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    چکیده:

مقدمه: استفاده از تخمه کدو به عنوان یک داروی انرژی زا و تقویت کننده قوای جنسی در طب سنتی رایج است. با توجه به در 

دسترس نبودن شواهد علمی کافی در خصوص میزان تأثیر این ماده بر اووژنژ و محور هورمونی هیپوفیز تخمدان این تحقیق طراحی 

گرم و سن 03-033سر موش صحرایی ماده نابالغ از نژاد ویستار)محدوده ی وزنی  03تحقیق تجربی و اجرا گردید. روش کار: در این 

های تجربی عصاره تایی: سه گروه تجربی، کنترل و شم تقسیم شدند. به گروه 6گروه 5سه هفتگی( انتخاب وبه طور تصادفی به 

روز متوالی به صورت درون 00روالکلی تخمه کدو تنبل(به مدت میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن عصاره هید 033،033،53)با دوز های 

های جنسی به عمل آمد و تخمدان آنها نیز صفاقی تزریق شد. یک روز بعد از آخرین تزریق خونگیری از موشها جهت بررسی هورمون

طور معنی داری باعث افزایش  برای مطالعات بافت شناسی برداشته شد. یافته ها : تزریق عصاره هیدرو الکلی تخمه کدو تنبل به

هایی تجربی نسبت به گروه شم و )هورمون محرک فولیکولی(، استروژن و پروژسترون در گروهFSHمیانگین سرمی هورمون های 

های ثانویه در گروه تجربی نسبت به گروه شم و کنترل افزایش معنی داری را نشان >(. تعداد فولیکول35/3pکنترل گردید)

>( ولی تغییر معنی داری در پارامتر های دیگر 35/3pهای تجربی، افزایش یافت)چپ در گروه وزن بدن و وزن تخمدان >(.35/3pداد)

مشاهده نگردید. نتیجه گیری: تزریق عصاره هیدرو الکلی تخمه کدو باعث تغییرات معنی دار در روند اووژنز و میزان هورمونهای جنسی 

 رک فولیکولی می شود.استروژن و پروژسترون و هورمون مح

 

 ،استروژن ،پروژسترون ،فولیکولی محرک هورمون ،لوتئینی( ورمون)هLH ،اووژنز ،تنبل کدو تخمه عصاره کلیدی: هایواژه
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