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  اصیل پژوهشیمقاله 

  سرمیسطح بر ) Humulus lupulus(عصاره الکلی گل رازك  اثر
  در موش صحرایی یدئتیرو-محور هیپوفیز هاي هورمون

  
1ابراهیم حسینی دسی  

  
  چکیده

که است گی کنند عفونیآور و ضد بخشی، خواب داراي خواص استروژنی، آرام ،Humulus lupulusرازك با نام علمی  :و هدف زمینه
 سطحبر ) رازك(مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر گل گیاه هومولوس . نمایند از آن استفاده می ،ها در درمان برخی بیماري

  .هاي نر بالغ انجام گرفت تیروئید در رت -محور هیپوفیز هاي هورمون
کنترل منفی  ،هاي کنترل گروه سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار که به 45 رويبر  ،مطالعه تجربیاین  :تحقیقروش 

 ،mg/kg150و  100، 50میزان  که عصاره الکلی گل رازك را بهتجربی   گروه 3و ) لیتر آب مقطر کننده روزانه یک میلی دریافت(
ها خونگیري به عمل آمد و سطح  از قلب موش ،در پایان روز دهم. ، انجام گرفتصورت گاواژ دریافت داشتند به و روز 10مدت  به

ها با  داده. گیري شد وسیله دستگاه گاماکانتر اندازه به ،)T4(و تیروکسین ) T3(یدوتیرونین  تري ،)TSH( هاي تیروتروپین سرمی هورمون
  .تجزیه و تحلیل شدند P>05/0 داري معنی در سطح ،و توکی ANOVAهاي آماري  و آزمون) 18ویرایش ( SPSS افزار استفاده از نرم

بدن از عصاره الکلی  گرم بر کیلوگرم وزن میلی 150و  100کننده دوزهاي  هاي تجربی دریافت که در گروهان داد نتایج نش :ها یافته
  ).P>05/0(داري یافت  کاهش معنی ،T4و  TSH ،T3هاي  میزان سرمی هورمونگل رازك، 

االً با داشتن ترکیبات فالونوئیدي و دست آمده در این مطالعه، عصاره الکلی گل رازك احتم با توجه به نتایج به :گیري نتیجه
  .شود می T4و  TSH ،T3هاي  باعث کاهش هورمون ،فیتواستروژنی

  ؛ موش صحراییتیروکسین ؛یدوتیرونین تري ؛تیروتروپین ؛)رازك(هومولوس  :هاي کلیدي واژه
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  مقدمه
 و از Humulus luplusبا نام علمی  یگیاه ،رازك

مصارف صنعتی و پزشکی  و دارايباشد  بیناسه میخانواده کانا
در سطح وسیعی  ،در بسیاري از نقاط جهان که استفراوانی 

صورت خودرو  در ایران به گیاه رازك که .شود کشت می
از نقاط جهان در سطح وسیعی کشت روید و در بسیاري  می
 بتامیرسن، ها، رزین :از قبیل یحاوي ترکیبات مختلف، شود می

امالح پتاسیم و  ،پکتینی هموتانیک، مواد اسید همولون، تانن،
و  prenylnaringenin8– :از جملهدهاي گوناگون یفالونوئ

xanthohumol که باشد می هاي گردش  ت دستگاهفعالی
داراي خواص  ،رازك). 2، 1(دهد  می افزایش را ارراد خون و

 ضد ،التهابی ضد بر، آور، تب بخش، خواب آرام استروژنی،
 گیکنند عفونیضد و کننده تمایالت جنسی آرام ،یدیابت
هاي  ت دستگاهفعالی ،مصرف عصاره رازك ).3( باشد می

گیاه  هاي گل از ).1( دهد می را افزایش ارراد گردش خون و
 ها ساختن آشامیدنیرکردن و معطّ طعم خوش يبرا ،رازك

دلیل داشتن ترکیبات  بهو کنند  استفاده می
-8گزانتومول و  پروژسترونیک ،ایزوگزانتومول استروژنیک

براي  ،تنظیم عادت ماهیانه زنان براياز آن  ،آرژینین ننیل پري
استفاده  و اختالالت یائسگی م و سختی رحمدرمان تور

نشان  توکّلی کازرونی و همکارانمطالعه  جنتای). 3( کنند می
 و هاي استروژن دار هورمون  یباعث افزایش معن ،داد که رازك

هاي اسپرماتوگونی،  تستوسترون و افزایش تعداد سلول
اما بر میزان پروژسترون  ،شود اسپرماتوسیت و اسپرماتید می

نیز و همکاران  Tanakaمطالعه در  ).4( تأثیري نداشته است
داراي بیش از  ،داده شده است که عصاره گل رازك نشان
 هاي داراي ویژگیاغلب که  ترکیب فالونوئیدي است 100
نشان داده شده است که عصاره . )5(باشند  اکسیدانی می آنتی

در ، P450هاي سازنده سیتوکرم  با ممانعت از بیان ژن ،رازك
 هاي هورمون ).6(ها نقش دارد  پیشگیري از برخی از سرطان

نمو و متابولیسم  نقش مهمی در تنظیم رشد و ،تیروئیدي
میزان آنها در تنظیم دي کنند و عوامل متعد سلولی بازي می

هورمون  کننده هاي ترشح نورون). 7(نقش دارند  در بدن
نقش مهمی را  ،در هیپوتاالموس) TRH(ك تیروتروپین محرّ

بر عهده  TSHهاي تیروئیدي و  در تنظیم ترشح هورمون
نقش مهمی  ،هاي تیروئیدي ی هورمونمسطح سر ).8( ارندد

ن کم اکه میز طوري به ؛دارد TRHتولید هورمون  در
را افزایش  TRHترشح هورمون  ،هاي تیروئیدي هورمون

ئیدي در رژیم غذایی مادران نوترکیبات فالو ).9( دهد می
هاي تیروئیدي جنین  باعث کاهش تولید هورمون ،باردار

از طریق  ،مصرف برخی از فالونوئیدهاي گیاهی). 10( شود می
هاي تیروئیدي  در تولید هورمون ،پراکسیدازمهار آنزیم تیروئید
 که کلسیم و ه استدش نشان داده ).11( دنکن اختالل ایجاد می
ر ثّؤیروئیدي متهاي  بر ترشح هورمون ،E2پروستاگالندین 

ظیم تن کلسیم و نیترات در باالي نقش مقادیر. )12( هستند
13( گواتر ثانویه به اثبات رسیده است ت غده تیروئید وفعالی .(

 نویسنده مقاله حاضر به همراه همکاران، ي ازدر مطالعه دیگر
که حاوي  دانه گیاه اسپند نشان داده شد که مصرف عصاره

باعث کاهش  ،مشابه با رازك استفالونوئیدي ترکیباتی 
در تیروئید -زمحور هورمونی هیپوفی هاي میزان هورمون

حفظ شرایط هموستاز در  ).14( گردد هاي صحرایی می موش
وسیله عوامل  به، است الزمبراي حفظ سالمتی که بدن 
تیروئید کنترل -محور هیپوفیز هاي هورمون ویژه دي بهمتعد
 ،هاي تیروئیدي ها و پرکاري کاري که کم طوري به ؛گردد می

هاي  زینهضمن اختالل در سالمت جسمانی و روانی، ه
سنگینی را بر بیمار تحمیل کرده و در بسیاري از موارد نیز 

دلیل  به ،از طرف دیگر ؛)15( امکان درمان در آنها وجود ندارد
کاربرد زیاد گیاه رازك در صنایع غذایی و درمان برخی از 

با هدف بررسی اثر عصاره الکلی گیاه  پژوهشاین  ها، بیماري
تیروئید در  -حور هیپوفیزم هاي میزان هورمونرازك بر 

  .هاي صحرایی نر بالغ انجام گرفت موش
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  تحقیقروش 
سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد  45از  ،مطالعهدر این 

. گرم استفاده شد 225 تا 200ویستار با وزن تقریبی 
از خانه حیوانات دانشکده پزشکی  ،هاي مورد آزمایش موش

سپس در یک اتاق و  دانشگاه علوم پزشکی شیراز تهیه شدند
شرایط در گراد و  درجه سانتی 22 تا 20 در دماي ،مخصوص

 روز 10ت مد به ،ساعت روشنایی 12ساعت تاریکی و  12
 تایی9 گروه 5 در ،طور تصادفی به سپس؛ نگهداري شدند

کننده دوزهاي  و دریافت کنترل منفیهاي کنترل،  گروه :شامل
ن بدن عصاره الکلی گرم بر کیلوگرم وز میلی 150، 100، 50

حیوانات گروه  ،در این پژوهش .قرار گرفتندگل گیاه رازك 
کنترل  تحت هیچ تیماري قرار نگرفتند و حیوانات گروه کنترل
کلیه . دریافت داشتند، لیتر آب مقطر میلییک نیز روزانه  منفی

در . انجام گرفتصورت گاواژ  و به روز 10براي مدت  ،تجویزها
غذاي  به صورت نامحدود حیوانات بهطول دوره تحقیق، 

آب آشامیدنی  شده از کارخانه خوراك پارس دام تهران و تهیه
تهیه  براي ،در این مطالعه .دسترسی داشتند ،شهر شیراز

از منطقه  شده آوري جمع گیاه ابتدا عصاره گل گیاه رازك،
منتقل و پس از  شناسی دانشگاه شیراز به بخش گیاه، گرگان

نسبت به تهیه مقادیر کافی از  تخصصین،ید توسط مأیت
هاي  سپس نمونه ؛هاي گیاه مذکور اقدام گردید گل

طور  به ،وسیله آسیاب برقی به خشک و در سایه ،شده آوري جمع
 ،گرم از پودر حاصل 40 ،پس از این مرحله .شدکامل پودر 

 ،انفناوران بایامد ایرشرکت (درون ظرف دستگاه پرکوالسیون 
درصد 96الکل لیتر  میلی350 و حدودشد یخته ر )lit10مدل 

در دماي  ،ساعت 72به آن اضافه گردید و براي مدت 
 ،تا عصاره شدسپس شیر دستگاه باز  ؛آزمایشگاه نگهداري شد
در حین . و جدا گردد ردهعبور ک ،کنندهقطره قطره از قیف جدا

قطره و تا زمانی که  صورت قطره این عمل، حالل الکل به
ي عصاره، دیگر رنگی از گیاه نداشته باشد، به آن محلول حاو

 ماري عصاره حاصل، درون دستگاه بن پس از آن، ؛اضافه شد
 50با دماي  )TC-102Dمدل  کایآمر ،Brookfieldشرکت (

درجه سیلسیوس قرار داده شد تا الکل محصول بخار شود و 
 براي آنکه عصاره کامالً ،در ادامه .غلیظ گرددتطور کامل  به
شرکت (ساعت در دستگاه دسیکانور  24مدت  شک گردد، بهخ

TGI پس از تهیه . قرار داده شد) سانت 24مدل  ،آلمان
و در پایان به حیوانات تجویز گردید فوق،  دوزهاي ،عصاره

سینه  قفسه با شکافتن وها  موش  نمودن بعد از بیهوش ،دوره
 خونگیري به عملآنها از درون قلب  ،با کمک سرنگ ،هاآن

 از هر حیوان ،هاي خونی نمودن نمونهفیوژیپس از سانتر .آمد
هاي  کیت از استفاده ه و باتهی ،سرم لیتر میلی2در حدود 
کشور  Mono Bindشده از شرکت  خریداريهورمونی 

 Enzyme–Linked Immunosorbentبا روش ومریکا آ
Assay، وسیله دستگاه  بهStat Fax  )شرکت Awareness 
در  T4و  TSH ،T3 هاي میزان هورمون ،)2100 مدل ،آمریکا
پس از ها  داده. گیري گردید اندازه ،شده هاي تهیه نمونه
و از ) 18ویرایش ( SPSS افزار از نرم با استفاده ،آوري جمع

تجزیه  ،توکیمتعاقب و  ANOVAهاي آماري  طریق آزمون
  .شدندو تحلیل 

  
  ها یافته

ها با  موشکه گاواژ نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد 
باعث کاهش  ،روز 10عصاره الکلی گل گیاه رازك براي مدت 

در  T4و  TSH ،T3هاي  هورموندار سطح سرمی  معنی
نسبت  mg/kg150و  100کننده دوزهاي  هاي دریافت گروه

 .گردد  می P≥05/0به گروه کنترل و کنترل منفی در سطح 
ا یکدیگر و هاي مختلف بکننده دوز هاي دریافت بین گروه

نسبت به  mg/kg50کننده دوز  همچنین بین گروه دریافت
 يدار کنترل و کنترل منفی نیز اختالف معنیهاي  گروه

  .)1جدول (مشاهده نگردید 
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  هاي مورد پژوهش در گروه  T4و TSH ،T3 هاي سطح سرمی هورمون مقایسه میانگین -1جـدول 

T3  
 (ng/dl)  

T4   
)mg/dl( 

TSH   
)MIU/ml( هاي آزمایش هگرو 

 کنتـرل 026/0±075/0 426/0±09/3 45/2±06/89
 کنترل منفی 031/0±077/0 534/0±20/3 68/2±01/90
  )mg/kg50: دوز( 1تجربی 033/0±071/0 612/0±90/2 99/2±20/88
  )mg/kg100: دوز( 2تجربی 05/0±046/0٭ 01/2±548/0٭ 02/71±89/1٭
  )mg/kg150: دوز( 3تجربی 04/0±085/0٭  99/1±496/0٭ 01/70±28/2٭٭

  .است هاي کنترل و کنترل منفی گروهبا ) P≥05/0(دار در سطح  دهنده تفاوت معنی نشان :*
  .منفی استهاي کنترل و کنترل گروهبا ) P≥01/0(دار در سطح نشان دهنده تفاوت معنی :٭٭

  
  بحث

نتایج این تحقیق نشان داد که عصاره الکلی گل گیاه 
باعث کاهش سطح  ،mg/kg150و  100 هايدر دوز ،رازك

بسیاري از . گردد می T4و  TSH ،T3هاي  سرمی هورمون
که بر  ی هستندترکیباتحاوي  ،رازكگیاه گیاهان از جمله 

هاي  میزان هورمون و تیروئید-عملکرد محور هیپوفیز
ترکیبات مصرف ). 16( باشند ثیر میأداراي ت ،تیروئیدي

نیز که مقادیر باالیی از آنها  رمادران باردا توسط ئیدينوفالو
هاي  باعث کاهش تولید هورمون ،رازك وجود داردگیاه در 

مصرف برخی از فالونوئیدهاي ). 10( شود  تیروئیدي می
در تولید  ،پراکسیدازاز طریق مهار آنزیم تیروئید ،گیاهی

ترکیبات  ).11( دنکن هاي تیروئیدي اختالل ایجاد می هورمون
دهنده  هاي انتقال اهش پروتئینباعث ک ،استروئیدي

با ؛ بنابراین )15(شوند  هاي تیروئیدي در خون می هورمون
استروژنی و استروئیدي در عصاره توجه به وجود ترکیبات فیتو

تیروئید قابل  -هاي محور هیپوفیز کاهش هورمون ،گل رازك
نتایج حاصل از یک تحقیق نشان داد که استفاده . استتوجیه 

باعث کاهش  ،هاي گابا عنوان آگونیست گیرنده هاز زولپیدم ب
و استفاده از ) 17(شود  می TSHهاي تیروئیدي و  هورمون

 ،هاي گاباارژیک عنوان آنتاگونیست گیرنده سولفیرام به دي
گردد  تیروئید می-هاي محور هیپوفیز منجر به افزایش هورمون

)18 .(ویی فالونوئیدي استخراجی از گیاهان دار برخی از مواد
به جایگاه بنزودیازپینی  ،با تمایل باال ،از جمله گیاه رازك

نشان داده ). 19(شوند  متصل می GABA Aهاي  گیرنده
باعث تحریک ترشح  ،هاي گابا شده است که تحریک گیرنده

ك عنوان محرّ بهTRH  پروالکتین و کاهش ترشح هورمون
اثر احتماالً ؛)20( گردد تیروئید می -هیپوفیر ت محورفعالی 

 ،تیروئید -کاهشی گل نر رازك بر عملکرد محور هیپوفیز
فیبرهاي . باشد می TRHدلیل کاهش ترشح نوروهورمون  به

 ،از طریق افزایش ترشح لیپتین ،هاي گیاهی عصاره موجود در
اثر مهاري  Yکننده نوروپپتید  هاي ترشح هاي نورون بر فعالیت

بر ترشح هورمون  Yد دارند و با توجه به اثر تحریکی نوروپپتی
کننده تیروتروپین و اثر تحریکی این هورمون بر ترشح آزاد

میزان سرمی  ،یدوتیرونین هاي تیروکسین و تري هورمون
مصرف برخی از ). 21(یابد  هاي مذکور کاهش می هورمون

ترکیبات فالونوئیدي و ایزوفالنوئیدهاي گیاهی که در عصاره 
از طریق مهار آنزیم  ،شوند وفور دیده می گل رازك هم به
هاي تیروئیدي اختالل  در تولید هورمون ،تیروئید پراکسیداز

با مهار آنزیم  ،ترکیبات فالونوئیدي). 13(کنند  ایجاد می
ها  باعث کاهش تولید پروستاگالندین  سیکلواکسیژناز

با توجه  ؛ بنابراین)22(شوند  صورت مرکزي و محیطی می به
ها در تولید و ترشح  ینبه اثر تحریکی پروستاگالند

و با توجه به وفور ) 13(تیروئید  -هاي محور هیپوفیز هورمون
احتماالً کاهش  ،ترکیبات فالونوئیدي در عصاره گل رازك

دلیل اثر مهاري این مواد بر  به ،T4و  TSH ،T3هاي  هورمون
فالونوئیدها از طریق . ها بوده است تولید پروستاگالندین
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  هاي  پیوئیدي و همچنین با مهار گیرندههاي او تحریک گیرنده
هاي کلسیمی  آسپارتات و از طریق انسداد کانال-D-متیل-3

بر روند ترشح  ،)12(سلولی  و کاهش کلسیم درون
هاي  دنبال آن هورمون  و به TSHو  TRHهاي  هورمون

ترکیبات . گذارند ثیر منفی بر جاي میأت ،تیروئیدي
باعث  ،آمینواکسیدازمونو ، از طریق مهار آنزیمفالونوئیدي

گردند و با توجه به اثر مهاري  افزایش میزان دوپامین می
کاهش  ،TSHو  TRHهاي  دوپامین بر ترشح هورمون

). 23( استقابل توجیه  تیروئید -هیپوفیز هاي محور هورمون
دلیل شباهت  نشان داده شده است که ترکیبات قالونوئیدي به

منفی بر بازخور صورت  به ،T4و  T3هاي  ساختاري با هورمون
گذارد اثر می تیروئید -هیپوفیز-ت محور هیپوتاالموسفعالی 

رکیبات به وفور ت توجهبا رسد که  به نظر می ؛ بنابراین)24(
هاي  این گیاه از طریق مکانیسم ،فالونوئیدي در عصاره رازك

دنبال آن  و بهTSH باعث کاهش ترشح  ،منفی بازخور
در مطالعه دیگري نیز نشان  .دي شده باشدهاي تیروئی هورمون

نیز که از نظر  شده است که عصاره برگ گیاه کرفس داده
در دوزهاي  ،باشد می كترکیبات فالونوئیدي مشابه گیاه راز

هاي تیروئیدي بدون افزایش  باعث کاهش هورمون ،باالتر
TSH 25( شود می.(  
  
  گیري نتیجه
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Abstract                  Original Article  
 
 

Effect of Aalcoholic Extract of Hop Flowers on Serum Level 
Pituitary-Thyroid Hormones in Adult Male Rats  

 
Seyyed Ebrahim Hosseini1 

 

Background and Aim: Hop with, scientific name of Humulus Lupulus, has got estrogenic, sedative, 
hypnotic, and antiseptic properties in the treatment of certain diseases. The present study aimed at assessing 
the effects of the herb on pituitary–thyroid hormones in adult male rats. 

Materials and Methods: This experimental study was conducted on 45 adult male Wistar rats. The rats 
were divided into 5 equal groups including control (no treatment), control (saline) and three experimental 
groups receiving doses of the hop flower extract 50,100, and 150mg/kg gavage for 10 days, respectively. At 
the end of the tenth day .,blood samples were derived from the rats’ hearts and their blood hormone 
concentrations of Thyrotropin (T3), Thyroxine (T4), and Thyrotropin (THS) were measured by means of 
gamma counter . The obtained data was analysed employing SPSS software (V: 18) using Anova and Tukey. 
Statistical tests at the significant level P≤0.05. 
Results: It was found that the experimental groups receiving doses of 150 and 100 mg/kg, their serum 
hormone levels of T3, T4 and TSH levels significantly reduced (P≤0.05). 

Conclusion: The results showed that the ethanol extract of hop flowers with a flavonoid phytoestrogens 
reduce T4, T3 and TSH hormones. 
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