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Background: Exposure to cadmium may negatively affect the male reproductive system via 
degenerative changes in the testes, epididymis, and seminal vesicle. Cadmium induces testicular 
lipid peroxidation by generating free radicals, thereby impairing the intracellular defense system. 
In folk medicine, the linden (Tilia platyphyllos L.) is used as a diuretic, stomachic, antispasmodic, 
and sedative agent. Previous studies have identified several phytochemicals, such as terpenoids, 
phenolic acids, and flavonoids, in flowers and leaves. The aim of the present study was to investigate 
the effects of linden extract on cadmium-induced testicular damage in male Wistar rats. 
Methods: In the current experimental study, rats were randomly divided into 10 groups: normal 
control, linden extract (50 ,100 ,200, and 400 mg/kg intragastrically, daily) alone, infertile control 
rats (cadmium chloride 3 mg/kg intragastrically, daily), linden extract (50 ,100 ,200, and 400 mg/kg 
intragastrically, daily) together with cadmium chloride, and the treatment was performed accordingly. 
At the end of experiment (28 days), testes were removed for histopathology investigations. The 
tissue was postfixed in bouin buffer solution and dehydration, clarification, paraffin embedding, 
molding methods were performed. Histopathological changes (seminiferous tubules, number of 
spermatocyte, and spermatozoa, spermatid) were examined via  Haematoxylin and Eosin staining. 
The testes pathology was scored using Johnsen score. Data were analyzed using one-way analysis 
of variance.
Results: Our results showed that the mean of Johnsen’s score significantly decreased in the infertile 
control group compared to those in the normal control groups (p<0.001). The administration of 
linden extract prevented this histological alteration and significantly increased the mean Johnsen’s 
score in infertile rats. The histopathological studies on the tissues obtained from the the testes 
showed that linden extract significantly reduced (p<0.001) the toxicity of cadmium and preserved 
the normal histoarchitecture pattern of the testes.
Conclusion: Our results suggest that linden acts as a potent antioxidative agent against cadmium-
induced testicular toxicity in rats.
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بررسی اثر زیرفون (Tilia platyphyllos) بر آسیب بافت بیضه القا شده توسط 
کلرید کادمیوم در موش های صحرایی نر بالغ نژاد ویستار

نیوشا همتی بروجنی1، اکرم عیدی*1، پژمان مرتضوی2، شهربانو عریان3

1- گروه زیست شناسي، دانشكده علوم پایه، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمي، تهران
2- گروه پاتوبیولوژی، دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران

3- گروه زیست شناسي، دانشكده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی، تهران

چكيده:

نویسنده مسئول: اکرم عیدی
eidi@srbiau.ac.ir :پست الکترونیک 

Research in Medicine 2020; Vol.44; No.1; 270-275

سابقه و هدف: سابقه و هدف: سیستم تولیدمثلی در شرایط در معرض قرار گرفتن با کادمیوم از طریق تغییرهای دژنراتیو در اندام های بیضه، اپیدیدیم 
و وزیکول سمینال تحت تاثیر قرار می گیرد. کادمیوم از طریق تولید رادیکال های آزاد سبب القای لیپید پراکسیداسیون در بیضه شده که در نتیجه آسیب 
سیستم دفاعی درون سلولی است. در طب سنتی گیاه زیرفون )Tilia platyphyllos L.( به عنوان یک داروی دیورتیک، درمان زخم معده، ضد اسپاسم 
و آرام بخش استفاده می شود. چندین ترکیب شیمیایی همانند ترپنوئیدها، اسیدهای فنولیک و فالونوئیدها در گل و برگ های زیرفون شناسایی شده است. 

هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر عصاره اتانولی گیاه زیرفون بر سمیت اکسیداتیو بیضه ناشی ازکلرید کادمیوم در موش صحرایی است. 
روش کار: در این تحقیق تجربی، موش های صحرایی به صورت تصادفی به 10 گروه تقسیم شدند: کنترل سالم، عصاره زیرفون )50، 100، 200 و 400 
میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن دریافت خوراکی، روزانه(، کنترل نابارور )کلرید کادمیوم سه میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن دریافت خوراکی، روزانه(، 
عصاره زیرفون )50، 100، 200 و 400 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن، دریافت خوراکی، روزانه( همراه با کلرید کادمیوم. در پایان آزمایش پس از 28 روز 
بیضه ها براي بررسي هیستوپاتولوژي جدا شدند. بیضه ها در فیکساتور بوئن قرار گرفته و مراحل آبگیری، شفاف سازی، آغشته گری به پارافین، قالب گیری 
انجام شد و تغییرهای هیستوپاتولوژیک )وضعیت لوله های اسپرم ساز، تعداد اسپرماتوسیت، اسپرماتوزوآ و اسپرماتید( با رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین 

بررسی شد. بافت بیضه توسط شاخص جانسون امتیازبندی شد. داده ها با آنالیز واریانس یک عاملی ارزیابی شدند.
یافته ها: نتایج تحقیق حاضر نشان داد که میانگین امتیاز جانسون به صورت معنا داری در حیوانات کنترل نابارور در مقایسه با کنترل سالم کاهش یافته 
است )p>0/001(. تیمار عصاره زیرفون از تغییرهای بافتی جلوگیری کرده و به صورت معنا داری سبب افزایش شاخص جانسون در حیوانات نابارور شده 
است.  مطالعه های هیستوپاتولوژیک در بافت بیضه نشان داد که عصاره گیاه زیرفون به صورت معنا داری )p>0/001( سمیت کادمیوم را کاهش داده و از 

الگوی ساختاری طبیعی بافت بیضه محافظت می کند. 

نتیجه گیری: به نظر می رسد زیرفون به عنوان عامل آنتی اکسیدانی قوی در برابر سمیت بیضه ناشی از کادمیوم در موش صحرایی عمل می کند.

واژگان کلیدی: زیرفون، ناباروری، بیضه، کادمیوم، موش صحرایی

تاریخ پذیرش مقاله: 1398/04/04 تاریخ دریافت مقاله: 1397/07/14 

     دور 44، شماره 1، 1399، صفحات 270 ات 275

مقدمه:
ناباروری در 15-10 درصد زوج ها دیده می شود. علل ناباروری می تواند مربوط به 
زن یا مرد یا هر دو باشد، حدود 40 درصد از مشکالت ناباروری مربوط به مردان 
است. یکی از مهم ترین علت ناباروری در مردان اختالل های مربوط در اسپرم 
است که از جمله این اختالل ها می توان به تعداد کم اسپرم، عدم بلوغ و شکل 
غیرطبیعی اسپرم و همچنین عدم توانایی حرکت مناسب اسپرم اشاره کرد]2،1[. 
توسط  ناباروری  سبب  می شود  داده  احتمال  که  است  سمی  عنصر  کادمیوم 
اختالل در اسپرماتوژنز می شود. این فلز سنگین به طور گسترده در محیط زیست 

پخش می شود]3،4[. کادمیوم در سرطان زایی اندام ها )کلیه، پروستات و..( نقش 
دارد]5[. کادمیوم در لیست مقدماتی مواد سمی و ثبت بیماری در رده هفتم از 
مواد سمی پرخطر قرار دارد]6[. کادمیوم در بدن انسان به میزان قابل توجهی 
سبب آسیب جدی به اندام تولیدمثلی در بزرگساالن از جمله تخمدان و بیضه 
می گیرند.  قرار  کادمیوم  سمیت  معرض  در  بیشتر  سیگاری  افراد  می شود]7[. 
سمیت کادمیوم به عنوان آالینده صنعتی و آلودگی مواد غذایی به عنوان یکی 
از اجزای اصلی در سیگار کشیدن به خوبی شناخته شده است. به عنوان مثال 
کل  تعداد  کاهش  سبب  است  کادمیوم  از  مقادیری  حاوی  که  سیگار  مصرف 

مقاهل ژپوهشی
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سلول های  و  لیدیگ  سلول های  اسپرماتیدها،  اسپرماتوسیت ها،  اسپرماتوگونی، 
آزاد  رادیکال های  تولید  با  کادمیوم  جمله  از  سمی  مواد  می شود]8[.  سرتولی 
در بدن سبب ایجاد آپوپتوز سلول، تخریب بافت ها و مرگ سلول می شود]9[. 
کادمیوم سنتز پروژسترون را دچار نقص می-کند]10[. بافت بیضه بسیار به سم 
کادمیوم حساس است و کاهش تعداد اسپرم و عملکرد بیضه را سبب می شود. 
قرار گرفتن در معرض کادمیوم موجب سمیت بیضه شده که میل جنسی را تغییر 

داده و در نتیجه سبب ناباروری می شود]11[.
 (Malvaceae) درختی از تیره پنیرکیان (Tilia platyphyllos) زیرفون با نام علمی
راسته پنیرک سانان (Malvales) است. زیرفون در گرگان و تهران قابل رویش 
است که در پارک ها به عنوان گیاه تزئینی یا گیاه سایه دار کاشته می شود. این 
گونه در مناطق معتدل نیمکره شمالی در سراسر اروپا و در بخش هایی از آسیا و 
آمریکا شمالی توزیع شده است]12[. زیرفون بر مبنای طب سنتی ایران، دارای 
طبیعتی گرم وخشک بوده و از نظر خواص دارویی، ضد تشنج و آرام بخش است. 
زیرفون را به عنوان گیاهی برای سم زدایی بدن معرفی کرده اند. گل های این 
گیاه معرق و مدر است. مواد موثره در گل زیرفون از جمله فالونوئیدها سبب 
کاهش خطر ابتال به اختالل های مختلف از جمله سرطان و بیماری های قلبی - 
عروقی می شود. فعالیت آنتی اکسیدانی، ضدالتهابی و ضدتوموری در گیاهانی از 
جمله زیرفون دیده می شود]13[. گل زیرفون به دلیل داشتن مواد موثره از جمله 
فالونوئیدها به عنوان آنتی اکسیدان عمل می کند]14[. مطالعه های بیوشیمیایی 
نشان می دهد که گیاه زیرفون دارای ترکیب های شیمیایی از قبیل فالونوییدهای 
برگ،  اصلی  فالونوییدهای  و  آستراگالین  و  ایزوکوئرستین-روتین  گل،  اصلی 
کوئرستین-3-7-دی رامنوزید و کامپفرول-3-7-دی رامنوزید هستند. همچنین، 
گل زیرفون حاوی موسیالژ، p- کوماریک اسید، کامپفرول، ترپنویید، کوئرستین 
و روغن های فرار مانند سیترال، سیترونالل، سترونلول، ائوژنول و لیمونن است. 
اما با این وجود، آگاهی از سهم بالقوه تفاوت در الگوی فالونوئید بین گل آذین 
و برگ زیرفون در خواص درمانی آن ناشناخته است]15[. در تحقیق حاضر اثر 
تیمار عصاره گیاه زیرفون بر ساختار بافت بیضه در موش های نابارور القا شده 

توسط کلرید کادمیوم بررسی شد.
مواد و روش ها: 

از   1396 بهار  در  زیرفون  گیاه  هوایی  بخش های  حاضر،  تجربی  پژوهش  در 
عطاری خریداری، آسیاب و به صورت پودر تهیه شد. پودر حاصله با استفاده از 
اتانول 80 درصد عصاره گیری و محصول حاصله توسط روتاری تغلیظ شد. برای 
بررسی اثر زیرفون بر ناباروری القا شده توسط کلرید کادمیوم، تعداد 60 سر موش 
صحرایی (Rat) نر نژاد ویستار (Wistar) با وزن حدود 250-230 گرم از انستیتو 
با  کار  مراحل  تمامی  نگهداری شدند.  استاندارد  در شرایط  و  خریداری  پاستور 
حیوانات طبق اصول اخالقی انجام شد. موش ها در 10 گروه شش تایی: کنترل 
سالم، کنترل نابارور، گروه تجربی سالم و گروه تجربی نابارور دسته بندی شدند. 
گروه کنترل سالم آب آشامیدنی و غذا دریافت کردند. گروه کنترل نابارور، روزانه 
کلریدکادمیوم را در دوز سه میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن موش )رقیق شده 
با آب مقطر( را به صورت گاواژ دریافت کردند. گروه های تجربی سالم، عصاره 
اتانولی گیاه زیرفون را در دوزهای 50، 100، 200 و 400 میلی گرم بر کیلوگرم 
وزن بدن به صورت گاواژ دریافت کردند و گروه های تجربی نابارور، عالوه بر 
کلریدکادمیوم، عصاره گیاه زیرفون با دوزهای 50، 100، 200 و 400 میلی گرم 
بر کیلوگرم وزن موش به صورت گاواژ دریافت کردند. مدت تیمار 28 روز بود. 
عصاره به صورت گاواژ در حجم 0/5 میلی لیتر تیمار شد. فاصله زمانی بین تیمار 
کلرید کادمیوم و عصاره 30دقیقه بود. پس از پایان دوره آزمایش، در روز بیست 
و هشتم موش ها برای مدت 12 ساعت ناشتا نگه داشته شده و سپس به وسیله 
اتر بیهوش شدند. پس از بیهوشی، بیضه ها از ناحیه اپیدیدم جدا شدند. بیضه ها 
به داخل شیشه های کد گذاری شده حاوی محلول فیکساتور بوئن انتقال یافته 
و در مرحله بعد مطابق روش های معمول بافت شناسی از نمونه های مورد نظر 
بلوک های پارافینی تهیه شد. سپس آبگیری با الکل، شفاف سازی، آغشته گری 
به پارافین، قالب گیری، برش گیری و رنگ آمیزی هماتوکسیلین هاریس- ائوزین 

(H & E) انجام شد. تغییرهای هیستوپاتولوژیک )وضعیت لوله های اسپرم ساز، 
تعداد اسپرماتوسیت، اسپرماتوزوآ و اسپرماتید( بررسی شد. بافت بیضه بر اساس 

شاخص جانسون ارزیابی شد ]16[ که به صورت زیر است:
10- اسپرماتوژنزیس کامل همراه با لوله های اسپرم ساز سازمان یافته است.

9- تعداد زیادی اسپرماتوزوآ مشاهده می شود، ولی سازمان یابی اسپرماتوژنزیس 
و لوله ها کامل نیست.

8- فقط تعدادی اسپرماتوزوآ مشاهده می شود.
7- تعداد زیادی اسپرماتوسیت بدون حضور اسپرماتوزوآ مشاهده می شود.

6- فقط تعدادی اسپرماتید مشاهده می شود.
5- تعداد زیادی اسپرماتوسیت بدون حضور اسپرماتید مشاهده می شود.

4- فقط تعداد کمی اسپرماتوسیت مشاهده می شود.
3- فقط اسپرماتوگونی مشاهده می شود.

2- هیچ جرم سلی مشاهده نمی شود.
1- نه جرم سل و نه سلول سرتولی مشاهده نمی شود.

شدند.  بررسی   SPSS-19 نرم افزار  از  استفاده  با  آماری  نظر  از  داده ها  تمامی 
(One-Way- طرفه  یک  واریانس  آنالیز  داده ها،  بودن  نرمال  تایید  از  پس 

انحراف   ± میانگین  به صورت  نتایج  شد.  بررسی   Tukey تست  و   ANOVA)
معیار mean ± S.E.M ارائه شده است. مالک استنتاج آماری

 P< 0/05 است.
یافته ها:

بافت  در  خاصی  ضایعه  سالم  کنترل  گروه  در  داد  نشان  حاضر  تحقیق  نتایج 
بیضه مشاهده نشد. اسپرماتوژنزیس کامل همراه با لوله های اسپرم ساز سازمان 
یافته مشاهده شد و در داخل لوله های اسپرم-ساز، اسپرماتوسیت، اسپرماتید و 
در  نابارور  کنترل  گروه  در  همچنین  1-الف(.  شد)شکل  مشاهده  اسپرماتوزوآ 
داخل لوله های اسپرم ساز تقریبا تمامی سلول ها دژنره شده و فقط تعداد کمی 
با  شده  تیمار  سالم  حیوانات  درگروه  1-ب(.  شد)شکل  مشاهده  اسپرماتوگونی 
عصاره زیرفون)دوزهای 50، 100 ،200 و 400 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن( 
اسپرم  لوله های  با  همراه  کامل  اسپرماتوژنزیس  نشد.  مشاهده  خاصی  ضایعه 
مشاهده  ساز  اسپرم  لوله های  داخل  در  سالم  سلول های  و  یافته  سازمان  ساز 
نابارور تیمار شده با عصاره  شد)شکل های 1-پ، ت، ث و ج(. گروه حیوانات 
زیرفون در دوزهای 50 و 100 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن مشاهده شد که 
تعداد زیادی از لوله های اسپرم ساز آسیب دیده و تقریبا تمامی سلول ها دژنره 
شدند و فقط تعداد اندکی سلول اسپرماتوسیت مشاهده شد)شکل 1-چ، ح(. در 
حیوانات نابارور دریافت کننده عصاره زیرفون در دوزهای 200 و 400 میلی گرم 
بدون  اسپرماتوسیت  زیادی  تعداد  اسپرم ساز  لوله های  بر کیلوگرم وزن بدن در 
حضور اسپرماتوزوآ و تعداد قابل توجهی اسپرماتید مشاهده شد)شکل 1-خ، د(. 

ارزیابی بافت بیضه بر اساس شاخص جانسون نشان داد که شاخص جانسون 
در گروه های حیوانات کنترل سالم و تجربی سالم تیمار شده با عصاره زیرفون 
)دوزهای 50، 100، 200 و 400 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن( عدد 10 است. 
با  مقایسه  در  معناداری  میزان  به  نابارور  کنترل  حیوانات  در  جانسون  شاخص 
کنترل سالم کاهش یافته است. تیمار عصاره زیرفون )دوزهای 50، 100، 200 
و 400 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن( در حیوانات نابارور سبب افزایش معنادار 

شاخص جانسون در مقایسه با کنترل نابارور شده است)جدول 1(.
بحث:

و  ذوب  فرآیندهاي  نتیجه  در  سنگین  فلزهای  به  آبي  محیط های  آلودگي 
معادن  استخراج  و  اکتشاف  عملیات  و  فسیلي  سوخت    هاي  فلزها،  ریختهگري 
حاصل شده که با گسترش روزافزون صنایع آلودگی هاي فوق رو به افزایش است. 
انسان در نتیجه تجمع فلزهای سنگین در  بروز مشکالت حاد بهداشتي براي 
گیاهان و حیوانات زنجیره غذایي گزارش شده است. عوامل فیزیکي و شیمیایي 
اسپرم  تکامل  و  تولید  در  تکاملي  و  ژنتیکي  اختالل های  بروز  سبب  ميتوانند 
پستانداران شده و آثار سوء فلزات سنگین روي اسپرم بررسي شده است]18،17[. 
کاهش  و  تخریب  به  کادمیوم  کلرید  تیمار  که  داد  نشان  حاضر  تحقیق  نتایج 
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نظر می رسد  به  است.  اسپرم ساز منجر شده  لوله های  در  ژرمینال  سلول-های 
کاهش قطر لوله های اسپرم ساز می-تواند مربوط به تخریب سلول های ژرمینال 
باشد.  اسپرم ساز  لوله های  در  سلول ها  این  و شکل گیری  تکوین  در  اختالل  و 
می دهد]19[.  کاهش  را  دیواره  موکوس  به  اسپرم  نفوذ  قابلیت  کادمیوم  کلرید 
سمی بودن فلزهای سنگین از جمله کادمیوم روی فاکتورهای حرکتی اسپرم و 
نقش آن ها در کاهش حرکت های اسپرم نقش بسزایی دارد]21،20[. در طول 
تاثیر کلرید کادمیوم در  و  اهمیت  زمینه  زیادی در  اخیر تحقیق های  چند دهه 
دوزهای  در  کادمیوم  کلرید  تیمار  است.  گرفته  انجام  بیولوژیک  سیستم های 
و  اسپرماتوژنز  کاهش  سبب  نر  بالغ  موش  به  زیاد  دفعه های  تعداد  و  پایین 
عملکرد  تنظیم  می شود]22[.  ژرمینال  سلول های  بازگشت  غیرقابل  تغییرهای 
سلول های سرتولی بر سلول های ژرمینال اثر می گذارد. آسیب ناشی از کادمیوم 
در سلول های سرتولی بیشتر از سلول های الیدیگ است و مانع تکثیر سلول های 
سرتولی می-شود]23[. کادمیوم سبب کاهش قابل توجه عملکرد بیضه و ترشح 
آندروژن می شود]24[. کادمیوم سبب افزایش رادیکال آزاد و در نتیجه افزایش 
استرس اکسیداتیو می شود]25[. قرار گرفتن در معرض طوالنی مدت حتی در 

دوزهای پایین کادمیوم، سبب آسیب به بافت بیضه می شود]26[. 
ضد  معده،  زخم  درمان کننده  دیورتیک،  داروی  یک  عنوان  به  زیرفون  گیاه 
اسپاسم، آرام بخش و ماده ای برای سم زدایی بدن استفاده می شود. این ویژگی به 
دارا بودن انواع مختلف ترکیب های فیتوشیمیایی شامل ویتامین ها، کاروتنوئیدها، 
ترپنوئیدها، آلکالوئیدها، فالونوئیدها، لیگنان ها، فنل های ساده و اسیدهای فنولی 
لحاظ  از  باالیی  زیست شناختی  پتانسیل  زیرفون  می شود]27[.  مربوط   ... و 
دارویی و معطر  از گیاهان  زیادی  تعداد  دارد]14[.  التهاب  آنتی اکسیدان و ضد 

فعالیت  دارای  زیرفون  مانند  گیاهان  از  برخی  برگ های  و  میوه ها  همچنین  و 
آنتی اکسیدانی  نقش  و  زیرفون  گیاه  روی  مطالعه هایی  هستند.  آنتی اکسیدانی 
آن در برابر استرس اکسیداتیو انجام شده است ]Gulcin .]28 در سال 2009 
نشان داد که بسیاری از ترکیب های طبیعی برای محافظت از اجزای سلولی در 
این  از  تعدادی  بیماری ها عمل می کنند.  از  اکسیداتیو و جلوگیری  برابر آسیب 
ترکیب ها می توانند آنزیم های سم زدایی را فعال کنند که می تواند عناصر سمی را 
از سیستم حذف کند]Liu .]29 و Ng در سال 2000 با بررسی های خود دریافتند 
که تعداد زیادی از ادویه ها و گیاهان معطر حاوی ترکیب های شیمیایی است که 

خواص آنتی اکسیدانی را نشان می دهند]30[. 
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که تیمار عصاره اتانولی گیاه زیرفون تا حد زیادی 
تیمار موش های  را کاهش دهد.  بیضه  بافت  به  وارد شده  می تواند آسیب های 
بیضه در  بافت  تغییر معنا-داری در  زیرفون سبب  اتانولی گیاه  با عصاره  سالم 

مقایسه با گروه کادمیوم نشده است.
نتیجه گیری:

به نظر می رسد که تیمار با عصاره اتانولی گیاه زیرفون آثار ناشی از سمیت کلرید 
کادمیوم ایجاد شده در بافت بیضه را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. تحقیق 
دژنره  و  اسپرم ساز  لوله های  آسیب  سبب  کادمیوم  کلرید  می دهد  نشان  حاضر 
شدن سلول ها می شود و زیرفون می تواند تا حد زیادی این آسیب را جبران کند. 
این مساله نشان می دهد که ناباروری در مردان ممکن است به دلیل مواجهه 
با سموم از جمله کلرید کادمیوم در سیستم تولید مثلی مردان باشد و عملکرد 
تولید  در دستگاه  را  آسیب  و  این سمیت  زیرفون می تواند  گیاه  اتانولی  عصاره 

مثلی مردان کاهش دهد.
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امتیاز بافتی بر اساس شاخص جانسونگروه

کنترل سالم

 تجربی سالم دریافت کننده

عصاره اتانولی زیرفون دوز 50 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن

عصاره اتانولی زیرفون دوز 100 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن

عصاره اتانولی زیرفون دوز 200 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن

عصاره اتانولی زیرفون دوز 400 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن

کنترل نابارور

تجربی نابارور دریافت کننده

عصاره اتانولی زیرفون دوز 50 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن

عصاره اتانولی زیرفون دوز 100 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن

عصاره اتانولی زیرفون دوز 200 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن

عصاره اتانولی زیرفون دوز 200 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن

10 ± 0/0   

10 ± 0/0

10 ± 0/0

10 ± 0/0

10 ± 0/0

 ***3 ± 0/3 

 ***4/1 ± 0/5

 **+++6/2 ± 0/4

 *+++7/4 ± 0/5

 +++8/3 ± 0/3

داده ها به صورت میانگین ± انحراف معیار ارایه شده اند.  p<0/001 ***، ** p<0/01، p<0/01 ** اختالف از گروه کنترل سالم را نشان می دهد. 0/001+++ 
 >pاختالف از گروه کنترل نابارور را نشان می دهد.

جدول 1- اثر تیمار عصاره اتانولی زیرفون بر ارزیابی هیستولوژی بافت بیضه در موش های صحرایی سالم و نابارور
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شکل 1- مقاطعی از لوله های اسپرم ساز 
بیضه )x600(. الف( گروه کنترل سالم، 
سلول های اسپرماتوسیت )نوک پیکان 
و  پیکان(  )نوک  اسپرماتوزوآ  و  سفید( 
اسپرماتید )پیکان( مشاهده می شود به 
می شوند. ب(  مشاهده  طبیعی  صورت 
جمعیت  بیشتر  نابارور.  کنترل  گروه 
تعداد  و  رفته اند  بین  از  لوله ها  سلولی 
)پیکان(  اسپرماتوگونی  اندکی  بسیار 
ج(  و  ث  ت،  پ،  است.  مانده  باقی 
عصاره  با  شده  تیمار  سالم  حیوانات 
دوزهای 50، 100  در  زیرفون  اتانولی 
کیلوگرم  بر  میلی گرم   400 و   200  ،
اسپرماتید  سلول های  که  بدن  وزن 
)پیکان( و اسپرماتوزوآ )نوک پیکان( و 
بقیه رده های اسپرم ساز سالم مشاهده 
نابارور  حیوانات  ح(  چ،  می شوند. 
زیرفون  اتانولی  عصاره  با  شده  تیمار 
بر  گرم  میلی   100 و   50 دوزهای  در 
لوله  داخل  در  که  بدن  وزن  کیلوگرم 
اسپرماتوسیت  سلول های  اندکی  تعداد 
)پیکان( دیده می شود. خ و د( حیوانات 
اتانولی  عصاره  با  شده  تیمار  نابارور 
زیرفون در دوزهای 200 و 400میلی 
در  که  بدن  وزن  کیلوگرم  بر  گرم 
سلول های  زیادی  تعداد  لوله  داخل 
قابل  تعداد  و  )پیکان(  اسپرماتوسیت 
دیده  پیکان(  )نوک  اسپرماتید  توجهی 

می شود.
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