تاثیر غلظتهای مختلف عصاره هیدروالکلی هفت بند بر
شاخصهای اختصاصی باروری اسپرم خروس

سهیل همتی ،*1علیرضا پایمرد ،1مجید غالمی

آهنگران3

.1دانش آموخته دانشکده دامپزشکی ،واحد شهرکرد ،دانشگاه آزاد اسالمی،
دوره دهم ،شماره اول ،بهار و تابستان 1398

 .2بخش بیماری های طیور ،دانشکده دامپزشکی ،واحد شهرکرد ،دانشگاه آزاد
اسالمی ،شهرکرد -ایران
* نویسنده مسئولsoheidvm9690@gmail.com :

دریافت مقاله 19 :اسفند ماه  ،1397پذیرش نهایی 29 :شهریور ماه 1398

چکیده:

هدف :گیاهان دارویی دارای خاصیت آنتی اکسیدانی میتوانند با ایجاد اختالل در روند تولید رادیکالهای آزاد و
خنثی سازی استرس اکسیداتیو باعث بهبود کمی و کیفی شاخص های تخصصی باروری اسپرم و افزایش نطفه داری
در خروس گردند .هدف از این مطالعه ،بررسی تاثیر غلظتهای مختلف عصاره گیاه هفت بند بر پارامترهای بیولوژیک
و اندیکسهای تخصصی باروری اسپرم خروسهای گلپایگانی میباشد .در این بررسی ،عصاره هیدروالکلی گیاه هفت
بند در غلظتهای  1000 ،500 ،0و  2000میلی گرم در لیتر تهیه و به مدت یک هفته به آب آشامیدنی  36خروس بالغ
(سن  32هفته) نژاد بومی گلپایگانی اضافه شد .پس از یک هفته ،تاثیر غلظتهای مختلف عصاره بر پارامترهای تخصصی
باروری اسپرم ) SMI, FSC, PMSCa, PMSCbو  (MSCمورد بررسی و مقایسه قرار گرفت .بهمنظور ارزیابی اختصاصی
انواع ناهنجاریها در قسمت های مختلف اسپرم از رنگ آمیزی پاپانیکوالر استفاده شد .نتایج نشان داد افزودن عصاره
هفت بند در تمامی غلظت ها به آب آشامیدنی موجب افزایش معنی دار حرکات پیش رونده اسپرم و تحرک تخصصی
اسپرم نیاز به افزودن دزهای باالی عصاره ( 1000و  2000میلی گرم) دارد .بیشترین تعداد اسپرمهای با حرکات
پیشرونده سریع ) ،(PMSCaباالترین میزان شاخصهای  SMI, FSCو  ،MSCکمترین میزان ناهنجاریهای ساختاری و
حرکتی اسپرم در غلظتهای  1000و  2000میلیگرم مشاهده شد ) .(P≤0.05تفاوت معنیداری در برخی شاخص
های فوق بین دو غلظت متوسط و باالی عصاره دیده نشد ) .(P>0.05بهطورکلی ،هفت بند بدلیل دارا بودن مقادیر
باالی ترکیبات آنتی اکسیدانی موجب افزایش معنیدار شاخص های اسپرم و نیز بهبود پارامترهای تخصصی باروری
اسپرم خروس میگردد.
کلمات کلیدی :هفت بند ،اسپرم ،ترکیبات آنتی اکسیدان ،خروس ،باروری
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مقدمه:
تحقیقات صورت گرفته در دهههای اخیر نشان میدهد

و به طول  50سانتیمتر ،کم وبیش ساده یا منشعب تکی،

که مصرف بسیاری از آنتی بیوتیک ها ،داروهای شیمی

برگهای یک درمیان سرنیزهای نوکدار ،بی بو به رنگ

درمانی ،مواد سمی و آفت کشها ،تشعشعات رادیواکتیو،

صورتی مایل به سبز ،گلها اغلب منفرد.

استرس ،آلودگی هوا و عدم مصرف کافی ویتامینها می-
توانند منجر به اختالل در روند اسپرماتوژنز ،کاهش قدرت

پراکندگی جهانی در اروپا ،آسیا ،شمال و نواحی معتدل
آمریکا ،شمال استرالیا و آفریقا میروید.

باروری و بروز ناتوانیهای جنسی شوند ( .)12این عوامل

در ایران در نواحی جنگلی و مرطوب در استانهای

با تولید رادیکالهای آزاد و ایجاد استرس اکسیداتیو نه

گرگان ،مازندران ،گیالن و آذربایجان میروید .این گیاه

تنها باعث کاهش سنتز و آزادسازی تستو-سترون توسط

در چمنزارها ،در اراضی مرطوب کناره جادهها پراکنده

سلولهای لیدیگ و دژنره شدن سلولهای سرتولی بیضه

است ( .)5،3ترکیاتی نظیر مواد رزینی ،موم ،مواد قندی،

میگردند ،بلکه منجر به افزایش پروکسید-اسیون لیپیدی

موسیالژ (کاهش حرکات دودی و ضماد زخم) ،اسید

در غشای سیتوپالسمی اسپرم ،غیر فعالسازی آنزیمهای

اکسالیک ،اسید استیک ،فرمیک ،تانن ،نیترات ،پتاسیم،

گلیکولیز ،آسیب به غشای آکروزومی اسپرم ،اکسیداسیون

گلوکـز ،اسـانس (ضد عفـونی کننده و ضـد باکتریایی)،

DNAو در نهایت اختالل در روند اسپرماتوژنز میشوند.

سیلیس ،در ریشه گیاه یک اکسی متیل آنتراکینون یافت

از طرف دیگر ،گزارشات متعددی نیز در خصوص

میشود.

تاثیر مضر رادیکال های آزاد بر تعداد کلی اسپرم ،میزان

خواص درمانی :بند آورنده خون ،کم کننده ترشحات

تحرک و مورفولوژی نرمال اسپرمها نیز وجود دارد

رودهای ،ضد دیابت ،تصفیه کننده خون و مدر و مسکن

( .)13،19اخیرا تحقیقات وسیعی در زمینـه اسـتفاده از

میباشد و برای درمان اسهال (اثر تانن) ،ورم روده،

آنتی اکسیدان های طبیعی جهت درمان ناتوانی های

اسهال خونی ،خونریزیهای یائستگی زنانه ،خونریزی

جنسی و افزایش قدرت باروری صورت گرفتـه اسـت.

اندامهای مختلف ،دیابت ،سنگهای صفراوی و ادراری،

این ترکیبات از طریق کاهش تولید رادیکالهای آزاد،

روماتیسم و کمی ادرار و بخاطر اسید سیلسیک در درمان

پایان دادن به واکنشهای زنجیره اکسیداسیون ،تقویت

سل ریوی مصرف میشود ( .)3برگهای آن قابض هستند

و استحکام سدخونی _ بیضهای و حفاظت از  DNAاسپرم

و برای درمان اسهال و در استعمال خارج برای زخمها

باعث بهبـود پارامتـرهای بیولوژیک اسـپرم و افـزایش

بکار میرود  .ریشههای آن بند آورنده خون ،قابض و

شاخصهای تخصصی باروری میگردند ( 9،12و .)18

تسریع کننده التیام زخمهاست .مصرف زیاد گیاه سبب

در سالهای اخیر تالشهای زیادی جهت دستیابی به

پیدایش دانههای پوستی ،اگزما ،کهیر و حساسیت و آسیب

آنتی اکسیدانهای طبیعی بـا منشا گیاهی که بتوانند بدون

دیدگی پوست میشود ( .)3،5اغلب ترکیبات فنولی فعال

ایجاد آثار تخریبی جانبی باعث تقویت روند اسپرماتوژنز

موجود در هفت بند بویژه جینجرولها ،جینجردیول،

و افزایش قدرت باروری شوند صورت گرفته است.

زینجیبرن ،زینجرون و شوگااولها دارای خاصیت آنتی

گیاهی یکساله  ،مقاوم به گرما وسرما ،ساقه ها ایستاده

اکسیدانی باالیی بوده و موجب حذف رادیکالهای آزاد
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و جلوگیری از شکلگیری متابولیتهای فعال و مضر

در این تحقیق به بررسی غلظتهای مختلف عصاره

در بدن میشود (12و .)14این ترکیبات با افزایش معنی

هفت بنـد بـر شاخصهـای تخصصی باروری اسـپرم

دار غلظت هورمون تستوسترون در بدن موجب افزایش

)(SMI, FSC, PMSCa, Ab. Motility, PMSCb, MSC

وزن بیضه ،افزایش میل جنسی ،جلوگیری از زودانزالی،
تقویت صفات ثانویه جنسی و تسریع روند اسپرماتوژنز
در مردان میگردند .بررسیها نشان داده است که استفاده
از هفت بند باعث افزایش غلظت آنزیم گلوتاتیون

در خروس های بالغ نژاد بومی گلپایگانی مورد مقایسه
قرار گرفت.
مواد و روش کار

پرا-

تعداد  36خروس بالغ نژاد بومی گلپایگانی در سن

کسیداز در بیضه و اپیدیدیم میگردد .این آنزیم موجب

 32هفتگی وارد مطالعه شده و پس از ارزیابی اولیه و

کاهش معنی دار رادیکالهای آزاد ،جلوگیری از شکست

در غالب طرح کامال تصادفی در  4گروه توزیع شدند.

 DNAاسپرم ،تـرمیم مولکولهای  DNAآسیب دیده،

خروسها در قفسهای انفرادی و با شرایط محیطی

اسپرما-

استاندارد و یکسان نگهداری شدند .گروه اول بعنوان

توسیت ،اسپرماتید و اسپرم) در مقابل پراکسیداسیون

گروه کنترل و سه گروه دیگر بعنوان گروههای درمان

لیپیدی و در نهایت بلوغ و تکامل نهایی اسپرم می گردد

در نظر گرفته شدند .در سه گروه درمان ،عصاره هیدرو-

( 12و  .)20با توجه به حجم باالی اسیدهای چرب غیر

الکلی هفت بند به ترتیب به میزان  500میلی گرم در

اشباع در غشـای پالسـمایی اسـپرم ،این سلول جنسی

لیتر (دز پایین) 1000 ،میلیگرم در لیتر (دز متوسط) و

نسبت به استرس اکسیداتیو و پراکسیداسیون لیپیدی

 2000میلی گرم در لیتر (دز باال) به مدت یک هفته به

بسیار حساس میباشد .پراکسیداسیون لیپیدی موجب

آب آشامیدنی خروس ها اضافه شد .آب آشامیدنی

حفاظت تمامی سلولهای جنسی (اسپرماتوگونی،

تخریب ساختار ماتریکس لیپیدی در غشاهای

سیتوپال-

سمی اسپرم و از بین رفتن یکپارچگی غشاء و عدم تحرک
اسپرم میشود ( 10 ،9 ،7و  .)12بنابراین ،بنظر میرسد
استفاده از ترکیبات دارای خاصیت آنتیاکسیدانی بتواند
از پراکسیداسیون لیپیدی و استرس اکسیداتیو اسپرم
جلوگیری نموده و موجب افزایش قدرت باروری
اسپرم گردد .تاکنون تاثیر عصاره هفت بند بر روند اسپرما-
توژنز ،شاخصهای بیولوژیک اسپرم و نیز پارامترهای
تخصصی باروری اسپرم مورد بررسی قرار نگرفته
است .با توجه به اثرات آنتی اکسیدانی این گیاه و تاثیر
آن بر غلظت آندروژن ها ،بنظر می رسد استفاده از این
گیاه دارویی بتواند موجب بهبود روند اسپرماتوژنز،
افزایش کیفیت اسپرم و نطفه داری در ماکیان گردد.

گروه کنترل فاقد عصاره هیدروالکلی هفت بند بود.
آماده سازی عصاره هیدرولیکی هفت بند
پس از جمع آوری گیاه هفت بند از مراتع شهرستان
کیان در توابع استان چهارمحال و بختیاری و تایید توسط
کارشناس ،این گیاه دور از نور خورشید و در دمای 40
درجه سانتیگراد خشک و سپس با آسیاب آزمایشگاهی
(مدل مولینکس ،ساخت کشور ایتالیا) خرد گردید.
بمنظور عصاره گیری از حالل اتانول  70درصد استفاده
شد ( 4لیتر اتانول برای 1000گرم گیاه هفت بند) و
نمونه به مدت  72ساعت در آون  50درجه سانتی گراد
قرار داده شد .در مرحله بعد ،دبریدها و اجزاء حل
نشده گیاه با استفاده از کاغذ صافی واتمن جدا شد و
حالل نیز با استفاده از دستگاه روتاری (استریک ،ایتالیا)
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طی مدت  3ساعت از عصاره جدا گردید .عصاره

اسپرمها زیر میکروسکوپ فاز کنتراست .در نهایت تمامی

گیری در دمای  60درجه سانتی گراد و تحت شرایط

پارامترهای تخصصی باروری اسپرم با استفاده از دستگاه

خالء صورت گرفت .در نهایت ،از عصاره جمع آوری

)Sperm analyzer SQA-V gold (Version 2/48

شده در بالن اصلی رقت های  1000 ،500و 2000
میلی گرم در لیتر تهیه شد .رقت های تهیه شده تا زمان
استفاده در دمای  4درجه سانتی گراد نگهداری شدند.
نمونه گیری منی و ارزیابی اسپرم

مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت .پارامترهای تخصصی
باروری اسپرم که در این تحقیق مـورد ارزیابی قـرار
گرفتند شـامل درصـد اسپرمهای با حرکات پیشرونده
سریع ( ،)PMSCaدرصد اسپرمهای با حرکات پیشرونده
آهسته ) ،(PMSCbدرصد اسپرمهای با حرکات غیرطبیعی

پس از کالبدگشایی خروسها و باز کردن ناحیه کلواک،

) ،(Ab. Motilityشاخص تخصصی تحرک اسپرم

نمونه منی از مخازن جمع آوری اسپرم که در انتهای بدن

) ،(SMIدرصد اسپرمهای متحرک در حجم یک میلیلیتر

و نزدیک کلواک قرار گرفته است اخذ گردید .مایع جمع

) ،(MSCاسپرمهای فعال از نظر عملکردی

آوری شده داخل میکروتیوپ ریخته شد و ظرف مدت

بودند .بمنظور تشخیص دقیق ناهنجاری های سر ،قطعه

 15دقیقه دور از نور و در دمای  24-37درجه سانتیگراد

میانی و دم اسپرم از رنگ آمیزی پاپانیکوال نیز استفاده

به آزمایشگاه آندرولوژی مرکز تشخیص ناباروری ارسال

شد .الزم به ذکر است در صورت آلوده بودن نمونه

گردید .بمنظور جلوگیری از هرگونه پیش داروی و

منی با خون و یا هرگونه مواد مداخله گر دیگر ،نمونه

تبعیض بین گروهها بالفاصله پس از اخذ نمونه ،نام

 2-3بار با محیط  Sperm washشستشو داده شد و با

گروه تحت مطالعه از روی میکروتیوپها برداشته و یک

دستگاه اسپرم فیوژ سانترفیوژ گردید.

)(FSC

کد اختصاصی به آنها تعلق گرفت .سپس میکروتیوپها
بمنظور تکمیل روند مایع (همگن) شدن به مدت  5دقیقه

آنالیز آماری:

در انکوباتور  37درجه سانتی گراد قرار داده شدند .پس

دادهها با نرمافزار آماری  Sigma Plote 2.0مورد تجزیه

از اتمام روند همگن شدن ،تمامی نمونههای دریافت

و تحلیل قرار گرفت .دادههای کمی با برنامه آماری آنالیز

شده مورد ارزیابی ماکروسکوپی و میکروسکوپی قرار

واریانس یکطرفه دادهها ( )One away ANOVAآنالیز

گرفتند.

شد و در صورت وجود اختالف آماری بین میانگین دادهها

در ارزیابی ماکروسکوپی ،ابتدا رنگ ،بو و ویسکوزیته

در گروههای مختلف ،میزان اختالف با روش

Tukey

نمونه توسط دو کارشناس باتجربه آندرولوژی ثبت

بیان شد .سطح اختالف معنی دار کمتر از  0/05در نظر

گردید .سپس حجم کلی نمونه منی با استفاده از پیپت

گرفته شد.

سرولوژی با درجه بندی  0/1mlو PHآن با استفاده از

نتایج

استریپهای استاندارد تعیین و مشخص گردید.

میانگین حجم منی جمعآوری شده از  36خروس

در ارزیابی میکـروسکوپی ،حرکت دســته جمعی

تحت مطالعه  380 ± 11/5میکرولیتر (0/38 ± 0/0115

(تودهای) اسپرمها با استفاده از روش قطرهگذاری روی

میلی لیتر) بود .رنگ منی در تمامی میکروتیوپها سفید

الم ،حرکت انفرادی اسپرمها با استفاده از مشاهده مستقیم

شیری و  PHآنها  6/8 ± 0/3اندازه گیری شد .تمامی
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نمونههای مورد بررسی فاقد خون ،دبرید و آالیندههای

میلیگرم مشاهده شد ( ،P≤0.05جدول .( 1با افزایش

دیگر بود و حرکت دسته جمعی (ماکروسکوپی) اسپرمها

معنیدار تعداد اسپرمهای با حرکات پیشرونده سریع در

نیز بسیار خوب ( )4+مشاهده شد .قبل از شروع درمان،

گروههای دریافت کننده دزهای باالی عصاره ،درصد

تمامی شاخصهای مورد مطالعه اسپرم در جدول  1نشان

اسپرمهای با حرکات پیشرونده آهسته در این گروهها

داده شده است .قبل از شروع درمان ،تقریبا  %15/6از

کاهش معنیداری مییابد ).(P≤0.05

اسپرمها دارای حرکات غیرطبیعی (لرزشی یا رو به عقب)

کمترین میزان  PMSCbدر گروه دریافت کننده دز

بودند و حرکات پیشرونده سریع تنها در  %30/66از

باال و متوسط عصاره هفت بند مشاهده گردید (± 2/3

FSC

 9%/4و  .)P0.05 ،%35/57± 2/5افزودن غلظتهای

در نمونههای اولیه قبل از شروع درمان به ترتیب ± 0/5

باالی عصاره هفت بند به آب آشامیدنی موجب کاهش

 21%/01 ± 0/2 ،38%/33و  3/2 ± 0/65بود.

معنیدار تعداد اسپرمهای با حرکات غیرطبیعی (حرکات

اسپرمها مشاهده شد .شاخصهای  MSC ،SMIو

تغییر شاخص های تخصصی باروری اسپرم بدنبال
استفاده از غلظتهای مختلف عصاره هفت بند

میزان حرکات لرزشی و غیرطبیعی اسپرمها در گروه
کنترل و سپس در گروه دریافت کننده  500میلی گرم

تغییرات صورت گرفته در شاخص های تخصصی
باروری اسپرم و تاثیر غلظت های مختلف عصاره هفت
بند بر آنها در جدول  1نشان داده شده است .استفاده از
عصاره هفت بند موجب افزایش معنیدار تعداد اسپرمهای
با حرکات پیشرونده می گردد .بیشترین میزان

لرزشی یا حرکات رو به عقب) شد ) .)P≤0.05بیشترین

PMSCa

در گروه های دریافت کننده دزهای متوسط و باالی
عصاره ( 1000میلی گرم و  2000میلی گرم) مشاهده
شد ( %54/3 ± 1/1و  .)P≤0.05 ،86/06 ± 1/2این در
حالی است که تفاوت آماری معنی داری در حرکات
پیشرونده سریع اسپرم بین دزهای  1000و 2000

عصاره مشاهده شد ( %15/6 ± 0/4و ،%13/48 ± 3/21
جدول  .)1افزودن عصاره گیاه هفت بند با غلظتهای
 1000و  2000میلیگرم در لیتر موجب افزایش معنـیدار
تمامـی شاخصهـای تخصصـی باروری نظیـر ، SMI
 FSCو  MSCگردید ) .) P≤0.05در گروه دریافت
کننده غلظت پایین عصاره هفت بند ( 500میلیگـرم)
بهبود معنی داری در شاخصهای تخصصی باروری
اسپرم مشاهده نشد .تفاوت معنی داری در شاخصهای
 FSC ،SMIو MSCبین گروه کنترل و گروه دریافت کننده
 500میلیگرم عصاره مشاهده نشد ( ،P>0.05جدول .)1

جدول  :1تاثیر غلظت های مختلف عصاره هفت بند بر شاخص های تخصصی باروری اسپرم
گروه

میلی

500
گرم
 1000میلی
گرم
 2000میلی
گرم
کنترل

•

PMSCa
(میانگین±
انحراف معیار)
41/5±48/6 a

PMSCb
(میانگین±
انحراف معیار)
±5/45 1/5a

Ab. Motility
(میانگین±
انحراف معیار)
13/3±48/2a

SMI
(میانگین±
انحراف معیار)
46/3±5/2 a

MSC
(میانگین±
انحراف معیار)
28/4 2±/8a

FSC
(میانگین±
انحراف معیار)
5/96 ± 0/ 7 a

54/3 1±/1b

±57/35 2/5b

2/14 0±/6 b

83/2±35/4b

66/2±53/9b

10/66 ± 2/1 b

86/06 1±/2c

±4/9 2/3 c

3/5 0±/4 b

95/4 1±/8c

69/1±/4b

15/33 ± 1/ 6 c

36/5±66/5 a

40/2±77/1a b

15/6 0±/4a

33/1±33/5d

21/7±71/0c

1/20 ± 0/6 d

باالنویس های مختلف در هر ستون نشان دهنده وجود اختالف معنی دار آماری در بین گروه ها می باشد (.)P<0.05
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بحث

یکی از فاکتورهای مهم که سن باروری ،کیفیت

روند اسپرماتوژنز درون مجاری سمینی فروس با

منی و پتانسیل تولیدمثلی خروسها را تحت تاثیر قرار

قطر تقریبی  96/7 ± 2/8میکرومتر و در طی سه مرحله

میدهد تغذیه آنها می باشد .بنظر میرسد که استفاده

متوالی (اسپرماتوسیتوژنز ،اسپرمیوژنز و اسپرمیشن) رخ

از آنتی اکسیدانهای طبیعی یا مصنوعی در جیره غذایی

میدهد .طول دوره اسپرماتوژنز در پرندگان بسیار کوتاهتر

بتواند میزان استرس اکسیداتیو در اسپرم را کاهش داده

از پستانداران بوده و تقریبا  25روز می باشد .در طی

و موجب بهبود کیفیت منی و افزایش قدرت باروری

این روند ،سلولهای بنیادی اسپرماتوگونی تکثیر یافته و

اسپرم گردد .شکل گیری استرس اکـسیداتیو در اسپرم

به سلولهای اختصاصی تر (اسپرماتوسیت اولیه و سپس

منجـر بـه پروکسیداسیون لیپیدی غشای سیتوپالسمی

اسپرماتوسیت ثانویه) تمایز مییابند .در هفتههای ششم

اسپرم ،آسیب غشای آکروزومی ،اکسیداسیون و شکست

و دهم از روند تکامل به ترتیب سلولهای اسپرماتوسیت

 DNAو در نهایت ناهنجاریهای کروموزومی در اسپرم

اولیه و سلولهای اسپرماتوسیت ثانویه در اپیتلیوم مجاری

میگردد ( .)16از طرف دیگر ،افزایش میزان استرس

سمینی فروس تظاهر یافته و شروع به تکثیر میکنند.

اکسیداتیو با کاهش تولید تستوسترون ،دژنره شدن

رشد بیضهها بعد از هفته پانزدهم تسریع میگردد ،به

سلولهای سرتولی و از هم گسستن سد خونی – بیضهای

طوریکه وزن هر یک از آتها در هفته بیست و سوم به

موجب اختالل در روند اسپرمیوژنز شده و در نهایت

تقریبا  12تا  22گرم میرسد.

منجر به کاهش تعداد اسپرمهای اپیدیدیمی و باروری

در این زمان ،تقریبا تمامی مجاری سمینی فروس

میگردد ( 9 ،6و  .)18بنابراین ،به منظور کاهش استرس

حاوی سلولهای اسپرماتوسیت ثانویه بوده و روند تمایز

اکسیداتیو ،بهبود روند اسپرماتوژنز و افزایش پتانسیل

آنها به سلولهای اسپرماتید و در نهایت اسپرم بالغ تکمیل

بارروی اسپرم ،استفاده از ترکیبات حاوی آنتی اکسیدان -

میگردد .بیشترین وزن بیضه و باالترین میزان باروری

های طبیعی یا مصنوعی ضروری بهنظر میرسد.

در خروس در سن  28-30هفنگی حاصل میشود .وزن

داروهای گیاهی با خاصیت آنتی اکسیدانی نظیر هفت

بیضه ها ،حجم منی و قدرت باروری معموال پس از

بند با برداشتن رادیکالهای آزاد واسطهای موجب

سن  35هفتگی کاهش معنی داری مییابد.

خاتمه یافتن واکنش های زنجیره اکسیداسیون شده و

در گلههای مادر گوشتی ،بیشترین سطح باروری

درنهایت منجر به بهبود شاخصهای تخصصی باروری

در خروس ها (بیش از  )%95در آغاز دوره تولید مثلی

اسپرم ،افزایش پتانسیل باروری و نطفه داری در خروس

(سن  30 -40هفتگی) حاصل میشود .میزان باروری

میگـردد ( 13 ،12و  .)19در این تحقیق تاثیـر عصاره

پس از  40-45هفتگی بسیار کاهش یافته و در 65-70

هفت بنـد بر شاخصهـای تخصصی باروری اسـپرم

هفتگی به پایین ترین سطح خود میرسد .در این سن،

)(SMI, FSC, Ab. Motility, PMSCa, PMSCb, MSC

معموالً خروسها از گله حذف و با خروسهای بارور
جوان جایگزین می گردند ( 16 ،8و .)17
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تاثیر مثبت و افزایشی بر برخی پارامترهای باروری

روی اثرات محافظ هقت بند در برابر اثرات مضر

اسـپرم جمعیت اسـپرمهای با حـرکات غیـرطبیعی و

میدان مغناطیسی در بیضه موش بزرگ نر و نتیجه آن

شاخصهای  MSC ،SMIو  FSCندارد .این در حالی

اثرات مخرب بر مورفولوژی و ناباروری نرها دارد و

است که با افزایش غلطت عصاره در آب آشامیدنی

عصاره هفت بند اثرات مضر میدان مغناطیسی را کاهش

( 1000و  2000میلیگرم) تمامی شاخصهای تخصصی

میدهد(.)1
در ارتباط با اثر هفت بند بر فعالیتهای بیولوژیک

باروری اسپرم افزایش مییابد.
باتوجه به اینکه مطالعات بسیار کم از این گیاه صورت

اسـپرم و دستگاه تناسـلی در پرندگان تاکنـون هیـچ

گفته با این حال در تایید نتایج مطالعه حاضر ،پلین در

مطالعهای صورت نگرفته است و بطور کلی مطالعات

قرن  18اعالم داشت مصرف شیره هفت بند از راه بینی

اندکـی در خصوص ترکیبات تقویت کننـده اسـپرم و

باعث بندآمدن خون در موارد خونریزی از بینی میگردد

اسپرماتوژنز در پرندگان وجود دارد.

( .)3در سال  1840مورد توجه بسیاری از دانشمندان

طبق اطالعات موجود تنها یک گزارش از اثر ال

قرار گرفت و به عنوان یک داروی قابض با اثر قطعی

کارنتین بر شاخصهای باروری در خروس وجود دارد

Dr

که در این مطالعه اضافهسازی ال-کارنتین به جیره غذایی

و تدریجا برای رفع بیماری دیابت بکار می رود.

 .leclercبه این نتیجه رسید با مصرف هفت بند به

باعث افزایش کیفیت اسپرم و میزان جوجه درآوری

دلیل تانن فعال مقدار درصد قند در ادرار بیماران مبتال

گردیده است (.)15

به دیابت کاهش حاصل شد.

باروری اسپرم به پارامترهای مختلفی همچون تعداد و

 Dr.steinbergدر سال  1939گیاه هفت بند را بخاطر

تحرک اسپرم بستگی دارد و بنا بر تحقیقات صورت

حالت گلیکوزیدی یک ماده بند آورنده خون معرفی

گرفته این پارامترها تا حد قابل توجهی در برابر رادیکال

کرد( .)3در تحقیقی که در سال  2006صورت گرفت

های آزاد آسیب پذیرند ( .)2بنابراین استفاده از یک

نشان داد گیاه هفت بند به دلیل داشتن ترکیبات فنولیک،

آنتی اکسیدان با منشا گیاهی که بتواند بدون ایجاد آثار

فالونوئیـدها ،اسـیدهای فنولیک دارای خاصیت آنتـی

تخریبی جانبی مانند داروهای تجاری تاثیرات تقویت

اکسیدانی زیادی است( .)3در خصوص اثرات هفت

کنندهای داشته باشد ضروری است از جمله این گیاهان

بند بر شاخص های تولیدمثلی تاکنون مطالعات اندکی

هفت بند میباشد( .)5نتایج نشان میدهد که هفت بند

صورت گرفته است .در بررسی قنبری و همکاران در

منجر به کاهش آثار نامطلوب استرس ناشی از سن بر

سال  1390اثر عصاره هفت بند بر آثار تخریبی میدان

پارامترهای اسپرمی میشود .مطالعات انجام شده تا به

مغناطیسی بر مورفولوژی و تحرک اسپرم در موش

امروز از اثرات گیاهان مختلف بر اسپرم مشخص شده

بررسی شـده است که در این تحقیق بیـان گردیده،

است هرچند که درمورد هفت بند گزارشات معدودی

عصاره هفت بند میتواند مانع از اثرات تخریبی میدان

وجود دارد .به طور کلی افزایش رادیکال های آزاد در

مغناطیسی بر شکل و حرکت اسپرم در موش شود

مایع منی باعث کاهش حرکات اسپرم و ازبین رفتن

(.)4انصاری و همکاران در سال  1393با مطالعه بر

اسپرم میگردند اما آنتی اکسیدان های موجود در گیاه
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هفت بند مانع از تولید این رادیکالها می گردند یا آنها

سطح هورمونهای گنادوترپینی ) (LH, FSHو هورمون-

را خنثی میسازند( .)5با توجه به آنکه هفت بند دارای

های جنسی نظیر تستوسترون و غیره موجب بهبود

ترکیبات فنولیک و فالونوئید زیادی است از طریق

کیفیت منی و افزایش پتانسیل باروری اسپرم می گردد.

واکنش با گلوتاتیون پروکسیداز عملکرد آنتی اکسیدانی

ویژگی آنتی اکسیدانی و آندروژنی هفت بند موجب

خود را انجام میدهد( .)5هال ( )hallو همکاران در

شکلگیری اسپرمهایی با ساختار مورفولوژی (سر ،قطعه

سال  1998نشان دادند که وجود گلوتاتیون پراکسیداز

میانی و دم) سالمتر و کروماتین یکپارچه و منسجم تر

در گیاه هفت بند باعث افزایش تعداد و تحرک اسپرم

میگردد.

می شود( .)11تاکنون مطالعات زیادی با استفاده از

میزان شکست  DNAو آسیب ژنوم میتوکندریایی

عصاره گیاهان بر پارامترهای اسپرم انجام گردیده که

در این سلولها در حداقل میزان خود بوده و دارای

پس از استفاده از عصاره گیاهان دارای آنتی اکسیدانی

بیشترین تحرک پیشرونده ،باالترین قابلیت زنده مانی

بهبود پارامترهای اسپرمی مشاهده گردید(.)5با توجه

و بهترین پتانسیل بارورسازی میباشند.

به نتایج مطالعه حاضر و نیز تحقیقات مشابه صورت

بنابراین ،استفاده از هفت بند در رژیم غذایی یا آب

گرفته در سایر گونه ها ،بنظر می رسد که گیاه دارویی

آشامیدنی تمامی موجودات زنده بویژه انسان و یا

هفت بند عالوه بر دارا بودن خاصیت آنتی اکسیدانی

حیوانات دارای قدرت باروری پایین توصیه می گردد.

قوی (بدلیل وجود ترکیبات فنولی فعال و ترپن ها در

استفاده از عصاره این گیاه بویژه در غلظت های 1000

ساختار شیمیایی خود) دارای فعالیت آندروژنی نیز می

و  2000میلی گرم موجب بهبود معنی دار در افزایش

باشد .این گیاه دارویی با ایجاد اختالل در روند تولید

تمامی شاخص های تخصصی باروری اسپرم خروس

رادیکال های آزاد ،منحل نمودن واکنش های زنجیره

می گردد.

ای اکسیداسیون ،کاهش استرس اکسیداتیو ،تغییر در
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