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  9911چهارم مهر  ی /هفته855 ی /شمارهمو هشت  سال سی مجله دانشکده پزشکی اصفهان
 62/7/3111تاریخ چاپ:  62/2/3111تاریخ پذیرش:  13/3/3111تاریخ دریافت: 

  
 پنتلین با شده صرع به مبتال نر صحرایي های موش در ها اسپرماتوسیت روی بر C ویتامین محفاظتي اثر بررسي

 ایمونوهیستوشیمي روش به تترازول

 
 4افراسيابی سجاد ،3منش كمالی بتول ،2اول باغانی حميدرضا ،1محمدی گل رحيم

 
 

چکیده

 محافظتی نقش ارزیابی هدف با مطالعه، این نشد؛ مشاهده گزارشی صرع، به مبتال هاي هاي موش اسپرماتوسیت روي بر C ویتامین تأثیر مورد در که جایی آن از مقدمه:

 .شد انجام تترازول پنتلین با شده صرع به مبتال هاي موش اسپرماتوسیت ساختار و تعداد روي بر C ویتامین

+  کیلوگرم/گرم میلی 04) تترازول پنتلین با شده صرع به مبتال( اول) شم گروه. شدند تقسیم تایی2 گروه 5 به تصادفی صورت به نر موش سر 04 مطالعه، این در ها: روش

 شاهد گروه پنجم، گروه. کردند دریافت C ویتامین کیلوگرم/گرم میلی 544 و 65 ،365 دزهاي که شده صرع به مبتال تجربی چهارم و سوم دوم، هاي گروه ،(فیزیولوژي سرم
 آمیزي رنگ و بافتی پاساژ از پس و خارج عمیق بیهوشی با حیوانات، راست ي بیضه درمان، ي دوره از پس. کردند دریافت صفاقی داخل فیزیولوژي سرم فقط که بود منفی

 بررسی براي .شد انجام ایمونوهیستوشیمی و هیستولوژي روش از استفاده با ها نمونه شناسی ریخت تغییرات. گرفت انجام اسپرماتوسیت شمارش ائوزین، -هماتوکسیلین
 .شد واکاوي ANOVA آزمون با ها داده شاهد، و مورد هاي نمونه بین دار معنی تغییرات

 تعداد میانگین در داري معنی افزایش(. P < 443/4) یافت کاهش شاهد گروه با مقایسه در شده صرع به مبتال گروه هاي موش اسپرماتوسیت تعداد میانگین ها: یافته

 یا و C ویتامین کیلوگرم/گرم میلی 365 که گروهی با مقایسه در گرفتند، می C ویتامین کیلوگرم/گرم میلی 654 که شده صرع به مبتال هاي موش اسپرماتوسیت هاي سلول
 هاي سلول سیتوپالسم در اسیدوفیلی و هسته شدن متراکم همچون اسپرماتوسیت روي بر شناسی ریخت تغییرات(. P < 434/4) شد دیده ،کردند می دریافت فیزیولوژي سرم

 .شد مشاهده بیشتر شاهد گروه به نسبت شده، صرع به مبتال هاي موش در اسپرماتوسیت

 .دهد می کاهش صرع به مبتال هاي موش هاي اسپرماتوسیت روي بر را تترازول پنتلین سمی اثرات ،C ویتامین افزودن که داد نشان حاضر ي مطالعه نتایج گیری: نتیجه

 اسپرماتوسیت صرع؛ ؛C مین ویتا صحرایی؛ موش واژگان کلیدی:

 
 های موش در ها اسپرماتوسیت روی بر C ویتامین محفاظتي اثر بررسي .افراسیابی سجاد منش بتول، کمالی اول حمیدرضا، باغانی محمدي رحیم، گل ارجاع:

 .235-264(:522) 12؛ 3111مجله دانشکده پزشکی اصفهان  .ایمونوهیستوشیمي روش به تترازول پنتلین با شده صرع به مبتال نر صحرایي

 

 مقدمه

 از اربيشت  يروستااي  صرع، يك بيماري عصبي است كه شيوع آن در مناطق

 را تشتن   از اي تجربته  جامعه، يك از درصد 01. حدود است شهري مناطق

 جتاد يا هتاي  روش از يکتي (. 0) دهنتد  متي  نشان خود از زندگي دوران در

 يشتااه يآزما وانتا  يحدر  تارازول پنالين توسط تشن ايجاد  ،يتجربصرع 

 (.  2) باشد يم آن عوارضاز  يکي يبافا ضايعا  و است

 دهتد   يم كاهش راحمال  تشنجي  C نيااميكه و است شده گزارش

 آزاد مغتز  در كيت نرژيگلوتام يهتا  نورون ياز اناها C نيااميو كه نيا ضمن

 حتدود  تتا  را كيت نرژيدوپام و كيت نرژيگلوتام ساميس دو تيفعال و شود يم

 يهتا  سيستام  و وياتامين  ايتن  عمل تداخل با رابطه. در كند يم ميتنظ ياديز

 يهتا  رنتده يگ يرو بتر  C نياتام يشده است كه و گزارش ،ينوروترانسميار

 بتر  ،ييغتذا  ميت ژر در C. افزودن وياتامين  (3) گذارد يم ريتأث كينرژيدوپام

 مبتاال  ريغ ييصحرا يها موش ي دهيد بيسآ ي ضهيب بافت يها سلول يرو

 (.  4) دارد يمحافظا نقش صرعبه 
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كلستارول   بتا  پرچتر   يها ميكه رژ است شده گزارش ن،يهمچن

 بترعک،،  واسپرم  DNA بيآس موجب يشااهيآزما وانا يحباال در 

(. با توجته  5)شده است  بيآس نيا كاهش موجب ،E نيااميو افزودن

 ها آن بهاسپرم  يها سلول شيزا كه تياسپرماتوس يها به اهميت سلول

 نيائوز -نيليهماتوكس يساولوژيه روش با ها آن يبررس است،مرتبط 

(H-E و )با يميساوشيمونوهيا Caspase-3 ياخاصاص روش كي كه 

 (.6) باشد يم ديمف است،

 يستتماثتترا   C نياتام يو كتته دهتتد يمت  ننشتتا ياتتريد گتزارش 

 ي ضتتهيب بافتتت ستتاخاار يرو بتتررا  ديکلوفستتمايس يستتاوپاتولوژيه

است  ليدل نيبه ا حاضر ي مطالعهاهميت (. 7) دهد يم كاهش ها موش

 (Infertility) ينابتارور دچتار   ن،يدرصتد از زوجت   05 حتدود  در كه

 خاصاصميليون نفر در دنيا را به خود ا 086هساند كه جمعياي حدود 

 متذكر  جتن،  بته  بتو  مر ،ينابتارور  مشکلاز  يمياز ن شي. بدهند يم

 هتا،  سو استار  يزنتدگ  ديت جد يهتا  سبك همچون يعوامل و باشد يم

 (. 8) دهند يم شيافزا را ينابارور نديفرا

 يهتا  فتت با يبتر رو  C نياتام يو اثتر  متورد  در يمطالعتات چند كه  هر

متورد اثتر    در شتده  انجتام  يجساجو در اما است، شده انجام بدن مخالف

 صترع بته   مباال ييصحرا يها در موش ها تيماتوساسپر يبر رو C نيااميو

 حاضتر  ي مطالعته رو،  نيت ا از. نشد هدهمشا يگزارش ،تارازول نيشده با پنال

 تيتوست هتاي اسپرما  بر روي ستلول  C نيااميو يمحافظا اثرتا  شدطراحي 

روش  بتته تاتترازول نيپنالتت بتتا شتتده صتترعمبتتاال بتته  ييصتتحرا متتوش در

 .شود انجام يميساوشيمونوهياو  يشناس بافت

 

 ها روش

 متوش  ستر  41تجربتي بتر روي    ي ايتن مطالعته   :وانتا  يح به صرع يالقا

انجتام   شتدند، تقسيم  تايي8گروه  5 به يتصادف طور به كه لغبا نر صحرايي

  تاتترازول لنيپناتت صتتحرايي، هتتاي متتوشبتته  صتترع يالقتتاشتتد. بتتراي 

(Pentylene tetrazole  ياPTZ )وزن لتوگرم يك/گترم  يلت يم 41 دز با 

 هتاي  متوش  بته  بار يك ساعت 48 هر يصفاق داخل صور  به وانيح

تشتن    5 ي مرحله بار 3-4 حيوان هر كه يزمان تا شد قيتزر صحرايي

 بته  وانيت ح مرحله، نيا در. دهد نشان رااباال به صرع(  اي)كيندل شده 

 به و دهد يم دست از را خود تعادل ك،يكلون و كيتون تشنجا  خاطر

 اول گتروه شتامل   ،شتده  صترع بته   مبتاال  يها گروه(. 3) افاد يم نيزم

 داختل  صتور  بته   فيزيولتوژي  سترم  كته ( شم ايشده  صرعبه  مباال)

 بته  مبتاال  يتجرب چهارم و سوم دوم، يها گروه  (9) شد قيتزر يصفاق

 لتتوگرمي/كگرم يلتتيم 511و  251، 025 مافتتاو  دزهتتاي ه،شتتد صتترع

 (.01) كردنتد  فتت  ايدر يصفاق داخل يقيتزر صور  به را C وياامين

 كته  بتود ( Intact) يشاهد منفت  اي صرعمباال به  ريگروه غ ،گروه پنجم

 . نمود افتيدر يداخل صفاق صور  بهسرم فيزيولوژي  فقط

 اي هفاتته 4درمتتان  ي دوره گذرانتتدن از پتت، صتتحرايي هتتاي متتوش

 هبت  (لتوگرم ي/كگرم يلت يم 01 نيلتز يزا و لتوگرم ي/كگرم يلت يم 011) باكاامين

و پ، از پرفيتوژن سترم    شدند هوشيب قيعم طور هب صفاقي داخل صور 

 در و ختار   دقتت  بتا  حيوانراست  سمت ي ضهيب فرمالدئيد،و  يولوژيزيف

 (.9) شدداده  قراردرصد  01 نيفرمالداخل محلول فيکساتيو 

بعد از تثبيت  :يساولوژيه يبررسو  نيائوز -نيليهماتوكس يزيآم رنگ

 يبتافا  پاساژ انجام ودرصد  01 نيفرمال در ها نمونه ،(Fixation)شدن 

(Tissue processingقالب ) از. شتد  انجتام  نيپاراف در ها نمونه يريگ 

 انجتام  Litz دوار ميکروتتوم  بتا  يکرونيم 5 مقاطع ،ينيپاراف يها بلوک

 بته  مقاطعمقطع اناخا  شد.  كي( Sectionمقطع ) صد هر. از گرفت

 راست ي ضهيب بافت( از Random) يتصادفسريال  و كرونال صور 

بتا   و شتدند  آميتزي  ائوزين رنتگ  -هماتوكسيلين با دهاياسال. شد هيته

 هر از الم 01ميدان ديد ميکروسکوپي يعني  چهل يميکروسکوپ نور

اناخا   سيساماتيكبه صور  تصادفي  الم هر از ميدان چهار و گروه

شتمارش   ،بعتدي  ي مرحلته  در و شتد تصتوير گرفاته    ،. ستپ، ديگرد

 (.9) شد انجام تياسپرماتوس يها سلول

 بتا  ضته يبميکرونتي از بافتت    5گيري  پ، از مقطع: ايمونوهيساوشيمي

با اسافاده از روش معمتول   ها الم از محدودي تعداد روي بر ميکروتوم

  گرفتت  انجام اخاصاصي آميزي ايمونوپركسيداز رنگ -بيوتين -آويدن

كه  يهاي نمونه در ايمونوهيساوشيمي كار انجاممراحل  خالصه، طور هب

 .شد انجام ريزبه ترتيب  شدند، گيري در پارافين قالب

 شتدند  زدايي ماسك گزيلول، با ها نمونه زدايي پارافينپ، از  ابادا،

 آمتاده  يبتاد  يآنات  بتا  بهار واكنش يبرا ژنيك آناي هاي شاخص محل تا

 شتده  شتناور  ارا يكه داختل بتافر ست    ها نمونه ،مرحله نيا ي. براشود

 فعاليتت  مهتار . بتراي  گرفانتد  قترار  ميکروويوداخل دساااه  در بودند،

 در دقيقته  31 متد   بته  هتا،  نمونه پراكسيداز رينظ يداخل بافا يميآنز

 بافربا  ،يبعد ي مرحله درو  گرفاندقرار  اكسيژنه آ  درصد 3 محلول

  Biotinylated بادي آناي با. شدندداده  شساشو دهياسال ساين فسفا 

(Rabbit anti-cleaved caspase 3 antibody )چکانتده  ها الم روي 

Horseradish peroxidase (HRP ) ماصل به اسارپاوآويدين از. شد

را (  DABيتا  Diaminobenzidine) آمينوبنزيتدين  كه قادر استت دي 

ميکروستکوپ   آميزي هساه اسافاده گرديد و بتا  اكسيد كند، براي رنگ

 (.6) شدگرفاه و بررسي  رينوري تصو

 5/06 ي نستخه  SPSS افتزار  ها بتا استافاده از نترم    داده :آماري واكاوي

(version 16.5, IBM Corporation, Armonk, NY ) آزمتون  بتا 

One-way ANOVA آزمتون  از اسافاده با  Dunnett ي مقايسته  بتراي 

 آلفتاي  ضتريب  بتا  Duncan آزمتون  و شتاهد  با تجربي هاي گروه مياناين

 متورد  تجربتي  هتاي  براي ميتاناين بتين گتروه    Scheffeو  5/1 برابر با

 .گرفاند قرار اسافاده
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 ها افتهی

تغييتترا  كاهشتتي  :اسپرماتوستتيت هتتاي ستتلول تعتتداد ميتتاناين بررستتي

 بته  مبتاال  گتروه  در هتاي اسپرماتوستيت   داري در مياناين تعداد سلول معني

 بته  مبتاال  گتروه  با مقايسه در فيزيولوژي سرم ي كننده دريافت ي شده صرع

 نشتده،  صترع  بته  مبتاال  گتروه  و C وياتامين  ي كننده دريافت ي شده صرع

 اسپرماتوستيت  هتاي  ستلول  تعتداد  ميتاناين (. P < 110/1) گرديد مشاهده

 251صترع شتده بتا پنالتين تاترازول كته دز        بته  مباال صحرايي هاي موش

كردنتد، در مقايسته بتا گتروه كته       مي دريافت C گرم/كيلوگرم وياامين ميلي

داري  كردنتد، بته طتور معنتي     مي دريافت C گرم/كيلوگرم وياامين ميلي 025

 بته  مبتاال  هتاي  گتروه  در اسپرماتوسيت هاي سلول تعداد بيشار بود. مياناين

 كيلتوگرم /گترم  ميلتي  511 يتا  و كيلتوگرم /گترم  ميلي 025 دز كه شده صرع

  (.P > 151/1) نداشت داري معني تفاو  كردند، مي دريافت C وياامين

 مبتاال  هتاي  گروه بين اسپرماتوسيت هاي سلول تعداد همچنين، مياناين

 دريافتت  C وياتامين  كيلتوگرم /گترم  ميلتي  511 و 251 دزهاي كه صرع به

 هتاي  ستلول  تعتداد  ميتاناين  كمارين داري نداشت. كردند، تفاو  معني مي

 سترم  ي كننتده  دريافتت  صترع  بته  مبتاال  گتروه  بته  مربتو   اسپرماتوسيت،

 اسپرماتوستيت  هتاي  سلول تعداد مياناين بيشارين و( شم گروه) فيزيولوژي

 (.0 شکل) بود( منفي شاهد) صرع به مباال غير گروه به مربو 

 :توستيت  استپرما  هتاي  ستلول  ايمونوهيساوشتيمي  و هيستاوپاتولوژي  نااي 
شناسي مانند ماراكم شدن هساه، تغيير مکان هستاه از مركتز    تغييرا  ريخت

 در اسپرماتوستيت  سياوپالسم از هساه ي محدوده نبودن مشخص به محيط،

( كته سترم   PTZصرع بتا پنالتين تاترازول )    به مباال نر صحرايي هاي موش

 بته  مبتاال  نتر  صتحرايي  هتاي  موش به نسبت كردند، فيزيولوژي دريافت مي

كردند، بيشتار مشتاهده شتد. كماترين      دريافت مي Cكه وياامين  شده صرع

 شناستي يعنتي كتاهش استيدوفيلي سياوپالستم و كتاهش       تغييرا  ريخت

 هتاي تجربتي   هتاي اسپرماتوستيت در گتروه    ي ستلول  ماراكم شتدن هستاه  

 مربو  بته  Cي وياامين  نر مباال به صرع دريافت كننده صحرايي هاي موش

كردنتد،   دريافتت متي   Cگرم/كيلوگرم وياامين  ميلي 251گروهي بود كه دز 

 (.2مشاهده شد )شکل 

 

 
 

هاي صحرايي بالغ  ها در موش . تفاوت ميانگين تعداد اسپرماتوسيت1شکل 

 هاي مبتال به صرع شده با پنتلين تترازول و گروه شاهد  نر در گروه
كه  تارازول پنالين با شده گروه مباال به صرع در اسپرماتوسيت هاي سلول تعداد مياناين

 و ساير شاهد گروه به نسبت كردند، مي دريافت ((PTZ+Saline سرم فيزيولوژي

و  PTZ  +025 ،251)كردند  دريافت مي C وياامين كه شده مباال به صرع هاي گروه

 در. (P < 121/1)بود  كمار داري معني به طور (،Cگرم/كيلوگرم وياامين  ميلي 511

 دريافت Cگرم/كيلوگرم وياامين  ميلي 251دز  كه شده مباال به صرع هاي گروه

  بيشار بود داري معني گرم/كيلوگرم، به طور ميلي 025گروه  به نسبت كردند، مي

(110/1 > P .)كه هايي گروه هاي موش در اسپرماتوسيت هاي سلول تعداد مياناين 

 آماري نظر از كردند، مي دريافت C گرم/كيلوگرم وياامين ميلي 511و  025دزهاي 

 (.P > 151/1نداشت ) داري تفاو  معني

 

 كه تترازول با پنتلين شده مبتال به صرع نر صحرايي هاي موش ي بيضه بافت از كرونال ميکروني 5 مقاطع ،(H-E)ائوزين  -هماتوكسيلين آميزي . رنگ2شکل  

 كردند. را دريافت Cاز ويتامين  متفاوتي دزهاي
 به مربو  Cو  Bتصويرهاي . كردند مي دريافت فيزيولوژي سرم فقط PTZ با شدن مباال به صرع از پ، باشد كه مي صحرايي هاي موش از در گروهي اسپرماتوسيت هاي سلول پيکان ،Aتصوير 

 هاي سلول ها، پيکان است.( شاهد) غير مباال به صرع گروه به مربو  Dتصوير . فاندگر مي C گرم/كيلوگرم وياامين ميلي 251و  025دزهاي  ترتيب به است كه شده هاي مباال به صرع موش از هايي گروه

 .( 411 نمايي بزرگ) دهد مي نشان مطالعه مورد مخالف هاي گروه را در اسپرماتوسيت

15 

14 

65 

64 

35 

34 

5 

  PTZ          +PTZ        +PTZ         +PTZ+     اهد     ش   
 C       Saline ویتامین C    365 ویتامین C    654 ویتامین 544            

 ها گروه
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 (PTZ) تترازول با پنتلين شده مبتال به صرع نر صحرايي هاي موش ي بيضه فت با از كرونال ميکروني 5 مقاطع آميزي اختصاصي ايمونوهيستوشيمي . رنگ3شکل 

 كردند. دريافت Cاز ويتامين  متفاوتي دزهاي را كه

 مربو  Gو  Fتصاوير . كردند مي دريافت فيزيولوژي سرم فقط PTZ با شدن مباال به صرع از پ، باشد كه مي صحرايي هاي موش از در گروهي اسپرماتوسيت هاي سلول پيکان Eتصوير 

 است.( منفي شاهد) غير مباال به صرع گروه به مربو  ،Hتصوير . گرفاند مي C گرم/كيلوگرم وياامين ميلي 251و  025دزهاي  ترتيب به كه باشد مي مباال به صرع هاي موش از هايي گروه به

 .( 411 نمايي بزرگ) دهد مي نشان مطالعه مورد مخالف هاي گروه را در اسپرماتوسيت هاي سلول ها، پيکان

 

 از ناشتي  توانتد  ها، به احامال زياد، متي  تغييرا  كاهشي اسپرماتوسيت

 استت   داشتاه  هتا  استپرم  حركاتي  فرايند روي بر كه باشد تارازول پنالين اثر

 را بعتدي  ي مرحلته  بته  مرحله يك از ها اسپرماتوسيت عبور ي چرخه يعني

 (.3 شکل) شود مي منجر ها آن آسيب به يا و دهد مي كاهش

 

 بحث

 در اسپرماتوستتيت هتتاي ستتلول تعتتداد ميتتاناين حاضتتر، ي مطالعتته در

بته صتور     Cنر مباال به صرع شده كه وياا متين   صحرايي هاي موش

داري بيشتار از گروهتي از    بته طتور معنتي    كردند، دريافت ميتزريقي 

 ،Cجتاي وياتامين    هاي صحرايي مباال به صرع شده بود كته بته   موش

، نشتان  Laakmann و Buhling ي مطالعه. گرفاند سرم فيزيولوژي مي

توان  زايي نقش دارند كه مي دهد كه عوامل مخالفي در فرايند اسپرم مي

 مفيتد،  گتروه  از. بنتدي كترد   ي مفيد و مضر تقسيم ها را به دو دساه آن

 در كته  نمتود  اشتاره  تتوان  متي  را غذايي رژيم به ها مغذي ريز افزودن

 بته  تتوان  متي  دوم، ي دستاه  از. دارنتد  مفيتدي  نقتش  زايي اسپرم فرايند

 فراينتد  در مضتر  نقتش  كته  الکلتي  هتاي  نوشتيدني  و سياار اسانشاق

 (.00) كرد اشاره دارند، اسپرماتوژنز

 پنالتين  ، نقتش مفيتد و  Cي حاضتر، افتزودن وياتامين     در مطالعه

و  Wang ي مطالعته . داشت زايي اسپرم فرايند در مضري نقش تارازول

در برابر اثرا  سمي كادميوم در  Cدهد كه وياامين  يم ننشا ،همکاران

هتتا از طريتتق القتتاي فسفريالستتيون و يتتا مهتتار  متتورد حركتتت استتپرم

 ي مطالعته هاي  يك، نقش محافظاي دارد. يافاه هاي تيروزين كيناز آنزيم

ختواني دارد  هتر چنتد كته      هتم گفاته   حاضر، با ناتاي  پتژوهش پتيش   

 (.02هاي مطالعه در دو پژوهش با يکديار تفاو  دارد ) روش

در هتاي اسپرماتوستيت    ستلول ي حاضر، مياناين تعداد  در مطالعه

بيشار از گروهي كردند،  دريافت مي Cوياامين  كه صحرايي هاي موش

سرم فيزيولوژي دريافتت   كه بود صرعمبتال به  صحرايي هاي از موش

هتا در حيوانتا     كردند. شايد افزايش مياناين تعداد اسپرماتوستيت  مي

 ضتد  خاصتيت  از ناشتي  اند، كرده دريافت C وياامين مباال به صرع كه

بوده است  به طتوري كته توانستاه     Cوياامين  الاهابي ضد و اكسيداني

هتاي   ستلول است تا حد زيادي مضترا  پنالتين تاترازول را بتر روي     

شتود كته در گتروه     كاهش دهد  يا اين احامال داده متي اسپرماتوسيت 

كردند، كاهش تعداد  مباال به صرع كه فقط سرم فيزيولوژي دريافت مي

اترازول بتوده   هاي اسپرماتوسيت ناشي از تأثير توكسيك پنالين ت سلول

بته   را اسپرماتوستيت  بته  اي تبديل اسپرماتوگوني است كه فرايند دوره

 C وياتامين  كته  دهتد  مي نشان ديار، هاي تأخير انداخاه است. گزارش

، DNA آستيب  و كاهش سلول در اسارسي هاي واكنش كاهش موجب

Tumor necrosis factor-alpha (TNF-a)  شود. مي 6و اينارلوكين 

 از Acyclovirدهتد كته    همکاران، نشتان متي   و طغياني ي مطالعه

ي دارد  در حتالي  مخرب نقش مثل توليد سيسام در آپوپاوز القاي طريق

 در DNAگيتري از آستيب    ، نقتش محتافظاي در پتيش   Cكه وياتامين  

ي حاضر، مياناين تعداد  (. در مطالعه03هاي اسپرم داشاه است ) سلول

ي مباال به صرع كه  هاي مورد مطالعه هاي اسپرماتوسيت در گروه سلول

كردند، در مقايسه بتا   دريافت مي Cگرم/كيلوگرم وياامين  ميلي 251دز 

گرفانتد، بته    گرم/كيلوگرم متي  ميلي 025هاي مباال به صرع كه دز  گروه

تتوان در متورد ايتن بختش از      داري بيشار بود. بنابراين، مي معني طور

گرم/كيلتوگرم   ميلتي  251ي حاضر چنين نايجته گرفتت كته دز     مطالعه

هاي اسپرم دز مناسبي  براي كاهش اثرا  پنالين تارازول بر روي سلول
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هتتاي نتتژاد  همکتتاران بتتر روي متتوش و Manjulaاستتت. مطالعتتا  

Wistarيق وياامين دهد كه تزر ، نشان ميC هايي كته تحتت    در موش

 (.04اند، يك نقش محافظاي داشاه است ) تأثير سرما قرار گرفاه

نقتش   Cدهد كته وياتامين    همکاران، نشان مي و Jahanي  مطالعه

هاي استپرم بافتت    محافظاي در برابر اثرا  كلريد جيوه بر روي سلول

(. اين مطالعه، هر 05دارد ) Sprague Dawleyهاي نژاد  ي موش بيضه

هتايي دارد، امتا هتر دو مطالعته، نقتش       چند با پژوهش حا ضر تفاو 

 كنند.   ها بيان مي را بر روي اسپرماتوسيت Cمحافظاي وياامين 

، باعت  افتزايش تحترک    Cدهد كه وياامين  گزارش ديار نيز نشان مي

 زا و كتتاهش ژن  هتتاي جنستتي و كتتاهش عوامتتل استتارس     ستتلول

Nuclear factor erythroid 2–related factor 2 (Nrf2 )  ،،و بترعک

 يضته در بتا فتت ب   Nuclear factor-κB (NF-κβ) ژن بيتان  افزايش باع 

بته هتر    (Oligospermia)هاي اسپرم  سلول كاهش تعداد (.06) است شده

اي بتر   عللي كه ايجاد شده باشند، از نظر باليني مهم است  چترا كته مقدمته   

   كاهش توليد نسل يا بقا خواهد شد. نازايي و منجر به

بر روي بيان ژنومي عوامل رشتد   Cوياامين شود تأثير  پيشنهاد مي

هاي مباال به صترع شتده    ي زايشي اسپرم در موش كه در فرايند چرخه

با پنالين تارازول نقش دارند، بررسي شود. اين مطالعه، اولين گزارشتي  

 هتاي  هتاي متوش   اسپرماتوستيت بتر روي   را Cوياامين است كه تأثير 

 دهد. با پنالين تارازول نشان مي شده مباال به صرع صحرايي

 

 گیری نتیجه

 (Toxicاثترا  ستمي )   Cي حاضر، نشان داد كه وياامين  نااي  مطالعه

مباال بته صترع    هاي هاي موش روي اسپرماتوسيتپنالين تارازول را بر 

 دهد. را كاهش مي
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در شوراي پژوهشي دانشااه علوم پزشکي سبزوار تصتويب شتد. بتدين    

 گردد. وسيله از اعضاي محارم اين شورا سپاسازاري مي
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Abstract 

Background: There has not been yet reports regarding the protective effect of vitamin C on spermatocytes in 

epileptic rats. The present study aimed to evaluate the protective role of vitamin C on numbers and structure 

spermatocytes in rats with pentylentetrazol-induced epilepsy. 

Methods: Forty male rats were randomly divided into five groups of 8, and were kindled with pentylentetrazol 

(40 mg/kg). The first group (sham) received normal saline. The second, third, and forth experimental groups 

treated with 125, 250, and 500 mg/kg of vitamin C, respectively. The negative control group was given only 

normal saline via intraperitoneal injection. All rats were then deep anesthetized and sacrificed, and their right 

testis were dissected. Histological sections were prepared, and stained with hematoxylin-eosin (H/E). The 

number of spermatocytes in sections were counted, and morphological changes were studied using histology and 

immunohistochemical methods. Data were analyzes using ANOVA test to determine significant differences 

between cases and controls. 

Findings: There was a significant decrease in spermatocytes numbers in epileptic rats compared with intact control 

group (P < 0.001). The spermatocytes significantly increased in rats, which received 250 mg/kg vitamin C 

compared to those received 125 mg/kg vitamin C or normal saline (P < 0.010). The morphological changes such as 

dense nuclei and more acidophilic cytoplasm were observed in epileptic rats compared to control groups. 

Conclusion: The present study showed that vitamin C supplementation would protect spermatocytes by decreasing 

the neurotoxin effects of pentylentetrazol in epileptic rats. 
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