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اي در خصوص کاهش سالمت تولیدمثلی مردان هاي پیشروندهیامروزه نگران :زمینه و هدف  
هاي احتمالی ایجاد اختالل در وجود دارد. استرس اکسیداتیو به عنوان یکی از مکانیسم

شود. بیلهر از جمله گیاهان طب سنتی ایران بوده که خواص سیستم تولیدمثلی مطرح می
شده است. مطالعه حاضر با هدف  دهندگی توان باروري مردان براي آن پیشنهادافزایش

هاي صحرایی نر ارزیابی اثرات بیلهر بر وضعیت اکسیداتیو و پارامترهاي تولیدمثلی موش
  انجام گرفت. 
روز  70هاي صحرایی نر بالغ سالم به مدت در این مطالعه تجربی، موش ها:مواد و روش

هاي بیلهر را از طریق برگگرم بر کیلوگرم عصاره اتانولی میلی 400و  200، 100مقادیر 
اخذ گردید.  FSHو  LHهاي خون جهت سنجش تستوسترون، گاواژ دریافت کردند. نمونه

هاي اسپرم هاي تولیدمثلی، غلظت، قابلیت تحرك و مورفولوژي اسپرم، قطر لولهوزن اندام
لوتاتیون آلدئید، سوپراکسید دسموتاز و گديتلیوم زایا و نیز سطوح مالونساز، ارتفاع اپی

  پراکسیداز بافت بیضه ارزیابی شد. 
 400و  200هاي صحرایی تحت تیمار با مقادیر وزن بیضه و اپیدیدیم در موش ها:یافته
هاي تیمار غلظت داري افزایش یافت. در گروهگرم بر کیلوگرم عصاره به طور معنیمیلی

) باالتر بود. p>05/0ي(دارهاي با مورفولوژي نرمال به طور معنیاسپرم و درصد اسپرم
هاي تیمار تفاوتی با گروه در گروه LHو  FSHهاي تستوسترون، سطوح سرمی هورمون

) p>05/0داري(آلدئید را به طور معنیديکنترل نشان نداد. عصاره بیلهر سطوح مالون
هاي سوپراکسیددسموتاز و ) سطوح آنزیمp>05/0دار (کاهش داده و موجب افزایش معنی

  هاي صحرایی گردید. یون پراکسیداز در بافت بیضه موشگلوتات
هاي بیلهر موجب بهبود پارامترهاي دهد عصاره برگمطالعه حاضر نشان می گیري:نتیجه

  اکسیدانی این گیاه باشد.هاي آنتیتواند به دلیل ویژگیتولیدمثلی شده که می
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  مقدمه. 1
هاي مختلف حیوانی به توانایی افراد نر و گونهبقاي انسان و 

تولیدمثل  مثل موفق بستگی دارد.دانجام تولیر ها دماده آن
اي است که در برگیرنده مراحل حساس قبل و فرآیند پیچیده

عوامل زیادي  باشد.بعد از شروع روند تکامل یک فرد جدید می
اختالل طی بسیاري از این  کنندهبه عنوان فاکتورهاي ایجاد

گزارشاتی  ،طی دهه گذشته اند.مراحل تولیدمثلی شناخته شده
 مبنی بر کاهش سالمت تولیدمثلی افراد نر ارائه شده است.

حکایت از افزایش قابل توجه وقوع سرطان  ،همه مراکز مسئول
تناسلی از جمله هیپوسپدیاز و -هاي ادراريناهنجاري بیضه،

کاهش غلظت و تحرك  کاهش حجم انزال،، کریپتورکیدیسم
و تغییر در صفات  هاي ناهنجارافزایش تعداد اسپرم اسپرم،

). کاهش پتانسیل باروري افراد نر 1(ثانویه جنسی افراد نر دارند
تواند منجر به عدم موفقیت در لقاح و اختالل در تکامل می

براین، به دلیل ). عالوه2قبل و بعد از النه گزینی رویان شود(
هاي تولیدمثلی در انتقال عوامل وراثتی از نقشی که سلول
تواند یگر دارند، اثرات ژنوتوکسیک احتمالی مینسلی به نسل د

  ).3هاي آینده را نیز به خطر بیاندازد(سالمتی نسل
عوامل خارجی قبل و بعد از شروع  معرضافراد در  گرفتن قرار

تواند توانایی بارداري و نیز طی مراحل اولیه پس از تولد می
کتورهاي . فاها را به خطر اندازدتولیدمثلی و سالمت نوزادان آن

توانند موجب اختالل در فرآیند تولید اسپرم گردند زیادي می
محیطی، در هاي زیستتوان به آالیندهمی که از آن جمله

هاي شغلی و سبک زندگی افراد اشاره معرض قرارگیري
). چنین گزارش شده که عوامل خطر معموالً از طریق 4نمود(

باروري در افراد نر ایجاد استرس اکسیداتیو در پاتوژنز وقوع نا
تواند به دنبال تولید کنند. استرس اکسیداتیو مینقش ایفا می

هاي هاي آزاد اکسیژن یا نقص در مکانیسمبیش از حد رادیکال
رو، این پیشنهاد ). از این5دفاعی آنتی اکسیدانی ایجاد شود(

هاي آزاد کننده در برابر رادیکالوجود دارد که عوامل حافظت
توانند به عنوان یکی از می ها،ظیر آنتی اکسیداناکسیژن، ن

هاي درمانی مفید جهت مقابله با ناباروري افراد نر روش
). در همین راستا، از دیرباز در طب سنتی ایران از 6باشند(

هاي مختلف از خواص گیاهان دارویی جهت درمان بیماري
 شدهجمله افزایش توانایی باروري در افراد نر استفاده می

گیاهی است چندساله از  )Dorema aucheri(). بیلهر7است(
در در اوایل فصل بهار جنس دورما و متعلق به تیره چتریان که 

نظیر ها در برخی از استانمناطق سردسیر و ارتفاعات 
و  غربیدر طب سنتی نواحی روییده و  کهگلیویه و بویراحمـد

 ییومصارف دار براي وسیعی طوربـه  ایران غربی جنوب
   ).8(شوداستفاده می

 Doremaو Dorema aucheriاز این جنس گیاه دوگونه 

ammoniacum  دهد نشان میبومی ایران هستند. مطالعات
اثرات ) و 9که بیلهر داراي خواص آنتی باکتریال بوده(

). بیلهر نخستین 10دارد(هاي کبدي آسیب ابربردر محافظتی 
ها از آن وئیدها و کومارینگیاه از تیره چتریان بوده که فالون

ها ترکیبات ). فالونوئیدها و کومارین11( انداستخراج شده
هتروسیکلیک بوده که به واسطه داشتن خواص مختلف از 
  جمله ویژگی آنتی اکسیدانی از طریق خنثی کردن 

هاي آزاد داراي اثرات سودمندي بر سالمتی افراد بوده رادیکال
عروقی و -هاي قلبیان، بیماريو خطر ابتال به دیابت، سرط

). در همین راستا، 12دهند(هاي عصبی را کاهش میبیماري
هاي گنادوتروپ مطالعات نشان داده که بیلهر بر ترشح هورمون

) و موجب افزایش تعداد اسپرم در 13و آندروژن موثر بوده(
رو، با توجه ). از این14شود(هاي صحرایی نر دیابتی میموش

ایی و کاربردهاي فارماکولوژیک بیلهر و خواص به اهمیت غذ
تولیدمثلی پیشنهاد شده براي این گیاه، مطالعه حاضر با هدف 

هاي بیلهر بر پارامترهاي ارزیابی اثرات عصاره اتانولی برگ
هاي صحرایی نر بالغ تولیدمثلی و شرایط اکسیداتیو موش

  ویستار انجام گرفت. 
  
  اخالقیمالحظات . 2

کار با  ی) اصول اخالق11/7/95مورخ371/6/20مطالعه ( نیدر ا
اخالق در  تهینامه کم نییمنطبق بر آ یشگاهیآزما واناتیح

  .دیگرد تیچمران اهواز رعا دیپژوهش دانشگاه شه
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  هامواد و روش. 3
  سازي عصاره اتانولی بیلهر آماده
هاي منطقه پادنا در از کوه 1390هاي گیاه بیلهر در سال برگ

شد. شهرستان سمیرم واقع در استان اصفهان جمع آوري 
درستی این گیاه در آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی گروه 
زیست شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز مورد تأیید قرار 

نیز در هرباریوم  AR337Eگرفت. گیاه بیلهر با شماره گونه 
بخش علوم زیستی دانشگاه شهید بهشتی تهران ثبت شده 

 40ساعت در دماي  48هاي گیاه بیلهر به مدت است. برگ
هاي خشک گرم از برگ 200گراد خشک شد. درجه سانتی

میلی لیتر اتانول  600شده به وسیله آسیاب برقی پودر و در 
ساعت در دماي اتاق قرار گرفت.  72حل گردید و به مدت 

مخلوط حاصل به وسیله کاغذ صافی فیلتر شد و سپس محلول 
 گراد نگهداريدرجه سانتی 55تا  50به دست آمده در دماي 

گردید تا حالل به طور کامل تبخیر شود. در نهایت رسوب 
  گراد ذخیره شد. درجه سانتی 4 خشک شده در دماي

  حیوانات 
سر موش صحرایی نر بالغ سالم نژاد  40در این مطالعه تجربی، 

گرم وزن) از مرکز 200تا  180هفته سن و  8ویستار (با 
ت آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تحقیقات و خانه حیوانا

  جندي شاپور اهواز تهیه گردید. 
درجه  23±2 حیوانات در شرایط آزمایشگاهی استاندارد (دما

ساعت  12درصد و رژیم  50±5گراد، رطوبت نسبی سانتی
ساعت تاریکی) نگهداري شدند و آب و غذا  12روشنایی/ 

ها قرار داده شد. پس از یک هفته آزادانه در دسترس آن
گروه مساوي  4سازگاري با محیط، حیوانات به طور تصادفی به 

گروه سر موش صحرایی در هر گروه) تقسیم شدند؛  10(
) 15روز ( 70لیتر آب مقطر به مدت میلی 1کنترل که روزانه 

هاي تیمار که روزانه به از طریق گاواژ دریافت کردند و گروه
گرم بر کیلوگرم عصاره میلی 400و 200، 100ترتیب مقادیر 

روز از طریق  70) را به مدت 13،14هاي بیلهر(اتانولی برگ
هاي ویز عصاره، موشگاواژ دریافت نمودند. به دنبال تج

صحرایی از نظر وجود عالیم مسمومیت نظیر تغییرات رفتاري، 

آلودگی، ترشح بزاق و هرگونه مرگ و میر تحت لرزش، خواب
هاي نظر قرار گرفتند. در پایان آزمایش وزن بدن موش
هاي صحرایی ثبت شد. یک روز بعد از آخرین تجویز، موش

گیري از قلب فته و خونصحرایی تحت بیهوشی با اتر قرار گر
ها، هاي تولیدمثلی شامل بیضهها به عمل آمد. سپس اندامآن

ها، وزیکول سمینال و پروستات شکمی جدا و وزن اپیدیدیم
ها ثبت شد. جهت انجام مطالعات هیستومورفومتریک آن

 ها در محلول بوئن قرارداده شدند.بالفاصله بیضه

  آنالیز مورفومتریک
هاي صحرایی هاي سمت راست موشی از بیضههاي بافتنمونه

آوري شدند. اخذ شده و جهت تهیه مقاطع پارافینی عمل
میکرومتر تهیه شده و  5هاي بافتی سریال با ضخامت برش

آمیزي جهت انجام آنالیز مورفومتریک مورد رنگ
گیري قطر ائوزین قرار گرفتند. جهت اندازه-هماتوکسیلین

مقطع عرضی  90تلیوم زایا، تفاع اپیهاي اسپرم ساز و ارلوله
هاي اسپرم ساز به طور تصادفی در هر گرد یا تقریبا گرد از لوله

موش صحرایی انتخاب شده و سپس با استفاده از میکرومتر 
 ,Olympus BH, Japanچشمی میکروسکوپ نوري (

Tokyoهاي اسپرم )، دو قطر عمودي از هر مقطع عرضی لوله
ها برآورد گیري و میانگین آناندازه ×40نمایی ساز با بزرگ

نقطه با فاصله مساوي  4تلیوم زایا در چنین، ارتفاع اپیشد. هم
گیري و هاي اسپرم ساز اندازهاز هم در هر مقطع عرضی لوله

 ها برآورد گردید. میانگین آن

  آنالیز اسپرم اپیدیدیمی 
دم  اپیدیدیم به دقت از بیضه جدا و به سه قسمت سر، تنه و

- میلی 1هاي محتوي تقسیم شد. دم اپیدیدیم در پتري دیش

قرار داده و به وسیله  PH =4/7موالر با  1/0لیتر بافر فسفات 
درجه  37دقیقه در دماي  10قیچی خرد شده تا ظرف 

هاي اپیدیدیم خارج گردند. جهت ها از تکهگراد اسپرمسانتی
از  لیترمیکرو 10هاي متحرك، شمارش تعداد اسپرم

سوسپانسیون اسپرم اپیدیدیمی در یک اتاقک هموسیتومتر 
)Paul Marienfeld GmbH, LaudaKönigshofen, 

Germany سلول اسپرم با  100) قرارداده شد و در هر حیوان
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استفاده از میکروسکوپ نوري آنالیز گردید. جهت آنالیز غلظت 
 10ها در محلول، اسپرم، یک ساعت بعد از انتشار اسپرم

یکرولیتر از سوسپانسیون اسپرم اپیدیدیمی در اتاقک م
دقیقه با  5شمارش هموسیتومتر منتقل گردیده و پس از 

شمارش  ×40نمایی استفاده از میکروسکوپ نوري با بزرگ
هاي واجد چنین، جهت ارزیابی درصد اسپرمشدند. هم

هایی از سوسپانسیون اسپرم مورفولوژي نرمال، نمونه
آمیزي ائوزین قرار گرفته و سپس در هر رنگ اپیدیدیمی مورد

سلول اسپرم با استفاده از میکروسکوپ نوري با  200حیوان 
  بررسی شدند. ×40-100نماییبزرگ

  آنالیز پراکسیداسیون لیپیدي 
سنجش پراکسیداسیون لیپیدي در بافت بیضه بر پایه واکنش 

اي این آلدئید با تیوباربیتوریک اسید انجام گرفت. برديمالون
لیتر اسید میلی 3میکرولیتر عصاره بافتی بیضه به  500منظور، 

درصد افزوده شد. پس از ورتکس کردن مخلوط  1فسفریک 
لیتر محلول تیوباربیتوریک اسید میلی 1حاصل، به میزان 

درصد به لوله آزمایش اضافه شده و پس از ورتکس کامل  67/0
حال جوش قرار  دقیقه در داخل یک بن ماري در 45به مدت 

هاي آزمایش زیر آب داده شد. پس از اتمام مدت الزم، لوله
لیتر بوتانل نرمال اضافه میلی 2سرد خنک شده و به میزان 

  گردید. 
دقیقه ورتکس و  2الی  1هاي آزمایش به مدت پس از آن، لوله

دور در دقیقه سانتریفیوژ  3000دقیقه با  10سپس به مدت 
جدا کردن محلول رویی(فاز آلی)،  شدند. سرانجام پس از

نانومتر در مقابل  532گیري جذب نوري در طول موج اندازه
بوتانل نرمال به عنوان بالنک انجام گرفت و در نهایت با توجه 

هاي آلدئید در نمونهديبه منحنی استاندارد غلظت مالون
  پالسماي سیمن مردان سنجیده شد.

  سیدانهاي آنتی اکآنالیز فعالیت آنزیم
پراکسیداز در بافت بیضه بر اساس آنزیم گلوتاتیون فعالیت

 رانسل کیت با استفاده از ) و16)(1976روش پاگلیا و والنتین (

) Randox, Crumlin Co., UKشرکت راندوکس( ساخت
 پراکسیداز گلوتاتیون گیري شد. بر پایه این روش آنزیماندازه

 کیومن به وسیله را شده گلوتاتیون احیاء اکسیداسیون واکنش

گلوتاتیون  حضور آنزیم کند. درمی کاتالیز هیدروپراکسید
 شده احیا فرم به شده گلوتاتیون اکسید NADPH و ردوکتاز

  گردد. تبدیل می
دسموتاز در بافت بیضه بر اساس آنزیم سوپراکسید فعالیت

 کیت ) با استفاده از17)(1983روش وولیامز و همکاران (

شد. در  ) سنجیدهRansod, Crumlin Co., UKرانسود (
هاي رادیکال تولید براي اکسیداززانتین و زانتین از روش این

 با شده تولید هايرادیکال شده که این استفاده سوپراکسید

فنیل -5-نیتروفنل-4-3-یدوفنیل -4-2 موسوم به ايماده
 رد به رنگی موسوم قرمز ماده و داده تترازولیوم کلراید واکنش

 سوپراکسید آنزیم فعالیت میزان کنند. سپسمی تولید ازنفرم

 واکنش این انجام مهار میزان گیرياندازه طریق از دسموتاز

 شود.می تعیین

  هاي سرم آنالیز هورمون
دور در دقیقه  3000دقیقه با  10هاي خونی به مدت نمونه

درجه  -20سانتریفیوژ و سرم شفاف به دست آمده در دماي
و  FSH ،LHهاي ذخیره گردید. سطوح هورمون گرادسانتی

 AccuBind ELISA(تستوسترون با استفاده از کیت تجاري 

Kits, California, USA و با روش رادیو ایمونواسی (
 گیري شد.اندازه

  تحلیل آماري 
گیري از آزمون و بهره SPSSنرم افزار  16با استفاده از نسخه 

وکی پارامترهاي مورد تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون ت
  هاي مختلف مورد مقایسه قرار گرفت. مطالعه در گروه

چنین با به کارگیري آزمون همبستگی پیرسون ارتباط بین هم
 p>05/0داري پارامترهاي مختلف تحلیل گردید. سطح معنی

ها در نظر گرفته جهت مقایسه و تجزیه و تحلیل آماري داده
  شد.

  هایافته. 4
  هاي تولیدمثلی نداموزن بدن و ا

هاي تحت درمان با عصاره همه حیوانات در گروه کنترل و گروه
بیلهر از سالمت برخوردار بوده و هیچ عالئمی از سمیت در 
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داري بین وزن ها مشاهده نشد. از لحاظ آماري تفاوت معنیآن
هاي تحت درمان با عصاره بدن حیوانات گروه کنترل و گروه

) در وزن بیضه و p>05/0داري (ایش معنیمشاهده نگردید. افز
 400و  200هاي نر تیمار شده با مقادیر اپیدیدیم در موش

گرم بر کیلوگرم عصاره بیلهر در مقایسه با گروه کنترل میلی
مشاهده شد. وزن سمینال وزیکول و پروستات شکمی بین 

دار معنیهاي تیمار شده با عصاره اختالف گروه کنترل و گروه
) بین p>05/0داري(چنین، اختالف معنیان نداد. همي نش

و  200هاي نر تیمار شده با مقادیر وزن بیضه و اپیدیدیم موش
گرم بر کیلوگرم عصاره بیلهر در مقایسه با گروه میلی 400

گرم بر کیلوگرم عصاره بیلهر مشاهده میلی 100کننده دریافت 
  ). 1(جدول  شد

  
 هاي صحرایی نر ویستارثلی در موشهاي تولیدمبیلهر بر وزن بدن و انداماثرات عصاره برگ  .1جدول 

  پارامتر
  (میانگین و خطاي استاندارد)

  کنترل
  بیلهر

)a )(100 گرم بر کیلوگرممیلی(  
  بیلهر

)b)(200 گرم بر کیلوگرممیلی(  
  بیلهر

)c)(400 گرم بر کیلوگرممیلی(  p 

  572/0  3/298±76/4  9/291±81/4  0/295±57/4  1/289±10/5  )گرمبدن (
  >bc7/4±7/1343  a*1/5±5/1376  a*5/4±3/1392  001/0  5/1334±5/4  )گرممیلیبیضه (

  >bc13/4±0/467  a*15/4±4/511  a*12/4±1/500  001/0  1/453±79/3  )گرممیلیاپیدیدیم (
  141/0  1/461±49/7  9/452±50/6  1/441±12/6  1/445±07/5  گرم)میلیوزیکول سمینال (

  455/0  3/196±28/3  2/191±64/2  1/193±57/4  8/188±50/2  )گرممیلیتات شکمی (پروس
  باشد.هاي تیمار می) بین گروهp>05/0دار (: نشاندهنده اختالف معنیcو  a ،bباشد. ) با گروه کنترل میp>05/0دار (دهنده اختالف معنی: نشان*
  

  پارامترهاي مورفومتریک 
 400و  200کننده مقادیر یافتهاي صحرایی نر دردر موش

هاي اسپرم ساز و گرم بر کیلوگرم عصاره بیلهر قطر لولهمیلی
- تلیوم زایا در مقایسه با گروه کنترل به طور معنیارتفاع اپی

هاي اسپرم ساز چنین، قطر لوله) باالتر بود. همp>05/0داري (

ر گرم بمیلی 400و  200هاي نر تیمار شده با مقادیر در موش
) با گروه p>05/0داري(کیلوگرم عصاره بیلهر اختالف معنی

 گرم بر کیلوگرم عصاره نشان دادمیلی 100دریافت کننده 
  ).2(جدول 

  
  هاي صحرایی نر ویستاررمی در موشهاي اسپرم ساز و پارامترهاي اسپاثرات عصاره برگ بیلهر بر لوله .2جدول 

  پارامتر
  (میانگین و خطاي استاندارد)

  نترلک
  بیلهر

)a)(100گرم برکیلوگرممیلی(  
  بیلهر

)b)( 200گرم برکیلوگرممیلی(  
  بیلهر

)c)( 400گرم برکیلوگرممیلی(  
p  

 
  >bc29/3±2/250  a*37/3±3/264  a*41/3±2/266  001/0  0/246±35/3  )میکرومترهاي اسپرم ساز (قطر لوله

  >001/0  7/75±63/1*  0/74±74/1*  5/69±59/1  6/63±64/1  )میکرومترتلیوم زایا (ارتفاع اپی
  c35/1±2/63  *42/1±3/67  a*36/1±6/69  001/0  2/61±45/1  )لیترمیلیون بر میلیغلظت اسپرم (

  216/0  6/75±10/2  0/76±86/1  6/71±39/1  1/72±91/1  )درصداسپرم متحرك (
  002/0  7/11±74/0*  1/12±84/0*  0/15±29/1  3/17±32/1  )درصداسپرم ناهنجار (

  باشد.هاي تیمار می) بین گروهp>05/0دار (دهنده اختالف معنی: نشانcو  a ،bباشد. ) با گروه کنترل میp>05/0دار (دهنده اختالف معنیان: نش*
  

  پارامترهاي اسپرمی 
 200هاي صحرایی تیمار شده با مقادیر غلظت اسپرم در موش

ه گرم بر کیلوگرم عصاره بیلهر نسبت به گرومیلی 400و 
) باالتر بود. عالوه براین، p>05/0داري (کنترل به طور معنی

هاي ) بین غلظت اسپرم در موشp>05/0داري(اختالف معنی
گرم بر کیلوگرم عصاره بیلهر در میلی 400نر دریافت کننده 

گرم بر کیلوگرم عصاره میلی 100مقایسه با گروه تیمار شده با 
هاي بیلهر در موش چنین، تجویز عصارهمشاهده شد. هم
) p>05/0دار (روز موجب کاهش معنی 70صحرایی نر بعد از 

هاي هاي با مورفولوژي غیرطبیعی در گروهدرصد اسپرم
گرم بر کیلوگرم عصاره میلی 400و  200کننده مقادیر دریافت

داري در قابلیت تحرك اسپرم بین گروه بیلهر شد. تفاوت معنی
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کننده مقادیر مختلف عصاره وجود هاي دریافتکنترل و گروه
  ).2نداشت(جدول

  شاخص پراکسیداسیون لیپیدي

هاي تحت آلدئید در بافت بیضه در گروهديسطوح مالون
گرم برکیلوگرم عصاره بیلهر میلی 400و  200درمان با مقادیر 

) کاهش p>05/0داري (نسبت به گروه کنترل به طور معنی
  ).3نشان داد(جدول

  
  هاي صحرایی نر ویستارت بیضه موشهاي آنتی اکسیدان در بافرات عصاره برگ بیلهر بر پراکسیداسیون لیپیدي و فعالیت آنزیماث .3جدول 

  پارامتر
  (میانگین و خطاي استاندارد)

  کنترل
  بیلهر

)a)( 100گرم برکیلوگرممیلی(  
  بیلهر

)b)( 200گرم برکیلوگرممیلی(  
  بیلهر

)c)( 400گرم برکیلوگرممیلی(  
p  

 
  001/0  28/5±69/0*  07/5±66/0*  30/8±00/1  63/9±02/1  )گرم پروتئینبر میلی نانومولآلدئید(مالون دي

  >bc34/0±25/4  a*31/0±30/6  a*32/0±73/6  001/0  52/3±24/0  )گرم پروتئینواحد بر میلیگلوتاتیون پراکسیداز (
  >b*47/1±8/21  a*67/1±4/27  *14/1±7/26  001/0  1/14±24/1  )گرم پروتئینواحد بر میلیسوپراکسیددسموتاز(

  باشد. هاي تیمار می) بین گروهp>05/0( دارمعنی: نشاندهنده اختالف cو  a ،bباشد. می ) با گروه کنترلp>05/0( دارمعنی: نشاندهنده اختالف *
  

  پراکسیداز و سوپراکسیددسموتازهاي گلوتاتیونعالیت آنزیمف
هاي پراکسیداز در بافت بیضه موشیونگلوتات فعالیت آنزیم

گرم برکیلوگرم میلی 400و 200صحرایی تیمار شده با مقادیر 
- >05/0داري (عصاره بیلهر نسبت به گروه کنترل به طور معنی

p .باالتر بود (  
هاي نر پراکسیداز در موشگلوتاتیون براین، فعالیت آنزیمعالوه

گرم بر کیلوگرم عصاره میلی 400و  200تیمار شده با مقادیر 
) با گروه دریافت کننده p>05/0داري(بیلهر اختالف معنی

  گرم بر کیلوگرم عصاره نشان داد. میلی 100
) در فعالیت آنزیم p>05/0داري (چنین، افزایش معنیهم

هاي صحرایی تیمار سوپراکسیددسموتاز در بافت بیضه موش
برکیلوگرم عصاره گرم میلی 400و 200، 100شده با مقادیر 

   ).1)(شکل 3بیلهر نسبت به گروه کنترل مشاهده شد(جدول
  ها سطوح سرمی هورمون

 LHو  FSHداري در سطوح سرمی تستوسترون، تفاوت معنی
هاي تحت درمان با عصاره بیلهر و نیز بین گروه کنترل و گروه

  ).1هاي تیمار مشاهده نشد(نموداربین گروه
  

  
ره برگ بیلهر بر میانگین و خطاي استاندارد سطوح سرمی اثرات عصا .1نمودار 
   هاي صحرایی نر ویستار.و تستوسترون در موش FSH ،LHهاي هورمون

بین  LHو  FSHداري در سطوح سرمی تستوسترون، گونه اختالف معنیهیچ
هاي تیمار در هاي تحت درمان با عصاره بیلهر و نیز بین گروهگروه کنترل و گروه

  مشاهده نشد. p>05/0سطح 
  

  
) و گروه Aهاي صحرایی گروه کنترل(مقاطع بافتی بیضه موش .1شکل 
آمیزي )(رنگBگرم بر کیلوگرم عصاره بیلهر(میلی 400کننده دریافت

هاي صحرایی نر میکرومتر). در موش 200ائوزین، خط مقیاس=- هماتوکسیلین
هاي م عصاره بیلهر قطر لولهگرم بر کیلوگرمیلی 400و  200کننده مقادیر دریافت

داري تلیوم زایا در مقایسه با گروه کنترل به طور معنیاسپرم ساز و ارتفاع اپی
)05/0<p .باالتر بود (C ،D  وEهاي واجد مورفولوژي طبیعی: تصاویر اسپرم 

آمیزي ائوزین، (رنگ (فلش قرمزرنگ) (فلش سفیدرنگ) و مورفولوژي غیرطبیعی
  ).×40نمایی بزرگ
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  بحث. 5
هاي بروز استرس اکسیداتیو در نتیجه افزایش تولید رادیکال

آزاد اکسیژن و نیز کاهش ظرفیت آنتی اکسیدانی بیضه نقش 
مهمی در پاتوژنز اختالل در عملکرد تولیدمثلی مردان ایفا 

ها در بهبود که تجویز آنتی اکسیدان)، به طوري5( نموده
- ی برخوردار است. از اینقابلیت باروري مردان از اهمیت بسزای

 رو، امروزه استفاده از گیاهان دارویی به سبب داشتن ترکیبات

 ناشی از هايآسیب از جلوگیري مختلف جهت اکسیدانی آنتی

). بیلهر از 6( مورد توجه قرار گرفته است آزاد هايرادیکال
جمله گیاهان طب سنتی ایران بوده که خواص آن در افزایش 

هاي صحرایی نر و نیز توسترون موشسطوح پالسمایی تس
هاي صحرایی دیابتی شده بهبود کارایی تولید اسپرم در موش

). مطالعه حاضر با هدف ارزیابی 14، 13( گزارش شده است
هاي بیلهر بر وضعیت اکسیداتیو و اثرات عصاره اتانولی برگ

هاي صحرایی نر بالغ نژاد ویستار پارامترهاي تولیدمثلی موش
هاي صحرایی نر در این مطالعه براي مدت فت. موشانجام گر

هاي بیلهر قرار داده شده روز در معرض عصاره اتانولی برگ 70
تا بتوان اثرات این عصاره را طی یک دوره کامل از فرآیند 

  هاي اسپرم ساز مورد ارزیابی قرار داد. اسپرماتوژنیک در لوله
زایش وزن نتایج نشان داد که عصاره برگ بیلهر موجب اف

ها و اپیدیدیم، افزایش غلظت اسپرم و نیز کاهش درصد بیضه
شود. هاي نر بالغ میاسپرم با مورفولوژي غیرطبیعی در موش

در همین راستا، آهنگرپور و همکاران نشان دادند که تجویز 
هفته  3گرم بر کیلوگرم عصاره برگ بیلهر به مدت میلی 200

هاي صحرایی نر دیابتی موجب افزایش تعداد اسپرم در موش
ها جهت ). چنین نشان داده شده که آندروژن14شود(می شده

ها و غدد ضمیمه رشد و تکامل و عملکرد طبیعی بیضه
که ارتباط مثبت سطوح باشند، به طوريتولیدمثلی ضروري می

). 18ها و اپیدیدیم گزارش شده است(تستوسترون با وزن بیضه
ایش سطوح سرمی تستوسترون در در مطالعه حاضر، اگرچه افز

کننده عصاره بیلهر در مقایسه با هاي صحرایی دریافتموش
نبوده ولی مقادیر این  دارمعنیگروه کنترل از نظر آماري 

باشد. از می هاي تیمار به طورنسبی باالترهورمون در گروه

ها، وزن اپیدیدیم و غلظت وزن بیضه دارمعنیرو، افزایش این
- واند با افزایش سطح سرمی تستوسترون در موشتمی اسپرم

هاي درمان تیمار شده با عصاره بیلهر مرتبط باشد. در همین 
- راستا، آذرنیوشان و همکاران به دنبال تجویز بیلهر در موش

دار سطوح هورمون هاي صحرایی نر بالغ افزایش معنی
گرم بر کیلوگرم و کاهش میلی 100تستوسترون در مقادیر 

میلی گرم بر  400و 200ر این هورمون در مقادیر دامعنی
 کیلوگرم از عصاره هیدروالکلی این گیاه را گزارش نمودند

ها افزایش هورمون تستوسترون در مقادیر کم عصاره ). آن13(
بیلهر را به حضور ترکیبات فالونوئیدي داراي خواص 
فیتواستروژنی و کاهش این هورمون در مقادیر باالي عصاره 

ر را به حضور ترکیبات کومارینی داراي خواص آنتی بیله
آندروژنی نسبت دادند. باالتر بودن نسبی سطح هورمون 

توان به بهبود وضعیت می تستوسترون در این مطالعه را
دهد که می اکسیداتیو بیضه نسبت داد. شواهد موجود نشان
هاي لیدیگ کاهش استرس اکسیداتیو موجب رها شدن سلول

ار اکسیداتیو سنتز تستوسترون شده و وضعیت بیضه از مه
بخشد. طی متابولیسم نرمال تولید این هورمون را بهبود می

هاي لیدیگ و به دنبال تحریک سنتز تستوسترون، سلول
ها هاي آزاد اکسیژن در میتوکندري این سلولتولیدرادیکال

). بروز استرس اکسیداتیو موجب کاهش 19( یابدمی افزایش
- ديهاي آنتی اکسیدانت و افزایش تولید مالوننزیمفعالیت آ

آلدئید شده که این مساله به نوبه خود پتانسیل عملکردي 
غشاء میتوکندریایی موردنیاز جهت سنتز تستوسترون را 

نشان دادند که   ). چیگوروپاتی و همکاران20( دهدکاهش می
فعالیت بدنی مستمر با کاهش استرس اکسیداتیو موجب 

تولید تستوسترون و کاهش تغییرات دژنراتیو در بیضه افزایش 
چنین، گزارش شده که ). هم21( شودهاي سوري میموش

با افزایش  Cهاي غذایی نظیر ویتامین اکسیدانتمصرف آنتی
ظرفیت آنتی اکسیدانی موجب کاهش استرس اکسیداتیو 
سیستمیک و در نتیجه افزایش سطوح هورمون تستوسترون 

  ).22( گردندحرایی سالم میهاي صدر موش
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هاي این مطالعه نشان داد که عصاره بیلهر موجب کاهش یافته
هاي آنتی اکسیدان در پراکسیداسیون لیپیدي و افزایش آنزیم

آلدئید ديشود. سطوح مالونهاي صحرایی میبیضه موش
سمینال به عنوان شاخص وقوع پراکسیداسیون لیپیدي در 

هاي اکسیداتیو به شمار بروز آسیبغشاء پالسمایی اسپرم و 
آید. وقوع پراکسیداسیون لیپیدي با تاثیر بر یکپارچگی می

غشاء پالسمایی توجیه کننده اختالل در روند اسپرماتوژنز، 
کاهش غلظت، توانایی تحرك، قابلیت حیات و مورفولوژي 
طبیعی اسپرم بوده و از جمله دالیل احتمالی ناباروري 

گزارش دادند  ). آتیگ و همکاران5( باشدمی ناشناخته مردان
آلدئید سمینال در مردان ديکه سطوح مالون

اولیگوزواسپرمیک و آستنوزواسپرمیک باالتر از مردان 
  ). 23( باشدنورموزواسپرمیک می

آلدئید، افزایش ظرفیت آنتی ديعالوه بر کاهش سطوح مالون
هاي نزیماکسیدانی بافت بیضه که به صورت افزایش عملکرد آ

- پراکسیداز خود را نشان میسوپراکسیددسموتاز و گلوتاتیون

). 5( باشددهد نیز حاکی از بهبود وضعیت اکسیداتیو می
نشان دادند که فعالیت آنزیم  موروسکی و همکاران

سوپراکسیددسموتاز سمینال در مردان با اسپرموگرام 
- نیغیرطبیعی در مقایسه با مردان نورموزواسپرمیک بطور مع

چنین، ارتباط مثبت بین ). هم24( باشدمی ترداري پایین
پتانسیل پراکسیداز سمینال با میزان فعالیت آنزیم گلوتاتیون

  ). 25( گزارش شده استباروري و کیفیت اسپرم 
توان گفت که اثرات سودمند عصاره بیلهر بر می رو،از این

یط تواند به دلیل بهبود شرامی پارامترهاي تولیدمثلی
جا که طی روند طبیعی اکسیداتیو بیضه باشد. از آن

صحرایی، اسپرماتوژنز در پستانداران مختلف از جمله موش
هاي اسپرماتوژنیک از مسیرهاي مرگ سلولی در سلول

گیرد و بروز استرس اکسیداتیو از جمله می آپوپتوتیک صورت
، )26( باشدمی هاي جنسیعوامل اصلی القاء آپوپتوز در سلول

هاي جنسی از باال بردن سیستم دفاع آنتی اکسیدانی در سلول
تواند باعث بهبود می طریق مهار مسیرهاي آپوپتوتیک نیز

  ).27( کارایی تولیدمثلی افراد شود

در همین راستا، پیریس و همکاران بهبود پارامترهاي اسپرمی 
هاي صحرایی نر را به ترکیبات فالونوئیدي موجود در موش

 نسبت دادند Cardiospermum halicacabumیاه عصاره گ
چنین، افزایش غلظت و تحرك اسپرم و کاهش ). هم28(

هاي صحرایی هاي واجد مورفولوژي غیرطبیعی در موشاسپرم
 Polycarpeaنر به دنبال تجویز عصاره اتانولی گیاه 

corymbosa 29( گزارش شده است .( 

هر حاوي فالونوئیدها دهد که بیلآنالیز فیتوشیمیایی نشان می
نظیر سالویژنین، کرسیلیول، نپتین و ائوپاتورین، انواع 

ها نظیر فورانوکومارین و کرومونوکومارین، انواع کومارین
). 11( باشدمی ها، ترکیبات استیلن، رزین، و اسانسترپن

ها از جمله ترکیبات موجود در گیاه فالونوئیدها و کومارین
ها نشان داده شده نتی اکسیدانی آنبیلهر بوده که فعالیت آ

هاي به دست آمده در این رو، بر پایه یافته). از این12( است
هاي صحرایی نر مطالعه، بهبود کارایی تولیدمثلی موش

توان به خواص آنتی اکسیدانی کننده عصاره بیلهر را میدریافت
احمدي و ترکیبات موجود در عصاره بیلهر نسبت داد. خان

هاي بیلهر در به خواص آنتی اکسیدانی عصاره برگ همکاران
). دشتی و همکاران نشان 9برون تنی اشاره داشتند( شرایط

اي در آئورت سینه CD40پروتئین  تولید دادند که کاهش
تواند به دلیل وجود ترکیبات آنتی اکسیدان در خرگوش نر می

ان چنین، آهنگرپور و همکار). هم30( باشد بیلهر عصاره گیاه
هاي بیلهر از برگ پیشنهاد نمودند که عصاره هیدروالکی

ها این کند. آنهاي دیابتی حفاظت میعملکرد کبد در موش
هاي بیلهر اثرات را نیز به وجود فالونوئیدها در عصاره برگ

  ).10( نسبت دادند
  
 گیرينتیجه. 6

هاي بیلهر دهد که عصاره برگهاي این مطالعه نشان مییافته
یل بهبود عملکرد تولیدمثلی و در نتیجه افزایش قابلیت پتانس

تواند به دلیل باروري افراد نر را داشته که این مساله می
رو، پیشنهاد هاي آنتی اکسیدانی این گیاه باشد. از اینویژگی

گردد که ضمن آنالیز و شناسایی ترکیبات مختلف تشکیل می
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ویی این اجزاء هاي بیلهر خواص سمی و داردهنده عصاره برگ
  به طور دقیق در مطالعات آینده مورد ارزیابی قرار گیرد.

  
  شکرقدیر و تت. 7
اعتبار  نیجهت تأم 31400/02/3/95مطالعه به شماره  نیا

چمران اهواز  دیدانشگاه شه یمعاونت پژوهش دییبه تأ یپژوهش
  است. دهیرس

نویسندگان مراتب قدردانی خود را از معاونت پژوهشی دانشگاه 
شهید چمران اهواز جهت انجام این طرح پژوهشی به عمل 

  آورند.می
  

  . سهم نویسندگان8
ندگی بر اساس تمامی نویسندگان معیارهاي استاندارد نویس

پیشنهادات کمیته بین المللی ناشران مجالت پزشکی را دارا 
  بودند.

  
  . تضاد منافع9

گونه تضاد نمایند که هیچوسیله نویسندگان تصریح میبدین
  منافعی در خصوص پژوهش حاضر وجود ندارد.
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 Background and Aim: Recently, there is increasing concern about the 
declining of male reproductive health. Oxidative stress has been 
proposed as a possible mechanism contributed in reproductive system 
failure. Dorema aucheri that is being used in Persian folk medicine has 
been supposed to have male fertility-enhancing properties. Present 
study was done to evaluate the impacts of Dorema aucheri on 
oxidative status and reproductive parameters in male rats. 
Materials and Methods: In this experimental study, healthy adult male 
Wistar rats were treated with 100, 200 and 400 mg/kg of ethanolic D. 
aucheri leaves extract via gavage for 70 days. Blood samples were 
collected for analysis of testosterone, LH and FSH serum levels. 
Reproductive organs weight, density, motility and morphology of 
spermatozoa, seminiferous tubules diameter, germinal epithelium 
height and also testicular levels of malondialdehyde (MDA), superoxide 
dismutase (SOD) and glutathione peroxidase (GPx) were evaluated.  
Findings: Significant (p<0.05) increases were seen in the testis and 
epididymis weights of male rats treated with 200 and 400 mg/kg D. 
aucheri extract. In rats treated with D. aucheri extract sperm density 
and percent of morphologically normal sperm were significantly 
(p<0.05) higher. No significant differences were seen in serum 
testosterone, FSH and LH levels between D. aucheri extract-treated 
groups and controls. D. aucheri significantly (p<0.05) reduced 
malondialdehyde (MDA) levels and also increased superoxide 
dismutase (SOD) and glutathione peroxidase (GPx) activity in 
testicular tissue of rats.  
Conclusion: Present study indicates that D. aucheri leaves extract 
has beneficial effects on reproductive parameters in male rats which 
might be a consequence of its antioxidant properties. 
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