
 

 :چکیده

 شافزاي اسپرم، تحرك كاهش اسپرم، توليد در اختالل ميان، اين در. باشد¬مي ناباروري علم مهم مسائل از يكي مردان باروري ميزان كاهش: مقدمه

 اثر يبررس هدف با حاضر پژوهش. باشد¬مي مردان ناباروري اصلي عوامل از سمينال و پالسما اكسيداتيو سطح افزايش و اكسيژن فعال هاي¬گونه

 ورنابار مردان در جنسي هورمونهاي ميزان و اكسيداتيو استرس شاخصهاي التهابي، فاكتورهاي اسپرم، هاي فراسنج بر خرنوب گياه ياري مكمل

 . گرفت انجام ايديوپاتيک

 بيمارستان ناباروري درمان تخصصي فوق كلينيک به كننده مراجعه مرد 07 بين از دار، كنترل سوكور دو تصادفي باليني كارآزمايي اين در: كار روش

 مسير در پيشرونده و سريع حركت و درصد 17 از كمتر اسپرم كلي تحرك با) آستنواسپرم، مرد  07 مجموع در ،5931 سال در قزوين شهر واليت

( n= 97) دارونما و مداخله گروه دو به ،( رنگي كارتهاي برزدن) ساده تصادفي تقسيم روش به و شدند پژوهش وارد ،(درصد 51 از كمتر اسپرم مستقيم

 كپسول سه روزانه دارونما، گروه افراد و( گرم ميلي 177 كپسول سه)خرنوب گرم¬ميلي 5177 روزانه هفته، 55 مدت به مداخله گروه افراد. شدند تقسيم

 السما،پ جنسي هاي هورمون و التهابي فاكتورهاي آلدهيد،¬دي مالون غلظت تام، اكسيداني آنتي ظرفيت اسپرم، هاي¬فراسنج. كردند دريافت دارونما

 .گرفت انجام SPSS افزار نرم از استفاده با آماري آناليز. شدند تعيين پژوهش، انتهاي و ابتدا در بدني فعاليت ميزان و سنجي¬تن شاخصهاي

. رساندند پايان به را پژوهش دارونما، گروه در نفر 52 و مداخله گروه در نفر 53 كردند، شركت داوطلبانه پژوهش اين در كه مردي  07 بين از: ها¬يافته

 لظتغ و افزايش داري معني طور به مداخله گروه در و تام اكسيداني آنتي ظرفيت متحرك، هاي¬اسپرم كل درصد و غلظت تعداد، مداخله، انجام از پس

 گروه دو در جنسي هورمونهاي تغييرات(. P   71/7. )يافت كاهش داري معني طور به مداخله گروه در پالسما التهابي فاكتورهاي و آلدهيد دي مالون

 (P   71/7. )نبود دار معني

 التهابي، هايفاكتور و اكسيداتيو استرس كاهش بـه منجـر آستنواسپرم، مردان در خرنوب پودر دريافت حاضر، پژوهش هاي يافته اساس بر: گيري نتيجه

 التاختال در اكسيژن فعال هاي-گونه افزايش كه جا¬آن از. نگرديد مشاهده جنسي هورمونهاي در تغييري ولي شد، اسپرم تحرّك و غلظـت افـزايش

 با مقابله هايراه از يكي تواند¬مي بالقوه صورت به خرنوب، مانند اكسيداني¬آنتي ظرفيت با گياهان خوراكي دريافت احتماالً است، شده مشاهده اسپرم

 .باشد نابارور مردان از گروه اين در اسپرم اكسيداتيو هاي¬آسيب
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