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 چکیده 
 و ضدنفخ غذا، كننده هضممانند  درماني اثاثر داراي سياه زيره مشابه شويدزمینه و هدف: 

اين مطالعه تأثير احتمالي عصاره در . قطعي است ،شير افزايش در آن تأثيرباشد، ولي  ميضدتشنج 

 هيدروالكلي شويد بر ميزان استروژن و پروژسترون سرم موش صحرايي ماده بررسي شد.

     سر موش صحرايي ماده بالغ نژاد ويستار )وزن 36پژوهش حاضر بر روي  روش بررسی:

گروه اول و دوم عصاره  موش در هرگروه( انجام شد. 3گروه ) 4گرم( در قالب  252-152

گرم در كيلوگرم و گروه سوم )گروه شم( يک  ميلي 122و  52هيدروالكلي را به ترتيب با دوز 

روز دريافت كردند. گروه چهارم  14صورت گاواژ و به مدت  هليتر آب مقطر )حالل( را ب ميلي

)كنترل( هيچ دارويي دريافت نكردند. در پايان، طي يک بيهوشي عميق با اتر و خونگيري از قلب 

آزمون ي استروژن و پروژسترون سنجيده شد. نتايج با استفاده از ها هورمون   حيوان، سطح سرمي

 در نظر گرفته شد. >25/2pداري،  رديد. سطح معنيطرفه مقايسه گ يک آماري واريانس

كننده عصاره در مقايسه  هاي دريافت هورمون پروژسترون در گروه ميزان غلظت سرمي  ها: یافته

، ولي ميزان غلظت سرمي >p)25/2 (داري افزايش يافت طور معني ي كنترل و شم، بهها با گروه

 داري نشان نداد.  هاي تجربي نسبت به گروه كنترل، تغيير معني هورمون استروژن در گروه 

تواند  ميتخم شويد در هر دو دوز هيدروالكلي نتايج اين مطالعه نشان داد عصاره  گیری: نتیجه

اين العات بيشتر بايستي مطثر باشد. لذا در آينده پس از انجام سرم مؤ پروژستروندر افزايش سطح 

 عنوان فاكتوري مهم جهت باالبردن سطح اين هورمون در زنان، مورد توجه قرار گيرد. عصاره به

 ها. تخم شويد؛ استروژن؛ پروژسترون؛ موش ها: کلید واژه

 

 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم
 44 مرداد، پنجمدوره نهم، شماره 

  44الی  42صفحه 

 
  مقاله پژوهشيمقاله پژوهشي

(Original Article) 

 

 

 

 

 

 :نماييد استناد زير صورت به مقاله اين به لطفاً
Heidarifar R, Farahani H, Mirizadeh M, Yousefi A, Dolatshahi M, Kazemian 

Mansourabad M, et al. The effect of hydroalcoholic extract of Anethum 

graveolens (Dill) on serum estrogen and progesterone level in female rats.  

Qom Univ Med Sci J 2015;9(5):42-9. [Full Text in Persian]
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 و همكاران فر رضا حيدري                                                ماده ييصحرا موشدر  پروژسترون و استروژن هورمون   سرمي سطح بر ديشو تخم يدروالكليه عصاره تأثير

 

 مقدمه  
در  هاي ويژه در كشور امروزه، رشد جمعيت و درمان ناباروري، به

است. از جمله مشكالت  حال توسعه از اهميت بااليي برخوردار

هاي ظاهري نسبت به طب  عديده داروهاي جديد باوجود امتياز

مدت اين داروها با عوارض  سنتي اين است كه مصرف طوالني

. (1)تر باشد  جانبي همراه بوده كه شايد از خود بيماري خطرناک

 جانبي عوارض حداقل با جديدي ها دارو كشفدر سالهاي اخير، 

(. 2) استقرار گرفته  توجه مورد شدت به ،ها بيماري درمان در

همچنين وجود دالئلي از جمله بودن تركيبات مؤثره متعدد، اثرات 

جانبي كمتر و توصيه سازمان بهداشت جهاني به استفاده از گياهان 

دارويي، موجب گرديده تا بازنگري مجدد به استفاده از اين 

(. گياهان مختلفي در طب سنتي وجود 3گياهان صورت پذيرد )

دارند كه روي تنظيم باروري؛ حتي تعيين جنسيت نوزاد 

 (. 4) تأثيرگذارند

يكي از اين گياهان كه در سبزيجات و مصارف غذايي نيز از آن 

شود شويد بوده كه در اين مطالعه تخم آن مورد  استفاده مي

 Anethum graveolensعلمي  امن با شويدبررسي قرار گرفت. 

 معطر و علفي ساله، يک گياهي جعفري، به خانواده متعلق

 ريشه داراي متر  1 متر تا سانتي 32ارتفاع  با اين گياه باشد. مي

 قفقاز، ايران، در بوده و سفيد رنگ به و راست، مخروطي شكل

اين گياه  .رويد مي وحشي حالت به جنوبي اروپاي و مصر، اتيوپي

 است. كرک بدون و متناوب يهابرگ اي و ساقه استوانه داراي

 بوده و روشن شكالتياي  قهوه رنگ به مسطح آن بيضوي و دانه

 در و زرد به مايل شكل نخي يها برجستگي آن در سطح

(. 5شود ) مي ديده روشن زرد رنگ به مانند بال لبه آن، يها كناره

 ترين مواد مهم كه % اسانس است5/2-4داراي  شويد دانه

ليمونن  -%؛ د62-42، (D-carvone)كارون -  د آن، دهنده تشكيل

(D-limonene)، 28-22 ؛ آلفا فالندرن%(α-phellandrene) ،2 %

(. اين گياه 6باشد ) مي (Dihydrocarvone)هيدرو كارون  و دي

، آخرين تحقيقات از طرفي(. 7غني از تركيبات فالونوئيدي است )

ي استروژني، ها روي گيرندهبر  تأثيرفالونوئيدها با  دهد نشان مي

 تخم شويدتوان انتظار داشت  لذا مي(. 8)خواص استروژني دارند 

 جنس ماده،ي مختلف ها بافتبر روي خواص استروژني  با داشتن

  .تأثيرات متفاوتي ايجاد كند

 

، (3)مطالعات متعددي درباره تأثيرات تخم شويد بر بافت بيضه 

(، باروري و جنسيت نوزادان موش 12پس از زايمان ) خونريزي

در يک  ( انجام گرفته است.12( و انقباضات رحم )11صحرايي )

مطالعه نشان داده شد تخم گياه شويد موجب كاهش درد قاعدگي 

وجود عوارض جانبي بيشتر داروهاي  با توجه به (.13شود )  مي

ات فيتواستروژني وجود تركيب شيميايي نسبت به داروهاي گياهي و 

رود  باشند انتظار مي در تخم شويد كه داراي خواص استروژني مي

ي دخيل در باروري از ها اين گياه اثرات مطلوبي بر روي هورمون

خود نشان دهد. در اين مطالعه تأثير عصاره تخم گياه شويد بر 

هاي صحرايي  هاي استروژن و پروژسترون در موش سطح هورمون

  ماده بررسي شد.

 

 روش بررسی
بالغ نژاد  ماده صحرايي موش سر 36تجربي، از  مطالعه در اين

روز،  82-32با محدوده سني گرم(  152-252)وزن ويستار 

حيوانخانه انستيتو پاستور كرج استفاده گرديد.  از هشد خريداري

ساعت تاريكي و  12ساعت روشنايي،  12ها در سيكل  موش

سانتيگراد نگهداري شدند و دسترسي  درجه 23±2 محيط حرارت

هاي آزمايش طبق  آزاد به آب و غذا داشتند. تمام پروتكل

وسيله كميته اخالق دانشگاه علوم  استاندارد مراقبت از حيوان كه به

طور تصادفي  پزشكي قم تصويب شده بود اجرا گرديد. حيوانات به

 گروه تقسيم شدند. 4به 

و  52هاي  تخم شويد را )دوزترتيب عصاره  گروه اول و دوم به

(، به مدت 14ازاي هر كيلوگرم وزن بدن موش( ) گرم به ميلي 122

ليتر آب  روز دريافت كردند؛ به گروه سوم روزانه يک ميلي 14

مقطر )حالل عصاره( داده شد و گروه چهارم )گروه كنترل( تحت 

    صورت  به ها اندرمهيچ تيمار خاصي قرار نگرفتند و تمام 

 حلقي )گاواژ( انجام شد. -دهاني

شده به  گرم از تخم شويد تهيه 122گيري،  براي روش عصاره

% در داخل دستگاه سوكسيله ريخته 36ليتر اتانول  ميلي 522همراه 

درجه قرار گرفت. سپس  42ساعت در دماي  6شد و به مدت 

محلول حاصله در سايه قرار داده شد تا الكل آن تبخير گردد، پس 

و دوگروه  ها شده با توجه به وزن موش بخير، عصاره خشکاز ت

 شد. گاواژ داده  ها مختلف، در آب مقطر حل شده و به موش

 
24 
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 و همكاران فر رضا حيدري                                                ماده ييصحرا موشدر  پروژسترون و استروژن هورمون   سرمي سطح بر ديشو تخم يدروالكليه عصاره تأثير

 

ي ها كردن موش يكي از مراحل بسيار مهم اين آزمايش، هم سيكل 

سيكل )فاز(  4در  ها توجه به اينكه موشصحرايي ماده بود. با 

 و پرواستروس استروس، يد استروس، يفازها :شاملمختلف )

هاي  هورمون ( بوده و در هر سيكل سطح سرمي استروس مت

جنسي آنها متفاوت است، لذا براي بررسي سطح هورموني بايستي 

در يک سيكل مشخص )استروس( قرار گيرند.  ها موش تمامي 

 هم كنار در ماده هاي جنس كه در صورتي تاس شده مشخص

 به . حيوانات(15) شود  مي همزماننيز  آنها ياستروس دوره باشند

محيط و  سازگاري با قبل از شروع آزمايش، جهت هفته 2 مدت

علوم  دانشگاه حيوانخانه در شدن دوره استروسي، هم سيكل

از واژن آنها، اسمير واژن بر  سپس .شدند نگهداري پزشكي قم

 22به  1شده  روي الم تهيه گرديد و با رنگ گيمساي رقيق

، در زير ها آميزي شد و جهت شناسايي سيكل جنسي موش رنگ

 ميكروسكوپ مورد بررسي قرار گرفت. 

        يي كه در سيكل جنسي استروس بودند، ها در ادامه، موش

 ساعت پس از آخرين 24 جدا شده و در يک گروه قرار گرفتند.

گاواژ، حيوانات تحت يک بيهوشي عميق با اتر قرار گرفته و 

  سطح سرمي سنجش جهت .انجام گرفت آنها قلب خونگيري از

 و غلظت  سرم تهيه يها نمونه ي استروژن و پروژسترون،ها هورمون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 افزار  از نرم نتايج با استفاده .شد سنجيده Elisa روش به ها هورمون

SPSSجهت بررسي  گرديد. صورت ميانگين و خطاي معيار بيان به

ها، از آزمون واريانس  هاي بين گروه اي تفاوت آماري داده مقايسه

داري،  سطح معني طرفه و تست پشتيبان توكي استفاده شد. يک

25/2p< در نظر گرفته شد. 

 

 ها  یافته
 مختلف مراحل واژن و اسمير استروس پس از تهيه چرخه تعيين

 در موجود يها سلول نسبت براساس ها، استروس در موش چرخه

 (. a-d گرديد )شكل تعيين اسمير

هاي درشت شاخي  هاي موجود در فاز استروس، سلول تمام سلول

استروس  در فاز دي (.aشكل )فاقد هسته بسيار زياد بودند 

ي شاخي ديده ها ي زيادي مشاهده شد، ولي سلولها لوكوسيت

 دار هسته پوششي يها سلول. در فاز پرواستروس، (bشكل )نشدند 

اي و  هاي چندهسته توجه و تعداد كمي لوكوسيت به تعداد قابل

. در فاز (cشكل )تليال شاخي مشاهده گرديد  ي اپيها سلول

ي شاخي بسيار كم بود و عالوه بر ها استروس تعداد سلول مت

 (.dشكل ) قابل رؤيت بودندنيز  اه ي شاخي، لوكوسيتها سلول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a)                                              b) 

  
c)                                              d) 

 (. X444ی استروسی موش )با بزرگنمایی ها ی مختلف سیکلها های واژن در فاز نمایش سلول شکل:

 ی شاخی؛ها ی بسیار زیاد، و فاقد سلولها لوکوسیت: حاوی (b)استروس  دیهای درشت شاخی فاقد هسته؛  سلول: حاوی تعداد زیادی (a)فاز استروس 

: در (d)استروس  مت تلیال شاخی؛ ی اپیها ای و سلول های چند هسته لوکوسیت همراه کمی  دار هسته پوششی یها سلول: شامل تعداد فراوانی (c)پرواستروس 

 شوند. نیز مشاهده می ها لوکوسیتهای شاخی بسیار کم،  کنار سلول
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هااااي تجرباااي  مياااانگين غلظااات هورماااون اساااتروژن در گاااروه 

 122كننااده عصاااره هياادروالكلي تخاام شااويد )مقااادير    دريافاات

گارم بار    ميلاي  52( و 37/21±33/1بر كيلوگرم، ميانگين گرم  ميلي

هاااي كنتاارل  ( نساابت بااه گااروه 7/22±55/1كيلااوگرم، ميااانگين 

(، اخاتالف  18/25±12/2( و شم )مياانگين  24/25±13/1)ميانگين 

(. همچنااين غلظاات 1داري را نشااان نااداد )نمااودار شااماره   معنااي

اوت اساتروژن در گااروه شاام نساابت بااه گااروه كنتاارل نااه تنهااا تفاا 

 داري نداشت؛ بلكه تقريباً يكسان بود.  معني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كننااده  ميااانگين غلظاات هورمااون پروژسااترون در گااروه دريافاات 

گارم بار كيلاوگرم، مياانگين      ميلاي  122عصاره تخم شويد )مقاادير 

( 63/35±43/3گرم، مياانگين  گرم بر كيلاو  ميلي 52و  3/3±23/36

داري  (، افزايش معني61/22±32/2نسبت به گروه كنترل )ميانگين 

هورماون    (. ساطح سارمي  2)نمودار شاماره   >p)25/2 (را نشان داد

( نيز تقريباً مشاابه  16/22±42/1پروژسترون در گروه شم )ميانگين 

ن داري بي با سطح اين هورمون در گروه كنترل بود و اختالف معني

غلظت هورمون پروژسترون در هر دو گروه تجرباي باا گاروه شام     

 .>p)25/2 (مشاهده گرديد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
لیتر( در  هورمون استروژن )پیکوگرم بر میلی های مختلف عصاره تخم گیاه شوید بر سطح سرمی  : تأثیر غلظت1نمودار شماره 

 های صحرایی ماده موش

 

  
لیتر( در  هورمون پروژسترون )پیکوگرم بر میلی  های مختلف عصاره تخم گیاه شوید بر سطح سرمی تأثیر غلظت :2نمودار شماره 

 های صحرایی ماده موش

 
 بحث

شود،  مي خوانده نيز غيررسمي يا جايگزين طب كه مكمل طب

 استفاده مورد ها بيماري درمان در كه است ييها روش از يكي

در مطالعه حاضر، تأثير عصاره هيدروالكلي  .(16گيرد ) قرار مي

ي استروژن و ها هورمون سطح سرمي تخم گياه شويد بر 

 رار اررسي قاورد باغ مارايي ماده بالااي صحاه وشارون ماروژستاپ

گرفت. تخم گياه شويد با توجه به دارا بودن تركيبات متعددي 

تواند  كارون، فالونوئيد و ... مي -د، ليمونن -د، مانند آلفا فالندرن

نتايج اين مطالعه نشان داد (. 7،6خود نشان دهد ) اثرات زيادي از

هاي استروژن و  تواند سطح هورمون عصاره گياهي شويد مي

 پروژسترون را در خون تغيير دهد.
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كننده تخم گياه شويد، افزايش  همچنين در گروه دريافت 

كه  پروژسترون خون ايجاد گرديد، درحاليداري در سطح  معني

طور  اين عصاره نه تنها نتوانست سطح هورمون استروژن را به

داري افزايش دهد؛ بلكه موجب كاهش سطح اين هورمون  معني

شد، گرچه اين كاهش چشمگير نبود. منصفي و همكاران در 

هاي  فراكشن  مطالعه خود نشان دادند تجويز عصاره كلروفرمي

تواند  روز( نمي 12به مدت دوز باال، ياه شويد )در مختلف گ

داري در سطح پروژسترون سرم گردد، اما سطح  موجب تغيير معني

دهد كه اين نتيجه  طور چشمگيري كاهش مي استروژن را به سرمي 

(. همچنين در يک 14با نتايج مطالعه حاضر همخواني داشت )

اضر در اين گياه، هاي ح مطالعه ديگر نشان داده شد فيتواستروژن

هاي سرم شده و برهمكنش بين  مانع اتصال استروژن به فيتوپروتئين

ها به استروژن  ها نيز بر دسترسي سلول ها با فيتوپروتئين فالونوئيد

(. 17يابد ) تأثيرگذارند، بنابراين سطح استروژن سرم كاهش مي

موفقيت مرحله اول حاملگي وابسته به حمايت پروژستروني 

كه جسم زرد  باشد. زماني از جسم زرد در فاز لوتئال ميمترشحه 

قادر به بلوغ نباشد، فقدان نسبي پروژسترون موجب عدم كفايت 

فاز لوتئال، همچنين نقص در ايجاد حاملگي در بيماراني است كه 

گذاري همراه با تلقيح داخل  طور معمول تحت تحريک تخمک به

(. با 18گيرند ) رار ميدر بعضي از مراكز درماني ايران ق رحمي 

توجه به تأثير تخم شويد بر افزايش سطح پروژسترون خون، 

عنوان  توان براي جبران اين نقيصه در فاز لوتئال، اين گياه را به مي

هاي شيميايي درنظر  يكي از مسيرهاي درماني سنتي عالوه بر درمان

كه در متون ذكر شده است، تخم گياه شويد  گونه گرفت. همان

(. 3اي اثرات قطعي در افزايش توليد شير در زنان است )دار

 بافت نقشي كه در افزايش بر عالوه همچنين هورمون پروژسترون

در  ها و آلوئول ها تكثير لوبول و رشد موجب پستان دارد، چربي

اين بافت شده و از اين طريق نقش خود را در افزايش ظرفيت 

از طرف ديگر،  .(13كند )  ها اعمال مي وسيله پستان شيرسازي، به

با توجه به اينكه در اين مطالعه عصاره اين گياه توانست سطح 

صورت چشمگيري افزايش دهد، لذا  هورمون پروزسترون را به

احتمال دارد اثر تخم گياه شويد بر افزايش توليد شير از طريق 

  افزايش سطح هورمون پروژسترون نيز اعمال گردد.

 

 

توان به  أثير منفي اين گياه بر سطح استروژن، ميدر رابطه با ت

 نظر ازفيتواستروژني در اين گياه اشاره نمود كه  تركيباتحضور 

 شبيه اثراتي و دنباش مي استرول -بتا – 17 شبيه عمل، و ساختمان

ها  خوبي استروژن ها به كنند. فيتواستروژن  مي ايجاد را استروژن

احتماالً در اين مطالعه (. 22قادرند به رسپتور آنها باند شوند )

  هاي استروژني در هيپوفيز قدامي ها با اتصال به رسپتور فيتواستروژن

توانستند از طريق اعمال كنترلي فيدبک منفي، با كاهش سطح 

باشد، موجب  كه محرک ترشح استروژن مي FSHهورمون 

 ها فيتواستروژنز و ترشح استروژن شوند. همچنين كاهش بيشتر سنت

 ضعيف هاي آگونيستعنوان آنتاگونيست و نيز  توانند به مي

 كم محيط در استروژن ميزان كه زماني عمل كرده و استروژن

 اين شايد. (21دهند ) ارائه تر قوي را خود استروژنيک اثرات ،باشد

 زنان در اين گياهني فيتواستروژ تركيبات كه باشد صحيح بيني پيش

 بيشتري استروژني خواص، داراي استروژن كاهشدچار  يائسه

از طرف ديگر، با توجه به خاصيت باالبرندگي  .باشد مي

رسد جهت درمان عواقب  نظر مي بهوسيله اين گياه،  پروژسترون به

حاصل از كاهش پروژسترون و حتي استروژن در دوران يائسگي، 

عنوان يكي از موارد درماني طب سنتي در نظر  اين گياه را بتوان به

 گرفت. 

 

 گیری نتیجه
با توجه به نتايج اين مطالعه، عصاره هيدروالكلي تخم گياه شويد 

رمون پروژسترون و در تواند موجب افزايش چشمگير سطح هو مي

درمان حاالت پاتولوژيكي نيز منجر به كاهش سطح پروژسترون 

ويژه براي كمک به فرآيند باروري مؤثر است،  شود كه به خون 

كه در يائسگي سطح هورمون جنسي زنانه  همچنين از آنجايي

كننده  تواند جبران يابد، تجويز اين گياه مي پروژسترون كاهش مي

گردد در مطالعات آتي، اثر  لذا پيشنهاد مي باشد.اين هورمون 

هاي زنانه و عوارض ناشي از  درماني اين گياه بر سطوح هورمون

البته براي تشخيص دوز  دوران يائسگي مورد بررسي قرار گيرد.

تر، نياز به  صحيح و عوارض احتمالي اين گياه و اطالعات كامل

 .باشد هاي بيشتري در دوزهاي مختلف مي پژوهش
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Abstract 

 

Background and Objectives: Anethum graveolens (Dill) like Bunium 

persicum has therapeutic effect, such as food digestive, carminative, 

anticonvulsant, but its effect on increasing milk is certain. In this study, 

the possible effect of hydroalcoholic extract of Dill was investigated on 

serum levels of estrogen and progesterone in female rats. 
 

Methods: The present study was carried out on 36 mature female 

wistar rats (weight, 150-250g) in 4 groups (9 rats per group):The first 

and second groups received the hydroalcoholic extract at doses of 50 

and 100mg/kg, respectively, and the third group (sham) received 1 ml 

of water (solvent)for 14 days through gavage. The fourth group 

(control) received no drug. At the end, a deep ether anesthesia and 

blood sampling from the heart of animals were done and the serum 

levels of estrogen and progesterone hormones were measured. The 

results were compared using one-way ANOVA statistical test. The 

significance level was considered to be p<0.05. 

 

Results: The serum concentration of progesterone hormone 

significantly increased in groups received the extract compared to the 

control and sham groups (p<0.05). But the serum level of estrogen did 

not show any significant difference in experimental groups compared 

to the control group. 

 

Conclusion: The results of this study indicated that the hydroalcoholic 

extract of dill seed at both doses could be effective in the increase of 

serum progesterone level. Therefore, in future, after conducting more 

studies, this extract should be considered as an important factor for 

elevation of this hormone level in women. 

 

Keywords: Anethum Graveolens; Estrogens; Progesterone; Rats. 
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