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بررسی اتفون بر قدرت باروری موش نر

مقاله پژوهشی

بررسی تأثیر اتفون بر پارامترهای اسپرمی و توان باروری آزمایشگاهی در موش سوری نر بالغ
4

رامین جهانگیرفرد ،1غالمرضا نجفی ،2علی شالیزار جاللی ،3عباس احمدی ،2الهام زاده هاشم
 -1گروه آناتومی و جنینشناسی مقایسه ای ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
 -2گروه علوم تشریحی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
 -3گروه بافتشناسی مقایسهای ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
 -4گروه سمشناسی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
تاریخ دریافت مقاله1399/02/02 :

تاریخ پذیرش مقاله1399/04/26 :

چکیده
زمینه و هدف :اتفون یکی از مهم ترین سموم ارگانوفسفره است که بر روی دستگاه تولیدمثل اثر سوء داشته و اختالالتی را در رابطه باکیفیت مایع منی و کاهش
قدرت باروری ایجاد می کند .هدف از این مطالعه بررسی تأثیر اتفون بر پارامترهای اسپرمی ،خصوصیّات و توان باروری آزمایشگاهی در موش سوری است.
مواد و روشها :در این مطالعه تجربی 90 ،موش نر بالغ به  6گروه کنترل و آزمایشی تقسیمبندی شدند .گروههای آزمایشی اتفون را با دوزهای پایین ،متوسط

نتایج :کاهش در تحرک و قدرت زندهمانی اسپرم بین گروههای آزمایشی نسبت به گروه کنترل دیده شد .بر این اساس اتفون میتواند آسیب به  DNAو عدم
بلوغ هستهای را به میزان قابلتوجهی افزایش دهد .نتایج لقاح داخل آزمایشگاهی نشان داد اتفون بهطور قابلمالحظهای باعث کاهش کیفیت جنین و مراحل
رشد جنینی در مقایسه با گروه کنترل شد .همچنین درصد جنینهای متوقفشده در گروه های آزمایشی نسبت به گروه کنترل بهطور معنیداری افزایش یافت
(.)p<0/05
نتیجهگیری :نتایج حاضر نشان داد که استرس اکسیداتیو ناشی از اتفون باعث آسیب به  DNAاسپرم میشود و به دنبال آن کیفیت اسپرم و توان باروری
آزمایشگاهی را در حالت وابسته به دوز کاهش میدهد.
کلمات کلیدی :اتفون ،لقاح داخل آزمایشگاهی ،رشد جنینی ،اسپرم ،موش
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و باال و همچنین گروه کنترل مثبت داروی نئوستیگمین بروماید ( 0/1میلیگرم بر کیلوگرم) دریافت کردند .پس از تیمار ،حیوانات به روش جابجایی مهرههای
گردنی آسان کشی شدند و نمونههای اسپرم از دم اپیدیدیم برای ارزیابی پارامترهای اسپرمی و لقاح داخل آزمایشگاهی جمعآوری شدند .سطح  p<0/05معنیدار
در نظر گرفته شد.
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امروزه از مواد شیمیایی گوناگونی برای زود رسیدن گیاهان و
میوهها استفاده میشود .ازجمله این موارد میتوان به گاز اتیلن،
اتان ،کلسیم کاربید و اتفون اشاره کرد .استفاده بیشازاندازه از
این مواد شیمیایی مطمئناً با بسیاری از خطرات سالمتی همراه
خواهد بود .سازمان حفاظت محیطزیست ایاالتمتحده در سال
 1998اظهار داشت که تنظیمکنندههای رشد گیاه باید در زمان
و مقادیر مناسب طبق دستورالعمل شرکت سازنده در صورت لزوم

استفاده شوند ( .)1اتفون یکی از گستردهترین آنها است .از
تنظیمکنندههای رشد گیاه به دلیل طیف گسترده فعالیت آنها
استفادهشده است .این هورمون بهعنوان یک محرک رشد گیاهی
کاربرد دارد و باعث تقویت گلدهی در گیاهان میشود ( .)3-2در
هند مصرف هورمون اتفون برای تسریع رسیدن موز پس از
برداشت محصول بسیار گسترده است ( .)4برخالف چهار کالس
دیگر هورمونهای گیاهی ،اتیلن به شکل گاز در دمای اتاق است
و بهراحتی از طریق هوا از یک گیاه به گیاه دیگر منتشر میشود.
هورمون اتفون هنگامیکه بهصورت خوراکی در موشها تجویز
شود باعث ایجاد گاستروانتریت ،بیماریهای تنفسی و هپاتیت

رامین جهانگیرفرد و همکاران

مواد و روشها
در این مطالعه تجربی ،تعداد  90سر موش سوری نر بالغ نژاد
) (NMRIمورد آزمایش قرار گرفت .حیوانات موردمطالعه از مرکز
پرورش و نگهداری حیوانات آزمایشگاهی دانشکده دامپزشکی
دانشگاه ارومیه تهیّه و در قفسهایی از جنس پروپیلن به مدت
 35روز نگهداری شدند و غذای مخصوص و استاندارد (پلت) و
آب بهطور آزاد در اختیار حیوانات قرار داده شد .موشها قبل از
شروع فرآیند کاری در شرایط استاندارد و رایج ( 12ساعت
روشنایی 12 ،ساعت تاریکی با توجه به سیکل نوری از  7صبح تا
 7شب ،دمای  25الی  27درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 25
الی  30درصد) در شرایط کامالً نرمال و طبیعی نگهداری شدند
تا با محیط کاری آداپته و سازگار شوند .در حین انجام مراحل
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ممکن است میزان  ROSموجود در مایع فولیکولی بهعنوان
شاخصی جهت پیشگویی میزان موفقیت لقاح داخل آزمایشگاهی
بهکاربرده شود ( .)20همچنین استرس اکسیداتیو دارای اثرات
تخریبی بر روی رشد و نمو جنین است ROS ،ممکن است از
متابولیسم جنین یا از محیط پیرامون ناشی از  ،ROSباعث تغییر
بیشتر مولکولهای سلول و متعاقب آن باعث القاء توقف و یا کندی
در تکامل اولیه جنین شود ( .)21نشان دادهشده است که باال
بردن غلظت  ROSدر محیط کشت در روز اول در هر دو تکنیک
لقاح خارج رحمی ( )IVFو تزریق داخل سیتوپالسمی اسپرم
( )ICSIمیتواند با کاهش میزان باروری مرتبط باشد (.)22
 Yonedaو همکاران نشان دادند که با کاهش اثرات غلظت
اکسیژن و  H2O2در محیط کشت میتواند اثرات بهبودی بر روی
کیفیت جنین در مرحله بالستوسیست داشته باشد (.)23
گزارششده است که داروی نئوستیگمین باعث مهار شدن آنزیم
استیل کولین استراز میشود و تمام اثراتی که از یک آنتی استیل
کولین استراز انتظار میرود ایجاد میکند ( .)24همچنین نشان
دادند که داروی نئوستیگمین در غده فوق کلیه باعث آزادسازی
کاتکول آمینها میشود که این امر در محل التهاب اثر ضدالتهابی
ایجاد میکند ( .)25تاکنون هیچ مطالعهای مبنی بر اثرات
هورمون اتفون بر روی پارامترهای اسپرمی و رشد جنینهای
حاصل از لقاح داخل آزمایشگاهی ارائه نگردیده است .لذا با توجه
به تنش های استرس اکسیداتیو ناشی از اتفون بر روی کیفیت و
کمیت تولید جنینهای آزمایشگاهی ،مطالعه اخیر بهعنوان اولین
مطالعه در این زمینه صورت گرفته است.
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نکروتیک میشود .اثرات تراتوژنیک در موشهای صحرایی سبب
ایجاد شبکیه چینخورده چشم ،میکروفتالیا و عدم وجود دم در
حیوان شده است ( .)5اثرات دیگر مشاهدهشده در موش صحرایی
عبارت است از افزایش قابلتوجهی در تومور سلولهای جزایر
النگرهانس پانکراس ( ،)6کاهش  pHادرار و وزن تیروئید با
افزایش کیستهای مجرای تیروگلوسال ،افزایش خارج رحمی
غده پستانی ،هایپرپالزی یا افزایش در رشد سلولهای استرومایی
تخمدان ،افزایش وزن کلیهها ،گلومرولواسکلروزیس ،نفریت،
افزایش هایپرپالزی مجاری صفراوی ،کالنژیوفیبروز کبدی (،)7
تیموس با اندازه کوچک و نکروز در معده ( ،)8کلسیفیکاسیون
مغزی ،فیبروز قلب ،لنفوسارکوم تیموس ( )9و گلومرولونفریت در
کلیهها منجر شده است .مشخصشده است که تحریککنندههای
رشد گیاهی برای کلیه ،مغز و کبد در موشهای صحرائی مضر
است ( .)10این عوامل میتوانند اثرات مستقیم و غیرمستقیم
کولینرژیک بر روی انقباض عضالت روده داشته باشند (.)11
همچنین عالئم بالینی ازنظر هیپوترمی یا کاهش دمای بدن،
آتاکسی یا عدم حفظ تعادل ،ترشح بزاق ،ترمور یا لرزش بدن،
تحریک شدید پوستی ،دیسپنه یا تنگی مجرای دستگاه تنفس،
آریتمی ،شکاف پوستی ،تورم بافتی و درمان التهاب فعال مزمن
پوست گزارششده است ( .)12خونریزی در نخاع کمر ،ضایعات
کلیه (کلسیفیکاسیون و بازسازی لولهها) و ضایعات خوشخیم
پوستی با استفاده از دوز باال مشاهده گردیده است ( .)13در
مطالعات اخیر بیانشده که دیوارههای معده و قسمتی از روده
کوچک بهصورت نکروتیک وجود دارند .بهعالوه در معده و روده
باریک هایپرتروفی عضالت صاف گزارششده است .مشخصشده
است که هورمون اتفون باعث تغییراتی در جهش ژنی ،تراتوژن و
بیوشیمیایی میگردد و همچنین باعث افزایش ناهنجاریها در
ساختار کروموزومی موشها میشود ( .)14هورمون اتفون با
مکانیسم مهاری آنزیم استیل کولین استراز و همچنین با مهار
فعالیت آنزیم بوتیریل کولین استراز در پالسمای حیوانات از
هیدرولیز استیل کولینها ممانعت میکند و بدین ترتیب سبب
تغییر در میزان سطوح پروتئین پالسما ،غلظتهای  RNAو
 DNAنیز میگردند ( .)15 -17گزارششده است که اتفون سبب
مشکالت فراوانی ازجمله ناباروری مردان از طریق القاء استرس
اکسیداتیو میگردد ( .)18تولید بیشازحد  ROSدر مایع منی
بهواسطه گلبولهای سفید به همان اندازه که توسط اسپرمهای
غیرطبیعی تولید میشود ،میتواند عامل ناباروری شود (.)19
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بهمنظور شمارش تعداد اسپرمها از الم هموسیتومتر استفاده
شد 10 .میکرولیتر از محلول رقیقشده اسپرم بر روی
هموسیتومتر قرار داده و به مدت  5دقیقه بدون حرکت گذاشته
شد تا تحرک اسپرمها کاهش یابد .تعداد اسپرمها در هر میلیلیتر
با استفاده از فرمول  n×50000×dو توسط میکروسکوپ نوری با
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ب) تحرک اسپرم
برای بررسی میزان تحرک اسپرم ،یک قطره از اسپرمهای
موجود در محیط کشت روی یک اسالید میکروسکوپی چکانده
شد .سپس روی هرکدام یک المل قرار داده شد ،در هر حیوان
حداقل  5میدان دید میکروسکوپی با بزرگنمایی  400برابر
مطالعه گردید و درصد اسپرمهای متحرک در تمامی گروهها
مشخص و ثبت شدند (.)28
پ) اسپرمهای زنده
برای تعیین درصد اسپرمهای زنده از رنگآمیزی ائوزین-
نیگروزین استفاده شد 20 .میکرو لیتر از اسپرم موردنظر روی
المی تمیز با  20میکرو لیتر از محلول رنگی ائوزین مخلوط گشته
و پس از گذشت  20تا  30ثانیه 20 ،میکرولیتر محلول رنگی
نیگروزین به آن اضافه گردید .پس از تهیه گسترش و خشک
شدن ،المها توسط میکروسکوپ نوری جهت تعیین درصد اسپرم-
های زنده و مرده بررسی شدند (.)29
ت) بلوغ اسپرم
برای ارزیابی بلوغ هستهای اسپرم از رنگآمیزی آنیلین بلو
استفاده شد .اساس این آنالیز بر این اصل استوار است که در طی
مرحله اسپرمیوژنز ،پروتامین بهجای هیستون در کروماتین هسته
قرار میگیرد که این جایگزینی در تراکم و پایداری اسپرم بسیار
بااهمیت است .در این رنگآمیزی اسپرمهای نابالغ به دلیل
هیستون زیاد به رنگ آبی درآمده و اسپرمهای بالغ از رنگآمیزی
کمتری برخوردار میباشند (.)30
ث) آسیب  DNAاسپرم
برای بررسی کیفیت اسپرم از رنگآمیزی آکریدین اورنج
استفاده شد .این روش برای جداسازی  DNAسالم و دو رشتهای
از  DNAدناتوره شده تکرشتهای مورداستفاده قرار گرفت.
اسپرمها با  DNAسالم بعد از رنگآمیزی در زیر میکروسکوپ
فلورسنت به رنگ سبز دیده میشوند .درحالیکه اسپرمها با
 DNAآسیبدیده به رنگ نارنجی تا قرمز دیده میشوند .اسمیرها
با استفاده از محلول کارنوی به مدت  2ساعت در هوای آزمایشگاه
فیکس شدند .سپس اسمیرها توسط رنگ آکریدین اورنج تازه
تهیهشده در بافر سیترات فسفات ( 0/19گرم پودر آکریدین اورنج
در  100میلیلیتر بافر سیترات فسفات) به مدت  10دقیقه
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الف) تعداد اسپرم

بزرگنمایی  400برابر ( nتعداد اسپرمهای شمارششده و
عکس رقت سوسپانسیون حاوی اسپرم) محاسبه گردید (.)27
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کاری ،با در نظر گرفتن اصول و منشور اخالقی کار با حیوانات
آزمایشگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه رعایت گردید.
گروهها شامل :گروه ( 1گروه کنترل منفی)؛ حیوانات این گروه
بهعنوان شاهد در نظر گرفتهشده و هیچ مادهای دریافت نکردند،
گروه ( 2کنترل شم)؛ در این گروه حیوانات سرم فیزیولوژی
(حالّل اتفون) را روزانه بهصورت خوراکی دریافت کردند ،گروه 3
(گروه آزمایشی)؛ در این گروه حیوانات اتفون را با دوز 120
میلیگرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن روزانه بهصورت خوراکی
دریافت کردند .گروه ( 4گروه آزمایشی)؛ در این گروه حیوانات
اتفون را با دوز  240میلیگرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن
روزانه بهصورت خوراکی دریافت کردند .گروه ( 5گروه آزمایشی)؛
در این گروه حیوانات اتفون را با دوز  480میلیگرم به ازای هر
کیلوگرم از وزن بدن روزانه بهصورت خوراکی دریافت کردند (.)16
گروه ( 6گروه کنترل مثبت)؛ در این گروه حیوانات داروی
نئوستیگمین بروماید را با دوز  0/1میلیگرم به ازای هر کیلوگرم
از وزن بدن بهصورت خوراکی دریافت کردند ( .)26حیوانات
موردمطالعه توزین شدند و با تزریق داخل صفاقی کتامین
( )70 mg/kgو زایالزین ( )10 mg/kgکه در محلول استریل
نرمال سالین  0/9درصد رقیق شدند ،بیهوش شدند .سپس با
استفاده از جابجایی مهرههای گردنی آسان کشی شدند .بعد از
کنار زدن پوست و عضالت ناحیه بطنی ،دم اپیدیدیم با رعایت
اصول استریل برداشته شد و بافتهای همبندی اطراف جدا
شدند ،سپس دم اپیدیدیم برای خروج اسپرمها به قطعات کوچک
بریده شدند .نمونههای اخذشده در لوله فالکونهای استریل حاوی
یک میلیلیتر محیط کشت  HTFحاوی  4میلیگرم آلبومین
سرم گاوی ( )BSAدر انکوباتور  5درصد دیاکسید کربن با درجه
حرارت  37درجه سانتیگراد به مدت  60دقیقه قرار گرفتند تا
اسپرمها آزادشده و وارد محیط کشت شوند .درنهایت
سوسپانسیون حاوی اسپرم جهت بررسی پارامترهای اسپرمی با
استفاده از محیط کشت به نسبت  1به  20رقیق شدند (.)17
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رنگآمیزی شده و در زیر میکروسکوپ فلورسنت مورد ارزیابی
قرار گرفتند (.)29
ج) اخذ اووسیت از اویداکت

چ) لقاح و روند رشد جنین

مواد شیمیایی
در این مطالعه هورمون اتفون تجاری  %48از شرکت سازنده
واقع در استانبول ترکیه خریداری شد .همچنین داروی
نئوستیگمین بروماید با درصد خلوص  %98به شکل پودر از
شرکت سیگما ()Sigma-Aldrich, CAS Number: 114-80-7
تهیه شد .در تحقیق حاضر هر دو ماده فوق با نرمال سالین حل
شدند و به حجم قابل قبولی رسانده شدند.
تجزیهوتحلیل آماری
دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  22و آزمون واریانس
یکطرفه آنالیز شدند و همچنین جهت مقایسه میانگینها ،تعیین
اختالف میانگینها و معنیدار بودن نتایج از تست تعقیبی توکی
استفاده شد .سطح معنیداری p<0/05 ،در نظر گرفته شد .دادهها
بهصورت میانگین  ±انحراف معیار بیان شدند.

نتایج
الف) ارزیابی تعداد اسپرم
با توجه به نتایج حاصله تعداد اسپرمها در تمامی گروههای
دریافتکننده اتفون نسبت به گروه کنترل منفی کاهشی نشان
داد .این کاهش بیشتر در گروهی بود که بیشترین دوز اتفون
دریافت کرده بود .مابین گروه دوز باال در مقایسه با گروههای دوز
پایین و متوسط اختالف معنیدار وجود داشت اما بین گروههای
دوز پایین و متوسط در مقایسه با یکدیگر هیچ اختالف معنیداری
دیده نشد .هیچ اختالف معنیداری مابین گروههای کنترل منفی
و شم مشاهده نشد .همچنین کاهش معنیداری در گروه کنترل
مثبت نسبت به گروه کنترل منفی وجود داشت (شکل 1؛
.)p<0/05
ب) ارزیابی درصد تحرک اسپرم
میزان تحرک اسپرمها در تمامی گروههای دریافتکننده اتفون
نسبت به گروه کنترل کاهش نشان دادند .این کاهش بین گروه-
های کنترل ،شم و دوز پایین معنیدار نبوده ولی بین گروه کنترل
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عمل لقاح حدود  4الی  6ساعت بعد از اضافه کردن اسپرم
صورت گرفت .پسازاین مدتزمان تعداد زایگوتهای تشکیلشده
در هر گروه بررسی شد و بهصورت درصد لقاح در هر گروه بیان
شد ( .)29جهت ارزیابی میزان باروری آزمایشگاهی و روند رشد
جنینی ،بعد از لقاح مراحل رشد جنینی در زیر میکروسکوپ
اینورت مورد ارزیابی قرار گرفت .بررسی میزان شکافتگی یا
جنینهای دوسلولی  24ساعت بعد از کشت صورت گرفته و
جنینهای موجود در هر گروه ازنظر میزان فراگمانتاسیون و میزان
طی مراحل رشد جنینی با توجه به پارامترهای مختلفی نظیر لیز
شدن و وجود وزیکولهای سیتوپالسمی مقایسه شدند .همچنین
جنینها ازلحاظ کیفیت و تعداد نیز موردبررسی قرار گرفتند .در
مطالعه حاضر میزان درصد لقاح ،جنینهای دو الی چهار سلولی،
مرحله موروال ،میزان درصد بالستوسیست ،جنینهای هچ شده و
جنینهای متوقفشده در مراحل مختلف تیپ  II ،Iو  IIIدر هر
گروه بهصورت کامالً مجزا موردبررسی قرار گرفتند .مراحل
مختلف کالسبندی جنینهای متوقفشده به شرح ذیل است:

تیپ  .1در این دستهبندی جنینها از منظر لیز شدگی،
فراگمانته و نکروتیک بودن کامل بررسی گردیدند.
تیپ  .2در این دستهبندی جنینها از منظر لیز شدگی و
فراگمانته شدن در تعدادی از بالستومرها مطالعه شدند.
تیپ  .3در این دستهبندی جنینهایی با تعداد معدودی
بالستومرهای لیز ،فراگمانته و دارای وزیکول سیتوپالسمیک
مشاهده شدند.
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جهت به دست آوردن اووسیت بهمنظور بررسی درصد لقاح و
کیفیت جنینهای حاصل از لقاح آزمایشگاهی نیاز به تحریک
تخمکگذاری در موشهای ماده است .ابتدا به موشهای کوچک
آزمایشگاهی ماده بالغ  10واحد بینالمللی ( )IUهورمون
گنادوتروپین مادیان آبستن  PMSGبهصورت داخل صفاقی
تزریق شد .پس از  48ساعت ،هورمون گنادوتروپین جفت انسان
 HCGبه میزان  10واحد بینالمللی ( )IUبهصورت داخل صفاقی
تزریق شد 10 .الی  12ساعت بعد از تزریق  HCGحیوانات با
استفاده از کتامین و زایالزین تحت بیهوشی قرار گرفتند و سپس
از طریق جابجایی مهرههای گردنی آسان کشی شدند .سپس
تخمکها در داخل محیط کشت  37درجه سانتیگراد از
اویداکتها به روش شکافتن در زیر استریومیکروسکوپ صورت
گرفت .تخمکها پس از شستشو در داخل قطرات محیط کشت
لقاح ( HTFحاوی  )BSAدر زیر روغن معدنی گذاشته شدند.
اسپرمهای جداشده مربوط بهتمامی گروهها پس از طی روند
ظرفیتیابی بهطور مجزا به تعداد یکمیلیون به ازای هر میلیلیتر
محیط کشت اضافه گردیدند.

مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا | سال دهم | شماره  | 3پاییز 1399

مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا | سال دهم | شماره  |3پاییز1399

منفی و گروههای دریافتکننده دوزهای متوسط و باالی اتفون
معنیدار بود ( .)p<0/05بیشترین کاهش در تحرک اسپرمها در
گروهی که بیشترین دوز هورمون اتفون را دریافت کرده بودند،
دیده شد .همچنین هیچ اختالف معنیداری بین گروههای
دریافتکننده دوز متوسط و باالی اتفون دیده نشد .بهعالوه
افزایشی در میزان تحرک اسپرم در گروه کنترل مثبت نسبت به
گروههای دوز متوسط و باال وجود داشت .این افزایش در مقایسه
با گروه کنترل منفی معنیدار نبود (شکل .)1
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متوسط و باالی اتفون معنیدار بود اما نسبت به گروه کنترل منفی
و شم معنیدار نبود (شکل 1؛ .)b
ت) ارزیابی بلوغ هستهای اسپرم و درصد اسپرمهای
نابالغ
در تمامی گروههای آزمایشی درصد اسپرمهای نابالغ در مقایسه
با گروه کنترل منفی افزایشی را نشان دادند .بیشترین درصد
اسپرمهای نابالغ در گروهی که بیشترین دوز اتفون را دریافت
کرده بود ،مشاهده شد .مابین گروههای کنترل منفی و شم

میدهد (رنگآمیزی ائوزین – نگروزین ،بزرگنمایی  ،× 400میکروسکوپ نوری) )b .بررسی زندهمانی اسپرمها با رنگآمیزی ائوزین– نگروزین .اسپرم زنده
( )LSو اسپرم مرده ( )DSنشان دادهشده است که ائوزین به درون سیتوپالسم نفوذ کرده است (رنگآمیزی ائوزین– نگروزین ،بزرگنمایی ،× 400
میکروسکوپ نوری) )c .مشاهده لکوسیتهای خونی در اطراف اسپرمها با رنگآمیزی ائوزین– نگروزین .پیکان مشکی محل قرار گرفتن گلبولهای سفید
خون را نشان میدهد (رنگآمیزی ائوزین – نگروزین ،بزرگنمایی  ،× 400میکروسکوپ نوری) )e, d .بررسی ناهنجاریهای اسپرمی با رنگآمیزی ائوزین–
نگروزین .پیکانها به ترتیب  Amorphous headو  Beatسر اسپرم را نشان میدهند (رنگآمیزی ائوزین– نگروزین ،بزرگنمایی  ،× 400میکروسکوپ نوری).
 )fرنگآمیزی آنیلین بلو جهت بررسی هستۀ اسپرمهای بالغ ( )MNبا سر فلش سیاه و نابالغ ( )IMNبا سر فلش سفید نشان دادهشده است (رنگآمیزی
آنیلین بلو ،بزرگنمایی  ،× 400میکروسکوپ نوری) )g .بررسی آسیب  DNAتکرشتهای ( )SSDو  DNAدو رشتهای ( )DSDاسپرم با رنگآمیزی آکریدین
اورنژ ،بزرگنمایی  ،× 400میکروسکوپ فلورسنت).

پ) ارزیابی قابلیت زندهمانی اسپرم
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ث) درصد اسپرمها با  DNAآسیبدیده
افزایش درصد اسپرمهایی با  DNAآسیبدیده در گروههای
دریافتکننده اتفون و گروه کنترل مثبت نسبت به گروههای
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نتایج مربوط گویای این مطلب است که کاهشی در میزان
زندهمانی اسپرمها در گروههای آزمایشی نسبت به گروه کنترل
منفی دیده شد .این کاهش در گروه دریافتکننده دوز متوسط و
باالی اتفون در مقایسه با گروه کنترل منفی معنیدار بود.
همچنین اختالف معنیداری ( )p<0/05مابین گروه دوز پایین
نسبت به گروههای دوز متوسط و باال وجود داشت .بهعالوه میزان
زندهمانی اسپرم در گروه کنترل مثبت در مقایسه با گروه دوز

اختالف معنیداری وجود نداشت .درحالیکه بین گروه شم و
گروههای دریافتکننده هورمون اتفون اختالف معنیداری وجود
داشت ( .)p<0/05همچنین مابین گروههای دوز پایین ،متوسط
و باالی اتفون و کنترل مثبت در مقایسه با یکدیگر هیچ اختالف
معنیداری دیده نشد (شکل 1؛ .)f
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شکل  -1بررسی پارامترهای اسپرمی )a .بررسی سر بیشکل اسپرمها با رنگآمیزی ائوزین – نگروزین .پیکان مشکی  Amorphous headاسپرم را نشان
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کنترل منفی و شم مشاهده گردید .مابین گروههای کنترل منفی
و شم هیچ اختالف معنیداری دیده نشد .درحالیکه در بین گروه-
های دریافتکننده نئوستیگمین بروماید و دوز پایین اتفون نسبت
به گروههای دریافتکننده دوزهای متوسط و باالی اتفون اختالف
معنیداری وجود داشت ( .)p<0/05در ضمن هیچ اختالف معنی-
داری بین گروههای دریافتکننده دوز متوسط و باالی اتفون دیده
نشد .این در حالی است که میزان اسپرم با  DNAآسیبدیده در
گروه دوز پایین نسبت به دوز متوسط و باالی اتفون معنیدار بود
(شکل 1؛ .)g
نتایج لقاح داخل آزمایشگاهی

الف) درصد لقاح
در مورد درصد میزان زایگوت تنها اختالف معنیدار بین گروه-
های کنترل منفی ،شم و گروهی بود که بیشترین دوز مصرفی
اتفون را دریافت کرده بود .بین گروه کنترل منفی و شم نیز
هیچگونه اختالف معنیداری مشاهده نگردید .نتایج بهدستآمده
نشان داد که با افزایش دوز مصرفی اتفون با کاهش درصد میزان
زایگوت رابطه مستقیم داشته بهطوریکه کمترین درصد زایگوت
به بیشترین دوز اتفون اختصاص یافت (شکل  ،2جدول .)1
ب) جنینهای دو الی چهار سلولی
در مورد درصد جنینهای دوسلولی تنها اختالف معنیدار بین
گروههای کنترل منفی ،شم و گروهی بود که بیشترین دوز
مصرفی اتفون را دریافت کرده بود ( .)p<0/05بین گروه کنترل
منفی و شم نیز هیچگونه اختالف معنیداری دیده نشد .این
کاهش در جنینهای دوسلولی نیز وابسته به دوز بوده بهطوریکه
با افزایش دوز مصرفی هورمون اتفون درصد جنینهای دوسلولی
هم کاهش یافت .در مورد درصد جنینهای چهار سلولی در بین

دوز متوسط اتفون  ،Eدوز باالی اتفون  .)Fبالستوسیست ( ،)1موروال ( ،)2جنینهای متوقفشده ( ،)3اووسیتهای بارور نشده ( ،)4جنینهای در حال
هچ شدن ( .)5بزرگنمائی ×200
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شکل  -2جنینهای حاصل از لقاح داخل آزمایشگاهی در گروههای موردمطالعه (کنترل منفی  ،Aکنترل شم  ،Bکنترل مثبت  ،Cدوز پایین اتفون ،D
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بهطورکلی درصد زایگوت (لقاح) ،جنینهای دوسلولی ،چهار
سلولی ،مرحله موروال ،مرحله بالستوسیست ،جنینهای هچ شده،
جنینهای متوقفشده و همچنین جنینهای متوقفشده تیپ ،1
 2و  3کاهشی را در گروههای دریافتکننده هورمون اتفون نشان
دادند .این کاهش وابسته به دوز بوده ،بهطوریکه بیشترین کاهش
در گروههای دریافتکننده دوزهای متوسط و باالی اتفون دیده
شد (شکل 2؛  ،a-fجداول  2 ،1و .)3
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از آن است که درصد جنینهای چهار سلولی نیز وابسته به دوز
بوده بهطوریکه کمترین تعداد آن در بیشترین دوز مصرفی
هورمون اتفون دیده شد (شکل  ،2جدول .)1

گروههای کنترل منفی و شم هیچگونه اختالف معنیداری
مشاهده نشد .این در حالی است که بین گروههای دریافتکننده
اتفون با دوزهای پایین ،متوسط ،باال و همچنین کنترل مثبت
نسبت به گروه شم اختالف معنیدار بود ( .)p<0/05نتایج حاکی

جدول  -1مقایسه میانگین اثرات اتفون بر درصد جنینهای متوقفشده تیپهای  2 ،1و  3در گروههای مختلف
گروه 1

گروه 2

گروه 3

گروه 4

گروه 5

گروه 6

(کنترل منفی)

(کنترل شم)

(دوز پایین)

(دوز متوسط)

(دوز باال)

(کنترل مثبت)

میزان لقاح
(درصد)

90/78 ± 1/43a

90/60 ± 4/00a

79/15 ± 6/01b

70/54 ± 1/30c

48/69 ± 3/15d

83/77 ± 3/72b

جنینهای
دوسلولی (درصد)

88/60 ± 4/52a

85/94 ± 6/73a

83/00 ± 5/79b

76/75 ± 5/72c

77/52 ± 2/62c

82/11 ± 4/23b

جنینهای چهار
سلولی (درصد)

81/58 ± 4/40a

82/01 ± 5/72a

74/52 ± 4/57b

69/59 ± 5/00c

66/14 ± 2/46c,d

± 6/99b,e
72/59

جدول  -2مقایسه میانگین اثرات اتفون بر میزان موروال ،بالستوسیست و جنینهای هچ شده در گروههای مختلف

(کنترل منفی)

(کنترل شم)

(دوز پایین)

(دوز متوسط)

(دوز باال)

(کنترل مثبت)

موروال (درصد)

70/79 ± 4/50a

73/88 ± 6/17a

60/69 ± 6/67b

54/03 ± 7/64c

52/03 ± 2/83c

63/04 ± 10/27b

بالستوسیست
(درصد)

48/89 ± 3/33a

50/07 ± 5/01a

41/21 ± 3/61b

39/09 ± 7/15b

35/15 ± 4/79c

42/03 ± 2/26b

جنینهای هچ
شده (درصد)

22/62 ± 2/80a

19/13 ± 3/17a

0 ±0

0 ±0

0 ±0

16/27 ± 6/89b

جدول  -3مقایسه میانگین اثرات اتفون بر میزان لقاح و جنینهای دوسلولی تا چهار سلولی در گروههای مختلف
گروه 1

گروه 2

گروه 3

گروه 4

گروه 5

گروه 6

(کنترل منفی)

(کنترل شم)

(دوز پایین)

(دوز متوسط)

(دوز باال)

(کنترل مثبت)

a

41/74 ± 3/26

درصد جنینهای
متوقفشده
تیپ 1

17/62 ± 4/53

درصد جنینهای
متوقفشده
تیپ 2

23/11 ± 5/85

درصد جنینهای
متوقفشده
تیپ 3

59/26 ± 5/79

a

20/30 ± 7/09

a

42/23 ± 1/87

a

21/99 ± 9/72

a

a

57/68 ± 12/17

a

33/56 ± 7/98

b

b

48/69 ± 10/77

b

55/92 ± 11/49

c

b

a

19/76 ± 3/51

b

10/22 ± 4/47

23/18 ± 7/05

b

21/95 ± 6/31

22/11 ± 6/90

d

b

46/22 ± 6/85

c

28/85 ± 6/81

d

54/69 ± 5/59

69/99 ± 1/22

c

48/77 ± 2/45

23/06 ± 4/66

b

*حروف متفاوت ( )a,bنشاندهنده اختالف معنیدار در هر ردیف مابین گروههای مختلف است (.)Mean±SD
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درصد جنینهای
متوقفشده

44/79 ± 2/86

a

50/35 ± 2/03

c

b
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گروه 1

گروه 2

گروه 3

گروه 4

گروه 5

گروه 6

رامین جهانگیرفرد و همکاران

پ) جنینهای مرحله موروال تا بالستوسیست

ت) جنینهای هچ شده
در مورد درصد جنینهای هچ شده در بین گروههای کنترل
منفی و شم هیچگونه اختالف معنیداری مشاهده نشد .همچنین
در گروه دریافتکننده نئوستیگمین بروماید نتایج حاصله اختالف
معنیداری نسبت به گروه شم نداشت .درحالیکه درصد جنین-
های هچ شده در گروههای دریافتکننده اتفون شامل دوزهای
پایین ،متوسط و باال مساوی با صفر بود (شکل  ،2جدول .)2
ث) ارزیابی جنینهای متوقفشده

بحث و نتیجهگیری
در بررسی حاضر در گروههای دریافتکننده اتفون ،درصد
 DNAصدمهدیده و درصد اسپرمهای با هسته نابالغ بهطور
قابلتوجهی افزایش پیدا نموده بود .همچنین کاهشی در میزان
درصد تحرک و قابلیت زندهمانی اسپرم وجود داشته است .نشان
دادهشده است که اتفون سبب مشکالت فراوانی ازجمله ناباروری
مردان از طریق القاء استرس اکسیداتیو و رادیکالهای آزاد در
بافت بیضه میگردد ( .)18گونههای فعال اکسیژن ( Reactive
 )oxygen speciesدر سلولهای زایای لولههای منی ساز تولید
میشوند و بهعنوان تنظیمکننده سطوح فیزیولوژیک ظرفیت
اسپرم ،واکنش آکروزومی و اتصال اسپرموسیت عمل میکنند
()32 ،31؛ بنابراین گونههای فعال اکسیژن با تولید رادیکالهای
آزاد عملکرد سلولهای نرمال و طبیعی لولههای منی ساز را دچار
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همچنین درصد جنینهای متوقفشده ()Arrested embryos
در بین گروههای کنترل منفی و شم اختالف معنیداری دیده
نشد .درحالیکه در بین گروههای دریافتکننده هورمون اتفون و
کنترل مثبت نسبت به گروه کنترل منفی و شم اختالف معنیدار
بود ()p<0/05؛ بنابراین از نتایج بهدستآمده میتوان گفت که
درصد جنینهای متوقفشده وابسته به دوز بوده و بیشترین
 Arrestنیز مربوط به دوز باالی هورمون اتفون مشاهده شد .در
مورد درصد جنینهای متوقفشده تیپ  Iدر بین گروههای کنترل
منفی و شم اختالف معنیداری دیده نشد .درصد جنینهای
متوقفشده تیپ  Iکامالً وابسته به دوز بوده و با افزایش دوز
مصرفی هورمون اتفون ارتباط مستقیم دارد .بیشترین درصد
جنینهای متوقفشده در مطالعه حاضر مربوط به بیشترین دوز

دریافتکننده هورمون اتفون گزارش شد .از نتایج بهدستآمده
میتوان بیان کرد که درصد جنینهای متوقفشده تیپ  Iدر بین
گروههای دریافتکننده نئوستیگمین بروماید و هورمون اتفون با
دوز پایین هیچگونه اختالف معنیداری دیده نشد .درحالیکه در
بین گروههای آزمایشی هورمون اتفون نسبت به گروه کنترل
منفی و شم اختالف معنیدار چشمگیری داشتند .درصد جنین-
های متوقفشده تیپ  IIدر بین گروههای کنترل منفی ،شم و
دریافتکننده هورمون اتفون با دوز متوسط و باال اختالف معنیدار
مشاهده نشد .درحالیکه بیشترین درصد جنینهای متوقفشده
تنها در گروه دریافتکننده هورمون اتفون با دوز پایین دیده شد؛
بنابراین میتوان گفت افزایشی در بین گروههای دریافتکننده
اتفون با دوز پایین و همچنین در گروه کنترل مثبت نسبت به
گروه شم دیده شد .در مورد درصد جنینهای متوقفشده تیپ
 IIIدر بین گروههای کنترل منفی و شم هیچگونه اختالف معنی-
داری وجود نداشت .همچنین در بین گروههای دریافتکننده
هورمون اتفون با دوزهای پایین ،متوسط و کنترل مثبت نیز
اختالف معنیدار دیده نشد .درحالیکه درصد جنینهای
متوقفشده تیپ  IIIتنها در گروه دریافتکننده هورمون اتفون با
دوز باال نسبت به گروه کنترل منفی و شم اختالف معنیدار بود
( .)p<0/05از نتایج حاصله میتوان بیان کرد که درصد جنینهای
متوقفشده تیپ  IIIنیز کامالً وابسته به دوز بوده بهطوریکه
کمترین درصد آن در بیشترین دوز مصرفی هورمون اتفون گزارش
گردید (شکل  ،2جدول .)3
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همچنین نتایج حاصله از جنینهای مرحله موروال نشان داد که
کاهشی در گروههای دریافتکننده اتفون و کنترل مثبت در
مقایسه با گروه کنترل منفی وجود داشت .درحالیکه در بین
گروههای کنترل منفی و شم هیچگونه اختالف معنیداری وجود
نداشت .همچنین نتایج بهدستآمده حاکی از آن هستند که
میزان درصد موروال در گروه دریافتکننده اتفون با دوز پایین
نسبت به گروه دریافتکننده اتفون با دوز باال اختالف معنیداری
مشاهده گردید .در مورد درصد بالستوسیست در بین گروههای
کنترل منفی و شم هیچگونه اختالف معنیداری دیده نشد .ولی
با افزایش دوز مصرفی هورمون اتفون درصد بالستوسیستها نیز
افزایش داشتند .بیشترین میزان بالستوسیست در بیشترین دوز
مصرفی اتفون دیده شد .همچنین درصد بالستوسیستها در بین
گروههای دریافتکننده نئوستیگمین بروماید و هورمون اتفون با
دوزهای متوسط و باال اختالف معنیداری دیده نشد .ولی در بین
گروههای دریافتکننده نئوستیگمین بروماید و کنترل شم
اختالف معنیدار بود (شکل  ،2جدول .)p<0/05 ،2

مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا | سال دهم | شماره  | 3پاییز 1399

مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا | سال دهم | شماره  |3پاییز1399

journal.fums.ac.ir

] [ Downloaded from journal.fums.ac.ir on 2023-01-09

2553

همکاران در سال  2013بیان داشتند که استفاده از اسید
جیبرلیک در روزهای  30و  45بعد از تیمار باعث کاهش تعداد
اسپرمها ،درصد لقاح ،جنینهای دوسلولی و بالستوسیست و
افزایش اسپرمهای نابالغ میگردند .نتایج مطالعه اخیر حاکی از
آن است که علت اصلی میزان کاهش در پارامترهای مختلف
اسپرمها و جنینها احتماالً در اثر آسیب شدید کروماتین هسته
اسپرم و به دنبال آن افزایش اسپرمهایی با  DNAآسیبدیده -
باشد ( .)40نتایج مطالعه حاضر نیز همسو بامطالعه قبلی نشان
داد که کاهشی در شمارش و تحرک اسپرمها و افزایشی در
اسپرمهای نابالغ و کروماتین هسته اسپرم وجود داشت .این
کاهش و افزایش پارامترهای اسپرمی را میتوان به تولید
بیشازحد رادیکالهای سمّی ناشی از اتفون ارتباط داد .بهعالوه
منطبق با مطالعات صورت گرفته کاهش قابلتوجهی در میزان
درصد لقاح ،جنینهای دوسلولی ،جنینهای چهار سلولی ،موروال،
مرحله بالستوسیست ،جنینهای هچ شده و افزایش چشمگیری
در میزان جنینهای متوقفشده در مراحل مختلف تیپ  2 ،1و
 3شده است .با توجه به نتایج حاضر چنین میتوان نتیجهگیری
کرد که کاهش و افزایش در پارامترهای لقاح داخل آزمایشگاهی
احتماالً به علت اثرات مستقیم استرس اکسیداتیو بر روی سلول-
های اسپرمی باشد .عالوه بر این سیستم استرس اکسیداتیو
تولیدشده متعاقب مصرف اتفون بیانگر اثرات تخریبی آن است.
بیشتر ناهنجاریهای اسپرمی در اثر تولید رادیکالهای آزاد
بهوسیله اختالل در سلولهای جنینی ،نقص در فعالیت  ATPو
تغییرات میتوکندریایی است ( .)34مطالعات پیشین نشان دادند
که استرس اکسیداتیو میتواند رشتههای  DNAرا درگیر کرده و
سبب بروز شکست در آنها گردد .تجویز طوالنیمدت اتفون
بهطور معنیداری میزان شکستگی رشتههای  DNAاسپرم را در
گروههای تحت تیمار افزایش میدهد .همچنین کاهش فرآیند
شکافتگی جنینی در ارتباط با اختالل ساختاری کروماتین می-
گردد که مشخصکننده اهمیت ارتباط بین پتانسیل رشد جنینی
و آسیب کروماتین هسته سلول است که در کل باعث کاهش رشد
جنینهای دوسلولی و سایر مراحل تقسیمات جنینی میشود
( .)41در این مطالعه نیز همسو با مطالعات مرور شده استرس
اکسیداتیو و رادیکالهای آزاد ناشی از تجویز اتفون باعث افزایش
شکسته شدن رشتههای  DNAشده است .بهطورکلی چنین می-
توان نتیجه گرفت که کاهش معنیدار میزان درصد لقاح ،درصد
جنینهای دوسلولی تا چهار سلولی ،درصد موروال تا
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اختالل و سبب آسیب به آنها میگردد .بر اساس گزارشهای
قبلی پالسمای مایع منی حاوی یکسری آنتیاکسیدان است که
قادر است مقدار زیادی از گونههای فعال اکسیژن را غیرفعال کند
و در حد میزان فیزیولوژیک بدن حفظ کند ( .)33استرس
اکسیداتیو در اسپرم باعث ایجاد آسیبدیدگی  ،DNAتغییر
عملکرد غشاء ،اختالل درحرکت و اتصال اسپرم به تخمک و
همچنین باعث کاهش در ظرفیتیابی ،واکنشهای آکروزومی و
لقاح میگردد ( .)34نتایج مطالعه حاضر مطابق با مطالعات مرور
شده است .مکانیسم حذف سیتوپالسم اضافی اسپرم در پی
اختالل در سلولهای سرتولی و به دنبال آن اختالل در سیکل
اسپرمیوژنز دچار نقص شده که در این حالت اسپرمها دارای
سیتوپالسم اضافی بوده و ازنظر مورفولوژی نابالغ هستند (.)35
گزارشها نشان میدهد که تولید  ROSباعث ایجاد اسپرمهای با
مورفولوژی غیرطبیعی میشود .عالوه بر این میزان تولید ROS
ارتباط مستقیمی با میزان تولید اسپرمهای غیرطبیعی و نابالغ
گزارششده است ( .)36بابازاده و همکاران در سال  2017نشان
دادند که استفاده از کلرپیریفوس در موش سوری و رت باعث
ایجاد سمّیت در اسپرمهای اپیدیدیمی و سیستم تولیدمثلی می-
گردد ( .)37همچنین بررسیهای انجامشده نشان دادند که اتفون
با دوزهای باال بر روی سلولهای سرتولی و لیدیگ بهواسطه تولید
رادیکالهای آزاد در بیضه و به دنبال آن سلولهای اسپرمی می-
شوند؛ بنابراین میتوان گفت که کاهش عملکرد سلولهای لیدیگ
در بافت بینابینی بیضه سبب کاهش در ترشح میزان هورمون
تستوسترون نیز میگردد .در یک بررسی صورت گرفته
گزارششده است که متعاقب مصرف اتفون کاهشی در میزان
شمارش تعداد اسپرم ،درصد تحرک و قابلیت زندهمانی اسپرم
دیدهشده است درحالیکه درصد ناهنجاریهای اسپرمی افزایش
داشته است ( .)38نتایج تحقیق حاضر با مطالعات صورت گرفته
مطابقت دارد .همچنین بهطورکلی بیانشده است که استفاده از
هورمون اتفون با دوز باال میتواند سیکل اسپرماتوژنز را در بافت
بیضه مهار کند .گزارشها حاکی از آن است که هورمون اتفون با
اثر مستقیم بر روی سلولهای سرتولی باعث ایجاد بینظمی و
همچنین آتروفی یا از بین بردن سلولهای اپیتلیال میگردد
( .)39بر اساس گزارشهای قبلی استفاده از کلرپیریفوس بهعنوان
ارگانوفسفره افزایشی در میزان مرگومیر اسپرم و آسیب به DNA
اسپرم و کاهش قابلتوجهی در میزان قابلیت زندهمانی اسپرم
داشته است ( .)38در راستای همین مطالعه ،حسین چی و

بررسی اتفون بر قدرت باروری موش نر

رامین جهانگیرفرد و همکاران

این تحقیق چنین میتوان نتیجهگیری کرد که مصرف هورمون
اتفون بهویژه در دوزهای باال باعث ایجاد اختالالت و ناهنجاری-
های اسپرمی ازجمله کاهش تحرک اسپرم ،قابلیت زندهمانی
اسپرم و افزایش آسیب به  DNAاسپرم و عدم بلوغ هستهای
اسپرم میگردد .همچنین اتفون با توقف رشد جنینی در مراحل
مختلف تکاملی و با افزایش بالستوسیستهای نامطلوب منجر به
کاهش درصد موفقیت لقاح داخل آزمایشگاهی میشود.

تشکر و قدردانی
تحقیق حاضر بخشی از رساله دکتری تخصصی رشته
دامپزشکی گرایش آناتومی و جنینشناسی مصوّبِ دانشکده
دامپزشکی دانشگاه ارومیه است .این مطالعه با حمایت دانشگاه
ارومیه (کد اخالق :آد )IR-UU-AEC-3/1086/انجام پذیرفت .لذا
از تمام کسانی که ما را در انجام این مطالعه یاری نمودند ،کمال
تشکر و قدردانی را داریم.
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Abstract
Background & Objective: Ethephon is one of the most important organophosphorus pesticides that
has an adverse effect on the reproductive system and can impair the semen quality and decline the
fertility. The aim of this study was to evaluate the effect of ethephon on sperm parameters,
characteristics and in vitro fertilizing potential in male mice.
Materials & Methods: In this experimental study, 90 adult male mice were divided into 6 control
and experimental groups. The experimental groups received ethephon at low, medium and high
doses and the positive control group received neostigmine bromide (0.1 mg/kg). After treatment,
animals were euthanized by cervical dislocation and sperm samples were collected from cauda
epididymis to evaluate sperm parameters and in vitro fertilization. The level of p<0.05 was
considered significant.
Results: A decrease in sperm motility and viability was observed between the experimental groups
compared to the control group. Nonetheless, ethephon can remarkably increase DNA damage and
lack of nuclear maturation. In vitro fertilization results showed that ethephon significantly reduced
embryonic quality and stages of embryological development compared to the control group. Also,
the percentage of arrested embryos in the experimental groups was significantly enhanced
compared to the control group (p<0.05).
Conclusion: The present results showed that oxidative stress induced by ethephon causes damage
to sperm DNA and subsequently decreases the quality of sperm and in vitro fertilizing potential in
a dose dependent manner.
Keywords: Ethephon, IVF, Embryonic development, Sperm, Mouse
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