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 چکیده

 .باشدها افزایش میل جنسی میترین آنباشد و یکی از مهممی سیناموموم زینالیکومدارچین گیاهی با نام علمی            

گنادی در موش  -هیستومورفومتری بیضه و محور هورمونی هیپوفیزهدف از این مطالعه اثر عصاره هیدروالکلی دارچین بر تغییرات 

طور تصادفی تقسیم هو تیمار دارچین ب شاهدگرم در گروه  03الی  52سی با وزن تقریبی سر موش سوری نژاد بالبی 03سوری بود. 

صورت داخل صفاقی به ر کیلوگرمب گرممیلی 23 عصاره هیدروالکلی دارچین با دوز ،های مورد مطالعه در این گروهموشبه شدند. 

های با دوز مشابه سرم فیزیولوزی تزریق شدند. میزان سطح هورمون گروه شاهدهای ماه تزریق شد. موشمدت یکبه روز درمیان( )یک

ها تجزیه و تحلیل دادهبیان شدند و برای  انحراف معیار±میانگین ها به صورتداده گیری شد.های مختلف اندازهگنادی در گروه -هیپوفیز

،  LHهایداری باعث افزایش هورمونطور معنیهبین دو گروه انجام گرفت. عصاره هیدروالکلی دارچین ب آزمون تی از روش آماری

FSH و تستسترون شد (32/3>p). های الیدیگ و گسترش عروق خونی در فضاهای دست آمده، افزایش تراکم سلولهازدیگر نتایج ب

توان نتیجه گرفت که این عصاره محرک خوبی برای اسپرماتوژنز رو میاز این ای دارچین بود.و زیر کپسول در گروه مداخلهبینابینی 
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 مقدمه
ترین این گیاه اثرات درمانی زیادی دارد که یکی از مهم       

 بو خانواده برگ به دارچین باشد.می جنسی میل افزایش هاآن

(Lauraceae)  و جنس دارچین(Cinnamomum)  و گونه

Cinnamoum zeylanicum verum تعلق دارد (Peter ،5002)  .

دهندگی دارای خواص سودمند دارچین عالوه بر کاربرد طعم

ضددیابت و جلوگیری از  ،دیگری از قبیل فعالیت ضدمیکروبی

در درمان سرماخوردگی نیز  های سرطانی دارد وتکثیر سلول

 (.Peter ،5002؛ Broadhurst ،5002و  Andersonموثر است )

 آنتی ترکیبات سایر و فنولیك ترکیبات داشتن دلیلهب دارچین

ترین از مهم اکسیدانی نیز هست.اکسیدانی دارای خاصیت آنتی

، cinnacassiolتوان به اکسیدانی دارچین میترکیبات آنتی

eugenol ،camphene ،coumarin cinnamaldehyde ،cinnamic 

asid و gamma-terpinene های از واکنش ترکیبات این کرد. اشاره

گیری و اسانس گیریعصاره کنند و توسطمی جلوگیری اکسیداتیو

 و همکاران، Parthasathy) شونداز گیاه دارچین استخراج می

5002.) Murcia 7اکسیدانی نتیآ( خواص 5002) و همکاران 

بیان، نعناع، جوز و  زنجبیل، شیرین رومی، بادیان ادویه )دارچین،

 BHTو  PG ،BHAهای رایج غذائی اکسیدانرا با آنتی وانیل(

از  باالتری درصد نعناع و دارچین ادویه 7 بین این در مقایسه کردند.

 ها و آنتیادویه سایر به را نسبت اکسیداسیون برابر ممانعت در

پراکسیداسیون  بخش از نتیجه این دادند. نشان غذائی هایاکسیدان

اثرکننده دارچین بهترین بی چنینهم آمد. دستهب چربی

های آنالیز ها و افزودنیرادیکال سوپراکسید نسبت به سایر ادویه

های مختلف این گیاه قسمت (.5007و همکاران،  Su) شده بود

که طوریهزیادی دارد باز جمله پوست آن خواص درمانی 

ها بهبود فعالیت معده و روده، مصرف آن باعث تقویت قلب

و همکاران،  Singh) شودمی جنسی نیروی ها و افزایشکلیه

دلیل روغن فرار آن هتر بارزش داروئی این گیاه بیش (.5007

 ترکیبات اصلی این اسانس شامل سینامالدئید اورنول و باشد.می

تواند در درمان دیابت شبیه انسولین دارد و میسافرول فعالیتی 

 هایهداستفا دیگر از (.Broadhurst، 5002 و Anderson) باشد مفید

 دردهای و مزاجی سرد جنسی، ضعف درمان شامل دارچین سنتی

 (.Barceloux، 5002 و Donald) است بوده شکم زیر در آمیزشی

قوی آن مانع اکسیدانی دلیل خاصیت آنتیهمصرف این ادویه ب

های آزاد اکسیداسیون مواد عالی در بدن و سبب کاهش رادیکال

ترین اثرات دارچین، مهم از. (Skidmore-Roth، 5005)شود می

شده است  ثابت ،(Mirheidar، 5002) باشدمی جنسی میل افزایش

 ها موجب افزایشموش وسیلهبه دارچین عصاره خوراکی مصرف که

 انجام هایپژوهش (.2222همکاران،  و Shah) شودمی اسپرماتوژنز

 دارچین در اکسیدانیآنتی هایترکیب وجود دهندهنشان شده

 آنتی اثر محققان (.2222 همکاران، و Onderoglu) باشدمی

 متیل و اوژنول ترکیب دو به مربوط تربیش را دارچین اکسیدانی

 خوراکی (. مصرفZijlstra ،2222و  Vankampen) دانندمی

 فعالیت شدن نرمال باعث   (MHCP)اوژنول چالکون هیدروکسی

 هاسلول در شده احیاء گلوتاتیون افزایش و پراکسیداز گلوتاتیون

 (.Zijlstra ،2222و  Vankampenشود )می

عمل آمده مطالعات اندکی در های بهبا توجه به بررسی       

تولیدمثل نر و رابطه با تاثیر عصاره پوست دارچین بر دستگاه 

های جنسی انجام شده است، لذا هدف از این مطالعه اثر هورمون

مورفومتری بیضه هیستوبر تغییرات عصاره هیدروالکلی دارچین 

 ی  در موش سوری بود.گناد -محور هورمونی هیپوفیز و

 

 هاشمواد و رو
مطالعه حاضر از نوع تجربی آزمایشگاهی بوده و در سال        

در مرکز تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی تبریز انجام شد.  2121

هفته و با وزن  2سن با   Bulb/Cسوری نژاد سر موش  10تعداد 

 آزمایشگاهی حیوانات دارینگه و تکثیر بخش از گرم 10-52 تقریبی

ها  به محل انستیتو پاستور خریداری شد. پس از انتقال موش

تحقیقات دانشکده دامپزشکی دانشگاه  حیوانات در مرکز دارینگه

منظور پرهیز از استرس و سازگار شدن آزاد اسالمی تبریز، به

مدت یك هفته گونه آزمایشی بهحیوانات با محیط جدید، هیچ

 55±5محیطی با دمای  ها انجام نشد. حیوانات درروی موش

لوکس در  100درصد، شدت نور  12درجه سلسیوس، رطوبت 

داری نگه تاریکی و روشنایی ساعته 25 متوالی هایاتاق و دوره مرکز

اندازه کافی در دسترس شدند. آب و غذای مناسب )کنسانتره( به

حیوانات قرار گرفت. در این مطالعه کلیه مالحظات اخالقی و 

ر روی حیوانات آزمایشگاهی، مورد تایید کمیته های کاپروتکل

نظارت بر حقوق حیوانات آزمایشگاهی مرکز تحقیقات دانشکده 

های سپس موشدامپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی تبریز  بود. 

طور تصادفی همورد مطالعه به دو گروه شاهد و تیمار دارچین ب

موش مورد  22ذکر است که در هر گروه تقسیم شدند. الزم به

 سرم فیزیولوژیتوسط ها موشمطالعه قرار گرفت. گروه شاهد: 

طور داخل صفاقی تحت تزریق هگرم بر کیلوگرم بمیلی 20با دوز 

های مورد مطالعه در این گروه گروه مداخله: موش قرار گرفتند.

به گرم گرم بر کیلومیلی 20 میانی عصاره الکلی دارچین با دوز
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ماه تزریق مدت یكو به روز درمیان(صورت داخل صفاقی )یك

بعد از اتمام زمان دوره  (.5020و همکاران،  Modaresi) شد

 Cervical) روش قطع نخایی گردنهها بموشتزریق دارچین، 

Dislocation) .توسط  و ها جداسازی شدندبیضه کشته شدند

، با (لهستان radwagساخت شرکت ) wtbمدل ل ترازوی دیجیتا

ها در محلول نمونه ها محاسبه شد.گرم وزن آن 02/0دقت 

درصد بافر قرار گرفتند و بعد از طی مراحل معمول  20فرمالین 

آمیزی تهیه مقاطع بافتی، با روش هماتوکسیلین و ائوزین رنگ

 ،500Eclipse E )مدل شده و زیر میکروسکپ نوری نیکون

بررسی قرار گرفت و توسط عدسی ورد مساخت کشور ژاپن( 

 .مدرج خطی پارامترهای کمی مورد ارزیابی قرار گرفتند

 از استفاده با دارچین پوست ابتدا: گيريعصاره روش       

 50 در شده تهیه پودر از گرم 52 شد و پودر آسیاب دستگاه

 دستهب مخلوط. گردید حل درصد29طبی  اتیلیك الکلسی سی

 گراد(سانتی درجه 52) اتاق دمای در ساعت 52 مدتبه آمده

 زنهم دستگاه از استفاده با حاصل ترکیب ادامه در .شد دارینگه

 روی بر و شد مخلوط کامالً دقیقه2 مدتبه )شیکر( مغناطیسی

. گردید صاف شد، یادداشت آن اولیه وزن که واتمن کاغذ یك

 20 حرارت با آون دستگاه در آن روی بر ماندهباقی پودر و کاغذ

 مقایسه با .شد خشك ساعت 2/2مدت به و گرادسانتی درجه

 مقدار و صافی کاغذ روی بر ماندهباقی پودرخشك وزن اختالف

 استخراج عصاره .شد مشخص شده حل پودر میزان اولیه دارچین

 50 )حدود الکل زیادی مقدار حاوی )فورمن( روش این با شده

 در ساعت 22 مدتبه عصاره الکل، حذف جهت .است لیتر(میلی

 و شده تبخیر اضافی الکل تا گرفت قرار آلودگی از عاری محیط

 ادامه در .برسد لیتر(میلی 2 )حدود ممکن حداقلبه آن میزان

 سالین نرمال) درصد 2 فیزیولوژیك سرم از استفاده با عصاره حجم

         (.2122 ،همکاران و مدرسی) شد رسانده لیترمیلی 220 به تزریقی(

  وسیلهبه تیمار دوره پایان در سنجش و آناليز هورمون:

 ناحیه از خون لیترمیلی 2 تا 1 حدود موش هر از اتر با هوشیبی

 آوریجمع ضدانعقاد فاکتور حاوی آزمایش هایلوله در چپ بطن

 سرعت با دقیقه 22 مدتبه شده آوریجمع هاینمونه .شد

 سمپلر، از استفاده با سپس .شدند سانتریفوژ دقیقه در دور 1000

 دمای در هورمونی سنجش تا و شد جداسازی لخته نمونه سرم

 هایهورمون سرمی غلظت گیریاندازه برای گرادسانتی درجه -50

 (.2125 )حاتمی و استخر، شدند دارینگه LH و FSH تستسترون،

 یعنی آزمایشگاهی معمول هایروش براساس هورمونی گیریاندازه

هورمونی شرکت  هایبا استفاده از کیت رادیوایمنواسی از استفاده

بیان شدند و  Mean±SEMصورت ها بهداده شد. انجام کاوشگر

بین دو گروه  T-Testها از روش آماری برای تجزیه و تحلیل داده

ارزیابی و آنالیز  21SPSS افزاربا استفاده از نرمشاهد و تیمار 

 دار بودنبرای تعیین سطح معنی >02/0P مقدارانجام گرفت. 

 در نظر گرفته شد. هابین گروه
 

          نتایج

ها نشان داد که بین دو گروه بررسی بافتی: تغييرات نتایج       

ای دارچین از نظر شکل ظاهری و پراکندگی شاهد و مداخله

گونه تخریب بافتی ساز اختالف وجود ندارد و هیچهای منیلوله

ای گروه دارچین، هنشد. در نمونه دارچین مشاهده تجویزاز  ناشی

های لوله بینابینی فضاهای ساز و کاهشمنی هایلوله تراکم افزایش

ترین تغییراتی که ساز نسبت به گروه شاهد دیده شد. مهممنی

ای مشاهده شد گسترش، های بافت بیضه گروه مداخلهدر نمونه

ابینی و فضای زیر کپسول پراکندگی عروق خونی در فضاهای بین

 2های شکل) بیضه بود که نسبت به گروه نرمال اختالف داشت

های الیدیگ در فضاهای چنین حضور پر تعداد سلولهم .(5و 

 گیر بودای که نسبت به گروه نرمال چشمنی گروه مداخلهیبیناب

 .(1و  5های شکل)
 

 
بيضه در موش سوري، الف( گروه شاهد: مشاهده ساختار  نرمال کپسول بيضه )تونيکا آلبوژینه(  بافت مقطع از ریزبينی نماي: 1شکل

و فضاي زیر کپسولی )ستاره(، ب( گروه تيمار دارچين: مشاهده ساختار کپسول بيضه و گسترش عروق خونی در فضاي زیر کپسولی 
 (برابر2000×نمائی ائوزین، بزرگ هماتوکسیلین آمیزی)رنگ  بعد از تزریق دارچين )راس فلش(
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هاي الیدیگ در فضاهاي : مشاهده سلولشاهدبيضه در موش سوري، الف( گروه  بافت مقطع از ریزبينی : نماي2 شکل

 الیدیگ در فضاهاي بينابينی بعد از تزریق دارچين هايب( گروه تيمار دارچين: مشاهده افزایش تراکم سلول ،بينابينی)ستاره(

 (برابر2000×نمائی ائوزین، بزرگ هماتوکسیلین آمیزی)رنگ )ستاره(
 

 
رسانی )راس فلش( : مشاهده پراکندگی عروق خونشاهدالف( گروه  : نماي ریزبينی از مقطع بافت بيضه در موش سوري، 3شکل 

همراه گسترش عروق خونی ههاي الیدیگ  بب(گروه تيمار دارچين: مشاهده تراکم سلول ،بينابينیهاي الیدیگ در فضاي و سلول

 (برابر2000×نمائی ائوزین، بزرگ هماتوکسیلین آمیزی)رنگ  هاي الیدیگ در سراسر فضاي بينابينیها( و سلول)راس فلش
 
 : هورمونینتایج سطح سرمی        

 های سوری گروهدر موش: تستسترون هورمون سطح سرمی بر اثر

 22/1±15/0 تستسترون، هورمون سرمی سطح میانگین نرمال

 75/2±27/0ای دارچین لیتر و درگروه مداخلهنانوگرم در میلی

گر دست آمده نشانهلیتر محاسبه شد. اعداد بنانوگرم در میلی

 (.2)جدول (>02/0p) باشد گروه میداری بین دو اختالف معنی

های در موش :(LH)لوتئوتروفیك  اثر بر سطح سرمی هورمون

میلی  LH 92/0±72/0سوری گروه نرمال میانگین سطح سرمی 

  ای دارچینلیتر و در گروه مداخلهالمللی بر میلیواحد بین

لیتر محاسبه شد. المللی بر میلیمیلی واحد بین 22/0±21/2

داری بین دو گروه گر اختالف معنیدست آمده نشانهاعداد ب

 (.2)جدول (>02/0p) باشدمی

های موش در :(FSH) فولیکولی محرکه سطح سرمی هورمون اثر بر

میلی  FSH 25/0±2/7سوری گروه نرمال میانگین سطح سرمی 

ای دارچین لیتر و در گروه مداخلهالمللی بر میلیواحد بین

لیتر محاسبه شد. المللی بر میلیبینمیلی واحد  22/2±22/22

  داری بین دوگروهگر اختالف معنیدست آمده نشانهاعداد ب

 (.2)جدول (>02/0p) باشد می

  
تحت تاثير با عصاره ي گناد -هورمونی هيپوفيز سطح پارامترهاي کمی (Mean±SEM)خطاي استاندارد  ±مقایسه مقادیر ميانگين :1جدول 

 (=11nماهه)در دوره یكهاي سوري هيدروالکلی دارچين در موش

 متغيرها

n=11 

شاهدگروه   گروه تيمار   

 گرم/کيلوگرمميلی 15 دارچين نرمال سالين

لیتر(هورمون تستسترون )نانو گرم در میلی  1/22±0/15a 2/75±0/27b 

 0/25a 22/22±2/22b±7/2 لیتر(المللی بر میلی) میلی واحد بینمحرکه فولیکولیهورمون 

لیتر(یبر میل المللیهورمون لوتئوتروفیك ) میلی واحد بین   0/72±0/92a 2/21±0/22b 
abc ها میدار میانگین بین گروهدهنده اختالف معنیحروف متفاوت نشان(02/0باشد>p.) 
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   بحث

 رفع در و باروری افزایش جهت دارویی گیاهان از استفاده       

 واندتمی غیره و جنسی ناتوانی هورمونی، تعادل عدم قبیل از مواردی

 بوده توجه مورد دیرباز از مسئله این و باشد داشته مثبت تاثیر

 تستسترون هورمون کنترل تحت بیضه، در اسپرماتوژنز فرایند .است

 نیز خود هابیضه ترشحی فعالیت و گیردمی صورت آن از مترشحه

، Ranjbar) باشدمی بیضه-هیپوفیز هیپوتاالموس محور کنترل تحت

5007.) 

از نتایج این تحقیق معلوم شد عصاره هیدروالکلی دارچین        

باشد. و تستوسترون می LH ،FSH هایباعث افزایش هورمون

تواند ناشی از اثر ترکیبات موجود در پوست این افزایش می

که بر روی محور هیپوتاالموس هیپوفیز بیضه اثر  دارچین باشد

شود. خود این های مذکور میگذاشته و سبب افزایش هورمون

)منفی و مثبت( مختلف  کنترلی تواند تحت تأثیر عواملمحور می

 با تستسترون هورمون که اندداده نشان قبلی لعاتمطا قرار گیرد.

 سازهای منیلوله مایع ترشح و سرتولی هایسلول بر مستقیم اثر

 نقش ترانسفرین و رشد فاکتور نظیر متعددی هایپروتئین و

 تقسیم تقسیم، حال در جنسی هایسلول تغذیه در ایویژه

 هایبررسی در .(Carlson ،5002) دارند نقش جنسی هایسلول

که  گروهی در LH و FSH تستوسترون، هورمون غلظت هورمونی،

 شاهد گروه با مقایسه در بودند کرده دریافت عصاره دارچین

 آندروژنی هورمون یك تستسترون کهجاییآن از .داد نشان افزایش

 هیپوفیز غده از مترشحه LH با تحریك به پاسخ در که است

 دارد احتمال شود،می تولید بیضه الیدیگ هایسلول توسط

 از پس تستوسترون هورمون میزان آن پایه بر که مکانیسمی

 این مستقیم تاثیر طریق از است، یافته افزایش کاربرد دارچین

 LHافزایش و هیپوفیز قدامی بخش لوتئوتروپ هایسلول بر دارو

 از تستسترون هورمون دیگر، از طرف (.Carlson ،5002) باشد

 هیپوفیز از را LH هورمون ترشح منفی فیدبك مکانیسم طریق

 غیرمستقیم طوردارچین به احتماالً و کندمی کنترل قدامی

 از گنادوتروپین کننده تحریك هایهورمون ترشح افزایش موجب

 قدامی هیپوفیز از LH ترشح افزایش آن دنبالبه و هیپوتاالموس

 هم احتمال این البته .شودمی تستوسترون افزایش نتیجه در و

 زمان به بیضه  هیپوفیز منفی فیدبك مکانیسم که دارد وجود

 که (5002و همکاران ،  Acharya) باشد داشته نیاز تریبیش

  .است الزم زمینه این در تریبیش مطالعات

 در همین رابطه در سایر مطالعات اشاره شده است که       

 FSH و   LH،مصرف دارچین باعث افزایش هورمون تستسترون

تواند ناشی از ترکیبات موجود در شود. این افزایش میباعث می

هیپوفیز اثر -پوست دارچین باشد که بر محور هیپوتاالموس

 احتماالً شود.های مذکور میگذاشته و سبب افزایش هورمون

 و یا با تاثیر مستقیم  LHعصاره دارچین با افزایش ترشح 

و همکاران،  Modaresi) افزایش دهدسنتز تستسترون را  تواندمی

 عنوانبه تواندمی نیز دارچین در موجود کادنین-دلتا(. 5020

طور به و کند عمل تستوسترون میزان دهندهافزایش فاکتور

، Cohen و Braun) شود آن سنتز در افزایش باعث مستقیم

یکی از عوامل تأثیرگذار بر این محور نیتریك اکسید  .(5002

ها و است. این ملکول فعال باعث افزایش ترشح گنادوتروپین

، Tsukamamotoو  Sato ؛Pinilla، 5002) شودمی LHهورمون 

عوامل مختلف  ترشح این ناقل عصبی خود تحت تأثیر (5000

باشد. این مینفرین یابد. یکی از این عوامل نوراپیافزایش می

ماده با فعالسازی سنتز نیتریك اکسید سبب تحریك هورمون 

 ،Ellendorff و Parvizi) شودمی LH ترشح و افزایش LH آزادکننده

 نفریننوراپی ترشح که است مطلب این دهندهنشان تحقیقات .(2225

یابد. می افزایش دارچین( ترکیب ترین)عمده سینامالدئید تأثیر تحت

این ترکیب موجب اتصال یون کلسیم به غشاء و آزادسازی 

AMP شود حلقوی و در نتیجه افزایش ترشح نوراپی نفرین می

(Chin-Chuan هورمون لپتین نیز به5000همکاران،  و .) واسطه

 شودمی FSHسنتز نیتریك اکساید عصبی باعث افزایش ترشح 

(Kosior-Korzecka  وBobowiec، 5009.)  با توجه به توضیحات

توان را می LHو  FSHهای ارایه شده علت افزایش هورمون

ویژه مربوط به اثر مستقیم یا غیرمستقیم ترکیبات دارچین به

سینامالدئید در افزایش سنتزنیتریك اکسید دانست. در مطالعه 

گرم بر میلی 20حاضر میزان هورمون تستوسترون در دوزهای 

توان یابد ترکیبات موجود در دارچین را میکیلوگرم افزایش می

علت این افزایش دانست. احتماالً عصاره دارچین با افزایش 

تواند سنتز تستوسترون را و یا با تاثیر مستقیم می LHترشح 

عصاره دارچین،  اثرات دیگر در این مطالعه یکی از افزایش دهد.

بود که  بر عروق خونی در فضاهای بینابینی و زیر کپسول بیضه

همراه بود که این اثر در ارتباط با  رسانیخون افزایش گسترش با

های الیدیگ و انتقال افزایش ترشح هورمون تستسترون از سلول

دست آمده از این تحقیق هدیگر نتایج ب از توان شمرد.آن می

های الیدیگ در فضاهای بیابینی گروه شاهد تراکم باالی سلول

دهنده اثر نسبت به گروه نرمال بود که نشانای دارچین مداخله

های تعداد سلول افزایش با که باشدمی هورمونی تحریك در دارچین

الیدیگ، افزایش سطح هورمونی تستسترون و اثر آن بر سایر 

این  توان نتیجه گرفت کهرو میاز این باشد.بیضه می ساختارهای
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آن افزایش هورمون  دنبالهالیدیگ و ب هایبا اثر بر سلول عصاره

 یکی .شودمی اسپرماتوژنز تر درتحریك بیش موجب تستسترون

های افزایش تراکم سلول بر اثردارچین احتمالی هایمکانیسم از

 آن عصاره در هااکسیدانآنتی وجود از ناشی است ممکن، الیدیگ

 دو به مربوط تربیش را دارچین اکسیدانیآنتی اثر باشد. محققان

 (.Zijlstra ،2222و  Vankampen) دانندمی متیل و اوژنول ترکیب

 نرمال باعث  (MHCP)اوژنول چالکون هیدروکسی خوراکی مصرف

 شده احیاء گلوتاتیون افزایش و پراکسیداز گلوتاتیون فعالیت شدن

 (5002) همکاران وAcharya  کهطوریهشود. بمی هاسلول در

 موجب اکسیدانیآنتی هایآنزیم فعالیت کاهش که دادند نشان

 تعداد اکسیدانیآنتی مواد تجویز با اما شده اسپرم تعداد کاهش

  (.5002و همکاران،  Acharya) است داده نشان افزایش اسپرم کل

 در تستوسترون هورمون مالحظه قابل افزایش به توجه با       

 و الیدیگ هایسلول تعداد افزایش آن متعاقب و مطالعه این

 بنابراین .است توجیه قابل کامالً مساله این جنسی هایسلول

 در باروری افزایش جهت دارویی عنوانبه گیاه این از توانمی

 تحقیقات هرچند نمود، استفاده الیگوسپرمی درمان و نر جنس

  .گرددمی پیشنهاد زمینه این در تریوسیع
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