عوارض مزمن خردل گوگردی بر روی غدد اندوکرين ( کبد و بیهه ) بر اساس
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2

لعيا قهاری ،1شهال ميرگلوی بيات

چکیده

اط عات مقاله
نوع مقاله

مقدمه  :خردل گوگردی بعنوان گاز جنگی می باشد که از طريق استنشاق و تماس مستقيـم بـا

پژوهشی

پوست و يا از طريق دستگاه گوارش بدنبال مصرف ذای آلوده جذب می شود .در مـطـالـعـات
انسانی خردل هيدروليز نشده در مغز و ذخاير چربی حتی پس از گذشت روزهای متمادی پس از
تماس وجود داشت .دفع اين ماده از طريق ترشحات بدن مانند سمن  ،ادرار  ،عـرق و خـون
صورت می گيرد .تاثير خردل را عمدتا مثل ساير مواد توکسيک در سط گنادها يعـنـی مـحـل
تقسيم سريع سلولی و همچنين سلولهای کبدی می دانند.

تاريخچه مقاله
دريافت 77271 :
پذيرش 776728 :

روش کار  :در اين تحقيق از  33راس رات نژاد آلبينو نر با وزن  233گرم در سه گروه نرمال،

کلید واژگان
گروه حالل با نام بافرتيرودز و گروه آزمايشی خردل گوگردی استفاده شد .برای گروه آزمايشی از
سولفور موستارد  ،کبد  ،بيضه ،
 13ميکروگرم بر کيلوگرم خردل حل شده در بافر تيرودز استفاده شد که به صورت داخل صفاقی
رات.
و در سمت راست تزريق شد .پس از گذشت  8هفته رتها بيهوش و سپس ذب گرديدند و در زير
هود تشري گشته و از ناف کبد و بيضه سمت راست نمونه برداری شد .نمونه در فرمالين %13
جهت پروسه بافتی قرار گرفته و با ميکروتوم برشهای  5ميکرونی زده شد .نمونه ها پس از رن
نويسنده مسئول
 Email:آميزی هماتوکسيلين -ائوزين با ميکروسکوپ نوری مطالعه و نتايج آن با استفاده از نرم افزار
 SPSS l-ghahari@razi.tums.ac.irو  T-Testتجزيه و تحليل شد )P 3735( .از لحاظ آماری معنی دار در نظر گرفته شد.
يافته ها :در گروه خردل بافت اهری کبد سفت و خشک شده بود و مناطق گسترده نکروز در
لوبولها ديده شد و همچنين واکوئل دار شدن هپاتوسيت ها  ،نکروز هپاتوسيت  ،ادم نواحی پورت
و ارتشاح سلولهای خونی و لنفوسيت ها ديده شد .ضخامت اپی تليوم ژرمينال بيضـه در گـروه
خردل کاهش داشته و سلولهای نواحی ادلومينال مجزا بوده و از هم گسيخته ديده شد .تـعـداد
لوله های سمينيفروس در مقطع ميکروسکوپی در گروه خردل کاهش داشته و ادم بينابـيـنـی
ديده شد و همچنين سلولهای بينابينی نيز در گروه خردل کوچکتر شدند.
بحث و نتیجه گیری  :نتايج اين تحقيق نشان داده است که تغييرات اهری و سفت شدن بافت
کبد  ،نکروز در لوبولهای کبدی و همچنين بهم خوردن نظم سلولهای کبدی  ،ديالتـاسـيـون و
پرخونی سينوزوئيدها  ،پيدايش واکوئل های چربی در سيتوپالسم هپاتوسـيـت هـا  ،تـورم و
پيکنوتيک شدن هپاتوسيت ها وهمچنين ارتشاح سلولهای خونی در سينوزوئيدها  ،وريد مـرکـز
لوبولی و پورت در کبد ديده شد .در بيضه از بين رفتن انسجام طبيعی بافت بيضه  ،افـزايـش
فضای بين لوله های سمينيفر و ادم بينابينی  ،کاهش ضخامت اپی تليوم ژرمينال و وجود اشکال
نکروزه سلولهای رده اسپرماتوسيت و کاهش تعداد آن  ،کاهش در حجم و تعداد سلولهای ليدي
ديده شد.در مجموع می توان نتيجه گرفت که موستارد می تواند سالها بعد از تماس  ،اخـتـالل
اسپرماتوژنزيس ايجاد کند و موجب ناباروری شود و درسط آنزيمهای کبدی و کارکرد آن تغيير
ايجاد کند.
مقدمه

گرفت و آخرين بار طی سال های  135تا  1367در جـنـ

گاز خردل بعنوان يک عامل آلکيله کننده و تاول زا می بـاشـد.

عراق عليه ايران به کار گرفته شد( .)5-1فرم خالص آن ماده ای

جـهـانـی اول در

و شفاف است وليکن فرم بکار رفته در

اين ترکيب بار اول در سال  1 17در جن

منطقه ای از خاک بلژيک توسط آلمان ها مورد استفـاده قـرار
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رو نی  ،بی بو  ،بی رن
جن

ناخالص بوده و بويی شبيه به رو ن خردل يا سير سـر
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 -1گروه آناتومی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی آجا -تهران ،ايران .نويسنده مسئول -2 .گروه زنان ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پـزشـکـی
ايران ،تهران ،ايران.

کرده می دهد.پايداری آن در محيط زياد بوده و هفته ها و مـاه

می گيرد و جهـت دفع متابولـيت های سمی آن کبد درگـيـــر

ها قدرت تاول زايی خود را حف می کند( .)6اين گاز باعث فلج

می باشد و همچنين امکان مطالعه تاثير کيفی و کمی ترکـيـب

شدن اعمال فيزيولوژيک از قبيل وقفه گليکوليز  ،سنتز پروتئين

شيميايی فوق در انسان و جبهه های جن

وجود نداشت بر آن

و اسيدهای نوکلئيک  ،اختالل در کارکرد شای سـلـول و در
نتيجه مر سلولی می شود .به دليل حالليت باال در چربی بـه

شديم تا اثرات ديررس خردل گوگردی را بر روی رات بـررسـی
نماييم.
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راحتی از جدار سلول عبور کرده و وارد بدن می گردد( .)8-6گاز
خردل به جز از راه پوست  ،از راه تنفس  ،ملتـحـمـه چشـم و

روش کار

دسـتگاه گوارش توسـط مواد آلوده ی خـوراکی نيز وارد بـدن
می شود( .) 2 1ميزان مر و مير قربانيان مواجهـه شـده بـا

در اين تحقيق از  33راس رات نژاد آلبينو نر با وزن  233گـرم
استفاده شد .رتها از موسسه رازی خـريـداری گشـتـه و در

خردل گوگردی بطور کلی به زمان تماس با ماده سمی بستگـی

آزمايشگاه حيوانات نگهداری شد و آب و ذا آزادانه در اختـيـار

دارد و بـر ايـن اسـاس به فـاز زودرس و فاز ديـررس تفـکـيـک
می شود( ) 6و تاثير آن با توجه به شدت و مدت تماس  ،از مر

آنان قرار گرفت .دمای آزمايشگاه  25-22درجه و رطوبـت هـوا
 45درصد بود و سيکل  12ساعت روز و 12ساعت شـب بـرای

سلولی تا ايجاد اختالل در عملکرد سلولی در بافت های مختلف

آنها رعايت گرديد .رتها بطور تصادفی در سه گـروه  13تـايـی

بدن متفاوت است( . )2خردل در دمای  15درجه سانتـی گـراد

دسته بندی شدند  .گروه ها عبارت بودند از  :گروه نـرمـال –
گروه حالل وگروه خردل .پس از بدست آوردن دوز کشـنـده

آن افزايش می يابد و در شب به علت کاهش دمای هوا رسـوب

خردل معادل  23ميلی گرم در کيلوگرم  ،از دوز  13ميلی گـرم

می نمايد( .) 1اين ماده براحتی به شای سلول  ،چوب  ،چرم ،

در کيلوگرم استفاده گرديد که برای نفوذ بهتر در بافت از بـافـر
تيرودز بعنوان حالل استفاده شد .پس از بيهوشی با کتاميـن و

تبخير می گردد و در هوای گرم پايداری آن کمتر است و تبخير

پالستيک همانند ماسک های پالستيکی  ،الستيک  ،لباسـهـای
متخلخل  ،ذاها و گياهان نفوذ می نمايد در حاليکه فـلـزات ،
شيشه و کاشی لعابی در مقابل نفوذ آن مقاوم هستند(  .) 1گـاز
خردل با خواص آلکيله کنندگی و الکتـروفـيـلـيـک خـود در

گزيالزين  ،تزريق ها بصورت داخل صفاقی و در سمت راست در
زير هود صورت گرفت .نگهداری رتها درون قفس  ،بـا رعـايـت
احتياط کامل و استفاده از دستکش مناسب در زمان تـعـويـض
پوشالها صورت گرفت و وسايل مصرفی جهت رفع آلـودگـی در

ساختمان اسيدهای نوکلئيک  ،شای سلولی و پروتـئـيـن هـا
تغييراتی ايجاد می کند( )2و با ايجاد اتصال متقاطع در رشـتـه

محلول هيپوکلريت کلسيم قرار گرفت و سپس امحا گرديد.پـس

های مولکولی  DNAو آلکيله کردن پايه هـای ازتـی DNA
اعمال اثر کرده و تکـثير مولکولی و تقـسيم سلولی جلوگـيـری

از گذشت  8هفته رتها بيهوش و سپس ذب گرديدند و در زيـر
هود تشري گشته و از ناف کبد و بيضه سمت راسـت نـمـونـه

می کند(. )7 2 1خردل گوگردی از طريق استنشاق و تـمـاس

برداری شد .نمونه در فرمالين  % 13جهت پروسه بـافـتـی قـرار
گرفته و با ميکروتوم برشهای  5ميکرونی زده شد .نمونه ها پس

مستقيم با پوست و از سط قدامی چشم يا از طريق دسـتـگـاه
گوارش بدنبال مصرف ذای آلوده جذب می شـود( .)1مـر

از رن

زودرس معموال درطی چند روز نخست تماس با گاز خـردل و
بدنبال آسيب راههای هوايی و سپس برونکوپنومونی ثانويـه ر

مطالعه و نتايج آن با استفاده از نرم افزار  SPSSو T-Test
تجزيه و تحليل شد )P 3735( .از لحاظ آماری معـنـی دار در

می دهد( .) 6مطالعات اتوگرافی افزايش فعاليت راديواکتيـوی را

نظر گرفته شد.

آميزی هماتوکسيلين-ائوزين با ميـکـروسـکـوپ نـوری

در ناحيه بينی و متعاقب آن کليه  ،کبد و روده در اثر مواجهه با
خردل گوگردی نشان داده و همچنين در مطـالـعـات انسـانـی

يافته ها

خردل هيدروليز نشده در مغز و ذخاير چربی حـتـی پـس از

يافته ها بر اساس تغییرات ظاهری کبدی

گذشت روزهای متمادی پس از تماس وجود داشـت ( .)1در

با مشاهده اهری کبد  ،تغييرات بر اساس تحقيـق Cullen
امتياز دهی شد( ) که از  3تا  4در نظر گرفته شد .کـمـتـريـن

آخرين حمالت شيميايی عراق در منطقه جنوب و رب ايران ،
مخصوصا شهراشنويه  2683مصدوم ير نظامی به جا ماند( )6و

امتياز به شرايط نرمال که بافت کبد ير طبيعی نمی باشد تعلق

از آنجاييکه اثرات سمی اين گاز مدتها در منطقه باقی مانده بود
عده زيادی از عوار ديررس ناشی از آن دست به گريبان بـوده

خفيف  ،امتياز  3برای تغييرات متوسط و امتياز  4برای تغييرات

مـاده

شديد در نظر گرفته شد.در گروه خردل بافت اهری کبد سفت

اند و  % 72موارد آلودگی در همسران افراد در مـعـر

شيميايی گزارش شده است( .) 2از آنجايی که دفع اين مـاده از

گرفت  ،امتياز  1برای تغييرات جزئی  ،امتياز  2برای تغيـيـرات

و خشک شده بود (جدول .)1

طريق ترشحات بدن مانند سمن  ،ادرار  ،عرق و خون صـورت
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جدول  -1تغییرات ظاهری کبد درگروه ح ل وخردل گوگردی
انحراف معیار

میانگین

تعداد

گروه

37516

376

13

حالل

37483

377

13

تجربی

تصوير-1لوله های سمینیفر را در گروه خردل
با بزرگنمايی 11

بر اساس تعداد سلولهای نکروز شده امتياز دهی انجام شد که از
 1تا  4در نظر گرفته شد( ) امتياز  1به نکروز انفرادی سـلـول
کبدی و امتياز  4برای نکروز منتشر متصل بين لوبولها در نـظـر
گرفته شد .در گروه خردل مناطق گسترده نکروز در لوبولها ديده
شد (جدول .)2
جدول -2نکروز ه اتیک درگروه ح ل وخردل گوگردی
انحراف معیار

میانگین

تعداد

گروه

37483

373

13

حالل

37471

3

13

تجربی

يافته ها بر اساس تغییرات هیستوپاتولوژيک
تغييرات هيستوپاتولوژيک شامل ارتشاح نوتروفـيـل  ،ارتشـاح
لنفوسيت در پورت  ،ادم پورت  ،پروليفراسيون فيبروبالـسـت ،
واکوئل دار شدن سلول کبدی و نکروز هپاتوسيت می باشد کـه
در صورت وجود هر کدام يک امتياز محاسبه شده و مـجـمـوع
امتياز برای هر رات از  3تا  6می باشد( ).در گروه خردل واکوئل
دار شدن هپاتوسيت ها ،نکروز هپاتوسيت  ،ادم نواحی پـورت و
ارتشاح سلولهای خونی و لنفوسيت ها ديده شد (جدول .)3
جدول  -3مجموع تغییرات هیستوپاتولوژيک کبد
درگروه ح ل وخردل گوگردی
انحراف معیار

میانگین

تعداد

گروه

37483

173

13

حالل

37516

574

13

تجربی

يافته ها بر اساس ضخامت اپی تلیوم ژرمینال و لوله های
سمینیفر و سلول های سرتولی
بر اساس هيستولوژی بـافـتـی بـيـضـه (  ) 13و مشـاهـده
ميکروگرافهای بيضه راست  ،ضخامت اپی تليوم ژرمينال بيـضـه
در گروه خردل کاهش داشته و سلولهای نواحی ادلومينال مجزا
بوده و از هم گسيخته ديده شد .تعداد لوله های سمينيـفـروس
در مقطع ميکروسکوپی در گروه خردل کاهش داشته و ادم
بينابينی ديده شد و همچنين سلولهای بينابينی نيز در گـروه
خردل کوچکتر شدند .اما تعداد سلولهای سرتـولـی در گـروه
خردل نسبت به گروه نرمال و حالل تفاوتی نداشت (تصوير .)1
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بحث و نتیجه گیری
سولفور موستارد بعنوان عامل مخرب و آزار رسـان بـر روی
دستگاههای بدن تاثير می گذارد .عوار ديررس آن در دستگاه
گوارش  %55و دستگاه تناسلی  %52گزارش شد .در تحقيق مـا
تغييرات اهری و سفت شدن بافت کبد  ،نکروز در لوبـولـهـای
کبدی و همچنين بهم خوردن نـظـم سـلـولـهـای کـبـدی ،
ديالتاسيون و پرخونی سينوزوئيدها  ،پيدايش واکـوئـل هـای
چربی در سيتوپالسم هپاتوسيت ها  ،تورم و پيکنوتيـک شـدن
هپاتوسيت ها وهمچنين ارتشاح سلولهای خونی در سينوزوئيدها
 ،وريد مرکز لوبولی و پورت در کبد ديده شد .در بيضه از بـيـن
رفتن انسجام طبيعی بافت بيضه  ،افزايش فضای بين لوله های
سمينيفر و ادم بينابينی  ،کاهش ضخامت اپی تليوم ژرمينال و
وجود اشکال نکروزه سلولهای رده اسپرماتوسيت و کاهش تعداد
آن  ،کاهش در حجم و تعداد سلولهای ليدي ديـده شـد .در
تحقيقات انجام شده توسط Oyagbemiو همکاران در سـال
 ، 2316بر روی تاثير مسموميت در کبد گـزارش الـتـهـاب و
پرخونی شده است ()11که با تحقيق ما همخوانی داشته است.
بر اساس امتيازات اعالم شده انجمن پاتولوژی کبـد بـرزيـل و
تحقيق انجام شده بر اساس آن توسط  Ramosدر سال 2315
در برزيل  ،بهم خوردن نظم طناب کبدی  ،نکروز و آپوپتوزيس
و حضور سلولهای لنفوسيتی و خونی بعنوان ضايعات بافتی کبـد
گزارش شده است ( )12که با گزارش ما در گروه خردل مطابقت
دارد.
در تحقيق انجام شده توسط Mahliدر سال  ، 2315از بـيـن
رفتن نظم سلولی و بالونی شدن هپاتوسيت ها و حضور واکوئـل
های چربی در آن به عنوان هپاتوتوکسيسيتی در نظر گرفته شد
( ) 13در اين تحقيق هپاتوسيت ها متورم و حاوی واکوئل هـای
چربی بوده است.
در سال  2313در تحقيق انجام شده توسط Cullenو همکاران
جهت ضايعات کبدی و شدت آن امتياز بندی صورت گرفت ( )
که در مطالعه ما از آن استفاده شد و ميزان توکسيسيتی کبد بر
اساس آن سنجيده و عنوان شد.در تحقيق انجام شده بـر روی
سولفور موستارد توسط Pohankaدر سال  2313که بـر روی
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کبد و کليه و عضالت رات صورت گرفت اعالم نـمـود کـاهـش
گلوکز  ،افزايش فعاليت کاسپاز و آپوپتوزيس ديده شد( )14کـه
با نتايج ما همخوانی داشت.جعفری و همکاران در سـال 2337
تحقيقی را روی رات انجام دادند و اثرات خـردل در مـقـاديـر
متفاوت و زمانهای مختلف تا  2هفته را بر روی فعالـيـت هـای
آنزيمی کبد بررسی نمودند ( ) 15و نتيجه گرفتند در مقادير باال
و زمان طوالنی تر فعاليت های آنزيمی کبد کاهش داشته اسـت
که البته با توجه به گزارش نکروز و تخريب بافت کبد منـطـقـی
می باشد.پناهی در سال 2313با تحقيقی که انجـام داد اعـالم
نمود ضايعات تاخيری موستارد بر روی دستگاه تناسلی بصـورت
تاثير روی فرآيند اپرماتوژنزيس می باشد( . ) 16در مـطـالـعـات
انسانی عوار تناسلی و جنسی را عارضه ديررس و سيستميک
جنگی دانسته و تاثير خردل را عمدتا در محور نوروانـدوکـريـن
تناسلی و مثل ساير مواد توکسيک در سط گنادها يعنی محـل
تقسيم سريع سلولی می دانندکه منجر به اختـالالت بـاروری،
سقط جنين  ،آنومالی مادرزادی و اختالل جنسی و کاهش ميل
جنسی می گردد( .) 17 2در تحـقـيـق مـا کـاهـش رونـد
اسپرماتوژنزيس و کاهش ضخامت اپی تليوم ژرمينال و مـر
سلولی رده های اسپرماتوسيت و کاهش سلولهای ليدي نشانگر
التهاب و موجب اختالل هورمونی می شود کـه در تـحـقـيـق
 Khanدر سال  2317به آن اشاره شد و ضايعات مزمن تناسلی
شامل اختالالت هورمونی  ،آتروفی بيضه  ،نقص سلول اسپرم و
توليد آن و ناباروری مردان را ناشی از آن می داند و اعالم نمـود
اثرات مزمن موستارد در والدين  ،می تواند نواقص مادرزادی در
کودکان را ايجاد کند(.)7
آنچه مسلم است مکانيسم ايجاد ناباروری و اختالالت تنـاسـلـی
شامل آلکيالسيون  ، DNAتوليد  ROSمی باشد و در نتيجـه
تخريب  DNAمر سلولی و نقص در شای سلول مشـاهـده
می شود .در واقع موستارد واکنش های التهـابـی و اسـتـرس
اکسيداتيو را فعال نموده و موجب کاهش روند اسپرماتوژنز و در
نهايت کاهش کيفيت و ميزان اسپرم می شود .با مطالعه مروری

انجام شده توسط  Marzonyدر سال  ، 2316محققان معتقـد
بودند که خردل بواسطه اثرات پاتولوژيکی مختـلـف از جـملـه
اختالل هورمونهای جنسی  ،آتروفی بيضه  ،اخـتـالل در رونـد
اسپرماتوژنزيس  ،کاهش کيفيت اسپرم و مشکالت باروری ايجاد
می نمايد(  ) 5که مکانيسم آن در اثر توليد استرس اکسيداتيو و
کمبود آنتی اکسيدانها ست که يکی از فاکتورهای اصلی کاهـش
کيفيت اسپرم و ناباروری در مردان است .امـيـرزرگـر در سـال
 233با بررسی بر روی  64مصدوم شيميايی و مقايسه آن بـا
 64فرد ير مصدوم به نتايجی رسيد که تحقيـقات مارا تـايـيـد
می نمايد.در گروه مواجهه با سولفورد موستارد تحرک اسـپـرم
کاهش و ميزان هورمون  FSHدر آنها افزايش داشته اسـت .در
بررسی بافتی بيضه در گروه مواجهه با موستارد آزواسپرمی ديده
شد و در لوله ها تنها سلولهای سرتولـی رويـت شـد و رونـد
اسپرماتوژنزيس وجود نداشت( . )18قانعی و همکاران در سـال
 2334بر روی  117زوج تحقيق انجام دادند و به نتايج مشابهـی
در مورد ناباروری آنها رسيدند(  .) 1صفری نژاد در سال 2331
بر روی  81مصدوم شيميايی تحقيقی انجام داد که در آن ضمن
آناليز اسپرم  ،مقدار سه هورمون  ، FSHتستوستـرون و LH
پالسما را اندازه گيری نمود .از  24مصدوم بيوپسی بيضه انجـام
گرفت که نتايج آن  %42 5آزواسپرمی و  %57 5اليگواسـپـرمـی
بوده است و آتروفی اپی تليوم ژرمينال  ،سلول سرتولی سالـم و
سلول ليدي با اهر نرمال گزارش شد .سط هورمونی FSH
باال بوده و سط پالسمايی هورمون های تستوستـرون و LH
نرمال گزارش شد و در مجموع اعالم شد که موستارد می توانـد
سالها بعد از تماس  ،اختالل اسپرماتوژنزيس ايجاد کند و موجب
ناباروری شود()23که تحقيق ما نيز اثر آن را ثابت می کند.
با توجه به باقی ماندن اثرات خردل گوگردی در مناطق جنگی و
تاثير حتی مقدار جزئی آن در ساکنين مناطق مذکور  ،پيشنهاد
می گردد که آزمايش کاملی از آنزيمهای کبدی و هـمـچـنـيـن
هورمونی از ساکنان آن مناطق بعمل آمده و مـورد پـايـش و
بررسی قرار گيرند.
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bstract
Introduction: Sulfur mustard is a gas warfare that is absorbed through inhalation and direct contact
with the skin or through the digestive tract following contaminated food. In human studies, nonhydrolysed mustard in the brain and fat deposits even after many days after exposure. Disposal of this
substance occurs through body secretions such as semen, urine, sweat and blood. The effect of
mustard is mainly on the level of other toxic materials, ie, fast cell division, and liver cells.
Methods: In this research, 30 male albino 200g were divided into three groups: normal, solvent
group , and sulfur mustard group. For the experimental group, 10 micrograms per kilogram of
mustard dissolved in a tyrods buffer was injected intraperitoneally. After 8 weeks, the rats were
anesthetized and then slaughtered and described in the hood and sampled from the liver and testis.
The sample was placed in a 10% formalin for tissue processing and was applied to the microtome of
5 micron sections. The specimens were studied by light microscopy after hematoxylin-eosin staining.
The results were analyzed using SPSS software and T-test. P 0.05 was considered statistically
significant.
Results:In the mustard group, the liver tissue was solidified and dried, and extensive necrosis areas
were observed in the lobules, as well as vacuolating hepatocytes, hepatocyte necrosis, edema of the
port, and blood cell infiltration and lymphocytes. The thickness of germinal epithelium in the mustard
group decreased, and the adluminal cells were isolated and discontinuous. The number of seminiferous
tubule in the microscopic section was reduced in the mustard group and interstitial edema was seen,
and leydig cells also became smaller in the mustard group.
Conclusion: The results of this study have shown that changes in the appearance of the liver, necrosis in
the hepatocyte, as well as the destruction of the liver cells, dilatation and hypertension of the sinuses,
the formation of fatty vacuoles in the hepatocyte cytoplasm, swelling and Picnotic hepatocytes as
well as blood cell infiltration were observed in sinusoids, central vein of the lobule and port in the
liver. In the testis, loss of the integrity of the testicular tissue, increased space between the seminiferous
tubule and interstitial edema, reduced thickness of germ epithelium, and the presence of necrotic
forms of spermatocyte cells and reduced its number, decreased the volume and number of Leydig
cells. In conclusion, it can be concluded that Mustard can cause spermatogenesis in years after exposure,
leading to infertility and changes in the level of liver enzymes and their function.
Keyword: Sulfur Mustard , Liver, Testis, Rat.
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