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The Effect of Tangeretin on Reproductive Dysfunction in Male Hypertensive Rats
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ABSTRACT
This study aim to investigate the effect of the tangeretin, a bioactive compound in citrus fruits, on reproductive
dysfunction in male hypertensive rats. Male Spraque Dawley rats were treated with L-NG-Nitroarginine methyl ester
(L-NAME 40 mg/kg) in drinking water for 5 weeks to induce sustained hypertension and treated with tangeretin at dose
15 or 30 mg/kg or captopril (5 mg/kg) for the last two weeks. Their mean arterial pressure (MAP), intracavernosal
pressure (ICP) response to cavernous nerve stimulation, oxidative stress biomarkers were analyzed as well as sperm
concentration and motility were counted. Tangeretin and captopril significantly reduced MAP and increased ICP/MAP
ratio in hypertensive rats (p<0.05). Sperm concentration and sperm motility (%) significantly improved in hypertensive
rats treated with tangeretin and captopril (p<0.05). Furthermore, increased testicular MDA were significantly alleviated
in L-NAME rats treated with tangeretin and captopril (p<0.05). In conclusion, tangeretin exhibited anti-hypertensive
effect and improved male reproductive dysfunction via decreasing tissue oxidative stress.
บทคัดย่ อ
การศึกษานี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของแทนเจอรี ติน สารสําคัญในพืชตระกูลส้มต่อการทํางานของระบบ
สื บพันธุ์บกพร่ องในหนูเพศผูท้ ี่มีภาวะความดันเลือดสูง หนูเพศผูถ้ กู เหนี่ยวนําให้มีความดันเลือดสู งด้วยสารแอลเนม (40
มก./กก. นน.ตัว) ในนํ้าดื่มเป็ นเวลา 5 สัปดาห์ และได้รับการป้ อนสารแทนเจอรี ติน 15 หรื อ 30 มก./กก. นน.ตัว หรื อ ยา
แคปโตพริ ล 5 มก./กก. นน. ใน 2 สัปดาห์สุดท้าย หลังจากนั้นจะทําการวัดความดันเลือดแดงเฉลี่ย แรงดันในแกนองชาต
จากการตอบสนองต่อไฟฟ้าจากการกระตุน้ เส้นประสาทคาร์ เวอนัส ค่าดัชนี ช้ ีวดั ภาวะเครี ยดออกซิ เดชัน ความเข้มข้น
ของอสุจิและร้อยละของอสุจิที่เคลื่อนไหว ผลการศึกษาพบว่าสารแทนเจอรี ตินและยาแคปโตพริ ลช่วยลดความดันเลือด
แดงเฉลี่ย และเพิ่มอัตราส่ วนของแรงดันในแกนองชาตต่อความดันเลือดแดงเฉลี่ยอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
ความเข้มข้นของอสุ จิและร้อยละของอสุ จิที่เคลื่อนได้รับการฟื้ นฟูในหนูที่ได้รับการป้ อนสารแทนเจอรี ตินและยาแคป
โตพริ ลอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05) นอกจากนี้การเพิ่มขึ้นของมาลอนไดอัลดีไฮด์ของอัณฑะในหนูที่ถูกเหนี่ยวนํา
ให้มีความดันเลือดสู งด้วยสารแอลเนมถูกบรรเทาในหนูกลุ่มความดันเลือดสู งที่ได้รับสารแทนเจอรี ตินและยาแคปโตพ
ริ ลอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) จึ งสรุ ปได้ว่าสารแทนเจอรี ตินมีฤทธิ์ ลดความดันและช่วยฟื้ นฟูการทํางานของ
ระบบสื บพันธุ์เพศผูผ้ า่ นการลดลงของภาวะเครี ยดออกซิเดชันในเนื้อเยือ่
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