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 مقاله پژوهشي 

  بالغ نر ییصحرا موش در گناد -زیپوفیه محور يهاهورمون بر کنجد اثرات دانه یبررس
  

  ٣نيالدقطبزهره ، *٢يقدرت اهللا محمد، ١مبارکه يعرفان صادق
 

  19/05/1395تاریخ پذیرش  01/03/1395تاریخ دریافت 
 
 يدهچک

 بر رگذاریتأث و مهم عوامل از LH و FSH، تستوسترون شامل یجنس يهاهورمون، دارو و هیتغذ، حرارت درجه، سن، طیمح بر عالوه: هدف و زمينهپيش
 رگذاریتأث گناد-زیفپویه محور تیفعال بر تواندیم، خود يهاگانیل در موجود یدانیاکسیآنت تیخاص با و یتواستروژنیف تیفعال با کنجد. هستند يبارور و اسپرماتوژنز

 ییصحرا موش در گناد-زیپوفیه محور بر کنجد مصرف دانه اثرات یبررس باهدف مطالعه نیا لذا. شود يبارور شیافزا سبب میرمستقیغ ای میمستق طوربه و باشد
  .دیگرد انجام بالغ نر

 )ماریت کنترل و(روزه  60و  )ماریت کنترل و(روزه  30 هايگروه در یتصادف طوربه، ستاریو نژاد بالغ ماهه 4-3 نر ییصحرا موشسر  20: کار روشمواد و 
 دانه درصد 30 و یمعمول رهیج درصد 70ره مخصوص (یج  با ماریت هايگروه و در یمعمول رهیج با کنترل هايگروه در ییصحرا يهاموش . شدند يبندمیتقس

 FSH و LH، تستوسترون، ولیاستراد یجنس يهاهورمون زانیم، هاضهیببدن و  وزن يریگاندازه از پس، دوره انیپا در. شدند هیتغذ روز 60و  30کنجد) به مدت 
  .شدند يریگاندازه زایاال روش قیطر از
 گروه به روزه نسبت 60 ماریت گروه در، LH و تستوسترون هورمون زانیم و راست و چپ ضهیب وزن، بدن وزن که داد نشان حاضر مطالعه از حاصله جینتا: هاافتهي

 کنترل و ماریت هايگروه نیب در FSH و ولیاستراد هورمون زانیم در يداریمعن اما تفاوت )p>05/0(داشت  يداریمعن شیروزه  افزا 30مار یت روزه و 60 کنترل
  .)p<05/0(نشد  مشاهده
 LH) و تستوسترون( یجنس يهاهورمون زانیم شیافزا اثر مثبت داشت و باعث گناد-زیپوفیه محور روز بر 60به مدت  کنجد مصرف دانه: يريگجهينتبحث و 

  .دیگرد بالغ نر ییصحرا موش در
 ییصحرا موش، تواستروژنیف، کنجد يدانه، گناد-زیپوفیه محور، یجنس يهاهورمون : هادواژهيکل

  
 ١٣٩٥ مهر، ٥٨٠-٥٨٨ ص، هفتم شماره، هفتميست و بدوره ، يهارومي پزشکمجله 

  
  061-33364379، دانشکده دامپزشکی، تلفن: د چمرانیدانشگاه شهاهواز، : آدرس مکاتبه

Email: g.mohammadi@scu.ac.ir 

  
  مقدمه

 هاست ک ین مسائل جامعه انسانتریمهم از یکی ينابارور درمان
، حرارت درجه، سن، طیمح بر عالوه. هستند روبرو آن با محققان

 LH و FSH، تستوسترون شامل یجنس يهاهورمون، دارو و هیتغذ
 ).1( هستند يبارور و اسپرماتوژنز بر رگذاریتأث و مهم عوامل از

است.  تستوسترون هورمون کنترل تحت، ضهیب در يسازاسپرم
 -زیپوفیه -پوتاالموسیه محور کنترل تحت هاضهیب یترشح تیفعال

 عمل ینهورمو یعصب کنترل ستمیس کی عنوانبه که باشدیم ضهیب
 يمتعدد ییایمیش يداروها از ينابارور درمان يبرا ).2( کندیم

                                                             
  رانيد چمران، اهواز، اي، دانشگاه شهيدانشکده دامپزشک يعموم يل دکترايالتحصفارغ ١
 يران (نويسنده مسئول)د چمران، اهواز، اي، دانشگاه شهيدانشکده دامپزشک يار گروه علوم درمانگاهيدانش ٢
  رانيد چمران، اهواز، اي، دانشگاه شهيه دانشکده دامپزشکيار گروه علوم پاياستاد ٣

 ،ییایمیش يداروها یجانب عوارض به توجه اما با، شودیم استفاده
 موردتوجه یاهیگ يداروها خصوصبه یسنت طب از استفاده امروزه

 .)3( است گرفته قرار
 اهانیگ از مشتق شده یعیطب باتیترک، هاتواستروژنیف

 يهاهورمون يرو و دارند استروژن مشابه یساختمان که باشندیم
 دض، یدانیاکسیآنت تیبات خاصین ترکیهستند. ا مؤثر یجنس
 اساس بر تواستروژنیف ).4(دارند  یسرطان ضد و یضدالتهاب، يآلرژ

، هاکالکون به، وسنتزیب يالگوها به توجه با و ییایمیش ساختار
، انگنیل، )دهایفالونوئ زویا، هافالوانون، فالونول، فالون( دهایفالونوئ
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 تواستروژنیف .شوندیم میتقس گرید يهاکالس و دیبنوئلیاست
 ولیاستراد، استروژن به ییایمیش ساختار ازنظر یتوجهقابل طوربه

 تصلم بتا و آلفا استروژن يهارندهیگ به و دارند شباهت، پستانداران
 ).5است ( شتریب بتا استروژن رندهیگ به هاآن لیتما و شوندیم

 Sesamum indicum اهیاز گ که است یمهم یروغن دانه کنجد
 ییغذا يهاگنانیل منبع نیتریغن از یکی کنجد اهیشود. گیم گرفته

 یانسان يغذا يهارهیج در که است يادیز يهاتواستروژنیف يحاو و
 تیظرف بهبود سبب کنجد برگ یآب يعصاره). 6( دارد يادیز کاربرد

 ییصحرا موش يبارور بهبود و میدیدیاپ در اسپرم يسازرهیذخ

 محور بر اثر، عصاره کیتواستروژنیف تیرا به فعال اثرات نیا. شودیم

 در آندروژن يرندهیگ تیفعال میتنظ، ضهیب زیپوفیه پوتاالموسیه

 وجودم یعیطب یاستروژن يحلقه یدانیاکسیآنت تیخاص و هاضهیب
د دهنیم نسبت نیسزامول و نیسزام لیقب از کنجد يهاگانیل در
، میپتاس، فسفر( يضرور يهانرالیم از یغن کنجد يهادانه ).8, 7(

) ومیسو استران يرو، مس، کلین، آهن، منگنز، کروم، میتانیت، میکلس
 ياریبس يضرور ياجزا از یکی هانرالیم. باشدیم ابیکم عناصر و
 اهدانیاکسیآنت و هاستیکاتال عنوانبه هستند مهم يهامیآنز از

 هک کندیم مشخص کنجد يدانه یبیتقر زیآنال ).9( کنندیم عمل
 موجود ابیکم عناصر و است یغن E نیتامیو و فسفر، میکلس ازلحاظ

 و یلدمثیتول يهاستمیس، سمیمتابول یعیطب عملکرد يبرا آن در
  ).10( است يضرور یمنیا

-یول میبتا استراد 17ه یشب يساختار ازنظرها تواستروژنیف
 هاآن یکیولوزیمتصل شده و اثرات ب یاستروژن يهارندهیباشند و به گ

مشاهده شده است که  حالنیباا)؛ 11کنند (یجاد میرا ا
). 12باشند (یز مین یاستروژن یخواص آنت يها داراتواستروژنیف

ها با توجه به تواستروژنین مشاهده شده است که فیا عالوه بر
دمثل یتول يبر رو یاثرات متنوع يدارا هاآنبات موجود در یترک

  ).13باشند (یم یدمثلیتول يهاهورمون يرو خصوصاً
 انهد ریتأث نهیزم در یکم مطالعات تاکنون نکهیا به توجه با

 يهاهورمون زانیم ژهیو به نر جنس یدمثلیتول تیفعال کنجد بر
 هدان یاحتمال ریتأث پژوهش نیا در، است شده انجام یمثل دیتول

 ،تستوسترون، ولیاستراد یدمثلیتول يهاهورمون زانیم بر کنجد
LH  وFSH گرفت قرار یبررس و موردمطالعه.  

  
  مواد و روش کار

  : هاموش يبندگروه و پرورش، انتخاب
 همحدود با ستاریو نژاد جوان بالغ نر ییصحرا موش سر 20 تعداد

 خانه از، )هفته 14-16( ماه چهار سن و گرم 210± 20 یوزن
 اهواز چمران دیشه یدامپزشک دانشکده یشگاهیآزما واناتیح

. دندش منتقل دانشکده يولوژیزیف بخش واناتیح خانه به و يداریخر

 ساعت 12 ییروشنا ساعت 12 طیشرا در مطالعه طول در واناتیح
 55±5( ثابت رطوبت و گرادیسانت درجه 23±2 يدما و یکیتار

، یطیمح طیشرا با سازش از پس هفته کی. شدند ينگهدار) درصد
سر موش  10روزه (شامل  30 هايگروهدر  یتصادف طوربه واناتیح

سر موش  10شامل (روزه  60اول) و  ماریت، اول کنترل در دو گروه
 گروه واناتیح. دوم) قرار گرفتند ماریت و دوم کنترل در دو گروه

 درصد 70ره مخصوص (یج با ماریت گروه و یمعمول رهیج با کنترل
 طول تمام در. شدند هیتغذ کنجد) دانه درصد 30 و یمعمول رهیج

 مراحل هیکل در و بودند شیآسا و رفاه در واناتیح، ينگهدار مدت
 مامت. دیگرد تیرعا یشگاهیآزما واناتیح با کار اخالق اصول قیتحق

 روز 10 هر دوره انیپا تا پرورش دوره شروع از ییصحرا يهاموش
  .شدند وزن 60 و 50، 40، 30، 20، 10، 1 يروزها در بارکی

  : ييصحرا يهاموش ييغذا رهيج
 از 1393 ماه يد در) پوست با همراه دانه( کنجد اهیگ دانه

 با دنکر زییتم از پس هادانه. شد هیته اصفهان استان مبارکه منطقه
ره مخصوص یج هیته جهت. شدند خشک و وشوشست يشهر آب
 دارتهپوس کنجد با و شد پودر کنستانتره ابتدا در، کنجد دانه يحاو
 مخلوط کامل کنجد دانه درصد 30 و کنستانتره درصد 70 نسبت به

 هب فیق با و درآمدند يریخم حالت به آب يمقدار با سپس. گشت
 پسس. شدند گذاشته ییهاینیس داخل و شده پلت و يالوله شکل

 اریاخت در و شدند خشک آزاد يهوا مقابل در روز 2-3 مدت به
 مقدار لحاظ از کنجد يحاو شده هیته يهاپلت .گرفتند قرار هاموش

 يریجلوگ يبرا. بودند شده میتنظ رشد يبرا الزم نیپروتئ و يانرژ
 يبرا الزم يغذا مقدار نوبت هر در شده هیته يغذا شدن فاسد از

  .شدیم آماده روز سه ای دو مصرف
 گرم 28 با روزانه، دو و کی ماریت گروه يهاموش از کدام هر

 گرم 5/19 و کنجد دانه گرم 5/8 شامل که کنجد يحاو يهاپلت
 به) ییغذا رهیج درصد 70 و کنجد درصد 30( ساده ییغذا پلت

دو  و کی کنترل گروه يهاموش. شدند هیتغذ روز 60 و 30 مدت
 هیتغذ روز 60 و 30 مدت به ساده ییغذا پلت گرم 28 با روزانه، زین

  .شدند
  : يريگخون و يهوشيب

 يهاموش، روزه 60 و 30 يهادوره از کی هر انیپا از پس
 دهدانشک یمصنوع حیتلق و اسپرم زیآنال شگاهیآزما به ییصحرا

 با ییصحرا يهاموش از کدام هر سپس. شدند منتقل یدامپزشک
 لوگرمیک هر يازا به گرمیلیم 50-100( نیکتام یصفاق داخل قیتزر

) بدن وزن لوگرمیک هر يازا به گرمیلیم 5( نیالزیزا و) بدن وزن
 شیآزما لوله به خون. شد يریگخون هاآنشدند و از قلب  هوشیب

 قهیدق در 4000 دور آلمان) با، (هرمل وژیفویسانتر از پس و منتقل
 هاسرم، سمپلر با سپس. شد يجداساز هاآن سرم قهیدق 10 مدت به
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، هر گروه يبرا برچسب زدن از بعد و ختهیر اپندروف يهالوله در را
  .افتی انتقال گرادیسانت درجه -20 يدما با زریفر به بسته را آن درب

  : ضهيب وزن يريگاندازه
 اب یتالیجید يترازو با، آن دور یچرب يها پس از جداسازضهیب
 کار نیا. دیگرد ادداشتی هاآن مقدار و شدند وزن گرم 001/0 دقت

  .شد انجام راست و چپ ضهیب دو هر يبرا
  : هاهورمون يريگاندازه

 و زایال روش از هاهورمون زانیم سنجش يبرا، مطالعه نیا در
 ختسا( ولیاستراد و تستوسترون هورمون صیتشخ مخصوص تیک

 ساخت( FSH و LH یهورمون يهاتیک و) آلمان DRG شرکت
 تیک سازنده شرکت يراهنما اساس بر) رانیا طب شتازیپ شرکت

  .شد استفاده
  : يروش آمار

) SD±Meanار (یانحراف از مع ±ن یانگیم صورتبه هادادهه یکل
با استفاده از برنامه  يآمار يهاتحلیلوتجزیه یگزارش شد و تمام

 يداریبا در نظر گرفتن سطح معن SPSS version 16 يآمار
05/0p< ن یمختلف در ب يپارامترها يانجام شد. تفاوت آمار

وابسته (جفت شده)  T-testبا استفاده از آزمون  موردنظر هايگروه
  انجام شد.

 وزن رینظ یعموم يهاشاخص به مربوط جینتا قسمت نیا در
، ولیاستراد یجنس يهاهورمون نیهمچن و هاضهیب، بدن

 ییغذا يرهیج کنندهمصرف هايگروه در FSH و LH، تستوسترون
 و) روز 60( دوم ماریت و) روز 30( اول ماریت، کنجد دانه يحاو

 سهیمقا و موردبررسی) روز 60( دوم و) روز 30( اول کنترل هايگروه
  .گرفت قرار

 نيب در ميديدياپ و ضهيب، بدن وزن جينتا يابيارز
  : موردمطالعه مختلف هايگروه

، هضیب، بدن وزن ریمقاد اریمع از انحراف و نیانگیم 1 جدول در
طالعه م تحت هايگروه در کیتفک به بدن وزن به هاضهیب وزن نسبت

 شوند.یممشاهده 
  
 وزن به میدیدیاپ وزن نسبت و بدن وزن به هاضهیب وزن نسبت، میدیدیاپ وزن، ضهیب، بدن وزن ریمقاد اریمع از انحراف و نیانگیم: )۱جدول ( 

  موردمطالعه مختلف هايگروه در بدن

  روزه 60گروه   روزه 30گروه   گروه

  یوزن يارهایمع
  2مار یت  2کنترل   1مار یت  1کنترل 

M±SD M±SD M±SD M±SD 

  83/222±52/13 75/207±15/15 66/219±22/22  50/237±36/19  دوره (گرم)وزن شروع 

 CT51/15±83/373 75/310±94/15 83/322±43/26  00/320±2/38 ان دوره (گرم)یوزن پا

  CT 05/13±0/151 00/103±83/8 16/103±67/5 50/82±94/18 (گرم) رات وزن بدنییتغ

 CT 08/0±83/1  29/1±17/0 39/1±17/0 39/1±17/0 گرم)راست (ضه یوزن ب

 CT 05/0±64/1 24/1±16/0 13/1±13/0 35/1±15/0 گرم)چپ (ضه یوزن ب

  39/4±15/0  01/4±45/0  0/4±42/0 23/4±37/0 ضه راست/وزن بدنیوزن ب

  90/4±39/0  16/4±44/0  32/4±43/0  35/4±44/0  ضه چپ/وزن بدنیوزن ب
 :C 05/0 مار با گروه کنترلین گروه تیدار بیتفاوت معن<p   
 T :05/0مار یت هايگروهن یدار بیتفاوت معن<p  
  
، 1 يروزها در بدن وزن، آن گروه به توجه با وانیح هر يبرا

 دوره يابتدا در. شد ثبت پرورش دوره 60 و 50، 40، 30، 20، 10
 در که یحال در. نداشت وجود هاگروه وزن نیب يداریمعن تفاوت

 نسبت را يداریمعن شیافزا دوم ماریت گروه بدن وزن دوره يانتها
 زین بدن وزن راتییتغ نیانگیم نیهمچن. داد نشان هاگروه ریبه سا

 يردایمعن شیافزا هاگروهر یسا به نسبت، )دوم ماریت( گروه نیا در
  .)p>05/0( داشت

ر یسا به نسبت دوم ماریت گروه در چپ و راست ضهیب وزن
 راست ضهیب هاگروه یتمام در. داد نشان را يداریمعن شیافزا هاگروه
 نبود داریمعن اما داشت چپ ضهیب به نسبت يشتریب وزن
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)05/0>p(. يهاضهیب از کی هر وزن، کنترل و ماریت هايگروه در 
 تفاوت شیآزما آخر روز در موش بدن وزن نسبت به چپ و راست

  .مشاهده نشد يداریمعن

  : هاهورمون جينتا يابيارز
 هورمون ریمقاد اریمع از انحراف و نیانگیم 2 جدول در
 دهیگرد ارائه هاگروه نیب در FSH و LH، تستوسترون، ولیاستراد

  .است
  

  موردمطالعه هايگروه در FSH و LH، تستوسترون، ولیاستراد يهاهورمون ریمقاد سهیمقا : )۲جدول (
  روزه 60گروه   روزه 30گروه   گروه

  یجنس يهاهورمون
  2مار یت  2کنترل   1مار یت  1کنترل 

M±SD  M±SD  M±SD M±SD 
 ng/ml(  25/1±25/4  51/1±50/4  81/0±00/4 TC49/2±783/7تستوسترون (

 pg/ml(  70/1±25/14 48/2±83/14 41/1±00/14 04/2±17/15( ولیاستراد

LH (IU/L) 66/0±10/2  48/0±43/2  58/0±07/2  C 48/0±16/3  
FSH(mIU/L)  04/1±30/3  03/1±13/3  049/0±41/3  12/1±32/3  

 :C 05/0مار با گروه کنترل ین گروه تیدار بیتفاوت معن<p   
T :05/0مار یت هايگروهن یدار بیتفاوت معن<p 

 
 تفاوت که شد مشخص تستوسترون هورمون ریمقاد یبررس در

 نسبت اول ماریت گروه در ن هورمونیا یسرم ن غلظتیب يداریمعن
ن یا یسرم غلظت حال نیا با. وجود ندارد اول کنترل گروه به

ر یسا به نسبت يداریمعن شکل به دوم ماریت گروه هورمون در
  نشان داد. شیافزا هاگروه

 لاو کنترل گروه به نسبت اول ماریت گروه در LH یسرم غلظت
 ارمیت گروه در حال نیا با. نشان داد شیافزا داریمعن ریغ صورتبه

 دوم کنترل گروه به نسبت LH ریمقاد يداریمعن شکل به دوم
 يهاهورمون یسرم در غلظت يداریافت. تفاوت معنی شیافزا

مشاهده  کنترل هايگروه و ماریت هايگروه نیب FSHول و یاستراد
  نشد.

  
  گيرينتيجهبحث و 

 روز 60 مدت به کنجد ییغذا میرژ مصرف، حاضر يمطالعه در
 ماریت گروه ها درضهیب وزن، بدن وزن در يداریمعن شیافزا باعث
  .شد هاگروه ریسا به نسبت دوم

Ashamu و) 2010( همکاران و Ukwenya همکاران و 
 را بدن وزن يداریمعن طوربه کنجد يدانه که افتندیدر) 2008(

 يریجلوگ هیتغذ سو از کنجد یالکل يعصاره و بخشدیم بهبود
 يعصاره که افتندیدر) 2009( همکاران و Shittu ).15, 14(کند یم
شود یم هاموش وزن در داریمعن شیافزا سبب کنجد هايرگب یآب

  ).19(دارد  خوانیهممطالعه حاضر  جیکه با نتا
 دانه مصرف) 2013( همکاران و Amini Mahabadi مطالعه در
، وانیح بدن وزن شیافزا يرو ياثر، بالغ يهاموش توسط کنجد

 هک نداشت کنجد با یدرمان و کنترل هايگروه در ضهیب حجم و وزن
ن یا علت رسدیم نظر به ).16(ندارد  حاضر مطابقت مطالعه جینتا با

فاوت ن تیو همچن یبات کنجد مصرفیتفاوت ترک به تفاوت احتماالً 
  در طول مدت مصرف باشد. 

ق ین تحقیمصرف کننده کنجد در ا هايگروهدر  وزن شیافزا
 انهد نیا يکالر ادیز يمحتو و یچرب يباال بیترک دلیلبه احتماالً

 يهاتیفعال لیقب از یکیولوژیزیف مطلوب اثرات يحاو کنجد. باشد
 و انسان در خون یچرب و فشار کاهش سبب و است یدانیاکسیآنت
  ).17( شودیم یشگاهیآزما واناتیح

Shittu واناتیح در کنجد که افتندیدر) 2006( همکاران و 
 که شودیم ضهیب خام وزن مالحظه قابل شیافزا باعث درمان تحت

 در ).18( داشت مطابقت دوم ماریت گروه در مطالعه نیا جینتا با
 حجم و وزن که شده مشخص) 2009( همکاران و Shittu مطالعه

 کنجد هايرگب یآب يعصاره از که يهاموش از دسته آن در هاضهیب
 شانن کنترل گروه با سهیمقا در را يداریمعن تفاوت، اندکرده استفاده

  ).19(دارد  مطابقت مطالعه نیا جینتا با که اندداده
 همکاران و Shittu جینتا با حاضر قیتحق از آمدهدستبه جینتا

 ضهیب وزن افتندیدر هاآن که يطوربه، دارد مطابقت) 2008(
 روهگ به نسبت کنجد هايرگب یآب يعصاره يکنندهافتیدر يهارت

انات ویداشت. دانه کنجد عملکرد رشد را در ح داریمعن تفاوت کنترل
ز یضه نیوزن ب، ش وزن بدنین افزایا تبعبهکه  سازدیمت یتقو
  ).22-20( ابدییمش یافزا

 کنتـرل، FSH هورمـون و تستوسترون، LH هورمـون
 ـهک دهدیم نشان مطالعات و هستند اسپرماتوژنز یاصل يهـاکننـده
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 نقش) ER( یاسـتروژن يهارندهیگ قیطر از بتا 17ول یاستراد
 که چرا ؛کندیم فـایا نر جنس یدمثلیتول ندیفرا میتنظ در ییبسزا

 نـدیفرا ـبیتخر سبب، مـوش در یاسـتروژن يهارندهیگ فقدان
  ).23( شودیم ينابـارور جـادیا و اسـپرماتوژنز

 دانه مصرف از پس تستوسترون هورمون زانیم مطالعه نیا در
 يداریمعن شیافزا هاگروه ریسا به نسبت روز 60 مدت به کنجد
 آوران يمجرا که دادند نشان) 2003( همکاران و Oliviera .داشت

 ،تستوسترون عمل گاهیجا، آندروژن يهارندهیگ لحاظ از میدیدیاپ
 ).24( باشندیم یغن ولیاستراد احتماالً و تستوسترون درویه يد

 ينگهدار و حفظ در يادیز نقش تستوسترون داده نشان مطالعات
 که کردند مشخص) 1987( همکاران و Huang. باشدیم دارا ضهیب

 محافظت يبرا ضهیب تستوسترون غلظت از درصد 25 مقدار حداقل
 غلظت در يسازگار نیا و باشدیم یکاف اسپرماتوژنز مراحل تمام از

  ).25(است  تیاهم حائز یعیطب اسپرماتوژنز يبرا تستوسترون
 يهاموش يرو پسندشاه و انهیراز، ونجهی اثرات یبررس در
 سبب یتواستروژنیف اهانیگ نیا که شد مشاهده بالغ ییصحرا

 نسبت شیآزما تحت هايگروه در خون تستوسترون زانیم شیافزا
 خوانیهم حاضر مطالعه جیکه با نتا)  26(شوند یم کنترل گروه به

  .دارد
Shittu هورمون سطح افتندیدر) 2007( همکاران و 
اال ب کنجد با دوز هايرگب یآب يعصاره که ییهاموش تستوسترون

 شیزااف يداریمعن طوربه کنترل گروه به مصرف کرده بودند نسبت
 سطح زا کنترل گروه به نسبت نیپائ دوز گروه که یحال نشان داد در
 همکاران و Shittu ).6( بودند برخوردار يترنییپا تستوسترون

 دوز کنجد گروه در تستوسترون نیپائ سطح که افتندیدر) 2008(
 ولیاستراد به هورمون نیا از يادیز مقدار که است علت نیا به نیپائ

 در موجود ردوکتاز و آروماتاز يهامیآنز توسط ای و شوندیم آروماته
 .)20(دند گریم لیتبد دروتستوسترونیه يد به میدیدیاپ ای و ضهیب

Ashamu دانه متقابل اثر که کردند گزارش) 2010( همکاران و 
 را تستوسترون سطح داریمعن طوربه هم با C نیتامیو و کنجد

 همکاران و Shittu جینتا با جهینت نیا). 27( دهندیم شیافزا
 شیافزا را هورمون نیا سطح کنجد که دارد مطابقت) 2009(
  .دارد مطابقت حاضر قیتحق جینتا با محققان نیا جینتا. دهدیم

 کنجد دانه مصرف از پس استروژن هورمون زانیم مطالعه نیا در
 فاتاکتشا .داشت يداریمعن ریغ شیافزا کنترل هايگروه به نسبت

 نهات نه استروژن که شد هیفرض نیا يریگشکل به منجر يدیجد
 نیا بلکه، دارد نر جنس در ـدمثلیتول در یمهم اریبس يعملکردها

 جنس در یعیطب يبارور حفظ يبرا، آن يآلفـا رندهیگ و هورمون
 دادند نشان زین، همکاران و Maccalman ).28(است  موردنیاز نر
، ـزانیم بـر FSH یکـیتحر اثـرات شیافزا سبب ولیاسـتراد که

mRNa ،N-یچسـبندگ و الحـاق يبـرا کـه ینـیپروتئ( نیکادهر 
 گرددیم) اسـت يضـرور سـازیمنـ ـومیتلیاپ در یسـلول داخـل

 FSH هورمون نیب واکـنش کـه داد نشـان زین يگرید . مطالعه)13(
 يوزتیم تیفعال کیتحر سبب، یسرتول هايسلول در ولیاستراد و
  ).29( شودیم هاسلول نیا

Hess  وCarnes )2004 (مسئول استروژن که کردند مشخص 
 قیطر از شده زیمتما ومیتلیاپ يمورفولوژ يدارنگه و حفظ
 يبرا آن يرندهیگ و هورمون نیا، باشدیم نامشخص يهاسمیمکان

. ستا تیاهم حائز هاانسان و نر واناتیح یدمثلیتول دستگاه عملکرد
 يهارندهیگ به کنجد يهاتواستروژنیف که افتندیدر محققان نیا

 ادیزدا قیطر از را اسپرماتوژنز و گردندیم متصل ضهیب در یاستروژن
 ددرص شیافزا و فروس ینیسم يهالوله قطر، ومیتلیاپ هايسلول
  ).30( کنندیم کیتحر لومن یحجم

مار یت گروه در  LHهورمون غلظت نیانگیحاضر م مطالعه در
اما ؛ نشان داد يداریمعن شیدوم افزا کنترل گروه دوم نسبت

 به گروه مار اول نسبتیت گروه در LHهورمون  غلظت نیانگیم
 و ماریت هايگروه نشان نداد. در يداریاول تفاوت معن کنترل

  مشاهده نشد. FSH در مقدار يداریمعن تفاوت کنترل هايگروه
. است زیبرانگها بحث در رت FSHو  LHبر  هاتواستروژنیفاثر 

 تایخصوص بر هاتواستروژنیف که اندداده نشان قاتیتحق یبرخ
 آن از یحاک مطالعات یبرخ جینتا گرید طرف ندارند. از ياثر اسپرم
 ،تواستروژنیف يدوزها به وابسته اسپرم تحرك و تعداد که است

 یبرخ که است شده مشاهده نیهمچن. است داده نشان کاهش
 نیتژنس مثل یبرخ اما دارد یرقابت زارالنون اثر مثل هاتواستروژنیف

 کنند که اثریان میها بگزارش یبرخ. دهندیم نشان یشیافزا اثر
صورت  گناد – زیپوفیه محور راتییتغ از مستقل تواستروژنیف میرژ
 سطح اترییتغ باعث و داشته گناد بر میمستق اثر  احتماالً رد ویگیم

  ).31( شود هاهورمون
FSH و  یسرتول هايسلول برLH  اثر گیدیال هايسلولبر 

 جیانت به توجه با. دهدیم شیافزا را تستوسترون و ترشح گذاردیم
 زانیم شیافزا باعث روز 60 مدت به کنجد دانه مصرف مطالعه نیا

 شیافزا احتماالً نیبنابرا شد؛ کنترل گروه به نسبت LH هورمون
باشد. ممکن  LH زانیم شیافزا جهینت در سرم تستوسترون غلظت
موجود در دانه کنجد  يهاتواستروژنیبه علت ف کنجد اثر نیاست ا
  ).32(باشد 

 در FSH یسرم غلظت زانیم حاضر پژوهش يهاافتهی طبق
 دایپ يداریمعن رییتغ کنترل هايگروه به نسبت ماریت هايگروه

 سرانیکل بودن آهسته از یحالت ممکن است ناش نیا. است نکرده
  ).33( باشد LH هورمون به نسبت آن یکیمتابول
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Shittu غلظت افتندیدر) 2008( همکاران و FSH گروه در 
 اب سهیمقا در باال دوز کنجد هايرگب یآب يعصاره يکننده مصرف

ندارد.  مطابقت مطالعه ما جینتا با که )20( افتی کاهش کنترل گروه
 ژوهشپ نیا جینتا با را محققان نیا کار از حاصل جینتا تفاوت البته

 نوع نیا از استفاده زمان مدت و موش نوع، رهیج از استفاده نوع در
  است. رهیج

 تواندیم ییتنهابه انسان در FSH که دهدیم نشان مطالعات
 FSH بدون تستوسترون و LH یول دهد ادامه را اسپرماتوژنز

 ماالًاحت. دهند ادامه یعیطب صورتبه را اسپرماتوژنز روند توانندینم
FSH هايلسلو در را تستوسترون دیتول یسرتول هايسلول قیطر از 

  ).34( کندیم کیتحر گیدیال

 باتیکتر نوع تفاوت انگریب است ممکن مختلف مطالعات سهیمقا
 تواستروژنیف نوع و شده شیآزما وانیح سن، یاهیگ –ییایمیش

 نظر به حاصله جینتا از ) و35( باشد یپژوهش هر در شده مطالعه
 و LH يهاهورمون شیافزا قیطر از کنجد دانه که رسدیم

 جنس یمثل دیتول لیپتانس دهنده رییتغ عامل احتماالً، تستسترون
 در و دهیگرد موجب را یسلول ریتکث کیتحر است ممکن و باشد نر
  .)24، 19است ( شده اسپرماتوژنز روند شیافزا باعث جهینت

 يهافتهای با آن سهیمقا و قیتحق نیا از حاصله جینتا به توجه با 
 گناد-زیپوفیه یهورمون محور بر ریتأث با کنجد دانه احتماالً، گرانید

 دهیگرد بالغ نر ییصحرا موش در LH و تستوسترون شیافزا باعث
  .است
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Abstract 
Background & Aims: In addition to the environment, age, temperature, nutrition and medicine, sex 
hormones including testosterone, FSH and LH are the most important factors affecting spermatogenesis 
and fertility. Sesame seeds with phytoestrogens and antioxidant activity in its lignans can affect 
pituitary-gonadal axis and increase fertility directly or indirectly. The purpose of this study was to 
evaluate the effects of sesame seeds on the pituitary-gonadal axis hormones in adult male rats. 
Materials & Methods: 20 adult male Wistar rats (3-4 months) were divided randomly into 30 days 
(experimental and control groups) and 60 days groups (experimental and control groups). Control 
groups received standard diet, while the experimental group received a special diet (70% standard diet 
+30% sesame seed) for 30 and 60 days. At the end of experiment, after body weight and testicular 
measurements, the sex hormones estradiol, testosterone, LH and FSH were measured by ELISA. 
Results: The results showed that body weight, left and right testis weight and the level of testosterone 
and LH in the 60 days experimental group had increased significantly compared to 60 days control group 
and 30 days treatment group (p<0.05). No significant difference was found in the level of estradiol and 
FSH hormones between control and treatment groups (p>0.05). 
Conclusion: Sesame seed intake for 60 days had a positive effect on pituitary-gonadal axis and increased 
the amount of sex hormones (testosterone, and LH) in adult male rats.  
Keywords: Sex hormones, Pituitary-gonadal axis, Sesame seed, Phytoestrogen, Rat 
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