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 چکیده

د باش مییونساز  پرتوهای الکترومغناطیسی پرتو ایکس یکی از انواع

ولیکن دارای  حرفه پزشکی و صنعت دارند که کاربردفراوانی در

پرتو  تأثیرحاضر به منظور بررسی  مطالعهند. باش میاثرات مخربی نیز 

ی اسپرم موش صحرایی نر ها سلولتعداد و میزان تحرک  برایکس 

به ترتیب در دو  ر موش صحرایی نرس 40 نجام گرفته است.بالغ ا

ی واریان و گروه کنترل گروه تیمار با اشعه ایکس با دستگاه رادیولوژ

و همچنین میزان تحرک آنها  ها اسپرمسپس تعداد کل  قرار گرفتند.

مورد تجزیه و  T-testدر هر دوگروه با استفاده از آزمون آماری 

باعث کاهش معنی پرتوایکس نتایج نشان داد که  تحلیل قرار گرفت.

حرکت ی مرده و بی ها اسپرمشد.تعداد  ها اسپرمداری در تعداد کل 

سبت به گروه کنترل افزایش پرتو ایکس ن در شرایط تیمار با

با حرکت پیشرونده  ی فعال وها اسپرممعناداری داشت. ولیکن تعداد 

 ی دارای حرکت کمتر و غیر پیشرونده در گروه تیمار باها اسپرمو 

چنین  نسبت به گروه کنترل اختالف معناداری نداشت.پرتو ایکس 

تواند اثرات مخربی را بر سیستم تو ایکس مید پرشو میگیری نتیجه

تولید مثلی مردان، از جمله کاهش تعداد و قدرت تحرک اسپرم 

 داشته باشد.

 

موش ، کیفیت اسپرم، کمیت اسپرم، پرتو ایکس کلیدی: هایواژه
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Abstract 

X-ray is the one of the types of ionizing 

electromagnetic rays that is widely used in medical 

and industrial professions, but also has destructive 

effects. The present study was conducted to 

determine the effect of X-ray on count and motility 

of sperm cells of in adult male rat. 40 male rats 

were divided into two groups, the treatment group 

with X-ray with variant radiography and control 

group, respectively. Then, the total number of 

sperms and their mobility were analyzed by T-test 

in both groups. The results showed that X-ray was 

reduced the total number of sperms significantly. 

The number of dead and immotile sperms 

increased in X-treated conditions compared to 

control group significantly. However, the number 

of active- progressive and slow motion and non- 

progressive sperms in the X-ray treated group was 

not significantly different with the control group. It 

is concluded that X-ray can have destructive 

effects on male reproductive systems, including 

reduction sperm count and motility. 

 

Keywords: X-ray, sperm quality, sperm quantity, 

male rat. 
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 قدمهم
طور مستقیم یا غیرمستقیم پرتوهایی که انسان را به

به دو  یدهند از نظر میزان انرژ می خود قرارتأثیرتحت 
 یپرتوها شود؛ دسته یونیزان و غیریونیزان تقسیم می

زیاد است که در  یی با انرژییونیزان شامل پرتوها
 یبرخورد با بدن انسان باعث شکستن پیوندها

این پرتوها شامل پرتوهایی  شود. ها می شیمیایی بافت
، یاست که از تجهیزات پزشکی مانند رادیولوژ

ند شو میسی تی اسکن منتشر ، ام آر آی و ماموگرافی
و همچنین پرتوهایی که از منابع طبیعی تشعشع پیدا 
می کندکه شامل ذرات آلفا، ذرات بتا، اشعه ایکس 

در بین انواع . (Goldsworthy,2012)ندباش میوگاما 
 وپرتوهای ایکس و گاما از بیشترین فرکانس وها، پرت

و بنابراین  هستند برخوردار ن طول موجتری کوتاه
 Prasad et) کنند بیشترین مقدار انرژی را حمل می

al., 2004) .زان به سه یونی یپرتوها یکیولوژیاثرات ب
م یتقس یکیو ژنت یبدن یدسته اثرات سوماتیکی، احتمال

 . (Shannoun, 2008; Linet, 2012) شوند یم

به  یافتیزان دوز دریکه م سوماتیکی زمانیاثرات 
ن رفتن یسبب از ب د وشو میدار یاد باشد پدینسبت ز
جاد آب یگردد. ا یم یبافت های سلولاز  یادیتعداد ز

از  یمثال یچشم واختالالت بارور یمروارید درعدس
اثرات . (Voress, 2007د )باش میاثرات سوماتیک 

مستقل از شدت پرتواست که شامل بروز  یبدن یاحتمال
ن گونه یامد خطرناك ایاز پ ها سرطانوانواع  یلوسم
اثرات  .(Voress, 2007ند )باش میها  یریپرتوگ

 یها بیتوانند موجب آس یزان میونی یپرتوها یکیژنت
ها شوند  یمیر بدخیو سا یکیرات ژنتیی، تغیکروموزوم

(Karami, 2016) .ک سلول یدر  یژنر یین تغیاگر ا
اختالل و جهش  ین صدمه به شکلیا ،باشد یجنس
 ,.Shah et al) شد به نسل بعد منتقل خواهد یوراثت

2015; Zalata et al., 2015) . اشعه یونیزان دارای
 د.باش میهای مختلف بدن  اثرات مخربی بر سیستم

 ی، طحال، غدد تناسلیستم لنفاویخون، س های سلول
در مقابل مواد پرتوزا دارند و  یشتریت بیو چشم حساس

ت ی، قلب و مغز حساسیعصب یها در عوض بافت
کوتاهی عمر و مرگ  (.Curtis, 2010دارند ) یکمتر

زایی  و سرطان( Andreassi et al., 2015) زودرس
 ،هیسرطان ر ،سرطان پوست ،از جمله سرطان خون

سرطان استخوان و سرطان کبد از عوارض دیگر 
 .(Shah, 2012د )باش می پرتوگیری بدن

 درویلهلم کنراد رونتگن به نام  یکدان آلمانیزیف
 یکس را کشف کرد و مدت کوتاهیپرتو ا 1٨9٥ سال

و  یصیک ابزار تشخیعنوان  کس بهیپس از آن پرتو ا
گرفت  مورد استفاده قرار یدرمان یبا کاربردها

(Boyd, 2009; Holmberg et al., 2010 و )
ن یدتریاز مف یکی یصیتشخ یولوژیامروزه راد

است  یزان در پزشکیونی یپرتوها یکاربردها
(Gholamhosseinian-Najjarm et al., 2014; 

Schauer, 2009) .در دو  یع تکنولوژیشرفت سریبا پ
 یصیتشخ یولوژیراد یها دهه گذشته تعداد آزمون

 ,.Mercuri et alداشته است ) یگسترش قابل توجه

2011; Ofori et al., 2014 ). 

ر ییگونه تغ مطالعات نشان داده است که هر
اپیتلیوم  های سلولمورفولوژیکی و یا بیوشیمیایی در 

بیضه موجب تغییر در روند اسپرماتوژنز و تغییر در 
  ,Jungwirthد )شو میها  موش یمیزان بارور

های یونیزان بر  کی از عوارض احتمالی اشعهی (.2012
بدن، اثر بر میزان تولید اسپرم و توانایی باروری 

دلیل این  که احتماالً ه استد. نشان داده شدباش می
ایجادشده در اثر اشعه بر  آزاد های عوارض اثر رادیکال

 Howellد )باش میها  در اسپرم DNAهای  مولکول

& Shalet, 1998) .های پیشین نشان داده  پژوهش
است که بیضه به عنوان یک بافت آسیب پذیر در برابر 

 & Howell) دباش میاشعه حتی در دوزهای پایین 

Shalet, 2005.) پرتوتابی منجر به کاهش تعداد اسپرم
(Shen et al., 1990افزایش تعداد اسپرم ،)  های

و آسیب به  (Kovacs&Stern, 1999غیرنرمال )
 ,.Kim et alگردد ) ماتوگونی میی اسپرها سلول

در برخی مطالعات نیز به کاهش تعداد . (2011
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ها اشاره شده است که علت  هها در اثر این اشع اسپرم
ساز اولیه عنوان  ی اسپرمها سلولآن را آسیب به 

برخورد پرتو به  .(Hardell & Sage, 2008) اند کرده
 باعث کاهش تعداد آنها و احتماالً یجنس های سلول

. (Liu et al., 2006) گردد یسبب عقیمی کامل م
 یریجنسی دراثر پرتوگ های سلولممکن است همگی 

دوزهای . (Kesari & Behari, 2010ن بروند )یاز ب
پایین اشعه گاما نیز سبب کاهش میزان اسپرم در 
اپیدیدیم و همچنین غیر طبیعی شدن ساختار اسپرم 

ساخت از منابع پرتو  .(Gong et al., 2014گردد ) می
 یها شیاز آزما یناش یرین پرتوگیشتریبشر ب

ل یدل ن امر بهید که اباش میکس یبا پرتو ا یصیتشخ
ص، عدم وجود ین روش تشخیار بودن یناپذ اجتناب
ها  یاز ناهنجار یاریدرمان بس ن ویگزیجا یها روش

منافع منحصر به زان و یونی یبا استفاده از پرتوها
ن پرتوها سالمت جامعه را به یفردآن، عدم استفاده از ا

-Declan et al., 2001; Fatahi) اندازد یخطر م

Asl et al., 2013) . بنابراین نظر به اثرات مخرب
پرتوگیری با اشعه ایکس، مطالعه حاضر با هدف 

بر تعداد و قدرت تحرك پرتوهای ایکس بررسی اثر
 ایی نر بالغ صورت گرفت.اسپرم در موش صحر

 

 مواد و روش کار
تا  2٥0 تعدادی موش صحرایی نر در محدوده وزنی

گرم انتخاب شدند و قبل از  شروع آزمایش ابتدا  300
سی اسپرم از لوله اپیدیدیم  سی 1از هر موش 

آوری شده و بر روی تمامی آنها شمارش تعداد  جمع
سر  40اسپرم و بررسی کیفیت اسپرم انجام گرفت و 

ا نرمال بود، ه وش که تعداد و کیفیت اسپرم در آنم
طور تصادفی به دو گروه  ها به انتخاب شد. سپس موش
عنوان کنترل در نظرگرفته شد  تقسیم شدند. گروه اول به

 و گروه دوم تحت یک بار پرتودهی با اشعه ایکس معادل
)با فاصله  آمپر میلی 100گری در ساعت با شدت  ٨/64

متر( با دستگاه رادیولوژی واریان در  سانتی 100کانونی 
کل بدن دریافت کردند. تمامی شرایط نگهداری در هر 

 یاصول اخالقدر پژوهش حاضر دو گروه یکسان بود. 
براساس دستور کار آزمایشگاهی  واناتیحبر روی کار 

به منظور . ت شدیرعا کار با حیوانات یته اخالقیکم
م، یدیدیضه و اپیاسپرم پس از خروج ب یمطالعه پارامترها

 یوب حاویک تست تیقطعه شده و در  م قطعهیدیدیدم اپ
 -Ham"s  Fط کشتیمحلول مح تریل یلیم 1

(Nutrient Mixture-Ham- FBS (Foetal 

قرار گرفت ( X1, GIBCO, UK +) سرم 10 ،((%10
گذاشته ( BovineSerum, GIBCO, UK 5) و تست

درجه  37وب در دمای یتانکوباسیون پس از  شد،
ز اسپرم مورد یم جهت آنالیدیدیشده از اپ خارج یها اسپرم

 4 اسپرم یط کشت حاویگرفت. از مح استفاده  قرار
ک الم قرارداده شد ی یبا سمپلر برداشته و رومیکرولیتر 

ها در هر دو گروه زیر میکروسکوپ  تعداد کل اسپرم و
 10ابتدا ها  لوژی اسپرمشد. برای بررسی مورفو شمارش

ک یتوژنیالم س یمیکرولیتر از محیط کشت اسپرم را رو
ه شد. پس از خشک شدن یته یریگذاشته و از آن اسم

 یرواسپرم بلو و یکساتیمحلول فمیکرولیتر  1 با سمپلر
و یکساتیر توسط فیتا سطح اسمشد ر قرار داده یاسم

 یورو یکساتیپوشانده شود. بعد از خشک شدن مواد ف
ر اسپرم یاسم یاسپرم بلو رو یقطره رنگ آب 4 الم،

ر یشده ز رنگ یها الم. داده شد کس شده قراریف
 یاسپرم بررس 200 کروسکوپ مشاهده شدند و حداقلیم

گزارش  یعیرطبیو غ یعیطب یها اسپرم درصد شد و
سه یمنظور مقا به .(Dasdag et al., 1999) دیگرد

ن گروه یمختلف اسپرم ب ین پارامترهایانگیاختالف م
و  SPSS افزار آماری کنترل و تیمار با اشعه ایکس از نرم

داری  و با در نظر گرفتن سطح معنی T-testروش آماری 
0٥/0P< .استفاده شد  

 

 نتایج
ها بین دو  نتایج حاصل از شمارش تعداد کل اسپرم

لیتر مایع اسپرم  میلی 0٥/0گروه آزمایشی در حجم 
ها در گروه تیمار با پرتو  تعداد کل اسپرمنشان داد که 

ها در  داری را در تعداد اسپرم یکاهش معن ایکس
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میانگین و (. >0٥/0Pمقایسه با گروه کنترل نشان داد )
در هر دو گروه در  ها اسپرمانحراف استاندارد تعدادکل 

بر اساس  ها اسپرمقابل مشاهده است.  1شکل 
ی ها اسپرممورفولوژی و قدرت حرکت در سه گروه 

ی دارای قدرت ها اسپرم فعال با حرکت پیشرونده،
و بدون  مردهی ها اسپرم کمتر و غیرپیشرونده و تحرك
در  ها اسپرمبندی شدند. میانگین تعداد  تقسیم حرکت

نشان داده شده  1هر گروه شمارش شد که در جدول 
 است.

در گروه تیمار  ها اسپرمن انواع نتایج مقایسه بی
ایکس منجر به نشان داد که پرتو ایکس  موش با پرتو

ی مرده و بدون ها اسپرمتعداد داری در  افزایش معنی
(. در >0٥/0P) حرکت در مقایسه با گروه کنترل شد

ی ها اسپرمی فعال پیشرونده و ها اسپرمکه تعداد  حالی
دارای تحرك کمتر و غیر پیشرونده در گروه تیمار با 

داری با هم  یو گروه کنترل اختالف معن ایکسپرتو 
 (.<0٥/0P) نداشت
 

 گیریو نتیجه بحث
از  یساز در پزشک ونی یبدون شک کاربرد پرتوها

باوجود د. باش مین پرتوها ین نوع کاربرد ایدتریمف
درمان  ص ویزان در تشخیونی یکه پرتوها یمنافع

ای از آثار  عنوان عاملی که مجموعه به دارند، ها یماریب
کنند، معرفی  شناختی را تولید می یان بار زیستز

 Kashiwabara et al., 2003; Karami etاند ) شده

al., 2016) .که گنادهای جنسی  زده شد تخمین
حساس نسبت به دریافت پرتو  یها عنوان اندام به

 یجنس های سلولبرخورد پرتو به که  طوری ند بهباش می
سبب  آنها و احتماالً در انسان باعث کاهش تعداد

 .گردد یعقیمی کامل م
 

 
 لیتر مایع اسپرممیلی 0٥/0ها در دو گروه آزمایشی کنترل و تیمار با اشعه ایکس در حجم  میانگین و انحراف استاندارد تعداد کل اسپرم .1شکل 

 
لیتر میلی 0٥/0در حجم  با اشعه ایکسمیانگین و انحراف استاندارد میزان قدرت تحرك در دو گروه آزمایشی کنترل و تیمار  .1جدول 

 مایع اسپرم
 گروه آزمایشی

 نوع اسپرم
 سطح معنی داری تیمار با اشعه ایکس کنترل

 17٥/0 1/63±71/٥ 1/67±٨٥/2 اسپرم فعال و پیشرونده

 94٨/0 1±٨6/2٨ 1/2٨±٥٥/2 اسپرم با حرکت کمتر و غیر پیشرونده

 01٨/0 9±932/0* 4٥/٥ 0±/701 اسپرم  مرده و بی حرکت
 .دار با گروه کنترل*: تفاوت معنی  
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راد  2٥0 حدود یریمشخص شده است که پرتوگ
 یراد باعث نابارور 2٥00 باعث کاهش اسپرم، حدود

در  یدائم یمیباالتر به عق یها موقت و در شدت
راد  2000 تا 1000 حدود د. درشو میمردان منجر 

 یائسگید و شو میها در زنان متوقف  ت تخمدانیفعال
. (Subbotina et al., 2006د )شو میجاد یموقت ا

جاد توقف رشد و یاثرات مخرب تشعشعات گاما با ا
موجبات کاهش تعداد  یاسپرماتوگون های سلولانهدام 
ی جنسی را فراهم آورده است. تشعشعات گاما ها سلول

ضه، فاصله یبافت ب یایزا ومیتلیب در اپیجاد آسیباعث ا
ساز و کاهش تعداد اسپرم  های اسپرم گرفتن لوله

ان بار یتواند از اثرات ز ین مینفر یاپ د وشو می
 دینما یریتشعشعات گاما در روند اسپرماتوژنز جلوگ

(Ay et al., 2007) .نشان داد ات قبلی جه مطالعینت
 دشو میوژنز یباعث اختالل در اسپرم یکـه پرتوتاب

(Klug et al., 1997; Cao et al., 2006). 

پرتوهای ایکس نتایج پژوهش حاضر نشان داد که 
شد. تعداد  ها اسپرمباعث کاهش معناداری در تعداد 

پرتوهای  حرکت در شرایط تیمار با ی مرده و بیها اسپرم
نسبت به گروه کنترل افزایش معناداری داشت  ایکس

ی ها اسپرمده و ی فعال پیشرونها اسپرمولیکن تعداد 
پرتو  دارای حرکت کمتر و غیرپیشرونده در گروه تیمار با

نداشت. داری ینسبت به گروه کنترل اختالف معنایکس 
گذار است تأثیرها  تابش مستقیم  اشعه بر بیضه

سبب آسیب به اپیتلیوم  تر پایینکه در دوزهای  طوری به
زاینده و در دوزهای باالتر منجر به کاهش میزان اسپرم 

ی لیدیگ ها سلولخواهد شد و در دوزهای خیلی باالتر 
قرار داده و باعث عقیمی خواهد شد  تأثیرهم تحت 

(Amanda et al., 1993 که نتایج این پژوهش هم )
بر های پیشین  پژوهش د.باش میراستا با مطالعه حاضر 

اشتند که تابش اشعه ایکس به کید دأاین فرضیه ت
شده است  ها اسپرم DNAها منجر به آسیب به  بیضه

(Sailer et al., 1995).  همچنین مشاهده شده است
در  DNAکه اشعه ایکس سبب شکسته شدن دو رشته 

(. Singh et al., 1998گردد ) ی انسان میها اسپرم

و شمارش  pHزان اثرات دوز پایین اشعه ایکس بر می
اسپرم مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که اشعه 

ی ندارد تأثیری اسپرم اپیدیدیم ها سلول pHایکس بر 
ولیکن بر قدرت تحرك، تعداد اسپرماتوگونی و 

 ,Ugwuداری داشت ) اسپرماتوسیت کاهش معنی

اثر ترکیبی دوزهای مختلف اشعه ایکس و نونیل . (2014
اسپرم  DNAفنل بر شمارش، مورفولوژی و آسیب 

موش صحرایی بررسی شد و نشان داده شد که هر عامل 
به تنهایی منجر به کاهش تعداد اسپرم و میزان 

ی سالم شده است. همچنین اشعه ایکس سبب ها اسپرم
رکیب اسپرم گردیده است. ولیکن ت DNAکاهش آسیب 
داری سبب  طور معنی تر هر دو فاکتور به دوزهای پایین

بهبود مورفولوژی اسپرم و کاهش میزان آسیب به 
DNA  اسپرم شد. دوزهای باالتر هر دو عامل باعث

ند و بنابراین این نشان شو میاسپرم  DNAآسیب به 
دهد که دوز پایین اشعه ایکس منجر به آسیب  می

DNA  یین ترکیبی آن با نونیل د و دوز پاشو میاسپرم
دهنده اثر  کند که نشان ین آسیب را ترمیم میفنل ا

محافظتی نونیل فنل و افزایش ظرفیت خاصیت 
. (Małgorzata, 2011د )باش میاکسیدانی آن  آنتی

مطالعات آزمایشگاهی بر گروهی از افراد که در معرض 
اشعه بودند، تغییراتی را در مایع منی از جمله کاهش 
میزان اسپرم، اختالل در موروفولوژی اسپرم و آسیب 

اسپرم نسبت به گروه کنترل نشان داد  DNAبه 
(Dayanidhi et al., 2013) . پیرو مطالعات ذکرشده

اضر نیز کاهش تعداد احتمال دارد که در پژوهش ح
اسپرم و همچنین کاهش قدرت اسپرم و افزایش تعداد 

سلول  DNAدیده به دلیل آسیب به  ی آسیبها اسپرم
  اسپرم باشد.

زان، به یونی یبا توجه به استفاده روزافزون از پرتوها
، یا هسته یاسکن و پزشک یت ی، سیولوژیژه در رادیو

های  در بافت یراتییتواند موجب تغ یاثرات پرتوها م
ن یمختلف بدن از جمله سیستم تولید مثلی گردد. بنابرا

 یت استانداردها در مراکز پرتو پزشکیشتر به رعایتوجه ب
اشعه ایکس است.  یای ضرور هسته یژه پزشکیو به
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لحاظ  کند، از دلیل ایجاد اثر یونیزاسیونی که ایجاد می به
 یا ژهمسایل حفاظت در استفاده از این اشعه اهمیت وی

 یو حدود پرتوگیر یساز برخوردار است و بایستی بهینه
 گرفت. نظر در پزشکی را یمراکز تصویربردار در

 سپاسگزاری
از تمامی افرادی که جهت انجام پژوهش حاضر 

تشکر و قدردانی امکانات الزم را فراهم آوردند، 
 . گردد می
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