
  مجله علمی پژوهشی دانشگاه علـوم پزشکی زنجـــان
  7 تا 1، صفحـات 1384، زمستان 53، شمـاره 13دوره 

  

 بر محور هورمونی هیپوفیز ـ گناد (Carthamus tinctorius)گیاه گلرنگ  ي الکلی  تأثیر عصاره
 هاي کوچک آزمایشگاهی و بافت شناسی بیضه در موش

 *دکتر مهرداد مدرسی
  mehrdad_modaresi@hotmail.comدانشگاه آزاد اسالمی، واحد مبارکه : سئولي م نویسنده

 11/2/85:      پذیرش6/11/84: دریافت 

  
  چکیده 

ان داروي مـسهل، مـسکن، معـرق،     از دیرباز توسط افراد شناخته شده و از آن به عنـو (Carthamus tinctorius) گیاه گلرنگ :زمینه و هدف
  گر آن است که این گیاه به عنـوان عامـل محـرك جنـسی و افـزایش      شواهد نشان. شود آور استفاده می   ي تومور و قاعده     ضدالتهاب، تحلیل برنده  

ي  ظور تعیین تـاثیر عـصاره  بنابراین تحقیق حاضر به من. شود و براي درمان ناتوانی جنسی بسیار مفید است  ي قدرت جنسی نیز استفاده می       دهنده
  .  در مبارکه اصفهان انجام گرفت1383 تا 1382این گیاه بر محور هورمونی هیپوفیز ـ گناد و تغییرات بافت بیضه طی سال 

هـاي    در این تحقیق تجربی چهار گروه موش که هر یک شامل هشت موش نر بالغ بودند به ترتیب به عنوان گروه کنترل و گـروه   :روش بررسی 
گرم در روز به صورت داخل صفاقی   میلی8/2 و 4/1، 7/0ي گیاه گلرنگ در سه غلظت متفاوت  عصاره.  مورد بررسی قرار گرفتند3 و 2، 1مار تی

هاي تیمار با گروه کنترل از نظر پارامترهایی نظیر وزن  هر یک از گروه.  تزریق شد3 و  2،  1هاي گروه تیمار      ي بیست روزه به موش      در یک دوره  
هـاي    و تستوسترون موجود در سرم خون با استفاده از آزمـون LH, FSHهاي  شناسی بیضه، تعداد اسپرم و غلظت هورمون ضه، تغییرات بافتبی

 . آماري توکی و آنالیز واریانس مقایسه گردیدند

هاي تولیـد مثلـی را تغییـر     جنس نر باشد و فعالیتي پتانسیل تولید مثل  ه تواند عامل تغییردهند  نتایج تحقیق نشان داد که گیاه گلرنگ می:ها  یافته
گـرم در روز بـه طـور      میلی2/8 و 4/1ي گلرنگ در دو دوز  ها مؤثر واقع شود، به طوري که تزریق عصاره      دهد و نیز بر عملکرد اندوکرین بیضه      

در . زیکی منفی ترشح تستوسترون شدو موجب خود کنترل فی) =P 01/0(داري سبب افزایش غلظت تستوسترون موجود در سرم گردیده           معنی
  . ها چشمگیر نبود ي این گیاه تغییرات بافتی، تغییر در تعداد اسپرم و وزن بیضه ي تزریق عصاره نتیجه
ات انجـام تحقیقـ  . هاي تولید مثلی مؤثر واقع شود  گیاه گلرنگ قادر است با ایجاد تغییر در محور هورمونی هیپوفیز ـ گناد در فعالیت :گیري نتیجه

  . گردد بیشتر توصیه می
  ي گیاه گلرنگ ، محور هیپوفیز ـ گناد، قدرت باروري  عصاره: واژگان کلیدي

  
  مقدمه

ها از دیربـاز      استفاده از گیاهان دارویی براي درمان بیماري      
در جوامع بشري معمول بوده و تا حدود نیم قرن پیش گیاهان      

ن دردها به شـمار  ترین منابع تأمین دارو براي درما   یکی از مهم  

ي طـب سـنتی    لزوم بررسـی اصـولی و واقـع بینانـه    . رفتند  می
ها قبل در جوامـع علمـی کـشورمان           وگیاهان دارویی از مدت   

هـاي اخیـر بـه ضـرورت بررسـی            احساس گردیده و در سال    
ي ایـن     نتیجـه . اثرات گیاهان دارویی توجه بسیاري شده است      

   دکتراي زیست شناسی تکوینی جانوري، استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد مبارکه *
  
 

  



 ...گیاه گلرنگ بر محور هورمونی هیپوفیز ـ گناد و  ي الکلی  تأثیر عصاره

  84، زمستان 53، شماره 13مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان، دوره 

2 

  از (ان تحقیقـــات نـــشان داده کـــه بـــسیاري از ایـــن گیاهـــ
اثرات قابل تـوجهی در درمـان بعـضی از ایـن          ) جمله گلرنگ 

  . ها دارند بیماري
اي بـه   گلرنگ گیاهی است یکساله یـا دو سـاله ، داراي سـاقه        

  اي اسـتوار     متـر کـه بـه صـورت بوتـه            سـانتی  60 تا 30ارتفاع  
 هـستند و   اي  جنـسی و لولـه      هاي این گیاه دو     گل. کند  رشد می 

  ایــن . دهنــد بــاالي ســاقه تـشکیل مــی کـاپیتول بزرگــی را در  
  ها اوایـل بـه رنـگ نـارنجی هـستند و پـس از مـدتی بـه                   گل

گیاه گلرنگ بومی مشرق زمین اسـت و  . آیند رنگ قرمز در می 
از نظـر ترکیبـات     . شـود   امروزه در اغلب کشورها کاشـته مـی       

ي رنگی سـافران زرد و   هاي گلرنگ دو ماده  شیمیایی در گلچه  
  ). 1ـ3(ارد سافران قرمز وجود د

گلرنگ از جمله داروهاي گیاهی است که بسیاري از مطالعات       
بالینی و آزمایشگاهی بر اسـتفاده از آن بـراي رفـع مـشکالت            

چنـین    هـم . هاي قلبی عروقـی تکیـه دارنـد         قاعدگی و بیماري  
هاي این گیاه از دیرباز بـه عنـوان داروي محـرك جنـسی                گل

نی بر کـاربرد آن در  و شواهدي مب) 4،2(شده است  استفاده می 
این شـواهد   ). 6،5(درمان ناتوانی جنسی و نازایی وجود دارد        

لزوم بررسـی علمـی ایـن گیـاه و آثـار درمـانی آن را مطـرح             
ي حاضـر بـه منظـور تعیـین اثـر         از ایـن رو مطالعـه     . سازد  می

ي گیاه گلرنگ بر محـور هورمـونی هیپـوفیز ـ گنـاد و       عصاره
 1382زمایشگاهی نر طی سال هاي آ تغییرات بافتی بیضه موش

  .  در مبارکه اصفهان انجام شد1383تا 
  

  روش بررسی
هاي کوچک آزمایشگاهی  ي تجربی از موش   در این مطالعه  

 مـوش نـر کوچـک       32تعـداد   . به عنوان مدل استفاده گردیـد     
 گرم انتخـاب و در  40 تا 35ي وزنی     آزمایشگاهی در محدوده  

 25اریکی با دمـاي   ساعت ت12 ساعت روشنایی و   12شرایط  
گـراد و دسترسـی آزاد بـه آب و غـذا      سـانتی  ي   درجـه 30تـا  
 دسته تحت عنوان گروه کنترل و 4ها به    موش. داري شدند   نگه

ي   ي عـصاره    جهت تهیه .  تقسیم شدند  3 و 2،  1هاي تیمار   گروه
 96هاي گلرنگ در اتانـل       الکلی گیاه گلرنگ، پودر خشگ گل     

 دقیقـه  3 و سپس به مدت داري  ساعت نگه24درصد به مدت   
حجم نهایی مایع صاف شـده  . کامال مخلوط و صاف گردیدند  

لیتر رسانده شد و به صورت درون صـفاقی و در             میلی 100به  
 بـه  3 و2، 1هـاي گـروه تیمـار        روزه به موش   20ي    یک دوره 

. گرم در روز تزریق شـد   میلی8/2 و 4/1،  7/0ترتیب به میزان    
 و  LH ، FSHهـاي     ي هورمون    پایه به منظور دستیابی به غلظت    

تستوسترون سرم خون و نیـز بافـت طبیعـی بیـضه، در گـروه          
پس از این مدت از قلب حیـوان        . اي انجام نشد    کنترل مداخله 

 و تـستوسترون بـه   LH ،FSHهـاي   براي اندازه گیري هورمون   
گیري انجام شد و پس از جـدا نمـودن            لیتر خون    میلی 3میزان  

و بـا   ) ELISAروش  (کنیک ایمونواسـی    ها با ت    سرم، هورمون 
 ـ  Biomerioکارخانه (هاي تشخیص هورمونی  استفاده از کیت

  . گیري شدند اندازه) آمریکا
به منظور بررسی بافت شناسی، بیـضه هـا بـا برشـی مناسـب               

دیدیم   مقاطع بافتی بیضه و مجراي اپی     . خارج و وزن گردیدند   
پس . ن تهیه شدنیز به روش رنگ آمیزي هماتوکسیلین ـ ائوزی 

دیـدیمی، شـمارش اسـپرم بـا الم          ي سوسپانسیون اپـی     از تهیه 
هاي  هموسیتومتر انجام شد و جهت محاسبات آماري از آزمون   

آماري آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون توکی استفاده گردید          
  .دار تلقی شدند  معنی>P 05/0و مقادیر 

  
  ها یافته

نـشان داد کـه     نتایج حاصل از سنجش هـاي بیوشـیمیایی         
 نـسبت بـه گـروه کنتـرل     2میزان تستوسترون در گروه تیمـار     

لیتـر   گـرم در میلـی    نانو675/0 و در مقایسه با تیمار یک   25/1
). =P 01/0(باشد  دار می افزایش داشته که از لحاظ آماري معنی

 نـسبت بـه     3چنین میــــزان  این هورمون در گروه تیمار           هم
 و  16/4،  73/4  بـه ترتیـب       2یمـار گروه کنترل، تیمار یک و ت     

  هـا   لیتر افزایش داشـته کـه ایـن تفـاوت      نانوگرم در میلی 48/3
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    8/2            4/1             7/0             0  
  =P* 01/0    )                  گرم در روز میلی ( میزان عصاره

  

هاي آزمایش و  وهي میانگین تستوسترون سرم در گر مقایسه : 1نمودار
  1382ـ83کنترل، مبارکه 

  
  ، امـا افـزایش    )=P 01/0(دار بـود      نیز از لحـاظ آمـاري معنـی       

میزان تستوسترون در گروه تیمار یک نسبت بـه گـروه کنتـرل      
 سـرم   LHداد که میـزان       نتایج نشان   ). 1نمودار  (دار نبود     معنی

ـ  46/4 نسبت به گروه کنترل    2در گروه تیمار     ا  و در مقایـسه ب
 (mIu/ml)لیتر   واحد بین المللی در میلی  میلی28/4تیمار یک، 

). =P 01/0(باشد  دار می  کاهش داشته که از لحاظ آماري معنی      
 نسبت به گروه کنترل و تیمـار یک 3 در گروه تیمار LHمیزان 

داري نـشان داد       کاهش معنی  mIu/ml 31/5 و   48/5به ترتیب   
)001/0P= .(      ایـن هورمـون در گـروه       به عالوه کاهش میـزان

 در مقایسه 3تیمار یک نسبت به گروه کنترل و در گروه تیمار          
  ).2نمودار (دار نبود   معنی2با تیمار 

ــدازه ــایج حاصــل از ان ــون  نت ــري هورم ــز حــاکی FSHگی     نی
   نـسبت  3از آن است که میزان ایـن هورمـون در گـروه تیمـار            

 و 88/5، 56/5 به ترتیـب  2به گروه کنترل، تیمار یک و تیمار       
واحد بر میلی لیتر کاهش یافتـه کـه از نظـر آمـاري                 میلی 8/5

تغییرات این هورمون در گروه تیمار      ). =P 01/0(دار بود     معنی
 در مقایسه با 2 نسبت به گروه کنترل و در گروه تیمار       2یک و 
  ).3نمودار (دار نبود   معنی3تیمار 
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هاي آزمایش و کنترل،   سرم در گروهLHي میانگین  مقایسه : 2نمودار
  1382ـ83مبارکه 

  
  گـر آن اسـت کـه         از سوي دیگـر نتـایج بافـت شناسـی بیـان           

ــت  ــق غلظ ــصاره   تزری ــف ع ــاي مختل ــبب   ه ــگ س   ي گلرن
. گـردد   داري در وزن بیضه و تعـداد اسـپرم نمـی           افزایش معنی 

  ي ایـن گیـاه تغییـرات         ي تزریـق عـصاره      چنـین در نتیجـه      هم
گر عـدم     بیان) 2(و  ) 1(تصاویر  . باشد  بافتی نیز چشمگیر نمی   

  .دیدیمی است تغییر مشخص در تعداد اسپرم اپی
  
  
  
  
  
  

  
     8/2           4/1            7/0            0  

  =P* 01/0    )                گرم در روز میلی( عصاره میزان
  

هاي آزمایش و کنترل،   سرم در گروهFSHي میانگین  مقایسه : 3نمودار 
  1382ـ83مبارکه 
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دیدیم در گروه کنتـرل   فتومیکروگراف برش عرضی لوله هاي اپی: 1شکل  

  )×410نمایی  با بزرگ(
  
  
  
 
  
  
  
  
  

 

 3دیدیم در گروه تیمار  هاي اپی رش عرضی لوله فتومیکروگراف ب : 2شکل  
  )×410نمایی  با بزرگ(

  
  بحث

نتایج مطالعه نشان داد که گیاه گلرنگ قادر است با ایجـاد            
هاي تولیـد   تغییر در محور هورمونی هیپوفیز ـ گناد در فعالیت 

ي گیـاه   در رابطه با تأثیر تزریـق عـصاره    . مثلی مؤثر واقع شود   
ده گزارشـی در دسـترس محقـق قـرار          گلرنگ بر عوامل یادش   

  ي   ي گلرنـگ بـرجنین و جوشـانده         نگرفت، اما اثرات عـصاره    
. ي منـی کمـا بـیش مطالعـه شـده اسـت            آن بر رحم و کیـسه     

هـاي گلرنـگ غنـی از     گزارشات حاکی از آن اسـت کـه دانـه        
هـاي سـاختاري      ایـن ترکیبـات آنـالوگ     . باشند  فیتواسترول می 

تستوسترون ـ استروژن  (ها  لکلسترول بوده و مانع عمل استرو
شوند و بــه این ترتیب از بروز بـسیاري از          می) ـ پروژسترون 

). 8،7(کنند  جلوگیري می) سرطان سینه و پروستات(ها  سرطان
ي گلرنـگ در دو   نتایج این تحقیق نشان داد که تزریق عـصاره    

تواند سبب افزایش غلظت  گرم روزانه می     میلی 8/2 و   4/1دوز  
رسـد کـه علـت     به نظر می .موجود در سرم گردد     تستوسترون  

ي  هـاي بـاالتر عـصاره      افزایش سطوح تستوسترون در غلظـت     
هاي لیدیگ و دخالت در روند        گلرنگ اثر مستقیم آن بر سلول     

بیوسنتز هورمون تستوسترون باشد و احتماالً ایـن عمـل را از            
 انجــام 2هــاي ســري  طریــق تحریــک ســنتز پروســتاگالندین

هـاي گیـاه گلرنـگ داراي          دلیـل ایـن کـه گلبـرگ        به. دهد  می
ــیدهاي    اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، آلفالینولینــک اســـید (ALA)گامالینولنیــک اســـید  چــرب  
(GLA) تواند به دي هموگامالینولنیـک اسـید         می) 9(باشند     می

(Dihomogamma Linolenic Acid [DGLA])   و سـپس بـه 
تبدیل شود که خـود پـیش سـاخت         ) AA(آراشیدونیک اسید   

بـه نظـر   ). 10( اسـت    PGE2ها ماننـد      اگالندین پروست 2انواع  
 نقش مهمـی را در اسـتروئیدوژنز بیـضه ایفـا         AAرسد که     می

 و AAدهد که   نشان می ) 1993(نماید، به طوري که تحقیقات      
ــت آن  ــوي   (PGE2)متابولی ــیکالز حلق ــیالت س ــد آدن ، تولی

(CAMP)ــی ــزایش م ــرعت    را اف ــزایش س ــث اف ــد و باع دهن
نبی کلـسترول و تحریـک تولیـد       ي جـا    شـدن زنجیـره     شکسته

ــی  ــستوسترون م ــود ت ــد   . ش ــذکور تولی ــات م ــابراین ترکیب بن
ــام   گــري  رســانی میــانجی تــستوسترون را از طریــق اعمــال پی

  دهــد  مطالعــات بــر روي نــوعی مــاهی نــشان مــی. کننــد مــی
ــتاگالندین  ــه پروس ــري   ک ــاي س ــد  E (PGE)ه ــی تولی  همگ

 PGE2کننـد و قـدرت    تستوسترون را در بیـضه تحریـک مـی       
بـه عـالوه  نتـایج       ). 11(باشـد      مـی  PGE3 و   PGE1بیشتر از   

 سـنتز انـدروژن را در   PGE2 نشان داد کـه     1995تحقیق سال   
از طریـق آدنـیالت سـیکالز و    ) Triturus Carnifex(سـمندر  

 در ابتـداي    PGE2بـه طـوري کـه       . کند   تنظیم می  Cفسفولیپاز  
ـ        ) ژانویه(فصل تولید مثل     زایش و  سـنتز انـدروژن بیـضه را اف

سنتز انـدروژن را    ) مارس(برعکس در انتهاي فصل تولید مثل       
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ــی  ــاهش م ــد  ک ــی از   ). 12(ده ــایج برخ ــر نت ــوي دیگ   از س
، (PGE2) و متابولیـت آن  AAنشان داده که   ) 2001(مطالعات  
ي  کننـد، چـرا کـه غـده        ي پروستات را تحریک مـی       رشد غده 

ـ    پروستات یکی از اندام    أثیر هایی است که بیش از همه تحت ت
، بـه عنـوان اسـید       ALAدر ضـمن    . گیرد  تستوسترون قرار می  

تواند به ایکوسانوئیدهاي مختلف    چرب دیگر گیاه گلرنگ، می    
ایکوسانوئیدها در تولید استروئید دخالـت دارنـد،        . تبدیل شود 

 و در نتیجه تولید غیرطبیعی ALAبه طوري که مصرف ناکافی     
  ). 14،13(شود  ایکوسانوئیدها منجر به نازایی می

از سوي دیگر احتمال دارد افزایش میزان تستوسترون به دلیـل     
هاي گیاه گلرنگ باشد، چـرا کـه    وجود عنصر روي در گلبرگ  

این عنصر براي تولید مثل ضروري است و کمبـود آن باعـث             
در یـک  . شـود  ضعف پروسـتات و نـازایی در مـرد و زن مـی      

ـ       بیمار که علت نازایی آن     37تحقیق   ود و بـراي    ها ناشـناخته ب
گرم عنـصر روي را        میلی 25 سال نازا بودند،     5مدت بیشتر از    
ــدت  ــه مـ ــا 45بـ ــه،  50 تـ ــد و نتیجـ ــت کردنـ    روز دریافـ

 مـورد  9افزایش مشخص در سـطوح تـستوسترون همـراه بـا            
چنین نتـایج بـه دسـت آمـده نـشان            هم). 15،14(باروري بود   

ب هاي باالتر سب    ي گلرنگ در غلظت     دهد که تزریق عصاره     می
رسـد کـه علـت     به نظر مـی . شود   می FSH و LHکاهش میزان   

هـا کنتـرل فیـدبکی منفـی ترشـح            کاهش سطوح این هورمون   
ي اثـر     بیشترین قسمت این مهار از محرکـه      . تستوسترون باشد 

مــستقیم تــستوسترون بــر روي هیپوتــاالموس و کــاهش دادن 
ایـن  . شـود   ناشی می (GnRH)ي گنادوتروپین     هورمون محرکه 

 توسـط   FSH و   LHوجب کاهش تعادلی در ترشـح       موضوع م 
 ترشح تستوسترون LHشود و کاهش ترشح      هیپوفیز قدامی می  

تستوسترون بـه طـور مـستقیم       . دهد  توسط بیضه را کاهش می    
ي هیپوفیز قدامی دارد که    یک اثر فیدبکی منفی ضعیف بر غده      

 را کـاهش  LHاین فیدبک هیپوفیزي به طور اختصاصی ترشح   
ي این گیاه     بر اساس نتایج تحقیق تزریق عصاره      ).16(دهد    می

هـا   داري بر تغییـرات بـافتی و تغییـر در وزن بیـضه          تاثیر معنی 

ي آزمـایش   نداشت که احتمال دارد علت آن، کوتاه بودن دوره     
ممکن است تزریق دراز مـدت      . و کم بودن دوز تزریقی باشد     

ي تزریق شده سـبب       ي گلرنگ و افزایش میزان عصاره       عصاره
دار در وزن بیضه   القاء تغییرات بافتی محسوس و افزایش معنی      

در پژوهش حاضر نتایج شمارش اسـپرم نـشان داد کـه         . گردد
دار در تعـداد      ي گیاه گلرنگ باعث افزایش معنی       تزریق عصاره 

ي گیـاه   هاي باالتر عـصاره   گردد، ولی تزریق غلظت     اسپرم نمی 
بـه نظـر   .شود گلرنگ سبب افزایش میزان تستوسترون سرم می    

رسد که علت عـدم تغییـر در تعـداد اسـپرم همـراه نبـودن          می
چرا .  باشد FSHافزایش تستوسترون با افزایش میزان هورمون       

شـدن   هاي سرتولی متـصل شـده و سـاخته         به سلول  FSHکه  
. شـود   را سبب می  ) ABP(پروتئین مخصوص اتصال اندروژن     

ABP         متـصل   یک گلیکوپروتئین است که تـستوسترون بـه آن
شود و در  هاي سمینیفر ترشح می  در فضاي لولهABP. شود  می

هـاي   جریان این فرآیند با تستوسترونی کـه بـه وسـیله سـلول     
لیدیگ ساخته شده است با غلظت خیلی زیاد به مکان ساخت   

انجام این مرحله بسیار با اهمیت . شود  اسپرماتوزوئید حمل می  
سپرماتوژنز کمکی است و به کاربردن تستوسترون به تحریک ا      

  ).17(کند  نمی
باشد،  هرچند وجود تستوسترون براي اسپرماتوژنز ضروري می  

اما تاکنون نقش مشخص هورمون مذکور در این پدیده روشن          
ممکـن اسـت تـستوسترون در آخـرین مراحـل           . نشده اسـت  

ي نابـالغ تـستوسترون       چون در بیضه  (اسپرماتوژنز موثر باشد،    
چنین در حیوانـاتی      ، هم )ا آغاز نماید  قادر نیست اسپرماتوژنز ر   

ها قطع شده است به دلیل نقش اساسی هیپـوفیز    که هیپوفیز آن  
گیـردو فرآینـد    هاي آن، تولیـد اسـپرم صـورت نمـی      و هومون 

کند و تستوسترون نیز قادر به  اسپرماتوژنز سیر قهقرایی پیدا می
) 1999(به طوري که نتایج تحقیقـات     ). 17(اصالح آن نیست    

  هـاي چـرب    ي ایـن اسـید   اند که در پرندگان تغذیـه      داده نشان
ــاروري     بــر روي ترکیــب فــسفولیپید غــشاء اســپرم و تــوان ب

ــاثیر دارد  ــصاره  ). 18(ت ــت ع ــن اس ــر ممک ــوي دیگ   ي  از س
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گلرنگ بر دوران عمر اسپرماتوزوئید و تعـداد اسـپرماتوزوئید          
) 1990(ي برخی تحقیقات      چه در نتیجه    چنان. زنده مؤثر باشد  

ي گیاه گلرنـگ را بـه طـور موفقیـت آمیـزي بـراي                 جوشانده
ي نازایی مردان و بیماري فزونی اسـپرم مـرده بـه کـار         معالجه

  ).20،19(اند  برده
  

  گیري نتیجه
توان گفت که  در نهایت با توجه به نتایج به دست آمده می       

ــصاره  ــر ع ــق     اث ــپرم از طری ــاي اس ــر پارامتره ــگ ب   ي گلرن
  

گیرد کـه   فزایش تعداد اسپرم صورت می   هایی غیر از ا     مکانیسم
ي  احتمـال دارد عـصاره  . خود احتیاج بـه بررسـی بیـشتر دارد        

گلرنگ سبب تغییر در شکل، قابلیت تحرك اسـپرماتوزوئید و          
رسد که اسیدهاي چرب پلی  قدرت باروري گردد و به نظر می  

بـر  ) ALAماننـد   (هاي گیاه گلرنگ      انوئیک موجود در گلبرگ   
دي غشاء اسـپرم و تـوان بـاروري اثـر داشـته      ترکیب فسفولیپی 

  . گردد انجام تحقیقات بیشتر توصیه می. باشد
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