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ویندرمانی قز، پزشكی و خدمات بهداشتیدانشگاه علوم 

:دانشجو
فرشته غالمی نژاد

دانشجوی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه

مكمل یاری بره موم بر فراسنج های اسپرم، تاثیربررسی
میزان هورمون های جنسی در مردان نابارور  و التهابیفاکتورهای

کارآزمایی بالینی:یدیوپاتیکآ



پیشنهادات نتیجه گیری نتایج و بحث مواد و روش ها عمروری بر مناب

بیان مسئله و مقدمه

3یدیوپاتیکآنابارورمرداندرجنسیهایهورمونمیزانوالتهابیفاکتورهایاسپرم،هایفراسنجبرمومبرهیاریمكملتاثیربررسی

عدم وجود بارداری پس از یک سال از روابط جنسی یا : ، ناباروری(WHO)طبق تعریف ◄
.(1)اریباردبیشتر، بدون استفاده از وسایل پیشگیری از 

15تا  10جهاندر :آمار ناباروری◄
(2)درصد زوج ها

22تا 21نیز ایراندر 
(3)درصد زوج ها

.(3)هاناباروریازدرصد50حداقلمسئولمردان◄

یماری ها، از بکه ناشی تولید کم اسپرم، عدم تحرک اسپرم یا انسداد : ناباروری در مردانعلل ◄
.(4)باشدمی ( بدون علت قابل شناسایی)عوامل ناشناخته انتخاب شیوه زندگی و یا 

اهش اسپرماتوژنز               کمنفی بر تاثیر کش ها، استروژن اگزوژن و فلزات سنگین آفت ◄
.(5)مرداناسپرم تعداد 

گونه های فعال افزایش اسپرم از عوامل موثر در نقص عملكرد و کاهش تحرک یكی ◄
.(3)افزایش سطح اکسیداتیوی(ROS)اکسیژن 



پیشنهادات نتیجه گیری نتایج و بحث مواد و روش ها عمروری بر مناب

بیان مسئله و مقدمه

4یدیوپاتیکآنابارورمرداندرجنسیهایهورمونمیزانوالتهابیفاکتورهایاسپرم،هایفراسنجبرمومبرهیاریمكملتاثیربررسی

 ROSتولید عادیشرایطدر◄
ی  فعالیت آنت

اکسیدانی 

اسپرم، کاهش تحرک اسپرم و از بین رفتنDNAساختاری در اختالل : افزایش استرس اکسیداتیو 
(.6)یكپارچگی غشا اسپرم 

جاروب:(کاروتنوئیدهاوکارنیتینسلنیوم،روی،فولیک،اسید،C،Eویتامین)هااکسیدانآنتی◄
.ROS(6)هایکننده

:مثلاهانگیازشدهمشتقمحصوالتاکسیدانیآنتیخواصبهتوجهافزایشگذشته،هایدههاز◄
.(7)مومبرهوعسل



پیشنهادات نتیجه گیری نتایج و بحث مواد و روش ها عمروری بر مناب

بیان مسئله و مقدمه
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ایاسیده،فالونوئید:بیوشیمیاییترکیبات300ازبیشحاویایقهوهرزینیماده،مومبره◄
،B1,B2,CE,،رویآهن،نیكل،کلسیم،،منیزیممس،سدیم،پتاسیم،،یدچرب،اسیدهایآمینه،
.(8)فروکتوزوگلوکز

دضوزخمدهندهبهبوداکسیدان،آنتیمیكروب،ضدسرطان،ضد:بیولوژیكیخواص◄
.(7)التهاب

درتمحافظآزادهایرادیكالمهارفالوونوئیدآناکسیدانیآنتیفعالیت◄
.(9)لیپیدیپراکسیداسیونبرابر



پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثمواد و روش هاعمروری بر مناب

:هدف کلی

ایهشاخصاسپرم،هایفراسنجبرمومبرهیاریمكملاثرتعیین
:آیدیوپاتیکنابارورمرداندرجنسیهایهورمونمیزانوالتهابی

تصادفیکورسودوبالینیکارآزمایی
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اهداف پژوهش  



پیشنهادات نتیجه گیری نتایج و بحث مواد و روش ها عمروری بر مناب

:اهداف اختصاصی 

انتهایوابتدادرانزالحجمربدارونماومومبرهیاریمكملتاثیرمقایسهوتعیین•
مطالعه

سیمنمایعرداسپرمکلتعدادبردارونماومومبرهیاریمكملتاثیرمقایسهوتعیین•
مطالعهانتهایوابتدادر

سیمنایعمدراسپرمغلظتبردارونماومومبرهیاریمكملتاثیرمقایسهوتعیین•
مطالعهانتهایوابتدادر

درتحرکمهایاسپرمدرصدبردارونماومومبرهیاریمكملتاثیرمقایسهوتعیین•
مطالعهانتهایوابتدادرسیمنمایع

ورفولوژیمبااسپرممیزانبردارونماومومبرهیاریمكملتاثیرمقایسهوتعیین•
مطالعهانتهایوابتدادرسیمنمایعدرطبیعی

مایعدردهزنهایاسپرمتعدادبردارونماومومبرهیاریمكملتاثیرمقایسهوتعیین•
مطالعهانتهایوابتدادرسیمن

7یدیوپاتیکآنابارورمرداندرجنسیهایهورمونمیزانوالتهابیفاکتورهایاسپرم،هایفراسنجبرمومبرهیاریمكملتاثیربررسی

اهداف پژوهش  



پیشنهادات نتیجه گیری نتایج و بحث مواد و روش ها عمروری بر مناب

:اهداف اختصاصی 

Cنشگرواکپروتئینمیزانبردارونماومومبرهیاریمكملتاثیرمقایسهوتعیین•

(CRP)مطالعهانتهایوابتدادرپالسمادر

دهندهوزنكرفاکتورمیزانبردارونماومومبرهیاریمكملتاثیرمقایسهوتعیین•
TNFتومور α))مطالعهانتهایوابتدادرپالسمادر

تامیدانیاکسآنتیظرفیتبردارونماومومبرهیاریمكملتاثیرمقایسهوتعیین•
(TAC)آلدهیددیمالونغلظتو(MDA)مطالعهانتهایوابتدادرپالسما

،FSH)جنسیهایهورمونبردارونماومومبرهیاریمكملتاثیرمقایسهوتعیین•
LH،مطالعهانتهایوابتدادر(پروالکتینوسترونوتست

8یدیوپاتیکآنابارورمرداندرجنسیهایهورمونمیزانوالتهابیفاکتورهایاسپرم،هایفراسنجبرمومبرهیاریمكملتاثیربررسی

اهداف پژوهش  



پیشنهادات نتیجه گیری نتایج و بحث مواد و روش ها عمروری بر مناب

9یدیوپاتیکآنابارورمرداندرجنسیهایهورمونمیزانوالتهابیفاکتورهایاسپرم،هایفراسنجبرمومبرهیاریمكملتاثیربررسی

فرضیات پژوهش   

.  تاثیر داردمكمل یاری بره موم بر حجم انزال در ابتدا و انتهای مطالعه •
.  ردتاثیر دامكمل یاری بره موم بر تعداد کل اسپرم در مایع سیمن در ابتدا و انتهای مطالعه •
.  تاثیر داردمكمل یاری بره موم بر غلظت اسپرم در مایع سیمن در ابتدا و انتهای مطالعه •
.  اثیر داردتمكمل یاری بره موم بر میزان اسپرم های متحرک در مایع سیمن در ابتدا و انتهای مطالعه •
ی مطالعه  مكمل یاری بره موم بر میزان اسپرم با مورفولوژی طبیعی در مایع سیمن در ابتدا و انتها•

.تاثیر دارد
.  ر داردتاثیمكمل یاری بره موم بر مقدار اسپرم های زنده در مایع سیمن در ابتدا و انتهای مطالعه •
.تاثیر دارددر پالسما در انتهای مطالعه Cمكمل یاری بره موم بر میزان پروتئین واکنشگر •
در ( MDA(و غلظت مالون دی آلدئید ( TAC(مكمل یاری بره موم بر ظرفیت آنتی اکسیدانی تام •

.تاثیر داردانتهای مطالعه در پالسما
ه انتهای مطالعدر ( سترون و پروالکتینوتست، FSH ،LH)مكمل یاری بره موم بر هورمونهای جنسی •

.تاثیر دارد
تاثیر  پالسما در انتهای مطالعه در  TNF αمكمل یاری بره موم بر میزان فاکتور نكروز دهنده تومور •

.دارد
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پیشنهادات نتیجه گیری نتایج و بحث

سدیممنوسمیاثراتمقابلدرمومبرهمحافظتینقش»عنوانباایدرمطالعه
ابهمراهمومبرهحضورکهشدمشاهده«نرهایخرگوشمثلتولیدبر(MSG)گلوتامین

MSG،سمیاثراتMSGوزنبدن،وزندرچشمگیرافزایشنیزودهدمیکاهشرا
.(10)شددیدهسیمنهایویژگیوتستوسترونسطحبیضه،نسبی

2016
Khaled و
همکاران

آسیببرابردرمومبرهعصارهاکسیدانیآنتینقش»عنوانتحتایمطالعهدر
تجویزکهنددریافت«کلرپیریفوسکشحشرهمعرضدرهایموشبیضهبافتاکسیداتیو

آنزیمفعالیت.دادکاهشرالیپیدیپراکسیدانسطحکلرپیریفوسبامومبرهزمانهم
,CATهای SOD,GPx,GSTمحتوایوشدنرمالGSHافزایشبیضهبافتدرنیز

.(11)یافت

2012 ElMazoudy و
همکاران

نمونه10«اسپرممیتوکندریاییعملكردبرچكیمومبرهتاثیر»عنوانباایمطالعهدر
inدرشرایطشدهاهدااسپرم vitroمیزانبهمومبرهعصارهکردناضافهباmg/ml0/01

تنفسیتظرفیبهبودبامومبرهخالصهبطورکهگرفتقراربررسیموردسیمنمایعبه
.(12)دشاسپرمتحرکبهبودموجبآزمایشگاه،شرایطدرانساناسپرمدرمیتوکندری

2014 Cedikova و
همکاران

مواد و روش ها عمروری بر مناب مقدمه

مروری بر مطالعات و متون گذشته  

یافته ها سال محققین

10یدیوپاتیکآنابارورمرداندرجنسیهایهورمونمیزانوالتهابیفاکتورهایاسپرم،هایفراسنجبرمومبرهیاریمكملتاثیربررسی
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پیشنهادات نتیجه گیری نتایج و بحث مواد و روش ها مقدمه

ئله  جمع بندی و نتیجه گیری بیان مس

تولیدمثلیبهبود عملكرد بره موم در اثرات مفید• 

شکاهآزادهایرادیكالمهاراکسیدانیآنتیفعالیتطریقازمومبره•
اسپرمبهرسانآسیبموادسمیاثر

درواسپرمشاءغبهآسیب)اکسیداتیواسترسکاهشبرمومبرهاکسیدانیآنتیتاثیر•
(تحرککاهشنتیجه

11یدیوپاتیکآنابارورمرداندرجنسیهایهورمونمیزانوالتهابیفاکتورهایاسپرم،هایفراسنجبرمومبرهیاریمكملتاثیربررسی

عمروری بر مناب



پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثعمروری بر منابمقدمه

12یدیوپاتیکآنابارورمرداندرجنسیهایهورمونمیزانوالتهابیفاکتورهایاسپرم،هایفراسنجبرمومبرهیاریمكملتاثیربررسی

مواد و روش کار 

کورسودوتصادفیبالینیکارآزمایی:مطالعهنوع

کنندهمراجعه(ارولوژیمتخصصتشخیصاساسبر)آستنواسپرممردان:پژوهشمکانوجامعه

1395سالدرقزوینشهروالیتبیمارستانتخصصیفوقکلینیکبه

سادهتصادفیطوربه:گیرینمونهروش



پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثعمروری بر منابمقدمه

13یدیوپاتیکآنابارورمرداندرجنسیهایهورمونمیزانوالتهابیفاکتورهایاسپرم،هایفراسنجبرمومبرهیاریمكملتاثیربررسی

مواد و روش کار 

مكملجویزتازبعدوقبلسیمنمایعحجممتغیرازنمونهحجممحاسبهبرای:گیرینمونهفرمول

مایعحجمعیارمانحرافومیانگیناگرکهترتیباینبه.گردیداستفادهپایلوتمطالعهدرخرنوب

3/02±0/091خرنوبمكملتجویزازبعدو2/88±0/09خرنوبمكملتجویزازقبلسیمن

توانمی%99اطمینانسطحو%95احتمالباگروههردرنفر22نمونهحجمباآنگاهباشد،

.کردردرامطالعهازبعدوقبلخرنوباثربرابریفرض

N= [(Z1-α/2 + Z1-β) 2 (SD12+SD22)] /∆2

Z1-α/2= 2.58,     Z1-β = 1.64

N=22

.دنفر در نظر گرفته ش30با در نظر گرفتن احتمال ریزش در هر گروه 



پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثعمروری بر منابمقدمه

14یدیوپاتیکآنابارورمرداندرجنسیهایهورمونمیزانوالتهابیفاکتورهایاسپرم،هایفراسنجبرمومبرهیاریمكملتاثیربررسی

مواد و روش کار 

مطالعهبهورودمعیارهای:

به همكاریتمایل ◄

یشگیریپوسایلازاستفادهعدموشدنفرزندداربرایتصمیمزمانازسالیکحداقلگذشتن◄
بارداریازکننده

ساله20-45نابارورمردان◄

WHO(13)های بر اساس معیار( آیدیوپاتیک)نامشخصبه آستنو تراتوسپرمی با منشأ ابتال ◄

سرمپروالکتینوتستوسترونها،گنادوتروپینمقادیربودنطبیعی◄

کمترتحرکبااستنواسپرمیولیترمیلیدرمیلیون5-20بیناسپرمشمارشباالیگواسپرمی◄
ناشناختهعلتبا%50از



پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثعمروری بر منابمقدمه

15یدیوپاتیکآنابارورمرداندرجنسیهایهورمونمیزانوالتهابیفاکتورهایاسپرم،هایفراسنجبرمومبرهیاریمكملتاثیربررسی

مواد و روش کار 
مطالعهبهورودعدممعیارهای:

(دیماپیدیمثل اختالالت هورمونی، انسداد مجرای )علتی شناخته شده برای ناباروری وجود •

میناز بیش از ترانس آ)، بیماری کبدی مزمن (کراتینین بیش از دو برابر)، بیماری کلیوی دیابت•
(دو برابر طبیعی

دفع آفات، فلزات سنگین و حالل هاسموم با تماس •

درصد کپسول ها10بیش از مصرف عدم •

الكلمخدر، مصرف مواد •

فعالیت بدنی شدیدداشتن •

30باالتر از BMIداشتن •

مطالعهازخروجمعیارهای:

تغییر در رژیم غذایی در حین مطالعه•



پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثعمروری بر منابمقدمه

16یدیوپاتیکآنابارورمرداندرجنسیهایهورمونمیزانوالتهابیفاکتورهایاسپرم،هایفراسنجبرمومبرهیاریمكملتاثیربررسی

مواد و روش کار 

هادادهگردآوریابزار:

نمایهنتعییووزنوقدگیریاندازه)دوازدهمهفتهپایاندروابتدادرسنجیتنهایگیریاندازه•
(آنهابدنتوده

فعالیتاندارداستپرسشنامهتكمیلبادوازدهمهفتهپایاندروابتدادربدنیفعالیتمیزانارزیابی•
.(14)پاسخوپرسشطریقازIPAQیبدن

روز1ومتوالیغیرروز2)دوازدهمهفتهپایاندروابتدادرساعته24خوراکآمدیادفرمتكمیل•
ایتغذیهافزارنرمدرآننمودنواردوگرمبهخانگیواحدهایاساسبرآنتبدیلو(تعطیل

Nutritionist IV(N4)(15)هادادهتحلیلوتجزیهجهت.

(سیمنوخوننمونه)دوازدهمهفتهپایاندروابتدادرآزمایشگاهیهایگیریاندازه•

روز یک بار 15بیماران به منظور کنترل مصرف کپسول ها و جلوگیری از ریزش نمونه ها هر پیگیری • 
تلفنیبه صورت 



پیشنهادات نتیجه گیری نتایج و بحث عمروری بر مناب مقدمه

در کبه کلینیکننده مراجعه نابارور مرد 70
طول مدت پژوهش 

دنفر فاقد معیار ورو10

نفر به روش تقسیم60بندی گروه 
تصادفی

نمانفر دریافت کپسول دارو30

عه نفر موفق به تكمیل مطال2
نشدند

دندنفر وارد آنالیز نهایی ش28

نفر دریافت مكمل30
بره موم

درصد کپسول 10نفر بیش از 1
نكردها را مصرف 

دندنفر وارد آنالیز نهایی ش29

ی دارونمای بره موم و گروه دریافت کنندهنمودار نحوه تقسیم بندی دو گروه دریافت کننده
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پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثعمروری بر منابمقدمه

18یدیوپاتیکآنابارورمرداندرجنسیهایهورمونمیزانوالتهابیفاکتورهایاسپرم،هایفراسنجبرمومبرهیاریمكملتاثیربررسی

مواد و روش کار 

آماریآنالیز:

ترتیبهب(درصد)فراوانیو(معیارانحراف±)میانگینصورتبههادادهکلیهمطالعه،ایندر●
.شددادهنشانکیفیوکمیمتغیرهایبرای

.شدارزیابیKolmogorov-Smirnovآزمونازاستفادهباهادادهتوزیعبودننرمالابتدا،در●

Pairedآزمونازهرگروهدرکمیمتغیرهایمیانگینمقایسهجهت● t testمقایسهبرایو
Independentآزمونازگروهدوبینآنهامیانگین sample t testشداستفاده.

.شدگرفتهنظردردارمعنیآمارینظراز0/05ازکمترP-valueمقدارپژوهشایندر●

:SPSS)افزارنرمازاستفادهباهادادهآماریتحلیلوتجزیه● Statistical Package for the

Social Sciences)شدانجام16ینسخه.



پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثعمروری بر منابمقدمه

19یدیوپاتیکآنابارورمرداندرجنسیهایهورمونمیزانوالتهابیفاکتورهایاسپرم،هایفراسنجبرمومبرهیاریمكملتاثیربررسی

مواد و روش کار 

اخالقیمالحظات:

.شدهدادتوضیحآیدیوپاتیکنابارورمردانبرایکاملطوربهآناجراینحوهومطالعههدف●
.شدگذاشتهاختیارشاندررسانیاطالعفرم●

یشانابهاطالعاتبودنمحرمانهبهنسبتوشدگرفتهآنهاازکتبیوآگاهانهرضایتفرم●
ادامهبهتمایلکهزمانهروشدهمطالعهواردموافقتصورتدرکهشددادهکاملاطمینان
.گردندمیخارجطرحازنداشتندهمكاری

اخالقکدباقزوینپزشكیعلومدانشگاهاخالقکمیتهتائیدازپسپژوهش،این●
IR.QUMS.REC.1395.42شمارهباایرانبالینیهایکارآزماییثبتمرکزدروشداجرا
IRCT2016072519669N2شدثبت.



P

دارونما
نفر28

بره موم
نفر29

متغیرها

0/355* 3/96±30 31/61 ± 4/18 (سال)سن 

0/371* 3/71±0/99 3/93 ± 1/52 (سال)ناباروریزمانمدت

0/711**

(27/57 )8 (34/48 )10 زیردیپلم

تحصیالتمیزان 
](درصد/ )تعداد[

(46/42 )13 (37/93 )11 دیپلم

(25 )7 (27/58 )8 دانشگاهی

0/900**

(32/14 )9 (34/48 )10 بله
سیگارکشیدن

](درصد/ )تعداد[
(67/85 )19 (65/51 )19 خیر

پیشنهادات نتیجه گیری مواد و روش ها عمروری بر مناب مقدمه

یافته ها
ما پیش از مداخلهدارونبره موم و گروه دریافت کنندهویژگی های عمومی مردان آستنواسپرم شرکت کننده به تفکیک دو گروه دریافت کننده

(همسان سازی بر اساس ویژگی های عمومی )

Independent samples t testبر اساس آزمون آماری *

Chi-squared testبراساس آزمون آماری **

20یدیوپاتیکآنابارورمرداندرجنسیهایهورمونمیزانوالتهابیفاکتورهایاسپرم،هایفراسنجبرمومبرهیاریمكملتاثیربررسی



پیشنهادات نتیجه گیری مواد و روش ها عمروری بر مناب مقدمه

یافته ها

21یدیوپاتیکآنابارورمرداندرجنسیهایهورمونمیزانوالتهابیفاکتورهایاسپرم،هایفراسنجبرمومبرهیاریمكملتاثیربررسی

ارونما در ابتدا دبره موم و گروه دریافت کنندهدر دو گروه دریافت کنندهو فعالیت بدنیمیانگین و انحراف معیار شاخص های تن سنجی
و انتهای پژوهش و مقایسه بین گروه ها

P*
دارونما

نفر28
بره موم

نفر29
متغیرها

0/480 9/01±84/86 9/03±85/45
مطالعهابتدای

(کیلوگرم)وزن 

0/870 10/09±85/76 11/22±85/33
مطالعهانتهای

0/201 2/73±26/52 3/04±27/02
مطالعهابتدای

توده بدنی              نمایه 
(عمترمرب/کیلوگرم)

0/209 3/06±26/65 3/4±27/15
مطالعهانتهای

0/804 9/22±30/06 10/27±30/63
مطالعهابتدای

فیزیکیتفعالی
(met-h/week)

0/210 9/74±30/1 10/45±30/66
مطالعهانتهای

Independent samples t testبر اساس آزمون آماری *



پیشنهادات نتیجه گیری مواد و روش ها عمروری بر مناب مقدمه

یافته ها

22یدیوپاتیکآنابارورمرداندرجنسیهایهورمونمیزانوالتهابیفاکتورهایاسپرم،هایفراسنجبرمومبرهیاریمكملتاثیربررسی

P1 : دو گروه دریافت کننده مكمل بره موم و دارونما ین دریافت غذایی میانگینمقایسه( یآمارآزمونIndependent samples t-test.)
P2 : هر گروه در ابتدا و انتهای مطالعه در و انحراف معیار دریافت غذایی میانگینمقایسه( آماری آزمونPaired samples t-test.)

P1

دارونما
نفر28

بره موم
نفر29

متغیر

0/375 457/96±2115/03 397/40±2087/07 مطالعهابتدای

0/611(کیلوکالری)انرژی  767/13±2070/28 695/11±2016/42 مطالعهانتهای

0/601 0/70
P2

0/401 23/67±84/95 20/11±82/08 مطالعهابتدای

0/608(گرم)پروتئین  21/65±83/54 19/42±80/19 مطالعهانتهای

0/714 0/711
P2

0/704 52/16±270/17 51/38±269/01 مطالعهابتدای

0/790(گرم)کربوهیدرات  38/02±271/32 97/03±270/11 مطالعهانتهای

0/411 0/717 P2

0/101 20/48±72/14 16/22±70/47 مطالعهابتدای

(گرم)چربی 
0/204 24/11±71/31 37/01±68/55 مطالعهانتهای

0/504 0/304
P2

پژوهشدارونما قبل و پس ازو گروه دریافت کنندهبره موممیانگین و انحراف معیار آنالیز مواد غذایی در دو گروه دریافت کننده



پیشنهادات نتیجه گیری مواد و روش ها عمروری بر مناب مقدمه

یافته ها

23یدیوپاتیکآنابارورمرداندرجنسیهایهورمونمیزانوالتهابیفاکتورهایاسپرم،هایفراسنجبرمومبرهیاریمكملتاثیربررسی

P1 : دو گروه دریافت کننده مكمل بره موم و دارونما ین دریافت غذایی میانگینمقایسه( یآمارآزمونIndependent samples t-test.)
P2 : هر گروه در ابتدا و انتهای مطالعه در و انحراف معیار دریافت غذایی میانگینمقایسه( آماری آزمونPaired samples t-test.)

P1

دارونما
نفر28

بره موم
نفر29

متغیر

0/701 5/56±16/48 5/18±17/02 مطالعهابتدای
اسید چرب اشباع  

(گرم)
0/402 4/11±16/72 6/09±18/45 مطالعهانتهای

0/608 0/511
P2

0/231 6/08±22/02 7/11±24/08 مطالعهابتدای
تکاسیدچرب
(گرم)غیراشباع

0/201 7/14±23/18 9/15±24/19 مطالعهانتهای

0/412 0/711
P2

0/650 7/09±17/15 6/08±18/11 مطالعهابتدای
چنداسیدچرب
(گرم)غیراشباع

0/711 5/11±18/01 5/11±17/45 مطالعهانتهای

0/611 0/625 P2

0/711 1/90±6/25 1/72±6/90 مطالعهابتدای

0/680(گرم)فیبر 3/57±6/93 3/72±6/13 مطالعهانتهای

0/511 0/547
P2

پژوهشدارونما قبل و پس ازو گروه دریافت کنندهبره موممیانگین و انحراف معیار آنالیز مواد غذایی در دو گروه دریافت کننده



پیشنهادات نتیجه گیری مواد و روش ها عمروری بر مناب مقدمه

یافته ها

24یدیوپاتیکآنابارورمرداندرجنسیهایهورمونمیزانوالتهابیفاکتورهایاسپرم،هایفراسنجبرمومبرهیاریمكملتاثیربررسی

P1 : مقایسه میانگین فراسنج های اسپرم بین دو گروه دریافت کننده مكمل بره موم و دارونما( یآمارآزمونIndependent samples t-test.)
P2 : مقایسه میانگین فراسنج های اسپرم در هر گروه در ابتدا و انتهای مطالعه( آماری آزمونPaired samples t-test.)

P1

دارونما
نفر28

بره موم
نفر29

متغیر

0/890 0/26±3/39 0/29±3/45 مطالعهابتدای
0/901(mL)انزالحجم 0/47±3/38 0/50±3/44 مطالعهانتهای

0/987 0/99 P2

0/420 4/42±75/54 4/93±74/94 مطالعهابتدای
اسپرمتعدادکل

(106×)
0/011 9/79±76/36 10/41±86/88 مطالعهانتهای

0/261 0/002 P2

0/720 1/83±21/90 2/05±21/77 مطالعهابتدای
اسپرمغلظت

(mL/106×)
0/001> 4/96±22/16 5/27±25/31 مطالعهانتهای

0/101 0/001> P2

0/890 1/12±3/07 1/26±3/05 مطالعهابتدای
بامتحرکهایاسپرم
(%)aدرجه

0/001> 3/56±3/25 3±6/29 مطالعهانتهای

0/201 0/001> P2

پژوهشقبل و پس ازدارونما بره موم و گروه دریافت کنندهدر دو گروه دریافت کنندهفراسنج های اسپرم میانگین و انحراف معیار 



پیشنهادات نتیجه گیری مواد و روش ها عمروری بر مناب مقدمه

یافته ها

25یدیوپاتیکآنابارورمرداندرجنسیهایهورمونمیزانوالتهابیفاکتورهایاسپرم،هایفراسنجبرمومبرهیاریمكملتاثیربررسی

P1 : مقایسه میانگین فراسنج های اسپرم بین دو گروه دریافت کننده مكمل بره موم و دارونما( یآمارآزمونIndependent samples t-test.)
P2 : مقایسه میانگین فراسنج های اسپرم در هر گروه در ابتدا و انتهای مطالعه( آماری آزمونPaired samples t-test.)

P1

دارونما
نفر28

بره موم
نفر29

متغیر

0/470 2/48±23/93 2/79±23/77 مطالعهابتدای
ابمتحرکهایاسپرم
(%)bدرجه

0/090 3/84±23/69 3/23±25/86 مطالعهانتهای

0/326 0/099 P2

0/311 2/91±6/88 3/20±6/83 مطالعهابتدای
ابمتحرکهایاسپرم
(%)cدرجه

0/160 3/05±7/55 3/07±9/10 مطالعهانتهای

0/711 0/042 P2

0/104 3/21±63/09 3/60±62/46 مطالعهابتدای
بامتحرکهایاسپرم
(%)dدرجه

0/003 2/94±62/81 4/66±57/11 مطالعهانتهای

0/253 0/010 P2

0/800 2/74±27 3/08±26/82 مطالعهابتدای
بامتحرکهایاسپرم
(%)a+bدرجه

0/001> 3/20±26/06 3/82±32/15 مطالعهانتهای

0/104 0/001> P2

پژوهشقبل و پس ازدارونما بره موم و گروه دریافت کنندهدر دو گروه دریافت کنندهفراسنج های اسپرم میانگین و انحراف معیار 



پیشنهادات نتیجه گیری مواد و روش ها عمروری بر مناب مقدمه

یافته ها

26یدیوپاتیکآنابارورمرداندرجنسیهایهورمونمیزانوالتهابیفاکتورهایاسپرم،هایفراسنجبرمومبرهیاریمكملتاثیربررسی

P1 : مقایسه میانگین فراسنج های اسپرم بین دو گروه دریافت کننده مكمل بره موم و دارونما( یآمارآزمونIndependent samples t-test.)
P2 : مقایسه میانگین فراسنج های اسپرم در هر گروه در ابتدا و انتهای مطالعه( آماری آزمونPaired samples t-test.)

P1

دارونما
نفر28

بره موم
نفر29

متغیر

0/220 3/47±33/88 3/90±33/66 مطالعهابتدای
بامتحرکهایاسپرم
(%)a+b+cدرجه

0/031 2/72±34/51 5/10±38/98 مطالعهانتهای

0/694 0/040 P2

0/270 3/34±15/11 3/72±14/99
مطالعهابتدای باهای اسپرم

مورفولوژی
0/052)%(طبیعی 3/29±14/96 4/91±17/46 مطالعهانتهای

0/203 0/057 P2

0/790 3/45±69/68 3/84±69/12 مطالعهابتدای

0/021(%)زندههایاسپرم 3/39±68/99 5/07±75/51 مطالعهانتهای

0/307 0/020 P2

پژوهشقبل و پس ازدارونما بره موم و گروه دریافت کنندهدر دو گروه دریافت کنندهفراسنج های اسپرم میانگین و انحراف معیار 



پیشنهادات نتیجه گیری مواد و روش ها عمروری بر مناب مقدمه

یافته ها

27یدیوپاتیکآنابارورمرداندرجنسیهایهورمونمیزانوالتهابیفاکتورهایاسپرم،هایفراسنجبرمومبرهیاریمكملتاثیربررسی

P1

دارونما
نفر28

بره موم
نفر29

متغیر

0/901 0/08±1/36 0/08±1/40 مطالعهابتدای
آنتیظرفیت 

ما تام پالساکسیدانی 
(mM)

0/001< 0/09±1/35 0/06±2/10 مطالعهانتهای

0/701 0/001< P2

0/104 0/1±1/05 0/10±1/08 مطالعهابتدای
مالون دی آلدهید 

(𝜇M)پالسما 
0/003 0/1±1/08 0/10±0/83 مطالعهانتهای

0/198 0/001 P2

0/065 2/03±6/90 2/10±7/13 مطالعهابتدای

CRP )𝜇M)0/047 2±6/80 1/55±5/3 مطالعهانتهای

0/546 0/001 P2

0/076 1/73±12/69 1/86±13/12 مطالعهابتدای

TNF α )𝜇M)0/024 1/86±12/57 1/44±10/74 مطالعهانتهای

0/511 0/001 P2

گروه دریافت کنندهبره موم ومیانگین و انحراف معیار متغیرهای استرس اکسیداتیو و فاکتورهای التهابی پالسما در دو گروه دریافت کننده
دارونما قبل و پس از پژوهش

P1 : مقایسه میانگین متغیرهای استرس اکسیداتیو و فاکتورهای التهابی پالسما بین دو گروه دریافت کننده بره موم و دارونما( آزمون آماریIndependent samples t-test)   .
P2 : مقایسه میانگین متغیرهای استرس اکسیداتیو و فاکتورهای التهابی پالسما در هر گروه در ابتدا و انتهای مطالعه( آزمون آماریPaired samples t-test.)



پیشنهادات نتیجه گیری مواد و روش ها عمروری بر مناب مقدمه

یافته ها

28یدیوپاتیکآنابارورمرداندرجنسیهایهورمونمیزانوالتهابیفاکتورهایاسپرم،هایفراسنجبرمومبرهیاریمكملتاثیربررسی

P1

دارونما
نفر28

بره موم
نفر29

متغیر

0/253 2/74±14/12 2/95±14/01 مطالعهابتدای
تستوسترون

نانوگرم بر میلی )
(لیتر

0/270 2/53±15/08 3/35±15/97 مطالعهانتهای

0/163 0/081 P2

0/520 1/99±5/37 2/10±5/42 مطالعهابتدای FSH

بر میلی نانوگرم )

(لیتر

0/240 2/02±5/43 2/11±4/60 مطالعهانتهای

0/244 0/290 P2

0/840 1/97±6/01 2/12±5/96 مطالعهابتدای LH

بر میلی نانوگرم )

(لیتر

0/290 1/88±5/99 1/97±5/57 مطالعهانتهای

0/507 0/230 P2

0/270 29/02±354/40 32/70±351/45 مطالعهابتدای
پروالکتین

نانوگرم بر میلی )
(لیتر

0/080 27/26±355/55 32/89±345/80 مطالعهانتهای

0/320 0/070 P2

P1 :ی بره موم و دارونما مقایسه میانگین هورمون های جنسی در دو گروه دریافت کننده( آزمون آماریIndependent samples t-test.)
P2 : مقایسه میانگین هورمون های جنسی در هر گروه در ابتدا و انتهای مطالعه( آزمون آماریPaired samples t-test.)

از پژوهشدارونما قبل و پسبره موم و گروه دریافت کنندهمیانگین و انحراف معیار هورمون های جنسی در دو گروه دریافت کننده



پیشنهاداتمواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه

بحث  

وباالتراسپرمتولیدباعثمومبره:Capucho(2012)مطالعهباهمسوحدودیتا■
.(16)گردیدهاموشدررااکسیداتیواسترسالقایعدم

براصالحیتاثیرمومبرهیاریمكمل:Baykalir(2016)مطالعهباهمسوحدودیتا■
ورینسیكلوسپبادرمانتحتنرهایموشتولیدمثلیهایاندامواسپرمکیفیت
.(17)داشت

قدرتاسپرم،تحرکبرموم،بره:Moraes(2014)مطالعهبامتفاوتحدودیتا■
کاهشواسپرمدرصدافزایشباعثولینداشتتاثیریاسپرمغلظتیااسپرماتیک
.(18)شداسپرمهایناهنجاری

ثنتایج و بح

29یدیوپاتیکآنابارورمرداندرجنسیهایهورمونمیزانوالتهابیفاکتورهایاسپرم،هایفراسنجبرمومبرهیاریمكملتاثیربررسی

کل اسپرم هاتعداد •

اسپرم هاغلظت •

(a+b+cو  a ،a+b)اسپرم های متحرک درصد •

اسپرم های زندهدرصد •

به طور معنی
داری افزایش

در گروه 
هدریافت کنند
بره موم در 

وه مقایسه با گر
دارونما
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بحث  
ثنتایج و بح
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•TAC

•MDA

•TNF α

•CRP

در گروه 
هدریافت کنند
بره موم در 

وه مقایسه با گر
دارونما

ارمعنی دافزایش 

ش معنی دارکاه

دیمالونافزایشازممانعتباعثمومبره:Sönmeza(2016)مطالعهباهمسو■
.(19)ردیدگمتوتروکساتبادیدهآسیبهایموشدراسپرممورفولوژیبهبودوآلدئید

سمیاثراتکاهشمنظوربهمومبرهاز:Rizk(2014)مطالعهباهمسوحدودیتا■
هککردنداستفادههاموشبیضهعملكردرویبرDoxorubicinسرطانضدداروی
TNFوMDAکاهشوتستوسترونسرمیسطحافزایشباعثمومبرهتجویز αنیز

.(20)شد
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تستوسترونهورموندرافزایشباعثمومبرهمكملمصرفحاضرمطالعهدر◄
درسیجنهایهورمونسایردرتغییرهمچنن.نبوددارمعنیافزایشاینولیگردید

.نبوددارمعنیمطالعهاین

برمومبرهمكملتاثیربررسی:)Al-Amoudi(2015مطالعهبامتفاوتحدودیتا■
کهودند،ب(دلتامترین)کشحشرهمعرضدرکهآلبینوصحراییهایموشمثلتولید
بهیبآسدربهبودیدلتامترین،ومومبرهبادرمانتحتهایموشداد،نشاننتایج
هاآندراسپرمهایناهنجاریوداشتهLH،تستوستروناسپرم،تعدادافزایشبیضه،

.(21)بودیافتهکاهش

مومبرهحفاظتینقشبررسیبه:Yousef(2009)مطالعهبامتفاوتحدودیتا■
نریهاموشمثلتولیدباارتباطدرآلومینیمکلریدازناشیسمیتبرابردر

مومبره.بردمیبینازراAlCl3مضراثراتمومبرهکهدادنشاننتایج.پرداختند
راGSHوCAT،GST،تستوسترونوکاهشرانرمالغیرهایاسپرمتنهاییبه

.(22)دادافزایش
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ثنتایج و بح

بحث  
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مكانیسم اثر بره موم
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بره موم 

سوپراکسید اکسیدانی فعال شدن آنزیم های آنتی باعث ◄
(.23)در برابر رادیكال های آزاد (CAT)کاتاالز و ( SOD(دیسموتاز

ROS(24.)کاهش سطوح کافئیکاستر فنتیل اسید ◄

ر اسید از طریق مهار لیپواکسیژناز در مسیفالونوئید  محتویات ◄
(.25)آراشیدونیک باعث کاهش پاسخ التهابی

ها و باعث تاثیر بر اینترفرون ها و افزایش تولید آنتی بادی◄
(.  26)افزایش مكانیسم های ایمنی 
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ایرانوجهاندرانسانرویبرگرفتهانجاممطالعهاولین◄
افرادفیزیكیفعالیتگرفتننظردر◄
مختلفهایبیماریبهمبتالافرادنمودنخارج◄

:باعثمومبرهکهدادنشانحاضرمطالعهنتیجه
اسپرمکیفیتبهبود◄
اکسیدانیآنتیظرفیتافزایش◄
التهابیفاکتورهایغلظتکاهش◄
.کندمیکمکناباروریبهبودبهطریقاینازکه

نتیجه گیری کلی 
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:بامطالعهاینگرددمیپیشنهاد
مومبرهمتفاوتدوزهایدریافت◄
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مطالعهمدتطولبودنکم◄

ترطوالنیزمانمدت◄

بیشترنمونهتعداد◄

کمآماریجامعه◄

(...وگلوتاتیون)بیشترخونیفاکتورهایگیریاندازه◄

...وسلنیومگلوتاتیون،نظیرفاکتورهاییگیریاندازهعدم◄

متفاوتاقلیم◄

مختلفنژاد◄
.گرددمشخصبهترآنانسانیمطالعهدرمطلوبدوزتاگرددانجام

قزوینشهربهمحدود◄



وخلقسنحباصدر،سعهکمالدرکهجوادیمریمدکترخانمسرکار؛تقواباوصبوراستاداز
دلسوز؛وفرزانهاستادازچنینهموگرفتند؛عهدهبررارسالهاینراهنماییزحمتفروتنی،

بلمتقحالیدررارسالهاینمشاورهزحمتکه،حقیقیانخادمحسیندکترآقایجناب
رسید؛نمیمطلوبنتیجهبهپروژهاینایشان،مساعدتبدونکهشدند
سسپاراآنانزحماتازبخشیخردترین،اینکهباشددارم،راقدردانیوتشكرکمال
.گوید

از هیئت داوران و آموزش و ناظران این جلسهسپاسگزار 
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