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 چكيده
  .شوندي م  نر جنس در ینابارور و ي سلول   ي دانياکس ي آنت توان کاهش  آزاد، یهاكاليراد ديتول سبب نون،يازيد  جمله  از ارگانوفسفره سموم زمينه:

  ي بررس  حاضر مطالعه  از هدف نيبنابرا است. دهيرس اثبات به  آن ي دانتياکس ي آنت اثرات که  است دانه  اهيس در موجود فعال بيترک کي  نونيموکيت

 است.  نر يي صحرا موش سمن تيفيک و نونيازيد توسط شده القاء استرس بر نوني موکيت اثر

 يي تاهفت   گروه  4  در  ي تصادف   صورت   به   گرم  300  تا  250  ي وزن  محدوده  در  ستاريو  نژاد  نر  يي صحرا  موش  سر  28  مطالعه   نيا  در  :هاروش  و  مواد

  نون يموکيت سوم، گروه در و ( گرم بر کيلوگرمميلي  20) نونيازيد دوز تک دوم، درگروه  خالص، تونيز روغن دوز تک اول، گروه در گرفتند. قرار

  گرم بر کيلوگرمميلي   10  دوز  با  نونيموکيت  ابتدا  ارم،هچ   گروه  در  شد.  ز يتجو  روز  5  مدت  به   ي صفاق   داخل  صورته ب  گرم بر کيلوگرمميلي   10  دوز  با

  ي اب يارز  شامل  سمن  تيفيک  ي بررس   داروها،  قيتزر  از  بعد   ساعت  36  شد.  قيتزر  گرم بر کيلوگرمميلي   20  دوز  با  نونيازيد  بعد  روز  3  و  زيتجو

   شد. دهيسنج  زين ضه يب  بافت در  (MDA) ديآلدئدینمالو زانيم و گرفت قرار ي بررس  مورد هااسپرم يمان زنده و یمورفولوژ تحرک، تعداد،

  گروه  به   نسبت  نونيازيد  زيتجو  متعاقب  ضه،يب  بافت   در   MDA  زانيم  داري معن   شيافزا  و  اسپرم  حرکت   داري معن  کاهش  مطالعه  نيا  در   :هاافته ي

 حضور  در  (p<0001) ضه يب بافت در MDA زانيم کاهش و اسپرم حرکت شيافزا موجب نونيموکيت نيهمچن .ديگرد شاهدهم (p<0001) کنترل

 شد. نونيازيد هگرو به  نسبت نونيازيد

 گرفت  جه ينت  نيچن  تواني م  شود،ي م   ضه يب  بافت  در  یديپيل  ونيداسيپراکس  شيافزا  سبب  آزاد  یهاكاليراد  ديتول  با  نونيازيد  که   آنجا  از  :گيرینتيجه 

 . ديگرد سمن تيفيک شي افزا و يي صحرا موش ضه ي ب بافت در  نونيازيد تيسم کاهش باعث دان،ياکس ي آنت عنوان به  نون يموکيت زيتجو که 

 نر  يي صحرا موش ،یديپيل ون يداسيپراکس ،نون يازيد ،نونيموکتي ،سمن تيفيک :کليدی واژگان
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 مقدمه
- 6-متیل-o- [4  لیات  ید-o,o  شیمیایی  نام  با  1دیازینون 

 2ات تیو روفسفو   یل[ -2-پیریمیدین  یل(-2-پروپان)

  صورت هب  که  است   ارگانوفسفره  هایکشآفت   از  یکی

 گیاهی   محصوالت   آفات  و  حشرات  کنترل  برای  گسترده

  گیرد می  قرار  استفاده  مورد   باغات  و  کشاورزی  مزارع  در

 های بخش  بر  دیازینون  زیانبار  آثار  قبلی  مطالعات  .(1)

 کلیه،   ماهیچه،  عضالت،  کبد،  جمله  از  بدن  مختلف

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

  تولید   کننده  القاء  عوامل   از  دیازینون   .(2)  است 

  بدن   در  اکسیداتیو   استرس  ایجاد   و  آزاد  هایرادیکال

 آزاد  هایرادیکال   تولید  افزایش  .(3)  شودمی  محسوب

  افزایش   و  اکسیدانآنتی  هایآنزیم  فعالیت  تغییر  باعث

  حاصل   سلولی  مرگ  نهایت،   در  و   لیپیدی  پراکسیداسیون

 . (4) شودمی اکسیداتیو  استرس از

 سموم  با  مواجهه  که  اندداده  نشان  قبلی  مطالعات

  بوده   همراه  اسپرم  کیفیت   میزان  کاهش  با  ارگانوفسفره،

  اینگونه   ثیرأت  تحت   توانند می  نر   جنسی  هایسلول  و

 دیازینون،   مثل  هاییارگانوفسفره  .(5)  بگیرند  قرار   سموم

  کاهش   و  سمن  مایع  داخل  به  ورود  با  است   ممکن

 بر  را  ناپذیریجبران  تغییرات  اسپرم،  حیات  و  فعالیت 

 آن   مورفولوژی  و  تعداد  حرکت،  شامل  اسپرم  پارامترهای

  .(6) بگذارند

   دانه   اهیس  اه ی گ   ثرهؤ م   مواد  از  ی کی  نونی موک یت

(Nigella sativa)  استاندارد  نام  با  نوترپنو م   کی  و 

 نون یبنزوک   -1،4  -لی مت  -  5-  ل یزوپروپیا   -2  یی ایمیش

  نسبت  آن  به  دانهاهیس  روغن   خواص  از  یاریبس  که  است 

  ی کیفارماکولوژ  خواص  نیترمهم  .(7)  است   شده  داده

 
1  Diazinon 
2  O,O-Diethyl O-[4-methyl-6-(propan-2-yl)pyrimidin-2-yl] phosphorothioate 
3  Superoxide dismutase 
4  Catalase 
5  Glutathione peroxidase 

 ،یتشنج  ضد  ت ی خاص  از:  عبارتند  نونی موک یت

  ابت، ید  ضد  ، ینیستامی ه  یآنت  سرطان،ضد  ،یکروبیضدم

  است  قادر  نونیموک یت  است.  یدانیاکس  یآنت  و  التهاب  ضد

  ی هاکالیراد ی پاکساز به یدانیاکس   یآنت توان شیافزا با

  ی سی رونو   و   کرده  کمک  دیسسوپراک   یهاونیآن  و  آزاد

 از  بدن  زاددرون  یهادانیآکس  یآنت  دیتول  مسئول  یهاژن

  کاتاالز  ،3( SOD)  سموتاز ید  دیسوپراکس  جمله

(CAT )4  دازیپراکس  ونیگلوتات  و   (GSH)5   ش یافزا  را  

 .(8) دهد

 کاهش   جهت   هااکسیدان  آنتی  از  استفاده  اینکه  به  توجه  با

  در   ، (9)  است  بوده   مفید  ارگانوفسفره  ترکیبات  سمیت

  استرس   کاهش  بر  تیموکینون  اثرات  مطالعه  این

  کیفیت  و  اسپرماتوژنز  در  دیازینون  از  ناشی  اکسیداتیو

 است.  گرفته قرار بررسی مورد نر صحرایی موش سمن

 

 ها و روش  مواد
 محلول  ابتدا  توزین،  در   سهولت   جهت   مطالعه  این  در

 زیتون  روغن  در  (Merck, Germany)  دیازینون

  ساخته   لیترمیلی  50  میزان  به  ،(Sigma, USA)  خالص

 خالص   نونیازید  یچگال  به  توجه  با  کار  این  برای  شد.

لیتر    1/ 117  که  استفاده  مورد بر   225  بود،کیلوگرم 

 خالص   زیتون  روغن  لیترمیلی  50  در  دیازینون  میکرولیتر

  امولسیون   این   از  لیترمیلی  هر   حالت   این  در  که  شد  حل

  وزن   با  حیوانات  برای  گرم بر کیلوگرممیلی  20  دوز  معادل

  توجه   با  حیوان  هر  برای  و  گرددمی  محسوب  گرم  250

  داخل   تزریق  صورتهب  امولسیون  این  از  حیوان  وزن  به

 تیموکینون   محلول  تهیه  جهت   گردید.  استفاده  صفاقی

 در  (Sigma, USA)  تیموکینون  گرممیلی  250  ابتدا  نیز،
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  DMSO  کمی  مقدار
 سپس   و  شده  حل  درصد  0/ 5  6

 (Sigma, USA)  خالص  زیتون   روغن   با   محلول  حجم

 هر  حالت   این  در  که  شد  رسانده  لیترمیلی  100  به

 گرممیلی  2/ 5  حاوی  امولسیون،  این  از  لیترمیلی

  کیلوگرم گرم بر  میلی  10  دوز  معادل  و  بوده  تیموکینون

 گردد.می  محسوب  گرم  250  وزن  با  حیوانات  برای

بر  میلی  10  دوز  حیوان  وزن  به  توجه  با  سپس گرم 

 شد. تزریق صفاقی داخل روش به کیلوگرم

 

 حيوانات

 نژاد   نر   ییصحرا  موش  سر  28  تعداد  از  حاضر  مطالعه  در

  شد.   استفاده  گرم  250-300  وزنی  محدوده  در  ویستار

 استاندارد  شرایط  در  مطالعه  مراحل  تمامی  در  حیوانات

  ساعت  12  و  روشنایی  ساعت  12  چرخه  و  تغذیه  دما،

بر    و  شده   نگهداری  تاریکی پژوهش  مراحل  تمام  در 

آزمایشگاهی کمیته ملی   با حیوانات  قوانین کار  اساس 

های زیست پزشکی دانشگاه پیام نور  اخالق در پژوهش

  گروه   4  در  یتصادف  صورت   بهها رفتار گردید و  با آن

 روغن  دوز  تک  کنترل  گروه  گرفتند.  قرار  ییتا  هفت 

  لیتر میلی  1  میزان  به  را  (Sigma, USA)  خالص  زیتون

 گروه  در  .(10)  نمودند  دریافت   داروها  حالل  عنوان  به

 محلول  لیترمیلی  1  حیوانات  (،TQ)  تیموکینون

  خالص   زیتون  روغن  در  (Sigma, USA)  تیموکینون

(Sigma, USA)  به  گرم بر کیلوگرممیلی  10  دوز   با  را 

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

  دیازینون   محلول  لیترمیلی  1  حیوانات  (،DZN)  دیازینون

(Merck, Germany)  خالص   زیتون  روغن  در  

(Sigma, USA)  گرم بر  لیمی  20  دوز  تک  صورت  به  را

- تیموکینون  گروه  در  .(12)  نمودند  دریافت   کیلوگرم

 متوالی  روز  5  مدت  به  حیوانات  (،TQ-DZN)  یازینوند

 
6 Dimethyl sulphoxide 
7 Intraperitoneal injection 

 و  بر کیلوگرمگرم  میلی 10دوز  با   را  تیموکینون   لیترمیلی  1

بر  میلی  20  دوز  تک   لیترمیلی  1  نیز  سوم  روز  در گرم 

یهوش  ب  .(11)  نمودند دریافت   تواماً  را  دیازینون  کیلوگرم

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

این پژوهش با شماره   الزم به ذکر است   شدند.  تجویز

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

  های زیست پزشکی دانشگاه پیام نور اخالق در پژوهش

 مورد تایید قرار گرفت. 

 

 حيوانات  از گيرینمونه

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

وس  حیوانات کتام   لهی به  صفاقی  داخل   75  نیتزریق 

کیلوگرممیلی بر  زا  گرم  بر میلی  10  نیالزیو  گرم 

  و   هیته  چپ   بیضه  مید ی دیاپ  دم  از  اسپرم  نمونه  ،کیلوگرم

 بودن   زنده  و  یمورفولوژ  حرکت،  تعداد،  نظر   از  هااسپرم

  حیوانات،  تمامی در همچنین گرفتند.  قرار ی بررس مورد

  سرم   با  شستشو   از  بعد  و  گردید  خارج  راست   بیضه

  - 70  دمای  در  سپس  و  منتقل  مایع  نیتروژن  به  فیزیولوژی

  بعدی   هایآزمایش  انجام  زمان  تا  گرادسانتی  درجه

 .(12) شد نگهداری

 

 هااسپرم تعداد بررسي

  دم  بخش  از  مترسانتی  یک  ،هااسپرم  شمارش  برای

  بدن   از  خروج  از  پس  و  شده  جدا  حیوان  چپ   اپیدیدیم

  یپتر یک در  اپیدیدیم بافت  شد. شسته سالین  نرمال در

  درجه   37  دمای  با  سالین  نرمال  لیترمیلی  5  حاوی  دیش

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

  1  سپس  .شد  انکوبه  سلسیوس  درجه  37  یدما  در  دقیقه

  لیتر میلی  4  با  مجدداً  حاصل  سوسپانسیون  از  لیترمیلی

  نمونه   نهایی  رقت   اساس  این  بر  که  شد  رقیق  سالین  نرمال
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  سوسپانسیون   از  میکرولیتر  10  سپس   گردید.  1:20  معادل

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

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

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

  در   نمونه  هر  برای  آمده  دست   به  عدد  گردیدند.  شمارش

  هر   در  هااسپرم  کل  تعداد  تا  شد  ضرب  میلیون  یک  عدد

  3  حیوان  هر  برای  .(13)  یدآ  دست به  نمونه  لیترمیلی

  بر   هااسپرم  شمارش  و   تهیه  فوق  روش  به  الم  نمونه

  عنوان   به  نمونه  سه  میانگین  و  انجام  مذکور  روش  اساس

 شد.  گرفته نظر در نهایی داده

 

 متحرک هایاسپرم درصد  بررسي

  WHO  الگوی  مطابق  اسپرم  حرکت   ارزیابی
 شد  انجام  8

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

  حاوی   محلول  از  میکرولیتر  10  ،حیوان  چپ   اپیدیدیم  دم

  استفاده  با را سلسیوس درجه 37 سالین نرمال در اسپرم

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

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

  حداقل  در  و  40  عدسی  با  نوری  میکروسکوپ  زیر  و

  از   و  شمارش  اسپرم  200  تا   میکروسکوپ  دید  میدان  10

  بر  هااسپرم گرفت. قرار بررسی مورد حرکت  میزان نظر

 بندیطبقه  گروه  چهار  در  حرکت   سرعت   اساس

  عنوان   به  پیشرونده  حرکت   دارای  هایاسپرم   گردیدند:

  سرعت  با  پیشرونده  حرکت  دارای  هایاسپرم  ،A  گروه 

 دارای   هایاسپرم   ،B  گروه  عنوانهب  A  گروه  از  کمتر

 و  مارپیچی  یا  جا  در  حرکت   شامل  غیرپیشرونده  حرکت 

  فاقد   هایاسپرم  نهایتاً  و  C  گروه  عنوانهب  چرخشی

 ، A  هایگروه  مطالعه  این   در  D  (15 .)  گروه   در  حرکت

B،  C  نظر  در  حرکت  دارای  های اسپرم  کل  عنوان هب 

  فاقد   هایاسپرم  عنوانهب  D  گروه   هایاسپرم  و  شده  گرفته

 
8 World Health Organization 
9 Eosin‐Nigrosin staining 

  هر  در شدند. مقایسه  مطالعه مورد هایگروه  در حرکت

  فوق   رده  دو  از  کدام  هر  در  هااسپرم  تعداد  آزمایشی  گروه 

  هر   برای  شد.  ثبت   درصد  صورت  به  نتیجه  و  شمارش

 ها اسپرم  حرکت  و   تهیه  فوق   روش  به   الم  نمونه  3  حیوان

 عنوان  به  نمونه  سه  میانگین  و  سنجش  مذکور  روش  برابر

 شد.  گرفته نظر در نهایی داده

 

 اسپرم  مانيزنده ارزيابي روش

  رنگ   روش   از  مرده  و  زنده  هایاسپرم  درصد  تعیین  برای

  از   قطره  یک  شد.  استفاده   9نیگروزین -ائوزین  آمیزی

  الم   روی  رنگ  قطره  یک   با  را  گروه  هر  در  اسپرم  نمونه

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

  میکروسکوپ   40  عدسی  با  مرده   و  زنده  هایاسپرم

  ولی   نشده  رنگ  زنده  هایاسپرم  شد.  شمارش  نوری

  دیده   آسیب  هاآن  پالسمایی  غشای   که  مرده  هایاسپرم

  حداقل   حیوان  هر  در  گرفتند.  خود  به  قرمز  رنگ  بود

  گرفت  قرار  بررسی  مورد  مانیزنده   نظر  از  اسپرم  200

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

 و  انجام  فوق  روش  برابر  هااسپرم  یمانزنده  یابیارز

 گردید.  لحاظ نهایی داده عنوان  به نمونه سه میانگین

 

 اسپرم شكل ارزيابي

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

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

  اتاق  دمای   در   شده آمیزی رنگ   اسمیر   و   تهیه   الم   روی   اسمیر 

  نوری،   میکروسکوپ   100  عدسی   با   سپس   شد،   خشک 

  شمارش   بودند   بدشکلی   نوع   هر   دارای   که   هایی اسپرم   تعداد 

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

  قرار ارزیابی  مورد   الم(   هر  در  اسپرم   200 )مجموعاً   اسپرم 
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  فوق   روش   به   الم   نمونه   3  حیوان   هر   برای   . ( 16)   گرفت 

  و   انجام   فوق   روش   برابر   ها اسپرم   شکل   ی اب ی ارز   و   تهیه 

 شد.   ثبت   نهایی   داده   عنوان   به   نمونه   سه   میانگین 

 

 بيضه   بافت   در   MDA  10  سنجش   و   گيری نمونه   روش 

  از   استفاده   با   بیضه   بافت   در   MDA  میزان   مطالعه   این   در 

  بر   که   شد   مشخص   Cheeseman  و   Esterbauer  روش 

  . ( 17)   است   اسید   تیوباربیتوریک   با   MDA  واکنش   اساس 

  محلول   از   لیتر میلی   1  با   ضه ی ب   بافت   از   گرم میلی   50

  شد.   هموژن   درصد   11  10( TCA)   اسید   کلرواستیک تری 

  و  گردید  سانتریفوژ  دقیقه   10  مدت  به  3000  دور   با  سپس 

  به   و   شده   برداشته   سوپرناتانت   از   میکرولیتر   500  آن   از   بعد 

  اسید   تیوباربیتوریک   محلول   از   تر میکرولی   500  آن 

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

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

  دستگاه  توسط   نانومتر   532  موج   طول   در   محلول   این   جذب 

ELISA ReaderOrganon-Teknika, 

Netherland   با   مقایسه   از   پس   آن   غلظت   و   شد   خوانده  

 . گردید   محاسبه   استاندارد   منحنی 

 

 تجزيه و تحليل آماری

  های یافته  شامل  تحقیق  این  از  حاصل   هایداده  آنالیز

  میانگین   اساس  بر  ماندن  زنده  و  حرکت   مثل  کیفی

  بر   کمی  هاییافته  مورد  در  و  معیار  خطای  ±درصد

  مقایسه   برای  و  گزارش  معیار  خطای  ±  میانگین  حسب 

 آزمون   از   ها،داده  بودن  نرمال  به  توجه   با   ها گروه  بین

  استفاده   توکی   متعاقب  تست   و   طرفه  یک   واریانس  آنالیز

  نظر  در  دارمعنی  0/ 05  از  کمتر  p- value  مقدار  شد.

 شد.  گرفته
 

 هايافته
 تجویز  که  دهدمی  نشان  مطالعه  این  نتایج  ،1  جدول  برابر

 تجویز  و  گرم بر کیلوگرممیلی  20  دوز  با  دیازینون  دوز  تک

  دوز   با  صفاقی  داخل  تزریق  صورتبه  تیموکینون  روزه  5

 تغییر ماده، دو این توام تجویز و گرم بر کیلوگرممیلی 10

  دارای   هایاسپرم   درصد  ها،اسپرم   تعداد  بر  داریمعنی

  گروه   به  نسبت   زنده  هایاسپرم  درصد  و  بدشکلی  انواع

 (. p>0/ 05) نکرد ایجاد کنترل

 های کيفي سمن های مطالعه از نظر شاخصمقايسه گروه(  1جدول 

 های مطالعه گروه
انحراف   ±ميانگين تعداد اسپرم 

 ( n= 7()×610)معیار

  یدارا  یدرصد اسپرم ها ميانگين 

  انحراف معیار  ±يانواع بدشكل

(7 =n ) 

  ی هادرصد اسپرم ميانگين 

 ( n= 7) انحراف معیار ±زنده 

 250/3±57 /74 306/2±71 /23 815/2±14 /87 ( Cnt) گروه کنترل

 007/3±43 /71 840/2±14 /29 109/2±14 /84 ( DZNگروه دیازینون )

 051/3±14 /72 228/3±43 /21 283/2±86 /87 ( TQ) گروه تیموکینون

 542/3±86 /71 179/2±29 /26 170/2±57 /85 ( TQ+DZNگروه تیموکینون + دیازینون )
 

  20  دوز  با  دیازینون  دوز   تک  تجویز   ،1  نمودار   مطابق

بر کیلوگرممیلی   افزایش   موجب   صحرایی،  موشدر  گرم 

  گروه   به  نسبت   تحرک   فاقد  هایاسپرم   درصد  دارمعنی

 
10 Malondialdehyde 
11 Trichloroacetic Acid 
12 Trichloroacetic Acid 

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

 دوز   با  تیموکینون  روزه  5  تجویز  که  داد  نشان  مطالعه  این

بر  میلی  10  تحرک  بر  داریمعنی  تغییر  ،کیلوگرمگرم 
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 5  تجویز  عالوههب  ندارد.  کنترل  گروه  به  نسبت   هااسپرم

 روز  3  ،گرم بر کیلوگرممیلی  10  دوز   با  تیموکینون  روزه

کیلوگرممیلی  20دوز  با   دیازینون  تجویز  از   قبل بر    ، گرم 

  به   نسبت   را  گروه  این  در  تحرک   فاقد  هایاسپرم  درصد

  دیازینون   صرفاً  و  نکرده  دریافت   تیموکینون  که   گروهی

 است  داده  کاهش  داریمعنی   طوربه  اندکرده  دریافت 

(0001 /0>p .) 

 
 

 مختلف  یهاگروه درحرکت های بیمقایسه درصد اسپرم (1 نمودار
 

Fig 1) comparision of unmoved sperm percentage in 

different groups 
 

Cnt  ،کنترل :TQ  گرم بر  میلی   10: گروه دریافت کننده تیموکینون با دوز

گرم بر  میلی   20: گروه دریافت کننده دیازینون با دوز  DZN،  کیلوگرم 

هر  : گروه دریافت کننده توأم تیموکینون و دیازینون  TQ+DZNو    کیلوگرم 

 . باشد می سر موش    7برای    معیار   خطای   ±  میانگین   نمایانگر   ها یک از ستون 
   (Cnt()0001/0>pکنترل ) گروه به نسبت داراختالف معنی ****

 ( DZN()0001/0>pدیازینون ) گروه به نسبت  داراختالف معنی $$$$
 

  شده   داده  نشان  2  نمودار  در  که  حاصل  نتایج  مطابق

  صورت   به  را  دیازینون  دوز  تک  که  گروهی  در  است،

کیلوگرم میلی  20دوز  با  صفاقی  داخل  تزریق بر    گرم 

  در   MDA  سطح  کنترل،  گروه  به  نسبت   اندکرده  دریافت 

  است  داشته  داریمعنی  افزایش  حیوانات  بیضه  بافت 

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

کیلوگرممیلی  10  دوز  با بر    اند، نموده  دریافت  را  گرم 

 بیضه   بافت   در  MDA  سطح  در  داریمعنی  تفاوت

 همچنین  نشد.  مشاهده  کنترل  گروه  به  نسبت   حیوانات

  میلی گرم بر کیلوگرم   دوز  با  تیموکینون  روزه  5  تجویز  با

گرم بر میلی20 دوز با دیازینون  تجویز از قبل روز 3 ،10

  این   در  حیوانات   بیضه  بافت   در  MDA  سطح،  کیلوگرم

 اند کرده  دریافت   دیازینون  تنها  که  گروهی  به  نسبت   گروه

   (.p<0/ 0001) است  داشته داریمعنی کاهش

 

 
 

 در ( بافت بیضهMDA) دآلدئیدیتغییرات میزان مالون (2 نمودار

  مختلف یهاگروه
 

Fig 2) MDA level changes in testicular tissue of  

different groups 
 

Cnt ،کنترل :TQ گرم بر میلی  10: گروه دریافت کننده تیموکینون

 گرم بر کیلوگرممیلی  20: گروه دریافت کننده دیازینون DZN، کیلوگرم

 م تیموکینون و دیازینون أ: گروه دریافت کننده توTQ+DZNو 

بافت   MDA  میزان معیار خطای  ±  میانگین نمایانگر هاهر یک از ستون 

  .باشدمی  سر موش 7برای  بافت گرمبرحسب میکرومول در هر   بیضه
   (0001/0>p) ( Cntکنترل ) گروه به نسبت داراختالف معنی ****

   ( 0001/0>p) (DZNدیازینون ) گروه به نسبت  داراختالف معنی $$$$

 

 بحث 
  عنوان   به  تیموکینون  با  درمانی  پیش  اثرات  مطالعه  این  در

  دانه   سیاه  گیاه  ثرهؤ م  اجزای  ترینمهم  از  یکی

(L. Nigella sativa)  سم  آورزیان  آثار  برابر  در 

  موش   تولیدمثلی  دستگاه  بر  دیازینون  ارگانوفسفره

  گرفت.   قرار  بررسی  مورد  آن   سمن  کیفیت   و  نر  صحرایی

 مثل  تولید  سیستم  بر  دیازینون   نامطلوب  اثرات  از  برخی

  بررسی   مورد  نیز   قبلی  مطالعات  در  که   نر  صحرایی   موش
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  میزان   افزایش  از  عبارتند  است،  گرفته  قرار  ییدأت  و

MDA  گلوتاتیون  کاهش  و  (GSH)  ( 2)  بیضه  بافت  در  

  و   بدشکلی   انواع   افزایش  جمله  از  سمن   کیفیت   کاهش  و

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

  دوز   تک  صورت  به  دیازینون،   حاد  سمیت   آثار  بررسی

  شرایط   که  نحوی  به  شد،   استفاده  شیمیایی  ماده  این  از

  مورد   را  سم  این  با  افراد  مستمر  غیر  و  اتفاقی  مواجهه

 داد.  قرار بررسی و توجه

  همکاران   و  رحیمی   مطالعه  جمله  از   مختلف  مطالعات  در

  و   ROS  افزایش  به  منجر  دیازینون  که  شد  مشخص

  افزایش   شکل  به  که  گرددمی  لیپیدی  پراکسیداسیون

  بروز   (GSH)  گلوتاتیون  کاهش  و  آلدئیددیمالون  میزان

  استرس   هایواکنش  سطح   افزایش  با  .(2)  یابدمی

  تعداد،   جمله  از  سمن  کیفی  هایشاخص  اکسیداتیو 

  از   که  هااسپرم  ماندن  زنده  توان  و   تحرک   مورفولوژی،

 کندمی  تغییر  است   اسپرم  عملکردی  فاکتورهای   ترینمهم

  انسان(   )یا  حیوان  تولیدمثلی  توان  ناکارآمدی  به  منجر  که

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

  کننده   القاء  عامل  یک  عنوان  به  تواندمی  دیازینون

  یافته  این کند. عمل قوی اکسیداتیو استرس هایواکنش

  انجام  رابطه  همین  در  قبالً  که  است   مطالعاتی  راستای  در

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

  برخی   با  تطابق  در  که  یافت   کاهش  دیازینون  حضور  در

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

 از  اسپرم  غشایی  ساختارهای  خوردن  بهم  تواندمی  رابطه

 لیپیدهای  تخریب   از  ناشی  غشاء  سیالیت   تغییر  جمله

  حرکتی   هایپروتئین  کارکرد   در  اختالل  نیز  و  غشایی

  .(20و  19) باشد اگزونم در موجود

  در   اسپرماتوزوئیدها  زیستی   چرخه  اینکه  به  عنایت   با

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

 های اسپرم   تحرک   اینکه  با  حاد،  صورت  به  دیازینون  از

  تکثیر  اولیه مراحل بر  ثیریأت ولی  دهدمی کاهش را بالغ

  داده   احتمال  است.  نداشته  اسپرماتوزئیدها  تکامل  و

  بر   گذاریثیرأت  برای  دیازینون  دوز  تک  که  شودمی

  ناکافی   اسپرماتوزوئیدها  تکامل  و  تکثیر  اولیه  مراحل

  تا   است   نیاز  بیشتری  تکرار   هاینوبت   یا  زمان  به  و  است 

 تحت   نیز  ها  اسپرم  تکامل  و  تولید  چرخه  مراحل  سایر

  گیرند.  قرار دیازینون آور زیان آثار ثیرأت

  تیموکینون   خواص  متعددی  مطالعات  در  دیگر  سوی  از

  قرار   بررسی  مورد  آن  اکسیدانی  آنتی  توانایی  جمله  از

  است  داده  نشان  ،(Fouad)فواد    (.12و    11)  است   گرفته

گرم بر  میلی  10دوز  با  تیموکینون  صفاقی   داخل  تجویز  که

  MDA  میزان  تواندمی  پیاپی  روز  5  مدت  به  کیلوگرم

  کاهش   صحرایی  موش  بیضه  در  را  کادمیوم  با  شده  القاء

  . (11)  شود   SOD  و  گلوتاتیون   افزایش  به  منجر   و  داده

  اثرات   تیموکینون  که  است  شده  مشخص  پژوهشی  در

  شده   القا  هایآسیب   برابر   در  اسپرم  حرکت   بر  حفاظتی

  میزان   حاوی   پستانداران  اسپرم  غشا  دارد.  مورفین   توسط

 به   که  است   نشده  اشباع   چرب   اسیدهای  زیادی

  اکسیداتیو  استرس  از  حاصل  لیپیدی  پراکسیداسیون

  رفتن   دست   از  سبب  پراکسیداسیون  هستند.  حساس 

ATP  اثر   بنابراین  شود.می  اسپرم  حرکت   کاهش  و  

  در   ماده  این  قدرت  به  اسپرم  تحرک   کاهش  بر  مورفین

  نسبت  لیپیدی  پراکسیداسیون  و   اکسیداتیو   استرس  القا

  برابر   در  تیموکینون  حفاظتی   نقش  و  است   شده  داده

 آن  توانایی  و  اکسیدانتی  آنتی  خواص  به  مربوط  مورفین

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

  توسط   هااسپرم  تحرک   میزان  کاهش  از  تیموکینون

 نشان  حاضر  مطالعه  نتایج  است   کرده  جلوگیری  دیازینون

  از   استفاده  از  قبل  تیموکینون  روزه  5  تجویز  که  داد

  موش   بیضه  بافت   در  را   MDA  سطح  تواندمی  دیازینون،

  برابر   در  را  بیضه  بافت   هایسلول  و  داده  کاهش  صحرایی
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  محافظت  دیازینون  توسط  شده  القاء  اکسیداتیو   عوامل

  است  قبلی   مطالعات  سایر   با  توافق  در   نتایج  این  نماید.

  اکسیدان   آنتی  مواد  انواع  مثبت  اثرات  دهنده  نشان   که

   (.24و   23) است  هااسپرم بر  ثرؤ م آورزیان مواد علیه

 

 گيرینتيجه 

 دوز  تک  تجویز  که  گرفت   نتیجه  توانمی   خالصه  طور  به

کیلوگرمیلیم  20)  دیازینون بر   عملکرد  بر  (گرم 

  از   نر  صحرایی  موش  مثلی  تولید  دستگاه  فیزیولوژیک

  درصد   و  داشته  منفی  اثر  اسپرم  تحرک   قدرت  جمله

  احتماالً   اثرات  این  دهد.می  کاهش  را  متحرک   هایاسپرم

  در   اکسیداتیو   استرس  هایواکنش  سطح  افزایش  از  ناشی

  میزان   افزایش  صورت  به  که  است   بیضه  بافت   و  بدن

MDA  به  تیموکینون  است.  مشاهده  قابل  بیضه  بافت   در 

  آثار   این  بروز   از  تواندمی  اکسیدان،آنتی  ماده  یک  عنوان

 بیضه  بافت   در  MDA  سطح  افزایش  جمله  از  آورزیان

  افزایش   به  منجر   و  جلوگیری  دیازینون  تجویز  از  ناشی

 گردد.  دیازینون معرض در گروه  به نسبت  سمن کیفیت 
 

 سپاس و قدرداني

مقاله بر گرفته از پایان نامه خانم لیال تاجیک مصوب این  

باشد. الزم به ذکر است مقاله حاضر  دانشگاه پیام نور می

 از نظرمالی تحت حمایت هیچ سازمانی نمی باشد.   
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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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