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بر بافت بیضه و اسپرماتوژنز در ) Anethum graveolens(تأثیر عصاره الکلی دانه شوید 
 موش صحرایی نر نژاد ویستار

  3آبادیمیترا حیدری نصر ، 2عبدالحسین شیروی ، 1*منشمعصومه سالمت
 

  چکیده
رویه جمعیت در جهان و مشکالت ناشـی         افزایش سریع و بی   

لـذا مطالعـه   . ن حاضر است  از آن، یکی از مشکالت اساسی قر      
بر روی گیاهان دارویی که بتواننـد در کـاهش بـاروری مـؤثر              

در ایـن تحقیـق تـأثیر احتمـالی         . باشدباشند، دارای اهمیت می   
عصاره دانه شوید بر بافت بیضه و اسپرماتوژنز مـورد بررسـی            

  .قرار گرفته است
 سر موش صحرایی    24 حیوانات مورد استفاده در این ازمایش،     

 تایی شامل دو    8بالغ نژاد ویستار بود که در قالب سه گروه          نر  
های به گروه . بندی شدند گروه تجربی و یک گروه کنترل دسته      

عصاره الکلی دانـه    100 و   mg/Rat 50تجربی روزانه میزان    
 روز تزریـق    15صـفاقی طـی مـدت       شوید بـه صـورت درون     

ت در همین مدت گروه کنترل  سرم فیزیولوژیک دریاف        . گردید
هـای  در روز شانزدهم حیوانات تشریح شده و  انـدام         . نمودند

بیضه، اپیدیدیم و دفران آنها بـه دقـت خـارج گردیدنـد و بـه                
منظور بررسی اثرات احتمالی عصاره الکلی دانه شـوید، مـورد           

سـپس مقـاطع بـافتی از       . مطالعات مورفومتریک قـرار گرفتنـد     
دست تایج به ن. ک آماده گردید  بیضه جهت مطالعات هیستولوژی   
  Tukey و تست    ANOVAآمده با استفاده از آزمون آماری       

  . بررسی گردیدند p ≥0.05داری در سطح معنی
هـا   تجزیه و تحلیل آماری نتایج نشان داد وزن و حجم بیـضه           

داری های تجربی نسبت به گروه کنترل کـاهش معنـی         در گروه 
  اپیدیدیم وداری در وزن  معنیهیچگونه اختالف. داشته است

  
  
  (salamatmanesh304@yahoo.com) نویسنده مسئول مکاتبات-*
 علوم جانوری گرایش تکوین  کارشناس ارشد-1

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد دامغانزیست شناسی استادیار -2
  پرنددانشگاه آزاد اسالمی واحد زیست شناسی استادیار -3

 
 
 

  های تجربی و کنترل مشاهدهبین گروهاپیدیدیم وکانال دفران 
های آزمایشی نـسبت    ساز در گروه  های اسپرم قطر لوله . نگردید

تعـداد  . باشـد داری مـی  به گـروه کنتـرل دارای کـاهش معنـی         
های اولیـه نـسبت بـه گـروه         ها و اسپرماتوسیت  اسپرماتوگونی

هــا و تعــداد اســپرم. داری داشــته اســتکنتــرل کــاهش معنــی
 نـسبت بـه گـروه       mg/rat 100قـط در دوز     هـا ف  اسپرماتید

با توجه به نتایج حاصـل،      . استداری یافته   کنترل کاهش معنی  
رسد که عصاره الکلی دانه شوید با اثر بر روی بافت    به نظر می  
ی اسپرماتوژنز را دچار اخـتالل کـرده و         تواند زنجیره بیضه می 

 .سبب کاهش تولید اسپرم گردد
  

اســپرماتوژنز، بیــضه، مــوش تخــم شــوید، : کلمــات کلیــدی
  .صحرایی، عصاره الکلی

 
 مقدمه

کنترل جمعیت یکـی از مـسائل مهـم مـورد توجـه بهداشـت               
 برای زنان   ،های مختلف پیشگیری از بارداری    راه. جهانی است 

هـا  شوند و مردان مشارکت کمتـری در ایـن برنامـه          توصیه می 
ری ی پیـشگیری از بـاردا     لذا تحقیقات وسیعی در زمینه    . دارند

در ایـن میـان،     . در مردان شروع شده و درحـال انجـام اسـت          
ی تاریخی در ایـن زمینـه   مطالعاتی نیز روی گیاهانی که پیشینه  

ی باروری در   عنوان تضعیف کننده  اند و در طب سنتی به     داشته
گیاه شوید نیز یکـی     . اند، انجام گرفته است   برده شده  مردان نام 

  .باشداز این گیاهان می
 متعلـق بـه   Anethum graveolens علمـی  نـام  شوید بـا  

ایـن  . باشدخانواده جعفری گیاهی یک ساله، علفی و معطر می        
 تـا یـک متـر و دارای ریـشه راسـت،             cm30گیاه بـه ارتفـاع      
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شکل و به رنگ سفید است که در ایران، قفقاز، مصر،    مخروطی
دارای ساقه . رویداتیوپی و اروپای جنوبی به حالت وحشی می      

دانـه آن   . باشدهای متناوب و بدون کرک می     ای و برگ  هاستوان
ای شـکالتی روشـن اسـت و در         بیضوی، مسطح به رنگ قهوه    

-های نخی شکل مایل بـه زرد و در کنـاره        سطح آن برجستگی  

  .]3[شود های آن، لبه بال مانند به رنگ زرد روشن دیده می
ن مهمتریباشد که    درصد اسانس می   4 تا   5/2 ه شوید دارای  دان

 60 تـا    D-carvone() 40(کـارون   -دهنده آن، د  مواد تشکیل 
ــا D-limonene() 20 (لیمــونن-، د)درصــد ، ) درصــد28 ت

ــدرن ــد2 ((α-phellandrene) آلفافالنـــ و دی )  درصـــ
  .]5[باشند  می)dihydrocarvone(هیدروکارون 

 میوه شوید دارای اثر درمانی مشابه رازیانه ، انیس سبز و زیره            
کننـده غـذا، ضـد    ر نیرودهنده، مقوی معده، هضم   اث. سیاه است 

کننده ترشحات شـیر    نفخ، مدر، ضد تشنج، رفع استفراغ و زیاد       
ذاها غـ  در  ادویه و چاشـنی تخم شوید به عنوان  برگ و   . را دارد 

  . ]3[ به کار برده می شود
، ضـد   ]6[، ضـد قـارچی    ]10[باکتریاییبرای شوید اثرات ضد     

، ]21[ و ضـد سـرطان     ]19[اکسیدان، خواص آنتی  ]9[انقباضی
، ]11[کننده مخاط معده و کاهنده ترشح اسـید معـده         محافظت

دهنــده چربــی و کلــسترول ، کــاهش]18[کاهنــده قنــد خــون
در کتب طـب سـنتی آمـده کـه     .  گزارش شده است  ]20[خون
 تـضعیف نیـروی     روی در مصرف تخـم شـوید موجـب        زیاده

لذا در این مطالعه تصمیم گرفته شـد کـه          . ]7[ شودجنسی می 
 و اسپرماتوژنز مورد بافت بیضهاثر عصاره الکلی تخم شوید بر 

  .بررسی قرار گیرد
 

  مواد و روش کار
  تهیه عصاره

آوری تخم شوید در شهریور ماه از مزارع اطراف سمنان جمـع          
 سـمنان مـورد     شده و توسط مرکز تحقیقات جهاد کـشاورزی       

هـا در سـایه خـشک گردیـده و بـه            دانه. شناسایی قرار گرفت  
 گرم از   500 سپس   .درآمدپودر  کمک آسیاب برقی به صورت      

 میلی لیتر الکل    1500پودر داخل یک ارلن بزرگ ریخته شد و         

د و در ظــرف توســط گردیــ درجــه بــه آن اضــافه 70اتیلیــک 
خـل حمـام    پس از آن ارلـن دا     . درپوش الستیکی پوشانده شد   

 درجـه   35قرار گرفـت و دمـای آن روی         ) بن ماری (آب گرم   
 ساعت ادامه   48عمل خیساندن مدت    . گراد تنظیم گردید  سانتی

یافت و طی این مدت هر چند ساعت یک بار ارلن به خـوبی              
بعد از اتمام زمان ذکر شده محتـوای ارلـن بـه            . تکان داده شد  

ده و به کمک تدریج بر روی کاغذ صافی قیف بوخنر ریخته ش
سـپس جهـت گرفتـه شـدن حـالل          . پمپ خأل صاف گردیـد    

عمل جداسازی  . اضافی و تغلیظ به دستگاه روتاری منتقل شد       
 gr35بدین ترتیـب    . دست آمدن عصاره غلیظ ادامه یافت     تا به 

عصاره حاصل  . عصاره الکلی تخم گیاه شوید استخراج گردید      
ــشه ــه شــد و اطــراف ای دربدرون ظــرف شی آن داری ریخت

توسط کاغذ آلومینیومی پوشانده شد تا عـصاره در اثـر تـابش             
  .نور دچار تغییر نگردد

  حیوانات مورد آزمایش
-230 های صحرایی نر بالغ نژاد ویستار با میانگین وزنی        موش
سـازی   گرم از بخش حیوانـات مؤسـسه واکـسن و سـرم            210

 سن حیوانات در هنگام انجام آزمـایش بـین   .رازی تهیه گردید  
 12( شده از نظر نور    حیوانات در شرایط کنترل    . ماه بود  3-5/2

 20-24  محیط و دمای )  ساعت تاریکی  12ساعت روشنایی و    
 درصـد در اتـاق      40-60گـراد و رطوبـت نـسبی        درجه سانتی 
حیوانات دانشگاه نگهداری شدند تا با محیط جدید      مخصوص  

در  .این شرایط طی آزمایش نیـز حفـظ گردیـد         . شوند سازگار
آماده مـوش بـه صـورت       ذای  غذیه آنها از    غ مدت جهت ت   این

Pellet            و آب تصفیه شده شهری در داخل ظـروف آبخـوری 
 استفاده گردید و حیوانـات بـه آب و غـذای کـافی           مخصوص

ای دو بـار    های نگهداری حیوانات هفته    قفس .دسترسی داشتند 
های چوب درون آن یک روز در میان        عفونی شده و خرده   ضد

صـورت   سر مـوش صـحرایی نـر بـالغ بـه           24.دتعویض گردی 
 تایی در قالب دو گروه تجربـی و یـک          8تصادفی به سه گروه     

  . بندی شدندگروه کنترل دسته
 صبح عـصاره الکلـی دانـه        7-8های تجربی بین ساعات     گروه

-، بـه صـورت درون  100 و mg/Rat50 شوید را بـا مقـادیر  
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 وزن  بـدین منظـور   .  روز دریافـت کردنـد     15صفاقی به مدت    
مورد نظر از عصاره برداشته شد و توسط سرم فیزیولـوژی بـه             

سپس با اسـتفاده از حمـام آب        . لیتر رسانده شد  میلی2/0حجم  
گرم و تکـان دادن شـدید، عـصاره کـامالً حـل گردیـد و بـه                  

در همین مدت به حیوانات گـروه کنتـرل         .حیوانات تزریق شد  
  .دلیتر سرم فیزیولوژی تزریق گردی میلی2/0میزان 
  های مورفومتریکبررسی

هوش شدند و پس از شـکافتن       در روز شانزدهم، حیوانات بی    
، اپیدیـدیم و    های تناسلی دو طرف شامل بیضه     شکم آنها، اندام  

وازودفران به دقت خـارج گردیـده و تـوزین شـدند و مـورد               
هـا درون   سـپس بیـضه   . مطالعات ماکروسکوپیک قرار گرفتنـد    

دند تا مراحل آماده سازی را جهت       فیکساتیو بوئن قرار داده ش    
  .مطالعات بافتی طی نمایند

  شمارش اسپرم
پس از خارج کردن اپیدیدیم از بـدن حیـوان و تـوزین آن، دم         

لیتـر سـرم     میلی 1اپیدیدیم جدا شده و توسط قیچی، در درون         
فیزیولوژی خرد شد و با پنس قطعات کمی فـشرده شـدند تـا              

مخلـوط توسـط    . یه گـردد  اسپرم درون آنها به داخل سرم تخل      
سپس به کمک پیپت مالنـژور بـه     . زدن کامالً همگن گردید   هم

ای از   توسط سرم فیزیولوژی رقیق شـد و قطـره         1:200نسبت  
به کمک میکروسکوپ نـوری     . آن روی الم نئوبار قرار گرفت     

  .ها شمارش گردید تعداد اسپرم×10با عدسی شیئی
  لوژیهای هیستوبررسی
 سـاعت درون فیکـساتیو بـوان قـرار داده           24ها به مدت    بیضه

هـای  شدند تا کامالً فیکس شده و از اتولیز بافت توسط آنـزیم           
پـس از آن توسـط اتـانول بـا          . درون سلول جلـوگیری گـردد     

های صعودی از بافت آبگیری شد و بـا کمـک تولـوئن             غلظت
دن در مرحله بعـد بـه منظـور خـارج کـر           . سازی گردید شفاف

تولوئن و نفوذ پارافین، بافت بیضه بـه حمـام پـارافین منتقـل              
های پارافینی از بافت بیضه آماده گردیـد و     سپس بلوک . گردید

.  میکـرون زده شـد     5هایی به ضـخامت     توسط میکروتوم برش  
ــسیلین  ــتفاده از روش هماتوک ــا اس ــاطع میکروســکوپی ب  -مق

  .ر گرفتندآمیزی شده و مورد مطالعات بافتی قراائوزین رنگ

  آزمون آماری
 و آزمون   SPSSها با استفاده از نرم افزار       تجزیه و تحلیل داده   
و بـه دنبـال آن   ) One Way Anova(واریانس یک طرفـه  

مـرز اسـتنتاج آمـاری      .  انجـام گرفـت    Tukeyآزمون تکمیلی   
 . در نظر گرفته شدp ≥0.05نتایج 

  
  نتایج

  ومتریکهای مورفنتایج بررسی
هـای آزمایـشی و گـروه       مقایسه وزن و حجم بیضه بین گـروه       

صفاقی عصاره الکلی دانـه     دهد که تزریق درون   کنترل نشان می  
هــای داری در وزن بیــضه گــروهشــوید ســبب کــاهش معنــی

بـر اسـاس نتـایج      . آزمایشی نسبت به گروه کنترل شده اسـت       
ی بـر   عصاره الکلی دانه شوید با دوزهای اسـتفاده شـده تـأثیر           

هـای آزمایـشی نداشـته      وزن اپیدیدیم و کانال دفران در گـروه       
  ).1جدول شماره(است 

  های هیستولوژیکنتایج بررسی
های آزمایشی نسبت به گـروه      ساز در گروه  های اسپرم قطر لوله 

). 1جـدول شـماره   (داری پیدا کـرده اسـت       کنترل کاهش معنی  
هـای  وههای اسـپرماتوگونی و اسپرماتوسـیت گـر       تعداد سلول 

. باشددار می آزمایشی نسبت به گروه کنترل دارای کاهش معنی       
ها در گـروه  داری در تعداد این سلول    عالوه بر آن کاهش معنی    

گـردد  تجربی دوم نسبت بـه گـروه تجربـی اول مـشاهده مـی             
  ).2و1نمودار (

های اسپرماتید در گروه آزمایشی مورد تزریـق بـا          تعداد سلول 
نـسبت بـه گـروه      الکلی دانه شوید عصارهmg/rat 100دوز 

هـای  داری یافته اسـت، امـا کـاهش سـلول         کنترل کاهش معنی  
دار نبـوده    معنـی  mg/rat 50اسپرماتید در گروه آزمایشی دوز      

  ).3نمودار (است 
  نتایج شمارش اسپرم

های ذخیره شـده در ناحیـه دم        نتایج حاصل از شمارش اسپرم    
  در گروه آزمایـشی مـورد      هااپیدیدیم نشان داد که تعداد اسپرم     

ه کنتـرل کـاهش      نـسبت بـه گـرو      mg/rat 100تزریق با دوز    
هـای اسـپرم در     داری پیدا کرده است، اما کـاهش سـلول        معنی
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دار نبـوده اسـت    معنـی mg/rat 50گروه آزمایـشی بـا دوز     
 ).4نمودار (
  

-های مورفومتریک و اندازهنتایج حاصل از بررسی: 1جدول شماره 

  سازهای اسپرمگیری قطر لوله
  گروه
  

  کنترل
  

  تجربی اول
mg/rat50  

  دومتجربی 
mg/rat100  

  وزن بیضه
 (gr)   

063/0±432/1  *076/0±305/1  *056/0±244/1  

حجم بیضه 
(cm3)   

089/0±856/1  *064/0±608/1  *103/0±458/1  

 وزن اپیدیدیم
(gr)  

025/0±467/0  017/0±459/0  027/0±466/0  

وزن 
وازودفران 

(gr)(  

0065/0±132/0  0095/0±125/0  0069/0±128/0  

های قطر لوله
ساز اسپرم
(µm)  

399/8±72/223  *  903/4±05/193  *399/7±11/179  

  . بیان شده استSD±MEANنتایج به صورت 
- بین گروهP≥0.05دار در سطح ه اختالف معنیدهند نشان*عالمت 

 .باشدهای تجربی و گروه کنترل می
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ــانگین: 1نمــودار ــسه می ــداد ســلول ±مقای ــار تع ــای انحــراف معی ه

  های تجربی و گروه کنترلاسپرماتوگونی بین گروه
هـای  ین گروه کنترل و گروه    دار ب دهنده اختالف معنی   نشان *عالمت   (

دار بین گروه تجربی اول و   دهنده اختالف معنی   نشان تجربی و عالمت    
  .)باشد میP≥0.05دوم، در سطح 
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ــانگین: 2نمــودار ــسه می ــداد ســلول ±مقای ــار تع ــای انحــراف معی ه
  ترلهای تجربی و گروه کناسپرماتوسیت بین گروه
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هـای اسـپرماتید    انحراف معیار تعداد سلول   ±مقایسه میانگین : 3نمودار

  های تجربی و گروه کنترلبین گروه
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هـای  انحراف معیار تعداد  اسپرم بین گروه      ±مقایسه میانگین : 4نمودار

  تجربی و گروه کنترل
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-سـاز در مـوش   های اسـپرم  رش عرضی لوله  فتومیکروگراف ب : 1تصویر

  ×100نماییصحرایی گروه کنترل با بزرگ

  

  
-سـاز در مـوش    های اسپرم فتومیکروگراف برش عرضی لوله   : 2تصویر 

 عـصاره تخـم   mg/rat50 کننده دریافت(صحرایی گروه تجربی اول 
  ×100نماییبا بزرگ)  شوید

  

  
-سـاز در مـوش   های اسـپرم  فتومیکروگراف برش عرضی لوله   : 3تصویر

بـا  )  عـصاره تخـم شـوید      mg/rat 100(صحرایی گروه تجربی دوم     
  ×100نماییبزرگ

   بحث
-دهد وزن بیضه در گـروه   نتایج حاصل از این تحقیق نشان می      

 داری پیـدا های آزمایشی نسبت به گروه کنتـرل کـاهش معنـی       
ها مربوط به اثرات رسد کاهش وزن بیضهنظر میبه. کرده است

. گلیـسرید باشـد   گیاه شوید در کاهش میزان کلسترول و تـری        
مطالعات نشان داده است که عصاره الکلی دانه شوید به دلیـل            

ها از طریق افـزایش فعالیـت       داشتن ترکیباتی چون فیتواسترول   
 فعالیــت آنــزیم هــا و کــاهشلیپازهــای کبــدی و لیپــوپروتئین

آ ردوکتاز باعث کـاهش     متیل گلوتاریل کوآنزیم  3هیدروکسی  3
شود کـه    و تری گلیسریدها می    LDLکلسترول تام، کلسترول    

از . ]20[شـود   هـا مـی   منجر به کاهش وزن بدن و وزن بیـضه        
توانـد یکـی دیگـر از       ساز نیز می  های اسپرم طرفی آتروفی لوله  

  .دالیل کاهش وزن بیضه باشد
توان احتمال داد که کاهش وزن بیـضه مربـوط     بر آن می   عالوه

ها باشـد کـه   ها و فیتواسترولبه اثرات آنتی آندروژنی کومارین  
کـاهش تـستوسترون از     . شـوند باعث کاهش تستوسترون مـی    

 و لیپولیز   T3ها و افزایش هورمون     طریق کاهش سنتز پروتئین   
العـات  در مط. شـود ها مـی و پروتئولیز باعث کاهش وزن بیضه 

 و همکاران مشخص شده است که       Maliniانجام شده توسط    
هـا و کـاهش ذخیـره       ها سبب کـاهش وزن بیـضه      فیتو استرول 

  .]13[گردند اسپرم در اپیدیدیم می
سـاز در  هـای اسـپرم   دهد قطر لوله  دست آمده نشان می   نتایج به 
. بی نسبت به گروه کنترل کـاهش داشـته اسـت          های تجر گروه

هـای گیـاهی باعـث مهـار        دهد که اسـترول   مطالعات نشان می  
 شــده و از ایــن طریــق ســبب P450sccفعالیــت ســیتوکروم 

بنابراین کاهش قطر   . ]17[شوند  ساز می های اسپرم آتروفی لوله 
کننـده عـصاره تخـم      های دریافـت  ساز در گروه  های اسپرم لوله

تواند مربـوط بـه وجـود بتاسیتوسـترول در ایـن            یشوید نیز م  
  . عصاره باشد
دهنـده کـاهش حجـم      هـای مورفومتریـک نـشان     نتایج بررسی 

همانطوریکه بیان شد در    . باشدهای تجربی می  ها در گروه  بیضه
ساز کاهش  های اسپرم های دریافت کننده عصاره قطر لوله     گروه

  . ها باشدم بیضهتواند دلیلی برای کاهش حجیافته است، که می
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ــشان مــی  ــایج تحقیــق حاضــر ن دهــد کــه تزریــق عــصاره  نت
ــلول      ــداد س ــث کــاهش تع ــوید باع ــدروالکلی ش هــای هی

رسـد کـه    نظر می به. اسپرماتوگونی و اسپرماتوسیت شده است    
هـای  عوامل موجود در عصاره تخم شوید با اثر بر روی سلول          
آنهـا  اسپرماتوگونی مانع از تقسیمات میتـوزی شـده و تعـداد            

ها نیـز   یابد و در پی کاهش آنها تعداد اسپرماتوسیت       کاهش می 
دهد که کوئرستین   گزارشات متعددی نشان می   . یابدکاهش می 

آینـد  و فالونوئیدها از ترکیبات موجود در گیاه بـه شـمار مـی            
طبـق  . این ترکیبات در گیاه سداب نیز وجود دارند       . ]16[،  ]8[

 گیاه سداب بر بافت بیضه،      مطالعات انجام شده در مورد اثرات     
احتمال داده شده است که وجود کوئرستین و فالونوئیـدها در           

هـای   و کـاهش سـلول     DNAگیاه موجب مهار همانندسازی     
  .]1[گردد اسپرماتوسیت می

های اسپرماتید  های اسپرماتوسیت با کاهش سلول    کاهش سلول 
ه دهد کـ  نتایج تحقیق حاضر نیز نشان می     . و اسپرم همراه است   

هـای تجربـی    هـای اسـپرماتید و اسـپرم در گـروه         تعداد سلول 
 کاهش یافته است،     mg/rat 100دریافت کننده عصاره با دوز      

هــا در دوز هــای اســپرماتید و اســپرمهرچنــد کــاهش ســلول
mg/rat 50    بنابراین مـی  . باشددار نمی  از لحاظ آماری معنی-

 اسـپرم   هایتوان گفت که میزان عصاره در کاهش تعداد سلول        
مؤثر است و این احتمال وجود دارد که افـزایش دوز تزریقـی             

  .های جنسی نر گرددباعث کاهش بیشتر سلول
رسد این عصاره با مقادیر تزریـق شـده بـه    چنین به نظر می  هم

ساز، احتماالً باعـث    های اسپرم علت اثر مستقیم بر اپیتلیوم لوله     
گـردد و دوز  های دودمانی سـازنده اسـپرم   کاهش تعداد سلول  

. کنـد ها را القاء مـی    باالی عصاره، بیشترین کاهش تعداد سلول     
مطالعات نشان داده است کـه دژنـره شـدن اپیتلیـوم ژرمینـال              

توانـد بـه دلیـل      حیوانات تیمار شده با داروهـای گیـاهی مـی         
  . ]15[تغییرات در عمل استروئیدوژنز آنها باشد 

باشد و کاهش    می تعداد اسپرم یکی از فاکتورهای مهم باروری      
تواند درصد موفقیت بـاروری در جـنس مـاده را           تعداد آن می  
کاهش تعداد اسپرمی که از ناحیه اپیدیـدیم و یـا           . کاهش دهد 

تواند بـه دالیـل مختلـف از        شود، می آوری می وازودفران جمع 

جمله اختالل در فرایند اسپرماتوژنز، مهار سنتز یـا آزاد شـدن            
های لیدیگ و کاهش    یز، تخریب سلول  ها از هیپوف  گنادوتروپین

  .]12[تستوسترون باشد 
با توجـه بـه اینکـه میـزان ذخیـره اسـپرم در انتهـای مجـرای                  

-اپیدیدیم بیانگر میزان فعالیت بافت بیضه در تولید اسپرم مـی          

داری در  طور معنـی  باشد و از آنجایی که میزان ذخیره اسپرم به        
 کـاهش یافتـه     mg/rat100گروه تجربی مورد تیمـار بـا دوز         

توان نتیجه گرفت که عصاره الکلی تخـم شـوید بـر            است، می 
  .بافت بیضه تأثیر داشته و اسپرماتوژنز را کاهش داده است

های صحرایی ماده نشان داده شده است کـه         چنین در موش  هم
باشـد باعـث افـزایش      بتاسیتوسترول که یک فیتواسـترول مـی      

شـود و وزن    مـی فسفات دهیدروژناز رحمـی     6فعالیت گلوکز   
دهنـده اثـرات    دهد کـه ایـن نـشان      خالص رحم را افزایش می    

ها از  احتماالً فیتواسترول . ]14[ها است   استروژنیک فیتواسترول 
طریق اثرات استروژنیک خود باعث کـاهش تعـداد اسـپرم در            

  .شوندجنس نر می
ی اثر عصاره آبی تخم شوید بر دستگاه تناسلی نـر            در مطالعه 

وان و همکاران صورت گرفت، مشخص شد کـه         که توسط پهل  
های تناسـلی و    مصرف خوراکی عصاره آبی بر روی وزن اندام       

سیکل اسپرماتوژنز اثری نداشته است و فقط توانسته است کـه       
  . ]2[ساز را کاهش دهد های اسپرمقطر لوله

رسد که احتماالً ترکیبی در تخم شـوید وجـود دارد           به نظر می  
ترکیب . انحالل بیشتری نسبت به آب دارد     که در الکل قابلیت     

)  درصـد 40-60(کـارون  -عمده عصاره الکلی تخم شوید را د      
دهد که طبق مطالعات انجام شده، این مـاده در آب           تشکیل می 

های آلـی مثـل الکـل، اتـر و کلروفـرم            غیر محلول و در حالل    
بنابراین شاید بتوان علت عدم تأثیر عـصاره        . ]5[محلول است   

شوید نسبت به عصاره الکلـی را بـه وجـود ترکیـب             آبی تخم   
از طرفی، همانطورکه بیـان     . کارون در عصاره الکلی نسبت داد     

شد در پژوهش انجام شده توسط پهلوان و همکاران، عـصاره           
آبی تخم شوید از طریق گـاواژ بـه حیوانـات خورانیـده شـده        

از آنجا که ترکیبات مختلفی در یک عصاره وجـود          . ]2[است  
، ممکن است مواد متـشکله ایـن عـصاره طـی عبـور از                دارند
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دستگاه گوارش دچار تغییـر غلظـت شـده و درنتیجـه اثـرات              
نهایی متفاوتی از تأثیر دانه شوید بر سیستم تولیدمثل مـشاهده           

  . گردد
-ای که توسط شریعتی و همکاران بر روی گیاه زیره         در مطالعه 

ی صـفاق ی سبز صورت گرفت، مشخص شد که تزریـق درون         
هـای نـر     روز به مـوش    21ی سبز به مدت     عصاره الکلی زیره  
های لیدیگ، اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت،    سبب کاهش سلول  

اسپرماتید و اسپرماتوزوئید شده است، به طوری کـه در گـروه            
  . ]4[تجربی با دوز باال بیشترین کاهش دیده شده است 

صـورت  در مطالعه حاضر که بر روی عصاره الکلی دانه شوید    
. دست آمده است  گرفته است نیز نتایج مشابه با تحقیق فوق به        

از آنجا که کارون ترکیب اصلی هر دو دانه شوید و زیره سـبز              
باشد، شاید بتوان اثرات دانه شوید بر کاهش تستوسترون و          می

  . اسپرماتوژنز را به مونوترپن کارون نسبت داد
رسـد  ق، به نظر می   با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقی         

که عصاره الکلی دانه شوید از طریق تـأثیر مـستقیم بـر بافـت               
بیضه باعث کاهش عملکرد آن و کـاهش میـزان اسـپرماتوژنز            

افزایش دوز تزریقی و یا روزهای تزریق ممکـن اسـت           . گردد
هر چند به منظـور     . منجر به کاهش باروری در جنس نر گردد       

 بر سیستم تولیـدمثلی     روشن شدن مکانیسم عمل این ترکیبات     
  . باشدانسان، نیاز به تحقیقات بیشتری در این زمینه می

  
  منابع
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  . دانشگاه شیراز. ارشد
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  528-531: ص. انتشارات دانشگاه تهران. تهران. دوم
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