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چکیده
زمینه و هدف:

آنتی اکسيدانها از جمله کوئرستين از آسيب سلول اسپرم توسّط رادیکالهاي آزاد محافظت می کنند .پژوهش حاضر نيز به

منظور بررسی اثرات کوئرستين بر اسپرماتوژنز در موش صحرایی صورت گرفته است.
روش کار:در این مطالعه تجربی از  50سر موش صحرایی نر در قالب یک گروه کنترل و  3گروه تجربی استفاده شد.محلول کوئرستين 2هفته
روزانه بهصورت داخل صفاقی در دوزهاي  )mg/kg( 2001501005به گروههاي تجربی تزریق شد.یک هفته پس از آخرین تزریق خونگيري به
منظور تعيين غلظت هورمونها انجام و سپس بيضه چپ وزن کشی شد .اسپرمهاي اپيدیدیمی و برشهاي بافتی بيضه نيز مورد مطالعه قرار
گرفت .داده ها با استفاده از آزمون آماري آناليز واریانس یکطرفه با سطح معنی داري کمتر از  0/05در نرم افزار  SPSS 19بررسی شدند.

یافته ها:

در این مطالعه در ميزان گنادوتروپينهاي سرم خون تفاوت معنی داري مشاهده نشد .امّا 0هورمون تستوسترون به ویژه در دوز

 20 mg/kgافزایش یافت (.)P=0/0039 0 6/52±0/50در تغييرات وزنی بيضه ها تفاوت معنی دار قابل قبولی دیده نشد .تعداد اسپرمها در
اپيدیدیم ()P=0/0251 051/35±1/66و تحرّک اسپرمها ( )P=0/00020 33/66±5/91در دوز  20 mg/kgافزایش یافت.در بررسی تعداد
سلول هاي اسپرماتوگونی در هيچ یک از گروه ها تفاوت معنی داري دیده نشد .امّا 0تعداد اسپرماتوسيت اوّليّه (0)P=0/0131 0116/25±3/03
اسپرماتيد ( )P=0/0032 0106/35±6/26و اسپرماتوزوئيد ( )P=0/0006 0101/35±6/30هر سه در دوز  20 mg/kgافزایش یافت.

بحث و نتیجه گیری:

با توجّه به عدم تغييرات معنی دار گنادوتروپينها احتماال کوئرستين بر روي محور هيپوفيز-گناد مؤثّر نبوده است.

گمان می رود کوئرستين با افزایش ترشح تستوسترون و اثرات آنتی اکسيدانی خود موجب بهبود کمّی و کيفی سلول هاي زایا شده است.

کلید واژه ها :کوئرستين 0آنتی اکسيدان 0FSH 0LH 0تستوسترون 0اسپرماتوژنز 0موش صحرایی نر.

بوده و عدم توانایی در تولید مثل همواره از عمده ترین

مقدمه
تولید مثل و زاد آوری فرآیندی است که از

مشکالت اجتماعی و پزشکی بوده است .در تعریف

مهمترین بخشهای زندگی هر موجود زنده بهویژه انسان

سازمان بهداشت جهانی هر گاه زن و مردی در سن
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تأثیر کوئرستین بر اسپرماتوژنز موش صحرایی

باروری پس از دو سال مقاربت جنسی منظم بدون استفاده

اسپرم حساسیت زیادی نسبت به مقادیر باالی

از روشهای پیشگیری یا وجود دالیلی مانند شیردهی

انواع اکسیژن فعال( )ROSدارد .زیرا غشای پالسمایی آن

مادر ،بچه دار نشوند یکی ازآنهادچار ناباروری است(.)1

دارای مقدار زیادی اسیدهای چرب اشباع نشده است؛ در

میانگین ناباروری در هر جامعه ای تقریباً  13درصد می

حالیکه ،سیتوپالسم آن مقدار کمی آنزیمهای آنتی

باشد که شایع ترین علت ناباروری مردان عدم توانایی

اکسیدان را دارد( .)1در این صورت غشای پالسمایی

ایشان در تولید تعداد کافی اسپرم های سالم است(.)2

اسپرم آسیب دیده و فروپاشی  DNAدر هسته و ژنوم

امروزه با پیشرفت های پزشکی گام های فراوانی در

میتوکندری رخ می دهد ( .)7آنتی اکسیدانها از آسیب

راستای حل این مشکل مهم برداشته شده است .بررسی

سلول اسپرم توسط رادیکالهای آزاد محافظت می کنند و

عوامل و شرایط مثبت در تولید تعداد کافی اسپرم های

کیفیت اسپرم را بهبود می بخشند ( .)1در حقیقت درمان

فعال نیز در راستای همین پژوهش ها می باشد.

آنتی اکسیدانی ،راهی برای دفاع محافظتی در مقابل

یکی از مواد مهم در طبیعت و رژیم غذایی انسان

استرس اکسیداتیو و بهبود پارامترهای باروری می باشد

آنتی اکسیدان ها می باشند .آنتی اکسیدان ها موادی

( .)9آنتی اکسیدان های خوراکی می توانند باعث ثبات

هستند که از تشکیل رادیکالهای آزاد در سلولها و رخ

سد خونی -بیضه ای شوند و حفاظت  DNAاسپرم را از

دادن واکنشهای زنجیره ای اکسیداسیون جلوگیری می

استرس اکسیداتیو ناشی از فعالیت رادیکالهای آزاد

کنند .آنتی اکسیدان ها با برداشتن رادیکال های آزاد

افزایش دهند وآنهامیتوانند اسپرم را در طی مراحل بلوغ

واسطه ای باعث پایان دادن به این زنجیره واکنش ها می

و مهاجرت برای ایجاد عملکردی بهتر محافظت کنند (.)4

شوند و از سوی دیگر با اکسید کردن خودشان سایر

از جمله آنتی اکسیدان ها ،کوئرستین می باشد که

واکنش های اکسیداسیون را مهار می کنند .سطح پایین

فالونوئیدی طبیعی است .اثرات آنتی اکسیدانی قابل توجه

آنتی اکسیدان ها یا مهار آنزیم های آنتی اکسیدان باعث

آن در لوله های آزمایش به اثبات رسیده است(.)8

استرس اکسیداتیو شده که می تواند به آسیب یا مرگ

کوئرستین با فرمول شیمیایی  C15H10O7از مهم ترین

سلول بیانجامد تا آنجا که استرس اکسیداتیو می تواند به

ترکیبات خانواده فالونوئیدها بوده و دارای بیشترین

عنوان عامل مهمی برای بسیاری از بیماریهای انسانی

خاصیت آنتی اکسیدانی در میان آنهامی باشد و این

تلقی شود(.)3

ویژگی آن حتی شش برابر قوی تر از ویتامین ث می

از جمله دالیل ناباروری ،اثر رادیکال های آزاد بر

باشد .کوئرستین در خوراکی های طبیعی مانند پیاز ،انگور

عملکرد اسپرم می باشد .استرس اکسیداتیو از دالیل اصلی

قرمز ،مرکبات ،سیب و چای دیده می شود( .)6اثرات ضد

ناباروری در مردان میباشد .وجود این مقادیر باالی

ویروسی ،ضد باکتری و ضد التهابی آن در پژوهشهایی

رادیکال های آزاد میتواند به دلیل فقدان آنتی اکسیدان ها

جداگانه به اثبات رسیده است( .)11همچنین در تحقیقات

و یا رهاسازی الکترون آزاد توسط گلبول سفید و اسپرم

گوناگون اثرات درمانی آن در ارتباط با بیماری های قلبی-

در حین واکنشهای اکسیداتیو درون سلولی باشد.

عروقی ،سرطان ،آسم و اگزما مشاهده شده است(.)11در

مطالعات نشان می دهد که بین مقدار تولید انواع اکسیژن

گذشته مطالعاتی پراکنده در مورد اثرات کوئرستین بر

واکنشی به وسیله اسپرم و کیفیت اسپرم در منی ارتباط

فرآیند اسپرماتوژنز انجام شده است و اثرات مثبت آن در

منفی وجود دارد(.)7

یاخته های زایای بیضه رت های دیابتی مشاهده شده
است( 12و  .) 13لذا ،نیاز به پژوهشی کامل در مورد
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زهره و همکاران

اثرات کوئرستین بر کل چرخه باروری موش صحرایی

سالین و توئین تزریق شد( 12و  .)19یک هفته پس از

سالم احساس می شد.

پایان تزریق ها  ،موش ها بهوسیله اتر بیهوش و با باز

با توجه به نقش اساسی دو گنادوتروپین  LHو  FSHبر

کردن شکم ،خونگیری از سیاهرگ باب کبدی آنها انجام

ترشح تستوسترون در محور هورمونی هیپوتاالموس-

گرفت ( .)14نمونه های خونی در دستگاه سانتریفیوژ با

هیپوفیز -غدد جنسی که به اختصار محور  HPGنامیده

دور  3111در دقیقه بهمدت  21دقیقه قرار گرفته و پس از

می شود و همچنین نقش آنهادر تکامل سلولهای زایا در

جدا کردن سرم در داخل فریزر  -20cبرای سنجش غلظت

بیضه ،به بررسی میزان تغییرات ترشح این دو گنادوتروپین

سرمی هورمون های تستوسترون LH ،و  FSHنگهداری

نیز پرداخته شد.

شدند .سنجش هورمونی با استفاده از روش تست االیزا و

با توجه به مطالب ذکر شده ،این پژوهش به منظور
بررسی اثرات کوئرستین بر محور هیپوفیز-گناد،
اسپرماتوژنز و بافت گنادی در موش صحرایی صورت

با استفاده از کیتهای تولیدی شرکت کاوشیار صورت
گرفت(.)18
پس از خونگیری حیوانات بیهوش با رعایت
اصول اخالقی کشته ،بیضه چپ آنها با دقت 0/0001

گرفت.

گرم وزن کشی شدند .برای شمارش اسپرم ها نیز دم
روش کار

اپیدیدیم چپ حیوان را در  1میلی لیتر نرمال سالین خرد

پژوهش تجربی حاضر در سال  1361-62در

کرده ( 12و  19و  ،)16پس از به هم زدن به مدت 11

آزمایشگاه تحقیقاتی پیام نور مرکز تهران شرق انجام شد.

دقیقه در دمای  34درجه سلسیوس انکوبه نمودیم .یک

این تحقیق بر  11سر موش صحرایی نر از نژاد ویستار با

قطره از محلول فوق را بر روی الم نئوبار قرار داده و با

محدوده وزنی  211تا  211گرم (تهیه شده از

شمارش اسپرم ها در مربع های  19خانه ای گلبول سفید
119

تعداد کل اسپرم های نرمال بهدست

انستیتوپاستور ایران) صورت گرفت .موش ها بهصورت

و ضرب آن در

تصادفی در یک گروه کنترل و چهار گروه تیمار (هر گروه

آورده شد .روش فوق روشی استاندارد برای شمارش

 11سر موش) تقسیم شدند .موش ها در اتاق حیوانات در

اسپرم بوده و با توجه به تعیین میزان رقیق کردن اولیه و

شرایط کنترل شده ( 12ساعت روشنایی  12ساعت

حجم مشخص مربع های الم نئوبار ،عدد بهدست آمده در

تاریکی و دمای ) 21-21 ͦ Cو دسترسی آزاد به آب و

یک میلیون ضرب تا تعداد اسپرمها به میلیون در واحد

خوراک نگهداری شدند( .)17در این تحقیق پروتکل های

میلی لیتر مشخص شود ( .)19برای بهدست آوردن درصد

اخالقی کار بر حیوانات آزمایشگاهی و پژوهشی رعایت

تحرک اسپرم ها نیز 11میکرولیتر از محلول فوق را روی

شدند.

الم قرار داده و اسپرم ها از لحاظ میزان تحرک بررسی
کوئرستین (خریداری شده از شرکت )Sigma

گردیدند .برای به دست آوردن درصد تحرک ،میانگین کل

بهصورت پودر خشک با استفاده از تویین  %21در نرمال

اسپرم های متحرک در  11میدان دید میکروسکوپ با

سالین کامالً حل شد( .)11گروه های تحت مطالعه با

بزرگنمایی  71بهصورت درصد محاسبه شدند(.)16

توجه به پژوهشهای صورت گرفته در گذشته به ترتیب

بیضه های موش ها را نیز پس از وزن کشی

دوزهای  ، 20 ،15 ،10 ،5 mg/kgکوئرستین را به مدت

بهمنظور تهیه الم های بافتی فیکس کرده ،وارد مراحل

دو هفته روزانه در  1mlمحلول فوق بهصورت تزریق

پاساژ بافتی نموده و در نهایت برش های بافتی با

درون صفاقی دریافت نمودند و به گروه کنترل نرمال

ضخامت  1میکرومتر ازآنها تهیه شده و با رنگ آمیزی
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تأثیر کوئرستین بر اسپرماتوژنز موش صحرایی

هماتوکسیلین-ائوزین الم های مورد نظر آماده شدند.

مربوط با استفاده از نرم افزار اکسل رسم گردیدند(.)17

سپس یاخته های اسپرماتوگونی ،اسپرماتوسیت اولیه،

یافته ها

اسپرماتید و اسپرماتوزوئید شناسایی و تعداد آنهادر ده

در سنجش هورمونی میزان غلظت  LHدر سرم خون

برش و در هر برش دو لوله اسپرم ساز شمارش گشت .در

موش ها ،بین گروه های دریافت کننده کوئرستین با گروه

پایان میانگین تعدادآنهادر هر گروه بهدست آمد(.)19

کنترل تفاوت معنی داری دیده نشد؛ اگرچه ،افزایش نسبی

با استفاده از داده های به دست آمده در سنجش

عددی آن محسوس بود .مشابه همین نتیجه در مورد میزان

ها و مطالعات فوق ،نتایج بین گروه های تجربی و کنترل

غلظت  FSHهم بین گروه های تجربی و کنترل دیده شد.

به صورت میانگین با احتساب انحراف معیار و سطح

اما ،در بررسی نتایج تغییرات میزان هورمون تستوسترون

معنی داری  1/11در نرم افزار  SPSS 19بررسی شد.

بین گروه های دریافت کننده کوئرستین در مقایسه با گروه

آزمون آماری مورد استفاده در این پژوهش آزمون آنالیز

کنترل ،شاهد افزایش عددی میزان هورمون می باشیم.

واریانس یکطرفه و تست تکمیلی توکی بود .نمودارهای

البته ،تنها در گروه دریافت کننده دوز 21 mg/kg

جدول  :1آزمون مقایسه ای جهت بررسی میزان هورمون های  FSH ،LHو تستوسترون سرم خون در گروه های تجربی و کنترل )(n=10
میزان هورمون LH

میزان هورمون FSH

میزان هورمون تستوسترون

IU/L
 ± SEMمیانگین

IU/L
 ± SEMمیانگین

IU/L
 ± SEMمیانگین

0/102±0/000

0/262±0/01

0/58±0/30

کوئرستین mg/kg 8

0/102±0/013

0/128±0/00

2/85±0/10

کوئرستین mg/kg 20

0/162±0/010

0/126±0/01

2/42±0/22

کوئرستین mg/kg 28

0/140±0/00

0/118±0/022

8/01±0/18

کوئرستین mg/kg 10

0/138±0/01

0/148±0/008

**6/81±0/80

گروه ها

گروه کنترل

**( P<0.01:اختالف معنی دار با گروه کنترل)
جدول  :2آزمون مقایسه ای جهت بررسی وزن بافت بیضه ،تعداد کل و درصد تحرّک اسپرم در گروه های تجربی و کنترل)(n=10
وزن بافت بیضه gr

تعداد اسپرم × 206

درصد تحرّک اسپرم

 ± SEMمیانگین

 ± SEMمیانگین

 ± SEMمیانگین

2/20±0/021

21/40±2/24

28/08±2/84

کوئرستین mg/kg 8

2/22±0/026

20/66±2/31

24/61±0/05

کوئرستین mg/kg 20

2/20±0/0225

24/20±0/43

60/21±1/88

کوئرستین mg/kg 28

2/22±0/0226

28/05±2/10

83/02±2/40

کوئرستین mg/kg 10

2/28±0/0220

*82/08±2/65

***40/55±8/32

گروه ها
گروه کنترل

*( P<0.05:اختالف معنی دار با گروه کنترل)

***( P<0.001:اختالف معنی دار با گروه کنترل)

جدول  :3آزمون مقایسه ای جهت بررسی یاخته های زایای بافت بیضه در گروه های تجربی و کنترل )(n=10
اسپرماتوگونی

اسپرماتوسیت اوّلیّه

اسپرماتید

اسپرماتوزئید

 ± SEMمیانگین

 ± SEMمیانگین

 ± SEMمیانگین

 ± SEMمیانگین

گروه ها
گروه کنترل

80/00±2/40

64/48±0/42

42±2/36

84/48±0/24

کوئرستین mg/kg 8

82/66±2/03

46/8±3/51

65/8±8/50

65/26±2/24

کوئرستین mg/kg 20

60/15±8/68

53/21±3/42

45/22±0/30

48/58±0/4

کوئرستین mg/kg 28

61/22±6/41

30/15±20/63

55/15±0/23

40/15±6/68

کوئرستین mg/kg 10

42/8±2/33

*225/18±4/02

**206/48±6/15

***202/48±6/00

*( P<0.05:اختالف معنی دار با گروه کنترل)
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میزان  P=1/1112می باشیم (جدول.)2

کوئرستین با گروه کنترل تفاوت معنی داری به میزان

در بررسی آماری مقایسه تعداد سلول های

 P=1/1146دیده می شود .در بررسی این داده ها از آزمون

اسپرماتوگونی در هیچ یک از گروه های دریافت کننده

آماری آنوای یکطرفه استفاده شد(جدول . )1
در بررسی نتایج حاصل از اثر کوئرستین بر

کوئرستین نسبت به گروه کنترل تفاوت معنی داری در

تغییرات وزنی بیضه ها علی رغم مشاهده شیب افزایشی

سطح  1/11دیده نشد (جدول .)3اما ،در بررسی تعداد

محسوس در مقدار در گروه های دریافت کننده کوئرستین

سلولهای اسپرماتوسیت در گروه های مختلف این

با دوز  ، 21 mg/kgتفاوت معنی داری دیده نشد .با

پژوهش ضمن افزایش نسبی تعداد سلولها تا دوز

مشاهده نتایج حاصل از اثر کوئرستین بر تعداد اسپرم های

 21شاهد تفاوت معنی دار به میزان  P=1/1141در مقایسه

شمارش شده در اپیدیدیم بیضه چپ موش ،تنها در دوز

با گروه کنترل می باشیم(جدول()3اشکال .)1-1

mg/kg

 21 mg/kgشاهد افزایش معنی دار و قابل قبول به لحاظ

در گروه دریافت کننده کوئرستین با دوز

آماری به میزان  P=1/1211می باشیم .همچنین میزان

 21شاهد بیشترین میزان شمارش سلول های اسپرماتید

تحرک اسپرم ها با افزایش دوز تزریقی کوئرستین افزایش

می باشیم که در مقایسه با گروه کنترل دارای تفاوت معنی

یافت و در دوز  21 mg/kgشاهد تفاوت معنی دار به

داری به میزان  P=1/1132می باشد؛ البته ،این روند

ج

ب

الف

mg/kg

هـ

د
شکل2 :میکروگراف بافت بیضه با بزرگنمایی ×2000

الف :گروه کنترل (دریافت کننده نرمال سالین و تویین)

ب :گروه تجربی (2دوز دریافتی کوئرستین )mg/kg 8

ج :گروه تجربی (1دوز دریافتی کوئرستین )mg/kg 20

د :گروه تجربی (0دوز دریافتی کوئرستین  )mg/kg 28هـ :گروه تجربی (2دوز دریافتی کوئرستین )mg/kg 10
 :Aسلول های اسپرماتوگونی

 :Bسلول های اسپرماتوسیت اولیه

 :Cسلول های اسپرماتید

 :Dسلول های اسپرماتوزوئید

مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

دوره /22شماره /3مرداد و شهریور ماه 3611393

تأثیر کوئرستین بر اسپرماتوژنز موش صحرایی

افزایشی از دوز کمتر شروع شده است (جدول .)3در

تستوسترون و عدم افزایش چشمگیر هورمون  LHکه

شمارش سلول های اسپرماتوزوئید ضمن افزایش نسبی

میزان ترشح تستوسترون را در کنترل خود دارد؛ احتمال

mg/kg

تأثیر کوئرستین بهعلت اثرات آنتی اکسیدانی خود بر

 ، 21تفاوت معنی داری نیز در این گروه در مقایسه با

روی تعداد گیرنده های هورمونی  LHو یا افزایش

گروه کنترل به میزان  P=1/1118دیده شد .در بررسی این

حساسیت آنهاو همچنین بهبود ،نگهداری و افزایش

داده ها از آزمون آماری آنوای یکطرفه استفاده شد

توانایی های سلول های الیدیگ می رود که در نتیجه آن

(جدول( )3اشکال .)1-1

ترشح هورمون تستوسترون افزایش یافته است .پژوهش

تعداد آنها همسو با افزایش دوز تزریقی تا دوز

ها نشان دهنده بهوجود آمدن جهش های زیادی در
گیرنده های  LHواقع در سلول های الیدیگ می باشد؛

بحث
پژوهش حاضر بر اثرات کوئرستین روی محور

اما ،این جهش ها بهندرت در گیرنده های  FSHدر سلول

هورمونی هیپوفیز-گناد و اسپرماتوژنز و بافت بیضه موش

های سرتولی اتفاق می افتد( .)22این عدم افزایش

های صحرایی نر انجام شد .کوئرستین بهعنوان یکی از

در حالی که هورمون تستوسترون افزایش پیدا کرده است

فراوان ترین فالونوئید های طبیعی در گیاهان و از جمله

را می توان به افزایش توانایی گیرنده های  LHنسبت داد

مهمترین آنتی اکسیدان ها می باشد .آنتی اکسیدان ها

(.)23

FSH

اثرات قابل توجهی بر اسپرماتوژنز ،کارکرد زیستی و

در بررسی بافت شناسی بیضه و اسپرماتوژنز هم

استرس اکسیداتیو اسپرم دارند( .)21کوئرستین آنتی

شاهد نتایجی مشابه نتایج بهدست آمده در مورد هورمون

اکسیدانی فاقد هیدرات کربن می باشد.بههمین دلیل دارای

تستوسترون بودیم .بیشترین اثر مثبت و قابل قبول مربوط

اثرات قوی تری نسبت به انواع گلیکوزید می باشد(.)8

به دوز  21 mg/kgبود .همچنین در بررسی اسپرم ها

اثرات آنتی اکسیدانی قوی کوئرستین در سال  2116در

همسو با افزایش دوز کوئرستین هم از لحاظ تعداد و هم

پژوهشی به اثبات رسیده است( .)12بدون شک مصرف

از لحاظ تحرک افزایش دیده شد .این افزایش می تواند به

مکمل های ویتامینی و انواع آنتی اکسیدان ها در بهبود

دنبال اثرات آنتی اکسیدانی کوئرستین باشد .از جمله

فاکتورهای سالمتی اسپرم و میزان ترشح هورمون های

عوامل کاهش و مرگ یاخته های زایا ،استرس اکسیداتیو

جنسی و گیرنده های آنها مؤثر می باشد .به جهت وجود

و پراکسیداسیون لیپیدها و تغییر خاصیت های غشایی

همین ظرفیت باالی آنتی اکسیدان ها در فرآورده های

آنها می باشد که در مراحل مختلف نمو آنها اختالل

گیاهی ،داروهای با منشا گیاهی دارای اهمیت خاصی در

ایجاد کرده و حتی موجب مرگ آنهامی شود .آنتی

درمان ناباروری می باشند(.)21

اکسیدان ها از جمله کوئرستین نقش مثبتی در از بین بردن

در بررسی نتایج اثر کوئرستین بر روی ترشح

LH

متوجه می شویم که تأثیر چندانی بر روی ترشح این
هورمون نداشته است .همچنین بر روی ترشح هورمون

این عوامل و اثرات آنها دارند(.)27
در مورد یاخته های اسپرماتوسیت ،اسپرماتید و
اسپرماتوزوئید هم دوز  21 mg/kgباالترین و بهترین

FSHکه به نحو مستقیم رشد و نگهداری اسپرم ها را

نتیجه را دارا بود .در پژوهشی در سال  2118اثر

موجب می شود هم تأثیری نداشته است .با بررسی نتایج

کوئرستین در توسعه لوله های منی ساز و افزایش یاخته

ترشحات تستوسترون شاهد افزایش نسبی ترشحات آن تا

هایی مانند اسپرماتوزوئید در بیضه مشاهده شد که تأیید

دوز  21 mg/kgمی باشیم .با توجه به این افزایش هورمون

کننده نتایج بهدست آمده می باشد( .)21احتماالً افزایش
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وزن بیضه بهویژه در دوز  21 mg/kgهم می تواند به دلیل

زمان تزریق کوئرستین در این پژوهش تنها  17روز بوده

رشد همین بخش ها باشد .آنتی اکسیدان ها لیپیدها را که

احتماالً می تواند دلیلی برای عدم تفاوت معنی دار تعداد

از ترکیبات اساسی یاخته بهویژه غشا می باشند را در برابر

یاخته های اسپرماتوگونی باشد( .)33ضمن آنکه چنانچه

پراکسیداسیون محافظت کرده و از استرس اکسیداتیو بیضه

گفته شد تأثیر  FSHبر روی یاخته های اسپرماتوگونی و

ای جلوگیری می کنند( .)29در گروهی از آزمایشات

سلول های زایای اولیه و حاشیه ای لوله های اسپرم ساز

اثرات افزایشی کوئرستین بر ترشح تستوسترون دیده شده

بیشتر از  LHمی باشد که در این پژوهش میزان آن تغییر

است .بارنی در پژوهشی این اثر را اثبات کرد ( )24و در

معناداری پیدا نکرد (.)37

سال  2117هم این افزایش در پژوهشی دیگر مشاهده

در پژوهشی که بر رات های ماده اوریکتومی

گردید ( .)28در سال  2111اثر افزایشی کوئرستین بر

انجام شده ،مشخص گردیده است که کوئرستین تغییری

ترشح تستوسترون در موش هایی که پیچ خوردگی بیضه

در میزان بیان  LHهیپوفیز ایجاد نمی کند( .)31با توجه به

درآنها بهوجود آمده بود ،دیده شد(.)26

عدم تغییر معنی دار هورمون  LHکه مستقیماً ترشح

ثابت شده است که در اپیدیدیم مهارکننده رادیکال

تستوسترون را تحت کنترل دارد وهمچنین افزایش معنی

های آزادی وجود دارند که اسپرماتوزوئیدها را از آسیب

دار هورمون تستوسترون در باالترین دوز گروه های

اکسیداتیو حفظ می کنند( .)1این امکان وجود دارد که

تجربی گمان می رود کوئرستین بهطور غیرمستقیم (

افزایش کیفیت اسپرم و تعدادآنها بهویژه در اپیدیدیم در

احتماالًبا تأثیر بر گیرنده های تستوسترون) با افزایش

نتیجه اثر فعالیت آنتی اکسیدانی کوئرستین باشد

ترشح تستوسترون موجب بهبود کمی و کیفی سلول های

(.)31اثرات محافظتی کوئرستین بر سلول

های

زایا در بیضه و همچنین اپیدیدیم شده است و هم بهطور

اسپرماتوگونی تحت استرس اکسیداتیو هم در پژوهشی

مستقیم با خنثی سازی استرس اکسیداتیو و بی اثر کردن

دیده شده و این محافظت و کاهش تخریب  DNAسلولی

رادیکال های آزاد در رشد  ،نگهداری  ،سالمت و عملکرد

از طریق دادن الکترون به ترکیبات دارای اکسیژن فعال می

سلول های زایا بهویژه تعداد و تحرک اسپرم ها مؤثر بوده

باشد( .)31در پژوهشی دیگر نیز ثابت شد که می توان از

است .نتیجه پژوهش حاضر نشان می دهد که کوئرستین

کوئرستین به علت داشتن اثر آنتی اکسیدانی برای

احتماالً به عنوان یک آنتی اکسیدان قوی موجب افزایش

نگهداری اسپرم در درجه حرارت بسیار پایین استفاده کرد

ترشح تستوسترون شده و این افزایش هورمونی خود

( .)32همچنین خاکی در سال  2111نشان داد که در

موجب بهبود وضعیت پارامترهای سلولهای زایا بویژه

موش های دیابتی با تیمار کوئرستین ،کیفیت و تعداد

اسپرم ها شده و با اثرات حفاظتی خود در تعداد و درصد

اسپرم ها افزایش می یابد ( .)12با توجه به این شواهد و

تحرک اسپرم ها نیز مفید بوده است.بهعلت عدم تأثیر

نتایج پژوهش حاضر اثرات آنتی اکسیدانی کوئرستین در

احتمالی کوئرستین بر محور هیپوفیز-گناد گمان می رود

بهبود و کیفیت اسپرم ها و سلول های زایا مشاهده می

عوارض جانبی آن نیز کمتر بوده و بتوان با پژوهش های

شود.

کامل تر و جامع تر در بهبود و افزایش نسبی توانایی های
همچنین افزایش ترشح تستوسترون تبدیل و بلوغ

جنسی مورد استفاده قرار بگیرد.

یاخته های زایا را از اسپرماتوگونی به اسپرم تسریع کرده
است .با توجه به این که یک دوره کامل اسپرماتوژنز در
موش صحرایی نزدیک به  31روز طول می کشد و مدت
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تأثیر کوئرستین بر اسپرماتوژنز موش صحرایی

نور تهران شرق به ویژه سرکار خانم مریم مظفری تشکر و

ارشد فاطمه زهره در دانشگاه پیام نور مرکز تهران شرق

.قدردانی می گردد

 بدین وسیله از مدیریت محترم وقت دانشگاه و.می باشد
همچنین همکاران و پرسنل گرامی آزمایشگاه مرکزی پیام
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Background and purpose: Antioxidants such as Quercetin
protect sperm cells from free radical damage. This research was
conducted to investigate the effects of Quercetin on
spermatogenesis in male rats.
Materials and Methods: In this experimental study 50 male rats
were used. Quercetin was injected daily at doses of 5, 10, 15, 20
(mg/kg) for two weeks intraperitoneally. One week after the last
injection, blood samples were collected and the left testis of rats
were removed and weighed. Epididymal sperm and testicular
sections were also studied. Data were analyzed by using oneway ANOVA at the significant level of 0.05 in SPSS 19 software.
Results: No significant difference was found in serum level of
gonadotropins, but testosterone has increased at dose of 20
mg/kg (6.52±0.50, P=0/0079).Significant difference in testicular
weight wasn’t seen. The number of sperm (51.35±1.68,
P=0.0251) and also sperm mobility (73.88±5.91, P= 0.0002) in
the epididymis especially at dose of 20 mg/kg has increased. No
significant difference was found between the groups in the
number of spermatogonia cells. But the number of primary
spermatocytes
(118.25±7.04,
P=0.0171),
spermatids
(106.75±6.28, P=0.0032) and Spermatozoa (101.75±6.30, P=
0.0008) were increased at dose of 20 mg/kg.
Conclusion: No significant change in gonadotropins was seen,
which indicates that probably Quercetin has not affected PG axis.
Quercetin is believed to improve the quality and quantity of germ
cells with its antioxidant effects and increasing of testosterone.
Key Words: Quercetin, antioxidant, LH, FSH, testosterone,
spermatogenesis, male rat
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