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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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Effect of Triticum Sativum Hidroalcoholic Extract on Sex 
Hormones in rats
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بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گندم  (Triticum sativum)بر میزان هورمون های 
جنسی در موش صحرایی نژاد ویستار 
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مقدمه:
اهمیت بارورى و مسائل مربوط به آن، به عنوان مهم ترین عامل موثر تغییردهنده 
اندازه جمعیت، سبب شده تا مطالعه هاى در مورد بارورى و مسائل ضمیمه آن روز به 
روز افزایش یابد. بی شك خانواده از یکسو،  اصلی ترین نهاد اجتماعی، بنیادى ترین 
عموم  كه  گونه اى  به  ارزش هاست.  از  بسیارى  رشد  و  ایجاد  بستر  و  جامعه  عنصر 
صاحبنظران بزرگ، خانواده را جزئی از نظام كلی جامعه و در رابطه تنگاتنگ با آن 
می دانند و پیشرفت خانواده را در جهان می جویند.(1) وجود هر گونه مشکلی در ساختار 
یا عملکرد دستگاه تولید مثلی می تواند منجر به نازایی شود(2). عوامل ایجادكننده 
نازایی در زن عبارت اند از اختالل هاى تخمك گذارى و عوامل لوله اى(3،4). روشهاى 
داروهاى  از  استفاده  شامل  و  هستند  متفاوت  نازایی  عامل  حسب  بر  نازایی  درمان 
اعمال  و  تزریقی  هورمون هاى  و  داروها  خوراكی،  هورمون هاى  و  داروها  خوراكی، 

جراحی است(5). در انسان توانایی تولید گامت از همان دوران جنینی آغاز می شود، 
اما نقش آندوكرینی آن تا هنگام بلوغ ظاهر نمی شود. در دوران جنینی هر یك از 
تخمدان ها داراى 1000 تا 2000 سلول جنسی اولیه  هستند كه پس از تکثیر و زیاد 
شدن، این تعداد به سه میلیون عدد افزایش می یابد. به تدریج این تعداد كاهش یافته 
و به حدود یك میلیون عدد می رسد(6).در دوره اى كه فاز فولیکولر نامیده می شود، 
یك تخمك، مانند كیستی كه فولیکول گراف نام دارد رشد یافته و بزرگ می شود تا 
زمانی كه به سطح تخمدان و محل انتقال برسد. تخمك (اووسیت) به داخل حفره 
صفاقی می شود. این آزاد شدن دوره اى تخمك رشد یافته، اووالسیون نامیده می شود. 
انتقال  رحم  به  سپس  كرده  پیدا  رحمی(فالوپ)  لوله  داخل  به  را  خود  راه  تخمك 
دیوار  و  كف  طول  كه  است  هورمونی  عصبی-  غده  یك  هیپوتاالموس  می یابد(7). 
 جانبی بطن سوم مغز را تشکیل می دهد و به خوبی با هیپوفیز ارتباط دارد. سیستم باب

سابقه و هدف: اهمیت باروری و مسائل مربوط به آن، به عنوان مهم ترین عامل موثر تغییردهنده اندازه جمعیت، سبب شده تا مطالعه ها در باره باروری و مسائل 
ضمیمه آن روز به روز افزایش یابد. ناباروری، ناتوانی جنسی فعال است.  گندم با نام علمي Triticum Sativum Lam متعلق به خانواده Poaceae است. تیره 
گندم از بزرگ ترین تیره هاي گیاهان 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 
 )LH( بر میزان هورمون های استروژن، پروژسترون، لوتئینی کننده )Triticum sativum( می ریزد، هدف از این مطالعه بررسی اثر تجویز عصاره هیدروالکلی گندم

و محرک فولیکول )FSH( در موش های صحرایی ماده بالغ است.
روش بررسی: این مطالعه تجربي روی 30 سر موش ماده در محدوده وزنیmg  250-200 و سن تقریبی سه ماه در پنج گروه شش تایی شامل گروه های شاهد، 
کنترل مثبت و دریافت کننده دوزهای mg/kg 50، 100 و 150 عصاره هیدروالکلی گندم انجام شد. تجویزها به صورت گاواژ به مدت 21 روز انجام شد. در پایان 
تیمار، پس از خون گیری از نمونه ها، میزان هورمون های استروژن، پروژسترون، LH و  FSHاندازه گیری و داده ها به وسیله آنالیز داده های کمی تجزیه و تحلیل شد.

 LH ،)0.04=p(استروژن  ،)p=0.03(پروژسترون هورمون های  میزان  در  معنادار  افزایش  گندم سبب  کنترل،  با گروه  مقایسه  در  که  داد  نشان  نتایج  ها:  یافته 
)p=0.03( وFSH  )p=0( در تمام گروه های تجربی شد. 

نتیجه گیري: به نظر می رسد استفاده از عصاره هیدروالکلی گندم سبب افزایش سطح هورمون پروژسترون، استروژن، LH و FSH شد. شاید ترشح زیاد هورمون 
LH، سبب افزایش سطح هورمون FSH ، فعال شدن آپلن و به دنبال آن زنجیره تولید پروژسترون از سلول های گرانولوزای جسم زرد شده است.

واژگان كلیدی:  عصاره هیدروالکلی، گندم، استروژن، پروژسترون
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مسیرى  عنوان  به  و  می كند  وصل  قدامی  هیپوفیز  به  را  هیپوتاالموس  هیپوفیزى،   
می رسند(8).  قدامی  هیپوفیز  به  هیپوتاالموس  هورمون هاى  آن  راه  از  كه  است 
مهم ترین وظیفه هیپوتاالموس در رابطه با تولیدمثل، ترشح پالسی هورمون رهاكننده 
گنادوتروپین ها است. هورمون رها كننده گنادوتروپین یك پپتیدى 10 اسید آمینه اى 
قاعده هیپوتاالموس تولید شده و  آركوات  در  (دكا پپتیدى) است كه توسط هسته 
امینانس  مدین  ناحیه  در  موجود  مویرگ هاى  به  هسته ها  این  از  نورون هایی  توسط 
ترشح و سپس از راه عروق پرتال به هیپوفیز منتقل می شود.(9)جفت انسان حاوى 
گنادوتروپین،  آزادكننده  هورمون  است؛  آزادكننده  و  مهارى  هورمون  زیادى  تعداد 
هورمون  تیروتروپین،  آزادكننده  هورمون  كورتیکوتروپین،  آزادكننده  هورمون 
سیتوتروفوبالست  سن  و  سیتوتروفوبالست  در  ایمونوراكتیو،  گنادوتروپین  آزادكننده 
یافت می شود. شواهد نشان می دهد كه GnRH جفت، روند استروئید سازى جفت و 
آزاد شدن پروستاگلندین ها و نیز گنادوتروپین كوریون انسانی را تنظیم می كند(10).  
كه  هورمون ها  این  می كند،  تولید  مثل  تولید  اولیه  هورمون  سه  قدامی  هیپوفیز 

ساختمان پروتئینی دارند عبارتند از: 
 گنادوتروپین: درمجموع هورمون مولد جسم زرد یا لوتئینی و هورمون محركه فولیکول

 به دلیل تحریك گنادها، گنادوتروپین نامیده می شوند(11). هورمون هاى گنادوتروپین 
مترشحه از هیپوفیز قدامی پستانداران، به خانواده هورمون هاى گلیکو پروتئینی متعلق 
 هستند. در جنس مذكر هورمون لوتئینی گاهی به عنوان هورمون محرك سلول هاى بینابینی

 نامیده می شود(12).
وزن  با  پروتئینی  گلیکو    FSH:لوتئینی هورمون  و  فولیکولی  محركه  هورمون 
مولکولی32000 دالتون داراى 30-15 درصد كربوهیدرات متشکل از دو زنجیره آلفا و 
بتا كه توسط اتصال هاى غیر كواالنسی به هم متصل شده اند و LH گلیکوپروتئینی با 
وزن مولکولی 30000 دالتون استFSH .(11)  و LH هر دو توسط یك نوع سلول 
در هیپوفیز قدامی ساخته می شوندFSH .(12)  و LH ، طی هر چرخه جنسی ماهانه 
به طور متناسب مقدار ترشح آن ها افزایش و كاهش می یابد(11). در حیوانات ماده، 
FSH سبب تحریك رشد فولیکول و تولید استروژن به وسیله سلول هاى گرانولوزاى 
 LH فولیکول تخمدانی می شود. تحریك سلول هاى تکاى داخلی فولیکول به وسیله
انتشار  پایه  غشاى  عرض  از  می تواند  هورمون  این  كه  می شود  آندروژن  تولید  سبب 
تبدیل  استروژن  به  گرانولوزا  سلول هاى  وسیله  به   FSH اثر تحت  آنجا  در  و  یافته 
آزاد  و  فولیکول  شدن  (پاره  تخمك ریزى  اووسیت،  بلوغ  سبب   LH هورمون شود. 
شدن تخمك) و همچنین بقا و تقویت جسم زرد و تولید پروژسترون می شود. ترشح 
از  كه  پپتیدى  كننده  آزاد  هورمون هاى  وسیله  به  قدامی  هیپوفیز  گنادوتروپین هاى 
سلول هاى عصبی - ترشحی هیپوتاالموس ترشح می شوند، كنترل می شود. یکی از 
این عوامل آزاد كننده، یك هورمون پپتیدى به نام GnRH است كه سبب آزاد شدن 
LH  و FSH می شود. زمانی فاكتورهاى آزاد كننده مجزا براى LH و FSH براى 
 كنترل ترشح آن ها از هیپوفیز قدامی پیشنهاد می شد(11). در زنان تخمك گذارى
هورمون  یك  توسط   LH و   FSH كه  می دانیم  می شود(13).  القا   LH توسط   ،
آزاد  می شوند(12).  آزاد  می شود،  ترشح  هیپوتاالموس  از  كه  مشترك  آزادگر 
بر  تحریکی  اثر  داراى  كه  است  خون  در  استروژن  زیاد  غلظت  دلیل  به   LH شدن
می شود.  محسوب  مثبت  فیدبك  حلقه  یك  از  بخشی  اثر  این  است،  هیپوتاالموس 
سریع  افزایش  با  تکوین  این  می كند.  تحریك  نیز  را  زرد  جسم  بعدى  تکوین   LH
یافته  كاهش  پروژسترون  میزان  آن  از  پس  است.  همراه  پروژسترون  غلظت 
لوتئولیز یا  زرد  جسم  رفتن  بین  از  دلیل  به  كاهش  این  می رسد.  اولیه  سطح  به   و 
 انجام می گیرد. این پدیده در روزهاى آخر چرخه اتفاق می افتد و به معناى از بین 

رفتن تدریجی ساختار و در نتیجه عملکرد جسم زرد است(11و13). 
هورمون پروالكتین: نمونه اى از یك هورمون پروتئینی است كه به جاى زیر واحد آلفا 
  LH و بتا داراى یك زنجیره پلی پپتیدى است(10). هورمون پروالكتین از این نظر با
اثر هماهنگ دارد كه در برخی گونه ها سبب افزایش گیرنده هاى LH روى جسم زرد 
می شود. همچنین پروالكتین اثر تحریکی بر رشد غدد پستانی و تولید شیر دارد(12). 
ماده  جنس  در  آن  هدف  بافت  و  است  استروئیدى  پروژسترون  پروژسترون: 
از  یکی  است(14).  هیپوتاالموس  میومتریوم،  پستانی،  غده  رحم،  اندومتریوم 
هورمون هایی كه به میزان زیاد در هنگام باردارى افزایش می یابد پروژسترون است. 

منبع اولیه این هورمون جسم زرد تخمدان است، كه بالفاصله پس از تخمك گذارى 
تشکیل و ترشح این هورمون را شروع می كند. این هورمون براى آماده سازى محیط 
رحم و افزایش فعالیت ترشحی غدد اندومتریوم نقش اساسی را ایفا می كند. در انسان 
از هفته شش تا هشت باردارى، مقادیر چشمگیرى پروژسترون از جفت ترشح می شود 
و كم كم وابستگی باردارى به ترشح این هورمون از جسم زرد كاهش می یابد، به 
طورى كه پس از هفته هشتم باردارى حذف جسم زرد یا تخمدان، صدمه اى براى 

ادامه باردارى ایجاد نمی كند(12). 
هدف  بافت  و  استروئیدى  بیوشیمیایی  طبقه بندى  نظر  از  هورمون  این  استروژن: 
آن در هیپوتاالموس، 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 سالمت جنین 
خون  گردش  پروژسترون،  تولید  روند  استروژن  می كند.  هدایت  هستند،  تأثیرگذار 
رحمی جفتی، تکامل غده پستان و عملکرد غده فوق كلیه جنین را تحت تاثیر قرار 
می دهد(14). استروژن به میزان كم از جسم زرد تولید می شود، ولی منبع تولید آن 
پس از هفته اول، جفت است. در زمان باردارى میزان آن در پالسما در حد چشمگیرى 
افزایش می یابد(12). استروژن سبب افزایش تونیسته در عضله رحمی شده و حالت 
عضله  در  تونیسته  كاهش  سبب  پروژسترون  كه  حالی  در  می دهد.  رحم  به  سفتی 
رحمی و شل شدن رحم می شود. اندومتریوم یا الیه مخاطی رحم، پیچیده تر از سایر 
سبب  استروژن  است.  اى  ساده  غدد  داراى  و  است  مثلی  تولید  مجارى  بخش هاى 
افزایش عروق و ضخامت اندومتریوم و نیز تحریك رشد غدد اندومتریوم می شود(13).
از  بسیارى  درمان  در  دارویی  گیاهان  توسعه،  حال  در  كشورهاى  از  بسیارى  در 
بیمارى هاى مزمن كاربرد داشته است. حتی در كشورهایی كه داروهاى غربی عمده، 
مصرف  از  بسیارى  همچنین  هستند.  دارویی  گیاهان  مدیون  آن ها  بیشتر  هستند، 
كنندگان داروهاى شیمیایی در حال بازگشت به مصرف گیاهان دارویی هستند. به 
هستند. سنتتیك  گیاهان  از  ایمن تر  طبیعی  داروهاى  كه  حقیقت،  این  درك  دلیل 
تعیین  حتي  باروري،  تنظیم  روي  كه  دارند  وجود  سنتي  طب  در  مختلفي  گیاهان 
زرع  و  كشت  قدمت  كه  مغذى  است  دانه اى  گندم  تأثیرگذارند(15).  نوزاد  جنسیت 
آن به بیش از شش هزار سال می رسد. "پولین" گیاه شناس معروف و "افالطون" 
 Triticum Sativum علمي  نام  با  گندم  است(17,16).  آورده  میان  به  سخن  آن  از 
بزرگ  از  گندم  تیره  است.   Poaceae خانواده  جنس  Triticumو  به  متعلق   Lam
ترین تیره هاي گیاهان گلدار است و داراي 6000 گونه است كه در 450 جنس جاي 
دارند و از ویژگی هاى  آن ها این است كه در غالب محیط ها به صورت اجتماع خاص 
سلولز،  (نشاسته،  كربوهیدرات  آب،  شامل  گندم  تركیب هاى   . دارند(18)  پراكندگي 
مواد  لیپیدها،  پیروالمین(،  آلبومین،  گلوبولین،  گلوتنین،  (گلیادین،  پروتئین ها  قند)، 

معدني، ویتامین ها)گروه E,B) هستند(13).
 Shewry و همکاران در سال 2015، گندم را به عنوان یك منبع مهم براى فیبر 
براى  مفید  و  ضرورى  اجزاى  گندم  پایه  بر  غذاهاى  كردند.  بررسی  غذایی  رژیم 
فیتوكمیکال و  غذایی  رژیم  فیبر   ،B ویتامین پروتئین،  جمله  از  انسان،  غذایی   رژیم 

نشاسته  از  اصلی  منبع  یك  این  بر  عالوه  می كند.  تأمین  را  مغذى ها  گیاه  یا   
سالمت،  براى  الزم  ضرورى  مواد  از  توجهی  قابل  مقدار  همچنین  است،  انرژى  و 
مانند پروتئین، ویتامین ها (به ویژه ویتامین ب) را داراست. گندم فیبر رژیم غذایی 
عروقی قلبی-  بیمارى هاى  خطر  كاهش  با  فیبرى  رژیم  می كند.  فراهم  را  گیاهی   و 

فیبرى  رژیم  سازنده  اجزاى  است.  همراه  سرطان  از  خاصی  انواع  و   2 نوع  دیابت   ،
قابل  نژادى  اصالح  توسط  آن ها  مقدار  نتیجه  در  و  دارد  باال  توارث پذیرى  قابلیت 

دستکارى است(19).
Sacco و همکاران در سال 2015، روى لوسیون جی عصاره گندم كه در پیشگیرى از 
آسیب هاى عروقی مؤثر است، مطالعه كردند. بر اساس این بررسی، مطالعه در شرایط 
در  عروقی  آسیب  و  اختالل  شد.  انجام  بالینی  تحقیق هاى  انجام  براى  آزمایشگاهی 
لطف  به  تازگی  به  می كند.  بازى  مهمی  نقش  الکلی  غیر  چرب  كبد  بیمارى  پاتوژنز 
فعالیت آنتی اكسیدانی مشخص شده از عصاره گندم براى تحقیق هاى بیشتر روى 

این تركیب در پیشگیرى از كبد چرب غیرالکلی بررسی شد(20).
 Laddomada و همکاران در سال 2015 در مورد فنل اسیدهاى سبوس گندم در 
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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 سالمت انسان 

مهم است(21).
Faria و همکاران در سال 2010 تأثیر تغذیه دوران باردارى را بر گیرنده استروژن و آندروژن 
موش هاى صحرایی بررسی كردند كه در نتیجه آن، تعداد فولیکول اولیه و جسم زرد 
 كاهش معنادارى پیدا كرد. آن ها نتیجه گیرى كردند كه رژیم غذایی حاوى پروتئین مترنال

 در دوران شیردهی شاید با كاهش تعداد گیرنده هاى استروژن و اندروژن فولیکول 
نسل بعد همراه است(22). یکی از دالیل نازایی زنان پایین بودن سطح هورمون هاى 
جنسی و كاهش تعداد فولیکول هاى سالم است. با توجه به مصرف زیاد گندم توسط 
هم  در  را  خانواده  بنیان  كه  است  مسائلی  از  یکی  نازایی  اینکه،  به  نظر  و  ایرانیان 
می ریزد، این مطالعه با توجه به وجود مواد آنتی اكسیدانی موجود در گندم و تأثیر آن 
بر میزان هورمون هاى جنسی انجام شد. هدف بررسی، اثر تجویز عصاره هیدروالکلی 
گندم (Triticum sativum) بر میزان هورمون هاى استروژن، پروژسترون، لوتئینی 
كننده (LH) و محرك فولیکول (FSH) در موش هاى صحرایی ماده بالغ، انجام شد.

مواد و روش ها: 
دراین مطالعه تجربی از 30 سر موش صحرایی ماده نژاد ویستار در محدوده وزنی 
علوم  دانشکده  از   1395 ماه  خرداد  در  كه  ماه  سه  تقریبی  سن  با  گرم   250 تا   200
پزشکی مشهد تهیه شد، استفاده شد. تمامی حیوانات به حیوانخانه گروه زیست شناسی 
دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد انتقال یافته و تا زمان آزمایش در 
شرایط استاندارد 12 ساعت نور و 12 ساعت تاریکی و دماى 24-20 درجه و رطوبت 
مناسب در قفس هاى مخصوص با امکان دسترسی به آب و غذاى كافی نگه دارى 
آب  و  خراسان  جوانه  شركت  از  فشرده  استاندارد  غذاى  توسط  رت ها  تغذیه  شدند. 
انجام گرفت.در تمام مراحل كار اصول اخالقی كار با حیونات آزمایشگاهی رعایت 
شد. رت ها از چند روز قبل از تحقیق در دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
تجربی  و  تجربی  شاهد  مثبت،  كنترل  گروه  پنج  به  سپس  و  شدند  نگه دارى  مشهد 
دوز 50، 100، 150   تقسیم شدند. در هر گروه 6 رت در نظر گرفته شدند. گندم 
شد.  جمع آورى  مشهد  سیمان  جاده  منطقه  از   (Triricum sativum) علمی  نام  با 
جنس و گونه گیاه در هرباریوم دانشگاه آزاد اسالمی مشهد شناسایی و كد هرباریوم 
قسمت هاى  سایر  از  آن  سبوس  همراه  به  گندم  دانه  یافت.  اختصاص  آن  به   9739
عصاره گیرى  سپس  و  شد  پودر  طوركامل  به  برقی  آسیاب  وسیله  به  و  تفکیك  گیاه 
انجام شد. 60 گرم از پودر داخل كاغذ صافی و داخل فالسك دستگاه سوكسله قرار 
گرفت. سپس 250 میلی لیتر آب مقطر با 250 میلی لیتر اتانول 96 درصد مخلوط 
شد و مخلوط حاصل در محفظه دستگاه ریخته شد. درجه حرارت دستگاه تنظیم و به 
مدت حدود شش ساعت عصاره گیرى انجام شد. اساس كار دستگاه سوكسله به این 
طریق است كه با گرم شدن دستگاه مخلوط آب مقطر و الکل درون مخزن پایینی 
این  در  می شود.  هدایت  باالیی  مخزن  سمت  به  حاصله  بخار  و  شده  تبخیر  (بالن) 
مسیر بخار توسط مبرد سرد شده و دوباره مایع می شود. این مایع تركیب هاى موجود 
در عصاره پودر شده را در خود حل كرده و دوباره به مخزن اولیه بازگشت می كند. 
این عمل دائم در داخل یك سیکل بسته تکرار می شود و بدین ترتیب تا زمانی كه 
رنگ محلول در مخزن باالیی شفاف شود، ادامه می یابد. این در حالی است كه رنگ 
محلول در مخزن پایینی به طور كامل تیره می شود. با پایان فرآیند دستگاه سوكسله، 
عصاره هیدورالکلی تهیه شده به پلیت منتقل كرده و در انکوباتور با دماى 45 درجه 
عصاره  شد.  خشك  عصاره  روز  دو  زمان  مدت  از  پس  می شود.  خشك  سانتی گراد 
خشك شده جمع آورى و در درون یخچال نگهدارى شد(23). بدین ترتیب 30 گرم 
عصاره خشك به دست آمد. از عصاره براى گاواژ موش ها استفاده شد كه بر اساس 
وزن موش ها، میلی گرم دوز عصاره قابل گاواژ محاسبه شد. تعداد 30 سر موش مورد 
استفاده در این مطالعه پس از وزن شدن در پنج گروه  شش تایی تقسیم شدند. این 
گروه ها عبارتند از: شاهد تجربی (سرم فیزیولوژى)، كنترل مثبت (كلومیفن سیترات 
به میزان   100) و تیمار 1، 2، 3  با 50، 100، 150 میلی گرم بر كیلوگرم وزن بدن 
كه عصاره هیدروالکلی گندم را به صورت گاواژ به مدت 21 روز دریافت كردند. در 

ضمن هنگام آزمایش عصاره گندم در مقدار معین سرم فیزیولوژى حل شده و سپس 
از طریق گاواژ (راه خوراكی) به حیوان ها تجویز شد(24). دوزهاى استفاده شده بر 
انتخاب   1393 سال  در  رازك  گل  عصاره  روى  همکاران  و  حسینی  تحقیق  اساس 
پارسه"  زیستی  شركت "نوآوران  از  گاواژ  مخصوص  سوزن  كار،  انجام  از  قبل  شد. 
مشهد خریدارى شد. گروه شاهد توسط سرم فیزیولوژى گاواژ شدند و بقیه گروه ها بر 
اساس دوز تعیین شده، به مدت 21 روز(مدت براساس مطالعات مشابه تعیین شده) 
متوالی گاواژ شدند(25).گاواژ به این صورت انجام شد كه سوزن مخصوص گاواژ به 
سرنگ cc 2 متصل وcc 0/5 عصاره 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 
برسد،  حلق  به  تا  كرده  حركت  زبان  روى  و  موازى  سوزن  رت،  دهان  راست  سمت 
سپس سوزن كمی باال و سمت سر رت حركت داده شده و وارد مرى می شود. به 
به  صحرایی  موش هاى  تیمار  از  پس  می شود.  جانور  معده  وارد  عصاره  ترتیب  این 
 مدت 21 روز، در روز بیست و یکم حیوانات با داروى بیهوشی كتامین و زایالزین با 
با  دیگر  قسمت هاى  از  راست  سمت  تخمدان  سپس  شده،  بیهوش   60 به   6 نسبت 
كاتر جدا و برداشته شد. مراحل آماده سازى بافت براى مشاهده با میکروسکوپ نورى 
الزم شامل: ثبوت، آبگیرى و شفاف كردن، قالب گیرى، برش گیرى و چسباندن و 
رنگ آمیزى انجام شد(26). عمل برش بردارى توسط دستگاه میکروتوم و به صورت 
برش هایی به ضخامت پنج میکرون انجام شد. برش ها به صورت سریالی تهیه شده 
و با هماتوكسیلین-ائوزین رنگ آمیزى شد. پس از تشریح، رت تخمدان راست برداشته 
شد و شمارش فولیکول هاى اولیه، ثانویه، گراف، اجسام زرد با استفاده از  میکروسکوپ 
با عدسی شییx  5 انجام شد. تحلیل فاكتورهاى خونی و تعداد فولیکول ها با آزمون 
واریانس یك طرفه one-way ANOVA و آزمون تکمیلی Tukyes  و با استفاده 
از نرم افزار Mini tab 16 انجام شد. نتایج به صورت Mean±SD و سطح معنا دار 

در محدوده اطمینان 95 درصد بیان شد. 
نتایج: 

میزان هورمون LH سرم خون:
تجویز  كه  داد  نشان  واریانس  آنالیز  آزمون  و   1 نمودار  طبق  آمده  دست  به  نتایج 
داروى كلومیفن سیترات به مدت 21 روز به گروه كنترل مثبت سبب افزایش معنادار 
هورمون LH نسبت به گروه شاهد تجربی شد.(P=0.003). همچنین تجویز عصاره 
هیدروالکلی گندم با دوزmg/kg  50، 100 و 150 به مدت 21 روز میزان هورمون 
 LH را نسبت به گروه كنترل مثبت افزایش داده كه این افزایش معنادار بوده است 
(P150=0) ,(P100 = 0.001) , (P50 = 0). نتیجه این كه، عصاره هیدروالکلی گندم سبب 

افزایش هورمون LH در دوزهاى مختلف نسبت به گروه كنترل مثبت شده است.

میزان هورمون FSH سرم خون:
نتایج به دست آمده طبق نمودار 2 و آزمون آنالیز واریانس نشان داد كه تجویز داروى 
كلومیفن سیترات به مدت 21 روز سبب افزایش معنادار هورمون FSH نسبت به گروه 
شاهد تجربی شد(P=0). همچنین تجویز عصاره هیدروالکلی گندم به مدت 21 روز 
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نمودار (1) میزان LH در گروه هاى مورد مطالعه 

P≤0.01 و $$ معرف P≤0.001 معنادارى گروه هاى تیمار نسبت به كنترل مثبت،*** معرف *
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 mg/kg را در گروه هاى سالم دریافت كننده عصاره با دوزهاى FSH میزان هورمون
 50 , (P100 = 0.001)100, (P150=0.001)150(P50 = 0)نسبت به گروه كنترل مثبت 
در  گندم  هیدروالکلی  عصاره  مصرف  كه،  این  نتیجه  است.  داده  معنادارى  افزایش 
دوزهاىmg/kg  50، 100 و 150 سبب افزایش سطح سرمی FSH نسبت به گروه 

كنترل مثبت شده است.

میزان هورمون پروژسترون سرم خون:
داروى  تجویز  كه  داد  نشان  واریانس  آنالیز  آزمون  و   3 نمودار  آمده  دست  به  نتایج 
كلومیفن سیترات به مدت 21 روز سب افزایش معنادار هورمون پروژسترون نسبت 
با  گندم  هیدروالکلی  عصاره  تجویز  همچنین   .(P=0.03)شد تجربی  شاهد  گروه  به 
به  نسبت   mg/kg (P150 = 0)150 , (P100 = 0.001)100, (P50=0.03)50 دوزهاى  
كرد   نتیجه گیرى  چنین  می توان  است.  داده  معنادارى  افزایش  مثبت  كنترل  گروه 
سرمی  سطح  افزایش  سبب  گاواژ،  روش  با  گندم  هیدروالکلی  عصاره  از  استفاده  كه 

هورمون پروژسترون در دوزهاى مختلف نسبت به گروه كنترل مثبت شده است.   

میزان هورمون استرادیول سرم خون:
نتایج به دست آمده طبق نمودار 4 و آزمون آنالیز واریانس نشان داد كه تجویز داروى 
كلومیفن سیترات به مدت 21 روز سبب افزایش معنادار هورمون استرادیول نسبت به 
گروه شاهد تجربی شده است(p=0.04). همچنین تجویز عصاره هیدروالکلی گندم با 
دوزهاى mg/kg (P150 = 0)150 , (P100 = 0.01)100, (P50=0.04)50 نسبت 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 

نسبت به گروه كنترل مثبت شده است.   

نتایج حاصل از سطح سرمی هورمون ها در دوزهای مختلف: 
میزان هورمون LH سرم خون در دوزهای مختلف:

نتایج به دست آمده طبق نمودار 5 و آزمون آنالیز واریانس نشان داد كه تجویز عصاره 
هیدروالکلی گندم با دوزmg/kg  100 به مدت 21 روز میزان هورمون LH را نسبت 
به دوزmg/kg  50 افزایش داده كه این افزایش معنادار بوده است(P=0). همچنین 
تجویز عصاره هیدروالکلی گندم با دوزmg/kg  150 میزان هورمون LH را نسبت 
به دوزmg/kg  50 افزایش داده كه این افزایش معنادار بوده است(P=0.02). تجویز 
عصاره هیدروالکلی گندم با دوزmg/kg  150 میزان هورمون LH را نسبت به دوز

mg/kg 100 افزایش داده كه این افزایش معنادار نبوده است(P=0.12). نتیجه این 
كه، بیشترین تأثیر مربوط به دوز  mg/kg 150 بوده است.

میزان هورمون FSH سرم خون در دوزهای مختلف:
نتایج به دست آمده طبق نمودار آزمون آنالیز واریانس نشان داد كه تجویز عصاره 
هیدروالکلی گندم با دوزmg/kg  100 به مدت 21 روز میزان هورمون FSH را نسبت 
به دوزmg/kg  50 افزایش داده كه این افزایش معنادار بوده است(P=0.01)همچنین 
تجویز عصاره هیدروالکلی گندم با دوزmg/kg  150 میزان هورمون FSH را نسبت 
به دوزmg/kg  50 افزایش داده كه این افزایش معنادار بوده است(P=0.003)تجویز 
عصاره هیدروالکلی گندم با دوزmg/kg  150 میزان هورمون FSH را نسبت به دوز

mg/kg 100 افزایش داده كه این افزایش معنادار بوده است(P=0.01). نتیجه این 
كه، بیشترین تأثیر مربوط به دوز mg/kg  150 بوده 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 دوزmg/kg  100 به مدت 21 روز میزان هورمون پروژسترون را 
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نمودار (2) میزان FSH در گروه هاى مورد مطالعه
$ معنادارى گروه كنترل مثبت نسبت به شاهد و * معنادارى گروه هاى تیمار نسبت 

(P≤0.001   و $$$ معرفP≤0.001 به كنترل مثبت،*** معرف

نمودار(3) میزان پروژسترون در گروه هاى مورد مطالعه.
($ معنادارى گروه كنترل مثبت نسبت به شاهد و * معنادارى گروههاى تیمار نسبت 

P≤0.001 و*** معرف  P≤0.05 معرف * ،  P≤0.05  به كنترل مثبت،$ معرف

نمودار (4) میزان استرادیول در گروه هاى مورد مطالعه
.($ معنادارى گروه كنترل مثبت نسبت به شاهد و * معنادارى گروههاى تیمار نسبت 
( 0,001≤P   0,05 و*** معرف≤P  0,05 ، * معرف≤P  به كنترل مثبت،$ معرف

نمودار (5) میزان LH در گروه هاى مورد مطالعه
& معنادارى گروه تیمار 100 نسبت به تیمار50 و # معنادارى گروه تیمار 150 نسبت 

 P≤0.05و # معرف  P≤0.001 به تیمار 50 ،&&& معرف
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 .(P=0.001)50 افزایش داده كه این افزایش معنادار بوده است  mg/kgنسبت به دوز
هورمون  میزان   150   mg/kgدوز با  گندم  هیدروالکلی  عصاره  تجویز  همچنین 
پروژسترون را نسبت به دوزmg/kg  50 افزایش داده كه این افزایش معنادار بوده 
است(P=0.0). تجویز عصاره هیدروالکلی گندم با دوزmg/kg  150 میزان هورمون 
پروژسترون را نسبت به دوزmg/kg 100 افزایش داده كه این افزایش معنادار بوده 
است(P=0.02). نتیجه این كه، بیشترین تأثیر مربوط به دوز mg/kg150 بوده است.

میزان هورمون استرادیول سرم خون در دوزهای مختلف:
نتایج به دست آمده طبق نمودار  و آزمون آنالیز واریانس نشان داد كه تجویز عصاره 
استرادیول  هورمون  میزان  روز   21 مدت  به   100   mg/kgدوز با  گندم  هیدروالکلی 
(P=0)50 افزایش داده كه این افزایش معنادار بوده است  mg/kgرا نسبت به دوز

هورمون  میزان   150   mg/kgدوز با  گندم  هیدروالکلی  عصاره  تجویز  همچنین 
بوده  معنادار  افزایش  این  كه  داده  افزایش   50   mg/kgدوز به  نسبت  را  استرادیول 
هورمون  میزان   150   mg/kgدوز با  گندم  هیدروالکلی  عصاره  تجویز   .(P=0)است
بوده  معنا دار  افزایش  این  كه  داده  افزایش   100  mg/kgدوز به  نسبت  را  استرادیول 
است(P=0.001) نتیجه این كه، بیشترین تأثیر مربوط به دوز mg/kg  150بوده است.

بحث:
 نتایج تحقیق حاضر نشان داد كه تجویز عصاره هیدروالکلی گندم قادر است میزان 
هورمون هاى جنسی را در موش هاى صحرایی افزایش دهد. تجویز عصاره هیدروالکلی 
گندم با دوزmg/kg  50، 100 و 150 به مدت 21 روز، میزان هورمون LH نسبت به 
گروه كنترل مثبت افزایش داشته كه این افزایش معنا دار است. می توان این گونه بیان 
كرد كه شاید مواد موثر موجود در گیاه، تأثیر افزایش هورمونی وابسته به دوز را دارد. 
مواد قندى 1/45 درصد از گندم را به خود اختصاص داده اند(26).  اطالعات عمده 
به دست آمده از بافت هاى محیطی مانند چربی، عضله و كبد، سیگنال هاى انسولین 
را از طریق اتصال هاى متنوع مسیرهاى داخل سلولی نشان می دهد. برخی از نقاط 
كیناز  پروتئین  و   AKT 2كیناز فسفو  انسولین1،  گیرنده  بسترهاى  به  متقاطع  عمده 
فعال شده با میتوژن3 به عنوان گره هاى مهم قابل بحث شناخته شده اند. بسیارى از 
این مسیرهاى وابسته به انسولین كه داراى توانایی براى تعامل با یکدیگر و همچنین 
تعامل با مسیرهاى سیگنالینگ هورمون محرك فولیکول (FSH) و هورمون لوتئینی 
قادر  تخمدان  عملکرد  بر  مستقیم  تغییر  و  نفوذ  اعمال  به  را  انسولین  هستند،   (LH)
می سازد. در پژوهشی به بررسی اقدام هاى درون سلولی انسولین و جذب گلوكز توسط 
بافت تخمدان مانند گرانولوزا، تکا و تخمك در طول چرخه قاعدگی یا استروس برخی 
از گونه هاى جوندگان، پستانداران و نشخواركنندگان پرداخته شده است. سیگنال هاى 
انواع  در  مسیرها  این  از  یکی  می كنند.  عمل  متنوع  مسیرهاى  طریق  از  انسولین 
سیگنالینگ  مسیرهاى  هستند.  تخمك  و  تکا  گرانولوزا،  مانند  فولیکولی  سلول  هاى 
براى FSH در سلول هاى گرانولوزا و براى LH در سلول هاى گرانولوزا و تکا وجود 
شده  بحث  فولیکولوژنز  در  انسولین  براى  گلوكز  واسطه  جذب  و  گلوكز  نقش  دارند. 
است. گفته می شود كه قند خون عالوه بر نقش مثبت براى ارائه انرژى، براى عملکرد 
سلول نیز ممکن است از توابع سیگنالینگ با واسطه انسولین در سلول هاى تخمدان، 
پژوهش  باشد(27).در  آمین  هگزور  یا  و   4AMP به  وابسته  كیناز  پروتئین  شامل 
دوزهاى  دریافت كننده  تیمار  گروه هاى  به  گندم  هیدروالکلی  عصاره  حاضر،كاربرد 
مختلف50، 100 و 150میلی گرم بر كیلوگرم شاید افزایش قند خون می تواند با جذب 
گلوكز توسط بافت تخمدان مانند سلول هاى گرانولوزا، تکا و تخمك، سیگنال هاى 
انسولین را از طریق مسیرهاى سلول هاى فولیکولی وارد عمل كند. با توجه به اینکه 
مسیرهاى سیگنالینگ براى FSH در سلول هاى گرانولوزا و براى LH در سلول هاى 
 FSH گرانولوزا و تکا وجود دارند، گلوكز از این طریق می تواند سبب افزایش هورمون
و   Dopund وسیله  به  شده  ارائه  گزارش هاى  با  موافق  نتایج  این  كه  شود   LH و

همکاران در سال 2016 است.

 IRSS  1

 PI3K  2

 MAPKDO  3

 AMPK  4

عنوان  به  استروئید  تشکیل  طرز  حاضر  حال  در  كه  شده  بیان  دیگر  تحقیقی  در 
و  آن  تنظیم  چگونگی  اما  است.  شده  شناخته  رسمیت  به  مغز  در  جهانی  پدیده  یك 
است  پیچیده اى  مسائل  از  محیطی  منشأ  با  استروئید  آوردن  گردش  به  براى  ارتباط 
منتشر  استروئیدهاى  عصبی5،  استروئیدهاى  است.  نشده  داده  آن  پاسخ  هنوز   كه 
نقش  تازگی  به  اما  دارند،  را  مغز  در  كنش ها  از  وسیعی  طیف  عصبی،  بافت  در  شده 
و  استروئیدها  ساخت  به  وابسته  عصبی  فعالیت هاى  تنظیم  در  عصبی6  پروژسترون 
سنتز  كه  می شد  تصور  است.  شده  درك  مثل  تولید  به  مربوط  فعالیت هاى  تنظیم 
استرادیول و پروژسترون در تخمدان و شاید آدرنال در چرخه هاى مربوط به كنترل 
كه  است  آشکار  حاضر  حال  در  باشند.  داشته  اثر  جنسی  رفتارهاى  و   LH افزایش 
استرادیول با منشأ تخمدانی سنتز پروژسترون عصبی را تنظیم می كند و پروژسترون 
عصبی كه به صورت محلی تولید شده است، در ابتدا سبب افزایش LH و پس از آن با 
افزایش LH، تخمك گذارى انجام می شود كه در این مدل، استرادیول سبب رونویسی 
گیرنده پروژسترون می شود و در حالی كه تحریك كننده سنتز پروژسترون عصبی 
است. اگر چه آبشار سیگنالینگ كامل، روشن نشده است ولی بسیارى از ویژگی هاى 
رخ  آستروسیت  در  اول  درجه  در  عصبی  پروژسترون  سنتز  است.  شده  شناخته  آن 
می دهد و نیاز به تعامل، وجود گیرنده استروژن آلفاى غشایی با گیرنده متابوتروپیك 
-1A دارد. این گیرنده پروتئین همراه G ، فسفولیپاز C را فعال می كند كه به نوبه 
از  كلسیم  سلولی  داخل  منابع  از  انتشار  واسطه  فسفات7  ترى  اینوزیتول  سطح  خود 
می دهد.  افزایش  را  فسفات8  ترى  گیرنده  دریچه دار  كلسیمی  كانال  یك  آن  طریق 
افزایش زیاد در مقدار آزاد كلسیم سیتوپالسمی سنتز پروژسترون را تحریك می كند 
شود  ایجاد  محلی  نورون  در  و  پخش  آستروسیت  از  خارج  می تواند  آن  از  پس  كه 
كه آبشارهاى عصبی را براى تولید افزایش LH راه بیندازد(28). این گزارش نتایج 
سبب  استرادیول   افزایش  با  شاید  حاضر  مطالعه  در  می كند.  تقویت  را  اخیر  مطالعه 
رونویسی گیرنده پروژسترون می شود و سنتز پروژسترون عصبی را افزایش می دهد 
انجام  تخمك گذارى   ،LH افزایش با  آن  از  پس  و   LH افزایش سبب  ابتدا  در  كه 
می شود. سنتز پروژسترون عصبی نیاز به تعامل، وجود گیرنده استروژن آلفاى غشایی 
را   C فسفولیپاز  ،  G همراه پروتئین  گیرنده  این  دارد.   1A- متابوتروپیك گیرنده  با 
منابع  از  انتشار  واسطه  فسفات  ترى  اینوزیتول  سطح  خود  نوبه  به  كه  می كند  فعال 
داخل سلولی كلسیم از طریق آن یك كانال كلسیمی دریچه دار گیرنده ترى فسفات 
را افزایش می دهد. به احتمال با تجویز عصاره هیدروالکلی گندم كه داراى كلسیم 
است با افزایش زیاد در مقدار آزاد كلسیم سیتوپالسمی سنتز پروژسترون را تحریك 
می كند كه پس از آن می تواند این هورمون پخش شود و آبشارهاى عصبی را براى 

تولید افزایش LH راه بیندازد.
گروه  به  نسبت  مثبت  كنترل  گروه  در    FSHهورمون میزان  شده  انجام  تحقیق  در 
 50 mg/kg شاهد تجربی افزایش معنادار داشته به طورى كه این افزایش در دوزهاى
و 100 و 150 نسبت به گروه كنترل مثبت معنادار است. می توان این گونه بیان كرد 
كه به احتمال مواد مؤثره موجود در گیاه، تأثیر افزایش هورمونی وابسته به دوز را دارد. 
در بررسی ها نشان داده شده كه تركیب α توكوفرول و FSH مي تواند درصد زیست 
پذیري فولیکول ها را افـزایش، این امر درصد اووسیت هاي زیست پذیري كـه قـادر 
به لقاح در محیط آزمایشگاه هستند را افزایش مي دهـد(29). بر اساس نتایج برخی 
از مطالعه ها، گیاه كالگینوم كوموسوم 9 از جمله گیاهان داراي خواص آنتي اكسیداني 
مي تواند  آنتي اكسیدان ها  تجویز  با  اكسیداتیو  استرس  كاهش  مي رسد  نظر  به  است. 
سبب كاهش اثر بالقوه مخرب رادیکال هاي آزاد اكسیژن و در نتیجه افزایش تعداد 
و كیفیت اووسیت ها و فولیکول ها و همچنین مهار آپوپتوز فولیکول هاي تخمدان در 
این افراد شود. همچنین مقایسه میانگین سطوح سرمي آنتی مولرین هورمون10 در 

 Neurosteroids  5

 Neuroprogestrone  6

 Trisphosphate (IP3)  7

  Ca2 + IP3  8

 Calloginum Comosum  9

 Anti-Mullerian hormone (AMH)  10
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بین گروه هاي مطالعه شده نشان داد كه گروه هاي كنترل، مدل، حالل و كالگینوم 
از نظر هورمون تفاوت معناداري ندارند(30). بر اساس نتایج برخی از مطالعه ها، به 
دنبال شیمی درمانی در بیماران سرطانی كه در طول سه ماه اول بارداري در معرض 
داروهاي ضد نئوپالسم بوده اند، سقط خود به خودي و تولد نوزاد ناقص باالتر از میزان 
و  گنادوتروپین  هورمون هاي  كاهش  سبب  داروها  این  است(31).  بوده  انتظار  مورد 
كاهش میل جنسی می شوند كه توجیه كننده كاهش میزان FSH و پروژسترون در 
دو  میان  در  گرفتن  قرار  با  دوكسوروبیسین  كه  شده  داده  نشان  است(30).  تحقیق 
 DNA وابسته به RNA و DNA و باز كردن رشته هاي آن، ساخت  DNAجفت باز
را مهار و از تقسیم سلول ها جلوگیري می كند(31). دوكسوروبیسین از ساخت پروتئین 
نیز جلوگیري می كند و سبب آپپتوز و ایجاد گونه هاي فعال اكسیژن می كند32)). در 
مرگ  میزان  دهنده  كاهش   ،E ویتامین افزایش  كه  شده  داده  نشان  دیگر  تحقیقی 
اووسیت ها و نقصان تخمك گذاري آن ها در محیط آزمایشگاه است. ایـن یافتـه هـا 
شود.  استفاده  غذایی  مکمل هـاي  در  اكسیدان ها  آنتي  كارگیري  به  براى  مي تواند 
اســترس  از  ممانعــت  براى  مــوثر  تــدابیر  عنـوان  به  می توانند  اكسیدان ها  آنتی 
فرآیندهاي  در  و میکروتوبـول،  آسیب DNA، كرومـوزوم  خصوص  به  اكــسیداتیو 
گزارش هاى  همه  با  همسو  حاضر  مطالعه  می رسد  نظر  به  باشند(29).  اكسیداسیون 
با  گندم  در  موجود   E ویتامین  و  توكوفرول  است.  آن  تأیید كننده  و  باال  شده  گفته 
خاصیت  دهد.  افزایش  را  هورمون  سطح  می تواند  آنتی اكسیدانی  خاصیت  داشتن 
مهار كنندگی رادیکال هاى آزاد موجود در گندم، با ممانعــت از اســترس اكــسیداتیو 
مانع آسیب DNA، كرومـوزوم و میکروتوبـول، در فرآیندهاي اكسیداسیون می شود 
و این مهار اكسیژن فعال و استرس اكسیداتیو را به دنبال دارد. این خاصیت سبب 
توجیه كننده  كه  می شوند  جنسی  میل  افزایش  و  گنادوتروپین  هورمون هاي  افزایش 
افزایش میزانFSH  ، پروژسترون و تکثیر سلول هاى گرانولوزایی در تحقیق است. با 
توجه به نتایج به دست آمده در این تحقیق، نشان داد كه میزان هورمون پروژسترون 
شاهد  گروه  به  نسبت  مثبت  كنترل  گروه  در  سیترات  كلومیفن  داروى  تجویز  از  بعد 
تجربی افزایش معنا دار داشته، به طورى كه این افزایش در دوزهاىmg/kg  50 و 
100 و 150 نسبت به گروه كنترل مثبت معنادار است. می توان چنین نتیجه گیرى 
كرد كه استفاده از عصاره هیدروالکلی گندم با روش گاواژ، سبب افزایش سطح سرمی 
هورمون پروژسترون شد. می توان این گونه بیان كرد كه مواد مؤثره موجود در گیاه، 

تاثیر افزایش هورمونی وابسته به دوز را دارد.  
از نظر هیستو  زال  موش  زرد  مطالعه ها، سلول هاى اجسام  از  نتایج برخی  اساس  بر 
شیمی11 پس از تجویز دوزهاى باالى پروژسترون در دوره هاى مختلف باردارى و 
شیردهی بررسی شد. قبل از تولد12 تزریق پروژسترون به صورت درونی انجام گرفت 
و این به تأثیر منفی در رشد جنین منجر شد. در دوران باردارى13 منجر به طوالنی 
شدن دوره باردارى و در روز 25، درصد موارد، به مرگ داخل رحمی جنین انجام شد. 
اسید  عملکرد  افزایش  سبب  شود  انجام  شیردهی  طول  در  پروژسترون  افزایش  اگر 
فعالیت  كاهش  سبب  ارگانیسم،  به  پروژسترون  درونی  تزریق  با  می شود.  الكتیك 
ترشحی سلول هاى لوتئینی و بدون هر گونه تغییر كاركردى در سلول هاى بینابینی 
قطع  این  شد،  مختل  لوتئین  سلول هاى  در  بدن  متابولیك  فرآیند  وقتی  شد.  همراه 
و  گلژى  دستگاه  عملکرد  كاهش  ترشحی،  واكوئل  نشدن  تشکیل  به  منجر  فرآیند، 
یك كاهش شدید در سنتز چربی شد و در نهایت میتوكندرى در معرض فروپاشی 
قرار گرفت. تجزیه و تحلیل مقایسه اى عملکردى وظاهرى14 سلول هاى جسم زرد 
در شرایطی كه تعادل هورمونی به هم خورده، تغییر در تولید جداگانه اى از پروژستین 
و استروژن از دو نوع سلول هاى ترشحی را تایید كرد(33). نتایج ما همسو با نتایج 
Formichev در سال 1977 بود. به این دلیل كه افزایش تعداد جسم زرد، افزایش 
وجود  با  نیست.  صادق  آن  عکس  احتمال  به  و  دارد  دنبال  به  را  پروژسترون  ترشح 
اینکه سبوس گندم حاوى تركیب هاى لیپیدى  است و این باید از تشکیل جسم زرد 

 Histochemically  11

 prepartum  12

 pregnancy  13

 Morphofunctional  14

قابل  نتیجه  این  گندم،  در  لیپید  مقدار  بودن  ناچیز  به  توجه  با  كند.(33)  جلوگیرى 
پیش بینی است. احتمال اول این است كه عصاره گندم با افزایش فرآیند متابولیك در 
سلول هاى جسم زرد از طریق تشکیل میتوكندرى و افزایش عملکرد دستگاه گلژى، 
سبب باال بردن سطح فعالیت ترشحی سلول هاى لوتئینی و  ترشح پروژسترون شد. در 
بررسی ها نشان داده شد كه آپلن15 ترشح پروژسترون و بلوغ تخمك را در سلول هاى 
تخمدان گاو تنظیم می كند. آپلن، گیرنده پروتئین جی است كه در تخمدان گاو بیان 
شده است. با این حال نقش آن ها در سلول هاى گرانولوزا و تخمك ناشناخته مانده 
است. در بررسی، بیان آن ها در سلول هاى تخمدان گاو مورد مطالعه قرار گرفت و 
تنظیم آن ها در سلول هاى گرانولوزاى جسم زرد كشت شده در پاسخ به سوماتومدین 
C یا فاكتور رشد شبه انسولین1 16 و FSH بررسی شد. در بررسی ذكر شده، اثر و 
مکانیسم مولکولی آپلن (ایزوفرم 13 و 17) بر ترشح پروژسترون سلول گرانولوزاى 
گاو و در بلوغ تخمك تعیین شد. توسط واكنش زنجیره پلی مراز RT17 و آزمایش 
درسلول هاى  آپلن  گیرنده  و  آپلن  دو  هر  بیان  كه،  شد  داده  نشان  بالت18،  ایمنو 
گرانولوزا و تخمك به طور قابل توجهی با افزایش اندازه تخمدان افزایش پیدا كرد. 
در حالی كه بیان آن در سلول هاى بینابینی تکا مشابه بود. در شرایط آزمایشگاهی، 
رشد  فاكتور  به  پاسخ  در  و  غیرتحریکی  گاو  زرد  جسم  گرانولوزاى  سلول هاى  در 
 شبه انسولین 1 (10-8 مول) اما نه به FSH  با این غلظت، مشاهده شد كه آپلن
 (ایزومر 17-13) (10-9 مول) سبب افزایش تولید پروژسترون شد. این، در پاسخ 
به آنتاگونیست گیرنده آپلن نوع ML221 لغو شد. این اثر دومی وابسته به مپ كیناز 
ارك 119/2 بود. عالوه بر این، آپلن با ایزومر 13 و 17 با غلظت (10-9) مول تکثیر 
در  تواند  می  آپلن  بنابراین،  داد.  افزایش   AKT20 سیگنالینگ   طریق  از  را  سلول 
پاسخ به FSH در غلظت هاى باال، ترشح پروژسترون و تکثیر سلولی در سلول هاى 

گرانولوزاى جسم زرد گاو در شرایط آزمایشگاهی افزایش دهد(34). 
مختلف  دوزهاى  در  گندم  هیدروالکلی  عصاره  تجویز  كه  داد  نشان  حاضر  مطالعه 
می تواند سبب افزایش هورمون پروژسترون شود كه این نتایج موافق با گزارش هاى 
بیان  احتمال گندم،  به  است.   2017 سال  در  همکاران  و   Roche بوسیله شده  ارائه 
قابل توجه آپلن و گیرنده آن را درسلول هاى گرانولوزا و تخمك در پاسخ به FSH در 
غلظت هاى بیشتر از (10-8 مول) افزایش داده است، كه این افزایش، تکثیر سلولی 
را از طریق سیگنالینگAKT  باال برده است. در نتیجه كثرت تکثیر سلولی می تواند 

سبب افزایش تولید پروژسترون از سلول هاى 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 
 mg/kg است. همچنین این هورمون با تجویز عصاره هیدروالکلی گندم با دوزهاى
50، 100 و 150 نسبت به گروه كنترل مثبت افزایش داشته كه این افزایش معنا دار 
بوده است. نتیجه اینکه عصاره هیدروالکلی گندم سبب افزایش میزان سطح سرمی 
هورمون استرادیول شده است. می توان این گونه بیان كرد كه مواد مؤثره موجود در 

گیاه، اثر افزایش هورمونی وابسته به دوز را دارد.
در تحقیق هایی Meng و همکاران در سال 2015 گزارش دادند كه سالین غنی از 
تخمدان  قشر  به  آسیب  و  برده  باال  را  فولیکول ها  رشد  و  استروژن  سطح  هیدروژن 
از  ناشی  عوارض  هیدروژن  از  غنی  سالین  درمان  با  نتیجه  در  است.  داده  كاهش  را 
استرس اكسیداتیو معکوس می شود. عالوه بر این، سالین غنی از هیدروژن در موش 
تخمدان آسیب دیده بیان پروتئین NRF2 را تنظیم می كند. سالین غنی از هیدروژن 
یك اثر محافظتی در برابر آسیب تخمدان ناشی از سیس پالتین به وسیله كاهش 

 G-protein coupled receptor APLNR(APLN)  15

 IGF1  16

 q Polymerase chain reaction RT( RT-qPCR)  17

 Immunoblot  18

MAPK ERK1 / 2  Kinase  19

 AKT signaling  20
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مالون21 و افزایش سوپراكسید دیسموتاز22 و فعالیت كاتاالز23 دارد. آسیب تخمدان 
ناشی از شیمی درمانی شامل فعال شدن ژن NRF2 است(35).

به  است.   2015 سال  در  همکاران  و   Meng پژوهش  با  راستا  هم  حاضر  تحقیق 
وجود  دلیل  به  گندم  هیدروالکلی  عصاره  كه  داد  نشان  اخیر  مطالعه  كه  دلیل  این 
آنتی  خاصیت  داراى   E ویتامین  مانند  ها  ویتامین  انواع  و  توكوفرول  تركیب هاى 
تنظیم   NRF2 پروتئین  بیان  آزاد  رادیکال هاى  مهار  با  احتمال  به  است.  اكسیدانی 
می شود. مهار رادیکال هاى آزاد یك اثر محافظتی در برابر آسیب تخمدان به وسیله 
كاهش مالون و افزایش آنزیم هاى سوپر اكسید دیسموتاز و فعالیت كاتاالز دارد، كه 

این افزایش ترمیم فولیکولی سبب افزایش ترشح هورمون استرادیول  شد. 
در پژوهش دیگرى، اثر عصاره اتانولی خرفه روى سیستم تولید مثل موش ماده پیر 
بیولوژیکی  سیستم هاى  در  عملکرد  و  مورفولوژیکی  زوال  شامل  پیرى  شد.  بررسی 
است. D-گاالكتوز24 تولید رادیکال هاى آزاد و پیرى را تسریع می كند. خرفه ممکن 
است اثر محافظتی در برابر استرس اكسیداتیو داشته باشد. اثر عصاره اتانولی خرفه 
بر شاخص هاى آنتی اكسیدان و هورمون هاى جنسی در پیرى موش ماده تحت تأثیر 
دى گاالكتوز قرار گرفته بودند، بررسی شد. سطح استروژن در گروه دریافت كننده 
دى گاالكتوز در مقایسه با گروه كنترل كاهش می یابد. محتویات مالون دى آلدئید در 
تخمدان و رحم در گروه دى گاالكتوز و گروه هاى  پیر به طور قابل توجهی افزایش 
یافته است. فعالیت هاى سوپراكسید دیسموتاز و كاتاالز به طور قابل توجهی در هر 

 MDA  21

 SOD  22

 CAT  23

 D-galactose (D-gal)  24

تغییر  خرفه  توسط  است.  یافته  كاهش  گاالكتاز  دى  گروه  و  پیر  حیوانات  گروه  دو 
قابل  به  اكسیدانی  آنتی  فعالیت  و  آلدئید  دى  مالون  محتویات  هورمون ها،  سطح  در 
بهبود  را  آندومتر  آتروفی  مانند  بافتی  تغییر  می تواند  نیز  خرفه  شد.  معکوس  توجهی 
از  ناشی  پیرى  تناوب  می تواند  خرفه  كه  می دهد  نشان  یافته ها  این  نتیجه،  بخشد. 
دى گاالكتوز و پیرى را در سیستم تولید مثل زنان تقلیل دهد(36). پژوهش حاضر 
گروه  اكسیدانی  آنتی  خاصیت  احتمال  به  است.  شده  ذكر  پژوهش  دو  راستاى  در 
در  محافظتی  اثر  یك  كه  كاتاالز  و  دیسموتاز  سوپراكسید  فعالیت هاى  توكوفرول ها 
برابر آسیب تخمدان دارد را افزایش می دهد. با افزایش این آنزیم ها آسیب تخمدان 
باال  استروژن  هورمون  سطح  نتیجه  در  و  یافته  كاهش  اكسیداتیو  استرس  از  ناشی 
می رود . به دلیل محدودیت هایی چون زمان تحقیق و طوالنی شدن روند انجام طرح، 
امید است در آینده مطالعه هایی براى مقایسه تعداد فولیکول ها با افزایش زمان تیمار 

عصاره هاى آبی و الکلی گندم انجام شود.

افزایش  سبب  گندم  هیدروالکلی  عصاره  از  استفاده  می رسد  نظر  به  نتیجه گیری: 
معنادار سطح هورمون پروژسترون، استروژن، LH و FSH شد. ترشح زیاد هورمون 
LH، سبب افزایش سطح هورمون FSH ، فعال شدن آپلن و به دنبال آن زنجیره 

تولید پروژسترون از سلول هاى گرانولوزاى جسم زرد شده است.

تشکر و قدرداني:
 این مقاله حاصل پایان نامه براي اخذ درجه كارشناسي ارشد بود. از همه همکاران 
گروه زیست شناسي دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد، مدیریت گروه 
سركار خانم دكتر باالنژاد و ریاست محترم دانشکده علوم آقاي دكتر جاویدى براى 

همکاري هاي بي دریغ شان تشکر و قدرداني مي شود.
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