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هاي صحرایی ي گندم بر کیفیت اسپرم موشي جوانهتأثیر عصاره
مواجه شده با سرب
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چکیده
گیاهان دارویی جهت .مورد توجه قرار گرفته استهاي اخیر، تأثیر سرب بر دستگاه تناسلی نر و پارامترهاي باروري اسپرم در سال

ها، فردي است که غنی از ویتامینه گیاه دارویی منحصر ب ،گندم يجوانه.اندها و دردها از دیرباز مورد توجه بشر بودهدرمان ناراحتی
گندم بر کیفیت اسپرم موش  يجوانه يبررسی تأثیر عصاره ،هدف از این مطالعه. باشدمواد معدنی و ترکیبات فیتواستروژنی می

 6گرم در  220±20ن وزنی سر موش صحرایی بالغ نژاد ویستار با میانگی 30براي این هدف، . استصحرایی مواجهه شده با سرب 
به میزان  استات سربيگروه دریافت کننده ،ml/kg1به مقدار  سرم فیزیولوژي يدریافت کننده گروه کنترل،: گروه شامل
mg/kg/day20)i.p(و  100هايگندم با دوز يجوانه يي عصارهکنندهدریافت هاي، گروهmg/kg/day200)هايگروه و )خوراکی 
و برابر تصادفیطوربهmg/kg/day200و  100هاي با دوزگندم يجوانه يو عصارهmg/kg/day20همزمان سرب يدریافت کننده

دمازشدهگرفتههاي اسپرمسپس نمونه. شدندکشیآسانکلروفرمها باموش، از انجام آزمایشروز 35پس از گذشت . شدندتقسیم
.مورد ارزیابی قرار گرفتند DNAآسیب وهستهبلوغبودن،زندهمیزاننظرازتحرك،میزانبررسیوکلیشمارشازبعداپیدیدیم

دارمعنیکاهشينشان دهندهنتایج.مورد تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفتند SPSS 18افزار دست آمده با استفاده از نرمه هاي بداده
ها در مقایسه با سایر گروههاي نابالغ تحت تأثیر تجویز سربها و افزایش درصد اسپرماسپرم بودنزندهدرصدتحرك،میزانتعداد،

ها این آسیب رسیدنوابسته به دوز موجب به حداقل  گندم يجوانه يعصاره يهاي دریافت کنندهگروه درکه در حالی. )>01/0P(ندبود
هاي صحرایی متعاقب گندم در بهبود و باال بردن کیفیت اسپرم موش يجوانه يعصارهنتایج این تحقیق نشان داد که ). >01/0P(گردید

.تجویز استات سرب مؤثر است

موش صحراییسرب، اسپرم، گندم،  يجوانه يعصاره:کلمات کلیدي

مقدمه
هاي موجود از کاهش باروري مردان اشاره به گزارش.

زیست محیطی در اتیولوژي نقش تماس با عوامل 
.Benoff et al(ناباروري انسان دارد  سرب از ). 2000

هاي مهم زیست محیطی است که بر بسیاري از آالینده
گذارد و هاي بدن از جمله سیستم تناسلی نر تأثیر میارگان

گرددتهدید بسیار جدي براي سالمت انسان محسوب می

دانشگاه تهران ،ي دامپزشکیدانشکدهگروه علوم پایه، استاد *1
دانشگاه تهران ،ي دامپزشکی، دانشکدهشناسیدانشجوي دکتراي بافت2
دانشگاه تهران ،ي دامپزشکیگروه علوم پایه، دانشکدهاستاد 3
دانشگاه تهران ،ي دامپزشکیگروه علوم پایه، دانشکدهدانشیار4

)Arrieta et al. 2004, Watson et al. سرب از ). 2004
سرب . شوداجزاي مهم در آلودگی هوا محسوب می

دار در وسایل نقلیه موجود در هوا از احتراق بنزین سرب
یکی از منابع اصلی آلودگی در  وگردد حاصل می

نه تنها هوا بلکه منابع .  کشورهاي در حال توسعه است
آلودگی در. گردندآب و خاك نیز از طریق فوق آلوده می

E-mail: hmorovvati@ut.ac.ir)مسئول ينویسنده(
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تر شهرهاي با جمعیت باال و تراکم ترافیک سنگین بیش
افرادي همچون  ،در این بین). Sokol 1987(است 

سازي باطري يکارگران معادن سرب، ذوب فلز، کارخانه
هاي مرتبط نیز وجود دارند که در و کارگران سایر شغل

از دیگر منابع مهم آلودگی . مواجهه شغلی با سرب هستند
سازي آب آشامیدنی در زیست محیطی سرب، ذخیره

ها، مواد غذایی بندي مواد غذایی در روزنامهمخازن، بسته
باشد دار میکنسرو شده و استفاده از ظروف لعاب

)Markowitz 2000 .( تأثیر سرب بر دستگاه تناسلی نر و
شده است  اثباتپارامترهاي باروري اسپرم 

)Hamadouche et al. 2013, Ayinde et al. 2012,

Asadpour et al. 2013.(Kakkar وJaffery در سال
بیان نمودند که اختالل در ساختار و عملکرد اسپرم  2005

قرار گرفتن  يهاي عمدهتناسلی نر یکی از نشانه سیستمو 
-فلزات سنگین مانند سرب می.در معرض سرب است

هاي فعال توانند اثرات مضر خود را از طریق تولید گونه
اکسیدانی هاي آنتیو یا مهار فعالیت آنزیم) ROS(اکسیژن 

.Bolin et al(ایجاد کنند 2006, Marchlewicz et al.

2004.(Upasani  گزارش 2001در سال و همکاران
کردند که سمیت با سرب در ارتباط با افزایش سطح 

بنابراین این تصور وجود . باشدها میپراکسیداسیون چربی
اکسیدانی در مقابل اثرات سمی دارد که ترکیبات آنتی

هاي مختلف بدن مؤثر و مفید باشندسرب بر دستگاه
)Mishra and Acharya 2004, Shalan et al. 2005(.

ها و گیاهان دارویی جهت درمان ناراحتی،از طرفی
گندم  يجوانه. انددردها از دیرباز مورد توجه بشر بوده

بس طوالنی  يیکی از گیاهانی است که جایگاه و سابقه
گندم یک  يجوانه .مردم ایران دارد يدر فرهنگ و تغذیه

مغذي با ترکیبات فراسودمند و ارزش غذایی باال  يماده
.Zhu et al(باشد می نامگندم رایج در ایران با). 2006

شدهاصالحهاي گونهازیکیTriticum aestivumعلمی 
سبوس، جوانه و اندوسپرم اجزاي اصلی . باشدگندم می

گندم غنی از  يجوانه. گندم هستند يدانه يسازنده
اجزاي آنتی اکسیدانی از قبیل اسیدهاي فنولی، 

، اسیدهاي آمینوفنول و 1هاآلکیلوریزورسینول
ها در اشکال آزاد و باند شده این. باشدها میآمینوبنزوئیک

 Dexter and(هاي قوي هستند تنوع دارند و آنتی اکسیدان

Wood 1996.(  ،داراي خواص  جوانه گندمهمچنین
و به صورت مطلوب و تازه در بازار  بودهی قوي داروی

هاي اخیر، عالقه و پژوهش زیادي در در سال.وجود دارد
مورد گیاهان و مواد طبیعی که خواص آنتی اکسیدانی و 

ها و تأثیر مفید میوه. دارویی دارند، وجود داشته است
اي به علت داشتن ترکیبات سبزیجات و گیاهان مدیترانه

-ها و آنتیمقادیر فراوان فیبر، ریز مغذي مشابه نظیر

.Falcioni et al(ها به اثبات رسیده است اکسیدان 2002.(
.Mohan et al(دیابتخواص ضد 2جهش، ضد)2013

)Peryt et al. .Lee et al(هیپرگلیسمیآنتی، )1992 2009( 
.Bonfili et al(سرطانو ضد گندم در  يجوانه )2009

هدف این مطالعه نیز .شرایط زنده نشان داده شده است
بنابراین این پژوهش . گندم تمرکز دارد يجوانه اثراتبر 

گندم  يهیدروالکلی جوانه يبا هدف بررسی نقش عصاره
ه شده با هبر فاکتورهاي اسپرم موش صحرایی بالغ مواج

.گردیدسرب طراحی 

مواد و روش کار
پودر خالص  و سرب از شرکت مرك آلماناستات 

از شرکت غذایی ) Wheat Sprout powder(گندم  يجوانه
سپس با استفاده از روش . توتیا تهران خریداري گردید

گندم  يهیدروالکلی جوانه يعصارهماسراسیونحجمی یا 
سایر مواد شیمیایی مورد استفاده در این . تهیه شد

.خریداري گردیدندآزمایش از شرکت مرك آلمان 
سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار به ظاهر  30

گرم از مرکز تکثیر و  220±20سالم با میانگین وزنی 
دامپزشکی  يپرورش حیوانات آزمایشگاهی دانشکده

یک روز قبل از شروع . دانشگاه تهران خریداري شدند

1- alkylresorcinols
2- antimutagenicity
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 گروه 6هاي صحرایی به طور تصادفی به آزمایش، موش
درموش صحراییسر5گروههردر. سیم شدندتق

تاریکی در دماي ساعت12وروشناییساعت12شرایط 
به منظور  .شدندنگهداريگرادسانتی يدرجه 25-23

سر  2هاي نر در هر قفس انجام روند فعالیت جنسی موش
مورديغذاوآب .موش صحرایی ماده نیز قرار گرفتند

. شدنددادهقراردسترسدرآزادصورتبهنیزحیواننیاز
حیوانات به مدت یک هفته به منظور سازش با شرایط 

اخالقی کار دستورالعمل اصول. محیطی نگهداري شدند
دامپزشکی دانشگاه  يدانشکدهآزمایشگاهیحیواناتبا

.تهران رعایت گردید
بهفیزیولوژيسرمي روزانهتزریقباکنترلگروه- 1
.ml/kg1مقدار
mg/kgاستات سرب با دوز  يگروه دریافت کننده- 2

) i.p(صورت تزریق روزانه داخل صفاقی به 20
)Hamadouche et al. 2013.(

mg/kgاستات سرب با دوز  يدریافت کنندهگروه  - 3

صورت تزریق روزانه داخل صفاقی همزمان با به 20
صورت به mg/kg100گندم به میزان  يجوانه يعصاره

.خوراکی با استفاده از نیدل مخصوص گاواژ
mg/kgاستات سرب با دوز  يگروه دریافت کننده- 4

صورت تزریق روزانه داخل صفاقی همزمان با به 20
صورت به mg/kg200گندم به میزان  يجوانه يعصاره

.خوراکی با استفاده از نیدل مخصوص گاواژ
گندم به  يجوانه يعصاره يکنندهدریافت گروه - 5

صورت خوراکی با استفاده از نیدل به mg/kg100میزان 
.مخصوص گاواژ

گندم به  يجوانه يعصاره يدریافت کنندهگروه - 6
صورت خوراکی با استفاده از نیدل به mg/kg200میزان 

.مخصوص گاواژ
ین یتع منظوربه. روز به طول انجامید 35مطالعهاین 

بر حسب (گندم و سرب  يجوانه يعصارهدوز جدید 
وزن حیوانات به صورت گیري اندازه، )وزن بدن حیوان
. شدهفتگی انجام می

کلروفرمها باموش بعد از گذشت مدت آزمایش،
ها جدااپیدیدیم با دقت از بیضهسپس. شدندکشیآسان

سر، بدنه و دم از همدیگر : سه قسمت اپیدیدیم. گردید
 متريسانتی 3دم اپیدیدیم داخل پتري دیش . تفکیک شد

از تکه بعد . گذاشته شد HTFمحیط کشتml 1حاوي
ها اسپرمتوسط قیچی تشریحی، دیدیمدم اپی تکه کردن

گراد سانتی يدرجه 37در شرایط انکوباتور خارج شدند و 
.ندمورد بررسی قرار گرفتCO2درصد 5با 

موش و از هر  5ها از هر گروه براي انجام این بررسی
. آمیزي تهیه شدالم براي هر رنگ 10نمونه اسپرم

و  با استفاده از الم نئوبارهاي انجام شده بررسی
شامل شمارش هاي نوري و فلورسنت میکروسکوپ

تعیین  ،میانگین تعداد اسپرم در واحد حجمی و رقت ثابت
میزان درصد تحرك اسپرم، درصد زنده بودن اسپرم

با (DNA، میزان شکستگی)گروزین ائوزینیآمیزي نرنگ(
با (و میزان بلوغ هسته) آمیزي آکریدین اورنجروش رنگ
.Rezvanfar et al(دنباشمی) آمیزي آنیلین بلوروش رنگ

2008, Rezvanfar et al. ضمناً به منظور اطمینان .)2013
مثبتکنترلي نمونهاز سالم بودن رنگ آکریدین اورنج 

حیوانازاسپرمهاينمونهبدین منظور. نیز تهیه گردید
تحتهااسپرماین  DNAسپس.شدگرفتهبالغوسالم
.شددناتوره)گرادسانتیي درجه90(باالحرارتتأثیر
توسط روش آکریدین هانمونهگسترش،تهیهازپس

.شدندآمیزيرنگاورنج 
 SPSS 18افزار دست آمده با استفاده از نرمه هاي بداده

ها بهداده. تحلیل آماري قرار گرفتند و مورد تجزیه
يجهت مقایسه. ارائه شدند mean±SDصورت 

 ANOVAهاي تحت مطالعه از آزمون ها در گروهمیانگین
≥05/0Pو در مواردي که استفاده شد Tukeyپس آزمون 

.دار تلقی گردیدبود معنی

نتایج
 35هاي صحرایی بعد از تزریق استات سرب به موش

ها در تعداد اسپرم) >01/0P(دار روز موجب کاهش معنی
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ها در گروه کنترل تعداد اسپرم . مقایسه با گروه کنترل شد
) متر مکعبمیلیون بر سانتی( 64/69±9/7با میانگین 

که این تعداد در گروه دریافت  در حالی . محاسبه گردید
میلیون بر ( 86/48±1/9استات سرب میانگین  يکننده
ها تحت تأثیر تعداد اسپرم . را نشان داد) متر مکعبسانتی

گندم وابسته به دوز افزایش  يجوانه يدریافت عصاره
استات سرب که در گروه همزمان  به طوري . نشان دادند
این  mg/kg/day 200گندم با دوز  يجوانه يو عصاره

محاسبه ) متر مکعبمیلیون بر سانتی( 00/54±3/7تعداد 
 14/78±5/7ترین تعداد اسپرم با میانگین بیش . گردید

 يدر گروه دریافت کننده) متر مکعبمیلیون بر سانتی(
 محاسبه mg/kg/day 200گندم با دوز  يجوانه يعصاره

این افزایش در مقایسه با گروه کنترل از لحاظ آماري  . شد
ها که در مقایسه با سایر گروه در حالی . دار نبودمعنی

).1نمودار ) (>001/0P( را نشان داددار افزایش معنی
گردد، درصد مشاهده می 2طور که در نمودار  همان    

هاي صحرایی تحت تأثیر استات سرب موش تحرك اسپرم
هاي تحت مطالعه به در مقایسه با سایر گروه) 3/4±2/36(

همچنین،  ). >001/0P(داري کاهش نشان داد طور معنی
 يدریافت کننده هايها در گروهدرصد تحرك اسپرم

 mg/kg/dayو  200هاي گندم با دوز يجوانه يعصاره
مشاهده گردید  2/64±4/6و  00/76±1/5به ترتیب  100

افزایش نشان  00/62±3/4با گروه کنترل که در مقایسه 
گندم با  يجوانه ياین افزایش تنها بین گروه عصاره  .داد

 ). >01/0P(دار بود و کنترل معنی  mg/kg/day 200دوز 
 يعصاره ياز لحاظ آماري بین دو گروه دریافت کننده

دار مشاهده شد گندم نیز اختالف معنی يجوانه
)05/0P<.(

-سالم در گروه DNAهاي با درصد اسپرم در بررسی    

 DNAهاي با رغم کاهش تعداد اسپرمهاي مختلف، علی
استات سرب، اختالف  يهاي دریافت کنندهسالم در گروه

).1شکل ) (3نمودار (ها مشاهده نشد ن گروهداري بیمعنی
 يهاي دریافت کنندههاي زنده در گروهدرصد اسپرم    

گندم وابسته به دوز در مقایسه با سایر  يجوانه يعصاره

ها افزایش نشان داد که از لحاظ آماري با گروه کنترل گروه
هاي دریافت که در مقایسه با گروه در حالی . دار نبودمعنی
دار بود استات سرب این افزایش معنی يکننده

)001/0P< .( هاي زنده در گروه همچنین، درصد اسپرم
به نسبت گروه کنترل ) 4/61±06/6(استات سرب 

 ). >001/0P(دار نشان داد کاهش معنی) 97/3±6/87(
 يجوانه يزمان با استات سرب، عصارههایی که همگروه

هاي مورد گندم را دریافت کردند در مقایسه با سایر گروه
نمودار ) (>001/0P(دار نشان دادند آزمایش اختالف معنی

).2شکل ) (4
هاي هاي نابالغ در گروهاسپرم در بررسی درصد    

در  2/13±1/1مختلف، گروه استات سرب با میانگین 
داراي افزایش  8/7±6/1مقایسه با گروه کنترل با میانگین 

هاي همچنین، درصد اسپرم ). >001/0P(دار بود معنی
هاي گندم با دوز يجوانه يهاي عصارهنابالغ در گروه

mg/kg/day 200  وmg/kg/day 100  8/6±8/1به ترتیب 
مشاهده گردید که در مقایسه با گروه  00/7±00/2و 

 ). >001/0P( نددار نشان داداستات سرب کاهش معنی
زمان استات گروه استات سرب در مقایسه با گروه هم

 mg/kg/day 200گندم با دوز  يجوانه يسرب با عصاره
افزایش که از لحاظ آماري این داشت افزایش ) 9/1±2/9(

).2شکل ) (5نمودار ) (>05/0P(دار بود معنی

شمارش تعداد میانگین و انحراف معیار تغییرات :  1نمودار 
.هاي مورد آزمایشدر بین گروهها اسپرم

هاي دار بین گروهي اختالف معنیدهندهحروف التین متفاوت نشان
).>05/0P(باشد مطالعه می
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-درصد اسپرممیانگین و انحراف معیار تغییرات :  2نمودار 

.هاي مورد آزمایشبین گروههاي متحرك در 
هاي دار بین گروهي اختالف معنیدهندهحروف التین متفاوت نشان

).>05/0P(باشد مطالعه می

-درصد اسپرممیانگین و انحراف معیار تغییرات :  3نمودار 

.آزمایشهاي مورد بین گروهدر  سالم DNAهاي با 
).>05/0P(هاي مطالعه دیده نشد دار بین گروهاختالف معنی

-درصد اسپرممیانگین و انحراف معیار تغییرات :  4نمودار 

.هاي مورد آزمایشبین گروه هاي زنده در
هاي دار بین گروهي اختالف معنیدهندهحروف التین متفاوت نشان

).>05/0P(باشد مطالعه می

-درصد اسپرممیانگین و انحراف معیار تغییرات :  5نمودار 

.هاي مورد آزمایشبین گروههاي نابالغ در 
هاي دار بین گروهي اختالف معنیدهندهحروف التین متفاوت نشان

).>05/0P(باشد مطالعه می

.اورنج-آکریدینآمیزي شده با رنگ هايهاي اسپرمنمایی از نمونه: 1شکل 
با سر نارنجی تا (آسیب دیده DNAاسپرم با  :2) با سر سبز رنگ(سالم  DNAاسپرم با : 1اورنج، -آمیزي آکریدینرنگ: الفتصویر 

).قرمز رنگ
 ها توسط حرارت باال دناتوره شدهآن DNAهایی است که هاي با سر نارنجی بیانگر اسپرمسپرمي کنترل مثبت، انمونه: بتصویر 

.است
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.گروزین و آنیلین بلوین-آمیزي شده با ائوزینهاي اسپرم رنگنمایی از نمونه: 2شکل 
).با سري به رنگ آبی پررنگ(اسپرم نابالغ : 2) رنگبا سري به رنگ آبی کم(بالغ  اسپرم: 1بلو، -لینیآمیزي آنرنگ: الفشکل
).با سر قرمز رنگ(اسپرم مرده : 4) با سر سفید رنگ(اسپرم زنده : 3گروزین، ین-آمیزي ائوزینرنگ: بشکل

بحث
زیست محیطی و صنعتی است که  يسرب یک آالینده

استشدهمشکالت بهداشتی در سراسر دنیا موجب
)Bilandzic et al. هاي اخیر تأثیر منفی در سال. )2009

بر کیفیت و کمیت اسپرم مورد  عوامل شیمیایی محیطی
.Hamadouche et al(توجه زیادي قرار گرفته است

-ترین فلزات در مسمومیتسرب از شناخته شده). 2013

پس آشکار است که مواجهه با . هاي زیست محیطی است
طور جدي موجب به خطر انداختن سالمت سرب به

در در کشورهاي ). Hu 2000(گردد انسان و حیوانات می
شغلی و زیست محیطی  يمواجهه ،حال توسعه و صنعتی

. عنوان مشکلی جدي باقی مانده استبا سرب به
اند که مسمومیت باروري از مطالعات بسیاري نشان داده

. شودهاي بارز سمیت سرب محسوب میویژگی
مسمومیت با سرب از طریق تخریب اسپرماتوژنز، آپوپتوز 

Yucebilgic(کند حریک میتلیوم زایاي بیضه را تاپی et 

al. 2009, Batra et al. 2001, Adhikari et al. 2001.(
اسپرماتوژنز و عملکرد اسپرم،در از طریق تغییرات  سرب

مستقیماً بر عملکرد سیستم تناسلی نر اثرات شدیدي دارد 
)Rubio et al. مواجهه با سرب در مردان ).2006

منجر به عقیمی و ناباروري  ،ايخصوصاً کارگران حرفه
.Cullen et al(گردد می 1984.(Naha  در و همکاران

 هاي مرتبط بانشان دادند که کارگران کارخانه 2005سال 

. کمی و کیفی اسپرم ضعف دارند فاکتورهايسرب در 
دم اپیدیدیم و  يکاهش تعداد و تحرك اسپرم ناحیه

) مورفولوژي غیرطبیعیداراي (هاي ناهنجار افزایش اسپرم
هاي صحرایی مواجهه شده با استات سرب نشان در موش

.Dorostghol et al(داده شده است  -ج مطالعهنتای).2014

حاضر نشان داد که تزریق داخل صفاقی استات سرب  ي
در مقایسه ) روز 35در مدت (mg/kg20روزانه به میزان 
تحرك و  دار تعداد،موجب کاهش معنیبا گروه کنترل 

هاي نابالغها و افزایش اسپرممرده اسپرم/نسبت زنده
يدوره.دم اپیدیدیم موش صحرایی گردید يناحیه

-می روز 35موش ساز بیضه درهاي منیلولهاسپرماتوژنز 

 يبنابراین مطالعه.)Piper and Suzanne 2012(باشد 
در حالی که . روز طراحی گردید 35حاضر براي مدت 

زمانی اسپرماتوژنز  يمطالعات بدون توجه به دورهبرخی 
در و همکاران  Hamadouche. اندگذاري شدهموش پایه

بر اي اثرات سمیت استات سربدر مطالعه2013سال 
به مدت mg/kg20با دوز روزانه هاي صحرایی را موش

ها گزارش کردند که در این مدت آن. انجام دادندروز  20
و  دارمعنی هاي زنده کاهشدرصد اسپرمتعداد، تحرك و 

تحت تأثیر استات سرب در  هاي ناهنجاردرصد اسپرم
همچنین، . ندداشتدارمعنی افزایش مقایسه با گروه کنترل

تا دو (مطالعاتی نیز وجود دارند که در مدت بیشتري 
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.اندزمانی اسپرماتوژنز موش انجام شده ياز دوره) برابر
 اثرات 2014و همکاران در سال  Dorostgholطور مثال به

در آب درصد 1/0استات سرب را با دوز روزانه 
بررسی هاي صحرایی موش درروز  70آشامیدنی به مدت 

-ها گزارش کردند که در این مدت تعداد اسپرمآن. کردند

 افزایشهاي ناهنجار درصد اسپرمو دار معنیها کاهش 
ه ها در اپیدیدیم بتعداد اسپرمشمارش . نددار داشتمعنی

اي از تمام مراحل میوز، اسپرمیوژنز و که نتیجهدلیل این
عنوان یکی از به ،دهدعبور از اپیدیدیم را نشان می

ها جهت ارزیابی اسپرماتوژنز شناخته ترین تستحساس
Meistrich(شده است  فاکتور دیگر تحرك، ). 1989

نتایج . باشدمیاسپرم که به شدت تحت تأثیر سرب 
حاضر نشان داد که تزریق سرب موجب کاهش  يمطالعه
در موش صحرایی تحركم هايدار درصد اسپرممعنی

در . گرددمیهاي مورد مطالعهسایر گروهمقایسه با 
در اثر تزریق بسیاري از مطالعات مشابه نشان داده شده که 

کاهش يدارمعنیطور بهتحرك اسپرماتوزوئیدها ،سرب
.Dorostghol et al(یابند می 2014, Hamadouche et al.

2013, Asadpour et al. در برخی مطالعات تأثیر .)2013
نیز هاي زنده و نابالغ اسپرم، درصد اسپرم DNAسرب بر 

نشان داده شده است که . ارزیابی و تعیین شده است
-دار درصد اسپرمتزریق استات سرب موجب کاهش معنی

گردد هاي صحرایی میمرده در موش/زنده هاي
)Asadpour et al. 2013, Hamadouche et al. 2013 .(

حاضر نیز موجب کاهش  يتزریق استات سرب در مطالعه
مرده در مقایسه با سایر /هاي زندهدار درصد اسپرممعنی
حاضر در مورد  ينتایج مطالعه.گردیدهاي آزمایش گروه

آن را تحت تأثیر دار افزایش معنینابالغهاي درصد اسپرم
يدر مرحله. نشان دهدها در مقایسه با سایر گروهسرب 

اهمیت خاصی برخوردار ازهاچربیاسپرمیوژنز، بیوسنتز
وهمچنین، در این مرحله متراکم شدن کروماتین. است

بلوغطیدرکه(هیستونجايبهپروتامینجایگزینی
 Komljenovic(دهدرخ میدر اسپرم )افتدمیاتفاقاسپرم

et al. 2009, Roquetra-Rivera et al. از طرفی،). 2009

استرس اکسیداتیو مکانیسم احتمالی گزارش شده است 
.Dorostghol et al(باشد می شرایط آسیبایجاد در سرب 

 هايافزایش درصد اسپرمتوان گفت که لذا می). 2014
استرس  دلیله باحتماالً حاضر  ينابالغ در مطالعه

دستبهنتایج.بوده استاکسیداتیو ناشی از تزریق سرب 
ساختار براثريسربکهدادنشانتحقیقایندرآمده

DNAهاي با درصد اسپرمکهطوريبه.ندارداسپرم
DNA در گروه استات سرب در مقایسه با سایر  سالم
و  Bounde. داري نشان ندادندمعنی کاهشها گروه

با بررسی سطح سرب سرم  2002همکاران در سال 
و نیز هاي مرتبط با سرب کارگران شاغل در کارخانه

ها بیان اسپرمDNAساختار ها و بررسی شمارش اسپرم
ها اسپرمDNAساختار کردند که سرب عمالً تأثیري بر 

ها که سرب موجب کاهش شمار اسپرمدر حالی. ندارد
برسربمنفیاثراتکهگفتشاید بتوان.شده بود

سیتوپالسمیيو غشاهالارگانحددرتربیشهااسپرم
-وقتی موشداده شده است که که نشانطوريبه.  باشد

بدون آلودگیي مادههايموشباسرببهآلودهنرهاي
یاشدهجذبهايجنینتعدادکنند،گیريجفتسرببه

-جفتازحاصلهايجنینبامقایسهدرناهنجاريداراي

. دهندنمینشانراافزایشیغیرآلودههايزوجگیري
اسپرمي هسته DNAساختاربرسربظاهراًترتیببدین
 Johansson and(گذارد نمیبرجاينامطلوبیاثرات

Wide 1986 .(
حاضر اولین تحقیق در مورد استفاده از  يمطالعه

جلوگیري از سمیت ناشی از گندم در يجوانه يعصاره
نتایج این تحقیق .باشداسپرم می پارامترهايبر سرب 

وابسته به دوز گندم  يجوانهينشان داد که تجویز عصاره
 يتواند اثرات مثبتی بر همهروز می 35در مدت 

که در طوريبه.پارامترهاي ارزیابی اسپرم داشته باشد
-شاهد افزایش معنی يعصاره يکنندههاي دریافت گروه

و کاهش ها ار تعداد، تحرك و درصد زنده بودن اسپرمد
در .ها بودیمبه نسبت سایر گروههاي نابالغ درصد اسپرم

زمان عصاره تا حدي توانست کیفیت که تجویز همحالی
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اما .ارتقاء و بهبود بخشد ،اسپرم را با وجود تزریق سرب
 يهاي دریافت کنندهاسپرم در گروهکیفیت پارامترهاي 

گندم و سرب در حد گروه  يجوانه يزمان عصارههم
ها، مواد گندم غنی از ویتامین يجوانه.ارتقاء نیافتکنترل 

اثرات مثبت  .باشدمیمعدنی و ترکیبات فیتواستروژنی 
از قبیل  ییهاگندم در درمان بیماري يمصرف جوانه

سرطان، دیابت، تنگی نفس، کم خونی، فشار خون باال، 
 يجوانه. ها و التهاب معده گزارش شده استاگزما، زخم
، C، ویتامین Eمنیزیم، روي، کلسیم، ویتامین  گندم داراي

 B12اسید فولیک، تیامین، ریبوفالوین، آهن، نیاسین و 
.Singh et al(است  2012, Kumar et al. تاکنون).2011

هاي آسیب گندم بر يجوانه يطور مستقیم تأثیر عصارهبه
و پارامترهاي اسپرم ناشی از مواجهه با  نر سیستم تناسلی

که اثرات مثبت در حالی. نشده استسرب گزارش 
بر  که در باال ذکر گردیدگندم  يي از ترکیبات جوانهبسیار
 ناشی ازهاي سیستم تناسلی نر و پارامترهاي اسپرم آسیب

آنتی  Eویتامین .مواجهه با سرب نشان داده شده است
اکسیدان قوي است که اثرات آن بر سیستم تناسلی و 

نرهاي مواجهه شده با سرب در پارامترهاي باروري اسپرم 
.Hamadouche et al(به اثبات رسیده است 2013,

Asadpour et al.  يبنابراین اثرات مطلوب جوانه). 2013
ه ممکن است ب ،حاضر يگندم بر کیفیت اسپرم در مطالعه

 که گزارش شده است.آن باشد Eدلیل میزان ویتامین 
ثرات منفی استرس اکسیداتیو بر ااز تواند روي می عنصر

جلوگیري صحرایی  هايموش در هاتعداد و تحرك اسپرم

-از بین میانسجام غشاي اسپرم  ،کمبود رويدر اثر . کند

یابد اسپرم کاهش می و زنده ماندن و در نتیجه تحرك رود
)Amara et al. 2008, Ayinde et al. نتایج ). 2012

حاکی از آن  2002و همکاران در سال  Falcioniيمطالعه
 يآنتی اکسیدانی جدا شده از جوانه ترکیباتاست که 

در شرایط آزمایشگاهی  DNAگندم از آسیب اکسیداتیو 
)In vitro (همچنین، . کنندجلوگیري میShan  و همکاران

 6اثر اسکوربیک اسید و تیامین را در مدت  2009در سال 
هایی که همزمان سرب را دریافت کردند، هفته بر موش
ها نقش محافظتی اسکوربیک اسید و آن. بررسی نمودند

هاي ناشی از دریافت سرب تیامین را در مقابل آسیب
ها نسبت به گروه تحرك اسپرمشامل افزایش تعداد و 

 يتوان اثرات مطلوب جوانهلذا می .کنترل تأیید کردند
دلیل میزان ه حاضر را ب يگندم بر کیفیت اسپرم در مطالعه
.تیامین و اسکوبیک اسید دانست

در مجموع نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که 
گندم در بهبود و باال بردن کیفیت اسپرم  يجوانه يعصاره
هاي صحرایی متعاقب تجویز استات سرب مؤثر موش
اگرچه مکانیسم دقیق این تأثیرگذاري مشخص . است

توان گفت که مکانیسم احتمالی تأثیرات منفی اما مینیست
 انجام. باشدسرب، ایجاد شرایط استرس اکسیداتیو می

 يسیم فعالیت و نحوهتر در خصوص مکانمطالعات بیش
گندم و سرب بر پارامترهاي  يجوانه يعملکرد عصاره

.هستندباروري اسپرم و سیستم تناسلی نر ضروري 

تشکر و قدردانی
خاطر همکاري در به و سرکار خانم کیانی زاده نجفحسین دانند از جناب آقاي دکتر نویسندگان مقاله بر خود الزم می
.اجراي این طرح تقدیر و تشکر نمایند
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Abstract
In recent years, the effects of lead have been shown on the male reproductive system and 

sperm fertility parameters. To treat of human problems and the pains, medicinal plants have 
been considered. The wheat sprout contains high amount of vitamins, minerals and 
phytoestrogens compounds. This study investigated the wheat sprout effects on sperm quality 
in rats exposed to lead. For this purpose, 30 healthy adult male Wistar rats (220 ±20 g) were 
divided randomly into six groups: G1 (Control group) received 1 ml/kg/day normal saline, G2
received 20 mg/kg/day lead acetate (intraperitoneally), G3 and G4 received 100 mg/kg/day 
and 200 mg/kg/day wheat sprout extract (orally) respectively, G5 and G6 received 100
mg/kg/day and 200 mg/kg/day wheat sprout extract (orally) respectively along with 20
mg/kg/day lead acetate (intraperitoneally). After 35 days, the rats were sacrificed using 
chloroform and sperm samples were taken from the caudal of the epididymis. Sperm total 
count, motility, viability, nuclear maturity, and DNA damage as the sperm quality parameters 
were determined. For statistical analysis, data were analyzed using SPSS 18 software. The 
results showed that sperm count, motility and viability were decreased and percentage of 
immature sperms was increased significantly following administration of the lead (P<0.01). In 
addition, sperm quality parameters were significantly improved by wheat sprout extract in a 
dose dependent manner (P<0.01). Results suggested that sperm quality in rats can be 
improved by wheat sprout extract following administration of lead acetate.
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