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Abstract 
Background: Fennel (Foeniculum vulgare) has estrogenic, anti-inflammatory and antioxidant 

effects and traditionally used for treatment of infertile women. Polycystic Ovarian Syndrome (PCOS) 
is the most common endocrine disorder in women, which affects 5-10% of them in their reproductive 
age. This study has examined the effects of hydroalcoholic extract of Fennel on female Wistar rats 
with PCOS. 

Materials and Methods: In this experimental study, 30 rats (200 ± 20 gr), was injected 2 ml of 
estradiol valerate subcutaneously and 6 rats were considered as control(intact). After 60 days, the rats 
were divided into control, sham and experimental groups. Rats in experimental group were treated 
with 250, 500, 1000(mg/kg BW) of intraperitoneal injections extract of Fennel for 10 days. Serum 
FSH, LH and Testosterone were measured by ELISA and serum levels of these hormones between 
treatments all groups were compared using One-Way ANOVA at a significance level of p< 0.05. 

Results: The data suggests that extract of Fennel can increase serum concentrations of FSH 
and decrease LH and Testosterone in treatment groups. As FSH is 500 and 1000 mg/kg levels of doses, 
LH and Testosterone in dose 1000 mg/kg have shown statistically significant differences compared to 
control groups. 

Conclusion: Considering the increasing positive effect of extract of Fennel on serum 
concentration of FSH and decreaseing LH and Testosterone in rats with PCOS, this compound might 
be considered for treatment of the patients. 

Keywords: Foeniculum Vulgare, Polycystic Ovary Syndrome, Testosterone, Follicle 
Stimulating Hormone, Luteinizing Hormone. 
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 در جنسی هاي هورمون سرمی غلظت بر رازیانه دانه هیدروالکلی عصاره تأثیر
  کیستیک پلی تخمدان سندرم به مبتال ویستار نژاد ماده هاي رت
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  چکیده
 زنان درمان براي سنتی طور به و بوده اکسیدان آنتی و التهاب ضد استروژنیک، اثرات داراي رازیانه گیاه :هدف و زمینه
 را آنها درصد 10 تا 5 که باشد می زنان در اندوکرین اختالل ترین شایع کیستیک پلی تخمدان رمسند .رود می کار به نابارور

 کیستیک پلی تخمدان سندرم بر رازیانه هیدروالکلی عصاره اثرات بررسی به حاضر مطالعه .کند می مبتال باروري سنین در
  .است پرداخته ویستار نژاد ماده )رت(صحرایی هاي موش در شده القا

 لیتر میلی 2 مقدار گرم، 200±20 وزنی میانگین با ماده رت سر 30 تعداد به تجربی، مطالعه این در :ها روش و مواد
 60 از پس .شدند گرفته نظر در سالم کنترل عنوان به نیز سر 6 و شد تزریق جلدي زیر صورت به )EV(والرات استرادیول

 دوزهاي در را رازیانه عصاره صفاقی درون تزریق تجربی گروه .شدند یمتقس تجربی و اهدش کنترل، هاي گروه به ها رت روز
 ،تستوسترون هاي هورمون سرمی غلظت .کردند دریافت روز 10 مدت به بدن وزن کیلوگرم بر گرم میلی 500،250، 1000

 بین ها هورمون این سرمی مقادیر و گرفت قرار سنجش مورد االیزا روش با اي زرده هورمون و فولیکولی محرك هورمون
   .شدند مقایسه 05/0 داري معنی سطح در و طرفه یک آنووا تست با درمانی هاي گروه
 هورمون کاهش و فولیکولی محرك هورمون سرمی غلظت افزایش باعث رازیانه عصاره که دادند نشان ها داده :ها یافته
 500و 1000 دوزهاي در فولیکولی محرك هورمون که نحوي به شود می درمانی هاي گروه در تسترسترون و اي زرده
 با را داري یمعن اختالف کیلوگرم بر گرم میلی 1000 دوز در تسترسترون و اي زرده هورمون و کیلوگرم بر گرم میلی
  .دادند نشان کنترل هاي گروه

 دادن کاهش و فولیکولی محرك هورمون سرمی غلظت بر رازیانه عصاره افزایشی مثبت تأثیر به توجه با :گیري نتیجه
 جهت تواند می الًاحتما ترکیب این ،کیستیک پلی تخمدان سندرم به مبتال هاي رت در تسترسترون و اي زرده هورمون
  .شود گرفته نظر در مبتال بیماران درمان

 هورمون فولیکولی، محرکه هورمون تستوسترون، صحرایی، موش کیستیک، پلی تخمدان سندرم رازیانه، :کلیدي واژگان
  اي هزرد
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  مقدمه
 Polycystic)کیستیک پلی تخمدان سندرم

Ovarian Syndrome-PCOS) 1935 سال در بار اولین 
 انتخمد سندرم .شد معرفی لونتال و استین توسط
 در زنان هورمونی اختالالت ترین شایع از یکی کیستیک پلی
 این در را اختالالت درصد 10 تا 5 که است باروري سنین
 به(آکنه و پرمویی سندرم این عالئم .شود می شامل سنین
 عدم قاعدگی، اختالالت و )آندروژن زیاد تولید دلیل

 ها فیزیولوژیست توجه .)1(است ناباروري و گذاري تخمک
 ،2 نوع دیابت شامل سندرم این مدت طوالنی عوارض به

 معطوف عروقی -قلبی سیستم هاي بیماري و خون پرفشاري
 نیز اندومتر سرطان و اندومتر هیپرپالزي عالوه به .است شده
 درمانی که کیستیک پلی تخمدان سندرم داراي زنان در

 سندرم بنابراین .)2(است شده مشاهده اند، نداده انجام
 تولید و هورمونی اختالالت از غیر به کیستیک پلی انتخمد
 تحقیقات .)2(است اي ویژه پزشکی توجهات نیازمند مثلی
 کیستیک پلی تخمدان سندرم در که دهد می نشان شده انجام

 تشدید و تقویت باعث اندوکرین اختالالت از تعدادي
 عملکرد در نقص شامل اختالالت این .گردند می همدیگر
 عملکرد و تخمدان عملکرد هیپوفیز، -تاالموسهیپو محور
 با کیستیک پلی تخمدان سندرم واقع در .است آدرنال

 ترشح افزایش ها، گنادوتروپین غیرطبیعی ترشحات
 همراه انسولین به مقاومت چنین هم و تخمدان استروئیدهاي

-Luteinizing Hormone)اي زرده هورمون میزان .است

LH) تخمدان سندرم به بتالم زنان در ویژه طور به 
 و میزان در افزایش دلیل به که یابد می افزایش کیستیک پلی

 هورمون غلظت که زمانی .است هورمون این ترشح تناوب
LH  فولیکولی محرك هورمون به نسبت (Follicle 

Stimulating Hormone-FSH) ها تخمدان یابد، افزایش 
 .)3(دهند یم افزایش را ها آندروژن سنتز ترجیحی طور به

 زنان در نیز )IGFs(انسولینی شبه فاکتورهاي و انسولین میزان

 که یابد می افزایش کیستیک پلی تخمدان سندرم به مبتال
 نتیجه در و تک هاي سلول در آندروژن سنتز افزایش موجب
 درمانی هاي روش .)3(شد خواهد LH عملکرد تقویت
 اند، دهش مطرح کیستیک پلی تخمدان سندرم براي متعددي

 در که دارو مصرف و جراحی زندگی، عادت تغییر مانند
 از استفاده درمانی روش ترین شده شناخته حاضر حال

 و لتروزول متفورمین، سیترات، کلومیفن مانند داروهایی
 این از ناشی جانبی عوارض به توجه با .)3(است تاموکسیفن

 تاهمی داراي جایگزین داروهاي تهیه و شناسایی داروها،
 توجه همواره سنتی طب در قدیم هاي زمان از .است زیادي
 با نیز امروزه و است داشته وجود دارویی گیاهان به خاصی
 طب عنوان تحت خصوص این در که متعددي هاي بررسی
 مفید اثرات به آید، می عمل به (Herbal medicine)گیاهی

  .)4(اند یافته دست بسیاري گیاهان ارزنده و
 سنتی طب در (Foeniculum vulgare)رازیانه

 هندوستان شرقی، آسیاي کشورهاي در پیش سال هزاران از
 قرار استفاده مورد مختلف هاي بیماري درمان براي چین و

 تا یک ارتفاع به معطر علفی گیاهی رازیانه .است گرفته می
 نازك قطعات به منقسم پهنک با هایی برگ داراي و متر دو
 خطوط آن منشعب هاي شاخه روي بر .است شکل نخی و

 گیاه این کلی ظاهر .شود می داده تشخیص مشخصی طولی
 و معطر بسیار ولی بوده شوید به شبیه بسیار برگ نوع نظر از

 دانه .است مرکب چتر صورت به مجتمع آن آذین گل
 آن ابعاد و داشته اي استوانه و دراز و باریک ظاهري رازیانه،
 کرك، بی آن سطح .دارد تفاوت گیاه رویش برحسب
 ها نمونه برخی در نیز گاهی و روشن سبز رنگ به شیاردار،

 و شمالی نواحی در رازیانه، ایران در .است روشن زرد
 پروتئین، داراي رازیانه .)5(روید می البرز مختلف نواحی
 آهن، فسفر، کلسیم، موسیالژ، و قندي مواد کمی چربی،
 روغن درصد 5 تا 4 حدود و C و A هاي ویتامین پتاسیم،
 22 ، پالمتیک اسید درصد 4 داراي رازیانه روغن .است فرار
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 درصد 60 و لینولئیک، اسید درصد 14 اولئیک، اسید درصد
 گیاه این شاخص هاي ترکیب .)6(است لینیک پتروسه اسید

 بهترین رازیانه گیاه .است فنکون و لیمونن آنتول، ترانس
 از بسیاري .)7(باشد می آنتول ترانس استخراج براي مورد

 جنس تناسلی دستگاه روي را رازیانه اثرات گران پژوهش
 در موجود آنتول استروژنی خواص به پستانی، غدد و ماده

 آنتول پلیمرهاي که هستند معتقد و دهند می نسبت اسانس
 عمل فیتواستروژن عنوان به فتوآنتول و آنتول دي مانند
 آنتول، بودن دارا دلیل به رازیانه اسانس و میوه .)8(نمایند می

 و گوارش دستگاه هاي اسپاسم توقف یا کاهش موجب
 کیفیت رفتن باال نتیجه در و گوارشی شیره ترشح تشدید
 زیادي خواص شده انجام هاي پژوهش در .)9(گردد می هضم
 درمان در آن درمانی اثر .است شده ذکر رازیانه براي

 غده و دفران مجاري ا،ه بیضه رشد بر اثر ،)10(اولیه دیسمنوره
 رحمی، هاي لوله پستانی، غدد وزن افزایش پروستات،
 با کبد بر حفاظتی اثر ،)11(میومتر اندومتر، ها، تخمدان
 از استفاده در روبین، بیلی و کبدي هاي آنزیم دادن کاهش

CCI)12(، شیر، ترشح افزایش در استروژنی اثرات داشتن 
 میل افزایش و تولد در سهولت زودرس، پریودهاي

 اثرات طریق از فشارخون ضد اثرات داشتن و )13(جنسی
  .است رازیانه خواص جمله از )14( ناتریورتیک و دیورتیک

 عصاره تأثیر بررسی منظور به مطالعه این
 FSH هاي هورمون تغییرات بر رازیانه گیاه دانه هیدروالکلی

 پلی تخمدان سندرم القاء از پس تستوسترون و LH و
  .گرفت صورت رت در کیستیک

  
  ها روش و مواد

 گیاه دانه گرم 500 گیاه، عصاره تهیه جهت
 نوع مرغوبیت و تازگی از که آن از پس .شد تهیه رازیانه
 برقی آسیاب با و کرده پاك را آن شد، حاصل اطمینان دانه
 ریخته بزرگ بشر یک درون را آن سپس .شد تبدیل پودر به

 آب با همراه درصد 70 لاتانو آن روي کافی مقدار به و
 با طورکامل به را بشر .بپوشاند را آن روي تا ریخته مقطر
 منفذي از الکل که اي گونه به پوشانده آلومینیومی فویل
 سپس .شد خیسانده ساعت 72 مدت به و نشود تبخیر

 قیف و صافی کاغذ وسیله به را ظرف داخل محتویات
 منتقل بالن یک به شده صاف محلول و کرده صاف اي شیشه
 در شده تنظیم روتاري دستگاه از استفاده با آن حالل .شد

  .گردید خارج متوسط دور با گراد سانتی درجه 70 دماي
 موش سر 36 از تجربی، مطالعه این در
 وزن با بالغ ماده ویستار نژاد )رت( بزرگ آزمایشگاهی

 مخصوص هاي قفس در که شد استفاده گرم 200±20تقریبی
 22-25 مطلوب حرارت درجه و محیطی شرایط تحت و

 و ساعته 12 تاریکی و روشنایی چرخه و گراد سانتی درجه
 .شدند می نگهداري آب و غذا از کافی مقدار چنین هم
 7 حداقل مدت به دارو تزریق از قبل مطالعه مورد هاي رت
 محیطی شرایط به تا شدند داري نگه فوق شرایط در روز

 پلی تخمدان سندرم فنوتیپ القاء براي .نمایند عادت کامالً
 )EV(والرات استرادیول هورمون با القاء روش از کیستیک
 تست از پس شده انتخاب حیوانات .)16 ،15(شد استفاده
 سیکل منظم متوالی دوره 3داراي روزانه، واژینال اسمیر

 استروس مرحله در ها رت از سر 30 تعداد .بودند استروس
 لیتر میلی 2/0 در که EV گرم یلیم 2 دوز تولیدمثلی، سیکل
 زیر صورت به بود، شده حل حالل عنوان به کنجد روغن
 شکمی سطح در ران کشاله ناحیه در تزریق بار یک و پوستی
 نظر در سالم کنترل عنوان به نیز دیگر سر 6.کردند دریافت
 طور به واژینال اسمیر تست تزریق، از پس .شدند گرفته
 و آن شدن نامنظم و استروس لسیک تغییرات تا روزانه
 که(PVC)  پایدار شاخی واژینال اسمیر مرحله به رسیدن
 پیدا ادامه باشد، می EV تزریق از پس روز 60 معموأل
 گروه سه به ها رت روز، 60 شدن سپري از پس .)16 ،15(کرد
 .)=6n(شدند تقسیم تیمار و )Sham(شاهد کنترل، شامل
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 که سالم هاي رت )1 :از بودند عبارت کنترل گروه هاي رت
 سندرم هاي رت )2 نداشتند، قرار تیماري گونه هیچ تحت

 هاي رت .شدند تیمار EV توسط که کیستیک پلی تخمدان
 هاي رت .کردند دریافت سالین روز 10 مدت به شاهد گروه
 و )روز 60 از پس (متوالی روز 10 مدت به تیمار گروه
 بر گرم میلی 1000 و 500 و 250 دوز سه ترتیب به روزانه

 نرمال سالین در محلول رازیانه عصاره از بدن وزن کیلوگرم
   .نمودند دریافت صفاقی درون تزریق صورت به را

 بیهوش اتر از استفاده با ها رت دوره، پایان در
 سرم .شد کشیده آنها قلب از خون لیتر میلی 3-5 و شدند
 غلظت و شد جدا سانتریفوژ دستگاه از استفاده با ها خون
 االیزا روش به تستوسترون و FSH، LH هاي هورمون سرمی
  .شد گیري اندازه

 به وSPSS افزار نرم از استفاده با نتایج پایان در
 و )ANOVA One-Way(طرفه یک واریانس آنالیز کمک
 از کمتر نیز داري معنی سطح .شدند مقایسه هم با توکی تست

  .شد گرفته نظر در 05/0
 شماره به 9/11/91 مورخ جلسه در طرح این

 شناسی زیست گروه اخالق کمیته جلسه در 1027/616
  .گرفت قرار تأئید مورد و مطرح

  

  ها یافته
 القاء جهت )EV(والرات استرادیول از استفاده

 هاي هورمون افزایش باعث کیستیک پلی تخمدان سندرم
LH کاهش نیز و تستوسترون و FSH هاي رت خون سرم در 
 .بود گردیده کنترل گروه با مقایسه در سندرم این به مبتال
 القاء داد می نشان و بود دار یمعن آماري لحاظ از تغییرات این

 هورمونی تغییرات لحاظ به کیستیک پلی تخمدان سندرم
 هاي گروه در دیگر، سوي از ).>05/0p(است گرفته صورت
 عصاره کننده دریافت گروه در FSH هورمون شده تیمار
 وزن کیلوگرم بر گرم میلی 1000 و 500 وزهايد در گیاه
 آن شاهد وPCOS  گروه به نسبت داري یمعن طور به بدن،

 و LH هاي هورمون میانگین چنین هم .داد نشان افزایش
 1000 دوز در گیاه عصاره با تیمار هاي گروه در تستوسترون

 نسبت را داري یمعن کاهش بدن، وزن کیلوگرم بر گرم میلی
 آمده دست به نتایج چنین هم .داشت PCOS يها گروه به

 آن شاهد و PCOS با کنترل گروه بین اگرچه دهد می نشان
 و کنترل گروه بین ولیکن دارد؛ وجود داري یمعن اختالف
 انحراف و میانگین مقایسه .نیست دار یمعن اختالف تیمار
 در تستوسترون و LH و FSH هاي هورمون میزان معیار
 نشان 3 تا 1 نمودارهاي و 1 جدول رد مختلف هاي گروه
  .اند شده داده

  
   مختلف هايگروه بین Testosterone و FSH، LH هايهورمون سرمی غلظت معیار انحراف و میانگین مقایسه .1 جدول

  سرمی غلظت  معیار انحراف±میانگین
 1000  500  250  شم  کیستیکپلی  کنترل

FSH)99/5±06/0  76/3±12/0  7/2±38/0  69/1±09/0  79/1±09/0  63/4±31/0  )فولیکولی محرکه هورمون  
LH)14/6±08/0  5/6±05/0  46/6±07/0  85/6±05/0  92/6±05/0  21/6±09/0  )ايزرده هورمون  

Testosterone)8/0±01/0  99/0±03/0  96/0±03/0  2/1±06/0  24/1±06/0  78/0±008/0  )تستوسترون  
 وزن کیلوگرم بر گرم میلی 1000،500،250 دوزهاي و )سالین کننده دریافت PCOS(شم ،)EV با تیمار PCOS(کیستیک پلی ،)سالم هاي رت(کنترل :شامل ها گروه
  .باشند می )رازیانه عصاره با شده تیمار PCOS هاي گروه(بدن
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 ).=6n(مختلف؛ هاي گروه بین FSH میزان مقایسه . 1 نمودار
 PCOS(کیستیک پلی ،)سالم هاي رت(کنترل :شامل ها گروه
 دوزهاي و )سالین کننده دریافت PCOS(شم ،)EV با تیمار

 هاي گروه(بدن وزن کیلوگرم بر گرم میلی 1000،500،250
PCOS ستاره عالمت .باشند می )رازیانه عصاره با شده تیمار 
  و کیستیک پلی هاي گروه به نسبت دار یمعن اختالف دهنده نشان
 بین داري یمعن فاختال بیانگر Ө عالمت چنین هم .باشد می شم
 افزایش .باشد می کنترل گروه با شم  و کیستیک پلی هاي گروه
 متوالی روز ده مدت به که 1000 و 500 دوزهاي در داري یمعن
 هاي گروه به نسبت بودند شده تیمار رازیانه عصاره با

 و>ӨӨ 01/0 p/** و>Ө*/05/0 p(گردید مشاهده کیستیک پلی
***/ӨӨӨ001/0 p< است شده مشخص.(   

  
 ).=6n(مختلف؛ هاي گروه بین LH میزان مقایسه .2 نمودار
 PCOS(کیستیک پلی ،)سالم هاي رت(کنترل :شامل ها گروه
 هاي دوز و )سالین کننده دریافت PCOS(شم ،)EV با تیمار

 هاي گروه(بدن وزن کیلوگرم بر گرم میلی 1000،500،250
PCOS ستاره متعال .باشند می )رازیانه عصاره با شده تیمار 
 و کیستیک پلی هاي گروه به نسبت معنادار اختالف دهنده نشان
 بین معناداري اختالف بیانگر Ө عالمت چنین هم .باشد می شم
 کاهش .باشد می کنترل گروه با شم و کیستیک پلی هاي گروه
 عصاره با متوالی روز ده مدت به که 1000 دوز در داري یمعن

 مشاهده کیستیک پلی هاي گروه به نسبت ،بود شده تیمار رازیانه
 >ӨӨӨ001/0 p/*** و>ӨӨ 01/0 p/** و>Ө*/05/0 p(گردید

  ).است شده مشخص

  
 هاي گروه بین تستوسترون میزان مقایسه .3 نمودار
 ،)سالم هاي رت(کنترل :شامل ها گروه ).=6n(مختلف؛

 کننده دریافت PCOS(شم ،)EV با تیمار PCOS(کیستیک پلی
 وزن کیلوگرم بر گرم میلی 1000،500،250 دوزهاي و )سالین
 .باشند می )رازیانه عصاره با شده تیمار PCOS هاي گروه(بدن

 هاي گروه به نسبت دار یمعن اختالف دهنده نشان ستاره عالمت
 اختالف گر بیان Ө عالمت چنین هم .باشد می شم و کیستیک پلی
 لکنتر گروه با شم و کیستیک پلی هاي گروه بین داري یمعن
 روز ده مدت به که 1000 دوز در داري یمعن کاهش .باشد می

 هاي گروه به نسبت ،بود شده تیمار رازیانه عصاره با متوالی
 و>ӨӨ 01/0 p/** و>Ө*/05/0 p(گردید مشاهده کیستیک پلی

***/ӨӨӨ001/0 p< است شده مشخص.(  
  

  بحث
 تست از حاصل نتایج گرفته صورت تحقیق در

 القاء جهت والرات استرادیول از ستفادها که داد نشان االیزا
 سطح افزایش باعث کیستیک، پلی تخمدان سندرم

 نیز و تستوسترون و LH هاي هورمون میانگین داري یمعن
 تخمدان سندرم به مبتال هاي رت خون سرم در FSH کاهش

 سوي از .گردید کنترل گروه با مقایسه در کیستیک پلی
 FSH هورمون میزان نه،رازیا عصاره دریافت از پس دیگر،

 با 500 دوز در داري یمعن صورت به )تجربی(تیمار گروه در
05/0p< 001/0 با 1000 دوز در وp< گروه به نسبت 

PCOS میانگین چنین هم .داد نشان افزایش شاهد و 
 در تستوسترون و >01/0p با 1000 دوز در LH هاي هورمون

 داري یمعن کاهش تیمار هاي گروه در >05/0p با 1000 دوز
   .داشتند شاهد و PCOS گروه به نسبت را
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 مشکل یک کیستیک پلی تخمدان سندرم واقع در
 زنان .باشد می پزشکی هاي زمینه دیگر و باروري در عمده
 در اختالالتی کیستیک پلی تخمدان سندرم به مبتال

 این در .)17(دارند استروژن تولید و ها آندروژن متابولیسم
 افزایش آندروژن و استروژن تولید روزانه میانگین بیماران
 .)19 ،18(دارد LH تحریک به بستگی این که داشته

 دیون دهیدروآندروستنه و دیون آندروستنه تستوسترون،
 موتاسیون بیماران این در .اند شده تولید ها تخمدان توسط
 باعث که تخمدان بافت در P450 آروماتاز آنزیم در ژنی

 افزایش باعث شود، می آنزیم نای عملکرد در اختالل
 سندرم این علت عنوان به احتماأل که شده ها آندروژن

 آندروژن از را استروژن بیوسنتز آروماتاز آنزیم ).20(است
   .کند می کاتالیز

 ،است نامشخص هنوز اختالل این دقیق مکانیسم
 اختالل باعث )EV(والرات استرادیول که رود می احتمال اما
 به نسبت LH افزایش(هیپوفیزي هاي وتروپینگناد تنظیم در

FSH(  از یا و گذارد  تأثیر هیپوفیز روي بر اًمستقیم یا شود 
 را خود نقش هیپوفیز -هیپوتاالموس محور در اختالل طریق
  .نماید می ایفا

 که است استروژنیک اثر نوعی داراي رازیانه دانه
 رازیانه مصرف دلیل همین به .اندازد می جلو را دختران بلوغ
 دلیل به خاصیت این .شود نمی توصیه بارداري دوران در

 آنتول ترپنوئید ترکیبات .است رازیانه دانه در آنتول وجود
 صاف هاي ماهیچه انقباض مهار موجب رازیانه، اسانس در
 فتوآنتول و آنتول دي آنتول، مرهاي پلی از ترکیبی .شود می

 شیر ترشح افزایش جمله از رازیانه استروژنیک اعمال مسئول
 ساختمان لحاظ از آنتول دي ترکیب. )21(است آوري قاعده و
 به و بوده بسترول استیل استروژنیک ماده مشابه فعالیت و

 مطالعات نتایج .شود استفاده نباید بارداري در دلیل همین
 را رازیانه در موجود ترکیبات عمده که داده نشان دیگر
 .)22(دهند می لتشکی استراگول و فنکون آنتول،

 درگیاهان طبیعی طور به که هستند موادي ها فیتواسترول
 که ندهست  کلسترول مشابه ترکیباتی اینها .دارند وجود
 میزان و کنند ایجاد اختالل کلسترول جذب در توانند می

 و دهند کاهش را گلیسریدها تري و خون بد کلسترول
 ویژه به و آندروژن هاي هورمون سنتز کاهش در چنین هم

 شده بیان منابع بعضی در .)23(باشند داشته نقش تستوسترون
 دو .)24(است (Coumarin)کومارین داراي رازیانه که است
 استروژنیک و آندروژنی آنتی اثرهاي الذکر، فوق ماده
 گیاه روي همکاران و پاتاك که اي مطالعه در .)25(دارند

 با دادند انجام )cochinchinensis Dalbergia(دالبرجیا
 که شدند متوجه آن فنولیک ترکیبات جداسازي و تفکیک

 مهاري اثر و شتهدا آندروژنیک آنتی خاصیت ترکیبات این
 دي -گیرنده کمپلکس تشکیل روي بر را خود

 ترشح کاهش سبب و کند می اعمال هیدروتستوسترون
 توسط که اي مطالعه در .)26(شود می تستوسترون هورمون
 داد نشان نتایج شد انجام رازیانه گیاه يرو همکاران و چوي
 داراي گیاه این در موجود سیسترول -β و پالمیتیک اسید که

 چنین اساس بر .)27(است آندروژنیک آنتی خاصیت
 خاصیت نیز ترکیب دو این که داد احتمال توان می اي مطالعه
 کمپلکس تشکیل مهار طریق از را خود آندروژنیک آنتی

 کاهش باعث و کنند اعمال ستوسترونهیدروت دي -گیرنده
 عصاره احتماأل این بر عالوه .گردند تستوسترون هورمون

 شده آروماتاز آنزیم فعالیت افزایش سبب است ممکن گیاه
 به آن نمودن تبدیل و تستوسترون آروماتیزاسیون با و باشد

  .باشد شده تستوسترون میزان کاهش سبب استروژن،
 که گیاهی هاي هعصار از مدت دراز استفاده

 اثر با تواند می )رازیانه مانند(هستند ها فیتواستروژن حاوي
 .)28(دهند کاهش را تستوسترون میزان LH بر منفی فیدبک
 میزان به نیز LH آندروژن، کاهش دنبال به احتماأل بنابراین
 کاسته FSH بر LH غالب تأثیر از و شود می تولید کمتري
 است کرده تأئید را مطلب این نیز حاصل نتایج که است شده
 طبیعی مسیر مجدد اندازي راه بر دلیلی تواند می خود که

 بروز زیاد احتمال به و جنسی چرخه هاي هورمون
 حاصل نتایج چنین هم .باشد مبتال بیماران در گذاري تخمک
  .است موثرتر باال دوزهاي در رازیانه گیاه که داد نشان
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  گیري نتیجه
 رود می گمان حاضر مطالعه نتایج به توجه با

 پی در تستوسترون و LH کاهش ،FSH میزان افزایش
 جهت مثبت فاکتوري عنوان به بتواند رازیانه از استفاده
 نظر در بیماران این در کیستیک پلی تخمدان سندرم بهبودي
  .شود گرفته
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