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  فتاالت )  اتیل هگزیل-2(مطالعه آسیب بافتی دی 
(DEHP) بر بیضه موش سوری  

 
  3 حسین دشت نورد          2 محمود مفید         3 مسلم محمدی        2 حسین ایمانی         1زهره زارع 

  
  چکیده

دات پلـی وینیـل کلرایـد        به عنوان نرم کننده در سـاخت تولیـ         (DEHP)فتاالت  )  اتیل هگزیل  -2(دی   :سابقه و هدف    
(PVC)هدف از انجام این مطالعه بررسی اثرات  . کاربرد داردDEHPساز، ارتفاع  های منی  بر وزن بدن، وزن بیضه، قطر لوله

های منی سـاز بیـضه مـوش         های سرتولی و اسپرماتیدهای گرد لوله      های منی ساز، تعداد سلول     ساز، قطر لومن لوله    اپیتلیوم منی 
  .سوری بود
 هفته انتخـاب و سـپس بـه سـه        4 با میانگین سنی     NMRIهای سوری نر بالغ نژاد       در این تحقیق موش    : روش ها  و ادمو
  روغـن ذرت حـل  µl 100 کـه در g/kg DEHP2هر موش در گروه تجربی روزانه با .  و تجربی تقسیم شدندحاللکنترل،  گروه

 ها درگروه کنترل چیـزی دریافـت       موش. شد  روز گاواژ می   14 به مدت روغن ذرت    µl 100 روزانه با    حاللو درگروه   شده بود   
بیضه راست وچپ به طور جداگانه وزن شدند و . گیری و ثبت شد   روز اول و آخر آزمایش وزن هر موش اندازه        . کردند نمی

 بـه منظـور   .گیـری شـد   بعد از این مرحله بافت به ترتیب وارد مرحله پردازش و قالـب          . سپس بیضه چپ درمحلول بوئن ثابت شد      
  .میزی شدندآ هماتوکسیلین و ائوزین رنگآمیزی  رنگ میکرومتری از بافت بیضه با 5های  انجام مطالعات بافتی برش

هـای    منجر به کاهش قطر لولهDEHPبه عالوه  . دار وزن بدن و بیضه شد       موجب کاهش معنی   DEHPتجویز   : یافته ها 
هـای   های سرتولی و اسپرماتیدهای گرد لوله تعداد سلول. های منی ساز شد   لوله  قطر لومن   و منی ساز، ارتفاع اپیتلیوم منی ساز     

  .یافتدار نسبت به گروه کنترل کاهش  منی ساز به طور معنی
 بر وزن بدن و بیضه، روند اسـپرماتوژنزیس و در کـل سیـستم تولیـد                 DEHPهای مطالعه حاضر   بر اساس یافته   : استنتاج

  .مثلی جنس مذکر اثرات سمی دارد
  

  فتاالت، بیضه، سلول سرتولی)  اتیل هگزیل-2( دی،آسیب بافتی :های کلیدی هواژ
  

  مقدمه
ــسترده   ــتفاده گ ــاالت اس ــترهای فت ــوان   اس ــه عن ای ب

،  (PVC)کننده درساخت تولیدات پلی وینیل کلرایـد       نرم
هـای   بنـدی  ها، وسـایل پزشـکی و بـسته        مانند اسباب بازی  

 (DEHP)تـاالت  ف)  اتیـل هگزیـل  -2(دی  . غذایی دارنـد  
. )1(باشـد  های مورد استفاده می    یکی از فراوانترین فتاالت   

  لـر متصـی به پلیمـر شیمیایـ از نظDEHPکه  یـاز آنجای
 

   E-mail: Zare1980@gmail.com                              علوم پزشکی سبزوارگاهسبزوار، جنب پلیس راهنمایی و رانندگی، دانش -زهره زارع :مولف مسئول
  گروه علوم تشریح، دانشکده پزشکی سبزوار. 1
  )عج(...گروه علوم تشریح، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا. 2
  دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،دانشکده پزشکیگروه فیزیولوژی و فارماکولوژی، . 3

  16/2/88:  اریخ تصویب           ت13/11/87:  تاریخ ارجاع جهت اصالحات           20/9/87: ریافت تاریخ د
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   و همکارزهره زارع                                   هشی    پژو  
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 ،)2(شـود   شود در زمان تولید و استفاده از پلیمر جدا می           نمی
 حتی بـا اسـتفاده از       تواند از طریق هوا، آب، غذا و       میلذا  

ــسان منتقــل شــود  ــه ان هــای  کیــسه. )3(وســایل پزشــکی ب
 تزریق و   وسایلهای خونی،    سازی خون و فراورده    ذخیره

ــالیز ــه وهمودی ــای تراشــه  لول ــادی  حــا،ه ــادیر زی وی مق
DEHPــستند ــادی  .  هـ ــدار زیـ ــون و DEHPمقـ  در خـ
های بیمارانی که به دفعات زیاد انتقـال خـون انجـام             بافت
بـا ایـن وجـود منبـع اصـلی          . )4(شـود   یافت مـی   ،دهند می

 .)5( از طریـق خـوراکی اسـت       DEHPآلودگی انسان بـه     
 به دلیل حضور اسـترازهای روده       DEHPپس از دریافت    

هـای آن یعنـی       بـه متابولیـت    DEHPز  کوچک مقداری ا  
ــو  ــاالت )  اتیــل هگزیــل-2(مون  اتیــل -2 و (MEHP)فت

ای  جــذب روده. )6(شــود متــابولیزه مــی) EH2-(هگزیــل 
DEHP  های آن در جوندگان جوان نسبت بـه          و متابولیت

  .)7(گیرد تر و زودتر صورت می جوندگان بالغ راحت
 منجــر بــه کــاهش DEHPهــا بــه خــصوص  فتــاالت

هــای خودبخــودی و  لی حــاملگی، افــزایش ســقطاحتمــا
مثلـــی  هـــای مـــادرزادی و تولیـــد افـــزایش ناهنجـــاری

بیـان کردنـد    ) 1986( و همکـاران     Parmer. )8(شـوند  می
DEHP      شود کـه    هایی می   منجر به تغییر در فعالیت آنزیم

در تحقیقی دیگر مـشخص     . )9(در بلوغ اسپرم نقش دارند    
ــد ــای  ،ش ــویز دوزه ــف  تج  و DEHP) ppm2000مختل
ppm5000 (روز 60هــای صــحرایی بــه مــدت  بــه مــوش 

متوالی منجـر بـه کـاهش وابـسته بـه دوز وزن کـل بـدن،           
ــزایش غلظــت    ــتات و اف ــدیم و پروس ــضه، اپیدی  و LHبی

FSH  ــی ــون م ــرم خ ــود  س ــه. )10(ش ــر  در مطالع ای دیگ
   هفتـــه بـــا 2هـــای صـــحرایی روزانـــه و بمـــدت  مـــوش

 g/kg DEHP2از مـذکور  ق  نتایج تحقیـ  که تیمار شدند
 در بیضه، تغییر میـزان تـستوسترون و          روی کاهش غلظت 

ــا   در نهایــت آســیب بافــت بیــضه بــه دنبــال مــسمومیت ب
DEHP  11( حکایت داشت( .Akingbemi       بـا مطالعـه بـر 

ای که در دوران بارداری      های ماده  روی فرزندان نر موش   
   تیمار شده بودند، ازکاهش غلظت تستوسترون       DEHPبا  
  

در تحقیق دیگـری کـه توسـط        . )12(بر داد  خون خ  LHو  
Oishi    مشخص گردید مواجهه    ، انجام شد  1994 در سال 

منجـر بـه کـاهش    ،  g/kg DEHP2 موشهای صحرایی با 
ــت    ــاهش غلظ ــدروژناز، ک ــات دهی ــت الکت ،  رویفعالی

منیزیوم و پتاسیم، تغییرات دژنراسـیون در بافـت بیـضه و            
ــی  ــضه م ــاهش وزن بی ــود ک ــا  . )13(ش ــه ب  MEHPمواجه

هـای   های سـرتولی و سـلول      در سلول ) DEHPمتابولیت  (
های پایین منجر به آپوپتـوز    رده اسپرماتوژنیک در غلظت   

  .)14(شود های باال منجر به نکروز می و در غلظت
 بـه دوز و     DEHPهای ناشی از مـسمومیت بـا         آسیب

بـه منظـور    . )15(مدت زمـان مواجهـه بـا آن بـستگی دارد          
طـی چنـد سـاعت پـس از         (بررسی اثـرات کوتـاه مـدت        

ــویز ــدت )16() تج ــویز  ( و درازم ــس از تج ــاه پ ــد م ) چن
)10،17( DEHPمطالعــاتی صــورت ، بــر اســپرماتوژنزیس 

بـا ایـن حـال تـاکنون مطالعـه ای بـه منظـور               . گرفته است 
 هفتــه پــس از DEHP) 3-2بررســی اثــرات میــان مــدت 

بر برخی پارامترهای آسیب بافتی بیـضه از جملـه          ) تجویز
هــای منــی ســاز، قطــر لــومن و ارتفــاع اپیتلیــوم  قطــر لولــه

از آنجاییکه یک   . های منی ساز صورت نگرفته است      لوله
 6/8سیکل اپی تلیوم منی سـاز در مـوش سـوری حـدود              

 بـر   DEHP، برای اطمینان از تأثیر      )18(کشد روز طول می  
هــای رده اســپرماتوژنیک بــر آن شــدیم بــا  تمــامی ســلول

 DEHPمـدت مواجهـه بـا       انجام این تحقیق اثـرات میـان        
بر پارامترهای آسـیب بـافتی بیـضه، وزن         )  هفته 2بمدت  (

های سرتولی و اسـپرماتید گـرد        بدن و بیضه، تعداد سلول    
  . مطالعه قرار دهیمرا به طور همزمان مورد

  

  مواد و روش ها
  های مورد مطالعه گروه

 بـا   NMRIهای سوری نـر نـژاد        در این تحقیق موش   
حیوانـات  . ورد مطالعه قرار گرفتند    هفته م  4میانگین سنی   

 ســاعت تــاریکی و 12 / ســاعت روشــنایی12در شــرایط 
  شدند و آزادانه بـه آب و        می نگهداری   ºC 25- 20دمای  

www.SID.ir [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               2 / 8

http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-564-en.html


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 فتاالت) یل اتیل هگز-2(مطالعه آسیب بافتی دی 
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ــتند   ــی داش ــذا دسترس ــه   . غ ــصادفی ب ــور ت ــات بط حیوان
 و تجربی تقسیم شـدند و در هـر          حاللهای کنترل،    گروه

وه حیوانـات گـر   .  سر موش سوری قرار گرفـت      10گروه  
 حاللکردند و در گروه      ای دریافت نمی   کنترل هیچ ماده  

 روغـن ذرت گـاواژ      µl100حیوانات به مدت دو هفته بـا        
در گروه تجربی حیوانات روزانه و به مدت دو         . شدند می

 روغن ذرت حل شـده  µl 100  که درg/kg DEHP2هفته با 
گـاواژ  ، )11( (CASNO: 117-81-7,Osaka, Japan) بود
  .شدند می

  

  ررسی وزن بدن و بیضهب
ــتفاده از   وزن مــوش ــا اس ــایش ب ــا در روز اول آزم ه

در روز آخـر    . گیـری و ثبـت شـد       ترازوی دیجیتال اندازه  
ها مجدداً وزن و سپس از طریق قطع نخاع          آزمایش موش 

در شرایط استریل بـا ایجـاد شـکافی         . گردنی کشته شدند  
های راست و چپ خـارج       در قسمت تحتانی شکم، بیضه    

ها به صورت جداگانه با استفاده از تـرازوی          بیضه. گردید
وزن )  گـرم 0001/0ساخت آلمان، با دقت  (سارتوریوس  

  .شدند
  

  بررسی آسیب بافتی
هـای بـافتی در      بیضه چـپ بـه منظـور انجـام بررسـی          

پــردازش بافــت و تحــت محلــول بــوئن فــیکس و ســپس 
گیـری   در مرحلـه بـرش    . قرار گرفـت  گیری پارافین    قالب
 میکرومتر تهیه و بـه روش سـریالی         5ضخامت  ها به    برش

هـای   در آخـر الم   .  روی الم منتقل شـدند     5 به   1به نسبت   
ــا اســتفاده از روش هماتوکــسیلین  ــوزین -تهیــه شــده ب  ائ

(H&E) هـای   از آنجـایی کـه سـلول       .میزی شـدند  آ  رنگ
 سیکل اپیتلیوم منی ساز     VIII و   VIIاسپرماتید در مراحل    

تـر   ر منجر بـه شناسـایی راحـت       طویل و بالغ بوده و این ام      
 12شود، در مورد هر نمونه       آنها نسبت به سایر مراحل می     

هـای منـی سـاز در ایـن          عدد از مجاری کامالً گـرد لولـه       
بـا اسـتفاده از     . )19،20(قـرار گرفـت   بررسـی   مورد  مراحل  

  گنمـایی  بـا بزر   (افزار موتیک و میکروسـکوپ نـوری       نرم
  

هـا و    فـاع اپیتلیـوم لولـه     های منی ساز، ارت     لوله قطر)  × 40
 12به عالوه در هر نمونه      . گیری شد  قطر لومن آنها اندازه   

 ×100بزرگنمـایی   با  لوله منی ساز با میکروسکوپ نوری       
 و )19(هـای سـرتولی    سـلول مورد بررسی قـرار گرفـت و      

اعداد بدست آمده   . شمارش شد آنها   )21(اسپرماتید گرد   
اسـپرماتید گـرد    بصورت میانگین تعداد سلول سرتولی و       

  .در هر لوله بیان شد
  

  آنالیز آماری
 و تجربــی حــاللاطالعــات بــین ســه گــروه کنتــرل، 

ها قبـل و بعـد از        نتایج مربوط به وزن موش    . مقایسه شدند 
  آزمـــایش داخـــل هـــر گـــروه بـــا اســـتفاده از آزمـــون  

paired t-testپارامترهای مـورد مطالعـه بـین    .  مقایسه شد
 one way ANOVAزمون آماری ها با استفاده از آ گروه

دار بـودن از    گرفتند، در صـورت معنـی   مورد مقایسه قرار 
 >05/0p.  برای مقایسه بعدی استفاده شـد      Tukeyآزمون  

  . در نظر گرفته شدیدار  معنیبعنوان سطح
  

  یافته ها
در این مطالعه استفاده از روغن ذرت به عنوان حالل          

د مطالعـه منجـر   نتوانست در هیچکدام از پارامترهای مـور  
دار در مقایـسه بـا گـروه         به ایجاد اخـتالف آمـاری معنـی       

هـا در ابتـدا و       اطالعات مربوط به وزن موش    . کنترل شود 
 نـشان   1هـا در جـدول       انتهای آزمایش و وزن بیضه موش     

هـا در ابتـدای      میـانگین وزن بـدن مـوش      . داده شده است  
 یدار ها اختالف آمـاری معنـی      آزمایش بین تمامی گروه   

هـا در انتهـای آزمـایش در         میـانگین وزن مـوش    . داشتن
دار  گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل کـاهش معنـی         

)05/0<p ( نــشان داد) در مقابــل 8/20 ± 3/2بــه ترتیــب 
ها  با گذشت زمان وزن بدن در تمام گروه       ). 1/27 ± 8/3

افزایش یافت، این افزایش بجز در گـروه تیمـار شـده بـا              
DEHP05/0(دار بود  ری معنی از نظر آما<p.(  

   آورده  2نتایج مربوط به مطالعـات بـافتی در جـدول           
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ــت  ــده اس ــی. ش ــی   بررس ــاهش معن ــافتی از ک ــای ب دار  ه
)05/0<p (           قطر لوله و ارتفاع اپیتلیوم منی سـاز در گـروه

ــا   ــده بـ ــار شـ ــب   (DEHPتیمـ ــه ترتیـ    و 2/123 ± 16بـ
ــرل   ) 3/31 ± 3/6 ــروه کنت ــا گ ــسه ب ــب (در مقای ــه ترتی    ب
قطــر . حکایــت داشــت ) 9/48 ± 6/4 و 9/159 ± 6/15

 نـسبت بـه گـروه       DEHPلومن در گـروه تیمـار شـده بـا           
   در مقابـل    60 ± 8/7بـه ترتیـب     (کنترل کاهش نشان داد     

دار نبـود   ، اما این کاهش از نظر آمـاری معنـی   )1/63 ± 8
  ).1  شمارهشکل(

های  کاهش معنی دار آماری در میانگین تعداد سلول       
 DEHP اسپرماتید گرد در گروه تیمار شده بـا          سرتولی و 

). 2  شـماره  شـکل (در مقایسه با گروه کنترل مشاهده شد        
الزم به ذکر است در بررسی کلی بافـت بیـضه در گـروه              

 بر خالف گروه کنترل، تعـدادی از        DEHPتیمار شده با    
های منی ساز سالم و تعـدادی بـصورت دژنـره شـده              لوله

  .مشاهده شد
  

هـای   هـا در گـروه     میانگین وزن بدن و بیضه موش      : 1شماره  جدول  
  مورد مطالعه

  گروه
  )n=10(کنترل )n=10( معمولی  )n=10(تجربی

 متغیر

  )گرم(وزن موش در ابتدای آزمایش 2/20 ± 6/1 8/21 ± 4/4 8/19 ± 6/0
 )گرم(وزن موش در انتهای آزمایش  1/27 ± 8/3 ¶  3/25 ± 7/3 ¶  8/20 ± 3/2 *

 )میلی گرم(وزن بیضه راست  76 ± 18 76 ± 14  50 ± 16 *
 )میلی گرم(وزن بیضه چپ  75 ± 7 76 ± 12  50 ± 17 *

  

   انحراف معیار نشان داده شده اند±یافته ها بصورت میانگین 
05/0*p< ،05/0 در مقایسه با گروه کنترل¶ p<در مقایسه با وزن موش در ابتدای آزمایش .  

  

  های مورد مطالعه  بافت شناسی درگروهکمی پارامترهای  :2جدول شماره 
 گروه

  )n=10(کنترل   )n=10 (معمولی  )n=10(تجربی 
  متغیر

 (µm)قطر لوله منی ساز  9/159 ± 6/15 8/159 ± 4/7  2/123 ± 16 *

 (µm)قطر لومن لوله منی ساز   1/63 ± 8  8/63 ± 8/5  60 ± 8/7
 (µm)م لوله منی ساز ارتفاع اپیتلیو 9/48 ± 6/4 4/48 ± 1/3  3/31 ± 3/6 *

  تعداد سلول سرتولی به ازای هر لوله 3/23 ± 2/2 4/22 4/1±  6/15 ± 1 *
  تعداد اسپرماتید گرد به ازای هر لوله 5/110 ± 9/8 6/112 ± 8/8  6/53 ± 5/4 *

  

   در مقایسه با گروه کنترل>p*05/0.  انحراف معیار نشان داده شده اند±یافته ها بصورت میانگین 

  

  
  

فتومیکروگراف پارامترهای بافت شناسـی لولـه منـی           :1شکل شماره   
 و تیمار (B)، تیمار شده با روغن ذرت (A)های کنترل  ساز در گروه

  ). ×40بزرگنمایی . (H&E پس از رنگ آمیزی DEHP (C)شده با 
  

A

B
A

C
A
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وگراف پارامترهای بافت شناسی لولـه منـی        فتومیکر  :2شکل شماره   
 و تیمار   (B)، تیمار شده با روغن ذرت       (A)ساز در گروههای کنترل     

). ×100بزرگنمایی  . (H&E پس از رنگ آمیزی      DEHP (C)شده با   
S : سلول سرتولی؛R :اسپرماتید گرد  

  

  بحث
نتایج مطالعـه حاضـر از کـاهش وزن بـدن و بیـضه و               

 بیــضه بــه دنبــال مواجهــه بــا تغییــرات هیــستوپاتولوژیکی
DEHP  های سوری   در این مطالعه موش    . حکایت داشت

 قـرار گرفتنـد، از      DEHP روز تحت تیمار بـا       14به مدت   
که یک سیکل اپیتلیوم منی ساز در موش سوری          آنجایی

 بنـــابراین تمـــام )18(کـــشد  روز طـــول مـــی6/8حـــدود 
 سـیکل   5/1های رده اسپرماتوژنیک تقریباً به مدت        سلول

  . بودندDEHPاپیتلیوم منی ساز تحت تأثیر 
ــایل      ــسترده در وس ــور گ ــه بط ــاالت ک ــترهای فت اس

شوند جـزء    های غذایی استفاده می    بندی پالستیکی و بسته  
های بیولوژیکی شناخته    های خطرناک محیط   کننده آلوده
 بیـشترین کـاربرد را      DEHPهـا     در بـین فتـاالت     .انـد  شده
ها و اثرات    سترده از فتاالت  باتوجه به استفاده گ   . )22(دارد

های بدن از جمله دستگاه      از دستگاه سمی آنها بر بسیاری     
 بررسی این اثرات از اهمیت زیادی برخـوردار         ،تولیدمثل

مطالعات نشان دادند به دنبال تجویز خـوراکی        . )23(است
ــدت  ــوالنی م ــرطان DEHPو ط ــر س ــرات غی زای آن  ، اث

هـای کبـدی،    شامل تغییرات هماتولوژی، افزایش آسـیب   
ــلول ــا در سـ ــدم   آدنومـ ــده و عـ ــینی لوزالمعـ ــای آسـ هـ

 و  Parkدر مطالعـه    . )25،24(کنند اسپرماتوژنزیس بروز می  
 منجـر بـه کـاهش وزن        DEHP،  2002همکاران در سال    

 Kangدر مطالعه دیگری که توسط      . )11(بدن و بیضه شد   
و همکــاران انجــام شــد نیــز کــاهش وزن بــدن و بیــضه و 

های اسـپرماتوژنیک در لولـه       کاهش تعداد سلول   همچنین
در . )26( مـشاهد شـد      DEHPمنی ساز به دنبال مواجهه با       

 منجـر بـه کـاهش       DEHP ،توافق با نتایج مطالعـات فـوق      
هــای ســوری مــورد مطالعــه در  وزن بــدن و بیــضه مــوش

  .تحقیق حاضر شد
ــاز از       ــی س ــه من ــر لول ــرتولی و قط ــلول س ــداد س تع

. )27(رود اد سـمی بـه شـمار مـی        پارامترهای حساس به مو   
سلول سرتولی در روند اسـپرماتوژنزیس نقـش اصـلی را           

های زایـا، میـوز و تغییـر         بعهده دارد بطوریکه تمایز سلول    

A 

C

B 
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شکل آنها به اسپرم بالغ با عملکرد سلول سرتولی ارتبـاط           
اخـــتالل در ســـاختار و عملکـــرد . )28،29(مـــستقیم دارد

های سـرتولی،   های سـرتولی، کـاهش تعـداد سـلول         سلول
هــا و اســپرماتیدها بــه دنبــال مــسمومیت بــا  اسپرماتوســیت

DEHP  در مطالعـــه . )30( گـــزارش شـــده اســـتLi و 
ــرد  ــر ســه روزه  DEHPهمکــاران دوز منف ــوزادان ن  در ن

هـای   های صحرایی منجر بـه کـاهش تکثیـر سـلول           موش
بـه نظـر    . )31(هـا شـد    سرتولی و کاهش تعداد گونوسـیت     

ر سلول سرتولی بـا واکوئولـه       رسد ایجاد مسمومیت د    می
هـای زایـا،     شدن سیتوپالسم سلول سرتولی، مرگ سـلول      

 و در نهایت ناباروری در جـنس مـذکر    اسپرم سازی  مهار
 با این وجود مکانیـسم احتمـالی ایجـاد ایـن            .ارتباط دارد 

 DEHPدر مطالعـه حاضـر      . )32(تغییرات مشخص نیـست   
ــلول   ــداد سـ ــاهش تعـ ــه کـ ــر بـ ــرتولی و   منجـ ــای سـ هـ

احتماالً بـا کـاهش تعـداد       . اتیدهای گرد شده است   اسپرم
های سرتولی و در نتیجه کاهش نقش حمایتی آنهـا     سلول

هـای رده اسـپرماتوژنیک، تعـداد اسـپرماتیدهای          از سلول 

 ارتفـاع   DEHPدر ایـن مطالعـه      . گرد کاهش یافته اسـت    
های منی ساز را کاهش داد، امـا بـر           اپیتلیوم زایا، قطر لوله   

ها با   این یافته . های منی ساز تأثیری نداشت     قطر لومن لوله  
 و همکـاران کـه از کـاهش ارتفـاع           Arcadiنتایج تحقیق   

 و  همخوانی)17(اند اپیتلیوم زایا و قطر لوله منی ساز خبر داده        
 و همکــاران کــه از افــزایش Richburgبــا نتــایج مطالعــه 
های منی ساز به دنبـال تجـویز متابولیـت           اندازه لومن لوله  

DEHP (MEHP)    بـر  . تناقض دارد ،   )16( حکایت داشته
 و همکـاران بـه بررسـی        Richburgخالف مطالعه حاضر    

 ساعت بعد از    24طی  ) MEHP) g/kg 1اثرات تک دوز    
  .تجویز پرداختند

در کل نتایج حاصـل از ایـن مطالعـه از کـاهش وزن              
بدن و بیضه و اختالل در روند اسـپرماتوژنزیس حکایـت           

 با توجـه بـه اثـرات سـمی          DEHPد  رس به نظر می  . داشت
تواند منجر به ایجاد اختالل در باروری جـنس          حاصله می 
  .مذکر شود
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