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 روی سطوح سرمی  بر( Terfezia boudieri)قارچ دنبالن  هیدروالکلی عصاره تاثیر

 ماده صحرایی موش در پروژسترون و استروژن های هورمون
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 خالصه
ری حاوی ترکیبات فالونوییدی و آنتی قارچ دنبالن ترفزیا بودی .را تشكیل می دهددرصد ناباروری  45عوامل زیادی در ناباروری دخیل هستند که عامل زنانه  :سابقه و هدف

بررسی اثرات احتمالی  ورطالعه به منظملذا این  .که در طب سنتی برای افزایش میل جنسی و درمان ناتوانی جنسی در مردان و زنان مورد استفاده قرار می گیرد اکسیدانی است

 . انجام شدبر روی سطح سرمی هورمون های استروژن و پروژسترون در موش صحرایی ماده بالغ ن دنبالعصاره هیدروالكلی قارچ 

روه کنترل نرمال بدون تیمار دارویی گ. تایی تقسیم شدند 7گروه  5گرم به  180±20سر موش صحرایی ماده بالغ نژاد ویستار، با وزن  35در این پژوهش تجربی  ها:مواد و روش

. روز دریافت کردند 14فاقی به مدت از عصاره را بصورت داخل ص 110، 220و  mg/kg 330به ترتیب، مقادیر  3تا  1و گروه شم، نرمال سالین دریافت کرد و گروههای تجربی 

 .قایسه قرار گرفتورد سنجش و منسی استروژن و پروژسترون جمع آوری و با روش االیزا مدر پایان روز چهاردهم نمونه خون از موشها برای اندازه گیری هورمون های ج

همچنرین (. p<01/0) زایش دادافر( 12±14/1)و شرم ( 2/12±98/0)، غلظت هورمون استروژن را در مقایسه با گروه کنتررل (16±75/0)از عصاره  mg/kg 220دوز  :یافته ها

 (.>01/0p)اری داشتدافزایش معنی  (1/15±2/1)و شم ( 15± 83/0)نسبت به گروه کنترل mg/kg 220(55/1±1/39 )غلظت هورمون پروژسترون با استفاده از دوز 

 .افزایش دهدنتایج این مطالعه نشان داد که عصاره هیدروالكلی دنبالن می تواند سطح سرمی استروژن و پروژسترون را  گیری:نتیجه

 .قارچ، ناباروری، استروژن، پروژسترون، موش صحراییکلمات کلیدی: 
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 مقدمه 

عوامل . است برخوردار باالیی اهمیت از ناباروری، درمان و جمعیت رشد امروزه،

درصد ناباروری را تشكیل می  45زیادی در ناباروری دخیل هستند که عامل زنانه 

یكی از علت های  ناباروری اختالل در عملكرد دستگاه تناسلی زنانه است . دهد

در بیشتر  .(1)روی می دهد... که بصورت اختالالت تخمدانی، عوامل رحمی و

 به را باروری زندگی بدون خود، از بیش ازحد انتظارات دالیل به نابارور مواقع زنان

از این لحاظ درمان این مشكل بسیار مهم به  .(2)پندارند می زندگی نابودی معنای

امروزه، یافتن داروهای جدید با کمترین عوارض جانبی در درمان  .نظر می رسد

به دلیل توصیه سازمان بهداشت  (3)بیماری ها، به شدت مورد توجه می باشد

جهانی و داشتن ترکیبات مؤثره متعدد، استفاده از گیاهان و طب سنتی رواج پیدا 

 .(5)از مواد مختلفی در طب سنتی برای باروری استفاده می شود .(4)کرده است

می باشد که در طب  (Terfezia boudieri) قارچ دنبالن بودیرییكی از آنها 

سنتی برای افزایش میل جنسی و درمان ناتوانی جنسی در مردان و زنان مورد 

می  LHترون و دنبالن باعث افزایش سطح تستوس. استفاده قرار می گیرد

مطالعات قبلی نشان می دهد که قارچ دنبالن بودیری با داشتن اسیدهای . (6)شود

قارچ . (8, 7)خاصیت دارویی فراوانی دارد ویتامینآمینه ضروری، اسیدهای چرب و 

تأثیرات آنتی . (9)می شوددنبالن درمبتالیان به دیابت باعث کاهش قند خون 

سیده ها و انواع سرطان به اثبات راکسیدانی و آنتی بیوتیكی قارچ در برابر میكروب

 . (11, 10)است

 مهمی جنسی نیروی( دنبالن)قارچ ترافل  های قبلی بیانگر آن است کهپژوهش

تحقیقات  آخرین .(12)که برای تحریک و تقویت جنسی استفاده می شود دارد

به ترکیبات  توجه با. (13)دارند استروژنی فالونوئیدها، خواص دهد می نشان

هورمون های  بر آن تأثیر، (10)قارچ دنبالن در موجود فنولی و فالونوییدی

 تأثیرات بررسیلذا این مطالعه به منظور  .اهمیت باشد حایز تواند تخمدان می

پروژسترون  استروژن و سرمی غلظت بر عصاره هیدروالكلی این قارچ احتمالی

   شد. انجام
 
 

 مواد و روش ها

کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشكی  پس از کسب مجوز از این مطالعه: حیوانات

سر موش  35 بر روی .85.1395IR.ARUMS.REC اردبیل با شماره

حیوانات در دمای . اناجم شدگرم  180±20صحرایی ماده بالغ نژاد ویستار با وزن 

بستری از ساعت تاریكی و در  12ساعت روشنایی و  12درجه سانتی گراد،  2±22

پوشال در قفس های جداگانه با دسترسی آزاد به آب شهری و غذای مخصوص 

( تایی 7)گروه  5ات بصورت تصادفی به حیوان. نگهداری شدند( پلت فرم)حیوانات 

هیچ چیز دریافت نكردند، گروه ( کنترل نرمال)گروه اول . نگهداری شدندو تقسیم 

روز فقط نرمال سالین دریافت کردند، گروه سوم به  14به مدت ( گروه شم)دوم 

که ( mg/kg220) عصاره دریافت کردند، گروه چهارمmg/kg110 روز 14مدت 

( mg/kg330)عصاره دریافت کردند و گروه پنجم  mg/kg220 روز 14به مدت

تجویز عصاره به صورت . عصاره دریافت کردند mg/kg330 روز 14که به مدت 

روز با حجم  14ای مورد نظر و از طریق داخل صفاقی به مدت روزانه در گروه ه

 .میلی لیتر انجام گرفت 2/0

 کردن سیكل هم آزمایش، این مهم بسیار مراحل از یكی :یكسان سازی سیكل

مختلف  (فاز) سیكل 4 ها موش اینكه به توجه با. بود ماده های صحرایی موش

 در و داشته (استروس و مت پرواستروس استروس، دی استروس، فازهای :شامل)

 بررسی برای است، متفاوت آنها های جنسی هورمون سرمی سطح سیكل هر

 قرار (استروس) مشخص سیكل یک در ها موش بایستی تمامی هورمونی سطح

 استرادیول میكروگرم 100موشها، ابتدا  نمودن سیكل یكسان می گرفتند جهت

 پس .شد تزریق عضالنی صورت به و حل زیتون میلی لیتر روغن 2/0در  والرات

 .تزریق گردید عضالنی صورت به پروژسترون میكروگرم 50 ساعت 42 گذشت از

 استروس سیكل مراحل تشخیص .شد واژنی تهیه اسمیر موشها از بعد، ساعت 6

 سلولهای تلیال، سلولهای اپی) سلولی جمعیت نوع سه میان نسبت اساس بر

مشاهدات . شد داده تشخیص واژنی اسمیر شده در مشاهده( لكوسیتها و شاخی

 .(14)شدند سیكل هم استروس مرحله در همه موشها که داد نشان میكروسكوپی

در این مطالعه قارچ دنبالن توسط پژوهشگر از منطقه یامچی  :عصاره گیریروش 

برای به دست آوردن عصاره آب و الكلی، . از توابع استان اردبیل جمع آوری گردید

درجه سانتی گراد و در سایه خشک شد و سپس با دستگاه  37قارچ در دمای 

ن، یک لیتر آب مقطر و گرم پودر قارچ دنبال 100به هر . آسیاب برقی پودر گردید

عصاره . ساعت خیس گردد 72اضافه شد تا به مدت  7به  3با نسبت %  96اتانول

جهت تبخیر الكل و . حاصل ازصافی عبور داده شد تا عصاره خالص تر بدست بیاید

درجه فور قرار داده  37ساعت در دمای  15بدست آوردن عصاره خشک، به مدت 

مختلف، عصاره خشک با سرم فیزیولوژی سپس برای تهیه غلظت های . شد

 .مخلوط گردید( حالل عصاره)

 ت باحیوانا چهاردهم همه روز پایان در :نمونه گیری و سنجش هورمون ها

زین و زایال( mg/kg100)سپس با کتامین  و شدند کشی وزن دیجیتال ترازوی

(mg/kg10 )ونخ نمونه های. خونگیری بعمل آمد آنها قلب از و شده بیهوش 

 ها مونهور میزان سنجش زمان تا و سانتریفیوژ 3500 دور در دقیقه 5 مدت به

ی برای سنجش هورمون ها. شدند نگهداری گراد درجه سانتی -20 در دمای

ل طبق دستورالعم. استفاده شد Biovendor استروژن و پروژسترون از کیت

 120 رایشده بشرکت سازنده کیت، بعد از آماده سازی نمونه ها، بافر افزوده 

ق شده نژوگه رقیافزودن آنزیم کو با .انكوبه گردید دقیقه در دمای اتاق آزمایشگاه

ستشو، در این بار ش 4بعد از . دقیقه انكوبه شد 60به چاهک ها، بار دیگر به مدت 

دون تكان بدقیقه در محیط تاریک و  30مرحله محلول سوبسترا اضافه شد و برای 

یقه دق 15رض نهایت با افزودن محلول متوقف کننده، در ع در. دادن انكوبه گردید

 .خوانده شد nm  450 نتایج با طول موج

افزار  از نرم هاستفاد با داده ها ،اطالعات آوری جمع از پس :تجزیه و تحلیل آماری

SPSS یكطرفه واریانس آزمون طریق از و (ANOVA) توکی تعقیبی و تست 

 .رفته شدمعنی دار در نظر گ >05/0p و گرفت قرار آماری تحلیلتجزیه و  مورد

 

 
 یافته ها

نتایج حاصل از تحلیل داده های این مطالعه نشان داد که میانگین غلظت هورمون 

عصاره هیدروالكلی قارچ  mg/kg220 روزه حیوانات با  14استروژن در تیمار 

نسبت به گروه کنترل ( پیكوگرم بر میلی لیتر 75/0±16)، (TB) دنبالن

( پیكوگرم بر میلی لیتر 12±14/1)و شم ( پیكوگرم بر میلی لیتر 98/0±2/12)

در سایر گروههای تجربی با وجود تغییرات (. p<01/0)اختالف معنی داری داشت 

 (.1نمودار )جزیی در سطح هورمون استروژن، اختالف معنی داری مشاهده نشد 

نتایج این مطالعه در مورد هورمون پروژسترون نشان داد، گروه دریافت کننده 
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 و همكاران؛ اسالم ذبیحی قارچ دنبالن یدروالكلیعصاره ه یرتاث

 

mg/kg220  نانو گرم بر  1/39±55/1میانگین )عصاره هیدروالكلی قارچ دنبالن

و شم ( نانو گرم بر میلی لیتر 15±83/0میانگین )نسبت به گروه کنترل ( میلی لیتر

( >01/0p)تالف معنی داری داشت اخ( نانو گرم بر میلی لیتر 1/15±2/1میانگین)

 (.2نمودار )

 

 

 

 

 

 

 

بر سطح  تاثیر غلظت های مختلف عصاره ی هیدروالكلی قارچ دنبالن. 1نمودار 

 در موش صحرایی ماده( پیكوگرم بر میلی لیتر)سرمی هورمون استروژن 

 لنسبت به گروه شم و کنتر( p<01/0)نشان دهنده اختالف معنی دار ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ر سطح تاثیر غلظت های مختلف عصاره هیدروالكلی قارچ دنبالن ب .2نمودار 

 اده در موش صحرایی م( نانو گرم بر میلی لیتر)سرمی هورمون پروژسترون 

 منسبت به گروه کنترل و ش( >01/0P)نشان دهنده اختالف معنی دار ** 

ن بدن وزدر بررسی نتایج حاصل از تحلیل داده های این مطالعه بر تغییرات 

صاره حیوانات مورد آزمایش در هیچ یک از گروههای تجربی دریافت کننده ع

 ور معنینسبت به گروه شم و کنترل تغییری اعم از کاهش و یا افزایش وزن بط

 mg/kg 330روزه با دوزهای  14در طول تحقیق  (.3نمودار )داری مشاهده نشد 

خ شدن مو، افتادگی سر، ریزش مو، سی)سمیتی از قارچ دنبالن کوهی  110، 220و 

 .شدبر روی موش های صحرایی مشاهده ن( لرزش، تعریق، اسهال و کاهش وزن

 

 

 

 

 

 

 

 

ر میانگین تاثیر غلظت های مختلف عصاره هیدروالكلی قارچ دنبالن ب. 3نمودار 

 وزن موش های صحرایی

 

 حث و نتیجه گیریب

توانسته است برسطح  mg/kg220دوزنتایج مطالعه حاضر نشان داد که دنبالن با 

با توجه به اینكه مطالعه بسیار کمی در مورد . استروژن و پروژسترون تاثیرگذار باشد

عصاره قارچ دنبالن بودیری انجام شده است لذا بحث در مورد چگونگی و 

قارچ دنبالن بدلیل داشتن ترکیبات . آن بسیار مشكل خواهد بود مكانیسم تاثیر

گناد موثر بوده و از این نظر حایز  -بر روی تخمدان و محور هیپوفیزفیتواستروژنی 

اهمیت است و احتمال دارد ترکیبات فیتواستروژنی این قارچ برای افراد با سطح 

با توجه به داشتن ( TB)قارچ دنبالن . پایین استروژن و پروژسترون سودمند باشد

م و مواد موثره متعدد دیگر ترکیبات متعددی از جمله مواد معدنی مثل روی و کلسی

به . (11, 10)جمله آنتی اکسیدان ها می تواند اثرات زیادی از خود نشان دهد از

نظر می رسد این قارچ ضمن داشتن خواص بیولوژیكی و فارماکولوژیكی فراوان 

توانسته است سطح  (7)فعالیت آنتی اکسیدانی و (9)مانند فعالیت ضد دیابتیک

نتایج این مطالعه . هورمونهای استروژن و پروژسترون را در خون افزایش دهد

می تواند سطح سرمی پروژسترون نشان داد که عصاره هیدرو الكلی قارچ دنبالن 

و همكارانش نشان داد  Shakshakمطالعات انجام شده توسط  .را افزایش دهد

قند خون را کاهش می دهد احتماال کاهش قند  عصاره دنبالن بودیری تجویز

به عنوان ضد  پانكراس بتای انسولین روی داد که سلولهای خون توسط هورمون

دریافت کننده  های موش روی بر هم چنین تحقیقات (9) کندمی عمل دیابت

 .می یابد کاهش انسولین افزایش با خون قند اسید فرولیک نشان داده است که

 پاسخ ، در(14و15) IGF-1انسولین و همچنین سطح بردن باال با فرولیک اسید

 سطح افزایش آن دنبال به و فولیكولی محرک هورمون به تخمدان دادن

 IGF-1 انسولینی شبه رشد عامل بدلیل اینكه. باشند می گذار تاثیر پروژسترون

 (16و17)کند می اثر فولیكول بلوغ بر و رفته فولیكولی مایع به کبد در تولید از بعد

 اسید فرولیک یكی از ترکیبات فعال موجود در دنبالن است پس از طرفی و

پروژسترون بدلیل وجود اسید فرولیک در دنبالن و با  سطح افزایش دارد احتمال

یكی دیگر از نتایج این پژوهش افزایش غلظت سرمی  .باشد IGF-1 مكانیسم اثر

فالونوییدهای موجود در گیاهان که فیتواستروژن نامیده می شوند  .استروژن بود

فیتواسترول موجود در قارچ دنبالن دارای قدرت . دارای قدرت استروژنی هستند

استروژن زایی هستند به نظر می رسد این ترکیبات با فعالیت های بیولوژیكی خود 

مطالعات نشان داده که  .(16, 15)نقش مهمی در افزایش استروژن داشته باشند

رمی آلوئه ورا با افزایش ساخت استرویید از تخمدان باعث افزایش میزان غلظت س

پس احتماال دنبالن با داشتن همان ترکیبات موثره، و با . (17)استروژن می شود

. ها باعث افزایش ترشح استروژن شده باشدافزایش رشد و تكامل بیشتر فولیكول 

فعالیت . یافته دیگر این مطالعه کاهش سطح هورمونهای جنسی در دوز باالتر بود

فیتواستروژن ها به عواملی مانند؛ وضعیت اشباع شدگی گیرنده های هورمونهای 

جنسی، غلظت استروژن موجود در بدن و مدت زمان الزم برای متصل شدن 

 ها فیتواستروژن اینكه به توجه با. گیرنده ها بستگی دارد فیتواستروژن به

 استروژن آنتی و استروژن عنوان به دارد می تواند استرادیول به شبیه ساختاری

 مرتبط استروژنی آنتی خاصیت به میتوان را باال دوز در کاهش کند که عمل

 بتای و آلفا فالونوییدهایی ازجمله کامپفرول در هر دو گیرنده. (18)دانست

 اثرات حداقل، دوز در و دارند استروژنی اثرات ضد دوز باالتر در استروژن

ها  و از طرف دیگر کومارین (19)دهند می نشان خود از ضعیفی استروژنی
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 کاهش در دوز باالتر باعث داده و خود نشان از آروماتازی ضد فعالیت دنمیتوان

هم چنین تحقیقات مختلفی نشان داده است که عصاره . (20)شوند سطح استروژن

ن با واسطه گیرنده استروژنی و در غلظت های باال مستقل از در غلظت های پائی

بنابراین احتمال دارد عصاره دنبالن با این . (21)گیرنده استروژنی عمل می نماید

 .ده استمكانیسم ها سطح هورمونهای جنسی را در دوز باالتر کاهش دا

با توجه به مواد معدنی موجود در دنبالن از جمله روی، کلسیم ،آهن ،منگنز احتمال 

دارد این مواد هم در افزایش سطح هورمون های جنسی در این مطالعه موثر بوده 

مواد معدنی نه تنها به عنوان عامل مشترک در فعال سازی سیستم های . باشند

ک عمل می کنند بلكه همچنین عملكرد آنزیمی مختلف برای رشد و بلوغ تخم

کلسیم  .(23, 22)تخمدان و در نتیجه قابلیت باروری را تحت تاثیر قرار می دهند

به واسطه به کار بردن کلسترول در میتوکندری و یا بواسطه ی تحریک تبدیل 

 17فزایش بیوسنتز و عنصر روی از طریق ا (24, 22)پری گنولون به پروژسترون

بتا هیدروکسی استرویید دهیدروژناز باعث افزایش تولید و متابولیسم استروئیدها 

به نظر می رسد با توجه به افزایش سطح غلظت سرمی استروژن و  .(25)می شود

 درمان جهت فیتواستروژنی، پروژسترون توسط قارچ دنبالن بدلیل داشتن ترکیبات

یائسگی و برای  دوران در استروژن حتی و پروژسترون کاهش اقب ناشی ازعو

 درمانی موارد از یكی عنوان به بتوان جبران این نقیصه در فاز لوتئال، این قارچ را

قارچ دنبالن توانست سطح هورمون های استروژن و  .نظر گرفت در سنتی طب

افزایش دهد که احتماال بدلیل وجود ترکیبات  mg/kg 220پروژسترون را با دوز 

و تاثیر آن بر روی تخمدان باعث  IGF-1فالونوییدی و با مكانیسم افزایش 

پیشنهاد می شود در پژوهش های بعدی مطالعه . افزایش هورمون ها شده است

 14بیش از )و طی دوره زمانی طوالنی تر تاثیر قارچ دنبالن بر روی بافت تخمدان

 . م شودانجا (روز

 
 تقدیر و تشكر

بخاطر علوم پزشكی اردبیل بدینوسیله از کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه 

تشكر و قدردانی  ،جهت همكاریو خانم دکتر سعادتی از این تحقیق حمایت مالی 

 می گردد.
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ABSTRACT  
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Terfezia Boudieri (TB), has flavonoids and antioxidant compounds. The aim 

of this study was to investigate the possible effects of ethanol extracts of TB on serum levels of estrogen and 

progesterone in adult female rat. 

METHODS: 35 female Wistar rats were used in this experimental study. Animals weighing 180 ± 20 g were divided 

into 5 groups (each group consisted of7 rats. normal control group with no treatment, sham group received normal 

saline and experimental groups (1,2,3groups) were injected i.p. with 110, 220 and 330 mg/kg of TB for 14 days 

respectively. All groups at the end of the 14th day were bled and the sex hormones estrogen and progesterone hormone 

levels were measured. 

FINDINGS: According to the results of serum levels of progesterone and estrogen, 220 mg / kg extract of TB (16 ± 

0/75), estrogen concentrations increased compared with the control group (12/2 ±0/98) and sham (12±1/14) (P<0/01). 

Also 220 mg / kg of TB  (39/1±1/55) compared to controls (15±0/83) and sham (15/1± 1/2) increased significantly 

(P<0/01). 

CONCLUSION: The results of this study showed that TB can increase significantly the serum levels of estrogen and 

progesterone. 

KEY WORDS: Mushroom, Infertility, Estrogen, Progesterone, Rat. 
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