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چکیده
تا کنون مطالعات متعددي در زمینه گیاه دارویي هزار ساله پنیرک ( )Malva sylvestrisانجام شده است .گیاه پنیرک علفي و پایا از
تیره  Malvaceaeو مخصوص نواحي پر آب ميباشد .در طب سنتي براي درمان سرفه ،درد معده و گلو استفاده ميشود .اجزا مهم آن
اسیدهاي چرب ،آنتياکسیدانتها ،فالونوئیدها ،ویتامینها ،ترپنها و مواد معدني هستند .چون انواع آنتياکسیدانتها به مقدارکم در سیتوپالسم
اسپرم و به مقدار بیشتر در مایع اسپرمي وجود دارد ،از اسپرم در برابر استرس اکسیداتیو ( )OSدر اثر غلظتهاي زیاد مشتقات فعال اکسیژن
( )ROSو پراکسیداسیون چربيها ( )LPOمحافظت ميکنند و این ظرفیت آنتياکسیداني طبیعي در افراد نابارور بسیار کم ميباشد .هدف از
این تحقیق بررسي اثرات عصاره برگ پنیرک بر اسپرم و مراحل اسپرماتوژنز ميباشد .در این مطالعه تعداد  12سر موش نژاد  c-57نر بالغ
انتخاب شدند .وزن موشها حدود  90-95گرم بود و به دو گروه ششتایي تقسیم شدند .موشها به دو گروه تقسیم شدند گروه تجربي گاواژ
شده با عصاره هیدروالکلي برگ پنیرک با غلظت  2000میليگرم بر کیلوگرم و گروه کنترل که آب غیریونیزه شده را دریافت ميکرد .گاواژ به
مدت 11روز ،هر روز با سوزن گاواژ بصورت خوراکي داده شد .روز  15موشها تشریح و بیضهها استخراج و پس از مراحل پاتولوژي مورد
بررسي قرار گرفتند .نتایج نشان داد که مورفولوژي سلولها تغییرکرده و تعداد سلولهاي اسپرماتسیت اولیه و اسپرم ( )P<0.01افزایش معني-
داري پیدا کرده است.
کلمات کلیدی :آنتياکسیدانت ،اسپرماتوژنز ،پنیرکMalva sylvestris ،

مقدمه
گیاه پنیرک با نام علمي  Malva sylvestrisگیاهي خودرو

آوري هر یک از قسمتهاي گیاه توجه داشت .بطوري که در

و مخصوص نواحي پر آب مي باشـد .بـرگ ،گـل ،ریشـه و

ارتباط با گیاه پنیرک ،بهتر است تا گـلهـا در دوران شـکوفه

حتي گیاه کامل قسـمتهـاي مـورد اسـتفاده بـراي حصـول

بودن یعني در اواخر بهار و تا اوایـل تابسـتان ،قبـل از اینکـه

فرآوردههاي گیاهي پنیرک است.پنیرک ،گیاه علفي و پایـا یـا

شکفته شوند ،چیده و در سایه خشک شوند ،ریشه در پـاییز

دو ساله است که بلندي آن به  00سانتيمتر ميرسد .این گیاه

از خاک بیرون کشیده شود و پـس از شسـت و شـو خشـک

داراي برگهاي متناوب با دمبرگهـاي دراز و  5تـا  7لـوب

گردد ،و برگ ها نیز در فصـل بهـار بـه ویـژه در مـاه خـرداد

دندانهدار ،ساقهاي راسـت ،اسـتوانهاي و کـرکدار ،ریشـهاي

برداشت و در سایه خشک شوند .ترکیب تقریبي برگ پنیرک

گوشتي ،سفید رنگ و با قوام ،گلهایي با رنگ گلي مایل بـه

حــاوي حــدود  0درصــد موســیالژ مــي باشــد کــه پــس از

بنفش و با خطوط تیره ،و میـوههـاي کپسـولي مـدور اسـت.

هیدرولیز ،تولید قندهاي آرابینوز ،گلوکز ،رامنوز ،گـاککتوز و

براي بدست آوردن بیشترین ماده موثره که عامل اصلي بـروز

اسید گاککتورونیک اسید ميکند .همچنین حاوي مقدار تانن

خواص دارویي -درماني است ،باید به زمـان مناسـب جمـع

و فالونوئید است .فعالیت بیولوژیکي برگ این گیـاه وابسـته
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بررسي اثر برگ پنیرک (...)Malva sylvestris

به آنتياکسیدانتها ،پلي فنولها ،ویتامین  ،Cویتامین  ،Eبتـا

( )Lipid Peroxidation, LPOميشود کـه بـا عملکـرد

کاروتن و مواد شیمیایي مهم دیگر آن مـيباشـد [ .]27 ،9بـا

آنتياکسیدانها تعـدیل و یـا خنثـي مـيگـردد .رونـد LPO

توجه به اثرات آنتـياکسـیداني و مقـدار قابـل توجـه میـزان

موجب تخریب ساختار غشا  ،کاهش قـدرت تحـرک ،مهـار

ویتامین  Cو  Eموجود در برگ این گیاه ،اثرات آن بر اسپرم

فعالیتهاي آنزیمي و ایجاد شکستگي در  DNAسلولهاي

و مراحل اسپرماتوژنز مورد بررسـي قـرار گرفـت .مجموعـه

اسپرم شده ،و لذا بعنوان یکي از عوامل مهم بـروز نابـاروري

متابولیتهاي اکسیژن با نام انواع اکسیژن فعال ( Reactive

در مــردان مطــرح اســت [ .]22 ،21 ،12 ،11 ،3اســپرماتوژنز

 )Oxygen Species, ROSبعنوان یکي از عوامـل ایجـاد

فرآیندست پیوسته کـه در آن سـلولهـاي اسـپرماتوگوني از

ناباروري یا عقیمي در انسان مطرح ميباشـند [ Ros .]22در

لولههاي منيساز عبور کرده و به ترتیـب بـه اسـپرماتوگوني،

دو مسیر مخالف بر عملکرد و ساختار سلولهاي اسپرم تأثیر

اسپرماتوسیت و اسپرماتید کروي و طویل شده تمایز ميیابند

دارد ،از یکسو جهت انجام برخـي رونـدهاي طبیعـي اسـپرم

که  70-75روز طول ميکشد [ .]29اسپرماتوژنز را مـيتـوان

نظیر واکنش آکروزومي ضروري اسـت و ازسـوي دیگـر در

به سه فـاز اصـلي تقسـیم کـرد -1:اسپرماتوسـیتوژنز :شـامل

غلظتهاي افزایش یابنـده خـود در محـی کـه موسـوم بـه

یکســري تقســیمات میتــوزي اســت کــه موجــب تبــدیل

اســترس اکســیداتیو ( )Oxidative Stress, OSاســت،

اسپرماتوگوني به اسپرماتوسیت اولیه ميشود2 .ـ میوز :شامل

موجــب مهــار و نیــز تغییــر در شــکل ( )Motilityقــدرت

دو تقسیم متوالي است :در تقسـیم اول کـاهش کرومـوزومي

تحرک ظاهري سلولهاي اسپرم ميگردد و در نهایـت منجـر

اتفاق ميافتد و اسپرماتوسیتهاي ثانویه حاصل ميشـود .در

به عقیمي یک فرد ميشـود [ .]11 ،10 ،3در شـرای طبیعـي

تقسیم دوم از هر اسپرماتوسیت ثانویه دو اسپرماتید به وجود

به منظور جمعآوري و سپس خنثي سازي  ،Rosدر داخل و

مي آید-9.اسپرمیوژنز :اسپرماتیدهاي گـرد و کوچـک دچـار

خارج سلول ،آنتياکسیدانها وارد عمل ميشوند .سلولهـاي

متامورفوز شده و به صورت سلولي با سـر کوچـک و دمـي

اسپرم در طي روند اسپرماتوژنز ،مقدار زیادي از سیتوپالسـم

دراز به نام اسپرماتوزوئید تغییر شکل ميدهنـد .ایـن مرحلـه

خود را همراه مواد آنتي اکسـیداني موجـود در آن از دسـت

شامل  1فاز ميباشد :فاز گلژي ،فاز کالهکي ،فاز آکروزومـي

داده و بدین ترتیب در مقابل روند  OSحساس مـيگردنـد،

و فاز بلوغ [ .]22 ،10 ،17اپیتلیوم لولههاي منيساز داراي دو

اما به علت غوطه وري در مایع اسـپرمي کـه محتـوي آنتـي-

دسته سلول متفاوت است :سلولهاي منيساز و سـلولهـاي

اکسیدانهاي فراواني است ،بـه خـوبي در مقابـل رونـد OS

تغذیه کننده یا پشتیبان به نام سرتولي [.]2

محافظت ميگردند [ .]1در سالهـاي اخیـر نیـز ثابـت شـده

هدف از این تحقیق بررسي اثرات عصـاره بـرگ پنیـرک بـر

است که در پالسـماي مـایع اسـپرمي مـردان نابـارور مقـدار

اسپرم و مراحل اسپرماتوژنز مي باشـد کـه بـراي اولـین بـار

کمتري از انواع آنتياکسیدانها در مقایسـه بـا مـردان بـارور

انجام ميشود.

وجود دارد [ .]22 ،20 ،15سلولهـاي اسـپرم بـه علـت دارا

مواد و روش کار

بودن مقادیر زیادي از اسیدهاي چرب غیراشـباع در غشـا ،

در این تجربیات از موش سیاه آزمایشگاهي نژاد  c-57به

براي دریافت  OSبسیار مستعد مـيباشـند و بـدین ترتیـب

عنوان حیوان مورد آزمایش استفاده شد .ابتدا موشهاي نر را

واحدهاي چربي (در غشا سـلول و غشـا انـدامکهـا) بـه

از انیستیتو پاستور تهران خریداري نموده و به اتاق نگهداري

راحتي دچار اکسیداسیوني موسوم به پراکسیداسیون چربيها

حیوانات جهاد دانشگاهي قم منتقل گشتند .در این
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آزمایشات از  12سر موش بالغ نژاد  c-57با وزن تقریبي 90

عصاره بدست آمد .عصاره با غلظت  2000میليگرم بر

تا  95گرم استفاده شد .پس از گذشت یک هفته از خریداري

کیلوگرم وس

سوزن گاواژ به موشهاي  90-95گرمي

موشها ،موشهاي هموزن شناسایي شده و در  2قفس

گروههاي مورد مطالعه به مدت  11روز بصورت خوراکي

تقسیم شده و براي انجام آزمایشات آماده گشتند .موشها در

داده شد .با رعایت اصول کار با حیوانات آزمایشگاهي ،بافت

 2گروه تحت عنوان :کنترل (فق آب شهري غیریونیزه شده

بیضه از موشها استخراج گردید .بدین ترتیب که پس از

دریافت کردند) تجربي (با دریافت غلظت  2000میليگرم

بیهوش کردن حیوان باکلروفرم و شکافتن سطح شکمي

عصاره برگ پنیرک بر کیلوگرم وزن موش به همراه حالل

توس

محلول بتادین جراحي و الکل  70درصد عفوني

آب شهري غیریونیزه شده) تقسیم بندي شدند.

گردید و بیضهها خارج گردید و با محلول سرم فیزیولوژیک

نحوه آماده کردن گیاه و گاواژ آن به موشها :برگ پنیرک

شسته و براي آمادهسازي جهت دیگر مراحل در فرمالین 10

از استان قم در اردیبهشت سال  1932تهیه گردید .خشک

درصد قرارداده شد وبه روش هماتوکسیلین -ائوزین رنگ-

کردن عبارت است از :کاهش مقدار رطوبت در اندامهاي

آمیزي و در زیر میکروسکوپ مورد مطالعه قرار گرفت.

جمعآوري شده ،به طوریکه بتوان بدون هیچ خطري آنها را

براي مشاهده و بررسي سلولها ،از میکروسکوپ اینورت

براي مدتي نگهداري نمود .به طور کلي در خشک کردن

( LEICAآلمان) و توس

گیاهان دارویي سه عامل مهم و اساسي همواره باید مد نظر

میکروسکوپ (INFINITYI

باشد .نخست عدم تغییر در میزان ماده موثره موجود در

مختلف عکسبرداري شد .جهت شمارش سلولها در هر

گیاهان ،دوم عدم تغییر در صفات خارجي نظیر رنگ و بو و

برش 10 ،لوله سمینیفر با لنز شیئي  10хبه صورت تصادفي

طعم  ...و سوم عدم تاثیر نامطلوب اقتصادي بر محصول.

انتخاب ،و تعداد سلولها در هر میدان شمارش شد و این

گیاهان دارویي باید پس از خشک شدن حدود 10تا %11

کار براي هر  2نمونه تکرار شد.

رطوبت باقي داشته باشند .رطوبت کمتر از حد ذکر شده

تجزیه و تحلیل آماری :اطالعات بدست آمده توس روش

(خشک شدن شدید گیاه) ،نه تنها باعث کاهش اثر دارویي

آماري آنالیز واریانس یک طرفه ) (ANOVAو آزمون

مواد موثره گیاه ميشود .بلکه داشتن چنین داروهایي از نظر

 Tukeyمورد مقایسه قرار گرفته و سطح معنيداري در حد

اقتصادي نیز مقرون به صرفه نخواهد بود .مقدار بیش از حد

 P< 0/05در نظر گرفته شد .آنالیز آماري با استفاده از برنامه

رطوبت نیز احتمال کپک زدن گیاهان و عوارض طبیعي

نرم افزاري SPSSانجام پذیرفت.

دیگري در آنها افزایش مي دهد .پس از تهیه و خشک شدن

دوربین دیجیتال متصل به
کانادا) با بزرگنمایيهاي

نتایج

آنرا پودر کرده و بعد با دستگاه عصارهگیري و روش

بررسي پارامترهاي مورفومتریک در بیضـههـا نشـان داد کـه

سوکسله (حالل الکل )%00هرکدام بصورت مستقل عصاره-

میانگین اسپرماتوگونيها افزایش معنيداري نشان نـداد ولـي

گیري شده و بعد مراحل خشک کردن (روتاري و خشک

میــانگین اسپرماتســیت در گــروه تجربــي نســبت بــه کنتــرل

شدن در محی آزمایشگاه) اعمال شد .سپس عصاره خشک

( )p<0.01و اسپرماتید در گروه تجربي ( )P<0.01افزایش

شده با آب شهري غیریونیزه شده مخلوط و با هیتر کامال

و میانگین سرتولي ( )P<0.01کاهش معنـيداري نشـان داد

حل شد .در نتیجه عصارهگیري به طریق خیساندن در الکل

(نمودار )1و کلنيهاي غیرطبیعي اسـپرماتید و بـينظمـي در

از هر 100گرم پودر برگ پنیرک 0 ،گرم پودر خشک
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بررسي اثر برگ پنیرک (...)Malva sylvestris

اسپرماتوژنز گروه تجربي گاواژ شده بـا بـرگ مشـاهده شـد
(شکل.)1B
B

A

D

C

E

نمودار 1ـ مقایسهي اسپرماتوگوني  ،)A( aاسپرماتوگوني ،)B( bاسپرماتسیت ،)C( ،اسپرماتید( ،)Dسرتولي( ،)Eدر گروههاي کنترل و تجربي
()M ± SE( )*P< 0.05 ,** P< 0.01 ,*** P < 0.001
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A

B

شکل 1ـ فتومیکروگراف مقطع بیضه بالغ  )Aگروه کنترل )B ،گروه تجربي (برگ با دوز توس  15میليگرم)

بحث
طبق کتب قدیمي طب سنتي این احتمال ميرود که اسـتفاده

گلیکولیتیک و آسیب غشاي آکرزومي ،اکسیدشدن  DNAو

از گیاهان دارویي باعث افزایش باروري و در رفع مواردي از

در نهایت باعث ناتواني اسپرم در بـاروري تخمـک و ایجـاد

قبیل عدم تعادل هورموني ،ناتواني جنسي (ضـعف جنسـي)

یک حاملگي مؤثر ميشود [ .]11هنـدین و همکـاران نشـان

تعداد کـم اسـپرم ،حرکـت کنـد اسـپرم ،التهـاب پروسـتات،

دادند افزایش سطح  Rosو کاهش سطح تام آنتـياکسـیدان،

واریکوسل و ...ميتواند تاثیر مثبت داشته باشد [ .]12برخـي

در ایجاد ناباروري درافراد مبتال به واریکوسل موثراست .این

از گیاهان که مي توانند در تحریک قواي جنسي مـوثر واقـع

افزایش با اختالل در عملکرد اسپرم و ناباروري مـرتب بـود

شوند :عبارتنداز شنبلیله ،زنجبیل ،گزنه ،تمشـک ،مـوز ،گـل

که معموک در این بیماران دیده ميشود [ ]13در سـال 1331

کلم ،پیاز ،فلفل قرمز و سـبز ،تخـم کـدو ،کاسـني سـاکدي،

گروهي از محققین عنـوان نمودنـد کـه افـزودن یـک آنتـي-

شیرین بیان ،خارخسک ،سیر و دارچین [ .]0 ،5یکي از علـل

اکسیدان به اسپرمهاي حاصـل از سـانتریفوژ مـایع اسـپرمي،

مهم ناباروري در مردان وجـود رادیکـالهـاي آزاد در مـایع

موجب کاهش صدمات سلولي ناشي از اجرا ایـن روش بـر

سمینال ميباشد که باعث اکسیداسیون  DNAاسپرم و تغییر

آنان ميگردد .در راس این صدمات پراکسیداسیون چربيهـا

بازهـاي آلـي در سـاختمان  DNAمـيگـردد و در نهایـت

( )LPOقــرار دارد کــه خــود ناشــي از افــزایش غیرطبیعــي

موجب تخریب اسپرم یا کاهش قـدرت حرکتـي و بـاروري

میزان Rosدر محی است [ .]7نتایج پژوهش حاضـر نشـان

ميشود [ .]2مطالعات اولرو و همکاران نشـان داده کـه بـین

داد میانگین اسپرماتوگونيها و سلولهاي سـرتولي اخـتالف

کاهش ظرفیت تام آنتياکسیدان ( )TACپالسـماي سـمینال

معنــيداري بــین گــروههــاي تحــت مطالعــه نداشــته ولــي

با کاهش کیفیت اسپرم ارتباط نزدیکي وجود دارد و به علت

اسپرماتسیت اولیه و اسپرماتید و اسپرم در گروه تجربـي1و2

تولید بیش از حد  Rosآسیب ایجاد شده در غشـاي اسـپرم

در مقایسه با گروه کنترل اختالف معنيداري داشـته کـه ایـن

منجر به کاهش تحـرک اسـپرم ،غیرفعـال شـدن آنـزیمهـاي

افزایش ميتواند به دلیل استفاده از گـل و بـرگ پنیـرک کـه
18

بررسي اثر برگ پنیرک (...)Malva sylvestris

محتوي آنتياکسـیداني معـادل ترولـوکس اسـت باشـد []15

 -2ضرغامي رهباني ،ن ،.نصـرت ا ،..م .1901 .آسـیبهـاي

 Kavashimaو  Valente soaresنشان دادند که ظرفیت

اکسیداتیو  DNAدر اسپرم مردان نابارور ،فصـلنامه بـاروري

آنتياکسیداني برگ پنیرک بیشتر از برگ اسفناج بـود [ ]27و

و ناباروري ،1901،ص71-25

این نتایج با افزایش اسپرماتوژنز در این مطالعـه اثبـات شـد.

 -9اشــراقي ،س .1900 .مطالعــه اثــرات ضــدباکتریایي و

اجزا برگ پنیرک حاوي آنتياکسیدانها و اسیدهاي چرب و

فیتوشیمیایي عصاره تـام  12گونـه گیاهـان بـومي ایـران بـر

مواد معدني و لعاب میباشد .در این مطالعه آنتـياکسـیدانهـا

سوشهاي بیماريزاي نوکاردیـا ،پـژوهشهـاي دامپزشـکي،

(فالونوئیدها ،ویتامین  Cو  Eبه نوبـه خـود باعـث افـزایش

شماره 02.

اسپرماتوژنز و اسپرم شدند استخراج متانولي برگ و برگچه-
هاي پنیرک نشان داد کـه آنهـا داراي  %02اسـیدهاي چـرب

 -1عربي ،م .1909 .اثرات آنتي اکسـیداني منگنـز بـر اسـپرم

اسید لینولنیک و لینولیک و پالمتیک بوده که عمـده آنهـا -2

انساني تیمار شده در شرای مختلف :مقایسه باروي ،نیکل و

متوکسي-1-وینیل فنول بود ميباشد [ .]27در سال  1335در

ترولوکس ،مجله زیست شناسـي ایـران ،جلـد ،17شـماره ،1

یک آزمایش نشان داده شد که کاربرد ترولـوکس در نمونـه-

صفحات .915-920

هاي اسپرم بز تیمار یافته بـا محـرک  LPOموجـب کـاهش

 -5کفاشي الهي ،ر .1930 .اثر گیـاه خـار خسـک بـر بافـت

معنيداري ( )% 22در تولید محصوکت نهایي  LPOميشود

شناسي و اندازه بیضه در موش صحرایي ،مجله دانشگاه آزاد

[ .]11استرس اکسیداتیو یکـي از فاکتورهـایي اسـت کـه بـر

اسالمي تبریز ،دوره ،5شماره1

پتانسیل باروري اسپرماتوزوآ از طریق پراکسیداسیون لیپیـدها
اثر ميگذارد که ممکن است به غیرعملکـردي شـدن اسـپرم

 -2کوئیرا  ،ج .1903 .بافت شناسي پایـه ،ترجمـه غالمرضـا

منجر شود [ ]19که باتوجه به این آزمایش مشاهده کلنيهاي

حسن زاده و همکاران ،ویرایش دوازدهم.

غیرطبیعي درروند تولید اسپرم دور از انتظار نبود.
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oxygen species generation by human
spermatozoa: the balance of benefit and risk.
Bioassays, 16: 259-268.
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