
  

22

و  يریبر تحرك پذ نیو کورکوم يهواز ناتیتمر یبیاثرات مجزا و ترک

   آلوده به سرب يدر موش ها یمثل دیتول ياسپرم و هورمون ها شکل

عقیل کوثري
1

، دکتر اباصلت حسین زاده کالگر
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، دکتر ولی اهللا دبیدي روشن
3

   
  

.شگاه مازندران، بابلسر، ایران، دانتربیت بدنیدانشجوي کارشناسی ارشد فیزیولوژي ورزش، دانشکده .1

.دانشیار گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.2
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  3/5/1391  :لهتاریخ پذیرش مقا          17/12/1390 :تاریخ دریافت

    
١

  
  

اثربخشی تاکنون مطالعات متعددي تأثیر مثبت تمرینات مقاومتی بر دستگاه تولید مثلی را گزارش داده اند، اما  :مقدمه

مورد ویژه در طی قرارگیري همزمان در معرض آلودگی مزمن با سرب ه تمرینات هوازي با و بدون مکمل کورکومین، ب

بررسی تأثیر همزمان و مجزاي دویدن هوازي و مکمل آنتی اکسیدانی  حاضر با هدف مطالعه قرار نگرفته است، لذابررسی 

  .انجام شدهاي آلوده به سرب در موش یهورمون هاي تولید مثل وو شکل اسپرم کورکومین بر تحرك پذیري 

صورت  به موش ها .شدانجام  موش نر ویستار 60روي بر  1389تجربی آزمایشگاهی در سال  مطالعه این :کارروش

و  سربسرب،  -سرب، کورکومین -تمرین ،)کورکومین حالل( شم، پایه: گروه هاي تایی شامل 10گروه  6 تصادفی به

 8گردان بدون شیب به مدت  برنامه تمرینی شامل دویدن پیشرونده روي نوار. تقسیم شدندسرب  - کورکومین-تمرین

به مکمل کورکومین  .انجام شد دقیقه 25-64 تبه مدو  قیقهمتر در د 15- 22جلسه با سرعت  5ر هفته ، ههفته

میلی  20به مقدار سرب نیز  و میلی گرم به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن 30 به مقدارروز  3اي  ، هفتههفته 8مدت 

پس از اندازه گیري هورمون هاي تولید مثل، تحرك پذیري و شکل  .تزریق شدبه صورت زیر صفاقی کیلوگرم /گرم

. مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت) 13نسخه (  SPSSآماري نرم افزار و آنالیز واریانس یک طرفه با استفاده از اسپرم

.معنی دار در نظر گرفته شد 05/0کمتر از  pمیزان 

، )p=126/0(، محرك فولیکولی )p=885/0(تستوسترون هورمون هاي القاي سرب باعث کاهش غیر معنی دار  :هایافته

 اپیدیدیم هاو ) p=095/0(و افزایش غیر معنی دار مقادیر مالوندي آلدهید در بافت هاي بیضه ) p=981/0(لوتئینی 

)150/0=p (و شمارش اسپرم تحرك پذیري  غیر معنی دار تزریق سرب باعث کاهش. در مقایسه با گروه هاي تیمار شد

با این وجود،  .)087/0و  228/0تیب برابر با به تر pمقدار (در گروه سرب نسبت به گروه هاي دیگر شد هاي طبیعی 

بار ناشی از قرارگیري در معرض استفاده از تمرین هوازي و یا مکمل آنتی اکسیدانی گیاهی فقط باعث مهار اثرات زیان

  . سرب بر این شاخص ها شده است

منظم  يها تیما انجام فعالمثل دارد، ا دیبر دستگاه تول يهوا اثرات مضر یدر معرض آلودگ يریقرارگ :گیرينتیجه

و  تیفیک شتریها شده و باعث بهبود ب ندهیآال بار انیفقط باعث مهار اثرات ز یاهیگ یدانیاکس یمکمل آنت ایو  يهواز

. شود ینم یمثل دیتول يشاخص ها تیکم
  

  نیسرب، کورکوم دن،یمثل، دو دیتول ،یاستقامت بدن :کلمات کلیدي
  

  

                                               
  ؛ 01125242161 :تلفن.دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران؛ اباصلت حسین زاده کالگر دکتر :ول مکاتباتئنویسنده مس *

   ahcolagar@umz.ac.ir :پست الکترونیک
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  مقدمه

ویژه آلودگی هوا در شهرهاي  پیشرفت هاي صنعتی به

بزرگ مشکالت متعددي در ارتباط با سالمتی بشر ایجاد 

مطالعات دهه اخیر نشان می دهد تجمع . نموده است

سرب در بدن حتی به مقدار کم باعث مسمومیت شده و 

اثرات سوء زیادي بر ساختارهاي بیوشیمیایی و 

ند محققان گزارش کرده ا. )1-3(فیزیولوژیکی بدن دارد 

اثرات سمی سرب ممکن است در سیستم عصبی مرکزي 

هاي غدد و محیطی، خون، کلیه، قلب و عروق، سیستم

اي، دستگاه اي رودهدرون ریز و ایمنی، مجراي معده

 هاي مکانیزم ).4، 2، 1(تولید مثل و استخوان ایجاد شود 

 توسط بدن مختلف هاي دستگاه بر سرب بار زیان اثرات

که این  است آن از حاکی ها گزارش و شد بررسی محققین

اثرات سمی سرب ممکن است از طریق تولید رادیکال 

لیپیدي باعث  هاي آزاد و در نتیجه افزایش پراکسیداسیون

اختالل در عملکرد دستگاه هاي مختلف بدن از جمله 

شاخص ). 5-8(هورمون ها و دستگاه تولید مثلی شود 

ه تولید مثل هاي مختلفی براي سنجش کارکرد دستگا

ارزیابی کیفیت اسپرم یکی از شاخص هاي . وجود دارند

. حساس براي ارزیابی عملکرد دستگاه تولید مثل است

استاندارد رایج براي ارزیابی عملکرد اسپرم  متغیرهاي

به عنوان  سپرماشکل شامل غلظت، تحرك پذیري و 

حساسی براي مواجهه با آالینده ها  زیستیشاخص هاي 

بخش زیادي از غشاء پالسمایی ). 9، 3(ی آیند به حساب م

از % 45(اسپرم از اسیدهاي چرب غیر اشباع تشکیل شده 

و ظرفیت .) اسیدهاي چرب غشاء اسپرم اشباع نشده است

پایین است، به همین دلیل سلول  آنتی اکسیدانی آن

اسپرم بسیار مستعد آسیب هاي پراکسیداسیونی هستند 

استرس اکسیداتیو ناشی  ه اندمطالعات نشان داد). 5، 3(

از سرب از طریق آسیب به غشاي اسپرم، افزایش تعداد 

اسپرم هاي ناهنجار، کاهش تحرك پذیري اسپرم و 

در نفوذ به درون سلول تخمک باعث ن کاهش توانایی آ

  ). 9، 5، 3(کاهش باروري می شود 

و کیفیت اسپرم، غلظت هورمون هاي تولید  شکلبه غیر از 

ون نیز از شاخص هاي حساس در ارزیابی مثلی در خ

. عملکرد دستگاه تولید مثلی محسوب می شود

 از جمله هورمون محرك فولیکولیها نگنادوتروپی

)FSH(1 و هورمون لوتئینی)LH(2  مهمترین هورمون

هاي کنترل کننده فعالیت گنادها و در نتیجه تولید مثل 

نقش . هستند که باعث تنظیم فعالیت بیضه ها می شوند

LH  در تنظیم اسپرم سازي، نقشی غیر مستقیم و از راه

. تولید تستوسترون است و بینابینیهاي  تحریک سلول

بر لوله هاي اسپرم ساز تأثیر  FSHتستوسترون همراه با 

یکی از جنبه ). 4(شود گذاشته و باعث اسپرم سازي می

هاي اختالالت هورمونی ناشی از سرب تأثیر آن روي 

محققان نشان داده ). 10(اي تولید مثلی است هورمون ه

 - اند که سرب با تأثیر بر روي محور هیپوتاالموسی

 گنادي باعث به هم خوردن تعادل هورمون - هیپوفیزي

، 3(هاي تولید مثلی و در نتیجه کاهش باروري می شود 

اختالالت هورمونی ناشی از مواجهه محیطی با ). 10

به عنوان یک مشکل سرب در کودکان و زنان باردار 

قرار گیري در معرض . سالمت عمومی شناخته می شود

سرب هنگام بارداري باعث کوتاه شدن دوره بارداري و 

  ). 10(افزایش مرگ و میر نوزاد می شود 

با توجه به اثرات مضر سرب بر دستگاه هاي مختلف بدن، 

محققان استراتژي هاي متعددي براي خنثی یا کم کردن 

یکی از این راهکارها توجه به . ررسی کرده انداین اثرات ب

تغذیه و مواد غذایی مورد استفاده به ویژه مواد آنتی 

تغذیه مناسب نقش مهمی در مقابله با . اکسیدانی است

محققان خاصیت آنتی . مسمومیت ناشی از سرب دارد

و تیامین  C ،E ،B6اکسیدانی موادي از قبیل ویتامین 

قبیل سرب را بررسی کرده اند  را در دفع فلزات سمی از

اما در سال هاي اخیر تالش هاي گسترده اي ) 6-8، 1(

براي یافتن مواد آنتی اکسیدانی طبیعی به ویژه مواد با 

محققان نشان داده اند . گیاهی انجام شده است أمنش

از % 3کورکومین به عنوان یک ترکیب فنولی، حدود 

د و اثرات ترکیب زردچوبه را به خود اختصاص می ده

 - 14(آنتی اکسیدانی در مقابل رادیکال هاي آزاد دارد 

فتما و همکاران اثر کورکومین را در آسیب هاي ). 11

اکسایشی و پراکسیداسیون لیپدي ناشی از آرسنیت 

این . سدیم در بافت هاي مختلف موش بررسی کرده اند

محققان اظهار داشتند تزریق همزمان کورکومین و 

                                               
1 Follicle Stimulating Hormone 
2 Luteinizing Hormone
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اعث کاهش اثرات سمی آرسنیت سدیم آرسنیت سدیم ب

در کبد، کلیه، بیضه، ریه و مغز می شود و نتیجه گیري 

کرده اند کورکومین تأثیر سودمندي بر مسمومیت ناشی از 

اگرچه محققان متعددي تأثیر ). 13(آرسنیت سدیم دارد 

اما  ،)11- 14(آنتی اکسیدانی این مکمل را تأئید کردند 

ولید مثلی و همچنین شمارش تأثیر آن بر هورمون هاي ت

اسپرم هاي طبیعی و تحرك پذیري اسپرم بافت هاي 

به ویژه در موش هاي صحرایی در  ها بیضه و اپیدیدیم

  .معرض آلودگی مزمن به سرب مشخص نیست

استراتژي دیگر تأثیر تمرینات منظم هوازي بر وضعیت 

باشد و این موضوع مانند یک آنتی اکسیدانی بدن می

 هاي واکنشاست که یک روي آن تولید گونهسکه دورو 

پذیر اکسیژن در اثر ورزش و طرف دیگر آن افزایش 

 سوپراکسید فعالیت مواد آنتی اکسیدانی مانند گلوتاتیون و

بایستی دقت شود شدت . دیسموتاز به دنبال ورزش است

و مدت ورزش نقش مهمی در این رابطه ایفا می کند چرا 

ند که ورزش استقامتی این اکه تحقیقات نشان داده

توانایی را دارد که دفاع آنتی اکسیدانی بدن را ارتقاء دهد 

محققان نشان دادند که تمرینات استقامتی از ). 16، 15(

طریق کاهش استرس هاي اکسایشی در بیضه می تواند 

هرچند ). 17(نقش مهمی در باروري داشته باشد 

متی در مطالعات متعددي تأثیر مثبت تمرینات مقاو

افزایش هورمون هاي تولید مثلی به ویژه هورمون 

 ، اما اثربخشی)18(تستوسترون را گزارش داده اند 

تمرینات هوازي در شرایطی که آزمودنی در یک محیط 

کنترل شده در معرض آلودگی مزمن سرب قرار گرفته 

تاکنون این . باشد، به طور جدي بررسی نشده است

تمرینات هوازي تحت موضوع مشخص شده که انجام 

عدم وجود بیش تمرینی، تغذیه مناسب (شرایط طبیعی 

تأثیر معکوسی بر کارکرد دستگاه تولید مثل ) و غیره

با وجود تحقیقات متعدد مبنی بر آثار ). 20، 19(ندارد 

مثبت فعالیت ورزشی هوازي با شدت متوسط در 

جلوگیري از استرس اکسیداتیو در بافت هاي مختلف 

چنین در دستگاه تولید مثل، تاکنون پژوهشی بدن و هم

که به طور همزمان به مطالعه اثر یک دوره دویدن روي 

نوار گردان، استفاده از مکمل آنتی اکسیدانی کورکومین 

و یا ترکیبی از این دو را بر هورمون هاي تولید مثلی، 

در بیضه و  ویژگی کیفی اسپرم و مالون دي آلدهید

اي در معرض آالینده هایی در موش هم ها اپیدیدی

لذا با توجه . همچون سرب بپردازد، مشاهده نشده است

و از ) 9، 5 -7(به اثرات سرب بر ایجاد استرس اکسیداتیو 

طرف دیگر وجود ارتباط بین استرس اکسایشی و کارکرد 

این فرضیه مطرح می شود که ) 6 -7، 3(تولید مثلی 

ترس هفته اي سرب از طریق افزایش اس 8تزریق 

 TBARS(1( تیوباربیتوریک اسید که به روش-  اکسایشی

باعث کاهش کارکرد دستگاه تولید  -نشان داده می شود

با هدف بررسی تأثیر  حاضرلذا مطالعه . شودمثل می 

هورمون هاي تمرینات ورزشی و مکمل آنتی اکسیدانی بر 

تستوسترون، لوتئینی و هورمون محرك (تولید مثلی 

و تحرك پذیري  اسپرم هاي طبیعیش و شمار) فولیکولی

اسپرم در موش هاي صحرایی در معرض آلودگی مزمن 

   .شدبه سرب انجام 
  

  روش کار

روي  بر 1389این مطالعه تجربی آزمایشگاهی در سال 

، نژاد ویستار ماهه 2بالغ  ی نریسر موش صحرا 60

در . انجام شد مرکز انستیتو پاستور آملاز  خریداري شده

در  چهارتاییهاي به صورت گروهموش ها  ،مطالعهطی 

تا  20در محیطی با دماي و  کربنات شفافهاي پلیقفس

خه ردرصد و چ 55تا  45گراد، رطوبت درجه سانتی 24

از  شدند وساعته نگهداري  12:12تاریکی به روشنایی 

  کهقرصی فرم، پرور به صورت  غذاي ساخت شرکت به

مغذي مورد نیاز  حاوي ترکیب مشخصی از انواع مواد

گرم  100گرم به ازاي هر 10به میزان و  حیوان است،

. کردندکشی هفتگی مصرف  وزن بدن با توجه به وزن

- يبطرآب مورد نیاز حیوان نیز به صورت آزاد و از طریق 

به طور موش ها . شدداده  هاي ویژه در دسترس قرار

، )ايبدون هیچ گونه مداخله(پایه گروه  6تصادفی به 

 8تمرین استقامتی  سرب،، )حالل کورکومین( 2شم

 ترکیبیگروه  سرب و -کورکومین ، مکملسرب -ايهفته

تقسیم  سرب است، -کورکومین مکمل -تمرینکه شامل 

   .شدند

                                               
1 Thiobarbituric Acid Reactive Substances
2 Sham-operate
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گرم از استات  2ابتدا سرب  استاتي محلول براي تهیه

وزن کرده و در یک  001/0سرب را با ترازوي با دقت 

سپس به تدریج حجم محلول با  ظرف مدرج قرار داده و

نتایج  بر اساس. شدسی رقیق سی 100آب مقطر به 

- میلی 20ثیر دوز أکه ت) 2004(و همکاران  دنیل مطالعه

هاي گرم استات سرب را بر ایجاد استرس در موش

گرم میلی 20نیز  مطالعهصحرایی بررسی کردند، در این 

رت استات سرب به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن به صو

- گروه به هفته 8سه روز در هفته به مدت درون صفاقی 

). 12( تزریق شد سرب و گروه سرب -ي تمرینها

هاي تمرینی، همزمان با تزریق استات سرب به گروه

و ) مکمل کورکومین -تمرین( ترکیبی مکمل کورکومین،

میلی گرم حالل  30گروه سرب به گروه شم نیز 

هر کیلوگرم وزن بدن  به ازاي) ئاتاتیل اول(کورکومین 

هفته  8به صورت زیر صفاقی سه روز در هفته به مدت 

همچنین کورکومین به صورت محلول با اتیل . تزریق شد

میلی گرم به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن  30با دوز  ئاتاول

هاي مکمل و هفته به گروه 8یک روز در هفته به مدت 

  ).13، 12(ترکیبی به صورت زیر صفاقی تزریق شد 

ها به مدت چند تمرینی، آزمودنی برنامهقبل از اجراي 

. انجام فعالیت روي نوارگردان آشنا شدند هروز با نحو

جلسه راه رفتن و دویدن با سرعت  5 برنامه آشنایی شامل

تا  5شیب صفر درصد و به مدت  بامتر در دقیقه  8تا  5

تمرینی عبارت  تمرینی براي گروه هبرنام. دقیقه بود 10

جوندگان  گردان بدون شیب ویژه دویدن روي نوار: بود از

که در آن تمرین با رعایت اصل اضافه بار به صورت 

متر  15- 22دقیقه و با سرعت بین  25- 64پیشرونده بین 

 نیز هفته و هر هفته 8برنامه به مدت . در دقیقه اجرا شد

ها براي گرم کردن در آزمودنی. انجام شدجلسه  5در 

متر  7دقیقه با سرعت  3ر جلسه تمرینی به مدت ابتداي ه

و سپس براي رسیدن به سرعت مورد  نددویدمی در دقیقه 

 متر در دقیقه به سرعت نوار 2 نظر به ازاي هر دقیقه،

براي سرد کردن بدن در انتهاي هر . گردان افزوده شد

گردان به طور معکوس  جلسه تمرینی نیز سـرعت نوار

   .عت اولیه برسدکاهش یافته تا به سـر

براي جلوگیري از اثر سن بر تغییرات شاخص هاي مورد 

با شرایط  مطالعه، تمام حیوانات در انتهاي مطالعهنظر در 

ها در شرایط تمام گروه. کامالً مشابه کشته شدند

ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی و یا  24(استراحتی 

ین با با کتامین و زایالز) ساعت پس از آخرین تزریق 24

سی سی  5بیهوش و سپس کشته شدند و  2به  5نسبت 

خون پس از . خون مستقیماً از قلب بیرون کشیده شد

دور در  3500دقیقه و با سرعت  15لخته شدن، به مدت 

- دقیقه سانتریفیوژ شده و سرم حاصل از آن را در تیوپ

سی سی قرار داده و براي اندازه گیري هورمون  5/1هاي 

  . به آزمایشگاه منتقل شد 1ی به روش االیزاهاي تولید مثل

با استفاده از  در بافت بیضه نیز 2مالون دي آلدهیدغلظت 

رائو و تیوباربیتوریک اسید شرح داده شده توسط 

ابتدا بافت ها به کمک  .)21( شد ياندازه گیر همکاران

نیتروژن مایع و هاون چینی پودر شدند و با اضافه کردن 

میلی موالر  50 شامل( 3لیز کننده یک میلی لیتر بافر

. هموژنیزه شدند) میلی موالر کلرید سدیم 150و  4تریس

 15دور در دقیقه به مدت  9000محلول هموژنیزه در 

مایع میکرولیتر از  100سپس . دقیقه سانتریفیوژ شد

میکرولیتر آب مقطر در لوله آزمایش  900به همراه رویی 

 TBA5 لیتر معرفمیکرو 500به هر لوله  .ریخته شد

تیوباربیتوریک اسید را  -2گرم از پودر  67/0( .شداضافه 

میلی لیتر آب مقطر در یک ظرف حل کرده،  100با 

به محلول فوق  هیدروکسید سدیم گرم 5/0سپس حدود 

میلی لیتر اسید استیک  100اضافه و در نهایت نیز 

 يسر لوله ها توسط ورقه ها) به آن اضافه شد 6گالسیال

پوشانده و به مدت یک ساعت در حمام  کامالً یمینیومآلو

پس از خنک شدن لوله ها در  .گرفتندآب جوش قرار 

 10به مدت دور،  g 4000 شتاب در اتاق، مجدداً يدما

در  یدر نهایت جذب محلول روی. دقیقه سانتریفوژ شدند

مدل (با دستگاه اسپکتروفتومتر نانومتر  534طول موج 

UV1600( به روش نیز غلظت پروتئین .خوانده شد 

به  7يآلبومین سرم گاو. گیري شد اندازه) 22(برادفورد 

  .عنوان پروتئین استاندارد مورد استفاده قرار گرفت

                                               
1 Enzyme-linked immunosorbent assay 
2 Malondialdehyde: MDA
3 Lysis buffer
4 Tris base
5 Thiobarbituric Acid
6 Glacial acetic acid
7 Bovine serum albumin: BSA
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براي اندازه گیري وزن اندام هاي تولید مثلی، بیضه و 

برداشته و ) سمت چپ(اپیدیدیم یک سمت موش ها 

ر و همچنین و بیضه از یکدیگ ماپیدیدیپس از جدا کردن 

جدا کردن چربی اپیدیدیم ها به طور کامالً مشابه وزن 

 001/0بیضه و اپیدیدیم با استفاده از ترازوي با دقت 

براي ارزیابی ویژگی هاي اسپرم، این . اندازه گیري شد

 20پس از آن به مدت . اپیدیدیم به خوبی تکه تکه شد

 گراددرجه سانتی 37در دماي  دقیقه در محلول تیرود

سپس . قرار داده شد تا اسپرم ها به خوبی پخش شوند

براي ارزیابی اسپرم هاي طبیعی . سوسپانسیون صاف شد

یک قطره از محلول صاف شده روي الم ریخته و در 

تثبیت و % 95نمونه ها در اتانول . هواي آزاد خشک شد

 Hematoxylin and( سپس توسط هماتوکسیلین و ائوزین

eosin stain: H&E stain (اسپرم به ازاي  500. رنگ شدند

اسپرم هاي بدون سر، سر صاف، . هر نمونه شمارش شد

سر سوزنی، گردن خمیده، دم خمیده و اسپرم هاي 

شکل، داراي ناهنجاري هاي چندگانه هاي از لحاظ 

براي اندازه گیري تحرك پذیري نیز . غیرطبیعی هستند

س یک قطره از سوسپانسیون را روي الم ریخته و سپ

تعداد اسپرم هاي متحرك و غیر متحرك توسط 

بیضه و . شمارش شد 40 میکروسکوپ با بزرگنمایی

اپیدیدیم سمت دیگر حیوان نیز جدا و بالفاصله در 

درجه  - 80نیتروژن مایع قرار داده شد و سپس در دماي 

گراد براي اندازه گیري مالون دي آلدهید و سانتی

  .پروتئین نگهداري شد

و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی براي تجزیه 

با توجه به . شداستفاده ، )13نسخه (  SPSSو نرم افزار

طبیعی بودن نحوه توزیع داده ها که از طریق آزمون 

ز آزمون آنالیز کالموگروف اسمیرنوف مشخص شد، ا

ه منظور بررسی تفاوت هاي بین ب واریانس یک طرفه

فاده است p≥05/0ح هریک از شاخص ها در سطگروهی 

از آزمون تعقیبی توکی نیز براي تعیین این موضوع  .شد

که تغییرات به دست آمده از آزمون هاي فوق در کدام 

  .گروه و یا شاخص معنادار است، استفاده شد

  

  یافته ها

نتایج مربوط به هورمون هاي تولید مثلی در  1جدول 

  .گروه هاي مختلف پژوهش را نشان می دهد

  

  در گروه هاي کنترل و تیمار میانگین و انحراف معیار هورمون هاي تولید مثلی  -1 جدول
  

  گروه ها

  هورمون ها
سرب -تمرینسرب-کورکومینسربشم

   -کورکومین

سرب-تمرین

سطح معنی 

   *داري

   هورمون تستوسترون

  )نانوگرم در سی سی(
85/3±27/3  76/2±82/3  98/3 ±47/5  41/2±82/338/3 ±38/4  885/0  

هورمون محرك فولیکولی 

  )میلی واحد در سی سی(
0078/0±0843/0  001/0±1000/0  1825/0±2000/0  0534/0±1571/0  0534/0±1429/0  126/0  

  هورمون لوتئینی 

  )میلی واحد در سی سی(
215/0±0286/0  079/0 ±157/0  191/0±214/0  139/0 ±243/0  192/0±257/0  981/0

   Fآزمون*
  

ون در گروه سرب نسبت به گروه پایه، میانگین تستوستر

درصد  7/14و  43،  6/7مکمل و گروه ترکیبی به ترتیب 

کمتر است، اما تفاوت معناداري بین گروه ها مشاهده 

این در حالی است که میانگین ). p=885/0(نمی شود 

در گروه سرب نسبت به پایه، مکمل،  FSHمقادیر 

 43و  57، 50/0، 3/14تمرین و گروه ترکیبی به ترتیب 

با این وجود تفاوت آماري معنی داري . درصد کمتر بود

بین مقادیر این شاخص بین گروه ها مشاهده نشد

)126/0=p .( میانگینFSH در گروه هاي تمرین - 

گروه شم  سرب و گروه ترکیبی نسبت به -سرب، مکمل

در گروه سرب نیز  LHمیانگین . و سرب بیشتر بود

تمرین و گروه ترکیبی به ترتیب نسبت به پایه، مکمل، 

همچنین . درصد کمتر مشاهده شد 64و  55، 36، 9

رب و -سرب، مکمل -در گروه هاي تمرین LHمیانگین 

با این وجود، . گروه ترکیبی تقریباً با گروه شم یکسان بود

این تفاوت بین گروه ها به لحاظ آماري معنادار نشد 
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)981/0=p .( عیار درصد میانگین و انحراف م 2جدول

را در گروه هاي  تحرك پذیري اسپرم شکل و درصد

  . پژوهش به صورت مقایسه اي نشان می دهد

   

  تیمارگروه هاي کنترل و در  اسپرم ها شکل میانگین و انحراف معیار تحرك پذیري و -2جدول 

  

  گروه

  شاخص
  سرب -مکمل  سرب -تمرینسربشمپایه

 -تمرین

  سرب -مکمل

  سطح 

  معنی داري 

  13/92087/0±2/4  73/88±79/8991/3±97/2  31/86 ±27/4  34/87 ±77/2  58/90± 84/4  %اسپرم کلش

تحرك پذیري 

  %اسپرم
58/7±18/48  95/3±16/47  82/8±69/43  76/10±9/44  28/8±69/43  38/8±45/47  228/0

   Fآزمون*       
  

میانگین تحرك پذیري اسپرم در گروه سرب نسبت به 

سرب، و گروه ترکیبی به ترتیب  - مرینگروه پایه، شم، ت

درصد کمتر بود اما این  76/3و  21/1، 47/3، 42/4

). p=228/0(اختالف بین گروه ها معنی دار نشد 

اسپرم ها شکل همچنین مشاهده شد که میانگین درصد 

- در گروه سرب نسبت به گروه هاي پایه، شم، تمرین

، 27/4سرب و گروه ترکیبی به ترتیب - سرب، مکمل

چه  اگر. درصد کمتر است 82/5و  42/2، 48/3، 03/1

این تفاوت به لحاظ آماري معنادار نیست، اما بسیار به 

). p=087/0(مقدار معنی داري نزدیک می باشد 

اسپرم ها در گروه ترکیبی  شکلهمچنین میانگین درصد 

نتایج  3جدول  .نسبت به گروه هاي دیگر بیشتر بود

یوتوریک اسید بیضه و اپیدیدیم آزمایش به روش تیوبارب

  . را نشان می دهد
  

  *اپیدیدیم گروه هاي کنترل و تیماربیضه و  میانگین و انحراف معیار مالوندي آلدهید -3جدول 

  

  گروه

  بافت
  سرب -مکمل  سرب -تمرین  سربشمپایه

 -مکمل -تمرین

  سرب

  سطح

  معنی داري  

  0436/0330/0±0365/00217/0±0353/00191/0±054/00059/0±466/00125/0±0434/0009/0±0171/0بیضه

1987/0996/0±2046/00214/0±2006/00514/0±2114/00171/0±2087/00522/0±2056/00768/0±0385/0اپیدیدیم

  .مقدار مالوندي آلدهید برحسب نانومول بر میلی گرم پروتئین محاسبه شد *
  

رب نسبت به میانگین مالوندي آلدهید بیضه در گروه س

مشاهده شد که میانگین . سایر گروه ها بیشتر بود

مالوندي آلدهید در گروه سرب نسبت به گروه هاي 

سرب و گروه ترکیبی  - سرب، مکمل - ، تمرینشمپایه، 

 85/23و  94/47، 97/52، 87/15، 42/24به ترتیب 

با این وجود، این تفاوت بین گروه ها . درصد بیشتر است

از سوي دیگر ). p=330/0(عنادار نشد به لحاظ آماري م

سرب و  -میانگین مالوندي آلدهید در گروه هاي تمرین

اما  سرب نسبت به گروه پایه کمتر گزارش شد، -مکمل

میانگین تیوباربیوتوریک اسید در گروه پایه و ترکیبی 

 اپیدیدیممیانگین مالوندي آلدهید . تقریباً یکسان بود

. روه ها بیشتر بوددر گروه سرب نسبت به سایر گ

همچنین میانگین مالوندي آلدهید در گروه سرب 

-سرب، مکمل- ، تمرینشمنسبت به گروه هاي پایه، 

، 38/5، 29/1، 82/2سرب و گروه ترکیبی به ترتیب 

با این وجود تفاوت . درصد بیشتر بود 39/6و  32/3

آماري معنی داري بین مقادیر این شاخص در بافت 

). p=996/0(ها مشاهده نشد بین گروه  اپیدیدیم

سرب،  -میانگین مالوندي آلدهید در گروه هاي تمرین

سرب و گروه ترکیبی نیز نسبت به گروه پایه  -مکمل

میانگین و انحراف معیار نسبت وزن  4جدول . کمتر بود

  .به وزن موش را نشان می دهد ماپیدیدیبیضه و 
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   *تیماردر گروه هاي کنترل و  اپیدیدیم به وزن موشیضه و میانگین و انحراف معیار نسبت وزن ب -4جدول 
  

  گروه

   شاخص 
  سرب -مکمل  سرب -تمرین  سربشم  پایه

 -مکمل -تمرین

  سرب

  سطح

  معنی داري  

R1  0008/0±004/0  0008/0±004/0  0005/0±005/0  0003/0±005/0  0004/0±005/0  0003/0±005/0  095/0  

R2  0003/0±0019/0  0003/0±0017/0  0001/0±002/0  0001/0±0019/0  0002/0±0019/0  0002/0±0017/0  150/0  

          *R1 =،نسبت وزن بیضه به وزن موش R2=  وزن موش اپیدیدیم بهنسبت وزن  
  

 شممیانگین نسبت وزن بیضه به وزن موش در گروه 

 -سرب، مکمل - نسبت به گروه هاي پایه، سرب، تمرین

نین مشاهده شد همچ. سرب و گروه ترکیبی کمتر بود

که میانگین نسبت وزن بیضه به وزن موش در گروه 

سرب و  -سرب، مکمل -پایه نسبت به گروه هاي تمرین

هر چند این تفاوت به لحاظ . گروه ترکیبی کمتر است

آماري معنادار نبود، اما به مقدار معنی داري نزدیک می 

به وزن  اپیدیدیممیانگین نسبت وزن ). p=095/0(باشد 

نسبت به گروه هاي دیگر کمتر بود و  شمدر گروه موش 

به وزن  اپیدیدیممشاهده شد که میانگین نسبت وزن 

سرب و  -موش در گروه پایه نسبت به گروه هاي تمرین

سرب کمتر است اما نسبت به گروه ترکیبی  -مکمل

با این وجود تفاوت بین گروه ها به لحاظ . بیشتر است

  ). p=5/0(آماري معنادار نشد 
  

بحث 

بار ناشی از قرار گیري  مهمترین یافته تحقیق، تأثیر زیان

در معرض آلودگی هوا به ویژه بر شمارش اسپرم هاي 

طبیعی و تحرك پذیري اسپرم در موش هاي صحرایی 

حاضر مشخص شد تزریق  مطالعهبه طوري که در . بود

زیر صفاقی سرب باعث کاهش هورمون هاي تولید مثلی 

و ) ئینی و هورمون محرك فولیکولیتستوسترون، لوت(

 شکلتحرك پذیري و (تولید مثلی  متغیرهاينقص 

اسپرم، افزایش مالوندي آلدهید بیضه و اپیدیدیم، کاهش 

در مقابل، اگرچه اجراي . شد) وزن بیضه و اپیدیدیم

درمانی شامل انجام تمرینات منظم بدنی و یا  هاي برنامه

مقادیر این مکمل کورکومین تغییر معنی داري در 

بار ناشی  شاخص ها ایجاد نکرد، اما باعث مهار اثرات زیان

سرب در هورمون ها و شاخص هاي تولید مثلی  ءاز القا

این موضوع به ویژه زمانی که ترکیبی از تمرین و . شد

مکمل کورکومین به عنوان یک استراتژي تیماري 

  . استفاده شد، صادق بود

عاملی تمرینات منظم حاضر اثرات ت مطالعهچند در  هر

ورزشی و یا مکمل هاي گیاهی آنتی اکسیدانی بر 

هاي تولید مثلی در بافت هاي  هورمون ها و شاخص

عدم دسترسی به منابع  ، اماشدمطالعه بیضه و اپیدیدیم 

به عنوان  جهت مقایسه یافته هاي پژوهشی کامالً مرتبط

 .رود حاضر به شمار می مطالعهیکی از محدودیت هاي 

حاضر نشان می دهد که قرارگیري مزمن  مطالعهنتایج 

در معرض استات سرب باعث کاهش غیرمعنادار هورمون 

هاي تولید مثلی از قبیل هورمون تستوسترون 

)885/0=p( هورمون محرك فولیکولی ،)126/0=p( ،

 در مقایسه با سایر گروه ها) p=981/0(هورمون لوتئینی 

از رویکردهاي درمانی در حالی به کارگیري هر یک . شد

به صورت ) تمرین منظم هوازي و یا مکمل کورکومین(

مجزا در شرایطی که موش هاي صحرایی به صورت هم 

زمان در معرض سرب قرار داشتند، باعث بهبود مقادیر 

با وجود این، اثر بخشی . هورمونی به وضعیت طبیعی شد

استراتژي ترکیبی بر مقادیر هورمون هاي تولید مثلی 

صورت مجزا ه هتر از هر یک از این رویکردهاي درمانی بب

این یافته ها همسو با تحقیقات انجام شده . بوده است

این محققان . است) 1996(توسط دوکلوس و همکاران 

اشاره داشتند انجام تمرینات منظم ورزشی به شرطی که 

، شودباعث ایجاد وضعیتی از قبیل بیش تمرینی در افراد ن

عث بهبود وضعیت هورمون هاي تولید مثلی می تواند با

در حالی که عدم استراحت کافی و یا تغذیه . شود

نامناسب و عوامل دیگر می تواند باعث پدیده اي موسوم 

از . به آمنوره ورزشی در زنان و همچنین در مردان شود

مهمترین این نشانه ها می توان به کاهش مقادیر 

اسپرم ها، کاهش استراحتی تستوسترون، کاهش تعداد 

باروري، افزایش نسبت کورتیزول به تستوسترون در 
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در زنان اشاره نمود  1استرادیول 17 بتامردان و کاهش 

همسو با یافته هاي تحقیق حاضر دسوزام و ). 23(

نشان دادند تزریق سرب به موش ها ) 1994(همکاران 

تأثیر معنی داري در میزان هورمون هاي تولید مثلی 

این محققان گزارش کردند که سرب بیشتر . تنداشته اس

از طریق تأثیر روي ارگان هاي تولید مثلی باعث ایجاد 

اثرات سمی خود می شود و تأثیري روي محور 

  ).19(گنادي ندارد  - هیپوفیزي -هیپوتاالموسی

در مطالعه خود، مسمومیت ) 1998(مارتین و همکاران 

ها  وشناشی از سرب را در سیستم تولید مثلی در م

بررسی کردند و نشان دادند که سرب با کاهش تولید 

یدهاي جنسی باعث به تاخیر افتادن بلوغ در موش ئاسترو

ها می شود و در دوران پس از بلوغ تأثیري بر میزان 

  ). 10(تولید هورمون هاي جنسی ندارد 

حاضر با نتایج ایت و همکاران  مطالعهبا این وجود، نتیجه 

شاید این موضوع به این دلیل . اشتهمخوانی ند) 2009(

باشد که مدت و دوز دریافت سرب در تحقیق آنها بیشتر 

آنها نشان دادند دریافت سرب به . حاضر بود مطالعهاز 

روز باعث افزایش پراکسیداسیون لیپیدي  90مدت 

. هیپوفیز موش ها در مقایسه با گروه کنترل می شود

نوان غده ترشح بررسی استرس اکسیداتیوي هیپوفیز به ع

کننده گنادوترپین ها می تواند در بررسی اثرات سرب 

گنادي مفید واقع  - هیپوفیزي -روي محور هیپوتاالموسی

هم به مقدار این دو هورمون  FSHو  LHفعالیت . شود

و هم به تعداد گیرنده هاي مخصوص این هورمون ها در 

فلزات سنگین ممکن است با تأثیر بر . بیضه بستگی دارد

گیرنده هاي مخصوص این هورمون ها باعث به هم 

تحقیقات نشان می . خوردن تعادل این هورمون ها شوند

دهد قرارگیري در معرض آالینده ها از طریق کاهش 

در اسپرم  زایشاز هیپوفیز باعث کاهش  LHترشح 

همراه با گنادوتروپین ها . می شود) اسپرم زا(بینابینی 

زایش هورمون کلیدي تستوسترون نیز به عنوان یک 

فلزات سنگین با تأثیر مستقیم . را تنظیم می کنداسپرم 

که به ترتیب در تولید  روي سلول هاي الیدیک و سرتولی

و انتقال تستوسترون نقش دارند باعث تغییر عملکرد این 

  ). 3(هورمون می شود 

                                               
1 17- beta estradiol

و  یافته دیگر در تحقیق حاضر اثر سرب بر مورفولوژي

اثر متقابل روش هاي سالم  تحرك پذیري اسپرم و

زندگی از قبیل تمرینات هوازي و مکمل هاي گیاهی 

نشان داد تزریق زیر  مطالعهنتیجه . آنتی اکسیدانی بود

تولید مثلی  متغیرهايباري بر  صفاقی سرب اثرات زیان

تحرك پذیري و مورفولوژي اسپرم، غلظت مالوندي (

) یدیماپید، وزن بیضه و اپیدیدیمآلدهید در بیضه و 

داشته است، به طوري که منجر به افزایش غیر معنادار 

) p=095/0(مقادیر مالوندي آلدهید در بافت هاي بیضه 

در مقایسه با گروه هاي درمان ) p=150/0( اپیدیدیمو 

رغم عدم وجود شواهد مستقیم براي مقایسه  علی. شد

یافته ها، در مجموع یافته هاي تحقیق حاضر همسو با 

و ) 1995( ایتکن و همکاراننجام شده توسط تحقیقات ا

است که نشان دادند القاي  )2005( و همکاران سومز

هفته  8و  10، 16سرب به موش ها به ترتیب به مدت 

تأثیر معناداري روي تحرك پذیري اسپرم نداشته است 

حاضر در خصوص  مطالعهدر مقابل، نتایج  ).29، 6(

پذیري اسپرم با  زیر صفاقی سرب بر تحرك ءتأثیر القا

و دسوزام و همکاران ) 2009(نتایج هلنا و همکاران 

با این وجود، در  .)19، 9( همخوانی نداشت) 1994(

حاضر مشخص شد بین شمارش اسپرم هاي  مطالعه

طبیعی در گروه هاي مختلف تفاوت معنی دار وجود 

ندارد، اما میانگین درصد اسپرم هاي طبیعی در گروه 

. شم و سرب بیشتر بوده با گروه هاي ترکیبی در مقایس

و  )2009(هلنا و همکاران مطالعه این یافته با نتایج 

، )19، 9( همخوانی داشت )1994(دسوزام و همکاران 

و ایت و ) 2009(و همکاران  رگرلومطالعه اما با نتایج 

   ).5، 3( همخوانی نداشت) 2009( همکاران

د که حاضر مشخص ش مطالعهدر مقابل هر چند در 

تزریق سرب باعث کاهش غیر معنادار تحرك پذیري 

اسپرم در گروه سرب نسبت به گروه هاي دیگر 

)228/0=p ( و شمارش اسپرم هاي طبیعی نیز در گروه

سرب بطور غیر معناداري کمتر از دیگر گروه ها بود 

)087/0=p ( اما میانگین تحرك پذیري و شمارش اسپرم

سرب، مکمل  -هاي طبیعی در گروه هاي تمرین

سرب و گروه ترکیبی در مقایسه با گروه  - کورکومین

از این یافته می توان نتیجه . سرب بیشتر مشاهده شد
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گرفت که اعمال این متغیرها احتماال از طریق افزایش 

دفاع آنتی اکسیدانتی بدن باعث افزایش میانگین تحرك 

پذیري و شمارش اسپرم هاي طبیعی در گروه هاي 

محققان گزارش دادند تمرینات با . ستدرمان شده ا

شدت متوسط به عنوان یک آنتی اکسیدان عمل کرده و 

با تنظیم افزایشی ژن هاي آنتی اکسیدانی باعث بهبود 

، 16(کیفیت اسپرم در مقایسه با گروه سرب شده است 

کورکومین به عنوان یک ماده آنتی اکسیدانی در ). 17

تمالی مهاري ناشی از این تحقیق استفاده شد تا اثرات اح

سمیت سرب و نیز اختالالت ناشی از آن را مورد مطالعه 

هاي هاي فعال اکسیژن نظیر آنیونرادیکال. قرار دهد

هاي هیدروکسیل در ایجاد صدمات سوپراکسید و رادیکال

اکسایشی نقش دارند، لذا پاکسازي این عوامل در 

د جلوگیري از بروز بیماري هاي مختلف و سرطان مفی

اثرات آنتی اکسیدانی کورکومین در غیرفعال کردن . است

هاي آزاد توسط محققان تأئید شده است ولی این رادیکال

اثرات اغلب وابسته به دوز و شرایط محیطی هستند 

در تحقیقی ) 2010(یاجینگ شان و همکاران ). 13-11(

توان به عنوان یک ماده نشان دادند که از کورکومین می

هاي اکسیداتیوي و انی قوي در برابر استرسآنتی اکسید

همچنین ماکوسود ). 25(اثرات ناشی از آن استفاده کرد 

که در یک تحقیقی به بررسی اثر ) 2007( سدیکوو 

کورکومین بر روي سرب پرداخته بودند، به این نتیجه 

دست یافتند که کورکومین یک ماده غذایی آنتی 

ی در مهار اکسیدانی قوي محسوب شده و نقش مهم

تواند آن را مهار اثرات ناشی از سمیت سرب داشته و می

) 2007(در تحقیقی دیگر نیز کاندارا و همکاران ). 1(کند 

اثر کورکومین در مقابل آسیب هاي اکسیداتیوي ناشی از 

موش هاي نر مورد بررسی  کروم را در سیستم تولید مثلی

م باعث آنها مشاهده کردند که تزریق کرو. قرار دادند

تغییر بافت بیضه، کاهش غلظت اسپرم، کاهش میزان 

افزایش هاي تناسلی،  تستوسترون، کاهش وزن اندام

میزان پراکسیداسیون لیپیدي و کاهش فعالیت 

شده بود، در حالی  2و کاتاالز 1سوپراکسید دیسموتاز

تزریق کورکومین به تنهایی و همچنین تزریق همزمان 

                                               
1 Superoxide dismutase: SOD
2 Catalase

. غییرات جلوگیري کرده بودکورکومین و کروم از این ت

بنابراین نتیجه گرفتند که کورکومین نقش محافظتی در 

مقابل آسیب اکسیداتیوي ناشی از کروم در سیستم تولید 

به عنوان یک  کورکومین). 11(مثلی موش هاي نر دارد 

با جمع آوري رادیکال هاي  پاك کنندهآنتی اکسیدان 

در . هار می کندن لیپیدهاي غشاء را مآزاد، پراکسیداسیو

هفته تمرین استقامتی، دریافت مکمل  8، مطالعه حاضر

کورکومین و ترکیب تمرین استقامتی و مکمل 

کورکومین تغییر معناداري را در تیوباربیوتوریک اسید 

اما . بیضه موش هاي دریافت کننده سرب ایجاد نکرد

میانگین تیوباربیوتوریک اسید بیضه در گروه سرب در 

سرب افزایش قابل توجهی داشت  -گروه تمرینمقایسه با 

و این یافته نشان می دهد که استفاده از تمرینات 

استقامتی در مقایسه با مکمل کورکومین تأثیر بیشتري 

در جلوگیري از استرس اکسیداتیوي ناشی از سرب 

میزان مالون دي آلدهید اپیدیدیم نیز در . داشته است

به ویژه گروه هاي گروه سرب نسبت به دیگر گروه ها 

. سرب، مکمل سرب و گروه ترکیبی بیشتر بود -تمرین

افزایش میزان تیوباربیوتوریک اسید در گروه سرب نشان 

دهنده افزایش آسیب اکسیداتیوي ناشی از سرب در 

بر  سلول هاي زایاي اسپرم،. سیستم تولید مثلی است

خالف دیگر سلول ها در ساختار و عمل خود بی نظیرند 

دلیل داشتن مقادیر باالي اسیدهاي چرب غیر اشباع  و به

در غشاي پالسمایی و میزان  3داراي چند پیوند دوگانه

فوق العاده ناچیز آنتی اکسیدان هاي سیتوپالسمی نسبت 

). 20(به آسیب اکسیداتیوي بسیار حساس است 

پراکسید شدن اسید هاي چرب غشاء منجر به از دست 

ر فعالیت آنزیم هاي آن و رفتن سیالیت غشاء و کاهش د

کانال یونی و در نتیجه از دست دادن تدریجی توانایی 

). 26(می شوند  سلول تخمکاسپرم ها جهت اتصال به 

اسپرم، به در تمام سلول ها به ویژه LPO4مهمترین اثر 

و عمل ) سلولی یا ارگانلی(هم ریختگی ساختار غشاء 

وذ پذیري، فرآیندهاي انتقال یون، سیالیت و نف(غشاء 

در کنار این اثرات . است) گرادیان هاي متابولیکی و غیره

و پروتئین ها نیز  DNAمی تواند به  LPOغشایی، 

                                               
3 Polyunsaturated fatty acids: PUFAs
4 Lipid peroxidation 
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آلدهید هاي سیتوتوکسیک حاصل ). 27(آسیب برساند 

اتصال  با می توانند از طریق واکنش پذیري LPOاز 

را آنها عملکرد ، پروتئین ها تیولهاي گروه به کوواالنسی 

آن ها همچنین می توانند از طریق رادیکال . ر دهندتغیی

باعث اکسیداسیون بازهاي  2و پراکسیل 1هاي آلکوکسیل

DNA )و ترکیبات ) به ویژه گروه هاي آمینوگوانوزین

این تغییرات ). 28(را تشکیل دهند  3اضافی حلقوي

 متغیرهايایجاد می شود روي  LPOسلولی که با 

  ).29(ده اي می گذارد اسپرمی و عملکرد آن تأثیر عم

اگرچه مکانیزم عمل مسمومیت با سرب مورد توافق همه 

محققان نیست، اما اعتقاد بر این است که سرب روي 

را  DNAکند، ها عمل میاسیدهاي نوکلئیک و پروتئین

 DNAو  RNAتحت تأثیر قرار داده و ساخت پروتئین، 

هاي سرب از جمله تولیدکننده). 5 -7(دهد را تغییر می

این موضوع در این . است 4پذیر اکسیژنهاي واکنشگونه

گیري پژوهش نیز به نوعی تأیید شد، چرا که اندازه

سطوح مالوندي آلدهید به عنوان شاخص استرس 

هاي مختلف نشان داد که تزریق سرب گروه -اکسیداتیو

ها باعث افزایش میانگین تیوباربیوتوریک در آزمودنی

سبت به گروه پایه شده که این امر اسید در گروه سرب ن

دهنده افزایش قابل توجه استرس اکسایشی در نشان

افزایش آسیب اکسایشی . نتیجه مسمومیت با سرب است

نه تنها به ماهیت و میزان آن بستگی  ROSحاصل از 

دارد بلکه به زمان و مدت استمرار آن و فاکتورهاي خارج 

یبات مولکولی سلولی از جمله دما، شدت اکسیژن و ترک

نیز  ROSنظیر یون ها، پروتئین ها و جمع کنندگان 

متابولیت هاي واکنش پذیر ). 30-31(بستگی دارد 

. اکسیژن با دو مکانیسم اصلی باعث ناباروري می شوند

به غشاي پالسمایی اسپرم آسیب می  ROSاول اینکه، 

رساند و در حقیقت تحرك اسپرم و توانایی آن را براي 

 ROSدوم، . کاهش می دهد سلول تخمکادغام با 

اسپرم آسیب می زند و باعث افزایش  DNAمستقیماً به 

هر سیگنال یا ). 32(تعداد اسپرم هاي ناهنجار می شود 

را به راه اندازد، ممکن  ROSمحرکی که تولید باالي 

                                               
1 Radical aloxyle: Lipid-O˙
2 Radical peroxyle: Lipid-OO˙
3 Cyclic adducts
4 Reactive oxygen species: ROS

است غشاي داخلی و خارجی میتوکندري را به هم بریزد 

از میتوکندري شود و  Cو منجر به آزاد شدن سیتوکروم 

با فعال کردن کاسپازها، سرانجام  Cپروتئین سیتوکروم 

، 31(سلولی می شود مرگ برنامه ریزي شده منجر به 

منجر  ROSبه طور کلی، آسیب هاي القاء شده با  ).33

به از دست رفتن تحرك اسپرم، غیر فعال شدن آنزیم 

کیسه آنزیمی سر هاي گلیکولیتیک و صدمه به غشاهاي 

و مرگ زودرس در سلول  DNAو اکسید شدن اسپرم 

ها می شود که مجموعه این عوامل، سلول اسپرم را 

  ). 25، 27(جهت بارور سازي تخمک ناتوان می سازد 

یکی دیگر از فاکتورهاي تولید مثلی، وزن ارگان هاي 

نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که . تولید مثلی است

به  p(م به وزن موش بین نسبت وزن بیضه و اپیدیدی

در هیچکدام از ) 996/0و  330/0ترتیب برابر است با 

گروه ها تفاوت معنی دار وجود ندارد، اما میانگین نسبت 

وزن بیضه و اپیدیدیم به وزن موش درگروه سرب، 

بیشتر  شم سرب و ترکیبی در مقایسه با گروه -تمرین

ه این موضوع احتماالً به دلیل رسوب سرب در گرو. بود

هایی است که سرب دریافت کرده اند و از آنجا که بین 

این گروه ها و گروه پایه تفاوت زیادي وجود ندارد، 

بنابراین استرس ناشی از تزریق نیز می تواند به عنوان 

ایت و همکاران . یکی دیگر از دالیل این اختالف باشد

در تحقیقی نشان دادند که دریافت سرب به ) 2009(

اعث کاهش وزن بیضه و اپیدیدیم و روز ب 90مدت 

این محققان اظهار ). 3(هیپوفیز در موش ها می شود 

سرب از طریق تولید گونه هاي فعال اکسیژن داشتند 

باعث افزایش آسیب هاي اکسایشی شده و در نتیجه 

باعث نکروز بافت هاي بدن به ویژه بافت هاي تولید مثلی 

این  فوق، یقبا توجه به یافته هاي تحق). 3(می شود 

به نظر می رسد که قرار محققان نتیجه گیري کردند 

از  )میلی گرم در لیتر 250( گرفتن در معرض این غلظت

سرب در موش ها اثرات زیانباري روي محور 

با این . گنادي ایجاد نمی کند-هیپوفیزي-هیپوتاالموسی

وجود، مطالعات بالینی براي تأئید این یافته ها در انسان 

  .نیاز می باشد ها مورد
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نتیجه گیري

قرارگیري مداوم در معرض آالینده اي موسوم به استات 

سرب عمدتاً از طریق تولید رادیکال هاي آزاد باعث 

استرس اکسایشی و آسیب به بافت تولید مثلی می شود 

و اتخاذ استراتژي هاي شیوه سالم زندگی از قبیل انجام 

ی اکسیدانی فعالیت منظم بدنی و یا مکمل هاي آنت

گیاهی به ویژه ترکیبی از این دو فقط باعث مهار آثار 

بار ناشی از قرارگیري در معرض سرب بر هورمون  زیان

ها و کیفیت و یا کمیت شاخص هاي تولید مثلی می 

  .شود
  

  تشکر و قدردانی

دکتر اکبر حاجی زاده مقدم، به  از آقايبدینوسیله 

و آزمایشگاه  خاطر در اختیار قرار دادن حیوان خانه

تشریح حیوان گروه زیست شناسی دانشگاه مازندران، 

  .می شودتشکر و قدردانی 
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