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 چکیده

شود..هدف از این مطالعه بررسی اثر عصاره  زمینه و هدف : سیکلوفسفامید داروی ضد سرطان است که در شیمی درمانی استفاده می
 خارخاسک بر هورمون های جنسی در موش های صحرایی نر پس از تیمار با سیکلوفسفامید بود.

هفته بطورتصادفی به  گروه های 12 -12گرم و سن 222-222 موش صحرایی نر با وزن 65و روش کار : در این مطالعه تجربی مواد 

 3و2 میلی گرم  به صورت درون صفاقی وگروههای تجربی 6 روزانه سیکلوفسفامید 1 گروه تجربی..  و تجربی تقسیم شدند کنترل، شاهد

دریافت   خارخاسک عصاره و  سیکلوفسفامید 6و  0  گروههای تجربی گرم به صورت خوراکی و میلی 02و 22 روزانه عصاره خارخاسک
 آنالیز گردید .  (ANOVA) کردند..پس از هشت هفته  هورمون های  جنسی اندازه گیری شدند. داده ها با آزمون واریانس یک طرفه 

تستوسترون در گروهی که سیکلوفسفامید در یافت کرده بودند در و  FSH ,LHیافته ها :نتایج نشان داد که غلظت سرمی هورمون های 
که عصاره خارخاسک در یافت کرده 0و  2در گروههای تجربی  اما غلظت این هورمون ها.مقایسه با گروه کنترل کاهش معنی داری داشت. 

که سیکلوفسفامید و  6و  0های تجربی. همچنین غلظت سرمی این هورمون ها در گروهداشتدر مقایسه با گروه کنترل افزایش بودند 
 عصاره خارخاسک در یافت کرده بودند در مقایسه با گروه سیکلوفسفامید افزایش داشت.

نتیجه گیری : عصاره خارخاسک با عث کاهش عوارض داروی سیکلوفسفامید بر روی سلول های تولید کننده هورمون های جنسی شده 
 آنتی اکسیدانی خارخاسک می باشد.است . احتماال این اثر به علت خاصیت 

 کلمات کلیدی :سیکلوفسفامید ،خارخاسک، هورمون، موش صحرایی
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Abstract 

 

Introduction: Cyclophosphamide, anti-cancer drugs which are used in chemotherapy. 

Purpose of this study was to investigate the effects of Tribulus terrestris extract on sex 

hormones in male rats after treatment with cyclophosphamide. 

 

material and Method: In this experimental study 56 adult male rats weighing 200-220 g and 

aged 10-12 week were randomly divided into : control, sham  and experimental groups. 

Experimental group 1 received 5 mg cyclophosphamide intraperitoneally and Experimental 

groups 2 and 3 received 20 and 40 mg Tribulus terrestris extract  orally . Experimental groups 

4 and 5 received cyclophosphamide and Tribulus terrestris extract . After 8 weeks Sex 

hormones concentrations were measured. ANOVA test was used for data analysis . 

 

Results: The results showed that serum concentrations of FSH, LH and testosterone in the 

cyclophosphamide group compared with the control group were decreased significantly. but 

the concentration of these hormones in experimental groups 2 and 3 were received Tribulus 

terrestris extract compared with the control group were increased. Also the serum 

concentrations of these hormones in groups 4 and 5 were received cyclophosphamide and 

Tribulus terrestris extract compared with cyclophosphamide group were increased. 

    

 

Conclusion : Tribulus terrestris extract causes a reduction of cyclophosphamide effects on 

cells are producing sex hormone. This effect is probably due to the antioxidant property of 

Tribulus Terrestris. 

 

Keywords: cyclophosphamide ,Tribulus terrestris , hormone, rat  
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 مقدمه

روی سیکلوفسفامید یک داروی ضد سرطان است که در شیمی درمانی استفاده می شود،این دارو به خوبی از دستگاه گوارش جذب و به دا

مغزی نیز می گذرد.این دارو در کبد به متابولیت های فعال  –طور گسترده ای در بافت ها و مایعات بدن توزیع می گردد و از سد خونی

سیکلوفسفامید که به طور معمول به عنوان داروی ضد سرطان ونیز سرکوب کننده [  0]  طریق کلیه دفع می گردد تبدیل شده و سرانجام از

های  های نوکلئوفیلیک رشته رود، دارای خاصیت آلکیالسیون است و قادر به برقراری پیوندهای کوواالنسی در جایگاه ایمنی به کار می

DNAهای  ده که نهایتا منجر به شکستگی و غیر فعال شدن رشتهو پروتئین و ایجاد پیوندهای عرضی بوDNAها،  توقف در سنتز آن

سنتز و برای درمان تومور بکار  0701. این دارو در سال [ 2] ها و نهایتا مرگ سلولی می شود  گیری ریز هسته مهار تکثیر سلولی، شکل

.علی رغم کاربردهای وسیع کلینیکی، سیکلوفسفامید [ 0] کاربرد دارد گرفته شد و امروزه به شکل گسترده ای در دارو درمانی انسان ها 

. متابولیسم [ 4] موجب بروز اثرات جانبی زیادی از جمله سمیت تولید مثلی در موجوداتی که در معرض این دارو قرار می گیرند،می شود 

می موجود در کبد تجزیه شده و به متابولیت های فعال گیرد. این ترکیب تحت تاثیر آنزیم های میکروزو سیکلوفسفامید در کبد صورت می

.مطالغات نشان داده است که داروی سیکلوفسفامید باعث کاهش هورمون [ 1] خود یعنی فسفورآمیدموستارد و آکرولئین تبدیل می شود 

ی بومی مناطق یک گیاهب وتها TerrestrisTribulus)خارخاسک ).[ 3] و اسپرماتوژنز می شود تستوسترونو  LH،FSHهای

میوه چهاربخشی و نرم باخارهای . گرمسیری کویری وحارها ست و درایران به ویژه درکویر مرکزی و دشت لوط به صورت خودرو وجود دارد

مطالعات نشان می دهد که گیاه خارخاسک محتوی .[ 7-0-9] تیزی که دارد بیشترین قسمت اثرگذار و مورد استفاده دارویی میباشد

ا ،ساپونین ها ،فالونوئیدها ،آلکالوئیدها ،اسیدهای چرب غیر اشباع ،ویتامین ها ،تانن ها ،رزین ها ،پتاسیم نیترات ،آسپارتیک اسید استروئید ه

. این گیاه به دلیل دارا بودن پروتودیوسین ها و ساپونین ها که موجب افزایش سطوح تستوسترون و هورمون [ 01]و گلوتامیک اسید است

 00] در درمان ناتوانی های جنسی و افزایش میل جنسی کاربرد داشته استهندی شود،از دیرباز در طب سنتی چین و م ((LHلوتئینی

تریبستان یکی از ترکیبات خارخاسک است که اثر افزاینده میل جنسی و همچنین اثر مقابله با سرد مزاجی ،ناباروری و اختالالت یائسگی [

که دیوسین موجود در خارخاسک از طریق افزایش سطوح تستوسترون آزاد و تنظیم استروژن و پرگننولون .محققان نشان داده اند [ 02] دارد

.مطالعات اندک انجام گرفته نشان می دهد که عصاره خارخاسک باعث بهبود روند [ 00] باعث افزایش توانایی جنسی در مردان می شود 

.از آن جا که تاکنون اثر درمانی و پیشگیری کننده [ 04] موش های ماده شده است فولیکولوژنز پس از تیمار با داروی سیکلوفسفامید در

بر آن شدیم تا اثر عصاره خارخاسک را بر میزان  خارخاسک بر هورمون های جنسی بعد از مصرف داروی سیکلوفسفامید بررسی نشده،

 هورمون های جنسی بررسی نماییم.

 مواد و روش ها :

ربی می باشد و در این تحقیق کلیه اصول اخالقی در مورد نحوه کار با حیوانات آزمایشگاهی مد نظر قرار گرفته این پژوهش یک مطالعه تج

-12گرم و سن  222-222سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار با وزن متوسط  65شده است .حیوانات مورد آزمایش در این تحقیق 

ساعت روشنایی قرار گرفتند .آب آشامیدنی  12ساعت تاریکی و  12انات طی دوره روز آزمایش ،حیو 65هفته بود .در تمام مدت  12
حیوانات در تمام طول آزمایش آب لوله کشی شهری و تغذیه به صورت غذای مخصوص موش بود .درجه حرارت در طول دوره آزمایش 

 درجه سانتی گراد بود.  20±22

تقسیم  6و  0،3،2،1،تجربی های  2و1در قالب گروه های کنترل ،شاهد تایی  7گروه  8موش های صحرایی به صورت تصادفی به 
 شدند:

 گروه کنترل از آب و غذای استاندارد استفاده می کردند. 

 میلی لیتر آب مقطر + الکل به صورت درون صفاقی  دریافت می کردند . 1میلی لیترآب مقطر و 1به ترتیب روزانه  2و  1گروه شاهد 
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 وزن بدن به صورت درون صفاقی دریافت می کردند.میلی گرم بر کیلو گرم  1 ه داروی سیکلوفسفامیدروزان 1گروه تجربی 

 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن به صورت خوراکی دریافت می کردند. 02و  22روزانه به ترتیب عصاره خارخاسک  3و2گروه تجربی 

به صورت درون صفاقی به میلی گرم بر کیلو گرم وزن بدن  6وفسفامیدروزانه یک ساعت بعد از دریافت داروی سیکل 6و 0گروه تجربی 

 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن به صورت خوراکی دریافت می کردند.                        02و  22ترتیب عصاره خارخاسک 

شد سرم خون جدا گردید و با روش الیزا روز، موش ها با اتر بی هوش شدند و خون گیری از قلب به طور مستقیم انجام  65بعد از گذشت 
)هورمون محرک فولیکولی ( و تستوسترون اندازه گیری شد سپس داده ها وارد FSH)محرک جسم زرد( وLHمیزان غلظت هورمون های

جزیه و و تست تعقیبی دانکن مورد ت(ANOVA)آماری آنالیز واریانس یکطرفهو تست SPSSکامپیوتر گردید و با استفاده از نرم افزار 

 سطح معنی داری در نظر گرفته شد ..P˂ 26/2تحلیل قرار گرفت .

 نتایج :

غلظت سرمی هورمون های  1با توجه به جدول شماره . آورده شده است  0و2و0و نمودار های 0یافته های این مطالعه در جدول شماره 

LH ،FSH  کنترل در مقایسه با گروه )سیکلوفسفامید( 0تستوسترون در گروه تجربی و( 11/1کاهش معناداری یافته است˂P.)  غلظت

(. P˂11/1افزایش معناداری یافته است )در مقایسه با گروه کنترل ( 41و 21)خارخاسک  0و2در گروه های تجربی LHسرمی هورمون 

قایسه با گروه در م 02و سیکلوفسفامید + خارخاسک  22غلظت سرمی این هورمون در گروه های سیکلوفسفامید + خارخاسک  همچنین

 22گروه های سیکلوفسفامید + خارخاسک در LHغلظت سرمی هورمون بر این  کنترل کاهش یافته که این کاهش معنادار نیست. عالوه

غلظت سرمی هورمون  در مقایسه با گروه سیکلوفسفامید افزایش یافته که این افزایش معنی دار نیست. 02و سیکلوفسفامید + خارخاسک 

معنادار است  0یافته که این افزایش در گروه تجربی  در مقایسه با گروه کنترل افزایش 0و  2ستوسترون در گروه تجربی تو  FSHهای 

(11/1˂P ) هورمون . غلظت سرمیFSH  و سیکلوفسفامید + خارخاسک  21ترتیب در گروههای سیکلوفسفامید + خارخاسک به

که معنادار نیست .همچنین غلظت سرمی هورمون تستوسترون در گروه  نسبت به گروه کنترل کاهش و افزایش  یافته است41
( و در گروه سیکلوفسفامید + P˂11/1در مقایسه با گروه کنترل کاهش معنادار یافته است ) 21سیکلوفسفامید + خارخاسک 

و تستوسترون در گروه FSHی سرمی هورمون هانسبت به گروه کنترل افزایش یافته که این افزایش معنادار نیست .غلظت  41خارخاسک
نسبت به گروه سیکلوفسفامید افزایش یافته که این افزایش تنها در  41و سیکلوفسفامید + خارخاسک 21هایسیکلوفسفامید + خارخاسک 
 (.P˂11/1معنادار است) 41گروه سیکلوفسفامید+خارخاسک



6 
 

 بحث و نتیجه گیری :
هورمون های جنسی در موش صحرایی نر پس از درمان با داروی سیکلوفسفامید پرداخته این مطالعه به بررسی اثر عصاره خارخاسک بر روی 

در این مطالعه میزان غلظت این سه هورمون در گروه FSHو LH،است.با توجه به نتایج حاصل از اندازه گیری غلظت هورمون های تستوسترون
هم خوانی دارد. مطالعات  . [ 03-01-3] است که با نتایج سایر محققین دریافت کننده سیکلوفسفامید در مقایسه با گروه کنترل کاهش یافته

Cao  وهمکاران نشان داد که با افزایش استرس اکسیداتیو،سطح آنتی اکسیدان های آنزیمی و غیر آنزیمی مهم در سلول های بینابینی کاهش
الل در در اسپرمیوژنزو به تبع آن کاهش معنی دار در تعداد می یابد و باعث کاهش سنتز و ترشح تستوسترون می شود و عامل موثری جهت اخت

.اثرات سمی داروهای شیمی درمانی مانند سیکلوفسفامید می تواند به طور مستقیم و یاغیر مستقیم و از [ 09] اسپرم های اپیدیدیمی می شود 
هورمون استروئیدی تستوسترون که نقش مهمی در .[ 0 0]طریق آسیب دیدگی اپیتلیوم سلول های منی ساز ،بر سلول های بینابینی اعمال شود

های  های جنسی و تخریب سلول شود. لذا با ریزش سلول های بینابینی ترشح می کند، توسط سلول های اسپرم ایفا می تکامل وتمایز سلول
مصرف متعاقب های اکسیداتیو  . آسیب[ 0 7]یابد  تستوسترون کاهش می های بینابینی دچار آتروفی شده و میزان سنتز و ترشح ،سلول سرتولی

سطح پایین مطالعات نشان داده است که [21] شود های بینابینی می سیکلوفسفامید باعث کاهش فرایندهای سلولی و استروئیدوژنز توسط سلول
واختالل در بلوغ و کیفیت اسپرم را  تواند بر عملکرد بافت اپیدیدیم هم اثرات منفی داشته باشد تستوسترون عالوه بر مختل کردن اسپرماتوژنز می

 .  [ 20]  به همراه داشته باشد
متعاقب مصرف سیکلوفسفامید می تواند ناشی از تاثیر متابولیت های فعال مانند آکرولئین FSH , LHکاهش غلظت سرمی هورمون های 

و سنتز  RNAو شکستن آن و تاثیر بر مولکول  DNA حاصل از متابولیسم داروی سیکلوفسفامید در بدن باشد .این دارو با تاثیر بر مولکول
ترور و ایران فارما و  –پروتئین ها می تواند عوارض جانبی زیادی را ایجاد نماید که این موضوع با توجه به کتاب های فارماکولوژی کاتزونگ 

با توجه به ساختار  FSH , LH. پس سطح هورمون های [ 24-20-22] همچنین مطالعات صورت گرفته در گذشته قابل توجیه است
 شیمیایی آن ها که پلی ساکاریدی است کاهش می یابد. 

میلی گرم بر  41نشان می دهد که در طول مدت آزمایش ،غلظت تستوسترون حیواناتی که عصاره خارخاسک 0و نمودار 0نتایج در جدول 
 23-21] این افزایش متعاقب دریافت خارخاسک می باشدکیلوگرم را دریافت می کردند ،افزایش یافته که مطالعات متعددی بیانگر 

].Kalamegam نشان دادند که خارخاسک در موش های اخته شده نیز می تواند میزان تستوسترون خون را افزایش دهد که قرابت و همکاران
ها پروتودیوسین است  یول که مهمترین آنگیاه خارخاسک به علت داشتن گلیکوزیدهای استراد.[ 29] عینی با نتایج حاصل از تحقیق حاضر دارد 

های طبیعی در این ترکیب ممکن است به عنوان یک واسطه، مسیر تولید آندروژن از استرادیول را  شود. استرادیول موجب افزایش تستوسترون می
به خود باعث افزایش اسپرماتوژنز گردد که این هورمون نیز به نو و به این ترتیب باعث افزایش هورمون تستوسترون می [ 20] تسهیل کنند 

 شود. می
هیدروکسی استروئید دهیدروژناز  -بتا -09. اسیدهای چرب غیر اشباع فعالیت آنزیم [ 27] خارخاسک نیز دارای اسیدهای چرب غیر اشباع است 

در . [ 01] یابد  تستوسترون افزایش میجا که این آنزیم در تولید هورمون تستوسترون دخیل است بنابراین هورمون  دهند، از آن را افزایش می
کند. با توجه به این که این آنزیم سبب تولید آندروژن به  ای دیگر گزارش کردند که این ترکیبات اسیدی فعالیت آنزیم آروماتاز را مهار می مطالعه

. مطالعات نشان داده است که [ 00] شود  شود بنابراین مهار فعالیت آن سبب افزایش میزان آندروژن )تستوسترون( در خون می استروژن می
میلی گرم بر کیلوگرم باعث افزایش معنادار سطح تولید سرم تستوسترون آزاد  11هایی از گیاه هم خانواده خارخاسک در دوز  عصاره الکلی قسمت

 .[ 02]  شود ها می نشود. همچنین این عصاره دارای فعالیت آفرودیتی است که احتماال منجر به افزایش آندروژ در بدن می
میلی  41و با دوز LHمیلی گرم بر کیلوگرم باعث افزایش غلظت سرمی هورمون  41و  21نتایج در این تحقیق نشان داد که خارخاسکبا دوز 

در موش های دریافت کننده عصاره هیدروالکلی این گیاه FSH گرم بر کیلوگرم باعث افزایش غلظت سرمی هورمون 
در تحقیقی که بر روی پریمات ها،خرگوش و رت داشتند بیان نمودند که این عصاره توانایی Ganesan(2110 )وGauthamanگردید.

گیاه خارخاسک به دلیل دارا بودن .[00] افزایش برخی از هورمون های جنسی را داشته که به علت دارا بودن ترکیب پروتودیوسین می باشد 
شود.هورمون لوتئینی نیز محرک ویژه برای تولید تستوسترون است و از این رو قادر  ز غده هیپوفیز میها باعث افزایش هورمون لوتئینی ا ساپونین

. فروستانول یکی از [04] به بهبود عملکرد جنسی از جمله افزایش تولید اسپرم، بهبود عملکرد نعوظ و افزایش میل جنسی می گردد 
ها توسط غده هیپوفیز دارد، که این هم  های خارخاسک است که اثر محرک بر اسپرماتوژنز از طریق افزایش میزان تولید گنادوتروپین ساپونین
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. احتماالً علت افزایش در غلظت [ 01] شود  محرک هورمون تستوسترون می باشد. این ماده باعث بهبود معنادار کیفیت و کمیت اسپرم می
 ن نیز وجود مواد مؤثر موجود در عصاره باشد. هورمون گنادوتروپی

به طوری که  [ 03] در زمان قبل و پس از بلوغ جنسی دارد FSH , LHکه آغاز و حفظ اسپرماتوژنز نیاز به مقادیر نرمالمحققان دریافته اند 
و یا این که  [ 09] سترون قرار دارند تحت تاثیر مستقیم تستو 9تمایز اسپرماتوسیت های مرحله پاکی تن میانی و اسپرماتید های مرحله 

(.بنابراین همانطور که بیان شد عصاره خارخاسک حاوی 03ها تاثیر گذار باشد ) می تواند به طور غیر مستقیم بر روی آنFSH , LHفقدان
. بنابراین افزایش [ 01] دارد ها توسط غده هیپوفیز فروستانول است که اثر محرک بر اسپرماتوژنز از طریق افزایش میزان تولید گنادوتروپین

 باشد. ها می باشد و این اثر به صورت افزایش ترشح گنادوتروپین احتماالً به دلیل اثرات عصاره بر محور هیپوفیز گناد میFSHغلظت
است و با  نسبت به گروه کنترل کاهش یافته 02یافته های بدست آمده نشان می دهد که تستوسترون در گروه سیکلوفسفامید + خارخاسک 

های  یکی از علت [ 00]  شود ها می بیوشیمیایی و تخریب بافتی در بیضهبیان کردند سیکلوفسفامید باعث تغییرات که گذشته توجه به مطالعات 
ه نسبت به گرو 02سیکلوفسفامید + خارخاسک باشد.اما در گروه  دیگر کاهش هورمون تستوسترون تخریب بافتی بیضه توسط سیکلوفسفامید می

تستوسترون از باشد چرا که  افزایش معناداری در غلظت تستوسترون مشاهده گردید که مسلماً بیانگر بهبود وضعیت بافت بیضه میسیکلوفسفامید
دهد که در گروه  نشان میFSHدر پژوهش حاضر تغییرات مربوط به هورمون همچنین.[ 07شود  بیضه ترشح میبینابینی های  سلول

که نشان دهنده اثرات آنتی اکسیدانی و مثبت عصاره سیکلوفسفامید یافته افزایش معناداری نسبت به گروه  41خاسک سیکلوفسفامید + خار
. در [ 20] شود  سیکلوفسفامید باعث کاهش عملکرد غدد جنسی و میل جنسی نیز میها مشخص شده که  باشد.در بررسی میخارخاسک 

تواند باعث  انجام شد بیان کردند که سیکلوفسفامید می های تخمدانی موش صحرایی ید بر فولیکولتحقیقاتی که بر روی تأثیر داروی سیکلوفسفام
ترین سیستم  ها شود. مهم موجب اختالل در عملکرد سیستم اکسیداتیو تخمدان یگرهای آپوپتوتیک در تخمدان شده و از طرف د افزایش سلول

.بر اساس نتایج [ 40-41] فعالیت این سیستم شود تواند باعث کاهش است که این دارو می های جنسی گلوتاتیون پراکسیداز اکسیداتیو در اندام
( میزان فعالیت کاتاالز و سوپر اکسید دیسموتاز در اثر مصرف سیکلوفسفامید کاهش و سطح مالون دی 2117و همکاران ) Sabikمطالعه 

و  Eاکسیداتیو و پراکسیداسیون لیپیدی می باشد .آنان اثرات حمایتی ویتامین  آلدئید افزایش یافت که بیانگر تولید رادیکال های آزاد ،استرس
در کاهش استرس  Eزنجبیل را به عنوان آنتی اکسیدان مورد ارزیابی قرار داده و زنجبیل را به عنوان یک داروی گیاهی موثرتر از ویتامین 

تجویز آنتی اکسیدان ها در طول شیمی درمانی به منظور کاهش استرس اکسیداتیو .بنابراین[ 42] اکسیداتیو ناشی از سیکلوفسفامید معرفی نمودند 
 . [40] ناشی از تجویز سیکلوفسفامید و سم زادیی بافت ها ضروری به نظر می رسد

اه با اثرات در نهایت می توان چنین نتیجه گیری کرد که مصرف ترکیبات شیمی درمانی مانند سیکلوفسفامید جهت مهار سلول های سرطانی،همر
و FSH , LHروز باعث کاهش هورمون 13درمانی خود یکسری عوارض جانبی هم دارد.که در این مطالعه استفاده از سیکلوفسفامید به مدت 

تستوسترون شده است.وعصاره خارخاسک باعث افزایش این سه هورمون شد .مصرف همزمان این دو باعث شد که ترکیبات خارخاسک در این 
 گردید.   FSHاهش متابولیت های حاصل از سیکلوفسفامید شده و از این طریق موجب افزایش هورمون های  تستوسترون و مدت موجب ک
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 در گروه های مختلف موش صحرایی  تستوسترونو  LH ،FSHمیانگین غلظت پالسمایی هورمون:  1جدول

 6تجربی                     0تجربی             3تجربی             2تجربی                 1تجربی             2شاهد                   1شاهد            کنترل          پارامترها

     LH b119/1±19/1b   119/1±19/1b   114/1±13/1  a  111/1±10/ 1c   02/1±20/1c   00/1±21/   1ab117/1±11/1abهورمون

113/1±11/1 

 FSH b19/1±21/1 b   192 /1±07/b    190/1±00/1a  113/1±01/1b   17/1±21/1d   11/1±40/1ab    117/1±00 /2b   10/1±22/1هورمون

هورمون 

 تستوسترون

b34/1±11/2b  34/1±71/0b      30/1±02/0a     10/1±22/1   bc13/1±40/2d        40/0±14/0a    00/1±14/ 2    

b00/1±02/0 

 .داری با هم ندارند اختالف معنی P˂ 11/1در سطح هایی که حداقل دارای یک حرف مشترک هستند،  میانگین*        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های تجربی مختلف در مقایسه با گروه کنترل در گروه IU/Lبر حسب  LH( میانگین غلظت پالسمایی هورمون 0نمودار )                              

 

b b b
a

c
c

ab

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

LH



13 
 

 

 های تجربی مختلف در مقایسه با گروه کنترل در گروهIU/Lبر حسب  FSHمون( میانگین غلظت پالسمایی هور2نمودار )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های تجربی مختلف در مقایسه با گروه کنترل در گروه IU/L( میانگین غلظت پالسمایی هورمون تستوسترون برحسب0نمودار )
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