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چکیده
زمینه و هدف :سدیم آرسنیت یک آالیندهی زیستمحیطی با توان تولید رادیکال های آزاد و ایجاد استرس اکسیداتیو است .استرس اکسیداتیو بهعنوان یک
عامل مهم در ناباروری مردان با کاهش سطح هورمونهای جنسی مطرح است .هدف از این مطالعه بررسی تأثیر عصارهی آبی چای سفید بهعنوان یک
آنتیاکسیدان بر مقادیر سرمی هورمونهای  LH ،FSHو تستوسترون در رتهای نر مواجهه شده با آرسنیک است.
مواد و روشها :در این مطالعهی تجربی  82رت نر بالغ بهصورت تصادفی در  4گروه ( )n=3شامل :کنترل با دریافت روزانه یک سیسی آب مقطر از طریق
گاواژ ،سدیم آرسنیت با غلظت  155ppmدر آب آشامیدنی ،عصارهی آبی چای سفید  1/0درصد و عصاره آبی چای سفید  1/0درصد  155ppm +سدیم
آرسنیت تقسیمبندی شدند .در پایان دوره ( 85روز) بعد از تهیهی سرم از روش االیزا برای آنالیز هورمونها و آزمونهای آماری  ANOVAو  Duncanبرای
تشخیص و برآورد تفاوتها استفاده شد.
نتایج :نتایج نشان داد که آرسنیک باعث کاهش معنیدار  LH ،FSHو تستوسترون نسبت به گروه کنترل میشود ( (P>5/50و مصرف عصاره آبی چای سفید
همراه با سدیم آرسنیت باعث افزایش معنیدار  LH،FSHو تستوسترون نسبت به گروهی که آرسنیک دریافت کرده بودند میشود (.(P>5/50
نتیجهگیری :به نظر میرسد عصاره آبی چای سفید میتواند در کاهش اثرات سمی سدیم آرسنیت بر روی هورمونهای جنسی مفید باشد.
کلمات کلیدی :آرسنیک ،چای سفید ،تستوسترون ،هورمون محرک فولیکول ،هورمون جسم زرد

مقدمه
آرسنیک شبهفلز و عنصر  88جدول تناوبی دارای رتبهبندی
 25در پوستهی زمین 14 ،در آب دریا و باالترین رتبه در لیست
مواد خطرناک سمی برای سالمت عمومی است که به دو فرم آلی
و غیرآلی (معدنی) و بهندرت آرسنیک فلزی خالص در طبیعت
یافت میشود ( )2 ،1در محیط زمین فرم غیرآلی آرسنیک (مانند
آرسنیت سهظرفیتی و آرسنات پنج ظرفیتی) شایعتر و سمیتر
از اشکال آلی آن (مانند  dimethylarsinateو
 )monomethylarsonateو سمیت آرسنیت بیشتر از آرسنات
است ( .)8آلودگی آبهای آشامیدنی به آرسنیک یک فاجعهی
زیستمحیطی جدی در سراسر جهان است .در حال حاضر
تخمین زده میشود که حدود  255میلیون نفر از مردم جهان
بهطور فزاینده تحت تأثیر غلظت باالی آرسنیک در آب آشامیدنی
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قرار دارند ( .)4استفاده از ترکیبات آرسنیک دار تولید شده
بهصورت صنعتی با کاربردهای کشاورزی مثل حشرهکشها،
قارچکشها ،خزنده کشها ،مواد نگهدارنده و رنگآمیزی چوب و
همچنین در دامپزشکی در جهت ریشهکن کردن کرمهای نواری
گاو و گوسفند و اخیراً استفاده از آرسنیک تری اکسید بهعنوان
یک داروی ضدسرطان در درمان سرطان خون ( )0ممکن است
از راههای ورود آرسنیک به زنجیرهی غذایی باشد.
شواهد روزافزونی مبنی بر تقویت تولید رادیکالهای آزاد و
القای استرس اکسیداتیو در حیوانات در معرض آرسنیک غیرآلی
و سمیت ناشی از گونههای فعال اکسیژن ) (ROSوجود دارد (.)0
تحقیقات نشان داده که آرسنیک اثرات سمی روی سیستم
تولیدمثل دارد و تجمع آن در بیضه و غده پروستات باعث اختالل
در عملکرد اسپرم و عدم تعادل در هورمونهای جنسی میگردد
( .)7-9این تأثیر آرسنیک بهواسطه ایجاد استرس اکسیداتیو
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مواجهه شده با آرسنیک
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تأثیر عصاره آبی چای سفید بر مقادیر سرمی هورمونهای LH ،FSH
بر التهاب

)tea

899

مواد و روش ها
مطالعه حاضر از نوع تجربی بوده و در دانشکده دامپزشکی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز انجام شد و کلیه مالحظات
اخالقی و پروتکلهای کار روی حیوانات آزمایشگاهی مورد تائید
کمیته نظارت بر حقوق حیوانات آزمایشگاهی بود.
در این تحقیق از  82رت نر بالغ با نام علمی Rattus
 norvegicuse alliviasاز نژاد  Wistarدر محدوده وزنی -255
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است ( .)15-11استرس اکسیداتیو القاشده توسط افزایش
رادیکالهای آزاد و یا کاهش دفاع آنتیاکسیدانی کامالً در
مدلهای حیوانی نشان داده شده است ( .)12پژوهشهای اخیر
نشان داده که اثرات منفی  ROSو  LPOبر ساختار اسپرم
بهعنوان یک عامل مهم در بروز ناباروری در انسان در نظر گرفته
شده و از میان آنها میتوان به اختالالت وسیع غشا ،کاهش
قدرت تحرک و اختالالت آکروزومی اسپرمها که موجب تضعیف
اتصال اسپرم به تخمک و انجام لقاح میشود اشاره نمود (.)18
چندین مکانیسم احتمالی برای فعالیت مواد شیمیایی مختلف
ضد غدد جنسی وجود دارد .ممکن است آنها یک عمل
بازدارندهی مستقیم روی بیضهها اعمال کنند ،یا با تأثیر روی
هیپوفیز منجر به تغییراتی در غلظت گنادوتروپینها و درنتیجه
اختالل در فرآیند اسپرماتوژنز شوند .مطالعهی کوالدیپ و
همکاران برای اولین بار نشان داد که مواجههی خوراکی مزمن با
آرسنیک بهعنوان مادهی سمی زیستمحیطی با کاهش حجم
بیضهها ،مهار آندروژنز بیضه ،کاهش غلظت تستوسترون و
گنادوتروپینها و افزایش قشر آدرنال باعث تغییر عملکرد
تولیدمثلی در رتهای نر بالغ میشود .این کاهش در تودهی بیضه
سازگار با حذف سلولهای جنسی در حیوانات تیمار شده با
آرسنیک است ( .)7نیاز به آنتیاکسیدانهای قوی با سمیت کمتر
و اثربخشی بیشتر یک ضرورت اجتنابناپذیر است .امروزه
بسیاری از متخصصین تغذیه برای تأمین آنتیاکسیدانهای
موردنیاز بدن ،مصرف گیاهان ،میوهجات و سبزیها را توصیه
مینمایند ،زیرا معموالً مصرف آنتیاکسیدانهای گیاهی عوارض
جانبی کمتر و درمان بهتری ایجاد مینمایند .متابولیتهای ثانویه
مشتق از گیاهان مانند فنل و فالونوئید تام مشتق از گیاهان دارای
پتانسیل قوی برای پاکسازی رادیکالهای آزاد میباشند که در
قسمتهای مختلف گیاهی مانند برگ ،میوه ،دانه ،ریشه و پوست
وجود دارند؛ بنابراین با توجه به شیوع باالی بیماریهای مزمن و
فرسایشی منطقی است که برای تأمین آنتیاکسیدانهای
موردنیاز بدن از گیاهان استفاده شود بهخصوص گیاهانی که فنل
و فالونوئید تام باالیی داشته باشند ( .)14چای یکی از
نوشیدنیهای محبوب است که بعد از آب بهطور وسیعی مورد
استفاده قرار میگیرد و به چهار نوع سبز ،سیاه و سفید و اوالنگ
تقسیم میشود ( .)10منشأ همهی انواع چای گیاه ( Camellia
 )sinensis L.است که دو زیرگونه دارد (:)10
var. assamica (Assam -2 var. sinensis (China tea) -1

چای سفید بهعنوان یک چای جدید حاوی دامنهی وسیعی از
ترکیبات مفید از قبیل آنتیاکسیدانها ،ترکیبات ضدمیکروبی و
ضدسرطانی است .نام چای سفید برگرفته از ویژگیهای ظاهری
آن است ،برگهای این گیاه قبل از اینکه بهطور کامل باز شوند،
با کرکهای سفیدرنگ پوشیده شده است .کیفیت منحصربهفرد
این چای نیز به خاطر روش فرآوری خاص این محصول است که
بدون عمل تهییج و خردکردن صورت میگیرد (.)17
ترکیبات اصلی برگ چای شامل پروتئینها ،پلی ساکاریدها،
پلی فنلها (فالوونوئیدها) ،مواد معدنی ،عناصر کمیاب،
آمینواسیدها ،آنزیمها ،لیگنین و متیل گزانتین (کافئین ،تئو
فیلین و تئو برومین) است ( .)13-25فالوونوئیدها حاصل
متابولیسم ثانویه گیاهان میباشند که بهطور گستردهای در
قلمرو گیاهان یافت میشوند ،فالوانوئیدها را میتوان بر اساس
ساختار و موقعیت حلقه هتروسیکلیک اکسیژن به شش گروه
فالوونها ،فالوانونها ،ایزوفالوونها ،فالوونولها ،فالوانولها و
آنتوسیانینها تقسیمبندی نمود .مهمترین فالوونوئید موجود در
چای فالوونول یا بهطور دقیقتر کاتچینها میباشند .کاتچینها
آنتیاکسیدان هستند و دارای اثرات مفیدی در بدن میباشند
( .)21کاتچینها در چای شامل-)-( :اپی گالوکاتچین ،)-( EPG
( -)-اپی کاتچین ( -)-( ،EC)-اپی گالوکاتچین-8-گاالت (-)-
-)-( ،GCGاپی کاتچین-8-گاالت (-)+( ،EPG-)-گالوکاتچین
(-)-( ،GC-)+گالوکاتچین (-)+( ،GC-)-کاتچین ( C-)+و (-)-
کاتچین ( C-)-میباشد EGCG-.بیشترین مقدار را در بین آنها
دارد (.)17
مطالعهی حاضر طرح پیشنهادی باهدف بررسی اثر عصاره آبی
چای در برابر پراکسیداسیون لیپیدی ،کاهش دفاع آنتیاکسیدانی
و عدم تعادل گنادوتروپینها و تستوسترون در رتهای نر نژاد
و یستار مواجهه شده با آرسنیک است که در صورت مؤثر بودن
آن ،نتایج بهدستآمده میتواند مورد استفاده مراکز آندوکرینی و
تولیدمثلی قرار گیرند.
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اختصاصی قرار گیرد ،یک آنتیبادی برای به دام انداختن آنتیژن
به چاهک کوت میشود و آنتیبادی دوم که با آنزیم نشان دارشده
است بهعنوان شناساگر عمل میکند .برای اندازهگیری ،FSH
نمونه سرم بیمار و آنتی  FSHکونژوگه با  HRPرقیقشده به
چاهکهای پوشش یافته با آنتیبادی مونوکلونال تولید شده علیه
زیرواحد βی  FSHاضافه میشود FSH.موجود در سرم به
آنتیبادی مونوکلونال  FSHکف چاهکها (بهعنوان آنتیبادی
اول) و بعدازآن به آنتی  FSHکونژوگه با ( HRPبهعنوان
آنتیبادی دوم) اتصال مییابد ،آنتی  FSHکونژوگه و پروتئینهای
متصل نشده با محلول شستشو ،شسته میشوند ،در ادامه
سوبسترای آنزیم که طی واکنش آنزیمی از آن محلول رنگی
حاصل میشود اضافه میگردد .شدت رنگ متناسب با غلظت
 FSHنمونه خواهد بود ،درواقع یک منحنی استاندارد وابسته
بهشدت رنگ که متناسب با غلظت  FSHنیز هست به دست
میآید (IBL- IB19103(96 tests
اساس سنجش  LHنیز مشابه هورمون  FSHبه روش ساندویچ
و با استفاده از آنتیبادی مونوکلونال  LHدر کف چاهکها و آنتی
 LHکونژوگه با  HRPرقیق شده است ( IBL- IB19104(96
.)tests
سنجش تستوسترون با کیت Dmeditec Testosterone
 ELISAساخت کشور آلمان و بر اساس رقابت برای اتصال انجام
میگیرد ،بهاینترتیب که چاهکها با یک آنتیبادی منحصربهفرد
علیه یک جایگاه آنتی ژنیک اختصاصی در مولکول تستوسترون
پوشش داده میشود و تستوسترون درونزاد نمونه بیمار با یک
تستوسترون کونژوگه با پراکسیداز ( )horseradishبرای اتصال به
آنتیبادی پوششدهندهی کف چاهک رقابت میکند ،بعد از
انکوباسیون تستوسترون کونژوگه متصل نشده با محلول شستشو
شسته میشود ،مقدار پراکسیداز کونژوگه شده نسبت معکوس با
غلظت تستوسترون نمونه دارد .بعد از اضافه کردن محلول
سوبسترا شدت رنگ درحالتوسعه با غلظت تستوسترون نسبت
معکوس دارد (Demeditec Diagnostics GmbH. Lise-
)Meitner-Strabe 2. D-24145 Kiel(Germany

در پایان دوره دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSبهصورت
میانگین ±انحراف معیار برای هر گروه گزارش شد و از روش االیزا
برای آنالیز هورمونها و آزمونهای آماری  ANOVAو Duncan
برای تشخیص و برآورد تفاوتها استفاده گردیدp<0.05.
بهعنوان درجه معناداری در نظر گرفته شد.
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 205گرم که از دانشکده پزشکی تبریز خریداری و در اتاق
حیوانات دانشکده دامپزشکی واحد تبریز در دمای  28درجه
سانتیگراد و رطوبت  00درصد و دوره روشنایی و تاریکی 12
ساعته نگهداری شده و به آب و غذای کافی همواره دسترسی
داشتند ،استفاده شد.
بعد از  0روز سازگاری با محیط ،نمونهها بهصورت تصادفی
ساده به چهار گروه مساوی (3تایی) تقسیم شدند:
گروه اول :به نام گروه کنترل که از رژیم غذایی استاندارد
استفاده نموده و روزانه یک سیسی آب مقطر از طریق گاواژ
دریافت کردند.
گروه دوم :رتهایی که سدیم آرسنیت ( )SAرا با غلظت
 155ppmدر آب آشامیدنی دریافت کردند.
گروه سوم :رتهایی که عصاره آبی چای سفید ( 1/0درصد) را
یکبار در روز از طریق گاواژ دریافت کردند.
گروه چهارم :رتهایی که عصاره آبی چای سفید ( 1/0درصد)
را بهصورت گاواژ همراه با سدیم آرسنیت ( 155 ppmدر آب
آشامیدنی) دریافت کردند.
چای سفید از عطاری خریداری و پس از شناسایی توسط
کارشناس هرباریوم دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد تبریز ،کد
شناسایی  2019999به آن اختصاص یافت .برای تهیه عصاره آبی
چای سفید  10گرم پودر آن در  1لیتر آب مقطر جوش به مدت
 10دقیقه قرار گرفت و سپس این محلول با کاغذ صافی واتمن
 24فیلتر شد تا عصاره  1/0درصد چای سفید تهیه گردد.
پس از پایان دوره تیمار ( 85روز) 10 ،ساعت قبل از خونگیری
مواد غذایی از دسترس حیوانات خارج و موشها توسط اتر
بیهوش شدند و خونگیری از قلب موشها انجام و در لولههای
استریل جمعآوری شد .پس از عمل سانتریفیوژ ( 8555دور در
دقیقه) در  4درجهی سانتیگراد و به مدت  0دقیقه ،جداسازی
سرم انجام و از روش االیزا برای آنالیز هورمونها و آزمونهای
آماری  ANOVAو  Duncanبرای تشخیص و برآورد تفاوتها
استفاده شد .سنجش هورمونهای  LHو  FSHبا استفاده از
کیتهای االیزای Immuno-Biological Laboratories-( IBL
 )Americaساخت کشور آمریکا انجام گرفت.
اساس این کیتها به روش ساندویچ و با استفاده از آنتیبادی
مونوکلونال است .روش  Ab Sandwichشایعترین روش االیزا
بوده و یک آنتیژن )مثل  HCG ،TSH ،FSH ،LHو PSAباید
دو ناحیهی آنتی ژنیک متفاوت داشته باشد تا بین دو آنتیبادی
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تأثیر عصاره آبی چای سفید بر مقادیر سرمی هورمونهای LH ،FSH
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نتایج

جدول  .1مقایسه تاثیرعصاره آبی چای سفید بر مقادیر سرمی هورمونهای  LH،FSHو تستوسترون در گروههای مورد مطالعه

پارامترهای بیوشیمیایی مورد آزمایش
گروهها

FSH
()IU/L

تستوسترون
()mIU/ml

LH
()IU/L

شاهد

5/53±5/51 b

5/35±5/58b

4/05±5/18b

سدیم آرسنیت

5/50±5/51c

5/71±5/50d

4/18±5/14c

عصاره چای سفید

5/59±5/51

5/33±5/51

4/32±5/17

5/57±5/51b

5/70±5/52c

4/08±5/50b

عصاره چای سفید همراه سدیم آرسنیت
Follicle Stimulating Hormone :FSH
Luteinizing Hormone :LH
) :(a,b,c,dحروف غیرمشابه در هر ستون

a

a

a

نشانگر اختالف معنیدار مابین گروههای مورد مطالعه است ( .)p>5/50مقادیر بهصورت میانگین ±انحراف معیار

مشخص شده است.

بحث و نتیجه گیری
نتایج مطالعه حاضر حاکی از افزایش معنیدار سطح
هورمونهای گنادوتروپین ( FSHو  )LHو تستوسترون در گروه
آزمایشی دریافتکننده ترکیب عصاره آبی چای سفید و آرسنیک
نسبت به گروه تیمار شده با آرسنیک که در آن غلظت
گنادوتروپین ها و تستوسترون بهطور معنیداری در مقایسه با
گروه کنترل کاهش یافته ،است که این نتایج در توافق با مطالعات
قبلی است (.)22-28 ،7-9
مکانیسمهای مختلفی برای کاهش غلظت گنادوتروپین ها و
تستوسترون در اثر آرسنیک وجود داردΔ5, 3β ( Δ5, 3β-HSD :
 )-hydroxysteroid dehydrogenaseو 17 beta-(17β-HSD
 )hydroxysteroid dehydrogenaseنقش نظارتی کلیدی
بهعنوان آنزیمهای نخست در آندروژنز بیضه دارند ( ،)24طبق
مطالعات انجام شده کاهش این آنزیمها در اثر تیمار با سدیم
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پالسمایی پایین  LHباشد که تنظیمکنندهی نخست فعالیت
آنزیمهای آندروژنز بیضه است .ممکن است سطوح پایین
گنادوتروپین ها حاصل ترشح مقادیر زیاد کورتیکوئیدها از غدهی
ادرنال باشد ،سطح باالیی از کورتیکواسترون در حیوانات
تیمارشده با آرسنیک مشاهده شده است .عالوه بر این آرسنیک
مسیر سیگنالهای استرس محور آدرنوکورتیکال-هیپوفیزال را
فعال کرده و ترشح  ACTHرا از هیپوفیز افزایش میدهد .افزایش
سطوح پالسمایی کورتیکواسترون ممکن است حساسیت
سلولهای گنادوتروپ را نسبت به هورمونهای  GnRHسرکوب
و درنتیجه ترشح هورمونهای  FSHو  LHرا مهار کند ،از طرفی
سطوح باالی  ACTHو کورتیکواسترون مستقیماً تولید و ترشح
تستوسترون را بهوسیلهی کاهش گیرندههای  LHدر سطح بیضه
مهارمی کند بنابراین درنتیجهی کاهش روند اسپرماتوژنز تعداد
اسپرمها نیز کاهش می یابد .در مطالعات دیگر کاهش وابسته به
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نتایج بهدستآمده از مطالعه حاضر نشان میدهد که سدیم
آرسنیت باعث کاهش معنیدار در غلظت هورمونهای
 ) p=5/54(LH ،) p=5/52(FSHو تستوسترون () p=5/54
نسبت به گروه کنترل میشود .مصرف عصاره آبی چای سفید
همراه با سدیم آرسنیت منجر به افزایش معنیدار در غلظت
هورمونهای  )p=5/54(LH،) p=5/58( FSHو تستوسترون
( ) p=5/54نسبت به گروه دریافتکننده سدیم آرسنیت گردید.
میانگین و انحراف معیار مقادیر سرمی هورمونهای  LH ،FSHو
تستوسترون در گروههای مورد بررسی در جدول ( )1نشان داده
شده است.

آرسنیک منجر به مهار آندروژنز بیضه میشود .ممکن است
کاهش وابسته به دوز در غلظت پالسمایی و داخل بیضهای
تستوسترون در رتهای تیمار شده با آرسنیک به دلیل مهار
فعالیت آنزیمهای آندروژنی بیضه رخ دهد ،چراکه این آنزیمها
مسئول تنظیم بیوسنتز تستوسترون میباشند ( .)7مطالعات
نشان دادهاند که  ROSحاصل از آرسنیک با کاهش بیان ژنهای
 StARو  Cyp11a1که به ترتیب در انتقال کلسترول به داخل
میتوکندری و شکستن زنجیر جانبی کلسترول و تبدیل آن به
پروگنولون نقش دارند ،تولید تستوسترون را تحت تأثیر قرار
میدهد ( .)20عالوه بر این مهار آنزیمهای آندروژنی بیضه در
موش های تیمار شده با آرسنیک ممکن است درنتیجه ی سطوح

فیروزه صابری سیس و همکاران
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گنادوتروپین ناشی از خواص فیتواستروژنی فالونوئیدهای موجود
در عصاره برگ این گیاه است .از طرفی نتایج حاصل از یک
مطالعه نشان داد که تجویز آپی ژنین که یکی از ترکیبات اصلی
موجود در عصاره برگ جعفری است در موشهای دیابتی باعث
افزایش سطح هورمونهای تیروئیدی میشود؛ بنابراین یکی از
راههای احتمالی افزایش هورمونهای محور مورد مطالعه
بهوسیله عصاره جعفری از طریق افزایش هورمونهای تیروئیدی
است.
تجویز فیتواستروژن های آپی ژنین ،کوئرستین و لوتئولین که
از مهمترین فالونوئیدهای موجود در عصاره برگ جعفری
هستند ،به موشهای هیپرگلیسمیک باعث کاهش سریع گلوکز
خون و افزایش سنتز گلیکوژن میشود و چون این اثر بهوسیله
مهارکنندههای انسولینی خنثی میگردد ،این مطالعه نشان
میدهد که آپی ژنین با افزایش ترشح انسولین این اثر خود را
اعمال مینماید ،از طرف دیگر آپی ژنین و کوئرستین با
جلوگیری از گلیکوزیالسیون انسولین ،آن را در فرم فعال باقی
نگه میدارند ازآنجاکه در یک مطالعه نشان داده شد که انسولین
با فعال کردن مسیر سیگنالی  MAPK Erk1/2در نورونهای
هیپوتاالموسی میزان ترشح هورمون آزادکننده گنادو ترویین ها
را افزایش میدهد ،با توجه به مطالعات گذشته فالونوئیدهای
موجود در عصاره برگ جعفری از این طریق در سطح
هیپوتاالموس در ترشح گنادوترو پین ها و درنتیجه افزایش ترشح
هورمونهای این محور تأثیر میگذارند .آپی ژنین و کوئرستین
میتوانند آنزیم آروماتاز را مهار کرده و از تبدیل تستوسترون به
استروژن جلوگیری کنند .این مواد بااتصال رقابتی به آنزیم
آروماتاز و کاهش بیان آن این عمل را انجام میدهند و دراینبین
آپی ژنین تأثیر چشمگیرتری دارد ،بهعالوه آپی ژنین افزایش
بیان ژن سازنده پروتئین تنظیمکننده سریع استروئیدوژنی درون
سلولهای الیدیگ از طریق افزایش میزان) (cAMPازیکطرف و
مسدود کردن پروتئین مهاری آن یعنی پروتئینDAX1
حساسیت سلولهای الیدیگ را افزایش میدهد و میزان تولید
هورمونهای استروئیدی ازجمله تستوسترون را باال میبرد (.)20
با توجه به اینکه چای سفید منبع غنی از فالونوئید است و اثرات
حفاظتی آن بر استرس اکسیداتیو ناشی از آرسنیک در بافت کبد،
و افرایش معنیدار فعالیت آنزیمهای سوپراکسیددیسموتاز
( ،)SODگلوتاتیون پراکسیداز ( )GPXو کاتاالز ( )CATو ظرفیت
تام آنتیاکسیدانی ( )TACو کاهش معنیدار در غلظت مالون دی
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سدیم آرسنیت در گنادوتروپین های پالسمایی را به سطوح پایین
دوپامین و مقادیر باالی نورآدرنالین و  -HT0در هیپوتاالموس و
هیپوفیز نسبت دادهاند چون کاتکول آمینها تنظیمکنندهی مهم
ترشح و سنتز گنادوتروپین ها هستند (.)7
به نظر میرسد افزایش سطح هورمونهای گنادوتروپین ناشی
از خواص فیتواستروژنی فالونوئیدهای موجود در عصارهی آبی
چای سفید باشد.
استروژن عامل محرک پروالکتین است و پروالکتین دارای
اثرات مستقیمی در ترشح گنادوتروپین ها در پاسخ به هورمون
آزادکننده گنادوتروپین ها است .همچنین استروژن در خودمهار
ی نورونهای ترشحکننده گاما آمینوبوتیریک اسید در نواحی
پره اپتیک بر روی هورمون لوتئینی مؤثر است .نورونهای گاما
آمینوبوتیریک اسید با فیدبک منفی باعث کاهش هورمون
لوتئینی میگردند که در صورت مهار نورونهای ترشحکننده
گاما آمینوبوتیریک اسید ،افزایش هورمون لوتئینی را میتوان
انتظار داشت .پس در حضور استروژن و مهار نورونهای
ترشحکننده گاما آمینوبوتیریک اسید هورمون لوتئینی افزایش
مییابد ( .)20همچنین مشخص شده است که بعضی از
فیتواستروژن ها در غلظت کم با افزایش هورمون تری
یدوتیرونین ( )T3که باعث افزایش استروئیدوژنز در سلولهای
لیدیگ میگردد ،قادرند میزان سنتز و ترشح هورمون
تستوسترون را در این سلولها افزایش دهند ( .)27این در توافق
با مطالعات  Rojdmarkو همکاران ( )23است که نشان داد در
بیماران مبتال به هیپرتیروئیدیسم که میزان هورمون تری
یدوتیرونین ( )T3باالست ،میزان هورمون آزادکننده
گنادوترویین ها LH،FSH ،و تستوسترون باالتر از حد طبیعی
است .فالونوییدها همچنین از طریق ممانعت از عملکرد آنزیم 5-
آلفا ردوکتاز از تبدیل تستوسترون به دی هیدروتستوسترون
ممانعت کرده و از ا ین طریق میزان هورمون تستوسترون را
افزایش میدهند (.)29
نتایج حاصل از مطالعه بسطام پور وهمکاران حاکی از افزایش
معنیدار سطح هورمونهای گنادوتروپین  LHو  FSHدر
گروههای آزمایشی دریافتکننده مقادیر مختلف عصاره
هیدروالکلی برگ جعفری نسبت به گروه کنترل و افزایش
معنیدار هورمون تستوسترون در دوزهای حداقل و متوسط و
کاهش معنیدار هورمون مذکور در دوز حداکثر عصاره
هیدروالکلی برگ جعفری است .افزایش سطح هورمونهای
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بر التهاب

آبی چای سفید به دلیل خاصیت آنتیاکسیدانی میتواند در بهبود
 هرچند بررسیهای بیشتر.عملکرد سیستم باروری مؤثر باشد
برای شناسایی مکانیسم عمل و ماده مؤثره و تأثیر دوزهای
 همراه با بررسی قابلیت باروری حیوانات مورد،مختلف این عصاره
.مطالعه و تغییرات بافتی توصیه میشود

تشکر و قدردانی
این مقاله حاصل پایاننامه خانم فیروزه صابری سیس برای اخذ
درجه کارشناسی ارشد در رشته بیوشیمی از موسسه غیرانتفاعی
 بدینوسیله از مسئولین مربوطه تشکر به.ربع رشید تبریز است
عمل میآید؛ همچنین از کمکهای ارزشمند آقای محمدحسن
.رسولی فرد در این مطالعه صمیمانه سپاسگزاری میشود

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

) و نیز اثر حفاظتی چای سفید بر استرس85( )MDA( الدهید
 در نورونها درH2O2 اکسیداتیو و مسمومیت سلولی ناشی از
 به نظر میرسد این.)81( مطالعات دیگر به اثبات رسیده است
گیاه نیز از طریق مکانیسمهای مشابه عصارهی گیاه جعفری باعث
افزایش غلظت گنادوتروپین ها و تستوسترون شده باشد که در
.این زمینه نیاز به تحقیق و مطالعهی بیشتر است
 مترشحه از هیپوفیز با اثر بر روی سلولهایLH با نظر به اینکه
 با تأثیر بر روی سلولهایFSH بینابینی و ترشح تستوسترون و
سرتولی و ایجاد محیط مناسب جهت فرآیند اسپرماتوژنز سبب
تبدیل موفق سلولهای اسپرماتوگونی به اسپرمهای بالغ میشوند
و بر اساس نتایج این پژوهش که طی آن آرسنیک باعث کاهش
 و متعاقباً کاهش قابلمالحظه میزانFSH  وLH هورمونهای
 کاهش شدید اسپرماتوژنز و ناباروری ناشی از،تستوسترون شده
آبهای آلوده به آرسنیک محتمل بوده و به نظر میرسد عصاره
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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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