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 مقاله پژوهشي 

بر اسپرماتوژنز  (.Pelargonium graveolensL)يعطر یشمعدان اهیبرگ گ یدرواتانولیاثر عصاره همطالعه 
  سرباستات با  القاشدهنر  ییصحرا در موش

  
  ٣يما نصريس، ٢يال شهبازيل، ١*يرازيناصر م

 
  01/10/1394تاریخ پذیرش  15/08/1394تاریخ دریافت 

 
 یدهچک

صدمات وارده سموم به  ایجاد از است ممکن ییاهان دارویگ از است. استفاده ستیزطیمح يهاکنندهآلوده ینترمهم از یکی استات سرب :هدف و زمينهپيش
  .باشدیمر ن ییصحرا در موش يسازاسپرمروند بر  يعطر یشمعدان اهیبرگ گ یدرواتانولیعصاره ه یاثر حفاظت یمطالعه بررس نیهدف ا کند. بدن ممانعت يهابافت

در آب  ppm 500شاهد (استات سرب، کنترل، :شامل هاگروهاستفاده شد.  يسر 7گروه  6نر در  ییسر موش صحرا 42از  ین مطالعه تجربیدر ا:هاروشمواد و 
 mg/kg250استات سرب + عصاره با دوز  کنندهافتیدر 1ماریت)،  mg/kg500و دوز  mg/kg250با دوز  يعطر یعصاره شمعدان( 2و  1)، کنترل مثبت یدنیآشام

 یشناسبافتو  یشات هورمونیضه جهت انجام آزمایخون و بافت ب يهانمونه. يعطر یعصاره شمعدان mg/kg500استات سرب+ عصاره با دوز  کنندهافتیدر 2مار یو ت
  .قرار گرفتند یموردبررس Tukey یبیو آزمون تعق ANOVAز یهر آزمون با استفاده از روش آنال يهادادهد. یه گردیته
 رددا کیپ يداراستات سرب نسبت به گروه کنترل کاهش معنا کنندهافتیدرن پژوهش نشان داد که سطح هورمون تستوسترون در گروه یج اینتاها:افتهي
)001/0P<001/0( ش دهدیتوانست ترشح تستوسترون را افزا يعطر ی). عصاره شمعدانP< یدر تعداد اسپرماتوگون يدارمعنی). استات سرب باعث کاهش ،

  ). > 001/0P( دیگرد هااسپرمک و یدیت ، لیاسپرماتوس
 یمعدانکند. عصاره ش يریضه جلوگیتوانست از اثرات مخرب استات سرب در ب يعطر یاه شمعدانین پژوهش نشان داد که عصاره برگ گیا يهاافتهی:يريگجهينت

  د.یمار شده گردیت يهاموشدر  هااسپرمش تستوسترون و یاموجب افز يعطر
 یی، موش صحرايعطر یاستات سرب، تستوسترون، شمعدان :يديکل يهاواژه

  
 1394 بهمن، 1001-1009 ص، همازدی شمارهششم، یست و بدوره ، یهارومی پزشکمجله 

  
  09188125741تلفن:  ،همدان –نایس یه، دانشگاه بوعلی، دانشکده علوم پایشناسستیزگروه : آدرس مکاتبه

Email: mirazi@basu.ac.ir 

  
  مقدمه

. باشدیم ین سمین فلزات سنگیاز مشهورتر یکیسرب 
 مقدار به یحت بدن در تجمع سرب دهدیم نشان ریاخ دهه مطالعات

 ساختارهاي بر اديیز سوء و اثرات شده تیمسموم باعث کم
اند کرده گزارش . محققان)1،2(دارد  بدن یکیولوژیزیو ف ییایمیوشیب

 ،یطیو محمرکزي  اعصاب ستمیس در است ممکن سرب یسم اثرات
 ،لوله گوارش ،یمنیا سیستم ،زیردرونغدد  عروق، و قلب ه،یکل خون،

 یمختلف هاي. شاخص)3،4(شود  جادیا استخوان و دمثلیدستگاه تول
 تیفیک یابیارز .وجود دارنددمثل یتول دستگاه کارکرد سنجش براي

 دستگاه عملکرد یابیارز براي هاي حساسشاخص از یکی اسپرم
                                                             

  مسئول)سنده ي(نو همدان ،نايس يه، دانشگاه بوعلي، دانشکده علوم پايست شناسينا، گروه زيس ي، دانشگاه بوعليولوژيزيف يتخصص يار، دکتريدانش ١
  تهران ،ام نور تهراني، دانشکده علوم، دانشگاه پيست شناسيام نور تهران، گروه زي، دانشگاه پيجانور يولوژيزيارشد ف يکارشناس ٢
  تهران ،ام نور تهراني، دانشکده علوم، دانشگاه پيست شناسيام نور تهران، گروه زي، دانشگاه پيولوژيزيف يتخصص يار، دکتريدانش ٣

 دمثلیتول بر مؤثر يدیهاي استروئهورمون غلظت .است دمثلیتول
 دستگاه عملکرد یابیارز در حساس هايشاخص از زین خون در
 و (FSH) یکولیفول محرك هورمون .شودیم محسوب یدمثلیتول

 هايهورمون نیترمهم،  (LH)هورمون تشکل دهنده جسم زرد
 که دمثل هستندیتول جهیدرنت و یغدد جنس تیفعال کنندهکنترل
 در LHشوند. نقش یم هاضهیب و هاتخمدانت یفعال میتنظ باعث
 يهاسلول کیراه تحر از و میرمستقیغ ینقش ي،سازاسپرم میتنظ

 بر FSH با همراه تستوسترون .است تستوسترون دیتول و ینینابیب
 .)4(شود یم يسازاسپرم باعث و گذاشته ریتأث سازاسپرم هايلوله

افت. ی توانیمعت یدر طب یرآلیو غ یسرب را به دو صورت آل
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وسط ت بدن مختلف هايدستگاه بر سرب بارانیز هاي اثراتسمیمکان
 ن اثراتیا که است آن از یحاک هاگزارش شده است. یبررس نیمحقق

 هجیدرنت و آزاد هايکالیراد دیتول قیطر از است ممکن سرب یسم
 هايتگاهدس عملکرد در باعث اختالل دي،یپینل ویداسیپراکس شیافزا

. )5(شود  دمثلیتول دستگاه و زیردرونغدد  ازجمله بدن مختلف
 روي آن ریتأث سرب از یناش یهورمون اختالالت هايجنبه از یکی

 ربس که اندداده نشان است. محققان دمثلیتول دستگاه هايهورمون
 باعث یغدد جنس –زيیپوفیه-یپوتاالموسیه محور روي بر ریتأث با
 کاهش جهیدرنت دمثل شده ویتول هايهورمون تعادل خوردن هم به

 يمواجهه از یناش یهورمون اختالالت .)5(گرددیم را موجب باروري
 المتس مشکل کی عنوانبه باردار زنان و کودکان در سرب با یطیمح

 بارداري هنگام سرب معرض در يریقرارگشود. یم شناخته یعموم
شود یم نوزاد ریوممرگ شیو افزا بارداري دوره شدن کوتاه باعث

د مانن ی، عواملیدر علم پزشک توجهقابل يهاشرفتیپ باوجود .)6(
، بروز عوارض جانبی عدم رضایت بیماران از مصرف داروهاي رایج

ز یو تجو داروها این مدتیطوالنو  ازحدشیبناشی از مصرف 
 يهادرمانکه تمایل به نامناسب دارو توسط پزشکان سبب شده 

روز به روز  یاهیگ ياستفاده از داروها ازجمله، جایگزین و سنّـتی
 ییاهان داروین گیترمهماز  یکی يعطر ی. شمعدان)7(افزایش یابد
،  ییایاثرات ضد باکتر تاکنون. دیآیران به شمار میا یدر طب سنت

در برابر زخم معده  یز اثر حفاظتیو ن )8( یضدقارچ ،یدانیضداکس
که تاکنون یاز آنجائ. )9(ده است یاه به اثبات رسین گیا در مورد

 بر سطحر آن یو تأث يسازاسپرمند یاه در فراین گیاثرات عصاره ا
 یقیقتح يزیپوفین هیگونادوتروپ يهاهورمونتستوسترون و  یسرم

اه ین گیاثر عصاره ا یبررس باهدفن مطالعه یصورت نگرفته است، ا
 ییدر موش صحرا موردنظر یرات هورمونییو تغ يسازاسپرمبر روند 

  رفت.یاستات سرب صورت پذ کنندهافتیدرنر 
 

  روش کار مواد و
ن مطالعه ی: در ايعطر یبرگ شمعدان یدروالکلیه عصاره هیته
 از گلخانه يعطر یاه شمعدانیبرگ گ بود ابتدا ینوع تجربکه از 

و توسط  هیته ینا به مقدار کافیس یدانشگاه بوعل يدانشکده کشاورز
 یومیو با کد هربار یعلم ییمورد شناسا شناساهیگمتخصص 

جدا و پس از پاك شدن از مواد  يهابرگثبت شد. سپس  37666
اب یه به مدت دو هفته خشک و سپس توسط آسی، در سایخارج

ک بشر یرا در  شدهحاصلگرم پودر  300د. یکامالً پودر گرد یبرق
زان یبه م کهيطوربهخته یر درصد 80ک یلیالکل ات يحاو يتریل دو
رد. سپس ظرف مذکور را به یآن را الکل فرا بگ يرو لیترمیلیک ی

بات محلول در یخچال قرار داده تا کامالً ترکیک هفته در یمدت 
ات بشر توسط کاغذ یک هفته محتویالکل آن خارج گردد. بعد از 

توسط دستگاه  شدهصافع یابتدا صاف نموده و سپس ما یصاف
 LABORATA 4001 Efficient, Germany) يروتار

Heidolph)   ظ یتغل درجه 50 يقه و دمایدر دقدور  60با دور
ر هود قرار داده یظ شده را به مدت دو روز در زید. عصاره غلیگرد

 موردنظر يهاغلظتظ شده یظ گردد. از عصاره غلیشد تا کامالً غل
  وانات مورد آزمون توسط گاواژ کردن خورانده شد.یه و به حیته

نر  ییسر موش صحرا 42ن مطالعه ی: در ایشگاهیوانات آزمایح
از موسسه پاستور  یگرم 220 – 250 یستار با محدوده وزنینژاد و

درجه  37 يک هفته در دمایبه مدت  هاموششد.  يداریتهران خر
و  طیدوازده ساعته جهت سازش با مح یکیتار – ییکل روشنایو س
آزاد به آب و غذا قرار داده  یمخصوص و با دسترس يهاقفسدر 

وانات یدر مورد ح یالمللنیبن یقوان ق بر اساسیشدند. پروتکل تحق
 یشگاهیوانات آزمایکار با ح یته اخالقیکم نیچنهمو  یشگاهیآزما

 هاموشد. یانجام گرد 152-48نا با شماره مجوز یس یدانشگاه بوعل
شامل: گروه  هاگروهم شدند. یتقس يسر 7گروه  6به  یتصادف طوربه

به  یدنیاستات سرب در آب آشام کنندهافتیدر(کنترل، گروه شاهد 
روزانه دوز  کنندهافتیدر يهاگروهون)، یلیقسمت در م 500زان یم

وزن بدن)  لویهر کبازاء  گرمیلیم 250( يعطر یکم عصاره شمعدان
 لویهر کبازاء  گرمیلیم 500( يعطر یعصاره شمعدان يو دوز باال

ب یترتبه  2و  1مار یت يهاگروهگاواژ و  صورتبهوزن بدن) 
ون در آب یلیقسمت در م 500( استات سرب کنندهافتیدر

 یاد عصاره شمعدانیو دوز ز دوز کم کنندهافتیدر) و یدنیآشام
افت ین نرمال دریگاواژ و روزانه. گروه کنترل تنها سال صورتبه يعطر

ن مدت یان اید. پس از پایهفته انجام گرد 4ش یآزما زمانمدتنمود. 
ده و با استفاده یگرد هوشیبابتدا وزن شدند. سپس با اتر  هاموش

 یمل 5زان یوانات، از قلب به میاز قلب ح يریگم خونیاز روش مستق
دور  4000وژ با دور یفیبالفاصله سانتر هاخونه شد. یتر خون تهیل

و تا زمان  جداشده هاآنقه شدند و سرم یدق 10ق و به مدت یدر دق
 يریگاندازهشدند. جهت  يخچال نگهداریدر  یسنجش هورمون

موش  يزایت االیاز ک LHو  FSHتستوسترون،  يهاهورمون
(Biotec Laboratories Ltd; UK)  شگاه استفاده شد و یدر آزما

ن یاز بدن جدا و توز هاضهیبهر گروه ثبت شد.  يبرا یر هورمونیمقاد
س یتوسط کول هاضهیباز  هرکدامشدند. ابعاد طول، عرض و قطر 

 10ن یضه در فرمالیک عدد بیوان ید. سپس از هر حیمحاسبه گرد
  کس گردد.یقرار داده شد تا ف یشناسبافتجهت مطالعات  درصد

 دقتهبوانات یضه چپ حیم بیدیدین تعداد اسپرم، اپییجهت تع
 37 يبا دما يولوژیزیو سپس در سرم ف جداشده یچیتوسط ق

 يترک پیم در یدیدیاز خون گردد. بافت اپ يشستشو داده شد تا عار
ن کامالً خرد شد و سپس حجم ینرمال سال لیترمیلی 2 يش حاوید

ده شد. پس از به هم زدن آن به مدت یرسان لیترمیلی 5محلول به 
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ن یانگیانکوبه شد. سپس م گرادسانتیدرجه  37 يقه ، در دمایدق 10
 ک قطره از نمونهین منظور یشد. بد ینرمال بررس يهااسپرمکل 

م ال يبود) را رو یمیدیدیاپ يهااسپرم يکه حاو لیترمیلی 5حجم (
مربوط به  يهامربعاز  هااسپرمشمارش  ينئوبار قرار داده و برا

ا ب شدهمحاسبه يهااسپرمد استفاده شد. تعداد یسف يهاگلبول
  ر:یاستفاده از فرمول ز

  شدهشمارشتعداد اسپرم  ×410 × 5ب رقت) یضر(
ج حاصله از قدرت یسه نتایو مقا ید. جهت بررسین گردییتع

اسپرم  يحاو یمیدیدیاز محلول اپ تریل کرویم 10تحرك اسپرم، 
دند. یگرد یدرصد تحرك بررس ازلحاظ هااسپرمالم قرار داده و  يرو
کروسکوپ با یدان میم 10آوردن درصد تحرك  دستبه يبرا

 ياهاسپرمن کل یانگیشد و سپس م یالم بررس يرو 40 ییبزرگنما
درصد تحرك  صورتبهکروسکوپ ید میدان دیم 10متحرك در 

  .)10( قرار گرفت یموردبررس هااسپرم
  

 SPSS19با استفاده از  يآمار يزهایه آنالی: کليآمار يهاآزمون
دند و جهت یارائه گرد mean±SEM صورتبه هاداده انجام شد.

 Tukeyو تست  ANOVA ياز روش آمار يآمار لیوتحلهیتجز
  در نظر گرفته شد. P<0.05 يدارمعنیاستفاده شد. سطح 

  
  هایافته
سه وزن ین مطالعه نشان داد که مقایآمده از ا دستبهج ینتا

ضه ین وزن بیانگین میاستات سرب و همچن کنندهافتیدر يهاموش
برخوردار بود.  يشترینسبت به گروه کنترل از کاهش وزن ب هاآن

ارامتر ا پینسبت به وزن بدن  هاضهیبن وزن یانگین نسبت میهمچن
GSI را نشان داد  يدارمعنیز کاهش ینسبت به گروه کنترل ن

(P<0.001) برگ  یدروالکلیکه عصاره ه 2 و 1مار یت يهاگروه. در
 GSIافت کرده بودند، یدر ادیوزکمرا با دوز  (PGE) یاه شمعدانیگ

ان بودن را نش یداشته و نسبت به گروه کنترل فاقد معن يباالتر
   ).1نمودار (P>0.05 داد، 

  

 يهاموشش در یمختلف مورد آزما يهاگروه) در GSIضه به وزن بدن (ینسبت وزن ب يریگحاصل از اندازه يهاداده یبررس ):۱(نمودار 
نسبت به  يانگر معناداریب استات سرب  کنندهافتیدر  نسبت به گروه يانگر معناداریب ¥نسبت به گروه کنترل،  يانگر معناداریب  *نر ییصحرا

عصاره  کنندهافتیدرنسبت به گروه  يانگر معناداریبmg/kg 250 ،( ( يعطر یاه شمعدانیبرگ گ یدروالکلیعصاره ه کنندهافتیدرگروه 
 )mg/kg 500) ،(**:P<0.01( ،)***:P<0.001(  ،)¥¥¥:P<0.001( ،):P<0.01( يعطر یاه شمعدانیبرگ گ یدروالکلیه

(:P<0.01) .  
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 ،هااسپرماتوسیت، هااسپرماتوگونیتعداد  يز آماریطبق آنال

ه در گرو هااسپرمگ و تعداد یدی، لیسرتول يهاسلولدها، یاسپرمات
 برخوردار يدارمعنیشاهد نسب به گروه کنترل از کاهش 

فوق در  يپارامترها دارمعنیش یز از افزاین آنالی. ا(P<0.001)شد

مار القاء شده با یت يهاگروهن یو همچن 2و 1مار یت يهاگروهر یسا
 يماریت يهاگروهن اثر مثبت در یاستات سرب نشان داد. ا

شتر نشان داده شد یز بین PGEدوز باال عصاره  کنندهافتیدر
(P<0.001) .) 2نمودار(.  

  

نسبت  يمعنادارانگر یب*نر.  ییصحرا يهاموشش در یمختلف مورد آزما يهاگروهحاصل از شمارش اسپرم در  يهاداده یبررس ):۲نمودار (
 یدروالکلیعصاره ه کنندهافتیدرنسبت به گروه  يانگر معناداریب استات سرب  کنندهافتیدر  نسبت به گروه يانگر معناداریب ¥به گروه کنترل، 

 يعطر یاه شمعدانیبرگ گ یدروالکلیعصاره ه کنندهافتیدرنسبت به گروه  يانگر معناداریبmg/kg 250 ،( ( يعطر یاه شمعدانیبرگ گ
)mg/kg 500 ،( يعطر یاه شمعدانیبرگ گ یدروالکلیاستات سرب + عصاره ه کنندهافتیدرنسبت به گروه  يانگر معناداریب)mg/kg 250 ( 

(***:P<0.001)، (¥¥¥:P<0.001) ،(:P<0.01) (:P<0.001) (:P<0.001) .. (: P<0.001).  
  

سه ین مطالعه، مقایدر ا آمدهدستبهبر اساس شواهد 
ر هورمون تستوسترون گروه یمقاد يهادادهحاصله از  يهانیانگیم

 (P<0.001) دارمعنیاستات سرب با کاهش  کنندهافتیدرشاهد 
 يهاگروه کهیدرحالنسبت به گروه کنترل نشان داده شد. 

 يهاگروهن یو همچن ادیوزکم يبا دوزها PGEعصاره  کنندهافتیدر
از  PGEاستات سرب و عصاره  زمانهم کنندهافتیدر 2و  1مار یت

هورمون تستوسترون نسبت به گروه شاهد برخوردار  دارمعنیش یافزا
ان ز نشیوابسته به دوز بودن را ن یش نوعین افزایکه ایبود. بطور

 آمدهدستبه يهایبررسن در ی. همچن 3.  نمودار (P<0.001)داد
در گروه شاهد  FSH&LH يهاهورمونر یمقاد يهانیانگیمسه یمقا

عصاره  کنندهافتیدر يهاگروهر ینسبت به گروه کنترل و سا
استات سرب و عصاره  کنندهافتیدر 2 و 1مار یت يهاگروهو  ییتنهابه

PGE را نشان داد  يدارمعنیش ینسبت به گروه کنترل، افزا
(P<0.001)ها در نیگونادوتروپ آمدهعملبهسه یمقان، ی. عالوه بر ا

ش یز افزاین PGEعصاره  ادیوزکمدوز  کنندهافتیدر يهاگروهن یب
  ).4نمودار (ز نشان داد یرا ن هاگروهن یرا ب يدارمعنی
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 ییصحرا يهاموشش در یمختلف مورد آزما يهاگروههورمون تستوسترون در  یحاصل از سنجش سطح سرم يهاداده یبررس ):۳نمودار ( 
نسبت به گروه  يانگر معناداریب استات سرب  کنندهافتیدر  نسبت به گروه يانگر معناداریب ¥نسبت به گروه کنترل،  يانگر معناداریب*نر. 

 یدروالکلیعصاره ه کنندهافتیدرنسبت به گروه  يانگر معناداریبmg/kg 250 ،( ( يعطر یاه شمعدانیبرگ گ یدروالکلیعصاره ه کنندهافتیدر
اه یبرگ گ یدروالکلیاستات سرب+ عصاره ه کنندهافتیدرنسبت به گروه  يانگر معناداریب mg/kg 500 ،(( يعطر یاه شمعدانیبرگ گ
 :mg/kg 250( (*:P<0.05)   (***:P<0.001)، (¥¥¥:P<0.001) ،(:P<0.001) (:P<0.001) .. ((يعطر یشمعدان

P<0.001)  
  

نر.  ییصحرا يهاموشش در یمختلف مورد آزما يهاگروهدر   LHهورمون یحاصل از سنجش سطح سرم يهاداده یبررس ):۴نمودار ( 
نسبت به گروه  يمعنادار انگریب استات سرب  کنندهافتیدر  نسبت به گروه يانگر معناداریب ¥نسبت به گروه کنترل،  يانگر معناداریب*

  ..mg/kg 250،( (***:P<0.001)، (¥¥¥:P<0.001) ،(:P<0.001)(يعطر یاه شمعدانیبرگ گ یدروالکلیعصاره ه کنندهافتیدر
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  گیرينتیجهبحث و 
 ییایمیک ماده شی عنوانبهن مطالعه اثر استات سرب یدر ا

رار ق یموردبررسضه یبافت ب ازجملهبدن  يهابافتبر  رسانبیآس
 یبیاثرات تخر ياز آن است که استات سرب دارا یحاک هادادهگرفت. 

بدن و  يهابافتب یموجب تخر سرب .باشدیمضه یبر بافت ب
. شودیم دهیدبیآس يهابافتکال آزاد از ین آزاد شدن رادیهمچن
ر ییغدها و تیپیون لیداسیو، پراکسیداتیاسترس اکس کهییازآنجا
ا در مراحل مختلف یزا يهاسلولجاد مرگ یباعث ا ییت غشایخاص
 خواهد یرا در پ هااسپرمد تعداد ی، کاهش شدگرددیمر و نمو یتکث

را از  هااسپرمدروژن قادر است ید هیداشت. عالوه بر آن، پراکس
ب یاز آس هااکسیدانآنتیسازد.  حرکتیبرا  هاآنت باز داشته و یفعال

ت یفیو ک دینمایمآزاد محافظت  يهاکالیراداسپرم توسط سلول 
 ير ارزشمندیذخا يدارا ییاهان داروی. گبخشندیماسپرم را بهبود 

و همکارانش نشان  Mithila. باشندیم یعیطب يهااکسیدانآنتیاز 
از  یانواع مختلف ياهان حاویاز گ یکی يعطر یدادند که شمعدان

رونلول، تین، سیول، کوئرستیر ژرانینظ یاناکسیدآنتیبات یترک
 Acharyaکه توسط  يامطالعه. در )11(باشدیم هاالکلنئول و یترپ

ن از یول و کوئرستیو همکاران انجام شد گزارش شد که ژران
وامل ع یبیممانعت کننده از روند تخر مؤثرار یبس يهااکسیدانآنتی

ا یچون استات سرب و  یبات سمیهمانند ترک یبافت رسانبیآس
به  يامطالعهو همکارانش در  Li. )12( باشندیمد کننده یاکسر یسا

ان پرداختند و نش يعطر یاه شمعدانین موجود در گیکوئرست یبررس
 یوناسپرماتوگ يهاسلولبر  یاثر محافظت يب داراین ترکیدادند که ا

عال ف يهاگونهو است و با دادن الکترون به یداتیتحت استرس اکس
بات ی. ترک)13(کاهدیم یسلول DNAب یاز تخر (ROS)ژن یاکس
رون تستوست یاثر مثبت در سطح سرم ين دارایول و کوئرستیژران

و همکاران نشان دادند که سرب  Sokol. )14( باشدیمدر مردان 
 ضه ویسبب کاهش وزن ب یول شودیم هااسپرمسبب کاهش تعداد 

نشان  يامطالعهو همکاران در  Bonde. )15( گرددینم يسه منویک
 یدر مردان یع منیدر ما هااسپرمدادن که سرب باعث کاهش تعداد 

و همکاران  Koleva.)16(که در معرض اثرات سم سرب بودند شد 
 يحاو يعطر یخود گزارش نمودند که شمعدان يهایبررسدر 
، نینیر کوئینظ یاهیگ ییایمیبات شیاز ترک يادیر زیمقاد

. باشدیم هایچربو  هانیپروتئ، تانن ها، انواع هادراتیکربوه
 ، فوالت،نیاسین، نیبوفالوین، ریامیر تینظ هانیتامیون انواع یهمچن
د در یاس کید و فنولیک اسید، گالیک اسیلید، فمیک اسیپانتتون

قات انجام شده توسط ی. در تحق)17(باشدیماه موجود ین گیعصاره ا
Oki موجود در  ینیتامیبات ویو همکاران نشان داده شد که ترک

ده و از فا نمویا يقو یو محافظت یاناکسیدآنتینقش  یاه شمعدانیگ
گسترده در بدن ممانعت  طوربهآزاد  يهاکالیراد یبیاثرات تخر

و همکارانش صورت دادند  Graçaکه  يامطالعه. در )18(ندینمایم
 يهالوله، قطر هاضهیبز سرب وزن ینشان داده شد که در اثر تجو

ن اثرات با گذشت یز ایو ن ابدییمکاهش  هااسپرمساز و تعداد  یمن
ج یر انجام شده  نتای. در مطالعه اخ)19(باشدیمزمان قابل برگشت 

ج فوق بوده و نشان داد که سرب باعث یآمده  همسو با نتا دستبه
روند  يهاسلولر یو سا هااسپرماتوگونی، هااسپرمکاهش تعداد 

مسموم شده با استات سرب  ییصحرا يهاموشاسپرماتوژنز در 
نشان دادند که سرب موجب کاهش  وزن  هاپژوهش. اغلب گرددیم

 یو همکاران ط  Dorostghoal. گرددیم هاضهیببدن و وزن 
ارامتر ا پیبه وزن بدن  هاضهیباثبات نمودند که نسبت وزن  یپژوهش
GSI  سرب نسبت به گروه کنترل کاهش  کنندهافتیدر يهاموشدر
ن پژوهش یآمده ا دستبهج ینتا. )20( دهدیمرا نشان  يدارمعنی

 يهاموشدر  GSIج فوق، نشان داد که پارامتر ید نتاییز ضمن تأین
ر یرا دارد. در سا يدارمعنیشاهد نسبت به گروه کنترل تفاوت 

 GSIپارامتر  یاه شمعدانیمار شده با عصاره برگ گیت يهاگروه
 اردمعنیبا گروه کنترل فاقد اختالف  یش نشان داده شد ولیافزا
 یمعداناه شیعصاره گ یل اثرات محافظتین اثر احتماالً به دلید. ایگرد
 Shan. باشدیماستات سرب  یسلول بارانیزدر مقابل اثرات  يعطر

هفته بر  6ن را در ظرف یامید و تیک اسیز اثر اسکوربیو همکارانش ن
افت یدر يامعدهداخل  صورتبهسرب را  زمانهمکه  ییهاموش

سرب کاهش تعداد  کنندهافتیدرنمودند. در گروه  یبررس کردندیم
ه ک ینسبت به گروه کنترل مشاهده شد. در حال هااسپرمو حرکت 
. ن پارامترها باالتر بودندید ایک اسیاسکورب کنندهافتیدردر گروه 

 نقش تواندیمن یامید همراه با تیک اسیب اسکوربین ترتیبد
. )21(د یفا نمایا یرا در مقابل سرب بر دستگاه تناسل یمحافظت

 يادیر زیمقاد يعطر یاه شمعدانیکه گ انددادهنشان  هایبررس
ن یدارد. نقش ا Cن یتامین) و ویامیت ازجمله( B يهانیتامیو
ن یبنابرااثبات شده است.  هاآن یدر بدن و اثرات محافظت هانیتامیو

 یاه به خاطر داشتن انواعین گیعصاره ا یاحتمال دارد که اثر محافظت
و همکاران  Anjumن موجود در آن باشد.یامیت ازجمله هانیتامیواز 

تستوسترون و  ینشان دادند که سرب باعث کاهش سطح سرم
  (FSH & LH) يزیپوفیه ين هایش گونادوتروپیافزا

 يهاسلولضه و یکه سرب بر بافت ب یبی. اثر تخر)22(گرددیم
 يهالسلوکه ترشح تستوسترون از  شودیمسبب  گذاردیمگ یدیل
 یمنف یدبکیابد و چون اثرات فیبه شدت کاهش  هاآنگ یدیل

 زان سطحی، مشودیمن ها برداشته یتستوسترون بر گونادوتروپ
و همکاران نشان دادند  Karimi. رودیمباال  FSH & LH یسرم

تستوسترون و  یکه عصاره آلووراء موجب کاهش سطح سرم
 ن ها به خاطر اثراتید. علت کاهش گونادوتروپیها گردنیگونادوتروپ

. )23(دیه گردیتوج يزیپوفیه -یپوتاالموسیسرب بر محور ه بارانیز
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Mares  ل باعثیند که عصاره زنجبنشان داد يامطالعهو همکاران در 
 گرددیمدر انسان  FSH & LH تستوسترون و زمانهمش یافزا

 یهمکاران نشان دادند که عصاره آب و Okonن ی. همچن)24(
 زمانهمش یموجب افزا ییصحرا يهاموشم در یدیتتراکاپر

همسو  ن مطالعهیج ای. نتا)25( گرددیم FSH & LH  تستوسترون و
با مطالعات صورت گرفته و فوق نشان داد که استات سرب موجب 

. اما عصاره گرددیمتستوسترون در گروه شاهد  یکاهش سطح سرم
 یسطح سرم دارمعنیش یموجب افزا يعطر یاه شمعدانیبرگ گ

. به باشدیم FSH & LH یش سطح سرمیتستوسترون همراه با افزا
با دارا بودن  یاه شمعدانیبرگ گ یدرو الکلیعصاره ه رسدیمنظر 
ضه یول توانسته باشد عالوه بر محافظت از بافت بیر ژرانینظ یباتیترک

گ، محور یدیل يهاسلولت یش فعالیدر مقابل سرب و افزا
ش یر قرار داده باشد و با افزایرا تحت تأث يزیپوفیه –یپوتاالموسیه

ز ین ترونش تستوسیز  موجب افزاین يزیپوفیه ين هایگونادوتروپ
 یدر مورد ادامه بررس یزمان يهاتیمحدود ین بررسیدر اگردد. 

 يهانهیهزن مشکالت باالبودن یو همچن تریطوالنمدت  يبرا
و  یشات هورمونیر آزمایسا يریگاندازهجهت  یکینیشات پاراکلیآزما

 ل کامل ویتحل جهیدرنتگر وجود داشت. ید يهااندام یشناسبافت
مواجه  ییهاتیمحدوداز اثرات استات سرب را در بدن با  یمشخص

ن نوع از یدر مورد ا يد است در مطالعات بعدی. لذا که امساختیم

رد یصورت گ يشتریب يزیدات و برنامه ریتمه هاتیمحدودموانع و 
  اخذ گردد.  يترجامعج یو نتا

ز با توجه به یط اطراف ما و نیسرب در مح یبا توجه به فراوان
 يهااسپرمباعث کاهش  تواندیمبا سرب  ین مطالعه آلودگیج اینتا

ب ناهنجار به دودمان یضه و آسیب بافت بیمتحرك و زنده، تخر
تستوسترون در  ین کاهش سطح سرمیو همچن سازاسپرم يهاسلول

 یاه شمعدانیبرگ گ یدروالکلیخون گردد. با استفاده از عصاره ه
عصاره  .باشدیمرات قابل بازگشت یین تغینشان داده شده که ا يعطر

در روند  يبوده که توان بهبود یعیطب ییایمیبات شیترک يفوق دارا
  . باشدیمبات سرب را دارا یرا در افراد در معرض ترک يسازاسپرم
  

  یتشکر و قدردان
 دکتر يجناب آقاغ یدر یاز زحمات ب دانندیمسندگان الزم ینو

سئول م ينه نوریو خانم ثم یاهیک گیستماتیمسعود رنجبر استاد س
ن ییتع نا جهتیس یه دانشگاه بوعلیدانشکده علوم پا یاهیوم گیهربار

ن پاکزاد یرامت ين آقایو همچن يعطر یاه شمعدانیجنس و گونه گ
ده علوم دانشک یشناسستیزگروه  یاهیگ يولوژیزیشگاه فیآزما یمرب
 یاه شمعدانیه عصاره گینا همدان در تهیس یدانشگاه بوعل هیپا

  ند. یر و تشکر نمایمانه تقدیمیص يعطر
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Abstract 
Background & Aims: Lead is a toxic heavy metal that acts as environmental pollutant. Some medicinal 
plants can prevent toxin injuries in body tissues. The aim of this study was to investigate the protective 
effect of Pelargonium graveolens leaves’ extract (PGE) on spermatogenesis process in male rats treated 
by lead.  
Materials & Methods: In this experimental study, 42 male rats were divided randomly into 6 groups 
(n=7): control (taking normal saline,0.5ml/day), witness (taking lead acetate, 500 ppm in tap water), 
positive groups 1 and 2: (250mg/Kg PGE and 500mg/Kg PGE), treated group 1and 2 (500 ppm lead 
acetate in tap water +250mg/Kg  and 500mg/Kg PGE). The blood and testes tissue samples were 
prepared for hormonal and histological analysis. All the data were evaluated with ANOVA and Tukey 
test.   
Results: The results showed that the testosterone serum level reduced significantly in witness group 
compared with the control group (P<0.001). The PGE increased testosterone serum level in treated 
groups (P<0.001). Lead acetate reduces the number of spermatogonia, spermatocyte, leydig and sperm 
cells significantly (P<0.001).     
Conclusion: The finding of this research revealed that PGE could inhibit the detrimental effects of lead 
acetate in testes. The PGE increased testosterone hormone and number of sperms in the treated rats.    
Keywords: Lead acetate, Testosterone, Pelargonium graveolens, Rat   
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