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ABSTRACT

Background & objectives: Terfezia Boudieri (TB) has been used as a sexual stimulant for
men in traditional medicine. TB containing fatty acid, flavonoids, beta-carotene, minerals and
antioxidants such as, catechin, therefore, this study aimed to investigate the effects of the
hydroalcoholic extract of Terfezia Boudieri on sperm and testosterone levels in male rats.
Methods: In this study, 21 adult male Wistar rats, each weighing approximately 250±20g,
were randomly divided into three groups (n=7). The first group (control) with no treatment,
the second group (sham group) received normal saline (extract solvent) and the third group,
was injected intraperitoneally (IP) with 105 mg / kg of methanolic extract of Terfezia boudieri
(TBME) (0.2 ml) for 21 days. The blood samples were collected to determine the
concentration of testosterone and  finally, the weight and size  of the testicles and epididymis,
the number and the  percentage of sperm moving were evaluated Data were analyzed using
ANOVA and Turkey's post- hoc tests.
Results: The results of the present study showed that serum levels of testosterone, body
weight of rat, testis weight , sperm count and  sperm motility in the experimental group were
significantly increased compared with the control group (p<0.001).
Conclusion: The results of this study showed that TB at 105 mg/kg dosage can increase the
levels of testosterone and improve sperm parameters and therefore, TB can be used to treat
sexual impotence and infertility in males.
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) بر پارامترهاي Terfezia Boudieriتاثیر عصاره هیدروالکلی قارچ دنبالن (
در موش صحراییتستوستروناسپرم و میزان هورمون 
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مقدمه
زنـدگی درمهـم مسـائل یکـی از امـروزه نابـاروري  

درصد35موجودآمارهايباشد. براساسمیزوجین
باشد. شایعترینمیمردانبهمربوطموارد ناباروري

کافیتولیددردر مردان، ناتوانی آنهاناباروريعلت
سـالم اسـت. تولیـد اسـپرم تحـت کنتـرل      هاياسپرم

باباشد کهمیبیضهازمترشحهتستوسترونهورمون
شـود.  میکنترلبیضه-هیپوفیز-هیپوتاالموسمحور

موثر هسـتند از اسپرمکاهش تولیددرعوامل زیادي
سـمی، اسـترس،  ، مـواد هـا بیوتیکجمله مصرف آنتی

عوامـل غیره که ایـن وهاویتامینکافیعدم دریافت
بیضـه بافـت درآزاديهـا ایجاد رادیکـال باتوانندمی

. ]1،2[دهند کاهشرااسپرمتعداد و تحرك
در طب سنتی از انواع گیاهان به عنوان محرك جنسـی  
و براي بهبود عملکرد جنسی استفاده شده است. بـراي  

، اعراب از داروهـاي گیـاهی بـه منظـور بهبـود      هاقرن
ــتفاده     ــی اس ــل جنس ــزایش می ــی و اف ــرد جنس عملک

دهـد برخـی از   مـی نشـان . مطالعات]3،4[نمودند می
بـر نیـز وشدهباروريگیاهان دارویی باعث افزایش

والیگواسـپرم جنسـی، نـاتوانی هورمونی،تعادلعدم

چکیده
د، ئیگیرد و داراي اسید چرب، فالونوك جنسی مورد استفاده قرار میدر طب سنتی به عنوان محر)TBقارچ دنبالن (: و هدف زمینه

هیـدروالکلی قـارچ   هدف از این مطالعه تاثیر عصارهباشد.بتاکاروتن، مواد معدنی و همچنین مواد آنتی اکسیدان ازجمله کاتچین می
باشد.دنبالن بر پارامترهاي اسپرم و میزان هورمون تستوسترون در موش صحرایی می

گروه انجام شد. گروه اول (کنترل) هیچ دارویی دریافت نکردند. بـه  3سر موش صحرایی نر در 21این مطالعه بر روي وش کار:ر
میلی 2/0با حجم روز داخل صفاقی 21بمدتTBعصاره mg/kg105گروه دوم (شاهد) نرمال سالین (حالل عصاره) و گروه سوم،

آوري شـد و در نهایـت وزن بیضـه و    ونی به منظور تعیین غلظت هورمون تستوسترون جمـع هاي ختزریق گردید. سپس نمونهلیتر 
تست تعقیبی توکی هاي آماري آنوا وندرصد تحرك اسپرم مورد بررسی قرار گرفت. داده ها با استفاده  از آزمواپیدیدیم، تعداد و

تجزیه و تحلیل گردید.
شده تحرك اسپرم در گروه تجربی تیمارایی، وزن بیضه و تعداد اسپرم، درصدتستوسترون، وزن موش صحرسطح سرمییافته ها:

).p>001/0(میلی گرم بر کیلوگرم از عصاره دنبالن نسبت به گروه کنترل به صورت معنی دار افزایش یافت105با 
اسـپرم و افـزایش میـزان هورمـون     بهبود پارامترهـاي  برتواند میTBهیدروالکلی تایج این مطالعه نشان داد عصارهننتیجه گیري: 

استفاده نمود.(جنس مذکر)توان از آن به عنوان محرك جنسی و در ناباروريتستوسترون موثر باشد و می
قارچ دنبالن، تستوتسترون، تحرك اسپرم، موش صحرایی: کلیديواژه هاي
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بهتوجه. با]5[باشند مثبت داشتهتاثیرتوانندمیغیره
سـنتی شیمیایی، امروزه طبداروهايجانبیعوارض

کـرده اسـت. مطالعـه بـر روي     کاربرد بیشـتري پیـدا  
گیاهان داراي فالونوئید نشان داده است که آنها حاوي

هايسازي رادیکالخنثیدرموثريهايآنتی اکسیدان
هفتازیکیکهنیزایران. در]6[باشند میداراکسیژن

سهدر،استداروییگیاهانبیشترینکشور آسیایی با
ازاسـتفاده ازرشـدي بـه رورونـد گذشـته دهـه 

شـود  میمشاهدهسنتیطباحیايوگیاهیداروهاي
بـه عنـوان محـرك    1دنبالندر طب سنتی از قارچ. ]7[

نتـایج تحقیقـات قبلـی    .]8[جنسی استفاده شـده اسـت   
فعالیـت قـارچ ایـن اتـانولی عصارههکدهدمینشان
صـنعت دروداشـته تـوجهی قابـل اکسـیدانی آنتـی 

مطالعـات انجـام   . ]9[شـود  مـی اسـتفاده ازآندارویی
شده بر روي قارچ دنـبالن نشـان داده اسـت کـه ایـن      
قارچ باعث افزایش سطح اسـتروژن و پروژسـترون و   

ون شـــده و نیـــز داراي خاصـــیت کـــاهش قنـــد خـــ
چنین . هم]10-12[کنندگی از بافت کبد است محافظت

دنـبالن نشـان   هاي انجام شده بـر روي قـارچ   بررسی
داده است که قارچ دنبالن مواد معـدنی، اسـید چـرب    

. ]9،13[ضروري و ترکیبات فنلی زیادي دارد 
با توجه به اینکه از دیدگاه علمی، داروي مفید و مـوثر  
باید در کارآزمایی آزمایشگاهی و بـالینی اثبـات شـده    

طالعه با هدف بررسی تاثیر عصارهبنابراین این م،باشد
ي تناسـلی،  هـا ) بر انـدام TBهیدروالکلی قارچ دنبالن (

پارامترهاي اسپرم و میزان هورمـون تستوسـترون در   
ر انجام شد.موش صحرایی ن

روش کار
عصاره گیري

در این مطالعه تجربی قـارچ دنـبالن از دشـت پـارس     
درآوري شد وآباد مغان (اردبیل) توسط محقق جمع

خشـک  سـایه شرایطدروسانتیگراددرجه35حرارت
150شـده، خشـک کردن قارچاز آسیابگردید. بعد

1 Terfezia Boudieri

ریخته شـده و در  مخصوصظروفداخلگرم از آن
بـه 7بـه  3ر از اتانول و آب مقطـر بـا نسـبت    یک لیت
سـاعت بـه   8شـد و هـر   داشـته نگهساعت48مدت

از دو پـس .دقیقه روي شیکر تکان داده شد20مدت 
اتـانول و آب مقطـر در   گذراندن از صافی واتمـن، بار

درجه سانتی گراد با استفاده از دسـتگاه فـور   40دماي 
بـراي  آمدهدستبههعصار.شدبرداشتهمحلولاز

سـالین نرمالدرmg/kg105درست کردن غلظت 
روز بصـورت داخـل   21سپس به مـدت  وگردیدحل

صفاقی تزریق گردید.
گروه بندي

گرم از 250±20ي صحرایی نر ویستار با وزن هاموش
محل النه حیوانات مسـتقر در دانشـگاه علـوم پزشـکی     

12، 22±2اردبیــل تهیــه گردیــد. حیوانــات در دمــاي 
سـاعت تـاریکی و در بسـتري از    12ساعت روشنایی و 

ــذاي    ــهري و غ ــه آب ش ــی آزاد ب ــا دسترس ــال ب پوش
باسازگاريازمخصوص حیوانات نگهداري شدند. پس

تحتتایی7گروه 3بهطور تصادفیبهجدیدمحیط
گروه تجربی تقسیمکنترل، گروه شاهد وگروهعنوان

نکرد. گـروه  گروه کنترل هیچ دارویی دریافت شدند.
105و تیمار بـه ترتیـب نرمـال سـالین    شاهد و گروه

وزن بـدن عصـاره   کیلـوگرم هـر ازايبـه گرممیلی
سی سـی بـه مـدت    2/0را با حجمهیدروالکلی دنبالن

کردند.                                                                       میداخل صفاقی دریافتبه صورتروز21
نمونه گیري و سنجش پارامترها

انجام آزمایشـات و سـنجش پارامترهـا در آزمایشـگاه     
روز فیزیولوژي دانشکده پزشکی اردبیل انجام شد. در

هـا بـا   ام پس از تزریق آخرین دوز عصاره، مـوش 21
کتامین و زایالزین بیهوش شدند و بعـد از بـاز کـردن    

ناحیهازلیتر خونمیلی4تا3موشهرقفسه سینه از
.شـد آوريآزمـایش) جمـع  يهـا لولـه چپ (دربطن

بـا دقیقـه 5مـدت بـه شـده آوريجمـع يهـا نمونه
سـانتریفیوژ  دقیقـه (دسـتگاه  دردور3500سـرعت 

گردیـــد. ســـانتریفیوژ)، آمریکـــاSooferشـــرکت 
گیـري سـطح هورمـون تستوسـترون بـا کیــت      انـدازه 
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ا ) و به روش االیـزا (بـا االیـز   IBLساخت کشور آلمان (
تـا  هاساخت آمریکا) انجام شد. نمونهBioTechریدر 
درجــه -20دمــايهورمــونی درســنجشزمــان

ــانتیگراد ــرايس ــدازهب ــريان ــتگی ــرمیغلظ س
شدند. تستوسترون نگهداري

متحـرك، قطـره اي از  هاياسپرمدرصدتعیینبراي
بـا الم گذاشـته شـد و  رويبـر نمونـه رقیـق شـده   

Olympusاز میکروسـکوپ  با استفاده400بزرگنمایی

درصـد بـراي تعیـین  گردیـد. سـاخت ژاپـن بررسـی   
میـانگین چنـدین میـدان بررسـی     متحرك،هاياسپرم

بـراي .]14[شـد  ثبـت تحـرك درصدعنوانشده به
نئوبار (سـاخت آلمـان)  المازهااسپرمتعدادشمارش
هـا حرکـت نمـودن اسـپرم   شد. ابتدا براي بیاستفاده

شـدند.  رقیقدرصد3سالینبا نرمال9به1هانمونه
نئوبـار  المرويآرامـی محلول بـه ازسپس قطره اي

هـاي  اسـپرم .شـد پوشـانده المـل بـا ومنتقل گردید
شمارش40دم با بزرگنماییومیانیناحیهراي سر،دا

. ]14[شدند 
تجزیه و تحلیل آماري

صـورت بهSPSS-16افزارنرمازاستفادهباهاداده
گـروه هـر بـراي میـانگین انحـراف معیـار  ±میـانگین 
یـا عـدم  وجودبررسیمنظوربهشد. سپسگزارش

آنـالیز آزمونازهاگروهبینمعنی داراختالفوجود

تکمیلـی آزمـون آندنبـال بهوANOVAواریانس
درجـه عنـوان بـه >05/0pده و اسـتفاده شـ  تـوکی 

.شدگرفتهنظردرمعناداري

ي پژوهشهامحدودیت
براي بررسی تاثیر عصاره دنبالن ، انجام کارهاي بیشتر 

ي تناسلی الزم و ضروري بود که هابر روي بافت اندام
بخاطر مشکالت مالی انجام نشد.

هایافته
اد ي این مطالعـه نشـان د  هانتایج حاصل از تحلیل داده

هیدروالکلی قارچ ه حیوانات با عصارروزه21که تیمار 
، میانگین غلظت هورمـون  1) طبق نمودار TB(دنبالن

105وه تجربــی تیمــار شــده بــا  تستوســترون در گــر
) نسـبت  01/7±56/0گرم بر کیلوگرم،  (میـانگین  میلی

) و شـم  43/4±46/0هـاي کنتـرل ( میـانگین    به گـروه 
ــانگین ــزا99/4±34/0(می ــی) اف ــت یش معن داري داش

)001/0<p.(
ي این مطالعه هایکی دیگر از نتایج حاصل از تحلیل داده

) TB(نشان داد که عصاره قارچ دنـبالن 1طبق جدول 
دار در میانگین وزنی گروه تجربی باعث افزایش معنی

ــرل    50/1±76/49( ــروه کنت ــانگین گ ــه می ــبت ب )، نس
ــم (59/0±44/13( ــت  23/20±43/1) و ش ــده اس ) ش
)001/0<p.(

).n=7(هیدروالکلی قارچ دنبالن بر سطح سرمی هورمون تستوسترون (نانومول بر لیتر) در موش صحرایی نره تاثیر عصار.1نمودار
)p>001/0گروه تیمار نسبت به گروه کنترل و شاهد (دارمعنیاختالف ه ***  نشان دهند
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)n=7موش صحرایی نر (برحسب گرم) و (هیدروالکلی قارچ دنبالن بروزنه تاثیر عصار.1دولج
گروه تیمارگروه شاهدگروه کنترل

17/24167/25025/238وزن اولیه
61/2549/27001/288وزن نهایی

76/49±50/1***23/20±44/1343/1±59/0(برحسب گرم)میانگین افزایش وزن
)p>001/0تیمار نسبت به گروههاي شم و کنترل(گروهدار***  نشان دهنده اختالف معنی

ــودار    ــق نم ــز طب ــه نی ــانگین وزن بیض ــروه 2می در گ
ــار  ــده عص ــت کنن ــبالن  ه دریاف ــارچ دن ــدروالکلی ق هی

) نســـبت بـــه میـــانگین گـــروه کنتـــرل 09/0±69/1(
) افــــــزایش 34/1±08/0) و شــــــم (07/0±29/1(

). با وجود افزایش جزئـی  >001/0pي داشت (دارمعنی
اپیدیدیم در گـروه تیمـار بـا عصـاره دنـبالن      در وزن

ي نسـبت بـه   دارمعنـی )، اخـتالف  55/0±03/0(میانگین 
) و کنتــرل 51/0±01/0هــاي شــم ( میــانگین گــروه 

) مشاهده نشد.02/0±53/0(
نشان داد که تعداد اسـپرم در  3نتایج حاصل از نمودار 

میلـی گـرم بـر کیلـوگرم از     105گروه تیمار با مقدار 

)، بــا میــانگینTB(روالکلی قــارچ دنــبالنعصــاره هیــد
ــرل   50/4±71/279( ــروه کنت ــانگین گ ــه می ــبت ب ) نس
ــم (99/3±57/238( ــانگین شـ ) 43/242±99/3) و میـ

).p>001/0ي داشت (دارافزایش معنی
همچنین میانگین درصد تحرك اسپرم گروه تیمـار بـا   

میلی گرم بر کیلوگرم عصاره هیـدروالکلی  105مقدار
) بود کـه نسـبت بـه    TB) (61/2±14/62(قارچ دنبالن 

) و میـانگین شـم   43/52±69/3میانگین گروه کنتـرل ( 
)p>001/0ي داشت (دار) افزایش معنی27/2±86/50(

).4(نمودار 

)n=7هیدروالکلی قارچ دنبالن بر وزن بیضه و اپیدیدیم موش صحرایی نر (برحسب گرم) و (ه تاثیر عصار.2نمودار 
)P>001/0(گروه تیمار نسبت به گروههاي شم و کنترلدارمعنیاختالف ه***  نشان دهند
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) .n=7هیدروالکلی قارچ دنبالن بر تعداد اسپرم (ه تاثیر عصار.3نمودار 
)p>001/0گروه تیمار نسبت به گروههاي شم و کنترل(دارمعنیاختالف ه *** نشان دهند

)n=7(.روالکلی قارچ دنبالن بر درصد تحرك اسپرمهیده تاثیر عصار.4نمودار 
)p>001/0(هاي شم و کنترلگروه تیمار نسبت به گروهدارمعنیاختالف ه ***  نشان دهند

بحث
ي این مطالعه نشان داد که قارچ دنبالن توانسته هایافته

را افـزایش  تستوسترونهورموناست غلظت سرمی
باتحریکبهپاسخدرتستوسترونآنجایی کهدهد. از

LH هـاي توسـط سـلول  هیپـوفیز غـده ازمترشـحه
مکانیسـمی دارداحتمالگردد،میتولیدبیضهالیدیگ

کاربرد ازپستستوسترونهورمونکه باعث افزایش
دارواینتاثیر غیرمستقیمطریقازشده استدنبالن

یـا بـه علـت تـاثیر     بـوده LHافـزایش وهیپـوفیز بر
بر بافت بیضه باشد که سـبب تحریـک   مستقیم عصاره 

بـا توجـه بـه اینکـه     . ]15[شـود  میترشح تستوسترون
ترشحمنفیفیدبکمکانیسمباهورمون تستوسترون

کنـد مـی کنتـرل قـدامی از هیپوفیزراLHنهورمو
مستقیم و با تاثیر بر بافت بیضـه  طوربهدنبالناحتماالً
نتیجه حاصل . ]16[شود میتستوسترونافزایشباعث

باشد.میکننده این موضوعاز این مطالعه تایید
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مطالعـــات قبلـــی نشـــان داده اســـت کـــه ترکیبـــات 
آنـزیم فعالیـت با مهارچرباسیدهايفالونوئیدي و

باشـد. مهـار  میموثرتستوسترونترشحبرآروماتاز
ــن ــت ای ــزیمفعالی ــثآن ــزایشباع ــدروژن اف آن
خـون رهیدروتستوسـترون) د -ديو(تستوسـترون 

اسیدهاي . قارچ دنبالن با داشتن ترکیبات]17[شود می
قادر خواهد بـود باعـث تحریـک ترشـح     چرب، احتماالً

تستوسترون گردد. 
همچنین تحقیقات گذشته نشان داده است که کاتچین،

فعالیت آنتـی اکسـیدانی  کهیی استهاپلی فنلیکی از
ــما ــزایشراپالس ــث اف ــتن  داده و باع ــین رف ازب
بنابراین کاتچین موجود در شود.میآزادهايرادیکال

آنتـی اکسـیدان   یـک تواند به عنوانمیعصاره دنبالن
تولیدروي تحریکبرهمچنینومثلتولیدطبیعی بر

. ]18[لیدیگ موثر باشد هايسلولتوسطتستوسترون
دنبالن با تاثیر مستقیم بـر بافـت بیضـه    بنابراین احتماالً

باعث افزایش تستوسترون شده است. 
بدنوزني دردارمعنیباعث افزایشهمچنین دنبالن

بیضه موش صحرایی گردید. مطالعه بر روي گیاهان و
حاوي ترکیبـات کومـارینی و فالونوئیـدي نشـان داده     

ي هـا ست وزن انداماست که عصاره این گیاهان قادر ا
ي افـزایش  دارمعنیتناسلی و کیفیت اسپرم را بصورت 

دهد. مطالعه ذبیحی و همکاران نشان داد کـه عصـاره   
هیدروالکلی قارچ دنبالن با داشتن ترکیبات فالونوئیدي 

ــدت   ــارینی در م ــزایش وزن  12و کوم ــث اف روز باع
بـدلیل کوتـاه   موش صحرایی شده اسـت، کـه احتمـاالً   

باشد. لذا در این کار پژوهشـی  میدرمانبودن دوره 
با افزایش طول دوره درمان، عصـاره دنـبالن توانسـته    

ي هـا وزن موش و انـدام دارمعنیاست باعث افزایش 
وزنکهآنجاییاز طرف دیگراز.]12،19[تناسلی شود 

قـرار  تستوسترونتاثیر هورمونتحتهابیضهوبدن
ــطح   ]20،21[دارد  ــت س ــته اس ــبالن توانس ــارچ دن و ق

هورمون تستوسترون را افزایش دهد لذا احتمال دارد 
ن باعث افزایش وزن شده باشد با همین مکانیسم دنبال

که نتایج حاصل از ایـن پـژوهش بـا مطالعـات گذشـته      
مطابقت دارد.

منـابع امـروزه موجـود، هـاي اکسیدانمیان آنتیدر
کـرده جلـب راپژوهشـگران ازتوجه بسـیاري گیاهی

بـا  هااکسیدانآنتیکهدهندمینشانتحقیقات.است
آسیبهشاي، کابیضه-یخونسداستحکاممکانیسم

DNAو تـرمیم حفاظـت وآزاديهـا رادیکـال توسط

مـوثر باشـند.  مـردان نابـاروري درتوانندمیاسپرم،
عملکـرد  نتیجـه در(گیاهان با خاصیت آنتی اکسـیدانی 

آزاديهارادیکالآوريجمعباعث  فالونوئیدهاي آن)
لـــذا در مطالعـــه حاضـــر، وجـــود . ]22[شـــوند مـــی
ها در عصاره ممکن است موجب کـاهش  اکسیدانآنتی

آسیب بافتی شده و با افزایش ترشـح تستوسـترون از   
باعث بهبود کمی و کیفی اسپرم شده باشد. از هابیضه

طرف دیگر این پژوهش نشـان داد کـه دنـبالن باعـث     
اکسـیداتیو بـا  استرسشود.میافزایش تحرك اسپرم

کـاهش غشاي اسپرم باعـث لیپیدهايیداسیونپراکس
اسـپرم کـاهش کیفیـت و کمیـت   واسـپرم حرکـت 

ـ مهـار بـراي ي مختلفـی ها. روش]23[شود می نشت
ي هـا از گونـه ناشـی هـاي کـاهش آسـیب  واکسیداتیو

ایـن  ازیکـی کـه داردوجـود (ROS)1اکسـیژن آزاد 
ــم ــامکانیس ــتم،ه ــیسیس ــیدانآنت ــت. اکس اس

قرارهاي آزادرادیکالمقابلدرطرفهااکسیدانآنتی
سـرکوب وکنترلراهاي آزادرادیکالتولیدکهدارند

آزاد،هايرادیکالعنوان پاکسازي کنندهکنند و بهمی
.  ]27-24[کننـد  میمحافظتROSبرابردررااسپرم

اکسیدانآنتیمواداززیاديمقادیرحاويقارچ دنبالن
گلوتاتیون و مواد معـدنی مـوثر  قبیل فالونوئیدها،از

فالونوئیـدها و کهانددادهنشانمطالعات. ]28[است 
گلوتـاتیون آنـزیم بـا واکـنش بـا مکانیسـم  کـاتچین 

انجـام راخـود آنتـی اکسـیدانی  عملکـرد پروکسـیداز 
منجرپروکسیدازوجود گلوتاتیون. عدم]29[دهدمی
. از ]30[شـود  مـی بـاروري و تـوان ظرفیتکاهشبه

گلوتاتیونمیزانافزایشطرف دیگر مطالعات گذشته 

1 Reactive Oxygen Species
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يهااکسیدانآنتیازاستفادهنتیجهدرراپروکسیداز
نهـایی نتیجهکهثابت کرده استفالونوئیدوکاتچین

اسـت  ي متحـرك هـا اسپرممیزانافزایشفراینداین
آزادرادیکـال حـذف بـا قـادر اسـت  کـاروتن بتا. ]29[

سـایر اکسیداسـیون ازخـود اکسـیدکردن واکسیژن
لـذا افـزایش میـزان    . ]31[نمایـد  ها جلوگیريمولکول

تحــرك اســپرم بــه دنبــال اســتفاده از دنــبالن در ایــن 
ي هـا بتاکاروتن و آنتی اکسـیدان توان بهمطالعه را می

دنـبالن نســبت داد. همچنــین از نتـایج دیگــر ایــن کــار   
ي قبلـی  هاتحقیقاتی افزایش تعداد اسپرم بود. پژوهش

بـر مسـتقیم اثـر بـا بیانگر آن است که تستوسـترون 
موثرينقشلوله ايمایعترشحوسرتولیايهسلول

و تولیـد تقسـیم حـال درجنسـی هايسلولدر تغذیه
مـوثر و  و همچنین بـه علـت نقـش   ]15[دارند اسپرم

اسـپرماتوژنز، مراحـل درهورمون تستوسترونمهم
هااسپرمتعداداین هورمون،افزایشباکهاستواضح

یابد.افزایش
شـده فعـال يهـا گونـه بـه هـا از طرف دیگر اسـپرم 

باشد میشود حساسمیواردمنیبه مایعکهاکسیژن
ـ پراکسـیداز میـزان گلوتـاتیون  کـاهش و خصـوص  هب

گـردد  مـی نـازایی سـبب 5، 4، 3پراکسیداز گلوتاتیون
پالسـمایی  غشـاي درقرارگـرفتن . این آنـزیم بـا  ]32[

اکسـیژن از گزندراهااسپرماپیدیدیم،ناحیهاسپرم و
ومحافظـت نمـوده  آزاديهـا رادیکـال وشدهفعال

. بنـابراین  ]33[شـود  ها مـی اسپرمو تکاملباعث بلوغ
ــان     ــزایش بی ــث اف ــبالن باع ــاره دن ــال دارد عص احتم

گردیده و از ایـن طریـق   5، 4، 3گلوتاتیون پراکسیداز 
منجر به تکامل اسپرم و افزایش تعـداد اسـپرم گـردد.    

بیـان وابسته بـه اسپرمتحركزنده ماندن وتوانایی

منـی پالسـماي درآنهـا موثرآنتی اکسیدانیظرفیت
ایـن خاصـیت را   هـا ن داراي پلـی فنـل  باشد و گیاهامی

ـ بـه ع توانـد مـی ، پس دنـبالن ]34[دارند  داشـتن تل
مهـار باعـث قـوي، به عنوان آنتی اکسیدانهافنلپلی

اسپرمکمیتو افزایش کیفیت وواکنش پذیراکسیژن
گردد. 

تیجه گیرين
عصـاره  کـه دادنشـان مطالعـه ایـن ازحاصـل نتـایج 

ــمگیري    ــاثیر چش ــبالن ت ــدروالکلی دن ــرهی ــزان ب می
پارامترهـاي کیفیتبهبودتستوسترون داشته و باعث

بدلیل وجود شود. نتایج بدست آمده احتماالًمیاسپرم
ترکیبات فالونوئیدي و کومـارینی موجـود در دنـبالن   

تواند بعـد از آزمایشـات   میاست. لذا احتماالً این قارچ
اکسـیدان بـراي بهبـود    آنتـی یـک عنـوان بـالینی بـه  

.ناباروري مردان مورد استفاده قرار گیرد

شود کارهاي علمـی بیشـتري روي عوامـل    میپیشنهاد
سلولی و مولکولی موثر در اسپرماتوژنز با اسـتفاده از  

این قارچ انجام شود. 

ردانیقدوتشکر
دانشـگاه مصوبپایان نامهحاصل بخشی ازمقاله،این

بـراي 1395سال 026اردبیل به شماره پزشکیعلوم
فیزیولـوژي  رشـته درارشـد کارشناسـی اخـذ درجـه  

دانند که میبر خود الزمنویسندگان.باشدمیپزشکی
مــدیر محتــرم گــروه ،پژوهشــیمعاونــت محتــرماز

ـ  یفیز و خـانم دکتـر   ر پنـاهپور ولوژي جناب آقـاي دکت
تشکر نمایند.وسعادتی تقدیر
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