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  فصلنامه گياهان دارويي

 

 
  
  

  بر روي برخي پارامترهاي توليدمثلي در موش صحرايي نر بالغ Vitis viniferaاثر عصاره هسته 
  
  

، 1، هادي گنجعلي1، محمد كاظمي ورنامخواستي3، اشرف اميرزرگر2، احمدعلي پاپهن*1زادهمحمدرضا افضل
 1احسان قريب ممبني

  

  ، ايراناي، بخش فيزيولوژي، دانشكده دامپزشكي، دانشگاه شهيد چمران اهواز، اهوازدانشجوي دكتراي حرفه -1
  ، ايراندانشيار، بخش فيزيولوژي، دانشكده دامپزشكي، دانشگاه شهيد چمران اهواز، اهواز -2
 شاپور اهواز، اهواز، ايرانپزشكي جنديمربي، بخش فيزيولوژي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم  -3

متري آزادي، نبش خيابان شفيعي، ساختمان ايليا،  22شرقي كيانپارس، خيابان  17آدرس مكاتبه: اهواز، خيابان *
  )0611( 3927088، تلفن: 6155973868، كدپستي: 3طبقه سوم، واحد 
  reza20afzal@hotmail.comپست الكترونيك: 

  

  15/4/93 تاريخ تصويب:                                          15/2/92تاريخ دريافت: 
  چكيده

  

اكسيداتيو است، همچنين هاي زيستي و دارويي بسياري مانند اثرات آنتيكه عصاره هسته انگور داراي فعاليت شده گزارش مقدمه:
تواند كه مصرف دانه انگور مي شده گفتهرود، از طرف ديگر، در طب سنتي جهت درمان يبوست، التهاب معده و غيره به كار مي

  ها را كاهش دهد.تعداد اسپرم
حركت سازي عصاره آبي الكلي هسته انگور بر پارامترهاي اسپرم در موش عه حاضر بررسي اثرات كاهشي و بيهدف از مطال هدف:

  باشد. صحرايي نر بالغ مي
 به صورتگرم  250 - 300ماهه) با وزن  Wistar) (6 - 5سر موش صحرايي نر بالغ از نژاد ( 18در اين مطالعه  روش بررسي:

 دوزدو يري كرده و در گعصارهرا در اتانول  شده خردهاي انگور موش تقسيم شدند. هسته 6روه شامل گ 3و به  شده انتخابتصادفي 
نرمال سالين با استفاده از ليتر ميلي 1در گروه كنترل تنها  طور ينهمبه دو گروه آزمون داده شد،  )گرم بر كيلوگرمميلي 250و  500(

هوش شدند، سپس دم اپيديديم و بيضه جدا و از آخرين دوز، تمامي حيوانات بي ساعت پس 24د. ش يزتجوروز  42گاواژ به مدت 
  د. شگيري ها و توليد روزانه اندازهشدند؛ پس از آن حركت اسپرم، تعداد كل اسپرم قرار دادهبه صورت جداگانه در نرمال سالين 

جلو يضه و نيز توليد روزانه اسپرم، همچنين درصد اسپرم داري را در شمارش اسپرم دم اپيديديم و بنتايج حاصله كاهش معني نتايج:
  ).≥05/0p( در مقايسه با گروه كنترل را نشان دادند رونده
دار حركت، تعداد و توليد روزانه دهد كه مصرف عصاره هسته انگور باعث كاهش معنينتايج اين مطالعه نشان مي گيري:نتيجه
  شود.ضميمه جنسي ميها بدون تغيير در وزن بدن و غدد اسپرم

  
  هسته ،اسپرم، موش صحرايي ،Vitis viniferaانگور،  واژگان:گل
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... اثر عصاره هسته  

 

  مقدمه
از خانواده  .Vitis vivifera Lانگور با نام علمي  درخت

باشد كه امروزه در تمام مناطق مي )Vitacease(انگورسانان 
حاكي از آن  هاگزارشآب و هوايي دنيا در دسترس است. 

اي از داراي طيف گسترده )GSE(است كه عصاره هسته انگور 
اكسيداتيو، هاي آنتياثرات دارويي و درماني مانند: فعاليت

هاي دور انگور . از زمان]1[باشد ضدالتهابي و ضدميكروبي مي
در طب سنتي به عنوان مكمل رژيم غذايي مورد توجه بوده 

ه مصرف انگور در درمان توان بيماست كه از آن جمله 
يبوست، التهاب معده و روده، نقرس و اسهال خوني اشاره كرد. 

تواند براي مثانه و كليه كه مصرف انگور مي شده گفتههمچنين 
، 3[مضر بوده و عالوه بر اين توليد اسپرم را نيز كاهش دهد 

. از طرف ديگر، مشتقات اين گياه موجب مهار شديد ]2
ي غشاي اسپرم مانند آكروزين و هاي اختصاصآنزيم

. اين ]4[هيالورونيداز كه در فرايند لقاح بسيار مهم هستند شود 
ها ها حاوي چندين تركيب فعال مانند پروآنتوسيانيدينهسته

، كاتچين، ]1[(پروآنتوسيانيدين اليگومريك)، رزوراترول 
ي انگور باشند؛ همچنين روغن هستهكاتچين و غيره مياپي

يدهاي چرب ضروري طبيعي و توكوفرول (ويتامين حاوي اس
Eو نيز ديمر،  ]5[) درصد 76اي از اسيد لينولئيك ()، منبع غني

ها ناميده اول كه پروسيانيدين - 3-تريمر و اليگومرهاي فالون
اند كه . برخي مطالعات پيشنهاد كرده]6[باشد شوند، ميمي

كننده حفاظتتواند به عنوان ماده روغن هسته انگور مي
. در مورد ]7[سلولي استفاده شود  كنندهمحافظتشيميايي و 

مطالعات بسياري انجام شده است، كه از  GSEاثرات درماني 
، ]8[توان به اثر محافظتي در برابر اشعه فرابنفش آن جمله مي

ي عروق بر روي آئورت شل كنندگو اثر  ]9[ي ضد سرطاناثر 
ن وجود تحقيقات اندكي در مورد . با اي]10[انسان اشاره كرد 

هدف از  اثرات اين گياه بر روي باروري انجام شده است، لذا
ي انگور بر ي حاضر بررسي اثر عصاره آبي الكلي هستهمطالعه

برخي پارامترهاي توليدمثلي در موش صحرايي نر سالم 
  باشد.مي
  

  هامواد و روش
  تهيه عصاره هسته انگور

هاي انگور قرمز از هايي با حبهخوشهميوه انگور به صورت 
  بار واقع در شهر اهواز به عنوان مركز ميوه و تره
Vitis vinifera L.  ها از هسته جدا كردنخريداري و بعد از

ها را به مدت يك هفته در سايه خشك و هاي انگور، آنحبه
سپس آسياب كرده تا بسيار ريز شده و پودر مناسبي تهيه شود. 

درصد در  70ساعت در اتانول  72انگور به مدت پودر هسته 
دماي اتاق خيسانده شد. مخلوط حاصله را به كمك كاغذ 

، سپس اتانول عصاره كرده صاف )Whatman No. 1(صافي 
 60خارج و عصاره در حمام آب گرم  خألبه روش تبخير در 

و عصاره  شده خارجگراد قرار داده شد تا آب آن درجه سانتي
با غلظت بسيار زياد تهيه  )GSHE(آبي الكلي هسته انگور 

درجه  4شود، عصاره به دست آمده تا زمان استفاده در 
  .]11[گراد قرار داده شد سانتي
  

  حيوانات آزمايش
ماهه  Wistar 6  - 5سر موش صحرايي نر بالغ از نژاد  18

از مركز تكثير حيوانات گرم  250 -  300با محدوده وزني 
شاپور اهواز تهيه شد. يجندآزمايشگاهي دانشگاه علوم پزشكي 

ها با كسب اجازه و كار با حيوانات و نگهداري از آن روش
تحت نظارت كميته اخالق تحقيقات دانشگاه علوم پزشكي 

هاي با شرايط د. حيوانات در قفسششاپور اهواز انجام يجند
 20 -  25هر كدام) در محدوده دمايي حيوان در  6استاندارد (
ساعت تاريكي و  12 ساعت روشنايي و 12گراد، درجه سانتي

با دسترسي آزاد به آب و غذاي استاندارد قرار داده شدند. كف 
ها با پودر چوب پوشيده شد و سه بار در هفته تميز قفس

ها جهت عادت به محيط به شدند. قبل از شروع آزمايش موش
  .]11[ها نگهداري شدند در قفس مدت يك هفته

  
  برنامه درماني

موش در هر گروه، به  6حيوانات به سه گروه جدا از هم با 
صورت زير تقسيم شدند: گروه كنترل (به جز آب و غذاي 
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 و همكاران زادهافضل

 

ليتر نرمال سالين به وسيله سوزن گاواژ يليماستاندارد) تنها يك 
و دو گروه درماني نيز عالوه بر آب و غذاي  ]12[دريافت كرد 

وزن بدن گرم بر كيلوگرم ميلي 250و  500استاندارد به ترتيب 
روز  42به وسيله سوزن گاواژ به مدت  )GSHE(از عصاره 

 . ]13[دريافت كردند 

ساعت بعد از تجويز آخرين دوزاژ دارو با  24حيوانات 
درصد) و  10مين (هوشي توسط دارو (كتايباستفاده از 
) گرم بر كيلوگرمميلي 80 -  90درصد)،  2زايالزين (

)Alfasan-Holland(  بعد از باز كردن ]14[قرباني شدند ،
ها، دم اپيديديم را جدا كرده محوطه شكم و خارج كردن بيضه

شده در دماي  يهتهليتر نرمال سالين تازه يليم 20و در 
در آزمايشگاه قرار داده شد، سپس با استفاده از قيچي جراحي 

ها را خارج شكافي ايجاد و به آرامي به كمك المل اسپرم آن
 10ي بعد نموده و با به هم زدن همگن كرده، در مرحله

ليتر ديگر از نرمال سالين به آن اضافه كرده تا سوسپانسيون ميلي
  ود، سپس با استفاده از ميكروپيپت برابر رقيق ش 10نهايي 

)µl 100  - 10( )Biohit-Germany( µl 10  از اين
و با  قرار دادهسوسپانسيون اسپرمي روي الم هموسيتومتر نئوبار 

 10ي آن و توسط بزرگنمايي عدسي شيئ بر روگذاشتن المل 
به روش عملي  با توجهو  )Olympus-Japan(ميكروسكوپ 
هاي سفيد مربوط به شمارش گلبول ها، نواحيشمارش اسپرم

 تعداد كلهاي متحرك و را در نظر گرفته و شمارش اسپرم
ها انجام گرفت، ميزان توليد روزانه اسپرم توسط بيضه نيز اسپرم

ها محاسبه شد، كه به اين منظور پس ازجداكردن و توزين بيضه
ليتر محلول نرمال سالين قرار داده و توسط ميلي 50آنها را در

 10هموژنايزر كامالً همگن نموده، سپس به روش فوق 
از آن را روي الم نئوبار گذاشته و تعداد اسپرم  ميكروليتر

محاسبه شد كه پس از تقسيم تعداد كل اسپرم به وزن بيضه 
  ، از ]11، 15[آيد ها در هر گرم بيضه به دست ميتعداد اسپرم

  

يباً تقرايي كه در موش صحرايي نر رشد اسپرماتوزوئيدها آنج
كشد، لذا مقادير به دست روز در طي اسپرماتوژنز طول مي 3/6

 3/6آمده براي تعداد اسپرم در هر بيضه و هر گرم بيضه را به 
تقسيم كرده تا توليد كل اسپرماتوزوييد براي يك روزبه دست 

  .]16[آيد 

  ثليهاي توليدموزن بدن و اندام
اوزان ابتداي آزمايش و نهايي حيوانات ثبت و در پايان 

هاي ضميمه هوش و قرباني كردن آنها، اندامآزمايش، بعد از بي
هاي هاي وزيكول سمينال و پروستات) از بافتجنسي (غده

هاي متصل و اطراف جدا و خارج شدند، پس از پاكسازي بافت
رفته و توزين شدند، ها، مورد بازبيني دقيق قرارگخون همراه آن

  :]17[شاخص وزن اندام با استفاده از فرمول زير محاسبه شد 
شاخص وزن = وزن بدن / وزن اندام × 100  

  
  تجزيه و تحليل آماري

هاي درماني و گروه جهت تعيين اختالفات ميان گروه
يك  )ANOVA(شاهد، نتايج با استفاده از آناليز واريانس 

افزار آماري توسط نرم LSDو  Tukeyهاي طرفه و آزمون
SPSS 20 ها به صورت مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. داده

داري ميانگين) بيان شدند و سطح معني ± (خطاي استاندارد
  دار در نظر گرفته شد.به عنوان معني 05/0تر از كوچك

  
  جينتا

  هاوزن اندام
هاي وزيكول بيضه، اپيديديم، غدد ضميمه (غده اوزانمقدار 

نشان  1سمينال و پروستات) و همچنين وزن بدن در جدول شماره 
داري را در اوزان داده شده است. نتايج به دست آمده تفاوت معني

هاي درماني در مقايسه با بيضه، اپيديديم، غدد ضميمه و بدن گروه
  ).1 دهند (جدول شمارهگروه كنترل نشان نمي

  
  هاشمارش اسپرم
ي موجود در شدههاي شمارشداري در اسپرمكاهش معني

متر مكعب) و توليد روزانه دم اپيديديم، بيضه (ميليون بر ميلي
اسپرم در بيضه (بر گرم وزن بيضه) در هر دو گروه 

د شي عصاره در مقايسه با گروه كنترل مشاهده كنندهدريافت
)05/0≤pهاي متحرك جلورونده د اسپرم). از طرف ديگر، درص

كننده عصاره داري را در هر دو گروه دريافتنيز كاهش معني
). همچنين p≥05/0دهند (در مقايسه با گروه كنترل نشان مي
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... اثر عصاره هسته  

 

كننده هاي متحرك درجا در هر دو گروه دريافتدرصد اسپرم
داري را نشان عصاره نسبت به گروه كنترل تغييرات معني

  ). 2اره دهد (جدول شمنمي
  

  
  الكلي هسته انگور بر وزن بدن و وزن غدد ضميمه جنسي- اثر عصاره آبي -1جدول شماره 

ميزان عصاره 
)mg/kg(  

  )gوزن بدن (
  *وزيكول سمينال  *پروستات  *دم اپيديديم  *بيضه

  نهايي  اوليه

0  94/4±284  24/5±66/294  78/45±79/494  45/8±85/109  86/19±83/217  43/79±68/518  
250  66/9±5/291  15/16±66/288  5/57±4/479  3/23±15/101  06/40±27/203  122±79/469  
500  55/8±6/288  59/16±66/291  8/83±91/529  25/21±25/119  45/39±17/204  04/54±43/605  

  اند.شده ميانگين) بيان ± ها به صورت (خطاي استانداردداده
  اند.شده گرم وزن بدن محاسبه 100گرم بر هاي ضميمه جنسي بر حسب ميلياوزان بافت *

  
  هاي اسپرم در موش صحرايي نر بالغروز عصاره بر برخي شاخص 42اثرات تجويز  -2جدول شماره 

ميزان عصاره 
)mg/kg(  

  )درصداسپرم متحرك (
  شده اسپرم شمارش 

روزانه اسپرم توليد   متر مكعب)(ميليون بر ميلي
  دم اپيديديم  (بر گرم وزن بيضه)

  دم اپيديديم  بيضه
  متحرك درجا  متحرك جلو رونده

0  66/6±66/86  34/4±07/83  55/8±19/39  97/3±36/42  99/1±18/43  
250  66/6±9/59*  84/2±73/60  37/1±58/11*  11/1±01/31*  28/1±9/11*  
500  3/9±8/58*  65/2±05/81  58/1±24/11*  65/0±4/30*  35/1±34/11*  

  اند.شده ميانگين) بيان ± ها به صورت (خطاي استانداردداده
  باشد.) ميp≥05/0دار (دهنده وجود اختالف معنينشان *
  

  بحث
در تحقيق حاضر، عصاره آبي الكلي هسته انگور در هر دو 

ها وزن بدن تعداد اسپرمگرم بر كيلوگرم ميلي 250و  500دوز 
در بيضه و دم اپيديديم و نيز توليد روزانه اسپرم در بيضه را 
كاهش داد. توانايي باروري اسپرم تنها به تحرك آن وابسته 

هاي عملكردي ديگري مرتبط است. در نيست بلكه به شاخص
نبود. ها وابسته به دوز سازي اسپرمحركتاين تجربه، اثر بي

ها در محلول دادن آنها هنگام قرار عالوه بر اين تحرك اسپرم
د؛ كه نشان شوشده و در محيطي جديد، احيا نمي تازه تهيه

  ها گذاشته است.ناپذير بر اسپرمدهد عصاره اثري جبرانمي
  

  

  

اغلب گياهاني كه حاوي تركيبات با قابليت كشندگي اسپرم 
ز طريق ايجاد اختالل در غشاي هستند، اين اثر خود را ا

. در پژوهشي كه ]18[كنند ها اعمال ميپالسمايي سطح اسپرم
، ]19[و همكاران انجام گرفته است  (Wren) توسط رِن

پي عصاره هسته انگور را از درروز پي 90محققين به مدت 
-Spragueهاي نژاد طريق مخلوط كردن با غذاي موش

dawley  تجويز كردند و با توجه به مشاهدات باليني، وزن بدن
گيري مصرف غذا، معاينه چشم، بررسي خون ها، اندازهو اندام

گونه مدرك شناسي هيچو فاكتورهاي شيميايي سرم و يا بافت
گرم بر  2درصد ( 2قابل استنادي مبني بر سميت غلطت 

ها وزن بدن در روز) عصاره در رژيم غذايي موشكيلوگرم 
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هاي نيافتند، اگرچه اندكي افزايش سطوح سديم در سرم موش
ها مشاهده ي خون در مادهنر و كاهش سطوح كراتينين و اوره

د، كه با نتايج وزن بدن و غدد ضميمه جنسي تحقيق حاضر ش
انجام  2007خواني دارد. همچنين در تحقيقي كه در سال هم

انگور يا روغن  گرفته است، محققين دريافتند كه عصاره هسته
داري كيفيت اسپرم در تواند به طور معنيفرار مرزنجوش مي

. استرس ]17[حيوانات تيمار شده با اتانول را بهبود بخشد 
تواند نقش حياتي را در مشخص كردن اكسيداتيو مي

. در حقيقت، آسيب ]20[هاي اسپرم ايفا كند ناهنجاري
ي به طور اكسيداتيو اسيدهاي چرب اشباع غشاهاي سلول

كفايتي غشاهاي نفوذپذير مطرح اي به عنوان دليل بيگسترده
شده است. از آنجايي كه غشاي سلول اسپرم داراي سطوح 

تواند باشد، آسيب به آن ميبااليي از اسيدهاي چرب اشباع مي
هاي بالغ شود. هاي زايشي و اسپرممنجر به صدمه ديدن سلول

باشد، اكسيدان طبيعي مييعصاره هسته انگور از محصوالت آنت
هاي آزاد، و يا از و ممكن است از طريق خنثي كردن راديكال

طريق به حداقل رساندن حمالت اكسيداتيو به غشاها عمل كند 
. از طرف ديگر هسته انگور حاوي مقادير زيادي ]17[

كاتچين و پليمرهاي ها، اپيباشد، از جمله كاتچينفالونوئيد مي
ها كه تركيبي از نيز پروآنتوسيانيدينپروسيانيدين و 

هاي فالونوئيدهاي پلي فنوليك فعال شامل پروآنتوسيانيدين
شده كه اين  باشند. همچنين مشخصاليگومري مي
ها داراي اثرات زيستي، دارويي و درماني پروآنتوسيانيدين

. لذا با توجه به اين خصوصيات و نتايج به دست ]21[باشند مي
رسد ماده (هاي) موجود در مطالعه، به نظر ميآمده از اين 

خصوص فالونوئيدها ب عصاره هسته انگور
اكسيداني آن تر از اثر آنتيهاي اليگومري) قوي(پروآنتوسيانيدين

عمل كرده و موجب فراهم شدن زمينه الزم جهت صدمه ديدن 
غشاي سلول اسپرم شده و يا به طور مستقيم يا غيرمستقيم 

هاي باروري از طريق مهار تقسيم وليد سلولمنجر به كاهش ت
گيري مشابهي در پژوهش صورت گرفته شوند. نتيجهسلولي مي

و همكاران بر روي اثر  (Al-Sanabra) توسط الصنابره
موش صحرايي نر گزارش ضدباروري عصاره هسته كرفس در 

اند كه اثر مهاري عصاره كرفس بر ها توضيح دادهشده است. آن

عاليت هيالورونيداز اسپرم موش صحرايي كه منجر به روي ف
شود با محتواي باالي كاهش توانايي نفوذ آن به سلول تخم مي

  . ]22[باشد فالونوئيدها در اين گياه مرتبط مي
هاي متحرك، دار اسپرمي حاضر، كاهش معنيدر تجربه

ها در بيضه و اپيديديم حركت شدن اسپرم و شمارش كل آنبي
 بخصوصممكن است به علت تركيبات موجود در عصاره 

ها بر غشاي اثر آنفالونوئيدها با مهار تقسيم سلولي و يا 
. به ]23[خارجي آكروزومي و تخريب يا صدمه ديدن آن باشد 

اين نكته بايستي توجه شود كه غشاي اسپرم سبب انتقال 
ه اين عمل براي حركت ها شده كها و مولكولانتخابي يون

باشد. همچنين گزارش شده است كه طبيعي اسپرم ضروري مي
توانند مانع همانندسازي سلولي مي DNAفالونوئيدها با اثر بر 

DNA ها را مهار كرده و نيز روند آپوپتوز شده و تكثير سلول
شده كه  . عالوه بر اين، مشخص]24[سلولي را تحريك كنند 
باشد؛ ها وابسته مييديديم به آندروژنساختار و عملكرد اپ

ل ئواساساً مس LHهمچنين به خوبي دانسته شده است كه 
باشد، پس عصاره مذكور ممكن است با ستسترون ميوتوليد ت

) به طور مستقيم يا غيرمستقيم FSHو  LHها (اثر بر آندروژن
ها در دم اپيديديم و ايجاد اختالل در سبب توقف حركت اسپرم

اسپرماتوژنز و در نتيجه كاهش حركت و تعداد  عملكرد
شده باشد. عملكرد ضعيف اپيديديم  هاي قابل شمارشاسپرم

نيز ممكن است منجر به كاهش فعاليت بيضه كه محل عبور 
و در نتيجه  باشداي به درون اپيديديم ميطبيعي مايع بيضه

  .]25[شود كاهش توليد و ذخيره اسپرم مي
 

  گيرينتيجه
شود كه عصاره آبي توجه به تجربه حاضر، پيشنهاد ميبا 

 تواند موجبشده مي الكلي هسته انگور در دوزاژ تجويز
ها در بيضه و اپيديديم كاهش حركت اسپرم و نيز تعداد آن

هاي صحرايي سالم شود كه به دليل محدوديت مالي موش
محققين مطالعه حاضر نتوانستند ساير داليل را بررسي كنند. 

براين براي مشخص شدن علت اصلي اين اثرات تحقيقات بنا
  بيشتري مورد نياز است.
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  تشكر و قدرداني
پژوهش حاضر به عنوان بخشي از طرح پژوهشي 

شده در پارك علم و فناوري و با حمايت دانشجويي تصويب
  مالي دانشگاه شهيد چمران اهواز انجام شده است. محققين اين 

  
  

  

اني خود را از سركار خانم فخري پژوهش كمال تشكر و قدرد
كياني دهكردي به جهت كمك و همكاري ايشان در تهيه 
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Abstract 
 

Background: Grape seed extract (GSE) (Vitis vinifera L., Vitacease) has been reported to have 
many biological and pharmacological activities such as antioxidative affects; also it used 
traditionally to treat constipation, gastritis and etc. On the other hand, it said that used of GSE 
can reduced sperms. 
Objective: The present study aimed to investigate the effect of decrease and immobilization 
grape seed hydroalcoholic extract (GSHE) on sperm parameters in adult male rat. 
Methods: In this study eighteen sexually mature male Wistar rats (5 - 6 month old) weighing 
between 250 - 300 g were used randomly and divided into three groups of 6 rats each. Crushed 
grape seeds were extracted in ethanol, and the two doses of it (250 and 500 mg/kg) was 
administered into two experimental groups, so the control group only received 1ml normal 
saline by gavage for 42 days consecutively. 24h after last dosage, all the animals were 
anesthetized. Then, their couda epididymis and testes were isolated and they were put into 
normal saline separately; after that, sperm motility, total sperm and daily sperm production 
were measured. 
Results: The results revealed a significant decrease in cauda epididymal, testicular sperm 
counts and daily sperm production, also percent of sperm-progressive motility in comparison 
with control group (p≤ 0.05). 
Conclusion: Our results of this study show that GSHE causes significant decrease in the sperm 
motility, count and daily sperm production without any change in body and accessory sex glands 
weight. 
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