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  چکیده

ها است که در طب سنتی براي درمان اختالالت عصبی، صرع، آسم و بیماري هاي  ها و کومارین پنتر وزه داراي ترکیباتی مانند سزکوییآنغ

      عصاره  دوزاثرات سه  شود. به منظور بررسیشود. وجود ترکیبات گوگردي آنغوزه سبب بروز خواص آنتی اکسیدانی مفید میگوارشی استفاده می

تکرار  8تیمار آزمایشی با  4سر رت  نر بالغ ویستار به طور تصادفی به  32در یک طرح کامال تصادفی، تعداد  الکلی آنغوزه بر عملکرد تولید مثلی -آبی

ها بود. عصاره گرم عصاره آنغوزه به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن رت میلی 300و  150، 75تقسیم شدند. تیمارهاي آزمایشی شامل: سطوح صفر (کنترل)، 

آزمایش، به منظور سنجش هورمون تستوسترون  15روز تزریق شد. در روز  14ها به مدت ها، روزانه به داخل صفاق رتي رتمورد نیاز پس از تیماربند

  وزن میان داري معنی تفاوت نتایج، تحلیل از ها انجام شد و براي مطالعه فعالیت هاي اسپرماتوژنز، بیضه راست جدا شد. پس خونگیري از قلب رت

عصاره آنغوزه، ضخامت الیه هاي سلولی لوله سمنیفروس را کاهش داد. تعداد سلول هاي  دوزافزایش  .نشد  مشاهده تیمار ها از کی هیچ ها در بیضه

گرم عصاره آنغوزه کاهش یافتند. عصاره صمغ آنغوزه سبب کاهش تستوسترون خون در مقایسه میلی 300و  150هاي  دوز ثیرأتالیدیگ و سرتولی تحت 

 شود. میلی گرم عصاره آنغوزه سبب تخریب بافت اسپرماتوژنز می 150هاي باالتر از  دوزرل شد. نتایج این پژوهش نشان داد که با تیمار کنت

  

   .عصاره آنغوزه، تستوسترون، بافت اسپرماتوژنز، رت ویستار کلیدواژه:

  

     1 مقدمه

 طـب  در شده فرآوري یا خام صورت به دارویی گیاهاناز  استفاده

 زیـان آور اثـرات   با مشخص شـدن  رو به افزایش است. مدرن و سنتی

 معرفــی کشــف و در راســتاي مطالعــات زیــادي ،شــیمیاییداروهــاي 

انجـام   هاي اخیـر به ویژه با منشا گیاهی در سال هاي ایمن ترافزودنی

ی و بررسـی  گیـاه هـاي  دارو مختلف اشکال ساختامروزه . ده استش

در حـال  محققـین انجـام    توسـط  هـا آن درمـانی و  فارماکولوژي اثرات

گیاه آنغوزه در اراضی بایر، خشک و آهکی منـاطق گـرم    بررسی است.

هـایی از افغانسـتان   بخـش  هاي ایران و  بومی استپ و آسیا می روید

                                                             
، دانشکده کشاورزي، یدانشجوي کارشناسی ارشد فیزیولوژي دام، گروه علوم دام -1

 ،دانشگاه فردوسی مشهد

دانشیار فیزیولوژي دام، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه فردوسـی   -2

  ،مشهد

 ،ده کشاورزي، دانشگاه فردوسی مشهدم، گروه علوم دام، دانشکاستاد تغذیه دا -3

فردوسـی   گروه پاتوبیولوژي، دانشکده دامپزشکی، دانشـگاه  استادیار پاتوبیولوژي، -4

  .مشهد

  )Email: ayyoubi.ar22@gmail.com               نویسنده مسئول:-(*

گیاه علفی چند سـاله   یکو  خانواده چتریان است از می باشد. این گیاه

غ زدن ریشه یا قطـع  صمغ آنغوزه از تی .متر ارتفاع دارد 2که حدود  بوده

تابسـتان   طـی و   Ferula asa-foetida نامه ساقه گیاه مولد آنغوزه ب

 اشکی و توده اي در بازار عرضه می شودبه دو نوع و  به دست می آید

%)، 40-64ترکیبات اصلی واجد خواص دارویی آن شـامل رزیـن (   ).3(

. بخـش  )12( %) اسـت 10-17هـاي ضـروري (   %) و روغن25صمغ (

 آن شامل فرولیـک اسـید و اسـترهاي آن، کومـارین، سـزکویی     رزینی 

بـو و مـزه خـاص     )8( باشـد  یدها مـی یها و سایر ترپنو ترپن کومارین

آنغوزه به علت وجود ترکیبات سولفوره در صمغ آنغوزه مـی باشـد کـه    

گلـوکز،   دارايصـمغ آن  ). 2، تري و تتراسولفیدها هسـتند ( شامل دي

هـاي  ها بوده و روغن یدها و گلیکوپروتئینساکار گاالکتوز، رامنوز، پلی

). 12و 9یدها تشکیل شده اسـت ( یفرار آن از ترکیبات سولفوره و ترپنو

 و آور قاعـده  تشنج، ضد ،)17و  18قارچ ( ضد تهیه داروهايدر  آنغوزه

 و عصبی يها بیماري رفع در می گیرد و قرار استفاده قلب مورد مقوي

 افـراد  یبوسـت  رفعو همچنین در  آسم و حنجره اسپاسم نظیر تنفسی

اثرات ضد میکروبی و ضد انگلی براي آنغوزه  ).16( باشد می مؤثر مسن

بـا وجـود اثـرات مفیـد،     ). بر اساس گزارشات 4نیز گزارش شده است (
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باشـد   این عصاره داراي اثرات سمی احتمالی نیز مـی  زیاد هاي غلظت

 .F نــهکــه اثــرات کــاهش قــواي جنســی مردانــه در گو طــوريه بــ

hermonis   گزارش شده که این اثرات را به ماده فروتنین، که در ایـن

گزارش  عالوه براین). 19اند ( شود، نسبت داده گونه به وفور یافت می

ه استفاده مـی  شده که مردم نپال ازآنغوزه به عنوان چاشنی غذاي روزان

 دارند که آنغوزه داراي خاصیت تحریک فعالیـت جنسـی،   اعتقاد وکنند 

ــکن و ــی مس ــواص داروی ــت ( درارا داراي خ ــاکنون .)10آوري اس  ت

 بـر  عصـاره آنغـوزه  یـا  گیـاه   اثـرات  خصـوص  در هاي اندکیپژوهش

در حیوانات تک و فعالیت هاي تولیدمثلی  خون بیوشیمیایی هايپارامتر

ـ  مطالعـه  ایـن انجام شده است. بـدین منظـور    معده اي  راي بررسـی ب

وزن بیضه، هورمـون   ،بر وزن بدن آنغوزهالکلی مختلف عصاره  سطوح

  شد. انجامتستوسترون و اسپرماتوژنز در رت نر بالغ نژاد ویستار 

 

  هامواد و روش

  حیوانات و تیمارها

میـانگین وزن   نـژاد ویسـتار بـا    سـفید  رت سـر سـی و دو  تعـداد   

 سـاعت  12 و سـاعت تـاریکی   12 نوري چرخه تحت ،گرم 3/4±252

در مرکـز  ) C 1±25°( حـرارت درجه با  و ٪35-45 رطوبت و روشنایی

پرورش حیوانات آزمایشگاهی درون قفس هاي مخصـوص نگهـداري   

بـه طـور    رت هـا  .دسترسی داشـتند  آب و به غذا آزادانه رت هاشدند. 

ـ   تیمار آزمایشی اختصاص داده شدند. 4تصادفی به یکی از   طـوري ه ب

 یایشـ نر بالغ وجود داشـت. تیمـار هـاي آزم    رتسر  8 که در هر تیمار

چهارم به  تیمار دوم، سوم و وشامل: تیمار کنترل بدون دریافت عصاره 

 بـدن  میلی گرم بـه ازاي هـر کیلـو وزن    300و 75،150 غلظت ترتیب

عصـاره،   داراي تزریقی محلول براي تهیه عصاره آنغوزه دریافت کردند.

 ازاي بـه  میلی گـرم  300و  150، 75 با مقادیر آنغوزه عصاره پودر ابتدا

 از محلول تزریقی پس بدن در نرمال سالین حل شد. وزن کیلوگرم هر

 )میکرون Chromafil )22/0فیلتر  از کردن استریل براي سازي آماده

سـرم فیزیولـوژي    ml 5/0شد. رت هاي گـروه کنتـرل نیـز     داده عبور

صبح در زیر هود به مـدت   8تمام تزریق ها در ساعت  دریافت نمودند.

 از مخلـوطی  توسـط  حیوانـات  آزمـایش  15روز در . روز انجام شد 14

 میلـی گـرم  10( گـزیالزین  کیلـوگرم) و  بـر  میلـی گـرم   100کتامین (

 حیوانـات  ایـن  قلـب  از مسـتقیم  خونگیري و شدهبرکیلوگرم) بیهوش 

 سانتریفوژ 3000دور  با و دقیقه 15مدت  به خون حاصله .انجام گرفت

 منتقل شده گذاري ارهشم هاي لوله به سمپلر وسیلهه ب آنها سرم و شده

هاي بافتی نمونه  شدند. نگهداري سانتیگراد -20 فریزر در سپس و شد

با ایجاد یک برش طـولی در شـکم و کیسـه    پس از اتمام خونگیري و 

بیضه، به وسیله پنس خارج و بافت هاي اضافی آن حذف شـد. سـپس   

ل بـا  با استفاده از ترازوي دیجیتـا پس از توزین در هر نمونه، بیضه ها 

متر مربع از طول تقسـیم شـدند و   میلی 5ابتدا به قطعات  ،001/0دقت 

تا براي مراحل بعـدي و   گرفتندقرار  %10در محلول فرمالین بالفاصله 

 ائـوزین آمـاده   -تهیه مقاطع بافتی بیضه و رنگ آمیزي هماتوکسـیلین 

  شود.

  

  تهیه عصاره

 از گـرم  100ابتـدا   آنغوزه گیاه صمغ الکلی-آبی عصاره تهیه براي

 5نسـبت   بـه  متانول و آب مقطربا هزار میلی لیتر آسیاب کرده و را آن

 کاغـذ  بـا  حاصـل  محلـول  ساعت، 48 گذشت از پس اضافه شد. 1به 

 C 45°دمـاي  در حالل توسط دستگاه روتـاري  حذف عمل .شد صاف

 در موجـود  غلـیظ  عصـاره  حـالل، باقیمانـده   حـذف  از پس .شد انجام

 هنگام تا شد و خشک استریل هاي پتري دیش در گیر، دستگاه عصاره

  .شد نگهداري یخچال در استفاده

 
  هیستولوژي بررسی

 محلـول  درشـده  هاي تثبیـت   بیضه از هیستولوژي، بررسی براي

 تثبیـت  -1شـدند.   تهیـه  ذیـل  مراحل طیبافتی  % مقاطع10فرمالین 

قالـب   -4 ،کـردن  شـفاف  یـا  زدایی الکل -3 ،گیري آب -2 ،ها نمونه

 5 مقـاطع  میکروتـوم بـه   توسـط  بـافتی بـرش   -5 ،ي در پـارافین گیر

ائـوزین   و هماتوکسیلین با آمیزي رنگ -6 ،الم انتقال روي میکرون و

 20ابتدا براي مطالعه بافت بیضه با استفاده از میکروسکوپ نوري، ). 7(

هـر رت  بیضـه  میـزي شـده   آرنگ  مقاطعر از ودمعدد لوله اسپرم ساز 

ضخامت الیه هاي سلولی  وله اسپرم ساز، لومن،قطر لسپس انتخاب و 

سرتولی اندازه گیري و ثبـت  سلول هاي  هاي الیدیگ و سلولتعداد و 

  ).1شد (

  

  تستوسترون هورمون سنجش

کیـت  و  سترون از روش االیـزا وتست سنجشبراي  ،این مطالعهدر 

. آلمان اسـتفاده شـد  DRG شرکت  مخصوص رت تشخیص هورمونی

اساس راهنماي شـرکت سـازنده کیـت صـورت      روش اندازه گیري بر

 سـپس  و شـدند  ریختـه  چاهـک  در خالصه نمونه هـا  طور به گرفت.

 بـه  و شـد  اضافهبه آنها  تستوسترون و آنتی تستوسترون محلول هاي

 آب بـا  سـپس  هک هـا چا شدند. انکوبه دماي اتاق در دقیقه 90 مدت

 مـدت  بـراي  و شد افزوده چاهک به هر سوبسترا و بدون یون شستشو

 و متوقف واکنش کننده، متوقف محلول با افزودن شد. انکوبه دقیقه 20

  ).15( شد نانومتر اندازه گیري 450 موج طول در جذب

  

  آنالیز آماري

دست آمده از ایـن آزمـایش در قالـب یـک طـرح      ه تحلیل نتایج ب

عنوان متغیر کمکی بـا  ه کامال تصادفی و با در نظر گرفتن وزن اولیه ب

انجـام شـد. مقایسـات میـانگین بـا       SASنرم افزار آماري  GLMرویه 



  175      ...وزن بدن و بیضه، هورمون تستوسترونبر آنغوزه  الکلی صمغ-آبی عصاره ثیرأت

 >05/0Pاي دانکـن انجـام و   استفاده از آزمون مقایسـات چنـد دامنـه   

  داري در نظرگرفته شد. بعنوان سطح معنی

  

  نتایج و بحث

 300و  150، 75 دوزدر این مطالعـه، اثـرات تزریـق صـفاقی سـه      

افـت اسـپرماتوژنز و   میلی گرم عصاره الکلی آنغوزه بر عملکـرد وزن، ب 

روز در رت هاي نر بالغ ویسـتار بررسـی    14هورمون تستوسترون طی 

شد. میانگین نتایج عملکرد وزن، فعالیت تولید مثلی رت هـا در جـدول   

نشان داده شده اسـت. نتـایج اثـرات      5تا  1و شکل هاي  3تا  1هاي 

تزریق صـفاقی عصـاره الکلـی آنغـوزه بـر  مقـدار مصـرف خـوراك و         

نشان داده شـده   1در جدول گین افزایش وزن در رت هاي ویستار میان

عصـاره آنغـوزه  مقـدار     دوزاست. نتایج نشان می دهند که با افـزایش  

روز کــاهش یافــت  14مصــرف خــوراك بــه طــور معنــی داري طــی 

)05/0P<  کاهش مصرف خوراك سبب کاهش مقدار افزایش معنـی .(

  ). >05/0Pدار وزن در تیمارهاي مختلف نیز شد (

براي بررسی تأثیر عملکرد عصاره آنغوزه بر عملکرد تولیدمثلی رت 

ها، برخی اندام هاي تولیدمثلی نظیر بیضه هـا و اپیدیـدیم هـا تـوزین     

نشان داده شده است. وزن بیضـه   2شدند و نتایج آن در جدول شماره 

ها تحت تأثیر عصاره آنغوزه روند کاهشی نشان داد؛ امـا ایـن کـاهش    

ین تیمارهــاي عصــاره و همچنــین تیمــار کنتــرل معنــی دار وزن در بــ

نشدند. میانگین وزن اپیدیدیم توسط عصاره آنغـوزه نسـبت بـه تیمـار     

کنترل افزایش یافت؛ اما ایـن افـزایش وزن یـک رونـد کاهشـی را در      

و  75رابطه با افزایش دوز عصاره نشان داد؛ به نحـوي کـه تیمارهـاي    

داري بـا تیمـار کنتـرل داشـت      میلی گرم عصـاره تفـاوت معنـی    150

)05/0P<(.  

هـا تـأثیر   ها و اپیدیدیم در این آزمایش عصاره آنغوزه بر وزن بیضه

تغییرات وزن اپیدیدیم نیز یک روند کاهشی  .قابل مالحظه اي نداشت

 تمایـل  دلیل به آزاد هاي رادیکالداشت. مطالعات نشان داده است که 

 ازجملـه  هـا  ملکـول  دیگـر  بـه  سبب آسیب الکترون، گرفتن به شدید

در  شـود  مـی  ها آن و اکسیداسیون بیولوژیک غشاهاي چرب اسیدهاي

با توجـه بـه   ). 6( بیند آسیب می غشاء در بیضه عملکرد و نتیجه ساختار

نتایج تغییرات وزنی اندام هاي مذکور بـین تیمارهـاي عصـاره و    اینکه 

 ایـن  نـده ده عدم تغییرات چشمگیر نشانتیمار کنترل معنی دار نشد؛ 

 توجهی بـر وزن  قابل عصاره آنغوزه تأثیر دوز درمانی، این در که است

 منجر است ممکن تزریق دفعات یا و دوز تزریقی ندارد و افزایش بیضه

هورمونی، ساختار و عملکرد انـدام   سیستم در تر تغییرات بیش ایجاد به

  .گرددهاي تولیدمثلی 

گـرم   میلـی  300و  150، 75هـاي صـفر،    دوز تزریق اثرات نتایج

رت ها سطح تستوسترون خون در عصاره آنغوزه بر بافت اسپرماتوژنز و 

میلی لیتر دریافـت کردنـد،    5/0که به صورت درون صفاقی و به مقدار 

قطر لوله هاي  اسپرم ساز توسط عصاره آنغوزه آمده است.  3در جدول 

 300مـار  میلی گرم عصاره تفاوت با تی 75 دوزافزایش یافت و تنها در 

). نتـایج بررسـی بـافتی یـک رونـد      >05/0Pمیلی گرم معنی دار شد (

میلی گـرم   300افزایشی در قطر لومن را نشان داد به نحوي که سطح 

میلـی گـرم و تیمـار کنتـرل نشـان داد       75 دوزتفاوت معنـی داري بـا   

)05/0P<   ضخامت الیه هاي سلولی تحت تأثیر عصاره آنغـوزه یـک .(

میلی گرم عصاره با تیمـار   300و  150هاي  دوزو روند کاهشی داشت 

  ).>05/0Pکنترل تفاوت معنی داري نشان دادند (

  

  عصاره آنغوزه بر مصرف خوراك مختلف هاي  دوزاثر تزریق صفاقی  -1جدول 

  (بر حسب گرم) و میانگین افزایش وزن رت نر ویستار

 میانگین افزایش وزن  مصرف خوراك  1تیمار هاي آزمایشی

  a65/4 ± 76/97 a19/0 ± 68/1 ترل (صفر)کن

75  b53/4 ± 22/77 ab20/0 ± 22/1  

150 bc47/4 ± 13/68 b18/0 ± 10/1 

300 c47/4 ± 60/62 b18/0 ± 89/0 

  .  )>05/0P(اختالف معنی دار می باشند میانگین هاي هر ستون با حروف غیر مشابه داراي 1                                                                         

  

   (بر حسب گرم) نر عصاره آنغوزه بر وزن اندام هاي تولیدمثلی رت هاي مختلفاثر تزریق صفاقی سطوح  -2جدول 

 میانگین وزن اپیدیدیم ها میانگین وزن بیضه ها بیضه چپ بیضه راست 1هاي آزمایشی تیمار

 b01/0±56/0 39/1±04/0 44/1 ±04/0 34/1 ±04/0 کنترل (صفر)

75 04/0± 31/1 04/0± 43/1 04/0±37/1 a01/0±60/0 

150 04/0± 23/1 04/0± 41/1 04/0±32/1 c01/0±52/0 

300 04/0± 22/1 04/0± 40/1 04/0±31/1 bc01/0±54/0 

 .  )>05/0P(ی باشند میانگین هاي هر ستون با حروف غیر مشابه داراي اختالف معنی دار م1                               
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  عصاره آنغوزه بر پارامترهاي هیستولوژي بافت بیضه رت مختلفاثر تزریق صفاقی سطوح  -3جدول 

  

  ها فرآسنجه

   1تیمارهاي آزمایشی  

  300آنغوزه   150آنغوزه   75آنغوزه   کنترل(صفر) 

  µ(  ab 8/16±9/704  b8/16±7/677  ab8/16±3/712  a  8/16±4/738( قطر سمینیفر

  µ(  b 1/15±4/508  b1/15±521  ab1/15±616  a1/15±6/678( قطر لومن

  µ(2  a         8/7±287  a           8/7±2/199  b        8/7±4/173  c        8/7±3/119( الیه سلولیضخامت

 b7/1±4/36 b3/2±1/53 a2/1±2/64 a1/3±7/67  (تعداد) اسپرماتوسیت

  a7/0±9/36  a7/0±1/32  b7/0±6/27  b7/0±4/29  (تعداد) سرتولی

  a        4/7±8/17  ab           4/7±9/15  b         4/7±9/13  b        4/7±5/9  (تعداد) الیدیگ

  ng/l(  a7/ 0±7/6  b7/0±8/2  b7/0±1/1  b 7/0±8/0( تستوسترون
  .  )>05/0P(ابه داراي اختالف معنی دار می باشند میانگین هاي هر ردیف با حروف غیر مش1                                                  

  ضخامت الیه هاي سلولی اسپرم ساز  2                                                 

  

نتایج آنالیز تعداد سلول هاي اسپرماتوسیت اولیه یک روند کاهشی 

عصاره آنغوزه را نشان می دهد به طـوري کـه    دوزدر رابطه با افزایش 

میلی گرم یک کاهش معنی داري بـا تیمارهـاي    300و  150هاي  دوز

تعداد سـلول هـاي سـرتولی و    ). >05/0Pمیلی گرم دارد ( 75کنترل و 

الیدیگ تحت تأثیر عصاره آنغوزه یک روند کاهشی را نشان دادنـد بـه   

میلی گرم عصاره ایـن تفـاوت بـا     300و  150نحوي که در تیمارهاي 

خـون تحـت    تستوسترون . سطح)>05/0P(شد تیمار کنترل معنی دار 

تأثیر عصاره آنغوزه یک روند کاهشی را نشان می دهد بـه طـوري کـه    

  ).>05/0P( سه تیمار عصاره نسبت به تیمار کنترل معنی دار شد

 تأثیربر اساس نتایج بافت شناسی، فعالیت اسپرماتوژنز تحت 

پرم ساز و عصاره آنغوزه قرار گرفت به طوري که قطر  لوله هاي اس

 75میلی گرم عصاره نسبت به تیمار  300لومن افزایش یافت و تیمار 

میلی گرم تفاوت معنی داري داشت. ضخامت الیه هاي سلولی دیواره  

عصاره آنغوزه یک روند کاهشی را  تأثیرهاي اسپرم ساز تحت لوله

میلی گرم عصاره بیشترین کاهش  300نشان داد به طوري که تیمار 

هاي اسپرم ساز با لوله  الیه هاي سلولیضخامت داد. کاهش را نشان 

عصاره می تواند بر عملکرد تولید مثلی و ترشح اسپرم  دوزافزایش 

افزایش قطر لومن و همچنین کاهش ضخامت الیه هاي  بگذارد. تأثیر

هاي اسپرم ساز احتماالً به دلیل اثرات سمی عصاره سلولی دیواره  لوله

مطالعات نشان داده است که ت اسپرماتوزنز است. آنغوزه و آسیب باف

 سبب آنغوزه، عصاره استروژنیک نظیر کومارین ها در وجود ترکیبات

سلول هاي افت  تراکم اسپرماتوژنز، کاهش گسستگی فرآیند

کاهش سطح  ).5شوند ( می اسپرماتوژنز و افزایش قطر لومن ها

کاهش تعداد هورمون تستوسترون در تیمار هاي عصاره آنغوزه با 

ول ترشح تستوسترون هستند؛ مطابقت ئسلول هاي الیدیگ که مس

آنالیز نتایج مربوط به تعداد سلول هاي سرتولی، الیدیگ و  دارد.

همچنین تعداد اسپرماتوسیت هاي اولیه نشان داد که تعداد سلول هاي 

 دوزعصاره آنغوزه روند کاهشی دارد به طوري که  تأثیرمذکور تحت 

میلی گرم عصاره بیشترین کاهش را نسبت به تیمار  300 و 150هاي 

با توجه به اهمیت سلول هاي سرتولی در تقسیم و  کنترل نشان داد.

 هايتکامل سلول طبیعی روند از مانعها، کاهش تعداد آنها تمایز سلول

 بیشترین الیدیگ هاي سلول اینکه به با توجه گردد. حال می نر جنسی

فعالیت  باشند، می بیضه بافت در توسترونتس ترشح هورمون منبع

 در نتیجه و آنزیمی اختالل سبب ها سلول این در کینازي پروتئین

غلظت هورمون  شود. می تستوسترون هورمون غلظت در کاهش باعث

تستوسترون توسط عصاره آنغوزه یک روند کاهشی داشت به نحوي 

ي یافت. عصاره، غلظت تستوسترون کاهش بیشتر دوزکه با افزایش 

گزارش شده است که تستوسترون داراي اثرات آنابولیک مستقیمی بر 

ساخت پروتئین در تمام اندام ها و بافت هاي بدن می باشد، که این 

امر موجب افزایش توده ماهیچه و استخوان در جنس نر می شود 

بنابراین کاهش وزن در رت ها و کاهش ترشح هورمون  .)11(

 بررسی دررسد. عصاره بدیهی به نظر می وزدتستوسترون با افزایش 

 نشان نر جنس هاي هورمون میزان بر چمچمه خرما الکلی عصاره اثر

 می کومارین و فیتواسترول ترکیب دو داراي این عصاره که ه شدداد

 گسستگی فرآیند سبب نر جنس در دارند و استروژنیک که اثر باشد

در ). 5می شوند ( تستوسترون غلظت هورمون و کاهش اسپرماتوژنز

)، مصرف فروتنین 19پژوهش انجام شده توسط زانولی و همکاران (

حاصل از فروال هرمونیس در رت هاي نر، سبب کاهش عملکرد تولید 

مثلی شد. اثرات فروتنین بر تولید مثل احتماال از راه کاهش ترشح 

تستوسترون اعمال می شود. به نظر می رسد اثر فروتنین از مسیر 

  این بر عالوهگنادها باشد. - هیپوفیز - هیپوتاالموسمحور 

 کاهش و هابه آندروژن هابافت حساسیت کاهش باعث هافیتواسترول

هاي آنزیم مهار طریق تستوسترون از جمله از هاآندروژن فعالیت

 این آنزیم فعالیت ). کاهش14شوند (می وکتاز رد آلفا-5 و آروماتاز

شود می هیدروتستوستروندي رمونپالسمایی هو غلظت کاهش باعث

مورد بررسی قرار  1999اثرات ضد باروري عصاره آنغوزه در سال 
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از رت هاي تحت درمان  ٪80گرفت، به طوري که سقط جنین در 

)mg/kg 400) نتایج به دست آمده از این مطالعه 13) گزارش شد .(

ولید نشان داد که عصاره آنغوزه نه تنها سبب بهبود عملکرد سیستم ت

بلکه موجب تخریب بافت اسپرماتوژنز و کاهش غلظت  ،مثلی نر نشد

  هورمون تستوسترون شد. 

، 75شناسی بافت بیضه تیمارهاي دریافت کننده  آسیب در بررسی

میلی گرم عصاره تغییرات پاتولوژیک زیادي مشاهده شـد   300و  150

. به طور کلی مطالعـه میکروسـکوپی نشـان داد کـه     )5-1(شکل هاي 

ساختار لوله هاي سمینوفروس همراه با بافت اسپرماتوژنز در تیمارهاي 

باشند. به نحوي که در تیمار کنترل پیوستگی الیـه   مختلف متفاوت می

 تـأثیر هاي سلولی اسپرماتوژنز در مقایسه با سایر تیمارها نشان دهنـده  

، نیز افزایش یافتـه اسـت (شـکل     دوزمخرب عصاره آنغوزه وابسته به 

ر برررسی مقاطع بافتی، ضخامت الیه هاي سـلولی اسـپرماتوژنز،   ). د1

قطر لومن، تجمع توده اسپرم در ناحیه لومن و واپاشی سـلولی در لولـه   

عصاره کامال مشهود است. به طوري  دوزهاي سمینوفروس با افزایش 

میلی گرم تنها دوالیه سلول هاي زاینـده اسـپرم سـاز     300 دوزکه در 

). این امر بیانگر اثرات مخرب عصاره آنغـوزه  4ل شود (شک مشاهده می

بر این سلول ها می باشد. البته دوالیه زاینده از این تخریـب مسـتثنی   

رسد که این سلول ها در مقابل سـمیت آنغـوزه    می باشند و به نظر می

سـموم   تـأثیر کنند. گزارش شده است که بیضه هاي تحت  مقاومت می

یکس می تواننـد ادامـه حیـات بدهنـد     دیگر نظیر گوسیپول و یا اشعه ا

). همچنین تفکیک و جداسازي الیه هـاي سـلولی اسـپرماتوژنز، در    1(

میلی گرم عصاره  300و  150هاي دوزمیلی گرم در مقایسه با  75 دوز

 ). تجمـع سـلول هـاي اسـپرم    4و  3، 2 هاي مشاهده می شود (شکل

عصـاره   دوزایش لوله هاي  اسپرم سا ز  همزمان با افـز  لومن در نابالغ

اسـپرم   هـاي  لومن لوله در اسپرم نیز کاهش یافت. به طوري که حضور

در  ).4میلی گرم عصاره مشـاهده نمـی شـود (شـکل      300 دوزساز در 

  هـاي  توبـول  آتروفـی  مقدار که شد مشخص شده انجام بررسی هاي

میلی گرم عصـاره نسـبت بـه تیمـار      300تیمار  هايدر رت اسپرم ساز

ضـخامت دیـواره  لولـه    داشت.  افزایش هاي عصاره دوزر کنترل و سای

هاي اسپرم ساز با افزایش سطح عصاره کاهش یافت که می تواند بـر  

میلـی   75بگذارد. حتـی تیمـار    تأثیرعملکرد تولید مثلی و ترشح اسپرم 

گرم عصاره سبب کاهش معنـی داري در طـول و عـرض لولـه هـاي       

 ساس مطالعـات انجـام شـده،   بر ا). همچنین 2اسپرم ساز  شد (شکل 

کـه داراي اثـرات    عصـاره چمچمـه خرمـا    در هـاي موجـود   کومـارین 

اسـپرم   سـبب گسسـتگی فرآینـد    نـر  جنس می باشند، در استروژنیک

). البته مطالعات نشان داد کـه  5شوند ( می اسپرم تراکم کاهش و سازي

ـ   د آنغوزه داراي مقادیر متنوعی از تر کیبات کومارینی بوده که مـی توان

سبب تخریب بافت اسپرماتوژنز و سلول هاي وابسته گردد و در نتیجـه  

). این نتایج با یافتـه هـاي   12میزان تولید تستوسترون را کاهش دهد (

  مطالعه ما همخوانی دارد.  

  

  نتیجه گیري

بر اساس نتایج به دست آمده از این پـژوهش، عصـاره آنغـوزه بـا     

ت مخربـی بـر سیسـتم    کاهش میزان ترشح هورمون تستوسترون اثـرا 

میلـی گـرم    300تولید مثل در رت هاي ویستار دارد. همچنین غلظت 

به ازاي هرکیلوگرم وزن زنده حیوان، به ایجاد اثرات سـمی و احتمـاال   

  آسیب هاي بافتی منجر می شود. 

  

 قدردانی و تشکر

دانشـکده   مصـوب  پژوهشـی  طـرح  نتـایج  از بخشـی  مقالـه  ایـن 

 نویسـندگان،  هد می باشد. بدینوسـیله کشاورزي دانشگاه فردوسی مش

 اعـالم  دانشکده آن محترم والنئمس از را قدردانی خود و تشکر مراتب

مهندس محسن ابوالفضـلی و خـانم    آقاي جناب از دارند. همچنین می

آزمـایش،   پاس مساعدت و همکاري در انجام مهندس عاطفه بابایی به

  .نمایند می و قدردانی تشکر

  

  
اسپرم ساز کامالً   هاي توبول لومن در ها اسپرم تجمع و سمینیفروس هاي لوله بودن منظم کنترل، تیمار رت هاي در بیضه بافت زا مقطعی - 1شکل 

   X100; (H&E) آمیزي رنگ .است مشهود
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لش) و حضور سایر سلول هاي عصاره آنغوزه که از واپاشی الیه هاي سلولی (ف mg/kg 75 کننده  دریافت تیمار در بیضه بافت از مقطعی -2 شکل

  .X100; (H&E) آمیزي  اسپرماتوژنز در مرکز لومن (ستاره) قابل مشاهده است. رنگ

  

  
عصاره آنغوزه که کاهش ضخامت دیواره سلولی  لوله هاي اسپرم ساز (فلش)  mg/kg 150 کننده  دریافتتیمار  در بیضه بافت از مقطعی -3 شکل

  X100; (H&Eآمیزي ( هاي اسپرم ساز  (ستاره) مشهود است. رنگومن لولهو کاهش شدید حضور اسپرم در ل

  

عصاره آنغوزه که از افزایش قطر لومن (فلش) و تخریب بافت بینابینی (ستاره)  mg/kg300 کننده  دریافتتیمار  در بیضه بافت از مقطعی -4 شکل

 X100; (H&Eزي (آمی هاي اسپرم ساز کامال مشهود است. رنگکاهش تعداد الیه و

  

  



  179      ...وزن بدن و بیضه، هورمون تستوسترونبر آنغوزه  الکلی صمغ-آبی عصاره ثیرأت

  
تخریب  میلی گرم عصار صمغ آنغوزه می باشد. 150و 75هاي   دوز 8و  5به ترتیب مربوط به بیضه چپ رت هاي شماره  Bو  Aتصاویر  - 5شکل

مشهود  )Bصویرت ( آسیب دیدگی و بیرون زدگی بافت بیضه) و Aبافت بیضه وچسبندگی ناشی از عفونت بین بافت بیضه و الیه هاي اطراف (تصویر 

  است.
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