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 چکیده
مورد استفاده قرار الستیکی باشد و در ساخت ادوات پ می (DEHP)ها دی اتیل هگزیل فتاالت که پرکاربردترین آن های فتاالتترــاس مقدمه:

ات سمی دارند. هدف از این مطالعه های بدن از جمله دستگاه تولید مثل اثر باشند و بر دستگاه های خطرساز محیط زیست می گیرند، آلوده کننده می
 بود.  DEHPهای صحرایی تحت تاثیر قرار گرفته با  بر اسپرم موش( Achillea millefolium)بررسی اثرات بومادران

شم با دریافت روزانه روغن -2نترل، ک-1 گروه تقسیم شدند. 9سر موش صحرایی نر به طور تصادفی به  45در این مطالعه،  ها: مواد و روش

 (،DEHP1+A)وز پایین فتاالت+بومادراند-5(، DEHP1)وز پایین فتاالتد-4گل بومادران،  عصاره هیدروالکلی mg/kg/day  75دریافت-3ذرت، 
االی ـــدوز ب-9االت، ـــــفت (DEHP3)دوز باال-8(، DEHP2+A)وز متوسط فتاالت+بومادراند-7، (DEHP2)دوز متوسط فتاالت-6

سان کشی، اسپرم جهت بررسی مداوم تیمار شدند. پس از آ روز 40صورت گاواژ به مدت ه ها به جز کنترل ب همه گروه(. DEHP3+A)فتاالت+بومادران
 وکی تجزیه و تحلیل شدند. های با استفاده از آزمون آماری آنوا و تست تعقیبی ت رمی از دم اپیدیدیم استحصال گردید. دادههای اسپپارامتر

رم و افزایش ــه اسپدر تعداد، زنده مانی، تحرک و بلوغ هست (P<0.05)دی اتیل هگزیل فتاالت باعث کاهش معنی دار یافته های پژوهش:

 ها داشته است.است. بومادران اثر مثبتی بر این پارامتر دهاسپرم در مقایسه با گروه کنترل شهسته  DNAدار شکست  معنی

وب ناشی از دی اتیل هگزیل تواند باعث کاهش اثرات نامط رسد بومادران با داشتن اثرات آنتی اکسیدانی می به نظر می بحث و نتیجه گیری:

  گردد. ای اسپرم میهفتاالت بر پارامتر
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 مقدمه
 مهم مشکالت از یکی ناباروری حاضردر عصر 

 محسوب بشری جوامع همهو اجتمایی  درمانی-بهداشتی
 هایی زوج در نگرانی ایجاد مهم عوامل از و شود می

 معرض در. ندا نموده آغاز را مشترک زندگی که است
 شروع از بعد و قبل خارجی عوامل برابر در افراد قرارگیری

 تواند می تولد از پس اولیه مراحل طی نیز و بارداری
 خطر به را ها آن نوزادان سالمت و تولیدمثلی توانایی
 این بروز محققان ،اپیدمیولوژیك مطالعات پایه بر .بیاندازد

 های کننده آلوده سری یك به را تولیدمثلی اختالالت
 داران مهره آندوکرین دستگاه روی بر که محیطی زیست

 عنوان تحت ها آن از و دانسته مربوط باشند می ثیرگذارات
 .(1)کنند می یاد آندوکرین دستگاه های زننده هم بر

 برخی. است مردان به مربوط ها ناباروری از نیمی حدود
 عوامل به وابسته مردان ناباروری بر موثر عوامل از

 جهانی بهداشت سازمان گزارش به بنا. است محیطی
(WHO)، دنیا سراسر در زوج میلیون 80 حدود ناباروری 
 وابسته ها آندرصد  50 که، است داده قرار ثیرات تحت را
   .(2)باشند می مردانه علل به

 کننده مختل یا محیطی هایاستر از یکی ها فتاالت
 در ترکیب این وسیع کاربرد که باشند می آندوکرینی

 آفتاب، دـــض ن،ــناخ الک)شیــآرای لوازم ساخت
 داخل پوشش...( و شامپو مو، اسپری ها، کننده مرطوب

 مواد نگهدارنده پالستیکی روفـــظ رو،ـــکنس قوطی
 دیواری، کاغذ نوشابه، ظروف ،(گوشتی لبنی، مواد)غذایی

 های رنگ تفلون، پوشش چسب، ها، اطاق پوش کف
 مصرف بار یك پزشکی لوازم بازی، اسباب ساختمانی،

 کلیه و( آنژیوپالست وسایل همودیالیز، خون، انتقال)
 . (3)باشد می انعطاف قابل های پالستیك وسایل

 به مقاوم و بوده چربی در محلول ترکیب این
 دفعات تعداد و مدت شدت، اساس بر. هستند متابولیسم

ه ب آندوکرین سیستم عملکرد در تغییراتی باعث تماس
 رسپتورهای محل در آنتاگونیست یا آگونیست صورت

 ارـــمه یا پاسخ ایجاد باعث و نموده عمل استروژنی
 سبب نتیجه در و گردد می ها سلول طبیعی های پاسخ

 بدن طبیعی لـــتولیدمث های ورمونـــه در اختالالتی
 واندـــت می ها فتاالت با مزمن و حاد تماس .شوند می

 کاهش سینه، سرطان بیضه، رطانـــس ایجاد موجب
 فولیکول اندازه کاهش استروژن، تولید مهار اسپرماتوژنز،

 و پروژسترون کاهش زودهنگام، تولد تراتوژنز، اثر اولیه،
LH، افزایش FSHبه منجر نهایت در و ، بلوغ زود رس 

 همه با کامل ارتباط در ها فتاالت .دنگرد می ناباروری
 از ناخواسته و خواسته ها انسان و دنباش می اجتماع افراد

با  مواجه در استنشاقی و پوستی خوراکی، تماس طریق
 . (4)هستند ها آن

های فتاالت که به طور گسترده در وسایل استر
شوند.  های غذایی استفاده می یپالستیکی و بسته بند

های بیولوژیکی  خطرناک محیطهای  جز آلوده کننده
بیشترین  DEHP ها اند. در بین فتاالت شناخته شده

از نظر شیمایی  DEHP جایی که از آن .کاربرد را دارد
تولید و استفاده از پلیمر شود در زمان  پلیمر متصل نمی به

 و حتی غذا آب، هوا، طریق از تواند می لذا شود جدا می
 . (5)منتقل شود انسان پزشکی به وسایل با استفاده از

در معرض قرار گرفتن زنان در سه ماهه اول بارداری 
با دی اتیل هگزیل فتاالت، باعث کاهش فاصله آنوژنیتال 

بر  DEHPدر نوزادان پسر گردید که نشان دهنده اثرات 
چنین گزارشات  هم .باشد دستگاه تناسلی جنس نر می

منجر  DEHPدهد که در معرض بودن زنان با  نشان می
  .گردد دستگاه تناسلی نوزادان می های به آنومالی
 با ها فتاالت که اند داده نشان متعدد تحقیقاتنتایج 

 بروز به منجر بدن در هورمونی های گیرنده به اتصال
 کارکرد و ساختار در تغییر ندروژنی،آ آنتی های فعالیت
 تحرک کیفیت و تعداد کاهش بیضه، سرتولی های سلول
 های هورمون مقادیر در تغییر و نر جنس در ها اسپرم

 و زودرس زایمان زودرس، بلوغ ماده، جنس استروئیدی
 از گسترده استفاده به توجه با. گردند می جنین مرگ

 از اریــــبسی بر ها آن میـــس اثرات و ها فتاالت
 این بررسی تولیدمثل، دستگاه جمله از بدن های دستگاه

  (.6)است برخـوردار زیادی اهمیت از اثرات
 به Achillea millefolium علمی اسم با بومادران

 سنتی طب در گوناگون شیمیایی ترکیباتدارا بودن  دلیل
 Achillea millefolium .شود می استفاده مدرن و

 معطر ساله چند گیاه یك آ استراسه خانواده به متعلق
  بومی که ود،ـش می شناخته نیز yarrow نام به که است
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 متعدد اختالالت برابر در سنتی طب در و باشد می ایران
 و گوارشی دستگاه های بیماری پوستی، التهابات قبیل از

 (.7)دارد کاربرد صفراوی
 که بومادران از گونه چند ،ایرانیان سنتی پزشکی در

 به شود، می نامیده بومادران فارسی زبان در کلی طور به
 مورد اسپاسم ضد و التهاب ضد زخم، کننده ترمیم عنوان

 گیاه استفاده مورد های بخش. گیرد می قرار استفاده
 قوی بوی و تلخ طمع که است آن دار گل های سرشاخه

 هافالونوئید حاوی بومادران شیمیایی ترکیبات(. 8)دارد
 ،سیناروزید ژنین، اپی وتئولین،ـــل ن،ــاورسئی شامل که

 ها، اسیدآمینه مشتقات لیگاندها، ترپنوئید، ،کوزموزین
 نیتروژن حاوی ترکیبات و هاآلکامید و چرب هایاسید
 و دارویی خواص چندین دارای چنین هم. باشند می

 و ویروسی ضد اثرات شامل که دباش می نیز بیولوژیکی
 استفاده موارد جمله از. هستند اسپاسمی ضد و ضدموتاژن

 رشد توقف مانند مواردی به توان می گیاه این کلینیکی
 و التهابی ضد و درد ضد سرطانی، های سلول تخریب و

 اثرات دارای ادرانـــومـــب. نمود اشاره دیابت ضد اثر
 درمان در آن کرده دم و بوده تشنج ضد و یدئهمورو آنتی
. باشد می موثر معده زخم در نفخ با همراه هاضمه سوء

 استرس مقابل در محافظتی اثرات دارای بومادران عصاره
 و معده قبیل از ها بافت از بعضی در التهاب و اکسیداتیو

 گیاه این روی دهـــش انجام مطالعـات. باشد می کبد
 ضدالتهابی، ـدتشـنجی،ـــض اثـرات ندهـــده شانــن

 دهنده کاهش قـارچ، ضد و باکتریال آنتی ضداسپاسمی،
 (.9)است اکسیدانی آنتی و فشارخون
 خصوص در رویکرد ترین منطقی و ترین مهم

 و آن بروز کاهش جهت تالش ناباروری، مشکل کاهش
 بروز از پیشگیری منظور به باروری بهداشت ارتقاء

ضمن بررسی  ،مطالعههدف از این . باشد می ناباروری
های رامترپاآثار زیانبار دی اتیل هگزیل فتاالت بر 

 هیدروالکلی عصاره احتمالی درمانی پتانسیل از اسپرمی
 آن از ناشی های بـــآسی شــکاه برای بومادران گل
 .باشد می

 مواد و روش ها
نژاد  بالغ نر صحرایی موش سر 45 تحقیق این در

 محیط مناسبگرم در  180±20با وزن متوسط  ویستار
ساعت تاریکی و  12ساعت روشنایی و  12تحت شرایط 

در محل و دسترسی آزاد به آب و غذا  22±5در دمای 
پزشکی  هداری حیوانات دانشکده دامـــنگپرورش و 

 تصادفی طوره ب ها موشنگهداری شدند. دانشگاه ارومیه 
 ند:شد تقسیم زیر ترتیب بهتایی  5 گروه 9 به

 معمولی غذای و آب که  (control) کنترل، گروه-1
 . کردند دریافت تیماری هیچ بدون
ه ب را ذرت روغن روزانه که  (sham) شم، گروه-2 

 دریافتروز  40و از طریق گاواژ به مدت  خوراکی صورت
 .کردند
 گل دروالکلیـــــهی ارهــــعص ،(A) روهـــگ-3

 75 دوز با را (Achillea millefolium)ومادرانــــب
صورت خوراکی و از ه وزن بدن ب کیلوگرم بر گرم میلی

  کردند دریافتروز  40طریق گاواژ به مدت 
را با  DEHP گروهحیوانات این  ،DEHP1 گروه-4

 صورته ب بدن وزن کیلوگرم بر گرم میلی 100 دوز
 روز 40 مدت به اواژــــگ ریقـــــط از و خوراکی
فتاالت از شرکت -هگزیل-دی اتیل) (.10)کردند دریافت

TCI Chemical (9211 North Harbor gate 

)USA97203Street Portland, OR   خریداری
  .(گردید
حیوانات به طور همزمان  ، DEHP1+Aگروه-5

DEHP  وزن بدن و  کیلوگرم بر گرم میلی 100 دوزرا با
 گرم میلی 75 دوز بارا  بومادران گل هیدروالکلی عصاره

 گاواژ طریق از و خوراکی صورته بوزن بدن  کیلوگرم بر
 .کردند دریافت روز 40 مدت به

 200 را با دوز DEHP حیوانات ، DEHP2گروه-6
 از و خوراکی صورته ب بدن وزن کیلوگرم بر گرم میلی

 .کردند دریافت روز 40 مدت به گاواژ طریق
حیوانات به طور همزمان  ،DEHP2+Aگروه -7

DEHP وزن بدن و  کیلوگرم بر گرم میلی 200 را با دوز
 گرم میلی 75 دوز بومادران را با گل هیدروالکلی عصاره

 گاواژ طریق از و خوراکی صورته وزن بدن ب  کیلوگرم بر
 .کردند دریافت روز 40 مدت به

 400 را با دوز DEHP حیوانات ،DEHP3گروه -8
 از و خوراکی صورته ب بدن وزن کیلوگرم بر گرم میلی

  .کردند دریافت روز 40 مدت به گاواژ طریق
این گروه به طور ، حیوانات DEHP3+Aگروه -9

 کیلوگرم بر گرم میلی 400 را با دوز DEHPزمان  هم
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 75 دوز بومادران را با گل هیدروالکلی وزن بدن و عصاره
 از و خوراکی صورته وزن بدن ب کیلوگرم بر گرم میلی

 .کردند دریافت روز 40 مدت به گاواژ طریق
 مورد های موش تیمار آخرین از پس ساعت 24
صول شرکت ـــمح ینــــکتام تزریق توسط مطالعه

Rotexmedica  کیلوگرم بر گرم میلی 40 دوز باآلمان 
 هوش بی کیلوگرم بر گرم میلی 5 دوز با زایلزین و

. ها انجام گرفت گردیدند و سپس نمونه برداری از آن
با ها توسط ترازوی دیجیتال  بیضه و وزن حیوانات

ژاپن  A & D شرکت محصولحساسیت یك هزارم گرم 
  ثبت شدند.

 تهیه برای :گل بومادرانهیدروالکلی  عصاره تهیه
 بومادران گیاه های گل بومادران، گلی هیدروالکل عصاره

پس از شناسایی توسط گروه گیاه شناسی دانشگاه ارومیه 
 ،از منطقه آذربایجان غربی 7519 باریوم هر با شماره

 خشك جداسازی، از پسو  شدند تهیه شهر ارومیه حومه
 پودر سپس شده خرد برقی آسیاب توسط سپس و شدند
 سپس گردید، مخلوط درصد 70 اتانول با شده تهیه

 واتمن صافی کاغذ از استفاده با حاصله سوسپانسیون
 )دستگاه روتاری(خال در تقطیر دستگاه در و شده صاف
 جامد عصاره کامل شدن خشك از پس و گردید تغلیظ

 مواقع در و شده محاسبه ها عصاره درصد. آمد دست به
 قرار استفاده مورد و گردیده رقیق مقطر بآ با مصرف
 (. 11)گرفت

 ها اپیدیدیم :ها های بیضه دیدیماخذ اسپرم از دم اپی
 اسپرم، تحرک)اسپرم کیفیت هایپارامتربررسی  برای
با  ها از بیضه (DNA شکست و هسته بلوغ اسپرم، تعداد

 هایمیکروتیوپ  به و رعایت اصول استریل برداشته شده
 4حاوی  HTF کشت محیط سی سی1 حاوی استریل

منتقل  )آلبومین سرم گاوی( PBS همراه بهمیلی گرم 
داخل  ها . این محیط کشت حاوی دم اپیدیدیمگشتند

به  2CO درصد 5و با درجه سانتی گراد  37انکوباتور 
تا امکان خروج اسپرم از  ندساعت قرار داده شد 5مدت 

 .فراهم آید ها آن
ها  برای شمارش اسپرم اسپرم:ارزیابی تعداد کل 

دیدیم دم اپی های حاصل از ناحیه از اسپرم 20 به 1رقت 
 1 تهیه گردید. به این صورت که در یك میکروتیوب

میکرولیتر آب مقطر ریخته شد و سپس  190لیتری،  میلی

میکرولیتر محیط کشت حاوی اسپرم افزوده  10به آن 
شد. به منظور شمارش تعداد اسپرم از الم هموسیتومتر 

میکرولیتر از محلول رقیق شده اسپرم بر  10شد. استفاده 
دقیقه  5روی الم هموسیتومتر قرار گرفته و به مدت 

ها کاهش یابد.  بدون حرکت گذاشته شد تا تحرک اسپرم
 لیتر با استفاده از فرمول ها در هر میلی پرمـــتعداد اس

n×50000×d کروسکوپ نوری محاسبه ــو توسط می
ناحیه  5های شمارش شده در  تعداد اسپرم nگردید که 

کس رقت ع dیتومتر و ـــاز محل شمارش الم هموس
 .باشدسوسپانسیون حاوی اسپرم می

جهت تعیین درصد تحرک  ارزیابی تحرک اسپرم:
ها، یك قطره از محیط کشت حاوی اسپرم روی  اسپرم

گراد قرار داده  درجه سانتی 37الم میکروسکوپی با دمای 
نمایی  عدد میدان دید میکروسکوپی با درشت 10شد و 

برابر مورد بررسی قرار گرفت. سپس میانگین کل  400
میدان دید به عنوان  10های متحرک در این  اسپرم

 .درصد تحرک ثبت گردید
 درصد ارزیابی برای ها: ارزیابی زنده بودن اسپرم

 ائوزین نگروزین مورد آمیزی مرده رنگ های اسپرم

 از زنده های اسپرم مبنای تشخیص استفاده قرار گرفت.

اصل  این آمیزی بر در این روش رنگ مرده های اسپرم
 اء پالسمایی،ــــغش به آسیب اثر در که است استوار

 لذا گردند. می نفوذپذیر مذکور رنگ برابر در ها اسپرم

 گردن سر، از قطعات یك هر که هایی اسپرم از دسته آن

 مرده های اسپرم عنوان به بود گرفته رنگ ها آن دم یا و

نظر  میکرولیتر از اسپرم مورد 20در نظر گرفته شدند. 
 20گراد( با  درجه سانتی 37روی المی تمیز)با دمای 

درجه  37میکرولیتر از محلول رنگی ائوزین)با دمای 
 30تا  20گراد( مخلوط گشته و پس از گذشت  سانتی
میکرولیتر محلول رنگی نگروزین به آن افزوده  20ثانیه، 

ها توسط  شد. پس از تهیه گسترش و خشك شدن، الم
های زنده  میکروسکوپ نوری جهت تعیین درصد اسپرم

اسپرم برای هر نمونه با  200و مرده بررسی شدند. تعداد 
برابر مورد بررسی قرار گرفت و نتایج  400درشت نمایی 

 .ن شدندحاصل در قالب درصد بیا
برای این منظور از  :های نابالغ صد اسپرمارزیابی در

های موجود  آمیزی آنیلین بلو استفاده شد. از اسپرم رنگ
در محیط کشت گسترش تهیه شده و پس از خشك 
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ها توسط فیکساتور  شدن در جریان هوا، نمونه
دقیقه فیکس شدند.  30به مدت  درصد 3گلوتارآلدئید 

)به همراه درصد 5محلول رنگی آنیلین بلو ها توسط اسمیر
قه ـــدقی 5( به مدت pH 5/3با  درصد 4استیك اسید 

رنگ  های بالغ با سر بی آمیزی شدند. درصد اسپرم رنگ
های نابالغ با سر آبی رنگ با استفاده از  و اسپرم

 .میکروسکوپ نوری به دست آمدند
برای بررسی  آسیب دیده: DNAارزیابی اسپرم با 

ین آمیزی آکرید آسیب دیده، از رنگ DNAها با  اسپرم
م سال DNAشد. این روش برای جداسازی اورنج استفاده 

رد ای مو رشتهدناتوره شده تك  DNAای از  و دو رشته
 از سالم بعد DNAها با  پرمـــاستفاده قرار گرفت. اس

 روسکوپ فلورسنت به رنگ سبزآمیزی در زیر میکرنگ 
ه دیدآسیب  DNAها با  که اسپرم در حالی شدند،دیده 

استفاده  ها بابه رنگ نارنجی تا قرمز مشاهده شدند. اسمیر
( به 1:3از محلول کارنوی)متانول/استیك اسید با نسبت 

 ساعت در هوای آزمایشگاه فیکس گشتند. سپس 2مدت 

 19/0ها توسط رنگ اکریدین اورنج تازه تهیه شده)اسمیر
لیتر بافر سیترات میلی  100اورنج در  پودر آکریدین گرم

آمیزی شده دقیقه رنگ  10( به مدت pH 5/2فسفات با 
و در زیر میکروسکوپ فلورسنت مورد ارزیابی قرار 

 .گرفتند
و  SPSSبا نرم افزار داده های نرمال  آنالیز آماری:

و تست تعقیبی توکی  ONE WAY ANOVAآزمون 
  .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند

 ی پژوهشها یافته
گ آمیزی اسپرم با ـــل از رنـــایج حاصــــنت

دادن قدرت ان ـــروزین که برای نشـــوزین و نکـــائ
سر ان داد که ــذیری اسپرم بود نشـــت پــــزیس
گ به ــدم ورود رنــهای زنده به دلیل ع پرمـــاس

های مرده  گردید و اسپرم اهدهــــد مشـــصورت سفی
ای سیتوپالسمی رنگ را دریافت ـــبه دلیل آسیب غش

 )تصویرورتی مشاهده گردیدندــــد و به رنگ صکردن
.(1 شماره

 
 

 
)فلش(  رنگ صورتی با سراسپرم  و ، نماینگر اسپرم زنده(فلش سر)با سر سفید رنگاسپرم  قدرت زیست پذیری اسپرم. .1تصویر شماره 

 x400رنگ آمیزی ائوزین نکروزین، بزرگ نمایی  باشد. مرده میاسپرم  نشان دهنده

 
 

نتایج حاصل از رنگ آمیزی اسپرم با آنیلین بلو که 
سته اسپرم صورت برای نشان دادن بلوغ کروماتین ه

های زنده به دلیل عدم ورود  اسپرم گرفت نشان داد که

های با  به صورت سفید مشاهده گردیدند و اسپرمرنگ 
کروماتین نابالغ با میکروسکوپ نوری به رنگ آبی 

 .(2شماره  مشاهده گردیدند)تصویر
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 (فلش)ی رنگآببا سرواسپرم  بالغ نیکرومات ، نماینگر وجود( فلش سر)با سر سفید رنگاسپرم  اسپرم. هسته نیکرومات بلوغ .2شماره تصویر 

 x400رنگ آمیزی آنیلین بلو، بزرگ نمایی  باشد. می نابالغ نیکرومات دارایاسپرم  نشان دهنده

 
نتایج حاصل از رنگ آمیزی اسپرم با آکریدین 

اسپرم  DNAکه برای نشان دادن آسیب  (AO)اورنج
سالم با  DNAهای با  اسپرم می باشد نشان داد که

میکروسکوپ فلورسنت به رنگ سبز مشاهده گردیدند و 
دیده به رنگ نارنجی آسیب  DNAهای با  اسپرم

 .(3 شماره )تصویرمشاهده گردیدند
 
 

 
، (فلش)رنگ سر زرد اسپرم باو  سالم DNAبا اسپرم نشان دهنده  ،(فلشسر)رنگ سر سبز اسپرم با .اسپرم DNAآسیب  .3شماره  تصویر

 x400بزرگ نمایی  ،(AO)جدهد. رنگ آمیزی آکریدین اورن نشان میآسیب دیده را  DNAاسپرم با 

 
 

ل این از نتایج حاص :ها یج مربوط به تعداد اسپرمنتا
شم و  های کنترل و مطالعه مشخص گردید که گروه

اختالف معنی داری در تعداد گونه  چـــبومادران هی
های های دریافت کننده دوز هم ندارند. گروه ها با اسپرم
های کنترل  نسبت به گروه DEHP 400و  200، 100

در تعداد اسپرم دارند. در  (P<0.05)کاهش معنی داری
 DEHP 400و  200های های دریافت کننده دوز گروه

 های دریافت کننده به گروهبه همراه بومادران نسبت 
عداد اسپرم ها به صورت به تنهایی، ت DEHPهای دوز

 (. 1 شماره )نمودارافزایش یافته بود (P<0.05معنی داری)
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 حروف نامشابه  .و کنترل یشیمختلف آزما یها در گروه ( ˟610های سالم) تعداد اسپرم میانگین یسهمقا .1شماره  نمودار

 اند. نشان داده شده Mean±SDداده ها برحسب  .باشد یم P<0.05 دار در سطح یاختالف معن نشان دهنده

 

 
نتایج حاصل  ها: نتایج مربوط به تحرک اسپرم

بومادران  های کنترل و کنترل شم و نشان داد که گروه
ها اختالف  رمــــرک اسپـــین تحــــیانگـــدر م

های  دارند. گروهـــم نـــــه با (P<0.05)معنی داری
ش ــــکاه DEHPهای مختلف دوز دریافت کننده

ت به ـــها نسب معنی داری در میانگین تحرک اسپرم

های  در گروهو بومادران دارند.  شمهای کنترل و  گروه
به همراه بومادران میانگین تحرک  DEHPمختلف 
 DEHP های دریافت کننده نسبت به گروه اسپرم ها

 400افزایش یافته است که این افزایش تنها در گروه دوز 
معنی دار  (P<0.05)در سطحفتاالت به همراه بومادران 

  (.2 شماره می باشد)نمودار
 
 

 
 حروف نامشابه نشان دهنده. و کنترل یشیمختلف آزما یها در گروه ها)%( میانگین تحرک اسپرم یسهمقا. 2شماره  نمودار

 اند. نشان داده شده Mean±SDداده ها برحسب  .باشد یم P<0.05 در سطح دار  یاختالف معن 
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 :ها مربوط به قدرت زیست پذیری اسپرم نتایج
ان داد که قدرت ـــقیق نشـــنتایج حاصل از این تح

های کنترل و شم و  زیست پذیری اسپرم در گروه
در  معنی داری تالفــــونه اخــــچ گـبومادران هی

های  روهـــدارند اما گــــهم ن با (P<0.05)سطح
 های مختلف فتاالت نسبت به گروهدوز دریافت کننده

در قدرت  (P<0.05)در سطحکاهش معنی داری  ،کنترل
ستفاده از بومادران به زیست پذیری اسپرم داشته اند که ا

ت باعث افزایش االـــلف فتـــهای مختهمراه دوز
زایش ـــشده است که این اف ها زیست پذیری اسپرم

 (.1 شماره نبوده است)جدول( P<0.05)معنی دار
و عدم بلوغ هسته  DNAنتایج مربوط به آسیب 

اسپرم نشان داد  DNAنتایج مربوط به آسیب  :ها اسپرم
های مختلف فتاالت های دریافت کننده دوز که در گروه

 (P<0.05)افزایش معنی داری DNAآسیب  میانگین

ن داشته است های کنترل و شم و بومادرا نسبت به گروه
هیدروالکلی گل بومادران به همراه  و استفاده از عصاره

 DNAباعث کاهش درصد آسیب به  DEHPهر سه دوز 
  400و  200های اسپرم شده است که این کاهش در دوز

DEHP عنی دارــــادران مـــبه همراه بوم(P<0.05) 
عدم بلوغ هسته نشان داد که  نتایج مربوط بهباشد.  می

های کنترل و شم و بومادران هیچ گونه اختالف  گروه
دارند. اما ــــنهم  با (P<0.05)حـــدر سطمعنی داری 

مختلف فتاالت درصد های های دریافت کننده دوز گروه
غ افزایش معنی داری نسبت به های نابال اسپرم با هسته

های کنترل داشته است که استفاده از عصاره  گروه
های هیدروالکلی گل بومادران به همراه هر یك از دوز

در  (P<0.05)در سطحفتاالت باعث کاهش معنی داری 
 شماره های نابالغ اسپرم شده است)جدول درصد هسته

1 .) 
 
  و کنترل یشیمختلف آزما یها در گروهها)%(  اسپرم و عدم بلوغ هسته DNAآسیب  میانگین قدرت زیست پذیری، یسهمقا .1شماره جدول 

 اسپرم DNAآسیب  هسته اسپرم%عدم بلوغ  قدرت زیست پذیری اسپرم% های آزمایشی گروه

control 93 2±/54a 0/6 0±/54 a 0/8 0±/44 a 

sham 91 2±/40a a44/±0 8/0 a44/±0 2/1 

A 91 3±/36a a70/±0 1 a89/±0 6/4 

DEHP1 74 4±/20 cb b83/±0 2/4 0/8 0±/44 b 

DEHP1+A 81 2±/40 b b54/±0 6/3 4 0±/7 b 

DEHP2 71 2±/38 cd cd30/±0 2/6  6/4 1±/14cd 

DEHP2+A 77 5±/89 cb b83/±0 8/3  4/6 1±/14b 

DEHP3 65 5±/71 d d83/±0 2/7  7/8 0±/8d 

DEHP3+A  71 5±/59 cd cb48/±1 8/4  5/6 1±/14cb 

 اند. نشان داده شده Mean±SDها برحسب  داده .باشد یم P<0.05 دار در سطح یاختالف معن حروف نامشابه نشان دهنده

 

 بحث و نتیجه گیری 
دادن اثرات  شانــــالعه نـــهدف از این مط
بومادران بر روی  گل هیدروالکلی فارماکولوژیکی عصاره

 های صحرایی موشهای کیفیت اسپرم در بیضه و پارامتر
بود.  DEHPهای مختلف تحت تاثیر قرار گرفته با دوز

 مشخص شد مطالعهاز این نتایج به دست آمده  بر اساس
های کیفیت کلی گل بومادران پارامترلهیدروا که عصاره

و آسیب  بلوغ اسپرم ،اسپرم تعداد، تحرک، زنده مانی
DNA ت قرار که تحت تاثیر دی اتیل هگزیل فتاال

  بخشد. گرفته بودند را بهبود می
ح فتاالت با کاهش سطو هگزیل اتیل دی

باعث آتروفی گذارد و  گنادوتروپین ها بر بیضه اثر می

دیدیم و حرکت اسپرم اسپرم در اپی بیضه، کاهش دانسیته
های غیرطبیعی در  زایش اسپرمچنین باعث اف شده و هم

 . (12)گردد های نر می رت
دوز و همکاران،  Fang های مطالعه بر اساس یافته 

mg/kg500 در بیضه باعث  دی اتیل هگزیل فتاالت
اسپرم  DNAکه در نهایت آسیب به  DNAمهار تکثیر 

شود. افزایش آپوپتوز که در اثر مهار چنگال  می
 DNAهمانندسازی و در نتیجه منجر به شکستن رشته 

میتوکندری و افزایش به باعث القای آسیب شود،  می
ROS آسیب گردد می .DNA ف منجر به تضعیSIRT1 

)تنظیم کننده عملکرد میتوکندری( و باعث کاهش سطح 
ATP شود. کاهش سطوح  در بیضه میATP  ممکن
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 است منجر به مشکالت در باروری از قبیل تحرک اسپرم 
در مطالعه . (13)اسپرم وابسته است ATPکه به گردد 

 DNAحاضر نیز دی اتیل فتاالت منجر به آسیب به 
 دیده است. اسپرم گر هسته
دی اتیل هگزیل  mg/kg500 ستفاده از دوز ا

در موش سوری، منجر به کاهش توانایی لقاح  فتاالت
تیمار موش سوری به مدت یك ماه . گرددمیاسپرماتوزوا 

در  اده منجر به افزایش سه برابری موتاسیوناین م با
DNA (.14)گردد می  

ود ــــه وجــورت گرفتـــبر اساس مطالعات ص
ادرار مردان، با کاهش  ها در نمونه فتاالت های متابولیت

در تحرک اسپرم، کاهش سطح تستوسترون و افزایش 
اساس  بر .(15)همراه است اسپرم DNAآسیب به 

های فتاالت در و همکاران ارتباط بین استر pant مطالعه
 ( هم16)اسپرم وجود دارد DNAمایع منی و شکست 

و همکاران در جمعیت ایاالت  Hauser چنین در مطالعه
باعث  MEHPنشان داده شد که افزایش سطح  ،متحده

اس ــــر اسب (.17شود) اسپرم می DNAب به ــآسی
بر وزن بدن  DEHPزارع و همکاران  های مطالعه یافته

و بیضه، روند اسپرماتوژنز و در کل سیستم تولیدمثلی 
العه حاضر های مط یافته (.18اثرات سمی دارد) نرجنس 

تعداد، تحرک، زنده ها است که  نیز همسو با این یافته
کاهش  DEHPهای تیمار با  در گروهمانی و بلوغ اسپرم 

 .یافته است
تواند بیان  می (MEHP)مونو اتیل هگزیل فتاالت

های سرتولی از جمله  های اتصاالت سلول پروتئین
Catenin) ،N-cadherin ،ZO1  ،Occludin  و
Claudine)  علته برا تغییر بدهد و این اثر ممکن است 

ماده ها توسط این  ترس اکسیداتیو ایجاد شده در سلولاس
و  ROSباشد. استرس اکسیداتیو همراه با افزایش سطح 

نتی اکسیدانی بر های آ رفتن فعالیت آنزیمیا از دست 
گذارد.  های سرتولی تاثیر می روی عملکرد سلول

به دلیل استرس اکسیداتیو اثرات  ROSافزایش سطح 
اختالل   و در نتیجه باروری دارد.مخربی بر اسپرماتوژنز 

های سرتولی، کاهش تعداد  در ساختار و عملکرد سلول
ها به ها و اسپرماتید های سرتولی، اسپرماتوسیت سلول

گیاه  (.19گزارش شده است) DEHPدنبال مسمومیت با 
باشد  فالونوئیدها و ترکیبات فنلی میز بومادران غنی ا

شود  های آزاد می ردن رادیکالــی کـــکه باعث خنث
آنتی اکسیدان موثری برای به دام دارای این  بر بنا

در بدن موجودات باشد.  های آزاد می انداختن رادیکال
د نگیر دام انجام میـــهایی که م زنده در طی واکنش

شود که باعث کاهش در  د میهای آزاد تولی رادیکال
م از جمله تحرک اسپرم و تعداد های کیفیت اسپرپارامتر

 (.20)ها می شود آن
های آنتی اکسیدانی موجب  کاهش فعالیت آنزیم

یت ــبا خاصکاهش تعداد اسپرم شده اما با تجویز مواد 
 .(21)یابد سیدانی تعداد کل اسپرم افزایش میآنتی اک

تحقیقات صورت گرفته نشان داده است که گیاه 
های آنتی اکسیدانتی  بومادران به سبب دارا بودن ویژگی

های صحرایی در برابر  از بافت معده موشقابل مالحظه، 
 (.22نماید) محافظت می ROSجراحات معدی ناشی از 

بر میلی گرم  75نتایج تحقیقات نشان داده است که دوز 
الکلی برگ بومادران بر  موثرترین دوز عصارهکیلوگرم، 

باشد که به  های نخاع می شی بر آلفاموتونورونآسیب نا
دارای اثرات های رشد و ترمیمی که دلیل وجود فاکتور

هیدروالکلی  عصاره. (23)باشد محافظتی بر نورون می
بر دو  بومادران به دلیل داشتن مشتقات اسید کلروژنیك،

بزرگ و ریه اثرات  های سرطانی روده سلول رده از
سلولی دخالت  وتوکسیك دارد که در پیشرفت چرخهسیت
در رابطه با تاثیر گیاه بومادران بر روی سیستم . (24)دارد

 عصاره و نقیضی گزارش شده است. مثلی نتایج ضدتولید
کند یبومادران کامالً وابسته به دوز عمل م لیدروالکیه

 یمثبت بر رو ریتاث لوگرمیگرم بر ک یلیم 75و در دوز 
در مطالعه ای  .(25شود) ینر اعمال م یدمثلیتول ستمیس

از توان بالقوه آنتی اکسیدانتی بومادران در بهبود کلی 
نتایج (. 26های کیفیت اسپرم خروس استفاده شد)پارامتر

گل الکلی  نشان داد که عصاره مطالعه حالج و همکاران
محافظتی نقش با مهار آسیب استرس اکسیداتیو بومادران 

در اثر سمیت نیکوتین داشته ی نارسایی تولیدمثل بر
دادند که  نشان شالیزار و همکارانچنین  هم(. 27)است

دارا بودن قابلیت  به سبب بومادرانگیاه عصاره آبی گل 
 تواند های اکسیداتیو میهای آزاد و فرآیند مهار رادیکال

های ناخواسته ناشی  شـــبه گونه ای موثر در برابر واکن
ش حفاظتی را ایفا ـــفامید نقـــلوفســـاز داروی سیک

 (.28)کند
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ضر ای مطالعه حاــه در نهایت با جمع بندی یافته
اتیل هگزیل  توان چنین نتیجه گیری کرد که دی می

 های ساختاری و عملکردی در فتاالت منجر به آسیب
روز بگردد و موجب  بیضه و روند تولید اسپرم میبافت 

گردد و سبب مسمومیت  های اکسیداتیو می استرس
اثیر بر از طرف دیگر با ت. شود تولیدمثلی دستگاه نر می

 نآدهد. حال  ت اسپرم میزان باروری را کاهش میکیفی
 دران به سبب دارا بودنکه عصاره هیدروالکلی بوما

جه یدانی قابل مالحظه و در نتیهای آنتی اکس ویژگی
ث افزایش اسپرم، کاهش مهار استرس اکسیداتیو باع

یب دیده اسپرم با کروماتین آس های نابالغ و درصد اسپرم
 شود.  می

 سپاسگزاری
دکترا در گرایش  این مقاله گزارش قسمتی از رساله 

پزشکی دانشگاه  بافت شناسی مقایسه ای دانشکده دام
رعایت موازین اخالقی کار با حیوانات ارومیه و با 

یید دانشگاه ارومیه با کد اخالقی اآزمایشگاهی مورد ت
ای ـــاعض ازد. ــــباش می  -821IR-UU-AHCآد//3

دانشکده  های بافت شناسی و جنین شناسی آزمایشگاه
که ما را در انجام گاه ارومیه ـــدانش ،کیـــپزش دام

اری زگـــکردند سپاساری ــــش یــمطلوب این پژوه
  نماییم. می

گونه تعارض منافع در مورد این کار  نویسندگان هیچ
 تحقیقاتی ندارند.
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Abstract 

Introduction: Esters of phthalates, 

particularly di-(2-ethylhexyl)-phthalate 

(DEHP) generally utilized in plastic industry 

are environmental hazardous pollutants, has 

toxic effects on body systems, including 

reproductive system. The aim of this study 

was to evaluate the effects of Achillea 

millefolium on rats’ sperm exposed to 

DEHP.  

 

Materials & Methods: In this study, 45 male 

rats were randomly divided into 9 groups. 1- 

Control, 2- sham, received corn oil, 3- 

received 75mg/kg/day hydro alcoholic 

extract of Achillea millefolium 

inflorescence, 4- Low-dose diethyl-hexyl–

phthalate (DEHP1), 5- Low-dose diethyl-

hexyl–phthalate+Achillea millefolium, 

(DEHP1+A) 6- Medium-dose diethyl-

hexyl–phthalate (DEHP2), 7- Medium-dose 

diethyl-hexyl–phthalate + Achillea 

millefolium, (DEHP2+A) 8- High-dose 

diethyl-hexyl–phthalate (DEHP3), 9- High-

dose diethyl-hexyl–phthalate + Achillea 

millefolium (DEHP3+A). All of groups 

except the control group were treated by 

gavage for 40 days. After euthanized, the 

epididymal sperms are collected to 

investigate the sperm parameters. Data were 

analyzed using ANOVA and Tukey post hoc 

tests.  

  

Findings: di-(2-ethylhexyl)-phthalate 

significantly (P<0.05) decreased the sperm 

parameters including, count, viability, 

motility and maturation of the nucleus and 

significantly increased the breakage of 

sperm nuclear DNA in comparison to 

control group. Achillea millefolium 

inflorescence hydro alcoholic extract had a 

positive effect on these parameters. 

 

Discussion & Conclusions: More likely 

Achillea millefolium inflorescence hydro 

alcoholic extract has antioxidant effects thus 

reduces the injurious effects of di-ethylhexyl 

phthalate on sperm parameters. 

 
Keywords: di-(2-ethylhexyl)-phthalate, 

Achillea millefolium inflorescence, Rat, 

Sperm  
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