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شناسه مقاله
تاريخ دريافت مقاله0931/10/10 :

چکيده
مقدمه و هدف :شنبليله گياهي از خانواده باقال ( )Fabaceaeاست كه دارای مصارف طبي متعدد ميباشد .هدف از
اين مطالعه تأثير عصاره هيدروالكلي دانه شنبليله بر دستگاه توليد مثل موش كوچك ماده  Balb/cمي باشد.

تاريخ پذيرش مقاله0931/13/11 :

روش تحقيق :به اين منظور موشها به  0گروه  01تايي در قالب گروه های كنترل ،شاهد و سه گروه تجربي تقسيم

نوع مقاله :پژوهشي

شده و جهت آغاز تجربيات هم سيكل گرديدند .گروه كنترل هيچ دارويي دريافت نكرد ،در حالي كه گروه شاهد سرم
فيزيولوژيك دريافت نموده و به گروههای تجربي عصاره با مقادير  011 ،01و  mg/kg 111به صورت درون صفاتي
و يك روز در ميان به مدت  11روز تزريق شد .پس از پايان تزريق از تمام گروهها خونگيری به عمل آمد .سنجش
هورموني ،شامل  ،LH ،FSHاستراديول و پروژسترون توسط روش  RIAانجام شد .نتايج با استفاده از تجزيه واريانس
يك طرفه و آزمون دانكن به كمك نرم افزار  SPSS 11.5ارزيابي شد .از تخمدانها مقاطع بافتي تهيه شده و توسط
ميكروسكوپ نوری مورد بررسي قرار گرفت.

موضوع  :فارماكوگنوزی-فارماكولوژی

کليد واژگان :
 شنبليله


گونادوتروپين

 فوليكولوژنز
 موش

نتايج و بحث :دادهها در اين مطالعه ،كاهش معنيدار در سطح  FSHو  LHهمچنين افزايش معنيدار در سطح
استراديول را در تمام گروه های تجربي نشان داد ،در حالي كه سطح پروژسترون فقط در گروه تجربي دو افزايش
يافت .نتايج حاصل از مطالعات بافتشناسي تخمدان كاهش معنيدار ميزان فوليكولوژنز را در هر سه گروه تجربي
نشان داد .هم چنين افزايش تعداد جسم زرد در گروه تجربي  011معنيدار بود .عالوه بر اين تخريب بافت تخمدان
در گروه تجربي  111مشاهده شد .با توجه به نتايج به دست آمده ،عصاره دانه شنبليله باعث توقف روند فوليكولوژنز
و در دوزهای باال سبب تخريب بافت تخمدان شده كه نشاندهنده اثر ضدباروری در موش ماده است.
توصيه کاربردي /صنعتي :نظر به افزايش توجه عمومي به كاربرد گياهان دارويي در طب سنتي و نتايج حاصل از
كاربرد شنبليله در فيزيولوژی جنس ماده  ،اين گياه مي تواند به عنوان دارويي كاربردی مورد استفاده قرار بگيرد.

دارويي جايگاه ويژه ای دارند .گياهان دارويي به گروهي از گياهان گفته

 .1مقدمه

ميشود كه دارای ماده مؤثره است ،در درمان بيماری يا پيشگيری از

طب سنتي ،دانشي است كه از ميراث گذشتگان به ما رسيده و

بروز آن مورد استفاده قرار ميگيرد و نام آن در يكي از دارونامه های

مبتني بر طبيعت است ،به طوری كه گياهان ،مواد معدني و حيواني به

معتبر بينالمللي ذكر شده باشد (دوازده امامي.)0931 ،

عنوان دارو مورد استفاده قرار ميگرفته است .در طب سنتي گياهان
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اهميت گياهاني كه ارزش دارويي دارند ،امروزه بيشتر از هر زمان

همچنين بذر گياه ملين و نرمكننده موضعي ،ضدالتهاب و

ديگر روشن شده است و دانشمندان در بسياری از كشورها با شتابي

تسكيندهنده درد مفاصل ،برطرفكننده اورام به خصوص ورم زخم و

وصفناپذير برای شناسايي گياهان دارويي ،خواص و تركيبات موثره آنها

ملتحمه چشم ،نرمي استخوان ،مرض قند ،سل ريوی و استخواني

در تالشند .كشور ما ايران به دليل تنوع آبو هوايي ،مكان مناسبي برای

ميباشد .ضمناً به عنوان افزايشدهنده وزن نيز به كار ميرود (صمصام

رويش گياهان دارويي است (كيانمهر.)0932 ،

شريعت و معطر .)0960 ،دانه شنبليله حاوی روغنهای ثابت ،اسانس،

شنبليله با نام علمي Trigonella foenum- graceum L.

آلكالوئيد ،فالونوئيد ،ساپونين ،ساپوژنين ،موسيالژ ،اسيد آمينههای آزاد،

ميباشد .نام اين گياه از كلمه يوناني  ،Trigonouبه معنای مثلث ،به

كربوهيدرات ،فيبر ،فسفر ،گوگرد ،لسيتئين ،آهن ،كلسيم ،منيزيم،

دليل سه گوشه بودن شكل برگچهها و " "foenum- graceumبه

پتاسيم ،سديم ،كومارين ،تانن ،رزين ،پكتين ،نياسين و تركيبات

معنای " "Greek hayيا علف يوناني به دليل كاربردهای فراوان آن در

كارتنوئيدی ميباشد.

يونان باستان گرفته شده است .همچنين به دليل اينكه معموالً از

نتايج تحقيقات نشان داده است كه در موش ديابتي القا شده با

گرههای پايه اصلي دو غالف دانه در دو جهت مخالف بيرون زدهاند ،اين

استرپتوزوتوسين كه تحت درمان با عصاره دانه شنبليله بودند ،افزايش در

گياه شاخ گاو نر يا شاخ بز نيز نام گرفته است (زرگری.)0932 ،

وزن بدن و كاهش در نسبت وزن كليه به وزن بدن مشاهده شد

شنبليله گياهي است علفي ،يكساله به طول  01تا  01سانتيمتر

) .(Wan et al., 2007همچنين كاهش ميزان چربي خون به كندی

كه امروزه در نواحي مختلف مانند آسيای صغير ،ايران ،مصر ،الجزاير،

جذب كربوهيدرات و جذب چربي به علت حضور فعال فيبر نسبت داده

هند ،مراكش ،ايتاليا ،اسپانيا و غيره كشت و كار ميشود .منشأ اصلي آن،

شد ).(Hannana et al., 2003

در نواحي غربي آسيا مشخص شده است (صمصام شريعت .)0931 ،اندام
مورد استفاده آن دانه و برگ است.
شنبليله از گياهان بسيار قديمي است كه دارای طيف وسيعي از

نتايج تحقيقات در موش های صحرايي نشان داد كه شنبليله عمل
دفع اسيدهای صفراوی و استرولهای خنثي در مدفوع را افزايش
ميدهد و بدين گونه كلسترول ذخيره شده در بدن كاهش مييابد

اثرات درماني ميباشد به طوری كه اثر پايينآورنده قندخون و

) .(Sharma ,1986اثر شنبليله را بر نمايه چربي در بيماران ديابتي با

درمانكننده ديابت ،كاهشدهنده چربي خون ،ضد درد ،ضد نفخ ،ضد

كلسترول باال نشان داده است كه شنبليله به طور معنيداری سطح

سرطان ،افزاينده ميل جنسي ،شيرافزايي ،ضد كرم و مقوی رحم را

چربي را كاهش ميدهد ) .(Awal, 1999بيشتر پليفنلهای دانه

ميتوان بيان كرد (مختاری و همكاران  .)0936،در مصر قديم به عنوان

شنبليله از اكسيداتيو هموليز و پراكسيداسيون چربي القای شده به

بخور و برای موميايي كردن مردگان و همچنين برای تسهيل زايمان و

وسيله پراكسيد هيدروژن در محيط آزمايشگاهي در گلبولهای قرمز

افزايش جريان شير استفاده ميشده است .امروزه هنوز توسط زنان

انسان جلوگيری ميكنند.

مصری برای درد قاعدگي و به عنوان چای برای آرام كردن ناراحتي

با توجه به بررسي منابع تحقيق حاضر با هدف بررسي تأثير عصاره

معده جهانگردان و همچنين به عنوان مكمل به گندم و آرد ذرت برای

هيدروالكلي شنبليله بر فيزيولوژی توليد مثل جنس ماده در موش

تهيه شيريني و پخت نان كاربرد دارد ( .)Ashish et al., 2006در

آزمايشگاهي مورد ارزيابي قرار گرفت.

داروهای چيني سنتي ،دانههای شنبليله به عنوان تقويتكننده استفاده
ميشده است ( .)Yoshikawa et al., 1997دانهها به عنوان ضد

 .2مواد و روشها

عفونت ،مسهل خفيف ،افزايشدهنده ترشح ادرار ،قابض روده ،معالجه

 .1-2عصاره گيري

جذام ،صفراآور ،رفع التهاب نايژهها ،معاجله بواسير و برطرفكننده بوی
بد دهان كاربرد دارند (.)Bhatia et al., 2001

جهت تهيه عصاره دانه شنبليله  91گرم از پودر دانه درون يك
ارلن استريل ريخته شد و  41ميلي ليتر سرم فيزيولوژی به آن اضافه
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گرديد .سپس به مدت  14ساعت در محيط خنك قرار داده ،پس از

نمونهها آغاز شد و يك روز پس از آخرين تزريق جهت بررسي تغييرات

يك شبانه روز با استفاده از دستگاه شيكر مجدداً محتويات ارلن به

هورمونهای جنسي خونگيری از قلب انجام شده و به منظور بررسي

مدت  0دقيقه كامالً مخلوط گرديد .در اين مرحله پس از صاف

بافت شناسي تخمدان نمونه ها تشريح شدند.

كردن نمونه توسط كاغذ واتمن و محاسبه مقدار باقيمانده عصاره در
محلول ،غلظت عصاره در محلول مادر مشخص گرديد و دوزهای
مورد نظر تهيه شد.

 .2-2حيوانات مورد آزمايش
در اين تحقيق از موشهای ماده كوچك آزمايشگاهي نژاد Balb/c

با وزن حدود  10-41گرم تهيه شده از دانشگاه علومپزشكي اصفهان
استفاده گرديد  .نمونهها به مدت  1هفته در شرايط يكسان از نظر ميزان
و دسترسي به آب و غذا ،تناوب نوری (تاريكي و روشنايي) ،دمای و
رطوبت محيط جهت سازگاری با محيط نگهداری شدند كه اين شرايط
يكسان در طول دوره تزريق نيز ادامه داشت.

شکل  .1گياه شنبليله و دانههای آن

 .3-2تيمارهاي مورد آزمايش

 .4-2تجزيه آماري

نمونهها به  0گروه 01تايي شامل يك گروه شاهد ،يك گروه كنترل

دادههای جمعآوری شده با استفاده از نرمافزار

( )placeboو  9گروه تيمار تقسيم شدند .ميانگين وزن تمام گروهها

11.5

SPSS

و

آزمونهای آماری تجزيه واريانس يك طرفه و آزمون دانكن با سطح

حدود  91 ± 0گرم و هر گروه در قفسهای جداگانه نگهداری شدند.

احتمال  0درصد تجزيه و تحليل شدند.

عصاره هيدروالكلي شنبليله تهيه و عصاره به دست آمده در چهار غلظت
زير بر اساس وزن بدن تزريق شد.
 -گروه شاهد :بدون تزريق

 .3نتايج و بحث

 -گروه كنترل :محلول نمكي  %3تزريق شد.

 .1-3تعداد فوليکول گراف

 -گروه  :0تزريق  01ميليگرم عصاره بر يك كيلوگرم وزن بدن

پس از بررسي و شمارش تعداد فوليكول گراف با استفاده از مقاطع

 -گروه  :1تزريق  011ميليگرم عصاره بر يك كيلوگرم وزن بدن

بافتي تهيه شده و مقايسه بين ميانگين تعداد آنها در گروههای تجربي

 -گروه :9تزريق  111ميليگرم عصاره بر يك كيلوگرم وزن بدن

و گروه شاهد با استفاده از آزمون دانكن ( )p≤1/10مشخص نمود در

تمام  01تزريق به مدت  11روز و به صورت يك در ميان در ساعات

گروههای تجربي ( 0تيمار با دوز تجربي  )01 mg/kgو ( 1تيمار با دوز

بين  3تا  01صبح انجام شد .يك روز پس از تزريق پروژسترون ،تزريق

تجربي  )011 mg/kgو ( 9تيمار با دوز تجربي  )111 mg/kgكاهش

عصاره به تمام نمونهها آغاز شد و يك روز پس از آخرين تزريق نيز

معنيدار نسبت به گروه شاهد وجود دارد و در بين گروههای تجربي نيز

خونگيری و عمل تشريح از تمام نمونهها انجام گرفت .برای بررسي اثر

كاهش در گروه تجربي ( 9تيمار با دوز تجربي  )111 mg/kgنسبت به

دارو بر نمونهها ،ابتدا بايد تمام موشها در يك سيكل جنسي قرار گيرند.

بقيه گروهها بيشتر بوده است.

بدين منظور نيم ميكروگرم كلوپروستنول به صورت درون صفاتي و 9

پس از بررسي و شمارش تعداد جسم زرد با استفاده از مقاطع بافتي

روز بعد  9ميكروگرم پروژسترون به صورت زير جلدی به تمام نمونهها

تهيه شده و مقايسه بين ميانگين تعداد آنها در گروههای تجربي و گروه

تزريق شد .يك روز پس از تزريق پروژسترون ،تزريق عصاره به تمام

نتايج نشان داد كه ميانگين تعداد جسم زرد بين گروه تجربي ( 1تيمار با
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 )011 mg/kgبا گروه شاهد دارای افزايش معنيدار است و در

دوز

گروه تجربي ( 9تيمار با دوز  )111 mg/kgكاهش معنيدار مشاهده شد
ولي در گروه تجربي ( 0تيمار با دوز  )01 mg/kgتفاوت معنيدار با گروه
شاهد وجود ندارد.
 .2-3ميزان هورمون FSH
بررسي ميانگين سطوح هورمون  FSHدر سرم خون موشهای
گروههای تجربي و گروه شاهد بر حسب واحد ( )mIu/mlو مقايسه آن
در سطح ( )p≤1/10با استفاده از آزمون دانكن مشخص نمود بين

شکل  .2نتايج حاصل از بررسي تعداد جسم زرد در گروه های مختلف

گروههای تجربي ( 0تيمار با دوز تجربي ( 1 ،)01 mg/kgتيمار با دوز
تجربي  )011 mg/kgو ( 9تيمار با دوز تجربي  )111 mg/kgكاهش
معنيدار نسبت به گروه شاهد وجود دارد.
 .3-3ميزان هورمون LH
بررسي ميانگين سطح هورمون  LHدر سرم خون موشهای گروه
تجربي و گروه شاهد بر حسب واحد ( )p≤1/10( )mIu/mlبا استفاده از
آزمون دانكن مشخص نمود كه بين گروههای تجربي ( 0تيمار با دوز
تجربي ( 1 ،)01 mg/kgتيمار با دوز تجربي  )011 mg/kgو ( 9تيمار
با دوز تجربي  )111 mg/kgكاهش معنيدار نسبت به گروه شاهد وجود
دارد.

شکل  .1نتايج حاصل از بررسي تعداد فوليكولگرافها در گروه های مختلف

شکل  .3نتايج حاصل از بررسي ميزان هورمون  FSHدر گروه های مختلف

شکل  .4نتايج حاصل از بررسي ميزان هورمون  LHدر گروه های شاهد و تجربي
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كاهنده ترشح تستوسترون است ،باعث كاهش اسپرم ميشود (مختاری و

 .4-3ميزان هورمون استروژن

همكاران.)0936 ،

بررسي ميانگين سطح هورمون استروژن در سرم خون موشهای

اگر سطح  FSHمايع فوليكولي كاهش يابد سطح IGFBP4.5

گروه تجربي و گروه شاهد و مقايسه آن در سطح ( )p≤1/10با استفاده
از آزمون دانكن مشخص نمود كه بين ميانگين گروههای تجربي يك

(از عوامل مؤثر در رشد فوليكول) افزايش يافته و فعاليت پروتئازها مهار

(تيمار با دوز تجربي  )01 mg/kgو دو (تيمار با دوز تجربي (mg/kg

شده ،بنابراين آنتاگونيستهای  FSHافزايش يافته ،فوليكول دچار آترزی

 )011و سه (تيمار با دوز تجربي  )111 mg/kgبا گروه شاهد دارای

مي شود GnRH .نيز سبب تحريك توليد  IGFBP4.5در سلولهای

افزايش معنيدار ميباشد كه اين افزايش در گروه دو نسبت به گروه يك

گرانولوزای فوليكول شده ،همچنين پروتئازهای  IGFBP4.5را كاهش

و سه بيشتر است.

ميدهد .لذا سبب آترزی فوليكول ميگردد.

شکل  .5نتايج حاصل از بررسي ميزان هورمون استروژن در گروه های مختلف

شکل  .6نتايج حاصل از بررسي ميزان هورمون پروژسترون در گروههای شاهد و تجربي

 .5-3ميزان هورمون پروژسترون
نتايج مقايسه ميانگين سطح هورمون پروژسترون در سرم خون

اين احتمال وجود دارد كه ترشح پروتئين مهار كننده فعاليت

موشهای گروههای تجربي و گروه شاهد مشخص نمود كه بين ميانگين

آروماتاز از فوليكول دامينانت بر روی فوليكولهای اطراف خود موثر بوده

گروه تجربي يك (تيمار با دوز تجربي  )01 mg/kgو دو (تيمار با دوز

و سبب توقف رشد و آترزی آنها شود .عالوه بر اين غلظت پايين لپتين

تجربي ( )011 mg/kgبا گروه شاهد افزايش وجود دارد كه اين افزايش

در مايع فوليكولي ممكن است اثر منفي بر رشد و بلوغ تخمك داشته

در گروه تجربي دو معنيدار است و در گروه تجربي سه (تيمار با دوز

باشد .نتايج مطالعات نشان ميدهد كه نيتريك اكسايد ( )NOبا القای

تجربي  )111 mg/kgكاهش معنيدار مشاهده شد.

آپوپتوز باعث مهار رشد فوليكولها و رسيدگي اووسيت ميگردد

نتايج به دست آمده نشاندهنده كاهش تعداد فوليكول گراف در هر

).(Tammanini et al., 2003

سه گروه تجربي ،گروه تجربي ( 0تيمار با دوز تجربي 1 ،)01 mg/kg

بر طبق نتايج به دست آمده ،ميزان هورمون  FSHدر تمام

( تيمار با دوز تجربي  )011 mg/kgو ( 9تيمار با دوز تجربي mg/kg

گروههای تجربي كاهش معنيدار داشته است .غلظت بااليي پروژسترون

 )111ميباشد .به ويژه در گروه تجربي  9كاهش بيشتری مشاهده

و غلظت پايين استروژن ،هورمون محرك فوليكولي را مهار ميكند .ضمناً

ميشود كه اين نتيجه مشابه با نتايج به دست آمده قبلي (مختاری و

به نظر ميرسد پپتيدهای اوپيوئيدی مغز ميانجي اين فيدبك منفي

همكاران )0936 ،ميباشد .در اين تحقيق به دليل اثر تركيباتي نظير

باشند (ضميری )0930 ،از طرفي هورمون اينهيبين در فوليكول

ساپوژنين و ديوسژنين در عصاره دانه شنبليله كه پيشساز پروژسترون و

دامينانت به شيوهای كامالً اختصاصي تراوش  FSHاز هيپوفيز را مهار
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ميكند .با توجه به نتايج ،هورمون  LHدر تمام گروههای تجربي ،كاهش
معنيدار داشته كه دليل آن را ميتوان بدين صورت تشريح كرد:
 اسيد لينولئيك ( )CLAاثر كاهنده بر ميزان  LHدارد؛ بدينصورت كه  CLAتوليد لپتين را كاهش ميدهد .به دليل ارتباط قطعي و
كامالً معنيدار لپتين و نيتريك اكسايد در آزادسازی  LHاز هيپوفيز،
كاهش لپتين منجر به كم شدن نيتريك اكسايد و در نتيجه كاهش
آزادسازی  CnRHميشود).(Tammanini et al., 2003

 شنبليله با اثر بر روی سيستم سروتونرژيك باعث افزايشپروالكتين ميشود كه منجر به مهار آزادسازی  GnRHو كاهش LH

ميشود (مختاری و همكاران .)0936 ،بر طبق نتايج به دست آمده
ميزان هورمون استروژن در تمام گروههای تجربي افزايش معنيدار
داشته است .عصاره دانه شنبليله حاوی ژيتوژنين ،تريگونلين و كوئرستين

ميباشد كه دارای فعاليت بيولوژيكي استروژنزايي هستند .به نظر
ميرسد اين سه تركيب با فعاليتهای بيولوژيكي خود نقش مهمي در
افزايش استروژن دارند .
با توجه به نتايج ،ميزان هورمون پروژسترون در گروه تجربي 1
افزايش معنيدار داشته و در گروه تجربي 9؛ كاهش معنيدار داشته
است .افزايش و كاهش اين هورمون با افزايش و كاهش جسم زرد در
گروه تجربي  1و 9مطابقت دارد .از طرفي افزايش پروژسترون را ميتوان
به حضور تركيبات ديوسژنين در شنبليله كه پيشساز پروژسترون است
نسبت داد.

 .4نتيجهگيري
با توجه به نتايج اين تحقيق ،دانه شنبليله از طريق اثر بر تخمدان،
تعداد فوليكول گراف را در سه گروه تيمار كاهش داده و فوليكولوژنژ را
متوقف ميكند .افزايش معنيدار در تعداد جسم زرد در گروه تجربي 1
مربوط به جسم زردهای باقيمانده از قبل است .همچنين با افزايش
ترشح استروژن سبب فيدبك منفي محور هيپوفيز -گناد شده و سبب
كاهش  LHو  FSHميشود .بر اساس نتايج ذكر شده ميتوان اذعان
داشت كه عصاره دانه شنبليله در دوزهای تجربي اثر ضدباروری دارد .با
توجه به نتايج موثرترين دوز را ميتوان دوز  011 mg/kgدر نظر
گرفت .عالوه بر آن دوز  111 mg/kgباعث تخريب بافت نيز شده است.
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