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The Effect of Hydroalcoholic Extract of Elaeagnus angustifolia Flower on
Serum Level of Estrogen and Progesterone in Mature Female Rats
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Abstract

2

Background and Objectives: Elaeagnus angustifolia from the
perspective of traditional medicine has therapeutic effects for the
treatment of many diseases. Flowers and blossoms of Elaeagnus
angustifolia tree stimulate hormonal and nervous system and sexual
desires. In this study, the effect of different concentrations of
Elaeagnus angustifolia flower extract, were investigated on serum
levels of estrogen and progesterone in female rats.
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Methods: In this study, 36 mature female Wistar rats (weight, 180200g), were divided into 4 groups of 9 each. The first group (control)
received no medication; second group (sham) was given distilled water
(solvent); third and fourth groups respectively received hydroalcoholic
extract of Elaeagnus angustifolia flower at doses of 50 and 100mg/kg
through gavage for 14 days. At the end, blood sample was taken from
the heart of animals, its serum was separated and the serum levels of
estrogen and progesterone, were measured using ELISA method. Data
were analyzed by one-way ANOVA and Tukey test.
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Results: The serum concentration of estrogen and progesterone
hormones significantly increased in the groups receiving the extract (at
dose of 50mg/kg) compared to control and sham groups (p<0.05), but
the serum concentration of both hormones in the experimental groups
receiving the extract (at dose of 100mg/kg) showed no significant
increase compared to control and sham groups.
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Conclusion: The results of this investigation showed that the
hydroalcoholic extract of Elaeagnus angustifolia flower increases the
blood concentration of estrogen and progesterone hormones. This plant
also can be used for increasing female hormones and sexual desire.

Accepted: 4 Sep, 2017

Keywords: Elaeagnus angustifolia; Estrogens; Progesterone; Rats.

Email:
farahani42@gmail.com

41
Qom Univ Med Sci J 2018;11(11):41-48

مجله دانشگاه علوم پزشکی قم
دوره یازدهم ،شماره یازدهم ،بهمن 96
صفحه  41الی 48

مقاله پژوهشي
)(Original Article

تأثیر عصاره هیدروالکلی گل گیاه سنجد بر سطح سرمی استروژن و پروژسترون در
موشهای صحرایی ماده بالغ
اعظم خلج ،1حمید حیدری ،1رضا حیدری .2حمید فراهانی

*1

1گروه فیزیولوژی ،دانشکده پزشکی،

چکیده

دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم ،ایران.

زمینه و هدف :سنجد از دیدگاه طب سنتی دارای اثرات درمانی ،برای بسیاری از بیماریها

2دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم
پزشکی قم ،قم ،ایران.

است .شکوفهها و گلهای درخت سنجد موجب تحریک سیستم هورمونی ،عصبی و امیال جنسی
میشود .در این مطالعه تأثیر غلظتهای مختلف عصاره گل سنجد بر میزان استروژن و
پروژسترون سرم موش صحرایی ماده بررسی گردید.
روش بررسی :در این مطالعه تجربی 36 ،سر موش صحرایی ماده بالغ نژاد ویستار (وزن
 180-200گرم( به  4گروه  9تایی تقسیم شدند .گروه اول (کنترل) هیچ دارویی دریافت نکردند؛
به گروه دوم )گروه شم) آب مقطر )حلّال) داده شد و گروه سوم و چهارم به ترتیب عصاره
هیدروالکلی گل گیاه سنجد را با دوز  50و  100میلیگرم برکیلوگرم بهصورت گاواژ و بهمدت
 14روز دریافت کردند .در انتها با خونگیری از قلب حیوان ،سرم آن جدا و سطح سرمی استروژن
و پروژسترون به روش  ELISAسنجیده شد .دادهها به کمک آزمون واریانس یکطرفه و تست
توکی آنالیز شدند.

یافتهها :میزان غلظت سرمی هورمون استروژن و پروژسترون در گروههای دریافتکننده عصاره
( با دوز  50میلیگرم برکیلوگرم) در مقایسه با گروههای کنترل و شم ،افزایش معنیداری داشت
*

نویسنده مسئول مکاتبات:

( ،)p<0/05ولی میزان غلظت سرمی هر دو هورمون در گروههای تجربی دریافتکننده عصاره (با

حمید فراهانی ،دانشکده پزشکی،

دوز  100میلیگرم برکیلوگرم) نسبت به گروههای کنترل و شم ،افزایش معنیداری نشان نداد.

دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم ،ایران؛

نتیجهگیری :نتایج این مطالعه نشان داد عصاره هیدروالکلی گل سنجد باعث افزایش سطح

آدرس پست الکترونیکی:
farahani42@gmail.com
تاریخ دریافت96/3/2:
تاریخ پذیرش96/6/13:

هورمونهای استروژن و پروژسترون خون میشود .همچنین این گیاه میتواند برای باالبردن سطح
هورمونهای زنانه و افزایش اعمال جنسی در زنان استفاده شود.
کلید واژهها :سنجد؛ استروژنها؛ پروژسترون؛ موش صحرایی.

لطفاً به این مقاله بهصورت زیر استناد نمایید:
Khalaj A, Heydari H, Heidari H, Farahani HR. The effect of hydroalcoholic
extract of elaeagnus angustifolia flower on serum level of estrogen and
progesterone in mature female rats. om Univ Med Sci J 2018;11(11):41-48.
][Full Text in Persian
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مقدمه

از طرفی ،آخرین تحقیقات نشان میدهد فالونوئیدها با تأثیر بر

پزشکان زبردست از گذشته دور از گیاهان دارویی شناختهشده در

روی گیرندههای استروژنی ،خواص استروژنی دارند ( .)14لذا

طب سنتی ایران و دنیا برای دارودرمانی استفاده میکردند (.)2،1

میتوان انتظار داشت سنجد با داشتن خواص استروژنی ،اثرات

در سالهای اخیر نیز در تحقیقات علمی به فرآوردههای گیاهی

مطلوبی بر روی سطح خونی هورمونهای دخیل در باروری از

بهعنوان عوامل درمانی توجه ویژهای شده ،و دانشمندان در تالش

خود نشان دهد .در این مطالعه برای اولینبار به بررسی تأثیر عصاره

برای یافتن عوامل جدید دارویی ،بهخصوص مواد سازگار با بدن و

گل گیاه سنجد بر سطح هورمونهای استروژن و پروژسترون در

دارای حداقل عوارض جانبی ،در درمان بیماریها هستند (.)3

موشهای صحرایی ماده پرداخته شد.

ازطرفی ،در طب سنتی از داروهای گیاهی گوناگون در درمان
ناباروری ،همچنین تعیین جنسیت فرزند استفاده شده است؛ از

روش بررسی

اینرو کاربردهای بالینی گیاهان ،اهمیت درمانی خود را نشان

در این مطالعه تجربی از  36سر موش صحرایی نر نژاد ویستار (در

دادهاند ( .)4گیاه سنجد با نام علمی  Elaeagnus angustifoliaدر

محدوده وزنی  180-200گرم) تهیهشده از انستیتو پاستور ایران

طب سنتی ایران بهعنوان ضددرد و ضدالتهاب معرفی شده است

استفاده گردید .حیوانات در شرایط استاندارد (محدوده دمایی

( .)6،5از سنجد برای درمان بسیاری از بیماریها همچون

 20-24درجه سانتیگراد ،رطوبت  %40-45و  12ساعت روشنایی و

بیماریهای دندان ،زخم معده ،تب ،درد ،آرتروز و خارش پوستی

 12ساعت تاریکی) با دسترسی آزاد به آب و غذا ،در حیوانخانه

استفاده میشود ( .)7دمکرده عصاره میوه و گل سنجد بهعنوان

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم نگهداری شدند .اصول

یک داروی شلکننده عضالنی و کاهشدهنده التهاب ،در درمان

اخالقی کار بر روی حیوانات براساس دستور کار کمیته اخالق

دردهای روماتیسم مفصلی و کزاز عضالنی بهکار میرود (.)8

دانشگاه علوم پزشکی قم رعایت گردید.

میوه و برگهای سنجد نیز دارای مقادیر قابلتوجهی ترکیبات

موشهای صحرایی بهطور تصادفی به  4گروه  9تایی به شرح زیر

فالونوئیدی ،ترپنوئیدها ،سیتواسترول و آلکالوئیدها میباشد (.)9

تقسیم شدند:

گل سنجد محتوی فالونوئید ،پلیفنول ،همچنین ترکیبات

گروه اول (گروه کنترل) :هیچ دارویی دریافت نکردند؛ گروه دوم

آروماتیک رزینی (از خانواده هیدروکربنهای لیمونن ،اسکوالن،

(گروه شم) :فقط  1میلیلیتر آب مقطر (حالل عصاره گیاه) را

و

بهصورت گاواژ دریافت کردند و گروه  3و  4گروههای درمانی

ضدعفونیکنندگی دارند ( .)10مطالعات طب سنتی نشان میدهد

بودند که عصاره هیدروالکلی گل گیاه سنجد را به ترتیب با

گل سنجد ،گیاهی خشک و خیلی معطر بوده که باعث

دوز 50و  100میلیگرم در کیلوگرم بهصورت گاواژ به مدت 14

برانگیختگی و یا به اصالح رایج ،گرمی میشود .مشخص شده

روز دریافت کردند (.)8

بوئیدن گل و شکوفههای سنجد برای افراد فلج ،انرژیزا میباشد،

گل سنجد پس از خرید از بازار و تأیید توسط مرکز تحقیقات

بهعالوه دارای ترکیباتی است که مانع از خونریزی میشود (.)7

کشاورزی و منابع طبیعی استان قم ،پاکسازی ،شستوشو و در

برطبق مطالعات انجامشده ،شکوفهها و گلهای درخت سنجد

معرض هوای آزاد و سایه خشک شد .برای آمادهسازی عصاره

موجب تحریک سیستم هورمونی ،عصبی و احتماالً سبب ترشح

هیدروالکلی 100 ،گرم پودر گل سنجد به همراه  500میلیلیتر

استروژن و پروژسترون در زنان میشود و تحریکات جنسی را نیز

اتانول  %96داخل دستگاه سوکسله ریخته شد و بهمدت  6ساعت

افزایش میدهد ( .)11مطالعات اخیر نشان داده است سنجد بهعلت

در دمای  40درجه سانتیگراد قرار گرفت .سپس عصاره حاصله در

دارا بودن استروژن نقش مؤثری در کاهش میزان ابتال به استئوپروز

دمای اتاق و در سایه قرار گرفت تا الکل آن تبخیر شود ،سپس

دارد ( .)12حسینزاده در یک مطالعه حیوانی که اخیراً انجام شده

عصاره دستآمده در آب مقطر حل شد و به گروههای 3و 4

توانست وجود فالونوئیدها در دانههای سنجد را نشان دهد (.)13

تزریق گردید.

مونوترپن

و

تریترپن)،

که

خاصیت

ضدالتهابی
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از نکات اصلی این مطالعه میتوان به همسیکلکردن موشهای

سنجش سطح سرمی هورمونهای استروژن و پروژسترون به روش

ماده اشاره کرد .مشخص شده است درصورتیکه جنسهای ماده

 ELISAصورت گرفت.

در کنار هم باشند دوره جنسی آنها نیز همزمان میشود (.)16،15

دادهها با استفاده از نرمافزار  ،SPSSآزمون واریانس یکطرفه و

سیکل جنسی موشها از  4مرحله یا دوره مختلف (مرحله

تست توکی آنالیز شدند .سطح معنیداری بین گروهها،

p<0/05

استروس ،دیاستروس ،پرواستروس و متاستروس) تشکیل شده

در نظر گرفته شد.

و در هر مرحله سطح سرمی هورمونهای جنسی آنها متفاوت
است؛ لذا برای بررسی سطح هورمونی ،از موشهای همسیکل

یافتهها

استفاده گردید (جهت همسیکل شدن دوره جنسی ،موشها

پس از تهیه اسمیر واژینال ،فازهای مختلف دورههای جنسی در

چهارده روز قبل از شروع آزمایش ،در حیوانخانه دانشگاه

حیوانات از روی میزان سلولهای موجود در اسمیر مشخص

نگهداری شدند).

گردید (شکل) .نمونه اسمیر واژینال مربوط به دوره استروس،

در ادامه ،از واژن موشها اسمیر بر روی الم تهیه شد ،سپس

دارای سلولهای درشت شاخی بدون هسته (شکل) ،در دوره

اسمیرهای واژنی با رنگ گیمسای رقیق (به نسبت  1به )20

دیاستروس دارای لوکوسیتهای چندهستهای زیاد و بدون

رنگآمیزی و برای تشخیص دوره جنسی ،در زیر میکروسکوپ

سلولهای شاخ (شکل :الف) ،در دوره پرواستروس ،دارای

بررسی شدند .موشهایی که در دوره جنسی استروس بودند ،جدا

سلولهای اپیتلیال یا پوششی هستهدار همراه با تعداد کمی

و در یک گروه قرار گرفتند و نمونه خونی از آنها گرفته شد .یک

لوکوسیت و سلولهای اپیتلیال شاخی (شکل :ب) و دوره

شبانهروز بعد از آخرین گاواژ ،موشها با محلول اتر تحت یک

متاستروس با سلولهای شاخی و لوکوسیتهای بسیار کم بود

بیهوشی عمیق قرار گرفته و عمل خونگیری از قلب آنها انجام شد.

(شکل :ج).

(الف)

(ب)

(ج)

(د)

شکل :نمایش سلولهای واژن در دورههای مختلف جنسی یا استروسی موش ( با بزرگنمایی ) 400X
شکل الف) دیاستروس ،ب) پرواستروس ،ج) متاستروس.
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در این مطالعه ،دوز درمانی 50میلیگرم برکیلوگرم عصاره گیاه

ماده بالغ نسبت به گروه  4دریافتکننده عصاره به میزان 100

سنجد باعث افزایش معنیداری در میزان هورمون استروژن و

میلیگرم برکیلوگرم گردید (( )p<0/01نمودار شماره .)1

پروژسترون سرم در موشهای ماده بالغ نسبت به گروه کنترل و

از طرفی ،دوز درمانی 100میلیگرم برکیلوگرم عصاره گیاه سنجد

شم شد (( .)p<0/001نمودار شماره  1و  .)2بهعالوه ،درمان با

باعث افزایش در میزان هورمون استروژن و پروژسترون سرم در

عصاره گیاه سنجد (به میزان  50میلیگرم برکیلوگرم) در گروه ،3

موشهای ماده بالغ نسبت به گروه کنترل و شم شد که این افزایش

باعث افـزایش معنیداری در میـزان استـروژن سـرم در مـوشهـای

معنیدار نبود (نمودار شماره  1و .)2

نمودار شماره  :1تأثیر درمانی  50میلیگرم برکیلوگرم ( گروه  )3و  100میلیگرم برکیلوگرم (گروه  )4عصاره گل سنجد بر سطح سرمی
استروژن در موشهای صحرایی ماده.
(اعداد ،میانگین  ±انحراف معیار ،تعداد= .p≤0/001 ،p≤0/01* .)9
**

نمودار شماره  :2تأثیر درمانی  50میلیگرم برکیلوگرم ( گروه  )3و  100میلیگرم برکیلوگرم (گروه  )4عصاره گل سنجد بر سطح سرمی
پروژسترون در موشهای صحرایی ماده.
(اعداد ،میانگین  ±انحراف معیار ،تعداد=. p≤0/001 ** .)9
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بحث

همچنین در مطالعه حاضر ،تجویز عصاره گل سنجد (در دوز 100

نتایج مطالعه حاضر نشان داد عصاره هیدروالکلی گل گیاه سنجد،

میلیگرم برکیلوگرم) باعث افزایش غیرمعنیدار سطح سرمی

سطح سرمی هورمونهای استروژن و پروژسترون را در خون

هورمونهای استروژن و پروژسترون نسبت به گروه کنترل شد.

افزایش میدهد که این افزایش در دوز  50میلیگرم برکیلوگرم

مطالعات اخیر نشان دادهاند فیتواستروژنها میتوانند بهعنوان

معنیدار بود .این مطالعه برای اولینبار یافتههای جدیدی از اثرات

آگونیست یا آنتاگونیست نسبت به گیرندههای استروژنی متصل

عصاره هیدروالکلی گل گیاه سنجد بر سطح سرمی هورمونهای

شوند و محور هیپوتاالموس ـ هیپوفیز ـ گناد و سیستم تولیدمثل

استروژن و پروژسترون در موش صحرایی ماده را نشان داد.

محیطی را تحت تأثیر قرار دهند .البته نوع تأثیر آنها بستگی به

یک مکانیسم سلولی در ایجاد این افزایش استروژن و پروژسترون

غلظتهای نسبی فیتواستروژن درونزاد دارد (.)22

در خون میتواند به دلیل خواص فیتواستروژنی فالونوئیدهای

 Trisomboonو همکاران نیز اخیراً با مطالعه میمونها نشان دادند

موجود در سنجد بر مسیرهای سنتز هورمونهای جنسی جنس ماده

دوز باالی عصاره گیاهان حاوی فیتواستروژن موجب کاهش

باشد .سنجد به دلیل داشتن ترکیبی الکلی بهنام کوئرستین که یک

بارزی در سطح هورمون محرکه فولیکولی ( )FSHخون میشود

فالونول است میتواند از طریق تبدیل کلسترول به پرگنه نولون در

که علت آن را توانایی فیتواستروژنها در تنظیم ترشح  FSHاز

سلولهای گنادهای تخمدانی باعث پیشبرد سنتز استروژن و

طریق تحت تأثیر قرار دادن غده هیپوفیز دانستند ( .)23از آنجا که

پروژسترون شود که این تبدیل بهوسیله آنزیم سیتوکروم  P450و

آندروژنها در سلولهای الیه گرانولوزای تخمدانی تحت تأثیر

آنزیم دسموالز ،کاتالیز میشود .آنزیم سیتوکروم ،P450

 FSHو آنزیم آروماتاز ،به استروژن تبدیل میشوند؛ بنابراین،

جداکننده زنجیر جانبی کلسترول بوده و در کوئرستین سنجد

کاهش  FSHباعث کاهش تولید استروژن میشود .پوراحمدی و

موجود است ( .)17در همین راستا ،مختاری و همکاران در یک

همکاران نیز در مطالعهای نشان دادند میانگین غلظت  FSHدر

مطالعه حیوانی نشان دادند عصاره گیاه خرما بهدلیل دارا بودن

گروههای دریافتکننده دوز باالی عصاره گزنه در مقایسه با گروه

فیتواستروژنهایی مانند کوئرستین ،سطح سرمی هورمونهای

کنترل کاهش مییابد .به عبارتی ،کاهش  FSHخون به دلیل

جنسی در موشها را افزایش میدهد ( .)18در مطالعه دیگری

غلظت باالی فیتواستروژنها در عصاره گیاه است (.)24

حسینی و همکاران نشان دادند ترکیبات فیتواستروژنی در عصاره

همچنین  Stochmal'ovaو همکاران با بررسی اثرات برگ درخت

هیدروالکلی گل رازک ،میزان هورمونهای جنسی در موشهای

یوکا بر روی سطح پروژسترونی خونی خرگوش نشان دادند

سوری بالغ را افزایش میدهد (.)19

عصاره یک میلیگرم برمیلیلیتر این گیاه باعث افزایش سطح

مکانیسم دیگر این افزایش هورمونی استروژن و پروژسترون در

پروژسترون شده ،درحالیکه در دوزهای  10و  100میلیگرم

خون میتواند ناشی از این باشد که فیتواستروژنهای موجود در

برمیلیلیتر باعث افزایش غیرمعنیدار سطح هورمون پروژسترون

سنجد ،ساختاری مشابه استروژن داشته و میتوانند بر روی گیرنده

در خون میشود ،که در این مطالعه مکانیسم عدم افزایش سطح

هورمونهای جنسی مؤثر باشند ( Moutsatsou .)20و همکاران در

هورمون با افزایش دوز عصاره نامشخص بود ( .)25در پژوهش

مطالعات خود بر روی فیتواستروژنها نشان دادند کوئرستین

حاضر نیز احتماالً بههمین دلیل ،افزایش دوز عصاره سنجد اثری بر

مستقیماً دارای فعالیت استروژنی بوده و باعث افزایش سطح

افزایش میزان پروژسترون و استروژن خون حیوانات نداشته است.

هورمونهای جنسی زنانه در خون میشود ( .)21احتماالً در مطالعه
حاضر نیز فالونوئیدهای موجود در عصاره سنجد باعث افزایش
استروژن و پروژسترون خون شدهاند که مطالعات سلولی برای
درک مکانیسم افزایش این هورمونها الزم است.
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باعث افزایش سطح استروژن و پروژسترون در سرم خونی

 بدین وسیله از مسئولین دانشکده پزشکی جهت.تأمین شده است

موشهای صحرایی ماده بالغ شود که میتوان از آن در جهت

.هماهنگی و در اختیار قرار دادن آزمایشگاه تشکر مینماییم

باالبردن سطح این هورمونها در زنان و افزایش میل جنسی
 لذا انجام تحقیقات سلولی برای فهم مکانیسم افزایش،استفاده کرد
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