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تغييرات هيستولوژيك بيضه موش صحرايي پس از مواجهه تحت حاد با سرب و درمان 
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   پزشكي گرگانشناسي دانشكده  شناسي و جنين بخش بافت* 

  84 آذرماه : تاريخ پذيرش،84ماه  آبان :تاريخ وصول

چكيده

  .پني سيالمين دركاهش عوارض ناشي ازمسموميت با سرب بربيضه موش صحرايي- ارزيابي ميزان كارآيي دي:هدف

.  استات سرب نوشيدنددرصد4/0ي صحرايي نر بالغ، آب حاوي ها ابتدا موش كه يك مطالعه تجربي است در اين تحقيق:مواد و روشها

ي باقي مانده به دو گروه ريكاوري و هاموش. شد موش انتخاب شده و پس از بيهوشي عمومي بيضه آنها خارج 6 هفته ، 8پس از 

تغييرات . پني سيالمين خوراكي تجويز شد- ديmg/kg/day 35-25درمان تقسيم شدند كه براي آنها به ترتيب آب مقطر و 

  . شدسي ر برH&Eي رنگ آميزي شده با روش ها در برشمورفولوژيك بافت بيضه

ي مواجهه يافته با سرب نسبت به هاي سرتولي در موشها هفته مواجهه با سرب، ضخامت اپيتليوم زايا و تعداد سلول8 پس از :ها هيافت

لوم زايا و تعداد سلولهاي پس از ريكاوري يا درمان ، ضخامت اپيت). P<0.05(گروه كنترل ، به طور معني داري كاهش يافته بود 

  ). P<0.05(سرتولي در هر دو گروه كمتر از گروه كنترل بود 

 اين مطالعه نشان داد كه مسموميت خوراكي تحت حاد با سرب تغييراتي را در مورفولوژي بيضه ايجاد مي كند كه پس از :گيري نتيجه

  .گشت پذير نيستند پني سيالمين هم بر- قطع مواجهه با آن، حتي در صورت درمان با دي

   موش صحراييپني سيالمين،-  استات سرب، بيضه، ريكاوري، دي:ها هكليدواژ

  

________________________________

شناسي،  شناسي و جنين گرگان، دانشكده پزشكي، گروه بافت: آدرس مكاتبه

Email:danial_roshandel@yahoo.com       49175-553وق پستي دصن

  مقدمه

ي محيط ها هسرب يكي از شناخته شده ترين و مهمترين آاليند

ي بدن سمي است هازيست است كه براي بسياري از بخش

دليل استفاده بيش از حد از سرب  هطي سالهاي اخير، ب]. 1و2[

 مختلف، ميزان اين عنصر در هوا، غذا و آب در صنايع

  آشاميدني چندين برابر افزايش يافته است كه اين عامل

  

سرب را به يك خطر جدي براي سالمت انسانها تبديل كرده 

  ].3[است 

ترين اري نشان داده است كه يكي از مهممطالعات بسي

 آن بر سيستم توليد آثارعوارض ناشي از مسموميت با سرب 

در  طي مواجهه با سرب، ميزان اين عنصر]. 4-6[ست مثل ا
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]. 5 و 4[طور وابسته به دوز افزايش مي يابد  هبافت بيضه ب

مسموميت با سرب باعث افزايش چشمگيري در مرگ برنامه 

ي هاي مني ساز در موشها هدر لول) آپوپتوز (هاريزي شده سلول

اين عارضه موجب اختالل ]. 4[جوان در حال رشد مي شود 

ي هادر روند اسپرماتوژنز و ساختار بافتي و كاهش فعاليت

هم چنين آسيب سلولهاي ] 5 [شود آنزيمي در بافت بيضه مي

ي مواجهه يافته هاسرتولي از ديگر عوارضي است كه در موش

  ].6[با سرب گزارش شده است 

مطالعات متعددي نشان داده است كه سرب مي تواند در 

ذخيره شده و طي سالهاي ) مثل استخوان(ي سخت هابافت

ث بروز عوارض عو با متمادي مجددا وارد جريان خون شود

ناشي از مسموميت با سرب حتي در صورت عدم ادامه 

كه اين  اند برخي بر اين عقيده]. 8و 7 [شودمواجهه با آن 

تواند يكي از عوامل بروز بسياري از بيماريها در  پديده مي

  ].7[سنين كهولت باشد 

است كه ) شالتور( سيالمين يك داروي فلز گير پنيـ دي

 درمان مسموميت با سرب مورد استفاده براياز سالها پيش 

تواند باعث  تجويز اين دارو مي]. 10 و 9[قرار مي گيرد 

و در نتيجه اين دارو ] 11 [شودافزايش دفع ادراري سرب 

عنوان يك گزينه مناسب براي درمان مسموميت مزمن با  هب

اگر چه مصرف ]. 12[است يژه در افراد بالغ مطرح و هسرب ب

 سيالمين در بسياري از موارد با كاهش معني دار پنيـ دي

دليل اينكه دوره  ه، با اين حال ب]13[سرب خون همراه است 

درمان آن نسبتا طوالني بوده و با عوارض جانبي بسياري 

ميت  استفاده از آن در درمان مسموبنابراين، ]13[همراه است 

  .با سرب مورد ترديد است

 ناشي از مواجهه خوراكي تحت آثاردر اين مطالعه ابتدا 

حاد با سرب بر بيضه موش صحرايي بررسي شده و سپس 

  برگشت پذيري اين عوارض در حضور يا عدم حضور 

  .شد سيالمين مطالعه پنيـ دي

   

  مواد و روشها

ر از اي از نژاد ويستا  هفته6-8 سر موش صحرايي نر 36

 C 1°(انستيتو پاستورتهران تهيه شده و تحت شرايط ثابت دما 

 ساعت روشنايي و 12(و نور ) درصد50(، رطوبت  ) 22 ±

 با دسترسي آزاد به غذا و آب خوراكي )تاريكي ساعت 12

  .نگهداري شدند

 آثاردر بخش اول . انجام شد دو بخش دراين مطالعه 

اجهه يافته با آن هاي مو سرب بر مورفولوژي بيضه در موش

سنجيده شد و در مطالعة دوم برگشت پذيري اين عوارض و 

ين بر اين عوارض بررسي و مسيال پني ـ  تأثير تجويز دي

  .مقايسه شد

در اين مرحله موشها به طور تصادفي به سه : مطالعة اول

 6 موش كنترل منفي ، 12:  تقسيم شدندزيرگروه به شرح 

 به  هفته8 به مدت  كهمونآز موش 18موش كنترل مثبت و 

و استات ) درصد13/0(ترتيب آب مقطر، محلول اسيد استيك 

به عنوان آب خوراكي ) درصد4/0(سرب محلول در آب مقطر 

 به محلول حاوي استات سرب مقداري .روزانه، تجويز شد

 نرمال اضافه شد تا از تشكيل نمكهاي 5اسيد كلريدريك 

 محلولها و  pH]. 14 [شودنامحلول سرب در آن جلوگيري 

ها به طور روزانه تهيه  بوده و اين محلول5/5-6ودة محد

 موش از 6 ها قطع شده وان هفتة هشتم درماندر پاي. شدند مي

و ) همة موشهاي گروه كنترل مثبت(هر گروه انتخاب شدند 

 و در شد كشته شده و بيضه آنها خارج ،پس از بيهوشي با اتر

  .  شدتثبيتمحلول بوئن 

 موش از گروه كنترل 6(موشهاي باقي مانده : عة دوممطال

. وارد مطالعة دوم شدند) آزمون موش از گروه 12منفي و 

براي .  تايي تقسيم شدند6 به دو گروه آزمونموشهاي گروه 

به ) گروه ريكاوري (آزمون موش از گروه 6گروه كنترل و 

 آزمونبه گروه ديگر .  هفته آب مقطر تجويز شد7مدت 

ابتدا يك هفته آب مقطر خورانده شده و سپس ) درمانگروه (

سيالمين با  پنيـ  اي درمان خوراكي دي  هفته6در يك دورة 

پني سيالمين به ـ  دي). 13( اعمال شد mg/kg/d 35-25دوز 

). Rubio , Spain(گرمي تهيه شد   ميلي250شكل كپسولهاي 

نظر محتواي هر كپسول به طور كامل پودر شده و ميزان مورد 

صورت روزانه  هدرمان ب. به شكل پودر به موشها خورانده شد
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و با )  بعدازظهر1تقريباً (در يك دوز و در زمان مشخص 

)  ساعت پس از تجويز دارو1 ساعت قبل و 2(معدة خالي 

  .انجام شد

سپس درمان قطع شده و موشها پس از بيهوشي، كشته شده 

 6در پايان  . شديتتثب و در محلول بوئن شدو بيضه آنها خارج 

  :بود زيرگروه مورد مطالعه قرار گرفتند كه به شرح 

I : هفته آب مقطر8(گروه كنترل منفي                   (  

II : هفته اسيد استيك8(گروه كنترل مثبت (  

III : هفته استات سرب8(گروه آزمايش                            (  

IV : هفته آب مقطر15(گروه كنترل  (                     

V : هفته آب مقطر7+  هفته استات سرب 8(گروه ريكاوري (  

VI : هفته آب مقطر 1+  هفته استات سرب 8(گروه درمان  +

  )پني سيالمينـ   هفته دي6

براي هر موش، بيضه راست خارج شده و وزن آن اندازه 

 شدن در حجم مناسبي از براي تثبيت ها هبيض. گيري شد

اده شدند و پس از انجام پروسه بافتي، از د قرار محلول بوئن

 ميكرون تهيه شده 5-6يي به ضخامت هاي پارافيني برشهابلوك

براي مشاهده و عكس . آميزي شدند  رنگH&Eروش  هو ب

 از يك ويدئو ميكروسكوپ هابرداري از الم

)Olympius,BX51 (استفاده شد.  

 تخمين ميزان سرب در بافت بيضه روش رنگ براي

براي اين ]. 15[ميزي با روديزونات سديم به كار گرفته شد آ

)  مقطع براي هر موش10-15(كار تعدادي از مقاطع بافتي 

طور تصادفي انتخاب شده و با روش استاندارد رنگ آميزي  هب

 و 400سپس مقاطع رنگ آميزي شده با بزرگنمايي . شدند

ر زمينه ي قرمز يا تيره دها و گرانولشدند برابر بررسي 1000

ي سرب در نظز گرفته شدند هاعنوان تجمع نمك هسبز روشن، ب

 در هر هاشدت تجمع سرب بر اساس ميزان اين گرانول]. 15[

  .شد استفاده ههامقطع براي مقايسه گرو

ي مني ساز، مقاطع رنگ ها ه در لولهابراي شمارش سلول

طور تصادفي براي هر  آميزي شده با هماتوكسيلين و ائوزين به

 لوله مني ساز 30براي هر نمونه، ]. 16[ش انتخاب شدند مو

طور تصادفي انتخاب شده و ضخامت  هگرد يا نسبتا گرد ب

گيري  ي آن در هر لوله اندازههاهمراه تعداد سلول هاپيتليوم زايا ب

اي كه در   بدون توجه به مرحلهها هلول). Olysia bioreport(شد 

بر انتخاب شده و محاسبات  برا40زرگنمايي بآن قرار دارند در 

ضخامت .  برابر انجام شد400مورد نظر در بزرگنمايي 

تليوم زايا از محل غشاي پايه تا آخرين مرحله تكامل  اپي

در نظر گرفته شد كه بر حسب ميكرومتر بيان ) هااسپرماتيد(

] 17[ نيز بر اساس شكل سيتوپالسم و هسته آنها هاسلول. شد

ي سرتولي، هاتعداد سلولدر هر لوله . شمارش شدند

  .شداسپرماتوگوني و اسپرماتوسيت اوليه تعيين 

 در ها ه شده و ميانگين دادSPSS 12 وارد نرم افزار ها هداد

براي مقايسه ميانگين .  تعيين شدt-testهر گروه با آزمون 

 ها هداد.  استفاده شدANOVA آزمون از ها ه در بين گروها هداد

  .ظر گرفته شدند معني دار در نP<0.05با 

  

  ها يافته

ي سرب هارنگ آميزي روديزونات نشان دهنده تجمع گرانول

ي مواجهه يافته با سرب بود كه بيشترين تراكم هادر بيضه موش

ي هاتجمع نسبتا شديد گرانول. آن در نزديكي غشاي پايه بود

 هفته 8يي كه پس از هاسرب در بسياري از مقاطع موش

  .ودند مشاهده شدمواجهه با سرب كشته شده ب

، )اعم ازكنترل مثبت و كنترل منفي(ي كنترل هادر موش

در . ي سرب مشاهده نشدهاهيچ گونه تجمعي از گرانول

ي ريكاوري و درمان، اغلب مقاطع داراي تجمع كم يا ههاگرو

  هم مواردي از تجمع ههامتوسطي بودند ولي در اين گرو

  ).1شكل (شديد سرب به چشم مي خورد 

 8پس از ) body weight gain (هازن بدن موشافزايش و

داري در  طور معني  بهآزمونهفته مواجهه با سرب در گروه 

 60 گرم در برابر 76(مقايسه با گروه كنترل منفي كمتر بود 

.  نشان داده شده است1، اطالعات در جدول )P<0.05گرم، 

پني سيالمين، افزايش وزن به حالت ـ  پس از درمان با دي

 بازگشت و تقريبا با گروه كنترل برابر بود، ولي در طبيعي

 كمتر از اين دو گروه درصد28گروه ريكاوري افزايش وزن 

وزن بيضه نيز دچار . دار نبود بود كه البته اين تفاوت معني

  .تغيير معني داري نشد
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  ) =18n(و آزمون ) =6n(، كنترل مثبت ) =12n( افزايش وزن بدن در گروههاي كنترل منفي 1جدول 

  اند شده نمايش داده ) SD±Mean(صورت  در پايان مطالعه اول اعداد به

  افزايش وزن  وزن در پايان مطالعه اول  وزن در ابتداي مطالعه  گروه

  67/76±35/13  25/239±33/34  58/162±04/25  كنترل منفي

  00/66±86/10  50/238±78/10  50/172±69/8  كنترل مثبت

  83/60±81/12*  11/231±24/22  28/170±50/15  آزمون

 هفته آب مقطر8 :   كنترل منفي-

درصد13/0 هفته اسيد استيك 8:  كنترل مثبت -

  درصد4/0 هفته استات سرب 8:  آزمايش -

.معني دار در مقايسه با گروه كنترل منفي*

  .يم جهت مشاهده رسوبات نمكهاي سرب در بافت بيضه رنگ آميزي روديزونات سد 1شكل 

A :مقطعي از گروه كنترل منفي كه هيچ گونه تجمعي از گرانول هاي سرب در آن به چشم نمي خورد.  

 B :مقطعي از گروه آزمايش كه نشاندهنده تجمع شديد گرانول هاي سرب در نزديكي غشاي پايه است.  

 C :در بافت بيضه از يك موش گروه ريكاوريتجمع نسبتا شديد گرانول هاي سرب .  

 D :چنين نمايي بيشتر در گروه . مقطع ديگري از گروه ريكاوري كه نشاندهنده ميزان متوسطي از تجمع سرب در بافت بيضه است

  .هاي ريكاوري و درمان مشاهده مي شد

.× 1000بزرگنمايي . روديزونات سديم با زمينه اليت گرين: رنگ آميزي 
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طور  ه بآزموني گروه هاضخامت اپيتليوم زايا در موش

اين كاهش در ). 2شكل (ي كنترل بود هادار كمتر از موش معني

 و 28ي كنترل منفي و مثبت به ترتيب ها همقايسه با گرو

پني سيالمين، -پس از درمان با دي). P<0.05( بود درصد24

 با اين حال .)P<0.05( افزايش يافت درصد5/16اين ميزان 

و درمان هم ي ريكاوري ها هضخامت اپيتليوم زايا در گرو

  ).2جدول (چنان به طور معني دار كمتر از گروه كنترل بود 

داري در تعداد  ، كاهش معنيآزموني گروه هادر موش

، درصد25(ي سرتولي در مقايسه با گروه كنترل منفي هاسلول

P<0.05 ( و كنترل مثبت)درصد5/18 ،P<0.05 (مشاهده شد .

كاوري هم ي سرتولي نيز پس از درمان و ريهاتعداد سلول

اطالعات در جدول ). P<0.05(چنان كمتر از گروه كنترل بود 

  . نشان داده شده است2

ي اسپرماتوگوني و اسرماتوسيت اوليه پس از هاتعداد سلول

مواجهه يافتن با سرب تغييري نشان نداد و اين تعداد در 

 تقريبا يكسان آزموني كنترل منفي و مثبت و گروه هاهگرو

  .بود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .، ريكاوري و درمانآزمون تغييرات اپيتليوم زايا در گروههاي كنترل منفي  2شكل 

A :نمونه اي از لوله مني ساز طبيعي كه در مقاطع موشهاي كنترل منفي مشاهده شد.

 B : هفته پس از مصرف خوراكي استات سرب8 كاهش شديدضخامت اپيتليوم زايا در گروه آزمون  .

C و D :  مقاطعي مربوط به لوله مني ساز در گروه ريكاوري و درمان كه نشاندهنده بهبود نسبي وضعيت اپيتليوم زايا پس از قطع

  . مواجهه با سرب در اين دو گروه است

. × 400: ، بزرگنمايي H&E: رنگ آميزي 
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شاخصهاي مورفولوژيك شامل ميانگين ضخامت اپيتليوم زايا، تعداد سلولهاي سرتولي، اسپرماتوگوني و اسپرماتوسيت اوليه درلوله  2جدول 

  .اند  نمايش داده شده)SD±Mean( اعداد به صورت)=6n( گانه 6هاي مني ساز در گروههاي 

تعداد اسپرماتوسيت اوليه ونيتعداد اسپرماتوگ تعداد سلول سرتولي )ميكرون(ضخامت اپيتليوم پايه  گروه

4/10±8/41 0/10±2/31 37/4±2/14 3/23±6/117   كنترل منفي

0/11±8/40 c9/10±7/30 c80/3±0/13 6/21±8/112 كنترل مثبت

3/13±7/41 4/11±4/31 ab c21/4±6/10 ab c2/16±9/85 آزمايش

3/12±4/46 1/14±4/33 83/4±4/15 0/27±3/118 كنترل

5/11±6/42 7/13±4/29  a b c55/3±1/11 ab c1/19±0/92 ريكاوري

3/9±7/42 7/9±0/32 a c33/3±8/11  a b cd3/22±4/99 درمان

 a:معني دار در مقايسه با گروه كنترل منفي .  

 b:معني دار در مقايسه با گروه كنترل مثبت .

c:معني دار در مقايسه با گروه كنترل .

d:آزمون دار در مقايسه با گروه  معني.

  

 هفته، تعداد هر دو رده سلولي در گروه كنترل 7پس از 

كه اين تعداد در دو گروه ريكاوري و  افزايش يافت در حالي

درمان ثابت بود، در نتيجه تعداد اسپرماتوگوني به ميزان 

ي ريكاوري و درمان كمتر از هها در گرودرصد10 و درصد12

 در تعداد اسپرماتوسيت درصد5/8ين كاهش هم چن. كنترل بود

اوليه در هر دو گروه نسبت به گروه كنترل مشاهده شد كه 

  ).2جدول (هيچ يك از اين اختالفات معني دار نبودند 

  

  بحث

در اين مطالعه براي تخمين ميزان تجمع سرب در بافت بيضه 

از روش رنگ آميزي روديزونات سديم استفاده شدكه در آن 

 سرب به رنگ قرمز يا تيره در زمينه سبز روشن يهاگرانول

)light green ( نتايج حاصل از ] . 15[مشاهده مي شوند

آميزي نشان داد كه سرب به ميزان زيادي در بافت بيضه  رنگ

ي هاتجمع گرانول. ي مواجهه يافته با آن تجمع يافته بود هاموش

سرب پس از قطع مواجهه ، در دوره ريكاوري و هم چنين 

مان كاهش يافت كه ميزان آن در بين اين دو گروه تفاوت در

  .چنداني نداشت

در مطالعات گذشته، افزايش وابسته به دوز ميزان سرب در 

 ].5و 4[بافت بيضه، در موش يافته با سرب مشاهده شده بود 

 دريافت كه سرب خون پس از قطع مواجهه با آن (Peter)پيتر

دربررسي متون مطالعه ، ولي ]18[به سرعت كاهش مي يابد 

اي در زمينه غلظت سرب در بيضه پس از قطع مواجهه با آن 

  . مشاهده نشد

اند كه در حيوانات  مطالعات بسياري نشان داده

آزمايشگاهي مواجهه يافته با سرب، ميزان افزايش وزن بدن 

)body weight gain ( كه اين ] 20و 19[دچار كاهش مي شود

تواند  ز مشاهده شد، اين امر مي نيحاضرمسئله در مطالعه 

دليل اختالل در جذب روده اي برخي از عناصر مهم در اثر  هب

مطالعه اي نشان داد كه ]. 22و 21[مسموميت با سرب باشد 

كاهش وزن در اثر مسموميت با سرب پس از يك دوره 

ولي اين موضوع در ] 19[ريكاوري برگشت پذير است 

  .مطالعه ما مشاهده نشد

  در مورد تاثير سرب بر وزن بيضه اختالف نظر وجود 

ي ها وزن بيضه در موشحاضردر مطالعه ]. 23و 20[ دارد

دار  مواجهه يافته كاهش يافته بود كه البته اين كاهش معني
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پني سيالمين، وزن ـ  در اين مطالعه، پس از درمان با دي. نبود

معني دار طور غير  هبيضه از هر دو گروه ريكاوري و كنترل ب

كه افزايش وزن بدن در اين گروه كامال  كمتر بود، در حالي

  .مشابه گروه كنترل بود

ي هاداري كه در ضخامت اپيتليوم زاياي موش كاهش معني

 مشاهده شد ممكن حاضرمواجهه يافته با سرب در مطالعه 

كه  از آنجايي].16 و 5[ي زايا باشد هادليل آسيب سلول هاست ب

ي اسپرماتوگوني و هاتعداد سلول حاضردر مطالعه 

 اين پديده ممكن بنابرايناسپرماتوسيت اوليه تقريبا ثابت بود، 

  ].16[ي اسپرماتيد باشد هادليل كاهش تعداد سلول هاست ب

 سمي آثاردهنده  از طرفي شواهدي وجود دارد كه نشان

كه اين ] 24[ي سرتولي در محيط كشت است هاسرب بر سلول

 معني دار تعداد اين سلول در مطالعه مي تواند دليل كاهش

 در ها و ليزوزومهاهمچنين افزايش اندازه واكوئل.  باشدحاضر

ي مواجهه يافته با سرب مشاهده هاي سرتولي در موشهاسلول

، با اين وجود مطالعه ديگري نشان داد كه ]25 و 6[شده است 

ي سرتولي پس از مسموميت خوراكي با سرب در هاسلول

  ].16[غيير باقي مي مانند  بدون تهاموش

گونه تفاوت آماري را در تعداد   هيچدر مطالعه حاضر

اسپرماتوگوني و اسپرماتوسيت اوليه پس از مواجهه با سرب 

و همكارانش دريافتند كه در   (Batra) ارتا ب.نشدمشاهده 

  و Aي مواجهه يافته با سرب، تعداد اسپرماتوگوني نوع هاموش

داري  طور معني هي زايا، بهااز سلولي ديگري ها ههمچنين رد

در مطالعه ديگري نيز توقف كامل ]. 16[يابد  كاهش مي

  ].6[ي مواجهه يافته با سرب مشاهده شد هااسپرماتوژنز در موش

 ناشي از آثارشواهد چنداني در مورد برگشت پذيري 

با اين حال، . مسموميت با سرب بر بافت بيضه وجود ندارد

اي دريافت كه تغييرات ايجاد شده  العه در مط(Sokol)سوكل 

در اثر مواجهه خوراكي با سرب در سيستم توليد مثل، پس از 

 27(ي نابالغ هاقطع مواجهه و طي يك دوره ريكاوري در موش

كه اين برگشت پذيري در  برگشت پذير اند، در حالي) روزه

  ]. 26[بسيار كمتر است )  روزه52(ي بالغ هاموش

پذيري  ، نه تنها برگشت حاضر مطالعهيها هبر اساس يافت

ي هابسيار كمي در كاهش ضخامت اپيتليوم زايا و تعداد سلول

سرتولي مشاهده شد، بلكه تعداد اسپرماتوگوني و 

اين پديده .  كمتر بودطبيعياسپرماتوسيت اوليه نيز از ميزان 

 آثار فرضيه مطرح شده مبني بر ادامه تأييد كنندهتواند  مي

  ].8[ي در صورت قطع مواجهه با آن باشد سرب بربدن حت

سيالمين  پني- بررسي متون هيچ مطالعه اي را در مورد تاثير دي

در مطالعه ما، پس . بر دستگاه توليد مثل شامل بيضه نشان نداد

پني سيالمين،  هيچ گونه تفاوت ـ   هفته درمان با دي6از 

  .داري بين گروه ريكاوري و درمان وجود نداشت آماري معني

پني سيالمين -يي كه در استفاده از ديهايكي از محدوديت

 13[وجود دارد، دوره طوالني مدت درمان با اين داروست 

 هفته اي 6، پس از يك دوره درمان حاضردر مطالعه ]. 27و

سرب در بافت بيضه كاهش محسوسي در ميزان تجمع 

چنين ضخامت اپيتليوم زايا و تعداد سلول هم. مشاهده نشد

داري كمتر از گروه كنترل  طور معني ي در گروه درمان بهسرتول

پني سيالمين - نشان مي دهند كه تجويز ديها هاين يافت. بود

در دوز و مدت به كار گرفته شده در اين تحقيق تاثيري بر 

  .عوارض ناشي از سرب بر بافت بيضه ندارد

اين مطالعه نشان داد كه مواجهه با سرب تغييراتي در 

ورفولوژيك بيضه بوجود آورد كه پس از قطع ي مهاشاخص

-مواجهه با آن اين تغييرات بهبود نيافته و حتي درمان با دي

  .پني سيالمين هم تاثير چنداني در كاهش اين عوارض ندارد

  تقدير و تشكر

نويسندگان مقاله مراتب تشكر وتقدير خود را از معاونت 

ي طرح و از ها ه تقبل هزيندليل بهمحترم پژوهشي دانشگاه 

خانم دكترژيال اصغري ، جناب آقاي بازوري و آزمايشگاه 

بابت بافت شناسي و بخش حيوانات دانشكده پزشكي گرگان 

  . صميمانه اعالم مي دارندهمكاريهاي
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