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چکیده
استرس گرمایي یکي از عمدهترین فشارهاي محیطي به خصوص در مناطق گرمسیري بوده و با تـثییر بـر لـس سیسـتم حیـاتي ،عملکـرد
تولیدمثلي را لاهش ميدهد .سیر با نام علمي  Allium sativumبه عنوان گیاه دارویي مویر در افزایش توان مقابلـه بـا اسـترس مطـر
ميباشد .پژوهش حاضر با هدف مطالعه تثییر افزودن عصاره هیدروالکلي سیر به آب آشامیدني بر تغییرات هورمونهاي تولیدمثلي ،اووژنز
و باروري تحت استرس گرمایي در موش ماده به انجام رسید .در این تحقیق تجربي از  05سر موش مـاده بـال در  0گـروه و  15تکـرار
استفاده شد .تیمارهاي آزمایشي شامس :گروه لنترل (شرایط طبیعي بدون دریافت عصاره) و چهار گـروه تیمـاري لـه روزانـه بـه مـدت9
ساعت تحت استرس گرمایي قرار گرفتند و به ترتیب دوزهاي صفر 955 ،055 ،و  055میليگرم بر لیلوگرم وزن بدن عصاره را به مـدت
 05روز دریافت نمودند .در پایان دوره از تمامي گروهها نمونههاي خوني دریافت گردید و غلظت هورمونهاي استروژن  ،پروژسـترون ،
 FSHو  LHاندازهگیري گردید .استرس گرمایي به طور معنيداري ( )p<5/50باعث لاهش تمامي هورمونهاي تولیدمثلي در گروه صفر
گردید ،لیکن میزان  FSHو  LHدر تیمار آزمایشي با دوزهاي 955و  055میليگرم نسبت به گروه صفر افزایش یافته اسـت .در گـروه-
هاي تیماري  955 ، 055و  055افزایش معنيداري در غلظت استروژن و پروژسترون نسبت به گروه صفرمشاهده گردید و به گروه لنترل
نزدیک گردید .بنظر ميرسد له عصاره سیر در غلظتهاي مورد نظر ميتواند با تثییر بر محور هیپوفیز -گناد بر عملکرد ترشحي تخمـدان
در شرایط استرس گرمایي مویر واقع شده و تا حدود زیادي ایرات منفي ناشي از استرس را خنثي نماید.
کلمات کلیدی :عصاره سیر ،هورمونهاي تولیدمثلي ،استرس گرمایي ،موش لوچک آزمایشگاهي.

مقدمه
تولیــدمثس اســاس ادامــه بقــاي نســس در تمــام موجــودات

ميباشد .استرس گرمایي با تثییر بـر لـس سیسـتم حیـاتي،

محسوب مي شود .در سالهـاي اخیـر اسـتفاده از گیاهـان

عملکرد حیاتي را لاهش ميدهد [ .]4این استرس یکي از

دارویي مورد توجه جدي در سراسـر جهـان قـرار گرفتـه

عوامس افزایش دهنده سطح للسترول ،دماي بـایي محـیط

است .گیاهان دارویي داراي نقش مهمي در بهبود بیماري-

زندگي به ویژه در فصول گرم سال ميباشد .سـیر گیـاهي

ها داشته و از آنجا له ایرات و مضرات داروهاي شـیمیایي

پیازدار با نام علمي  Allium sativumميباشد .مهمترین

در برخي موارد قابس پیش بینـي نیسـت ،گیاهـان دارویـي

بخش این گیاه له مصـرف دارویـي و طبـي دارد پیـاز آن

ایرات و مضرات لمتر و قابس لنترلتري دارند ،له این امر

است [ .]1دو ماده آلیسـین و آجـوئین مهمتـرین ترلیبـات

در حائز اهمیت ویژهاي است .استرس گرمایي به صـورت

این گیاه هستند .آلیسین ماده فعالي است له به سیر ویژگي

مجموعه عواملي خارجي (درجه حرارت ،رطوبت ،تـابش

داشتن بو و بسیاري از خواص درماني ميبخشد .همچنـین

خورشید و سرعت باد) له سبب تغییر دماي بدن نسبت به

این ماده خواص آنتيبیوتیکي دارد و از تشکیس للسـترول

دماي یابت بدن ميگردد تعریف ميشود .استرس گرمـایي

جلوگیري مـيلنـد .ایـن گیـاه حـاوي آنـزیمهـاي آلینـاز،

یکي از عمده نگرانيها به خصوص در منـاطق گرمسـیري

پرالســیداز ،قنــد هــاي گلــولز و ســالاروز ،مــواد معــدني
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ســلنیوم و روي ،آمینــو اســیدهاي سیســتین ،گلوتــامین،

مدت  10روز موشها در شرایط عادي نگهداري شـدند و

ایزولوسین ،تیامین و ویتـامینهـاي  B1و  B2بـوده و بـه

دما نیز بین  14تا  00درجه سانتيگراد تنظیم و لنترل شد.

طور معمول حاوي  05درصد آب ميباشد [ .]1مطالعـات

گروههاي استفاده شده در این طر به شر زیر بود :گروه

زیــادي در مــورد ایــرات تقویــت سیســتم ایمنــي ســیر در

لنترل و چهار گروه تیماري له به ترتیب میزان صفر 055،

حیوانات مختلف انجام شده است .محققین زیادي مشاهده

 955 ،و  055میلــيگــرم بــر لیلــوگرم وزن بــدن در آب

لردنــد لــه ســیر در انســان و حیوانــات باعــث لــاهش

آشامیدني دریافت لردند .نمونههاي تیمـاري در طـول 05

للسترول ،تري گلسیرید سرم ،للسـترول زرده تخـم مـر

روز در هــر  09ســاعت بــه مــدت  9ســاعت در شــرایط

ميشود [ .]0مطالعات بر روي مدل هاي انساني نشان داده

استرس گرمایي با دمایي بین  05تا  00درجه سـانتيگـراد

است له مصرف طویني و منظم پـودر سـیر بـا دوز 055

قرار گرفتند .در پایان دوره از هر گروه  15سـر مـوش بـه

گرم در روز موجـب محافظـت سـلولهـاي آنـدوتلیال از

صورت تصادفي انتخاب و از نمونه ها خـونگیري بعمـس

آسیبهاي السیداتیو ميود .همچنین مصرف پودر سیر بـه

آمده و میزان هورمونهاي تولیدمثلي مـورد ارزیـابي قـرار

مقدار  055میليگرم در روز به مدت  10هفته در بیمـاران

گرفت .در این آزمایش جهت همزمان سازي فحلـي ابتـدا

با انسداد سرخرگ محیطي درجه دو مویر بـوده و لـاهش

 5/0میکروگــرم داروي للوپروســتنول بــه صــورت درون

معنــيداري را در ویســکوزیته پالســما نشــان مــيدهــد.

صفاقي تزریق شـد0 .روز بعـد از آن  0میکروگـرم داروي

مطالعــات بــر روي مــوشهــاي صــحرایي نشــان داده لــه

پروژسترون به صورت زیر جلدي به تمام نمونهها تزریـق

مصرف طویني مدت سیر موجب محافظت قلب از آسیب

و به این ترتیب تمام نمونهها هم سیکس گردیدند .یک روز

ایسکمي آزمایشگاهي و استرس السیداتیو القا شده توسط

بعد از تزریق پروژسترون ،مصرف عصارههـا شـروش شـد.

دوز منفرد آدریامایسین ( )Adriamycinميشود [.]0

تجزیه و تحلیس آماري با استفاده از نرمافزار  SPSSانجام

با توجه به نقش گیاه سیر در لاهش استرس در طب سنتي

پذیرفت.

هدف از انجام این طر بررسي تثییر افـزودن ایـر عصـاره

نتایج

هیدروالکلي سیر به آب آشـامیدني در تغییـرات ناشـي از

نتــایب بدســت آمــده از بررســي غلظــت هورمــونهــاي

استرس گرمـایي در غلظـت هورمـونهـاي تولیـدمثلي در

اســتروژن ،پروژســترون FSH ،و  LHدرگــروه صــفر

موش ماده ميباشد.

(استرس گرمـایي بـدون دریافـت عصـاره) نشـان دهنـده

مواد و روش کار

لاهش معنيداري نسبت به گـروه لنتـرل بـود (.)p<5/50

به منظور انجـام ایـن آزمـایش تجربـي از  05سـر مـوش

در حـالي لـه میـزان غلظـت  FSHو  LHدر تیمارهـاي

لوچــک آزمایشــگاهي مــاده  Balb/Cاســتفاده شــد.

آزمایشي دریافت لننده دوزهاي  955و  055میليگـرم بـر

حیوانات پس از ورود به ینه وزن لشي شـده و براسـاس

لیلوگرم عصاره سیر نسبت به گروه صفر افـزایش معنـي-

میانگین وزني در قفسهاي تجمعي قـرار گرفتنـد .در هـر

داري را نشان داد (.)p<5/50

قفس  15سر موش قرار داده شد بـه طـوري لـه میـانگین

غلظت هورمونهاي تخمداني اسـتروژن و پروژسـترون در

وزني موشها در هر گروه مختلف آزمایشي تا حد امکـان

گروههاي تیماري  955 ، 055و 055میليگرم بر لیلـوگرم

یکسان بود .آب و غذا نیز به صورت آزاد در اختیار آنهـا

عصاره سیر نسبت به گروه صفر افزایش معنيداري یافته و

قرار داده شد .جهت سازگاري موشها با شـرایط ینـه بـه

بــه گــروه لنتــرل نزدیــک گردیــد ( .)p<5/50بطوریکــه
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اختالف معنيداري بین گروههاي مـذلور و گـروه لنتـرل

نمودارهاي  1تا  9میزان هورمونهاي مختلف را در گروه-

مشاهده نميگردد.

هاي لنترل و تیمار نشان ميدهند.

نمودار 1ـ میزان غلظت  LHدرگروه هاي لنترل و تیماري

نمودار 0ـ میزان غلظت  FSHدرگروه هاي لنترل و تیماري
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نمودار 0ـ میزان غلظت پروژسترون درگروههاي لنترل و تیماري

نمودار 9ـ میزان غلظت استروژن درگروههاي لنترل و تیماري

بحث
اگر فرایند فیزیولوژي تولیدمثس تحت تثییر شرایط

ایرات زیانآور استرس گرمایي روي فرایندهاي تولیدمثس

نامساعد محیطي قرار داشته باشد ،ادامه نسس با مشکالت

به شکس تضعیف عالئم فحلي [ ،]0لاهش ترشح  LHقبس

زیادي روبرو خواهد شد .فشارهاي فیزیولوژیکي ناشي از

از اوویسیون ،لاهش ترشح پروژسترون لوتئال ،اختالل در

استرس گرمایي با تثییر بر محورهاي هورموني هیپوفیز –

مراحس رشد فولیکولي ،لاهش رشد جنیني و افزایش عدم

گناد و دوره نقش بسزایي در لاهش ظرفیتهاي تولید

وقوش استروس ميشود [ .]0مسیر اصلي در لنترل اعمال

ماده دارند .عوامس استرسآور از قبیس گرماي شدید و

جنسي محور هیپوتایموس -هیپوفیز -گناد ( )HPGمي-

فشارهاي بر راندمان تولیدمثلي ایر منفي دارد.

باشد .این محور تحت تثییر لنترل فیدبکي موجب تنظیم
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اعمال جنسي در انسان و سایر پستانداران ميگردد.

مهار پرالسیداسیون لیپیدي ،مهار تجمع پاللتـي ،تحریـک

هیپوتایموس با ترشح هورمونهاي آزاد لننده ()GnRH

فیبرینولیز و لاهش چربي بدن ميگردد [.]9

هیپوفیز قدامي را تحریک لرده و موجب ترشح گناد

برخــي از پــژوهشهــا افــزایش در مقــدار پروژســترون را

تروپهاي ( FSHو  )LHميشود .سلولهاي

گزارش لردهانـد .ولفنسـان و همکـاران ( )0555گـزارش

گرانولوزاي فولیکول ،تولید استروژن در تخمدان را به

لردنــد لــه اســترس گرمــایي طــویني مــدت غلظــت

عهده دارند [ .]0لذا از این طریق سیستم تولیدمثلي ماده

پروژسترون را لاهش ميدهد [ .]15لاهش پروژسترون در

بعنوان یک سیستم منسجم عمس ميلند و هر گونه عامس

تحقیق حاضر تحت تثییر استرس گرمایي نیز با این نتـایب

محیطي ميتواند بر این عملکرد مویر واقع شود.

مطابقت دارد و بنظـر مـيرسـد لـه عصـاره سـیر نیـز در

تخمک گذاري یکي از فرآیندها مهم در تولیدمثس ميباشد

غلظتهاي  955 ،055و  055توانسته است این لـاهش را

و اختالیت ایجاد شده در آن منجر به نازایي ميگردد .بـه

جبران نماید.

منظور جلـوگیري از ایـن اخـتالیت ،داروهـاي شـیمیایي
متعددي ساخته شدهاند له هر یک داراي عـوار

نتیجهگیری

جـانبي

نتایب مطالعه حاضر نشان داد له گیاه سیر قادر است با

متعددي مي باشند .داروهاي گیـاهي نسـبت بـه داروهـاي
شــیمیایي عــوار

ایجاد تغییر در محور هورموني هیپوفیز  -گناد در

لمتــري دارنــد [ .]7اسـترس گرمــایي

فعالیتهاي تولیدمثلي مویر واقع شده و ایرات منفي ناشي

ظرفیت آنتيالسیداني خون را لاهش داده و حساسیت بـه

از استرس گرمایي را جبران نماید.

آسیبهاي السیداتیو را بیشتر ميلند [ .]0در تحقیقـي لـه
بر روي تثییر عصاره سیر در سیستم تولیدمثلي ماده انجـام
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