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  دهيچک
 ،ريدر مطالعات اخ ي جنسيها هورمون لهر برياه بي گريتاثبا توجه به . دشو مارانيدر ب ياختالالت جنس سبب تواند ي م بيماري ديابت:نه و هدفيزم

ـ  دمـدل  يهـا  مـوش  تعداد اسـپرم ضه و يب يمورفولوژ ، سرمFSH تستوسترون،  سطوحاه برين گي ا يالکل ي آب ي   اثر عصاره  يم به بررس  يتصم  يابتي
 .گرفته شد) نيساسترپتوزو( STZ -دين آميکوتين

ـ دمـدل  جـاد  ي ايبـرا .  اسـتفاده شـد   )گـرم  ۲۵۰ تا ۱۵۰( ستاري نر نژاد و   ييسر موش صحرا   ۴۲ ين مطالعه تجرب  ي در ا  :ي بررس روش دوز  ۱ ،يابتي
ـ وانـات تزر يح بـه  ي صـفاق صـورت داخـل    به )گرم  گرم در كيلو     ميلي ۶۰( STZ و) گرم  گرم در كيلو     ميلي ۱۲۰( ديآم نيکوتين   وانـات  ي ح.ديـ ق گردي

 گـرم  گـرم در كيلـو   ميلـي  ۴۰۰و۲۰۰، ۱۰۰ مختلف يها و غلظت) گرم گرم در كيلو  ميلي۶/۰( ديبنکالم يگل+يابتيد، يابتي کنترل، د؛ييتا۷ گروه ۶به  
ک يـ ن گـاواژ تحـت   ي بعـد از آخـر   سـاعت ۲۴. دهفته، گاواژ شدن   ۳ مدت روز در هفته، به    ۵ صورت هها ب  عصاره. م شدند ي تقس يالکل ي آب ي  عصاره

ت ينها رو د ضهيب يمورفولوژسپس .  سرم مورد سنجش قرار گرفتFSH تستوسترون و سطوح ،واني از قلب حيريو خونگ با اتر    قيعم يهوشيب
ـ هـا   داده.  شديريگ  اندازهواناتيم حيديديتعداد اسپرم دم اپ   کمتـر از  Pري مقـاد و ديـ ردگسه يـ کطرفـه مقا ي ANOVA يا اسـتفاده از روش آمـار  ب

  .شد يدار تلق ي معن۰۵/۰
 از خـود نـشان    گروه کنترليبه استثنا) P=۰۵/۰(ها  ر گروهيسه با ساي در مقا رايدار ي معنشي افزايابتيد در گروه    سرم  تستوسترون سطح :ها افتهي

ـ  ديهـا  سه بـا گـروه  يمقا درها  رم در تعداد اسپ  يدار يش معن يافزالهر  يب ي  عصاره گرم  گرم در كيلو    ميلي ۲۰۰غلظت  . داد گـر  يد  و)P=۰۰۳/۰( يابتي
 .نمودجاد يا) P>۰۵/۰( ها گروه

 يهـا  ها در مـوش  ش تعداد اسپرمي و افزاد اسپرميتوللهر منجر به بهبود روند ياه بي گيالکل ي آب ي  عصارهن مطلب بود که     يا انگريج ب ينتا :يريگ جهينت
  .اه صورت گرفته استين گي موجود در ايدهاي حضور فالونوئلين اثر احتماال به دلي و اشود يم ييصحرا

  يي موش صحرا تعداد اسپرم،،STZد، يآم نيکوتيلهر، نيب: يديواژگان کل
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ن يع اندوکري شات اختالالنيتر  از مهميکي). ۱(است  فعال و
ر يـ خـود درگ بـه   را   جهـان    از مردم ون نفر   يلي م ۳۰۰که حدود   
 در که است ۲و۱ابت بر دو نوع يد. باشد يابت مي د،کرده است

ـ  ۲ از نوع يابت قندي د،صد موارد در ۹۵ تا   ۹۰حدود باشـد   يم
ش ي در حـال افـزا   يداً در جوامع بـشر    ي شد ۲ ابت نوع يد). ۲(

ـ  که قند ناشتا و      ي در حالت  يمارين ب يا. است ا تـست تحمـل     ي
ش قنـد   يافـزا . گردد يجاد م يگلوکز دچار نقص شود، در بدن ا      

جـه آن   يشده، که نت  نکنترل   يده کبد   برون ،هيش پا يناشتا با افزا  
باشد، همـراه اسـت      ين م ي نسبت به عمل انسول    يمقاومت کبد 

 زنـان   ومردان در ياختالالت جنس سبب  بيماري ديابت).۳(

 نقـص در  ديـابتي  بيمـاران  از درصـد  ۹۰ حـدود . شـود  مـي 

كـاهش   و جنسي ميل كاهش صورت به  راجنسي هاي فعاليت
 بـر  يمـار يبن يـ ن ايهمچن). ۱(کنند  يباروري تجربه م قدرت
ثر خود را به صـورت کـاهش در         ر گذاشته و ا   ي تاث يساز اسپرم

 ناهنجـار   يهـا  جـاد اسـپرم   يش ا ي تعداد اسپرم و افزا    حرکت و 
 بـه  يـي اهـان دارو يرباز اسـتفاده از گ ي از د ).۴( دينما ياعمال م 

 از جملـه    ي و برطـرف کـردن مـوارد       يش بـارور  يمنظور افزا 
ند اسپرم مـورد توجـه   ا، حرکت کيگواسپرمي، اول ي جنس يناتوان

ـ  گ)Dorema aucheri(لهـر  يب .)۱( بوده است  اسـت  ياهي
ر و ارتفاعـات منـاطق الونـد،        ي سردسـ  يچند ساله که در نواح    

 جنس  يها گونه. ديرو يراحمد م يبو و هيلوي کهگ ،کرند، اصفهان 
ار واضـح در گـل و   يان با داشتن صفات بسيره چتريدورما از ت 

ص يان قابـل تـشخ    يره چتر ي ت يها ر جنس ي از سا  يخوب وه به يم
 و Dorema aucheriاه دوگونـه  يـ ن جنس گياز ا. باشند يم

Dorema ammoniacumلهـر  ياه بيـ گ. ران هستندي اي بوم
ــوئ فالونيدارا بــات ي از ترکيا ز دســتها  کــهســت اييدهاي

 يراسـتروژن ي و غ  ي و خواص اسـتروژن    باشند يم يتواستروژنيف
باشـند کـه    ي مياهاني از گبات مشتقيها ترک  تواستروژنيف. دارند

 يبـررو تواننـد   يمـ  و شـته  مشابه اسـتروژن دا يعمال ساختمان 
ـ      ي جنس يها هورمون ت ي خاصـ  ين دارا يموثر باشـند و همچن

.  هـستند ي و ضدسـرطان ي، ضـدالتهاب ي، ضدآلرژ يدانياکس يآنت

 لهــر بــري بيدروالکليــ هي  موجــود در عــصارهيدهايــفالونوئ
ابت در يجاد ديجهت ا). ۵(باشند   ي موثر م  ي جنس يها هورمون

ـ  از ا  يکـ يشـود    ي استفاده مـ   ي مختلف يها وانات از مدل  يح ن ي
 ،گـردد  ي مـ ۲ابـت نـوع   يجاد ديت منجر به ا يها که در نها    مدل

ل ين مدل به دل   يا  امروزه ).۶ (است STZ -دين آم يکوتيمدل ن 
 پانکراس و ي بتايها  سلولي بر روينشان دادن اثرات محافظت

ـ  د يها سه با مدل  يف در مقا  يابت خف يک د يجاد  يا گـر  ي د يابتي
ار يبـس ، ييبه تنها  STZجاد شده توسط    يابت ا يازجمله مدل د  

ـ . )۷ (مورد توجه قرار گرفته اسـت       يداران مـدل   يـ ن ا يهمچن
 يسميپرگاليمانند ها ،در انسان ۲ابت نوع ي مشابه ديها يژگيو

ـ دار، عدم تحمل گلـوکز و تحر      يمتوسط پا  ن ياد انـسول  يـ ک ز ي
شتر يـ وع ب ين با توجه بـه شـ      يبنابرا). ۸(باشد   ي م زتوسط گلوک 

لهر ياه ب ي و اثر گ   ها تعداد اسپرم  آن بر    يرمنفي و تاث  ۲ابت نوع   يد
ـ  ي جنـس  يها هورمونبر    و حـضور    )۵ (ژه تـستوسترون  يـ و ه ب

 ها، ش تعداد اسپرمي افزادربات ين ترک يدها و عملکرد ا   يفالونوئ
ـ  ي     اثـر عـصاره    يم بـه بررسـ    يتصم ـ  ي آب ـ  ا يالکل ـ  گ ني اه بـر   ي

 FSH تستوسترون و    سطوح و   تعداد اسپرم  ضه،يب يمورفولوژ
گرفتـه   STZ -ديـ ن آميکوتي نر مدل ن   ييدر موش صحرا  سرم  

  .شد
  

  ي بررسروش
ـ  ي عصاره آب  ي  هيته      ـ  ي  در مطالعـه   :يالکل    حاضـر   ي تجرب

د توســط ييــ و تااهيــ و خــشک نمــودن گيآور پــس از جمــع
ـ  عضو ه  يمتخصص فارماکوگنوز   علـوم   انـشگاه  د يت علمـ  اي

ـ  ي آسـ  توسـط  ، اهواز يپزشک    .شـد ل  ي تبـد  پـودر  بـه    ياب برق
، )۹(آب و اتـانول     ) ۶۰-۴۰ (يالکل ي آب ي   عصاره ي  هيجهت ته 

ـ ي م ۱۲۰۰لهـر در    ياه ب ي گرم از پودر گ    ۳۰۰مقدار     يطـ تـر   يل يل
ـ گرد آب و اتانول مخلـوط     ساعت   ۷۲  سـپس بـا عبـور از        ؛دي

در . دشـ وژ في سـانتر ۳۰۰۰قـه بـا دور     ي دق ۲۰ به مـدت     يصاف
 ي عصاره پـس از خـشک شـدن در دمـا           ييت محلول رو  ينها

  ي دمـا   تـا زمـان مـصرف در       ول شده   يشگاه به پودر تبد   يآزما



  اثر بيلهر بر تعداد اسپرم 
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  ).۱۰( قــرار گرفــت يدار گــراد مـورد نگــه  ي ســانتي  درجـه ۴
ـ آم نيکوتي، ابتدا نيابتيمدل دجاد ي اي برا :يابتيجاد مدل د  يا د ي
 بـه   )گمايشرکت س ه شده از    يته ()گرم  گرم در كيلو     ميلي ۱۲۰(

ـ ها تزر   به موش  يصورت داخل صفاق   قـه  ي دق ۱۵ و   ديـ ق گرد ي
گــرم در   ميلــي۶۰(ن يســا استرپتوزويــ STZک دوز يــبعــد، 

حـل شـده در نرمـال    ) گمايه شده از شرکت سـ يته ()گرم  كيلو
 يبـرا . شـد ز  يوان تجـو  ي به ح  ين به صورت داخل صفاق    يسال
 سـاعت   ۷۲زان قنـد خـون،      يوان، م ي شدن ح  يابتينان از د  ياطم

 کـه  ييها موش. گرفت قرار يابي مورد ارز  STZق  يپس از تزر  
ه ديرس ليتر گرم در دسي   ميلي ۲۵۰شتر از   يببه  ها    آن يقند ناشتا 

  ).۱۱(ند فته شد در نظر گريابتي به عنوان دبود
 نر بالغ نژاد يي سر موش صحرا۴۲تعداد  :واناتي حيساز آماده

ـ تهرم   گـ  ۲۵۰ تـا    ۱۵۰ ي وزن ي  ستار در محدوده  يو از ه شـده    ي
 يوانــات دانـشگاه علــوم پزشــک ي حيدار ر و نگـه يــمرکـز تکث 

ـ اسـتفاده گرد  شاپور اهـواز     يجند  -ييکل روشـنا  يسـ در  و  د  ي
 آزاد بـه    ي دسترس ني، همچن شدند ي ساعته نگهدار  ۱۲ يکيتار

  بـه  يبـه صـورت تـصادف      وانـات يسپس ح . دشتنداآب و غذا    
 يابتيد) ۲(،  )افت دارو و عصاره   يبدون در (کنترل  ) ۱( گروه   ۶
کنتـرل مثبـت    ) STZ(  ،)۳ -ديـ ن آم يکـوت ي ن ي  کننـده  افتيدر(
 گرم گرم در كيلو ميلي ۶/۰ ديبنکالم ي گلي کننده افتي دريابتيد(

ــته ــ ي ــرکت س ــده از ش ــه ترت ۶ و ۵، ۴) ۱۲ ()گمايه ش ــب ب ي
گـرم در    ميلـي  ۴۰۰ و   ۲۰۰،  ۱۰۰ يهـا  کننـده غلظـت    افتيدر

در هـر  و  م شـدند يتقسهر لياه بي گيالکل ي آبي عصاره گرم  كيلو
ي    مختلف عـصاره يها  غلظت.بود سر  ۷ واناتي ح گروه تعداد 

صورت   به)گرم گرم در كيلو  ميلي۶/۰( ديبنکالم ي و گلاهين گيا
از وانـات  يبـه ح ) ۱۳( هفته، روزانـه  ۳مدت  روز در هفته، به   ۵

  . ق گاواژ داده شديطر
ـ  آزما يها يبررس ـ  :يشگاهي اژ ن گـاو  يک روز بعـد از آخـر      ي

 در .)۱۴(  با اتر قرار گرفتند  قيعم يهوشيک ب يوانات تحت   يح
 ي اخالقـ يهـا  بر اسـاس پروتکـل     ين پژوهش اصول اخالق   يا

ـ وانـات آزما  ي مراقبت و استفاده از ح     يراهنما  منتـشر   يشگاهي

د و در طـول  يـ ت گرديرعا سالمت ي ملي شده توسط موسسه 
ــدت  ــم ــات در بي حيجراح ــ عميهوشــيوان ــاقي ــده  يق ب   مان

 پـس از   .رفتي بـدون درد انجـام پـذ       ي مراحل جراح  ي هيو کل 
 سرم  FSH تستوسترون و    سطوحوانات  ي از قلب ح   يريخونگ
ـ  هورمـون اال يريـ گ  انـدازه يها تيکب با استفاده از    يبه ترت   زاي

آلمـان   DRG Instruments GmbHه شده از شرکت يته(
  )) ليتـر   گرم در ميلي    نانو( ۰۸۳/۰يت سنجش هورمون  ي حساس با
ــيوايراد( RIAو  ــته( )يمونواســ ــرکتيــ ــده از شــ   ه شــ

Padyab Teb Diagnosticsت سـنجش  يران بـا حـساس  ي ا
ــون ــي(۰۹/۰ يهورم ــي  ميل ــي در ميل ــين الملل ــر  واحــد ب  ))ليت

وان جـدا شـده و وزن، قطـر         يـ ضه ح يسپس ب .  شد يريگ اندازه
. گرفـت  قـرار    يريـ گ بـزرگ آن مـورد انـدازه      قطـر   کوچک و   
ــ ــم بيهمچنــ ــن حجــ ــتفاده از يــ ــا اســ ــول ضه بــ فرمــ

V=(d2/4×π)L×K   ن فرمول   ي در ا  .ديگرد محاسبهV حجم 
ـ  قطر بزرگ ب   Lضه،  ي قطر کوچک ب   dضه،  يب  و π=3/14ضه، ي

k=0/9) ـ ) ب ثابـت  يضر پـس از مـشاهدات     ). ۱۵(باشـد    يم
هـا   هـا در همـه گـروه       ک، جهت شمارش اسـپرم    يماکروسکوپ

ــ  ـ دي اپيقـسمت دم  ۳ و درون  جــدا،يچــي قي لهيوسـ  هبــم يدي
ـ  سپس جهت تخل   ؛ قرار داده شد   يولوژيزي ف تر سرم يل يليم  ي  هي

هـا    تا اسپرم درون آن     فشرده نموده   با پنس  قطعات را  ،ها اسپرم
زدن مخلـوط و همگـن    پس از هـم . ه گردديبه داخل سرم تخل   

د بـه   يپت مالنژور مخـصوص گلبـول سـف       ي توسط پ  ،کردن آن 
ــدار  ــش ۵/۰مق ــوط ک ــده و ي واحــد از مخل ــ هب ــرم ي لهيوس  س

 الم  ي بـر رو   يا  سـپس قطـره    ؛رسـانده شـد    ۱۰به   يولوژيزيف
 مربـوط بـه شـمارش       يهـا   با استفاده از خانه    ،نئوبار قرار داده  

  .رفتيپذق انجام يطور دق ها به د شمارش اسپرمي سفيها گلبول
ــ ــا يبررس ــاريه ــا  داده :ي آم ــه ــتفاده ازب ــار ا اس  يروش آم

ANOVA مـورد   ،انحراف معيار  ±ميانگين صورت هکطرفه ب ي
دست  ه جهت ب  -LSD– يبي از آزمون تعق   .گرفتندار  سه قر يمقا

ـ  ؛ها استفاده شـد    ن گروه يدن اختالف ب  ورآ  P ري مقـاد  نيهمچن
  .دش يدار تلق يها معن شيدر تمام آزما ۰۵/۰کمتر از 
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  ها افتهي
ـ  بوزن حيـوان،  وزن يج حاصـل از بررسـ  ينتا         قطـر  ،ضهي

  

 بــين يدار ي معنــاخــتالف بيــضهو حجــم  بــزرگ ،كوچــك
   ).۱جدول(نشان نداد  شيآزما مورد ايه گروه

ها  هاي مختلف مطالعه داده هاي صحرايي گروه الکلي گياه بيلهر بر وزن بدن و پارامترهاي بيضه موش  آبيي  اثر عصاره:۱ جدول
 )ها در هر گروه موش  تعدادn=۷(اند  انحراف استاندارد ميانگين بيان شده ± صورت ميانگين به

 )cm3( حجم
 قطر بزرگ

)mm(  
 قطر کوچک

)mm( 

 وزن بيضه
)g( 

  گروه  )g( وزن موش

 ديبنکالميگل+يابتيد ٢٤٠±٧/١٢ ٣٥/١±١٣/٠ ٧٥/١٠±١٨/١ ٧٥/٢٠±٣٧/١ ٨/١±٤٧/٠

 کنترل ٢٦٤±٣٤/٩ ٤٤/١±٢/٠ ٢/١١±٢/٠ ٢٠±٧٧/٠ ٧٧/١±١/٠

 يابتيد ٦/٢٤٧±١٧/٦ ٣٨/١±٠٦/٠ ١١±٣١/٠ ٤/٢٠±٦/٠ ٧٥/١±١٣/٠

  mg/kg۱۰۰ ي الکلي آبي عصاره ٤/٢٥٤±٦٤/١٧ ٤٤/١±١/٠ ١١±٣١/٠ ٢١±٦٣/٠ ٨١/١±١٤/٠
 mg/kg۲۰۰ ي الکلي آبي عصاره ٢/٢٥٤±٠٨/١١ ٤٢/١±١/٠ ٤/١١±٤/٠ ٦/٢٠±٧٥/٠ ٩/١±١٦/٠

 mg/kg۴۰۰ ي الکلي آبي عصاره ١٧/٢٥٣±٦٥/٤ ٤٤/١±٠٧/٠ ٦/١١±٢٤/٠ ٢/٢٠±٧٣/٠ ٩٢/١±١٣/٠
  

) ۱۵/۶±۷۲/۰ (يابتياما سطح تستوسترون سرم در گروه مدل د  
ـ را در مقا   يدار يش معن يافزا  يهـا   غلظـت  يهـا  سه بـا گـروه    ي

 ۶/۰ ديبنکالم يگل ي کننده افتيدر يابتيد و کنترل عصاره، مختلف
  ).۱نمودار() P=۰۵/۰(از خود نشان داد  گرم در كيلو گرم ميلي

  

 
صورت  ها به تلف مورد مطالعه دادههاي مخ هاي صحرايي گروه سرم موش) ng/ml( ميانگين سطح تستوسترون ي مقايسه: ۱نمودار 

  ). P=۰۵/۰(دار است  ها معني اختالف ميان گروه ديابتي با ساير گروه .اند انحراف استاندارد ميانگين بيان شده±ميانگين
)۷=nها در هر گروه موش  تعداد(  
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انحراف ±صورت ميانگين ها به دادههاي مختلف مورد مطالعه  هاي صحرايي گروه  ميانگين تعداد اسپرم موشي مقايسه: ۲نمودار 

، ۴۰۰mg/kgو۱۰۰هاي   با گروهmg/kg۲۰۰اختالف بين گروه *) ها در هر گروه موش  تعدادn=۷(اند  استاندارد ميانگين بيان شده
  ).P=۰۰۳/۰(دار است   با گروه ديابتي معنيmg/kg۲۰۰ اختالف بين گروه #). >۰۵/۰P(دار است  بنکالميد معني گلي+کنترل و ديابتي

 
انحراف ±صورت ميانگين ها به هاي مختلف مورد مطالعه داده هاي صحرايي گروه سرم موش) FSH)mIU/ml سطح : ۳نمودار 

  )ها در هر گروه موش  تعدادn=۷(اند  استاندارد ميانگين بيان شده
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ـ  نتايج ـ از م دسـت آمـده   هب هـا   مـوش  اسـپرم  شـمارش  نيانگي
 ۲۰۰ غلظــت ي کننـده  افــتيمـشخص نمـود کــه در گـروه در   

ش يلهر افـزا ياه بي گيالکل ي آبي از عصاره گرم گرم در كيلو  ميلي
سه ي، در مقا  )ونيليم ۹/۱۸±۷۲/۳(ها    در تعداد اسپرم   يدار يمعن

ــروه  ــا گ ــا ب ــد يه ــتي دريابتي ــده اف ــي کنن ــبنکالم ي گل    دي
، کنتـرل   )P=۰۳/۰ (۲/۱۰±۹۳/۲) گـرم   گرم در كيلو     ميلي ۶/۰(

۵۱/۳±۲۸/۱۱) ۰۳/۰=P(ــ، د ، )P=۰۰۳/۰ (۰۸/۷±۶۶/۱ يابتيـ
ــتيدر ــده اف ــت ي کنن ــي ۱۰۰ غلظ ــو  ميل ــرم در كيل ــرم گ  گ
۳۹/۰±۴۲/۱۱) ۰۵/۰=P (۴۰۰ غلظـــت ي کننـــده افـــتيو در 

جاد شده است يا )P=۰۲/۰ (۴۷/۱۰±۸/۱ گرم گرم در كيلو ميلي
ج يوانـات، نتـا   ي سـرم ح   FSHدر ارتباط با سطح     ). ۲ نمودار(
ـ انگر ا يـ دسـت آمـده ب     هب  و  يابتيـ ل د ن مطلـب بـود کـه مـد        ي

ـ  اسـتفاده شـده در ا  ي  مختلف عـصاره   يها غلظت  ين بررسـ ي
ـ     چيه جـاد  يهـا ا  ن تمـام گـروه  ي را مـاب  يدار يگونه تفـاوت معن

  ).۳نمودار( ننمودند
  

 بحث 
ـ  ي آبي  عصارهري از عدم تاثيحاکج مطالعه  ينتا      ـ  گيالکل اه ي

و حجـم   بزرگ قطر كوچك، بيضه، وزن حيوان،  وزنبرلهر يب
ابت نوع دو توسـط     ي د يالقا. ک بود يابتي د يوش ها بيضه در م  

ش ين مدل منجـر بـه افـزا   ي نشان داد که ا   STZ-دين آم يکوتين
 ۲۰۰ن غلظــت ي همچنــ؛گــردد يســطح تــستوسترون ســرم مــ

لهر منجر به ياه ب ي گ يالکل ي آب ي  از عصاره  گرم  گرم در كيلو    ميلي
ش يصورت افـزا   آن بهي جهيبهبود روند اسپرماتوژنز شده که نت   

و آذري نيوشان  که يدر بررس. ديان گرد يها نما  در تعداد اسپرم  
ــرات عــصاره  ــد اث ــ هي همکــاران انجــام دادن  ۱۰۰ يدروالکلي

  صـورت  هـا بـه   لهـر بـر گنـادوتروپ   يب گـرم  گرم در كيلـو   ميلي
ــزا ــستوسترون و کــاهش يش در ســطح ســرمياف ــون ت  هورم

ـ  سـالم مـشخص گرد     يهـا  دروتستوسترون در موش  يه يد ده ي
گـرم    ميلـي ۴۰۰و ۲۰۰(ن عصاره ي اي بااليها لظتاست اما غ

 تستوسترون ي را در سطح سرم    يدار يکاهش معن ) گرم  در كيلو 

ن اثـر  يـ سم ايـ ن در ارتبـاط بـا مکان  ي بنابرا .از خود نشان دادند   
ـ ر احتماال بـه دل    ين تاث يان نمود که ا   ين ب يتوان چن  يعصاره م  ل ي

 با ممانعـت   لهر بوده که  ياه ب ي در گ  يديبات فالونوئ يحضور ترک 
سم تـستوسترون ماننـد     ي مشارکت کننده در متابول    يها مياز آنز 

 يش در سـطح سـرم  ي آلفـا ردوکتـاز باعـث افـزا    ۵آروماتاز و   
دروتستوسترون سرم شده است يه يتستوسترون و کاهش در د  

 موجـود در  ينيبـات کومـار  ين با توجه بـه حـضور ترک   يهمچن
 يهـا   در غلظت  ها  آن يآندروژن يت آنت يلهر و خاص  ي ب ي  عصاره

 تـستوسترون را    يتوان کاهش در سطح سرم     ي عصاره، م  يباال
 يريگ ج حاصل از اندازهينتا). ۵(ها انتظار داشت  ن غلظت يدر ا 

ـ  حاضر نشان داد کـه مـدل د  ي  در مطالعه FSHسطح    و يابتي
ن هورمون ي بر ايريلهر تاثياه بي گي   مختلف عصاره  يها غلظت

 سـرم در پـژوهش      FSHزان  يج م ينداشته است و مطابق با نتا     
در . باشـد  ي سـالم مـ    يها بر موش ) ۵(و همکاران   آذر نيوشان   
ـ ر مـدل د   يارتباط با تاث    بـر سـطح   STZ-ديـ ن آميکـوت ي نيابتي

افت نشد و با توجه به اثر تستوسترون بر ي يا تستوسترون مقاله
ــتحر ــپرماتوژنز از طري ــک اس ــدهيق گي ــا رن ــود در يه  موج

ش سطح تستوسترون و عـدم      ياو افز ) ۱۶( ي سرتول يها سلول
 STZ-ديـ ن آم يکـوت ي مدل ن  يها ش در تعداد اسپرم موش    يافزا
ن يـ شنهاد نمـود کـه احتمـاال ا     ين پ يتوان چن  ي م ين بررس يدر ا 

 يهـا   موجـود در سـلول  يها رندهيق اثر برگي از طر يابتيمدل د 
ن يبنابرا. گردد ير تستوسترون براسپرماتوژنز مي مانع تاث  يسرتول

ن اثر جهت انجام اسـپرماتوژنز و      يدنبال جبران ا   هتستوسترون ب 
ر يتوجـه بـه تـاث    اما با. ابدي يش ميها افزا باال بردن تعداد اسپرم   

 موجــود در يهــا رنــدهي بـر گ STZ-ديــن آميکــوتي نياحتمـال 
ـ  در نها  ي سـرتول  يها سلول ک اسـپرماتوژنز توسـط    يـ ت تحر ي

فته اين ياشود که  يد اسپرم کم ميتستوسترون انجام نشده و تول
ن مطالعه  يدر ا . باشد ي م نهين زم ي در ا  يشتريقات ب ي تحق ازمندين

 يها لهر در موشياه بي گيالکل ي آبي د که عصارهيمشخص گرد
 منجر به بهبـود رونـد      STZ -ديآم نيکوتي مدل ن  ۲ نوع   يابتيد

 گرم گرم در كيلو   ميلي ۲۰۰ آن غلظت    يد اسپرم شده که ط    يتول
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ـ در مقار را  ين تاث يشترين عصاره ب  ياز ا  هـا   ر گـروه يسه بـا سـا  ي
ن يـ ج حاصـل از اثـرات ا      ين باتوجه به نتـا    يبنابرا. داشته است 

ن عصاره اثـر    يشنهاد نمود که احتماال ا    ين پ يتوان چن  يعصاره م 
 يهـا   موجود بر سـلول    يها رندهي را از گ   STZ -دين آم يکوتين

ـ  برداشـته و منجـر بـه تحر        يسرتول د اسـپرم توسـط   يـ ک تولي
ش ياز به افزاين با توجه به عدم ني بنابرا.تستوسترون شده است

جـاد اسـپرماتوژنز، در   ي سطح تستوسترون سرم جهت ا     يجبران
 کاسته  يابتيسه با گروه د   ين هورمون در مقا   يت از غلظت ا   ينها

ن يتـر   از مهـم   يکـ ي .ابدي يش م يز افزا يها ن  شده و تعداد اسپرم   
در . )۵ (باشـند  يدها مـ  يلهر فالونوئ ياه ب يبات موجود در گ   يترک
ـ يترکن  يده است که ا   يها مشخص گرد    از پژوهش  ياريبس  اتب

ن يبنابرا. )۱۸و۱۷ (گردد يها م  ش در تعداد اسپرم   ي به افزا  منجر
 يالکل ي آب ي   عصاره  حاضر و عملکرد   يج بررس يبا توجه به نتا   

ـ    يها مـ   ش تعداد اسپرم  يلهر بر افزا  ياه ب يگ شنهاد يـ ن پ يتـوان چن
ـ  از فالونوئ  ي احتماال ناش  عملکردن  ينمود که ا    موجـود   يدهاي

ن موضـوع  يو همکاران ا علي   يدر بررس  .باشد ياه م ين گ يدر ا 
) نير وابـسته بـه انـسول   يـ غ(ابت نـوع دو  يد که د  يبه اثبات رس  

ـ ار ز يبـس به کاهش    منجر هـا   تعـداد و غلظـت اسـپرم     در   يادي
 قيتحقدر  و همکاران  ماه  و و همکاران كوماكي  . )۱۹( شود يم

 کاهش در موجبابت نوع دو يدند که د  يجه رس ين نت يخود به ا  
زان يده که به دنبال آن کاهش در م       ش تستوسترون   يسطح سرم 

ـ   را اسپرماتوژنز ج ين نتـا  يبنـابرا ). ۲۰و  ۲۱( آورد يمـ وجـود    ه ب
ـ  د يي صحرا يها  موش يها حاصل از کاهش تعداد اسپرم      يابتي

سه با گروه کنتـرل در   ي در مقا  STZ -ديآم نيکوتي مدل ن  ۲نوع  
 مـاه، علـي و كومـاكي       يهـا  افتـه يدکننـده   يي حاضر، تا  يبررس

 ازد بوده کـه     يبنکالم ي گل يابتي ضدد ي از داروها  يکي .باشد يم
 يها  سلوليباشد و با اثر بررو يها م ل اورهي سولفونيداروها

 و كبـد، عـضله   مثل ديگر هاي بافت و پانكراس جزاير در بتا
ل آن بهبـود   و به دنبـا دهد كاهش مي را خون قند ميزان چربي
 يدر بررسـ   ).۲۲( شـود  ي را منجـر مـ     يابتيماران د يت ب يوضع

زان يـ ش در تعداد اسـپرم و کـاهش در م         يل به افزا  يحاضر تما 

 ي  کننده افتي در يابتيوانات گروه د  يهورمون تستوسترون در ح   
سه بـا گـروه   يدر مقا) گرم  گرم در كيلو     ميلي ۶/۰(د  يبنکالم يگل
ـ  ي با مشابه با عـصاره    ي تقر يابتيد  امـا  .کـار بـرده شـده بـود     ه ب
ـ مقا هـا در   جاد شده در تعداد اسپرم    يرات ا ييتغ سه بـا غلظـت     ي

ن بـا  ي بنـابرا .ر نبـود يچندان چشمگ گرم گرم در كيلو   ميلي ۲۰۰
ل بـه بهبـود مختـصر       يـ ن دارو تما  يـ ج حاصـله ا   يتوجه به نتـا   

.  داشته اسـت   يابتي د يي صحرا يها ت اسپرماتوژنز موش  يوضع
 ۲ نـوع  يابتيبر مدل د) ۲۳( و همکاران    اني رب  که يا در مطالعه 

 يها  مشخص شد که غلظت ، انجام دادند  STZ -دين آم يکوتين
ـ  گـرم   گرم در كيلـو     ميلي ۵۰ و   ۵/۰ ـ بنکالم يگل صـورت   د بـه  ي

 يهـا  ابـت در مـوش    يجـاد د  ياز ا هفته بعد   ۴ به مدت    يخوراک
ـ  بـر وزن ب    يدار ير معن يتاث ،ييصحرا هـا   ضه و تعـداد اسـپرم     ي

ـ  يه بـا نتـا     کـ  نداشته اسـت    يابتيـ دسـت آمـده از گـروه د    هج ب
  .د پژوهش حاضر مطابقت دارديبنکالم ي گلي کننده افتيدر
  
  يريگ جهينت

ابت نـوع  ي ديان نمود که القا  يبن  يچنتوان   يمجموع م در        
 منجر به اخـتالل در  STZ-دين آميکوتي نيابتي توسط مدل د   ۲

 در شـده ها  پرمد اسپرم و به دنبال آن کاهش تعداد اسيروند تول 
لهر در غلظت ياه بي گيالکل ي آبي  که درمان توسط عصارهيحال

 گردد يمن اختالل   يبهبود ا منجر به    گرم  گرم در كيلو    ميلي ۲۰۰
 يري به طور چشمگ   يي صحرا يها در موش  ها را  و تعداد اسپرم  

 حـضور    از يتوانـد ناشـ    ين امـر مـ    ي علت ا  دهد و  يمش  يافزا
ـ . اه باشـد  ي گ ني موجود در ا   يدهايفالونوئ  اثـر  جي نتـا  نيهمچن
  تـستوسترون  سطحش  يافزا بر STZ-دين آم يکوتي ن يابتيمدل د 

 ،ن مطالعه جالب توجـه بـوده      ي و کاهش تعداد اسپرم در ا      سرم
  .باشد ينه مين زمي در ايشتريقات بيقتحازمند ين

  
  يتشکر و قدردان

ــا      ــرح تحق  ي ــه از ط ــه برگرفت ــاتين مقال ــشجويق   يي دان
ــماره  ــه ش ــ۵۰s۹۱ ي ب ــد ي م ــد.باش ــ ني ب ــت يوس   له از معاون
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ــش ــهي و کميپژوهـ ــشجو ي تحقي تـ ــات دانـ ــشگاه ييقـ    دانـ
ــک  ــوم پزش ــديعل ــه هز  ي جن ــواز ک ــاپور اه ــهي ش ــا ن   يه

ـ ا ياجرا   ي قـدردان  ، را پرداخـت نمودنـد     يقـات ين طـرح تحق   ي
  .شود يم
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Background and Objective: Diabetes can lead to sexual dysfunction in patients. Recent studies indicate the 

influence of Dorema aucheri on sexual hormones. Therefore, we decided to elicit the effect of hydro-

alcoholic extract of Dorema aucheri on serum levels of testosterone and FSH, testicular morphology and 

sperm count of Nicotinamide-STZ (streptozotocin) induced diabetes in rat models.  

Materials and Methods: A total of 42 male adult wistar rats weighing 150-250gm were entered into the 

study. To produce diabetic model, the animals received one dose of nicotinamide120 mg/kg and STZ60 

mg/kg intraperitoneally. The animals were divided into 6 groups (7rats in each group): control, diabetic, 

diabetic+glibenclamid (0.6mg/kg), as well as variant doses of hydro-alcoholic extract of Dorema aucheri 

(100, 200, 400mg/kg). The extracts were gavaged once a day, 5 days per week for 3 weeks. 24 hours after 

the last gavage under deep anesthesia with ether, blood samples were collected from the heart and then 

serum levels of testosterone and FSH were measured. Subsequently, testicular morphology and caudal 

epididymal sperm numbers were determined and counted. The data were statistically analyzed with SPSS by 

one-way ANOVA whereby P<0.05 was considered as significant. 

Results: Serum level of testosterone exhibited a significant increase in diabetic rats compared with all other 

groups except the control group (P=0.05). The 200mg/kg extract concentration led to a significant increase in 

sperm counts in comparison with diabetic (P=0.003) and other groups (P<0.05). 
Conclusion: The results indicated that hydro-alcoholic extracts of Dorema aucheri improve sperm 

production process and increase sperm counts in rats. This positive effect may originate from the presence of 

flavonoids in Dorema aucheri plant. 
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