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تاثیر عصاره بابونه آلمانی بر محور هیپوفیز 

تاثیر عصاره آبی- الکلی گیاه بابونه آلمانی )Matricaria chamomilla( بر محور هورمونی هیپوفیز- گناد و 
تغییرات بافتی بیضه در موش صحرایی نر بالغ

لیلی حاتمی*، جاسم استخر

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زابل، زابل، ایران.

چکیده
زمینه و هدف: گياه بابونه یکی از قدیمی ترین و شناخته شده ترین گياهان دارویی است که نقش آن در درمان طيف وسيعی از بيماري ها مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از این 

مطالعه، بررسی اثر عصاره بابونه آلمانی بر اسپرماتوژنز و محور هورمونی هيپوفيز- گناد موش هاي صحرایی نر بالغ می باشد.

مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، موش هاي صحرایی نر بالغ به دو گروه کنترل و تيمار تقسيم شدند. گروه کنترل روزانه یک ميلی ليتر آب مقطر را به صورت گاواژ دریافت 
کردند. در حالی که حيوانات گروه تيمار روزانه به مدت 8 هفته 100 ميلی گرم عصاره هيدروالکلی گياه بابونه را به ازاي هر کيلوگرم وزن بدن به صورت گاواژ دریافت کردند. پس از 
اتمام تيمار، برخی شاخص هاي باروري از قبيل وزن اندام هاي توليد مثلی، تعداد اسپرم، تغييرات بافت شناسی بيضه، ميزان هورمون هاي تستوسترون، استروژن، FSH  و LH سرم  

بين گروه هاي کنترل و تيمار مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت. 

نتایج: تجزیه و تحليل آماري نتایج، افزایش معنی داري در وزن اندام هاي توليد مثلی )P<0.05(، تعداد اسپرم ها و ميزان LH  و تستوسترون )P<0.001( در گروه تيمار دریافت کننده 
mg/kg 100 را در مقایسه با گروه کنترل نشان داد. 

نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل از این تحقيق، عصاره بابونه باعث افزایش فعاليت محور هيپوفيز- بيضه و اسپرم سازي در موش صحرایی نر می شود.

کلمات کلیدی: بابونه، LH،FSH، تستوسترون، اسپرماتوژنزیز، موش صحرایي.

مقدمه
مسائل مربوط به باروري و ناباروري یکی از مسائل پيچيده در علم 
پزشکی است. در هر اجتماعی تقریبا 13 درصد افراد، نابارور هستند که 
در این بين شایع ترین علت ناباروري در مردان، عدم توانایی آنان در توليد 
تعداد كافی اسپرمهاي سالم و فعال است )1(. اسپرم سازي در بيضه، تحت 
کنترل هورمون تستوسترون مترشحه از آن صورت می گيرد و فعاليت 
ترشحی بيضه ها خود نيز تحت کنترل محور هيپوتاالموس- هيپوفيز- 
بيضه می باشد )2(. با توجه به آثار سوء و عوارض جانبی داروهاي شيميایی، 
امروزه استفاده از طب سنتی به خصوص گياه درمانی مد نظر قرار گرفته 
است. در سال هاي اخير توجه زیادي به مطالعه اثرات گياهان مختلف بر 
روي باروري پستانداران آزمایشگاهی شده و از نتایج حاصل از این مطالعات 

اطالعات ارزشمندي به دست آمده است )3(. 
تاکنون تحقيقات بسياري با استفاده از عصاره هاي گياهی مختلف 
بر روي محور هورمونی هيپوفيز گناد و بافت بيضه انجام شده است. 
بشقابی )5(،  الکلی آب  عصاره هایی مثل عصاره رزماري )4(، عصاره 
عصاره الکلی دانه شوید )6(، عصاره بومادران )7(، عصاره آبی بخش هاي 
هوایی گيـاه سداب )8(، عصـاره آبی دانـه شنبليله )9( سبب کـاهش 

صفات  کاهش  نتيجه  در  و   LH کاهش  گاهی  و  تستوسترون  ترشح 
ثانویه جنسی می شوند و اکثریت آن ها کاهش تراکم اسپرم و نهایتا 
کاهش باروري را به دنبال دارند. عصاره هایی مانند زعفران )10(، عصاره 
دانه هویج )11(، عصاره الکلی گياه شاهتره )12(، عصاره سير )13(، 
aRas لوبيا مخملی وگياهان گروه  14(، زنجبيل )15(،  )مرزنجوش 

 FSH و گاهی LH 16( سبب افزایش ميزان تستوسترون و(  yana
شده و نقش موثري در سيستم هيپوتاالموسـ   هيپوفيزـ  گناد داشته 
و در نهایت با افزایش تعداد اسپرم، افزایش تحرک و زنده ماندن اسپرم 

بر اسپرماتوژنز تاثير داشته اند.
از جمله گياهان دارویی که در طب سنتی اثرات مختلفی براي آن ذکر 
 Matricaria chemmomilla شده، بابونه است. بابونه آلمانی با نام علمی
از تيره کاسنی یا گل ستاره Astraceae است. بابونه گياهی یک ساله، 
کوتاه قد و با دوام داراي بویی معطر است که در چمنزارها و اراضی شنی 
می روید. ساقه ساده یا منشعب و کم و بيش کرکدار و گل هاي کوچک 
مروارید گونه دارد. مصري ها، رومی ها و یونانيان باستان از بابونه براي درمان 
آفتاب زدگی، تب ها و قولنج استفاده می كردند )17, 18(. امروزه بابونه در 
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تمام دنيا براي درمان بسياري از بيماري ها از جمله درمان التهاب پوست 
)19(، تومور )20( استفاده می شود. از جمله موارد استفاده از بابونه در طب 
سنتی شامل استفاده به عنوان تسكين دهنده درد، ضد اسپاسم و ضد 
التهاب، درمان بيماري هاي پوستی )پسوریازیس، اگزما(، درمان برونشيت 
و سرماخوردگی، سرفه، تب، ترميم زخم و درمان مشكالت گوارشی است. 
عصاره این گياه به علت دارا بودن خواص ضد نفخ و ضد اسپاسم براي 
اختالالت گوارشی و زخم معده نيز به كار می رود )17, 18(. همچنين، 
محققان موفق به اثبات تاثير عصاره گياه بابونه در بهبود عالئم بالينی و 

آزمایشگاهی تخمدان هاي پلی کيستيک شدند )3(.
عصاره بابونه از 120 نوع ترکيب شيميایی تشکيل شده است که 
شامل کامازولين ها، فالونویيدها و کومارین ها بوده و از مهم ترین اجزاي 
فعال موجود در آن کامازولين، آپی جنين و بيزابولول را می توان نام 
برد )21(. با توجه به تحقيقات علمی به عمل آمده، ترکيبات موجود 
در عصاره بابونه داراي اثرات ضد التهابی، ضد باکتریایی و فعاليت آنتی 
اکسيدانی است )24-22(. گياه بابونه غنی از فالونویيدهاست كه آنتی 
اكسيدان هاي موثري در خنثی كردن رادیكال هاي اكسيژن دار می باشند 
)25(. گونه هاي اكسي ژن آزاد قادر به پراكسيداسيون ليپيدهاي غشاي 
اثر با كاهش تحرك و آسيب بخش هاي غشایی  اسپرم بوده كه این 
اسپرم همراه است. آنتی اكسيدان ها تركيباتی هستند كه مانع از تشكيل 
رادیكال هاي آزاد و پراكسيداسيون ليپيدها می شوند، از آسيب سلول 
اسپرم توسط رادیکال هاي آزاد محافظت می کنند و کيفيت اسپرم و 

پارامترهاي باروري را بهبود می بخشند )26(.
استفاده از گياهان دارویی جهت افزایش باروري و در رفع مواردي از 
قبيل عدم تعادل هورمونی، ناتوانی جنسی و غيره می تواند تاثير 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 نيروي جنسی 
استفاده می شود. بررسی هاي انجام شده بر روي تركيبات شيميایی بابونه 
اكسيدان  آنتی  مواد  زیادي  مقدار  حاوي  گياه  این  كه  است  داده  نشان 
می باشد )1(. از آنجایی كه از دیدگاه پژوهشی و علمی، سودمندي داروهاي 
گياهی می بایست در كارآزمایی هاي آزمایشگاهی و بالينی مورد اثبات قرار 
گيرند و با توجه به استفاده وسيع از این داروي گياهی در درمان بسياري از 
بيماري ها و بررسی هاي اندك در زمينه تاثير عصاره الكلی بابونه آلمانی بر 
فعاليت توليد مثل جنس نر و عملكرد بيضه، در این تحقيق تاثير احتمالی 
عصاره گياه بابونه بر محور هورمونی هيپوفيز- گناد و تغييرات بافتی بيضه 

موش هاي صحرایی نر بالغ انجام شد. 

مواد و روش ها
در این مطالعه تجربی از موش هاي صحرایی نر نژاد ویستار استفاده 
گردید. تعداد 16 موش صحرایی نر بالغ در محدوده وزنی 200-250 
گرم و سن 10-8 هفته )خریداري شده از موسسه سرم سازي رازي( در 
اتاق حيوانات گروه زیست شناسی دانشگاه زابل در شرایط دمایی 25-
22 درجه سانتی گراد و سيكل روشنایی ـ تاریكی 12 ساعته و دسترسی 
آزاد به آب و غذا )كارخانه خوراك دام پارس، ایران( مطابق با راهنماي 

انستيتوي بين المللی سالمت نگهداري  شدند )27(.
جهت تهيه عصاره گياه، گياه بابونه آلمانی از پژوهشکده کشاورزي 
به  سپس  و  جمع آوري  پایيز  فصل  در  زابل  دانشگاه  اعظم  اهلل  بقيه 

پژوهشكده سلولی و مولکولی دانشگاه زابل منتقل شد و توسط كارشناسان 
گياه شناسی شناسایی و تأیيد گردید. گياه جمع آوري شده در حرارت 25 
درجه سانتی گراد و در شرایط سایه خشك شد. براي عصاره گيري بعد از 
آسياب كردن گياه خشك شده، آن را در داخل ظروف مخصوص ریخته 
و در300 گرم/ليتر اتانول 80 درصد به مدت 48 ساعت نگه داشته شد. 
پس از فيلتر کردن، اتانول از محلول به وسيله دستگاه روتاري برداشته شد. 
عصاره  به دست آمده در نرمال سالين حل گردید و سپس به طور خوراکی 

مورد استفاده قرار گرفت )27(.
حيوانات مورد آزمایش پس از سازگاري با محيط جدید به طور 
تصادفی به دو گروه هشت تایی تحت عنوان گروه کنترل و گروه تيمار 
تقسيم شدند. گروه تيمار، 100 ميلی گرم به ازاي هر کيلوگرم وزن 
بدن 1 ميلی ليتر عصاره هيدروالکلی بابونه را براي مدت 8 هفته به 
روزانه یک  گاواژ دریافت می كردند در حالی كه گروه کنترل  صورت 

ميلی ليتر آب مقطر به صورت گاواژ دریافت کرد.
وزن موش ها در ابتدا و انتهاي زمان آزمایش اندازه گيري شد. در پایان 
دوره تيمار به وسيله بيهوشی با اتر از هر موش حدود 3 تا 4 ميلی ليتر 
خون از ناحيه بطن چپ در لوله هاي آزمایش حاوي فاكتور ضد انعقاد 
جمع آوري شد. نمونه هاي جمع آوري شده به مدت 15 دقيقه با سرعت 
3000 دور در دقيقه سانتریفوژ شدند. سپس با استفاده از سمپلر، سرم 
نمونه لخته جداسازي شد و تا سنجش هورمونی در دماي 20- درجه 
استروژن،  هورمون هاي  سرمی  غلظت  اندازه گيري  براي  سانتی گراد 
تستوسترون، FSH و LH نگهداري شدند. اندازه گيري هورمونی بر اساس 
روش هاي معمول آزمایشگاهی یعنی استفاده از رادیوایمنواسی با استفاده 

از كيت هاي هورمونی )شركت كاوشيار( انجام شد.
همزمان، بيضه ها نيز خارج و پس از جداسازي بافت هاي پيوندي 
اطراف وزن شدند. پس از فيكساسيون، پاساژ بافتی و تهيه برش هاي 
بافتی با ضخامت 5 ميکرومتر و رنگ آميزي با هماتوكسيلين- ائوزین، 
تعداد سلول هاي سرتولی، ليدیگ، اسپرماتوگونی، اسپرماتوسيت اوليه، 
اسپرماتيد با روش شمارش سلول ها در ميدان هاي دیدي که به طور 
انتخاب  و  جدول  تهيه  و  الم ها  به  دادن  شماره  طریق  )از  تصادفی 
تصادفی شماره ها( از روي الم ها انتخاب شده بود، تعيين شد. بدین 
ترتيب براي هر گروه 20 الم و از هر الم، 3 لوله اسپرم ساز به طور 

تصادفی انتخاب شد. 
به منظور بررسی اسپرم ها، اپی دیدیم نيز برداشته شد. براي تعيين 
ميزان ذخيره اسپرم اپيدیدیم انتهاي مجراي اپی دیدیم جدا شده درون 
انكوباتور 37 درجه براي  سرم فيزیولوژي قرار داده شد و در شرایط 
مدت 20 دقيقه نگهداري شدند. سپس نمونه ها از انكوباتور خارج و 
قطعات اپی دیدیم از محلول بيرون آورده شد و محلول كاماًل با هم زدن 
همگن گردید. بعد از تهيه رقت 1:10 یا 1:100 قطره اي از آن روي الم 
نئوبار قرار گرفت و تعداد اسپرم ها با ميكروسكوپ نوري با بزرگنمایی 

400 شمارش شد )8(.
داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS به صورت ميانگين± انحراف 
یا  وجود  بررسی  منظور  به  گزارش شد. سپس  گروه  هر  براي  معيار 
واریانس  آناليز  آزمون  از  گروه ها  بين  معنی دار  اختالف  وجود  عدم 
 p<0.05 .و به دنبال آن آزمون تكميلی توكی انجام گرفت )ANOVA(

به عنوان درجه معناداري در نظر گرفته شد.
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نتایج
اثرات عصاره هیدروالکلي بابونه بر وزن بدن و وزن بیضه: 
بابونه سبب  جدول شماره 1 نشان می دهد که تجویز دهانی عصاره 
افزایش وزن بدن حيوانات گروه تيمار در مقایسه با گروه کنترل شده 
است. همچنين این جدول نشان می دهد که وزن بيضه ها در مقایسه با 

گروه کنترل افزایش معنی داري داشته است. 
اثرات عصاره هیدروالکلي بابونه بر تعداد اسپرم ها: در نتایج 
حاصل از اثرات عصاره بابونه بر تعداد اسپرم ها )جدول 2( نشان می دهد 
که تعداد اسپرم ها در گروه تيمار افزایش معنی داري نسبت به گروه 

کنترل داشته است.
اثرات عصاره هیدروالکلي بیضه بر میزان هورمون ها: نتایج به 
دست آمده از آزمایش هاي مربوط به سنجش هاي هورمونی به همراه 
محاسبات آماري بين گروه ها مطابق جدول شماره 3 نشان می دهد كه 
غلظت سرمی هورمون FSH تفاوت معنی داري بين دو گروه کنترل و 
تيمار ندارد. در مورد هورمون LH مقایسه ميانگين ها نشان داد سطح 
سرمی این هورمون در گروه تيمار شده با عصاره بابونه به طور معنی داري 
افزایش یافته است. اختالف معنی داري نيز در ميزان هورمون استروژن در 
گروه تيمار با کنترل مشاهده نمی شود. تاثير عصاره بابونه بر غلظت سرمی 

جدول 1ـ اثرات عصاره بابونه بر وزن بيضه و بدن موش هاي صحرایی نر گروه هاي 
كنترل و تيمار شده با بابونه )گرم(

11/78 ± 0/28 c 11/78 ± 0/28 c گروه

278/5 ± 3/9 2/21 ± 0/03 كنترل

*284/22 ± 2/7 *3/13 ± 0/08 بابونه

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

جدول 2ـ شاخص هاي هيستولوژیک و ميزان ذخيره اسپرم اپی دیدیمی رت نر در گروه هاي كنترل و تيمار شده با بابونه

 میزان ذخیره
 اسپرم اپي
دیدیمي

(Mean±SD)

الیدیگ
(Mean±SD)

سرتولي
(Mean±SD)

اسپرم
(Mean±SD)

اسپرماتید
(Mean±SD)

اسپرماتوسیت
)Mean±SD)

اسپرماتوگوني
(Mean±SD) گروه

232/21 ± 6/56 22/3 ± 2/6 15/8 ± 0/63 152/35 ± 3/6 289/3 ± 1/8 71/5 ± 1/9 64/23 ± 2/3 كنترل

*289/33 ± 9/18 *33/1 ± 3/4 16/4 ± 3/2 *183 ± 2/1 *323/31 ± 4/6 *85/48 ± 2/4 *73/63 ± 3/8 بابونه

)P<0.05( تفاوت معنی داري بين گروه كنترل و بابونه- 100در تمام موارد به جز تعداد سلول هاي سرتولی مشاهده شد *

جدول 3ـ ميانگين و انحراف معيار غلظت هورمون هاي تستوسترون، استروژن، FSH و LH در موش هاي صحرایی نر گروه هاي كنترل و تيمار شده با بابونه

)LH )mIU/ml غلظت
)M±SD)

)FSH(mIU/ml  غلظت
)M±SD)

)pg/ml)غلظت استروژن
)M±SD)

(ng/ml) غلظت تستوسترون
(M±SD) گروه

232/21 ± 6/56 22/3 ± 2/6 15/8 ± 0/63 152/35 ± 3/6 كنترل

*289/33 ± 9/18 *33/1 ± 3/4 16/4 ± 3/2 *183 ± 2/1 بابونه- 100

.)P< 0.001( مشاهده شد LH تفاوت معنی داري بين گروه كنترل و بابونه- 100 در ميزان تستوسترون و *
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هورمون تستوسترون افزایش معنی داري را نسبت به گروه کنترل نشان 
می دهد. 

اثرات عصاره هیدروالکلي بابونه بر تغییرات بافتي بیضه: نتایج 
بافت شناسی مطابق شكل شماره 1 نشان داد که هر دو گروه از نظر 
ظاهري، شکل و پراکندگی لوله هاي اسپرم ساز طبيعی می باشند. هر 
چند که مطابق جدول شماره 2 ميانگين تعداد سلول هاي اسپرماتوگونی، 
اسپرماتوسيت اوليه، اسپرماتيد و اسپرماتوزوئيد در گروه تيمار نسبت به 
گروه کنترل افزایش معنی داري دارد. تعداد سلول هاي الیدیگ نيز افزایش 

معنی داري را در گروه آزمون با گروه تيمار نشان داد.

بحث
در مطالعه حاضر تاثير عصاره هيدروالکلی گياه بابونه بر محور هورمونی 
هيپوفيز گناد و بافت بيضه موش هاي صحرایی نر بالغ مورد بررسی قرار 
گرفته است. گياه بابونه با وجود دارا بودن ترکيبات متعدد و متفاوت 
می تواند اثرات زیادي را از خود نشان دهد. نتایج حاصل از این مطالعه 
نشان دهنده آن است که عصاره بابونه منجر به تغيير در عملکرد و ساختار 
بيضه و محور هورمونی هيپوفيزـ  گناد در موش هاي صحرایی گروه تيمار 

شده با بابونه گردیده است.
در مطالعه حاضر گروه دریافت کننده بابونه افزایش معنی داري در 
وزن بدن و بيضه داشتند. از آنجایی که وزن بدن و بيضه ها تحت تاثير 
هورمون تستوسترون می باشد )11، 15(، با توجه به افزایش قابل مالحظه 
هورمون تستوسترون در این مطالعه و متعاقب آن افزایش تعداد سلول هاي 
الیدیگ و سلول هاي جنسی اسپرماتوگونی، اسپرماتوسيت و اسپرماتيدها 
این مساله کامال قابل توجيه است. مطالعات قبلی نشان داده اند که هورمون 
تستوسترون با اثر مستقيم بر سلول هاي سرتولی و ترشح مایع لوله اي و 
پروتئين هاي متعددي نظير فاکتور رشد و ترانسفرین نقش ویژه اي در 
تغذیه سلول هاي جنسی در حال تقسيم، تقسيم سلول هاي جنسی و در 
نهایت توليد اسپرم دارند )28(. به این ترتيب با توجه به نقش مهم هورمون 
تستوسترون در روند اسپرماتوژنز، واضح است که در صورت افزایش این 
هورمون، تعداد اسپرم ها افزایش می یابد. نتایج مطالعه حاضر نيز موید 

افزایش معنی دار تعداد اسپرم ها پس از تيمار با بابونه است.
در بررسی هاي هورمونی، غلظت هورمون تستوسترون و LH در 
گروهی که عصاره بابونه دریافت کرده بودند در مقایسه با گروه کنترل 
افزایش نشان داد. از آنجایی كه تستوسترون یك هورمون آندروژنی 
است كه در پاسخ به تحریك با LH مترشحه از غده هيپوفيز توسط 
سلول هاي الیدیگ بيضه توليد می شود، احتمال دارد مكانيسمی كه 
افزایش  بابونه  از كاربرد  پایه آن ميزان هورمون تستوسترون پس  بر 
یافته است، از طریق تاثير مستقيم این دارو بر سلول هاي لوتئوتروپ 
بخش قدامی هيپوفيز و افزایش LH باشد )28(. از طرف دیگر، هورمون 
تستوسترون از طریق مکانيسم فيدبک منفی ترشح هورمون LH را از 
هيپوفيز قدامی کنترل می کند و احتماال بابونه به طور غير مستقيم 
از  گنادوتروپين  کننده  تحریک  هورمون هاي  ترشح  افزایش  موجب 
هيپوتاالموس و به دنبال آن افزایش ترشح LH از هيپوفيز قدامی و در 
نتيجه افزایش تستوسترون می شود. البته این احتمال هم وجود دارد 
که مکانيسم فيدبک منفی هيپوفيزـ  بيضه به زمان بيشتري نياز داشته 

باشد )29( که مطالعات بيشتري در این زمينه الزم است. 

از نتایج دیگر مطالعه حاضر این است كه با خوراندن عصاره بابونه 
به موش هاي صحرایی در ميزان ترشح هورمون FSH تغيير معنی داري 
مشاهده نشد. این هورمون از هيپوفيز قدامی ترشح شده مستقيما روي 
سلول هاي سرتولی اثر می گذارد و در آغاز روند اسپرم سازي نقش مهم 
و اساسی دارد )30، 31(. بررسی ها نشان می دهد ترشح FSH مستقل 
 LH است )32(. احتماال عاملی غير از عامل تنظيم کننده GnRH از
بر آزاد سازي FSH نقش دارد. از طرف دیگر بر اساس نتایج به دست 
 LH آمده از مطالعات سایر محققان، جهش هاي زیادي در گيرنده هاي
در سلول هاي ليدیگ به وجود می آید، اما این جهش ها به ندرت در 
گيرنده هاي  FSH متعلق به سلول هاي سرتولی اتفاق می افتد )33(. 
احتماال یکی از علل عدم تغيير ميزان FSH، عدم تغيير در فعاليت 
حال  هر  در   .)34( است  دارو  این  مصرف  از  پس   FSH گيرنده هاي 

مطالعات بيشتري در این زمينه الزم است. 
گياه بابونه غنی از فالونوئيدها و ترکيبات فنوليک است که آنتی 
اکسيژن دار  آزاد  رادیکال هاي  کردن  خنثی  در  موثري  اکسيدان هاي 
هستند )25(. از آنجایی که رادیکال هاي آزاد که در واکنش هاي روزمره 
بدن توليد می شوند، در کاهش پارامتر تعداد اسپرم و تحرک آن موثرند 
)35(، یکی از مکانيسم هاي احتمالی اثر بابونه بر افزایش تعداد اسپرم 
از  باشد.  آن  اکسيدان ها در عصاره  آنتی  از وجود  ناشی  است  ممکن 
جمله تركيبات فنوليك موجود در عصاره بابونه، كروستين است )36(. 
اسپرم  نگهداري  براي  اكسيدانی  آنتی  اثر  داشتن  علت  به  كروستين 
در درجه حرارت بسيار پایين به كار می رود )37(. آزولن نيز یكی از 
تركيباتی است كه به مقدار زیاد در اسانس بابونه موجود می باشد )19( 
و اثرات آنتی اكسيدانی بابونه را به آن ربط می دهند )38(. همچنين 
رادیكال هاي  باعث حذف  فنوليك  تركيبات  اكسيدانی  آنتی  خاصيت 
آزاد و تاثير بر فاكتورهاي مربوط به اسپرم می شود )35(. به طوري كه 
Acharya و همکارانش نشان دادند که كاهش فعاليت آنزیم هاي آنتی 
آنتی  مواد  تجویز  با  اما  شده  اسپرم  تعداد  كاهش  موجب  اكسيدانی 

اكسيدانی تعداد كل اسپرم افزایش نشان داده است )39(. 
تحقيقات نشان می دهد که فيتواستروژن هاي موجود در عصاره 
گياهی توانایی اتصال به گيرنده هاي استروژنی دارد )40( و با ایجاد 
 ،41( می دهد  كاهش  را  تستوسترون  ميزان   LH بر  منفی  فيدبك 
انجام  رازك  گياه  عصاره  از  استفاده  با  كه  مطالعه اي  طی  در   .)42
شد، به علت وجود تركيبات فيتواستروژنيك قوي گياه رازك، ميزان 
افزایش پيدا كرد )43(. فيتواستروژن هاي  استروژن پالسماي خون 
بابونه مشابه استروئيدهاي جنسی در  موجود در عصاره گياهی گل 
جنس ماده عمل می كنند )44(. زاند و همكارانش نشان دادند كه 
غلظت هاي باالي عصاره بابونه اثر استروژنيك دارد )45(. كربالیی و 
همكارانش نيز در سال 2010 با استفاده از غلظت 400 ميلی گرم 
بر كيلوگرم عصاره گل بابونه شاهد اثرات استروژنيك بابونه بر بيضه 
گياهان  از  بسياري  در   .)46  ،27( بوده اند  اسپرماتوژنزیز  كاهش  و 
دارویی، غلظت مورد استفاده می تواند نقش مهمی در ایجاد اثرات آن 
داشته باشد. طبق گزارش هاي Nurser )46(، گياه رزماري با دوزهاي 
باال باعث كاهش تعداد اسپرم شده در حالی كه حيدري و همكارانش 
روي  خاصی  تاثير  پایين  دوزهاي  در  رزماري  كه  دادند  نشان   )4(
اسپرماتوژنزیز ندارد. در رابطه با تاثير گياه بومادران بر روي سيستم 
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توليد مثلی نر نيز نتایج ضد و نقيضی گزارش شده است )7(. تامير 
و همكارانش نيز نشان دادند كه عصاره هاي گياهی ممكن است بر 
اساس غلظت، اثرات متفاوتی را به عنوان آگونيست یا آنتاگونيست 
تركيبات  حاوي  بابونه  گل  عصاره  كه  این  به  توجه  با  دهند.  نشان 
فيتواستروژنی زیاد می باشد و در طی تحقيق حاضر از كل گياه عصاره 
افزایش هورمون LH در مطالعه حاضر  تهيه شده است و بر اساس 
می توان به این نتيجه دست یافت كه عصاره كل گياه بابونه در غلظت 
اثر فيتواستروژنی چندان قوي  مصرفی 100 ميلی گرم بر كيلوگرم 
ندارد كه عدم تغيير معنی دار ميزان استروژن سرم در این مطالعه نيز 

تایيد كننده این مطلب می باشد. 
با توجه به استفاده از عصاره تام گياه بابونه در این پژوهش و تركيبات 
و  تنظيمی  مسيرهاي  دقيق  تعيين  دارد،  وجود  آن  در  كه  متفاوتی 
همچنين تركيبات موثر بر افزایش برخی هورمون ها و اسپرم سازي نياز به 

پژوهش هاي بيشتري دارد.
در نهایت با توجه به یافته هاي مطالعه حاضر به نظر می رسد مصرف 
چند  هر  بوده  موثر  اسپرماتوژنز  بهبود  در  معين  دوز  در  بابونه  عصاره 

بررسی هاي بيشتر براي شناسایی مکانيسم عمل و ماده موثره و تاثير 
دوزهاي مختلف این عصاره پيشنهاد می شود.

نتیجه گیری
از آنجایی که از بابونه در طب سنتی به عنوان یک داروي تقویت 
از  نتایج حاصل  به  توجه  با  می شود،  استفاده  نيروي جنسی  کننده 
می تواند  و  داشته  آندروژنی  بابونه خاصيت  گياه  عصاره  تحقيق  این 
پارامترهاي وابسته به آندروژن را افزایش داده، باعث پلی اسپرمی و 
افزایش وزن اندام هاي تناسلی شود. به اميد این که نتایج احتمالی به 
دست آمده با انجام تحقيقات بيشتر بتواند در کمک به افراد نابارور و 
پيشگيري از یائسگی یا کاهش عوارض آن در مردان سودمند باشد. 
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The Effects of Extract of Matricaria Recutita on the Pituitary-Testis Axis

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 pituitaryagonadal 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 pituitaryatestis axis and spermatogenesis in male rats.

Keywords: Matricaria recutita, LH, FSH, Testosterone, Spermatogenesis, Rat
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