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  مقاله پژوهشي 

   ير گاو با روش کروماتوگرافيدر ش ياستروژن يها هورمون يعيوقوع طب زانيم  يبررس
  مجهز به آشکار ساز فلورسانسکرد باال عملع با يما

  

 ٣نژاد يحسن ملک دکتر ،٢*کين تاجيحس دکتر ،١ياسر شهبازيدکتر 

 

  19/11/89، تاریخ پذیرش 25/7/89 تیافدریخ تار
  

 چکيده
مـورد   يرقـانون يو غ يطـور قـانون  هممکن اسـت بـ   يک هستند که در دامپزشکيولوژيت بيبا فعال يعيبات طبيترک يدياستروئ يها هورمون :و هدف نهيزم شيپ

زه ير خـام و پاسـتور  يول در شيول و استرياستراد -بتا۱۷شامل استرون،  ياستروژن يها هورمونزان وقوع يم يبررس به منظورمطالعه حاضر . رندياستفاده قرار گ

  .دير آبستن انجام گرديآبستن و غ يگاوها

 سولفاتاز و بـا / دازيم گلوکورونيرکونژوکه شدن با آنزيع، غيما -عياستخراج ما يها روشبا استفاده از ) =۳۲n(شده  يآور جمعر يش يها نمونه: کار روشمواد و 

  . دنديز گرديع با آشکارساز فلورسانس آناليما يروش کروماتوگراف ده ازبا استفا ها استروژنتاً يص شدند و نهايکربنه تخل ۱۸استخراج فاز جامد  يها ستونکمک 

ول ير استريکه مقادين سهم را به خود اختصاص داده بود در حاليشتريول بياستراد -بتا۱۷دنبال آن ن مقدار و بهيشتريب ير آزاد و تام استرون دارايمقاد: ها افتهي

  (E1: 995.9 ± 93.9 and E2: 32.9 ± 2.1 ng/L)نيشـتر يو ب (E1: 369.5±97.5, E2: 17.1±2.3 ng/L) نيتـر  کـم ). ng/L۱۰(ص بود يحد تشخ از تر پايين

زه تفاوت يپاستور يرهايدر ش ها استروژنغلظت . ص داده شديتشخ يسه ماهه سوم آبستن ر آبستن و دريوانات غيح ب دريرخام به ترتيش در ها استروژنغلظت 

  ).<P ۰۵/۰(خام نشان ندادند  يرهايدر ش هارا با غلظت آن يدار يمعن

له يد بـه وسـ  يبا) هستند يدياستروئ يها هورمونن مقدار يشتريب يکه دارا(وانات آبستن ير حيکه مصرف ش دهد يممطالعه حاضر نشان : يريگ جهينتبحث و 

 ييک و سرطان زاياستروژن يرد تا از اثرات احتماليانجام گ ييکنترل مواد غذا ينهادها ياز سو يدتريشدرد و کنترل يصورت گ يشتريمصرف کنندگان با دقت ب

  .شود يريبات فوق جلوگيترک

 ون يزاسي، پاستورييزار گاو، سرطاني، شيدياستروئ يها هورمون :ها واژهد يکل

  

  ١٣٩٠ فروردين و ارديبهشت، ٦٢-٧٠ ص، اول شماره، دومو  يستب، دوره يهاروم يپزشکمجله 

  

  ۰۴۴۱- ۲۷۷ ۰۵۰۸:  تلفن، ۱۱۷۷ ي، صندوق پستييمواد غذا يفي، گروه بهداشت و کنترل کيه، دانشکده دامپزشکيانشگاه ارومه، دياروم: آدرس مکاتبه

Email: h.tajik@urmia.ac.ir 

  

  

                                                
  گروه بهداشت و کنترل کيفي مواد غذايي، دانشکده دامپزشکي دانشگاه اروميهدانشجوي دکتري تخصصي ١
  )نويسنده مسئول(شکده دامپزشکي دانشگاه اروميه دانشيار گروه بهداشت و کنترل کيفي مواد غذايي، دان ٢
  استاديار گروه فارماکولوژي وتوکسيکولوژي، دانشکده دامپزشکي دانشگاه اروميه ٣

  مقدمه
هسـتند کـه از کلسـترول     يبـات يترک يدياستروئ يها هورمون

ـ  يبـات يترک هـا  هورمونن يا. شوند يممشتق  دوسـت، بـا وزن    يچرب

فعال هسـتند کـه بـر اسـاس      يکيولوژين و از لحاظ بييپا يمولکول

  چسـبد از هـم    يمـ هـا  آن يکـه بـه سـاختار فنلـ     يگروه عملکـرد 

ت يـ بـر اسـاس فعال   يدياسـتروئ  يهـا  هورمـون . گردند يممتفاوت 

گروه نخست . شوند يمم يبه دو گروه تقس يکيولوژيو ب يفارماکولوژ

شـوند، شـامل    يمـ شـناخته   يجنسـ  يهـا  هورمونکه تحت عنوان 

دها يکواستروئيهستند و گروه دوم که کورت ها آندروژنو  ها استروژن

ــنام ــ دهيــ ــامل گلوکوکورت يمــ ــوند شــ ــتروئيشــ دها و يکواســ

دها يگـر اسـتروئ  يد يطبقه بند. دها هستنديکواستروئينرالوکورتيم

و  يها اسـت کـه بـه دو دسـته بـا منشـاء داخلـ       براساس منشاء آن

 يبـات يترک يدها بـا منشـاء داخلـ   ياستروئ. شوند يمم يقست يخارج

 يديـ شوند و عالوه بر نقـش کل  يمد يهستند که در داخل بدن تول

هـا،   يچربـ هـا،  نـرال يسـم م يد مثل دارند، متابوليند توليکه در فرا

ر يوانات تحـت تـأث  يها را هم در انسان و هم در ح نيپروتئقندها و 

 يخـارج  بـا منشـاء   يدياستروئ يها هورموناما ). ۱(دهند  يمقرار 

 مقاصد  يبرا يله دامپزشکان به صورت قانونيا به وسيممکن است 
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 ۱۳۹۰، فروردين و ارديبهشت ۱، شماره ۲۲دوره   مجله پزشکي اروميه
  

٦٣  

 يبـرا  يرقـانون يکـه بـه صـورت غ   نيا ايز شوند و يتجو يدرمان

شـوند، کـه در هـر دو حالـت      ات بکـار بـرده  وانيش رشد در حيافزا

ي هـا  بافـت هـا در  موجب تجمع آن ها استروژننامناسب از استفاده 

شـکي وجـود نـدارد کـه وقـوع      . شـود  يمـ خوراکي حيوانات و شير 

ي استروژني نقش کليدي در هموستاز بيولوژيکي ها هورمون طبيعي

ته به هـر حـال در دهـه گذشـ    . کنند يمدر انسان و حيوانات بازي 

ش يک و افـزا يبات در تحرين ترکينقش ا ين مطالعات بررويشتريب

نه، پروسـتات و تخمـدان متمرکـز شـده اسـت      يزان سرطان سـ يم

)۳،۲ .(  

در ارتباط با مصرف محصوالت  ياديز يکيولوژيدميمطالعات اپ

بـه  . نه و پروسـتات وجـود دارد  يزان سـرطان سـ  يش ميو افزا يلبن

ـ  دار يمعنبت ک ارتباط مثيراً يعنوان مثال اخ زان مصـرف  يـ ن ميب

مشاهده شده  يش بروز سرطان تخمدان در زنان سوئدير و افزايش

 يگر ارتبـاط قابـل تـوجه   يک مطالعه دين خصوص يدر ا). ۴(است 

ت يـ ر را در جمعينه و پروستات و مصرف شيزان سرطان سين ميب

 يبعـالوه، تعـداد  ). ۶،۵( دهـد  يمدوم نشان  يژاپن بعد جنگ جهان

 يوانات وجود دارنـد کـه سـرطان زائـ    يدر ح يشگاهيآزمامطالعات 

منـتج   يهـا  استروژن يمنبع اصل). ۲( کنند يمد ييرا تأ ها استروژن

و به خصوص  يبات لبنيترک انسان ييم غذايوانات در رژيشده از ح

ب مناسـب  يـ ر بـا اسـتفاده از ترک  يـ اخ يها سالدر ). ۷(ر است يش

و اصالح نژاد به  يکيت ژنترايين تغيعلوفه سبز و کنسانتره و همچن

خـود را حـدوداً تـا     يردهيشـ  شـود  يماجازه داده ) گاوها(وانات يح

ش يوجود دارد که بر افزا يگزارشات. حفظ کنند ياواخر دوره آبستن

د يـ تأک يدر خالل آبسـتن  يجنس يها هورمون يعيزان وقوع طبيم

  ). ۸(دارند 

 يلبنـ  يهـا  فـراورده ر و يدر ش يدياستروئ يها هورمونزان يم

 يهـا  تفاوتوانات، ي، نژاد حييايط جغرافيممکن است بر حسب شرا

رشــد  يهــا محـرک و اســتفاده از  يکيولـوژ يزيط في، شــرايا هيـ تغذ

چ سابقه چاپ يبراساس اطالعات مندرج، ه. متفاوت باشد ياستروژن

 يها وردهآفردر  يدياستروئ يها هورمونزان يدر ارتباط با م يا شده

مشخص کردن  ين مطالعه براينرو اياز ا. نداردران وجود يدر ا يلبن

، (E1)شـامل اسـترون    يدياسـتروئ  يهـا  هورمـون زان آزاد و تام يم

عـالوه  . شده است يطراح (E3)ول يو استر (E2)ول ياستراد -بتا۱۷

در خـالل   يدياسـتروئ  يهـا  هورمـون ر غلظـت  ييـ ن، امکان تغيبر ا

 يهــا ونهورمــون بــر غلظــت يزاســينــد پاستوريو اثــر فرا يآبسـتن 

  .شده است يز بررسين يدياستروئ

  

  مواد و روش کار
  ييايميو مواد ش ها معرف

 -بتا۱۷ ،(E1)استرون  :ن مطالعه عبارتند ازيدر ا يمصرف دموا

   ١گمايکـــه از شـــرکت ســـ  (E3)وليو اســـتر (E2)ول ياســـتراد

)St. Louis, MO (بدسـت آوردن غلظـت    يبرا. شدند يداريخر 

mg/mL۱۰ ، يهــا محلـول متــانول حـل شــدند و   در هـا  اسـتروژن 

 ٣يکـار  يهـا  محلول. دنديگرد ينگهدار -C۲۰°  يدر دما ٢رهيذخ

ـ . شـدند  ينگهـدار  C۴°  يه و در دمـا يـ در غلظت مناسب ته ک ي

ک از يـ هـر   يبـرا  mg/mL۰/۱ با غلظـت   ٤يمحلول استاندارد کار

  .شدند ينگهدار C۴°  يدما ه و دريمواذ ته

با خلوص  )DCM( کلرومتان يدل، هگزان و يتريمتانول، استون

HPLC  سـولفاتاز  /دازيـ م گلوکوروني، آنـز )آلمـان ( ٥از شرکت مـرک

. شد يداريگما خرياز شرکت س Helix pomatia استخراج شده از

. ه شديته) آلمان(از شرکت مرک  يا هيتجز ک با خلوصيد استياس

 .J. T از) mL ۳mg; ۵۰۰(بـا مشخصـات    ۱۸C  SPE يهـا  ستون

Baker )هـم بـا اسـتفاده از     يآب مصـرف . شـدند  يداريـ خر )هلند

  Millipore, Bedford, MA). (شد  يخالص ساز Milli-Qستم يس

  ها نمونه يجمع آور
 -ن ير آبستن نـژاد هلشـتا  ير خام از هشت گاو غيش يها نمونه

ه يـ دانشـگاه اروم  يدانشکده کشاورز يشين که در مزرعه آزمايژيفر

ر خام يش يها نمونهن يهمچن .شدند ي، جمع آورشدند يم ينگهدار

 ين کـه در سـه ماهـه اول آبسـتن    يژيـ فر -نينژاد هلشتا ياز گاوها

هشــت رأس ( ي، در ســه ماهــه دوم آبســتن)وانيــهشــت رأس ح(

بودند و بر ) وانيهشت رأس ح( يو در سه ماهه سوم آبستن) وانيح

ن يـي هـا تع آن ينه دامپزشک سن آبسـتن يح و معاياساس زمان تلق

ر يشـ  يهـا  نمونهون يزاسيپاستور يبرا. شدند يآورشده بود، جمع 

آبستن در سـه   يگاوهار آبستن و يغ يگاوهااز ) هشت نمونه(خام 

  يبـا هـم مخلـوط شـده و در دمـا     ) يماهه اول، دوم و سوم آبستن

 °C ۶۵    يزان چربــيـ زه شــدند و ميقــه پاسـتور يدق ۵و بـه مـدت 

 يهـا  نمونه). ۱۰،۹(د ين گردييتع ٦با استفاده از روش ژربر ها نمونه

  .شدند ينگهدار -C۲۰° يز در دماير تا زمان آناليش

  

  زيدروليو ه ها نمونه يآماده ساز
در داخـل حمـام    C ۳۷°يخ زده شده در دماير يش يها نمونه

ر به يش يها نمونهاز  mL۱۰ به اندازه  يحجم. آب گرم، گرم شدند

دا يـ انتقـال پ ) mm ۱۵ mm i.d. ۱۶( يا شـه يش يهـا  لولـه داخل 
                                                
1 Sigma 
2 Stock solutions 
3 Working solutions 
4 Standard solution 
5 Merck 
6 Gerber 
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  دکتر ياسر شهبازی و همکاران  ... ر گاو با روشيدر ش ياستروژن يها هورمون يعيوقوع طب ميزان  يبررس
 

٦٤  

در داخـل حمـام    ها نمونهه، يثان ۱۵بعد از ورتکس به مدت . کردند

قــه يدق ۳۰ک بــه مـدت  ياولتراسـون   C ۳۷°يآب گـرم و در دمـا  

  .هموژن شدند

ــرا ــيتع يب ــام  ي ــدار ت ــرم آزاد و غ(ن مق ــده يف ــه ش ) رکونژوک

ــول  mL ۲ر، يشــ يهــا نمونــهدر  هــا اســتروژن  - يحجمــ(از محل

هموژن شده اضافه شد  يها نمونهک به يد استياس درصد۲) يحجم

 µL۱۰۰سولفاتاز که در /دازيم گلوکورونيواحد آنز ۵۰۰و مخلوط با 

حل شـده بـود تحـت     pH=۳/۵و با  mM۴۰ بافر استات با غلظت 

 ١ک شبانه روزيبعد از ورتکس، مخلوط به مدت . درمان قرار گرفتند

 ٢کيکنتـرل بـا اسـپا    يهـا  نمونه). ۱۱(انکوبه شد C ۳۷° يدر دما

 ياسـتروژن بـرا   ياز استانداردها يمخلوط لهيبه وسر يش ياه نمونه

 يبـرا  تـر يل يليمنانوگرم بر  ۵و  ۱، ۵/۰ ييبدست آوردن غلظت نها

 .هر استروژن، آماده شدند
  )ييايمياستخراج ش( ها نمونهص يتخل

 ۸:۲به نسبت (از آب و متانول  تريل يليم ۱۰به حجم  يمخلوط

ک يک شـده، اسـپا  ياسـپا شـامل   ها نمونهبه همه ) يحجم -يحجم

سـولفاتاز  /دازيگلوکورون-به تام يمار شده با آنزيت يها نمونها ينشده، 

 rpmقـه در  يدق ۱۰به شـدت بـه مـدت     ها نمونهسپس . اضافه شد

بـه مـدت     g ۲۰۰۰کر مخلوط شدند و سپس در يش يبر رو ۵۰۰

جدا  يچرب ييه بااليال. وژ شدنديفيسانتر C ۴° يقه در دمايدق ۱۰

 يمحلول حاو. دا کرديد انتقال پيک لوله جديبه  ينييه پايشد و ال

 ۱۰بـه مـدت    g ۳۵۰۰هگزان مخلوط شـد و در   mL ۱۰نمونه با 

از  mL  ۱۵ ه هگــزان،يـ بعــد از جــدا کــردن ال. وژ شــديفيسـانتر 

مانده اضافه شد و سـپس بـه   يمحلول باق به )DCM( کلرومتان يد

 rpmقـه در  يدق ۱۰به مـدت   ها نمونه. ه ورتکس شديثان ۱۵مدت 

 gکر پالت فرم مخلوط شدند و سپس مجـدداً در  يش يبر رو ۵۰۰

ه يـ ال. وژ شـدند يفيسانتر C۴°  يقه در دمايدق ۱۰به مدت  ۲۰۰۰

دا کـرد و  يـ د انتقـال پ يـ جد يا شـه يشک لولـه  يـ به داخـل   ينييپا

فـاز  . تکـرار شـد   کلرومتـان  يداز  mL ۱۵بـا   ييه باالياستخراج ال

تـاً  يب، همـوژن و نها يتروژن ترکيان گاز نير جريدر ز کلرومتان يد

 ).۸(خشک شد 
  ٣SPE) (استخراج فاز جامد  

از  mL۵/۰ مجـدداً در   ييايمياز اسـتخراج شـ   مانده يباقمواد 

 mL  ۵/۴ متانول حل شدند و به دنبال مخلوط کردن بـا ورتکـس،  

ون، محلـول بـا دقـت از    يزاسـ يبعـد از هموژن . آب به آن اضافه شـد 

متانول  mL۵ که قبالً با ) ۱۸C  SPE) mL۳mg; ۵۰۰ يها ستون

. ب فعـال و آمـاده شـده بـود عبـور داده شـد      يآب به ترت mL ۵ و 

                                                
1 Over night 
2 Spiking 
3 Solid Phase Extraction 

تروژن خشک ير گاز نيآب شسته شد و در ز mL۵ ستون سپس با

ـ  mL ۴ لهيوس به ها استروژن. شد کـه   ياتانول شسته شدند و حالل

اتـاق   يمـا تـروژن در د يان گاز نير جرياجزاء نمونه بود در ز يحاو

 فاز متحرک حل شـده و  µL ۲۰۰ مانده در يمواد باق. خشک شد

µL ۲۰ له يت به وسيآنال يع حاوياز ماHPLC   ز قـرار  يتحـت آنـال

  ).۸(گرفت 

  )HPLC٤( ع با عملکرد بااليما يز کروماتوگرافيآنال 
 ير بر اساس روشـ يش يها نمونهدر  ها استروژن  HPLCز يآنال

). ۸(ر صـورت گرفـت  ييـ تغ يبـا انـدک   که قبالً شرح داده شده بـود 

 Germany)۹۰۰ , اتوسـمپلر ک يـ شـامل   يستم کرومـاتوگراف يس

(Autosapmpler Tirathlon   و دو پمـپ HPLC Wellchrom  

KNAVER Germany) ,۱۰۰۱,  K  - pump ( ــود ــتون . ب س

HPLC )Gravity ,  um۵ mm,۶/۴  ×۱۵۰ (۱۸C   بود که با فـاز

ک يـ د فرميل، آب و اسيتريوناز است يکه شامل مخلوط Aمتحرک 

و فاز ) يحجم - يحجم - يحجم( ۳۹,۸۰: ۵۹,۸۰: ۴/۰به نسبت 

ک بـا نسـبت   يـ د فرميل، آب و  اسيتريکه شامل استونB متحرک 

. بود شسته شـد ) يحجم - يحجم - يحجم( ۸۹,۸۰:  ۹,۸۰: ۴/۰

م شـد کـه بـه    يقـه تنظـ  يتر در دقيکروليم ۲۰۰ان در يسرعت جر

 Aدرصـد   ۱۰۰: ر اجرا شديب زيبه ترت يانت خطيک گراديله يوس

د و يرسـ  Bدرصـد   ۱۰۰قـه بـه   يدق ۹قه کـه بعـد از   يدق يک يبرا

سـپس  . دا کـرد يـ ادامـه پ  Bدرصد  ۱۰۰قه يدق ۱۴سپس به مدت 

 ۱۰۰بـا   يق بعـد يـ قـه قبـل از تزر  يدق ۱۰به مدت  HPLCستون 

له آشکار سـاز فلورسـانس،   يبه وس ها استروژن. شدشسته  Aدرصد 

طـول   .-Germany , AXL KNAUER ۱۰ (RF( تکت شدنديد

  .نانومتر بودند ۳۰۰و  ۲۸۰ب يو نشر به ترت يختگيموج برانگ

 

  يز آماريو آنال ها داده يابيارز
 يهـا  يمنحنـ له يبه وس يدياستروئ يها هورمونن غلظت ييتع

) ng/L)  ۵۰،۲۵،۱۰،۵،۱هر استاندارد يون که نخست برايبراسيکال

 يابيـ زان بازيـ براساس م ها غلظت. فتبه دست آمده بود، صورت گر

هـر   يبـرا  ٥صيحد تشـخ . ر اصالح شدنديکس شياز ماتر ها تيآنال

محقـق   سـه برابر با ) S/N(ز يگنال به نوين نسبت سييت با تعيآنال

رآبستن و آبستن و يوانات غير استروژن در حين مقاديتفاوت ب. شد

ـ ANOVA ب بـا  يبه ترت يمختلف آبستن يها ماهدر  و ک طرفـه  ي

بـه عنـوان تفـاوت     ) >P ۰۵/۰(انجـام شـد و    bonferronicتست 

  .در نظر گرفته شد دار يمعن

 

                                                
4 High Performance Liquid Chromatography 
5 Limit of Detection 
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٦٥  

  ها افتهي
ص، ياســتخراج و تشــخ يهــا روش يينشــان دادن کــارا يبــرا

هـر سـه    يص بـرا يو حـد تشـخ   يابيـ ر درصد بازينظ ييها شاخص

. مطالعـه هسـتند، مشـخص شـدند     يه بـرا يـ ب کـه شـرط اول  يترک

و   (E1)اسـترون  يب بـرا يبه ترت يابيدرصد باز نيتر کمن و يشتريب

 يهـا  کرومـاتوگرام ). ۱جدول شـماره  (به دست آمد  (E3)ول ياستر

HPLC ز در محلول استاندارد و در يهر سه استروژن مورد آنال يبرا

. نشـان داده شـده اسـت    ۱ر در کروماتوگرام شـماره  يش يها نمونه

ــدگار  ــان مان ــرا يزم ــترون  يب ــتراذ ۱۷,۱۱اس و  ۱۱,۴۸ ولي، اس

  . قه بدست آمديذق ۳,۶۸ول ياستر

زه نشـان  يخام و پاستور يرهايدر ش ها استروژنسه غلظت يمقا

زان يــرا بــه م هــا اســتروژنون، ســطح يزاســيکــه پاستور دهــد يمــ

در هـر    (E3)وليسطح استر). <۰۵/۰P( دهد ينمر ييتغ يدار يمعن

 تـر  نييپارا مقدار آن يزه مشخص نشد زيخام و پاستور يرهايدو ش

  ).۱نمودار شماره (ص بود ياز حد تشخ

وانات آبستن ير در حيش يها نمونهدر  ها استروژنن غلظت ييتع

ر آبسـتن  يوانات غيسه آن با حيو مقا يمختلف آبستن يها زماندر 

. دارد يبه زمان دوره آبستن يبستگ ها استروژننشان داد که غلظت 

 يوقتـ  )۲شـماره  نمـودار  ( ش در سطح اسـترون ين، افزايعالوه بر ا

بـود   دار يمعنـ ز شـدند،  ير سه ماهه دوم و سـوم آنـال  يش يها نمونه

)۰۵/۰P<  .(فقط در سه  ولياستراد -به تا ۱۷ش در سطح ياما افزا

ول آزاد در يســطح اســتر ). >۰۵/۰P(بــود  دار يمعنـ ماهـه ســوم  

  ).۲نمودار شماره(نبود   يريگ اندازهر قابل يش يها نمونه

دکونژوکه کننـده بـه    يها ميآنزر با يش يها نمونهانکوبه کردن 

، نشـان داد کـه   ها استروژنمقدار تام  يابيک شبانه روز و ارزيمدت 

ش يافـزا  يز با توجه بـه زمـان آبسـتن   يمورد آنال يها استروژنهمه 

سـطح  ). ۲جدول شـماره  (دا کرده بودند يپ)  >۰۵/۰P( يدار يمعن

بود  يريگ اندازهابل ر سه ماهه سوم قيش يها نمونهول تام در ياستر

 ين هورمون در طول دوره آبستنيش قابل توجه ايانگر افزاين بيو ا

  . است

  

  

  

  آبستن ريغ يگاوها ريشآزاد در  يها استروژنبر غلظت  ونيزاسيپاستور نديفرا ريتأث يا سهيمقانمودار  ):۱(نمودار شماره 
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٦٦  
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 يها زمانر آبستن و در يغ ير خام در گاوهايول در شيول و استرياستراد - بتا۱۷ون، ر آزاد استريمقاد يا سهيمقانمودار  ):۲(نمودار شماره 

  .وجود دارد دار يمعناختالف  ها دادهن يب ) >۰۵/۰P(درصد  ۵تر از کم يدر سطح احتمال آمار*، يمختلف آبستن
  

 
ر و کروماتوگرام روشن يرا در ش ها استروژنره يکروماتوگرام ت E3 :و   E1،E2مربوط به  HPLCکروماتوگرام  ):۱(کروماتوگرام شماره 

  ولياستر E3:ول و ياستراد -به تا E2 ۱۷ٍ:استرون،  E1: . .دهد يممحلول استاندارد نشان  را در ها استروژن
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٦٧  

  ريدر ش ها استروژن HPLCز يآنال ):۱(جدول شماره 

   صيحد تشخ  يابيدرصد باز* 

  

  

 

E1 

E2 

E3 

۸۶/۷۰ ± ۴۷/۹  

۵۳/۶۸  ±  ۵۱/۷  

۱۱/۵۹ ±  ۷۳/۴  

۵  

۵  

۱۰  

 -بتاE2 ۱۷ٍ:استرون،  E1 :. ان شده استيانحراف استاندارد ب ±ن يانگيرميشات محاسبه و به صورت مقاديبا سه بارتکرار آزما يابيدرصد باز

  ولياستر E3:ول و ياستراد
 

 يها زمانوانات آبستن در ير آبستن و حيغ واناتير خام حيدرش) ng/L(ر کونژوکه شده يآزاد و غ يها استروژنمجموع  ):۲(جدول شماره 

  يمختلف آبستن

 سه ماهه سوم سه ماهه دوم سه ماهه اول  ر آبستنيغ  

E1 ۶/۵۴۵ ± ۷/۳۲a  ۶/۷۷۵ ± ۰/۱۱۵b  ۵/۹۹۷ ±۵/۶۱ bc  ۷/۱۰۳۲ ± ۸/۱۲۴bc  

     

E2 ۱/۳۱  ± ۲/۷a ۹/۲۹ ± ۷/۸a  ۱/۳۵ ± ۷/۱a  ۳/۴۳ ±۴/۴ ab  

     

E3 nd nd nd ۳/۱۱ ± ۹/۰b  

ک سطر يدر  ها استروژندرغلظت )  >۰۵/۰P( دار يمعنانگر اختالف يب اند شدهنشان داده  رمشترکيغ يسيکه با حروف انگل ياعداد: توجه

 ولياستر E3:ول و ياستراد -به تا E2 ۱۷ٍ:استرون،  E1: .است
  

  بحث
ــرا ــه حاضــر ب ــادينخســت يمطالع ــار مق ــوع طبين ب  يعــير وق

عالوه بر . کند يمران گزارش يا از ار ريدر ش ياستروژن يها هورمون

ون، يزاسـ يکـه پاستور  دهد يمن مطالعه نشان يج حاصل از اين نتايا

شرفت يو پ دهد ينمر يير تغيرا در ش ياستروژن يها هورمونغلظت 

 يها هورمونسطح  دار يمعنش يمنجر به افزا يدر طول دوره آبستن

 يبـرا  يابيـ درصـد باز . شـود  يمـ ر يش در شـ يمورد آزما ياستروژن

را نشان  ير متفاوتير مقاديش يها نمونهز در يمورد آنال يها استروژن

ن ييبـه دسـت آمـده بـه نظـر پـا       يابيـ بازر ياگر چه مقـاد . دهد يم

کـه حـداقل صـحت     درصد۲۰تا  -۵۰ها در گستره ، اما آنرسد يم

ه اروپـا  يـ ته اتحاديکم يها دستورالعملبر حسب  يريگ اندازه روش

)۶۵۷/۲۰۰۲Decision   (EU Commission,   هستند، قـرار دارنـد

ون يزاسـ يکـه پاستور  دهـد  يمـ ق حاضـر نشـان   يـ ج تحقينتا). ۱۲(

 يبـر رو ) <۰۵/۰P( يدار يمعنـ ر يـ ر کـم و غ ير، تـأث يش يها نمونه

که  يج ما با مطالعات قبلينتا. ز دارديمورد آنال يها استروژنغلظت 

را  يبـ چر يهـا  گلبـول ز يون اگر چه سـا يزاسيپاستور دهد يمنشان 

، دهد ينمر يير گاو تغيرا در ش ها استروژناما غلظت  دهد يمکاهش 

د بــه علــت اســتقرار ين مقاومــت بــه گرمــا شــايــا. دارد يهمخــوان

 شـود  يمر باشد که سبب يش يچرب يها گلبولدر مرکز  ها استروژن

ات مقـاوم  ين، خصوصيعالوه بر ا). ۱۳( نرسدها به آن يحرارت کاف

هـا را در برابـر   ممکـن اسـت آن   ياسـتروژن  باتيبه گرما بودن ترک

ن يـ مـا در ا  يهـا  افتـه ي). ۱۴(له گرما محافظت کند يبه وس ينابود

 يهــا هورمــونج مطالعــات گذشــته در مــورد وقــوع يمطالعــه، نتــا

 يدو منبـع بـرا  ). ۱،۱۴،۱۵،۱۶( کند يمد يير را تأيدر ش ياستروژن

شامل ر شناخته شده است که يدر ش ياستروژن يها هورمونحضور 

موجـود   يها استروژنو  يله بافت پستانيها به وسوسنتز استروژنيب

که ممکن است سطح وقـوع   ييفاکتورها). ۱۷،۱۸(در پالسما است 

ر دهنـد  ييـ ر و پالسـما تغ يرا در شـ  ياستروژن يها هورمون يعيطب
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٦٨  

 يگــذار تخمــکک در دوره اســتروس و يــولوژيزيط فيشــامل شــرا

و  ياسـتروژن  يز داروهـا يتجـو و  ييره غـذا يـ بـات ج يوانات، ترکيح

، هسـتند  شـوند  يمـ که به عنوان محرک رشـد اسـتفاده    يباتيترک

 يهـا  نمونهن استروژن در يشتريکه ب دهد يمج نشان ينتا). ۱۸،۱۹(

 -بتـا ۱۷ب شـامل  يـ اسـت و بعـد از آن بـه ترت     (E1)ر استرون يش

مـا بـا مطالعـات     يها افتهي. است (E3)ول يو استر (E2)ول ياستراد

ن يـ ا يل برايدل نيتر مهم). ۲۰،۸(ن مورد مطابقت دارد ير اد يقبل

ک از يـ متفاوت هر  يدوست يزان چربيافته، ممکن است به علت مي

بـا منشـأ    يهـا  اسـتروژن وسنتز ير بيو مس يدياستروئ يها هورمون

ت کـم  يـ له فعالين امر ممکن اسـت بـه وسـ   يا. در بدن باشد يدرون

و  (E2)ول ياسـتراد  -بتـا ۱۷بـه   (E1)ل استرون يتبد يبرا يميآنز

 (E1)ز شرح داده شود که منجر به تجمع استرون ين (E3)ول ياستر

 يدرباره نقش آبسـتن  يمطالعه حاضر، مطالعات قبل. شود يرميشدر 

. کنـد  يمـ د ييـ ر را تأيدر شـ  ياسـتروژن  يها هورمونمقدار  يبر رو

و همکـاران در   نـژاد  يملکـ توسـط   يکه در مطالعه قبليهمان طور

و بـه خصـوص    هـا  اسـتروژن سال گزارش شده است، سطح  ۲۰۰۶

ش ين افـزا يـ و ا کند يمدا يش پيافزا ياسترون در طول دوره آبستن

ش مقدار يافزا.  )۸(است  تر توجهقابل  يبعد از سه ماهه دوم آبستن

وانـات آبسـتن   ير حيدر ش (E2)ول ياستراد -بتا۱۷و  (E1)استرون 

ش يکـه افـزا   دهـد  يمنشان ر آبستن يوانات غير حيسه با شيدر مقا

. است (E2)ول ياستراد -بتا۱۷شتر از سطح يب (E1)سطح استرون 

و همکـاران   1تويکه توسط زامب يج مطالعات قبليافته ما با نتاين يا

و  (E1)انجام شد و نشان دادند که غلظت اسـترون   ۲۰۰۸در سال 

ر در طول دوره يهم در پالسما و هم در ش (E2)ول ياستراد -بتا۱۷

ــزا يبســتنآ ــزا). ۲۱(دارد  ي، همخــوانکنــد يمــدا يــش پياف ش ياف

، در جوندگان و انسان هم گزارش يدر طول دوره آبستن ها استروژن

به  يآبستن يها هورمونکه  دهند يمشواهد نشان ). ۲۲(شده است 

ل يمسئول تشک ها نياکه  شوند يمد يو جفت تول ها تخمدانله يوس

و غـدد آدرنـال    هـا  هيـ کلشـش،   مثل کبد، ييها ارگانو بالغ شدن 

و در  يم تـراکم اسـتخوان  يدر تنظـ  هـا  استروژنن يهستند و همچن

نقـش   ين در دوره بارداريان خون از مادر به طرف جنيم جريتنظ

ر در طـول دوره  يدر ش ها استروژنش سطح يمنابع افزا). ۲۳(دارند 

ش اندازه جفـت در طـول   يممکن است نه تنها به علت افزا يآبستن

و جسم  ها تخمدانر ينظ يگريد يها ارگانباشد بلکه  يآبستن دوره

د يـ نشان داد که تول يگريمطالعه د. ن امر نقش دارنديز در ايزرد ن
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له يبـه وسـ   يبز در اواخـر دوره آبسـتن   يدر غدد پستان ها استروژن

  ). ۲۴( رديگ يمآندروژنها صورت  2ونيزاسيآرومات

ه انسـان و  يـ زش تغذاز منابع بـا ار  يکير ياگرچه بدون شک ش

در ارتباط  يرو به رشد يها ينگران، ديآ يموانات جوان به شمار يح

. وجـود دارد  يدياستروئ يها هورمونر به علت وجود يبا سالمت ش

کـه حضـور    دهـد  يمـ نشان  يک متعدديولوژيدميج مطالعات اپينتا

 آورد يمـ ن خطر را به وجود ير گاو ايدر ش يدياستروئ يها هورمون

بـات  ين ترکيا يکه حاو يلبن يها فرآوردهمدت  يطوالنکه مصرف 

نه، يل سـرطان سـ  يـ از قب ييهـا  سرطانسک يباشند، ممکن است ر

د توجـه شـود، اگـر    يبا). ۲۵-۲۸(ش دهند يپروستات و رحم را افزا

 يها تيجمعن ير خام در بياز مصرف ش يکيولوژين اثرات بيچه چن

 يبـرا  يکـاف  يمشواهد و مدارک عل يگزارش شده است، ول يانسان

 يابيـ ج مسـتلزم ارز ين نتـا يـ دن به ايرا رسين ادعا وجود ندارد، زيا

ن يـ ا يسـت يز ي، فراهمـ هـا  اسـتروژن در برابر  يريقرارگ يزان کليم

ت يو حساس) يعبور اول کبد(سم آنها به خصوص يبات، متابوليترک

  .، استرنديگ يمقرار  ها استروژنمختلف که در برابر  يها بافت

  
  يريگ جهينت

را در  يدياسـتروئ  يهـا  هورمـون ن مطالعه حضـور  يان، ايدر پا

ر يش يها نمونهدر  ها استروژنن تفاوت در غلظت ير گاو و همچنيش

ـ . دهـد  يمـ را نشـان   يمختلف آبسـتن  يها زماندر طول  ن يهمچن

ر يدر شـ  يبات اسـتروژن يکه غلظت ترک دهد يمما نشان  يها افتهي

ر آبسـتن  يـ غ يگاوهـا ر از شـت يب يدار يمعنآبستن به طور  يگاوها

توسط کارخانجات محصـوالت   يديتول يرهايکه ش يياز آنجا. است

ن ير آبستن است، بنابرايوانات آبستن و غير حياز ش يمخلوط يلبن

رها به عنـوان  ين شيوجود دارد که ممکن است مصرف ا ين نگرانيا

د يرو بانيعمل کنند، از ا ها سرطانفاکتور خطر در شروع  نيتر مهم

وانات آبستن به خصوص ير حيدر ارتباط با مصرف ش يشتريوجه بت

 .رديصورت گ ها هورمونن يش ايل افزايبه دل يدر اواخر دوره آبستن
  

  ر و تشکريتقد
تو يانســت(ا وهـاب زاده  يــزکر ين مقالــه از آقـا يـ سـندگان ا ينو

ان حامـد  يـ و آقا) هيـ دانشگاه اروم يا و جانوران آبزيآرتم يقاتيتحق

  . ندينما يم يداد فروغ تشکر و قدردانجانباز و مهر

                                                
2 Aromatization 
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