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 چکیده: 

حاضر  مطالعه. هدف از شودیمهای مختلف استفاده یماریبکه از هزاران سال پیش در طب سنتی برای درمان  باارزشبابونه، گیاهی است  مقدمه:

 .ی صحرایی نر بالغ استهاموشگناد -گل این گیاه بر محور هیپوفیزبررسی اثر عصاره 

گرم به پنج گروه شامل گروه کنترل، گروه شاهد و  341-211سر موش صحرایی نر بالغ با وزن متوسط  44در این مطالعه تجربی،  روش کار:

گرم به ازای کیلوگرم وزن بدن عصاره گل بابونه را میلی 41و  31، 01 ی تجربی به ترتیب مقادیرهاگروهتقسیم شدند.  2و  3، 0ی تجربی هاگروه
گیری انجام و در نهایت سرم هوشی با اتر، از طریق بطن خونیبروز متوالی دریافت کردند. در انتهای دوره، پس از  04ورت درون صفاقی به مدت صبه

تحلیل با استفاده از آزمون  هادادهگیری شد. ی گنادوتروپین و تستوسترون به روش رادیو ایمونواسی اندازههاهورمونخون جداسازی و غلظت سرمی 
 واریانس بررسی شدند.

ی تجربی نسبت به گروه شاهد کاهش معناداری داشته است هاگروهنتایج مطالعه نشان داد که میزان غلظت سرمی هورمون تستوسترون در  نتایج:

(14/1 p≤). اختالف معناداری نبوده  ی تجربی نسبت به گروه کنترل دارایهاگروهی گنادوتروپین در هاهورمونطرف دیگر، میزان غلظت سرمی  از
 .است

ی هاهورمونتواند باعث کاهش ترشح یمصورت تزریق درون صفاقی آمده از این مطالعه، عصاره گل بابونه بهدستبا توجه به نتایج به گیری:نتیجه

 ی صحرایی نر شود.هاموشتستوسترون در 
 

 تستوسترون، گنادوتروپین، موشبابونه،  کلیدی: واژگان

 

 مقدمه:

ای است که جهان یچیدهپافزایش نرخ رشد جمعیت مسئله 
با آن روبرو هستند،  توسعهدرحالی کشورها خصوصبهکنونی و 

به طوری که در دهه اخیر میانگین نرخ رشد سالیانه در ایران 
رشد  .[0] است شدهزدهدرصد در سال تخمین  3/0حدود 

عمده ناشی از باال بودن نرخ باروری  طوربهرویه جمعیت یب
است که با توجه به آثار سوء و عوارض جانبی داروهای 

درمانی برای حل خصوص گیاهشیمیایی، استفاده از طب سنتی به
 .[3]تواند مفید باشد یمآن 

ساله به ، علفی، یکAsteraceaeبابونه یکی از گیاهان خانواده 
اصلی این گیاه نواحی  منشأاست.  مترسانتی 21 یال 31ارتفاع 

مختلف مدیترانه است، ولی امروزه در اروپا و نواحی معتدل آسیا 
ی هاگلطور وسیعی پراکندگی دارد. از و حتی در آمریکا به
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ی هاماهی فوقانی این گیاه که در فاصله هاقسمتشده و خشک
شده در سایه صورت خشککند، بهیماردیبهشت تا مهر رشد 

شده یمعنوان داروی گیاهی استفاده یح بهیالد مساز مقبل 
صورت سنتی در ایران و نقاط دیگر به علت دارا است. از بابونه به

بخشی، ضد آوری، آرامبودن خواص تقویت سیستم ایمنی، خواب
. همچنین [2]شود یمدردی و تقویت سیستم عصبی استفاده 

ه روی کنندشده است که این گیاه دارویی اثر تضعیفنشان داده
بابونه حاوی فالونوئیدها از  .[4-3]سیستم عصبی مرکزی دارد 

و  ی فرار از جمله کامازولینهاروغنلوتئولی،  و جمله اپیژنیت
سزکوئیترپن، الکتون ها از جمله ماتریکارین، موسیالژ  بیزابولول،

پلی ساکاریدها، اترهای کاپریک و نونیلیک، امپلیفرون،  شامل
آمینه، اسیدهای چرب، اسیدهای فنولیک، اسیدهای  فورفورول،

عنوان . در طب سنتی از این گیاه به[4،3]ها است کولینوکومارین
کننده عادت ماهیانه و یمتنظضد اسپاسم،  بخش، اشتهاآور،آرام

شود. نتایج یمی لثه، دهان و پوست استفاده هاعفونتدرمان 
ضد ثرات دهد که این گیاه دارای ایمحاصل از مطالعات نشان 

کننده سیستم یتتقوی، مهارکننده تشنج، ضد دردی، اضطراب
 عالئمی، کاهنده ضد باکتریت و ضد حساسایمنی بدن، 

های یماریب در مقابلگرگرفتگی ناشی از یائسگی، محافظ بدن 
عروقی و پوکی استخوان است. اثرات ضد اسپاسمی قوی  _قلبی

به  آن را یتضد حساسبابونه را به اسپیرواترها، خاصیت 
ضد اثرات  ی آن را به آلفابیسابولول،التهاب ضدکامازولن، خواص 

بر را با اثرگذاری  یدانتی و شبه هورمونی آنضد اکسی، اضطراب
 در حالدهند. یمیستم عصبی مرکزی به فالونوئیدها نسبت س

حاضر، اسانس این گیاه در صنایع داروسازی، آرایشی، بهداشتی 
 .[8،3]دارد  و غذایی کاربرد وسیعی

که گیاه بابونه دارای ترکیبات مختلفی از جمله ینابا توجه به 
بیزابولول و سزکوئیترپن است، این احتمال وجود دارد  کامازولین،

محرک جسم زرد  هورمونکه مصرف آن بتواند در تولید و ترشح 
(LH) هورمون محرک فولیکول و (FSH از هیپوفیز و )

اساس، مطالعه  واقع شود. بر این مؤثرتستوسترون از بیضه 
ی هاهورمونحاضر با هدف تعیین اثرات عصاره گل بابونه روی 

استفاده بهینه از این  منظوربهتستوسترون و گنادوتروپین ها 
 است. شدهانجامی گیاهی هافرآورده

 

 روش کار:
در  0231که در پاییز  این پژوهش یک مطالعه تجربی است

موش صحرایی نر بالغ از  44کازرون روی دانشگاه آزاد اسالمی 
گرم انجام شد. درجه حرارت  341-211نژاد ویستار با وزن بین 

گراد در طول یسانتدرجه  34±3محیط در زمان آزمایش 
ثابت بود و غذای فشرده بدون هیچ محدودیتی در  روزشبانه

نگهداری حیوانات آزمایشگاهی قرار داشت.  هاموشاختیار 
برای  هنمای انستیتوی ملی سالمت انجام شد.مطابق با را

یی تقسیم شدند. گروه کنترل تانهبه پنج گروه  هاموشمطالعه 
انجام نشد. گروه شاهد روزانه  هاآنهیچ تیمار خاصی بر روی 

صورت داخل صفاقی و لیتر سرم فیزیولوژی بهیلیم 3/1
 41 و 31، 01ترتیب روزانه مقادیر  به 2و  0،3 یتجربی هاگروه
صورت عصاره گل بابونه به گرم به ازای کیلوگرم وزن بدنمیلی

روز از شروع  04گذشت  داخل صفاقی دریافت کردند. بعد از
هوش کردن با اتر از ناحیه بطن قلب تمام یبآزمایش، پس از 

ی هانمونهگیری به عمل آمد. جداسازی سرم خون هاموش
 01به مدت  2111 یله دستگاه سانتریفیوژ در دوروسبهخونی 

با استفاده از روش رادیو  هاهورمونگیری دقیقه انجام شد. اندازه
ایمونواسی انجام گرفت. برای این کار سرم خون فاقد مواد 

را در ظرفی ریخته و سپس  (دارهای غیر نشانژندار )آنتینشان
به آن اضافه شد. هر  (دارژن نشانآنتی) 034دار با هورمون نشان

دار و بادی نشانیآنتبرای وصل شدن به  هاژنین آنتیدوی ا
 کنند.یمشود با یکدیگر رقابت یماستاندارد که به محلول اضافه 

یلوگرم گل این گیاه کعصاره گیاه بابونه، مقدار یک  برای تهیه
وسیله آسیاب برقی پودر و سپس در چهار پس از پاک کردن، به

روز نگهداری شد. طی این حل و به مدت چهار  %33لیتر الکل 
طور متناوب محتویات ظرف تکان داده شد تا عصاره در مدت به
کرده، عصاره طور کامل حل شود. سپس محلول را صافالکل به

یقه به در دق 4411وسیله دستگاه سانتریفیوژ با دور الکلی به
دقیقه سانتریفیوژ شد. مایع حاصل در ظرف درب باز قرار  8مدت 

الکل آن تبخیر شود. سرانجام شیره سبز رنگ غلیظ  داده شد تا
درجه قرار داده  81برای به دست آوردن ماده خشک در دمای 

در  موردنظری هاغلظتی سازآمادهآمده برای دستشد. پودر به
 آب مقطر و الکل حل شد.

با استفاده از  SPSSافزار نرمبه کمک  آمدهدستبهی هاداده
 ≥p 14/1 .ا مورد ارزیابی قرار گرفتندهیانسوارآزمون تحلیل 

 .شد نظر گرفتهعنوان سطح معناداری در به
 

 ها:یافته
، نتایج آماری و مقایسه هادادهضمن بررسی نرمال بودن توزیع 

ی تستوسترون و گنادوتروپین ها بین هاهورمونمیانگین مقادیر 
ی کنترل، شاهد و تجربی در قالب نمودار و جدول هاگروه
 .است شدهارائه

یر مقادیر مختلف عصاره گل بابونه بر غلظت سرمی تأثبررسی 
ی تجربی هاگروههورمون تستوسترون بیانگر کاهش معنادار در 

 (.≥p 14/1)در مقایسه با گروه کنترل و شاهد است 
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ی تجربی هاگروه همچنین غلظت سرمی هورمون گنادوتروپین
 14/1)ترل و شاهد دارد تغییر معناداری در مقایسه با گروه کن

p≤.) 

دهد یمنشان  هاهورموناز آزمایش سنجش  آمدهدستبهنتایج 
و هورمون محرک  که غلظت سرمی هورمون محرک فولیکول

جسم زرد تفاوت معناداری نسبت به گروه کنترل و شاهد 
 (.0)جدول  اندنداشته

 
 و تستوسترون محرک فولیکول، جسم زردی محرک هاهورمونیزان بر م: اثرات عصاره گل بابونه 0جدول 

 

 جسم زرد گروه
 (mIU/mL) 

 محرک فولیکول 
(mIU/mL) 

 تستوسترون

(nmol/L) 
 13/121/1 13/134/1 40/333/3 کنترل
  13/122/1 10/133/1 38/348/3 شاهد

 10/120/1 10/130/1 38/1*3 0تجربی 
 12/120/1 13/132/1 21/0*32/3 3تجربی 
 13/138/1 13/133/1 23/0*82/2 2تجربی 

 

 بحث:
با توجه به نتایج تحقیق حاضر، تزریق عصاره گل بابونه روی 

یری تأث محرک فولیکول و محرک جسم زردی هاهورمونغلظت 
نداشته است، اما غلظت هورمون تستوسترون دارای کاهش 

 14/1معناداری نسبت به گروه شاهد و گروه کنترل بوده است )
p≤) مقایسه میانگین غلظت سرمی هورمون تستوسترون بین .

 ≥p 14/1گروه کنترل و گروه شاهد اختالف معناداری در سطح 
 یرمقاددهند که تزریق یمکه نتایج نشان یدرحالدهد. ینمنشان 

عصاره در  گرم به ازای کیلوگرم وزن بدنمیلی 31،01و  41
توسترون روز روی میانگین غلظت سرمی هورمون تس 04مدت 

 هاگروهیر معناداری دارد و غلظت سرمی این هورمون در این تأث
(. ≥p 14/1نسبت به گروه کنترل کاهش معناداری یافته است )

عصاره بابونه حاوی ترکیبات فیتواستروژنی است که یکی از 
ین عمل تحریکی پروالکت .عوامل محرک ترشح پروالکتین است

ی بینابینی تسهیل هاسلولرا روی  محرک جسم زردهورمون 
برای  محرک جسم زردکند و اثر سینرژیکی روی هورمون یم

. پروالکتین در غلظت [01،00]تحریک تولید آندروژن دارد 
محرک های هورمون یرندهگتعداد  داشتننگهفیزیولوژیک باعث 

ی الیدیگ و تحریک ترشح تستوسترون هاسلولدر  جسم زرد
افزایش ترشح این هورمون باعث که یدرصورت. [03]شود یم

ترشح هورمون محرک ها نسبت به یرندهگکاهش حساسیت این 
هورمون های یرندهگشود و یک تنظیم کاهشی در یم جسم زرد

. ماکروفاژهای [02]مشاهده خواهد شد  محرک جسم زرد
ی آندوتلیال که در ارتباط مستقیم با هاسلولای و یضهب

ع قوی ترشح اکسید نیتریک در ی الیدیگ هستند منبهاسلول
آیند و افزایش پروالکتین باعث تحریک تولید یم حساببهبیضه 

. اکسید نیتریک باعث مهار فعالیت آنزیم کلیواژ [04] شودیمآن 
کننده زنجیره جانبی کلسترول و مهار تبدیل کلسترول به 

شود و بدین ترتیب باعث مهار استروئیدوژنز یمپرگننولون 
زیاد عصاره گیاه بابونه از  احتمالبه. بنابر این [04]شود یم

طریق افزایش پروالکتین باعث کاهش حساسیت گیرنده 
ی الیدیگ، کاهش هاسلولدر  هورمون محرک جسم زرد

های درگیر در روند استروئیدوژنز و در نهایت باعث یمآنزفعالیت 
، استنیاز سنتز آن کلسترول یشپکاهش تولید تستوسترون که 

شود. همچنین فیتواسترول ها موجود در عصاره گیاه بابونه با یم
ی هاهورمونکاهش میزان کلسترول باعث کاهش میزان 

. فیتواسترول ها [03]شوند یماستروئیدی از جمله تستوسترون 
 STAR (The steroidogenic acute ین بیان پروتئینچنهم

regulatory protein)  که در انتقال کلسترول به غشا درونی
میتوکندری و شروع روند استروئیدوژنز دخالت دارد را کاهش 

است که فیتواسترول  شدهمشخص. عالوه بر این [03]دهند یم
 SCCهای موجود در عصاره گیاه بابونه باعث کاهش فعالیت 

441p- (side-chain cleavage cytochrome P-450)  آنزیم
ترتیب باعث کاهش ینابهشوند و یمنیز  موالزکلسترول دس

شوند که خود یمتبدیل کلسترول به پرگننولون در میتوکندری 
شوند یمیدها از جمله تستوسترون آستروئباعث کاهش سنتز 

که فیتواسترول ها  انددادهنشان  گرفتهانجام. تحقیقات [08]
الیت باشند و باعث کاهش فعیمدارای اثرات آنتی آندروژنی 

شوند. مهار این آنزیم باعث کاهش یمردوکتاز -آلفا-4آنزیم 
شود که شکل یمتبدیل تستوسترون به دی هیدروتستوسترون 

است و بدین ترتیب باعث کاهش  هابافتفعال این هورمون در 
شوند یم هاآنبه آندروژن ها و کاهش فعالیت  هابافتحساسیت 

[03]. 
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 و همکارانحبیب اله جوهری   هیدروالکلی گل بابونه بر یر عصارهتأث
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04 

 گیری:نتیجه
ی عصاره گل طورکلبهبا توجه به نتایج حاصل از مطالعه حاضر، 

شود، یمگیاه بابونه باعث کاهش میزان هورمون تستوسترون 

یری ندارد. از این رو، استفاده تأثولی روی هورمون گنادوتروپین 
از این گیاه برای تنظیم ناباروری در جنس نر به مطالعات 

 تری نیاز دارد.یشب
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Abstract  

Introduction: 

Chamomilla plant species that are valued in traditional medicine for thousands of years has been used 

for the treatment of various diseases. The aim of this study was to investigate the effect of chamomilla 

flower extract on pituitary-gonadal axis in adult male rats. 

Methods & Materials: 

In this experimental study, 45 adult male Wistar rats with an average weight of 300-250 g divided into 

five groups: control group, sham group and experimental groups 1, 2 and 3 divided doses, 

respectively 10, 20 and 40 milligram per kilogram body weight, intraperitoneally chamomile flower 

extract for 14 consecutive days to receive. After anesthesia and the ventricular blood samples were 

collected and the serum separated and serum gonadotropin hormone and testosterone were measured 

by RIA. Data were analyzed using ANOVA. 

Results:  

The seromal concentration of testosterone showed a significant decrease in experimental groups as 

sham (p≤0.05). On the other hand, the seromal concentration of gonadotropins no showed a 

significant variety in experimental groups as control group. 

Conclusion: 

Considering the results of this study within the peritoneal chamomile can reduce testosterone 

secretion in the male rat. 
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