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 یکبا آرسنمواجهه شده 
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 دهیچک

یک  عنوانهباکسیداتیو  استرس های آزاد و ایجاد استرس اکسیداتیو است.یکالراد یدتول با توانمحیطی یستزی یم آرسنیت یک آالیندهسد هدف:و زمینه 

یک  عنوانبهی آبی چای سفید یر عصارهتأثاز این مطالعه بررسی  هدف .استمطرح  های جنسیبا کاهش سطح هورمون عامل مهم در ناباروری مردان

 .استی نر مواجهه شده با آرسنیک هارتو تستوسترون در  FSH ،LHهای کسیدان بر مقادیر سرمی هورمونایآنت

سی آب مقطر از طریق یس: کنترل با دریافت روزانه یک ( شامل=3nگروه ) 4در تصادفی  صورتبهرت نر بالغ  82 ی تجربیمطالعهاین  در :هاروشمواد و 

یم سد ppm155+  درصد 0/1 یدسفو عصاره آبی چای  درصد 0/1 یدسفی آبی چای عصاره در آب آشامیدنی، ppm155گاواژ، سدیم آرسنیت با غلظت 

برای  Duncanو  ANOVA یآماری هاآزمونو  هاهورمون ی سرم از روش االیزا برای آنالیزیهتهاز  روز( بعد 85دوره )پایان  در بندی شدند.یمتقسآرسنیت 

 استفاده شد. هاتفاوتتشخیص و برآورد 

مصرف عصاره آبی چای سفید  و P)<50/5شود )یمو تستوسترون نسبت به گروه کنترل  FSH ،LHدار یمعننتایج: نتایج نشان داد که آرسنیک باعث کاهش 

 .P)<50/5شود )یمتستوسترون نسبت به گروهی که آرسنیک دریافت کرده بودند  و FSH،LHدار یمعنهمراه با سدیم آرسنیت باعث افزایش 

 های جنسی مفید باشد.سدیم آرسنیت بر روی هورمون اثرات سمی تواند در کاهشیمرسد عصاره آبی چای سفید یم: به نظر گیرییجهنت

 

 جسم زرد هورمون ،، هورمون محرک فولیکولتستوسترون ی سفید،چا آرسنیک، کلمات کلیدی:

 

 

 

 

 مقدمه 
ی بندرتبهتناوبی دارای  جدول 88عنصر و  فلزشبهآرسنیک 

آب دریا و باالترین رتبه در لیست  در 14ی زمین، پوسته در 25

مواد خطرناک سمی برای سالمت عمومی است که به دو فرم آلی 

آرسنیک فلزی خالص در طبیعت  ندرتبهمعدنی( و ) یلیرآغو 

ی آرسنیک )مانند لآریغدر محیط زمین فرم  (2، 1شود )یمیافت 

 تریمسو  ترعیشای و آرسنات پنج ظرفیتی( تیظرفسهآرسنیت 

و dimethylarsinate شکال آلی آن )مانند از ا

monomethylarsonateسمیت آرسنیت بیشتر از آرسنات  ( و

ی فاجعهی آشامیدنی به آرسنیک یک هاآب(. آلودگی 8است )

حال حاضر  در .ی جدی در سراسر جهان استطیمحستیز

نفر از مردم جهان  ونیلیم 255حدود که  شودیمتخمین زده 

فزاینده تحت تأثیر غلظت باالی آرسنیک در آب آشامیدنی  طوربه

استفاده از ترکیبات آرسنیک دار تولید شده  (.4دارند )قرار 

 ،هاکشحشرهصنعتی با کاربردهای کشاورزی مثل  صورتبه

ی چوب و زیآمرنگو  نگهدارنده مواد ها،کش خزنده ،هاکشقارچ

ی نواری هاکرمکردن  کنشهیرهمچنین در دامپزشکی در جهت 

 نوانعبهاستفاده از آرسنیک تری اکسید  راًیاخو و گوسفند گاو 

است  ( ممکن0یک داروی ضدسرطان در درمان سرطان خون )

 ی غذایی باشد.رهیزنجورود آرسنیک به  یهاراهاز 

های آزاد و یکالرادشواهد روزافزونی مبنی بر تقویت تولید 

القای استرس اکسیداتیو در حیوانات در معرض آرسنیک غیرآلی 

 (.0دارد )وجود  (ROS) ی فعال اکسیژنهاگونهو سمیت ناشی از 

یقات نشان داده که آرسنیک اثرات سمی روی سیستم تحق

یدمثل دارد و تجمع آن در بیضه و غده پروستات باعث اختالل تول

 گرددیمهای جنسی در عملکرد اسپرم و عدم تعادل در هورمون

 وایجاد استرس اکسیداتی واسطهبه(. این تأثیر آرسنیک 9-7)

 مقاله پژوهشی

 

آزاد اسالمی، مرند،  پزشکی، واحد مرند، دانشگاه علوم ، گروهفلور زرگری: مسئول نویسنده*

 Email: zargarifkb@gmail.com                                                                یران ا
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 FSH، LH یهاتأثیر عصاره آبی چای سفید بر مقادیر سرمی هورمون

 بر التهاب

 

899 

استرس اکسیداتیو القاشده توسط افزایش  (.15-11است )

کامالً در  اکسیدانییآزاد و یا کاهش دفاع آنت هاییکالراد

ی اخیر هاپژوهش (.12) حیوانی نشان داده شده است یهامدل

بر ساختار اسپرم  LPOو  ROSنشان داده که اثرات منفی 

 نظر گرفتهیک عامل مهم در بروز ناباروری در انسان در  عنوانبه

 کاهش توان به اختالالت وسیع غشا،یم هاآنشده و از میان 

که موجب تضعیف  هااسپرمقدرت تحرک و اختالالت آکروزومی 

(. 18نمود )شود اشاره یماتصال اسپرم به تخمک و انجام لقاح 

 شیمیایی مختلفچندین مکانیسم احتمالی برای فعالیت مواد 

یک عمل  هاآناست  ممکن ضد غدد جنسی وجود دارد.

یا با تأثیر روی  ها اعمال کنند،یضهبی مستقیم روی بازدارنده

یجه تدرنها و هیپوفیز منجر به تغییراتی در غلظت گنادوتروپین

و  ی کوالدیپمطالعه اختالل در فرآیند اسپرماتوژنز شوند.

ی خوراکی مزمن با مواجهههمکاران برای اولین بار نشان داد که 

محیطی با کاهش حجم یستزی سمی ماده عنوانبهآرسنیک 

غلظت تستوسترون و  کاهش آندروژنز بیضه، مهار ها،یضهب

ها و افزایش قشر آدرنال باعث تغییر عملکرد گنادوتروپین

یضه ی بتودهاهش در ین کا شود.یمی نر بالغ هارتتولیدمثلی در 

ی جنسی در حیوانات تیمار شده با هاسلولسازگار با حذف 

های قوی با سمیت کمتر اکسیدانیآنتنیاز به  (.7است )آرسنیک 

یر است. امروزه ناپذاجتنابی بیشتر یک ضرورت اثربخشو 

ای هاکسیدانیآنتبسیاری از متخصصین تغذیه برای تأمین 

ها را توصیه یسبزجات و یوهمن، یاز بدن، مصرف گیاهاموردن

های گیاهی عوارض اکسیداننمایند، زیرا معموالً مصرف آنتییم

انویه های ثنمایند. متابولیتیمجانبی کمتر و درمان بهتری ایجاد 

مشتق از گیاهان مانند فنل و فالونوئید تام مشتق از گیاهان دارای 

 باشند که دریمهای آزاد یکالرادسازی پتانسیل قوی برای پاک

ی مختلف گیاهی مانند برگ، میوه، دانه، ریشه و پوست هاقسمت

و  های مزمنیماریببنابراین با توجه به شیوع باالی ؛ وجود دارند

های اکسیدانیآنتفرسایشی منطقی است که برای تأمین 

ل گیاهانی که فن خصوصبهیاز بدن از گیاهان استفاده شود موردن

(. چای یکی از 14باشند )و فالونوئید تام باالیی داشته 

وسیعی مورد  طوربههای محبوب است که بعد از آب یدنینوش

گیرد و به چهار نوع سبز، سیاه و سفید و اوالنگ یماستفاده قرار 

 Camellia)ی انواع چای گیاه همه منشأ (.10شود )یمتقسیم 

sinensis L. )(:10دارد ) رگونهیدو ز است که 

1- var. sinensis (China tea) 2- var. assamica (Assam 

tea)  

ی وسیعی از دامنهیک چای جدید حاوی  عنوانبهچای سفید 

کروبی و ضدمی باتیترک ،هادانیاکسیآنتترکیبات مفید از قبیل 

 های ظاهرییژگیو. نام چای سفید برگرفته از استضدسرطانی 

 طور کامل باز شوند،که بهینای این گیاه قبل از هابرگ آن است،

 فردهمنحصربیفیت ک ی سفیدرنگ پوشیده شده است.هاکرک با

این چای نیز به خاطر روش فرآوری خاص این محصول است که 

 (.17) یردگیمبدون عمل تهییج و خردکردن صورت 

 ها، پلی ساکاریدها،ینپروتئترکیبات اصلی برگ چای شامل 

معدنی، عناصر کمیاب،  مواد ،فالوونوئیدها(ها )پلی فنل

ئو کافئین، ت)ها، لیگنین و متیل گزانتین یمآنز ینواسیدها،آم

 حاصل یدهافالوونوئ (.13-25است )برومین(  تئو فیلین و

 در یاگسترده طوربه که باشندیم گیاهان ثانویه یسممتابول

 اساس بر توانیم را یدهانوئافالو شوند،یم یافت قلمرو گیاهان

گروه  شش به اکسیژن هتروسیکلیک حلقه موقعیت و ساختار

 و هافالوانول ها،فالوونول ها،ایزوفالوون ها،فالوانون ها،فالوون

 در فالوونوئید موجود ینترمهم نمود. بندییمتقس هاآنتوسیانین

 هاکاتچین باشند.یم هاکاتچین تریقدق طوربه یا فالوونول چای

باشند یم در بدن مفیدی اثرات دارای و اکسیدان هستندآنتی

 (،-) EPGاپی گالوکاتچین -(-ها در چای شامل: )(. کاتچین21)

-(-گاالت )-8-اپی گالوکاتچین -(-، )EC(-) ینکاتچاپی  -(-)

GCG، (-)-(-گاالت )-8-اپی کاتچین-EPG)+( ،- گالوکاتچین

)+(-GC( ،-)-ینگالوکاتچ (-)-GC)+( ،-ینکاتچ ()+-C ( و-)-

 هاآنبیشترین مقدار را در بین  EGCG-.باشدیم C-(-) ینکاتچ

 (.17دارد )

بررسی اثر عصاره آبی  باهدفی حاضر طرح پیشنهادی مطالعه

سیدانی اکیآنتدفاع  کاهش چای در برابر پراکسیداسیون لیپیدی،

ی نر نژاد هارتها و تستوسترون در و عدم تعادل گنادوتروپین

یستار مواجهه شده با آرسنیک است که در صورت مؤثر بودن و

تواند مورد استفاده مراکز آندوکرینی و یم آمدهدستبهآن، نتایج 

 تولیدمثلی قرار گیرند.
 

 مواد و روش ها
مطالعه حاضر از نوع تجربی بوده و در دانشکده دامپزشکی 

مالحظات دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز انجام شد و کلیه 

د یتائهای کار روی حیوانات آزمایشگاهی مورد اخالقی و پروتکل

 کمیته نظارت بر حقوق حیوانات آزمایشگاهی بود.

 Rattusرت نر بالغ با نام علمی  82در این تحقیق از 

norvegicuse allivias  از نژادWistar  255در محدوده وزنی-

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

22
85

10
5.

20
17

.7
.3

.7
.0

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ja

bs
.f

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               2 / 8

http://journal.fums.ac.ir/
https://dorl.net/dor/20.1001.1.22285105.2017.7.3.7.0
http://jabs.fums.ac.ir/article-1-1185-en.html


 

 

6931 پاییز | 3شماره  | مهفتسال  |مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا   

 

 و همکاران فیروزه صابری سیس

 

journal.fums.ac.ir 455 

گرم که از دانشکده پزشکی تبریز خریداری و در اتاق  205

درجه  28حیوانات دانشکده دامپزشکی واحد تبریز در دمای 

 12درصد و دوره روشنایی و تاریکی  00گراد و رطوبت سانتی

ی شده و به آب و غذای کافی همواره دسترسی دارنگهساعته 

 داشتند، استفاده شد.

تصادفی  صورتبه هانمونهحیط، روز سازگاری با م 0بعد از 

 تایی( تقسیم شدند:3ساده به چهار گروه مساوی )

 استانداردگروه اول: به نام گروه کنترل که از رژیم غذایی 

ی آب مقطر از طریق گاواژ سیساستفاده نموده و روزانه یک 

 دریافت کردند.

با غلظت  ( راSA) هایی که سدیم آرسنیتگروه دوم: رت

ppm155  کردند. آب آشامیدنی دریافتدر 

درصد( را  0/1هایی که عصاره آبی چای سفید )گروه سوم: رت

 کردند. از طریق گاواژ دریافت در روز بارکی

درصد(  0/1هایی که عصاره آبی چای سفید )گروه چهارم: رت

در آب  ppm 155) تیآرسنگاواژ همراه با سدیم  صورتبه را

 دریافت کردند. (آشامیدنی

سفید از عطاری خریداری و پس از شناسایی توسط چای 

کارشناس هرباریوم دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد تبریز، کد 

 یآب عصاره تهیه . برایبه آن اختصاص یافت 2019999شناسایی 

لیتر آب مقطر جوش به مدت  1در پودر آن  گرم 10چای سفید 

ن اتمی وکاغذ صافو سپس این محلول با  قرار گرفتدقیقه  10

 درصد چای سفید تهیه گردد. 0/1فیلتر شد تا عصاره  24

یری گخونقبل از  ساعت 10(، روز 85پس از پایان دوره تیمار )

توسط اتر  هاموشخارج و  حیوانات دسترس از غذایی مواد

 یهالوله و در انجام هاموش قلب از یریگخونهوش شدند و یب
در  دور 8555) یفیوژسانتر عمل از پس ی شد.آورجمع استریل

 دقیقه، جداسازی 0 مدت به گراد وی سانتیدرجه 4( در دقیقه

 یهاها و آزمونهورمون آنالیز برای االیزا از روش سرم انجام و

 هاتفاوتبرآورد  و تشخیص برای Duncanو  ANOVA یآمار

با استفاده از  FSHو  LHهای سنجش هورمون .شد استفاده

-IBL (Immuno-Biological Laboratoriesهای االیزای یتک

America یکا انجام گرفت.کشور آمر( ساخت 

ادی بیآنتها به روش ساندویچ و با استفاده از یتکاساس این  

ترین روش االیزا یعشا Ab Sandwich روش .استمونوکلونال 

باید   PSAو LH، FSH، TSH، HCGمثل (ژن یآنتبوده و یک 

بادی یآنتی آنتی ژنیک متفاوت داشته باشد تا بین دو یهناحدو 

ژن یتآنبادی برای به دام انداختن یآنتیک  اختصاصی قرار گیرد،

بادی دوم که با آنزیم نشان دارشده یآنتشود و یمبه چاهک کوت 

، FSHیری گاندازهی برا .کندیمشناساگر عمل  عنوانبهاست 

شده به یقرق HRPکونژوگه با  FSHنمونه سرم بیمار و آنتی 

بادی مونوکلونال تولید شده علیه یآنتی پوشش یافته با هاچاهک

موجود در سرم به  FSH شود.یماضافه  FSHی  βزیرواحد

بادی یآنت عنوانبه) هاچاهککف  FSHبادی مونوکلونال یآنت

 عنوانبه) HRPکونژوگه با  FSHبه آنتی  بعدازآناول( و 

های ینپروتئکونژوگه و  FSHیابد، آنتی یمم( اتصال بادی دویآنت

شوند، در ادامه یممتصل نشده با محلول شستشو، شسته 

سوبسترای آنزیم که طی واکنش آنزیمی از آن محلول رنگی 

رنگ متناسب با غلظت  شدت گردد.یمشود اضافه یمحاصل 

FSH ،یک منحنی استاندارد وابسته  درواقع نمونه خواهد بود

 به دستنیز هست  FSHرنگ که متناسب با غلظت  شدتبه

 IBL- IB19103(96 tests) یدآیم

به روش ساندویچ  FSHنیز مشابه هورمون  LHاساس سنجش 

و آنتی  هاچاهک در کف LHبادی مونوکلونال یآنتو با استفاده از 

LH  کونژوگه باHRP  است )رقیق شدهIBL- IB19104(96 

tests.) 

 Dmeditec Testosteroneسنجش تستوسترون با کیت 

ELISA  رقابت برای اتصال انجام  بر اساسساخت کشور آلمان و

 فردهمنحصرببادی یآنتبا یک  هاچاهکترتیب که ینابه گیرد،یم

علیه یک جایگاه آنتی ژنیک اختصاصی در مولکول تستوسترون 

بیمار با یک  نمونه زاددرونشود و تستوسترون یمپوشش داده 

برای اتصال به  (horseradishتستوسترون کونژوگه با پراکسیداز )

از  بعد کند،یمی کف چاهک رقابت دهندهپوششبادی یآنت

انکوباسیون تستوسترون کونژوگه متصل نشده با محلول شستشو 

پراکسیداز کونژوگه شده نسبت معکوس با  مقدار شود،یمشسته 

از اضافه کردن محلول  بعد غلظت تستوسترون نمونه دارد.

با غلظت تستوسترون نسبت  توسعهدرحالسوبسترا شدت رنگ 

-Demeditec Diagnostics GmbH. Liseدارد )معکوس 

Meitner-Strabe 2. D-24145 Kiel(Germany) 

 صورتبه SPSS افزارنرم از استفاده با هادادهدر پایان دوره 

از روش االیزا  شد و گزارش گروه هر برای معیار انحراف ±میانگین

 Duncanو  ANOVA یآماری هاو آزمون هاهورمون برای آنالیز

 p<0.05 استفاده گردید. هاتفاوتبرای تشخیص و برآورد 

 .شد گرفته نظر در معناداری درجه عنوانبه
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 نتایج
دهد که سدیم یماز مطالعه حاضر نشان  آمدهدستبهنتایج 

 هایدار در غلظت هورمونیمعنآرسنیت باعث کاهش 

 FSH(52/5 p=) ،LH(54/5 p= ) و تستوسترون(54/5 p=) 

شود. مصرف عصاره آبی چای سفید یمنسبت به گروه کنترل 

در غلظت  داریمعنافزایش  همراه با سدیم آرسنیت منجر به

تستوسترون  ( و=54/5p)FSH (58/5 p=)،LH هایهورمون

(54/5 p=)  کننده سدیم آرسنیت گردید.یافتدرنسبت به گروه 

و  FSH ،LHهای یانگین و انحراف معیار مقادیر سرمی هورمونم

نشان داده  (1)های مورد بررسی در جدول تستوسترون در گروه

 شده است.

 بحث و نتیجه گیری
 سطح داریمعن یشافزا از حاکی حاضر مطالعه نتایج

 گروهتستوسترون در  ( وLHو  FSH) ینگنادوتروپ یهاهورمون

آبی چای سفید و آرسنیک  عصاره کننده ترکیبیافتدر آزمایشی

تیمار شده با آرسنیک که در آن غلظت  گروه به نسبت

داری در مقایسه با یطور معنبهگنادوتروپین ها و تستوسترون 

 که این نتایج در توافق با مطالعات است گروه کنترل کاهش یافته،

 .(22-28، 7-9است )قبلی 

های مختلفی برای کاهش غلظت گنادوتروپین ها و یسممکان

HSD-, 3β5Δ (, 3β 5Δ ود دارد:تستوسترون در اثر آرسنیک وج

-hydroxysteroid dehydrogenase17 ( وβ-HSD(17 beta-

hydroxysteroid dehydrogenase)  نقش نظارتی کلیدی

 طبق (،24دارند )های نخست در آندروژنز بیضه یمآنز عنوانبه

ها در اثر تیمار با سدیم یمآنزمطالعات انجام شده کاهش این 

است  ممکن شود.یمآرسنیک منجر به مهار آندروژنز بیضه 

ای یضهبکاهش وابسته به دوز در غلظت پالسمایی و داخل 

ی تیمار شده با آرسنیک به دلیل مهار هارتتستوسترون در 

 هایمآنزاین  چراکههای آندروژنی بیضه رخ دهد، یمآنزفعالیت 

 مطالعات (.7باشند )یمنتز تستوسترون مسئول تنظیم بیوس

ی هاژنحاصل از آرسنیک با کاهش بیان  ROSکه  انددادهنشان 

StAR  وCyp11a1  که به ترتیب در انتقال کلسترول به داخل

میتوکندری و شکستن زنجیر جانبی کلسترول و تبدیل آن به 

ید تستوسترون را تحت تأثیر قرار تول پروگنولون نقش دارند،

های آندروژنی بیضه در یمآنزبر این مهار  عالوه (.20دهد )یم

یجه ی سطوح درنتموش های تیمار شده با آرسنیک ممکن است 

ی نخست فعالیت کنندهیمتنظباشد که  LHپالسمایی پایین 

های آندروژنز بیضه است. ممکن است سطوح پایین یمآنز

ی دهغا از گنادوتروپین ها حاصل ترشح مقادیر زیاد کورتیکوئیده

ادرنال باشد، سطح باالیی از کورتیکواسترون در حیوانات 

بر این آرسنیک  عالوه تیمارشده با آرسنیک مشاهده شده است.

ا هیپوفیزال ر-های استرس محور آدرنوکورتیکالیگنالسمسیر 

یش افزا دهد.یمرا از هیپوفیز افزایش  ACTHفعال کرده و ترشح 

ن ممکن است حساسیت سطوح پالسمایی کورتیکواسترو

 سرکوب GnRHهای ی گنادوتروپ را نسبت به هورمونهاسلول

طرفی  از ،مهار کندرا  LHو  FSHهای یجه ترشح هورموندرنتو 

 یماً تولید و ترشحمستقو کورتیکواسترون  ACTHسطوح باالی 

در سطح بیضه  LHهای یرندهگی کاهش یلهوسبهتستوسترون را 

ی کاهش روند اسپرماتوژنز تعداد یجهرنتدمهارمی کند بنابراین 

یابد. در مطالعات دیگر کاهش وابسته به یمنیز کاهش  هااسپرم

 مطالعه مورد یهاگروه تستوسترون در و FSH،LH هایهورمونسرمی  مقادیر بر مقایسه تاثیرعصاره آبی چای سفید .1جدول 

 هاگروه

 بیوشیمیایی مورد آزمایش یپارامترها

FSH 
(IU/L) 

LH 
(IU/L) 

 تستوسترون

(mIU/ml) 

 b 51/5±53/5 b58/5±35/5 b18/5±05/4 شاهد

 c51/5±50/5 d50/5±71/5 c14/5±18/4  سدیم آرسنیت

 a 51/5±59/5 a51/5±33/5 a17/5±32/4 عصاره چای سفید

 b51/5±57/5 c52/5±70/5 b50/5±08/4 عصاره چای سفید همراه سدیم آرسنیت
Follicle Stimulating Hormone :FSH 

Luteinizing   Hormone :LH 

(a,b,c,d)استمورد مطالعه  یهاگروهمابین  دار: حروف غیرمشابه در هر ستون نشانگر اختالف معنی (50/5>p .) معیار  انحراف ±میانگین صورتبه مقادیر

 .مشخص شده است
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سدیم آرسنیت در گنادوتروپین های پالسمایی را به سطوح پایین 

در هیپوتاالموس و  HT-0و دوپامین و مقادیر باالی نورآدرنالین 

ی مهم کنندهمیتنظ هانیآمچون کاتکول  انددادههیپوفیز نسبت 

 (.7هستند )ترشح و سنتز گنادوتروپین ها 

 ناشی گنادوتروپین یهاهورمون سطح رسد افزایشیمبه نظر 

ی آبی عصاره در موجود فالونوئیدهای فیتواستروژنی خواص از

 .باشد چای سفید

 دارای پروالکتین و است پروالکتین محرک عامل استروژن 

 هورمون به پاسخ در ها گنادوتروپین ترشح در مستقیمی اثرات

 خودمهار در استروژن ینچنهم .است ها گنادوتروپین آزادکننده

 نواحی در اسید آمینوبوتیریک گاما کنندهترشح یهانورون ی

 گاما یهانورون .است مؤثر لوتئینی هورمون روی بر اپتیک پره

 هورمون کاهش باعث منفی فیدبک با اسید آمینوبوتیریک

 کنندهترشح یهانورون مهار صورت در که گردندیم لوتئینی

 توانیم را لوتئینی هورمون افزایش اسید، آمینوبوتیریک گاما

 یهانورون مهار و استروژن حضور در پس داشت. انتظار

 افزایش لوتئینی هورمون اسید گاما آمینوبوتیریک کنندهترشح

از  بعضی که است شده مشخص ینچنهم(. 20) یابدیم

 هورمون تری یشافزا با کم غلظت در ها فیتواستروژن

ی هاسلول استروئیدوژنز در افزایش باعث که( T3) یدوتیرونین

 هورمون ترشح و سنتز میزان قادرند گردد،یم لیدیگ

(. این در توافق 27دهند ) افزایش هاسلول این در را تستوسترون

 داد در که نشان ( است23و همکاران ) Rojdmarkبا مطالعات 

 تری میزان هورمون که هیپرتیروئیدیسم به مبتال بیماران

 هورمون آزادکننده میزان باالست، (T3)یدوتیرونین 

و تستوسترون باالتر از حد طبیعی  FSH،LHها،  گنادوترویین

 -5 یمآنز عملکرد از ممانعت طریق از ینچنهم ییدهافالونو است.

 هیدروتستوسترون ید به تستوسترون تبدیل از ردوکتاز آلفا

 را تستوسترون هورمون میزان طریق ین ا از و کرده ممانعت

 (.29دهند )یم افزایش

 افزایش از حاکی بسطام پور وهمکاران مطالعه از نتایج حاصل

در  FSHو  LHگنادوتروپین  یهاهورمون دار سطحیمعن

 مختلف عصاره مقادیر کنندهیافتدر آزمایشی یهاگروه

 و افزایش گروه کنترل به نسبت جعفری برگ هیدروالکلی

 و متوسط و حداقل در دوزهای تستوسترون هورمون داریمعن

 عصاره حداکثر دوز در هورمون مذکور داریمعن کاهش

 یهاهورمون سطح یشافزا .است برگ جعفری هیدروالکلی

 موجود فالونوئیدهای فیتواستروژنی خواص ناشی از گنادوتروپین

 یک از حاصل طرفی نتایج از .است برگ این گیاه عصاره در

 اصلی ترکیبات از یکی که ژنین آپی که تجویز داد نشان مطالعه

 دیابتی باعث یهاموش در است جعفری برگ در عصاره موجود

از  یکی بنابراین؛ شودیمتیروئیدی  یهاهورمون سطح افزایش

 مورد مطالعه محور یهاهورمون افزایش احتمالی یهاراه

 تیروئیدی یهاهورمونیش افزاطریق  از جعفری عصاره یلهوسبه

 .است

که  لوتئولین و کوئرستین ژنین، آپی های تجویز فیتواستروژن

 برگ جعفری عصاره در موجود فالونوئیدهای ینترمهم از

 گلوکز سریع باعث کاهش هیپرگلیسمیک یهاموش به هستند،

 یلهوسبه اثر این چون و شودیمگلیکوژن  سنتز یشافزا و خون

 نشان مطالعه این گردد،یم خنثی ی انسولینیهامهارکننده

را  خود اثر این انسولین ترشح افزایش با که آپی ژنین دهدیم

 با و کوئرستین ژنین آپی دیگر طرف از، نمایدیم اعمال

 باقی فعال فرم در را آن انسولین، گلیکوزیالسیون از جلوگیری

 انسولین که شد داده نشان مطالعه یک در ازآنجاکه دارندیم نگه

 یهانوروندر  MAPK Erk1/2 سیگنالی مسیر کردن با فعال

 ها ترویین گنادو آزادکنندههورمون  ترشح میزان هیپوتاالموسی

 فالونوئیدهای گذشته مطالعات توجه به با دهد،یم افزایش را

 سطح در طریق این از جعفری عصاره برگ در موجود

ترشح  افزایش یجهدرنت و ها پین گنادوترو در ترشح هیپوتاالموس

 کوئرستین و ژنین گذارند. آپییم تأثیر محور این یهاهورمون

به  تستوسترون یلتبد از و کرده مهار را آنزیم آروماتاز توانندیم

 آنزیم به رقابتی بااتصال مواد ینا کنند. جلوگیری استروژن

 بینیندرا و دهندیم انجام عمل را این آن بیان کاهش و آروماتاز

 افزایش ژنین آپی عالوهبه دارد، یرتریگچشم تأثیر ژنین آپی

 استروئیدوژنی درون کننده سریعیمتنظ پروتئین ژن سازنده بیان

طرف و یکاز (cAMP) میزان افزایش طریق از الیدیگ یهاسلول

 DAX1 پروتئین یعنی آن مهاری پروتئین کردن مسدود

 تولید میزان و دهدیمافزایش  را الیدیگ یهاسلول حساسیت

 (.20برد )یمباال  را تستوسترون ازجمله استروئیدی یهاهورمون

اثرات  وبا توجه به اینکه چای سفید منبع غنی از فالونوئید است 

 حفاظتی آن بر استرس اکسیداتیو ناشی از آرسنیک در بافت کبد،

 یددیسموتازسوپراکسهای یمآنزدار فعالیت یمعنافرایش  و

(SOD)یدازپراکسیون ، گلوتات (GPXو ) ( کاتاالزCAT و ظرفیت )

دار در غلظت مالون دی یمعن( و کاهش TACاکسیدانی )یآنتتام 
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نیز اثر حفاظتی چای سفید بر استرس  ( وMDA( )85) یدالده

در  هانوروندر  2O2Hاکسیداتیو و مسمومیت سلولی ناشی از 

رسد این یمبه نظر (. 81است )مطالعات دیگر به اثبات رسیده 

ث ی گیاه جعفری باعهای مشابه عصارهیسممکانگیاه نیز از طریق 

افزایش غلظت گنادوتروپین ها و تستوسترون شده باشد که در 

 .استی بیشتر مطالعهاین زمینه نیاز به تحقیق و 

ی هاسلولمترشحه از هیپوفیز با اثر بر روی  LHبا نظر به اینکه 

ی هاسلولبر روی  ریتأثبا  FSHبینابینی و ترشح تستوسترون و 

سرتولی و ایجاد محیط مناسب جهت فرآیند اسپرماتوژنز سبب 

 شوندیمی بالغ هااسپرمی اسپرماتوگونی به هاسلولتبدیل موفق 

نتایج این پژوهش که طی آن آرسنیک باعث کاهش  بر اساسو 

میزان  مالحظهقابلکاهش  متعاقباًو  FSHو  LHهای هورمون

شدید اسپرماتوژنز و ناباروری ناشی از  کاهش تستوسترون شده،

رسد عصاره یمنظر  ی آلوده به آرسنیک محتمل بوده و بههاآب

ر بهبود تواند دیماکسیدانی یآنتآبی چای سفید به دلیل خاصیت 

 بیشتر هاییبررس هرچند باشد. مؤثرعملکرد سیستم باروری 

 یر دوزهایتأث و مؤثره ماده و عمل مکانیسم شناسایی برای

همراه با بررسی قابلیت باروری حیوانات مورد  ،عصاره این مختلف

 شود.یمتوصیه  تغییرات بافتیو مطالعه 
 

 تشکر و قدردانی
خذ ای ابرفیروزه صابری سیس خانم نامه یانپاین مقاله حاصل ا

بیوشیمی از موسسه غیرانتفاعی شته در رشد ارشناسی رجه کادر

ه بمربوطه تشکر ین مسئولوسیله از ینبد. استربع رشید تبریز 

آقای محمدحسن شمند ی ارزهاکمکاز همچنین آید؛ یمعمل 

 شود.یماری صمیمانه سپاسگز مطالعهین رسولی فرد در ا
 

 تعارض منافع
 نویسندگان هیچ گونه تعارض منافعی را اعالم نکرده اند.
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Abstract 
 

Background & Objective: Sodium arsenite is an environmental pollutants capable of generating free 

radicals causing oxidative stress. Oxidative stress is regarded as a major factor in male infertility by 

reducing sex hormone levels. The aim of this study was to investigate the antioxidant effect of white tea 

on serum levels of FSH, LH and testosterone in male rats exposed to arsenic. 

 Materials & Methods: In this experimental study, 32 adult male rats were randomly divided into four 
groups with eight rats in each. The first group was healthy rats (control group) that received distilled 

water with standard diet via gavage daily. The second group of rats was treated with 100 ppm sodium 

arsenite in drinking water, The third group of rats was treated with white tea (1.5%) and the fourth group 

received aqueous extract of white tea (1.5%) with arsenic (100 ppm in drinking water) via gavage. At the 

end of a 30-day time period, after providing serum, the enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA), 

was used to analyze the hormones, and analysis of variance (ANOVA) and Duncan were applied to 

diagnose the differences. 

Results: The results showed that arsenic caused a significant decrease in FSH, LH and testosterone 

compared to the control group (p<0.05). Also, it was found that white tea extract with sodium arsenite 

significantly increased FSH, LH, and testosterone compared to the group that received arsenic (p<0.05). 

Conclusion: It seems that the aqueous extract of white tea may be helpful in reducing the toxic effects of 

sodium arsenite on sex hormones. 
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