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در اين رابطه، . نوعي بوده استهاي آسان و موثر جلوگيري، در خالل پنجاه سال گذشته موضوع تحقيقات گسترده و مت روش :مقدمه

  .استفاده از اجزاي فعال گياهي، يكي از عناوين مورد استفاده در اين زمينه تحقيق و جستجو بوده است
موجود در  (.Melia azedarach L)درخت سنجد تلخ  دانه گونه ايراني عصاره روغني در اين مطالعه فعاليت ضدباروري :هدف

  .در دو مرحله پياپي مورد بررسي قرار گرفت ييهاي صحرا شمونواحي شمالي كشور بر روي 
 100و  50هاي متداول تهيه گرديد و به صورت دوزهاي خوراكي و روزانه  روغني دانه براساس روش عصاره :روش بررسي

ي ها اسپرم درصدمهار بر شاخص باروري،  در مرحله اول اثرات. روز تجويز گرديد 60گرم به ازاي وزن بدن حيوان براي مدت  ميلي
وزن حيوان، ميزان باروري،  ضه به كل ينسبت وزن ب، 4د روزانه اسپرميتول، 3اسپرم مييديديره اپيذخ، 2ها درصد تحرك اسپرم ،1زنده

در مرحله بعدي، سه ماه پس از آخرين روز تجويز عصاره . تغييرات غلظت سرمي تستوسترون مورد ارزيابي قرار گرفت
  . پيش گفته مجدداً بررسي شد هاي پذيري شاخص برگشت
در . دگرديمشاهده  )گرم ميلي 100(دوز باالتر  ژه در گروهيوه ب نسبت به كنترل، هاي باروري دار شاخص معني كاهش ،در مرحله اول: ها يافته
  .باشد پذيري اثرات ضدباروري عصاره مي هاي باروري، دليلي منطقي بر بازگشت شاخص دار ش معنييافزا بعدي مرحلهخالل 
داراي فعاليت  (.Melia azadarach L)به طور اختصار آنكه نتايج اين مطالعه نشان داد كه عصاره روغني دانه سنجد  :گيري نتيجه

  .باشند پذير مي ضدباروري در موش صحرايي نر بوده و اين اثرات برگشت
 .Melia azadarach Lضدباروري مردانه، موش صحرايي نر، زيتون تلخ،  :واژگان گل

                                           
1 Viability     4 DSP 
2 Motility     5 GSI 
3 ESR 
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 ... ن ميوهبررسي اثرات ضدباروري روغ

 

  مقدمه
تحقيقات جديد معلوم ساخته كه اثر گياهان دارويي به   

خاطر وجود تعداد نسبتاً كمي از تركيبات شيميايي به نام مواد 
با انجام تحقيقات بسيار . كند باشد كه گياه توليد مي موثره مي

هنوز هم مواد موثر تعداد قابل توجهي از گياهان ناشناخته مانده 
هاي اخير مطالعات مربوط  رابطه طي سال در همين]. 1[است 

به خواص ضدباروري مشتقات گياهي مورد توجه قرار گرفته 
  ]. 2، 3، 4[است 

هاي  هايي با برگ تيره ملياسه شامل درخت يا درختچه
اي هستند كه از اين تيره فقط جنس مليا با دو گونه در  شانه

ر شمال د 1گونه سنجد تلخ]. 5[فلور ايران شناسايي شده است 
هاي محلي سنجد تلخ، سنجد  ايران در نواحي مختلف با نام

وحشي، زيتون تلخ، زيتون وحشي، شالسنجان، شغال پسته، 
اين درخت . شود ديوزيت، شيطان زيتوني و غيره خوانده مي

هاي  بومي نواحي هيماليا است ولي در شمال كشور در جنگل
  ].6،7[شود  ساحلي درياي خزر از الهيجان تا گرگان يافت مي

تاكنون مطالعات مختلفي در رابطه با اثرات ضدباروري گونه 
Melia azedarach L.  از خانواده ملياسه موجود در هند صورت

و همكاران نشان  (Upodhay)از جمله اپادهياي  .گرفته است
به يكي از دو  .Melia azedarach L دادند كه تجويز عصاره دانه

سبب اختالل در فرايند اسپرماتوژنز  هاي صحرايي وازودفران موش
در همان سمت تجويز و در نتيجه توقف باروري براي يك مدت 

همچنين شارما و همكاران نشان دادند كه ]. 8[شود  طوالني مي
روغن دانه نيم با اثر بر روي اسپرم و تغييرات در غشاي سلولي آن 

ن و همكارا (Kasutri)كاسوتري ]. 9[شود  كشي مي سبب اسپرم
را بر پروستات و سمينال  M. azedarachنيز اثر پودر برگ گياه 

هاي صحرايي بررسي كردند و نشان دادند كه داراي  وزيكول موش
همچنين اثرات ضدقارچ و ]. 10[آندروژنيك است  اثرات آنتي

  ].11،12[ضدنماتد عصاره ميوه و برگ اين گياه به اثبات رسيده است 
از خانواده  .Melia azedarach Lبا توجه به اينكه گونه 

باشد و با عنايت به اينكه  ملياسه جزء فلور شمال كشور مي
  تاكنون اثرات ضدباروري آن در كشورمان مورد مطالعه قرار 

  
  

                                           
1 Melia azedarach L. 

  

نگرفته است، در اين تحقيق اثرات ضدباروري عصاره روغني دانه 
درخت سنجد تلخ موجود در ايران را با استفاده از تجويز دهاني در 

هاي صحرايي نر در دو زمان مختلف يكي بالفاصله پس از  موش
 60روز تجويز دارو و ديگري سه ماه پس از آخرين تجويز  60

  .روزه دارو، مورد مطالعه و بررسي قرار داديم
  

  ها مواد و روش
  حيوانات
هاي صحرايي از جنس نر نژاد ويستار با محدوده  موش

كده علوم دانشگاه خانه دانش گرم از حيوان 250-300وزني 
هاي پالستيكي در همان محل  تهران تهيه گرديد و در قفس

 12تاريكي /، سيكل روشنايي26 ± 2تحت شرايط دمايي 
  .ساعته و دسترسي آزادانه به آب و غذا نگهداري شدند

  
  گيري عصاره

هاي  استخراج مواد موثر موجود در گياه به وسيله حالل
كلي روش استخراج مواد موثر به طور . پذيرد مختلف انجام مي

هاي گياهي و تركيبات گياه  موجود در گياهان به نوع بافت
گيري تام گياهان  ترين حالل براي عصاره البته رايج. بستگي دارد

در مورد گياهان ]. 13[باشد  درصد مي 80-85اتانل يا متانل 
جنس فوق تركيبات ترپنوييدي موثر در فاز قطبي و اسيدهاي 

بدين منظور . در فاز غيرقطبي وجود داردچرب آزاد 
هاي قطبي اتانل و غيرقطبي  گيري با استفاده از حالل عصاره

هاي موجود در  هگزان انجام شد كه با توجه به بيشترين گزارش
گياه ) غيرقطبي(و هگزاني ) قطبي(مورد اثرات عصاره اتانلي 

 ].14،15[آمد  فوق در منابع علمي بهترين عصاره به نظر مي
آوري از  پس از جمع .Melia azedarach Lهاي گياه  دانه

هاي اطراف شهرستان گرگان توسط بخش هرباريوم  جنگل
گروه فارماكوگنوزي دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي 

و ). TEH-6640شماره هرباريوم (تهران شناسايي شدند 
گرم دانه  50مقدار : گيري به روش زير انجام گرفت عصاره

 150د نظر پس از ساييدن در هاون به خوبي له و سپس با مور
ساعت  48آنگاه به مدت . درجه خيسانده شد 80ليتر اتانل  ميلي

سپس به . به كمك دستگاه همزن مخلوط و صاف نموديم
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و همكاران پور صادقي  

 

كمك دستگاه تقطير در خال، حالل به دست آمده تغليظ شد 
 عمليات فوق دوبار ديگر). گراد درجه سانتي 60در دماي (

تفاله . تكرار شد و عصاره حاصل در يخچال نگهداري گرديد
گياه، توسط حالل هگزان به روش فوق مجدداً مورد 

گيري قرار گرفت و عصاره حاصل، قبل از تغليظ نهايي  عصاره
به عصاره اتانلي اضافه و در نهايت پس از تغليظ تا زمان انجام 

 .آزمايش در يخچال نگهداري شد

  
  روش انجام كار

موش صحرايي نر كه از توانايي باروري آنها  36داد تع
تايي  12گروه  3اطمينان حاصل شده بود به طور تصادفي به 

هايي بودند كه  گروه اول يا گروه كنترل موش. تقسيم شدند
گرم به ازاي هر  ميلي 50روزانه روغن ذرت خوراكي را با دوز 

يافت در 1روز به صورت دهاني 60كيلوگرم وزن بدن به مدت 
هايي بودند كه عصاره  هاي دوم و سوم موش گروه. كردند مي

گرم به ازاي هر  ميلي 100و  50گياهي را به ترتيب با دوزهاي 
روش دريافت همان روز به  60كيلوگرم وزن بدن به مدت 

  .كردند مي
از آنجا كه هدف از اين تحقيق بررسي اثرات ضدباروري 

حله يكي بالفاصله پس عصاره دانه درخت سنجد تلخ در دو مر
 60ماه پس از اتمام  3روزه تجويز دارو و ديگري  60از اتمام 

جهت تعيين مدت زمان بازگشت به حالت روزه تجويز دارو 
موش از  6روز تجويز دارو، تعداد  60بود، پس از اتمام  2اوليه

هر گروه را به روش تصادفي انتخاب كرده و در شرايط 
هاي  ماه جهت آزمايش 3مدت  الذكر به آزمايشگاهي فوق

  . نموديممرحله دوم نگهداري 
هاي باروري در مرحله اول و دوم به  براي ارزيابي شاخص
به نحوي كه در هر مرحله هر موش . صورت يكسان عمل شد

نر را با دو موش ماده جوان و بالغ كه از توانايي باروري آنها 
رده تا روز هم قفس ك 10اطمينان حاصل شده بود به مدت 

بعد از طي اين مدت . هاي نر مطالعه شود ميزان باروري موش
هاي نر را جدا كرده، بعد از توزين، آنها را به وسيله  موش

                                           
1 Oral administration     2 Recovery period 

 غلظتگيوتين كشته و خون آنها در لوله آزمايش جهت تعيين 
سپس شكم . آوري گرديد هورومون تستوسترون سرم جمع

ي خارج شدند و هاي توليد مثل حيوانات را باز كرده و اندام
هاي مرسوم مورد ارزيابي قرار  هاي زير بر اساس روش شاخص
  ]:16،17،18،19[گرفتند 

هاي متحرك  كه نسبت اسپرم: 1ها تعيين درصد تحرك اسپرم) 1
  .هاي غيرمتحرك است به اسپرم

هاي زنده رنگ  اسپرم: 2ها تعيين درصد حيات اسپرم) 2
هاي مرده رنگ  پرمكنند ولي اس نگروزين ائوزين را جذب نمي

  .كنند را جذب مي
و  4بر طبق روش راب: 3تعيين ميزان ذخيره اسپرم اپيديديم) 3

  .ساير محققين انجام گرفت 
جهت : 5ها تعيين ميزان توليد روزانه اسپرم توسط بيضه) 4

تعيين ميزان توليد روزانه اسپرم توسط بيضه از روش راب با 
هاي صحرايي نر  وشچون در م. اندكي تغييرات استفاده شد

روز در حين اسپرماتوژنز  3/6رشد اسپرماتوزوييدها تقريبا 
  هاي هر بيضه به  بنابراين از تقسيم تعداد اسپرم. كشد طول مي

  .آمد ، ميزان توليد كل اسپرم براي يك روز به دست مي3/6
 .6ها نسبت به وزن بدن بررسي تغييرات وزن بيضه) 5

م با استفاده از روش بررسي ميزان تستوسترون سر) 6
Radioimmunoassay (RIA) ]20.[  

ميزان باروري براساس : 7هاي نر بررسي ميزان باروري موش) 7
روش ابرالندر و همكاران تعيين شد كه عبارت است از نسبت 

ها در رحم به كل تعداد جسم هاي زرد  گزيني جنين نقاط النه
  ].21[موجود در تخمدان 

 وزن  ميزان  اينكه توجه به با: دن بررسي تغييرات وزن ب) 8
 با رابطه در  مهم  هاي شاخص از  يكي  صحرايي  هاي موش 

 . است  حيوان  سالمتي

ها در بررسي حاضر به  تمامي داده: ها تجزيه و تحليل داده
 بيان شده است و آناليزهاي آماري به  ESM±Mean صورت

رسم جهت . انجام گرفت INSTATكامپيوتري كمك برنامه 
  .استفاده گرديد Microsoft Excel 2000نمودار نيز از برنامه 

                                           
1 Motility   3 ESR   5 DSP    7 Fertility 
2 Viability   4 Robb   6 GSI 
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 ... ن ميوهبررسي اثرات ضدباروري روغ

 

  نتايج
  نتايج مرحله اول

دست آمده ه ج بينتا :هاي جنسي اثر بر وزن بدن و اندام) الف
ش وزن بدن نشان داد كه يم و افزايديدياز بررسي وزن اپ

كننده عصاره و گروه  افتيهاي در ن گروهيداري ب اختالف معني
ج يداري در نتا در صورتي كه اختالف معني .ندارد كنترل وجود

) ها به وزن كل بدن نسبت وزن بيضه( GSIز دست آمده اه ب
 كننده عصاره و گروه كنترل مشاهده شد افتيهاي در ن گروهيب
  ).1جدول شماره (

گونه كه در جدول  همان :كييولوژيزيهاي ف اثر بر شاخص) ب
ها نشان داد كه تفاوت  شاخص نيابي ايم ارزيكن مشاهده مي 1شماره 
كننده عصاره و گروه كنترل وجود  افتيهاي در ن گروهيداري ب معني

درصد  ،1ها داري در درصد تحرك اسپرم دارد و كاهش معني
 توليد روزانه، 3در هر گرم اپيديديم ها اسپرم تعداد ،2ي زندهها اسپرم
ه ژه در گرويوه زان باروري بيغلظت تستوسترون و م، 4اسپرم
  .شود مشاهده مي كننده عصاره با دوز باالتر افتيدر
  
  ج مرحله دومينتا

دست آمده ه ج بينتا :هاي جنسي اثر بر وزن بدن و اندام) الف
ش وزن بدن نشان داد كه يم و افزايديدياپ، وزن GSIي از بررس

كننده عصاره و افتيهاي درن گروهيداري باختالف معني
 جين نتايهمچن). 2ل شماره جدو(گروه كنترل وجود ندارد

GSI افت كنندهيدر هاي ن مرحله نشان داد كه در گروهيدر ا 
 داري نسبت به مرحله اول وجود دارد ختالف معنيعصاره ا

  ). 3جدول شماره (
كه در جدول  به طوري :كييولوژيزيهاي ف اثر بر شاخص) ب

، Viabilityهاي  ابي شاخصيم ارزيكن مشاهده مي 2شماره 
Motility ،ESR ،DSP نشان داد كه تفاوت  5زان بارورييو م

كننده عصاره و گروه كنترل  افتيهاي در ن گروهيداري ب معني
ن اختالف نسبت به مرحله اول كمتر يا البته كه وجود دارد

مشاهده  3كه در جدول شماره  نحوين به يهمچن. است
ر گرم ب ميلي 50 افت كننده عصاره با دوزيگروه در م دريكن مي

                                           
1 Motility    3 ESR    5 Fertility Rate 
2 Viability    4 DSP  

، Viability ،ESRهاي  داري در شاخص ش معنييافزاكيلوگرم 
گروه  م و دريكن مشاهده مي زان بارورييمستوسترون و غلظت ت

ش يافزاگرم بر كيلوگرم  ميلي 100 افت كننده عصاره با دوزيدر
، Motility ،Viability ،ESRهاي  در شاخص داري معني
DSPسه با مرحله يدر مقا ، تستوسترون سرم و ميزان باروري

.اول وجود دارد
هاي صحرايي در مراحل اول و دوم در  ميزان باروري موش

  .نشان داده شده است 1نمودار شماره 
  

  گيري بحث و نتيجه
ز دهاني عصاره روغني درخت ين مطالعه نشان داد كه تجويج اينتا

به مدت  50و  mg/kg 100نر با دوزهاي  هاي موشسنجد تلخ به 
ژه در يوه زان باروري بياي در م ش قابل مالحظهروز سبب كاه 60

  .دشو افت كننده عصاره با دوز باالتر مييگروه در
ماه پس از اتمام  3ق حاضر نشان داد كه ين تحقيهمچن

ش يزان باروري افزاياهي ميروزه عصاره گ 60 زين تجويآخر
مي نبودن يدا ت ازين خود حكايكه ا. كند ميدا يري پيچشمگ
  .اهي بر باروري استيره گن عصاياثرات ا

هايي در ميزان  الزم به يادآوري است كه تفاوت
هاي باروري در مطالعات قبلي با مطالعه حاضر مشاهده  شاخص

، تواند مربوط به شرايط اقليمي متفاوت شود كه مي مي
گيري، ميزان دوز مصرفي و طرز تهيه  هاي متفاوت اندازه روش

مطالعاتي در مورد تاثير البته تاكنون . عصاره گياهي باشد
هاي گياهي ديگري بر باروري  تركيبات شيميايي و عصاره

صورت گرفته است كه در برخي موارد اثرات مشابهي مشاهده 
چنانچه استفاده از عصاره ساقه گياه ]. 2، 3، 4، 20[ شود مي

Sacostemma acidum هاي نر با كاهش در تحرك  در موش
ختالل در فرايند اسپرماتوژنز و در ها و تعداد آنها سبب ا اسپرم

از آنجا كه ]. 4[نتيجه كاهش ميزان باروري شده است 
اسپرماتوژنز فرايندي است كه با تغيير سنتز آندروژنيك و 

] 18[شود  هاي اليديگ فعال مي تستوسترون مترشحه از سلول
رسد عصاره نامبرده با تاثير بر بافت بيضه سبب  به نظر مي

  ها و به دنبال آن اختالل در فرايند  آندروژناختالل در سنتز 
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 ... ن ميوهبررسي اثرات ضدباروري روغ

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

001/0 ***p< ،01/0 **p< ،05/0 *p< Mean ±SEM ،6 =n  

 (Fertilityتاثير عصاره روغني گياه سنجد تلخ بر ميزان باروري  -1نمودار شماره 

  
  

گردد كه با توجه به كاهش غلظت تستوسترون  اسپرماتوژنز مي
مطالعه حاضر و از بررسي ساير مطالعات استنباط  سرم در

ها و تعداد  همچنين كاهش درصد تحرك اسپرم. شود مي
ند اسپرماتوژنز يد وجود اختالل در فرآيخود مو زندههاي  اسپرم
  باشد  ميم يديديضه و تحوالت بعدي بلوغ اسپرم در اپيدر ب

زان يدار در م ن مشاهدات همراه با كاهش معنييا. ]2،3،4،20[
د روزانه اسپرم يزان توليو م (ESR ميديديره اسپرمي اپيذخ

DSP) ند اسپرماتوژنز و يجاد شده در فرآيدي بر اختالل اتايي
  .باشد ها مي ر اسپرماتوگونييرشد و تكث

توان گفت كه  ميبنابراين با توجه به نتايج اين پژوهش 
ند ير بر فرآيهاي نر با تاث  موشز شده به ياهي تجويعصاره گ

زان باروري يسبب كاهش م، ها اسپرماتوژنز و بلوغ اسپرم
   .باشد مي نيز ريپذ رگشتبد كه گرد مي
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