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 سنجش ميزان اثر فرمالدئيد بر ساختار مورفومتريك بيضه در
  Balb/C موش سوري نژاد 

  3سيمين فاضلي پور، 2زهرا طوطيان، 1مهدي تقوا

 
 مركزتهران  واحد ، دانشگاه آزاد اسالمي، تربيت بدنيگروه مربي، 1
   دانشگاه تهران،علوم پايه، دانشكده دامپزشكيآموزشي گروه استاديار،  2
  ، واحد پزشكي تهران دانشگاه آزاد اسالمي، دانشكده پزشكي،گروه آناتومياستاديار،  3

  چكيده
با توجه به . كندمي خفه كننده با بوي تند است كه به طرق مختلف وارد بدن شده و ضايعاتي را ايجاد يفرمالدئيد گاز :سابقه و هدف

 .بررسي شدمطالعه ساختار مورفومتريك بيضه متعاقب مصرف فرمالدئيد در اين ها،  اين ماده بر بافت بيضه و اسپرماثر
هاي تجربي و  انتخاب و پس از تعيين وزن به گروهBalb/c سر موش سوري نر بالغ نژاد 40 در يك تحقيق تجربي كيفي،: يسروش برر

.  روزه مورد استفاده قرارگرفت40 به صورت تزريق درون صفاقي با چهار دوز در يك دوره  درصد37فرمالدئيد . ندد تقسيم گرديشاهد
  .ها تعيين و مورد مطالعه مورفومتريك قرار گرفتها، شكم آنها باز و وزن بيضهپس از تعيين وزن موش

 ولي در اختالف وزن ؛و ساختار مرفومتريك آن مشاهده نگرديد، كاهشي در وزن بيضه و شاهدهاي تجربي در مقايسه گروه: هايافته
 .ي وجود داشتداربدن و نسبت مجموع دو بيضه به وزن بدن كاهش معني

ها و ابعاد ها متعاقب مصرف فرمالدئيد، وزن بيضهدار وزن موشدر اين مطالعه مشخص گرديد كه با وجود كاهش معني: گيرينتيجه
  .يابدميآن تغييري ن

  .فرمالدئيد، مورفومتريك، بيضه، موش :گان كليديواژ
  

  1مقدمه
 دانشمندان اثـرات تزريـق داخـل صـفاقي فرمالدئيـد را در رت          

)Rat(  ســفيد مــورد بررســي قــرار داده و كــاهش لقــاح و اثــر 
ســاير ). 1(انــد كــشندگي تــدريجي اســپرم را گــزارش نمــوده

وي همكاران نيز اثـر تزريـق داخـل صـفاقي فرمالدئيـد را در ر              
هـاي غيرطبيعـي را گـزارش       موش نر مطالعه و افزايش اسـپرم      

در مطالعه ديگري كاهش تدريجي وزن بـدن رت         ). 2(اند  كرده
را متعاقب تزريق داخل صفاقي فرمالدئيد بـا دوزهـاي مختلـف          

 تحقيقـاتي در زمينـه اثـرات        .)3(انـد   فرمالدئيد گزارش نمـوده   

                                                 
    دانـــشكده دامپزشـــكي، دكترزهـــرا طوطيـــان،تهـــران، دانـــشگاه تهـــران: آدرس نويـــسنده مـــسئول

)email: tootianz@vetmed.ut.ac.ir  (  
  12/12/1385: تاريخ دريافت مقاله
  17/4/1386 :تاريخ پذيرش مقاله

انجـام   رت   يهـا سيتوتوكسيك اين ماده روي دو گونه از موش       
ها وزن گروه تجربي نسبت به گروه       گرفته و در يك گونه از رت      

چنين پـس از     هم .)4،  3(داري را نشان داد      كاهش معني  شاهد
تزريق فرمالدئيد راديواكتيو به موش مادر مشاهده نمودنـد كـه        

هاي  بدن داراي تراكم زياد فرمالدئيد بوده و در          بعضي از  اندام   
ساعت پس از تزريق عوارض مشابهي ديده   6 ،هاي جنيني بافت
كه انتشار آن در جفت سرعت كمتري نـسبت بـه           در حالي . شد

پـس از تزريـق     كـه   با توجه به ايـن    ). 5(دارد  هاي مادري   بافت
) 3(هاي ليـديك     تخريب سلول  نظيرفرمالدئيد، تغييرات بافتي    

بررسـي  شـود،    مشاهد مي ) 2(هاي غيرطبيعي   و افزايش اسپرم  
 فرمالدئيد در ساختار مرفومتريك بيضه  موش سوري         دقيق اثر 

 كه تاكنون بررسي دقيقي بـر روي آن انجـام           Balb/cبالغ نژاد     
  .رسدبه نظر مي ضروري ،نگرفته است

 
Original 
Article 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 tm

uj
.ia

ut
m

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                               1 / 3

http://tmuj.iautmu.ac.ir/article-1-79-en.html


  اثر فرمالدئيد بر ساختار مورفومتريك بيضه                                                                  دانشگاه آزاد اسالميپزشكي علوم مجله / 92

  مواد و روشها
 در  Balb/c چهل سر موش نر بالغ نـژاد         ،در اين مطالعه تجربي   

خش  از انستيتو رازي خريداري و به آزمايشگاه ب        1384مهر ماه   
علــوم تــشريحي دانــشكده دامپزشــكي منتقــل گرديدنــد و در 

 40-60و رطوبـت نـسبي      گـراد   درجـه سـانتي    21-27 ْ شرايط
 سـاعت تـاريكي     12 سـاعت روشـنائي و       12درصد با وضـعيت     

ها به محيط عـادت     پس از يك هفته كه موش     . نگهداري شدند 
نمودند، وزن گرديده و  به چهـار گـروه تجربـي  و يـك گـروه                  

 سـر مـوش     8 ،هادر هريك از گروه   . ي تقسيم شدند  يتا 6 شاهد
)  سر اضافي بدليل پيش بيني مرگ و مير حيوانات2(نر بالغ را    

، 5،  5/2هاي تجربي  به ترتيب      در هر قفس قرار داده و به گروه       
فرمالدئيـد  گرم به ازاي هر كيلـوگرم وزن بـدن   ميلي 10 و  5/7

هاي حجم گروه  سرم فيزيولوژي، هم   شاهد و به گروه      درصد 37
 روز به صورت داخل صفاقي تزريق گرديـد        40تجربي، به مدت    

ها پس از پايان دورة تزريق تعيين گرديد و پس از           و وزن موش  
ها از بدن جدا و     ها بوسيله كلروفرم، بيضه   هوش نمودن موش  بي

ابتدا اختالف وزن اوليه و ثانويه      . در سرم فيزيولوژي قرار گرفت    
وزن، طول، عرض و  قطـر بيـضه توسـط    بدن محاسبه و سپس  

  پــس از تعيــين وزن تونيكــا و وزن . گيــري شــدكــاليبر انــدازه
ها، نسبت مجموع وزن هر دو بيضه به وزن بـدن بدسـت              بيضه

 GSI آمـده و درصـد آن محاسـبه و عـدد حاصـله بـه عنـوان        
)Ganado Somatic Index( در تحليـل آمـاري از    .ثبت گرديد

 تكميلـي دانكـن   همـراه بـا آزمـون       ه  آناليز واريانس يـك طرفـ     
 .استفاده شد

  
  هايافته

تزريـق  شـود، پـس از       مشاهده مـي   1همان طور كه در جدول      
ــدن و  ــرات وزن ب ــد تغيي ــف فرمالدئي ــاي مختل در GSI  دوزه

بـا هـم داشـتند      داري  اختالف معنـي  و شاهد   گروههاي تجربي   

)001/0<P(،            ،ولي در محاسبه وزن تونيكـا، وزن بيـضه، طـول 
      ).NS(ي يافت نشد دار و قطر بيضه اختالف معنيعرض

  
  بحث

با توجه به قابليت جذب اين ماده در بدن و ايجاد تغييراتـي در        
بـر آن شـديم كـه       ) 6،  3(هاي ليديك بيـضه     ها و سلول  اسپرم

اثرات فرمالدئيد را بر روي سـاختار مرفومتريـك بيـضه مـوش             
 كه تا بحال تحقيقي بر روي آن انجـام          Balb/cسوري بالغ نژاد    

 .بررسي كنيم ، بصورت تجربي بودنشده 
داري در كاهش وزن بـدن، بـين         در اين مطالعه اختالف معني    

در ايـن رابطـه       .، مـشاهده گرديـد    و شـاهد  هـاي تجربـي     گروه
 كاهش وزن بـدن را در اثـر مـصرف خـوراكي             يمحققين ديگر 

 گـزارش    را  آشـاميدني  فرمالدئيد در طوالني مدت از طريق آب      
چنين دراثر تزريق داخل صفاقي فرمالدئيد        هم  .)8،  7(اند  كرده

. شـد مـشاهده    روز نيز كاهش وزن بدن       30در يك دورة باالي     
 (GSI)ها بـه وزن بـدن       در بررسي انجام شده نسبت وزن بيضه      

كـه  داري را نشان داد كه اين نسبت در صورتي        نيز تفاوت معني  
گرچـه  . مانـد  وزن بدن كاهش يابد ثابت مي      وزن بيضه همراه با   

بعضي از محققين كاهش وزن بيضه را پس از مصرف خـوراكي             
در ايـن    ).9(انـد   فرمالدئيد در بلدرچين ژاپني گـزارش نمـوده       

ها، طول بيضه، عـرض بيـضه و        مطالعه وزن تونيكا و وزن بيضه     
داري را نـشان    ها، اختالف معنـي   يك از گروه  قطر بيضه در هيچ   

هاي مختلـف    اين نتايج با عدم كاهش وزن بيضه در گروه         .ادند
  .مطابقت دارد

   نتايج حاصل از اين مطالعـه بيـانگر ايـن اسـت كـه فرمالدئيـد               
 ولـي تـاثيري بـر وزن       ، اثربگـذارد  GSIتواند بر وزن بـدن و       مي

اند كه فرمالدئيد   محققين نشان داده   . ندارد هاها و اندازه آن   بيضه
 ولـي ايـن     ، ساختار بافتي بيـضه اثـر نمايـد        تواند بر تزريقي مي 

  .تواند در اندازه و وزن آن اثر بگذاردتحقيق نشان دادكه نمي

در موش GSI ول، عرض، قطر بيضه، وزن تونيكا، وزن بيضه و تزريق داخل صفاقي فرمالدئيد بر ط) mg/ml( اثر دوزهاي مختلف -1جدول 
 *Balb/c  سوري نژاد

  10  5/7  5  5/2  صفر  
 Cm( 06/0±83/0  04/0±71/0 02/0±78/0 03/0±74/0 06/0±75/0 (طول بيضه
 Cm( 03/0±55/0  02/0±50/0 02/0±51/0 01/0±51/0 02/0±51/0 (عرض بيضه
 Cm(  04/0±48/0 02/0±42/0 02/0±43/0 007/0±47/0 03/0±43/0 (قطر بيضه

 003/0±0004/0 006/0±001/0 23/0±001/0 05/0±0005/0 003/0±0001/0  )گرم (وزن سپيد پرده
 10/0±008/0 10/0±003/0 11/0±01/0 09/0±01/0 10/0±01/0 )گرم (ورن بيضه

 GSI( 05/0±63/0 04/0±60/0 02/0±70/0 04/0±72/0 05/0±56/0(نسبت وزن بيضه ها به وزن بدن
  )P>001/0(داري با هم داشتند هاي تجربي و شاهد اختالف معنيدر گروهGSI تغييرات وزن بدن و * 
      ).NS( نداشت  ها گروهبينداري در ، وزن بيضه، طول، عرض و قطر بيضه اختالف معنيسپيد پردهوزن * 
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كـه مـواد سـمي ماننـد فرمالدئيـد          شود در صورتي  پيشنهاد مي 
 مطالعـه  ،هاي بدن اثر نمايدنتواند بر ساختار مورفومتريك اندام    

  .ساختار بافتي آنها الزامي است
  

  تشكر وقدرداني
م است مراتب قدرداني و تشكر خود را از معاونت پژوهـشي             الز

 قرار دادند،   ماندانشگاه تهران كه بودجه اين طرح را در اختيار        
 .يمياعالم نما
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