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  دهیچک
 )Brassica Oleracea(کا اولراسه يبراس يبا نام علم يکلم بروکل :نهیزم
، A ،Cن يتاميو ير فراوانيمقاد يحاو )Crucifera(ان يپائياز خانواده چل ياهيگ
Eيک آنتيکه  دها استيوم و فالونوئيسلن ،يم، آهن، رويبر، بتاکاروتن، کلسي، ف -

آزاد در بدن  يهاکاليشود و از اثرات مخرب راديمحسوب م يدان قوياکس
 يهاغلظت هورمون اه بريگ نيا ير عصارهيثأق، تين تحقيدر ا .کنديم يريجلوگ
LH  ،FSH  قرار گرفته است يمورد بررس و تستوسترون.  
ستار استفاده شد يبالغ نژاد و نر ييسر موش صحرا ۴۰از  ق،ين تحقيدر ا :روش

. ديمخصوص رت استفاده گرد يفشرده يوانات از غذاهايح يهيو جهت تغذ
 ۲ يتجرب ،)0.5gr/kg( ۱ يشاهد، تجرب گروه کنترل، ۵وانات در يح
)1gr/kg(۳ يتجرب و )2 gr/kg(، )n=8 (کلم  يعصاره. شدند يبندميتقس

ه، يروز تغذ ۲۸بعد از . وانات داده شديبه ح يق گاواژ دهانياز طر يبروکل
عمل آمد و سپس به يريگوان خونيبا اتر صورت گرفت و از قلب ح يهوشيب

و تستوسترون  LH، FSH يهاو غلظت هورمون ها جداگروه يسرم خون همه
  .شد يريگزا اندازهيبه روش اال

را نشان  يدارامعن ريش غيها افزادر تمام گروه LH يهامقدار هورمون :جینتا
گر يد ينسبت به دو گروه تجرب ۲ يش در گروه تجربين افزايکه البته ادهد يم
نسبت به  ۳ يرا در گروه تجرب يداراکاهش معن FSHزان يم يول.، شتر استيب
را  يداراش معنيافزا ۲ يغلظت تستوسترون در گروه تجرب. روه کنترل نشان دادگ

  .نسبت به گروه کنترل نشان داد
 دها استيل وجود فالونوئيدلشتر بهيها ببر هورمون ياثر کلم بروکل :يریگجهینت

- توانند در چرخهيبات در بدن مين ترکيا. هستند يتواستروژنيساختار ف يکه دارا
ت يخاص يدارا ،نيعالوه بر ا؛ ها وارد و مصرف شوندديستروئسنتز ا ي
 يالبته عصاره .شونديآزاد بدن م يهاکاليبوده و باعث حذف راد يدانياکس يآنت
آمده دستو دوز مناسب بهکرده وابسته به دوز عمل  يکلم بروکل يدروالکليه

1gr/kg است.  
  

   ، تستوسترونLH ،FSH، يکلم بروکل :يدیواژگان کل
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  مقدمه
ن يمأدر ت يت خاصياز ارزش و اهم يياهان دارويگ

  لحاظ درمان و  بههم  ،بهداشت و سالمت جوامع
 .ها برخوردار بوده و هستنديمارياز ب يريشگيهم پ

 يهاجوامع به استفاده از داروها و درمان يش عموميگرا
 يژه در طيوبه يعيطب يهاوردهآفر يکل طورو به ياهيگ

ن علل آن يترش بوده و مهمير رو به افزاياخ يهاسال
جاد يو ا ييايميش يداروها ياثبات اثر مخرب و جانب

د ين را تهديزم ياست که کره يطيمحستيز يهايآلودگ
ل همراه بودن يدلاهان بهيثر موجود در گؤمواد م. کنديم

ک يولوژيک حالت تعادل بيسته از ويگر پيآنها با مواد د
و اثر  دونشيملذا در بدن انباشته ن ،باشنديبرخوردار م

قابل  ياز و برترين رو امتياز ا ،آورنديبه بار نم يجانب
ن يدر ا. دارند ييايميش ينسبت به داروها يامالحظه

د يهستند که هرگز نبا ياهان سميگ رابطه تنها مورد استثنا
  .)۱( زشک مصرف شوندق پيز دقيبدون تجو

 يعيد طبياز آنجا که اختالل آندروژن همراه با تول
گ، يديل يهاد و نقص سلولياسپرماتوزوئ يهاسلول

ص يعلت عفونت و نقاد بهيد اسپرماتوزوئياختالل در تول
 يهاگناد و نقص سلول-زيپوفيه-پوتاالموسيمحور ه

 علت عفونتد بهيد اسپرماتوزوئيگ، اختالل در توليديل
ه که يمزمن کبد و کل يهايمارين بيباشد و همچنيم

-که به ييايميا مواد شيها و از مصرف دارو يناش عموماً

  شود و يشده اضافه ميبندعنوان نگهدارنده به مواد بسته
ند يب فرآيآزاد باعث تخر يهاکاليجاد راديتوانند با ايم

   .)۲( شوند يجه منجر به نابارورياسپرماتوژنز و در نت
 يهاهستند که از زمان ييهايها از جمله سبزکلم

ر و يصغ يايترانه، آسيمد يايم در سواحل دريقد يليخ
دند و هنوز ييرو ياروپا به صورت خودرو م يسواحل غرب

 يشمال غربک و س، دانماريصورت خودرو در انگلبه
  ).۳( شونديافت ميفرانسه 
از  يکيان هستند که يپائيچل يها از خانوادهکلم

  ) (Brassica Oleracea يبروکل آنها کلم يهاتهيوار

دهد و ينشان م ياديباشد که نسبت به سرما مقاومت زيم
  ). ۳( است يين نوع کلم از نظر ارزش غذايترمهم

در اکثر نقاط جهان  يضرور يان جزء غذاهايپائيچل
درات و ي، کربوهين، مواد معدنيتاميو يآنها دارا .دهستن

phytochemicalيهاتين مواد در فعاليا .ها هستند 
 يعروق-ي، قلبيسرطان ، ضديدانياکسيآنت يمحافظت

کاسه ياهان براسيمصرف گ ،نيعالوه بر ا. کننديشرکت م
ل وجود يدلبه يدانياکسيت آنتيخاطر داشتن فعالبه

ها و اناتيوسيزوتيها، اندوليها، انوالتيبات گلوکوزيترک
سک ابتال به انواع سرطان را يد رتوانيها منيتوآالکسيف

  . کاهش دهد
ست ا عبارت يمواد موجود در هر صد گرم کلم بروکل

 ۲/۰ يدرصد، چرب ۳/۳ن يدرصد، پروتئ ۷/۸۹آب : از
 درصد ۳ يدرصد و مواد سلولز ۵/۲درات يدرصد، کربوه

، C ،A: اه عبارتند ازين گيموجود در ا يهانيتاميو). ۱۳(
E ،α-Tocopherolکاروتن ( دي، کاروتنوئB و

Zeaxanthin( ،B2 ،B3 ،B6 ،B9 ،B12  )۳-۷( .
م، يم، پتاسيزيم، آهن، فسفر، منيل کلسياز قب يمواد معدن

 يز در کلم بروکلين يم و رويوم، کروم، منگنز، سديسلن
 .)۴(است  موجود

 يقاتيتحق يکارها ،يدر مورد اثرات کلم بروکل
  :ر اشاره کرديتوان به موارد زيصورت گرفته است که م

در  يو درمان ياثرات محافظت يدارا يکلم بروکل
-، سکته)۹و ۸( يکبد يهان سلولمثل سرطا ييهايماريب

، )۱۲(نه ي، سرطان س)١١(، سرطان پروستات )١٠( يقلب ي
    .باشديم) ۱۴( و سرطان کولون) ۱۳(سرطان معده 

با توجه به مطالب فوق و از آنجا که مصرف مواد 
بات نگهدارنده در مواد يصورت ترکروزمره که به ييايميش

ن مواد روزانه وارد بدن ما يشده موجود است و ايبندبسته
ن مواد بتوانند بر ين احتمال وجود دارد که ايشود و ايم
 ،آزاد يهاکاليجاد راديخاطر اانسان به يد مثليستم توليس

کنون در مورد ن از آنجا که تايو همچن بگذارند ياثر منف
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 يقات اندکينر تحق يستم تناسلياه بر سين گياثرات ا
اه کلم يم تا اثرات گيصورت گرفته است، ما بر آن شد

غلظت  يو در سه دوز مختلف بر رو ييرا به تنها يروکلب
    و تستورون در   LH ،FSH يهاهورمون يسرم

د يم تا به اثرات مفيکن ينر بالغ بررس ييصحرا يهاموش
فوق  يهاغلظت هورمون يبر رو ياه کلم بروکليا مضر گي

  .ميببر يند اسپرماتوژنر پيجه فرايو در نت
  

  روش
 يتصادف و کامالً يتجرب يلعهک مطاي مطالعه، نيا 
کار با  ياصول اخالق يهيکل ،قين تحقيدر ا. است

وانات مورد يح. وانات مورد توجه قرار گرفته استيح
نر بالغ نژاد  ييسر موش صحرا ۴۰ق ين تحقياستفاده در ا

 ۱۲-۱۰گرم و سن  ۲۳۰-۲۰۰ستار، با وزن متوسط يو
ات وانيح يهفته است که از مرکز پرورش و نگهدار

. ديگرد يدارياهواز خر يپزشک يدانشکده يشگاهيآزما
شده از هيته يفشرده يوانات از غذاهايح يهيجهت تغذ

  .دشيور استفاده ميخوراک دام و ط يشرکت سهام
گراد و يسانت يدرجه ۲۳ يط نگهداريحرارت مح يدرجه

ساعت  ۱۲ ينور يدوره يط روز ثابتطول شبانه
آب و . دشيه داشته منگ يکيرساعت تا ۱۲و  ييروشنا

ش بدون يمخصوص موش در تمام طول آزما ييمواد غذا
زمان انجام  .ار آنها قرار داشتيدر اخت يتيچ محدوديه

 ينگهدار يهاقفس .بود ۱۳۹۰ سال ر ماهيش تيآزما
  ۵۵*۳۰*۲۰کربنات به ابعاد يوانات از جنس پليح

ف ک بود ول يمتر با سقف مشبک و از جنس استيسانت
روز  ۲ها هر و قفس بود ده شدهيها از خاک اره پوشقفس

صورت ها بهنمونه. شدنديم يز و ضدعفونيبار تمکي
کنترل، شاهد،  يهاشامل گروه ييتا ۸گروه  ۵در  يتصادف
 ۳و  ۲، ۱ يتجرب يهاگروه. م شدنديتقس ۳و  ۲، ۱ يتجرب

 ،gr/kg  ۵/۰ يدوزهاب يترتبههفته  ۴مدت هر کدام به
gr/kg ۱ وgr/kg ۲ يکلم بروکل يدروالکليه ياز عصاره 

  در . افت کردنديدر) گاواژ( يق دهانيصورت تزربه
صورت گروه شاهد آب مقطر به ،شدهزمان ذکرمدت

 يگروه کنترل از آب و غذا. افت کرديدر يق دهانيتزر
ش استفاده يآزما يدوره يدر ط يشگاهياستاندارد آزما

  .کرد
صورت بود نيبد يکلم بروکل يهعصار يهيطرز ته  

تر يليليم ۶۰۰در  يگرم پودر کلم بروکل ۱۰۰که مقدار 
 - Ilmabor ( حل شد و در پرکوالتور  درصد ۵۰ اتانول

 ياتاق نگهدار يساعت در دما ۷۲مدت به) ساخت آلمان
 ف دستگاه، عصارهيق يلهيوسساعت به ۷۲بعد از  .دش

 ياره، مادهجهت خشک شدن عص و قطره جدا شدقطره
 -مازيش( ساعت در حمام آب گرم ۲۴مدت شده بههيته

  کاتور يگر در دسيساعت د ۲۴ يو سپس برا )رانيساخت ا
، آب، الکل و مواد پمپ خأل يلهيوسقرار داده شد تا به

مقدار  ،دارو يهيته يبرا. ر شوديگر تبخيد ياضاف
ز هر گونه مولکول ا يخشک که عار پودر کامالً يمشخص

ب ين ترتيو بد شدو الکل است در آب مقطر حل  آب
. ديه گرديته  gr/kg ۲و gr/kg  ۵/۰، gr/kg ۱يدوزها

طبق روش  يکلم بروکل يدوز کشنده ،هابا توجه به مقاله
LD50 دست آمده که برابر هبgr/kg ۸ و بر  است بوده

حداقل، متوسط و حداکثر  يزان دوزهاين اساس ميهم
  .ن شدييتع

وان يم از قلب حيطور مستقبه ،شيآزما انيپس از پا
      ن يقات و همچنيزمان انجام ترز. شد يريگخون
ش، در يان آزمايوانات در پاياز قلب ح يريگخون

شده خون گرفته. صبح بوده است ۱۲-۱۰زمان  يمحدوده
   ) ساخت آلمانHermel مدل (وژ يفيدر دستگاه سانتر

قه قرار يدر دقدور  ۳۰۰۰قه با سرعت يدق ۱۵مدت به
 يگريش ديآزما يهاسپس سرم آنها جدا و به لوله. رفتگ
 )ساخت کره - Hisense(زر يها در فرلوله. نتقل شدنم

غلظت . گراد قرار گرفتنديسانت يدرجه -۲۰ يدر دما
 يهاتيک يلهيوسبه LHو  FSH يهاهورمون

 Lot(ران ياشتازطب يشده از شرکت پيداريمخصوص خر

No : 89001 وLot No: 8900  (وتستوسترون به-

 ساخت آلمان DRGشرکت  يت هورمونيک يلهيوس
)Lot No: 29k030-2( شد يريگزا اندازهيبه روش اال .  
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  و  ۱۶ ينسخه SPSSافزار ج به کمک نرمينتا
و تست ) ANOVA(طرفه کيانس يز واريآنال يهاآزمون

ن و يانگيم). ۱۵( ل قرار گرفتيه و تحليدانکن مورد تجز
عنوان به  P<0.05و مقدار ها محاسبه ار دادهيانحراف مع
طبق روش دانکن . در نظر گرفته شد يدار آماراسطح معن

ک حرف مشترک وجود داشته يدر هر گروه اگر حداقل 
   .وجود ندارد يداراتفاوت معن باشد

رسم  Excelافزار مربوط توسط نرم ينمودارها
 .ديگرد

   جینتا
 LHهورمون  ير سرميداد که مقاد ج حاصله نشانينتا

را  (P< 0.05) يدارااختالف معن ،مختلف يهادر گروه
  . دهدينسبت به گروه کنترل نشان نم

آمده نشان داد که غلظت هورمون دستبه يهاداده
FSH يداراکاهش معن ۳ يدر گروه تجرب (P<0.05)  را

 يهاگر گروهيد يول ،دهدينسبت به گروه کنترل نشان م
را نسبت به گروه کنترل  يدارامعن ريکاهش غ يد بررسمور

   .دهندينشان م
 يداراش معنيج هورمون تستوسترون افزاينتا

(P<0.05) نسبت به گروه  ۲ يرا فقط در گروه تجرب
ق، يمورد تحق يهاگر گروهيو د دهدينشان مشاهد 

    را نسبت به گروه کنترل نشان  يدارامعن ريش غيافزا
  .دهنديم

  
  

a
a

a
a

a

0

0.5

1

1.5

2

کنترل شاھد ١تجربی  ٢تجربی  ٣تجربی 
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LHمقایسھ گروه ھای مورد بررسی از نظر : ١نمودار 

  
زان يصورت وابسته به دوز، مبه باًيتقر ۲و ۱ يتجرب يهادر گروهافته است و يش يافزا LHزان يم ،در گروه شاهد نسبت به گروه کنترل

LH زان يدر م يش چندانيافزا ،نسبت به گروه کنترل ۳ يدر گروه تجرب. دهديش نشان ميافزاLH رات ييتغ ،موعدر مج. شوديمشاهده نم
LH مختلف نسبت به گروه کنترل در سطح  يهادر گروهP<0.05 شوديمشاهده نم ير معنادارييتغ.  

ن يب. ندارند يداراگر تفاوت معنيک حرف مشترک وجود داشته باشد آن دو گروه با همدياگر در هر گروه حداقل  ،مطابق روش دانکن
 .ندارد دار وجودار معنييک حرف مشترک تغيبا  يهاستون
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FSHمقایسھ گروه ھای مورد بررسی از نظر  -٢نمودار 

  
را  يدارامعن ريکاهش غنسبت به گروه کنترل  ۲و ۱ يتجرب يهااست و گروه دا نکردهيپ يرييتغ FSHگروه شاهد نسبت به گروه کنترل، 

  .باشديدار مامعن P<0.05در سطح  ۳ يدر گروه تجربن کاهش يدهند که اينشان م
ن يب .ندارند يداراگر تفاوت معنيک حرف مشترک وجود داشته باشد آن دو گروه با همديگروه حداقل  اگر در هر ،مطابق روش دانکن

  .وجود ندارد ير معنادارييک حرف مشترک تغيبا  يهاستون
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مقایسھ گروه ھای مورد بررسی از نظر تستوسترون - ٣نمودار 

  
 يدر گروه تجربفقط که  است ه به دوز بودهش وابستين افزايکه ا افتهيش يزان تستوسترون افزايم ،به گروه کنترلها نسبت گروه يهمهدر 

 .باشديمعنادار م P<0.05در سطح  ۲

ن يب .ندارند يداراگر تفاوت معنيک حرف مشترک وجود داشته باشد آن دو گروه با همدياگر در هر گروه حداقل  ،مطابق روش دانکن
  .وجود ندارد ير معنادارييک حرف مشترک تغيبا  يهاستون

  
  بحث
بات يو وجود ترک يعيت طبيل ماهيدلبه يياهان دارويگ

و  ارندد يدر کنار هم با بدن سازگار ييهمولوگ دارو
نکه يبا توجه به ا. فاقد عوارض ناخواسته هستند معموالً

  و  يديبات فالونوئيترک يدارا يکلم بروکل
 يهاتيتواند موجب حذف متابولياست و م يدانياکسيآنت

ال مطرح ؤن سيدن شود اآزاد در ب يهاکاليآزاد و راد
د يتول يهازان هورمونيمبر  ياه چه اثرين گيشود که ايم

ق در صدد ين تحقين در ايگذارد؟ بنابرايم يبر جا يمثل
را بر  يکلم بروکل يدروالکليه يم تا اثر عصارهيبرآمد

-در موشو تستوسترون  LH ،FSH يهازان هورمونيم

  .ميقرار ده يبررسستار مورد يبالغ نژاد ونر  ييصحرا يها
را در  يدارارات معنييتغ ،قين تحقيدر ا LHهورمون 

نسبت به گروه کنترل از خود نشان  (P<0.05)سطح 
 يباتياز ترک يتواند ناشيز ميرات نيين تغيا يول ،دهدينم
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 يکلم بروکل يموجود در عصاره يدهاياز جمله فالونوئ
نام هبات بياز ترک يادها جزء دستهيفالونوئ. باشد

از آن  يقات حاکياز تحق يها هستند و برختواستروژنيف
م بر يطور مستقهتواند بيم يتواستروژنيم فياست که اثر رژ
ش در سطح يو باعث افزا بگذاردر يثأسطح گنادها ت

تواند وابسته به يم مين رژين ايها شود و همچنهورمون
باال باعث کاهش تحرک  يو در دوزها نددوز عمل ک

از آن است که تعداد و  يمطالعات حاک يبرخ .وداسپرم ش
-يکاهش م تواستروژنيف يتحرک اسپرم وابسته به دوزها

 مطالعات. دارد يق حاضر هماهنگيکه با تحق) ۱۶(ابد ي
ها تواستروژنيز فيان کردند که تجويدر گذشته ب گرفتهانجام
 ييبر سطح پالسما يريز وجود دارد تأثيدر کلم نکه 

نر ندارد که با پژوهش  ييموش صحرادر  LHهورمون 
چل يم ين مطالعهيهمچن ).۱۷( دارد يخوانحاضر هم

)Mitchell ( را در رابطه با  يج مشابهينتا زينو همکاران
نشان  LHبر سطح  ها تواستروژنيف يياثرات مکمل غذا

 است ان شدهيب يگريقات دياما در تحق). ۱۸(داده است 
ها باعث کاهش تواستروژنيف يباال يکه استفاده از دوزها

LH ل يلدکه احتماالً تناقض در اطالعات بهشود  يم
ب مورد مطالعه يتفاوت در ترک اي تفاوت در دوز و

ن يا درش تستوسترون يبا افزا ياز طرف). ۱۹(باشد  يم
اما ). ۲۰(ابد يکاهش  LHرود که سطح  يپژوهش انتظار م

ضه اعمال يب يدهايتوسط استروئ يدبکيسم فياحتماالً مکان
ن، و يوين، اکتيبينهيا بلکه ؛شود ينم

 ديتول يبر رو يمرکز ريأثهم با ت نيستاتيفول
GnRH و  ها نقش دارند نيم غلظت گنادوتروپيدر تنظ

از اثرات  يناش LHدار  ارات معنييممکن است که عدم تغ
غلظت  ،در پژوهش حاضر. )۲۱(ن عوامل باشد يا يليتعد

 يداراکاهش معن يدارا ۳ يگروه تجربدر  FSH هورمون
که  ييهايبررس ،ياز طرف. باشد ينسبت به گروه کنترل م
دها يان کردند که فالونوئيب است در گذشته انجام شده

 -پوتاالموسيم عملکرد محور هيدر تنظ ينقش مهم
ستم ياز آنجا که عملکرد س. کنند يفا ميز و گناد ايپوفيه

 -زيفپويه -پوتاالموسيتوسط محور ه يد مثليلتو
از . شود ياز آن کنترل ممترشحه  يها گناد و هورمون

و  يستم عصبيها بر سديبا توجه به اثر فالونو يطرف
ق يم از طرير مستقيا غيم يطور مستقترها بهينوروترانسم

م يو تنظ يجنس يهاهورمون يهارندهيت گيحساس
 راتيين احتمال وجود دارد که تغيا هارندهيعملکرد گ

FSH ت يعلت عدم حساسبه يبتجر ياه در گروه
ن يهمچن .)٢٢( باشد ها در بافت هدف مربوطهآن ي رندهيگ

ها انجام شده روژنتواستيف يکه بر رو يگريق ديدر تحق
بات باعث کاهش ترشح ين ترکيکه اشده است ان يب

 نيا ناوتيمکه شوند  يم FSHخصوص به ها نيگنادوتروپ
  ).۲۳(نسبت داد  ريخرا به پژوهش ا

آمده مشخص شد که غلظت دستج بهيبا توجه به نتا
نسبت به  ۲ يهورمون تستوسترون در گروه تجرب يسرم

نشان  P<0.05را در سطح  يش معناداريگروه کنترل افزا
بات يل وجود ترکيدلش ممکن است بهين افزايا .دهديم

چرا که  ؛باشد يموجود در کلم بروکل يديفالونوئ
گر در مداخله يهاميت آنزيز فعالدها با ممانعت ايفالونوئ

ش سطح يسم تستوسترون مانند آروماتاز باعث افزايمتابول
قات نشان داده يتحق .دشويم هورمون تستوسترون يسرم

. گردنديآلفاردوکتاز م -۵دها مانع از عملکرد يکه فالونوئ
-يل تستوسترون به ديب از تبديترتنيپس بد

جه يآورند و در نتيعمل مدروتستوسترون ممانعت بهيه
که با ) ۲۴(ابد ييش ميزان هورمون تستوسترون افزايم

ان يب يقاتين در تحقيهمچن. دارد يخوانق حاضر هميتحق
توانند بر  يم ياهيگ يها روژنتتواسيکه ف است شده

بر بافت  يگناد اثر کرده و اثرات منف -زيپوفيمحور ه
 يجنس ياه جه ترشح هورمونيضه و در نتيب

طور که مشخص است در همان). ۲۵(داشته باشند 
، يکلم بروکل يش دوز عصارهيپژوهش حاضر با افزا

با دوز  يزان ترشحات تستوسترون در گروه تجربيم
اثرات سوء و  يدهندهکه نشان است افتهيحداکثر کاهش 

توان  يباشد و م ين عصاره ميصورت وابسته به دوز ابه
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ن يباالتر ا ياستفاده از دوزهاان کرد که ين بيچن
نر  يمثل ديستم تولياثرات سوء بر س يعصاره دارا

دار  ارات معنيين تغيالبته در پژوهش حاضر ا باشد؛ يم
ا يو  يرگذاريتأث يل کمبود دورهيدلبه تواند يکه م ستين

ن کلم يهمچن .کار رفته باشدبه نيينسبتاً پا يها غلظت
با توجه . باشديم Cن يتاميو ياديمقدار ز يدارا يبروکل

سه عملکرد  يدارا Cن يتاميو ،که انجام شده يقاتيبه تحق
اثر  -۲کالژن،  ش سنتزيافزا -۱: است يدر ارتباط با بارور

محافظت از  -۳، يجنس يهاد هورمونيش توليبر افزا
در  .)۲۷و ۲۶( آزاد يهاکاليدر برابر راد يجنس يهاسلول

ش يالسما افزاپژوهش حاضر سطح تستوسترون پ
ن احتمال وجود يرا از خود نشان داده است و ا يدارامعن

ا اثرات يو  ياثرات منف C نيتاميدارد که سطوح باالتر و
 .)۲۸(داشته باشد  يد مثليرا بر روند تول يکمتر يشيافزا

ک روند ي FSHن هورمو يرات غلظت سرميين تغيهمچن
ن يدهد که ايرا نسبت به گروه کنترل نشان م يکاهش

. P<0.05)(ار اندک است يبس ۲ يکاهش در گروه تجرب
در  ش تستوسترونين احتمال وجود دارد که افزايا

 يخصوص گروه تجربمختلف و به يتجرب يها گروه
ز يپوفيواقع در ه FSH يکنندهديتول يها سلول ي، بر رو۲
ن ييباعث پا يدبک منفيف يذاشته و با القان اثر گيشيپ

ن يکه ما ا شده باشد FSHهورمون  يآمدن سطح سرم
مشاهده  يتجرب يها گروه يرا در تمام FSHکاهش 

رات معنادار نبوده يين تغياز ا يهر چند برخ ؛ميکن يم
پوتاالموس يبر هخود  ي هيبه نوز يرات نيين تغيا اما ،است

زان يو م اثر گذاشته GnRH يکنندهديتول يهاو سلول
 GnRHکه کاهش  ابدي يمز کاهش ين GnRHهورمون 

 شوديم FSHخود باعث کاهش هورمون  يز به نوبهين
)۲۹.(  

 يريگن مطالعه، عدم اندازهيا يهاتياز محدود
در سرم خون بود که تستوسترون  يهاتيسطح متابول

ش سطح تستوسترون يافزا يافت علت اصليدر يبرا

کلم  يعصاره يکنندهافتيدر يهاسرم خون در گروه
 يريگن با اندازهيهمچن .شوديشنهاد ميپ يبروکل

در مورد محور  يج بهترينتا GnRHهورمون 
    .شوديگناد حاصل م-زيپوفيه -پوتاالموسيه
 
  يریگجهینت

توان يم قين تحقيآمده در ادستهب يهاطبق داده
ق يقادر است از طر يکرد که کلم بروکل يريگجهين نتيچن

و تستوسترون و  LHش يدها باعث افزايوجود فالونوئ
ج نشانگر آن است ينتا ،نيعالوه بر ا .شود FSHکاهش 

کند و يوابسته به دوز عمل م يکلم بروکل يکه عصاره
 يعني gr/kg ۱ق ين تحقيشده در ادوز مناسب مصرف

باالتر امکان اثرات  يو در دوزها همان دوز متوسط است
نر وجود  يجنس يها زان ترشحات هورمونيمخرب بر م

ن يدر ا يتر مطالعات جامعتا  شود يشنهاد ميپ اما ،دارد
  .رديخصوص صورت پذ

  
  یقدردان

 يکارشناس ينامهانيق با توجه به پاين تحقيج اينتا 
علوم  يرشته يدانشجو ،ادات صدرالسميارشد خانم مر

، دانشگاه ينيتکو يسلول يشناسستيش زيگرا يجانور
 راتيثأت يبررس«واحد جهرم با عنوان  يآزاد اسالم

 گناد - زيپوفيه محور بر يبروکل کلم يدروالکليه يعصاره

ارائه  »بالغ نر ييصحرا موش در ضهيب بافت راتييتغ و
     حترم گروه ر ميله از مديوسنيبد. ده استيگرد

شگاه يول محترم آزماؤمس ،ي، معاون پژوهشيشناسستيز
 يواحد جهرم، جناب آقا يدانشگاه آزاد اسالم  ينيتکو

محمد مسرت که در  يان و جناب آقايدکتر محمد زارع
ر و يتقد ،اندداشته يامانهيصم ين طرح همکاريا ياجرا

 .گردديتشکر م
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«Original Article» 
Brassica Oleracea (Broccoli) hydro-alcoholic extract effect on  

concentration of LH, FSH and Testosterone hormones in male adult 
rats 

Maryam Sadat Sadr¹*, Mahmood Najafian¹, Mohamad Zareian¹, Hossien Kargar2 
 
Abstract  
Background: Broccoli with scientific name, Brassica Oleracea, 
from Crucifera genus is a vegetable full of vitamins (such as A, 
C and E), fibers, Beta-carotene, calcium, iron, zinc, selenium 
and Flavonoids, which is a strong antioxidant and it can prevent 
from dameges of Reactive Oxygen Species in body  
The present study investigated the effects of Brassica Oleracea  
extract on LH, FSH and Testestrone hormones levels. 
Methods: Forty adult male wistar rats were used. They were 
feeded from standard Pellets. The animals were divided into five 
groups: Control, Blank, Experimental 1, Experimental 2, and 
Experimental 3 (n=8). The plant extract doses used for 
experimental groups 1, 2, and 3 were 0.5gr/kg, 1gr/kg, and 
2gr/kg respectively. Using gavage the hydro-alcoholic extract 
was orally administered to animals.After 28 days of feeding, the 
animals were made unconscious by ether, and blood samples 
were obtained from the heart. Then all groups’ blood serums 
were separated, and concentrations of LH, FSH and testosterone 
hormones were evaluated using Elisa Method. 
Results: In all groups, the levels of LH hormone had not 
significant increase, but the increased amount of Group 2 was 
more than the others; the levels of FSH had a significant 
decrease in the Experimental Group 3 as compared to Control 
Group. Concentration of testosterone in the Experimental Group 
2 showed a significant increase as compared to Control Group. 
Conclusion: Findings showed that the effect of Brassica 
Oleracea extract was mostly presumed due to existence of 
flavonoids which results in increasing and decreasing of 
hormones, Flavonoids have a phytoestrogen structure that can be 
used in steroid synthetic cycle [in the other hand, they can be 
treated as a antioxidant which could eliminate ROSs in body]. 
The investigation revealed that Brassica Oleracea hydro-
alcoholic extract has a dose-dependent activity.The obtained 
suitable dose in the study was 1gr/kg. 
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