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ABSTRACT

Background & objectives: Diabetes mellitus is a metabolic disease that causes dysfunction of
the endocrine glands and reproductive disorders. Due to the antioxidant and hypoglycemic
properties of curcumin, the aim of this study was to determine the effects of curcumin on
serum levels of estrogen, progesterone, LH and FSH in diabetic rats.
Methods: In this experimental study, 32 female Wistar rats were allocated into four equal
groups. Control, non-treated diabetic and diabetic treated with curcumin (100 and 200 mg/kg,
ip). The diabetes in non-treated diabetic and treated diabetic groups was induced using an
intraperitoneal injection of alloxan. Estrous cycles were identical using sex hormones.
Curcumin was intraperitoneally injected to treated diabetic groups for 25 days. DMSO was
injected to the animals of control and non-treated diabetic groups as a vehicle. At the end of
treatment, the serum levels of LH, FSH, estrogen and progesterone were measured by ELISA.
Statistical analysis carried out using one way ANOVA and Tukey's post hoc test.
Results: Administration of curcumin with concentrations of 100 and 200 mg/kg significantly
increased serum levels of LH, FSH, estrogen and progesterone, compared to non-treated
diabetic group (p<0.05).
Conclusion: The results indicate significant effect of curcumin on serum levels of LH, FSH,
estrogen and progesterone in diabetic rats. Therefore, curcumin could be effective in
improving hormonal disorders in patients with diabetes.
Keywords: Diabetes mellitus, Curcumin, Estrogen, Progesterone, Gonadotropin.
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مقدمه
هـاي غـدد   تـرین بیمـاري  دیابت ملیتوس یکی از شایع

ریز است کـه بـا افـزایش مـزمن قنـد خـون و       درون
هـا  هـا و پـروتئین  ، چربـی ااختالل در متابولیسم قنـده 

علت افزایش قند خون کمبود یا کـاهش  .همراه است
نسبی میزان انسولین است که در طوالنی مدت منجر 
به ایجـاد عـوارض چشـمی، کلیـوي، قلبـی عروقـی و       

مشـخص شـده اسـت    همچنـین .]1[شـود عصبی می
دیابت موجب اختالالت هورمونی و آثـار مخربـی در   

بـا ایجـاد اخـتالالت    لی دارد و عملکرد سیسـتم تولیـدمث  
ریـز را  متابولیک، متابولیسم عمـومی بـدن و غـدد درون   

عنوان یکـی از  به از دیابت.]2[دهدتحت تاثیر قرار می
شـود زیـرا تحقیقـات    علل مهم ناباروري نام برده می

نشان داده اسـت دیابـت موجـب اخـتالل در عملکـرد      
در اخـتالل فولیکولی، رشددراختاللتخمدان از جمله

ـ  تخمـک عدمیابلوغ اووسیت، کاهش ر گـذاري و تغیی
اکسـیداتیو  اسـترس .]3[شـود استروس میرفتاردر

دیابت و اخـتالالت هورمـونی   نقش کلیدي در بیماري

چکیده
نـدوکرین سـبب بـروز اخـتالالت     امتابولیک است که با اخـتالل در عملکـرد غـدد    یک بیماري توسیملابتید:هدفونهیزم

اثر کورکـومین بـر   نییتعمطالعهنیاازهدف،کورکومینو هیپوگلیسمیک اکسیدانی شود. با توجه به خواص آنتیباروري می
باشد.میدیابتی صحرایی هايدر موشو پروژستروناستروژن، LH،FSHهاي هورمونسرمیسطح

شـاهد، دیـابتی  د.مساوي تقسیم شـدن گروه4به ماده نژاد ویستارسر موش صحرایی 32ی، در این مطالعه تجربر:کاروش
هـاي دیـابتی  . دیابـت در گـروه  گرم بر کیلوگرم)میلی200و 100هاي (غلظتکورکومینر شده با دیابتی تیماوتیمار نشده
توسـط ي صحراییهاموشاستروسچرخهبار تزریق داخل صفاقی آلوکسان القاء شد. ، با یکتحت تیمارو دیابتی تیمار نشده

هاي دیابتی تحت تیمـار تزریـق   فاقی به گروهصورت داخل صروز به25یکسان شد. کورکومین به مدت یجنسيهاهورمون
هـاي  سطح سـرمی هورمـون  ،تزریق شد. در پایان دوره تیمارDMSOتیمار نشدهی هاي شاهد و دیابتگروهحیواناتشد. به

LH ،FSH هـاي تحلیـل آمـاري توسـط آزمـون    گیـري شـد.  ، استروژن و پروژسترون توسط روش االیزا انـدازهOne-way

ANOVA و تعقیبیTukeyد.انجام ش
ی تیمار هاي دیابتگرم بر کیلوگرم در مقایسه با نمونهمیلی200و 100هاي غلظتبا نیکورکوموابسته به دوزتجویز:هاافتهی

).p>05/0(دادي افزایشدارمعنیطور را بهو پروژستروناستروژن، LH،FSHهاي هورمونسطح سرمی نشده
و اسـتروژن ، LH،FSHهـاي  هورمـون سـطح سـرمی   کورکومین بـر  دار و وابسته به دوزعنیماثرنتایج بیانگر گیري:نتیجه

هورمونی در بیماران دیـابتی  تواند در بهبود اختالالتکورکومین میمصرفبنابراینهاي دیابتی است. موشدر پروژسترون
د.موثر باش

نینادوتروپگپروژسترون،استروژن،،نیکورکوم، توسیملابتیدکلیدي:هايهواژ
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کنــد و مشــخص شــده اســت ناشــی از آن ایفــاء مــی
هـاي  توانـد بـه تشـکیل گونـه    سطوح باالي گلوکز می

یداتیو و در نهایـت  اکسـ اکسیژن فعال، افزایش استرس
همچنـین  . ]4[هـا بینجامـد  هـا و بافـت  آسیب سـلول 

ــال  ــد رادیک ــزان تولی ــابتی  می ــراد دی ــاي آزاد در اف ه
ــی   ــاع آنت ــتم دف ــزایش و سیس ــعیف  اف ــیدانی تض اکس

اکسـیداتیو در ایـن   شود، در نتیجه میزان اسـترس می
اکسـیداتیو  یابـد. همچنـین اسـترس   افراد افزایش مـی 

از طریــــق نوروپــــاتی و ناشــــی از هیپرگلیســــمی 
سـاز اخـتالل در   هاي عصـبی زمینـه  دژنراسیون سلول

.]5[هورمونی استترشحات
1گنـادوتروپین آزادکننـده هورمـون هیپوتـاالموس 

ی بخـش قـدام  عملکـرد تنظـیم بـا وکنـد میترشح
و 2ترشح هورمون محرك فولیکـولی نمیزاهیپوفیز،

و FSHنماید. تعدیل میرا3هورمون محرك لوتئینی
LHهـا در  سازي تخمداندر جنس ماده موجب فعال

اینهیبـین و نیـز   وجهت تولید پروژسترون، اسـتروژن 
.]6[شودتخمدانی میسیکلوقاعدگیموجب تنظیم
است عملکرد استروژن و پروژسـترون مشخص شده

نظیم سیکل قاعدگی، تنظیم بارداري، شیردهی تباعث
گزینـی در  نـه سازي رحم جهت الو میل جنسی، آماده

زمان لقاح، حفـظ دیـواره رحـم در طـول بـارداري و      
بنـابراین  د. باشـ تحریک و توسـعه غـدد پسـتانی مـی    

محورهاي هورمـونی و نیـز   تنظیمدر اختاللهرگونه 
تواند جنسی میهايدر سنتز و ترشح هورموناختالل

تولیـد مثلـی و نابـاروري    موجب اختالالتی در سیستم
.]7[شود

ویژه با منشاء گیاهی که دارویی بهترکیباتاستفاده از
جهـت  طور مستقیم و غیرمستقیم اثراتـی در بتواند به

کاهش عوارض دیابـت داشـته باشـد، همیشـه مـورد      
با نام عامیانهTurmericتوجه متخصصین بوده است. 

، از خـانواده  Curcuma longaزردچوبه و نام علمـی 

1 Gonadotropin Releasing Hormone
2 Follicle Stimulating Hormone
3 Luteinizing Hormone

Zingiberaceaeتفاده ایـن  قسمت مورد اس. باشدمی
ــزوم آن    ــاره ری ــز عص ــت و نی ــزوم آن اس ــاه، ری گی

شـود کـه شـامل مقـدار     نامیـده مـی  4کورکومینوئید
مطالعـات متعـددي   .]8[باشدمی5زیادي کورکومین

در زمینه اثرات بیولوژیکی کورکومین صورت گرفتـه  
اســـت و مشـــخص شـــده اســـت داراي اثـــرات     

اکســیدانی، ضــد باکتریــایی، ضــد قــارچی، ضــد آنتــی
اي العـاده روسی، ضد التهابی و پتانسیل درمانی فوقوی

هــاي عصــبی، تــورم مفاصــل، آلــرژي، علیــه بیمــاري
هاي قلبی عروقـی، دیابـت و   مسمویت کلیوي، بیماري
در پژوهشـی مشـخص   .]9[اختالالت هورمـونی دارد 

هـاي  شد مصرف کورکومین با دوز باال از تکثیر سلول
هـاي سـالم   لکند، امـا بـه سـلو   سرطانی پیشگیري می

ــی ــیبی وارد نم ــدآس ــان داد .]10[کن ــات نش تحقیق
فعالیـت  Eو Cهـاي  کورکومین در مقایسه با ویتامین

تـري دارد و موجـب مهـار    اکسیدانی بسیار قويآنتی
همچنـین مشـخص   .]11[شـود هاي آزاد مـی رادیکال

توانــد عامــل حفــاظتی شــده اســت کورکــومین مــی
میایی و قدرتمنـــدي در برابـــر تغییـــرات بیوشـــی   

در پژوهشی .]12[هاي اکسیداتیو سلولی باشدآسیب
ی و اکسـیدان آنتـی اثـرات بـا مشخص شد کورکومین

-میی خود و نیز با تعدیل سیستم هورمونالتهابیضد

کیسـتیک مـوثر   کاهش عوارض تخمدان پلیتواند در
تحقیقات نشان داد کورکـومین داراي اثـر   .]13[باشد

زایـی در حلقـه آئـورت    رگمهاري وابسته به دوز بر 
ه هـاي انجـام شـد   بررسی.]14[موش صحرایی است

، خـون قنـد کاهنـدگی اثـرات باکورکومیننشان داد 
بـه  مناسبیمکملتواندمیایجاد دیابت،ازبعدقبل و

ــراه ــورمینهم ــمتف ــن .]15[دباش ــر ای ــالوه ب ، ع
ي هاواند موجب کاهش بیان سیتوکینتکورکومین می

ـ     وپیش التهـابی شـ   ا د کـه نقـش مهمـی در التهـاب ایف
کنند. در نتیجه مشخص شـد کورکـومین فعالیـت    می

در پژوهشــی .]16[ضــد التهــابی بســیار قــوي دارد

4 Curcuminoid
5 Diferuloylmethane
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تواندمیبا کورکومیندرازمدتمشخص شد درمان
وآسـپارتات آمینوترانسـفراز  آالنین وسرمیسطح

دررااکسـیداتیو هاي استرسشاخصهمچنین برخی
.]17[بهبـود بخشـد  دیـابتی هـاي مـوش قلـب بافت

ــا تغییــر فعالیــت محورهــاي  بــه طــور کلــی دیابــت ب
هاي جنسی هورمونی و کاهش میزان ترشح هورمون

بـا توجـه   شود. همچنینموجب اختالل در باروري می
اکسـیدانی کورکـومین و نقـش آن در    به اثرات آنتـی 

تعیـین  ایـن پـژوهش  کاهش قند خون، هدف از انجام
ــومین  ــر کورک ــر ســطح ســرمی هورمــون اث ــاي ب ه

هـاي  در مـوش FSHو LHاستروژن، پروژسـترون،  
باشد.صحرایی ماده دیابتی می

روش کار
حیوانات مورد بررسی و روش نگهداري

هـاي  تجربـی آزمایشـگاهی از مـوش   در این مطالعـه 
32تعداد صحرایی ماده بالغ نژاد ویستار استفاده شد. 

گـرم و  175±8سر موش صحرایی با محدوده وزنی 
روز از مرکــز تکثیــر و نگهــداري 90±5ســن تقریبــی 

حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه پیام نور مرکـز مشـهد   
درجـه  24±3تهیه شـد. حیوانـات در دمـاي محیطـی    

درصــد و دوره 35±4رطوبــت نســبی ،گــرادســانتی
شدند. حیوانـات نگهداريساعته12روشنایی تاریکی 

ات شـفاف (رازي راد،  کربنهاي استاندارد پلیدر قفس
بـه مقـدار کـافی توسـط     ایران) قـرار داشـتند و آب  

قـرار هـا آنلیتر در اختیارمیلی500پالستیکی بطري
داده شد. همچنین از غذاي فشرده مخصوص مـوش  

داران تـوس، ایـران) تغذیـه    با فرمول استاندارد (دانه
منظور حصـول حالـت سـازش بـا محـیط،      نمودند. به

از پـس روز10گذشـت حـداقل  ازها پـس آزمایش
الزم بـه ذکـر   .]18[انجام رسـید بهاستقرار حیوانات

است تمام مراحل آزمایش بر اسـاس دسـتور العمـل    
کمیته اخالق کار با حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه آزاد 
اسالمی زیر نظر باشگاه پژوهشگران جـوان و نخبگـان   

طراحی و اجرا شد.1394واحد مشهد در سال 

آزمایشطراحی
گروه (در 4صورت تصادفی به هاي صحرایی بهموش

سر موش صحرایی) شاهد، گروه دیـابتی  8هر گروه 
ــا  گــروهوتیمــار نشــده  ــابتی تیمــار شــده ب هــاي دی

ــت ــاي غلظ ــی200و 100ه ــوگرم  میل ــر کیل ــرم ب گ
تقسیم شدند. کورکومین
مـدت  شاهد بـه هاي صحرایی گروهموشگروه اول:

لیتر محلـول  میلی5/0ت داخل صفاقی صورروز به25
DMSOعنوان حالل دارو دریافت کردند.به

هاي صـحرایی گـروه دیـابتی تیمـار     موشگروه دوم:
-توسط آلوکسان بـه نشده پس از القاء دیابت تجربی

لیتـر  میلـی 5/0صورت داخل صفاقی روز به25مدت 
عنوان حالل دارو دریافت کردند.بهDMSOمحلول 

هاي صحرایی پـس از القـاء دیابـت    موشگروه سوم:
100لیتـر غلظـت  میلـی 5/0روز 25تجربی به مدت 

صـورت  گرم به ازاء هر کیلـوگرم وزن بـدن بـه   میلی
) Sigma-Aldrich, USAداخل صـفاقی کورکـومین (  

دریافت کردند.
هاي صحرایی پس از القـاء دیابـت   موشگروه چهارم:

200غلظـت لیتـر میلـی 5/0روز 25تجربی به مدت 
صـورت  گرم به ازاء هر کیلـوگرم وزن بـدن بـه   میلی

داخل صفاقی کورکومین دریافت کردند.
تزریـق کورکـومین بـر    و مدت زمـان  انتخاب غلظت

. الزم بـه ذکـر   ]13[اساس مطالعات قبلی بوده اسـت 
گرم بر کیلوگرم کورکـومین  میلی2000است غلظت 

ED50. همچنـین در نظر گرفته شدLD50عنوان به

گرم بـر  میلی400تا 50کورکومین در محدوده بین 
و 100هـاي  به همین دلیل غلظـت کیلوگرم بوده است.

هـاي درمـانی   گرم بر کیلوگرم به عنوان غلظتمیلی200
انتخاب شد.

هاي صحراییهم سیکل نمودن موش
هـاي  سـیکل نمـودن مـوش   در این پژوهش جهت هم

والــرات یولمیکروگــرم اســتراد550صــحرایی مــاده 
ــران) و   ــان، ایـ ــازي ابوریحـ ــی3(داروسـ ــرم میلـ گـ

پروژسترون (داروسازي عبیدي، ایـران) بـه ازاي هـر    
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-کیلوگرم وزن بدن در روغن زیتون حـل شـد و بـه   

سـاعت،  36. پـس از  ]6[صورت عضالنی تزریـق شـد  
جهت تعیین منظم بـودن سـیکل اسـتروس از اسـمیر     

ــدا   ــد. ابت ــتفاده ش ــال اس ــی3/0واژین ــرم لیمیل ــر س ت
Transferpette®Sسـمپلر مـدل   فیزیولوژي توسط 

)Brand, Germany(   ــی در واژن حیــوان ــه آرام ب
تزریـق شــد. ســپس یــک تــا دو قطــره از مــایع فــوق  

ــه    ــد. نمون ــه ش ــمیر تهی ــته و اس ــط  برداش ــا توس ه
ــدل   ــوري م ــکوپ ن (Olympus, Japan)میکروس

CX21FS1برابر بررسی گردید. 400نمایی بزرگبا
روز 6تا 4تقریبا بین هاي مادهروس موشسیکل است
برد و داراي مراحل پرواستروس، استروس، زمان می

باشد و هر مرحله بـا  استروس میاستروس و ديمت
تلیـالی بـا هسـته،    هاي شـاخی، اپـی  نسبت خاص سلول

ــی ــدون هســته و لوکوســیت اپ ــالی ب هــا مشــخص تلی
هایی که در مرحلـه اسـتروس سـیکل    شود. موشمی
ید مثلی قرار داشتند براي مراحل بعـدي مطالعـه   تول

انتخاب شدند. اسمیر واژن در ایـن مرحلـه از سـیکل    
هاي هاي شاخی بیشتر در مقایسه با سلولداراي سلول

. الزم بـه  ]6[باشدتلیال بوده و فاقد لوکوسیت میاپی
سـر مـوش   55ذکر است که توسط این روش از بین 

سر انتخاب شد.32صحرایی ماده 
هاي صحراییالقاء دیابت تجربی در موش

-مـوش (وابسته بـه انسـولین) در  تجربی دیابتمدل

ر بـا یـک بـا ساعت ناشتایی16به دنبال هاي صحرایی 
-Sigmaتزریق داخل صفاقی آلوکسان مونوهیدرات (

Aldrich, Germanyگـرم بـه   میلـی 240میـزان ) به
ن . همچنـی ]18[ازاء هر کیلوگرم وزن بدن ایجاد شد

عنـوان حـالل آلوکسـان    ) بهpH=4/5از بافر سیترات (
دیـابتی تیمـار   استفاده شد. تزریق آلوکسان به گـروه 

هـاي  هاي دیابتی تحت تیمار بـا غلظـت  نشده و گروه
گرم بر کیلوگرم کورکومین صورت میلی200و 100

که مطالعه روي دیابـت مـزمن   گرفت. با توجه به این
از تزریق آلوکسان جهت روز پس 30باشد، حدود می

گیـري  دمـی خـون  تأیید القاء دیابت تجربی از وریـد 

قند خون توسط دسـتگاه گلوکـومتر   صورت گرفت و
-انـدازه )IGM-0002A)EasyGluco, Koreaمدل 

گرم بـر  میلی300گیري شد. همچنین قندخون باالي 
لیتر به عنوان شاخص دیابتی شـدن و روز صـفر   دسی

.]18[شدآزمایش در نظر گرفته 
هورمونیهايگیري شاخصگیري و اندازهخون

سـاعت ناشـتایی،   12در پایان دوره تیمار و به دنبـال  
ــوش ــا دي م ــحرایی ب ــاي ص ــر ( ه ــل ات ,Merckاتی

Germanyهـوش شـدند. سـپس پوسـت ناحیـه      ) بی
ها برش داده شد و بـا کنـار   قفسه سینه، جناغ و دنده

گیـري  ونها از بطن چپ قلب خکشیدن جناغ و دنده
انجام شد. خون گرفته شده بدون مـاده ضـد انعقـاد    

دقیقـه در  12درون لوله آزمایش ریخته و به مـدت  
) INB400)Memmert, Germanyمـدل  انکوبـاتور 
گراد قرار داده شد. بعـد از  درجه سانتی37در دماي 

ژ مـدل  سـانتریفیو هـا در دسـتگاه   لولـه ،وقوع انعقـاد 
EBA280)Hettich, Germany(دقیقـه  12مدت به

دور در دقیقــه قــرار داده شــدند. 5000بــا ســرعت 
ســپس ســرم خــون توســط ســمپلر جــدا و بــه لولــه  

ــري   ــایش دیگ ــزر  آزم ــل و در فری ــه -80منتق درج
ــانتی ــد س ــداري ش ــراد نگه ــرمی  . ]18[گ ــطح س س

، اســتروژن و پروژســترونLH ،FSHهــاي هورمــون
هاي مخصوص مـوش صـحرایی شـرکت    توسط کیت

Finetest)Finetest, China توســط روش (ELISA

Stat(2100با اسـتفاده از دسـتگاه االیزاریـدر مـدل     

Fax, USAگیــري شــد. روش ســنجش بــر ) انــدازه
تاساس روش موجـود در دفترچـه راهنمـاي شـرک    

سازنده کیت صورت گرفت.
هاتجزیه و تحلیل داده

دسـت آمـده توسـط نـرم افـزار آمـاري       اطالعات به
SPSS-20دست که نتایج به. با توجه به اینتحلیل شد

ــوگروف    ــون کلوم ــط آزم ــت، توس ــی اس ــده کم آم
هـا  اسمیرنوف فرض طبیعی بودن توزیع فراوانی داده

). جهـت مقایسـه میـانگین بـین     p<05/0بررسی شد (
طرفه واریانس یکاز آنالیزهاي مورد آزمایش گروه
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ها از آزمون تعقیبی تـوکی  و جهت مقایسه زوج گروه
همـراه  بـه دست آمدهشد. همچنین نتایج بهاستفاده

صـورت خطـاي معیـار    بـه محاسبات آماري مربوطـه 
داري در گزارش شد. سـطح معنـی  1میانگین±میانگین
در نظر گرفته شد.05/0ها آزمون

هایافته
هاي این مطالعـه نشـان داد   نتایج حاصل از تحلیل داده

در FSHو LHاستروژن، پروژسترون، سطح سرمی 
وه دیابتی تیمار نشده در مقایسه بـا گـروه شـاهد    گر
در مقایسه ).p>05/0داري کاهش یافت (طور معنیبه

اسـتروژن،  سـطح سـرمی   نشـده  با گروه دیابتی تیمار
دیابتی تیمار شده در گروهFSHو LHپروژسترون، 

گـرم بـر کیلـوگرم کورکـومین     میلـی 100با غلظـت 
سـطح  ). p>05/0داري افـزایش یافـت (  طور معنـی به

1 Mean±SEM

در گروهFSHو LHاستروژن، پروژسترون، سرمی 
گــرم بــر میلــی200دیــابتی تیمــار شــده بــا غلظــت

کیلوگرم کورکومین در مقایسه با گروه دیابتی تیمـار  
). p>05/0داري افـزایش یافـت (  طـور معنـی  نشده به

در FSHو LHاستروژن، پروژسترون، سطح سرمی 
گـرم بـر   میلی200گروه دیابتی تیمار شده با غلظت

کیلوگرم کورکومین در مقایسه با گروه دیابتی تیمـار  
گرم بر کیلوگرم کورکومین میلی100شده با غلظت 

ــه ــیب ــت (طــور معن ــزایش یاف ــه p>05/0داري اف ) ک
دهنده اثر وابسته بـه دوز تزریقـی کورکـومین    نشان

) الزم به ذکر است پس از تزریـق  1-4است. (نمودار 
هـاي  بـه گـروه  200و 100هاي ظتکورکومین با غل

دیابتی تحت تیمار، عوارضی مانند افتادگی سر، تعریق، 
اسهال یا یبوست، لرزش، سیخ شـدن موهـا و کـاهش    

.وزن مشاهد نشد

هايگروهبه تفکیک LHمقایسه سطح سرمی هورمون .1نمودار
مطالعهمورد

05/0<pدر مقایسه با گروه شاهد)(
05/0<pتیمار نشده در مقایسه با گروه دیابتی)(

05/0<p پایین با غلظتتحت تیماردر مقایسه با گروه دیابتی
)()میلی گرم بر کیلوگرم100کورکومین (

هايگروهبه تفکیک FSHمقایسه سطح سرمی هورمون .2مودارن
مطالعهمورد

05/0<pدر مقایسه با گروه شاهد)(
05/0<pتیمار نشده در مقایسه با گروه دیابتی)(

05/0<p پایین با غلظتتحت تیماردر مقایسه با گروه دیابتی
)()میلی گرم بر کیلوگرم100کورکومین (
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بحث
ــر      ــومین ب ــر کورک ــی اث ــه بررس ــر ب ــه حاض مطالع

هايتخمدان در موش-هاي محور هیپوفیزهورمون
سطح سرمی صحرایی دیابتی پرداخت. نتایج نشان داد 

، استروژن و پروژسترون در LH ،FSHهاي هورمون
در مقایسـه بـا   هاي صحرایی دیابتی تیمار نشدهموش

داري کاهش یافت. پژوهشی طور معنیگروه شاهد به
هاي تستوسـترون و  به بررسی سطح سرمی هورمون

LHنتـایج  هاي صـحرایی دیـابتی پرداخـت   در موش .
سـطح  نشان داد القاء دیابت تجربـی موجـب کـاهش   

شـود و  مـی LHهاي تستوسـترون و  سرمی هورمون
طور قابل توجهی موجب اختالل گزارش شد دیابت به

. محققـین ثابـت   ]19[شـود در سیستم تولیدمثلی می
و LHکردند دیابـت مـزمن موجـب کـاهش ترشـح      

FSH ــی ــدامی مـ ــوفیز قـ ــوداز هیپـ ــی . شـ از طرفـ
هـاي حیـوانی نشـان دهنـده کـاهش ترشـح       یشآزما

در .]20[هاي دیـابتی اسـت  ها در نمونهگنادوتروپین
پژوهشی دیگر عنوان شد هورمون انسـولین تحریـک   

هاسـت و  کننده هیپوفیز جهـت ترشـح گنـادوتروپین   
کاهش ترشـح  دیابت با کاهش ترشح انسولین موجب 

LH وFSHشود و نتیجه ایـن کـاهش،   از هیپوفیز می
گـذاري و اخـتالل در فعالیـت محـور     تالل در تخمکاخ

.]21[تخمــدان اســت -هیپــوفیز-هیپوتــاالموس
LH ،FSHکاهش ترشـح  هاي پژوهشی حاکی از یافته

هاي صحرایی دیـابتی  گذاري موشو اختالل در تخمک
است و درمان بـا انسـولین موجـب افـزایش فعالیـت      

گـذاري  تخمـدان و افـزایش تخمـک   -محور هیپوفیز
تحقیقات نشـان داد دیابـت بـا کـاهش     .]22[شودمی

تخمـدان موجـب   -هیپـوفیز فعالیت محور هورمونی 
گذاري و کاهش رفتارهـاي تولیـدمثلی   کاهش تخمک

شود. تجویز انسولین با کاهش سطح سـرمی قنـد   می
هـاي  تواند موجب افزایش ترشـح هورمـون  خون می

.]23[شــودجنسـی و کــاهش اخــتالالت تولیـد مثلــی   
ایجـــاد شـــده اســـت دیابـــت منجـــر بـــهمشـــخص 

شود و به عنـوان  اکسیداتیو سلولی در هیپوفیز میاسترس
توانـد بـر فعالیـت    ، مـی هـا غده ترشح کننده گنـادوترپین 

هـاي جنسـی و میـزان    گنـاد، هورمـون  - محور هیپـوفیز 
هـم بـه   FSHو LHباروري موثر باشـد. میـزان ترشـح    

هاي یرندهسطح سرمی این دو هورمون و هم به تعداد گ
ها بستگی دارد. دیابـت و اسـترس اکسـیداتیو ناشـی از     آن

ــا افــزایش ســطح رادیکــال ــأثیر آن ب ــا ت هــاي ســلولی و ب

هايگروهح سرمی هورمون استروژن به تفکیک مقایسه سط.3نمودار
مطالعهمورد

05/0<pدر مقایسه با گروه شاهد)(
05/0<pتیمار نشده در مقایسه با گروه دیابتی)(

05/0<p پایین با غلظتتحت تیماردر مقایسه با گروه دیابتی
)()میلی گرم بر کیلوگرم100کورکومین (

هايگروهیسه سطح سرمی هورمون پروژسترون به تفکیک مقا.4نمودار
مطالعهمورد

05/0<pدر مقایسه با گروه شاهد)(
05/0<pتیمار نشده در مقایسه با گروه دیابتی)(

05/0<p پایین کورکومین با غلظتتحت تیماردر مقایسه با گروه دیابتی
)()میلی گرم بر کیلوگرم100(
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باعث کاهش سطح سرمی این LH ،FSHهاي برگیرنده
.]24[شودها میهورمون

وابسـته بـه دوز  تجـویز نتایج مطالعه حاضر نشان داد
گـرم بـر  میلـی 200و 100هـاي  غلظـت کورکومین با 

ی تیمار نشـده هاي دیابتکیلوگرم در مقایسه با نمونه
، اسـتروژن و LH ،FSHهـاي  سطح سرمی هورمـون 

بـا داري افـزایش داد.  طـور معنـی  را بـه پروژسترون
زمینـه بررسـی  درتحقیقـی تـاکنون کهاینبهتوجه

،LHهـاي  اثرات کورکومین بر سطح سرمی هورمون
FSH نگرفتــه،صــورت، اســتروژن و پروژســترون

ویزتجـ ازهاي مـذکور پـس  هورمونغلظت افزایش
توانـد هاي صحرایی دیـابتی مـی  کورکومین به موش

و بـا ]15[از خـواص هیپوگلیسـمیک آن باشـد   ناشی
ض دیابت موجب افزایش فعالیت محـور کاهش عوار

ايدر مطالعـه تخمدان شود.-هیپوفیز-هیپوتاالموس
اکسـیدانی آنتیص داراي خواکورکومینمشخص شد 

هـاي سازي رادیکـال خنثیآوري،جمعطریقاست و از
جهـــتهـــاآننمـــودنخـــارجاز دســـترسوآزاد

ــنش ــل واک ــیداتیو عم ــاي اکس ــیه ــدم ــین. کن همچن
د و سوپراکسـی مهار تولیـد آنیـون  برمبنیگزارشاتی 

وجـود دارد توسط کورکـومین رادیکال هیدروکسیل
کورکومین بهیقید تجویز تزرتحقیقات نشان دا. ]12[

درداري معنیهاي سوري دیابتی موجب بهبودموش
مشـخص شـد  همچنـین . مقاومت بـه انسـولین شـد   

ـ مقایسـه درکورکـومین هاي دریافت کنندهموش ا ب
انـد سـطح   نکـرده دریافتکورکومینکههاییموش

تري دارندگلوکز پایینسطحسرمی انسولین باالتر و 
ــخص در پژوهشــی.]25[ ــر مش ــتشــددیگ در دیاب

کورکــومین هــاي ســوري کــه غلظــت بــاالییمــوش
و گـزارش  اند پیشرفت کنـدتري دارد افت کردهدری

آورنـده قنـد   شد کورکومین به عنوان عامـل پـایین  
اسـت در  اي سـوري دیـابتی مـوثر   هـ خون در موش

اي مطالعه.]26[هاي سالم اثري نداردکه بر موشحالی
هـاي  مـوش نشان داد تجـویز عصـاره زردچوبـه بـه    

صحرایی دیابتی سبب بهبود افزایش ترشح انسولین و 

گلوکز خون شد که ایـن کـاهش   کاهش سطح سرمی
ــر  ــأثیر انســولین ب ــد خــون ناشــی از ت مســیرهاي قن
ایـن  . باشـد متابولیسمی گلیکولیز و گلوکونئـوژنز مـی  

و تواند ناشی از تأثیر کورکومین زردچوبـه اثرات می
باتوجه بـه اثـرات   .]27[اکسیدانی آن باشدنقش آنتی

دست آمده و نتایج به.]15[هیپوگلیسمی کورکومین
توان گفـت کورکـومین احتمـاال    در پژوهش حاضر می

طور غیر مستقیم با کاهش قند خون توانسته اسـت  به
ــین     ــود. همچن ــت ش ــوارض دیاب ــاهش ع ــب ک موج
کورکومین توانسـته اسـت توسـط مکانیسـم احتمـالی      

لی سبب افزایش فعالیت اکسیداتیو سلوکاهش استرس
بــر اســاس تخمــدان شــود.-غــدد محــور هیپــوفیز

هاي صورت گرفته مشخص شـد کورکـومین   بررسی
هاي آزاد که نقـش مهمـی در   رادیکالتواند اثراتمی

و اکسـیداتی اسـترس ولیپیـدي پراکسیداسـیون آغـاز 
اکسـیدانی و  هاي آنتـی دارند را با افزایش بیان آنزیم

مربوط به mRNAیش بیان افتراقینیز احتماال با افزا
همسو با نتایج حاصل از ایـن  .]28[، کاهش دهدهاآن

پژوهش، مطالعه دیگري نشان داد مصرف کورکومین 
اکسیداتیو و افزایش فعالیـت  با کاهش شرایط استرس

اکســیدانی موجـب افــزایش ســطح  هــاي آنتـی آنـزیم 
شـود همچنـین افـزایش    هـا مـی  سرمی گنادوتروپین

اي اســتروژن و پروژســترون در هــر دو هــهورمــون
ــح    ــزایش ترشـ ــه افـ ــاده در نتیجـ ــر و مـ ــنس نـ جـ

نتـایج پژوهشـی حـاکی از    .]29[ها استگنادوتروپین
ــول  ــد فولیک ــح   رش ــزایش ترش ــدانی و اف ــاي تخم ه

ــون ــح    هورم ــزایش ترش ــه اف ــی در نتیج ــاي جنس ه
ها است به عبـارت دیگـر مشـخص شـد     گنادوتروپین

نقـش مهمـی در   FSHکورکومین با افـزایش ترشـح   
هـاي  تنظیم ترشح استرادیول و رشد و نمـو فولیکـول  

رشـد  LHتـوام بـا   FSHهمچنین .]30[آنترال دارد
ــه   فولیکــولی را تحریــک و در واقــع پاســخ مســتقیم ب

هــاي گرانولــوزا مربــوط بــه در ســلولLHافــزایش 
هاي کومولوس هاي بیشتر آن نسبت به سلولگیرنده

رسـانی  یرهاي پیـام فعالیـت مسـ  LHاست و افـزایش  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ja

ru
m

s.
ar

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             8 / 11

https://jarums.arums.ac.ir/article-1-1253-fa.html


449سید دامون صدوقی...بررسی اثر کورکومین

هـاي گرانولـوزا   داخل سـلولی متعـددي را در سـلول   
کند و منجر به افزایش تکثیـر سـلولی و   اندازي میراه

هـا افـزایش   شـود. رشـد فولیکـول   رشد فولیکولی می
.]31[کندهاي جنسی را توجیه میترشح هورمون

در این پژوهش وزن بدن و سطح سـرمی هورمـون   
ــون در مــ    ــد خ ــولین و قن ــحرایی  وشانس ــاي ص ه

گیري نشد و عدم مقایسه ایـن پارامترهـا بـین    اندازه
امکـان بررسـی   هاي مورد مطالعه و نیـز عـدم  گروه

هاي اخـتالالت بـاروري   اثرات کورکومین بر سایر جنبه
ــه  در مــــوش ــابتی از جملــ هــــاي صــــحرایی دیــ

باشد. با توجه به اینکـه  هاي این مطالعه میمحدودیت
اي است کـه بـه بررسـی    هپژوهش حاضر اولین مطالع

-هـاي محـور هیپـوفیز   اثر کورکـومین بـر هورمـون   
هاي صحرایی دیابتی پرداخته است، تخمدان در موش
مطالعــات تکمیلــی، پیرامــون شــودلــذا پیشــنهاد مــی

هـاي سـلولی و مولکـولی اثـر     شناخت دقیق مکانیسـم 
کورکومین در کنترل اختالالت هورمـونی و نابـاروري   

یشگاهی دیابتی انجام شود.هاي آزمادر نمونه

گیرينتیجه
توان گفـت تجـویز   دست آمده میبا توجه به نتایج به

وابسته به دوز کورکـومین از طریـق افـزایش ترشـح     
هاي هیپوفیز قدامی موجب تنظیم سطح گنادوتروپین

شـود. افـزایش   سرمی اسـتروژن و پروژسـترون مـی   
هـاي  هـاي جنسـی در مـوش   سطح سـرمی هورمـون  

ــحرایی  ــواص    ص ــل خ ــه دلی ــاال ب ــاده احتم ــابتی م دی
اکسیدانی و هیپوگلیسـمیک کورکـومین و نقـش    آنتی

ــوفیزآن در افــزایش تخمــدان -فعالیــت محــور هیپ
عنوان یک فـرآورده  رو کورکومین بهاز این.باشدمی

از اخـتالل  توانـد میترکیب موثره زردچوبهوطبیعی 
ري تخمدان در بیماران دیابتی جلوگی-محور هیپوفیز

کند.

تشکر و قدردانی
از حمایـت مـالی   داندمیالزمخودبرمقالهنویسنده
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