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  چکيده
با توجه به مشکالت باروري ناشي از .  غذايي موثر در تقويت قواي جنسي مردان ياد شده استی نوان مادهع ه در طب سنتي از موسير ب:زمينه و هدف

 ی بررسي اثر عـصاره " تحقيق حاضر به منظور ،هاي درماني در دسترس، موثر و کم خطر اختالالت توليد اسپرم در برخي از مردان و لزوم يافتن روش        
  .صورت گرفت"  Balb/Cنژاد  يسور در موش ييند اسپرماتوژنزارهيدروالکلي موسير بر روي بيضه و ف

و  کنترل، شاهد ي پنج گروه مساوبه و انتخاب شد گرم ۲۳±۱بالغ با ميانگين وزن   نريسور  موش سر۶۰تعداد   تجربي،ی در اين مطالعه :روش بررسي
روز /کيلوگرم بر گرم  ميلي۸۰۰ و ۲۰۰،۴۰۰دوزهاي  موسير با هيدروالکلي ی عصاره ميلي ليتر ۵/۰ تجربي يها به گروه . شديبند تقسيم تجربيسه گروه 

 .دريافتي نداشتگروه شاهد .  دريافت نمودسرم فيزيولوژي گروه تجربي حجمهم گروه کنترل  .شد جلسه تزريق ۱۳روز در ميان و تا  يکبه صورت 
تحليل با  ژرمينال ی ، مساحت و تراکم اليهها ، قطر خارجي و داخلي توبولنسيهاي ج وزن بيضه، تعداد سلولهاي  د از جداسازي بيضه، ارزيابي دادهبع

  . شدانجامهاي توکي و دانت  طرفه آنوا و آزمون واريانس يک
هـا و   ول قطر داخلي و خارجي توب   ،، اسپرماتيدها هاي اوليه  اسپرماتوسيت ها،  در تعداد اسپرماتوگوني   ي افزايش دار نيعها وجود تفاوت م    بررسي :ها يافته

 کنترل و تجربي سوم يها  نسبت وزني بافت بيضه بين گروهی همچنين مقايسه .هاي تجربي با گروه کنترل را نشان داد  ژرمينال بين گروهی مساحت اليه
  .را نشان دادافزايشي  دار تفاوت معني تجربي اول و سوم يها ها بين گروه  قطر داخلي توبولی مقايسه و

  .کند ميکمک  نر يموش سور به تقويت قواي جنسي ،هاي جنسي در بافت بيضه  هيدروالکلي موسير با افزايش سلولی  عصاره:گيرينتيجه 
  ، اسپرماتوژنز، ناباروري، بيضهي سور موسير، موش:واژگان کليدي

 
 مقدمه

عدم توانايي در داشتن يک فرزند يک رويـداد غـم انگيـز           
براسـاس  . ان اسـت  هـا نفـر در زنـدگي مشترکـش         ونبراي ميلي 

 درصد از ۱۵تا  WHO  ،۱۰  جهاني بهداشتآمارهاي سازمان
ــدگي  زوج ــاروري را در زن ــواع مــشکالت ناب   هــا برخــي از ان

  
  
  
  
  

  
  علت ها به  درصد از آن   ۴۰اند که حدود     مشترکشان تجربه کرده  

باروري در مردان شامل توانـايي      . مردانه بوده است   فاکتورهاي
، همراه با توانايي و تمايل       تعداد کافي   به توليد اسپرم نرمال   در

  ز عوامـل مختلـف    برخـي ا  .  جنسي است  ی در برقراري رابطه  
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ي؛ در مـردان عبارتنـد از اخـتالالت ژنتيکـ         در بروز نابـاروري     
  ، کاهش توليد اسپرم، کاهشلانسداد مجراي تناسلي، واريکوس

 پارامترهاي اسپرم با کيفيت، اختالل در نعوظ و ناتواني جنسي         
  دهـد کـه پارامترهـاي اسـپرم در         مطالعات نشان مي  . مرد است 

 .)۱ ( باشـد   درصد از مردان زير حـد اسـتاندارد مـي          ۴۰ تا   ۲۵
توانند توليد اسپرم را تحت تاثير قرار دهنـد      عوامل متعددي مي  

تـوان   از ميان اين عوامل مـي . و در بروز ناباروري دخيل باشند   
هـا،   ني سـرطان مصرف داروهاي مخصوص در شـيمي درمـا    به

ها، تشعـشعات، اسـترس،    ها، مواد سمي، آفت كش  بيوتيك آنتي
 .هـا اشـاره نمـود      يافـت كـافي ويتـامين     آلودگي هوا و عدم در    

تواننـد بـا ايجـاد       مشخص شـده اسـت كـه ايـن عوامـل مـي            
 هاي ژرمينال جنسي در    اكسيداسيون سلول  هاي آزاد و   راديكال

يقـات نـشان    تحق .بافت بيضه غلظت اسـپرم را كـاهش دهنـد         
 E  وAهاي  ها و ويتامين دهند كه استفاده از آنتي اكسيدانت مي
هاي  هاي ايجادشده توسط راديكال  از طريق كاهش آسيب  Cو  

 درمان تواند در ها مي  تقويت و استحكام سدخوني اسپرم وآزاد
  گـردد اي و ناباروري مردان مـوثر واقـع         بيضه DNA و ترميم 

 زوج انجـام  ۱۲۰۰۰اي که بر روي  در کشور ما در مطالعه    . )۲ (
هـاي ايرانـي    گرفت نشان داد که حـدود يـک چهـارم از زوج           

. کننـد  مـي  ناباروري اوليه را در طول زندگي مشترکشان تجربه       
دهد که ميزان ناباروري در کشور ما        مطالعات ديگري نشان مي   

باالتر از استانداردهاي جهاني اسـت و شـواهد جديـد نـشان              
هاي اخير کيفيت اسپرم در مردان       ه در سال   آن است ک   ی دهنده

 هاي مختلف در بين روش .)۳( بيش از پيش کاهش يافته است
ي است کـه  هاي روشيکي از  ، استفاده از گياهان دارويي      درمان

هاي مختلف براي مواجهه با اين مـشکل انتخـاب    در بين ملت  
اين گياهان در درمان اختالالت توليد اسپرم، سـرد         . شده است 

بـه  جي، ضعف و سستي جنسي در طرفين و مشکل نعوظ           مزا
 ی استفاده از گياهان دارويـي يـک گزينـه        .  شده است  کار برده 

هـاي   مقرون به صرفه و در دسـترس را در اختيـار همـه زوج              

 اخير در مراکز پژوهشي     های در سال  .)۱ ( دهد نابارور قرار مي  
و دانشگاهي کشورمان مطالعـات متعـددي بـر روي برخـي از      

هـا در درمـان نابـاروري صـورت گرفتـه         ياهان و خواص آن   گ
پياز و زنجبيل، سير، روغن ذرت و بادام زميني، زيتـون،        .است

شـويد، سـداب، کرچــک، کنگـر، گزنــه، گلپـر، آب بــشقابي،     
  نخود از جمله گياهـاني     و بومادران، شاهتره، مغز گردو، هويج    

 که در مراکز تحقيقاتي کشورمان بر روي خواص ضـد          هستند
تـا زمـان انجـام     .ها مطالعاتي صورت گرفته است     ناباروري آن 

ر صورت ياه موسي گي بر رودر اين زمينه   يا ق مطالعه ين تحق يا
گيــاه هــم ( ري ســيکــه بــر رو يرفتــه اســت و در مطالعــاتنگ

ج ينتـا انجام شـده،    )  موسير با ترکيبات مغذي مشابه     ی خانواده
 يبررسمنظور   ه ب اي که  مطالعهدر  . ه است دست آمد ه   ب يا مشابه

ــ   کيستوپاتولوژيــ هراتييــ پختــه بـر تغ ري خـام و ســ رياثـر س
بـر  روند اسـپرماتوژنز    وميديدي و اپضهي ب کيستومورفومتريوه

 ،صـورت گرفـت    ستاري نر نژاد و   ييسر موش صحرا   ۴۰روي  
 ري بر تکث  يرگذاريثا پخته ضمن ت   ري س زي تجو نشان داده شد که   

ــلو ــا لس ــسيه ــول بي جن ــ در توب ــدي و اپضهي ــد م،يدي  رون
 .)۴( بخـشد  ياسپرماتوژنز را نسبت به گروه کنترل سـرعت مـ       

 ري سـ يدروالکليـ  هی  اثر عـصاره يبررسمنظور  هاي که ب  مطالعه
 نـر بـالغ    يي صـحرا  شمـو  ۵۶ و اسپرماتوژنز در     ضهيبر وزن ب  

انجـام گرفـت     ديفـسفام کلوي س يداروبـا    ي درمان يميش تحت
 ساختار ثر کردنامت عالوه بر ري سی  عصاره زيتجو  که نشان داد 

ـ بـر تکث  سـاز،  سپرماي  مجار ـ ب هـاي   توبـول ري  شيافـزا   وضهي
  و رونـد اسـپرماتوژنز را در   گذارد ي اثر م  زي ن ي جنس يها سلول
 بهبــود ديفــسفامکلوي سی  کننــدهافـت ي دري تجربــيهــا هگـرو 

ـ  يمنظور ارزيـاب   ه که ب  يا مطالعه .)۵( بخشد يم  ی ثير عـصاره  ا ت
موش نر  سر  ۵۰ در   ي جنس يها ونر بر اسپرماتوژنز و هورم    يس

 صـورت گرفـت     يي تحت استرس گرمـا    يشگاهيکوچک آزما 
 گـرم  ميلـي  ۸۰۰ و ۴۰۰ر بـا دوز     ي سـ  ی نشان داد کـه عـصاره     

 اسـترس   ي اثـر منفـ    ی ل کننـده  يتواند تعـد   ي م روز/کيلوگرمبر



   بيضه  روي بر هيدرو الکلي موسيری  اثر عصاره

 

 ۱۳۹۶  خرداد و تير,۱۰۹ي  شماره, ۲۵ي  ره ي علمي، پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني زنجـان، دو مجله

52

ــا ــر مييگرم ــ ب ــا ي ــون ه ــح هورم  و LH ،FSH يزان ترش
ـ ترشـح ا  و  تستوسترون گـردد     ـ  هـا    ن هورمـون  ي صـورت   هرا ب

ـ   تحقيق حاضر  .)۰۵/۰P< ()۶(  دهد  افزايش يدار يمعن ه که ب
 هيدروالکلي موسير بر روي فرايند      ی منظور ارزيابي اثر عصاره   

 سـوري بـه روش تجربـي    اسپرماتوژنز و وزن بيضه در مـوش   
هايي اسـت کـه در جهـت          در راستاي سلسله تالش    انجام شد 

 هـاي درمـاني گيـاهي در داخـل کـشور صـورت             يافتن روش 
   آليـوم هيرتيفليـوم بـاس     ايراني با نـام علمـي       موسير   .گيرد مي

)Allium hirtifolium Boiss(   گيــاهي چنــد ســاله از 
 ايـن گيـاه بـومي ايـران      . است )Alliaceae(  الياسه ی خانواده

هـاي ايـران    صـورت وحـشي در مراتـع و کوهـستان     بوده و به  
 گاهي رويشی هاي موسير ايراني بر اساس منطقه    توده .رويد مي
هـا هـم در    و ايـن تفـاوت  ها از نظر ژنتيکي متنـوع هـستند     آن

درصد ترکيبـات شـيميايي    درهاي مورفولوژيکي و هم     ويژگي
 بـا نـام   )Shallot( موسير ايراني با انواع شـالوت    . وجود دارد 

 .Allium Cepa Var( اسـکالونيکم  آليـوم سـيپا وار  علمي 

ascalonicum(   است  متفاوت)    واده کـه   گياه پيازي هم خـان
ايـن  ). شـود  در ترجمه و محاوره به اشتباه يکسان منظـور مـي       

در ...) رنـگ و شـکل پيـاز و      (تفاوت عالوه بـر مورفولـوژي       
   هـا نيـز مـشهود اسـت       توزيع جغرافيـايي و محـل رويـش آن        

عنوان گياهي با طبيعت گرم      در طب سنتي از موسير به      .)۷و۸(
 قبيل مشکالت   ها از  شود که در درمان بيماري     و خشک ياد مي   

 دردهـاي مفاصـل،     ی هاي دستگاه گوارشي و کاهنده     و عفونت 
هـا،   هاي طحال، دافـع انگـل      رفع امراض عصبي، تقويت کننده    

 التيـام    و هـا   زخـم  ی ضد سموم گزنـدگان، ضـدعفوني کننـده       
ها، جلوگيري از سفيد شدن و ريـزش مـو، درمـان      آن ی دهنده

قواي مردانگي  بيخوابي، رفع مشکالت جنسي و تقويت کننده        
 مطالعات جديد   .)۹ ( شود يو تقويت پوست صورت استفاده م     

 در درمـان ديابـت و بهبـود عـوارض آن    را  نيز خواص موسير    
 ، تقويـت حافظـه  )۷ ( ، حفاظت از کبد   )۱۱( ، ترميم زخم  )۱۰ (

، ) ۱۳ ( ب و عروق و فاکتورهاي خوني    ، بهبود وتقويت قل   )۱۲ (
همچنـين مطالعـات   . دهند  نشان مي)۱۴ (تقويت سيستم ايمني  

 )۱۵ ( هـا  موسير در درمان سرطان   اثرات ضد رگزايي    اي   مشابه
خـواص   و )۱۷ (باکتري  خواص ضد ،)۱۶ ( خواص ضد قارچ  

  .کنند ييد ميات موسير را )۱۸ (ميکروبي ضد 
  

 يروش بررس
 بـا وزن    Balb/Cکوچـک سـوري نـژاد        موش   ۶۰تعداد       

 ی دانشکده زمايشگاهيآ حيوانات پرورش مرکز از گرم ۱±۲۳
  گـروه  ۵بـه   هـا    موش .گرديد تهيه اصفهان دانشگاه داروسازي

سـه گـروه تجربـي      ، شـاهد و   هاي کنترل   تايي شامل گروه   ۱۲
محل نگهداري حيوانات بخـش النـه حيوانـات         . تقسيم شدند 

 داروسازي دانشگاه اصفهان بود کـه داراي شـرايط          ی دانشکده
 قمطاب(  بودطبيعي  نور  و نگهداري مناسب از نظر رطوبت، دما     

ها براي رسـيدن بـه       نمونه .)سالمت ي مل ي انستيتو يبا راهنما 
 روز و بـا امکـان       ۱۰شرايط سـازگاري بـا محـيط بـه مـدت            

  .دسترسي آزاد به آب و غذا در محل نگهداري شدند
گيـري از پيـاز خـشک موسـير بـه         در اين تحقيق عمل عصاره    

يــک مقــدار  منظــور بــدين .روش ماسراســيون انجــام گرفــت
 کوهرنـگ اسـتان     ی منطقـه محـصول   گرم موسير خـشک     کيلو

بـا راهنمـايي کارشناسـان کـشاورزي        بختيـاري    چهارمحال و 
سـپس   و آسياب برقي آسياب شـد يرها با سمو. انتخاب گرديد 

   مقـدار يبـر رو  .شـد دست آمـده بـا الـک نـرم الـک             هر ب دپو
با خلـوص   سي الکل طبي      سي ۲۵۰ ،الک شده  گرم پودر    ۳۵۰
ـ   و  ريخته شد درصد   ۹۶ الکـل   منظـور جلـوگيري از تبخيـر    هب

 شـبانه روز در     ۴مـدت    ظـرف بـه     . گرديددرب ظرف مسدود    
هـاي   دماي اتاق نگهداري شد و در طي اين مـدت بـه فاصـله       

 ساعت مخلوط به کمک ابزار پالستيکي هـم زده  ۳ تا   ۲زماني  
محلـول      .صاف شـد   کاغذ صافي    بامحتويات بشر    سپس   .شد

مـدت   منظور جداسازي الکـل موجـود در آن بـه        هصاف شده ب  
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صورت در باز نگهـداري شـد   ه  روز در دماي اتاق ب ۱۰حدود  
 سـي   سـي ۶ محلول در ظـرف بـه حـدود      ی تا مقدار باقيمانده  

سي سرم بر روي محلول باقيمانده        سي ۵۰ مقدار    سپس .برسد
دستگاه از   محلولجهت يکنواخت شدن     .در ظرف ريخته شد   

ـ  .  شداستفادهتراسوند زن ال همو  شيکر   دسـت آمـده   ه محلول ب
مـواد  ( جهت يکنـواختي کامـل و جداسـازي ذرات نـامحلول         

 باقيمانده با کاغذ صـافي، تـصفيه        ) موسير ی موسيالژي عصاره 
 خشک باقيمانده و    ی با توجه به اختالف وزن بين ماده      . گرديد

با افزودن سرم . دش حل شده محاسبه ی  اوليه مقدار مادهی ماده
هـايي بـا غلظـت     دست آمـده محلـول    ه به محلول ب   يزيولوژفي

ـ روز /کيلـوگرم  بر گرم ميلي ۸۰۰  و ۴۰۰ ،۲۰۰ يسرم دسـت  ه ب
 ۱۳در    روز متـوالي و    ۲۶هاي تهيه شـده در طـي         عصاره .آمد

بـه  ها  جهت تزريق به موش   صورت يک روز در ميان       جلسه به 
طـور   هساعت تزريق روزانه ب    .شداستفاده  صفاقي  روش درون   

منظـور   ۳۰/۱۳ روزهـاي تزريـق سـاعت    يان براي تمـام   يکس
.  انجـام نـشد   يقـ يچ تزر ي ه )گروه کنترل (به گروه اول     .گرديد

ـ  در هـر جلـسه تزر      )گـروه شـاهد   (گروه دوم     ۵/۰ ق مقـدار  ي
گـروه  ( گـروه سـوم    .سي سرم فيزيولوژي دريافـت نمـود       سي

ســي از محلــول   ســي۵/۰ در هــر جلــسه تزريــق )۱تجربــي 
 گــرم ميلــي ۲۰۰ي موســير بــا دوز   هيــدروالکلی عــصاره

گـروه تجربـي    (گروه چهارم   .  را دريافت نمود   روز/کيلوگرمبر
 ی  سـي سـي از محلـول عـصاره    ۵/۰ در هر جلسه تزريـق      )۲

 را  روز/کيلـوگرم  بر گـرم  ميلـي  ۴۰۰هيدروالکلي موسير با دوز     
ـ   ( پـنجم گروه  . دريافت نمود  در هـر جلـسه      )۳ يگـروه تجرب

 بـا  ري موسيدروالکلي هی عصاره از محلول   يس ي س ۵/۰ قيتزر
  . نمودافتيروز را در/کيلوگرم  برگرم  ميلي۸۰۰دوز 

گيـري   هاي تهيه شده عمل عصاره منظور تازه تر بودن عصاره   هب  
 روز بـه روش مـشابه و بـا    ۱۲ زماني ی در دو مرحله با فاصله 

 تهيه شده در ی عصاره. موسيرهاي خشک يکسان انجام گرفت    
 تهيـه شـده در      ی  جلسه تزريق و عصاره    ۷ اول براي    ی مرحله

حذف منظور به . جلسه تزريق استفاده شد    ۶ دوم براي    ی مرحله
اطمينان از سالمت عصاره و نبـود       ها و    يا کاهش تلفات موش   

هاي آماده شده در هر دو مرحله دو روز         ها، عصاره  الکل در آن  
قبل از شروع تزريق با آن عصاره ابتدا بر روي دو موش که در    

. شد تـست گرديـد   اي بدين منظور نگهداري مي    س جداگانه قف
هـا تـا دو    رفتار حيوانات بعد از دريافت عصاره و سـالمت آن        

نبـود رفتـار     بعد از اطمينـان از    . روز مورد ارزيابي قرار گرفت    
ها براي تزريـق     ها عصاره  غيرعادي در حيوان و سالم ماندن آن      

ـ       .نهايي استفاده شد    تزريـق  ی سهسـه روز بعـد از آخـرين جل
ابتدا . ها جهت تشريح و برداشتن بافت بيضه آماده شدند         موش

صورت کامال تـصادفي انتخـاب    ه موش ب۱۰از هر گروه تعداد  
 سپس کار برداشت بيضه با رعايت اصول اخالقي کار با       شد و 

هـاي بيـضه    بعـد از جداسـازي بافـت     .حيوانات انجام گرفـت   
ــا دقــت وزن آن ــا تــرازو راســت و چــپ، ب ــال هــا ب ي ديجيت

ها ابتدا با سرم فيزيولوژي شسستسو داده   بيضه. گيري شد  اندازه
صورت جداگانـه    همنظور فيکس شدن بافت ب      و سپس به   ندشد

ليتـر    ميلـي  ۵اي درب دار کوچک محتوي       هاي شيشه  در ظرف 
مقاطع رنگ آميـزي    سپس   . درصد قرار داده شدند    ۱۰فرمالين  

 الم  ۵۰تعـداد   از  .گرديـد تهيـه     راسـت  ی بيـضه بافـت   از  شده  
 بـرش عرضـي از بافـت    ۴هر الم حـاوي   که  آميزي شده    رنگ
از  ۴۰۰×بزرگنمايي  توسط ميکروسکوپ نوري و با       بود   بيضه

   مقطع مياني هر الم تعداد سه ميـدان ديـد تـصويربرداري شـد          
. )تهيه گرديدنيز  ۱۰۰× بزرگنمايي همين روش تصاويري با به(

ــداد  ۴۰۰×نمـــايي بزرگ يبـــا اســـتفاده از تـــصاوير دارا تعـ
هـر ميـدان   هاي اوليه، اسـپرماتيد     اسپرماتوگوني، اسپرماتوسيت 
 يبـا اسـتفاده از تـصاوير دارا         و ديد به دقت شمارش گرديـد     

 ۲/۳افـزار موتيـک نـسخه     بـه کمـک نـرم   و   ۱۰۰×بزرگنمايي  
صورت تصادفي از هر ميدان ديـد مـساحت دو مقطـع لولـه       به

همين روش مساحت مقطع  هب( .گيري و ثبت شد سمينيفر اندازه
هـاي   از مـساحت  سـپس    .)گيـري شـد    فضاي لومن نيز انـدازه    
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 ی دايره( . معادل محاسبه گرديد   ی گيري شده شعاع دايره    اندازه
اي اسـت کـه داراي مـساحت معـادل بـا مقـدار        معادل، دايـره  

 حاصل از شمارش    يها در نهايت داده   .)گيري شده باشد   اندازه
 يهـا   لولـه ي ابعـاد يهـا  گيري ندازه و ا ي جنس يها تعداد سلول 

و بـا روش آزمـون تحليـل         SPSSافزار   اسپرم ساز توسط نرم   
هاي توکي و دانـت تحليـل         آنوا و تست   ی طرفه واريانس يک 

هـاي   منظـور افـزايش دقـت در مقايـسه         هدر اين تحقيق ب    .شد
گيـري   هـاي اسـپرم سـاز از روش انـدازه          ابعادي مقـاطع لولـه    

با استفاده از تصاوير گرفته شده از  ( کامپيوتري مساحت مقاطع  
ايـن  . ها استفاده گرديد و محاسبه شعاع دايره معادل آن ) مقاطع

روش در مقايــسه بــا روش مرســوم در مطالعــات مــشابه کــه 
هاي  مقاطع لوله( است گيري قطر کوچک و بزرگ مقاطع   اندازه

صـورت بيـضي در نظـر گرفتـه        هاسپرم ساز با تقريب زيادي ب     
  .باشد راي دقت و اعتبار بيشتري ميدا) شود مي
  

 يافته ها
ــضه        ــي وزن بي ــل از بررس ــايج حاص ــا نت ــابي :ه   ارزي
  

ــه وزن بيــضهوزن  ي وزنــيهــا ميــانگين نــسبتتفــاوت    هــا ب
  صـورت افزايـشي وابـسته      بـه  دار تفـاوت معنـي    وجـود موش  

ــه دوز ــي    ب ــره تجرب ــاهد و گ ــروه ش ــين گ ــشان داد ۳ب  را ن
)۰۵/۰P<(.  داري   تفاوت معنـي   ها گروه سايرکه بين    در حالي

  ).۱جدول ( مشاهده نگرديد
بررسـي تفـاوت    : هـا  ارزيابي تغييرات تعداد اسـپرماتوگوني    

ها مشخص نمود که بين ميـانگين       ميانگين تعداد اسپرماتوگوني  
 ی هـا در گـروه شـاهد و کنتـرل بـا کليـه              تعداد اسپرماتوگوني 

 وابـسته  يشصورت افزاي بهداري  هاي تجربي تفاوت معني  گروه
هـا   که بين ساير گروه    در حالي  ،)>۰۵/۰P( وجود دارد  به دوز 

   ).۱جدول  (داري وجود نداشت تفاوت معني
 بررسي تفاوت :هاي اوليه ارزيابي تغييرات تعداد اسپرماتوسيت

هاي اوليه مشخص نمود کـه بـين         ميانگين تعداد اسپرماتوسيت  
گـروه شـاهد و     هاي اوليه در     هاي تعداد اسپرماتوسيت   ميانگين

به صورت داري  هاي تجربي تفاوت معني     گروه ی کنترل با کليه  
کـه    در حـالي   ،)>۰۵/۰P( وجود دارد   وابسته به دوز   يافزايش

  .)۱جدول  (داري وجود نداشت ها تفاوت معني بين ساير گروه

 موسير يدروالکليه ی عصاره مختلف يها غلظت در شده يبررس يفاکتورها يمعيارها انحراف و ميانگين ی مقايسه :۱جدول 
)Mean±S.E(  

  ۳گروه تجربی   ۲گروه تجربی   ۱گروه تجربی   گروه شاهد  گروه کنترل  
۵/۲۶±۱۲۸/۱  وزن موش  ۷۷۷/۰±۴/۳۰  ۷۱۸/۰±۴/۲۸  ۷۴۶/۰±۳/۲۷  ۰۹۶/۱±۳/۲۸  

۲۱۶/۰±۰۱۱۹۴/۰  ها وزن بيضه  ۰۰۲۷۷/۰±۲۲۹/۰  ۰۱۰۱۲/۰±۲۵۳/۰  ۰۰۸۸۸/۰±۲۴۹/۰  ۰۱۷۵۸/۰±۲۸۳/۰ * 

۴/۳۰±۷۴۶/۱  اسپرماتوگوني  ۰۶۳/۲±۹/۲۸  ۹۹۳/۲±۴۳ * ۵۸۷/۳±۵۱ * ۰۷/۳±۵/۵۳ * 

۳/۲۰±۸۶۸/۱  اسپرماتوسيت  ۷۴۱/۱±۹/۲۲  ۹۹۵/۴±۷/۴۴ * ۵۱۶/۶±۸/۴۸ * ۷/۸±۵/۵۶ * 

۲/۴۲±۸۵۱/۲  اسپرماتيد  ۷۱۱/۲±۲/۳۸  ۸۶/۴±۷/۷۱ * ۳۴۸/۶±۱/۷۳ * ۰۵۳/۱۰±۲/۸۳ * 

۱۰۵/۱۴۳±۱۳/۲  قطر خارجي  ۵۶/۱±۷۳۵/۱۳۹  ۱۱/۳±۴۷۵/۱۶۲ *** ۶۱/۴±۶۱۲/۱۶۵ *** ۶۲/۳±۰۳۶/۱۷۲ *** 

۷۹۲/۷۴±۹۳/۱  قطر داخلي  ۷۸/۰±۷۵/۷۰  ۵/۲±۳۷۹/۸۶ ** ۴۲/۲±۷۴۶/۹۰ ** ۴۴/۲±۷۹۵/۹۵ ** 

۱۱۶۹۱±۳۹۱  مساحت اليه ژرمينال  ۲۸۶±۱۱۴۱۱  ۵۸۰±۱۴۸۸۹ ** ۹۷۳±۱۵۱۷۲ ** ۶۶۸±۱۶۰۸۰ ** 

۷۹۶۲±۴۱۶  تراکم اليه ژرمينال  ۵۶۸±۷۹۸۴  ۸۵۰±۱۰۸۰۸  ۱۴۵۵±۱۲۰۱۳  ۱۳۳۱±۱۲۱۵۸  
  >P ۰۰۱/۰ تفاوت معني دار در سطح ***،    >۰۱/۰P  تفاوت معني دار در سطح    **، >P ۰۵/۰ تفاوت معني دار در سطح *
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ت ميـانگين   بررسي تفاو : هاارزيابي تغييرات تعداد اسپرماتيد   
بــين هــا مــشخص نمــود کــه  ها بــين گــروهتعــداد اســپرماتيد

گروه شاهد و کنترل با کليه      ها در   هاي تعداد اسپرماتيد   ميانگين
 وابـسته  يصورت افزايش بهداري  هاي تجربي تفاوت معني  گروه

هـا   هگـرو  که بين ساير در حالي) >۰۵/۰P( وجود دارد به دوز 
   ).۱جدول ( داري وجود نداشت تفاوت معني

ــه   ــارجي لول ــر خ ــرات قط ــابي تغيي ــمينيفر  ارزي ــاي س   :ه
 داد نشانها  هبررسي تفاوت ميانگين قطرهاي خارجي بين گرو      

که بين ميانگين قطرهاي خارجي در گروه شـاهد و کنتـرل بـا      
 يصورت افزايـش  بهداري  هاي تجربي تفاوت معني    گروه ی کليه

که بين ساير     در حالي  .)>۰۰۱/۰P( وجود دارد  وابسته به دوز  
همچنين  .)۱جدول  ( داري وجود نداشت   ها تفاوت معني   گروه

ی جنسي مقطع عرضي بافـت  ها ها افزايش تعداد سلول   بررسی
های تجربي نـسبت بـه مقطـع مـشابه در گـروه         بيضه در گروه  

  ).۴ تا ۱های  شکل(کنترل را نشان داد 
  

 
  

 
 

 
 

 

مقطع عرضي بافت هاي جنسي  افزايش تعداد سلول .دهد هر يک از تصاوير يک ميدان ديد کامل را در بزرگنمايي ذکر شده نشان مي
  . به وضوح قابل مشاهده استکنترل اي تجربي نسبت به مقطع مشابه در گروهه گروهدر بيضه 

  
    

 ١٠٠× با بزرگنمايي کنترلمقطع عرضي بافت بيضه گروه  :١شکل 

  ١٠٠× با بزرگنمايي ٣مقطع عرضي بافت بيضه گروه تجربي  :٤شکل   ١٠٠× با بزرگنمايي ١مقطع عرضي بافت بيضه گروه تجربي  :٣شکل 

  ٤٠٠× با بزرگنمايي کنترلمقطع عرضي بافت بيضه گروه  :٢شکل 
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بررسي تفاوت : هاي سمينيفر ارزيابي تغييرات قطر داخلي لوله
هـا   بـين گـروه   ) قطـر فـضاي لـومن      (قطرهاي داخلي  ميانگين

مشخص نمود که بين ميانگين قطرهاي داخلي در گروه شاهد          
 بـه داري  ربـي تفـاوت معنـي   هـاي تج   گـروه ی و کنترل با کليه 

ــه دوز   ــسته ب ــشي واب ــورت افزاي ــود داردص  ،)>۰۱/۰P(  وج
 نيـز تفــاوت  ۳ و تجربـي ۱هــاي تجربـي  همچنـين بـين گـروه   

  .)۱جدول ( )>۰۵/۰P( داري وجود داشت معني
 بررسي تفـاوت    :هاي ژرمينال  ارزيابي تغييرات مساحت اليه   

نمـود  ها مشخص    هاي ژرمينال بين گروه    ميانگين مساحت اليه  
هاي ژرمينال در گروه شاهد و کنتـرل   هاي اليه که بين مساحت  

صـورت   بـه داري  هـاي تجربـي تفـاوت معنـي        گـروه  ی  با کليه 
کـه    در حـالي   ،)>۰۱/۰P(  وجود دارد  افزايشي وابسته به دوز   

  ).۱جدول ( داري وجود نداشت ها تفاوت معني بين ساير گروه
 :هاي ژرمينال  هاي جنسي اليه   ارزيابي تغييرات تراکم سلول   

 ژرمينال براي هر نمونه از تقسيم کـردن مجمـوع           ی  تراکم اليه 
هاي جنسي آن نمونه بر مساحت محاسبه شده بـراي آن        سلول

هـاي   بررسي تفاوت ميـانگين تـراکم اليـه    .دست آمده نمونه ب 
ــروه  ــين گ ــال ب ــي  ژرمين ــاوت معن ــا تف ــداد ه ــشان ن   داري را ن

  ).۱جدول (

  
  بحث
ضرنـشان داد کـه تزريـق درون صـفاقي          نتايج تحقيـق حا        

هـاي   دار در تعـداد سـلول    موسير باعث افزايش معني  ی عصاره
هاي اوليـه،   ها، اسپرماتوسيت اسپرماتوگوني(جنسي بافت بيضه    

بنا بر  . شود و اين افزايش وابسته به دوز است        مي) اسپرماتيدها
 ینتايج مطالعات قبلي صورت گرفته بر روي ترکيبات و اجزا         

توان ادعا نمود که يکي از داليل         موجود در موسير مي    ی هموثر
خاطر ترکيبات آنتي اکـسيداني متنـوع و       ه   اين پديده ب   ی عمده

هـاي آزاد، از   غني موسير است که با مهـار و حـذف راديکـال        
ــل آســيب اکــسيداتيو محافظــت   فراينــد اســپرماتوزنز در مقاب

 موسـير  اگر چه ممکن است منابع مغذي موجود در      .نمايند مي
يند آ فری  کنترل کننده عواملو ترکيبات شيميايي آن با تاثير بر        

زايي را تـسريع   صورت غير مستقيم روند اسپرم ه  اسپرماتوژنز ب 
هاي ايـن پديـده نيازمنـد        مستشخيص دقيق مکاني   .کرده باشند 

دهـد کـه     مطالعات نشان مـي    .استمطالعات تکميلي بيشتري    
 مهـــم ســـولفوري و موســـير داراي دو گـــروه از ترکيبـــات

 ،)ديليـل دي تيوسـولفينات    (غيرسولفوري اسـت کـه آليـسين        
 دليـل تـري     ،سافونين، ساپوجنين، آجوين، ديليل دي سـولفيد      

سولفيد و اس آليل سستين از جمله ترکيبات سولفوري موسير        
ها و مـواد بـا ارزشـي همچـون         همچنين آنتي اکسيدان  . هستند

 فـسفر،  مـس،  ،آهـن ( موادمعـدني  ،)A,B,C,E,…( ويتامين
 چرب اسيدهاي ،)سلنيوم منگنز، روي، ،منيزيم سديم، كلسيم،

يد، پالميتيـک اسـيد،     اسـ  لينولئيـک  اسـيد،  لينولنيـک  (ضروري
پـروتئين،   ،)پالميتولئيک اسيد، استئاريک اسيد و اولئيک اسـيد       

 ی از ترکيبات عمده  ) کوئرستين و کامفرول  (فيبرو فالونوئيدها   
  .)۷و۸ ( غيرسولفوري موسير هستند

ليپيـدها،  : هاي موجود در بدن جانـداران شـامل    تمامي مولکول 
ها قابليت آن را دارند  ها، اسيد نوکلئيک و کربوهيدرات   پروتئين

طور   به .)۱۹ ( که در معرض آسيب هاي اکسيداتيو قرار بگيرند       
طبيعي يک تعادل بين غلظت اجزاي اکسيژن فعـال و سيـستم            

 ستم تناسلي مـرد وجـود دارد  تميز کاري آنتي اکسيداني در سي    
هـاي   وسـيله گلبـول     به ROS اما توليد مقادير زيادي از       ،)۲۰ (

هـاي دفـاعي آنتـي       توانـد مکانيـسم    سفيد و اسپرم نابـالغ مـي      
اکسيداني اسپرم و مايع سمينال را در هم بشکند و بـه اسـپرم               

صـدمه   )ليپيد(  تحريک پراکسيداسيون چربيی وسيلهنرمال به  
در منــي و ايجــاد آســيب  رس اکــسيداتيوزده و موجــب اســت

 DNAاکسيداتيو در غشاي پالسمايي اسپرم و از دست رفتن          
 اجزا  اسيدهاي چرب پلي انوئيک و فسفوليپيدها.)۱۸ (آن شود 

ــر   اســپرم هــستند و دری غــشای اصــلي تــشکيل دهنــده براب
گياهـان داراي    .)۲۱ ( باشـند  پذير مـي   اکسيداتيوها بسيار آسيب  



  و همكارانساره کاظميان 
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هـاي   راديکـال ي   دام اندازنـده  ه  هاي ب   از مولکول  مقادير زيادي 
اسـيد  (ترکيبـات فنـولي     : ها شـامل   که برخي از آن   .آزاد هستند 

ــون ــدها، کين ــک، فالنوئي ــارين فنولي ــا، کوم ــان ه ــا، ليگن ــا،  ه   ه
آلکالوئيـدها،  (، ترکيبـات نيتـروژن دار       )هـا  ها و تانن   استيل بن 

-رينوييـدها ت ،)C,E,…(هـا    ، ويتـامين  )هـا  ها و تبـاالئين    آمين
 در اکــسيداتيو اســترس .)۱۹ (باشــد  مــي   ...)و کاروتنوئيــدها(

ـ  چندين که دهد مي نشان مردان تناسلي سيستم ي اکـسيدان   آنت
. هاي آزاد اکسيژن فعال مورد نياز است براي دفاع عليه راديکال

هـاي   ر روي راديکـال هاي مختلف ب نحوي که آنتي اکسيدان ه  ب
  .)۱۸ ( کنند  عمل ميفاوتمتهاي  مختلف و با مکانيزم

 ی  آنتي اکسيدانت بوده و از زيان القا شده به وسيله          Eويتامين  
 .)۲۱( کند راديکال آزاد به غشاي سلولي حساس جلوگيري مي

 نقش اساسي در حفـظ حيـات اسـپرماتيدها دارد و    Eويتامين  
تليال اپيديـديم شـکل نهـايي    ي هاي اپ دهد که سلول   اجازه مي 

 ديگري نشان   ی  مطالعه .)۲۲( دست آورند  بهساختاري خود را    
 و سـلنيوم اثـر حفـاظتي در برابـر اسـترس             Eداد که ويتامين    

 يکـي از    C ويتـامين    .)۲۳ ( اکسيداتيو حاصل از ديابت دارنـد     
ترکيبات اصلي بافت پروستات است که در مايع منـي وجـود            

 و عنـصر روي بـراي     Eهمـراه ويتـامين       اين ويتامين بـه    ،دارد
ی مـروري   در يـک مطالعـه     )۲۱ ( باشـد  پرم الزم مي  تشکيل اس 

در تحقيقات  Cافزايش وابسته به دوز تحرک اسپرم با ويتامين     
دهنـد   نشان مي مطالعات اخير   .)۱۸ ( بررسي شد ورما و کانوار    

 فاکتورهـاي   نـين هـا مثـل ديابـت وهمچ       که برخي از بيمـاري    
محيطي شامل قرار گرفتن در معرض مواد شـيميايي مختلـف،      

ها ممکن است بر روي اسپرماتوژنز       رما، تشعشع و آفت کش    گ
فلزات سنگين و برخي عناصر نيز بر    . اثرات منفي داشته باشند   

 يک مطالعه نشان داد ويتـامين      .)۲۱ ( باشند يند موثر مي  آاين فر 
C   فراوان پراکسيداسيون چربي و توليد  ROS   بعـد از تزريـق 

اي شـمار    هطـور قابـل مالحظـ      دهـد و بـه     سرب را کاهش مي   
 .)۲۴  (دهـد  هاي سالم را افـزايش مـي       ها و درصد اسپرم    اسپرم

ــامين  ــر حفــاظتي ويت  را بــر اســترس Eمطالعــات ديگــري اث
 تسال و موش در ۵/۱اکسيداتيو ناشي از ميدان الکترومغناطيس 

 .)۲۵ و۲۶ ( معرض آاليندگي محيطـي کـادميوم، نـشان دادنـد         
 اسـت بـراي   Aمين رتينوئيک اسيد که محصول متابوليسم ويتا   

رتينوئيک اسـيد   . نر ضروري است   اسپرماتوژنز نرمال در جنس   
گـذارد و   هاي سرتولي و جنسي اثـر مـي   بر هر دو گروه سلول  

در نهايـت   و هاي تمايز نيافته را در مسير تمـايز      اسپرماتوگوني
روي بـا   .)۲۷ ( دهد  اوليه تقسيم سلولي ميتوز قرار مي   ی مرحله

ي وجود دارد و کمبود آن باعث ضـعف      غلظت باال در مايع من    
. شـود  ي در مرد و زن مييپروستات، کاهش اسپرماتوژنز و نازا   

 آنزيم سوپراکـسيد ديـسموتاز      ی  تشکيل دهنده  ءروي يک جز  
هـاي بـدن را از آسـيب اکـسيداتيو      توانـد سـلول   است که مـي   
اکـسيداني    ترکيبات آنتـي   ی سلنيوم جزء سازنده  . محافظت کند 

هـا    اکسيداتيو غـشاي سـلول  ی  که از تجزيهسلنوپروتئين است 
جلوگيري کرده و اسپرماتوزوا را در طول روند تکامـل اسـپرم      

هــاي وابــسته بــه روي و ســلنيوم  آنــزيم .کننــد محافظــت مــي
يـک  . هاي آزاد کمک کننـد     توانند در خنثي سازي راديکال     مي

فولوژي اسپرم و تحرک آن رگرم روي مو  ميلي۲۰۰دوز روزانه  
بخشد که در نتيجه باعث افزايش نـرخ آبـستني در     ميرا بهبود 

مصرف همزمان ويتامين . شود شرکاي جنسي مردان نابارور مي  
E سـلنيوم   همچنـين  .تواند عملکرد سلنيوم را بهبود بخشد      مي 

هـاي سـرتولي و اسـپرماتوزا را افـزايش      تواند ذخاير سلول  مي
لـوگرم  کي بـر    گـرم   ميلـي  ۲/۰تزريـق   اي    در مطالعه  .)۲۸ ( دهد

شيد و سلنيوم برخي از پارامترهاي اسپرم مـوش را بهبـود بخـ          
 کمبـود روي در مـردان بـالغ         .)۲۹ ( اين اثر وابسته به دوز بود     

روي ولي مقدار كـافي      .ها را کاهش دهد    تواند تعداد اسپرم   مي
دهد و اسپرماتوژنز را تنظيم  قدرت تحرک اسپرم را افزايش مي    

پارامترهـاي اسـپرم را بهبـود    نـد  توا نيز مـي   آهن   .)۳۰ ( کند مي
 .)۳۱ ( ده را افزايش دT و FSH, LHبخشد و سطح سرمي ب

 اثرات کمبود آهن بر اسـپرماتوژنز برگـشت   الزم به ذکر است،   



   بيضه  روي بر هيدرو الکلي موسيری  اثر عصاره
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دهد که جانوران محروم از   مطالعات نشان مي.)۳۲ ( پذير است
شـوند و ايـن فراينـد در        اسيدهاي چرب ضروري، عقـيم مـي      

  .)۳۳ ( دهد يتر رخ م نر سريع جنس
عنـوان برداشـت     علت ساختار فنـولي ويـژه بـه        فالونوئيدها به 

کننـد و بـا خاصـيت        هاي راديکال آزاد قـوي عمـل مـي         کننده
هـاي آنـزيم     عنوان مهار کننده    در پالسما به    خود اکسيداني آنتي

اورنيتــين کربوکــسيالز، پــروتئين کينــاز و کــالمودولين عمــل  
ــي ــد م ــد . کنن ــولي فالونوئي ــت فن ــعطبيع ــث جم آوري  ها باع

هاي هيدروکـسيل   هاي آزاد مثل سوپراکسيد و راديکال   راديکال
کوئرستين نيـز کـه از فالونوئيـدها اسـت داراي اثـر              . شود مي

ها با دانـسيته     ليپوپروتئيناکسيداني است و از اکسيداسيون       آنتي
ــايين  کوئرســتين داراي .)۳۳ ( کنــد جلــوگيري مــي) LDL( پ

هـاي طـوالني در       اسـت و مـدت     خواص آنتي اکسيداني قوي   
درمان حيوانات ديابتي اسـتفاده شـده و نـشان داده شـده کـه               

 کوئرسـتين   .)۳۴ ( تواند استرس اکسيداتيو را کـاهش دهـد        مي
ها، اپيديـديم،    بيضه(هاي تناسلي    داراي اثرات مثبت روي اندام    

هـاي   ، هورمـون )هاي مني، غـده پروسـتات و کيـسه منـي      لوله
غلظـت  (، کيفيـت اسـپرم      )FSHوLHتـستوسترون،   (جنسي  
صـورت وابـسته بـه دوز و         هب) زيست پذيري و تحرک    اسپرم،

 مشتقات گليکوزيدي کامفرول .)۳۴ ( درمان است   ی طول دوره 
هـاي   هاي شالته کننـده راديکـال     تشکيل کمپلکس  ی به واسطه 

هاي پراکسيداتيو مثـل سيکلواکـسيژناز    آزاد، مهار تشکيل آنزيم   
اي بيولوژيــک، جــاروبگري  هــ بــه خــصوص در سيــستم  

 گزانتين اکسيداز و مهـار       ی ، مهار کننده  DPPHهاي   راديکال
 هاي اتواکسيداسيون داراي اثـر آنتـي اکـسيداني اسـت           واکنش

ــت    .)۳۳ ( ــه داراي فعالي ــولفوري ک ــب س ــک ترکي ــسين ي آلي
ــي ــه داراي    آنت ــده اســت ک ــشان داده ش ــت و ن ــسيداني اس اک

آليسين خـواص   . سان است اي در سالمتي ان    هاي بالقوه  پتانسيل
 گـردش خـون    ی  چربي و بهبود دهنـده     ی ضد پالکت، کاهنده  

ــاکتري، ضــد ســرطان،  . دارد همچنــين داراي خــواص ضــد ب

خاصيت محافظت کبدي و عصبي و داراي خاصيت حفاظـت          
 بخـش غيـر قنـدي سـاپونين نيـز داراي            .)۷ ( شيميايي اسـت  

ي از  تواند مزايـاي ديگـر     خاصيت آنتي اکسيداني است که مي     
هاي قلبي و سرطان را در       جمله کاهش ريسک ابتال به بيماري     

 خواص ضد سرطاني، ی  نشان دهنده،مطالعات. پي داشته باشد
 کلسترول خون و مـوثر در  گي کاهند اثر محرک سيستم ايمني،  

از طرفي مطالعات متعدد  .سالمت استخوان براي ساپونين است    
وسـير بـر روي    می صورت گرفته نيز اثرات درمان بـا عـصاره     

عوامل مضر بر روي فرايند اسپرماتوژنز مثل بيماري ديابـت را       
 موسير سطح گلـوکز     ی عصارهدر اين مطالعات    . دهد نشان مي 

خون را در موش ديابتي کاهش داد و موجب شـد کـه سـطح           
ها کاهش يافته و شاخص گنادي   آسيب وارده به عملکرد بيضه    

 که بر روي    هيعات مشاب مطال .)۳۵ ( و کيفيت اسپرم بهبود يابد    
که داراي  غذايي ی  نشان داد تجويز اين ماده   ،انجام گرفت  سير

 ري بر تکثيرگذاريثاضمن ت، ترکيبات مغذي مشابه موسير است 
ــلو ــا لس ــسيه ــول بي جن ــ در توب ــدي و اپضهي ــد م،يدي  رون

   بخـشد ي گـروه کنتـرل سـرعت مـ     اسـپرماتوژنز را نـسبت بـه   
ــزايش دوز  .)۶-۴( ــات اف ــه تزريق ــي۸۰۰ و۴۰۰ب ــرم  ميل  گ

ـ  /کيلـوگرم بر صــورت وابـسته بـه دوز تفــاوت     هروز اگرچـه ب
 فراينـد   شـده يگيـر  انـدازه هـاي   ملموسي در ميانگين شاخص 

هـاي   ها، تعداد اسپرماتوسيت   تعداد اسپرماتوگوني ( اسپرماتوژنز
 ۲۰۰مـوش سـوري نـسبت بـه دوز          ) اوليه، تعداد اسپرماتيدها  

از نظـر   اما اين تفاوت  ،کند روز ايجاد مي  /کيلوگرم  بر گرم ميلي
صـورت وابـسته بـه دوز قابـل       بـه تحليل آماري به روش آنوا    

تواند نـشان    که اين موضوع مي    دار نيست   معني بوده و اغماض  
 موسـير در    ی  اشباع فاکتورهاي موثر ناشي از عـصاره       ی دهنده

فاکتورهـاي مهـاري ايـن      نشان دهنده اثر    بدن موش بوده و يا      
  .باالتر باشدعصاره در دوزهاي 

همـراه    هـاي سـمينيفر بـه    افزايش قطر داخلي و خارجي لولـه    
 ی هاي جنسي مويد اين نکته اسـت کـه عـصاره     افزايش سلول 
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موسير به صورت وابسته به دوز موجب سرعت بخـشيدن بـه            
فرايند تمايز سلولي و افزايش توليد و تجمع اسپرم در فـضاي        

 ژرمينـال  ی اليههاي مساحت و تراکم   بررسي. لومن شده است  
ــدازه نيــز وجــود تفــاوت معنــي  ی دار و وابــسته بــه دوز در ان

دار تـراکم     ژرمينال و عدم وجود تفاوت معنـي       ی مساحت اليه 
هاي کنتـرل   هاي تجربي نسبت به گروه   ژرمينال در گروه   ی اليه

اين بررسي نشان داد که با سرعت گرفتن  .و شاهد را نشان داد
و اين  وسعت بيشتري يافته     ژرمينال   ی  اليه ،روند تمايز سلولي  

تعــداد افــزايش بــه علــت ي  كمـ گـسترش مــساحت تــا حــد 
ـ       سلول نحـوي کـه افـزايش تعـداد        ه  هاي جنسي بوده اسـت ب
دار   ژرمينال موجب افـزايش معنـي  ی هاي جنسي در اليه   سلول

 ی هاي جنسي در اليه فشرده شدن سلول( ژرمينال  ی تراکم اليه 
وزن بيـضه در گـروه      دار   معنـي  افـزايش . نشده است ) ژرمينال
 نسبت به گروه شاهد و افزايش نـسبي و وابـسته بـه     ۳تجربي  

توانـد ناشـي از تغييـرات     هـا نيـز مـي    دوز ميانگين وزن بيـضه    
 .مورفولوژيک بافت بيضه و همچنين افزايش تعداد اسپرم باشد 

 بيضه ارتباط مستقيمي بـا عملکـرد   ی طور کلي وزن و اندازه    هب
کـه کـاهش وزن باعـث نقـصان در عمـل             وريطـ  هب. آن دارد 

نتـايج آنـاليز     .شـود  اسپرماتوژنز و توليد هورمون در بيضه مـي       
 گيـري شـده در ايـن آزمـايش          فاکتورهاي اندازه  ی کليهآماري  

هاي اوليه، تعـداد     ها، تعداد اسپرماتوسيت   تعداد اسپرماتوگوني (
 ی ها و مساحت اليه    اسپرماتيدها، قطر داخلي و خارجي توبول     

 اثر مثبـت  ی  مويد يکديگر بوده و همگي نشان دهنده  )ژرمينال
  . بودنددر موش سوري  موسير بر فرايند اسپرماتوژنز ی عصاره

  گيري نتيجه
 گرم  ميلي۲۰۰ موسير با دوز ی تزريق درون صفاقي عصاره     

داري  نـي تواند تفـاوت مع  مي جلسه ۱۳مدت   بهروز  /کيلوگرمبر
، هــاي جنــسي تعــداد ســلول( هــاي اســپرماتوژنز در شــاخص

مـوش  )  ژرمينـال و وزن بيـضه      ی مساحت فضاي لومن و اليه    
دار در سـرعت     دهنده افزايش معني   ايجاد کند که نشان    يسور

  . فرايند اسـپرماتوژنز و افـزايش حجـم اسـپرم توليـدي اسـت          
تزريـق درون صـفاقي   تـوان گفـت    بنا بـر نتـايج حاصـله مـي       

تاثيرات مثبـت بـر رونـد        باگياه موسير    هيدروالکلي   ی عصاره
 پتانـسيل توليـد مثلـي در        ی  تقويـت کننـده    عاملاسپرماتوژنز  

با توجه به نتايج ايـن تحقيـق و          .است ي موش سور  جنس نر 
گـردد تـا ضـمن انجـام مطالعـات         تحقيقات مشابه پيشنهاد مي   

تکميلي در جهت شناخت هـر چـه بيـشتر خـواص دارويـي               
ــانواده  ــم خ ــان ه ــير و گياه ــشکالت در در  آنی موس ــان م م

ناباروري مردان، از تجويز خوراکي اين ماده غـذايي ارزشـمند    
منظور بهبود توان باروري در مردان      ه  هاي غذايي که ب    در رژيم 
  . استفاده گردد،شود داده مي

  
  تقدير و تشکر

 يپايان نامـه کارشناسـ  نتايج تحقيقات    اين مقاله بر اساس         
در دانشگاه پيام نـور   ۱۳۹۴در ارديبهشت ماه   دانشجويي  ارشد  

 همکاراني که ما را در  ی از کليه .  است شدهتهيه  واحد اصفهان   
   . کمال تشکر را داريم،انجام اين تحقيق ياري رساندند
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Background and Objective: In traditional medicine, the shallot plant is recognized as an effective food for 

the amplification of male sexual ability. This study was performed in order to find an available, effective and 

low-risk treatment for fertility problems due to sperm production disorders. 

Materials and Methods: In this experimental study, 60 adult male mice with an average weight of 23±1 

grams were selected and randomly divided into 5 equal groups, including a control group, a sham group and 

3 experimental groups. The experimental groups received 0.5 ml hydroalcoholic extract of shallot three 

different doses of 200, 400 and 800 mg/kg/day hydroalcoholic extract of shallot every other day resulting in 

a total of 13 injections. The sham group received the same volume of normal saline and the control group did 

not receive anything. After removing the testicles, data was collected on testicular mass, germ cell numbers, 

external and internal diameter of tubules and germinal layer area and density. The data was evaluated with 

one-way ANOVA variance analysis and Tukey and Dunnett tests. 
Results: Significantly increased spermatogonia, primary spermatocytes, spermatids and internal and external 

diameters of tubules and germinal layer area were seen in experimental groups compared with controls. 

Furthermore comparison of testis weight ratio between the third experimental group and controls and 

comparison of the internal diameter of tubules among the first and third experimental groups showed a 

significant increase. 

Conclusion: The results showed that hydroalcoholic shallot extract increases the number of germ cells in 

mice testes and helps amplify the sexual ability of male mice. 
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