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بر ) Foeniculum vulgare(بررسی اثر تزریق داخل صفاقی عصاره آبی دانه رازیانه 
  هورمونهای گنادوتروپین و تستوسترون در موش صحرایی نر نژاد ویستار

  3کیوان کرامتی ، 2عبدالحسین شیروی ، 1*طاهره رضایی آهوانویی
  
  چکیده

با توجه به مشکالت بی شمار ناشی از روند افزایش جمعیت، 
مطالعه روشهایی که بتواند با پایین آوردن نرخ رشد جمعیت 

همچنین با . این روند را دچار وقفه سازد حائز اهمیت است
توجه به حمایت های سازمان بهداشت جهانی از حفظ 
سالمت جامعه و کنترل جمعیت و نیز بهداشت باروری، 
امروزه استفاده از فراورده های گیاهی به عنوان جانشین یا 

گیاه . مل  داروهای سنتزی ضد بارداری مطرح می باشدمک
 یکی از گیاهانی است که در تحقیق حاضر به بررسی  رازیانه

اثر عصاره آبی دانه این گیاه بر میزان تغییرات هورمونهای 
  . گنادوتروپین پرداخته است

با وزن تقریبی ( در این مطالعه از موشهای رت نر نژاد ویستار 
 گروه 4حیوانات به  . استفاده گردید)  گرم 200 -220

حیوانات در . آزمایشی و یک گروه کنترل تقسیم شدند 
 روز به ترتیب 15گروههای آزمایشی به مدت 

میلی گرم به ازای  ( 35 و mg/Kg 280 ، 140 ،70دوزهای
از این عصاره را به صورت تزریق داخل ) هر کیلوگرم وزن 

زمان ذکر شده گروه در مدت . دریافت نمودند) IP(صفاقی 
دریافت ) IP(کنترل نیز سرم فیزیولوژی را به صورت 

از موشها  ) 16 و 8روزهای (  این مدت دو بار در طی.کردند
راج شده از خخون های است. خونگیری مستقیم از قلب انجام شد

  تریفیوژ شده و سه نبطن چپ جهت اندازه گیری هورمون سا
 
 ( t.rezaei@yahoo.com)نویسنده مسئول مکاتبات* 
  -    دانشگاه آزاد اسالمی واحد دامغان  جانوریعلومکارشناس ارشد   -1

  عضو باشگاه پژوهشگران جوان
 استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد دامغان -2
  استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد دامغان -3

  
  مورد سنجش هورمونیFSHو  LHهورمون تستوسترون ، 

   .قرار گرفتند
 و تستوسترون موجود در LHبا توجه به نتایج سطح هورمون 

 مسرم خون گروههای آزمایشی با یکدیگر و با گروه کنترل ه
 در هفته اول و هم ودر پایان هفته دوم از لحاظ آماری

به عبارتی دیگر در  . اختالف کاهشی معنی داری داشته است 
 تا mg/Kg 35میزان غلظت این دو هورمون  از دوز 

mg/Kg 280 روند کاهشی مشاهده شده است ولی در  
 mg/Kg 280 فقط در دوز FSHارتباط با میزان هورمون 

و تنها در پایان هفته دوم کاهش معنی داری مشاهده شده 
  . است

 کاهش چشمگیر در میزان سطوح هورمونهای گنادوتروپین 
 نشانگر آن است که عصاره آبی این دانه این گیاه می تواند

فعالیت سیستم تولید مثلی جنس نر اثر کاهشی داشته روی 
داشتن عوارض جانبی کمتر، ارزان و در دسترس بودن . باشد

این گیاه از جمله مواردی است که رازیانه می تواند به عنوان 
شایان ذکر . ماده ای جهت کنترل زاد و ولد ، مفید واقع شود

ررسی است به منظور تعیین ماده موثره در این گیاه و ب
  .عوارض جانبی آن ، تحقیقات بیشتری ضرورت دارد

  
، LHرازیانه، اسـپر مـاتوژنز، تـستوسترون،         : کلمات کلیدی 

FSHرت ،   
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 مقدمه
ای ترین مشکالت بشر در قرن حاضر یکی از بزرگترین و پایه

عدم هماهنگی رشد . باشدافزایش بی رویه جمعیت می
عاملی است که جمعیت با توسعه و گسترش منابع موجود 

ذهن کشورهای جهان سوم را با مشکالت جدی مواجه کرده 
همچنین امروزه روشهای مختلفی جهت جلوگیری از . است

باتوجه . بارداری و نهایتاً ازدیاد جمعیت بکار گرفته شده است
به این که استفاده از داروهای شیمیایی عالوه بر تاثیرات 

بی مربوط به خود را درمانی، اثرات ناخواسته و عوارض جان
همراه دارند، لذا بهره گیری از گیاهان دارویی و مطالعه اثرات 

  .ضد باروری این گیاهان بسیار ارزشمند است
گیاه رازیانه گیاهی علفی، معطر، به ارتفاع یک تا دو متر و 
دارای برگهایی با پهنک منقسم به قطعات نازک و نخی شکل 

وع برگ بسیار شبیه به شوید است ظاهر کلی این گیاه از نظر ن
بوده ولی بسیار معطر و گل آذین آن مجتمع بصورت چتر 

این گیاه به حالت وحشی چند ساله است که . مرکب است
ای با طعم تلخ دارد ولی در حالت های وحشی آن میوهواریته

این گیاه در وسعت پهناوری از . پرورشی،گیاهی دو ساله است
رانه و به مقدار زیادی در مناطق اروپا مخصوصاً منطقه مدیت

در ساحل دریا و محلهای مرطوب . ]3[شود گرم کشت می
در ایران رازیانه در نواحی . شودانگلستان و ویلز مشاهده می

دانه رازیانه . ]5[روید شمالی ایران و نواحی مختلف البرز می
حاوی کمی مواد قندی، موسیالژ، ماده روغنی و  اسانس می 

، ویتامینها و )روتین(همچنین دارای فالونوئیدها . ]3[باشد 
اسیدهای چرب موجود در روغن . ]2[مواد معدنی است 

حاصل از این گیاه، شامل اسید پالمیتیک، اسید اولئیک ، اسید 
اسانس رازیانه دارای . لینیک استلینولئیک و اسید پتروسه

ترکیباتی همچون آنتول استراگل، متیل اوژنول، آلدهید ، 
  .] 3[امفن، آلفافالندرن، فنون و فنکون است ک

در پژوهش های انجام شده خواص درمانی زیادی برای گیاه 
رازیانه ذکر شده است که از آن جمله می توان به مواردی از 

 ، تعدیل دهنده ]1[جمله کاهش دهنده شدت دیسمنوره اولیه

، افزایش وزن غدد شیری، ]4[درد نوروژنیک و دردالتهابی 
، ]7[ شیر و افزایش قدرت باروری در جنس ماده ترشح

اشاره ......  و ]8[خاصیت استروژنیک و دیورتیک این گیاه 
با توجه به مطالب فوق ، تا کنون هیچ تحقیقی مبنی بر   .کرد

اثرات کاهشی این گیاه در میزان سطح هورمونهای 
در نهایت به دلیل . گنادوتروپین در جنس نر انجام نشده است 

ان و قابل دسترس بودن این گیاه و همچنین تمایل بیشتر ارز
افراد در مصرف داروهای گیاهی  طراحی این مطالعه صورت 

هدف از این پژوهش ارزیابی اثر عصاره آبی دانه . استگرفته 
  .رازیانه بر هورمونهای جنسی نر می باشد

  
  مواد و روش کار

  :عصاره گیری دانه گیاه رازیانه -1
ر دانه رازیانه را درون بشر ریخته و  سپس  گرم از پود100 

cc 100 ساعت 24به مدت .  آب مقطر به آن اضافه میکنیم 
)  Water bath(   ) Behadad(بشر را درون حمام آب گرم 

بعد از .  درجه سانتیگراد قرار می دهیم 30با درجه حرارت 
آن را فیلتر ) Vaccum pump( زمان ذکر شده با پمپ خالء 

سپس .  شودن ترتیب عصاره آبی گیاه استخراج میکرده بدی
عصاره را درون  ظرف در بسته ای ریخته و اطراف  ظرف را 
کاغذ الومینیومی پیچیده تا در طول  مدت تزریق این عصاره 

 در این آزمایش .در اثر تابش نور خورشید دچار تغییر نشود
درصد . درصد رطوبت عصاره آبی دانه رازیانه محاسبه شد

وبت بدست آمده و میزان ماده موثره موجود در یک گرم از رط
  . بوده است12/ 67 ℅ و 33/87 ℅این عصاره به ترتیب 

    
  : انتخاب حیوانات آزمایشگاهی-2

 200-220موش های صحرایی نر نژاد ویستار با محدوده وزنی
گرم از موسسه واکسن و سرم سازی حصارک کرج خریداری          

ــش  ــه دان ــه حیوانخان گاه آزاد اســالمی منتقــل و در و ســپس ب
دمای کنتـرل شـده اتـاق       . قفسهایی مخصوص نگهداری شدند   

 درجه سانتی گراد ، رطوبـت نـسبی         20-24نگهداری ، حدود    
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ــه صــورت  60-40 ــور دهــی ب ســاعت 12 درصــد و میــزان ن
برای تغذیه آنها   . . شد ساعت تاریکی تنظیم می    12روشنایی و   

ی مذکور تهیـه شـد      که از موسسه  ) پلیت(از غذای مخصوص    
  .استفاده گردید

  
  : گروه بندی حیوانات-3

 تایی، شـامل    12 گروه   5به  )  عدد 60( حیوانات مورد آزمایش    
گروههـای  . چهار گروه تجربی و گروه کنتـرل تقـسیم شـدند          

تجربی به مدت پانزده روز بطور روزانه و به ترتیب دوزهـای             
mg/Kg  35   ، 70 ، 140   ست آمده  ی بد   از این عصاره    280 و

در این مدت   .را به صورت تزریق داخل صفاقی دریافت کردند       
  .گروه کنترل سرم فیزیولوژی را دریافت نمودند

     
  : تعیین سطح سرم هورمونها-4

 در طی هفته اول و دوم خونگیری، حیوانات با تزریـق مقـدار       
 درصـد   10و کتامین   ) Xylazine(  درصد   2معینی از زایلزین    

)Ketamin (شده و خونگیری مـستقیم از قلـب  ایـن            بیهوش 
خون گرفته شده را بـا سـرنگ وارد         . حیوانات صورت گرفت  

لوله آزمایش کرده و به مدت یک ساعت در محیط آزمایشگاه           
 Hettich  (قرار داده و سپس نمونه ها را به دستگاه سانتریفوژ

 دقیقـه و بـا دور       10 منتقل نموده ، نمونه ها بـه مـدت           )آلمان
تریفوژ شده و سرم آنها بوسیله سمپلر به لولـه هـای             سان 4000

 -20شماره گذاری شده اپندرف منتقل شد و سپس در فریـزر            
شدند  و سپس مورد سنجش سه هورمون        سانتیگراد نگهداری   

  . گرفتند قرار LH وFSHتستوسترون ، 
 بر اسـاس    LH و   FSHگیری هورمونهای تستوسترون ،     اندازه

 محـصول کـشور آلمـان و بـا          Monobindدستوالعمل کیـت    
  .استفاده از دستگاه گاماکانتر انجام گرفت

 
  : روشهای آماری -5
در این پژوهش داده های بدست آمده از گروههای آزمایشی          . 

 و بــا اســتفاده از SPSS 14و کنتــرل بــه وســیله نــرم افــزاز 

 T- test وOne Way ANOVA ، Bonferroni آزمونهای  

نتایج بدست آمده در سـطح      . ر گرفتند  مورد تحلیل آماری قرا    
P ≤ 0.05همچنین داده ها بـه صـورت   .  معنی دار می باشد 

Mean ± S.D نشان داده شده اند .  
  

  نتایج
 تاثیر عصاره آبی دانه گیاه رازیانه بـر مقـدار هورمـون             -1

  :تستوسترون
مقایسه مقادیر حاصل از انـدازه گیـری هورمـون تـستوسترون            

ر گروههای مختلـف آزمایـشی نـشان        موجود در سرم خون؛ د    
در سطح  ( داد که از لحاظ آماری اختالف کاهشی معنی داری          

P ≤ 0/05 ( در میزان سطح هورمون تستوسترون در گروههای
 بـین مرحلـه     280 و   mg/Kg 70  ،140آزمایشی با دوزهـای       

و مرحله دوم خونگیری    )  موش از هر گروه    6( اول خونگیری   
نسبت به یکدیگر، نـسبت بـه       )  گروه  موش باقیمانده از هر    6(

 mg/Kg   35 گروه کنترل و همچنین گروه آزمایشی بـا دوز  
  )3جدول  )  ( 6 و 5نمودار . ( داشته است

تاثیر عصاره آبی دانه گیاه رازیانه بر مقدار هورمونهای          -2
LH و FSH :   

،  LHبر اساس مقایسه مقادیر حاصل از اندازه گیری هورمون 
 280 و   mg/Kg 70  ،140یشی با دوزهـای       در گروههای آزما  

 ≥ Pدر سطح ( نتایج نشان داد که اختالف کاهشی معنی داری 

بین مرحله اول و دوم خونگیری،  بین ایـن سـه گـروه        ) 0/05
آزمایشی با یکدیگر و همچنین سه گروه آزمایش ذکر شده بـا            

 وجـود  mg/Kg  35 گروه کنتـرل و گـروه آزمایـشی بـا دوز     
در ( شان داد کـه تفـاوت کاهـشی معنـی داری            نتایج ن . داشت
 تنهـا در  FSHدر میـزان غلظـت هورمـون    ) P ≤ 0/05سطح 

 و آن هم فقـط در هفتـه         mg/Kg 280گروه آزمایشی با دوز       
 )  ( 4 و   3،  2 ،   1نمودار  . ( دوم خونگیری مشاهده شده است    

   ).2 و 1جدول 
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کاهش چشمگیر در میزان ترشح هورمونهای گنادوتروپین 
 نشانگر تاثیر کاهشی دانه LHویژه هورمونهای تستوسترون و ب

گیاه رازیانه بر فعالیتهای تولید مثلی جنس نر به واسطه اثر بر 
 .گناد می باشد-محور هیپوفیز

 

  
 FSHمقایسه میـانگین و انحـراف معیـار غلظـت هورمـون            -1نمودار  

ـ     )نانوگرم بر میلی لیتر    (موجود در سرم خون    ایش  در هشتمین روز آزم
  در گروههای مورد تزریق با مقادیر مختلف عصاره و گروه کنترل

اختالف معنی دار بین گروه کنترل و گروههای تجربی مختلف در  (
  ) مشاهده نشده است  p ≤ 0.05سطح معنی دار 

 

  
 FSHمقایسه میانگین و انحراف معیار غلظت هورمون -2نمودار 

 در شانزدهمین روز )نانوگرم بر میلی لیتر (موجود در سرم خون
آزمایش در گروههای مورد تزریق با مقادیر مختلف عصاره و گروه 

حروف نامتشابه نشان دهنده اختالف معنی دار بین گروه کنترل ( کنترل 
  ) است  p ≤ 0.05و گروههای تجربی مختلف در سطح معنی دار 

  
 موجود LHمقایسه میانگین و انحراف معیار غلظت هورمون  -3نمودار 

 در هـشتمین روز آزمـایش در        )نانوگرم بـر میلـی لیتـر       (در سرم خون  
  گروههای مورد تزریق با مقادیر مختلف عصاره و گروه کنترل

  

  
 موجود LHانحراف معیار غلظت هورمون  مقایسه میانگین و -4نمودار

روز آزمایش در شانزدهمین  در )نانوگرم بر میلی لیتر (در سرم خون
  تزریق با مقادیر مختلف عصاره و گروه کنترلگروههای مورد 

  
مقایسه میانگین و انحراف معیار غلظت هورمون تستوسترون  -5نمودار 

 در هشتمین روز آزمایش )نانوگرم بر میلی لیتر (موجود در سرم خون
  در گروههای مورد تزریق با مقادیر مختلف عصاره و گروه کنترل

ف معنی دار بین گروه کنترل و حروف نامتشابه نشان دهنده اختال ( 
 ) است  p ≤ 0.05گروههای مختلف با سطح معنی دار 
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مقایسه میانگین و انحراف معیار غلظت هورمون تستوسترون  -6نمودار 

 روز شانزدهمین در )نانوگرم بر میلی لیتر (موجود در سرم خون
آزمایش در گروههای مورد تزریق با مقادیر مختلف عصاره و گروه 

حروف نامتشابه نشان دهنده اختالف معنی دار بین گروه  (  رلکنت
  ) است  p ≤ 0.05کنترل و گروههای مختلف با سطح معنی دار 

  
 موجود در سرم خون در FSHمیزان غلظت هورمون  : 1جدول 

 گروههای مختلف رت نر

  
 .بیان شده است Mean ± SD نتایج به صورت

ف در موارد باال تفاوت معنی داری بین گروههای مختل* 
  )  p ≤ 0.05 در سطح. (مشاهده شد

  
 موجود در سرم خون در LHمیزان غلظت هورمون  : 2جدول 

 گروههای مختلف رت نر

  

 .بیان شده است Mean ± SD نتایج به صورت

تفاوت معنی داری بین گروههای مختلف در موارد باال * 
  )  p ≤ 0.05 در سطح. (مشاهده شد

  
لظت هورمون تستوسترون موجود در سرم خون در میزان غ : 3جدول 

 گروههای مختلف رت نر

 
 . بیان شده است SD  ± Mean نتایج به صورت

تفاوت معنی داری بین گروههای مختلف در موارد باال * 
 )  p ≤ 0.05 در سطح. (مشاهده شد

 
   بحث

نتایج حاصل از این مطالعه تحقیقاتی نشانگر تاثیر عصاره آبـی           
 گنـاد   – هیپوتـاالموس    – رازیانه بـر محـور هیپـوفیز         دانه گباه 
 و LH ،FSHدر بررســی مقایــسه ای هورمونهــای   . اســت

تستوسترون که بین گروههای مختلف تجربی و گـروه کنتـرل           
بررسـی  . صورت گرفت نتایج درخـور تـوجهی بدسـت آمـد          

هورمونهای سرم خون نشانگر کاهش مقـدار  هورمـون هـای            
LH  ــین ــستوسترون در اول ــین   و ت ــونگیری ب ــین خ  و دوم

در مطالعـه ای کـه      . گروههای تجربی و گروه کنترل می باشـد       
کریشچی و همکاران روی گیاه بومـادران انجـام دادنـد نتـایج             
نشان داد که تزریق داخل صفاقی عصاره الکلـی بومـادران بـه             

 و LH روز متــوالی ســبب کــاهش دو هورمــون    5مــدت 
 FSHرمــون تــستوسترون گردیــده اســت ولــی در میــزان هو

همچنـین در مطالعـه ای کـه        .  ]6[تغییری ایجاد نـشده اسـت       
 و همکاران روی گیاه چـریش انجـام دادنـد نیـز             Rajiتوسط  

مشخص شد که تزریق داخل صفاقی عصاره این گیاه به مدت           
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 و تستوسترون گشته ولـی      LH روز باعث کاهش هورمون      10
  .] 17[ تغییری مشاهده نشده است FSHدر میزان هورمون 

 روی گیاه مارتینا آنوا Maliدر مطالعه ای دیگر که توسط 
انجام شد نتایج نشان داد که در این مطالعه نیز کاهش هورمون 

LH  و تستوسترون مشاهده شده است همچنین تغییری در 
  .]14[ ایجاد نشد  FSHمیزان هورمون 

نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده بر روی عصاره این سه 
 عنوان ماده ای موثر در جلوگیری از بارداری در گیاه که به

. جنس نر مطرح شدند، مطابق با نتایج مطالعه حاضر است
نکته قابل توجه در  مطالعه این می باشد که طی هفته اول 

ولی .  ایجاد نشده استFSHهیچ تغییری در میزان هورمون 
 FSHدر طی هفته دوم  شاهد کاهش معنی دار در هورمون 

  . بوده ایمmg/Kg 280تجربی با دوز در گروه 
 Quassia   روی گیاهBolarinwa و  Raji طبق مطالعاتی که

amara انجام دادند مشخص شد  که مصرف عصاره این گیاه  
 روز در موشهای رت نر  باعث کاهش سه 60به مدت 
همچنین . ]16[ و تستوسترون  می گردد LH ،FSHهورمون 

 Aldrin) polycyclicبر روی Chatterjeeطی مطالعه ای که 

Chlorinated hydrocarbone insecticide ( 26به مدت 
انجام داد،  نتایج نشان داد که این )  روزه 13دو دوره ( روز 

 روز اول باعث کاهش معنی داری در غلظت 13 ترکیب در
 و تستوسترون در موشهای رت می شود در LHهورمون 

 ، طی FSHرمون صورتیکه کاهش معنی داری در سطح هو
.  ]10[مشاهده شد   ) 26 تا 24روزهای (  روز دوم 13اواخر 

پس بر اساس  مطالعات، این احتمال وجود دارد که افزایش 
 به FSHتعداد دفعات تزریق بتواند بر روی کاهش هورمون 

 1977  در سال Rajو Dym  .طور معنی داری اثر گذار باشد
 و LH باعث کاهش LHگزارش کردند که تزریق آنتی سرم 

متعاقب آن کاهش استروئیدوژنز در سلول های الیدیگ و 
نهایتاٌ کاهش ترشح تستوسترون توسط این سلول ها می 

از طرفی آغاز و حفظ فرایند اسپرماتوژنز در زمان . ]13[گردد
قبل و پس از بلوغ جنسی نیازمند به مقدار نرمال هورمون 

FSH و LH اسپرماتیدها به همچنین تمایز. ]18[ می باشد 
  . ]12[اسپرم تحت تاثیر مستقیم هورمون تستوسترون است

Chakrabury و همکاران نشان دادند که فازئولین که به 
عنوان یک ترکیب ضد بارداری معرفی شده از طریق مهار 

 پلیمراز و تولید پروتئین ها باعث کاهش میزان RNAآنزیم 
این احتمال . ]9[هورمون های موجود در سرم خون می گردد 

وجود دارد که عصاره آبی گیاه رازیانه بتواند از طریق مهار در 
 گشته که LHسنتز پروتئین ها باعث کاهش ترشح هورمون 

این امر سبب عملکرد غیر نرمال سلول های الیدیگ شده و با 
توجه به اینکه سلول های الیدیگ بیشترین منبع ترشح 

 باشند ، با فعالیت هورمون تستوسترون در بافت بیضه می
پروتئین کینازی در این سلول ها باعث اختالل آنزیمی و در 
نتیجه باعث کاهش در میزان هورمون تستوسترون ترشح شده 

 وهمکاران روی گیاه Pathakدر مطالعه ای که  .ددمی گر
دالبرجیا انجام دادند با تفکیک و جداسازی ترکیبات فنولیک 

ت خاصیت آنتی آندروژنیک آن متوجه شدند که این ترکیبا
 –دارد و اثر مهاری خود را بر روی تشکیل کمپلکس رسپتور 

دی هیدروتستوسترون اعمال می کند و سبب کاهش ترشح 
در مطالعه ای که توسط . ]15[هورمون تستوسترون می شود 

Choi و Hwang روی گیاه رازیانه انجام شد نتایج نشان داد 
 موجود در این گیاه دارای  سیسترولβکه اسید پالمیتیک و 

بر اساس چنین مطالعه . ]11[خاصیت آنتی آندروژنیک است
ای می توان احتمال داد که این دو ترکیب نیز خاصیت آنتی 
 -آندروژنیک خود را از طریق مهار تشکیل کمپلکس رسپتور

دی هیدروتستوسترون اعمال کنند و باعث کاهش هورمون 
ه حاضر نشان داد که در همچنین مطالع. تستوسترون گردند

 اولین و دومین خونگیری بین گروه کنترل و گروه تجربی با
 تفاوت کاهشی وجود ندارد این امر ممکن mg/Kg 35دوز 

 mg/Kgاست ناشی از ناکافی بودن ماده موثره موجود در دوز 
 بوده که نتوانسته نسبت به گروه کنترل تفاوت کاهشی 35

 .  دمعنی داری را از خود نشان ده
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