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چکیده

زمينه و هدف :گياه بابونه يکي از قديميترين و شناختهشدهترين گياهان دارويي است که نقش آن در درمان طيف وسيعي از بيماريها مورد بررسي قرار گرفته است .هدف از اين
مطالعه ،بررسي اثر عصاره بابونه آلماني بر اسپرماتوژنز و محور هورموني هيپوفيز -گناد موشهاي صحرايي نر بالغ ميباشد.

مواد و روشها :در اين مطالعه تجربي ،موشهاي صحرايي نر بالغ به دو گروه کنترل و تیمار تقسيم شدند .گروه کنترل روزانه یک میلی لیتر آب مقطر را به صورت گاواژ دریافت
کردند .در حالي که حيوانات گروه تیمار روزانه به مدت  8هفته  100ميلي گرم عصاره هیدروالکلی گياه بابونه را به ازاي هر کيلوگرم وزن بدن به صورت گاواژ دريافت کردند .پس از
اتمام تيمار ،برخي شاخصهاي باروري از قبيل وزن اندامهاي توليد مثلي ،تعداد اسپرم ،تغییرات بافت شناسی بیضه ،ميزان هورمونهاي تستوسترون ،استروژن FSH ،و  LHسرم
بین گروه هاي کنترل و تیمار مورد ارزيابي و مقايسه قرار گرفت.
نتایج :تجزيه و تحليل آماري نتايج ،افزايش معني داري در وزن اندامهاي توليد مثلي ( ،)P<0.05تعداد اسپرمها و ميزان LH
 100 mg/kgرا در مقايسه با گروه کنترل نشان داد.

و تستوسترون ( )P<0.001در گروه تیمار دريافت کننده

نتیجه گیری :با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق ،عصاره بابونه باعث افزایش فعالیت محور هیپوفیز -بیضه و اسپرم سازی در موش صحرایی نر میشود.
کلمات کلیدی :بابونه ،LH،FSH ،تستوسترون ،اسپرماتوژنزيز ،موش صحرايي.

مقدمه

مسائل مربوط به باروری و ناباروری یکی از مسائل پیچیده در علم
پزشکی است .در هر اجتماعی تقریبا  13درصد افراد ،نابارور هستند که
در این بین شایع ترین علت ناباروری در مردان ،ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻛﺎﻓﻲ ﺍﺳﭙﺮﻡﻫﺎﻱ ﺳﺎﻟﻢ ﻭ ﻓﻌﺎﻝ ﺍﺳﺖ ( .)1اسپرم سازی در بیضه ،تحت
کنترل هورمون تستوسترون مترشحه از آن صورت میگیرد و فعالیت
ترشحی بیضهها خود نیز تحت کنترل محور هیپوتاالموس -هیپوفیز-
بیضه میباشد ( .)2با توجه به آثار سوء و عوارض جانبی داروهای شیمیایی،
امروزه استفاده از طب سنتی به خصوص گیاه درمانی مد نظر قرار گرفته
است .در سالهای اخیر توجه زیادی به مطالعه اثرات گیاهان مختلف بر
روی باروری پستانداران آزمایشگاهی شده و از نتایج حاصل از این مطالعات
اطالعات ارزشمندی به دست آمده است (.)3
تاکنون تحقیقات بسیاری با استفاده از عصارههاي گياهي مختلف
بر روی محور هورمونی هیپوفیز گناد و بافت بیضه انجام شده است.
عصارههایی مثل عصاره رزماری ( ،)4عصاره الکلی آب بشقابی (،)5
عصاره الکلی دانه شوید ( ،)6عصاره بومادران ( ،)7عصاره آبی بخشهای
هوایی گیـاه سداب ( ،)8عصـاره آبی دانـه شنبلیله ( )9سبب کـاهش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ترشح تستوسترون و گاهی کاهش  LHو در نتیجه کاهش صفات
ثانویه جنسی میشوند و اکثریت آنها کاهش تراکم اسپرم و نهایتا
کاهش باروری را به دنبال دارند .عصارههایی مانند زعفران ( ،)10عصاره
دانه هویج ( ،)11عصاره الکلی گیاه شاهتره ( ،)12عصاره سیر (،)13
مرزنجوش(  ( ،)14زنجبیل ( ،)15لوبیا مخملی وگیاهان گروه aRas
 )16( yanaسبب افزایش میزان تستوسترون و  LHو گاهی FSH
شده و نقش موثری در سیستم هیپوتاالموس ـ هیپوفیز ـ گناد داشته
و در نهایت با افزایش تعداد اسپرم ،افزایش تحرک و زنده ماندن اسپرم
بر اسپرماتوژنز تاثیر داشتهاند.
از جمله گیاهان دارویی که در طب سنتی اثرات مختلفی برای آن ذکر
شده ،بابونه است .بابونه آلمانی با نام علمی Matricaria chemmomilla
از تیره کاسنی یا گل ستاره  Astraceaeاست .بابونه گیاهی یک ساله،
کوتاه قد و با دوام دارای بویی معطر است که در چمنزارها و اراضی شنی
میروید .ساقه ساده یا منشعب و کم و بیش کرکدار و گلهای کوچک
مروارید گونه دارد .مصريها ،روميها و يونانيان باستان از بابونه براي درمان
آفتاب زدگي ،تبها و قولنج استفاده ميكردند ( .)18 ,17امروزه بابونه در
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تاثیر عصاره آبی -الکلی گیاه بابونه آلمانی ( )Matricaria chamomillaبر محور هورمونی هیپوفیز -گناد و
تغییرات بافتی بیضه در موش صحرایی نر بالغ

مجلـه دانشگـاه علـوم پـزشکـي فسـا  lسـال سوم  lشمـاره  l 1بهار 1392
ليلي حاتمي و جاسم استخر

مواد و روشها

در این مطالعه تجربی از موشهای صحرایی نر نژاد ویستار استفاده
گردید .تعداد  16موش صحرایی نر بالغ در محدوده وزنی 200-250
گرم و سن  8-10هفته (خریداری شده از موسسه سرم سازی رازی) در
اتاق حیوانات گروه زیست شناسی دانشگاه زابل در شرايط دمايي -25
 22درجه سانتيگراد و سيكل روشناييـ تاريكي  12ساعته و دسترسي
آزاد به آب و غذا (كارخانه خوراك دام پارس ،ايران) مطابق با راهنماي
انستيتوي بين المللي سالمت نگهداريشدند (.)27
جهت تهیه عصاره گیاه ،گياه بابونه آلمانی از پژوهشکده کشاورزی
بقيه اهلل اعظم دانشگاه زابل در فصل پاییز جمعآوري و سپس به

پژوهشكده سلولی و مولکولی دانشگاه زابل منتقل شد و توسط كارشناسان
گياهشناسي شناسايي و تأييد گرديد .گياه جمعآوري شده در حرارت 25
درجه سانتيگراد و در شرايط سايه خشك شد .برای عصارهگيري بعد از
آسياب كردن گياه خشك شده ،آن را در داخل ظروف مخصوص ريخته
و در 300گرم/لیتر اتانول  80درصد به مدت  48ساعت نگه داشته شد.
پس از فیلتر کردن ،اتانول از محلول به وسیله دستگاه روتاری برداشته شد.
عصاره به دست آمده در نرمال سالین حل گردید و سپس به طور خوراکی
مورد استفاده قرار گرفت (.)27
حيوانات مورد آزمايش پس از سازگاري با محيط جديد به طور
تصادفي به دو گروه هشت تایی تحت عنوان گروه کنترل و گروه تیمار
تقسیم شدند .گروه تیمار 100 ،میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن
بدن  1میلی لیتر عصاره هیدروالکلی بابونه را برای مدت  8هفته به
صورت گاواژ دريافت ميكردند در حالي كه گروه کنترل روزانه یک
میلی لیتر آب مقطر به صورت گاواژ دریافت کرد.
وزن موشها در ابتدا و انتهاي زمان آزمايش اندازهگيري شد .در پایان
دوره تیمار به وسيله بيهوشي با اتر از هر موش حدود  3تا  4ميلي ليتر
خون از ناحيه بطن چپ در لولههاي آزمايش حاوي فاكتور ضد انعقاد
جمع آوري شد .نمونههاي جمع آوري شده به مدت  15دقيقه با سرعت
 3000دور در دقيقه سانتريفوژ شدند .سپس با استفاده از سمپلر ،سرم
نمونه لخته جداسازی شد و تا سنجش هورموني در دماي  -20درجه
سانتيگراد براي اندازهگيري غلظت سرمي هورمونهاي استروژن،
تستوسترون FSH ،و  LHنگهداري شدند .اندازهگيري هورموني بر اساس
روشهاي معمول آزمايشگاهي يعني استفاده از راديوايمنواسي با استفاده
از كيتهاي هورموني (شركت كاوشيار) انجام شد.
همزمان ،بيضهها نيز خارج و پس از جداسازی بافتهای پیوندی
اطراف وزن شدند .پس از فيكساسيون ،پاساژ بافتي و تهیه برشهای
بافتی با ضخامت  5میکرومتر و رنگ آميزي با هماتوكسيلين -ائوزين،
تعداد سلولهای سرتولی ،لیدیگ ،اسپرماتوگونی ،اسپرماتوسیت اولیه،
اسپرماتید با روش شمارش سلولها در میدانهای دیدی که به طور
تصادفی (از طریق شماره دادن به المها و تهیه جدول و انتخاب
تصادفی شمارهها) از روی المها انتخاب شده بود ،تعیین شد .بدین
ترتیب برای هر گروه  20الم و از هر الم 3 ،لوله اسپرم ساز به طور
تصادفی انتخاب شد.
به منظور بررسي اسپرمها ،اپیدیدیم نيز برداشته شد .براي تعيين
ميزان ذخيره اسپرم اپيديديم انتهای مجراي اپيديديم جدا شده درون
سرم فیزیولوژی قرار داده شد و در شرايط انكوباتور  37درجه برای
مدت  20دقیقه نگهداري شدند .سپس نمونهها از انكوباتور خارج و
قطعات اپيديديم از محلول بيرون آورده شد و محلول كام ً
ال با هم زدن
همگن گرديد .بعد از تهيه رقت  1:10يا  1:100قطرهاي از آن روي الم
نئوبار قرار گرفت و تعداد اسپرمها با ميكروسكوپ نوري با بزرگنمايي
 400شمارش شد (.)8
دادهها با استفاده از نرم افزار  SPSSبه صورت ميانگين ±انحراف
معيار براي هر گروه گزارش شد .سپس به منظور بررسي وجود يا
عدم وجود اختالف معني دار بين گروهها از آزمون آناليز واريانس
( )ANOVAو به دنبال آن آزمون تكميلي توكي انجام گرفتp<0.05 .
به عنوان درجه معناداری در نظر گرفته شد.
http://journal.fums.ac.ir
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تمام دنیا برای درمان بسیاری از بیماریها از جمله درمان التهاب پوست
( ،)19تومور ( )20استفاده میشود .از جمله موارد استفاده از بابونه در طب
سنتي شامل استفاده به عنوان تسكين دهنده درد ،ضد اسپاسم و ضد
التهاب ،درمان بيماريهاي پوستي (پسوريازيس ،اگزما) ،درمان برونشيت
و سرماخوردگي ،سرفه ،تب ،ترميم زخم و درمان مشكالت گوارشي است.
عصاره این گیاه به علت دارا بودن خواص ضد نفخ و ضد اسپاسم براي
اختالالت گوارشي و زخم معده نيز به كار ميرود ( .)18 ,17همچنین،
محققان موفق به اثبات تاثیر عصاره گیاه بابونه در بهبود عالئم بالینی و
آزمایشگاهی تخمدانهای پلی کیستیک شدند (.)3
عصاره بابونه از  120نوع ترکیب شیمیایی تشکیل شده است که
شامل کامازولینها ،فالونوییدها و کومارینها بوده و از مهمترین اجزای
فعال موجود در آن کامازولین ،آپی جنین و بیزابولول را میتوان نام
برد ( .)21با توجه به تحقیقات علمي به عمل آمده ،ترکیبات موجود
در عصاره بابونه دارای اثرات ضد التهابی ،ضد باکتریایی و فعالیت آنتی
اکسیدانی است ( .)22-24گياه بابونه غني از فالونوييدهاست كه آنتي
اكسيدانهاي موثري در خنثي كردن راديكالهاي اكسيژن دار ميباشند
( .)25گونههاي اكسيژن آزاد قادر به پراكسيداسيون ليپيدهاي غشاي
اسپرم بوده كه اين اثر با كاهش تحرك و آسيب بخشهاي غشايي
اسپرم همراه است .آنتي اكسيدانها تركيباتي هستند كه مانع از تشكيل
راديكالهاي آزاد و پراكسيداسيون ليپيدها میشوند ،از آسیب سلول
اسپرم توسط رادیکالهای آزاد محافظت میکنند و کیفیت اسپرم و
پارامترهاي باروري را بهبود میبخشند (.)26
استفاده از گیاهان دارویی جهت افزایش باروری و در رفع مواردی از
قبیل عدم تعادل هورمونی ،ناتوانی جنسی و غیره میتواند تاثیر مثبت
داشته باشد و این مسئله از دیرباز مورد توجه بوده است .بابونه از نظر طب
قدیم ایران ،گرم و خشک است و از آن به عنوان محرک نیروی جنسی
استفاده میشود .ﺑﺮﺭسیهای ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ بابونه
ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺣﺎﻭﻱ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﻣﻮﺍﺩ ﺁﻧﺘﻲ ﺍﻛﺴﻴﺪﺍﻥ
میباشد ( .)1ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻭ ﻋﻠﻤﻲ ،ﺳﻮﺩﻣﻨﺪﻱ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻱ
ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﺁﺯﻣﺎﻳﻲﻫﺎﻱ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻭ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻗﺮﺍﺭ
ﮔﻴﺮﻧﺪ و با توجه به استفاده وسيع از اين داروي گياهي در درمان بسياري از
بيماريها و بررسيهاي اندك در زمينه تاثير عصاره الكلي بابونه آلماني بر
فعاليت توليد مثل جنس نر و عملكرد بيضه ،در اين تحقيق تاثير احتمالي
عصاره گياه بابونه بر محور هورمونی هیپوفیز -گناد و تغییرات بافتی بیضه
موشهای صحرایی نر بالغ انجام شد.
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تاثیر عصاره بابونه آلمانی بر محور هیپوفیز

نتایج

جدول 1ـ اثرات عصاره بابونه بر وزن بيضه و بدن موشهاي صحرايي نر گروههای
كنترل و تيمار شده با بابونه (گرم)
گروه

11/78 ± 0/28 c

11/78 ± 0/28 c

كنترل

2/21 ± 0/03

278/5 ± 3/9

بابونه

*3/13 ± 0/08

*284/22 ± 2/7

* تفاوت معني داري بين گروه كنترل و بابونه 100 -مشاهده شد (.)P<0.05

جدول 2ـ شاخصهاي هيستولوژيک و میزان ذخیره اسپرم اپی دیدیمی رت نر در گروههای كنترل و تيمار شده با بابونه

گروه

اسپرماتوگوني
)(Mean±SD

اسپرماتوسيت

)(Mean±SD

اسپرماتيد

)(Mean±SD

)(Mean±SD

)(Mean±SD

كنترل

64/23 ± 2/3

71/5 ± 1/9

289/3 ± 1/8

152/35 ± 3/6

15/8 ± 0/63

22/3 ± 2/6

232/21 ± 6/56

بابونه

*73/63 ± 3/8

*85/48 ± 2/4

*323/31 ± 4/6

*183 ± 2/1

16/4 ± 3/2

*33/1 ± 3/4

*289/33 ± 9/18

()Mean±SD

اسپرم

سرتولي

اليديگ

ميزان ذخيره
اسپرم اپي
ديديمي
)(Mean±SD

* تفاوت معني داري بين گروه كنترل و بابونه100 -در تمام موارد به جز تعداد سلولهاي سرتولي مشاهده شد ()P<0.05

جدول 3ـ ميانگين و انحراف معيار غلظت هورمونهاي تستوسترون ،استروژن FSH ،و  LHدر موشهاي صحرايي نر گروه های كنترل و تيمار شده با بابونه
گروه

) (ng/mlغلظت تستوسترون
)(M±SD

غلظت استروژن()pg/ml
()M±SD

غلظت )FSH(mIU/ml
()M±SD

غلظت )LH (mIU/ml
()M±SD

كنترل

152/35 ± 3/6

15/8 ± 0/63

22/3 ± 2/6

232/21 ± 6/56

بابونه100 -

*183 ± 2/1

16/4 ± 3/2

*33/1 ± 3/4

*289/33 ± 9/18

* تفاوت معني داري بين گروه كنترل و بابونه 100 -در ميزان تستوسترون و  LHمشاهده شد (.)P< 0.001
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اثرات عصاره هیدروالکلی بابونه بر وزن بدن و وزن بيضه:
جدول شماره  1نشان میدهد که تجویز دهانی عصاره بابونه سبب
افزایش وزن بدن حیوانات گروه تيمار در مقایسه با گروه کنترل شده
است .همچنین این جدول نشان میدهد که وزن بیضهها در مقایسه با

گروه کنترل افزایش معنی داری داشته است.
اثرات عصاره هیدروالکلی بابونه بر تعداد اسپرمها :در نتایج
حاصل از اثرات عصاره بابونه بر تعداد اسپرمها (جدول  )2نشان ميدهد
که تعداد اسپرم ها در گروه تيمار افزایش معنی داری نسبت به گروه
کنترل داشته است.
اثرات عصاره هیدروالکلی بیضه بر میزان هورمونها :نتايج به
دست آمده از آزمايشهاي مربوط به سنجشهاي هورموني به همراه
محاسبات آماري بين گروهها مطابق جدول شماره  3نشان ميدهد كه
غلظت سرمی هورمون  FSHتفاوت معنی داری بین دو گروه کنترل و
تيمار ندارد .در مورد هورمون  LHمقایسه میانگینها نشان داد سطح
سرمی این هورمون در گروه تیمار شده با عصاره بابونه به طور معنی داری
افزایش یافته است .اختالف معنی داری نیز در میزان هورمون استروژن در
گروه تيمار با کنترل مشاهده نمیشود .تاثیر عصاره بابونه بر غلظت سرمی

مجلـه دانشگـاه علـوم پـزشکـي فسـا  lسـال سوم  lشمـاره  l 1بهار 1392
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بحث

در مطالعه حاضر تاثیر عصاره هیدروالکلی گیاه بابونه بر محور هورموني
هيپوفيز گناد و بافت بيضه موشهاي صحرايي نر بالغ مورد بررسی قرار
گرفته است .گیاه بابونه با وجود دارا بودن ترکیبات متعدد و متفاوت
میتواند اثرات زیادی را از خود نشان دهد .نتایج حاصل از این مطالعه
نشان دهنده آن است که عصاره بابونه منجر به تغییر در عملکرد و ساختار
بیضه و محور هورمونی هیپوفیز ـ گناد در موشهای صحرایی گروه تيمار
شده با بابونه گردیده است.
در مطالعه حاضر گروه دریافت کننده بابونه افزایش معنی داری در
وزن بدن و بیضه داشتند .از آنجایی که وزن بدن و بیضهها تحت تاثیر
هورمون تستوسترون میباشد ( ،)15 ،11با توجه به افزایش قابل مالحظه
هورمون تستوسترون در این مطالعه و متعاقب آن افزایش تعداد سلولهای
الیدیگ و سلولهای جنسی اسپرماتوگونی ،اسپرماتوسیت و اسپرماتیدها
این مساله کامال قابل توجیه است .مطالعات قبلی نشان دادهاند که هورمون
تستوسترون با اثر مستقیم بر سلولهای سرتولی و ترشح مایع لولهای و
پروتئینهای متعددی نظیر فاکتور رشد و ترانسفرین نقش ویژهای در
تغذیه سلولهای جنسی در حال تقسیم ،تقسیم سلولهای جنسی و در
نهایت تولید اسپرم دارند ( .)28به این ترتیب با توجه به نقش مهم هورمون
تستوسترون در روند اسپرماتوژنز ،واضح است که در صورت افزایش این
هورمون ،تعداد اسپرمها افزایش مییابد .نتايج مطالعه حاضر نيز مويد
افزايش معني دار تعداد اسپرمها پس از تيمار با بابونه است.
در بررسیهای هورمونی ،غلظت هورمون تستوسترون و  LHدر
گروهی که عصاره بابونه دریافت کرده بودند در مقایسه با گروه کنترل
افزایش نشان داد .از آنجايي كه تستوسترون يك هورمون آندروژني
است كه در پاسخ به تحريك با  LHمترشحه از غده هيپوفيز توسط
سلولهاي اليديگ بیضه توليد ميشود ،احتمال دارد مكانيسمي كه
بر پايه آن ميزان هورمون تستوسترون پس از كاربرد بابونه افزايش
يافته است ،از طريق تاثير مستقيم اين دارو بر سلولهاي لوتئوتروپ
بخش قدامي هيپوفيز و افزايش  LHباشد ( .)28از طرف دیگر ،هورمون
تستوسترون از طریق مکانیسم فیدبک منفی ترشح هورمون  LHرا از
هیپوفیز قدامی کنترل میکند و احتماال بابونه به طور غیر مستقیم
موجب افزایش ترشح هورمونهای تحریک کننده گنادوتروپین از
هیپوتاالموس و به دنبال آن افزایش ترشح  LHاز هیپوفیز قدامی و در
نتیجه افزایش تستوسترون میشود .البته این احتمال هم وجود دارد
که مکانیسم فیدبک منفی هیپوفیز ـ بیضه به زمان بیشتری نیاز داشته
باشد ( )29که مطالعات بیشتری در این زمینه الزم است.

از نتايج ديگر مطالعه حاضر اين است كه با خوراندن عصاره بابونه
به موشهاي صحرايي در ميزان ترشح هورمون  FSHتغيير معني داري
مشاهده نشد .اين هورمون از هيپوفيز قدامي ترشح شده مستقيما روي
سلولهاي سرتولي اثر ميگذارد و در آغاز روند اسپرم سازي نقش مهم
و اساسي دارد ( .)31 ،30بررسیها نشان میدهد ترشح  FSHمستقل
از  GnRHاست ( .)32احتماال عاملی غیر از عامل تنظیم کننده LH
بر آزاد سازی  FSHنقش دارد .از طرف دیگر بر اساس نتايج به دست
آمده از مطالعات ساير محققان ،جهشهاي زيادي در گيرندههاي LH
در سلولهاي ليديگ به وجود ميآيد ،اما اين جهشها به ندرت در
گيرندههاي  FSHمتعلق به سلولهاي سرتولي اتفاق ميافتد (.)33
احتماال یکی از علل عدم تغییر میزان  ،FSHعدم تغییر در فعالیت
گیرندههای  FSHپس از مصرف این دارو است ( .)34در هر حال
مطالعات بيشتري در اين زمينه الزم است.
گیاه بابونه غنی از فالونوئیدها و ترکیبات فنولیک است که آنتی
اکسیدانهای موثری در خنثی کردن رادیکالهای آزاد اکسیژن دار
هستند ( .)25از آنجایی که رادیکالهای آزاد که در واکنشهای روزمره
بدن تولید میشوند ،در کاهش پارامتر تعداد اسپرم و تحرک آن موثرند
( ،)35یکی از مکانیسمهای احتمالی اثر بابونه بر افزایش تعداد اسپرم
ممکن است ناشی از وجود آنتی اکسیدانها در عصاره آن باشد .از
جمله تركيبات فنوليك موجود در عصاره بابونه ،كروستين است (.)36
كروستين به علت داشتن اثر آنتي اكسيداني براي نگهداري اسپرم
در درجه حرارت بسيار پايين به كار ميرود ( .)37آزولن نيز يكي از
تركيباتي است كه به مقدار زياد در اسانس بابونه موجود ميباشد ()19
و اثرات آنتي اكسيداني بابونه را به آن ربط ميدهند ( .)38همچنين
خاصيت آنتي اكسيداني تركيبات فنوليك باعث حذف راديكالهاي
آزاد و تاثير بر فاكتورهاي مربوط به اسپرم ميشود ( .)35به طوري كه
 Acharyaو همکارانش نشان دادند که كاهش فعاليت آنزيمهاي آنتي
اكسيداني موجب كاهش تعداد اسپرم شده اما با تجويز مواد آنتي
اكسيداني تعداد كل اسپرم افزايش نشان داده است (.)39
تحقیقات نشان میدهد که فيتواستروژنهاي موجود در عصاره
گياهي توانايي اتصال به گيرندههاي استروژني دارد ( )40و با ايجاد
فيدبك منفي بر  LHميزان تستوسترون را كاهش ميدهد (،41
 .)42در طي مطالعهاي كه با استفاده از عصاره گياه رازك انجام
شد ،به علت وجود تركيبات فيتواستروژنيك قوي گياه رازك ،ميزان
استروژن پالسماي خون افزايش پيدا كرد ( .)43فيتواستروژن هاي
موجود در عصاره گياهي گل بابونه مشابه استروئيدهاي جنسي در
جنس ماده عمل ميكنند ( .)44زاند و همكارانش نشان دادند كه
غلظتهاي باالي عصاره بابونه اثر استروژنيك دارد ( .)45كرباليي و
همكارانش نيز در سال  2010با استفاده از غلظت  400ميلي گرم
بر كيلوگرم عصاره گل بابونه شاهد اثرات استروژنيك بابونه بر بيضه
و كاهش اسپرماتوژنزيز بودهاند ( .)46 ،27در بسياري از گياهان
دارويي ،غلظت مورد استفاده ميتواند نقش مهمي در ايجاد اثرات آن
داشته باشد .طبق گزارشهای  ،)46( Nurserگياه رزماري با دوزهاي
باال باعث كاهش تعداد اسپرم شده در حالي كه حيدري و همكارانش
( )4نشان دادند كه رزماري در دوزهاي پايين تاثير خاصي روي
اسپرماتوژنزيز ندارد .در رابطه با تاثير گياه بومادران بر روي سيستم
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هورمون تستوسترون افزایش معنی داری را نسبت به گروه کنترل نشان
میدهد.
اثرات عصاره هیدروالکلی بابونه بر تغییرات بافتی بیضه :نتایج
بافت شناسی مطابق شكل شماره  1نشان داد که هر دو گروه از نظر
ظاهری ،شکل و پراکندگی لولههای اسپرم ساز طبیعی میباشند .هر
چند که مطابق جدول شماره  2میانگین تعداد سلولهای اسپرماتوگونی،
اسپرماتوسیت اولیه ،اسپرماتید و اسپرماتوزوئید در گروه تيمار نسبت به
گروه کنترل افزایش معنی داری دارد .تعداد سلولهای الیدیگ نيز افزایش
معنی داری را در گروه آزمون با گروه تيمار نشان داد.
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بررسی های بیشتر برای شناسایی مکانیسم عمل و ماده موثره و تاثیر
.دوزهای مختلف این عصاره پیشنهاد میشود
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Abstract

Background & Objective: Matricaria recutita is one of the most ancient and well-known medicinal plants, and its role in the
treatment of a wide range of diseases has been studied. The purpose of this study was to investigate the effect of Matricaria
recutita on spermatogenesis and the pituitary-gonadal axis in male adult rats.
Materials & Methods: In this experimental study, the animals were divided into two groups: the control group, which rea
ceived 1 ml of distilled water orally, and the experimental group, which received 100 mg/kg of Matricaria recutita extract via
gavage feeding once daily for an 8-week period. After the treatment period, several fertility indices such as the weight of the
reproductive organs, sperm count, sperm motility and vitality, and testis histological changes as well as blood serum levels of
testosterone, estrogen, FSH, and LH were measured.
Results: Our statistical analysis showed a significant increase in the weight of the reproductive organs, sperm count, and blood
testosterone in the group which received 100 mg/kg of Matricaria recutita hydroalcholic extract.
Conclusion: The results of this study demonstrated that hydroalcholic extract of Matricaria recutita could increase the function
of the hormonal pituitary-testis axis and spermatogenesis in male rats.
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