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 تحت استرس گرمایی های تولیدمثلی در موش ماده کوچک آزمایشگاهیبر هورمون عصاره سیرتأثیر

 مهدی حیدری ،*مهرداد مدرسی

  اسالمی، خوراسگان، ایراندانشگاه آزاد گروه علوم دامی، واحد اصفهان )خوراسگان(، 
 mehrdad_modaresi@hotmail.com :مکاتبات مسئول*

11/1/34تاریخ پذیرش:                      17/11/39تاریخ دریافت:        

   چکیده                               

بـر لـس سیسـتم حیـاتي، عملکـرد        تـثییر ترین فشارهاي محیطي به خصوص در مناطق گرمسیري بوده و با استرس گرمایي یکي از عمده

به عنوان گیاه دارویي مویر در افزایش توان مقابلـه بـا اسـترس مطـر        Allium sativumسیر با نام علمي  دهد.لي را لاهش ميتولیدمث

 اووژنزي، تولیدمثلهاي افزودن عصاره هیدروالکلي سیر به آب آشامیدني بر تغییرات هورمون تثییرپژوهش حاضر با هدف مطالعه  باشد.مي

تکـرار   15گـروه و   0در سر موش مـاده بـال     05از رمایي در موش ماده به انجام رسید. در این تحقیق تجربي باروري تحت استرس گ و

 9تیمارهاي آزمایشي شامس: گروه لنترل )شرایط طبیعي بدون دریافت عصاره( و چهار گـروه تیمـاري لـه روزانـه بـه مـدت      استفاده شد. 

گرم بر لیلوگرم وزن بدن عصاره را به مـدت   میلي 055و  955، 055دوزهاي صفر، ساعت تحت استرس گرمایي قرار گرفتند و به ترتیب 

هاي استروژن ، پروژسـترون ،  هاي خوني دریافت گردید و غلظت هورمونها نمونهدر پایان دوره از تمامي گروه روز دریافت نمودند. 05

FSH و  LHگیري گردید. استرس گرمایي به طور معنياندازه( 50/5داريp<باعث لاهش تمامي هورمون ) ي در گروه صفر تولیدمثلهاي

-. در گـروه بت به گروه صفر افزایش یافته اسـت گرم نسمیلي 055و  955در تیمار آزمایشي با دوزهاي LH  و FSHگردید، لیکن میزان 

مشاهده گردید و به گروه لنترل داري در غلظت استروژن و پروژسترون نسبت به گروه صفر افزایش معني 055 و 955،  055هاي تیماري 

گناد بر عملکرد ترشحي تخمـدان   -بر محور هیپوفیز تثییرتواند با هاي مورد نظر ميرسد له عصاره سیر در غلظتبنظر مي نزدیک گردید.

 در شرایط استرس گرمایي مویر واقع شده و تا حدود زیادي ایرات منفي ناشي از استرس را خنثي نماید. 

 .ي، استرس گرمایي، موش لوچک آزمایشگاهيتولیدمثلهاي عصاره سیر، هورمون کلیدی: کلمات

 مقدمه

مثس اســاس ادامــه بقــاي نســس در تمــام موجــودات تولیــد

هـاي اخیـر اسـتفاده از گیاهـان     محسوب مي شود. در سال

دارویي مورد توجه جدي در سراسـر جهـان قـرار گرفتـه     

-د بیماريگیاهان دارویي داراي نقش مهمي در بهبو. است

ها داشته و از آنجا له ایرات و مضرات داروهاي شـیمیایي  

در برخي موارد قابس پیش بینـي نیسـت، گیاهـان دارویـي     

تري دارند، له این امر ایرات و مضرات لمتر و قابس لنترل

اي است. استرس گرمایي به صـورت  در حائز اهمیت ویژه

مجموعه عواملي خارجي )درجه حرارت، رطوبت، تـابش  

خورشید و سرعت باد( له سبب تغییر دماي بدن نسبت به 

شود. استرس گرمـایي  گردد تعریف ميدماي یابت بدن مي

ها به خصوص در منـاطق گرمسـیري   یکي از عمده نگراني

بـر لـس سیسـتم حیـاتي،      تثییرباشد. استرس گرمایي با مي

این استرس یکي از  .[4]دهد عملکرد حیاتي را لاهش مي

ش دهنده سطح للسترول، دماي بـایي محـیط   عوامس افزای

سـیر گیـاهي    .باشدزندگي به ویژه در فصول گرم سال مي

. مهمترین باشدمي Allium sativumپیازدار با نام علمي 

بخش این گیاه له مصـرف دارویـي و طبـي دارد پیـاز آن     

. دو ماده آلیسـین و آجـوئین مهمتـرین ترلیبـات     [1]است 

ماده فعالي است له به سیر ویژگي  این گیاه هستند. آلیسین

بخشد. همچنـین  داشتن بو و بسیاري از خواص درماني مي

بیوتیکي دارد و از تشکیس للسـترول  این ماده خواص آنتي

هـاي آلینـاز،   لنـد. ایـن گیـاه حـاوي آنـزیم     جلوگیري مـي 

پرالســیداز، قنــد هــاي گلــولز و ســالاروز، مــواد معــدني 
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ــیدهاي س  ــو اس ــلنیوم و روي، آمین ــامین،  س ــتین، گلوت یس

بـوده و بـه    B2و  B1هـاي  ایزولوسین، تیامین و ویتـامین 

. مطالعـات  [1]باشد درصد آب مي 05طور معمول حاوي 

زیــادي در مــورد ایــرات تقویــت سیســتم ایمنــي ســیر در 

حیوانات مختلف انجام شده است. محققین زیادي مشاهده 

ــاهش    ــث ل ــات باع ــیر در انســان و حیوان ــه س ــد ل لردن

ل، تري گلسیرید سرم، للسـترول زرده تخـم مـر     للسترو

. مطالعات بر روي مدل هاي انساني نشان داده [0]شود مي

 055است له مصرف طویني و منظم پـودر سـیر بـا دوز    

هـاي آنـدوتلیال از   گرم در روز موجـب محافظـت سـلول   

ود. همچنین مصرف پودر سیر بـه  هاي السیداتیو ميآسیب

هفته در بیمـاران   10روز به مدت گرم در میلي 055مقدار 

با انسداد سرخرگ محیطي درجه دو مویر بـوده و لـاهش   

ــي ــداري را در ویســکوزیته پالمعن ــيس ــان م ــد. ما نش ده

هــاي صــحرایي نشــان داده لــه مطالعــات بــر روي مــوش

مصرف طویني مدت سیر موجب محافظت قلب از آسیب 

وسط ایسکمي آزمایشگاهي و استرس السیداتیو القا شده ت

 .[0]شود ( ميAdriamycinدوز منفرد آدریامایسین )

با توجه به نقش گیاه سیر در لاهش استرس در طب سنتي 

افـزودن ایـر عصـاره     تثییرهدف از انجام این طر  بررسي 

آشـامیدني در تغییـرات ناشـي از     هیدروالکلي  سیر به آب

ي در تولیـدمثل هـاي  استرس گرمـایي در غلظـت هورمـون   

 باشد.موش ماده مي

 کارمواد و روش 

سـر مـوش    05به منظور انجـام ایـن آزمـایش تجربـي از     

ــاده    ــگاهي م ــک آزمایش ــد.    Balb/Cلوچ ــتفاده ش اس

حیوانات پس از ورود به ینه وزن لشي شـده و براسـاس   

هاي تجمعي قـرار گرفتنـد. در هـر    میانگین وزني در قفس

سر موش قرار داده شد بـه طـوري لـه میـانگین      15قفس 

ها در هر گروه مختلف آزمایشي تا حد امکـان  موشوزني 

هـا  یکسان بود. آب و غذا نیز به صورت آزاد در اختیار آن

ها با شـرایط ینـه بـه    قرار داده شد. جهت سازگاري موش

ها در شرایط عادي نگهداري شـدند و  روز موش 10مدت 

 گراد تنظیم و لنترل شد.درجه سانتي 00تا  14دما نیز بین 

گروه  استفاده شده در این طر  به شر  زیر بود: يهاگروه

 055ترتیب میزان صفر ،ه چهار گروه تیماري له بو  لنترل

گــرم بــر لیلــوگرم وزن بــدن در آب  میلــي  055و  955، 

 05هاي تیمـاري در طـول   نمونه. آشامیدني دریافت لردند

ــه مــدت  09روز در هــر  ســاعت در شــرایط  9ســاعت ب

گـراد  درجه سـانتي  00تا  05ي بین استرس گرمایي با دمای

سـر مـوش بـه     15قرار گرفتند. در پایان دوره از هر گروه 

ها خـونگیري بعمـس    صورت تصادفي انتخاب و از  نمونه

ي مـورد ارزیـابي قـرار    تولیدمثلهاي آمده و میزان هورمون

گرفت. در این آزمایش جهت همزمان سازي فحلـي ابتـدا   

ــه صــورت درون میکروگــرم داروي للوپروســت 0/5 نول ب

میکروگـرم داروي   0روز بعـد از آن  0صفاقي تزریق شـد.  

ها تزریـق   پروژسترون به صورت زیر جلدي به تمام نمونه

ها هم سیکس گردیدند. یک روز و به این ترتیب تمام نمونه

هـا شـروش شـد.     بعد از تزریق پروژسترون، مصرف عصاره

انجام  SPSSار افزتجزیه و تحلیس آماري با استفاده از نرم

 پذیرفت.

 نتایج 

ــون   ــي غلظــت هورم ــده از بررس ــایب بدســت آم ــاي نت ه

 درگــروه صــفر   LHو  FSHاســتروژن، پروژســترون،   

عصـاره( نشـان دهنـده    )استرس گرمـایي بـدون دریافـت    

. (>50/5p) داري نسبت به گـروه لنتـرل بـود   لاهش معني

 در تیمارهـاي LH و  FSHدر حـالي لـه میـزان غلظـت     

گـرم بـر   میلي 055و  955افت لننده دوزهاي آزمایشي دری

-لیلوگرم عصاره سیر نسبت به گروه صفر افـزایش معنـي  

 .  (>50/5p)د داري را نشان دا

هاي تخمداني اسـتروژن و پروژسـترون در   غلظت هورمون

گرم بر لیلـوگرم  میلي  055و 955،  055هاي تیماري گروه

یافته و  داريعصاره سیر نسبت به گروه صفر افزایش معني

ــد  ــک گردی ــرل نزدی ــه گــروه لنت بطوریکــه  .(>50/5p) ب
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هاي مـذلور و گـروه لنتـرل    بین گروه دارياختالف معني

 گردد.مشاهده نمي

-هاي مختلف را در گروهمیزان هورمون 9تا  1نمودارهاي 

 دهند.مي هاي لنترل و تیمار نشان

 

 

           
 رل و تیماريدرگروه هاي لنتLH میزان غلظت  ـ1 نمودار

 

 
 درگروه هاي لنترل و تیماري FSHـ میزان غلظت 0نمودار 
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 هاي لنترل و تیماريمیزان غلظت پروژسترون درگروه ـ0نمودار 

 

 
 هاي لنترل و تیماريـ میزان غلظت استروژن درگروه9ار نمود  

 

بحث

شرایط  تثییرتحت  تولیدمثس اگر فرایند فیزیولوژي 

با مشکالت  ادامه نسس ،حیطي قرار داشته باشدنامساعد م

زیادي روبرو خواهد شد. فشارهاي فیزیولوژیکي ناشي از 

 –ورهاي هورموني هیپوفیز حم بر تثییربا  استرس گرمایي

هاي تولید  گناد و دوره نقش بسزایي در لاهش ظرفیت

آور از قبیس گرماي شدید و ماده دارند. عوامس استرس

   ي ایر منفي دارد.تولیدمثلان فشارهاي بر راندم

 تولیدمثسآور استرس گرمایي روي فرایندهاي ایرات زیان

قبس  LH، لاهش ترشح [0]به شکس تضعیف عالئم فحلي 

از اوویسیون، لاهش ترشح پروژسترون لوتئال، اختالل در 

مراحس رشد فولیکولي، لاهش رشد جنیني و افزایش عدم 

اصلي در لنترل اعمال مسیر . [0]شود وقوش استروس مي

-( ميHPGگناد ) -هیپوفیز -جنسي محور هیپوتایموس

لنترل فیدبکي موجب تنظیم  تثییرباشد. این محور تحت 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

، دانشگاه آزاد اسالمي واحد دامغان49بستان تا ،چهارم، شماره هفتم شناسي جانوري، سالپژوهشي زیست ـفصلنامه علمي   

 

 09 

گردد. سایر پستانداران مي اعمال جنسي در انسان و

( GnRHهاي آزاد لننده )هیپوتایموس با ترشح هورمون

هیپوفیز قدامي را تحریک لرده و موجب ترشح گناد 

هاي شود. سلول( ميLHو  FSHهاي )تروپ

گرانولوزاي فولیکول، تولید استروژن در تخمدان را به 

ي ماده تولیدمثل. لذا از این طریق سیستم [0]عهده دارند 

لند و هر گونه عامس بعنوان یک سیستم منسجم عمس مي

 .تواند بر این عملکرد مویر واقع شودمحیطي مي

باشد ها مهم در تولیدمثس ميتخمک گذاري یکي از فرآیند

گردد. بـه  و اختالیت ایجاد شده در آن منجر به نازایي مي

منظور جلـوگیري از ایـن اخـتالیت، داروهـاي شـیمیایي      

اند له هر یک داراي عـوار  جـانبي   متعددي ساخته شده

متعددي مي باشند. داروهاي گیـاهي نسـبت بـه داروهـاي     

ترس گرمــایي . اســ[7]شــیمیایي عــوار  لمتــري دارنــد 

السیداني خون را لاهش داده و حساسیت بـه  ظرفیت آنتي

. در تحقیقـي لـه   [0]لند هاي السیداتیو را بیشتر ميآسیب

بر روي تثییر عصاره سیر در سیستم تولیدمثلي ماده انجـام  

نتـایب، حـالي از آن اسـت لـه عصـاره سـیر موجـب         شد

افزایش ترشح استروژن و پروژسـترون در موشـهاي مـاده    

. در طر  مورد نظر نیز عصاره سیر در حضـور  [7]گردید 

داري در غلظت استروژن نشـان  معني تثییراسترس گرمایي 

تـوان بـه ایـن نتیجـه     با توجه به نتایب بدست آمده مي داد.

رسید له افزایش استروژن در بیشتر موارد بستگي به تعداد 

  هاي بـال فولیکول و استرادیول هاي آزاد شده از فولیکول

و  955هـاي  گـروه  در FSHرا دارد در عین حال افزایش 

 تواند عامس مهمي در افزایش استروژن باشـد. نیز مي  055

بررسي تغییرات در میزان فعالیت پروژسـترون بـین تیمـار    

گـرم بـر لیلـوگرم    میلي 055و  955، 055آزمایشي با دوز 

داري عصاره گیاه سیر نسبت به گروه لنترل افزایش معنـي 

در ارتبـا  تنگاتنـ     LHت و این افزایش با غلظـت  داش

بیـوتیکي سـیر مربـو  بـه     است. خاصیت دارویـي و آنتـي  

آلیسین است له باعث به دام انداختن رادیکال هاي آزاد و 

مهار پرالسیداسیون لیپیدي، مهار تجمع پاللتـي، تحریـک   

 .[9]گردد فیبرینولیز و لاهش چربي بدن مي

در مقــدار پروژســترون را  هــا افــزایشبرخــي از پــژوهش

( گـزارش  0555انـد. ولفنسـان و همکـاران )   گزارش لرده

ــت      ــدت غلظ ــویني م ــایي ط ــترس گرم ــه اس ــد ل لردن

. لاهش پروژسترون در [15] دهدپروژسترون را لاهش مي

استرس گرمایي نیز با این نتـایب   تثییرتحقیق حاضر تحت 

رسـد لـه عصـاره سـیر نیـز در      مطابقت دارد و بنظـر مـي  

توانسته است این لـاهش را   055و  955، 055هاي ظتغل

 جبران نماید.
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