
 ۴۲-۴۹ /۱۳۸۷تابستان / دوره سيزدهم/ مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان

 بر روي هورمونها و رفتارهاي جنسي permethrin)(حشره کش پرمترين بررسي اثرات 

   NMRI نژادموشهاي سوري نر بالغ 
  ۳اله توده زعيم دكتر روح ،۲، دكتر رامين حاجی خانی۱جالل صولتي دكتر

 solati@kiau.ac.ir   ،۰۲۶۱- ۴۴۱۸۱۴۳- ۹ :لفن  ت)لؤومؤلف مس( گروه زيست شناسي دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج ژي جانوري،  فيزيولو مربي-۱

  گروه زيست شناسي دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرجژي جانوري،  فيزيولو استاديار -۲

  ي علوم آزمايشگاهيا دكتر-۳

  

  چکيده

  مشخصهايي هستند كه هم در خانه و هم در كشاورزي مصرف زيادي دارند و اخيراً كش پيره تروئيدها حشره :زمينه و هدف

باشد كه در ايران مصرف   ميIپرمترين يكي از پيره تروئيدهاي تيپ . شده است كه اثرات مخربي بر سيستم اندوكرين بدن دارند

  . پرمترين بر رفتار جنسي و سطح هورمونهاي جنسي موشهاي نر بالغ بررسي گرديده استدر مطالعه حاضر اثرات . زيادي دارد

. تيمار شدند) mg/kg  ۲۰و ۱۵ ,۱۰(ک ماه با تزريق درون صفاقي پرمترين يبه مدت  NMRI موشهاي نر بالغ نژاد :روش بررسي

  .پس از پايان تيمار رفتارهاي جنسي موشهاي نر با استفاده از موشهاي ماده پذيرا مورد بررسي قرار گرفت

گيري  دن، دنبال كردن، سوار شدن و جفت نتايج حاصله نشان داد كه تيمار با پرمترين ميزان رفتارهاي جنسي مانند بوكشي:ها يافته

 پالسما به روش االيزا مورد سنجش قرار FSH و LHغلظت هورمونهاي تستوسترون، . دهد را در مقايسه با گروه كنترل كاهش مي

 )>۰۵/۰p( داری گرفت و نتايج نشان داد كه سطح هورمون تستوسترون در گروه تيمار شده در مقايسه با گروه كنترل كاهش معنی

  . مشاهده نگرديدFSH و LHداري در سطح  پيدا كرده است اما تفاوت معني

تواند اثرات مخربي بر روي رفتارهاي جنسي و سطح  دهد که پرمترين مي نتايج بدست آمده از اين تحقيق نشان مي: گيري نتيجه

که دقت و مراقبت بيشتری بر نحوه کش در ايران، ضروری است  تستوسترون داشته باشد، با توجه به مصرف باالی اين حشره

  .مصرف آن و ميزان برخورد انسان با آن بعمل بيايد تا از خطرات احتمالی آن بر روي بافتهاي بدن جلوگيری شود

   حشره کش، پرمترين، هورمونهای جنسی، رفتارهای جنسی:ها كليد واژه

  ۲۳/۴/۸۷ :ه      پذيرش مقال۲۲/۲/۸۷ :      اصالح نهايي۲۵/۱۰/۸۶ :وصول مقاله

  

  مقدمه

هايي  کش حشره) pyrethroids(تروئيدها  پيره

جهت کنترل هستند که به ميزان زيادي در مزارع و منازل 

شکل طبيعي  ).١(  و حشرات مزاحم کاربرد دارندآفات

 نام دارد از (pyrethrin)ترين  کش که پيره اين حشره

 بدست chrysanthemumگلهاي خشک شده گياه 

  رهاي ـترينها مربوط به است کشي پيره رات حشرهـاث. آيد مي

  

  

 pyrethroic و اسيد chryosanthemicکاتابوليک اسيد 

 ليپوفيل بوده و به سرعت به اين اسيدها شديداً. باشد مي

اين مواد به . کنند درون دستگاه عصبي حشرات نفوذ مي

  ذب ـوند ولي جـش ي جذب ميـاي گوارشـسرعت از غش

. گيرد ت به آهستگي صورت ميآنها از سطح پوس

تحقيقات صورت گرفته بر روي جانوران آزمايشگاهي 

روي  نشان داده است پيره تيروئيدها اثرات مخربي بر
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 ۱۳۸۷تان تابس/ دوره سيزدهم/ مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان

مغز،کبد، سيستم غدد درون ريز، سيستم دفاعي بدن و 

تروئيدهاي سنتتيک  پيره). ۱-۴( سيستم عصبي دارند

هاي عصبي بر روي  توانند بجاي انتقال دهنده مي

هاي  هاي عصبي نشسته و باعث اختالل در پروسه گيرنده

هاي گاباارژيک،  گيرنده. انتقال سيگنال شوند

هايي  گلوتاماترژيک و آدرنرژيک از جمله گيرنده

). ۵- ۷(دهند  تيروئيدها واکنش نشان مي هستندکه با پيره

تروئيدها بطور مستقيم کانالهاي ولتاژي سديم موجود  پيره

اب اثر کرده و توليد پتانسيل عمل بر روي آکسون اعص

 تحقيقاتي که در سالهاي اخير .)٨,٦,٤( کنند را مختل مي

تيروئيدها صورت گرفته است نشان  بر روي برخي از پيره

کشها بر روي باروري و سيستم  داده است که اين حشره

  .)۱۰,۹( توليد مثلي جانوران نيز اثر منفي دارند

ن شيميايي خود به دو تروئيدها بر اساس ساختما پيره

گروه اول در موقعيت آلفاي . شوند گروه تقسيم مي

و گروه دوم در ) Iتيپ (کربوکسيل گروه سيانو ندارند 

باشند  موقعيت آلفاي کربوکسيل داراي گروه سيانو مي

 Iتيروئيدهاي تيپ   پرمترين از پيره).١١) (IIتيپ (

در پژوهش . باشد که در ايران مصرف زيادي دارد مي

-حاضر اثرات پرمترين بر سطح هورمونهاي هيپوفيزي

گنادي و رفتارهاي جنسي موشهاي سوري نر بالغ نژاد 

NMRIبررسي گرديده است .  

  

   بررسيروش

   :حيوانات

 از موسسه سرم NMRIاد ژموشهاي سوري نر بالغ ن

سازي رازي تهيه گرديده و سپس در شرايط استاندارد 

 ١٢اعت روشنايي و  س١٢خانه تحت شرايط نوري حيوان 

 و آب و غذاي كافي در شدندساعت تاريكي نگهداري 

  .گرفتتمام مدت  در اختيار آنها قرار 

هاي زير تقسيم بندي شده و براي تيمار  موشها در گروه

  .مورد استفاده قرار گرفتند

شهای اين گروه تحت شرايط مو: گروه کنترل

طبيعی نگهداری شده و هيچ تيماری بر روی آنها 

  .گيرد ورت نمیص

 ميلي ٢/٠موشهاي اين گروه فقط : گروه شم

را بصورت تزريق درون صفاقي DMSO ليترحالل 

  .بمدت يک ماه دريافت کردند

سه گروه از موشها بوسيله : هاي تجربي گروه

  دوزهاي مختلف پرمترين تيمار شدند 

 ١٠موشهاي اين گروه پرمترين را با دوز : گروه اول

م بصورت تزريق درون صفاقي وگريلگرم بر ک ميلي

  .بمدت يک ماه دريافت کردند

 ١٥موشهاي اين گروه پرمترين را با دوز : گروه دوم

لوگرم بصورت تزريق درون صفاقي يگرم بر ک ميلي

  بمدت يک ماه دريافت کردند

 ٢٠موشهاي اين گروه پرمترين را با دوز : سومگروه 

وگرم بصورت تزريق درون صفاقي يلگرم بر ک ميلي

  .بمدت يک ماه دريافت کردند

 ميلي ٢/٠دوزهاي مختلف پرمترين قبل از تيمار در 

 حل گرديده و بصورت درون صفاقي DMSOليتر حالل 

  . گرديدند تزريق مي

پس از انجام دوره تزريقات در هر گروه موشها 

رفتارهاي جنسي مورد بررسي از نظر بطور جداگانه ابتدا 

هاي هماتوكريت   از لوله با استفادهسپس و ندگرفتقرار 

اربيتال گوشه داخل - هاي خون از سينوس رترو نمونه

گيري سطح هورمونهاي  و براي اندازه ديچشم تهيه گرد

  .گرفت مورد استفاده قرار  LH و  FSH تستوسترون،
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  : هاي رفتاري بررسي

براي بررسي رفتارهاي جنسي موشهاي نر، از 

  . موشهاي ماده پذيرا استفاده شد

ت بررسي رفتارهاي جنسي، يك موش نر كنار جه

 به شكل پلي اکريليك موش ماده پذيرا در قفس 

 كه كف آن  cm 40*25*25مكعب مستطيل به ابعاد

بر سطح   وگرفت هاي چوب پر شده قرار مي توسط تراشه

اي جهت قرارگيري ظرف  باالي قفس شبكه ميله

حيوانات نر . شده بود  دادهمخصوص آب و غذا قرار

جربي و كنترل بطور جداگانه قبل از بررسي رفتار براي ت

يادگيري و آموزش همراه با يك نر معمولي كه داراي 

 در يك قفس پذيراتجربه جنسي بوده به همراه يك ماده 

 حيوان نر تجربي و ،د و صبح زود روز بررسينرفتقرار گ

  .شدند كنترل جدا شده و تا عصر جداگانه نگه داشته مي

ر حيوانات مورد پژوهش در شرايط بررسي رفتا

بدين منظور حيوان نر . شد يكسان از نظر نور انجام مي

اي و   يك ماده پذيرا در يك قفس شيشه باتجربي همراه

حيوان نر كنترل همراه با يك ماده پذيراي ديگر قرار 

 دقيقه مورد بررسي ٦٠ و رفتار آنها به مدت رفتندگ مي

  . )١٢( يدگرد  و مقايسه ميگرفت قرار مي

هر تجربه بررسي رفتاري براي هر موش نر حداقل 

  .شد  نوبت تكرار مي٣در 

 بودندپارامترهاي مورد بررسي در رفتار جنسي عبارت 

  : از

    Sniffingبوكشيدن  -١

    Followingدنبال كردن  -٢

سوار شدن حيوان نر بر پشت حيوان ماده  -٣
Mounting   

    Couplingگيري  جفت -٤

 دقيقه ٣٠ موش نر به مدت ها اگر در اين بررسي

 مرحله پايان د،اد مين نشان  Mountingتمايل به عمل 

 دقيقه ٦٠داد تا  ميشد و اگر تمايلي نشان   يافته تلقي مي

در . شد  فرصت داده مي Ejaculationگيري و براي جفت

تمام مراحل بررسي رفتاري بدون ايجاد شرايط غيرعادي 

   .گرفتو استرس، فيلم برداري صورت 

  گيري هورمونها اندازه

و تستسترون با استفاده از FSH، LHهورمونهاي 

گيري  هاي االيزا و طبق دستورالعمل کيت اندازه کيت

  .شدند

  : ها پذيرا كردن ماده

براي القاء پذيرش مبني در موشهاي ماده، ابتدا يك 

ليتر را  در يك ميلي mg 10 ميلي ليتر محلول استروژن 

 مايع مخلوط كرده و پس از بهم زدن ليتر روغن  ميلي٩با 

كامل و آماده شدن محلول، با استفاده از سرنگهاي 

 ميكرو ليتر از اين مخلوط ٢٠انسوليني به هر حيوان ماده 

 و اين گرديدجلدي تزريق  در ناحيه ران و به صورت زير

 ٦-٨روز چهارم . گرفتعمل سه روز پي در پي انجام 

 تيمار پروژسترون روي ساعت قبل از بررسي رفتار جنسي

هر ه  به اين نحو كه ب.شديك از موشهاي ماده انجام  هر

  در20mg(ون ر ميكروليتر از مخلوط پروژست١٠٠حيوان 

جلدي با  در روغن مايع بصورت زير) ليتر يك ميلي

  .گرديداستفاده از سرنگ انسوليني در ناحيه ران تزريق 

مخلوط پروژستون و روغن نيز از آميختن يك 

 ليتر روغن مايع تهيه  ميلي٩ليتر پروژسترون با  يليم

  .)١٣( ديگرد مي

 و آزمون SPSSنتايج حاصله با استفاده از نرم افزار 

 گرفت و با استفاده از رسي قرارواريانس يكطرفه مورد بر

  . نمودارهاي مربوطه ترسيم گرديدEXCELنرم افزار 
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  ها يافته

د كه هرسه ده نتايج حاصله از اين تحقيق نشان مي

 پرمترين رفتارهاي جنسي مانند بوكشيدن، زدو

داري  گيري را بطور معني كردن، سوار شدن و جفت دنبال

  ). ۱جدول (دهد  در مقايسه با گروه كنترل كاهش مي

گيري هورمونهاي جنسي سرم پس از مراحل  اندازه

دهد كه پرمترين سطح  تيمار و تست رفتار نشان مي

داري كاهش داده است  ر معنيتستوسترون سرم را بطو

  FSH وLHداري بر سطح  ولي اثرات معني)  ۱نمودار (

  ).۳ و ۲نمودارهاي (سرم نداشته است 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 (Mean± SE)اثر دوزهاي مختلف پرمترين بر سطح تستوسترون سرم در مقايسه با گروه كنترل  :۱نمودار 

*** p<0.001دده  اختالف از گروه كنترل را نشان مي.  

  

  

  

  

  

  

  

  (Mean± SE) سرم در مقايسه با گروه كنترل LHاثر دوزهاي مختلف پرمترين بر : ۲نمودار 
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  (Mean± SE) سرم در مقايسه با گروه كنترل FSHاثر دوزهاي مختلف پرمترين بر  : ۳نمودار

  

  (Mean± SE)يسه با گروه كنترل اثر دوزهاي مختلف پرمترين بر رفتارهاي جنسي موشهاي تيمار شده در مقا: ۱ جدول

* p<0.05 و ** p<0.01دهد وه كنترل را نشان مير اختالف از گ.  

  گروه ها

 رفتارهاي جنسي
 شم  كنترل

  پرمترين
(10 mg/kg) 

  پرمترين 
 (15 mg/kg) 

  پرمترين 
 (20 mg/kg) 

 ** Sniffing  13.5 ± 1.1 12.5 ± 0.86 9.3 ± 0.92 * 8.1± 0.93 ** 7.8± 1 دفعات 

 * Following  8.13± 0.66 6.38± 0.94 5.2± 1.1 4± 0.88 * 4.3± 0.8 دفعات 

 * Mounting    3.5± 0.5  2.8± 0.63 1.7 ± 0.59 1.1± 0.47 * 1± 0.46دفعات 

 **Coupling   0.8±0.13  0.7±0.13 0.4±0.15 0.2±0.15** 0.1±10 دفعات 

  

  بحث
دهد که  نتايج حاصل از اين پژوهش نشان مي

داري کاهش داده  پرمترين رفتارهاي جنسي را بطور معني

  . است

تيروئيدها سنتتيک همچنين جايگزين  پيره

گزارش شده  .شوند نروترانسميترها بر روي گيرنده مي

 با سايت پيکروتوکسين IIتيروئيدهاي نوع  است که پيره

از گيرنده گابا وارد واکنش شده و باعث فعال شدن اين 

از طرف ديگر رفتارهاي . )۱۶,۱۴( شوند ا ميه گيرنده

جنسي نرها همانند بسياري از رفتارهاي ديگر با تغيير 

اين . )١٤( يابند سطح نروترانسميتر گابا، تغيير مي

نروترانسمير اعتقاد بر اين است که باعث مهار رفتارهاي 

تحريک . شود  ميerectionتوليد مثلي و همچنين مهار 

ر ناحيه پره اپتيک مياني  دGABAAهاي  گيرنده

)MPOA (شود و  باعث کاهش رفتارهاي جنسي مي

بلوکه کردن اين گيرنده باعث کاهش فاصله بين 

  .)١٤( شود گيريها مي جفت
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دوزهاي پائين اين سموم باعث افزايش سطح 

پالسمايي کورتيکوسترون، آدرنالين و نورآدرنالين 

دارد، اين هورمونها زماني که جانور استرس . شود مي

افزايش سطح هورمونهاي مرتبط با . يابند افزايش مي

استرس نيز ميزان فعاليتهاي جنسي جانور را کاهش 

اند که کاهش  تحقيقات قبلي نشان داده. )١٥( دهد مي

سطح تستوسترون و يا اختالل در توليد آن نيز باعث 

نتايج حاصل . )١٧,١٦( شود کاهش رفتارهاي جنسي مي

 دهنده کاهش سطح تستوسترون در از اين تحقيق نشان

در حالي که . باشد هاي تيمار شده با پرمترين مي گروه

داري   تغييرات معنيFSH و LHسطح هورمونهاي 

برخي از تحقيقاتي که بر روي سموم مشابه . اند نداشته

ثير أصورت گرفته نيز نشان داده است که اين سموم ت

شين ندارند و يا هاي هيپوفيز پي داري بر گنادوتروپين معني

دهند در حالي که   سطح آنها را افزايش ميحتي بعضاً

هاي  کش حشره. شوند باعث کاهش سطح تستوسترون مي

 که Cypermethrin و سايپرمترين Fenvaleratفنوالرات 

باشد باعث کاهش  تيروئيدها مي از خانواده پيره

هاي سمينيفر و  ها، تخريب لوله داري در وزن بيضه معني

ت هورمون تستوسترون ظا و غله ش تعداد اسپرمکاه

تيروئيد باعث  هاي پيره کش حشره. )۱۹,۱۸( شوند مي

هاي مسير بيوسنتز تستوسترون  اختالل در عمل آنزيم

مطالعات زانگ و همكارانش در سال . )۲۱,۲۰( شوند مي

دهد كه پرمترين باعث اختالل در سنتز   نشان مي۲۰۰۷

 توليد ها بيضه  در)۲۱,۲۰( ودش ها مي تستوسترون در بيضه

 سلولي داخل ذخاير از آزاد کلسترول انتقال با آندروژنها

 PBR هاي پروتئين شود مي شروع يهارميتوکند به

(peripheral benzodiazepine receptor) و StAR 

(steroidogenic acute Regulatory) نقش اصلي را در 

 ارندتنظيم انتقال کلسترول به داخل ميتوکندري د

)۲۱,۲۰( PBR و StARي  به مقدار زيادي در غشا

 خارجي ميتوکندري سلولهاي استروئيد ساز حضور دارند

جمله   کمبود اين پروتئينها توليد استروئيدها از)۲۲- ۲۴(

پرمترين بيان  .دهد تستوسترون را بشدت کاهش مي

mRNA مربوط به PBR و mRNAمربوط به  StAR را 

تواند  طريق ميو از اين . دهد داري کاهش مي بطور معني

  .)۲۵,۲۴,۲۰( باعث کاهش توليد تستوسترون شود

  

  گيري نتيجه

دهد که  ين تحقيق نشان مي انتايج بدست آمده از

تواند اثرات مخربي بر روي رفتارهاي جنسي  پرمترين مي

و سطح تستوسترون داشته باشد، با توجه به مصرف باالی 

ست که دقت و کش در ايران، ضروری ا اين حشره

مراقبت بيشتری بر نحوه مصرف آن و ميزان برخورد 

بر روي انسان با آن بعمل بيايد تا از خطرات احتمالی آن 

  . جلوگيری شودبافتهاي بدن

  

  

  تقدير و تشكر

اين پژوهش با حمايتاي مالي دانشگاه آزاد اسالمي 

نويسندگان مراتب قدرداني . واحد كرج انجام گرفته است

معاونت پژوهشي و گروه ميكروبيولوژي كه خود را از 

تسهيالت الزم را جهت انجام اين پژوهش فراهم آوردند، 

  .دارند اعالم مي
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