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ABSTRACT  

Background and Aim: The aim of this study was to investigate the effect of Origanum vulgare 

administration on testicular injury induced by torsion/detorsion  . 

Materials and Methods: In this experimental study, 64 adult rats were divided into 8 equal groups, as 

following:1-Sham: the abdominal cavity was opened and then closed. 2.Torsion/detorsion: the rats 

underwent spermatic cord twisting for 4 hours and then untwisting (30 minutes before untwisting 

normal saline was injected). 3.Torsion/detorsion+ Origanum vulgare: Similar to group 2, the only 

difference was injections of Origanum vulgare with different doses (400 mg/kg, 250, 100) which were 

given to 3 separate groups. 4. Origanum vulgare recipient: without any surgery, injections of 

Origanum vulgare were given to 3 separate groups with different doses (400 mg/kg, 250, 100). 

Twenty-four hours after surgery, blood samples were taken to measure oxidative stress factors. 

Testicular tissue was removed for assessment of histological changes, and the epididymis tissue was 

used to measure sperm parameters. Data were analyzed by SPSS software. 

Results: We found significant decreases in Johnson's score, epithelium height, and seminiferous 

tubule diameter (data obtained from histological examination), number and morphology of sperm 

parameters and oxidative stress factors (Malondialdehyde, Superoxide dismutase, Glutathione 

Peroxidase and, Catalase) in the torsion/detorsion group compared to those in the sham group (P= 

0.0001), while they improved in the torsion/detorsion groups receiving Origanum vulgare group 

compared to those in the torsion/detorsion group, but in most cases, the results were not significant. 

Conclusion: It seems that Origanum vulgare can partially reduce the damage caused by testicular 

torsion/detorsion. 
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 1-1401/14  خرداد و تیر/  هفتدستان / دوره بیست و مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کر

 

استرس اکسیداتیو و پارامترهای اسپرم متعاقب القا  ،مرزنجوش بر آسیب بافتی یرتأث

 ایسکمی/ریپرفیوژن در بیضه موش صحرایی بالغ
 6مريم مقيميان، 5، سيد حسين ابطحي ايوری4، مليحه سلطاني3، معصومه فاني2، سهراب آذين1سجاد عباسي
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  چکيده

 .است از تورشن/ دتورشن یناش ضهیبب یآسز مرزنجوش بر یتجو یرتأث ین مطالعه بررسیف از اهد زمينه و هدف:

حفره شکم باز و سپس بسته  :شم .1م شدند. یتقس یگروه مساو 8بالغ به  ییموش صحرا 64 ین مطالعه تجربیدر ا :هاروشمواد و 

 بهازکردندقیقهه قلها از  30پهیچش،  بهازکردنز آن سهاعت و پهس ا 4تورشن/دتورشن: پیچش طناب اسپرماتیک بهه مهدت . 2شد. 

گروه مجزا مرزنجهوش  3با این تفاوت که در  2مشابه گروه  تورشن/دتورشن+ مرزنجوش:. 3تزریق نرمال سالین انجام شد.  ،پیچش

گهروه  3عمها رراحهی در  گونههچیهمرزنجوش: بدون  کنندهافتیدر. 4ق شد.ی( تزرmg/kg 400 ،250 ،100با دوزهای متفاوت )

سهاعت پهس از رراحهی، ربهت بررسهی  24( انجهام شهد. mg/kg 400 ،250 ،100مجزا تزریق مرزنجهوش بها دوزههای متفهاوت )

و نیهز اپیدیهدم بهرای  یشناسهبافتانجام شد، همچنین بافت بیضه ربت بررسهی تیییهرات  یریگخونفاکتورهای استرس اکسیداتیو 

 ارزیابی قرار گرفت. مورد spssافزارنرمتوسط  اهدادهبررسی پارامترهای اسپرم برداشته شد. 

ز اسهپرم )تعهداد و ی(، آنهالمنهی سهاز یههالولوم و قطر یتلینمره رانسون، ارتفاع اپ) یشناسبافت یحاصا از بررس یهاداده ها:يافته 

گهروه  ( درکسیداز و کهاتززمالون دی آلدهید، سوپراکسید دیسموتاز، گلوتاتیون پراو )یداتیاسترس اکس ی( و فاکتورهایمورفولوژ

 تورشن/دتورشهن یههاگروهدر  کهه یحهالدر ( =0001/0Pکاهش داشهت ) یداریمعنبه طور شم نسلت به گروه  تورشن/دتورشن

 نلود. داریمعنج یشتر موارد نتایدر ب یول ؛بود افتهیببلودن موارد یاتورشن/دتورشن نسلت به گروه دریافت کننده مرزنجوش 

 ضه را کاهش دهد.یاز تورشن/دتورشن ب یناش یهابیآس تواندیم یمرزنجوش تا حدود رسدیمنظر به  گيری:يجهنت

 و، مرزنجوشیداتیضه، اسپرم، استرس اکسیدتورشن، ب/تورشن: کلمات کليدی

23/3/1400پذیرش: 21/2/1400اصزحیه نبایی: 12/4/99وصول مقاله :  

 
 

 

 

 

 

 

 

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
sj

ku
.2

7.
2.

1 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jk
u.

m
uk

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                             2 / 14

mailto:moghimian.m@gmu.ac.ir
http://dx.doi.org/10.52547/sjku.27.2.1
http://sjku.muk.ac.ir/article-1-6137-fa.html


 3مریم مقیمیان  

 1401  خرداد و تیر/  هفتکردستان / دوره بیست و  مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی

 مقدمه

( یا چرخش Testicular Torsion,TDتورشن بیضه )

رراحی محسوب  یهااورژانسطناب اسپرماتیک یکی از 

 ؛سنی اتفاق افتد یهاردهدر تمام  تواندمی، که (1)شودیم

و تخمین زده  استسال  18تا  12ولی شیوع آن در سنین 

سال به این  25مرد زیر   4000نفر از هر  1که  شودمی

پیچش بیضه حول محور طناب . (2)شوندیمعارضه ملتز 

بافت بیضه شده و  رسانیخوناسپرماتیک مورب اختزل در 

. (3)به دنلال آن هیپوکسی و ایسکمی رخ خواهد داد

شدت ایسکمی به میزان چرخش و مدت زمان آن همچنین 

و انجام عما  یحاضر رراحدر حال . (4)بستگی دارد

و اگر رراحی در  استن عارضه یتنبا راه درمان ادتورشن، 

خواهد  %90ساعت انجام شود احتمال نجات بافت  6کمتر از 

بافت بود و هر چه عما دیرتر صورت گیرد، احتمال حفظ 

 12که این مقدار بعد از  یبه طور نیز کاهش خواهد یافت

 %10ساعت به کمتر از  24و بعد از  %50ساعت به 

 . (5)رسدیم

 پاتوفیزیولوژی در تورشن/دتورشن )ایسکمی/ نیترمبم

 Reactive) فعال اکسیژن یهاگونهریپرفیوژن( بیضه تولید 

oxygen species, ROS )ایسکمی/ ریپرفیوژن (6)است .

(ischemia/reperfusion, I/R همان قطع رریان خون و )

، که در نتیجه افزایش ناگبانی استسپس برقراری مجدد آن 

شده و  ROSریان خون به بافت، مورب تولید بیش از حد ر

در نتیجه پراکسیداسیون لیپیدهای غشای سلول، دناتوره شدن 

و در  DNAپروتئین ها، اختزل در عملکرد سلول، آسیب به 

. همچنین (8, 7)نبایت مورب مرگ سلول خواهد شود

از طریق آسیب به سد  I/Rاست  تحقیقات اخیر نشان داده

 یهاواکنشبیضه ای و پاسخ های ایمونولوژیک و -خونی

زایا در بافت بیضه مقابا را نیز  هایسلولآماسی روند بلوغ 

. بر همین اساس در صورت (10, 9)دهدیمقرار  یرتأثتحت 

عدم تشخیص به موقع و روش درمانی مناسب اختزل در 

پیامد این نوع آسیب خواهد  ینترمبمباروری یکی از 

 .(11)بود

بسیاری ربت شناسایی ترکیلاتی که قادر  یهاتزشامروزه 

به کاهش عوارض ناشی از تورشن/دتورشن بافت بیضه 

در یک روش درمانی در حال انجام است.  عنوانبهباشند 

ترکیلات مشتق به استفاده از  زیادیتوره  ،چند سال گذشته

طلیعی معطوف شده  دانیاکسیآنت عنوانبهدارویی  اناز گیاه

 . (12)است

 ,Origanum vulgare)علمی  نام با مرزنجوش گیاه

OV) پونه کوهی و آویشن کوهی  یهانام، در ایران با

و  یاثرات ضد التباب یمطالعات قلل، (14, 13)شودیمشناخته 

مورود در مرزنجوش را نشان  یدهایفزونوئ اکسیدانیآنتی

اه مرزنجوش سرشار از یگ. (16 ,15)اندداده

ش قدرت یاست که با افزا یفنول هایاکسیدانآنتی

ژن را به دام یاکس یآزاد حاو هایرادیکال، اکسیدانیآنتی

 یدهاین نشان داده است که فزونوئیشی. مطالعات پاندازدیم

مورب ببلود روند  ROSمورود در مرزنجوش با کاهش 

عزوه  .(18, 17)استز ین ینقش حفاظت یشده و دارا یالتباب

التبابی،  ضد ضد سرطانی، اثرات یداران مرزنجوش یبر ا

 هازخم، ضد عفونی کننده و التیام دهنده بخشآرام

مختلف از  هاییماریب. همچنین در درمان (14, 13)است

تنفسی، هیپوگلیسمی و لوسمی نیز مورد  هاییماریبرمله 

  .(19)استفاده قرار می گیرد

 یهاکالیرادمانع از تشکیا  هادانیاکسیآنتاینکه  به با توره

 ه ک ازآنجاو   (20)شوندیم دهایپیل ونیداسیپراکسآزاد و 

 اثلات به مرزنجوش اهیعصاره گ و یداتیسکا یآنت اثرات 

. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات (18, 17)است دهیرس

 ، یبافت هاییببر آسمرزنجوش احتمالی عصاره گیاه 

استرس اکسیداتیو و پارامترهای اسپرم ناشی از 

 .استتورشن/دتورشن در بیضه موش صحرایی بالغ 

 

 هاروشمواد و 

 ستارینر نژاد و ییصحرا یهااز موش یتجربمطالعه  نیدر ا

در  واناتیگرم استفاده شد. ح 300تا  250 یدر محدوده وزن

و  ریگناباد تکث یدانشگاه علوم پزشک خانه حیوانات
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 تاثیر مرزنجوش بر...   4

 1401  خرداد و تیر/  هفتمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان / دوره بیست و 

 یدسترس یها آزادانه به آب و غذا کافشدند. رت یبدارنگ

 ییروشنا دوره و گرادیدرره سانت 21-23 یداشتند و در دما

 صورتبهمخصوص  یهادر قفس ،ساعته 12 یکیارت -

این طرح با کسب . شدندیم ینگبدار ییچبارتا یهاگروه

مجوز از کمیته اخزق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد 

(IR.GMU.REC.1396.2 انجام شد. حیوانات به طور )

 :زیر تقسیم شدند صورتبه( =n 8گروه ) 8 تصادفی به

در این گروه فقط حفره شکم باز و سپس  :(Sham) شم.1

 بسته شد.

 پیچش طناب اسپرماتیک به  :(TDتورشن/ دتورشن ).2

دقیقه قلا  30 ،ساعت و پس از آن باز کردن پیچش 4مدت 

 تزریق نرمال سالین انجام شد. از باز کردن پیچش

 2مشابه گروه  :(TD+OVتورشن/ دتورشن + مرزنجوش ).3

گروه مجزا  3با این تفاوت که به رای نرمال سالین، در 

، mg/kg 400 ،250تزریق مرزنجوش با دوزهای متفاوت )

 ( انجام شد.100

 گونهچیه(: بدون OVمرزنجوش ) کنندهافتیدر یهاگروه.4

گروه مجزا تزریق مرزنجوش با دوزهای  3عما رراحی در 

 ( انجام شد.mg/kg 400 ،250 ،100متفاوت )

 :یریگعصاره

شبر گناباد خریداری شد و  یهایاز عطار مرزنجوش گیاه

دانشگاه  فناوری گیاهان دارویی رشد مرکز سپس توسط

پس  .تأیید گردید تاکسونومیکی نظر ازگناباد  یعلوم پزشک

داخا ارلن  %70الکا  رم از پودر باگ 100 ،از تبیه پودر

پودر  باالتر از متریسانت 2حزل  که یشد، به طور مخلوط

به  و پوشانده آلومینیومی ورق با قرار گرفت. درب ارلن

 در مخلوط شد. پس از آن ینگبدار ساعت 24 مدت

 شد داده قرار گرادیسانتدرره  50 یدما با یروتار دستگاه

 یدما آون با در عصاره تیلیظ، از پس ردا شود. حزل تا

 . (13)آید به دست عصاره پودر تا گرفت قرار درره 50

 :رراحی روش

 داخا تزریق از با استفاده هاموش رراحی، انجام برای

( و mg/kg 40کتامین )شرکت آلفاسان هلند( ) صفاقی

 ( تحتmg/kg 5زایززین )شرکت آلفاسان هلند( )

سپس برای ایجاد تورشن، بیضه  و گرفتند قرار بیبوشی

ز طریق ایجاد برش در اسکروتوم خارج سمت چپ را ا

 720کرده و پس از آن چرخش طناب اسپرماتیک به میزان 

سپس د. ساعت انجام ش یهاعقربهدرره در خزف ربت 

 منظوربهبا دقت به کیسه بیضه بازگردانده شده و  بیضه

)با  رلوگیری از باز شدن طناب اسپرماتیک با سه بخیه منفرد

قطب تحتانی و دو قطب لترال  هایتیموقع( بیضه در 6/0نخ 

ساعت  4. پس از گذشت (21)به عضله دارتوس ثابت شد

پس از بیبوشی، اسکروتوم باز و ربت برقراری  مجدداً

رریان خون پیچش ایجاد شده،  باز گشت . رنگ بیضه قلا 

از عما تورشن، روشن بود در حالی که پس از پیچش تیییر 

ساعت پس از  24رنگ به صورت ارغوانی تیره مشاهده شد. 

با استفاده از کتامین/زایززین  مجدداً ، حیوانات رراحی

گشتند و ربت بررسی فاکتورهای استرس  هوشیب

انجام شد، همچنین بافت بیضه ربت  یریگخوناکسیداتیو 

و نیز اپیدیدم برای بررسی  شناسیبافتبررسی تیییرات 

 پارامترهای اسپرم برداشته شد. 

 :یشناسبافتبررسی 

به مدت یک هفته فیکس و  %10مالین رفدر  هانمونهابتدا 

شاما آبگیری که توسط  یسازآمادهپس از آن مراحا 

با استفاده از  یسازشفافدررات صعودی الکا انجام شد و 

زایلن صورت گرفت و در نبایت با کمک پارافین 

پارافینی توسط  یهابلوکانجام شد. از  یریگقالب

 یه شد و سپسمیکرون تب 5برش هایی به ضخامت  میکروتوم

انجام  یزیآمرنگن یائوز-نیلیسکروش هماتو با

 قطر زایا و ارتفاع اپیتلیوم گیریاندازه . برای(21)گرفت

 مدرج میکروسکوپی چشمی عدسی ازمنی ساز  هایلوله

گردید. همچنین ربت  استفاده شده بود، که ابتدا کالیلره

، منی ساز هایلولهاسپرماتوژنیک در  هایسلولبررسی رده 

استفاده شد. در این سیستم از از روش نمره دهی رانسون 

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
sj

ku
.2

7.
2.

1 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jk
u.

m
uk

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                             4 / 14

http://dx.doi.org/10.52547/sjku.27.2.1
http://sjku.muk.ac.ir/article-1-6137-fa.html


 5مریم مقیمیان   

 1401  خرداد و تیر/  هفتمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان / دوره بیست و 

)نرمال(  10سرتولی( تا نمره  هایسلول)فقط دارای  1نمره 

اسپرماتوژنز  3-1و به طور کلی نمره  شودمیاستفاده 

دارای اسپرماتوژنز خوب  10تا  8متوسط و  7-4ضعیف، 

 لوله 20 به طور تصادفی بیضه نمونه هر از. (22)است

 مورد مطالعه قرار گرفت. و انتخاب

 :بررسی تعداد و مورفولوژی اسپرم

 1داخا  ،پس از خارج کردن اپیدیدیم چپ از بدن حیوان

قیچی استفاده از سپس با  .نرمال سالین قرار گرفت تریلیلیم

 5زودن و با پنس کمی فشرده شد. بعد از آن با اف قطعه، قطعه

دقیقه داخا  10رقیق گردید و به مدت  نرمال سالین تریلیلیم

. قرار گرفت درره سانتی گراد 37با دمای  Co2باتوروانک

از آن  یاقطرههمگن گردید و  کامزًمخلوط توسط هم زدن 

توسط سمپلر روی الم نئوبار قرار گرفت. با کمک 

 هااسپرمتعداد  X 40میکروسکوپ نوری عدسی شی 

از ، اسپرم ربت بررسی مورفولوژی. بعزوه رش گردیدشما

پاپانیکز انجام  یزیآمرنگو این محلول اسمیر نیز تبیه 

از نظر مورفولوژی بررسی و  هااسپرمدر هر الم  .(23)گرفت

ی بدون دم، دارای پیچش دم، هااسپرم) نرمال یرغی هااسپرم

گردن خم و ........( با استفاده از میکروسکوپ نوری بررسی 

 و شمارش شدند. 

 پارامترهای بیوشیمیایی: یریگاندازه

 ,Malondialdehydeسنجش میزان مالون دی آلدهید )

MDA): 5/1 0,5، درصد 1ک یدفسفوریاس تریلیلیم 

از تر یکرولیم 250درصد و  0,6 دیک اسیتوریوباربیت تریلیلیم

به  یرا با هم مخلوط کرده و سپس در بن مار زاتیهمول

- تریلیلیم 4قه قرار داده شد. پس از سرد شدن یدق 45مدت 

n و با دور  بوتانول اضافه و همزده شدg 3000  10به مدت 

ردا و مورد  ییوژ شد و پس از آن محلول رویفیسانتر قهیدق

  535 در طول موج محلول ینوررذب استفاده قرار گرفت. 

استاندارد محاسله  یو با استفاده از منحن نانومتر قرائت شد

 .(24)دیگرد

فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز  یریگاندازه

(Glutathione Peroxidase, GPx): 5/0 از  لیترمیلی

از  لیترمیلی 1/0و  pH 7موالر بافر فسفات با  1/0محلول 

 1/0ون ردوکتاز و یاز گلوتات لیترمیلی 1/0زات، یهمول

مول به  یلیم 10ا شده با غلظت یون احیاز گلوتات لیترمیلی

 یقه در دمایدق 10ن محلول به مدت یزات اضافه شد. ایلهمو

از  لیترمیلی 1/0انکوبه شد و سپس  گرادیسانتدرره  37

( NADPHد فسفات )ینوکلئوت ین دید آدنین آمیکوتین

 3در مدت  NADPHون یداسیمول اضافه و اکس یلیم 5/1

مول  یلیم 1,5قه کنترل شد. واکنش با افزودن یدق

شروع و کاهش رذب در  لیترمیلی 1/0م به حج ژنهیاکسآب

قه با دستگاه یدق 5مدت  ینانومتر برا 340طول موج 

 .(25)اسپکتروفوتومتر کنترل شد

 فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز یریگاندازه

(Superoxide dismutase, SOD): زان یمM 067/0  بافر

 Mوم، یتروبلوتترازولین pH 8/7 ،M 5/1م فسفات با یسد

د و یک اسین تترا استیام یلن دیات M 1/0ن، یلوفزویر 12/0

M 0,3 قه یدق 12 د با هم مخلوط و سپس به مدتیانیم سیسد

 یوات قرار داده شد. رذب نور 8ر نور الم فلورسنت یز

صفر و  یدر فاصله زمان هانمونهزان رذب در یکنترل شد و م

و محاسله شد. درصد مبار محاسله و با  قه قرائتیدق 5

استاندارد رسم  یم منحنیمختلف آنز یهارقتاستفاده از 

 .(25)دیگرد

زان ین مییق تعیاز طر :فعالیت آنزیم کاتاالز گیریاندازه

نانومتر به روش  240در طول موج  2O2Hب یتخر

ن یده شد. در ایآب سنج در مقابا بزنک یاسپکتوفتومتر

 pH 7با  M50در بافر فسفات  mm30 ژنهیاکسآبروش از 

M- یب خاموشیت کاتاالز با کمک ضریاستفاده شد و فعال

1-cm1 40 2 یبراO2H (25)محاسله شد. 

 آنالیز آماری:

 SPSSآماری  افزارنرمبا استفاده از  هادادهتجزیه و تحلیا 

با استفاده  هادادهع نرمال یتوز یانجام شد. پس از بررس 22

، در صورت نرمال Kolmogorov–Smirnovاز آزمون 

و به دنلال آن  One way ANOVAآزمون  ،هادادهبودن 

ع یکه توز یو در صورت انجام گرفت Tukeyتکمیلی تست 
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 تاثیر مرزنجوش بر...   6

 1401  خرداد و تیر/  هفتمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان / دوره بیست و 

 nonparametricنرمال نلود از آزمون  هاداده

Kruskal-Wallis  .صورتبه جینتااستفاده شد 

Mean±SEM 05/0 و شده است انیب P< سطح  عنوانبه

 در نظر گرفته شد. داریمعنی

 

 هايافته
 :یشناسبافتارزیابی 

( در Johnson’s Scoreنتایج حاصا از نمره رانسون )

گروه  و TD+OV یهاگروهتمام ، TD گروه

به  mg/kg 100 (OV100) با دوز مرزنجوش کنندهافتیدر

کمتر بود  Shamنسلت به گروه  یتوربقاباطور 

(05/0,P<01/0, P<0001/0P=)  هایگروهو در 

TD+OV  نسلت به گروهTD  در نمره  داریمعنیافزایش

. همچنین (P= 01/0>P ,0001/0) رانسون مشاهده شد

 منی ساز هایلولهنتایج حاصا از مقایسه قطر 

(seminiferous tubule diameter, STD)  هایگروهدر 

TD  وTD+OV 100  نسلت به گروهSham  کاهش

 ی، در حال(=P<0001/0P ,05/0) را نشان داد داریمعنی

تفاوت  Shamنسلت به گروه  OV هایگروهن یکه ب

نسلت به  TD+OV هایگروهده نشد و نیز در ید داریمعنی

این مقدار افزایش داشت که از این میان فقط در  TDگروه 

این  mg/kg 400مرزنجوش با دوز  کنندهتدریافگروه 

(. نتایج حاصا از ارتفاع >01/0Pبود ) داریمعنیافزایش 

 داریمعنی ( کاهشthe height epithelium, HE)اپیتلیوم 

 TD+OV 250 وTD،  TD+OV 100 هایگروهرا در 

 ,P<01/0 ,05/0) نشان داد Shamبه گروه  نسلت

P<0001/0P=) ،یهاگروهدر  طورنیهم OV  نسلت به

 ,1) مشاهده نشد داریمعنیاختزف  Shamگروه 

P=4/0P=) هایگروه، در مقایسه بین TD+OV  نیز نسلت

ن یا یول ؛میزان ارتفاع اپیتلیوم افزایش داشت TDبه گروه 

 (.1شکا  ،1 ل)ردو (=P=1 P ,3/0) نلود دارمعنیش یافزا

 

 

 های مختلف.و ارتفاع اپيتليوم بين گروه ی مني سازهالول: مقايسه ميانگين نمره جانسون، قطر 1جدول 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Sham ،گروه کنترل :TDرماتیک، : پیچش طناب اسپTD+OV( پیچش طناب اسپرماتیک و دریافت مرزنجوش با دوزهای :mg/kg 400  100، 250و ،)OV فقط :

کمتر از  Pنمونه محاسله شده است. مقدار  8انحراف معیار حاصا سنجش تعداد  ±(. در هر گروه مقادیر میانگین 100، 250و  mg/kg 400دریافت مرزنجوش با دوزهای )

 ,P## ,1000/0>01/0است ) TDدهنده مقایسه با گروه نشان #و  Shamدهنده مقایسه با گروه نشان *داری آماری در نظر گرفته شده است. ح معنیسط عنوانبه 05/0

=P###05/0<P* ,01/0<P**, 0001/0=P***.) 

 

 گروه نمره رانسون قطر لوله های منی ساز ارتفاع اپیتلیوم

21/0±59/34 30/0±41/158 20/0±2/9 sham 

***29/0±04/20 ***29/0±85/70 ***24/0±40/2 TD 

**63/0±02/25 *97/15±52/115 ***, ##24/0±60/3 TD+OV100 

*87/0±09/29 95/3±89/130 18**, ###/0±40/5 TD+OV250 

20/1±54/30 ##35/3±90/137 **, ###24/0±60/5 TD+OV400 

53/0±25/31 28/4±94/139 *13/0±60/7 OV100 

46/0±93/32 30/2±79/140 10/0±60/8 OV250 

54/0±02/33 74/2±69/150 10/0±70/8 OV400 

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
sj

ku
.2

7.
2.

1 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jk
u.

m
uk

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                             6 / 14

http://dx.doi.org/10.52547/sjku.27.2.1
http://sjku.muk.ac.ir/article-1-6137-fa.html


 7مریم مقیمیان   

 1401  خرداد و تیر/  هفتمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان / دوره بیست و 

 
)پیچش طناب  B :TD)گروه کنترل(،  A :Shamهای مختلف. ئوزین در گروها -ن ی هماتوکسیلیزیآمرنگشناسی بیضه با مقطع بافت :1شکا 

)فقط دریافت  H,G,F :OV((، 100، 250و  mg/kg 400)پیچش طناب اسپرماتیک و دریافت مرزنجوش با دوزهای ) E,D,C :TD+OVاسپرماتیک(، 

 ((.100، 250و  mg/kg 400مرزنجوش با دوزهای )

 

ج حاصا از شمارش اسپرم نشان داد که ینتا تعداد اسپرم:

 TD+OV هایگروهو تمام  TD هایگروهاسپرم در تعداد 

است  یافتهکاهش داریمعنیبه طور  Shamنسلت به گروه 

(0001/0P= در ،)مرزنجوش  کنندهدریافت هایگروه

(OV نسلت به گروه )Sham  ده نشدید داریمعنیاختزف 

(1, P=6/0P=)  هایگروهو در TD+OV ز نسلت به ین

ش ین افزایا یول ؛بود یافتهفزایشا هااسپرمتعداد  TDگروه 

 (.1نمودار ) (=P=1 P ,3/0) نلود دارمعنی

 
: پیچش طناب TD+OV: پیچش طناب اسپرماتیک، TD: گروه کنترل، Sham .مختلف هایبین گروهدر  ها: مقایسه میانگین تعداد اسپرم1نمودار 

(. در هر 100، 250و  mg/kg 400: فقط دریافت مرزنجوش با دوزهای )OV(، 100، 250و  mg/kg 400اسپرماتیک و دریافت مرزنجوش با دوزهای )

داری آماری در نظر گرفته سطح معنی عنوانبه 05/0کمتر از  Pنمونه محاسله شده است. مقدار  8انحراف معیار حاصا سنجش تعداد  ±گروه مقادیر میانگین 

 (.***P=0001/0) است Shamدهنده مقایسه با گروه نشان *شده است. 

 

نتایج حاصا از بررسی مورفولوژی اسپرم  اسپرم: یمورفولوژ

و  TD در گروه یعیرطلیغی هااسپرمدرصد نشان داد که 

ش یافزا Shamنسلت به گروه  TD+OV هایگروهتمام 

 هایگروهدر  ،(=0001/0P) داشت داریمعنی

 Sham( نسلت به گروه OVمرزنجوش ) کنندهدریافت

ن یو همچن (=P=5/0P ,1) ده نشدید یدارمعنیاختزف 
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 تاثیر مرزنجوش بر...   8

 1401  خرداد و تیر/  هفتمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان / دوره بیست و 

درصد  TDز نسلت به گروه ین TD+OV هایگروهدر 

ن کاهش یا یول ؛بود یافتهکاهش غیرطلیعیی هااسپرم

 (.2نمودار ) (=P=1P ,4/0) نلود دارمعنی

 
: پیچش طناب TD+OVاب اسپرماتیک، : پیچش طنTD: گروه کنترل، Sham. های مختلفی غیرطلیعی بین گروههااسپرمدرصد مقایسه : 2مودار ن

(. در هر 100، 250و  mg/kg 400: فقط دریافت مرزنجوش با دوزهای )OV(، 100، 250و  mg/kg 400اسپرماتیک و دریافت مرزنجوش با دوزهای )

داری آماری در نظر گرفته سطح معنی وانعنبه 05/0کمتر از  Pنمونه محاسله شده است. مقدار  8انحراف معیار حاصا سنجش تعداد  ±گروه مقادیر میانگین 

 (.***P=0001/0) است Shamدهنده مقایسه با گروه نشان *شده است. 

 نتایج پارامترهای بیوشیمیایی:

و تمام  TD در گروه MDAسطح سرمی  :MDAغلظت 

به طور  Shamنسلت به گروه  TD+OVهایگروه

و در  (>P=01/0P ,0001/0) افزایش داشت داریمعنی

نسلت به گروه  (OVمرزنجوش ) کنندهدریافت هایوهگر

Sham  دیده نشد داریمعنیتفاوت (1P=) مرزنجوش تا .

 هایگروهرا در  MDAحدودی توانسته میزان 

ولی این کاهش  ؛( کاهش دهدTD+OVن/دتورشن )شتور

 (.3نمودار ) (=1P) نلود دارمعنی TDنسلت به گروه 

 
: پیچش TD+OV: پیچش طناب اسپرماتیک، TD: گروه کنترل، Sham .مختلف هایبین گروهدر  دیآلده یمالون دت غلظ: مقایسه میانگین 3نمودار 

(. در 100، 250و  mg/kg 400: فقط دریافت مرزنجوش با دوزهای )OV(، 100، 250و  mg/kg 400طناب اسپرماتیک و دریافت مرزنجوش با دوزهای )

داری آماری در نظر عنوان سطح معنیبه 05/0کمتر از  Pنمونه محاسله شده است. مقدار  8یار حاصا سنجش تعداد انحراف مع ±هر گروه مقادیر میانگین 

 .(**P***, 01/0<P=0001/0) است Shamدهنده مقایسه با گروه نشان *گرفته شده است. 

 

 TD+OV هایگروهو تمام  TDدر گروه  SODمیزان  :SODغلظت 

کاهش داشت  داریمعنیر به طو Shamنسلت به گروه 
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 9مریم مقیمیان   

 1401  خرداد و تیر/  هفتمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان / دوره بیست و 

(01/0, P<05/0P<)  کنندهدریافت هایگروهو در 

 داریمعنیتفاوت  Shamنسلت به گروه  (OVمرزنجوش )

. مرزنجوش تا حدودی توانسته میزان (=1P) دیده نشد

SOD  شتور هایگروهرا در( ن/دتورشنTD+OV )

 دارمعنی TDولی این افزایش نسلت به گروه  ؛افزایش دهد

 (.4نمودار )( =1P) نلود

 
: پیچش TD+OV: پیچش طناب اسپرماتیک، TD: گروه کنترل، Sham .مختلف هایبین گروهدر سوپراکسید دیسموتاز غلظت : مقایسه میانگین 4نمودار 

(. در 100، 250و  mg/kg 400: فقط دریافت مرزنجوش با دوزهای )OV(، 100، 250و  mg/kg 400طناب اسپرماتیک و دریافت مرزنجوش با دوزهای )

داری آماری در نظر عنوان سطح معنیبه 05/0کمتر از  Pنمونه محاسله شده است. مقدار  8انحراف معیار حاصا سنجش تعداد  ±هر گروه مقادیر میانگین 

 .(**P*, 01/0<P>05/0) است Shamدهنده مقایسه با گروه نشان *گرفته شده است. 

 :GPxغلظت 

 هایگروهو تمام  TDدر گروه  GPxبررسی نتایج میزان 

TD+OV  نسلت به گروهSham  داریمعنیبه طور 

و در  (>P=05/0, P<01/0P,0001/0) کاهش داشت

نسلت به گروه  (OVمرزنجوش ) کنندهدریافت هایگروه

Sham  دیده نشد داریمعنیتفاوت (9/0, P=2/0P=) .

 هایگروهدر  GPxمرزنجوش مورب ببلودی سطح 

( شد، به طوری که میزان TD+OVرشن )ن/دتوشتور

GPx  هاگروهدر این (TD+OV نسلت به گروه )TD  به

 (=P<0001/0P ,01/0)افزایش داشت  داریمعنیشکا 

 (.5نمودار )

 
: پیچش TD+OV: پیچش طناب اسپرماتیک، TD: گروه کنترل، Sham .مختلف هایبین گروهدر  دازیپراکس ونیگلوتاتغلظت : مقایسه میانگین 5نمودار 

(. در 100، 250و  mg/kg 400: فقط دریافت مرزنجوش با دوزهای )OV(، 100، 250و  mg/kg 400طناب اسپرماتیک و دریافت مرزنجوش با دوزهای )

ری آماری در نظر داعنوان سطح معنیبه 05/0کمتر از  Pنمونه محاسله شده است. مقدار  8انحراف معیار حاصا سنجش تعداد  ±هر گروه مقادیر میانگین 

 ,P## ,1000/0=P###, 05/0<P* ,01/0>01/0) است TDدهنده مقایسه با گروه نشان #و  Sham با گروهدهنده مقایسه نشان *گرفته شده است. 

<P**0001/0=P***). 

 

 :CATغلظت 

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
sj

ku
.2

7.
2.

1 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jk
u.

m
uk

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                             9 / 14

http://dx.doi.org/10.52547/sjku.27.2.1
http://sjku.muk.ac.ir/article-1-6137-fa.html


 تاثیر مرزنجوش بر...   10

 1401  خرداد و تیر/  هفتمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان / دوره بیست و 

و  TD، TD+OV 100 هایگروهدر  CATمیزان 

TD+OV 250  نسلت به گروهSham  داریمعنیبه طور 

و در  (>P=05/0, P<01/0P ,0001/0) ش داشتکاه

نسلت به گروه  (OVمرزنجوش ) کنندهدریافت هایگروه

Sham  دیده نشد داریمعنیتفاوت (1P=) مرزنجوش .

ن/دتورشن شتور هایگروهدر  CATمیزان  مورب افزایش

(TD+OV )هایگروهفقط در  ولی این افزایش ؛شد 

TD+OV 250  وTD+OV 400 نسلت به گروه TD 

 (.6نمودار ) (>P<01/0P ,05/0) بود دارمعنی

 
: پیچش طناب TD+OV: پیچش طناب اسپرماتیک، TD: گروه کنترل، Sham .مختلف هایبین گروهدر کاتاالز غلظت : مقایسه میانگین 6نمودار 

(. در هر 100، 250و  mg/kg 400دوزهای ) : فقط دریافت مرزنجوش باOV(، 100، 250و  mg/kg 400اسپرماتیک و دریافت مرزنجوش با دوزهای )

داری آماری در نظر گرفته عنوان سطح معنیبه 05/0کمتر از  Pنمونه محاسله شده است. مقدار  8انحراف معیار حاصا سنجش تعداد  ±گروه مقادیر میانگین 

 ,P# ,10/0<P##, 05/0<P* ,01/0>05/0) است TDدهنده مقایسه با گروه نشان #و  Sham با گروهدهنده مقایسه نشان *شده است. 

<P**0001/0=P***.) 

 

 بحث

بهر مرزنجوش عصاره گیاه مطالعه حاضر به بررسی اثرات در 

اسههترس اکسههیداتیو و پارامترهههای اسههپرم  ،یبههافت یهابیآسهه

ناشههی از تورشن/دتورشههن در بیضههه مههوش صههحرایی بههالغ 

ضهه یج مطالعهه حاضهر نشهان داد تورشهن بینتهاپرداخته شهد. 

شاما کاهش ضخامت اپیتلیوم زایا، قطر  یب بافتیمورب آس

ن بهر یه، عزوه بهر اشودمیو نمره رانسون منی ساز  هایلوله

مورهب  کههیطوربهدارد  یز اثهر منفهیهت اسپرماتوژنز نیفیک

. شهودمی یعیرطلیغ یهااسپرمش یکاهش تعداد اسپرم و افزا

 یسهکمیاو یداتیاسترس اکسه ین در رابطه با فاکتورهایهمچن

، SODسهطح  کهاهشو  MDAزان یمش یافزاضه مورب یب

GPx  وCAT مرزنجههوش بهها دارا بههودن  ی. از طرفههشههودمی

از تورشهن  یناشه هایآسیبتوانست  اکسیدانیآنتیخواص 

 ضه را کاهش دهد.یب

منجر به آسهیب و  تواندمییک اندام،  رسانیخوناختزل در 

 رسهانیخونبرقراری مجهدد  هرچند، (26)مرگ سلولی شود

 توانهدمیامها ایهن امهر نیهز  ؛مورب نجات بافت خواههد شهد

. عوامها بسهیاری (27)بیشتری گردد هایآسیبمورب بروز 

آزاد، سایتوکین های التبابی  هایرادیکالنظیر افزایش تولید 

 یریگشههکاو همچنههین آسههیب عههروق خههونی کوچههک در 

رراحههات متعاقههب ریپرفیههوژن مههی تواننههد نقههش داشههته 

بهه بافهت ایسهکمیک  رسانینخو. برقراری مجدد (28)باشند

و ایهن  (29)شهودمیمورب تشکیا گونه های فعال اکسهیژن 

آزاد مورب آسیب به غشای سهلول و افهزایش  هایرادیکال

. (8)میزان چسلندگی لکوسیت ها به انهدوتلیوم خواهنهد شهد

 شهودمیزایا نیهز  هایسلولتورشن بافت بیضه مورب مرگ 

 اکسههیژن مههورد نیههاز، تجمههع ینتههأمکههه علههت آن عههدم 

سههمی و تخلیههه انههرژی شخیههره شههده سههلول  هههاییتمتابول

 .(30)است
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 11مریم مقیمیان   

 1401  خرداد و تیر/  هفتمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان / دوره بیست و 

 یو همکهاران کهه بهه بررسه Davoodiدر همین زمینه مطالعهه 

از  یناشه شناسیبافت هایآسیبدر مقابا  گلیمریماثرات عصاره 

 ییصهحرا ههایموشدر  ضههیمجدد بافهت ب رسانیخون /یسکمیا

تورشهن/ دتورشهن بیضهه بها واسهطه پرداختند نشان داد که بالغ 

اپیتلیوم زایا مورب تیییرات بافتی از رمله  هایسلولتخریب 

منی  هایلولهقطر  و کاهشادم، کاهش ضخامت اپیتلیوم زایا 

 ایمطالعهو همکاران در  Yulug ی. از طرف(31)شودمیساز 

سهاعت و بهه میهزان  4نشان دادند که تورشن بیضه بهه مهدت 

درره مورب آسیب بافت بیضه و کهاهش اسهپرماتوژنز  720

دسهت به در مطالعات قللی ما نیز همین نتایج و ، (32)شودمی

یج حاصها از ایهن مطالعهه نیهز نشهان داد کهه نتا .(21, 2)آمد

ن دتورشههن آ بههه دنلههالسههاعت و  4بههه مههدت بیضههه  تورشههن

  .شودمیمورب تخریب بافت وکاهش کیفیت اسپرماتوژنز 

شههده اسههت کههه اسههترس اکسههیداتیو مورههب نشههان داده 

، به شکلی کهه شودمیو مبار اسپرماتوژنز  ROS یریگشکا

و سهلب ایجهاد  یافتهکاهش اکسیدانیآنتی یهامیآنزفعالیت 

در حالی کهه  ،گرددیماسپرماتوگونی  هایسلولآپوپتوز در 

 توانهدمی اکسهیدانیآنت عنوانبه گلیمریمعصاره استفاده از 

  .(31)دارای اثرات محافظتی باشند

مجدد بافت بیضه عهزوه  رسانیخونبه طور مشابه ایسکمی/ 

بهر رونهد اسهپرماتوژنز نیهز  توانهدمیبر ایجاد آسیب به بافت، 

 هایرادیکالبه علارت دیگر تولید بیش از حد  ؛بگذارد یرتأث

. مطالعات متعددی شودمیآزاد مورب کاهش کیفیت اسپرم 

ورب کهاهش نیز نشان دادند که ایسکمی/ ریپرفیوژن بیضه م

کاهش غلظت اسهپرم ، کیفیت اسپرم از رمله کاهش تحرک

. (33, 21)شهودمیو افزایش اسپرم با مورفولوژی غیرطلیعهی 

و  کههاهش اسههپرم دهندهنشههاندر مطالعههه حاضههر نیههز نتههایج 

ی غیرطلیعههی در گههروه تورشن/دتورشههن هااسههپرمافههزایش 

 .نسلت به گروه شم بود

 ههایرادیکالبدن به طور طلیعی قهادر بهه حهذف  هایسلول

زان یهم هک کندمی بروز یزمان ویداتیسکا استرسآزاد هستند. 

 هاسهلول اکسیدانیآنتی توان از دشدهیتول آزاد هایرادیکال

ون یگلوتهات سموتاز،ید دیسکسوپرا هایآنزیم تیفعال ازرمله

دها یهپیل بهه بیآسه به منجر و شده شتریب اتاالزک و دازیسکپرا

در .(13)شهودمی RNAا یو  DNAن، یدر غشا سلول، پروتئ

بخههش دیگههری از مطالعههه بههه بررسههی فاکتورهههای اسههترس 

اکسیداتیو پرداخته شد، که نتایج حاصا نشان داد ایسهکمی/ 

مههارکر  عنوانبههه MDAریپرفیههوژن مورههب افههزایش سههطح 

و  SOD، GPxکههاهش میههزان نیههز و ون لیپیههدی اکسیداسههی

 . شودمیکاتاالز 

 یو همکاران کهه بهه بررسه Shokoohiن راستا مطالعه یدر ا

 ب بافهتیآسبر  شاه تره یدروالکلیعصاره ه یاثرات محافظت

 هههایموشدر  از ایسههکمی/ ریپرفیههوژن بیضههه یضههه ناشههیب

 تورشهن/ دتورشهن بیضههکه پرداختند نشان داد  بالغ ییصحرا

 GPx و SODو کاهش میزان  MDAمورب افزایش سطح 

مورب کاهش شاه تره  یدروالکلیعصاره هو درمان با  شودمی

 .(21)شهودمی GPx و SODش سهطح یو افهزا MDAزان یم

 و عوامها ربهت شناسهایی در بسهیاری ههایتزش امهروزه

عهوارض تورشهن/  کهاهش یها کهه مورهب مبهار ترکیلهاتی

یهک روش درمهانی در حهال  عنوانبههدتورشن بیضهه باشهند 

ام است. طلق مطالعات انجام شهده مرزنجهوش سرشهار از انج

فعالیهههت  توانهههدمیقهههوی اسهههت کهههه  یهادانیاکسهههیآنت

 . (35, 34)آزاد را خنثی نماید هایرادیکال

توسط خیراندیش و همکاران به بررسی اثهر  که یامطالعهدر 

گیاه مرزنجوش بهر تیییهرات مورفولوژیهک و هیسهتولوژیک 

مههس بههر  مههدتطوالنیبافههت تخمههدان پههس از دریافههت 

صههحرایی پرداختنههد، نتههایج نشههان داد خاصههیت  هههایموش

 هایآسهههیبمرزنجهههوش مورهههب کهههاهش  اکسهههیدانیآنتی

 .(13)شودمیتخمدانی 

 ریتهأثکه فزح و همکاران بهه بررسهی  ایمطالعههمچنین در 

بهههر رونهههد  (mg/kg500) دوزههههای مختلهههف مرزنجهههوش

اسپرماتوژنز و غلظهت اسهپرم در آسهیب اکسهیداتیو ناشهی از 

صههحرایی پرداختنههد، نشههان داد کههه  هههایموشکههادمیوم در 

دارای اثههرات  (mg/kg 250در دوز مناسههب ) مرزنجههوش

مثلتی بر اسپرماتوژنز بوده و همچنین استرس اکسیداتیو ایجاد 

 .(36)کندمیترل شده را نیز کن
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 تاثیر مرزنجوش بر...   12

 1401  خرداد و تیر/  هفتمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان / دوره بیست و 

 تههأثیر یس زاده و همکههاران کههه بههه بررسههیدر مطالعههه رئهه

 (mg/kg500مرزنجهوش ) آبهی عصاره مختلف هایغلظت

 در کهادمیم اکسهیداتیو استرس ناشی از حاد تحت آسیب در

 یرتهأث دهندهنشهانج یصهحرایی پرداختهه شهد، نتها موش کلیه

 هایآسهیببهر  kg500/عصاره مرزنجوش بها دوز  تورهقابا

 .(37)کلریدکادمیوم بود از ناشی کلیوی

 اتاثهر یو همکاران که به بررسه یاشانک در مطالعه همچنین

 ههایرنین مرزنجوش بر ییدارو اهیگ عصاره ییزا یناهنجار

 عصهاره یبهاال ج نشهان داد دوزیپرداختنهد، نتها یسور موش

 مههادران نیرنهه در یناهنجههار و سههقط مورههب مرزنجههوش

 .(38)شودمین عصاره یا کنندهدریافت

 یبها دوزهها مرزنجهوشق یهتزرز نشهان داد یهمطالعه حاضهر ن

در  یدرمان هایگروهدر  (mg/kg 400 ،250 ،100مختلف )

توانست ضخامت اپیتلیهوم  ،سه با گروه تورشن/ دتورشنیمقا

، دههد شیرا افهزا و نمره رانسونساز  منی هایلولهزایا، قطر 

 و کههاهشش تعههداد اسههپرم یمورههب افههزان یههعههزوه بههر ا

 ین در رابطهه بها فاکتورههای. همچنهدش یعیرطلیغ یهااسپرم

را کاهش  MDAزان یق مرزنجوش میو تزریداتیاسترس اکس

بهه  .ش دادیرا افزا CATو  SOD ،GPx هایآنزیممقدار و 

ضهه توسهط مرزنجهوش یب از تورشن یعوارض ناش یطور کل

ن کههاهش بهه رهز در مهورد نمههره یها هرچنهدافهت، یکهاهش 

 .نلود دارمعنیر موارد یدر سا GPxزان یرانسون و م

ناشههی از  هایآسههیباثههرات عصههاره مرزنجههوش در ببلههود 

عوامهها مربههوط بههه خههواص  احتمههاالً دتورشههن /تورشههن

 .اه اثلات شده استین گیکه در ا است اکسیدانیآنتی

ورهود داشهته باشهد کهه مرزنجهوش  تواندمی یختلفا میدال

از تورشن  یناش هایآسیب تورهقابا کاهشنتوانسته مورب 

اد یهز زمانمهدتدلیها د بافهت بهه یب شدیشود، از رمله آس

 در دهاییهفزونو اگرچهههمچنهین . باشهدسهاعت(  4تورشن )

 ؛کننهدیم عما یقو دانیاکسیآنت کی عنوانبه نییپا غلظت

 توانهدمیآن  یاسهت کهه غلظهت بهاال شهده ادهد نشهان یول

و در ایهن مطالعهه  (38)آزاد شهود هایرادیکالد یمورب تول

 بهرمرزنجهوش عصهاره  یرتهأثعهدم بهر  یلیدل ستنیز ممکن ا

  .از تورشن باشد یعوارض ناشکاهش 

مختلهف  یکه دوزها ین اساس با توره به اثرات متفاوتیبر ا

از یمتفاوت نشان داده است، ن یهابافتعصاره مرزنجوش در 

 ورود دارد. یشتریبه مطالعات ب

 

 گيریيجهنت

شهاما  یب بافتیسضه مورب آیمطالعه حاضر نشان داد تورشن ب

و منهی سهاز  هایلولههکاهش ضخامت اپیتلیوم زایا، کاهش قطر 

ت یههفین بههر کیهه، عههزوه بههر اشههودمیکههاهش نمههره رانسههون 

 ین در رابطه بها فاکتورههایدارد. همچن یز اثر منفیاسپرماتوژنز ن

و  MDAش یضههه مورههب افههزایب یسههکمیو ایداتیاسههترس اکسهه

تفاده از . اسهههشهههودمی CATو  SOD ،GPxکهههاهش سهههطح 

تواند عهوارض  تواندمیبه همراه رراحی  یمرزنجوش تا حدود

 ب تورشن را کاهش دهد. یناشی از آس

 

 تشکر و قدرداني

این مقالهه حاصها طهرح تحقیقهاتی مصهوب معاونهت پژوهشهی 

دانشهههههههگاه علهههههههوم پزشهههههههکی گنابهههههههاد بههههههها کهههههههد 

(IR.GMU.REC.1396.2) که از این معاونت تشکر به  است

افههراد و مطالعههه،  نیهها سههندگانیاز نو دامکههیچه .دیههآیمعمهها 

ندارنههد.مقالههه  نیههانتشههار ا یبههرا یتعههارض منههافع هادسههتگاه
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