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تاثیر عصاره آبی الکلی ویتانیا کواگوالنس بر فاکتورهای آنتی اکسیدانی و
پارامترهای اسپرم به دنبال تجویز تستوسترون در رت
مریم سربیشگی ،1عذرا خواجوی
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تاریخ پذیرش96/12/5 :

تاریخ دریافت96/09/21 :

چکیده
مقدمه :افزایش سطح تستوسترون و یا استفاده ناصحیح و خودسرانه از تستوسترون می تواند باعث ایجاد اختالل در باروری گردد .امروزه
استفاده از گیاهان دارویی برای درمان اختالالت هورمونی و نازایی مورد توجه قرار گرفته است .در مطالعه حاضر اثرات عصاره آبی الکلی ویتانیا
کواگوالنس بر تعداد و قابلیت حیات اسپرم ،شاخص گونادوسوماتیک ،سطح مالون دی آلدئید( )MDAو ظرفیت آنتی اکسیدانی کل( ،)TACدر
بیضه رت به دنبال تجویز تزریق تستوسترون بررسی شده است.
مواد و روش ها :در مطالعه تجربی حاضر تعداد  48سر رت از نژاد ویستار به طور تصادفی به  6گروه تقسیم شدند :کنترل ،شاهد،
تستوسترون و سه گروه دریافت کننده تستوسترون همراه با عصاره آبی الکلی ویتانیاکواگوالنس با دوزهای  500 ،250و 1000میلی گرم بر
کیلوگرم .تستوسترون پروپیونات  3میلی گرم بر کیلوگرم روزانه به صورت زیرجلدی به مدت  4هفته تزریق گردید .گاواژ دهانی عصاره آبی الکلی
ویتانیا کوآگوالنس یا آب مقطر به طور هم زمان با تزریق تستوسترون انجام شد .در پایان شاخص گونادوسوماتیک ،تعداد و قابلیت حیات اسپرم،
 MDAو  TACدر بیضه مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته های پژوهش :نتایج نشان دهنده کاهش شاخص گونادوسوماتیک ،تعداد قابلیت حیات اسپرم و سطح آنتی اکسیدانی کل و افزایش
 MDAدر گروه دریافت کننده تستوسترون بود( .)P<0.001عصاره ویتانیا کوآگوالنس به صورت وابسته به دوز باعث افزایش شاخص
گونادوسوماتیک و پارامترهای اسپرم ،کاهش  MDAو افزایش TACدر بیضه در مقایسه با گروه تستوسترون گردید(.)P<0.05
بحث و نتیجه گیری :به نظر می رسد عصاره ویتانیاکواگوالنس می تواند باعث بهبود وضعیت پارامترهای باروری گردد و ممکن است در
درمان مشکالت ناباروری مفید واقع شود اگر چه تحقیقات بیشتری مورد نیاز است.

واژه های کلیدی :ویتانیا کوآگوالنس ،تستوسترون ،ظرفیت آنتی اکسیدانی کل ،مالون دی آلدئید ،رت
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 )1گروه آناتومی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ،زاهدان ،ایران

تاثیر عصاره آبی الکلی ویتانیا کواگوالنس بر فاکتورهای آنتی اکسیدانی -...عذرا خواجوی و همکاران

مقدمه
آندروژن ها برای رشد و فعالیت طبیعی غدد جنسی
ضروری اند .مطالعات نشان دهنده ارتباط مستقیم بین
سطح تستوسترون خون و وزن بیضه ها ،اپیدیدیم،
کیسه های سمینال و پروستات می باشد .تستوسترون
هورمون اصلی مترشحه از بیضه ها است که توسط
سلول های لیدیگ بافت بیضه ساخته و ترشح می شود.
این هورمون توسط آنزیم  5آلفا ردوکــتاز تبــدیل به
دی هیدروتستوسترون می شود .هم چنین صفات ثانویه
جنسی مردان در دوران بلوغ تحت تاثیر تستوسترون
پیشرفت می کند(.)1
در صورت تزریق این هورمون به صورت برونزاد ،به
دلیل افزایــش سطح تستوستـــرون ســـرم ،محـــور
هیپوتاالموس-هیپوفیز -بیضـــه ای مهار گردیده و به
دنبال آن سطح هورمون های  FSHو  LHو در نهایت،
سطح تستوسترون سرم و بیضه کاهش یافته و همین
امر باعث کاهش وزن بیضــه ها و تعـــداد اســپرم
می شود(.)2
در بعضی از کشورها از تستوسترون به عنوان یک
داروی ضد باروری در مردان استفاده می شود از طرفی
دیگر در بسیاری از موارد از این هورمون برای افزایش
حجم عضالت در باشگاه های بدن ســازی استفاده
می گردد .مطالعات نشان داده است تستوسترون برونزاد
( )Exogenousمی تواند باعث ناباروری گردد(.)3
امروزه استفاده از گیاهان دارویی جهت درمان انواع
بیماری ها مورد توجه می باشد .ویتانیاکوآگوالنس
( )Withania coagulansاز خانواده سوالناسه ،از
جمله گیاهان دارویی و چند منظوره است که در ایران،
منحصراً در برخی از رویشگاه های جنوب شرقی استان
سیستان و بلوچستان پراکنش دارد .عمده ویژگی
دارویی این گیــاه مربـــوط به حــضور گـــروهی از
الکتون های استروییدی به نام ویتانولوئیدها می باشد.
در بین ویتانولیدهای موجود ،ترکیب ویتافرین  Aبه
دلیل ویژگی بازدارندگی رشد سلول ها و تومورهای
سرطانی ،دارا بودن ویژگی آنتی آنژیوژنز و القاء مرگ
برنامه ریزی شده سلول در صنایع دارویی از ارزش
باالیی برخوردار می باشد ،هم چنین عصاره این گیاه
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دارای خواص آنتی اکسیدانی ،کاهنده قند و چربی خون
می باشد(.)4
تحقیقات انجام شده نشان داده است که عصاره
گیاه ویتانیا می تواند باعث درمان الیگواسپرمی در
مردان شود و هم چنین با تحریک فولیکول زایی باعث
افزایــش قــدرت بـــاروری در زنـــان گـــردد(.)5،6
مطالعه  Kiasalariو همکاران نشان داد عصاره ویتانیا
باعث تنظیم و بهبود اختالالت هورون های جنسی
ناشی از دیابت القاء شده در رت های نر می شود( .)7بنا
بر این هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات عصاره آبی
الکلی ویتانیاکواگوالنس بر شاخص گونادوسوماتیک،
تعداد و قابلیت حیات اسپرم وضعیت آنتی اکسیدانی و
سطح پراکسیداسیون لیپیدی در بیضه رت به دنبال
تزریق تستوسترون می باشد.
مواد و روش ها
روش تهیه عصاره :گیاه ویتانیا از نواحی اطراف
شهرستان سراوان(سیستان و بلوچستان) توسط مرکز
پژوهشی گیاهان دارویی و زینتی دانشگاه سیستان و
بلوچستان شناسایی و جمع آوری شد و به صورت انبوه
در گلخانه این مرکز کشت داده می شود .نمونه های
گیاه پس از دریافت با آب بدون یون شسته و در دمای
 25درجه در محیط آزمایشگاه خشک گردید .هر یک
گرم نمونه پودر خشک شده گیاه با استــفاده از 10
میلی لیــتر حالل مــتانول :آب( )25:75به صـــورت
هموژنیزه در آمده و به مدت  20دقیقه در حمام
اولتراسونیک قرار گرفت .در ادامه مخلوط از کاغذ
صافی عبور داده شد و پس از آن مایع جمع آوری شده
توسط دستگاه تبخیر کننده چرخشی تغلیظ و خشک
گردید .پودر جمع آوری شده وزن و تا هنگام استفاده در
فریزر نگهداری شد(.)8
در مطالعه حاضر از  48سر موش صحرایی نر بالغ
به وزن تقریبی  250-280گرم استفاده شد .حیوانات در
مرکز تحقیقات حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه علوم
پزشکی زاهدان در شرایط استاندارد( 12ساعت روشنایی
و  12ساعت تاریکی و دمای  22±2درجه سانتی گراد و
با دسترسی آزادانه به آب و غذای استاندارد حیوانات
آزمایشگاهی) نگهداری شدند.
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حیوانات به طور تصادفی به  6گروه به شرح ذیل
تقسیم شدند(:)n=8
گروه کنترل :هیچ دارویی دریافت نکردند.
گروه شاهد :روغن ذرت(حالل تستوسترون) را
(زیرجلدی در ناحیه پوست پشت گردن) دریافت کردند
و هم زمان گاواژ آب مقطر(حالل عصاره) انجام شد.
گروه تســـتوســـترون 3 mg/kg :تستوسترون
پروپیونات(زیرجلدی در ناحــیه پوســـت پشـت گردن)
دریافت کردند و هم زمان گاواژ آب مقطر انجام شد.
دوز تستوسترون بر اســاس مــطالعات قبلی انتخاب
گردید(.)9
گروه تستــوســترون+ویتـــانیا 3 mg/kg :250
تستوسـترون و  250 mg/kgعصاره ویتانیاکواگوالنس
دریافت کردند.
گروه تســتوستـــرون+ویــتانیا 3 mg/kg :500
تستوسترون و 500 mg/kgعــصاره ویتانیاکواگوالنس
دریافت کردند.
گروه تستـوستـــرون+ویتـــانیا 3 mg/kg :1000
تستوسترون و 1000 mg/kgعصاره ویتانیاکواگوالنس
دریافت کردند.
دوز انتخابی عصاره و مدت زمان مصرف بر اساس
مطالعات قبلی تعیین گردید( .)10گاواژ و تزریقات هر
روز حدود ساعت  9-10صبح به مدت  4هفته انجام
گردید .یک روز پس از اتمام گاواژ و تزریق ،همه
حیوانات وزن و پس از بیهوشی عمیق با کلروفرم،
نخاعی و کشته شدند .پس از ایجاد شکاف در قسمت
تحتانی شکم ،بیضه و اپیدیدیم هر دو سمت خارج
گردیدند .بیضه ها با ترازوی سارتوریوس(MSE224S-
 000-DUساخت شرکت سارتوریوس آلمان) با دقت
 0/0001گرم وزن شدند و بیضه راست جهت انجام
آنالیزهای بیوشیمیایی در دمای  - 70درجه سانتی گراد
منجمد گردید.
کلیه اقدامات انجام شده بر روی حیوانات بر اساس
چک لیست قوانین حــمایت و کــــار با حـیوانات
آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشــکی مصوب وزارت
بهداشت و آموزش پزشکی انجام گردید .کلیات طرح
انجـــام شـــده به تـــائید کــمیــــته اخــــالق
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( )IR.ZAUMS.REC.1394.194دانشـــگاه عــلوم
پزشکی زاهدان رسید.
محاسبه شاخص گونادوسوماتیک :با تقسیم کردن
وزن بیضه ها بر وزن بدن برای هر موش و ضرب عدد
بدست آمده در  ،100شاخص گونادوسوماتیک محاسبه
گردید(.)11
شمارش اسپرم ها :جهت شمارش تعداد اسپرم ها
یک سانتی متر از انتهای اپی دیدیم برش داده شد و در
 2سی سی محلول فسفات بافر سالین با دمای 37
درجه ســـانتی گراد به مدت  5دقیقه سانتریفوژ گردید.
 10میکـــرولیتــر(یک قطره) از سوسپانسیون اسپرمی
به دست آمــــده بر روی الم همــــوســـــیتومــتر
( )Darmstadt, Germany, LABARTقرار داده شد
و با استفاده میکروسکوپ نوری و بزرگ نمایی 40
تعداد سر اسپرم ها در پنج خانه مخصوص شمارش
گلبول های قرمز شمارش و سپس تعداد اسپرم در 1
میلی لیتر نمونه محاسبه گردید(.)12
قابلیت حیات اسپرم :جهت بررسی قابلیت حیات
اسپرم از رنگ ائوزین استفاده شد بدین صورت که 7
ماکرولیتر رنگ ائوزین( 0/05درصد در سالین) به 20
ماکرولیتر نمونه اسپرم روی الم نئوبار اضافه شد و زیر
میکروسکوپ با بزرگ نمایی  40اسپرم های بدون رنگ
شمارش گردید حداقل  100اسپرم در پنج میدان دید
برای هر نمونه شمارش و نتیجه به صورت میانگین
اسپرم های زنده گزارش گردید(.)11
اندازه گیری سطح  MDAدر بافت بیضه :به طور
خالصه  0/5سی سی از محلول رویی حاصل از
سوسپانسیون بافتی به  3سی سی اسیدفسفوریک 1
درصد و  1سی سی محلول تیوباربیتوریک اسید 6
درصد(شرکت مرک آلمان) افزوده شد .محلول فوق در
بن ماری  95درجه سانتی گراد به مدت  45دقیقه قرار
داده شد .پس از سرد شدن  4سی سی ان-بوتانول
اضافه شد و به شدت تکان داده شد و مجدداً سانتریفوژ
گردید تا الیه ان-بوتانل جدا گردد .جذب محصول
صورتی رنگ در طول موج  535نانومتر خوانده شد .از
تترامتوکسی پروپان جهت استاندارد استفاده شد .سطح
 MDAبر اساس نانومول/میلی گرم پروتئین گـــزارش

تاثیر عصاره آبی الکلی ویتانیا کواگوالنس بر فاکتورهای آنتی اکسیدانی -...عذرا خواجوی و همکاران

تاثیر عصاره ویتانیا بر تعداد و قابلیت حیات اسپرم:

گردید(.)13

نتایج نشان دهنده افزایش معنی دار( )P<0.001سطح
مالون دی آلدئید در گروه تستوسترون()8/5±0/3
نسبت به گروه کنترل( )5/5±0/6و شاهد()5/6±0/7
می باشد .سطح مالون دی آلدئید در گروه های تیمار
شده با دوزهای  )7±0/5( 500و  1000گرم( )6±0/3از
عصــاره کاهـــش معــنی داری را نسبت به گروه
تستوسترون نشان داد( ،P<0.01نمودار شماره .)3-A

تاثیر عصاره ویتانیا بر شاخص گونادوسوماتیک:

تاثیر عصاره ویتانیا بر سطح  TACبافت بیضه:

میانگین شاخص گونادوسوماتیک در گروه تستوسترون
( )0/0±74/2نسبـت به کنتـــرل( )0±31/1/1به طور
معنی داری کاهش نشان داد( .)P<0.001این میانگین
در دوزهـــای  )0±94/0/03(500و  1000میــــلــی
گرم( )1/04±0/1از عصاره افزایش معنی داری نسبت
به گروه تستوسترون داشت( )P<0.01در حالی که
میانگین شاخص گونادوسوماتیک بین گروه تستوسترون
و تیمار با دوز  )0/0±82/07(250 mg/kgاز عصاره از
نظر آماری معنی دار نبود( ،P>0.05نمودار شماره .)1

نتایج حاصل از تاثیر عصاره ویتانیاکواگوالنس بر
ظرفیت آنتی اکسیدانی کل نشان دهنده کاهـــش
معنی دار ظرفیت آنتــــی اکســـیدانی کل در گروه
تستوسترون( )150±7نسبت به گروه کنترل()250±25
و شاهد( )235±20می باشد( .)P<0.001گاواژ عصاره
به مدت  4هفته باعث افزایــش معـــنی دار ظرفیت
آنتی اکسیدانی کل در بیضه گروه های دریافت کننده
دوزهای  )180±10( 500و  1000میلی گرم()210±12
گردید( ،)P<0.01اما در گروه های تیمار شده با دوز
 250میلی گرم( )155±20از عصاره تغییر آمـــاری

تاثیر عصاره ویتانیا بر سطح  MDAبافت بیضه:
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اندازه گیری سطح  TACدر بافت بیضه :سنجش
ظرفیت آنتی اکسیدانی کل در بیضه با استفاده از روش
 FRAPانجام شد .اساس این روش به صورت است
که کمپلکس فریک تری پایریدیل تریازین(،TPTZ
ساخت شــرکت سیگــمای آمــریکا) توســط آنتی
اکسیدان های نمونه احیاء شده و به فرم فـــروس در
می آید که به رنگ آبی تیره است و شدت آن در
دستگاه اسپکتروفتومتر با طول مــوج  593قـــابل
اندازه گیری است .محلول کار توسط مخلوط کردن 10
حجم از بافرفسفات( 0/3موالر) با  1حجم از TPTZ
 10میلی موالر در اسید کلریدریک( 40میلی موالر)
تهیه گردید .سپس  1سی سی محلول کلریدآهن III
( 20میلی موالر بر لیتر) به آن اضافه شد 50 .میکرولیتر
از محلول هموژن بیضه به  1/5سی سی از محلول فوق
اضافه و در دمای  37درجه سانتی گراد به مدت 20
دقیقه انکوبه گردید .میزان جذب رنگ آبی در طول
موج  593نانومتر خوانده شد .از سولفات آهن()Feso4
به عنوان معرف استاندارد استفاده گردید(.)14
آنالیز آماری :جهت آنالیز داده ها از نرم افزار SPSS
نسخه  16و برای رسم نمودارها از نرم افزار Excel
نسخه  2010استفاده شد .اختالف بین گروه ها با
استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و تست
توکی مقایسه شدند .داده ها به شکل Mean±SEM
نشان داده شدند .اختالف میانگین ها در سطح
 P<0.05معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته های پژوهش

بررسی میانگین شمارش اسپرم ها در گروه دریافت
کننده تستوسترون( )3/2±0/3نسبت به گروه کنتـــرل
( )5/0±04/3و شــــاهــــد()5±0/37کــــــاهـش
داشت( .)P<0.001میانگین تعداد اسپرم فقط در گروه
دریافت کننده دوز  )3/9±0/1( 500و  1000میلی گرم
( )4/0±4/2از عصاره نسبت به گروه تستوسترون
افزایش معنی داری را نشان داد( ،P<0.05نمودار شماره
 .)2-Aکاهش درصد قابلیت حیات اسپرم در گروه
تستوسترون( )70/5±2نســبت به گـــروه کــــنترل
( )85/2±1/8و شاهد( )86/5±1/8از نظـــر آمـــاری
معنی دار بود( )P<0.05اما در گروه دریافت کننده
دوزهـــای  )69/3±3/2( 250و )71/3±4/3( 500
میلی گرم تفاوت معنی داری از نظر آماری نسبت به
گروه تستوسترون مشاهده نشد( ،P>0.05نمودار شماره
 .)2-Aتیـــمار بـــا عصـــاره ویتـــانیا به میـــزان
 )2±78(1000 mg/kgباعث افزایـــش معـــنی دار
( )P<0.05درصد قابلیت حیات اسپرم نسبت به گروه
تستوسترون گردید(نمودار شماره .)2-B
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نگردید( ،P>0.05نمودار شماره .)3-B

معنی داری نسبت به گروه تستوسترون مشاهده

دنبال تزریق تستوسترون در گروه های مورد مطالعه .تجویز عصاره به صورت وابسته به دور باعث افزایش شاخص
گونادوسوماتیک گردید .نتایج به صورت  Mean±SEMگزارش شده است(*P<0.001 .)n=8
اختالف معنی دار با گروه کنترل ** P<0.01 ،اختالف معنی دار با گروه تستوسترون.

نمودار شماره  .2اثر عصاره ویتانیا کوآگوالنس با دوزهای  500 ،250و  1000میلی گرم ،بر تعداد اسپرم( )Aو قابلیت حیات
اسپرم( )Bدر رت به دنبال تزریق تستوسترون در گروه های مورد مطالعه .عصاره ویتانیا در باالترین دوز باعث افزایش
تعداد و قابلیت درصد حیات اسپرم گردید .نتایج به صورت  Mean±SEMگزارش شده است(.)n=8
 *P<0.001اختالف معنی دار با گروه کنترل **P<0.05 ،اختالف معنی دار با گروه تستوسترون.
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نمودار شماره  .1اثر عصاره ویتانیا کوآگوالنس با دوزهای  500 ،250و1000میلی گرم ،بر شاخص گونادوسوماتیک در رت به

تاثیر عصاره آبی الکلی ویتانیا کواگوالنس بر فاکتورهای آنتی اکسیدانی -...عذرا خواجوی و همکاران

آنتی اکسیدانی کل( )Bدر بافت بیضه رت به دنبال تزریق تستوسترون در گروه های مورد مطالعه .عصاره ویتانیا به صورت وابسته
به دوز باعث کاهش سطح  MDAو افزایش سطح  TACگردید .نتایج به صورت  Mean±SEMگزارش شده است(.)n=8
 *P<0.001اختالف معنی دار با گروه کنترل **P<0.01 ،اختالف معنی دار با گروه تستوسترون.

تستوسترون می باشد که احتـــماالً این کاهـــش را
می توان ناشی از کاهش سلول های ســـرتولی و
الیدیگ و هم چنین کاهش ضخامت اپیتلیوم لوله های
منی ساز دانست(.)17
از طرفی در مطالعه حاضر گاواژ عصاره ویتانیا
کواگوالنس به مدت  4هفته به صورت وابسته به دوز
مانع کاهش وزن بیضه ها گردید .نتیجه تحقیق
 Kumarو همکاران نشان داد عصاره ویتانیا باعث
جلوگیری از تخریب لوله های اسپرم ساز و ترمیم
اپیتلیوم لوله ها در بیضه موش هایی که در معرض
اندوسولفان قرار گرفته بودند می شود(.)18
یکی از ترکیبات اصلی گیاه ویتانیا ،ویتانولیـــدها
می باشند .این ترکیبات به عنوان هورمون های گیاهی
قادرند با اشغال کردن گیرنده های سطح سلول از
اتصال هورمون های حیوانی به رسپتورهای سلولی
جلوگیری و در نتیجه مانع تاثیر هورمون ها و عملکرد
آن ها شوند(.)4
در مطالعه حاضر احتماالً ویتانولیدهای موجود در
عصاره ویتانیاکواگوالنس با مــمانعت از باند شـــدن

بحث و نتیجه گیری
نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد درمان با
عصاره آبی الکلی ویتانیا در رت های دریافت کننده
تستوسترون به صورت وابسته به دوز از کاهش وزن
بیضه و تعداد اسپرم جلوگیری کرد هم چنین باعث
بهبود وضعیت آنتی اکسیدانی بافت بیضه در دوزهای
 500و  1000میلی گرم گردید.
تستوسترون برونزاد با مهار ترشح  FSH ،LHو
 GnRHدر هیپــوتاالموس باعـــث کاهـــش سطح
تستوسترون و کاهش اسپرم زایـــی و وزن بیـــضه
می شود( .)2در پژوهش انجام شده توسط  Hijaziو
همکاران تزریق تستوسترون باعث تغییرات چشمگیر در
بافت بیضه ،مانند آتروفی وکـــاهش ارتفاع اپیتلیوم
لوله های اسپرم ساز و کاهش سلول های الیدیگ
شد( .)15هم چنین سطح تولید روزانه اسپرم()DSP
تعداد سلول های سرتولی ،حجم و وزن بیضه در موش
کاهش قابل توجهی را نشان داد(.)16
نتایج تحقیق حاضر نیز نشان دهنده کاهش شاخص
گونادوسوماتیک(نشانگر وزن بیضه) به دنبـــال تزریق
16
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تستوسترون به گیرنده های سطح سلول مانع از اتصال
هورمون به این گیرنده ها و ورود آن به داخل سلول
شده و در نتیجه مانع از اثر آن و ایجاد فیدبک منفی و
کاهش وزن بیضه ها گردیده است.
در این مطالعه تزریق تستوسترون باعث کاهش 40
درصدی میانگین تعداد اسپرم و هم چنین قابلیت حیات
اسپرم ها گردید و تیمار با عصاره ویتانیا کواگوالنس به
صورت وابسته به دوز از کاهش تعداد اسپرم جلوگیری
کرد به طوری که در گروه دریافت کننده دوز باالی
عصاره( )1000 mg/kgافزایش  30درصدی تعداد
اسپرم زنده نسبت به گروه تستوسترون مشاهده گردید،
این نتایج می تواند احتماالً به دلیل اثرات محافظتی
آنتی اکسیدانی عصاره در مقابل آسیب رادیکال های
ایجاد شده به اسپرم ها باشد که با نتیجه مطالعه
 Ahmadو همکاران هم خوانی دارد(.)19
 Mahdiو همکاران با مطالعه اثر عصاره ویتانیا بر
کیفیت و تعداد اسپرم مردان نابارور گزارش نمودند
عصاره ویتانیا قادر به درمان الیگو اسپرمی و بهبود
کیفیت اسپرم در این مردان می باشد( .)20هم چنین
نشان داده شده است عصاره ویتانیا با افزایش میزان
ترشح گونادو تروپین ها باعث افزایش تعداد اســپرم
می شود( .)21توانایی حیات و تحرک اسپرم وابسته به
میزان ظرفیت آنتی اکسیدانی در پالســـمای منــی
می باشد و گیاهان دارویی با خاصیت آنتی اکسیدانی
قادر به ایجاد این اثر می باشند و احتماالً عصاره ویتانیا
با داشتن ترکیبات آنتی اکسیدانی قوی به خصوص
ویتافرین  Aباعث بهبود کیفیت و کمیـــت اسپـــرم
می گردد .از طرفی تحقیق دیگری نشان داد تجویز 50
میلی گرم عصاره الکلی ویتانیا به مدت  60روز باعث
کاهش تعداد و حرکت اسپرم هم چنین کاهش ضخامت
اپیتلیوم لوله های اسپرم ساز در موش می گردد( .)22اما
در مطالعه حاضر تجویز عصاره آبی الکلی ویتانیا به
میزان  1000میلی گرم به مدت  4هفته باعث افزایش
تعداد و توانایی حیات اسپرم گردید ،این اختالف در
نتایج را می توان احتماالً به دلیل تــفاوت در روش
آماده سازی ،نوع عصاره هم چنین دوز و مدت زمان
تجویز عصاره دانست .ویتانیا کوآگوالنس با داشتن
ترکیبات فالونوئیدی و ویتانـــولیدی دارای اثـــرات
17
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آنتـــی اکسیـــدانی اســـت و باعث کاهش سطح
پراکسیداسیون لیپیدی می شود( .)23پراکسیداسیون
لیپیدها یکی از صدمات ناشی از استرس اکسیداتیو می
باشد .ثابت شــده اســـت که ســطح فیزیولوژیکی
گونه های فعال اکسیژن( )ROSجهت عملکرد طبیعی
اسپرم ضروری می باشد ،اما افــــزایش بیش از
انـــدازه  ROSمی تواند باعــــث افـــزایش میزان
استــرس اکسیـــداتیو شود که خود باعث صدمه به
ماکرومولکـــول های غــشاء مانـــند چــــربی ها،
کربوهیدرات ها و پروتئین ها و  DNAهسته سلول
گردد .غشای پالسمایی اسپرم به دلیل دارا بودن مقادیر
باالیی از اســـیدهای چرب غیـــراشــــباع مستعد
پراکســـیداسیون لیپـــیدی می باشـــد بنا بر این
افــزایش سطح  ROSمی تواند منجر به آسیب غشای
اسپرم ،کاهش تولید ،حرکت و قابلیت حیات اسپرم شود،
آزمایشات انجام شده کاهش فعالیت آنتی اکسیدانی و
افزایش استرس اکسیداتیو را در مایع سمینال مردان
عقیم نشان داده اند .از آن جائی که تستوسترون باعث
افزایش سرعت متابولیک می شود می توان انتظار
داشت که افزایش سطح تستوسترون باعث ایجاد عدم
تعادل بین تولید  ROSو سیستم آنتی اکسیدانی شده و
همین امر باعث ایجاد استرس اکسیداتیو می گردد .از
طرفی تزریق تســـتوســـترون باعث کاهش سطح
سوپراکسید دیسموتاز( )SODدر بیضه می گردد که به
دنبال آن افزایش سطح  O2-به وجــــود می آید .این
عوامل باعث غیرفعال شدن کاتاالز( )CATشده و
نهایتاً میزان پراکسید هیدروژن( )H2O2در سلول
افزایش می یابد .بنا بر این افزایش سطح تستوسترون با
القای استرس اکســیداتیو باعث کـــاهش سطـــح
آنتی اکسیدان ها در سلول می گردد(.)24
نتیجه مطالعه  Choobinehو همکاران نشان داد
تزریق تستوسترون به رت های ضایعه نخاعی باعث
کاهش سطح  MDAدر نخــــاع این حیــــوانات
می گردد( )24اما نتیجه مطالعه حاضر نشان داد تزریق
تستوسترون باعث افزایش پراکسیداسیون لیپیدی در
بیضه رت ها می گردد این اختالف در یافته ها به دلیل
مکانیسم اثر متفاوت تستوسترون در بافت های مختلف
می باشد به طوری که تستوسترون در مغز خاصیت

تاثیر عصاره آبی الکلی ویتانیا کواگوالنس بر فاکتورهای آنتی اکسیدانی -...عذرا خواجوی و همکاران

آنتی اکسیدانی از خود نشان می دهد که احتماالً به
دلیل اثر متقابل کربن های غیراشباع تستوسترون و
گروه های  OH-با رادیکال های آزاد می باشد اما در
بیضه و پروستات خاصیت پرواکسیدانی دارد( .)25در
مطالعه حاضر تزریق تستوسترون باعث کاهش TAC
به میزان  40درصد نسبت به گروه کنترل در بافت
بیضه موش ها گردید .در مطالعه  Tothovaو همکاران
نیز بیان شد تســـتوســترون برونزاد باعث افزایش
پراکسیداسیون لیپیدی و هم چنین کاهش سطح TAC
در بیضه موش می شود که همسو با نتایج حاصل از
مطالعه حاضر می باشد(.)26
در مطالعه ای دیگر نشان داده شد عصاره آبی
الکلی ویتانیاکوآگوالنس با جلوگیری از تکثیر سلولی و
القاء آپوپتوز در سلول های پروستات و هم چنین کاهش
سطح  MDAباعث بهبود بزرگی خوش خیم پروسـتات
در رت می شود( .)10هم چنین  Ahmadو همکاران در
سال  2010نشان دادند عصاره ویتانیا باعث بهبود
وضعیت آنتی اکسیدانی مایع منی و افزایش تعداد اسپرم
در مردان نابارور می شود( .)19نتیجه مطالعه حاضر نیز
تائید نمود عصاره آبی الکلی ویتــانیا کوآگـــوالنـــس
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Antioxidant Status and Sperm Parameters Following
Testosterone Administration in Rat
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Abstract

Introduction: Enhancement of testosterone
levels or its improper and arbitrary usage
can disrupt fertility. Today, application of
medicinal herbs is considered to treat
hormonal disorders and infertility. In the
present study, the effects of hydro-alcoholic
extract of Withania coagulans (WCE) on
sperm count and viability, gonadosomatic
index, malondialdehyde(MDA) level and
total antioxidant capacity(TAC) were
investigated in rats’ testis following
testosterone injection.

Findings: The results showed a significant
decrease in gonadosomatic index, sperm
count, sperm viability and TAC level and
an increase in MDA level in TP group
compared to that of the control group
(P<0.001). WCE improved the sperm
qualitative
parameters
and
TAC
significantly, and decreased MDA level in
the treated groups as dose-dependent, (P <
0.05).
Discussion & conclusion: As demonstrated
by our findings, Withania coagulans extract
seems to improve the fertility parameters,
and could be useful to treat infertility
problems; although, more research needs to
be accomplished.

Materials & methods: In the current
experimental study, 48 male Wistar rats
were divided into 6 groups (n = 8). Control,
Sham, Testosterone propionate (TP), and 3
TP treated with WCE (250, 500, and 1000
mg/kg/day). TP 3 mg/kg/body weight was
injected subcutaneously and vehicle or
WCE was administrated by oral gavage for
4 weeks. At the end of the gonadosomatic
index, sperm count and viability, MDA and
TAC level were measured.

Keywords:
Withania
coagulans,
testosterone, total antioxidant capacity,
malondialdehyde, rat
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