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موش  در هاي جنسی تخمدانهورمون تغییرات گندم بر يجوانه يعصاره اثر
صحرایی مواجهه شده با سرب

*2حسن مروتی و1جعفريمهدي هادي

17/9/97: تاریخ پذیرش12/5/97:  تاریخ دریافت

چکیده
اثرات سمیت سرب حتی در سطوح پایین داراي چندین اختالل مانند ضعف، اختالل در توانایی و رفتار فکري کودکان، فقدان شنوایی و 

-اکسیدانگندم که غنی از آنتی يی مثل جوانهاز طرفی، درمان توسط گیاهان داروی . بینایی، کاهش کیفیت اسپرم و باروري در زنان است
تواند باشد، میها میها، اسیدهاي آمینوفنول و آمینوبنزوئیکآلکیلوریزورسینول، تیامین، روي، اسیدهاي فنولی، Eهاي هایی مثل ویتامین

با دوز ، سرب)بدون درمان(کنترل : گروه شامل 6در ) گرم 240±20(بالغ نژاد ویستار  يسر موش صحرایی ماده 30.نظر قرار گیردمد
گندم  يجوانه هیدروالکلی يزمان با عصارهسرب هم گرم، میلی 200و  100با دوزهاي گندم  يجوانه هیدروالکلی ي، عصارهگرم میلی 10

سطح اکسیدانی خاصیت آنتی گیري صورت گرفته وها خون، از نمونه36در روز . گرم تقسیم شدند میلی 200و  100با دوزهاي 
 10ا دوز وزن موش و وزن تخمدان در گروه القاي سرب ب.و استروژن مورد ارزیابی قرار گرفت FSHو  LHهاي پالسمایی هورمون

در گروه سرب با مقادیر متفاوتی کاهش داشت و اکسیدانی و خاصیت آنتیFSHو  LHکاهش یافت، همچنین غلظت استروژن، گرم  میلی
گندم توانایی جبران ضایعات ناشی  يجوانه هیدروالکلی يعصاره .مقادیر افزایش یافت این گندم يجوانه هیدروالکلی يدر گروه عصاره

.از سرب را دارد، که میزان جبران بستگی به دوز تجویزي است

سرب، تخمدان، موش صحراییهاي جنسی، هورمونجوانه گندم، :کلیدي کلمات

مقدمه
طور گسترده در یک سرب بهسمیت سلولیاثرات .

 يزمان مواجههقرن اخیر مورد مطالعه قرار گرفته و هم
محیطی نیز رو به انسان با سرب از طریق آلودگی زیست

الملی سالمت و به گزارش سازمان بین .افزایش بوده است
حدود سه میلیون نفر کارگر در ) NIOSH(ایمنی شغلی 

به همین دلیل، سمیت با . مواجهه شغلی با سرب هستند
سرب موجب به خطر انداختن سالمتی کارگران شده 

ق دیگري همچون هوا، آب، خاك، سرب از طر. است
Ahmed(غذا نیز وارد بدن می شود et al. قرار . )2013

گرفتن در معرض سرب حتی در سطوح پایین چندین 
اختالل پزشکی مانند ضعف، اختالل در توانایی و رفتار 

تهران، ایران ، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، شناسیآموخته دکتراي بافتدانش1
گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایراناستاد *2

دادن شنوایی و بینایی، کاهش ، از دستفکري در کودکان
تعداد و کیفیت اسپرم، افزایش خطر سکته مغزي و حمله 

 ,Morovvati et al. 2016(شود قلبی را منجر می

Silberstein et al. 2006(.دلیل وجود سرب در برخی به
تر در مواجهه با ها بیشاز لوازم آرایشی و بهداشتی زن

Waseem(سرب قرار دارند et al. سرب یکی از . )2014
تواند بر ساختار و عملکرد سموم تناسلی است که می

گنادها تأثیر مخرب داشته باشد و منجر به تغییرات در 
اثر بر روي فیزیولوژي، هیستومورفولوژي، . باروري شود

ختلف حیوان و هاي متکامل و عوامل زیستی در اندام
 Morovvati et al. 2016, Sharma(انسان دیده شده است

E-mail: hmorovvati@ut.ac.ir)ي مسئولنویسنده(
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et al. گزارش شده است که با افزایش سطح .  )2012
سرب در مواد آرایشی از قبیل رژ لب و استفاده مکرر از 

 دستگاه. ها شیوع سرطان سینه نیز افزایش یافته استآن
رو، باروري انسان ممکن است با مثل ماده و از اینتولید

محیطی مثل قرار گرفتن در معرض مواد سمی زیست
Dhir and(سرب متأثر گردد  Dhand 2010, Waseem et 

al. 2014( .هایی مطالعاتی بر روي زنان شاغل در کارخانه
که مبناي فعالیتشان سرب است صورت گرفته، که در آن 
زنان مقادیر متنابهی از ناباروري، سقط جنین، زایمان 

 Dorostghol et(دهندجنین را نشان می زودرس و مرگ

a. l 2011( . مواجهه با سرب در میمون روزس باعث
گردد و اعمال لوتئال کاهش غلظت پروژسترون پالسما می

صورت مزمن با ه کند و همچنین مواجهه برا بلوکه می
و  LH ،FSHهاي سرب موجب کاهش غلظت هومون

گردد ساینومولگوس میهاي در میمون E2پروستاگالندین 
 Foster(ماندگذاري بدون تغییر میهر چند که تخمک

همچنین نشان داده شده است که سطح هورمونی  . )1992
LH هایی که پیش از دوران بلوغ در و استرادیول در ماده

یابد اند، کاهش میکمی سرب قرار گرفتهمعرض مقادیر 
)Paksy et al. دستگاه تناسلی ماده در رت حدوداً   .)2001

کند و طول هر دوره چهارم شروع به فعالیت می ياز هفته
Treuting and(باشدروز می 6-4استروس  Dintzis 

کاربرد مفید گیاهان هاي اخیر، استفاده و در سال. )2012
ها مورد توجه ها و بیماريدارویی در جهت درمان ناراحتی
,Morovvati et al. 2016(بوده و به اثبات رسیده است 

Waseem et al. 2014(.هاي سالمت و سودمندي
هاي اي در سالطور گستردهگندم نیز به يبهداشت جوانه

.Moradi et al(اخیر گزارش شده است 2017,

Morovvati et al. 2016( .گندم غنی از اجزاي  يجوانه
، تیامین، روي، Eهاياکسیدانی از قبیل ویتامینآنتی

آمینوفنولاسیدهايها،آلکیلوریزورسینولفنولی،اسیدهاي
ها در اشکال آزاد و باند این. باشدها میآمینوبنزوئیکو

هاي قوي هستنداکسیدانشده تنوع دارند و آنتی
)Morovvati et al. 2016(.هايبررسیجایی کهاز آن 

عنوان گندم بر روي تخمدان به يمرتبط با اثرات جوانه
ناسلی ماده هنوز انجام نشده ترین عضو سیستم تمهم

ارزیابی اثرات استات سرب بر  جهت تحقیق حاضراست، 
موش صحرایی بالغ و متعاقباً هاي جنسی روي هورمون

.طراحی گردیدگندم بر این روند  يجوانه ينقش عصاره

مواد و روش کار
روشاراستفادهباگندميجوانههیدرالکلیيعصاره

وقدیمیروشیکخیساندنعمل. خیساندنیاحجمی
مختلفهايحاللیاآبيوسیلهبهکهاسترایج

داخلگندميجوانهپودرمنظوربدین. گیردمیصورت
3به1نسبتبهآنبهوشدریختهگشاددهانظرفیک

بستهمحکمظرفدر.گردیداضافهدرصد70اتانول
ایندر. گرفتقرارثابتمحلدرروز3مدتبهوشده

. شدمیزدههمگهگاهیظرفداخلمحتویاتفاصله
درتقطیردواردستگاهازاستفادهباشدهصافيعصاره

غلیظيعصارهوگرددجداآنحاللتاشدهتغلیظخال،
باترازويومقطرآبکمکبهنهایتدر.آیددستبه

گرمیمیلی200و100هايغلظتگرم،میلی1/0دقت
حیواناتبهگاواژتوسطنهایتاًوگردیدتهیهعصاره

.)Morovvati et al. 2016(شد خورانده
موش سر  30منظور انجام مطالعه حاضر تعداد به 

بالغ نژاد ویستار و به ظاهر سالم با میانگین  يصحرایی ماده
گرم از مرکز تکثیر و پرورش حیوانات  240±20وزنی 

آزمایشگاهی پژوهشگاه علوم اعصاب شفاي خاتم تهران 
 -یک روز قبل از شروع آزمایش، موش. خریداري شدند

در .تقسیم شدند گروه 6طور تصادفی به هاي صحرایی به
ساعت  12سر موش صحرایی که در شرایط  5روه هر گ

 يدرجه 23 -25ساعت تاریکی در دماي  12روشنایی و 
آب و غذاي مورد نیاز حیوان . گراد نگهداري شدندسانتی

حیوانات به . نیز به صورت آزاد در دسترس قرار داده شدند
منظور سازش با شرایط محیطی نگهداري مدت یک هفته به

آزمایشگاهی حیواناتاخالقی کار بادستورالعمل اصول. شدند
.دامپزشکی دانشگاه تهران رعایت گردید يدانشکده
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مقدار بهفیزیولوژيسرمروزانهتزریقباکنترلگروه-1
ml/kg1.

mg/kg10استات سرب با دوز  يگروه دریافت کننده-2
)Taupeau et al. صورت تزریق روزانه داخل به )2001

.)i.p(صفاقی 
 mg/kg10استات سرب با دوز  يدریافت کنندهگروه -3
 يعصارهصورت تزریق روزانه داخل صفاقی همزمان با به

.صورت گاواژبه mg/kg100گندم به میزان  يجوانه
 mg/kg10استات سرب با دوز  يگروه دریافت کننده-4
 يعصارهصورت تزریق روزانه داخل صفاقی همزمان با به

.صورت گاواژبه mg/kg200جوانه گندم به میزان 
 گندم به میزان يجوانه يعصاره يدریافت کنندهگروه -5

.صورت گاواژبه mg/kg100روزانه
 گندم به میزان يجوانه يعصاره يگروه دریافت کننده-6

.صورت گاواژبه mg/kg200روزانه
روز به طول انجامید و تمام  35این مطالعه به مدت 

و همکاران در  Morovvatiيها بر طبق مطالعهدوز عصاره
.انجام گرفت 2016سال 

بعد سپس . ، حیوانات وزن و بیهوش شدند36در روز 
گیري از قلب از کالبدشکافی و نمایان شدن قلب، خون

 يهاي فاقد مادههاي خونی در لولهنمونه. انجام گرفت
با دور (ضدانعقاد ریخته شد و در دستگاه سانتریفیوژ 

قرار گرفت، بعد از جداسازي ) دقیقه 15به مدت  3000
، FSHو  LHي هاگیري هورمونها تا زمان اندازهسرم آن

گراد منجمد سانتی يدرجه 60منفی خچال دمايدر ی
گیري میزان ها نیم ساعت قبل از اندازهنمونه .شدند

ها، از یخچال خارج و در دماي اتاق مجدداً به هورمون
ها از گیري هورمونبراي اندازه. حالت مایع در آمدند

هاي الیزا مخصوص موش صحرایی ساخت شرکت کیت
Biovendor کشور جمهوري چک استفاده شد.

اکسدانیهاي سرم براي فعالیت آنتیمونههمچنین ن
)AOA(1  با استفاده از فعالیت پاداکسایشی آهن احیا شده

1- Antioxidant Activity (AOA)

)FRAP(2  يیداسیون لیپیدها به وسیلهارزیابی پراکسو 
مورد بررسی قرار  MDA(3(گیري مالون دي آلدئید اندازه

آهن سه بر اساس توان احیاکنندگی  FRAPروش . گرفتند
گیري مالون دي ساس اندازهطور اباشد و همینظرفیتی می

ستخراج با واکنش با تیوباربیتوریک اسید، ا يآلدئید بر پایه
گیري جذب با روش بوتانول نرمال، اندازه

اسپکتروفوتومتري و مقایسه با جذب منحنی استاندارد 
لیتر اسید فسفوریک میلی 3لیتر از سرم با میلی 5/0است؛

با کمک (با هم مخلوط شد ) درصد با حجم برابر 1(
لیتر از تیوباربیتوریک میلی 20سپس . )استفاده از ورتکس

و  ها اضافه شدگرم بر لیتر به نمونه 7/6ا غلظت اسید ب
 يدرجه 100دقیقه در دماي  45ها را به مدت نمونه
پس . در یخ سرد شدندگراد قرار داده و بعد از آن سانتی

. ها اضافه شدبوتانول به نمونه-لیتر انمیلی 3از سرد شدن، 
-اسپکتروفوتومتري اندازه يبه وسیلهمقدار جذب نوري 

 MDAگیري شد و بر اساس منحنی کالیبراسیون استاندارد 
.)Moradi et al. 2017(محاسبه شد

 SPSS 19افزار دست آمده با استفاده از نرمهاي بهداده
صورت ها بهداده .آماري قرار گرفتندمورد تجزیه تحلیل

 يجهت مقایسه .ه شدندارایانحراف معیار ±میانگین
 ANOVAهاي تحت مطالعه از آزمون ها در گروهمیانگین

استفاده شد و در مواردي که  Tukeyپس آزمون و سپس، 
05/0P≤ دار تلقی گردیدبود معنی.

نتایج
ماکروسکوپی نتایج

دست آمده ماکروسکوپی مندرج در با توجه به نتایج به
، وزن موش در گروه استات سرب نسبت به 1جدول 

. )P≥05/0(داري را نشان داد گروه کنترل کاهش معنی
ها در مقایسه با گروه همچنین وزن موش در دیگر گروه

موارد این کاهش  يکنترل کاهش داشته است که در همه
.)P≥05/0(دار بود معنی

2 - Ferric Reduction Antioxidant Power (FRAP)
3 - Malondialdehde (MDA)
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وزن تخمدان در گروه استات سرب نسبت به گروه 
دار بودکنترل افزایش داشت که این افزایش غیر معنی

)05/0≤P( .ها نیز وزن تخمدان همچنین در دیگر گروه
در مقایسه با گروه کنترل افزایش داشت که البته این 

.)P≥05/0(دار بود افزایش غیر معنی

وزن نسبی تخمدان نیز در گروه استات سرب در 
. داري را نشان دادمقایسه با گروه کنترل افزایش غیر معنی

هاي آزمایش نیز وزن نسبی تخمدان در در دیگر گروه
.)P≥05/0(مقایسه با گروه کنترل افزایش داشت 

هاي ماکروسکوپیداده معیارمیانگین و انحراف :1جدول 
گروه

عصاره + استاتاستاتکنترلپارامتر
100جوانه گندم 

عصاره + استات
200جوانه گندم 

عصاره 
100جوانه گندم 

عصاره 
200جوانه گندم 

a0±23711/24±187a87/20±180a9/40±187a9/37±61/82a03/13±193)گرم(وزن موش
94/0±98/001/0±90/001/0±74/002/0±76/002/0±54/0024/0±10وزن تخمدان

2a0±2248/15±4018/8±39a92/10±47a50/6±53a97/4±49وزن نسبی خمدان
.)P≥05/0(باشد ها میدار بودن دادهگر معنیحروف یکسان بیان*
.باشدواحد وزن تخمدان صدم گرم می -1
.باشدمی)6-10(واحد وزن نسبی تخمدان میلیونیوم گرم  -2

نتایج سرمی
در  MDA، شاخص 2هاي موجود در جدول طبق داده

داري گروه استات سرب نسبت به گروه کنترل افزایش معنی
همچنین در گروه استات سرب به .)P≥05/0(است داشته

گرم و میلی 100گندم با دوز  يجوانه يهمراه عصاره
 200گندم با دوز   يجوانه ياستات سرب به همراه عصاره

گرم این شاخص نسبت به گروه کنترل کاهش داشته میلی
. دار بوده استاست که در هر دو مورد غیر معنی

نسبت  استات سرباکسیدانی سرم در گروه ظرفیت آنتی
، )P≥05/0(داري داشته است به گروه کنترل کاهش معنی

 يجوانه يرهاستات سرب به همراه عصاهمچنین در گروه 
 -استات سرب به همراه عصارهگرم و میلی 100گندم با دوز 

 -گرم ظرفیت آنتیمیلی 200گندم با دوز يجوانه ي

داري داشته اکسیدانی نسبت به گروه کنترل کاهش معنی
افزایش داشته است  استات سرباست اما نسبت به گروه 

.باشددار میکه البته این افزایش غیر معنی

هاي صحرایی د مطالعه سرم خون موشهاي موراخصشتغییرات انحراف معیار  ±میانگین : 2جدول 
پارامتر

گروه
MDA1

)μmol/ml(
AOA2

)μmol/L(
a02/0±25/0a06/0±2/1کنترل
ab01/0±32/0ab02/0±84/0سرب

acd02/0±29/0a03/0±01/1)100*(جوانه 
bcd02/0±23/0b08/0±13/1)200*(جوانه 

bcd02/0±22/0ac02/0±91/0)100*(جوانه + سرب 
bc03/0±24/0ac01/0±97/0)200*(جوانه + سرب 

.باشدهاي مطالعه میدار بین گروهتفاوت معنی يدهندهحروف یکسان نشان
گیري پراکسیداسیون لیپیدهاشاخص اندازه -1
اکسیدانیگیري فعالیت آنتیشاخص اندازه -2
*mg/kg/day
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نتایج هورمونی
با توجه به نتایج به دست آمده هورمونی مندرج در 

، میزان غلظت هورمون استروژن در گروه سرب 3جدول 
نسبت به گروه کنترل، کاهش داشته است که این کاهش 

همچنین پس از تجویز  .)P≥05/0(دار بوده است معنی
گندم، غلظت استروژن روند افزایشی  يجوانه يعصاره

 يها سرب و عصارههایی که رتدر گروه. داشته است
اند، این گندم را به صورت همزمان دریافت نموده يجوانه

هایی که اما در گروه )P≥05/0(دار بوده افزایش غیر معنی
خورانده شده، افزایش ها صورت منفرد به رتسرب به

. )P≥05/0(باشددار میغلظت استروژن معنی
، پس از تجویز سرب، LHمیزان غلظت هورمون 
داري کاهش یافته طور معنینسبت به گروه کنترل، به

گندم  يجوانه ياستفاده از عصاره. )P≥05/0(است
. گردید LHباعث بهبود و افزایش میزان غلظت هورمون 

 100گندم با دوز  يجوانه يکه در گروه عصاره بدین نحو
دار بودهمزمان با تجویز سرب، این افزایش غیر معنی

)05/0≤P( ها افزایش غلظت هورمون اما در سایر گروه
LH 05/0(بود دارنسبت به گروه سرب، معنی≤P(.

FSH، میزان هورمون 3بر طبق نتایج مندرج در جدول 

گروه کنترل کاهش داشته است در گروه سرب نسبت به 
همچنین پس . )P≥05/0(دار بودکه این کاهش غیر معنی

گندم، غلظت این هورمون  يجوانه ياز تجویز عصاره
به نحوي که در گروه تجویز همزمان . افزایش داشته است

این افزایش  100گندم با دوز  يجوانه يسرب و عصاره
ار بود اما در سایر دغلظت نسبت به گروه سرب، غیر معنی

دار معنی FSHهاي تجویزي افزایش غلظت هورمون گروه
.)P≥05/0(بوده است

هاي هورمونیداده) خطاي استاندارد(انحراف ±میانگین : 3جدول 
گروه

)ng/ml(پارامتر
سربکنترل

عصاره + سرب
100جوانه گندم 

عصاره + سرب
200جوانه گندم 

عصاره 
100جوانه گندم 

عصاره 
200جوانه گندم 

a47/0±51/4ab51/0±32/1ac47/0±76/1ad61/0±21/2bcde20/0±85/3bcdf41/0±93/4استروژن
LHa44/0±41/6ab31/0±33/2ac36/0±11/3abd25/0±79/3abe72/0±14/4abf42/0±35/4
FSHa47/0±51/4b43/0±78/1ac51/0±32/2b58/0±54/3b61/0±65/3bcd81/0±07/4

).P>05/0(باشد ها میهدار بودن دادگر معنیحروف یکسان بیان

بحث
حاضر اولین تحقیق در مورد استفاده از  يمطالعه

گندم در محافظت و جلوگیري از  يجوانه يعصاره
گفته . باشدسمیت ناشی از سرب بر روي تخمدان می

خاطر داشتن منیزیم، روي، گندم به يشده است که جوانه
، اسیدفولیک، تیامین، C، ویتامین Eکلسیم، ویتامین 

فرد گیاهی منحصر به B12ریبوفالوین، آهن، نیاسین و 
,Kumar et al. 2011(است  Moradi et al. 2017( . در

-پژوهش حاضر مشخص شد که سرب خاصیت آنتی

دهد و  داري کاهش میطور معنیاکسیدانی سرم را به

اکسیدانی گندم خاصیت آنتی يجوانه يثیر عصارهأتحت ت
اکسیدانی موضوعی کاهش خاصیت آنتی. یابدافزایش می

عنوان یکی از نتایج است که همواره پژوهشگران به
و Aykin-Burns: اندمصرف سرب به آن اشاره نموده

Ercal 2006در سال ،Taupeau در سال و همکاران
2001 ،Waseem  2014و همکاران در سال ،Arak و
Assi برخی از این پژوهشگران هستند 2012در سال .

Hammed  هاي در پژوهش2012و همکاران در سال
اکسیدانی بر اثر مصرف سرب خود به کاهش خاصیت آنتی
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هاي حاصل در پژوهش اي که با یافتهنکته. اندنمودهاشاره 
در مورد مکانیسم اثر سرب . پیش رو مطابقت دارد

ترین مکانیسم فلزات سنگین اختالف وجود دارد، اما مهم
-زدن تعادل پرومخصوصاً سرب و کادمیوم را بر هم

. )Wang et al. 2007(داننداکسیدان میآنتی/اکسیدان
همچنین در این پژوهش مشخص شد که سرب غلظت 

MDA دهد و تحت داري افزایش میطور معنیسرم را به
-کاهش می MDAگندم غلظت  يجوانه يثیر عصارهأت

در گروه  MDAترین غلظت طوري که بیشبه. یابد
استات در گروه  MDAترین مقدار و کم استات سرب

-میلی 100گندم با دوز  يجوانه يسرب به همراه عصاره

افزایش پراکسیداسیون لیپیدها از دیگر . شدگرم مشاهده
دهد که شواهد نشان می. باشدنتایج مصرف سرب می

گر مواجهه با سرب موجب افزایش انواع اکسیژن واکنش
)ROS ( و پراکسیداسیون لیپید و در نتیجه منجر به آسیب

نتایج ارزیابی . )Moradi et al. 2017(گردد تی میباف
ي دهندهحاضر نشان ياکسیدانی سرم در مطالعهآنتی

و ) MDA(دار غلظت مالون دي آلدئیدافزایش معنی
در گروه ) AOA(اکسیدانی دار فعالیت آنتیکاهش معنی

در تطابق با این . سرب در مقایسه با گروه کنترل بود
نتایج، گزارش شده است که سرب یک تحریک اکسیداتیو 

هاي آزاد به میزان تولید رادیکال يبرگیرندهاست که در
. اکسیدان استذخایر آنتی يزیاد و در همان زمان تخلیه

کندب میبه این ترتیب توانایی سیستم بیولوژیک را تخری
)Morovvati et al. 2018( .هاي سرب به گروه

-هاي آنتیسولفیدریل و یا کوفاکتورهاي فلزي در آنزیم

شود که منجر به باند می GPXو  SODآکسیدان مانند 
گردداکسیدان میهاي آنتیکاهش فعالیت آنزیم

)Dorostghoal et al. 2014( . وزن موش در گروه استات
دار داشته است، سرب نسبت به گروه کنترل کاهشی معنی

گندم جبران وزن از دست  يجوانه ياما تجویز عصاره
در گروه استات سرب به همراه . رفته را کرده است

گرم نسبت به میلی 100ي گندم با دوز جوانه يعصاره
داري در افزایش وزن گروه استات سرب افزایش معنی

-جوانه يتر عصارهشود که با تجویز دوز بیشمشاهده می

 يجوانه يگندم در گروه استات سرب به همراه عصاره ي
تر شده گرم باز هم وزن موش بیشمیلی 200گندم با دوز 

-میلی 100گندم با دوز  يجوانه يدر گروه عصاره. است

 يگرم افزایش وزن موش اندك است اما در گروه عصاره
ترین وزن موش گرم بیشمیلی 200گندم با دوز  يجوانه

وزن تخمدان در گروه استات سرب نسبت به . را داریم
هایی که همچنین در گروه. گروه کنترل افزایش یافته است

گندم تجویز شده است وزن تخمدان  يجوانه يعصاره
دهد و وزن نسبت به گروه کنترل افزایش نشان می

تر ها از گروه استات سرب نیز بیشتخمدان در این گروه
در گروه استات سرب  وزن نسبی تخمدان .باشدمی

ها در دیگر گروه. نسبت به گروه کنترل افزایش یافته است
نیز افزایش وزن نسبی تخمدان نسبت به گروه کنترل 

هاي استات سرب به همراه گردد که در گروهمشاهده می
 يگرم و عصارهمیلی 200ي گندم با دوزجوانه يعصاره
تر دلیل تجویز بیشگرم بهمیلی 200ي گندم با دوزجوانه

گفته . تر استگندم این مقدار بیش يجوانه يعصاره
هایی که قبل از بلوغ منجر به شده است که مکانیسم
خیر در أگردد، ارتباط مستقیم با تکاهش وزن در موش می

 Dijkstra(گذاري دارد طور نخستین تخمکبلوغ و همین

et al. 1996( .Taupeau  بیان  2001و همکاران در سال
نمودند که وزن بدن موش سوري در گروه کنترل و گروه 
القا شده توسط سرب مشابه هم بوده است، امري که 

همچنین گفته . باشدهاي این پژوهش میبرخالف یافته
شده است که استات سرب باعث افزایش وزن تخمدان به 

 Arak(گردددر رت می) وزن نسبی تخمدان(وزن بدن 

and Assi 2011( . همچنین علت افزایش وزن تخمدان در
هاي گروه استات سرب را به افزایش هورمون

اند که موجب مرتبط دانسته) FSHو LH(گونادوتروپینی 
شناسی نظیر وزن و قطر تغییرات ساختاري و بافت

 Froment et al. 2002( .Dorostghol(گرددتخمدان می
ب بیان نمودند که تجویز سر 2011و همکاران  در سال 

به صورت  300mg/L/dayو  20،100در دوزهاي 
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روزه باعث کاهش  21تا  1خوراکی در آب در نوزادان 
و همکاران مشاهده نمودند  Roins. گرددها میوزن موش

که مواجهه با سرب در دوران آبستنی و شیرواري باعث 
شدن طور کوتاهکاهش وزن نوزادهاي متولد شده و همین

و همکاران  McGivern. گرددمی crown-to-rumpطول 
نشان  2000و همکاران در سال  ghorbelو  1991در سال 

-دادند که سرب موجب کاهش وزن تخمدان در رت می

. گردد
در پژوهش حاضر القاي سرب موجب کاهش غلظت 

LH  وFSH يجوانه يو استروژن گردید و تجویز عصاره 
. کاهش دادگندم تا حدودي نقایص ناشی از سرب را 

Foster  وWarren بیان نمودند که سرب  1992در سال
هاي در میمون FSHو  LHموجب کاهش غلظت هورمون 

همچنین گفته شده است که . گرددساینومولگوس می
پالسما و هیپوفیز  LHسرب موجب کاهش مقادیر غلظت 

Sokol(گردد در بیضه می LHهاي پیوند و اشغال جایگاه

1990( .Kimel نیز پس از  1980در سال و همکاران
مواجه شدند،  LHالقاي سرب در رت، با کاهش غلظت 

رو مطابقت هاي حاصل از پژوهش پیشامري که با یافته
در تحقیقی  2012و همکاران در سال  Hammed. دارد

هاي ماده خرما بر روي رت ياثرات گرده يجهت مطالعه
-میلی 10مشاهده نمودند که تجویز سرب به میزان 

 FSHو  LHکیلوگرم باعث کاهش غلظت هورمون /گرم
صورت نخل به يگردد و خوراندن گردهها میدر رت

ها تا حدودي این کاهش غلظت را جبران محلول به رت
AssaiوArakهمچنین . )Hammed et al. 2012(نمود 

-میلی 10با تجویز سرب به میزان2011در سال 

و سپس خوراندن  LHکیلوگرم غلظت هورمون /گرم

گرم به مدت میلی 100سیاه دانه به میزان  يهسته يعصاره
هاي خود را منتشر نمودند که در گروه هفته، یافته 8

استات سرب غلظت هر دو هورمون افزایش و در گروه 
سیاه دانه  يهسته ياستات سرب به همراه تجویز عصاره

طور استروژن و همین FSHو  LHکاهش هر دو هورمون 
 1998و همکاران در سال  Wiebe.را گزارش نمودند

پارچگی سلولی براي اعمال تخمدانی بیان نمودند که یک
هاي گونادوتروپینی موجود در غشاي سلولی و گیرنده

و  LHيهاگونادوتروپین. هاي گرانولوزا مهم استسلول
FSH شوند و هاي موجود در غشا باند میا این گیرندهب

گردد که این روند کنترل روند استروئیدوژنز آغاز می
باشداستروس می يگذاري و چرخهتخمک يکننده

)Wiebe et al. 1988(. همچنین گزارش شده که قرار
گرفتن در معرض سرب و یا کادمیوم ترکیب 

دهد که منجر ها را کاهش میگونادوتروپین با این گیرنده
.)Paksy et al. 2001(گردد تروئید میبه کاهش تولید اس

رو مشخص گردید که تجویز با انجام پژوهش پیش
تواند گرم وزن بدن میمیلی 10استات سرب به میزان 

 FSHو  LHهاي استروژن و باعث کاهش غلظت هورمون
ضمن . گردداکسیدانی میدر رت و افزایش خاصیت آنتی

تواند کاهش گندم می يجوانه يتجویز عصارهکه این
طور و همین FSHو LHهاي استروژن وغلظت هورمون

در نهایت  .را جبران نماید MDAموجب کاهش شاخص 
دلیل گندم به يجوانه يتوان گفت که مصرف عصارهمی

تواند در بهبود ضایعات خاصیت ضد استرس اکسداتیو می
جنسی موش صحرایی هاي ناشی از سرب بر هورمون

. ثر واقع گرددؤم

تشکر و قدردانی
.گرددهاي بی شائبه قدردانی میوسیله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه تهران به دلیل همکاريبدین
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Abstract
The effects of lead toxicity, even at low levels, have several disabilities, such as weakness, 

impaired ability and intellectual behavior of children, loss of hearing and vision, reduced 
sperm quality and fertility in women. On the other hand, treatments by medicinal herbs such 
as wheat germ, which is rich in antioxidants such as E, thiamine, zinc, phenolic acids, 
alkylaryrosuronquids, aminophenols, and aminobenzoic acids, can be considered. Thirty adult 
male Wistar rats (240 ± 20 g) were divided in 6 groups: control (without treatment), 10 mg 
lead, hydroalcoholic extract of wheat germ with doses of 100 and 200 mg, lead in conjunction 
with hydroalcoholic extract of wheat germ with Doses of 100 and 200 mg were divided. On 
day 36, blood samples were taken and the antioxidant properties of the LH and FSH 
hormones and estrogen levels were evaluated. Rat weight and ovarian weight decreased in the 
induction group with a dose of 10 mg. Also, the concentration of estrogen, LH and FSH and 
antioxidant activity in the lead group decreased with different amounts, and in the 
hydroalcoholic extract group, wheat germ increased. Hydroalcoholic extract of wheat germ 
can compensate for lead-induced lesions, which depends on the dose of prescription.
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