
 79 خرداد، دومدوره بیست و شش، شماره   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم                     

11 
 

 تاثیر عصاره آبی الکلی ویتانیا کواگوالنس بر فاکتورهای آنتی اکسیدانی و  

 رتدنبال تجویز تستوسترون در ه پارامترهای اسپرم ب

 
 1، عذرا خواجوی1مریم سربیشگی

 

 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایراندانشکده پزشکی،  گروه آناتومی،( 1

 
 

 

 5/21/09 تاریخ پذیرش:                                         12/90/09تاریخ دریافت: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 رت ،مالون دی آلدئیدظرفیت آنتی اکسیدانی کل، ، ویتانیا کوآگوالنس، تستوسترون :واژه های کلیدی

 
 

                                                           
 دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران ،گروه آناتومی * نویسنده مسئول:

Email: ozrakhajavi@gmail.com 

 

Copyright © 2018 Journal of Ilam University of Medical Science. This is an open-access article distributed 

under the terms of the Creative Commons Attribution international 4.0 International License 

(https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits copy and redistribute the material, in any medium or 

format, provided the original work is properly cited. 

 چکیده
امروزه استفاده ناصحیح و خودسرانه از تستوسترون می تواند باعث ایجاد اختالل در باروری گردد.  افزایش سطح تستوسترون و یا :مقدمه

ویتانیا استفاده از گیاهان دارویی برای درمان اختالالت هورمونی و نازایی مورد توجه قرار گرفته است. در مطالعه حاضر اثرات عصاره آبی الکلی 
در (، TACو ظرفیت آنتی اکسیدانی کل) (MDAکواگوالنس بر تعداد و قابلیت حیات اسپرم، شاخص گونادوسوماتیک، سطح مالون دی آلدئید)

 دنبال تجویز تزریق تستوسترون بررسی شده است.ه بیضه رت ب

شاهد،  گروه تقسیم شدند: کنترل، 6سر رت از نژاد ویستار به طور تصادفی به  84تعداد  در مطالعه تجربی حاضر مواد و روش ها:

میلی گرم بر  0222و 522، 052 با دوزهای عصاره آبی الکلی ویتانیاکواگوالنس سه گروه دریافت کننده تستوسترون همراه با تستوسترون و
هفته تزریق گردید. گاواژ دهانی عصاره آبی الکلی  8میلی گرم بر کیلوگرم روزانه به صورت زیرجلدی به مدت  3تستوسترون پروپیونات  کیلوگرم.

 تعداد و قابلیت حیات اسپرم، گونادوسوماتیک،زمان با تزریق تستوسترون انجام شد. در پایان شاخص  ویتانیا کوآگوالنس یا آب مقطر به طور هم
MDA  وTAC  .در بیضه مورد ارزیابی قرار گرفت 

دهنده کاهش شاخص گونادوسوماتیک، تعداد قابلیت حیات اسپرم و سطح آنتی اکسیدانی کل و افزایش  نتایج نشان یافته های پژوهش:

MDA در گروه دریافت کننده تستوسترون بود(P<0.001)صورت وابسته به دوز باعث افزایش شاخص ه یتانیا کوآگوالنس ب. عصاره و
  .(P<0.05)در بیضه در مقایسه با گروه تستوسترون گردیدTAC و افزایش MDAگونادوسوماتیک و پارامترهای اسپرم، کاهش 

تواند باعث بهبود وضعیت پارامترهای باروری گردد و ممکن است در  رسد عصاره ویتانیاکواگوالنس می نظر میه ب بحث و نتیجه گیری:

 درمان مشکالت ناباروری مفید واقع شود اگر چه تحقیقات بیشتری مورد نیاز است. 
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 مقدمه 
غدد جنسی  طبیعیآندروژن ها برای رشد و فعالیت  

بین  مستقیمارتباط دهنده  نشانمطالعات  .ضروری اند
یم، ، اپیدیدها بیضهسطح تستوسترون خون و وزن 

تستوسترون  .می باشدستات و پرو کیسه های سمینال
توسط ست که ا هورمون اصلی مترشحه از بیضه ها

. بیضه ساخته و ترشح می شودبافت های لیدیگ  سلول
دیل به ــتب تازــآلفا ردوک 5توسط آنزیم  این هورمون

چنین صفات ثانویه  هم .می شود وستروندی هیدروتست
بلوغ تحت تاثیر تستوسترون  در دورانجنسی مردان 

 .(0)پیشرفت می کند

، به برونزاددر صورت تزریق این هورمون به صورت 
ور ـــرم، محـــرون ســـش سطح تستوستــدلیل افزای

ه بو گردیده مهار ه ای ـــبیض -هیپوفیز-هیپوتاالموس
در نهایت، و   LHو  FSHهای هورمون آن سطح دنبال

یافته و همین کاهش و بیضه سطح تستوسترون سرم 
پرم ــداد اســـتعه ها و ــامر باعث کاهش وزن بیض

  .(0)می شود

عنوان یک ه از کشورها از تستوسترون ب بعضیدر 
از طرفی داروی ضد باروری در مردان استفاده می شود 

در بسیاری از موارد از این هورمون برای افزایش  دیگر
ازی استفاده ــهای بدن س حجم عضالت در باشگاه

برونزاد مطالعات نشان داده است تستوسترون  .می گردد
(Exogenous) (3)می تواند باعث ناباروری گردد. 

نواع ا امروزه استفاده از گیاهان دارویی جهت درمان
 ویتانیاکوآگوالنس. ها مورد توجه می باشد بیماری

(Withania coagulans)  سوالناسه، ازاز خانواده 
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 

روهی از ـــضور گــوط به حـــباه مرــدارویی این گی
الکتون های استروییدی به نام ویتانولوئیدها می باشد. 

به  A در بین ویتانولیدهای موجود، ترکیب ویتافرین
دلیل ویژگی بازدارندگی رشد سلول ها و تومورهای 

و القاء مرگ ز سرطانی، دارا بودن ویژگی آنتی آنژیوژن
دارویی از ارزش برنامه ریزی شده سلول در صنایع 

چنین عصاره این گیاه  ، همباالیی برخوردار می باشد

دارای خواص آنتی اکسیدانی، کاهنده قند و چربی خون 
  .(8)می باشد

عصاره که  داده است انجام شده نشان تحقیقات
می تواند باعث درمان الیگواسپرمی در گیاه ویتانیا 

باعث  زایی چنین با تحریک فولیکول مردان شود و هم
(. 5،6)رددـــان گـــاروری در زنـــدرت بــش قــافزای

ویتانیا عصاره و همکاران نشان داد   Kiasalariمطالعه
های جنسی  باعث تنظیم و بهبود اختالالت هورون

 بنا .(7)در رت های نر می شودالقاء شده ناشی از دیابت 
آبی این هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات عصاره  بر

شاخص گونادوسوماتیک،  برویتانیاکواگوالنس الکلی 
 و وضعیت آنتی اکسیدانی و قابلیت حیات اسپرم تعداد
 دنباله ب پراکسیداسیون لیپیدی در بیضه رت سطح

 تزریق تستوسترون می باشد. 

 مواد و روش ها 

نواحی اطراف گیاه ویتانیا از  :روش تهیه عصاره
 شهرستان سراوان)سیستان و بلوچستان( توسط مرکز

دانشگاه سیستان و و زینتی گیاهان دارویی  پژوهشی
صورت انبوه ه و بجمع آوری شد  شناسایی وبلوچستان 

های  نمونه می شود.داده کشت  زاین مرکگلخانه در 
دمای  در و شسته بدون یون آب باپس از دریافت گیاه 

گردید. هر یک  خشک آزمایشگاه محیط در درجه 05
 02فاده از ــگرم نمونه پودر خشک شده گیاه با است

ورت ـــصه ( ب05:75تانول: آب)ــتر حالل مــمیلی لی
دقیقه در حمام  02هموژنیزه در آمده و به مدت 

اولتراسونیک قرار گرفت. در ادامه مخلوط از کاغذ 
ری شده صافی عبور داده شد و پس از آن مایع جمع آو

توسط دستگاه تبخیر کننده چرخشی تغلیظ و خشک 
گردید. پودر جمع آوری شده وزن و تا هنگام استفاده در 

 . (4)فریزر نگهداری شد
سر موش صحرایی نر بالغ  84در مطالعه حاضر از 

. حیوانات در گرم استفاده شد 052-042به وزن تقریبی 
مرکز تحقیقات حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه علوم 

ساعت روشنایی  00شرایط استاندارد)پزشکی زاهدان در 

درجه سانتی گراد و  00±0ساعت تاریکی و دمای  00و 
با دسترسی آزادانه به آب و غذای استاندارد حیوانات 

 طور تصادفیه آزمایشگاهی( نگهداری شدند. حیوانات ب
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 : (=4n)گروه به شرح ذیل تقسیم شدند 6به 
 هیچ دارویی دریافت نکردند. گروه کنترل: 

را  )حالل تستوسترون(: روغن ذرتشاهدگروه 
دریافت کردند )زیرجلدی در ناحیه پوست پشت گردن( 

 . انجام شد )حالل عصاره(گاواژ آب مقطرزمان  همو 
تستوسترون  mg/kg  3ترون:ـــتوســـگروه تس

ت گردن( ـت پشـــیه پوســ)زیرجلدی در ناحپروپیونات
. انجام شدگاواژ آب مقطر  زمان دریافت کردند و هم

طالعات قبلی انتخاب ــاس مــدوز تستوسترون بر اس
 .(9)گردید

 mg/kg 3 :052انیا ـــترون+ویتــوســگروه تست
عصاره ویتانیاکواگوالنس  mg/kg  052ترون و ـتستوس

  .دریافت کردند
 mg/kg 3 :522 تانیاــرون+ویـــتوستــگروه تس

صاره ویتانیاکواگوالنس ــع mg/kg522 تستوسترون و
  .دریافت کردند
 mg/kg 3 :0222انیا ـــ+ویترونـــوستـگروه تست
عصاره ویتانیاکواگوالنس  mg/kg 0222تستوسترون و
 .دریافت کردند

بر اساس و مدت زمان مصرف دوز انتخابی عصاره  
هر  اتگاواژ و تزریق .(02)مطالعات قبلی تعیین گردید

انجام  هفته 8صبح به مدت  9-02ت روز حدود ساع
همه ، . یک روز پس از اتمام گاواژ و تزریقیدگرد

 ،پس از بیهوشی عمیق با کلروفرم حیوانات وزن و
ز ایجاد شکاف در قسمت کشته شدند. پس ا ونخاعی 

خارج هر دو سمت اپیدیدیم و بیضه ، تحتانی شکم
-MSE224S)با ترازوی سارتوریوس ها . بیضهگردیدند

000-DU  )با دقت ساخت شرکت سارتوریوس آلمان
انجام جهت بیضه راست  و گرم وزن شدند 2220/2

درجه سانتی گراد   - 72در دمای  آنالیزهای بیوشیمیایی
 .  گردیدمنجمد 
بر اساس  اقدامات انجام شده بر روی حیوانات کلیه

یوانات ـار با حــــمایت و کــقوانین حچک لیست 
کی مصوب وزارت ــدانشگاه علوم پزشآزمایشگاهی 

بهداشت و آموزش پزشکی انجام گردید. کلیات طرح 
الق ــــته اخــــمیــائید کـــبه تده ـــام شـــانج

(IR.ZAUMS.REC.1394.194) لوم ــگاه عـــدانش
 رسید.  پزشکی زاهدان

با تقسیم کردن  :محاسبه شاخص گونادوسوماتیک 
و ضرب عدد برای هر موش بر وزن بدن  ها بیضهوزن 

شاخص گونادوسوماتیک محاسبه  ،022 در بدست آمده
 . (00)گردید

جهت شمارش تعداد اسپرم ها  :شمارش اسپرم ها
یک سانتی متر از انتهای اپی دیدیم برش داده شد و در 

 37سی سی محلول فسفات بافر سالین با دمای  0
 دقیقه سانتریفوژ گردید. 5انتی گراد به مدت ـــدرجه س

)یک قطره( از سوسپانسیون اسپرمی میکـــرولیتــر 02
 ترــیتومـــــوســــده بر روی الم همــــدست آمه ب
(LABART ,Darmstadt, Germany) شد  قرار داده

 82نمایی  و با استفاده میکروسکوپ نوری و بزرگ
خانه مخصوص شمارش  پنجاسپرم ها در  سر تعداد

 0تعداد اسپرم در سپس شمارش و  قرمز های گلبول
  .(00)میلی لیتر نمونه محاسبه گردید

جهت بررسی قابلیت حیات  :قابلیت حیات اسپرم
 7از رنگ ائوزین استفاده شد بدین صورت که اسپرم 

 02 بهدر سالین(  درصد 25/2)ماکرولیتر رنگ ائوزین
اضافه شد و زیر  نمونه اسپرم روی الم نئوبار ماکرولیتر

اسپرم های بدون رنگ  82نمایی  با بزرگمیکروسکوپ 
در پنج میدان دید اسپرم  022حداقل شمارش گردید 

میانگین صورت ه برای هر نمونه شمارش و نتیجه ب
 . (00)های زنده گزارش گردید اسپرم

طور ه ب :بافت بیضه در MDAاندازه گیری سطح 
حاصل از  سی سی از محلول رویی 5/2خالصه 

 0سی سی اسیدفسفوریک  3به  سوسپانسیون بافتی 
 6تیوباربیتوریک اسید سی سی محلول  0و درصد 
. محلول فوق در شدافزوده )شرکت مرک آلمان( درصد

دقیقه قرار  85اد به مدت درجه سانتی گر 95بن ماری 
بوتانول -سی سی ان 8. پس از سرد شدن داده شد

سانتریفوژ  داًاضافه شد و به شدت تکان داده شد و مجد
. جذب محصول بوتانل جدا گردد-دید تا الیه انگر

نانومتر خوانده شد. از  535صورتی رنگ در طول موج 
. سطح وپان جهت استاندارد استفاده شدسی پرتترامتوک
MDA  بر اساس نانومول/میلی گرم پروتئین گزارش
 . (03)گردید

سنجش  :بیضه بافت در TAC حاندازه گیری سط
ظرفیت آنتی اکسیدانی کل در بیضه با استفاده از روش 
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FRAP  اساس این روش به صورت است  .انجام شد
 ،TPTZکه کمپلکس فریک تری پایریدیل تریازین)

ط آنتی ــتوس (ریکاــآم مایــسیگ رکتــشساخت 
روس در ـــاکسیدان های نمونه احیاء شده و به فرم ف

در و شدت آن آید که به رنگ آبی تیره است  می
ابل ـــق 593وج ــول مدستگاه اسپکتروفتومتر با ط

 02مخلوط کردن  محلول کار توسط .اندازه گیری است
 TPTZحجم از  0 با (موالر 3/2)حجم از بافرفسفات

میلی موالر(  82موالر در اسید کلریدریک)میلی  02
 III آهنکلریدسی سی محلول  0تهیه گردید. سپس 

میکرولیتر  52. ی موالر بر لیتر( به آن اضافه شدمیل 02)
سی سی از محلول فوق  5/0از محلول هموژن بیضه به 

 02درجه سانتی گراد به مدت  37اضافه و در دمای 
 رنگ آبی در طولمیزان جذب دقیقه انکوبه گردید. 

 (Feso4سولفات آهن) . ازنانومتر خوانده شد 593موج 
 . (08)گردیداستاندارد استفاده معرف عنوان ه ب

 SPSSجهت آنالیز داده ها از نرم افزار  :آنالیز آماری

  Excelبرای رسم نمودارها از نرم افزار و  06نسخه  
ها با  استفاده شد. اختالف بین گروه 0202نسخه 

طرفه و تست  نس یکآزمون آنالیز واریااستفاده از 
 Mean±SEMمقایسه شدند. داده ها به شکل توکی 

 . اختالف میانگین ها در سطحنشان داده شدند
P<0.05  معنی دار در نظر گرفته شد . 

 ی پژوهشیافته ها
 :تاثیر عصاره ویتانیا بر شاخص گونادوسوماتیک
 میانگین شاخص گونادوسوماتیک در گروه تستوسترون

طور ه ب (30/0±0/2رل)ـــت به کنتـنسب( 0/2±78/2)
میانگین این  .(P<0.001)معنی داری کاهش نشان داد

ی ــلــــمی 0222 و( 98/2±23/2)522 ایـــهدوزدر 

افزایش معنی داری نسبت عصاره از ( 28/0±0/2)گرم
که  در حالی( P<0.01)داشتبه گروه تستوسترون 

میانگین شاخص گونادوسوماتیک بین گروه تستوسترون 

عصاره از از  mg/kg052(27/2±40/2)  و تیمار با دوز
 .(0شماره  نمودار ،P>0.05نظر آماری معنی دار نبود)

 :اسپرم قابلیت حیاتو تاثیر عصاره ویتانیا بر تعداد 
دریافت  گروهدر ها  میانگین شمارش اسپرم بررسی

 رلـــنسبت به گروه کنت( 0/3±3/2)کننده تستوسترون

ش ـاهــــــک(5±37/2)دــــاهــــو ش( 3/2±28/5) 
در گروه فقط  تعداد اسپرم یانگینم .(P<0.001)داشت

میلی گرم  0222 و( 9/3±0/2) 522دوز  فت کنندهدریا

از عصاره نسبت به گروه تستوسترون ( 0/2±8/8)
 ، نمودار شمارهP<0.05)افزایش معنی داری را نشان داد

-A0) . قابلیت حیات اسپرم در گروه  درصدکاهش

نترل ــــروه کـــبت به گــنس (5/72±0)تستوسترون

اری ـــر آمـــاز نظ( 5/46±4/0)و شاهد( 4/0±0/45)
در گروه دریافت کننده اما  (P<0.05)معنی دار بود

( 3/70±3/8) 522و  (3/69±0/3) 052 ایـــزهدو
از نظر آماری نسبت به تفاوت معنی داری میلی گرم 

 شماره نمودار، P>0.05)مشاهده نشدگروه تستوسترون 
-A0 .)زان  ـــانیا به میـــاره ویتـــا عصـــمار بـــتی

mg/kg 0222(0±74باعث افزای )نی دارـــش معـــ 
(P<0.05)  درصد قابلیت حیات اسپرم نسبت به گروه

 (. B-0تستوسترون گردید)نمودار شماره 
 :بیضهبافت  MDAتاثیر عصاره ویتانیا بر سطح 

 سطح (P<0.001)نتایج نشان دهنده افزایش معنی دار

( 5/4±3/2)مالون دی آلدئید در گروه تستوسترون

( 6/5±7/2)و شاهد (5/5±6/2)نسبت به گروه کنترل
های تیمار  مالون دی آلدئید در گروه سطح .می باشد

 از( 6±3/2)گرم 0222 و( 7±5/2) 522شده با دوزهای 
نی داری را نسبت به گروه ــش معـــاره کاهــعص

 . (A-3 نمودار شماره ،P<0.01)دادتستوسترون نشان 
 :بیضهبافت  TAC سطح تاثیر عصاره ویتانیا بر

نتایج حاصل از تاثیر عصاره ویتانیاکواگوالنس بر 
ش ـــظرفیت آنتی اکسیدانی کل نشان دهنده کاه

یدانی کل در گروه ـــی اکســــمعنی دار ظرفیت آنت

( 052±05)نسبت به گروه کنترل( 052±7)تستوسترون

. گاواژ عصاره (P<0.001)می باشد( 035±02)و شاهد
نی دار ظرفیت ـــش معــهفته باعث افزای 8به مدت 

های دریافت کننده  آنتی اکسیدانی کل در بیضه گروه

 (002±00)میلی گرم 0222( و 042±02) 522های دوز
های تیمار شده با دوز  اما در گروه، (P<0.01)گردید

اری ـــتغییر آماز عصاره  (055±02)میلی گرم 052
مشاهده نسبت به گروه تستوسترون معنی داری 

 (.B-3 شمارهنمودار  ،P>0.05)نگردید
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ه ، بر شاخص گونادوسوماتیک در رت بمیلی گرم1222و 522، 052ا دوزهای اثر عصاره ویتانیا کوآگوالنس ب .1نمودار شماره 

صورت وابسته به دور باعث افزایش شاخص ه تجویز عصاره ب های مورد مطالعه. تستوسترون در گروهدنبال تزریق 

 * P<0.001(. =8nگزارش شده است)  Mean±SEMصورته گونادوسوماتیک گردید. نتایج ب

 ** اختالف معنی دار با گروه تستوسترون. P<0.01اختالف معنی دار با گروه کنترل، 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( و قابلیت حیات A)میلی گرم، بر تعداد اسپرم 1222 و 522، 052اثر عصاره ویتانیا کوآگوالنس با دوزهای  .0نمودار شماره 

 عصاره ویتانیا در باالترین دوز باعث افزایش های مورد مطالعه. دنبال تزریق تستوسترون در گروهه ( در رت بB)اسپرم

 (.=8nگزارش شده است)  Mean±SEMصورت ه تعداد و قابلیت درصد حیات اسپرم گردید. نتایج ب 

P<0.001 ،اختالف معنی دار با گروه کنترل *P<0.05.اختالف معنی دار با گروه تستوسترون ** 
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( و ظرفیت Aسطح مالون دی آلدئید)میلی گرم، بر  1222 و 522، 052اثر عصاره ویتانیا کوآگوالنس با دوزهای  .3نمودار شماره  

صورت وابسته ه های مورد مطالعه. عصاره ویتانیا ب دنبال تزریق تستوسترون در گروهه ( در بافت بیضه رت بBآنتی اکسیدانی کل)

(. =8nگزارش شده است)  Mean±SEMصورته گردید. نتایج ب TACو افزایش سطح  MDAبه دوز باعث کاهش سطح 

P<0.001نی دار با گروه کنترل، * اختالف معP<0.01** .اختالف معنی دار با گروه تستوسترون 

 

 

 و نتیجه گیری بحث
نشان داد درمان با حاضر نتایج حاصل از مطالعه 

در رت های دریافت کننده عصاره آبی الکلی ویتانیا 
صورت وابسته به دوز از کاهش وزن ه بتستوسترون 

چنین باعث  تعداد اسپرم جلوگیری کرد همبیضه و 
بهبود وضعیت آنتی اکسیدانی بافت بیضه در دوزهای 

 .میلی گرم گردید 0222و  522
و  LH، FSHبا مهار ترشح  برونزادتستوسترون 

GnRH ش سطح ـــث کاهـــوتاالموس باعــدر هیپ
ضه ـــوزن بیو  یـــزای تستوسترون و کاهش اسپرم

و  Hijazi. در پژوهش انجام شده توسط (0)می شود
غییرات چشمگیر در تستوسترون باعث تتزریق همکاران 

اهش ارتفاع اپیتلیوم ـــکو مانند آتروفی ،بیضهبافت 
 الیدیگهای  و کاهش سلوللوله های اسپرم ساز 

( DSP)اسپرم سطح تولید روزانه چنین هم .(05)شد
 تعداد سلول های سرتولی، حجم و وزن بیضه در موش 

 . (06)کاهش قابل توجهی را نشان داد

شاخص کاهش دهنده نشان نیز نتایج تحقیق حاضر 
ال تزریق ـــدنبه ب( وزن بیضهنشانگر )تیکماگونادوسو

ش را ـــاین کاه ماالًـــاحتکه تستوسترون می باشد 
رتولی و ـــهای س کاهش سلول از می توان ناشی

ضخامت اپیتلیوم لوله های کاهش  چنین همالیدیگ و 
  .(07)منی ساز دانست

گاواژ عصاره ویتانیا  حاضر مطالعهدر  از طرفی
صورت وابسته به دوز ه بهفته  8به مدت کواگوالنس 

 نتیجه تحقیق. گردید ها کاهش وزن بیضه مانع
Kumar عصاره ویتانیا باعث نشان داد  و همکاران

جلوگیری از تخریب لوله های اسپرم ساز و ترمیم 
هایی که در معرض  اپیتلیوم لوله ها در بیضه موش

 . (04)گرفته بودند می شوداندوسولفان قرار 
دها ـــ، ویتانولیاصلی گیاه ویتانیا اتترکیب یکی از
های گیاهی  عنوان هورمونه ب این ترکیباتمی باشند. 

با اشغال کردن گیرنده های سطح سلول از  قادرند
به رسپتورهای سلولی حیوانی های  اتصال هورمون

ها و عملکرد  تاثیر هورمون جلوگیری و در نتیجه مانع
 .(8)ها شوند آن

ویتانولیدهای موجود در  در مطالعه حاضر احتماالً
دن ـــمانعت از باند شــا معصاره ویتانیاکواگوالنس ب
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 اتصالسطح سلول مانع از  گیرنده هایتستوسترون به 
داخل سلول ه به این گیرنده ها و ورود آن ب هورمون

 و ایجاد فیدبک منفی وه و در نتیجه مانع از اثر آن شد
 . ه استدیکاهش وزن بیضه ها گرد

 82باعث کاهش تستوسترون تزریق  این مطالعهدر 
 چنین قابلیت حیات همو میانگین تعداد اسپرم درصدی 

ه بعصاره ویتانیا کواگوالنس تیمار با  و گردیداسپرم ها 
جلوگیری تعداد اسپرم کاهش  ازصورت وابسته به دوز 

که در گروه دریافت کننده دوز باالی  طوریه ب کرد
تعداد  درصدی 32افزایش ( mg/kg 0222عصاره)

 ،تستوسترون مشاهده گردیداسپرم زنده نسبت به گروه 
دلیل اثرات محافظتی ه ب تواند احتماالً این نتایج می

های  آنتی اکسیدانی عصاره در مقابل آسیب رادیکال
 که با نتیجه مطالعهایجاد شده به اسپرم ها باشد 

Ahmad (09)خوانی دارد و همکاران هم. 
Mahdi  بر ویتانیا با مطالعه اثر عصاره همکاران و

 گزارش نمودندکیفیت و تعداد اسپرم مردان نابارور 
ویتانیا قادر به درمان الیگو اسپرمی و بهبود  عصاره

چنین  هم .(02)باشدمردان می این کیفیت اسپرم در 
عصاره ویتانیا با افزایش میزان  نشان داده شده است

پرم ــترشح گونادو تروپین ها باعث افزایش تعداد اس
توانایی حیات و تحرک اسپرم وابسته به . (00)می شود

ی ــمای منـــمیزان ظرفیت آنتی اکسیدانی در پالس
می باشد و گیاهان دارویی با خاصیت آنتی اکسیدانی 

عصاره ویتانیا  قادر به ایجاد این اثر می باشند و احتماالً
خصوص ه با داشتن ترکیبات آنتی اکسیدانی قوی ب

رم ـــت اسپـــباعث بهبود کیفیت و کمی Aویتافرین 
 52تجویز از طرفی تحقیق دیگری نشان داد  می گردد.

روز باعث  62ویتانیا به مدت الکلی میلی گرم عصاره 
چنین کاهش ضخامت  همکاهش تعداد و حرکت اسپرم 

اما  .(00)می گردد موشهای اسپرم ساز در  اپیتلیوم لوله
در مطالعه حاضر تجویز عصاره آبی الکلی ویتانیا به 

باعث افزایش هفته  8به مدت میلی گرم  0222میزان 
این اختالف در  تعداد و توانایی حیات اسپرم گردید،

فاوت در روش ــبه دلیل ت توان احتماالً نتایج را می
و مدت زمان  چنین دوز همنوع عصاره ، آماده سازی

والنس با داشتن گویتانیا کوآتجویز عصاره دانست. 
رات ـــولیدی دارای اثـــترکیبات فالونوئیدی و ویتان

و باعث کاهش سطح  تـــاسدانی ـــی اکسیـــآنت
پراکسیداسیون  .(03)پراکسیداسیون لیپیدی می شود

استرس اکسیداتیو می ناشی از  از صدماتیکی لیپیدها 
طح فیزیولوژیکی ــت که ســـده اســثابت ش باشد.

عملکرد طبیعی  جهت (ROSاکسیژن) فعالگونه های 
بیش از  زایشــــاما اف ،اسپرم ضروری می باشد

زایش میزان ـــث افــــتواند باع می  ROSدازهـــان
باعث صدمه به  خودکه  شودداتیو ـــرس اکسیــاست

ها،  ربیــــند چـــشاء مانــهای غ ولـــماکرومولک
سلول هسته  DNAها و  ها و پروتئین کربوهیدرات

دلیل دارا بودن مقادیر ه غشای پالسمایی اسپرم ب گردد.
باع مستعد ــــراشـــیدهای چرب غیـــباالیی از اس

این  بر د بناـــیدی می باشـــیداسیون لیپـــپراکس
آسیب غشای تواند منجر به  می  ROSزایش سطحــاف

 ،شوداسپرم قابلیت حیات ، حرکت و کاهش تولید اسپرم،
آزمایشات انجام شده کاهش فعالیت آنتی اکسیدانی و 
افزایش استرس اکسیداتیو را در مایع سمینال مردان 

که تستوسترون باعث  جائی از آنعقیم نشان داده اند. 
توان انتظار  افزایش سرعت متابولیک می شود می

داشت که افزایش سطح تستوسترون باعث ایجاد عدم 
م آنتی اکسیدانی شده و و سیست ROSتعادل بین تولید 
از استرس اکسیداتیو می گردد.  ایجادهمین امر باعث 

ترون باعث کاهش سطح ـــتوســـتزریق تسطرفی 
ه گردد که ب میدر بیضه ( SODسوپراکسید دیسموتاز)

O2دنبال آن افزایش سطح 
ود می آید. این ــــوجه ب -

( شده و CATعوامل باعث غیرفعال شدن کاتاالز)
( در سلول H2O2میزان پراکسید هیدروژن) نهایتاً

این افزایش سطح تستوسترون با  بر افزایش می یابد. بنا
ح ـــاهش سطـــیداتیو باعث کــاسترس اکس القای

 .  (08)آنتی اکسیدان ها در سلول می گردد
و همکاران نشان داد  Choobinehنتیجه مطالعه 

های ضایعه نخاعی باعث  ون به رتتزریق تستوستر
وانات ــــاع این حیــــدر نخ MDAکاهش سطح 

اما نتیجه مطالعه حاضر نشان داد تزریق  (08)می گردد
در تستوسترون باعث افزایش پراکسیداسیون لیپیدی 

دلیل ه گردد این اختالف در یافته ها ب میبیضه رت ها 
های مختلف  متفاوت تستوسترون در بافت مکانیسم اثر
که تستوسترون در مغز خاصیت  طوریه می باشد ب
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ه ب که احتماالً نشان می دهداز خود آنتی اکسیدانی 
های غیراشباع تستوسترون و  دلیل اثر متقابل کربن

اما در  های آزاد می باشد با رادیکال -OHهای  گروه
در  .(05)بیضه و پروستات خاصیت پرواکسیدانی دارد

 TACکاهش طالعه حاضر تزریق تستوسترون باعث م
در بافت نسبت به گروه کنترل  درصد 82به میزان 

و همکاران Tothova  مطالعهدر گردید.  موش هابیضه 
باعث افزایش  برونزادترون ــتوســـتس بیان شدنیز 

 TACچنین کاهش سطح  پراکسیداسیون لیپیدی و هم
که همسو با نتایج حاصل از  می شود موشدر بیضه 

 . (06)مطالعه حاضر می باشد
آبی عصاره ه شد نشان داددیگر در مطالعه ای 

سلولی و  تکثیرجلوگیری از  باالکلی ویتانیاکوآگوالنس 
چنین کاهش  پروستات و هم های القاء آپوپتوز در سلول

 تاتـپروس بهبود بزرگی خوش خیمباعث  MDAسطح 
و همکاران در   Ahmadچنین . هم(02)می شودرت در 

بهبود نشان دادند عصاره ویتانیا باعث  0202سال 
و افزایش تعداد اسپرم  مایع منیوضعیت آنتی اکسیدانی 

نیز نتیجه مطالعه حاضر  . (09)در مردان نابارور می شود
 ســـوالنـــانیا کوآگــالکلی ویتآبی عصاره  تائید نمود

 اهش تعداد اسپرم، آتروفی بیضه وک مانعتواند  می
 TACچنین مانع کاهش سطح  و هم MDAافزایش 

تواند  و این عوامل می دها گرد بیضه موشبافت در 
تاثیر این عصاره بر بهبود پارامترهای باروری در  دلیل بر
  باشد. موش 
جمع بندی از نتایج تحقیقات فوق می توان به  با

عصاره ویتانیا  این نتیجه رسید که ترکیبات موجود در
باعث  آنتی اکسیدانیتقویت سیستم کوآگوالنس با 

و صدمات ناشی از و کاهش عوارض استرس اکسیداتی
و شاید  گرددمی در موش  آن بر پارامترهای باروری

چنین  و هم وریبارنابتوان از این گیاه در درمان 
 . تستوسترون استفاده کردتزریق عوارض ناشی از 

 سپاسگزاری
خانم ( 7886)این مقاله حاصل بخشی از پایان نامه

عذرا خواجوی دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تشریح 
می باشد که بودجه آن  دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

توسط معاونت پژوهش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 
وسیله از پرسنل مرکز  چنین بدین همتامین شد. 

لوم پزشکی تحقیقات حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه ع
 . زاهدان قدردانی می شود
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Abstract

Introduction: Enhancement of testosterone 

levels or using improperly and arbitrarily of 

testosterone can disrupt fertility. Today, the 

use of medicinal herbs for the treatment of 

hormonal disorders and infertility has been 

considered. 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 testis of rats following 

testosterone injection. 

 

Materials and 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. 

 

Finding: The results showed a significant 

decrease in gonadosomatic index, sperm 

count, sperm viability and TAC level and 

increase in MDA level in TP group 

compared to control group (p<0.001). WCE 

significantly improved the sperm qualitative 

parameters and TAC, and decreased MDA 

level in the treated groups as dose 

dependently (P < 0.05). 

 

Discussion & Conclusion: It seems 

Withania coagulans extract could improve 

the fertility parameters, and might be useful 

to treat infertility problems although more 

research is required. 

 

Keywords: Withania coagulans, 

Testosterone, Total antioxidant capacity, 

Malondialdehyde, Rat.  
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