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 سـبب بـروز   توانـد  ي مـ  يياسترس گرما  .)۱( شود يرا باعث م  
 و سالمت مديريت هاي مثل، برنامه توليد راندمان  برمشكالتي

طور مستقيم دماي  تواند به  استرس گرمايي مي   .)۲( شود جامعه
حتي افزايش درجه حرارت بدن به مقدار      . بدن را افزايش دهد   

 ي افـزايش درجـه  . شـود  كم نيز باعث كاهش ميزان آبستني مي 
گذارد و  ثير ميامثلي و جنين ت حرارت بدن روي دستگاه توليد

وليد مثلـي، قـدرت بـاروري را طـي        اين تغييرات در دستگاه ت    
تحقيقات نـشان   . )۳( دهد مي ثير قرار ا تحت ت  ييگرمااسترس  

 گرمايي روي كيفيت اسپرم اثر گذاشته و استرسداده است كه    
با تاثير گرما بـر الگوهـاي    . شود هاي غيرطبيعي توليد مي    اسپرم

ـ تـر و عال  لـي كوتـاه  ع ماده، دوره زمان فجنسهورموني در   م ي
 شـوند  دت كمتري براي دامدار قابل تـشخيص مـي        لي با ش  عف
 اثـرات  ييانگر آن اسـت کـه اسـترس گرمـا     يـ ات ب يتجرب .)۲(

در گذارد و  ي ميد مثل بر جا  ي تول يستم هورمون ي بر س  يمتعدد
 بـه  يي گرمـا يها  که نسبت به تنش  ي جنس يها ان سلول ين م يا

). ۴( دهنـد  يب را نشان مـ    ين آس يشتريشدت حساس هستند ب   
-پوتـاالموس ي محـور ه ير کنتـرل اعمـال جنـس    دير اصل يمس
ر کنتـرل  ين محور تحت تـاث   يا. باشد يم) HPG(گناد  -زيپوفيه
ر يســا  در انــسان ويم اعمــال جنــسي موجــب تنظــيدبکيــف

ار ين محور جهت کنترل بسيدر جنس نر ا . گردد يپستانداران م 
. کنـد  يق ترشح هورمون تستوسترون و اسپرماتوژنز عمل م       يدق
ن يوتـروپ   گناد   آزاد کننده  يها  ترشح هورمون  پوتاالموس با يه
)GnRH (ک کـرده و موجـب ترشـح    ي را تحر  يز قدام يپوفيه

  .شود يم) LH و FSH(ها  گنادو تروپ
ـ  گيهـا  اند کـه عـصاره     قات نشان داده  يتحق  بـر  ي متعـدد ياهي

ـ  يستم تول يت س يژه فعال يک بدن به و   ي ارگان يها عملکرد  يد مثل
 يـي اهـان دارو  ي از گ  يکـ ير  ي سـ  ).۵(ضه موثر است    يو بافت ب  

 ي، علوم دامـ ي آن تاکنون در طب انسان  يياست که اثرات دارو   
 ير بـا نـام علمـ   يسـ  .ور مورد مطالعه قـرار گرفتـه اسـت    يو ط 

Allium sativumبات ي ترکي، حاويياه دارويک گيعنوان   به
ر سـالم شـامل   يبات در س  يگر ترک يد. باشد يدار م متعدد گوگرد 

ــکوزيگل ــيدي اســتروئيدهاي ن، يند، پروســتاگال)۶(ن ي، لکت
، ۶، ب ۲، ب ۱ن ب يتـام ين، و ين، اسانس، آدنـوز   يفروکتان، پکت 

ـ پيکولي چـرب، گل   يدهايک، اسـ  يـ کوتيد ن ين، اس يوتيث و ب   د، ي
ـ هــا، فالونوئ نيانيدها، آنتوسـ يپيفـسفول  نــه ي آميدهايدها و اسـ ي

 ). ۷ (باشد يم

  دارد هسته  ي و طب  يياه که مصرف دارو   ين گ ين بخش ا  يتر مهم
 شناخته شـده    ي   ماده ۲۰۰ر حدود   يدر س ). ۸(کب آن است    مر

 ل وجود ير به دل  ي س يکيوتيب ي و آنت  ييخواص دارو . وجود دارد 
ن و يسيدو ماده آل). ۹(ن است  يسي آن به نام آل    يب گوگرد يترک

ـ آل. اه هستند ين گ يبات ا ين ترک يتر مهم Ajoene نيآجوئ ن يسي
 از ياريو بـس   داشتن بـو     يژگير و ي است که به س    ي فعال ي  ماده

ـ . )۷( بخـشد  يم يخواص درمان  ن مـاده خـواص     يـ ن ا يهمچن
. کنـد  ي مـ  يريل کلسترول جلـوگ   ي دارد و از تشک    يکيوتيب يآنت

ر اسـت کـه سـبب    ي در سـ  يگـر ي فعال مهـم د    ي  ن ماده يآجوئ
). ۱۰(شود   ي م يها و سکته مغز     از سخت شدن رگ    يريشگيپ
 گلـوکز و    يداز، قندها يناز، پراکس ي آل يها مي آنز ياه حاو ين گ يا

ن، يستي سيدهاينو اسي، آميوم و رو  ي سلن يساکاروز، مواد معدن  
 بوده و ۲ و ب۱ بيها نيتامين و ويامين، تيزولوسين، ايگلوتام

 از يکير يس). ۸(باشد  ي درصد آب م   ۶۰ يطور معمول حاو   به
هـا و     د اسـپرم  يـ ش تول ي افـزا  ي بـرا  يي غذا يها  ن انتخاب يبهتر
عنـوان   ر که امروزه بـه  ي س .)٩(  است يديتول يها  ت اسپرم يتقو

 ي شـده، حـاو    شـناخته ي موثر در روابط جنس ييک ماده غذا  ي
ـ   يسلن  و تحـرک  ي جنبنـدگ ي کـه بـرا    يدانياکـس   يوم است؛ آنت

ـ  اسـت و آل    يها ضرور   اسپرم ـ ين، ترک يسي هـا     کـه از اسـپرم     يب
 يهـا    در انـدام   ي جنس يها   هورمون ي محافظت کرده و چرخه   

 يرات کمکيثادن به تي رسي برا.کند يت مي مردان را تقويجنس
ر در روز ي حبـه سـ  ٢ تـا    ١نه شروع مصرف با     ين زم ير در ا  يس
  ).١١ (تواند مناسب باشد يم

ـ  هـم در آزما   ،ري س ي ذات يدانياکس يت آنت يفعال شگاه و هـم در  ي
ــ   ــات رس ــه اثب ــده ب ــودات زن ــت يموج ــفعال ).۱۲(ده اس ت ي

ن  موجـود درآ   يبات سـولفور  ير به علت ترک   ي س يدانياکس يآنت
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ـ ر، فراوان دي سي بات در عصاره ين ترک يباشد که تعداد ا    يم ده ي
 نـر   يها  موش يدنير به آب آشام   ي س ي  افزودن عصاره  .شود يم

کول را نـسبت بـه      ينال وز يم و سم  يديدي ماه وزن اپ   ۳به مدت   
ها  ن شمار اسپرم  يش داده است و همچن    ي افزا يعي طب يها موش

ـ ي افـزا  يزان قابل توجه  يز به م  ين داوسـون و   ).۱۳ (ابـد ي يش م
ر ي موجـود در سـ     Cن  يتـام يان کردند که و   يب) ۱۴(همکارانش  

ل داده و در    يضه را تعد  ي ب يها  آزاد سلول  يها کاليتواند راد  يم
ـ ز بافت ب  يضه و تما  يک ب يک آندروژن يد و تحر  يتول  اثـر   يا ضهي

ر و ي نقـش سـ  ي قـات نـشان دهنـده     ي تحق ي برخـ  .گذار باشـد  
 يمي از اسـترس شـ     ي ناش يبات آن در کاهش اثرات جانب     يترک

 امـا  باشد، ي م ي جنس يها د در هورمون  يکلوفسفامي با س  يدرمان
). ۱۵ ( نداشته است  ياثرک  ي اسپرماتوژن يها رات سلول يي تغ بر
ـ بـا م  ريبه نقش مثبت شربت تـازه سـ    ن حال   يع در  و ۶۰زان ي

 از اسـترس    يلوگرم در کاهش اثرات ناشـ     يگرم بر ک   يلي م ۱۲۰
  ). ۱۶( ز اشاره شده استينع سمن يو در مايداتياکس

 در خـصوص افـزودن   يعدم وجـود مـدارک علمـ   توجه به   با
 يهـا  ر آن بـر سـلول   ي و تـاث    روزانـه  ي  هير در تغذ  ي س ي  عصاره

ر اسـترس  ي نر تحـت تـاث   ي جنس يها ک و هورمون  ياسپرماتوژن
 ي  ر افزودن عصاره  ي تاث يبررسق حاضر   يهدف از تحق  ،  ييگرما

ـ  بر تغ  ر به آب آشاميدني   يسهيدروالكلي    يهـا  رات هورمـون  يي
 در مـوش نـر      يي اسپرماتوژنز تحت استرس گرمـا     ،يد مثل يتول

  .باشد يم
  

  يبررسروش 
بالغ  يشگاهي سر موش نر آزما٥٠ از يق تجربيتحق نيادر      
 تکـرار اسـتفاده   ۱۰ گـروه و  ۵در  گرم ٣٠±٥ ين وزنيانگيبا م 
ط اسـترس   ي بـالغ قبـل از شـرا       يهـا  ق موش ين تحق يدر ا . شد
 ۱۵ به مـدت  يدني به آب آشام سيري  و افزودن عصاره  يياگرم

ها در  موش.  شدنديط نگهداري با مح  يريروز جهت عادت پذ   
 يصورت آزاد بـه آب و غـذا دسترسـ        ش به ي آزما ي  طول دوره 

با توجه به طول  . قرار گرفتنديعي طبيط نوريداشتند و در شرا   

 يها مونهن،  )۱۷(  اسپرماتوژنز در موش   ي  دوره   روزه ۳۸ تا ۳۰
  سـاعت ۴ ساعت به مدت ۲۴ روز در هر     ۳۰ در طول    يماريت

 با  ييط استرس گرما  ي در شرا  يش دما در محل نگهدار    يبا افزا 
ـ  ييدما  .)۱۸( گـراد قـرار گرفتنـد      ي سـانت  ي  درجـه  ۳۶±۳ن  ي ب

ر انتخاب يشرح زق حاضر به   يش در تحق  ي مورد آزما  يها گروه
 :ديگرد

ـ   ۱۰شامل : گروه کنترل  - الغ کـه بـه منظـور     سر مـوش نـر ب
 و FSH،LH يهــا  ه هورمــونيــ بــه غلظــت پا يابيدســت

ـ  مقـاطع بافـت ب  ي و بررس   ن مشاهده يتستوسترون، همچن  ضه، ي
 يها ط مشابه با گروهين گروه در شراي اي و بارور  ياسپرم ساز 

 شان يدنير به آب آشامي س ي   بدون افزودن عصاره   ي ول يماريت
  .ش انجام شديما در مدت زمان آزييچ گونه استرس گرمايو ه

ر در آب ي سيدروالکلي هي  با دوز صفر عصارهيماريگروه ت -
 يموش نر بالغ که بـه منظـور بررسـ       سر   ۱۰ شامل   :يدنيآشام

ـ ي تول يها  بر فاکتور  يير استرس گرما  يتاث   در جـنس نـر  يد مثل
  .  قرار گرفتنديابيمورد ارز

 سر موش نر بالغ کـه  ۱۰هر گروه شامل  : گروه تيماري  سه -
ـ    ۴انه به مدت    روز  قـرار   يير اسـترس گرمـا    ياث ساعت تحت ت

ـ ترت هبرند و  يگ  يم ـ ي م۸۰۰ و ۴۰۰، ۲۰۰زان يـ ب مي گـرم بـر    يل
 خـود   يدنير را در آب آشام    ي س يدروالکلي ه ي  لوگرم عصاره يک

 مطـابق بـا     ي حيوانـات آزمايـشگاه    ينگهـدار  .افت کردند يدر
 . سالمت انجام شدي ملي انستيتويراهنما

 يمــاري تيهــا هــا در گــروه  نمونــهيمــام روز از ت۳۰پــس از 
 يهـا   مربوط به هورمـون يها عمل آمد و سنجش  ه ب يريگ خون

ــتول ــيــ ــستوسترونLH، FSH يد مثلــ ــه روش  ، و تــ بــ
ح ين حال پس از تـشر     يدر ع .  صورت گرفت  کيماتيمونوآنزيا

ـ هـا، ب  نمونـه   مقـاطع  ي هيـ جهـت ته د تـا  يـ جـدا گرد هـا   ضهي
و شــمارش  ني ائــوز-نيليروش هماتوکــسه  بــکيستولوژيــه

ن ي ايها داده .رديمورد استفاده قرار گ  ک  ي اسپرماتوژن يها سلول
 تکـرار  ۱۰ گـروه در     ۵ با   يق در قالب طرح کامال تصادف     يتحق

ها بـا اسـتفاده از    داده.  قرار گرفت يل آمار يه و تحل  يمورد تجز 
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ه يـ ل جـدول تجز ي و بـا تـشک   SPSS يافـزار آمـار    بسته نـرم  
ز شـد و  ي آنالLSD يها نيانگيمن يسه بيانس و آزمون مقا يوار

  .دار در نظر گرفته شد ي معن۰۵/۰احتمال کمتر از 
  

  يافته ها
  ن يانگيم :يد مثلي توليها دست آمده از هورمون هج بينتا     

 نسبت بـه  يدار ي کاهش معن  ي در دوز صفر دارا    FSHغلظت  
ـ  آزما يمارهايت که در    يگروه کنترل است در حال       بـا دوز   يشي

ـ  گ ي  لوگرم عـصاره  يگرم بر ک   يلي م ۸۰۰ و   ۴۰۰،  ۲۰۰ ر ياه سـ  ي
 را نشان يدار يش معني با دوز صفر افزا  يمارينسبت به گروه ت   

   .)۱نمودار( )P>٠٥/٠( داد
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  يماري کنترل و تيها گروه درFSH زان غلظت يم: ۱نمودار 

  ) نسبت به گروه کنترلp>٠٥/٠ دار در سطح ي تفاوت معن*(
  

ــLHن غلظـــت يانگيـــمسه يـــج حاصـــل از مقاينتـــا    ني بـ
ـ ي م۸۰۰ و ۴۰۰، ۲۰۰ با دوز صفر،    يشي آزما يمارهايت گـرم   يل

در کـه    آن اسـت ي نشان دهندهر ياه سي گي  لوگرم عصاره يبر ک 
ـ      ـ د  نـسبت بـه گـروه کنتـرل      يدار يدوز صفر کـاهش معن ده ي

ـ   يم ـ کن  يشود ل ـ  آزما يمارهـا ين ت يب  ۸۰۰و   ۴۰۰ بـا دوز     يشي
به گـروه صـفر    ر نسبتياه سي گي گرم عصاره لويم بر ک  گر يليم

ــزا ــياف ــد يدار يش معن ــشاهده ش ــودار ()P>٠٥/٠(  م    .)٢نم
  

  ميــانگين غلظــت هورمــون تــستوسترون در تيمــار دوز صــفر
ــي۲۰۰ و ــاهش معن ــرل   داراي ک ــروه کنت ــه گ ــسبت ب   داري ن

   ۴۰۰بوده و در عـين حـال بـين تيمارهـاي آزمايـشي بـا دوز              
   گيــاه سـير نــسبت  ي بــر کيلـوگرم عـصاره  گـرم    ميلـي ۸۰۰ و

داري  به گروه تيماري با دوز صفر و کنترل نيز افـزايش معنـي            
  .)٣نمودار ( )P>٠٥/٠(شود  ديده مي
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  يماري کنترل و تيها گروه درLH زان غلظت يم: ۲نمودار 
  )به گروه کنترل نسبت p>٠٥/٠دار در سطح  ي تفاوت معن*(
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  يماري کنترل و تيها گروه تستوسترون در زان غلظتيم: ۳نمودار 

  ) نسبت به گروه کنترلP>٠٥/٠دار در سطح  ي تفاوت معن*(
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   در دوز صـفر نـسبت بـه    هيـ ت اولياسپرماتوسـ ن تعـداد   يانگيم
ـ      ـ   داشـ  يدار يگروه کنترل کـاهش معن ـ  يته ول  يمارهـا ين ت ي ب

لوگرم عصاره يگرم بر ک يلي م ۸۰۰ و   ۴۰۰،  ۲۰۰ با دوز  يشيآزما

 شيافـزا  ي بـا دوز صـفر دارا     يمارير نسبت به گروه ت    ياه س يگ
ــ ــوديدار يمعن ــرل نزد  ب ــروه کنت ــه گ ــه و ب ــتي   ک شــده اس

)٠٥/٠<P( )۴ نمودار.(  
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  يماري کنترل و تيها ه درگروهيت اوليوسن تعداد اسپرماتيانگيم: ۴نمودار 
  ) نسبت به گروه کنترلP>٠٥/٠دار در سطح  ي تفاوت معن*(

  

  بحث
ر ي سـ  ي  در فقـدان عـصاره     يي استرس گرما  قين تحق يدر ا      

ـ  توليهـا   در غلظت هورمـون  يدار يکاهش معن ) دوز صفر ( د ي
 LHت  يزان فعال يرات در م  يي تغ يبررس يجاد کرد ول  ي نر ا  يمثل

گرم  يلي م۸۰۰ و ۴۰۰ با دوز يشيمار آزماين ت يبتوسترون  و تس 
 صـفر  يمـار ير نسبت به گـروه ت   ياه س ي گ ي  لوگرم عصاره يبر ک 
 ين حال بررسي در ع.)P>٠٥/٠( بود يدار يش معني افزايدارا
ـ FSH  زان غلظتيرات در مييتغ ـ  آزمايهـا مارين تيب  بـا  يشي

ر يه سـ اي گي لوگرم عصارهيگرم بر ک   يلي م ۸۰۰ و   ۲۰۰،۴۰۰دوز
 بـود  يدار يش معني افزا ي صفر دارا  يماريز نسبت به گروه ت    ين
)٠٥/٠<P.(   هورمونLH  ـ  ل يها  سلول ير بر رو  ي با تاث گ يدي

. )۱۹( دهد يش ميرا افزا) تستوسترون(ها ترشح آندروژن   ضهيب
ـ ها ا زان آندروژن يبا باال رفتن م    م و کنتـرل  ين محـور بـه تنظـ   ي

. پردازد يدبک ميش فيق افزايترشح هورمون تستوسترون از طر 
پوتاالموس و مهار ير بر هيزان تستوسترون موجب تاثيش ميافزا
 هورمـون  ي و تـا حـدود  ينيئ لـوت  ي د هورمون آزاد کننـده    يتول

ـ  از طر  يکولي فول ي محرکه  ي منفـ  يمـ يسم خـود تنظ   يـ ق مکان ي
ز سـبب برداشـته     يزان تستوسترون خون ن   يکم شدن م  . شود يم

پوتاالموس شده و موجب بازگشت   ي ه ي از رو  يشدن اثر مهار  
ش يافـزا  ).۲۰(گـردد    ي مـ  يعيترشح تستوسترون به حالت طب    
 مـورد   LHزان  يش م ي افزا ي جهيغلظت تستوسترون سرم در نت    

ـ  گ ي جه عصاره يانتظار است و در نت      از  يرير بـا جلـوگ    ياه سـ  ي
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ـ  و تحل  ينينـاب ي بافت ب  يها ب سلول يآس ـ  ي ـ  تل يل اپ نـده  يوم زا ي
  .)۲۱( ش تستوسترون شده استيث افزا ساز باعي منيها لوله

ـ  گ ي  موجود در عصاره   يها از آنجا که آلفا توکوفرول     ر ياه سـ  ي
تواننـد از اسـترس    ي م ،ها هستند  داني از ضد اکس   يا که خانواده 

 ).۲۲(  کننديري جلوگيشگاهي موش آزما ي ضهيو در ب  يداتياکس
ـ ر بـا تقو   ياه س ي گ ي ن رو، عصاره  ياز ا  ستم دفـاع ضـد    يـ ت س ي
و يداتي اکسيها نکه موجب کاهش استرسي عالوه بر ا   ينداياکس

گ و  يدي ل يها ت سلول يش فعال يتواند موجب افزا   يگردد، م  يم
 ش اسـپرماتوژنز شـود    يز افـزا  يـ ش ترشح تستوسترون و ن    يافزا

 يبـات سـولفور  ير به علت ترکي س يدانياکس يت آنت يفعال ).۲۳(
ـ باشد که تعـداد ا     يموجود در آن م     ي بـات در عـصاره    ين ترک ي

 موجب از يدانياکس يت آنتين فعاليا. شود يده مير، فراوان د يس
 يرين موجب جلوگ  ي آزاد شده و همچن    يها کالين رفتن راد  يب

و حـذف   ) نيآکـرولئ (د  يفسفامکلوي س يت فعال دارو  ياز متابول 
ـ  آزاد بـر تکث    يهـا  کـال ياد شدن راد  يز). ۲۴(شود   يها م  آن ر، ي

 و )۲۵( لوب داردهــا اثــرات نــامط  اســپرميت و بــاروريــفعال
ل نـشود،  يطـور مرتـب تعـد     هـا بـه    کالين راد يچنانچه سطح ا  

  ).۲۶(د ينما يها را مختل م  سلوليعيعملکرد طب
شـود کـه در    ين طرح مشاهده مـ يج حاصل از اي نتايدر بررس 

 FSH در ترشح يدار ي معنکاهش) دوز صفر (يياسترس گرما
 ،۲۰۰يکـه در حـضور دوزهـا    يرفته است در حال   يپذصورت  

 نسبت به   رياه س ي گ ي لوگرم عصاره يگرم بر ک   يلي م ۸۰۰ و   ۴۰۰
ـ    هش ب يدوز صفر افزا   ـ  د يدار يصـورت معن ـ  ي شـود کـه     يده م

ش ترشـح  ير بر افـزا ي سي ر مثبت عصارهي از تاثيتواند حاک  يم
FSHباشدييط استرس گرماي در شرا .  
FSH    ـ ي سبب تحر  ي سرتول يها با اتصال به سلول الت يک آدن

 ABPن  ي و باعـث ترشـح پـروتئ       cAMPش  يکالز و افزا  يس
ـ ا. شود يم) ن متصل شونده به آندروژن يپروتئ( ن بـا  ين پـروتئ ي

نـد اسـپرم    ين آنـدروژن را جهـت فرآ      ياتصال به تستوسترون ا   
ـ  ي اسـپرم سـاز هـدا      يها  به درون لوله   يساز  ).۲۲( کنـد  يت م
 يدهاي، فقـط توسـط اسـتروئ      FSH يمي تنظ يدبکيسم ف يمکان

ن هم  يستاتين و فول  يوين، اکت يبينهيبلکه ا شود،   يضه اعمال نم  يب
 نقش FSHم غلظت ي در تنظ GnRHدي بر تولير مرکزيبا تاث

ـ يدارند و ممکن است افزا     از اثـرات  ي ناشـ FSHدار  يش معن
  . ن فاکتورها باشدي ايليتعد

 را  يژني آزاد و مشتقات اکـس     يها کاليد راد ي تول ،يتنش حرارت 
 يد مثلـ يل تولي بر پتانسين فراوايدهد که اثرات منف   يش م يافزا

ر ياه س يپژوهش حاضر نشان داد که گ     ). ۲۴( گذارد ي م يبر جا 
 ي  کنتـرل کننـده    يستم هورمـون  يـ م بـر س   ير مستق يق تاث ياز طر 

 ي جنس نر موجب حفـظ غلظـت سـرم         يدمثلي تول يندهايفرا
ق سبب محافظـت بافـت      ين طر ياز ا   و )۲۲( تستوسترون شده 

 از استرس   يند عوارض ناش  توا يو م شود   مي ها ضه در موش  يب
ـ  کـه در تحق    يدر حال  . را کاهش دهد   ييگرما ون در  يق حـاج  ي
ر در مواجهـه بـا      ي سـ  ي د که عصاره  ي مشخص گرد  ۲۰۱۳سال  

 خــود را در ثبــات يو نتوانــسته اثــر محــافظتيامــواج مــاکروو
 در سـال    ياسـ ين حال ق  يدر ع  ).۲۵(د  يتستوسترون اعمال نما  

ع سـمن در  ي محافظت ما ر بر ي س ي د بودن عصاره  ي بر مف  ۲۰۱۴
ـ و تاکيداتيبرابـر اسـترس اکــس   ـ نما يد مــي  و يحمــام). ۱۶(د ي

 و  ۱۰, ۵ر  ي با افزودن مقاد   يقي در تحق  ۲۰۰۹همکاران در سال    
ر ار خام موجب مهـ ي گزارش نمودند که س خامر  ي درصد س  ۱۵

ــتروئ  شگ شــده و کــاه يديــ اليهــا دوژنز در ســلولياس
  ). ۲۶(تستوسترون را به همراه دارد 

  
   يريجه گينت

انگر آن اسـت کـه اسـترس        يق ب ين تحق يج حاصل از ا   ينتا     
 بـر   يد مثل ي تول يها تواند با کاهش غلظت هورمون     ي م ييگرما
ـ  د مثل در جنس نر اثر سوء بگذارد،       يل تول يپتانس  افـزودن  ي ول

 ۸۰۰ و  ۴۰۰،  ۲۰۰ يهـا  ر در غلظـت   ي س يدروالکلي ه ي عصاره
صـورت وابـسته بـه      هد ب توان يلوگرم وزن بدن م   يگرم بر ک   يليم

 را جبـران    يي اسـترس گرمـا    ي اثـرات منفـ    يادي تا حد ز   ،دوز
ـ توان ب  يب م ين ترت يبد. دينما ر ي سـ  ي ان داشـت کـه عـصاره      ي

  ق گرمـاطـترس در منـرات اسـ اثي دهـنـل کنـيدـوان تعـعن هب
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  .دار نگه داردي پايعيد مثل را در حد طبيل توليتواند پتانس يم
  

    ر و تشکريتقد
  هانـ واحد اصفيالمـر در دانشگاه آزاد اســق حاضـيتحق     

   همکاراني که در ايـن     ي وسيله از کليه    بدين . گرفته است  انجام
  . ديآ يعمل مه ر و تشکر بي کردند تقدياريق ما را يتحق
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Background and Objective: Heat stress is one of the most important environmental pressures which can 

reduce sexual performance. Garlic has been proposed for increasing resistance against stress. This study 

dealt with the effects of garlic hydroalcoholic extract on reproductive hormones in male mice under heat 

stress.  

Materials and Methods: Fifty male mice were studied in five groups (n=10). The experiment consisted of a 

control group (normal situation without receiving extract) and four treatment groups that were kept under 

heat stress (36±3C) four hours a day (on site) and received 0, 200, 400, and 800 mg/kg of body weight garlic 

extract in drinking water for thirty days. Blood samples were taken at the end of the experiment and 

testosterone, FSH and LH hormones were measured. After dissection and removal of the testicles, changes in 

spermatocytes were evaluated. The obtained data were analyzed using SPSS software.  

Results: Heat stress reduced all sexual hormones significantly (p<0.05) in group Zero but testosterone and 

LH levels increased in groups receiving 400 and 800 mg/kg doses of garlic extract. FSH levels increased 

significantly in groups receiving doses of 200, 400, and 800 mg/kg, which were similar to the control group. 

The number of primary spermatocytes in groups Zero reduced compared to the control, but significantly 

increased at 200, 400 and 800 doses.   

Conclusion: Heat stress can reduce reproductive hormones and spermatogenic cells in male mice and garlic 

extract can compensate for this loss and play a moderating role on the reproductive potential under heat 

stress. 
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