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چکیده
امروزه عصاره گياه بابونه گاوي ( )Tanacetum partheniumبه صورت قطره یا قرص در داروخانهها موجود است و در درمان بسياري از
بيماريها به ویژه ميگرن کاربرد وسيعي دارد .از اینرو مطالعه اثرات عصاره هيدروالکلي این گياه بر هورمونهاي جنسي مردانه ضروري به نظر
ميرسد .در این مطالعه تجربي 03 ،سر موش کوچک آزمایشگاهي نر با وزن تقریبي 03-93گرم در پنج گروه  6تایي به مدت  49روز مـورد
آزمایش قرار گرفتند .گروهها شامل کنترل ،شاهد که حالل (آب مقطر) دریافت کردند و گروههاي تجربي دریافت کننده دوزهاي  433 ،33و
 433ميليگرم بر کيلوگرم وزن بدن از عصاره هيدروالکلي تاناستوم پارتنيوم به صورت درون صفاقي بودند .پس از آخرین تزریق ،موشها
تشریح شده ،نمونه خوني از قلب گرفته شد و ميزان هورمونهاي تستوسترون ،دي هيدرو تستوسترون FSH ،و LHبا روش  ELISAاندازه-
گيري شد .به منظور بررسيهاي آماري از تست  ANOVAیکطرفه استفاده شد .سطوح سرمي تستوسترون ،دي هيدروتستوسترون و
هورمونهاي هيپوفيزي  FSHو  LHدر بيشتر گروههاي تجربي کاهش معناداري نسبت به گروه کنترل نشان داد .عصاره هيدروالکلي بابونه
گاوي سبب کاهش هورمونهاي گنادوتروپين و تستوسترون ميشود ،لذا مصرف داز مدت آن باید با احتياط صورت گيرد.
کلمات کلیدی :تاناستوم پارتنيوم ،دي هيدرو تستوسترون ،تستوسترون ،گنادوتروپين ،موش کوچک آزمایشگاهي

مقدمه
بابونه گاوي ( ،)Tanacetum Partheniumگياهي از

[ .]5از ترکيبات اوليه این گياه ميتوان به پارتنوليد،

تيره کاسني ميباشد .یکي از گونههاي دارویي است که

سيسکوترپن الکتون ،فالونویدهاي گليکوزیدي مثل لوتئولين

اغلب در مناطق  033تا  4533متري حاشيه جادهها و

و اپيژنين ،کامفور و ترکيبات فيتواستروژني اشاره کرد [،43

رودخانهها ،مناطق باز جنگلي ،البهالي صخرههاي مناطق

 .]44از دیگر ترکيبات مهم موجود در عصاره ،فيتو استرولها

پرشيب و حتي داخل مزارع باز رویش دارند .این گونه

ميباشند .فيتواسترولها و دیگر ترکيبات مشابه آنها موادي

گياهي علفي ،چندساله به طور مختصر کرکين پوش یا فاقد

هستند که به طور طبيعي در گياهان وجود دارند .فيتواسترول

کرک است [ .]0از فرآوردههاي این گياه در دفع اختالالت

از گروه استرولها ميباشند که منشاء گياهي داشته و از نظر

گوارشي استفاده ميشود و در دفع قولنج با منشا عصبي،

ترکيبات ساختماني بسيار شبيه به کلسترول هستند [.]43

نفخ و ضعف اعصاب و بيماريهاي رحمي با منشا عصبي و

در تحقيقي ،تجویز خوراکي عصاره بابونه گاوي اثر

یا ضعف عمل آن ،ترشحات زنانگي و هيستري مفيد است

ضددردي و ضدالتهابي در برابر اسيد استيک ایجاد کرد.
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تزریق درون صفاقي پارتنوليد به عنوان جز فعال عصاره نيز

نور ،دما و رطوبت نگهداري شدند و در طي دوره نوري 45

اثرات ضددردي و ضدالتهابي ایجاد نمود [ .]9نتایج بدست

ساعت تاریکي و  45ساعت روشنایي قرار داشتند.

آمده از تحقيقات در درمان ميگرن نشان ميدهد

 03سر موش سوري نر بالغ به طور تصادفي به  3گروه 6

که  Tanacetum partheniumبطور معنيداري موثر

تایي تقسيمبندي شامل :گروه کنترل ،شم (دریافت کننده آب

ميباشد و مصرف آن به طور مشخص منجر به کاهش در

مقطر به عنوان حالل عصاره) ،گروه دریافت کننده دوز 33

تعداد حمله و کيفيت درد در افراد مبتال به ميگرن ميشود و

ميليگرم بر کيلوگرم وزن بدن از عصاره ،گروه دریافت

به عنوان گزینهاي براي پيشگيري از ميگرن توصيه شده و

کننده دوز  433ميليگرم بر کيلوگرم وزن بدن از عصاره و

عوارض جانبي مهمي دیده نشده است [.]6

گروه دریافت کننده دوز  433ميليگرم بر کيلوگرم وزن بدن

مشخص شده است که فيتواستروژنها ميتوانند بر روي

از عصاره ،تقسيم شدند.

سيستم اندوکریني دستگاه توليدمثلي اثر بگذارند و باعث

دوزهاي مختلف عصاره روزي یکبار به مدت  49روز به

کاهش باروري شوند [ .]44وجود ترکيبات شبه استروژني

صورت داخل صفاقي تزریق شد .یک روز پس از آخرین

مثل فالونویيدهاي این گياه ميتواند موجب افزایش سطح

تزریق ،موشها ابتدا وزن شده و سپس با استفاده از اتر

استروژن شود [.]7

بيهوش شده و بالفاصله عمل خون گيري از قلب توسط

با توجه به تحقيقات گذشته در زمينههاي مختلف بر روي

سرنگ  3سيسي انجام شد .سپس عمل جداسازي سرم از

گياه و با توجه به حضور ترکيبات فالونوئيدي ،فيتواسترولي

نمونه هاي تهيه شده با استفاده از دستگاه سانتریفوژ با دور

و فيتواستروژني موجود در گياه ،تحقيق حاضر با هدف

 5333به مدت  43دقيقه انجام شد .سرم به داخل

بررسي تأثير عصاره گياه تاناستوم پارتنيوم بر هورمونهاي

ميکروتيوب منتقل شده و در دماي  -53درجه سانتيگراد

جنسي نر انجام شد.

نگهداري شد تا بعدا براي اندازهگيري هورمونهاي جنسي
استفاده شود.

مواد و روش کار

سنجش هورمونهاي  FSHو  LHبر اساس روش

سرشاخههاي گلدار و خشک شده گياه را خرد و آسياب

 ELISAو با استفاده از آنتيبادي مونوکلونال و ارزیابي

کرده مقدار  93گرم از آن وزن شد و در ظرفي با  533سي

غلظت تستوسترون بر اساس سنجش ایمونولوژیکي آنزیمي

سي الکل  73درجه مخلوط شد و بر روي دستگاه شيکر

رقابتي ( )EIAو متد ( )ELISAميباشد .دادهها به کمک

قرار گرفت .پس از  75ساعت مخلوط از روي شيکر

آزمون آناليز واریانس یک طرفه ) (ANOVAو سپس

برداشته شده و توسط قيف بوخنر و کاغذ صافي واتمن

آزمون  TUKEYتجریه و تحليل شد P<0.05 .به عنوان

عصاره هيدروالکلي گياه جدا و به یک بالن ته گرد منتقل و

مرز استنتاج آماري در نظر گرفته شد.

براي تغليظ بر روي دستگاه روتاري قرار گرفته و درون
انکوباتور به مدت  0الي  9روز قرار گرفت تا عصاره خشک

نتایج

به دست بياید .در این تحقيق از موش کوچک آزمایشگاهي

بررسی میزان هورمون  :FSHبر اساس نتایج به دست

نر نژاد  NMRIبه وزن تقریبي  03-93گرم استفاده شد..

آمده ،کاهش معنيداري در سطح این هورمون در کليه

موشها در اتاق حيوانات و تحت شرایط کنترل شده از نظر

گروههاي تجربي نسبت به گروه کترل مشاهده شد (نمودار
.)4
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بررسی میزان هورمون  :LHبر اساس نتایج به دست آمده،

تجربي  ( 5تيمار با دوز  433ميليگرم بر کيلوگرم) نسبت به

کاهش معنيداري در سطح این هورمون در گروه تجربي 4

گروه کنترل مشاهده شد (نمودار .)0

(تيمار با دوز  33ميليگرم بر کيلوگرم) و گروه تجربي 5

بررسی میزان هورمون دی هیدروتستوسترون :با بررسي

(تيمار با دوز  433ميليگرم بر کيلوگرم) نسبت به گروه

نتایج به دست آمده ،کاهش معنيداري در سطح این هورمون

کترل مشاهده شد (نمودار .)5

در گروه تجربي ( 4تيمار با دوز  33ميليگرم بر کيلوگرم) و

بررسی میزان هورمون تستوسترون :بر اساس نتایج به دست

گروه تجربي ( 5تيمار با دوز  433ميليگرم بر کيلوگرم)

آمده ،کاهش معنيداري در سطح این هورمون در گروه

نسبت به گروه کنترل مشاهده شد (نمودار .)9

تجربي ( 4تيمار با دوز  33ميليگرم بر کيلوگرم) و گروه
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بحث
در این تحقيق اثر عصاره هيدرو الکلي بابونه گاوي بر محور

فيتواستروژن موجود در بابونه گاوي بر محور هيپوفيز-گناد

 HPGدر موش سوري نر بررسي شد .مهمترین پارامترهایي

باشد .مسير اصلي در کنترل اعمال جنسي ،محور

که مورد بررسي قرار گرفت سطوح هورمونهاي ،LH

هيپوتاالموس-هيپوفيز -گناد است که این محور ،تحت تاثير

 ،FSHتستوسترون و دي هيدروتستوسترون خون در

مستقيم کنترل فيدبکي ،موجب تنظيم اعمال جنسي در انسان

مقایسه با گروه شاهد است.

و سایر پستانداران ميگردد [.]3

نتایج به دست آمده در این تحقيق نشان ميدهند که عصاره

در مطالعه دیگري مشخص شده است که محور

بابونه گاوي سبب کاهش معنيدار سطح هورمونهاي  LHو

هيپوتاالموس-هيپوفيز-گناد ميتواند تحت تاثير عوامل

 ،FSHتستوسترون و دي هيدروتستوسترون در گروههاي

مختلف قرار گرفته و تنظيم و تعادل آن دچار اختالل شود.

تجربي شده است .در مورد کاهش هورمونهاي گنادوتروپ

یکي از این عوامل ،فيتواستروژنها هستند [ .]4مطالعات

به نظر ميرسد که این کاهش ناشي از یک اثر مهاري

نشان داده که فيتواستروژنها و ترکيبات مشابه از نظر
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ساختاري ميتوانند از طریق عمل بر ضد استروژن ،سالمت

بافتها به آندروژنها و کاهش فعاليت آندروژنها از جمله

توليدمثلي نرها را به مخاطره انداخته و به آن آسيب برسانند.

تستوسترون از طریق مهار آنزیمهاي آروماتاز و  -3آلفا

برخي تحقيقات پيشنهاد نمودهاند که سيستم عصبي مرکزي-

ردوکتاز ميشوند [ .]59 ،40مطالعات نشان ميدهد که

گنادي و رفتار جنسي در موشهاي صحرایي در طي تکامل

فيتواسترولها از طریـق کاهش کلسترول باعث کـاهش

به فيتواستروژنها حساس شده است [.]53

پيشسازهاي سنتز تستوسترون ميشوند [.]53 ،50 ،47

بررسيها نشان داده است بابونه گاوي از طریق سيستم

همچنين عصاره بابونه گاوي حاوي ترکيبات کافور ميباشد،

سروتونرژیک باعث کاهش درد ميشود [ .]56این سيستم

که مطالعات نشان ميدهند ترکيبات ارگانيک از خـانواده

یکي از سيستمهاي محرک ترشح پروالکتين است .پروالکتين

کافور موجـود در عصاره باعث مهار فعاليت سيتوکروم

سبب مهار ترشح ضرباني  GnRHو کاهش  LHميشود

 P450 2B1ميشوند که بـراي عملکرد برخـي از آنزیم-

[.]0

هاي دخيل در سنتز آندروژنها از جمله دسـموالز و 47

از دیگر ترکيبات مهم موجود در عصاره ،فيتواسترولها مي-

هيدروکسيالز ضروري است .با کاهش فعاليت ایـن

باشند Khan .و همکاران در سال  5339نشان دادند

سيتوکروم ،فعاليت این آنزیمها کاهش یافته و در نتيجه ميزان

فيتواسترولها به طور مستقيم باعث کاهش گنادوتروپينها از

سنتز تستوسترون کـاهش ميیابد [.]55 ،40

جمله  LHميشوند و اثر تعدیلي خود را بر آنها اعمال مي-

تحقيقات نشان ميدهد که ترکيبات فالونوئيدي در عصاره

کنند [.]40

ممکن است باعث افزایش بيان ژن تنظيمکننده حاد استروئيد

بخش زیادي از تستوستروني که در بافتها مستقر ميشود

( )STARگردند و یا با بلوک کانالهاي کلسيمي مانع بيان

در سلولها به دي هيدروتستوسترون ( )DHTتبدیل مي-

ژن  STARگردیده و کاهش تستوسترون را باعث شوند

شود [ ،]3لذا کاهش سطح تستوسترون بالطبع باعث کاهش

[ .]54حيوانات عمل آوري شده بافيتواستروژنها داراي

هورمون ديهيدروتستوسترون ميشود.

غلظت پایينتري از  cAMPهستند که این مشاهده بطور

ديهيدروتستوسترون ،یک استروئيد جنسي و هورمون

قابل توجهي با کاهش استروئيدسازي همراه است [.]46

آندروژني ميباشد .آنزیم  3آلفا-ردوکتاز DHT ،را در

یکي از ترکيبات موجود در این گياه فـالوون ميباشـد کـه

پروستات ،بيضهها ،فوليکولهاي مو و غدد فوق کليوي سنتز

داراي توانایي اتصال به گيرندههاي هورمونهاي جنسي

ميکند .این هورمون در دوران جنيني نقش ضروري در

است و با افـزایش حساسيت سيستم آدنيالت سيکالز ،توليد

شکلگيري دستگاه تناسلي خارجي مردان دارد ،در حاليکه

هورمونهاي جنسي را متوقف ميکند [ .]4همچنين این گياه

در بزرگسالي به عنوان آندروژن اوليه در پروستات و

سرشار از مادهاي بـه نام اپي ژنين ميباشد که مهارکننده

فوليکولهاي مو عمل ميکند [.]7

آنـزیمهایي مثل آروماتاز -47 ،هيدروکسي استروئيد

این عصاره به علت داشتن فيتواسترولها داراي اثر مهاري

دهيدروژناز ،فسفاتيدیل اینوزیتول -0کيناز و محرک توليد

بر روي فعاليت آنزیم 3ـ آلفا ردوکتاز ميباشد .کاهش این

آنزیمهاي مرگ سلولي ميباشد [46 ،45و  ]57که احتماالً

آنزیم باعث کاهش غلظت پالسمایي هورمون دي

بر روند توليد هورمون تستوسترون مؤثر باشد.

هيدروتستوسترون (شکل فعال تستوسترون در بافتها) مي-
شود .عالوه بر ایـن فيتواسترولها باعث کاهش حساسيت
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