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اثر تغذیه ای پودر برگ گیاه مورد )Myrtus communis( بر 
فراسنجه های کمی و کیفی اسپرم و عملکرد آنتی اکسیدانی 
منی و خون در قوچ عربی

bb

چكید ه 

هدف از این تحقیق بررسی تأثیر پودر برگ گیاه مورد با خاصیت آنتی اکسیدانی بر پارامرتهای کمی و کیفی اسپرم، ظرفیت آنتی اکسیدانی 
بالغ در  تعداد ۱۲ رأس قوچ عربی  بود.  آنزیم سوپراکسید دیسموتاز خون قوچ عربی در فصل غیرتولید  مثلی  فعالیت  و  پالسامی منی 
قالب 3 تیامر آزمایشی و 4 تکرار استفاده شد. تیامرها شامل سطوح پودر برگ گیاه مورد )۰، ۱۲/۵ و ۲۵ گرم در کیلوگرم ماده خشک 
جیره( بودند. پس از 4۲ روز از تغذیه دام ها، اسپرم  گیری و خون    گیری به مدت 4 هفته متوالی انجام و پارامرتهای کمی و کیفی اسپرم 
و توان آنتی اکسیدانی تام پالسامی منی ارزیابی شدند. همچنین، غلظت تستوسرتون رسم خون و فعالیت سوپراکسید دیسموتاز پالسامی 
خون مورد سنجش قرار گرفتند. سطح ۲۵ گرم پودر برگ مورد بهرتین تأثیر در بهبود شاخص های اسپرم و منی شامل جنبایی )%73/88(، 
 ،)۱/39× ۱۰9/ml( غلظت اسپرم ،)۱/9۱ml( حجم منی ،)%زنده  مانی )74/۱9%(، ناهنجاری )۱۰%(، سالمت غشای پالسامیی اسپرم )43/38
ظرفیت آنتی اکسیدانی تام پالسامی منی )μmol/litr ۱۰9/38( و فعالیت سوپراکسید دیسموتاز خون )۵۰۰/۱9U/ml( نسبت به سطح ۱۲/۵ 
گرم پودر برگ مورد و گروه شاهد داشت )P>۰/۰۵(. غلظت تستوسرتون رسم خون تحت تأثیر تیامرها قرار نگرفت. همبستگی مثبت و 
معنی داری میان توان آنتی اکسیدانی تام پالسامی منی و سوپراکسید دیسموتاز پالسامی خون با فراسنجه های کمی و کیفی اسپرم یافت شد 
)p>۰/۰۵(. بطور کلی استفاده از پودر برگ گیاه مورد در جیره موجب بهبود فراسنجه های اسپرم و آنتی اکسیدانی پالسامی منی و خون 

در قوچ عربی شد. بهرتین نتیجه با استفاده از سطح ۲۵ گرم در کیلوگرم جیره از این گیاه  بدست آمد.

کلامت کلیدی: اسپرم، آنتی اکسیدان، گیاه مورد، رادیکال های آزاد، قوچ
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The aim of this study was to investigate the effect of different levels of Myrtle leaf powder on quantitative and quali-
tative parameters of sperm, antioxidant capacity of semen plasma, and blood superoxide dismutase activity (SOD) 
in Arabi ram in non-breeding season. 12 adult Arabic rams were used in 3 experimental treatments with 4 replicates 
per treatment. The treatments consisted of 3 levels of Myrtle leaf powder (0, 12.5 and 25 g/kg of DM). After 42 days 
feeding of experimental treatments, semen samples were collected and blood samples were obtained once a week for 
4 consecutive weeks and the quantitative and qualitative parameters of sperm and total antioxidant capacity of se-
men were measured. Also, blood samples were subjected to measure testosterone level and SOD activity. 25 g/kg of 
myrtle powder had the best effect on improvement the sperm and semen characteristics include the motility (73.88%), 
viability (74.19%), morphological defects (10%), plasma membrane integrity (43.38%), semen volume (1.91 ml) and 
spermatozoa concentration (1.39 × 109/ml) as well as increased the seminal plasma total antioxidant capacity (TAC) 
(109.38 μmol/litr) and blood plasma SOD (500.19 U/ml) (P<0.05). The blood sera testosterone concentration was not 
affected by treatments. A positive and significant correlation was found between the TAC and SOD with quantita-
tive and qualitative parameters of sperm in Arabi ram (P<0.05). In conclusion, the use of Myrtle leaf powder in diet 
improved reproductive performance, seminal plasma TAC and blood SOD activity in Arabi ram. The best result was 
obtained from 25 g/kg of this plant.

Key words: Antioxidants, Free radicals, Myrtle, Ram, Sperm

مقدمه
شده  تعریف  پاتولوژیک  بیامری  یک  عنوان  به  امروزه  اکسیداتیو  تنش 
است و به دلیل عدم تعادل بین گونه  های فعال اکسیژن  (ROS) و عملکرد 
حیات  ادامه  برای  سلول  کلی  طور  به  می  شود.  ایجاد  اکسیدان  ها  آنتی 
فرآیند  نتیجه یک  تولید شده   ROS به طوری که  دارد،  نیاز  اکسیژن  به 
بیولوژیکی طبیعی در بدن می  باشد )12(. در بدن مواد مغذی حاصل از 
نیاز  انرژی مورد  تامین  انتقال به درون بافت  های بدن و  خوراک جهت 
فرآیندهای متابولیک، اکسیده می  شوند. بنابراین اکسیداسیون یک فرآیند 
متابولیسمی  فرآیندهای  الینفک  جزء  و  است  بدن  متابولیسم  در  بافتی 
می  باشد، ولی تولید مقادیر زیاد گونه  های فعال اکسیژن می  تواند باعث 
آسیب اجزای حیاتی سیستم  های بیولوژیکی شود )26(. رادیکال  های آزاد 
لیپیدها  پروکسیداسیون  افزایش  با  و  می  رسانند  آسیب  سلول  غشای  به 
سلول ها  مرگ  و  بافت  التهاب  به  منجر  اکسیداتیو  تنش  شاخص  های  و 

درصد   ۴۰ تقریباً  که  می  دهد  نشان  متعددی  مطالعات   .)۴3( می  شوند 
علت ناباروری حیوانات نر به دلیل افزایش میزان گروه  های فعال اکسیژن 

است )2(.
سلول  های  از  متفاوت  پستانداران  اسپرم  پالسامیی  غشاء  لیپیدی  ترکیب 
سوماتیک است و شامل فسفولیپیدها، اسرتول  ها، اسیدهای چرب اشباع و 
غیراشباع می  باشد )5(. به علت غنی بودن اسپرم پستانداران از اسیدهای 
برابر حمله گروه  های فعال  باالیی در  چرب غیراشباع، سلول حساسیت 
وسیله  به  )احتامالً  اسپرم  جنبایی  کاهش  به  منجر  که  دارد  اکسیژن 
آکسونم(،  به  آسیب  اثر  در  سلولی  درون   ATP میزان  رسیع  کاهش 
کاهش زنده  مانی و افزایش آسیب  های مورفولوژیکی به قطعه میانی با 
 .)16( می  شود  آکروزومی  واکنش  و  ظرفیت  پذیری  روی  تخریبی  اثرات 
رادیکال  های آزاد که سبب ناباروری می  شوند، اکسیژن و یا اکسیدان  های 
مشتق از اکسیژن هستند که از این دسته از مواد می  توان یون سوپراکسید 



104

و   (-ROO)پروکسیل رادیکال  های   ،(H2O2) هیدروژن  پروکسید   ،)O2-(
رادیکال  های هیدروکسیل (OH-) را نام برد )6(. این اکسیدانت  ها دارای 
نشده  جفت  الکرتون  های  واسطه  به  و  هستند  اکسیژن  فعال  گروه  های 
با دیگر ترکیبات شیمیایی، واکنش قوی ایجاد می  منایند. گروه  های فعال 
اکسیژن در طی متابولیسم طبیعی اکسیژن تولید می  شوند و تقریباً یک 
تا دو درصد از اکسیژن متابولیزه شده را شامل می  شوند. افزایش میزان 
تولید رادیکال  های آزاد شده و کاهش برداشت و دفع آن  ها سبب تجمع 
اسپرم   DNA و  پالسامیی  غشای  به  آسیب  موجب  و  آزاد  رادیکال  های 

می  شوند )35(. 
Myrtus communis از جمله گیاهان نادری  با نام علمی  مورد یا مورت 
است كه در مناطق محدودی در ایران و دنیا وجود دارد. درختچه های 
كوچكی هستند كه ارتفاع آن ها در رشایط عادی به 1 تا 3 مرت می رسد 
اسید  های  به  مورد می توان  گیاه  در  موثره موجود  مواد  از جمله   .)39(
مانند  تانن ها  اسید،  فرولیک  و  اسید  وانیلیک  اسید،  گالیک  مانند  فنولی 
گالوتانین و فالوونوئیدها مانند میریستین، کاتچین وکوئرستین اشاره کرد 
)۴(. همچنین، قسمت های مختلف مورد از جمله برگ، میوه و گل، دارای 
ویتامین C و ترکیبات روغنی از جمله اسیدهای چرب اولئیک، لینولئیک 

و پاملیتیک می باشد )23(. 
کاهش  الکتیک  اسید  تولید  دلیل  به  منی   pH اسپرم ها،  فعالیت  براثر 
می یابد. کاهش pH به کمرت از 6/9 در محیط بی هوازی خود سبب کاهش 
متابولیسم و نهایتاً مرگ اسپرم می گردد )9(. اسپرم در محیط اطراف خود 
جهت تولید ATP در درجه حرارت پایین نیاز به اکسیژن زیادی دارد به 
طوری که اکسیژن مربوطه نیز ممکن است منجر به تولید رادیکال های 

آزاد شود، در نتیجه سبب تخریب غشای اسپرم می شود. تصور می شود که 
گیاهان دارای خاصیت آنتی اکسیدانی بالقوه با جلوگیری از اثرات مخرب 
گونه های فعال اکسیژن (Reactive oxygen species) بتوانند تأثیر مهمی 
در زمینه کاهش پراکسیداسیون چربی اسپرم داشته باشند. این گونه های 
و  حرکت  تغییر  اسپرم،  تعداد  کاهش  صورت  به  را  خود  اثرات  مخرب 

مورفولوژی اسپرم در آنالیز منی در رشایط مایع نشان می دهند )۴7(.
با توجه به نقش آنتی اکسیدان ها در عملکرد اسپرم و خاصیت  بنابراین 
فراوان گیاه مورد به عنوان آنتی اکسیدان  به دلیل وجود وسیع ماده موثره 
مختلف  افزودن سطوح  با هدف  مطالعه حارض  گیاه،  این  در  فالونوئید 
گیاه مورد به جیره قوچ عربی و بررسی تأثیر آن بر عملکرد تولیدمثلی و 

فعالیت آنتی اکسیدانی در قوچ عربی انجام گرفت.

مواد و روش کار
پژوهش حارض از اوایل دی ماه تا اواخر اسفند ماه سال 1395 که مصادف 
با فصل غیر تولیدمثلی گوسفند عربی بوده )19(، در ایستگاه دامپروری 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، واقع در شهر مالثانی 
از  آزمایش،  این  در  گرفت.  انجام  اهواز  رشقی  شامل  کیلومرتی   36 در 
تعداد 12 رأس قوچ عربی بالغ با میانگین سنی 2/5 سال و متوسط وزن 
طرح  قالب  در  دام  ها  شد.  استفاده  یکسان  تغذیه  تحت  و  کیلوگرم   7۰
کاماًل تصادفی به 3 تیامر آزمایشی با ۴ تکرار تقسیم شدند. گروه اول به 
عنوان تیامر شاهد و بدون استفاده از پودر گیاه مورد در نظر گرفته شد. 
دو گروه دیگر به ترتیب سطوح 12/5 و 25 گرم پودر برگ گیاه مورد در 
کیلوگرم ماده خشک جیره به صورت روزانه دریافت کردند. منونه گیاهی 

اثر تغذیه ای پودر برگ گیاه مورد )Myrtus communis( بر ...

                 جدول ۱- ترکیب شیمیایی مواد خوراکی و جیره پایه مورد استفاده در آزمایش

مقدار )درصد(ماده خوراکی

1۰یونجه

6۴دانه جو

26کاه گندم

1۰۰مجموع

مقدارترکیبات مغذی

9۰ماده خشک )درصد(

 )PPM( 17/66روی

۰/51کلسیم )درصد(

۰/22فسفر )درصد(

1۰/8پروتئین خام )درصد(

2/16انرژی قابل متابولیسم )مگاکالری در کیلوگرم(
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بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  در  واقع  شهرستان دهدشت  از دشت  های 
و  آسیاب  مورد  گیاه  برگ  گردید. قسمت  سایه خشک  در  و  جمع  آوری 
تغذیه  آغاز  زمانی  فاصله  گرفت.  قرار  گوسفندان  استفاده  مورد  سپس 
قوچ  ها با تیامرهای آزمایشی تا منونه گیری ۴2 روز طول کشید. مشخصات 
گذشت  از  پس   .)NRC,2۰۰7( است  شده  ارائه   1 در جدول  پایه  جیره 
الکرتواجاکوالتور  از مرصف تیامرها، اسپرم  گیری توسط دستگاه  ۴2 روز 
ارزیابی فراسنجه های کمی و  برای  به مدت ۴ هفته  بار و  هفته  ای یک 
ناهنجاری های  اسپرم شامل غلظت، جنبایی پیرشونده، زنده مانی،  کیفی 
با  همزمان  شد.  انجام  اسپرم  پالسامیی  غشای  سالمت  و  مورفولوژیکی 
اسپرم  گیری، خون  گیری برای ارزیابی فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز 

پالسامی خون و غلظت هورمون تستوسرتون رسم خون انجام شد.

برای ارزیابی جنبایی پیش  رونده اسپرم  ها، به وسیله   پیپت پاستور، منونه  ای 
از منی رقیق  شده به نسبت 1 به 1۰۰ در رقیق کننده بر پایه تریس )تریس 
3/63 گرم، فروکتوز ۰/5 گرم، اسید سیرتیک 1/99 گرم، زرده تخم مرغ 
1۴ میلی لیرت و آب مقطر 1۰۰ میلی لیرت( را برداشته و به روی الم با دمای 
داده شد،  قرار  آن  روی  از المل   پس  و  داده  قرار  سانتی  گراد  درجه   37
آنگاه توسط میکروسکوپ نوری و با بزرگنامیی ۴۰۰× درصد اسپرم  های با 
جنبایی پیش  رونده در چند میدان میکروسکوپی تعیین شد و میانگین این 
میدان  ها به عنوان درصد جنبایی پیش  رونده اسپرم  ها در آن الم )منونه(  

ثبت شد.
رقیق    منی  قطره  یک  ابتدا  زنده،  اسپرم های  درصد  بررسی  منظور  به 
از  افزودن قطره ای  از  قرار داده و پس  انتهای الم  بر روی یک  را   شده 

     جدول ۲- تأثیر سطوح مختلف پودر برگ گیاه مورد در جیره قوچ عربی  بر فراسنجه های کیفی اسپرم )درصد( 

 جدول 3-تأثیر سطوح مختلف پودر برگ گیاه مورد در جیره قوچ عربی  بر فراسنجه  های کمی اسپرم )درصد( 

.)P>۰/۰۵( خطای استاندارد میانگین  ها، در هر ستون میانگین  های با حروف نامشابه اختالف آماری معنی  داری دارند :SEM

.)P>۰/۰۵( خطای استاندارد میانگین  ها، در هر ستون میانگین  های با حروف نامشابه اختالف آماری معنی  داری دارند :SEM

سالمت غشاءناهنجاریزنده مانیجنبایی پیرشوندهپودر برگ گیاه مورد

c59/88 c13/81 a33/75 b 59/88صفر)شاهد(

b65/81 b11/31 b35/31 b 12/566/56 گرم در کیلوگرم

a7۴/19 a1۰/۰۰ b۴3/38 a 2573/88 گرم در کیلوگرم

SEM۰/88۰/89۰/26۰/6۴

P-value۰/۰۰۰1۰/۰۰۰1۰/۰۰۰1۰/۰۰۰1

)ml/1۰6( غلظت اسپرمحجم )میلی لیرت(پودر برگ گیاه مورد

c1225 b 1/۰۰صفر )شاهد(

b1۴12 a 12/51/5۰ گرم درکیلوگرم

a139۰ a 251/91 گرم درکیلوگرم

SEM۰/۰612/16

P.value۰/۰۴۰/۰۰۰5
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مخلوط رنگ آماده ائوزین- نیگروزین به آن، توسط یک الم دیگر گسرتش 
و  عبور منوده  مرده  اسپرم های  از غشای  آسانی  به  ائوزین  گردید.  تهیه 
اسپرم های  حالی که  در  می شود.  اسپرم ها  رس  شدن  رنگ  صورتی  باعث 
زنده رنگی به خود نگرفته و در رنگ زمینه حاصل از نیگروزین بی رنگ 
مشاهده می شوند. زنده مانی با میکروسکوپ نوری و بزرگنامیی 1۰۰۰× 
ارزیابی شد. درصد اسپرم  های زنده و مرده در چندین میدان از الم )با 
شمردن حداقل 2۰۰ اسپرم در هر اسالید( تعیین شد. درصد اسپرم های 
با مورفولوژی غیرطبیعی در منونه های رنگ آمیزی با ائوزین- نیگروزین 
انجام شد. درصد اسپرم  های ناهنجار با ارزیابی حداقل 2۰۰ اسپرم در هر 

الم تحت بزرگنامیی 1۰۰۰× میکروسکوپ تعیین گردید. 
تورم هیپوسموتیک  از تست  استفاده  با  اسپرم  پالسامیی  سالمت غشای 
گرم   ۰/735 حل  کردن  با  هیپوسموتیک  محلول  شد.  تعیین 
تری  سدیم  سیرتات  دی  هیدرات و 1/351 گرم فروکتوز در 1۰۰ میلی لیرت آب 
میکرولیرت محلول  ابتدا 5۰۰  آزمایش،  این  برای  آماده شد.  تقطیر  دوبار 
مدت  به  و  مخلوط  اسپرم  منونه  هر  از  میکرولیرت   5۰ با  هیپوسموتیک 
۴5 دقیقه در دمای 37 درجه سلسیوس انکوبه شد و سپس یک قطره از 

از خشک  شدن، منونه  ها  تهیه کرده و پس  برداشته و گسرتش  را  محلول 
با میکروسکوپ نوری بررسی شدند. در هر اسالید 2۰۰ اسپرم شامرش 
و درصد اسپرم با دم پیچ  خورده و رس متورم که حاکی از سالمت غشای 

اسپرم است تعیین شد )1(.
غلظت اسپرم در منونه های منی رقیق شده، با استفاده از الم هموسایتومرت 
تعیین شد )18(. ظرفیت آنتی  اکسیدانی تام (TAC) پالسامی منی به روش 
FRAP اندازه  گیری شد. اساس این روش بر مبنای توانایی آنتی  اکسیدان  های 
مایع منی در احیای یون فریک به یون فرو است، که نشان  دهنده  ی فعالبت 
از روش بنزی و  با استفاده   FRAP آنتی  اکسیدانی تام می  باشد. آزمایش 
اسرتاین )1996(، اندازه  گیری و نتایج بصورت میکروموالر یون فریک در 

هر لیرت از مایع منی بیان شد )1۰(. 
فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز خون توسط کیت راندوکس ساخت 
کشور انگلیس اندازه  گیری گردید. اثر این آنزیم، خنثی  کردن رادیکال  های 
و  اکسیداتیو  انرژی  زای،  واکنش  های  طی  شده  تولید  سوپراکسید  سمی 
تبدیل آن  ها به هیدروژن پراکسید و اکسیژن مولکولی می  باشد. در این 
سوپراکسید  رادیکال  های  تولید  برای  زانتین  اکسیداز  و  زانتین  از  روش 

  جدول 4- تأثیر سطوح مختلف پودر گیاه  مورد  بر ظرفیت آنتی  اکسیدانی تام پالسامی منی قوچ عربی

.)P>۰/۰۵( خطای استاندارد میانگین  ها، در هر ستون میانگین  های با حروف نامشابه اختالف آماری معنی  داری دارند :SEM

 تیامرهای آزمایشی

)پودر مورد(
۲۵SEMP-value گرم در کیلوگرم۱۲/۵ گرم در کیلوگرمصفر)شاهد(

 ظرفیت  آنتی  اکسیدانی
تام

(μmol/litr)
 

9۰/3۴b92/59b1۰9/38a1/25۰/۰1

جدول ۵- تأثیر سطوح مختلف پودر برگ گیاه مورد بر غلظت هورمون تستوسرتون و آنزیم سوپراکسید دیسموتاز رسم خون قوچ عربی 

.)P>۰/۰۵( خطای استاندارد میانگین  ها، در هر ستون میانگین  های با حروف نامشابه اختالف آماری معنی  داری دارند :SEM

U/ml( SOD(تستوسرتون )ng/ml(تیامرهای آزمایشی )مورد(

c 1/97339/۰6صفر )شاهد(

b 12/51/96۴2۰/25 گرم در کیلوگرم

a 251/655۰۰/19 گرم در کیلوگرم

SEM۰/139/61

P-value۰/5۰۰/۰1

اثر تغذیه ای پودر برگ گیاه مورد )Myrtus communis( بر ...
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استفاده گردید. این رادیکال  های تولید شده با ماده  ای موسوم به آیانتی 
(INT)  که در کیت موجود بود واکنش داده و ماده قرمز رنگی موسوم 
به رد فرمازن دای تولید کرد. سپس فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز 

از طریق اندازه  گیری درصد مهار انجام این واکنش تعیین گردید )37(.
داده  های بدست آمده از این مطالعه، پس از پردازش توسط نرمافزار
Excel ، با استفاده از نرم  افزار SPSS )ویرایش 16(، در قالب طرح کامأل 
تصادفی مورد تجزیه واریانس قرار گرفت و مقایسه  ی میانگین تیامرهای 
احتامل  در سطح  و  دانکن  دامنه  ای  آزمون چند  از  استفاده  با  آزمایشی 
داده های  توزیع  بودن  نرمال  آنالیز،  انجام  از  پیش  شد.  انجام  درصد   5
 UNIVARIATE رویه  و   Shapiro-Wilk آزمون  از  استفاده  با  آزمایشی 
مورد آزمون قرار  گرفت. جهت ارزیابی همبستگی میان آنزیم سوپراکسید 
و همچنین هورمون  منی  کیفی  و  کمی  پارامرتهای  برخی  با  دیسموتاز 
تستوسرتون رسم خون، از آزمون همبستگی دو متغیره پیرسون استفاده 

گردید. مدل آماری طرح به رشح زیر می  باشد:
Yij=µ+Ti+Eij 

Yij: مشاهدات مربوط به صفات 
µ: میانگین کل مشاهدات

Ti: اثر تیامر 
Eij: اثر خطا

نتایج
سطوح  در  مورد  پودر  که  می  دهد  نشان   2 جدول  در  شده  ارائه  نتایج 
مختلف تأثیر معنی داری بر فراسنجه  های کیفی اسپرم قوچ عربی داشت. 
بیشرتین و کمرتین درصد جنبایی پیرشونده، زنده مانی و سالمت فشای 
ماده  کیلوگرم  در  گرم   25 تیامر  به  مربوط  ترتیب  به  اسپرم  پالسامیی 
خشک از پودر مورد و گروه شاهد بود )P>۰/۰5(. یافته  های مربوط به 
ناهنجاری مورفولوژیکی اسپرم گویای آن است که گروه های تیامر با پودر 
گیاه مورد موجب کاهش درصد ناهنجاری های اسپرم در مقایسه با گروه 
بین  تفاوت معنی  داری  فراسنجه  این  میزان  اما   ،)P>۰/۰5( شاهد شدند 

تیامرهای 12/5 و 25 گرم پودر گیاه مذکور نداشت.
پودر  سطح  افزایش  با  که  می  دهد  نشان   3 جدول  در  شده  ارائه  نتایج 
گیاه مورد، حجم مایع منی و نیز غلظت اسپرم بطور معنی داری افزایش 

یافتند، بطوری که کمرتین و بیشرتین مقدار این فراسنجه های کمی منی به 
ترتیب مربوط به شاهد و سطح 25 گرم در کیلوگرم ماده خشک گیاه بود 
)P≥۰/۰5(. نتایج حاصل از پژوهش حارض نشان داد که پودر برگ گیاه 
مورد در سطح 25 گرم در کیلوگرم ماده خشک بطور معنی  داری ظرفیت 
آنتی  اکسیدانی تام (TAC) پالسامی منی را نسبت به گروه شاهد و تیامر 
12/5 گرم در کیلوگرم پودر این گیاه افزایش داد )P>۰/۰5(، ولی تفاوت 
معنی  داری بین تیامر 12/5 گرم در کیلوگرم و  شاهد برای این فراسنجه 

مشاهده نشد )جدول ۴(.
پودر گیاه مورد در سطوح 12/5 و 25 گرم در کیلوگرم جیره   قوچ  های 
عربی باعث افزایش معنی  دار فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز خون 
در  مقایسه با تیامر شاهد شد )P≥۰/۰5(. اما مکمل کردن جیره قوچ  ها با 
پودر مورد تأثیر معنی  داری بر غلظت هورمون تستوسرتون خون قوچ ها 

نداشت )جدول 5(.
همبستگی میان فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز خون و فراسنجه های 
ارائه شده است. همبستگی  کمی و کیفی منی قوچ عربی در جدول 6 
با  خون  دیسموتاز  سوپراکسید  آنزیم  فعالیت  میان  معنی  داری  و  مثبت 
درصد جنبایی )r=۰/95(، زنده مانی )r=۰/96(، سالمت غشاء )r=۰/89( و 
 .)P>۰/۰1( یافت شد )r=۰/8۰( و نیز حجم منی )r=۰/95( غلظت اسپرم
همچنین، همبستگی منفی معنی  داری میان میزان SOD خون و درصد 
همچنین   .)P>۰/۰1( شد  مشاهده   )r=  -۰/86( اسپرم  ناهنجاری های 
منی  پالسامی  تام  آنتی  اکسیدانی  ظرفیت  میان  همبستگی   ،6 جدول  در 
می شود.  مشاهده  عربی  قوچ  منی  کیفی  و  کمی  پارامرتهای  برخی  و 
تام  آنتی  اکسیدانی  ظرفیت  میزان  میان  معنی  داری  و  مثبت  همبستگی 
پالسامی منی با درصد جنبایی )r=۰/87(، زنده مانی )r=۰/91(، سالمت 
 )r=۰/8۴( منی  نیز حجم  و   )r=۰/۴9( اسپرم  و غلظت   )r=۰/95( غشاء 
یافت شد )P>۰/۰1(. همچنین، همبستگی منفی معنی  داری میان ظرفیت 
 )r=  -۰/72( اسپرم  ناهنجاری  درصد  و  منی  پالسامی  تام  آنتی  اکسیدانی 

.)P>۰/۰1( بدست آمد

بحث
در تحقیقی، عصاره گیاه مرزه ماکرانتا که خواص آنتی اکسیدانی مشابه با 
گیاه مورد دارد، باعث بهبود خصوصیات کمی و کیفی اسپرم گاو مانند 

 جدول 6- همبستگی میان آنزیم سوپراکسید دیسموتاز خون و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام پالسامی منی با برخی پارامرتهای کمی و کیفی منی قوچ عربی 

اعداد داخل جدول بیانگر رضیب همبستگی )r( هستند.

عالمت ** نشان دهنده ی همبستگی معنی دار در سطح ۰/۰۱ می باشد. 

حجم منی )ml(غلظت اسپرم )ml/1۰6(ناهنجاری )٪( سالمت غشاء )٪(زنده مانی )٪( جنبایی پیرشونده )٪(پارامرت

 SOD )U/ml(۰/95٭٭۰/8۰٭٭۰/86۰/95-٭٭۰/89٭٭۰/96٭٭

٭٭۰/8۴٭٭۰/72۰/۴9-٭٭۰/95٭٭۰/91٭٭۰/87        ظرفیت آنتی اکسیدانی تام
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که   )1۴( شد  پالسامیی  غشای  سالمت  و  زنده مانی  پیرشونده،  جنبایی 
موافق با یافته های مطالعه حارض با استفاده از گیاه مورد در قوچ عربی 
لیرت عصاره  افزودن 15۰ میکرولیرت در میلی  می باشد. در مطالعه دیگر، 
گیاه مرزنجوش با خواص آنتی اکسیدانی باعث بهبود جنبایی پیش رونده 
اسپرم قوچ شد )13(. همچنین تأثیر مثبت عصاره مرزنجوش بر کیفیت 
اسپرم گاو نشان داده شده است )21(. مطالعات اخیر تأثیرات مثبت ناشی 
کننده  رقیق  در  مورد  گیاه  مشابه  خواص  با  رزماری  عصاره  استفاده  از 
 )25( )۴9( و سگ  بز   ،)2۴( از جمله گوسفند  انجامد منی چندین گونه 
را گزارش کرده  اند. عصاره آبی رزماری باعث بهبود جنبایی، زنده  مانی، 
یکپارچگی غشای پالسامیی و کاهش میزان ناهنجاری  های مورفولوژیکی 
بر  انار  آب  آنتی  اکسیدانی  اثر  تحقیقی،  در   .)۴9( گردید  بز  اسپرم  در 
باروری موش  ها بررسی گردید و مشاهده  پتانسیل  اسپرم و  پارامرتهای 
شد که مرصف خوراکی آب انار باعث کاهش معنی  دار درصد اسپرم   های 

غیرپیرشونده و غیرطبیعی شد )7(. 
موجب  آنتی  اکسیدانی  خاصیت  بودن  دارا  با  انار  آب  خوراکی  مرصف 
آنتی  اکسیدانی  تأثیر  بررسی  با   .)7( موش   شد  در  اسپرم  غلظت  افزایش 
موش  ها  اسپرم  غلظت  در  معنی  داری  افزایش  نیز  شاه  تره  گیاه  عصاره 
مشاهده شد )۴2(. در تحقیق دیگر، تأثیر عصاره چای سبز نشان  دهنده 
تأثیرات مثبت آنتی  اکسیدان  های موجود در این گیاه بر روی پارامرتهای 
تزریق  دیگر،  مطالعه  ای  در   .)۴5( بود  موش  ها  اسپرم  غلظت  و  جنبایی 
عصاره آبی ریشه گیاه ثعلب به موش ها باعث افزایش معنی  دار غلظت 
اسپرم شد )2۰(. با بررسی اثر آنتی  اکسیدانی عصاره هیدروالکلی موسیر 
در موش، افزایش معنی  دار غلظت اسپرم و حجم مایع منی را مشاهده 
گردید )3۰(. در تحقیقی، استفاده از گیاه خرنوب به عنوان آنتی  اکسیدان 
این   .)36( نابارور شد  مردان  در  منی  مایع  افزایش حجم  باعث  طبیعی 
یافته ها موافق با نتایج مطالعه حارض مبنی بر بهبود فراسنجه های کیفی 
و کمی اسپرم با استفاده از سطوح مختلف پودر برگ گیاه مورد در قوچ 
به  می  توان  را  گیاهان  این  در  اسپرم  پارامرتهای  بهبود  می باشد.  عربی 
کوئرسیتین موجود در آن  ها نسبت داد. کوئرسیتین که جزء ترکیبات گیاه 
مورد نیز است، دارای خواص آنتی  اکسیدانی قوی بوده و   می  تواند اسرتس 
اکسیداتیو را کاهش دهد. کوئرسیتین اثر مثبتی بر هورمون های جنسی 
نیز  و  منی، غده  لوله  های  اپیدیدیم،  بیضه  ها،  تناسلی شامل  اندام  های  و 
کمیت و کیفیت اسپرم به طور وابسته به دوز و طول دوره درمان دارد 

.)31(
افزایش ظرفیت آنتی  اکسیدانی تام  به  واسطه پودر گیاه مورد  را می  توان 
مشاهده  عربی  قوچ  اسپرم  کیفی  پارامرتهای  افزایش  بر  احتاملی  دلیل 
نقش  آنتی  اکسیدان  ها  که  آنجایی  از  دانست.  حارض  تحقیق  در  و  شده 
محوری در دفاع از سلول  ها علیه رادیکال  های آزاد دارند، بنابراین احتامل 
می  رود که کاهش فعالیت آنتی  اکسیدانی تام مایع منی با کاهش کیفیت 
سلول  های اسپرم مرتبط باشد )33(. در همین راستا، همبستگی مثبتی بین 
کاهش جنبایی اسپرم و کاهش  فعالیت آنتی  اکسیدانی در مردان نابارور 
مشاهده شد )11(. در مطالعه ای، سطح TAC مایع منی در مردان نابارور 
از مردان بارور بود، همچنین  پایین  تر  آستنواسپرمی به طور معنی  داری 
مشاهده  تام  اکسیدانی  آنتی  ظرفیت  و  جنبایی  بین  مثبتی  همبستگی 
ویتانیا  الکلی  آبی  عصاره  از  استفاده  دیگر  تحقیقی  در   .)32( گردید 

کواگوالنس به عنوان آنتی اکسیدان باعث افزایش ظرفیت آنتی  اکسیدانی 
تام پالسامی منی در رت  ها شد )۴۴(. عصاره ویتانیا باعث بهبود ظرفیت 
آنتی  اکسیدانی تام منی و افزایش تعداد اسپرم در مردان نابارور شد. گیاه 
دارای  فالوونوئیدی  ترکیبات  داشنت  با  کوآگوالنس  ویتانیا  هامنند  مورد 
پراکسیداسیون  سطح  کاهش  باعث  و  است  قوی  آنتی  اکسیدانی  اثرات 
الکلی  آبی  عصاره  از  استفاده  دیگر  مطالعه  ای  در   .)3( می  شود  لیپیدی 
ظرفیت  دار  معنی  افزایش  باعث  آنتی  اکسیدان،  عنوان  به  کهورک 
آنتی  اکسیدانی تام در موش  های صحرایی دیابتی تحت درمان با کهورک 
شد )22(. استفاده از گیاه خرنوب به عنوان آنتی  اکسیدان طبیعی باعث 

افزایش ظرفیت آنتی  اکسیدانی تام منی در مردان نابارور شد )36(. 
آنتی  اکسیدان  عنوان  به  گیاه حرا  برگ  آبی  افزودن عصاره  تحقیقی،  در 
سوپراکسید  آنزیم  فعالیت  افزایش  باعث  صحرایی  موش  های  جیره  به 
دیسموتاز و کاهش فعالیت مالون دی آلدئید و در نتیجه، کاهش اسرتس 
اکسیداتیو شد )17(. در یک مطالعه دیگر، اثر آنتی  اکسیدانی عصاره گیاه 
موش  های  در  اتانول  با  شده  القا  کلیوی  مسمومیت  روی  بر  شیرین  بیان 
سوپراکسید  آنزیم  دار  معنی  افزایش  باعث  و  بوده  مثبت  نر  صحرایی 
در  موش  ها  و حفاظت  اکسیداتیو  اسرتس  کاهش  نتیجه  در  و  دیسموتاز 
گیاه  ریشه  الکلی  عصاره  افزودن  همچنین،   .)29( شد  مسمومیت  برابر 
شلغم به عنوان آنتی  اکسیدان به موش  های صحرایی مبتال به مسمومیت 
و  فروکش مسمومیت شده  و  باعث حفاظت موش  ها  کبدی سیسپالتین 
از کاهش بیشرت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز و افزایش مالون دی آلدئید 
این  مرصف  اثر  در  دیسموتاز  سوپراکسید  افزایش   .)38( کرد  جلوگیری 
آنتی  اکسیدان  های گیاهی احتامالً به دلیل زدایش رادیکال  های آزاد توسط 
فالوونوئیدهایی مانند کوئرسیتین روی می  دهد که باعث حفظ و بقای این 
آنزیم و آنزیم مشابه می  شود. در تحقیقی، مرصف خوراکی عصاره گیاه 
دارویی Aphinozemonone به عنوان آنتی  اکسیدان به مدت 1۰ روز توسط 
موش  های آزمایشگی مبتال به مسمومیت کبدی استامینوفن اثر حفاظتی 
طریق  از  موش  ها  اکسیداتیو  اسرتس  کاهش  باعث  و  داشته  آن ها  روی 
مطالعه  ای  در   .)3۴( شد  دیسموتاز  سوپراکسید  آنزیم  معنی  دار  افزایش 
دیگر استفاده از عصاره آبی الکلی کهورک به عنوان آنتی  اکسیدان، باعث 
دیابتی  صحرایی  موش  های  در  دیسموتاز  سوپراکسید  معنی  دار  افزایش 

تحت درمان با کهورک شد )22(. 
اشباع  غیر  چرب  اسیدهای  از  باالیی  مقادیر  حاوی  پستانداران  اسپرم 
می  باشد این امر موجب گردیده که سلول اسپرم به شدت به پراکسیداسیون 
لیپیدی مستعد شود )8(. سوپراکسید دیسموتاز یک جزء مهم از سیستم 
دفاع آنتی  اکسیدانی است که نقش مهمی در حفاظت اسپرم از آسیب  های 
اکسیداتیو بازی می  کند )۴8(. تنش اکسیداتیو باعث تخریب اسپرم انسان 
می  گردد و این تخریب نتیجه  ی عدم تعادل بین گونه  های فعال اکسیژن 
فیزیولوژیک  طور  به  ژرمینال  سلول  های  که  شده  مشخص  می  باشد. 
اکسیژن  فعال  گونه  های  زیرا  می  کنند  تولید  را  اکسیژن  فعال  گونه  های 
در حد نرمال برای بلوغ و ظرفیت  پذیری اسپرم و همچنین فرآیند لقاح 
ROS، عملکرد  از حد  بیش  تولید  این وجود  با   .)15( رضوری می  باشند 
طبیعی اسپرم را مختل کرده و یکپارچگی غشاء اسپرم را از بین می  برد 
محافظت  برای   .)2( می  شود  اسپرم   DNA تخریب  موجب  نهایت  در  و 
سیستم  یک  دارای  منی  پالسامی  اکسیداتیو،  تنش  برابر  در  اسپرم  از 
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مامنعت  کننده برای گونه  های فعال اکسیژن می  باشد که این سیستم حاوی 
یکرسی آنزیم  هایی است که یکی از این آنزیم  ها سوپراکسید دیسموتاز 
می  باشد )۴8(. در بیضه، سلول  های الیدیگ و رستولی در تولید سوپراکسید 
دیسموتاز نقش دارند )۴۰(. محققین گزارش کردند که در افراد نابارور 
قبلی  مطالعه   .)۴1( می  باشد  بارور  افراد  از  کمرت  بسیار   SOD فعالیت 
درصد  و   SOD فعالیت  بین  مثبتی  همبستگی  که  داد  نشان  مردان  در 
این حال  با  دارد )۴6(.  اسپرم  های زنده وجود  جنبایی، غلظت و درصد 
در تحقیق دیگر هیچگونه همبستگی بین سوپراکسید دیسموتاز پالسامی 
منی مردان و کیفیت اسپرم آن ها مشاهده نشد )27(. محققین با مطالعه 
یک  عنوان  به  دیسموتاز  سوپراکسید  آنزیم  از  نابارور،  مردان  روی  بر 
سیستم مامنعت  کننده تشکیل گونه  های فعال اکسیژن نام بردند و عنوان 
کردند که همبستگی مثبتی بین فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز و 
جنبایی اسپرم وجود دارد، همچنین همین پژوهشگران همبستگی مثبتی 
و  اسپرم  غلظت  و  منی  پالسامی  دیسموتاز  سوپراکسید  فعالیت  بین  را 
فعالیت  با  اسپرم   DNA شدن  قطعه  قطعه  میزان  بین  منفی  رابطه  ی 
آنزیم سوپراکسید دیسموتاز مشاهده کردند. در همین راستا، همبستگی 
مثبتی بین فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز و کیفیت منی در مردان 
مشاهده گردید )۴8(. افزایش تشکیل رادیکال  های آزاد و همچنین تشکیل 
گونه  های فعال اکسیژن به شدت باروری در جنس نر را تحت تأثیر قرار 
می  دهد. یکی از از پیامدهای افزایش ROS در بدن، ترسیع روند آپوپتوز 
کاهش  و   DNA تخریب  به  منجر  نهایت  در  که  زایا می  باشد  سلول  های 
دیسموتاز  سوپراکسید  آنزیم  فعالیت  کاهش   .)2( می  شود  اسپرم  تعداد 
در بدن و به خصوص در پالسامی منی باعث ایجاد مشکالت باروری در 
جنس نر می  شود )28(. پس می  توان نتیجه گرفت که در مطالعه حارض، 
یکی از دالیل کاهش غلظت اسپرم در تیامر شاهد، افزایش گونه  های فعال 
اکسیژن می  باشد که در تیامرهای دیگر با اعامل پودر مورد خوراکی از 
زیاد شدن گونه  های فعال اکسیژن جلوگیری و غلظت اسپرم افزایش پیدا 

کرده است. 

نتیجه گیری
بطور کلی از مطالعه حارض می  توان نتیجه گرفت که استفاده خوراکی از 
پودر گیاه مورد به دلیل دارا بودن مواد موثره با خاصیت آنتی  اکسیدانی، 
پارامرتهای  بهبود  موجب  بدن  آنتی  اکسیدانی  سیستم  تقویت  با  احتامالً 
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