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  دهیچک
ی ها کش آفت معرض در مدت یطوالن گرفتن قرار. استمعضالت بهداشتی در کشورهای در حال توسعه  ترین مهم از ینابارور :مقدمه

 با مزمن تحت تماس درزایی  اسپرم و منی تیفیک بر کرفس یدروالکلیه عصاره اثر حاضر مطالعه در تاثیر بگذارد. منی تیفیکتواند بر  می ارگانوفسفره
 .دیگرد یبررس های صحرایی در موش نونیازید

 500)نیسال و ذرت روغن( شم)2 گروه)کنترل( تیماری دریافت نکرد، 1 گروه .شدند میتقس گروه 5 به ستاریو نژاد نر موش 30 :ها روش و مواد

 با کرفس عصارهترتیب ه ب 5و  4 یها گروه وزن بدن( دریافت کرد. لوگرمیک بر گرم یلیم 16 غلظت)نونیازید سم 3 گروه کرد، افتیدرمیکرولیتر( 
 و شد یبررس ها اسپرم اتیح تیقابل و تحرک تعداد، بعد از دو ماه، .همراه با دیازینون دریافت نمودند لوگرمیک بر گرم یلیم 200 و 100 یها غلظت
 .دیگرد یزیآم رنگ پس از تثبیت بیضه نیائوز-نیلیهماتوکس با ضهیب بافت مقاطع

 کاهش یدار یمعن طوره ب شم گروه با سهیمقا در نونیازید گروه در ها اسپرم تحرک و تعداد داد نشان یافته ها :پژوهش یها افتهی

 شیافزا نونیازید گروه با سهیمقا قابل توجهی در طوره ب کرفس عصاره دوز باالی و نونیازید کننده افتیدر گروه در اسپرم تعداد (.P<0.001)افتی
 با سهیمقا در یدار یمعن طوره ب تعداد اسپرماتوسیت های اولیه و اسپرماتیدها را کیلوگرم بر گرم یلیم 200 غلظت با کرفس عصاره. (P<0.001)یافت
طور قابل توجهی توانست حرکت اسپرم را در ه ( بلوگرمیک بر گرم یلیم 100عالوه دوز پایین عصاره کرفس)ه . ب(P<0.05)داد شیافزا نونیازید گروه

 (.P<0.001)گروه دیازینون افزایش دهدمقایسه با 

 بهبود بخشد. نونیازید تیسم زایی را در برابر اسپرمند آیو فر اسپرم تیفیکتواند  می کرفس عصارهبه نظر می رسد  :یریگ جهینت و بحث
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 مقدمه
ناباروری یکی از شایع ترین مشکالت بهداشتی و 

درصد زوج ها را  15 درمانی در جهان است و حدوداً
ناباروری ها  درصد از علل 40 تقریباً. (1شامل می شود)

مردان تعلق دارد. کاهش تعداد و تحرک اسپرم و  به
ترین عوامل ناباروری  ناهنجاری های اسپرمی از مهم

عوامل متعددی می تواند با روند  (.2در مردان می باشد)
تداخل داشته باشد و کمیت و کیفیت اسپرم  زایی اسپرم

از آن است که برخی  را کاهش دهد. گزارش ها حاکی
کشیدن، آالینده هایی از نوع ، سیگار از بیماری ها

حشره کش ها، آالینده های هوا و مصرف ناکافی 
 اسپرم زاییروند  بر ویتامین ها، تاثیرات نامطلوبی

تولید  از طریق آفت کش هابسیاری از اثرات (. 3دارند)
یر در سیستم ـــتغی جهــای آزاد و در نتیـــادیکال هر

لیپیدهای غشا آنتی اکسیدانی سلول و پراکسیداسیون 
تولید رادیکال های آزاد و گونه های  .(4القا می شود)

ید و ـــپراکسوـــسون ـــیژن از جمله آنیــفعال اکس
ها  اسپرملکرد ـــدر عم دـــتوان پراکسیدهیدروژن می

تغییرات مثبت ایجاد کند با این حال تولید بیش از حد 
گونه های فعال اکسیژن می تواند برای اسپرم مضر 

. (5)باشد و ممکن است منجر به ناباروری مردان شود
ش های ـــت کـــایع ترین آفـــیکی از ش دیازینون

مانند دیگر  (.6ارگانوفسفره مورد استفاده در جهان است)
ارگانو فسفره ها، دیازینون عالوه بر تاثیر بر فعالیت 
آنزیم استیل کولین استراز، می تواند در سیستم تولید 

-هیپوفیز-از طریق اثر بر محور هیپوتاالموسمثلی نیز 
رمون های جنسی، اختالل ایجاد وـــیر هــگناد و تغی

در سمیت با  رس اکسیداتیوچنین است هم (.7)کند
این امر منجر به شکل گیری  نقش دارد کهدیازینون 

گونه های فعال اکسیژن و تغییر فعالیت های آنزیمی در 
آنتی اکسیدانی بدن  سم های دفاعیــارتباط با مکانی

، اسپرم DNAمنجر به آسیب استرس اکسیداتیو  .است
ایت ناباروری ــنه پرم و درـــمورفولوژی غیرطبیعی اس

مطالعات متعدد گزارش کرده اند که (. 8شود)می مردان 
در رژیم  E ،A ،B ،Cآنتی اکسیدان ها و ویتامین های 

اسپرم را در برابر رادیکال های  DNAغذایی می توانند 
د خونی بیضه ای را ـــات ســـآزاد محافظت کنند و ثب

امروزه توجه زیادی به فعالیت زیستی  .(9افزایش دهند)

عصاره های گیاهی به دلیل استخراج آن ها از منابع 
طبیعی شده است. گیاهان دارویی تاثیر مثبت در 

عدم تعادل  سائلی مانندـــل مــافزایش باروری و ح
التهاب  رک اسپرم،ـــگواسپرمی، تحـــهورمونی، اولی

با نام علمی کرفس (. 10)دنپروستات و واریکوسل دار
Apium graveolens ونه جعفری از ـــبه گتعلق ــم

درصد  2-3است. دانه کرفس حاوی  خانواده چتریان
 شامل لیمونن چرب ضروری است. این چربی غالباً اسید

 ،فوروکومارین(، درصد 10سلنین)(، درصد 60 )معموالً
، پالمیتیک اسید و فالونوئید روکومارینوف گلیکوزیدهای

و دیگر ترکیباتی مانند  Cاست. کرفس حاوی ویتامین 
رکیبات افزایش دهنده سالمتی ها است که تکومارین 

دارای  و فالونوئید اصلی کرفس(. آپی ژنین 1)هستند
نوان یک ـــژنین به عآپی خواص ضد التهابی است. 

 آنتی اکسیدان تولید پراکسیدهیدروژن را مهار می کند و
واکنش های التهابی و آلرژیک است  مسئولچنین  هم
زیم های ـــاری بر آنــــرات مهـــدارای اثچنین  هم

این، کرفس  بر سیکلواکسیژناز و لیپواکسیژناز است. بنا
یدانی اش، ــی اکســبه دلیل خواص ضد التهابی و آنت

دارای توانایی کاهش اثرات مضر رادیکال های آزاد بر 
دست دادن  زست و مانع از مرگ سلول و اا سلول ها

با توجه به استفاده  (.1)وزن و حجم بافت می شود
 شناخته اثرات وگسترده از آفت کش ها در کشاورزی 

 کی از انسان مثل دیتول ستمیس بر ها فسفره ارگانو شده
 بر کرفس اهیگ اثرات بر یمبن یشواهد وجود عدم و سو
 با مسموم واناتیح در اسپرم زایی و منی تیفیک یرو

 نیا در تا شد بـــسب گرـــید یسو از ها ارگانوفسفره
 یرو بر اهیگ نیا یدروالکلـــیه عصاره اثرات مطالعه

یی نر صحرا یها موش در اسپرم زایی و منی تیفیک
 .   ردیگ قرار یبررس مورد نونیازید با مسموم نژاد ویستار

  ها روشمواد و 
 30، پژوهشدر این  های تجربی: حیوانات و گروه

 200±5سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار، با وزن 
گردید. پاستور آمل خریداری  از پژوهشکده انستیتو

ساعت  12در اتاق حیوانات و در شرایط حیوانات 

درجه  23-25 ساعت تاریکی و دمای  12روشنایی و 
طور  موش ها به گراد نگهداری شدند. سپس سانتی

 1 گروه شش تایی تقسیم شدند. گروه 5 تصادفی به
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: گروهی که (شم) 2 ، گروهچیزی دریافت نکرد (کنترل)
درصد  9/0نرمال سالین   و ذرت به مدت دو ماه روغن

: 3 گروه گاواژ دریافت کرد،خوراکی و را به روش 
میلی گرم  16دیازینون با غلظت  ماه سم 2گروهی که 
: که 5 و 4 به شیوه گاواژ دریافت کرد، گروه بر کیلوگرم

رم بر میلی گ 16سم دیازینون با غلظت  ربعالوه 
 100 های با غلظت به ترتیب را کرفسعصاره کیلوگرم 

 2به مدت میلی گرم بر کیلوگرم از طریق گاواژ  200و 
 سم هفته هر است، ذکر به الزم .(1)نددریافت کردماه 

 روغن در لوگرمیک بر گرم یلیم 16 غلظت با نونیازید
 به واناتیح وزن اساس بر و شد هیته( سم حالل)ذرت

 .شد زیتجو گاواژ قیطر از ها آن
ط ــکرفس پس از شناسایی توس عصاره گیری:

ری مورد استفاده قرار ــاره گیـــگیاه شناس جهت عص
برگ  کرفس، هیدروالکلیتهیه عصاره  منظوره ب گرفت.

 80به روش خیساندن در حالل متانول  و ساقه کرفس
. (11)گرفت قرار ساعت 72 مدت، هربار به بار 3 درصد

میلی گرم  200و  100عصاره، غلظت های پس از تهیه 
بر کیلوگرم وزن بدن از طریق حل کردن در نرمال 
سالین تهیه و به موش ها داده شد. بعد از پایان دوره 

گرم  میلی 50)نیکتاممخلوط  گاواژ، موش ها با تزریق
 گرم بر کیلوگرم( میلی 10)نیزالیزا و (بر کیلوگرم

به ازای هر کیلوگرم وزن حیوان  )شرکت آلفاسان، هلند(
 از پس. (12بیهوش شدند)، صورت داخل صفاقیه ب

 ،یشناس بافت مطالعات انجام منظور به وانات،یح حیتشر
 ظرف در شدن، کسیــف ظورـــمن به وانیح هر ضهیب

اپیدیدیم  نیچن هم. شد داده قرار درصد 10 نیفرمال
، گراد درجه سانتی 37 در سالین پس از شستشوحیوان 

 محیط کشت در پتری دیش محتوی یک سی سی 
 ،توسط تیغ در اپیدیدیم خراشو پس از ه شد قرار داد

بر ه و پارامترهای اسپرمی داسپرم ها در سرم آزاد ش
با ت جهانی ـــازمان بهداشـــیارهای ســـاساس مع

ابتدا بر  .ندقرار گرفتی بررس مورد میکروسکوپ نوری
میکرولیتر از محیط  10روی الم هموسیتومتر نئوبار 

کروسکوپی ـــشان می 5در  ته وــحاوی اسپرم گذاش
ت آوردن ــدسه از بپس  ند.دــها شمارش ش اسپرم

ها  تعداد اسپرم شمارش شده یها پرمـــمیانگین اس
. برای ه دو بار شمارش گردید(ن)هر نمومحاسبه گردید

اسپرم بر  100تعداد  تحرک اسپرم هادرصد  بررسی
 حرکات رو به جلو شامل:  ها اساس نحوه حرکت اسپرم

یا حرکات غیر  ت آهسته درجا، حرکایا حرکات پیشرونده
و درصد تحرک اسپرم  شدشمارش  و ساکن پیشرونده

از  جهت بررسی حیات اسپرم ها. (13)محاسبه گردید
مطابق روش سازمان  نیگروزین-رنگ آمیزی ائوزین

به این صورت که مقدار  .گردیداستفاده بهداشت جهانی 
اسپرم را روی الم تمیزی  میکرولیتر از محیط حاوی 10

لول رنگی ـــر از محـــکرولیتــمی 10سپس گذاشته، 
سپس افه کردیم. ـــگروزین را به آن اضـــنی-ائوزین

های نازکی از مخلوط تهیه و پس از خشک  گسترش
 توسـط میکروسـکوپ نـوری ،شدن در دمای آزمایشگاه

گ و ــای زنده بی رنـــه رمـــاسپ سر بررسی گردید.
چنین بافت  هم .(13)های مرده رنگی شدند اسپرم
حیوان در فرمالین  پس از خارج شدن از بدنکه  بیضه

، از آن پارافین زبا استفاده ا، بود درصد تثبیت شده 10
پس از تهیه مقاطع بافتی به  و تهیه شدقالب هایی 

-هماتوکسیلینبا میکروتوم، با رنگ  mµ5ضخامت 
توسط  اسپرم زاییمراحل  رنگ آمیزی شد و ائوزین

 .(14)میکروسکوپ نوری بررسی گردید
ع آوری شده توسط ــداده های جم آنالیز آماری:

آنالیز واریانس یک  آزمونو  5نسخه  prismنرم افزار 
و  Tukey post hoc و One way ANOVA طرفه

 تحلیل آماری زیه وــتج P<0.05 در نی دارــسطح مع
 .ندشد

 ی پژوهشیافته ها
سم  دو ماهتعداد اسپرم در گروهی که به مدت 

به طور دیازینون دریافت کرد در مقایسه با گروه شم 
 در صورتی( P<0.001)قابل توجهی کاهش نشان داد

تعداد اسپرم در گروه دریافت کننده سم دیازینون و  که
میلی گرم بر کیلوگرم  100عصاره کرفس با غلظت 

معنی داری را نشان  افزایشدیازینون نسبت به گروه 
در گروه دریافت کننده سم که  این در حالی است .نداد

میلی گرم بر  200دیازینون و عصاره کرفس با غلظت 
تعداد اسپرم  سم دیازینونکیلوگرم در مقایسه با گروه 

روه ـــگ .(P<0.001)داد انـــنشمعنی داری  افزایش
، کاهش دو ماهدریافت کننده سم دیازینون به مدت 

معنی داری در تحرک اسپرم در مقایسه با گروه شم 
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چنین تحرک اسپرم ها در  مو ه (P<0.001)نشان داد
گروه دریافت کننده سم دیازینون و عصاره کرفس با 

میلی گرم بر کیلوگرم نسبت به گروه  200غلظت 
در  که نشان نداد. در صورتی معنی دار افزایشدیازینون 

گروه دریافت کننده سم دیازینون و عصاره کرفس با 
میلی گرم بر کیلوگرم در مقایسه با گروه  100غلظت 

افزایش معنی داری در تحرک اسپرم ها دیازینون 
  .(1شماره  جدول)(P<0.001)مشاهده گردید

 یزیآم رنگ از یروسکوپــکیم ریاوـــتص یــبررس
 گروه در ها اسپرم اتیح در یرییتغ نیگروزین-نیائوز
 کننده افتیدر یها درگروه نیچن هم و نونیازید با شم
 و 100 غلظت دو در کرفس عصاره و نونیازید سم

 .نداد نشان لوگرمیک بر گرم یلیم 200
در گروه کنترل و شم ساختمان نتایج بافت شناسی 

 که طوریه دهد ب را نشان میه ـــنرمال بافت بیض
 سی شاملــجن های ولـــاز و سلـــلوله های منی س

طور ه که ب ، اسپرماتیداسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت اولیه
تاژک و  منظم در لوله های منی ساز قرار گرفته اند

اهده ـــدر فضای لومن لوله ها مشهای اسپرم  سلول
تغییری  . در گروه دریافت کننده  سم دیازینونشوند می

اما تعداد  در ساختمان لوله های منی ساز مشاهده نشد
کاهش  یه و اسپرماتیدــت اولـــهای اسپرماتوسی سلول

. (P<0.05)نشان داد مقایسه با گروه شمدر معنی داری 
وله های ـــومن لـــاسپرم در فضای ل چنین تعداد هم

قابل توجهی در مقایسه با گروه شم  کاهشمنی ساز 
دهد که سم  نتایج نشان میاین  بر بنا. نشان داد

گرم بر کیلوگرم با اثر بر  میلی 16با غلظت دیازینون 
های  لولـــس دادـــتع اهشــی و کـروند اسپرم زای

بب کاهش تولید اسپرماتید و ــاسپرماتوسیت اولیه س
از طرف دیگر شود.  اسپرم در لوله های منی ساز می

سلول اسپرماتوگونی در گروه دریافت کننده سم  تعداد
 200و  100ت ـــدیازینون و عصاره کرفس با غلظ

 شیافزامیلی گرم بر کیلوگرم نسبت به گروه دیازینون 
گروه دریافت کننده سم . نشان نداد یتوجه قابل

میلی گرم بر  100دیازینون و عصاره کرفس با غلظت 
در مقایسه با گروه  نی داریـــمعزایش ـــافکیلوگرم 
نشان نداد. در تعداد سلول اسپرماتوسیت اولیه دیازینون 

روه ــــدر گاولیه یت ــرماتوســـتعداد سلول اسپاما 
دریافت کننده سم دیازینون و عصاره کرفس با غلظت 

میلی گرم بر کیلوگرم نسبت به گروه دیازینون  200
گروه در  .(P<0.05)تـــداشنی دار ــش معـــزایــاف

دریافت کننده سم دیازینون و عصاره کرفس با غلظت 
در تعداد میلی گرم بر کیلوگرم افزایش معنی داری  100

ون ـــروه دیازینـــگ ت بهـــنسبپرماتید ــسلول اس
 باایسه گروه دیازینون ــمقدر اما  د.شـــن اهدهـــمش

م دیازینون و عصاره کرفس ــــگروه دریافت کننده س
 زایشـــافمیلی گرم بر کیلوگرم  200با غلظت 

اهده ــــــپرماتید مشــــول اســــلـــداد ســــتع
 .(1 شماره ()شکل2شماره  جدول)(P<0.05)دــــگردی

میلی  200صاره کرفس در غلظت ــن عـــای بر ناــب
سبب گرم بر کیلوگرم با اثر بر بهبود روند اسپرم زایی 

 افزایش اسپرم گردید.
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  011و  111ور دیازینون و عصاره کرفس با غلظت های ــضه در حضـــتصاویر میکروسکوپی بافت بی .1شماره  شکل

 (،mg/kg 11گروه دیازینون)  Cشم، گروه B گروه کنترل، µm, Scale bar A 100. .×(01)کیلوگرم میلی گرم بر

 D گروه دیازینون+(عصاره کرفسmg/kg 111،) E گروه دیازینون+عصاره (کرفسmg/kg 011).  

a :یاسپرماتوگون b: هیاول تیاسپرماتوس c: دیاسپرمات 
 

 
 
 

  بر کرفسهیدرو الکلی  لوگرم عصارهیک بر گرم یلیم 011 و111دوزهای  اثر .1شماره  جدول

  نونیازید مزمن تحت تیسم در اسپرم تحرک و تعداد
 تحرک اسپرم ×( 106تعداد اسپرم) سلول تعداد گروه/

 68/45±96/0 25/105±07/21 کنترل

 85/39±49/5 12/147±45/29 +سالین (شم )روغن ذرت

 71/8±66/46 ***25/1±1/5*** (mg/kg16 )دیازینون

 19/24±35/60 +++00/0±33/33 (mg/kg 100+عصاره کرفس) (mg/kg16 دیازینون)

 92/14±12/102 64/1±41/11+++ (mg/kg 200+عصاره کرفس)(mg/kg16 )دیازینون

 به ترتیب در مقایسه با شم و دیازینون می باشد. P<0.001 سر موش  در هر گروه بیان شده است. *** و +++ برابر با 6برای  Mean±SD صورت  نتایج به 
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 ،یاسپرماتوگون یها بر سلول کرفس یالکل درویه عصاره لوگرمیک بر گرم یلیم 011 و 111 یدوزها اثر .0شماره  جدول

       نونیازیدبا  مزمن تحت تیسم در دیاسپرمات ه،یاول تیاسپرماتوس
 اسپرماتید تعداد اسپرماتوسیت اولیه تعداد تعداد اسپرماتوگونی سلول تعداد گروه/

 08/152±93/34 25/53±36/12 71/37±66/7 کنترل

 68/171±21/29 18/63±67/10 23/43±67/8 شم)روغن ذرت+سالین (

 24/5± 75/36 *71/7±20/42 *33/25±88/140 (mg/kg16 )دیازینون

 62/6±26/38 54/8±59/57 97/31±47/144 (mg/kg 100(+عصاره کرفس)mg/kg16 دیازینون)

 33/6±07/42 +23/10±28/63 +85/23±21/162 (mg/kg 200+عصاره کرفس)(mg/kg 16)دیازینون

 .باشد یم نونیازید و شم با سهیمقا در بیترت به P<0.05 با برابر+  و. * است شده انیب گروه هر در موش سر 6 یبرا Mean±SD صورت به جینتا
 

 ونتیجه گیری ثبح
گیاه  هیدروالکلی در این مطالعه اثر تجویز عصاره

 نر کرفس بر شاخص های باروری موش های صحرایی
 با دیازینون مورد بررسی قرار گرفت.تحت سمیت مزمن 

نشان داد که دریافت سم دیازینون با غلظت  منیآنالیز 
باعث کاهش  دو ماهمیلی گرم بر کیلوگرم به مدت  16

 گردید. تحرک اسپرم و قابل توجهی در تعداد اسپرم
هایی که در معرض  مطالعات نشان داده است که موش

هفته  6مدت ه میلی گرم بر کیلوگرم سم دیازینون ب 3
 تخریبزایش ـــقرار گرفتند سم دیازینون سبب اف

 طوریه گردید ب منی سازدر لوله های  اهای زای سلول
 (.15ها کاهش یافت) که کیفیت اسپرم نیز در این موش

های زایا سبب کاهش تعداد  سلول تخریبافزایش 
 مطالعات نشان داده است که چنین هم گردد. اسپرم می

در  ساخت استروئید ها راحشره کش های ارگانوفسفره 
کاهش سطح سرمی  مهار می کنند وسلول های آدرنال 

باعث می تواند تستوسترون به علت اثرات دیازینون 
(. 16و باروری در حیوانات شود) اسپرم زاییکاهش در 

نشان داد که مصرف  منیدر این مطالعه بررسی مایع 
عصاره  بر کیلوگرم میلی گرم 200خوراکی غلظت 

کرفس باعث افزایش معنی داری در تعداد اسپرم های 
موش هایی شد که به مدت دو ماه تحت تاثیر سم 

میلی گرم بر کیلوگرم قرار  16دیازینون با غلظت 
میلی گرم بر  100که عصاره در دوز  در صورتی داشتند.

کیلوگرم افزایش معنی داری در تعداد اسپرم در سمیت 
کوتی و همسو با مطالعات ما  اد.با دیازینون نشان ند

اره هیدروالکلی ـویز عصـــکه تج ندهمکاران نشان داد
میلی گرم بر کیلوگرم  200و  100کرفس در دوزهای 

 (.1)افزایش داده استهای نر  در موشتعداد اسپرم را 
چنین کریشچی و همکاران نشان دادند که تعداد  هم

ی گرم بر میل 400اسپرم در گروه دریافت کننده دوز 
صورت ه ب کیلوگرم عصاره هیدروالکلی دانه کرفس

(. به 17، افزایش یافت)های نر داخل صفاقی در موش
نظر می رسد عصاره کرفس در دوز باالتر می تواند 

سمیت ناشی از  شده و باعث افزایش تعداد اسپرم
مطالعات بافتی چنین  هم .دیازینون را کاهش دهد

میلی گرم بر  16نشان داد که سم دیازینون با غلظت 
باعث کاهش تعداد سلول  دو ماهکیلوگرم به مدت 

همسو با  شده است. ماتیدرو اسپ اولیه اسپرماتوسیت
فتاحی و همکاران نیز نشان  نتایج بافتی یافته های ما

 30ت ــداد که تزریق درون صفاقی دیازینون با غلظ
بر کیلوگرم باعث کاهش معنی دار در تعداد میلی گرم 

 .(18)پرماتید شدـــت و اســـپرماتوسیــسلول های اس
مطالعه فتاحی  و همکاران نشان داده شد در  نیچن هم

که تجویز دراز مدت سم دیازینون می تواند بر بافت 
بیضه تاثیر گذاشته و باعث کاهش بیشتر در سلول های 

تولید ی از ـــواند ناشـــت میزایا شود که این تاثیر 
رادیکال های   .باشد دیازینون رادیکال های آزاد توسط 

ای پالسمایی باعث از هم ـــغش با اثر بر رویآزاد 
سموم عالوه ه بشود.  می گسیختگی بافت بیضه

ارگانوفسفره در فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی تغییر 
از طریق  ایجاد می کنند و به احتمال زیاد می توانند

و  تولید رادیکال های آزاد و گونه های فعال اکسیژن
آسیب های تولید مثلی  سبب یدیپیل ونیداسیپراکس
 استرس این در بافت بیضه بر بنا .(19،20)شوند
ساز و تکثیر  ا میزان باالیی از سوخت وب ویداتیاکس

 نیچن هم (.21سلولی، می تواند آسیب رسان باشد)
 200 غلظت با کرفس عصاره داد نشان ما مطالعات

 تیاسپرماتوس یها سلول تعداد لوگرمیک بر گرم یلیم
 بودند نونیازید مزمن تیسم تحت که دیاسپرمات و هیاول
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 با کرفس عصاره رسد یم نظر به. داد شیافزا را
 تواند یم باالتر یها غلظت در یدانیاکس یآنت تیخاص

در  .بخشد بهبود را ضهیب بافت بر نونیازید تیسم اثرات
در مطالعه ای که توسط هاال و  توافق با یافته های ما

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 

میلی گرم  250دریافت کننده روغن کرفس با غلظت 
فته، ساختار بافتی لوله های ه 4بر کیلوگرم به مدت 

اثر حفاظتی روغن  اسپرم ساز را طبیعی نشان داد.
کرفس در برابر آسیب بیضه ای ایجاد شده توسط اثرات 
سمی سدیم والپروات در موش های نر ممکن است به 

نی آن ژدلیل اثرات آنتی اکسیدانی و یا فعالیت آندرو
کرفس چنین فعالیت آنتی اکسیدانی روغن  باشد. هم

ممکن است استرس اکسیداتیو در بافت بیضه و اثرات 
ی آزاد بر اسپرم ها را کاهش آسیب رسان رادیکال ها

 (. 22دهد)
لی و از ــــژگی های اصـــتحرک اسپرم ها از وی

(. تاژک بخش 23فاکتورهای مهم باروری مردان است)
حرکتی اسپرم است که برای حرکت اسپرم و نفوذ 

(. 24برای لقاح ضروری است) اسپرم به سمت تخمک
پارامترهای اسپرمی ما نشان داد در گروهی که  بررسی

میلی گرم بر کیلوگرم  16دو ماه سم دیازینون با غلظت 
طور قابل توجهی ه دریافت کرده بود، تحرک اسپرم ها ب

ان دادند که دیازینون ـــکاهش یافت. مطالعات نیز نش
در  (.25می تواند باعث کاهش تحرک اسپرم شود)

مطالعه دیگری نشان داد که سم توافق با یافته های ما 
م رمیلی گرم بر کیلوگ 5/3 و 1دیازینون در دوزهای 

روز سبب کاهش تحرک اسپرم  65مدت ه وزن بدن ب
سم دیازینون ممکن است  به نظر می رسد .(15)گردید

به واسطه تحریک پراکسیداسیون لیپیدی، تغییر در 
و تولید  DNAفعالیت های آنتی اکسیدانی، آسیب 

 طوریه ب (.17)گذارد بر اسپرم اثر میرادیکال های آزاد 
 تحرکاسترس اکسیداتیو و پراکسیداسیون لیپیدی  که

بین  مطالعات ارتباط. دهدتحت تاثیر قرار می را  اسپرم
پرم در انواع ـــلیپیدی و حرکت اس تشکیل پراکسید

جایی  (. از آن26است)داده  را نشانگونه های مختلف 
طح باالیی از ـــل ســکه غشای پالسمایی اسپرم شام

این مستعد  بر اع است بناـــیر اشبـــاسیدهای چرب غ
یداسیون لیپیدی ـــپراکسیداسیون لیپیدی است. پراکس

به آسیب ساختار ماتریکس لیپید غشای  می تواند منجر
مختل شدن حرکت  سبب به این ترتیباسپرم شود و 

این به نظر می رسد دیازینون  بر بنا (.27)گردداسپرم 
پرم ـــای اســو اثر بر غشبا تولید رادیکال های آزاد 

از طرف  شود. ها آنمی تواند باعث کاهش تحرک 
افزایش  کرفس بااین مطالعه نشان داد که عصاره دیگر 

بر تحرک اسپرم را ون ــدیازین یتــسم ،اسپرمتحرک 
نتایج مطالعه  در توافق با این یافته ها .کاهش می دهد

افزایش تحرک اسپرم ها را در  کریشچی و همکاران نیز
 400و  200دریافت کننده دوزهای  های نرمال موش

میلی گرم بر کیلوگرم از عصاره هیدروالکلی دانه کرفس 
خواص درمانی کرفس اغلب به دلیل  (19)نشان دادرا 

های آن، مانند آپی  روغن های ضروری و فالونوئید
(. لی و همکاران اثرات آپی ژنین، بر 28ژنین است)

را نشان وش ــپرم در مــــرکتی اســـپارامترهای ح
اظتی ــبگم و همکاران اثر حفچنین  هم. (29)داده اند

سلولی ناشی از تشعشع را نشان آپی ژنین بر تغییرات 
دادند که ممکن است به علت فعالیت آنتی اکسیدانی 

به نظر می رسد اثرات  این بر بنا .(30)آپی ژنین باشد
در  عصاره کرفس بر افزایش تحرک اسپرم حفاظتی

به واسطه حضور آپی ژنین و  سمیت ناشی از دیازینون
ختالل واند اـــترکیبات فالونوئیدی آن باشد که می ت

 نتایج مطالعه کلیبه طور  حرکتی اسپرم را بهبود بخشد.
ی که تحت یها مصرف کرفس در موشنشان داد که  ما

سمیت مزمن دیازینون بودند سبب بهبود و حفاظت در 
های ناشی از این سم بر تحرک و تعداد  برابر آسیب

 گردد. ت بافت بیضه میــچنین حفاظ اسپرم و هم
داسازی ترکیبات موثره ــــاز به جــــمطالعات آینده نی

 برها  آنتی حفاظـــرات ــــررسی اثـــکرفس و ب
و تحرک  اسپرم زاییهای موثر در  کرد ژنـــعمل

یب ــباشد که توسط سم دیازینون دچار آسمی اسپرم 
 می شوند.

 سپاسگزاری
و زهرا احسانی فرد  ها بدین وسیله از همکاری خانم

کر و ــژوهش تشـــام این پـــدر انججی ـــنجمه نائی
 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.  

 

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.  

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).   

 

Discussion & Conclusions: It seems Apium 

graveolens extract can improve sperm 

quality, as well as spermatogenesis against 

diazinon toxicity.     

                     

Keywords: Diazinon, Apium graveolen 

extract, Sperm, Rat 
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