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  چکیده
 تـأثیر بررسـی  هدف از این مطالعه . باشداکسیدانی می خاصیت آنتیو ها  فنل محتواي باالي پلی  کرفس داراي   گیاه  :  و هدف  زمینه

   .هورمون تستوسترون در موش سوري بودپارامترهاي اسپرم و میزان عصاره هیدروالکلی دانه کرفس بر 
  

عصاره . انجام شد گروه تجربی و یک گروه کنترل 3موش سوري نر در قالب سر   60 بر روي  این مطالعه تجربی  : روش بررسی 
هاي تجربـی  به گروهگرم بر کیلوگرم  میلی 800 و 400، 200 صفاقی در دوزهاي هیدروالکلی دانه کرفس به صورت تزریق درون 

هاي خونی به منظور تعیین غلظت هورمـون تـستوسترون   زریق نمونهیک هفته پس از آخرین ت  .  روز متوالی تزریق گردید    14در  
ها با استفاده  داده. مورد بررسی قرار گرفت میي اپیدیدیها اسپرمها، تعداد و درصد تحرك  وزن بیضه و در نهایت  آوري شد  جمع

  .زیه و تحلیل شدندجهاي آماري آنالیز واریانس و توکی ت از آزمون
  

 در گروه دریافت کننده دوز ها اسپرمداري در تعداد کل  در مقایسه با گروه کنترل نشانگر افزایش معنینتایج حاصله : هایافته
گرم بر  میلی 400 و 200هاي دریافت کننده دوز  در گروهها اسپرمچنین افزایش قدرت تحرك  ، همگرم بر کیلوگرم  میلی400

 در مقایسه با گروه گرم بر کیلوگرم  میلی400 دریافت کننده دوز افزایش میزان تستوسترون در گروه). >001/0p(بودکیلوگرم 
هاي تحت مطالعه در مقایسه با گروه کنترل داري در گروه توزین بافت بیضه نشانگر افزایش معنی). >01/0p(دیده شدکنترل 

  .)>05/0p(بود
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  مقدمه 

ناباروري و مشکالت مربوط به آن بـه عنـوان          

شـناخته شـده    ل مهم در زنـدگی زوجـین        ییکی از مسا  

 مـوارد     درصـد  35براسـاس آمارهـاي موجـود       . است

ه آن مربوط بـ    درصد 25 ناباروري مربوط به مردان و    

ترین علت ناباروري مردان،   شایع. باشدهر دو زوج می   

ي سالم ها اسپرمعدم توانایی آنها در تولید تعداد کافی        

توانند تولید اسپرم را     میعوامل متعددي   . و فعال است  

 قــرار داده و در بــروز نابــاروري دخیــل  تــأثیرتحــت 

ــل مــی  .باشــند ــن عوام ــان ای ــه مــصرف   از می ــوان ب ت

 ها، بیوتیک درمانی، آنتی  می  یداروهاي مخصوص در ش   

اسـترس،آلودگی   تشعـشعات،  ها، آفت کش  مواد سمی، 

 .هــا اشـاره نمــود  کـافی ویتـامین   هـوا و عـدم دریافــت  

تواننـد بـا ایجـاد       میمشخص شده است که این عوامل       

هـاي ژرمینـال     ي آزاد و اکسیداسیون سلول    ها  رادیکال

). 1(جنسی در بافت بیضه تعداد اسپرم را کاهش دهنـد      

اسـترس اکـسیداتیو، پراکـسیداسیون لیپیـدها و تغییـر      

هـاي زایـا در      خاصیت غشایی باعث ایجاد مرگ سلول     

مراحل مختلف اسپرماتوژنز و در نتیجه کـاهش تعـداد       

ي هـا  رادیکـال در طـرف مقابـل   ). 2(گـردد   می ها  اسپرم

ي هـا  رادیکالها قرار دارند که تولید      اکسیدان آزاد، آنتی 

ــرک ــرل و سـ ــیآزاد را کنتـ ــدوب مـ ــان ). 3(کننـ درمیـ

هاي موجود، امروزه منابع گیـاهی توجـه        اکسیدان آنتی

   .بسیاري از پژوهشگران را جلب کرده است
ــام عل   ــا ن ــرفس ب ــیک  از Apium graveolens م
کلیـه  . جـات خـوراکی اسـت      خانواده چتریان از سبزي   

برگ و روغن   ریشه، دانه،؛هاي این گیاه از جمله  قسمت
کـرفس داراي اثـرات      .گیـرد  میرار  آن مورد استفاده ق   

ــی  ــد، ضــد میکروب  ضــد درد و ضــد ،ضدســرطان کب
ــون    ــسیرید خ ــري گلی ــسترول و ت ــده کل ــاب، کاهن الته

زا و محـرك     کـرفس یـک گیـاه شـهوت       . )4ــ 7(باشد می
 پزشـکان یونـانی قـدیم       به وسـیله  باشد که   قاعدگی می 

چنـین در طـب      هـم .).8(گرفته اسـت   مورد استفاده قرار    
 عنـوان ادرار آور،آرام بخـش،  ه  کرفس بـ سنتی از دانه  

 .ضد اسپاسم و ضـد روماتیـسم اسـتفاده شـده اسـت          
امروزه ثابت شده است که عـصاره هیـدروالکلی دانـه           

 ).9(اسـت کرفس داراي اثرات ضددردي و ضـدالتهابی    
و  C ویتـامین   ، )2(،میرسـن )1(دانه کرفس حاوي دلیمونن   

 دانـه کـرفس حــاوي   ).10(ترکیبـات فالونوئیـدي اســت  
ــی  ــات آنت ــوده  ترکیب ــسیدانت ب ــر )11(اک ــد اتو اث  ض

ــرطانی ــن اثــر   ،  داردس ــه ای ــه ک ــوط ب   ترکیــب  مرب
ترین ترکیب سیتوتوکسیک     است که فعال   )3(فالکورینول

دهنــد کــه اســتفاده از  مــیتحقیقــات نــشان  ).12(اســت
از طریق کاهش    C و   E   ، Bهاي ها و ویتامین   اکسیدان آنتی

هـاي آزاد ،      رادیکـال  بـه وسـیله   هاي ایجاد شده     آسیب
حفاظـت و   اي،  بیـضه ــ  تقویت و اسـتحکام سـد خـونی       

تواننـد در درمـان نابـاروري        مـی ها    اسپرم DNA ترمیم
 عصاره کرفس داراي توانایی  .ثر واقع گردند  ؤمردان م 
ي آزاد و مهارکننـــــده هــــا  رادیکـــــالآوري  جمــــع 

ــیت   ــذا خاصـ ــوده، لـ ــال بـ ــسیداسیون لیپوزومـ پراکـ
 ایــن اثــرات نتیجــه عملکــرد ،)13(اکــسیدانی دارد آنتــی

 این گیاه   هاي  یکی از ترکیب  . باشد میفالونوئیدهاي آن   
اکـسیدانی و    آپی ژنین است که با داشتن خاصیت آنتی       

الپورات سدیم بر   و  میزدایی باعث کاهش اثرات س     سم

                                                             
1-D-limonene 
2-Myrcene 
3-Falcorinol 
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). 14(گردد مییند اسپرماتوژنز   آبافت بیضه و بهبود فر    
ژنین بر   آپی اثرات   نجام گرفته در رابطه با    هاي ا   همطالع

هاي نر نشان داده است     روي سیستم تولید مثلی موش    
ژنین محرك میـوز اسـت و در مراحـل انتهـایی           که آپی 

ــپرماتوژنز  ــت اس ــؤثر اس ــداد   م ــزایش تع ــث اف  و باع
ي هـا  بررسـی بـا توجـه بـه       ). 15(گردد میاسپرماتیدها  

 دانه کـرفس    تأثیردرباره   یگزارش تاکنون   انجام شده، 
مطالعـه  هـدف از  ، لذا استارایه نشده   ژنز  بر اسپرماتو 

کـرفس  دانه  بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی     حاضر  
در بر اسـپرماتوژنز و میـزان هورمـون تـستوسترون          

  . موش سوري بود

  
  بررسی روش

 60 این یک مطالعه تجربی اسـت کـه بـر روي            

سر موش سوري نر از مرکز انـستیتو پاسـتور ایـران            

 4هـا در حـدود       مـوش . شـد انجام  خریداري شده بود،    

.  گرم بـود 25±5هفته سن داشتند و وزنشان در حدود      

 سـاعت در    12در طول زمان تحقیق حیوانات به مـدت         

دمـاي  .  ساعت در تاریکی قرار گرفتنـد      12روشنایی و   

کلیـه  . گـراد بـود     درجـه سـانتی    23ــ 25اطاق نگهداري   

هـاي کـار روي حیوانـات       مالحظات اخالقی و پروتکـل    

دانه گیـاه کـرفس     .  قرار گرفت  اجرا مورد   آزمایشگاهی

ــشکده      ــاکوگنوزي دان ــش فارم ــاریوم بخ ــه در هرب ک

 ،ییـد قـرار گرفـت     أداروسازي دانشگاه تهـران مـورد ت      

از روش پرکوالسـیون  براي تهیه عصاره    . استفاده شد 

 گـرم از پـودر   29/1017بـدین منظـور    . استفاده گردید 

جه در   در 70 لیتر اتانول    4آسیاب شده دانه کرفس در      

 ســاعت 72پـس از گذشــت  . پرکوالتـور خــیس گردیــد 

ترکیــب بــه دســت آمــده بــه صــورت قطــره قطــره از  

حـالل بـه وسـیله    . آوري شـد   پرکوالتور خارج و جمـع    

انتخــاب  .خــالء تبخیــر گردیــد و عــصاره تغلــیظ شــد 

 دوزهاي مورد استفاده با توجه به دوز کشنده عصاره      

(LD50)   ن محاسـبه   گرم بر کیلوگرم وزن حیوا  55/7که

 بــراي بررســی اثــرات ).16(انجــام گرفــت شــده بــود،

بـه  .  تایی تقسیم شـدند 15 گروه   4ها به    عصاره، موش 

هاي مورد آزمون   گروه کنترل نرمال سالین و به گروه      

 از گـرم بـر کیلـوگرم    میلـی  800 و 400،  200به ترتیب   

 روز متــوالی بـه صــورت درون  14عـصاره بــه مـدت   

فته پس از آخـرین تزریـق،   یک ه . صفاقی تزریق گردید  

 و از سیاهرگ باب کبـدي   ندحیوانات با اتر بیهوش شد    

هاي خونی بـه مـدت   نمونه. گیري به عمل آمد  آنها خون 

ــانتریف 20 ــتگاه س ــه در دس ــا دور ی دقیق  در 3000وژ ب

ــرار گرفت  ــه ق ــد ودقیق ــا  ن ــرم آنه ــد  س ــازي ش . جداس

هـاي اپنـدورف کدگـذاري    هاي جدا شـده در لولـه    سرم

گـراد    درجـه سـانتی    ــ 20ه شد و در دمـاي       شده ریخت 

بـه  نگهداري و در نهایت میزان هورمون تـستوسترون    

سـپس  . گیري شد   اندازه رادیوایمونواسی روش   وسیله

 بیـضه و    و حیوانات به روش قطع نخـاع کـشته شـدند         

. اپیدیـدیم چـپ حیوانـات بــه دقـت از بـدن خـارج شــد      

دیم اپیدی. ها بالفاصله پس از خروج توزین شدند      بیضه

حیوانات در نرمال سالین شستشو داده شد تـا عـاري           

جهـــت شـــمارش اســـپرم، قـــسمت . از خـــون گـــردد

لیتـر    میلـی 2اپیدیدیم در یـک پتـري دیـش حـاوي           مید
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لیتـر    میلـی  5نرمال سالین خرد شد و حجم محلول بـه          

هـم زدن، محلـول حاصـله بـه     ه پـس از بـ  . رسانده شد 

 انکوبـه   دگـرا   درجه سانتی  37 دقیقه در دماي     10مدت  

ي نرمال بررسی ها اسپرمسپس میانگین تعداد کل    . شد

بدین منظور یک قطره از محلـول روي الم نئوبـار          . شد

هـاي مربـوط بـه    قرار داده شد و بـا اسـتفاده از مربـع     

 محاسـبه   هـا   اسـپرم تعـداد      هاي سـفید،   شمارش گلبول 

ــد ــداد . گردی ــپرمتع ــا اس ــده در  ه ــبه ش  106ي محاس

ب گردید تا تعداد کل اسـپرم بـه         ضر ) ×106/ اپیدیدیم(

ــه منظــور بررســی درصــد تحــرك  ). 17(دســت آیــد ب

گرفت  میکرولیتر از محلول روي الم قرار  10،  ها  اسپرم

براي . شدند از لحاظ درصد تحرك بررسی   ها  اسپرمو  

 میــــدان 10 ،بــــه دســــت آوردن درصــــد تحــــرك

 روي الم بررسـی و    40نمـایی    میکروسکوپی با بـزرگ   

داراي حرکت رو به جلو     ي  ها  سپرماسپس میانگین کل    

 میـدان دیـد     10در   )نتقـالی  حرکت ا  دارايهاي   اسپرم( 

 در ایـن    .میکروسکپی به عنوان درصد تحرك بیان شد      

هایی با سـر   هاي طبیعی یعنی اسپرم  مطالعه تنها اسپرم  

 مورد بررسی   ،داسی شکل، دم صاف و هسته پر رنگ       

  . ندقرار گرفت

ســتفاده از  آوري شــده بــا ا   هــاي جمــع  داده

و هاي آماري آنالیز واریـانس         و آزمون  SPSSافزار   نرم

  . ند مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت توکی

  
  ها یافته

هـاي تجربـی     گـروه هـا در    مقایسه وزن بیـضه   

را نـشان  داري   افـزایش معنـی    نسبت بـه گـروه کنتـرل      

هـا در گـروه        اسـپرم  کـل مقایسه تعـداد    . )1جدول  (داد

داري را در گـروه دریافـت         یتحت تیمـار افـزایش معنـ      

 وزن گرم بر کیلـوگرم     میلی 400کننده عصاره در دوز     

ــشان     ــرل نــ ــروه کنتــ ــا گــ ــسه بــ ــدن در مقایــ بــ

  . )1جدول()>001/0p(داد

 نشانگر افـزایش    ،اسپرمبررسی درصد تحرك    

و ) گرم بر کیلـوگرم  میلی200(داري در گروه اول     معنی

گـروه  نسبت به   )گرم بر کیلوگرم    میلی 400(دوم  گروه  

   .)1جدول )(>p 001/0(بود کنترل

میانگین سطح هورمون تستوسترون در گـروه    

نـسبت بـه    ) میلـی گـرم بـر کیلـوگرم       400(تجربی دوم   

ــرل  ــروه کنتــ ــیگــ ــزایش معنــ ــشان  افــ داري را نــ

  ). 1جدول )(>01/0p(داد

  ونمیزان هورمون تستوستر درصد تحرك اسپرم و کل و مقایسه میانگین وزن بیضه، تعداد :1جدول 

  دار بودن در مقایسه با گروه کنترل معنی***

    

  متغییر
  گروه

  )نانوگرم بر میلی لیتر(میزان هورمون تستوسترون   درصد تحرك اسپرم  تعداد اسپرم  )گرم(وزن بیضه 

  172/0±058/0  89/20±86/5  91/1±86/0  084/0±013/0  ، دریافت کننده نرمال سالینکنترل
  183/0±018/0  14/29±29/5***  69/2±14/1  101/0±013/0***  گرم بر کیلوگرم عصاره کرفس  میلی200، 1تجربی

  78/6±071/1***  69/29±05/5***  36/3±41/1***  105/0±009/0***  گرم بر کیلوگرم عصاره کرفس  میلی400 ،2تجربی

  324/0±12/0  28/27±37/5  81/1±768/0  3/0±016/0***  گرم بر کیلوگرم عصاره کرفس  میلی3،800تجربی
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   بحث

ثر بــودن ؤبـا توجـه بـه بـاور پیـشینیان بـر مـ       

  قــدرتکــرفس در درمــان نــاتوانی جنــسی و افــزایش

 ،آنباروري در مردان و عـدم ارزیـابی آزمایـشگاهی            

                       بررســـی تـــأثیر   پـــژوهش حاضـــر بـــه منظـــور   

ــر    ــرفس بـــ ــه کـــ ــدروالکلی دانـــ ــصاره هیـــ                      عـــ

صـورت  اسپرماتوژنز و میزان هورمون تستوسترون       

  .گرفت

و   میکیفیت مایع اسپر   چند دهه گذشته      طی در

گیـري   قدرت باروري در جوامع بشري به طـور چـشم         

این امر نشانگر آن است کـه کیفیـت         . کاهش یافته است  

 عوامـل  مربـوط بـه  خوش تغییراتی شـده کـه       دست آن

. باشـد   مـی هـا   موجود در محـیط زیـست انـسان         میس

 اســت کــه جهــت بقــاء هــایی اکــسیژن یکــی از ترکیــب

 ، در حـالی کـه    روري اسـت  موجودات زنده الزم و ضـ     

ــون      ــسیل و آنی ــال هیدروک ــر رادیک ــشتقات آن نظی م

ــاختار     ــرد و س ــر عملک ــساید ب ــیمیایی سوپراک بیوش

هـاي اکـسیژن    گونـه  .گـذارد  مـی  منفـی   تـأثیر هـا    سلول

از عواملی است که در ایجاد ناباروري یـا          )ROS()1(فعال

هاي اکـسیژن    گونهتولید  . باشد میانسان مطرح     میعقی

هاي اسپرم سالم و فعال به عنـوان یـک          سلول در   فعال

یند فیزیولوژیـک شـناخته شـده کـه موجـب بـروز             آفر

 مثبـت  تأثیراین . شود میدر اسپرم   میواکنش آکروزو 

ها  اکسیدان  منوط به وجود آنتی   هاي اکسیژن فعال   گونه

در اسپرم هرگونه عـدم تعـادل بـین تولیـد و           . باشد می

ینـد  آبـروز فر  موجـب    هـاي اکـسیژن فعـال      گونهحذف  

هــاي  گونــه. گــردداســترس اکــسیداتیو در ســلول مــی

ــال ــوژي و  اکــسیژن فع ــتالل در مورفول ــا ایجــاد اخ  ب

 منجــر بــه کــاهش تحــرك اســپرم و در  DNAســاختار 

 .)18(گردد مینهایت عدم اتصال اسپرم به سطح تخمک 

آوري و سپس خنثـی      در شرایط طبیعی به منظور جمع     

 داخل و خارج سلول    درهاي اکسیژن فعال     گونهسازي  

  .. شوند میها وارد عمل اکسیدان آنتی

هــاي اخیــر ثابــت شــده اســت کــه در  در ســال

مردان نابارور مقدار کمتري از       میپالسماي مایع اسپر  

هـا در مقایـسه بـا مـردان بـارور       انواع آنتـی اکـسیدان    

به عنوان مثال وجود مقـادیر فـراوان        ). 19(وجود دارد 

افراد سیگاري   می در مایع اسپر هاي فعال اکسیژن  گونه

 این قبیل مـردان  ،دهد میشانس باروري آنها را کاهش    

اکــسیدانی  نــسبت بــه مــردان طبیعــی از ظرفیــت آنتــی 

 .)20(کمتري در پالسماي سمینال برخوردار هستند

 کـه عـصاره    ه شد، نشان داد در مطالعه حاضر    

 هیدروالکلی دانـه کـرفس باعـث افـزایش  وزن بیـضه،           

ــزان   ،هــا اســپرمتعــداد کــل  ــزان تحــرك آنهــا و می می

ــستوسترون در دوز   ــون ت ــی 400هورم ــر   میل ــرم ب گ

  .گردد میکیلوگرم 

ــه     ــت ک ــشان داده اس ــر ن ــق حاض ــایج تحقی نت

ــی   ــرفس م ــه ک ــصاره دان ــصرف ع ــر روي  م ــد ب توان

پارامترهاي سالمتی اسپرم اثر گذاشته و باعث تقویـت    

ایش  افزدست آمدهه یکی از نتایج ب .اسپرماتوژنز گردد

                                                             
2-Reactive Oxygen Species(ROS) 
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بـا عملکـرد      میارتباط مستقی باشد که    می هاوزن بیضه 

هـا باعـث   بدین ترتیب که افزایش وزن بیضه   . آنها دارد 

روژن در  دپیشبرد اسپرماتوژنز و تولیـد هورمـون آنـ        

در مطالعـه حاضـر نیـز افـزایش       . )21(شـود بیضه مـی  

گرم بر   میلی400میزان هورمون تستوسترون در دوز     

 اســت کــه افــزایش میــزان کیلــوگرم گــزارش گردیــده

دانـه   توان بـه فعالیـت آنـدروژنیک       تستوسترون را می  

 حمزه و امین گزارش گردیده است به وسیلهکرفس که  

 بـه عنـوان یـک      هـا   اسپرمقدرت تحرك   . )14(نسبت داد 

ثر در بـاروري مـردان مطـرح        ؤعامل تعیین کننده و مـ     

مطالعـه  . بوده و متـضمن لقـاح مناسـب و کامـل اسـت         

 ها اسپرمدار قدرت تحرك     ر افزایش معنی  حاضر نشانگ 

و ) گرم بر کیلوگرم   میلی200(هاي تجربی اول   بین گروه 

چنـین   هـم . باشـد  مـی ) گرم بر کیلـوگرم     میلی 400(دوم

هـاي مـورد آزمـون        نیـز در گـروه     هـا   اسپرمتعداد کل   

افزایش یافته است کـه در گـروه تجربـی دوم افـزایش           

. ان داده اسـت   داري را نسبت به گروه کنترل نـش        معنی

ي تولیـد شـده معیـار       هـا   اسـپرم اي درصد   بنابر نظریه 

هـاي سـلولی اپـی    مناسبی براي درك وضعیت فعالیـت   

بـا توجـه بـه      ). 22(شـود  مـی ساز تلقـی     تلیوم لوله منی  

ــی ــ) 23(اکــسیدانی خاصــیت آنت ــت آن  روژنیک دو فعالی

توانـد توجیـه کننـده نقـش آن در          کرفس این نتایج مـی    

چنـین افـزایش     هـم . مثلی قلمداد شود  هاي تولید   فعالیت

توان به افـزایش  هاي اسپرماتوزوئید را می  تعداد سلول 

سـاز بیـضه    هاي اسپرم جمعیت سلولی موجود در لوله    

هـاي   و افزایش سطح تستوسترون آزاد شده از سـلول     

تحقیقات گذشته نشان داده است کـه       . یگ نسبت داد  دلی

ــ    میتجــویز عــصاره کــرفس باعــث کــاهش اثــرات س

ــدیم و  ــورات س ــرالپ ــود فر ب ــضه و بهب ــت بی ــد آ باف ین

 دارویـی اسـت     والپورات سدیم  .گردد میاسپرماتوژنز  

 اما داراي ،رود میکار ه ب صرع که براي درمان بیماري

 .باشـــد مـــیبـــر روي اســـپرماتوژنز   میاثـــرات ســـ

ــ ــاي همطالع ــه   ه ــام گرفت ــه     انج ــت  ک ــشان داده اس ن

ــتالل در س    ــاد اخ ــث ایج ــدیم باع ــورات س ــستم والپ ی

 25(گـردد  مـی آندوکرینی و کـاهش کیفیـت مـایع منـی           

 بـه وسـیله  نجـام گرفتـه     هـاي ا    هچنـین مطالعـ    هم). 24و

 نشان داده است که تیمـار  2007 در سال حمزه و امین 

 ها با والپورات سدیم باعث کاهش وزن بیـضه و          موش

هـا و کـاهش     کـاهش تعـداد و تحـرك اسـپرم         اپیدیدیم،

که این اثرات به     رددگ میغلظت هورمون تستوسترون    

 والپـورات  بـه وسـیله  ي آزاد هـا   رادیکالافزایش میزان   

ها با عـصاره   تیمار موش  .سدیم نسبت داده شده است    

والپورات سـدیم     می از بین رفتن اثرات س     کرفس باعث 

ــود فر و ــپرماتوژنز آبهب ــد اس ــی ین ــردد م ــن   گ ــه ای                ک

این گیاه بـه ویـژه    در  ي موجود   فالونوئیدهابه   عملکرد

 شـده   نـسبت داده  اکسیدان است    ژنین که یک آنتی   آپی  

                  بـــدین ترتیـــب گیـــاه کـــرفس بـــه علـــت  .)26(اســـت

اکسیدانی باعث کاهش استرس اکـسیداتیو       آنتیفعالیت  

گــردد و مــانع عملکــرد تخریبــی   در بافــت بیــضه مــی

ي آزاد شده و اجازه اسپرماتوژنز نرمـال را    ها  رادیکال

  ). 27(دهدمی
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  گیري نتیجه

ها میزان  اکسیدان   در تجویز آنتی   نظر به این که   

 نتـایج   دوز مصرفی بسیار مهـم اسـت و بـا توجـه بـه             

کرفس دانه  رسد که مصرف      به نظر می   ،حاضرمطالعه  

ــی     ــب م ــویز مناس ــک دوره تج ــا ی ــر روي  ب ــد ب توان

 مثبت گذاشته و باعث تقویت نیروي تأثیراسپرماتوژنز 

  . جنسی مردان گردد

  

  تقدیر و تشکر

 طرح تحقیقـاتی مـصوب      مطالعه حاضر حاصل  

  . بوددانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر قدس
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Abstract 
 
Backgrounds & aim: apium graveolens contains antioxidant activity and high level of 
polyphenolics. The purpose of this study was to determaine the effect of Apium graveolens seeds 
extract on semen parameters and serum testosterone level in mice. 
 
Methods: In the present experimental study, sixty male mice were divided into three experimental 
groups and a control group. The hydroalcoholic seed extract of Apium graveolenas L. was 
administered intraperitoneally at the doses of 200, 400 and 800 mg/kg for 14 days. A week after 
the final injection, blood samples were collected for hormonal assay. Then, the testes weight, 
sperm count and cauda epididymal sperm motility was assessed. Data were analyzed by ANOVA 
and Tukey's test. 
 
Results: The results were compared with the control group indicating a significant increase in the 
total number of sperm at dose 400 mg.kg and increase sperm motility was seen in groups receiving 
200 and 400 mg.kg respectively (P<0.001). Increased testosterone levels in the group receiving 
400 mg.kg compared with the control group was observed (P<0.01). A significant increase was 
seen in testes weight compared with the control group (P<0.05). 
 
Conclusion: Apium graveolens seed extract appeared to be effective in improving semen 
parameters and serum total testosterones were dose dependent. 
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