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  دهيچک
 ي عطرياه شمعدانيگ  برگي عصاره مانند يياهان دارويگ از  استفاده.باشد  ميزيست محيط هاي كننده آلوده رينت مهم از يكي سرب: هدفنه و يزم

ـ  بـرگ گ يدرواتانوليـ  هي  عـصاره ياثر حفـاظت  يبه بررس مطالعه نيدرا .كند جلوگيري  از سربيناشصدمات  ايجاد از است ممكن  ي شـمعدان اهي
  .پرداخته شد نر يي صحرا اسپرماتوژنز در موش ندي فرآدرطلوب سرب  اثرات نام بريعطر

 اسـتات  ي افـت کننـده  يدر(شاهد کنترل،  يها  شامل گروهي سر۷ گروه  ۶ نر در    يي سر موش صحرا   ۴۲ از   ي تجرب ي ن مطالعه ي در ا  :يبررسروش  
ـ  و دوز زگرم بـر کيلـوگرم    ميلي۲۵۰ با دوز کم  ( ي عطر ي شمعدان ي  عصاره مار با يت،  )يدني در آب آشام   ppm ۵۰۰سرب،   گـرم بـر     ميلـي ۵۰۰اد ي

 ي صورت خوراندن از راه لوله به ي عطري شمعداني اد عصارهي دوز کم و دوز زي مار با عصارهي استات سرب به همراه تي افت کننده ي، در )کيلوگرم
 هر يها داده. ديه گردي تهيشناس فتمطالعات با شمارش اسپرم و جهت انجام   ضهيم و بافت ب   يديدياپ يها نمونه. استفاده شد ک ماه   يمدت    به ،يدهان

  . قرار گرفتندي مورد بررسي و سپس آزمون توکANOVAز يآزمون با استفاده از روش آنال
  شـود  يمـ نـسبت بـه گـروه کنتـرل     ضه يـ ب بافـت ب يـ موجب کـاهش تعـداد اسـپرم و تخر      ن پژوهش نشان داد که استات سرب        يج ا ي نتا :ها افتهي
)٠٠١/٠P< .(افـت  ي دريهـا  ها در موش ش تعداد اسپرميموجب افزا د ويضه اعمال نماي بر بافت بي اثر محافظت  توانست ي عطر ي شمعدان ي عصاره

  ). > ٠٠١/٠P( دشوسه با گروه کنترل يکننده استات سرب در مقا
.  کنديريجلوگ ييضه و اسپرماتوژنز در موش صحرايبر بافت باز اثرات مخرب سرب  قادر است ي عطرياه شمعداني برگ گي عصاره: يريگ جهينت

  . ديگرد القا شده با استات سرب يها  در موشي سازاسپرمروند ش ياه موجب افزاين گي اي عصارهن يهمچن
  ضهي، بييموش صحرااسپرم، ، سرب، ي عطريشمعدان: يديلك گانواژ

  

  مقدمه
ـ  بــه دليجوامـع صـنعت        در معــرض سـرب  ل اســتفاده از ي

ط ين محـ  يـ عـالوه بـر ا    . قرار دارند  يا  گسترده يها تيمسموم
بات ي ترک ي حاو ي هوا ير جانداران با آلودگ   يست بشر و سا   يز

   از جمله سرب روز به روز در معرض خطر روز افـزون         يسم
  
  

  
 در تجمع سـرب  دهد يم نشان رياخ ی دهه مطالعات. باشد يم

 سـوء  و اثـرات  شـده  تيمسموم باعث کم مقدار به يحت بدن

 دارد بـدن  يکيولـوژ يزيو ف ييايميوشـ يب ساختارهاي بر ادييز
   ممکـن  سـرب  يسـم  اند اثرات کرده گزارش  محققان).۱و۲(

  
  

  ی علوم پايه، دانشگاه بوعلي سينا، همدان  دکترای فيزيولوژي، دانشيار گروه زيست شناسي، دانشکده-١
 



 دکتر ناصر ميرازي

  ۱۳۹۵بهمن و اسفند , ۱۰۷ي  شماره, ۲۴ي  ره خدمات بهداشتي، درماني زنجـان، دوي علمي، پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي و  مجله

۵٩

 و قلب ه،يکل خون، ،يطيمح مرکزي و يعصب ستميس در است
  -اي معـده  مجراي ،يمنيا و زير غدد درون هاي ستميس عروق،

 ).۳و۴ (شـود  جـاد يا اسـتخوان  و مثـل  ديـ دستگاه تول اي، روده
ـ  و غ  کيسرب را به دو صورت ارگان      ـ ر ارگان ي عـت  يک در طب  ي

ـ ز هـاي اثـرات   زميمکـان . افـت يتـوان   يم  بـر  سـرب  بـار  اني

 وه است شد يبررس نيتوسط محقق بدن مختلف هاي دستگاه
 ممکن سرب يسم ن اثراتيا که است آن از يحاک ها گزارش

 شيافـزا  جـه ينت در و آزاد هـاي  کـال يراد ديتول قيطر از است
 هـاي  دسـتگاه  عملکرد در باعث اختالل دييپيل ونيداسيپراکس

ـ تول دستگاه و ها جمله هورمون از بدن مختلف ـ  دي  شـود  يمثل
 دسـتگاه  کـارکرد  سـنجش  براي يمختلف هاي شاخص. )۵و۶(

ـ تول ـ  ارز.دارنـد  مثـل وجـود   دي ـ فيک يابي  از يکـ ي اسـپرم  تي

 مثل ديتول دستگاه عملکرد يابيارز براي هاي حساس شاخص

ـ تول هـاي  هورمـون   غلظـت .اسـت  ـ ي ـ ن ونخـ  در يد مثل  از زي

ـ  ديتول دستگاه  عملکرديابيارز در حساس هاي شاخص  يمثل
 محـرك  هورمـون  جملـه  از ها ني گنادوتروپ.شود يم محسوب

ــون  و(FSH) يکــوليفول ــوتئ هورم ــم(LH) ينيل ــر  مه  نيت

ـ تول جـه ينت در و گنادها تيفعال ی کننده کنترل هاي هورمون  دي
 LHنقش . دشون يم ها ضهيب تيفعال ميتنظ باعث که مثل هستند

ـ راه تحر از و ميمـستق  ريـ غ ينقش سازي، اسپرم ميتنظ در  کي
ـ تول و ينينابيب هاي سلول   تـستوسترون .اسـت  تـستوسترون  دي

ـ  ساز اسپرم هاي لوله بر FSH با همراه  باعـث  و گذاشـته  ريثات

ـ  سـازي  اسپرم  اخـتالالت  هـاي  جنبـه  از يکـ ي ).۴ (شـود  يم

ـ  سرب از يناش يهورمون ـ تول هـاي  هورمـون  روي آن ريثات    دي
ـ  بـا  سرب که اند داده نشان محققان. است يمثل  روي بـر  ريثات

 خوردن هم به باعث گنادي -زييپوفيه -يپوتاالموسيه محور

ـ  ديتول هاي هورمون تعادل  بـاروري  کـاهش  جـه ينت در و يمثل

 با يطيمح مواجهه از يناش يهورمون اختالالت ).۲و۷ (شود يم
 سـالمت  مـشکل  کي وانعن به باردار زنان و کودکان در سرب

 هنگـام  سـرب  معرض در رييگ قرار. شود يم شناخته يعموم

 و مـرگ  شيو افزا بارداري ی دوره شدن کوتاه باعث بارداري

 قابـل توجـه در   يهـا  شرفتي با وجود پ).٧ (شود يم نوزاد ريم
عدم رضـايت بيمـاران از مـصرف        مانند   ي، عوامل يعلم پزشک 

اشي از مصرف بـيش از      ، بروز عوارض جانبي ن    داروهاي رايج 
ز نامناسب دارو توسط    ي و تجو   داروها حد و طوالني مدت اين    

ـتي نهاي جايگزين و س كه تمايل به درمان  پزشکان سبب شده    
 يهـا  ا عـصاره ياهان ي از گ  يبرخ). ۸( افزايش يابد روز به روز    

 ي در سراسر جهان شناخته شده است که در طـب سـنت     ياهيگ
مـورد   هـا  يمـار يدر درمـان ب  خواص مختلف ي ملل به واسطه
ن يتـر  از مهم  يکي ي عطر ي شمعدان ).۹ (رنديگ ياستفاده قرار م  

ــه شــمار مــيــ اي در طــب ســنتيــياهــان دارويگ ــآ يران ب   . دي
 )۱۰( يکروبيضد م ،يدانياکس ضد  ،ييايکنون اثرات ضد باکترتا

اه به اثبات ين گي در برابر زخم معده درمورد ايز اثر حفاظتيو ن
 از اثـرات    يکه تاکنون گزارشـات    يياز آنجا ). ۱۱( ده است يرس

 و  ي بر دسـتگاه تناسـل     ي عطر ياه شمعدان يعصاره گ  يمحافظت
ر سـرب   ي نظ يطي مح يب رسان سم  ي در مقابل عوامل آس    ضهيب

ت يـ د مثل از اهمي سرب بر تول ير سم يثاو ت انجام نشده است،    
ـ ار ز يبس ـ م تـا بـا ا   يآن شـد  باشـد، بـر    يخـوردار مـ   بر يادي   ني

  ياه شــمعدانيــ بــرگ گی  عــصارهيات محــافظتپــژوهش اثــر
 اسـتات   درمان شده با   يي صحرا يها  موش ی ضهيرا در بافت ب   

ـ  يبرارا  سرب     يمـورد مطالعـه و بررسـ   ن بـار در جهـان   ي اول
  . ميقرار ده

  
  بررسيروش 

   :ي عطـر ي بـرگ شـمعدان   يدروالکلي ه ی  عصاره ی هيته     
ـ ابتدا بـرگ گ     ی ده دانـشک  ی  از گلخانـه   ي عطـر  ياه شـمعدان  ي

ـ  تهينا به مقدار کـاف   ي س ي دانشگاه بوعل  يکشاورز ه و توسـط  ي
  .  قـرار گرفـت  ي علمـ يياه شـناس مـورد شناسـا    يمتخصص گ 
ه بـه مـدت دو هفتـه خـشک و توسـط      يها در سـا    سپس برگ 

 گرم پودر حاصل شده را ۳۰۰. دي کامال پودر گرد  ياب برق يآس
ــدر  ــشر دوي ــريل ک ب ــاويت ــلي ح ــلي ات الک ــد ۸۰ کي    درص

ـ ي م۱۶همـراه   ک بهيليتر الکل ات  يل يلي م ۸۰( ) تـر آب مقطـر  يل يل



  مطالعه اثر عصاره شمعداني عطري بر بيضه موش
 

  ۱۳۹۵بهمن و اسفند , ۱۰۷ي  شماره, ۲۴ي  ره ي علمي، پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني زنجـان، دو مجله

۶٠

 آن را الکـل فـرا   يتر رويل يليک ميزان يم که به  يطور خته به ير
ـ مـدت    سپس ظرف مذکور را به    . رديبگ   خچـال يک هفتـه در  ي

. بات محلول در الکـل آن خـارج گـردد   يقرار داده تا کامال ترک   
بتـدا   اي توسـط کاغـذ صـاف      را ات بشر يک هفته محتو  يبعد از   

 يع صاف شده توسط دستگاه روتـار      يصاف نموده و سپس ما    
(LABORATA 4001 Efficient, Germany Heidolph)   بـا

ــا ي دور در دق۶۰دور  ــه و دم ــ ۵۰ يق ــه تغل ــظ گردي درج . دي
ر هود قـرار داده  يظ شده را به مدت دو روز در ز       ي غل ی عصاره

 يظ شده غلظت ها   ي غل ی از عصاره .  گردد خشکشد تا کامال    
ـ رد نظـر ته   مو  گـاواژ کـردن      روش وانـات توسـط   يه و بـه ح    ي

  .خورانده شد
 يي سر موش صحرا۴۲ن مطالعه   يدر ا  :يشگاهي آزما واناتيح

ـ نر نژاد و   ـ  ی ستار بـا محـدوده    ي  از ي گرمـ ۲۵۰تـا    ۲۲۰ ي وزن
ـ ها به مـدت   موش.  شديداري پاستور تهران خر  ی موسسه ک ي

 -ييکل روشـنا  ي و سـ   گـراد  ي سـانت   درجـه  ۳۷ يهفته در دمـا   
 يهـا  ط و در قفـس ي دوازده ساعته جهت سازش با مح   يکيتار

.  آزاد به آب و غـذا قـرار داده شـدند      يدسترسبا  مخصوص و   
کـسان و   يط کـامال    يها در شرا    گروه ي تمام يشات بر رو  يآزما

ـ  يق بر اسـاس قـوان     ين تحق يپروتکل ا  ـ  ين ب  در مـورد    ين الملل
ــا يتــه اخالقــين کميچنــ و هميشگاهيــوانــات آزمايح  کــار ب
 مجـوز  ی نا با شـماره ي سي دانشگاه بوعليشگاهيوانات آزما يح

   بـه يطـور تـصادف   هـا بـه    سپس مـوش  . دي انجام گرد  ۴۸-۱۵۲
  . م شدندي تقسي سر۷ گروه ۶

  :واناتي حيبندگروه 
  . قرار نگرفتيماريچ تين گروه تحت هي ا:گروه کنترل -۱

 به يدنيدر آب آشامرا استات سرب ن گروه يا :گروه شاهد -۲
  .افت کردي درونيلي قسمت در م۵۰۰ زانيم

 ي عطري شمعداني دوز کم عصارهن گروه يا: ۱مار يتگروه  -۳
 بـه   لو وزن بـدن   ي هرک یازاه  گرم ب  يلي م ۲۵۰زانيبه م  را روزانه 

   . ندافت کرديصورت گاواژ در
  يدانــ شمعی ارهــ عصادـزين گروه دوز ي ا:۲مار يگروه ت -۴

ـ بـه م  را روزانه    يعطر ـ ي م ۵۰۰ زاني ـ    يل   لـو ي هرک یازاه  گـرم ب
  .)۱۲( .نـــدافـــت کرديوزن بـــدن بـــه صـــورت گـــاواژ در

مار شده با دوز کـم    يافت کننده استات سرب و ت     يگروه در  -۵
ن گروه استات سـرب را  يا :ي عطرياه شمعدان يعصاره برگ گ  

ـ  به ميدنيدر آب آشام  ـ لي قـسمت در م ۵۰۰زان ي مـدت   ون بـه ي
 ی ه دوز کم عـصاره   ن روزان يهمچن. افت نمودند يچهار هفته در  

لـو وزن   ي هرک یازاه  گرم ب  يلي م ۲۵۰ زاني به م  ي عطر يشمعدان
 . افت کردنديبدن به صورت گاواژ در

مار شـده بـا دوز      ي استات سرب و ت    ی افت کننده يگروه در  -۶
ـ ا: ي عطرياه شمعدان ي برگ گ  ی اد عصاره يز ن گـروه اسـتات   ي

ـ  به م  يدنيسرب را در آب آشام     ـ لي قـسمت در م    ۵۰۰زان  ي  وني
 زيـاد ن روزانه دوز    يهمچن. افت نمودند يمدت چهار هفته در    به

ـ  به م  ي عطر ي شمعدان ی عصاره ـ ي م ۵۰۰ زاني ـ    يل  یازاه  گـرم ب
 ).۴(افت کردند يلو وزن بدن به صورت گاواژ دريهرک

ــه ذكــر اســت تمــامي گــروه ــشات الزم ب ــا پايــان آزماي   هــا ت
ـ آزماان  يـ پس از پا  . دسترسي آزاد به آب و غذا داشتند        شات،ي

بعـد   .ندديهوش گردي سپس با اتر ب   ن شده و  يتوزها ابتدا    موش
ده و  يوان از بدن جداگرد   ي هر ح  يها ضهي شکم، ب  ياز الپاراتوم 

  نين شـد و بالفاصـله در فرمـال   ي و تـوز  يريـ گ ابعاد آن انـدازه   
ن يـي جهـت تع . داده شـد  کس شـدن قـرار    ي جهت ف  درصد ۱۰

وسـط  تدقـت    وانـات بـه   يچـپ ح  ضه  يم ب يديدي اپ تعداد اسپرم، 
ــوژيزيدر ســرم فجــدا شــده و ســپس  يچــيق ــايول ــا دم   ي ب

 از خـون    يشستشو داده شـد تـا عـار        گراد ي سانت ی  درجه ۳۷
ـ ي م ۲ يش حـاو  ي د يک پتر يم در   يديديبافت اپ . گردد تـر  يل يل

  حجـم محلـول بـه     سـپس   خـرد شـد و      کـامال   ن  ينرمال سـال  
  مـدت   پـس از بـه هـم زدن آن بـه       . ده شـد  يتـر رسـان   يل يلي م ۵

سـپس  . گراد انکوبه شد   ي سانت ی  درجه ۳۷ ير دما قه، د ي دق ۱۰
حجم (دست آمده ه  بيها  اسپرميع حاوي ماک قطره از نمونهي
ـ دي اپ يها  اسپرم يتر که حاو  يل يلي م ۵  الم  يرا رو ) بـود  يميدي

 مربـوط  يهـا  ها از مربع  شمارش اسپرم ينئوبار قرار داده و برا    
  محاسبه شده يها تعداد اسپرم. د استفاده شدي سفيها به گلبول
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  :با استفاده از فرمول زير
  

   تعداد اسپرم شمارش شده× ۱۰۴ × ۵) ب رقتيضر(
  
ـ  سـاعت از ب    ۷۲پـس از    ). ۱۲(د  ين گرد ييتع ـ  هـر ح   ضهي وان ي

ن ي ائوز-نيليه و با استفاده از هماتوکسي تهيمقاطع بافت شناس
ـ ها از هر نمونـه ب       نمونه يابي ارز يبرا. دي گرد يزيرنگ آم    ضهي

 يهـا  شـمارش سـلول   ه شد و از هر الم       ي ته يافت الم مقطع ب   ۳
ن آنها  يانگي انجام و م   يکروسکوپيدان م يده م در   ياسپرماتوگون
   .ديمحاسبه گرد

ـ کل: ي آمـار  يها آزمون   بـا اسـتفاده از     ي آمـار  يزهـا يآنال ی هي
SPSS-19  صـورت    ها به  داده . انجام شدMean±SEM ـ  ارا ه ي

ـ  و جهـت تجز    دنديگرد ـ ه و تحل  ي  يآمـار  از روش    يل آمـار  ي
ANOVA تست    و Tukey    ـ   .  اسـتفاده شـد    يدار يسـطح معن

۵ ۰/۰P<در نظر گرفته شد .  
  

  ها يافته
 ی سهيـ ن مطالعه نشان داد کـه مقا يدست آمده از ا  هج ب ينتا      

ـ       ی افـت کننـده   ي در يها وزن موش  ن ي اسـتات سـرب و همچن
 کـاهش ها نسبت بـه گـروه کنتـرل از          آن ی ضهين وزن ب  يانگيم

ـ . خـوردار بـود    بر يشتريوزن ب  ـ  نـسبت م   نيهمچن ن وزن  يانگي
 Gonado Somatic Index(GSI( ا پارامتريها نسبت به وزن بدن  ضهيب

  نـسبت بـه گـروه       اسـتات سـرب      ی افـت کننـده   يدر گروه در  
ــرل  ــنکنت ــاهش معنــ زي ــشان داد يدار ي ک  )>۰۰۱/۰P( را ن

 يدروالکليـ  هی  عـصاره ی افت کننده يدر ۲ و ۱مار  ي ت يها گروه
ـ  GSI ، شـاخص  يعداناه شم يبرگ گ   را نـسبت بـه      يدار يمعن

 در  GSI که شاخص  يدر حال  .)>۰۱/۰P(  داشتند گروه کنترل 
مـار شـده بـا      ي اسـتات سـرب و ت      ی افت کننـده  ي در يها گروه
ـ  کم و ز   يهادوز ـ  بـرگ گ ی اد عـصاره ي  ي عطـر ياه شـمعدان ي

 نـد دادن کنترل نـشان     سه با گروه  ي را در مقا   يدار ياختالف معن 
)۰۵/۰P>( )۱ نمودار( .  

  
  هاي  هاي مختلف مورد آزمايش در موش در گروه) GSI(گيري نسبت وزن بيضه به وزن بدن  حاصل از اندازه هاي بررسي داده: ۱نمودار 
ه گر معناداري نسبت ب بيان گر معناداري نسبت به گروه دريافت کننده استات سرب   بيان¥گر معناداري نسبت به گروه کنترل،   بيان *صحرايي نر

گر معناداري نسبت به گروه دريافت  بيان ، )گرم بر کيلوگرم ميلي ۲۵۰( هيدروالکلي برگ گياه شمعداني عطري ی  عصارهی گروه دريافت کننده
، )>P:¥¥¥٠/P<(،) ۰۰۱:***٠/۰۰۱ (،>P:**)۰۱/٠(، )گرم بر کيلوگرم  ميلي۵۰۰(  هيدروالکلي برگ گياه شمعداني عطريی  عصارهی کننده

)۰۱/٠(:P< )۰۱/٠ (:P<  
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ن تعـداد  يانگيم ،ن پژوهشي در ا   حاصل شده  يا افتهيبر اساس   
ـ در مقا در گروه شاهد     ها اسپرم  گـروه کنتـرل کـاهش       بـا  سهي

هـا   تعداد اسپرمن  يهمچن) >۰۰۱/۰P(را نشان دادند     يدار يمعن
ـ  بـرگ گ   ی  عصاره ی افت کننده ي در يها در گروه   ياه شـمعدان ي

  اسـتات سـرب    ی افت کننده ي در نسبت به گروه کنترل و گروه     
 يهـا  ها در گروه  تعداد اسپرم . ند نشان داد   را يدار يش معن يافزا
 کـم و  يهـا مار شده با دوز  ي استات سرب و ت    ی افت کننده يدر
سه با گـروه کنتـرل      ي در مقا  ياه شمعدان ي برگ گ  ی اد عصاره يز

 يها دارا  ن گروه يکه ا  يدر حال .  را نداشتند  يدار ياختالف معن 
مـار شـده بـا    ي سـالم ت يهـا  دار نـسبت بـه گـروه       ينکاهش مع 

ـ  برگ گ  ی عصاره  ،)>۰۰۱/۰P( دتن داشـ  ي عطـر  ياه شـمعدان  ي
 يها  حاصل از شمارش سلول    يها  داده يدر بررس  .)۲نمودار  (

ـ  مختلـف تحـت آزمـون در ا        يهـا   در گروه  ياسپرماتوگون ن ي
ــه م  ــشان داده شــد ک ــژوهش ن ــپ ــداد ســلوليانگي ــا ن تع  يه

 اسـتات سـرب و      ی افت کننده ي در يها  در گروه  ياسپرماتوگون

مار شده با دوز کم ي استات سرب و تی افت کنندهين در يهمچن
 نسبت به گروه کنتـرل از       ي عطر ياه شمعدان ي برگ گ  ی عصاره

ج نـشان داد    يانت .)>۰۰۱/۰P(  برخوردار بود  يدار يکاهش معن 
 ی مار با دوز کـم عـصاره  يها در گروه ت يکه تعداد اسپرماتوگون 

 نسبت بـه گـروه کنتـرل اخـتالف          ي عطر يه شمعدان ايبرگ گ 
اد يمار شده با دوز ز    يکه گروه ت   يدر حال .  را نداشت  يدار يمعن

دار نسبت به گروه کنترل و       ي اختالف معن  ي فوق دارا  ی عصاره
 يهـا  مار شده بـا دوز   ي استات سرب و ت    ی افت کننده يگروه در 
ـ کم و ز   ـ  بـرگ گ   ی اد عـصاره  ي    داشـتند  ي عطـر  ياه شـمعدان  ي

)۰۰۱/۰P<(.  ی افت کننده يها در گروه در    يتعداد اسپرماتوگون 
 نسبت ي عطري شمعدانی مار شده با عصاره ياستات سرب و ت   

ـ        کـه   يدر حـال  .  نداشـتند  يدار يبه گروه کنتـرل اخـتالف معن
 ی افـت کننـده   ين گروه و گـروه در     ياختالف حاصل شده در ا    

ـ  ي افـزا  ياستات سرب دارا    يهـا  دار در تعـداد سـلول      يش معن
  ).۳ نمودار ( ،)>۰۰۱/۰P(  بودياسپرماتوگون

  
گر معناداري نسبت به گروه  بيان*. هاي صحرايي نر هاي مختلف مورد آزمايش در موش حاصل از شمارش اسپرم در گروه هاي بررسي داده: ۲نمودار 
بت به گروه دريافت کننده عصاره هيدروالکلي برگ گياه گر معناداري نس بيان  دريافت کننده استات سرب  گر معناداري نسبت به گروه  بيان¥کنترل، 

  گر معناداري نسبت به گروه دريافت کننده عصاره هيدروالکلي برگ گياه شمعداني عطري بيان ، )گرم بر کيلوگرم  ميلي۲۵۰(شمعداني عطري 
  عصاره هيدروالکلي برگ گياه شمعداني عطري+ استات سرب  گر معناداري نسبت به گروه دريافت کننده  بيان، )گرم بر کيلوگرم  ميلي۵۰۰(

   >:P)٠/۰۰۱ (>:P) ٠/۰۱ (>:P)٠/۰۰۱ (>:P)٠/P<( ،)۰۱:¥¥¥٠/P<( ،)۰۰۱:***۰۰۱/٠(، )گرم بر کيلوگرم  ميلي۲۵۰(
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گر معناداري   بيان *هاي صحرايي نر هاي مختلف مورد آزمايش در موش حاصل از شمارش اسپرماتوگوني در گروه هاي بررسي داده: ۳ نمودار

گر معناداري نسبت به گروه دريافت کننده عصاره  بيان دريافت کننده استات سرب  گر معناداري نسبت به گروه  بيان¥نسبت به گروه کنترل، 
 هيدروالکلي برگ گر معناداري نسبت به گروه دريافت کننده عصاره بيان ، )گرم بر کيلوگرم ميلي ۲۵۰(هيدروالکلي برگ گياه شمعداني عطري 

عصاره هيدروالکلي برگ گياه + استات سرب  گر معناداري نسبت به گروه دريافت کننده  بيان، )گرم بر کيلوگرم ميلي ۵۰۰(گياه شمعداني عطري 
   >:P) ٠/۰۰۱( >:P)٠/۰۰۱( >P:¥¥)٠/P<( ،)۰۱:¥¥¥٠/P<(،) ۰۰۱:***۰۰۱/٠( )گرم بر کيلوگرم ميلي ۲۵۰ (شمعداني عطري

  
 مقـاطع  يهـا   المي انجام شده بر رو  يمطالعات بافت شناس  در  
ن ي ائـوز -نيلي شده با روش هماتوکسيزيو رنگ آمه ي ته يبافت

ـ   اسپرم ساز    يها ضه، لوله ينشان داده شد که بافت ب      ن يو همچن
 بـوده و    ي نظم سـاختار   ي در گروه کنترل دارا    يداربست سلول 

 يهـا   در سـلول ساز و هـم   اسپرميها  هم در لول يانسجام بافت 
 مـذکور   يهـا   موجود در وسط لوله    يها  و تراکم اسپرم   ينينابيب

  در يشناس  بافت مطالعات. )۱شکل  ( وجود دارد    يعيطور طب  به
ـ که بافت ب  ن پژوهش نشان داد     يا افـت  ي در يهـا   مـوش  ی ضهي

 قـرار   يب بـافت  ي استات سرب به شدت در معرض آس       ی کننده
ـ  تهيکه در مقطع بـافت    يطور به. گرفته است  ه شـده از بافـت   ي

 اسـپرم سـاز   يها  در لوله  يد که نظم سلول   يضه مشخص گرد  يب
. ن رفته استيها از ب  بازال آنیخته شده و غشايشدت بهم ر به

اد داشـته و    ي کاهش ز  ي اسپرماتوگون يها ن تعداد سلول  يهمچن
ـ م ها بـه  تي از تعداد اسپرماتوسنعالوه بر آ    يزان قابـل تـوجه  ي

ـ بـر ا  عالوه  . کاسته شده است      موجـود   يهـا  ن تعـداد اسـپرم    ي
 ينينـاب يبافت ب . باشد يار اندک م  يز بس ي فوق ن  يها در مرکز لوله  

ز يه ن ين ناح يگ مستقر در ا   يدي ل يها ب گشته و سلول   يز تخر ين
 يهـا  در نمونـه ). ۲شـکل  (شـود   يده مي ديار کم يبه تعداد بس  

ـ بافـت ب ه شده از   ي ته يبافت  ی افـت کننـده  ي دريهـا  ضه گـروه ي
ـ  کـم و ز  يهـا  مار شده با دوز   يرب و ت  استات س   ی اد عـصاره ي

ـ  ي عطر ياه شمعدان يبرگ گ   مـشاهده  يطـور کـامال واضـح      ه ب
ـ    يضه انسجام بافت  يد که بافت ب   يگرد دسـت آورده و     ه خود را ب
ـ   يالت سلول يتشک  موجـود در    يهـا  ن تعـداد سـلول    ي و همچن
تراکم . اند ش رفته ي شدن پ  يعي اسپرم ساز به سمت طب     يها لوله

ـ  اسپرم ساز در مقايها ز در مرکز لوليا ن ه اسپرم سه بـا گـروه   ي
ش نـشان داده شـده   ي استات سرب، رو به افزا   ی افت کننده يدر

  .)۴و۳ يها شکل(است 
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هاي اسپرماتوگوني   ، سلولX100با بزرگنمايي   H&Eرنگ آميزي. هاي گروه کنترل تهيه شده از بافت بيضه در موشفتو ميکروگراف  :۱شکل 
  )پيکان سبز(هاي اسپرماتوسيت  ، سلول)يکان قرمزپ(

  

  
پيکان (، سلول ليديگ X100با بزرگنمايي   H&Eرنگ آميزي. هاي گروه شاهد تهيه شده از بافت بيضه در موشفتو ميکروگراف  :۲شکل 

   شودهاي مني ساز مشاهد مي بهم ريختگي ساختار سلولي در لوله )پيکان آبي(، سلول اسپرماتوگوني )سفيد
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رنگ آميزي . تيمار شده با عصاره دوز کمگروه دريافت کننده استات سرب و هاي  تهيه شده از بافت بيضه در موشفتو ميکروگراف  :۳شکل 

H&E   با بزرگنماييX400 پيکان نارنجي(، سلول سرتولي )پيکان سفيد(، سلول ليديگ(  
  

  
 آميزي رنگ. تيمار شده با دوز زياد عصاره دريافت کننده استات سرب و هاي گروه در موشتهيه شده از بافت بيضه فتو ميکروگراف  :۴شکل 
H&E و بزرگنمايي X400 پيکان نارنجي(، سلول سرتولي )پيکان سفيد(سلول اسپرماتوسيت . اي و نظم سلولي بهبود يافته است ، ساختار لوله( ،

  )پيکان آبي(هاي اسپرماتوگوني  سلول
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  بحث
 پژوهش نشان داده شد که استفاده از استات سرب         نيدر ا      

 يار جديب بسيمورد آزمون موجب آس يي صحرايها در موش
ـ و واضح بـر بافـت ب      ـ . ضه شـده اسـت  ي کـه تعـداد    يطـور  هب

 موجود در رونـد     يها ر سلول يها و سا   ها، اسپرم  ياسپرماتوگون
 نسبت به گـروه     يدار ي کاهش قابل مالحظه و معن     يساز اسپرم

افـت  ي در يهـا  مـار مـوش   يگـر ت  ياز طرف د  . دونم دا  يکنترل پ 
ـ  بـرگ گ يدروالکليـ  هی  استات سـرب بـا عـصاره    ی کننده اه ي

ـ بافـت ب  ب وارد شـده بـه  ي از آسـ ي عطـر يشـمعدان  هـا و   ضهي
ت يج حکاين نتايا. کاهد يها م  مستقر در آنيها ن سلوليهمچن

 بـر بافـت     ي عطـر  ياه شمعدان ي گ ی  عصاره ياز اثرات محافظت  
ـ  مـورد آزمـون در ا      يي صحرا يها وشضه در م  يب ن پـژوهش   ي

 سرب و مشتقات    ي بافت يبياغلب مطالعات از اثرات تخر    . دارد
ج حاصل ينتا ت داردي حکايآن بر بدن، از جمله دستگاه تناسل  

ن پژوهش با مطالعات انجام شـده توسـط احمـد و           يشده در ا  
 استات سرب را يبيت و همکاران که اثرات تخريآهمکاران و 

سـرب  ). ۱و۲( باشـد  يضه نـشان دادنـد همـسو مـ        يت ب بر باف 
کـال  ين آزاد شدن راد   ي بدن و همچن   يها ب بافت يموجب تخر 
که استرس  يياز آن جا.  شوديمده يب د ي آس يها آزاد از بافت  

ـ پيون ل يداسيو، پراکس يداتياکس  ييت غـشا  ير خاصـ  ييـ دها و تغ  ي
ـ  تکثا در مراحل مختلـف  ي زا يها جاد مرگ سلول  يباعث ا   ر وي
د يشـود و پراکـس     يهـا مـ    کاهش تعداد اسـپرم   ن  يهمچن نمو و 

ــه ــپرم  ي ــت اس ــادر اس ــا را بــ  دروژن ق ــازد،   يه ــت س حرک
 آزاد  يها کاليب سلول اسپرم توسط راد    يها از آس   دانياکس يآنت

 و يالتيم. دنبخش يت اسپرم را بهبود ميفيد و ک  ينما يمحافظت م 
اهـان  ي از گ  يکـ ي ي عطـر  يهمکارانش نشان دادند که شمعدان    

ـ  نظيدانياکس يبات آنتي از ترکي انواع مختلف  يحاو ـ ر ژراني ول، ي
در ). ۱۳(باشـد    يها مـ   نئول و الکل  يترونلول، ترپ ين، س يکوئرست
ا و همکارنش انجام شـد نـشان داده         ي که توسط آکار   يا مطالعه

ار مـوثر  ي بـس يهـا  دانياکس ي از آنتني و کوئرستوليژرانشد که   
 مانند يب رسان بافتيس عوامل آ يبيممانعت کننده از روند تخر    

د کننـده  ير اکـس يا ساي استات سرب و     همچون يبات سم يترک
بافـت   از   يرود که اثـرات محـافظت      ياحتمال م  .)۱۴(د  نباش يم
مار شده ي استات سرب و تی دهننافت کي دريها ضه در موش  يب

ـ  بـرگ گ   ی با عصاره   بـه خـاطر وجـود       ي عطـر  ياه شـمعدان  ي
ق همـسو بـا   يـ ن تحقيـ ج اي فوق باشد که نتا    ييايميبات ش يترک
ن يکوئرست. ا و همکارانش شده است    يدست آمده آکار  ه  ج ب ينتا

 بــر ي اثــر محــافظتي داراي عطـر ياه شــمعدانيــموجـود در گ 
ـ و اسـت و     يداتي تحت استرس اکس   ي اسپرماتوگون يها سلول ا ب

ـ  تخر (ROS)ژن  ي فعـال اکـس    يهـا  دادن الکترون به گونـه     ب ي
DNA نش اگاس و همکار  وار). ۱۵(دهد   ي را کاهش م   ي سلول

ـ بـات ژران  يترک نشان دادند کـه      يقي تحق يط ن يول و کوئرسـت   ي
باشد  ي تستوسترون در مردان مي اثر مثبت در سطح سرم     يدارا

کول و همکاران نشان دادند که سرب سبب کـاهش          وس). ۱۶(
 ی سهيـ ضه و کي سبب کاهش وزن ب يشود ول  يها م  تعداد اسپرم 

 يهـا  افتـه يق همـسو بـا    ين تحق يج ا ينتا). ۱۷(گردد   ي نم يمنو
ـ يا  در مطالعه آنان. باشد يش م بوند و همکاران    کـه  د نشان دادن

 کـه در  ي مردانيع منيها در ما   سرب باعث کاهش تعداد اسپرم    
 ي عطـر  يشـمعدان ). ۱۸(معرض اثرات سم سرب بودند شـد        

ن، ينير کوئي نظياهي گييايميبات شي از ترکيادير زي مقاديحاو
. باشـد  يها مـ   يها و چرب   ني، انواع پروتئ  ها ها، تانن  دراتيکربوه
ـ ها نظ  نيتامين انواع و  يهمچن ـ ر ت ي ن، ياسـ ين، نيبـوفالو ين، ر يامي

ک يـ د و فنوليک اسيد، گاليک اس يليد، فم يک اس يپانتتونفوالت،  
بـات  يانـد کـه ترک      نـشان داده   تقـا يتحق). ۱۹( باشـد  يد م ياس
ــاميو ــينيت ــوق نقــش آنت ــوي و محــافظتيدانياکــس ي ف  از ي ق

 نـد ينما يفـا مـ   يطور گـسترده در بـدن ا        آزاد را به   يها الکيراد
 گراکا و همکارانش نشان دادند کـه در اثـر   يا در مطالعه . )۲۰(

 سـاز و تعـداد      ي منـ  يهـا  ها، قطر لوله   ضهيز سرب وزن ب   يتجو
ن اثرات با گذشت زمـان قابـل   يز ايابد و ني يها کاهش م   اسپرم

ـ ج يمطالعـه نتـا  ن  يادر  . )۲۱(باشد   يبرگشت م  دسـت آمـده    هب
نشان داد که سرب باعث کـاهش        بودند و    ج فوق يهمسو با نتا  
 رونـد   يهـا  ر سـلول  يهـا و سـا     يها، اسـپرماتوگون   تعداد اسپرم 
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نشان دادند  ها   اغلب پژوهش  .گردد يها م  اسپرماتوژنز در موش  
. گـردد  يهـا مـ    ضهي وزن بدن و وزن ب      کاهش که سرب موجب  

ـ ها به وزن بـدن   ضهي نسبت وزن ب   نيهمچن  در GSIا پـارامتر  ي
افت کننده سرب نسبت به گروه کنتـرل کـاهش       ي در يها موش

دست آمده توسط ما     هج ب ينتا. )۲۲ (دهد ي را نشان م   يدار يمعن
 در  GSI  کـه پـارامتر     نـشان داد   ،ج فـوق  ي نتـا  دييـ اضمن ت ز  ين

ـ        يها موش  را يدار ي شاهد نسبت به گروه کنتـرل تفـاوت معن
ـ  گگ بـر  ی شـده بـا عـصاره     مار  ي ت يها ر گروه يدر سا . دارد اه ي

 و با گروه کنترل      شد ش نشان داده  يافزا GSI پارامتر   يشمعدان
ل اثـرات  يـ ن اثر احتماال بـه دل يا. ديگرددار   ي اختالف معن  فاقد

 اني در مقابل اثرات ز    ي عطر ياه شمعدان ي گ ی  عصاره يمحافظت
ز اثـر  يـ شان و همکـارانش ن . باشد ي استات سرب م  يبار سلول 
 که ييها  هفته بر موش۶ن را در ظرف ياميد و تيک اسياسکورب

کردنـد   يافت م يک در ينترگاستريهمزمان سرب را به صورت ا     
در گــروه ســرب کــاهش تعــداد و حرکــت .  نمودنــديبررســ
 کـه در   يدر حـال  . ها نسبت به گروه کنترل مشاهده شـد        اسپرم

ب ين ترت يبد. ن پارامترها باالتر بودند   يد ا يک اس يگروه اسکورب 
 را در يتواند نقش محافظت   ي م نياميد همراه با ت   يک اس ياسکورب

ها نشان  يبررس). ۲۳(د يفا نماي ايمقابل سرب بر دستگاه تناسل
 B يهـا  نيتامي ويادير زي مقادي عطرياه شمعدانياند که گ   داده

هـا در    نيتـام ين و ينقش ا .  دارد Cن  يتاميو و   )نيامياز جمله ت  (
ن احتمال  يبنابرا. ه است ها اثبات شد    آن يبدن و اثرات محافظت   

 ياه به خاطر داشتن انواعين گي ای  عصارهيدارد که اثر محافظت
با توجـه بـه      .ن موجود در آن باشد    ياميها از جمله ت    نيتاميواز  
هـا،   توانـد باعـث کـاهش اسـپرم        يسرب مـ  ن مطالعه،   يج ا ينتا

 اسپرم سـاز  يها ب ناهنجار به سلوليضه و آس  يب بافت ب  يتخر
ـ  بـرگ گ   يدروالکلي ه ی  از عصاره  استفاده. گردد  ياه شـمعدان  ي
ـ اه احتماال به دلين گي ای  عصاره  نشان داد  يعطر ل دارا بـودن  ي
ضه يب بافت بي قادر است از تخر    ي اختصاص ييايميبات ش يترک

 يضه را در مقابل اثرات سم   ي به عمل آورد و بافت ب      يريجلوگ
   .سرب محافظت کند

  
  يتشکر و قدردان

ـ     يدان يالزم م در پايان         ـ در يم از زحمـات ب  دکتـر   يغ آقـا  ي
قــات ي مرکــز تحقيشناســ اهيــ متخــصص گيرمــضان کلونــد

 ياه شـمعدان يـ  گی ن جـنس و گونـه     يي همدان در تع   يکشاورز
 يولـوژ يزيقـات ف  يشگاه تحق يـ ن پرسـنل آزما   ي و همچن  يعطر

مانه ي صـم  ، نمودند يارينا که ما را     ي س ي دانشگاه بوعل  يجانور
  . ميير و تشکر نمايتقد
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Background and Objective: Lead is one of the most common environmental pollutants. The use of 

medicinal plants may protect tissues from lead damages. The aim of this study was to evaluate the protective 

effect of Pelargonium graveolens leaf extract (PGE) on spermatogenesis in male rats.  
Materials and Methods: Forty-two male rats with 220-250 gr body weight were randomly assigned to 6 

groups(n=7): control (normal saline,0.5ml/day, gavage ), witness group (lead acetate, 500 ppm in tap water), 

treated groups: (1; 250mg/kg PGE and 2; 500mg/kg PGE, gavage), and lead acetate-induced group (500 ppm 

in tap water) + treated by PGE (250mg/kg and 500mg/kg, daily gavage) for one month. After examination, 

the epididymis and testes tissues were collected for sperm counting and histological study. All data were 

expressed as mean±SEM, and statistically significant differences were accepted at P<0.05. 

Results: Our results showed that the lead acetate decreased sperm numbers and damaged testis tissue. The 

PGE protected testes and significantly increased sperm number compared with witness group (P<0.001).    

Conclusion: The Pelargonium graveolens hydro-ethanolic extract can protect the testis tissues against toxic 

effect of lead acetate.  
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