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  بر( Cydonia oblonga) به برگ هیدروالکلی عصاره محافظتی اثر ررسیب
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 ، تبریز، ایراندانشگاه تبریز ،پزشکیدانشکده دامگروه علوم پایه،  * نویسنده مسئول:

Email: davoudkianifard@gmail.com 

 چکیده

در مطالعات مختلف، به برخی اثرات این . شود  عنوان تشدیدکننده طعم به مواد غذایی افزوده می  مونوسدیم گلوتامات به مقدمه:

توجه به وجود اثرات اکسیداتیو  باروری اشاره شده است. با کاهش و نر تناسلی دستگاه عملکردی و ساختاری اختالالت ترکیب بر
کاهش تغییرات  مونوسدیم گلوتامات و وجود خواص آنتی اکسیدانی برگ درخت به، در این تحقیق اثرات حفاظت کننده عصاره برگ به در

 . مصرف مونوسدیم گلوتامات بررسی گردید ساختاری و عملکردی بافت بیضه متعاقب

 mg/kg/day 30( گروه مونوسدیم گلوتامات)2گروه کنترل؛  (1سر موش صحرایی بالغ به شش گروه   06تعداد مواد و روش ها: 

i.p. 60( گروه مونوسدیم گلوتامات)3(؛ mg/kg/day i.p. 30( گروه مونوسدیم گلوتامات)4(؛ mg/kg/day i.p.ه (+عصاره برگ ب
(500 mg/kg/day p.o. ؛)60( گروه مونوسدیم گلوتامات)5 mg/kg/day i.p.(عصاره برگ به+)500 mg/kg/day p.o. گروه 0( و )

در پایان هفته هشتم، مطالعات هیستومورفومتری و ارزیابی . بندی شدند  ( تقسیم.mg/kg/day p.o 500کنترل+عصاره برگ به)
 بیضه انجام شد.  های بافت  اسپرماتوژنز بر روی نمونه

نتایج این مطالعه نشان داد که مصرف مونوسدیم گلوتامات موجب ایجاد تغییرات ساختاری و عملکردی نظیر  یافته های پژوهش:

تغییر شکل لوله های اسپرم ساز و اختالالت اسپرماتوژنز در بافت بیضه می گردد و استفاده از عصاره برگ به، باعث کاهش تغییرات ایجاد 
 می شود. شده 

با توجه به نتایج این مطالعه استنباط می شود که استفاده از ترکیبات آنتی اکسیدانی نظیر برگ به، می تواند  نتیجه گیری: بحث و 

 در کاهش اختالالت ساختاری بافت بیضه به دنبال مصرف مونوسدیم گلوتامات موثر باشد.
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 مقدمه
اسید -Lو نمک سدیممونوسدیم گلوتامات، ترکیب 

و به عنوان تشدیدکننده طعم به مواد  گلوتامیک است
اسید گلوتامیک از اسیدهای (. 1غذایی اضافه می گردد)

برخی (. 2ورده های طبیعی است)آآمینه موجود در فر
 مطالعات به اثرات سمیت بافتی این ترکیب بر بافت

مشخص شده (. 3های انسانی و حیوانی اشاره کرده اند)
است که مصرف مونوسدیم گلوتامات از طریق تولید 

های  ترکیبات فعال نظیر پراکسید هیدروژن و رادیکال
شود.  اکسیژن، باعث ایجاد فرآیند استرس اکسیداتیو می

های  اکسیژن با پراکسیداسیون چربیترکیبات فعال 
در  .(4)دگرد منجر به مرگ سلولی می غشای سلول

های مغزی و اختالالت غدد درون  این زمینه، آسیب
مونوسدیم گلوتامات گزارش شده به دنبال مصرف ریز 

کاهش باروری، کاهش میزان رشد، کاهش (. 5،0است)
الل اندازه گنادهای جنسی، خونریزی بافت بیضه و اخت

از اثرات ترکیب مذکور بر  در تولید اسپرماتوزوئید
امروزه استفاده از (. 7-9دستگاه تناسلی نر می باشد)

های مختلف به دلیل  گیاهان دارویی در درمان بیماری
های بیولوژیک، بسیار  خوانی با سیستم اثربخشی و هم

میوه درخت به، دارای مورد توجه قرار گرفته است. 
(. 16میکروبی می باشد) دانی و ضدخواص آنتی اکسی

برگ درخت به، دارای خواص مختلف تسکین دهنده، 
(. در این رابطه، 16ضد تب و ضد اسهال می باشد)

در  ،گلیکوزیدهای فالوونول متعددی از برگ درخت به
 به درخت(. 16مطالعات مختلف گزارش شده است)

 کننده ترمیم اسهال، ضد نظیر متعددی خواص دارای
 در به، میوه. باشد می استفراغ ضد التهاب، ضد زخم،

. شود می استفاده هموروئیدی های خونریزی درمان
 ضد میکروبی، ضد اثرات به فارماکولوژیک مطالعات

 خاصیت نظیر اثراتی و دیابتی ضد حساسیت، ضد زخم،
 چربی دهنده کاهش و همولیزی ضد اکسیدانی، آنتی

عات بسیار اندکی مطال. (11) اند کرده اشاره به، درخت
در خصوص اثرات میوه درخت به، بر میزان میل جنسی 

با این وجود تا کنون  (11)و باروری انجام شده است
مطالعه ای در مورد اثرات برگ درخت به، بر ساختمان 
بافت شناسی بیضه و اثرات آنتی اکسیدانی آن صورت 

 اکسیدانی آنتی خواص وجود به توجه بانگرفته است. 

 بافتی سمیت اثرات وجود دلیل به نیز و ،به برگ
 از تواند می که بیضه بافت بر گلوتامات مونوسدیم

 این درگردد،  القاء اکسیداتیو استرس ایجاد طریق
 بر به، درخت برگ عصاره کننده حفاظت اثرات مطالعه

 مصرف متعاقب بیضه شناسی بافت و سلولی تغییرات
 مدل از استفاده اب گلوتامات مونوسدیم مقدار به وابسته
 .  گردید بررسی حیوانی

 ش هارومواد و  
های   برای انجام این تحقیق از موش :حیوانات

گرم استفاده  126±26صحرایی نر بالغ با میانگین وزن 
گردید. حیوانات در محل پرورش و نگهداری حیوانات 

پزشکی  آزمایشگاهی بخش فیزیولوژی دانشکده دام
شدند. شرایط نگهداری و تغذیه دانشگاه تبریز نگهداری 

تمام حیوانات یکسان بود. این حیوانات توسط پلت 
ها از آب معمولی شهری   و آب مصرفی آنند شد  تغذیه

های صحرایی در درجه حرارت    گردید. موش مین ات
ساعت  12درجه سانتی گراد و تحت شرایط  2±22

تمام  ساعت تاریکی نگهداری شدند. 12روشنایی و 
کار با حیوانات آزمایشگاهی زیر نظر دانشگاه  مراحل

تبریز و بر اساس استانداردهای وزارت بهداشت، درمان 
( بر مبنای 1325فروردین  22و آموزش پزشکی)مصوبه 

( Helsinki, Finland, 1975پروتوکل هلسینکی)
 انجام گرفت.

ی به های صحرای  سر موش 06تعداد  :بندی گروه
گروه  ها شامل  گروهدند. شش گروه آزمایشی تقسیم ش

  حت هیچبالغ و سالم که ت های صحرایی  موش :کنترل
 در: 2 و 1 درمان های گروه ؛گونه درمانی قرار نگرفتند

 36 میزان به ترتیب به گلوتامات مونوسدیم ها گروه این
 گروه شد؛ استفاده بدن وزن کیلوگرم/گرم میلی 06 و

 ها گروه ینا در: عصاره همراه به 2 و 1 درمان های
 وزن کیلوگرم/گرم میلی 566 میزان به به، برگ عصاره

 گلوتامات مونوسدیم کننده دریافت های موش در بدن
 این در: عصاره همراه به کنترل گروه گردید؛ استفاده

 در .نمودند دریافت به برگ عصاره تنها حیوانات گروه
از گیری   در انتهای هفته هشتم نمونه ها گروهتمام 
جهت یکسان بودن شرایط به عمل آمد. بیضه بافت 

  های گروه کنترل همانند سایر گروه  استرس، به موش
آب مقطر  ،هم حجم با محلول مونوسدیم گلوتامات، ها
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عصاره برگ به، هم حجم با  صورت داخل صفاقی و  به
آزمایش  گاواژ دهانی در طول مدت آب مقطر به روش

 شد. تجویز
 :و عصاره برگ به تهیه مونوسدیم گلوتامات

 L-Glutamic acid)مونوسدیم گلوتامات

monosodium salt hydrate, sigma-aldrich, St 

Louis, MO 63178 USA میلی 06و  36( به میزان 
صورت داخل ه کیلوگرم وزن بدن ب گرم به ازای هر

پس از خشک  ،درخت به برگصفاقی تزریق گردید. 
ب به پودر تبدیل فتاب توسط آسیادور از نور آشدن به 

  3به  1 نسبتدرصد به  56شده و سپس توسط اتانول 
در نهایت . روز خیسانده شد 15به مدت )وزن به حجم( 

ط کاغذ صافی محلول هیدروالکلی از تفاله برگ توس
ماده  ،با تقطیر الکل سپس واتمن جداسازی شد.

تا حد مطلوب تغلیظ گردید و تا زمان ج شده استخرا
درجه سانتی گراد نگهداری   -26 ایاستفاده در دم

 .(12)دش
 :نمونه برداری و مطالعات هیستومورفومتری

حیوانات توسط دز باالی کتامین و رامپون آسان کشی 
و جهت ند جدا شد بدن حیواناتاز  ها  سپس بیضه شدند

انجام مطالعات بافت شناسی در محلول فرمالین سرم 
تثبیت یند آب فرمتعاقدرصد قرار گرفتند.  16فیزیولوژی 

های  گیری، برش قالب ، مراحل پاساژ بافت، قالببافتی
 -های هماتوکسیلین به روشپارافینی و رنگ آمیزی 

بر روی نمونه ها صورت  و پریودیک اسید شیف ائوزین
منظور مطالعه هیستومورفومتری بیضه،   بهگرفت. 

های مختلف با   نمایی  شده با درشت  اسالیدهای تهیه
ی مدرج موردبررسی قرار گرفتند. در مطالعه کمک عدس

مورفومتریک بافت بیضه، فاکتورهایی نظیر ضخامت 
های منی ساز،   کپسول همبندی، قطر خارجی لوله

های اسپرم ساز، قطر داخلی   تلیوم لوله  ضخامت اپی
های مختلف   های اسپرم ساز در گروه  )لومن( لوله

منظور   ید. بههم مقایسه گرد گیری شده و با  اندازه
های اسپرم ساز،   های دیواره لوله  شمارش تعداد سلول

مدل نیکون،  16×با استفاده از عدسی چشمی مشبک
های اسپرم ساز در هر   مقطع عرضی از لوله 26تعداد 

االمکان سعی   اسالید مورد شمارش قرار گرفت. حتی

هایی با مقطع عرضی گرد و سایز تقریباً   شد تا از لوله
 ان استفاده شود.یکس

  های منی  به منظور ارزیابی اسپرماتوژنز در لوله
، ضریب (TDI)ای ساز، از سه شاخص تمایز لوله

استفاده  (RI)و شاخص تجدید جمعیت (SPI)ژنزاسپرمیو
  ای، درصد لوله  شد. برای محاسبه شاخص تمایز لوله

ساز که شامل سه یا بیش از سه ردیف از   های اسپرم
رده اسپرماتوژنز تمایز یافته از اسپرماتوگونی های   سلول
به منظور محاسبه ضریب محاسبه گردید.  باشد،

ساز حاوی اسپرم به   های منی  اسپرمیوژنز، نسبت لوله
جهت محاسبه های فاقد اسپرم محاسبه شد.   لوله

های اسپرماتوگونی فعال به   نسبت سلول، RIشاخص 
های منی   ر لولههای اسپرماتوگونی غیر فعال د  سلول

 (.14،13)ساز، محاسبه گردید
با استفاده از در این مطالعه، نتایج  :آنالیز آماری

 5.04نسخه  GraphPad PRISMافزاری  نرم هبست
ها از آنالیز واریانس  بررسی گردیدند. جهت آنالیز داده

 طرفه و تست تکمیلی توکی برای مقایسه میانگین یک
های مورد مطالعه استفاده   وهدست آمده بین گره های ب 

داری  برای تعیین سطح معنی (P<0.05)گردید. مقدار
 ها در نظر گرفته شد. بین گروه

 یافته های پژوهش
نتایج حاصل  :ارزیابی هیستومورفومتری بافت بیضه

از اندازه گیری ضخامت کپسول همبندی بیضه نشان 
داد که مصرف طوالنی مدت مونوسدیم گلوتامات باعث 

ضخامت کپسول می گردد. در این خصوص افزایش 
استفاده از عصاره برگ به، موجب کاهش ضخامت 

های دریافت  همبندی بیضه در مقایسه با گروهکپسول 
 با این وجود، تغییرات شدکننده مونوسدیم گلوتامات 

اهش ک  (.1شماره  جدول)نبود داری مشاهده شده معنی
ساز در تمام  معنی دار قطر خارجی لوله های اسپرم

 ها در مقایسه با گروه کنترل مشاهده گردید. گروه
متعاقب یانگین قطر داخلی لوله های اسپرم ساز م

مصرف طوالنی مدت مونوسدیوم گلوتامات افزایش 
های مختلف  اختالف بین گروه که این چند هریافت، 

لوله های  میانگین ارتفاع اپی تلیوم. معنی دار نبود
های متعاقب مصرف مونوسدیم  هاسپرم ساز در گرو
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گلوتامات و عصاره برگ به، در مقایسه با گروه کنترل 
 (.  1شماره  جدولکاهش معنی داری یافت)

 های دیواره لوله نتایج حاصل از شمارش سلول
های  نتایج حاصل از شمارش سلول :ساز های منی

استفاده از مونوسدیم اسپرماتوگونی نشان داد که 
عیت جم (P<0.05)معنی دارکاهش  گلوتامات باعث

استفاده  می گردد. در مقایسه با گروه کنترل  ها سلول
غیر معنی موجب افزایش  ،از عصاره برگ به

در اسپرماتوگونی گردید.  های تعداد سلول (P<0.05)دار
های  تعداد سلول (P<0.05)این میان، کاهش معنی دار

ی ها اسپرماتوگونی تنها بین گروه کنترل و گروه
 مونوسدیم گلوتامات مشاهده گردید دریافت کننده

های سرتولی  یانگین تعداد سلولم (.2شماره  جدول)
در تمام موجود در بخش قاعده ای لوله های اسپرم ساز 

های تحت درمان در مقایسه با گروه کنترل  گروه
چنین، در  نشان داد. هم (P<0.05)کاهش معنی داری

دیم گلوتامات، عصاره هایی که عالوه بر مونوس گروه
های مذکور در مقایسه  نیز دریافت نمودند، تعداد سلول

هایی که تنها مونوسدیم گلوتامات دریافت  با گروه
 .داد نشان( P<0.05)نمودند افزایش معنی داری

 های اسپرماتوسیت اولیه در گروه میانگین تعداد سلول
های دریافت کننده مونوسدیم گلوتامات در مقایسه با 

نشان داد. ( P<0.05)روه کنترل کاهش معنی داریگ
ها در گروه مونوسدیم  چنین، تعداد این سلول هم

در مقایسه با گروه  ،mg/kg 36 گلوتامات به میزان
 عصاره و گروه مونوسدیم گلوتامات به میزان کنترل+
mg/kg 36  همراه با عصاره کاهش معنی داری 

 داد سلولنتایج حاصل از شمارش تع .(P<0.05)یافت
های  دسته از گروه های اسپرماتید نشان داد که آن

، ه بودندآزمایشی که مونوسدیم گلوتامات دریافت کرد
از اسپرماتیدهای کمتری ( P<0.05)به طور معنی داری

چنین این  در مقایسه با گروه کنترل برخوردار بودند. هم
های مذکور  در تعداد سلول( P<0.05)کاهش معنی دار

های مونوسدیم گلوتامات به  کنترل و گروه بین گروه
همراه عصاره و کنترل همراه عصاره  mg/kg 06 میزان

 .  دنیز مشاهده گردی
نتایج  :نتایج حاصل از بررسی ضرایب اسپرماتوژنز

اسپرم  دست آمده از بررسی ضریب تمایز لوله هایه ب
نشان داد که میانگین شاخص مذکور به دنبال  ساز

گلوتامات کاهش می یابد. در این مصرف مونوسدیم 
رابطه، مصرف عصاره برگ به، باعث افزایش میانگین 

با این وجود، تغییرات  ضریب تمایز لوله ای می گردد
 (P<0.05)مشاهده شده به سطح معنی دار آماری نرسید

ایج حاصل از ارزیابی ضریب نت(. 3)جدول شماره 
کنترل اسپرمیوژنز نشان داد که ضریب مذکور در گروه 

 mg/kg 36 و گروه مونوسدیم گلوتامات به میزان
های دریافت کننده  همراه عصاره در مقایسه با گروه

مونوسدیم گلوتامات دارای اختالف معنی دار 
شاخص تجدید مقایسه میانگین . (P<0.05)است

شاخص بین گروههای مختلف نشان داد که  جمعیت
گلوتامات های دریافت کننده مونوسدیم  مذکور در گروه

 mg/kg 06و گروه مونوسدیم گلوتامات به میزان 
همراه عصاره، در مقایسه با گروه کنترل کاهش معنی 

 .(P<0.05)داری یافت
الی  1تصاویر شماره  :مطالعات بافت شناسی بیضه

 مقاطع بافت بیضه و لوله های اسپرم ساز را در گروه 12
های تحت مطالعه نشان می دهد. عمده تغییرات 

صورت تغییر ه های مختلف ب اهده شده در گروهمش
های دیواره لوله  شکل لوله ها، کاهش جمعیت سلول

ها از  جدا شدن سلول ها، بی نظمی آرایش سلولی،
 مشاهده گردید.و ادم بافت همبند بینابینی  یکدیگر
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 (میکرومتر حسب بر)بیضه بافت هیستومورفومتری مطالعات از حاصل نتایج. 1 شماره جدول

 سر 16تعداد حیوانات در هر گروه:  .کنترل گروه با مقایسه در دار معنی اختالف)*( 

 

 
 بیضه بافت ساز اسپرم های لوله دیواره های سلول شمارش مطالعات از حاصل نتایج. 2 شماره جدول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  با مقایسه در دار معنی اختالف( £) ؛1 درمان گروه با مقایسه در دار معنی اختالف(€) کنترل؛ گروه با مقایسه در دار معنی اختالف)*(  
  سر. 16تعداد حیوانات در هر گروه:  .2 درمان گروه با مقایسه در دار معنی اختالف( ¥) عصاره؛+1 رماند گروه

 

 

 
 مختلف های گروه در اسپرماتوژنز های شاخص میانگین. 3 شماره جدول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  در دار معنی اختالف( £) عصاره؛+1 درمان گروه با مقایسه در دار معنی اختالف( €) کنترل؛ گروه با مقایسه در دار معنی اختالف)*(  
 سر. 16تعداد حیوانات در هر گروه:  .کنترل گروه با مقایسه

 

 

 

 

 

 میانگین شمارش سلولهای دیواره لوله های اسپرم ساز های تحت مطالعه گروه

 لوله( 16اسپرماتید)تعداد در  لوله( 16اسپرماتوسیت اولیه)تعداد در  لوله( 16اسپرماتوگونی)تعداد در  تولیسر

 1022±2/117 7/409±232/9 7/455±704/1 33/50±126/3 کنترل

 1152±234/7*  6/231±03/31*  236±52/12*  33/17±221/6* £ 1درمان 

 1132±21/24 * 7/257±91/27*  7/227±09/37*  33/14±453/1* £ 2درمان 

 1430±51/57 6/463±00/57€  3/323±2/169 66/32±933/4*  +عصاره1درمان 

 1367±64/72 * 6/305±96/12 3/379±37/50 07/22±333/6* ¥ +عصاره2درمان 

 1263±60/24*  7/373±062/5€  6/330±91/20 33/19±250/1* £ کنترل + عصاره

P 6661/6 6626/6 6613/6 6664/6 

 شاخص های اسپرماتوژنز تحت مطالعه های گروه

TDI (%) SPI (%) RI (%) 

 90/79±115/2 6/166±6/6 166±6.6 کنترل

 32/07±624/2£  66/06±6/6 €* 33/23±007/0 1درمان 

 54/04±616/3£  07/00±333/3€*  07/20±333/3 2درمان 

 99/72±266/2 07/90±333/3 07/20±007/0 +عصاره1درمان 

 53/05±302/3£  07/70±007/0 33/93±007/0 ره+عصا2درمان 

 13/76±202/1 33/73±62/12 6/96±6/6 کنترل + عصاره

P 2026/6 6622/6 6663/6 

 هیستومورفومتری بافت بیضه های تحت مطالعه گروه

 پیتلیومارتفاع ا قطر داخلی لوله قطر خارجی لوله ضخامت کپسول

 2/222±323/5 3/179±627/3 3/407±270/5 52/05±997/1 کنترل

 4/229±712/0* 7/179±077/3 6/469±496/0*  23/00±475/3 1درمان 

 2/222±966/5*  6/120±347/2 9/414±025/4* 97/00±346/2 2درمان 

 3/225±451/5* 9/123±642/2 2/469±757/4* 16/02±211/2 +عصاره1درمان 

 0/210±220/5*  2/126±739/3 9/390±950/7* 46/04±134/3 +عصاره2درمان 

 5/229±315/4* 2/177±324/4 7/467±542/7* 32/00±129/2 کنترل + عصاره

P 2399/6 6661/6 4711/6 6661/6 
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با ساختمان طبیعی و بافت همبند بینابینی ( ST): مقطع عرضی بافت بیضه گروه کنترل. لوله های اسپرم ساز1و  2تصویر شماره 

؛ مقطع عرضی لوله های اسپرم ساز و آرایش سلولی لوله ها با (111×، پریودیک اسیدشیف،1تصویر )شوندنازک مشاهده می 

آتروفی و . 1: بافت بیضه موش صحرایی گروه درمان 3و  0؛ تصویر شماره (011×، پریودیک اسیدشیف،2تصویر )جزئیات بیشتر

 و جدا( فلش روشن)ادم بافت بینابینی ؛ (×111دیک اسید شیف،، پریو3تصویر )قابل مشاهده است( فلش تیره)تغییر شکل لوله ها

: بافت 5و  6؛ تصویر شماره (×011، پریودیک اسید شیف،0 تصویر)قابل مشاهده است( فلش تیره)شدن اتصاالت بین سلولی

، 5 تصویر)مشاهده می شود( فلش تیره). کاهش جمعیت سلولی دیواره لوله های اسپرم ساز2بیضه موش صحرایی گروه درمان 

، پریودیک 6 تصویر()فلش تیره)کاهش اتصاالت سلولی. ؛ بافت بیضه گروه مذکور با جزئیات بیشتر(×011پریودیک اسیدشیف،

آتروفی و افزایش فضای بین لوله . +عصاره1: بافت بیضه موش صحرایی گروه درمان 7و  8؛ تصویر شماره (×011اسیدشیف،

قابل ( فلش تیره)شدن اتصاالت بین سلولی ؛ جدا(×111 ، پریودیک اسیدشیف،7 رتصوی)های اسپرم ساز قابل مشاهده است

. +عصاره2 : بافت بیضه موش صحرایی گروه درمان9و  11تصویرشماره  (.×011 ، پریودیک اسیدشیف،8 تصویر)مشاهده است

؛ بی نظمی در آرایش (×111 یف،، پریودیک اسیدش9 تصویر)مشاهده می شود( فلش تیره)تغییر شکل دیواره لوله های اسپرم ساز

: بافت بیضه موش 11و  12؛ تصویر شماره (×011 ، پریودیک اسیدشیف،11 تصویر)سلولی تا حدودی کاهش یافته است

، 11 تصویر)قابل مشاهده است( فلش تیره)آتروفی و تغییر شکل دیواره لوله های اسپرم ساز. صحرایی گروه کنترل+عصاره

، 12 تصویر)قابل مشاهده است( فلش تیره)شدن اتصاالت بین سلولی کاهش جمعیت سلولی و جدا ؛(×111 پریودیک اسیدشیف،

 (.×011 پریودیک اسیدشیف،
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 و نتیجه گیری بحث
در این مطالعه اثرات عصاره برگ به، متعاقب 

اسید مصرف مونوسدیم گلوتامات بررسی گردید. 
 گلوتامیک)گلوتامات(، یکی از اسیدهای آمینه غیر

ها است. گلوتامات دارای  ضروری موجود در پروتئین
بدن است. از  های فعالیت سلولهای متعددی در  نقش
توان به تنظیم بیان ژن  ها می ترین این نقش مهم
های ایمنی اشاره  اکسیدانی و واکنش های آنتی پاسخ

کرد. عالوه بر این، گلوتامات یک منبع انرژی در 
و به همراه اسید آمینه  می باشد متابولیسم روده کوچک

 های عصبی را هم تنظیم می گالیسین فعالیت
در ابتدا تصور بر این بود که استفاده از (. 15)کند

مونوسدیم گلوتامات به دلیل نوع ساختار)آمینواسید 
امروزه مشخص ولی طبیعی( فاقد اثرات زیان بار باشد، 

باعث  شده است که استفاده بیش از حد از این ترکیب
 های سلولی فعالیتبه وجود آمدن اختالالت متعدد در 

مانند اثرات نورولوژیک و تغییرات سلولی و بافتی 
ده از این استفا(. 17،10)شود آن میمصرف متعاقب 

اثرات ناخواسته شامل درد ترکیب، باعث ایجاد 
های آلرژیک و آسم  عضالنی، تعریق، سردرد، واکنش

باعث افزایش مقادیر یون  گلوتامات(. 12)دگرد می
تواند باعث آسیب شود که می کلسیم داخل سلولی می

ها شود. در این زمینه، کاهش غلظت  به میتوکندری
های سدیم و پتاسیم به دلیل افزایش غلظت داخل  یون

سلولی یون کلسیم به همراه افزایش غلظت خارج 
های  تواند باعث ایجاد آسیب سلولی روی، می

و در نتیجه مرگ نورونی با واسطه گلوتامات  نکروتیک
مشخص شده است که مونوسدیم (. 26،19)گردد

 گلوتامات باعث ایجاد فرآیند استرس اکسیداتیو می
شود. در این شرایط ترکیبات فعالی نظیر پراکسید 

شود. این  های اکسیژن تولید می هیدروژن و رادیکال
سیون و پراکسیدا DNAترکیبات فعال باعث آسیب 

گردد که در نهایت منجر  های غشای سلول می چربی
استفاده از مونوسدیم (. 4)شود به مرگ سلولی می

های صحرایی جوان باعث بروز  گلوتامات در موش
 های اسپرم ساز، تورم سلول تغییراتی نظیر آتروفی لوله

های  های اسپرماتید و اسپرماتوسیت، حضور سلول
 ها شده است. هم داخلی لوله زایگر نابالغ در حفره

هسته  کروماتین متراکم شدنچنین، تغییراتی نظیر 
اسپرماتوژنز و پرخونی عروق خونی نیز  های رده سلول

به آسیب (. در تحقیق دیگری 21)اشاره شده است
های تازه  های لیدیگ در موش اپیتلیوم زایگر و سلول

اشاره متولد شده متعاقب مصرف مونوسدیم گلوتامات 
. در تحقیقی مشابه، استفاده کوتاه مدت (22)شده است

های خفیف  از مونوسدیم گلوتامات باعث ایجاد آسیب
های اسپرم ساز نظیر تشکیل واکوئل  تا متوسط در لوله

های اسپرماتوگونی و کاهش  در سیتوپالسم سلول
های اسپرماتید و افزایش فضای بین  جمعیت سلول

در همین ارتباط، (. 23)شده است های اسپرم سازلوله
استفاده طوالنی مدت از ترکیب مذکور باعث ایجاد 

ه و ایجاد تود های زایگر های شدید در سلول آسیب
 ها شده است. های سلولی نکروتیک در بسیاری از لوله

کنند که بروز  برخی محققین اشاره می ،در این خصوص
ساز متعاقب  های اسپرم تغییرات بافت شناسی در لوله

تواند به دلیل  استفاده از ترکیبات سیتوتوکسیک می
اثرات محیطی ترکیبات شیمیایی و یا به صورت غیر 

های  مستقیم به دلیل به هم خوردن تعادل هورمون
 های گلوتامات در بافتگیرنده .(24)گنادوتروپیک باشد

های مختلفی نظیر هیپوتاالموس، طحال، تیموس، کبد، 
رخی از ب(. 25)درون ریز و تخمدان وجود دارد کلیه، غدد

های گلوتامات را در بافت بیضه  تحقیقات وجود گیرنده
این، بافت  بر بنا(. 27،20)اند موش صحرایی اثبات کرده

تواند به عنوان اندام هدف، تحت تاثیر اثرات  بیضه می
های  کی از مکانیسمگلوتامات قرار گیرد. ی مونوسدیم

ده اختالالت ساختاری و عملکردی بافت احتمالی مشاه
تواند به دلیل اثر مستقیم مونوسدیم گلوتامات  بیضه می

های  های گلوتامات موجود در سلول از طریق گیرنده
ساز باشد. مکانیسم دیگری که  های اسپرم لوله دیواره

در برخی از تحقیقات در خصوص اختالالت اسپرماتوژنز 
اثرات سمیت عصبی مونوسدیم به آن اشاره شده است، 

-هیپوفیز-ات بر فعالیت سیستم هیپوتاالموسگلوتام
 (. 29،22)باشد گناد می

امروزه مشخص شده است که ترکیبات فالوونوئید 
اکسیدانی قوی و اثرات  درخت به، دارای اثرات آنتی

ها فالوونوئید(. 36)کنندگی دستگاه ایمنی هستند تنظیم
های آزاد باعث تشکیل  کالاز طریق واکنش با رادی
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 شوند هم های پایدار با سمیت پایین می رادیکال
Feها قادر به شالته کردن یون آهن) چنین، آن

( بوده +2
ها  که در نتیجه این فرآیند، اثرات تخریبی رادیکال

چنین قادر به  ها همفالوونوئید(. 36)یابد کاهش می
ید نیتریک، های التهابی نظیر اکس مهار ترشح واسطه

 نکروز کننده تومور آلفا می و فاکتور 12 اینترلوکین
درخت به دارای مقادیر فراوانی اسیدهای (. 32،31)باشند

 ها به عنوان ترکیبات آنتیفنولیک و فالوونوئید
برگ درخت به، حاوی . (16،33،34)باشد اکسیدانی می

ز ترکیبات فنلی است به همین دلیل، مقادیر باالیی ا
استفاده از برگ به، نسبت به دانه و میوه آن، دارای 

در برخی (. 16،33)ترکیبات فعال زیستی بیشتری است
های اکسیداتیو متعاقب  از تحقیقات به کاهش واکنش

(. 31،35)مصرف ترکیبات فالوونوئیدی اشاره شده است
ات ارگانیک ای که جهت شناسایی ترکیب در مطالعه

برگ درخت به انجام شده، مشخص شده است که برگ 
به حاوی ترکیبات فنلی)مشتقات فالونول( بوده که 

 می فرول حاوی بیشترین میزان ترکیب گلیکوزید کامپ
درخت به، حاوی مقادیر قابل توجهی ویتامین (. 16)باشد

E های فنلی، و ترکیبات فنولی نظیر کاتاشین، اسید
باشد که دارای اثرات  و روتینوزید میفرول  کامپ

محافظتی هستند. برگ درخت به حاوی مقادیر باالیی 
فرول فسفات بوده که  ترکیبات فنولیک نظیر کامپ

. (16،32،30،37)باشد تر از میوه و دانه به میبسیار موثر
 ،با افزایش میزان مونوسدیم گلوتاماتدر این مطالعه، 

تفاده از . اسیافتاهش ی سرتولی کها سلولتعداد 
های دریافت کننده مونوسدیم  در گروه ،عصاره برگ به

های  دار تعداد سلول باعث افزایش معنی ،گلوتامات
)دارای هسته قاعده ای نزدیک به سرتولی طبیعی

در ها  در این گروهغشای پایه و سیتوپالسم واضح( 
ی که تنها مونوسدیم گلوتامات های مقایسه با گروه

توان چنین  می . در این رابطهگردیدیافت نمودند، در
استنباط کرد که استفاده از عصاره برگ به، به دلیل 

در از  یاکسیدانی موجب ایجاد روند کاهش خواص آنتی
شود.  های سرتولی طبیعی می بین رفتن جمعیت سلول

های سرتولی طبیعی در گروه  اهش تعداد سلولک
تواند به دلیل بروز  می کنترل دریافت کننده عصاره

 ساز باشد. های اسپرم برخی تغییرات ساختاری در لوله

د که استفاده گزارش کرده انبرخی مطالعات  چنین هم
های صحرایی بالغ  از مونوسدیم گلوتامات در موش

باعث ایجاد تغییرات آتروفی در بافت بیضه و کاهش 
 ههای لیدیگ شد های سرتولی و سلول تعداد سلول

 .(1،32)است
استفاده کوتاه مدت از مونوسدیم گلوتامات تشکیل 

های اسپرماتوگونی و  واکوئل در سیتوپالسم سلول
. (23)شود های اسپرماتید می کاهش جمعیت سلول

های  تعداد سلولمطالعه حاضر نشان داد که نتایج 
صرف مونوسدیم گلوتامات متعاقب ماتوگونی اسپرم

ین کاهش در مواقع استفاده از یابد، شدت ا کاهش می
نشان می تواند روند نزولی داشته که  ،عصاره برگ به

، در کنندگی عصاره برگ به اثرات محافطت دهنده
هر چند  باشد. ها در این سلول مقابل تغییرات جمعیتی

استفاده از عصاره برگ به در گروه کنترل باعث کاهش 
شده است، با های اسپرماتوگونی  دار سلول غیر معنی
های  رسد افزایش تعداد سلول به نظر می این وجود

های دریافت کننده مونوسدیم گلوتامات  در گروه مذکور
های جبرانی بافت بیضه در  به دلیل واکنش ،و عصاره

برگ به اکسیدانی عصاره  های آنتی حضور ویژگی
 باشد.

نتایج این مطالعه نشان داد که مصرف مونوسدیم 
های  مات باعث کاهش جمعیت سلولگلوتا

که استفاده از  با توجه به این گردد. می اسپرماتوسیت
عصاره به همراه مونوسدیم گلوتامات منجر به افزایش 

این  بر است، بناهای اسپرماتوسیت شده تعداد  سلول
توان چنین استنباط کرد که استفاده از عصاره باعث  می

نبال مصرف کاهش فرآیند تخریب سلولی به د
های  در خصوص سلولشود،  مونوسدیم گلوتامات می

از تغییرات ایجاد شده شده اسپرماتید تغییرات مشاهده 
برخی  کند. های اسپرماتوسیت تبعیت می در سلول

ند که استفاده از مونوسدیم ه امطالعات قبلی نشان داد
 های صحرایی باعث تورم سلول گلوتامات در موش

 (. 21)شود و اسپرماتوسیت می های اسپرماتید
از طوالنی مدت استفاده  در تحقیق حاضر،

 مونوسدیم گلوتامات باعث کاهش قطر خارجی لوله
که  با توجه به این ساز و آتروفی گردید. های اسپرم

تغییر قابل توجهی را در  ،استفاده از عصاره برگ به
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 توان چنین می ها ایجاد نکرد، میزان قطر خارجی لوله
های  در بهبود ویژگی ط کرد که استفاده از عصارهاستنبا

 ساز تاثیری ندارد. های اسپرم ساختاری لوله
 قطر داخلی لولهعدم مشاهده اختالف معنی دار در 

های دریافت کننده مونوسدیم  ساز در گروه های اسپرم
ارتفاع اپیتلیوم زایگر در  ات از یک سو و تغییراتگلوتام
ختلف از سوی دیگر نشان دهنده کاهش های م گروه

باشد، در این  ی اسپرماتوژنز میهای رده جمعیت سلول
رابطه نتایج حاصل از مطالعات هیستومورفومتری به 

خوانی  دست آمده با نتایج حاصل از شمارش سلول هم
د که با گزارش کرده انبرخی مطالعات  چنین هم دارد.

ساز و های اسپرم مصرف مونوسدیم گلوتامات قطر لوله
 .(39)کند ارتفاع اپیتلیوم زایگر کاهش پیدا می

ش ضخامت کپسول همبندی بیضه به دنبال افزای
دهنده آتروفی بافت  مونوسدیم گلوتامات نشان مصرف

استفاده از عصاره برگ  ،در این رابطه باشد. بیضه می
باعث کاهش ضخامت کپسول بیضه در مقایسه با  ،به

تامات شده است که کننده مونوسدیم گلوگروه دریافت 
ها  روند آتروفی شدن بیضه می تواند نشان دهنده افت

 ،در این زمینه باشد.متعاقب مصرف عصاره برگ به 
د که مصرف ها نشان دا میانگین وزن بیضه مقایسه

ها می  مونوسدیم گلوتامات باعث کاهش وزن بیضه
متعاقب  کهدر برخی مطالعات گزارش شده است  .گردد

های  مصرف مونوسدیم گلوتامات فضای بین لوله
نتایج  ،در این خصوص(. 23)شود ساز بیشتر می اسپرم

م گلوتامات نشان داد که با مصرف مونوسدی یک مطالعه
 .(46)دوزن بیضه کاهش می یاب

ستفاده از نشان داد که ا این مطالعهنتایج حاصل از 
تمایز لوله ای که کاهش ضریب  مونوسدیم گلوتامات با

کاهش جمعیت سلولی در نتیجه کاهش نشان دهنده 
، است و کاهش اتصاالت بین سلولیتقسیمات سلولی 

 که این امر می تواند به کاهش معنی همراه می باشد

در این  .های فاقد اسپرم منجر گردد دار درصد لوله
های دریافت  ای در گروه ضریب تمایز لولهمیان، بهبود 

دهد که  مونوسدیم گلوتامات و عصاره نشان میکننده 
موجب کاهش میزان تعداد  ،استفاده از عصاره برگ به

و بهبود فرآیند تکثیر و تمایز های از بین رفته  سلول
های  کاهش تعداد سلول با توجه به شود. سلولی می

اسپرماتوگونی فعال به دلیل مصرف مونوسدیم 
های  اد سلولاز یکسو و افزایش تعد گلوتامات

متعاقب استفاده از عصاره برگ به،  اسپرماتوگونی فعال
کاهش تعداد می توان نتیجه گرفت که از سوی دیگر 

های اسپرماتوگونی فعال خود از دالیل کاهش  سلول
های رده اسپرماتوژنز و در نتیجه کاهش  جمعیت سلول

در این  باشد. ای و اسپرمیوژنز می ضرایب تمایز لوله
د که استفاده از برخی محققین گزارش کرده انه رابط

های  مونوسدیم گلوتامات باعث کاهش جمعیت سلول
ها باعث  و کاهش جمعیت این سلول لیدیگ می گردد

های استروئیدی و در نتیجه  کاهش تولید هورمون
طور ه ب. (41)شود اختالل در فرآیند اسپرماتوژنز می

یری می شود که کلی از مطالعه حاضر چنین نتیجه گ
اثرات مونوسدیم گلوتامات بر ساختمان و عملکرد بافت 

و استفاده از  می باشدبیضه وابسته به میزان این ترکیب 
عصاره برگ به، با توجه به وجود خواص آنتی اکسیدانی 

 درمی تواند میزان تغییرات مورد نظر را کاهش دهد. 
 ه، برب برگ عصاره مدت دراز تاثیر استفاده میان، این

 .دارد بیشتر مطالعات به نیاز بیضه بافت

 سپاسگزاری

های معاونت  نویسندگان، بدین وسیله از حمایت
محترم پژوهشی دانشگاه تبریز در انجام این پروژه 

چنین از زحمات همکار محترم  قدردانی می نمایند. هم
جناب آقای دکتر عماد خلیل زاده تشکر و قدردانی می 

 شود.
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Abstract 

Introduction: Monosodium glutamate is a 

food additive which acts as preservative or 

enhancer of palatability. Some studies show 

some adverse effects of this agent on 

reproductive system like as structural and 

functional alterations and reduction of 

fertility. According to various antioxidant 

properties of quince leaves and the 

cytotoxic effects of monosodium glutamate, 

the aim of  this study was to evaluate the 

protective effects of quince leaf extract on 

testicular tissue alterations induced by 

monosodium glutamate. 

 

Materials & methods: 60 adult rats were 

divided into six groups: 1) control; 2) 

monosodium glutamate (30mg/kg i.p.); 3) 

monosodium glutamate (60mg/kg i.p.); 4) 

monosodium glutamate (30mg/kg i.p.) + 

quince leaf extract (500mg/kg p.o.); 5) 

monosodium glutamate (60mg/kg i.p.) + 

quince leaf extract (500mg/kg p.o.) and 6) 

control + quince leaf extract (500mg/kg 

p.o.). At the end of eight weeks, 

histomorphometeric and spermatogenic 

evaluations were done on testicular 

samples. 

 

Findings: The results showed that, 

administration of monosodium glutamate 

lead to structural and functional alteration 

of testicular tissue such as tubular atrophy 

and spermatogenic amendments while, use 

of quince leaf extract can reduce the 

revealed alterations. 

 

Discussion & conclusions: According to the 

findings, it is concluded that antioxidant 

herbs such as quince leaf, can be effective 

in reducing of structural alterations of 

testicular tissue induced by monosodium 

glutamate. 

 

Kewords: Histomorphometry, Monosodium 

glutamate, Quince leaf extract, Rat, 

Testicular tissue  
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