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ABSTRACT
Background and Aim: Reduction in sperm motility is one of the main causes of male
infertility. The aim of this study was to investigate the effect of Carob supplementation on
sperm parameters, inflammatory factors, oxidative stress indices and sex hormones in the men
with idiopathic infertility.
Materials and Methods: This study was a randomized double-blind controlled clinical trial
which included 60 men with asthenospermia. The patients were assigned to intervention and
placebo groups (n =30). The intervention group received 1500 mg Carob / day (three 500 mg
capsules), and the placebo group received three placebo capsules / day for 12 weeks. The
parameters of sperm, total antioxidant capacity, malondialdehyde concentration, inflammatory
markers and plasma sex hormones were measured at the beginning and at the end of the study.
Statistical analysis was performed by SPSS software and independent sample t-test was used
to compare the mean values of changes between the two groups. P-value of less than 0.05 was
considered statistically significant.
Results: Differences in the changes in number, concentration and the percentage of motile
sperms, total antioxidant capacity, concentration of MDA and plasma inflammatory markers
were significant after the intervention (p<0.05). Changes in sex hormones were not significant
in the two groups (P>0.05).
Conclusion: Increased concentration and motility of the sperm and decreased oxidative stress
and inflammatory factors were observed in the intervention group. Use of plants with
antioxidant capacity can be one of the ways to cope with oxidative damage to sperm in this
group of infertile men.
Keywords: Carob, Asthenozoospermia, Oxidative stress, Inflammatory markers.
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چکیده
بررسی اثر مکمل یاري پژوهش حاضر با هدف . باشداز عوامل اصلی ناباروري مردان میکاهش تحرك اسپرم: زمینه و هدف

ناباروردر مردان و هورمونهاي جنسی ، فاکتورهاي التهابی، شاخصهاي استرس اکسیداتیوفراسنج هاي اسپرمتغییرات خرنوب بر دانه
.ایدیوپاتیک انجام گرفت

استنوسپرمی به یکی از دو گروه مبتال بهمرد 60کارآزمایی بالینی تصادفی دو سوکور بود که یک این مطالعه : روش بررسی
500سه کپسول (پودر خرنوبمیلی گرم 500هفته روزانه 12گروه مداخله به مدت . تقسیم شدند) نفر30(مداخله یا گروه دارونما 

، غلظت مالون تاماسپرم، ظرفیت آنتی اکسیدانی فراسنج هاي. انه سه کپسول دارونما مصرف کردندو گروه دارونما روز) میلی گرم
تجزیه و تحلیل آماري با نرم . مطالعه تعیین شدانتهايپالسما در ابتداي و یالتهابی و هورمون هاي جنسفاکتورهايدي آلدئید، 

در . استفاده گردیدبین دو گروه تغییرات هت مقایسه میانگین جIndependent sample t testآزمونانجام و SPSSافزار 
.از نظر آماري معنی دار در نظر گرفته شد05/0کمتر از P-valueاین پژوهش  مقدار 

و غلظت مالون اکسیدانی تامظرفیت آنتیهاي متحرك، تعداد، غلظت و درصد کل اسپرمتغییرات پس از انجام مداخله، : هایافته
جنسی در دو گروه معنی تغییرات هورمونهاي).P>05/0(بودمعنی دارد و فاکتورهاي التهابی پالسما در گروه مداخله دي آلدهی

).P<05/0(دار نبود
در گروه دریافت کننده خرنوب کاهش استرس اکسیداتیو و عوامل التهابیافزایش غلظت و تحرك اسپرم و: نتیجه گیري

تواند یکی از راه هاي مقابله با آسیب هاي اکسیداتیو اسپرم در این میظرفیت آنتی اکسیدانی باریافت گیاهاند.گردیدمشاهده 
.گروه از مردان نابارور باشد

یاسترس اکسیداتیو، فاکتورهاي التهابتنواسپرمی، خرنوب، آس:کلید واژه ها
1/3/97:پذیرش6/1/97:اصالحیه نهایی30/10/96:وصول مقاله
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مقدمه
هاي اصلی سازمان بهداشت جهانیتولید مثل، که از اولویت

عوامل زیادي وجود دارند . است، اساس بقاي انسان است
توانند پتانسیل تولید مثلی را کاهش و یا کامالُ از میان که می

ناباروري به عدم رخداد . ببرند و سبب ناباروري شوند
کی بدون بارداري در یک زوج، پس از یک سال نزدی

. )1(وداستفاده از روشهاي پیشگیري از بارداري اطالق میش
درصد زوجها به این مشکالت مبتال هستند که 10-15حدود 

20درصد موارد، ناباروري مردان، علت اصلی و در 40در 
. )2(درصد موارد هر دو عامل زنانه و مردانه مطرح است

اولیه را در حدود یک چهارم زوجهاي ایرانی، ناباروري 
یکی از دالیل . )3(طول زندگی مشترکشان تجربه می کنند

. استبا منشا نامشخصاسپرمیزوآستنوناباروري در مردان 
این وضعیت با کاهش حرکت اسپرم یا نبود حرکت اسپرم 

. )4(مشخص میشودمنیدر مایع 
هاي اخیر تولید بیش از حد گونه هاي واکنش پذیر لدر سا

به وسیله لوکوسیت ها و نیز اسپرم هاي 1(ROS)اکسیژن 
غیرطبیعی در مایع منی و به دنبال آن ایجاد استرس اکسیداتیو 

.)5(یکی از دالیل ناباروري در مردان مطرح گردیده است
رادیکال هاي آزاد از مسیرهاي مختلف متابولیکی در هر 
سلول هوازي ساخته می شوند اما منشا اصلی آنها در مایع 

سلول هاي سفید و اسپرم هاي غیرطبیعی و سمینال مردان
از آنجایی که آنتی اکسیدان ها نقش . )6(نابالغ می باشند

محوري در دفاع سلولها علیه رادیکالهاي آزاد دارند، بنابراین 
احتمال می رود که کاهش فعالیت آنتی اکسیدان هاي 
سیستم فیزیولوژیکی بدن با کاهش کیفیت سلولهاي اسپرم 

یافته هاي متعددي نشان می دهد که گونه .)7(مرتبط باشد
هاي فعال اکسیژن می توانند پارامترهاي متعدد اسپرم از 
جمله مرفولوژي و حرکت اسپرم ها را به شدت تحت تاثیر 

. )6و8و9(قرار دهند

1 - Reactive Oxygen Species

عه امروزه با توجه به اثـرات جـانبی داروهـاي شیمیایی، مطال
دیـد در بر روي گیاهان با هدف رسیدن به سـاختارهاي ج

حاوي آنتی یکـی از گیاهـانی کـه .اولویـت قرار گرفته است
Ceratonia siliqua)دانـه خرنـوب اکسیدان می باشد،

L.)10(است(.
،)٪92/75(کربوهیدراتازباالییسطوحدارايخرنوب
شامل و) ٪99/1(چربیازپایینیسطحو) ٪34/6( پروتئین

آهن،ازغنیمنبعهمچنین. می باشدخامفیبر.  30/7٪
،Eویتامینهاي نیزوگوگردوفسفرپتاسیم،سدیم،کلسیم،

D،C،،پودر.استپیریدوکسین وفولیکاسیدنیاسین
پیروکالول،که ،فنولی استترکیب11شاملوبخرن

ر کمی از ادیو مقبه مقدر زیاد را کلروژنیککاتکول و اسید
و فرولیکسینامیک،کومارین،مثلسایر ترکیبات فنولی 

می چرباسیدهاي17همچنین داراي .را داردگالیکاسید
لینولئیک،اولئیک،: شاملاسیدچربچهارازعمدتا،باشد
.)11(استئاریک استاسیدوکپالمتی

احتمالیاثرات، 2012سال مطالعه مختاري و همکاران دردر 
وهورمونتستوسترون،LH2،FSH3سطوحبرخرنوبدانه
باروريبهبودهمچنینوبیضهبافتهیدروتستوسترون،دي
نتایج این مطالعه . بررسی گردیدنرصحراییموشهايدر

قابلافزایشباعثخرنوبدانهعصارهکه مصرفنشان داد 
ديهورمونوتستوسترونغلظتدرتوجهی
تجربیهايگروهدرLHشده و سطح ستوسترونهیدروت
ندادتوجهی نشانقابلتغییراتFSHغلظتیافته وکاهش

مطالعه انسانی در این زمینه، هدف با توجه به عدم .)12(
مطالعه حاضر بررسی تاثیر مکمل دانه خرنوب بر تغییرات 

، فاکتورهاي التهابی، شاخصهاي استرس فراسنج هاي اسپرم
ناباروردر مردان و میزان هورمونهاي جنسی اکسیداتیو

. بودایدیوپاتیک

2 - Luteinizing hormone
3 - Follicle-stimulating hormone
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بررسیروش 
سوکور، دوبه صورت کارآزمایی بالینی تصادفی، تحقیقاین 

بر روي مردان نابارور طراحی شده بود که کنترل با دارونما 
ی که براي مردان آستنواسپرم. انجام گردیدبا علت ناشناخته 

کلینیک فوق تخصصی بیمارستان والیت درمان ناباروري به
ان جامعه مراجعه کننده به عنو1395شهر قزوین در سال 

گذشتن ، ريتمایل به همکا.پژوهشی درنظر گرفته شد
حداقل یک سال از زمان تصمیم براي فرزنددار شدن و عدم 

20-45مردان ، استفاده از وسایل پیشگیري کننده از بارداري
سپرمی با منشأ نامشخّص تراتوابتال به آستنوو ساله

سازمان بهداشت جهانیبر اساس معیارهاي) ایدیوپاتیک(
مردان نابارور با علت . ندبودمعیارهاي ورود به مطالعه،)13(

نابارور بودن زوجه، در ، )مثل اختالالت هورمونی(مشخص
داشتن بیماري زمینه اي الکل، و مواد مخدرمصرفصورت 

، )از دو برابرکراتینین بیش (دیابت، بیماري کلیوي مثل 
دانی مصرف مکمل هاي آنتی اکسیو بیماري کبدي مزمن 

فاصلهبهمنینمونهدو. وارد مطالعه نشدنددر سه ماه گذشته
گرفتهناباروري،درمانبرايکنندهمراجعهمردانیک ماه از

جنسیآمیزشدر حالت اجتناب سه روزه از هانمونه.شد
براي تبدیل نمونه ها از شکل توده اي به . شدآوريجمع

.صورت گرفتبهاینکودقیقه60حالت روان، سی دقیقه تا 
استانداردهاياساسبراسپرمپارامترهايارزیابیبراي

مایعنمونهازمیکرولیتر200،)13(جهانیبهداشتسازمان
براي منیمایعکامپیوتريآنالیزاز. )14(شدبررسیروان

آزمایشهمچنین .شداستفادهاسپرمارزیابی میزان تحرك
هاییفراسنجتعیینوارزیابیجهتمیکروسکوپیهاي
وبودنزندهمنی،مایعلیترمیلیهردراسپرمغلظتچون

کهصورتیدر. گردیدانجامهااسپرممورفولوژيبررسی
روشواهدافبودند،مطالعهبهورودمعیارهايدارايافراد
کلیهازسپسوشددادهتوضیحآنهابرايپژوهشانجام
گرفتهکتبینامهرضایتپژوهش،انجامبرايداوطلبافراد
عمومیهايویژگیمورددراطالعاتآوريجمعفرم. شد

اندازه گیري وزن و نمایه توده بدنی . گردیدتکمیلبیماران

10،همچنین در ابتداي مطالعه. جام گرفتبراي بیماران ان
آنتیتامظرفیتگیرياندازهمنظوربهخونسیسی

پروتئین واکنش ، )MDA1(آلدهیدديمالوناکسیدانی، 
و ) TNFα3(تومور نکروز کنندهفاکتور ، )C)CRP2گر 

.شدگرفتهبیمارانازهورمونهاي جنسی
گیاهسکارشناتوسطتاییدازپستهیه شدهخرنوب
به تبریز،داروسازيدانشکدهدرتبریز،دانشگاهپزشکی

کدگذاري . شدریختهکپسولحالت پودر درآمده و داخل
پژوهشگرانازغیرفرديتوسطها،کپسولحاويهايبسته

انجام گرفت و افراد داوطلب به بالف وصورتبه
.صورت تصادفی در گروه مداخله و دارونما قرار گرفتند

ران به این صورت که به تعداد افراد شرکت کننده بیما
) به صورت مخلوط(کارت هایی با برچسب الف و ب 

با بیرون آوردن کارت ها بیماران به دو گروه وجود داشت،
در این مطالعه پژوهشگر و .خرنوب و دارونما تقسیم شدند

.بیمار نسبت به گروه هاي مطالعه کور بودند
به(پودر دانه خرنوبگرم5/1مداخله، روزانهگروه

و گروه دارونما)میلی گرمی500سه کپسول صورت
خرنوب کپسولمشابهظاهري،لحاظکه ازپالسبوکپسول

طول مدت این . بود، دریافت کردندبوده و حاوي الکتوز
حاضرمطالعهدرتجویزيدوزانتخاب. هفته بود12مطالعه

طرحمحققانتوسطکهبودپایلوتیمطالعهاساسبرنیز
این مطالعه پایلوت بر روي ده مرد نابارور .بودگرفتهصورت

آیدیوپاتیک به صورت بررسی مکمل یاري خرنوب بر روي 
انتهاي مطالعه مجددا در.فراسنج هاي اسپرم انجام شده بود

محاسبههاآنبدنیتودهنمایهوگیرياندازهبیمارانوزن
این . شدگرفتهسرم،ومنیيونهنمبیمارانازهمچنینوشد

پژوهش، در مرکز ثبت کارآزمایی هاي بالینی ایران با شماره 
IRCT2016072519669N2ثبت شد.

1- Malondialdehyde
2 - C-reactive protein
3 - Tumor necrosis factor alpha
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با استفاده از کیت شرکت ) Colorimetric Assay(ظرفیت تام آنتی اکسیدانی، با روش رنگ سنجی 
)Cayman, Catalog No: 709001 ( مالون و غلظت

اســـتفاده از روش رنـــگ ســـنجی اســـید بـــادي آلدئیـــد
اندازه ) TBA: Thiobarbituric Acid(تیوباربیتوریک 

تومـور  ELISAابزار کار در این بررسـی کیـت   . گیري شد
ــاکتور   ــروزیس فـ ــرکت   نکـ ــد شـ ــانی، تولیـ ــاي انسـ آلفـ

Biosourceدر این مطالعه، بـه منظـور   . آمریکا می باشد
از روش CRPگیـــــــري ســـــــطح ســـــــرمیانـــــــدازه

ــی  ایمونوتو ــخیص کمـ ــت تشـ ــدیمتریک و کیـ CRPربیـ

.اســتفاده گردیــد) شــرکت پــارس آزمــون، کــرج، ایــران(
-E12654rبه روش االیزا و با کیتFSHو LHهورمون 

CSBساخت شرکتCUSABIOگیري شدژاپن اندازه.
سطوح تستوسترون و پروالکتین سرم به ترتیب با استفاده از 

هیــه شــده از ت(کیــت هــاي انــدازه گیــري هورمــون االیــزا 
آلمــان بــا   DRG Instruments GmbHشــرکت  

نانوگرم در میلـی لیتـر   (083/0حساسیت سنجش هورمونی 
تهیـه شـده از شـرکت   ()اسـی رادیوایمونـو (RIAو )) 

Padyab Teb Diagnostic  ایران با حساسیت سـنجش
. اندازه گیري شد) 09/0هورمونی 

ــانگی   ــه صــورت می ــا ب ــه داده ه ــه، کلی ــن مطالع (ن در ای
به ترتیب براي متغیرهاي ) درصد(و فراوانی ) انحراف معیار

در ابتدا، نرمـال بـودن توزیـع    . کمی و کیفی نشان داده شد
Kolmogorov-Smirnovداده ها با استفاده از آزمـون  

متغیرهاي کمی تغییرات جهت مقایسه میانگین .ارزیابی شد
Independent sample tبـین دو گـروه از آزمـون    

test در این پژوهش  مقدار .شداستفادهP-value کمتر
تجزیه و . از نظر آماري معنی دار در نظر گرفته شد05/0از 

:SPSS)تحلیـل آمـاري داده هـا بـا اسـتفاده از نـرم افـزار        

Statistical Package for the Social
Sciences)انجام شد16ي نسخه .

یافته ها
راجعه کننده به کلینیک فوق تخصصی، در مرد م70از بین 

و بـه دو  شـده مـرد آستنواسـپرم وارد پـژوهش    60مجموع 
از این تعداد . تقسیم شدند) n=30(گروه مکمل و دارونما 

نفر در گروه 28نفر در گروه مکمل و 29نفر که شامل 57
فـر از  ن3دارونما بودند، دوره مطالعـه را تکمیـل کردنـد و    

افـراد  هـاي عمـومی   ویژگی). 1شکل (د مطالعه خارج شدن
از . نشان داده شده اسـت 1در جدول شماره شرکت کننده

نظر توزیع سن، میزان تحصیالت، کشیدن سـیگار و مـدت   
در پالسبوو گروه مداخلهزمان ابتال به ناباروري بین گروه 

05/0(ابتداي پژوهش تفاوت معنـی داري وجـود نداشـت    
>P .( مطالعـه، اخـتالف آمـاري    تهـاي  در ابتدا و انهمچنین

معنی داري در هیچ یک از خصوصیات تن سنجی بیماران، 
.)P<05/0() 2جدول (. مشاهده نشدبین دو گروه 

تغییـرات در  پس از انجام مداخله، با توجه به نتایج مطالعه،
هـاي  تعداد اسپرم ها، غلظت اسپرم هـا، درصـد کـل اسـپرم    

اسـپرم هـاي   (ي اسـپرم  متحرك شـامل حرکـت پیشـرونده   
، درصـد اسـپرم هـاي متحـرك بـا      )a+bي متحرك درجه

در bي ي متحرك بـا درجـه  و درصد اسپرم هاaي درجه
ي خرنوب در مقایسه با گروه دارونما، گروه دریافت کننده

در گـروه  تغییـرات  . )P>05/0() 3جـدول  (بـود معنی دار
به صـورت  ي خرنوب، پس از انجام مداخله دریافت کننده

در افزایش ظرفیت آنتی اکسـیدانی تـام پالسـما و کـاهش     
و CRPو فاکتورهــاي التهــابی غلظــت مــالون دي آلدئیــد

TNF05/0) (4جـدول  (معنی دار بودآلفا<P(.  همچنـین
جنسـی هورمونهـاي تغییـرات در  نتایج مطالعه نشان داد که 

).P<05/0() 5جدول ( .انتهاي مطالعه معنی دار نبوددر 
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...اثرات مکمل خوراکی60

1397مرداد و شهریور / دوره بیست و سوم / مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 

ي دارونماي خرنوب و گروه دریافت کنندهي تخصیص نمونه ها به گروه دریافت کنندهفلوچارت پژوهش و نحوه-1شکل

مرد به کلینیک مردان مرکز 70
درمان ناباروري در طول مدت 

.پژوهش مراجعه کردند

نفر موفق به تکمیل 2
.نشدندمطالعه 

درصد 10نفر بیش از 1
کپسول ها را مصرف نکرده 

.بود

نفر دریافت کپسول 30
دارونما

نفر دریافت مکمل 30
خرنوب

نفر فاقد معیار ورود10

نفر به روش تقسیم تصادفی 60
طبقه بندي شده، گروه بندي 

.شدند

نفر وارد آنالیز نهایی 28
.شدند

نفر وارد آنالیز نهایی 29
.شدند
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61حسین خادم حقیقیان   

1397مرداد و شهریور / دوره بیست و سوم / مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 

ي دارونما پیش از خرنوب و گروه دریافت کنندهي ویژگی هاي عمومی مردان آستنواسپرم شرکت کننده به تفکیک دو گروه دریافت کننده1جدول
مداخله

n(P-value=28(دارونما)n=29(خرنوبامتغیره

)سال(سن 
)انحراف معیار±میانگین (

11/408/3196/330497/0*

)سال(مدت زمان ناباروري 
)انحراف معیار±میانگین (

02/184/399/071/34/0*

میزان تحصیالت
])درصد/ (تعداد[

8731/0) 57/28(11) 93/37(زیردیپلم
** 13) 42/46(12) 37/41(دیپلم

7) 25(6) 31/79(دانشگاه
سیگارکشیدن 

])درصد/ (تعداد[
**99/0) 14/32(10) 48/34(بله

19) 85/67(19) 51/65(خیر
Independent samples t testبر اساس آزمون آماري *

Chi-squared testبراساس آزمون آماري **

ي دارونما در ابتدا و انتهاي ي خرنوب و گروه دریافت کنندهمیانگین و انحراف معیار شاخص هاي تن سنجی در دو گروه دریافت کننده2جدول
پژوهش و مقایسه بین گروه ها

متغیر
)n=29(نوب خر

انحراف ±میانگین (
)معیار

)n=28(دارونما 
انحراف ±میانگین (

)معیار
P-value *

)کیلوگرم(وزن 
86/84496/0±34/8601/9±34/9ابتداي مطالعه

76/85854/0±74/8609/10±46/10انتهاي مطالعه

)متر مربع/کیلوگرم(نمایه توده بدنی 
52/26276/0±47/2773/2±83/2ابتداي مطالعه

65/26235/0±60/2706/3±17/3انتهاي مطالعه

Independent samples t testبر اساس آزمون آماري *
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...اثرات مکمل خوراکی62

1397مرداد و شهریور / دوره بیست و سوم / مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 

ي دارونما و گروه دریافت کنندهخرنوب ي در دو گروه دریافت کنندهدر ابتدا و انتهاي مطالعه فراسنج هاي اسپرم تغییرات میانگین و انحراف معیار . 3جدول
پس از پژوهش

)n=29(خرنوب متغیر
انحراف ±میانگین (

)معیار

)n=28(دارونما 
انحراف ±میانگین (

)معیار
P-value *

607/0ـ01/0±21/0ـmL(2/0±01/0(حجم انزال
تعدادکل اسپرم

)×(
88/4±51/1242/0±86/0001/0<

غلظت اسپرم 
)mL/×(

9/2±71/323/0±7/101/0

اسپرم هاي 
(%)aمتحرك با درجه

38/2±32/307/0±18/0001/0<

اسپرم هاي 
(%)bمتحرك با درجه

012/0ـ35/1±23/209/0±24/0

اسپرم هاي 
(%)cمتحرك با درجه

4/0±03/114/0±67/0214/0

اسپرم هاي 
(%)dمتحرك با درجه

02/1±43/5-26/0±29/0027/0

اسپرم هاي 
متحرك با 

(%)a+bدرجه

01/0ـ78/1±55/511/0±94/0

اسپرم هاي 
متحرك با 

(%)a+b+cدرجه

02/1±4/575/0±73/0019/0

اسپرم هاي با مورفولوژي 
(%)طبیعی 

11/0ـ01/0±19/005/0±15/0

098/0ـ69/0±12/006/0±02/0(%)اسپرم هاي زنده 
).Independent samples t-testآزمون آماري (راسنج هاي اسپرم بین دو گروه دریافت کننده مکمل خرنوب و دارونما فتغییرات مقایسه میانگین * 

ي در دو گروه دریافت کنندهدر ابتدا و انتهاي مطالعه متغیرهاي استرس اکسیداتیو و فاکتورهاي التهابی پالسما تغییرات میانگین و انحراف معیار 4جدول
ي دارونما پس از پژوهشوه دریافت کنندهخرنوب و گر

)n=29(خرنوب متغیر
)انحراف معیار±میانگین (

)n=28(دارونما 
P-value)انحراف معیار±میانگین ( *

ظرفیت آنتی اکسیدانی 
تام

)mM(پالسما 

001/0ـ02/0±74/0001/0±01/0

مالون دي آلدئید پالسما
)M(

01/0±23/0-002/0±03/0041/0

CRP
)M(

57/0±67/1-03/0±1/0-039/0

TNF α
)M(

56/0±37/2-13/0±12/0-044/0

آزمون آماري (متغیرهاي استرس اکسیداتیو و فاکتورهاي التهابی پالسما بین دو گروه دریافت کننده خرنوب و دارونما تغییرات مقایسه میانگین : *
Independent samples t-test(
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63حسین خادم حقیقیان   

1397مرداد و شهریور / دوره بیست و سوم / مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 

ي دارونما ي خرنوب و گروه دریافت کنندهدر دو گروه دریافت کنندهدر ابتدا و انتهاي مطالعههورمونهاي جنسیتغییرات و انحراف معیار میانگین5جدول
پس از پژوهش

)n=29(خرنوب متغیر
انحراف ±میانگین (

)معیار

)n=28(دارونما 
انحراف ±میانگین (

)معیار
P-value *

نانوگرم بر (تستسترون 
)لیترمیلی

36/0±01/201/0±8/0801/0

FSH
)لیترنانوگرم بر میلی(

3/0±75/0-02/0±06/0192/0

LH
)لیترنانوگرم بر میلی(

14/0±7/0-01/0±02/0-312/0

پروالکتین
)لیترنانوگرم بر میلی(

16/0±73/6-24/2±15/1113/0

).Independent samples t-testآزمون آماري (ي خرنوب و دارونما ي جنسی در دو گروه دریافت کنندههورمونهاتغییرات مقایسه میانگین *

بحث
ذشته در طول دهه هاي گ،نتایج مطالعات انجام گرفتهطبق

مغذي هاي ریز. )15(کیفیت اسپرم کاهش یافته است
محتواي . )16و17(در متابولیسم اسپرم نقش دارندمختلفی 

باالي اسیدهاي چرب غیر اشباع در غشاي پالسمایی اسپرم 
می دانندROSرا دلیل حساس بودن باالي اسپرم نسبت به 

اسپرم ها توسط پراکسیداسیون لیپید غیر فعال می .)18(
شوند که همراه با تغییر در عملکرد غشا، تغییر در متابولیسم 

هم اسپرم و هم . و مورفولوژي و تحرك و باروري است
مایع سمینال حاوي آنتی اکسیدانهایی هستند که قادر به 

هستند مطالعات نشان داده اند ROSمقابله با اثرات مضر 
مردان نابارور به احتمال زیاد نسبت به مردان بارور داراي که

.)19(ظرفیت آنتی اکسیدانی پایین هستند
تعداد اسپرم ها، غلظت اسپرم ت میانگین تغییرادر مطالعه ما 

ي هاي متحرك شامل حرکت پیشروندهها، درصد کل اسپرم
، درصد اسپرم )a+bي اسپرم هاي متحرك درجه(اسپرم 

ي متحرك با و درصد اسپرم هاaي هاي متحرك با درجه
ي خرنوب در مقایسه با در گروه دریافت کنندهbي درجه

بود، که همسو با مطالعات انجام معنی دار گروه دارونما، 
و )19(2014در سال و همکارانHadwanگرفته توسط  

Elsheikh MGو )20(2015در سال  و همکاران

Abad C بود که نشان داد آنتی )21(2013در سال
.اکسیدان ها باعث بهبود کیفیت اسپرم شده بود

هم مصرفنتیجهدرهااسپرمتحرکتدر قدرتافزایش
مطالعهدرنابارورمرداندرسلنیوموEزمان ویتامین 

در Greco Eاما در مطالعه .)22(شده استگزارشدیگري
و ویتامین Cدرمان با دو آنتی اکسیدان ویتامین 2005سال 

Eداري در قبل و بعد از درمان دیده نشد، اما تفاوت معنی
اطالعات این مطالعه نشان میدهد که تجویز آنتی اکسیدان 

اسپرم در طی مدت زمان DNAمیتواند از آسیهاي وارد بر 
در راناو همکOmu Aدر مطالعه . )23(کوتاه موثر باشد

در Cو Eبا تجویز هم زمان روي و ویتامین هاي 2008سال 
مردان استنواسپرماتیک باعث کاهش استرس اکسیداتیو، 

دیگردDNAو شاخص قطعه قطعه شدن ها آپوپتوز اسپرم
ي خرنوب، پس در مطالعه ما در گروه دریافت کننده.)24(

ظرفیت آنتی اکسیدانی تام میانگین تغییرات از انجام مداخله 
ه در مقایسه با گروو غلظت مالون دي آلدئید پالسما 

.معنی دار بوددارونما، 
آنتی اکسیدانهاازاستفادهباکهدرصدد برآمدندمحققان

میر و آسیبوافزایش مرگتحرك،کاهشازبتوانند
DNAو نابارورافراددراکسیداتیواسترسشرایطتوسط

وVermaتوسط کهمطالعه ايدر.کنندجلوگیري
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...اثرات مکمل خوراکی64

1397مرداد و شهریور / دوره بیست و سوم / مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 

1غلظتهايیحفاظتانجام شد اثر1999سالدرهمکاران

وماندنزندهتحرك،توکوفرول بر2mmol/L–αو
اسپرمهاي طبیعی در طول درلیپیديپراکسیداسیونمیزان
–این مطالعه نشان داد که . ساعت بررسی شد6تا 5/0زمان 

αمی تواندزمانودوزبهوابستهصورتتوکوفرول به
کاهش بقا و افزایش مالون دي آلدهید،کاهش تحرك

را در اسپرمهاي طبیعی )لیپیدپراکسیداسیوننهاییصولمح(
.)25(برطرف کند

نشان داد که مکمل خرنوب باعث حاضر نتایج مطالعه 
آلفا بعد از دوازده TNFو CRPکاهش فاکتورهاي التهابی 

التهاب باعث کاهش قدرت دفاع آنتی .هفته گردید
در مطالعات مختلف گزارش . )26(گردداکسیدانی بدن می

شده که دریافت آنتی اکسیدان به صورت مکمل باعث 
مطالعه اي که . )27-29(کاهش فاکتورهاي التهابی میگردد

فمصرو همکارانش انجام شد، نشان داد که Blockتوسط 
طحــسداریــمعناهشــکباعثببـسCامینـیتولـمکم

CRPيهاشمورويکهمطالعاتیدر.)30(دوــیشــم
تجویز،گرفتهرتصوهشدلقاااسترس اکسیداتیوبهمبتال

، سلنیوم و Eآنتی اکسیدان ها مثل رزوراترول، ویتامین 
32(شده اندTNF-αو MDAاهشـــــکباعثبتاکاروتن 

خرنوب به دلیل داشتن پلی فنول ها به عنوان آنتی .)31و
ي قوي، میتواند به عنوان یک مکمل درمانی اکسیدانها

.باشدمزمن بلتهاانمادرويپیشگیردرمحتمل
در هورمون تستسترونتغییرات مطالعه حاضر بر اساس نتایج

تغییراتولی این بعد از مصرف مکمل خرنوب مثبت بود 
همچنن تغییر در سایر هورمونهاي جنسی در . معنی دار نبود

در تنها مطالعه اي که بر روي .نبوداین مطالعه معنی دار 
موشها انجام شده و به برسی تاثیر دریافت خرنوب بر 

خرنوبدانهعصارههورمونهاي جنسی پرداخته اند، مصرف
غلظتدرتوجهیقابلافزایشدر موشهاي نر باعث

سطح و کاهشهیدروتستوسترونديتستوسترون، هورمون
LHبه نظر میرسد که افزایش سطوح .)12(شده است

تستوسترون توسط خرنوب به علت اثر مستقیم آن بر 
این . )33(سلولهاي الیدیگ و در بیوسنتز تستوسترون باشد

. انجام میشوندPGE2اثرات احتماال از طریق تحریک سنتز 
عالوه بر این، دانه خرنوب حاوي اسیدهاي 

gammalinolenic و آلفا لینولنیک اسید که می تواند به
dihomogammaلینولنیک اسید تبدیل و به

PGE2تولید افزایش که در نهایت باعث)34(تبدیل گردد
باعث تحریک و) CAMP(آدنوزین منوفسفات حلقوي 

.)12(تولید تستوسترون گردند

نتیجه گیري
افزایش غلظت و تحرك اسپرم و کاهش استرس اکسیداتیو 
و عوامل التهابی در گروه دریافت کننده خرنوب مشاهده 

تواند دریافت گیاهان با ظرفیت آنتی اکسیدانی می. گردید
اکسیداتیو اسپرم در این یکی از راه هاي مقابله با آسیب هاي

بدیهی است که براي مشخص .گروه از مردان نابارور باشد
ها، مطالعات بیشتري با حجم نمونه و کردن ارتباط بالینی داده

عالوه بر . طول مدت زمان مکمل یاري بیشتري نیاز است
هاي ناشی از کم بودن بودجه، قادر به اندازه این، محدودیت

اد و آنتی اکسیدان هاي آندوژن شبیه گیري رادیکال هاي آز
انجام .گلوتاتیون و سلنیم در افراد شرکت کننده نبودیم

اي با تعداد نمونه هاي بیشتر و دوزهاي متفاوت و مطالعه
.شنهاد میگرددیتعیین اثربخشی ماکزیمم دوزها پ

تشکر و قدردانی
این تحقیق حاصـل بخشـی از پایـان نامـه کارشناسـی ارشـد 

می باشـد کـه در الهام مهدیانیمر بوط به خانم تغذیهه رشت
در کمیتـه اخـالق دانشـــگاه علـــوم 21/04/95تـاریخ 

IR.QUMS.REC.1395.42بـــا کـــد قزوینپزشـــکی 

از معاونت محترم تحقیقات و فن . تصـــویب رســـیدبه 
به عنوان حمایت کننده قزوینآوري دانشگاه علوم پزشـکی 

. لی تقدیر و تشکر به عمل مـی ایـدما
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