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 کوتاه گزارش

  نر ییصحرا يها موش کیورتید یآنتن هورمو ترشح بر قرمز انگور هسته یدروالکیه عصاره اثر
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   ________________________________ _____________________________    
  چکیده
 هـا  هیکل يرو بر اثر با و شده آزاد پالسما یتیاسموالل شیافزا به پاسخ در یخلف زیپوفیه بخش از کیورتید یآنتن هورمو : هدف و زمینه
ـ ه عصـاره  یخـوراک  مصـرف  اثر نییتع منظور به مطالعه نیا گردد. یم بدن عاتیما حفظ و آب جذب باعث   قرمـز  رانگـو  هسـته  یدروالکی

(Vitis vinifera L.) شد. انجام بالغ نر ییصحرا يها موش کیورتید یآنتن هورمو ترشح بر  
 گرفتنـد.  قـرار  ییتـا  6 گـروه  5 در یتصادف صورت هب ستاریو نژاد غبال نر ییصحرا موش سر 30 یتجرب مطالعه نیا در : بررسی روش
ـ فوروزما از بدن وزن لوگرمیک بر گرم یلیم 12 مثبت کنترل گروه و (گاواژ) یمعمول آب تریل یلیم کی کنترل گروه  بـه  روز 4 مـدت  بـه  را دی
 ،100 ریمقـاد  در قرمـز  انگـور  هسته یدروالکیه ارهعص گاواژ سوم، تا اول یتجرب يها گروه در کردند. افتیدر یصفاق درون قیتزر صورت

  مـدت  بـه  )بـدن  وزن لـوگرم یک بر گرم یلیم 12( دیفوروزما قیتزر از ساعت کی گذشت از عدب بدن وزن لوگرمیک بر گرم یلیم 400 و 200
  شد. يریگ اندازه ELISA روش به سرم دیورتیک هورمون آنتی زانیم و شد انجام قلب از يریخونگ چهارم روز انیپا در شد. انجام روز 4

 عصـاره  از بـدن  وزن ملـوگر یک بر گرم یلیم 400 و 200 ، 100 کننده افتیدر يها گروه (pmol/L) دیورتیک هورمون آنتی زانیم : ها هیافت
ـ  يرآما کاهش )5/40±3( لکنتر گروه با سهیمقا رد 14±2 و 19±24/1 ،21±5/2 ریمقاد با بیترت به قرمز رانگو هسته یدروالکیه  يدار یمعن

  ).>05/0P( داد نشان
  د.یگرد کیورتید یآنتن هورمو کاهش سبب قرمز رانگو هسته یدروالکیه صارهع یخوراک مصرف : گیري نتیجه
  ییصحرا موش ، کیورتید یآنتن هورمو ، قرمز انگور هسته : ها واژه کلید

   ________________________________ _____________________________    
  m.koohi90@yahoo.com الکترونیکی پست ، ییرستمکال یکوه مستوره : مسؤول نویسنده *

  5225024 نمابر ، 0232-5225012 تلفن ، يولوژیزیف گروه ،دامغان واحد یاسالم آزاد دانشگاه ،یعل چشمه بلوار دامغان، :ینشان
  18/3/93 : مقاله پذیرش ، 31/2/93 : نهایی اصالح ، 10/9/92 : مقاله وصول

  
  

  مقدمه
 قیـ قد طـور  بـه  بدن کیولوژیزیف محدوده در آب و میسد تعادل

ــ ــ میتنظ ــود یم ــه ).1( ش ــور ب ــول ط ــی  معم ــون آنت ــک هورم   دیورتی
(antidiuretic hormone: ADH) ــ زیپــوفیه غــده توســط  در یخلف

 ترشـح  پالسـما  حجـم  کـاهش  و سـرم  تهیاسـموالل  شیافـزا  بـه  پاسخ
 ه،یـ کل در کـه  ییهـا  رندهیگ توسط ADH انتشار و دیتول ).2( شود یم

 اثـر  هـا  هیـ کل يرو ADH .ردیپـذ  یم صورت ؛دارد وجود مغز و قلب
  ).3( است موثر بدن مایعات حفظ و آب جذب در و گذاشته
 طـور  بـه  ادرار کننـده  جمـع  مجـاري  و هـا  توبـول  ،ADH غیاب در
 آب، زیاد العاده فوق دفع نتیجه در و نفوذناپذیرند آب به کامل تقریباً
ــق ادرار ــی حاصــل رقی ــود. م ــ ش ــن نیهمچن ــون ای ــر داراي هورم  اث
 اسـموتیک  غلظـت  اسـت.  بدن سرتاسر در ها تریولآر کنندگی تنگ

 کـه  هنگـامی  کنـد.  می کنترل را ADH ترشح سلولی، خارج مایعات
 عصـبی  هـاي  سـیگنال  ؛شـود  غلـیظ  حـد  از بـیش  سـلولی  خارج مایع

 و گـردد  مـی  سـبب  را ADH اضـافی  ترشـح  هیپوتاالموس در مناسب
 شیافـزا  با پالسما حجم شدن کم مانع ADH آزادشدن ).4( برعکس

 بــه ســرم تهیاســموالل کــه یزمــان .شــود یمــ گــردش در خــون حجــم
mOsm/kg 295 ــ ؛برســد ــ نیآرژن ــه )AVP( نیوازوپروس  صــورت ب

 مـدر  داروي یـک  دیـ فوروزما ).5( شود یم آزاد ADH از کیولوژیب
 م،یسـد  دفـع  و کـرده  اثر هیکل يها گلومرول در هنله قوس بر و است
  ).6دهد( یم شیافزا را آب عدف آنها دنبال بهو دیکلرا م،یکلس م،یپتاس

 کـه  اسـت  Vitaceae خـانواده  از یاهیگ ).Vitis vinifera L( انگور
 از یغنــ منبـع  انگـور  دانـه  داننـد.  یمـ  رانیـ ا یغربـ  شـمال  را آن شـا نم
 اثــــرات يدارا کــــه بــــوده نیدیانیپروآنتوســــ و دهایــــوفالوونوئیب

ــ ــ یآنتـ ــا یدانیاکسـ ــدینچ تـ ــر نـ ــامین برابـ ــت E و C ویتـ  ).7( اسـ
 بدن) مضر (مواد آزاد هاي رادیکال که هستند موادي ها اکسیدان آنتی
 اکسـیژنی  هـاي  یـون  واقـع  در آزاد هـاي  رادیکال کنند. می تخریب را

 صـدمه  موجب سلولی سطح در ها الکترون بعضی جذب با که هستند
 بـات یترک شـوند.  مـی  آن تخریـب  نهایـت  در و سـلول  DNA به زدن

 در موجـود  هاي فنول پلی رینظ انگور هسته عصاره در موجود مختلف
 مونومریـک  اسیدگالیک، فالوونوئیدها، شامل انگورکه هسته عصاره
 مونومریـک  مریک، دي و گالیت -3 کاتچین اپی کاتچین، 3-فالوان
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 دفــاع بــردن بـاال  در مــوثر عوامــل از پروآنتوسـیانیدین  مریــک پلـی  و
 موجـود  رمـ ید نیدیانیپروآنتوسـ  آنها انیم در که بوده یدانیاکس یآنت
 ها فنول یپل ).7( تاس دانیاکس یآنت بیترک نیموثرتر انگور هسته در
 هسـتند.  يمغز یخون سد از عبور به قادر انگور هسته يها تیمتابول و

 ارزش و انگـور  از شـده  مشـتق  يهـا  فنـول  یپل از یبرخ ریتاث نیهمچن
 مشـخص  یعصـب  اخـتالالت  در يکـاربرد  يزیر برنامه در آنها بالقوه
 عامـل  یـک  عنوان به فالوونوئیدها حضور به محققان ).8( است شده
 احتمـال  پژوهشـگران  ).9( دارنـد  اشاره عصاره ترکیب در مهم بسیار
 هسـته  عصـاره  در موجـود  پروآنتوسـیانیدین  ترکیبـات  کـه  دهنـد  می

 اســت آن اکســیدانی آنتــی خــواص بــروز در مــوثر عوامــل از انگــور
 بـات یترک وجود علت به قرمز انگور یکنندگ محافظت اثر ).11و10(

 عـت یطب در يا گسـترده  طـور  بـه  یکیفنـول  مشتقات است. آن کیفنول
  ).12( دارند وجود ها یدنینوش و ها وهیم مختلف انواع در و موجودند
ــن ــه ای ــه مطالع ــور ب ــین منظ ــر تعی  عصــاره خــوراکی مصــرف اث

 هورمــون ترشــح بــر (.Vitis vinifera L) انگــور هســته یدروالکیـ ه
  شد. انجام بالغ نر صحرایی هاي موش دیورتیک آنتی

  بررسی روش
 ویسـتار  نژاد بالغ نر صحرایی موش سر 30روي تجربی مطالعه این

 مرکـز  در هفتـه  8 یبـ یتقر سـن  و گـرم  110 -160 یوزن محدوده در
 سـال  در دامغـان  واحـد  یاسـالم  آزاد دانشـگاه  يولـوژ یزیف قاتیتحق

  شد. انجام 1391
 وانخانـه یح در ها موش شدند. هیته لآم پاستور تویانست از واناتیح
 واحـد  یاسـالم  آزاد دانشگاه هیپا علوم دانشکده یشناس ستیز گروه
 اصـول  پروتکـل  شـدند.  ينگهـدار  شیآزمـا  شـروع  زمـان  تا دامغان
 طیشـرا  شـد.  تیـ رعا یشـگاه یآزما وانـات یح يرو بـر  کـار  یاخالق
  طیشـرا  در هـا  مـوش  بـود.  کسـان ی وانـات یح همـه  ينگهدار و هیتغذ
 گـراد  یسـانت  درجه 22±2 يدما و یکیتار-ییروشنا هساعت 12 هدور
 آب شـدند.  ينگهدار پوشال از يبستر در و مخصوص يها قفس در
 بـه  عـادت  هفتـه  کیـ  از پـس  گرفـت.  قرار دسترس در آزاد طور به

  شد. آغاز ها موش يرو مطالعه د،یجد تیوضع
ــور ــز، انگ ــتان از قرم ــهر شهرس ــته بهش ــط و هی ــص توس  متخص

 از اســتفاده مــورد انگــور ت.گرفــ قــرار ییشناســا مــورد سشــنا اهیــگ
  بود. .Vitisvinifera L هخانواد
 نـور  از دور بـه  انگـور  يهـا  انـه د ابتـدا  در يریـ گ عصاره منظور به
 خـرد  و ابیآسـ  شـده  خشـک  يهـا  دانه سپس شدند. خشک آفتاب
 مـدت  به درصد70 متانول یدروالکلیه حالل در هحاصل پودر شدند.

 حـالل  از یصـاف  توسـط  عصاره تینها در و شد ادهد قرار ساعت 72
 شـد.  صـاف  بـوخنر  فیـ ق توسـط  دوبـاره  حـالل  سـپس  د.یگرد جدا

 داده قـرار  ظیتغلـ  عمـل  يبـرا  ،يروتار دستگاه درون حاصله عصاره
 درون شـدن  خشک يراب ساعت 24 مدت به شده ظیغل عصاره شد.

 گـرم  5/18 تیـ نها در شـد.  منتقل گراد یسانت درجه 40 يدما با آون
 درون شیآزمـا  شـروع  زمان تا که آمد دست به شده خشک عصاره

 ییتا 6 گروه 5 در یتصادف طور به ها موش د.یگرد ينگهدار خچالی
  .)14و13( گرفتند قرار ریز شرح به

 کنتـرل  گروه؛ روز 4 مدت به یمعمول آب با گاواژ کنترل: گروه
  تمـد  بـه  )mg/kg/bw 12( دیـ فوروزما یصـفاق  درون قیـ تزر مثبت:

 زانیـ م بـه  قرمـز  انگـور  هسته عصاره گاواژ :اول یتجرب گروهروز؛  4
mg/kg/bw 100 یصـفاق  درون قیتزر از ساعت کی گذشت از پس 

ــفوروزما ــه )mg/kg/bw 12( دی ــ گــروهروز؛  4 مــدت ب  :دوم یتجرب
 از پـس  mg/kg/bw 200 زانیـ م بـه  قرمـز  انگـور  هسـته  عصاره گاواژ

  دیـــفوروزما یصـــفاق درون قیـــتزر از ســـاعت کیـــ گذشـــت
)mg/kg/bw 12( عصـاره  گـاواژ  :سوم یتجرب گروهروز؛  4 مدت به 

 کیـ  گذشـت  از پـس  mg/kg/bw 400 زانیـ م بـه  قرمـز  انگور هسته
 مـدت  به )mg/kg/bw 12( دیفوروزما یصفاق درون قیتزر از ساعت

  روز. 4
 خـونگیري  وانـات، یح کردن هوشیب از پس چهارم، روز انیپا در
 جـدا  پالسـما  و فوژیسـانتر  خون يها نمونه .شد مانجا قلب از قماًیمست
 تـا  گـراد  یسـانت  درجـه  20 یمنف يدما در حاصله سرم يها نمونه شد.
 از اسـتفاده  بـا  ADH ترشـح  میـزان  شـدند.  ينگهـدار  شیآزمـا  زمان
 مـدل ( statfax دسـتگاه  بـا  pmol/L و ELISA روش به ،ADH تیک

  شد. گیري اندازه )کایآمر awareness یکمپان 3200
 ANOVA يهـا  نآزمـو  و SPSS-16 افزار رمن از استفاده با ها داده

 لیتحل و هیتجز 05/0 از کمتر يدار یمعن سطح با Tukey و طرفه کی
  شدند. هیارا استاندارد يخطا و نیانگیم صورت به جینتا شدند.
  ها یافته
 کننده افتیدري ها گروه ADH (pmol/L) زانیم مطالعه انیپا در

mg/kg/bw 100 ، 200 انگور قرمـز  هستهی دروالکیه عصاره 400 و 
 بـا  سـه یمقا در 14±2و  19±24/1، 21±5/2مقـادیر   با بیترت بهقرمز 

  داد نشــان ي دار یمعنــ ي آمــار  کــاهش  )5/40±3(ل کنتــر  گــروه 
  

  
  
  
  
  
  
هاي  موشدیورتیک  آنتیهورمون میانگین و انحراف معیار  :1 نمودار

  رم) در پایان روز چهاn=6مورد مطالعه (
ی صفاق درون تزریق مثبت: کنترل؛ معمولی آب با گاواژ: کنترل
 عصاره گاواژ: ، دوم و سوماولتجربی ؛ )mg/kg/bw 12( فوروزماید
  400و  mg/kg/bw 100 ،200 زانیم بهبه ترتیب  انگور قرمز هسته
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)001/0P<.( ترشـح  کـاهش  بر اثر نیشتریب ADH یتجربـ  گـروه  در 
  ک).ی(نمودار )>001/0P( شد مشاهده کنترل گروه با سهیدرمقا سوم

  بحث
انگور قرمز  هستههیدروالکی  عصارهبا توجه به نتایج این مطالعه، 

  گردید. ADH ترشحهاي صحرایی نر سبب کاهش میزان  در موش
شـامل   هاي سبز و ها وهیم در موجودي ها فنول یپل عمل سازوکار

 فشارخون، کاهش ال،یاندوتل عملکرد بهبود ،LDL ونیداسیاکس مهار
  ).15ی است(دانیاکس یآنت تیوخاص التهاب ،کاهشیپالکت مهارتجمع

ــر همکــاران و Anbujeba Sunilson مطالعــه در ي بیمــاران رو ب
 بـه در بیمـاران   آب دفـع ي برای اتوانی، نقدام زیپوفیهي کار کمدچار 
 .بـود ان آنـ  در میسـد  کـاهش ه دهنـد  نشان کهگردید  مشخصی خوب
 آنـان  در قیـ رق ادرار يریـ گ شـکل  سـبب  ADH ترشح مهار نیهمچن

 يمــاریب در آب دفــع در یمهمــ نقــش ADH ترشــح زانیــم گردیــد.
 غده يرو ادرار دفع يبرا ADH که يطور به .دارد زیپوفیه يکار کم
  ).16( است اثرگذار زیپوفیه

 از Vitis indica یالکـ  یآبـ  عصـاره  يرو شـده  انجـام  مطالعه در
ــم VITACEAE خــانواده ــ و میســد دفــع و ادرار حجــم زانی  میپتاس
  ).17( افتی شیافزا شاهد گروه به نسبت
 موجـود  هـاي  فنول یپل مصرف همکاران و Bernátová مطالعه در

 کـاهش  باعـث  روز در mg/kg/bw 40 زانیـ م بـه  قرمز انگور آب در
 کیـ ترین زسـنت  مهـار  دوره طـول  در افتـه ی شیافـزا  فشـارخون  سطوح
 معـادل  اسـتفاده  مورد هاي فنول یپل زانیم د.یگرد ها شمو در دیاکسا
 در کـه  ياریبسـ  شـواهد  رغـم  یعلـ  ).18( بـود  تریل در گرم یلیم 350

 ؛دارد وجــود in vitro طیمحــ در یکیفنــول بــاتیترک اثــرات مــورد
 در in vivo طیشـرا  در ییتوانـا  نیـ ا خصـوص  در یانـدک  اطالعـات 

 سـت یز مـورد  در یکـاف  اطالعـات  فقـدان  علـت  بـه  کـه  است دست
  ).18( تاس انسان در باتیترک نیا یدسترس
 زانیم بر انگور آب اثر يرو که همکاران و Takahara همطالع در
 کـاهش  شـد؛  انجـام  عـروق  يگشاد و ومیاندوتل ريیپذ انعطاف عمل

 د.یگرد مشاهده انسان در زین و یشگاهیآزما هاي موش در فشارخون
 کیـ ترین سـنتز  عمـل  وانـد ت یم 25/0-2 غلظت با انگور آب دنینوش
 قیـ طر نیا از و داده شیافزا آئورت نمودن گشاد قیطر از ار دیاکسا
 در انگـور  در موجـود  هـاي  فنـول  یپلـ  گردد. فشارخون کاهش باعث
 .دارنـد  نقـش  الیانـدوتل  هـاي  سلول از دیاکسا کیترین ییرها لیتسه

 انگور از گونه هر در آنها گذارياثر زانیم و ها فنول یپل نوع و محتوا
 .)19( است متفاوت کاشت مکان و

 انگـور  آب تـر یل یلـ یم 250 مصرف همکاران و Foppa مطالعه در
 یچـاق  بـا  فشـارخون  کـاهش  بـه  منجـر  توانسـت  ظهـر  غذاي با همراه
 و Pechánová مطالعــه در ).20( شــود خــون يپرفشــار و یشــکم

 فشارخون کاهش باعث انگور آب در موجود هاي فنول یپل همکاران
 خون، پرفشاري به ابتال از ريیشگیپ در ها فنول یپل دیمف اثرات .شدند
 - یقلبـ  ستمیس در دیاکسا کیترین باالنس بر اثر علت به است ممکن
 دهاییفالوونو اثر همکاران و Hodgson مطالعه در). 21( باشد یعروق
 يطـور  بـه  شـد.  دییتا فشارخون کاهش و الیاندوتل عملکرد بهبود در
 بـا  یهـای  مـوش  در را فشـارخون  توانست یافتیدر يدهاییفالوونو که

 انگـور،  در موجـود  يها فنول یپل ).22( دهند کاهش خون، يپرفشار
 از يمتعدد يسازوکارها قیطر از را آترواسکلروز شرفتیپ توانند یم

 مصـرف  نیهمچنـ  ).15( اندازنـد  قیتعو به فشارخون از کاستن جمله
ــ يحــاو مــواد گــرید و قرمــز انگــور ــا هــا فنــول یپل  خطــر کــاهش ب

ــ يهــا يمــاریب  همکــاران و Cui مطالعــه در ).15( اســت همــراه یقلب
 مطالعـه  در ).23( دیگرد فشارخون کاهش باعث انگور هسته عصاره

Bahreynian باعـث  انگور در موجود یفنول یپل باتیترک همکاران و 
 زین مطالعات گرید ).24( دیگرد یاستولید فشارخون دار یمعن کاهش
 فشـارخون  کـاهش  بـر  را آن از حاصـل  يها فرآورده و ورانگ اثرات
 با مرتبط که موجود هاي داده یکل طور به .)26و25و22( اند داده نشان
 اسـت  هینظر کی صورت به ؛باشد فشارخون و دهاییفالوونو افتیدر
 محتـواي  در اديیـ ز تفـاوت  اسـت.  نشـده  اثبـات  یدرسـت  بـه  هنوز و

 نیـ ا و دارد وجـود  یدنینوشـ  ای خصوص به غذاي کی ديییفالوونو
 کشــاورزي، خــاك، هــوا، و آب کاشــت، طیشــرا از یناشــ تفــاوت

 در شــده اعمــال هــاي روش و برداشــت از پــس هــاي دســتکاري
  ).27( است ها کارخانه
 لیـ دل بـه  اسـت  ممکـن  قرمـز  انگـور  هسته یدروالکلیه عصاره اثر
 در شود یم هیتوص لذا باشد. آن در موجود یفنول یپل باتیترک وجود

 عـالوه،  بـه  شـود.  انجام زین فشارخون قیدق يریگ اندازه یآت طالعاتم
 نـد گرد مشخص قیدق طور به استفاده مورد انگور باتیترک است بهتر
 مـورد  انگور در ها فنول یپل غلظت نظر از را حاصل يها افتهی بتوان تا
  داد. قرار سهیمقا

  گیري نتیجه
ــا ــا جینت ــه نی ــان مطالع ــه داد نش ــرف ک ــوراک مص ــ یخ  ارهعص

 يهـا  مـوش  در ADH کـاهش  سـبب  قرمـز  انگـور  هسـته  یدروالکیه
  گردد. یم ییصحرا
 قدردانی و تشکر

 يبـرا  ییرستمکال یکوه مستوره خانم نامه انیپا حاصل مقاله نیا
ــه اخــذ ــ درج ــد یکارشناس ــ در ارش ــ ســتیز هترش ــرا یشناس  شیگ

 بــود. دامغــان واحــد یاســالم آزاد دانشــگاه از يجــانور يولــوژیزیف
 واحـد  یاسالم آزاد دانشگاه يولوژیزیف قاتیتحق ازمرکز لهیوس نیبد

 مانهیصـم  قیـ تحق امکانات نمودن فراهم در يهمکار خاطر به دامغان
 م.یینما یم تشکر
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 ________________________________________________________________________________________________________________________________  
Abstract 
Background and Objective: Antidiuretic hormone (ADH) is released from pituitary gland in response to 
stimulation of plasma osmolalrity. ADH affects on the kidney and regulates the water and electrolytes. 
This study was done to evaluate the effect of hydro-alcoholic extract of red grape seed on antidiuretic 
hormone secretion in male rats. 

Methods: In this experimental study, 30 adult male Wister rats were allocated into 5 groups. Animals in 
control group were received 1 mL of water, orally. Animals in positive control group were received 
12mg/kg/bw of Furosemide, intraperitonally. In experimental groups, one hour after injection of 
12mg/kg/bw of Furosemide, animals were received the red grape seed hydro-alcoholic extract, orally, in 
doses of 100, 200 and 400 mg/kg/bw for 4 days, respectively. Serum level of ADH was measeared using 
ELISA method. 

Results: Serum level of ADH in groups of 100, 200 and 400 mg/kg/bw doses of grape seed extract were 
(21±2.5, 19±1.24 and 14±2 pmol/L, respectively) which was significantly less than control group (40.5±3 
pmol/L) (P<0.05). 

Conclusion: The oral consumption of hydro-alcoholoc extract of red grape seed reduces the antidiuretic 
hormone secretion in male rats. 

Keywords: Red grape seed, Antidiuretic hormone, Rat 
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