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چكيذه
مقذمه :ثب تٛخ ٝث ٝخبفیت آ٘تیاوغیذا٘ی ػقبرٔ ٜزس٘دٛػٞ ،ذف ایٗ ٔغبِؼ ٝثزرعی تأثیز دٚسٞبی ٔختّف ػقبر ٜآثی ٔزس٘دٛػ ثز
ر٘ٚذ اعپزٔبتٛص٘ش  ٚغّظت اعپزْ در آعیت اوغیذاتی ٛوبدٔی ْٛثٛد.
روش بررسي :در ایٗ ٔغبِؼ ٝتدزثیٔ -ذاخّٝای 30 ،عز ٔٛػ فطزایی ٘ضاد ٚیغتبر ث ٝعٛر تقبدفی ثٌ 5 ٝز ٜٚتمغیٓ ؽذ٘ذٌ .زٜٚ
وٙتزٌَ ،ز T1 ٜٚوّزیذوبدٔی ْٛثٔ ٝیشاٖ ٔ 2یّیٌزْ ثز ویٌّٛزْ  ٚثزای ٌزٜٞٚبی  T4 ٚ T3 ،T2ػال ٜٚثز وّزیذوبدٔی ْٛث ٝتزتیت
ػقبر ٜآثی ٔزس٘دٛػ ٔ 125 ٚ 250 ،500یّیٌزْ ثز ویٌّٛزْ ثٔ ٝذت  10رٚس داخُ ففبلی ٘یش تدٛیش ؽذ .در رٚس آخز ثؼذ اس
خٌٖٛیزی  ٚخذاعبسی عزْٔ ،یشاٖ ( TCAظزفیت آ٘تیاوغیذا٘ی تبْ عزْ) ا٘ذاسٌٜیزی ؽذ .تؼذاد اعپزْ  ٚدرفذ اعپزْٞبی ثب دْ
پیرخٛرد ٜدر اپیذیذیٓ راعت ؽٕبرػ ؽذ .ثیض ٝراعت  ٚزپ ٘یش ثؼذ اس ا٘ذاسٌٜیزی ٚسٖ  ٚلغز ،ثزای ا٘ذاسٌٜیزی ٔبِ ٖٛدی آِذئیذ ٚ
ا٘دبْ ٔغبِؼبت ٞیغتِٛٛصیه ٔٛرد ثزرعی لزار ٌزفت٘ .تبیح ث ٝدعت آٔذ ٜثب اعتفبد ٜاس آ٘بِیش ٚاریب٘ظ یه عزف ٚ ٝتغت تؼمیجی تٛوی
ثب ثز٘بٔ SPSS21 ٝتدشی ٚ ٝتطّیُ ؽذ.
نتايج :ثیؾتزیٗ تؼذاد اعپزْ  ٚدرفذ عالٔت غؾبء در ٌز ٜٚوٙتزَ  ٚدٚس ٔ 125یّیٌزْ ثز ویٌّٛزْ ػقبر ٚ ٜوٕتزیٗ در ٌزٜٚ
دریبفت وّزیذوبدٔی )T1( ْٛثٛد ( .)P<0/05ثیؾتزیٗ غّظت ٔبِ ٖٛدی آِذئیذ در ٌز ٚ T1 ٜٚوٕتزیٗ در دٚس ٔ 500یّیٌزْ ثز ویٌّٛزْ
(ٔ )T2ؾبٞذ ٜؽذ .در ارتجبط ثب  TCAوٕتزیٗ در ٌز ٚ T1 ٜٚثیؾتزیٗ در ٌز T2 ٜٚثٛد .ثیؾتزیٗ ٔیبٍ٘یٗ عَّٞٛبی عزتِٛی،
اعپزٔبتٌ٘ٛٛی ،اعپزٔبتٛعیت ِ ٚیذیه در ٌز ٜٚوٙتزَ  ٚدٚس ٔ 250یّیٌزْ ثز ویٌّٛزْ ػقبر ٚ ٜوٕتزیٗ در ٌزٔ T1 ٜٚؾبٞذ ٜؽذ.
نتيجهگيری :ػقبر ٜآثی ٔزس٘دٛػ ثب دٚس تدٛیش ٔٙبعت ٔیتٛا٘ذ تأثیز ٔثجت ثز اعپزٔبتٛص٘ش ٌذاؽت ٚ ٝاعتزط اوغیذاتی ٛوبدٔی ْٛرا
در ثبفت ثیض ٝوٙتزَ وٙذ.
واشههای کليذیٔ :زس٘دٛػ ،وبدٔی ،ْٛاعپزٔبتٛص٘ش ،رت
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مقذمه
ٚخٛد دارد  ٚثب تٛخ ٝث٘ ٝیٕ ٝػٕز عٛال٘ی آٖ ،اثزات سیب٘جبری رٚی

د٘یب ث ٝػٛٙاٖ ادٚی ٝاعتفبدٔ ٜیؽٛدٔ .زس٘دٛػ خٙغی اس خب٘ٛادٜ

ثذٖ ا٘غبٖ ٔیٌذارد .ایٗ ػٙقز اس عزیك ؽغتؾ ٛتٛعظ آة ،در

٘ؼٙبع  ٚدارای ٌٞٝ٘ٛبی ٔتؼذدی اعت .تبو ٖٛٙثزرعیٞبی

رٚدخب٘ ٚ ٝدریبٞب ٚارد ؽذ ٚ ٜعجت آِٛدٌی اوٛعیغتٓ ٔیؽٛد

ثغیبری در ٔٛرد خٛاؿ ثیِٛٛصیه ،فبرٔبوِٛٛصیه  ٚآ٘بِیش

( .)1اس خّٕ ٝوبرثزد وبدٔی ْٛدر فٙؼت ٔیتٛاٖ ث ٝاعتفبد ٜآٖ در

تزویجبت ٔزس٘دٛػ ا٘دبْ ؽذ ٜاعت .ثز عجك ٌشارػٞبی ػّٕی

تِٛیذ ثبتزیٞب ،رً٘ٞب ،آةوبری فّشات ،فٙبیغ ٘ظبٔی ،وٛدٞب ٚ

ٔؼتجزٌ ،یب ٜدارای خٛاؿ آ٘تیاوغیذاٖ  ٚضذٔیىزٚثی لٛی ثز

ٔٛاد ثجبتثخؼ در پالعتیه اؽبرٕٛ٘ ٜدٕٞ .سٙیٗ وبدٔیْٛ

ضذ ػٛأُ پبتٛصٖ ا٘غب٘ی ٘ ٚیش ػٛأُ فغبد ٔٛاد غذایی اعت (.)6

ٔیتٛا٘ذ اس عزیك ٔٛاد ٔقزفی ٔب٘ٙذ غذا ،آةٛٞ ،ا  ٚدخب٘یبت ٚارد

ٕٞسٙیٗ در خقٛؿ خٛاؿ آ٘تیاوغیذا٘ی در وٙتزَ

ثذٖ ا٘غبٖ ؽٛد ( .)1تطمیمبت ٘ؾبٖ ٔیدٙٞذ و ٝتدٕغ وبدٔیْٛ

پزاوغیذاعیِ ٖٛیپیذٞب ٔخقٛفبً در ویفیت اعپزْ ،فزٞبدی ٚ

در ثذٖ ثب ایدبد ٔغٕٔٛیت  ٚآعیت ث ٝارٌبٖٞبیی ٔب٘ٙذ وجذ ،ریٚ ٝ

ٕٞىبراٖ در عبَ  1394افشٚدٖ ػقبر ٜاتبِ٘ٛی ٔزس٘دٛػ ثٝ

دعتٍب ٜتٙبعّی ٔزدإ٘ٞ ٝزا ٜاعت (.)1

اعپزْ ٌبِٛٞ ٚؾتبیٗ را عجت ثٟجٛد پبرأتزٞبی ویفی اس خّٕٝ

خٖٛریشی ؽذیذ ثبفت ثیض ،ٝادْ ٘ ٚىزٚس ٕٞزا ٜثب تخزیت

تطزن ،عزػت ضزوت ،لبثّیت سیغتی ،یىپبرزٍی غؾب ٚ

ِِٞٝٛبی اعپزْ عبس آعیتٞبیی اعت و ٝدر اثز تشریك وبدٔی،ْٛ

ٓٞزٙیٗ وبٞؼ پزاوغیذاعیِ ٖٛیپیذی دا٘غتٙذ (ٓٞ .)7زٙیٗ

در ثیض ٝایدبد ٔیؽٛد ( )2تطمیمبت ٘ؾبٖ داد ٜاعت وٝ

در عبَ  1395دلیك ویب ٕٞ ٚىبراٖ افشٚدٖ ػقبرٔ ٜزس٘دٛػ ثب

وبدٔی ْٛثبػث وبٞؼ تؼذاد اعپزْ ،وبٞؼ تطزن اعپزْ  ٚآعیت

خٛاؿ آ٘تیاوغیذا٘ی ث ٝػٛٙاٖ رلیكوٙٙذ ٜاعپزْ لٛذ عجت

غیزلبثُ ثزٌؾت ث ٝاپیتّی ْٛصرٔیٙبَ ٔیؽٛد (ٕٞ .)3سٙیٗ

وبٞؼ عغص ٔبِ ٖٛدی اِذئیذ  ٚافشایؼ پبرأتزٞبی تطزن

ٔؾخـ ؽذ ٜو ٝوبدٔی ْٛعجت وبٞؼ تِٛیذ ٛٞرٖٔٛ

اعپزْ اػالْ ٕ٘ٛد٘ذ (.)8
ثب تٛخ ٝث ٝآعیت اعتزط اوغیذاتی ٛوبدٔی ْٛدر ثبفت ثیضٚ ٝ

تغتٛعتز٘ ٖٚیش ؽذ ٜاعت (.)4
اِمب اعتزط اوغیذاتی ٛثب افشایؼ رادیىبَٞبی فؼبَ اوغیضٖ

إٞیت پتب٘غیُٞبی آ٘تیاوغیذا٘ی ػقبرٔ ٜزس٘دٛػٞ ،ذف اس

یىی اس ٔىب٘یغٓٞبی ٔغزش در ایدبد آعیت ث ٝثبفت ثیض ٝتٛعظ

ایٗ پضٞٚؼ ثزرعی تأثیز دٚسٞبی ٔختّف ػقبر ٜدر اعپزٔبتٛص٘ش

وبدٔی ْٛاعت .در ایٗ خقٛؿ ٌشارػٞبیی ٔجٙی ثز ارتجبط ثیٗ

 ٚتغییزات غّظت اعپزْ در ٔٛػ فطزایی ٘ز ثٛد.

ا٘جبؽتٍی ٌٞٝ٘ٛبی اوغیضٖ ٚاوٙؼپذیز  ROSثب وبٞؼ تؼذاد ٚ

روش بررسي

تطزن اعپزْ ٚخٛد دارد (.)2،5

ایٗ ٔغبِؼ ٝاس ٘ٛع ٔغبِؼبت تدزثی – ٔذاخّ ٝثٛد و ٝثز رٚی

ثذیٗ تزتیت آالیٙذٜٞبی سیغتٔطیغی اس خّٕ ٝوبدٔیْٛ

 30عز رتٞبیی اس خٙظ ٘ز ٘ ٚضاد ٚیغتبر ثب ٚسٖ ٌ 200±30زْ

ثب اِمب اعتزط اوغیذاتیٔ ٛیتٛا٘ٙذ ثز ر٘ٚذ تِٛیذ اعپزْ ٚ

و ٝدر ضیٛاٖ خب٘ ٝدا٘ؾىذ ٜدأپشؽىی عی ؽزایظ اعتب٘ذارد 12

ٕٞسٙیٗ ثب تأثیزٌذاری ٔغتمیٓ ثز رٚی اعپزْ ٔٛخت ٘بثبرٚری

عبػت ٘ٛر  12 ٚعبػت تبریىی ٍٟ٘ذاری ؽذ٘ذ .آة عبِٓ ٚ

ثٝخقٛؿ

وٙغب٘تز ٜاعتب٘ذارد ثذٔ ٖٚطذٚدیت در اختیبر ضیٛا٘بت ثٛدٕٝٞ .

آ٘تیاوغیذاٖٞبی عجیؼی ثب ٞذف ضذف رادیىبَٞبی آساد ٚ

ٔزاضُ اخزای ایٗ پضٞٚؼ ٔغبثك ثب لٛاػذ ٔزثٛط ث ٝافَٛ

ٓٞزٙیٗ تمٛیت عیغتٓ دفبػی در دعتٍب ٜتٙبعّی ٔیتٛا٘ذ ثٝ

اخاللی وبر ثب ضیٛا٘بت آسٔبیؾٍبٞی رػبیت ٛٔ ٚرد تبییذ وٕیتٝ

ػٛٙاٖ یه اعتزاتضی ٔٙبعت ثزای ٟٔبر یب ضذالُ وبٞؼ اثزات

اخالق دا٘ؾٍب ٜوزدعتبٖ لزار ٌزفت.

ؽ٘ٛذ؛

ثٙبثزایٗ

اعتفبدٜ

اس

آ٘تیاوغیذاٖٞب

ٔخزة ٘بؽی اس اعتزط اوغیذاتی ٛدر خٌّٛیزی اس ر٘ٚذ ٘بثبرٚری
ٔغزش ثبؽذ (.)4
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ٔٛػٞبی فطزایی ث ٝفٛرت تقبدفی در ٌ 5ز 6 ٜٚعزی ثٝ
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وبدٔی ْٛیىی اس ػٙبفز عٕی اعت و ٝدر ٔطیظ اعزاف ٔب

ٔزس٘دٛػ اس ٌیبٞبٖ خٛراوی رایدی اعت و ٝدر ٘مبط ٔختّف

 232 تأثير دوزهای مختلف عصاره آبي مرزنجوش بر رونذ...

ٌز ٜٚوٙتزَ ( )Cثذ ٖٚتشریك (دریبفت آة  ٚتغذی ٝاعتب٘ذارد)

ٕٞسٙیٗ اس ػقبر ٜثبفت ثیض ٝراعت  ٓٞثزای ا٘ذاسٌٜیزی ٔیشاٖ

ٌز (T1) ٜٚوّزیذ وبدٔیٔ 2 ْٛیّیٌزْ ثز ویٌّٛزْ عبخت

ٔبِ ٖٛدی آِذئیذ  )MDA( Malondialdehydeؤ ٝطقٟ٘ َٛبیی

ؽزن ٔزن ( (Lot number: FN1035040را داخُ ففبلی در

پزاوغیذاعیِ ٖٛیپیذٞب اعت ثب وٕه رٚػ تیٛثبرثیتٛریه اعیذ

رٚس د ٚ ْٚعپظ تدٛیش عبِیٗ ٘زٔبَ ثٔ ٝذت  10رٚس

 )TBA(Thiobarbituric acidاعتفبد ٜؽذ (.)11

ففبلی در رٚس د ٚ ْٚعپظ ػقبرٔ ٜزس٘دٛػ ٔ 500یّیٌزْ ثز

وّزٚاعتیه اعیذ  10درفذ اضبف ٚ ٝثٔ ٝذت  10دلیمٝ

ویٌّٛزْ ثٔ ٝذت  10رٚس

عب٘تزیفیٛص ؽذ .عپظ ٔ 1/5یّیِیتز اس ٔطّــ َٛرٚیی را ثزداؽتٝ

ٌز )T3( ٜٚوّزیذوبدٔیٔ 2 ْٛیّیٌزْ ثز ویٌّٛزْ داخُ

ثـــــ ٝآٖ ٔ 2یّیِیتز اعیذ تیٛثبرثیتٛریه  0/067درفذ اضبفٝ

ففبلی در رٚس د ٚ ْٚػقبرٔ ٜزس٘دٛػ ٔ 250یّیٌزْ ثز ویٌّٛزْ

 ٚثٔ ٝذت  30دلیم ٝدر ثٗ ٔبری خٛػ ٌذاؽت ٝعپظ 2

ثٔ ٝذت  10رٚس

ٔیّیِیتز ثٛتب٘ َٛث ٝآٖ اضبف ٚ ٝثؼذ اس ٚرتىظ ؽذیذ ،ثٔ ٝذت

ٌز )T4( ٜٚوّزیذوبدٔیٔ 2 ْٛیّیٌزْ ثز ویٌّٛزْ داخُ ففبلی

 15دلیم ٝدر  4000دٚر در دلیم ٝعب٘تزیفیٛص  ٚعپظ خذة

 ٚػقبرٔ ٜزس٘دٛػ ٔ 125یّیٌزْ ثز ویٌّٛزْ ثٔ ٝذت  10رٚس ()9

ٔطّ َٛرٚیی فٛرتیرً٘ را در عَٛٔٛج ٘ 532ب٘ٔٛتز خٛا٘ذٜ

در رٚس دٛٔ ٓٞػٞب ٚسٌٖیزی ؽذ٘ذ .خٌٖٛیزی اس لّت

ٔیؽٛد .غّظت ٔبِ ٖٛدی آِذئیذ ثب اعتفبد ٜاس 3 ٚ 3 ٚ 1 ٚ 1

ضیٛاٖ  ٚخذاعبسی عزْ ثزای ا٘ذاسٌٜیزی غّظت آ٘تیاوغیذا٘ی

تتزااتٛوغی پزٚپبٖ ث ٝػٛٙاٖ اعتب٘ذارد تؼییٗ  ٚغّظت ٔبِ ٖٛدی

عزْ  )TCA( Total Capacity Antioxidantا٘دبْ ؽذ .عپظ

آِذئیذ ثز ضغت ٘ب٘ َٛٔٛثز ٔیّیٌزْ ٔطبعج ٝؽذٔ .طَّٛ

ضیٛا٘بت ثب اٚردٚس تیٛپٙتبَ ث ٝرٚػ ا٘غب٘ی ٔؼذ ْٚؽذ٘ذ.

اعتب٘ذارد ٔبِ ٖٛدی آِذئیذ در غّظتٞبی ٔ 2-0/2یىزٛٔٚالر در

ث ٝد٘جبَ خزٚج ثیض ٝزپ  ٚا٘ذاسٌٜیزی ٚسٖ آٖ ،اپیذیذیٓ در

اعیذ عِٛفٛریه  10درفذ تٟی ٝؽذ (.)11

د٘جبِ ٝآٖ ثب لیسی خذا ؽذ .ثزای خزٚج اعپزْ ٞب ،دْ اپیذیذیٓ را

ا٘ذاسٌٜیزی ظزفیت آ٘تیاوغیذا٘ی عزْ:

در ٔ 2یّیِیتز عبِیٗ ٘زٔبَ وبٔالً ؽغتؾ ٚ ٛثٔ ٝذت  30دلیمٝ

عٙدؼ ظزفیت تـــــبْ آ٘تیاوغیذا٘ی ارائ ٝؽذ ٜتٛعظ

در ا٘ىٛثبتٛر ٍٟ٘ 37ذاری ؽذ.

ثٙشی ٕٞ ٚىـــــــبراٖ ثب ٘بْ رٚػ

Ferric-reducing ability of

ثزای ارسیبثی عالٔت غؾب اعپزْ اس آسٔ HOS ٖٛاعتفبد ٜؽذ

 ) FRAP( plasmaاعتفبد ٜؽذ ( .)10در ایٗ رٚػ ،تٛا٘بیی

(رٚػ اعّیٛا ٔ ٚبوٛرا ث ٝفٛرتی ؤ 10 ٝیىزِٚیتز اعپزْ ث0/4 ٝ

پالعٕب در اضیبی ی ٖٛفزیه ا٘ذاسٌٜیزی ٔیؽٛد .در  pHاعیذی،

ٔیّیِیتز آة ٔمغز اضبف ٝؽذ ٔ ٚذت  5دلیم ٝدر ا٘ىٛثبتٛر 37

سٔب٘ی و ٝوٕپّىظ  FeIII-TPTZث FeII ٝاضیب ٔیٌزدد تِٛیذ

ٍٟ٘ذاری ؽذ .اعپزْٞبی ثب دْ پیرخٛرد ٜعبِٓ در ٘ظز ٌزفت ٝؽذ

رً٘ آثی ٔیٕ٘بیذ؛ و ٝدر عَٛٔٛج  593ثیؾتزیٗ خذة ٘ٛری را

( .)10ثزای تؼییٗ غّظت اعپزْ ٔ 50یىزِٚیتز اعپزْ ث1 ٝ

داردٔ .مبدیز  TCAثب اعتفبد ٜاس ٕ٘ٛدار اعتب٘ذارد غّظت -100

ٔیّیِیتز فزٔبِیٗ اضبفٝؽذ ٚ ٜعپظ ثب الْ ٕٛٞعیتٔٛتز اعپزْٞب

ٔ 1000یىز َٛٔٚثز ِیتز عِٛفبت آ ٗٞا٘ذاسٌٜیزی ؽذ (.)12

ؽٕبرػ ؽذ (.)10

رٚػ تٟی ٝػقبر ٜآثی ٔزس٘دٛػ:

ثیض ٝزپ ثزای تٟیٔ ٝمبعغ ثبفتی  ٚرً٘آٔیشی ثبفتی

ثؼذ اس خٕغآٚری ٌیبٔ ٜزس٘دٛػ اس اراضی وؾبٚرسی

ثب ٕٞبتٛوغیٗ ائٛسیٗ ٔٛرد اعتفبدٚ ٜالغ ؽذ .ؽٕبرػ

وزٔب٘ؾب ،ٜتٛعظ ٔزوش ٞزثبری ْٛدا٘ؾٍب ٜوزدعتبٖ ٔٛرد تبییذ لزار

عَّٞٛبی ٔختّف رد ٜاعپزٔبتٛص٘ش اس خّٕ ٝاعپزٔبتٌ٘ٛٛی،

ٌزفت .پظ اس خذاعبسی ثزي ٌیب ٚ ٜخؾه وزدٖ در عبی،ٝ

اعپزٔبتٛعیغتٞب (اِٚی ٚ ٝثب٘ٛی ،)ٝعَّٞٛبی عزتِٛی ِ ٚیذیه

ٕ٘ ٝ٘ٛث ٝفٛرت پٛدر درآٔذ ٜث٘ ٝغجت ٚس٘ی-ضدٕی  1/100ثب

عُٞب ثب ثشريٕ٘بیی  100ا٘دبْ ٌزدیذ .اػذاد ث ٝدعت آٔذ ٜثٝ

آة ٌزْ  90درخٔ ٝخّٛط ؽذ .عپظ در ضٕبْ آة ٌزْ 45

فٛرت ٔیبٍ٘یٗ تؼذاد عَّٞٛب در ٞز ٌز ٜٚدر ٘ظز ٌزفت ٝؽذ.

درخ ٝثٔ ٝذت  20دلیمٍٟ٘ ٝذاری ؽذ .عپظ فبف ؽذ ٚ ٜدر
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ٌز )T2( ٜٚوّزیذوبدٔیٔ 2 ْٛیّیٌزْ ثز ویٌّٛزْ داخُ
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 233

محمذ مهذی فالح و همكاران

ضٕبْ آة ٌزْ ثزای تغّیظ لزار ٌزفت .ثزای تؼییٗ ٔیشاٖ رعٛثت

 ٚعپظ ٌز( T2 ٜٚػقبرٔ 500 ٜیّیٌزْ ثز ویٌّٛزْ) 230/33

ٔمذاری اس ػقبر ٜتغّیظ ؽذ ٜرا ٚسٖ  ٚدر فٛر  38درخٝ

ٌزْ ٔؾبٞذ ٜؽذ .وٕتزیٗ ٚسٖ در ٌز ٜٚدریبفت وبدٔیْٛ

لزارٌزفت ٝتب وبٔالً خؾه ؽذ ٘ ٚغجت رعٛثت ٔٛخٛد در آٖ

ٌ 195/66زْ دیذ ٜؽذ .اختالف ٚسٖ ٔٛػٞب در رٚس آخز در ٌزٜٚ

ٔطبعجٌ ٝزدیذ ( 15/6درفذ) .عپظ غّظتٞبی ٔختّف ٔٛرد

 T3ثب ٌز ٜٚوٙتزَ ٔٙفی (عبِیٗ ٘زٔبَ) ٌ ٚز ٜٚدریبفتوٙٙذٜ

٘ظز ثزای تأٔیٗ ٔیشاٖ ٘یبس ػقبر ٜثب آة ٔمغز اعتزیُ در

وبدیٌ 195/66 ْٛزْ ٔؼٙیدار ثٛدٕٞ .سٙیٗ ایٗ اختالف ٚسٖ در

ٌزٜٞٚبی ٔختّف ٔ 500 ٚ 250 ،125یّیٌزْ ثز ویٌّٛزْ عبختٝ

ٌز ٜٚدریبفت وّزیذوبدٔی ْٛثب تٕبْ ٌزٜٞٚبی تطت آسٔبیؼ ٘یش

ؽذ (.)13

در عغص ٔ P<0/05ؼٙیدار اعت.
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تدشی ٚ ٝتطّیُ دادٜٞب:

T2

ثز اعبط ٘تبیح ٔٛخٛد در خذٔ 1 َٚزثٛط ث ٝتغییزات

دادٜٞبی ث ٝدعت آٔذ ٜاس اعالػبت ٞیغتٛٔٛرفٔٛتزیه

ٞیغتٛٔٛرفٔٛتزیه ثیضٞٝب ،ثیؾتزیٗ ٚسٖ ثیض ٝراعت  ٚزپ

ثیضٞٝب (لغز ٚ ٚسٖ) ،عَّٞٛبی ٔختّف ،غّظت ٔبِ ٖٛدی

ٔزثٛط ثٌ ٝز ٜٚوٙتزَ ثٛد ٚ ٜایٗ اختالف ٚسٖ ثیضٞٝب در ٌزٜٚ

آِذئیذ ،غّظت آ٘تیاوغیذا٘ی تبْ عزْ ،تؼذاد اعپزْ  ٚدرفذ

وٙتزَ ثب عبیز ٌزٜٞٚبی آسٔبیؼ ٔؼٙیدار اعت .در ارتجبط ثب لغز

عالٔت غؾب اعپزْ ث ٝفٛرت ٔیبٍ٘یٗ ثٕٞ ٝزا ٜا٘طزاف اعتب٘ذارد

ثیض ٝراعت  ٚزپ ثیؾتزیٗ ٔزثٛط ثٌ ٝز ٜٚوٙتزَ ثب ٔتٛعظ

( )Mean±semدرآٔذ ٚ ٜعپظ ثــــب وٕه تغت آ٘بِیش ٚاریب٘ظ

 1/66 ٚ 1/76ثٛد ٚ ٜایٗ اختالف ثب عبیز ٌزٜٞٚبی آسٔبیؼ در

یه عـــزف ٚ )One-way ANOVA( ٝتغت تؼمیجی تٛوی

عغص ٔ P<0/05ؼٙیدار ؽذ.

( )Tukeyثب اعتفبد ٜاس ٘زْافشار ٛٔ SPSS21رد تدشی ٚ ٝتطّیُ
آٔبری لزار ٌزفت .عغص ٔؼٙیداری  P<0/05در ٘ظز ٌزفت ٝؽذ.

ثز اعبط ٘تبیح ٔٛخٛد در خذ 1 َٚدر ارتجبط ثب تغییزات
ٞیغتٛٔٛرفٔٛتزیه ثیضٞٝب ،ثیؾتزیٗ ٚسٖ ثیض ٝراعت  ٚزپ

نتايج

ٔزثٛط ثٌ ٝز ٜٚوٙتزَ ثٛد ٚ ٜایٗ اختالف ٚسٖ ثیضٞٝب در ٌزٜٚ

ثز اعبط ٘تبیح ث ٝدعت آٔذ ٜدر ایٗ پضٞٚؼ ،اختالف آٔبری

وٙتزَ ثب عبیز ٌزٜٞٚبی آسٔبیؼ ٔؼٙیدار اعت .در ارتجبط ثب لغز

ٔؼٙیداری ثیٗ ٚسٖ ٔٛػٞب در رٚس أ َٚؾبٞذ٘ ٜؾذ؛ أب در رٚس

ثیض ٝراعت  ٚزپ ثیؾتزیٗ ٔزثٛط ثٌ ٝز ٜٚوٙتزَ ثب ٔتٛعظ

آخز ٔغبِؼ ٝوٕتزیٗ ٚسٖ ٔزثٛط ثٌ ٝز ٜٚدریبفت وّزیذوبدٔیْٛ

 1/66 ٚ 1/76ثٛد ٚ ٜایٗ اختالف ثب عبیز ٌزٜٞٚبی آسٔبیؼ در

ثذ ٖٚتیٕبر  ٚثیؾتزیٗ ٚسٖ ضیٛاٖ در ٌز ٜٚوٙتزَ ٌ 255/66زْ

عغص ٔ P<0/05ؼٙیدار ؽذ.

خذ :1 َٚثزرعی تغییزات ٞیغتٛٔٛرفٔٛتزیه ثیضٞٝب در ٌزٜٞٚبی ٔٛرد آسٔبیؼ
پارامترها
گروهها

وزن موش در
روز اول (گرم)

ٌز ٜٚوٙتزَ

220/33±4/15

ٌزT1 ٜٚ

214/66±1/28

ٌزT2 ٜٚ

222±6/70

ٌزT3 ٜٚ

224/33±2/92

ٌزT4 ٜٚ

232±5/51

وزن موش در
روز آخر (گرم)

255/66±1/87
a,b,c,d,e

195/66±0/76
a,f,g,h,i

217±0/96
d,h

230/33±4/02
c,g

227/33±4/75
e,i

وزن بيضه سمت
راست (گرم)

1/45±0/009

a, c,d,e

0/75±0/062
0/74±0/067
0/75±0/060
0/64±0/020

وزن بيضه سمت چپ
(گرم)

1/41±0/017

a,c,d,e

a

0/79±0/066

d

0/69±0/043

c

0/72±0/039

e

0/67±0/023

قطر بيضه سمت راست
(سانتيمتر)

1/76±0/021

a,c,d,e

a

1/20±0/036

d

1/26±0/055

c

1/30±0/036

e

1/33±0/021

قطر بيضه سمت چپ
(سانتيمتر)

1/66±0/021

a,c,d

a

1/20±0/036

d

1/36±0/042

d

c

1/30±0/036

e

1/43±0/084

c

e

ٌز ٜٚوٙتزَ :ثذ ٖٚدرٔبٖ ٌز :T1 ٜٚوّزیذ وبدٔیٌ 2mg/kg ْٛز :T2 ٜٚػقبر 500mg/kg ٜثٕٞ ٝزا ٜوّزیذوبدٔیْٛ
ٌز :T4 ٜٚػقبر 125mg/kg ٜثٕٞ ٝزا ٜوّزیذوبدٔیْٛ
ٌز :T3 ٜٚػقبر 250mg/kg ٜثٕٞ ٝزا ٜوّزیذوبدٔیْٛ
ضزٚف التیٗ ٔؾبث ٝث ٝفٛرت عت٘ٛی ٘ؾبٖدٙٞذ ٜاختالف آٔبری ٔؼٙیدار ثیٗ دٌ ٚزٔ ٜٚزثٛع ٝاعت.
ٔؼٙیداری در عغص  P<0/05در ٘ظز ٌزفتٝؽذ ٜاعت.
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ٚ T2خٛد داؽت .اختالف آٔبری ٔؼٙیداری ثیٗ ٌز T1 ٜٚثب

در ارتجبط ثب ٔبِ ٖٛدی آِذئیذ ثیؾتزیٗ غّظت در ٌزٜٚ

ثمیٌ ٝزٜٞٚبی تطت آسٔبیؼ ٚخٛد داؽت.

دریبفتوٙٙذ ٜوّزیذوبدٔی ْٛثب ٔتٛعظ ٔ 1/4یىز َٛٔٚثز
ٔیّیِیتز ؽذ .غّظت ٔبِ ٖٛدی اِذئیذ در ٌز ٜٚوٙتزَ 0/97

ٔ 1198/91یىز َٛٔٚثز ٔیّیِیتز ثٛد ٜو ٝاختالف آٔبری

ٔیىز َٛٔٚثز ٔیّیِیتز ٌزٜٞٚبی آسٔبیؼ  1 ،2 ،3 ،4ث ٝتزتیت

ٔؼٙیداری ثب ٌز T1 ٜٚث ٝغّظت ٔ 796/4یىز َٛٔٚثز ٔیّیِیتز

ٔ 1/4 ٚ 0/93 ،0/98 ،1/01یىز َٛٔٚثز ٔیّیِیتز ثٛد .ثیؾتزیٗ

ٔؾبٞذ ٜؽذ.

ٔمذار در ٌز ٜٚدریبفتوٙٙذ ٜوّزیذوبدٔی ٚ ْٛوٕتزیٗ در ٌزٜٚ
خذ :2 َٚثزرعی غّظت ٔبِ ٖٛدی آِذئیذ  ٚظزفیت آ٘تیاوغیذا٘ی تبْ عزْ در ٌزٜٞٚبی تطت آسٔبیؼ
پارامترها
گروهها

ٌز ٜٚوٙتزَ
ٌزT1 ٜٚ
ٌزT2 ٜٚ
ٌزT3 ٜٚ
ٌزT4 ٜٚ
ٌز ٜٚوٙتزَ :ثذ ٖٚدرٔبٖ ٌز :T1 ٜٚوّزیذ وبدٔی2mg/kg ْٛ
ٌز :T3 ٜٚػقبر 250mg/kg ٜثٕٞ ٝزا ٜوّزیذوبدٔیْٛ

TCA

MDA
µmol/ml

µmol/ml

0/97±0/007
a,b,c,d,e
1/4±0/018
d
0/93±0/030
c
0/98±0/034
e
1/01±0/012

1102/25±62/072
a
796/41±40/76
a
1198/91±51/45
955/41±66/75
874/25±33/39

a

ٌز :T2 ٜٚػقبر 500mg/kg ٜثٕٞ ٝزا ٜوّزیذوبدٔیْٛ
ٌز :T4 ٜٚػقبر 125mg/kg ٜثٕٞ ٝزا ٜوّزیذوبدٔیْٛ

ضزٚف التیٗ ٔؾبث ٝث ٝفٛرت عت٘ٛی ٘ؾبٖدٙٞذ ٜاختالف آٔبری ٔؼٙیدار ثیٗ دٌ ٚزٔ ٜٚزثٛع ٝاعت.
ٔؼٙیداری در عغص  P<0/05در ٘ظز ٌزفتٝؽذ ٜاعت.

غّظت اعپزْ در ٌز ٜٚوٙتزَ ثــــب ثیؾتزیٗ ٔمذار

 T1تمزیجبً  11درفذٌ ،ز ٜٚوٙتزَ  68درفذ ٌ ٚز T2 ٜٚتمزیجبً

 117 ×106اعت .ثؼذ اس ٌز ٜٚوٙتزَ ثیؾتزیٗ تؼذاد اعپزْ در

 6درفذ ثٛد .ایٗ اختالف ثیٗ ٌز ٜٚوٙتزَ ثب عبیز ٌزٜٞٚب

ٌز T4 ٜٚثب  21/66 ×106ثٛد .اختالف آٔبری ثیٗ ٌز ٜٚوٙتزَ

ٔؼٙیدار اعت٘ .تبیح ٘ؾبٖ ٔیدٞذ و ٝدر دٚس ٔ 500یّیٌزْ ثز

ثب ٌزٜٞٚبی ٔختّف ٔ T4 ٚ T3 ،T1ؼٙیدار ؽذ.

ویٌّٛزْ ػقبر ،ٜدرفذ عالٔت غؾب وبٞؼ ٔیدٞذ.

درفذ عالٔت غؾبء در ٌز T4,T3 ٜٚتمزیجبً  33درفذٌ ،زٜٚ
خذ :3 َٚثزرعی غّظت اعپزْ  ٚدرفذ عالٔت غؾبء اعپزْ در ٌزٜٞٚبی تطت آسٔبیؼ
پارامترها
گروهها

ٌز ٜٚوٙتزَ
ٌزT1 ٜٚ
ٌزT2 ٜٚ
ٌزT3 ٜٚ
ٌزT4 ٜٚ
ٌز ٜٚوٙتزَ :ثذ ٖٚدرٔبٖ ٌز :T1 ٜٚوّزیذ وبدٔی2mg/kg ْٛ
ٌز :T3 ٜٚػقبر 250mg/kg ٜثٕٞ ٝزا ٜوّزیذوبدٔیْٛ

غلظت اسپرم
×626

117/66±2/74
3±0/96
d,i,k
4/33±2/74
c,g,i
19/66±0/76
e,h,k
21/66±3/50

a, c,d,e

a,f,g,h

درصذ سالمت غشا

68/33±1/05
11/66±3/8
d,i,k,l
6/66±4/21
c,g,k
33/33±4/59
e,h,l
33/33±4/59

a, c,d,e

a,f,g,h

ٌز :T2 ٜٚػقبر 500mg/kg ٜثٕٞ ٝزا ٜوّزیذوبدٔیْٛ
ٌز :T4 ٜٚػقبر 125mg/kg ٜثٕٞ ٝزا ٜوّزیذوبدٔیْٛ

ضزٚف التیٗ ٔؾبث ٝث ٝفٛرت عت٘ٛی ٘ؾبٖدٙٞذ ٜاختالف آٔبری ٔؼٙیدار ثیٗ دٌ ٚزٔ ٜٚزثٛع ٝاعت.
ٔؼٙیداری در عغص  P<0/05در ٘ظز ٌزفت ٝؽذ ٜاعت.
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ٔیّیِیتز  ٚوٕتزیٗ در ٌز T2 ٜٚثب ٔ 0/93یىز َٛٔٚثز

غّظت آ٘تیاوغیذا٘ی تبْ عزْ در ٌز T2 ٜٚثیؾتزیٗ غّظت
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دیذ ٜؽذ .تغییزات ٔیبٍ٘یٗ در ٌز ٜٚوٙتزَ ثب ثمیٌ ٝزٜٞٚب

عی ٔغبِؼبت ٞیغتِٛٛصی ثبفتی ،عَّٞٛبی ٔختّف ثبفت

ٔؼٙیدار ؽذ.

ثیض( ٝاعپزٔبتٌ٘ٛٛی ،اعپزٔبتٛعیت ،عزتِٛی ِ ٚیذیه) را در
ثیؾتزیٗ عَّٞٛبی عزتِٛی ث ٝػٛٙاٖ عَّٞٛبی ٔمبٚ ْٚ

 ٚعیت ثب٘ٛی ٝثٛد ثیؾتزیٗ تؼذاد اعپزٔبتٛعیتٞب در ٌزٜٚ

پؾتیجبٖ ثبفت ثیض ٝدر ٌز ٜٚوٙتزَ ثیؾتزیٗ ٔیبٍ٘یٗ ضذٚد

وٙتزَ ثزاثز ٌ ،196/33ز T3 ٜٚثزاثز ثب ٌ ،36/67ز T3 ٜٚثب

ٌ ٚ 15ز T1 ٜٚوٕتزیٗ  6را ٘ؾبٖ داد.

ٔیبٍ٘یٗ ٌ ،17/33ز T4 ٜٚثزاثز ثب ٌ ٚ 13ز T1 ٜٚثزاثز ثب 7/33

عَّٞٛبی اعپزٔبتٌ٘ٛٛی (رد ٜا َٚعَّٞٛبی خٙغی) ثٝ

را ٘ؾبٖ داد .ایٗ اختالف ثیٗ ٌز ٜٚوٙتزَ ثب ٌزٜٚ

تزتیت ثیؾتزیٗ ث ٝوٕتزیٗ در ٌزٜٞٚبی وٙتزَٚ T4 ،T2 ،T3 ،

ٔ T1,T2,T3,T4ؼٙیدار ؽذ .در خقٛؿ عَّٞٛبی ِیذیه

ٔ T1یبٍ٘یٗ 11/33 ٚ 11/66 ،12/66 ،17/66 ،38 ،59/33

وٕتزیٗ تؼذاد در ٌز ٚ T1 ٜٚثیؾتزیٗ در وٙتزَ دیذ ٜؽذ.

خذ :4 َٚتغییزات عَّٞٛبی ٔختّف ثبفت ثیض ٝدر ٌزٜٞٚبی ٔٛرد آسٔبیؼ
پارامترها
گروهها

سرتولي

اسپرماتوگوني

ٌز ٜٚوٙتزَ

15/33±0/42

ٌزT1 ٜٚ
ٌزT2 ٜٚ
ٌزT3 ٜٚ
ٌزT4 ٜٚ

6±0/36
7±0/73
c,f,h,k,l
12±0/73
e,g,i,l,m
2/33±0/21

a,c,d,e

a,f,g

d,k,m

ٌز ٜٚوٙتزَ :ثذ ٖٚدرٔبٖ ٌز :T1 ٜٚوّزیذ وبدٔی2mg/kg ْٛ
ٌز :T3 ٜٚػقبر 250mg/kg ٜثٕٞ ٝزا ٜوّزیذوبدٔیْٛ

59/33±1/64

اسپرماتوسيت  6و 5

196/33±2/07

a,c,d,e

11/33±0/55
17/66±0/91
c,f,h,k,l
28±1/31
e,l,m
11/66±0/42

a,c,d,e

7/33±0/42
17/33±0/21
c,f,i,l,m
36/67±1/72
e,h,m
13±0/73
a,f,g,h

a,f,g

d,g,k,l

d,g,i,k,m

سلولهای ليذيک

775/83±3/53

a,c,d,e

423/83±7/61
498/16±2/74
c,g,j,m,n
585±3/92
e,i, l,n
493/33±6/29

a,f,g,h,i

d, h,k,m

ٌز :T2 ٜٚػقبر 500mg/kg ٜثٕٞ ٝزا ٜوّزیذوبدٔیْٛ
ٌز :T4 ٜٚػقبر 125mg/kg ٜثٕٞ ٝزا ٜوّزیذوبدٔیْٛ

ضزٚف التیٗ ٔؾبث ٝث ٝفٛرت عت٘ٛی ٘ؾبٖدٙٞذ ٜاختالف آٔبری ٔؼٙیدار ثیٗ دٌ ٚزٔ ٜٚزثٛع ٝاعت.
ٔؼٙیداری در عغص  P<0/05در ٘ظز ٌزفت ٝؽذ ٜاعت.

ٕٞسٙیٗ در تىٕیُ اعالػبت خذا َٚدر تقبٚیز ٔ 1مبیغٝ

تقبٚیز  2ث ٝثزرعی ٕ٘بیی اس ثزػ ػزضی در ٌزٜٞٚبی

ٕ٘بیی اس ثزػ ػزضی ِِٞٝٛبی اعپزْعبس در ٌز ٜٚوٙتزٌَ ،زٜٚ

دریبفتوٙٙذ ٜػقبرٔ ٜزس٘دٛػ ثب دٚسٞبی ٔختّف پزداخت ٝؽذٜ

دریبفت وّزیذوبدٔی ْٛثذ ٖٚتیٕبر ػقبر ٜآثی ٔزس٘دٛػ  ٚدر

اعت.

ؽىُ  :1عٕت راعت ثزػ ػزضی یه ِ ِٝٛاعپزْ عبس در ٌز ٜٚوٙتزَ ،عٕت زپ ِ ِٝٛاعپزْ عبس در ٌز T1 ٜٚدریبفت وّزیذوبدیْٛ
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ٌزٜٞٚبی ٔختّف آسٔبیؼ ٘ؾبٖ ٔیدٞذ .ثز اعبط ٘تبیح ٔٛخٛد

در ارتجبط ثب عَّٞٛبی اعپزٔبتٛعیتی و ٝؽبُٔ عیت اِٚیٝ
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بحث
آالیٙذٜٞبی سیغتٔطیغی اس خّٕ ٝوبدٔی ْٛثب ایدبد

اعتزط اوغیذاتی ٛتب ضذی وٙتزَؽذ ٜاعت.

رادیىبَٞبی آساد  ٚاِمب اعتزط اوغیذاتیٔ ٛیتٛا٘ٙذ ثز ر٘ٚذ

ٔزس٘دٛػ عزؽبر اس آ٘تیاوغیذاٖ لٛی اعت ؤ ٝیتٛا٘ذ

تِٛیذ اعپزْ ٕٞ ٚسٙیٗ پبرأتزٞبی ٔختّف آٖ ث ٝفٛرت

فؼبِیت رادیىبَٞبی آساد را خٙثی ( .)16،17ثزرعی آثبر

ٔغتمیٓ اثزٌذاری داؽت ٚ ٝعجت ٘بثبرٚری ؽٛد ( .)14ثزای

فبرٔبوِٛٛصیه ٔزس٘دٛػ تزویجبت فّٙی ث ٝخقٛؿ اعیذٞبی

خٌّٛیزی اس اعتزط اوغیذاتیٞ ٛز د ٚعیغتٓ آ٘تیاوغیذا٘ی

فّٙی  ٚفالٛ٘ٚییذٞب ثـــــ ٝػٛٙاٖ ػٛأــُ ٔؤثز اضتٕبِی

آ٘شیٕی  ٚغیزآ٘شیٕی در ثیضٞٝب ٞغتٙذ ( .)15اس عزف دیٍز

ٔغزشؽذ ٜاعت (.)18

ػقبرٌ ٜیبٔ ٜزس٘دٛػ ثب پتب٘غیُٞبی آ٘تیاوغیذا٘ی خبؿ اس

در تطمیمی دیٍزی و ٝتٛعظ سرثبٖ ٕٞ ٚىبراٖ ثب ػٛٙاٖ

خّٕ ٝتزویجبت فّٙی ٔخقٛفبً اعیذٞبی فّٙی  ٚفالٛ٘ٚٚئیذی

ارسیبثی اثز آ٘تیاوغیذاٖ ٛٔ 28رد اس ٌیبٞبٖ دارٚیی ایزاٖ ا٘دبْ

ٔیتٛا٘ٙذ در وٙتزَ آعیتٞبی رادیىبَٞبی آساد ػّٕىزد ٚیضٜای

ؽذ ٜاثز آ٘تیاوغیذا٘ی ٌیبٞبٖ ث ٝتزتیت در ٔزس٘دٛػٌُ ،

اس خٛد ٘ؾبٖ دٙٞذ.

عزظٔ ،زیٌّٓی ،دارٚاػ ،اوّیُ إِّه  ٚثزي ٌزد ٚثیؾتز ثٛد.

ثز اعبط ٘تبیح ث ٝدعت آٔذ ٜاس تطمیك ضبضز ٚسٖ ٔٛػٞب

ث ٝعٛری وٌ ٝیبٞبٖ دارٚیی ثب خبفیت آ٘تیاوغیذا٘ی ثبال

در ٌز ٜٚدریبفت وّزیذوبدٔی٘ ْٛغجت ث ٝعبیز ٌزٜٞٚب وبٞؼ ٚ

ٔیتٛا٘ذ ث ٝخٛثی ِٕٛٞیش ٌٛیسٞٝبی لزٔش ایدبد ؽذ ٜتٛعظ

ایٗ وبٞؼ ٘یش در عغص ٔ P<0/05ؼٙیدار ثٛد ث٘ ٝطٛی وٝ

 H2O2را خٙثی ٕ٘بیٙذ (.)19

ٔیتٛاٖ ٌفت وبدٔیٔ ْٛیتٛا٘ذ عجت اعتزط اوغیذاتی،ٛ
وبٞؼ اؽتٟب  ٚث ٝد٘جبَ آٖ وبٞؼ ٚسٖ ضیٛاٖ ؽٛد.

در ارتجبط ثب غّظت اعپزْ ٌز ٜٚتدٛیش وبدٔی)T1( ْٛ
وٕتزیٗ ٔیشاٖ را ٘ؾبٖ داد .در ٌزٜٞٚبی تیٕبر ثب ػقبر ٜدر دٚس

در ارتجبط ثب ٔبِ ٖٛدی آِذئیذ ؽبخـ اعتزط اوغیذاتی ٛثز

ٔ 125یّیٌزْ ثز ویٌّٛزْ ثیؾتزیٗ تؼذاد اعپزْ ؽٕبرػ ؽذ.

اعبط ٘تبیح تطمیك ضبضز ،ثیؾتزیٗ غّظت در ٌز ٜٚدریبفت

در ارتجبط ثب درفذ عالٔت غؾبء در ٔ 250 ٚ 125یّیٌزْ ثز

وّزیذوبدٔی ٚ ْٛوٕتزیٗ در ٌز )T2( ٜٚػقبرٔ 500 ٜیّیٌزْ

ویٌّٛزْ ثیؾتزیٗ تؼذاد اعپزْ ثب عالٔت غؾب ٔؾبٞذ ٜؽذ .ایٗ

P<0/05

در ضبِی اعت و ٝدر دٚس ٔ 500یّیٌزْ ثز ویٌّٛزْ اس ٘ظز

ٔؼٙیدار ثٛد .ث٘ ٝطٛی ؤ ٝیتٛاٖ ٌفت ثز اعبط ٘تبیح

غّظت اعپزْ  ٚدرفذ عالٔت غؾبء اعپزْ ،درفذ پبییٙی را

ٔغبِؼبت لجُ ٘یش وبدٔی ْٛثب ایدبد رادیىبَ آساد  ٚاِمبی اعتزط

٘غجت ثٌ ٝزٜٞٚبی دیٍز داؽت .ایٗ ٔغئّ ٝثب تٛخ ٝث ٝغّظت

T2

ثبالی آ٘تیاوغیذا٘ی عزْ  ٚوبٞؼ ٔبِ ٖٛدی آِذئیذ در ایٗ

ثیؾتزیٗ ٔیشاٖ غّظت آ٘تیاوغیذا٘ی عزْ را در ٘تبیح ث ٝدعت

ٌزٔ ٜٚیتٛا٘ذ ٔٛیذ ٔفیذ ثٛدٖ غّظت فالٛ٘ٚٚئیذٞب  ٚتزویجبت

آٔذ و ٝثز ایٗ اعبط ثب افشایؼ ظزفیت آ٘تیاوغیذا٘ی عزْ،

فّٙی ثز غّظت اعپزْ  ٚدرفذ عالٔت آٖ در دٚس ٔٙبعت ثبؽذ.

ثز ویٌّٛزْ ػقبر ٜآثی ثٛد  ٚایٗ اختالف در عغص

اوغیذاتی ٛثبػث آعیت ث ٝثبفت ثیضٔ ٝیؽٛد .در ٌزٜٚ
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ؽىُ  :2ثزػ ػزضی

یه ِ ِٝٛاعپزْ عبس ث ٝتزتیت اس عٕت راعت ث ٝزپ در ٌزT4 ،T2 ،T3 ٜٚ
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در پضٞٚؼ وبظٕی اؽبر ٜث ٝتغییزات ٛٞرٔ FSH ٖٛؽذٜ

ٔیؽ٘ٛذ ()23؛ ٔب٘ٙذ وٙتزَ ٘بثبرٚری ٘بؽی اس اعتزط

اعت و ٝثب دٚسٞبی ٔ 40 ،20 ،10یّیٌزْ ثز ویٌّٛزْ ث ٝفٛرت

اوغیذاتی ٛآِٔٛیٙی ْٛدر اعپزْ لٛذ ثب اعتفبد ٜاس ػقبر ٜعیّی

خٛراوی ػقبر ٜاتبِ٘ٛی ٔزس٘دٛػ تغییزات ٛٞرٔ ٖٛثٝ

ٔبریٗ و ٝعجت وٙتزَ  ٚوبٞؼ تٕبٔیت غؾبء پالعٕبیی ٚ

تزتیت0/372 ± 0/026 ٚ 383 .0 ± 0/031 ،372 .0 ±0/026.

آوزٚس ْٚاعپزْ ٔیؽٛد (.)24

وبٞؼیبفت ٚ ٝاضتٕبالً ٔیتٛا٘ذ تأثیز ٔؼىٛط ثز اعپزٔبتٛص٘ش ٘یش

ٕٞىبراٖ ،اعتفبد ٜاس ػقبر ٜاتبِ٘ٛی ٔزس٘دٛػ ث ٝػٛٙاٖ افشٚد٘ی

داؽت ٝثبؽذ ( .)20اٌزز ٝتطمیك ضبضز ثب پضٞٚؼ وبظٕی ٓٞ

ثٔ ٝبیغ رلیكوٙٙذ ٜاعپزْ در ٌبٚر ِٛٞؾتبیٗ  ٚلٛذ ،ثز

راعتب اعت أب تفبٚت ٔذتسٔبٖ پضٞٚؼٛ٘ ،ع ػقبر ٚ ٜعزیبَ

پبرأتزٞبی ویفی اعپزْ اثز ٔثجت داؽت ٚ ٝعجت وبٞؼ

دٚس را ثبیذ ٔذ٘ظز لزار داد.

اعتزط اوغیذاتی ٚ ٛوٙتزَ پزاوغیذاعیِ ٖٛیپیذٞب در اعپزْ

در ارتجبط ثب تغییزات عَّٞٛبی ٔختّف رد ٜاعپزٔبتٛص٘ش

ؽذ ٜاعت ()7،8؛ و ٝثب ٘تبیح ثیٛؽیٕیبیی ٔبِ ٖٛدی اِذئیذ ٚ

وٕتزیٗ در ٌز ٜٚتدٛیش وبدٔی ْٛثٛد .ثیؾتزیٗ تؼذاد عَّٞٛبی

ظزفیت آ٘تیاوغیذا٘ی عزْ در آعیت اوغیذاتی ٛثبفت ثیضٝ

عزتِٛی در دٚس ٔ 250یّیٌزْ ثز ویٌّٛزْ ػقبر ٜآثی

ٔٛػ در تطمیك ضبضز ٕٞبٍٙٞی ٚخٛد دارد.

ٔزس٘دٛػ ٔؾبٞذ ٜؽذ .در ارتجبط ثب عَّٞٛبی اعپزٔبتٌ٘ٛٛی،

ٔىب٘یغٓ دفبػی ثذٖ در ٔمبثُ ایٗ رادیىبَٞبی آساد تزؽص

اعپزٔبتٛعیت اِٚی ٚ ٝثب٘ٛی٘ ٝیش ر٘ٚذ ثٕٞ ٝیٗ تزتیت ثٛد ٜاعت.

ػٛأُ آ٘تیاوغیذا٘ی در ٖٚسا ٕٞس ٖٛآ٘شیٓٞبی عٛپزاوغیذ

ث٘ ٝطٛی و ٝثب افشایؼ دٚس در ٌزٔ 500( T2 ٜٚیّیٌزْ ثز

دعٕٛتبس ،وبتبالس  ٚپزاوغیذاس اعت .افشایؼ تِٛیذ ٌٞٝ٘ٛبی

ویٌّٛزْ) ٔیبٍ٘یٗ عَّٞٛبی ٔختّف وبٞؼ را ٘ؾبٖ ٔیدٞذ.

اوغیضٖ فؼبَ عجت وبٞؼ ایٗ آ٘شیٓٞبی آ٘تیاوغیذا٘ی درٖٚسا

اختالفی و ٝثیٗ اعپزْ ثب ردٜٞبی دیٍز عِّٛی در ٔثجت ثٛدٖ

ؽذ ٚ ٜثذیٗ ٚعیّ ٝعجت افشایؼ آپٛپتٛس عِّٛی ٔیٌزدد .دٚس

اثز غّظتٞبی ػقبرٔ ٜؾبٞذ ٜؽذ ؽبیذ ث ٝعجت اختالف در

پبییٗ فالٛ٘ٚئیذٞب عجت افشایؼ ػّٕىزد آ٘تیاوغیذاٖٞبی

ضغبعیت عَّٞٛبی ٔختّف ردٜٞبی اعپزٔبتٛص٘ش ثبؽذ .ثٝ

درٖٚسا ؽذ ٜدر ضبِی و ٝدٚس ثبالی آٖٞب عجت ٟٔبر ػّٕىزد

٘طٛی و ٝاعپزْ ٘غجت ث ٝردٜٞبی لجُتز اس خٛد ث ٝاثزات

آ٘تیاوغیذاٖٞبی در ٖٚسا اس عزیك افشایؼ رادیىبَٞبی

تٛوغیه غّظتٞبی ثبالی تزویجبت فالٛ٘ٚٚئیذی ضغبطتز ثٛدٜ

آسادؽذ ٚ ٜثذیٗٚعیّ ٝعجت ٔزي عِّٛی ٔیٌزد٘ذ (.)25

اعت.

عّیٕٞ ٚ ٛٙىبراٖ در عبَ  2011در پضٞٚؾی اػالْ ٕ٘ٛد٘ذ

در ثزرعی آثبر فبرٔبوِٛٛصیه ٔزس٘دٛػ تزویجبت فّٙی

و ٝدر ردٜٞبی عِّٛی اعپزٔبتٛص٘ش ،اعپزٔبتٌ٘ٛٛیٞب اس ٕٝٞ

ثٝخقٛؿ اعیذٞبی فّٙی  ٚفالٛ٘ٚییذٞب ث ٝػٛٙاٖ ػٛأُ ٔؤثز

ٔمبْٚتز  ٚعَّٞٛبی اعپزٔبتیذ اس  ٕٝٞضغبطتز ثٌٞٝ٘ٛ ٝبی

اضتٕبِی ٔغزش ؽذٜا٘ذ (.)21

ٔ RoSیثبؽٙذ (.)26

اٌزز ٝفالٛ٘ٚییذٞب در غّظت پبییٗ ث ٝػٛٙاٖ یه

در ٔغبِؼ ٝدیٍز در عبَ  2012ا٘دبْ ؽذ ،اػالْ ؽذ وٝ

آ٘تیاوغیذاٖ لٛی ػُٕ ٔیوٙٙذ ِٚی ٘ؾبٖ داد ٜؽذ ٜاعت وٝ

اعتزط اوغیذاتی ٛثبػث ایدبد ٟٔ ٚ ROSبر اعپزٔبتٛص٘ش ٔیؽٛد

غّظت ثبالی فالٛ٘ٚییذٞب عجت ایدبد رادیىبَٞبی آساد  ٚآپٛپتٛس

ث٘ ٝطٛی و ٝفؼبِیت آ٘شیٓ عٛپزاوغیذدیغٕٛتبس وبٞؼ یبفتٚ ٝ

عِّٛی ٔیؽ٘ٛذ ( )22رادیىبَٞبی آساد عجت پزاوغیذاعیٖٛ

ر٘ٚذ پزِٚیفزاعی ٖٛعَّٞٛبی اعپزٔبتٌ٘ٛٛی ث ٝایٗ ٔغئّٝ

ِیپیذی ؽذ ٜوٙٔ ٝدز ث ٝآعیت غؾبی عِّٛی ،تغییز فؾبر

ضغبط  ٚعجت آپٛپتٛس ٔیؽٛد ( .) 27ث٘ ٝطٛی و٘ ٝتبیح

اعٕشی  ٚتٛرْ عِّٛی ؽذ ٚ ٜدر ٟ٘بیت ٔزي عِّٛی رظ

پضٞٚؼ اخیز در تغییزات عَّٞٛبی ٔختّف رد ٜاعپزٔبتٛص٘ش ثب

ٔیدٞذ .ػال ٜٚثز ایٗ رادیىبَٞبی آساد ٚاعغٞٝبی اِتٟبثی را

ٔغبِؼ ٝاخیز ٓٞراعتب ثٛد.

خذة ٕ٘ٛد ٜعجت ایدبد ٚاوٙؼ اِتٟبثی  ٚآعیت ثبفتی

در راعتبی تىٕیُ ٔغبِؼ ٝاخیز ٔیتٛاٖ ث ٝا٘ذاسٌٜیزی عبیز
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ثٛد ٜاعت ث٘ ٝطٛی و ٝدر دٚس ٔ 40یّیٌزْ ٔیشاٖ ٛٞرٖٔٛ

در ٔغبِؼبت اخیز فزٞبدی ٕٞ ٚىبراٖ ٕٞ ٚسٙیٗ دلیك ویب ٚ

... تأثير دوزهای مختلف عصاره آبي مرزنجوش بر رونذ238 

ا٘ذ تأثیز ٔثجت ثزٛبعت ٔیتٙٔ سٚػ ثب دٛ ٔزس٘دٜٔقزف ػقبر

ٖٛتبتیٌّٛ ٓ آ٘شیّٕٝ اس خٛبی اعتزط اوغیذاتیٞرٛفبوت

ٜذٙٙاد ؽیٕیبیی اِمبوٛٔ دٛخٚ  در ؽزایظٚ ٝص٘ش ٌذاؽتٛاعپزٔبت

یٗ ثزرعی عبیزٕٙسٞ ٚ تبسٕٛپزاوغیذدیغٛ عٚ  وبتبالس،اوغیذاس

.ص٘ش را افالش ٕ٘بیذٛ٘ذ اعپزٔبتْٚ رٛذ وّزیذوبدٔیٙ٘رادیىبَ آساد ٔب

بیٞدبریٙٞ ٘بٚ ْ اعپزٝط ثِٛی ٔزثِٛىٛٔ ٚ بی ویفیٞپبرأتز
.صیه آٖ ٘یش پزداختِٛرٛرفٛٔ
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سپاسگساری
ای دأپشؽىیٝ دوتزی ضزفٝٔ ٔغتخزج اس پبیبٖ٘بِٝایٗ ٔمب
ٝذج ثٙٙاضذ عٚ  آساد اعالٔیٜؾی دا٘ؾٍبٞٚ٘ت پضٚ اس ٔؼب.اعت
.دٛیت آٖ لذردا٘ی ٔیؽٛ تقٚ ت تبییذٟخ

نتيجهگيری
س ٔقزفیٚب ٔیشاٖ دٖٞیش آ٘تیاوغیذاٛ در تدٝ ایٗ وٝ٘ظز ث
ٝ ٘ظز ٔیرعذ وٝ ث، ضبضزٝ ٘تبیح ٔغبِؼٝ ثٝخٛ ثب ت.ٓ اعتٟٔ ثغیبر
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Abstract
Introduction: The purpose of this study was to investigate the effect of different doses of aqueous extract

of marjoram on spermatogenesis and sperm concentration in cadmium oxidative damage due to the
antioxidant quality of extract.
Methods: In the intervational- experimental study, 30 male Wistar rats were randomly divided into 5

groups. Control group, T1, T2, T3 and T4 groups. In the group of T1, 2mg/kg Chloride Cadmium was
administered intraperitonialy; T2, T3 and T4 groups, in addition to the chloride cadmium the extract of
marjoram at 500, 250 and 125 mg/kg intraperitoneal was administered, respectively, for 10 days. Then, on
the last day, after blood collection and separation of serum, TCA was measured. Sperm numbers and
percentage of sperm twisted tail were counted in the right epididymis. After measuring the right and left
testicular weight and diameter, malondialdehyde and histological studies were examined. The data were
analyzed by one way ANOVA analysis and Tukey’s test using SPSS 21.
Results: The highest number and percentage of sperm membrane integrity was in the control group and in

T4 (doses of 125 mg/kg of extract) and the lowest in the group receiving cadmium (T1) and this different
was significant (P<0.05). The highest concentration of MDA was in the T1 group and the lowest in the group
of the dose of 500 mg/kg (T2), respectively. The TCA concentration was the lowest in T1 and highest in T2.
The most average sertoli, spermatogonia, spermatocets and Leydic cells was in the control group and the
group of 250 mg/kg doses of extract, but the lowest was observed in T1.
Conclusion: The aqueous extract of marjoram with an appropriate dose can have a positive effect on

spermatogenesis and control testicular tissue oxidative stress by cadmium.
Keywords: Marjoram; Cadmium; Spermatogenesis; Rat
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