نر به دنبال تجویز دزهای کم و مزمن آکریل آمید

جمشیدی ،ک ،1.محمد صادق ،م. 2.
دریافت1394/2/14 :

پذیرش1394/6/17 :

مقدمه
آکریل آمید مونومری با توانایی تخریب اعصاب محیطی ،ایجاد جهش ژنتیکی ،شکست کروموزومی ،تخریب بافتهای بیضه ،مرگ پیش از
تولد و تومورهای با منشاء اختالالت اندوکرینی در جوندگان را بوجود می آورد .گزارشهای متناقضی در خصوص سطح سرمی تستوسترون
به دنبال تجویز آکریل آمید ارائه شده است.
مطالعه حاضر به منظور بررسی تاثیر تجویز خوراکی و مزمن دزهای مختلف آکریل آمید بر غلظت سرمی تستوسترون و ارتباط آن با تغییرات
ایجاد شده در پارامترهای عصبی در رت های نر صورت گرفته است .به همین منظور تعداد  40سر رت نر به سن تقریبی سه هفته تهیه ،وزن
کشی و به صورت تصادفی در  4گروه شامل  3گروه تیمار به ترتیب  B ،Aو  Cو  1گروه کنترل ( )Dتقسیم شدند .آکریل آمید در دزهای
 1 ، 0/1و10میلی گرم به ازای کیلوگرم وزن بدن 5 ،روز در هفته و به مدت  12هفته از راه گاواژ ،به رت های گروه تیمار به ترتیب B ،A
و  Cتجویز شد .به رتهای گروه کنترل نیز روزانه  3میلی لیترمحلول  %0/9سالین بازای کیلو گرم وزن بدن 5 ،روز در هفته و به مدت 12
هفته به روش گاواژ تجویزشد .اندازه گیری وزن بدن و فاصله پاهای عقب در هنگام فرود آمدن به عنوان معیارهایی برای ارزیابی پیشرفت
نوروتوکسیسیتی بکار گرفته شدند .پایین ترین درصد افزایش رشد و باالترین اندازه دور نگه داشتن پاهاي عقب در موقع فرود آمدن روی
سطح صاف در رتهای گروه  Cمشاهده گردید) .(P>0.05همچنین در این مطالعه سطح سرمی تستوسترون در رتهای گروههای تیمار
کاهشی را در مقایسه با رتهای گروه کنترل نشان دادند ،و پایین ترین مقدار کاهش در رتهای گروهCمشاهده شد) .(P>0.05باتوجه
به معنی دار نبودن تغییرات ناشی از تجویز دزهای پایین و دراز مدت آکریل آمید بر پارامترهای عصبی و غلظت سرمی تستوسترون در رت
نر مطالعه بیشتری در این زمینه مورد نیازاست.
واژه های کلیدی :آکریل آمید ،تستوسترون ،وزن بدن  ،رت.
 .1گرو آسیب شناسی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار ،گرمسار ،ایران.
 .2گروه آسیب شناسی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار ،گرمسار ،ایران.
نویسنده مسؤولdrjamshidi2000@gmail.com :
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مقایسه وزن بدن ،فاصله پاهای عقب و غلظت سرمی تستوسترون رتهای

15

مقدمه
آکريل آمید ماده کريستالي بي بو و سفيدرنگ است که در دماي
اطاق بحالت جامد میباشد فرمول مولکولي آن C3H5 NOدارای
نقطه جوش  ،oC125نقطهء ذوب 84/5 oCو تراکم  1/27گرم /لیتر
مي باشد .اين ماده براحتي در آب و ديگر حاللهاي قطبي نظیر
استون ،متانول و اتانول نيز حل مي شود .اگرچه ،پلیمر آن غیر
نوروتوکسیک است ولی فرم مونومر آن یک عامل موثر در تخریب
بافت عصبی (نوروتوکسیکان)کامال» شناخته شده هم برای انسان
و هم برای حیوانات آزمایشگاهی می باشد .در آپريل  ،2002اداره
ملی خوراک سوئد و دانشگاه استكهلم به طور مشترک یافتههاي
جديدي در خصوص مقادير زياد آكريل آميد در غذاهاي غني از
كربوهيدرات را گزارش دادند كه در درجه حرارت باال تهيه شده
بود .بر پایه همین گزارشها آژانس ملي تحقيقات سرطان آکریل
آمید را يك كارسينوژن احتمالي براي انسان معرفي کرده است
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( Clausو همکاران2008 ،؛  Tarekeو همکاران.)2002 ،
 Barberو همکاران ،2001،نيز در مطالعات خود ،همچون
مطالعات گذشته ( Lehningوهمکاران1998 ،؛ LoPachin
و همکاران ، )1992،نشان دادند ،موشهای صحرایی که در
معرض مسموميت با آکریل آمید بهصورت خوراکي يا تزريق
داخل صفاقي ( )i.p.قرار گرفتند ،تغييراتي را در وزن بدن و عالئم
کالسيک نوروتوکسيسيتي رفتاري با منشاء آکریل آمید نشان
دادند .قرار گرفتن در معرض آکریل آمید از طريق آب آشاميدني
سبب کاهش وزن گيري موش های در معرض در مقايسه با
موشهای کنترل شد .به همراه تغييرات وزني ،آکریل آمید نواقص
پيشروندهاي در رفتار عصبي بوجود آورد .موشهایی که از طریق
مصرف دز خوراکی مسموم شدند ،پس از  22روز قرار گرفتن در
معرض آکریل آمید ،ناهنجاری های ماليمي را در راه رفتن از
خود نشان دادند .با تداوم قرار گرفتن در معرض آکریل آمید ،عدم
تعادل ،لنگش و ضعف عضالت اسکلتي اندام حرکتي خلفي بيشتر
شد ( Barberو همکاران Suzuki .)2001 ،و Pfaff
) (1973در مطالعات خود دريافتندکه موشهای صحرایی شير
خوار پس از مسموميت با آکريل آميد با سرعت بيشتري دژنرسانس
عصبي را بروز دادند Kaplan .و  ،(1972 ) Murphyنیز
در مطالعات خود مشاهده کردند که موشهای  14هفته اي در
مقايسه با موشهای  5هفته اي نسبت به آکريل آميد حساس تر
بودند .اين یافته ها نشان مي دهد که سن ،فاکتور مهمي در تعيين
حساسيت نسبت به آکريل آميد بوده و در صورت ارزيابي دزهاي
متفاوت بايد مد نظر گرفته شود ( Schaumburgو ،Berger
 .)1993عالوه بر اين ،آكريل آميد به عنوان عامل مسموميت

توليد مثلي ،بارها مورد بازنگري و مطالعه قرار گرفته است Shi .و
همکاران ) ،(2010نشان دادند كه آكريل آميد و يا گليسيدآميد كه
پا پروتامينهاي اسپرماتيدها اتصال برقرار ميكنند ميتوانند سبب
مرگ سلولهاي گنادي و تغييرات مرفولوژيك در اسپرمها گردند،
ولي اثر قابل توجهي روي حركت و غلظت اسپرمهاي اپيديديمي
ندارند .با این حال  Yangو همکاران ،)2005( ،مشاهده كردند
كه آكريل آميد توانسته بيان ژني بيضه مرتبط با تولید استروئيد
جنسي را كاهش داده و ذخاير اسپرمي در ناحيه خلقي اپيديديم
) (Cauda epidimymidisرا حتي در صورت تجويز پايين
ترين دزآكريل آميد( )5 mg/kgكاهش دهد .حال آنکه Shi
و همکاران ،)2010( ،به افزایش غلظت سرمی تستوسترون در
رتهای تیمار شده با آکریل آمید به مدت  8هفته اشاره دارند.
این محققین در گزارشات خود به وجود ضایعات هيستوپاتولوژيك
در توبولهاي سمينیفروس رتهاي تيمار شده با آكريل آميد نيز
اشاره داشتند .برخي گزارشات نيز نشان ميدهند كه قرار گرفتن
رتهاي ماده در معرض آكريل آميد ميتواند باعث تأخير در رشد
و عملکرد ) (patencyواژن گردیده كه در نوزادان رتهاي
ماده تيمار شده با آكريل آميد و جفت گيري شده با رتهاي نر
تیمار نشده مشاهده شده است ( Zenickو همکاران.)1986 ،
مكانيسمهاي توكسيكولوژي توليد مثلي با آكريل آميد موضوعي
است كه همچنان نيازمند مطالعات بيشتر است .مطالعه حاضر با
هدف بررسی تغییرات احتمالی حادث در اعصاب محیطی ( وزن
بدن و فاصله پاهای عقب) و سطح سرمی تستوسترون بدنبال
تجویز دزهای مختلف و مزمن آکریل آمید ،طراحی و به اجرا در
آمده است.

مــواد و روش کار
-1ماده شيميايي
در اين مطالعه ماده شيميايي مورد آزمايش ،يعني مونومر آکريل آميد
( )Merkداراي غلظت  %99/9بود که در تمام طول دوره مطالعه
در دماي اتاق نگهداري شد .ماده حالل ،سالين %0/9استريل ،نيز در
دماي اتاق نگهداري شد .دزهاي تيمار بکار گرفته شده به ترتيب
عبارت بودند از  1 ،0/1و  10ميلي گرم به ازای کيلوگرم وزن بدن در
روز ،در حالل با حجم دزي  3ميلي ليتر به ازای کيلوگرم وزن بدن.
دز مصرفی روزانه بطور تازه تهيه و بکار گرفته مي شد.
-2انتخاب حيوان
در اين مطالعه تعداد  40سر رت نر هم سن (نژاد ويستارWistar :
و وزن تقريبي  250گرم) از انستیتو پاستور تهران تهیه شدکه پس

-3تجویز دزهای مورد مطالعه
طول دوره مطالعه  12هفته بود و هر حيوان بطور مجزا از همان روز
اول تا آخرين روز مطالعه هر هفته  5روز به طور مرتب وزن کشی
شده و رت های گروههاي تيمار ( 3گروه ده تائي) بر اساس وزن
بدن روزانه و گروه تيمار مربوطه ،به ترتيب با دز 0/1ميلي گرم آکريل
آميد گروه  1،Aميلي گرم گروه آکريل آميد Bو  10ميلي گرم آکريل
آميد گروه  Cبه ازای کيلوگرم وزن بدن ،و رتهای گروه کنترل
 1(Dگروه ده تائي) نيز به همين روش پس از وزن کشي روزانه فقط
 3ميلي ليتر بازای کيلوگرم وزن بدن محلول  %0/9سالین استریل ،از
طریق گاواژ و استفاده از سرنگ مخصوص دريافت میکردند.
مبنای حجم مايع تزريقي را  3ميلي ليتر به ازای کيلوگرم وزن بدن
قرار داده که بر همين اساس براي گروههاي تيمار به ترتيب 1 ،0/1
و  10ميلي گرم آکريل آميد را در  3ميلي ليتر محلول  %0/9سالین
استریل حل کرده و محلول آماده روزانه بصورت  3ميلي ليتر به ازای
کيلوگرم وزن بدن و از طریق گاواژ تجویز می شد .در رتهاي گروه
کنترل نيز مبنای حجم سالين خوراکی همان  3ميلي ليتر به ازای
کيلوگرم وزن بدن بود که بر اساس وزن بدن بطور روزانه انجام مي
گرفت.
 -4ارزيابي پارامترهاي نورولوژيک
پارامترهاي نورولوژيک قابل اندازه گیری در این مطالعه عبارت بودند
از وزن بدن و فاصله دور نگه داشتن پاهاي عقب در موقع فرود آمدن
روی سطح صاف).(LHF
 -4-1اندازه گیری وزن بدن
وزن بدن هر رت با استفاده از ترازوی دقیق هفتهای  5بار قبل از
تجویز دارو اندازه گیری و بر اساس وزن بدن در همان روز دارو تجویز

اين آزمايش در مورد تمام حيوانات تحت آزمايش اعم از گروههاي
درمان و گروه کنترل هرهفته  3بار و به طور مرتب در تمام دوره
مطالعه به اجرا در آمد.
-5نمونه برداری خون

در پایان دوره مطالعه ،همه رتها ابتدا یک به یک با
استفاده از هالوتان و در کوپلین جار ویژه ،بیهوش ،و پس
از تثبیت روی میز تشریح و باز کردن محوطه صدری،
خونگیری مستقیما از بطن چپ قلب صورت گرفت.
نمونههای سرم پس از جداسازی در دمای  -70درجه
سانتیگراد نگهداری و فیکس شدند.
-6غلظت سرمی تستوسترون
غلظت سرمی تستوسترون در نمونههای اخذ شده
با استفاده از روشvalidated commercial
radio immuno assayوکیت Immunotech
 kit, Marseille Franceاندازه گیری شد.
 -7آزمون های آماری
از آزمون One-Sample Kolmogorov-Smirnov
 Testبرای بررسی نرمال بودن توزیع وزن وغلظت تستوسترون
استفاده شد .همچنین از آزمون آنالیز واریانس و آزمون های
تکمیلی آن مانند دانکن برای مقایسه غلظت تستوسترون و
 Repeated measurementدر مقایسه وزن در مقاطع
مختلف نمونه گیری استفاده شد.
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از وزن کشی اولیه ،بصورت تصادفی در  4گروه به ترتیب شامل 3
گروه تیمار ( )C ,B ,Aو یک گروه کنترل ( )Dهر یک حاوی ده
سر موش صحرایی نر تقسيم شدند .موشها به صورت پنج تائي در
قفسهاي پلي کربنه با در پوش سيمي ضد زنگ نگهداري و آب
وخوراک به صورت آزاد و نامحدود در اختيار آنها قرار داده شد.
آب آشاميدني حيوانات از طريق بطريهاي شيشهاي با سر پستانک
لولهاي از جنس استيل ضد زنگ در اختيار آنها قرارمي گرفت.
خوراک نيز بصورت پلتهاي آماده مخصوص حيوانات آزمايشگاهي
در اختيار آنها قرار داده مي شد.
شرايط اتاق حيوانات ،در تمام طول دوره مطالعه ،در دماي تقريبا»
 22-oC25و رطوبت نسبي  %50و سيکل روشنائي  /تاريکي 12
ساعته در شبانه روز حفظ شد .در روز شروع مطالعه میانگین سن رت
ها تقریبا  3هفته بود.

می شد.
 -4 – 2ارزيابي فاصله پاهاي عقب در هنگام فرود آمدن
براي ارزيابي اين رفتار ابتدا حیوان را با دست چپ مقید و کف
پاهاي عقب حيوان را با جوهر رنگ کرده ،حيوان را طوري با دست
چپ نگه داشتیم که در يک وضعيت افقي ،موازي با سطح زمين ،و
با فاصله حدود  35سانتيمتر از سطح يک ميز که از قبل روي آن را
با يک کاغذ سفيد پوشاندهايم ،قرار گيرد .سپس حيوان را در همين
حالت يک مرتبه رها کرده ،به محض فرود در اثر برخورد کف پاهاي
عقب حيوان با سطح کاغذ سفيد ،اثر رنگ روي کاغذ باقي ميماند.
فاصله مراکز هر دو کف پا را روي کاغذ با استفاده از يک کوليس به
طور دقيق اندازه گرفته و اين آزمايش در مورد هر حيوان بطور مجزا
و در هر هفته آزمايش سه مرتبه انجام گرفت ،و متوسط مقادير
بدست آمده بهطور جداگانه براي هر حيوان محاسبه و ثبت گردید.
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نتایج
الف -نتایج ارزیابی وزن و رفتارهای نورولوژیک:
آزمون  Repeated measurementتفاوت وزن ها در مقاطع
مختلف اندازه گیری شده را معنی دار دانست ) (p=0.00ولی
این تغییر در هرمقطع در بین گروه های مختلف درمانی معنی دار
نبود)(p=0.3
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گروه  0/ 1 : Aمیلی گرم /کیلوگرم /روز×  5روز در هفته × 12هفته
-1وزن بدن :در رتهای این گروه ،متوسط وزن بدن ()SEM ±
در ابتدای شروع مطالعه  185/15 ± 3/93گرم بود که تا پایان دوره
مطالعه با  %68/41افزایش به 312/±08 25/04گرم رسید.
-2ارزیابی فاصله پاهای عقب در هنگام فرود آمدن :در این گروه
رفتارهای حرکتی مورد بررسی قرار گرفت .در این گروه متوسط
فاصله پاهای عقب در اولین روز بررسی  9/00 ± 1/5بود و در
آخرین روز  8/88 ± 1/6بود.
گروه 1: Bمیلی گرم /کیلوگرم/روز ×  5روز در هفته × 12هفته
-1وزن :در رتهای این گروه ،متوسط ( )SEM ±وزن بدن در
ابتدای شروع مطالعه  179/±1 20/96گرم بود ،که تا پایان دوره
مطالعه با  %69/12افزایش به 302/9 ± 43/62افزایش پیدا کرد.
 -2ارزیابی فاصله پاهای عقب در هنگام فرود آمدن :در این گروه
رفتارهای حرکتی مورد بررسی قرار گرفت .در این گروه متوسط
فاصله پاهای عقب در اولین روز بررسی  8/3182 ± 1/2بود و در
آخرین روز  8/±7182 1/6بود.
گروه  10: Cمیلی گرم /کیلوگرم /روز ×  5روز در هفته × 12هفته
-1وزن :در رتهای این گروه ،متوسط ( )SEM ±وزن بدن در
ابتدای شروع مطالعه  180/5 ± 18/11گرم بود ،که تا پایان دوره
مطالعه با  % 61/05افزایش به 290/±7 31/21رسید.

گﺮوه ها
 ٠,١) Aﻣيﻠي گﺮم بازاي كيﻠوگﺮم وزن بدن(
 ١) Bﻣيﻠي گﺮم بازاي كيﻠوگﺮم وزن بدن(
 ١٠) Cﻣيﻠي گﺮم بازاي كيﻠوگﺮم وزن بدن(
گﺮوه كنتﺮلD

-2ارزیابی فاصله پاهای عقب در هنگام فرود آمدن :در این گروه
رفتارهای حرکتی مورد بررسی قرار گرفت .در این گروه متوسط
فاصله پاهای عقب در اولین روز بررسی  9/016 ± 1/4بود و در
آخرین روز  9/±2083 1/4بود.
گروه  :Dکنترل
-1وزن :در رتهای این گروه ،متوسط ( )SEM±وزن بدن در
ابتدای شروع مطالعه  185/2 ± 18/69گرم بود ،که تا پایان دوره
مطالعه با  % 69/40افزایش به  313/±6 31/84رسید.
-2ارزیابی فاصله پاهای عقب در هنگام فرود آمدن :در این گروه
رفتارهای حرکتی مورد بررسی قرار گرفت .در این گروه متوسط
فاصله پاهای عقب در اولین روز بررسی  8/±85182 1/8بود و در
آخرین روز  7/8083 ± 1/7بود (گراف های 1 -و  2و جدول.)1 -
نتایج مقایسه آماری وزن در مقاطع مختلف قبل از شروع  ،در میان

دوره و در پایان دوره وزن موش ها اختالف معنی داری نشان نداد
) . (p>0.05مقایسه آماری فاصله پاهای عقب در مقاطع مختلف
قبل از شروع  ،در میان دوره و در پایان دوره در گروه های مختلف
اختالف معنی داری نداشت ).(p>0.05
گراف  : 1 -نمایش تغییر وزن رت ها در گروه های تحت آزمایش.
متوسط وزن بدن ( )SEM ±در ابتدای دوره ،میانه دوره و پایان
دوره نشان داده شده است.
گراف –  : 2مقدار متوسط  LHFدر گروه های مختلف مطالعه.
باالترین مقدار عددی  LHFبه گروه  Cمربوط می باشد.
جدول –  : 1درصد تغییرات وزن بدن ،تغییرات  LHFو غلظت
سرمی تستوسترون در گروه های مختلف
ب  -غلظت سرمی تستوسترون
آزمون  Kolmogorove-Smirnovنشان داد مقادیر
تستوسترون ( (p=0.09از توزیع نرمال برخوردار بود غلظت

پاراﻣتﺮهاي نﺮولوژيك
درصد افزايﺶ وزن بدن

 LHFدر روز آخﺮ

%٦٨/٤١

٨/٨٨ ± ١/٦

%٦٩/١٢
%٦١/٠٥
%٦٩/٤٠

٨/٧١٨٢± ١/٦

٩/٢٠٨٣± ١/٤

٧/٨٠٨٣ ± ١/٧

ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﻣي تستوﺳتﺮون
١/٥٢٠٠

١/٣٩٧٠

١/٥٠٢٨
٤/١٠٠٠

جدول . 1درصد تغییرات وزن بدن ،تغییرات فاصله پاهای عقب در زمان فرود آمدن و غلظت سرمی تستوسترون در گروه های مختلف

1.5
1
0.5
LHF

0
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گراف  . 1نمایش تغییر وزن رت ها در گروه های تحت آزمایش .متوسط وزن بدن ( )± SEMدر ابتدای دوره ،میانه دوره و پایان دوره نشان داده شده است.

1
-0.5
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-1
Groups
control 0.1 1 10

گراف  . 2مقدار متوسطفاصله پاهای عقب در زمان فرود آمدن در گروه های مختلف مطالعه .باالترین مقدار عددی به گروه  C (10میلی گرم )مربوط می باشد.

7
6
5
4
3
2
1
0

Mean
mg10

mg1

mg0.1

control

گراف  . 3مقایسه غلظت سرمی تستوسترون در گروه های مختلف آزمایش .بیشترین مقدار به گروه کنترل مربوط می باشد)p>0.05(.

تستوسترون در بررسی چهار گروه با آنالیز واریانس اختالف معنی
داری نشان داد ) (p=0.02ولی آزمون دانکن میان سه گروه تیمار
اختالف معنی داری نیافت.
غلظت سرمی تستوسترون در رت های متعلق به گروههای تیمار
در مقایسه با گروه کنترل ( ) 4/1 ± 2/2به میزان قابل توجهی
کاهش یافته بود .کمترین مقدار تستوسترون سرمی متعلق به گروه
 -)1/30 ± 0/8( Cبودکه بیشترین دز آکریل آمید را دریافت کرده
بود) (p=0.02در گروه  ) 1/4 ± 0/37( Bو در گروه ± 0/57( A
 )1/52بود( .گراف –  3و جدول .)1 -
جدول : 3 -مقایسه غلظت سرمی تستوسترون در گروه های
مختلف ازمایش
بحث و نتیجه گیری
این تحقیق نشان داد ،تجویز خوراکی (گاواژ) و مزمن آکریل آمید در
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دزهای  1 ،0/1و  10میلی گرم به ازای کیلوگرم وزن بدن در روز به
مدت  12هفته باعث بروز تغییرات قابل مشاهده ای در پارامترهای
رشد و تولید مثلی رتهای نر شده است.
بر این اساس نتایج حاضر بیانگر این مطلب بود که تجویز خوراکی
(گاواژ) و طوالنی مدت آکریل آمید در گروههای تیمار ،باعث ایجاد
تغییرات قابل مالحظه ای در وزن رتهای گروه  10( Cمیلی گرم
به ازای کیلوگرم وزن بدن) شدکه بیشترین دز آکریل آمید را در
مقایسه با سایر گروههای تیمار و گروه کنترل دریافت کرده بودند .به
این صورت که پارامتر وزن در این گروه به وضوح از افزایش کمتری
نسبت به سایرگروههای تیمار و کنترل در طول دوره مطالعه برخوردار
بوده است (جدول1-و گراف  Shi .)1 -و همکاران ،)2010( ،نیز در
مطالعات خود نشان دادند که تجویز خوراکی آکریل آمید به رتهای
نر سبب کاهش قابل توجهی در وزن این حیوانات پس از  8هفته
تیمار شده است.

علی رغم اینکه  Shiو همکاران ،)2010( ،در مطالعات خود افزایش
سطح سرمی تستوسترون را بدنبال تجویز آکریل آمید گزارش دادند،
ولی در مطالعه حاضر ،کاهش قابل توجه سطح سرمی تستوسترون
) ،(p=0.02در رتهای متعلق به گروههای تیمار در مقایسه با
گروه کنترل مشاهده گردید (جدول  .)1 -بیشترین کاهش سطح
سرمی تستوسترون در گروه  ،Cکه بیشترین دز آکریل آمید را
دریافت کرده بود داشت 10 ( ،میلی گرم به ازای کیلوگرم وزن بدن)
مشاهده گردید .این یافته در مطالعه پیش رو با یافتههای Yang
و همکاران ،)2005( ،که کاهش سطح سرمی تستوسترون بدنبال
تجویز دز آکریل آمید در رتهای نر را گزارش کردند ،مطابقت دارد.
این نتایج نشان می دهد که آکریل آمید می تواند به شکل قابل
توجهی برعملکرد تولید مثلی رت نر اثر بگذارد.
به طور خالصه باید گفت ،اثرات توکسیک آکریل آمید هنوز به
طور کامل شناسایی نشده است .در مطالعه حاضر فرآیند دو پارامتر
نرولوژیک (شامل پارامترهای وزن و فاصله پاهای عقب در هنگام
فرود آمدن) و تولید مثلی (غلظت سرمی تستوسترون) به عنوان
اثرات توکسیک آکریل آمید در رتهای نر مورد مطالعه قرار گرفت.
هر دو پارامتر تغییرات قابل توجهی را در رتهای تیمار در مقایسه
با رت های گروه کنترل نشان دادند ولی معنی دار نبودن تغییرات
ناشی از تجویز دزهای پایین و دراز مدت آکریل آمید بر پارامترهای
عصبی و غلظت سرمی تستوسترون در رت نر می تواند ناشی از
کم بودن تعداد نمونه ها و فقدان تان آزمون در برآورد تعداد نمونه
آزمایش شده باشد.
اجرای مطالعات بیشتر در آینده روی بیضه رتهای تیمار شده با
آکریل آمید کمک شایان توجهی در درک مکانیزم های مسمومیت
با آکریل آمید در بافته های تولید مثلی و عملکردهای تولید مثلی
رتهای نر خواهد داشت.
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Comparing Body Weight, Landing Hindlimb Footsplay and
Serum Testostron Concentration Following Chronic Low
Dose Acrylamide Administration in Male Rats
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Acrylamide monomer causes peripheral neurotoxicity, mutagenicity, clastogenicity, male reproductive
toxicity, prenatal lethality, and endocrine-related tumors in rodents. The main purpose of this study was
to determine the toxicopathologic effects of chronic low doses of ACR on the male rat serum testosterone
concentration and its relation to neurological indices including body weight gain and LHF. For this purpose, 40 male rats (Wistar, approximately 250 g) were selected. Rats were housed in polycarbonate boxes
as 5 per each. Randomly assigned groups of rats (10 rats per exposure group. total 3 exposure groups as
A, B and C) were exposed to 0.1, 1, 10mg/kg per day×5 days/week × 12 weeks p.o. (gavage) respectively.
The remaining 10 rats were housed in group (D) as control group. Control rats received daily i.p. injections
of 0.9% saline (3ml/kg). As indices of developing neurotoxicity, weight gain and landing hind limb foot
splay (LHF) were determined. Weight gains were measured daily prior to injection. The lowest percentage
of body weight gain and the highest value of LHF were observed in rats belong to group C, which received
the highest dose of ACR. In addition, serum testosterone concentration in
Comparing with rats in control group D, significant decrease in serum testosterone concentration were
observed in treatment groups and the lowest value in group C.
Our results suggest that ACR adversely affect on growth, development and reproduction (serum testosterone concentration) of male rats.
Key words: Acrylamide, Testosterone, Body Weight, Rat.
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