر بالغاکسیداتیو القایی دیازینون بر سلول
3یرياماکبریعل،2زادهمهدیه رئیس، 1محمدرضا قادري فروغ

28/6/96پذیرش مقاله:26/6/96دریافت اصالحیه از نویسنده:24/2/96ارسال مقاله به نویسنده جهت اصالح:3/2/96دریافت مقاله:

چکیده
سبب ناباروري وشده کش استفادهحشرهعنوانبهوسیع صورتبهاز سموم ارگانوفسفره بوده که دیازینونزمینه و هدف:
ویداتیاکسبر کنترل استرس یبروکلشود. هدف از این پژوهش بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی کلم یدر جنس نر م

بود.ییصحراهاي بافت بیضه موش دیازینون در سلول
گروهگرم انجام شد. 200- 250بالغ به وزن نرموش صحرایی سر30این پژوهش از نوع تجربی بر روي :هاروشمواد و 

داخل صفاقی و به صورت کیلوگرم وزن بدن برگرم میلی30به میزان دیازینوناولشیآزمابود و گروه کنترل بدون تیمار
300و 200، 100به مقداریبروکلعصاره هیدروالکلی کلم به ترتیب عالوه بر سم، ، سوم و چهارمدومآزمایش هاي گروه
صورتبهکشی، حیوانات کردند. بعد از وزندریافتیاقصفداخل صورتبهروز28گرم بر کیلوگرم وزن بدن به مدت میلی

آلدئید استفاده شد. ديگیري مالونچپ براي اندازهضهیبراست براي مطالعات هیستولوژیک و ضهیبانسانی معدوم شدند. 
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.Tukeyو آزمون تعقیبی طرفهیکها با استفاده از آنالیز واریانس داده

و بیشترین اولشیآزماگرم در 763/279±899/11موشکمترین وزن معیار در پایان مطالعه، میانگین و انحراف ها:فتهیا
در ارتباط با .P)=038/0دار شد (ین اختالف از نظر آماري معنیبود که اگرم 831/311±976/8چهارمشیآزمادر 

، 751/28±544/1ترتیب چهارم بهشیآزمارماتید در هاي سرتولی، اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت و اسپسلول
داري با بیشترین سلول بوده که داراي اختالف آماري معنی120/184±593/19/ و 677/11±503، 828/4±501/60
در آزمایش غلظت و کمترین 805/3±017/0اولآلدئید در آزمایش ديبیشترین غلظت مالون).P=040/0(بوداولشیآزما

).P>05/0آمد (تسدبهلیتر میکرومول بر میلی204/2±056/0چهارم
از بر آسیب اسپرماتوژنز ناشیگرم بر کیلوگرم وزن بدنمیلی300عصاره هیدروالکلی کلم بروکلی در دوز :گیرينتیجه

ثیر مثبت دارد.صحرایی نر تأدیازینون در موش
بروکلی، دیازینون، بافت بیضه، موش صحراییاسترس اکسیداتیو، عصاره هیدروالکلی کلمهاي کلیدي:واژه

دانشگاه آزاد اسالمی، سنندج، ایران،واحد سنندجدانشجوي دکتري عمومی دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، -1
واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسالمی، سنندج، ایران(نویسنده مسئول) استادیار گروه آموزشی علوم پایه، -2

vet_mr@yahoo.com، پست الکترونیکی:087-33288662، دورنگار: 087-33288661تلفن: 
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مقدمه
جنس نر و درناباروريجادکنندهیاعواملوعللبررسی

اي داراي اهمیت ویژهناباروريایجادازجلوگیريچگونگی

استرس اکسیداتیو مانند مواد عوامل. اهمیتاست

تغییرات بریعفونتشعشعات و ذرات دارویی،شیمیایی،

ي بیضه در حیوانات آزمایشگاهی موردهاکمی سلول

واثرمکانیسممطالعه بر روي گرفته است وقراربررسی

.]1[باشدمورد توجه میهاآنازپیشگیرينحوه

;Reactive Oxygen Species)اکسیژنفعال هايگونه

ROS)ازگروهیدرکنندهمشارکتفاکتور یکعنوانبه

یترکیباتهاکشآفتشناخته شده است.بافتیهايآسیب

در کشاورزي،وسیعطوربهشیمیایی هستند که

.]2[شوندمیاستفادهمنازلوباغبانیدامپزشکی، صنعت،

یاوROSتولیدافزایشسببتواندمیاین ترکیبات

دو موردهریاویدانیاکسیآنتهاي آنزیمفعالیتکاهش

یو اکسیداتاسترسشرایطوجودمبیندرواقعکهشود

.]3- 4[گردد میبافتیآسیبو منجر بهاست

رنگ و روغنی است که موجودات دیازینون سمی بی

مستقیم و غیرمستقیم در معرض طوربهانسان ویژهبهزنده 

. این سم با مهار آنزیم ]5[گیرند این سم قرار می

کولین استراز، سبب اختالل در عملکرد سیستم استیل

توان رات سیستمیک این سم می. از اث]6[شود اعصاب می

، کاهش T4و T3هاي تیروئیدي به کاهش سطح هورمون

هاي ایمنی مانند تیموس و وزن نسبی بدن و ارگان

هاي جنسی نر به ها و ارگانکاهش پاسخ بافتهمچنین

.]7[تستوسترون اشاره کرد هیدروکسیاثرات دي

در خصوص عملکرد سموم ارگانوفسفره در همچنین

توان به اختالل در روند ه تناسلی مردان میدستگا

اسپرماتوژنز، تغییرات هورمونی و ژنوتوکسیک اشاره نمود 

استرس اکسیداتیو سبب ي. عالوه بر این، القا]8[

عنوانبهآلدئید ديها و تولید مالوناکسیداسیون چربی

شاخص اصلی استرس اکسیداتیو لیپیدها و اعمال عملکرد 

کاهش کیفیت مایع منی و . ]9- 11[معیوب اسپرم شود 

اسپرم، کاهش تحرك و زنده ماندن اسپرم و افزایش 

موارد ازجملههاي مورفولوژیک هایی با ناهنجارياسپرم

.]12[آسیب این سموم به بافت بیضه است 

بومی (Brassica oleracea L. var. italica)بروکلی کلم

ی کشت کشور ایتالیا بوده و در ایران در نواحی شمال

باالستغذاییارزشباومهميهايشود. یکی از سبزمی

ضدترکیباتوهااکسیدانآنتیها،از ویتامینسرشارکه

به سبب بروکلیکلمضد سرطانی. خواصاستسرطانی

(آسکوربیک)، C(آلفاتوکوفرول)، ویتامین Eویتامین وجود

کاروتنوئیدها،)کامپفرولوکوئرستین(فالونوئیدها

. پلی]13-14[است هاگلوکوسیناتو) لوتئینوکاروتن(

اکسیدانیآنتیفعالیتبابروکلیکلمدرموجوديهافنل

رادیکاليقوبسیاريهاکنندهیخنثعنوانبهتوانندباال می

نقشبانیز. پوترسین]15[اکسیژن باشند آزاد

دزیارااکسیداتیويهاتنشبهخود مقاومتاکسیدانیآنتی

همچنیناست.همراهترکیبات فنلیافزایشباکهکندمی

از،آزاد اکسیژنيهارادیکالکردنخنثیباتواندمی

و باعثندکيسلول جلوگیربرآناحتمالیيهاآسیب

.]15[شود اکسیدانی بدنآنتیظرفیتافزایش

اکسیدانی و سیتوپروتکتیو خود کلم بروکلی اثرات آنتی

پارکینسون، ازجملهها اري از بیماريرا در مقابل بسی

سرطان پستان، پرستات، مثانه، کلیه و کبد نشان داده 

.]16- 17[است 

اکسیدانی قوي کلم بروکلی هاي آنتیبا توجه به پتانسیل

از استرس اکسیداتیو القایی پیشگیري و اهمیت کنترل و
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ثر از آن ناباروري متأيهابیآستوسط سم دیازینون و 

ف از این مطالعه بررسی تغییرات وابسته به دوز ، هد]12[

عصاره هیدروالکلی کلم بروکلی بر تغییرات کمی 

هاي بیضه در استرس اکسیداتیو ناشی از دیازینون سلول

در موش صحرایی نر بالغ بود.

هامواد و روش
نرصحراییموشسر30این پژوهش تجربی بر روي 

انجام شد.گرم250تا200وزنباویستارنژادازبالغ

دانشکده دامپزشکی سنندج در حیواناتخانهدرحیوانات

12نور، ساعت12استاندارد، در شرایط1394پاییز سال 

و رطوبت گرادسانتیدرجه22±2دماي تاریکی،ساعت

داري شدند.درصد نگه50-45

سم دیازینون (شرکت لیترمیلی2/0با اضافه کردن 

درجه 25آب مقطر لیترمیلی10اکسیر کشاورزي) به 

LD50و تعیینهاشیآزماامولسیون تهیه شد. با انجام 

30درصد کشندگی)، میزان تجویز داخل صفاقی 50دوز (

.]18[گرم بر کیلوگرم وزن بدن در نظر گرفته شد میلی

با توجه به عدم انجام آزمایش بر روي عصاره 

، 100وزهاي هیدروالکلی کلم بروکلی، طی طرح پایلوت، د

صورتبهگرم بر کیلوگرم وزن بدن یلیم300و 200

. ]19[داخل صفاقی براي حیوانات در نظر گرفته شد

عصاره هیدروالکلی کلم بروکلی نیم ساعت قبل از تجویز 

شد.سم به حیوان تزریق می

گروه 5تصادفی به طوربهبراي انجام آزمایش، حیوانات 

نه نگهداري شدند: گروه هاي جداگابه شرح زیر در قفس

تیماري فقط مشابه گونههیچکنترل بدون دریافت 

هاي دیگر با آب و کنسانتره استاندارد تغذیه شدند. گروه

30گروه آزمایش اول تزریق داخل صفاقی دیازینون با دوز 

هايروز، گروه28وزن بدن به مدت لوگرمیبر کگرم میلی

تزریق داخل صفاقی آزمایش دوم و سوم و چهارم به همراه

و نیز گرم بر کیلوگرم وزن بدن میلی30دیازینون با دوز 

، 100با دوزهاي ترتیببه صاره هیدروالکلی کلم بروکلیع

صورت بهوزن بدن، لوگرمیبر کگرم میلی300و 200

. براي تجویز عصاره کلم ]18-19[داخل صفاقی تزریق شد

کمک آب مقطر از عصاره باشدههیتهبروکلی، از پودر 

درصد عصاره ساخته 30و 20، 10يهاغلظتاستریل 

براي شدهانجامشد. سپس با توجه به محاسبات دارویی 

گرم به ازاي کیلوگرم میلی300و 200، 100دوزهاي 

موش هر گرمبه ازاي لیترمیلی001/0وزن بدن، نیازمند 

هاي متفاوت، با این روش حجم است. با توجه به غلظت

.]19[تجویز شدهاموشسان از عصاره به هر گروه از یک

ها در هر گروه یک روز بعد از اتمام دوره، موش

گیري شدند. سپس حیوانات با کمک دوز باالي وزن

ایجاد شکافی در با.]18[کشی شدند تیوپنتال آسان

هاي راست و چپ خارج گردید. قسمت تحتانی شکم، بیضه

ساخت EKI200مدل AND(ال با ترازوي دیجیتوزن آنها 

16ERمدل Mahr(با کولیس قطرشان ) و کشور ژاپن

گیري شد. بیضه چپ براي اندازه)ساخت کشور آلمان

10شناسی در محلول فیکساتیو (فرمالین بافر بررسی بافت

گیري، درصد) قرار گرفت. بعد از انجام مراحل آب

ش به رومیکرون5گیري با میکروتوم به ضخامت مقطع

آمیزي شد. از هر بیضه سه ائوزین رنگ-هماتوکسیلین

ساخت E100مقطع میکروسکوپی (میکروسکوپ نیکون 

سریالی تهیه شد. سپس تعداد صورتبهکشور ژاپن) 

هاي اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت، سرتولی، سلول

توبول شمارش شد. 5اسپرماتید هر الم در سطح مقطع 

انگین براي هر موش میصورتبهآمدهدستبهاعداد 

.]20[محاسبه شد 
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آلدئید ديگیري غلظت مالونبیضه راست براي اندازه

ها در بافت بیضه با روش شاخص اکسیداتیو چربیعنوانبه

) (Thio Barbituric Acid; TBAاسید تیوباربیتوریک

مورد استفاده قرار گرفت.

از اراضی کشاورزي همدان شدهيآورجمعکلم بروکلی 

مرکز توسط یید ، بعد از تأ1394سال ماهاردیبهشت در 

25در حرارت ،)No: 30072(هرباریوم دانشگاه کردستان 

شد. بعد از که خشیط سایگراد و در شرادرجه سانتی

Waringساخت کمپانی WCG75Eکردن (ابیآس

300درخته ویر داخل ظروف مخصوص ردآمریکا)، 

ساعت 48ت درصد به مد80لیتر اتانولگرم/یک

,Whatman)داشته شد. پس از صاف کردننگه

Germany) دستگاه روتاري تحت لهیوسبهاتانول از محلول

برداشته شد. )آلمانIKAساخت شرکت RV8V-C(خأل

سالین حل و تا زمان استفاده در نرمالآمدهدستبهعصاره 

شرکت توسعه و تجهیز MR94درجه (مدل 4در یخچال 

.]14[گراد نگهداري شداندیش) سانتیکارما آزما 

تیوباربیتوریکبه روشآلدئیدديغلظت مالونتعیین 

1/0به میزان بیضه موژنه بافت هاسید انجام گرفت. نمونه

لیتر از میلی1در هر لولهقیق شد.لیتر ربه ازاي میلیگرم

اسید کلرواستیکتريرلیتمیلی2هموژنه حاصل با 

)TCA (w/v)10%( هانیپروتئمخلوط و ورتکس شد تا

دقیقه 5به مدت هالولهرسوب کنند. سپس کامالً

آلمان) Hettichساخت شرکت EBA21(سانتریفیوژ

2لیتر آب مقطر با یلیم1شدند. در لوله شاهد نیز 

مخلوط شد.)TCAw/v)10%لیتر میلی

براي رسم منحنی استاندارد از محلول استوك 

4/16.میکرومول استفاده شد1000آلدئیدديمالون

ریخته و 100در ارلن از این استوك برداشتهتریلیلیم

به حجم حجمی/حجمی) %1(کیدسولفوریاسلهیوسبه

، 5/12، 6، 3، 56/1، 78/0، 39/0يها. غلظتشدرسانده

ساخته شد. از هر یک از میکرومول 125و 50،100، 25

حاوي نمونه، به میزان يهالهلوشاهد و ، استاندارديهالوله

میکرولیتر از محلول رویی جهت سنجش غلظت 600

يهالولهمورد استفاده قرار گرفت و در آلدئیدديمالون

معرف یتر لمیکرو1200به هر لوله جداگانه ریخته شد.

اضافه گردید. )وزنی/حجمی%67/0(تیوباربیتوریک اسید 

ساخت WB-22(يماربندر قهیدق15به مدت هالوله

در حال جوش قرار گرفتند و آلمان)Memmertکمپانی 

تریلیلیم4سپس.خنک شدنديماربنپس از خروج از 

n - در برابر شاهد هانمونه. جذب شدافزودهبوتانول

مدل UV/Visوفوتومترردستگاه اسپکتلهیوسبه

)DR6000 ساخت کمپانیHACH-LANGE (در آمریکا

.]21[خوانده شدومتر نان532طول موج 

ها، از اطالعات وزن موشآمدهدستبههاي داده

بافت یشناسسلولقطر و وزن)، (ضهیبهیستومورفومتریک 

میانگین و انحراف صورتبهآلدئید ديبیضه و غلظت مالون

صورتبهها بعد از انتخاب گروه.گزارش گردیدمعیار 

Kolmogorov–Smirnovتصادفی، با استفاده از آزمون 

Levenها و با استفاده از آزمون توزیع نرمال داده

ها کنترل شد. سپس از آنالیز برابري واریانسفرضشیپ

منظوربهTukeyو آزمون تعقیبی طرفهیکواریانس 

نسخه SPSSافزارنرمها با استفاده از مقایسه میانگین گروه

ر د05/0هاآزمونداري در استفاده شد. سطح معنی21

نظر گرفته شد.

نتایج
ها در پایان از وزن موشآمدهدستبهنتایج بر اساس

کمترین وزن در گروه انحراف معیارمطالعه، میانگین و
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گرم و بیشترین وزن 763/279±899/11دریافت سم با 

عصاره هیدروالکلی کلم بروکلی به کنندهافتیدردر گروه 

گرم بر کیلوگرم وزن بدنمیلی300میزان 

گرم به دست آمد. اختالف 976/8±831/311

کننده سم هاي دریافتاز متوسط وزن موشآمدهدستبه

کننده عصاره کلم دیازینون با گروه کنترل و گروه دریافت

دار شد بروکلی با دوز حداکثري از نظر آماري معنی

)038/0=P راست و چپ ضهیب). در ارتباط با میانگین وزن

ه کمترین میزان در گروه دریافت سم ها اگرچو قطر بیضه

300و بیشترین در گروه کنترل و دریافت عصاره با دوز 

گرم بر کیلوگرم وزن بدن مشاهده شد، اما فقط در میلی

، ارتباط با قطر بیضه چپ بین گروه آزمایش اول و سوم

).1جدول (>P)05/0دار شد (اختالف معنیاین 

هاي مختلفهاي نر نژاد ویستار برحسب گروهدر ابتدا و انتهاي مطالعه در موشهاموشوزن رانحراف معیامیانگین و- 1جدول 

(گرم)وزن موش در روز بیست و هشتم(گرم)وزن موش در روز اولگروه
Ca167/5±832/241a780/2±331/304گروه 
T1a829/5±334/242b899/11±763/279گروه 
T2a947/3±670/234a,b946/6±671/292گروه 
T3a667/5±335/248a,b801/3±501/300گروه 
T4a180/11±200/250a976/8±831/311گروه 

).P>05/0ها است (بین گروهدر دارمعنیاختالف آماري هستونی نشانصورتبهالتین رمشابهیغحروف 
: گروه شاهد منفی بدون هرگونه مداخلهCگروه 
گرم بر کیلوگرم وزن بدنمیلی30به همراه دیازینون : تجویز سالین نرمالT1گروه 
گرم بر کیلوگرم وزن بدن عصاره هیدروالکلی کلم بروکلیمیلی100: به همراه سم، دریافت T2گروه 
گرم بر کیلوگرم وزن بدن عصاره هیدروالکلی کلم بروکلیمیلی200: به همراه سم، دریافت T3گروه 
گرم بر کیلوگرم وزن بدن عصاره هیدروالکلی کلم بروکلیمیلی300: به همراه سم، دریافتT4گروه 

Tukeyو آزمون تعقیبی طرفهیکآنالیز واریانس 

شناسی بافت بیضه، بیشترین طی مطالعات سلول

هاي سرتولی در گروه آزمایش چهارمسلولتعداد میانگین 

و کمترین در گروه آزمایش )سلول751/28±544/1(با 

وجود داشت. اختالف )سلول632/16±537/1(با اول 

هاي سرتولی در گروه داري بین تعداد سلولآماري معنی

هاي آزمایش دوم، سوم آزمایش اول با گروه کنترل، و گروه

با دوزهاي کننده عصاره کلم بروکلی و چهارم که دریافت

گرم بر کیلوگرم وزن میلی300و 200، 100به ترتیب 

).2(جدول دیده شد بودند،بدن

هاي اسپرماتوگونی که در اولین الیه در ارتباط با سلول

کمترین انحراف معیاراند، میانگین وسلولی واقع شده

سلول بود. 754/32±061/4تعداد در گروه آزمایش اول با 

يهاسلولداري بین تعداد اختالف آماري معنی

ر اسپرماتوگونی در گروه آزمایش اول با گروه کنترل و سای

. در خصوص )P=040/0هاي آزمایش دیده شد (گروه

بادر گروه آزمایش اول،هاي اسپرماتوسیتسلول

سلول کمترین تعداد و در گروه 411/7±125/119

بیشترین سلول 503/202±677/11باآزمایش چهارم

با افزایش دوز عصاره کلم کهينحوبه؛تعداد شمارش شد

ش یافت و در گروه ها افزایبروکلی تعداد این سلول

آزمایش چهارم بیشترین میانگین را به خود اختصاص داد 

).2(جدول 
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هاي مختلفهاي نر نژاد ویستار برحسب گروههاي موشپارامترهاي هیستومورفومتریک بیضهانحراف معیارمیانگین و- 2جدول 

قطر بیضه راست)رمتسانتی(وزن بیضه راست(گرم)قطر بیضه چپوزن بیضه چپ (گرم)گروه
)مترسانتی(

a038/0±802/1a,b044/0±201/2a033/0±774/1a036/0±421/2گروه کنترل
T1a074/0±651/1a044/0±902/1a034/0±705/1a022/0±152/2گروه 
T2a011/0±782/1a,b056/0±150/2a028/0±591/1a030/0±080/2گروه 
T3a004/0±743/1b033/0±332/2a020/0±690/1a022/0±352/2گروه 
T4a015/0±770/1a,b021/0±300/2a035/0±760/1a030/0±283/2گروه 

).P>05/0ها است (بین گروهدر دارمعنیاختالف آماري هستونی نشانصورتبهالتین غیرمشابهحروف 
: گروه شاهد منفی بدون هرگونه مداخلهCگروه 
گرم بر کیلوگرم وزن بدنمیلی30راه دیازینون : تجویز سالین نرمال به همT1گروه 
گرم بر کیلوگرم وزن بدن عصاره هیدروالکلی کلم بروکلیمیلی100: به همراه سم، دریافت T2گروه 
گرم بر کیلوگرم وزن بدن عصاره هیدروالکلی کلم بروکلیمیلی200: به همراه سم، دریافت T3گروه 
گرم بر کیلوگرم وزن بدن عصاره هیدروالکلی کلم بروکلییلیم300: به همراه سم، دریافت T4گروه 

Tukeyو آزمون تعقیبی طرفهیکآنالیز واریانس 

هاي اسپرماتید بیشترین میانگین مربوط در مورد سلول

گرم بر کیلوگرم وزن بدن میلی300کننده به گروه دریافت

بود سلول 120/184±593/19عصاره کلم بروکلی برابر با 

کننده دیازینون (آزمایش اول) کمترین ر گروه دریافتو د

؛سلول وجود داشت630/81±910/8تعداد برابر با 

گرم بر کیلوگرم وزن بدن میلی300عصاره کهنحويبه

تا بیش از دو هاي اسپرماتید در افزایش سلولکلم بروکلی 

بوده است. اختالف بین گروه آزمایش اول با مؤثربرابر 

هاي آزمایش دوم، سوم و چهارم و سایر گروهگروه کنترل

).2) (جدول P>05/0دار شد (معنی

غلظت انحراف معیارمیانگین و3اساس جدول بر 

آلدئید بافت بیضه، در گروه کنترل ديمالون

، در گروه دریافت سم دیازینون 032/0±620/2

، 100عصاره کنندهدریافتهاي و در گروه017/0±805/3

به ترتیبگرم بر کیلوگرم وزن بدنمیلی300و 200

204/2±056/0و 137/0±372/2، 131/0±861/2

داري بین لیتر شد. اختالف آماري معنیمیکرومول بر میلی

دیازینون با گروه کنترل و هر سه گروه کنندهدریافتگروه 

کهنحويبه؛)P>05/0عصاره وجود داشت (کنندهدریافت

سیداتیو در گروه آزمایش سوم و کنترل استرس اکتنهانه

چهارم کمتر از گروه آزمایش اول شد. بلکه نسبت به گروه 

عبارت دیگر، به. )P=042/0کنترل نیز کاهش نشان داد (

عصاره هیدروالکلی کلم بروکلی توانست عالوه بر کنترل 

هاي بافت بیضه شرایط اکسیداتیو دیازینون، وضعیت سلول

نیز بهبود بخشد.را نسبت به شرایط طبیعی
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هاي مختلفهاي نر نژاد ویستار برحسب گروههاي بافت بیضه در موشبرخی از سلولانحراف معیارمیانگین و- 3جدول 

اسپرماتیداسپرماتوسیتاسپرماتوگونیسرتولیگروه
Ca187/1±881/20a76/3±750/54a541/6±251/123a252/5±132/175گروه 
T1b375/1±263/16b061/4±754/32a411/7±125/119b910/8±630/81گروه 
T2c802/1±382/24a619/4±133/56b99/11±883/178a740/23±505/171گروه 
T3c013/2±882/26a089/6±500/56b5/7±755/188a983/20±250/171گروه 
T4d544/1±751/28a728/4±501/60b677/11±503/202a593/19±120/184گروه 

).P>05/0ها است (بین گروهدارمعنیستونی نشان بر اختالف آماري صورتبهالتین غیرمشابهف حرو
: گروه شاهد منفی بدون هرگونه مداخلهCگروه 
گرم بر کیلوگرم وزن بدنمیلی30: تجویز سالین نرمال به همراه دیازینون T1گروه 
رم وزن بدن عصاره هیدروالکلی کلم بروکلیگرم بر کیلوگمیلی100: به همراه سم، دریافت T2گروه 
گرم بر کیلوگرم وزن بدن عصاره هیدروالکلی کلم بروکلیمیلی200: به همراه سم، دریافت T3گروه 
گرم بر کیلوگرم وزن بدن عصاره هیدروالکلی کلم بروکلیمیلی300: به همراه سم، دریافت T4گروه 

Tukeyو آزمون تعقیبی طرفهیکآنالیز واریانس 

، به ترتیب مقطع عرضی بیضه در گروه 1در تصویر 

کنترل و گروه آزمایش اول و در گروه آزمایش دوم نشان 

اي مقایسهطوربهگونه که در تصاویر داده شده است. همان

ساز در گروه آزمایش سوم هاي منیقطر لوله،شوددیده می

ی هاي سلولنسبت به گروه دریافت سم افزایش یافت، رده

ساز دیده شده، بافت به اجتماع بیشتري در یک لوله منی

کالژن، يهارشتهمنسجم همراه با ینی کامالًهمبند بیناب

هاي سلولی از غشاء پایه تمام ردهکهنحويبهشود. دیده می

ساز قابل تفکیک و شمارش تا سطح مجراي لوله منی

است.

گرم بر میلی30کننده گروه آزمایش اول دریافتسازاسپرمگروه کنترل، ب: برش عرضی لوله سازاسپرمالف: برش عرضی لوله -1تصویر 
گرم بر کیلوگرم وزن بدن میلی300کنندهدریافتگروه آزمایش چهارم سازاسپرمکیلوگرم وزن بدن دیازینون، ج: برش عرضی لوله 

نهمراه سم دیازینوبه ی کلم بروکلی لعصاره هیدروالک
ها است.تغییرات رده سلولی اسپرماتوژنز در گروهدهندهنشانبافت کالژن و مارکر آبی دهندهنشانمارکر مشکی 

بحث
امروزه آلودگی محیط زیست که یکی از علل آن تماس 

یک مشکل بهداشتی در عنوانبهباشد، ها میکشبا حشره

با توجه استفاده از.]22[مناطق شهري و روستایی است 

ارگانوفسفره سنتتیک در کشحشرهیک عنوانبهدیازینون 

، ]23[منازل وباغبانیدامپزشکی، صنعت،کشاورزي،

هدف از این مطالعه بررسی اثر عصاره هیدروالکلی کلم 

بروکلی در آسیب اکسیداتیو دیازینون در بافت بیضه موش 

ج ب لفا
ج
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از این مطالعه اهمیت آمدهدستبهصحرایی بود. نتایج 

عصاره هیدروالکلی بروکلی در کنترل استرس اکسیداتیو 

را هاي آن دیازینون در بافت بیضه و بهبود وضعیت سلول

گرم بر میلی300در دوز کهنحويبه؛کندیمیید أت

آلدئید ديکیلوگرم وزن بدن عالوه بر کاهش سطح مالون

در بافت ها(محصوالت اصلی مسیر اکسیداسیون چربی

هاي بافت دار میانگین سلولبیضه)، سبب افزایش معنی

بیضه نسبت به گروه کنترل نیز گردیده است.

ثیر سم و همکاران در بررسی تأRahimiدر مطالعه 

گنادي و روند اسپرماتوژنز - دیازینون بر محور هیپوفیزي

، 50هايموش صحرایی نر بالغ، دیازینون خوراکی با دوز

گرم بر کیلوگرم وزن بدن باعث تغییر لیمی150و 100

. اما در مطالعه اخیر ]24[ها نشد داري در موشوزن معنی

هاي وزن نسبت به گروه،ما، در گروه دریافت دیازینون

کنترل و هايگروهوزن با اختالف آن و یافت دیگر کاهش 

دار شد. گرم بر کیلوگرم وزن بدن معنیمیلی300عصاره 

وابسته به دوز و راه مصرف متفاوت االًاحتمتناقضاین 

سم است.

و همکارش اعالم شد که Jayachandraاي در مطالعه

هاي سم دیازینون سبب آسیب به بافت بیضه در موش

همچنین.]25[شود قبل و بعد از تولد میدر صحرایی 

Fattahyو همکاران در مطالعه خود دریافتند دیازینون

وحرکت اسپرموبقاجنسی،يهااندامموجب کاهش وزن

شود در اسپرم میمرفولوژیکیيهايافزایش ناهنجار

هاي چپ و تحقیق حاضر وزن و قطر بیضهبر اساس. ]10[

راست در گروه دریافت دیازینون نسبت به گروه کنترل 

با مطالعات قبلی راستاهمتواند کاهش یافته بود که می

باشد.

يهاپروتامینریالسیونفسفطریقدیازینون همچنین از

بروهددتغییررااسپرمکروماتینساختارتواندمیهسته

مراحلدرخصوصبهاسپرميمرفولوژبقا، حرکت ويرو

حاضرتحقیقنتایجازکهگونههمان. گذاردباثربلوغنهایی

اسپرماتیدهاپذیرآسیبهايسلولبیشترینآمد،دستبه

دارمعنیوشدیدکاهشسببندیازینوکهنحويبه؛بودند

هیدروالکلی عصارهشدنهمراهوبودشدهسلولیردهاین

وزن کیلوگرمبرگرممیلی300يباالدوزدرکلم بروکلی

جبرانراکاهشاینبرابردوازبیشتابودبدن توانسته

يهالولهقطرتغییرباعثدیازینونهمچنین. نماید

کهنحويبه؛]24[شود میالژرمینيهاسلولوسازاسپرم

دوزهاي مختلف بافت بیضه را تحت ها در ارگانوفسفره

و سازاسپرميمجارکردندژنرهدهند و باثیر قرار میتأ

هاي ناخواسته را سبب کاهش ساخت اسپرم، ناباروري

.]25[شوندیم

صفاقداخلتزریقهمکارانوFattahyمطالعهدر

گرم بر میلی30با دوز روز و30به مدت دیازینون

هاي ژرمینال و کیلوگرم وزن بدن را سبب کاهش سلول

يدیگرمطالعه. در]10[کاهش باروري دانستند جهیدرنت

و همکاران با تزریق داخل صفاقی دیازینون و Fattahyاز 

هاي هاي مختلف سلولهاي بافتی بیضه ردهانجام برش

خونی بررسی هاي لیدیک و عروق اسپرماتوژنیک، سلول

. این ]26[ها داشت تعداد اسپرمبر کاهششد. نتایج دال 

مطالعه در راستاي پژوهش حاضر است.

هاي عملکردي دیازینون ایجاد رادیکال یکی از مکانیسم

هاي آزاد با کمک هاي طبیعی رادیکالآزاد است. در حالت

سیستم کاتاالز، سوپراکسیددیسموتاز و گلوتاتیون خنثی و 

ها سبب استرس باشند. ارگانوفسفرهدل میدر تعا

.]27[شود اکسیداتیو و پراکسیداسیون لیپیدها می
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ریتأثو همکاران با عنوان مقایسه Sargaziدر مطالعه 

Eدیازینون در جنس نر و ماده و اثرات حفاظتی ویتامین 

در موش صحرایی انجام دادند، افزایش سطح 

تخمدان نتیجه شدت آلدئید را در بافت بیضه وديمالون

Eاسترس اکسیداتیو دیازینون و کاهش آن را با ویتامین 

دلیلی بر مکانیسم محافظتی آسیب اکسیداتیو گنادها 

در EوC. در این راستا وجود ویتامین ]28[دانستند 

تواند یکی از دالیل کنترل اثرات استرس عصاره بروکلی می

با مطالعه استارهماکسیداتیو دیازینون به شمار آید که 

.]13- 14[استاخیر 

هاي جنسی و با توجه به وجود بافت چربی در اندام

شاخص استرس عنوانبهآلدئید را ديها، مالونبیضه

هاي گذشته و مطالعه حاضر در نظر اکسیداتیو در پژوهش

بیشترین غلظت کهنحويبه؛]29[گرفته شد 

کننده تآلدئید در گروه آزمایش اول دریافديمالون

دیازینون دیده شد و این اختالف با کنترل و آزمایش 

آلدئید ديبا کاهش مالونهمچنیندار شد. چهارم معنی

عصاره کنندهدریافتموجود در عصاره بافت بیضه در گروه 

اکسیدانی توان به اهمیت اثرات آنتینسبت به دیازینون می

ون و عصاره بروکلی در کنترل استرس اکسیداتیو دیازین

بهبود روند اسپرماتوژنز پی برد.

و همکاران به این نتیجه Bahadoranاي در مطالعه

سولفورفانيباالغلظتواسطهبهیلکبرورسیدند که جوانه

بهبود تعادل ويدیپیلونیداسیسکپرااهشکدرتواندیم

مثبت يثیردیابتی تأمارانیباکسیدانی در آنتی- اکسیدانی

یکی سولفورفان توان گفت میرونیازا. ]30[داشته باشد 

اکسیدانی در عصاره کلم بروکلی دیگر از ترکیبات آنتی

تواند در مهار استرس اکسیداتیو دیازینون است که می

نقش داشته باشد.

عصاره کنندهدریافتهاي گروهدر در پژوهش ما 

نسبت به گروه دریافت سم ،هیدروالکلی کلم بروکلی

هاي مختلف اسپرماتوژنز میانگین سلول، افزایشییتنهابه

نحوي که تا حدود دو برابر افزایش میانگین به؛مشاهده شد

گرم بر میلی300دوز گروههاي اسپرماتید درسلول

کیلوگرم وزن بدن عصاره هیدروالکلی کلم بروکلی نسبت 

به گروه دریافت سم دیده شد. این مسئله با کاهش غلظت 

هاي تیمار با ه بافتی بیضه در گروهآلدئید عصارديمالون

عصاره بروکلی دال بر کنترل استرس اکسیداتیو ناشی از 

ها و مین تعادل باالنس اکسیدانأدیازینون و ت

هاست.اکسیدانآنتی

هاي هاي آنزیمبررسی،هاي زمانیبا توجه به محدودیت

بنابراین ؛ پذیر نشددیگر شرایط استرس اکسیداتیو امکان

توان به بررسی ي تکمیل پژوهش اخیر میدر راستا

دوزهاي باالتر عصاره کلم بروکلی و فاکتورهاي دیگر 

اکسیدانی تام سرم، ظرفیت آنتیازجملهاسترس اکسیداتیو 

هاي سوپراکسیددیسموتاز، کاتاالز و گیري آنزیماندازه

پراکسیداز نیز پرداخته شود.

گیرينتیجه
اره هیدروالکلی کلم عص،مطالعهنتایج این با توجه به 

سبب ،کاهش شاخص استرس اکسیداتیواز طریق بروکلی 

دوز و درودشمیهاي بافت بیضه افزایش میانگین سلول

ثیر أتواند تگرم بر کیلوگرم وزن بدن، میمیلی300

بر کنترل استرس اکسیداتیو ناشی از دیازینون یتوجهقابل

.اردبگذو افزایش سطح باروري در موش صحرایی نر 

تشکر و قدردانی
دکتري عمومی دامپزشکی نامهانیپااین مقاله مستخرج از 

11010501932023دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج با کد 
یید و حمایت أبود. از معاونت محترم پژوهشی محترم جهت ت
.آیدمالی آن کمال تشکر و سپاسگزاري به عمل می
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Dose-Response Changes of Brassica Oleracea Var. Italica Hydroalcholic

Extract in the Control of Oxidative Stress by Induction of Diazinon on the

Cells of Testicular Tissue in Male Adult Rat

M. Qaderi Forough1, M. Raeeszadeh2, A.A. Amiri3
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Background and Objectives: Diazinon is one of the organophosphorus poisons that is widely used as

insecticide and causes male infertility. The aim of this study was to evaluate the effects of broccoli hydroalcholic

extract on the changes of the cells of testicular tissue and the control of oxidative stress by diazinon.

Materials and Methods: In this experimental research, 30 adult male Wistar rats weighing 200-250 gr were

used. The control group receivied no treatment and the T1 group recievied the peritoneal administration of 30

mg/kg b.w diazinon and the other experimental groups (T2, T3, and T4) received diazonin as well as broccoli

extract at dosage of 100, 200, and 300 mg/kg b.w, respectively for 28 days. At the end of the study, the animals

were weighed and euthanized. The right testicle was used for histological study and the left testis for measuring

malondialdehyde. The data was analyzed using one-way ANOVA and Tukey's post hoc test.

Results: The lowest mean of body weight was 279.763±11.899 gr in the T1 group and the highest was

311.831±8.976 gr in the T4 group and it was observed a statistically significant difference (P=0.038). The

number of the sertoli, spermatogonia, spermatocyt, and spermatides cells were 28.751±1.544, 60.501±4.828,

202.503±11.677, and 184.120±19.593, respectively in the T4 group. The highest number avarage was in the T4

group and the lowest in the T1 group (P=0.040). The highiest malondialdehyde concentration was 3.805± 0.017

in the T1 group and the lowest was 2.204± 0.056 µmol/ ml in the T4 group, which was significant (P<0.05).

Conclusion: Broccoli extract at dosage of 300 mg/kg b.w has a positive effect on the spermatogenesis damage

caused by diazinon in male rats.

Key words: Oxidative stress, Brassica oleracea var. italica hydroalcholic extract, Diazinon, Testicular tissue,

Rat
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