
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


  

۴٨ 

Arak Medical University Journal (AMUJ)                                                                                      Original Article   
              2017; 20(120): 48-56 

 
The Effect of Hydroalcoholic Extract of Truffle on Estrogen and 

Progesterone Levels in Experimental Model of Multiple Sclerosis (MS) in 
Female Rats 

 
Eslam Zabihi1, Seyed Eghbal Motavallibashi2, Khayam Bamdad3, Faegheh Pilevaribadi4, 

Hamid Sheikhkanloui Milan5* 

 
1.MSc Student, Department of Physiology, School of Medicine, Ardabil University of Medical Sciences, 
Ardabil, Iran 
2.MSc, Department of Biochemistry, School of Medicine, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran 
3.MSc Student, Department of Physiology, School of Medicine, Ardabil University of Medical Sciences, 
Ardabil, Iran 
4.MSc in Midwifery, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Ardabil University of 
Medical Sciences, Ardabil, Iran 
5.Assistant Professor, Department of Physiology, School of Medicine, Ardabil University of Medical Sciences, 
Ardabil, Iran 

 
Received: 15 Mar 2017, Accepted: 17 Apr 2017 
 
Abstract 

Background: The multiple sclerosis is a chronic disease of the central nervous system. 
Since the level of sex hormone and multiple sclerosis (MS) disease affects one another, the 
aim of this study was to evaluate the impact of the hydroalcoholic extract of truffle on the 
hormone levels of estrogen and progesterone administered in experimental model of MS-
induced rats. 

Materials and Methods: In this experimental study, 42 Wistar female rats, weighing 
180±10 grams selected into 6 groups each consisting of 7 rats. Normal control didn’t receive 
any treatment and experimental group was given Cuprizone toxin (as a MS model inducer) for 
40 days. The experimental groups (2, 3, 4 and 5) in addition to Cuprizone received the normal 
saline, 110, 220 and 330 mg/kg/0.2ml (i.p.) of Hydroalcoholic extract of truffle for 12 days 
too. Blood samples were taken at the end of the twelfth day from all groups involved and 
levels of sex hormones were measured. 

Results: Cuprizone decreases estrogen, progesterone levels and also causes weight 
loss, while injection of hydroalcoholic extract of truffle increased serum levels of estrogen (in 
experimental group 4) and progesterone (in experimental group 4 & 5) compared to MS-
induced group.  
            Conclusion: Results of the study revealed that the hydroalcoholic extract of truffle (at 
dosages of 220 and 330 mg/kg) could increase estrogen and progesterone levels in rats 
experienced experimental multiple sclerosis. 
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اثر عصاره هیدروالکلی قارچ دنبالن بر سطح هورمون استروژن و 

  پروژسترون در مدل تجربی مالتیپل اسکلروزیس موش صحرایی ماده
  

  *5، حمید شیخکانلوي میالن4، فایقه پیله ورعبادي3، خیام بامداد2، سید اقبال متولی باشی1اسالم ذبیحی

 
  ، اردبیل، ایرانپزشکی اردبیلدانشگاه علوم  ،گروه فیزیولوژي، دانشکده پزشکیکارشناسی ارشد، دانشجوي .1
  ، اردبیل، ایراندانشگاه علوم پزشکی اردبیل ،گروه بیوشیمی، دانشکده پزشکیکارشناسی ارشد، .2
 اردبیل، ایران ،.دانشجوي کارشناسی ارشد، گروه فیزیولوژي ،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 3

  ، اردبیل، ایرانگروه مامایی، دانشکده پرستاري و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیلی، یکارشناسی ارشد ماما.4
  .استادیار، گروه فیزیولوژي، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران5
  

 28/1/96تاریخ پذیرش:  25/12/95تاریخ دریافت: 
  

  چکیده
جایی که سطح  از آن .مرکزي است عصبی دستگاه مزمن بیماري یک اسکلروزیس مالتیپل بیماري زمینه و هدف:

ثیر أت ، بررسیاین مطالعهاز هدف  .گیرند ثیر هم قرار میأ) تحت تMSهاي جنسی و بیماري مولتیپل اسکلروزیس( هورمون
و پروژسترون در موش صحرایی ماده مدل ام اس تجربی  عصاره هیدروالکلی قارچ دنبالن بر سطح هورمون استروژن

  است.
 6گرم در  180±10سر موش صحرایی ماده بالغ نژاد ویستار با وزن تقریبی  42 ،دراین پژوهش تجربی :ها مواد و روش

 40مدت ه ب 5تا  1هاي تجربی  و گروهبود تایی مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه کنترل نرمال بدون تیمار دارویی  7گروه 
گرم  میلی 330و  220، 110عالوه بر کوپریزون به ترتیب نرمال سالین و  5تا  2روز کوپریزون دریافت کردند. گروه تجربی 

 2/0روز با حجم  12صورت تزریق داخل صفاقی به مدت ه ي هیدروالکلی قارج دنبالن را ب بر کیلوگرم وزن بدن عصاره
عمل آمده و میزان ه گیري ب ها خون ي گروه فت کردند. در پایان روز دوازدهم از همهلیتر بعد از ایجاد ام اس دریا میلی

  گیري گردید. هاي جنسی اندازه هورمون
چنین  هم ؛شود دست آمده نشان داد که کوپریزون باعث کاهش سطح استروژن، پروژسترون و وزن میه نتایج بها:  یافته

و پروژسترون در  4میزان غلظت سرمی هورمون استروژن در گروه تجربی تزریق عصاره هیدروالکلی دنبالن باعث شد 
  داري داشته است.  افزایش معنا ام اسنسبت به گروه  5 و 4گروه تجربی 

گرم بر کیلوگرم وزن  میلی 330و  220ي هیدروالکلی دنبالن در دوز  عصارهکه نتایج این مطالعه نشان داد  گیري: نتیجه
  . دهد میهاي مدل تجربی مولتیپل اسکلروزیس افزایش  استروژن و پروژسترون را در موش میزان ،بدن موش صحرایی

  مالتیپل اسکلروزیس، قارچ دنبالن، استروژن، پروژسترون، موش صحراییکلیدي:  واژگان
  
 
 

  

  
  اردبیل، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دانشکده پزشکی، گروه فیزیولوژيایران،  نده مسئول:یس*نو

Email: hshmilan@gmail.com 
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 مقدمه
 مزمن بیماري یک اسکلروزیس مالتیپل بیماري

مرکزي است و عالیم این بیماري از یک  عصبی دستگاه
کننده متغیر است بیماري خوش خیم تا یک بیماري ناتوان 

هم  حسی، فلجی و به سیستم اختالل این بیماري باعث
م به محل ضایعه ئشود که این عال می تعادلی سیستم خوردن

 ) نتایج2، 1در سیستم اعصاب مرکزي بستگی دارند(

 50 نزدیک به که است آن گر بیان شده انجام مطالعات
 نداشته یا رضایت جنسی خود زندگی بیماران، از درصد

هاي انجام  ) پژوهش3اند( کرده قطع خود را جنسی ارتباط
مردان  تر از شده نشان داده است این بیماري در زنان شایع

سالگی) شیوع باالیی  40 -20بوده و در سنین باروري(
هزار  صد هر در نفر سه بیماري این شیوع ) میانگین4دارد(

 سه از بیش مردان به زنان نسبت ابتالي و است نفر

  ).5) گزارش شده است(11/3برابر(
گیاهان دارویی از ارزش خاصی در بهداشت و سالمت از 

ها برخوردار است. در  گیري از بیماري لحاظ درمان و پیش
ایران نیز استفاده از گیاهان دارویی روند افزایشی پیدا کرده 

) تعادل بیولوژیک مواد موثر در گیاهان(به استثناء 6است(
شمار ه ت به داروهاي شیمیایی مزیت بگیاهان سمی) نسب

) و از طرف دیگر چون زنان مبتال به ام اس از تاثیر 7آید( می
این عوامل  )8داروي شیمیایی بر بارداري نگران هستند(

باعث شده است که استفاده از طب سنتی به عنوان یکی از 
  هاي درمان مطرح شود.  راه

یت آنتی از اثرات درمانی دنبالن در طب سنتی، فعال
)به 10) اثرات ضدالتهابی و آنتی کارسینوژنیک(9اکسیدانی(

 دنبالن که معتقدند کشورها بعضی در اثبات رسیده است.

 تحقیق یک در دارد، به عنوان مثال، مهمی جنسی نیروي

 خوردن مردم موافقدرصد  95 که است شده گزارش

). 11هستند( جنسی تحریک براي ترافل(قارچ دنبالن)
کاهش قند خون یکی دیگر از نتایج استفاده از دنبالن 

و  )13کلسیم و آهن( ). مواد معدنی از جمله روي،12است(
 ترکیبات آنتی اکسیدان قارچ دنبالن از جمله کاتچین،

، 14ید و کارتنوئید و دیگر ترکیبات فالونوئیدي(فرولیک اس

تواند اثرات زیادي از خود نشان دهد. آخرین  ) می15
دهند که فالونوئیدها با تأثیر بر روي  تحقیقات نشان می

هاي استروژنی، خواص استروژنی از خود نشان  گیرنده
 که داد نشان همکاران و ) مطالعه گرینستد16دهند( می

 گناد، و هیپوفیز هیپوتاالموس، در محور عملکردي اختالل

 تواند می که دهد می رخ ام اس به مبتال زنان در اغلب

باشد که در  نازایی ها یا آن در قاعدگی اختالت با همراه
 از تر پایین داري معنی طور به این بیماران غلظت استروژن

است. بیماري ام اس باعث کاهش غلظت  سالم افراد
دلیل ه ). ب18، 17شود( پروژسترون میهورمون استروژن و 

زایی در قارچ دنبالن  وجود ترکیباتی با خاصیت استروژن
)TB( Terfezia Boudieriتاکنون خاطر این کهه و ب 

عصاره دنبالن بر تغییرات هورمونی در  تأثیر درباره گزارشی
 مطالعه حاضر بیماران مولتیپل اسکلروزیس انجام نشده است،

هاي جنسی  دنبالن بر هورمون هیدروالکلی عصاره اثرات
  دهد. موش صحرایی را مورد بررسی قرار می

  
   ها مواد و روش
  : طرح مطالعه

سر موش صحرایی ماده بالغ نژاد  42در این مطالعه 
خانه جهت مطالعه  گرم در حیوان 180±10ویستار، با وزن 

 درجه22 ± 2نگهداري شدند. حیوانات در دماي 
به  تاریکی ساعت 12 و روشنایی ساعت 12 گراد، سانتی

وسیله یک دایمر قابل تنظیم و در بستري از پوشال نگهداري 
موش  7گروه و 6صورت تصادفی در ه گردیدند. حیوانات ب

در هرگروه با دسترسی آزاد به آب شهري و غذاي 
  مخصوص حیوانات (پلت فرم) نگهداري شدند. 

  عصاره گیري:
توسط پژوهشگر از  در این مطالعه قارچ دنبالن

آوري گردید. قارچ در  ي یامچی استان اردبیل جمع منطقه
گراد و در سایه خشک، سپس با  درجه سانتی 37دماي 

گرم پودر قارچ 100دستگاه آسیاب برقی پودر گردید. به هر 
 7به  3با نسبت  درصد 70دنبالن، یک لیتر آب و اتانول 

ي  صارهساعت خیس گردد. ع 72افزوده شد و به مدت 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 a
m

uj
.a

ra
km

u.
ac

.ir
 a

t 1
4:

11
 +

03
30

 o
n 

M
on

da
y 

S
ep

te
m

be
r 

25
th

 2
01

7
Archive of SID

www.SID.ir

http://amuj.arakmu.ac.ir/article-1-4989-fa.html


  اسالم ذبیحی و همکاران                                                                               …اثر عصاره هیدروالکلی قارچ دنبالن بر سطح هورمون استروژن و 

 ۵١                                                                                                   1396، خرداد 3مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراك، سال بیستم، شماره 
 

تر دو بار از  دست آوردن عصاره خالصه حاصل جهت ب
درجه فور  37ساعت در دماي  15صافی عبور داده شد. 

ي خشک قرار  دست آوردن عصارهه جهت تبخیر الکل و ب
ي  هاي مختلف، عصاره ي غلظت داده شد. سپس براي تهیه

  خشک با سرم فیزیولوژي(حالل عصاره) مخلوط گردید.
  ل:همسان سازي سیک

یکی از مراحل مهم انجام این طرح هم سیکل 
فاز مختلف هر  4که در  ها بود. با توجه به این نمودن موش

ها متفاوت است براي  سیکل موش، مقدار هورمون
میکروگرم استرادیول والرات  100سازي سیکل ابتدا  یکسان

لیتر روغن زیتون حل و عضالنی تزریق شد. بعد  میلی 0.2در 
میکروگرم پروژسترون به صورت عضالنی  50ساعت  42از 

ها اسمیر واژنی تهیه شد و  ساعت بعد از موش 6تزریق شد. 
 روش با استروس سیکل مشخص نمودن مراحل

Marcondes  ها بر  ). سیکل19انجام شد( همکارانش و
شاخی و  اساس نسبت میان سه نوع جمعیت سلولی اپیتلیالی،

میکروسکوپی نشان ها مشخص گردید. مشاهدات  لکوسیت
هایی  اند. موش ها هم سیکل شده داد در فاز استروس موش

هاي دریافت کننده  که در فاز استروس بودند از بین موش
  استرادیول و پروژسترون جدا و گروه بندي شدند. 

  گروه بندي: 
روز  40مدت ه ب  ها جهت القاي ام اس موش

) بعد 20د(همراه غذا دریافت کردنه ب درصد 2/0 کوپریزون 
 Elevated Plus)از انجام تست واکنش عمومی شامل 

Maze Test, Climbing Behavior Test)  که
ها به  ) موش21شود( جهت تشخیص القاي ام اس استفاده می

  هاي زیر تقسیم شدند: گروه
  گروه کنترل: هیچ دارویی دریافت نکردند.

  روز کوپریزون خوراکی دریافت کردند. 40: 1گروه تجربی
روز  12: بعد از دریافت کوپریزون، به مدت 2گروه تجربی

  .فقط نرمال سالین دریافت کردند
 mg/kg 110: بعد از دریافت کوپریزون، 3گروه تجربی

  .دریافت کردند TBعصاره 

 mg/kg 220: بعد از دریافت کوپریزون، 4گروه تجربی
  .دریافت کردند TBعصاره 

 mg/kg 330: بعد از دریافت کوپریزون، 5گروه تجربی
  .دریافت کردند TBعصاره 

روز و  12ي هیدروالکلی قارج دنبالن به مدت  تزریق عصاره
شد.  لیتر انجام می میلی 2/0صورت داخل صفاقی با حجم ه ب

در پایان روز روز دوازدهم حیوانات با ترازوي دیجیتال وزن 
 ) و زایالزین (mg/kg100سپس با کتامین( کشی شده و

mg/kg10صورت مستقیم از قلب ه ) بیهوش شدند. ب
سانتریفیوژ گردید.  3500دقیقه با دور  5گیري شد و در  خون
نگهداري  -20هاي خونی تا انجام آزمایش در دماي  سرم

و طبق  BioVendorهاي شرکت  گردید با استفاده از کیت
پروژسترون هاي استروژن و  دستورالعمل شرکت هورمون

  گیري شد. اندازه
 میانگین انحراف ±صورت میانگین ه نتایج ب

 از و  SPSSافزار از نرم استفاده با ها . دادهشد گزارش

 تست تعقیبی و تحلیل واریانس و تجزیه آزمون طریق

 قرار آماري تحلیل مورد p>05/0معناداري، در سطح توکی

 گرفتند.

  
  ها یافته

هاي این مطالعه نشان  نتایج حاصل از تحلیل داده
روز، سطح  40داد بعد از دریافت کوپریزون به مدت 

داري کاهش  معنا طوره ها نسبت به کنترل ب استروژن موش
 ng/ml 47/1در برابر ng/ml 1/1  ±26/14یافت(میانگین 

ي هیدروالکلی قارچ  ). با دریافت عصاره8/ ±13
غلظت میانگین  1روز، طبق نمودار 12) در مدت TBدنبالن(

 ng/ml 40/1(میانگین  4هورمون استروژن در گروه تجربی 
  ng/ml 47/1(میانگین  1) نسبت به گروه تجربی ±58/14
) افزایش ng/ml 49/1±70/8(میانگین  2) و تجربی ±13/8

 و 3هاي تجربی ). ولی در گروهp>05/0داري پیدا کرد( معنی
، MSبا وجود افزایش سطح هورمون نسبت به گروه  5

  داري مشاهده نشد.  تالف معنیاخ
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لیتر) در موش  ي هیدروالکلی قارچ دنبالن بر سطح سرمی هورمون استروژن (نانوگرم بر میلی هاي مختلف عصاره تاثیر غلظت .1نمودار 

  صحرایی ماده 
  ).p>05/0(2تجربیو گروه 1دار کنترل نسبت به گروه تجربی  ي اختالف معنی *نشان دهنده

  )p>05/0( 2و گروه تجربی1نسبت به گروه تجربی  4هاي تجربی  دار گروه ي اختالف معنی نشان دهنده#
  

هاي این  چنین نتایج حاصل از تحلیل داده هم
مطالعه نشان داد کوپریزون باعث کاهش سطح پروژسترون 

 ng/mlبرابر  در ng/ml 78/0±65/23گردید (میانگین 
ي هیدروالکلی قارچ  ). با دریافت عصاره±39/15 01/1

میانگین  2روز، طبق نمودار 12) در مدت TBدنبالن (
(میانگین  4غلظت هورمون پروژستروژن در گروه تجربی 

ng/ml 08/1 ±25/21 (میانگین  5) و گروه تجربیng/ml 

 ng/ml(میانگین  1)  نسبت به گروه تجربی ±99/21 34/1
 ng/ml(میانگین  2) و تجربی ±39/15  01/1
). ولی p>05/0داري پیدا کرد ( ) افزایش معنی25/1±46/16

با وجود افزایش جزیی در سطح  3هاي تجربی در گروه
هاي  داري نسبت به گروه هورمون پروژسترون، اختالف معنی

  مشاهده نشد. MSشم و 

  

 
ي هیدروالکلی قارچ دنبالن بر سطح سرمی هورمون پروژسترون (نانوگرم بر میلی لیتر) درموش  هاي مختلف عصاره تاثیر غلظت .2نمودار 

  صحرایی ماده 
  2وگروه تجربی  1تجربی ) گروه کنترل نسبت به گروه >01/0pي اختالف معنی دار( * نشان دهنده

  2گروه تجربی  و 1نسبت به گروه گروه تجربی  5 و 4هاي تجربی  ) گروهp>05/0دار( ي اختالف معنی نشان دهنده #
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هاي این  بررسی نتایج حاصل از تحلیل داده در
 مطالعه بر تغییرات وزن بدن حیوانات مورد آزمایش، گروه

گرم  50/178±59/3نسبت به گروه کنترل(میانگین  1تجربی 
داري  گرم) کاهش وزن معنی 04/162±58/4برابر  در

هاي تجربی  ). ولی در هیچ یک از گروهp>05/0داشت(
با وجود  1ي عصاره نسبت به گروه تجربی دریافت کننده

ه که افزایش جزیی وزن داشتیم ولی این افزایش وزن ب این
). گرچه احتمال عوارض 3نبود(نمودار  داري طور معنی

عصاره با دوزهاي باالتر وجود دارد ولی در طول تحقیق 
هاي  سمیت اثر گذار از قارچ دنبالن کوهی بر روي موش

  صحرایی مشاهده نشد.

 
 

  
  

  ي هیدروالکلی قارچ دنبالن  هاي مختلف عصاره تاثیر غلظت .3نمودار 
  هاي صحرایی بر میانگین وزن موش

    1گروه تجربی کنترل نسبت به  ) گروه>05/0pدار ( ي اختالف معنی * نشان دهنده
 

  بحث 
 در زنان باالتر، سنین در و اس ام بیماري در

 احساس بیماري برابر در سریعتر بسیار مردان با مقایسه

 زنان منوپوز دوره با همزمان که کنند می ناتوانی و ضعف

 )22است( همراه پروژسترون و استروژن کاهش با و است
 و زنان بین تفاوت از بخشی اس ام بیماران در چنین هم

 با درمان که گردد می بر جنسی هاي هورمون به مردان

 توجه مورد تستسترون و پروژسترون استروژن هاي هورمون

  . )23است( گرفته قرار
 فعالیت که داده است نشان گذشته هاي پژوهش

 می قرار پروژسترون و استروژن تاثیر تحت اس ام بیماري

 رابطه بیماري درمان با ها هورمون میزان در تغییر که گیرد

 ترمیم و ساخت عملکرد بر ها هورمون این زیرا )24دارد(

 مطالعات که این و )25است( موثر عصبی حفاظت و میلین

 با تستسترون و پروژسترون استروژن که دهد می نشان

 گذار تاثیر بیماري بر توانند می التهابی یندآفر تعدیل

   .)23باشند(
 مکمل طب مختلف، هاي بیماري در درمان هاي راه از یکی

 در دنبالن، قارچ در موجود ترکیبات به توجه با )26است(

 و استروژن هورمون روي بر قارچ این اثر مطالعه این

 نتایج این گرفت. انجام اس ام تجربی مدل در پروژسترون

 پروژسترون و استروژن هورمون که داد نشان مطالعه

 روي بر گذشته مطالعات نتایج با مطابق یافت. که افزایش

 . دارند دنبالن قارچ به نزدیک ترکیباتی که است گیاهانی

 در پروژسترون و استروژن کاهش تحقیق این نتایج یکی از

 خوانی هم قبلی هاي پژوهش با که است اس ام مدل

 . )18دارد(

 استروژن سطح افزایش تحقیق این نتایج از

 بر اثر با دارند زایی استروژن خاصیت که باشد. گیاهانی می

 بر اثر با یا) مستقیم غیر(گناد -هیپوفیز-هیپوتاالموس محور
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 منابع از یکی شوند می واقع موثر) مستقیم(تخمدان

 تاثیر خون استروژن بر که است ها ایزوفالوان فیتواستروژنی

 منابع دارا بودن با دنبالن دارد احتمال که )27گذارد( می

 هورمون سطح در افزایش باعث )14فالونوییدها( از غنی

 مختلفی ترکیباتی داراي دنبالن قارچ. است شده استروژن

 فعالیت ترکیبات این که )28باشد( می بتاسیسترول ازجمله

 گذشته مطالعات به توجه با دارند زایی استروژن بیولوژیک

 ایفا استروژن افزایش در مهمی نقش بتاسیسترول

 هاي مکانیسم یکی دیگر از دارد احتمال ). پس29کند( می

. باشد همین دنبالن از استفاده در استروژن سطح افزایش
 با است یافته کاهش استروژن سطح باالتر دوز در البته

 استرادیول به شبیه ساختاري ها فیتواستروژن که این به توجه

 )27کند( می عمل استروژن آنتی و استروژن عنوان به دارد
 آنتی خاصیت به توان می را باال دوز در کاهش که

 دانست. مرتبط استروژنی

 است. با پروژسترون سطح افزایش طرح این نتایج دیگر از

 و چرب اسید مابین آلبومین به اتصال براي که این به توجه
منجر به  رقابت این که دارد وجود رقابت پروژسترون

 مطالعه در دارد احتمال شود افزایش پروژسترون پالسما می

 این مکانیسم باعث با دارد فراوان چرب اسید دنبالن که ما

 با یافته این که است شده پروژسترون آزاد سطح افزایش

 ).31-30دارد( مطابقت گذشته هاي پژوهش

Khaled A عصاره تجویز و همکارانش دریافتند که 

 ایجاد محافظت دیابت برعلیه خوراکی صورته ب دنبالن

 شد داده احتمال نداشت جانبی عوارض TB کند چون می

 پانکراس بتاي هاي سلول از انسولین هورمون آزادي با که

 روي بر مطالعه .)32کند( می عمل به عنوان ضد دیابتی

کردند نشان داد  دریافت فرولیک اسید که دیابتی هاي موش
 ) و33یافت( کاهش انسولین افزایش با خونشان قند که

)و 34-33( انسولین سطح بردن باال با فرولیک اسید
 هورمون به تخمدان دادن پاسخ در IGF-1 چنین هم

 پروژسترون سطح افزایش آن دنبال به و فولیکولی محرك

 نشان قبلی مطالعات که این به توجه باشند. با می گذار تاثیر

 از بعد IGF-1 انسولینی شبه رشد عامل که است داده

 اثر فولیکول بلوغ بر و رفته فولیکولی مایع به کبد در تولید

فرولیک اسید یکی از ترکیبات  از طرفی ) و36 -35کند( می
 از یکی دارد احتمال پس )14فعال موجود در دنبالن است(

  باشد. مسیر همین پروژسترون سطح افزایش مکانیسم
  

  گیري  نتیجه
نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان داد که، 

هاي مورد پژوهش تاثیر معناداري  قارچ دنبالن بر وزن موش
هاي استروژن را در  نداشت ولی توانست سطح هورمون

 mg/kgو پروژسترون را در مقادیر  mg/kg 220مقادیر
افزایش دهد. با توجه به این نتایج احتماال  330و  220
توان از این قارچ در بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس  می

هاي جنسی استفاده  جهت تسکین بیماري و افزایش هورمون
هاي هیپوتاالموسی و  شود سطح هورمون نمود. پیشنهاد می

روژسترون هاي استروژن و پ چنین بیان ژنی که بر هورمون هم
چنین  گیري شود و هم موثر هستند در مطالعات بعدي اندازه

 mg/kg 330با توجه به افزایش سطح پروژسترون با دوز 
  شود دوزهاي دیگري هم مورد مطالعه قرار گیرد. پیشنهاد می

 
  تشکر و قدردانی

تصویب و در دانشگاه علوم  9603این طرح با کد شناسایی 
ویسندگان مقاله بر خود الزم پزشکی اردبیل انجام شد. ن

دانند از کمک مدیر گروه محترم فیزیولوژي جناب آقاي  می
دلیل حمایت ه دکتر پناهپور واز معاونت پژوهشی دانشگاه ب

  مالی از این پژوهش تقدیر و تشکر داشته باشند. 
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