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بررسی اثر عصاره هیدروالکلی کرفس بر کیفیت منی و اسپرم زایی در
سمیت تحت مزمن با دیازینون در موش صحرایی
ریحانه قاسمی ،1فرشته میرمحمدرضائی ،2سیما نصری ،1امیر نیلی احمدآبادی
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 )2گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ایران
 )3گروه سم شناسی و فارماکولوژی ،دانشکده داروسازی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
تاریخ پذیرش6931/7/61 :

تاریخ دریافت6931/6/61 :

چکیده
مقدمه :ناباروری از مهم ترین معضالت بهداشتی در کشورهای در حال توسعه است .قرار گرفتن طوالنی مدت در معرض آفت کش های
ارگانوفسفره می تواند بر کیفیت منی تاثیر بگذارد .در مطالعه حاضر اثر عصاره هیدروالکلی کرفس بر کیفیت منی و اسپرم زایی در تماس تحت مزمن با
دیازینون در موش های صحرایی بررسی گردید.
مواد و روش ها 30 :موش نر نژاد ویستار به  5گروه تقسیم شدند .گروه (1کنترل) تیماری دریافت نکرد ،گروه (2شم) روغن ذرت و سالین(500
میکرولیتر) دریافت کرد ،گروه  3سم دیازینون(غلظت  16میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن) دریافت کرد .گروه های  4و  5به ترتیب عصاره کرفس با
غلظت های  100و  200میلی گرم بر کیلوگرم همراه با دیازینون دریافت نمودند .بعد از دو ماه ،تعداد ،تحرک و قابلیت حیات اسپرم ها بررسی شد و
مقاطع بافت بیضه با هماتوکسیلین-ائوزین پس از تثبیت بیضه رنگ آمیزی گردید.
یافته های پژوهش :یافته ها نشان داد تعداد و تحرک اسپرم ها در گروه دیازینون در مقایسه با گروه شم به طور معنی داری کاهش
یافت( .)P<0.001تعداد اسپرم در گروه دریافت کننده دیازینون و دوز باالی عصاره کرفس به طور قابل توجهی در مقایسه با گروه دیازینون افزایش
یافت( .)P<0.001عصاره کرفس با غلظت  200میلی گرم بر کیلوگرم تعداد اسپرماتوسیت های اولیه و اسپرماتیدها را به طور معنی داری در مقایسه با
گروه دیازینون افزایش داد( .)P<0.05به عالوه دوز پایین عصاره کرفس( 100میلی گرم بر کیلوگرم) به طور قابل توجهی توانست حرکت اسپرم را در
مقایسه با گروه دیازینون افزایش دهد(.)P<0.001
بحث و نتیجه گیری :به نظر می رسد عصاره کرفس می تواند کیفیت اسپرم و فرآیند اسپرم زایی را در برابر سمیت دیازینون بهبود بخشد.

واژه های کلیدی :دیازینون ،عصاره کرفس ،اسپرم ،موش صحرایی

* نویسنده مسئول :گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ایران
Email: fereshteh.mmrezaei@gmail.com
Copyright © 2018 Journal of Ilam University of Medical Science. This is an open-access article distributed
under the terms of the Creative Commons Attribution international 4.0 International License
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits copy and redistribute the material, in any medium or
format, provided the original work is properly cited.

16

Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir at 21:39 IRST on Sunday January 20th 2019

 )1گروه زیست شناسی ،دانشگاه پیام نور تهران ،تهران ،ایران

بررسی اثر عصاره هیدروالکلی کرفس بر کیفیت منی و اسپرم زایی در  -...فرشته میرمحمد رضایی و همکاران

مقدمه
ناباروری یکی از شایع ترین مشکالت بهداشتی و
درمانی در جهان است و حدوداً  15درصد زوج ها را
شامل می شود( .)1تقریباً  40درصد از علل ناباروری ها
به مردان تعلق دارد .کاهش تعداد و تحرک اسپرم و
ناهنجاری های اسپرمی از مهم ترین عوامل ناباروری
در مردان می باشد( .)2عوامل متعددی می تواند با روند
اسپرم زایی تداخل داشته باشد و کمیت و کیفیت اسپرم
را کاهش دهد .گزارش ها حاکی از آن است که برخی
از بیماری ها ،سیگار کشیدن ،آالینده هایی از نوع
حشره کش ها ،آالینده های هوا و مصرف ناکافی
ویتامین ها ،تاثیرات نامطلوبی بر روند اسپرم زایی
دارند( .)3بسیاری از اثرات آفت کش ها از طریق تولید
رادیکال هـــای آزاد و در نتیــجه تغیـــیر در سیستم
آنتی اکسیدانی سلول و پراکسیداسیون لیپیدهای غشا
القا می شود( .)4تولید رادیکال های آزاد و گونه های
فعال اکســیژن از جمله آنیـــون ســـوپراکســـید و
پراکسیدهیدروژن می توانـــد در عمـــلکرد اسپرم ها
تغییرات مثبت ایجاد کند با این حال تولید بیش از حد
گونه های فعال اکسیژن می تواند برای اسپرم مضر
باشد و ممکن است منجر به ناباروری مردان شود(.)5
دیازینون یکی از شـــایع ترین آفـــت کـــش های
ارگانوفسفره مورد استفاده در جهان است( .)6مانند دیگر
ارگانو فسفره ها ،دیازینون عالوه بر تاثیر بر فعالیت
آنزیم استیل کولین استراز ،می تواند در سیستم تولید
مثلی نیز از طریق اثر بر محور هیپوتاالموس-هیپوفیز-
گناد و تغیــیر هـــورمون های جنسی ،اختالل ایجاد
کند( .)7هم چنین استرس اکسیداتیو در سمیت با
دیازینون نقش دارد که این امر منجر به شکل گیری
گونه های فعال اکسیژن و تغییر فعالیت های آنزیمی در
ارتباط با مکانیــسم های دفاعی آنتی اکسیدانی بدن
است .استرس اکسیداتیو منجر به آسیب  DNAاسپرم،
مورفولوژی غیرطبیعی اســـپرم و در نهــایت ناباروری
مردان می شود( .)8مطالعات متعدد گزارش کرده اند که
آنتی اکسیدان ها و ویتامین های  C ،B ،A ،Eدر رژیم
غذایی می توانند  DNAاسپرم را در برابر رادیکال های
آزاد محافظت کنند و ثبـــات ســـد خونی بیضه ای را
افزایش دهند( .)9امروزه توجه زیادی به فعالیت زیستی
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عصاره های گیاهی به دلیل استخراج آن ها از منابع
طبیعی شده است .گیاهان دارویی تاثیر مثبت در
افزایش باروری و حــل مـــسائلی مانند عدم تعادل
هورمونی ،اولیـــگواسپرمی ،تحـــرک اسپرم ،التهاب
پروستات و واریکوسل دارند( .)10کرفس با نام علمی
 Apium graveolensمــتعلق به گـــونه جعفری از
خانواده چتریان است .دانه کرفس حاوی  2-3درصد
اسید چرب ضروری است .این چربی غالباً شامل لیمونن
(معموالً  60درصد) ،سلنین( 10درصد) ،فوروکومارین،
گلیکوزیدهای فوروکومارین ،پالمیتیک اسید و فالونوئید
است .کرفس حاوی ویتامین  Cو دیگر ترکیباتی مانند
کومارین ها است که ترکیبات افزایش دهنده سالمتی
هستند( .)1آپی ژنین فالونوئید اصلی کرفس و دارای
خواص ضد التهابی است .آپی ژنین به عـــنوان یک
آنتی اکسیدان تولید پراکسیدهیدروژن را مهار می کند و
هم چنین مسئول واکنش های التهابی و آلرژیک است
هم چنین دارای اثـــرات مهــــاری بر آنـــزیم های
سیکلواکسیژناز و لیپواکسیژناز است .بنا بر این ،کرفس
به دلیل خواص ضد التهابی و آنتــی اکســیدانی اش،
دارای توانایی کاهش اثرات مضر رادیکال های آزاد بر
سلول ها است و مانع از مرگ سلول و از دست دادن
وزن و حجم بافت می شود( .)1با توجه به استفاده
گسترده از آفت کش ها در کشاورزی و اثرات شناخته
شده ارگانو فسفره ها بر سیستم تولید مثل انسان از یک
سو و عدم وجود شواهدی مبنی بر اثرات گیاه کرفس بر
روی کیفیت منی و اسپرم زایی در حیوانات مسموم با
ارگانوفسفره ها از سوی دیـــگر سبـــب شد تا در این
مطالعه اثرات عصاره هیـــدروالکلی این گیاه بر روی
کیفیت منی و اسپرم زایی در موش های صحرایی نر
نژاد ویستار مسموم با دیازینون مورد بررسی قرار گیرد.
مواد و روش ها
حیوانات و گروه های تجربی :در این پژوهش30 ،
سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار ،با وزن 200±5
از پژوهشکده انستیتو پاستور آمل خریداری گردید.
حیوانات در اتاق حیوانات و در شرایط  12ساعت
روشنایی و  12ساعت تاریکی و دمای  23-25درجه
سانتی گراد نگهداری شدند .سپس موش ها به طور
تصادفی به  5گروه شش تایی تقسیم شدند .گروه 1
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بررسی درصد تحرک اسپرم ها تعداد  100اسپرم بر
اساس نحوه حرکت اسپرم ها شامل :حرکات رو به جلو
یا حرکات پیشرونده ،حرکات آهسته درجا یا حرکات غیر
پیشرونده و ساکن شمارش شد و درصد تحرک اسپرم
محاسبه گردید( .)13جهت بررسی حیات اسپرم ها از
رنگ آمیزی ائوزین-نیگروزین مطابق روش سازمان
بهداشت جهانی استفاده گردید .به این صورت که مقدار
 10میکرولیتر از محیط حاوی اسپرم را روی الم تمیزی
گذاشته ،سپس  10میــکرولیتـــر از محـــلول رنگی
ائوزین-نیـــگروزین را به آن اضـــافه کردیم .سپس
گسترش های نازکی از مخلوط تهیه و پس از خشک
شدن در دمای آزمایشگاه ،توسـط میکروسـکوپ نـوری
بررسی گردید .سر اسپـــرم هـــای زنده بی رنــگ و
اسپرم های مرده رنگی شدند( .)13هم چنین بافت
بیضه که پس از خارج شدن از بدن حیوان در فرمالین
 10درصد تثبیت شده بود ،با استفاده از پارافین ،از آن
قالب هایی تهیه شد و پس از تهیه مقاطع بافتی به
ضخامت  5µmبا میکروتوم ،با رنگ هماتوکسیلین-
ائوزین رنگ آمیزی شد و مراحل اسپرم زایی توسط
میکروسکوپ نوری بررسی گردید(.)14
آنالیز آماری :داده های جمــع آوری شده توسط
نرم افزار  prismنسخه  5و آزمون آنالیز واریانس یک
طرفه  One way ANOVAو  post hoc Tukeyو
سطح معــنی دار در  P<0.05تجــزیه و تحلیل آماری
شدند.
یافته های پژوهش
تعداد اسپرم در گروهی که به مدت دو ماه سم
دیازینون دریافت کرد در مقایسه با گروه شم به طور
قابل توجهی کاهش نشان داد( )P<0.001در صورتی
که تعداد اسپرم در گروه دریافت کننده سم دیازینون و
عصاره کرفس با غلظت  100میلی گرم بر کیلوگرم
نسبت به گروه دیازینون افزایش معنی داری را نشان
نداد .این در حالی است که در گروه دریافت کننده سم
دیازینون و عصاره کرفس با غلظت  200میلی گرم بر
کیلوگرم در مقایسه با گروه سم دیازینون تعداد اسپرم
افزایش معنی داری نشـــان داد( .)P<0.001گـــروه
دریافت کننده سم دیازینون به مدت دو ماه ،کاهش
معنی داری در تحرک اسپرم در مقایسه با گروه شم
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(کنترل) چیزی دریافت نکرد ،گروه ( 2شم) :گروهی که
به مدت دو ماه روغن ذرت و نرمال سالین  0/9درصد
را به روش خوراکی و گاواژ دریافت کرد ،گروه :3
گروهی که  2ماه سم دیازینون با غلظت  16میلی گرم
بر کیلوگرم به شیوه گاواژ دریافت کرد ،گروه  4و  :5که
عالوه بر سم دیازینون با غلظت  16میلی گرم بر
کیلوگرم عصاره کرفس را به ترتیب با غلظت های 100
و  200میلی گرم بر کیلوگرم از طریق گاواژ به مدت 2
ماه دریافت کردند( .)1الزم به ذکر است ،هر هفته سم
دیازینون با غلظت  16میلی گرم بر کیلوگرم در روغن
ذرت(حالل سم) تهیه شد و بر اساس وزن حیوانات به
آن ها از طریق گاواژ تجویز شد.
عصاره گیری :کرفس پس از شناسایی توســط
گیاه شناس جهت عصـــاره گیــری مورد استفاده قرار
گرفت .به منظور تهیه عصاره هیدروالکلی کرفس ،برگ
و ساقه کرفس به روش خیساندن در حالل متانول 80
درصد  3بار ،هربار به مدت  72ساعت قرار گرفت(.)11
پس از تهیه عصاره ،غلظت های  100و  200میلی گرم
بر کیلوگرم وزن بدن از طریق حل کردن در نرمال
سالین تهیه و به موش ها داده شد .بعد از پایان دوره
گاواژ ،موش ها با تزریق مخلوط کتامین( 50میلی گرم
بر کیلوگرم) و زایالزین( 10میلی گرم بر کیلوگرم)
(شرکت آلفاسان ،هلند) به ازای هر کیلوگرم وزن حیوان
به صورت داخل صفاقی ،بیهوش شدند( .)12پس از
تشریح حیوانات ،به منظور انجام مطالعات بافت شناسی،
بیضه هر حیوان به منـــظور فــیکس شدن ،در ظرف
فرمالین  10درصد قرار داده شد .هم چنین اپیدیدیم
حیوان پس از شستشو در سالین  37درجه سانتی گراد،
در پتری دیش محتوی یک سی سی محیط کشت
قرار داده شد و پس از خراش توسط تیغ در اپیدیدیم،
اسپرم ها در سرم آزاد شده و پارامترهای اسپرمی بر
اساس معـــیارهای ســـازمان بهداشـــت جهانی با
میکروسکوپ نوری مورد بررسی قرار گرفتند .ابتدا بر
روی الم هموسیتومتر نئوبار  10میکرولیتر از محیط
حاوی اسپرم گذاشــته و در  5شان میـــکروسکوپی
اسپرم ها شمارش شــدند .پس از به دســت آوردن
میانگین اســـپرم های شمارش شده تعداد اسپرم ها
محاسبه گردید(هر نمونه دو بار شمارش گردید) .برای
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نشان داد( )P<0.001و هم چنین تحرک اسپرم ها در
گروه دریافت کننده سم دیازینون و عصاره کرفس با
غلظت  200میلی گرم بر کیلوگرم نسبت به گروه
دیازینون افزایش معنی دار نشان نداد .در صورتی که در
گروه دریافت کننده سم دیازینون و عصاره کرفس با
غلظت  100میلی گرم بر کیلوگرم در مقایسه با گروه
دیازینون افزایش معنی داری در تحرک اسپرم ها
مشاهده گردید(()P<0.001جدول شماره .)1
بررســی تصـــاویر میــکروسکوپی از رنگ آمیزی
ائوزین-نیگروزین تغییری در حیات اسپرم ها در گروه
شم با دیازینون و هم چنین درگروه های دریافت کننده
سم دیازینون و عصاره کرفس در دو غلظت  100و
 200میلی گرم بر کیلوگرم نشان نداد.
نتایج بافت شناسی در گروه کنترل و شم ساختمان
نرمال بافت بیضـــه را نشان می دهد به طوری که
لوله های منی ســـاز و سلـــول های جنــسی شامل
اسپرماتوگونی ،اسپرماتوسیت اولیه ،اسپرماتید که به طور
منظم در لوله های منی ساز قرار گرفته اند و تاژک
سلول های اسپرم در فضای لومن لوله ها مشـــاهده
می شوند .در گروه دریافت کننده سم دیازینون تغییری
در ساختمان لوله های منی ساز مشاهده نشد اما تعداد
سلول های اسپرماتوسیـــت اولــیه و اسپرماتید کاهش
معنی داری در مقایسه با گروه شم نشان داد(.)P<0.05
هم چنین تعداد اسپرم در فضای لـــومن لـــوله های
منی ساز کاهش قابل توجهی در مقایسه با گروه شم
نشان داد .بنا بر این نتایج نشان می دهد که سم
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دیازینون با غلظت  16میلی گرم بر کیلوگرم با اثر بر
روند اسپرم زایـی و کــاهش تعـــداد ســـلول های
اسپرماتوسیت اولیه ســبب کاهش تولید اسپرماتید و
اسپرم در لوله های منی ساز می شود .از طرف دیگر
تعداد سلول اسپرماتوگونی در گروه دریافت کننده سم
دیازینون و عصاره کرفس با غلظـــت  100و 200
میلی گرم بر کیلوگرم نسبت به گروه دیازینون افزایش
قابل توجهی نشان نداد .گروه دریافت کننده سم
دیازینون و عصاره کرفس با غلظت  100میلی گرم بر
کیلوگرم افـــزایش معـــنی داری در مقایسه با گروه
دیازینون در تعداد سلول اسپرماتوسیت اولیه نشان نداد.
اما تعداد سلول اسپـــرماتوســیت اولیه در گــــروه
دریافت کننده سم دیازینون و عصاره کرفس با غلظت
 200میلی گرم بر کیلوگرم نسبت به گروه دیازینون
افــزایـــش معــنی دار داشـــت( .)P<0.05در گروه
دریافت کننده سم دیازینون و عصاره کرفس با غلظت
 100میلی گرم بر کیلوگرم افزایش معنی داری در تعداد
سلول اســپرماتید نسبـــت به گـــروه دیازینـــون
مشـــاهده نـــشد .اما در مقــایسه گروه دیازینون با
گروه دریافت کننده ســــم دیازینون و عصاره کرفس
با غلظت  200میلی گرم بر کیلوگرم افـــزایش
تعــــداد ســـلــــول اســــپرماتید مشــــــاهده
گردیــــد(()P<0.05جدول شماره ()2شکل شماره .)1
بــنا بر ایـــن عــصاره کرفس در غلظت  200میلی
گرم بر کیلوگرم با اثر بر بهبود روند اسپرم زایی سبب
افزایش اسپرم گردید.
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میلی گرم بر کیلوگرم( .100 µm, Scale bar A .)×01گروه کنترل B ،گروه شم C ،گروه دیازینون(،)11 mg/kg
 Dگروه دیازینون+عصاره کرفس( E ،)111 mg/kgگروه دیازینون+عصاره کرفس(.)011 mg/kg
 :aاسپرماتوگونی  :bاسپرماتوسیت اولیه  :cاسپرماتید

جدول شماره  .1اثر دوزهای 111و  011میلی گرم بر کیلوگرم عصاره هیدرو الکلی کرفس بر
تعداد و تحرک اسپرم در سمیت تحت مزمن دیازینون
تحرک اسپرم
تعداد اسپرم()× 106
گروه /تعداد سلول
کنترل
45/68±0/96
105/25±21/07
شم (روغن ذرت+سالین )
39/85±5/49
147/12±29/45
***5/1±1/25
***46/66±8/71
دیازینون()16 mg/kg
33/33±0/00+++
60/35±24/19
دیازینون(+)16 mg/kgعصاره کرفس( )100 mg/kg
11/41±1/64
102/12±14/92+++
دیازینون(+)16 mg/kgعصاره کرفس()200 mg/kg
نتایج به صورت  Mean±SDبرای  6سر موش در هر گروه بیان شده است *** .و  +++برابر با  P<0.001به ترتیب در مقایسه با شم و دیازینون می باشد.
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شکل شماره  .1تصاویر میکروسکوپی بافت بیـــضه در حضــور دیازینون و عصاره کرفس با غلظت های  111و 011

بررسی اثر عصاره هیدروالکلی کرفس بر کیفیت منی و اسپرم زایی در  -...فرشته میرمحمد رضایی و همکاران
جدول شماره  .0اثر دوزهای  111و  011میلی گرم بر کیلوگرم عصاره هیدرو الکلی کرفس بر سلول های اسپرماتوگونی،
اسپرماتوسیت اولیه ،اسپرماتید در سمیت تحت مزمن با دیازینون

نتایج به صورت  Mean±SDبرای  6سر موش در هر گروه بیان شده است * .و  +برابر با  P<0.05به ترتیب در مقایسه با شم و دیازینون می باشد.
اسپرم در گروه دریافت کننده دوز  400میلی گرم بر
کیلوگرم عصاره هیدروالکلی دانه کرفس به صورت
داخل صفاقی در موش های نر ،افزایش یافت( .)17به
نظر می رسد عصاره کرفس در دوز باالتر می تواند
باعث افزایش تعداد اسپرم شده و سمیت ناشی از
دیازینون را کاهش دهد .هم چنین مطالعات بافتی
نشان داد که سم دیازینون با غلظت  16میلی گرم بر
کیلوگرم به مدت دو ماه باعث کاهش تعداد سلول
اسپرماتوسیت اولیه و اسپرماتید شده است .همسو با
یافته های ما نتایج بافتی فتاحی و همکاران نیز نشان
داد که تزریق درون صفاقی دیازینون با غلظــت 30
میلی گرم بر کیلوگرم باعث کاهش معنی دار در تعداد
سلول های اســپرماتوسیـــت و اســـپرماتید شد(.)18
هم چنین در مطالعه فتاحی و همکاران نشان داده شد
که تجویز دراز مدت سم دیازینون می تواند بر بافت
بیضه تاثیر گذاشته و باعث کاهش بیشتر در سلول های
زایا شود که این تاثیر می تـــواند ناشـــی از تولید
رادیکال های آزاد توسط دیازینون باشد .رادیکال های
آزاد با اثر بر روی غشـــای پالسمایی باعث از هم
گسیختگی بافت بیضه می شود .به عالوه سموم
ارگانوفسفره در فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی تغییر
ایجاد می کنند و به احتمال زیاد می توانند از طریق
تولید رادیکال های آزاد و گونه های فعال اکسیژن و
پراکسیداسیون لیپیدی سبب آسیب های تولید مثلی
شوند( .)19،20بنا بر این در بافت بیضه استرس
اکسیداتیو با میزان باالیی از سوخت و ساز و تکثیر
سلولی ،می تواند آسیب رسان باشد( .)21هم چنین
مطالعات ما نشان داد عصاره کرفس با غلظت 200
میلی گرم بر کیلوگرم تعداد سلول های اسپرماتوسیت
اولیه و اسپرماتید که تحت سمیت مزمن دیازینون بودند

بحث ونتیجه گیری
در این مطالعه اثر تجویز عصاره هیدروالکلی گیاه
کرفس بر شاخص های باروری موش های صحرایی نر
تحت سمیت مزمن با دیازینون مورد بررسی قرار گرفت.
آنالیز منی نشان داد که دریافت سم دیازینون با غلظت
 16میلی گرم بر کیلوگرم به مدت دو ماه باعث کاهش
قابل توجهی در تعداد اسپرم و تحرک اسپرم گردید.
مطالعات نشان داده است که موش هایی که در معرض
 3میلی گرم بر کیلوگرم سم دیازینون به مدت  6هفته
قرار گرفتند سم دیازینون سبب افـــزایش تخریب
سلول های زایا در لوله های منی ساز گردید به طوری
که کیفیت اسپرم نیز در این موش ها کاهش یافت(.)15
افزایش تخریب سلول های زایا سبب کاهش تعداد
اسپرم می گردد .هم چنین مطالعات نشان داده است که
حشره کش های ارگانوفسفره ساخت استروئید ها را در
سلول های آدرنال مهار می کنند و کاهش سطح سرمی
تستوسترون به علت اثرات دیازینون می تواند باعث
کاهش در اسپرم زایی و باروری در حیوانات شود(.)16
در این مطالعه بررسی مایع منی نشان داد که مصرف
خوراکی غلظت  200میلی گرم بر کیلوگرم عصاره
کرفس باعث افزایش معنی داری در تعداد اسپرم های
موش هایی شد که به مدت دو ماه تحت تاثیر سم
دیازینون با غلظت  16میلی گرم بر کیلوگرم قرار
داشتند .در صورتی که عصاره در دوز  100میلی گرم بر
کیلوگرم افزایش معنی داری در تعداد اسپرم در سمیت
با دیازینون نشان نداد .همسو با مطالعات ما کوتی و
همکاران نشان دادند که تجـــویز عصـاره هیدروالکلی
کرفس در دوزهای  100و  200میلی گرم بر کیلوگرم
تعداد اسپرم را در موش های نر افزایش داده است(.)1
هم چنین کریشچی و همکاران نشان دادند که تعداد
11
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گروه /تعداد سلول
کنترل
شم(روغن ذرت+سالین )
دیازینون()16 mg/kg
دیازینون(+)16 mg/kgعصاره کرفس()100 mg/kg
دیازینون(+)16 mg/kgعصاره کرفس()200 mg/kg

تعداد اسپرماتوگونی
37/71±7/66
43/23±8/67
36/75 ±5/24
38/26±6/62
42/07±6/33

تعداد اسپرماتوسیت اولیه
53/25±12/36
63/18±10/67
*42/20±7/71
57/59±8/54
63/28±10/23+

تعداد اسپرماتید
152/08±34/93
171/68±29/21
*140/88±25/33
144/47±31/97
162/21±23/85+
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را افزایش داد .به نظر می رسد عصاره کرفس با
خاصیت آنتی اکسیدانی در غلظت های باالتر می تواند
اثرات سمیت دیازینون بر بافت بیضه را بهبود بخشد .در
توافق با یافته های ما در مطالعه ای که توسط هاال و
همکاران روی اثرات حفاظتی روغن های سیاهدانه،
دانه کتان و کرفس بر سمیت بیضه ای القا شده توسط
سدیم والپروات انجام شده ،مشخص شد که گروه
دریافت کننده روغن کرفس با غلظت  250میلی گرم
بر کیلوگرم به مدت  4هفته ،ساختار بافتی لوله های
اسپرم ساز را طبیعی نشان داد .اثر حفاظتی روغن
کرفس در برابر آسیب بیضه ای ایجاد شده توسط اثرات
سمی سدیم والپروات در موش های نر ممکن است به
دلیل اثرات آنتی اکسیدانی و یا فعالیت آندروژنی آن
باشد .هم چنین فعالیت آنتی اکسیدانی روغن کرفس
ممکن است استرس اکسیداتیو در بافت بیضه و اثرات
آسیب رسان رادیکال های آزاد بر اسپرم ها را کاهش
دهد(.)22
تحرک اسپرم ها از ویـــژگی های اصــــلی و از
فاکتورهای مهم باروری مردان است( .)23تاژک بخش
حرکتی اسپرم است که برای حرکت اسپرم و نفوذ
اسپرم به سمت تخمک برای لقاح ضروری است(.)24
بررسی پارامترهای اسپرمی ما نشان داد در گروهی که
دو ماه سم دیازینون با غلظت  16میلی گرم بر کیلوگرم
دریافت کرده بود ،تحرک اسپرم ها به طور قابل توجهی
کاهش یافت .مطالعات نیز نشـــان دادند که دیازینون
می تواند باعث کاهش تحرک اسپرم شود( .)25در
توافق با یافته های ما مطالعه دیگری نشان داد که سم
دیازینون در دوزهای  1و  3/5میلی گرم بر کیلوگرم
وزن بدن به مدت  65روز سبب کاهش تحرک اسپرم
گردید( .)15به نظر می رسد سم دیازینون ممکن است
به واسطه تحریک پراکسیداسیون لیپیدی ،تغییر در
فعالیت های آنتی اکسیدانی ،آسیب  DNAو تولید
رادیکال های آزاد بر اسپرم اثر می گذارد( .)17به طوری
که استرس اکسیداتیو و پراکسیداسیون لیپیدی تحرک
اسپرم را تحت تاثیر قرار می دهد .مطالعات ارتباط بین
تشکیل پراکسید لیپیدی و حرکت اســـپرم در انواع
گونه های مختلف را نشان داده است( .)26از آن جایی
که غشای پالسمایی اسپرم شامــل ســـطح باالیی از
16
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اسیدهای چرب غـــیر اشبـــاع است بنا بر این مستعد
پراکسیداسیون لیپیدی است .پراکســـیداسیون لیپیدی
می تواند منجر به آسیب ساختار ماتریکس لیپید غشای
اسپرم شود و به این ترتیب سبب مختل شدن حرکت
اسپرم گردد( .)27بنا بر این به نظر می رسد دیازینون
با تولید رادیکال های آزاد و اثر بر غشــای اســـپرم
می تواند باعث کاهش تحرک آن ها شود .از طرف
دیگر این مطالعه نشان داد که عصاره کرفس با افزایش
تحرک اسپرم ،سمــیت دیازینــون بر تحرک اسپرم را
کاهش می دهد .در توافق با این یافته ها نتایج مطالعه
کریشچی و همکاران نیز افزایش تحرک اسپرم ها را در
موش های نرمال دریافت کننده دوزهای  200و 400
میلی گرم بر کیلوگرم از عصاره هیدروالکلی دانه کرفس
را نشان داد( )19خواص درمانی کرفس اغلب به دلیل
روغن های ضروری و فالونوئید های آن ،مانند آپی
ژنین است( .)28لی و همکاران اثرات آپی ژنین ،بر
پارامترهای حـــرکتی اســــپرم در مــوش را نشان
داده اند( .)29هم چنین بگم و همکاران اثر حفــاظتی
آپی ژنین بر تغییرات سلولی ناشی از تشعشع را نشان
دادند که ممکن است به علت فعالیت آنتی اکسیدانی
آپی ژنین باشد( .)30بنا بر این به نظر می رسد اثرات
حفاظتی عصاره کرفس بر افزایش تحرک اسپرم در
سمیت ناشی از دیازینون به واسطه حضور آپی ژنین و
ترکیبات فالونوئیدی آن باشد که می تـــواند اختالل
حرکتی اسپرم را بهبود بخشد .به طور کلی نتایج مطالعه
ما نشان داد که مصرف کرفس در موش هایی که تحت
سمیت مزمن دیازینون بودند سبب بهبود و حفاظت در
برابر آسیب های ناشی از این سم بر تحرک و تعداد
اسپرم و هم چنین حفاظــت بافت بیضه می گردد.
مطالعات آینده نیــــاز به جــــداسازی ترکیبات موثره
کرفس و بـــررسی اثــــرات حفاظـــتی آن ها بر
عملـــکرد ژن های موثر در اسپرم زایی و تحرک
اسپرم می باشد که توسط سم دیازینون دچار آســیب
می شوند.
سپاسگزاری
بدین وسیله از همکاری خانم ها زهرا احسانی فرد و
نجمه نائیـــجی در انجـــام این پـــژوهش تشــکر و
سپاسگزاری می نماییم.
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Abstract
Introduction: Infertility is one of the most
important health problems in developing
countries.
Long-term
exposure
to
organophosphate insecticides can affect
semen quality. This study aimed to
investigate the effects of hydroalcoholic
extract of Apium graveolens on semen
quality and spermatogenesis in subchronic
exposure to diazinon in rats.

Findings: The findings of this study
showed that the number and motility of
sperms significantly decreased in diazinon
group, compared to sham group (P<0.001).
The number of sperm remarkably increased
in the group that received diazinon and high
dose of Apium graveolens extract in
comparison with diazinon group (P<0.001).
The number of primary spermatocytes and
spermatids increased in dose of 200 mg/kg
of Apium graveolens extract (P<0.05). In
addition, low-dose Apium graveolens
extract (100 mg/kg) could significantly
increase the sperms motility, compared to
diazinon group (P<0.001).

Materials & Methods: This study was
conducted on 30 male Wistar rats. The rats
were divided into five groups. The rats in
group1 (control) did not receive any
treatment, those group 2 (sham) were given
corn oil and saline (500 µL). Group 3
consisted of rats received diazinon (16
mg/kg body weight). Rats in group 4 and 5
were treated with 100 and 200 mg/kg of
hydroalcoholic extract of Apium graveolens
and Diazinon, respectively. The number,
motility, and viability of sperms were
determined after two months, and tissue
sections were stained by hematoxylin-eosin
after the fixation of testis.

Discussion & Conclusions: It seems Apium
graveolens extract can improve sperm
quality, as well as spermatogenesis against
diazinon toxicity.
Keywords: Diazinon, Apium
extract, Sperm, Rat
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