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Abstract 

Background: For treating hypercholesterolemic in traditional medicine, Anethum graveolens 
seeds are used that reduce blood glucose, cholesterol and triglyceride. The aim of this study is to 
investigate the effect of hydroalcoholic extract of Anethum graveolens seed on the changes of testis tissue, 
sperm parameters in hypercholesterolemic male rats. 

Materials and Methods: In this study, 30 adult male rats were randomly divided into 5 groups of 
6: control, hypercholesterolemic, hypercholesterolemic +alcoholic extract of Anethum graveolens seed 
500 mg/kg/day, hypercholesterolemic +alcoholic extract of Anethum graveolens seed 300 mg/kg/day, 
healthy+alcoholic extract of Anethum graveolens seed 500 mg/kg/day. After treatment for 45 days, rats 
were weighed and after the dissection, sperm samples were collected from the tail epididymal and sperm 
parameters were studied. The testicular specimens were transferred to formalin and stained with 
hematoxylin-eosin. Data were analyzed using one-way ANOVA and Turkey's post- hoc tests and 
significant level (p<0.05) was considered. 

Results: In this research, in the hypercholesterolemic rats, the testicular weight was increased, but 
the diameter of the semnifer tubes, tubal differentiation and spermiogenese, and sperm viability were 
decreased compared to control (p<0.05), but in hypercholesterolemic treatment with Anethum graveolens 
seed these parameters were improved. 

Conclusion: According to the results of this study, Anethum graveolens seed has positive effects 
on testicular tissue and sperm parameters in hypercholesterolemic mice. 
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  ي الکلی بذر شوید بر تغییرات بافتی بیضه و پارامترهاي اسپرمی در عصارهتأثیر 
  هاي رت نر هایپرکلسترولمیموش

  
  2سمیرا ریاضی، *1فرح فرخی

  
  دانشیار، دکتري علوم تشریح، گروه زیست شناسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه ، ایران . 1
  ارومیه ،ایران ،دانشگاه ارومیهزیست شناسی، ، گروه س ارشد بافت شناسی و جنین شناسیکارشنا.2
  

 13/9/96تاریخ پذیرش:  ،6/8/96تاریخ دریافت: 
 

  چکیده 
کلسترول و تري گلیسرید  ،براي درمان هایپرکلسترولمی از بذر شوید که کاهنده ي قند خون ،در طب سنتی زمینه و هدف:

هاي بررسی اثرات عصاره ي هیدرو الکلی بذر شوید بر ساختار بافت بیضه و پارامتر ،استفاده می شود. هدف از این مطالعه ،است
  اسپرمی در موش هاي رت نر هایپرکلسترولمی می باشد.

تایی تقسیم شدند: کنترل، هایپرکلسترولمی،  6گروه  5رت نر بالغ به طور تصادفی به  30 ،در این مطالعه ها:مواد و روش
  ، شوید میلی گرم بر کیلوگرم 300روزانه  شوید، هایپر کلسترولمی + میلی گرم بر کیلوگرم 500روزانه  هایپرکلسترولمی +

روز، موش ها توزین و پس از تشریح، اسپرم ها  45شوید. بعد از اتمام تیمار به مدت  میلی گرم بر کیلوگرم 500روزانه  سالم +
  و با  گردیده ي بیضه به داخل فرمالین منتقلها. نمونهلعه شداز دم اپیدیدیم جمع آوري و پارامترهاي اسپرمی مطا

آنوواي یک طرفه و تست تعقیبی هاي آماري داده ها با استفاده از آزمونتحلیل . ندائوزین رنگ آمیزي شد –هماتوکسیلین 
  در نظر گرفته شد. p > 05/0 و سطح معنی داريگرفت انجام توکی 
ضریب تمایز  قطر لوله هاي سمنی فر،کلسترولمی وزن بیضه افزایش داشت، اما هاي هایپردر موش  در این بررسی، :هایافته

این  کن،ولی پیدا کرد؛ اهش) کp>  05/0( داريبه طور معنی زیست پذیري اسپرم نسبت به کنترل لوله اي واسپرمیوژنز،
  . نددرتیمار هایپرکلسترولمی با بذر شوید بهبود یافته بودپارامترها 

طبق نتایج این مطالعه، بذر شوید اثرات مثبتی بربافت بیضه و پارامترهاي اسپرم در موشهاي هایپرکلسترولمی  :گیرينتیجه
  .دارد

 : بذر شوید، هایپرکلسترولمی، موش رت نر، پارامتر اسپرم واژگان کلیدي
  
  
  
  
  
  
  
 ارومیه، دانشگاه ارومیه، گروه زیست شناسیایران،  نویسنده مسئول:*

Email: f.farokhi@urmia.ac.ir 
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  مقدمه
کلسترول یک ماده ي ضروري در تشکیل غشاي 
سلول است و در بیوسنتز اسیدهاي صفراوي و هورمون هاي 

اما باال بودن  ،نقش بازي می کند Dاستروئیدي و ویتامین 
میزان آن در بدن می تواند همواره به عنوان یک فاکتور 

). تري گلیسرید و کلسترول از گروه لیپید 1خطرناك باشد (
هاي بیو لوژیکی به حساب می آیند که مصرف بیش از اندازه 

ها از طریق غذا زمینه ي الزم را براي ابتال فرد به ي آن
). 2ولمی ایجاد می کند (هیپرتري گلیسریدمی و هایپرکلستر

بعضی مطالعات نشان دهنده ي اثر کلسترول در ایجاد کبد 
به نظر می رسد که افزایش دریافت رژیمی  .چرب هستند

کلسترول منجر به افزایش سنتز چربی در داخل کبد می شود. 
تجمع چربی در کبد حساسیت این بافت را نسبت به استرس 

پیشرفت استئاتوز و در اکسیداتیو افزایش می دهد و باعث 
  ).2نهایت سیروز کبد می شود (

مقادیر سرمی تري گلیسرید با وزن بیضه همبستگی 
این احتمال می رود که افزایش سطح سرمی تري  .مثبت دارد

- گلیسرید موجب افزایش تعداد رگ هاي خونی ، تعداد رگ

چنین افزایش توده ي بافت چربی در ساختار هاي لنفاوي و هم
  ) .3یضه و در نتیجه افزایش وزن آن می گردد (بافتی ب

افزایش تجمع تري گلیسرید و کلسترول در بدن 
بافت چربی  ،موجب افزایش وزن بدن می شود. در مردان چاق

در کیسه ي اسکروتوم انباشته می شود و اسپرماتوژنز و 
قی، عملکرد سیستم تناسلی نر را تحت تأثیر قرار می دهد. چا

). 4تناسلی نر افزایش می دهد (را در سیستم  استرس اکسیداتیو
چندین دهه است که گونه هاي واکنشی اکسیژن به عنوان 

ها شناخته شده عامل مخرب و آسیب رسان به سلول ها و بافت
با بیماري  ROS است. مطالعات بسیاري نشان داده اند که

نفروپاتی دیابتی عروقی، -سرطان، بیماري هاي قلبی انندهایی م
هایی نظیر پیري و ناباروري نیز ارتباط دارد تی با فرآیندو ح

)5(.  

اثبات کرده اند و همکاران  گوالیا ،از طرف دیگر
ر اجزاي فسفولیپیدي و ناباروري مردان تغییکه یکی از دالیل 

). 5هاي چرب غشا اسپرماتوزوئید می باشد (ترکیب اسید
قبیل کلسترول هایی از جایی چربیبهي جالیپوپروتئین ها وظیفه

را بین بافت ترشح کننده ي آن و اندام هاي هدف بر عهده 
جذب لیپید در ارگان هدف عمدتاً به واسطه ي  .دارند

ها میزان چنین لیپوپروتئینلیپوپروتئینی صورت می گیرد. هم
هاي سلول عرضه استرول مورد نیاز براي انجام برخی از فعالیت

را هورمون استروئیدي گیري غشاها و سنتز از جمله شکل
تنظیم می کنند. محققین نشان دادند که سلول هاي لیدیگ 
بیضه موش صحرایی براي استروئیدوژنز عمدتاً کلسترول 

ترین قرار می دهند. مهمرا مورد استفاده  HDL-cموجود در 
در مقایسه  HDL-cکارگیري استدالل هایی که در مورد به

با سایر لیپوپروتئین سرم براي ساخت تستوسترون در بافت بیضه 
است: الف) از نظر ساختار  ذیل موارددر نظر گرفت، می توان 

در بین بقیه ي لیپوپروتئین ها داراي  HDL-cبیوشیمیایی ،
بیشترین درصد فسفو لیپید و کمترین درصد تري گلیسرید 

وپروتئین لیپاز سرمی توسط لیپ HDL-cب) هیدرولیز  ؛است
منجر به تولید مقادیر فراوانی فسفولیپید می شود. فسفولیپید 

هاي لیپیدي اکثر بافت ها از جمله بیضه به راحتی از سدحاصله 
) . هیپرتري گلیسریدمی موجب کاهش 5عبور می نماید (

ها می شود واکنش آکروزومی در اسپرماتوزوئیدتوانایی انجام 
رده اند که افزایش سطح تري گلیسرید محققین گزارش ک ).6(

سرم موجب کاهش تحرك اسپرماتوزوئید در انسان می شود 
)6. (  

  NADPHاسپرماتوزوآ به دلیل حضور آنزیم
هاي اسید چرب غیر اشباع در غشاي اکسیداز و زنجیره

پالسمایی و از دست دادن مقدار زیادي سیتوپالسم به صورت 
یند تکامل (که باعث کاهش قطرات سیتوپالسمایی در طول فرا

، نسبت به اکسیدان هاي داخل سلولی می شود) مقدار آنتی
شرایط استرس اکسیداتیو آسیب پذیر است و بدین ترتیب 
اسپرماتوزوآ براي غلبه بر شرایط استرس اکسیداتیو به سیستم 
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هاي آنتی اکسیدانی خارج سلولی وابسته است. در واقع به 
سم اسپرم بالغ اندك است و غلظت علت این که میزان سیتوپال

نیز در اسپرم کم می باشد،  ROSآنزیم هاي از بین برنده ي 
اسپرم بیش از هر سلول دیگري مستعد ایجاد استرس اکسیداتیو 
است و در ضمن به این علت که غشاء اسپرم حاوي مقادیر 
زیادي اسیدهاي چرب غیر اشباع می باشد، آسیب پذیري آن 

به علت شکل  به عالوه،کسیداتیو زیاد است. در برابر استرس ا
 خاص اسپرم، آنزیم هاي آنتی اکسیدان داخل سلولی 

توانند غشاء پالسمایی احاطه کننده ي آکروزوم و دم را نمی
حفاظت نمایند. اسپرم بخشی از دفاع آنتی اکسیدانی خود را 

و حضور آنتی  DNAفشرده بودن  مدیون مایع منی است.
 اسپرم را از آسیب اکسیداتیو  DNAاکسیدان ها در مایع منی،

اسپرمی DNA اما به هر حال آسیب به  محافظت می نماید.
قرار داشته، مشاهده شده ROS که در معرض مقادیر زیاد 

استرس اکسیداتیو سبب افزایش شکستگی در  چنین،هماست. 
دارد که  شواهد محکمی وجود می شود. DNAرشته هاي 

که به طور شایع در اسپرماتوزوآي  DNAقطعه قطعه شدن 
 ROS به خاطر غلظت باالي ،افراد نابارور مشاهده می شود

با کاهش تحرك  ROS ).افزایش تشکیل7ایجاد می شود(
 اسپرم همراه است. این احتمال وجود دارد که افزایش تولید

ROS در نهایت سبب کاهش فسفوریالسیون پروتئین هاي 
اسپرم حساسیت  .)8( آکسونمی و عدم تحرك اسپرم شود

 ،دارد ROS زیادي نسبت به مقادیر باالي انواع اکسیژن فعال
زیرا غشاي پالسمایی آن داراي مقدار زیادي اسیدهاي چرب 

که سیتوپالسم آن مقدار کمی اشباع نشده است؛ در حالی
آنزیم هاي آنتی اکسیدانی دارد. در این صورت غشاي 

در هسته و  DNAمایی اسپرم آسیب دیده و فروپاشیپالس
ژنوم میتوکندري رخ می دهد. مطالعات نشان داده اند که 
اسپرماتوزوآ توسط آنتی اکسیدان هاي مختلف و آنزیم هاي 
آنتی اکسیدان موجود در مایع منی ویا خود اسپرماتوزوا در 
برابر آسیب اکسیداتیو محافظت می شوند. آنتی اکسیدان ها 

ش گسترده اي در آندرولوژي بازي می کنند. این ترکیبات نق

تولید شده توسط  ROSباعث محافظت اسپرماتوزوا در برابر
تولید شده   ROSاسپرماتوزواي غیر طبیعی، خنثی کردن

، بهبود DNAممانعت از قطعه قطعه شدن  توسط لکوسیت ها،
کیفیت مایع منی در افراد سیگاري ، کاهش آسیب سرما به 
اسپرماتوزوآ، ممانعت از بلوغ اسپرم نابالغ و افزایش حرکت 

آنتی اکسیدان ها موادي هستند که  .اسپرماتوزوا می شوند
واکنش زنجیره اي اکسیداتیو را می شکنند و بدین وسیله 

). وجود گیاهان 9استرس اکسیداتیو را کاهش می دهند (
مانند دارویی فراوان با خاصیت آنتی اکسیدانی و ضدالتهابی 

گیري و درمان بذر شوید راهکار مناسبی در جهت پیش
بیماري کبدچرب به حساب می آید و در طب سنتی استفاده 
می شود. بذر شوید میزان قند خون را کاهش می دهد و به 
علت داشتن خواص آنتی اکسیدانی می تواند همزمان با 
کاهش قند خون میزان تري گلیسرید و کلسترول خون را پایین 

کوئرستین و  ،کومارین ،). عنصر فالونوئید10بیاورد (
فیتواسترول در انواع عصاره هاي شوید گزارش شده است که 

). عصاره ي بذر شوید 11داراي خواص آنتی اکسیدانی هستند(
به دلیل اثرات آنتی اکسیدانی خود باعث پاکسازي رادیکال 

نتیجه هاي آزاد ناشی از لیپیدوز وهیپرکلسترولمی شده و در 
میزان پراکسیداسیون فسفولیپید غشایی اسپرماتوزوآ کاهش 
یافته که این خود منجر به کاهش پراکسیدهاي لیپیدي 

)MDA)12) می شود.(  
مطالعات نشان داده است که عصاره ي الکلی بذر 
شوید به دلیل داشتن ترکیباتی چون فیتواسترول ها از طریق 

پروتئین ها و کاهش افزایش فعالیت لیپازهاي کبدي و لیپو 
متیل گلوتاریل کوآنزیم آ 3هیدروکسی 3فعالیت آنزیم 

و تري  LDLردوکتاز باعث کاهش کلسترول تام، کلسترول
و همکاران در سال  گرکودر مطالعه . )13گلیسریدها می شود(

نشان داده شد که آنتی اکسیدان ها قطعه قطعه شدن  2006
DNA اهش داده و در اسپرم را در اثر استرس اکسیداتیو ک

نتیجه فرآیند اسپرماتوژنز و بلوغ اسپرم به طور کامل انجام می 
هاي گیاهی باعث مهار فعالیت آنزیم سیتوکروم استرول. شود
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p450 scc  می شوند؛از طریق تغییر جایگاه فعال این آنزیم 
احیا مابین  –مانع انجام واکنش اکسیداسیون  ،در نتیجه

NADPH  وNAP+ از فعال اکسیژن می شوند با گونه هاي.
اسپرم  DNAگونه هاي فعال اکسیژن موجب تخریب این رو،

و فرآیند اسپرمیوژنز شده و تولید رده هاي سلولی اسپرماتوژنز 
از این  و کاهش یافته و قطر لوله سمنی فر کاهش می یابد

مکانیسم اثر . طریق سبب آتروفی لوله اسپرم ساز می شوند
سرم، احتماالً شامل وقفه در جذب  شوید در کاهش لیپیدهاي

لیپیدها در دستگاه گوارش و کاهش سنتز کلسترول از نوع 
LDL-c یک مهرکننده براي به عنوان که ضمن این؛ می باشد

هایی که در سنتز کلسترول نقش دارند نظیر برخی آنزیم
ردوکتاز عمل می  Aهیدروکسی متیل گلوتاریل کوآنزیم 

 .)13کند (

  
  هامواد و روش 

این مطالعه از نوع تجربی بوده و براي انجام آن از 
گرم که از مرکز 110±2رت نر بالغ با میانگین وزنی  30

نگهداري حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه ارومیه تهیه شده بود، 
ی کافی به ید. حیوانات در طول مطالعه دسترساستفاده گرد

 12چنین سیکل نوري آب و غذا به صورت یکسان داشتند. هم
درجه  25تا  20ساعت تاریکی در دماي  12ساعت روشنایی و 

 5ها به طور تصادفی به رت ها تأمین شد.گراد براي آنسانتی
گروه -2 ،گروه کنترل سالم -1تایی تقسیم شدند؛  6گروه 

/. میلی لیتر از 1هایپرکلسترولمی(در این گروه به هر رت 
روز به  30کلسترول، روزانه تا ترکیب روغن بادام شیرین و 

گروه -3 ،صورت خوراکی از طریق گاواژ خورانده شد)
میلی گرم بر  500روزانه  هایپرکلسترولمی تیمار شده با

میلی لیتر  1/0عصاره بذر شوید (این گروه عالوه بر  کیلوگرم
روزانه میلی لیتر  1 از ترکیب روغن بادام شیرین و کلسترول، با

عصاره ي هیدروالکلی بذر شوید کیلوگرم  میلی گرم بر 500
گروه هایپرکلسترولمی تیمار  -4 ،روز تیمار شدند) 45به مدت 
 عصاره بذر شویدمیلی گرم بر کیلوگرم  300روزانه شده با 

میلی لیتر از ترکیب روغن بادام  1/0(این گروه عالوه بر 
میلی گرم بر  300روزانه میلی لیتر  1 شیرین و کلسترول، با

روز  45عصاره ي هیدروالکلی بذر شوید به مدت لوگرم کی
میلی گرم  500روزانه گروه سالم تیمار شده با  -5تیمار شدند) 
میلی لیتر  1 عصاره ي بذر شوید (این گروه بابر کیلوگرم 

بذر میلی گرم بر کیلوگرم  300روزانه عصاره ي هیدروالکلی 
 هاي متعلق به موش. روز تیمار شدند) 45شوید به مدت 

به  هاي آزمایش وکنترل پس از دوره زمانی ذکر شدهگروه
کشی شدند. پوست ناحیه وسیله کلروفرم بیهوش وآسان

استریل شده وسپس در ناحیه درصد  70شکمی توسط اتانول 
ها از بدن به شکم برشی ایجاد نموده و با جدا کردن بیضه

  منتقل شدند. درصد 10محلول ثباتی فرمالین 
از بیضه را سان کشی حیوان، دم اپیدیدیم آعد از ب

 1سانتی متري که حاوي  3جدا نموده و در داخل پتري دیش 
که قبال براي ایجاد تعادل در داخل  HAMS F10میلی لیتر 

براي خروج . انکوباتور قرار داده شده بود، منتقل گشتند
اپیدیدیم به چند قطعه تقسیم شد. سپس پتري دیش  هااسپرم

دقیقه درانکوباتور قرار  30همراه با محتویات داخلی به مدت 
  داده شد.

  اندازه گیري وزن بدن 
اندازه گیري وزن بدن هر یک از موش هاي مورد 

نوبت در هفته ي قبل از  2دیجیتالی در  يمطالعه با ترازو
  آزمایش و هفتم انجام گرفت.

  زه گیري وزن بیضهاندا
در پایان مدت آزمایش، بعد از اطمینان از بیهوش 
بودن بدن حیوانات، قسمت تحتانی شکم حیوانات توسط برش 
جراحی شکافته شد وبیضه ها از بدن خارج شدند و با ترازوي 

  ساخت کشور کره توزین شدند.  A&Dدیجیتالی مدل 
  اندکس بیضه

درمان وزن  حیوانات قبل از شروع و بعد از پایان
هفته پس از پایان درمان تمام حیوانات به وسیله  6شدند. 

کلروفرم بیهوش شده و هر دو بیضه از بدن خارج و وزن 
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سپس اندکس وزن بیضه به وسیله ي فرمول زیر  .گردیدند
  :)14محاسبه گردید (

100 ×
	وزن	بیضه

  = اندکس بیضه  	وزن	حیوان
  تهیه ي اسپرم

یم چپ از سایر قسمت ها دم اپیدید ،بعد از جراحی
انتقال داده  HAMS F10جدا شده و داخل محیط کشت 

میلی لیتر محیط  1بافت اپیدیدیم را در پتري دیش حاوي  شد.
توسط قیچی به قطعات کوچک خرد کرده و  HTFکشت 

 CO2 5گراد درجه سانتی 37بعد از به هم زدن لوله در دماي 
دقیقه اسپرم ها  30دقیقه انکوبه شد. بعد از  30به مدت  درصد

خارج و در محیط پخش شدند. سپس لوله ها را به هم زده و 
از سوسپانسیون تهیه و اسپرم ها را از نظر تعداد،  1:100رقت

درصد تحرك و درصد قابلیت زیست مورد بررسی قرار 
هانی گرفت.آنالیز اسپرم ها بر اساس معیار سازمان بهداشت ج

  .)15انجام گرفت(
  شمارش اسپرم

بدین  .جهت شمارش اسپرم از الم نئوبار استفاده شد
صورت که یک قطره از محلول روي الم ریخته شد و المل 

در زیر  اسپرم ها سنگی از قبل بر روي آن قرار داده شد و
میکروسکوپ شمارش گردیدند جهت اطمینان و کاهش 

خانه اي) موجود در 16احتمال خطا هر چهار بخش (قسمت
ها محاسبه روي الم نئوبار شمارش شد. سپس میانگین آن

ضرب گردید تا به عنوان  106د و عدد حاصل در عددگردی
  ).15تعداد کل اسپرم منظور شود (

  درصد تحرك اسپرم
از محلول رقیق شده حاوي اسپرم را  میکرولیتر10

روي الم قرار داده و آنگاه اسپرم ها را از لحاظ درصد تحرك 
میدان  10بررسی شدندبراي به دست آوردن درصد تحرك

روي الم بررسی شد  1000×میکروسکوپ با بزرگنمایی
میدان دید  10وسپس میانگین کل اسپرم هاي متحرك در 

  .)15( بیان شد میکروسکوپ به عنوان درصد تحرك

بررسی پارامترهاي مربوط به اسپرم  به وسیله رنگ 
  هاي اختصاصیآمیزي

  رنگ آمیزي آنیلین بلو
به منظور ارزیابی بلوغ هسته اسپرم از این رنگ 
آمیزي استفاده شد. طی مرحله اسپرمیوژنز، پروتامین به جاي 
 هیستون در کروماتین هسته قرار می گیرد که این جایگزینی

پایداري و تراکم اسپرم بسیار مهم است. اسپرم هاي نابالغ  براي
به دلیل هیستون زیاد به رنگ آبی تیره مایل به خاکستري دیده 

به دلیل حضور پروتامین در اسپرم  این اسپرم ها ولی ،می شوند
هاي بالغ، در رنگ آمیزي آنیلین بلو رنگ پذیري کم تري 

استون تثبیت و بعد در  -دارند (الم ها در محلول اتانول
دقیقه در محلول 7مجاورت هوا قرار گرفته، الم ها به مدت 

حاوي رنگ آنیلین بلو قرار گرفته و پس از خشک شدن در 
کروسکوپ نوري و درشت نمایی معرض هوا به کمک می

  ).16()بررسی شدند×) 1000(
  فلورسنت -رنگ آمیزي آکردین اورنج
اسپرم از رنگ  DNAبراي بررسی میزان آسیب 

 Tejada andفلورسنت به روش  -آمیزي آکردین اورنج

Mitchel  استفاده شد. این رنگ فلورسنت، جهت تمایز
DNA  دو رشته اي سالم ازDNA الم و تک رشته اي ناس

دو رشته اي سالم زیر  DNAدناتوره به کار می رود. 
تک رشته اي  DNAمیکروسکوپ فلورسنت، سبز رنگ و 

دناتوره زرد تا قرمز رنگ دیده می شود. پس از تهیه اسمیر از 
هر نمونه و خشک شدن آن ها ، پروسه ي فیکس کردن توسط 

ا در هاستون انجام گرفت. در مرحله بعد نمونه -محلول اتانول
دقیقه قرار داده شدند.  10تا  5محلول سولفات آهن به مدت 

 11سپس با مقدار کمی آب مقطر شستشو و بعد به مدت 
رنگ آمیزي شدند. بعد از دقیقه، توسط رنگ آکردین اورنج 

بررسی با میکروسکوپ فلورسانت  آب جاري، براي شستشو با
سنت اسپري فلورسانت روي نمونه زده شد. میکروسکوپ فلور

، براي بررسی الم هاي تهیه شده تنظیم و نانومتر 460با فیلتر 
 ).16مشاهده گردید(
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  نگروزین -رنگ آمیزي ائوزین
براي ارزیابی درصد اسپرم هاي زنده و هم چنین 
تشخیص اسپرم هاي زنده از مرده، از روش رنگ آمیزي 

د. بر اثر آسیب به غشاي نگروزین استفاده ش -ائوزین
اسپرم ها در برابر رنگ نام برده نفوذ پذیر می شوند.  ،پالسمایی

دم رنگ را  و در نتیجه اسپرم هایی که در نواحی سر، گردن
عنوان اسپرم هاي مرده اطالق می ه ب ،به خود جذب کنند

روش کار به این  شوند. نتایج برحسب درصد بیان شدند.
 20میکرولیتر از اسپرم روي الم ریخته و  50صورت است که 

 50ثانیه  5یکرولیتر ائوزین به آن اضافه شد، پس از م
میکرولیتر نگروزین اضافه کرده و به طور کامل با یکدیگر 
مخلوط و سپس اسمیر تهیه شد. اسپرم هاي بی رنگ سالم و 

  .)15اسپرم هاي رنگی به عنوان مرده در نظر گرفته شدند (
ائوزین براي مطالعه ي  –رنگ آمیزي هماتوکسیلین 

  لوژي بافت بیضهمورفو
پیش از رنگ آمیزي الم ها در ظروف مختلف 
گزیلول به مدت سه دقیقه قرار داده شدند تا پارافین اضافی 

با استفاده از الکل اتیلیک با  ،زدوده شود. در مرحله ي بعد
- و دو ظرف الکل مطلق آب 90 و 80،  70درجات صعودي 

قیقه د 3گیري صورت گرفت. نمونه ها در هر ظرف به مدت 
دقیقه در ظرف  20فرو برده شدند. سپس الم ها به مدت 

دقیقه در  5تا  3هماتوکسیلین قرار داده شدند. سپس به مدت 
آب جاري شست و شو انجام گرفت. به منظور زدودن رنگ 

ثانیه در محلول اسید  5تا  3اضافی و تمایز، الم ها به مدت 
یلی لیتر الکل م 99 ،براي تهیه ي اسید الکل الکل برده شدند.

میلی لیتر اسیدکلریدریک غلیظ مخلوط  1درجه با  70اتیلیک 
 10تا  5می شود. سپس نمونه ها دوباره در آب جاري به مدت 

دقیقه شست و شو داده می شوند. براي ثابت کردن رنگ هسته 
دقیقه در ظرف حاوي کربنات  1ي سلول ها، نمونه ها به مدت 

در آب جاري شسته شدند. در  سپس ند ولیتیوم قرار داده شد
دقیقه در ظرف  5تا  3مرحله ي بعد، نمونه هاي بافتی به مدت 

حاوي ائوزین قرار داده شدند. پس از رنگ آمیزي با ائوزین، 

گیري، سبد حاوي الم ها در ظروف حاوي الکل به منظور آب
و دو ظرف الکل  90 و 80،  70اتیلیک با درجات صعودي 

دقیقه قرار داده شدند و در قدم بعدي  3هر کدام به مدت  مطلق
دقیقه در ظروف حاوي گزیلول  3هر کدام از نمونه ها به مدت 

  قرار گرفتند. 
الم هاي رنگ آمیزي شده را از  ،در مرحله ي آخر

سبد خارج نموده و پس از تمیز نمودن اطراف نمونه ها، یک 
و یک المل را با  قطره چسب انتانول روي الم ها قرار داده

درجه روي الم گذاشته و با فشار انگشت هواي  45زاویه ي 
بین الم و المل خارج می گردد. پس از خشک شدن الم، 

 .)17نمونه ها آماده ي مطالعه شدند (

  قطر لومن لوله سمنی فر
قطر عمود بر هم محاسبه و سپس میانگین  2ابتدا 

اقطار محاسبه و بدین ترتیب قطر لومن لوله سمنی فر به دست 
  ) 18می آید (

  ضخامت اپی تلیوم لوله هاي منی ساز 
- از اسپرماتوگونی هاي موجود در زیر دیواره لوله

هاي منی ساز یک طرف لوله تا جایی که اسپرماتید ها وجود 
میکرومتر با عدسی مدرج محاسبه شد که در  داشت بر اساس

نتیجه لوله هاي منی ساز با مقطع گرد یا نزدیک به گرد مورد 
  ). 18بررسی فرار گرفت (

  ارزیابی اسپرماتوژنز در بافت بیضه
) و ضریب اسپرمیوژنز TDIضریب تمایز لوله اي ( 

)SPI دو فاکتور مهم براي ارزیابی اسپرماتوژنز در لوله هاي (
  ساز محسوب می گردند.منی 

  )SPIتعیین ضریب اسپرمیوژنز (
به صورت لوله منی ساز به ازاي هر مقطع  20از 

× 40تصادفی، در هر گروه آزمایشی که با عدسی شیئی 
 مشاهده شد به منظور بررسی ضریب اسپرمیوژنز استفاده گردید

و درصد لوله هاي منی سازي که در حال اسپرمیوژنز هستند به 
یند ارزیابی گردید و نتایج به آه هاي فاقد این فردرصد لول

  ).19صورت درصد بیان شد(
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  TDIتعیین ضریب تمایز لوله اي 
لوله منی ساز به ازاي  20مقطع عرضی  ،منظور بدین

هاي مختلف آزمایشی، در بیضه انتخاب شد. هر مقطع در گروه
یا بیش از چهار ردیف  4درصد لوله هاي منی سازي که شامل 

محاسبه و  ،می باشند Aاز سلول هاي تمایز یافته اسپرماتوگونی 
  ).19نتایج به صورت درصد اعالم شد(

  تهیه عصاره 
گرم بذر شوید تازه از  200مقدار  ،براي تهیه عصاره

یاهان دارویی خریداري شد و پس از بررسی فروشگاه محلی گ
گروه علوم گیاهی دانشکده علوم توسط بذر شوید و تأیید 

گرم از مواد اضافی توسط دستگاه  50حدود  دانشگاه ارومیه،
گرم بذر شوید  150آسیاب کن مکانیکی استخراج گردید و 

گرم پودر بذر شوید را همراه با  150یک دست تهیه شد و 
ساعت روي شیکر  24در یک ارلن به مدت  درصد 80الکل 

قرار داده و سپس مایع رویی را صاف نموده و محلول صاف 
شده را در داخل پتري دیش هایی که از قبل با الکل تمیز شده 

درجه  37قرار دادن در انکباتور  منتقل نموده و با بودند،
ساعت عصاره عسلی در پتري دیش  24گراد به مدت سانتی

ین ظرف پس از پوشاندن با فویل آلومینیومی تا زمان ا .تهیه شد
  گاواژ به یخچال انتقال داده شد.

  

  ي تحلیل آمار
ها با استفاده از آزمون هاي آماري داده تحلیل

ها انجام گرفت. داده آنوواي یک طرفه و تست تعقیبی توکی
به  p> 05/0انحراف استاندارد ارائه شده و±به صورت میانگین

  دار بودن در نظر گرفته شد.سطح معنی عنوان حداقل
  

  یافته ها 
دیده می شود، درصد  1همان طور که در جدول 

بلوغ اسپرم در تمام گروه هاي آزمایشی در مقایسه با گروه 
. در  )p>05/0(کنترل به طور معنی داري کاهش یافته است 

که درصد بلوغ اسپرم در تمام گروه هاي آزمایشی در حالی
نشان  را گروه هیپرکلسترولمی افزایش معنی داريمقایسه با 

اسپرم در  DNAچنین درصد آسیب . هم)p>  05/0(داد 
تمام گروه هاي آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل به طور 

. درصد )p>05/0(معنی داري افزایش یافته است 
اسپرم در موش هاي گروه کنترل و موش هاي   DNAآسیب

 500با عصاره ي بذر شوید با دوز  هیپرکلسترولمی درمان شده
میلی گرم و موش هاي سالم تیمار شده با عصاره ي بذر شوید 

میلی گرم به طور معنی داري در مقایسه با گروه  500با دوز 
  .)p>05/0(هیپرکلسترولمی کاهش یافته است 

  

  میانگین تغییرات پارامترهاي اسپرمی در گروه هاي مختلف آزمایش .1جدول
  500سالم + عصاره ي   500هیپرکلسترولمی + عصاره ي   300هیپرکلسترولمی + عصاره ي   هیپرکلسترولمی  کنترل سالم  گروه هاي آزمایشی

*73/7 ± 61/0 # 66/50 ± 49/2  )درصدبلوغ اسپرم (تغییرات   65/2 ± 47  *# 81/3±83/43*# 66/3±43 *#  
  #* 83/41 ± 04/4  #* 83/52 ± 10/3  * 83/57 ± 20/3  * 16/60 ± 44/10  # 37 ± 18/7  )درصداسپرم ( DNAآسیب 

  #* 29 ± 07/3  #* 66/27 ± 94/2  # * 58/15 ± 81/2  * 12/6 ± 48/1  #39 ± 98/2  )درصدمیزان زنده مانی اسپرم (
  #*10/45 ± 15/2  *62/43 ± 36/4  *29/37 ± 37/5  *81/30 ± 59/7  # 49/66 ± 56/6  )درصدتحرك اسپرم (

  #*35/15± 58/17  #* 54/59 ± 08/8  #*16/42 ± 9/2  *6/24 ± 18/4  # 39/29 ± 52/23  ×    10تعداد اسپرم  
 > 05/0(اختالف معنی دار با گروه کنترل سالم*سر موش نر در هر گروه ارائه شده است. 6استاندارد برايانحراف ±مقادیر به صورت میانگین

p( #اختالف معنی دار با گروه هیپرکلسترولمی)05/0 < p(.  
  

اسپرم در گروه   DNAدرصد آسیب
 300هیپرکلسترولمی درمان شده با عصاره ي بذر شوید با دوز 

در مقایسه با گروه هیپرکلسترولمی اختالف معنی گرم میلی
 . )p>  05/0(نشان نداد را داري
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هاي آزمایشی درصد زنده مانی اسپرم در تمام گروه
در مقایسه با گروه کنترل به طور معنی داري کاهش یافته است 

)05/0  <p(که درصد زنده مانی اسپرم در تمام . درحالی
گروه هیپرکلسترولمی به طور  هاي آزمایشی در مقایسه باگروه
. درصد تحرك )p>  05/0(داري افزایش یافته است معنی

اسپرم در تمام گروه هاي آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل به 
که . در حالی)p>  05/0(طور معنی داري کاهش یافته است 

درصد تحرك اسپرم در گروه کنترل و موش هاي سالم تیمار 
میلی گرم در مقایسه با  500شوید با دوز ي بذر شده با عصاره

  داري افزایش یافته استگروه هیپرکلسترولمی به طور معنی
)05/0  <p(هاي چنین تعداد اسپرم در تمام گروه. هم

آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل به طور معنی داري کاهش 
که تعداد اسپرم در تمام . در حالی)p>  05/0(یافته است 

آزمایشی در مقایسه با گروه هیپرکلسترولمی به طور هاي گروه
  . )4تا  1(تصاویر )p>  05/0(داري افزایش یافته است معنی

  

  
  اسپرم زنده با سر صورتی روشن .1تصویر

VS: viable sperm  
  1000×نمایینگروزین درشت-رنگ آمیزي ائوزین

  

  
  اسپرم مرده با سر تیره. 2تصویر

DS: death sperm  
  1000×نمایینگروزین درشت-آمیزي ائوزینرنگ 

  
  . اسپرم بالغ با سر آبی پررنگ3تصویر

CD: chromatin decondensation  
  1000×بلو درشتنمایی-رنگ آمیزي آنیلین

  

  
  .اسپرم نابالغ با سر آبی روشن4تصویر

CC: condenswd chromatin  
  1000×بلو درشتنمایی-رنگ آمیزي آنیلین

  

  
  سالم وسر سبز رنگ DNA. اسپرم با5تصویر

DSD: double strand DNA  
  1000×نماییاورنج درشت-رنگ آمیزي اکریدین

  

  
  و سرنارنجی رنگ آسیب دیدهDNA. اسپرم با 6تصویر

SSD: single strand DNA  
  1000×نماییاورنج درشت-رنگ آمیزي آکریدین
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دیده می شود، میانگین ضریب  2طور که در جدول همان
تمایز لوله اي در تمام گروه هاي آزمایشی در مقایسه با گروه 

در   .)p>  05/0(داري کاهش یافته استکنترل به طور معنی
هاي آزمایشی در که ضریب تمایز لوله اي در تمام گروهحالی

مقایسه با گروه هیپرکلسترولمی به طور معنی داري افزایش 
هاي . ضریب اسپرمیوژنز در تمام گروه)p>  05/0(یافته است

در  500آزمایشی به جز هیپرکلسترولمی تیمار شده با عصاره
مقایسه با گروه کنترل به طور معنی داري کاهش یافته 

که ضریب اسپرمیوژنز در تمام ). در حالی)p>  05/0(است
گروه ها در مقایسه با گروه هیپرکلسترولمی به طور معنی داري 

. ضخامت اپی تلیوم در گروه )p>  05/0(فزایش یافته استا
هیپرکلسترولمی و موش هاي هیپرکلسترولمی درمان شده با 

- میلی 300میلی گرم و  500زهاي وعصاره ي بذر شوید با د

ه طور معنی داري کاهش یافته بگرم در مقایسه با گروه کنترل 
ي سالم . البته ضخامت اپی تلیوم در موش ها)p>  05/0(است 

میلی گرم در  500ز وتیمار شده با عصاره ي بذر شوید با د
 05/0(نشان ندادرا مقایسه با گروه کنترل اختالف معنی داري 

 <p( ضخامت اپی تلیوم در تمام گروه هاي آزمایش در .
مقایسه با گروه هیپرکلسترولمی به طور معنی داري افزایش 

سمنیفر در تمام گروه . قطر لومن لوله ي )p>  05/0(یافته است
ها در مقایسه با گروه کنترل به طور معنی داري افزایش یافته 

. در حالیکه قطر لومن لوله ي سمنیفر در تمام )p>  05/0(است
کلسترولمی به طور معنی داري گروه ها در مقایسه با گروه هیپر

. میانگین وزن بیضه در گروه )p>  05/0(یافته است  کاهش
و موش هاي هیپرکلسترولمی درمان شده با هیپرکلسترولمی 

میلی  500میلی گرم و  300ز هاي وعصاره ي بذر شوید با د
گرم در مقایسه با گروه کنترل به طور معنی داري افزایش یافته 

. وزن بیضه در موش هاي سالم تیمار شده )p>  05/0(است 
میلی گرم در مقایسه با  500ز وبا عصاره ي بذر شوید با د

>  05/0(کنترل به طور معنی داري کاهش یافته استگروه 

p( میانگین وزن بیضه در تمام گروه هاي آزمایش در مقایسه .
داري کاهش یافته است با گروه هیپرکلسترولمی به طور معنی

)05/0  <p( درصد اندکس بیضه در گروه هیپرکلسترولمی .
رم میلی گ 300ز هاي ودر مان شده با عصاره ي بذر شوید با د

ي بذر میلی گرم و موش هاي سالم تیمار شده با عصاره 500و 
میلی گرم در مقایسه با گروه کنترل و  500ز وشوید با د

 > 05/0(هیپرکلسترولمی به طور معنی داري کاهش یافته است
p(.  

  
  مختلف آزمایشهاي نتایج حاصل از بررسی پارامتر هاي استریولوژیک بافت بیضه در گروه .2جدول

  500سالم + عصاره ي   500هیپرکلسترولمی + عصاره ي   300هیپرکلسترولمی + عصاره ي   هیپرکلسترولمی  کنترل سالم  گروه هاي آزمایشی
  #* 16/61 ± 90/5  #* 16/84 ± 81/8  #* 5/77 ± 47/4  * 66/36 ± 74/1  # 33/92 ± 05/1  )درصدضریب تمایز لوله اي (
  #*66/39 ± 60/5  #5/64 ± 51/4  #*52 ± 44/2  *5/16 ± 25/1  #33/66 ± 76/9  )درصدضریب اسپرمیوژنز (

  #66/8 ± 88/0  #* 67/7 ± 52/0  #*95/6 ± 87/0  *7/5 ± 99/0  # 88/9 ± 77/0  ضخامت اپیتلیوم (میکرون )
  #*61/35 ± 33/1  #*28/37 ± 30/1  #*69/39 ± 19/1  * 28/48 ± 81/1  #93/33 ± 93/0  قطر لومن لوله سمنیفر(میکرون)

  #*5/2 ± 57/0  #*93/5 ± 96/0  #*93/5 ± 68/0  *05/8 ± 02/1  # 49/3 ± 71/0  وزن بیضه (گرم)
  #*2 ± 005/0  #*1/2 ± 004/0  #* 6/3 ± 005/0  6/4 ± 009/0  4/3 ± 007/0  )درصداندکس بیضه (

 > 05/0اختالف معنی دار با گروه کنترل سالم(*شده است. سر موش نر در هر گروه ارائه 6انحراف استاندارد براي±مقادیر به صورت میانگین
p(#)05/0اختالف معنی دار با گروه هیپرکلسترولمی < p(.  
 

درموش مطالعه میکروسکوپی مقاطع بافتی لوله هاي سمنیفر 
 هاي نر هایپرکلسترولمی شده

در لوله هاي سمنی فر گروه کنترل سالم  در مطالعات ریزبینی
تمامی سلول هاي رده ي اسپرماتوزنز در داخل لوله ها به 

).در گروه 7صورت منسجم مشاهده شدند(تصویر 
هایپرکلسترولمی، برخی از سلول هاي رده ي اسپرماتوژنز در 
لوله وجود نداشت و ارتباطات بین سلولی سلول هاي رده ي 

شده وتخریب قسمت زیادي از لوله  اسپرماتوژنز دچار آسیب
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هاي سمنی فر و واکوئله شدن در اپیتلیوم اصلی لوله هاي 
). در 8 سمنی فر و آزواسپرمی در لوله ها مشاهده شد (تصویر

گروه هاي هایپرکلسترولمی درمان شده با عصاره ي بذرشوید 
با دوزهاي متفاوت وگروه سالم تیمار شده با عصاره ي 

اال، از لحاظ ساختاري، رده هاي سلولی بذرشوید با دوز ب

وضعیت طبیعی داشته و به طور منظم در کنار همدیگر قرار 
گونه آسیبی در اتصال ما بین سلول ها و سایر داشتند و هیچ

اویر بخش هاي بیضه و لوله هاي سمنی فر مشاهده نشد (تص
11-9.(  

  

  
  بحث

گلیسرید موجب افزایش تعداد افزایش سطح تري 
چنین افزایش رگ هاي خونی، تعداد رگ هاي لنفاوي و هم

توده بافت چربی در ساختار بافتی بیضه و در نتیجه افزایش 
افزایش معنی دار  ،در تحقیق حاضر. )13وزن آن می شود(

  وزن بیضه در موش هاي هیپرکلسترولمی دیده شد. 
دهد وزن بیضه نتایج حاصل از این تحقیق نشان می 

- رل کاهش معنیهاي آزمایشی نسبت به گروه کنتدر گروه

به نظر می رسد کاهش وزن بیضه ها داري پیدا کرده است. 
مربوط به اثرات گیاه شوید در کاهش میزان کلسترول و تري 
گلیسرید باشد. مطالعات نشان داده است که عصاره ي الکلی 

یتواسترول ها از بذر شوید به دلیل داشتن ترکیباتی چون ف

طریق افزایش فعالیت لیپازهاي کبدي و لیپو پروتئین ها و 
متیل گلوتاریل کوآنزیم 3هیدروکسی 3کاهش فعالیت آنزیم 

و تري  LDLآ ردوکتاز باعث کاهش کلسترول تام، کلسترول
گلیسریدها می شود که منجر به کاهش وزن بدن و وزن بیضه 

آتروفی لوله هاي اسپرم ساز نیز می  ،از طرفی .)13(گرددها می
تواند یکی دیگر از دالیل کاهش وزن بیضه باشد. عالوه بر آن 
می توان احتمال داد که کاهش وزن بیضه مربوط به اثرات 
آنتی آندروژنی کومارین ها و فیتواسترول ها باشد که باعث 
کاهش تستوسترون می شوند. کاهش تستوسترون از طریق 

و لیپولیز و  T3ئین ها و افزایش هورمونکاهش سنتز پروت
پروتئولیز باعث کاهش وزن بیضه ها می شود. در مطالعات 

و همکاران مشخص شده است که  مالینیانجام شده توسط 
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فیتواسترول ها سبب کاهش وزن بیضه ها و کاهش ذخیره 
در تحقیق حاضر نیز  .)20اسپرم در اپیدیدیم می گردند(

موش هاي هیپرکلسترولمی و سالم کاهش معنی داري در وزن 
تیمار شده با عصاره ي بذر شوید مشاهده شد. در حالت 
هایپرکلسترولمی و استرس اکسیداتیو و تولید گونه هاي فعال 

کاهش تعداد الیه هاي اپی تلیوم منی ساز را می توان  اکسیژن،
نیز دانست  Bدر نتیجه توقف تقسیمات میتوزي اسپرماتوگونیوم

 G1طوالنی شدن فاز  .است G1طویل شدن فاز که به معنی 
در نتیجه ممانعت از سنتز سیکلین، به خاطر بیان بیش از اندازه 

این پروموتور ژن داراي چندین عامل است.  XBP1ي ژن 
ها به استرس تنظیم شونده با استرس است که یکی از آن

در تحقیق حاضر نیز در موش  .)20اکسیداتیو پاسخ می دهد(
کلسترولمی ضخامت اپی تلیوم منی ساز کاهش هاي هیپر

یافت. افزایش قطر لومن لوله منی ساز با کاهش تجمع اسپرم 
عالوه بر آن افزایش قطر لومن لوله منی ساز  ،مرتبط است

ممکن است به دلیل کاهش سطح گنادوتروپین ها به خصوص 
در تحقیق حاضر نیز در موش هاي  .)20تستوسترون باشد (

ی قطر لومن لوله منی ساز افزایش یافت. در هیپرکلسترولم
حالت هیپرکلسترولمی کاهش قطر لوله هاي منی ساز ممکن 
است به دلیل کاهش تعداد سلول هاي سرتولی و جنسی در اثر 

  .)21آپوپتوزیس یا اختالل در فرآیند اسپرماتوژنز باشد (
استرول هاي گیاهی باعث مهار فعالیت آنزیم 

طریق تغییر جایگاه فعال این آنزیم  از p450 sccسیتوکروم 
احیا  –مانع انجام واکنش اکسیداسیون  ،در نتیجه می شوند؛

با گونه هاي فعال اکسیژن می  +NAPو  NADPHمابین 
گونه هاي فعال اکسیژن موجب تخریب . از این رو،شوند

DNA تولید رده هاي سلولی  ،اسپرم و فرآیند اسپرمیوژنز شده
قطر لوله سمنی فر کاهش می یابد و  ،فته اسپرماتوژنز کاهش یا

). 21از این طریق سبب آتروفی لوله اسپرم ساز می شوند (
بنابراین کاهش قطر لوله هاي اسپرم ساز در گروه هاي دریافت 
کننده عصاره بذر شوید نیز می تواند به وجود بتاسیتوسترول در 

ها و کومارین موجود فیتواسترول ).21اشد(بمربوط این عصاره 

در عصاره ي بذر شوید داراي اثرات استروژنیک هستند و در 
جنس نر سبب گسستگی فرآیند اسپرماتوژنز و افزایش قطر 

در تحقیق حاضر در موش هاي  .)21لومن می شوند (
هیپرکلسترولمی و سالم تیمار شده با عصاره ي بذر شوید، قطر 

  لومن افزایش یافت. 
فالونوئید ها با اثر بر  ،موجود بر اساس گزارشات

DNA  سلولی می توانند همانندسازيDNA  را مهار کرده و
مانع تکثیر سلول ها و تحریک روند آپوپتوز سلولی شوند و در 
نتیجه موجب کاهش سلول هاي اسپرماتوژنیک و کاهش 

 ،) در تحقیق حاضر22د (نضخامت اپی تلیوم منی ساز می شو
در موش هاي هیپرکلسترولمی وسالم تیمار شده با عصاره ي 

ضخامت اپی تلیوم منی ساز کاهش یافت.  ،بذر شوید
اسپرماتوژنز فرآیندي سازمان یافته از تمایز و بلوغ سلول هاي 

در طول اسپرمیوژنز، هسته اسپرماتید با  .زایا در بیضه است
اي ن هجایگزین شدن هیستون هاي هسته اي توسط پروتئی

تغییر شکل می یابد و متراکم می  انتقالی و سپس پروتامین ها
) تراکم هسته براي حفاظت ژنوم اسپرم از استرس هاي 22شود(

) 22خارجی، نظیر استرس هاي اکسیداتیو الزم به نظر می رسد(
اسپرم و پیوندهاي فسفودي استر ساختار آن به  DNAبازهاي 

ري که سطح باالي به طو ،صدمات پراکسیداتیو حساس هستند
ROS  منجر به تخریب بازها و پیوستگی عرضی پروتئین ها و

 ROSتولید بیش از حد . )23می شود( DNAتجزیه شدن 
می شود و این تخریب از طریق  DNAباعث قطعه قطعه شدن 

رشته 2تغییر در بازهاي آلی، شکستن پیوند هاي عرضی بین
DNA  یا شکستگی در یک رشتهDNAش ، حذف یا آرای

با  MDA). مولکول هاي 23مجدد کروموزومی رخ می دهد(
نفوذ به درون ساختار غشا سلول موجب عدم تقارن در توزیع 

عالوه بر این با ایجاد پیوند هاي  .اجزاء لیپیدي غشا می شود
سلول موجب بروز صدمات و شکستگی در  DNAمحکم با 

). در تحقیق حاضر نیز در گروه 24کروموزوم می شود (
  اسپرم اتفاق افتاد.  DNAرکلسترولمی تخریب هیپ
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یکی از ترکیبات آنتی اکسیدانی موجود در بذر 
شوید کوئرستین می باشد. کوئرستین داراي اثرات محافظتی بر 
سلول هاي اسپرماتوگونی تحت استرس اکسیداتیو است و با 

) تخریب ROSدادن الکترون به گونه هاي اکسیژن فعال (
DNA  در تحقیق حاضر نیز 25می دهد (سلولی را کاهش .(

اسپرم شد. در حالت  DNAبذر شوید موجب کاهش آسیب 
هایپرکلسترولمی و استرس اکسیداتیو ناشی از آن و در پی آن 
پراکسیداسیون لیپید منجر به آزاد شدن فاکتورهاي 

و فاکتورهاي القا کننده ي  cآپوپتوژنیک مثل سیتوکروم
از  (Apoptosis inducing factor)آپاپتوزیس

چنین این آالینده ها ممکن است با هم .میتوکندري ها می شود
ایجاد اختالل در عملکرد میتوکندري ها موجب اختالل در 
فرآیند فسفوریالسیون اکسیداتیو این اندامک شده و منجر به 

در اسپرم شود و در نهایت منجر به کاهش قابلیت  ATPتخلیه 
حقیق حاضر نیز قابلیت حیات ). در ت26(گرددحیات در اسپرم 

  در موش هاي هیپرکلسترولمی کاهش یافت. اسپرم
مطالعه در ترکیب شیمیایی بذر شوید حضور 
فالونوئید ها،کوئرستین،کومارین وفیتواسترول ها را نشان می 

ضد  نتی اکسیدانی،آدهد.فالونوئید ها داراي فعالیت 
این  ند.ضدسرطانی وضد ویروسی هست ضد التهابی، باکتریایی،

 ROS حذف ،ROSترکیبات از طریق مهار تشکیل 
نتی اکسیدانی با استرس اکسیداتیو آوحفاظت از سیستم دفاع 

باعث کاهش  ROSمقابله می کنند و کاهش تولید 
). در 26نفوذپذیري سلولی و افزایش حیات اسپرم می شود (

تحقیق حاضر نیز عصاره ي بذر شوید موجب افزایش حیات 
ش هاي هیپرکلسترولمی تیمار شده با عصاره ي اسپرم در مو

  بذر شوید شد. 
نشان  2001مطالعات کوباشی و همکارانش در سال 

داد که یک کاهش مستمر در تعداد سلول هاي اسپرم زنده و 
چون  ،)26وجود دارد ( ROSفعال در ارتباط با افزایش مقدار 

و در نتیجه اختالل در نظم  MDAباعث افزایش مقدار آنزیم 
به طوري که روند انتقال یونی می شود، و فعالیت غشا سلولی 

چنین انتقال و گرادیان غلظتی یون ها در دو طرف غشا و هم
 . با توجه به)24پیامبرهاي شیمیایی نیز مختل می گردد (

 MDAافزایش استرس اکسیداتیو و در پی آن افزایش آنزیم 
پراکسیداسیون لیپیدي توسط گونه هاي  که فرآورده ي نهایی

 ROSاست می توان به این نتیجه رسید که تولید  ROSفعال 
باعث توقف سیکل سلولی و افزایش فرآیند آپوپتوز می شود 

چنین که بدین ترتیب باعث کاهش تولید روزانه اسپرم و هم
در تحقیق حاضر نیز  .)27(گرددکاهش تعداد کلی اسپرم می

  یپرکلسترولمی تعداد اسپرم کاهش یافت. در موش هاي ه
ترکیبات آنتی اکسیدانی چون فالونوئیدها از طریق 
کاهش آسیب هاي ایجاد شده توسط رادیکال هاي آزاد، 

بیضه اي و حفاظت و ترمیم  –تقویت و استحکام سد خونی 
DNA  اسپرم ها موجب بهبود اسپرماتوژنز و افزایش تعداد

یق حاضر تعداد اسپرم در موش ). در تحق27اسپرم می شود (
هاي هیپرکلسترولمی تیمار شده با عصاره ي بذر شوید افزایش 

  یاف. 
فالونوئید ها با اثر بر  ،بر اساس گزارشات موجود

DNA  سلولی می توانند همانندسازيDNA  را مهار کرده و
مانع تکثیر سلول ها و تحریک روند آپوپتوز سلولی شوند و در 
نتیجه موجب کاهش سلول هاي اسپرماتوژنیک و کاهش 

) در تحقیق حاضر تعداد اسپرم در 28د (نتعداد اسپرم می شو
موش هاي سالم تیمار شده با عصاره ي بذر شوید کاهش 

  یافت. 
کلسترول یک ماده ي ضروري در تشکیل غشاي 
سلول است و در بیوسنتز اسیدهاي صفراوي و هورمون هاي 

اما باال بودن  .نقش بازي می کند Dاستروئیدي و ویتامین 
میزان آن در بدن می تواند همواره به عنوان یک فاکتور 

). افزایش غلظت کلسترول سلولی 29خطرناك باشد (
را کاهش می دهد. LDL ي گیرنده رونویسی ژن کد کننده 

که جیره ي غذایی نقش مهمی در تنظیم کلسترول ضمن این
جذب بیش از حد انرژي، تولید  ،به عنوان مثال .خون دارد
VLDL  را در کبد افزایش می دهد که به عنوان پیش ساز
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LDL-c که چربی در حالی ،در گردش خون عمل می نماید
ژه چربی هاي اشباع شده، و کلسترول جیره ي غذایی به وی

   .)29موجب باال رفتن کلسترول خون می شوند (
افزایش اسیدچرب  سبب اختالل در متابولیسم لیپید

. لیپولیز در بافت می شودآزاد در خون و افزایش بافت چربی 
چربی در طی بیماري سبب افزایش اسیدچرب آزاد در گردش 

براي ساختار خون می گردد و سپس اسید هاي چرب آزاد که 
و عملکرد هر سلول در بدن مورد نیاز هستند و یک جزء مهم 
از غشا سلولی را تشکیل می دهند، وارد کبد شده و به شکل 

کلسترول، استرول اصلی  .)29تري گلیسرید ذخیره می شوند (
موجود در بافت هاي حیوانی و از لیپیدهاي ساختمانی است 

ت می شود. افزایش که در غشاي سلول هاي یوکاریوتی یاف
کلسترول، احتماالً به دلیل افزایش در بیوسنتز کلسترول یا به 

) افزایش سنتز 29دلیل کاهش کلیرنس آن از خون می باشد (
ردوکتاز  HMG-coAکلسترول نتیجه افزایش فعالیت آنزیم 

هاي میزان کلسترول در موش ،باشد. در تحقیق حاضرمی
هاي گیاهی مانع جذب رولهیپرکلسترولمی افزایش یافت. است

و فیبرهاي محلول سبب کاهش  رول غذایی می شوندکلست
گردند مکانیسم عمل به این سرم میLDL کلسترول و

صورت است که فیبرهاي محلول به طور وابسته به دوز، سطح 
را کاهش می دهند. فیبرهاي  LDLسرمی کلسترول تام و

اوي و افزایش غذایی می توانند با افزایش سنتز اسیدهاي صفر
دفع آن در مدفوع و کاهش جذب روده اي کلسترول اثر 

مکانیسم اثر شوید در  .)29کاهندگی کلسترول را داشته باشند (
کاهش لیپیدهاي سرم، احتماالً شامل وقفه در جذب لیپیدها در 

 LDL-cدستگاه گوارش و کاهش سنتز کلسترول از نوع 
براي برخی  که یک مهرکنندهگزارش شده است. ضمن این

آنزیم هایی که در سنتز کلسترول نقش دارند نظیر هیدروکسی 
در  .)30ردوکتاز عمل می کند ( Aمتیل گلوتاریل کوآنزیم 

تحقیق حاضر میزان کلسترول در موش هاي هیپرکلسترولمی و 
  سالم تیمار شده با عصاره ي بذر شوید کاهش یافت.

  

  گیرينتیجه
با دارا بودن مواد  در این تحقیق عصاره ي بذر شوید

آنتی اکسیدانی از قبیل فبیل فیتواسترول ها، کومارین و 
کوئرستین موجب کاهش معنی داري در مقادیر کلسترول سرم 
و مهار پراکسیداسیون لیپیدها و خنثی سازي رادیکال هاي آزاد 

فالونوئیدهاي موجود در  و مهار استرس اکسیداتیو می شود.
اهش دهنده ي چربی و قند عصاره ي بذر شوید خاصیت ک

د و نقش مهمی در درمان هایپرکلسترولمی ایفا می نخون دار
طبق مطالعات ریزبینی مشخص شد که هایپرکلسترولمی  د.نکن

اما درمان با عصاره ي بذر  ،موجب تخریب بافت بیضه می شود
درگروه کنترل مثبت،  .می شوداین وضعیت  باعث بهبود شوید

یند اسپرماتوژنز آاختالل در فر عصاره ي بذر شوید موجب
  نسبت به گروه کنترل سالم می شود.

  
  تشکر و قدردانی

این مقاله حاصل پایان نامه ي مقطع کارشناسی ارشد 
می باشد. بدین وسیله از معاونت پژوهشی و آموزشی دانشگاه 

ع) که در تأمین هزینه هاي این 2-265ارومیه (به شماره ي 
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