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 دهیچک

اندوسولفان یک سم پر مصرف در کشاورزی است. این سم در انسان از طریق استنشاقی و پوستی قابل جذب است و اثراتی مانند عقیمی در مردان  زمینه و هدف:

 پردازد.میهای صحرایی نر بالغ موشدر پیشگیری از اثرات مضر سم اندوسولفان بر اسپرماتوژنر در  Cو   Eهایویتامیندارد. این تحقیق به بررسی اثر 

 

 10 مدت به روزانه 4 و 3 ،1،2  تجربی هایگروه در هاموششدند،  تقسیم تایی 10 گروه پنج به ویستار نژاد از) گرم 200-250  (بالغ نر هایموش  ها:روشمواد و 

 Cویتامین mg/kg 20 عالوه بر اندوسولفان روزانه   2های گروه تجربی موش( از طریق گاواژ دریافت کردند. همچنین در این مدت mg/kg 10دوسولفان )متوالی ان روز

 گروه .دریافت کردند اژگاو طریق از E ویتامین mg/kg200   بعالوه C ویتامین mg/kg 20 روزانه 4 تجربی و گروه E ویتامین mg/kg  200روزانه 3 تجربی ، گروه

 پایان، در گردید. انجام بیضه بافتی مقاطع روی بر نوری های جنسی با میکروسکوپسلولشمارش  دوره این پایان نمودند. در دریافت آب و معمول غذای فقط کنترل

 بررسی گردید.  p ≤05/0 سطح در و دانکن طرفه یک واریانس آماری هایتست توسط نتایج

 

 بر روی اثر مخرب اندوسولفان بر فرایند اسپرماتوژنز بود. Cو  Eهای ویتامینیج نشان دهنده اثر مهاری ترکیب نتا نتایج :

 

با کاهش  Cو  Eهای ویتامینگردد و میدهد که اندوسولفان با افزایش استرس اکسیداتیو موجب اختالل در اسپرماتوژنز مینتایج این مطالعه نشان  گیری:نتیجه

 گردد.مییداتیو موجب مهار آثار مخرب اندوسولفان بر اسپرماتوژنز استرس اکس

  

 اسپرماتوژنز، استرس اکسیداتیو موش صحرایی، ،Cو  Eهای ویتامیناندوسولفان،  :کلمات کلیدی
 

 

 
 

 مقدمه
مردان و  در کننده ناباروری ایجاد عوامل و علل بررسی

 ایارزنده کمک هجامع یک در چگونگی جلوگیری از ایجاد ناباروری

 با مطالعاتی نمود. خواهند برندمی رنج ناباروری از که به بیمارانی

 عوامل نقش  گیردمی انجام  آزمایشگاهی   حیوانات  روی  که بر

... را بر فرایند و ویروسی عفونی، شیمیائی، دارویی، تشعشعات،

نحوه  اسپرماتوژنز مورد بررسی قرار گرفته و مکانیزم اثر و

گیرد. اندوسولفان سمی میمورد بررسی قرار ها نآز پیشگیری ا

است که در کشتزارها به طور وسیع به عنوان کنه کش و حشره 

گیرد که از طریق پوستی و استنشاقی میکش مورد استفاده قرار 
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دنبال دارد که از جمله ه که اثرا ت جانبی ب قابل جذب است.

امروزه با پیشرفت (. 1) توان به عقیمی در مردان اشاره نمودمی

وسیع علم کشاورزی و تالش برای بهره وری بیشتر از مزارع و 

باغات استفاده از سموم کشاورزی در کنترل آفات گسترش زیادی 

های مختلف بدن از سیستماثر سوء این سموم بر  داشته است.

 باشد.میهای مهم تحقیقاتی جنبه

موجب القا  مطالعات نشان داده است که مسمومیت با این سم

 ها وبافتهای آزاد، پراکسیداسیون لیپیدها در رادیکالتولید 

( و سیستم دفاعی آنتی اکسیدانی 2گردد )میاسترس اکسیداتیو 

 کند.میهای کبد و کلیه تضعیف اکسیدانرا با کاهش آنتی 

از  هابافتمسمومیت با اندوسولفان موجب آسیب به بسیاری از 

گردد یمهمچنین سیستم تولید مثلی  جمله سیستم ایمنی بدن و

(3.) 

در ارتباط با سیستم تولید مثلی مشخص شده است که 

اندوسولفان دارای اثر تراتوژنی است و موجب مهار رشد و مرگ 

مصرف خوراکی اندوسولفان موجب آسیب  (.4) گرددمیجنین 

( و میزان 5) دهدمیبافت بیضه گردیده و شمارش اسپرم را کاهش 

دهد میو تستوسترون را در موش کاهش   LH ،FSHهایهورمون

(. در مطالعات متعددی نشان داده شده است که مصرف 6)

های فعال گونهگردد. میاندوسولفان موجب عقیمی در مردان 

به عنوان یک فاکتور   (Reactive oxygen species)اکسیژن

های بافتی دانستند. اصوالً بی آسیبمشارکت کننده در گروهی از 

های آنتی اکسیدانی منجر آنزیمو فعالیت  ROSعادلی در تولید ت

تواند به وسیله یا افزایش تولید میگردد که میبه آسیب بافتی 

ROS  های آنتی اکسیدانی و یا هر دو آنزیمو یا کاهش فعالیت

اتفاق بیافتد که در واقع مبین وجود شرایط استرس اکسیداتیو 

میزان آسیب ناشی از استرس (. برای تعیین 0و  7باشد )می

که فرآورده نهایی  (MDA)اکسیداتیو از شاخص مالون دی آلدهید 

 است کمک گرفته شد.  ROSپراکسیداسیون لیپیدی توسط 

های فعال گونهکه موادی که موجب تولید  مشخص گردیده 

گردند نقش مهم در کاهش کمیت و کیفیت مایع منی اکسیژن می

 (. 10و  9دارند )

جه به مصرف اندوسولفان در کشاورزی و اثراتی که بر با تو

گذارد استفاده از موادی که بتواند از اثرات جانبی میعقیمی مردان 

تواند راهی برای رفع این مشکل باشد. میاین دارو جلوگیری کند 

با توجه به افزایش استرس اکسیداتیو توسط اندوسولفان به نظر 

 ن بتوانند در رفع اثرات جانبیرسد که ترکیبات آنتی اکسیدامی

جمله ترکیبات  توکوفرول از آلفا یا E این دارو موثر باشند. ویتامین

در  یک ویتامین محلول E (. ویتامین11) باشدآنتی اکسیدان می

مولکول  یک .باشدمی آزاد هایپاك کننده رادیکال که است چربی

 تواند دویم زنجیر شکننده اکسیدان آنتی عنوان یک به توکوفرول

ای بالقوه زنجیره واکنش دو نتیجه در و لیپید رادیکال پروکسیل

نیز از جمله ترکیبات  C(. ویتامین 12) کند مهار را پراکسیداسیون

آنتی اکسیدان است، این ویتامین محلول در آب است و در خنثی 

های آزاد و رفع استرس اکسیداتیو نقش دارد و سازی رادیکال

 آنتی مجدد ورود آزاد موجب هایرادیکال ازیپاك س بر عالوه

 شودمی چرخه به هااوراتو  E ویتامین مانند دیگر هایاکسیدان

(13.) 

هدف از مطالعه حاضر بررسی  ،با توجه به مطالب عنوان شده

بر آثار اندوسولفان بر اسپرماتوژنز  Cو  Eنقش حفاظتی ویتامین 

 باشد.های آزمایشگاهی میدر موش

 هامواد و روش
سر موش صحرایی نر بالغ از  50در مطالعه تجربی حاضر، از 

گرم استفاده شد. حیوانات در  250تا  200نژاد ویستار با وزن 

خانه حیوانات جهرم واقع در دانشگاه آزاد اسالمی واحد جهرم در 

ساعت تاریکی و دمای  12ساعت نور،  12شرایط استاندارد )

نگه داری شدند. این حیوانات به طور  (گراددرجه سانتی  2±22

 گروه به شرح زیر قرار داده شدند: 5تصادفی در 

کردند و تمام : هیچ گونه دارویی دریافت نمی(C)گروه کنترل 

 ها بود.ها مشابه سایر گروهی آنشرایط نگهداری و تغذیه

میلی گرم در  10اندوسولفان در دوز (E1): گروه تجربی اول 

روز  10لوگرم وزن بدن به صورت گاواژ و به مدت روز به ازاء کی

دریافت کردند. انتخاب دوز با توجه به دوز مصرفی دارو و همچنین 

مطالعه قبلی که اثرات اندوسولفان بر القا استرس اکسیداتیو 

 (.14) باشدعقیمی را مطالعه نموده است می

میلی  10اندوسولفان در دوز  : عالوه بر(E2)گروه تجربی دوم 

میلی  20در دوز  Cویتامین  ،گرم در روز به ازاء کیلوگرم وزن بدن

دقیقه قبل از اندوسولفان به   15کیلوگرم وزن بدن   ازاء  به گرم 

http://journal.fums.ac.ir/
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 (. 14) صورت گاواژ دریافت کردند

 10روزی یک بار اندوسولفان در دوز  (E3):گروه تجربی سوم    

در  Eامین عالوه ویته میلی گرم در روز به ازاء کیلوگرم وزن بدن ب

دقیقه قبل از  15میلی گرم به ازاء کیلوگرم وزن بدن  200دوز 

 (.15) اندوسولفان به صورت گاواژ دریافت کردند

روزی یک بار اندوسولفان در دوز   (E4):گروه تجربی چهارم

 عالوه ویتامینه میلی گرم در روز به ازاء کیلوگرم وزن بدن ب 10

C  وگرم وزن بدن و ویتامین میلی گرم به ازاء کیل 20در دوزE  در

 هایمیلی گرم به صورت گاواژ دریافت کردند. ویتامین 200دوز 

E ،C ،15 شد. الزم به ذکر است دقیقه قبل از اندوسولفان داده می

که در حین انجام این مطالعه کلیه اصول اخالقی کار با حیوانات 

در  2006که در سال  (SPCA)بر اساس قانون حمایت از حیوانات 

 (.17و  16) آمریکا به تصویب رسیده، مد نظر قرار گرفته شد

 با استریل شرایط یازدهمین روز از شروع تحقیق در پس از 

 چپ و های راستبیضه شکم، تحتانی قسمت در شکافی ایجاد

محلول  در شناسی بافت بررسی برای بیضه چپ، گردید خارج

فتی بیضه: بیضه چپ های باداده شد. بررسی بوئن قرار فیکساتیو

 محلول خارج کرده سپس بوئن را از در فیکساتیو داده شده قرار

 با میکروتوم مقاطع از استفاده با و گیری پارافین قالب با بافت

ائوزین رنگ  - میکرون تهیه و به روش هماتوکسیلین 5ضخامت 

نوری و از  میکروسکوپ با آمیزی شدهرنگ هایالم آمیزی گردید.

ات زیر توسط فردی که از گروه بندی اطالع ندارد مشخص لحاظ

اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت  هایسلول تعداد گردید: بررسی

 هر نمونه سرتولی، الیدیگ، اسپرماتید، اسپرماتوزوئید. در اولیه،

نوری  میکروسکوپ× 100نمایی  بزرگ با ساز لوله اسپرم 12

ین تعداد بررسی گردید. اعداد به دست آمده به صورت میانگ

 گردید.  بیان لوله هر ها درسلول

                             تجزیه و تحلیل آماری:                                                                                                           

و  16نسخه  SPSSها از برنامه نرم افزاری دادهبرای تحلیل  

ها از آزمون آماری آنالیز واریانس یک طرفه و گروهمقایسه برای 

تست دانکن استفاده شد. بر اساس تست دانکن اگر در هر گروه 

حداقل یک هدف مشترك وجود داشته باشد در این حالت اختالف 

به عنوان سطح معنی دار  ≥05/0Pمعنی داری وجود ندارد. مقدار

 ها محاسبهدادهراف معیار آماری در نظر گرفته شد. میانگین و انح

 شدند.

 تایجن
 

 های بافت بیضهسلولبر  C و  Eهای ویتامین: اثر مصرف اندوسولفان و 1جدول شماره 
 

 هاگروه اسپرماتوگو نی اسپرماتوسیت اولیه سرتولی اسپرماتید اسپرماتوزوئید الیدیگ

a 70/060/34 a09/1140/74 a 94/1140/116 a 17/360/42 
a 60/740/159 a  3/14/01 کنترل 

a 03/0 00/32 b 02/1 22/70 b 47/1 66/97 b 30/1 33/30 b 91/2 77/66 
b 1/1 63 1 

b 22/1  66/42 c 00/2  33/107 c 39/1  00/141 a 37/1  22/43 c 94/1 00/107 
a 5/1  9/00 2 

b 04/142/41 d 34/200/102 c 32/142/139 b 54/100/39 
d 95/142/104 a 6/16/01 3 

c 02/177/45 e 14/1211/164 d 31/044/206 c 90/166/53 
e 50/055/227 c 2/10/90 4 

خطای معیار میانگین  های جدول براساس میانگین داده ( در این حالت اختالف معناداری وجود ندارد.a,b,c,d,e) یک حرف مشترك وجود داشته باشداگر در هر گروه حداقل   

)( SEMX   .آورده شده است 

 است.  ≥05/0Pمعنادار  سطح اختالف 
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 های بافتی بیضهبررسی

شود که اندوسولفان باعث کاهش میمشاهده  1با توجه به جدول   

های اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت اولیه شده سلولمعنی دار تعداد 

 اند باعث افزایش معنیتوانستهتوام با یکدیگر  E ،Cولی ویتامین 

تجربی نسبت به گروه کنترل شوند )شکل های گروهدار در تمام 

 (.5تا  1

 

 و نتیجه گیری حثب
د توانمیبا توجه به مطالعات انجام شده مصرف اندوسولفان   

باعث افزایش استرس اکسیداتیو و در پی آن افزایش آنزیم مالون 

دی آلدهید )که فرآورده نهایی پراکسیداسیون لیپیدی توسط 

 

 
 

فتومیکروگراف لوله اسپرم ساز در گروه کنترل، رنگ آمیزی  :1شکل

حالت موجی و چین دار اپی تلیوم  ،×100هماتوکسیلین ائوزین، بزرگنمایی 

الیه سلولی 0تا  4ها لولهزاینده داخل   

 

 

(، 1سپرم ساز در گروه اندوسولفان )تجربی فتومیکروگراف لوله ا :2 شکل

، اسپرماتوژنز در مرحله ×100رنگ آمیزی هماتوکسیلین ائوزین، بزرگنمایی 

اسپرماتوسیت اولیه متوقف گردیده، ضخیم شدن فضای بینابینی به علت 

قابل مشاهده است. تجمع مایع )ادم(  

 

 

ین + ویتامین فتومیکروگراف لوله اسپرم ساز در گروه سولفاساالز: 3 شکل c 

، حالت ×100(، رنگ آمیزی هماتوکسیلین ائوزین، بزرگنمایی 2) تجربی 

های اسپرم است.سلولها غنی از اپی تلیوم زاینده و لولهاکثر   

 

 

 
 

+ C سولفاساالزین + ویتامین : فتومیکروگراف لوله اسپرم ساز در گروه4 شکل

، ×100بزرگنمایی  (، رنگ آمیزی هماتوکسیلین ائوزین،4)تجربی Eویتامین 

تا  6های حدود الیهلوله سمینفروز، اپی تلیوم کامالً طبیعی در  7تعداد حدود 

0 
 

 

 

 E: فتومیکروگراف لوله اسپرم ساز در گروه سولفاساالزین + ویتامین 5شکل 

ها  لوله، اکثر ×100(، رنگ آمیزی هماتوکسیلین ائوزین، بزرگنمایی 3)تجربی

تلیوم زاینده، بلوغ تا مرحله نهایی تولید اسپرم  های متعدد اپیالیهحاوی 

های موجود در این اسالید لومن توسط لولهادامه یافته به طوری که در تمام 

 .ها پر شده استسلولاین 
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( است( Reactive oxygen species)های فعال اکسیژن گونه

باعث توقف سیکل سلولی و افزایش  Rosلید گردد. در ادامه تو

گردد، که بدین ترتیب باعث کاهش تعداد کلی میفرآیند آپوپتوز 

 (. 10 و 16 و 9) شودمیاسپرم 

د تواند باعث تولیمیبا توجه به این تحقیق که اندوسولفان 

توان این گونه استدالل میدر سلول شود،  (ROS)رادیکال آزاد 

های زایای بیضه که بسیار سلول، که تولید رادیکال آزاد در کرد

طبق مطالعات  شود.میها حساس هستند باعث از بین رفتن آن

از دو منبع متفاوت در مایع اسپرمی  Rosدیگر مشخص شده که 

فید های سگلبولهای اسپرماتوزوئید آسیب دیده و سلولهای بنام

آن با اختالل در ساختار  شود که مقادیر باالیمیفعال تولید 

DNA های زنده و عدم اتصال اسپرم به سطح اسپرم، کاهش درصد

 (.19) شودتخمک باعث ناباروری در مردان می

ز ای که توسط مرکنشریهبا توجه به این تحقیقات و همچنین 

انتشار یافته و بیان کرده مواد « هابیماریکنترل و محافظت »

با تولید   (EDC)دوکرین گر سیستم اناختاللشیمیای 

های اکسیداتیو به آسیبقادر به اعمال  (ROS)های آزاد رادیکال

(. 10و پروتئین هستند ) DNAهای زیستی از قبیل مولکول

و جهش  (ROS)رود اندوسولفان با ایجاد رادیکال آزاد میاحتمال 

های حساس اسپرماتوگونی، سلولدر بافت بیضه خصوصاً 

ه، اسپرماتید و اسپرماتوزوئید باعث آسیب جدی اسپرماتوسیت اولی

ها شود. به همین خاطر احتمال آسیب و سلولو از بین رفتن این 

های بینابینی و سرتولی از این طریق نیز وجود سلولاز بین رفتن 

های سلولهای بینابینی تحت تأثیر سلولدارد. همچنین عملکرد 

 (. 21سرتولی نیز قرار دارد )

ای هگونههای اخیر تاکید بر نقش سالجام شده در مطالعات ان

( به عنوان یک فاکتور مشارکت کننده در یک ROSفعال اکسیژن )

 ROSهای بافتی دارد اصوال بی تعادلی در تولید آسیبگروهی از 

گردد یمهای آنتی اکسیدانی منجر به آسیب بافتی آنزیمو فعالیت 

های آنزیمکاهش فعالیت  و یا ROSتواند با افزایش تولید میکه 

آنتی اکسیدانی و یا هر دو اتفاق بیفتد در واقع مبین وجود شرایط 

ی تضعیف ساختار و وسیلهبه  ROSباشد میاسترس اکسیداتیو 

تواند به میعملکرد غشای پالسمایی و غشاهای داخلی سلولی 

 (.22شدت حیات سلولی را به مخاطره اندازد )

نوان دو آنتی اکسیدان باعث مهار به ع Cو   Eویتامین های 

 اثرات جانبی اندوسولفان بر روی اسپرم می شود.

 تشکر و قدردانی
نویسندگان مقاله مراتب سپاس خود را از پرسنل محترم بخش 

 دارند.میتحقیقات دانشگاه آزاد واحد جهرم اعالم 

 

 
 

 

 

 

 

References
1. Takhshid M, Tavasuli AZ, Heidary Y, Keshavarz M, 

Kargar H. Protective Effect of Vitamins E and C on 

Endosulfan-Induced Reproductive Toxicity in Male Rats. 

Iran J Med Sci. 2012; 37(3): 173–180. 
2. Silva MH, Gammon D. An assessment of the 

developmental, reproductive and neurotoxicity of 

endosulfan. Birth Defects Res B Dev Reprod Toxicol. 

2009;86(1):1-28.  

3. Omurtag GZ, Tozan A, Sehirli AO, Şener G . Melatonin 

protects against endosulfan-induced oxidative tissue 

damage in rats. J Pineal Res. 2008; 44(4):432-8. 

4. Choudhary N, Sharma M, Verma P, Joshi SC. Hepato 

and nephrotoxicity in rat exposed to endosulfan. J Environ 

Biol. 2003; 24:305–8. 
5. Chitra KC, Latchoumycandane C, Mathur PP. Chronic 

effect of endosulfan on the testicular functions of rat.  

Asian J Androl. 1999; 1(4): 203–6. 

6. Singh SK, Pandey RS. Effect of sub-chronic endosulfan 

exposures on plasma gonadotrophins, testosterone, 

testicular testosterone and enzymes of androgen 

biosynthesis in rat. Indian J.Exp. Biol. 1990; 28(10): 953–

56. 

http://journal.fums.ac.ir/
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=ROS&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FReactive_oxygen_species&ei=wOW9UaO8LeaVyQHAyoGYCA&usg=AFQjCNElV4vOobefnFoGBTkfcwKdx8zjvQ&bvm=bv.47883778,d.aWc
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18205731
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18205731
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18205731


 

 

  3131 تابستان | 2شماره  |سال چهارم  | مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا

 اندوسولفان مصرف از ناشی نر جنسی هایسلول برتغییرات CوE  هایویتامین اثر بررسی

journal.fums.ac.ir 

 152  صفحه

 

7. Saxena R, Garg P, Jain DK. In Vitro Anti-oxidant effect 

of vitamin E on oxidative stress induced due to pesticides 

in rat erythrocytes. Toxicol Int. 2011; 18(1):73-6 

8. Zhu Xin-Qiang, Zheng Yi-Fan, Zhang Qun-Wei, 

JIANG Huai, Huang Xin-Shu . Effects of endosulfan on 

spermatogenesis and oxidative damage in rats. Chinese J 

Pharmacol Toxicol 2002; 16(5):391–5. 

9. Draper HH, Hadley M. Malondialdehyde determination 

as index of lipid peroxidation. Meth Enzymol. 1990; 

186(2): 421–31. 

10. Storey BT. Biochemistry of the induction and 

prevention of lipoperoxidative damage in human 

spermatozoa. Mol Hum Reprod. 1997;3(3):203–13. 

11. Kalender S, Kalender Y, Ogutcu A, Uzunhisarcikli M, 

Durak D, Acikgoz F. Endosulfan-induced cardiotoxicity 

and free radical metabolism in rats: the protective effect of 

vitamin E. Toxicology. 2004; 202(3) : 227–35. 

12. Das S, Maiti R, Ghosha D. Management of fluoride 

induced testicular disorders by calcium and vitamin E co-

administration in the albino rat. Reproductive Toxicology. 

2006; 22(4): 606–12. 

13. Krishnamoorthy G, Venkataraman P, Arunkumar 

A, Vignesh RC, Aruldhas MM, Arunakaran J. 

Ameliorative effect of vitamins (α-tocopherol and 

ascorbic acid) on PCB (Aroclor 1254) induced oxidative 

stress in rat epididymal sperm Reproductive Toxicology. 

2007; 23(3): 239–245. 

14.  Jalili Sh , Ilkhanipour  M, Heydari  R , Farshid2 A.A 

, Salehi  S. The Effects of Vitamin E on Endosulfan - 

Induced Oxidative Stress in Rat Heart. Pakistan Journal of 

Nutrition. 2007; 6 (4): 375-380.  

15. Acharya UR, Mishra M, Patro J, Panda MK. Effect of 

vitamins C and E on spermatogenesis in mice exposed to 

cadmium. Reproductive Toxicology. 2008; 25(1): 84–8. 
16.  Singh SK, Pandey RS. Gonadal toxicity of short term 

chronic endosulfan exposure to male rats. Ind J Exp Biol. 

1989; 27(4): 341–6. 

17.  Chan AC. Partners in defense, vitamin E and vitamin 

C. Can J Physiol Pharmacol. 1993; 1(9): 25–31. 

18. Storey BT. Biochemistry of the induction and 

prevention of lipoperoxidative damage in human 

spermatozoa. Mol Hum Reprod. 1997;3(3):203–13. 

19. Wolf R, Wolf D, Ruocco V. Vitamin E: the radical 

protector. J Eur Acad Dermatol Venereol. 

1998;10(2):103-117. 

20. Choi S M, Yoo S D, Lee B M. Toxocological 

characteristics of endocrine disrupting chemicals: 

Developed mental toxicity, Carcinogenicity and 

mutagenicity: Journal of toxicology and environmental 

health, Part B. 2004;7(1):1-32. 

21. Kobayashi H, Gill-Guzman E, Mahran AM. Quality 

control of reactive oxygen species measurement by 

Iuminal – dependent chemiluminescence assay. J Androl. 

2001;22(4):568- 574. 

22. Nath KA, Norby SM. Reactive oxygen species and 

acute renal failure. Am J MED. 2000;109 (8) :665-78 

http://journal.fums.ac.ir/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21430928
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21430928
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21430928
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15337585
http://www.unboundmedicine.com/medline/?st=M&author=Krishnamoorthy%20G
http://www.unboundmedicine.com/medline/?st=M&author=Venkataraman%20P
http://www.unboundmedicine.com/medline/?st=M&author=Arunkumar%20A
http://www.unboundmedicine.com/medline/?st=M&author=Arunkumar%20A
http://www.unboundmedicine.com/medline/?st=M&author=Vignesh%20RC
http://www.unboundmedicine.com/medline/?st=M&author=Aruldhas%20MM
http://www.unboundmedicine.com/medline/?st=M&author=Arunakaran%20J


 

 
 
 

 

Journal of Fasa University of Medical Sciences l Summer 2014 l Vol.4 l No.2 

Heydari Y, et al. 
Page 257 

    Evaluating the Effect of Vitamins E and C on Sexual Cell Lineages in Adult Male Rats 

under Oxidative Stress Induced by Endosulfan Consumption 
 

Heydari Y1, Hosseini Sh2, keshavarz M3*, Mozafar A4, Meshkibaf MH5, Takhshid MA6 

1- Department of Biology, Payamnoor University, Bavanat Branch, Fars, Iran.  

2- Department of Anatomy, School of Medicine Tehran, University of Medical Sciences, Tehran, Iran. 

3-Young Researchers and Elite Club, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran. 

4- Young Researchers and Elite Club, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Fars, Iran. 

5- Department of Biochemistry, Fasa University of Medical Sciences, Fasa, Iran. 

6- Diagnostic Laboratory Sciences and Technology Research Center, School of Paramedical Sciences, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, 

Iran. 

Received: 21 Oct 2013                                      Accepted: 18 Apr 2013 

Abstract 

Background & Objective: Endosulfan is one of the strong insecticides used in agriculture. This toxin is absorbed by 

inhalation and skin. Endosulfan has side effects such as infertility in men. This study surveys the effect of vitamins E and 

C on preventing the harmful effects of Endosulfan on spermatogenesis in adult male rats. 

Materials & Methods: Adult male rats (200-250 g) from Wistar rats were divided into five groups of 10 rats. Rats in the 

experimental groups one, two, three, and four received 10 mg/kg Endosulfan daily for 10 consecutive days via gavage. 

Moreover, during this period, rats of group two in addition to daily Endosulfan, received 20 mg / kg vitamin C daily, 

group three received 200mg / kg Vitamin E daily and group four received20mg / kg kg vitamin C plus 200mg / kg 

Vitamin E daily, by gavage. Control group received only routine food and water. At the end of this period, sexual cells 

were counted by light microscope on testis sections.  The results were analyzed by one-way ANOVA test and Duncan's 

test at p≤0.05. 

Results: The results showed that vitamins E and C have inhibitory effect on the degenerative impact of Endosulfan on 

spermatogenesis. 

Conclusion: The results of this study indicated that Endosulfan impairs spermatogenesis by increasing the oxidative 

stress. Vitamins E and C inhibit the degenerative effects of Endosulfan on spermatogenesis by reducing the oxidative 

stress. 

Keywords: Endosulfan, Vitamins E and C, Rat, Spermatogenesis, Oxidative Stress 
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