
نرآزمایشگاهیموشدرمثلیتولیدپارامترهايبرکورکومیناتاثر

2یخانفوزیه ، 1یعخزامظفر، *1جلیلیسیروس ، 1سلحشورمحمد رضا 

، کرمانشاه ، ایران کرمانشاهدانشگاه علوم پزشکی مرکز  تحقیقات باروري و نا باروري،  -1
کرمانشاه ، ایران، رمانشاهکدانشگاه علوم پزشکی دانشکده پزشکی ،گروه علوم تشریح-2

:Emailمرکز  تحقیقات باروري و نا باروريکرمانشاه ، دانشکده پزشکی :عهده دار مکاتبات* cjalili@yahoo.com

----------------------------------------------------------------------------------

هچکید

.ی از مشکالت بهداشتی است که آثار سوء خود را در زمینه هاي فردي ، اجتماعی و اقتصادي بر جا می گذاردـاباروري یکـن:زمینه

بیعی اسپرم و عدم توانایی علل ناباروري در مردان را مربوط به اختالالت اسپرم شامل تعداد کم اسپرم ، عدم بلوغ اسپرم ، شکل غیر ط

و خواص انتی اکسیداتیوازبرخیاست که کورکومینرنگ زرد چوبه ناشی از ماده اي به نام.ناسب اسپرم بر شمرده اندـرکت مـح

اي اگرچه محققان به اثرات آنتی اکسیدانی کورکومین اشاراتی داشته اند اما اثرات آن بر هورمون ه.ص شده استـآن مشخضد التهابی

.ها مشخص نیستو تحرك پذیري اسپرممثلی، مجراي اپیدیدیمتولید 

به  صورت داخل صفاقیروز متمادي 28در ) 10کیلوگرم/ میلی گرم10، 30و60(کورکومینهاي مختلفدوزدر این مطالعه :هاروش

ك و مورفولوژي اسپرم ها به همراه وزن و، تحرمیزان هورمون تستوستروننظیر تولید مثلیپارامترهاي وتزریق شدي نربه موشها

.هیستولوژي بیضه ها مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت

مانند تحرك ي تولید مثلیهاشاخصمقادیردربا افزایش دوزداريمعنیموجب افزایش کورکومینتجویز،بر اساس نتایج:یافته ها

.)>05/0P(شدبررسیهاي مورددر بسیاري از گروهتوسترون ، تعداد ، مرفولوژي نرمال اسپرم ها و میزان هورمون تس

.شودمثلیتولیدهايشاخصکمیتوکیفیتافزایشکورکومین می تواند باعثبه نظر میرسد :نتیجه گیري

نرآزمایشگاهیموش،تولید مثلی، پارامترهاي کورکومین:کلید واژه ها
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:مقدمه

ی است که آثار سوء خـود را  ناباروري یکی از مشکالت بهداشت

ودر زمینه هاي فردي ، اجتماعی و اقتصادي بر جا می گـذارد  

از %40دود ـحـ ). 1(زوج ها دیـده مـی شـود   از% 15تا 10در 

علـل  ). 2(ردان مـی باشـد  ـربوط به مـ ـاباروري مـالت نـمشک

اسپرم شـامل تعـداد   اختالالتمربوط بهراناباروري در مردان

لوغ اسپرم ، شکل غیر طبیعـی اسـپرم و عـدم    کم اسپرم ، عدم ب

امروزه اسـتفاده  ).3(بر شمرده اندتوانایی حرکت مناسب اسپرم 

از گیاهان دارویی مورد توجه بسیاري قرار گرفته و از آنجا کـه  

مواد موثر موجود در داروهاي گیاهی به دلیل همراه بـودن آنهـا   

ار هسـتند  با مواد دیگر از یک حالت تعادل بیولوژیکی برخـورد 

لذا در بدن انباشته نشده و فاقـد عـوارض جـانبی یـا عـوارض      

جانبی کمتر می باشد و از این لحاظ برتـري قابـل مالحظـه اي    

زردچوبـه بـا نـام علمـی     ).4(نسبت به داروهاي شیمیایی دارند

Curcuma longa از خــانوادهZingiberaceae یکــی از

تی کاربردهاي قدیمی ترین گیاهان است که از قدیم در طب سن

فراوانی داشته و از آن براي تصفیه خون ، هضـم غـذا ، درمـان    

آرتریت ، محافظت کبد و  بعنوان عامـل ضـد التهـابی اسـتفاده     

پودر آسیاب شده ي آن نیز قـرن هـا بـه عنـوان     ) 5(شده است

رنـگ  .چاشنی ، نگهدارنده غذا و ماده رنگی استفاده می شـود 

ـ  )C21H20O6(ام کورکـومین زردچوبه ناشی از ماده اي به ن

تحقیقات متعددي ).6(آن را تشکیل می دهد%4تا 3است که 

، ضـد  ات ضـد موتاسـیون  ، اثـر خواص آنتی اکسیدانتمبنی بر 

ــومین گــزارش شــده    ــینوژیک کورک ــور و خاصــیت کارس توم

A2ار فسفوریالسیون فسفو لیپـاز  ـین با مهـورکومـک).7(است

 )PLA2 (  و کــاهش بیــان ژنCOX-2  و مهــار فعالیــت

بر روي متابولیسم اسید آراشـیدونیک اثـر   COX-5کاتابولیت 

ـ   . می گـذارد   د ـاصیت ضـ ـالیت و خـ ـاعث فعـ ـایـن اثـرات ب

عالوه بر این کورکومین بیان ).8(ومین می شودـورکـابی کـالته

IL-6و TNF αو IL-1سیتوکین هاي التهابی گوناگون مثـل  

به اثـرات محققاناگرچه). 9(و کموکین ها را کاهش می دهد

بـر آناثـرات امـا  اتی داشته اند اشارکورکومیناکسیدانیآنتی

تحـرك واپیدیـدیم، تعـداد  مجراي،مثلیتولیدهايهورمون

هـدف بـا حاضـر مطالعـه لذا.نیستمشخصهااسپرمپذیري

اثر محافظتی کورکومین بر روي آسیب هـاي القـا شـده    بررسی

ي تولیــد مثلـی مــوش کوچــک  توسـط نیکــوتین بـر پارامترهــا  

.آزمایشگاهی نر طراحی گردید 

:هاروشمواد و 

-Merk(خریداري شد) C21H20O6(پودرکورکومین

Germany(ودر در این پ،جهت تهیه دوزهاي مختلفو

رقیق نر مال سالینحل و توسط ) C2H5OH% (70اتانول 

.شد

موش کوچک آزمایشگاهی نر بالغ 42، در این مطالعه تجربی

. گرم از مؤسسه رازي تهران خریداري شد30الی 25با وزن 

درجه 22±2حیوانات تحت شرایط آزمایشگاهی در دماي

12هايسانتی گراد و شرایط محیطی کنترل شده  شامل سیکل

و آب و غذاي کافی و در تاریکیساعت12ساعت نور 
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گروه 3حیوانات به طور اتفاقی به .)10(دسترس قرار گرفتند

و براي هر گروه یک گروه کنترل مجزا هفت تایی تقسیم شدند

کیلو / میلی لیتر1(اتانولکنترلهايگروهبه .در نظر گرفته شد

در راکورکومین،زمایشآهاي مورد گروهوتزریق شد)گرم

روز28مدت براي)کیلوگرم/ میلی گرم 30,10و60(سه دوز 

اعت بعد از آخرین س24حیوانات ).11(دریافت کردندمتمادي

خون از طرق قلب حیوانات . تزریق حیوانات بیهوش شدند

دقیقه30به مدت درجه سانتی گراد37گرفته شد و در دماي 

دقیقه سانتریفوژ گردید 15سپس به مدت وهنگهداري شد

سرم حاصله جدا و تا مرحله بعد آزمون .)دور در ثانیه1000(

زه گیري میزان هورمون اندا. نگه داري شد- 20در فریزر 

سترون از سرم حاصله توسط روش االیزا و بر اساس وتست

در مرحله بعد بیضه ها از حیوان .  کیت به انجام رسیدروش

ر یک به هپس از جدا کردن چربی و اپی دیدیم از آنها،جدا و

انگین حاصل مورد بررسی قرار میه،طور جداگانه وزن شد

بعدي در بافر فرمالین ی بافت شناسگرفت و جهت مراحل 

.)12(نگهداري شد10%

به صورت قطعات کوچکجدا شد و نهاآیدیم از دم اپیدبخش 

سرم گاوي%5حاويDMEM/F12محیط کشت سلولیدر

)FBS (، 5درجه سانتیگراد و37در انکوباتور با دماي%

CO2جهت آنالیز بدست آمدهسوسپانسیون .شدقرار داده

م شامل، تعداد، تحرك پذیري و مورفولوژي پارامترهاي اسپر

سطح تقسیم 4تحرك اسپرمها به .مورد استفاده قرار گرفت

، حرکات )1(، حرکت بسیار ناچیز)0(بدون حرکت: بندي شد

.)13() 3(و  تحرك پذیري باال)2(چرخشی

استفاده )Neubauer(ها، از الم نئو بارجهت شمارش اسپرم

ها، از روش رنگ آمیزي اسپرمجهت بررسی مورفولوژي .شد

این روش خاصو بر اساس )Papanicohaou(پاپا نیکوال

یک،پذیريتحركگیرياندازهبراي.رنگ آمیزي استفاده شد

تعدادوهشدریختهالمروياسپرمیسوسپانسیونازقطره

بامیکروسکوپتوسطغیرمتحركومتحركهاياسپرم

.)14(رفتمورد بررسی قرار گ40بزرگنمایی

جهت بررسی هاي باقت شناسی مراحل مختلف این پروسه 

. شدالب گیري انجام ـامل آب گیري ، شفاف سازي و قـش

از روشآماده شده و ) میکرو متر5(برش هاي میکروسکوپی

قطر لوله هاي سمینفروز به .شداستفاده H&Eرنگ آمیزي 

,Moticam 2000)افزار موتیک وسیله دوربین و نرم

Spain)بر حسب میکرومتر براي هر بیضه تعیین گردید

.)12()1شکل(

نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون کروسکال والیس انجام 

SPSSبراي آنالیز آماري از نرم افزار .  گرفت و آزمون 16

. آنالیز واریانس یک طرفه استفاده شد

:یافته ها

با استفاده از آزمون پس از اطمینان ازنرمال بودن دادها 

اثر . کروسکال والیس و آنالیز آماري نتایج زیر حاصل شد

وزن بیضه میانگینکورکومین با افزایش دوز، موجب افزایش

30و mg/kg60ها شد که این افزایش در دوزهاي موش
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اثر.)1جدول().>05/0P(بودمعنی دار نسبت به گروه کنترل

معنی داري درب افزایشموجکورکومین با افزایش دوز،

هاي ها در تمام گروهتحرك، تعداد و مورفولوژي نرمال اسپرم

).2جدول()>05/0P(شدمورد مطالعه نسبت به گروه کنترل

موجب افزایش معنی داري درافزایش دوزباکورکومیناثر

نسبت هاي مورد مطالعهقطر لوله هاي سمینفروز در تمام گروه

). 2جدول().>05/0P(به گروه کنترل شد

با افزایش دوز تحت تاثیر تستوسترونمیزان هورمون 

هاي مورد کورکومین افزایش معنی داري را در تمام گروه

). 3جدولP< )(0/05(مطالعه  نشان داد 

.)x10(ایی بزرگنم). ml/kg10(تاثیرکورکومین.  وسیله دوربین و نرم افزار موتیکبزفروبررسی قطر لوله هاي سمنی) 1شکل

در گروه هاي تیمار شده )>mean ± SD(.*)05/0P(مختلفهايگروهدرموش سوريبیضه هايوزنمقایسه):1جدول
.نسبت به گروه کنترل

mg/kg10mg/kg30mg/kg60کنترلوزن
106/0±106/0002/0±104/0002/0±1/0002/0±001/0)گرم(چپبیضهوزن

110/0±108/0002/0±105/0001/0±102/0003/0±002/0)مگر(وزن بیضه راست
101/0±)گرم(میانگین وزن بیضه ها 001/0±104/0 002/0±107/0 001/0 *±108/0 002/0 *
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.مختلفهايگروهدرتعداد، مورفولوژي، قطر لوله هاي سمینفروز و تحرك پذیري اسپرمهاي موش سوريمقایسه:2جدول

mean ± SD)(*)05/0P<(در تمام گروه هاي تیمار شده نسبت به گروه کنترل.

mg/kg10mg/kg30mg/kg60کنترلپارامترهاي اسپرم
*99/1±62/118/0±74/57/124/0±50/117/0±38/0)104(تعداد

اسپرم نرمال مورفولوژي
)درصد(

8/1±57/8402/1±85/8494/1±42/85*8/3±71/87

mµ(47/0±5/1952/0±5/1936/0±7/19*61/0±7/19(ي سمینیفروزقطر لوله ها
57/31±42/275/1±1/1*42/27±7/181/1±9/0تحرك پذیري باال

در تمام گروه هاي تیمار شده)>05/0P(*.(mean ± SD).مختلفهايگروهدرهورمون تستوسترونمقایسه:)3جدول

mg/kg10mg/kg30mg/kg60کنترلگروه هاي مورد بررسی

ng/ml07/0±328/008/0±4/007/0±528/0*08/0±6/0)(هورمون تستوسترون

:بحث

برکورکومینمثبتاتتأثیریافته مطالعه حاضر،مهمترین

کوچک هايموشدرپارامترهاي اسپرم و اجزاء تناسلی 

معنیاتتغییرکورکومینحاضردر مطالعه.  آزمایشگاهی بود

امروزه . ایجاد کردمثلی تولیدهايشاخصمقادیردراريد

گیاهان دارویی کاربرد زیادي دارند و یکی از بافتهاي هدف 

براي عصاره هاي گیاهی، ارگانهاي تولید مثلی از قبیل بیضه و 

تیمار در گروه هايبه نظر می رسد. پارامترهاي اسپرم هستند

بدناکسیدانتیآنتیدفاعافزایشطریقازکورکومینشده

هاياسپرمشمارشوپذیريتحركمیانگینافزایشباعث

یکعنوانبهکورکومین می تواند ). 15(طبیعی شده باشد 

آنتیهايژنافزایش بیانوباکردهعملاکسیدانآنتی

نتایج حاصل در . شوداسپرمبهبود کیفیتباعثاکسیدانی

ه بررسی اثرات و همکاران بود که بKalpanaراستاي نتایج

نسبی پراکسیداسیون و آنتی اکسیدانتی کورکومین بر روي بافت 

چربی سمی شده توسط نیکوتین پرداختند و مشاهده کردند که 

کورکومین می تواند سمیت القا شده توسط نیکوتین را بر روي 

ا که سلول هاي زایاي جنآاز ). 16(بافت چربی کاهش دهد 

باالي اسیدهاي چرب غیر اشباع، اسپرم به دلیل داشتن مقادیر 

چندین پیوند دوگانه در غشاي پالسمایی و میزان ناچیز آنتی 

اکسیداتیوي بسیار اکسیدان هاي سیتوپالسمی در برابر آسیبهاي

، بنابراین اکسید شدن اسید هاي چرب )17(حساس هستند

غشاء منجر به از دست رفتن سیالیت غشاء و کاهش در فعالیت 

به نظر می رسد . هاي یونی اسپرم خواهد شدکانالآنزیم ها و

سیداتیو توسط موادي نظیر کورکومین بتواندکعوامل اپاکسازي
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هاي مربوط به اسپرم بروز بیماريازدر درمان و جلوگیري

و Shanنتایج مطالعه حاضر تایید کننده یافته هاي. مفید باشد

ن به عنوان تواهمکاران است که نشان دادند از کورکومین می

هاي اکسیداتیوي یک ماده آنتی اکسیدانی قوي در برابر استرس

تحرك اسپرمها یکی از ). 18(اثرات ناشی از آن استفاده کرد و

فاکتورهاي مهم در ایجاد باروري به روش طبیعی است و علت 

به ). 19(ها تحرك پایین اسپرم بوده استبسیاري از ناباروري

ها توسط کورکومین در اسپرمنظر می رسد افزایش تحرك 

این (Cannabinoidsمطالعه حاضر به دلیل مهار فعالیت 

در اسپرم بالغ CB1عامل از طریق فعال کردن رسپتورهاي

توسط کورکومین  باشد)موجب کاهش حرکت اسپرم می شود

را بر وزن افزایش دهنده کورکومینمطالعه حاضر اثرات . )20(

اشتها رسد این امر مربوط به اثرات ر می به نظ. بیضه نشان داد

.باشددر حیوانات مورد آزمایشاور کورکومین

آنتیهايمکملرسد به طور کلی به نظر می :نتیجه گیري

افزایشاکسیدانی گیاهی نظیر کورکومین می توانند باعث

.شوندمثلیتولیدهايشاخصکمیتوکیفیت

:تقدیر و تشکر

قیقاتی مصوب در دانشگاه علوم این مقاله از نتایج طرح تح

بدینوسیله از . استخراج شد91326پزشکی کرمانشاه به شماره 

معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه که 

.ما را در این طرح یاري نمودند کمال تشکر را داریم
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Abstract :

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Backgrand: Infertility is a health problem that causes adverse effects in personal, social and

economic domains. Infertility in males has been associated with sperm dysfunctions such as low

sperm count, immaturity, abnormality and lack of motilty. The color of turmeric is because of a

substance called curcumin for which some anti-oxidative and anti-inflammatory properties have been

identified. Although researchers have reported the anti-oxidant properties of curcumin, its effects on

reproductive hormones, epididymis pathway, and sperm count and motility in nicotine-infected rats

have not been investigated.

Methodes In this study, various doses of curcumin (10, 30 and 60 mg/kg) were administered intra-

peritoneally to male mice for 28 consequent days and reproductive parameters as testosterone

hormone, motility,  morphology, testis weight and histology were analyzed and compared.

Results: The results indicated that increasing the dose of curcumin significantly increased

reproductive indices such as sperm count, motility,  testis weight and testosterone hormone in most

of the groups (P≤05).

Conclusions: It seems that curcumin increase the quality and quantity of reproductive indices in

male mice.

Keywords: Curcumin, reproductive parameters, Male mice
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