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 گیاهان دارویی منبعی غنی از کوچک مولکولهای بهبود دهنده سیستم تولیدمثلی مردان

 2، آرزو شریفی1 1طیب علی  سلمانی

 .ژنتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، کارشناس مامایی PhDدانشجوی 

های آنها دارا بودن حداقل اثرات سوء یکی از اهمیتای در طب سنتی ایران برخوردار هستند. گیاهان دارویی از جایگاه ویژه مقدمه:

یگواسپرم ر بهبود عملکرد تولیدمثلی مردان آزواسپرم، الگیاهانی که گاه به تنهایی و گاه در ترکیب با یکدیگر میتوانند دباشد. جانبی می

شوند. البته گیاهان دارویی در صورت وجود تغذیه ها حرکت و حتی مورفولوژی ضعیف اسپرم یموثر بوده و باعث تقویت قوای جنس

ه و ام مصرف آنها باید صبور بودزمانبر بوده بنابراین هنگ دارویی بود. فرایند تاثیرگذاری گیاهان و روش زندگی صحیح موثر خواهند

 خودسرانه دوز مصرف آن را نباید افزایش داد. 

و در مطالعات بالینی گروه  در این مطالعه چند مورد از گیاهان دارویی سفارش شده در طب سنتی ایران معرفی شده مواد و روش:

 لیزنجب(، Cichorium intybus Lی )کاسنفته است. ما به منظور بهبود وضعیت بهداشت باروری مراجعین مرد مورد آزمون قرار گر

(Zingiber officinale ،)هیبام (Abelmoschus esculentus ،)نیدارچ(Cinnamomum verum( و زعفران )Crocus 

sativus .از این جمله هستند ) 

سی رشمرد. افزایش تولید هورمون جناثرات بالینی و بیوشیمیایی مشاهده شده این گیاهان دارویی را میتوان چنین ب نتایج و بحث:

ها، کاهش اثرات آنتی بادیهای ضد اسپرم، تحریک محور آدرنال، هیپوفیز پیشین مردانه، کمک به افزایش تعداد و توانایی حرکت اسپرم

مذکور حاوی  دارویی به منظور تنظیم توازن هورمونی و افزایش قوای جنسی و افزایش توان باروری. گیاهان HPAو هیپوتاالموس یا 

 in vitro , inهای تخلیص، آنها را خالص سازی کرده و در شرایط توان با تکنیکها هستند که میمنبع غنی از کوچک مولکول

vivo  های استفاده شده در این مطالعه جداسازی های مولکولی موثر آنها پی برد. از جمله تکنیکمورد بررسی قرار داد و به مکانیسم

ها با ستون کروماتوگرافی و بررسی اثرات مولکولها بروی سلولهای کشت شده با ریل تایم پی سی آر، و بررسی اثرگذاری کوچک مولکول

 باشد. بر مردان با نتایج اسپرموگرام می

 کلیدواژه: گیاهان دارویی، سیستم تولیدمثلی مردان، کوچک مولکولها.
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