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  مقدمه

گردو
1

گردوها خانواده جزء 
2

باشد و به طور می 

 از آن در طب سنتی جهان استفاده شده استوسیعی

]1[ .  

گوالنسژو علت نامگذاري جنس
3

         بخاطر وجود 

برگ،  نفتاکینون است که در 4و1هیدروکسی - 5

                                               
1 Juglan regia
2 Juglandaceae

 .و ریشه وجود داردپوست میوه گردو، چوب 

بوده و در الکل به  C˚155ذوب داراي نقطه  ژوگوالن

. ]2[شود حل میخوبی 

داروهاي شیمیایی اخیرا با توجه به عوارض گسترده 

هاي ارهاي بر فعالیت زیستی عصمطالعات گسترده

انجام مطالعات . متنوع گیاهی متمرکز شده است

گردو داراي خواص مغز عصاره دهد نشان مییافته 

                                                                   
3 Juglans

  :چکیده

کاربردهاي درمانی آن، در تحقیق حاضر،  نیز با توجه به استفاده وسیع از مغز گردو در پختن غذاها و :زمینه و هدف

ن هاي محرك فولیکولیاثرات احتمالی عصاره الکلی مغز گردو بر غلظت هورمو
1

، لوتئینی کننده
1

و تستوسترون در موش  

  . صحرایی نر بالغ مورد بررسی قرار گرفت

گرم استفاده شد که به  250-300سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار با وزن  40در این مطالعه تجربی از  :روش کار

یافت نکرد، گروه شاهد حالل آلی را به صورت داخل صفاقی گروه کنترل هیچ تیمار دارویی در. تایی تقسیم شد 8گروه  5

گرم بر کیلوگرم روزانه میلی 10، 20، 50 هاي تجربی نیز سه دوز متفاوت عصاره الکلی گردو به ترتیبگروهدریافت نمود، 

       کننده، محرك فولیکولی و تستوسترونهاي لوتئینیو سطح سرمی هورمون و بصورت داخل صفاقی دریافت کردند

  .و آزمون آماري آنالیز واریانس یکطرفه تجزیه و تحلیل گردید SPSS 16ها با نرم افزار تمام داده. گیري شداندازه

عصارهمیلی گرم بر کیلوگرم  50محرك فولیکولی در گروه تجربی با دوز کننده وهاي لوتئینیسطوح هورمون:یافته ها

غلظت سرمی هورمون تستوسترون  همچنین. )>05/0p( داري افزایش یافتنیگردو در مقایسه با گروه کنترل بطور مع

     افزایش کنترل  در مقایسه با گروه گرم بر کیلوگرممیلی 50و  گرم بر کیلوگرممیلی 20هاي تجربی با دوز در گروه

  ). >05/0p( داري را نشان دادمعنی

بیضه سبب افزایش ترشح  -با تاثیر بر محور هیپوفیز الکلی گردوعصاره بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق  :نتیجه گیري

  .شودکننده گنادوتروپین و لوتئینی و افزایش فعالیت تولید مثلی جنس نر در موش صحرایی میآزادهورمون 

موش صحرایی؛ تستوسترون؛ هورمون لوتئینی کننده؛ هورمون محرك فولیکولی؛ مغز گردو :کلیديکلمات 
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هاي کاهش بیماري و در ]3-5[بوده  آنتی اکسیدانی

درمان امراض ، ]7[ التهاب، ]6[ عروق کرونر قلب

غز از م .باشدمفید می، ]9[ فشار خون باال ]8[ جلدي

 افزایشیعنی  براي کاهش چربی خون گردو

لیپوپروتئین با وزن مولکولی باال
1

و کاهش  

لیپوپروتئین با وزن مولکولی
 

پائین
2

 ددگراستفاده می 

]15-10[ .  

افزایش انعطاف ،2ت نوعگردو در درمان دیاب

  . ]16[ موثر استپذیزي عروقی نیز 

جمعیت جهان از   %20تحقیقات نشان داده است که

  . ]17[ برنداختالالت جنسی  رنج می

بسیاري از اختالالت جنسی مانند فقدان میل جنسی، 

ریشه در عدم سایر موارد ناتوانی جنسی، ناباروري و 

در  .ها در بدن دارد تعادل مواد شیمیایی و هورمون

برخی از کتب دارویی از مغز گردو به عنوان دارویی 

  . ]18[ قواي جنسی نام برده شده است برموثر 

به ترکیبات سازنده مغز گردو  از سوي دیگر با توجه

ي هامثل نیاسین، که نقش مهمی در تولید هورمون

آرژنین ، ]19[ استروئیدي توسط غده آدرنال دارد

 تحریکی بر اثرکه  ]24[و آسپارتیک اسید  ]23-20[

و ها آزادکننده گنادوتروپینهاي ترشح هورمون

آلفا- 5اسید اولئیک که مهارکننده  ،دارد کنندهلوتئینی

ر که اثراتی همانند افزایش وو ب ]25[ ردوکتاز است

تواند می ]26[ استروژن در زنان پس از یائسگی دارد

لذا  .دوشمحسوب دارویی موثر بر قواي جنسی نام 

فعالیت تاثیر عصاره مغز گردو بر  در تحقیق حاضر

بیضه مورد بررسی و -هورمونی محور هیپوفیز

  .مطالعه قرار گرفته است

  

  روش کار

سر موش صحرایی نر بالغ  40در این مطالعه تجربی 

گرم تهیه  250 - 300نژاد ویستار با محدوده وزنی 

شده از مرکز نگهداري حیوانات آزمایشگاهی 

                                               
1 High Density Lipoprotein
2 Low Density Lipoprotein

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیالن مورد 

  . استفاده قرار گرفت

گروه هشت تایی  5ها به طور تصادفی به نمونه

سه  تجربی یک، دو و شاهد، هاي کنترل،شامل گروه

گروه کنترل هیچ تیمار دارویی دریافت  .تقسیم شدند

صورت داخل صفاقی  را به حالل آلیشم گروه نکرد، 

سه دوز متفاوت سه گروه دیگر، و به  دریافت نمود،

میلی گرم  01-20-05 به ترتیبعصاره الکلی گردو 

  .داخل صفاقی تزریق شد به صورت بر کیلوگرم

سانتیگراد،  درجه 25±1(شرایط استاندارد ها در موش

درون ) نور طبیعیو درصد  55تا  50رطوبت نسبی 

موش  سر دو) (203040(هاي پلکسی گالس قفس

ی آزاد به آب و غذا همراه با دسترس) در هر قفس

  . ]27[ نگهداري شدند

آزمایشات مطابق با راهنماي مراقبت و استفاده از 

گاه تکل کمیته اخالق دانشحیوانات آزمایشگاهی و پرو

  .گرفتانجام پزشکی گیالن علوم 

  نحوه تهیه عصاره

گرم مغز گردو خشک شده در آسیاب  300مقدار 

پودر خشک شده را در . برقی ریخته تا پودر شود

ساعت خیسانده و در  48به مدت حداکثر  %96الکل 

طی این مدت چندین بار ظرف تکان داده شده تا الکل 

کرده و عصاره صاف  بعد آن را. ر شودبه راحتی تبخی

الکلی بدست آمده را در لوله آزمایش ریخته و در 

دور بر دقیقه به  4500با سرعت  سانتریفیوژدستگاه 

تا ذرات معلق در آن جدا قرار داده  دقیقه 8مدت 

مایع بدست آمده در آون و وژ یبعد از سانتریف .شود

شیره  تا دادهدرجه سانتیگراد قرار  70در دماي 

رسوبات خشک شده را وزن . غلیظی باقی بماند

نموده تا وزن مقدار ماده حل نشده بدست آید و با 

کم نمودن از مقدار اولیه، وزن ماده حل شده 

  .محاسبه گردید

 و  هاي مختلف از عصاره تهیه شدسپس غلظت

      10، 20، 50 ثرؤهاي تجربی دوزهاي مگروه

از عصاره وزن بدن  گرم به ازاي هر کیلوگرممیلی
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شده بود دریافت  در حالل حلرا که مغز گردو 

پس از محاسبه وزن ماده حل شده حجم  .کردند

 هايمحلول رویی به مقداري افزایش یافت که غلظت

عصاره مغز گردو گرم بر کیلوگرم میلی  10، 20، 50

به منظور بررسی آثار بیولوژیک عصاره  .بدست آمد

LD1 50یوانات ابتدا گیاه و تزریق آن به ح
تعیین  

اي مشخص گردید و با کاهش آن مقدار دوز آستانه

  . ]28[ گردید

در  بود کهبصورت درون صفاقی  نحوه تجویز نیز

عت سا 24هر  ، انجام می شدمحل نگهداري حیوانات

  . ]29[ تکرار گردید روز 28به مدت  و یک بار

 کنندهلوتینیي اهگیري سطح سرمی هورموناندازه

با استفاده از روش االیزا و توسط محرك فولیکولی و 

سنجش هورمونی که از شرکت رادیم ایتالیا  هايکیت

گیري میزان براي اندازه .صورت گرفت ،تهیه گردید

هاي سرم از کیت در نمونه نیز تستوسترون

آلمان  IBLهورمونی ساخته شده در شرکت 

  . استفاده شد

  تجزیه و تحلیل آماري

                                               
1 Lethal Dose 50

 16 آوري شده با استفاده از نرم افزاراي جمعهداده

SPSS آنالیز واریانس یکطرفه هاي آماري و آزمون

به ها داده .تجزیه و تحلیل گردیدو تست توکی 

خطاي معیار میانگین نشان داده  ±صورت میانگین 

  . ]30[ معنی دار در نظر گرفته شد >05/0p. شد

  

  یافته ها

میانگین غلظت داد  نتایج حاصل از این تحقیق نشان

در گروه دریافت کننده لوتینیپالسمایی هورمون 

 عصاره) گرم بر کیلوگرممیلی 50(کننده دوز حداکثر 

که نسبت  بودلیترمیلی/واحدمیلی 49/12مغز گردو 

کننده ینیئلوتغلظت پالسمایی هورمون میانگین به 

 دهدداري را نشان میمعنی در گروه کنترل افزایش

)05/0p<( )1نمودار(.  

هورمون محرك فولیکولی  میزان در موردهمچنین 

هورمون ها نشان داد سطح سرمی مقایسه میانگین

دوز در گروه تجربی تیمار شده با محرك فولیکولی 

به طور که  بود میلی لیتر/احدومیلی  138/1حداکثر 

در  اما  روه کنترل بودباالتر از گ )p>05/0(داري معنی

  
  مطالعه هاي موردکننده در گروهعصاره الکلی مغز گردو بر غلظت سرمی هورمون لوتینیدوزهاي مختلف اثر تجویز . 1 نمودار

  .در مقایسه با گروه کنترل و شاهد دریافت کننده عصاره است) P>05/0(نشان دهنده اختالف معنی دار  *
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       جربی با گروه کنترل اختالف هاي تگروه سایر

   .)2 نمودار( داري مشاهده نشدمعنی

میانگین غلظت در مورد تستوسترون دوز کشنده 

در گروه دریافت پالسمایی هورمون تستوسترون 

که  بود لیترمیلی /نانوگرم 732/0کننده دوز حداکثر 

نسبت به میانگین غلظت پالسمایی هورمون 

 هاي تیمارترل و سایر گروهکن گروه تستوسترون در

    .)p>05/0( داري افزایش یافتبه طور معنی

میانگین غلظت پالسمایی هورمون تستوسترون در 

 549/0 کننده دوز متوسط عصاره نیزگروه دریافت

نسبت به میانگین غلظت ود که لیتر بمیلی/نانوگرم

پالسمایی هورمون تستوسترون در گروه کنترل 

  

  

  عصاره الکلی مغز گردو بر غلظت سرمی هورمون محرك فولیکولی در گروههاي مورد مطالعهدوزهاي مختلف اثر تجویز . 2 نمودار

  .در مقایسه با گروه کنترل و شاهد دریافت کننده عصاره است )P>05/0(نشان دهنده اختالف معنی دار *= 

  

      

  بر غلظت سرمی هورمون تستوسترون در گروههاي مورد مطالعه  عصاره الکلی مغز گردو دوزهاي مختلف اثر تجویز . 3 نمودار

  با گروه کنترل و شاهد دریافت کننده عصاره استدر مقایسه ) P>05/0(نشان دهنده اختالف معنی دار  *= 

گروھھا

گروھھا
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  .)3نمودار( نشان داد) p>05/0(ري داافزایش معنی

    

بحث 

عصاره الکلی مغز گردو بر  العه حاضر اثرطدر م

 کنندههاي محرك فولیکولی، لوتئینیغلظت هورمون

و تستوسترون در موش صحرایی نر بالغ مورد 

نتایج بدست آمده نشان داد . بررسی قرار گرفت

           هاي ذکر شده در گروه تجربی سطح هورمون

                 50کننده عصاره گردو با دوز دریافت

کیلوگرم نسبت به گروه کنترل افزایش بر  گرممیلی

  . )p>05/0(معنی دار داشته است 

با توجه به نتایج  به دست آمده از این تحقیق افزایش 

محرك ، ینیئلوتهم زمان در سطح سرمی هورمون 

 ده تاثیرو هورمون تستوسترون نشان دهنفولیکولی 

با . بیضه است - مثبت عصاره گردو بر محور هیپوفیز

بررسی توجه به این که تا کنون تحقیقی در زمینه 

موثر بر  هاياثرات عصاره گردو بر سطح هورمون

، محرك کنندهلوتینی سیستم تناسلی شامل هورمون

، گرفتهصورت نفولیکولی و هورمون تستوسترون 

نی، محرك یئلوت هايهورمون غلظت افزایش

تواند ناشی از می فولیکولی و هورمون تستوسترون

اثر ترکیبات موجود در عصاره گردو باشد که بر 

بیضه اثر گذاشته -هیپوفیز-روي محور هیپوتاالموس

  .]26[ شودمی هاي مذکورافزایش هورمونو سبب 

تواند تحت میبیضه  -هیپوفیز- هیپوتاالموسمحور 

 .نفی مختلفی قرار گیردتاثیر عوامل کنترلی مثبت و م

یکی از عوامل تاثیر گذار بر این محور نیتریک اکسید
1
 

      سطوح باالي آرژنین موجود در مغز گردو . است

 نیتریک. تبدیل گرددنیتریک اکسید تواند به می

آزادکننده  آزادسازي هورمونبا افزایش اکسید 

گنادوتروپین
2
        را با  هانادوتروپآزادسازي گ ،

 در سنتتاز نورونینیتریک اکسید سازي آنزیم عالف

  . ]30،21[ کندزیاد میغده هیپوفیز 

                                               
1 Nitric Oxide
2 Gonadotropin Releasing Hormone

را که باعث سیکالز گوانیالت آنزیمنیتریک اکساید 

گوانوزین مونوفسفات حلقوي آزادسازي
3

شود می 

ها و یش ترشح گنادوتروپینباعث افزاو فعال نموده 

باال  ،محرك فولیکولیو کننده ینیئلوتهاي هورمون

 شودنعوذ در مردان می بردن تحرك اسپرم و القاي

]23[ .  

نقش مهمی در تحریک نیتریک اکساید ، جنس ماده در

گذاري ایفا نموده و باعث لیتولیز تخمدان و تخمک

اکسید  نیتریکمجراي تناسلی،  حالی که در شده در

گوانوزین مونو فسفات حلقوي طریق  عضله رحم را از

منقبض  پروستاگلندینازطریق  شل نموده و آن را

  . ]22[ دنمایمی

و اسیدهاي موجود ــارتیک اسید نیز که از آمینـــآسپ

    ترشح اثر تحریکی بر روي ،استگردو  مغز در

          و ادوتروپین ـــآزادکننده گن ياـــهونــهورم

  . ]31[ داردکننده لوتینی

 که این آمینو اسید سنتز دهدمیآزمایشات نشان 

به  را و تستوسترونکننده لوتینیهاي هورمون

آدنوزین و گوانوزین مونو فسفات حلقوي واسطه 

مونو فسفات حلقوي
4

به عنوان پیامبرهاي ثانویه به  

  . ]31[ کندترتیب در هیپوفیز و بیضه تنظیم می

افزایش سطح سرمی تستوسترون در این آزمایش، 

، به هاي محرك گنادپیامد ثانوي افزایش هورمون

گردو حاوي . بوده استکننده هومرون لوتینیویژه 

مقادیر زیادي اسیدهاي چرب غیر اشباع همچون 

 باشدلینولئیک اسید و اولئیک اسید میاسید لینولنیک،

]32[ .  

      اند که در تعداد زیادي از مطالعات نشان داده

هاي پاسخ گو به آندروژن مانند پروستات، اندام

دي  - آلفا 5ردوکتاز به  - آلفا 5 تستوسترون توسط

برخی از . شودهیدرو تستوسترون تبدیل می

 -آلفا 5اسیدهاي چرب طبیعی غیر اشباع قادرند 

هاي محیط کشت و در سیستم ردوکتاز را در سلول

                                               
3 Cyclic Goanosin Monophosphate
4 Cyclic Adenosin Mono Phosphate
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ایزومرهاي سیس اسید . فاقد سلول مهار کنند

       لینولنیک، لینولئیک اسید و اولئیک اسید در 

-آلفا 5زیمی قدرت باالیی در مهار هاي آنآزمایش

در نتیجه مانع تبدیل . اندردوکتاز از خود نشان داده

تستوسترون به دي هیدرو تستوسترون شده و بدین 

غلظت سرمی تستوسترون توسط گردو  طریق نیز

  . ]25[ یابدافزایش می

رسد که علت افزایش سطح از طرفی به نظر می

صاره مغز گردو هاي باالتر عتستوسترون در غلظت

هاي الیدیگ و دخالت اثر مستقیم آن بر سلولبدلیل 

در روند بیوسنتز هورمون تستوسترون باشد و 

احتماال این عمل را از طریق تحریک سنتز 

مغز گردو . دهدانجام می 2هاي سري پروستاگالندین

تواند به باشد که میداراي آلفا لینولنیک اسید می

شود که خود پیش ساخت آراشیدونیک اسید تبدیل 

  . ]33[ است E2ها مانند پروستاگلندین 2انواع 

نقش مهمی اسید آراشیدونیک رسد که به نظر می

در استروئیدوژنز بیضه ایفا نماید به طوري که 

تولید اسید آراشیدونیک دهد که تحقیقات نشان می

د و باعث دهرا افزایش میآدنیالت سیکالز حلقوي 

شدن زنجیره جانبی کلسترول  افزایش سرعت شکسته

بنابراین . شودو تحریک تولید تستوسترون می

ترکیبات مذکور تولید تستوسترون را از طریق اعمال 

مطالعات بر روي . کنندگري میرسانی میانجیپیام

هاي دهد که پروستاگلندیننوعی ماهی نشان می

ا در بیضه تحریک همگی تولید تستوسترون ر Eسري 

 ]34[ باشدمی E3و  E1بیشتر از  E2 قدرتکنند و می

 نشان داد که 1995به عالوه نتایج تحقیق سال 

سنتز آندروژن را در سمندر از  E2 پروستاگالندین

. کندتنظیم می C طریق آدنیالت سیکالز و فسفولیپاز

در ابتداي فصل  E2 پروستاگالندین به طوري که

فزایش و سنتز آندروژن بیضه را ا) ژانویه(تولید مثل 

سنتز ) مارس(عکس در انتهاي فصل تولید مثل  بر

  . ]35[ دهدآندروژن را کاهش می

  

  نتیجه گیري

محرك فولیکولی (هاي گنادوتروپ هورمون افزایش

 دهنده تاثیرنشانو تستوسترون ) کنندهلوتینی و

 -محور هیپوفیز فعالیت عصاره مغز گردو بر مثبت

عات بیشتر جهت الطبا این حال انجام م .بیضه است

بررسی اثرات عصاره گردو در این زمینه ضروري 

  .باشدمی

با  پایان نامه کارشناسی ارشداین مقاله بخشی از 

بررسی تاثیرات عصاره الکلی مغز گردو بر "عنوان 

گناد و اسپرماتوژنز در موش - محور هیپوفیز

مصوب دانشگاه علوم و تحقیقات  "صحرایی نر بالغ

در پایگاه  48130519882002 فارس با شماره ثبت

Iran Doc می باشد.  

  

  و قدردانی تشکر

 ریاست محترم دانشکدهمساعدت  ازفراوانتشکربا

شرق حضرت زینب پیرا پزشکی  - پرستاري و مامایی

همکاري صادقانه  نیکوکار و دکترجناب آقاي گیالن 

آزمایشگاه دانشکده  محترم حسین پور مسئول قايآ

   .نمودند ما را یاريقیق که در انجام این تح
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ABSTRACT

Background & Objectives: Considering the widespread use of walnut in the cooking of foods 
and medical applications, the present study evaluate  possible effects of alcoholic extract of 
Walnut on FSH, LH and testosterone concentration in adult male rats.
Methods: In this experimental study 40 adult male Wistar rats weighing 250-300g were used 
and divided into five groups, eight rats per each group. Control group do not receive any 
treatment. Organic solvent was administered as placebo to sham group, three experimental 
group, that receive different doses of alcoholic extract of walnut, 10 - 20 and 50 (mg/ 
kg/Intraperitoneally) respectively, were fed daily and serum levels of FSH, LH and 
testosterone were measured. All data were analyzed by SPSS 16 and one way ANOVA test.
Results: In comparison with control group, only in group treated by 50 mg/kg of walnut 
extract, FSH and LH concentration increased significantly (P<0.05). Concentration of 
testosterone in experimental groups (20 mg/kg and 50mg/kg dose of extract) showed 
significant statistical difference compared with other groups (P<0.05). 
Conclusion: According to results of this study, alcoholic extract of Walnut affect pituitary-
testis axis and increase GnRH and LH secretion rate; therefore enhance reproductive activity 
in male rats. 
Key words: Walnut; Luteinizing Hormone; Folicular Stimulating Hormone; Testosterone; Rat
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