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 1گروه علوم تشريحي ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي زاهدان
 6گروه بهداشت حرفهاي ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي زاهدان
 1دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي زاهدان
 4گروه آسيبشناسي ،دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان
 5گروه کتابداري و اطالعرساني پزشكي ،دانشكده پيراپزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي زاهدان
 9گروه تشريح ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي بيرجند
(دريافت مقاله -61/1/13 :پذيرش مقاله)61/16/13 :

چكيده
زمينه :لحيمکاري آاليندههاي زيانآور فراواني توليد ميکند .هدف از اين مطالعه تعيين اثرات سمي اين آاليندهها بر ضخامت پوشش ژرمينال در
موش صحرايي بود.
مواد و روشها 44 :سر موش صحرايي بالغ نر بهطور تصادفي به دو گروه آزمايش ( 13سر) و شاهد ( 14سر) تقسيم شدند .موشهاي
گروههاي آزمايش و شاهد بر اساس زمان مواجههي گروه آزمايش با آاليندهها (روزانه بهمدت يك ساعت) به سه زير گروه  4 ،6و  9هفتهاي
تقسيم شدند .ميزان فيومها روزانه با روشهاي استاندارد اندازهگيري شد .بر اساس جدول زماني از بيضه موشهاي دو گروه پس از فيكساسيون
اطالعات جمعآوري شده بهکمك تست غيرپارامتري مان ويتني ويتني با نرمافزار  SPSSويرايش  11تجزيه و تحليل شدند.
يافتهها :نتايج نشان داد که غلظت اين آاليندهها بهترتيب براي فرمالدئيد ،قلع و سرب برابر با  3/161ميليگرم بر متر مكعب  15و  3/ميليگرم بر
متر مكعب و  1ميليگرم بر مترمكعب بود .با آنكه اختالف معنيداري ميان وزن بيضهها ميان گروههاي شاهد و آزمايش ديده نشد ،اختالف ميان
گروههاي شاهد و آزمايش در گروه  9هفتهاي براي ضخامت لولههاي منيساز معنيدار بود (.)P>3/36
نتيجهگيري :نتايج نشان داد که آالينده هاي لحيم کاري بهصورت وابسته به زمان ميتواند موجب تغيير ساختار و ضخامت پوشش ژرمينال در
موشهاي صحرايي گردد.
واژگان کليدي :لولههاي منيساز ،بيضه ،پوشش ژرمينال ،موش صحرايي ،فيومهاي لحيم کاري.
* زاهدان ،گروه علوم تشريحي ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي زاهدان
Email: mr_arabz@yahoo.com
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در فرمالين بلوک هاي پارافيني تهيه و مقاطع تهيه شده با هماتوکسيلن و ائوزين رنگآميزي و ضخامت پوشش ژرمينال در آنها اندازهگيري شد.
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مقدمه

يافته و در حال توسعه ،مستلزم قرار گرفتن افراد در

اسپرماتوژنز بهعنوان فعاليت اصلي پوشش لولههاي منيساز،

معرض گازها و فيومهاي حاصل جوش فلزات ميباشد

مستلزم مكانيسمهاي پيچيدهاي از تغييرات مورفولوژيک،

( .)1اثرات نامطلوب توليد مثلي اين گازها و فيومها که

بيوشيميايي و ژنتيكي متوالي و پي در پي در سلولهاي ردهي

هنگام جوش فلزات از محل جوشكاري متصاعد ميشوند،

اسپرماتوزوئيدي و سلولهاي سرتولي بهعنوان سلولهاي

شانس ابتالي کارگران جوشكار و لحيمکار را براي

مفروش کنندهي لولههاي منيساز است (.)1

بيماريهاي چشمي ،پوستي ،کليوي ،ريوي و توليد مثلي

اين مكانيسم پيچيده در پستانداران محتاج تقسيمات

بهميزان زيادي افزايش داده است ،هر چند در اين مورد

ميتوزي ،ميوزي و تمايزات سلولي فراواني است که

هنوز اتفاق نظر چنداني وجود ندارد (.)6

حاصل ميان کنشهاي دقيق ساختاري و عملكردي مانند

عوامل آاليندهي فوق در سه گروه آاليندههاي فيزيكي،

ترشح بعضي فاکتورها و هورمونها ميان دو جمعيت

شيميايي و بيولوژيک قرار ميگيرند ،که راههاي ورود آنها

اصلي سلولهاي پوشش ژرمينال در لولههاي منيساز

به بدن از طريق تماسهاي پوستي ،استنشاق ريوي و

است ( .)2تغييرات سلولي فوق در طي روند اسپرماتوژنز

جذب از دستگاه گوارش ميباشد .اين آاليندهها پس از

در موش صحرايي به  11مرحله قابل تقسيم است که
ويژگيهاي مورفولوژيک هر يک از اين مراحل و هم
چنين حساسيت و نوع پاسخ آنها به مواد توکسيک و

ورود به بدن موجب بهم ريختگي و اختالل در عملكرد
دستگاه تناسلي در مردان و زنان ميشوند .خطر در معرض
قرار گرفتن با اين مواد محدود به کارگاهها و کارخانههاي

درک اين حساسيتها و پيچيدگيهاي دستگاه توليد مثلي

پيرامون ما ،موضوع را جديتر کرده است که وجود

نياز به تحقيق براي تعيين اثرات آاليندههاي محيطي بر

مطالعات گستردهاي در اين زمينهي تحقيقي در دهههاي

دستگاه توليد مثلي را در دهههاي اخير بهطور قابل

اخير نشان دهندهي اهميت اين موضوع ميباشد (.)7

مالحظهاي افزايش داده است (.)1

بهنظر ميرسد افزايش ميزان ناباروري در دههي اخير از 8

مطالعات جديد نشان دادهاند که تعداد اسپرماتوزوئيدها و

درصد به  15درصد توجه به اين موضوع را بهصورت

کيفيت آنها در مايع مني در مردان در دهههاي اخير

ويژه مخصوصاً در ارتباط با مشاغل خاص و احتمال تأثير

بهطور قابل مالحظهاي کاهش يافته است هر چند که علت

آاليندههاي محيطکاري در اين امر را توجيه ميکند .هدف

اين پديده هنوز بهطور کامل شناخته نشده است .افزايش

از اين مطالعه شناسايي اثرات توکسيک آاليندههاي لحيم

درجهي حرارت کيسهي بيضه در بعضي مشاغل خاص

کاري در شرايط کامالً کنترل شده در اتاقک گاز بر روي

يكي از مكانيسمهاي اصلي مربوط به تغييرات کميت و

ضخامت پوشش ژرمينال در بيضه موش صحرايي بود.

کيفيت مايع مني معرفي شده است ،ولي مطالعات استوي
( )Stoyو همكاران ( )2001نشان داده است که ارتباطي

مواد و روشها

ميان تعداد اسپرماتوزوئيدها در مايع مني و شغل افراد

در يک مطالعه تجربي  18سر موش صحرايي بالغ از نژاد

وجود ندارد ( .)5جوش فلزات اعم از جوش نرم و سخت

 Sprague Dawleyاز انستيتو پاستور کرج پس از سازش

بهعنوان يكي از مشاغل صنعتي مهم در کشورهاي توسعه

با محيط خانهي حيوانات در شرايط استاندارد (دما 22±2
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آاليندههاي محيطي کامالً از يكديگر متفاوت ميباشد (.)3

صنعتي نبوده بلكه وجود اين آاليندهها در محيط زندگي

مطالعه هيستولوژيك آاليندههاي لحيم کاري 914/

عرب و همكاران

درجه سانتيگراد ،رطوبت  15-10درصد و سيكل تاريكي

بااليي از کلروفورم بهصورت تنفسي کشته شده و بيضهي

و روشنايي  12ساعته) و دسترسي آزاد به آب و مواد

چپ آنها توزين و در محلول فيكساتيو فرمالين سالين 10

غذايي نگهداري شدند .در اين مطالعه سه گروه شاهد (18

درصد تثبيت ( 21-36ساعت) شد .نمونههاي بافتي مطابق

سر) و سه گروه تحت آزمايش( 30سر) وجود داشتند که

روش معمول در بافتشناسي پاساژ شده و بلوکهاي

بر اساس مدت زمان مواجهه با آاليندهها بهصورت  1 ،2و

پارافيني با ميكروتوم روتاري با ضخامت  5-7ميكرومتر

 6هفتهاي تقسيم شدند .وزن رتها قبل و بعد از آزمايش

برش داده شدند و با روش هماتوکسيلن-ائوزين

اندازهگيري شد .رتهاي گروه آزمايش روزانه بهمدت

رنگآميزي گرديدند .در برشهاي بافتي از هر نمونه 100

يک ساعت (دوازده تا يک ظهر) در اتاقک گاز در معرض

لولهي منيساز مورد مطالعه قرار گرفته و ضخامت پوشش

آاليندههاي حاصل از لحيمکاري قرار گرفتند .حجم اتاقک

ژرمينال در لولههاي با مورفولوژي يكسان از نظر بافتي

مورد استفاده گاز  0/83متر مكعب (83×100×100

( )Spermatogenesis wavesبهصورت مستقيم در زير

سانتيمتر) و سرعت تعويض هواي درون آن توسط

ميكروسكوپ اندازهگيري شد .وجود هر گونه اختالل

فنهاي حلزوني بهميزان  5-6بار در ساعت تنظيم شد.

بافتي ديگر نيز در نمونهها ثبت شد .اطالعات ثبت شده به

قطر کانال  10سانتيمتر و سرعت جريان هواي درون آن

کمک نرمافزار آماري ،Chicago ،SPSS Inc( SPSS

با استفاده از اکوااليزر به گونهاي تنظيم شد که سرعت هوا

 )USA ،Ilويرايش  17و به کمک تستهاي غيرپارامتري

بين  0/17تا  0/23متر بر ثانيه باشد و بدينترتيب ميزان

کروسكال واليس و منويتني تجزيه تحليل شده و دادهها

جريان هوا بين  1/22تا  6/56متر مكعب بر ساعت ثابت

بهصورت ميانگين با انحراف معيار گزارش شد .در کليهي

باقي ميماند .موشهاي گروه شاهد در همان ساعت در

آزمونها  P>0/05معنيدار تلقي شد.

اتاقک مشابه بدون آاليندهها قرار ميگرفتند .نمونهگيري
روزانه از هواي درون اتاقک به کمک پمپهاي نمونهبردار
فردي ( )SKC ،224EE ،UKانجام شد .براي اندازهگيري
ميزان سرب ،قلع (جذب اتمي) و فرمالدئيد هواي درون
اتاقک از روشهاي استاندارد (،ASTM D1185-20
 )NIOSH 3500 ،NIOSH 7300با دستگاههاي
جذب اتمي ( )Unikam ،USAاستفاده شد (.)8
سيمهاي

لحيم

مورد

استفاده

از

نوع

( )Rosin activated core ،Alloy Iran 63/67با قطر
 0/8ميليمتر انتخاب شدند .سرعت لحيمکاري  5متر بر
دقيقه با کنترل سرعت تماس سيم لحيم با سر هويه تنظيم
شد .موشهاي گروه شاهد و آزمايش بر اساس جدول
زماني زيرگروهها در موعد مقرر با بيهوشي عميق با دوز
http://bpums.ac.ir

مقايسهي اساليدهاي ميكروسكوپي تهيه شده از بيضه در
نمونههاي شاهد و آزمايش نشان داد که در گروه آزمايش
سلولهاي پوشانندهي اپيتليوم ژرمينال در گروه آزمايش
اختالالت ساختاري زيادي از جمله بههم ريختگي
سلولهاي ردهي اسپرماتوزوئيدي ،از بين رفتن ارتباطات
سطوح طرفي سلولهاي ردهي اسپرماتوزوئيدي با
سرتولي ،تغيير ضخامت پوشش ژرمينال ،از بين رفتن
ويژگيهاي رنگآميزي سلولهاي پوشش ژرمينال را نشان
ميدهند (فتوميكروگراف  :1شكلهاي الف ،ب ،ج و د).
ميزان و شدت اين تغييرات در گروه آزمايش  6هفتهاي
نسبت به ديگر گروههاي آزمايش و شاهد بيشتر بود .آناليز
اطالعات از وزن بيضهها و ضخامت لولههاي منيساز
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اسپكتروفتومتري ( )Spectronic ،Belgiumو دستگاه

يافتهها
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نشان داد که در حالي که از نظر وزن بيضهها اختالف

که با احتمال باالي  25درصد آاليندههاي مورد مطالعه

معنيدار آماري ميان تمام گروههاي شاهد و آزمايش

ميتوانند تغييراتي را در پوشش ژرمينال بهوجود آورند که

وجود ندارد ،تست مانويتني فقط اختالف معنيداري را

باعث تغيير ضخامت آن ميگردد .تغيير وزن رتها قبل و

براي ضخامت پوشش ژرمينال براي گروه آزمايش و شاهد

بعد از آزمايش تفاوت معنيداري را ميان گروهها نشان

 6هفتهاي نشان داد ( .)P>0/02اين تست آماري نشان داد

نداد (جدول .)1

جدول  )1مقايسهي متغيرهاي مورد مطالعه در گروههاي شاهد و آزمايش پس از استنشاق آاليندههاي جوش لحيم در موش صحرايي
 6هفته

گروهها

 4هفته
آزمايش

متغيرها

شاهد

ضخامت پوشش ژرمينال (ميكرومتر)

71±1/51

71±1/13

وزن بيضهها (گرم)

2/02±0/36

2/23±0/36

وزن رتها قبل آزمايش (گرم)

128/8±12/1

121/2±15/8

وزن رتها بعد آزمايش (گرم)

180/1±12/2

185/3±20/5

 9هفته
شاهد

آزمايش

شاهد

آزمايش

62/8±1/37

67/63±1

71/51±1/1

2/71±0/36

2/07±0/32

1/08±0/16

128±7/3

132/6±16/2

121/1±20/2

131/1±12/6

207±17/8

225±16/1

128/8±13/8

216±21/2



66/2±1/2

1/22±0/23

 )P>0/02(بهمعناي اختالف معنادار بين گروه شاهد و آزمايش  6هفتهاي ميباشد.

(الف)

(د)

فتوميكروگراف  :)1شكل (الف) نماي طبيعي پوشش ژرمينال در لولههاي منيساز در گروه شاهد ،شكل (ب) بهمريختگي پوشش و اتساع ضعيف عروق خوني در گروه آزمايش  2هفتهاي،
شكل (ج) بهمريختگي ارتباطات جانبي در پوشش و اتساع عروق خوني در گروه آزمايش  1هفتهاي و شكل (د) بهمريختگي شديد ارتباطات جانبي در پوشش ژرمينال و از بين رفتن
سلولهاي اسپرماتوگونيا در گروه آزمايش  1هفتهاي قابل مشاهده است .رنگ آميزي هماتوکسيلن -ائوزين 200X
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(ج)

(ب)

عرب و همكاران

مطالعه هيستولوژيك آاليندههاي لحيم کاري 919/

بهعالوه نتايج حاصل از آناليز گازهاي نمونهبرداري شده

محيطها از نظر ميزان تهويهي هواي تنفسي ميباشد که

از اتاقک گاز ،غلظت اين آاليندهها را بهترتيب براي

البته اين موضوع با حضور متغيرهاي زمينهاي در خود

سرب ،قلع و فرمالدئيد بهترتيب  1ميليگرم بر مترمكعب،

کارگران و همچنين حضور ديگر عوامل آالينده مانند

 0/35ميليگرم بر مترمكعب 0/123 ،ميليگرم بر

حاللهاي شيميايي و يا استعمال سيگار توسط کارگران

مترمكعب نشان داد.

قدري پيچيدهتر ميشود (.)8
در مطالعهي آزمايشي حاضر با کنترل ميزان غلظت

بحث
نتايج اين مطالعه نشان داد که عليرغم عدم اختالف معنيدار
ميان وزن موشهاي گروههاي آزمايش و شاهد قبل و بعد
از استنشاق آاليندهها ،اختالف ضخامت پوشش لولههاي
ژرمينال ميان گروه  6هفتهاي شاهد و آزمايش پس از
استنشاق فيومهاي حاصل از لحيمکاري معنيدار بود.
مطالعات قبلي ما نيز نشان داده بود که آاليندههاي حاصل
از جوش الكتريكي آهن که طيف وسيعي از بخارات فلزي
معلق از جمله آهن ،مس ،منگنز و کروم را بههمراه
گازهايي مانند مونواکسيدکربن و دي اکسيدکربن و
گازهاي گروه اکسيدهاي نيتروژن و ازون توليد ميکنند
( ،)8قادر به ايجاد تغييرات ساختاري و بيوشيميايي
فراواني در پوشش ژرمينال در بيضهها ميباشند ،که
ميتوان از جملهي آنها به تغيير الگوي واکنش سلولهاي
ردهي اسپرماتوزوئيدي به لكتينها اشاره کرد (.)8
تغييرات ساختاري در لولههاي منيساز ،بهمريختگي بافت
بهمراتب از شاهد بيشتر بود .از جملهي اين ويژگيها
ميتوان به از بين رفتن ارتباطات جانبي ميان سلولهاي
سرتولي و سلولهاي ردهي اسپرماتوزوئيدي اشاره کرد که
اين پديده بهصورت فضاهاي بين سلولي مشخصي در
پوشش ژرمينال در مقاطع بافتي ديده ميشود .يكي از
محدوديتهاي تعيين اثرات بافتي آاليندههاي محيطي بر
کارگران در محيطهاي کارگاهي ،شرايط متغير اين
http://bpums.ac.ir

حاصل از آناليز گازهاي نمونهبرداري شده نشان داد که
ميزان اين آاليندهها نسبت به حد مجاز بيشتر ميباشد.
براي هر کدام از اين آاليندهها محدودهي مجاز يا
استاندارد بهترتيب معادل  2ميليگرم بر متر مكعب براي
قلع و  /05ميليگرم بر متر مكعب براي سرب تعيين شده
است .بهنظر ميرسد تأثير آاليندههاي فوق در مدت زمان
باالي  6هفته ميتواند مبنايي براي تغييرات احتمالي روند
توليد اسپرماتوزوا بهعنوان گامت مذکر گردد.
مطالعات نشان داده است که اثرات توکسيک آاليندههاي
آلي قلع به مراتب از ترکيبات معدني آن بيشتر ميباشد.
بهنظر ميرسد مهار هيدروليز آدنوزين تريفسفات و
اختالل در روند فسفريالسيون اکسيداتيو در ميتوکندريها
مكانيسم اصلي ناشي از توکسيستهي بافتي قلع باشد (.)2
با آنكه بعضي مطالعات تأکيد دارند که تغيير درجهي
حرارت کيسه بيضه ميتواند تغييرات اسپرموگرام را تا
حدي موجب گردد ،اما مطالعهي جانگ ( )Jungو
همكاران نشان داده است که اختالالت پارامترهاي
اسپرماتوزوئيدها در کارگران جوشكار نميتواند بهدليل
تغييرات درجهي حرارتي کيسهي بيضه باشد (.)10
بنابراين پيشنهاد شده است که اختالالت بافتي در بيضهها
و تغييرات مربوط به اسپرموگرام در کارگران ميتواند
احتماالً بهدليل تأثير سيستميک و يا موضعي اين فيومها بر
بيضهها باشد .مطالعات نشان دادهاند که تجويز سرب
بهصورت حاد قادر به ايجاد تغييرات زيادي در ساختمان
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بافتي بيضهها بوده و ميتواند بهصورت وابسته به دوز،

اساسي در سلولهاي ليديگ ،کاهش وزن بيضهها ،کاهش

اثرات تجمعي زيادي در رت به وجود آورد .تغيير در

ايندکس گنادوسوماتيک ،کاهش حرکت ()motility

ساختمان لولههاي منيساز ،تغيير در تعداد سلولهاي

اسپرمها همراه است ( .)11-16البته در مورد تأثير

سرتولي و سلولهاي ردهي اسپرماتوزوئيدي از

فرمالدئيد بر روي سطح هورمون تستوسترون هنوز

شاخصترين اين تغييرات ميباشند (.)11

اختالف نظر وجود دارد ( .)15-16با آنكه در مطالعه

بهنظر ميرسد مكانيسم اين تغييرات بافتي در بيضهها با

حاضر تغيير شاخصي در وزن بيضهها متعاقب استنشاق

القاء روند مسير آپوپتوز باشد ( .)11همچنين نشان داده

فيومهاي جوش لحيم ايجاد نشده بود ،مطالعه يو ( )Yuو

شده است که ويتامين  Eميتواند نوعي اثر محافظتي در

همكاران نشان داده است که تغيير وزن اعضاي گرفتار مثل

برابر اترات سيتوتوکسيک ناشي از اين آالينده داشته باشد.

ريهها پس از استنشاق آاليندههاي حاصل از جوش

فرمالدئيد نيز تغييرات ساختاري زيادي مانند آتروفي

اتصاالت فلزي وابسته به دو فاکتور دوز و مدت زمان

لولههاي منيساز و بهمريختگي ساختماني در آنها را

مواجهه ميباشد ( .)17مطالعه خاکي و همكاران نشان داده

بهوجود ميآورد.

است که داروها نيز مانند آاليندهها ميتوانند از طريق

مطالعات نشان داده است که فرمالدئيد بهعنوان يكي از

تخريب لولههاي منيساز ميزان اسپرماتوژنز را تغيير داده و

آاليندههاي لحيمکاري ميتواند باعث کاهش فعاليت آنزيم

ميزان تستوسترون را در رتها کاهش دهند( 18و .)12

سوپراکسيد ديس موتاز و گلوتاتيون پراکسيداز شود .در حالي
که فعاليت آنزيم مالون ديآلدئيد را افزايش ميدهد (.)12

نتيجهگيري

مطالعات قبلي ما نشان داده بود که اين آاليندهها قادر به

بهنظر ميرسد فيومهاي حاصل از لحيمکاري قادر به تغيير

تغييرات ساختماني و بالطبع آن تغيير ميزان بعضي از

ساختمان بافتي لولههاي منيساز بهصورت وابسته به زمان

آنزيمهاي کبدي در گروههاي مورد مطالعه در مقايسه با

هستند و بهنظر ميرسد اين تغييرات ساختاري مكانيسم

شاهد ميباشد هر چند که اين تغييرات در زمانهاي فوق

پايهي تغييرات مربوط به کميت و کيفيت مايع مني هستند.

از نظر آماري معنيدار نبودهاند (.)13
بررسيهاي انجام شده در مورد فرمالدئيد نيز بهعنوان يكي
از آاليندههاي مهم لحيمکاري حاکي از آن است که اين

از همكاري شوراي محترم پژوهشي دانشكده پزشكي
زاهدان کمال تشكر و قدرداني را داريم.
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Abstract
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Background: Toxic fumes generating during soldering contains various contaminants. The aim of the study was
to determine toxic effects of solder fumes in thickness of semniferous tubule in Rat.
Materials and Methods 48 male adult rats were randomly divided into experimental (n=30) and control (n=18)
groups. Based on exposure time, each group was further divided into three subgroups such as 2, 4 and 6 weeks.
The concentrations of toxic fumes were measured by standard method. Rats of experimental group were exposed
to solder fumes for 1 hour/day. According to time table rats of experimental and control subgroups were killed.
After fixation of testis, paraffin sections were stained by Hematoxylin & Eosin. The thicknesses of germinal
epithelium were measured and data were analyzed by SPSS software version 17 with Mann Whitney test.
Results: The results showed that the concentration of fumes was 0.193 mg/m3 for formaldehyde, 0.35 mg/m3 for
Stanum (Sn) and 3 mg/m3 for Pb. Although there was no significant difference for weight of rats’ testis between
control and experimental subgroups, there was only a significant difference for the thickness of germinal
epithelium between 6 week experimental and control subgroups ( p<0.02).
Conclusion: The results of study showed that solder fumes can change the structure and thickness of
seminiferous epithelium in experimental groups in a time dependent manner.
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