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Abstract 

Background: origanum vulgare l.spp viride was used in ancient medicine and it was 
medicated for digestive disease, diabetes, remedy of trauma. While antimicrobial, ant diabetic, 
anticancer and antioxidant effect of this plant was proved but there is done no study for its effect on 
reproductive system. Therefore the purpose of recent study is surveying eventual androgenic effect of 
this plant on hormonal level of pituitary - gonadal axis in mature male vistar rats. 

Materials and Methods: recent study was done on five groups of male rats of vistar race and 
every group includes nine rats. The control group received no drug. The sham group received 
physiological serum and experimental groups of A, B and C were received the ethanolic extract of 
origanum vulgare l. with concentration of 40, 20, 10 mg/kg body weight respectively with gavaj for 14 
days. Then levels of FSH, LH and TSH hormones in blood sample was measured with RIA method 
and obtaining result was compared between control group and other groups. Data was analyzed with 
SPSS software and statistical method of ANOVA and Tukey test. In this research, significant level 
was p<0.05. 

Results: in control group, sham group and A, B and C groups, respectively mean and standard 
deviation from average of plasma concentration for LH hormone based on mlU /ml were: 0.18±0.006, 
0.183±0.017, 0.187±0.026, 0.241±0.012 and 0.284±0.027 And for FSH Hormone were: 0.321±0.025, 
0.342±0.071, 0.372±0.026, 0.383±0.031 and 0.372±0.026 And for TSH hormone were: 5.28±0.683, 
6.07±0.5, 6.09±1.94, 6.66±1.48 and 8.1±1.66.  

Conclusion:  ethanolic extract of origanum vulgare leaf in maximum dose have androgenic 
effects and it can affect the activity of different levels of hypothalamic – pituitary – gonadal axis and 
increase the secretion of testosterone and gonadotropic hormones.  

Keywords: Origanum vulgare, Androgenic effect, Testosterone, Luteinizing stimulated 
hormone (LH), Follicular stimulating hormone  
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 گناد در –هاي محور هیپوفیز  اثر آندروژنیکی عصاره مرزنجوش بر میزان هورمون
 هاي صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار موش

  
 4، اکبر زراعت پیشه 3، اسفندیار  شریفی*2، حبیب اهللا جوهري1پریوش کاظمی
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  چکیده
هاي گوارشی، دیابت و التیام زخم ها به کـار   ز دیرباز در طب سنتی براي درمان بیماري   گیاه مرزنجوش ا   :زمینه و هدف  

رفته است، اما از آنجایی که اثر آن بر سیستم تولید مثلی بررسی نشده است، هدف مطالعه حاضر بررسی اثرات آندروژنیکی 
  . باشد هاي محور هیپوفیز گناد می احتمالی عصاره این گیاه بر هورمون

گروه کنتـرل  .  این مطالعه تجربی بر روي پنج گروه نه تایی موش صحرایی بالغ نژاد ویستار انجام شد         :ها د و روش  موا
 به ترتیب عصاره گیاه مرزنجـوش  C و A ، B تیمار هاي گروهگروه شم سرم فیزیولوژیک و . هیچ دارویی دریافت نکردند 

سـپس میـزان   .  روز دریافـت کردنـد  14 به وسیله گاواژ به مدت گرم بر کیلوگرم وزن بدن را  میلی40 و 20، 10با غلظت   
ها به  داده. هاي خونی به روش رادیوایمونواسی مورد سنجش قرار گرفت  و تستوسترون در نمونه  FSH  ،LHهاي   هورمون

  . و با آزمون آنووا و توکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتSPSSکمک نرم افزار 
 میانگین و خطاي معیار از میانگین غلظت پالسمایی براي C و A ، Bهاي تجربی  م و گروه در گروه کنترل، ش:ها یافته

، 187/0±026/0، 183/0±017/0،  18/0±006/0 لیتـر بـه ترتیـب      میلی یونیت بر میلی    هورمون لوتئینیزه کنننده برحسب   
ــب   027/0±284/0، 012/0±241/0 ــه ترتی ــولی ب ــرك فولیک ــون مح ــراي هورم ، 342/0±071/0، 321/0±025/0 و ب
، 6/ 07± 0/ 502، 28/5±683/0 و براي هورمون تستوسترون به ترتیب 372/0±026/0 و 031/0±383/0، 026/0±372/0
    .بود 1/8±66/1 و 48/1±66/6، 94/1±09/6

هاي گیاه مرزنجوش در دوز حداکثر، خواص آندروژنیکی داشته و با تـاثیر بـر فعالیـت      عصاره اتانولی برگ  :نتیجه گیري 
  . کند ها را تقویت می  گناد، میزان ترشح هورمون- هیپوفیز-ح مختلف محور هیپوتاالموسسطو

   مرزنجوش، اثر آندروژنیکی، هورمون محرکه لوتئینی، هورمون محرکه فولیکولی، تستوسترون:واژگان کلیدي
  
  
  
  
  
  داراب، دانشگاه آزاد اسالمی واحد داراب، گروه زیست شناسی :نویسنده مسئول*
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  مقدمه
گیاهان دارویی از سالیان دور براي درمان 

اند و حتی امروزه نیز با توجه به  ها مورد استفاده بوده بیماري
اثرات سوء و عوارض جانبی داروهاي صناعی بر بدن، هنوز 
هم موضوع بسیاري از تحقیقات در سراسر جهان بررسی 

از  مرزنجوش. اشدب اثرات درمانی گیاهان مختلف می
 دنیا مختلف نقاط در که است رایجی خوراکی سبزیجات

خانواده  از مرزنجوش گیاه.شود می استفاده ادویه عنوان به
در طب . )1(است متعددي هاي گونه داراي و  بودهنعناع

سنتی از این گیاه به عنوان مقوي، مدر، آرام بخش، 
ه درد ضدعفونی کننده، التیام بخش زخم و التیام دهند

هاي  امروزه از بخش. شده است دیسمنوره استفاده می
مختلف این گیاه در صنایع غذایی به عنوان ادویه، در صنعت 

هاي آرایشی  صابون سازي براي معطر کردن و در فراورده
  .)2(گردد به عنوان مهار کننده اکسیداسیون استفاده می

معروف از این جنس،  دو گونه دارویی و
  و (Origanum majorana)ییاروپا مرزنجوش

  هستند که(Origanum vulgare)اي  مدیترانه مرزنجوش

دارند و هر دو گونه در کشور ایران  درمانی فراوانی خواص
گیاه مورد مطالعه در این تحقیق مرزنجوش . )3(کنند رشد می
است (Origanum vulgare L. spp viride) اي مدیترانه

 شمالی وآفریقاي اروپا ا،آسی سراسر در معمول طور به که

مختلف شمال  نواحی در گیاه ایران این در. )4(کند می رشد
 .روید کردستان می و آذربایجان مازندران، از جمله گیالن،

 و در Mountain Mintایی  نام انگلیسی مرزنجوش مدیترانه
هاي مرزنجوش وحشی و آویشن  منابع فارسی براي آن نام

 به چوبی و پایا اه، گیاهیاین گی. کوهی ذکر شده است

 از معطر است، بوي داراي و متر  سانتی90تا  30ارتفاع

 از پوشیده منشعب، ساقه راست که است این آن مشخصات

 آن هاي برگ. قرمز دارد به مایل سبز رنگ به و کرك

 در و پهنک تحتانی سطح و تیره بوده سبز رنگ به بیضوي

 هاي مجتمع  گل.است کرك از آن پوشیده آزاد هاي کناره

یا  گلی رنگ شود و می ظاهر ماه مرداد تا خرداد در آن
  . )5(دارد سفید

تاکنون مطالعات متعددي توسط محققین در 
ترکیبات این گیاه انجام  کشورهاي مختلف درباره خواص و

 است و اثرات ضد باکتریایی، ضد قارچی، شده
 اکسیدانی، ضد دیابتی و ضد سرطانی آن بررسی شده آنتی
فالونوئیدها، رسد رزمارینیک اسید،   به نظر می.است

 و تایمول موجود در عصاره این گیاه مسئول کارواکرول
در ایران مطالعات اندکی روي . )3-7(خواص ذکر شده باشند

بیشتر حاکی از اثرات ضد  این گیاه صورت گرفته است و
  . باشد میکروبی آنتی اکسیدانی و ضد میگرنی آن می

اي   ترکیبات در مرزنجوش مدیترانهاز نظر نوع
 درصد بوده و ترکیبات اصلی 5/0 -5/1میزان اسانس روغنی 

سیمن و -هاي فنلی شامل کارواکرول، پی آن مونوترپن
عصاره  چنین در هم. )9، 8(باشد تایمول، لینالول و سابینن می

هیدروالکلی این گیاه مقدار قابل توجهی ترکیبات فنلی 
ز جمله آپی ژنین، بیوچانین آ، لوتئولین، شامل فالونوئیدها ا

مشتقات لوتئولینی، کوئرستین و اسیدهاي فنولیک به ویژه 
 کوماریک اسید، اُلئانولیک اسید، -رزمارینیک اسید، پی

ها، ساپونین و  یورسولیک اسید و مقدار کمی فیتواسترول
با این که مطالعات زیادي درباره . )10-15(تانین وجود دارد

روژنی گیاهان مختلف انجام گرفته است ولی خواص آند
تاکنون پژوهشی در زمینه اثرات تجویز خوراکی عصاره این 

 گناد در جنس -هاي محور هیپوفیز گیاه بر میزان هورمون
مذکر انجام نشده است و از طرف دیگر با توجه به نیاز روز 

تقویت قواي  افزون در جهت یافتن داروهاي گیاهی مؤثر در
هاي ناشی از  رمان ناباروري به ویژه ناباروريجنسی و د

افزایش هورمون تستوسترون، بر آن شدیم با انجام این 
  . پژوهش گامی در این راستا برداریم

  
  ها مواد و روش

پس از تهیه مقدار کافی در این مطالعه تجربی، 
گیاه مرزنجوش از مزرعه دانشگاه و شناسایی توسط 

اي،   مرزنجوش مدیترانهکارشناس گیاه شناسی به عنوان
 روز 15هاي این گیاه جدا شده و در سایه به مدت  برگ

هاي خشک شده توسط   گرم از برگ500. خشک گردید
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 لیتر الکل 2 ساعت در48آسیاب برقی پودر شده و به مدت 
گراد درون ظرف   درجه سانتی5 درصد و در دماي 96اتانول 

 به طورت در طی این مد. داري شد دار نگه مخصوص درب
مخلوط . شد داري تکان داده می متناوب محتویات ظرف نگه

ایی از جنس پارچه چیت  نا همگن مذکور از صافی دو الیه
)muslin cloth ( عبور داده شده و مایع صاف شده توسط

ه تغلیظ و توسط دستگا) خت ایتالیاسا(دستگاه تبخیر روتاري 
ره خشک عصا. خشک گردید) شرکت ایران دنا، ایران(ونا

داري  گراد تا زمان آزمایش نگه  درجه سانتی5شده در دماي 
  .)11(شد

 سر موش صحرائی نر بالغ از نژاد 45  بااین تحقیق
 ماه که از 5/2-3 گرم و سن 250-300ویستار با وزن تقریبی 

خانه پرورش حیوانات دانشگاه کازرون تهیه و در همان 
 نجام شد اهاي مخصوص نگهداري شدند مرکز درون قفس

 در طول شبانه روز ثابت و طی 25±2درجه حرارت محیط 
ساعت روشنایی قرار 12ساعت تاریکی و 12دوره نوري 

شرکت دام و طیور پارس، ( آب و غذاي فشرده. داشتند
در تمام طول آزمایش بدون هیچ محدودیتی در ) تهران

ها به صورت تصادفی  این موش. گرفت اختیار آنها قرار می
.  سر موش قرار گرفت9ه تقسیم شد و در هر گروه  گرو5به 

ها عبارت بودند از گروه کنترل که هیچ نوع حالل  این گروه
یا عصاره آیی دریافت نکردند، گروه شم که در طی دوره 
آزمایش فقط سرم فیزیولوژیک دریافت کردند، گروه 

 بر گرم میلی 10( که روزانه میزان حداقل عصاره Aتجربی 
 را دریافت کردند، گروه تجربی )وگرم وزن بدن کیلهرازاء 

B هرگرم بر ازاء   میلی20( که روزانه میزان متوسط عصاره 
 گروه تجربی که  و را دریافت کردند)کیلوگرم وزن بدن

 هرگرم بر ازاء   میلی40(روزانه میزان حداکثر عصاره 
  . را دریافت کردند)کلیوگرم وزن بدن

ا حل کردن مقدار در طی دوره آزمایش، هر روز ب
شرکت کیمیا مواد، (لیتر اتانول   میلی5معین از این عصاره در 

و اضافه کردن آب مقطر تا حجم یک لیتر، ) ایران
 براي 1000در  A ،2 براي گروه 1000 در 1هاي  محلول
 تهیه شده و در ساعت C براي گروه 1000 در 4 و Bگروه 

 سی به هر - سی5/2توسط گاواژ به میزان )  صبح10(معین
هاي  به موش. موش خورانده شده و اضافه آن دور ریخته شد

 5( سی سی از حالل بدون عصاره 5/2گروه شم نیز روزانه 
. خورانده شد ) سی سی آب مقطر95سی سی اتانول در 

  . هاي گروه کنترل حالل یا عصاره دریافت نکردند موش
یک روز پس از مصرف آخرین وعده 

هوشی توسط   حیوانات در ظرف بی)روز پانزدهم(دارویی
هوش شده و پس از  بی) شرکت کیمیا مواد، ایران(اتر

 5ها، از ناحیه بطنی توسط سرنگ  شکافتن قفسه سینه موش
هاي خونی به  نمونه. گیري انجام گردید ي خونلیتر میلی
هاي مخصوص منتقل شده و سرم آنها توسط دستگاه  لوله

 دور در دقیقه و 3000رعت با س) ساخت ایتالیا(سانتریفیوز 
ها توسط پیپت پاستور  سرم. دقیقه جدا گردید5به مدت 

هاي جداگانه ریخته شد و  به لوله) شرکت کیمیا مواد، ایران(
.  درجه تا زمان سنجش هورمونی نگهداري شد-20در دماي 

 Leuteinizing)هاي لوتئینیزه کننده   میزان هورمون

Hormone-LH)  محرك فولیکولی ،(Follicle 

Stimulating Hormone-FSH) و تستوسترون به کمک 
 (Radio Immuno Assay-RIA)روش رادیو ایمنو اسی 

میلی  بر حسب) آمریکا -بیکمن (و توسط دستگاه گاما کانتر
هاي هورمونی  کلیه کیت. لیتر تعیین گردید یونیت در میلی

مورد استفاده با مارك ایمونوتک از شرکت کاوشیار ایران 
  .تهیه گردید

 به کمک نرم افزار آوري شده هاي جمع داده
SPSS و آزمون الیز واریانس آماري آنهاي آزمون و با 

  . ندتوکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت
  

  ها یافته
میانگین و انحراف معیار غلظت پالسمایی هورمون 

LHبراي گروه کنترل، شم لیتر میلیمیلی یونیت در   بر حسب 
، 18/0±006/0 به ترتیب C و A ،B تجربی هاي و گروه

  و012/0±241/0، 026/0±187/0 ،017/0±183/0
 LHمیانگین غلظت پالسمایی هورمون .  بود027/0±284/0

) دریافت کننده دوز حداقل عصاره (Aدر گروه تجربی 
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داري نداشت ولی در گروه  نسبت به گروه کنترل تغییر معنی
و گروه ) ط عصارهدریافت کننده دوز متوس (Bتجربی 
نسبت به گروه ) دریافت کننده دوز حداکثر دارو (Cتجربی 

  ).1نمودار )(>05/0p(داري نشان داد کنترل افزایش معنی
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هاي تجربی   در گروهLHت هورمون ظمقایسه  غل . 1نمودار 

  دریافت کننده مقادیرمختلف عصاره نسبت به گروه کنترل 
  )p>05/0( دار معنیف اختال* 

  
میانگین و انحراف معیار غلظت پالسمایی هورمون 

 لیتر میلیتحریک کننده فولیکوالر بر حسب میلی یونیت در 
 به C و A ، Bهاي تجربی  براي گروه کنترل، شم و گروه

، 372/0±026/0، 342/0±071/0، 321/0±025/0ترتیب 
 میانگین غلظت.  بود372/0±026/0 و 031/0±383/0

 تجربی نسبت به هاي گروه هیچ کدام از در FSHهورمون 
  .)2نمودار (داري از خود نشان نداد گروه کنترل تغییر معنی
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 تجربی هاي گروه درFSHت هورمون ظمقایسه  غل.  2نمودار 

  دریافت کننده مقادیرمختلف عصاره نسبت به گروه کنترل 

  
ار غلظت پالسمایی هورمون میانگین و انحراف معی

 براي گروه کنترل، لیتر میلیتستوسترون بر حسب نانوگرم در 
، 28/5±683/0 به ترتیب C و A ،Bهاي تجربی  شم و گروه

 10/8±66/1  و48/1±66/6، 94/1±09/6، 502/0±07/6
 Aمیانگین غلظت هورمون تستوسترون در گروه . بود

ریافت کننده د (Bو ) دریافت کننده دوز حداقل عصاره(
داري  نسبت به گروه کنترل تغییر معنی) دوز متوسط عصاره

دریافت کننده دوز  (Cولی در گروه تجربی . ندارد
ي را دار معنینسبت به گروه کنترل افزایش ) حداکثرعصاره

  ).3شکل (نشان داد
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 ايه گروه ت  هورمون  تستوسترون درظمقایسه غل . 3نمودار 

مختلف عصاره نسبت به گروه  تجربی دریافت کننده مقادیر
 کنترل 

  
 بحث

مرزنجوش گیاهی است که در طب سنتی به عنوان 
داروي مقوي، مدر، آرام بخش، ضدعفونی کننده، التیام 

. )2(رود بخش زخم و التیام دهنده درد دیسمنوره به کار می
ن گیاه در این مطالعه مشاهده گردید که عصاره اتانولی ای

داراي خواص آندروژنیکی بوده و تجویز خوراکی آن در 
 و تستوسترون LHهاي صحرایی نر، میزان هورمون  موش

دهد و باعث ایجاد  دار افزایش می سرمی را به طور معنی
باتوجه به عدم . شود می در آنها) masculine(اثرات نرینه 

در بایست علت را  وجود مطالعات معتبر در این باره ، می
خواص ترکیبات اصلی عصاره اتانولی این گیاه جستجو 
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آپی ژنین، بیوچانین آ، کوئرستین و لوتئولین از . کرد
ترین اسیدهاي  ترین فالونوئیدها و رزمارینیک از مهم مهم

بعضی از مواد . فنولیک موجود در این عصاره هستند
شیمیایی گیاهی از جمله آپی زنین، بیوچانین آ و کوئرستین، 

توانند آنزیم آروماتاز را مهار کرده و از تبدیل  می
این مواد با . )16(تستوسترون به استروژن جلوگیري کنند

اتصال رقابتی به آنزیم آروماتاز و کاهش بیان آن این عمل 
گیري  دهند و در این بین آپی زنین تاثیر چشم را انجام می

کننده دارد، به عالوه آپی ژنین افزایش بیان پروتئین تنظیم 
هاي الیدیگ از طریق  سریع استروئیدوژنی درون سلول

از ) cAMP(افزایش میزان آرنوزین منو فسفات حلقوي 
یک طرف و بلوکه کردن پروتئین مهاري آن یعنی پروتئین 

DAX1دهد و  هاي الیدیگ را افزایش می ، حساسیت سلول
هاي استروئیدي از جمله تستوسترون را  میزان تولید هورمون

دهند که در  مطالعات متعددي نشان می. )18، 17(برد میباال
بیماران مبتال به هیپرتیروئیدیسم که میزان هورمون تري 

باالست، میزان هورمون آزادکننده ) T3(یدوتیرونین
ها و  ، هورمون محرك فولیکولLHها،  گنادوترویین

اکنون . )19(باشد تستوسترون نیز باالتر از حد طبیعی می
هاي تیروئیدي نقش مهمی در نمو   هورمونمشخص شده که

ها به ویژه  این هورمون. کنند بیضه و فعالیت آن بازي می
)T3 (هاي  روند استروئیدوژنز و اسپرماتوژنز را در سلول

چنین مشخص شده است  هم. )20(دهند الیدیگ افزایش می
 در غلظت Aها از جمله بیوچانین  که بعضی از فیتواستروژن

، هورمونی که )T3(هورمون تري یدوتیرونین کم با افزایش 
گردد،  هاي الیدیگ می باعث افزایش استروئیدوژنز در سلول

قادرند میزان سنتز و ترشح هورمون تستوسترون را در این 
هاي  تجویز آپی ژنین در موش. )21(ها افزایش دهند سلول

هاي تیروئیدي  دیابتی باعث افزایش سطح هورمون
هاي احتمالی افزایش  ین یکی از راه بنابرا،)22(شود می

هاي محور مورد مطالعه توسط عصاره مرزنجوش از  هورمون
باشد هر چند که پی  هاي تیروئیدي می طریق افزایش هورمون

توانند تا  کوماریک اسید و کوئرستین موجود در عصاره می
  .)23، 22(حدودي نقش متضاد و متعادل کننده داشته باشند

یر بسزایی در فعالیت تولید مثلی تعادل انرژي، تأث
هاي لپتین و انسولین از جمله فاکتورهاي  هورمون. دارد

متابولیکی هستند که قادرند با تأثیر بر هیپو تاالموس و سنتز و 
لپتین با  ترشح هورمون آزاد کنندة در این امر دخالت کنند

 در تنظیم NPYهاي   از نورونYکنترل ترشح نوروپپتید 
انسولین نیز با فعال کردن مسیر سیگنالی . ردبلوغ نقش دا

MAPK Erk1/2هاي هیپوتاالموسی میزان ترشح   در نورون
تجویز . )24(دهد ها را افزایش می هورمون گنادو ترویین

هاي مبتال به هیپرگالیسمی  خوراکی آپی ژنین در موش
باعث کاهش سریع گلوکز خون و افزایش سنتز گلیکوژن 

هاي انسولینی خنثی  ر توسط مهار کنندهشود و چون این اث می
رسد که آپی ژنین با افزایش ترشح  گردد، لذا به نظر می می

از طرف دیگر . )26، 25(کند انسولین اثر خود را اعمال می
آپی ژنین، کوئرستین و به ویژه بیوچانین آ با جلوگیري از 
گلیکوزیالسیون انسولین، آن را در فرم فعال باقی نگه 

 نارینجنین نیز به عنوان یک حساس کننده سلولی به .دارند می
انسولین باعث افزایش تأثیر انسولین و تقویت سیگنالینگ 

رسد  به نظر می. )27(شود هاي هدف می انسولین در سلول
فالونوئیدهاي موجود در عصاره از این طریق در سطح 

ها و در نتیجه افزایش  هیپوتاالموسی در ترشح گنادوترویین
  .گذارند هاي این محور تاثیر می ورمونترشح ه

  
  نتیجه گیري

توان  با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش می
هاي گیاه مرزنجوش در دوز  گفت که عصاره اتانولی برگ

حداکثر از خواص آندروژنیکی برخوردار بوده و احتماالً 
قادر است با تأثیر بر فعالیت سطوح مختلف محور 

هاي   گناد، میزان ترشح هورمون- هیپوفیز-هیپوتاالموس
چنین این  هم. گونادوتروپ و تستوسترون را تقویت کند

هاي  عصاره ممکن است از طریق تغییر ترشح هورمون
تیروئیدي و انسولین بر فعالیت این محور در جنس نر تاثیر 

  . مثبت بگذارد
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  تشکر و قدردانی 
از حوزه معاونت محترم پژوهشی دانشگاه آزاد 
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