
 

  دانشگاه آزاد اسالمي پزشكيعلوم جله م
  13تا  8صفحات ، 93بهار ،1، شماره 24 ورهد

  

هاي مورفومتريك تاثير سطوح مختلف فنول بر هيستوپاتولوژي بيضه و فراسنجه
  ها در رت هاي نژاد ويستاربرخي اندام

 3نصوري، اسرافيل م2، سميه ساالري2، محسن ساري2، صالح طباطبايي وكيلي1مريم مدحج
  

 دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان ،گروه علوم دامي ،دانشجوي كارشناسي ارشد فيزيولوژي دام 1
  دانشگاه كشاورزي و منايع طبيعي رامين خوزستان ،گروه علوم دامي ،استاديار 2
  اهوازجندي شاپور دانشگاه علوم پزشكي دانشكده پزشكي،  ،علوم تشريحبخش  ،استاديار 3

  چكيده
هدف از مطالعه حاضر، بررسي . اي در صنايع و مشاغل مختلف دارنده فنول استفاده گستردههاي آلي از جملحالل :سابقه و هدف

 .بود اثرات فنول بر مورفولوژي و مورفومتري بيضه و نيز وزن بدن و برخي اندام هاي دستگاه گوارش
 200و  100طوح هاي كنترل و دريافت كننده ستيمار آزمايشي شامل گروه 3سر رت نر در  54در اين مطالعه تجربي،  :يسروش برر

صورت يك روز در ميان، آب مقطر يا محلول فنول ه روز و ب15مدت ه ها بموش. ميلي گرم فنول به ازاي كيلوگرم وزن بدن قرار گرفتند
سر موش از هر تيمار توزين شده و  3در انتهاي آزمايش، . در مقادير اشاره شده و در حجم يك سي سي از طريق گاواژ دريافت كردند

  . وشي و كشتار، ابعاد، وزن و ساختار هيستولوژيكي بيضه راست و نيز وزن برخي اندام هاي گوارشي تعيين گرديدهپس از بي
باعث افزايش معني دار شمار سلولهاي اسپرماتوگوني و   ميلي گرم به ازاي كيلوگرم وزن بدن 200و  100فنول در دو سطح  :هايافته

ميلي گرم به ازاي كيلو گرم  200ست كه سطح ا اين در حالي .)p>05/0(تيمار كنترل گرديد ساز در مقايسه با قطر لوله و لومن مني
در تيمارهاي دريافت كننده فنول . )p>05/0(باعث كاهش معني دار ضخامت اپيتليوم گرديد  ،وزن بدن فنول در مقايسه با گروه كنترل

هاي وزن معده و روده بزرگ در گروه. )p>05/0(ري مشاهده نشد دادر مقايسه با تيمار شاهد از نظر مورفومتري بيضه تغيير معني
 . )p>05/0(داري نسبت به گروه كنترل داشت دريافت كننده فنول كاهش معني

 .نتايج حاصل بيانگر اثرگذاري فنول برساختار مورفولوژيك بيضه و وزن اغلب اندام هاي دستگاه گوارش بود :گيرينتيجه

  .لوژي، مورفومتري، دستگاه گوارش، بيضه، رت، فنولهيستوپاتو :واژگان كليدي

  

  1مقدمه
باتوجه به وسـعت كـاربرد فنـول، موجـودات زنـده همـواره در       

تركيبات فنولي به عنـوان اجـزاء   . معرض آلودگي با آن هستند
هاي رزيني، چسب ها، پليمرها و برخي داروها بـه  سازنده رنگ

ريــق خــوراكي، توانــد از طايــن مــاده مــي ).1( رونــدكــار مــي
در شـرايطي  ). 2(استنشاقي و يا تماس جلدي وارد بدن شـود  

كه از بسياري از مواد گريزي نيست اين واقعيت را بايد در نظر 
                                                 

   مريم مدحج، دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان، اهواز: نويسنده مسئولآدرس 
)email: modhej.2012@yahoo.com  (  

   15/7/92: تاريخ دريافت مقاله
  12/9/92 :تاريخ پذيرش مقاله

هـاي تشـريح   داشت كه اگر برخي كارگران يا متخصصين سالن
در كار با فنول به رعايت مسائل ايمني و بهداشتي توجه نكنند، 

ي و مخاط لوله گـوارش و حتـي   تنفس طاين ماده از طريق مخا
شـود و اثرهـاي سيسـتميك    پوست به راحتي جذب بـدن مـي  

اي روي سه شخص در مطالعه ).3(گذارد نامطلوبي بر جاي مي
ميلـي   01/0داوطلب، پس از تجويز خوراكي فنـول بـه ميـزان    

مشخص شد كـه در عـرض    گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن
د شـده بـه بـدن بـه شـكل      درصد از فنول وار 85-98يك روز 

. شودفنيل سولفات و فنيل گلوكورونيداز از طريق كليه دفع مي
شـود  فنول وارد شده به بدن سبب اسپاسم رگي در كليـه مـي  

 
Original 
Article 

 



 9/ انو همكارريم مدحج م                                                                                                              93بهار    1 شماره   24 دوره

براساس مطالعات انجام شده در موش سوري مشخص شد  ).4(
ميلي گـرم   5/42كه تجويز داخل صفاقي نانيل فنول به ميزان 

اسـت بطـور معنـي داري كـاهش     روز وزن بيضه ر 35به مدت 
 200با تجـويز داخـل صـفاقي    ديگري، مطالعه در . )5(يابد مي

ميلي گرم بر كيلـوگرم   400ميلي گرم بر كيلوگرم و زيرجلدي 
ها را در موش سوري و صحرايي وزن بدن و بيضه Aبيس فنول 

اما تجويز خوراكي آن در مـوش  . داري كاهش دادطور معنيه ب
ولي منجر به افزايش وزن بيضه  ير ندادسوري، وزن بدن را تغي

بنـابراين، هـدف از مطالعـه حاضـر، بررسـي تـاثيرات       ). 1( شد
ســاختار هيســتوپاتولوژيك و   بــراحتمــالي ســطوح فنــول   

هاي موش هاي گوارشيمورفومتري بيضه و نيز وزن برخي اندام
     .رت نژاد ويستار بود

  
  مواد و روشها

ري و تحقيقـات حيوانـات   نگهـدا  اتـاق در  جربـي تمطالعـه  اين 
ــين     ــي رام ــابع طبيع ــاورزي و من ــگاه كش ــگاهي دانش آزمايش

رت نر نـژاد ويسـتار    54براي اين منظور، . خوزستان انجام شد
گرم از مركز تكثيـر و نگهـداري حيوانـات     200با متوسط وزن 

ــوم پزشــكي   ــديآزمايشــگاهي دانشــگاه عل ــواز  شــاپور جن اه
هاي مخصوص با هواي مناسب خريداري شده و در داخل قفس
ها در قالـب طـرح كـامال    موش. به دانشگاه رامين منتقل شدند

شاهد (تصادفي به سه گروه تيماري دريافت كننده سطوح صفر 
گرم فنول بر ميلي 200و  100، )دريافت كننده فقط آب مقطر

شـده    كيلوگرم وزن بدن تقسيم شدند و تحت شـرايط كنتـرل  
، دمـا  )سـاعت تـاريكي   12روشـنايي، سـاعت   12(نوري  چرخه

در ) درصـد  70( و رطوبـت نسـبي  ) گرادسانتي درجه 23-21(
هاي مخصوص و با دسترسي آزاد به آب و خـوراك  داخل قفس

روز دوره  7البتــه پـيش از شـروع آزمــايش،   . نگهـداري شـدند  
ـ  15ها بـه مـدت   موش. آداپتاسيون در نظر گرفته شد ه روز و ب

مختلــف محلــول فنــول را  صــورت يــك روز در ميــان ســطوح
تجويز فنول بصورت خـوراكي و بـا روش گـاواژ     .دريافت كردند

در . انجـام شـد   ليتـر يلـي مدر حجم يك ) توسط سوند معدي(
، آب مقطـر  )شـاهد (تيمارهايي كه دريافت فنول وجود نداشت 

 15پـس از دوره درمـان   . استريل در همان حجم خورانده شـد 
بصورت تصادفي انتخـاب و   سر موش از هر تيمار 3روزه، تعداد 

هوش و سپس كشتار شده و بيضـه  پس از توزين، توسط اتر بي
هاي گوارشي شامل معـده، سـكوم، روده باريـك،    راست و اندام

روده بزرگ و نيز طحال از حفره شكمي خارج گرديـد و بافـت   
جهت ارزيـابي مورفـومتري، بـا    . چربي اطراف آنها حذف شدند

گيـري گرديـد و   رض بيضه انـدازه استفاده از كوليس، طول و ع
محاسـبه  . هاي گوارشي با ترازو توزين شـدند وزن بيضه و اندام

ـ   V=( d2 ×π/4)L×Kحجم بيضه با استفاده از رابطه  دسـت  ه ب
قطـر   Lقطـر كوچـك و    dحجم بيضـه،  V  در اين فرمول،. آمد

 سـپس، . باشدمي )ضريب ثابت( k=0/9 و π=3/14بزرگ بيضه، 
 اتاق دماي در درصد و 10فرمالين كساتيوفي در هاي بيضهنمونه

مطالعـه هيسـتوپاتولوژي، مقـاطعي بـا      جهـت . شـدند  ورغوطه
گيـري پشـت سـر هـم و     صورت نمونهه ميكرومتر ب 6ضخامت 

اسـاليدهاي   .يكنواخت توسط دستگاه ميكروتوم تهيـه گرديـد  
 ائـوزين،  هماتوكسـيلين  طريـق  به مربوط به مقاطع بافت بيضه

 گيـري  انـدازه . شد مطالعه نوري روسكوپميك با و آميزي رنگ

 اسـتفاده از تصـاوير   و ضخامت اپيتليوم بـا  نيفروس سمي لوله

 از اسـتفاده  بـا  و دوربين به نوري مجهز ميكروسكوپ از حاصل

 تصـاوير  ذخيـره  از پـس . گرفـت  انجام )موتيك( افزار ويژه نرم

 و پنج ميدان مقطع هر در برابر 400و 200 ييبا بزرگنما بافتي
صـورت   بـه  بيضـه  هر در عرضي مقطع در لوله 20 اقل تعدادحد

 هر در بر هم عمود كوچك و بزرگ اقطار ابتدا و انتخاب تصادفي

. شـد  ثبـت  حسب ميكرون بر اقطار ميانگين و گيري اندازه لوله
 كسر با و غيرمستقيم به صورت نيز ژرمينال تليوم اپي ضخامت

 محاسـبه  فـروس سـميني   لولـه  قطر از لوله داخلي مجراي قطر

 سـرتولي، مقطـع   ژرمينـال و  هايسلول شمارشجهت  .گرديد

 بيضـه  هـر  يـك انـدازه در   نيفروس تقريبا بـه سمي لوله عرضي

 بـا  از ميكروسـكوپ نـوري   سـلولي  شمارش جهت. شد انتخاب

 ). 6( گرديد استفاده 200 و 400بزرگنمايي 

هاي آزمايشي از دار بين گروهجهت تعيين وجود اختالف معني
و تسـت   SASطرفـه توسـط نـرم افـزار     حليل واريـانس يـك  ت

درصـد بـه    95اخـتالف در سـطح   . تكميلي توكي استفاده شد
   . دار در نظر گرفته شدعنوان اختالف معني

  
  هايافته
شـود، نتـايج   مشـاهده مـي   1 كلشطور كه در جدول و  همان

حاصل از مطالعه تاثير فنول بر ساختار بافتي بيضه رت ويستار 
هاي سـرتولي و اسپرماتوسـيت اوليـه    سلولداد كه شمار  نشان

 ، اين در حـالي )p>05/0(تحت تاثير تجويز فنول قرار نگرفتند 
گـرم بـر كيلـوگرم    ميلي 200و  100ست كه فنول در سطوح ا

هـا در  دار تعـداد اسـپرماتوگوني  وزن بدن باعث افـزايش معنـي  
 . مقايسه با تيمار شاهد شد
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اسـپرماتوگوني  (هاي ژرمينال عداد سلولمقايسه ميانگين ت -1جدول

هاي دريافت كننده فنول و و سرتولي در گروه) و اسپرماتوسيت اوليه
  *كنترل

100فنول سطحكنترل 
(mg /kg. bw)

200فنول سطح
(mg /kg. bw)

SEM

  اسپرماتوگوني
  سلولهاي سرتولي

اسپرماتوسيت اوليه

00/45b

33/12 
33/53

a33/80 

67/18 

00/65 

33/80a 
33/17  
00/74 

†21/1 
46/0  
71/1 

هاي با حروف غير مشابه در هر رديف داراي اختالف آماري معنـي دار در  ميانگين *
  خطاي استاندارد از ميانگين: SEM † .باشندمي 05/0سطح 

  
 200و  100در سـطوح   هاي اسپرم سـاز قطر لومن و قطر لوله

داري افزايش معنـي  بدن دارايگرم فنول بر كيلوگرم وزن ميلي
داري در ضـخامت  از سويي، كاهش معنـي . نسبت به شاهد بود

گرم بـر كيلـوگرم وزن   ميلي 200اپيتليوم ژرمينال براي سطح 
گرم بر كيلـوگرم وزن  ميلي 100بدن فنول در مقايسه با سطح 

  ). 1 كلشو  2جدول( )p>05/0(بدن و شاهد مشاهده شد 

  
و ضـخامت   گين اقطار لولـه و لـومن سـميني فـروس    ميان -2جدول

  *اپيتليوم بيضه در گروه هاي دريافت كننده فنول و كنترل
100 فنول سطح كنترل 

)mg /kg. bw( 

200فنول سطح
)mg /kg. bw( 

SEM

  )µm(قطر لومن
  )µm(قطر لوله 

)µm(ضخامت اپيتليوم

00/110b

00/160b

00/50a 

00/182a 
00/229a  
00/47a 

00/196a 
33/229a  
00/33b 

†33/2
20/2 
20/0

هاي با حروف غير مشابه در هر رديف داراي اختالف آماري معنـي دار در  ميانگين *
  خطاي استاندارد از ميانگين: SEM † .باشندمي 05/0سطح 

  
مطالعه مورفومتري بيضه نشان داد كه فنول بر  نتايج حاصل از

طول، عرض، وزن و حجم بيضه و نيز وزن بدن اختالف معنـي  
  ). 3 جدول( داري را ايجاد نكرده است

  
طـول،  (اثر سطح مختلف فنول بـر سـاختار مورفومتريـك    -3جدول

  *در رت نژاد ويستار بيضه و وزن بدن) وحجم  عرض، وزن
100فنول سطح كنترل 

)mg/kg. bw( 

  200فنول سطح
)mg /kg. bw( 

SEM

  g( 47/1 40/1 40/1(وزن بيضه 
80/1 

†01/0  
 cm ( 57/1 70/1(طول بيضه  04/0

 cm( 93/0 00/1 03/1 007/0(عرض بيضه

 cm3 ( 98/0 10/1 35/1 03/0(حجم بيضه
: SEM † .باشـند مـي  05/0در هر رديف داراي اختالف آماري معني دار در سـطح   *

  خطاي استاندارد از ميانگين
  

شود، وزن معده و روده مشاهده مي 4طور كه در جدول  همان
بزرگ در گروه هاي دريافت كننده فنـول كـاهش معنـي داري    

همچنـين، كـاهش   ). p>05/0(نسبت به گروه كنتـرل داشـت   
ميلي گرم بر كيلـوگرم وزن  200دار وزن سكوم در سطح معني

وزن  .)p>05/0(گروه كنترل مشاهده شد  بدن فنول، نسبت به
بدن، روده باريك و طحال تحت تاثير تيمارهاي آزمايشي قـرار  

 . )p<05/0(نگرفتند 

  
 هاي دستگاه گوارشاثر سطوح مختلف فنول بر وزن اندام -4جدول

  *رت نژاد ويستار )گرم(
 100فنول سطح كنترل 

)mg /kg. bw( 

  200فنول سطح
)mg /kg. bw( 

SEM 

 70/2† 67/196 33/228 00/240 در انتهاي دوره بدن

 90/3a 77/2 ab 50/2b 07/0 سكوم

 50/4a 70/1b 70/1b 07/0 معده

 13/0 70/5 70/5 70/9 روده باريك

 00/2a 73/1b 50/1b 04/0 روده بزرگ

 03/0 70/0 70/0 80/0 طحال
: SEM † .باشـند مـي  05/0در هر رديف داراي اختالف آماري معني دار در سـطح   *

  خطاي استاندارد از ميانگين
  

  بحث
هاي آلي است كه به ميزان زياد در صنايع فنول از جمله حالل

رود و بدين ترتيب افراد در كار ميه و كارخانجات پتروشيمي ب
نتايج پژوهش حاضر نشـان داد  . گيرندده قرار ميمعرض اين ما

 200و  100كه مصرف خوراكي فنول با روش گاواژ به ميـزان  
هاي نژاد ويستار به مدت گرم بر كيلوگرم وزن بدن در رتميلي

هـاي  داري در شـمار سـلول  اثرات قابل توجـه و معنـي  روز  15
يجـاد  سرتولي و اسپرماتوسيت اوليه در مقايسه با گروه كنترل ا

ــت  ــرده اس ــويي، . نك ــلول  از س ــي دار س ــزايش معن ــاي اف ه
ميلي گرم بر كيلـوگرم   200و  100اسپرماتوگوني در دو سطح 

مطالعـه  . وزن بدن فنول در مقايسه با گروه كنترل مشاهده شد
Jafarpour  نشــان داد كــه اتــانول  2008و همكــاران در ســال

نـر،   روز در موش 60تزريق شده از طريق داخل صفاقي بمدت 
هاي جنسي شده كه با نتـايج  بشدت باعث كاهش تعداد سلول

 Jafarpourهمچنين پژوهش ). 7( ندارد قتبطاتحقيق حاضر م
برخالف مطالعه حاضر، كاهش توليد  2005و همكاران در سال 

ـ . هاي جنسي در پي مصرف اتـانول را نشـان داد  سلول نظـر  ه ب
اي هـ سلول DNAرسد مصرف اتانول احتماال باعث تخريب مي

شايد از داليل احتمـالي ايـن اخـتالف نتـايج     ). 8(شود زايا مي
بتوان به مدت زمان دوره آزمايش، نوع حيوان آزمايشي، طريقه 

در مطالعه حاضر، سـطوح  . استعمال و نوع ماده مضر اشاره كرد
فنول منجر به افزايش معني دار قطر لوله هاي اسپرم ساز و نيز 

وزن بدن فنول باعث كـاهش  گرم بر كيلوگرم ميلي 200سطح 
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بيضه راست رت نژاد ويستار ) و پيكان نارنجيبين د( و ضخامت اپيتليوم ژرمينال) بين دو پيكان سفيد(هاي مني ساز قطر لوله -1كل ش

هاي مني ساز مقاطع لوله.  mg/kg 200گروه فنول با دوز . mg/kg100 ،cگروه فنول با دوز.bگروه كنترل، . a: هاي مورد آزمايشدر گروه
  ).200×بزرگنمايي (ائوزين نشان داده شد  –با استفاده از رنگ آميزي هماتوكسيلين 

 

دار ضخامت اپيتليوم ژرمينال در مقايسه با گـروه كنتـرل   معني
همكاران  و Tootianسط كه با نتيجه تحقيق انجام شده تو شد

ـ   روي موش 2001 در سال روز و از  35مـدت  ه هـاي سـوري ب
همچنين قطر لومن لوله نيز در ). 1( خواني داردطريق گاواژ هم

فنـول  گرم بر كيلـوگرم وزن بـدن   ميلي  200و  100دو سطح 
هــاي كــه بــا يافتــه داري داشــتتجــويز شــده افــزايش معنــي

Aydoghan و Barlas  در اســتفاده از اكتيــل  2006در ســال
 گرم بـر كيلـوگرم وزن بـدن كـه    ميلي 250فنول با دوز روزانه 

دنبال داشته است، ه دار در قطر لومن لوله ها را بافزايش معني
و همكـاران در سـال    Kilianدر اين رابطه، ). 9( خواني داردهم

مي تواند موجب تغييراتي  Aنشان دادند كه بيس فنول  2007
هـاي سـميني فـروس ماننـد از هـم      در اپيتليوم ژرمينال لولـه 

هاي رده اسپرماتوژنز و نيز كـاهش قطـر   گسيختگي نظم سلول
 Bianطور در تضاد با مطالعه حاضر،  همين .)10( ها گرددلوله

نشان دادند، استفاده از نانيل فنول به  2006و همكاران در سال
ميكروگـرم بركيلـوگرم بـه روش خـوراكي موجـب       5/2ميزان 

هاي سمي نيفر و عدم تغيير قطر لوله دار قطر لولهكاهش معني
هـاي ايـن محققـين در    با وجود اين، يافته). 11( شودلومن مي

تفاده از فنـول  ساز در اسخصوص كاهش ضخامت اپيتليوم مني
 . يا نتايج مطالعه حاضر مشابهت دارد

در ادامه، نتايج پژوهش حاضر نشان داد كـه مصـرف خـوراكي    
گرم بر كيلوگرم ميلي 200و  100فنول با روش گاواژ به ميزان 

روز منجـر بـه    15هاي نژاد ويستار بـه مـدت   در رت وزن بدن
شد كـه بـا   دار وزن بدن در مقايسه با گروه شاهد نتغيير معني

در   2009 نتيجــه تحقيــق لــويي منفــرد و همكــاران در ســال
 180، 80روز به ميـزان   10هاي سوري ماده كه به مدت موش

ميلي گرم بر كيلوگرم وزن بـدن فنـول دريافـت كـرده      320و 
سـت كـه كـاهش وزن    ا اين درحالي). 12( بودند، موافقت دارد

ت هـاي سـوري دريافـ   بدن با نتايج برخي گزارشـات در مـوش  
ميكروگــرم بــر  100و  25، 5كننــده بــيس فنــول بــه ميــزان 

ــاواژ     ــه روش گ ــه ب ــار هفت ــه مــدت چه ــدن ب ــوگرم وزن ب كيل
علت احتمالي كاهش وزن بدن، نامطبوع بودن . همخواني ندارد

مزه آب آشاميدني و درنتيجه بي ميلي حيوانات در مصرف آب 
وزن در مطالعـه حاضـر،   ). 12( و كاهش اشتها بيان شده است

انجـام  يضه تحت تاثير فنول قرار نگرفت كه با نتيجه پژوهش ب
در موش سوري  2012شده توسط طوطيان و همكاران درسال 

ميلـي گـرم بركيلـوگرم وزن     30در پي تجويز فنول به ميـزان  
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در تضاد با اين مطالعه، تجـويز اكتيـل   ). 2( بدن، مطابقت دارد

گـرم  ميلـي   450فنول در رت نر بصورت خـوراكي بـه ميـزان    
روز موجب كاهش معنـي دار   30بركيلوگرم وزن بدن به مدت 

همچنين در پـژوهش حاضـر، سـطوح    ). 10(وزن بيضه گرديد 
معنـي   فنول تاثيرگرم بر كيلوگرم وزن بدن ميلي 200 و 100

داري بر طول، عرض و حجم بيضه نداشت كه با مطالعه انجـام  
م مبني بر عـد  2012در سال  شده توسط طوطيان و همكاران

اختالف معني دار در طول و عرض بيضه مـوش سـوري تحـت    
طــول و عــرض بيضــه در ). 2( درمــان بــا فنــول موافقــت دارد

پژوهش كنوني تحت تاثير تيمار با فنول قرار نگرفتنـد كـه بـا    
در  2007تحقيق انجام شده توسط تقـوا و همكـاران در سـال    

روز دريافت كردنـد،   40هاي سوري كه فرمالدئيد بمدت موش
از آنجا كه حجم بيضه از روي قطر بزرگ و  .)12( داردطابقت م

تفاوت حجم در پژوهش حاضر معني  شود،كوچك محاسبه مي
هـاي  دار نبود و همينطور با عدم كـاهش وزن بيضـه در گـروه   

وزن معـده و  در اين تحقيق، كاهش . مختلف نيز مطابقت دارد
وم در هاي دريافت كننده فنول و نيـز سـك  روده بزرگ در گروه

، نسـبت بـه گـروه    گرم بر كيلوگرم وزن بـدن ميلي 200سطح 
كنترل، با نتايج برخي گزارشات در خصوص مصـرف فنـول بـه    

روز و كـاهش  7در آب آشاميدني بـه مـدت    5000ppmميزان 
وزن روده باريـك و طحـال در   ). 12( وزن بيضه، موافقـت دارد 

ه هيچ يك از تيمارهاي آزمايشي تفاوت معني داري نداشت كـ 
با نتايج عدم كاهش وزن بدن، متعاقب مصرف خـوراكي فنـول   

روز، همخواني  10به روش گاواژ در موش هاي سوري به مدت 
هـاي ايـن مطالعـه بـا سـاير      عدم مطابقـت برخـي يافتـه   . دارد

مطالعات احتماال به دليل تجويز سطوح مختلف فنـول، طريقـه   
ن مصرف، نوع حيوان بعنـوان مـدل آزمايشـگاهي و مـدت زمـا     

تـوان نتيجـه گرفـت كـه     طور كلي ميه ب. اعمال تيمارها باشد
فنول برساختار مورفولوژيـك بافـت بيضـه و كـاهش ضـخامت      

امـا مصـرف كوتـاه مـدت     . ساز اثرگذار بوده استاپيتليوم مني
داري فنول بصورت خوراكي در رت نر نژاد ويستار تـاثير معنـي  

اين در . هاي مورفومتريك بيضه نداشتبر وزن بدن و فراسنجه
هـاي  داري در وزن اغلـب انـدام  ست كـه كـاهش معنـي   ا حالي

رسد در  صورت در بنابراين به نظر مي. گوارشي مشاهده گرديد
معرض قرار گرفتن فنول حتي براي مدت كوتـاه ممكـن اسـت    

و در نتيجـه افـت تـوان توليـد مثلـي       آثار پاتولوژيكي در بيضه
  . مشاهده گردد

  
  تشكر و قدرداني

صميمانه دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي رامين  از همكاري
خوزستان، علوم تشريح دانشگاه علـوم پزشـكي جنـدي شـاپور     
اهواز و نيز سركار خانم عباسي كارشناس آزمايشگاه پـاتولوژي  
بيمارستان شفا كه در به انجام رسيدن ايـن تحقيـق همكـاري    

  .نمودند، كمال تشكر را داريم
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