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P-22-14
لی فیزیولوژي و فارماکولوژي الملاولین کنگره بینپوسترخالصه مقاالت فارسی بخش 

و بیست و دومین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي ایران

هاي بر روند اسپرماتوژنز، هورمونگیاه شمعدانی عطريبرگاثر عصاره هیدروالکلی مطالعه 

ها در موش صحرایی نرتروپینتستوسترون و گونادو

1، سیما نصري2، ناصر میرازي1لیال شهبازي

شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور تهران، تهرانگروه زیست-1
شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بوعلی سینا، همدانگروه زیست-2

هدف . گیاهان دارویی داراي ترکیباتی هستند که قادرند از اختالالت اسپرماتوژنز ناشی از مواد سمی در بیضه جلوگیري نمایند:مقدمه
هاي صحرایی القاء شده با استات از این بررسی مطالعه اثر محافظتی عصاره برگ گیاه شمعدانی عطري بر روي روند اسپرماتوژنز  موش

.باشدسرب می
در آب ppm500تیمار با استات سرب، (گرمی به شش گروه کنترل، شاهد 220-250سر موش صحرایی نر 42:هاشمواد و رو
گرم به میلی500(2، تیمار)صورت گاواژعصاره  شمعدانی عطري  به) گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن بدنمیلی250(1، تیمار)آشامیدنی

شده با استات سرب و تیمارشده با مقدار کم هاي القاءو گروه) صورت گاواژعطري بهازاء هر کیلوگرم وزن بدن عصاره شمعدانی 
. لیتر گاواژ شدندمیلی0,5میزان گروه کنترل سالین نرمال به). سر7هر گروه (طور تصادفی تقسیم شدند بهعصاره، مقدار زیاد عصاره

. مقاطع میکروسکپی از بیضه تهیه شد.عمل آمدبهGSIو شمارش اسپرم و FSH, LHهورمون تستوسترون، گیري اندازه
تعداد اسپرم گروه شاهد کاهش . نمایداي بافت بیضه را دچار نکروز میطور گستردهنتایج نشان داد که استات سرب به:هایافته
داري طور معنیبت به گروه شاهد بههاي تیمارشده نسروند اسپرماتوژنز و بهبودي بافت بیضه در گروه). >0,01P(داري را نشان داد معنی

). >0,01P(داري را داشتند در گروه تیمار نسبت به گروه شاهد افزایش معنیهورمون تستوسترون). >0,001P(افزایش نشان داد 
احتماالً این مواد قادرند که از اثرات توکسیک استات . اکسیدانی و فالنوئیدي استشمعدانی عطري داراي ترکیبات آنتی:گیرينتیجه

.سرب در بافت بیضه محافظت نمایند

شمعدانی عطري، اسپرماتوژنز، تستوسترون، سرب:کلمات کلیدي
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