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  چكيده
  . اند نشان دادهرا  باروري آن كرچك گياهي است با خواص گوناگون كه برخي مطالعات خواص ضد: مقدمه

  .هاي آن در اسپرم است هدف از اين مطالعه بررسي اثر عصاره هيدروالكلي دانه كرچك بر روند اسپرماتوژنز و آسيب :هدف

هاي تجربي  گروه كنترل نرمال سالين و گروه. سر موش نر به چهار گروه تجربي و يك گروه كنترل تقسيم شدند 35 :بررسيروش 
روز  10. روز دريافت كردند 30وزن بدن از عصاره هيدروالكلي كرچك به مدت كيلوگرم  گرم بر ميلي 45و  35، 30 ، 25 به ترتيب

 جنسيهاي  سنجش هورمونبراي خونگيري از قلب . شدندخارج  ها و بيضه اپيديديم پس از آخرين تزريق و بيهوشي حيوانات،
ها به روش آماري  داده .شد انجامهاي سلولي  ردهو رنگ آميزي، شمارش  ها هاي عرضي از بيضه پس از تهيه برش. انجام گرفت

One - Way ANOVA  و تستTukey مورد بررسي قرار گرفتند.  
اسپرماتوسيت اوليه، اسپرماتوزوئيد و اليديگ در همه  هاي اسپرماتوگوني، م راست، تعداد سلوليديدوزن بيضه و اپي: نتايج
در . )p>05/0( داري نسبت به گروه كنترل داشتند كاهش معني 4 و 3، 2همچنين قطر اليه ژرمينال در سه گروه  ،هاي تجربي گروه

درصد و  هاي جنسي هورمون ميزان .نسبت به گروه كنترل داشتداري  افزايش معني DNAميزان دناتوره شدن  4گروه تجربي 
  .نسبت به گروه كنترل كاهش نشان داد 4و  3هاي تجربي  هاي زنده در گروه اسپرم
ميزان دناتوره  و دشو هاي جنسي مي هاي رده اسپرمي و ميزان هورمون دار در سلول عصاره دانه كرچك باعث كاهش معني :گيري نتيجه
  .دهد ا كاهش نرو آ ثير داشتهأتبر باروري تواند  ميدر نتيجه اين عصاره  .يابد ميهاي باالتر افزايش  غلظتپرمي در ي اس DNAشدن 

  
  ، عصاره دانه كرچكاسپرماتوژنز، باروري :واژگان گل
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  مقدمه
انفجار جمعيت با امكانات موجود يكي از موانع اصلي در 

از قرن گذشته  اگرچه. روند توسعه كشورها عنوان شده است
هاي  تاكنون به خاطر گذشته و توسعه فراگير تكنيك

هاي چشمگيري نيز در زمينه كنترل  باروري، پيشرفت ضد
هاي جلوگيري از  جمعيت در جهان رخ داده است اما روش
تر و با عوارض  باروري در مردان همچنان محدودتر، گران

با نام  )Castor bean( گياه كرچك. است جانبي زيادي همراه 
گياهي است يك ساله و علفي از  Ricinus communis علمي

متر  2اي به ارتفاع  كه ساقه )Euphorbiaceae( تيره فرفيون
دارد، ولي در آب و هواي گرم و مساعد ممكن است به 

متر و گاهي   6تا  4اي چند ساله به ارتفاع  صورت درختچه
ده كه شمصارف زياد روغن دانه آن سبب . بيشتر در آيد

. پرورش اين گياه در اغلب نواحي كره زمين عموميت پيدا كند
لوبي، شكوفا، خاردار،  3 اش به صورت كپسولي يا پوشينه، ميوه

دانه بزرگ   حاوي سه) بنفش مايل به قرمز(مدور، مايل به سبز 
كه در يك طرف  دار، بيضي شكل، صاف و براق است روغن

رنگ دانه قرمز . ]1[ باشد محدب و در طرف ديگر مسطح مي
اي است و در يك انتها با نوعي بر آمدگي گوشتي  يا قهوه

كرچك يكي از . ]2[ اين ميوه شبيه لوبياست. شود پوشيده مي
ترين گياهاني است كه در مناطق گرم به خاطر روغن  قديمي

در روغن كرچك اسيدهاي . شده است هايش كشت مي دانه
درصد اسيد  7لئيك، درصد اسيد ريسينو 87: چرب به ميزان

درصد اسيد پالمتيك و به  2درصد اسيد لينولئيك،  3اولئيك، 
اسيد . مقدار جزئي اسيد دي هيدروكسي استئاريك وجود دارد

و وزن مولكولي  C18H34O3ريسين نولئيك، با فرمول شيميايي 
بر مواد روغني  دانه كرچك عالوه. ، به حالت مايع است298/ 45

درصد اسيدماليك،  05/1رصد مواد معدني، د 3/ 9تا  4/2: شامل
درصد مواد محلول در  2/4 درصد از گلوسيدها، 9/2 تا 1/2

درصد پروتئين و درصدي  25درصد مواد ازته و  26 تا 19 الكل،
ضدويروسي،   روغن كرچك خاصيت. نيز سلولز است
همچنين مطالعات خواص . التهابي دارد ضدقارچي و ضد

ها  بررسي. ]2[اند  آن را نشان داده ضدديابتيك، ضدباكتريايي
  نشان داده است كه عصاره الكلي ريشه كرچك كاهش شديد 

  

هاي اپيديديم، تغيير در سرعت حركت، نحوه  تعداد اسپرم
حركت و مورفولوژي اسپرم و همچنين كاهش سطوح فروكتوز 

  .]3[هاي صحرايي نر را سبب شده است  و تستوسترون در موش
است كه اثر پيشگيري از بارداري با همچنين گفته شده 

عملكرد كليه و كبد و نيز كاهش استروژن و  در  جانبيعوارض 
اي در  در مطالعه. ]4[پروژسترون در داوطلبان همراه بوده است 

دانشكده علوم دارويي نيجريه نشان داده شده كه محلول عصاره 
ي هاي ماده فعاليت ضدبارور ها و خرگوش متانولي كرچك در موش

هاي صحرايي جوان و  در تخمدان موش. گزيني جنين دارد النه  و ضد
ثر عصاره افزايش ؤهاي م همچنين در موش نابالغ، استفاده از غلظت

بر اين، عصاره موجب باز شدن  عالوه. وزن رحم را نشان داده است
، افزايش  )Premature opening of the vagina( زودرس واژن

 )Comified cells( هاي سطحي شاخي ال، سلولهاي اپيتلي سلول تعداد
   .]5[ها در اسمير واژن شده است  و كاهش تعداد لكوسيت

و   هاي كرچك در بافت بيضه پژوهشي ديگر اثر عصاره دانه
هاي جنسي در موش نر كوچك آزمايشگاهي  سنجش هورمون

انجام   )روزه 72 و 38(در دو دوره متوالي چرخه اسپرماتوژنز 
دار در نسبت  دست آمده از آن كاهش معني  نتايج بهدادند كه 

وزن بيضه به وزن بدن و سطح هورمون تستوسترون، در گروه 
   .]6[تجربي را نشان داده است 

در  عصاره متانولي كرچك  باروري  همچنين اثر ضد
هاي  گرم بر كيلوگرم وزن بدن در رت ميلي 40و  20هاي  غلظت

ي توليد مثلي و سطح هورمون ها نر باعث كاهش در وزن اندام
هاي ماده  ها در رت تعداد جنين  تستوسترون شده است و كاهش
بر  در اين پژوهش عالوه. ]7[ باردار را همراه داشته است

هاي  شناسي، بررسي هاي بافت هاي هورموني و بررسي سنجش
شمارش اسپرمي اپيديديم، بررسي ميزان آسيب تكميلي شامل 

  .دشانجام اسپرم نيز يستايي و ز اسپرمي DNAرشته 
  

 ها مواد و روش

  حيوانات
  از دانشگاه  NMRI ي  عدد موش سويه  35 در اين تحقيق

علوم پزشكي ايران خريداري شد و قبل از انجام آزمايش براي 
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و همكاران آبادي محمدي مي  

 

تطابق به مدت يك هفته در حيوان خانه دانشگاه آزاد اسالمي 
انتخاب گرمي  30تا  20هاي  موش. واحد پرند نگهداري شدند

شدند و به يك گروه كنترل و چهار گروه تجربي هر كدام 
هاي گروه كنترل  موش. بندي شدند شامل هفت سر موش تقسيم
و  35، 30، 25هاي تجربي به ترتيب  توسط نرمال سالين و گروه

گرم بركيلوگرم وزن بدن عصاره هيدروالكلي كرچك  ميلي 45
در سرم مستقيم چراغ الكلي  كه تحت حرارت غير(را 

روز به صورت تزريق  30به مدت ) شد فيزيولوژي حل مي
  .درون صفاقي دريافت كردند

  
  تهيه عصاره

هاي خشك شده بعد از تهيه، توسط يك آسياب برقي  دانه
سپس داخل ظرف دكانتور ريخته . به صورت پودر در آمدند

ها را  شدند و حالل اتانول در حدي اضافه شد كه روي دانه
پركوالتور را كم كم باز كرده تا  ساعت شير 24از بعد . پوشاند

حالل قطره قطره خارج شد، اين روند ادامه پيدا كرد تا زماني 
بعد از استخراج . رنگي در ظرف دكانتور ماند كه محلول بي

محلول را داخل بالن ريخته و بالن براي تغليظ به دستگاه 
رجه د 50دماي  عمل تقطير در خالء با. روتاري منتقل شد

گراد انجام گرفت؛ بعد از گذشت حدود چهار ساعت  سانتي
  .دست آمد  هعمل تقطير عصاره ب

  
  خونگيري و سنجش هورمون

ها با كلروفرم بيهوش و از  آخرين تزريق موش ازروز پس  10
ها سانتريفيوژ شدند و تا زمان  نمونه. گيري انجام شد ها خونقلب آن
نگهداري گراد  ه سانتيدرج - 20هاي هورموني در فريزر  سنجش

از و تستوسترون FSH  و LHهاي  به منظور سنجش هورمون. شد
در  (Biotec Laboratories, Ltd; UK) كيت االيزاي موش

  .دشآزمايشگاه آذر استفاده و مقادير هورموني براي هر گروه ثبت 
  

  هيستولوژي
ها و اپيديديم نيز پس از خارج شدن از بدن با سرم  بيضه

ديديم با  ه و اپيابعاد هر دو بيض. شستشو داده شدند فيزيولوژي
 01/0ها نيز توسط ترازوي ديجيتال با دقت كوليس و وزن آن

  به( سپس با سوزني تونيكا آلبوژينه. گرم اندازه گرفته شد ميلي
دليل اينكه بيضه بافت همبند سخت به نام تونيكا آلبوژينه دارد 

 ).داخل آن نفوذ نكند شود فيكساتيو به خوبي به كه باعث مي
پس از . ها داخل فيكساتيو بوئن قرار گرفت د و نمونهشسوراخ 

  هاي عرضي با ضخامت  بافتي برش سازي  انجام مراحل آماده
 - آميزي هماتوكسلين   ها پس از رنگ ميكرون تهيه شد و الم  5

  .ائوزين با ميكروسكوپ نوري بررسي شدند
  

  ضههاي بافتي بي شمارش سلولي در برش
ساز و اندازه اليه ژرمينال توسط صفحه  هاي اسپرم قطر لوله

گرفت  مدرج كه بر روي عدسي چشمي ميكروسكوپ قرار مي
همچنين . گيري شد ميكروسكوپ نوري اندازه 10 با عدسي

هاي ژرمينال، تعداد اسپرماتوگوني، اسپرماتوسيت  تعداد سلول
 در هر الم در هاي اليديگ، ها و سلول اوليه، اسپرماتيد، اسپرم

  .ميدان ديد مختلف با ميكروسكوپ نوري شمارش شدند 20
  

  نئوبار با الم شمارش اسپرم اپيديديمي
   ليتر محلول ميلي 5در  پس از جدا كردن اپيديديم، 

Ham's F10 ندبه صورت قطعات كوچك برش زده شد .
 با گراد سانتي درجه 37دقيقه در انكوباتور  5سپس به مدت 

 CO2 5 هاي  ها از توبول قرار داده شد تا اسپرم درصد
هاي سفيد  با مالنژور گلبول. اپيديديمي خارج شوند

سپس يك  رقيق شد، برابر  20  سوسپانسيون اسپرمي كشيده و
قطره از سوسپانسيون حاصل را روي الم هماتوسيتومتر نئوبار 

شمارش  ها در چهار خانه بزرگ اطراف الم اسپرم قرار داده
ضرب و تعداد  000/50 عدد حاصل در سپس. ندشد

  .ليتر محاسبه شد اسپرماتوزوئيدها در يك ميلي
  

  آميزي آكريدين اورانژ رنگبا  DNA ارزيابي ميزان آسيب رشته
آميزي و قرار دادن  رنگ ،پس از تهيه اسمير مراحل ثبوت

شمارش با استفاده از  .دشها انجام  الم المل بر روي 
، در  Reflector 450 nmفيلتر  ميكروسكوپ فلورسنت توسط

بررسي  X100 عدد اسپرم با استفاده از عدسي 100هر اساليد 
 )قرمز رنگ (اي دناتوره  تك رشته DNAها با  و درصد اسپرم
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دو  DNAكريدين اورانژ در واكنش با مولكول آ. دشمحاسبه 
اي  تك رشته DNAاي رنگ سبز درخشان، با مولكول  رشته

رنگ زرد تا )  نيمه بالغ (حد واسط   DNAرنگ قرمز و با
  .كند نارنجي ايجاد مي

  
  )Viability( ها زيستايي اسپرم

سوسپانسيون اسپرمي تهيه شد سپس محلول يك قطره از ز ا
بر روي آن ريخته شد  )نگروزين – ائوزين(يك قطره رنگ 

   با ميكروسكوپ نوري و بزرگنماييهاي تهيه شده  گسترش
درصد و اسپرم شمارش  100مونه در هر ن. بررسي شدند 40

بي سر(زنده  هاي اسپرمتعداد  .هاي زنده مشخص شد اسپرم
نسبت به كل تعداد اسپرماتوزوئيدهاي موجود در ميدان  )رنگ

  .دشديد ميكروسكوپ محاسبه 
  

  آناليز آماري
. انجام شد SPSS16 افزار هاي آماري با استفاده از نرم كليه آناليز

و تست  ANOVA ري از روش آماريجهت تجزيه و تحليل آما
Tukey  05/0 داري سطح معني. دشاستفاده<p در نظر گرفته شد. 

  
  

  نتايج
  

  هاي مورفومتريك استفاده از عصاره در هر چهار  در بررسي
گرم بر كيلوگرم وزن بدن در  ميلي 45 و 35، 30،  25غلظت 

داري را نسبت به  ديديم راست كاهش معنيبيضه و اپي  وزن
كاهش  اام ).1شماره  جدول( )p>05/0( كنترل نشان دادگروه 
هاي  ها ديده نشد، در بررسي داري در ابعاد بيضه معني

گروه تجربي چهار  ساز، هاي اسپرم هيستولوژيك قطر لوله
ا قطر اليه ام. دار داشت نسبت به گروه كنترل اختالف معني

از   گرم بر كيلوگرم ميلي 30، 35، 45  هاي در غلظت  ژرمينال
داري را نسبت به گروه كنترل نشان داده  وزن بدن كاهش معني

آسيب ماده ژنتيكي اسپرم در  ميزان). 1شماره  جدول( است
و   درصد 45 ، گروه تجربي چهار درصد 35 گروه تجربي سه

ماده بنابراين ميزان دناتوره شدن  . بود درصد 20 گروه نرمال
ه و چهار نسبت به هاي تجربي س در گروه ها اسپرم ژنتيكي 

همچنين . )p>05/0( داري نشان داد گروه كنترل افزايش معني
و گروه  درصد 15  هاي زنده در گروه تجربي سه درصد اسپرم

بنابراين . بود درصد 75و گروه كنترل  درصد 10تجربي چهار 
  هاي تجربي سه و چهار نسبت به  در گروه ها زيستايي اسپرم

  

  
بيان  Mean ± SD هاي تجربي نتايج به صورت و گروهريك و هيستولوژيك در گروه كنترل هاي مورفومت گيري اصل از اندازهنتايج ح -1جدول شماره 

  شده است

 وزن بيضه راست وزن بيضه چپ وزن اپيديديم راست وزن اپيديديم چپ قطر اليه ژرمينال ساز هاي اسپرم قطر لوله ها گروه

 14/0 ± 12/1 14/0±  02/0 22/0±  04/0 26/0± 07/0 26/27 ± 60/2 3/86 ± 13/7 كنترل

 11/0±  01/0*  14/0 ± 02/0 06/0±  02/0* 14/0 ± 20/0 01/23± 28/6 75/83  ±20/11 1تجربي

  11/0 ± 01/0*  13/0 ± 00/0 04/0 ± 00/0*  13/0 ± 00/0 85/19 ± 19/1*  54/79 ± 32/4 2تجربي 

 11/0 ± 00/0*  13/0 ± 00/0 04/0 ± 00/0*  13/0 ± 00/0 64/19 ± 85/0*  78 ± 31/6  3تجربي 

 10/0 ± 01/0*  12/0 ± 00/0 03/0 ± 00/0*  12/0 ± 00/0 55/17 ± 59/1*  6/69 ± 25/10*  4تجربي 

  .باشد هاي تجربي و گروه كنترل مي بين گروه  p>05/0دار در سطح  دهنده اختالف معني نشان *عالمت 
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همچنين در . )p>05/0( اشتداري د گروه كنترل كاهش معني
دار در  هاي اسپرمي از اپيديديم كاهش معني شمارش سلول

. چهار تجربي نسبت به گروه كنترل ديده شد گروه سه و
بيانگر اين موضوع است كه در  Eتا  Aهاي  فتوميكروگراف

اند كاهش در تعداد  تجربي كه عصاره دريافت كردههاي  گروه
توزوئيد، اسپرماتوسيت اوليه و هاي اسپرماتيد و اسپرما سلول

، قطر اليه  شود اليديگ نسبت به گروه كنترل مشاهده مي
ژرمينال كم شده و فضاهاي خالي بيشتري نسبت به گروه 

هاي مورد  اين كاهش در گروه .خورد كنترل به چشم مي
كاهش ). 1شماره  شكل ( تر است محسوس  4 و 3آزمايش 

).  2 شماره جدول (دار است  معنيهاي تجربي  ها در گروه سلول
نئوبار نيز كاهش در گروه  با الم شمارش اسپرم اپيديديمي

  ).3شماره  جدول( نشان داد 4 و 3تجربي 
و تستوسترون در  FSH ،LHهمچنين ميزان هورمون 

هاي  هاي تجربي كاهش يافته بود ولي اين ميزان در گروه گروه
 دار داشت ينسبت به گروه كنترل اختالف معن 4و  3تجربي 

  ).4شماره  جدول(
  
  
  

  بحث
  

ي هيدروالكلي دانه كرچك با  در اين مطالعه عصاره
كيلوگرم وزن بدن بر بر گرم  ميلي  45 و 35 ،30، 25هاي  غلظت

روند اسپرماتوژنز موش به وسيله محاسبه درصد ماده ژنتيكي 
ي در ها و سنجش هورموني و شمارش سلول زيستايي اسپرم، اسپرم

بررسي و معلوم شد كه ه و شمارش اسپرم اپيديديم بافت بيض
در ) درصد ماده ژنتيكي اسپرم( DNA ميزان آسيب رشته

 ها و زيستايي اسپرم. تجربي با دوز باالتر بيشتر است  هاي گروه
در  هاي اسپرمي اپيديديم سلول و تعداد هاي جنسي هورمونميزان 
به گروه كنترل نسبت  4و  3 كننده عصاره هاي تجربي دريافت گروه

مطالعات مشابه اثر عصاره دانه كرچك  .نشان داد دار كاهش معني
 وجود دارددر بخش سمي دانه ي ريسين كه را به خاصيت لكتين

دانه كرچك،  ، در واقع لكتين استخراج شده ازدهند نسبت مي
اي مكانيسم اثر ريسين  در مطالعه .]8 -  10[ ريسين نام گرفته است

و عنوان شده است   فعاليت ليپوليتيك اين ماده دانستهرا  ها  بر سلول
. كند كه ريسين فسفوليپيدهاي غشاي سلول را هيدروليز مي

 ها گليكوكانجوگيتهاي سرتولي با توجه به حضور  سلول
)Glycocojugates( مطالعات براي ريسين هستند،  هدف مناسبي

  .]11، 12[ اند ييد كردهأله را تأديگر نيز اين مس

  

  
، (D)، تجربي سه (C)، تجربي دو (B)، تجربي يك (A)به ترتيب در گروه كنترل  هاي سمي نيفر فتوميكروگراف از بافت بيضه و لوله -1شكل شماره 

  x40با  (E)تجربي چهار 
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  .بيان شده است Mean ± SD  نتايج به صورت هاي تجربي و گروه نترلهاي رده اسپرمي و اليديگ در گروه ك مقايسه تعداد سلول -2 شماره جدول
  ها تعدادسلول  

  

  هاگروه  
  تعداد

  اسپرماتوگوني
  تعداد اسپرماتوسيت

  اوليه
  تعداد

  اسپرماتيد
  تعداد
  اسپرم

  تعداد
  اليديگ

  90/0 ± 24/0  92/12 ± 89/1  11/10 ± 32/1 61/7 ± 14/1 35/11 ± 28/1  گروه كنترل
  54/0 ± 20/0*  62/6 ± 26/1*  99/4 ± 80/0*  92/3 ± 95/0*  63/6 ± 08/1*  گرم بر كيلوگرم ميلي25 غلظت
  44/0 ± 20/0*  48/4 ± 48/0*  73/4 ± 77/0* 90/3 ± 53/0* 22/6 ±45/0*  گرم بر كيلوگرم ميلي30 غلظت
  61/0 ± 13/0*  10/4 ± 91/0*  68/4 ± 13/1* 60/3 ± 62/0* 40/5 ± 82/0*  گرم بر كيلوگرم ميلي35 غلظت
  29/0 ± 50/0*  05/3 ± 73/0*  31/3 ± 38/0* 48/2 ±65/0* 06/5 ± 85/0*  ر كيلوگرمگرم ب ميلي45غلظت

  .باشد هاي تجربي و گروه كنترل مي بين گروه p>05/0 دار در سطح نشان دهنده اختالف معني *عالمت 
  

  با الم نئوبار يشمارش اسپرم نيانگيم -3شماره ول جد
 با الم نئوبار يشمارش اسپرمنيانگيم هاگروه

  2350000 گروه كنترل
  1200000 گرم بر كيلوگرمميلي35غلظت
  850000 گرم بر كيلوگرمميلي45غلظت

  
  بيان شده استMean±SD  نتايج به صورت هاي تجربي و گروهدر گروه كنترل هاي جنسي  مقايسه ميزان هورمون -4جدول شماره 

  FSH LH  تستوسترون
 هاميزان هورمون

  ها گروه

70/0 ± 76/0  08/2  ± 30/0  27/0 ± 30/0   گروه كنترل
65/0  ± 24/0   57/0 ± 72/1  21/0  ± 15/0  گرم بر كيلوگرم ميلي 25غلظت  

51/0  ± 36/0   52/1  ± 34/0  19/0  ± 10/0  گرم بر كيلوگرم ميلي 30غلظت  
19/0 ± 33/0 *  25/1  ±  10/0 *  02/0 ± 4/0 *   گرم بر كيلوگرم ميلي 35غلظت 

28/0  ±  12/0 *  05/0 ± 19/1 *  01/0±3/0 *  گرم بر كيلوگرم ميلي 45غلظت 
   .باشد هاي تجربي و گروه كنترل مي بين گروه  p>05/0 دار در سطح دهنده اختالف معني نشان *عالمت 

  

  
ي در سطح  دار ها افزايش معني با گروه كنترل اين تفاوتدر مقايسه  4و  3هاي تجربي  در گروه DNAدرصد دناتوره شدن  -1نمودار شماره 

05/0<p  دارند.  
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تولي و توليد   هاي سر اندازه بيضه به شدت با تعداد سلول
 .هستند آروماتاز آنزيم داراي ها اين سلولاسپرم مرتبط است، 

 در كه كند تبديل ها ن استروژ به را آندروژن تواند آنزيم مي ينا

 كهداده   نشان مطالعات. است ضروري امر اسپرماتوژنز

 ها اسپرم تعداد كاهش باعث  تواند مي آروماتاز آنزيم كننده مهار

هار اسپرماتوژنز از طريق م .]13[ شود آنها تحرك كاهش و
ها  برداشتن هيپوفيز باعث كاهش محسوس در وزن بيضه

ساز يكي ديگر از  هاي اسپرم همچنين قطر لوله. شود مي
در  .]14 - 15[ ها است كننده اندازه بيضه نهاي تعيي شاخص

 اين كاهش در بيضه راست نسبت به گروه كنترل اين مطالعه نيز
در  ساز هاي اسپرم ضخامت اليه ژرمينال در لوله .دار بود معني
 30، 35، 45 هاي غلظت(سه و چهار  هاي تجربي دو، گروه

ت به داري نسب كاهش معني) وزن بدنگرم بر كيلوگرم از  ميلي 
ساز،  هاي اسپرم مستقيم بر اپيتليوم لوله اثر .شتگروه كنترل دا

هاي دودماني سازنده اسپرم  باعث كاهش تعداد سلول احتماالً
ها  د و غلظت باالي عصاره، بيشترين كاهش تعداد سلولشو مي

مطالعات نشان داده است كه دژنره شدن اپيتليوم . كند را القاء مي
دليل  تواند به شده با داروهاي گياهي مي ژرمينال حيوانات تيمار

  ].16[ تغييرات در عمل استروئيدوژنز آنها باشد
هاي اسپرم، اسپرماتوگني،  داري در تعداد سلول كاهش معني

اسپرماتيد و اسپرماتوسيت اوليه و اليديگ نسبت به گروه 
ها مانع از تقسيمات  كاهش اسپرماتوگوني. ديده شدكنترل 

ها نيز كم شده  ز اين رو تعداد اسپرماتوسيتا .شود ميتوزي مي
هاي اسپرماتوسيت با كاهش  كاهش سلول است، همچنين 

  .بودهاي اسپرماتيد و اسپرم همراه  سلول
انجام شده روند پيچيده اسپرماتوژنز  هاي پژوهشاساس  بر

هاي ژرمينال تا رسيدن به مرحله بلوغ  و گذر از سلول
ضايعات  ندن ازهاي جنسي در گروي مصون ما سلول

است كه اين  )Cytotoxicity( سميت سلوليپاتولوژيك و 
  ].17[ دهد پديده را مورد تهديد قرار مي

نيز  در پژوهش حاضر ها رسد علت كاهش نظر مي  به
 .تركيبات و موادي است كه در دانه گياه كرچك وجود دارد

سمي  ماده سمي موجود در دانه كرچك نوعي پروتئينريسين 
كه از سموم است  )Toxalbu min( توكساآلبومينبه نام 

نام ريسينين  در دانه ماده سمي ديگر. باشد ميپروتوپالسمي 
گيري به عصاره نيز منتقل  در زمان عصاره اين دو ماده .دارد
اثر  مكانيسم  . اند بندي شده ها طبقه جزء فيتوتوكسين وشوند  مي

رد نياز در هاي مو جلوگيري از ساخت پروتيندو تركيب اين 
اختالل در و ها  فعال كردن ريبوزوم وسيله غير  هبسلول 

  .است مرگ سلولمتابوليسم سلول و در نتيجه 
تولي  هاي سر سلول غشاي پالسمايي اتصال به طور معمول

اختالل در  . شوند رده اسپرمي باعث بلوغ اسپرم ميهاي  و سلول
ر مقاطع هاي نابالغ د هاي سرتولي باعث انتشار سلول سلول

وجود دارد كه استفاده از هم اين امكان . شود بافتي بيضه مي
ايجاد  هاي سرتولي اختالل در عملكرد سلولكرچك عصاره 

داشته باشد، در يديگ الهاي  سلولروي  اثر مستقيم بر و يا كند 
هاي زاياي اوليه و كاهش  باعث از هم گسيختگي سلول نتيجه

عصاره  احتماالً .]18[  وداسپرمي ش ردههاي  سلولدر تعداد 
واكنش داده و اسپرمي  هاي آكروزوم سلول يدريافتي با غشا

نيز  ات ديگري در مطالع استها شده  باعث آگلوتيناسيون اسپرم
  .]19 - 21[شده است  به اين مورد اشاره

احتمال ديگر براي بروز اين اثرات وجود، اسيد 
عمده از طور   دانه كرچك به روغن . ريسينولئيك است

با خوردن گليسيريدهاي اسيد ريسينولئيك تشكيل شده كه 
 پس از هيدروليز توسط ليپازهاي روده كوچك،روغن كرچك 

شايد نتايج مشاهده شده در اين   .]22[ شود اسيد آزاد مياين 
آزاد منسوب كرد  ريسينولئيك اسيدتحقيق را تا حدي بتوان به 

اين اثر در بيضه و  شود و احتماالً كشي مي باعث اسپرمكه 
در . اپيديديم از طريق ممانعت از اعمال استروئيدوژنزاست

سازي كامپيوتري انجام گرفته   اي كه با استفاده از شبيه مطالعه
ريسينولئيك به آكروزين انساني بررسي و اسيد م اتصال سمكاني 

كننده  ريسينولئيك يك مهار كه اسيداست نشان داده شده 
و به  كشي بوده داراي اثر اسپرمدر نتيجه  آكروزين انساني و

توان از آن استفاده  عنوان پيشگيري از بارداري در جنس نر مي
. چربي هستندهاي استروئيدي محلول در  ورمونه .]23[ كرد

با كاهش سطح سرمي معموالً ديديم كاهش وزن بيضه و اپي
نتيجه پژوهش . ]24[ هورمون تستوسترون همراه بوده است

 در هاي هورموني داري در سطح تست تالف معنياخحاضر 
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داد، كه نسبت به گروه كنترل نشان  4و  3تجربي  هاي گروه
كه كاهش سطح باشد  ميهاي ديگر  با پژوهش مشابه

به علت جلوگيري از ترشح پروتئين متصل  تستوسترون سرم 
  ].6، 7[ اند نشان داده را شونده به آندروژن

كه ريسين به عنوان يك  هاي مختلف نشان داده پژوهش
كه اجزاي اصلي غشاي  ها را  ليپاز توانايي هيدروليز فسفوليپيد

  ].25[ سلول است را دارد
معلوم شده است ريسين كه ماده سمي اين گياه است اگر به 
صورت خوراكي مصرف شود سميت آن كمتر است در 

در . ]26[ صورتي كه تزريق يا استنشاق آن سميت بيشتري دارد
از طرف . ]1[ ع ديگر نيز به اين مسئله اشاره شده استمناب

اي محلول در آب است و در روغن كرچك  ريسين ماده  ديگر
اي كه با  رسد به همين دليل در تجربه نظر مي  به. شود ديده نمي

استفاده از روغن كرچك صورت گرفته است، تغييري در 
ر با نتايج ا مطالعه حاضام]. 27[اسپرماتوژنز مشاهده نشده است 

كه اثر مستقيم عصاره  2013و همكارانش در سال  (Nath)ناد 
  .]21[ همخواني دارد ،اند كرچك را بر اسپرم انسان بررسي كرده

هاي  ساز و كاهش سلول هاي اسپرم آتروفي لوله
هاي مورفولوژيك اختالل در اسپرماتوژنز  اسپرماتوژنيك نشانه

ش قطر اليه ژرمينال و بنابراين با توجه به كاه. ]28[هستند 
ن عصاره بر فرايند اسپرماتوژنز هاي رده اسپرمي اي كاهش سلول

  .عث اختالل در آن شده است ثير داشته است و باتأ
  

   گيري نتيجه
عصاره هيدروالكلي گياه كرچك باعث كاهش در تعداد 

هاي جنسي،  ، كاهش سطح هورمونهاي رده اسپرمي سلول
به طور   اسپرم  ي DNAيب به ها و آس كاهش زيستايي اسپرم

كه در باالترين دوز در اين   طوري  به. شود دوز مي وابسته به
بنابراين اين گياه در . ديده شد DNAمطالعه بيشترين آسيب به 

اينكه آيا از اين گياه  ا ام.  كند اسپرماتوژنز اختالل ايجاد مي
توان در جهت تكوين و ساخت دارويي به عنوان  مي

نيازمند  ،ننده از بارداري در جنس نر استفاده كردك پيشگيري
تحقيقات جامع و كامل در اين زمينه از جنبه فارماكولوژي و 

  .شناسي است سم
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