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  چكيده
 برگ کنجد بر ي هاي کنجد وجود دارد و تاثير مفيد عصارهاکسيدان و فيتواستروژن در دانه مقدار زيادي مواد آنتي: مقدمه

 هاي شاخصخي از  در پژوهش حاضر اثر روغن کنجد بر بر،بنابراين. توليدمثل حيوانات نر نشان داده شده است
 سر موش صحرايي بالغ نر نژاد ۱۵تعداد : هامواد و روش. هاي صحرايي نر مورد بررسي قرار گرفتتوليدمثلي موش

هاي کنترل و روغن کنجد به ترتيب به گروه. هاي کنترل و روغن کنجد تقسيم شدندويستار به صورت اتفاقي به گروه
-در پايان دوره پس از خون. روغن کنجد تغذيه شدند% ۵ غني شده با ي پايه ي  پايه و جيرهي  هفته توسط جيره۸مدت 

هاي ها از نظر ظاهري بررسي شدند و تعداد سلولهاي اپيديديمي شمارش و بيضهکشي حيوانات اسپرمگيري و آسان
سترون و وتچنين، سطح تس هم. هاي بافتي شمارش شدنداليديک، سرتولي، اسپرماتوگوني و اسپرماتوسسيت در برش

روغن کنجد در مقايسه با گروه کنترل گلوکز خون را % ۵استفاده از : هايافته. گيري شدند استروژن پالسما نيز اندازه
هاي اسپرماتوگوني شد ها و تعداد سلول رونده آن اپيديديمي، حرکت پيشيهاداد و سبب افزايش تعداد اسپرمکاهش 

)۰۵/۰<P(در پژوهش حاضر نشان داده شد مصرف : گيرينتيجه. تاثير بود ها بيبيضهي ، ولي بر وزن بدن و مورفولوژ
اکسيداني و فيتواستروژني شود که شايد ناشي از خاصيت آنتي توليدمثلي ميهاي روغن کنجد سبب بهبود برخي شاخص

  .روغن کنجد يا بهبود عملکرد انسولين باشد
  

  سپرماتوگوني، اسپرماتوسيت، سرتولي، اليديگاسپرم، استراديول، تستوسترون، ا :واژگان كليدي
  ۱۸/۶/۹۱:  ـ پذيرش مقاله۱۴/۶/۹۱: ـ دريافت اصالحيه۱۲/۴/۹۱: دريافت مقاله

  

  مقدمه

- باشد که از جمله ميکنجد داراي آثار مفيد فراواني مي

 کاهش اکسيداسيون و مقدار ۱توان به خاصيت ضد التهابي،

 و افزايش ۴ ليپيدي،مهار پراکسيداسيون LDL،۲،۳كلسترول ـ 

.  اشاره کردDNA ۵مقاومت در برابر موتاسيون سمي 

ي چند سازوكار متفاوت چنين، استفاده از کنجد با واسطه هم

گاما  (Eبه صورت قابل توجهي سبب افزايش سطح ويتامين 

 در دانه و برگ گياه کنجد ۶،۷.شودها مي در بافت) توکوفرول

، )هاها و فالونوئيد، ليگنانها، استرولفنل(ترکيبات فنوليک 

گليکوزيدهاي سيانوژنيک،  اي غيرپروتئيني،ــآمينواسيده

آلکالوئيدها، اسيدهاي چرب چند گانه غيراشباع، موسيالژ، 

، مواد E و B1 ،B2 ،Cهايي مانند  فسفوليپيدها و ويتامين

معدني مانند کلسيم، آهن، منيزيم، روي، مس و فسفر و 

  ۸،۹.عناصر کمياب وجود دارد

روغن کنجد به طور عمده داراي اسيدهاي چرب 

و % ۳/۴۳به ترتيب (غيراشباع با يک يا چند پيوند غير اشباع 

و لينولئيک %) ۰۹/۳۹( اسيدهاي چرب اولئيک به ويژه، %)۱/۴۱
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 همكارانو زهرا عباسي دكتر   روغن كنجد و توليد مثل ۹۵

 

  

و مقدار فراواني ليگنان است که خاصيت %) ۳۹/۴۰(

   ۱۰.دفيتواسترولي دار

 آبي برگ ي عصارهنشان دادند ) ۲۰۰۷(شيتو و همکاران 

سازي اسپرم در اپيديديم و  کنجد سبب بهبود ظرفيت ذخيره

ها اين اثرات را به  آن. شودبهبود باروري موش صحرايي مي

فعاليت فيتواستروژنيک عصاره، اثر بر محور هيپوتاالموس ـ 

ها  آندروژن در بيضهي هيپوفيز ـ بيضه، تنظيم فعاليت گيرنده

 استروژني طبيعي موجود ي حلقهاکسيداتيو و خاصيت آنتي

ده ــ انجام شهاي  پژوهش۱۱.هاي کنجد نسبت دادنددر ليگنان

وم ــاتــزاموم راديــهاي س آبي برگي دهد عصارهنشان مي

داد ـ و بر تع۱۲وده،ــي بـــاکسيدانيــداراي خاصيت آنت

ساز اثر افزاينده  اسپرماتوگوني، بافت پوششي مجاري اسپرم

هاي تحت درمان سطح تستوسترون در گروهداشته و نيز 

داري افزايش  عصاره را به صورت معنيي دريافت کننده

  ۱۳.دهد مي

هاي آن بر  برگي با توجه به اثر مثبت کنجد و عصاره

 و عدم انجام ۱۰،۱۲،۱۳ توليدمثلي حيوانات نرهاي شاخص

هاي پژوهشي در رابطه با روغن کنجد به عنوان يکي از روغن

پژوهش حاضر بررسي اثر روغن کنجد ، هدف فادهمورد است

هاي توليدمثلي موش صحرايي نر از جمله  بر شاخص

  .تغييرات هورموني و ساختار بيضه و متغيرهاي اسپرم است

  ها مواد و روش

 سر موش صحرايي نر بالغ نژاد ويستار با وزن ۱۵تعداد 

 گرم از مرکز تکثير و پرورش حيوانات ۱۹۰±۱۰تقريبي 

اهي دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز آزمايشگ

 ي خريداري، و به خانه حيوانات بخش فيزيولوژي دانشکده

حيوانات در طول مطالعه در شرايط . دامپزشکي منتقل شدند

 ۲۳±۲ ساعت تاريکي و در دماي ۱۲ ساعت روشنايي ۱۲

يک هفته پس از سازش با . داري شدند گراد نگه درجه سانتي

ه طور تصادفي به دو گروه کنترل شرايط محيطي، ب

) تعداد=۵( روغن کنجد ي و گروه دريافت کننده) تعداد=۱۰(

اي که بر اساس حيوانات گروه کنترل با جيره. تقسيم شدند

 و به صورت دستي ۱۴نيازهاي غذايي موش صحرايي تنظيم

در آزمايشگاه با آسياب و مخلوط نمودن ترکيبات غذايي تهيه 

% ۵روغن کنجد،  شدند و به غذاي گروه شده بود، تغذيه

افزوده شد و با توجه به تغيير ) شرکت سمن(روغن کنجد 

ايجاد شده در کالري جيره در اثر افزودن روغن کنجد بر 

پرورش حيوانات به . اساس با آن پروتئين جيره تنظيم شد

در پايان آزمايش پس از القاي .  هفته ادامه يافت۸مدت 

گيري از قلب  وشي عميق با استفاده از کلروفرم خونبيه

، پالسما از EDTAصورت گرفت و پس از افزودن ضد انعقاد 

گيري تستوسترون و  ها جدا شد و به منظور اندازهنمونه

  . گرديدداري  گراد نگه سانتيي  درجه-۲۰استراديول در دماي 

هاي صحرايي، با برشي مناسب پس از آسان کشي موش

هاي راست و چپ خارج، ها و اپيديديمحيه مغابني، بيضهدر نا

از بيضه راست براي . و با ترازوي ديجيتال توزين شدند

 بيومتري و از بيضه چپ به منظور مطالعات هاي بررسي

  . بافتي استفاده گرديد

گيري  طول، عرض و ارتفاع بيضه راست با کوليس اندازه

 ۲۰ استوانه مدرج شد و حجم بيضه نيز با قرار دادن آن در

ليتر آب بود، با توجه به تغيير   ميلي۱۵ليتري که داراي  ميلي

  .دگرديگيري حجم آب اندازه

ماني اسپرم دم اپيديديم برش براي بررسي تحرک و زنده

 ۳۷داده شد و ميزان تحرک اسپرم در سرم فيزيولوژي 

 فيلد با ۴گراد، در زير ميکروسکوپ نوري در   سانتيي درجه

هاي ناهنجاري. ن درصد حرکت پيشرونده تعيين شدتعيي

 -آميزي ائوزين  گسترش و رنگي اسپرم پس از تهيه

 موالر سديم ۱/۰نگروزين و % ۱۰ائوزين، % ۶۷/۱(نگروزين 

 در زير ميکروسکوپ نوري مورد ۴۰نمايي  با بزرگ) سيترات

 به منظور شمارش اسپرم، اپيديديم چپ ۱۵.بررسي قرار گرفت

ليتر سرم فيزيولوژي به کمک قيچي خرد شد و  ي ميل۲درون 

 ساعت انکوبه شدن در دماي محيط صاف و ۴پس از 

با محلول شمارش اسپرم ) ۲۰/۱نسبت (سازي مناسب  رقيق

، با )ائوزين% ۰۲۵/۰فرمالين و % ۱ سديم بيکربنات، ۵۹۵/۰(

استفاده از الم هموسيتومتر نئوبار شمارش و تعداد آن در 

  ۱۶.رد محاسبه قرار گرفتليتر مو هر ميلي

مقادير سرمي استراديول و تستوسترون با استفاده از 

 DRG(کيت اليزا و بر اساس تکنيک ايمنواسي آنزيمي 

Estradiol ELISA EIA-2693 و DRG Testestrone ELISA 

EIA-1559 (ضريب تغييرات درون . گرديدگيري اندازه

و % ۸۱/۶ گروهي و برون گروهي براي استراديول به ترتيب

. بود% ۷۱/۶و % ۲۸/۳سترون به ترتيب وو براي تست% ۲۵/۷

با ) GOD/PAP(مقادير سرمي گلوکز به روش آنزيمي 

)  ايران ـشرکت پارس آزمون(استفاده از کيت تجارتي 

ضريب تغييرات درون گروهي و برون . گيري شد اندازه

  .بود% ۸۴/۰ و %۲۸/۱گروهي گلوکز به ترتيب 
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 ۹۶ ايران متابوليسم و ريز درون غدد ي مجله ۱۳۹۲يبهشت ارد، ۱ ي شماره,  پانزدهمي دوره

 

  

 نمونه ۵هر دو گروه در پژوهش بافت شناسي در 

% ۱۰هاي بافت بيضه در محلول فرمالين  نمونه. صورت گرفت

 ۵تثبيت گرديد و پس از تهيه مقاطع ميکروسکوپي با ضخامت 

) E& H( ائوزين ـآميزي هماتوکسيلن  و رنگ متروكرمي

   ۱۷.بررسي گرديدند

- آميزي شده از دو گروه تعداد سلول هاي رنگدر هر الم

 ۵، اسپرماتوسيت، سرتولي و اليديگ در هاي اسپرماتوگوني

ها در هر لوله محاسبه  ساز شمارش و ميانگين آن لوله اسپرم

هاي سرتولي با جمع هاي زايا به سلولشد و نسبت سلول

هاي اسپرماتوگوني و اسپرماتوسيت و تقسيم بر تعداد سلول

  .ساز محاسبه گرديد هاي سرتولي هر لوله اسپرمتعداد سلول

 SPSSافزار آماري  اي آماري با استفاده از نرمهمحاسبه

ها  ميانگين بين گروهي  انجام شد و براي مقايسه۱۶ ي نسخه

مقدار . هاي غير وابسته استفاده شداز آزمون تي نمونه

۰۵/۰P<دار در نظر گرفته و مقادير به  از نظر آماري معني

  .خطاي معيار بيان شدند± صورت ميانگين

  ها يافته

 بررسي هاي ميانگين و خطاي معيار شاخص ۱جدول 

 به هاي بنا بر يافته. دهدشده در بررسي حاضر را نشان مي

دست آمده وزن بدن، وزن بيضه راست و چپ، حجم بيضه، 

قطر بزرگ و قطر کوچک بيضه و وزن اپيديديم راست و چپ 

 ندادداري را نشان هاي مورد بررسي اختالف معنيدر گروه

)۰۵/۰>P.(  

  

  *هاي توليدمثلي موش صحرايي نر روغن کنجد بر شاخص% ۵ اثر مصرف خوراکي -۱ل جدو

  کنترل  

  )۱۰=تعداد(

  روغن کنجد

  )۵=تعداد (

       عموميهاي شاخص

  ۲۰۴±۶/۵  ۶/۱۹۳±۶/۳  )گرم(وزن بدن در ابتداي دوره 

  ۶/۲۷۱±۶/۱۱  ۸/۲۶۶±۶/۱۰  )گرم(وزن بدن در ميانه دوره 

  ۶/۲۹۹±۲/۱۷  ۸/۳۰۰±۰/۱۱  )گرم(وزن بدن در انتهاي دوره 

  ۳/۱±۰۸/۰  ۴/۱±۰۵/۰  )گرم(وزن بيضه 

  ۴۲/۱±۱/۰  ۳/۱±۱۴/۰  )متر مکعب ميلي(حجم بيضه 

  ۵/۱۹±۴/۰  ۵/۱۹±۴/۰  )متر ميلي(طول بيضه 

  ۴/۱۱±۰۵/۰  ۶/۱۱±۲/۰  )متر ميلي(پهناي بيضه 

  ۴/۰±۰۲/۰  ۴/۰±۰۲/۰  )گرم(وزن اپيديديم 

       اسپرمهاي شاخص

  ۷/۷۹۱±۵/۴۱  ۴/۵۷۲±۲/۵۷  )م اپيديديم در گر۱۰۶(تعداد 

  ۲/۷۹±۸/۱  ۹/۶۳±۴۴/۴  (%)تحرک پيشرونده 

  ۴/۱±۵/۰  ۸/۶±۸۳/۱  (%)ناهنجاري 

  ۸/۹۵±۵/۰  ۶/۸۹±۳۸/۲  (%)زنده ماني 

       پالسماهاي شاخص

  ۹/۹±۴۰/۲  ۱/۱۳±۹/۰  )ليتر پيکوگرم بر ميلي(استراديول 

  ۷/۲±۴/۰  ۵/۲±۲/۰  )ليتر نانوگرم بر ميلي(تستوسترون 

  ۵/۱۰۷±۶/۵  ۴/۱۳۵±۱/۷†  )ليتر گرم در صد ميلي ميلي(گلوکز 

      )ساز تعداد يا نسبت در لوله اسپرم(زيرساختار بيضه 

  ۲/۴۲±۷/۱  ۱/۶۴±۸/۷†   ‡اسپرماتوگوني

  ۷۰±۷/۷  ۲/۷۸±۲/۱۰  §اسپرماتوسيت

  ۲/۲۵±۸/۰  ۳/۱۸±۷/۳  اليديگ

  ۷/۱۰±۳/۱  ۲/۱۱±۰۶/۲  سرتولي

  ۹/۱۲±۲/۱  ۳/۱۴±۲/۱  ¶نسبت سلول زايا به سرتولي

شامل  §،  B و A ،Intermediateهاي اسپرماتوگوني  شامل مجموع سلول‡  ،)>۰۵/۰P(دار  وجود اختالف معني† اند،  انحراف معيار بيان شده±  اعداد به صورت ميانگين *

  هاي سرتولي عداد سلولبرابر با مجموع اسپرماتوگوني و اسپرماتوسيت تقسيم بر ت ¶. هاي اوليه و ثانويه اسپرماتوسيت
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 همكارانو زهرا عباسي دكتر   روغن كنجد و توليد مثل ۹۷

 

  

شود تعداد و  مشاهده مي۱ گونه که در جدول همان

روغن کنجد به % ۵ها با افزودن  اسپرمي روندهحرکت پيش

، )P>۰۵/۰(جيره به صورت قابل توجهي افزايش يافته است 

سازي جيره با روغن کنجد سبب کاهش  غنيولي با 

ها نيز شده، ماني اسپرمشکلي و افزايش زندههاي ناهنجاري

  ). P>۰۵/۰(دار نبود  اين افزايش از نظر آماري معني

مقدار استروژن در گروه روغن کنجد در مقايسه با گروه 

، ولي )P>۰۵/۰(داري همراه بوده  کنترل با کاهش غير معني

). ۱جدول (سترون در دو گروه مشابه بود ومقدار تست

داري سبب  ورت معنيچنين، استفاده از روغن کنجد به ص هم

  ).P>۰۵/۰(کاهش غلظت گلوکز پالسما شد 

هاي اسپرم ساز هاي اسپرماتوگوني در لولهتعداد سلول

به صورت معني داري در گروه کنترل بيشتر از گروه روغن 

هاي اليديگ در گروه ، ولي تعداد سلول)>۰۵/۰P(کنجد بود 

بود دار ن روغن کنجد بيشتر بود، هرچند اين افزايش معني

)۰۵/۰P> .(هاي اسپرماتوسيت، سرتولي چنين، تعداد سلول هم

ساز  هاي اسپرمهاي زايا به سرتولي در لولهو نسبت سلول

  ).<۰۵/۰P(دو گروه داراي توزيع به طور نسبي مشابهي بود 

  بحث

روغن کنجد به عنوان % ۵در پژوهش حاضر استفاده از 

لغ بر هاي صحرايي نر با غذايي موشي مکمل در جيره

 مانند وزن بدن، وزن بيضه راست و چپ، حجم هايي شاخص

بيضه راست، طول و عرض بيضه و وزن اپيديديم راست و 

اين در حالي است که شيتو و همکاران . چپ تاثيري نداشت

دريافتند کنجد در حيوانات تحت درمان سبب افزايش ) ۲۰۰۶(

ان  مظاهري و همکار۱۸.شود قابل مالحظه وزن خام بيضه مي

 و ۴روغن کنجد به مدت % ۱۰نشان دادند استفاده از ) ۱۳۸۸(

هاي صحرايي نر يک ماهه نابالغ سالم و  هفته در موش۶

که در  از آنجا ۱۹.ديابتي سبب افزايش وزن و ابعاد بيضه شد

هاي صحرايي مورد استفاده در شروع پژوهش حاضر موش

آزمايش آزمايش بالغ بودند، به احتمال زياد قبل از شروع 

ها کامل شده بوده و شايد به همين دليل  رشد بيضه در آن

  .ها نداشته است افزودن روغن کنجد تاثيري بر رشد بيضه آن

 مورد هاي شمارش اسپرم اپيديديمي از ديگر شاخص

% ۵کننده  بررسي در پژوهش حاضر بود که در گروه دريافت

همراه دار روغن کنجد نسبت به گروه کنترل با افزايش معني

اکسيدان بيشتر گياهاني که سرشار از ترکيبات آنتي. بود

هاي مورفولوژيکي هستند تعداد اسپرم، قدرت حرکت و قابليت

 افزايش تعداد اسپرم در گروه ۲۰،۲۱.دهنداسپرم را افزايش مي

 روغن کنجد به احتمال زياد به اثر ي دريافت کننده

ها  اکسيدانآنتياکسيداني روغن کنجد مربوط است، زيرا  آنتي

به طور مستقيم يا غير مستقيم با تاثير بر محور 

هيپوتاالموس ـ هيپوفيز ـ بيضه، تعداد اسپرم و ميزان 

 بر اساس نظر وينگ و ۱۱،۲۲.دهندباروري را افزايش مي

هاي موجود در کنجد به فيتواستروژن) ۱۹۸۲(همکاران 

هاي استروژن در بيضه متصل شده و از راه گيرنده

هاي تليال، قطر لوله  اپيي زوكارهايي مانند افزايش اليهسا

ساز و افزايش قطر لومينال در طي مراحلي از  اسپرم

 حرکت ۲۳.شونداسپرماتوژنز سبب تحريک اين فرآيند مي

گر   اسپرم شاخصي است که بهبود آن بياني رونده پيش

حرکت رو به سمت جلو و جا به جايي مناسب اسپرم در 

هاي به  بر اساس يافته. لي حيوان ماده استدستگاه تناس

روغن کنجد به % ۵  افزودن دست آمده از بررسي حاضر

هاي صحرايي توانسته، اين ويژگي را نسبت به جيره موش

اولويمي و . داري افزايش دهدگروه کنترل به طور معني

پي بردند که ) ۲۰۰۷(و آديسانيا و همکاران ) ۲۰۰۷(همکاران 

اکسيداني قوي هستند سبب  نظر خواص آنتيگياهاني که از 

 پس اين احتمال مطرح ۲۰،۲۱.گردند افزايش تحرک اسپرم مي

هاي موجود در کنجد و روغن  که فيتواستروژنگردد مي

به  ۱۰باشنداکسيداني قوي نيز مي کنجد که داراي خاصيت آنتي

هر چند . انداحتمال زياد بر تحرک اسپرم اثر فزاينده داشته

ماني هاي شکلي اسپرم و افزايش ميزان زندههنجاريکاهش نا

دار ها در گروه روغن کنجد نسبت به گروه کنترل معني آن

هاي موجود در اکسيدانتواند به آنتينبود، ولي اين اثر نيز مي

نشان دادند ) ۲۰۰۷(کنجد مربوط باشد زيرا سالو و همکاران 

هاي شکل ظاهري  سبب کاهش ناهنجاريEويتامين 

 ۲۴.سپرماتوزوآ در اپيديديم جدا شده از حيوانات شده استا

و آديسانيا و ) ۲۰۰۷(از سوي ديگر، اولويمي و همکاران 

دريافتند که کنجد و گياهاني که مانند کنجد ) ۲۰۰۷(همکاران 

هاي قوي هستند، سبب کاهش دانـــداراي آنتي اکسي

  ۲۰،۲۱.شوند هاي شکلي اسپرم ميناهنجاري

 حاضر پژوهش مورد بررسي در هاي از ديگر شاخص

روغن % ۵مقدار گلوکز خون است که در گروه دريافت کننده 

استفاده  شده مشخص. داري را نشان دادکنجد کاهش معني

  اسيدهاي چرب آزادغلظت مزمن بودن باال زياد از چربي و

)FFA( ي و اختالل در سوخت نيانسول مقاومت سبب پالسما

 انسولين در تنظيم ۲۵.شوديم کبد و عضالت در و ساز گلوکز
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 بيضه داراي نقش کليدي - هيپوفيز-محور هيپوتاالموس

است، به طوري که اختالل در اسپرماتوژنز و ساير مشکالت 

هاي صحرايي فاقد ژن توليد مثلي در بيماران ديابتي و موش

 اين در حالي است که ۲۶،۲۷.انسولين مبين اين موضوع است

ف استفاده از روغن در جيره، در بررسي حاضر برخال

چنين،  هم. اسپرماتوژنز و تنظيم سطح گلوکز بهبود يافت

 و به احتمال ۲۸شودانسولين سبب افزايش تحرک اسپرم مي

 به غشاي اسپرم ضمن تسهيل ورود GLUT8زياد با انتقال 

گلوکز، انرژي الزم براي تحرک اسپرم و واکنش آکروزومي 

در بررسي اثر ) ۲۰۰۵( و همکاران  رامش۲۹.دماين را تامين مي

هاي صحرايي ديابتي روغن کنجد بر گلوکز خون در موش

نشان دادند که مصرف روغن کنجد به طور موثري سبب 

ها اعالم نمودند کنجد سبب  آن. شود کاهش قند خون مي

تحريک ترشح و يا عمل انسولين شده و سطح گلوکز خون را 

 ۳۰.آوردر کنجد پايين ميهاي موجود داز طريق فيتواستروژن

که در گروه روغن کنجد سطح گلوکز  بنابراين با توجه به اين

اکسيداني تحريک کاهش يافته، شايد عالوه بر خاصيت آنتي

هاي حيوانات اين ترشح انسولين يا بهبود عملکرد آن در بافت

مثلي هاي توليدول بهبود برخي از شاخصگروه نيز مسئ

  . وغن کنجد باشدحيوان نر در پاسخ به ر

در بررسي كنوني مقادير استراديول، تستوسترون، تعداد 

داري را نشان  هاي سرتولي و اليديگ تفاوت معنيسلول

هاي سرتولي در ترشح ندادند، که با توجه به نقش سلول

استراديول و سلول اليديگ در ترشح تستوسترون اين دو  

در حالي است که اين . باشند  يکديگر ميي نتيجه تاييد کننده

هاي اسپرماتوگوني در اثر استفاده از روغن تعداد سلول

هاي که سلول با توجه به اين. اندکنجد دچار کاهش شده

اسپرماتوگوني پس از طي نمودن تقسيمات ميتوز و ميوز 

هاي اسپرماتوسيت اوليه، ثانويه و متوالي به سلول

پس از تحمل شوند و به احتمال زياد اسپرماتيدها تبديل مي

 و با ۳۱شوند،تغييرات مورفولوژيک به سلول اسپرم تبديل مي

هاي  نهايي يا سلولي توجه به افزايش قابل توجه نتيجه

ها اسپرماتوزوئيد بالغ در بررسي حاضر، کاهش تعداد سلول

توان به افزايش احتمال در مسير تکثير و تکامل سلولي را مي

ها تا رسيدن به  ر تبديل آنها به منظواستفاده از اين سلول

  . اسپرم بالغ نسبت داد

 نشان داد استفاده هاي بررسي حاضر به طور کلي يافته

در جيره غذايي، نه تنها فاقد آثار % ۵از روغن کنجد به ميزان 

هاي توليدمثلي در حيوان نر بود، بلکه نامطلوب بر شاخص

 بر ،بنابراين. هاي توليدمثلي گرديدسبب بهبود برخي شاخص

 پيشنهاد ها  و ساير بررسيهاي پژوهش حاضر اساس يافته

شود استفاده از کنجد، محصوالت کنجد و ترکيبات مي

موجود در آن، در کاهش اختالالت توليدمثلي حيوان نر مورد 

  .بررسي قرار گيرد
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Abstract 
Introduction: Sesame seeds contain large amounts of antioxidants and phytoestrogens, and it 

has been shown that the leaf extract of this plant may have some beneficial effects on the 
reproductive parameters of male rats. Thus we tested the effects of the sesame oil on these 
parameters of reproductivity in male rats. Materials and Methods: Fifteen mature male Wistar male 
rats were divided into the control and sesame oil groups. For eight weeks the control and sesame 
oil groups were fed the basic rat diet and basic rat diet supplemented with 5% sesame oil 
respectively. Following blood collection and euthanasia the epididymal sperm were counted, the 
morphology of testes was accessed, and leydig, sertoli, spermatogonia and spermatocyts cells 
were counted in histological sections of the testes. The level of testosterone and estradiol 17- β 
were measured. Results: Consumption of 5% sesame oil compared to control group, decreased 
blood glucose and increased the epididymal sperm count and progressive motility and the number 
of spermatogonia of seminiferous tubule (P<0.05), but had no effect on weight and testicular 
morphology. Conclusion: This study showed that the sesame oil consumption improves some 
reproductive parameters, which may be related to the antioxidative and phytostrogenic properties 
of the sesame oil or insulin action improvement. 
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