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بر میزان ) .Coriandrum sativum L( الکلی دانه گشنیز - تأثیر عصاره آبی
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  چکیده
 تخمدان و فعالیت تولیدمثلی و نقش-هاي هیپوفیزالکلی دانه گشنیز برمیزان هورمون-تأثیرعصاره آبیتحقیق دراین  :سابقه و هدف

 .بررسی شد )Rat(احتمالی آن در ناباروري در موش صحرایی ماده نابالغ
شاهد و تجربی  ،هاي کنترلل گروهتایی شام16گروه  4ی ماده نابالغ از نژاد ویستار به یسر موش صحرا 64 تجربی، در این تحقیق: یسبررروش 

 56سر در روز  32و  28سر در روز  32، طور تصادفیه ب. الکلی دانه گشنیز، تقسیم شدند- عصاره آبی mg/kg300و  mg/kg150دریافت کننده 
 ،LH،FSH هايهورمونگیري از قلب انجام گرفت و غلظت سرمی خون  56و  28پایان روز  .عصاره به صورت خوراکی بود تجویز .آزمایش شدند

 P>05/0 دارمعنی  در سطح Tukeyو  ANOVAهاي آماري آزموننتایج با  .اندازه گیري شد )RIA(استروژن و پروژسترون با روش رادیوایمونواسی
   .تحلیل شد

هاي روز و گروه 28از  پس  mg/kg300و استروژن در گروه تجربی دریافت کننده عصاره با دوز   LHهايمیانگین غلظت هورمون :هایافته
 .کنترل نشان داد داري نسبت به گروهروز کاهش معنی 56الکلی دانه گشنیز پس از - عصاره آبی 150و  300(mg/kg)تجربی دریافت کننده 

روهگ در و همچنین میانگین غلظت هورمون پروژسترون mg/kg300هاي تجربی دریافت کننده عصاره با دوز  در گروه  FSHغلظت هورمون
 . کنترل نشان داد  داري نسبت به گروهروز،کاهش معنی 56و  28عصاره بعد از  150 و mg/kg 300)(  هاي تجربی دریافت کننده

احتماالً این ترکیبات بر کاهش  .باشدمی یمطالعات سایر محققان، گشنیز داراي ترکیبات فالونوئیدي و کومارینبراساس  :گیرينتیجه
 .شودگذارد و باعث کاهش ترشح استروژن و پروژسترون میها در مسیر سنتز استروئید تأثیر میعملکرد برخی از آنزیمها و گنادوتروپین 

  .یی، موش صحراپروژسترون ،استروژن ، LH،FSHدانه گشنیز،  :واژگان کلیدي
  

  1مقدمه
افزایش بی رویه جمعیت در جهان امروز یک مسئله پیچیـده و  

از طرفی شواهد و گفته هـا نشـان   . استیک بحران براي آینده 
از افزایش گسترده گیاهان قابل دسترس و سودمندي دارد کـه  

ــل    داراي خاصــیت ــد مث ــده تولی ــیم کنن ــاروري و تنظ       ضــد ب
داروهـاي    و عـوارض جـانبی   با توجـه بـه آثـار سـوء    . باشندمی

                                                
مختـار  ، دکتـر  گروه زیست شناسی  ،دانشگاه آزاد اسالمی، واحد کازرون، کازرون: نویسنده مسئولآدرس 
  )  email: Mokhtar_Mokhtary@Yahoo.Com( مختاري

  25/12/90 :تاریخ دریافت مقاله
  1/8/91 :تاریخ پذیرش مقاله

شیمیایی، در دهه هاي اخیر استفاده از طب سـنتی  بخصـوص   
اسـتفاده از گیاهـان   ). 1(د نظر قرار گرفته است گیاه درمانی م

دارویی از زمانی شروع شد که بشر بیماري ها را شـناخته و بـه   
زمـان علـوم و مسـائل    با پیشرفت هم. پرداخته است درمان آنها

صـورت گذشـته کاسـته    ه ی بیاقتصادي، از مصرف گیاهان دارو
 شد و دارو هاي صناعی در بسـیاري مـوارد جـایگزین گیاهـان    

کـه تجربیـات جدیـد نشـان از اثـرات       ییاز آنجا. دارویی شدند
ی و یـ توجه به گیاهـان دارو  دهد،نامطلوب داروهاي صناعی می

 .ها دوباره فزونی یافته اسـت استفاده از آنها براي درمان بیماري
گیـاهی اسـت    L. Coriandrum sativum گشنیز با نام علمـی 
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  تخمدان -هورمون هاي هیپوفیز تأثیر عصاره دانه گشنیز بر                                       دانشگاه آزاد اسالمیپزشکی علوم مجله / 238
سـانتیمتر و   60تـا   30یک ساله علفی بدون کرك و به ارتفـاع  

 ).2(داراي ساقه راسـت، شـفاف و کـم و بـیش شـیاردار اسـت       
هاي کوچک و ریز بـه رنـگ سـفید یـا صـورتی و مجتمـع        گل

هاي آن بـه دو نـوع متمـایز، یکـی در      برگ. چتري مرکب دارد
دار و  هاي کم عمـق و دندانـه   قاعده و منقسم به قطعاتی با لوب

هـاي   نقسـم بـه رشـته   دیگري در طول ساقه و داراي پهنگـی م 
 ،باشـد  مادگی آن شامل تخمدانی در خامه می ).3( باریک است

اندام دارویی این گیاه میوه یا تخم گشنیز است که بـه اشـتباه   
 5/2میوه گیاه ظاهري تخم مرغی به ابعاد . شود دانه خوانده می

متر دارد و رنگ آن سبز مایل به زرد است کـه   میلی 6-2× 2 –
. آیـد  اي درمـی  به رنگ زرد مایـل بـه قهـوه   در اثر خشک شدن 

دانـه  . هاي مورد اسـتفاده گیـاه، بـرگ و دانـه آن اسـت      قسمت
شـامل اسـید   (اسیدهاي چرب % 12-13آب، % 7گشنیز داراي 

مواد %  16-18، )اولئیک ،اسید لینولئیک ،اسید پتروسه لینیک
اسـانس  % 1-18 مواد غیر ازته، و% 13سلولز، % 38پروتئینیک، 

ز در میوه عالوه مانیتول و گلیکوزیدهاي فالونوئیدي نی به .است
گلیکوزیدهاي فالونوئیـدي موجـود در دانـه گشـنیز     . موجودند

همچنین تـانن و   .روتین، کوئرستین ،ایزوکوئرستین: عبارتند از
کومارین، موسیالژ و اسیدهاي فنلی  و اسید کافئیـک در دانـه   

ینـالول راسـت   ل% 70-90اسانس گشـنیز داراي  . آن وجود دارد
ــرد  ــدرول  ) d-linalol(گــ ــا کوریانــ  coriandrol( ،20%(یــ

ــرپین،  γو  αهــاي منــو ترپینــی شــامل   هیــدروکربن  βو  αت
بورنئول و کامفرو نیز به مقـادیر بسـیار   ) -(سیمن،  pفالندرن، 

در طـب  ). 4(باشد  جزئی آلدئیدسیلیک و اترهاي لینالیتیک می
، ضد نفخ، ضـد تهـوع و   گشنیز با اثرات هضم کننده غذا ،سنتی

صرع، ضـد ورم و درد شـناخته شـده     استفراغ، ضد تشنج، ضد
تحقیقـات فارماکولوژیـک اثـرات کـاهش دهنـده قنـد و        .است

کلسترول خون و اثرات ضد باکتریایی و ضد قارچی بـراي ایـن   
انـد  گزارش داده Grayو Flatt). 5-7( گیاه مشخص کرده است

شــده و اثــرات شــبه کــه گشــنیز باعــث آزاد شــدن انســولین  
ــز دارد   ــولینی نیـ ــات   ).8(انسـ ــنیز داراي ترکیبـ ــاه گشـ گیـ

ــن ترکیبــات داراي خاصــیت  اســتروژنی مــیفیتو باشــد کــه ای
آگونیستی یا آنتاگونیستی نسبت به استروژن است و بـا اتصـال   

). 9(شـوند  هاي استروژنی موجب کاهش باروري مـی به گیرنده
هـاي اسـتروژنی را در   توانند اثرات هورمـون می هافیتواستروژن

هـا  تـداخل ایجـاد    ان تقلید کنند و یا در عملکـرد آن بدن جانور
 انـد ها کـه بیشـتر بررسـی شـده    دو گروه از فیتواستروژن .کنند

هاي تجزیه میکروبی ترکیبـات غـذایی   فراورده( هالیگنانشامل 
 و فالونوئیـدها ) هـا فیبرها و بسیاري از سبزي، موجود در غالت

در مسـیر   فنولیـک هسـتند و  وئیدها ترکیبات پلیفالون .هستند

گشـنیز از  ). 10( آینـد دست مـی ه متابولیسم فنیل پروپانوئید ب
هـا، افـزایش بیشـتر اسـیدهاي     طریق اثر بر متابولیسـم چربـی  

صفراوي و افزایش تبدیل کلسترول به اسیدهاي صفراوي سبب 
 ).11-13( شـود کاهش کلسترول سرم در بیمـاران مبـتال مـی   

و  اسـید اولئیـک  ، چرب گشنیز مثل اسید لینولئیـک  هاياسید
در کاهش مقدار کلسترول خون  Cاسید آسکوربیک یا ویتامین 

گشنیز نقش حفـاظتی در برابـر اثـرات    ). 14( بسیار اثر گذارند
، 15( زیان بار متابولیسم چربی ها در سرطان راسـت روده دارد 

میوه رازیانه و ترکیبات گشنیز داراي اثرات درمانی و مشابه ). 3
زیره سیاه اسـت و ماننـد آنهـا خاصـیت ضـد صـرع، خاصـیت        

اکثـر اثـرات   ). 16(آور اسـت   طور مالیم قاعـده ه نیرودهنده و ب
توان بـه وجـود روغـن     فارماکولوژیک و یا بیولوژیک فوق را می
با توجه به اینکه ). 17(فرار و فالونوئیدهاي گیاه مرتبط دانست 

تـاثیر عصـاره آبـی دانـه گشـنیز بـر       مطالعات اندکی در زمینه 
انجـام شـده    و عملکرد تخمدان فعالیت تولید مثلی جنس ماده

الکلـی دانـه   -بررسی تأثیر عصاره آبی هدف با این تحقیق، است
ــنیز بــر میــزان هورمــون    اســتروژن و  ،LH، FSHهــاي گش

نتـایج  . انجام شـد پروژسترون و فعالیت تولید مثلی جنس ماده 
تواند مورد اسـتفاده مراکـز درمـانی و    میحاصل از این تحقیق 

   تولیدمثلی کـه در زمینـه تنظـیم خـانواده و بـاروري  فعالیـت       
     .قرار گیرد ،کنندمی
  

  مواد و روشها
هاي صحرایی ماده موش ،حیوانات مورد آزمایش در این تحقیق

هفتـه   3-4گرم و سـن   90نابالغ از نژاد ویستار با وزن تقریبی 
ه حیوانات دانشگاه آزاد اسالمی واحـد کـازرون   بودند که از خان

 دمـاي محـیط  . تهیه شده و در همان مرکز نیز نگهداري شدند
در طول شبانه روز ثابت و طـی دوره  گراد درجه سانتی 22 2±

ساعت تاریکی قـرار داشـتند و    12ساعت روشنایی و  12نوري 
زمـان  . آب و غذا بدون محدودیت در اختیـار آنهـا قـرار گرفـت    

هـاي ایـن   تعـداد کـل مـوش   . بـود  1389ام آزمایش پـاییز  انج
هـا بـه   سـر از مـوش   32طور تصادفی ه و ب سر بود 64آزمایش 

روز مـورد آزمـایش    56سر دیگر بـه مـدت    32روز و  28مدت 
 .قرار گرفتند

ها ابتدا وزن شده و بـر اسـاس محـدوده    موش ،در این پژوهش
ایی به شرح زیـر  ت 16گروه  4در  ،بودگرم  90 وزنی که تقریباً
  :قرار داده شدند

که از آب و غذاي اسـتاندارد آزمایشـگاهی     (A)گروه کنترل ) 1
  .اي دریافت نکردنداستفاده کرده و هیچ گونه حالل یا عصاره
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لیتر آب مقطر بصـورت  میلی 2/0که روزانه  (B)گروه شاهد ) 2
  .خوراکی دریافت کردند

گـرم بـر کیلـوگرم    میلـی  150که مقدار  (C1) گروه تجربی) 3
دانه گشنیز را در هر روز به صورت الکلی -آبیوزن بدن  عصاره 

  . خوراکی دریافت کردند
گـرم بـر کیلـوگرم    میلـی  300که مقدار  (C2) گروه تجربی) 4

دانه گشنیز را در هر روز به صورت  الکلی-وزن بدن  عصاره آبی
  . خوراکی دریافت کردند

سـر    32ام و  28ان روز هاي هـر گـروه در پایـ   سر از موش 32
  .گیري شدندام خون 56دیگر در پایان روز 
گرم دانه گشنیز از عطاري تهیـه   700مقدار  ،براي تهیه عصاره

شده و توسط اساتید بخش گیاهی دانشگاه شهید چمران اهواز 
ها پس از پاك شدن توسط آسـیاب  دانه .مورد تأیید قرار گرفت

در محلـول متشـکل از   سـپس پـودر حاصـله    . برقی پودر شدند
سـاعت   72حل شـد و  % 96الکل اتانول طبی % 70آب و % 30

طور متناوب محتویات ظـرف  ه در این مدت ب. نگهداري گردید
سپس . طور کامل در الکل حل شوده تکان داده شد تا عصاره ب

 ،آن را صاف کـرده و محلـول کـه حـاوي عصـاره گشـنیز بـود       
داده تـا   ظرف درباز قـرار مایع حاصله را در . سانتریفیوژ گردید

دسـت آمـده در فـور بـا     ه سرانجام شیره ب. الکل آن تبخیر شود
در مرحله بعد شـیره  . قرار داده شدگراد درجه سانتی 40 دماي

هـاي  دست آمده در آب مقطر حل گردیـد تـا غلظـت   ه غلیظ ب
صـورت دهـانی و در   ه تجویز دارو ب). 18( دست آیده مختلف ب

براي تجویز دارو از  . روز انجام  گردید هاي معینی در طولزمان
ام  56ام و  28در پایـان روز   .فیدر مخصوص رت استفاده شـد 

پس از بیهوشی خفیف با اتـر، از ناحیـه بطنـی قلـب حیوانـات      
هـاي خـونی بـه وسـیله دسـتگاه      نمونـه  .گیري انجام شـد خون

دقیقه سانتریفیوژ گردید  5و به مدت  3000سانتریفیوژ با دور 
آن به وسیله پیپت پاستور جدا شد و تا زمـان سـنجش    و سرم

. درجـه سـانتی گـراد نگهـداري شـد      -20ها در دماي هورمون
 ،LH هــايهورمــون (RIA)ســپس بــا روش رادیــو ایمونواســی 

FSH، گیري شداستروژن و پروژسترون اندازه . 
 ،LHهـاي  گیري میزان هورمونمیانگین به دست آمده از اندازه

FSH،  هاي مختلف بـا اسـتفاده   و پروژسترون در گروهاستروژن
و  ANOVAهـاي آمـاري   و تسـت  SPSSنامه کـامپیوتري  از بر

Tukey  05/0( داردر اختالف سطح معنـی≤ p  (   مـورد بررسـی
نمودار هر کدام از فاکتورهـاي مـورد نظـر نیـز بـر      . قرار گرفت

   . ترسیم گردید  Excelاساس برنامه کامپیوتري 
  

  هایافته
 mg/kg150در گروه  دریافت کننده  LHن غلظت هورمون میانگی

 روز در مقایســه بـا گــروه کنتـرل اخــتالف    28عصـاره  بــه مـدت   
 mg/kg300دریافـت کننـده     امـا گـروه   داد،داري را نشان نـ معنی

 گــروه کنتـرل کــاهش   روز  در مقایســه بـا  28عصـاره  بــه مـدت   
 LH رمـون میانگین غلظـت هو  ).P>05/0(نشان داد داري را معنی

و   mg/kg150دریافت کننده عصاره با مقادیر  هاي تجربیدر گروه
mg/kg300   روز در مقایسه با  گروه کنتـرل کـاهش    56به مدت

 . )1نمودار ( )P>05/0(را نشان داد داري معنی
  

  
هـاي  بـین گـروه   LHمقایسه میـانگین غلظـت هورمـون     -1نمودار 

بعـد از   گشنیز با گروه کنتـرل الکلی دانه  -دریافت کننده عصاره آبی
خطـاي معیـار  بـراي هـر     ±نمودار بر اساس میانگین . روز 56و  28

دار بـین  نشان دهنـده اخـتالف معنـی    *عالمت  .گروه ترسیم شده است
نشان دهنده **روز و عالمت  28گروه هاي تجربی و کنترل و شاهد  بعد از 

روز  56شاهد بعـد از  اختالف معنی دار بین گروه هاي تجربی  و کنترل  و 
  .است

  
در گروه دریافت کننـده عصـاره    FSH میانگین غلظت هورمون

روز در مقایسـه بـا گـروه     28بـه مـدت    mg/kg150به میزان  
دریافـت   امـا در گـروه   داد،داري را نشان نکنترل اختالف معنی

روز در مقایسه  28به مدت  mg/kg300کننده عصاره به میزان 
 ).P>05/0(داد داري را نشـان  معنـی  با  گـروه کنتـرل کـاهش   

دریافت کننـده عصـاره     در گروه FSH میانگین غلظت هورمون
در مقایسـه بـا گـروه     روز، 56بـه مـدت    mg/kg150با میزان  

ـ  کنترل اختالف معنـی  دریافـت   گـروه  امـا داد، داري را نشـان ن
در مقایسه ، روز 56به مدت  mg/kg300صاره با میزان عکننده 

) P>05/0(داد کـاهش معنـی داري را نشـان     تـرل با  گـروه کن 
  . )2نمودار (

میانگین غلظت هورمـون اسـتروژن در گـروه  دریافـت کننـده      
mg/kg150  روز در مقایسه با گروه کنترل  28عصاره  به مدت

میانگین غلظـت هورمـون     اما داد،داري را نشان ناختالف معنی
 mg/kg300  در گروه دریافت کننده عصاره با میـزان  استروژن

ــدت    ــه م ــاهش     روز، 28ب ــرل ک ــروه کنت ــا  گ ــه ب      در مقایس
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همچنین غلظـت اسـتروژن    ).P>05/0(داد داري را نشان معنی

ــروه ــی در گ ــاي تجرب ــادیر     ه ــا مق ــاره ب ــده عص ــت کنن دریاف
mg/kg150   وmg/kg300  ــا   56بــه مــدت روز، در مقایســه ب

ــی   ــاهش معن ــرل  ک ــروه کنت ــان  داريگ  )P>05/0(داد را نش
  ).  3نمودار (
  

  
هـاي  بـین گـروه    FSHمقایسه میانگین غلظت هورمون   - 2نمودار

الکلی دانه گشنیز با گروه کنتـرل    -تجربی دریافت کننده عصاره آبی
خطاي معیار  بـراي  ±نمودار بر اساس میانگین . روز 56و  28بعد از 

ر بـین  دانشان دهنده اختالف معنی *عالمت  .هر گروه ترسیم شده است
نشان دهنده **روز و عالمت  28هاي تجربی و کنترل  و شاهد  بعد از گروه

روز  56هاي تجربی  و کنترل  و شـاهد  بعـد از   دار بین گروهاختالف معنی
  .است

  

  

  
هاي مقایسه میانگین غلظت هورمون استروژن بین گروه -3نمودار 

ا گروه کنترل الکلی دانه گیشنیز ب -تجربی دریافت کننده عصاره آبی
خطاي معیار  بـراي  ±نمودار بر اساس میانگین . روز 56و  28بعد از 

دار بـین  نشان دهنده اختالف معنی *عالمت  .هر گروه ترسیم شده است
نشـان   **روز و عالمـت   28گروه هاي تجربی  و کنترل  و شـاهد  بعـد از   

 56بعد از دار بین گروه هاي تجربی و کنترل  و شاهد دهنده اختالف معنی
  روز است

  

میانگین غلظت هورمون  پروژسـترون  در گـروه  دریافـت کننـده     
روز، در  28بـه مـدت    mg/kg300و  mg/kg150عصاره با مقادیر  

. )P>05/0(نشان داد داري را مقایسه با  گروه کنترل کاهش معنی
هاي تجربی دریافـت  همچنین میانگین غلظت پروژسترون در گروه

 56بـه مـدت    mg/kg300و  mg/kg150مقـادیر    کننده عصاره با
داد را نشـان   داريروز، در مقایسه با  گروه کنتـرل کـاهش معنـی   

)05/0<P( ) 4نمودار(.   

  
    مقایسه میانگین غلظت هورمون پروژسترون بین  -4نمودار 

الکلی دانه گشنیز با  -هاي تجربی دریافت کننده عصاره آبیگروه
خطاي ±نمودار بر اساس میانگین . روز 56 و 28بعد از  گروه کنترل

نشان دهنده اختالف  *عالمت  .معیار  براي هر گروه ترسیم شده است
روز و عالمت  28هاي تجربی و کنترل و شاهد بعد از دار بین گروهمعنی

دار بین گروه هاي تجربی و کنترل و شاهد نشان دهنده اختالف معنی**
  .روز است 56بعد از 

  
  بحث

واص هاي گیاهی زیادي هستند که به دلیل دارا بـودن خـ  گونه
ها در طب سنتی دارویی از دیر باز دارویی متمایز هستند و از آن

هـا و  پژوهشگران زیادي با انجام آزمایش .شده استاستفاده می
طبیعـی بـدن   ختلف به بررسی نقایص و شـرایط غیر تحقیقات م

پرداخته و سعی در تشخیص و بهبود آنهـا بـه کمـک گیاهـان     
بررسـی تـأثیر عصـاره     ،هدف از ایـن تحقیـق  . انددارویی داشته

 ،LH، FSHهـاي  الکلی دانـه گشـنیز بـر میـزان هورمـون     -آبی
   اسـتروژن و پروژســترون و فعالیـت تولیــد مثلـی جــنس مــاده    

هاي تجربی کـه  در گروه LHمیانگین غلظت هورمون  .باشدمی
ــا دوز 28طــی  عصــاره mg/kg 300و  mg/kg 150هــاي روز ب

نسبت بـه گـروه کنتـرل     ،اندالکلی دانه گشنیز تیمار شده-آبی
با مقدار  اما این کاهش تنها در گروه تجربی ،کاهش یافته است
میـانگین   همچنـین . دار اسـت معنی P>05/0حداکثر در سطح 
روز بـا   56ه طـی  کـ  هاي تجربـی در گروه LHغلظت هورمون 

بـه   نسبت، اندتیمار شده mg/kg300  و mg/kg 150هاي دوز
داشته اسـت   P>05/0 داري در سطحگروه کنترل کاهش معنی

هاي تجربی  در گروه FSHمیانگین غلظت هورمون ).  1نمودار (
تیمـار   mg/kg300 و  mg/kg150 هاي روز با دوز 28که طی 

امـا ایـن    ،یافتـه اسـت   کـاهش  نسبت به گروه کنترل ،اندشده
ــا مقــدار حــداکثر در ســطح   کــاهش تنهــا در گــروه تجربــی ب

05/0<P دهـد میـانگین غلظـت    نتایج نشان می .دار استمعنی
 هـاي روز با دوز 56هاي تجربی که طی در گروه FSHهورمون 

mg/kg150 وmg/kg  300  نسـبت بـه گـروه     ،انـد تیمار شـده
ن کـاهش تنهـا در   امـا ایـ   ،روزه کاهش یافته اسـت  56کنترل 
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دار معنـی  P>05/0 هاي تجربی با مقدار حداکثر در سطحگروه
 .است

باشـد کـه   عصاره دانه گشنیز داراي ترکیبات فیتواستروژنی می
تواننـد بـه عنـوان آگونیسـت یـا آنتاگونیسـت       می این ترکیبات

هـاي  هاي استروژنی عمل کننـد و بـه گیرنـده   نسبت به گیرنده
هـا بسـتگی بـه    وع تأثیر فیتواسـتروژن ن .استروژنی متصل شوند

). 9( زاد داردهاي نسبی فیتواسـتروژن و اسـتروژن درون  غلظت
هــا داراي تــأثیرات مهــاري بــر روي ترشــح      اســتروژنفیتو

ترکیبــات  .هــاي انســانی و حیــوانی هســتند   گنــادوتروپین
د و در کننـ هاي اسـتروژنی را بلوکـه مـی   گیرنده فیتواستروژنی

. شـوند هیپـوفیزي مـی   LHسـازي  دنهایت موجـب کـاهش آزا  
را کاهش  GnRHهمچنین فرکانس آزاد سازي  هااستروژنفیتو
در  LHهـاي  ها بر روي پالسبه عالوه اثرات مهاري آن ،دهندمی

طـی رونـد تعـدیل     GnRHسطح هیپوفیز با کاهش پاسـخ بـه   
ها با مهـار  استروژنفیتو .گیردصورت می هاي استروژنیگیرنده

17-β ترادیول ردوکتــاز نیــز موجــب کــاهش هیدروکســی اســ
این ترکیبات با تأثیر بر روي رونـد   .شوندمی FSHو LHغلظت 

و در  GnRHو کاهش  mRNAرونویسی موجب توقف بیان ژن 
همچنین تولید و ترشح  ،شوندها میگنادوتروپین نتیجه کاهش

GnRH    ــی ــیم م ــز تنظ ــاالموس نی ــطح هیپوت ــدرا در س  .کنن
فیدبک منفـی   ،در دانه گشنیز استکوئرستین یک فالون مهم 

 GnRHمشـــابه اســـترادیول را ایجـــاد کـــرده و آزاد ســـازي 
  .)19-21(کند هیپوتاالموسی را مهار می

هاي تجربی که طـی  در گروه هورمون استروژن میانگین غلظت
نسـبت بـه گـروه     ،انـد تیمار شـده  mg/kg 300 روز با دوز 28

میانگین غلظت  همچنین. داري یافته استکنترل کاهش معنی
روز بـا   56کـه طـی    هـاي تجربـی  هورمون اسـتروژن در گـروه  

اند نسبت بـه  تیمار شده mg/kg 300 و  mg/kg 150  دوزهاي
داشته اسـت  P >05/0 داري در سطحگروه کنترل کاهش معنی

هـا کـه باعـث    عنصر ساختاري اصلی فیتواسـتروژن ). 3نمودار (
شـود و  تروژنی مـی هـاي اسـ  ها بـه گیرنـده  اتصال فیتواستروژن

شـامل   اثرات شبه استروژنی داشـته باشـند   شود کهموجب می
هاي استروژنی که براي متصل شدن به گیرنده حلقه فنلی است

ضروري است و وزن مولکولی پایین که مشابه با وزن مولکـولی  
همچنین فاصله بین دو گروه هیدروکسـیل در   .هاستاستروژن

  ).22( ه با استرادیول استها که مشابهاي ایزوفالونهسته
مطالعـات نشــان مــی دهـد در ســنتز اســترادیول پســتانداران،   

هاي آروماتاز یک آنزیم ضروري براي تولید استرادیول در سلول
آنـدروژن را بـه اسـتروژن     ،این آنزیم .گرانولوزاي تخمدان است

ها تولیـد آروماتـاز را در   ایزوفالونوئیدها و فالون .کندتبدیل می

 .کننـد صورت وابسته به دوز  مهـار مـی  ه اي گرانولوزا بهسلول
نشــان داد کــه  2006و همکــارانش در ســال  Richتحقیقــات 

ــاز رادر ســلول mRNAکوئرســتین رونویســی ژن  ــاي آرومات ه
دانـه گشـنیز حـاوي ترکیبـات     ). 23( کنـد گرانولوزا متوقف می

 مشتقات این ماده بر روي آنزیم آروماتاز تـأثیر  .کومارینی است
مهــاري دارد کــه در نتیجــه موجــب کــاهش غلظــت هورمــون 

ــی  ــتروژن مـ ــوداسـ ــتین دو  ). 24،21( شـ ــین و کوئرسـ روتـ
هـا بـه   فیتواسـتروژن  .هستندفیتواستروژن مهم در دانه گشنیز 

هاي استروژنی با میل ترکیبی بیشتر از استروژن متصـل  گیرنده
د دو نــوع گیرنــده نــدهمطالعــات نشــان مــی ).22( شــوندمــی

و گیرنـده   ERαیـا   αگیرنده اسـتروژنی   :نی وجود دارداستروژ
ها تمایـل زیـادي بـراي    استروژناکثر فیتو .ERβیا  βاستروژنی 
طور که گفته شد براي اتصال بـه  دارند و همان ERβاتصال به  

هاي استروژنی را کنند و گیرندهها با استروژن رقابت میگیرنده
لظـت هورمـون   کننـد و در نتیجـه موجـب کـاهش غ    بلوکه می

متصـل   ERβها به هنگامی که فیتواستروژن .شونداستروژن می
هاي هدف استروژن را بیشـتر از زمـانی   رونویسی ژن ،شوندمی

کننـد بـه علـت سـاختار     القـا مـی   ،متصل هستند ERα که به 
تواننـد  مـی  هااستروژن، فیتوها با استرادیولمشابه فیتواستروژن

 .به استرادیول داشـته باشـند   نقش تقلیدي یا آگونیستی نسبت
ــابه  ــاختار مش ــت س ــه عل ــتروژن ب ــترادیول فیتواس ــا اس ــا ب  ،ه

توانند نقش تقلیدي یا آگونیستی نسبت بـه  ها میاستروژنفیتو
در  Whitheheadتحقیقـات  ). 20-26( استرادیول داشته باشند

نشان داد کاهش غلظت اسـتروژن بعـد از مصـرف     2006سال 
ها بـر آنـزیم   ثیر مهاري آننتیجه تأ فیتواستروژن ممکن است در

17-β-  هیدروکسی استروئید دهیدروژناز یـاHSD  ایـن   .باشـد
-β-17کتواستروئید غیر فعال مثل استرون را به  β-17آنزیم، 

هیدروکسیل استروئید مثل اسـترادیول و تستوسـترون تبـدیل    
ها با اتصال به گلبولین متصل شـونده بـه   فیتواستروژن. کندمی

یــا تحریــک ســنتز آن بــر غلظــت  SHBG)(ســی هورمــون جن
میــانگین غلظــت هورمــون ). 27( گذارنـد اسـتروژن تــأثیر مــی 
 روز بـا دوزهـاي   28هاي تجربی که طـی  پروژسترون  در گروه

mg/kg 150  وmg/kg 300  گـروه   انـد نسـبت بـه   تیمار شـده
. داشـته اسـت   P>05/0 داري در سـطح کنترل  کـاهش معنـی  

هـاي  مـون پروژسـترون در گـروه   میانگین غلظت هور همچنین
 mg/kg 300 و mg/kg150  هايروز با دوز 56تجربی که طی 

داري در اند نسبت بـه گـروه کنتـرل کـاهش معنـی     تیمار شده
هـا باعـث کـاهش    فیتواسـتروژن  .داشـته اسـت   P>05/0سطح 
ـ  .شوندپروژسترون نیز می میزان دسـت آمـده نشـان    ه شواهد ب
ــی ــد فیتواســتروژنم ــا دارايده ــی در قابلیــت ه ــاي تنظیم    ه
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این ترکیبات اثرات مسـتقیم خـود    .هاي گرانولوزا هستندسلول

 .کننـد اعمـال مـی   هاي استروئیدسـاز را با تعدیل عملکرد آنزیم
یـک   3β-HSD ایزومـراز یـا  /هیدروکسی استروئید دهیـدروژناز 

فالونوئیـدها فعالیـت    .آنزیم کلیدي در تولید پروژسترون اسـت 
کننـد و در  مهار می cAMPرا از طریق مسیر  3β-HSDآنزیمی 

 شـوند نهایت موجب کاهش تولید پروژسترون در تخمـدان مـی  
د روتـین و کوئرســتین داراي  نــدهتحقیقـات نشــان مـی   ).28(

روتـین   .فعالیت آنتاگونیستی نسـبت بـه پروژسـترون هسـتند    
 داراي تأثیر آنتـی پروژسـترونی بـر روي رحـم خرگـوش اسـت      

رون توسط جسم زرد موجب بقا و حفاظت تولید پروژست). 29(

 Al-Saeidهمچنین تحقیقـات   .شودرحم در زمان بارداري می

MS  عصاره دانه گشـنیز   نشان داد 1987و همکارانش در سال
ــده  ــاهش عم ــترون در روز   ک ــرمی پروژس ــت س  5اي در غلظ

کند که پاسخی براي اثر مهـاري گشـنیز بـر    حاملگی ایجاد می
  .)30(اثر وابسته به دوز است  ایناست و النه گزینی 

ــی  ــاره آب ــاهش    -عص ــث ک ــنیز باع ــه گش ــی دان ــزان  الکل می
 -همچنـین عصـاره آبـی   . شودمی) FSHو  LH( هاگنادوتروپین

هـاي اسـتروژن و   الکلی دانه گشـنیز موجـب کـاهش هورمـون    
  . شودپروژسترون می
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