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 1041آذر ماه  19 :تاریخ پذیرش، 1041مهر ماه  2تاریخ دریافت:  
 

                                                                                                                 چکیده

 

 ردآلودگی محیط زیست با فلزات سنگین در پی افزایش تولیدات صنعتی مشکالتی را در زندگی موجودات زنده ایجاد کرده است. سرب قادر به نفوذ  :زمینۀ مطالعه

جفتی وارد بدن جنین شده و یا از –تواند در عملکردشان اختالالتی ایجاد کند. همچنین سرب با عبور از سد خونیها میباشد و با رسوب در آنهای نرم بدن میاندام

 شود. طریق شیر مادر به نوزاد منتقل می

حجم متوسط اووسیت فولیکول و حجم متوسط فولیکول موالید بالغ با استفاده از تکنیک مطالعه حاضر جهت بررسی اثر آلودگی سرب با دوز پایین در مادر، بر : هدف

 استریولوژی در مدل حیوانی رت انجام شد. 

 ، آبستنی،آبستنیبندی شدند که شامل یک گروه کنترل و چهار گروه تجربی پیشهای صحرایی، نژاد ویستار، به صورت تصادفی به پنج گروه تقسیمموش: کارروش

های تجربی استات گروهلیتر اسیداستیک گالسیال را در دسترس داشتند. میلی 5/4 گروه کنترل آب آشامیدنی به همراهشیرواری بود. -آبستنی-آبستنیشیرواری و پیش

گیری، روز قبل از جفت 34آبستنی ه پیشهای مختلف )گرولیتر اسیداستیک گالسیال را از طریق آب آشامیدنی، در دورهمیلی 5/4درصد به همراه  9/4سرب به میزان 

گیری تا انتهای دوره روز قبل از جفت 34شیرواری از -آبستنی-آبستنیروز دوره شیردهی و گروه پیش 91گروه شیرواری طی روز دوره آبستنی،  91گروه آبستنی 

 آوری شد. ها جهت مطالعات استریولوژی جمعکشی و تخمدان چپ آنام بعد از تولد، تمام موالید در آزمایشگاه آسان55در روز دریافت کردند. شیرواری( 

بی افزایش های تجرالیه، اولیه چندالیه و آنترال در گروه شیرواری نسبت به گروه کنترل و سایر گروههای مقدماتی، اولیه تکحجم متوسط اووسیت در فولیکول :نتایج

 .(>45/4P)های کنترل و تجربی افزایش یافت الیه در گروه شیرواری نسبت به گروه. همچنین حجم متوسط فولیکول مقدماتی و اولیه تک(>45/4P)یافت 

متوسط  حجمنتایج مطالعه حاکی از آن بود که مواجهه مادر با سرب با دوز پایین در دوره شیرواری موجب افزایش حجم متوسط اووسیت فولیکول و : نهایی گیرینتیجه

 شود. های در حال رشد میفولیکول

 استریولوژی، سرب، حجم اووسیت، حجم فولیکول، موش صحرایی :کلیدی کلمات

 .است آزاد منبع ذکر با کامل استفاده یبرا نشر و عیتوز ،یبرداریکپ آزاد؛ یدسترس: یدامپزشک قاتیتحق © تیرایکپ

 ناشر: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.

 یراندانشگاه تهران، تهران، ا یدانشکده دامپزشک یه،گروه علوم پا ،یحسن مروت: مسئول سندهینو
 

مقدمه

های مختلف بدن فلزات سنگین عوارض متعددی را در ارگان

کنند. رشد جمعیت، افزایش صنعتی شدن پستانداران ایجاد می

توان از جمله عوامل جوامع و تردد وسایل نقلیه موتوری را می

انتشار فلزات سنگین در محیط زیست دانست. سرب یک فلز 

و  شودیبسیار سمی است که در محیط زیست به وفور یافت م

 ها وتواند اختالالتی در ارگاندر دوزهای بسیار پایین نیز می

(. از جمله کاربردهای سرب در 1) های بدن ایجاد کنداندام

سازی، نظامی، تولید ضدزنگ، توان به اتومبیلصنایع امروزی می

های حاوی سرب و ... اشاره کرد که موجب تهیه باطری، بنزین

گران در مواجهه مستقیم و یا غیرمستقیم شود افراد بویژه کارمی
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و  9411و همکاران در سال  Garu(. 9با سرب قرار گیرند )

Rafati Rahimzadeh بیان کردند  9415سال  و همکاران در

که فلزات سنگین قادر هستند از غشاء سلول عبور کنند و با 

های نرم از جمله تخمدان، موجب اختالل در تجمع در بافت

ها و یولوژی، تغییرات بافتی، تغییر در رشد فولیکولعملکرد فیز

(. ساختمان 3،0ها شوند )گذاری آنکم و زیاد شدن دوره تخمک

ها از دو ناحیه قشری و مرکزی کروی یا بیضی شکل تخمدان

تشکیل شده است. ناحیه مرکزی شامل بافت همبند فیبروزی 

ای انواع که ناحیه قشری دارمتراکم و عروق خونی است در حالی

های در حال رشد، جسم زرد، بافت بینابینی و عروق فولیکول

ها در بخش قشری تخمدان قرار گرفته باشد. فولیکولخونی می

ها دارای کروماتین و یک هستک مشخص و هسته اووسیت

باشد. زونا پلوسیدا در اطراف اووسیت حضور داشته و توسط می

های تک داخلی و خارجی الیه گرانولوزا احاطه شده است. الیه

و همکاران Waseem (. 5کنند )نیز الیه گرانولوزا را احاطه می

گزارش کردند که مواجهه با استات سرب سبب  9410در سال 

های های تخمدانی اولیه و بالغ در موشکاهش مقدار فولیکول

، 9444و همکاران در سال  Patriarca(. 5شد ) Balbcنژاد 

Antonio-Garcia   وMasso-Gonzalez  9442در سال ،

Dumitrescu  که سرب ، نشان دادند 9415و همکاران در سال

جفتی را دارد و بدین طریق سبب  -از سد خونی توانایی عبور

شود و اثرات تراتوژنیک در آن ایجاد تأخیر در تکوین جنین می

تجمعات سرب در ها در ادامه بیان کردند که آنکند. می

های رحمی و رحم موجب تغییرات ن، لولههای تخمدابافت

شود؛ بافتی، تغییر مراحل تکوین فولیکول و ناباروری می

آلودگی مادر به سرب از طریق شیر به نوزادان قابل همچنین 

 (. 7-2است )انتقال 

Bassit   با مطالعه اثر سمیت 9494و همکاران در سال ،

خمدان، از گرم بر کیلوگرم بر تکامل تمیلی 504سرب با دوز 

روز بعد از تولد، بیان کردند که سرب  91ام آبستنی تا 14روز 

نظمی در بافت پوششی، آسیب سبب کاهش اندازه تخمدان، بی

های گرانولوزا و کوچک شدن ها، تخریب سلولانواع فولیکول

اثرات  9417در سال  Sodani (. 14شود )هسته تخمک می

ای آلبینو به روش همضر استات سرب بر بافت تخمدان موش

استریولوژی را بررسی و نشان داد که مصرف استات سرب با دوز 

پایین سبب تغییرات هیستوپاتولوژیک از قبیل دژنره شدن 

های تاجی و اووسیت، ناحیه شفاف، تغییرات دژنراتیو سلول

داری شود اما تغییر معنیهای آترتیک میافزایش تعداد فولیکول

 (.11کند )ایجاد نمیها در تعداد فولیکول

با توجه به گسترش روزافزون آلودگی با سرب در جامعه  

های بسیاری برای کاهش آلودگی مادران، زنان تالش کنونی

باردار و کودکان صورت گرفته است، اما اجتناب از در معرض 

باشد. هدف از مطالعه غیرممکن می قرار گرفتن سرب تقریباً

حاضر بررسی اثر آلودگی سرب با دوز پایین در مادر بر روی 

تکوین تخمدان موالید با استفاده از تکنیک استریولوژی در مدل 

تاکنون انجام  حاضر باشد که براساس مطالعاتحیوانی رت می

تواند در ارزیابی کمی می مطالعه حاضرنشده است. نتایج 

ت بافت تخمدان متعاقب مسمومیت با سرب و اتخاذ تغییرا

های مناسب جهت محافظت مادران از مسمومیت با سرب روش

  و اثرات آن بر تخمدان موالید مفید باشد.

 مواد و روش کار

های نر و ماده بالغ نژاد ویستار از انیستیتو در مطالعه حاضر، رت

و  شناسیپاستور خریداری شدند و در آزمایشگاه جنین

شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران با حفظ شرایط بافت

-95ساعت تاریکی، دمای  19ساعت روشنایی،  19استاندارد )

گراد و آب و غذای کافی( نگهداری شدند. جهت درجه سانتی 94

ها از بین رفتن استرس احتمالی ناشی از تغییر محل زندگی، رت

اری شدند تا به محیط به مدت یک هفته با شرایط مذکور نگهد

جدید عادت کنند. در تمام مراحل مطالعه موازین اخالقی 

انجام نگهداری و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی رعایت شد. 

مورد تأیید قرار گرفت.  17/5/34492این طرح با شماره ثبت 

ازای هر حیوان نر، دو حیوان گیری، در هر قفس بهبرای جفت

ساعت از  19و پس از گذشت  شدماده در نظر گرفته 

قرار بررسی مورد  (Vaginal plaque)گیری، پالک واژنی جفت

وسیله سوآپ اسمیر های ماده به. همچنین از واژن رتگرفت

آمیزی و در زیر میکروسکوپ بررسی تهیه و سپس با ائوزین رنگ

شد تا در صورت مشاهده اسپرم، آن روز به عنوان روز صفر 

های . پس از جداسازی رت(P=4)فته شود آبستنی در نظر گر

ها به صورت تصادفی در پنج گروه مختلف قرار گرفتند. بارور، آن

های تجربی، استات سرب را به صورت مادران تمام موالید گروه

در آب آشامیدنی دریافت کردند. جهت جلوگیری از درصد  9/4

-10رسوب استات سرب از اسیداستیک گالسیال استفاده شد )

 یدنیرت مادر به آب آشامها شامل گروه کنترل: (. گروه19
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( یالگالس یداستیکاس یتر/ للیتریلیم 5/4آب +  یترل 1نرمال )

داشت.  یدسترس یرواریو ش آبستنی ی،در دوران قبل آبستن

 عدد بود. 5گروه کنترل  یدموال یهاتعداد رت

 یترل 1گرم +  9 یادرصد  9/4رت مادر با استات سرب  -1

به  یالگالس یداستیکاس یتر/ للیتریلیم 5/4+ یدنیآب آشام

 دیموال یهاشد. تعداد رت یمارت یریگروز قبل از جفت 34مدت 

 عدد بود. 3 آبستنییشگروه پ

روز با استات  91رت مادر در طول دوره گروه آبستنی:  -9

 5/4+ یدنیآب آشام یترل 1گرم+  9 یادرصد  9/4سرب  

 یهاتشد. تعداد ر یمارت یالگالس استیکیداس یتر/ للیتریلیم

 عدد بود. 0گروه  ینا یدموال

روز دوره  91 یرت مادر در طگروه شیرواری:  -3

آب  یترل 1گرم+  9 یادرصد  9/4با استات سرب  یرواریش

شد.  ماریت یالگالس یداستیکاس یتر/للیتریلیم 5/4+ یدنیآشام

 عدد بود. 0گروه  ینا یدتعداد موال

 34رت مادر شیرواری: -آبستنی-آبستنیگروه پیش -0

روز(  79)به مدت  یرواریدوره ش یتا انتها یروز قبل از آبستن

 5/4+ یدنیآب آشام یترل 1گرم+  9 یادرصد  9/4با استات سرب 

 یدوالشد. تعداد م یمارت یالگالس یداستیکاس یتر/ للیتریلیم

 عدد بود. 5گروه  ینا

روز بعد از تولد،  91پایان دوره شیرواری یعنی  از پس

های نر و ماده نیز از هم جدا های مادر جدا و جنسموالید از رت

ام 55های ماده جهت رسیدن به بلوغ تا پایان روز شدند. رت

  344های موالید ماده با استفاده از نگهداری شدند. سپس رت

د )شرکت درص 14گرم/کیلوگرم بر وزن بدن کتامین میلی

 گرم/کیلوگرم بر وزن بدن زایالزینمیلی 34و  (آلفاسان هلند

(. جهت انجام 2کشی شدند )( آسانآلفاسان هلند)شرکت 

سالین و متعاقب آن پرفیوژن مراحل استریولوژی، نرمال

های درصد از بطن چپ قلب تزریق شد. تخمدان 0پارافرمالدهید 

ور شدند. درصد غوطه 0چپ و راست خارج  و در پارافرمالدهید 

ها تعویض ساعت جهت تثبیت بهتر فرمالین 90بعد از گذشت 

های چپ با ترازوی دیجیتال ثبت و پس از وزن تخمدان شدند.

و  (Oriantator) انجام مراحل پاساژ بافتی با تکنیک ارینتیتور

 (Tissue processor DS2080/H)با دستگاه تیشوپروسسور 

های پارافینی با استفاده از روش گیری شدند. از قالبقالب

 Random)برداری تصادفی یکنواخت سیستماتیک نمونه

Sampling Systematic Uniform) 7هایی به ضخامت برش 

د. از آمیزی شدنمیکرومتر تهیه و با هماتوکسیلین و ائوزین رنگ

اویری ژی، تصهای بافتی تهیه شده به منظور انجام استریولوبرش

تهیه شد. تصاویر با  Jenamed2با میکروسکوپ نوری مدل 

مورد تجزیه و تحلیل قرار  Axiovisionافزار استفاده از نرم

های آنترال و (. حجم متوسط فولیکول1،9تصویر ) ندگرفت

استفاده از ها با های آنآنترال و حجم متوسط اووسیتپره

 Iمحاسبه شدند. در این فرمول  1های نوکلئاتور و فرمول روش

 Vهای فولیکول و اووسیت از مرکز هسته و بیانگر متوسط شعاع

(. 15باشد )حجم متوسط فولیکول و اووسیت  می دهندهنشان

 90نسخه  spssافزار دست آمده با استفاده از نرمآنالیز نتایج به

اسمیرنوف  -الیز آماری از آزمون کولموگروف انجام شد. برای آن

های آماری ها، از آزموناستفاده شد. در صورت توزیع نرمال داده

طرفه و آزمون تکمیلی توکی و در صورت پارامتری آنووا یک

های آماری غیرپارامتری ها از آزمونتوزیع غیرنرمال داده

فاده است هاویتنی برای مقایسه بین گروهکروسکال والیس و من

 داری در نظر گرفته شد.عنوان معیار معنی به  >45/4Pو مقدار 

  3V=4/3πl 1فرمول 
 

 
 استفاده بادر فولیکول اولیه چندالیه  فولیکول متوسط حجم محاسبه. 1تصویر 

 میکرو متر(. 54)مقیاس:  نوکلئاتور روش از
 

 
 بادر فولیکول اولیه چندالیه  اووسیت متوسط حجم محاسبه. 2تصویر 

 میکرو متر(. 54)مقیاس:  نوکلئاتور روش از استفاده
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 نتایج

 هایبررسی نتایج حجم اووسیت در فولیکولحجم اووسیت: 

آبستنی، آبستنی، شیرواری و های کنترل، پیشمقدماتی در گروه

که گروه  داد(، نشان 3تصویر شیرواری )-آبستنی-آبستنیپیش

  .(>44/4P)دار داشت ها افزایش معنیشیرواری نسبت به سایر گروه

ر الیه دهای اولیه تکبررسی نتایج حجم اووسیت در فولیکول

-ستنیآبآبستنی، آبستنی، شیرواری و پیشهای کنترل، پیشگروه

سبت به (، نشان داد که گروه شیرواری ن0تصویر شیرواری )-آبستنی

دار افزایش معنی( >41/4Pو گروه آبستنی )( >44/4Pگروه کنترل )

 داشت.

های اولیه چندالیه در بررسی نتایج حجم اووسیت در فولیکول

-ستنیآبآبستنی، آبستنی، شیرواری و پیشهای کنترل، پیشگروه

نسبت به  (، نشان داد که گروه شیرواری5تصویر شیرواری )-آبستنی

-آبستنی-آبستنیو گروه پیش (>440/4Pهای آبستنی )گروه

دار داشت اما نسبت به سایر افزایش معنی( >447/4Pشیرواری )

 دار نبود. ها معنیگروه

های های آنترال در گروهبررسی نتایج حجم اووسیت در فولیکول

-آبستنی-آبستنیآبستنی، آبستنی، شیرواری و پیشکنترل، پیش

(، نشان داد که مقادیر در گروه شیرواری نسبت به 5تصویر شیرواری )

-نیآبست-آبستنیها افزایش داشت اما تنها با گروه پیشسایر گروه

 (.>435/4Pدار بود )یشیرواری  این اختالف معن

 

 
های کنترل، یکول مقدماتی بین گروهحجم متوسط اووسیت در فول. 3تصویر 

حروف  اری.شیرو _آبستنی  _آبستنی آبستنی، آبستنی، شیرواری و پیشپیش

 باشد.ها میبین گروه (P<45/4)دار غیرمشابه بیانگر اختالف معنی

 
های الیه بین گروهحجم متوسط اووسیت در فولیکول اولیه تک. 4تصویر 

 شیرواری. _آبستنی  _آبستنی آبستنی، آبستنی، شیرواری و پیشکنترل، پیش

باشد.ها میبین گروه (P<45/4)دار حروف غیرمشابه بیانگر اختالف معنی

 

 

 
های حجم متوسط اووسیت در فولیکول اولیه چندالیه بین گروه. 5تصویر 

شیرواری. _آبستنی _آبستنی واری و پیشآبستنی، آبستنی، شیرکنترل، پیش

 باشد.ها میبین گروه (P<45/4)دار حروف غیرمشابه بیانگر اختالف معنی

 
های کنترل، حجم متوسط اووسیت در فولیکول آنترال بین گروه. 6تصویر 

ف . حروشیرواری_آبستنی _آبستنی آبستنی، آبستنی، شیرواری و پیشپیش

باشد.ها میبین گروه (P<45/4)دار غیرمشابه بیانگر اختالف معنی
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ر های مقدماتی دبررسی نتایج حجم فولیکولحجم فولیکول: 

-ستنیآبآبستنی، آبستنی، شیرواری، و پیشهای کنترل، پیشگروه

که گروه شیرواری نسبت به (، نشان داد 7تصویر شیرواری )-آبستنی

 .(>44/4P) دار داشتها افزایش معنیسایر گروه

های الیه در گروههای اولیه تکبررسی نتایج حجم فولیکول

-آبستنی-آبستنیآبستنی، آبستنی، شیرواری و پیشکنترل، پیش

ه (، نشان داد که مقادیر گروه شیرواری نسبت ب2تصویر شیرواری )

های دیگر افزایش داشت که اختالف آن تنها با گروه کنترل گروه

 (.>41/4Pدار بود )معنی

 ( و2تصویر الیه )های اولیه چندبررسی نتایج حجم فولیکول

کنترل،  های(، در گروه14تصویر های آنترال )حجم فولیکول

شیرواری، -آبستنی-آبستنیآبستنی، شیرواری و پیشآبستنی، پیش

  ها مشاهده نشد.داری بین گروهاختالف معنی

 

 

 
آبستنی، های کنترل، پیشبین گروه حجم متوسط فولیکول مقدماتی .7تصویر 

انگر شیرواری. حروف غیرمشابه بی_آبستنی _آبستنی آبستنی، شیرواری و پیش

 باشد.ها میبین گروه (P<45/4)دار اختالف معنی

 

 

 
های کنترل، الیه بین گروهفولیکول اولیه تک حجم متوسط. 8تصویر 

. حروف شیرواری_آبستنی _آبستنی شیرواری و پیشآبستنی، آبستنی، پیش

 باشد.ها میبین گروه (P<45/4)دار غیرمشابه بیانگر اختالف معنی

 

 

 

 
های کنترل، حجم متوسط  فولیکول اولیه چندالیه بین گروه. 9تصویر 

اری. حروف شیرو _آبستنی  _آبستنی آبستنی، آبستنی، شیرواری و پیشپیش

 .باشدها میبین گروه (P<45/4)دار غیرمشابه بیانگر اختالف معنی

 
تنی، آبسهای کنترل، پیشحجم متوسط  فولیکول آنترال بین گروه. 10تصویر 

یانگر شیرواری. حروف غیرمشابه ب _آبستنی  _آبستنی آبستنی، شیرواری و پیش

باشد.ها میبین گروه (P<45/4)دار اختالف معنی
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  بحث

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که حجم متوسط اووسیت 

الیه و اولیه چند الیه در گروه شیرواری های مقدماتی، اولیه تکولفولیک

های تجربی افزایش داشت. حجم نسبت به گروه کنترل و سایر گروه

متوسط اووسیت فولیکول آنترال در گروه شیرواری نسبت به گروه 

های تجربی افزایش داشت که اختالف آن فقط با کنترل و سایر گروه

دار بود. مقایسه حجم شیرواری معنی-ستنیآب-آبستنیگروه پیش

بت شیرواری نس الیه در گروههای مقدماتی و اولیه تکمتوسط فولیکول

دار داشت اما در یهای تجربی افزایش معنبه گروه کنترل و سایر گروه

ین داری بحجم متوسط فولیکول اولیه چندالیه و آنترال اختالف معنی

دست آمده در مطالعه حاضر اثر نتایج بهبراساس ها مشاهده نشد. گروه

های مورد مطالعه های شیرواری بیشتر از سایر گروهسرب در گروه

. به عبارتی سرب به دلیل انتقال از طریق شیر به نوزادان، بود مشهود

ها را تواند در بافت نرم تخمدان رسوب کرده و رشد فولیکولمی

ها را عبور از غشاء سلول تأثیر قرار دهد. همچنین سرب تواناییتحت

ها، تغییراتی در ها و اووسیت آنتواند با ورود به فولیکولداشته و می

هد تأثیر قرار دها را تحت های گرانولوزا ایجاد کند و رشد فولیکولسلول

ها و حجم اووسیت شود. و در نهایت موجب تغییر در حجم فولیکول

Nampoothiri   وGupta اثر  ارزیابیجهت  ایعهمطال، 9445در سال

نشان داد  این مطالعههمزمان سرب و کادمیوم انجام دادند. نتایج 

کننده سرب کاهش یافته که های گرانولوزا در گروه دریافتسلول

و Sharma (. 15تواند سبب کاهش حجم فولیکول شود )می

Bhattacharya  ها را متعاقب ، کاهش قطر فولیکول9410در سال

 34گرم بر کیلوگرم به مدت میلی 95/1سرب )با دوز مصرف استات 

ای که اثرات استات سرب (. مطالعات گسترده17گزارش کردند ) ،روز(

ها و حجم متوسط را با دوزهای مختلف بر حجم متوسط فولیکول

ها نشان دهد، صورت نگرفته است؛ اما مطالعات دیگری وجود اووسیت

را بر حجم متوسط فولیکول و حجم دارد که تأثیر دارو یا مواد دیگری 

توان به مطالعه ها میدهد که از جمله آنمتوسط اووسیت نشان می

Soleimani Mehranjani  در اشاره کرد.  9414و همکاران در سال

بر روی بافت تخمدان رت به دنبال مهار با  Eاثرات ویتامین  این مطالعه

نشان  نتایج این مطالعه .ارزیابی شدپارانونیل فنول به روش استریولوژی 

ها داد که در اثر مواجهه با پارانونیل فنول، حجم اووسیت و فولیکول

، اثر 9419و همکاران در سال  Shariatzadeh(. 12) یابدمیکاهش 

سدیم آرسنیت را بر بافت تخمدان به شیوه استریولوژی بررسی کردند. 

اولیه،  هاییکولنتایج بیانگر این بود که حجم متوسط اووسیت در فول

 Soleimani Mehranjani (. 12یابد )ثانویه، آنترال و گراف کاهش می

روی تأثیرات  Cاثرات مهاری ویتامین  ،9415در سال   Mansooriو

را به روش استریولوژیکی مطالعه  بر تخمدان رت Aفنول مضر بیس

 های آن در گروه تجربینشان دادند که حجم اووسیت و فولیکول و کردند

و همکاران  Dahmardeh. (94در مقایسه با گروه کنترل کاهش داشت )

تیمار های سوری تحتمورفومتری تخمدان موالید موش ،9494در سال 

 روزه بررسی کردند. مشاهدات 54و  34پالتین را در دو دوره با اگزالی

های روزه، حجم متوسط اووسیت در فولیکول 34موالید  نشان داد که در

های های آنترال در گروهآنترال و حجم متوسط فولیکولآنترال و پره

آبستنی، آبستنی و شیرواری در مقایسه با گروه کنترل، تجربی پیش

روزه، حجم  54ها بیان کردند که در موالید کاهش داشت. همچنین آن

 هایل و حجم متوسط اووسیت فولیکولهای آنترامتوسط فولیکول

 (.91های تجربی نسبت به گروه کنترل کاهش داشت )آنترال در گروه

در مطالعه  هایکولو حجم فول یتمربوط به حجم اووس یهاداده یجنتا

است  یادآودریمطالعات گذشته همسو نبود. البته الزم به  یجحاضر با نتا

 کهیه با دوز باال بود. در صورتسرب مورد استفاد یشینکه در مطالعات پ

. دمواجهه بودن یینمادر با استات سرب با دوز پا یهارت حاضر در مطالعه

 یسمدر مورد مکان یمطالعات یندهکه در آ شودیم یشنهادلذا پ

مواجهه شده با استات  یدمادر و موال یهارت یکو پاتولوژ یزیولوژیکف

 .یردسرب صورت گ

در مطالعه حاضر حجم متوسط اووسیت گیری نهایی: نتیجه

قرار  ارزیابیها با تکنیک استریولوژی مورد فولیکول و حجم فولیکول

گرفت. با توجه به توانایی عبور سرب از غشاء سلول و تجمع آن در 

شود؛ های موجود که سبب افزایش حجم اووسیت و فولیکول میفولیکول

بر  رین اثرات منفی سربگیری نمود که بیشتگونه نتیجهتوان اینمی

 باشد.های تخمدانی مربوط به دوره شیرواری میحجم فولیکول

 سپاسگزاری

 یتخصص یدکتر نامهیانپا یجحاصل نتا مطالعه حاضر

 یمال تیاز حما دانندیبر خود الزم م یسندگانو نو باشدیم یشناسبافت

 یو آناتوم یشناسو بخش بافت یمعاونت محترم پژوهشــ یو پژوهش

 .یندنما یسپاسگزار یدانشکده دامپزشک

 تعارض منافع

.تعارض در منافع گزارش نشده است سندگانینو نیب
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Abstract 
BACKGROUND: The pollution of environment with heavy metals following the increase in the industrial production 

has created problems in the lives of living organisms. Lead can penetrate the soft organs of body, and by depositing in 

them can cause disorders their function. Lead can cross the blood-placental barrier and transfer to the fetus. It is also 

possible to pass lead through milk to the newborn. 

OBJECTIVES: The stereology approach was used in rats as animal models to examine the impact of low dosage lead 

contamination in the mother on the average volume of follicular oocytes and the average volume of mature follicles. 

METHODS: Wistar rats were randomly divided into five groups, which included a control group and four experimental 

groups of pre-pregnancy, pregnancy, lactation and pre-pregnancy-pregnancy-lactation. The control group had access 

to drinking water with 0.5 ml of glacial acetic acid. Experimental groups administered lead acetate at a rate of 0.2 

percentage + 0.5 ml of glacial acetic acid through drinking water in different periods (pre-pregnancy group 30 days 

before mating, pregnancy group 21 days of pregnancy, lactation group. They received 21 days of lactation and the pre-

pregnancy-pregnancy-lactation group 30 days before mating until the end of lactation). On the 65th day after birth, all 

infants were killed in the laboratory and left ovary specimens were collected for stereological studies. 
RESULTS: The results showed that the average volume of oocytes in the primordial, monolayer primary, multilayer 

primary, and antral follicles increased in the lactation group compared to the control group and other experimental 

groups (P<0.05). Furthermore, the mean volume of primordial and monolayer primary follicles in lactation group 

increased compared to the control and experimental groups (P<0.05). 

CONCLUSIONS: This study's results showed that maternal exposure to low doses of lead during lactation increases 

the average volume of oocytes and increases the average volume of growing follicles. 
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Figure Legends and Table Captions 

Figure 1. The calculation of average follicle volume in primary multilayer follicles using nucleator method (Scale bar: 50 

μm). 

Figure 2. Calculation of mean oocyte volume in primary multilayer follicle using the nucleator method (Scale bar: 50 μm). 
Figure 3. Mean oocyte volume in the primordial follicle among control, pre-pregnancy, pregnancy, lactation, and pre-

pregnancy-pregnancy-lactation groups. Mismatched letters indicate a significant difference (P<0.05) among groups. 
Figure 4. Mean oocyte volume in primary monolayer follicle. 

Figure 5. Mean oocyte volume in primary multilayer follicle. 

Figure 6. Mean volume of oocytes in antral follicle. 
Figure 7. Mean volume of primordial follicle.  

Figure 8. Mean volume of primary monolayer follicle. 
Figure 9. Mean volume of primary multilayer follicle. 

Figure 10. Mean volume of antral follicle.  
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