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بر  )آویکوالرگونومپلیهفت بند (گیاه  يهاي مختلف عصارهثیر غلظتأت
خروسدر پارامترهاي بیولوژیک اسپرم 

3بنفشه حیدري و *2آهنگران، مجید غالمی1سهیل همتی

1/4/98تاریخ پذیرش: 30/7/97تاریخ دریافت:  

چکیده
توانند باعث افزایش تکثیر می اکسیداتیو استرس سازيخنثیبا هاي آزاد و ها با ایجاد اختالل در روند تولید رادیکالاکسیدانآنتی    .

هفت بند گیاه  يعصاره.  هاي مادر شونددر مرغهاي تخصصی باروري اسپرم و بهبود کمی و کیفی شاخص بیضه زایاي هايسلول
 ،هدف از این مطالعه اکسیدانی باالیی دارد. بوده و خاصیت آنتی و فالونوئید فنولیک ترکیبات زیادي مقادیر داراي )آویکوالرگونومپلی(

هفت بندگیاه هیدروالکلی  يعصاره در این بررسی،  باشد.میدر خروسبر پارامترهاي بیولوژیک اسپرم هفت بند  يثیر عصارهأبررسی ت
گلپایگان  رسمیبالغ نژاد  هايگرم در لیتر تهیه و به مدت یک هفته به آب آشامیدنی خروسمیلی 2000و  1000، 500صفر،  غلظتچهار در 

بیولوژیک اسپرم (تعداد، تحرك، زنده مانی و مورفولوژي نرمال هاي مختلف عصاره بر پارامترهاي دوزثیر أپس از یک هفته ت اضافه شد. 
 تعدادترین بیش استفاده شد.  آمیزي پاپانیکوالهاي اسپرم از رنگمنظور ارزیابی ناهنجاريه ب بررسی و مقایسه قرار گرفت. مورد م) اسپر

 ،همچنین مشاهده گردید.  هفت بند يگرم عصارهمیلی 2000 ياسپرم زنده با باالترین تحرك و مورفولوژي نرمال در گروه دریافت کننده
استفاده از به طور کلی،  . میانی و دم اسپرم گردید يهاي سر، قطعهناهنجاريدار معنیز باالي عصاره موجب کاهش واستفاده از د

دلیل دارا بودن ه بهفت بند  رسدبه نظر می پارامترهاي بیولوژیک اسپرم شد. برخی از موجب بهبود هفت بند هیدروالکلی گیاه  يعصاره
گردد.ماکیان میدر اسپرم  تیفیکفنولیک و فالونوئید موجب بهبود  اکسیدانیترکیبات آنتیباالي  مقادیر

گونوم آویکوالر، ماکیانپلیگیاه هفت بند، ، باروري، اسپرم کلمات کلیدي: 

مقدمه
نیز عدم سازمان بهداشت جهانی و  يبر اساس توصیه    

تمایل مصرف کنندگان در استفاده از داروهاي شیمیایی، 
 در کشورهاي درویژه ه ب گیاهان داروییامروزه استفاده از 

بین داروهاي  از . است یافته فراوانی کاربرد توسعه حال
 یاکسیدانخاصیت آنتیداراي  ی کهاز گیاهانگیاهی، استفاده 

انواع  آلزایمر، پارکینسون،ی نظیر یهادر درمان بیماريهستند 
یافته  افزایش عروقی و غیره - قلبی هاي، بیماريهاسرطان
 -اکسیدانمقادیر باالي آنتی دارا بودناین گیاهان با  است. 

 هايرادیکالتوانند در روند تولید و عملکرد میطبیعی  هاي

    ایران ،دانشگاه آزاد اسالمی، شهرکرد، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد دکتري عمومی، آموختهدانش 1
ي مسئول)(نویسنده  com.@yahoo1388mgolamia  ایران ،دانشگاه آزاد اسالمی، شهرکرد، دامپزشکی، واحد شهرکرد گروه علوم درمانگاهی، دانشکدهدانشیار  *2
هاي نوین آوريهشکده فنو مرکز تحقیقات بیوتکنولوژي تولید مثل، پژو ایران ،دانشگاه آزاد اسالمی، شهرکرد، واحد شهرکرددانشکده دامپزشکی، گروه علوم درمانگاهی، استادیار  3

ابن سینا، تهران، ایران -دانشگاهیجهاد 

آزاد اختالل ایجاد نموده و نتایج امیدبخشی را در درمان این 
,Hsu 2006( ها داشته باشندبیماري Rathore et al. 2015( . 

فنلی (فالونوئید، تانن هاي طبیعی ترکیبات پلیاکسیدانآنتی
هاي مختلف نظیر برگ، آنتوسیانین) هستند که در قسمتو 

 شوندساقه، میوه، ریشه و حتی بذر گیاهان دارویی یافت می
)Ahmadvand et al. 2013(.  با استخراج ،رو از این 

 ها)عصاره و ها(مانند اسانس گیاهیي ثانویه هايمتابولیت
 خواص به توانهاي مختلف گیاهان دارویی میقسمت از



ي گیاه هفت بند . . .هاي مختلف عصارهتأثیر غلظت

115     1399 بهار، 1، شماره شانزدهمدامپزشکی ایران، دوره  نشریه

 -آنتی و ضدویروس ضدانگل، ضدقارچ، ضدباکتري،

 گیاهان کسیدانیاآنتی خاصیت ها دست یافت. آن اکسیدانی
 بستگی هاموجود در آن فنولیپلی ترکیبات میزان دارویی به

. )Asgari-Jahromi et al. 2013( دارد
 آویکوالرگونومها نشان داده است که گیاه پلیبررسی    

 و فنولیک ترکیبات زیادي مقادیر(هفت بند) داراي
کاتچین، ایزوپرونتین، جنیستین، (کاتچین، اپی ونوئیدفال

 هاي خوددر ساقه، بذر، جوانه و گلکامپفرول و کوئرستین) 
,Hsu 2006(باشد می Rathore et al. 2015 .(  ازکوئرستین 
 داراي که بوده فالونوئیدهاي خانواده ترکیبات ترینمهم
که  ،این ترکیب  باشد.می اکسیدانیآنتی خاصیت ترینبیش

 یکشود، گونوم یافت میگیاه پلی يبه فراوانی در عصاره
 اثرات دلیل و به همین بوده کربن هیدرات فاقد اکسیدانآنتی
 Justesen andدارد ( گلیکوزیدها انواع به نسبت تريقوي

Knuthsen 2001 .( ها نشان داده است که ویژگیبررسی 
 ویتامین از ترقوي برابر شش تقریباًاکسیدانی کوئرستین آنتی
 مانند طبیعی هايخوراکی در اکسیداناین آنتی باشد. می ث

سیب، چاي و برخی گیاهان  مرکبات، قرمز، انگور پیاز،
 ضدویروسی، اثرات شود ودارویی نظیر هفت بند یافت می

 اثرات  .است رسیده اثبات به آن ضدالتهابی و ضدباکتري
 سرطان، عروقی، - قلبی هايبیماري در کوئرستین درمانی

 مطالعات  .است شده مشاهده ناباروري و اگزما ،آسم
 فرآیند بر کوئرستین ثیرأت خصوص در نیز ايپراکنده

 هايسلول در آن مثبت اثرات و شده انجام اسپرماتوژنز
 است رسیده اثبات به دیابتی هايرتي بیضه زایاي

)Asgari-Jahromi et al. 2013, Khaki et al. 2010,

Hafez et al. 2010 .( ترشح افزایش با این ترکیب 
 تربیش تکثیر موجب آن هايگیرنده بر تأثیر و تستوسترون

 عملکرد کیفی و بهبود کمی و نیز بیضه زایاي هايسلول
 سازيخنثی با از طرف دیگر، کوئرستین گردد. می اپیدیدیم
 نیز آزاد هايرادیکال نمودن اثر بی و اکسیداتیو استرس

 تعداد موجب بهبود پارامترهاي بیولوژیک اسپرم و افزایش
با توجه  ). Zohreh et al. 2015(شود می هااسپرم تحرك و

رسد نظر میه هفت بند، ب گیاهبه غلظت باالي کوئرستین در 

استفاده از این گیاه دارویی نیز اثرات مشابهی بر روند 
اسپرماتوژنز و باروري داشته باشد. 

از  آویکوالرگونومبا نام علمی پلی هفت بند گیاه    
ه ب ایستاده يداراي ساقه کهبوده  Polygonaceae يخانواده
، یک در باریکهاي آن برگ باشد. متر میسانتی 50طول 
 ، بدون بوکوچکنیز منفرد، هاي آن نوك تیز و گل میان و

هفت بند در مقابل  گیاه.  باشدمایل به سبز می و صورتی
بسیار مقاوم بوده (سرما، گرما و لگد شدن) عوامل خارجی 
ها، اراضی متروك و بین تخته کنار جاده و در چمنزارها،

 اروپا، استرالیا، در ساله یک گیاه این  .رویدها میسنگ
 گسترش هند و خاورمیانه مدیترانه، افریقا، جنوبو  شمال
ر ایران نیز در نواحی د . )Rathore et al. 2015( است یافته

دران، هاي گرگان، مازندر استانویژه ه بجنگلی و مرطوب 
 رویدمی و چهارمحال و بختیاري آذربایجان گیالن،

)2014Ansari et al. ( .
بند شامل اسید پوگیلونیک،  ترکیب شیمیایی گیاه هفت    

سید استیک، فرمیک، تانن، نیترات، پتاسیم، اسید اگزالیک، ا
مواد رزینی،  گلوکز، اسانس، سیلیس، اکسی متیل آنتراکینون،

et al. iJahrom-arigAsباشد (مواد قندي و موسیالژ می

2013, Rathore et al., 2015.(  گیاه حاوي این هاي میوه
 درصد 64کربوهیدارت،  درصد 1/71پروتئین،  درصد 18

 B2 ،670ویتامین گرم میلی 7/0فیبر،  درصد 1/9چربی، 
آهن گرم میلی 7/12گرم فسفر و میلی 420گرم کلسیم، میلی

این گیاه   .) .2015Rathore et alباشد (گرم می 100به ازاي 
ویژه اسهال خونی ه دارویی قابض بوده و براي رفع اسهال ب

براي درمان  همچنین رود. کار میه ریزي بنیز قطع خونو 
اگزما، تورم روده، استسقاء، سل ریوي،  آسم، برونشیت،

هاي چرکی و نیز تسکین درد دردهاي معده، میگرن، زخم
و سیاتیک و درد کمر، دردهاي نقرس، رماتیسم، تاول

این داروي  شود. استفاده میاز گیاه هفت بند سوختگی 
ترشحات ، ايترشحات رودهتب،  يدهنده شگیاهی کاه

در دفع  و مسکنمدر عنوان ه بوده و بزنانه، قند خون و نفخ 
 . یافته است فراوانینیز کاربرد  هاي صفراوي و ادراريسنگ

بروز اگزما،  موجبگیاه این مصرف زیاد شایان ذکر است 
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شود میو تشنج  یپوست هايحساسیتکهیر، 
)Ahmadvand et al. 2013, Hsu 2006 .( 

روند اسپرماتوژنز، یاه دارویی بر ثیر این گأن تتا کنو    
تخصصی پارامترهاي نیز و هاي بیولوژیک اسپرم شاخص
ه ولیکن ب . اسپرم مورد بررسی قرار نگرفته است باروري
بهبود  موجب رسد استفاده از این گیاه دارویی بتواندنظر می

و نطفه درآوري در اسپرم  تافزایش کیفیروند اسپرماتوژنز، 
 -اخیر مورد ارزیابی قرار می يکه در مطالعه ماکیان گردد

 گیرد.

کار مواد و روش
 32نژاد بومی گلپایگانی در سن خروس بالغ  36تعداد     

پس از ارزیابی اولیه و در غالب و  هفتگی وارد مطالعه شده
توزیع اي قطعه 3تکرار  3با گروه  4در تصادفی  طرح کامالً

و با شرایط محیطی هاي انفرادي ها در قفسخروس  .شدند
عنوان ه گروه اول ب . استاندارد و یکسان نگهداري شدند

هاي درمان در عنوان گروه هگروه کنترل و سه گروه دیگر ب
هیدروالکلی  يعصاره ،در سه گروه درمان . ندنظر گرفته شد

 دوزرم در لیتر (گمیلی 500 به میزانبه ترتیب هفت بند گیاه 
 -میلی 2000متوسط) و  دوزگرم در لیتر (میلی 1000پایین)، 

باال) به مدت یک هفته به آب آشامیدنی  دوزگرم در لیتر (
آب آشامیدنی گروه کنترل فاقد  اضافه شد. ها خروس
هیدروالکلی هفت بند بود.  يعصاره

 درکیان شهر از مراتع هفت بند گیاه  آوريجمعپس از     
یید توسط کارشناس، أو تتوابع استان چهارمحال و بختیاري 

 -سانتی يدرجه 40دماي  در و دور از نور خورشیداین گیاه 

با آسیاب آزمایشگاهی (مدل سپس خشک و  گراد
 منظوره ب . گردیدمولینکس، ساخت کشور ایتالیا) خرد 

 لیتر اتانول براي 4( شداز حالل اتانول استفاده  گیريعصاره
ساعت در  72به مدت گرم گیاه هفت بند) و نمونه  500
 ،بعد يدر مرحله گراد قرار داده شد. تینسا يدرجه 50آون 

صافی استفاده از کاغذ با گیاه حل نشده  يدبریدها و اجزا
با استفاده از دستگاه روتاري  نیز حاللو  شد جداواتمن 

 . گردیدجدا از عصاره ساعت  3(استریک، ایتالیا) طی مدت 
گراد و تحت سانتی يدرجه 60 دماي در گیريعصاره

 -جمع يعصارهاز  در نهایت، . گرفتشرایط خالء صورت 

 2000و  1000 ،500 هايدر بالن اصلی رقتآوري شده 
تا زمان  هاي تهیه شدهرقت . گرم در لیتر تهیه شدمیلی

.ندگراد نگهداري شدسانتی يدرجه 4استفاده در دماي 
 يباز کردن ناحیهو  هاخروستمامی کالبدگشایی  پس از    

در آوري اسپرم که زن جمعااز مخمنی  يکلواك، نمونه
 .Dyce et al( استگرفته قرار نزدیک کلواك و انتهاي بدن 

 -از تمامی خروسها نمونه . )Figure 1( اخذ گردید )2010

  آوري شد.جمع هاي مجزامیکروتیوپدر  گرفته شد وها 
دور از نور و  دقیقه 15ظرف مدت  گیري شدهمایع نمونه

آزمایشگاه به گراد سانتی يدرجه 24-37در دماي 
  .ارسال گردیدشهرکرد ناباروري  تشخیصآندرولوژي مرکز 

تبعیض بین منظور جلوگیري از هر گونه پیش داروي و  هب
پس از اخذ نمونه، نام گروه تحت مطالعه ها بالفاصله گروه

ها برداشته و یک کد اختصاصی به آنها روي میکروتیوپاز 
منظور همگن شدن به ها میکروتیوپسپس  . گرفتتعلق 

گراد قرار سانتی يدرجه 37در انکوباتور دقیقه  5مدت به 
-، تمامی نمونههمگن شدنپس از اتمام روند   داده شدند.

و  شده مورد ارزیابی ماکروسکوپی دریافتهاي 
 ابتدا ،ارزیابی ماکروسکوپیدر   قرار گرفتند. میکروسکوپی

با منی  ينمونهکلی حجم سپس  بررسی شدنمونه ظاهر 
 آن PH و ml1/0بندي  استفاده از پیپت سرولوژي با درجه

. گردید ثبت تعیین و
 -ها بعد از قرار دادن قطرهبراي بررسی مورفولوژي اسپرم    

اي از محیط کشت حاوي اسپرم بر روي الم، اسمیري از آن 
درصد  96سپس اسمیر در مخلوط اتر و الکل  تهیه شد. 

آمیزي بعد اسالیدها با رنگ يدر مرحله  ) تثبیت شد.1:1(
اسپرم به  يآمیزي هستهدر این رنگ پاپانیکوال رنگ شدند. 

 يرنگ آبی، آکروزوم و دم اسپرم به رنگ صورتی و ناحیه
 100براي هر نمونه  پشتی اسپرم به رنگ آبی تیره درآمد. 

میکروسکوپ نوري بررسی شدند.  100اسپرم با بزرگنمایی 
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-(توده، حرکت دسته جمعی در ارزیابی میکروسکوپی    

گذاري روي الم، اده از روش قطرهها با استفاسپرماي) 
مستقیم  يها با استفاده از مشاهدهحرکت انفرادي اسپرم

غلظت و تعداد ها زیر میکروسکوپ فاز کنتراست، اسپرم
و  Makler با استفاده از المدر واحد حجم  هاکلی اسپرم

 لوتریپان بآمیزي هاي زنده با استفاده از رنگدرصد اسپرم
هاي بیولوژیک ، شاخصدر نهایت . گردید تعیین و ثبت

هاي بیولوژیک شاخص . مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت
 اسپرم که در این تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفتند شامل

 م، تحرك کلی اسپرم، مورفولوژي نرمال اسپرمرتعداد اسپ
 يهاي سر، قطعهمنظور تشخیص دقیق ناهنجاريه ب . بودند

 شد.  نیز استفاده آمیزي پاپانیکوالمیانی و دم اسپرم از رنگ
منی با  يبودن نمونهالزم به ذکر است در صورت آلوده 

با  بار 2-3گر دیگر، نمونه هرگونه مواد مداخلهیا خون و 
شستشو داده شد و با دستگاه اسپرم  Sperm washمحیط 

فیوژ سانترفیوژ گردید. 

Figure 1: Sperm collection in examined poultry

مورد تجزیه  Sigma Plote 2.0افزار آماري ها با نرمداده    
آماري آنالیز  يبا برنامه هاي کمیداده . تحلیل قرار گرفتو 

آنالیز شد ) One away ANOVAها (طرفه دادهواریانس یک
ها در و در صورت وجود اختالف آماري بین میانگین داده

  بیان شد. Tukeyهاي مختلف، میزان اختالف با روش گروه
پردازش و  )2K( نیکویی برازش هاي کیفی با روشداده

در نظر  05/0تر از دار کمسطح اختالف معنی  .مقایسه شد
گرفته شد. 

نتایج
خروس تحت  36آوري شده از میانگین حجم منی جمع    

منی در تمامی رنگ  میکرولیتر بود.   350±014/0مطالعه 
مشاهده  1/7±3/0 هاآن PHسفید شیري و  هامیکروتیوپ

 یدینو تولوئ آمیزي پاپانیکوالهاي اسپرم در رنگنمونه شد. 
Figure 2خوبی رنگ شدند (ه ب and 3 هاي تمامی نمونه) و

  ند.هاي دیگر بودمورد بررسی فاقد خون، دبرید و آالینده
ها نیز بسیار اسپرم )ماکروسکوپی(حرکت دسته جمعی 

 .مشاهده شد) 4خوب (+
گیاه هفت بند بر  يعصاره هاي مختلفثیر غلظتأت    

نشان داده شده  1پارامترهاي بیولوژیک اسپرم در جدول 
ها تعداد کلی، تحرك و موروفولوژي نرمال اسپرم  است.

ها به ترتیب قبل از شروع درمان در تمامی گروه
 و درصد 16/54±5/2 میلیون، 35/3±524/37
 ياستفاده از عصارهدنبال ه ب  بود. درصد 05/3±56/72

داري در میزان افزایش معنیگیاه هفت بند هیدروالکلی 
ها اسپرممورفولوژي نرمال نیز و  مانیزنده قابلیت، تحرك

-پتانسیل زنده ترینبیش . )05/0P≤ ،Table 1شد ( مشاهده

 مربوط بهباالترین میزان تحرك و مورفولوژي نرمال مانی، 
هفت بند  يگرم عصارهمیلی 2000 يگروه دریافت کننده

 و درصد 3/93±4/2 ،درصد 46/95±5/3(به ترتیب  بود
هفت بند به آب  يافزودن عصاره ). درصد 25/4±76/90

هاي گروه درمان موجب افزایش مختصر آشامیدنی خروس
هر چند این افزایش از لحاظ  گردید. ها تعداد کلی اسپرم

داري تفاوت معنیهمچنین  . )<05/0P( دار نبودآماري معنی
مانی و تعداد کلی اسپرم، میزان تحرك، قابلیت زندهدر 

 يگروه دریافت کننده وکنترل  بین گروه ژي نرمالوموروفول
گرم) مشاهده نشد میلی 500هفت بند ( يپایین عصاره دوز

)05/0P> ،Table 1 .(
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Table 1: The effect of different concentrations of knotgrass extract on sperm biological parameters 
(Mean±SD)

Different superscripts in each column represent significant differences between groups (P<0.05).

Figure 2: Papanicolaou staining of sperms in poultry (200 X)

Figure 3: Toluidine staining of sperms in poultry (200 X)

بحث
 موردهاي گروه درمیانگین حجم منی  ،در این مطالعه    

سفید شیري و به رنگ میکرولیتر  350±014/0مطالعه 
یید أدر ت بود. ) 4حرکات ماکروسکوپی بسیار خوب  (+

حجم  2006و همکاران در سال  Iskandarنتایج حاضر، 
 300±072/0نژاد عربی  هايخروس دررا کلی منی 

 حرکت ماکروسکوپیو  95/6±32/0آن را  PHلیتر، میکرو
) 4بسیار خوب (+یا ) 3ها را خوب (+و دسته جمعی اسپرم
طور کلی ه ب . )Iskandar et al. 2006( گزارش نموده است

-1000 ، اردك و بلدرچین به ترتیبحجم منی در خروس

Total Sperm 
Count

Total Sperm 
Motility 
(Percent)

Normal Sperm 
Morphology 

(Percent)

Survival Rate 
(Percent)

Groups Receiving  
Knotgrass Extract

(mg/lit)

46.51±2.78b56.0±2.16a 72.83±3.16a 80.45±4.12a500
 43.6±5.19ab83.1±1.28b 89.73±2.32b 90.72±3.33b1000
46.56±7.97b93.3±2.34c 90.76±4.25b 95.46±3.54c2000
37.52±3.35a54.16±2.55a 72.56±3.50a72.03±3.96aControl (Zero)
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 -میمیکرولیتر  50–150لیتر و میلی 1/0-1میکرولیتر،  300

بدن،  ي، نژاد، اندازهبه عواملی نظیر سن این میزان باشد. 
 -حرارت محیط نگهداري و غلظت ویتامین يتغذیه، درجه

 Almahdi et al( جیره بستگی دارد موجود در Eو  Aهاي 

یکی از علل پایین بودن حجم منی در ماکیان نسبت  ). 2014
ها جنسی در آن يبه پستاندارن، عدم وجود غدد ضمیمه

جنسی  يعدم وجود ترشحات غدد ضمیمه باشد. می
موجب کاهش حجم کلی پالسماي منی و افزایش قابل 

توجه غلظت اسپرم در ماکیان گردیده است. 
 ي، تعداد اولیه1/7±3/0منی  PH انجام شده پژوهشدر     

 کلی، تحرك لیتردر هر میلی میلیون 52/37±35/3اسپرم 
ها موروفولوژي غیرطبیعی آن و درصد 16/54±5/2 هااسپرم

یید نتایج حاضر، أدر ت مشاهده شد.  درصد 15/1±44/27
PH  هايهاي نژادخروسمنی در Kedu لینگن  و
و نژاد عربی  98/6±17/0بانگوك ، 21/0±92/6
رنگ منی در تمامی  نشان داده شده است.  09/0±04/7

ها نژادهاي مذکور سفید شیري و حرکت دسته جمعی اسپرم
.Almahdi et al( گزارش شده است 4+ ها بررسی . )2014

نشان داده است که میزان تحرك کلی اسپرم در مایع منی 
و در نژادهاي  درصد 80±07/7هاي نژاد عربی خروس

، از طرف دیگر باشد. می 84±23/2و لینگن  Keduبانگوك، 
هاي نژاد هاي اسپرم در خروسناهنجاري وقوع میزان

، درصد 40/10به ترتیب نیز و عربی  Keduلینگن، بانگوك، 
شده  گزارش درصد 07/9و  درصد 03/17، درصد 78/13

.Almahdi et al ( است  يطور که در مطالعه همان . )2014
 -در خروسشود میزان تحرك کلی اسپرم حاضر مشاهده می

تر از نژادهاي فوق بوده و میزان کم نژاد بومی گلپایگانیهاي 
 باشد. تر میها بیشنیز در آن موروفولوژيهاي ناهنجاري

علل این تفاوت در میزان تحرك اولیه و مورفولوژي 
ثیر سن، أت، ينژادهاي توان تفاوتها را میغیرطبیعی اسپرم

حرارت محیط)،  يویژه درجهه عوامل محیطی (ب
ویژه میزان پروتئین جیره، ویتامین ه اي (بفاکتورهاي تغذیه

E  هايیا سایر تفاوتها و بیماري کلسیم)، وجودو 
Hafez( در نژادهاي مختلف دانست ساختاري 2010( . 

Edirisinghe  میزان طبیعی وقوع  1997و همکاران در سال
عنوان  درصد 5-30هاي اسپرم در هر انزال را ناهنجاري
هاي هاي اسپرم را به سه دسته ناهنجاريناهنجارينموده و 

 .Edirisinghe et al(کرده است اولیه، ثانویه و ثالثیه تقسیم 

هاي اولیه در روند اسپرماتوژنز و در ناهنجاري  .)1997
 ،در این نوع ناهنجاري  دهند.مجاري سمینی فروس رخ می

میانی و دم) تحت  يهاي اصلی اسپرم (سر، قطعهقسمت
هاي با گیري اسپرمگیرد و منجر به شکلثیر قرار میأت

هاي دوتایی و سرهاي کوچک، بزرگ و پهن و یا دم
هاي ثانویه در هنگام عبور ناهنجاري گردد. غیرطبیعی می

 منجر بهاسپرم از اپیدیدیم و یا در زمان انزال رخ داده و 
 -میی با قطرات سیتوپالسمی انتهایی یهاگیري اسپرمشکل

هاي نوع سوم در زمان انزال و خروج منی ناهنجاري . گردد
,Hafez 2010( دهنداز مجاري تناسلی رخ می Edirisinghe 

et al. 1997(.
ثیر أتحت تاسپرم پارامترهاي بیولوژیک  و کیفیت منی    

 آزاد به شدت هايرادیکالگري نظیر تولید عوامل مداخله
هایی هستند که به آزاد ملکول هايرادیکال یابند. کاهش می

پذیري باالیی در دلیل داشتن الکترون آزاد قابلیت واکنش
هاي اکسیداتیو در حین واکنشها این ملکول بدن دارند. 

ها و یا رهاسازي اکسیداندلیل فقدان آنتیه بدرون سلولی و 
 -می ایجادهاي سفید و یا اسپرم الکترون آزاد توسط گلبول

ها نشان داده است که بررسی  ).Zohreh et al. 2015( شوند
 هايرادیکالداري بین مقادیر باالي معکوس و معنی يرابطه
ه بسلول اسپرم  کیفیت اسپرم و باروري وجود دارد.  آزاد با

دلیل مقادیر باالي اسید چرب غیراشباع در غشاي 
اکسیدانی در هاي آنتیسیتوپالسمی و نیز غلظت کم آنزیم

 -رادیکالبه حساسیت بسیار زیادي نسبت سیتوپالسم خود 

,Asgari-Jahromi et al. 2013( رددا آزاد هاي Ansari et 

al. 2014 .( دنبال مواجه اسپرم با مقادیر باالي ملکول ه ب
تخریب  اکسیژن فعال، غشاي پالسمایی اسپرم آسیب دیده و

 دافتاتفاق میهسته و ژنوم میتوکندري  DNA شدید
)Hafez 2010 .(  مقادیر زیاددر حالت طبیعی، تولید 

اکسیدانی بدن هاي آزاد توسط سیستم دفاع آنتیرادیکال
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اکسیدانی با جلوگیري از سیستم دفاع آنتی شود. تعدیل می
هاي ها و سلولمیم بافتتشکیل رادیکال آزاد موجب تر

به  هاي صدمه دیده و، افزایش دفاع مولکولآسیب دیده
 .Ansari et alگردد (حداقل رسانیدن جهش سلولی می

بدن با برخی  همواجه با این حال، در برخی مواقع  ).2014
، اختالالت هاي محیطیآالیندهسموم، داروها،  نظیر عوامل
هاي آزاد و سبب افزایش تولید رادیکال اي و غیرهتغذیه

بدن اکسیدانی ها و دفاع آنتیعدم تعادل بین تولید رادیکال
 واسترس اکسیداتیو  گیريدر نهایت منجر به شکلشده و 
استرس اکسیداتیو منجر به  . شودبافتی می هايآسیب

سازي غیرفعال ،در غشاي اسپرم پروکسیداسیون لیپیدي
 کسیداسیوناهاي گلیکولیز، آسیب به غشاي آکروزوم، آنزیم

DNA کاهش تمامی پارامترهاي بیولوژیک  در نهایت و
گردد اسپرم (تعداد، تحرك و موروفولوژي نرمال) می

)Sikka 1996.(   ،ها نشان داده است بررسیاز طرف دیگر
و  تولید در بدن میزان افزایش میزان استرس اکسیداتیو باکه 

هاي لیدیگ کاهش یافته تستوسترون توسط سلول آزادسازي
دنبال آن اختالل در روند اسپرمیوژنز و کاهش تعداد ه و ب

در  ). Cao et al. 2004دهد (هاي اپیدیدیمی رخ میاسپرم
آزاد  هايرادیکالهاي سرتولی بیضه نیز افزایش سطح سلول

هاي ، متالشی شدن پلهادژنره شدن سلولموجب 
ها و در نتیجه کاهش تعداد سیتوپالسمی موجود بین سلول

 Azizشود (می هاآن درناهنجاري وقوع  اسپرم و افزایش

et al. 2004.(  شکل هاي دفاعی بدن در مقابلیکی از راه- 

استرس اي اکسیداسیون و هاي زنجیرهواکنش گیري
 باشد. اکسیدانی میاستفاده از ترکیبات آنتی اکسیداتیو

-درمان با استفاده از آنتیها نشان داده است که بررسی

سد  تثبیت باعثنه تنها  ي طبیعی یا مصنوعیهااکسیدان
 DNA حفاظت بلکه موجب ،شودمی ايبیضه–خونی 

این ترکیبات با   .گرددمیباروري  میزان افزایش و اسپرم
اي باعث پایان دادن به آزاد واسطه هايرادیکالبرداشتن 

و از سوي دیگر با  شدهاکسیداسیون  يهاي زنجیرهواکنش
هاي اکسیداتیو را اکسید کردن خودشان نیز سایر واکنش

استفاده از  امروزه . )Lombardo et al. 2011کنند (مهار می

، A ، ویتامینE ، ویتامینC ها نظیر ویتامیناکسیدانآنتی
در درمان ناباروري با علل مردانه سولفات روي و سلنیوم 

ظر نه ب ). Agarwal  et al. 2006( یافته استکاربرد فراوانی 
 نیزگیاهی  اءبا منش هااکسیدانرسد که استفاده از آنتیمی

کیفیت اسپرم و بهبود پارامترهاي تخصصی  افزایش موجب
یکی از این گیاهان دارویی علف   .دنباروري اسپرم شو

شناخته  آویکوالرگونومپلینام علمی  بوده که باهفت بند 
ه عنوان یک بدارویی این گیاه  ،در تحقیق حاضر . شودمی

و با هدف بهبود پارامترهاي بیولوژیک طبیعی  اکسیدانآنتی
این بررسی نتایج  مورد استفاده قرار گرفت. ماکیان  اسپرم

افزایش منجر به  هیدروالکلی این گیاه يعصارهنشان داد که 
، تحرك کلی اسپرم، هامانی سلولمیزان زندهدار معنی

 -ها میسریع و مورفولوژي نرمال آن يروندهحرکات پیش

هاي ترین میزان اسپرم زنده و نرمال در گروهبیش گردد. 
  مشاهده شد.هفت بند  يباالي عصاره دوزي دریافت کننده

و همکاران در  Asgari-Jahromiحاضر،  يیید مطالعهأدر ت
بر  هفت بندگیاه  يتأثیر عصارهبه بررسی  2013سال 

مسن  هايموشو میزان آپپتوز سلولی در پارامترهاي اسپرم 
موجب  دادند که استفاده از این عصارهنشان پرداخته و 

گردیده طبیعی اسپرم  دار تحرك و مورفولوژيمعنی بهبود
این محققین  دهد. ها را افزایش میمانی اسپرمزندهو میزان 

گرم در میلی 50و  30، 10مختلف ( دوزسه  يبا مقایسه
 -حداقل میزان آپپتوز سلولی و باالترین شاخص ،کیلوگرم)

 گرم معرفی نمودندمیلی 30هاي باروري اسپرم را در غلظت 
)Asgari-Jahromi et al. 2013( . ،در همین راستا Ekrami 

گیاه  يثیر عصارهأبه مطالعه ت 2014و همکاران نیز در سال 
هفت بند بر پارامترهاي بیولوژیک اسپرم منجمد شده انسان 

اسپرم را پس از ذوب به  ياین محققین نمونه پرداختند. 
گیاه  يمیکرومول عصاره 10ساعت در مجاورت با  1مدت 

دار تحرك کلی و حرکت هفت بند قرار داده و افزایش معنی
در این بررسی  رو به جلو را در اسپرم مشاهده نمودند. 

ها داري در تعداد و مورفولوژي نرمال اسپرمتفاوت معنی
 يدر مطالعه ). Ekrami et al. 2014نشده است ( مشاهده

گیاه  ياز عصاره 2011و همکاران در سال  Milan دیگر،
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 قبالًهایی که موش درگرم میلی 50گونوم با غلظت پلی
 قرار داشتند استفادهثیر میدان الکترومغناطیسی أتحت ت

 -ثیر این گیاه دارویی را بر پارامترهاي کیفی اسپرمأنموده و ت

مورد بررسی قرار آوري شده از دم اپیدیدیم هاي جمع
هاي اثرات تخریبی میدان این محققین دادند. 

(تحرك و اسپرم الکترومغناطیسی بر پارامترهاي بیولوژیک 
درمان با نشان دادند که و  نمودهیید أتمورفولوژي نرمال) را 

باعث افزایش  تواندمی گونوماستفاده از گیاه دارویی پلی
 ها گردداسپرمدار میزان تحرك و مورفولوژي نرمال معنی

)Milan et al. 2011(.  Ansari  و همکاران نیز در سال
ثر براي مقابله با اثرات ؤهاي درمانی میکی از روش 2014

موش را  يهاي الکترومغناطیسی بر بافت بیضهمضر میدان
اکسیدانی معرفی استفاده از گیاهان دارویی با خاصیت آنتی

 8به مدت  Balb/cهاي نژاد در این بررسی، موش نمودند. 
قرار  mT3 الکترومغناطیسی با قدرتمیدان هفته در معرض 

گونوم گیاه پلی يگرم عصارهمیلی 50گرفتند و از غلظت 
نتایج آزمایشات  عنوان روش درمانی استفاده شد. ه نیز ب
هاي الکترومغناطیسی از شناسی نشان داد که میدانبافت

 -هاي آزاد موجب تخریب شدید اپیطریق تولید رادیکال

تلیوم زایا در بافت بیضه و ناباروري گردیده و استفاده از 
ه ها را بتواند اثرات تخریبی آنمی گونومگیاه پلی يعصاره

.)Ansari et al. 2014(دار کاهش دهد طور معنی
افزایش روز افزون ناباروري در تمامی ، هاي اخیردر دهه    

موجودات (اعم از انسان، پستانداران و پرندگان)، عدم 
هاي اکسیدانتمایل براي استفاده از داروهاي سنتتیک و آنتی

 گیاهان دارویی از استفاده بر سنتی تأکید طب مصنوعی و نیز

هاي تالشجنسی موجب شده که هايناتوانی درمان براي
 خاصیت بااز سایر گیاهان دارویی  استفاده زیادي در جهت

 يبا توجه به نتایج مطالعهصورت بگیرد.   یاکسیدانآنتی
ها، حاضر و نیز تحقیقات مشابه صورت گرفته در سایر گونه

دارا بودن  دلیله ب هفت بندرسد که گیاه دارویی مینظر ه ب
دلیل وجود ترکیبات فنولی ه اکسیدانی قوي (بخاصیت آنتی

تواند جایگزین مناسبی میفعال در ساختار شیمیایی خود) 
این داروي  براي داروهاي کمک باروري سنتتیک باشد. 

هاي آزاد، با ایجاد اختالل در روند تولید رادیکالگیاهی 
سیداسیون، کاهش اي اکهاي زنجیرهمنحل نمودن واکنش
موجب بهبود کیفیت منی و افزایش استرس اکسیداتیو 

 گیاهاکسیدانی ویژگی آنتی گردد. پتانسیل باروري اسپرم می
هایی با ساختار گیري اسپرمموجب شکل هفت بند

تر و کروماتین میانی و دم) سالم يمورفولوژي (سر، قطعه
و  DNAمیزان شکست  گردد. تر میمنسجمیکپارچه و 

ها در حداقل میزان آسیب ژنوم میتوکندریایی در این سلول
مانی و بهترین خود بوده و داراي باالترین قابلیت زنده

 گونومبنابراین، استفاده از  باشند. پتانسیل بارورسازي می
قدرت  با افراددر رژیم غذایی یا آب آشامیدنی آویکوالر 

گردد. باروري پایین توصیه می
دلیل دارا بودن غلظت ه گیاه هفت بند بکلی،  طور به    

باالي کاتچین، اپی کاتچین، ایزوپرونتین، جنیستین، 
اکسیدانی باالیی کامپفرول و کوئرستین داراي خاصیت آنتی

موجب افزایش این گیاه  ياستفاده از عصاره باشد. می
اسپرم  مانی و مورفولوژي نرمالتحرك، زندهمیزان دار معنی

گردد.  ماکیان می

قدردانی و تشکر
  گردد.قدردانی می دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکردو شهرکرد ناباروري  درمان مرکز آندرولوژي آزمایشگاه از وسیله بدین    
.اي دامپزشکی به انجام رسیده استدکتراي حرفه ينامهدر قالب پایانتحقیقاتی پروژه این

تضاد منافع
.ندارندگونه تضاد منافعی نویسندگان هیچ    
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The Effect of different concentrations of knotgrass (Polygonum
avicular) extract on biological parameters of sperm fertility in 
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Abstract
Antioxidants can disrupt the production of free radicals by neutralizing oxidative stress and 

increase the proliferation of testicular germ cells and then improve the quality and quantity of 
sperm fertility indices in breeder chickens. The knotgrass extract (Polygonum avicular) has 
high levels of phenolic and flavonoid compounds and has high antioxidant properties. This 
study aimed to investigate the effect of knotgrass extract on the biological parameters of sperm 
in roster. In this study, hydroalcoholic extracts of knotgrass was prepared in four concentrations 
of zero, 500, 1000 and 2000 mg/L and added to drinking water for adult Golpayegan official 
breeders for one week. After one week, the effect of different doses of the extract on the 
biological parameters of sperm (number, mobility, survival and normal sperm morphology) was 
evaluated and compared. The Papanicolaou staining was also used to evaluate the sperm 
abnormalities. The most number of live sperm with the highest motility and normal morphology 
was observed in group receiving 2000 mg/L of knotgrass extract. Also, application of high 
dosage of extract significantly reduced the head, middle piece and tail abnormalities of sperm 
(P≤0.05). The highest number of live sperm with the highest motility and normal morphology 
was observed in the group receiving 2000 mg/L of knotgrass extract. Also, using high dose of 
extract significantly reduced head, medulla, and sperm motility abnormalities (P≤0.05). In 
overall, the use of hydroalcoholic extracts of knotgrass improved some of the biological 
parameters of sperm. It can be concluded that knotgrass (Polygonum avicular), due to high 
amount of phenolic and flavonoid antioxidant compounds, improves the sperm quality in fowls.

Key words: Sperm, Fertility, Fowl, Knotgrass, Polygonum avicular, Rooster
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