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 سرمی سطح بر ( (Elettaria cardamomum Lسبز هل گیاه میوه هیدرواتانولی عصاره اثر بررسی

 سرب استات با شده القا ویستار نرنژاد بالغ صحرایی هایموش در تستوسترون و ها گنادوتروپین

 

 3یمجید پیرستان ،*2حسین وزینی ،1الهام رضایی

 

 ایران. همدان، همدان، واحد اسالمی آزاد دانشگاه پایه، علوم دانشکده شناسی، زیست ارشد، گروه کارشناسی دانشجوی .1

 ایران. همدان، همدان، واحد اسالمی آزاد دانشگاه پایه، علوم دانشکده پرستاری، گروه استادیار، .2

 ایران. تهران، مدرس، بیتتر دانشگاه پزشکی، علوم دانشکده شناسی، انگل گروه استادیار، .3
 

 چکیده

 دارای سبز هل گیاه میوه. است گسترده بسیار مثل تولید روی بر سرب معرض در گرفتن قرار عوارض :هدف و زمینه

 Elettaria)سبز هل گیاه میوه هیدرواتانولی عصاره اثر تعیین منظور به مطالعه این. است متعددی دارویی خواص

cardamomum L.) شد انجام سرب استات با شده القا نر بالغ صحرایی هایموش در جنسی های هورمون بر . 

 به و گرم 22۲ - 2۵۲ وزنی محدوده در ویستار نژاد بالغ نر صحرایی موش سر 3۳ تجربی، مطالعه این در :بررسی روش

 لیتر، میلی ۵/۲ میزان به فیزیولوژی سرم کننده دریافت کنترل گروه. شدند تقسیم تایی شش گروه شش به تصادفی صورت

 ppmمیزان به سرب استات کننده دریافت گروه بدن، وزن کیلوگرم هر ازا به گرم میلی ۰۲۲ عصاره کننده دریافت گروه

 دوزهای در عصاره+  ppm ۵۲۲میزان به سرب استات کننده دریافت تجربی های  گروه و آشامیدنی آب در محلول ۵۲۲

. بود روز 2۰ آزمایش انجام زمان مدت. بودند خوراکی صورت به بدن وزن کیلوگرم هر ازا به گرم میلی ۰۲۲ و ۰۲۲ ،2۲۲

 جهت قلب از مستقیم گیری خون ها، موش کردن بیهوش از پس پایان در. شد انجام هفته یک مدت به عصاره با درمان

 روش و SPSS افزار نرم از استفاده با ها داده و انجام LH و FSH تستوسترون، های هورمون سرمی سطح گیری اندازه

 .شد بررسی P<۲۵/۲ معنی داری سطح با ANOVA آماری

 سه هر در عصاره+  سرب استات کننده دریافت تجربی های گروه در تستوسترون هورمون سرمی سطح میانگین :ها یافته

 نسبت( P<۲۲1/۲) دار معنی کاهش LH و FSH های هورمون سرمی سطح میانگین و( P<۲۲1/۲) دار معنی افزایش دوز

 .بود دوز به وابسته کامالً اثربخشی. داد نشان سرب استات کننده دریافت گروه به

 سرمی سطح قادر است روی سبز هل گیاه میوه هیدرواتانولی عصاره که دهد می نشان حاضر مطالعه :گیری نتیجه

 دارد. ریت دقیق مطالعات به نیاز دخیل یمکانیسم ها بررسی. معنی داری داشته باشد اثر گنادوتروپین ها و تستوسترون

 توسترونتس ،LH ،FSHسرب،  استاتسبز،  هل :کلیدی کلمات

 وزینی حسیننویسنده مسئول:  

 آزاد اسالمی واحد همدان ، دانشگاهایران، همدانآدرس: 

 hossein_vazini@yahoo.comایمیل: 
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 مقدمه

فلز سرب در حال حاضر کاربرد بسیار وسیعی در صنایع 

مختلف دارد. حتی مقدار اندک سرب هم سمی است. به 

ای که سبب اثرات سوء فراوان بر ساختارهای  گونه

 و سمی فلز این شود. اثرات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی می

می شود  ظاهر طوالنی در زمان های و تدریج به خطرناک

 تقریباً سرب از مسمومیت ناشی دهد می نشان شواهد (.1)

. قرار می دهد تأثیر تحت را مثلی تولید هایجنبه  تمام

رادیکال های  طریق از پروستات سرطان افزایش سبب سرب

 تماس معرض در که معادنی و کارخانه ها کارگران در آزاد

 مردان خون سرب می شود. افزایش هستند، طوالنی با آن

 و تعداد کاهش موجب کیلوگرم بر میلی گرم ۳۲-۰۲از  بیش

 تولید و منی مایع در اسپرم تراکم هشاسپرم، کا تحرک

 طریق از سرب زایی بیماری می شود. ناهنجار های اسپرم

 (. 2می دهد ) رخ اکسیداتیو استرس ایجاد

 مسائل از یکی ناباروری و باروری به مربوط مسائل 

 13تقریباً  اجتماعی هر در .است علم پزشکی در پیچیده

 علت ترین شایع بین این که در هستند نابارور افراد، درصد

عدم توانایی آنان در تولید تعداد کافی  مردان، در ناباروری

تحت  بیضه، در سازی اسپرم اسپرم سالم و فعال است.

 می گیرد صورت آن از مترشحه تستوسترون هورمون کنترل

 محور کنترل تحت نیز خود بیضه ها فعالیت ترشحی و

 آثار به توجه با(. 3بیضه می باشد ) -هیپوفیز -هیپوتاالموس

 از استفاده شیمیایی، امروزه داروهای جانبی عوارض و ءسو

گرفته است  قرار نظر مد درمانی گیاه خصوص به سنتی طب

 گیاهان اثرات مطالعه به زیادی توجه اخیر سال های در .(۰)

 از و شده آزمایشگاهی پستانداران باروری بر روی مختلف

 دست به ارزشمندی اتمطالعات اطالع این از حاصل نتایج

 از استفاده با بسیاری تحقیقات (. تاکنون۵است ) آمده

 هیپوفیز هورمونی محور روی مختلف بر گیاهیعصارهای 

 عصاره مثل عصاره هایی .است شده انجام بیضه بافت و گناد

 دانه الکلی (، عصاره۰) بشقابی آب الکلی عصاره (،۳) رزماری

 کاهش گاهی و رونتستوست کاهش ترشح (، سبب۰) شوید

LH  و می شوند جنسی صفات ثانویه کاهش نتیجه در و 

 را باروری نهایتاً کاهش و اسپرم تراکم کاهش ن ها آ اکثریت

 عصاره دانه (،۹زعفران ) مانند عصاره هایی .دارند دنبال به

سیر  عصاره (،11) شاهتره گیاه الکلی عصاره (،1۲) هویج

 FSHگاهی  و LH و ونتستوستر میزان افزایش (، سبب12)

 گناد هیپوفیز هیپوتاالموس سیستم در مؤثری نقش و شده

 و تحرک افزایش اسپرم، تعداد افزایش با نهایت در داشته و

 .داشته اند تأثیر اسپرماتوژنز اسپرم بر ماندن زنده

 Elettariaگیاه هل سبز با نام علمی 

cardamomum  گیاهی علفی، چندساله و همیشه سبز

میوه (. 12ن گیاه متعلق به تیره زنجبیل می باشد )است. ای

 لهل سبز غنی از روغن های فرّار است که عمدتاً شام

ترکیبات فنولی و فالونوئیدی نظیر کاتچین، گالیک اسید، 

کوئرستین می باشد. نشاسته، پروتئین، واکس ها و استرول 

ترکیبات دیگر موجود در عصاره هل سبز می  E ویتامینها، 

همچنین عصاره میوه این گیاه حاوی اسانس بوده که  باشد.

درصد متفاوت است. اسانس هل شامل  ۰تا  ۰مقدار آن بین 

 ۰و  1ترین آن ها را باشد که مهم  ترکیب می 2۲بیش از 

درصد( و آلفاترپینول استات  ۳۲تا  2۲سینئول )به مقدار 

دهد. از دیگر ترکیبات مهم  درصد( تشکیل می ۵3تا  2۲)

توان به لینالیل استات، بورنئول، آلفاترپینئول  انس هل میاس

و کامفور اشاره نمود. میوه هل همچنین حاوی روغن، 

 (. بنابراین13نشاسته و ترکیب های هیدروکربنی می باشد )

هیدرواتانولی عصاره  یاثر حفاظتبررسی به  حاضر مطالعه در

بر  (L.) Elettaria cardamomum ه گیاه هل سبزمیو

 شده القا نربالغ  صحرایی هایموش ورمون های جنسی دره

 سرب پرداخته شد.استات  با
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 روش بررسی

 عصاره تهیه و گیاه آماده سازی

 گیاهان مرکز از 13۹۰ تابستان فصل اوایل در هل گیاه

 پس) همدان استان کشاورزی جهاد سازمان سینا ابن دارویی

 از. گردید ریخریدا( مرکز همان کارشناس توسط تأیید از

 در روزی چند داشت، تر و تازه حالت شده تهیه گیاه که آنجا

 سپس. شد خشک کامالً و گرفته قرار معمولی هوایی و سایه

 برای. شدند پودر برقی آسیاب با شده خشک هایبرگ

 را آن شده، خشک گیاه کردن آسیاب از بعد گیری، عصاره

 اتانول ترلی/گرم 3۲۲ در و ریخته مخصوص ظروف داخل در

 فیلتر از پس. شد داشته نگه ساعت ۰۰ مدت به درصد ۰۲

 برداشته روتاری دستگاه وسیله به محلول از اتانول کردن،

 دیجیتال ترازوی با و شده آوری جمع عصاره مانده باقی. شد

 آب در را شده وزن خشک عصاره بعد مرحله در. شد توزین

 تهیه را عصاره از مناسب دوزهای و نموده حل دایونیزه مقطر

 از گرم ۰ نظر مورد غلظت با عصاره تهیه جهت. کردیم

 دوبار مقطر آب لیتر میلی 2۲ در را شده خشک عصاره

 زده هم به برقی همزن دستگاه توسط کامالً و ریخته تقطیر

 میلی هر در گرم میلی ۰۲۲ غلظت دارای محلول این. شد

 ۰۲۲ و ۰۲۲ ،2۲۲ دوزهای محلول این از. باشد می لیتر

 فیلتر از پس و تهیه بدن، وزن کیلوگرم هر ازای به گرم میلی

 به میکرومتری، 22/۲ منافذ با سرنگی سر فیلیتر با نمودن

 گاواژ نظر مورد پروتکل مطابق آزمایش تحت حیوانات

 سرم عصاره، حجم میزان به نیز کنترل گروه حیوانات. گردید

 . شدند گاواژ استریل فیزیولوژی

 مسمومیت با استات سربنحوه ایجاد 

پس از طی یک هفته مدت زمان سازگاری حیوانات با 

محیط جدید، از استات سرب جهت ایجاد مسمومیت در 

موش ها از طریق خوراندن آن در آب آشامیدنی استفاده 

روز بود و درمان با عصاره در  2۰گردید. مدت زمان آزمایش 

ا استات هفته ی آخر آزمایش شروع شد. در این روش ابتد

خریداری شد.  Sigma-Aldrichسرب تولیدی شرکت 

میلی گرم آن در دو لیتر آب آشامیدنی حل  1سپس مقدار 

 ۵۲۲میلی گرم در لیتر یا  ۵/۲گردید )محلول حاصله 

قسمت در میلیون می باشد(. محلول حاوی استات سرب 

روزانه تهیه و در آب آشامیدنی حل شده و در اختیار 

 (.1۰ده می شد )حیوانات قرار دا

 حیوانات

سر موش صحرایی )رت( نر  3۳در این بررسی تجربی از 

 22۲- 2۵۲در محدوده وزنی هفته ای  ۰نژاد ویستار بالغ 

ها تمامی رت گرم از انستیتو پاستور تهران خریداری شدند.

به مدت یک هفته جهت عادت پذیری در حیوان خانه 

اد به آب و غذا و با دسترسی آزهمدان  سینا دانشگاه بوعلی

با ساعت روشنایی قرار گرفتند و  12ساعت تاریکی و  12

گراد و رطوبت مناسب در درجه سانتی 22-2۵دمای حدود 

های استاندارد نگهداری شدند. حیوانات دسترسی کامل قفس

و بدون محدودیت به آب )لوله کشی( و غذای مخصوص 

 این. دموش )تهیه شده از شرکت خوراک دام پارس( داشتن

 دانشگاه در حیوانات با کار اخالق کمیته اصول تحت مطالعه

 است. گرفته انجامهمدان  سینا بوعلی

 طراحی مطالعه و گروه بندی

تایی به صورت  ۳گروه  ۳حیوانات به طور تصادفی در 

 زیر تقسیم شدند:

بدون هیچ نوع درمان یا تیماری با دریافت : گروه کنترل

 میلی لیتر به صورت گاواژ ۵/۲ن سرم فیزیولوژی به میزا

 ۵/۲ایجاد مسمومیت با استات سرب به با گروه شاهد: 

در آب آشامیدنی به  (ppm ۵۲۲)میلی گرم در یک لیتر 

 روز 2۰مدت 
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گروه دریافت کننده دوز متوسط عصاره 

 :)گروه کنترل مثبت(هیدروالکلی میوه گیاه هل سبز 

الوه بر آن آب معمولی و ع دریافتهمانند گروه کنترل 

 ۰۲۲عصاره هیدروالکلی میوه گیاه هل سبز به میزان  دریافت

 میلی گرم به ازا هر کیلوگرم وزن بدن

 ppm)دریافت کننده استات سرب گروه تیمار یک: 

+ درمان با عصاره هیدروالکلی میوه گیاه هل سبز به  (۵۲۲

 میلی گرم به ازا هر کیلوگرم وزن بدن 2۲۲میزان 

 ppm)دریافت کننده استات سرب : گروه تیمار دو

+ درمان با عصاره هیدروالکلی میوه گیاه هل سبز به  (۵۲۲

 میلی گرم به ازا هر کیلوگرم وزن بدن ۰۲۲میزان 

 ppm)دریافت کننده استات سرب گروه تیمار سه: 

+ درمان با عصاره هیدروالکلی میوه گیاه هل سبز به  (۵۲۲

 رم وزن بدنمیلی گرم به ازا هر کیلوگ ۰۲۲میزان 

عصاره  ۳تا  ۰روز بود. گروه های  2۰مدت زمان آزمایش 

را به مدت یک هفته به صورت خوراکی )گاواژ( دریافت 

 کردند.

 سرم تهیه و گیریخون

خون گیری در حالت ناشتا به صورت مستقیم از قلب 

انجام گرفت، حیوانات توسط اتر  cc  ۵توسط سرنگ استریل

کالپل و قیچی جراحی هوش شدند، سپس توسط اسبی

ی سینه حیوان کنار زده شد. بعد از پوست ناحیه قفسه

ی قلب، سرنگ را وارد بطن چپ کرده و خون گیری مشاهده

ها درون انجام شد. بالفاصله پس از پایان خون گیری، لوله

 1۲دستگاه سانتریفیوژ قرار داده شد. دستگاه بر روی زمان 

 سرم نمونه تنظیم شد.ه دور در دقیق 3۲۲۲دقیقه با سرعت 

 2۲ دمای در هورمونی سنجش تا و شد جداسازی لخته

هورمون  سرمی غلظت اندازه گیری برای درجه سانتی گراد

. شدند نگهداری LH و  FSHاستروژن، تستوسترون، های

 معمول اساس روش های بر هورمونی اندازه گیری

 ه ازاستفاد با رادیوایمنواسی از استفاده یعنی آزمایشگاهی

 .شد انجام کاوشیار( )شرکت هورمونی کیت های

 

 یآمار لیتحل و هیتجز

 داده ها آنالیز برای SPSS 20 افزار نرم از مطالعه این در

 از ها داده بودن نرمال تعیین جهت. گرفت قرار استفاده مورد

 توزیع داده های. شد استفاده اسمیرنوف-کولموگروف آزمون

استفاده  مورد آماری آزمون. بودند نرمال همه بررسی مورد

ANOVA تست و بوده آزمودنی بین طرفه یک Tukey's 

 به نتایج. شد گرفته کار به گروه دو بین تفاوت آنالیز برای

 ۲۵/۲ از کمتر P ارزش و گردید ارائه means±SD صورت

 این در آماری های تفاوت داری معنی سطح عنوان به

 .شد گرفته نظر در تحقیق،

 یافته ها

های مورد  ررسی سطح سرمی تستوسترون در گروهب

 بر، سرب استات با القاء شده بالغ نر های موش آزمایش از

 تستوسترون سرمی سطح میانگین مقایسه 1 نمودار اساس

که در گروه دریافت  داد نشان بررسی مورد های گروه در

کننده استات سرب در مقایسه با گروه کنترل کاهش معنی 

سطح سرمی تستوسترون رخ داده است. در  (P<۲۲1/۲)دار 

گروه های تجربی دریافت کننده عصاره با افزایش دوز، شاهد 

افزایش سطح سرمی تستوسترون و نزدیک شدن میانگین به 

 سرمی گروه کنترل بودیم. در مقایسه میانگین سطح

تستوسترون گروه دریافت کننده عصاره با دوز متوسط )گروه 

کنترل تفاوت معنی داری مشاهده کنترل مثبت( با گروه 

 .(P>۲۵/۲)نشد 

در گروه های مورد آزمایش،  FSHبررسی سطح سرمی 

 اساس سرب بر استات با القاء شده بالغ نر های موش از

 گروه های در FSH سرمی سطح میانگین مقایسه 2 نمودار

که در گروه دریافت کننده استات  داد نشان بررسی مورد

ه کنترل افزایش معنی دار سرب در مقایسه با گرو
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(۲۲1/۲>P)  سطح سرمیFSH  رخ داده است. متناسب

شاهد را  FSH سرمی با افزایش دوز کاهش میزان سطح

بودیم. به طوری که در گروه تجربی دریافت کننده باالترین 

میلی گرم به ازا هر کیلوگرم وزن بدن(  ۰۲۲دوز عصاره )

 .(P>۲۵/۲)شد تفاوت معنی داری با گروه کنترل مشاهده ن

تفاوت دو گروه کنترل و کنترل مثبت از لحاظ آماری معنی 

  .(P>۲۵/۲)دار نبود 

 در گروه های مورد آزمایش از LHبررسی سطح سرمی 

 نمودار اساس سرب، بر استات با القاء شده بالغ نر های موش

 مورد گروه های در LH سرمی سطح میانگین مقایسه 3

ود که در مورد مقایسه تغییرات همانند تغییراتی ب بررسی،

  رخ داد. FSHسطح سرمی 

 سرب استات با القاء شده بالغ نر های موش از آزمایش مورد های گروه در تستوسترون سرمی سطح بررسی 1نمودار شماره 

داری نسبت گر معنی  بیان  ،سرب دریافت کننده استات داری نسبت به گروهگر معنی  بیان ¥داری نسبت به گروه کنترل، گر معنی  بیان *

  mg/kg2۲۲، داری نسبت به گروه دریافت کننده استات سرب + عصاره دوز گر معنی  بیانmg/kg ۰۲۲  عصاره کننده به گروه دریافت

 mg/kg۰۲۲ ،(***:P<0.001)، (¥¥¥:P<0.001) داری نسبت به گروه دریافت کننده استات سرب + عصاره دوز گر معنی  بیان

،(:P<0.001) ، (:P<0.01)،(:P<0.001) ، (:P<0.01)  

 نر های موش از آزمایش مورد های گروه در تستوسترون سرمی های مربوط به سطح توزیع نرمال داده بررسی 1جدول شماره 

 سرب استات با القاء شده بالغ

کولموگروف  Z ها گروه

 اسمیرنوف

P-value 

 ۹۳۳/۲ ۰۹۰/۲ کنترل

 ۹۵۳/۲ ۵11/۲ استات سرب 

 ۹۹2/۲ ۰33/۲ میلی گرم بر کیلو گرم( ۰۲۲عصاره )

 ۹22/۲ ۵۵1/۲ میلی گرم بر کیلو گرم( 2۲۲استات سرب+عصاره )

 ۹3۳/۲ 3۰۰/۲ میلی گرم بر کیلو گرم( ۰۲۲استات سرب+عصاره )

 ۹۰۰/۲ 212/۲ میلی گرم بر کیلو گرم( ۰۲۲استات سرب+عصاره )
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 سرب استات با القاء شده بالغ نر های موش از آزمایش مورد های گروه در FSH سرمی سطح بررسی 2شماره  نمودار

 

 

 

 

.* 

 

 

 

 

 

 

داری ی گر معن بیان ، سرب دریافت کننده استات داری نسبت به گروهی گر معن بیان ¥داری نسبت به گروه کنترل، ی گر معن بیان

 داری نسبت به گروه دریافت کننده استات سرب + عصاره دوز ی گر معن بیانmg/kg ۰۲۲  عصاره کننده نسبت به گروه دریافت

mg/kg2۲۲(***:P<0.001)، ،(¥¥¥:P<0.001) (:P<0.001) (:P<0.01) (:P<0.001) 

 القاء بالغ نر های موش از آزمایش مورد های گروه در FSH سرمی سطح به مربوط های داده نرمال توزیع بررسی 2 شماره جدول

 سرب استات با شده

کولموگروف  Z ها گروه

 اسمیرنوف

P-value 

 ۹۰1/۲ ۵3۲/۲ کنترل

 ۵1۲/۲ ۰22/۲ استات سرب 

 ۹۵3/۲ ۵1۵/۲ میلی گرم بر کیلو گرم( ۰۲۲عصاره )

 21۰/۲ ۲۵/1 میلی گرم بر کیلو گرم( 2۲۲استات سرب+عصاره )

 ۰23/۲ ۰۰۹/۲ میلی گرم بر کیلو گرم( ۰۲۲استات سرب+عصاره )

 ۵1۰/۲ 31۰/۲ میلی گرم بر کیلو گرم( ۰۲۲استات سرب+عصاره )

 

 



 مقاله پژوهشی                                                                                  95پاییز و زمستان : 2: شماره 4مجله حکیم سید اسماعیل جرجانی: سال 

12 
 

 سرب استات با القاء شده بالغ نر های موش از آزمایش مورد های گروه در LH سرمی سطح بررسی 3نمودار شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

داری نسبت گر معنی  بیان ، سرب دریافت کننده استات داری نسبت به گروهگر معنی  یانب ¥داری نسبت به گروه کنترل، نی گر مع بیان *

 mg/kg2۲۲، داری نسبت به گروه دریافت کننده استات سرب + عصاره دوز گر معنی  بیانmg/kg ۰۲۲  عصاره کننده به گروه دریافت

، mg/kg۰۲۲ ،(***:P<0.001)، (¥¥¥:P<0.001) دوز  داری نسبت به گروه دریافت کننده استات سرب + عصارهگر معنی  بیان

(:P<0.001)  (:P<0.001)، (:P<0.01)،  (:P<0.001)    

 اءالق بالغ نر های موش از آزمایش مورد گروه های در LH سرمی سطح به مربوط داده های نرمال توزیع بررسی 3 شماره جدول

 سرب استات با شده

کولموگروف  Z ها گروه

 اسمیرنوف

P-value 

 1 32۲/۲ کنترل

 ۰۰۰/۲ ۵۰۰/۲ استات سرب 

 3۳3/۲ ۹22/۲ میلی گرم بر کیلو گرم( ۰۲۲عصاره )

 ۹۰۹/۲ ۰۰1/۲ میلی گرم بر کیلو گرم( 2۲۲استات سرب+عصاره )

 123/۲ ۰3۰/۲ میلی گرم بر کیلو گرم( ۰۲۲استات سرب+عصاره )

 ۰۵۰/۲ 21۳/۲ میلی گرم بر کیلو گرم( ۰۲۲ستات سرب+عصاره )ا
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 بحث و نتیجه گیری

هورمون  سرمی غلظت مطالعه این نتایج به توجه با

سرب تستوسترون در گروه تجربی دریافت کننده استات 

داری نشان داد. غلظت نسبت به گروه کنترل کاهش معنی 

افت کننده این هورمون در گروه های تجربی سه گانه دری

تا  2۲۲با دوزهای میوه گیاه هل سبز عصاره هیدروالکلی 

میلی گرم به ازا هر کیلوگرم وزن بدن افزایش معنی  ۰۲۲

داری نسبت به گروه دریافت کننده استات سرب نشان داد. 

در گروه  FSHو  LHهورمون های  سرمی همچنین غلظت

تجربی دریافت کننده استات سرب نسبت به گروه کنترل 

دارای افزایش معنی دار بود. در گروه های تجربی سه گانه 

غلظت این دو هورمون کاهش معنی داری نسبت به گروه 

دریافت کننده استات سرب و نزدیکی میانگین غلطت را به 

 میانگین گروه کنترل شاهد بودیم. 

 آنزیمی کمپلکس عملکرد افزایش باعث استات سرب

 نیز خود و می شود ریمیتوکند در موجود 450P سیتوکروم

 آزادی های رادیکال ایجاد و شده تجزیه کمپلکس این توسط

 چرب اسیدهای به اتصال با ها رادیکال این که کند می

 مانند سلولی درون های اندامک غشای ساختار در موجود

 و ها اندامک این غشایی گسیختگی هم از باعث ها لیزوزوم

 که شده کننده هضم های آنزیم از باالیی مقدار شدن آزاد

 مرگ یا آپوپتوز موجبات سلول به حمله با ها آنزیم این

 آزاد های رادیکال . همچنین(1۵) آورند می فراهم را سلولی

 با و کرده سلول حمله پالسمایی غشای به قادرند

 گسیختگی هم از باعث غشا لیپیدهای پراکسیداسیون

. (1۳) ساختار غشا شده و مرگ سلول ها را موجب شوند

استات سرب با ایجاد اثر تخریبی بر سلول های سرتولی 

مستقر در لوله های سمینی فر و افزایش آپوپتوز این نوع 

(. 1۰سلول ها منجر به کاهش انتقال تستوسترون می شود )

 با سرب این مطالعات پیشین ثابت کرده اند که بر عالوه

کاهش تولید  سبب لیدیگ اثرتخریبی بر سلول های

 گرفتن قرار(. 1۰-2۲می شود ) خون سرم رون درتستوست

 می بیضه عملکرد مهار به سرب منجر استات معرض در

 تستوسترون کاهش میزان هنگام در مسأله این که شود

 علت کاهش به تواند می نقص این .است مشهود کامالً

الیدیگ  های سلول درLH هورمون  اتصال های محل تعداد

-22) کامالً اثبات شده است توسط تحقیقات قبلی که باشد

 محل تعداد . کاهش تستوسترون از یک سو و کاهش(2۲

از سویی دیگر با اعمال بازخورد LH هورمون  اتصال های

گناد شده و منجر به افزایش سطح -منفی در محور هیپوفیز

سلول . از طرفی تخریب (22) می شود LHسرمی هورمون 

افزایش سطح  با اعمال بازخورد منفی سببهای سرتولی 

می شود و به این شکل گنادها تالش می  FSHهورمون 

آسیب وارده  FSHو LHکنند با افزایش سطح هورمون های 

توسط استات سرب را تعدیل کرده و مانع از ایجاد اختالل در 

(. 23تولید هورمون تستوسترون و روند اسپرماتوژنز شوند )

 های رندهگی فعالیت کاهش با طور مستقیم به استات سرب

 ترشح کاهش به منجر بافت بیضه، در بینابینی های سلول

بازخورد منفی اثر  امر این. شود می تستوسترون هورمون

 افزایش ترشح باعث و داده کاهش هیپوفیز بر را تستوسترون

قدامی  بخش در لوتئوتروپ های سلول ازLH هورمون 

 .(2۰) شود می هیپوفیز

مونی تستوسترون، هور کنترل براساس کلی، طور به

بوده و  LHهورمون  کنترل تحت هورمون این ساخت

نیز به مقدار هورمون LH هورمون  سطح همچنین

 افزایش با که طوری است. به تستوسترون در خون وابسته

 یابد تا می افزایش تستوسترون سطح هورمون LHهورمون 

 تستوسترون سطح منفی افزایش فیدبک مکانیزم توسط

 سبب به تنظیم کند. ولی کاهش و را خون ردLH هورمونی 

 تستوسترون، این فیدبک تولید بر استات سرب کاهشی اثر

 خون درLH هورمون  افزایش به منجر و شده مختل منفی
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 نیزFSH هورمون LH افزایش  با زمان می شود. هم

 .(2۵-2۳)می یابد  افزایش

می شوند که  آزاد استات سرب باعث ایجاد رادیکال های

 اسیدهای نوکلئیک، اکسیداتیو آسیب ترکیبات موجب این

 پراکسیداسیون چربی باعث و لیپید گردیده ها و پروتئین

 نفوذپذیری عروق افزایش سلولی، غشاهای در غیراشباع های

و دیگر  میتوکندری عملکرد در اختالل ادم، ایجاد و ریز

 (. 2۰هستند ) سمی بالقوه لذا شوند اندامک ها می

 تحقیقی تحت در 2۲۲3 سال در کارانهم و سوری 

 گیاه مورد دانه 2۵ اکسیدانی آنتی فعالیت ارزیابی عنوان

 بر اکسیدان فعالیت آنتی میزان ایران، سنتی طب در استفاده

 گیاه 2۵ دانه در لینولئیک را مهاراکسیداسیون درصد مبنای

شدند که هل دارای خواص آنتی  متوجه و کردند بررسی

 (.2۰ماده ای به نام کوئرستین است ) اکسیدانی و حاوی

به  .باشد می کربن هیدرات فاقد آنتی اکسیدانی کوئرستین

 گلیکوزید انواع به نسبت تری قوی اثرات دارای دلیل همین

 اثرات مورد در پراکنده مطالعاتی (. در گذشته2۹باشد ) می

 اثرات و است شده انجام اسپرماتوژنز بر فرآیند کوئرستین

 دیابتی های رت بیضه زایای های ر یاختهد آن مثبت

 (.3۲و  31شده است ) مشاهده

Yoo  فعالیت به دام اندازی  2۲۲۲و همکاران در سال

رادیکال های آزاد را در روغن دانه انگور بررسی کردند و 

مشخص گردید روغن دانه انگور با تخریب رادیکال های آزاد، 

را افزایش  LHوزن بدن، وزن بیضه و غلظت سرمی هومون 

می دهند. آن ها ثابت کردند که حضور آنتی اکسیدان های 

قوی مانندکوئرستین باعث تخریب رادیکال های آزاد و بهبود 

همچنین نشان دادند که عملکرد اندام تولیدمثلی است. 

( OHکوئرستین به دلیل داشتن دو گروه هیدروکسیل )

ه و در نتیجمجاور هم باعث افزایش قدرت احیاکنندگی 

افزایش قدرت آنتی اکسیدانی این ماده شده است 

شمیایی (.کوئرستین سلول ها را از آسیب ناشی از مواد 32)

. این ماده توان آنتی اکسیدانی و سمی محافظت می کند

 پالسما را افزایش می دهد و سبب پایداری ژنومی می شود.

همچنین با جمع آوری رادیکال های آزاد مانع آسیب به ژنوم 

به  کوئرستین یجاد جهش در آن می شود. احتمال تأثیرو ا

 های گیرنده تعداد برروی خود اکسیدانی آنتی اثرات علت

 همچنین و آن ها افزایش حساسیت یا و LHهورمونی 

 الیدیگ های سلول های افزایش توانایی و نگهداری بهبود،

 افزایش تستوسترون هورمون ترشح آن نتیجه در که می رود

. از آن جایی که عصاره میوه گیاه هل سبز (33) است یافته

کوئرستین است احتماالً بخشی از اثرات ساماندهی سرشار از 

در وضعیت هورمون های جنسی را بتوان به حضور این ماده 

 نسبت داد. 

 به طور کوئرستین مطالعات قبلی ثابت کردند که

افزایش  با تستوسترون( های گیرنده بر تأثیر)غیرمستقیم 

های  سلول کیفی و کمی بهبود موجب تستوسترون رشحت

به  هم و است شده اپیدیدیم همچنین و بیضه در زایا

 اثر بی و اکسیداتیو استرس سازی خنثی با طورمستقیم

 و سالمت نگهداری، رشد، در آزاد های کردن رادیکال

 ها اسپرم تحرک و تعداد به ویژه زایا های عملکرد سلول

 می نیز نشان حاضر پژوهش نتیجه. (3۰بوده است ) مؤثر

 قوی اکسیدان آنتی یک عنوان احتماالً کوئرستین به که دهد

 این و شده هورمون تستوسترون افزایش ترشح موجب

 پارامترهای وضعیت بهبود خود موجب هورمونی افزایش

است. افزایش تستوسترون با ایجاد  شده زایا هایسلول

سلول های الیدیگ از یک بازخورد منفی و نیز افزایش بقای 

از سویی دیگر  LHسو و باال رفتن شمار گیرنده های 

به  LHموجبات نزدیکی میانگین سطح سرمی هورمون 

 حالت طبیعی را فراهم آورده است.

مطالعات نشان داده که آسیب سلولی ناشی از استرس ها 

و مواد شیمیایی و داروها با تولید رادیکال های آزاد، سبب 

ن کاسکادها می گردد. کاسکادها و کاسپازها از فعال کرد
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فعال کننده های مرگ برنامه ریزی شده سلول 

تانن آلفاتوکوفرول،  یا Eویتامین (. 3۵) )آپوپتوزیس( هستند

از ترکیبات شناخته شده در عصاره میوه گیاه  و گالیک اسید

 (.3۳هل سبز است )

 یکی از آنتی اکسیدان های قوی و شناختهE ویتامین 

به راحتی از غشا  چربی در حاللیت علت شده است که به

رادیکال های  تخریبی اثرات مانع از عبور کرده و می تواند

(. ثابت شده 3۰شود ) سلول های بافت بیضه روی بر آزاد

به سبب وجود خاصیت آنتی  تانن و گالیک اسیداست که 

اکسیدانی قوی، می توانند با افزایش پایداری و باال بردن 

شانس بقا در سلول های آسیب دیده بافت بیضه از جمله 

سلول های سرتولی و ایجاد بازخورد منفی، باعث کاهش 

 و بازگشت آن به حالت نرمال شوندFSH سطح سرمی 

(3۰) . 

میوه  هیدروالکلی عصاره ی حاضر، تحقیق نتایج طبق بر

احتماالً با مکانیسم حذف و خنثی سازی  گیاه هل سبز

 سرب تخریبی اثرات میزان کاهش آزاد، سبب رادیکال های

و به دنبال آن  و افزایش ترشح تستوسترون بیضه بر

به حالت  FSHو LH بازگرداندن سطح سرمی هورمون های 

قابل  حفاظتی اثرات توانست همچنین و گردیدطبیعی 

 داروها جانبی اثرات به توجه با. دهد نشان خود از را توجهی

 و طبیعی اکسیدانآنتی عنوان به را هگیا این عصاره توانمی

 گرفت. نظر در ترایمن

 تقدیر و تشکر

این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته 

زیست شناسی جانوری ـ سلولی و تکوینی دانشکده علوم پایه 

با شماره کد طرح و کد دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان 

با حمایت های مالی و است که  1۰13۲۵31۹32۲1۵اخالق 

معنوی حوزه محترم معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد همدان به انجام رسیده است. لذا نویسندگان مقاله کمال 

تشکر و قدردانی را از این معاونت محترم و کلیه افرادی که در 

 .اجرای این تحقیق ما را یاری کردند، دارند
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Abstract 

Background & Objective: Lead exposure exerts extremely damaging effects over reproduction 

system. Elettaria cardamomum has several medicinal properties. This study was aimed to 

evaluate the protective effect of Elettaria cardamomum L. (dried fruit) hydroalcoholic extract on 

serum levels of gonadotropins and testosterone among lead acetate-induced adult male wistar 

rats. 

Method: In this experimental study, 36 adult male wistar rats (220-250 gr) were randomly 

allocated equally into 6 groups. Animals in control group received 0.5 ml normal saline, while 

the other groups were; extract group 400 mg/kg, the group receiving lead acetate 500ppm in 

drinking water and experimental group receiving orally lead acetate 500ppm + extract group 200, 

400 and 800 mg/kg. The duration of the test was 28 days. Treatment with the extract lasted for a 

week. In the end of examination, after anaesthetizing, blood samples were collected directly from 

heart and serum levels of testosterone, FSH and LH hormones were measured. Data were 

analyzed using SPSS software and one-way ANOVA P-values lower than 0.05 were considered 

to be significant. 

Results: The mean serum level of testosterone in experimental  groups receiving lead acetate 

500ppm + Elettaria cardamomum L. hydroalcoholic extract was significantly increased in all 

three doses and  the mean serum levels of  LH and FSH was significantly decreased in 

comparison to the group receiving lead acetate. The effectiveness was markedly dose-dependent. 

Conclusion: The present study showed that Elettaria cardamomum L. hydroalcoholic extract 

have significant effects on the serum levels of testosterone and gonadotropins. However, more 

precise studies are needed to investigate the involved mechanisms. 

Key words: Elettaria cardamomum, lead acetate, LH, FSH, testosterone 

Corresponding Author: Hossein Vazini 

Address: Department of Nursing, College of Basic Science, Islamic Azad University, Hamedan 

Branch, Hamedan, Iran. 

E-mail: hossein_vazini@yahoo.com 

 

 




