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اثرات بذر کتان بر اووژنز و بافت تخمدان موش بالغ نژاد  NMRIدر شرایط  In vivoو In vitro
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استفاده از بذر کتان در رژیم غذایي انسان در سراسر جهان افزایش یافته است .با این حال براي استفاده از بذر کتان به عنوان یک غذاي
عملکردي الزم است عوارض جانبي ترکیبات آن که روي باروري انسان اثر ميگذارد مورد بررسي قرارگیرد .به همین علت در این مطالعه
اثربذر کتان ،روي دستگاه تناسلي موشهاي ماده ،بررسي گردید .تحقیق حاضر در دو شرایط  in vivoو in vitroانجام گرفت .موشها در
شرایط  In vivoبه مدت  49روز در گروههاي کنترل باغذاي معمولي و شم با دریافت  0/5میليلیتر آب مقطر و سه گروه تجربي محلول بذر
کتان را به صورت گاواژ در غلظتهاي  46/66 ،3/33و  33/3میليگرم بر کیلوگرم وزن موش در  0/5میليلیتر آب مقطر دریافت کردند.
تشریح در روز  45انجام شد .سپس مطالعات بافت شناسي روي تخمدان گروههاي کنترل ،شم و تجربيها انجام شد .در شرایط  In vitroنیز
تخمدانها در شرایط استریل به مدت  49ساعت کشت داده شدند ،سپس تحت بررسي قرار گرفتند .افزایش معنادار در تعداد و قطر فولیکول-
هاي بدوي ،تعداد فولیکولهاي اولیه ،تعداد فولیکولهاي آتروفیه شده ،تعداد جسم زرد ،کاهش معنادار در وزن جانور ،تعداد فولیکولهاي
ثانویه ،تعداد و قطر فولیکولهاي گرااف ،قطر فولیکولهاي اولیه ،قطرفولیکولهاي گرااف ،قطر جسم زرد در شرایط  In vivoمشاهده شد .در
شرایط  In vitroنیز تعداد فولیکولهاي آتروفیه شده در اثربذر کتان افزایش یافت .نتایج بدست آمده از بررسيهاي انجام گرفته در این
تحقیق ،حاکي از اثرات منفي بذر کتان روي اووژنز و بافت تخمدان بود که اثر ضد باروري داشته وباید قبل و هنگام بارداري ،با احتیاط
بیشتري مصرف شود.
کلمات کلیدی :بذر کتان ،تخمدان ،موش ،بارداري

مقدمه
قاعدهآور معرفي کرده است [ .]7گیاه کتان با نام علمي

با توجه به اینکه اطالعات جامعي در مورد خطرات مصرف
داروهاي گیاهي در طي بارداري در دسترس نميباشد ،اما

L.

کماکان محققین معتقدند باید مصرف داروهاي گیاهي در

ماگنولیوفیتها است .گیاهي یک ساله ،دیپلوئید ،علفي با

دوران بارداري ممنوع شود .انجمن تراتولوژي امریکا توصیه

ساقه برافراشته سبز به ارتفاع  40تا  50گاهي تا  400سانتي-

ميکند زنان باردار از مصرف داروهاي گیاهي در دوران

متر با برگهاي متناوب خطي و خطي سر نیزهاي است [.]4

بارداري اجتناب کنند [ .]48مقالهاي مروري در ارتباط با

داراي کپسول  40حجرهاي کرويشکل حاوي دانهها به طول

اهمیت بالقوه گیاهان به عنوان منابع مواد و ترکیبات

 5و به عرض  3/5میليمتر در دو رنگ قهوهاي و زرد طالیي

ضدبارداري ،دانه کتان را داراي قابلیت ایجاد سقط جنین و

است [ .]3اجزاي تشکیل دهنده بذر کتان شامل روغن (36
1

usitatissimum

Linum

گیاهي

از

شاخه

اثرات بذر کتان بر اووژنز و بافت ....

درصد) ،پروتئین ( 49درصد) و فیبر ( 34درصد) است [.]7

لوله کشي شهر تهران بوده که توسط شیشههاي مخصوصي

بذر کتان منبع غني فیتواستروژن N-3 ،اسید چرب ،اسید

در اختیار جانوران قرار ميگرفت .درجه حرارت اتاق

لینولنیک ( )ALAو سکوایزوالریسیریک ديگلوکوزید

نگهداري حیوانات  43±4درجه سانتيگراد بود.

( )SDGاست SDG .یک پیش ماده لیگنان است که فلور

در این مرحله موشها به سه گروه تقسیم شدند:

باکتریایي روده بزرگ انسان آن را به دو لیگنان بزرگ

.4

گروه کنترل :بدون دریافت بذر کتان

انترودیول و انتروالکتون تبدیل ميکند .غلظت لیگنان در بذر

.4

گروه شم (شاهد) :دریافتکننده  0/5میليلیتر آب مقطر

کتان بیش از  400برابر بیشتر از سایر مواد غذایي است

به عنوان حالل بذر کتان از طریق گاواژ به مدت  49روز

[ .]44بذر کتان با نام علمي  Linum usitatissimumبه

.3

دلیل اثرات و قدرت پیشگیري از فعالیت بیماريها در رژیم

وزن موش از بذر کتان آسیاب شده از طریق گاواژ به مدت

غذایي انسان یافت ميشود [ .]44استفاده روزانه از فیبر دانه

 49روز

کتان ،اسیدهاي آلفالینولنیک و لیگنانهاي آن چندین خواص

 .9گروه تجربي :4دریافتکننده  46/66میليگرم بر

درماني از بذر کتان را فراهم ميکند [ .]6 ،5اما به دلیل

کیلوگرم وزن موش از بذر کتان آسیاب شده از طریق گاواژ

وجود فیتواستروژن ميتواند سبب ایجاد ناباروري شود .این

به مدت  49روز

احتمال وجود دارد که مصرف بذر کتان در سنین باروري

 .5گروه تجربي :3دریافتکننده  33/3میليگرم بر کیلوگرم

ممکن است افزایش یابد و احتماالً نتایجي در این افزایش

وزن موش از بذر کتان آسیاب شده از طریق گاواژ

مصرف در طول بارداري به وجود آورد .در حالي که اثر

بذر کتان تازه و مرغوب از عطاري تهیه گردید .مقدار مورد

استروژنها روي جنین در حال رشد به خوبي ثابت شده

نظر از بذر کتان آسیاب شده توسط ترازوي دیجیتال با دقت

است [ .]43حدود  65درصد از نواقصي که هنگام تولد دیده

اندازهگیري شده و درون لولههاي آزمایش به همراه آب

ميشود ناشناخته است [ .]48از آنجا که در نقایص هنگام

مقطر توسط دستگاه روتاري (ورتکس) مخلوط شدند .بعد

تولد مواد شیمیایي و رژیم غذایي طبیعي نقش عمدهاي در

از  49روز گاواژ در روز پانزدهم موشها توسط اتر بیهوش

علل آنها ميتواند داشته باشد ،مواد غذایي حاوي

شدند .پس از ثابت نمودن موش در ظرف تشریح توسط

فیتواستروژن به طور قابل توجهي ميتواند باروري را تحت

سوزن ،سطح شکم موش بوسیله الکل ضدعفوني گردید.

تأثیر قرار دهد.

تخمدانها خارج شدند .پس از اندازهگیري وزن تخمدانها

گروه تجربي :4دریافتکننده  3/33میليگرم بر کیلوگرم

توسط ترازوي دیجیتال و قطر آنها توسط کولیس ،به ظرف

مواد و روش کار

حاوي محلول فرمالین منتقل شدند .پس از گذشت 8

مراحل  :In vivoدر این تجربیات از موش سفید

ساعت ،تخمدانها را از فرمالین خارج کرده و در الکل 70

آزمایشگاهي مادهي بالغ نژاد  NMRIبه عنوان حیوان مورد

درصد نگهداري شدند .سپس برشهاي بافتي به ضخامت 6

آزمایش استفاده شده است .موشهاي ماده با وزن 48-30

میکرومتر تهیه شد .نمونهها توسط هماتوکسیلین ائوزین

گرم از انستیتو پاستور تهران خریداري و به اتاق نگهداري

رنگآمیزي شد .فاکتورهاي مختلف نظیر درصد افزایش وزن

حیوانات انتقال داده شدند و در شرایط  44ساعت روشنایي

جانور ،وزن تخمدان ،قطر تخمدان ،تعداد فولیکولهاي

و  44ساعت تاریکي قرارگرفتند .تغذیه حیوانات از پلتهاي

بدوي .،تعداد فولیکولهاي اولیه ،تعداد فولیکولهاي ثانویه،

آماده و مخصوص صورت گرفت و آب مورد استفاده ،آب
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تعداد فولیکولهاي گرااف ،تعداد فولیکولهاي آتروفیه شده.،

 %45 ،%5هوا و  %45-48رطوبت ،به مدت یک روز انکوبه

تعداد جسم زرد .،قطر فولیکولهاي بدوي .،قطر فولیکول-

ميشوند .تخمدان گروه کنترل ،انکوبه نميشوند و مانند

هاي اولیه ،قطر فولیکولهاي ثانویه ،قطر فولیکولهاي

گروه کنترل  in vivoهستند.تخمدان گروه شم به روش

گرااف ،قطر فولیکولهاي آتروفیه شده .،قطر جسم زرد ،در

توضیح داده شده کشت داده ميشوند .براي گروه تجربي،

شرایط  in vivoو درصد فولیکولهاي آتروفیه شده در

با توجه به دوز  33/3و وزن تخمدان ،بذر کتان را وزن کرده

شرایط  in vitroدر گروهها مورد اندازهگیري قرار گرفت.

و به محیط کشت این تخمدانها افزوده و در شرایط ذکر

نتایج بدست آمده با استفاده از نرمافزار  SPSS 17در

شده کشت داده ميشوند .بقیه مراحل و بررسي نتایج بدست
آمده مشابه  in vivoميباشد.

 P<0.01 ،P<0.001و  P<0.05با در نظر گرفتن
انحراف معیار ) (SEMبا استفاده از آنالیز واریانس یک

نتایج

طرفه ) (one-way ANOVAو تست توکي انجام گردید

از مقاطع نمونههاي تخمدان گروههاي تجربي و کنترل و

و سپس با استفاده از نرمافزار اکسل هیستوگرامها ترسیم

شاهد ،فتومیکروگراف تهیه شده که تعدادي از آنها در ادامه

شدند.

خواهد آمد .فتومیکروگراف مقطع تخمدان در گروه کنترل

مراحل  :In vitroمحیط کشت مصرفي DMEM ،بوده

(شکل  )4نشان داده شده است .فتومیکروگراف مقطع

که به آن سرم  40 FBSدرصد اضافه گردید و توسط فیلتر

تخمدان در گروه شاهد (شکل  )4در ادامه آمده است که

سر سرنگي استریل شد pH .محیط کشت نیز در حد 7/9

فولیکولهاي ثانویه با فلش نشان داده شده اند .همان گونه

تنظیم شد .کلیه محلولها و وسایل از قبل استریل شد .سطح

که در تصاویر مشاهده ميگردد ،با افزایش دوز مادهي

شکمي موش را باز کرده و دستگاه تناسلي را خارج و به

مصرفي ،به همریختگي در الیهي سلولهاي گرانولوزا

پتري استریل حاوي  HBSSفیلتر شده منتقل و درب آن را

(شکل 3و  ،)5جداشدگي الیهي تاج شعاعي از اووسیت

بسته و به زیر هود المینار واقع در اتاق کشت برده و در زیر

(شکل ،)9به همریختگي الیهي تک (شکل ،)5افزایش

هود تخمدانها جداشدند .کشت اندام به روش grid

فولیکولهاي آتروفیه شده (شکل  6و  ،)7نسبت به گروه

صورت ميگیرد .در این روش در هر ظرف پتري کشت،

کنترل و شاهد دیده ميشود .تصاویر از مقطع نمونههاي

یک گرید با سطح مقطع  4545میليمتر قرار ميگیرد که

تخمدان در شرایط  Invitroآتروفیه شدن فولیکولها

گوشههاي آن خم شده به طوري که پس از قرار گرفتن در

(شکل )4نسبت به گروه کنترل  In vitroرا نشان ميدهد

ظرف ،ارتفاعي حدود  9میليمتر داشته باشد .سپس

(شکل.)8

کاغذهاي فیلتري با منافذ  0/44میکرومتر بر روي این پایهها

مقایسه درصد افزایش وزن جانور :در بررسيهاي آماري،

قرار داده ميشود به طوري که روي گریدها را بپوشاند ولي

درصد

از آنها بیرون نزند .سپس در داخل پتري ،محیط کشت

افزایش

وزن

موشها

از

طریق

فرمول

محاسبه شده است ،که در آن  W1وزن

 DMEMحاوي  40درصد سرم  FBSریخته ميشود تا

اولیه جانور در شروع آزمایش و  W2وزن جانور در زمان

جایي که کاغذ را خیس کند اما از آن باالتر نزند .تخمدان را

پایان آزمایش ميباشد .نتایج آماري بیانگر کاهش وزن

بر روي کاغذ فیلتر قرار داده و در دماي  37درجهCO2 ،
3

اثرات بذر کتان بر اووژنز و بافت ....

موشها در گروههاي تجربي  4و  3نسبت به گروههاي

هاي تجربي 3با حد معنيداري  P<0.05نشان ميدهد

شاهد و کنترل است ،که این کاهش در گروه تجربي  4در

(نمودار.)5

سطح ) (P<0.05و گروه تجربي  (P<0.001 ) 3ميباشد

نتایج حاصل از تجربیها بر قطر فولیکولهای تخمدانی:

(نمودار .)4

نتایج حاصل از تجربهها بر قطر فولیکولهاي بدوي نشان

مقایسه میانگین وزن تخمدانها :وزن تخمدانها در گروه-

ميدهد در گروه تجربي  4کاهش با سطح معنيداري

هاي تجربي ،اندازهگیري و با گروههاي کنترل و شاهد

 P<0.01ميباشد (نمودار .)6نتایج حاصل از اندازهگیري

مقایسه شده است .نتایج تغییرات معنيدار نمي باشد (نمودار

قطر فولیکولهاي اولیه ،کاهش در گروه تجربي  4درسطح

.)4

معني داري  P<0.05را نسبت به گروههاي شاهد و کنترل

مقایسه میانگین قطر تخمدان :در بررسيهاي قطر تخمدان

نشان ميدهد (نمودار  .)6نتایج حاصل از اندازهگیري قطر

تغییر معنيداري بین گروههاي تجربي با شاهد و کنترل،

فولیکولهاي ثانویه ،تغییر معنيداري نسبت به گروههاي

مشاهده نشده است (نمودار.)3

شاهد و کنترل نشان نميدهد (نمودار  .)7میانگین قطر

نتایج حاصل از تجربهها بر تعداد فولیکولهای تخمدانی:

فولیکولهاي گراف در گروههاي تجربي و شاهد در نمودار

نتایج حاصل از تجربهها بر تعداد فولیکولهاي بدوي نشان

 7نشان داده شده و کاهش معنيداري در گروههاي تجربي 4

ميدهد درگروه تجربي  4و 3در سطح معنيداري P<0.05

و  3در سطح معنيداري  P<0.01مشاهده ميشود (نمودار

نسبت به گروه کنترل ،افزایش معنيدار مشاهده ميشود

 .) 7قطر فولیکولهاي آتروفیه شده در گروههاي تجربي

(نمودار  .)9نتایج حاصل از تجربهها بر تعداد فولیکولهاي

اندازهگیري شده و با گروههاي کنترل و شاهد ،اختالف

اولیه حاکي از افزایش معنيدار این تعداد در گروههاي

معنيداري ندارد (نمودار  .)7قطر جسم زرد در گروههاي

تجربي 4 ،4و  3به ترتیب در  P<0.01 ،P<0.01و

کنترل ،شم و تجربي اندازهگیري شده و هرسه گروه تجربي

 P<0.001ميباشد (نمودار  .)9نتایج حاصل از شمارش

 4 ،4و  3نسبت به کنترل اختالف معنيداري را در سطح

تعداد فولیکولهاي ثانویه نشاندهندهي کاهش فولیکولهاي

 P<0.001نشان ميدهد (نمودار .)7

ثانویه در گروههاي تجربي بوده که این کاهش در گروه

نتایج حاصل از تجربیات کشت تخمدان در شرایط in

تجربي 4در  P<0.05معنيدار بوده است (نمودار .)9نتایج

 :vitroدرصد آترزي در نتایج حاصل از کشت از طریق

حاصل از شمارش فولیکولهاي گرااف ،در نمودار  5نشان-

فرمول

دهنده کاهش تعداد این فولیکولها در گروههاي تجربي مي-

محاسبه و در

باشد .این کاهش در گروههاي تجربي  4 ،4و  3در سطح

نمودار  8نشان داده شده است .این میزان در گروه تجربي

 P<0.001معنيدار ميباشد (نمودار .)5در نتایج حاصل بر

(دوز  33/3میليگرم بر کیلوگرم) که بذر کتان را دریافت

تعداد فولیکولهاي آتروفیه شده ،افزایش قابل توجه

کرده بود نسبت به گروه شاهد که در محیط بدون بذر کتان

فولیکولهاي آتروفیه شده در گروههاي تجربي  4و  3به

کشت داده شده بود ،نشان داده و هر دو گروه تجربي و
شاهد ،با گروه کنترل  in vivoمقایسه شد .افزایش

ترتیب با حد معنيداري  P<0.001 ،P<0.05دیده ميشود

فولیکولهاي آتروفیه شده درگروه تجربي با حد معنيداري

(نمودار .)5نتایج حاصل از شمارش جسمهاي زرد در گروه-

 P<0.001مشاهده شد (نمودار .)8

هاي تجربي و شاهد و کنترل افزایش معنيداري را در گروه-
4
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C
A

B

A
D

شکل 4ـ فتومیکروگراف مقطع تخمدان در گروه کنترل :A .فولیکول گرااف  :Bفولیکول اولیه  :Cفولیکول ثانویه  :Dجسم زرد ()×400

شکل4ـ فتومیکروگراف مقطع تخمدان در گروه شاهد .فلشها نشاندهنده فولیکولهاي ثانویه ()×400

شکل 3ـ فتومیکروگراف مقطع تخمدان در گروه تجربي ( 4دوز  .) mg/kg 3/33به هم ریختگي در سلولهاي گرانولوزا در فولیکولهاي
آتروفیه شده با فلش نشان داده شده (.)×400
5

اثرات بذر کتان بر اووژنز و بافت ....

B

A

C

شکل 9ـ فتو میکروگراف مقطع تخمدان در گروه تجربي  : A .4جداشدگي تاج شعاعي از ائوسیت در فولیکول آتروفیه شده  : Bفولیکولهاي
اولیه  :Cرگ خوني (.)×400

B
A

A

شکل 5ـ فتومیکروگراف مقطع تخمدان در گروه تجربي  :A .4به هم ریختگي الیه گرانولوزا وبه هم ریختگي الیه تک در فولیکول گرااف:B،
جسم زرد (.)×400

شکل6ـ فتومیکروگراف مقطع تخمدان در گروه تجربي  .3فولیکولهاي آتروفیه شده نشان داده شده است (.)×400
6
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شکل )7فتومیکروگراف مقطع تخمدان در گروه تجربي ( 3دوز  )33/3فولیکولهاي آتروفیه شده نشان داده شده (.)×400

B
A

شکل  )8فتومیکروگراف تخمدان در شرایط In vitro؛ گروه کنترل :A .فولیکول در حال رشد :B .فولیکول اولیه (.)×400

شکل  )4فتومیکروگراف تخمدان در شرایط Invitro؛ گروه تجربي(دوز  ،)33/3فولیکولهاي آتروفبه شده مشاهده ميشود (.)×400
7

اثرات بذر کتان بر اووژنز و بافت ....

5

()g

0
exp3

exp2

exp1

control sham

نمودار 4ـ مقایسه درصد افزایش وزن جانور در گروههاي کنترل ،شاهد ،تجربي 4و4و*(P<0.05) **(P<0.01)***(P<0.001 ) 3
: Controlگروه کنترل؛  :Shamگروه دریافت کننده حالل؛ ( exp 1گروه تجربي  :)4تیمار با دوز تجربي  3333میليگرم بر کیلوگرم؛ exp 2
(گروه تجربي  :)4تیمار با دوز تجربي mg/kg 46366؛ ( exp 3گروه تجربي  :)3تیمار با دوز تجربي mg/kg 3333
0.04

0.02

(g

0
exp3

exp2

sham

exp1

control

نمودار 4ـ مقایسه میانگین وزن تخمدان ها در گروههاي کنترل ،شاهد ،تجربي  4 ،4و *(P<0.05) **(P<0.01)***(P<0.001 ) .3
4
3

(mm

2
1

0
exp3

exp2

exp1

sham

control

نمودار 3ـ مقایسه میانگین قطر تخمدان در گروههاي کنترل ،شاهد ،تجربي  4 ،4و *(P<0.05) **(P<0.01)***(P<0.001 ) .3

8

فصلنامه علمي ـ پژوهشي زیستشناسي جانوري ،سال هفتم ،شماره سوم ،بهار  ،49دانشگاه آزاد اسالمي واحد دامغان

تعداد فولیکولها
نمودار 9ـ مقایسه میانگین تعداد فولیکولهاي بدوي ،تعداد فولیکولهاي اولیه و تعداد فولیکولهاي ثانویه در گروههاي کنترل،شاهد ،تجربي ،4
 4و *(P<0.05) **(P<0.01)***(P<0.001 ) .3

تعداد فولیکولها
نمودار 5ـ مقایسه میانگین تعداد فولیکولهاي گراف ،تعداد فولیکولهاي آتروفیه شده و تعداد جسم زرد در گروههاي کنترل ،شاهد ،تجربي ،4
 4و *(P<0.05), **(P<0.01),***(P<0.001 ) .3

9

اثرات بذر کتان بر اووژنز و بافت ....

قطر فولیکولها ×10µm
نمودار 6ـ مقایسه میانگین قطر فولیکولهاي بدوي و قطر فولیکولهاي اولیه در گروههاي کنترل ،شاهد ،تجربي  4 ،4و .3
) *(P<0.05), **(P<0.01), ***(P<0.001

قطر فولیکولها ×10µm
نمودار 7ـ مقایسه میانگین قطر فولیکولهاي ثانویه ،قطر فولیکولهاي گرااف ،قطر فولیکولهاي آتروفیه شده و قطر جسم زرد در گروههاي
کنترل ،شاهد ،تجربي  4 ،4و *(P<0.05), **(P<0.01), ***(P<0.001 ) .3

11
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نمودار 8ـ مقایسهي میانگین درصد فولیکولهاي آتروفیه شده در گروههاي تجربي و شاهد (شم) با گروه کنترل.
) *(P<0.05), **(P<0.01), ***(P<0.001

بحث
مطالعات مختلف نشان داده است که خانمها تمایل زیادي به

قاعدگي را طوالني ميکند [ .]45به نظر ميرسد تجویز

استفاده از گیاهان دارویي دارند و معموالً به طور مکرر براي

استروژنها به دلیل وجود مکانیسم فیدبکي بتوانند باعث

درمان مشکالتي همچون دیسمنوره ،رفع عالئم منوپوز،

بروز اختالالت گوناگوني در روند رشد و نمو فولیکولهاي

اختالالت قاعدگي ،پیشگیري از پوکي استخوان و همچنین

تخمداني و بافت تخمدان گردد [ .]46در برخي مطالعات

مشکالت دوران بارداري مثل مشکالت گوارشي ،خواب و

انجام شده نشان ميدهد در مواردي که از مقادیر بیش از

استرس از داروهاي گیاهي استفاده ميکنند .اغلب زنان باردار

حد مجاز فیتواستروژنها استفاده گردد ،تأثیرات نامطلوبي بر

نیز با این تصور که درمانهاي طبیعي اختالل آفرین نیستند و

بسیاري از سیستمهاي بدني از جمله دستگاه تولیدمثلي قابل

عوارضي براي مادر و جنین در برندارند ،اقدام به

مشاهده ميباشد و حیوانات ماده پس از رشد تخمکگذاري

خوددرماني با ترکیبات گیاهي ميکنند [ .]4بررسيها روي

نميکردند [ .]43در آزمایشي روي دانه سویا تخریب

تأثیر بعضي گیاهان حاوي فیتواستروژن مثل سویا ،شبدر

فولیکولهاي تخمداني مشاهده ميشود [ .]43 ،8استفاده از

قرمز و کوهاش سیاه بر یائسگي انجام شده است و در همه

 40درصد از کتان در رژیم غذایي موش کاهش وزن هنگام

آنها ثابت شده که از آنجایي که این گیاهان داراي فیتو

تولد در نوزادان موش ،اندازه رحم بزرگتر و تخمدان با

استروژن هستند ،سبب افزایش استروژن و کاهش گرگرفتگي

وزن نسبي بیشتر و طوالني شدن فازهاي مختلف سیکل

ميشود [ .]4در تحقیقات بر عصاره گیاه پنج انگشت

استروس مشاهده شد [ .]49در آزمایش دیگر ،رژیم غذایي

مشاهده شده که این گیاه داراي فعالیت استروژني و

 40درصد برخي از هورمونها را تولید ميکند که سطح

پروژستروني ميباشد نتایج نشان ميدهد این گیاه باعث مهار

استرادیول سرم را افزایش ميدهد ،چرخه فحلي طوالنيتر

آزاد سازي پروالکتین شده و همچنین مرحله لوتئال چرخه

و رحم بزرگتر و افزایش وزن تخمدان در فرزندان ماده
11

اثرات بذر کتان بر اووژنز و بافت ....

مشاهده ميشود [ .]49در تحقیق حاضر نیز کاهش وزن و

مشاهده ميشود ] .[44از آنجایي که بذر کتان نیز حاوي

افزایش نسبي در وزن تخمدان و در موشهاي گروه تجربي

فیتواستروژن است ميتواند تغییراتي مشابه گیاه Rumex

مشاهده کردیم .در اثرات باروري Turraeanthus

 steudeliiایجاد کند .در تحقیق حاضر نیز کاهش معنيدار

 africannsمشاهده کردند که در گروههایي از موش که از

در تعداد فولیکولهاي گرااف و افزایش معنيدار تعداد

این گیاه استفاده کردهاند افزایش در وزن تخمدان وجود دارد

فولیکولهاي آتروفیه شده و افزایش معنيدار در فولیکول-

[ .]40این گیاه داراي فیتواستروژن ميباشد [ .]45 ،49در

هاي اولیه را در دوزهاي تجربي مشاهده کردیم .رامش و

آزمایشات ما روي بذر کتان نیز باتوجه به این که بذر کتان

همکاران در بررسيها روي عصاره الکلي گیاه Portulaca

نیز داراي فیتواستروژن است افزایش وزن تخمدان در گروه-

 oleracaبا توجه به تخمکگذاري و فازهاي مختلف

هاي تجربي مشاهده کردیم .در یکي دیگر از مطالعات،

استروس در موش ماده فعالیت ضدباروري مشاهده کردند

تغذیه با دانه کتان یا پودر کتان در دوران بارداري ،شیردهي

[ .]47این مطالعه نشان داد که با مصرف این گیاه چرخه

و بعد از شیردهي با اثر بر وزن نسبي تیموس و کبد و

دیااستروس طوالنيتر ميشود .همچنین وزن تخمدان و

نامنظمي چرخه فحلي همراه بود .به طور کلي این مشاهدات

رحم افزایش ميیابد و اثر ضدتخمکگذاري دارد که به

نشان ميدهد که نیاز به احتیاط است زیرا که مصرف دانه

علت وجود فالونوئید در این گیاه است [ .]47در تحقیق ما

کتان ،پودر تخم کتان یا  SDGدر بخشي از یک رژیم

نیز بذر کتان از آنجایي که داراي ماده مشترک فالونوئید با

غذایي در مراحل بحراني تولیدمثل ميتواند اثر گذار باشد

گیاه  P. oleraceaاست نتایج مشابهي در افزایش وزن

[.]40

تخمدان وجود داشت .فیپس و همکاران در در بررسي اثرات

در تحقیق حاضر نیز با توجه به مشاهده میزان باالي آتروفیه

دانه کتان به این نتیجه رسیدند که مصرف آن سبب طوالني

شدن در فولیکولها در مراحل بارداري اثرات منفي روي

شدن فاز لوتئال چرخه قاعدگي در انسان ميشود [.]47

حاملگي و جنین را ميتوان مشاهده کرد .سولومون و

گزارش شده که فیتواستروژن ميتواند به فرزندان بعد از

همکاران طي بررسيهایي که روي عصاره ریشه گیاه

تولد از طریق شیر مادر انتقال داده شده و بر تولیدمثل

 Rumex steudeliiانجام دادند ،کاهش تعداد فولیکول-

فرزندان در نوجواني و زندگي آینده تأثیر بگذارد .اختالالت

هاي گرااف ،افزایش فولیکولهاي آترتیک در دوز  3میلي-

باروري عبارتند از :بلوغ تغییر یافته ،اختالل در سیکلهاي

گرم بر کیلوگرم مشاهده کردند [ .]44ریشه این گیاه به

استروس و کاهش باروري در فرزندان ماده و کاهش رفتار

عنوان یک عامل سقط جنین و نیز در کنترل باروري به شکل

جنسي در فرزندان نر [ .]45تو و همکاران در سال 4444

سنتي استفاده ميشود .همچنین این گیاه داراي فیتواستروژن

رت ماده را از بدو تولد در معرض  40درصد بذر کتان در

نیز ميباشد [ .]44در بررسي انجام شده روي شمارش تعداد

رژیم غذایي قرار دادند .مشاهده کردند باعث شروع زودتر

فولیکولها اختالل آنها را در هنگامي که در معرض این گیاه

بلوغ جنسي ،افزایش وزن نسبي تخمدان ،افزایش سطح

قرار گیرند نشان ميدهد [ .]9عصاره متانولي این گیاه مي-

استرادیول سرم و طوالني شدن چرخه استروس ميشود

تواند باعث تغییرات در رحم و تخریب فولیکولهاي

[ .]49نتایج ما هم افزایش وزن نسبي تخمدان در گروههاي

تخمدان به وسیله مهار رشد فولیکولهاي اولیه ميشود.

تجربي  4و  3را نشان داد که این افزایش معنيدار نبود .تو و

تغییرات بافتي و ریختي نیز روي سیستم تولیدمثلي ماده

همکاران در سال  4448تغذیه رژیم غذایي در سطح 5
12
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درصد یا  40درصد بذر کتان در در دوران بارداري و

گرگرفتگي زنان یائسه .فصلنامه گیاهان دارویي ،سال پنجم

شیردهي انجام دادند .مشاهده کردند بذر کتان اثري بر پیامد

جلد سوم .شماره نوزدهم ،صفحات .49-4

بارداري نداشت به جز اینکه در رژیم غذایي  40درصد بذر

 -4زرگري ،ع .4368 .گیاهان دارویي .جلد اول ،انتشارات

کتان کاهش وزن هنگام تولد مشاهده شد .در فرزندان ماده

دانشگاه تهران ،تهران ،صفحات .945-908

وزن نسبي رحم و تخمدان افزایش یافته ،سریع تر به سن

 -3شریفنیا ف ،.اسدي م .4374 .فلور ایران شماره ،39

بلوغ رسیده ،وزن بدن کاهش یافته ،طول چرخه استروس

تیره کتان ،انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

افزایش یافته است .در حالي که در جنس نر کاهش در وزن

کشور ،تهران ،صفحه .94

در بدو تولد ،بزرگ شدن غدد جنسي و افزایش وزن نسبي

4- Bolon B., Bucci T.J., Warbritton A.R.,
Chen J.J., Mattison D.R., Heindel J.J.
(1997), Differential follicle counts as a
screen for chemically induced ovarian
toxicity in mice: Results from continuous
breeding bioassays. Fundamental Applied
Toxicology, 39: 1-10.

پروستات نشاندهنده اثرات استروژني بوده است [.]49
در تحقیق حاضر ،کاهش وزن بدن ،افزایش وزن تخمدان،
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