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چکیده
دارچین گیاهی با نام علمی سیناموموم زینالیکوم میباشد و یکی از مهمترین آنها افزایش میل جنسی

میباشد.

هدف از این مطالعه اثر عصاره هیدروالکلی دارچین بر تغییرات هیستومورفومتری بیضه و محور هورمونی هیپوفیز -گنادی در موش
سوری بود 03 .سر موش سوری نژاد بالبیسی با وزن تقریبی  52الی  03گرم در گروه شاهد و تیمار دارچین بهطور تصادفی تقسیم
شدند .به موشهای مورد مطالعه در این گروه ،عصاره هیدروالکلی دارچین با دوز  23میلیگرم بر کیلوگرم بهصورت داخل صفاقی
(یک روز درمیان) بهمدت یکماه تزریق شد .موشهای گروه شاهد با دوز مشابه سرم فیزیولوزی تزریق شدند .میزان سطح هورمونهای
هیپوفیز -گنادی در گروههای مختلف اندازهگیری شد .دادهها به صورت میانگین±انحراف معیار بیان شدند و برای تجزیه و تحلیل دادهها
از روش آماری آزمون تی بین دو گروه انجام گرفت .عصاره هیدروالکلی دارچین بهطور معنیداری باعث افزایش هورمونهای ،LH
 FSHو تستسترون شد ( .)p>3/32ازدیگر نتایج بهدست آمده ،افزایش تراکم سلولهای الیدیگ و گسترش عروق خونی در فضاهای
بینابینی و زیر کپسول در گروه مداخلهای دارچین بود .از اینرو میتوان نتیجه گرفت که این عصاره محرک خوبی برای اسپرماتوژنز
است.

کلمات کلیدی :بیضه ،تستسترون ،دارچین ،موش سوری

* پست الکترونیکی نویسنده مسئول

sajjad.hejazi@iaut.ac.ir
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مقدمه

که مصرف خوراکی عصاره دارچین بهوسیله موشها موجب افزایش
اسپرماتوژنز میشود ( Shahو همکاران .)2222 ،پژوهشهای انجام
شده نشاندهنده وجود ترکیبهای آنتیاکسیدانی در دارچین
میباشد ( Onderogluو همکاران .)2222 ،محققان اثر آنتی
اکسیدانی دارچین را بیشتر مربوط به دو ترکیب اوژنول و متیل
میدانند ( Vankampenو  .)2222 ،Zijlstraمصرف خوراکی
هیدروکسی چالکون اوژنول ) (MHCPباعث نرمال شدن فعالیت
گلوتاتیون پراکسیداز و افزایش گلوتاتیون احیاء شده در سلولها
میشود ( Vankampenو .)2222 ،Zijlstra
با توجه به بررسیهای بهعمل آمده مطالعات اندکی در
رابطه با تاثیر عصاره پوست دارچین بر دستگاه تولیدمثل نر و
هورمونهای جنسی انجام شده است ،لذا هدف از این مطالعه اثر
عصاره هیدروالکلی دارچین بر تغییرات هیستومورفومتری بیضه
و محور هورمونی هیپوفیز -گنادی در موش سوری بود.

این گیاه اثرات درمانی زیادی دارد که یکی از مهمترین
آنها افزایش میل جنسی میباشد .دارچین به خانواده برگ بو
( )Lauraceaeو جنس دارچین ( )Cinnamomumو گونه
 Cinnamoum zeylanicum verumتعلق دارد (.)5002 ،Peter
دارچین عالوه بر کاربرد طعمدهندگی دارای خواص سودمند
دیگری از قبیل فعالیت ضدمیکروبی ،ضددیابت و جلوگیری از
تکثیر سلولهای سرطانی دارد و در درمان سرماخوردگی نیز
موثر است ( Andersonو 5002 ،Broadhurst؛ .)5002 ،Peter
دارچین بهدلیل داشتن ترکیبات فنولیك و سایر ترکیبات آنتی
اکسیدانی دارای خاصیت آنتیاکسیدانی نیز هست .از مهمترین
ترکیبات آنتیاکسیدانی دارچین میتوان به ،cinnacassiol
cinnamic ،coumarin cinnamaldehyde ،camphene ،eugenol
 asidو  gamma-terpineneاشاره کرد .این ترکیبات از واکنشهای
اکسیداتیو جلوگیری میکنند و توسط عصارهگیری و اسانسگیری
از گیاه دارچین استخراج میشوند ( Parthasathyو همکاران،
 Murcia .)5002و همکاران ( )5002خواص آنتیاکسیدانی 7
ادویه (دارچین ،بادیان رومی ،زنجبیل ،شیرین بیان ،نعناع ،جوز و
وانیل) را با آنتیاکسیدانهای رایج غذائی  BHA ،PGو BHT
مقایسه کردند .در بین این  7ادویه دارچین و نعناع درصد باالتری از
ممانعت در برابر اکسیداسیون را نسبت به سایر ادویهها و آنتی
اکسیدانهای غذائی نشان دادند .این نتیجه از بخش پراکسیداسیون
چربی بهدست آمد .همچنین دارچین بهترین بیاثرکننده
رادیکال سوپراکسید نسبت به سایر ادویهها و افزودنیهای آنالیز
شده بود ( Suو همکاران .)5007 ،قسمتهای مختلف این گیاه
از جمله پوست آن خواص درمانی زیادی دارد بهطوریکه
مصرف آن باعث تقویت قلب ،معده و رودهها بهبود فعالیت
کلیهها و افزایش نیروی جنسی میشود ( Singhو همکاران،
 .)5007ارزش داروئی این گیاه بیشتر بهدلیل روغن فرار آن
میباشد .ترکیبات اصلی این اسانس شامل سینامالدئید اورنول و
سافرول فعالیتی شبیه انسولین دارد و میتواند در درمان دیابت
مفید باشد ( Andersonو  .)5002 ،Broadhurstاز دیگر استفادههای
سنتی دارچین شامل درمان ضعف جنسی ،سرد مزاجی و دردهای
آمیزشی در زیر شکم بوده است ( Donaldو .)5002 ،Barceloux
مصرف این ادویه بهدلیل خاصیت آنتیاکسیدانی قوی آن مانع
اکسیداسیون مواد عالی در بدن و سبب کاهش رادیکالهای آزاد
میشود ( .)5005 ،Skidmore-Rothاز مهمترین اثرات دارچین،
افزایش میل جنسی میباشد ( ،)5002 ،Mirheidarثابت شده است
25

مواد و روشها
مطالعه حاضر از نوع تجربی آزمایشگاهی بوده و در سال
 2121در مرکز تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی تبریز انجام شد.
تعداد  10سر موش سوری نژاد  Bulb/Cبا سن  2هفته و با وزن
تقریبی  10-52گرم از بخش تکثیر و نگهداری حیوانات آزمایشگاهی
انستیتو پاستور خریداری شد .پس از انتقال موشها به محل
نگهداری حیوانات در مرکز تحقیقات دانشکده دامپزشکی دانشگاه
آزاد اسالمی تبریز ،بهمنظور پرهیز از استرس و سازگار شدن
حیوانات با محیط جدید ،هیچگونه آزمایشی بهمدت یك هفته
روی موشها انجام نشد .حیوانات در محیطی با دمای 55±5
درجه سلسیوس ،رطوبت  12درصد ،شدت نور  100لوکس در
مرکز اتاق و دورههای متوالی  25ساعته روشنایی و تاریکی نگهداری
شدند .آب و غذای مناسب (کنسانتره) بهاندازه کافی در دسترس
حیوانات قرار گرفت .در این مطالعه کلیه مالحظات اخالقی و
پروتکلهای کار روی حیوانات آزمایشگاهی ،مورد تایید کمیته
نظارت بر حقوق حیوانات آزمایشگاهی مرکز تحقیقات دانشکده
دامپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی تبریز بود .سپس موشهای
مورد مطالعه به دو گروه شاهد و تیمار دارچین بهطور تصادفی
تقسیم شدند .الزم بهذکر است که در هر گروه  22موش مورد
مطالعه قرار گرفت .گروه شاهد :موشها توسط سرم فیزیولوژی
با دوز  20میلیگرم بر کیلوگرم بهطور داخل صفاقی تحت تزریق
قرار گرفتند .گروه مداخله :موشهای مورد مطالعه در این گروه
عصاره الکلی دارچین با دوز میانی  20میلیگرم بر کیلوگرم به
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صورت داخل صفاقی (یكروز درمیان) و بهمدت یكماه تزریق
شد ( Modaresiو همکاران .)5020 ،بعد از اتمام زمان دوره
تزریق دارچین ،موشها بهروش قطع نخایی گردن ( Cervical
 )Dislocationکشته شدند .بیضهها جداسازی شدند و توسط
ترازوی دیجیتال مدل ( wtbساخت شرکت  radwagلهستان) ،با
دقت  0/02گرم وزن آنها محاسبه شد .نمونهها در محلول
فرمالین  20درصد بافر قرار گرفتند و بعد از طی مراحل معمول
تهیه مقاطع بافتی ،با روش هماتوکسیلین و ائوزین رنگآمیزی
شده و زیر میکروسکپ نوری نیکون (مدل ،Eclipse E500
ساخت کشور ژاپن) مورد بررسی قرار گرفت و توسط عدسی
مدرج خطی پارامترهای کمی مورد ارزیابی قرار گرفتند.
روش عصارهگيري :ابتدا پوست دارچین با استفاده از
دستگاه آسیاب پودر شد و  52گرم از پودر تهیه شده در 50
سیسی الکل اتیلیك طبی 29درصد حل گردید .مخلوط بهدست
آمده بهمدت  52ساعت در دمای اتاق ( 52درجه سانتیگراد)
نگهداری شد .در ادامه ترکیب حاصل با استفاده از دستگاه همزن
مغناطیسی (شیکر) بهمدت 2دقیقه کامالً مخلوط شد و بر روی
یك کاغذ واتمن که وزن اولیه آن یادداشت شد ،صاف گردید.
کاغذ و پودر باقیمانده بر روی آن در دستگاه آون با حرارت 20
درجه سانتیگراد و بهمدت  2/2ساعت خشك شد .با مقایسه
اختالف وزن پودرخشك باقیمانده بر روی کاغذ صافی و مقدار
اولیه دارچین میزان پودر حل شده مشخص شد .عصاره استخراج
شده با این روش (فورمن) حاوی مقدار زیادی الکل (حدود 50
میلیلیتر) است .جهت حذف الکل ،عصاره بهمدت  22ساعت در
محیط عاری از آلودگی قرار گرفت تا الکل اضافی تبخیر شده و
میزان آن بهحداقل ممکن (حدود  2میلیلیتر) برسد .در ادامه
حجم عصاره با استفاده از سرم فیزیولوژیك  2درصد (نرمال سالین
تزریقی) به  220میلیلیتر رسانده شد (مدرسی و همکاران.)2122 ،
سنجش و آناليز هورمون :در پایان دوره تیمار بهوسیله

سال هشتم ،شماره  ،1بهار 1315

بیهوشی با اتر از هر موش حدود  1تا  2میلیلیتر خون از ناحیه
بطن چپ در لولههای آزمایش حاوی فاکتور ضدانعقاد جمعآوری
شد .نمونههای جمعآوری شده بهمدت  22دقیقه با سرعت
 1000دور در دقیقه سانتریفوژ شدند .سپس با استفاده از سمپلر،
سرم نمونه لخته جداسازی شد و تا سنجش هورمونی در دمای
 -50درجه سانتیگراد برای اندازهگیری غلظت سرمی هورمونهای
تستسترون FSH ،و  LHنگهداری شدند (حاتمی و استخر.)2125 ،
اندازهگیری هورمونی براساس روشهای معمول آزمایشگاهی یعنی
استفاده از رادیوایمنواسی با استفاده از کیتهای هورمونی شرکت
کاوشگر انجام شد .دادهها بهصورت  Mean±SEMبیان شدند و
برای تجزیه و تحلیل دادهها از روش آماری  T-Testبین دو گروه
شاهد و تیمار با استفاده از نرمافزار  SPSS21ارزیابی و آنالیز
انجام گرفت .مقدار  P<0/02برای تعیین سطح معنیدار بودن
بین گروهها در نظر گرفته شد.

نتایج
نتایج تغييرات بافتی :بررسیها نشان داد که بین دو گروه
شاهد و مداخله ای دارچین از نظر شکل ظاهری و پراکندگی
لولههای منیساز اختالف وجود ندارد و هیچگونه تخریب بافتی
ناشی از تجویز دارچین مشاهده نشد .در نمونههای گروه دارچین،
افزایش تراکم لولههای منیساز و کاهش فضاهای بینابینی لولههای
منیساز نسبت به گروه شاهد دیده شد .مهمترین تغییراتی که
در نمونههای بافت بیضه گروه مداخلهای مشاهده شد گسترش،
پراکندگی عروق خونی در فضاهای بینابینی و فضای زیر کپسول
بیضه بود که نسبت به گروه نرمال اختالف داشت (شکلهای 2
و  .)5همچنین حضور پر تعداد سلولهای الیدیگ در فضاهای
بینابینی گروه مداخلهای که نسبت به گروه نرمال چشمگیر بود
(شکلهای  5و .)1

شکل :1نماي ریزبينی از مقطع بافت بيضه در موش سوري ،الف) گروه شاهد :مشاهده ساختار نرمال کپسول بيضه (تونيکا آلبوژینه)
و فضاي زیر کپسولی (ستاره) ،ب) گروه تيمار دارچين :مشاهده ساختار کپسول بيضه و گسترش عروق خونی در فضاي زیر کپسولی
بعد از تزریق دارچين (راس فلش) (رنگآمیزی هماتوکسیلین ائوزین ،بزرگنمائی ×2000برابر)
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شکل  :2نماي ریزبينی از مقطع بافت بيضه در موش سوري ،الف) گروه شاهد :مشاهده سلولهاي الیدیگ در فضاهاي
بينابينی(ستاره) ،ب) گروه تيمار دارچين :مشاهده افزایش تراکم سلولهاي الیدیگ در فضاهاي بينابينی بعد از تزریق دارچين
(ستاره)

(رنگآمیزی هماتوکسیلین ائوزین ،بزرگنمائی ×2000برابر)

شکل  : 3نماي ریزبينی از مقطع بافت بيضه در موش سوري ،الف) گروه شاهد :مشاهده پراکندگی عروق خونرسانی (راس فلش)
و سلولهاي الیدیگ در فضاي بينابينی ،ب)گروه تيمار دارچين :مشاهده تراکم سلولهاي الیدیگ بههمراه گسترش عروق خونی
(راس فلشها) و سلولهاي الیدیگ در سراسر فضاي بينابينی

نتایج سطح سرمی هورمونی:
اثر بر سطح سرمی هورمون تستسترون :در موشهای سوری گروه
نرمال میانگین سطح سرمی هورمون تستسترون1/22±0/15 ،
نانوگرم در میلیلیتر و درگروه مداخلهای دارچین 2/75±0/27
نانوگرم در میلیلیتر محاسبه شد .اعداد بهدست آمده نشانگر
اختالف معنیداری بین دو گروه میباشد (( )p<0/02جدول.)2
اثر بر سطح سرمی هورمون لوتئوتروفیك ) :(LHدر موشهای
سوری گروه نرمال میانگین سطح سرمی  0/72±0/92 LHمیلی
واحد بینالمللی بر میلیلیتر و در گروه مداخلهای دارچین

(رنگآمیزی هماتوکسیلین ائوزین ،بزرگنمائی ×2000برابر)

 2/21±0/22میلی واحد بینالمللی بر میلیلیتر محاسبه شد.
اعداد بهدست آمده نشانگر اختالف معنیداری بین دو گروه
میباشد (( )p<0/02جدول.)2
اثر بر سطح سرمی هورمون محرکه فولیکولی ) :(FSHدر موشهای
سوری گروه نرمال میانگین سطح سرمی  7/2±0/25 FSHمیلی
واحد بینالمللی بر میلیلیتر و در گروه مداخلهای دارچین
 22/22±2/22میلی واحد بینالمللی بر میلیلیتر محاسبه شد.
اعداد بهدست آمده نشانگر اختالف معنیداری بین دوگروه
میباشد (( )p<0/02جدول.)2

جدول  :1مقایسه مقادیر ميانگين ±خطاي استاندارد ( )Mean±SEMپارامترهاي کمی سطح هورمونی هيپوفيز -گنادي تحت تاثير با عصاره
هيدروالکلی دارچين در موشهاي سوري در دوره یكماهه()n=11
متغيرها

گروه شاهد

گروه تيمار

n=11

نرمال سالين

دارچين  15ميلیگرم/کيلوگرم

هورمون تستسترون (نانو گرم در میلیلیتر)

1/22±0/15a

2/75±0/27b

هورمون محرکه فولیکولی( میلی واحد بینالمللی بر میلیلیتر)
هورمون لوتئوتروفیك ( میلی واحد بینالمللی بر میلیلیتر)

7/2±0/25a
0/72±0/92a

22/22±2/22b
2/21±0/22b

 abcحروف متفاوت نشاندهنده اختالف معنیدار میانگین بین گروهها میباشد(.)p>0/02
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بحث
استفاده از گیاهان دارویی جهت افزایش باروری و در رفع
مواردی از قبیل عدم تعادل هورمونی ،ناتوانی جنسی و غیره میتواند
تاثیر مثبت داشته باشد و این مسئله از دیرباز مورد توجه بوده
است .فرایند اسپرماتوژنز در بیضه ،تحت کنترل هورمون تستسترون
مترشحه از آن صورت میگیرد و فعالیت ترشحی بیضهها خود نیز
تحت کنترل محور هیپوتاالموس هیپوفیز-بیضه میباشد (،Ranjbar
.)5007
از نتایج این تحقیق معلوم شد عصاره هیدروالکلی دارچین
باعث افزایش هورمونهای  FSH ،LHو تستوسترون میباشد.
این افزایش میتواند ناشی از اثر ترکیبات موجود در پوست
دارچین باشد که بر روی محور هیپوتاالموس هیپوفیز بیضه اثر
گذاشته و سبب افزایش هورمونهای مذکور میشود .خود این
محور میتواند تحت تأثیر عوامل کنترلی (منفی و مثبت) مختلف
قرار گیرد .مطالعات قبلی نشان دادهاند که هورمون تستسترون با
اثر مستقیم بر سلولهای سرتولی و ترشح مایع لولههای منیساز
و پروتئینهای متعددی نظیر فاکتور رشد و ترانسفرین نقش
ویژهای در تغذیه سلولهای جنسی در حال تقسیم ،تقسیم
سلولهای جنسی نقش دارند ( .)5002 ،Carlsonدر بررسیهای
هورمونی ،غلظت هورمون تستوسترون FSH ،و  LHدر گروهی که
عصاره دارچین دریافت کرده بودند در مقایسه با گروه شاهد
افزایش نشان داد .از آنجاییکه تستسترون یك هورمون آندروژنی
است که در پاسخ به تحریك با  LHمترشحه از غده هیپوفیز
توسط سلولهای الیدیگ بیضه تولید میشود ،احتمال دارد
مکانیسمی که بر پایه آن میزان هورمون تستوسترون پس از
کاربرد دارچین افزایش یافته است ،از طریق تاثیر مستقیم این
دارو بر سلولهای لوتئوتروپ بخش قدامی هیپوفیز و افزایش LH
باشد ( .)5002 ،Carlsonاز طرف دیگر ،هورمون تستسترون از
طریق مکانیسم فیدبك منفی ترشح هورمون  LHرا از هیپوفیز
قدامی کنترل میکند و احتماالً دارچین بهطور غیرمستقیم
موجب افزایش ترشح هورمونهای تحریك کننده گنادوتروپین از
هیپوتاالموس و بهدنبال آن افزایش ترشح  LHاز هیپوفیز قدامی
و در نتیجه افزایش تستوسترون میشود .البته این احتمال هم
وجود دارد که مکانیسم فیدبك منفی هیپوفیز بیضه به زمان
بیشتری نیاز داشته باشد ( Acharyaو همکاران  )5002 ،که
مطالعات بیشتری در این زمینه الزم است.
در همین رابطه در سایر مطالعات اشاره شده است که
مصرف دارچین باعث افزایش هورمون تستسترون LH ،و FSH

سال هشتم ،شماره  ،1بهار 1315

باعث میشود .این افزایش میتواند ناشی از ترکیبات موجود در
پوست دارچین باشد که بر محور هیپوتاالموس-هیپوفیز اثر
گذاشته و سبب افزایش هورمونهای مذکور میشود .احتماالً
عصاره دارچین با افزایش ترشح  LHو یا با تاثیر مستقیم
میتواند سنتز تستسترون را افزایش دهد ( Modaresiو همکاران،
 .)5020دلتا-کادنین موجود در دارچین نیز میتواند بهعنوان
فاکتور افزایشدهنده میزان تستوسترون عمل کند و بهطور
مستقیم باعث افزایش در سنتز آن شود ( Braunو ،Cohen
 .)5002یکی از عوامل تأثیرگذار بر این محور نیتریك اکسید
است .این ملکول فعال باعث افزایش ترشح گنادوتروپینها و
هورمون  LHمیشود (5002 ،Pinilla؛  Satoو ،Tsukamamoto
 )5000ترشح این ناقل عصبی خود تحت تأثیر عوامل مختلف
افزایش مییابد .یکی از این عوامل نوراپینفرین میباشد .این
ماده با فعالسازی سنتز نیتریك اکسید سبب تحریك هورمون
آزادکننده  LHو افزایش ترشح  LHمیشود ( Parviziو ،Ellendorff
 .)2225تحقیقات نشاندهنده این مطلب است که ترشح نوراپینفرین
تحت تأثیر سینامالدئید (عمدهترین ترکیب دارچین) افزایش مییابد.
این ترکیب موجب اتصال یون کلسیم به غشاء و آزادسازی
 AMPحلقوی و در نتیجه افزایش ترشح نوراپی نفرین میشود
( Chin-Chuanو همکاران .)5000 ،هورمون لپتین نیز بهواسطه
سنتز نیتریك اکساید عصبی باعث افزایش ترشح  FSHمیشود
( Kosior-Korzeckaو  .)5009 ،Bobowiecبا توجه به توضیحات
ارایه شده علت افزایش هورمونهای  FSHو  LHرا میتوان
مربوط به اثر مستقیم یا غیرمستقیم ترکیبات دارچین بهویژه
سینامالدئید در افزایش سنتزنیتریك اکسید دانست .در مطالعه
حاضر میزان هورمون تستوسترون در دوزهای  20میلیگرم بر
کیلوگرم افزایش مییابد ترکیبات موجود در دارچین را میتوان
علت این افزایش دانست .احتماالً عصاره دارچین با افزایش
ترشح  LHو یا با تاثیر مستقیم میتواند سنتز تستوسترون را
افزایش دهد .در این مطالعه یکی از اثرات دیگر عصاره دارچین،
بر عروق خونی در فضاهای بینابینی و زیر کپسول بیضه بود که
با افزایش گسترش خونرسانی همراه بود که این اثر در ارتباط با
افزایش ترشح هورمون تستسترون از سلولهای الیدیگ و انتقال
آن میتوان شمرد .از دیگر نتایج بهدست آمده از این تحقیق
شاهد تراکم باالی سلولهای الیدیگ در فضاهای بیابینی گروه
مداخلهای دارچین نسبت به گروه نرمال بود که نشاندهنده اثر
دارچین در تحریك هورمونی میباشد که با افزایش تعداد سلولهای
الیدیگ ،افزایش سطح هورمونی تستسترون و اثر آن بر سایر
ساختارهای بیضه میباشد .از اینرو میتوان نتیجه گرفت که این
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حجازی

عصاره با اثر بر سلولهای الیدیگ و بهدنبال آن افزایش هورمون
 یکی.تستسترون موجب تحریك بیشتر در اسپرماتوژنز میشود
از مکانیسمهای احتمالی اثردارچین بر افزایش تراکم سلولهای
 ممکن است ناشی از وجود آنتیاکسیدانها در عصاره آن،الیدیگ
 محققان اثر آنتیاکسیدانی دارچین را بیشتر مربوط به دو.باشد
.)2222 ،Zijlstra  وVankampen( ترکیب اوژنول و متیل میدانند
( باعث نرمالMHCP) مصرف خوراکی هیدروکسی چالکون اوژنول
شدن فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز و افزایش گلوتاتیون احیاء شده
)5002(  و همکارانAcharya  بهطوریکه.در سلولها میشود
نشان دادند که کاهش فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی موجب
کاهش تعداد اسپرم شده اما با تجویز مواد آنتیاکسیدانی تعداد
.)5002 ، و همکارانAcharya( کل اسپرم افزایش نشان داده است
با توجه به افزایش قابل مالحظه هورمون تستوسترون در
این مطالعه و متعاقب آن افزایش تعداد سلولهای الیدیگ و
 بنابراین.سلولهای جنسی این مساله کامالً قابل توجیه است
میتوان از این گیاه بهعنوان دارویی جهت افزایش باروری در
 هرچند تحقیقات،جنس نر و درمان الیگوسپرمی استفاده نمود
.وسیعتری در این زمینه پیشنهاد میگردد
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