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Øدر بیضه موثرنداتوژنز دانه هاي روغنی با داشتن اسیدهاي چرب غیر اشباع و اشباع بر روي فرآیندهاي اسپرم:  مقدمه .  
Øروغن بادام ،کنترل، روغن ذرت( هر گروه  موش صحرایی نر تازه از شیر گرفته شده، عدد  21در این تحقیق از :  مواد و روش ها  

 غذاي روزانـه از روغـن     )w/w ( درصد 10تغذیه موش ها بصورت     . ماه استفاده شد  سه   موش در یک قفس به مدت        7به تعداد   ) زمینی
3پایـان  در وپی اکروسـک  مـشاهدات م    بـا  پس از رسیدن به مرحله بلوغ      . صورت گرفت   در گروهاي درمان   ذرت و روغن بادام زمینی    

 از گـروه  3هر   در بیضهحجم بررسی اندازه گیري هاي وزنی و       مقاطع بافتی از بیضه تهیه شده و       ،شناسیهورمون   ات آزمایش ،ماهگی
 . صورت گرفتموش ها

Øنتایج نشان داد که کاهش معنی داري در میزان هورمون تستسترون و :  یافته هاFSH درگروههاي درمان نسبت به کنترل  
 و در P<0,001) ( و حجم بیضه در گروه روغن ذرت  LHت معنی دار در مورد هورمون  در حالیکه این تفاوP<0,001)(دیده میشود

نسبت به گروه کنترل می باشد، هم چنین کاهش وزن بیضه در گروههاي درمان نسبت به کنترل ) p< 0,05(گروه روغن بادام زمینی 
 .مشاهده گردید اما این تفاوت معنی دار نبود

Ø    بخـاطر وجـود   "وع مطالعه حاضر نشان میدهد که مصرف روغن ذرت و بادام رمینی احتمـاال          در مجم :  بحث و نتیجه گیري 
اسیدهاي چرب غیر اشباع بویژه آراشیدونیک اسید که به نوبه  خود پیش ساز پروستا گلندین ها می باشد  می توانند با تا ثیر بـر            

زدیاد تکثیر سلولی در الیه اسپرماتوگونی لوله هاي سمینفر و     روي متابولیسم پایه و افزایش فعالیت انسولین در بافت بیضه باعث ا           
مرحلـه میوتیـک   ( افزایش روند اسپرماتوژنز شده اما به دنبال آن موجب ایجاد توقف در تبدیل  اسپرماتوسیت به اسـپرماتوزوئید       

  .در لوله هاي سمینفر  گردند) اسپرماتوژنز
Øاسپرماتوزنز،  موش صحراییروغن ذرت، روغن بادام زمینی،:  واژه هاي کلیدي   
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  مقدمه
 به مقاالت مختلـف و کتـب منتـشر شـده در              کلیاه  با نگ 

شـود کـه روغـن ذرت و بـادام             نشان داده مـی    گذشتههاي    سال
لینولئیـک، اولئیـک بـه       ضـروري    زمینی داراي اسیدهاي چـرب    

 در  مطالعـات .باشند مقدار زیاد و آراشیدونیک به مقدار کمتر می    
 بـر روي بافتهـا و   ذرت و بـادام زمینـی   هـاي    روغـن مورد اثرات 

اندامهاي مختلف از جمله پانکراس، دستگاه تناسلی ماده، جـسم     
 - سیـستم قلبـی     و  غدد فـوق کلیـه      تخمدان، زرد و فولیکولهاي  

عروقی،  انتقـال اسـیدهاي چـرب در جفـت، تکامـل زخمهـاي               
 ه غدد آنـدوکرینی صـورت گرفتـ    و  مجاري پستانی  ،نئوپالستیک

  ).1(است
و اثـر آن بـر روي       اسیدهاي چرب ضروري    مطالعه بر روي    
آزمایـشگاهی نـشان داده اسـت     خرگوشهاي  رشد و بلوغ جنسی     

 به دلیل دارا بودن اسید لینولئیک فـراوان و       دانه هاي روغنی  که  
 ).2(دنباشـ   آراشیدونیک مختصر محرك رشد و بلوغ جنسی مـی        

تحریـک رشـد    همچنین گزارشاتی مبتنی بر اثرات تومورزایی و        
.  وجـود دارد  در مورد روغـن ذرت دستگاه تناسلی و بلوغ جنسی  

 وجود اسید آراشیدونیک موجـود در فـسفولیپید غـشاء      از طرفی 
  متابولیسم  و فعالیت انسولین ) ترین اسید چرب غیراشباع     فراوان(

تواننــد از  هــا مــی پروسـتاگلندین  .)3(دهــد را افــزایش مــیپایـه  
نولئیـک و اسـید آراشـیدونیک    اسیدهاي چرب ضروري اسـید لی   

د و نسـنتز شـو  )  در روغن ذرت و بـادام زمینـی وجـود دارد        که(
بسیاري از اعمال بیولوژیکی تولید مثلی حیوانات تغذیه شده بـا           

گرفتـه  بادام زمینی تحت تأثیر پروستاگلندین قرار  روغن ذرت و  
  .)1(است

 بـه صـورت     PGE1و   αF2  مطالعات قبلی بـا اسـتفاده از      
وژنز را در ی روز به صورت منفرد کاهش اسـپرم    15والی  تزریق مت 

زن غدد تولید مثل از  ودار در موش مشاهده کردند و کاهش معنی
  نتیجـه گرفتنـد  وزوئیدهاتعداد اسپرماتل و   جمله سمینال وزیکو  

 داري را نـشان  دیدیم تغییر معنـی   و اپی   درصد وزنی بیضه  گرچه  
در ممانعت از لندینها  پروستاگاحتماالً نداد و مشخص گردید که 

وژنز ی و از این طریق روي اسـپرم        کرده   ترشح تستوسترون عمل  
 ضمن ایجاد PGF2αبطنی   با تزریق درون همچنین.دنگذار اثر می

 کـه  ه انـد  این نتیجه را بیان داشت      موش صحرایی  دهیپرترمی در 
 از طریق ساختمانهاي مغزي نورآدرنرژیک PGF2αمکانیزم عمل 

 با بلوکه کردن این رسـپتورها اثـرات         وباشد    میو آدرنوسپتورها   
PGF2α 4(یافت  در مغز کاهش.(  

بنابراین با توجه به موارد فوق به نظر می رسد کـه اثـرات               
اسید آراشیدونیک و لینولئیک بصورت تـوام بـر فعالیـت تولیـد             

همراه با آزمایـشات انـدازه   ) مرحله میوتیک اسپرماتوژنز   ( مثلی  
ه ها و مطالعـه میکروسـکوپیک مقـاطع    گیري حجم  و وزن بیض     

بافتی و آزمایـشات هورمـون شناسـی در فعالیـت تولیـد مثلـی               
جنس نر تا کنون صورت نگرفته است و از طرفـی بـا توجـه بـه               
مصرف تبلیغاتی زیاد این روغنهـا در جامعـه کنـونی الزم اسـت        

هـدف از   . اثرات احتمالی آنها بر روي نابـاروري مـشخص گـردد          
عه بررسی اثرات اسیدهاي چرب ضروري موجـود        انجام این مطال  

اسـپرماتوژنز  (در روغن ذرت و بادام زمینی بر روي فعالیت بلوغ            
  . در مدل حیوانی موش صحرایی بود) در مرحله میوتیک

  روش هامواد و 
 اسـید   ،اسید پیکریـک     ، فرمالین، تولوئن،الکل مطلق

 ،   گلیسرین، ائوزین و هماتوکسیلین، اسید سیتریک،استیک

 از شـرکت     یـدات سـدیم    و  آلوم پتاسیم  ، ژالتین ،هیدرات کلرال 
تستوسترون  هاي هورمونی   کیتخریداري گردید،   ) آلمان(مرك  
LH و FSH روغـن   تهیـه شـد و  ) ایـران ( از شرکت پارس آزما

ذرت و بادام زمینی از محل آزمایشگاه مواد غذایی دانشگاه علوم          
 .پزشکی تهران فراهم گردید

نـر تـازه از شـیر    موش صحرایی  عدد   21از  در این تحقیق    
در شرایط کنتـرل    ) انستیتوي پاستور تهیه شده از    ( گرفته شده   
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ساعت تاریکی  12درجه سانتیگراد و دوره نوري     20± 2شده دما   
 با دسترسی آزاد به آب و پلت تهیـه شـده    ساعت روشنایی 12و  

 و بخـش مالحظـات      اسـتفاده گردیـد    از کارخانه دانه پارس دام    
قی به تائید کمیته اخالق دانـشگاه علـوم پزشـکی لرسـتان             اخال

  . رسید
 7 هر قفس   که  قفسه جداگانه  3در  حیوانات مورد استفاده    

 گـروه یـک   : تقـسیم شـدند  موش در داخل آن قرار مـی گرفـت     
 کـرد و گـروه     فقط از غذاي آزمایشگاهی اسـتفاده کنترل بعنوان

 غذاي  استفاده از  بر  عالوه ،بعنوان گروه بادام زمینی     بادام زمینی 
بادام زمینی  روغن    درصد غذاي روزانه   10آزمایشگاهی به میزان    

اسـتفاده   عـالوه بر ،بعنوان گروه روغن ذرتذرت  و گروه   استفاده
 درصد غذاي روزانه از روغـن       10 غذاي آزمایشگاهی به میزان      از

موشـها  .   )2( کـرد  اسـتفاده  بصورت مخلوط در غذا روزانه  ذرت
جیره میانگین وزنی با توجه به ه و  یدردگ بار وزن      روز یک  10هر  

 نیـز   در طول مـدت آزمـایش   رفتار حیوانات . شد   می آنها تنظیم   
 مـاهگی  3 قرار گرفت کـه مـشخص گردیـد در سـن     تحت نظر  

 هـا  در این مرحله مـوش و   هموشها کامالً آمادگی باروري را داشت     
وریکـه   به سن کافی بلـوغ رسـیده بودنـد بط     از نظر رفتارشناسی  

بیضۀ آنها کامالً مشخص و در کیسۀ اسکروتوم در قسمت عقـب           
 پــس از ســه مـاهگی موشــها بــا اتــر  .بـدن قابــل مــشاهده بـود  

 را به پـشت خوابانـده و از زیـر قلـب آن            ها موش شدند و  هوش  بی
بـراي آزمایـشات   گیري انجام شد و  توسط سرنگ انسولینی خون 

ــد  ــون شناســی فرســتاده ش ــري هور( هورم ــدازه گی ــاي ان مونه
با اسـتفاده از دسـتگاه الیـزا ریـدر      . FSH,  , LHتستسترون 

(STAT FAX , 2100, USA)   بـه روش ELISA  انـدازه 
  . گیري شد

اسـتفاده از قیچـی  و گیـرة          ، با براي خارج کردن بیضه ها    
مخصوص آنها را از جلوي اپیدیدیم برش داده و سپس از داخـل           

در داخـل سـرم      فاصـله هـا بال    پردة آلبوژینه مجزا کرده و بیـضه      

  گــرمتــرازوي بـا دقــت (  و وزن فیزیولـوژي شستــشو داده شـد  
ــا اســتفاده از اســتوانه مــدرج(  هــا حجــم بیــضهو ) 0,0001  )ب

هـاي هـر گـروه بـه           سپس بیضه  ).2و1نمودار   ( گیري شد   اندازه
جهت پایدار شدن بافـت      ساعت در داخل محلول بوئن     48مدت  

 نمونه از هر گروه تقریباً تعداد       پس از تهیه   و   بیضه قرار داده شد   
بـا تیغـه    Leitz, Germany) ( الم با استفاده از میکروتوم30

  میکرومتـر تهیـه گردیـد و      5ثابت، برشهاي سریال به ضـخامت       
آمیـزي     رنـگ  پس از چسباندن با چسب آلبومین بـا اسـتفاده از          

و و مشاهدة میکروسـکوپی  . ائوزین رنگ گرفتند _هماتوکسیلین  
 بـا بزرگنمـایی      میکروسـکوپ نـوري    بـا اسـتفاده از    ها  تفسیر الم 

  ).2و1شکل(انجام شد 40و4
 و تـست  SPSS 11,5نتایج با استفاده از نرم افزار آمـاري  

ــه و One-Way ANOVAپارامتریــک آمــاري   مــورد تجزی
تحلیل قرار گرفت، مقایسه ي جفت گروهها با استفاده از آزمون           

 در نظـر گرفتـه    P<0,05دانکن انجام گرفت و سطح معنـی دار 
  .شد

  یافته ها
در مورد میانگین حجمی بیضه ها تفاوت معنی داري بـین         
گروهها وجود داشت، اما این تفاوت در مورد وزن بیضه ها دیـده    
نشد گرچه کمترین وزن بیضه در گـروه ذرت مـشاهده گردیـد             

 را در گروههـاي   FSH سطح هورمـون  3نمودار ). 2و1نمودار (
که تفاوت معنی داري در دو گروه درمان    مختلف نشان می دهد     

، همچنین اندازه گیري    )P<0,001( نسبت به کنترل وجود دارد    
 در هرسه گروه بیانگر وجـود تفـاوت معنـی     LHسطح هورمون

نمـودار  ( دار بین دو گروه درمان نسبت به گروه کنترل می باشد   
درحالیکه اندازه گیـري سـطح هورمـون تستـسترون بیـانگر            ) 4

ــاوت مع ــی   تف ــرل م ــه کنت ــسبت ب ــان ن ــروه درم ــی دار دو گ ن
 ). P<0,001(باشد
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با توجه به المهاي تهیـه شـده از برشـهاي متفـاوت بافـت        
بیضه و تهیه فتومیکروگراف از آنها مـشخص شـد کـه در گـروه             
کنترل لوله هاي سـمینفر از لحـاظ مجـرا دار شـدن در مرحلـه           

ه بلوغ عقب تري نسبت به دو گروه درمان هستند و  در این گرو         
لوله هاي سـمینفر بـه زمـان بیـشتري نیـاز دارد، یعنـی اینکـه                 

 ).1شـکل  ( اسپرماتوژنز در گروههاي درمان به جلو افتاده است

هاي اسـپرماتوگنی    دهد که اندازه سلول     نشان می  40بزرگنمایی  
 ها از کنارة توبول به سمت مرکـز در گروههـاي            و اسپرماتوسیت 

در  . هـستند  بت به گروه کنترل    نس پذیرتر  تر و رنگ    بزرگدرمان  
  روغـن ذرت و گروه روغن برش بافتی لوله سمینیفر بیضه گروه       

  بیـشتر    در قسمت کنار لوله سمینفر     ها  بادام زمینی تراکم سلول   
 فـضاي    در جدار لوله   واز مرکز لوله که اسپرماتوزوا هستند بوده        

شود و عالئمی از حالـت ازدیـاد          بین سلولی کمتري مشاهده می    
مقایـسۀ   امـا  دهـد  لی و یا تودة سلولی متراکم را نـشان مـی       سلو

 در مرکـز لولـه      ذرت و بادام زمینی    روغن   برش لولۀ بیضه گروه     
 در اسـپرماتوزوا دهد که تـراکم    نشان می سمینفر با گروه کنترل   

این بیـانگر توقـف مرحلـه اسـپرمیوژنز در           بیشتر و    گروه کنترل 
   ).2شکل (گروههاي درمان است

ــضه در گ ــایی   بی ــا بزرگنم ــف ب ــاي مختل ــدازه : 40روه ان
ها  از کنـارة توبـول بـه      هاي اسپرماتوگنی و اسپرماتوسیت     سلول

تـر و      ذرت و بادام زمینی بـزرگ       روغن سمت مرکز در گروههاي   
پذیرتر هستند و عالئمی از حالت ازدیاد سـلولی و یـا تـودة          رنگ

ي ند امـا در مرکـز توبـول سـلولها    ده سلولی متراکم را نشان می   
 بیضه   سمینفر مقایسۀ برش لولۀ   .اسپرماتوزوئید کاهش یافته اند   

دهـد کـه    بادام زمینی هم نـشان مـی     روغن    ذرت و     روغن گروه
هــا  ذرت بیـشتر و انــدازة سـلول  گـروه روغــن  تـراکم ســلول در  

  .تراست کوچک

  
رحسب ب(  انحراف معیارحجمی بیضه ±  میانگین-1نمودار شماره  

و روغن بادام ) >001/0p(در گروهاي کنترل، روغن ذرت )سانتیمتر مکعب 
  بیانگر تفاوت معنی دارنسبت به گروه کنترل می باشد)>05/0p(زمینی 

  
برحسب (  انحراف معیار وزنی بیضه ±  میانگین -2نمودار شماره 

و روغن بادام زمینی ) >001/0p(در گروهاي کنترل، روغن ذرت )گرم 
)05/0p<( تفاوت معنی داري بین گروه ها وجود ندارد ، 

  

  
واحد   ( FSH  انحراف معیار هورمون ±  میانگین-3نمودار شماره 

و روغن بادام ) >001/0p(در گروهاي کنترل، روغن ذرت  ) IU/Lبرحسب 
  دارنسبت به گروه کنترل می باشد بیانگر تفاوت معنی)>05/0p(زمینی 
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واحد   ( LH  انحراف معیار هورمون ±  میانگین -4نمودار شماره 

و روغن بادام ) >001/0p(در گروهاي کنترل روغن ذرت  ) IU/Lبرحسب 
  بیانگر تفاوت معنی دارنسبت به گروه کنترل می باشد)>05/0p(زمینی 

  

  
  انحراف معیار هورمون تستسترون  ±  میانگین -5نمودار شماره 

و ) >001/0p(در گروهاي کنترل، روغن ذرت  ) IU/Lواحد برحسب (
 بیانگر تفاوت معنی دارنسبت به گروه )>05/0p(روغن بادام زمینی 

 کنترل می باشد
 

 
 

 
 )گروه روغن بادام زمینی(                                   ج  )گروه روغن ذرت(                                            ب )گروه کنترل(                       الف

 نسبت به گروه بادام زمینی روغن  ذرت و  روغنبرش بیضه گروه: 4 فتومیکروگراف بافت بیضه در گروهاي مختلف با بزرگنمایی -1شکل شماره 
  . یعنی در واقع از لحاظ بلوغ جنسی جلوتر هستندندهاي سمینیفر زودتر مجرادار شده ا دهد که لوله ن می نشاکنترل

 
 
 

 )ینیگروه روغن بادام زم(                                   ج  )گروه روغن ذرت(                                            ب )گروه کنترل(                       الف
ها  از کنارة توبول  هاي اسپرماتوگنی و اسپرماتوسیت اندازه سلول: 40فتومیکروگراف بافت بیضه در گروهاي مختلف با بزرگنمایی  -2شکل شماره 

راکم را پذیرتر هستند و عالئمی از حالت ازدیاد سلولی و یا تودة سلولی مت تر و رنگ  ذرت و بادام زمینی بزرگ روغنبه سمت مرکز در گروههاي
بادام زمینی  روغن  ذرت و  روغن بیضه گروه سمینفرمقایسۀ برش لولۀ .ند اما در مرکز توبول سلولهاي اسپرماتوزوئید کاهش یافته اندده نشان می

  .تراست ها کوچک ذرت بیشتر و اندازة سلولگروه روغن دهد که تراکم سلول در  هم نشان می
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  بحث و نتیجه گیري

مقاطع تهیه شده    ،ماکروسکوپیاهدات  نتایج حاصل از مش    
آزمایشات هورمون شناسی و اندازه گیریهاي وزن        از بافت بیضه،  

 که تجویز روغن هاي ذرت  را تأیید کرد  و حجم بیضه این نظریه    
بطـوري کـه در     . و بادام زمینی باعث بلـوغ زودرس مـی گردنـد          

 روز پس از آغـاز کـار بلـوغ          30اواسط دورة آزمایش یعنی حدد      
 در گروههـاي مـصرف      )عالیـم رفتـاري   ( وتمایل جنـسی   جنسی

بخـاطر   و کـامالً مـشهود بـود       ذرت و بادام زمینـی     کنندة روغن 
تکثیـر    اسید چرب لینولئیک و آراشیدونیک باعث ازدیاد و      وجود

 در لوله هاي سیمینیفر شده که در مقـاطع میکروگـراف            سلولی
 تهیه شده دیـده مـی شـود امـا در ادامـه ایـن روغـن هـا رونـد           

  . اسپرمیوژنز را بطور نسبی متوقف می کنند
 داراي نقـش مهـم   هاگالندیناپروستبه خوبی می دانیم که،      

هـاي آدنیـل سـیکالز در بافتهـاي مختلـف           تنظیمی در واکـنش   
د و با ن و کنترل انتقال یونها در غشاء سلول را به عهده دار      دسته

 زیـاد   استناد به اینکه گلوکز تنها مادة غذایی است که به مقـدار           
تلیوم زایندة بیضه براي تأمین انرژي این بافت مصرف        توسط اپی 

 زاینـدة بیـضه بـراي دریافـت گلـوکز نیـاز             هاي سـلول  وشود    می
 روغـن  اسـید آراشـیدونیک در  بنابرایند نانسولین دار مستقیم به

بادام زمینی و روغن ذرت عامـل افـزایش متابولیـسم و افـزایش            
با مـصرف روغـن ذرت و   . ندتسه  بیضهفعالیت انسولین در بافت 

فعالیــت ) بــه علــت داشــتن اســید آراشــیدونیک(بــادام زمینــی 
انسولین افزایش یافته و مصرف گلوکز در بافت بیضه و بخصوص     

لهاي زایاي بیضه افزایش یافته، متابولیسم در این اندام و            در سلو 
 و  شود   تسریع می  ) بیضه و مغز  ( هاي ویژه   بافتهاي سازنده سلول  

رود  انتظــار مــی بنــابراین  ).8و7و6و5( جلــو مــی افتــدبلــوغ بــه
فعالیتهاي طبیعی بیضه قبل از رسیدن حیوان به سن بلوغ آغـاز       

در رونـد    باعـث ایجـاد تومـور     مصرف این روغنها   شده و احتماالًَ  

کـاهش اسـید     همچنین مشخص شده اسـت       .دنشو   سازي  اسپرم
  مـی گرددکـه بـه      آراشیدونیک موجب کاهش فعالیت انـسولین     

نوبه ي خود مصرف گلوکز و متابولیسم را در بافت بیضه کاهش            
   ).11و10و9(می دهد 

 بـه  هاپروسـتاگلندین مطالعات گذشته نـشان داده انـد کـه       
دهندة فعالیت تولید مثلـی و رونـد اسـپرم            طرق مختلف کاهش  

ژنز را در فــاز میوتیــک و اســپرماتPGE هــستند و زایــی بیــضه
مطلــب در مــشاهدات  کـه ایــن  )14و13و12(دهــد کـاهش مــی 

از لولـه هـاي سـمنیفر بـا         میکروسکوپی و تصاویر گرفتـه شـده        
مـی  مـشاهده  در ایـن مقـاطع    .  مورد تایید است  40بزرگنمایی  

هـاي سـلولی    تکثیر بیش از حد سلولی در الیهو که تراکم  گردد  
 دهانۀ لوله سـمینیفر بـا       ادامهشود اما در    لولۀ سمینیفر ایجاد می   

در  .گردد هاي اسپرم مواجه می     سلول عدادتداري از     کاهش معنی 
 کـامالً   درمـان هاي گروههـاي       مشاهدة وزنی و حجم بیضه     وردم

هاي گـروه مـصرف کننـده          که وزن و حجم بیضه     مشخص است 
 بـادام زمینـی      روغـن   ذرت نسبت به گروه مصرف کننـده       روغن

 کمبـود اسـید چـرب    مربوط به احتماالً   و این  استکنترل کمتر   
ــیدونیک  ــآراش ــت ذرت نروغ ــأثیر    اس ــوع ت ــن موض ــه ای   ک

در افزایش متابولیـسم و سـوخت و سـاز را       را  آراشیدونیک اسید   
   .دنمای تأیید می

  حاصل از آزمایشات هورمون شناسی نـشان داد کـه       نتایج
میزان هورمون تستوسترون در گـروه کنتـرل بـیش از دو گـروه       

 قبلـی این یافته منطبق بـا مطالعـات و آزمایـشات            و   دیگر است 
 از طریق ممانعت از سنتز      ها پروستاگلندین اظهار داشتند   که بوده

ــد    ــستوسترون را در ح ــطح ت ــزان س ــضه می ــتروئیدها در بی اس
ــی ــی  معن ــاهش م ــده داري ک ــاهش  ). 17و16و 15(دن ــن ک ای

 ذرت و بـادام  تستوسترون در گروههاي تغذیـه شـده بـا  روغـن     
ژنز یوتوانـد مـوثر در کـاهش رونـد اسـپرم             به نـوعی مـی     زمینی
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 در گروههاي کنترل FSH, LHمقایسه میزان  . )19و18(باشد
 بادام زمینی تفاوت معنی  روغن روغن ذرت و ي مصرف کننده و  

 در FSH, LH؛ بطوري کـه بـاز هـم میـزان     را نشان دادداري 
 گروههـاي روغـن ذرت و بـادام زمینـی            ر از   گروه کنترل بیـشت   

 افـزایش  کـه   مطالعات انجـام شـده قبلـی    این نتایج باولیاست 
LH  در اثر PGE  12و20(مطابقـت نـدارد   ه انـد  بیان کـرد را .(

 بر روي سلولهاي لیدیگ و تولیـد   LHبهرحال با توجه به نقش 
تستوسترون و یافته هاي این مطالعه بنظر می رسد که کـاهش            

 LHتستسترون خود می توانید ناشی از کاهش میزان  هورمون 

  ).1( نیز باشد 
 اسـیدهاي چـرب      تـأثیر  ،شـود    مـی  گیـري    نتیجـه  بنابراین

  موش صـحرایی مثل  در تولید ذرت و بادام زمینیروغنضروري  
اسـت کـه در ابتـداي سـن از شـیرگیري، ایـن               بـه گونـه اي       نر

هاي   دهندة فعالیت سلول    کننده و افزایش     عامل تحریک  ترکیبات
 با ادامه مـصرف ایـن      اما هستند سمینیفر بیضه     لوله هاي  زایندة

کنندة ادامه روند  د به دالیل ذکر شده عامل ممانعت   مواد با استنا  
 صـحرایی زایـی و کـاهش تولیـد اسـپرم در بیـضه مـوش                گامت

 اگرچه روند اسپرماتوژنز را افزایش می دهند اما تـاثیر           .دنشو  می
منفی بر روي  مرحله میوتیک اسـپرماتوؤنز و رونـد اسـپرمیوژنز         

ورفولوژي، میـزان   بنا براین الزم است تحقیقات آینده بر م       . دارند
تحرك و باروري اسپرم هاي حاصـل از تغذیـه بـا روغـن ذرت و       
روغن بادام زمینـی تمرکـز کننـد و مطالعـات بیـشتري در ایـن        
زمینــه بایــد انجــام گــردد تــا اثــرات کلــی آنهــا بــر روي رونــد  
اسپرمیوژنز و اسپرماتوژنز و بطور کلـی بـر روي بـاروري اسـپرم              

  .مشخص گردد

  تشکر و قدردانی
 ریاست محترم مرکز گیاهـان دارویـی رازي وابـسته بـه             از

دانــشگاه علــوم پزشــکی لرســتان و معاونــت محتــرم پژوهــشی  
دانشگاه علوم پزشکی لرستان که در انجـام ایـن مطالعـه بـه مـا       

 .کمک کردند تشکر و قدر دانی می گردد
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