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  چکيده 
در  .طب سنتي خواص درمـاني زيـادي دارد   ترين گياهان دارويي است که در  قديمييکي ازLactuca sativa  يبا نام علم کاهو :زمينه و هدف

 بـرگ  يدروالکليـ  هي عصاره در اين تحقيق اثر. باشد يکن دوز موثر آن ناشناخته مي اشاره شده است، لي به نقش کاهو در درمان ناباروريطب سنت 
هـاي نـر     در مـوش FSH و LH تـستوسترون،  يهـا  هورمونو ک ي اسپرماتوژنيها ، تعداد سلولضهي بوزنر ي نظيد مثلي صفات توليکاهو بر برخ  

  . بررسي شدBalb/Cکوچک آزمايشگاهي گونه 
 گروه شامل؛ كنتـرل،  ٥ سر موش نر كوچك آزمايشگاهي انتخاب شدند و به صورت تصادفي به ٤٠ربي، تعداد  تجي در اين مطالعه :روش بررسي 

 کاهو را به ي گرم بر كيلوگرم در روز از عصاره  ميلي١٠٠  و٥٠، ٢٥ز ترتيب سه دو هاي تيمار به انات گروهحيو.  گروه تيمار تقسيم شدند    ٣و   شاهد
گروه شاهد در اين مدت هم حجم عصاره سـرم فيزيولـوژي دريافـت نمودنـد و در     .  روز دريافت كردند٢٠صورت تزريق درون صفاقي به مدت    

 خـون در مقايـسه بـا    FSH و LHهـاي تـستوسترون،    سطح هورمـون و ک ي اسپرماتوژنيها اد سلول تعدتغيير در   .  انجام نشد  يگروه كنترل تزريق  
آوري شـده بـا اسـتفاده از      هـاي جمـع     داده. انجـام گرفـت   ) RIA(هاي هورموني بـا روش ايمونوراديـومتري          آزمايش ي  کليه. هاي شاهد بود   گروه

  .زيه و تحليل شدندتج هاي آماري آناليز واريانس يک طرفه و آزمون دانکن آزمون
و ) ۰۲/۰± ۳/۰(LH ، )۰۸۸/۰±۰۲۳/۰ (هـاي تـستوسترون   غلظـت هورمـون   و )٤٢±٥( هي ثانويها تيکه تعداد اسپرماتوسنتايج نشان داد  :ها يافته

FSH) ۱۲/۰± ۱ (دار يافته است   کاهش معنيسه با گروه کنترلي در مقاگرم گرم در كيلو  ميلي۱۰۰ در دوز)۰۵/۰<P(.  
ـ  توليهـا  زان هورمونيها و م تي کاهو با کاهش تعداد اسپرماتوسي بات موجود در عصاره  يکه ترک رسد     با توجه به نتايج، به نظر مي       :گيري  نتيجه د ي

  . ر داشته استيتاث ي موش سوررد مثل جنس نياند در تولتو ي ميمثل
   نر ي سورموش، يد مثلي توليها هورمون، تي اسپرماتوس،کاهو:  کليديگانواژ

  
  مهمقد
ــي از ارزش و      ــان داروي ــامين  گياه ــت خاصــي در ت اهمي

سالمت جوامع هم به لحاظ درمان وهم پيـشگيري         بهداشت و 
   در ايران كه يكي از هفت كشور.ها برخوردار هستند از بيماري

  
  
  

  
اين گرايش وجود   ز  ياست ن بيشترين گياهان دارويي    با  آسيايي  
رو به رشـد اسـتفاده    گذشته شاهد روند ي  در سه دهه   داشته و 

  كاهو با نام .)۱( احياي طب سنتي هستيم از داروهاي گياهي و  
  
  
  

  ، دانشکده کشاورزي، گروه علوم دامي)اصفهان(واحد خوراسگان  انشگاه آزاد اسالميدانشيار ددكتراي علوم جانوري،  -١

 انشگاه پيام نور، مرکزگلپايگاند , علوم جانوري کارشناس ارشد-۲
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 ي  بــه تيــره متعلــقگيــاه علفــي  Lactuca sativaعلمــي
Compositeae شـود  با نام عربي خـس ناميـده مـي      و ست ا 

اه شـامل بـرگ، سـاقه و بـذر     ين گ ي مختلف ا  يها قسمت). ۲(
بـات  يه از نظـر ترک    باشـد کـ    ي م ييها بات و اسانس  ي ترک يدارا

ـ  موم و رز   يدارا. گر دارند يکدي با   ييها  شباهت ييايميش ن و  ي
از الکتوکـاروم در    .  عبارتند از الکتوکاروم اسـت     ييايميمواد ش 

  . شـود  ياسـتفاده مـ    گشاد کـردن مردمـک       ي برا يچشم پزشک 
ــي اســ,تواســترولي في داراکــاهو ــاميک و ويد اگزاس ــا نيت   يه

C , B3 , B2 , B1 , Aم و يو فـسفر و آهـن سـد   م ي و کلس
 ياه دارا ي گ يها دانه.  است يبات قند يها، ترک  نيم و پروتئ  يپتاس
 خواص درماني اين گياهبه ). ۳( باشد ي مي روغن خوراک  ينوع

 مـوثر  , خونسازي  است  اشاره شده  به طور وسيع   در كتب طب  
خاصيت ضد  و )۴(شير افزايي , )۳( سموم كبد ي پاك كننده و

م سـرد و  ياز نظـر طـب قـد     .ص اسـت   از اين خوا   )۲( دردي
 ضـد   )۳( علت داشتن آهـن خونـساز اسـت        هب. مرطوب است 

ـ  ,)۴( تورم ن ي درد معـده را تـسک      .)۲( ن و ادرارآور اسـت    ي مل
خـوردن  . )۵( کنـد  ي را برطـرف مـ   يورم غدد لنفاو  د و   ده يم

خـوردن تخـم کـاهو      . )۶( کنـد  يتخم کاهو زکام را برطرف م     
کاهو اثر ضـد تـشنج      . )۷( استد  يمفز  ين ي دستگاه ادرار  يبرا

 ي بـه نقـش کـاهو در درمـان نابـارور     يدر طب سنت  ). ۸( دارد
ـ        .باشـد  يکن دوز مـوثر آن ناشـناخته مـ       ياشاره شـده اسـت، ل

 در   کاهو بر رونـد اسـپرماتوژنز      ي   عصاره ريپژوهش حاضر تاث  
 يرامترهاا پ يبرخ يبر رو را   اهي گ ني ا ريتاثو نيز    يموش سور 

ک ي اسپرماتوژن يها ضه، تعداد سلول  يزن ب ر و ي نظ  نر يمثل ديتول
 را  يموش سور   در FSH و   LHتستوسترون،   يها و هورمون 

  .قرار داده است يبررسمورد 
  

  روش بررسي
ــي در ســال ي ايــن مطالعــه      ــشگاه آزاد ١٣٩٠ تجرب  در دان

 ۴۰تعـداد    قيـ ن تحق يدر ا  . واحد فالورجان انجام شد    ياسالم
 گرم انتخـاب    ۳۰ ±۵زن  سر موش نر کوچک آزمايشگاهي باو     

گـراد و    سـانتي ي  درجـه ۳۰ تـا  ۲۵شدند و در شرايط دمـايي     
صورت  ها به   موش. داري شدند   دسترسي آزاد به آب و غذا نگه      

، ۱هاي تيمار      گروه مساوي شامل؛ کنترل و گروه      ۵تصادفي به   
 هيـدورالکلي کـاهو بـه صـورت     ي عصاره.  تقسيم شدند ۳و  ۲

هـاي گـروه      روزه بـه مـوش     ۲۰درون صفاقي و در يک دوره       
گـرم بـر       ميلي ۱۰۰  و ۵۰ ،۲۵ ترتيب به ميزان    به ۳،  ۲،  ۱تيمار  

سرم فيزيولوژي جهت . يک روز در ميان تزريق شدندكيلوگرم 
ـ  تهبـه منظـور  . )۹(  اسـتفاده شـد    کنتـرل تزريق به گـروه       ي هي

ط يبه مدت دو هفته در شـرا       کاهو   يها برگ گرم   ۲۵۰ ,عصاره
اب تـا حـد   يتفاده از دسـتگاه آسـ    با اس سپس  ه خشک شد    يسا

تال مقـدار   يجي د ي و سپس با استفاده از ترازو      شدهامکان پودر   
 بـه  ،ختـه يل ر ي استر ي گرم از پودر برگ کاهو را درون ارلن        ۳۰

.  اضافه شد   درصد ۹۶ يک طب يلي الکل ات  يس ي س ۶۰آن حدود   
 يقه ظرف حـاو   يدرب ارلن را محکم بسته و به مدت چند دق         

 تکان داده شد و سپس مخلوط حاصـل بـه           پودر کاهو و الکل   
پـس از   . شگاه قـرار گرفـت    يـ ط آزما ي ساعت در مح   ۲۴مدت  

ب حاصـل بـا اسـتفاده از        يـ ک شبانه روز مجدداً ترک    يگذشت  
طـور    بهقه  ي دق ۱۵ مدت   و به ) کريش (يسيدستگاه همزن مغناط  

، کاغذ و يپس از عبور محلول از کاغذ صاف. کامل مخلوط شد
 ۵۰ آن در دســتگاه آون بـا حــرارت  يومانــده بـر ر يپـودر باق 

بـا   ).۹(  ساعت خشک شد  ۵/۱گراد و به مدت      ي سانت ي  درجه
 يمانـده بـر رو    ين پـودر خـشک باق     ي اختالف وزن ب   ي  سهيمقا

زان پودر حل شده ي پودر کاهو به مي هي و مقدار اوليکاغذ صاف
 کـاهو بـا     ي  در ادامه پس از خروج الکل، عصاره      .  برده شد  يپ

) يقـ ين تزرينرمال سـال  ( درصد۹ک  يولوژيزيرم ف استفاده از س  
ـ بـه ا .  رسانده شديس ي س ۱۵۰به حجم     ي ب عـصاره يـ ن ترتي

صـورت   ق عـصاره بـه    يتزر .به دست آمد    از کاهو  يدروالکليه
ـ  و به م   يدرون صفاق  ـ  در هـر تزر    يسـ  ي سـ  ۵/۰زان  ي ق و بـا  ي

قـات بــه  يتزر.  انجـام شـد  1cc ينياسـتفاده از سـرنگ انـسول   
صبح انجـام   ۱۲تا  ۱۰ن ساعات يان و بيمک روز در يصورت  

ح يهـا تـشر    روز هريک از نمونه٢٠پس از مدت زمان      .گرفت
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ـ  جهـت ته   ،م خارج شده  يديديضه به همراه اپ   يده و ب  يگرد  ي  هي
 يآماده ساز .  مورد نياز به آزمايشگاه منتقل گرديد      يمقاطع بافت 
 –ن يليهـا بـا اسـتفاده از روش هماتوکـس      نمونه يزيو رنگ آم  

کروسکوپ يه شده با استفاده از م     يمقاطع ته . ن انجام شد  يائوز
در ه يـ ت اوليسـ  اسپرماتويها  شده و تعداد سلولي بررس ينور

ــهفروس يني ســميمجــار ــورد  يصــورت چــشم ب شــمارش م
 مـورد مطالعـه وزن    يهـا  ن حـال در گـروه     يقرارگرفت، در عـ   

ـ ز گرد ي و آنـال   يريـ گ ح انـدازه  يز در زمان تشر   يها ن  ضهيب د، در ي
 خـون گرفتـه   يس ي س١ها حدود     ال از هريک از نمونه    ن ح يع

و  LH , FSH يهـا   هورمـون يريـ گ شـد و جهـت انـدازه   
ـ  گرد  بـه آزمايـشگاه منتقـل      تستوسترون زان يـ ص م يتـشخ  .دي

ـ ماتيمونوآنزيق به روش سـنجش ا     ين تحق يها در ا   هورمون ک ي
)EIA (  ــشگر اال ــتگاه خوان ــتفاده از دس ــا اس ــو ب ــام ي زا انج

المللـي در مـورد       ق بر اساس قوانين بين    پروتكل اين تحقي  .شد

 اخالق دانشگاه   ي  حيوانات آزمايشگاهي انجام شد و در كميته      
آوري شده بـا آزمـون آمـاري          هاي جمع   داده .به تصويب رسيد  

تجزيـه و تحليـل    و آزمـون دانکـن    طرفـه   آنالير واريانس يـك   
  . شدند

  
  ها يافته
ـ متر مورفويهـا  افتـه ي :نتايج بررسـي مقـاطع بـافتي             کي

ــل از  ــحاص ــ يبررس ــداد اسپرماتوس ــمارش تع ــا تي و ش   يه
ـ  ته يه با استفاده از مقاطع بـافت      ياول ـ ه شـده و مقا    ي ـ  ي  سهي   ني ب
ـ  يهـا  ه در گـروه   ي اول يها تين تعداد اسپرماتوس  يانگيم    ي تجرب

هـا   تين تعداد اسپرماتوس  يانگيو گروه کنترل مشاهده شد که م      
ــ ــا گــروه ) لــوگرميگــرم بــر ک يلــي م۱۰۰ (يدر گــروه تجرب   ب

 يها ر گروهيسا) P>۰۵/۰(د وب  يدار ي کاهش معنيکنترل دارا 
 .ندداد را با گروه کنترل نشان نيدار ي تفاوت معنيتجرب
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   کنترل  با گروهيماري تيها گروه ها در تعداد اسپرماتوسيت ي سهيمقا :۱نمودار 
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  )راست (لوگرم يگرم بر ک يلي م۱۰۰مار با دوز يو ت) چپ(ضه در گروه کنترل ي بي مقاطع بافتي سهيمقا: ۱ر يتصو

  
ـ ي م ۵۰مار با دوز    ي ت يها ها در گروه   ضهين وزن ب  يانگيم گـرم   يل

ــا دوز يتو لــوگرم يبــر ک ــر ک يلــي م۱۰۰مــار ب   لــوگرميگــرم ب
  . بــود) P>۰۵/۰ (يدار ي تفــاوت معنــيبــا گــروه کنتــرل دارا

ـ  م يبررس :ها نتايج حاصل از سنجش هورمون     ن سـطح   يانگي

ـ  يهـا   گروه يها  در سرم خون موش    FSHن  هورمو   و ي تجرب
کـه   مـشخص نمـود   ) mLU/dl( گروه کنترل برحسب واحد   

لـوگرم  يگرم بـر ک  يلي م۱۰۰ يمار با دوز تجرب ين گروه ت  يانگيم
 .)P>۰۵/۰(د وب  يدار ي تفاوت معنيبا گروه کنترل دارا
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  ل با گروه کنتريماري تيها گروه ضه دري وزن بي سهي مقا:۲نمودار 
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   با گروه کنترليماري تيها گروه  درFSHزان ي مي سهيمقا :۳ نمودار
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   با گروه کنترليماري تيها گروه زان تستوسترون دري مي سهيمقا :۵ نمودار

  
ن سـطح هورمـون تـستوسترون در سـرم خـون       يانگي م يبررس
گروه کنترل بـر حـسب واحـد          و ي تجرب يها  گروه يها موش

ـ ز نشان داد کـه م     ني ليتر  گرم در ميلي    نانو ـ    يانگي  ين گـروه تجرب
 يلوگرم با گـروه دارا    يگرم بر ک   يلي م ۱۰۰ يدوز تجرب مار با   يت

 بـا  مـار يت يتجرب يها گروه نيب اما) باشد ي ميدار يتفاوت معن 
 ۲۵ يتجرب دوز با ماريت و لوگرميک بر گرم يليم ۵۰ يتجرب دوز

ـ کنترل عل  گروه با لوگرميک بر گرم يليم رغم وجـود اخـتالف     ي
  .)P>۰۵/۰(ندارد  وجود يدار يمعن تفاوت

  
  اه کاهوي هيدروالكلي گي هاي مختلف عصاره  معيار فاكتورهاي بررسي شده در غلظت  ميانگين و انحرافي مقايسه: ١ول جد

  گروه
  متغير

انحراف  ٢٥تيمار 
  نميانگي±معيار

انحراف  ٥٠تيمار 
  نميانگي±معيار

انحراف  ١٠٠تيمار 
  نميانگي±معيار

كنترل انحراف 
  نميانگي±معيار

  ٥٠±٢  ٤٢± ٥ *  ٤٦±٢  ٤٩±٣  هيلت اويتعداد اسپرماتوس
  ٢٤/٠±٠٥/٠  ١٩/٠±٠٦/٠  *  ١٨/٠±٠٣/٠ *  ٢٥/٠±٠٥/٠  ضهيوزن ب

  ٦٥/٢±٦/٠  ٠٠/١±٤/٠  *  ٥/٢±٤/٠  ٦٤/٢±٣/٠ FSHغلظت 
  ٦٥/١±٢/٠  ٣٠/٠±٠٣/٠  *  ١١/١±٥٢/٠  ٩٨/٠±٢٧/٠  LHغلضت 

  ١٩/٠±٠٢/٠  ٠٨٨/٠±٠١/٠  *  ١٦٨/٠±٢٢/٠  ١٩/٠±٠٨/٠ غلظت تستوسترون 
  نسبت به گروه کنترل) P>٠٥/٠( درصد ٩٥ در سطح اطمينان باالتر از دار  معني*      
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  بحث 
 يهـا  تيمده از شمارش تعداد اسپرماتوسـ  آ به دست    جينتا     

ها نشان داد که      موش ي    ضهي شده از ب   هي ته ي از مقاطع بافت   هياول
ـ در مقالو گرم  يگرم بر ک   يلي م ۱۰۰  با دوز  يتجربگروه  در    سهي

 هي اول تي تعداد اسپرماتوس  تواند باعث کاهش   يم با گروه کنترل  
ـ  اعلـت ممکـن اسـت   . شـود نسبت به گروه کنترل کاهش     ني

ـ  کاهش در م   راتييتغ ـ  تول زاني ـ ا . باشـد FSH هورمـون    دي  ني
ـ تل ي اپـ يهـا   سـلول ريتکث  وکيهورمون با تحر   يهـا   لولـه الي

 ليتبــد ســاز باعـث فعــال شـدن رونــد اسـپرماتوژنز و    اسـپرم 
 اسـپرم   تـا ينها  و تي بـه اسپرماتوسـ    يوگون اسـپرمات  يها سلول

ـ  ا جيهمانطور که نتا   .شود يم ـ  تحق ني  ي  عـصاره د،  ا نـشان د   قي
 يهـا   در خون نمونـه   FSH هورمون   زانيکاهو باعث کاهش م   

 .دگردي هي اول يها تي کاهش تعداد اسپرماتوس   جهيدر نت   و ماريت
گرم  لويگرم بر ک يلي م۳۸ در حدود ني از کورست ي منبع غن  کاهو
 آزاد يهـا  کـال ي است کـه از راد    يدانياکس ي آنت نيکورست .است
 وي اکتييايمي شي  واسطه, آزاديها لکايراد  شده است وليتشک

ـ ر از طبيبا آسـ  که باشد ي جفت نشده م   يها  الکترون يبرا  قي
ـ پي باعـث کـاهش فـسفو ل   ياتصال کوواالنـس    يهـا در غـشا   دي

ـ ). ۱۰( گردد ي مميديدي واپ ضهي ب ي ها سلول ـ آ اثـر  نيهمچن  ينت
 کـاهو  ي  آزاد در عـصاره    کالي راد ي کنندگ بيتخر  و يدانياکس

ـ هـا در ب    ديپيموجب کاهش فسفو ل    ـ دياپ هـا و   ضهي  مـوش   ميدي
ــور ــ گرديس ــ). ۱۱(  اســتدهي ــا اثــرات   دانياکــس يآنت ه

 پـو ي ل ونيداسي از جمله ممانعت از اکـس      يعي وس کيفارماکولوژ
). ۱۲( هستندرا دارا ) LDL (نيي پايها با وزن مولکول   نيپروتئ
 ري مقـاد ياسـپرم حـاو   هـا و  تي اسپرماتوسـ يي پالسـما  يغشا

 اري بـس ني بنـابرا  . اشـباع اسـت    ريـ  چرب غ  يها دي از اس  ياديز
هـا   ديپي لونيداسي پراکس.باشد ي مويداتي پراکسيها بيمستعد آس 

ـ پي سـاختار ل   بيموجب تخر   و  تي اسپرماتوسـ  ي در غـشا   دهاي
ـ  مقي تحق ني ا در). ۸( شود يها م  اسپرم  سـطح هورمـون   نينگاي

FSH , LH ـ   و تستوسترون  ۱۰۰ بـا دوز  ۳ يدر گـروه تجرب

ـ         لويگرم بر ک   يليم دار  يگرم نسبت به گروه کنتـرل کـاهش معن
 پوتاالموسي محور هي در کنترل اعمال جنس  ي اصل ريمس. افتي
ـ  ا .باشـد  يم) HPG (گناد- زيپوفي ه -  ري محـور تحـت تـاث      ني

 ريسـا  ر انـسان و    د ي اعمال جنس  مي موجب تنظ  يبکديکنترل ف 
 اري محور جهت کنترل بسنيدر جنس نر ا . گردد يپستانداران م 

 .کنـد  ي ترشح هورمون تستوسترون و اسپرماتوژنز عمل م       قيدق
) GnRH( آزاد کننـده     يهـا   با ترشـح هورمـون     پوتاالموسيه
ها  موجب ترشح گناد تروپ     کرده و  کي را تحر  ي قدام زيپوفيه
)FSH  وLH (ــ ــون  .شــود يم ــاLHهورم ــاث ب ــر روري ت  ي ب

را ) تـستوسترون (ها ترشـح آنـدروژن       ضهي ب گيدي ل يها سلول
ـ  اها  آندروژنزانيبا باال رفتن م .دهد ي مشيافزا  محـور بـه   ني
بک دي اثر فقي و کنترل ترشح هورمون تستوسترون از طر     ميتنظ

 پـو ي بـر ه   ري تستوسترون موجـب تـاث     زاني م شيافزا .پردازد  يم
ـ مهـار تول   تاالموس و  تـا    و يني لـوت  ي   آزاد کننـده    هورمـون  دي

 خـود   مي مکانس قي از طر  يکولي فول ي   هورمون محرکه  يحدود
ـ  تستوسترون خـون ن    زانيکم شدن م   .شود ي م ي منف يمينظت  زي

  شـده و پوتـاالموس ي هي از رويسبب برداشته شدن اثر مهـار     
 گـردد  ي م يعيموجب بازگشت ترشح تستوسترون به حالت طب      

)۱۳ .(FSH    ـ  سـبب تحر   ي سـرتول  يها  با اتصال به سلول  کي
باعث ساخت و ترشح      و cAMP شيافزا  و کالزي س التيآدن

ABp) ـ )  متصل شـونده بـه آنـدروژن       نيپروتئ ـ ا .شـود  يم  ني
 ندي آندروژن را جهت فرا  ني با اتصال به تستوسترون، ا     نيپروتئ
 .)۱۴ (کنـد  ي م تي اسپرم ساز هدا   يها  به درون لوله   ييزا اسپرم
 ي عوامل عـصب   ريتاث تحت گناد -زيپوفيه -پوتاالموسي ه محور

 که در ترشحات    ي از عوامل  يک ي .باشد ي مختلف م  يهورمون و
ها  تواستروژنيف. ها هستند  تواستروژنيباشد ف  يموثر م  محور   نيا

مهـار    ردوکتـاز و   دي اسـتروئ  يدروکـس ي بتـا ه   -۱۷باعث مهار   
  وFSHسـبب کـاهش سـطح      ها شده و    استروژن يها رسپتور

LH اسـتروژن   تـو ي ف ي حـاو  اهـان ياز گ  کـاهو  ).۱۵( شود ي م 
تواند بـر   يکه م)  گرم۱۰۰گرم در   يلي م ۳۸در حدود   ( باشد يم
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هـا،    اسـتروژن  تـو يف . داشته باشـد   ري بدن تاث  يني آندوکر ستميس
 اسـتروژن  ي باند شدن به رسـپتورها ي اثرات خود را به واسطه 

)ER ( ؛ استروژن وجـود دارد    ي رندهي دو نوع گ   .کنند ياعمال م 
ER-a و ER- Bها به   استروژنتوي از فياري بسيبي ترکليم  و

 کـه  ي از عوامـل سـاختار  يکي است شتري بER –B ي رندهيگ
  استروژن ويها  قادر به باند شدن به رسپتور راها    استروژن تويف
ـ  ي م ولي استراد هي اثرات شب  يفايا ـ از وجـود      عبـارت ،  دکن  کي

روژن،  اسـت  ي باند شدن به رسـپتورها     ي که برا  کي فنول ي  حلقه
ـ بات موثر گ يترک). ۱۲( است   يضرور احتمـاالً از طريـق    ياهي

تأثير مستقيم بـر بافـت بيـضه باعـث تـضعيف عملکـرد آن و        
 از ).۱۵و ۱۶( گردد يکاهش ميزان تستوسترون و اسپرماتوژنز م

 موجـود در خـون      FSH گذار در کاهش غلظـت       ريعوامل تاث 
 کـاهو   ي   اسـتروژن موجـود در عـصاره       تـو ي، ف ماري ت يها نمونه

در  از جملـه  فـراوان  کي خـواص اسـتروژن  يباشد کـه دارا   يم
ــزا ــح شـــشيافـ ــتري ترشـ ــ فالونوئ. اسـ ــتهادها يـ  ي ز دسـ

 مـشتق از  يعـ يبـات طب يها ترک  تواستروژنيف .اند  ها تواستروژنيف
 مشابه استروژن دارنـد و      يباشند که عمال ساختمان    ي م ياهانيگ

ـ  ،تواننـد مـوثر بـوده      ي م ي جنس يها  هورمون يبر رو   ني همچن
ــي خاصــداراي  و ي و ضــدالتهابي، ضــدآلرژيدانياکــس يت آنت

 تـستوسترون در    زاني کاهش م  علت .)١٧(  هستند يسرطان ضد
  کـاهش ري از تـاث يناشتواند  ميگرم لويگرم بر ک   يلي م ۱۰۰دوز  

FSH ــد ــستوسترون باش ــنتز ت ــر س ــه  FSH . ب ــصال ب ــا ات  ب
 شي و افـزا   کالزي س التي آدن کي سبب تحر  ي سرتول يها سلول

cAMPــروتئ  و ــروتئ (ABp نيباعــث ترشــح پ ــصل نيپ  مت
ـ ) شونده بـه آنـدروژن     ـ  ا شـود  يم  بـه   ل بـا اتـصا    ني پـروتئ  ني

 بـه   يي اسـپرم سـاز    نـد ي آندروژن را جهت فرا    نيتستوسترون ا 
کـاهش هورمـون     .کنـد  ي مـ  تي اسپرم ساز هدا   يها درون لوله 

FSH۱۸و ۱۹( گردد ي باعث روند برعکس م(.  
  

  گيري نتيجه
بات موجـود   يرسد ترک  يج حاصله به نظر م    ي به نتا  با توجه      

ـ پوتـاالموس ب يز هيپوفي محور ه ي کاهو بر رو   ي  در عصاره  ضه ي
گـرم در    ميلـي ۱۰۰شـود و دوز   ي ميراتيي سبب تغ ،اثر گذاشته 

هـا و   تي کاهو با کـاهش تعـداد اسپرماتوسـ      ي   عصاره گرم  كيلو
ـ ل تويولـوژ يزيتوانـد در ف  ي مـ يمثل دي تول يها زان هورمون يم د ي

  . داشته است ير منفي تاثموش کوچک مثل جنس نر
  

  تقدير و تشکر  
 واحد فالورجان انجام يق در دانشگاه آزاد اسالم    ياين تحق      
 همکاراني که در اجراي اين طـرح مـا را يـاري     ي  از کليه . شد

  .شود گزاري مي نمودند سپاس
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Background and Objective: Lettuce (Lactuca sativa) is one of the long-standing herbs in traditional 

medicine known with many therapeutic properties. In this research, the effect of lettuce leaf extract on some 

reproductive traits such as testes weight and primary spermatocyte testosterone, LH and FSH in mice was 

investigated. 

Materials and Methods: In this experimental study, 40 male mice were selected and were randomly divided 

into 5 groups, including a control and 3 treatment and placebo groups. Treatment groups of animals received 

three intraperitoneal lettuce extract in daily doses of 25, 50 and 100 mg/kg for 20 days. Testosterone, LH and 

FSH tests implemented via Radioimmunoassay (RIA). The collected data analyzed by ANOVA and 

Duncan's test. 

Results: The results showed that the number of secondary spermatocytes (42±5) and concentrations of 

testosterone (0.088±0.023 ng/dl), LH (0.3±0.02 mIU/dl) and FSH (1±0.12 mIU/dl) significantly reduced at 

100 mg/kg dose (P<0.05). 

Conclusion: Considering the results, it seems that the compounds in lettuce extract can exert a negative 

effect on male mice reproductive physiology as a result of reduction in spermatocytes and reproductive 

hormones.  
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