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آگونیست و آنتاگونیست دوپامین
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 )1گروه علوم پایه ،دانشکده دام پزشکی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
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تاریخ دریافت59/30/21 :

چکیده
مقدمه :با توجه به کاربرد گیاهان دارویی در درمان بیماری های انددوکرین ،از جملده مملردرد تخمددان در نابداروری و از
طرفی با توجه به خواص فیتواستروژنیک زیره ،هدف از مطالعه حاضر ارزیدابی اردر اسدانی زیدره بدر تتییدراو هورمدون اسدتروژن و
پروژسترون و تعداد فولیرول های تخمدان در موش صحرایی ،در حضور یا مدم حضور آگونیست و آنتاگونیست دوپامین بود.
مواد و روش ها :در این مطالعه تجربی مدل حیوانی ،تعداد  53سر موش صحرایی ماده بده  7گدروه تسسدیش نددند و بده
ترتیب نرمال سالین(داخل صفاقی) ،متوکلوپرامید( 09 mg/kgداخل صدفاقی) ،برومدوکریپتین( 4mg/kgزیرجلددی) ،متوکلوپرامیدد+
بروموکریپتین ،متوکلوپرامید+زیره( 4mg/kgخوراکی) ،زیره ،بروموکریپتین+زیره به مدو  09روز دریافت کردند و سپی بدا بیووندی
موش ها به وسیله کلروفرم ،خونگیری از قلب به منظور سنجش مسادیر استروژن و پروژسترون انجام ند .سپی تخمدان هدا و رحدش
جدا نده و وزن آن ها تعیین و تعداد فولیرول های بالغ و نابالغ بر روی تخمدان نمارش ندند.
یافته های پژوهش :متوکلوپرامید موجب کاهش غلظت استروژن و پروژسترون گردید و تجویز برومدوکریپتین اردر آن را
خنثی کرد .از طرفی مصرف زیره به تنوایی موجب کاهش وزن موش ها و کاهش استروژن سرم گردید .مصدرف هدش زمدان زیدره و
بروموکریپتین موجب افزایش استروژن و افزایش تعداد فولیرول ها گردید.
بحث و نتیجه گیری :بنا بر این مصرف زیره می تواند ارر بروموکریپتین به منوان آگونیست دوپامین را بر روی مملردرد
تخمدان تشدید نماید.
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مقدمه
از آن جایی که زیره یری از چاننی های غذایی
تسریباً پرمصرف در کشور ما محسوب می نود و از آن
به منوان یک مرمل گیاهی در درمان چاقی و کاهش
وزن استفاده می نود ،نناخت مرانیسش ممل آن در
ایجاد ارراو فارماکولوژیک یا موارض و سمیت موش به
نظر می رسد با توجه به این که مطالعاو کافی و همه
جانبه ایی در این زمینه در دسترس نیست .به خصوص
این که در منابع از خواص استروژنیک زیره ذکر نده و
در مطالعاو تجربی در مدل های حیوانی ارراو ضد
باروری از آن در جنی نر گزارش نده است .به طوری
که نریعتی و همراران گزارش نمودند که مصاره الرلی
زیره سبز بامث تضعیف مملررد بیضه و کاهش
تستوسترون و اسپرماتوژنز می نود( Saxena .)0و
همراران بیان کردند که زیره می تواند به منوان یک
ماده ضد باروری در جنی نر محسوب گردد(.)2
 Guptaو همراران اظوار دانتند که زیره سبز بامث
موار اسپرماتوژنز و ناباروری می نود بدون آن که
ارراو سمی ظاهری را بروز دهددد( .)5از طددرفی
مطالعه ایی در مورد تاریر زیره سبز بر مملررد تولید
مثلی در جنی ماده در دسترس نیست .با توجه به
ارراو استروژنیک زیره و موارض ناباروری در جنی نر،
مطالعه حاضر بر این اساس طراحی ند که اوالً به ارر
زیره بر مملررد تخمدان از دیدگاه فیزیولوژیک بپردازد
و رانیاً در تعسیب مرانیسش ممل آن از طریق سیستش
دوپامین ،تتییراو بافت تخمدان در مصرف همزمان آن
با یک آگونیست دوپامنیرژیک(بروموکریپتین) و
آنتاگونیست دوپامنیرژیک(متوکلوپرامید) بررسی گردد.
ملت انتخاب سیستش دوپامین بدین منظور بوده است
که دوپامین موارکننده فیزیولوژیک نناخته نده برای
ترنح پروالکتین می باند و به گیرنده های D2
الکتوتروف های هیپوفیز متصل می نود که در نوایت
منجر به کاهددش تولیددد و ترنددح پدددروالکتیددن
می نود( .)4،3افزایش پروالکتین خون می تواند در
ایجاد کیست تخمدانی دخالت دانته باند و در اغلب
موارد درمان هیپرپروالکتینمی با مصرف آگونیست
دوپامین انجام می نود( .)6دوپامین یا آگونیست های
دوپامین نه تنوا در کاهش تومورهای تخمدانی مورر
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می باند ،بلره می تواند موامل تومورزا ،از جمله
پروتئین کیناز را در تخمدان موار نماید ،و رگ زایی
تومور را کاهش دهد( .)7برموکریپتین آگونیست
دوپامین( D2آگونیست) می باند که در درمان
گاالکتوره نانی از هیدددپرپروالکتیدددنمی استددفاده
می نود( .)9،0متوکلوپرامید آنتاگونیست گیرنده های
 D2دوپامین بوده و مطالعاو نشان داد که در حیواناو
آزمایشگاهی از جمله موش صحرایی منجر به افزایش
پروالکتین خون می گردد(.)09
زیره با نام ملمی  Cuminum cyminumگیاه
یک ساله ملفی است که برگ آن به رنگ سبز تیره می
باند و در کشورهای مختلفی از جمله ایران به خصوص
در استان های خراسان ،اصفوان و کرمان می روید.
زیره دارای تانن ،روغن ،رزین و اسانی میباند .آلدهید
کومینیک اصلی ترین و ممده ترین ترکیب موجود در
اسانی زیره سبز است که حداکثر  65درصد از کل
اسانی را تشریل می دهد .مصرف زیره ارراو متفاوتی
دارد ،از جمله در درمان چاقی استفاده می نود به مالوه
این دارو در ترکیب فرآورده نیر افزا ،برای افزایش تولید
نیر در زنان پی از زایمان استفاده می نود(.)00
اسانی زیره خواص ضد باکتریایی ،ضد چاقی و آنتی
اکسیدان دارد( .)02به مالوه در مطالعاو حیواناو
آزمایشگاهی نشان داده نده اسددت که زیره فعالیت
آنتی گالیسمی دارد و می تواند موارض دیابت را
کاهش دهد( .)05در مطالعه بالینی نشان داده ند که
زیره سبز در کاهش موارض گوارنی به دنبال سزارین
اورژانسی مشابه و حتی مدددوررتر از نددیر منددیزی
می باند( .)04زیره دارای خواص ضد میدددرروبی هش
می باند به طوری که اسانی زیره سبز دارای مملررد
مواری و قارچ کشددددی مناسبی ملیه آسپرژیلوس
فومیدددگاتددددوس و آسپدددرژیلوس پارازیتیددروس
می بانند( .)03بنا بر این با توجه به خواص استروژنیک
زیره ،هدف از مطالعه حاضر بررسی ارر اسانی زیره بر
تتییراو مملررد تخمدان موش صحرایی در حضور و
مدددم حدددضددور آگدددونیدددست دوپدددامنیدددرژیک
(برومدوکریپددتین) و آنددتاگونیسددت دوپامندددیرژیک
(متوکلوپددرامید) جودددت نندداخت بیدددشتر ارر آن
می باند.
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مواد و روش ها
در این مطالعه تجربی مدل حیوانی ،تعداد  53سر
موش صحرایی ماده نژاد ویستار ،بالغ و محدوده وزنی
 299±29گرم(در هر گروه  3سر) استفاده ند .این
موش ها در  7گروه به ترتیب زیر داروها را دریافت
کردند :نرمال سالین(گروه ناهد) ،متوکلوپرامید به میزان
 09میلی گرم برای هر کیلوگرم وزن بدن به صورو
داخل صفاقی به مدو  09روز( ،)09بروموکریپتین را به
میزان  4میلی گرم برای هر کیلوگرم وزن بدن به
صورو زیر جلدی به مدو  09روز( ،)2ابتدا
متوکلوپرامید به مدو  09روز و سپی بروموکریپتین به
مدو  09روز ،ابتدا متوکلوپرامید و سپی اسانی زیره
با دوز  4میلیگرم برای هر کیلوگرم وزن بدن به
صورو خوراکی به مدو  09روز( ،)04،03اسانی زیره
به مدو  09روز و گروه آخر اسانی زیره و
بروموکریپتین را به صورو همزمان به مدو  09روز
دریافت کردند .الزم به ذکر است که موش ها در یک
سن بوده و با نگوداری به مدو یک ماه در یک نرایط
و در کنار همدیگر دارای سیرل جنسی مشابه بوده اند و
همزمانی سیرلی دانته اند و نروع و خاتمه کار تمامی
گروه ها همزمان بوده و نرایط یرسان دانته اند.
در روز یازدهش موش ها به وسیله کلروفرم بیووش
ندند و خونگیری از قلب انجام ند و با ادامه بیوونی
موش ها آسان کشی ندند و تخمدان ها و رحش جدا
گردید و وزن آن ها تعیین و تعداد فولیرول های بالغ و
نابالغ(بر اساس اندازه فولیرول و نرل ظاهری انجام
ند(نرل نماره  )0به طوری که فولیرول بالغ بزرگ و
پر از مایع فولیرولی بوده است) بر روی تخمدان
نمارش ندند و در سرم مسدار استروژن و پروژسترون
اندازه گیری ند .برای اندازه گیری استروژن و
پروژسترون از کیت االیزا(ایده آل تشخیص آتیه ،ایران)
استفاده ند .الزم به ذکر است که از اسانی زیره تویه
نده در نرکت باریج اسانی کانان استفاده ند که این
اسانی بر اساس وجود  7-03/3میلی گرم کومین
آلدئید در هر میلی لیتر استانداردسازی نده است.
نتایج به دست آمده از گروه های مختلف آزمایشدی
از نظر آماری و به کمک نرم افزار  SPSSو تست آنالیز
واریانی و پی آزمدون  LSDمسایسده و ارزیدابی ندد.
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تفاوو میانگین ها با  P≤0.05معنی دار تلسی ند .نتایج
به صورو میانگین±خطای استاندارد و در قالب جددول
و نمودار ارائه ندند.
یافته های پژوهش
در مطاله حاضر با تجدویز داروهدای اسدانی زیدره،
متوکلوپرامید ،بروموکریپتین در گروه هدای مختلدف در
مدو ده روز مشاهده ند که زیره به طدور معندی داری
موجب کاهش وزن موش های ایدن گدروه نسدبت بده
گددروه هددای متوکلوپرامیددد ،برومددوکریپتین ،ترکیددب
متوکلوپرامید با بروموکریپتین و متوکلوپرامید به همدراه
زیره گردید( .)P≤0.046ولی میانگین وزن موش هدای
گروه کنترل با گروه دریافت کننده زیدره بده تنودایی و
زیره بده همدراه برومدوکریپتین از نظدر آمداری تفداوو
ندانت( .)P≤0.05هش چنین مشاهده ندد کده ترکیدب
متوکلوپرامید بدا برومدوکریپتین(گروه چودارم) توانسدت
میانگین وزن موش ها را نسبت به گدروه کنترل(گدروه
اول) به صورو معنی داری افدزایش دهدد(.)P=0.013
میانگین±خطای استاندارد وزن موش ها در گروه هدای
مختلف در جدول نماره  0نشدان داده ندده اسدت .در
بررسی تعیین وزن رحش موش ها مشاهده ند که تفاوو
معنددی داری در میددانگین وزن رحددش مددوش هددا وجددود
ندارد( .)P>0.05هش چنین در بررسی نسبت وزن رحدش
و تخمدان به وزن مدوش هدا در گدروه هدای مختلدف
اختالف معنی داری مشداهده نشدد( .)P>0.05بررسدی
وزن تخمدان ها در موش ها نشان داد که میانگین وزن
تخمدددان چدد در گددروه ندداهد نسددبت بدده گددروه
متوکلوپرامیدددد بددده تنودددایی( )P=0.047و گدددروه
متوکلوپرامید به همراه زیره( )P≤0.013بیشدتر بدوده و
این اختالف از نظر آماری معنی دار بوده اسدت ولدی در
سایر گروه ها تفداوو معندی داری مشداهده نشدد .هدش
چنین میانگین وزن تخمدان راست بین گروه کنترل بدا
متوکلوپرامید( )P=0.004و گروه کنترل با گروه دریافت
کننده متوکلوپرامید به همراه زیره( )P=0.015متفداوو
بوده که در گروه کنترل بیشدتر از دو گدروه فدوو بدوده
است .به مالوه میانگیدددن وزن تخدددمدان راسدت در
مدددوش هدددای گددددددروه دریددددددافت کنندددددده
بروموکریپتددددددین( )P=0.028و دریافددددت کننددددده
متوکلوپرامید به همراه بروموکریپتین( )P=0.023نسبت
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به گروه دریافت کننده متوکلوپرامید به تنوایی افدزایش
معنی داری دانته است .تفاوو آماری بین میانگین وزن

جدول شماره  .1میانگین±خطای استاندارد وزن موش ها ،وزن رحم و وزن تخمدان ها در گروه های مختلف.
حروف نامتشابه بیانگر تفاوت معنی دار با  P<0.05است.

معنی داری دانت( .)P≤0.048در نمارش تعدداد کدل
فولیرول های نابالغ مشاهده ندد کده بیشدترین تعدداد
فولیرول نابالغ در گدروه پدنجش و هفدتش و کمتدرین در
گروه دوم ندمارش گردیدد(نمودار ندماره  .)0میدانگین
پارامتر فددوو در گددروه پنج و هفت نسدبت بده سدایر
گروه ها از نظر آماری معندی دار بدود ولدی بدین گدروه
پنجش و هفتش تفاوو آماری وجود ندانت در حدالی کده
اختالف معنی داری بین گروه های یک ،دو ،سه ،چودار
و نش مشاهده نگردید.

در مجموع بررسی تعداد کل فولیرول ها در هدر دو
تخمدان ،مشاهده گردید که بیشدترین تعدداد فولیردول
هددای بددالغ در گددروه هفتش(زیره+بروموکریپتین)(نددرل
ندماره  )0و کمتددرین فولیرددول بدالغ در گددروه کنتددرل
نمارش گردید .به طوری که میدانگین فولیردول هدای
بالغ در هر دو تخمدان گروه هفدت بدا سدایر گدروه هدا
تفاوو معنی دار است( .)P≤0.015هش چندین میدانگین
تعداد فولیرول های بالغ در گروه کنترل نسبت به سدایر
گروه ها کمتر بوده و با همه گروه ها به جز گروه ها به
جز گروه دوم(دریافدت کنندده متوکلوپرامیدد) تفددداوو

شکل شماره  .1تصویر سمت راست از گروه دریافت کننده زیره به همراه بروموکریپتین بوده و تصویر سمت چپ
از گروه دریافت کننده زیره به همراه متوکلوپروماید است.
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گروه ها
کنترل
متوکلوپرامید
بروموکریپتین
متوکلوپرامید/بروموکریپتین
متوکلوپرامید /زیره
زیره
زیره +بروموکریپتین

وزن موش(گرم)
002/394±6/976 ac
295/079±5/900 bc
296/559±4/500 bc
205/009±6/326b
297/443±7/506 bc
096/002±4/293 a
006/606±5/530 abc

وزن رحش(گرم)
9/304±9/979 a
9/309±9/909 a
9/797±9/040 a
9/772±9/995 a
9/697±9/920 a
9/339±9/969 a
9/304±9/942 a

وزن تخمدان چ (گرم)
9/996±9/996 a
9/939±9/904 b
9/972±9/993 ab
9/979±9/993 ab
9/939±9/902 b
9/969±9/909 ab
9/963±9/999 ab

وزن تخمدان راست(گرم)
9/976±9/996 a
9/946±9/990 b
9/969±9/995 ac
9/979±9/999 ac
9/930±9/994 bc
9/965±9/999 abc
9/969±9/992 abc

] [ DOI: 10.29252/sjimu.26.1.13

تخمدان راست در سایر گروه هدا مشداهده نشدد(جدول
نماره .)0
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حروف نامتشابه بیانگر اختالف معنی دار با  P≤0.05در بین گروه ها است(.)n=5

همراه بروموکریپتین از این کداهش جلدوگیری کدرده و
غلظت استروژن را در سطح گدروه کنتدرل نگده داندته
است .هش چنین تجویز زیره به تنوایی غلظت اسدتروژن
را به طور معنی داری در مسایسه با گروه کنترل کاهش
داده است( .)P=0.018به مالوه تفاوو معنی داری بین
گروه کنترل و گدروه دریافدت کنندده متوکلوپرامیدد بده
همددراه زیددره در مسددادیر سددرمی اسددتروژن مشدداهده
نشد(نمودار نماره .)2

نتایج مربوط به تعیین غلطت استروژن سدرم نشدان
داد که بیشترین مسدار استروژن در گروه هفتش(دریافدت
کننددده زیددره بدده همددراه برومددوکریپتین) اندددازه گیددری
ند( 09/23±0/65پیردوگرم در میلدی لیتدر) .میدانگین
غلظت استروژن در گروه هفدتش نسدبت بده گدروه دوم،
سددوم ،پددنجش و نشددش از نظددر آمدداری معنددی دار
بود( .)P≤0.022تجویز متوکلوپرامید سطح اسدتروژن را
در مسایسه با گروه کنترل به طدور معندی داری کداهش
داد( .)P=0.026در حالی کده تجدویز متوکلوپرامیدد بده

نمودار شماره  .2میانگین±خطای استاندارد غلظت استروژن سرم موش در گروه های مختلف.
حروف نامتشابه بیانگر اختالف معنی دار با  P≤0.05در بین گروه ها است(.)n=5
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نتایج بررسدی پروژسدترون در سدرم نشدان داد کده
تجویز متوکلوپرامید به تنوایی نسبت بده گدروه کنتدرل
غلظت پروژسدترون سدرم را کداهش داده( )P=0.05در
حالی که مصرف متوکلوپرامید به همدراه برومدوکریپتین
نه تنوا از کداهش پروژسدترون جلدوگیری کدرده حتدی
غلظت آن را به طور معنی داری نسبت به گروه کنتدرل
افزایش داد( .)P=0.028امدا مصدرف متوکلوپرامیدد بده
همراه زیره غلظت پروژسترون را نسبت به گروه دریافت
کننده متوکلوپرامید بده همدراه برومدوکریپتین کداهش

حروف نامتشابه بیانگر اختالف معنی دار با  P≤0.05در بین گروه ها است(.)n=5

بر این نتیجه مطالعه ما با تتییر غلظت استروژن و
پروژسترون مطالعه فوو هش خوانی دارد .سولپراید
(آنتاگونیست دوپامین) موجددب هایپرپروالکتینددمی
می نود که این ممل را از طریق تتییردر هورمون های
تولید مثلی از جمله پروالکتین ،استروژن LH ،و FSH
انجام می دهد( .)00نتیجه مطالعه حاضر با مطالعه فوو
همسو می باند.
در مطالعه حاضر بروموکریپتین به تنوایی تاریر
معنی داری بر روی وزن تخمدان و رحش ،غلظت
استروژن و پروژسترون و تعداد فولیرول ها ندانته
است .اما مصرف بروموکریپتین به همراه متوکلوپرامید
توانست ارر متوکلوپرامید بر روی کاهش وزن را خنثی

بحث و نتیجه گیری
در مطالعه حاضر مشاهده گردید که مصرف
متوکلوپرامید به تنوایی به منوان آنتاگونیست دوپامین
توانست وزن تخمدان موش ها و غلظت استروژن و
پروژسترون سرم را در مسایسه با گروه کنترل به طور
معنی داری کاهش دهد به نظر می رسد که
متوکلوپرامید با تتییر در محورهیپوتاالموس-هیپوفیز-
تخمدان ،مملررد سلول های تخمدان را تتییر می دهد.
در مطالعه  Liو همراران مصرف متوکلوپرامید موجب
افزایش پروالکتین و کاهش استروژن ،پروژسترونLH ،
و  FSHدر موش های صحرایی ند .متوکلوپرامید با
افزایش پروالکتین می تواند ایجاد کیست نماید( .)09بنا
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نمودار شماره  .3میانگین±خطای استاندارد غلظت پروژسترون سرم موش در گروه های مختلف.
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معنی داری داد( .)P=0.001به مالوه مصرف زیدره بده
تنوایی غلظت پروژسترون را کاهش داد ولدی فسدط بدا
گددروه چوددارم ایددن کدداهش اخددتالف معنددی داری
دانت( .)P=0.001تجدویز زیدره بدا برومدوکریپتین بدر
غلظت پروژسترون تاریر معندی داری نسدبت بده سدایر
گروه ها به جز گروه دوم ندانت اما غلظت پروژسدترون
در این گروه در مدددسایسددده بدا گدددروه دوم(دریافدت
کنندددده متوکلوپرامیدددد بددده تندددددوایی) افدددزایش
یافت(()P=0.042نمودار نماره .)5
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نماید و حتی نسبت به گروه کنترل افزایش دهد .هش
چنین ارر متوکلوپرامید بر روی غلظت استروژن و
پروژسترون خنثی نماید و بامث افزایش غلظت این دو
هورمون در سرم گردد به طوری که در مورد استروژن
نسبت به گروه متوکلوپرامید به تنوایی و در مورد
پروژسترون نسبت به گروه متوکلوپرامید به تنوایی و
گروه کنترل افزایش معنی دار مشاهده ند.
از آن جایی که بروموکریپتین آگونیست گیرنده
دوپامین می باند ،همانند دوپامین بامث کاهش ترنح
پروالکتین می نود و ارر پروالکتین در ایجاد مملررد
تخمدان را خنثی می کند .در مطالعه  Liو
همراران( )2903بروموکریپتین در موش های ماده
موجب حفظ پروالکتین در محدوده گروه ناهد نده
ولی با ارر متوکلوپرامید که همان افزایش پروالکتین
است مسابله کرد( .)09نتیجه مطالعه فوو با مطالعه ما
هش خوانی دارد.
بروموکریپتین به تنوایی یا در ترکیب با گددلیپزاید
می تواند هایپرگالیسمی را درمان کند که این خاصیت،
می تواند در افراد چاو یا دیابتی در کاهش اختالالو
اندوکرینی ،از جمله کیست فولیرولی مفید باند(.)29
هش چنین نیوع و ندو سندرم پرتحرکی تخمدان
( )Ovarian hyperstimulation syndromeدر
انسان با تجویز بروموکریپتین به طور قابل مالحظه ای
کاهش یافت( .)20در بیماران دچار گاالکتوره
ایدیوپاتیک مصرف بروموکریپتین می تواند مسدار
پروالکتین را به سطح نرمال برگرداند و در درمان این
مارضه مفید باند( Hamid .)22و همراران نشان دادند
که بروموکریپتین با ارر بر مسادیر پالسمایی پروالکتین
در موش های صحرایی نر ،بامث تتییراتی در
پارامترهای باروری در موش می نود( .)25هش چنین
آگونیست دوپامین و بروموکریپتین می توانند از
هایپرپروالکتینمی در موش ترانسژنیک جلوگیری
نمایند(.)24
مصرف زیره به تنوایی موجب کددداهش وزن
موش ها گردید و هش چنین میزان استروژن سرم نسبت
به گروه کنترل به طور معنی داری کاهش داد .در حالی
که مصرف متوکلوپرامید به همراه زیره موجب کاهش
وزن تخمدان ها نسبت به گروه کنترل و افزایش
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فولیرول های نابالغ در مسایسه با گروه کنترل گردید .به
مالوه مصرف زیره هش زمان با برموکریپتین ارراو
بسیار زیادی بر فاکتورهای ارزیابی نده دانته است که
نامل کاهش وزن رحش نسبت به گروه متوکلوپرامید به
همراه بروموکریپتین ،افزایش تعداد فولیرول ها بالغ و
نابالغ به سایر گروه ها ،افزایش استروژن در مسایسه با
زیره به تنوایی و افزایش پروژسترون در مسایسه با
متوکلوپرامید به تنوایی گردید.
در مطالعه ایی نشان داده ند که زیره تاریری بر
وزن موش ها ندانته اما موجب تتییراتی در اسپرماتوژنز
نامل کاهش معنی داری در تعداد اسپرماتیت ها و
اسپرماتوسیت های اولیه و رانویه ند .هش چنین تعداد
سلول های سرتولی و سلول های بالغ لیدیگ و مسدار
تستوسترون کاهش یافت و تتییر در حرکت اسپرم،
تراکش و مورفولوژی آن ها منجر با ناباروری گردید(.)2
در مطالعه مشابوی  Guptaو همراران مشاهده کردند
که مصاره متانولی بر وزن موش های صحرایی نر تاریر
ندانته اما وزن بیضه ها ،اپی دیدیش و وزیرول سیمینال
و پروستاو نرمی را به طور معنی داری کاهش داد و
کاهش باروری حدود  79درصد بود .به مالوه مسادیر
هورمون های جنسی و تعداد سلول های بیضه کاهش
یافت( .)5به نظر می رسد که زیره با خواص استروژنیک
و احتماالً افزایش پروالکتین بر روی سیستش تولیدمثلی
تاریر گذارد .به خصوص در ایجاد کیست تخمدانی
موجب کاهش میزان باروری نود که احتماالً از طریق
گیرنده های دوپامین و یا تسویت ممل دوپامین ممل
می کند .ارراو مشابه با برخی گیاهان دیگر نیز گزارش
نده است به طوری که  Wangو همراران بیان کردند
که مصاره آبی گیاه Fructus Hordei germinatus
ارر آنتی هیپرپروالکتینمی دارد که این ارر را از طریق
گیرنده های دوپامینی انجام می دهد(.)09
مطالعه حاضر نشان داد که متوکلوپرامید موجب
کاهش غلظت استروژن و پروژسترون می گردد و
تجویز بروموکریپتین می تواند ارر آن را خنثی نماید .از
طرفی مصرف زیره به تنوایی موجب کدداهش وزن
موش ها و کاهش استروژن سرم گردید .مصرف هش
زمان زیره و بروموکریپتین موجب افزایش استروژن و
افزایش تعداد فولیرول ها گردید .بنا بر این مصرف زیره
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حسین نجف زاده ورزی-... تاثیر اسانس زیره بر عملکرد تخمدان موش صحرایی
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.می نود

هش زمدددان با یک آگدددونیست دوپامین می تواند
بامث تحریک رند فولیدددرولی گدددردد که احتماأل
به خددواص فیتواستدددروژنیددک زیره مدددربدددوط
.می باند
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Abstract
Introduction: Considering the application of
medicinal plants in treatment of endocrine
diseases including ovarian function and also
regarding the estrogenic properties of
cumin (Cuminum cyminum), the present
study aimed at evaluating the effect of
cumin essence on oestrogen, progesterone,
and ovarian follicles changes in rat at
present and absent of dopaminergic agonist
and antagonist.

measurement. Ovaries and uterines were
removed and weighted. Number of
immature and mature follicles was counted.
Findings: Present study showed the
metoclopramide decreases oestrogen and
progesterone
concentration
and
bromocriptin administration can reverse its
effect. On the other hand, cumin
administration decreased weight of rat and
serum oestrogen concentration. Coadministration of cumin and bromocriptin
increased oestrogen concentration and
number of follicular.

Materials & methods: In this experimental
and animal model study, 35 female rats
were divided into 7 groups and received
normal saline (IP), Metoclopramide
(90mg/kg-IP), Bromocriptin (4mg/kg-SC),
Metoclopramide
and
Bromocriptin,
Metoclopramide and cumin (4mg/kg-PO),
cumin, Bromocriptin, and cumin for 10
days. Then, the rats were anesthetised with
chloroform and the blood collected from
heart for oestrogen and progesterone

Discussion & conclusions: Cumin usage
can accelerate the effect of bromocriptin as
a dopaminergic on ovarian function.
Keywords:
Oestrogen,
Progesterone,
Bromocriptin, Metoclopramide, Cuminum
cyminum, Ovary, Rat
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