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Abstract
Background and Objectives: Humans live in the world of the waves
and energies; the waves that are emitted from various sources and are
harmful. One of the possible side effects of radioactive substances on
the body is its effect on the amount of sperm production and fertility.
In the present study, the effect of iodine 131, was investigated on the
motility and number of sperm in male rat.
Methods: In this experimental study, 40 adult male rats were divided
into two groups: Treatment group treated with oral gavage of iodine
131 and control group. After 24 hours, the number and motility of
sperms in both groups, were analyzed by T statistical test.
Results: In this study, there was a significant difference in motility and
number of sperm between the iodine 131 treatment group and the
control group. Moreover, the number of active progressive and dead
immotile sperm in the group treated with iodine 131, respectively,
showed significant decrease and increase compared to the control
group, but, there was no significant difference between the two groups
in the less motile and non-progressive sperms.

*

Corresponding Author:
Fereshteh Dadfar;
Department of Biology,
Fucalty of Basic Sciences,
Payame Noor University,
Tehran, Iran.

Conclusion: According to the results of this study, considering iodine
131 is used in the treatment of various diseases, thus, treatment with
this method can have harmful effects on male reproductive system,
such as motility and sperm count.
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اثر ید  131رادیواکتیو بر پارامترهای اسپرم موش صحرایی نر بالغ
1

فرشته دادفر ،*1کورش بامداد ،1مهدی سامانیپور
1گروه زیستشناسی ،دانشکده علوم پایه،

چکیده

دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران.

زمینه و هدف :انسانها در دنیایی از امواج و انرژیها زندگی میکنند؛ امواجی که از منابع
مختلف ساطع شده و زیانآورند .یکی از عوارض احتمالی مواد رادیواکتیو بر بدن ،تأثیر آن بر
میزان تولید اسپرم و توانایی باروری است .در پژوهش حاضر به بررسی اثر ید  131بر میزان
حرکت و تعداد اسپرمها در موش نر پرداخته شد.
روش بررسی :در این مطالعه تجربی ،تعداد  40سر موش صحرایی نر بالغ به دو گروه شامل:
گروه تحت تیمار با گاواژ دهانی ید  131و گروه کنترل تقسیم شدند .پس از گذشت  24ساعت،
تعداد و میزان تحرک اسپرمها در هر دو گروه با استفاده از آزمون آماری تیتست تجزیه و تحلیل
شد.
یافتهها :در این مطالعه ،میزان تحرک و تعداد اسپرم در گروه تیمار با ید  131نسبت به گروه
کنترل ،اختالف معنیداری داشت .همچنین میزان اسپرمهای فعال پیشرونده و مرده بیتحرک در
گروه تیمار با ید  131به ترتیب کاهش و افزایش معنیداری را نسبت به گروه کنترل نشان دادند،
ولی در تعداد اسپرم های دارای تحرک کمتر و غیرپیشرونده در هر دو گروه ،اختالف معنیدار
نبود.

*نویسنده مسئول مکاتبات:

نتیجهگیری :با توجه به نتایج این مطالعه ،از آنجا که ید  131در درمان بیماریهای مختلف

فرشته دادفر؛ گروه زیستشناسی،

بهکار میرود؛ لذا درمان با این روش میتواند آثار مخربی بر دستگاه تناسلی جنس نر ،ازجمله

دانشگاه پیام نور ،ایران.

قدرت تحرک و تعداد اسپرم داشته باشد.
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اثر ید  131رادیواکتیو بر پارامترهای اسپرم موش صحرایی نر بالغ

مقدمه

از قبیل افزایش در میزان هورمونهای  FSHو  ،LHاختالل در

یکی از معضالتی که جامعه امروز با آن مواجه است ،ناباروری و

روند اسپرماتوژنز ،نقص عملکرد در توبولهای منیساز ،سلولهای

افزایش شیوع آن بوده که ناشی از پیشرفت تکنولوژی و استفاده از

ژرمینال بیضه و آسیب به سلولهای بینابینی رخ داده است (.)10

مواد رادیواکتیو در زمینه درمان بیماریهای مختلف میباشد،

نتایج پژوهش دیگری نشان داد بارداری در زنان مبتال به سرطان

ازجمله این مواد میتوان به ایزوتوپهای رادیواکتیو ید اشاره

تیروئید تحت درمان با ید  ،131بهطور مقطعی کاهش مییابد

کرد .تاکنون  25ایزوتوپ ید با جرم  117-141شناسایی شده که

( .)11از طرفی ،یددرمانی با ید  131در افراد مبتال به سرطان

همگی بجز ید  127رادیواکتیو هستند .از دیدگاه آلودگی

تیروئید منجر به اختالل موقتی در فعالیت بیضه و تخمدان میشود

محیطزیست و آسیب به انسان ،ایزوتوپهای ید  129و  131از

( ،)12که از آنجمله میتوان به آسیب در فعالیت بیضه ( )13و

مهمترین ایزوتوپها محسوب میشوند .این ایزوتوپها تنها

کاهش شدید اسپرم بهطور موقت یا مزمن اشاره کرد (.)10،9

ایزوتوپهای ید رادیواکتیوی بوده که در نتیجه شکافت هسته ،با

همچنین ممکن است باعث شروع یائسگی زودرس و

نیمهعمر باالتر از یکروز تولید میشوند .از اوایل دهه 50

غیرمعمولشدن سیکل قاعدگی گردد ( .)14-16برهمین اساس،

میالدی ،مصرف ید رادیواکتیو بهعنوان درمان مقطعی در پرکاری

در پژوهش حاضر به بررسی اثر ید  131بر قدرت تحرک و تعداد

تیروئید رایج شد و بهویژه در دو دهه گذشته ،استفاده ار این

اسپرمها در موش صحرایی نر بالغ پرداخته شد.

روش به دلیل آسانی ،قابلیت تکرارپذیری ،کمخرج بودن و عود
کمتر بیماری بهعنوان درمان انتخابی شناخته شد ( .)1-3نقش ید

روش بررسی

 131در درمان پرکاری تیروئید ،سرطان تیروئید و انواع خاص

در این مطالعه تجربی ،ابتدا تعداد  40سر موش صحرایی نر (در

دیگری از سرطان تأیید شده است ( .)4در درمان سرطان تیروئید،

محدوده وزنی  250-300گرم) انتخاب و قبل از شروع آزمایش از

بیمار دوز باالیی از ید رادیواکتیو را دریافت میکند و چون ید در

هر موش  1سیسی اسپرم از لوله اپیدیدیم جمعآوری شد ،سپس

سلولهای تیروئید تجمع مییابد؛ لذا اشعه منتشره ،سلولهای

شمارش تعداد اسپرم و بررسی کیفیت آن بر روی تمامی نمونهها

تیروئید را از بین میبرد .از ید پرتوزا نیز در پرتودرمانی داخلی

انجام گرفت و موشهایی که تعداد و کیفیت اسپرم در آنها نرمال

سرطان پروستات ،مالنوم داخل چشم و تومورهای کارسینوئید

بود بهعنوان جامعه نمونه انتخاب شدند .در ادامه ،موشها بهطور

استفاده میشود ( .)5اگرچه درمان با ید 131در علم پزشکی،

تصادفی به دو گروه شامل :گروه کنترل و گروه دریافتکننده ید

جهت درمان بیماریهایی ازجمله پرکاری و سرطان تیروئید

 131تقسیم شدند .تمامی شرایط کنترل و نگهداری در هر دو

معمول است؛ ولیکن اثرات جانبی آن بهصورت حاد و مزمن

گروه مشابه بود .بهمنظور بررسی اثر ید رادیواکتیو ،به موشهای

قابلمشاهده میباشد .با ورود ید به بدن ،پرتوتابی به مناطق مختلفی

گروه دوم مقدار  1میلیکوری ید  131از طریق گاواژ دهانی داده

مانند مغز استخوان ،دستگاه گوارش ،غدد بزاقی ،ریهها ،دستگاه

شد و پس از گذشت  24ساعت ،بیضه و اپیدیدیم از کیسه بیضه

ادراری و تناسلی صورت میگیرد که عوارضی همچون تهوع و

خارج و دُم اپیدیدیم جهت گرفتن اسپرم با قیچی قطعه قطعه

استفراغ ،کمخونی ،لوکوپنی ،فیبروز ریه و اختالالت عملکردی

گردید ،سپس در یک تست تیوب (حاوی  1میلیلیتر محلول

گنادی را به همراه دارد ( .)6-8همچنین به دلیل اینکه اپیتلیوم

,

محیط کشت  Ham sو سرم  )+X1,GIBCO,UKقرار گرفت و

ژرمینال ،بهخصوص اسپرماتوگونی نسبت به تابش مواد رادیواکتیو

در تست  Bovine Serum, GIBCO, UK 5گذاشته شد .پس از

بسیار حساس است ،فرضیههایی وجود دارد که تابش به بیضهها

انکوباسیون تیوب در دمای  37درجه و گذشت  30دقیقه،

بهدنبال دوز باال رخ میدهد که متعاقباً میتواند به ناباروری مقطعی

اسپرمهای خارجشده از اپیدیدیم ،جهت آنالیز اسپرم مورد بررسی

و کاهش اسپرم منجر گردد ( .)9طی مطالعهای مشاهد گردید در

قرار گرفتند.

بیماران مبتال به سرطان تیروئید تحت درمان با ید 131؛ مشکالتی
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ررسی تحرک و میزان اسپرم با استفاده از میکروسکوپ و

آزمون آماری تیتست با در نظر گرفتن سطح معنیداریp<0/05 ،

بهصورت چشمی انجام شد .از محیط کشت حاوی اسپرم به میزان

آنالیز شدند.

 4میکرولیتر بهوسیله سمپلر برداشته شد و روی یک الم قرار

یافتهها

گرفت ،سپس تعداد اسپرمها زیر میکروسکوپ با الم نئوبار

در این مطالعه براساس مورفولوژی و قدرت حرکت ،اسپرمها به

شمارش شدند .همچنین جهت بررسی مورفولوژی اسپرمها ،ابتدا

سه گروه شامل :اسپرمهای فعال با حرکت پیشرونده ،اسپرمها

 10میکرولیتر از محیط کشت اسپرم روی الم سیتوژنیک گذاشته

دارای تحرک کمتر و غیرپیشرونده و اسپرمهای مرده و بدون

شد و از آن اسمیر تهیه گردید .پس از خشک شدن اسمیرها با

حرکت تقسیم شدند.

سمپلر ،مقدار  1میکرولیتر محلول فیکساتیو اسپرمبلو روی اسمیر

در قدرت تحرک اسپرم در گروه تیمار با ید رادیواکتیو و کنترل،

قرار گرفت تا سطح اسمیر بهوسیله فیکساتیو پوشانده شود .پس از

اختالف معنیداری مشاهده گردید ،بهطوریکه بیشترین تعداد

خشک شدن مواد فیکساتیور روی الم 4 ،قطره رنگ آبی اسپرمبلو

اسپرمهای مرده و بدون حرکت در گروه تیمار با ید  131بود.

روی اسمیر اسپرم فیکسشده گذاشته شد ( .)17در بررسی المهای

همچنین میزان اسپرمهای فعال با حرکت پیشرونده در گروه کنترل

رنگشده زیر میکروسکوپ ،حداقل  200اسپرم مورد مطالعه قرار

نسبت به گروه تیمار (با ید  )131اختالفمعنیداری نشان داد ،ولی

گرفت و میزان اسپرمهای طبیعی و غیرطبیعی گزارش گردید.

بین تعداد اسپرمهای دارای تحرک کمتر و غیرپیشرونده در دو

دادهها با استفاده از نرمافزار ( SPSSبهمنظور مقایسه اختالف

گروه ،اختالف معنیدار نبود (جدول).

میـانگین پارامتـرهـای مختلـف اسپـرم بین دوگـروه آزمـایشـی) و
جدول :میانگین میزان قدرت تحرک در دو گروه آزمایشی کنترل و تیمار با ید 131
نوع اسپرم

اسپرم با تحرک کمتر و غیرپیشرونده

اسپرم فعال با حرکت پیشرونده

اسپرم مرده و بدون حرکت

گروه آزمایشی
کنترل
ید 131
سطح معنیداری

67/1±2/85

28/1±2/55

5/45 0±/701

*47/5±2/14

30/65±1/66

*21/85±1/62

0/00

0/367

0/00

*تفاوت معنیدار با گروه کنترل.

طبق نمودار ،کمترین میانگین تعداد اسپـرم در گـروه تیمـار بـا یـد

 131بوده که با گروه کنترل اختالف معنیداری را نشان داد.

نمودار :میانگین تعداد اسپرم در دو گروه آزمایشی کنترل و تیمار با ید.
*تفاوت معنیدار با گروه کنترل.
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بحث

هیچیک از هورمونهای هیپوفیزی  -گنادی ،ارتباط معنیداری با

نتایج مقایسه بین انواع اسپرمها در گروه تیمار با ید  131و کنترل

دریافت ید رادیواکتیو ندارند و عالئم بالینی اختالل عملکرد

نشان داد ید  131بهطور معنیداری اثر مخرب بر اسپرمها داشته،

جنسی در آنان بروز نکرده است ،ولی در مردان متوسط ،مقادیر

بهطوریکه باعث کاهش معنیدار در تعداد اسپرمها ،همچنین تأثیر

هورمون محرک فولیکولی سرم بعد از هربار درمان نسبت به قبل

معنیدار بر قدرت تحرک اسپرمها شده است ( .)p>0/05طی

از درمان ،افزایش قابلتوجهای داشته که از نظر آماری ارتباط

مطالعهای در بررسی اثر ید  131بر تعداد اسپرم ،سطح هورمون

معنیداری با مقدار تجمعی ید دریافتی نشان داد ،همچنین در

محرک فولیکولی ،هورمون لوتئینی و تستوسترون مردان

 %35/8بیماران ،کاهش تعداد اسپرمها نیز مشاهده گردید که در

تحتدرمان با ید  ،131نتایج نشان داد ید  131بر سطح هورمونها

 %73/7موارد با کاهش تحرک آنها همراه بود (.)21

و تعداد اسپرمها ،اثر معنیداری دارد که این نتایج با یافتههای
مطالعه حاضر همخوانی داشت ( .)18در مطالعه حاضر ،هورمون

نتیجهگیری

محرک فولیکـولی بـهطور ناچیز کاهش نشان داد ،ولی غلظت

نتایج این مطالعه نشان داد اسپرمسازی حداقل بهصورت موقت

هورمون لـوتئینی افـزایش یافت و هورمون تستوسترون کاهش

تحت تأثیر اثرات ناشی از ید  131مختل میگردد که البته این اثر

چشمگیری داشت .تغییر در این هورمونها خود میتواند توجیهی

وابسته به دوز است .همچنین تیمار با ید  131در درمان بیماریهای

بر کاهش تعداد اسپرم در گروههای تیمار در مطالعه حاضر باشد و

مختلف منجر به اختالل در عملکرد سیستم تولیدمثل مردان

میتوان چنین عنوان کرد که احتماالً تیمار با ید  ،131بیشترین اثر

میشود ،بهطوریکه تعداد و قدرت تحرک اسپرم در گروه تیمار

را بر مراکز تولید هورمون داشته و متعاقباً باعث کاهش تولید

با ید  131نسبت به گروه کنترل ،اختالف معنیداری را نشان داد.

سلولهای جنسی بالغ شده است .همچنین اثرات جانبی ید  131در

بنابراین ،از آنجا که ید  131اغلب در تستهای تصویربرداری،

بیماران سرطان تیروئید نشان داد استفاده از این ترکیب میتواند

درمان پرکاری تیروئید ،سرطان تیروئید و انواع خاص دیگر از

بهصورت موقت باعث اختالل در عملکرد دستگاه تولیدمثل ،تولید

سرطان استفاده میشود ،درمان با ید  131میتواند آثار مخرب

اسپرم و اختالل در تخمدانها شود ،اما با گذر زمان این نقوص

فراوانی بر قدرت باروری و سیستم تولیدمثل مردان داشته باشد؛ لذا

رفع شده و بارداریهایی کامالً بدون مشکل رخ خواهد داد (.)14

ضروری است در هنگام بهرهگیری از این ترکیب در روشهای

با توجه به نتایج حاصله در این مطالعه میتوان چنین عنوان کرد که

درمانی ،حتماً دوزهای مجاز استفاده شود و موارد امنیتی بهصورت

احتماالً کاهش تعداد اسپرم بهصورت مقطعی بوده و در مقطع

کامل رعایت گردد .همچنین توصیه میشود اقدامات الزم جهت

زمانی مورد بررسی نظیر نتایج مطالعه انجامشده قبلی ،تعداد اسپرم

کاهش پرتودهی به گنادها صورت گیرد تا احتمال اختالالت

در اثر اختالل در عملکرد غدههای جنسی کاهش یافته است .در

گنادی در بیماران به حداقل برسد.

مطالعه دیگری ،بررسی اثر ید  131بر آنالیز مایع اسپرمی بیماران
مبتال به سرطان تیروئید نشان داد با دریافت ید رادیواکتیو در

تشکر و قدردانی

مردان ،میزان هورمون محرک فولیکولی به دلیل مقدار تجمعی ید

بدین وسیله نویسندگان مقاله از تمامی افرادیکه در انجام این

افزایش یافته و از طرفی ،در  %77این بیماران کاهش تحرک و

پژوهش همکاری صمیمانه داشتهاند ،تشکر و قدردانی مینمایند.

تعداد اسپرم مشاهده میشود ( .)19در یک پژوهش دیگر مشاهده
گردید اختالل عملکرد گنادی در مردان تحت درمان با ید ،131
موقتی است (.)20
بررسی اثر درمان با ید رادیواکتیو بر روی عملکرد غدد جنسی
مردان و زنان مبتال به سرطان تمایزیافته تیروئیـد نشـان داد در زنان
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