
بررسی تاثیر عصاره هیدرواکسی گزنه بر تغییرات هورمون تسترون و 
اسپرماتوژتر در موش صحرایی
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مقدمه و هدف: افزايش بی رويه جمعیت در جهان امروز يک مساله پیچیده و بحرانی برای آينده است. هم چنین شواهد نشان از 
افزايش گیاهان قابل دسترس و سودمندی دارد که دارای پتانسیل ضد باروری و تنظیم کننده تولیدمثل در مردان هستند.

باتوجه به ترکیبات موجود در گزنه و کاربرد گسترده آن، اطالعات اندکی در مورد تاثیر عصاره گزنه بر بیضه وجود دارد. لذا در تحقیق 
حاضر تاثیر عصاره هیدروالکلی گیاه گزنه )Urtica dioica( بر محور هیپوفیز- گناد يعنی میزان هورمون هاي  LH, FSH  و تستوسترون 

و اسپرماتوژنز و بافت شناسی بیضه ها مورد بررسی قرار گرفت. 
روش کار: 40 سر موش صحرايی نر بالغ از نژاد ويستار با وزن تقريبی 5±195 گرم به 5 گروه 8 تايی تقسیم شدند. حیوانات گروه 
های تجربی به ترتیب مقادير 75 ،50،25 میلی گرم بر کیلو گرم عصاره گزنه را به صورت داخل صفاقی به مدت 28 روز دريافت کردند. 
گروه شاهد فقط حالل دارو )آب مقطر( دريافت کرد و گروه کنترل بجز آب و غذا هیچ ماده ای دريافت نکرد. از تمام گروه ها در پايان روز 
28 خونگیري به عمل آمد. از نمونه هاي خوني جمع آوري شده برای اندازه گیری غلظت سرمي هورمونهاي  LH, FSH  و تستوسترون 
استفاده شد. هم چنین از بیضه ها مقاطع بافتي تهیه گرديد و تغییرات بافتی بین گروه های تجربی و کنترل نیز بررسی شد. نتايج به 

دست آمده با استفاده از آنالیز واريانس يک طرفه ANOVA و  t-test ارزيابی شد.
نتایج: نتايج به دست آمده نشان مي دهد، میزان 75 میلی گرم بر کیلوگرم از عصاره هیدروالکلی گزنه، سطح تستوسترون سرم خون 
را در مقايسه با گروه کنترل در سطح آماری p≤ 0/05 بطور معنی داري کاهش می دهد.  میزان هورمون های FSH وLH  بین گروه 
های تجربی و کنترل اختالف معنی داری نشان نداد. بررسی مقاطع بافتی نشان مي دهد تراکم اسپرم، تعداد سلولهای اسپرماتوگونی، 
اسپرماتوسیت اولیه، اسپرماتید و اليديگ در گروه تجربی دريافت کننده 75میلی گرم بر کیلوگرم کاهش معنی داری نسبت به گروه 
کنترل دارد. همچنین وزن بدن و وزن بیضه ها در گروه هاي دريافت کننده میزان 75 و50 میلي گرم بر کیلوگرم از عصاره هیدروالکلی 

گیاه گزنه در مقايسه با گروه کنترل نیز در سطح آماري p≤ 0/05 داراي کاهش معني دار مي باشد.   
با دارا بودن ترکیبات فیتواسترول و  نتايج به دست آمده و بررسی ديگر محققین احتماال عصاره گزنه  به  با توجه  نتيجه گيری: 
فیتواستروژني خاصیت ضد آندروژنی داشته و میزان تستوسترون را کاهش می د هد. در بررسی بافت شناسی تغییرات مورفولوژيکی در 

لوله های اسپرم ساز، تخريب سلول های بینابینی و نیز تحلیل اپیتلیوم زاينده اسپرم ساز مشاهده شد.
کلمات کليدی: گزنه، تستوسترون،LH, FSH ، اسپرماتوژنز

مقدمه:
کشورهای  در  به خصوص  جهان  در  جمعیت  رويه  بی  آن  افزايش  با  بشر  امروزه  که  است  ای  پیچیده  مساله  توسعه  حال  در 

باالبودن  از  ناشی  رويه جمعیت عمدتا  بی  اين رشد  روبروست. 
با  است.  ازحاملگی  جلوگیری  وسايل  داروها  ناکارايی  و  باروری 
از  بسیاری  توجه  شیمیايی  داروهای  جانبی  عوارض  به  توجه 
گشته معطوف  دارويی  گیاهان  از  استفاده  سمت  به  محققین 
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ساقه  داراي  و  ساله  چند  علفي،  است  گیاهي  )9(. گزنه  است 
غالباً  که  بیشتر  حتي  و  متر  يک  تا   ./5 ارتفاع  به  راست  هاي 
به حالت  نقاط مرطوب خارج شهر،  و  باغها  اماکن مخروبه،  در 
 U.urens ، Urtica dioica خودرو مي رويد و شامل واريته های
 U. cannabinal،  U. membranacea Poire ، U.pilulifera  ،
 U.kiovensis Rogoff،  L  مي باشد. در بین اين واريته هاي 
مختلف Urtica dioica  و U.urens L به عنوان گیاهان داروئي 
از زمان هاي بسیار دور مورد توجه قرار داشته اند)15، 23(. گزنه 
اعضاي پوشیده از تارهاي مخروطي شکل و گزنده دارد که در 
صورت لمس کردن ، محتويات سوز آور آن در پوست بدن وارد 
مي گردد که تولید خارش و سوزش  مي کند و شايد به همین 
دلیل آن را گزنه نامیده اند. ترکیبات موجود دراندام های مختلف 

گیاه گزنه )4و14( در جدول شماره1  آورده شده است.
 جدول 1- ترکیبات موجود در گیاه گزنه

ppm ترکیبات موجود در میزان بر حسب
گیاه گزنه

آلفا- توکوفرول16-94
آلومینیوم62-345

ارسنیک0/02-0/11
اسکوربیک اسید830

بتا کاروتن94-202
بور6-36

برم20-110
کلسیم5940-33000

کربوهیدرات396000
سلولز103000
کلر2700

کلروفیل800-10000
کروم0/18-1

کبالت0/03-0/16
مس2-15

چربی23000-34000
فلوئور1/4-7/8

گلیسرول6975-9045
آهن44-418

سرب1-6
لینولئیک اسید114235-148137

لینولنیک اسید2635-3417
منیزيم860-8600
منگنز31-172

جیوه0/005-0/028
نیتروژن10000-555555
اولئیک اسید17825-23115
پالمتیک اسید10000-13500

پنتوتنیک اسید10
فسفر920-6800

پتاسیم6700-37220
پروتئین102000-304000

ريبوفالوين4-15
سروتونین200

سیلیسیوم1170-6500
سديم49-1400

سولفور1200-6665
تیامین0/8-5/4
آب882000
روی17-95

در طب سنتی از گیاه گزنه به عنوان تقويت کننده مو، دستگاه 
هاضمه، ادرارآور ، بند آوردن خونريزي و درمان بیماري قند نیز 
استفاده شده است. براي بر طرف کردن درد رماتیسم، برگ هاي 
تازه گزنه را روي پوست مي مالند )26 ،14 ، 3 ، 1 (. عصاره 
اسید،  لینولئیک  اسید،  پالمتیک  مانند  ترکیباتی  دارای  گزنه 
فرولیک اسید، اسکوپلتین، سروتونین، سیتوسترول و... می باشد. 
کومارين نیز يکی از ترکیبات موجود می باشد که داروي کشنده 
جانوران جونده مثل موش محسوب مي شود که به طور وسیعي 
به 3 و 4 کومارين اپوکسید متابولیزه مي شود که اين ترکیب 
باعث خونريزي داخلی مي شود. کومارين ضد میتوز، مهار کننده 
آلدوز ردوکتاز، مهار کننده سنتز پروستاگالندين ها، مهار کننده 
اينکه  به  توجه  با   .)18( باشد  مي  باروري  ضد  و  لیپواکسیژناز 
تولیدمثلی  فعالیت  بر  گزنه  عصاره  اثر  زمینه  در  هايی  بررسی 
اين تحقیق  نگرفته است. در  نر و عملکرد بیضه صورت  جنس 
تاثیر عصاره هیدروالکلی گیاه گزنه )Urtica dioica( بر میزان 
هورمون های LH,FSH و تستوسترون و نیز تغییرات بافت بیضه 

در موش صحرايی نر بالغ مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش کار

تهیه گیاه و عصاره گیری
ابتدا قسمت هوايي گیاه گزنه از اطراف شهرکازرون- فارس جمع 
آوری شد. پس از تمیز کردن در سايه به مدت دو هفته خشک 
شد. سپس به کمک آسیاب برقي پودر گرديد. 900 گرم پودر 
از اين گیاه را در ظرف شیشه اي درب داري ريخته و به میزان 
اتانول 96% و آب مقطر اضافه گرديد و به مدت چهار  مساوي 
روز خیسانده شد. طي اين مدت بطور متناوب محتويات ظرف 
الکل بطور  تا عصاره در  از همزن مرتباً هم زده شد  با استفاده 
هیدروالکلی  عصاره  کرده،  صاف  را  آن  سپس  شود.  حل  کامل 
 8 مدت  به  دقیقه  در   450 دور  با  سانتريفیوژ  دستگاه  توسط 
دقیقه سانتريفیوژ گرديد. مايع حاصل در ظروف در باز قرار داده 
شد تا الکل آن تبخیر شد. سرانجام يک شیره سبز رنگ غلیظ 
بدست آمد که براي تغلیظ بیشتر، عصاره در درجه حرارت 50-

40 درجه سانتي گراد در اون قرار گرفت. در مرحله بعد مقادير 
مورد نظر در آب مقطر حل شد تا اينکه غلظت هاي مختلف به 

بررسی تاثیر...  ،1393 - مولکولی دوره چهارم، شماره چهاردهم، بهار  تازه های بیو تکنولوژی سلولی 
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دست آمد )18(.
حيوانات موردآزمایش و تعيين گروه تجربی

در اين بررسی تجربی 40 سر موش صحرايی نر بالغ نژاد ويستار 
با وزن تقريبی 5±185 گرم از موسسه سرم سازی رازی شیراز 
تهیه گشت. به حیوانات پس از انتقال به خانه پرورش حیوانات 
با  تا  شد  داده  فرصت  هفته  يک  کازرون  دامپزشکی  دانشکده 
اين حیوانات در شرايط 12ساعت  پیدا کنند.  محیط سازگاری 
روشنايی/12ساعت تاريکی قرار گرفتند و پس از رسیدن به وزن 
تقريبی 5±195 گرم به 5 گروه 8 تايی تقسیم شدند. حیوانات 
گروههای تجربی به ترتیب مقادير 75،50،25 میلی گرم بر کیلو 
روز   28 مدت  به  صفاقی  داخل  به صورت  را  گزنه  عصاره  گرم 
دريافت کردند. گروه شاهد فقط حالل دارو )آب مقطر( دريافت 

کرد و گروه کنترل بجز آب و غذا هیچ ماده ای دريافت نکرد.
روش تجویز عصاره گزنه

با غلظت  از حل کردن در آب مقطر استريل  عصاره گزنه پس 
هاي مناسب هر روز يک مرتبه به مدت 28روز تزريق شد براي 
تجويز عصاره گزنه از سرنگ هاي انسولیني استفاده شد. تجويز 

دارو به صورت داخل صفاقي بود )5 (. 
گروه کنترل: شامل 8 سر حیوان بود و به عنوان گروه کنترل 
ها  گروه  ساير  با  شرايط  کلیه  گروه  اين  در  شدند.  بندي  گروه 
يکسان بود با اين تفاوت که حیوانات اين گروه به جز آب و غذا 

هیچ ماده يا دارويي را دريافت نکردند. 
گروه شاهد: شامل 8 سر حیوان بود و به عنوان گروه شاهد گروه 
بندي شدند. حیوانات اين گروه روزانه مقدار 0/2 میلي لیتر آب 
مقطر به عنوان حالل دارو به صورت تزريق داخل صفاقي دريافت 
کردند. گروه های تجربی که عصاره گیاه را در غلظت 50،25 و 

.)5( )n=8( 75 میلی گرم بر کیلوگرم دريافت کردند
روش خون گيري از حيوانات و خارج کردن بيضه ها

از تمام حیوانات در روز بیست و نهم ) يک روز بعد از مصرف 
آخرين وعده دارويي ( بوسیله بیهوشي خفیف با اتر، خونگیري 
از ناحیه قلب انجام شد. سپس خون موجود در سرنگ بسرعت 
انعقاد  ضد  ماده  گونه  هر  فاقد  که  کوچک  آزمايش  لوله  داخل 
بود، منتقل شد. از کلیه موشها به همین روش خونگیري شد، 
حدود 15 دقیقه بعد لوله هاي جمع آوري شده را در دماي 37 
لوله ها داخل  انعقاد  از وقوع  درجه سانتیگراد قرار داده و پس 

سانتريفیوژ به مدت 15 دقیقه و با سرعت 5000 دور در دقیقه 
قرار داده شد؛ سپس لوله ها از سانتريفیوژ خارج، و سرم خون 
که فاز جداگانه اي روي بخش لخته شده تشکیل داده، با دقت 
فراوان به کمک پي پت پاستور جدا گرديد و داخل لوله آزمايش 
معمولي ريخته شد و تا زمان سنجش های هورمونی در دمای 
منفی 20 درجه سانتیگراد نگهداری شد. همچنین با ايجاد برش 
در ناحیه شکم، با احتیاط و به آرامی بیضه ها و اپیديديم را به 
وسیله پنس و قیچی خارج کرده ودر محلول فیکساتور فرمالین 

با PH= 7 قرار گرفت.
اندازه گيری هورمون ها به روش رادیوایمونواسی1 و تهيه 

مقاطع بافتی
 RIA گرديد.  استفاده   RIA روش  از  هورمونها  سنجش  براي 
اين  براي مقاصد تحقیقي روزمره کاربرد دارد.  روشي است که 
بوده  پیشرفت  در  سادگي  و  تکرارپذيري  قدرت  لحاظ  از  روش 
ژن  )آنتي  نشاندار  مواد  فاقد  خون  سرم  کار  اين  است. براي 
شده  نشاندار  هورمون  سپس  و  ريخته  ظرفي  در  نشاندار(  غیر 
اين  اضافه گرديد. هر دوي  آن  به  نشاندار(  )آنتي ژن   I125 با
به  که  استاندارد  نشاندار  بادي  آنتي  به  اتصال  براي  ژنها  آنتي 
ابتدا  اما  کنند.  رقابت مي  يکديگر  با  است،  اضافه شده  محلول 
آن  اضافه  و  شده  متصل  نشاندار  غیر  ژن  آنتي  به  بادي  آنتي 
بااليي موجود در  به آنتي ژن نشاندار متصل مي شود. محلول 
ظرف را که حاوي آنتي ژن نشاندار آزاد و آنتي ژن غیر نشاندار 
متصل به آنتي بادي است را دور ريخته و رسوب که حاوي آنتي 
مي  باقي  ظرف  ته  در  است،  بادي  آنتي  به  متصل  نشاندار  ژن 
ماند. رسوب در داخل دستگاه گاماکانتر قرار داده شده خوانده 
مي شود. حال عدد خوانده شده، نشان دهنده میزان آنتي ژن 
بیشتري  يعني هر چه عدد  باشد.  اکتیو متصل شده مي  راديو 
خوانده شود، میزان هورمون اصلي درون سرم کمتر است، زيرا 
باعث شده مقدار بیشتري از آنتي ژنهاي نشاندار به آنتي بادي 
استاندارد و نشاندار متصل شود )16، 10 (. آماده سازی و تهیه 
ائوزين  از رنگ آمیزی هماتوکسیلین-  با استفاده  بافتی  مقاطع 
انجام شد. مقاطع بافتی تهیه شده از بیضه های راست و چپ با 
استفاده از میکروسکوپ و فتومیکروگراف بررسی شد و شاخص 
های زير مورد بررسی قرارگرفت. در هر اساليد که برش عرضي 

1 1-Radio Immuno assay (RIA)
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لوله  تراکم  از نظر  بافت  ابتدا کل  را نشان مي داد،  بیضه  بافت 
هاي اسپرم ساز و همچنین مورفولوژي، مورد بررسي قرار گرفت، 
لوله اسپرم  بافت، بطور تصادفي 5  از 5 قسمت مختلف  سپس 
انتخاب گرديد و در هر کدام 1/4 لوله در نظر گرفته شد  ساز 
و تعداد سلولهاي اسپرماتوگوني، اسپرماتوسیست I و اسپرماتید 
شمارش شد و نتیجه حاصل، در عدد 4 ضرب گرديد تا تعداد کل 
اين سلولها در يک لوله بدست آيد، سپس میانگین اعداد بدست 
آمده در 5 لوله براي هر رده سلولي ، حساب شد. همچنین تراکم 
اسپرمها در لوله هاي اسپرم ساز انتخاب شده ، مورد مطالعه قرار 
گرفت و نیز تعداد سلولهاي بینابیني بین اين لوله ها و لوله هاي 

مجاور شمارش شد و میانگین آنها نیز بدست آمد.
آناليز آماری

وزن  میانگین  اختالف  مقايسه  و  نتايج  آماري  آنالیز  منظور  به 
گروههاي  بین  و  گروه  هر  در  آزمايش  از  بعد  و  قبل  حیوانات 
مختلف و همچنین به منظور اختالف میانگین وزن بیضه هاي 
چپ و راست ، در پايان دوره آزمايش در هر گروه و بین گروههاي 
مختلف از روشهاي T-Test  و ANOVA استفاده شد. به منظور 
 FSH و LH ، ارزيابي میانگین غلظت هورمونهاي تستوسترون
استفاده شد و سپس گروهها   ANOVA از روش  در پنج گروه 
به صورت جفت با کمک روشهاي Duncan و Tukey  مقايسه 
گرديد. به منظور مقايسه میانگین تعداد سلولهاي اسپرماتوگوني، 
 ،  T-Test اسپرماتوسیست اولیه، سرتولي و بینابیني از روشهاي
Dunca  ، Tukey ، ANOVA و Post Hoc Test  استفاده شد. 

انجام   17SPSS برنامه از  با استفاده  تمامي تجزيه و تحلیل ها 
دار  معني  و سطح   )  X ±  SEM( بصورت  نتايج  کلیه  گرفت. 

بودن نتايج ، حداقل با p ≤ 0/05 در نظر گرفته شد. 
نتایج:

تاثير عصاره گزنه بر وزن بدن
مختلف  گروههاي  در  آزمايش  انجام  از  بعد  بدن  وزن  تغییرات 
در جدول 2 نشان داده شده است. میانگین وزن بدن در گروه 
  mg/kg 50و در گروه تجربي 3 با دوز  mg/kg تجربي 2 با دوز
75 نسبت به میانگین وزن بدن در گروه کنترل و گروه شاهد 
دهد.  می  نشان   p ≤  0/ 05سطح در  را  داری  معنی  کاهش 
همچنین میانگین وزن بیضه هاي راست و چپ در گروه تجربي 
2 با دوز mg/kg 50 و در گروه تجربي 3 با دوز mg/kg 75 نسبت 

به میانگین وزن بیضه هاي راست  و چپ در گروه کنترل و گروه 
شاهد کاهش داشته که در سطح 0p ≤/05 داراي اختالف معني 

داري مي باشد.
کننده  دريافت  تجربی  گروههای  در  بدن  وزن  میانگین  مقايسه   2: جدول 

مقادير مختلف عصاره گزنه در مقايسه با گروه کنترل

گروههای مختلف مورد 
آزمایش

تعداد 
حیوانات در 

هر گروه

میانگین وزن بدن بر 
حسب گرم±خطای معیار 

)± SEM X (
5/1±8209/7کنترل
4/5±8200/2شاهد

mg/ 25(دوزحداقل
 ) kg8200/0±4/8

mg/ 50( دوزمتوسط
) kg8172/50±4/2 *

mg/ 75(دوزحداکثر
 )kg8155/62±3/7 *

* )p ≤ 0/05(

عالمت * نشان دهنده اختالف معنی دار بین گروههای تجربی با گروه کنترل 

است .

در  را   LH هورمون  سرمي  غلظت  تغییرات   شماره  1  نمودار 
پالسمايي  غلظت  میانگین  دهد  مي  نشان  مختلف  گروههاي 
هورمون  LH  در گروه تجربي 2 با دوز mg/kg 50 و در گروه 
تجربي 3 با دوز mg/kg 75 نسبت به میانگین  غلظت پالسمايي 
در گروه کنترل و گروه شاهد افزايش داشته که در سطح  0/05 
≥ p داراي اختالف معني دار نمي باشد.   تغییرات  غلظت سرمي 
هورمون FSH را در گروههاي مختلف نشان مي دهد میانگین 
دوز با   1 تجربي  گروه  هورمون  FSH  در  پالسمايي   غلظت 

mg/kg  25  ودر گروه تجربي 2 با دوز mg/kg 50 و در گروه 

تجربي 3 با دوز mg/kg  75 نسبت به میانگین  غلظت پالسمايي 
هورمون FSH  در گروه کنترل و گروه شاهد اختالف معني داري 

در سطحp ≤  0/05  نشان نمي دهد.

نمودار 1 میانگین غلظت سرمی هورمون LH در گروههای تجربی دريافت 

کننده مقادير مختلف عصاره گزنه در مقايسه با گروه کنترل

0

1

2

3

4

5

6

7

( I
U/

Li
t )

 L
H 

ون
ورم

ی ه
سرم

ت 
غلظ

ن 
نگی

میا

گروههاي مختلف

0.33 0.39 0.28
0.31

0.23

تجربی3

( m m /mm ) 75

تجربی 2

(m m /mm ) 50

تجربی 1

 m m /mm ) 25

(

کنترلشاهد

بررسی تاثیر...  ،1393 - مولکولی دوره چهارم، شماره چهاردهم، بهار  تازه های بیو تکنولوژی سلولی 



35

تاثير عصاره گزنه بر غلظت سرمي هورمون تستوسترون
نمودار شماره  2 تغییرات  غلظت سرمي هورمون تستوسترون 
را در گروههاي مختلف نشان مي دهد. میانگین غلظت سرمي 
هورمون تستوسترون در گروه تجربي 3 با دوز mg/kg 75 نسبت 
به میانگین غلظت سرمي هورمون تستوسترون در گروه کنترل 
و گروه شاهد کاهش داشته که در سطح   p ≤  0/05  داراي 

اختالف معني داري مي باشد.

نمودار 2 میانگین غلظت سرمی هورمون  تستوسترون در گروههای تجربی 

دريافت کننده مقادير مختلف عصاره گزنه در مقايسه با گروه کنترل

تاثير عصاره گزنه بر تعداد سلولهاي بافت بيضه
اولیه،  اسپرماتوسیت  اسپرماتوگوني،  سلولهاي  تعداد  میانگین 
با   3 تجربي  گروه  در  بینابیني  سلولهاي  و  اسپرماتید  سلولهاي 
دوز mg/kg 75 نسبت به میانگین تعداد سلولهاي اسپرماتوگوني 
در گروه کنترل و گروه شاهد کاهش داشته که در سطح0/05 
 ≥ p  داراي اختالف معني داري مي باشد. اما میانگین تعداد 
25  ودر    mg/kg با دوز  تجربي 1  سلولهاي سرتولي در گروه 
با دوز و در گروه تجربي 3   50  mg/kg با دوز   گروه تجربي 2 

mg/kg  75 نسبت به میانگین تعداد سلولهاي سرتولي در گروه 

 p ≤ در سطح0/05  داري  معني  اختالف  گروه شاهد  و  کنترل 
نشان نمي دهد.

نتایج حاصل از مطالعات ميكروسكوپي بافت بيضه
در گروه کنترل لوله هاي اسپرم ساز با تراکم زياد ، فاصله کم 
لوله هاي اسپرم  بافت بیضه ديده شد. کلیه  و بسیار مرتب در 
مرتب  آرايش  و  زياد  سلولي  تراکم  با  و  گرد  داراي شکلي  ساز 
بودند. درون لوله هاي اسپرم ساز تمايز سلولي از اسپرماتوگوني 
تا اسپرم بالغ با نظم و آرايش مرتب وجود داشت )تصويرشماره 
لوله هاي اسپرم ساز  از  بررسي فتومیکروگراف تهیه شده   .)  1
گروه شاهد،تجربی 1 و تجربی 2 و مقايسه آن با تصويرشماره 1 
در گروه کنترل ، نشان مي دهد که تغییرات بافتي در لوله هاي 

اسپرم ساز در گروه شاهد نسبت به گروه کنترل از نظر تعداد 
، اندازه فضاي بینابیني ، ساختار لوله هاي اسپرم ساز و تراکم 
سلولهاي درون لوله انجام نگرفته است )تصاوير شماره 2،3و4(. 
اما بررسی فتومیکروگرافی تهیه شده از لوله های اسپرم در گروه 
تجربی 3 و مقايسه آن با شکل 1 در گروه کنترل نشان دهنده 
های  لوله  اينکه  جمله  از  است  ها  لوله  اين  در  بافتی  تغییرات 
اسپرم ساز در گروه تجربی3 کمی مورفولوژی طبیعی خود را از 
دست داده اند و ظاهر آنها کمی از حالت مدور خارج شده است 
، همچنین تعداد لوله های اسپرم ساز کاهش پیدا کرده و مقدار 
فضای بینابینی افزايش يافته و سلولهای درون لوله ها نسبت به 
از نظر آماری کاهش معنی دار داشته(  گروه کنترل )اصطالحاً 

است )تصوير شماره5(. 
کنترل،  گروه  در  ساز  اسپرم  های  لوله  فتومیکروگراف  شماره1-  تصوير 

بزرگنمايی ×100 )لوله های اسپرم ساز با تراکم زياد، فاصله کم وبسیار مرتب 

در بافت بیضه مشاهده می شود.(

تصوير شماره2فتومیکروگراف لوله های اسپرم ساز در گروه شاهد ، بزرگنمايی 

×100 )تغییرات بافتی از نظر تعداد ، ساختار و شکل لوله های اسپرم ساز 

نسبت به گروه کنترل صورت نگرفته است.(
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 ،1 تجربی  گروه  در  ساز  اسپرم  های  لوله  فتومیکروگراف  شماره3  تصوير 

بزرگنمايی × 100 )تغییرات بافتی از نظر تعداد ، ساختار و شکل در لوله های 

اسپرم ساز نسبت به گروه کنترل صورت نگرفته است.(

تجربی2،  گروه  در  ساز  اسپرم  های  لوله  فتومیکروگراف   4 شماره  تصوير 

لوله های  و شکل  ، ساختار  تعداد  نظر  از  بافتی  بزرگنمايی×100) تغییرات 

اسپرم ساز نسبت به گروه کنترل صورت نگرفته است.(

گروه  در  ساز  اسپرم  های  لوله  فتومیکروگراف   5 تصوير شماره 
تجربی3، بزرگنمايی×100)لوله های اسپرم ساز مورفولوژی طبیعی خود 
را از دست داده اند، همچنین تعداد لوله های اسپرم ساز کاهش يافته است.(

بحث:
با توجه به نتايج به دست آمده مي توان نتیجه گیري کرد که 
دريافت  گروههاي  در   LH هورمون  پالسمايي  غلظت  میانگین 
کننده عصاره گزنه نسبت به میانگین غلظت پالسمايي هورمون 
به  نسبت  داري  معني  تغییرات  شاهد  و  کنترل  گروه  در   LH

در   LH هورمون  پالسمايي  غلظت  اگرچه  ندارند.  يکديگر 
گروههاي تجربي با دوز mg/kg 50 و mg/kg 75 عصاره گزنه 
شاهد  گروههاي  در   LH هورمون  پالسمايي  غلظت  به  نسبت 
 p ≤  0/05 سطح  در  افزايش  اين  اما  داشته  افزايش  کنترل  و 
معني دار نمي باشد. تحقیق بر روي اثرات فالونوئیدها بر میزان 
هورمون LH نشان مي دهد که فالونوئیدها باعث افزايش میزان 
هورمون LH در هیپوفیز قدامي در موش هاي صحرايي مؤنث 
به حضور  توجه  با  بنابراين  استرس مي گردد )25(  در معرض 
فالونوئیدها در عصاره گزنه افزايش LH را مي توان انتظار داشت.

orexins متعلق به گروهي پیام آورهاي هیپوتاالموسي که باعث 

تعادل انرژي و تولیدمثل مي باشد. orexin A به شدت ضربان 
 orexin را تحريک مي کند. عمل تحريکي  LH هاي هورمون
A روي LH توسط استروژن قوي تر مي شود. در اين آزمايش 
کنندگي  ممانعت  خاصیت  و  فالونوئیدها  حضور  با  احتماالً 
آروماتاز و کاهش استروژن باعث مهار اثر سرکوبي orexin A بر 
روي LH و افزايش LH مي گردد. )21،8(. همچنین با توجه به 
mg/ کاهش تستوسترون ناشي از عصاره در گروه تجربي با دوز

kg 75 انتظار مي رود که غلظت هورمون LH از طريق مکانیسم 

فیدبک منفي باال رود و اين افزايش در سطحp ≤ 0/05  معني 
دار باشد ولي در عصاره ترکیبات فعالي از جمله فیتواسترولها از 
طريق کاهش گنادوتروپین ها از جمله LH اثرات تعديلي خود را 
اعمال مي کنند. عالوه بر اين β- سیتسترول که يک فیتواسترول 
مي باشد هیچگونه تأثیري بر روي پاسخ هاي هیپوفیزي و حجم 
اخته  صحرايي  موشهاي  در  جنسي  مورفیک  دي  هاي  هسته 

ندارد )20(.
هورمون  میزان  در  داری  معنی  اختالف  دهد  می  نشان  نتايج 
FSH در گروه های تجربی با گروه کنترل و شاهد وجود ندارد. 

بررسی ها نشان می دهد ترشح FSH مستقل از GnRH است. 
LH است  از  تر  متابولیکی آن آهسته  از طرفی چون کلیرانس 
تغییرات آن چندان مشهود نیست )6و24(. گیرنده هاي هورمون 
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FSH در سطح سلولهاي سرتولي وجود دارند و هورمون FSH با 

اتصال به اين گیرنده ها باعث فعال شدن آنزيم آدنیلیل سیکالز 
و افزايش غلظت cAMP و در نتیجه فعال شدن پروتئین کیناز 
PKC( C( در سیتوزول مي گردد. سپس زير واحد کاتالیتیکي، 
فعال و وارد هسته شده و رونويسي از ژن ABP را فعال مي کند 
)8(. هورمون FSH سنتز و ترشح ABP را افزايش داده و از اين 
لوله هاي مني ساز جهت  طريق غلظت تستوسترون در داخل 
 FSH هورمون   .)12( گردد  مي  فراهم  اسپرماتوژنز  عادي  روند 
میتوز سلول هاي  تقسیم  يعني شروع  اسپرماتوژنز  براي شروع 
میزان  در  اختالل  بنابراين   .)19( است  ضروري  اسپرماتوگوني 
هورمون FSH باعث ايجاد اختالل در روند اسپرماتوژنز مي گردد. 
همچنین هورمون FSH براي اتصال و چسبیدن اسپرماتیدها به 

سلولهاي سرتولي ضروري است )11(.
تاثیر مقادير مختلف غلضت عصاره هیدروالکلی گزنه بر غلظت 
غلظت  میانگین  دهد  می  نشان  تستوسترون  هورمون  سرمی 
پالسمايي هورمون تستوسترون گروههاي تجربي دريافت کننده 
دارو نسبت به میانگین غلظت پالسمايي هورمون تستوسترون 
در گروه کنترل و شاهد کاهش يافته و اختالف معني دار بین 
غلظت پالسمايي هورمون تستوسترون در گروه دريافت کننده 
دارد  وجود  شاهد  و  کنترل  گروه  به  نسبت  دارو  حداکثر  دوز 
هاي  برخالف هورمون  استروئیدي  هاي  ≥ p(. هورمون   0/05(
پپتیدي که در وزيکول ترشحي انباشته مي شوند فقط متناسب 
با نیاز ساخته و ترشح مي شوند و همچنین در سنتز هورمون 
بودن  دسترس  در  و  1-جذب  مؤثر  عامل  دو  استروئیدي  هاي 
کلسترول داخل سلولي 2- تبديل کلسترول به پروگننولون )22( 
فیتواسترول هاي موجود در عصاره با کاهش فعالیت سیتوکروم 
P450 )آنزيم کلسترول دسموالز( باعث کاهش تبديل کلسترول 

باعث کاهش سنتز  پروگنولون در میتوکندري مي شود که  به 
مطالعه  )13(. در  شود  مي  تستوسترون  جمله  از  استروئیدها 
بر محور هیپوفیز- گناد  تأثیر عصارة گیاه رازك  اي که در آن 
قرار گرفت، مشخص شد که کاهش تستوسترون  بررسي  مورد 
را احتماالً مي  تأثیر تزريق عصارة گیاه رازك  سرم خون تحت 
توان به وجود ترکیبات فیتواستروژني اين گیاه نسبت داد. بدين 
معني که با تجويز درازمدت عصارة گیاه رازك میزان استروژن 
استروژن  افزايش  اين  و  کرده  پیدا  افزايش  خون  پالسمايي 

عملکرد محور هیپوفیز – گناد را تحت تأثیر قرار داده و باعث 
کاهش ترشح تستوسترون از بیضه ها شده است )2 (. از آنجا 
بنابراين  باشد  که گیاه گزنه حاوي ترکیبات فیتواستروژني مي 
که  اي  مطالعه  در  داشت.  انتظار  توان  مي  را  اي  نتیجه  چنین 
در آن اثر تعديلي عصارة برگ گیاه گزنه بر روي سیستم هاي 
آنزيمي biotransformation ، آنزيمهاي آنتي اکسیدان، الکتات 
دهیدروژناز و لیپیدپراکسیداز در موش صورت گرفت، مشخص 
شد که عصاره باعث کاهش معني داري در فعالیت سیتوکروم 
P450 و سیتوکروم P450 ردوکتاز مي شود، )27( از آن جايی که 

تولید  باعث  پروژسترون  به  اتصال  با  توانند  P450 مي  آنزيمهاي 
آندروژن توسط سلول هاي اليديگ شوند، )17( احتماالً گزنه با 
مهار عملکرد سیتوکروم P450 در سلول هاي اليديگ و جلوگیري 
از عملکرد طبیعي هورمون هاي استروئید جنسي موجب توقف 

واکنش هاي فوق شده و میزان تستوسترون کاهش مي يابد.
با گروه های  و شاهد  فتومیکروگراف گروههای کنترل  مقايسه 
تجربی نشان می دهد در گروه تجربی2 بتدريج فاصله لوله های 
اسپرم ساز افزايش و تراکم آنها کاهش يافته اما در گروه تجربی3 
عالوه بر کاهش لوله های اسپرم ساز ، اندکی به هم ريختگی و 

تخريب در آنها مشاهده می شود.
مطالعات نشان داده تستوسترون نقش زيادی در حفظ و نگهداری 
بیضه دارا می باشد )7 (. با توجه به اينکه میزان تستوسترون در 
اين پژوهش کاهش معنی دار در گروه تجربی3 نشان داده پس 
از اين طريق محتمل  اثرات منفی ايجاد شده روی بافت بیضه 

است. 
نتيجه گيری

به طور کلی مصرف گیاه گزنه با دوز mg/kg 75 به مدت 28 
روز باعث کاهش غلظت سرمي هورمون تستوسترون مي شود. 
کاهش  باعث   450p فعالیت سیتوکروم  کاهش  با  فیتواسترولها 
سنتز  کاهش  نتیجه  در  و  پروگننولون  به  کلسترول  تبديل 
ديگر  طرفي  از  شوند.  مي  تستوسترون  جمله  از  استروئیدها 
فیتواسترولها و کومارين موجود در عصاره گیاه باعث اثرات آنتي 
کنند.  اعمال مي  را  اثرات خود  اين طريق  از  و  آندروژني شده 
مصرف گیاه گزنه با دوز 75 وmg/kg  50 به مدت 28 روز باعث 
کاهش وزن بدن و وزن بیضه ها مي شود. فیتواسترول، کومارين و 
لینولئیک اسید موجود در اين گیاه باعث کاهش میزان کلسترول 
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تام و کلسترول LDL مي شوند ، که اين کاهش کلسترول بطور 
مستقیم باعث کاهش وزن بدن مي شود. همچنین فالونوئیدها 
آلفا ردوکتاز را مهار  آنزيم 5  و فیتواسترولهاي موجود در گیاه 
مي کند در نتیجه تستوسترون به دي هیدروتستوسترون تبديل 
توده  افزايش  براي  جنسي  هورمونهاي  وجود  چون  شود.  نمي 
بافتي ضروري است مسلماً کاهش تستوسترون باعث کاهش وزن 
  75mg/kg بیضه ها مي شود. از طرفی مصرف گیاه گزنه با دوز
به مدت 28 روز باعث کاهش تعداد سلول هاي اسپرماتوگوني 
، اسپرماتوسیت اولیه ، اسپرماتید ، اليديگ و تراکم اسپرم مي 
شود. به نظر مي رسد کاهش کلسترول ، سنتز آندروژنها از جمله 
تستوسترون را کاهش مي دهد و کاهش آندروژنها مي تواند بر 
در  اسپرم  تولید  کاهش  باعث  گذاشته  تأثیر  اسپرماتوژنز  روند 
لوله هاي سمینیفر شود.  نتیجه کلی اين که می توان از آن در 
جهت تنظیم باروری در جنس نر و ايجاد ناباروری استفاده نمود 

هرچندمطالعات بیشتری در اين زمینه پیش نهاد می گردد.

بررسی تاثیر...  ،1393 - مولکولی دوره چهارم، شماره چهاردهم، بهار  تازه های بیو تکنولوژی سلولی 
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