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 یتخمدان هاییکولو فول یجنس یهابر سطح هورمون یازینوناثر د

 
 

های های تخمدانی در موشهای جنسی و فولیکولبررسی اثر سم دیازینون بر سطح سرمی هورمون

 صحرایی ماده
 

 *اسماعیل فتاحی
 

 اسالمی، آمل، ایرانشناسی، واحد آیت ا... آملی، دانشگاه آزاد گروه زیست
 

 26/01/1396 :تاریخ پذیرش مقاله                                   09/09/1395 اریخ دریافت مقاله:ت

 دهیچک

منظور بررسی اثر دیازینون بر سطح سرمی عنوان یک آالینده محیطی بر سیستم تولیدمثل اثرات مخرب دارد. این مطالعه بهدیازینون به زمینه و هدف:

 و تغییرات بافت تخمدان موش صحرایی انجام شد. های جنسیهورمون

که سم دیازینون را به  2و  1 یشیآزمافی به چهار گروه شامل گروه طور تصادسر موش صحرایی ماده نژاد ویستار به 40در این مطالعه،  ها:مواد و روش

زیتون دریافت کردند و گروه صورت داخل صفاقی دریافت نمودند. گروه شم روغنهفته به 4گرم بر کیلوگرم وزن بدن به مدت میلی 10و  5ترتیب با دوز 

های جنسی سرم خون به روش شده و هورمونیآورجمعه و خون از قلب هوش شددر مرحله پرواستروس بی هاموشکنترل تزریقی صورت نگرفت. 

وتحلیل ها با آنالیز واریانس و آزمون دانکن تجزیههای بافتی تهیه گردید. دادهعالوه بر آن تخمدان خارج شد و برش گیری گردید.رادیوایمنواسی اندازه

 شدند.

قطر  و فآگراشد، فولیکول های بدوی، اولیه، در حال رهای استروژن و پروژسترون، تعداد جسم زرد، تعداد فولیکولها نشان داد سطح هورمونیافته نتایج:

داد (. همچنین تع> p 001/0است ) نسبت به گروه کنترل کاهش چشمگیری یافته های آزمایشیاووسیت و جسم زرد، ضخامت گرانولوزا و تکا در گروه

 (.> p 001/0است )داری داشته های آترتیک نسبت به گروه کنترل افزایش معنیفولیکول

تواند بر اووژنز اثر شود و میهای استروژن و پروژسترون میدهد که دیازینون باعث تغییرات بافت تخمدان و کاهش هورموننتایج نشان می گیری:نتیجه

 نامطلوب داشته باشد.

 

 دیازینون، تخمدان، اووسیت، فولیکول گراآف، موش صحرایی ماده کلمات کلیدی:
 

 

 

 

 مقدمه 
هستند که در  هاکشحشرهاز  مهم ها گروهیارگانوفسفره

برای مبارزه با آفات مورد استفاده قرار  توسعهدرحالکشورهای 

توانند سمیت باالیی برای جانوران و گیرند. این ترکیبات میمی

(. یکی از سموم ارگانوفسفره که در 2و  1کنند )انسان ایجاد 

شود دیازینون طور گسترده استفاده میمناطق شمالی کشور به

-O-2دی اتیل -O،O) یمیاییش انامباست. دیازینون 

فسفوروتیوات(، -g-1-4-متیل پیرمیدینیل -6-ایزوپروپیل

درصد در کشاورزی برای کنترل  2/0تا  1/0معموالً با امولسیون 

و از بین بردن آفات و کرم ساقه خوار مورد استفاده قرار 

گونه سموم ماندگاری باالیی در محیط داشته (. این3) یردگمی

آسانی جذب بدن شده و در کبد به به باپوستتماس  و بعد از

ها شود. بخش اعظم این متابولیتهای فعال تبدیل میمتابولیت

توانند می هاشود ولی باقیمانده آنتوسط کلیه از بدن دفع می

ازجمله کبد، سیستم تولیدمثل، ایمنی،  های مختلفاندام

موجب تغییرات دستگاه عصبی و کلیه را تحت تأثیر قرار داده و 

(. باید در نظر داشت عوارض 5و  4گردند )بافتی و بیوشیمیایی 

نوع سم، دوز، مدت تماس و نوع بافت  مربوط به این ترکیبات به

ویژه دیازینون ها بهبستگی دارد. مکانیسم اصلی ارگانوفسفره

ها عوامل (. ارگانوفسفره6است )مهار آنزیم استیل کولین استراز 

های سلول مانند هستند که با ماکرومولکول آلکیله کننده

 ها، اسیدهای نوکلئیک و لیپیدها واکنش داده و باعثپروتئین

ی از محققین بر این برخ (.7شوند )ها میتغییر عملکرد آن

های های آزاد و اکسیژنباورند که دیازینون با ایجاد رادیکال

زایش پذیر، استرس اکسیداتیو را القا کرده و با افواکنش
، واحد آیت ا... آملی، دانشگاه آزاد شناسیزیست، گروه فتاحی اسماعیل :مسئول نویسنده*

  Email: esmail_fattahy@yahoo.com                                        اسالمی، آمل، ایران
 

پژوهشیمقاله 
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 یفتاح یلاسماع
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پراکسیداسیون لیپیدها موجب القای مرگ سلولی در موجودات 

یژه دیازینون وبهها (. گسترش استفاده از ارگانوفسفره8شود )می

ی اخیر در مورد اثرات هاسالهای متعددی که در و گزارش

ناهنجاری زایی این سموم بر فرایندهای مختلف رشدونمو وجود 

بار یانزهای بسیاری در ارتباط با اثرات ینگراندارد باعث بروز 

رسد انسان شده است. به نظر می بر سالمتگونه سموم این

، هاژن، جهش در هاسلولها باعث تغییر در عملکرد ارگانوفسفره

و  DNAتوقف تقسیم میتوز، ناهنجاری در جنین، توقف سنتز 

 شدهگزارشلذا با توجه به اثرات  گردند.یمالقای مرگ 

را در گروه سیتوتوکسیک و ژنوتوکسیک  هاگونه سموم، آنینزاا

تواند هایی که می(. یکی از اندام11-9کنند )بندی میطبقه

. تخمدان استتحت تأثیر سموم ارگانوفسفره قرار گیرد تخمدان 

ها و تولید اووسیت نقش مهمی در عملکرد با سنتز هورمون

دارد. گزارشات  بر عهدهتولیدمثلی انسان و جانوران را 

گونه سموم بر بافت تخمدان مطرح یضی از اثرات اینضدونق

شده است. برخی از محققان معتقدند که دیازینون تعداد 

( و برخی دیگر 12نداده ) ییرتغفولیکول گراآف را در تخمدان 

های بر این باورند که دیازینون موجب افزایش تعداد فولیکول

گونه عوارض به جنس ماده نای البته (.13شود )گراآف می

ی هالولهاختصاص ندارد، بلکه در جنس نر قطر بیضه، 

ی اسپرماتوژنیک، لیدیگ و سرتولی را هاسلول، تعداد سازاسپرم

کاهش داده و با کاهش در میزان هورمون تستوسترون و 

باعث اختالل  FSH و LHی گنادوتروپین هاهورمونافزایش در 

به اعالم  با توجه(. 14گردد )نر میدر سیستم تولیدمثلی موش 

مبنی برافزایش میزان  (WHO) یجهانسازمان بهداشت 

های زاینده ازجمله ناباروری و به دلیل ساختار حساس بافت

ویژه سموم کشاورزی به تخمدان به عوامل خارجی از قبیل

دیازینون و مصرف گسترده و پایداری باالی این سم در خاک و 

لعه اندک در این خصوص در ایران، هدف آب و از سوئی مطا

مطالعه حاضر بررسی اثرات دیازینون بر ساختار بافت تخمدان و 

ی گنادوتروپین و استروژن و پروژسترون در موش هاهورمون

 .استصحرایی ماده 
 

 هامواد و روش

 حیوانات

سر موش صحرایی ماده  40در این مطالعه تجربی، تعداد 

 ± 15 یبیتقرهفته و وزن  12-14نژاد ویستار با میانگین سنی 

از دانشگاه مازندران تهیه گردید. این حیوانات جهت  250

سازگاری با محیط یک هفته قبل از آزمایش در اتاق حیوانات 

تغذیه  دانشگاه علوم پزشکی بابل نگهداری گردیدند. جهت

دام پارس  شرکت خوراک از که شدهفشرده غذای از حیوانات

کربنات ی پلیهاقفسحیوانات در  تهیه شده استفاده گردید.

گراد، رطوبت درجه سانتی 23±2شفاف و در شرایط دمایی 

 12ساعت روشنایی و  12) ینوردرصد و دوره  50-55نسبی 

ق کلیه نکات ساعت تاریکی( قرار گرفتند. در راستای این تحقی

 مربوط به کار با حیوانات آزمایشگاهی رعایت شد.

 طراحی مطالعه

دیازینون از شرکت غزال شیمی بابل در این مطالعه سم 

در  موردنظرهای محلول دیازینون با غلظت سپس .تهیه گردید

زیتون آماده و روزانه در یک ساعت معین به حیوانات روغن

 یمساوطور تصادفی به چهار گروه تزریق گردید. حیوانات به

(10=n،کنترل ) تقسیم شدند.  2و  1ی آزمایشی هاگروهو  شم

و  5به ترتیب دوزهای  2 و 1های آزمایشی در گروه هاموشبه 

سم دیازینون به مدت  ( وزن بدن15) یلوگرمکگرم بر میلی 10

صورت ( و بههفته )پنج روز در هفته و دو روز استراحتچهار 

حالل( را به ) یتونزدرون صفاقی تزریق گردید. گروه شم روغن

صورت درون صفاقی دریافت کردند. لیتر و بهیلیم 1میزان 

حیوانات گروه کنترل هیچ دارویی دریافت نکردند. پس از 

در سیکل پرواستروس با اتر  هاموشی تزریق دورهگذشت 

یری صورت گرفت و گخونها عمل هوش شده و از قلب آنبی

سپس تخمدان برای مطالعات بافتی از بدن خارج گردید. 

به مدت  قهیدر دق 3000دور با  شدهیآورجمعی خون هانمونه

ها جدا گردید. سپس با استفاده سانتریفوژ و سرم آن دقیقه 15

ی استروژن، هاهورمونمیزان  (RIAایمنواسی )از روش رادیو

 مورد سنجش قرار گرفت. FSH و LHپروژسترون، 

 مطالعه بافتی

از بدن  هاو تخمدانتشریح  هاموشیری، گخونپس از 

در و توزین  کردنخشکپس از شستشو و و  هدش خارجموش 

برای همسانی . نددرصد قرار گرفت 10فرمالین محلول فیکساتیو 

پس ی راست آنان استفاده گردید. سهاتخمداندر مطالعه از 

یری، الکل زدایی، گآبمراحل  تهیه بافت شاملروتین مراحل 

ی هابلوک و ازیری انجام گرفت گقالبنفوذ دادن پارافین و 

صورت میکرون و به 5ی بافتی به ضخامت هابرشپارافینی، 

 گردید. یزیآمائوزین رنگ -با هماتوکسیلینسریالی تهیه و 
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 یتخمدان هاییکولو فول یجنس یهابر سطح هورمون یازینوناثر د

ی هاقسمتبه شکلی طراحی شد تا از تمامی  هابرش انتخاب

برش برای هر گروه مورد ارزیابی قرار  80بافت تخمدان حدود 

های یهالگیرد. قطر جسم زرد، اندازه قطر اووسیت، ضخامت 

گرانولوزا و تکا در فولیکول گراآف توسط گراتیکول مدرج و 

ی جسم زرد با استفاده از گراتیکول اهسلولشمارش تعداد 

های بدوی، اولیه، در حال مشبک صورت گرفت. تعداد فولیکول

رشد، گراآف و آترتیک با استفاده از عدسی چشمی با 

 (.13گرفت )صورت  40یی نمادرشت

 هاوتحلیل دادهتجزیه

گزارش شدند و با استفاده از  Mean±SEصورت ها بهداده

 one-wayطرفه )کآنالیز واریانس یو  16نسخه  SPSS افزارنرم

ANOVAوتحلیل قرار دانکن مورد تجزیه ( و آزمون تکمیلی

 .شدند شناخته داریمعن( > p 05/0) در سطحگرفت. اختالفات 

 

 نتایج
 LH(، میزان 1تخمدان )جدول وزن  داد کهها نشان یبررس

نسبت به گروه  2 و 1های آزمایشی ( در گروه2)جدول FSH و

یج این نتا .(<05/0Pاست )داری نداشته کنترل تفاوت معنی

ی استروژن و هاهورموندهد که میزان مطالعه نشان می

های (، تعداد جسم زرد، تعداد فولیکول2جدولپروژسترون )

قطر  ( و1گراآف )جدول بدوی، اولیه، در حال رشد، فولیکول 

های آزمایشی ( در گروه1و شکل 3زرد )جدول اووسیت و جسم 

 ی آزمایشی در مقایسه با گروه کنترلهاگروههای مختلف در میانگین وزن تخمدان و تعداد فولیکول -1جدول  

 (mg/kg10) 2 یشیآزما (mg/kg5) 1 یشیآزما شاهد کنترل پارامتر/ گروه

 0/0039a  0/028 ±0/004a 0/028 ±0/0035a 0/0278 ±0/0041a± 0/0287 گرم(تخمدان )وزن 

 1/56a 15/8 ±1/74a 10/63 ±1/39b 7/32 ±1/83c± 16/65 تعداد فولیکول بدوی

 0/95a 7/32 ±1/05a 6/33 ±0/78b 5/62 ±0/91b± 7/58 تعداد فولیکول اولیه

 0/75a 6/12 ±0/63a 4/28 ±0/68b 4/27 ±0/74b± 6/23 تعداد فولیکول در حال رشد

 0/34a 2/25 ±0/29a 1/65 ±0/42b 0/79 ±0/21c± 2/39 تعداد فولیکول گراآف

 0/1c 0/89 ±0/15c 1/54 ±0/12b 2/23 ±0/15a± 0/84 تعداد فولیکول آترتیک

 0/51a 4/13 ±0/48a 2/16 ±0/33b 1/61 ±0/37b± 4/24 زردتعداد جسم 

 .( است p >05/0) در سطح هاگروهداری بین اختالف معنی دهندهنشانو حروف متفاوت  هاگروهداری بین حروف مشابه در هر ردیف بیانگر عدم معنی  

 

 گروه کنترلی آزمایشی در مقایسه با هاگروهی جنسی در هاهورمونمیانگین  -2جدول 

 (mg/kg10) 2 یشیآزما (mg/kg5) 1 یشیآزما شم کنترل پارامتر/ گروه

 45/12 0±/92a 43/375 0±/87a 34/3 0±/9b 32/43 0±/92b (IU/Lاستروژن )

 28/47 0±/9a 27/76 0±/83a 16/2 0±/85b 12/65 0±/9c (IU/Lپروژسترون )

LH(pg/ml) 0/33 0±/02a 0/31 0±/022a 0/29 0±/02a 0/27 0±/021a 

FSH(pg/ml) 0/28 0±/008a 0/275 0±/006a 0/269 0±/008a 0/27 0±/007a 

 .( است p >05/0) در سطح هاگروهداری بین اختالف معنی دهندهنشانو حروف متفاوت  هاگروهداری بین حروف مشابه در هر ردیف بیانگر عدم معنی

 

 ی آزمایشی در مقایسه با گروه کنترلهاگروهمیانگین قطر اووسیت و جسم زرد و ضخامت گرانولوزا و تکا در  -3جدول 

 (mg/kg10) 2 یشیآزما (mg/kg5) 1 یشیآزما شم کنترل پارامتر/ گروه

 2/36a 63/85 ±2/85a 51/36 ±2/32b 46/15 ±3/16c± 65/2 میکرون() یتاووسقطر 

 8/35a  478/32 ±10/43a 448/25 ±8/63b 432/17 ±8/78c± 483/64 میکرون(زرد )قطر جسم 

 1/32a 46/58 ±1/25a 31/43 ±1/28b 25/35 ±0/95c± 48/75 ضخامت گرانولوزا )میکرون(

 0/85a 20/87 ±0/93a 17/35 ±0/75b 15/69 ±0/79b± 21/34 میکرون(تکا )ضخامت 

 .( است p >05/0) در سطح هاگروهداری بین اختالف معنی دهندهنشانو حروف متفاوت  هاگروهداری بین حروف مشابه در هر ردیف بیانگر عدم معنی 
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نسبت به گروه کنترل کاهش چشمگیری را نشان داده  2و  1

های آترتیک نسبت به اما تعداد فولیکول؛ (P= 001/0) است

، p = 001/0است )داری داشته گروه کنترل افزایش معنی

ی آزمایشی نسبت هاگروهگرانولوزا و تکا در  ضخامت (.1جدول 

 = 001/0است )داری را نشان داده به گروه کنترل کاهش معنی

P 2شکل و  2جدول ؛.) 

 

 گیریبحث و نتیجه
دهد که تزریق داخل صفاقی نتایج مطالعه نشان می

، تکا، تعداد ضخامت گرانوزا ،قطر جسم زرد و تعداددیازینون، 

های بدوی، اولیه، در حال رشد و گراآف و قطر اووسیت فولیکول

ی آزمایشی نسبت به گروه کنترل کاهش داده هاگروهرا در 

ی استروژن و پروژسترون سرم هاهورمونهمچنین میزان . است

                   

 -شده با هماتوکسیلین یزیآمرنگکننده دیازینون(، یافت)درالف(، تصویر از جسم زرد گروه آزمایشی کنترل )تصویر از جسم زرد گروه  -1شکل 

 (.400) ینائوز

 

                

شده با  یزیآمرنگدیازینون( )ب(،  کنندهیافت)درالف(، تصویر از فولیکول گراآف گروه آزمایشی کنترل )تصویر از فولیکول گراآف گروه  -2شکل 

گروه کنترل ، فلش آبی( در گروه آزمایشی نسبت Thlتکا )، فلش قرمز( و ضخامت GLگرانولوزا )(. ضخامت الیه 400) ینائوز -هماتوکسیلین

 کاهش نشان داده است.
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و  LHی هاهورمونداری داشته ولی مقدار خون کاهش معنی

FSH های داری نیافت. عالوه بر آن تعداد فولیکولتغییر معنی

این کاهش ی آزمایشی افزایش یافته است. هاگروهآترتیک در 

به  تواندیدر گروه آزمایشی نسبت به گروه کنترل مپارامترها 

های سلول همانند واکنش با ماکرومولکولدر  دیازینوننقش 

آن تلقی  توسط DNAمهار همانندسازی اسیدهای نوکلئیک و 

تقسیم میتوز مهار  ،نتیجه گردد. لذا با فرض بر دستیابی به این

نگرفته صورت  ،زاینده یهاجایگزینی سلولروند طبیعی و  شده

بعضی از مطالعات نشان . (14و  8) افتدیبه تأخیر ماینکه یا و 

ها دارای خاصیت آلکیله کنندگی و ارگانوفسفره که دهندیم

توانند بر اسیدهای نوکلئیک و الکتروفیلی هستند که می

های سلول اثر گذاشته و از این طریق باعث تغییر در پروتئین

(. از نتایج 17و  16شوند )و القای مرگ سلولی  هاسلولعملکرد 

های بدوی، اولیه، در حال طالعه کاهش در تعداد فولیکولاین م

دهد سموم ارگانوفسفره . تحقیقات نشان میاسترشد و گراآف 

پذیر و های واکنشهای آزاد و انواع اکسیژنبا تولید رادیکال

افزایش پراکسیداسیون لیپیدها باعث از بین رفتن غشای سلول 

رسد کاهش در ر می(. به نظ18شوند )و القای مرگ سلولی می

های تخمدان به دو دلیل رخ داده باشد: یا به تعداد فولیکول

های حاصل از این سم بر دلیل اثر مستقیم دیازینون و متابولیت

ها و اختالل در ها یا با اثر بر هورمونیکولفولرشد و نمو این 

فولیکول  جزبهها )یکولفولتولید آنان سبب کاهش تعداد 

به  ند. باید در نظر داشت که ورود دیازینونآترتیک( گردید

و  یرپذاکسیژن واکنش تولیدباعث تواند ی بدن میهابافت

این عوامل . دسلول گردتخریب غشاء و شدن لیپیدها ه اکسید

سبب کاهش در تعداد و قطر جسم زرد  توانندیم درمجموع

( که 12دادند )جوهری و همکاران گزارش (. 19و  18شوند )

گرم بر کیلوگرم به یلیم 150و  100، 50دیازینون با دوزهای 

های اولیه، ثانویه صورت گاواژ بر تعداد فولیکولروز به 14مدت 

و گراآف تغییر معناداری ایجاد نکرده که با نتایج این مطالعه 

و علت آن ممکن است به روش تزریق این سم  استمتفاوت 

رت داخل صفاقی بوده و صومربوط باشد که در این مطالعه به

باشد که در این  مؤثرتزریق نیز  زمانمدتهمچنین ممکن است 

. باید در نظر داشت که عوارض استمطالعه چهار هفته 

و نحوه تزریق  زمانمدتیجادشده از طریق سموم به دوز، ا

دهد که نشان می Maxwellو  Duttaمطالعه  (.6دارد )بستگی 

فولیکول آترتیک، فضای بین  دیازینون موجب افزایش تعداد

فولیکولی، نکروز و واکوئله شده سیتوپالسم و تغییرات ساختاری 

(. محسنی کوچصفهانی و 16) یدخواهد گردو بافتی در تخمدان 

گرم بر میلی 40همکاران گزارش دادند که سم دیازینون با دوز 

صورت تزریق داخل صفاقی باعث کاهش در کیلوگرم به

ی، اولیه و درحال رشد گردیده و تعداد های بدوفولیکول

با نتایج مطالعه  ؛ که(13دهد )های گراآف را افزایش میفولیکول

فولیکول  جز)به یتخمدانها مختلف یکولفولما در مورد تعداد 

گراآف(، تعداد و قطر جسم زرد، تعداد آترتیک و قطر اووسیت 

یافتیم، مطابقت دارد. چنانکه در این مطالعه نیز به آن دست 

عالوه بر اینکه قطر جسم زرد کاهش پیدا کرده بود، تعداد آن 

ها تواند دال بر دژنره شدن آننیز کاهش یافته است که می

تعداد  رابطه مستقیمی باتعداد جسم زرد که ییازآنجاباشد. 

در ، باعث کاهش آنکاهش تعداد  دارد لذا،اووسیت آزاد شده 

این مطالعه  درخواهد داشت. همچنین  آمدهدستبهی هاتخمک

در گروه ی گرانولوزا و تکا هاسلولمشخص گردید تعداد 

 دارییکاهش معنآزمایشی که دیازینون دریافت کرده بودند، 

ممکن است به تولید  هاسلولکاهش در تعداد این یافته است. 

پذیر، افزایش های واکنشهای آزاد و انواع اکسیژنرادیکال

یتًا القای مرگ سلولی ناشی از نهاسیون لیپیدها و پراکسیدا

دهند یمدیازینون ارتباط داشته باشد. همچنین مطالعات نشان 

ها های سلول همانند پروتئینتواند با ماکرومولکولدیازینون می

ی همانندسازو اسیدهای نوکلئیک واکنش داده و باعث مهار 

DNA سبب  احتماالً توقف تقسیم میتوز گردند که این عوامل و

اند. از نتایج دیگر یدهگردی گرانولوزا و تکا هاسلولکاهش در 

 Maxwell. استاین مطالعه کاهش میزان استروژن سرم خون 

 میکروگرم/ لیتر تا 60گزارش دادند، دیازینون با دوز   Dutta و

با نتایج  ( که20شد )هفته باعث کاهش استروژن خواهد  1

ی گرانولوزا و تکا با کمک هاسلولد. مطالعه حاضر مطابقت دار

کنند. لذا باید بعد از کاهش یکدیگر استروژن تولید می

ی گرانولوزا و تکا که مسئول ترشح هورمون استروژن در هاسلول

جنس ماده هستند، این انتظار را داشت که متعاقب آن میزان 

با کاهش  درواقعاین هورمون نیز در سرم خون کاهش یابد. 

شود ین موضوعی که مطرح میاول طح استروژن،یافتن س

ی گرانولوزا اتفاق افتاده باشد. هاسلولتغییراتی است که باید در 

یا باید دژنره شده باشند یا  هاسلولرسد که این به نظر می

اینکه در اثر آتروفی، قابلیت ترشح هورمون استروژن را از دست 

 دو حالتین ز ااداده باشند. گرچه در مطالعه ما به هر یک 
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کاهش تعداد  که رسدیمتوان استناد نمود ولی به نظر یم

ی گرانولوزا ناشی از هاسلولید این باشدکه مؤ، بیشتر هاسلول

شده و از محیط حذف  دژنره مدت دیازینون،یطوالنتزریق 

یط، سبب تخریب در محیبات شیمیایی موجود ترک اند.یدهگرد

مهار ها را سیستم آندوکرینی شده و ممکن است فعالیت آن

ها یکولنمو فول با توجه به نقش استروژن در رشد و(. 21کنند )

آزمایشی دریافت در گروه  این هورمون یزانکاهش م (،22)

 هایکولباعث کاهش رشد و نمو یا عمل فول کننده دیازینون،

اثر منفی نیز  یگذارتخمک یزانمبر  رودیو احتمال م شودیم

ی گرانولوزای باقیمانده در هاسلولی، گذارتخمکبعد از بگذارد. 

ی هاسلولی تک داخلی به هاسلولجدار فولیکول پاره شده و 

سازند و یمجسم زرد را  هاسلولشوند و این لوتئال تبدیل می

کنند. کاهش تعداد جسم زرد و قطر آنان پروژسترون ترشح می

ی گرانولوزای هاسلولتواند در اثر کاهش این مطالعه می در

ها باشد. با توجه به کاهش تعداد جسم زرد انتظار یکولفول

رود که ترشح پروژسترون نیز کاهش پیدا کند که در این یم

. همچنین در این استمطالعه نیز نتایج بیانگر همین امر 

خون  FSH و LHی هاهورموندار میزان یمعنمطالعه تغییر 

شوند و ها از هیپوفیز ترشح میگنادوتروپین مشاهده نگردید.

ی استروژن و پروژسترون که از تخمدان تولید هاهورمون

توانند بر میزان ترشح شوند با بازخوردهای مثبت و منفی میمی

ها در سیکل استروس اثر داشته باشند. مطالعات گنادوتروپین

زان گنادوتروپین اثر دهد که دیازینون بر مینشان می

( که با نتایج این مطالعه مطابقت 13و  12ندارد )چشمگیری 

ها دارد. با توجه به اینکه در این مطالعه میزان گنادوتروپین

دار نبوده است ممکن است یمعنآماری  ازنظرکاهش یافته ولی 

ها تماس با سم میزان این هورمون زمانمدتبا افزایش دوز و 

داری را نشان دهد که این امر نیاز به مطالعات تغییرات معنی

 بیشتری دارد.
دیازینون با تغییرات دهد که نتایج این مطالعه نشان می

شود به نظر می هاسلولهیستولوژیکی سبب کاهش تعداد 

رسد دیازینون از دو مسیر بر روی تخمدان و عملکرد آن می

تأثیر داشته باشد یک مسیر با اثر مستقیم بر بافت تخمدان و 

های و فولیکول هاسلولالقای استرس اکسیداتیو و کاهش 

شود و در ی میگذاردر تخمکباعث کاهش  یتاًنهاتخمدانی و 

مسیر دیگر با تأثیر بر سیستم آندوکرین و عدم تعادل در ترشح 

ولیدمثلی ی جنسی موجب اختالل در سیستم تهاهورمون

شود. اثرات مخرب دیازینون در این مطالعه به دوز وابسته می

گردد تا در . با توجه به نتایج این مطالعه پیشنهاد میاست

مصرف این سم نظارت و مدیریت صحیحی از سوی سازمان 

حفظ نباتات و وزارت بهداشت صورت پذیرد تا از اثرات 

 ی مختلف کاسته شود.هابافتنامطلوب آن بر 
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Abstract 
 

Background & Objective: Diazinon (DZN) as an environmental pollutant adversely effects 

reproductive system. This study was done to investigate the effect of DZN on sex hormone serum levels 

and ovarian histological changes in rats. 

Material & Methods: In this study, 40 female Wistar rats were randomly divided into four groups 

including experimental groups 1 and 2 that received 5 and 10 mg/kg diazinon intraperitoneally for 4 

weeks respectively. The sham group received olive oil, and the control group received no injection. The 

animals were anesthetized while proestrus phase and blood samples were collected from the heart and 

the blood serum sex hormones were measured. by Radioimmunoassay (RIA) method. In addition, 

ovaries were removed and sections were prepared for histological studies. Data were analyzed using 

one-way ANOVA and Duncan test. 

Results: The results showed that the levels of estrogen and progesterone, number of corpus luteum, 

primordial, primary, growing, Graafian follicles and diameter of oocyte, corpus luteum, theca and 

granulosa thickness significantly decreased in the experimental groups compared to control group 

(p<0.001). Also, the number of atretic follicles in the experimental groups significantly increased com-

pared to that of the control (p<0.001). 

Conclusion: The results indicated that diazinon causes changes in ovarian tissue and reduces the 

estrogen and progesterone hormones and can have adverse effects on oogenesis. 
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