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زمينه :سموم ارگانوفسفره از جمله ديازينون ،سبب توليد راديكالهای آزاد ،کاهش توان آنتي اکسيداني سلولي و ناباروری در جنس نر ميشوند.
تيموکينون يک ترکيب فعال موجود در سياه دانه است که اثرات آنتي اکسيدانتي آن به اثبات رسيده است .بنابراين هدف از مطالعه حاضر بررسي
اثر تيموکينون بر استرس القاء شده توسط ديازينون و کيفيت سمن موش صحرايي نر است.
مواد و روشها :در اين مطالعه  28سر موش صحرايي نر نژاد ويستار در محدوده وزني  250تا  300گرم به صورت تصادفي در  4گروه هفتتايي
قرار گرفتند .در گروه اول ،تک دوز روغن زيتون خالص ،درگروه دوم ،تک دوز ديازينون ( 20ميليگرم بر کيلوگرم) و در گروه سوم ،تيموکينون
با دوز  10ميليگرم بر کيلوگرم بهصورت داخل صفاقي به مدت  5روز تجويز شد .در گروه چهارم ،ابتدا تيموکينون با دوز  10ميليگرم بر کيلوگرم
تجويز و  3روز بعد ديازينون با دوز  20ميليگرم بر کيلوگرم تزريق شد 36 .ساعت بعد از تزريق داروها ،بررسي کيفيت سمن شامل ارزيابي
تعداد ،تحرک ،مورفولوژی و زنده ماني اسپرمها مورد بررسي قرار گرفت و ميزان مالوندیآلدئيد ( )MDAدر بافت بيضه نيز سنجيده شد.
يافتهها :در اين مطالعه کاهش معنيدار حرکت اسپرم و افزايش معنيدار ميزان  MDAدر بافت بيضه ،متعاقب تجويز ديازينون نسبت به گروه
کنترل ( )p>0001مشاهده گرديد .همچنين تيموکينون موجب افزايش حرکت اسپرم و کاهش ميزان  MDAدر بافت بيضه ( )p>0001در حضور
ديازينون نسبت به گروه ديازينون شد.
نتيجهگيری :از آنجا که ديازينون با توليد راديكالهای آزاد سبب افزايش پراکسيداسيون ليپيدی در بافت بيضه ميشود ،ميتوان چنين نتيجه گرفت
که تجويز تيموکينون به عنوان آنتي اکسيدان ،باعث کاهش سميت ديازينون در بافت بيضه موش صحرايي و افزايش کيفيت سمن گرديد.
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بررسي اثر تيموکينون بر کيفيت سمن موش صحرايي مواجهه شده

اثر تيموکينون با ديازينون بر سمن 506/

تاجيک و همكاران

تیموکینون عبارتند از :خاصیت ضد تشنجی،

مقدمه
دیازینون 1با نام شیمیایی -o,oدی اتیل -4[-oمتیل-6-

ضدمیکروبی ،ضدسرطان ،آنتی هیستامینی ،ضد دیابت،

ﻓسﻔوروتیوات 2

ضد التهاب و آنتی اکسیدانی است .تیموکینون قادر است

(پروپان-2-یل) پیریمیدین-2-یل]

گسترده برای کنترل حشرات و آﻓات محصوالت گیاهی
در مزارع کشاورزی و باغات مورد استﻔاده قرار میگیرد
( .)1مطالعات قبلی آثار زیانبار دیازینون بر بخشهای
مختلف بدن از جمله کبد ،عضالت ،ماهیچه ،کلیه،

آزاد و آنیونهای سوپراکسید کمک کرده و رونویسی
ژنهای مسئول تولید آنتی آکسیدانهای درونزاد بدن از
3

جمله سوپراکسید دیسموتاز ( ، )SODکاتاالز
4

5

( )CATو گلوتاتیون پراکسیداز ( )GSHرا اﻓزایش

پانکراس ،طحال ،مغز و سیستم تولید مثل را تأیید کرده

دهد (.)8

است ( .)2دیازینون از عوامل القاء کننده تولید

با توجه به اینکه استﻔاده از آنتی اکسیدانها جهت کاهش

رادیکالهای آزاد و ایجاد استرس اکسیداتیو در بدن

سمیت ترکیبات ارگانوﻓسﻔره مﻔید بوده است ( ،)9در

محسوب میشود ( .)3اﻓزایش تولید رادیکالهای آزاد

این مطالعه اثرات تیموکینون بر کاهش استرس

باعث تغییر ﻓعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان و اﻓزایش

اکسیداتیو ناشی از دیازینون در اسپرماتوژنز و کیﻔیت

پراکسیداسیون لیپیدی و در نهایت ،مرگ سلولی حاصل

سمن موش صحرایی نر مورد بررسی قرار گرﻓته است.

از استرس اکسیداتیو میشود (.)4
مطالعات قبلی نشان دادهاند که مواجهه با سموم

مواد و روشها

ارگانوﻓسﻔره ،با کاهش میزان کیﻔیت اسپرم همراه بوده

در این مطالعه جهت سهولت در توزین ،ابتدا محلول

و سلولهای جنسی نر میتوانند تحت تأثیر اینگونه

دیازینون ( )Merck, Germanyدر روغن زیتون

سموم قرار بگیرند ( .)5ارگانوﻓسﻔرههایی مثل دیازینون،

خالص ( ،)Sigma, USAبه میزان  50میلیلیتر ساخته

ممکن است با ورود به داخل مایع سمن و کاهش

شد .برای این کار با توجه به چگالی دیازینون خالص

ﻓعالیت و حیات اسپرم ،تغییرات جبرانناپذیری را بر

مورد استﻔاده که  1/117کیلوگرم بر لیتر بود225 ،

پارامترهای اسپرم شامل حرکت ،تعداد و مورﻓولوژی آن

میکرولیتر دیازینون در  50میلیلیتر روغن زیتون خالص

بگذارند (.)6

حل شد که در این حالت هر میلیلیتر از این امولسیون

تیموکینون یکی از مواد مؤثره گیاه سیاه دانه

معادل دوز  20میلیگرم بر کیلوگرم برای حیوانات با وزن

( )Nigella sativaو یک مونوترپن با نام استاندارد

 250گرم محسوب میگردد و برای هر حیوان با توجه

شیمیایی  -2ایزوپروپیل  - 5-متیل -1،4 -بنزوکینون

به وزن حیوان از این امولسیون بهصورت تزریق داخل

است که بسیاری از خواص روغن سیاهدانه به آن نسبت

صﻔاقی استﻔاده گردید .جهت تهیه محلول تیموکینون

داده شده است ( .)7مهمترین خواص ﻓارماکولوژیکی

نیز ،ابتدا  250میلیگرم تیموکینون ( )Sigma, USAدر
1

Diazinon
O,O-Diethyl O-[4-methyl-6-(propan-2-yl)pyrimidin-2-yl] phosphorothioate
3 Superoxide dismutase
4 Catalase
5 Glutathione peroxidase
2
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یکی از آﻓتکشهای ارگانوﻓسﻔره است که بهصورت

با اﻓزایش توان آنتی اکسیدانی به پاکسازی رادیکالهای

 /507طب جنوب

سال بيست و سوم /شماره  /5آذر و دی 1399

حجم محلول با روغن زیتون خالص ()Sigma, USA

در روز سوم نیز  1میلیلیتر تک دوز  20میلیگرم بر

به  100میلیلیتر رسانده شد که در این حالت هر

کیلوگرم دیازینون را تواماً دریاﻓت نمودند ( .)11بیهوش

میلیلیتر از این امولسیون ،حاوی  2/5میلیگرم

کننده و تمام داروها به صورت داخل صﻔاقی (7)i.p

تیموکینون بوده و معادل دوز  10میلیگرم بر کیلوگرم

تجویز شدند .الزم به ذکر است این پژوهش با شماره

برای حیوانات با وزن  250گرم محسوب میگردد.

کد اخالق  IR.PNU.REC .1399 .086در کمیته ملی

سپس با توجه به وزن حیوان دوز  10میلیگرم بر

اخالق در پژوهشهای زیست پزشکی دانشگاه پیام نور

کیلوگرم به روش داخل صﻔاقی تزریق شد.

مورد تایید قرار گرﻓت.

حيوانات

نمونهگيری از حيوانات

در مطالعه حاضر از تعداد  28سر موش صحرایی نر نژاد

 36ساعت بعد از تزریق داروها ( ،)12با بیهوش نمودن

ویستار در محدوده وزنی  250-300گرم استﻔاده شد.

حیوانات به وسیله تزریق داخل صﻔاقی کتامین 75

حیوانات در تمامی مراحل مطالعه در شرایط استاندارد

میلیگرم بر کیلوگرم و زایالزین  10میلیگرم بر

دما ،تغذیه و چرخه  12ساعت روشنایی و  12ساعت

کیلوگرم ،نمونه اسپرم از دم اپیدیدیم بیضه چپ تهیه و

تاریکی نگهداری شده و در تمام مراحل پژوهش بر

اسپرمها از نظر تعداد ،حرکت ،مورﻓولوژی و زنده بودن

اساس قوانین کار با حیوانات آزمایشگاهی کمیته ملی

مورد بررسی قرار گرﻓتند .همچنین در تمامی حیوانات،

اخالق در پژوهشهای زیست پزشکی دانشگاه پیام نور

بیضه راست خارج گردید و بعد از شستشو با سرم

با آنها رﻓتار گردید و به صورت تصادﻓی در  4گروه

ﻓیزیولوژی به نیتروژن مایع منتقل و سپس در دمای -70

هﻔت تایی قرار گرﻓتند .گروه کنترل تک دوز روغن

درجه سانتیگراد تا زمان انجام آزمایشهای بعدی

زیتون خالص ( )Sigma, USAرا به میزان  1میلیلیتر

نگهداری شد (.)12

به عنوان حالل داروها دریاﻓت نمودند ( .)10در گروه
تیموکینون ( ،)TQحیوانات  1میلیلیتر محلول

بررسي تعداد اسپرمها

تیموکینون ( )Sigma, USAدر روغن زیتون خالص

برای شمارش اسپرمها ،یک سانتیمتر از بخش دم

( )Sigma, USAرا با دوز  10میلیگرم بر کیلوگرم به

اپیدیدیم چپ حیوان جدا شده و پس از خروج از بدن

مدت  5روز متوالی دریاﻓت نمودند ( .)11در گروه

در نرمال سالین شسته شد .باﻓت اپیدیدیم در یک پتری

دیازینون ( ،)DZNحیوانات  1میلیلیتر محلول دیازینون

دیش حاوی  5میلیلیتر نرمال سالین با دمای  37درجه

( )Merck, Germanyدر روغن زیتون خالص

سلسیوس خرد شده و پس از به هم زدن به مدت 10

( )Sigma, USAرا به صورت تک دوز  20میلیگرم بر

دقیقه در دمای  37درجه سلسیوس انکوبه شد .سپس 1

کیلوگرم دریاﻓت نمودند ( .)12در گروه تیموکینون-

میلیلیتر از سوسپانسیون حاصل مجدداً با  4میلیلیتر

دیازینون ( ،)TQ-DZNحیوانات به مدت  5روز متوالی

نرمال سالین رقیق شد که بر این اساس رقت نهایی نمونه
Dimethyl sulphoxide
Intraperitoneal injection
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مقدار کمی  0/5 6 DMSOدرصد حل شده و سپس

 1میلیلیتر تیموکینون را با دوز 10میلیگرم بر کیلوگرم و

تاجيک و همكاران

اثر تيموکينون با ديازينون بر سمن 508/

رقیق شده بر روی الم نئوبار قرار داده و با المل پوشانده

گروه آزمایشی تعداد اسپرمها در هر کدام از دو رده ﻓوق

شد .بعد از  5دقیقه زیر میکروسکوپ نوری و با عدسی

شمارش و نتیجه به صورت درصد ثبت شد .برای هر

 ،40اسپرمها در  5مربع ( 4مربع کنار و یک مربع وسط)

حیوان  3نمونه الم به روش ﻓوق تهیه و حرکت اسپرمها

شمارش گردیدند .عدد به دست آمده برای هر نمونه در

برابر روش مذکور سنجش و میانگین سه نمونه به عنوان

عدد یک میلیون ضرب شد تا تعداد کل اسپرمها در هر

داده نهایی در نظر گرﻓته شد.

میلیلیتر نمونه بهدست آید ( .)13برای هر حیوان 3
نمونه الم به روش ﻓوق تهیه و شمارش اسپرمها بر

روش ارزيابي زندهماني اسپرم

اساس روش مذکور انجام و میانگین سه نمونه به عنوان

برای تعیین درصد اسپرمهای زنده و مرده از روش رنگ

داده نهایی در نظر گرﻓته شد.

آمیزی ائوزین-نیگروزین 9استﻔاده شد .یک قطره از
نمونه اسپرم در هر گروه را با یک قطره رنگ روی الم

بررسي درصد اسپرمهای متحرک

قرار داده و با یک المل پوشانده و پس از  30ثانیه تعداد

ارزیابی حرکت اسپرم مطابق الگوی  8 WHOانجام شد

اسپرمهای زنده و مرده با عدسی  40میکروسکوپ

( .)14برای این کار بالﻓاصله بعد از جدا کردن بخش

نوری شمارش شد .اسپرمهای زنده رنگ نشده ولی

دم اپیدیدیم چپ حیوان 10 ،میکرولیتر از محلول حاوی

اسپرمهای مرده که غشای پالسمایی آنها آسیب دیده

اسپرم در نرمال سالین  37درجه سلسیوس را با استﻔاده

بود رنگ قرمز به خود گرﻓتند .در هر حیوان حداقل

از سمپلر برداشته و روی الم که از قبل به دمای 37

 200اسپرم از نظر زندهمانی مورد بررسی قرار گرﻓت

درجه رسیده بود قرار داده و با یک المل هم دما پوشانده

( .)16برای هر حیوان  3نمونه الم به روش ﻓوق تهیه و

و زیر میکروسکوپ نوری با عدسی  40و در حداقل

ارزیابی زندهمانی اسپرمها برابر روش ﻓوق انجام و

 10میدان دید میکروسکوپ تا  200اسپرم شمارش و از

میانگین سه نمونه به عنوان داده نهایی لحاظ گردید.

نظر میزان حرکت مورد بررسی قرار گرﻓت .اسپرمها بر
اساس سرعت حرکت در چهار گروه طبقهبندی

ارزيابي شكل اسپرم

گردیدند :اسپرمهای دارای حرکت پیشرونده به عنوان

ابتدا از نمونه اسپرم در هر گروه یک قطره با یک قطره

گروه  ،Aاسپرمهای دارای حرکت پیشرونده با سرعت

رنگ ائوزین -نیگروزین مخلوط شد و پس از  30ثانیه یک

کمتر از گروه  Aبهعنوان گروه  ،Bاسپرمهای دارای

اسمیر روی الم تهیه و اسمیر رنگآمیزیشده در دمای اتاق

حرکت غیرپیشرونده شامل حرکت در جا یا مارپیچی و

خشک شد ،سپس با عدسی  100میکروسکوپ نوری،

چرخشی بهعنوان گروه  Cو نهایتاً اسپرمهای ﻓاقد

تعداد اسپرمهایی که دارای هر نوع بدشکلی بودند شمارش

حرکت در گروه  .)15( Dدر این مطالعه گروههای ،A

گردید .در هر نمونه حداقل  5میدان و در هر میدان 40

 C ،Bبهعنوان کل اسپرمهای دارای حرکت در نظر

اسپرم (مجموع ًا  200اسپرم در هر الم) مورد ارزیابی قرار

گرﻓته شده و اسپرمهای گروه  Dبهعنوان اسپرمهای ﻓاقد
World Health Organization
Eosin‐Nigrosin staining
http://bpums.ac.ir
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معادل  1:20گردید .سپس  10میکرولیتر از سوسپانسیون

حرکت در گروههای مورد مطالعه مقایسه شدند .در هر

سال بيست و سوم /شماره  /5آذر و دی 1399

 /509طب جنوب

گرﻓت ( .)16برای هر حیوان  3نمونه الم به روش ﻓوق
تهیه و ارزیابی شکل اسپرمها برابر روش ﻓوق انجام و

تجزيه و تحليل آماری

میانگین سه نمونه به عنوان داده نهایی ثبت شد.

آنالیز دادههای حاصل از این تحقیق شامل یاﻓتههای

روش نمونهگيری و سنجش  10 MDAدر بافت بيضه

درصد ±خطای معیار و در مورد یاﻓتههای کمی بر

در این مطالعه میزان  MDAدر باﻓت بیضه با استﻔاده از

حسب میانگین  ±خطای معیار گزارش و برای مقایسه

روش  Esterbauerو  Cheesemanمشخص شد که بر

بین گروهها با توجه به نرمال بودن دادهها ،از آزمون

اساس واکنش  MDAبا تیوباربیتوریک اسید است (.)17

آنالیز واریانس یک طرﻓه و تست متعاقب توکی استﻔاده

 50میلیگرم از باﻓت بیضه با  1میلیلیتر از محلول

شد .مقدار  p- valueکمتر از  0/05معنیدار در نظر

تریکلرواستیک اسید ( 10 11)TCAدرصد هموژن شد.

گرﻓته شد.

سپس با دور  3000به مدت  10دقیقه سانتریﻔوژ گردید و
بعد از آن  500میکرولیتر از سوپرناتانت برداشته شده و به

يافتهها

آن  500میکرولیتر از محلول تیوباربیتوریک اسید

برابر جدول  ،1نتایج این مطالعه نشان میدهد که تجویز

( 0/67 12)TBAدرصد اضاﻓه شد .محلول به مدت 10

تک دوز دیازینون با دوز  20میلیگرم بر کیلوگرم و تجویز

دقیقه در حمام جوش قرار داده شد .پس از سرد شدن،

 5روزه تیموکینون بهصورت تزریق داخل صﻔاقی با دوز

جذب این محلول در طول موج  532نانومتر توسط دستگاه

 10میلیگرم بر کیلوگرم و تجویز توام این دو ماده ،تغییر

Organon-Teknika,

معنیداری بر تعداد اسپرمها ،درصد اسپرمهای دارای

 Netherlandخوانده شد و غلظت آن پس از مقایسه با

انواع بدشکلی و درصد اسپرمهای زنده نسبت به گروه

منحنی استاندارد محاسبه گردید.

کنترل ایجاد نکرد (.)p<0/05

Reader

ELISA

جدول  )1مقايسه گروههای مطالعه از نظر شاخصهای کيفي سمن
گروههای مطالعه

ميانگين تعداد اسپرم  ±انحراف
معیار()n=7()×106

ميانگين درصد اسپرم های دارای
انواع بدشكلي ±انحراف معیار
()n=7

ميانگين درصد اسپرمهای
زنده  ±انحراف معیار ()n=7

گروه کنترل ()Cnt

74/57±3/250

23/71±2/306

87/14±2/815

گروه دیازینون ()DZN

71/43±3/007

29/14±2/840

84/14±2/109

گروه تیموکینون ()TQ

72/14±3/051

21/43±3/228

87/86±2/283

گروه تیموکینون  +دیازینون ()TQ+DZN

71/86±3/542

26/29±2/179

85/57±2/170

مطابق نمودار  ،1تجویز تک دوز دیازینون با دوز 20

کنترل گردید ( .)p>0/0001همچنین نتایج حاصل از

میلیگرم بر کیلوگرم درموش صحرایی ،موجب اﻓزایش

این مطالعه نشان داد که تجویز  5روزه تیموکینون با دوز

معنیدار درصد اسپرمهای ﻓاقد تحرک نسبت به گروه

 10میلیگرم بر کیلوگرم ،تغییر معنیداری بر تحرک
10

Malondialdehyde
Trichloroacetic Acid
12 Trichloroacetic Acid
11
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کیﻔی مثل حرکت و زنده ماندن بر اساس میانگین

اثر تيموکينون با ديازينون بر سمن 510/

تاجيک و همكاران

روزه تیموکینون با دوز  10میلیگرم بر کیلوگرم 3 ،روز

 3 ،10روز قبل از تجویز دیازینون با دوز 20میلیگرم بر

قبل از تجویز دیازینون با دوز 20میلیگرم بر کیلوگرم،

کیلوگرم ،سطح  MDAدر باﻓت بیضه حیوانات در این

درصد اسپرمهای ﻓاقد تحرک در این گروه را نسبت به

گروه نسبت به گروهی که تنها دیازینون دریاﻓت کردهاند

گروهی که تیموکینون دریاﻓت نکرده و صرﻓاً دیازینون

کاهش معنیداری داشته است (.)p>0/0001

دریاﻓت کردهاند بهطور معنیداری کاهش داده است
(.)p>0/0001

نمودار  )2تغییرات میزان مالوندیآلدئید ( )MDAباﻓت بیضه در
نمودار  )1مقایسه درصد اسپرمهای بیحرکت در گروههای مختلف
Fig 1) comparision of unmoved sperm percentage in
different groups
 :Cntکنترل :TQ ،گروه دریاﻓت کننده تیموکینون با دوز  10میلیگرم بر
کیلوگرم :DZN ،گروه دریاﻓت کننده دیازینون با دوز  20میلیگرم بر
کیلوگرم و  :TQ+DZNگروه دریاﻓت کننده توأم تیموکینون و دیازینون هر
یک از ستونها نمایانگر میانگین  ±خطای معیار برای  7سر موش میباشد.
**** اختالف معنیدار نسبت به گروه کنترل ()p>0/0001()Cnt
 $$$$اختالف معنیدار نسبت به گروه دیازینون ()p>0/0001()DZN

گروههای مختلف
Fig 2) MDA level changes in testicular tissue of
different groups
 :Cntکنترل :TQ ،گروه دریاﻓت کننده تیموکینون  10میلیگرم بر
کیلوگرم :DZN ،گروه دریاﻓت کننده دیازینون  20میلیگرم بر کیلوگرم
و  :TQ+DZNگروه دریاﻓت کننده توأم تیموکینون و دیازینون
هر یک از ستونها نمایانگر میانگین  ±خطای معیار میزان  MDAباﻓت
بیضه برحسب میکرومول در هر گرم باﻓت برای  7سر موش میباشد.
**** اختالف معنیدار نسبت به گروه کنترل ()p>0/0001( )Cnt
 $$$$اختالف معنیدار نسبت به گروه دیازینون ()p>0/0001( )DZN

مطابق نتایج حاصل که در نمودار  2نشان داده شده
است ،در گروهی که تک دوز دیازینون را به صورت

بحث

تزریق داخل صﻔاقی با دوز 20میلیگرم بر کیلوگرم

در این مطالعه اثرات پیش درمانی با تیموکینون به عنوان

دریاﻓت کردهاند نسبت به گروه کنترل ،سطح  MDAدر

یکی از مهمترین اجزای مؤثره گیاه سیاه دانه

باﻓت بیضه حیوانات اﻓزایش معنیداری داشته است

( )L. Nigella sativaدر برابر آثار زیانآور سم

( .)p>0/0001در گروهی که تجویز  5روزه تیموکینون

ارگانوﻓسﻔره دیازینون بر دستگاه تولیدمثلی موش

با دوز  10میلیگرم بر کیلوگرم را دریاﻓت نمودهاند،

صحرایی نر و کیﻔیت سمن آن مورد بررسی قرار گرﻓت.

تﻔاوت معنیداری در سطح  MDAدر باﻓت بیضه

برخی از اثرات نامطلوب دیازینون بر سیستم تولید مثل

حیوانات نسبت به گروه کنترل مشاهده نشد .همچنین

موش صحرایی نر که در مطالعات قبلی نیز مورد بررسی
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اسپرمها نسبت به گروه کنترل ندارد .بهعالوه تجویز 5

با تجویز  5روزه تیموکینون با دوز میلی گرم بر کیلوگرم

 /511طب جنوب

سال بيست و سوم /شماره  /5آذر و دی 1399

 MDAو کاهش گلوتاتیون ( )GSHدر باﻓت بیضه ()2

و تکامل اسپرماتوزئیدها نداشته است .احتمال داده

و کاهش کیﻔیت سمن از جمله اﻓزایش انواع بدشکلی و

میشود که تک دوز دیازینون برای تأثیرگذاری بر

کاهش تحرک اسپرمها است ( .)12در این مطالعه جهت

مراحل اولیه تکثیر و تکامل اسپرماتوزوئیدها ناکاﻓی

بررسی آثار سمیت حاد دیازینون ،به صورت تک دوز

است و به زمان یا نوبتهای تکرار بیشتری نیاز است تا

از این ماده شیمیایی استﻔاده شد ،به نحوی که شرایط

سایر مراحل چرخه تولید و تکامل اسپرم ها نیز تحت

مواجهه اتﻔاقی و غیر مستمر اﻓراد با این سم را مورد

تأثیر آثار زیان آور دیازینون قرار گیرند.

توجه و بررسی قرار داد.

از سوی دیگر در مطالعات متعددی خواص تیموکینون

در مطالعات مختلف از جمله مطالعه رحیمی و همکاران

از جمله توانایی آنتی اکسیدانی آن مورد بررسی قرار

مشخص شد که دیازینون منجر به اﻓزایش  ROSو

گرﻓته است ( 11و  .)12ﻓواد ( ،)Fouadنشان داده است

پراکسیداسیون لیپیدی میگردد که به شکل اﻓزایش

که تجویز داخل صﻔاقی تیموکینون با دوز 10میلیگرم بر

میزان مالوندیآلدئید و کاهش گلوتاتیون ( )GSHبروز

کیلوگرم به مدت  5روز پیاپی میتواند میزان MDA

مییابد ( .)2با اﻓزایش سطح واکنشهای استرس

القاء شده با کادمیوم را در بیضه موش صحرایی کاهش

اکسیداتیو شاخصهای کیﻔی سمن از جمله تعداد،

داده و منجر به اﻓزایش گلوتاتیون و  SODشود (.)11

مورﻓولوژی ،تحرک و توان زنده ماندن اسپرمها که از

در پژوهشی مشخص شده است که تیموکینون اثرات

مهمترین ﻓاکتورهای عملکردی اسپرم است تغییر میکند

حﻔاظتی بر حرکت اسپرم در برابر آسیبهای القا شده

که منجر به ناکارآمدی توان تولیدمثلی حیوان (یا انسان)

توسط مورﻓین دارد .غشا اسپرم پستانداران حاوی میزان

میگردد ( .)18نتایج این مطالعه نیز نشان داد که

زیادی اسیدهای چرب اشباع نشده است که به

دیازینون میتواند به عنوان یک عامل القاء کننده

پراکسیداسیون لیپیدی حاصل از استرس اکسیداتیو

واکنشهای استرس اکسیداتیو قوی عمل کند .این یاﻓته

حساس هستند .پراکسیداسیون سبب از دست رﻓتن

در راستای مطالعاتی است که قبالً در همین رابطه انجام

 ATPو کاهش حرکت اسپرم میشود .بنابراین اثر

شده است ( .)2از طرﻓی تحرک اسپرم موش صحرایی

مورﻓین بر کاهش تحرک اسپرم به قدرت این ماده در

در حضور دیازینون کاهش یاﻓت که در تطابق با برخی

القا استرس اکسیداتیو و پراکسیداسیون لیپیدی نسبت

از مطالعات قبلی است ( .)12مکانیزم احتمالی در این

داده شده است و نقش حﻔاظتی تیموکینون در برابر

رابطه میتواند بهم خوردن ساختارهای غشایی اسپرم از

مورﻓین مربوط به خواص آنتی اکسیدانتی و توانایی آن

جمله تغییر سیالیت غشاء ناشی از تخریب لیپیدهای

در کاهش رادیکالهای آزاد است ( .)22در این مطالعه

غشایی و نیز اختالل در کارکرد پروتئینهای حرکتی

تیموکینون از کاهش میزان تحرک اسپرمها توسط

موجود در اگزونم باشد ( 19و .)20

دیازینون جلوگیری کرده است نتایج مطالعه حاضر نشان

با عنایت به اینکه چرخه زیستی اسپرماتوزوئیدها در

داد که تجویز  5روزه تیموکینون قبل از استﻔاده از

موش صحرایی بین  45تا  60روز میباشد ( ،)21استﻔاده

دیازینون ،میتواند سطح  MDAرا در باﻓت بیضه موش

از دیازینون به صورت حاد ،با اینکه تحرک اسپرمهای

صحرایی کاهش داده و سلولهای باﻓت بیضه را در برابر
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و تأیید قرار گرﻓته است ،عبارتند از اﻓزایش میزان

بالغ را کاهش میدهد ولی تأثیری بر مراحل اولیه تکثیر
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512/ اثر تيموکينون با ديازينون بر سمن

تاجيک و همكاران

 میتواند از بروز این آثار،عنوان یک ماده آنتیاکسیدان

عوامل اکسیداتیو القاء شده توسط دیازینون محاﻓظت

 در باﻓت بیضهMDA زیانآور از جمله اﻓزایش سطح

 این نتایج در تواﻓق با سایر مطالعات قبلی است.نماید

ناشی از تجویز دیازینون جلوگیری و منجر به اﻓزایش

که نشان دهنده اثرات مثبت انواع مواد آنتی اکسیدان

.کیﻔیت سمن نسبت به گروه در معرض دیازینون گردد

.)24  و23( علیه مواد زیانآور مؤثر بر اسپرمها است

سپاس و قدرداني
این مقاله بر گرﻓته از پایان نامه خانم لیال تاجیک مصوب
 الزم به ذکر است مقاله حاضر.دانشگاه پیام نور میباشد
.از نظرمالی تحت حمایت هیچ سازمانی نمی باشد
تضاد منافع
هیچگونه تعارض مناﻓع توسط نویسندگان بیان
.نشده است

نتيجهگيری
به طور خالصه میتوان نتیجه گرﻓت که تجویز تک دوز
 میلیگرم بر کیلوگرم) بر عملکرد20( دیازینون
ﻓیزیولوژیک دستگاه تولید مثلی موش صحرایی نر از
جمله قدرت تحرک اسپرم اثر منﻔی داشته و درصد
ً این اثرات احتماال.اسپرمهای متحرک را کاهش میدهد
ناشی از اﻓزایش سطح واکنشهای استرس اکسیداتیو در
بدن و باﻓت بیضه است که به صورت اﻓزایش میزان
 تیموکینون به. در باﻓت بیضه قابل مشاهده استMDA
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Abstract
Background: Exposure to organophosphate pesticides, including diazinon, can lead to increased production
of free radicals and decreased cellular antioxidant capacity and male infertility. Thymoquinone (TQ) is an
active component of Nigella sativa with well documented antioxidant effects. This study evaluated the
effects of thymoquinone on oxidative stress induced by exposure to diazinon and semen quality in male rats.
Materials and Methods: Twenty-eight male Wistar rats weighing 200-300 g were randomly divided into
four groups (n=7, each). The first (control) group received a single intraperitoneal (i.p.) injection of olive
oil (medication vehicle). Testicular toxicity was induced in rats of the second and third groups by a single
injection of diazinon (20 mg/kg, i.p.). Also, the animals of the second and third groups received the vehicle
of TQ (olive oil) or TQ (10 mg/kg/day, i.p.), respectively, for five consecutive days starting 3 days before
diazinon administration. The fourth group of animals received thymoquinone (10 mg/kg/day) for five
consecutive days without induction of diazinon toxicity. Thirty-six hours later, semen quality was assessed
for motility, morphology, and viability of sperms in addition to measurement of malondialdehyde (MDA)
level in testis tissue.
Results: The results showed that the sperm motility significantly decreased and MDA level significantly
increased (P<0.0001) after diazinon exposure whereas thymoquinone increased sperm motility and
decreased MDA level (P<0.0001) in testis tissue after exposure to diazinon as compared to the control group.
Conclusion: Since diazinon increases lipid peroxidation in sperm plasma membrane through production of
free radicals, it can be concluded that administration of thymoquinone as an antioxidant can prevent diazinon
toxicity in testis tissue of rats, and improve the quality of semen.
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