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4/5/93:پذیرشتاریخ 12/8/92تاریخ دریافت:

مقدمه:
Capparis spinosaگیاه لگجی با نام علمی  L. ،

(Capparidaceae)گیاهی از خانواده کاپاریداسه 

است که به صورت بوته اي، تک پایه و چند ساله با 
گل سفید، ارغوانی، سفید مخلوط با صورتی بزرگ 
و معطرمی باشد. این گیاه نه تنها در اقلیم هاي گرم 

درجه سانتی گراد را 40و خشک تابستان هاي باالي 
تحمل می کند بلکه به علت تحملی که به خوبی

درجه را - 8نسبت به سرما دارد نیز زمستان هاي تا 
). در طب سنتی این گیاه 1نیز تحمل می کند (

مقوي، قاعده آور، کاهش دهنده التهاب و 

ضد روماتیسم و بیماري هاي کبدي و در درمان 
).2نقرس کاربرد دارد (

داراي طبق مطالعات انجام شده این گیاه 
فعالیت آنتی هیپرگلیسمی بوده و بدون تأثیر بر غلظت 

؛ )3خون می شود (انسولین پالسما باعث کاهش قند
همچنین داراي اثرات کاهنده چربی خون نیز می باشد 

). طبق تحقیقات گذشته اثرات ضد دردي و 4(
). 5ضد آلرژي نیز از این گیاه به ثبت رسیده است (

مانند آلکالوئیدها، تحقیقات حضور ترکیباتی 
پلی فنل ها، فالونوئید ها و گلیکوزینوالت ها را در 

چکیده:
حاوي فیتواستروژن ها که تأثیر تعدیل کننده بر هورمون ها دارند و ممکن لگجی گیاهی استزمینه و هدف:

هاي هورموناست؛ بر محور هیپوفیز گناد تأثیرگذار باشد. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر احتمالی این گیاه بر 
) انجام شده است.LHو FSH(گنادوتروپینتستوسترون و 

) شامل: گروه کنترل، n=8سر موش صحرایی نر بالغ به پنج گروه (40در این مطالعه تجربی روش بررسی:
mg/kg400و 200، 100گروه شاهد با دریافت آب مقطر، و سه گروه دریافت کننده عصاره لگجی به میزان 

س از آخرین گاواژ ساعت پ24روز از طریق گاواژ دریافت کردند. 28تقسیم شدند. حیوانات عصاره را به مدت 
ها انجام شد. سطوح هورمون هاي جنسی حیوانات تحت بیهوشی با اتر قرار گرفتند و خونگیري از قلب آن

.در سرم با استفاده از کیت الیزا مورد سنجش قرار گرفتFSHو LHتستوسترون، 
کاهش معنی دار نسبت به mg/kg100غلظت پالسمایی هورمون تستوسترون در گروه تیمار با دوز یافته ها:

هاي تجربی نسبت به شاهد ودر گروهLHو FSH). غلظت سرمی هورمون P>05/0گروه شاهد و کنترل داشت (
کنترل هیچ تغییري نشان نداد.

موثر باشد و می تواند عصاره هیدرو الکلی گیاه لگجی می تواند بر عملکرد هورمون تستوستروننتیجه گیري:
.ت محور هیپوفیز گناد موثر واقع شوددر درمان اختالال

.لگجی، تستوسترون، فیتواستروژن، هورمون هاي گنادوتروپینهاي کلیدي:واژه
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). این گیاه غنی از 6این گیاه نشان می دهد (
روتین و کوئرستین و فالونوئیدهایی مثل کامپفرول،

). کوئرستین یکی از 7بتاسیتوسترول می باشد (
ترکیبات فالونوئیدي است که به میزان زیادي در گیاه 

فت شده و داراي خواص فیتواستروژنی لگجی یا
). بتاسیتوسترول از لحاظ ساختار شیمیایی 8می باشد (

بسیار به کلسترول شبیه است و به تنهایی یا با سایر 
فیتواستروژن ها باعث کاهش سطح کلسترول خون 

).9می گردد (
فیتواستروژن ها به علت شباهت ساختمانی با 

تصال به استرادیول داراي مکانیسم عملی ا
گیرنده هاي استروژنی می باشند. از اینرو می تواند به 
عنوان آگونسیت یا آنتاگونسیت گیرنده هاي 

). با توجه به تحقیقات گذشته 10استروژنی عمل کند (
در زمینه هاي مختلف بر روي گیاه و با توجه به 
حضور ترکیبات فالونوئیدي و کومارین موجود در 

ف بررسی تأثیر عصاره گیاه گیاه، تحقیق حاضر با هد
لگجی بر هورمون هاي جنسی انجام شد.

روش بررسی:
در این مطالعه تجربی، جهت تهیه عصاره، 
بخش هوایی گیاه لگجی در بهار تا اواسط تابستان از 

هاي شهرستان گچساران جمع آوري و پس از بیابان
تأیید گونه آن، در شرایط مناسب دور از آفتاب 

گرم پودر خشک گیاه به 500مقدار خشک گردید. 
با الکل اتیلیک و آب مقطر به روش 50/50نسبت 

ساعت نگهداري 48خیساندن مخلوط شد و به مدت 
گردید. پس از صاف کردن عصاره هیدروالکلی 
توسط کاغذ صافی، محلول صاف شده توسط دستگاه 
روتاري، عصاره گیري شده و محلول بعد از مراحل 

درجه سانتی گراد50حدود دمایی عصاره گیري در م
د.در دستگاه آوون تغلیظ گردی

این مطالعه تجربی در حیوان خانه دانشگاه 
علوم پزشکی یاسوج انجام گرفت. حیوانات مورد 

سر موش صحرایی نژاد ویستار در 50مطالعه 
ماه بودند. 5/2گرم و سن 220- 230محدوده وزنی

کی شیراز حیوانات از بخش حیوانات دانشکده پزش
تهیه و تا زمان انجام آزمایش در قفس هاي 

درجه 20±2استاندارد و تحت شرایط یکسان دمایی
12ساعت روشنایی و 12سانتی گراد با چرخه نوري 

5ساعت تاریکی نگهداري و به طور تصادفی در 
تایی شامل: گروه کنترل، گروه شاهد با ه گروه د

یافت دوز با در1دریافت آب مقطر، گروه تجربی 
mg/kg100 با دریافت دوز 2عصاره، گروه تجربی
mg/kg200 با دریافت دوز 3عصاره و گروه تجربی
mg/kg400 تقسیم شدند. حیوانات عصاره را به
روز از طریق گاواژ دریافت کردند28مدت 

). پس از این مدت حیوانات توزین شده و 11،12(
آخرین ظهر (یک روز بعد از 12سپس در ساعت 

با اتر تحت بیهوشی خفیف قرار گرفته و از گاواژ)
قلب حیوانات بطور مستقیم خونگیري انجام گردید. 
سرم نمونه خون ها تهیه و غلظت سرمی 

با دستگاه FSHو LHهورمون هاي تستوسترون، 
تعیین گردید. Biomindالیزا و با استفاده ازکیت 

روف نرمال بودن داده ها به کمک آزمون کلموگ
یید و سپس به کمک آزمون آنالیز أاسمیرنوف ت

.واریانس مورد تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفت

:یافته ها
اساس نتایج به دست آمده در مقایسه بر

هاي تجربی دریافت کننده دوزهاي مختلف گروه
عصاره گیاه لگجی، اختالف معنی داري در میانگین 

مشاهده نشد LHوFSHوزن بدن و غلظت هورمونی 
)05/0>P تجویز عصاره گیاه 1، جدول شماره .(

عصاره باعث کاهش mg/kg100لگجی در دوز 
معنی دار سطح هورمون تستوسترون نسبت به گروه 

).1، جدول شماره P>05/0کنترل و شاهد شد (
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) در LHوFSH(گنادوتروپینتغییرات وزن بدن و غلظت هورمون هاي تستوسترون ومقایسه :1جدول شماره 
هاي مختلف دریافت کننده عصاره هیدرو الکلی گیاه لگجیگروه

هامتغیر
هاگروه

وزن بدن
(گرم)

غلظت تستوسترون
)لیتربر(واحد 

LHغلظت 

)لیتربر(واحد 
FSHغلظت 

)لیتربر(واحد 
62/1±06/605/0±2/372/0±01/22661/0±5/11کنترل

60/1±49/607/0±1/379/0±8/22567/0±17شاهد (دریافت کننده آب مقطر)
mg/kg100(5/11±7/22328/0±84/0*48/0±93/606/0±64/1تیمار با دوز حداقل (
mg/kg200(2/2±4/22654/0±9/295/0±08/607/0±68/1تیماربا دوز متوسط (

mg/kg400(4±1/22555/0±05/356/0±59/606/0±62/1حداکثر (تیمار با دوز 
*05/0P< روز از طریق گاواژ دریافت کردند؛28نسبت به گروه کنترل و شاهد؛ حیوانات عصاره را به مدت

.میانگین می باشد±داده ها بر اساس انحراف معیار

:بحث
اثرات عصاره هیدروالکلی گیاه لگجی بر وزن 
بدن ناشی از حضور ترکیباتی مانند فالونوئیدها می باشد 

که فالونوئیدها با مهار رقابتی فسفودي و از آنجایی
در بافت چربی باعث هیدرولیز لیپید از )PDE(استراز

) و با احتمال اینکه 12(ذخایر طبیعی چربی گردیده
به آنزیم ها و ATPفالونوئیدها با اتصال به محل اتصال 

گیرنده هایشان تعدیلی در متابولیسم انرژي و وزن بدن 
ایجاد کرده باشند؛ عدم تغییر در وزن بدن در مدت 

).13سد (آزمایش طبیعی به نظر می ر
طبق نتایج این مطالعه غلظت سرمی هورمون 

FSH وLH در صورت مصرف عصاره گیاه لگجی در
گروه هاي تجربی نسبت به گروه شاهد و کنترل اختالف 
معنی داري نداشت که به نظر می رسد حضور فالونوئیدهاي 

ممانعت کنندگی آروماتاز و موجود در عصاره با خاصیت
Orixin Aار سرکوبی کاهش استروژن باعث مه

می گردد LH(پیام آور تعادل تولید مثل) بر روي 
). از آنجایی که لپتین می تواند از طریق نقش 14(

با سنتز و ترشح هورمون هاي Yنروپپتیدمهاري
توجه به عدم جنسی واکنش متقابل داشته باشد و با

تغییر وزن بدن حیوانات در این مطالعه که احتماالً
ناشی از عدم تغییر اشتهاي حیوانات از طریق لپتین می 

منطقی به LHوFSHباشد، عدم تغییر هورمون هاي 
).15نظر می رسد (

طبق نتایج این مطالعه غلظت سرمی هورمون 
تستوسترون در دوز حداقل عصاره کاهش معنی دار و 
در دوزهاي باالتر بدون تغییرات معنی داري نسبت به 

ناشی از ترکیبات شاهد بود که احتماالًگروه کنترل و
فیتواستروژنی موجود در عصاره می باشد. عصاره گیاه 
لگجی باعث افزایش و یا کاهش استروژن و هورمون 

می گردد و در نتیجه )GnRH(آزادکننده گنادوتروپین
با تعدیل تعداد گیرنده هاي استروژن در سطح 

در غده هیپوفیز LHو FSHهیپوتاالموس میزان هورمون 
). اگرچه فیتواستروژن ها 16بدون تغییر باقی می ماند (

در گرایش اتصال به گیرنده هاي استروژنی ضعیف تر از 
ها نقش استروژنی یا آن؛هاي طبیعی هستنداستروژن

استروژنی را جهت تنظیم ارگان هاي وابسته به ضد
.)17(مثل ایفا می کنندتولید

عصاره ممکن است درترکیبات فالونوئیدي
باعث افزایش بیان ژن تنظیم کننده حاد استروئید 

)STAR( گردند و یا با بلوك کانال هاي کلسیمی مانع
گردیده و کاهش تستوسترون را باعث STARبیان ژن 

). همچنین طبق مطالعات قبلی فیتواستروژن ها 14شوند (
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در سویاي خوراکی نیز باعث کاهش تستوسترون 
.)18(می گردند

-cAMPاز طرفی میزان سطوح  PKAفسفوریالسیون
در STARجهت اثرگذاري فالونوئیدها در بیان ژن 

هاي لیدیگ حیاتی هستند، چنانچه در غیاب سلول
cAMP فالونوئید به تنهایی قادر به القاي بیان ژن ،STAR

و تولید هورمون استروئیدي نمی باشد. در مطالعات 
گذشته حیوانات عمل آوري شده بافیتواستروژن ها 

هستند که این cAMPداراي غلظت پایین تري از
مشاهده بطور قابل توجهی با کاهش استروئیدسازي 

). ساپونین ها (که درگیاه لگجی حضور 19همراه است (
تستوسترون در بیضه و دارند) با مهار مسیرآنزیمی سنتز 

منجر به LHقشر آدرنال و یا به دلیل تداخل با انتشار 
). گیاه لگجی 20کاهش هورمون تستوسترون می گردد (

داراي فعالیت ضد آندروژنی ناشی از بتاسیتوسترول، 
اسید استئاریک وترکیبات آلکالوئیدي و کومارین و 

وتريLDLکاهنده کلسترول تام،همچنین داراي قدرت
گلیسیرید می باشد؛ ولی باتوجه به عدم کاهش 

داراي تستوسترون در دوزهاي باالتر می توان پی برد که
خاصیت آندروژنیک خالصی نمی باشد و اگرچه در 
مطالعات دیگر ازگیاهان حاوي ترکیبات فیتواستروژنی 

تواند فعالیت هاي مختلفی نشان داده شده است که می
غلظت هاي پائین با واسطه ربیانگر این باشدکه عصاره د

غلظت هاي باال مستقل از گیرنده گیرنده استروژنی و در
). در مطالعه کنونی احتماالً 21(استروژنی عمل می نماید

به علت موارد ذکر شده، در دوز حداقل میزان هورمون 
تستوسترون کاهش و با توجه به اثرات فیدبک منفی 

ر به حالت تعادل در دوزهاي باالتمحور هیپوفیز گناد
رسیده است.

نتیجه گیري:
نتایج نشان می دهد که عصاره هیدروالکلی گیاه 

ثیرگذار بوده ألگجی می تواند بر هورمون  تستوسترون ت
و می تواند در درمان اختالالت محور هیپوفیز گناد موثر 

.واقع شود

قدردانی:تشکر و
گروه پژوهش دانشکده علوم پزشکی یاسوج از

گچساران و همه واحد و گروه پژوهش دانشگاه آزاد 
وکسانی که در انجام این مطالعه مارایاري کردند تشکر

قدردانی می شود.
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Background and aims: Capparis spinosa is a plant containing phytoestrogens which have
moderating influence on hormones and may effect on the pituitary-gonadal axis. This study was
aimed to investigate the effects of Capparis spinosa on testosterone, FSH and LH hormones.
Methods: In this experimental study, 40 adult male rats were randomly divided into 5 equal
groups control; received distilled water, and other 3 groups received different doses of
hydroalcoholic extract of Capparis spinosa flower bud (100, 200 and 400 mg/kg), respectively.
Rats received the extract during 28 days by gavage. They anesthetized 24 hours after the last
gavage using ether, and blood samples were collected from the heart. Then, serum levels of
testosterone, FSH and LH hormone were measured using Elisa kit.
Results: The results showed a significant reduction in plasma concentration of testosterone
hormone in the group treated with a dose of 100 mg/kg compared to control and observed groups
(P<0.05). Serum concentrations of FSH and LH hormones showed no change in other
experimental groups compared to control and observed groups.
Conclusion: Capparis spinosa hydroalcholic extract could be effective on the function of
testosterone hormone and in the treatment of pituitary-gonadal axis disorders.

Keywords: Capparis spinosa, Testosterone, Phytoestrogen, Gonadotropine hoemones.


