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Abstract
Backgroundm: The importance of fertility and its issues, as the most important factor in changing population
size, has led to an increase in fertility studies and related issues. Infertility is an active impotence. Wheat,
with the scientific name of Triticum Sativum Lam, belongs to the Poaceae family. Wheat germ is one of the
largest germs of flowering plants. Considering the high consumption of wheat by Iranians and the fact that
infertility is one of the problems affecting the family, the aim of the present study was to evaluate the effect of
administration of Triticum sativum hydroalcoholic extract on estrogen, progesterone, luteinizing (LH), and
follicle stimulating hormones (FSH) in adult female rats.
Materials and Methods: An experimental study was performed on 30 female rats within the range of 250-200
mg and approximately 3 months divided into 5 groups of 6, including control, positive control and 100 ,50,
and 150 mg/kg doses of wheat hydro-alcoholic extract. Prescriptions were taken as gavage for 21 days. At
the end of the treatment, after taking blood samples, the levels of estrogen, progesterone, LH, and FSH were
measured and the data were analyzed using quantitative data analysis.
Results: The results showed that wheat had a significant increase in the levels of progesterone (p = 0.03),
estrogen (p = 0.04), LH (p = 0.03), and FSH (p = 0.0) compared to those of the control group.
Conclusion: It seems that the use of wheat hydroalcoholic extract increased the levels of progesterone,
estrogen, LH and FSH. Probably, high levels of LH secretion increase the level of FSH, activation of the
apple, and subsequent production of progesterone from granulosa cells in the corpus luteum.
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چكيده:
سابقه و هدف :اهمیت باروری و مسائل مربوط به آن ،به عنوان مهمترین عامل موثر تغییردهنده اندازه جمعیت ،سبب شده تا مطالعهها در باره باروری و مسائل
ضمیمه آن روز به روز افزایش یابد .ناباروری ،ناتوانی جنسی فعال است .گندم با نام علمي  Triticum Sativum Lamمتعلق به خانواده  Poaceaeاست .تيره
گندم از بزرگترين تيرههاي گياهان گلدار است .با توجه به مصرف زیاد گندم توسط ایرانیان و نظر به اینکه ،نازایی یکی از مسائلی است که بنیان خانواده را در هم
میریزد ،هدف از این مطالعه بررسی اثر تجویز عصاره هیدروالکلی گندم ( )Triticum sativumبر میزان هورمونهای استروژن ،پروژسترون ،لوتئینیکننده ()LH
و محرک فولیکول ( )FSHدر موشهای صحرایی ماده بالغ است.
روش بررسی :اين مطالعه تجربي روی  30سر موش ماده در محدوده وزنی 200-250 mgو سن تقریبی سه ماه در پنج گروه شش تایی شامل گروههای شاهد،
کنترل مثبت و دریافتکننده دوزهای  100 ،50 mg/kgو  150عصاره هیدروالکلی گندم انجام شد .تجویزها به صورت گاواژ به مدت  21روز انجام شد .در پایان
تیمار ،پس از خونگیری از نمونهها ،میزان هورمونهای استروژن ،پروژسترون LH ،و FSHاندازهگیری و دادهها به وسیله آنالیز دادههای کمی تجزیه و تحلیل شد.
يافته ها :نتایج نشان داد که در مقایسه با گروه کنترل ،گندم سبب افزایش معنادار در میزان هورمونهای پروژسترون( ،)p=0.03استروژن(LH ،)0.04=p
( )p=0.03و )p=0( FSHدر تمام گروه های تجربی شد.
نتيجهگيري :به نظر میرسد استفاده از عصاره هیدروالکلی گندم سبب افزایش سطح هورمون پروژسترون ،استروژن LH ،و  FSHشد .شاید ترشح زیاد هورمون
 ،LHسبب افزایش سطح هورمون  ، FSHفعال شدن آپلن و به دنبال آن زنجیره تولید پروژسترون از سلولهای گرانولوزای جسم زرد شده است.
واژگان كلیدی :عصاره هیدروالکلی ،گندم ،استروژن ،پروژسترون

مقدمه:
اهمیت بارورﻯ و مﺴاﺋﻞ مربوﻁ به ﺁن ،به عنوان مهمتریﻦ عامﻞ موثر تﻐییردهنده
انداﺯه ﺟمﻌیت ،سﺒﺐ ﺷده تا مﻄالﻌههاﻯ در مورد بارورﻯ و مﺴاﺋﻞ ﺿمیمه ﺁن روﺯ به
روﺯ افﺰایﺶ یابد .بی ﺷﻚ ﺧانواده اﺯ یکﺴو ،اﺻلیتریﻦ نهاد اﺟﺘماعی ،بنیادﻯتریﻦ
عنصر ﺟامﻌه و بﺴﺘر ایﺠاد و رﺷد بﺴیارﻯ اﺯ ارﺯشهاست .به گونهاﻯ ﻛه عموم
ﺻاﺣﺒنﻈران بﺰرگ ،ﺧانواده را ﺟﺰﺋی اﺯ نﻈام ﻛلی ﺟامﻌه و در رابﻄه تنﮕاتنﮓ با ﺁن
میدانند و پیﺸرفت ﺧانواده را در ﺟهان میﺟویند (1).وﺟود هر گونه مﺸکلی در ساﺧﺘار
یا عملکرد دسﺘﮕاه تولید مﺜلی میتواند منﺠر به ناﺯایی ﺷود) .(2عوامﻞ ایﺠادﻛننده
ناﺯایی در ﺯن عﺒارﺕاند اﺯ اﺧﺘﻼﻝهاﻯ تﺨمﻚگذارﻯ و عوامﻞ لولهاﻯ) .(3،4روﺷهاﻯ
درمان ناﺯایی بر ﺣﺴﺐ عامﻞ ناﺯایی مﺘﻔاوﺕ هﺴﺘند و ﺷامﻞ اسﺘﻔاده اﺯ داروهاﻯ
ﺧوراﻛی ،داروها و هورمونهاﻯ ﺧوراﻛی ،داروها و هورمونهاﻯ تﺰریقی و اعماﻝ

ﺟراﺣی است) .(5در انﺴان توانایی تولید گامت اﺯ همان دوران ﺟنینی ﺁﻏاﺯ میﺷود،
اما نقﺶ ﺁندوﻛرینی ﺁن تا هنﮕام بلوﻍ ﻇاهر نمیﺷود .در دوران ﺟنینی هر یﻚ اﺯ
تﺨمدانها داراﻯ  1000تا  2000سلوﻝ ﺟنﺴی اولیه هﺴﺘند ﻛه پﺲ اﺯ تکﺜیر و ﺯیاد
ﺷدن ،ایﻦ تﻌداد به سه میلیون عدد افﺰایﺶ مییابد .به تدریﺞ ایﻦ تﻌداد ﻛاهﺶ یافﺘه
و به ﺣدود یﻚ میلیون عدد میرسد).(6در دورهاﻯ ﻛه فاﺯ فولیکولر نامیده میﺷود،
یﻚ تﺨمﻚ ،مانند ﻛیﺴﺘی ﻛه فولیکوﻝ گراﻑ نام دارد رﺷد یافﺘه و بﺰرگ میﺷود تا
ﺯمانی ﻛه به سﻄﺢ تﺨمدان و مﺤﻞ انﺘقاﻝ برسد .تﺨمﻚ )اووسیت( به داﺧﻞ ﺣﻔره
ﺻﻔاﻗی میﺷود .ایﻦ ﺁﺯاد ﺷدن دورهاﻯ تﺨمﻚ رﺷد یافﺘه ،اووﻻسیون نامیده میﺷود.
تﺨمﻚ راه ﺧود را به داﺧﻞ لوله رﺣمی)فالوپ( پیدا ﻛرده سﭙﺲ به رﺣم انﺘقاﻝ
مییابد) .(7هیﭙوتاﻻموﺱ یﻚ ﻏده عصﺒی -هورمونی است ﻛه طوﻝ ﻛﻒ و دیوار
ﺟانﺒی بﻄﻦ سوم مﻐﺰ را تﺸکیﻞ میدهد و به ﺧوبی با هیﭙوفیﺰ ارتﺒاﻁ دارد .سیﺴﺘم باﺏ
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هیﭙوفیﺰﻯ ،هیﭙوتاﻻموﺱ را به هیﭙوفیﺰ ﻗدامی وﺻﻞ میﻛند و به عنوان مﺴیرﻯ
است ﻛه اﺯ راه ﺁن هورمونهاﻯ هیﭙوتاﻻموﺱ به هیﭙوفیﺰ ﻗدامی میرسند).(8
مهمتریﻦ وﻇیﻔه هیﭙوتاﻻموﺱ در رابﻄه با تولیدمﺜﻞ ،ترﺷﺢ پالﺴی هورمون رهاﻛننده
گنادوتروپیﻦها است .هورمون رها ﻛننده گنادوتروپیﻦ یﻚ پﭙﺘیدﻯ  10اسید ﺁمینهاﻯ
)دﻛا پﭙﺘیدﻯ( است ﻛه توسﻂ هﺴﺘه ﺁرﻛواﺕ در ﻗاعده هیﭙوتاﻻموﺱ تولید ﺷده و
توسﻂ نورونهایی اﺯ ایﻦ هﺴﺘهها به مویرگهاﻯ موﺟود در ناﺣیه مدیﻦ امینانﺲ
ترﺷﺢ و سﭙﺲ اﺯ راه عروﻕ پرتاﻝ به هیﭙوفیﺰ منﺘقﻞ میﺷود(9).ﺟﻔت انﺴان ﺣاوﻯ
تﻌداد ﺯیادﻯ هورمون مهارﻯ و ﺁﺯادﻛننده است؛ هورمون ﺁﺯادﻛننده گنادوتروپیﻦ،
هورمون ﺁﺯادﻛننده ﻛورتیکوتروپیﻦ ،هورمون ﺁﺯادﻛننده تیروتروپیﻦ ،هورمون
ﺁﺯادﻛننده گنادوتروپیﻦ ایمونوراﻛﺘیو ،در سیﺘوتروفوبﻼست و سﻦ سیﺘوتروفوبﻼست
یافت میﺷود .ﺷواهد نﺸان میدهد ﻛه  GnRHﺟﻔت ،روند اسﺘروﺋید ساﺯﻯ ﺟﻔت و
ﺁﺯاد ﺷدن پروسﺘاگلندیﻦها و نیﺰ گنادوتروپیﻦ ﻛوریون انﺴانی را تنﻈیم میﻛند).(10
هیﭙوفیﺰ ﻗدامی سه هورمون اولیه تولید مﺜﻞ تولید میﻛند ،ایﻦ هورمونها ﻛه
ساﺧﺘمان پروتﺌینی دارند عﺒارتند اﺯ:
گنادوتروپین :درمﺠموﻉ هورمون مولد ﺟﺴم ﺯرد یا لوتﺌینی و هورمون مﺤرﻛه فولیکوﻝ
به دلیﻞ تﺤریﻚ گنادها ،گنادوتروپیﻦ نامیده میﺷوند) .(11هورمونهاﻯ گنادوتروپیﻦ
مﺘرﺷﺤه اﺯ هیﭙوفیﺰ ﻗدامی پﺴﺘانداران ،به ﺧانواده هورمونهاﻯ گلیکو پروتﺌینی مﺘﻌلﻖ
هﺴﺘند.درﺟنﺲمذﻛرهورمونلوتﺌینیگاهیبهعنوانهورمونمﺤرﻙسلوﻝهاﻯبینابینی
نامیده میﺷود).(12
هورمون مﺤرﻛه فولیکولی و هورمون لوتﺌینی FSH:گلیکو پروتﺌینی با وﺯن
مولکولی 32000دالﺘون داراﻯ  15-30درﺻد ﻛربوهیدراﺕ مﺘﺸکﻞ اﺯ دو ﺯنﺠیره ﺁلﻔا و
بﺘا ﻛه توسﻂ اتصاﻝهاﻯ ﻏیر ﻛواﻻنﺴی به هم مﺘصﻞ ﺷدهاند و  LHگلیکوپروتﺌینی با
وﺯن مولکولی  30000دالﺘون است) FSH .(11و  LHهر دو توسﻂ یﻚ نوﻉ سلوﻝ
در هیﭙوفیﺰ ﻗدامی ساﺧﺘه میﺷوند) FSH .(12و  ، LHطی هر ﭼرﺧه ﺟنﺴی ماهانه
به طور مﺘناسﺐ مقدار ترﺷﺢ ﺁنها افﺰایﺶ و ﻛاهﺶ مییابد) .(11در ﺣیواناﺕ ماده،
 FSHسﺒﺐ تﺤریﻚ رﺷد فولیکوﻝ و تولید اسﺘروژن به وسیله سلوﻝهاﻯ گرانولوﺯاﻯ
فولیکوﻝ تﺨمدانی میﺷود .تﺤریﻚ سلوﻝهاﻯ تکاﻯ داﺧلی فولیکوﻝ به وسیله LH
سﺒﺐ تولید ﺁندروژن میﺷود ﻛه ایﻦ هورمون میتواند اﺯ عرﺽ ﻏﺸاﻯ پایه انﺘﺸار
یافﺘه و در ﺁنﺠا تﺤت اثر  FSHبه وسیله سلوﻝهاﻯ گرانولوﺯا به اسﺘروژن تﺒدیﻞ
ﺷود .هورمون  LHسﺒﺐ بلوﻍ اووسیت ،تﺨمﻚریﺰﻯ )پاره ﺷدن فولیکوﻝ و ﺁﺯاد
ﺷدن تﺨمﻚ( و همﭽنیﻦ بقا و تقویت ﺟﺴم ﺯرد و تولید پروژسﺘرون میﺷود .ترﺷﺢ
گنادوتروپیﻦهاﻯ هیﭙوفیﺰ ﻗدامی به وسیله هورمونهاﻯ ﺁﺯاد ﻛننده پﭙﺘیدﻯ ﻛه اﺯ
سلوﻝهاﻯ عصﺒی  -ترﺷﺤی هیﭙوتاﻻموﺱ ترﺷﺢ میﺷوند ،ﻛنﺘرﻝ میﺷود .یکی اﺯ
ایﻦ عوامﻞ ﺁﺯاد ﻛننده ،یﻚ هورمون پﭙﺘیدﻯ به نام  GnRHاست ﻛه سﺒﺐ ﺁﺯاد ﺷدن
 LHو  FSHمیﺷود .ﺯمانی فاﻛﺘورهاﻯ ﺁﺯاد ﻛننده مﺠﺰا براﻯ  LHو  FSHبراﻯ
ﻛنﺘرﻝ ترﺷﺢ ﺁنها اﺯ هیﭙوفیﺰ ﻗدامی پیﺸنهاد میﺷد) .(11در ﺯنان تﺨمﻚ گذارﻯ
 ،توسﻂ  LHالقا میﺷود) .(13میدانیم ﻛه  FSHو  LHتوسﻂ یﻚ هورمون
ﺁﺯادگر مﺸﺘرﻙ ﻛه اﺯ هیﭙوتاﻻموﺱ ترﺷﺢ میﺷود ،ﺁﺯاد میﺷوند) .(12ﺁﺯاد
ﺷدن  LHبه دلیﻞ ﻏلﻈت ﺯیاد اسﺘروژن در ﺧون است ﻛه داراﻯ اثر تﺤریکی بر
هیﭙوتاﻻموﺱ است ،ایﻦ اثر بﺨﺸی اﺯ یﻚ ﺣلقه فیدبﻚ مﺜﺒت مﺤﺴوﺏ میﺷود.
 LHتکویﻦ بﻌدﻯ ﺟﺴم ﺯرد را نیﺰ تﺤریﻚ میﻛند .ایﻦ تکویﻦ با افﺰایﺶ سریﻊ
ﻏلﻈت پروژسﺘرون همراه است .پﺲ اﺯ ﺁن میﺰان پروژسﺘرون ﻛاهﺶ یافﺘه
و به سﻄﺢ اولیه میرسد .ایﻦ ﻛاهﺶ به دلیﻞ اﺯ بیﻦ رفﺘﻦ ﺟﺴم ﺯرد یا لوتﺌولیﺰ
انﺠام میگیرد .ایﻦ پدیده در روﺯهاﻯ ﺁﺧر ﭼرﺧه اتﻔاﻕ میافﺘد و به مﻌناﻯ اﺯ بیﻦ
رفﺘﻦ تدریﺠی ساﺧﺘار و در نﺘیﺠه عملکرد ﺟﺴم ﺯرد است)11و.(13
هورمون پروﻻﻛﺘیﻦ :نمونهاﻯ اﺯ یﻚ هورمون پروتﺌینی است ﻛه به ﺟاﻯ ﺯیر واﺣد ﺁلﻔا
و بﺘا داراﻯ یﻚ ﺯنﺠیره پلی پﭙﺘیدﻯ است) .(10هورمون پروﻻﻛﺘیﻦ اﺯ ایﻦ نﻈر با LH
اثر هماهنﮓ دارد ﻛه در برﺧی گونهها سﺒﺐ افﺰایﺶ گیرندههاﻯ  LHروﻯ ﺟﺴم ﺯرد
میﺷود .همﭽنیﻦ پروﻻﻛﺘیﻦ اثر تﺤریکی بر رﺷد ﻏدد پﺴﺘانی و تولید ﺷیر دارد).(12
پروژسترون :پروژسﺘرون اسﺘروﺋیدﻯ است و بافت هدﻑ ﺁن در ﺟنﺲ ماده
اندومﺘریوم رﺣم ،ﻏده پﺴﺘانی ،میومﺘریوم ،هیﭙوتاﻻموﺱ است) .(14یکی اﺯ
هورمونهایی ﻛه به میﺰان ﺯیاد در هنﮕام باردارﻯ افﺰایﺶ مییابد پروژسﺘرون است.

منﺒﻊ اولیه ایﻦ هورمون ﺟﺴم ﺯرد تﺨمدان است ،ﻛه بﻼفاﺻله پﺲ اﺯ تﺨمﻚگذارﻯ
تﺸکیﻞ و ترﺷﺢ ایﻦ هورمون را ﺷروﻉ میﻛند .ایﻦ هورمون براﻯ ﺁمادهساﺯﻯ مﺤیﻂ
رﺣم و افﺰایﺶ فﻌالیت ترﺷﺤی ﻏدد اندومﺘریوم نقﺶ اساسی را ایﻔا میﻛند .در انﺴان
اﺯ هﻔﺘه ﺷﺶ تا هﺸت باردارﻯ ،مقادیر ﭼﺸمﮕیرﻯ پروژسﺘرون اﺯ ﺟﻔت ترﺷﺢ میﺷود
و ﻛم ﻛم وابﺴﺘﮕی باردارﻯ به ترﺷﺢ ایﻦ هورمون اﺯ ﺟﺴم ﺯرد ﻛاهﺶ مییابد ،به
طورﻯ ﻛه پﺲ اﺯ هﻔﺘه هﺸﺘم باردارﻯ ﺣذﻑ ﺟﺴم ﺯرد یا تﺨمدان ،ﺻدمهاﻯ براﻯ
ادامه باردارﻯ ایﺠاد نمیﻛند).(12
استروژن :ایﻦ هورمون اﺯ نﻈر طﺒقهبندﻯ بیوﺷیمیایی اسﺘروﺋیدﻯ و بافت هدﻑ
ﺁن در هیﭙوتاﻻموﺱ ،ﻛﻞ مﺠارﻯ تولید مﺜلی و ﻏده پﺴﺘانی ﺟنﺲ ماده است).(13
تولید اسﺘروژن در ﺣاملﮕی ،تﺤت ﻛنﺘرﻝ ﺟنیﻦ ﻗرار دارد و روﺷی اساسی براﻯ ارساﻝ
پیام است ﻛه ﺟنیﻦ به ﻛمﻚ ﺁن روندهاﻯ مهم فیﺰیولوژیﻚ را ﻛه بر سﻼمت ﺟنیﻦ
تﺄثیرگذار هﺴﺘند ،هدایت میﻛند .اسﺘروژن روند تولید پروژسﺘرون ،گردش ﺧون
رﺣمی ﺟﻔﺘی ،تکامﻞ ﻏده پﺴﺘان و عملکرد ﻏده فوﻕ ﻛلیه ﺟنیﻦ را تﺤت تاثیر ﻗرار
میدهد) .(14اسﺘروژن به میﺰان ﻛم اﺯ ﺟﺴم ﺯرد تولید میﺷود ،ولی منﺒﻊ تولید ﺁن
پﺲ اﺯ هﻔﺘه اوﻝ ،ﺟﻔت است .در ﺯمان باردارﻯ میﺰان ﺁن در پﻼسما در ﺣد ﭼﺸمﮕیرﻯ
افﺰایﺶ مییابد) .(12اسﺘروژن سﺒﺐ افﺰایﺶ تونیﺴﺘه در عﻀله رﺣمی ﺷده و ﺣالت
سﻔﺘی به رﺣم میدهد .در ﺣالی ﻛه پروژسﺘرون سﺒﺐ ﻛاهﺶ تونیﺴﺘه در عﻀله
رﺣمی و ﺷﻞ ﺷدن رﺣم میﺷود .اندومﺘریوم یا ﻻیه مﺨاطی رﺣم ،پیﭽیدهتر اﺯ سایر
بﺨﺶهاﻯ مﺠارﻯ تولید مﺜلی است و داراﻯ ﻏدد ساده اﻯ است .اسﺘروژن سﺒﺐ
افﺰایﺶ عروﻕ و ﺿﺨامت اندومﺘریوم و نیﺰ تﺤریﻚ رﺷد ﻏدد اندومﺘریوم میﺷود).(13
در بﺴیارﻯ اﺯ ﻛﺸورهاﻯ در ﺣاﻝ توسﻌه ،گیاهان دارویی در درمان بﺴیارﻯ اﺯ
بیمارﻯهاﻯ مﺰمﻦ ﻛاربرد داﺷﺘه است .ﺣﺘی در ﻛﺸورهایی ﻛه داروهاﻯ ﻏربی عمده،
هﺴﺘند ،بیﺸﺘر ﺁنها مدیون گیاهان دارویی هﺴﺘند .همﭽنیﻦ بﺴیارﻯ اﺯ مصرﻑ
ﻛنندگان داروهاﻯ ﺷیمیایی در ﺣاﻝ باﺯگﺸت به مصرﻑ گیاهان دارویی هﺴﺘند .به
دلیﻞ درﻙ ایﻦ ﺣقیقت ،ﻛه داروهاﻯ طﺒیﻌی ایمﻦتر اﺯ گیاهان سنﺘﺘیﻚ هﺴﺘند.
گیاهان مﺨﺘلﻔﻲ در طﺐ سنﺘﻲ وﺟود دارند ﻛه روﻱ تنﻈیم بارورﻱ ،ﺣﺘﻲ تﻌییﻦ
ﺟنﺴیت نوﺯاد تﺄثیرگذارند) .(15گندم دانهاﻯ است مﻐذﻯ ﻛه ﻗدمت ﻛﺸت و ﺯرﻉ
ﺁن به بیﺶ اﺯ ﺷﺶ هﺰار ساﻝ میرسد" .پولیﻦ" گیاه ﺷناﺱ مﻌروﻑ و "افﻼطون"
اﺯ ﺁن سﺨﻦ به میان ﺁورده است) .(17,16گندم با نام علمﻲ Triticum Sativum
 Lamمﺘﻌلﻖ به ﺟنﺲ Triticumو ﺧانواده  Poaceaeاست .تیره گندم اﺯ بﺰرگ
تریﻦ تیرههاﻱ گیاهان گلدار است و داراﻱ  6000گونه است ﻛه در  450ﺟنﺲ ﺟاﻱ
دارند و اﺯ ویﮋگیهاﻯ ﺁنها ایﻦ است ﻛه در ﻏالﺐ مﺤیﻂها به ﺻورﺕ اﺟﺘماﻉ ﺧاﺹ
پراﻛندگﻲ دارند) . (18ترﻛیﺐهاﻯ گندم ﺷامﻞ ﺁﺏ ،ﻛربوهیدراﺕ )نﺸاسﺘه ،سلولﺰ،
ﻗند( ،پروتﺌیﻦها )گلیادیﻦ ،گلوتنیﻦ ،گلوبولیﻦ ،ﺁلﺒومیﻦ ،پیروﻻمیﻦ) ،لیﭙیدها ،مواد
مﻌدنﻲ ،ویﺘامیﻦها(گروه  (E,Bهﺴﺘند).(13
 Shewryو همکاران در ساﻝ  ،2015گندم را به عنوان یﻚ منﺒﻊ مهم براﻯ فیﺒر
رژیم ﻏذایی بررسی ﻛردند .ﻏذاهاﻯ بر پایه گندم اﺟﺰاﻯ ﺿرورﻯ و مﻔید براﻯ
رژیم ﻏذایی انﺴان ،اﺯ ﺟمله پروتﺌیﻦ ،ویﺘامیﻦ  ،Bفیﺒر رژیم ﻏذایی و فیﺘوﻛمیکاﻝ
یا گیاه مﻐذﻯها را تﺄمیﻦ میﻛند .عﻼوه بر ایﻦ یﻚ منﺒﻊ اﺻلی اﺯ نﺸاسﺘه
و انرژﻯ است ،همﭽنیﻦ مقدار ﻗابﻞ توﺟهی اﺯ مواد ﺿرورﻯ ﻻﺯم براﻯ سﻼمت،
مانند پروتﺌیﻦ ،ویﺘامیﻦها )به ویﮋه ویﺘامیﻦ ﺏ( را داراست .گندم فیﺒر رژیم ﻏذایی
و گیاهی را فراهم میﻛند .رژیم فیﺒرﻯ با ﻛاهﺶ ﺧﻄر بیمارﻯهاﻯ ﻗلﺒی -عروﻗی
 ،دیابت نوﻉ  2و انواﻉ ﺧاﺻی اﺯ سرطان همراه است .اﺟﺰاﻯ ساﺯنده رژیم فیﺒرﻯ
ﻗابلیت توارﺙپذیرﻯ باﻻ دارد و در نﺘیﺠه مقدار ﺁنها توسﻂ اﺻﻼﺡ نﮋادﻯ ﻗابﻞ
دسﺘکارﻯ است).(19
 Saccoو همکاران در ساﻝ  ،2015روﻯ لوسیون ﺟی عصاره گندم ﻛه در پیﺸﮕیرﻯ اﺯ
ﺁسیﺐهاﻯ عروﻗی مﺆثر است ،مﻄالﻌه ﻛردند .بر اساﺱ ایﻦ بررسی ،مﻄالﻌه در ﺷرایﻂ
ﺁﺯمایﺸﮕاهی براﻯ انﺠام تﺤقیﻖهاﻯ بالینی انﺠام ﺷد .اﺧﺘﻼﻝ و ﺁسیﺐ عروﻗی در
پاتوژنﺰ بیمارﻯ ﻛﺒد ﭼرﺏ ﻏیر الکلی نقﺶ مهمی باﺯﻯ میﻛند .به تاﺯگی به لﻄﻒ
فﻌالیت ﺁنﺘی اﻛﺴیدانی مﺸﺨﺺ ﺷده اﺯ عصاره گندم براﻯ تﺤقیﻖهاﻯ بیﺸﺘر روﻯ
ایﻦ ترﻛیﺐ در پیﺸﮕیرﻯ اﺯ ﻛﺒد ﭼرﺏ ﻏیرالکلی بررسی ﺷد).(20
 Laddomadaو همکاران در ساﻝ  2015در مورد فنﻞ اسیدهاﻯ سﺒوﺱ گندم در
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مواد و روشها:
درایﻦ مﻄالﻌه تﺠربی اﺯ  30سر موش ﺻﺤرایی ماده نﮋاد ویﺴﺘار در مﺤدوده وﺯنی
 200تا  250گرم با سﻦ تقریﺒی سه ماه ﻛه در ﺧرداد ماه  1395اﺯ دانﺸکده علوم
پﺰﺷکی مﺸهد تهیه ﺷد ،اسﺘﻔاده ﺷد .تمامی ﺣیواناﺕ به ﺣیوانﺨانه گروه ﺯیﺴتﺷناسی
دانﺸکده علوم دانﺸﮕاه ﺁﺯاد اسﻼمی واﺣد مﺸهد انﺘقاﻝ یافﺘه و تا ﺯمان ﺁﺯمایﺶ در
ﺷرایﻂ اسﺘاندارد  12ساعت نور و  12ساعت تاریکی و دماﻯ  20-24درﺟه و رطوبت
مناسﺐ در ﻗﻔﺲهاﻯ مﺨصوﺹ با امکان دسﺘرسی به ﺁﺏ و ﻏذاﻯ ﻛافی نﮕهدارﻯ
ﺷدند .تﻐذیه رﺕها توسﻂ ﻏذاﻯ اسﺘاندارد فﺸرده اﺯ ﺷرﻛت ﺟوانه ﺧراسان و ﺁﺏ
انﺠام گرفت.در تمام مراﺣﻞ ﻛار اﺻوﻝ اﺧﻼﻗی ﻛار با ﺣیوناﺕ ﺁﺯمایﺸﮕاهی رعایت
ﺷد .رﺕها اﺯ ﭼند روﺯ ﻗﺒﻞ اﺯ تﺤقیﻖ در دانﺸکده علوم دانﺸﮕاه ﺁﺯاد اسﻼمی واﺣد
مﺸهد نﮕهدارﻯ ﺷدند و سﭙﺲ به پنﺞ گروه ﻛنﺘرﻝ مﺜﺒت ،ﺷاهد تﺠربی و تﺠربی
دوﺯ  150 ،100 ،50تقﺴیم ﺷدند .در هر گروه  6رﺕ در نﻈر گرفﺘه ﺷدند .گندم
با نام علمی ) (Triricum sativumاﺯ منﻄقه ﺟاده سیمان مﺸهد ﺟمﻊﺁورﻯ ﺷد.
ﺟنﺲ و گونه گیاه در هرباریوم دانﺸﮕاه ﺁﺯاد اسﻼمی مﺸهد ﺷناسایی و ﻛد هرباریوم
 9739به ﺁن اﺧﺘصاﺹ یافت .دانه گندم به همراه سﺒوﺱ ﺁن اﺯ سایر ﻗﺴمتهاﻯ
گیاه تﻔکیﻚ و به وسیله ﺁسیاﺏ برﻗی به طورﻛامﻞ پودر ﺷد و سﭙﺲ عصارهگیرﻯ
انﺠام ﺷد 60 .گرم اﺯ پودر داﺧﻞ ﻛاﻏذ ﺻافی و داﺧﻞ فﻼسﻚ دسﺘﮕاه سوﻛﺴله ﻗرار
گرفت .سﭙﺲ  250میلی لیﺘر ﺁﺏ مقﻄر با  250میلی لیﺘر اتانوﻝ  96درﺻد مﺨلوﻁ
ﺷد و مﺨلوﻁ ﺣاﺻﻞ در مﺤﻔﻈه دسﺘﮕاه ریﺨﺘه ﺷد .درﺟه ﺣرارﺕ دسﺘﮕاه تنﻈیم و به
مدﺕ ﺣدود ﺷﺶ ساعت عصارهگیرﻯ انﺠام ﺷد .اساﺱ ﻛار دسﺘﮕاه سوﻛﺴله به ایﻦ
طریﻖ است ﻛه با گرم ﺷدن دسﺘﮕاه مﺨلوﻁ ﺁﺏ مقﻄر و الکﻞ درون مﺨﺰن پایینی
)بالﻦ( تﺒﺨیر ﺷده و بﺨار ﺣاﺻله به سمت مﺨﺰن باﻻیی هدایت میﺷود .در ایﻦ
مﺴیر بﺨار توسﻂ مﺒرد سرد ﺷده و دوباره مایﻊ میﺷود .ایﻦ مایﻊ ترﻛیﺐهاﻯ موﺟود
در عصاره پودر ﺷده را در ﺧود ﺣﻞ ﻛرده و دوباره به مﺨﺰن اولیه باﺯگﺸت میﻛند.
ایﻦ عمﻞ داﺋم در داﺧﻞ یﻚ سیکﻞ بﺴﺘه تکرار میﺷود و بدیﻦ ترتیﺐ تا ﺯمانی ﻛه
رنﮓ مﺤلوﻝ در مﺨﺰن باﻻیی ﺷﻔاﻑ ﺷود ،ادامه مییابد .ایﻦ در ﺣالی است ﻛه رنﮓ
مﺤلوﻝ در مﺨﺰن پایینی به طور ﻛامﻞ تیره میﺷود .با پایان فرﺁیند دسﺘﮕاه سوﻛﺴله،
عصاره هیدورالکلی تهیه ﺷده به پلیت منﺘقﻞ ﻛرده و در انکوباتور با دماﻯ  45درﺟه
سانﺘیگراد ﺧﺸﻚ میﺷود .پﺲ اﺯ مدﺕ ﺯمان دو روﺯ عصاره ﺧﺸﻚ ﺷد .عصاره
ﺧﺸﻚ ﺷده ﺟمﻊﺁورﻯ و در درون یﺨﭽاﻝ نﮕهدارﻯ ﺷد) .(23بدیﻦ ترتیﺐ  30گرم
عصاره ﺧﺸﻚ به دست ﺁمد .اﺯ عصاره براﻯ گاواژ موشها اسﺘﻔاده ﺷد ﻛه بر اساﺱ
وﺯن موشها ،میلیگرم دوﺯ عصاره ﻗابﻞ گاواژ مﺤاسﺒه ﺷد .تﻌداد  30سر موش مورد
اسﺘﻔاده در ایﻦ مﻄالﻌه پﺲ اﺯ وﺯن ﺷدن در پنﺞ گروه ﺷﺶ تایی تقﺴیم ﺷدند .ایﻦ
گروهها عﺒارتند اﺯ :ﺷاهد تﺠربی )سرم فیﺰیولوژﻯ( ،ﻛنﺘرﻝ مﺜﺒت )ﻛلومیﻔﻦ سیﺘراﺕ
به میﺰان  (100و تیمار  3 ،2 ،1با  150 ،100 ،50میلیگرم بر ﻛیلوگرم وﺯن بدن
ﻛه عصاره هیدروالکلی گندم را به ﺻورﺕ گاواژ به مدﺕ  21روﺯ دریافت ﻛردند .در

نمودار ) (1میﺰان  LHدر گروههاﻯ مورد مﻄالﻌه
* مﻌنادارﻯ گروههاﻯ تیمار نﺴﺒت به ﻛنﺘرﻝ مﺜﺒت ***،مﻌرﻑ  P≤0.001و  $$مﻌرﻑ P≤0.01

میزان هورمون  FSHسرم خون:
نﺘایﺞ به دست ﺁمده طﺒﻖ نمودار  2و ﺁﺯمون ﺁنالیﺰ واریانﺲ نﺸان داد ﻛه تﺠویﺰ داروﻯ
ﻛلومیﻔﻦ سیﺘراﺕ به مدﺕ  21روﺯ سﺒﺐ افﺰایﺶ مﻌنادار هورمون  FSHنﺴﺒت به گروه
ﺷاهد تﺠربی ﺷد) .(P=0همﭽنیﻦ تﺠویﺰ عصاره هیدروالکلی گندم به مدﺕ  21روﺯ
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مﺠموﻉ ،مواد ﻏذایی بر پایه گندم را بررسی ﻛردند و ﭼنیﻦ گﺰارش ﻛردند ﻛه ،سﺒوﺱ
گندم به عنوان یﻚ مﺤصوﻝ ﺟانﺒی اﺯ ﺻنﻌت تولید و پرورش ﺁرد است ،اما گندم،
یﻚ منﺒﻊ بﺰرگ اﺯ الیاﻑ ،مواد مﻌدنی و ﺁنﺘی اﻛﺴیدانی بود ﻛه براﻯ سﻼمت انﺴان
مهم است).(21
 Fariaو همکاران در ساﻝ  2010تﺄثیر تﻐذیه دوران باردارﻯ را بر گیرنده اسﺘروژن و ﺁندروژن
موشهاﻯ ﺻﺤرایی بررسی ﻛردند ﻛه در نﺘیﺠه ﺁن ،تﻌداد فولیکوﻝ اولیه و ﺟﺴم ﺯرد
ﻛاهﺶ مﻌنادارﻯ پیدا ﻛرد .ﺁنها نﺘیﺠهگیرﻯ ﻛردند ﻛه رژیم ﻏذایی ﺣاوﻯ پروتﺌیﻦ مﺘرناﻝ
در دوران ﺷیردهی ﺷاید با ﻛاهﺶ تﻌداد گیرندههاﻯ اسﺘروژن و اندروژن فولیکوﻝ
نﺴﻞ بﻌد همراه است) .(22یکی اﺯ دﻻیﻞ ناﺯایی ﺯنان پاییﻦ بودن سﻄﺢ هورمونهاﻯ
ﺟنﺴی و ﻛاهﺶ تﻌداد فولیکوﻝهاﻯ سالم است .با توﺟه به مصرﻑ ﺯیاد گندم توسﻂ
ایرانیان و نﻈر به اینکه ،ناﺯایی یکی اﺯ مﺴاﺋلی است ﻛه بنیان ﺧانواده را در هم
میریﺰد ،ایﻦ مﻄالﻌه با توﺟه به وﺟود مواد ﺁنﺘی اﻛﺴیدانی موﺟود در گندم و تﺄثیر ﺁن
بر میﺰان هورمونهاﻯ ﺟنﺴی انﺠام ﺷد .هدﻑ بررسی ،اثر تﺠویﺰ عصاره هیدروالکلی
گندم ) (Triticum sativumبر میﺰان هورمونهاﻯ اسﺘروژن ،پروژسﺘرون ،لوتﺌینی
ﻛننده ) (LHو مﺤرﻙ فولیکوﻝ ) (FSHدر موشهاﻯ ﺻﺤرایی ماده بالﻎ ،انﺠام ﺷد.

ﺿمﻦ هنﮕام ﺁﺯمایﺶ عصاره گندم در مقدار مﻌیﻦ سرم فیﺰیولوژﻯ ﺣﻞ ﺷده و سﭙﺲ
اﺯ طریﻖ گاواژ )راه ﺧوراﻛی( به ﺣیوانها تﺠویﺰ ﺷد) .(24دوﺯهاﻯ اسﺘﻔاده ﺷده بر
اساﺱ تﺤقیﻖ ﺣﺴینی و همکاران روﻯ عصاره گﻞ راﺯﻙ در ساﻝ  1393انﺘﺨاﺏ
ﺷد .ﻗﺒﻞ اﺯ انﺠام ﻛار ،سوﺯن مﺨصوﺹ گاواژ اﺯ ﺷرﻛت "نوﺁوران ﺯیﺴﺘی پارسه"
مﺸهد ﺧریدارﻯ ﺷد .گروه ﺷاهد توسﻂ سرم فیﺰیولوژﻯ گاواژ ﺷدند و بقیه گروهها بر
اساﺱ دوﺯ تﻌییﻦ ﺷده ،به مدﺕ  21روﺯ)مدﺕ براساﺱ مﻄالﻌاﺕ مﺸابه تﻌییﻦ ﺷده(
مﺘوالی گاواژ ﺷدند).(25گاواژ به ایﻦ ﺻورﺕ انﺠام ﺷد ﻛه سوﺯن مﺨصوﺹ گاواژ به
سرنﮓ  2 ccمﺘصﻞ و 0/5 ccعصاره وارد سرنﮓ و سﭙﺲ پوست پﺸت گردن رﺕ
در فاﺻله بیﻦ دو گوش به وسیله دو انﮕﺸت گرفﺘه ﺷد و رﺕ را بلند ﻛرده و اﺯ ﻛناره
سمت راست دهان رﺕ ،سوﺯن مواﺯﻯ و روﻯ ﺯبان ﺣرﻛت ﻛرده تا به ﺣلﻖ برسد،
سﭙﺲ سوﺯن ﻛمی باﻻ و سمت سر رﺕ ﺣرﻛت داده ﺷده و وارد مرﻯ میﺷود .به
ایﻦ ترتیﺐ عصاره وارد مﻌده ﺟانور میﺷود .پﺲ اﺯ تیمار موشهاﻯ ﺻﺤرایی به
مدﺕ  21روﺯ ،در روﺯ بیﺴت و یکم ﺣیواناﺕ با داروﻯ بیهوﺷی ﻛﺘامیﻦ و ﺯایﻼﺯیﻦ با
نﺴﺒت  6به  60بیهوش ﺷده ،سﭙﺲ تﺨمدان سمت راست اﺯ ﻗﺴمتهاﻯ دیﮕر با
ﻛاتر ﺟدا و برداﺷﺘه ﺷد .مراﺣﻞ ﺁمادهساﺯﻯ بافت براﻯ مﺸاهده با میکروسکوپ نورﻯ
ﻻﺯم ﺷامﻞ :ثﺒوﺕ ،ﺁبﮕیرﻯ و ﺷﻔاﻑ ﻛردن ،ﻗالﺐ گیرﻯ ،برشگیرﻯ و ﭼﺴﺒاندن و
رنﮓﺁمیﺰﻯ انﺠام ﺷد) .(26عمﻞ برشبردارﻯ توسﻂ دسﺘﮕاه میکروتوم و به ﺻورﺕ
برشهایی به ﺿﺨامت پنﺞ میکرون انﺠام ﺷد .برشها به ﺻورﺕ سریالی تهیه ﺷده
و با هماتوﻛﺴیلیﻦ-اﺋوﺯیﻦ رنﮓﺁمیﺰﻯ ﺷد .پﺲ اﺯ تﺸریﺢ ،رﺕ تﺨمدان راست برداﺷﺘه
ﺷد و ﺷمارش فولیکوﻝهاﻯ اولیه ،ثانویه ،گراﻑ ،اﺟﺴام ﺯرد با اسﺘﻔاده اﺯ میکروسکوپ
با عدسی ﺷیی 5 xانﺠام ﺷد .تﺤلیﻞ فاﻛﺘورهاﻯ ﺧونی و تﻌداد فولیکوﻝها با ﺁﺯمون
واریانﺲ یﻚ طرفه  one-way ANOVAو ﺁﺯمون تکمیلی  Tukyesو با اسﺘﻔاده
اﺯ نرمافﺰار  Mini tab 16انﺠام ﺷد .نﺘایﺞ به ﺻورﺕ  Mean±SDو سﻄﺢ مﻌنادار
در مﺤدوده اطمینان  95درﺻد بیان ﺷد.
نتایج:
میزان هورمون  LHسرم خون:
نﺘایﺞ به دست ﺁمده طﺒﻖ نمودار  1و ﺁﺯمون ﺁنالیﺰ واریانﺲ نﺸان داد ﻛه تﺠویﺰ
داروﻯ ﻛلومیﻔﻦ سیﺘراﺕ به مدﺕ  21روﺯ به گروه ﻛنﺘرﻝ مﺜﺒت سﺒﺐ افﺰایﺶ مﻌنادار
هورمون  LHنﺴﺒت به گروه ﺷاهد تﺠربی ﺷد .(P=0.003).همﭽنیﻦ تﺠویﺰ عصاره
هیدروالکلی گندم با دوﺯ 100 ،50 mg/kgو  150به مدﺕ  21روﺯ میﺰان هورمون
 LHرا نﺴﺒت به گروه ﻛنﺘرﻝ مﺜﺒت افﺰایﺶ داده ﻛه ایﻦ افﺰایﺶ مﻌنادار بوده است
) .(P50 = 0) , (P100 = 0.001), (P150=0نﺘیﺠه ایﻦ ﻛه ،عصاره هیدروالکلی گندم سﺒﺐ
افﺰایﺶ هورمون  LHدر دوﺯهاﻯ مﺨﺘلﻒ نﺴﺒت به گروه ﻛنﺘرﻝ مﺜﺒت ﺷده است.
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نمودار ) (4میﺰان اسﺘرادیوﻝ در گروههاﻯ مورد مﻄالﻌه
 $).مﻌنادارﻯ گروه ﻛنﺘرﻝ مﺜﺒت نﺴﺒت به ﺷاهد و * مﻌنادارﻯ گروههاﻯ تیمار نﺴﺒت
به ﻛنﺘرﻝ مﺜﺒت $،مﻌرﻑ  * ، 0,05≤Pمﻌرﻑ  0,05≤Pو*** مﻌرﻑ ( 0,001≤P

نمودار ) (2میﺰان  FSHدر گروههاﻯ مورد مﻄالﻌه
 $مﻌنادارﻯ گروه ﻛنﺘرﻝ مﺜﺒت نﺴﺒت به ﺷاهد و * مﻌنادارﻯ گروههاﻯ تیمار نﺴﺒت
به ﻛنﺘرﻝ مﺜﺒت ***،مﻌرﻑ P≤0.001و  $$$مﻌرﻑ (P≤0.001
میزان هورمون پروژسترون سرم خون:
نﺘایﺞ به دست ﺁمده نمودار  3و ﺁﺯمون ﺁنالیﺰ واریانﺲ نﺸان داد ﻛه تﺠویﺰ داروﻯ
ﻛلومیﻔﻦ سیﺘراﺕ به مدﺕ  21روﺯ سﺐ افﺰایﺶ مﻌنادار هورمون پروژسﺘرون نﺴﺒت
به گروه ﺷاهد تﺠربی ﺷد) .(P=0.03همﭽنیﻦ تﺠویﺰ عصاره هیدروالکلی گندم با
دوﺯهاﻯ  mg/kg (P150 = 0)150 , (P100 = 0.001)100, (P50=0.03)50نﺴﺒت به
گروه ﻛنﺘرﻝ مﺜﺒت افﺰایﺶ مﻌنادارﻯ داده است .میتوان ﭼنیﻦ نﺘیﺠهگیرﻯ ﻛرد
ﻛه اسﺘﻔاده اﺯ عصاره هیدروالکلی گندم با روش گاواژ ،سﺒﺐ افﺰایﺶ سﻄﺢ سرمی
هورمون پروژسﺘرون در دوﺯهاﻯ مﺨﺘلﻒ نﺴﺒت به گروه ﻛنﺘرﻝ مﺜﺒت ﺷده است.

نتایج حاصل از سطح سرمی هورمونها در دوزهای مختلف:
میزان هورمون  LHسرم خون در دوزهای مختلف:
نﺘایﺞ به دست ﺁمده طﺒﻖ نمودار  5و ﺁﺯمون ﺁنالیﺰ واریانﺲ نﺸان داد ﻛه تﺠویﺰ عصاره
هیدروالکلی گندم با دوﺯ 100 mg/kgبه مدﺕ  21روﺯ میﺰان هورمون  LHرا نﺴﺒت
به دوﺯ 50 mg/kgافﺰایﺶ داده ﻛه ایﻦ افﺰایﺶ مﻌنادار بوده است) .(P=0همﭽنیﻦ
تﺠویﺰ عصاره هیدروالکلی گندم با دوﺯ 150 mg/kgمیﺰان هورمون  LHرا نﺴﺒت
به دوﺯ 50 mg/kgافﺰایﺶ داده ﻛه ایﻦ افﺰایﺶ مﻌنادار بوده است) .(P=0.02تﺠویﺰ
عصاره هیدروالکلی گندم با دوﺯ 150 mg/kgمیﺰان هورمون  LHرا نﺴﺒت به دوﺯ
 100 mg/kgافﺰایﺶ داده ﻛه ایﻦ افﺰایﺶ مﻌنادار نﺒوده است) .(P=0.12نﺘیﺠه ایﻦ
ﻛه ،بیﺸﺘریﻦ تﺄثیر مربوﻁ به دوﺯ  150 mg/kgبوده است.

نمودار ) (5میﺰان  LHدر گروههاﻯ مورد مﻄالﻌه
& مﻌنادارﻯ گروه تیمار  100نﺴﺒت به تیمار 50و  #مﻌنادارﻯ گروه تیمار  150نﺴﺒت
به تیمار  &&&، 50مﻌرﻑ  P≤0.001و  #مﻌرﻑP≤0.05
نمودار) (3میﺰان پروژسﺘرون در گروههاﻯ مورد مﻄالﻌه.
) $مﻌنادارﻯ گروه ﻛنﺘرﻝ مﺜﺒت نﺴﺒت به ﺷاهد و * مﻌنادارﻯ گروههاﻯ تیمار نﺴﺒت
به ﻛنﺘرﻝ مﺜﺒت $،مﻌرﻑ  * ، P≤0.05مﻌرﻑ  P≤0.05و*** مﻌرﻑ P≤0.001

میزان هورمون استرادیول سرم خون:
نﺘایﺞ به دست ﺁمده طﺒﻖ نمودار  4و ﺁﺯمون ﺁنالیﺰ واریانﺲ نﺸان داد ﻛه تﺠویﺰ داروﻯ
ﻛلومیﻔﻦ سیﺘراﺕ به مدﺕ  21روﺯ سﺒﺐ افﺰایﺶ مﻌنادار هورمون اسﺘرادیوﻝ نﺴﺒت به
گروه ﺷاهد تﺠربی ﺷده است) .(p=0.04همﭽنیﻦ تﺠویﺰ عصاره هیدروالکلی گندم با
دوﺯهاﻯ  mg/kg (P150 = 0)150 , (P100 = 0.01)100, (P50=0.04)50نﺴﺒت به گروه
ﻛنﺘرﻝ مﺜﺒت افﺰایﺶ داﺷﺘه ﻛه ایﻦ افﺰایﺶ مﻌنادار بوده است .نﺘیﺠه اینکه عصاره
هیدروالکلی گندم سﺒﺐ افﺰایﺶ سﻄﺢ سرمی هورمون اسﺘرادیوﻝ در دوﺯهاﻯ مﺨﺘلﻒ
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میزان هورمون  FSHسرم خون در دوزهای مختلف:
نﺘایﺞ به دست ﺁمده طﺒﻖ نمودار ﺁﺯمون ﺁنالیﺰ واریانﺲ نﺸان داد ﻛه تﺠویﺰ عصاره
هیدروالکلی گندم با دوﺯ 100 mg/kgبه مدﺕ  21روﺯ میﺰان هورمون  FSHرا نﺴﺒت
به دوﺯ 50 mg/kgافﺰایﺶ داده ﻛه ایﻦ افﺰایﺶ مﻌنادار بوده است)(P=0.01همﭽنیﻦ
تﺠویﺰ عصاره هیدروالکلی گندم با دوﺯ 150 mg/kgمیﺰان هورمون  FSHرا نﺴﺒت
به دوﺯ 50 mg/kgافﺰایﺶ داده ﻛه ایﻦ افﺰایﺶ مﻌنادار بوده است)(P=0.003تﺠویﺰ
عصاره هیدروالکلی گندم با دوﺯ 150 mg/kgمیﺰان هورمون  FSHرا نﺴﺒت به دوﺯ
 100 mg/kgافﺰایﺶ داده ﻛه ایﻦ افﺰایﺶ مﻌنادار بوده است) .(P=0.01نﺘیﺠه ایﻦ
ﻛه ،بیﺸﺘریﻦ تﺄثیر مربوﻁ به دوﺯ  150 mg/kgبوده است.
میزان هورمون پروژسترون سرم خون در دوزهای مختلف:
نﺘایﺞ به دست ﺁمده طﺒﻖ نمودار و ﺁﺯمون ﺁنالیﺰ واریانﺲ نﺸان داد ﻛه تﺠویﺰ عصاره
هیدروالکلی گندم با دوﺯ 100 mg/kgبه مدﺕ  21روﺯ میﺰان هورمون پروژسﺘرون را
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میﺰان هورمون  FSHرا در گروههاﻯ سالم دریافت ﻛننده عصاره با دوﺯهاﻯ mg/kg
(P50 = 0)50 , (P100 = 0.001)100, (P150=0.001)150نﺴﺒت به گروه ﻛنﺘرﻝ مﺜﺒت
افﺰایﺶ مﻌنادارﻯ داده است .نﺘیﺠه ایﻦ ﻛه ،مصرﻑ عصاره هیدروالکلی گندم در
دوﺯهاﻯ 100 ،50 mg/kgو  150سﺒﺐ افﺰایﺶ سﻄﺢ سرمی  FSHنﺴﺒت به گروه
ﻛنﺘرﻝ مﺜﺒت ﺷده است.

نﺴﺒت به گروه ﻛنﺘرﻝ مﺜﺒت ﺷده است.
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میزان هورمون استرادیول سرم خون در دوزهای مختلف:
نﺘایﺞ به دست ﺁمده طﺒﻖ نمودار و ﺁﺯمون ﺁنالیﺰ واریانﺲ نﺸان داد ﻛه تﺠویﺰ عصاره
هیدروالکلی گندم با دوﺯ 100 mg/kgبه مدﺕ  21روﺯ میﺰان هورمون اسﺘرادیوﻝ
را نﺴﺒت به دوﺯ 50 mg/kgافﺰایﺶ داده ﻛه ایﻦ افﺰایﺶ مﻌنادار بوده است)(P=0
همﭽنیﻦ تﺠویﺰ عصاره هیدروالکلی گندم با دوﺯ 150 mg/kgمیﺰان هورمون
اسﺘرادیوﻝ را نﺴﺒت به دوﺯ 50 mg/kgافﺰایﺶ داده ﻛه ایﻦ افﺰایﺶ مﻌنادار بوده
است) .(P=0تﺠویﺰ عصاره هیدروالکلی گندم با دوﺯ 150 mg/kgمیﺰان هورمون
اسﺘرادیوﻝ را نﺴﺒت به دوﺯ 100 mg/kgافﺰایﺶ داده ﻛه ایﻦ افﺰایﺶ مﻌنادار بوده
است) (P=0.001نﺘیﺠه ایﻦ ﻛه ،بیﺸﺘریﻦ تﺄثیر مربوﻁ به دوﺯ 150 mg/kgبوده است.

بحث:
نﺘایﺞ تﺤقیﻖ ﺣاﺿر نﺸان داد ﻛه تﺠویﺰ عصاره هیدروالکلی گندم ﻗادر است میﺰان
هورمونهاﻯ ﺟنﺴی را در موشهاﻯ ﺻﺤرایی افﺰایﺶ دهد .تﺠویﺰ عصاره هیدروالکلی
گندم با دوﺯ 100 ،50 mg/kgو  150به مدﺕ  21روﺯ ،میﺰان هورمون  LHنﺴﺒت به
گروه ﻛنﺘرﻝ مﺜﺒت افﺰایﺶ داﺷﺘه ﻛه ایﻦ افﺰایﺶ مﻌنادار است .میتوان ایﻦ گونه بیان
ﻛرد ﻛه ﺷاید مواد موثر موﺟود در گیاه ،تﺄثیر افﺰایﺶ هورمونی وابﺴﺘه به دوﺯ را دارد.
مواد ﻗندﻯ  1/45درﺻد اﺯ گندم را به ﺧود اﺧﺘصاﺹ دادهاند) .(26اطﻼعاﺕ عمده
به دست ﺁمده اﺯ بافتهاﻯ مﺤیﻄی مانند ﭼربی ،عﻀله و ﻛﺒد ،سیﮕناﻝهاﻯ انﺴولیﻦ
را اﺯ طریﻖ اتصاﻝهاﻯ مﺘنوﻉ مﺴیرهاﻯ داﺧﻞ سلولی نﺸان میدهد .برﺧی اﺯ نقاﻁ
عمده مﺘقاطﻊ به بﺴﺘرهاﻯ گیرنده انﺴولیﻦ ،1فﺴﻔو ﻛیناﺯ AKT 2و پروتﺌیﻦ ﻛیناﺯ
فﻌاﻝ ﺷده با میﺘوژن 3به عنوان گرههاﻯ مهم ﻗابﻞ بﺤﺚ ﺷناﺧﺘه ﺷدهاند .بﺴیارﻯ اﺯ
ایﻦ مﺴیرهاﻯ وابﺴﺘه به انﺴولیﻦ ﻛه داراﻯ توانایی براﻯ تﻌامﻞ با یکدیﮕر و همﭽنیﻦ
تﻌامﻞ با مﺴیرهاﻯ سیﮕنالینﮓ هورمون مﺤرﻙ فولیکوﻝ ) (FSHو هورمون لوتﺌینی
) (LHهﺴﺘند ،انﺴولیﻦ را به اعماﻝ نﻔوﺫ و تﻐییر مﺴﺘقیم بر عملکرد تﺨمدان ﻗادر
میساﺯد .در پﮋوهﺸی به بررسی اﻗدامهاﻯ درون سلولی انﺴولیﻦ و ﺟذﺏ گلوﻛﺰ توسﻂ
بافت تﺨمدان مانند گرانولوﺯا ،تکا و تﺨمﻚ در طوﻝ ﭼرﺧه ﻗاعدگی یا اسﺘروﺱ برﺧی
اﺯ گونههاﻯ ﺟوندگان ،پﺴﺘانداران و نﺸﺨوارﻛنندگان پرداﺧﺘه ﺷده است .سیﮕناﻝهاﻯ
انﺴولیﻦ اﺯ طریﻖ مﺴیرهاﻯ مﺘنوﻉ عمﻞ میﻛنند .یکی اﺯ ایﻦ مﺴیرها در انواﻉ
سلوﻝهاﻯ فولیکولی مانند گرانولوﺯا ،تکا و تﺨمﻚ هﺴﺘند .مﺴیرهاﻯ سیﮕنالینﮓ
براﻯ  FSHدر سلوﻝهاﻯ گرانولوﺯا و براﻯ  LHدر سلوﻝهاﻯ گرانولوﺯا و تکا وﺟود
دارند .نقﺶ گلوﻛﺰ و ﺟذﺏ واسﻄه گلوﻛﺰ براﻯ انﺴولیﻦ در فولیکولوژنﺰ بﺤﺚ ﺷده
است .گﻔﺘه میﺷود ﻛه ﻗند ﺧون عﻼوه بر نقﺶ مﺜﺒت براﻯ اراﺋه انرژﻯ ،براﻯ عملکرد
سلوﻝ نیﺰ ممکﻦ است اﺯ توابﻊ سیﮕنالینﮓ با واسﻄه انﺴولیﻦ در سلوﻝهاﻯ تﺨمدان،
ﺷامﻞ پروتﺌیﻦ ﻛیناﺯ وابﺴﺘه به  4AMPو یا هﮕﺰور ﺁمیﻦ باﺷد).(27در پﮋوهﺶ
ﺣاﺿر،ﻛاربرد عصاره هیدروالکلی گندم به گروههاﻯ تیمار دریافتﻛننده دوﺯهاﻯ
مﺨﺘلﻒ 100 ،50و 150میلیگرم بر ﻛیلوگرم ﺷاید افﺰایﺶ ﻗند ﺧون میتواند با ﺟذﺏ
گلوﻛﺰ توسﻂ بافت تﺨمدان مانند سلوﻝهاﻯ گرانولوﺯا ،تکا و تﺨمﻚ ،سیﮕناﻝهاﻯ
انﺴولیﻦ را اﺯ طریﻖ مﺴیرهاﻯ سلوﻝهاﻯ فولیکولی وارد عمﻞ ﻛند .با توﺟه به اینکه
مﺴیرهاﻯ سیﮕنالینﮓ براﻯ  FSHدر سلوﻝهاﻯ گرانولوﺯا و براﻯ  LHدر سلوﻝهاﻯ
گرانولوﺯا و تکا وﺟود دارند ،گلوﻛﺰ اﺯ ایﻦ طریﻖ میتواند سﺒﺐ افﺰایﺶ هورمون FSH
و  LHﺷود ﻛه ایﻦ نﺘایﺞ موافﻖ با گﺰارشهاﻯ اراﺋه ﺷده به وسیله  Dopundو
همکاران در ساﻝ  2016است.
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نﺴﺒت به دوﺯ 50 mg/kgافﺰایﺶ داده ﻛه ایﻦ افﺰایﺶ مﻌنادار بوده است).(P=0.001
همﭽنیﻦ تﺠویﺰ عصاره هیدروالکلی گندم با دوﺯ 150 mg/kgمیﺰان هورمون
پروژسﺘرون را نﺴﺒت به دوﺯ 50 mg/kgافﺰایﺶ داده ﻛه ایﻦ افﺰایﺶ مﻌنادار بوده
است) .(P=0.0تﺠویﺰ عصاره هیدروالکلی گندم با دوﺯ 150 mg/kgمیﺰان هورمون
پروژسﺘرون را نﺴﺒت به دوﺯ 100 mg/kgافﺰایﺶ داده ﻛه ایﻦ افﺰایﺶ مﻌنادار بوده
است) .(P=0.02نﺘیﺠه ایﻦ ﻛه ،بیﺸﺘریﻦ تﺄثیر مربوﻁ به دوﺯ  mg/kg150بوده است.

در تﺤقیقی دیﮕر بیان ﺷده ﻛه در ﺣاﻝ ﺣاﺿر طرﺯ تﺸکیﻞ اسﺘروﺋید به عنوان
یﻚ پدیده ﺟهانی در مﻐﺰ به رسمیت ﺷناﺧﺘه ﺷده است .اما ﭼﮕونﮕی تنﻈیم ﺁن و
ارتﺒاﻁ براﻯ به گردش ﺁوردن اسﺘروﺋید با منﺸﺄ مﺤیﻄی اﺯ مﺴاﺋﻞ پیﭽیدهاﻯ است
ﻛه هنوﺯ پاسخ ﺁن داده نﺸده است .اسﺘروﺋیدهاﻯ عصﺒی ،5اسﺘروﺋیدهاﻯ منﺘﺸر
ﺷده در بافت عصﺒی ،طیﻒ وسیﻌی اﺯ ﻛنﺶها در مﻐﺰ را دارند ،اما به تاﺯگی نقﺶ
پروژسﺘرون عصﺒی 6در تنﻈیم فﻌالیتهاﻯ عصﺒی وابﺴﺘه به ساﺧت اسﺘروﺋیدها و
تنﻈیم فﻌالیتهاﻯ مربوﻁ به تولید مﺜﻞ درﻙ ﺷده است .تصور میﺷد ﻛه سنﺘﺰ
اسﺘرادیوﻝ و پروژسﺘرون در تﺨمدان و ﺷاید ﺁدرناﻝ در ﭼرﺧههاﻯ مربوﻁ به ﻛنﺘرﻝ
افﺰایﺶ  LHو رفﺘارهاﻯ ﺟنﺴی اثر داﺷﺘه باﺷند .در ﺣاﻝ ﺣاﺿر ﺁﺷکار است ﻛه
اسﺘرادیوﻝ با منﺸﺄ تﺨمدانی سنﺘﺰ پروژسﺘرون عصﺒی را تنﻈیم میﻛند و پروژسﺘرون
عصﺒی ﻛه به ﺻورﺕ مﺤلی تولید ﺷده است ،در ابﺘدا سﺒﺐ افﺰایﺶ  LHو پﺲ اﺯ ﺁن با
افﺰایﺶ  ،LHتﺨمﻚگذارﻯ انﺠام میﺷود ﻛه در ایﻦ مدﻝ ،اسﺘرادیوﻝ سﺒﺐ رونویﺴی
گیرنده پروژسﺘرون میﺷود و در ﺣالی ﻛه تﺤریﻚ ﻛننده سنﺘﺰ پروژسﺘرون عصﺒی
است .اگر ﭼه ﺁبﺸار سیﮕنالینﮓ ﻛامﻞ ،روﺷﻦ نﺸده است ولی بﺴیارﻯ اﺯ ویﮋگیهاﻯ
ﺁن ﺷناﺧﺘه ﺷده است .سنﺘﺰ پروژسﺘرون عصﺒی در درﺟه اوﻝ در ﺁسﺘروسیت رﺥ
میدهد و نیاﺯ به تﻌامﻞ ،وﺟود گیرنده اسﺘروژن ﺁلﻔاﻯ ﻏﺸایی با گیرنده مﺘابوتروپیﻚ
 1Aدارد .ایﻦ گیرنده پروتﺌیﻦ همراه  ، Gفﺴﻔولیﭙاﺯ  Cرا فﻌاﻝ میﻛند ﻛه به نوبهﺧود سﻄﺢ اینوﺯیﺘوﻝ ترﻯ فﺴﻔاﺕ 7واسﻄه انﺘﺸار اﺯ منابﻊ داﺧﻞ سلولی ﻛلﺴیم اﺯ
طریﻖ ﺁن یﻚ ﻛاناﻝ ﻛلﺴیمی دریﭽهدار گیرنده ترﻯ فﺴﻔاﺕ 8را افﺰایﺶ میدهد.
افﺰایﺶ ﺯیاد در مقدار ﺁﺯاد ﻛلﺴیم سیﺘوپﻼسمی سنﺘﺰ پروژسﺘرون را تﺤریﻚ میﻛند
ﻛه پﺲ اﺯ ﺁن میتواند ﺧارﺝ اﺯ ﺁسﺘروسیت پﺨﺶ و در نورون مﺤلی ایﺠاد ﺷود
ﻛه ﺁبﺸارهاﻯ عصﺒی را براﻯ تولید افﺰایﺶ  LHراه بینداﺯد) .(28ایﻦ گﺰارش نﺘایﺞ
مﻄالﻌه اﺧیر را تقویت میﻛند .در مﻄالﻌه ﺣاﺿر ﺷاید با افﺰایﺶ اسﺘرادیوﻝ سﺒﺐ
رونویﺴی گیرنده پروژسﺘرون میﺷود و سنﺘﺰ پروژسﺘرون عصﺒی را افﺰایﺶ میدهد
ﻛه در ابﺘدا سﺒﺐ افﺰایﺶ  LHو پﺲ اﺯ ﺁن با افﺰایﺶ  ،LHتﺨمﻚگذارﻯ انﺠام
میﺷود .سنﺘﺰ پروژسﺘرون عصﺒی نیاﺯ به تﻌامﻞ ،وﺟود گیرنده اسﺘروژن ﺁلﻔاﻯ ﻏﺸایی
با گیرنده مﺘابوتروپیﻚ  1A-دارد .ایﻦ گیرنده پروتﺌیﻦ همراه  ، Gفﺴﻔولیﭙاﺯ  Cرا
فﻌاﻝ میﻛند ﻛه به نوبه ﺧود سﻄﺢ اینوﺯیﺘوﻝ ترﻯ فﺴﻔاﺕ واسﻄه انﺘﺸار اﺯ منابﻊ
داﺧﻞ سلولی ﻛلﺴیم اﺯ طریﻖ ﺁن یﻚ ﻛاناﻝ ﻛلﺴیمی دریﭽهدار گیرنده ترﻯ فﺴﻔاﺕ
را افﺰایﺶ میدهد .به اﺣﺘماﻝ با تﺠویﺰ عصاره هیدروالکلی گندم ﻛه داراﻯ ﻛلﺴیم
است با افﺰایﺶ ﺯیاد در مقدار ﺁﺯاد ﻛلﺴیم سیﺘوپﻼسمی سنﺘﺰ پروژسﺘرون را تﺤریﻚ
میﻛند ﻛه پﺲ اﺯ ﺁن میتواند ایﻦ هورمون پﺨﺶ ﺷود و ﺁبﺸارهاﻯ عصﺒی را براﻯ
تولید افﺰایﺶ  LHراه بینداﺯد.
در تﺤقیﻖ انﺠام ﺷده میﺰان هورمون FSHدر گروه ﻛنﺘرﻝ مﺜﺒت نﺴﺒت به گروه
ﺷاهد تﺠربی افﺰایﺶ مﻌنادار داﺷﺘه به طورﻯ ﻛه ایﻦ افﺰایﺶ در دوﺯهاﻯ 50 mg/kg
و  100و  150نﺴﺒت به گروه ﻛنﺘرﻝ مﺜﺒت مﻌنادار است .میتوان ایﻦ گونه بیان ﻛرد
ﻛه به اﺣﺘماﻝ مواد مﺆثره موﺟود در گیاه ،تﺄثیر افﺰایﺶ هورمونی وابﺴﺘه به دوﺯ را دارد.
در بررسیها نﺸان داده ﺷده ﻛه ترﻛیﺐ  αتوﻛوفروﻝ و  FSHمﻲتواند درﺻد ﺯیﺴت
پذیرﻱ فولیکوﻝها را افـﺰایﺶ ،ایﻦ امر درﺻد اووسیتهاﻱ ﺯیﺴتپذیرﻱ ﻛـه ﻗـادر
به لقاﺡ در مﺤیﻂ ﺁﺯمایﺸﮕاه هﺴﺘند را افﺰایﺶ مﻲدهـد) .(29بر اساﺱ نﺘایﺞ برﺧی
اﺯ مﻄالﻌهها ،گیاه ﻛالﮕینوم ﻛوموسوم  9اﺯ ﺟمله گیاهان داراﻱ ﺧواﺹ ﺁنﺘﻲ اﻛﺴیدانﻲ
است .به نﻈر مﻲرسد ﻛاهﺶ اسﺘرﺱ اﻛﺴیداتیو با تﺠویﺰ ﺁنﺘﻲاﻛﺴیدانها مﻲتواند
سﺒﺐ ﻛاهﺶ اثر بالقوه مﺨرﺏ رادیکاﻝهاﻱ ﺁﺯاد اﻛﺴیﮋن و در نﺘیﺠه افﺰایﺶ تﻌداد
و ﻛیﻔیت اووسیتها و فولیکوﻝها و همﭽنیﻦ مهار ﺁپوپﺘوﺯ فولیکوﻝهاﻱ تﺨمدان در
ایﻦ افراد ﺷود .همﭽنیﻦ مقایﺴه میانﮕیﻦ سﻄوﺡ سرمﻲ ﺁنﺘی مولریﻦ هورمون 10در
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بیﻦ گروههاﻱ مﻄالﻌه ﺷده نﺸان داد ﻛه گروههاﻱ ﻛنﺘرﻝ ،مدﻝ ،ﺣﻼﻝ و ﻛالﮕینوم
اﺯ نﻈر هورمون تﻔاوﺕ مﻌنادارﻱ ندارند) .(30بر اساﺱ نﺘایﺞ برﺧی اﺯ مﻄالﻌهها ،به
دنﺒاﻝ ﺷیمی درمانی در بیماران سرطانی ﻛه در طوﻝ سه ماه اوﻝ باردارﻱ در مﻌرﺽ
داروهاﻱ ﺿد نﺌوپﻼسم بودهاند ،سقﻂ ﺧود به ﺧودﻱ و تولد نوﺯاد ناﻗﺺ باﻻتر اﺯ میﺰان
مورد انﺘﻈار بوده است) .(31ایﻦ داروها سﺒﺐ ﻛاهﺶ هورمونهاﻱ گنادوتروپیﻦ و
ﻛاهﺶ میﻞ ﺟنﺴی میﺷوند ﻛه توﺟیهﻛننده ﻛاهﺶ میﺰان  FSHو پروژسﺘرون در
تﺤقیﻖ است) .(30نﺸان داده ﺷده ﻛه دوﻛﺴوروبیﺴیﻦ با ﻗرار گرفﺘﻦ در میان دو
ﺟﻔت باﺯ DNAو باﺯ ﻛردن رﺷﺘههاﻱ ﺁن ،ساﺧت  DNAو  RNAوابﺴﺘه به DNA
را مهار و اﺯ تقﺴیم سلوﻝها ﺟلوگیرﻱ میﻛند) .(31دوﻛﺴوروبیﺴیﻦ اﺯ ساﺧت پروتﺌیﻦ
نیﺰ ﺟلوگیرﻱ میﻛند و سﺒﺐ ﺁپﭙﺘوﺯ و ایﺠاد گونههاﻱ فﻌاﻝ اﻛﺴیﮋن میﻛند .((32در
تﺤقیقی دیﮕر نﺸان داده ﺷده ﻛه افﺰایﺶ ویﺘامیﻦ  ،Eﻛاهﺶ دهنده میﺰان مرگ
اووسیت ها و نقصان تﺨمﻚ گذارﻱ ﺁنها در مﺤیﻂ ﺁﺯمایﺸﮕاه است .ایـﻦ یافﺘـههـا
مﻲتواند براﻯ به ﻛارگیرﻱ ﺁنﺘﻲ اﻛﺴیدانها در مکمﻞهـاﻱ ﻏذایی اسﺘﻔاده ﺷود.
ﺁنﺘی اﻛﺴیدانها میتوانند به عنـوان تــدابیر مــوثر براﻯ ممانﻌــت اﺯ اســﺘرﺱ
اﻛــﺴیداتیو به ﺧصوﺹ ﺁسیﺐ  ،DNAﻛرومـوﺯوم و میکروتوبـوﻝ ،در فرﺁیندهاﻱ
اﻛﺴیداسیون باﺷند) .(29به نﻈر میرسد مﻄالﻌه ﺣاﺿر همﺴو با همه گﺰارشهاﻯ
گﻔﺘه ﺷده باﻻ و تﺄییدﻛننده ﺁن است .توﻛوفروﻝ و ویﺘامیﻦ  Eموﺟود در گندم با
داﺷﺘﻦ ﺧاﺻیت ﺁنﺘیاﻛﺴیدانی میتواند سﻄﺢ هورمون را افﺰایﺶ دهد .ﺧاﺻیت
مهارﻛنندگی رادیکاﻝهاﻯ ﺁﺯاد موﺟود در گندم ،با ممانﻌــت اﺯ اســﺘرﺱ اﻛــﺴیداتیو
مانﻊ ﺁسیﺐ  ،DNAﻛرومـوﺯوم و میکروتوبـوﻝ ،در فرﺁیندهاﻱ اﻛﺴیداسیون میﺷود
و ایﻦ مهار اﻛﺴیﮋن فﻌاﻝ و اسﺘرﺱ اﻛﺴیداتیو را به دنﺒاﻝ دارد .ایﻦ ﺧاﺻیت سﺒﺐ
افﺰایﺶ هورمونهاﻱ گنادوتروپیﻦ و افﺰایﺶ میﻞ ﺟنﺴی میﺷوند ﻛه توﺟیهﻛننده
افﺰایﺶ میﺰان ، FSHپروژسﺘرون و تکﺜیر سلوﻝهاﻯ گرانولوﺯایی در تﺤقیﻖ است .با
توﺟه به نﺘایﺞ به دست ﺁمده در ایﻦ تﺤقیﻖ ،نﺸان داد ﻛه میﺰان هورمون پروژسﺘرون
بﻌد اﺯ تﺠویﺰ داروﻯ ﻛلومیﻔﻦ سیﺘراﺕ در گروه ﻛنﺘرﻝ مﺜﺒت نﺴﺒت به گروه ﺷاهد
تﺠربی افﺰایﺶ مﻌنادار داﺷﺘه ،به طورﻯ ﻛه ایﻦ افﺰایﺶ در دوﺯهاﻯ 50 mg/kgو
 100و  150نﺴﺒت به گروه ﻛنﺘرﻝ مﺜﺒت مﻌنادار است .میتوان ﭼنیﻦ نﺘیﺠهگیرﻯ
ﻛرد ﻛه اسﺘﻔاده اﺯ عصاره هیدروالکلی گندم با روش گاواژ ،سﺒﺐ افﺰایﺶ سﻄﺢ سرمی
هورمون پروژسﺘرون ﺷد .میتوان ایﻦ گونه بیان ﻛرد ﻛه مواد مﺆثره موﺟود در گیاه،
تاثیر افﺰایﺶ هورمونی وابﺴﺘه به دوﺯ را دارد.
بر اساﺱ نﺘایﺞ برﺧی اﺯ مﻄالﻌهها ،سلوﻝهاﻯ اﺟﺴام ﺯرد موش ﺯاﻝ اﺯ نﻈر هیﺴﺘو
ﺷیمی 11پﺲ اﺯ تﺠویﺰ دوﺯهاﻯ باﻻﻯ پروژسﺘرون در دورههاﻯ مﺨﺘلﻒ باردارﻯ و
ﺷیردهی بررسی ﺷد .ﻗﺒﻞ اﺯ تولد 12تﺰریﻖ پروژسﺘرون به ﺻورﺕ درونی انﺠام گرفت
و ایﻦ به تﺄثیر منﻔی در رﺷد ﺟنیﻦ منﺠر ﺷد .در دوران باردارﻯ 13منﺠر به طوﻻنی
ﺷدن دوره باردارﻯ و در روﺯ  ،25درﺻد موارد ،به مرگ داﺧﻞ رﺣمی ﺟنیﻦ انﺠام ﺷد.
اگر افﺰایﺶ پروژسﺘرون در طوﻝ ﺷیردهی انﺠام ﺷود سﺒﺐ افﺰایﺶ عملکرد اسید
ﻻﻛﺘیﻚ میﺷود .با تﺰریﻖ درونی پروژسﺘرون به ارگانیﺴم ،سﺒﺐ ﻛاهﺶ فﻌالیت
ترﺷﺤی سلوﻝهاﻯ لوتﺌینی و بدون هر گونه تﻐییر ﻛارﻛردﻯ در سلوﻝهاﻯ بینابینی
همراه ﺷد .وﻗﺘی فرﺁیند مﺘابولیﻚ بدن در سلوﻝهاﻯ لوتﺌیﻦ مﺨﺘﻞ ﺷد ،ایﻦ ﻗﻄﻊ
فرﺁیند ،منﺠر به تﺸکیﻞ نﺸدن واﻛوﺋﻞ ترﺷﺤی ،ﻛاهﺶ عملکرد دسﺘﮕاه گلﮋﻯ و
یﻚ ﻛاهﺶ ﺷدید در سنﺘﺰ ﭼربی ﺷد و در نهایت میﺘوﻛندرﻯ در مﻌرﺽ فروپاﺷی
ﻗرار گرفت .تﺠﺰیه و تﺤلیﻞ مقایﺴهاﻯ عملکردﻯ وﻇاهرﻯ 14سلوﻝهاﻯ ﺟﺴم ﺯرد
در ﺷرایﻄی ﻛه تﻌادﻝ هورمونی به هم ﺧورده ،تﻐییر در تولید ﺟداگانهاﻯ اﺯ پروژسﺘیﻦ
و اسﺘروژن اﺯ دو نوﻉ سلوﻝهاﻯ ترﺷﺤی را تایید ﻛرد) .(33نﺘایﺞ ما همﺴو با نﺘایﺞ
 Formichevدر ساﻝ  1977بود .به ایﻦ دلیﻞ ﻛه افﺰایﺶ تﻌداد ﺟﺴم ﺯرد ،افﺰایﺶ
ترﺷﺢ پروژسﺘرون را به دنﺒاﻝ دارد و به اﺣﺘماﻝ عکﺲ ﺁن ﺻادﻕ نیﺴت .با وﺟود
اینکه سﺒوﺱ گندم ﺣاوﻯ ترﻛیﺐهاﻯ لیﭙیدﻯ است و ایﻦ باید اﺯ تﺸکیﻞ ﺟﺴم ﺯرد

ﺟلوگیرﻯ ﻛند (33).با توﺟه به ناﭼیﺰ بودن مقدار لیﭙید در گندم ،ایﻦ نﺘیﺠه ﻗابﻞ
پیﺶبینی است .اﺣﺘماﻝ اوﻝ ایﻦ است ﻛه عصاره گندم با افﺰایﺶ فرﺁیند مﺘابولیﻚ در
سلوﻝهاﻯ ﺟﺴم ﺯرد اﺯ طریﻖ تﺸکیﻞ میﺘوﻛندرﻯ و افﺰایﺶ عملکرد دسﺘﮕاه گلﮋﻯ،
سﺒﺐ باﻻ بردن سﻄﺢ فﻌالیت ترﺷﺤی سلوﻝ هاﻯ لوتﺌینی و ترﺷﺢ پروژسﺘرون ﺷد .در
بررسیها نﺸان داده ﺷد ﻛه ﺁپلﻦ 15ترﺷﺢ پروژسﺘرون و بلوﻍ تﺨمﻚ را در سلوﻝهاﻯ
تﺨمدان گاو تنﻈیم میﻛند .ﺁپلﻦ ،گیرنده پروتﺌیﻦ ﺟی است ﻛه در تﺨمدان گاو بیان
ﺷده است .با ایﻦ ﺣاﻝ نقﺶ ﺁنها در سلوﻝهاﻯ گرانولوﺯا و تﺨمﻚ ناﺷناﺧﺘه مانده
است .در بررسی ،بیان ﺁنها در سلوﻝهاﻯ تﺨمدان گاو مورد مﻄالﻌه ﻗرار گرفت و
تنﻈیم ﺁنها در سلوﻝهاﻯ گرانولوﺯاﻯ ﺟﺴم ﺯرد ﻛﺸت ﺷده در پاسخ به سوماتومدیﻦ
 Cیا فاﻛﺘور رﺷد ﺷﺒه انﺴولیﻦ 16 1و  FSHبررسی ﺷد .در بررسی ﺫﻛر ﺷده ،اثر و
مکانیﺴم مولکولی ﺁپلﻦ )ایﺰوفرم  13و  (17بر ترﺷﺢ پروژسﺘرون سلوﻝ گرانولوﺯاﻯ
گاو و در بلوﻍ تﺨمﻚ تﻌییﻦ ﺷد .توسﻂ واﻛنﺶ ﺯنﺠیره پلی مراﺯ  RT17و ﺁﺯمایﺶ
ایمنو بﻼﺕ ،18نﺸان داده ﺷد ﻛه ،بیان هر دو ﺁپلﻦ و گیرنده ﺁپلﻦ درسلوﻝهاﻯ
گرانولوﺯا و تﺨمﻚ به طور ﻗابﻞ توﺟهی با افﺰایﺶ انداﺯه تﺨمدان افﺰایﺶ پیدا ﻛرد.
در ﺣالی ﻛه بیان ﺁن در سلوﻝهاﻯ بینابینی تکا مﺸابه بود .در ﺷرایﻂ ﺁﺯمایﺸﮕاهی،
در سلوﻝهاﻯ گرانولوﺯاﻯ ﺟﺴم ﺯرد گاو ﻏیرتﺤریکی و در پاسخ به فاﻛﺘور رﺷد
ﺷﺒه انﺴولیﻦ  8-10) 1موﻝ( اما نه به  FSHبا ایﻦ ﻏلﻈت ،مﺸاهده ﺷد ﻛه ﺁپلﻦ
)ایﺰومر  9-10) (13-17موﻝ( سﺒﺐ افﺰایﺶ تولید پروژسﺘرون ﺷد .ایﻦ ،در پاسخ
به ﺁنﺘاگونیﺴت گیرنده ﺁپلﻦ نوﻉ  ML221لﻐو ﺷد .ایﻦ اثر دومی وابﺴﺘه به مﭗ ﻛیناﺯ
ارﻙ  119/2بود .عﻼوه بر ایﻦ ،ﺁپلﻦ با ایﺰومر  13و  17با ﻏلﻈت ) (9-10موﻝ تکﺜیر
سلوﻝ را اﺯ طریﻖ سیﮕنالینﮓ  AKT20افﺰایﺶ داد .بنابرایﻦ ،ﺁپلﻦ می تواند در
پاسخ به  FSHدر ﻏلﻈتهاﻯ باﻻ ،ترﺷﺢ پروژسﺘرون و تکﺜیر سلولی در سلوﻝهاﻯ
گرانولوﺯاﻯ ﺟﺴم ﺯرد گاو در ﺷرایﻂ ﺁﺯمایﺸﮕاهی افﺰایﺶ دهد).(34
مﻄالﻌه ﺣاﺿر نﺸان داد ﻛه تﺠویﺰ عصاره هیدروالکلی گندم در دوﺯهاﻯ مﺨﺘلﻒ
میتواند سﺒﺐ افﺰایﺶ هورمون پروژسﺘرون ﺷود ﻛه ایﻦ نﺘایﺞ موافﻖ با گﺰارشهاﻯ
اراﺋه ﺷده بوسیله  Rocheو همکاران در ساﻝ  2017است .به اﺣﺘماﻝ گندم ،بیان
ﻗابﻞ توﺟه ﺁپلﻦ و گیرنده ﺁن را درسلوﻝهاﻯ گرانولوﺯا و تﺨمﻚ در پاسخ به  FSHدر
ﻏلﻈتهاﻯ بیﺸﺘر اﺯ ) 8-10موﻝ( افﺰایﺶ داده است ،ﻛه ایﻦ افﺰایﺶ ،تکﺜیر سلولی
را اﺯ طریﻖ سیﮕنالینﮓ AKTباﻻ برده است .در نﺘیﺠه ﻛﺜرﺕ تکﺜیر سلولی میتواند
سﺒﺐ افﺰایﺶ تولید پروژسﺘرون اﺯ سلوﻝهاﻯ گرانولوﺯاﻯ ﺟﺴم ﺯرد ﺷود.
با توﺟه به نﺘایﺞ به دست ﺁمده در ایﻦ تﺤقیﻖ ،نﺸان دهنده افﺰایﺶ هورمون اسﺘرادیوﻝ
در گروه ﻛنﺘرﻝ مﺜﺒت نﺴﺒت به گروه ﺷاهد تﺠربی است و ایﻦ افﺰایﺶ مﻌنادار بوده
است .همﭽنیﻦ ایﻦ هورمون با تﺠویﺰ عصاره هیدروالکلی گندم با دوﺯهاﻯ mg/kg
 100 ،50و  150نﺴﺒت به گروه ﻛنﺘرﻝ مﺜﺒت افﺰایﺶ داﺷﺘه ﻛه ایﻦ افﺰایﺶ مﻌنادار
بوده است .نﺘیﺠه اینکه عصاره هیدروالکلی گندم سﺒﺐ افﺰایﺶ میﺰان سﻄﺢ سرمی
هورمون اسﺘرادیوﻝ ﺷده است .میتوان ایﻦ گونه بیان ﻛرد ﻛه مواد مﺆثره موﺟود در
گیاه ،اثر افﺰایﺶ هورمونی وابﺴﺘه به دوﺯ را دارد.
در تﺤقیﻖهایی  Mengو همکاران در ساﻝ  2015گﺰارش دادند ﻛه سالیﻦ ﻏنی اﺯ
هیدروژن سﻄﺢ اسﺘروژن و رﺷد فولیکوﻝها را باﻻ برده و ﺁسیﺐ به ﻗﺸر تﺨمدان
را ﻛاهﺶ داده است .در نﺘیﺠه با درمان سالیﻦ ﻏنی اﺯ هیدروژن عوارﺽ ناﺷی اﺯ
اسﺘرﺱ اﻛﺴیداتیو مﻌکوﺱ میﺷود .عﻼوه بر ایﻦ ،سالیﻦ ﻏنی اﺯ هیدروژن در موش
تﺨمدان ﺁسیﺐ دیده بیان پروتﺌیﻦ  NRF2را تنﻈیم میﻛند .سالیﻦ ﻏنی اﺯ هیدروژن
یﻚ اثر مﺤافﻈﺘی در برابر ﺁسیﺐ تﺨمدان ناﺷی اﺯ سیﺲ پﻼتیﻦ به وسیله ﻛاهﺶ
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 توسﻂ ﺧرفه تﻐییر.دو گروه ﺣیواناﺕ پیر و گروه دﻯ گاﻻﻛﺘاﺯ ﻛاهﺶ یافﺘه است
 مﺤﺘویاﺕ مالون دﻯ ﺁلدﺋید و فﻌالیت ﺁنﺘی اﻛﺴیدانی به ﻗابﻞ،در سﻄﺢ هورمونها
 ﺧرفه نیﺰ میتواند تﻐییر بافﺘی مانند ﺁتروفی ﺁندومﺘر را بهﺒود.توﺟهی مﻌکوﺱ ﺷد
 ایﻦ یافﺘهها نﺸان میدهد ﻛه ﺧرفه میتواند تناوﺏ پیرﻯ ناﺷی اﺯ، نﺘیﺠه.بﺨﺸد
 پﮋوهﺶ ﺣاﺿر.(36)دﻯ گاﻻﻛﺘوﺯ و پیرﻯ را در سیﺴﺘم تولید مﺜﻞ ﺯنان تقلیﻞ دهد
 به اﺣﺘماﻝ ﺧاﺻیت ﺁنﺘی اﻛﺴیدانی گروه.در راسﺘاﻯ دو پﮋوهﺶ ﺫﻛر ﺷده است
توﻛوفروﻝها فﻌالیتهاﻯ سوپراﻛﺴید دیﺴموتاﺯ و ﻛاتاﻻﺯ ﻛه یﻚ اثر مﺤافﻈﺘی در
 با افﺰایﺶ ایﻦ ﺁنﺰیمها ﺁسیﺐ تﺨمدان.برابر ﺁسیﺐ تﺨمدان دارد را افﺰایﺶ میدهد
ناﺷی اﺯ اسﺘرﺱ اﻛﺴیداتیو ﻛاهﺶ یافﺘه و در نﺘیﺠه سﻄﺢ هورمون اسﺘروژن باﻻ
، به دلیﻞ مﺤدودیتهایی ﭼون ﺯمان تﺤقیﻖ و طوﻻنی ﺷدن روند انﺠام طرﺡ. میرود
امید است در ﺁینده مﻄالﻌههایی براﻯ مقایﺴه تﻌداد فولیکوﻝها با افﺰایﺶ ﺯمان تیمار
.عصارههاﻯ ﺁبی و الکلی گندم انﺠام ﺷود
 به نﻈر میرسد اسﺘﻔاده اﺯ عصاره هیدروالکلی گندم سﺒﺐ افﺰایﺶ:نتیجهگیری
 ترﺷﺢ ﺯیاد هورمون. ﺷدFSH  وLH ، اسﺘروژن،مﻌنادار سﻄﺢ هورمون پروژسﺘرون
 فﻌاﻝ ﺷدن ﺁپلﻦ و به دنﺒاﻝ ﺁن ﺯنﺠیره، FSH  سﺒﺐ افﺰایﺶ سﻄﺢ هورمون،LH
.تولید پروژسﺘرون اﺯ سلوﻝهاﻯ گرانولوﺯاﻯ ﺟﺴم ﺯرد ﺷده است
:تشکر و قدرداني
 اﺯ همه همکاران.ایﻦ مقاله ﺣاﺻﻞ پایان نامه براﻱ اﺧذ درﺟه ﻛارﺷناسﻲ ارﺷد بود
 مدیریت گروه،گروه ﺯیﺴت ﺷناسﻲ دانﺸکده علوم دانﺸﮕاه ﺁﺯاد اسﻼمﻲ واﺣد مﺸهد
سرﻛار ﺧانم دﻛﺘر باﻻنﮋاد و ریاست مﺤﺘرم دانﺸکده علوم ﺁﻗاﻱ دﻛﺘر ﺟاویدﻯ براﻯ
.همکارﻱهاﻱ بﻲ دریﻎﺷان تﺸکر و ﻗدردانﻲ مﻲﺷود
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 ﺁسیﺐ تﺨمدان. دارد23 و فﻌالیت ﻛاتاﻻﺯ22 و افﺰایﺶ سوپراﻛﺴید دیﺴموتاﺯ21مالون
.(35) استNRF2 ناﺷی اﺯ ﺷیمی درمانی ﺷامﻞ فﻌاﻝ ﺷدن ژن
 به. است2015  و همکاران در ساﻝMeng تﺤقیﻖ ﺣاﺿر هم راسﺘا با پﮋوهﺶ
ایﻦ دلیﻞ ﻛه مﻄالﻌه اﺧیر نﺸان داد ﻛه عصاره هیدروالکلی گندم به دلیﻞ وﺟود
 داراﻯ ﺧاﺻیت ﺁنﺘیE ترﻛیﺐهاﻯ توﻛوفروﻝ و انواﻉ ویﺘامیﻦ ها مانند ویﺘامیﻦ
 تنﻈیمNRF2  به اﺣﺘماﻝ با مهار رادیکاﻝهاﻯ ﺁﺯاد بیان پروتﺌیﻦ.اﻛﺴیدانی است
 مهار رادیکاﻝهاﻯ ﺁﺯاد یﻚ اثر مﺤافﻈﺘی در برابر ﺁسیﺐ تﺨمدان به وسیله.میﺷود
 ﻛه،ﻛاهﺶ مالون و افﺰایﺶ ﺁنﺰیمهاﻯ سوپر اﻛﺴید دیﺴموتاﺯ و فﻌالیت ﻛاتاﻻﺯ دارد
.ایﻦ افﺰایﺶ ترمیم فولیکولی سﺒﺐ افﺰایﺶ ترﺷﺢ هورمون اسﺘرادیوﻝ ﺷد
 اثر عصاره اتانولی ﺧرفه روﻯ سیﺴﺘم تولید مﺜﻞ موش ماده پیر،در پﮋوهﺶ دیﮕرﻯ
 پیرﻯ ﺷامﻞ ﺯواﻝ مورفولوژیکی و عملکرد در سیﺴﺘمهاﻯ بیولوژیکی.بررسی ﺷد
 ﺧرفه ممکﻦ. تولید رادیکاﻝهاﻯ ﺁﺯاد و پیرﻯ را تﺴریﻊ میﻛند24گاﻻﻛﺘوﺯ-D .است
 اثر عصاره اتانولی ﺧرفه.است اثر مﺤافﻈﺘی در برابر اسﺘرﺱ اﻛﺴیداتیو داﺷﺘه باﺷد
بر ﺷاﺧﺺهاﻯ ﺁنﺘی اﻛﺴیدان و هورمونهاﻯ ﺟنﺴی در پیرﻯ موش ماده تﺤت تﺄثیر
 سﻄﺢ اسﺘروژن در گروه دریافت ﻛننده. بررسی ﺷد،دﻯ گاﻻﻛﺘوﺯ ﻗرار گرفﺘه بودند
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