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زان یم بر ياه جعفریگبرگ  یدروالکلی عصاره هریثأت
 يها گناد در موشـ زیپوفیمحور ه يها هورمون یمسر

 نر بالغ ییصحرا
  

 *1ینیم حسید ابراهیس، 2 هیبت اهللا صادقی، 1فاطمه بسطام پور

  

اسـوج،  ی ی، دانـشگاه علـوم پزشـک   ییاهان دارویقات گیمرکز تحق2ران، ی فارس، ا،قاتی، واحد علوم و تحق  ینشگاه آزاد اسالم   دا ،یست شناس یگروه ز  1
  رانیاسوج، ای

  23/12/1392 :رشیخ پذی        تار5/8/1392: خ وصولیتار
  

   دهیچک
  

 یاهی و گییایمی شي از داروهايمارین بی درمان اي است و از گذشته برایل مهم در علم پزشکی از مسایکی ي نابارور:نه وهدفیزم
 مردان اختالالت  يل ناباروری از دالیکی که نیات به ی و با عناییایمی شي داروهایوجه به اثرات جانببا ت .شود یم استفاده یمختلف

 محور يها هورمون یمسرسطح زان ی برميجعفراه یگ برگ یدروالکلی اثر عصاره هین مطالعه با هدف بررسی ا،باشد یم یهورمون
 .شد گناد انجام ـزیپوفیه

  

 5وانات به ی حین بررسیدر ا.. شد انجام ستاری از نژاد و نر بالغیی سر موش  صحرا50 ي بر رویتجربن مطالعه یا: یروش بررس
 برگ یدروالکلیلوگرم عصاره هیگرم بر ک یلی م2000و 1500،1000يافت کننده دوزهای دری کنترل، شاهد و تجرب؛يمساوگروه 
 يریوانات خون گیش از قلب حیان دوره آزمایدر پا .م شد روز و به صورت گاواژ انجا28 مدت يزها برایتجو. م شدندی تقسيجعفر

  .شدندز یآنال  و دانکن ی تيها داده ها با آزمون .دی گرديریگ  اندازهLH وFSH   تستوسترون،يهورمون ها یمزان سریمو به عمل آمد 
  

 یدر حال.  مورد استفاده شديها در غلظت LH و FSH يها  هورمونیسطح سرمدار  یش معنی باعث افزاي عصاره برگ جعفر:ها افتهی
ن ی دار غلظت ای و در غلظت حداکثر کاهش معنتستوسترون  ی دار سطح سرمیش معنی حداقل و متوسط باعث افزايها که در غلظت

 .)>05/0p(هورمون را سبب شده است
  

 .شود یزـ گناد میپوفی محور هيها ش هورمونیدان، باعث افزایاکس یبات آنتی داشتن ترکه علت  بيجعفراه یگ برگ :يریگ جهینت
  
 

  تستوسترون، FSH، LH ،ي جعفراهیگ :يدی کليواژه ها
  
 

  یشناسستی، گروه ز فارسقاتی، واحد علوم و تحقی، دانشگاه آزاد اسالممرودشت ،ینیم حسید ابراهیدکتر س :سنده مسئولینو*
Email: ebrahim.hossini@yahoo.com
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  مقدمه

 از یکی يارورناب و يبارور به مربوط لیمسا

 13 بـاً یتقر. است یعلم پزشک در دهیچیپ  مهم و موارد

 نیبـ  نیا که در هستند نابارور ، جامعهافراداز  درصد

 آنان ییعدم توانا مردان، در ينابارور علت نیتر عیشا

بـا قـدرت     وفعال،  سالميها  اسپرمید تعداد کاف یدر تول 

تحـت   ضه،یـ ب در يسـاز  اسـپرم ). 1( استیتحرك کاف

 صـورت  آن از مترشحه تستوسترون هورمون ترلکن

 تحـت  زیـ ن خـود  هـا  ضهیـ ب یت ترشحیفعال و ردیگ یم

 باشـد  یمـ  ضهی بـزیپوفیه  ـ پوتاالموسیه محور کنترل

 عمل ی هورمون ـ یستم کنترل عصبیک سیکه به عنوان 

 در جـنس نـر و       ی از اعمـال جنـس     یبخش بزرگ . کند یم

ــادوت   )1(نیروپمــاده بــا ترشــح هورمــون آزاد کننــده گن

)GnRH(  ن محـور   یعمل ا . شود یمپوتاالموس آغاز   ی از ه

 يهـا  از نـورون GnRHبا ترشح  ضـربان دار هورمـون        

 یانیـ  م ی شکل برجـستگ   ی در هسته قوس   )2(پاروسلوالر

ستم یـ شـود و بـا ورود بـه س         یمـ پوتاالموس شروع   یه

رسـد و باعـث    یمـ  یمز قـدا یپـوف ی به ه يزیپوفیپورتال ه 

ــا نیوتروپ گنـــاديترشـــح و آزادســـاز ) FSH و LH ( هـ

 ين خــود بــر روی گنــادوتروپيهـا  هورمــون. شــود یمـ 

 ي هورمـون هـا    يگنادها اثر گذاشته و باعـث آزادسـاز       

  ). 2(گردند یمضه ی در بیجنس

 یجـانب  عـوارض  و سـوء  آثـار  بـه  توجـه  بـا 

 بـه  یسـنت  طب از استفاده ، امروزهییایمیش يداروها

  در.گرفتـه اسـت   قـرار  نظر مد یدرمان اهیگ خصوص

 اهـان یگ اثـر  مطالعـه  بـه  يادیـ ز توجـه  ریاخ يها سال

 شده یشگاهیآزما پستانداران يبارور يبر رو مختلف

 يارزشمند مطالعات اطالعات نیا از حاصل جینتا از و

  .)3(است آمده دست به

 یاهـان یه گ اند کـه عـصار   مطالعات نشان داده

 عـصاره  تره، شاه اهیگ یالکل ج، عصارهیهو دانه مانند

 شیافـزا   باعـث زعفـران   ولیـ زنجب  مرزنجوش،ر،یس

 نقـش  و  شـده FSH یگـاه  و LH تـستوسترون،  زانیم

  ـ پوتـاالموس یه م عملکـرد محـور  یتنظـ  در يمـوثر 

 تعـداد  شیافـزا  بـا  تیـ نها در داشته و گناد ـزیپوفیه 

 اسـپرم بـر   مانـدن  زنـده  و تحـرك  شیافـزا  اسـپرم، 

 يجعفـر  .)4ـ9(اند داشته ریثأت ياسپرماتوژنز و بارور

 ی خـوراک یاهیـ  گ)3(سپامیـ نوم کریپترو سـل  یمبا نام عل 

 ی غنـ یاهی گ يجعفر .. باشد  یم )4(انیچترواز خانواده   

 مختلـف  ی و عناصر معـدن A   ، B  ، C ، E يها نیتامیاز و 

ــد ــن، ترکي رومانن ــات فالونوئی، آه ــب ــوليدی ن، ی، لوتئ

 نیکومــار  و توکــوفرول دها،یــن، کاروتنوئیژنــ یآپــ

 که  عـصاره     اند داده نشان   العاتمط .)10و11 (باشد یم

 ي کبـد  ي باعث کاهش گلوکز و فاکتورهـا      يبرگ جعفر 

 در درمان سـنگ  نیچن و هم یابتی ديها در خون موش

 یمنیا  خود يها يماریب ، در کاهش التهابات مزمن،    هیکل

بـا   .)12ــ 14(ثر اسـت ؤدر درمان فشار خون بـاال مـ      و  

موجود  باتیترک آمده، عمل به  یمعل قاتیتحق به توجه

 ضـد  ،یالتهـاب  ضـد  اثـرات  يدارا يعصاره جعفر در

 گیـاه  .)15(اسـت  یدانی اکـس یآنت تیفعال و ییایباکتر

 کـه   استییها نیتامیفالونوییدها و و از غنی  يجعفر

                                                             
1-Gonadotropin Releasing Hormone 
2-Parvocellular 
3-Petroselinum crispum 
4-Umbelliferae or Apiaceae 
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 هاي رادیکال کردن خنثی در ثريؤ ميها دانیاکس آنتی

 به قادر فعال اکسیژن هاي گونه.  باشند یم دار اکسیژن

 ایـن  کـه  بوده غشاي اسپرم یپیدهايل پراکسیداسیون

 غشایی اسپرم هاي بخش آسیب و تحرك کاهش با اثر

 کـه  هستند ترکیباتی ها اکسیدان آنتی ).16(است همراه

 پراکـسیداسیون  و آزاد هـاي  تشکیل رادیکـال  از مانع

 لهیبـه وسـ   سلول اسپرم بیآس از شوند و یم لیپیدها

و  اسپرم تیفیک و کنند یم يریجلوگ آزاد يها کالیراد

  .)17و18(بخشند یم بهبود را باروري پارامترهاي

ــتفاده از گ ــان دارویاس ــیاه ــزا ی ــت اف ش ی جه

ــارور ــوارد يب ــع م ــ از قبي و در رف ــادل  ی ــدم تع ل ع

ر مثبـت   یتواند تأث  یمره  ی و غ  ی جنس ی، ناتوان یهورمون

 در  ی انـدک  يها یکه بررس  نیبا توجه به ا   . داشته باشد 

د یـ  بر دسـتگاه تول    يرر عصاره برگ جعف   یرابطه با تأث  

ن ی مؤثر بر ای جنسيها ژه هورمونیمثل جنس نر به و  

 یبررسـ ن مطالعـه    یـ ستم انجام شده است، هـدف ا      یس

د مثـل جـنس     ی تول يولوژیزی بر ف  ير عصاره جعفر  یتأث

  . بودیینر در موش صحرا

  
  ی بررسروش

دانـشگاه   در 1392سال   مطالعه تجربی در  ن  یا

.  انجام شـد   ،قات فارس یواحد علوم و تحق     یمآزاد اسال 

 از نـژاد   نـر  سر موش صحرایی     50در این پژوهش از     

 تـا  75 گرم و سن 210±5ي وزنی ویستار در محدوده  

 در طول دوره تجویز، همه      .استفاده شد  روز مورد    80

حیوانــات از آب و غــذاي یکــسان و بــدون محــدودیت 

 يک اتـاق مخـصوص در دمـا       یـ  برخوردار بوده و در   

 ســاعت 12ط ی کــه در شــرارادگــ یانت درجــه ســ2±22

 و آب شدندی مي نگهداریکی ساعت تار12 و   ییروشنا

. گرفـت یها قـرار مـ    و غذا به میزان کافی در اختیار آن       

المللی در مورد پروتکل این تحقیق بر اساس قوانین بین

 و در کمیتـه اخـالق         شده می تنظ حیوانات آزمایشگاهی 

بـه  فـارس  قـات  ی واحد علـوم تحق ی آزاد اسالم دانشگاه

   .دیرستصویب 

 یدرو الکلیه عصاره هین پژوهش جهت تهیدر ا

، گیـاه تـازه و جـوان        ی به مقدار کـاف    ياه جعفر یبرگ گ 

 از مزارع شهرستان فسا تهیه شد و برگ گیـاه         يجعفر

 خنک، خـشک و     يپس از پاك شدن در سایه و در هوا        

 100بـه ازاي هـر      .  آسیاب برقی پودر گردید    لهیبه وس 

 درصـد بـه نـسبت       96لیتر آب و اتانول     گرم پودر یک    

 سـاعت   72 اضافه گردید و مخلـوط بـه مـدت           يمساو

 ظــرف اتیـ محتو سـاعت یــک بار 5هــر . خـیس خـورد  

شد تا مخلوط مـورد نظـر خـوب        می  بهم زده  ايشیشه

 محتـواي  کـردن  صـاف  از پـس  آنگـاه، . خیس بخورد

 حـالل ، Rotary evaporatorاز دسـتگاه   استفاده با ،شیشه

 شیدر هنگــام آزمــا. دیــصاره خــشک گردر و عــیــتبخ

ر مورد نظر از عصاره را در آب مقطر حل نموده    یمقاد

 1500  ،1000( مختلف عصارهيب دوزهاین ترتیو به ا

 یز خـوراک یجهت تجو)  لوگرمی گرم بر ک  یلی م 2000و  

  .ش به دست آمدیوانات مورد آزمایبه ح

  کنتـرل، ؛ شـامل  ي مـساو   گـروه  5هـا بـه     نمونه

 در ایـن تحقیـق      .م شـدند  یتقـس  3 تـا    1 یشاهد و تجرب  

گروه کنترل تحت هـیچ تیمـاري قـرار نگرفـت و گـروه        

تر آب مقطر را بـه عنـوان       یلیلی م 2/0شاهد نیز روزانه    
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ز هـم زمـان،   ی نیسه گروه تجرب  . افت داشتند یحالل در 

 4000ت بـه دوز کـشنده     یـ ب بـا عنا   یدر هر روز به ترت    

 2000 و1500، 1000ر یمقــادلــوگرم یگــرم بــر ک یلــیم

ي هیـدروالکلی  لوگرم وزن بدن عـصاره یگرم بر ک  یلیم

افــت ی دری را بــه صـورت خــوراک ياه جعفـر یــبـرگ گ 

 .دی روز انجام گرد28 مدت  يزها برا یه تجو ی کل .داشتند

ــب ــد از پا ی ــاعت بع ــار س ــست و چه ــار، یان دوره تی م

 هـا خـون    از قلـب آن    هـوش و  یبله اتر یوانات به وسـ   یح

 عمــل انعقــاد ور انجــام بــه منظــ. بــه عمــل آمــد يریــگ

قــه در ی دق15ه شـده بــه مــدت  یــ تهی خــونيهــا نمونـه 

بعد از . گراد قرار داده شدند ی درجه سانت37انکوباتور  

قـه در دســتگاه  ی دق15هــا بـه مــدت   وقـوع انعقــاد لولـه  

قـه قـرار داده     ی دور در دق   5000وژ با سرعت    یفیسانتر

ا  ته وی سرم تهیسپس از هر نمونه به مقدار کاف   . شدند

ــدازه  ــان ان ــا يریــگ زم ــونيه   وLH،FSHيهــا  هورم

گـــراد  ی درجــه ســانت  -20 ي دمــا در  تــستوسترون 

ــه ــدر ا . شــدنديدار نگ ــدازهی ــه ان ــگ ن مطالع ــا يری  يه

ــون ــا روش یهورم ــه )Radioimmunoassay )RIA  ب  و ب

 و بـا کمـک   )Beakman, USA( له دستگاه گاما کانتر یوس

ن  انجـام  رایـ ار ایه شده از شـرکت کاوشـ      ی ته يها تیک

   .د یگرد

 افـزار   نـرم اسـتفاده از  با  آمده دسته ب نتایج

SPSS ه یـ  تجز  دانکن و    مستقل یت ي آمار يها و آزمون

  .ل شدندیو تحل
  

     
  ها افتهی

دار سـطح   یش معنی از افزا ی حاک هج حاصل ی نتا
 يهـا   در گـروه   FSH و LH ینی گنـادوتروپ  يهـا  هورمون

گـرم   یلیم 1000(ر حداقلیافت کننده مقادی دریشیآزما
 و )لـوگرم ی گرم بـر ک یلیم1500( متوسط   ،)لوگرمیبر ک 

ــداکثر  عــصاره ) لــوگرمیگــرم بــر ک  یلــی م2000(ح
ــرل  ي بــرگ جعفــریدروالکلیــه ــه گــروه کنت ــسبت ب  ن

هورمون  یمن غلظت سر  یانگین م یچن هم ).>05/0p(بود
افــت کننــده ی دری تجربــيهــا تــستوسترون در گــروه

ــاد ــداقل یمق ــر  یلــی م1000(ر ح ــرم ب و ) لــوگرمی کگ
عــصاره  ) لــوگرمیگــرم بــر ک  یلــی م1500(متوســط

ش ی نـسبت بـه گـروه کنتـرل افـزا      ي جعفـر  یدروالکلیه
ج نـشان   یبه عالوه نتـا   ). >05/0p( نشان داد  يدار یمعن

هورمون تستوسترون   یمن غلظت سریانگی مداد که در
 2000(افـت کننـده مقـدار حـداکثر       ی در یدر گروه تجرب  

بــرگ  یدروالکلیــره هعــصا) لــوگرمی گــرم بــر کیلــیم
ــ يجعفــر  يدار ی نــسبت بــه گــروه کنتــرل کــاهش معن

  ).1جدول()>05/0p(شد مشاهده 
  

   تریر لب یالملل نی مختلف بر حسب واحد بيها  و تستوسترون در گروهLH ، FSH يها هورمون  یمغلظت سرار یمع  و انحرافنیانگیسه میمقا: 1جدول
  

        متغیر                                      
 گروه                     

FSH  LH تستوسترون  

  154/2±102/0  382/0±0069/0  4/0 ±0114/0  کنترل
  162/2±0954/0  369/0±0120/0  377/0 ±0122/0  شاهد
  726/2±116/0*  493/0±0071/0*  0 /869 ±0658/0*  )لوگرمیگرم بر ک یلی م1000(1 یتجرب
  55/2±101/0*  501/0±0170/0*  0 /882 ±0511/0*  )لوگرمیگرم بر ک یلی م1500(2 یتجرب
  775/1 ±040/0*  475/0±0136/0*  632/0 ±0238/0*  )لوگرمیگرم بر ک یلی م2000(3 یتجرب

 )>05/0p( با گروه کنترل دار  ی اختالف معن*
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 بحث 

 ی در مردان و عوارض ناشـ      يامروزه نابارور 
 که در درمـان آن مـورد    ییایمی ش ياز مصرف داروها  

ستم یــ از معــضالت سیکــی ،رنــدیگ یمــفاده قــرار اســت
ج ینتـا . )19(شـود  یمـ  در اکثر جوامع شناخته    یبهداشت

دار  یش معنـ  ی از افـزا   یحاصل از مطالعه حاضـر حـاک      
ــون ــطح هورمـ ــا سـ ــادوتروپيهـ در   FSH و LH نی گنـ

 مختلــفر یافــت کننـده مقــاد ی دریشیـ  آزمايهــا گـروه 
 نــسبت بــه گــروه ي بــرگ جعفــریدروالکلیــعـصاره ه 

دار هورمـون تـستوسترون در       یش معنـ  ی وافـزا  ترلکن
دار هورمـون   ی حداقل و متوسط و کاهش معن     يدوزها

ــمــذکور در دوز حــداکثر  عــصاره ه  ــرگ یدروالکلی  ب
  .)1جدول (باشد یم يجعفر

 ی ناش نی گنادوتروپ يها ش سطح هورمون  یافزا

 موجــود در يدهایــ فالونوئیتواســتروژنیاز خــواص ف

روژن عامـل محــرك  اسـت . باشــد یمـ  يعـصاره جعفـر  

  یمی اثرات مستقين دارایباشد و پروالکت   یمن  یپروالکت

ــادوتروپ  ــح گن ــون    نیدر ترش ــه هورم ــخ ب ــا در پاس ه

ن یچنــ هــم). 20(باشــد یمــهــا  نیآزادکننــده گنــادوتروپ

 گاما   ترشح کننده  يها  نورون ياستروژن در خودمهار  

 يک بــر رویــ پــره اپتید در نــواحیک اســیــرینوبوتیآم

ــوتئ  ــون ل ــت ینیهورم ــؤثر اس ــورون.  م ــا ن ــا يه  گام

 باعــث کــاهش یدبک منفــیــد بــا فیک اســیــرینوبوتیآم

ــوتئ ــار   یمــ ینیهورمــون ل ــد کــه در صــورت مه گردن

د، یک اسـ یـ رینوبوتی گامـا آم  ترشـح کننـده    يهـا  نورون

پس . توان انتظار داشت  یم را   ینیش هورمون لوتئ  یافزا

ترشح کننـده    يها در حضور استروژن و مهار نورون     

ش ی افـزا  ینید هورمـون لـوتئ    یک اسـ  یـ ریوبوتنیگاما آم 

ک مطالعه نشان داد کـه       یج حاصل از    ینتا. )20( ابدی یم

 موجـود در  یاصلبات ی از ترکیکیکه  نیژن یآپ زیتجو

 یابتیـ هـاي د  مـوش  اشد درب یم يعصاره برگ جعفر

دي یـــروئیت  هـــاي هورمـــون ســـطح شیافـــزا باعـــث

ه داد نشان گری دیک بررسین در یچن هم .)21(شود یم

 زانیم که سمیدیروئیپرتیه به مبتال مارانیدر، ب که شد

 هورمون زانیم  باالست،)T3(نیرونیدوتیتري  هورمون

 و  تـستوسترون  LH ، FSHهـا،   نییگنادوترو آزادکننده

 از یکی نیبنابرا . ).22(باشد یم یعیطب حد از باالتر زین

 مـورد  محـور  هـاي  ش هورمونیافزا ی احتمالهاي راه

 شیافـزا  قیـ از طر يجعفـر  عـصاره  لهیه وسب مطالعه

ــون ــاي هورمـ ــروئیت هـ ــ  ديیـ ــد یمـ ــو.باشـ ز ی تجـ

 کهن ی و لوتئول نیکوئرست ،نیژن یآپ يها تواستروژنیف

عـصاره بـرگ    در موجـود  يدهایـ فالونوئ نیتر از مهم

  باعثکیسمیپرگلی هيها به موش ،)11(هستند يجعفر

کـوژن  یگل سـنتز  شیافـزا  و خون گلوکز عیسر کاهش

 هـاي  کننـده  مهـار له یبـه وسـ   اثر نیا چون و ودش یم

 کهدهد  یمن مطالعه نشان یا گردد، یم یخنث ینیانسول

 را خـود  اثـر  نیـ  انیانسول ترشح شیافزا با نیژن یآپ

 ن ویژنـ  یآپـ  گـر ید طـرف   از.)23و24(دینما یم اعمال

 ن،یانـسول  ونیالسـ یکوزیاز گل ريیجلوگ با نیکوئرست

 از آن .)25(دارنـد  یمـ نگه  یباق فعال فرم در را آن زین

 بـا  نی شـد کـه انـسول   هک مطالعه نشان دادیجا که در 

 در )MAPK Erk1/2 )1 یگنالیســ ریمــس کــردن فعــال

   هورمـون  ترشـح  زانیـ م یپوتاالموسـ یه هاي ورونن

                                                             
1-Mitogen- Activated Protein Kinase / Extracellular 
Signal – Regulated Kinase 
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با توجه  ،دهد یم شیافزا را ها نییترو آزاد کننده گنادو

 عـصاره  در موجـود  دهايی فالونوئبه مطالعات گذشته

 در پوتاالموسیسطح ه در قیطر نیا از ي جعفربرگ

 ش ترشـح یافـزا  جـه ینت در و هـا  نییگنـادوترو  ترشح

   ).26(گذارند یم ریثأت محور نیا هاي هورمون

 میآنــز تواننــد یمـ ن یکوئرســت ن ویژنــ یآپـ 

 بـه  ل تـستوسترون یتبـد  از و کرده مهار را آروماتاز

 بـا اتـصال   مـواد  نیـ ا ).27(کننـد  ريیجلوگ استروژن

عمـل   نیا آن انیب کاهش و آروماتاز میآنز به یترقاب

 چـشم  ریثأت نیژن یآپ نیب نیا در و دهند یم انجام را

 ژن انیـ ب شیافـزا  نیژنـ  یآپـ  عـالوه  به ي دارد،ترریگ

 یدوژنیاسـتروئ  عیکننـده سـر   میتنظ نیپروتئ سازنده

 زانیـ م شیق افـزا یـ طر از گیدیـ ال هـاي  سـلول  درون

 طـرف  کیـ از  (cAMP)حلقـوي  فـسفات  منـو  نیآدنـوز 

 نیپـروتئ  یعنـ ی آن مهـاري  نیپـروتئ  کردن مسدودو

DAX1  شیـ افـزا   را گیدیـ ال هـاي  سـلول  تی، حـساس 

 از ديیاسـتروئ  هـاي  هورمـون  دیتول زانیو م دهد یم

  ). 28(برد یمرا باال تستوسترون جمله
 از یاسـت کـه بعـض    شـده  مشخص نیچن هم

 هورمـون  شیافـزا  ها در غلظـت کـم بـا    تواستروژنیف

 دوژنزیاستروئ شیافزا باعث ، که(T3) نیرونیدوتی تري

 و سنتز زانیم گردد، قادرند یم گیدیال هاي سلول در
 هـا  ن سـلول یـ ا در را تـستوسترون  هورمـون  ترشـح 

 ق یــ از طرنیچنــ دها هــمییــفالونو .)29(دهنــد شیافــزا
ل ی آلفـا ردوکتـاز از تبـد     -5م  ی از عملکـرد آنـز     تانعمم

انعت کـرده   دروتستوسترون مم ی ه يتستوسترون به د  
ش یزان هورمون تستوسترون را افزایمق ین طریاز ا و  
ــ ــر ). 30(دهنــد یم بــات ی ترکي حــاويعــصاره جعف

 یت ضـد آنـدروژن    ی خاص يباشد که دارا   یم ینیکومار
 باال باعث کاهش سطح هورمـون     يهستند و در دوزها   

ق یـ ج تحقیبا توجه به نتا    و )31(شوند   یمتستوسترون  
هورمون تـستوسترون در دوز   یمسطح سرکه  حاضر  

گـروه   نـسبت بـه     ي جعفـر  یدروالکلیحداکثر عصاره ه  
     . استینیب شی قابل پ،دار داشت یکنترل کاهش معن

  
   يریگ جهینت

جـه  یتـوان نت  یمق  ین تحق یج ا یبا توجه به نتا                  
 ياه جعفر ی برگ گ  یدرو الکل یعصاره ه  که   ، نمود يریگ

 يو در دوزهـا FSH و LHيهـا  ش هورمـون یباعث افـزا 
 بـاال  يش تـستوسترون و در دوزهـا  ین باعث افـزا   ییپا

ــه کــاهش  ــابرا .گــردد یمــتــستوسترون منجــر ب ن یبن
نـده از عـصاره   ی در آیلیقات تکم یتوان با انجام تحق    یم

 در ید مثلـ یـ  در درمان اخـتالالت تول  ياه جعفر یبرگ گ 
  . .مردان استفاده نمود

 

  ر وتشکریتقد

 ارشد ی نامه کارشناسانین مطالعه حاصل پا   یا

 یمــصوب دانـشگاه آزاد اســالم  ي جـانور يولـوژ یزیف

سندگان مقالـه   یـ نو. استقات فارس   یواحد علوم و تحق   

اسـوج و معاونـت     ی ی دانشگاه علوم پزشـک    ياز همکار 

قـات  یواحد علوم و تحق  یمزاد اسالآ دانشگاه   یپژوهش

  . ندینما یم یتشکر و قدردان فارس

                                                             
1-Dosage- Sensitive Sex Reversal, Adrenal Hypoplasia 
Cirtical Region , on Chromosome x , Genel 
 

 



هاي محور هیپوفیزـ گناد  هورمون اثر گیاه جعفري بر   

311  )87شماره پی در پی (1393تیر ـ 4 ـ شماره19مجله ارمغان دانش ـ دوره 

REFERENCES 
1.Aitken  RJ. The Amoroso lecture. The human spermatozoon a cell in crisis. J Reprod  Fertil 1999; 
115: 1–7. 
2.Chen CC, Fernald  RD. GnRH and GnRH receptors: distribution, function and evolution. Journal of 
Fish Biology  2008; 73: 1099–120. 
3.Parandin R, Ghorbani R, Sadeghipour Roodsari HR.   Effects of alcoholic extract of Achillea 
Millefolium flowers on fertility parameters in male rats. Journal of Shahid Sadoughi University of 
Medical Sciences 2011; 19(1): 84-93. 
4.Nouri  M, Khaki  A,  Fathi  F, Rashidi  MR. The protective effects of carrot seed extract on 
spermatogenesis and cauda epididymal sperm reserves in gentamicin treated rats. Yakhteh Medical 
Journal 2009; 11(3): 327-32.  
5.Naseri  M, Heydari nasrabadi  M, Khodarahmi  P, Ahmadi  F, Mojibi  P, Abotalebei  H. Study of the 
effect of fumaria parviflora alcoholic extract on spermatogenesis in male rats. New Cellular and 
Molecular Biotechnology Journal 2011; 1(2): 61-5. 
6.Mirfard M, Johari  H, Mokhtari  M, Hematkhah  V, Jamali   H, Allahverdi   Gh. The effect of hydro-
alcoholic garlic exatract on testis weight and spermatogenesis in mature male rats under 
chemotherapy with cyclophosphamide. Journal of Fasa University of Medical Sciences 2011;                      
3(2): 67-74. 
7.Kazemi  JH, Sharifi  E.  Androgenic effect of origanum vulgarel l.spp viride extract on hormone level 
of pituitary- gonadal axis in mature male vistar rats. Arak Medical University Journal 2012; 14(6):                  
89-96. 
8.Hemayatkhah Jahromi  V, Parivar  K, Forozanfar  M. The Effect of Cinnamon Extract on 
Spermatogenesis Hormonal Axis of Pituitary Gonad in Mice. Iranian Journal of Applied Animal Science 
2011; 1(2): 99-103.  
9.Modaresi M, Messripoor M, Asadi M, Morghmaleki KH. The effect saffron extract on testract tissue. 
Iranian journal of Medicinal and Aromatic plants 2008; 24(2): 237 -43. 
10.Hassan AM, Abdel-Wahhab MA. Antioxidant effect of parsley and panax ginseng extract 
standardized with ginsenosides Rg3 against alteration induced in reproductive functions in male 
mice.The Egyptian Journal of Hospital Medicine  2006; 22: 60–72. 
11.Patil  RB, Vora  SR,  Pillai   MM. Spermatogenic  activity of  dietary antioxidant in oxidatively 
stressed mice. Journal of Cell and Tissue Research  2008; 8(3): 1519 -24. 
12.Bolkent  S, Yanardag  R,  Ozsoy-Sacan  O,  Karabulut-Bulan  O. Effects of parsley (Petroselinum 
crispum) on the liver of diabetic rats: a morphological and biochemical study. Phytotherapy Research  
2004; 18(12): 996–9. 
13.Yousofi  A,  Daneshmandi  S, Soleimani  N,  Bagheri  K,  Karimd H. Immunomodulatory effect of 
Parsley (Petroselinum crispum) essential oil on immune cells: Mitogen-activated splenocytes and 
peritoneal macrophages . Immunopharmacology  and Immunotoxicology 2012; 34(2) : 303-8.  
14.Saeidi J, Bozorgi H, Zendehdel A, Mehrzad J. Therapeutic effects of aqueous extracts of 
Petroselinum sativum on ethylene glycol-induced kidney calculi in rats. Urol J 2012; 9(1): 361-6. 
15.Wong  RYY, Kitts  D. Studies on the dual antioxidant and antibacterial properties of parsley 
(Petroselinum crispum)extracts. Food chemistry 2006; 97: 505-15. 
16.Sanocka D, Kurpisz M. Reactive oxygen species and sperm cells. Reprod Biol Endocrinol 2004; 2: 
1-7. 
17.Bahmanpour S, Talaei T, Vojdani Z, Panjehshahin MR, Poostpasand A, Zareei  S, Ghaeminia M,.  
Effect of phoenix dactylifera pollen on sperm parameters and reproductive system of adult male rats. 
IJMS 2006; 31: 4.  
18.Neelesh M, Sanjay J, Vipin BG, SAVITA  V,. Recent studies on aphrodisiac herbs for the 
management of male sexual dysfunction, Acta Poloniae Pharmaceutica-Drug Reaserch 2011; 68(1): 3-
8. 
19.Irvine DS. Epidemiology and an etiology of male infertility. Hum Repro 1998; 13(1 ): 33-44. 
20.Jereny  P, Spencer  E. The intraction of flavonoids within neural signaling pathways. Review 2007; 
3: 257-73. 



  بسطام پور و همکارانفاطمه

٣١٢ )87شماره پی در پی (1393تیر ـ 4 ـ شماره19مجله ارمغان دانش ـ دوره 

21.Khelifi Touhami  F, Taha  RA, Badary  OA, Lezzar  A, Hamada  F. Goitrogenic activity of coumaric 
acid in rats. Journal of Biochemical and Molecular Toxicology 2003; 17(6): 324-8. 
22.Rojdmark S, Berg A, Kallner G. Hypothalamic-pituitary-testicular axis in patients with 
hyperthyroidism. Hormone Research in Paediatrics 1988; 29(5-6):185-90. 
23.Cazarolli LH, Folador P, Moresco  HH, Brighente  IMC, Pizzolatti  MG, Silva  FRMB. Stimulatory 
effect of apigenin-6-C-[beta]-lfucopyranoside on insulin secretion and glycogen synthesis. European 
Journal Of Medicinal Chemistry  2009; 44(11): 4668-73. 
24.Esmaeili  MA, Zohari  F, Sadeghi H. Antioxidant and protective effects of major flavonoids from 
Teucrium polium on beta-cell destruction in a model of streptozotocin induced diabetes. Planta Med  
2009; 75(13):1418-20. 
25.Kannappan  S, Anuradha CV. Naringenin enhances insulin-stimulated tyrosine phosphorylation and 
improves the cellular actions of insulin in a dietary model of metabolic syndrome. European Journal Of 
Nutrition  2010; 49(2):101-9. 
26.Gamba  M, Pralong  FP. Control of GnRH neuronal activity by metabolic factors: the role of leptin 
and insulin. Molecular And Cellular Endocrinology  2006; (254):133-9. 
27.Van Meeuwen  J, Korthagen  N, de Jong P, Piersma A, Van den Berg  M. Antiestrogenic effects of 
phytochemicals on human primary mammary fibroblasts, MCF-7 cells and their coculture. Toxicology 
and Applied Pharmacology 2007;221(3):372-83. 
28.Li W, Pandey  AK, Yin  X , Chen  JJ , Stocco  DM , Grammas  P. Effects of apigenin on 
steroidogenesis and steroidogenic acute regulatory gene expression in mouse Leydig cells. The 
Journal of Nutritional Biochemistry 2011; 22(3): 212-8. 
29.Gunnarsson  D, Selstam  G, Ridderstråle  Y, Holm  L, Ekstedt  E, Madej  A. Effects of 
dietaryphytoestrogens on plasma testosterone and triiodothyronine (T3) levels in male goat kids. Acta 
Veterinaria Scandinavica 2009; 51(1): 1-6. 
30.Bialymstoku W. Influence of nargenin on the activating of enzymes participating in steriodogenesis 
in male rats. Ruczniki Akademii Medyczne  2004; 49: 37-46. 
31.Chen S, Cho M, Karlsberg  K, Zhou D. Biolo chem biochemical biology characterization of novel. 
Antoaromatase Coumarin Derivative  2004; 729(46): 48071-78. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



هاي محور هیپوفیزـ گناد  هورمون اثر گیاه جعفري بر   

313  )87شماره پی در پی (1393تیر ـ 4 ـ شماره19مجله ارمغان دانش ـ دوره 

Armaghane-danesh, Yasuj University of                                                                               Original Articl  
Medical Sciences Journal (YUMSJ) 

 

The  Petroselinum crispum L.  hydroalcoholic  
extract  effects on  pituitary- gonad axis in adult 

Rats 
 

Bastampoor F1, Sadeghi H2, Hosseini SE1*,  

 

1Department of Biology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran, 2Medicinal Plant 
Research center, Yasuj university of Medical Sciences Yasuj, Iran   
 

Received: 27 Oct 2013         Accepted: 14 March 2014 
 
Abstract 
 
Background & aim: Infertility is one of the major issues in medical science which various chemical 
and herbal medicines have been used for its treatment from ancient times. Due to the side effects of 
chemical drugs and with regard to the cause of infertility in men is a hormonal disorder, thus, the study 
aimed to investigate the effect of ethanol extracts of parsley leaves performed on serum levels of 
pituitary - gonadal hormones. 
 
Methods: The present experimental study was conducted on fifty adult male rats. The animals were 
divided into 5 groups of 10 specimens, including controls, and three sets of empirical receiving doses 
1000, 1500 and 2000 mg/kg ethanol extract of parsley leaves respectively. Prescriptions were done as 
gavage for 28 days. At the end of the test, the hearts of the animal and the serum hormones levels of 
testosterone, FSH and LH were measured. The Data were analyzed with t-test and Duncan and 
significant differences of data was considered at p = 0.05. 
 
Results: The findings revealed that the leaf extract of parsley caused a significant increase in FSH and 
LH and testosterone significantly increased at minimum and medium doses and decreased significantly 
in maximum dose. 
 
Conclusion: Parsley leaf , having antioxidant compounds, led to the increasing of FSH and LH 
hormones at three doses and increasing testosterone at minimum and medium doses and decreasing 
at maximum dose. 
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