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و ضد  یبارور تیبا خاص ییدارو اهانیبر گ یمرور

 در مردان یبارور
 *3ی، فاطمه عبد2ی، سحر رستم1روزبه بهینسدکتر 

هرمزگان،  یدانشگاه علوم پزشک باروري و ناباروري هرمزگان، قاتیمرکز تحق، بهداشت باروري یدکتراي تخصص .1

 . رانیبندرعباس، ا

 .رانیتهران، تهران، ا یدانشگاه علوم پزشک ،ییو ماما يدانشکده پرستار ،ییارشد ماما یکارشناس يدانشجو .2

 یدانشگاه علوم پزشک ،ییو ماما يدانشکده پرستار ان،یدانشجو يو فناور قاتیدفتر تحق ،یتخصص يدکترا يدانشجو .3

 .رانیتهران، ا ،یبهشت دیشه

 3/4/1395  تاریخ پذیرش:  15/1/1395تاریخ دریافت: 
1

 
 

 

 زیادي به تعداد،مردان تا حدود  در وريبار .ناباروري مربوط به علت ناباروري مردانه است % علل30-50 :مقدمه

تواند باعث ناباروري در مردان  می فاکتورهاهر کدام از این  تحرک و شکل اسپرم بستگی دارد و اختالل در کیفیت،

در  مردان در جهان وجود دارد. کاربرد این گیاهان د. گیاهان دارویی مختلفی همراه با خواص باروري و ضد باروريشو

گرفته ها انجام آن برخی ازتأثیر مورد  رمتعددي د تحقیقات علمیطوري که به  باروري مردان حائز اهمیت است،

 مطالعه حاضر با هدف بررسی گیاهان دارویی با خواص ضد باروري و تقویت باروري در مردان انجام شد.لذا  ،است

 ،Pubmed، Medline، Cochran library یاطالعات يهاگاهیپا از مربوط مقاالت به یابیدست يبرا: کارروش

Emro، WHO، Iranmedex، SID  وGoogle scholar در ازین مورد اطالعات يآور جمع جهت. شد استفاده 

 ج،یهو دانه ،ينابارور مردان، يبارور ،ییدارو اهانیگ يدیکل کلمات از یکی يدارا خود متن در که یمقاالت ابتدا

از  جستجو شدند. تمام مطالعات یاطالعات يهاگاهیپا در بودند، اهانیگ ریسا یاسام همراه به ای و ییتنها به داراواش

 ،بودند یها از نظر پوشش موضوعترین آن که مناسب مقاله 80 نهایت در. شدند مطالعهوارد  2015تا سال  2000سال 

 . گرفتند قرار ارزیابی مورد

 گیاهان تقویت کننده باروري مردان شامل برگ گیاه جعفري، سیر، بابونه آلمانی، زعفران، شاهتره، :هاافتهی

گیاه  فلفل سیاه، بومادران، کلیر، مرزنجوش، دانه هویج و گیاهان داراي خاصیت ضد باروري در مردان شامل زردچوبه،

 ،دارواش، گل جوجه تیغی، تاک مهره نه شوید،، داپنجه گربه ، گودوچی،گل شیپور طالیی، گیاه بکرایی ،آب بشقابی

 پنج انگشت و رازیانه بودند.

توانند به عنوان جانشین یا مکمل  استفاده از گیاهان دارویی با خاصیت تقویت باروري مردان میی: ریگجهینت

گیاهان با خاصیت  داروهاي شیمیایی مؤثر بر باروري مردان مورد استفاده قرار گیرند. از سوي دیگر توصیه می شود

 کاهش باروري، در مردان مبتال به اختالالت ناباروري کمتر مصرف شود و یا مورد استفاده قرار نگیرد.

 ينابارور ،ییدارو اهانیگ ج،یمردان، داراواش، دانه هو يبارور :یدیکل کلمات
 

 

                                                 
پست  ؛076-88655366 :تلفن. رانیتهران، ا ،یبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک ،ییو ماما يدانشکده پرستار ؛يفاطمه عبد ول مكاتبات:ئنویسنده مس *

  Abdi@sbmu.ac.ir الكترونیك:

 

 خالصه

 IJOGI, Vol. 19, No. 13, pp. 18-32, June 2016 1395  اول تیرهفته  ،18-32: صفحه ،13 شماره ،نوزدهم دوره
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 مقدمه

 یکعنوان ناتوانی در باردار شدن پس از ه ب که ناباروري

سال مقاربت بدون استفاده از روش هاي پیشگیري از 

را تحت تأثیر  یناز زوج %15 ،شودبارداري تعریف می

 ربوط بهناباروري م علل %30-50. (1) دهد می قرار

 % از علل30-40 چنین و هم ناباروري مردانه است

. (2) شودمیبوط اختالالت اسپرم مر به ناباروري مردانه

ترین علت ناباروري در مردان، عدم توانایی آنان در  شایع

فعال و با قدرت  هاي سالم،تولید تعداد کافی اسپرم

مردان تا  انایی باردار شدن درتو. (3)تحرک کافی است 

تحرک و شکل اسپرم  کیفیت، حدود زیادي به تعداد،

می  فاکتورهاهر کدام از این  بستگی دارد و اختالل در

شد عدم تکامل و ر. (4) تواند باعث ناباروري مردان شود

دماي ، افزایش دستگاه تناسلیهاي  ، بیماريبیضه

، ریز غدد درون، اختالالت ایمنی، مشکالت اسکروتوم

عوامل  اي به عنوان عوامل محیطی و تغذیهشیوه زندگی، 

که بر  شده است ناباروري مردان در نظر گرفته اصلی

. (7-5)گذارد  روي پارامترهاي اسپرم تأثیر منفی می

خواص ضد باروري و  همراه با متعدديگیاهان دارویی 

در طول  گیاهان . ایندارد وجوددر جهان باروري تقویت 

در مردان  باروريقدرت  و افزایش کاهشبراي  تاریخ

حقیقات ؛ به طوري که گرفته است مورد استفاده قرار

 باروريباروري و تقویت  تأیید اثرات ضد در مدرن علمی

 ،8) مورد آزمایش قرار گرفته است گیاهاناین  برخی از

حال حاضر بسیاري از مردم از گیاهان دارویی یا  . در(9

باروري و همچنین یا کاهش  ها جهت افزایشمشتقات آن

هاي گیاهی  عصاره. (10)کنند میل جنسی استفاده می

فعالیت ضد باروري و تقویت باروري در  مختلف دارویی با

این  برخی از اند. شدهبررسی  جنس نر و ماده هر دو

دیگر  برخی هستند،کش  اسپرمخاصیت گیاهان داراي 

تحرک اسپرم را تغییر  وشده  باعث افزایش تعداد اسپرم

-هورمون غییرباعث تگیاهان برخی از  همچنین .دهند می

 مواد الزم است استفاده از .(11)شوند  میبیضه هاي 

بیشتر مردان  گیاهی بیولوژیک فعال در زمینه باروري

گیاهی طبیعی داراي خواص مواد و  گردد بررسی

. سازمان (5)شناسایی شود استروژنی  ضد استروژنی و

جهانی بهداشت گزارش کرده است با وجود افزایش 

استفاده از داروهاي گیاهی، فقدان اطالعات تحقیقی 

و نقش  هنوز هم به شکل قابل توجهی وجود دارد

پردازند بسیار ه به بررسی داروهاي گیاهی میمقاالتی ک

با توجه به روشن شدن اثرات منفی داروهاي مهم است. 

شیمیایی بر روي انسان، تمایل به استفاده از داروهاي 

گیاهی در بین زنان و مردان رو به افزایش است. داروهاي 

گیاهی جایگزین مناسبی براي داروهاي معمولی هستند. 

استفاده از هر دو طب گیاهی و طب  درمان ترکیبی، با

مرسوم، باعث شده است که طب گیاهی در دنیاي امروزه 

با توجه به هراس مردان از . تر از قبل جلوه کند مهم

گیاهان دارویی مؤثر در باروري  به توجه (12)نازایی 

بررسی  با هدف حاضر بسیار مهم است. لذا مطالعه مردان،

در  و تقویت باروري گیاهان دارویی با خواص ضد باروري

 .انجام شد مردان
 

 کار روش

مطالعه حاضر یک مطالعه مروري است که به بررسی 

گیاهان دارویی با خاصیت باروري و ضد باروري در 

براي پرداخت.  2000-2015هاي فاصله سالدر  مردان

هاي اطالعاتی دستیابی به مقاالت مربوط از پایگاه

Pubmed ،Medline،Cochran library ، Emro، 

WHO، Iranmedex، SID وGoogle scholar 

هاي اطالعاتی جستجو در هر یک از پایگاه استفاده شد.

بدین صورت  ؛به روش جستجو در عناوین انجام گرفت

 ها کلمات کلیدي ه تمامی مقاالتی که در عنوان آنک

 ،"دانه هویج"، "باروري مردان" ،"گیاهان دارویی"

گیاهان سایر یا اسامی  "ناباروري مردان" و "داراواش"

انتخاب شدند. عملگرهاي بولین  دارویی وجود داشت،

 کلمات کلیدي اضافه. بود ANDو  ORمورد استفاده 

ها براي تغییر بط با هر پایگاهتر و عملگرهاي بولین مرت

پس از مطالعه خالصه تک . در استراتژي استفاده شد

مرتبط رد و مقاالت مرتبط  مقاالت غیر ،مطالعاتتک 

اساس معیارهاي ورود و  بر .مشخص شد احتمالی

معیارهاي  .مطالعه شوند خروج، مقاالت مناسب وارد

ورود به مطالعه شامل: اشاره به برآورد بررسی گیاهان 

عدم  دارویی با خاصیت باروري و ضد باروري در مردان،

گزارش نتایج تکراري در سایر مقاالت، انجام مطالعه به 
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انجام  و یا بدون گروه کنترل صورت مطالعه حیوانی با

العه معیارهاي خروج از مط .بود مطالعه در ایران و جهان

عدم گزارش نتایج الزم براي گزارش مطالعه،  شامل:

مطالعات موردي و عدم امکان دسترسی به متن کامل 

. هیچ محدودیتی در سال، محل انجام مطالعه بود مقاله

 هاي در هنگام جستجو در پایگاه داده زبان انتشار و

بررسی فهرست  به صورت مستقیم و یا در الکترونیکی

. جهت ارزیابی کیفیت جود نداشتومرجع در مطالعات 

و  مقاالت در ابتدا عناوین و چکیده مقاالت ارزیابی شد

پس از  ها بررسی شد.معیارهاي واجد شرایط بودن آن

بررسی متن کامل مقاالت، کیفیت روش مطالعات بر 

 )شامل سال انجام، اساس چک لیست پژوهشگر ساخته

ی مطالعه، نوع طراحعنوان مقاله،  نام نویسندگان، محل،

 وگزارش نتایج  کار رفته،ه هاي بتوصیف طراحی و روش

...( به صورت مستقل توسط دو نفر از نویسندگان مورد 

 بودسؤال  24بررسی قرار گرفت. این چک لیست حاوي 

 هرشد.  داده می 1و  0که به هر کدام از سؤاالت نمره 

مطالعه  وارد 15 ينمره باال کسبمطالعه در صورت 

از مطالعه  ،تریینو پا 15در صورت کسب نمره  شد و می

شد. اختالفات بین نویسندگان تا رسیدن به  میخارج 

مقاله  153مجموع  مورد بحث قرار گرفت. در اجماع،

 مورد مطالعه این مقاله در 80 نهایت بررسی شد و در

در گرفتند. فلوچارت بررسی مطالعات اولیه  قرار ارزیابی

 .مشاهده می شود 1شکل 
 

 

 
 فلوچارت بررسی مطالعات اولیه -1شكل 

 

 ها یافته
نتایج بررسی مطالعات نشان داد گیاهان تقویت کننده 

باروري مردان شامل برگ گیاه جعفري، سیر، بابونه 

 هستند. مرزنجوش، دانه هویج آلمانی، زعفران، شاهتره،

همچنین گیاهان داراي خاصیت ضد باروري در مردان 

گیاه  فلفل سیاه، بومادران، کلیر، پونه، شامل زردچوبه،

، گل شیپور طالیی، گیاه تاک مهره ،، داراواشآب بشقابی

گل جوجه  ، دانه شوید،پنجه گربه ، گودوچی،بکرایی

 .تیغی، پنج انگشت و رازیانه می باشند

 تقویت باروری در مردان:گیاهان دارویی با 

 Petroselinum crispum): ) برگ گیاه جعفری
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باشد و جعفري گیاهی خوراکی از خانواده چتریان می

داراي فعالیت آنتی اکسیدانی است که مانع از تشکیل 

شود و از  هاي آزاد و پراکسیداسیون لیپیدها میرادیکال

جلوگیري هاي آزاد آسیب سلول اسپرم به وسیله رادیکال

کند و کیفیت اسپرم و پارامترهاي باروري را بهبود می

داشتن  دلیلبرگ گیاه جعفري به . (13)می بخشد 

هاي محور  اکسیدان، باعث افزایش هورمون ترکیبات آنتی

( 2014) پور بسطام مطالعه. در شود گناد می - هیپوفیز

با هدف بررسی اثر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه که 

هاي محور  هورمون  میزان سطح سرمی جعفري بر

حیوانات عصاره ، نر انجام شدهاي  رتگناد  - هیپوفیز

 و 1000 ،1500را با دوزهاي گ جعفري هیدروالکلی بر

دریافت روز  28کیلوگرم براي مدت /گرم  میلی 2000

عصاره برگ جعفري باعث افزایش سطح سرمی  کردند.

هاي مورد استفاده  در غلظت LH و FSH هايهورمون

هاي حداقل و متوسط باعث  در حالی که در غلظت شد،

ر افزایش سطح سرمی تستوسترون و در غلظت حداکث

بنابراین  .(3) غلظت این هورمون شد کاهشباعث 

توان با انجام تحقیقات تکمیلی از برگ گیاه جعفري  می

 در درمان اختالالت تولید مثلی مردان استفاده کرد.

 (:Allium sativumسیر )

 عوامل کاهش شامل گیاه سیر بیولوژیکی هايفعالیت

 هاي فعالیت تحریک سرطان، و عروقی قلبی خطرزاي

 هاي سلول از محافظت اکسیدانی و آنتی فعالیت ایمنی،

 انجام مطالعات در .(14)باشد  می نر هاي موش در زایا

 رت در زایا هاي سلول محافظت باعث سیر عصاره شده

 اکسیدانی آنتی نقش ناشی از تواند این می که شد نر هاي

 افزودن شده مشاهده همچنین .(15)باشد  این گیاه

 ماه، 3 مدت به نر هاي رت آشامیدنی آب به سیر عصاره

 وزیکول شده و سمینال و اپیدیدیم باعث افزایش وزن

 افزایش توجهی قابل میزان به را نیز هااسپرم تعداد

 .(16)دهد  می

-اندام بر سمی ایجاد اثرات باعث سیکلوفسفامید داروي

 بنابراین و آزواسپرمی یا الیگواسپرمی جنسی، هاي

. در این زمینه نتایج (17)شود می ها بیضه وزن کاهش

 سیر عصاره اثر ( که با هدف تعیین2011) مطالعه میرفرد

با  تحت درمان هاي نر رت در اسپرماتوژنز و بیضه وزن بر

 درون صفاقی عصاره سیکلوفسفامید انجام شد، تجویز

 بر ساز، اسپرم مجاري ساختار بر تأثیرگذاري ضمن سیر

 هاي سلول آزادسازي افزایش و بیضه هاي توبول تکثیر

و بنابراین  اسپرماتوژنز روند تأثیرگذار بود، بالغ جنسی

 سیکلوفسفامید کننده دریافت هاي گروه در وزن بیضه را

 آن در مخرب اثرات از د و باعث جلوگیريبخشی بهبود

 .شد اسپرم مولد و اسپرم هاي سلول DNA شکستن

 در شدید کاهش از جلوگیري با گیاه این عصاره همچنین

 و سرتولی هاي سلول تعداد سمینیفروس، هاي توبول

 بیضه وزن کاهش از جلوگیري اسپرماتوژنز، باعث میزان

 .(18)شود  می

 در را سلولی پراکسیداز گلوتاتیون آنزیم سیر عصاره

 در اکسیدان آنتی یک عنوان به که دهد می افزایش بیضه

 نقش اپیدیدیم و بیضه بافت در هااسپرم از حفاظت

 باعث بدن در آنزیم این کاهش و کند می ایفا اي ویژه

 غشاي در گرفتن قرار با آنزیم این. شودمی نازایی

 ناحیه و اپیدیدیم مایع اسپرم، هسته اسپرم، پالسمایی

 حفظ آزاد هاي رادیکال آسیب از را هااسپرم اپیدیدیم،

 شود می هااسپرم تکامل و نهایی بلوغ باعث و کند می

 Curculigoعلمی  نام با ریزوم اتانولی . عصاره(19)

orehioids ها موش بیضه در اسپرماتوژنز افزایش باعث 

فنولیک  و فنول گلیکوزیدهاي داراي گیاه این. شودمی

 توجه با. هستند اکسیدانی آنتی خواص داراي که است

 توان می دارد، وجود نیز سیر در ترکیب که این این با

 در سیر مؤثر و فعال از اجزاي یکی ترکیب این گفت

 .(20)است  اسپرماتوژنز افزایش

 (:Matricaria chemmomillaبابونه آلمانی )

 ستاره گل یا کاسنی تیره از آلمانی گیاه بابونه

(Astraceaeاست و در ) از آن به عنوان  سنتی طب

 درد، رفع جنسی، تسکین جهت تقویت نیروي دارویی

سرماخوردگی،  پوستی، هاي بیماري درمان التهاب،

شود  می گوارشی استفاده هاي بیماري درمان و برونشیت

 عصاره تأثیر اثبات به موفق پژوهشگران همچنین .(21)

سندرم  آزمایشگاهی و بالینی عالئم بهبود در بابونه

 .(22)شده اند  تخمدان پلی کیستیک

 تأثیر تعیین هدف ( که با2013حاتمی ) تجربی مطالعه

 -هیپوفیز محور رآلمانی ب بابونه گیاه الکلی -آبی عصاره
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بالغ انجام شد،  نر رت در بیضه بافتی تغییرات و گناد

 گرم/ کیلوگرم عصاره میلی 100 خوراکی نشان داد تجویز

هفته، خاصیت آندروژنی داشته و باعث  8 مدت به بابونه

 شود. همچنین ازها می دار وزن بدن و بیضه افزایش معنی

 بخش لوتئوتروپ سلول هاي بر مستقیم تأثیر طریق

دار سطح سرمی  هیپوفیز، باعث افزایش معنی قدامی

 سرمی هاي الیدیگ و غلظت ، تعداد سلولLH هورمون

عالوه بر این تجویز عصاره  .شود می تستوسترون هورمون

هاي  سلول تعداد این گیاه باعث افزایش میانگین

 و اسپرماتید اولیه، اسپرماتوسیت اسپرماتوگونی،

کنترل شد  گروه به نسبت بیمار گروه در اسپرماتوزوئید

(23). 

 هايمکانیسم بابونه، از عصاره در هااکسیدان آنتی وجود

است.  هااسپرم تعداد افزایش بر این گیاه اثر احتمالی

 پراکسیداسیون طریق از آزاد اکسیژن هايگونه

 تعداد و تحرک کاهش باعث اسپرم غشاي لیپیدهاي

 و فالونوئیدها از غنی بابونه گیاه. شوند می هااسپرم

 در مؤثري هاياکسیدان آنتی که است فنولیک ترکیبات

 بنابراین باشند، می داراکسیژن هايرادیکال کردن خنثی

 محافظت آزاد هايرادیکال توسط اسپرم سلول آسیب از

 بهبود را باروري پارامترهاي و اسپرم کیفیت و کرده

 ..(24)بخشد  می

 (:.Crocus sativus Lزعفران )

تقویت  داروي یک عنوان زعفران در طب سنتی به

 آسیب از جنسی مشهور است. زعفران کننده نیروي

کرده و باعث تعدیل  جلوگیري هادیدن کروموزوم

 شود. همچنین یکها میچربی پراکسیداسیون

باشد می ریبوفالوین منبع سرشار و قوي اکسیدان آنتی

 دفاع سیستم تقویت از طریق . زعفران(25)

 هاي استرس کاهش باعث اینکه بر عالوه اکسیدانی آنتی

 عمر طول افزایش بر تواندمی شود، می اکسیداتیو

 تأثیر نیز زنده اسپرماتوزئیدهاي تعداد و اسپرماتوزئیدها

( که با 2008نتایج مطالعه مدرسی ) .(26)گذار باشد 

بیضه انجام  بافت بر زعفران عصاره تأثیر هدف تعیین

میلی گرم /کیلوگرم عصاره  100 شد، نشان داد تزریق

دار تعداد روز باعث افزایش معنی 20 مدت به زعفران

 شود و از این طریق بهسپرماتوسیت هاي اولیه میا

 مثل تولید دستگاه هايفعالیت کننده تعدیل عنوان

 کالله در . ترکیبات موجود(9)عمل می کند  نر جنس

عالوه بر تأثیر مستقیم بر فرآیندهاي  زعفران

هاي الیدیگ و اسپرماتوژنز، از طریق  استروئیدوژنز سلول

و تستوسترون  FSH ،LHتولید هورمون هاي  تحریک

 ساز و اسپرم هاي لوله تلیال اپی هاي سلول تکثیر باعث

این  به و شوند می لیدیگ سلول هاي فعالیت افزایش

و  ها اسپرماتوسیت میزان افزایش باعث ترتیب

 .(27)شود می اسپرماتوژنز

 (:Fumaria Parvifloraشاهتره )

گونه می باشد،  70 و جنس 5 گیاه شاهتره که شامل

 و آثار ایزوکوئینولین و پروتوپین آلکالوئیدهاى داراى

ضد  هیستامین، آنتى کولینرژیک، اکسیدانى، آنتی آنتى

 بخش آرام اسپاسم و ضد کننده، عفونى ضد التهاب،

به دلیل خواص  گیاه این اخیر دو دهه در .باشد مى

اي که در زمینه تقویت قواي جنسی دارد، در طب  ویژه

 عصاره اثر بررسى است. در یافته اي ویژه نوین نیز جایگاه

هاي نر از نژاد  رت اسپرماتوژنز روند بر شاهتره گیاه الکلى

گرم/ کیلوگرم  میلی 250تجویز  شد ویستار مشاهده

روش گاواژ،  به روز 5 مدت به شاهتره گیاه الکلى عصاره

-بیضه وزن و ابعاد در دار معنى تفاوت اگرچه باعث ایجاد

در  عروق، افزایش ولی افزایشی واضح در شود،ها نمی

دودمان اسپرم )شامل  هاي انواع سلول تعداد

ئید( و اسپرماتوزو اسپرماتوسیت، اسپرماتوگونی،

بنابراین باعث افزایش  هاي الیدیگ ایجاد می شود. سلول

 نسبت تجربی گروه تستوسترون و تحریک اسپرماتوژنز در

 .(28)شود می کنترل گروه به

 آنتی ترکیبات وجود دهنده شانن شده انجام مطالعات

 احتماالً ترتیب این به. باشد می شاهتره در اکسیدانی

 کاهش و اکسیدانی آنتی دفاع سیستم تقویت با شاهتره

می  هااسپرم تعداد افزایش باعث اکسیداتیو هاي استرس

 از آزوسپرمی یا . نظر به اینکه الیگوسپرمی(29)شود 

 گیاه این از توان باشند، مى مردان می در ناباروري عوامل

در  و نر جنس در باروري افزایش جهت دارویی عنوان به

 .کرد استفاده الیگوسپرمی درمان

 (:Origanum vulgarel L.spp virideمرزنجوش )
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 هايگونه داراي خانواده نعناع و از مرزنجوش گیاه

 جنس، این از معروف و دارویی گونه است. دو متعددي

هستند.  2اي مدیترانه مرزنجوش و 1اروپایی مرزنجوش

 ضدعفونی بخش، آرام مدر، مقوي، دارویی گیاه این

 در و است زخم بخش التیام و سرطان ضد کننده،

 کار به دیسمنوره و دیابت گوارشی، هاي بیماري درمان

 . (30)رود  می

 زنین، آپی جمله از گیاه مواد شیمیایی از برخی

از طریق اتصال  توانند کوئرستین، می و A بیوچانین

تبدیل  و از کرده مهار را آروماتاز رقابتی، آنزیم

این  بر کنند. عالوه جلوگیري استروژن به تستوسترون

الیدیگ و  هاي سلول باعث افزایش حساسیت ژنین آپی

 جمله از استروئیدي هاي هورمون تولید میزان

 از . همچنین برخی(31)شود  می تستوسترون

از  غلظت کم در Aبیوچانین  جمله از ها فیتواستروژن

 (، قادرندT3یدوتیرونین ) تري هورمون افزایش طریق

این  در را تستوسترون هورمون ترشح و سنتز میزان

. عالوه بر این فالونوئیدهاي (32)دهند  افزایش ها سلول

نیز افزایش  موجود در عصاره گیاه از جمله نارینجنین

 شحافزایش تر ها به انسولین، باعث حساسیت سلول

 .(33)شود  گناد می-محور هیپوفیز هاي هورمون

 اثر تعیین هدف ( که با2012) کاظمی تجربی مطالعه

 میزان بر اي مدیترانه مرزنجوش عصاره آندروژنی

نر انجام  هاي رت در گناد -هیپوفیز  محور هاي هورمون

 مرزنجوش گیاه هاي برگ اتانولی شد، نشان داد عصاره

 خواص از( گرم/کیلوگرم میلی 40)دوز حداکثر  در

 بر تأثیر با است احتماالً قادر و بوده برخوردار آندروژنی

 -هیپوفیز -محور هیپوتاالموس مختلف سطوح فعالیت

به  را و تستوسترون LH هورمون ترشح میزان گناد،

 در مردانه آثار ایجاد باعث و دار افزایش داده طور معنی

 طریق از است ممکن این عصاره همچنین. شود هاآن

 بر انسولین و تیروئیديهاي  هورمون ترشح تغییر

 .(34)تأثیر مثبت بگذارد  نر جنس در محور این فعالیت

 (:.Daucus carota Lدانه هویج )

                                                 
1 Origanum majorana 
2 Origanum vulgare/ Mountain Mint 

است و در سراسر دنیا  Apiaceaeاین گیاه از خانواده 

هاي کلیوي، عفونت،  از آن جهت درمان آسم، بیماري

شود. ترکیب شیمیایی آن  التهاب و جذام استفاده می

 استروئیدها، فرار،هاي  شامل عناصر فعالی نظیر روغن

باشد. مؤثرترین بخش  بتاکاروتن می و فالونوئیدها تانن،

عصاره این گیاه اثراتی . (35)این گیاه، دانه آن است 

وابسته به جنس بر سیستم تولید مثلی دارد. نتایج 

 عصاره تأثیر ( که با هدف تعیین2009مطالعه نوري )

 هااسپرم تحرک و تعداد اسپرماتوژنز، روي بر هویج دانه

 داخل نر انجام شد، نشان داد تزریق رت در اپیدیدیم در

 تعداد دار معنی باعث افزایش یجهو دانه عصاره صفاقی

ها و به طور کلی  ها، افزایش نسبی اسپرماتوگونیاسپرم

 400 دوز شود. همچنین تجویز افزایش اسپرماتوژنز می

 برابري 5/3 افزایش باعث گرم/کیلوگرم عصاره میلی

شود و قادر است پالسما می تستوسترون و LH سطح

و تولید هورمون  اسپرماتوژنز بر منفی جنتامایسین تأثیر

نموده، همچنین آسیب  مهار هاي جنسی را

 و ها را ترمیم و بیضه ساز اسپرم هاي جنتامایسین بر لوله

 .(36)کند  بازسازي

 گیاهان دارویی با خاصیت ضد باروری در مردان:

 :(Curcurma Longa)زردچوبه 

اکسیدانی و  کی از گیاهان دارویی داراي ترکیبات آنتیی

ترکیب ترین  باشد. مهم ضد التهابی مفید، زردچوبه می

-ترین فعالیت از مهمد. باشفعال زردچوبه، کورکومین می

 ضدسرطانی، هايتوان به نقش هاي کورکومین می

و  ضد سموم زایی، ضد انعقاد خون،ضدجهشضدبارداري، 

کورکومین در مهار برداشت . (37)کرد ضد دیابت اشاره 

ردوکتاز که تبدیل تستوسترون به دي  -آلفا 5

نقش دارد. کورکومین  ،هیدروتستوسترون را به عهده دارد

هاي آن براي ورود به در انسان تحرک اسپرم و پتانسیل

زردچوبه ممکن است سنتز . (38)کند مهار میرا تخمک 

آندروژن را تحت تأثیر قرار دهد یا با مهار عملکرد سلول 

هیپوفیز و در نتیجه،  -یدیگ یا محور هیپوتاالموسال

 مطالعات نتایج. (39) روند اسپرماتوژنز را متوقف کند

که زردچوبه باعث سرکوب برگشت  دهد نشان می

اسپرماتوژنز و باروري خواهد شد و در نتیجه نشان 

دهد پتانسیل این گیاه در تنظیم باروري مردان زیاد  می
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نر تغذیه  ي رت( که بر رو2009)میشرا . در مطالعه است

به روز /کیلوگرم/ گرم میلی 600با عصاره زردچوبه )شده 

کاهش تحرک و تراکم  انجام شد، روز( 84 و 56 مدت

 .(38) اسپرم مشاهده گردید

 (:Mentha pulegium) پونه اهیگ

گیاه پونه از جمله گیاهان ارزشمند در طب سنتی 

باشد که برخی گزارشات حاکی از تأثیر این گیاه در  می

 سیستم تولید مثلی نر و کاهش میل جنسی است.

 گیاه پونه برگ عصاره دهنده تشکیل ترکیبات از برخی

یافت  آن هاي برگ در وفور به که هسپریدین جمله از

به  اتصال براي تستوسترون با رقابت شود، درمی

به  ممانعت ها آندروژن سنتز از آندروژنی هايگیرنده

شود  می محسوب فیدبکی اثر نوعی که آورد عمل می

در بررسی اثر ضد باروري گیاه پونه مشاهده شد  .(40)

 باعث پایین دوزهاي در پونه که عصاره برگ گیاه

 شود می تستوسترون و گنادوتروپ هايهورمون کاهش

 بافت تخریب با کاهشی اثرات این باال، در دوزهاي و

 شناسی نیز بافت هايبررسی در .است همراه نیز بیضه

 کاهش و باال دوزهاي در اسپرماتوزوئیدها تعداد کاهش

بینابینی  الیدیگ در بافت هاي سلول تعداد معنادار

 که است آن از . مطالعات حاکی(41)شد  مشاهده

 پروتئین با زیاد ترکیبی میل با پونه گیاه برگ مشتقات

 α2u-globulinنام  به به جنس وابسته اختصاصی

 تولید که در بیضه آن عملکرد و از شده متصل

 .(42)کند  می جلوگیري است تستوسترون

 (:Piper nigrumفلفل سیاه )

است. میوه  Piperaceae فلفل سیاه متعلق به خانواده

استفاده  طعم دهنده مورد به عنوان ادویه یا فلفل نه تنها

مختلف از  هاي بیماريدرمان بلکه براي  ،گیرد قرار می

ورم مفاصل تجویز می  سوء هاضمه، اسهال و وبا،قبیل 

 به طور عمده حاوي آلکالوئیدهاي آمید فلفل سیاه .شود

. پیپرین اصلی فعال آن است نصرباشد و پیپرین ع می

ماده و همچنین  میوه فلفل سیاه موجود در ک آلکالوئیدی

به عنوان  این گیاه است و معموالً عمده موجود در تند

 طعم دهنده غذا ادویه در سراسر جهان براي چاشنی و

مصرف مطالعات نشان دادند که  .(43) شود استفاده می

 100 و 25به میزان  میوه فلفل خوراکی پودر

 90و  20به مدت ، روزدر  کیلوگرم وزن بدن/گرم میلی

 پارامترهاي اسپرم دارد و تأثیر منفی بر، نر رت در روز

دستگاه  باعث تغییرات قابل توجهی درتواند  میهمچنین 

 وزن ،کیلوگرم/گرممیلی 100شود. در دوز  انهتناسلی مرد

 کاهش توجهی قابل طور به اپیدیدیم دم وزن و اپیدیدیم

تحرک و درصد زنده ، تعداد اسپرمهمچنین  .یابدمی

طور قابل توجهی کاهش ه ها در این دوز بماندن اسپرم

به محیط زیست اپیدیدیم  تواند میدهد. پیپرین  نشان می

 .(44) ها آسیب برسانداسپرم و عملکرد

 (:Achillea millefolium Lبومادران ).

 با رابطه . در(45)کاسنی است  تیره به متعلق این گیاه

  نر، مطالعه مثلی تولید سیستم بر روي گیاه این تأثیر

( تحت عنوان تأثیر عصاره گیاه 2004) کریشچی

-بومادران بر روند اسپرماتوژنز و محور هورمونی هیپوفیز

 صفاقی درون هاي نر بالغ نشان داد تزریق گناد در رت

 روز 5 به مدت) گرم/کیلوگرم 2 میزان به بومادران عصاره

واکوئله  زاینده، هاي تعداد سلول باعث کاهش (متوالی

 داخل در پیکنوتیک هاي هسته ساز، اسپرمهاي  لوله شدن

ریختگی در آرایش  ساز، بی نظمی و به هم اسپرم هاي لوله

سیتوپالسمی و  بقایاي هاي اسپرماتوژنیک و حضور سلول

 شود. همچنین اگرچه تغییريهاي زاینده می نکروز سلول

 اپیدیدیم مشاهده در موجود تعداد اسپرماتوزوئیدهاي در

شد  مشاهده نابالغ اسپرماتیدهاي اديتعداد زی نشد، اما

شوند. عالوه  طبیعی می غیر هاي اسپرم تشکیل باعث که

میزان  در دار معنی بر این عصاره این گیاه باعث کاهش

LH پس دو هفته باروري شود. میزان می تستوسترون و 

 به رسد، می صفر پذیر به به صورت برگشت تزریق از

و  رفته بین از عصاره اثرات زمان با گذشت که طوري

 .(46)کنند  می شدن ترمیم به دیده شروع آسیب هاي سلول

گیاهی با  ( نشان داد عصاره2011) تاکزارنتایج مطالعه 

گرم/کیلوگرم باعث کاهش و  میلی 400 دوز تزریقی

 اسپرماتوگونی، هايسلول نظمی قرارگیري بی

پایه  غشاي ها بر روياسپرم و اسپرماتید اسپرماتوسیت،

 کاهش پایه، غشاي شدن ضخیم ساز، هاي اسپرم لوله

نظمی در قرارگیري این  ژرمینال و بی اپیتلیوم هاي سلول

 تراکم و کاهش ها لوله فضاي درون شدن واکوئله ها، سلول

باعث  باال دوز این گیاه با شود. همچنین عصارهسلولی می
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 در اسپرماتوژنز مختلف یعی مراحلاختالل در سیر طب

 بنابراین در مورد این .(47)شود  می ساز هاي اسپرم لوله

از باروري در  پیشگیري گزینه یک عنوان توان به می گیاه

 مردان تأمل بیشتري نمود.

 (:Capparis deciduasکلیر ) 

 بیابان تارایران،  هرمزگانمنطقه  در نام درختی کَلیر

 است. درخت کلیر قاط خشک جنوب آسیاهند و دیگر ن

به  است که معموالً Capparidaceaeاز خانواده 

 در. این گیاه عنوان جاروي بیابان شناخته شده است

، اسهال خونی، هاي قلبی بیماري، زردي، آسیب عضالنی

 مورد استفاده قرار معده و مشکالت یبوست روماتیسم،

کلیر عصاره اتانولی  . در مطالعات مختلف(48) گیرد می

ماه در رت  3سمیت بر اسپرم به مدت  اثرجهت بررسی 

 در کلیر عصاره اتانولی .ه استقرار گرفت مطالعهمورد نر 

 موردکیلوگرم /گرم میلی 200 و 100، 50 دوزهاي

قرار گرفنه است. نتایج این تحقیقات حاکی از استفاده 

تحت درمان به  هاي رت درباروري آن بود که قدرت 

غلظت اسپرم در اپیدیدیم  همچنین .شدت کاهش یافت

که  در حالیکردند. پیدا کاهش  و تحرک اسپرم

نیز  شده سر جداشده و  سر خم ماننداختالالت اسپرم 

منجر به اختالل کلیر،  با درمان بنابراین مشاهده گردید.

 دمدر اسپرماتوژنز  بر روندشود و  ینر م رت در باروري

. بنابراین این گیاه (49 ،48)تأثیر دارد اپیدیدیم 

تواند به عنوان یک عامل ضد باروري در سیستم  می

 تولیدمثلی مردان در نظر گرفته شود.

 (:Centella Asiaticaبشقابی ) آب گیاه

 طب درباشد که  از خانواده چتریان می بشقابی آب گیاه

 شرقی، آسیاي کشورهاي در پیش سال هزاران از سنتی

 پوستی، هاي درمان بیماري براي چین و هندوستان

 عنوان بهو  مغزي هاي جذام، بیماري روماتیسم، سفلیس،

در . (50) است شده میاستفاده  بارداري ضد داروي

گیاه آب مصرف خوراکی ( 2006) مطالعه حیدري

 /گرم میلی 100و  80، 50، 10بشقابی به میزان 

 سیر در تغییراتیباعث ، روز 60به مدت ، روز/کیلوگرم

و  رفتن اسپرماتوزوئیدها بین از شامل اسپرماتوژنز تکامل

 ساز اسپرم هاي توبول برخی در بینابینی بافت پرخونی

 در داري  معنی کاهش اسپرم آنالیز نتایج همچنین شد.

در م هاي زنده و متحرک و ذخیره اسپراسپرم میزان

مورفولوژي اسپرم  ولی تغییر در ،اپیدیدم را نشان داد

 تزریق (،2008) در مطالعه جاسمی. (50)مشاهده نشد 

آب گرم بر کیلوگرم در روز از گیاه  میلی 80و  50، 10

 در روز کاهش میزان تستوسترون را 40به مدت بشقابی 

 تغییري پیدا نکرد FSH و LH اما ،نر نشان داد رت

مصرف ( 2005) روسو. همچنین در مطالعه (51)

 /گرم میلی 250به میزان  آب بشقابیخوراکی گیاه 

باعث  نر در رت روز 56 و 28به مدت  روز /کیلوگرم

در  اسپرم تعدادو  ، قابلیت زنده ماندنکاهش تحرک

هاي  موش بافت بیضه در شناسی بافت. شد اپیدیدیم

 عصاره این گیاه نشان داد که تغییرات در درمان شده با

بنابراین نتایج ، (52) شود ایجاد می ساز هاي اسپرملوله

 از این تحقیقات حاکی از آن است که گیاه آب بشقابی

  .کند جلوگیري می باروري روند اسپرماتوژنز و

 (:Dendrophthoe falcateداراواش )

روید و براي  اي در هند میاین گیاه به طور گسترده

هاي ، آسم، ناتوانی جنسی، فلج و بیماريدرمان زخم

 پاتانایاک . در مطالعه(53)شود پوستی استفاده می

% ساقه 70تجویز عصاره خوراکی متانولی (، 2009)

روز  60گرم/کیلوگرم به مدت  میلی 100داراواش در دوز 

باعث کوچک شدن بیضه و اپیدیدیم و کاهش مایع منی 

اي الیدیگ منطقه ه شد و با دادن این دوز از گیاه، سلول

هاي سرتولی در  اي و منطقه سیتوپالسمی و سلول هسته

سطح مقطعی، به طور قابل توجهی کاهش پیدا کردند. 

کاهش قابل توجهی در کل پروتئین و محتواي 

ها، اپیدیدیم، کیسه منی و  اسیدسیالیک در بیضه

. همچنین برخی (54)پروستات شکمی نیز مشاهده شد 

اند مصرف خوراکی عصاره متانولی در  مطالعات نشان داده

گرم به مدت  میلی 200و  100، 50هاي نر در دوز  رت

هش قابل توجهی در تحرک و تراکم روز باعث کا 60

 .(55)شود      اسپرم می

 نخود تسبیح چشم سیاه سوزان، تاک مهره،

(Abrus precatorius:) 

روید و براي  هاي گیاهی تاک مهره در پاکستان میگونه

خاصیت ضد باروري در کشورهاي جنوب آسیا به طور 

شود. در جوامع قبیله اي پاکستان، گسترده استفاده می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%A7%D8%B1
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هاي این گیاه به منظور کنترل باروري،  استفاده از دانه

کاربرد دارد هاي چشمی آور و ضد عفونت ملین، استفراغ

 صفاقی داخلات نشان دادند تجویز مطالع برخی .(56)

و  دانه این گیاه باعث کاهش تولید اسپرم عصاره اتانولی

اثرات شود.  قابل توجهی در تعداد اسپرم می کاهش

گرم/ کیلوگرم  میلی 100با دوز  عصاره الکلی دانه گیاه

روز بر باروري و تحرک دم اسپرم  60وزن بدن به مدت 

غلظت اسپرم را کاهش  مؤثر بوده و به طور قابل توجهی

دهد. این عصاره بر مورفولوژي اسپرم اثر گذاشته و  می

 .(57)است  گذاربر سالمت آکروزوم نیز تأثیر

 (:Allamanda catharticaگل شیپور طالیی )

بوته چند ساله است که به سرعت  گل شیپور طالیی

آن  ریشه. (58) ضخیم دارد برگ صاف و و کندرشد می

طحال بزرگ استفاده  عوارض ماالریا و زردي،درمان در 

 کند. به عنوان یک ملین عمل میز نیآن  گلو  شودمی

مقابله بیوتیک در  عنوان آنتیه آن ب زردگل  این، عالوه بر

. از نظر تأثیر (59) کاربرد دارد یلوکوکباکتري استافبا 

این گیاه دارویی در باروري مردان، مطالعات پیشین نشان 

 ر طالییگل شیپوتجویز خوراکی عصاره برگ داده اند که 

 42و  28، 14کیلوگرم به مدت  /گرم میلی 150با دوز 

هاي  در لولهات تغییرو همچنین ایجاد  باعث ناباروري ،روز

هاي درمان شده با  رتبافت بیضه در . شود ساز می منی

، تغییرات دژنراتیو غیر یکنواخت گل شیپور طالیی عصاره

گل شیپور با درمان  دادند. عالوه بر ایندر اسپرم را نشان 

بر تحرک، قابلیت زنده ماندن،  نامطلوبیاثرات با  طالیی،

همراه است.  اپیدیدیم مورفولوژي و تعداد اسپرم در

گل شیپور  تحت درمان با عصارهه باروري مردانهمچنین 

 .(60)ود نیز متوقف شده ب طالیی

 (:Aegle marmelosگیاه بكرایی )

گیاهی از خانواده مرکبات است که بومی جنوب  بکرایی

طبیعی از لیموشیرین ترکیب  راییبک .باشدشرق آسیا می

ت دس هباشد که در منطقه جنوب کشورمان بو نارنگی می

ی داشته و این درماناثرات گیاه  هاي قسمتهمه آید.  می

این گیاه در  .(61)گیاه سابقه طوالنی در طب سنتی دارد 

هاي الکلی  عصاره . همچنینمؤثر است کاهش کلسترول

در و دهد  کاهش می خون را قندبکرایی، ریشه و میوه 

هاي اکسایشی کبدي و درمان بیماري  کاهش استرس

 .(62) هاي لوزالمعده کاربرد دارد

 دهدمی را کاهش نر رتباروري در  گیاه بکرایی،عصاره 

از % 50 عصاره(، مصرف 2008) هانچایدر مطالعه  (.63)

 روز /کیلوگرم /گرم میلی 300و  200بکرایی با دوز برگ 

باعث کاهش وزن همه  ،روز 60به مدت  رت نر، در

کاهش قابل مالحظه در میزان  گردید.هاي جنسی  اندام

سطح همچنین  گردید. مشاهدهتحرک و تراکم اسپرم 

پیدا  به طور قابل توجهی کاهش نیزتستوسترون سرم 

کاهش آن است که  نتایج مطالعات مختلف حاکی از کرد.

تحرک و تعداد کاهش  ،وابسته به دوز در تعداد اسپرم

 گیاه بکراییصاره بعد از دریافت عاسپرم  یعیطب یرغ

 آگراوالعالوه در مطالعه  . به(64 ،63) اتقاق می افتد

 400، 200 در دوز بکرایی عصاره متانولی پوسته( 2012)

روز  60به مدت  نر رت درروز /کیلوگرم /گرم میلی 600و 

 از طریق طول مدت و وابسته به دوز ناباروري باعث

 سطح سرمی تستوسترونو  اندام تناسلی وزن کاهش

 درصد زنده بودن، تحرک اسپرم، اسپرم کاهش تراکمشد. 

میل  بدون ایجاد اختالل در سالمت آکروزوم اسپرم و

 در زمان وابسته به کامل ناباروري و همچنین جنسی

 .(65) گردیدمشاهده  دوز تمام سطوح

 (:Tinospora cordifoliaگودوچی )

ضد  خواصو اکسیدان  آنتی ترکیباتگیاه گودوچی داراي 

است  ضد دیابت و ضد حساسیت، ضد التهاب، اسپاسم

 آلکالوئیدها، شامل درختچهاین  ترکیبات شیمیایی. (66)

در  .(67)باشد  می ها فنولیکو  استروئیدي گلیکوزیدهاي

 عصاره الکلیمصرف خوراکی  (،2011)سینگ مطالعه 

روز به  /کیلوگرم/گرم میلی 400 در دوز گودوچی ساقه

 تعداد کاهش قابل توجه در نر باعث رتروز در  60مدت 

 کاهش و با ها بیضه در و همچنین اپیدیدیم در دم اسپرم

دم اپیدیدیم همراه  آوري شده از جمع اسپرم تحرک در

 در نیز کیسه منی، اپیدیدیم و ها بیضه وزن. بود

کاهش یافته  هاي تحت درمان به طور قابل توجهی موش

عصاره متانول  %70 مصرف خوراکی. همچنین (68) بود

 /گرم میلی 100دوز  در سطح نر رتدر  گودوچی ساقه

به از دست دادن وزن منجر  روز 60به مدت  روز/کیلوگرم

وزیکول ، اپیدیدیم، ها بیضهکاهش وزن  اما ،شود بدن نمی
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تحرک اسپرم و  پروستات قابل توجه است. سمینال و

همچنین تراکم اسپرم به طور قابل توجهی کاهش 

عصاره ساقه شود.  میکه منجر به کاهش باروري  یابد می

این همراه است.  روند اسپرماتوژنز در تداخلگودوچی با 

هاي  رتدر  گودوچیعصاره ساقه ات ضدباروري نتایج اثر

 .(69) کند را پیشنهاد می نر

 (:Martynia annua) پنجه گربه

به عنوان عقرب هندي شناخته  معموالًکه  این گیاه

خواص دارویی متفاوت است. میوه آن به داراي ، شود می

ضد  ي گیاهها شود. برگ عنوان ضد التهاب استفاده می

گیاه کاربرد دارند. از گل عفونی کننده هستند و در صرع 

یاه شود. گ استفاده میدر درمان اختالالت قاعدگی نیز 

باشد.  میضد تشنج  و خشک شده داراي فعالیت ضد درد

وجود آلکالوئیدها، گلیکوزیدها، بررسی شیمیایی گیاه آنوا 

را نشان داده  فالونوئیدهاو  ها تانن، کربوهیدرات، فنل

عصاره ( 2002)مالی  در مطالعه. (71 ،70) است

 200 و 100 ،50دوز  در سطحگیاه  ریشهاز  %50اتانول

 اتاثر روز 60کیلوگرم وزن بدن روزانه به مدت /گرم میلی

کاهش قابل  را نشان داد. نر رتتولید مثل  بر نامطلوب

 وزیکول سمینال و، ، اپیدیدیم بیضه وزن توجه در

یک کاهش وابسته به دوز  پروستات شکمی به وجود آمد.

تعداد اسپرم گردید. همچنین اسپرم بیضه مشاهده  در

کاهش قابل توجه  کاهش یافت. اسپرم اپیدیدیم و تحرک

 تستوسترون نیزو  LH غلظت سرمی هورمون در

عصاره  شد. نتایج مطالعات حاکی از آن است کهمشاهده 

 درآن  و اثرات وابسته به دوز گیاه آنواریشه  %50اتانولی

تغییر در متابولیسم ایجاد بدون ان تولید مثل مردسیستم 

 .(72) دارددخالت  عمومی بدن

 (:Anethum graveolensشوید ) دانه

 و علفی ساله، یک گیاهی جعفري، به خانواده شوید متعلق

 باکتریایی، آنتی ضد است. این گیاه داراي خواص معطر

 کاهنده و معده مخاط کننده سرطان، محافظت ضد اکسیدان،

 مصرف در زیاده روي. باشد کلسترول خون می خون و قند

 .(73)شود  می جنسینیروي  تضعیف باعث شوید تخم

که با هدف تعیین  (2009) نتایج مطالعه سالمت منش

 اسپرماتوژنز و بیضه بافت شوید بر دانه الکلی عصاره تأثیر

 عصاره صفاقی درون تزریقنر انجام شد، نشان داد  در رت

ساز و  اسپرم هاي لوله دانه شوید باعث آتروفی الکلی

ژرمینال، کاهش  تلیوم اپی شدن ها، دژنره آن کاهش قطر

 و اسپرماتوگونی هاي سلول دار تعداد معنی

 ذخیره هاياسپرم دار معنی ها و کاهش اسپرماتوسیت

 عثشود. عالوه بر این بااپیدیدیم می دم ناحیه در شده

 احتماالً اثر این که شودمی بیضه وزن دار معنی کاهش

 و کلسترول میزان کاهش در گیاه این خاصیت از ناشی

 آندروژنی آنتی اثرات از ناشی یا و گلیسرید تري

 گیاه این در موجود هاي فیتواسترول و ها کومارین

 بیضه بر بافت شوید تخم الکلی بنابراین عصاره .باشد می

 دهد و افزایش کاهش می را اسپرماتوژنز و داشته تأثیر

 به است منجر ممکن تزریق روزهاي یا و تزریقی دوز

 .(74)شود  نر جنس در باروري کاهش

 (:Barleriaprionitisگل جوجه تیغی )

است و در  Acanthaceaeگل جوجه تیغی از خانواده 

روید. کل گیاه و  مناطق استوایی آسیا، آفریقا و یمن می

یا قطعات خاص آن )برگ، ساقه، ریشه، پوست و گل( 

براي درمان دندان درد، سیاه سرفه، التهاب، تورم غدد، 

عفونت ادراري، یرقان، تب، اختالالت گوارشی و به 

شود. این گیاه داراي طیف  عنوان مدر استفاده می

اي از خواص دارویی شامل خواص ضد  گسترده

میکروبی، ضد باروري، آنتی اکسیدان، ضد التهاب و ضد 

تجویز ( 2005) ورما مطالعه . در(75)درد مفاصل است 

 100عصاره متانولی ریشه گل جوجه تیغی با دوز 

هاي نر باعث  روز در رت 60کیلوگرم، به مدت گرم/ میلی

کاهش قابل توجهی در روند اسپرماتوژنز بدون تأثیر 

ساز کلی بدن و کاهش تحرک و تراکم اسپرم  و سوخت

زایاي هاي  در دم اپیدیدیم شد و باعث کاهش سلول

اولیه مانند اسپرماتوسیت، اسپرماتوسیت ثانویه و 

مصرف ( 2000) گوپتا . در مطالعه(76)اسپرماتید شد 

 100خوراکی ریشه عصاره گل جوجه تیغی در رت نر 

روز با روند اسپرماتوژنز اثر  60روزانه به مدت  گرم  میلی

هاي سازنده اسپرم کاهش یافت  تداخلی نشان داد. سلول

بالغ و محتواي گلیکوژن بیضه هاي الیدیگ  و تعداد سلول

رسد اثر مهاري باروري گیاه به  کاهش یافت. به نظر می

واسطه اختالل در سلول هاي سوماتیک بیضه )الیدیگ و 
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 -سرتولی سلول( و در نتیجه رویدادهاي فیزیو

 .(77)مورفولوژیکی اسپرماتوژنز باشد 

 (:Foeniculum vulgare)گیاه رازیانه 

 داراي گیاه این. باشد می چتریان تیره از رازیانه گیاه

 آور، خلط اشتهاآور، کننده، هضم نفخ، ضد خواص

است.  شیر قاعدگی و ترشح کننده تحریک بخش، آرام

 با است قادر رازیانه گیاه در عصاره موجود ترکیبات

 به محیطی، و مرکزي سیستم اعصاب بر اثربخشی

 و سروتوژنیک هاي طریق گیرنده از خصوص

مطالعه  کند. نتایج القاء خودش را اثرات دوپامینرژیک،

 آبی عصاره اثر بررسی عنوان تحت (2011) پیرسلوارانی

 -هیپوتاالموس محور بر انگشت پنج و رازیانه گیاه

 داد، نشان نر سوري رت در اسپرماتوژنز و گناد-هیپوفیز

 باعث رازیانه و انگشت پنج گیاه میوه ترکیب عصاره

 در تستوسترون و LH، FSH هاي هورمون میزان کاهش

شود می نر هاي رت اسپرم تعداد دار معنی کاهش و سرم

 اثر ( تحت عنوان مطالعه2009) مطالعه رضایی . در(78)

 اسپرماتوژنز بر رازیانه دانه آبی عصاره صفاقی داخل تزریق

 داد نشان نر رت در بیضه بافت هیستولوژیکی تغییرات و

 16 مدت به رازیانه گیاه آبی عصاره صفاقی داخل تزریق

 تستوسترون و LH، FSH هورمون کاهش باعث روز

 .(79)شود می

 (:Vitex agnus castusگیاه پنج انگشت )

شاهپسند است. عصاره این  خانواده از انگشت پنج گیاه

 میل گیاه اثر آنتی آندروژنی دارد و به منظور کاهش

و یبوست  تب نفخ، سردرد، رفع جهت آن جنسی و میوه

 اسانس حاوي انگشت پنج گیاه شود. میوهتجویز می

 محور بر مستقیماً این ترکیبات است، پینن و سینئول

 مطالعه گذارد. نتایج می اثر هیپوتاالموس -هیپوفیز

 پنج گیاه میوه در بررسی اثر عصاره (2008) رمضانی

 گیاه میوه عصاره داد نشان رت اسپرماتوژنز بر انگشت

تستوسترون،  و LH، FSHباعث کاهش  انگشت پنج

هاي  هاي زاینده با هسته پیکنوتیک، حفره ایجاد سلول

هاي  نظمی در بخش و بی منی بر هاي فراوان در لوله

 این رسد می نظر بنابراین به. شود مختلف بافت زاینده می

 نیز اسپرماتوژنز بر تستوسترون کاهش دلیل به عصاره

 .(80)دهد  می کاهش را آن و بوده مؤثر
 

 

 مردان در یبارور تیتقو یتخاص یدارا ییدارو یاهانگ -1 جدول

 شماره رفرنس ینام علم یاهنام گ یفرد

Petroselinum crispum)) 3، 13 يجعفر یاهبرگ گ 1  

 17-14 ،19، 20 (Allium sativum) یرس 2

  Matricaria chemmomilla 23 ،24) یآلمانبابونه  3

 Crocus sativus L 9 ،26 ،27) زعفران 4

 28 ،29 (Fumaria Parviflora) شاهتره 5

 31 ،32 ،34 (Origanum vulgarel L.spp viride) مرزنجوش 6

 36 (.Daucus carota L) یجدانه هو 7

 
 

 مردان در یبارور ضد تیخاص با ییدارو اهانیگ -2 جدول

 شماره رفرنس ینام علم یاهنام گ یفرد

 Curcurma Longa 38 ،39)) زردچوبه 1

 42-40 (Mentha pulegium) پونه اهیگ 2

 44 (Piper nigrum) یاهفلفل س 3

  46 ،47 (Achillea millefolium L). بومادران 4

  48 ،49 (Capparis deciduas) یرکل 5

 52-50 (Centella Asiatica) یآب بشقاب یاهگ 6

 54 ،55 (Dendrophthoe falcate) داراواش 7

 57 (Abrus precatorius)  یحنخود تسب سوزان، یاهچشم س تاک مهره، 8

 60 ( Allamanda cathartica) ییطال یپورگل ش 9
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 65-63 (Aegle marmelos) ییبکرا یاهگ 10

 68 ،69 (Tinospora cordifolia) یگودوچ 11

 Martynia annua 72)) گربهپنجه  12

 74 (Anethum graveolens) یددانه شو 13

 76 ،77 ( Barleriaprionitis)  یغیگل جوجه ت 14

 79، 78 (Foeniculum vulgare) یانهراز 15

 80 (Vitex agnus castus) پنج انگشت یاهگ 16
 

 

 بحث

سازمان بهداشت جهانی از حفظ هاي  با توجه به حمایت

و بهداشت باروري، امروزه استفاده از  سالمت جامعه

به عنوان جانشین یا مکمل داروهاي  گیاهان دارویی

 باشد. افزایش تقاضا سنتزي مؤثر بر باروري مطرح می

. براي داروهان گیاهی در سراسر جهان وجود دارد

گیاهان  برخینشان داد که  مختلف بررسی مطالعات

با بهبود  تقویت باروري در مرداندارویی داراي خاصیت 

اکسیدانی باعث ممانعت از تشکیل  فعالیت آنتی

هاي آزاد و پراکسیداسیون لیپیدها و کاهش  رادیکال

شوند و از آسیب به سلول  هاي اکسیداتیو می استرس

اد دباعث افزایش تع . همچنینکنند اسپرم جلوگیري می

تعداد اسپرماتوزئیدها، افزایش طول عمر و  عروق بیضه،

از  شوند. هاي زایا می کیفیت اسپرم و محافظت سلول

توانند باعث تقویت فعالیت سطوح  طرفی این گیاهان می

گناد، میزان  -هیپوفیز -مختلف محور هیپوتاالموس

 و تستوسترون شوند. LHترشح هورمون 

با مصرف گیاهان دارویی مؤثر در باروري مردان 

ها، میزان میر اسپرم و ی مانند میزان بقا و مرگپارامترهای

شناختی در  هاي هیپوفیزي، تغییرات بافت هورمون

ها و تحلیل رفتن اسپرماتیدها تحت تأثیر قرار  بیضه

توانند به بهبود  بنابراین این گیاهان دارویی می .گیرند می

پارامترهاي اسپرم در مردان نابارور کمک کنند که در این 

 ام مطالعات بالینی بیشتر مورد نیاز است. اززمینه انج

 -آلفا 5گیاهان دارویی با مهار برداشت  برخیطرفی 

ردوکتاز )عامل تبدیل تستوسترون به دي 

 و گنادوتروپ هاي هورمون هیدروتستوسترون(، کاهش

 زیاد به پروتئین ترکیبی تستوسترون، افزایش میل

، اختصاصی وابسته به جنس، ضخیم شدن غشاي پایه

نظمی در  تلیوم ژرمینال و بی هاي اپی کاهش سلول

ها، باعث کاهش تعداد اسپرم، تحرک  قرارگیري این سلول

توانند در  و می شوند می هاو درصد زنده ماندن اسپرم

 دوزهاي خاص اثرات جانبی مانند ناباروري را ایجاد کنند.

اگرچه در مورد تأثیر منفی بسیاري از این گیاهان دارویی 

باروري مردان هنوز مدرک قطعی وجود ندارد و شواهد بر 

اما همچنان  موجود اغلب حاصل مطالعات حیوانی است،

مثلی مردان از  احتمال وجود خطر و تهدید سالمت تولید

رو در کنار انجام تحقیقات  از این این عوامل پابرجاست.

تر در این باره بهتر است تا حد ممکن  تر و گسترده قیدق

تا پیامدهاي  به عمل آیداین گیاهان دقت در مصرف 

ها بر سالمت باروري آن مشخص و یا نامشخصنامطلوب 

روش بر اساس نظر پژوهشگران  مردان به حداقل برسد.

کنترل کیفیت، اطالعات  ،کردن گیاهان دارویی استاندارد

صحیح ایمنی و اثربخشی الزم براي درک در مورد 

 نیاز است. همچنین عدممورد  داروهاي گیاهیاز استفاده 

 برنامه هاي توسعه ملی و بهداشت منسجمهاي  سیاست

منابع مالی  تخصیص، طب سنتی براي تحقیقات و توسعه

ش هاي لاز چا پزشکی تحقیقات سنتی منابع و سایر

 باشد. موجود می
 

 گیرینتیجه
استفاده از گیاهان دارویی با خاصیت تقویت باروري 

جانشین یا مکمل داروهاي  توانند به عنوان مردان می

شیمیایی مؤثر بر باروري مردان مورد استفاده قرار گیرند. 

از سوي دیگر توصیه می شود گیاهان با خاصیت کاهش 

باروري، در مردان مبتال به اختالالت ناباروري کمتر 

 مصرف شوند و یا مورد استفاده قرار نگیرند.
 

 قدردانی و تشكر
 پزشکی علوم دانشگاهاز حمایت هاي  وسیله بدین

هاي  هرمزگان جهت دستیابی به منابع الکترونیک و بانک

 .شود می قدردانی و اطالعاتی تشکر
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