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ارزیابی اثر استات سرب بر شاخصهای اسپرم موالید موش صحرایی در دورههای
پیرازایشی و شیرواری
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احسان رومیانی ،1حسن مروتی ،*1جواد صادقینژاد 2و ساره نجف اسعدی
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بخش بافتشناسی ،گروه علوم پایه ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه تهران ،تهران -ایران.
بخش آناتومی و جنینشناسی ،گروه علوم پایه ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه تهران ،تهران -ایران.
دریافت 17 :دیماه 1399

پذیرش 30 :مردادماه 1400

چکیده
هدف این پژوهش ،بررسی اثرات استات سرب روی شاخصهای اسپرم موالید در موش های صحرایی نر نژاد ویستار به دنبال مصرف
سرب از سوی مادر در دورههای پیرازایشی و شیرواری بود .در این پژوهش تجربی تعداد  35سر موش صحرایی ویستار به صورت تصادفی
در  7گروه  5تایی تقسیم شدند .در طول دوره آزمایش ،موش های گروه های کنترل و شم به ترتیب به آب آشامیدنی و ترکیب آب و اسید
استیک گالسیال دسترسی داشتند .گروههای تجربی (زیر گروههای گروه شم) شامل گروههای قبل بارداری ،بارداری ،شیردهی ،بارداری-
شیردهی و قبل بارداری -بارداری شیردهی در طول دورههای ذکر شده به ترکیب  2گرم/لیتر استات سرب/500 -لیتر میکرولیتر اسید
استیک در آب دسترسی داشتند .در روز  63بعد از تولد ،همه موالید در آزمایشگاه جنینشناسی آسانکشی شده و نمونههای اسپرم دریافت
گردید .پس از آماده سازی نمونه ،شاخصهای تعداد ،زندهمانی ،کیفیت کروماتین ،بلوغ ،اشکال غیرطبیعی و تحرک (پیشرونده ،غیر پیش-
رونده و بدون تحرک) ارزیابی شد .از نظر آماری ،استاتسرب دارای اثرات قابل توجهی روی شاخصهای مورد بررسی بود ،بهطوری که
تعداد ،تحرک (پیشرونده و ساکن) ،زندهمانی ،بلوغ اسپرم و بروز اشکال غیرطبیعی اسپرم در گروههای تجربی کاهشی معنیدار را نشان
دادند () P˂0/05؛ این در حالی است که دو فاکتور کیفیت کروماتین و حرکت غیر پیشرونده اسپرم تغییرات معنیداری را نشان ندادند
( .) P˃0/05از نتایج پژوهش حاضر میتوان اینطور نتیجه گرفت که مواجهه با استاتسرب ،در دوره پیرازایشی دارای اثرات منفی معنی-
داری روی شاخصهای اسپرم است.
واژههای کلیدی :شاخصهای اسپرم ،موش صحرایی ،استات سرب ،دورههای پیرازایشی و شیرواری.

مقدمه
ناباروری یک مسأله جهانی است که بهطور متوسط در
حدود  8تا  12درصد از انسانها درگیر آن هستند (.)25
کاهش تعداد اسپرم ،یک عامل مهم در ناباروری است
( .)31بیضه پستانداران نسبت به ترکیبات سمی که می-
توانند روند تولید اسپرم را تحت تأثیر قرار دهند حساس
است که این خود میتواند تغییراتی را در کیفیت منی و
باروری ایجاد کند (.)26
اثرات زیانبار مربوط به مواجهه با فلزات سنگین
موجود در محیط زیست یک مسأله مهم و جهانی است.
سرب فراوانترین ماده فلزی سمی موجود در طبیعت است
( )11که بهطور طبیعی در طبیعت وجود دارد ،اما سطوح
باالی آن بهواسطه فعالیتهای بشر وارد محیط میشود و

میتواند مشکالت متعددی را از طریق آلودگیهای
محیطی برای سالمت ایجاد کند ( .)7مطالعات سمشناسی
نشان دادهاند که سرب دارای اثرات منفی روی سیستم
اعصاب مرکزی ،سیستم اعصاب محیطی ،سیستم قلبی
عروقی ،سیستم درونریز ،سیستم ایمنی ،سیستم گوارشی،
بافت خونی ،سیستم ادراری ،سیستم تولیدمثلی نر و ماده
است و نیز موجب ناهنجاریهای کروموزومی میشود (33
و  .)29سرب میتواند از سد خونی-بیضهای عبور و بیضهها
و دیگر اندامهای ضمیمه را متأثر کند ( 13و  .)32تجمع
سرب در بیضه و اپیدیدیم موجب تأثیر روی سلولهای
زایای جنسی در سطوح مختلف تمایز (اسپرماتوگونی،
اسپرماتوسیت اولیه ،اسپرماتید یا اسپرماتوزوآ) میشود
( ،)4بهعالوه ،سرب اثراتی منفی روی تعداد اسپرم ،زنده-
مانی و تحرک اسپرماتوزوئیدها نیز دارد ( ،)8سرب
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همچنین یک ترکیب استروژنیک است که ممکن است با
عبور از سد خونی-جفتی تکامل جنین را هم متأثر کند
( 15 ،6و .)35
گزارشهای مختلفی مبنی بر اثرات سمی سرب روی
تکوین ارگانهای مختلف و مراحل فیزیولوژیکی آنها نظیر
دستگاههای خونساز ،ادراری-تناسلی ،قلبی عروقی و
دستگاه عصبی مرکزی وجود دارد .شدت تأثیر سمیت
سرب بر این اندامها به میزان زمان درمعرض قرارگرفتن،
مقدار آن و مرحله تکوین بستگی دارد .در این راستا در
مطالعات مختلفی اثرات استاتسرب روی دستگاه
تولیدمثلی رتهای نر بررسی شده است ( 34 ،10و .)17
در سال  Nkechi 2015و همکاران دژنره شدن ساختار
بافت ،نکروزه و واکوئله شدن سلولهای اسپرماتوژنیک
درحال رشد در لولههای منیساز ،غشای پایه ضخیم شده،
کاهش سلولهای لیدیگ و نیز کاهش معنیدار تعداد
اسپرم در اثر تجویز استات سرب در بیضه موش های
صحرایی آلبینو را گزارش کردند ( Ekeh .)14و همکاران
نیز در سال  2015تغییراتی مانند تخریب ساختار بافتی
بیضه ،نکروز ،واکوئله شدن ،حضور سلولهای
اسپرماتوژنیک در حال رشد در لولههای منیساز ،غشای
پایه ضخیم شده ،کاهش سلولهای لیدیگ و کاهش تعداد
اسپرم را به صورت وابسته به دوز در اثر مواجهه موش های
صحرایی نر آلبینو با استاتسرب در بافت بیضه را گزارش
کردند ( .)10آتروفی لولههای منیساز ،ادم بین توبولی در
بیضه و اختالل در تولید اسپرم نیز در پژوهش  Suradkarو
همکاران به منظور بررسی اثرات استاتسرب در موش
صحرایی گزارش شد (.)34
در سالهای اخیر برای جلوگیری از در معرض
قرارگرفتن زنان باردار در مناطق آلوده با سرب به منظور
حفظ باروری و سالمت فرزندان ،توصیههای فراوانی می-
شود ،ولی با این وجود اجتناب از در معرض سرب
قرارگرفتن تقریباً امکان پذیر نیست .عالوه برآن ،تجمع
مقادیر اندک سرب در مادران باردار نیز منجر به تغییراتی
در جنین میشود که همچنان ناشناخته باقی ماندهاند.
براساس گزارشهای موجود ،آلودگی سرب در مادر ،می-
تواند از طریق شیر به نوزادان هم منتقل شود ( 3و .)28
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علیرغم آنچه گفته شد ،مطالعهای در زمینه
مسمومیت مادران با سرب و تأثیر آن روی شاخصهای
اسپرم صورت نگرفته است ،لذا پژوهش حاضر به منظور
بررسی و ارزیابی شاخصهای اسپرم موالید متعاقب مصرف
استاتسرب از سوی مادران طی دورههای قبل از آبستنی،
آبستنی و شیرواری در مدل حیوانی رت صورت گرفت.
مواد و روشکار
ایـن پژوهش تجربی روی  35سر موش صحرایی بالغ
ماده نژاد ویستار انجام شد .در تمام مراحل پژوهش
دستورالعمل اخالقی کار با حیوانات آزمایشگاهی رعایت
شد .حیوانات با حفظ شرایط  12ساعت روشنایی و 12
ساعت تاریکی ،دمای  20-26درجه سانتیگراد و دسترسی
آزادانه به آب و غذای کافی نگهداری شدند؛ پس از عادت
بـا شـرایط محیط ،برای جفتگیری ،دو رت موش
صحرایی به ازای یک موش صحرایی نر در هر قفس قرار
داده شد .پس از گذشت  12ساعت ،پالک واژنی بررسی و
موش های صحرایی بارور جداسازی شدند .موش های
صحرایی بارور به صورت تصادفی در  7گروه  5تایی به
شرح زیر تقسیم گردیدند:
گروه اول (کنترل) :از  21روز قبل از آبستنی تا پایان
دوره پژوهش آب آشامیدنی معمولی دسترسی داشتند.
گروه دوم (شم) :از  21روز قبل از آبستنی تا پایان
دوره پژوهش به آب آشامیدنی حاوی  0/05درصد
اسیداستیک گالسیال دسترسی داشتند.
گروه سوم (پیش آبستنی) :در دوره  21روزه قبل-
آبستنی به آب آشامیدنی حاوی  500میکرولیتر در لیتر
اسید استیک گالسیال و استاتسرب  0/2درصد ( 2گرم
در لیتر) دسترسی داشتند.
گروه چهارم (آبستنی) :در دوره  21روزه آبستنی به
آب آشامیدنی حاوی  500میکرولیتر در لیتر اسید استیک
گالسیال و  0/2درصد ( 2گرم در لیتر) استاتسرب
دسترسی داشتند.
گروه پنجم (شیرواری) :در دوره  21روزه شیرواری به
آب آشامیدنی حاوی  500میکرولیتر در لیتر اسید استیک
گالسیال و  0/2درصد ( 2گرم در لیتر) استاتسرب
دسترسی داشتند.
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گروه ششم (آبستنی-شیرواری) :در دو دوره  21روزه
آبستنی و شیرواری به آب آشامیدنی حاوی 500
میکرولیتر در لیتر اسید استیک گالسیال و  0/2درصد (2
گرم در لیتر) استاتسرب دسترسی داشتند.
گروه هفتم (قبل آبستنی-آبستنی-شیروارری) :در سه
دوره  21روزه قبل از آبستنی ،آبستنی و شیرواری به آب
آشامیدنی حاوی  500میکرولیتر در لیتر اسید استیک
گالسیال و  0/2درصد ( 2گرم در لیتر) استاتسرب
دسترسی داشتند.
از روز بیست و یکم بعد از تولد ،موالید نر از موشهای
مادر جدا و در قفسهای جداگانه نگهداری شدند و پس از
بلوغ کامل در روز شصت و سوم و پس از آسانکشی،
استحصال اسپرم از دم اپیدیدیم انجام شد .بدین منظور،
پس از باز کردن محوطه شکمی ،دم اپیدیدیم از بیضـه
جدا و پس از ایجاد چند برش در آن ،بـه میکروتیوب
حـاوی  PBSمنتقل شد ،سپس در انکوباتور  37درجه
سانتیگراد و دیاکسیدکربن  5درصد بـه مدت  30دقیقه
برای خروج اسپرمها قرار گرفت؛ در نهایت به منظور
ارزیابی شاخصهای اسپرم ،خصوصیاتی از جمله تعداد،
تحرک ،قابلیت حیات ،بلـوغ و کیفیت کروماتین هسته
اسپرم محاسبه شد (.)24
برای شمارش اسپرمها ،در داخل یک میکروتیوب یک
میلیلیتری  380میکرولیتر  PBSریخته و سپس به آن 20
میکرولیتر اسپرم اضافه شد تا رقت  1به  20آن تهیه شود.
پس از مخلوط شدن محلول بهدست آمده 10 ،میکرولیتر
از آن روی الم نئوبار دارای المل سنگی ریخته شد و
شمارش تعداد اسپرمها انجام شد .برای محاسبه میزان
اسپرمهای زنده ،در حدود  20میکرولیتر از سوسپانسیون
را در گوشه الم ریخته و پس از رنگآمیزی با ائوزین-
نیگروزین با یک الم دیگر از آن اسمیر تهیه شد ،سپس الم
در هوای اتاق خشک و با میکروسکوپ نوری مشاهده شد.
نتایج به صورت درصد اسپرمهای زنده نسبت به کل
اسپرمهای مشاهده شده (حداقل  200عدد) بیان گردید.
بهمنظور ارزیابی کیفیت کروماتین اسپرم ،از سوسپانسیون
اسپرم  20میکرولیتر برداشته و در گوشه الم ریخته شد،
سپس با یک الم دیگر گسترش تهیه و پس از خشکشدن
در محیط آزمایشگاه ،رنگآمیزی اکریدین اورنج انجام شد.

در این رنگآمیزی نتایج به صورت درصد اسپرمهای دارای
 DNAشکسته شده (رنگ زرد تا قرمز) به کل اسپرمهای
مشاهده شده و تعداد اسپرمهای دارای  DNAسالم (سبز
رنگ) به تعداد اسپرمهای مشاهده شده ،بیان شد .در
مرحله بعد برای ارزیابی بلوغ و شکل طبیعی اسپرم ،از
سوسپانسیون اسپرم  20میکرولیتر برداشته و در گوشه الم
ریخته شد ،سپس با یک الم دیگر گسترش تهیه و پس از
خشک شدن در محیط آزمایشگاه ،رنگآمیزی آنیلینبلو
انجام شد .در این رنگآمیزی اسپرمهای نابالغ به دلیل
هیستون زیاد به رنگ آبی تیره مایل به خاکستری دیده
شده و رنگپذیری در اسپرمهای بالغ کمتر بود .نتایج
براساس درصد بیان شد .میزان اسپرمهای غیرطبیعی نیز
بر اساس شکل ظاهری آنها و برحسب درصد محاسبه
شد .برای ارزیابی تحرک اسپرم نیز محیط کشت حاوی
اپیدیدیم ،مخلوط شده و از آن دو گسترش مرطوب حدود
 20میکرولیتر تهیه شد که به سرعت بعد از الملگذاری ،با
بزرگنمایی  ×400میکروسکوپ نوری مشاهده شدند .در
گسترش ،سه نوع حرکت برای اسپرم درنظر گرفته شد
(حرکت پیشرونده ( ،)PRحرکت غیرپیشرونده ( )NPو
بیحرکت ( .))IMحدود  200اسپرم در هر الم شمارش و
تعداد اسپرمها به تفکیک سه نوع حرکت در هر دو
گسترش به صورت درصد بیان شد.
دادهها به صورت میانگین  ±انحرافمعیار بیان شدند.
بهمنظور مقایسه میانگینهای حاصل از این پژوهش ،داده-
ها با نرمافزار  SPSSنسخه  22و آزمون آنالیز واریانس
یکطرفه و پسآزمون توکی ارزیابی شدند.
نتایج
مواجهه با استاتسرب موجب کاهش معنیدار تعداد
اسپرم در گروههای تجربی با یک استثنا نسبت به گروه-
های کنترل و شم شد ( .)P˂0/05به طوری که کاهش
تعداد اسپرم در گروه شیرواری اختالف معنیداری را با
گروههای کنترل نشان نداد ( .)P˃0/05در بین گروههای
تجربی نیز میانگین حاصل از گروه شیرواری با میانگین-
های حاصل از سایر گروههای تجربی ،بجز گروه پیش-
آبستنی ،دارای اختالفی معنیدار بود ( .)P˂0/05مواجهه با
استاتسرب سبب کاهش معنیدار حرکت پیشرونده
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اسپرمها در گروههای تیمار نسبت به گروههای کنترل و
شم شد ،در بین گروههای تجربی نیز اختالف معنیدار در
مقایسه میانگینهای مربوط به حرکت پیشرونده فقط در
بین گروههای شیرواری و آبستنی-شیرواری مشاهده شد
( .)P˂0/05در بررسی حرکت غیر پیشرونده اسپرمها،
اختالف معنیداری در بین گروههای مورد مطالعه مشاهده

نشد ( .)P˃0/05تعداد اسپرمهای بدون تحرک در گروه-
های تیمار شده با استاتسرب افزایش معنیداری را نسبت
به گروه کنترل و شم نشان داد .در گروههای پیش آبستنی
و آبستنی-شیرواری اختالف معنیداری در تعداد اسپرم-
های بدون تحرک ثبت شد (( )P˂0/05جدول .)1

جدول  -1میانگین  ±انحراف معیار ( )SDتعداد (میلیون/میلیلیتر) و تحرک (درصد) اسپرم رتها (هر گروه  5سر موش صحرایی) در
دوره پیرازایشی و شیرواری در گروههای مختلف آزمایشی
تعداد اسپرم

گروه

39 ± 4/30
کنترل
45/5 ± 6/9 a
شم
16/5 ± 2/85 cd
پیش آبستنی
18/6 ± 8/12 d
آبستنی
bc
28/8 ± 7/42
شیرواری
d
16/5 ± 3/35
آبستنی-شیرواری
d
پیش آبستنی -آبستنی -شیرواری 16/6 ± 5/16
ab

حرکت پیشرونده
56/7 ± 6/04
64/7 ± 4/69 a
26/7 ± 2/01 bc
22/2 ± 1/98 bc
15/5 ± 11/24 c
27 ± 3/85 b
25/5 ± 3/22 bc
a

حرکت غیر پیشرونده
24/6 ± 6/99
22/2 ± 4/22 a
25 ± 0/79 a
29/9 ± 2/27 a
30/7 ± 6/62 a
32/9 ± 9/07 a
28/2 ± 3/65 a
a

ساکن
18/7 ± 5/8
13/1 ± 1/91 a
56/4 ± 1/98 c
47/9 ± 1/34 bc
53/8 ± 15/88 bc
37/4 ± 15/51 b
46/3 ± 10/64 bc
a

a,b,c,dحروف غیر همسان در هر ستون نشاندهنده اختالف معنیدار هستند.

درصد زندهمانی اسپرمها در گروههای تیمار شده با
استاتسرب با یک استثنا ،کاهش معنیداری نسبت درصد
زندهمانی اسپرمها در گروههای کنترل و شم نشان داد
( .)P>0/05در این میان ،کاهش درصد زندهمانی اسپرم-
های گروه شیرواری اختالف معنیداری با گروههای کنترل
و شم نشان نداد .درصد زندهمانی اسپرم در موش های
صحرایی گروههای پیشآبستنی و پیشآبستنی-آبستنی--
شیرواری با سایر گروههای تجربی بجز گروه آبستنی و
گروه آبستنی با گروه شیرواری اختالف معنیداری را نشان
داد ( .)P˂0/05درصد بلوغ اسپرمها در گروههای تیمار
شده با استاتسرب نسبت به گروه کنترل اختالف معنی-
داری نشان داد ( .)P>0/05در گروه شم ،درصد بلوغ
اسپرم بهطور معنیداری باالتر از گروههای آبستنی،
آبستنی -شیرواری و پیش آبستنی -آبستنی -شیرواری
بود ( .)P˂0.05در بین گروههای تیمار شده با استاتسرب
نیز درصد اسپرمهای بالغ در گروه آبستنی با گروههای

54

پیشآبستنی و شیرواری و گروه پیشآبستنی -آبستنی-
شیرواری با سایر گروهها دارای اختالفی معنیدار بود
( .)P˂0/05میانگین درصد اسپرمهای دارای شکل
غیرطبیعی در گروههای تیمار شده با استاتسرب ،بجز در
گروه پیشآبستنی ،بهطور معنیداری از گروههای کنترل و
شم بیشتر بود ( .)P˂0/05اختالف گروههای آبستنی و
پیش آبستنی-آبستنی-شیرواری با سایر گروههای تجربی
معنیدار بود ( .)P˂0/05افزایش تعداد اسپرمهای با شکل
نامتعارف در گروه شیرواری نسبت به گروه آبستنی-
شیرواری دارای اختالفی معنیدار بود ( .)P˂0/05مقایسه
دادههای منتج از رنگآمیزی آکریدیناورنج نشان داد که
آسیب وارده به  DNAاسپرم موش های صحرایی در خالل
مواجهه با استاتسرب اختالف معنیداری در بین گروههای
مختلف مورد مطالعه ایجاد نکرده است (( )P˃0/05جدول
.)2
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جدول  Mean±SD -2نتایج مربوط به شاخصهای قابلیت حیات ،ارزیابی بلوغ ،شکل طبیعی و آسیب  DNAاسپرم رتها (هر گروه 5
سر موش صحرایی) در دورههای پیرازایشی و شیرواری در گروههای مختلف آزمایشی
گروه

زندهمانی اسپرم ()%

شکل غیرطبیعی اسپرم ()%

اسپرم بالغ ()%

اسپرم با

 DNAسالم ()%
87/5 ± 4/76 a
کنترل
87/16 ± 1/04 a
شم
68/33 ± 2/25 d
پیش آبستنی
cd
75/66 ± 4/01
آبستنی
bc
85/16 ± 1/04
شیرواری
bc
78±1
آبستنی-شیرواری
d
پیش آبستنی -آبستنی -شیرواری 70/16 ± 1/89

89/6 ± 2/7 e
84 ± 1/45 ab
78/38 ± 5/08 bc
67/5 ± 2/97 d
78/3 ± 2/19 bc
72/2 ± 4/14 cd
56/6 ± 1/98 e

2/7 ± 0/57 a
3/1 ± 1/27 a
5/8 ± 1/64 abc
15/2 ± 1/82 d
8/3 ± 1/3 b
9/85 ± 2/71 c
15 ± 1/45 d

99/7 ± 1/84 a
99/4 ± 1/91 a
96/9 ± 1/44 a
94/68 ± 1/98 a
95/45 ± 1/33 a
94/69 ± 1/01 a
94 ± 1/42 a

a,b,c,dحروف غیر همسان در هر ستون نشاندهنده اختالف معنیدار میباشند.

بحث
تأثیر ترکیبات سمی موجود در محیط روی باروری
جنس نر و بهویژه در کشورهای صنعتی یک مسأله مهم در
موضوع سالمت است .بیضه یکی از مهمترین اندامهای
هدف در مسمومیت با سرب است ( .)27تولیدمثل جنس
نر اساساً وابسته به تولید اسپرم (اسپرماتوژنز) است که به
واسطه آن اپیتلیوم زایای نابالغ متحمل تقسیم ،تمایز و
میوز شده و نهایتاً اسپرماتیدها را تولید میکند (.)25
بیضه عالوه بر تولید اسپرم ،در ترشح هورمونهای جنسی
و پدیده فیدبک روی هیپوتاالموس و هیپوفیز به منظور
ترشح گنادوتروپینها دخالت دارد ( .)18مواجهه انسانها و
حیوانات با فلزات سنگین مانند سرب ،کادمیوم ،جیوه و
آرسنیک به شدت باروری جنس نر را تحت تأثیر قرار می-
دهد ( .)18مطالعات متعددی در مورد اثرات سرب روی
سیستم تولیدمثلی و در نتیجه استفاده از سرب در صنعت،
پزشکی و لوازم آرایشی انجام گرفته است ( .)19سمیت
سرب سبب وارد آمدن جراحات وابسته به دوز در بافت
بیضه از تغییرات دژنراتیو اپیتلیوم زایا تا تغییرات
نکروبیوتیک به همراه توقف روند اسپرماتوژنز میشود (12
و  .)22مواجهه با سرب سبب القای آسیب به DNA
اسپرماتوزوا و تغییر در شاخصهای آن میشود (.)21
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مواجهه با استات-
سرب در طول دوره پیرازایشی و شیرواری موجب کاهش
معنیدار تعداد ،تحرک ،زندهمانی و همچنین افزایش

معنیدار تعداد اسپرمهای نابالغ در موش صحرایی میشود.
نتایج حاصل از پژوهش حاضر با پژوهشهای مشابهی که
از سوی مروتی و همکاران Asadpour ،و همکاران،
 Hamadoucheو همکاران و  Dorostghoalو همکاران
انجام شده است در یک راستا بود ( 17 ،9 ،5و .)24
 Hassanو همکاران اظهار داشتند که در موش های
صحرایی مواجه شده با استاتسرب تعداد اسپرم و تحرک
آن ( 24/44 ± 0/30میلیون در میلی لیتر و ± 0/26
 62/26درصد) در مقایسه با گروه کنترل کاهش معنی-
داری داشته است ( 36/38 ± 0/43میلیون در میلی لیتر و
 74/94 ± 0/63درصد) ( .)18در پژوهش حاضر نیز
مواجهه با استاتسرب موجب کاهش معنیدار تعداد اسپرم
نسبت به گروههای کنترل و شم شد ،ضمن این که در بین
گروههای تیمار نیز اختالفات معنیداری مشاهده شد.
تحرک اسپرمها نیز در گروههای مختلف دستخوش
تغییراتی شد ،بدین صورت که گروههای تیمار شده با
استاتسرب کاهش معنیداری نسبت به گروههای کنترل
نشان دادند .در بین گروههای مواجه شده با استاتسرب
نیز اختالفات معنیداری ثبت شد ( ،) P˂0/05بر همین
اساس و طبق نظر  Mongaو همکاران و  Liو همکاران
میتوان این طور بیان کرد که :سرب منجر به کاهش قابل
مالحظه در تعداد و تحرک اسپرمها میشود ( 21و  )23که
طبق نظر  Raoو همکاران این تغییرات میتواند مربوط به
اختالل در محور هیپوتاالموس-هیپوفیز باشد که مستقیماً
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روی اسپرماتوژنز اثر میگذارد ( )29و اعمالی مانند تأخیر
در روند اسپرمزایی و رهاشدن سلولهای اسپرماتوژنیک
نابالغ به لومن لولههای سمینیفر را سبب میشود (.)20
در مطالعه حاضر مواجهه با استاتسرب تأثیرات منفی
معنیداری روی  DNAاسپرمها نداشت .در سال 1396
مروتی و همکاران اظهار داشتند که میزان اسپرمهای
دارای  DNAسالم در گروه متأثر از سرب در مقایسه با
سایر گروههای مورد نظر کاهش معنیداری نداشته است
( ،)24بنابراین نتایج مطالعه حاضر با نتایج مطالعه ایشان
همسو است .بر این اساس میتوان این طور نتیجه گرفت
که اثرات منفی استاتسرب روی  DNAاسپرم چندان
چشمگیر نیست.
در پژوهش حاضر ،مواجهه با استاتسرب سبب بروز
طیفی از تغییرات معنیدار در تعداد ،تحرک ،زندهمانی و
درصد اسپرمهای با شکل غیرطبیعی در موش صحرایی
شد که طبق گفته  Akinolaو همکاران ،توانایی سرب در
عبور از خالل سد خونی -بیضهای موجب القای اثرات
زیانباری روی اسپرماتوسیتها ،اسپرماتیدها و
اسپرماتوزوآها میشود ( .)2همانند  Vallverduو همکاران،
 Hassanو همکاران اظهار داشتند که مواجهه با مقادیر زیر
حد مزمن سرب شاخصهای اسپرم مانند تعداد ،تحرک و
زندهمانی آن را همانند درصد اسپرمهای غیرطبیعی تحت
تأثیر قرار میدهد ( 37و Elgawish .)18و Abdelrazek
در سال  2014در پژوهشی روی رتهای آلبینو بیان
کردند که مواجهه رتها با استاتسرب سبب بروز تغییرات
معنیداری در تعداد ،تحرک ،زندهمانی و بروز اشکال
غیرطبیعی در اسپرمهای آنها میشود (.)11
 Akinolaو همکاران در مطالعه خود دریافتند که
استاتسرب به صورت دهانی در موش های صحرایی مورد
پژوهش ،سبب کاهش معنیدار تعداد و تحرک اسپرمها و
نیز افزایش معنیدار درصد سلولهای دفرمه و سلولهای
مرده میشود ( Saleh .)2در سال  2018اظهار داشت که
استاتسرب سبب کاهش معنیدار در تعداد و تحرک
اسپرمهای موش صحرایی در مقایسه با گروه کنترل شده
است ،همچنین درصد اسپرمهای دارای اشکال غیرطبیعی
در گروه تیمار با استاتسرب افزایش معنیداری در مقایسه
با گروه کنترل داشته است ( Godinez-Solis .)31و
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همکاران در سال  2019بیان کردند که غلظت (تعداد)
اسپرم ،تحرک و زندهمانی آن در مایس تحت تأثیر سرب
متحمل تغییرات معنیداری نشده است ( )15که نتایج
پژوهش حاضر با نتایج ایشان همسو نیست.
در مطالعه حاضر درصد اسپرمهای دارای شکل طبیعی
کاهش معنیداری نشان داد که با نتایج ارائه شده از سوی
 Godinez-Solisو همکاران در یک راستاست( .)15ایشان
تغییرات عمده در ریختشناسی اسپرمها را عمدتاً در
ناحیه سر و سپس در ناحیه دم گزارش کردند .در پژوهش
حاضر نیز درصد اسپرمهای دارای اشکال غیرطبیعی در
گروههای متأثر از استاتسرب نسبت به گروه کنترل
افزایش معنیداری داشت ( )P˂0.05و البته عمده تغییرات
شکل اسپرمها عمدتاً در ناحیه دم آنها و سپس در ناحیه
سر مشاهده شد Saleh .در سال  2018بیشترین تغییرات
ایجاد شده در شکل اسپرمها را مربوط به تغییر در ناحیه
دم بیان کرده است که نتیجه مشاهدات پژوهش حاضر با
نتایج مطالعه ایشان در یک راستاست (.)31
با توجه به نتایج این مطالعه می توان این طور بیان
کرد که مواجهه موش های صحرایی در دوره پیرازایشی با
مقدار  2گرم در لیتر ( 0/2درصد) استات سرب سبب
ایجاد تغییرات معنی داری در شاخصهای اسپرم مانند
تعداد ،تحرک ،زنده مانی و بلوغ میشود ،سرب همچنین
تعداد اسپرمهای دارای شکل نامتعارف را افزایش داد که
این تغییرات عمدتاً در ناحیه دم و سپس در ناحیه سر
اسپرم ها مشاهده شد .استات سرب در میزان ذکر شده،
اما تأثیرات منفی معنیداری روی تعداد اسپرمهای با
 DNAآسیب دیده نداشت ،به عبارتی سرب سبب بروز
اختالف معنیداری در تعداد اسپرمهای با  DNAسالم و
آسیب دیده نشد.
قدردانی و تشکر
نویسندگان این مقاله از افرادی که در راستای انجام
این پژوهش همکاری کردهاند ،صمیمانه تشکر میکنند.
پژوهش حاضر بخشی از پایان نامه دکترای تخصصی رشته
بافتشناسی مقایسهای دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
و به کد طرح ثبت شده به شماره  30029/6/16و کد
اخالق به شماره  7612032است.
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Summary
The aim of this study was to evaluate the sperm parameters in male Wistar rats exposed to lead
acetate during prenatal and lactation periods. In this experimental study, 35 Wistar rats were randomly
divided into 7 groups. Rats in the control and sham groups had access to drinking water and a
combination of water and glacial acetic acid, respectively. Experimental groups (subgroups of sham)
including pre-pregnancy, pregnancy, lactation, pregnancy-lactation and pre-pregnancy-pregnancylactation groups had access to 0.2% lead acetate and 0.05% acetic acid in water during the mentioned
periods. On day 63 after birth, male offspring were euthanized and sperm samples were taken from the
tail of the epididymis and the parameters such as number, survival, chromatin quality, maturity,
abnormal shapes and motility were evaluated. Statistically, lead acetate had significant effects on the
studied parameters, so that the number, motility (progressive, P; nonprogressive, NP and immobile,
IM), viability, sperm maturity, and the occurrence of abnormal sperm forms in the experimental
groups showed a significant decrease (P<0.05). However, chromatin quality and non-progressive
sperm motility did not show significant changes (P>0.05). According to the results of the present
study, it can be concluded that exposure to lead acetate in the prenatal and lactation periods has
significant negative effects on sperm parameters.
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