
 

 

journal.fums.ac.ir 

 1399پاییز |3شماره  | دهمسال  |مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 

 

 بررسی اتفون بر قدرت باروری موش نر

 

2545 

 

 
 

 بررسی تأثیر اتفون بر پارامترهای اسپرمی و توان باروری آزمایشگاهی در موش سوری نر بالغ
 

 4هاشم، الهام زاده 2، عباس احمدی3، علی شالیزار جاللی2، غالمرضا نجفی1رامین جهانگیرفرد
 

 ای، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایرانشناسی مقایسهگروه آناتومی و جنین -1

 گروه علوم تشریحی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران -2

 ای، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایرانشناسی مقایسهگروه بافت -3

 سی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایرانشناگروه سم -4
 

 26/04/1399 :تاریخ پذیرش مقاله                                   02/02/1399 اریخ دریافت مقاله:ت

 دهیچک
اختالالتی را در رابطه باکیفیت مایع منی و کاهش ترین سموم ارگانوفسفره است که بر روی دستگاه تولیدمثل اثر سوء داشته و اتفون یکی از مهم زمینه و هدف:

 کند. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر اتفون بر پارامترهای اسپرمی، خصوصیّات و توان باروری آزمایشگاهی در موش سوری است.قدرت باروری ایجاد می

آزمایشی اتفون را با دوزهای پایین، متوسط  هایگروه. شدند بندیتقسیم آزمایشی و کنترل گروه 6 به بالغ نر موش 90 تجربی، مطالعه این در ها:مواد و روش

های حیوانات به روش جابجایی مهره از تیمار، پس. دریافت کردند( کیلوگرم بر گرممیلی 1/0) گروه کنترل مثبت داروی نئوستیگمین بروماید همچنین و باال و

دار معنی >05/0pآوری شدند. سطح جمع اسپرمی و لقاح داخل آزمایشگاهی پارامترهای ارزیابی دم اپیدیدیم برای از اسپرم هاینمونه و آسان کشی شدند گردنی

 در نظر گرفته شد.

و عدم  DNAتواند آسیب به می اتفون اساس این بر کنترل دیده شد. گروه نسبت به های آزمایشیمانی اسپرم بین گروهتحرک و قدرت زنده کاهش در نتایج:

جنین و مراحل  باعث کاهش کیفیت ایمالحظهقابل طوراتفون به داد لقاح داخل آزمایشگاهی نشان دهد. نتایجتوجهی افزایش قابل میزان به ای رابلوغ هسته

 یافت افزایش داریمعنی طوربه های آزمایشی نسبت به گروه کنترلگروه در شدهمتوقف هایجنین درصد شد. همچنین کنترل گروه مقایسه با رشد جنینی در

(05/0p<.) 

 توان باروری و کیفیت اسپرم شود و به دنبال آناسپرم می DNAاسترس اکسیداتیو ناشی از اتفون باعث آسیب به  داد که نشان نتایج حاضر گیری:نتیجه

 دهد.کاهش می دوز به وابسته در حالت آزمایشگاهی را
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مقدمه
امروزه از مواد شیمیایی گوناگونی برای زود رسیدن گیاهان و 

توان به گاز اتیلن، شود. ازجمله این موارد میها استفاده میمیوه

ازاندازه از اتان، کلسیم کاربید و اتفون اشاره کرد. استفاده بیش

این مواد شیمیایی مطمئناً با بسیاری از خطرات سالمتی همراه 

متحده در سال زیست ایاالتخواهد بود. سازمان حفاظت محیط

های رشد گیاه باید در زمان کنندهاظهار داشت که تنظیم 1998

ر مناسب طبق دستورالعمل شرکت سازنده در صورت لزوم و مقادی

ها است. از ترین آن(. اتفون یکی از گسترده1شوند )استفاده 

ها آن ی رشد گیاه به دلیل طیف گسترده فعالیتهاکنندهمیتنظ

عنوان یک محرک رشد گیاهی است. این هورمون به شدهاستفاده

(. در 2-3شود )کاربرد دارد و باعث تقویت گلدهی در گیاهان می

هند مصرف هورمون اتفون برای تسریع رسیدن موز پس از 

برخالف چهار کالس  (. 4است )برداشت محصول بسیار گسترده 

است  های گیاهی، اتیلن به شکل گاز در دمای اتاقدیگر هورمون

شود. راحتی از طریق هوا از یک گیاه به گیاه دیگر منتشر میو به

ها تجویز صورت خوراکی در موشکه بههورمون اتفون هنگامی

های تنفسی و هپاتیت شود باعث ایجاد گاستروانتریت، بیماری

پژوهشیمقاله   
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های صحرایی سبب شود. اثرات تراتوژنیک در موشنکروتیک می

میکروفتالیا و عدم وجود دم در خورده چشم، ایجاد شبکیه چین

شده در موش صحرایی (. اثرات دیگر مشاهده5است )حیوان شده 

های جزایر توجهی در تومور سلولعبارت است از افزایش قابل

ادرار و وزن تیروئید با  pH(، کاهش 6پانکراس )النگرهانس 

های مجرای تیروگلوسال، افزایش خارج رحمی افزایش کیست

های استرومایی هایپرپالزی یا افزایش در رشد سلولغده پستانی، 

ها، گلومرولواسکلروزیس، نفریت، تخمدان، افزایش وزن کلیه

(، 7) یکبدافزایش هایپرپالزی مجاری صفراوی، کالنژیوفیبروز 

(، کلسیفیکاسیون 8معده )تیموس با اندازه کوچک و نکروز در 

گلومرولونفریت در ( و 9) یموستمغزی، فیبروز قلب، لنفوسارکوم 

های کنندهیکتحراست که  شدهمشخصها منجر شده است. کلیه

های صحرائی مضر رشد گیاهی برای کلیه، مغز و کبد در موش

یرمستقیم غتوانند اثرات مستقیم و (. این عوامل می10است )

(. 11باشند )کولینرژیک بر روی انقباض عضالت روده داشته 

ر هیپوترمی یا کاهش دمای بدن، همچنین عالئم بالینی ازنظ

آتاکسی یا عدم حفظ تعادل، ترشح بزاق، ترمور یا لرزش بدن، 

تحریک شدید پوستی، دیسپنه یا تنگی مجرای دستگاه تنفس، 

آریتمی، شکاف پوستی، تورم بافتی و درمان التهاب فعال مزمن 

(. خونریزی در نخاع کمر، ضایعات 12است ) شدهگزارشپوست 

خیم ها( و ضایعات خوشیکاسیون و بازسازی لولهکلیه )کلسیف

(. در 13است )پوستی با استفاده از دوز باال مشاهده گردیده 

های معده و قسمتی از روده شده که دیوارهیانبمطالعات اخیر 

عالوه در معده و روده صورت نکروتیک وجود دارند. بهکوچک به

 شدهمشخصاست.  شدهگزارشباریک هایپرتروفی عضالت صاف 

است که هورمون اتفون باعث تغییراتی در جهش ژنی، تراتوژن و 

ها در گردد و همچنین باعث افزایش ناهنجاریبیوشیمیایی می

(. هورمون اتفون با 14شود )ها میساختار کروموزومی موش

مکانیسم مهاری آنزیم استیل کولین استراز و همچنین با مهار 

استراز در پالسمای حیوانات از فعالیت آنزیم بوتیریل کولین 

کند و بدین ترتیب سبب ها ممانعت میهیدرولیز استیل کولین

و  RNAهای تغییر در میزان سطوح پروتئین پالسما، غلظت

DNA است که اتفون سبب  شدهگزارش(. 15 -17گردند )نیز می

مشکالت فراوانی ازجمله ناباروری مردان از طریق القاء استرس 

در مایع منی  ROSازحد یشب(. تولید 18گردد )میاکسیداتیو 

های های سفید به همان اندازه که توسط اسپرمگلبول واسطهبه

(. 19شود )تواند عامل ناباروری شود، مییرطبیعی تولید میغ

عنوان موجود در مایع فولیکولی به ROSممکن است میزان 

شاخصی جهت پیشگویی میزان موفقیت لقاح داخل آزمایشگاهی 

(. همچنین استرس اکسیداتیو دارای اثرات 20شود ) کاربردهبه

ممکن است از  ROSتخریبی بر روی رشد و نمو جنین است، 

، باعث تغییر ROSمتابولیسم جنین یا از محیط پیرامون ناشی از 

های سلول و متعاقب آن باعث القاء توقف و یا کندی ولکولبیشتر م

است که باال  شدهداده(. نشان 21شود )در تکامل اولیه جنین 

در محیط کشت در روز اول در هر دو تکنیک  ROSبردن غلظت 

( و تزریق داخل سیتوپالسمی اسپرم IVFلقاح خارج رحمی )

(ICSIمی ) (. 22باشد )تواند با کاهش میزان باروری مرتبط

Yoneda  و همکاران نشان دادند که با کاهش اثرات غلظت

تواند اثرات بهبودی بر روی در محیط کشت می 2O2Hاکسیژن و 

(. 23باشد )کیفیت جنین در مرحله بالستوسیست داشته 

است که داروی نئوستیگمین باعث مهار شدن آنزیم  شدهگزارش

ی که از یک آنتی استیل شود و تمام اثراتاستیل کولین استراز می

(. همچنین نشان 24کند )رود ایجاد میکولین استراز انتظار می

ی آزادسازدادند که داروی نئوستیگمین در غده فوق کلیه باعث 

ی ضدالتهابشود که این امر در محل التهاب اثر ها میکاتکول آمین

ای مبنی بر اثرات (. تاکنون هیچ مطالعه25کند )ایجاد می

های هورمون اتفون بر روی پارامترهای اسپرمی و رشد جنین

حاصل از لقاح داخل آزمایشگاهی ارائه نگردیده است. لذا با توجه 

های استرس اکسیداتیو ناشی از اتفون بر روی کیفیت و به تنش

عنوان اولین های آزمایشگاهی، مطالعه اخیر بهیت تولید جنینکم

 ته است.مطالعه در این زمینه صورت گرف

 

  هامواد و روش
سر موش سوری نر بالغ نژاد  90در این مطالعه تجربی، تعداد  

(NMRI)  از مرکز  موردمطالعهمورد آزمایش قرار گرفت. حیوانات

ی حیوانات آزمایشگاهی دانشکده دامپزشکی دارنگهپرورش و 

هایی از جنس پروپیلن به مدت دانشگاه ارومیه تهیّه و در قفس

نگهداری شدند و غذای مخصوص و استاندارد )پلت( و روز  35

ها قبل از طور آزاد در اختیار حیوانات قرار داده شد. موشآب به

ساعت  12شروع فرآیند کاری در شرایط استاندارد و رایج )

صبح تا  7ساعت تاریکی با توجه به سیکل نوری از  12روشنایی، 

 25طوبت نسبی گراد و ریسانتدرجه  27الی  25شب، دمای  7

ی شدند دارنگهدرصد( در شرایط کامالً نرمال و طبیعی  30 یال

تا با محیط کاری آداپته و سازگار شوند. در حین انجام مراحل 
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کاری، با در نظر گرفتن اصول و منشور اخالقی کار با حیوانات 

آزمایشگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه رعایت گردید. 

)گروه کنترل منفی(؛ حیوانات این گروه  1وه گرها شامل: گروه

ای دریافت نکردند، و هیچ ماده شدهگرفتهعنوان شاهد در نظر به

)کنترل شم(؛ در این گروه حیوانات سرم فیزیولوژی  2گروه 

 3صورت خوراکی دریافت کردند، گروه )حالّل اتفون( را روزانه به

 120را با دوز )گروه آزمایشی(؛ در این گروه حیوانات اتفون 

صورت خوراکی گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن روزانه بهمیلی

)گروه آزمایشی(؛ در این گروه حیوانات  4دریافت کردند. گروه 

گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن میلی 240اتفون را با دوز 

)گروه آزمایشی(؛  5صورت خوراکی دریافت کردند. گروه روزانه به

گرم به ازای هر میلی 480گروه حیوانات اتفون را با دوز  در این

(. 16صورت خوراکی دریافت کردند )کیلوگرم از وزن بدن روزانه به

)گروه کنترل مثبت(؛ در این گروه حیوانات داروی  6گروه 

گرم به ازای هر کیلوگرم میلی 1/0نئوستیگمین بروماید را با دوز 

(. حیوانات 26افت کردند )صورت خوراکی دریاز وزن بدن به

توزین شدند و با تزریق داخل صفاقی کتامین  موردمطالعه

(mg/kg 70)  و زایالزین(mg/kg 10 که در محلول استریل )

شدند. سپس با هوش یبدرصد رقیق شدند،  9/0نرمال سالین 

بعد از  های گردنی آسان کشی شدند.استفاده از جابجایی مهره

با رعایت  عضالت ناحیه بطنی، دم اپیدیدیمکنار زدن پوست و 

های همبندی اطراف جدا اصول استریل برداشته شد و بافت

ها به قطعات کوچک شدند، سپس دم اپیدیدیم برای خروج اسپرم

های استریل حاوی در لوله فالکون اخذشدههای بریده شدند. نمونه

 گرم آلبومینمیلی 4حاوی  HTFلیتر محیط کشت یلیمیک 

اکسید کربن با درجه یددرصد  5( در انکوباتور BSAسرم گاوی )

دقیقه قرار گرفتند تا  60گراد به مدت یسانتدرجه  37حرارت 

یت درنهاشوند. و وارد محیط کشت  آزادشدهها اسپرم

سوسپانسیون حاوی اسپرم جهت بررسی پارامترهای اسپرمی با 

 (.17شدند )رقیق  20به  1استفاده از محیط کشت به نسبت 
 

 الف( تعداد اسپرم

ها از الم هموسیتومتر استفاده شمارش تعداد اسپرم منظوربه

شده اسپرم بر روی یقرقمیکرولیتر از محلول  10شد. 

دقیقه بدون حرکت گذاشته  5هموسیتومتر قرار داده و به مدت 

لیتر یلیمها در هر ها کاهش یابد. تعداد اسپرمشد تا تحرک اسپرم

و توسط میکروسکوپ نوری با  n×50000×dبا استفاده از فرمول 

 dو  شدهشمارشهای تعداد اسپرم nبرابر ) 400 یینمابزرگ

 (.27عکس رقت سوسپانسیون حاوی اسپرم( محاسبه گردید )

 ب( تحرک اسپرم

های برای بررسی میزان تحرک اسپرم، یک قطره از اسپرم

موجود در محیط کشت روی یک اسالید میکروسکوپی چکانده 

یک المل قرار داده شد، در هر حیوان  هرکدامشد. سپس روی 

برابر  400یی نمابزرگمیدان دید میکروسکوپی با  5حداقل 

ها های متحرک در تمامی گروهمطالعه گردید و درصد اسپرم

 (.28مشخص و ثبت شدند )

 های زندهپ( اسپرم

 -آمیزی ائوزینهای زنده از رنگبرای تعیین درصد اسپرم

روی  موردنظرمیکرو لیتر از اسپرم  20نیگروزین استفاده شد. 

میکرو لیتر از محلول رنگی ائوزین مخلوط گشته  20المی تمیز با 

میکرولیتر محلول رنگی  20ثانیه،  30تا  20و پس از گذشت 

یه گسترش و خشک نیگروزین به آن اضافه گردید. پس از ته

-ها توسط میکروسکوپ نوری جهت تعیین درصد اسپرمشدن، الم

 (.29های زنده و مرده بررسی شدند )

 ت( بلوغ اسپرم

آمیزی آنیلین بلو ای اسپرم از رنگبرای ارزیابی بلوغ هسته

استفاده شد. اساس این آنالیز بر این اصل استوار است که در طی 

ی هیستون در کروماتین هسته جابهمرحله اسپرمیوژنز، پروتامین 

گیرد که این جایگزینی در تراکم و پایداری اسپرم بسیار قرار می

های نابالغ به دلیل آمیزی اسپرمیت است. در این رنگبااهم

آمیزی های بالغ از رنگزیاد به رنگ آبی درآمده و اسپرمهیستون 

 (.30باشند )کمتری برخوردار می

 اسپرم DNAث( آسیب 

آمیزی آکریدین اورنج برای بررسی کیفیت اسپرم از رنگ

ای سالم و دو رشته DNAاستفاده شد. این روش برای جداسازی 

قرار گرفت.  مورداستفادهی ارشتهتکدناتوره شده  DNAاز 

آمیزی در زیر میکروسکوپ سالم بعد از رنگ DNAها با اسپرم

ها با که اسپرمیدرحالشوند. فلورسنت به رنگ سبز دیده می

DNA شوند. اسمیرها دیده به رنگ نارنجی تا قرمز دیده مییبآس

ساعت در هوای آزمایشگاه  2با استفاده از محلول کارنوی به مدت 

فیکس شدند. سپس اسمیرها توسط رنگ آکریدین اورنج تازه 

گرم پودر آکریدین اورنج  19/0شده در بافر سیترات فسفات )یهته

دقیقه  10لیتر بافر سیترات فسفات( به مدت میلی 100در 
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ر میکروسکوپ فلورسنت مورد ارزیابی یزی شده و در زیآمرنگ

 (.29قرار گرفتند )

 ج( اخذ اووسیت از اویداکت

بررسی درصد لقاح و  منظوربهجهت به دست آوردن اووسیت 

های حاصل از لقاح آزمایشگاهی نیاز به تحریک کیفیت جنین

های کوچک های ماده است. ابتدا به موشگذاری در موشتخمک

هورمون  (IU)المللی واحد بین 10آزمایشگاهی ماده بالغ 

صورت داخل صفاقی به PMSGگنادوتروپین مادیان آبستن 

ساعت، هورمون گنادوتروپین جفت انسان  48تزریق شد. پس از 

HCG  المللی واحد بین 10به میزان(IU) صورت داخل صفاقی به

حیوانات با  HCGساعت بعد از تزریق  12الی  10تزریق شد. 

استفاده از کتامین و زایالزین تحت بیهوشی قرار گرفتند و سپس 

ی شدند. سپس آسان کشهای گردنی از طریق جابجایی مهره

گراد از یسانتدرجه  37ها در داخل محیط کشت تخمک

ها به روش شکافتن در زیر استریومیکروسکوپ صورت اویداکت

رات محیط کشت ها پس از شستشو در داخل قطگرفت. تخمک

در زیر روغن معدنی گذاشته شدند.  (BSAحاوی  HTFلقاح )

ها پس از طی روند ی گروهتمامبهمربوط  جداشدههای اسپرم

لیتر یلیممیلیون به ازای هر طور مجزا به تعداد یکبه یابیظرفیت

 محیط کشت اضافه گردیدند.

 چ( لقاح و روند رشد جنین

ساعت بعد از اضافه کردن اسپرم  6الی  4عمل لقاح حدود 

شده یلتشکهای تعداد زایگوت زمانمدتین ازاپسصورت گرفت. 

صورت درصد لقاح در هر گروه بیان در هر گروه بررسی شد و به

(. جهت ارزیابی میزان باروری آزمایشگاهی و روند رشد 29شد )

زیر میکروسکوپ  جنینی، بعد از لقاح مراحل رشد جنینی در

اینورت مورد ارزیابی قرار گرفت. بررسی میزان شکافتگی یا 

ساعت بعد از کشت صورت گرفته و  24ی دوسلولهای جنین

های موجود در هر گروه ازنظر میزان فراگمانتاسیون و میزان جنین

طی مراحل رشد جنینی با توجه به پارامترهای مختلفی نظیر لیز 

سیتوپالسمی مقایسه شدند. همچنین  هایشدن و وجود وزیکول

ی قرار گرفتند. در موردبررسکیفیت و تعداد نیز  ازلحاظها جنین

های دو الی چهار سلولی، مطالعه حاضر میزان درصد لقاح، جنین

های هچ شده و مرحله موروال، میزان درصد بالستوسیست، جنین

هر در  IIIو  I ،IIشده در مراحل مختلف تیپ های متوقفجنین

ی قرار گرفتند. مراحل موردبررسصورت کامالً مجزا گروه به

 شده به شرح ذیل است:های متوقفی جنینبندکالسمختلف 

ها از منظر لیز شدگی، ی جنینبنددسته. در این 1تیپ 

 فراگمانته و نکروتیک بودن کامل بررسی گردیدند.

ها از منظر لیز شدگی و ی جنینبنددسته. در این 2تیپ 

 فراگمانته شدن در تعدادی از بالستومرها مطالعه شدند.

هایی با تعداد معدودی ی جنینبنددسته. در این 3تیپ 

بالستومرهای لیز، فراگمانته و دارای وزیکول سیتوپالسمیک 

 مشاهده شدند.

 مواد شیمیایی

از شرکت سازنده  %48در این مطالعه هورمون اتفون تجاری 

خریداری شد. همچنین داروی واقع در استانبول ترکیه 

به شکل پودر از  %98نئوستیگمین بروماید با درصد خلوص 

 (Sigma-Aldrich, CAS Number: 114-80-7)شرکت سیگما 

تهیه شد. در تحقیق حاضر هر دو ماده فوق با نرمال سالین حل 

 شدند و به حجم قابل قبولی رسانده شدند.

 وتحلیل آمارییهتجز

و آزمون واریانس  22نسخه  SPSS افزارنرمها با استفاده از داده

ها، تعیین طرفه آنالیز شدند و همچنین جهت مقایسه میانگینیک

دار بودن نتایج از تست تعقیبی توکی ها و معنیاختالف میانگین

ها در نظر گرفته شد. داده >05/0pداری، استفاده شد. سطح معنی

 انحراف معیار بیان شدند. ±صورت میانگین به
   

 نتایج
 الف( ارزیابی تعداد اسپرم

های ها در تمامی گروهبا توجه به نتایج حاصله تعداد اسپرم

کننده اتفون نسبت به گروه کنترل منفی کاهشی نشان یافتدر

داد. این کاهش بیشتر در گروهی بود که بیشترین دوز اتفون 

های دوز باال در مقایسه با گروهین گروه دوز مابدریافت کرده بود. 

های دار وجود داشت اما بین گروهپایین و متوسط اختالف معنی

داری دوز پایین و متوسط در مقایسه با یکدیگر هیچ اختالف معنی

های کنترل منفی ین گروهمابداری دیده نشد. هیچ اختالف معنی

 داری در گروه کنترلو شم مشاهده نشد. همچنین کاهش معنی

؛ 1 شکلمثبت نسبت به گروه کنترل منفی وجود داشت )

05/0p<.) 

 ب( ارزیابی درصد تحرک اسپرم

کننده اتفون یافتدرهای ها در تمامی گروهمیزان تحرک اسپرم

-نسبت به گروه کنترل کاهش نشان دادند. این کاهش بین گروه

دار نبوده ولی بین گروه کنترل های کنترل، شم و دوز پایین معنی
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کننده دوزهای متوسط و باالی اتفون یافتدرهای منفی و گروه

ها در (. بیشترین کاهش در تحرک اسپرم>05/0pدار بود )معنی

گروهی که بیشترین دوز هورمون اتفون را دریافت کرده بودند، 

های داری بین گروهدیده شد. همچنین هیچ اختالف معنی

عالوه یده نشد. بهکننده دوز متوسط و باالی اتفون دیافتدر

افزایشی در میزان تحرک اسپرم در گروه کنترل مثبت نسبت به 

های دوز متوسط و باال وجود داشت. این افزایش در مقایسه گروه

 (.1 شکلدار نبود )با گروه کنترل منفی معنی

 مانی اسپرمپ( ارزیابی قابلیت زنده

نتایج مربوط گویای این مطلب است که کاهشی در میزان 

های آزمایشی نسبت به گروه کنترل ها در گروهمانی اسپرمزنده

کننده دوز متوسط و یافتدرمنفی دیده شد. این کاهش در گروه 

دار بود. باالی اتفون در مقایسه با گروه کنترل منفی معنی

ین گروه دوز پایین ماب( >05/0pداری )همچنین اختالف معنی

عالوه میزان های دوز متوسط و باال وجود داشت. بهنسبت به گروه

مانی اسپرم در گروه کنترل مثبت در مقایسه با گروه دوز زنده

دار بود اما نسبت به گروه کنترل منفی متوسط و باالی اتفون معنی

 .(b؛ 1 شکلدار نبود )و شم معنی

های ای اسپرم و درصد اسپرمت( ارزیابی بلوغ هسته

 نابالغ

های نابالغ در مقایسه های آزمایشی درصد اسپرمدر تمامی گروه

با گروه کنترل منفی افزایشی را نشان دادند. بیشترین درصد 

های نابالغ در گروهی که بیشترین دوز اتفون را دریافت اسپرم

های کنترل منفی و شم ین گروهمابکرده بود، مشاهده شد. 

که بین گروه شم و یدرحالاری وجود نداشت. داختالف معنی

داری وجود کننده هورمون اتفون اختالف معنییافتدرهای گروه

ایین، متوسط های دوز پین گروهماب(. همچنین >05/0pداشت )

و باالی اتفون و کنترل مثبت در مقایسه با یکدیگر هیچ اختالف 

 (.f؛ 1 شکلداری دیده نشد )معنی

 دیدهیبآس DNAها با ث( درصد اسپرم

های دیده در گروهیبآس DNAهایی با افزایش درصد اسپرم

های کننده اتفون و گروه کنترل مثبت نسبت به گروهیافتدر

 
اسپرم را نشان  Amorphous headنگروزین. پیکان مشکی  –یزی ائوزین آمرنگها با شکل اسپرمیب( بررسی سر aبررسی پارامترهای اسپرمی.  -1شکل 

نگروزین. اسپرم زنده  –یزی ائوزینآمرنگها با مانی اسپرم( بررسی زندهb، میکروسکوپ نوری(. × 400یی نمابزرگنگروزین،  –یزی ائوزین آمرنگدهد )می

(LS( و اسپرم مرده )DS نشان )400یی نمابزرگنگروزین،  –یزی ائوزینآمرنگاست که ائوزین به درون سیتوپالسم نفوذ کرده است ) شدهداده × ،

های سفید قرار گرفتن گلبول نگروزین. پیکان مشکی محل –یزی ائوزینآمرنگها با های خونی در اطراف اسپرم( مشاهده لکوسیتcمیکروسکوپ نوری(. 

 –یزی ائوزینآمرنگهای اسپرمی با یناهنجاربررسی ( e, d، میکروسکوپ نوری(. × 400یی نمابزرگنگروزین،  –یزی ائوزین آمرنگدهد )خون را نشان می

، میکروسکوپ نوری(. × 400یی نمابزرگنگروزین،  –یزی ائوزینآمرنگدهند )سر اسپرم را نشان می Beatو  Amorphous headها به ترتیب نگروزین. پیکان

f) یزی آنیلین بلو جهت بررسی هستۀ اسپرمآمرنگ( های بالغMN( با سر فلش سیاه و نابالغ )IMN با سر فلش سفید نشان )یزی آمرنگاست ) شدهداده

یزی آکریدین آمرنگاسپرم با  (DSD)ای دو رشته DNAو  (SSD)ی ارشتهتک DNAبررسی آسیب  (g، میکروسکوپ نوری(. × 400یی نمابزرگآنیلین بلو، 

 ، میکروسکوپ فلورسنت(.× 400یی نمابزرگاورنژ، 
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های کنترل منفی ین گروهمابکنترل منفی و شم مشاهده گردید. 

-که در بین گروهیدرحالداری دیده نشد. و شم هیچ اختالف معنی

کننده نئوستیگمین بروماید و دوز پایین اتفون نسبت یافتدرهای 

کننده دوزهای متوسط و باالی اتفون اختالف یافتدرهای به گروه

-(. در ضمن هیچ اختالف معنی>05/0pداری وجود داشت )معنی

کننده دوز متوسط و باالی اتفون دیده یافتدرهای داری بین گروه

دیده در یبآس DNAنشد. این در حالی است که میزان اسپرم با 

دار بود گروه دوز پایین نسبت به دوز متوسط و باالی اتفون معنی

 (.g؛ 1شکل )

 نتایج لقاح داخل آزمایشگاهی

ی، چهار دوسلولهای درصد زایگوت )لقاح(، جنینی طورکلبه

های هچ شده، سلولی، مرحله موروال، مرحله بالستوسیست، جنین

، 1شده تیپ های متوقفشده و همچنین جنینهای متوقفجنین

کننده هورمون اتفون نشان یافتدرهای کاهشی را در گروه 3و  2

ه بیشترین کاهش کیطوربهدادند. این کاهش وابسته به دوز بوده، 

کننده دوزهای متوسط و باالی اتفون دیده یافتدرهای در گروه

 (.3و  2، 1، جداول  a-f؛2شد )شکل 

 الف( درصد لقاح

-دار بین گروهدر مورد درصد میزان زایگوت تنها اختالف معنی

های کنترل منفی، شم و گروهی بود که بیشترین دوز مصرفی 

اتفون را دریافت کرده بود. بین گروه کنترل منفی و شم نیز 

 آمدهدستبهداری مشاهده نگردید. نتایج گونه اختالف معنییچه

نشان داد که با افزایش دوز مصرفی اتفون با کاهش درصد میزان 

که کمترین درصد زایگوت طوریزایگوت رابطه مستقیم داشته به

 (.1جدول ، 2شکل به بیشترین دوز اتفون اختصاص یافت )

 های دو الی چهار سلولیب( جنین

دار بین ی تنها اختالف معنیدوسلولهای در مورد درصد جنین

های کنترل منفی، شم و گروهی بود که بیشترین دوز گروه

(. بین گروه کنترل >05/0pمصرفی اتفون را دریافت کرده بود )

داری دیده نشد. این گونه اختالف معنییچهمنفی و شم نیز 

که طوریی نیز وابسته به دوز بوده بهدوسلولهای کاهش در جنین

ی دوسلولهای با افزایش دوز مصرفی هورمون اتفون درصد جنین

های چهار سلولی در بین هم کاهش یافت. در مورد درصد جنین

 
، D، دوز پایین اتفون C، کنترل مثبت B، کنترل شم A یمنف)کنترل  موردمطالعههای های حاصل از لقاح داخل آزمایشگاهی در گروهجنین -2شکل 

های در حال (، جنین4) بارور نشدههای (، اووسیت3) شدهمتوقفهای (، جنین2(، موروال )1(. بالستوسیست )F، دوز باالی اتفون Eدوز متوسط اتفون 

 ×200 ینمائبزرگ(. 5هچ شدن )
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داری گونه اختالف معنییچههای کنترل منفی و شم گروه

کننده یافتدرهای مشاهده نشد. این در حالی است که بین گروه

اتفون با دوزهای پایین، متوسط، باال و همچنین کنترل مثبت 

(. نتایج حاکی >05/0pدار بود )شم اختالف معنی نسبت به گروه

های چهار سلولی نیز وابسته به دوز درصد جنیناز آن است که 

که کمترین تعداد آن در بیشترین دوز مصرفی طوریبوده به

 (.1جدول ، 2شکل هورمون اتفون دیده شد )

های مختلفدر گروه 3و  2، 1های تیپ شدهمتوقفهای مقایسه میانگین اثرات اتفون بر درصد جنین -1جدول   

 
 1گروه 

 )کنترل منفی(

 2گروه 

 )کنترل شم(

 3گروه 

 )دوز پایین(

 4گروه 

 )دوز متوسط(

 5گروه 

 )دوز باال(

 6گروه 

 )کنترل مثبت(

میزان لقاح 

 )درصد(
a43/1 ± 78/90 a00/4 ± 60/90 b01/6 ± 15/79 c30/1 ± 54/70 d15/3 ± 69/48 b72/3 ± 77/83 

های جنین

 ی )درصد(دوسلول
a52/4 ± 60/88 a73/6 ± 94/85 b79/5 ± 00/83 c72/5 ± 75/76 c62/2 ± 52/77 b23/4 ± 11/82 

های چهار جنین

 سلولی )درصد(
a40/4 ± 58/81 a72/5 ± 01/82 b57/4 ± 52/74 c00/5 ± 59/69 c,d46/2 ± 14/66 

b,e99/6 ± 

59/72 

 
 های مختلفهای هچ شده در گروهمقایسه میانگین اثرات اتفون بر میزان موروال، بالستوسیست و جنین -2جدول 

 
 1گروه 

 )کنترل منفی(

 2گروه 

 )کنترل شم(

 3گروه 

 )دوز پایین(

 4گروه 

 )دوز متوسط(

 5گروه 

 )دوز باال(

 6گروه 

 )کنترل مثبت(

 a50/4 ± 79/70 a17/6 ± 88/73 b67/6 ± 69/60 c64/7 ± 03/54 c83/2 ± 03/52 b27/10 ± 04/63 موروال )درصد(

بالستوسیست 

 )درصد(
a33/3 ± 89/48 a01/5 ± 07/50 b61/3 ± 21/41 b15/7 ± 09/39 c79/4 ± 15/35 b26/2 ± 03/42 

های هچ جنین

 شده )درصد(
a80/2 ± 62/22 a17/3 ± 13/19 0±0 0±0 0±0 b89/6 ± 27/16 

 

 های مختلفتا چهار سلولی در گروه یدوسلولهای مقایسه میانگین اثرات اتفون بر میزان لقاح و جنین -3جدول 

 
1گروه   

 )کنترل منفی(

2گروه   

 )کنترل شم(

3گروه   

 )دوز پایین(

4گروه   

 )دوز متوسط(

5گروه   

 )دوز باال(

6گروه   

 )کنترل مثبت(

های درصد جنین

شدهمتوقف  
a44/79 ± 2/86 a41/74 ± 3/26 b50/35 ± 2/03 b48/69 ± 10/77 c54/69 ± 5/59 b48/77 ± 2/45 

های درصد جنین

شدهمتوقف  

1تیپ   

a17/62 ± 4/53 a20/30 ± 7/09 b42/23 ± 1/87 c55/92 ± 11/49 d69/99 ± 1/22 b46/22 ± 6/85 

های درصد جنین

شدهمتوقف  

2تیپ   

a23/11 ± 5/85 a21/99 ± 9/72 b33/56 ± 7/98 a21/95 ± 6/31 c19/76 ± 3/51 d28/85 ± 6/81 

های درصد جنین

شدهمتوقف  

3تیپ   

a59/26 ± 5/79 a57/68 ± 12/17 b23/18 ± 7/05 b22/11 ± 6/90 c10/22 ± 4/47 b23/06 ± 4/66 

 (.Mean±SDهای مختلف است )ین گروهمابدار در هر ردیف اختالف معنی دهندهنشان (a,b)حروف متفاوت *
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 های مرحله موروال تا بالستوسیستپ( جنین

های مرحله موروال نشان داد که همچنین نتایج حاصله از جنین

کننده اتفون و کنترل مثبت در یافتدرهای کاهشی در گروه

که در بین یدرحالمقایسه با گروه کنترل منفی وجود داشت. 

داری وجود گونه اختالف معنییچههای کنترل منفی و شم گروه

حاکی از آن هستند که  آمدهدستبهنداشت. همچنین نتایج 

کننده اتفون با دوز پایین یافتدرمیزان درصد موروال در گروه 

داری کننده اتفون با دوز باال اختالف معنییافتدرنسبت به گروه 

های مشاهده گردید. در مورد درصد بالستوسیست در بین گروه

داری دیده نشد. ولی گونه اختالف معنییچهکنترل منفی و شم 

 ها نیزبا افزایش دوز مصرفی هورمون اتفون درصد بالستوسیست

افزایش داشتند. بیشترین میزان بالستوسیست در بیشترین دوز 

ها در بین مصرفی اتفون دیده شد. همچنین درصد بالستوسیست

کننده نئوستیگمین بروماید و هورمون اتفون با یافتدرهای گروه

داری دیده نشد. ولی در بین دوزهای متوسط و باال اختالف معنی

مین بروماید و کنترل شم کننده نئوستیگیافتدرهای گروه

 (.>05/0p، 2جدول ، 2 شکلدار بود )اختالف معنی

 های هچ شدهت( جنین

های کنترل های هچ شده در بین گروهدر مورد درصد جنین

داری مشاهده نشد. همچنین گونه اختالف معنییچهمنفی و شم 

کننده نئوستیگمین بروماید نتایج حاصله اختالف یافتدردر گروه 

-که درصد جنینیدرحالنسبت به گروه شم نداشت.  داریمعنی

کننده اتفون شامل دوزهای یافتدرهای های هچ شده در گروه

 (.2جدول ، 2شکل پایین، متوسط و باال مساوی با صفر بود )

 شدههای متوقفث( ارزیابی جنین

( Arrested embryosشده )های متوقفهمچنین درصد جنین

داری دیده کنترل منفی و شم اختالف معنیهای در بین گروه

کننده هورمون اتفون و یافتدرهای که در بین گروهیدرحالنشد. 

دار کنترل مثبت نسبت به گروه کنترل منفی و شم اختالف معنی

توان گفت که می آمدهدستبهبنابراین از نتایج ؛ (>05/0pبود )

و بیشترین شده وابسته به دوز بوده های متوقفدرصد جنین

Arrest  نیز مربوط به دوز باالی هورمون اتفون مشاهده شد. در

های کنترل در بین گروه Iشده تیپ های متوقفمورد درصد جنین

های داری دیده نشد. درصد جنینمنفی و شم اختالف معنی

کامالً وابسته به دوز بوده و با افزایش دوز  Iشده تیپ متوقف

اط مستقیم دارد. بیشترین درصد مصرفی هورمون اتفون ارتب

شده در مطالعه حاضر مربوط به بیشترین دوز های متوقفجنین

 آمدهدستبهکننده هورمون اتفون گزارش شد. از نتایج یافتدر

در بین  Iشده تیپ های متوقفتوان بیان کرد که درصد جنینمی

 کننده نئوستیگمین بروماید و هورمون اتفون بایافتدرهای گروه

که در یدرحالداری دیده نشد. گونه اختالف معنییچهدوز پایین 

های آزمایشی هورمون اتفون نسبت به گروه کنترل بین گروه

-دار چشمگیری داشتند. درصد جنینمنفی و شم اختالف معنی

های کنترل منفی، شم و در بین گروه IIشده تیپ های متوقف

دار متوسط و باال اختالف معنیکننده هورمون اتفون با دوز یافتدر

شده های متوقفکه بیشترین درصد جنینیدرحالمشاهده نشد. 

؛ کننده هورمون اتفون با دوز پایین دیده شدیافتدرتنها در گروه 

کننده یافتدرهای توان گفت افزایشی در بین گروهبنابراین می

 اتفون با دوز پایین و همچنین در گروه کنترل مثبت نسبت به

شده تیپ های متوقفگروه شم دیده شد. در مورد درصد جنین

III گونه اختالف معنییچههای کنترل منفی و شم در بین گروه-

کننده یافتدرهای داری وجود نداشت. همچنین در بین گروه

هورمون اتفون با دوزهای پایین، متوسط و کنترل مثبت نیز 

های د جنینکه درصیدرحالدار دیده نشد. اختالف معنی

کننده هورمون اتفون با یافتدرتنها در گروه  IIIشده تیپ متوقف

دار بود دوز باال نسبت به گروه کنترل منفی و شم اختالف معنی

(05/0p<از نتایج حاصله می .)های توان بیان کرد که درصد جنین

که طورینیز کامالً وابسته به دوز بوده به IIIشده تیپ متوقف

کمترین درصد آن در بیشترین دوز مصرفی هورمون اتفون گزارش 

 (.3جدول ، 2شکل گردید )

 
 گیرینتیجهو بحث 

کننده اتفون، درصد یافتدرهای در بررسی حاضر در گروه

DNA طور های با هسته نابالغ بهیده و درصد اسپرمدصدمه

توجهی افزایش پیدا نموده بود. همچنین کاهشی در میزان قابل

مانی اسپرم وجود داشته است. نشان درصد تحرک و قابلیت زنده

است که اتفون سبب مشکالت فراوانی ازجمله ناباروری  شدهداده

های آزاد در مردان از طریق القاء استرس اکسیداتیو و رادیکال

 Reactive)های فعال اکسیژن (. گونه18گردد )ت بیضه میباف

oxygen species) های منی ساز تولید های زایای لولهدر سلول

کننده سطوح فیزیولوژیک ظرفیت یمتنظعنوان شوند و بهمی

کنند ، واکنش آکروزومی و اتصال اسپرموسیت عمل میاسپرم

های با تولید رادیکالهای فعال اکسیژن بنابراین گونه؛ (32، 31)

های منی ساز را دچار های نرمال و طبیعی لولهآزاد عملکرد سلول
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ی هاگزارشگردد. بر اساس ها میاختالل و سبب آسیب به آن

اکسیدان است که یآنتقبلی پالسمای مایع منی حاوی یکسری 

یرفعال کند غهای فعال اکسیژن را قادر است مقدار زیادی از گونه

(. استرس 33کند )میزان فیزیولوژیک بدن حفظ و در حد 

، تغییر DNAدیدگی یبآساکسیداتیو در اسپرم باعث ایجاد 

و اتصال اسپرم به تخمک و  درحرکتعملکرد غشاء، اختالل 

های آکروزومی و یابی، واکنشیتظرفهمچنین باعث کاهش در 

(. نتایج مطالعه حاضر مطابق با مطالعات مرور 34گردد )لقاح می

شده است. مکانیسم حذف سیتوپالسم اضافی اسپرم در پی 

های سرتولی و به دنبال آن اختالل در سیکل اختالل در سلول

ها دارای نقص شده که در این حالت اسپرم اسپرمیوژنز دچار

(. 35هستند )سیتوپالسم اضافی بوده و ازنظر مورفولوژی نابالغ 

های با یجاد اسپرمباعث ا ROSدهد که تولید نشان می هاگزارش

 ROSشود. عالوه بر این میزان تولید یرطبیعی میغمورفولوژی 

یرطبیعی و نابالغ غهای ارتباط مستقیمی با میزان تولید اسپرم

نشان  2017(. بابازاده و همکاران در سال 36است ) شدهگزارش

دادند که استفاده از کلرپیریفوس در موش سوری و رت باعث 

-های اپیدیدیمی و سیستم تولیدمثلی میاسپرمایجاد سمّیت در 

نشان دادند که اتفون  شدهانجامهای (. همچنین بررسی37گردد )

تولید  واسطهبههای سرتولی و لیدیگ با دوزهای باال بر روی سلول

-های اسپرمی میهای آزاد در بیضه و به دنبال آن سلولرادیکال

های لیدیگ کرد سلولتوان گفت که کاهش عملبنابراین می؛ شوند

در بافت بینابینی بیضه سبب کاهش در ترشح میزان هورمون 

گردد. در یک بررسی صورت گرفته تستوسترون نیز می

است که متعاقب مصرف اتفون کاهشی در میزان  شدهگزارش

مانی اسپرم شمارش تعداد اسپرم، درصد تحرک و قابلیت زنده

های اسپرمی افزایش یکه درصد ناهنجاریدرحالشده است یدهد

(. نتایج تحقیق حاضر با مطالعات صورت گرفته 38است )داشته 

شده است که استفاده از یانبی طورکلبهمطابقت دارد. همچنین 

تواند سیکل اسپرماتوژنز را در بافت هورمون اتفون با دوز باال می

ها حاکی از آن است که هورمون اتفون با بیضه مهار کند. گزارش

نظمی و یبهای سرتولی باعث ایجاد مستقیم بر روی سلولاثر 

گردد های اپیتلیال میهمچنین آتروفی یا از بین بردن سلول

عنوان ی قبلی استفاده از کلرپیریفوس بههاگزارش(. بر اساس 39)

 DNAیر اسپرم و آسیب به وممرگارگانوفسفره افزایشی در میزان 

مانی اسپرم قابلیت زنده ی در میزانتوجهقابلاسپرم و کاهش 

(. در راستای همین مطالعه، حسین چی و 38است )داشته 

بیان داشتند که استفاده از اسید  2013همکاران در سال 

بعد از تیمار باعث کاهش تعداد  45و  30جیبرلیک در روزهای 

ی و بالستوسیست و دوسلولهای ها، درصد لقاح، جنیناسپرم

گردند. نتایج مطالعه اخیر حاکی از میهای نابالغ افزایش اسپرم

آن است که علت اصلی میزان کاهش در پارامترهای مختلف 

ها احتماالً در اثر آسیب شدید کروماتین هسته ها و جنیناسپرم

-دیده یبآس DNAهایی با اسپرم و به دنبال آن افزایش اسپرم

ن قبلی نشا بامطالعه(. نتایج مطالعه حاضر نیز همسو 40باشد )

ها و افزایشی در داد که کاهشی در شمارش و تحرک اسپرم

های نابالغ و کروماتین هسته اسپرم وجود داشت. این اسپرم

توان به تولید کاهش و افزایش پارامترهای اسپرمی را می

عالوه های سمّی ناشی از اتفون ارتباط داد. بهازحد رادیکالیشب

ی در میزان توجهلقابمنطبق با مطالعات صورت گرفته کاهش 

های چهار سلولی، موروال، ی، جنیندوسلولهای درصد لقاح، جنین

های هچ شده و افزایش چشمگیری مرحله بالستوسیست، جنین

و  2، 1شده در مراحل مختلف تیپ های متوقفدر میزان جنین

گیری یجهنتتوان شده است. با توجه به نتایج حاضر چنین می 3

ش در پارامترهای لقاح داخل آزمایشگاهی کرد که کاهش و افزای

-احتماالً به علت اثرات مستقیم استرس اکسیداتیو بر روی سلول

های اسپرمی باشد. عالوه بر این سیستم استرس اکسیداتیو 

یدشده متعاقب مصرف اتفون بیانگر اثرات تخریبی آن است. تول

 های آزادهای اسپرمی در اثر تولید رادیکالبیشتر ناهنجاری

و  ATPهای جنینی، نقص در فعالیت یله اختالل در سلولوسبه

(. مطالعات پیشین نشان دادند 34است )تغییرات میتوکندریایی 

را درگیر کرده و  DNAهای تواند رشتهکه استرس اکسیداتیو می

مدت اتفون یطوالنها گردد. تجویز سبب بروز شکست در آن

اسپرم را در  DNAهای داری میزان شکستگی رشتهطور معنیبه

دهد. همچنین کاهش فرآیند های تحت تیمار افزایش میگروه

-شکافتگی جنینی در ارتباط با اختالل ساختاری کروماتین می

اهمیت ارتباط بین پتانسیل رشد جنینی  کنندهمشخصگردد که 

و آسیب کروماتین هسته سلول است که در کل باعث کاهش رشد 

شود ر مراحل تقسیمات جنینی میهای دوسلولی و سایجنین

(. در این مطالعه نیز همسو با مطالعات مرور شده استرس 41)

های آزاد ناشی از تجویز اتفون باعث افزایش اکسیداتیو و رادیکال

-ی چنین میطورکلبهشده است.  DNAهای شکسته شدن رشته

دار میزان درصد لقاح، درصد توان نتیجه گرفت که کاهش معنی

ی تا چهار سلولی، درصد موروال تا دوسلولای هجنین
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های هچ شده و همچنین درصد بالستوسیست، درصد جنین

و در کل باعث کاهش توانایی  3شده تیپ های متوقفجنین

باروری در حیوانات تحت تیمار در گروه آزمایشی با هورمون اتفون 

با دوزهای مختلف نسبت به گروه شاهد گردید. در مطالعه حاضر 

اهش توان باروری، توقف رشد جنینی و مرگ سلولی احتماالً به ک

های سمّی اتفون در های آزاد یا متابولیتدلیل تولید رادیکال

شود که باعث ایجاد پراکسیداسیون لیپیدی می ROSسلول باشد. 

های فعال اکسیژن به اسیدهای چرب ماحصل آن نفوذ گونه

ها همواره در معرض گردد. اسپرمیراشباع در غشاء سلول میغ

آسیب ناشی از استرس اکسیداتیو قرار دارند زیرا غشاء پالسمایی 

یراشباع بوده و در سیتوپالسم غها دارای اسیدهای چرب آن

بنابراین ؛ وجود دارند کنندهکنترلهای ها نیز یکسری آنزیماسپرم

اند که استفاده از هورمون اتفون نشان داده شدهانجامهای بررسی

تولید پراکسید  واسطهبههای اکسیداتیو ب ایجاد آسیبسب

افتد. بر اساس مطالعات قبلی اسپرم برای هیدروژن اتفاق می

یابی، واکنش آکروزومی، اتصال به پرده شفاف اووسیت و یتظرف

های فعال نفوذ به داخل تخمک نیازمند مقدار قابل قبولی از گونه

دار درصد باروری یمعنتوان کاهش (. پس می42است )اکسیژن 

کننده اتفون در مقایسه با گروه کنترل را به یافتدرهای در گروه

این هورمون نسبت داد. از نتایج  واسطههـبدشده ـیتول ROSنقش 

گیری کرد که مصرف هورمون یجهنتتوان این تحقیق چنین می

-یژه در دوزهای باال باعث ایجاد اختالالت و ناهنجاریوبهاتفون 

مانی ی اسپرمی ازجمله کاهش تحرک اسپرم، قابلیت زندهها

ای اسپرم و عدم بلوغ هسته DNAاسپرم و افزایش آسیب به 

گردد. همچنین اتفون با توقف رشد جنینی در مراحل اسپرم می

های نامطلوب منجر به مختلف تکاملی و با افزایش بالستوسیست

 د.شوکاهش درصد موفقیت لقاح داخل آزمایشگاهی می
 

 تشکر و قدردانی
تحقیق حاضر بخشی از رساله دکتری تخصصی رشته 

دانشکده  مصوّبِشناسی دامپزشکی گرایش آناتومی و جنین

دامپزشکی دانشگاه ارومیه است. این مطالعه با حمایت دانشگاه 

( انجام پذیرفت. لذا /IR-UU-AEC-3/1086آد :ارومیه )کد اخالق

انجام این مطالعه یاری نمودند، کمال از تمام کسانی که ما را در 

 تشکر و قدردانی را داریم.

 
 تعارض منافع

تضاربی بین نویسندگان این مقاله جهت به چاپ  گونهچیه

 رسیدن در مجله علوم پزشکی فسا وجود ندارد.
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Abstract 
 

Background & Objective: Ethephon is one of the most important organophosphorus pesticides that 

has an adverse effect on the reproductive system and can impair the semen quality and decline the 

fertility. The aim of this study was to evaluate the effect of ethephon on sperm parameters, 

characteristics and in vitro fertilizing potential in male mice. 
Materials & Methods: In this experimental study, 90 adult male mice were divided into 6 control 

and experimental groups. The experimental groups received ethephon at low, medium and high 

doses and the positive control group received neostigmine bromide (0.1 mg/kg). After treatment, 

animals were euthanized by cervical dislocation and sperm samples were collected from cauda 

epididymis to evaluate sperm parameters and in vitro fertilization. The level of p<0.05 was 

considered significant. 

Results: A decrease in sperm motility and viability was observed between the experimental groups 

compared to the control group. Nonetheless, ethephon can remarkably increase DNA damage and 

lack of nuclear maturation. In vitro fertilization results showed that ethephon significantly reduced 

embryonic quality and stages of embryological development compared to the control group. Also, 

the percentage of arrested embryos in the experimental groups was significantly enhanced 

compared to the control group (p<0.05). 

Conclusion: The present results showed that oxidative stress induced by ethephon causes damage 

to sperm DNA and subsequently decreases the quality of sperm and in vitro fertilizing potential in 

a dose dependent manner. 

 

Keywords: Ethephon, IVF, Embryonic development, Sperm, Mouse 

 

 

   
*Corresponding Author: Najafi Gholam Reza, Department of Veterinary Anatomical Sciences, Faculty of Veterinary 

Medicine, Urmia University, Urmia, Iran 

Email: G.najafi2006@yahoo.com 

https://orcid.org/0000-0002-1085-6043 

 

 

 

 

 

 

Journal of Fasa University of Medical Sciences 10 (2020): 2545-2557  
 

Original Article  

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

22
85

10
5.

20
20

.1
0.

3.
15

.9
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ja
bs

.f
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            13 / 13

http://journal.fums.ac.ir/
https://dorl.net/dor/20.1001.1.22285105.2020.10.3.15.9
http://jabs.fums.ac.ir/article-1-2242-en.html
http://www.tcpdf.org

