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بررسی اثر عصاره هیدروالکلی انار و پوست انار بر سطح سرمی هورمون های جنسی و میزان آنتی اکسیدان ها در 

 غبیضه موش های صحرایی نر بال

 1، مریم امیری3، حامد حاجی پور2، سعید نمکی*1سیامک برقی

 کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی، گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران 1

 5141331319: کدپستی پیراپزشکی دانشکده -دربند خیابان ابتدای -قدس میدان -تجریش -شمیران - تهران

siamak.barghi@gmail.com 
 استادیار گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران2
تبریز، تبریز،  ه علوم پزشکیکارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی، گروه بیوشیمی و آزمایشگاه های بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگا 3

 ایران

ــته به عنوان ترکیب غذایی و دارویی مورد توجه قرار گرفته Punica granatum: انار)مقدمه ــاره ی آن از زمان های گذش ( و عص

 اســت و اثرات پیشــگیری و درمانی آن در مورد بســیاری از بیماری ها مورد مطالعه قرار گرفته اســت. در این مطالعه اثرات آنتی    

ست.      صحرایی  های اکسیدان عصاره هیدروالکلی میوه انار و پوست انار بر روی موش     سالم مورد بررسی قرار گرفته ا وش رنر بالغ و 

 گروه 4 نر به های صحرایی  شد و موش  انجام روز 21 مدت طی ویستار  نژاد از نر بالغ صحرایی  موش سر  24 روی مطالعه : اینکار

عصـاره هیدروالکلی انار وعصـاره      mg/kg211عادی، شـاهد )دریافت سـالین( و تیمار با    غذایی رژیم با کنترل شـامل  شـش تایی 

سطوح                سیون لیپیدی و  سیدا سی پراک ست انار از برر صاره انار و پو شدند. به منظور ارزیابی اثرات ع سیم  ست انار تق هیدروالکلی پو

ید ای آنزیماتیک و غیرآنزیماتیک گلوتاتیون، کاتاالز، سوپراکس  بیضه ای نیتریک اکسید استفاده شده است و میزان آنتی اکسیدان ه       

سرمی       -Sدیس موتاز، گلوتاتیون ردوکتاز و گلوتاتیون  سی قرار گرفت. همچنین در نمونه  سیداز مورد برر سفراز، گلوتاتیون پراک تران

سطح هورمون محرک فولیکولی)  نر صحرایی  موش : یافته هاآزمایش قرار گرفت. ( مورد LH( و هورمون لوتئینه کننده)FSHبالغ 

صاره  کننده دریافت تجربی های گروه در ست انار  و انار ع سی  های هورمون غلظت پو سه  در داری معنی افزایش جت  گروه با مقای

تیمار شده با عصاره هیدروالکلی انار و پوست  نر صحرایی افزایش در سطوح آنتی اکسیدان ها در موش   (.P<0.05) داد نشان  کنترل

سید دیس موتاز، گلوتاتیون          انا سوپراک شامل: گلوتاتیون، کاتاالز،  سیدان های آنزیمی و غیر آنزیمی  صورت افزایش در آنتی اک ر به 

: نتایج حاصــل از این بحث و نتیجه گیری . )P<0.05(ترانســفراز، گلوتاتیون پراکســیداز مشــاهده گردید-Sردوکتاز و گلوتاتیون 

صاره    ست که ع سطح          مطالعه حاکی از آن ا ست که از طریق کاهش  سیدانی ا صیت آنتی اک ست انار دارای خا هیدروالکلی انار و پو

اره  بالغ این عمل را انجام می دهد. همچنین این عص نر صحرایی پراکسیداسیون لیپیدی و تولید نیتریک اکسید در بافت بیضه موش 

سترون، محرک فولیکولی و       ستو سی ت سطوح هورمون های جن سرم موش  ها باعث افزایش   رن صحرایی  هورمون لوتئینه کننده در 

 تیمار شده گردید.

 اکسیدان : عصاره هیدروالکلی انار، عصاره هیدروالکلی پوست انار، پراکسیداسیون لیپیدی، آنتیواژه های کلیدی
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