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اساس حفظ گیاهان دارویی محیط زیست و    .می باشدمحیط زیست یک گنجینه درمانی وسیع از گیاهان در اختیار بشر 

توسعه پایدار، بهره برداری منطقی و اصولی از محیط زیست و منابع طبیعی، حفظ و حراست آنها است. یکی از گیاهان 

به کار  PCOSبیماری زنانه و برای درمان بوده  دارای اثرات استروژنی و آنتی اکسیدانی است که  گیاه رازیانه دارویی، 

نیز افزایش  و FSH نسبت به  LHاز عالیم مهم سندرم تخمدان پلی کیستیک افزایش ترشح هورمون های  می رود.

و  سالین( ml 0.5)تزریق PCOS )گروه کنترل PCOSآندروژن ها است. ده موش صحرایی ماده بالغ مبتال به 

 ml 0.5 ) سالمکنترل پنج موش  میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن عصاره رازیانه( و 151دریافت کننده   PCOSگروه

عصاره رازیانه سبب کاهش  عین شد.ت FSHو  LHانتخاب شدند. با روش رادیوایمنواسی میانگین غلظت سرمی سالین ( 
 (.p≤0/05)شدPCOS در مقایسه با گروه کنترل  FSH افزایش و LHمعنی دار غلظت سرمی 

 

 PCOS ،LH ،FSHرازیانه،  کلیدی: گانواژ

 

 

 مقدمه  -1

برداشت های  برداشت آنها از طبیعت انجام می گیرد.اکثر گونه های گیاهی در طی تاریخ مصرف دارویی پیدا کرده و از دیر باز 

سبب شده که این پتانسیل طبیعی کاسته شده و همین به استفاده از داروهای گیاهی  به دلیل افزایش رویکرد مردم  غیراصولی

پایه و اساس حفظ و نگهداری گونه های   (.1334)مومنی، یعی و محیط زیست می شوده  های طبعامل منجر به تخریب عرص

)عباسی و همکاران، حفظ و حراست آنها است گیاهان دارویی، بهره برداری منطقی و اصولی از محیط زیست و منابع طبیعی،

با کاربرددر درمان بیماری های زنانه است.   Foeniculum vulgareرازیانه با نام علمی  ،یکی از گیاهان دارویی (.1331

(. 2113و همکاران،  Javadiعنوان فیتواستروژن عمل می کنند) رازیانه حاوی آنتول بوده که این ترکیب یا پلیمرهای آن به

یکی از مهم ترین عوامل ناباروری در زنان است که با اختالالت هورمونی متعدد از  (PCOS)سندرم تخمدان پلی کیستیک

 LHزمانی که غلظت هورمون  همراه است.  FSHو کاهش هورمون ، تستوسترون، استرادیولLHجمله افزایش هورمون های 

گزارش شده ن ها را افزایش می دهند. دان ها به طور ترجیحی سنتز آندروژافزایش پیدا کند، تخم PCOS، در FSHنسبت به 

  Methaدارد)  LHمیانگین روزانه تولید استروژن و آندروژن افزایش داشته که این بستگی به تحریک  PCOSدر بیماران که 
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ترشحات جسم زرد را بعد از تخمک گذاری برای تولید پروژسترون تحریک می کند که سرانجام منجر  Marx  ،2113 .)LHو

باهت ساختاری با استرادیول دارای مکانیسم عملی فیتواستروژن های گیاهان به علت شبه تنطیم سیکل جنسی زن می شود. 

یست گیرنده های استروژنی عمل اتصال به گیرنده های استروژنی هستند. از این رو می تواند به عنوان آگونیست با آنتاگون

است که ترکیبات فالونوئیدی دارای خواص بر اساس تحقیقات پیشین مشخص شده  (.2115و همکاران،  Malyalaکند)

و همکاران،  Panjeshahin)گناد موثر باشند-هیپوفیز-تاالموسواستروژنی هستند و می توانند بر عملکرد محور هیپوفیت

ی که حاوی فیتو استروژن ها)مانند رازیانه( هستند می تواند با عصاره های گیاهاز  فادهتهمچنین گزارش شده که اس(. 2115

در مطالعه حاضر اثرات تزریق داخل صفاقی عصاره رازیانه بر میزان دهند.  ، سطح تستوسترون را کاهشLHاثر فیدبک منفی بر 

 بررسی شد. PCOSدر موش های صحرایی ماده مبتال به  FSHو  LHترشح هورمون های 

  

  مواد و روش ها 
استرادیول  گرم با تزریق داخل عضالنی 221الی  131موش صحرایی ماده بالغ، از نژاد ویستار به وزن  11برای تحقیق حاضر

روز با بررسی  01بعد از  شد. القا PCOSمیلی لیتر روغن کنجد در مرحله استروس 1.2میلی گرم در 1.2والرات با مقدار 

عصاره دانه رازیانه از طریق حل کردن پودر  واژیناسیون)مرحله استروس پایدار( القای کامل تخمدان پلی کیستیک تاییدشد.

تا به عنوان  11موش از  5 ساعت بدست آمد. 43درجه سانتی گراد به مدت  30ادن در دمای % وقرارد01رازیانه در اتانول 

میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن عصاره  151دریافت کننده  PCOSتای دیگری  5و سالین(ml 1.5)تزریق PCOSکنترل 

موش دیگر به عنوان کنترل  5شدند. انتخاب  تزریق درون صفاقی( روز متوالی با 15عصاره به مدت  ml1.5)اتانولی رازیانه

و نمونه  از طریق سر بریدن موش ها جمع آوری شد 10نمونه های خونی روز در نظر گرفته شد.  ین(سال ml 1.5)تزریق سالم

وتا هنگام اندازه گیری فاکتورهای  دجداسازی ش rpm3511دقیقه بادور 15های سرمی با انجام سانتریفیوژ به مدت 

ویژه  FSHو LHهورمون هداری شد. نمونه های سرمی با استفاده از کیت گن درجه سانتی گراد -21ریزر بیوشیمیایی در ف

-ANOVA One) و به کمک آنالیز واریانس یکطرفه SPSSداده ها با استفاده از نرم افزار  موش صحرایی اندازه گیری شد.

Way)  در نظر گرفته شد. 1.15باهم مقایسه شدند. سطح معنی داری نیز کمتر از  دانکنتعقیبی و تست 
 

 نتایج
را در موش های صحرایی مبتال به سندرم تخمدان  LHتزریق داخل صفاقی عصاره دانه رازیانه میانگین غلظت سرمی هورمون 

گروه کنترل کاهش داد که این میزان کاهش از نظر آماری  PCOSنسبت به موش های صحرایی مبتال به را پلی کیستیک 

موش های مبتال به گروه در یافت کننده عصاره رازیانه در    FSHهورمون غلظت سرمی میانگین  عنی دار است. افزایش م

PCOS نسبت به گروه کنترل پلی کیستیک  نیز از نظر آماری معنی دار است(P<0.05). (.2و1)شکل 
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. نتایج به صورت  PCOSدر موش های صحرایی ماده مبتال به  LHتزریق عصاره اتانولی دانه رازیانه بر میانگین غلظت سرمی هورمون .اثرات1شکل

 از نظرآماری معنی دارگزارش شده است. P<0/05و n=5 هر گروه در ارائه شده اند. ±SEMمیانگین 

 

 

 
. نتایج به صورت  PCOSدر موش های صحرایی ماده مبتال به  LHمیانگین غلظت سرمی هورموناثرات تزریق عصاره اتانولی دانه رازیانه بر . 2شکل

 از نظرآماری معنی دارگزارش شده است. P<0/05و n=5 ارائه شده اند. در هر گروه ±SEMمیانگین 

 

 بحث
را درموش های مبتال به  FSHمیلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن میزان ترشح هورمون  151عصاره اتانولی دانه رازیانه با دوز 

را نیز کاهش داد. نتایج حاصل از این تحقیق منطبق بر داده  LHسندرم تخمدان پلی کیستیک افزایش داده، سطح هورمون 

سندرم  در LHهای قبلی است که عصاره رازیانه باعث افزایش غلظت سرمی هورمون محرک فولیکولی و کاهش هورمون 

فیتواستروژن ها دارای تاثیرات  مطالعات پیشین نشان داده (.2114و همکاران،  Karampoorتخمدان پلی کیستیک می شود)

ترکیبات فیتواستروژنی گیرنده های استروژنی را بلوکه کرده،  مهاری بر روی ترشح گنادوتروپین های انسانی و حیوانی هستند. 

عصاره های حاوی فیتواستروژنی با (. 2111همکاران،،و  McGarveyهیپوفیزی می شوند) LHموجب کاهش آزادسازی 

نیز  LH، میزان هورمون تستوسترون را کاهش می دهند و احتماال به دنبال کاهش آندروژن ها، سطح LHاثرفیدبک منفی بر

بتاهیدروکسی  10همچنین از طرفی فیتواستروژن ها با مهار نیز کاسته می شود.  FSHبر LHکاهش یافته ازتاثیر غالب 

گزارش شده که بتاسیسترول موجود در (. 1331می شود)مختاری و همکاران،   LHردوکتاز موجب کاهش غلظت استرادیول 

 (.Vanthakumari ،1331و  Maliniمی شود) LHعصاره گیاه خاصیت ضد گنادوتروپین دارد و باعث کاهش 
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 نتیجه گیری

در موش های صحرایی مبتال به  LHوکاهش هورمون  FSHاستفاده از عصاره رازیانه سبب افزایش میانگین غلظت سرمی 

 سندرم تخمدان پلی کیستیک می شود.
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Effects of ethanolic extract of fennel on serum levels of sex 

hormones in Polycystic Female Rats 

 
Abstract: The environment is a treasure trove of medicinal plants available to humans. The 

basis of preserving the medicinal plants of the environment and sustainable development is 

the rational and principled exploitation of the environment and natural resources, preserving 
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them. One of the medicinal plants is Fennel that has estrogenic and antioxidant effects and is 

used to treat PCOS. Significant symptoms of polycystic ovary syndrome increase the 

secretion of LH hormones in comparison with FSH and increase the levels of androgens.In 

this research ten adult female rats with PCOS (PCOS control group(injection 0/5 ml salin) and 

PCOS group receiving 150 mg / kg body weight of fennel extract) and control rats(0/5 ml 

salin) were selected. The means serum concentration of LH and FSH was determined by 

radioimmunoassay. Fennel extract significantly decreased serum LH concentration and 

increased FSH compared to PCOS control group(P<0/05). 

 

 

Keywords: Fennel, PCOS, LH, FSH 
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