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 گیاه کدو تنبل بر تغییرات بافتی  ثیر گوشت میوهأت
  هاي صحرایی بالغ بیضه در موش

  

  2، آرش اسفندیاري٭1مهرداد شریعتی ،1مریم محسن پور

  
 کازرون، ایران دانشگاه آزاد اسالمی، واحد کازرون، گروه دامپزشکی، 2 ،کازرون، ایران دانشگاه آزاد اسالمی، واحد کازرون، گروه بیولوژي، 1

  

 27/11/1392:              تاریخ پذیرش18/10/1392 :تاریخ وصول
  

  چکیده
  

، کیوکوربیتاسـین، بتاکـاروتن و آلفاکـاروتن،    Eو   A،Cهـاي   داراي ترکیبات آنتی اکسیدان، ویتامین تنبل       کدو میوه   :هدفزمینه و 
هدف این مطالعه بررسـی تـأثیر گوشـت    . باشد مینی نیز حاوي امالح معد و ، اسیدپانتوتنیکB6کمپلکس، ویتامین   Bهاي ویتامین

  . تغییرات بافت بیضه در موش صحرایی نر بالغ بود روند اسپرماتوژنز وتنبل بر میوه کدو
  

گـروه  . تـایی انجـام شـد     گـروه ده 4 سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار در   40روي     تجربی بر  مطالعهاین    :بررسی روش
 28 درصد از گوشت میوه کـدوتنبل را بـه مـدت    80 و 40،  20هاي تجربی مقادیر      گروه. دریافت نکردند ارویی  کنترل هیچ تیمار د   

 و مقاطع بافتی  شدهها خارج  بیضه،در پایان روز بیست و هشتم حیوانات جراحی شدند   . روز به صورت خوراکی دریافت کردند     
 هاي آزمونبا ها  داده.  میکروسکوپ نوري بررسی شدبه وسیلهل نیز هاي تجربی و کنتر تغییرات بافتی بیضه بین گروه. تهیه شد 
  .شدند تجزیه و تحلیل توکی و آنوا ،تی تستآماري 

  
اسپرماتوسـیت اولیـه و    هاي اسـپرماتوگونی،  درصد باعث افزایش تعداد سلول 80و  40 کدوتنبل به مقدار  مصرف میوه  :ها یافته

  .ساز مشاهده شد  هاي اسپرم ها در لوله اسپرم درصد افزایش تراکم 80دار چنین در مق هم). >05/0p(اسپرماتید شد
  

افـزایش  باعـث  و امـالح معـدنی   هـا و اسـیدپانتوتنیک    چون کیوکوربیتاسین، ویتـامین   کدوتنبل ترکیباتی هم   در میوه   :گیري  نتیجه
 مـستقیماً باعـث تقویـت تقـسیم میتـوز      چنـین ایـن ترکیبـات     هم.شود سازي می باعث بهبود روند اسپرم و   تستوسترونهورمون  

گردد که احتماالً باعث افـزایش عملکـرد    بنابراین پیشنهاد می. یابد ها افزایش می  ها شده و در نتیجه تعداد اسپرم        دراسپرماتوگونی
  .فعالیت تولید مثلی خواهد شد

  
  بیضه، موش صحراییبافت ، تنبلمیوه کدو: هاي کلیدي واژه

  
  دانشگاه آزاد اسالمی، دانشکده علوم پایه، گروه بیولوژيکازرون،  مهرداد شریعتی،دکتر : نویسنده مسئول*

       Email: mehrdadshariati@hotmail.com  
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  مقدمه

ــاهی علفــی و یــک ســاله اســت   . کــدو تنبــل گی

 سـال پـیش بـر اثـر یـک           50محققان معتقدند این گیـاه      

دار،  میوه گوشت  .)1ـ3(  جهش اتفاقی بوجود آمده است    

شـکل  . درشت و کروي شکل یا کم وبیش کشیده است        

ــه   ــصاصات گونـــ ــوه از اختـــ ــسوب  میـــ                       اي محـــ

ز ـهـاي رســیده بـه رنــگ زرد یـا سبــ    میــوه. شـود  مـی 
در هر یک صد گرم قسمت قابـل خـوردن     .)4ـ6(هستند

 92آب ؛ مواد موجـود اسـت  این کدو تنبل، به طور خام  

 گرم، امـالح معـدنی   1/0 گرم، چربی 5/1گرم، پروتئین   

 گـرم،  4/5هـاي کـربن      گرم، مواد قندي و هیـدارت      6/0

گـرم،    میلـی  21 گـرم، کلـسیم      7/0 گرم، فیبر    8/0کربن  

 15گـرم، منیـزیم     میلـی 45گرم، سـلنیوم    میلی37روي  

، سدیم گرم میلی 8/0، آهن گرم میلی 44گرم، فسفر  میلی

ــی 9/5 ــرم میل ــی 340، پتاســیم گ ــرم میل ــس گ  25/0، م

، گـرم   میلـی  5، کلـر    گـرم   میلـی  18، سـولفور    گـرم   لیمی

 07/0المللـــی، تیـــامین   واحـــد بـــینA 1700ویتـــامین 

 6/0، نیاسـین  گـرم  میلـی  11/0، رایبـوفالوین  گـرم   میلی

  .)8و7و6(گرم میلی C 20، ویتامین گرم میلی

هاي صحرایی تحت درمان با آسپرین   در موش 

 که زخم معده هم داشتند، عـصاره گوشـت میـوه کـدو      

تنبــل بــا افــزایش فعالیــت آلکــالین فــسفاتاز و افــزایش 

  معدي  ـ  ضخامت موکوس باعث حفاظت مخاط رودي

هاي  در موش. )9(و جلوگیري از ایجاد زخم معده نمود      

 نژاد آلبینو رژیم غذایی حاوي عصاره کدو تنبل میزان        

 را افزایش داد کـه      هاي قرمز   هموگلوبین و تعداد گلبول   

کدو تنبل  .)10(را کاهش دهد  میآنتواند امکان بروز  می

. )11 و12(آورد مـی کلـسترول را پـایین       میسطوح سـر  

ــروتئین  ــک اســیدها و پ هاســت،  آغــازگر ســنتز نوکلئی

تمایز سلولی را کنترل و رشد و بازسـاري   تقسیمات و 

چنین بـراي درمـان    هم. )15و13(کند سلول را تنظیم می   

ل اثرات پودر کدو تنب. )15 و14(شود میدیابت استفاده  

و تغییــرات   میگیــري از هایپرگلیــس مطلــوبی در پــیش

بـه  . )16(بافتی پانکراس در جریان بیماري دیابـت دارد   

باکتریـالی در درمـان گـوش     دلیل داشتن خاصیت آنتی  

هـاي مجـاري    ها و عفونـت  درد، تب، برونشیت، بیماري   

 .)17(گیـرد   ادراري و پروستات مورد استفاده قرار می      

دي است کـه طـی آن موجـودات زنـده          تولید مثل فرآین  

توانند با تولید گامـت نـر و مـاده اطالعـات ژنتیکـی         می

الزم را جهت تولید فردي جدید از نسلی به نسل دیگـر          

تولید مثل جنسی در اثر فرآیندهاي تقسیم       . منتقل نماید 

گیـرد و در اثـر فرآینـد نـوترکیبی بـا             میتوز انجام مـی   

نوع ژنتیکـی میـان     منجر به ت   میتبادل قطعات کروموزو  

و بیوسنتز  ) اگزوکرین(اسپرماتوژنز .گردد  فرزندان می 

هـاي    تـرین عملکـرد    دو تا از مهـم    ) آندوکرین(آندروژن

ــی  ــستانداران م ــضه در پ ــد بی ــپرماتوژنز ).18(باش  اس

هــاي اســپرماتوگونی بــه  تبــدیل ســلول) زایــی اســپرم(

 زمـانی گـسترده در درون      اسپرماتوزوآ در یـک دوره    

در یـک   . باشـد   هـا مـی     پرم سـاز در بیـضه     هاي اس   لوله

هـاي سـرتولی      بیضه بالغ با توسعه سیتوپالسم سلول     

هاي زاینده، بـراي تغذیـه و نگهـداري           در اطراف سلول  

ــم آن ــا و ه ــد    ه ــول فرآین ــاط ســلولی در ط ــین ارتب چن

داران تولیـد     در مهـره  ). 19(باشد  اسپرماتوژنز الزم می  

 ـزــ هیپوفیـ س محور هیپوتاالمو به وسیله مثل در ابتدا    
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سیــستم نوروآنــدوکرینی   . شــود کنتــرل مــی   گنــاد

ــده   ــیم کننـ ــاالموس تنظـ ــنتز و ترشـــح   هیپوتـ ي سـ

از هیپـوفیز بـوده کـه بـه        FSH وLHهاي  گنادوتروپین

ویژه از طریق ه ترتیب باعث تحریک در تکوین گنادي ب    

  .)20(شوند القاء در سنتز استروئید جنسی می

ات و عناصـري    گوشت میوه کدو تنبل از ترکیب     

اسـتئاریک اسـید،    ( شامل اسیدهاي چـرب غیـر اشـباع       

، پتاسـیم، منیـزیم، روي،   )لینولئیک اسید و اولئیک اسید 

 هـاي  کلسیم، فسفر، سدیم، سلنیوم، فروکتوز و ویتامین 

A  ،E  ،C  وB   هـاي    این اسـید  . )21و22( تشکیل شده است

باشـند و سـایر      مـی آلفا ردوکتـاز    ـ  5چرب مهار کننده    

اکـسیدان، ضـد تومــور،    داراي خـواص آنتـی  ترکیبـات  

بـا  . باشـند  میباکتریال وایجاد کننده تستوسترون       آنتی

توجه به ایـن کـه گوشـت میـوه کـدو تنبـل داراي ایـن              

باشـد احتمـال دارد کـه بـر روي عملکـرد             میترکیبات  

هـاي جنـسی      گنـاد و غلظـت هورمـون      ـ  محور هیپوفیز 

 .)23(موثر باشد

یعـی مهـم دنیـا بـه     گیاهان دارویی از منـابع طب   

قدمت شناخت خواص دارویـی گیاهـان       . آیند  شمار می 

شاید بیرون از حافظه تاریخ باشد، یکی از دالیـل مهـم           

دار مـــردم  ایـــن قـــدمت، حـــضور باورهـــاي ریـــشه 

هاي مختلف در خصوص اسـتفاده از گیاهـان       سرزمین

از طرف دیگر تولید مثلی فرآیندي اسـت    . دارویی است 

 تأثیر عوامل مختلف قرار گرفته که در پستانداران تحت

و در طی آن محورهاي عـصبی و هورمـونی متعـددي     

به خاطر اهمیت تولیـد مثـل و اختالالتـی         . فعالیت دارند 

هــاي  دهــد در طــول تــاریخ از روش کــه در آن رخ مــی

گوناگونی بـراي تنظـیم بـاروري و درمـان نـازایی در             

در ایـن   . حیوانات اهلی و انـسان اسـتفاده شـده اسـت          

ان اسـتفاده از گیاهـان خـوراکی و دارویـی کـاربرد       می

هایی  بیشتري داشته است و در برخی موارد با موفقیت

  .همراه بوده است

 در  مـی ک مطالعـات  تـاکنون  که این به توجه با

 مثلی فعالیت تولید تنبل بر گوشت میوه کدو تأثیر زمینه

 ایـن  در شـده اسـت،   انجـام  بیضه عملکرد و نر جنس

تنبــل بــر  گوشــت میــوه کــدو احتمــالی تــأثیر پــژوهش

 .شد مطالعه و تغییرات بافت بیضه جنسی هاي سلول

  
  روش بررسی

 در محـیط  1392این مطالعـه تجربـی در سـال       

سر موش صـحرایی نـر    40آزمایشگاه انجام شد و از      

 گـرم  220تـا  200بالغ نژاد ویستار در محدوده وزنـی       

اصول مراحل انجام پژوهش      میدر تما . استفاده گردید 

کار با حیوانات آزمایشگاهی بر اساس قـانون مراقبـت       

و استفاده از حیوانـات آزمایـشگاهی از کمیتـه اخـالق            

کـازرون اخـذ و     میکار پژوهش در دانشگاه آزاد اسال    

ــد  ــت گردی ــوري    . رعای ــرایط ن ــات در ش ــه حیوان کلی

 ساعت تـاریکی و   12 ساعت روشنایی و     12استاندارد  

 قــرار گـراد  ســانتیه  درجـ 20±2در محیطـی بـا دمــاي   

. گرفتند و به آب و غذا به مقدار کافی دسترسی داشتند   

تـایی در  10 گـروه  4حیوانات به صورت تـصادفی بـه       

 متـر    سـانتی   60×50×25 با ابعاد  هاي پلی کربناتی    قفس

در قالـب  با سقف مـشبک از جـنس اسـتیل بودنـد، کـه       

بــر روي . هــاي کنتــرل و تجربــی تقــسیم شــدند گــروه
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 کنترل هیچ تیمار دارویی یا غیر دارویی  حیوانات گروه 

، 20هاي تجربی روزانه مقدار  به گروه.  صورت نگرفت 

 28 از گوشت میوه گیاه کدو تنبل را بـه مـدت        80 و 40

بـراي تهیـه    .روز به صورت خـوراکی دریافـت کردنـد     

پودر گوشت میوه کدو تنبل ابتدا پوسته میـوه را جـدا            

قسمت گوشـتی   .ده شهاي آن بیرون آورد  کرده و تخم  

 10 الی 8 و به مدت   شدمیوه قطعه قطعه و سپس رنده       

سـپس میـوه خـشک      . گرفتروز در حرارت اتاق قرار      

جیـره  . )24(گردید و با آسیاب برقی پودر       کوبیدهشده  

غذایی حاوي پودر غذاي فـشرده کـه از شـرکت دام و         

طیور پارس تولید ایران تهیه گردیـده بـود، بـه همـراه             

 وزنی پودر گوشت میوه گیاه کـدو        درصدهاي مختلف 

ها را به شکل کپسول    سپس آن . شدتنبل با آب مخلوط     

ــار  هفــشرده درآورد ــس از خــشک شــدن در اختی  و پ

  .)25(گرفتحیوانات قرار 

ازآنجا که مقدار غذاي روزانـه بـراي هـر سـر            

باشد، بنابراین مقدار مورد نیاز براي  می گرم   25موش  

بنـابراین  . م بـود   گـر  250 سر موش در هـر گـروه         10

هـاي تهیـه شـده بـا       گـرم از کپـسول  250روزانه مقدار 

شـد و در   بندي وزن مـی  هاي متفاوت طبق گروه  درصد

 از 28در پایـان روز   . گرفـت  اختیار حیوانات قـرار مـی     

تجویز پودر گوشت میوه کدو تنبـل همـه حیوانـات در          

 01/0هر گروه با استفاده از ترازوي دیجیتال بـا دقـت      

ثیر اتـر بیهـوش   أکشی شدند و سپس تحت ت گرم وزن   

ــدند  ــکروتوم    ش ــه اس ــایین و در ناحی ــسمت پ و در ق

، شدهاي چپ و راست از کیسه اسکروتوم خارج  بیضه

بـه  اپیدیدیم که بافتی سفید رنگ و متصل بـه آن اسـت    

ها به طـور جداگانـه        و سپس بیضه   شد تیغ جدا    وسیله

مـام  در دو ظرف که حاوي آب مقطر است انداخته تـا ت     

 خونی که به بافت چـسبیده       هاي اضافی و احتماالً    بافت

 و  شـدند  گاز استریل خشک     به وسیله پاك شود و بعد     

 ترازوي الکتریکی با باهاي چپ و راست جداگانه  بیضه

هـا،   پس از تـوزین بیـضه  .  گرم وزن شدند   001/0دقت  

گـذاري    شـماره هاي جداگانه کـه قـبالً   ها را در ظرف  آن

  درصـد  10ل فیکـساتور فرمـالین      شده و حاوي محلـو    

 . آماده گـردد   یبافتمقاطع   تا جهت تهیه     قرار داده است  

 ائوزین، ـ هاي هماتوکسیلین رنگ با زيیآم رنگ از پس

، )گراتیکـول (گیـري   اندازهمخصوصمدرج   الم کمک به

هاي بینابینی، سرتولی و زنجیـره        تغییرات تعداد سلول  

ــروه  ــین گ ــپرماتوژنز ب ــی و کن  اس ــاي تجرب ــرل در ه ت

مطالعات بافتی به وسـیله میکروسـکوپ نـوري تعیـین           

  .گردید

از آوري شــده بــا اســتفاده     هــاي جمــع   داده

 آماري تی تـست، آنـوا و    هاي   و آزمون  SPSS افزار  نرم

  .ند تجزیه و تحلیل شدتوکی
  

  ها یافته

شناســی بیــضه نــشان داد کــه   بررســی بافــت

هــاي اســپرماتوگونی در گــروه  میــانگین تعــداد ســلول

ریافت کننده حداکثر گوشت میوه کدو تنبل نسبت بـه          د

هــاي اســپرماتوگونی در گــروه  میــانگین تعــداد ســلول

میـانگین   .)>05/0p(شـت داري دا  کنترل افـزایش معنـی    

هـاي   هـاي اسپرماتوسـیت اولیـه در گـروه       تعداد سلول 

 نسبت به میانگین تعداد     3و تجربی   2، تجربی   1تجربی  
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 ر گــروه کنتــرل وهــاي اسپرماتوســیت اولیــه د ســلول

داري   تفاوت معنی1 نسبت به تجربی 3چنین تجربی  هم

ــشان داد ــلول ).>05/0p(نـ ــداد سـ ــانگین تعـ ــاي   میـ هـ

 نسبت به 3تجربی   و2هاي تجربی    اسپرماتید در گروه  

هاي اسپرماتید در گروه کنتـرل و        میانگین تعداد سلول  

 نـسبت بـه گـروه      3 و تجربـی     2چنین گروه تجربی     هم

 2 نسبت بـه گـروه تجربـی     3روه تجربی    و گ  1تجربی  
ــی ــزایش معن ــداد .)>05/0p(شــتداري دا اف ــانگین تع می

هاي دریافت کننده گوشـت   هاي بینابینی در گروه   سلول

هـاي   میوه کدو تنبـل نـسبت بـه میـانگین تعـداد سـلول       

داري  معنـــــیبینـــــابینی در گـــــروه کنتـــــرل تغییر

هاي سرتولی در  میانگین تعداد سلول .)>05/0p(نداشت

گروه هاي دریافت کننده گوشت میوه کدو تنبل نـسبت        

هاي سـرتولی در گـروه کنتـرل     به میانگین تعداد سلول 

تراکم چنین    هم). <05/0p(داري نداشت   نیز تفاوت معنی  

هـاي تجربــی   هـاي سـمینیفر در گـروه    اسـپرم در لولـه  
 .)1و2 تـصاویر    و 1جـدول (روندي افزایشی نـشان داد    

  

گوشت  مصرف از بعد سمینیفر لوله یک در الیدیگ و سرتولی اسپرم، دودمان هاي سلول تعداد معیار انحراف و میانگین  مقایسه:1 جدول
  مورد مطالعه هاي موش تنبل در میوه گیاه کدو

 

  )>05/0p(اختالف معنی دار با گروه کنترل ٭

  

 

  )x40 بزرگنمایی  نوري، میکروسکوپ ائوزین، -هماتوکسیلین آمیزي رنگ ( کنترل گروه در بیضه بافت شناسی بافت مقطع :1 تصویر

  متغیر
   گروه

هاي  تعداد سلول
  اسپرماتوگونی در یک لوله

هاي اسپرماتوسیت  تعداد سلول
  اولیه در یک لوله

هاي  تعداد سلول
  د در یک لولهاسپرماتی

هاي  تعداد سلول
  سرتولی

هاي  تعداد سلول
  الیدیگ

  23/0±52/12  40/0±40/10  59/0±16/172  26/0±52/83  24/1±32/72  کنترل
  19/0±16/13  37/0±88/10  67/0±12/173  58/0±96/84*  33/1±92/73  1تجربی
  18/0±08/13  45/0±56/10  58/0±52/175*  37/0±88/86*  88/0±84/75  2تجربی

  19/0±04/13  38/0±72/10  40/0±76/177*  34/1±16/88*  93/0±96/76*  3یتجرب
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  ـ هماتوکسیلین آمیزي رنگ( ) درصد80(تنبل  حداکثر گوشت میوه کدوکننده دریافت گروه در بیضه بافت شناسی بافت مقطع :2تصویر

  )x40  نمایی بزرگ نوري، میکروسکوپ ائوزین،

  بحث

گوشت میوه کدو تنبل از ترکیبات و عناصـري         

شامل اسـیدهاي چـرب غیـر اشـباع، پتاسـیم، منیـزیم،           

ــوز و     ــلنیوم، فروکت ــدیم، س ــسفر، س ــسیم، ف روي، کل

ــا ــن .  تــشکیل شــده اســتBو  A  ،E ،Cهــاي مینویت ای

باشند و  آلفا ردوکتاز میـ 5هاي چرب مهار کننده     اسید

ــی  ــات داراي خــواص آنت اکــسیدان، ضــد  ســایر ترکیب

ــال و تولیــد کننــده تــستوسترون   تومــور، آنتــی باکتری

با توجه به این که گوشـت میـوه کـدو تنبـل             . باشند  می

دارد کـه بـر روي      باشد احتمال     داراي این ترکیبات می   

رماتوژنز و  ـــگناد، فرآیند اسپ   ـعملکرد محور هیپوفیز  

 پـژوهش  ایـن  هـدف  .)7 و8(بافت بیـضه مـؤثر باشـد   

 گوشت میـوه  خوراندن احتمالی اثرات کردن مشخص

 فرآیند بررسی و  بالغ صحرایی هاي موش در تنبل کدو

 در بیـضه  هیـستولوژیکی  تغییـرات  و اسـپرماتوژنز 

  .بود بالغ نر صحرایی هاي موش

بررسی نتایج حاصل از تـأثیر مقـادیر مختلـف      

تنبـل بـر بافـت بیـضه نـشان داد کـه             گوشت میوه کدو  

ــداد      ــسوسی در تع ــر مح ــب تغیی ــن ترکی ــصرف ای م

کنـد، امـا در تعـداد         سـاز ایجـاد مـی       هاي اسـپرم    سلول

. کنـد   هاي سرتولی و الیدیگ تغییري ایجـاد نمـی          سلول

از افـزایش   چنـین مـشاهدات میکروسـکوپی حـاکی           هم

  .باشد اي می هاي لوله تراکم اسپرم

 کـه  شـد  مـشخص  شـده،  انجـام  مطالعات طی

 گوشـت  در سـلنیوم  و روي قبیـل  از ترکیبـاتی  وجود

 از تـستوسترون  تولیـد  افـزایش  باعـث تنبل  میوه کدو

ا هیدروکسی اسـتروئید دي     ـــــ بت ـ17 بیوسنتز   طریق

بــدین ترتیــب متابولیــسم     وشــود مــی هیــدروژناز

 با یگرد ازطرف). 26(دهد ها را نیز افزایش می ئیداسترو

 شـد  داده نـشان  2006 سال در یانگ مطالعه به توجه

 بـر   میسـ  اثـرات کاهش   درC ، Bو E هاي ویتامین که

 و خـاکی  چنـین  هـم  ،)27 (هـستند  مفیـد  بیـضه  بافـت 
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ــاران ــال در همکــ ــشان 2009 ســ ــد نــ ــه دادنــ                  کــ

ــامین ــاي ویت ــر C، B و E ه ــون ب ــاي هورم ــسی ه  جن

 واقـع  مـؤثر  نـر  صـحرایی  مـوش  در )تـستوسترون (

 داشته سزاییب نقش قدرت باروري نتیجه در و اند شده

  ).28 (باشد

روي در مردانی که داراي اختالالت تولید مثلی      

باشـند مفیـد اسـت و باعـث          میو کاهش تستوسترون    

 میافزایش مقدار اسپرم و تستوسترون و حرکت اسپر    

ــی  ــود و  م ــپرماتوژنز ت ش ــه در اس ــذار أثدر نتیج یرگ

 در  مـی نیـز عامـل بـسیار مه   B5 ویتامین ).29(باشد می

 براي تکمیل روند اسپرمیوژنز  ).30(است اسپرم تحرك

باشد و از آنجا  مینیاز به افزایش کلسیم درون سلولی     

که کلسیم یکی از عناصر مهم گوشت میـوه کـدو تنبـل       

د در گوشـت  است و عالوه بر این وجـود فیبـر موجـو         

پس . شود میمیوه کدو تنبل باعث افزایش جذب کلسیم 

رود که گوشت میوه کدو تنبل باعث تـشدید     میاحتمال  

) تبدیل اسپرماتید بـه اسـپرماتوزوآ     (روند اسپرمیوژنز 

چـون آسـکوربیک اسـید     وجود ترکیباتی هم  ). 31(شود

ــامین ( ــامین )Cویت ــلنیوم در  E، ویت ــز، س  ، روي، منگن

اکسیدانی  ي خواص آنتی  ا تنبل که دار   گوشت میوه کدو  

اکسیدانی باعث مهـار    هستند و از آنجا که خواص آنتی      

شـوند و   مـی سوپر اکسید و رادیکال هاي هیدروکسیل    

هـا از جملـه بافـت     هـا و بافـت   از سرطانی شدن سـلول    

 در نتیجـه اسـپرماتوژنز بـه        ،کننـد  میبیضه جلوگیري   

 رونـد  گیرد و اختاللـی در ایـن   میطور طبیعی صورت    

ــاد ن ــیایجـ ــود مـ ــه  . )32(شـ ــشان داد کـ ــات نـ مطالعـ

باشـد،   تستوسترون عامل بقاي روند اسپرماتوژنز مـی    

مخصوصاً تبدیل اسپرماتیدهاي گرد به اسپرماتیدهاي      

 FSHعالوه ه  ب. کروي نیاز شدید به تستوسترون دارند     

و تستوسترون در مراحل نهایی اسپرمیوژنز از طریق         

سلولی و اتصاالت شـکاف  افزایش میزان کلسیم درون   

کننـد و باعـث    ها نقش خود را اعمال مـی    دار بین سلول  

تـرین    سـلنیوم از مهـم  ).33(شوند تشدید این مرحله می   

مواد معـدنی نـادر در بـدن بـوده کـه داراي خاصـیت               

هـاي    نتیجـه بررسـی   . باشـد   اکسیدانی بـاالیی مـی     آنتی

دهـد کـه کمبـود سـلنیوم در بـدن        دانشمندان نشان می  

قدرت باروري در مـردان را بـه دنبـال خواهـد            کاهش  

سلنیوم در تولید هورمون تستوسترون شرکت     . داشت

ــا کــاهش میــزان ســلنیوم در بــدن، تحــرك    کــرده و ب

یابد که نتیجه  ها به میزان قابل توجهی کاهش می  اسپرم

هــا  آن ضــعف و تغییــر شــکل قــسمت انتهــایی اســپرم

  .)34(است

  
  گیري نتیجه

فت یکی از فواید مـصرف   توان گ  می مجموع   در  

ــد    ــاه کـــدو تنبـــل، افـــزایش رونـ گوشـــت میـــوه گیـ

که با افـزایش     باشد  استروئیدسازي در بافت بیضه می    

ــپرماتوژنز    ــد اس ــستوسترون رون ــون ت ــزان هورم می

هــاي بینـابینی بــا تولیــد   سـلول  .کنــد افـزایش پیــدا مـی  

شوند  تستوسترون باعث بهبود روند اسپرم سازي می     

ت موجود در میوه گیـاه کـدوتنبل    که تحت تأثیر ترکیبا   

 کــدوتنبل  ترکیبـات درون از طــرف دیگـر . بـوده اسـت  

هـا و اسـیدپانتوتنیک    چون کیوکوربیتاسین، ویتامین   هم

ــوز در     ــسیم میتـ ــت تقـ ــث تقویـ ــستقیماً باعـ ــم مـ هـ
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هـا   هـا شـده و در نتیجـه تعـداد اسـپرم             اسپرماتوگونی

ه که علم روز ک چنین با توجه به این هم .یابد افزایش می

تواند براي مراکـز    می،رود به سمت فیتوتراپی پیش می    

با توجـه   . درمانی و تحقیقاتی این نتایج مثمر ثمر باشد       

که میوه کدو تنبل باعث افزایش هورمون جنسی  به این 

توان تأثیر میـوه کـدوتنبل        شود، می  میدر جنس مذکر    

ــ ــر    ه را ب ــده ب ــراي آین ــشنهاد ب ــک پی ــوان ی روي   عن

   .ثل در جنس ماده نیز پیشنهاد نمودفیزیولوژي تولید م

  
  تشکرتقدیر و

این مطالعه حاصل پایان نامه مقطع کارشناسی      

ـــوینی   ســلولی زیــست شناســیارشــد رشــته ــ تکـــ ـ

. واحــد کــازرون بــود مــصوب دانــشگاه آزاد اســالمی

معاونـت   نویسندگان این مقاله از مسئوالن و کارکنـان،   

امپزشـکی  پژوهشی، دانشکده علوم پایـه و دانـشکده د        

واحد کازرون و پرسـنل محتـرم        میدانشگاه آزاد اسال  

شـیراز کمـال     میآزمایشگاه تشخیص طبـی دکتـر قـوا    

  .تشکر و قدردانی دارد
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Abstract 
 
Background & aim: The Cucurbita pepo L. fruit pulp contains anti-oxidant, vitamins A, C and E, 
cucurbitacin, β-carotene and α-carotene, B complex vitamins, vitamin B6, pantetonic acid and 
contains minerals as well. The aim of this study was to evaluate the effect of pumpkin fruits on 
spermatogenesis and testicular tissue changes in male rats.  
 
Methods: The present experimental study was conducted on forty adult male Wistar rats in four 
groups of ten. The control group received no drug treatment whereas the experimental groups 
were treated with 20, 40 and 80 percent of Cucurbita pepo L. fruit pulp orally for 28 days. At the 
end of the twenty-eighth day, the animals were operated and tissue sections were prepared after 
testes were removed. Histological changes between the experimental and control groups were 
examined by light microscopy. Using t-test, ANOVA and Tukey test data were analyzed. 
  .  
Results: The consumption of pumpkin fruit at amounts of 40 and 80 percent increase  in the 
number of spermatogonia, primary spermatocytes and spermatids were (p <0.05). It also showed 
that at 80% increase in the concentration of spermatozoa in the seminiferous tubules was 
observed. 
 
Conclusion: The results indicated that the pumpkin fruits containing ingredients such as 
cucurbitacin, pantothenic acid, vitamins and minerals that can increase testosterone level and 
improve the process of spermatogenesis. 
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