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  دهيچک
ـ   يناهـا ي کنجد از گ: و هدف زمينه    ارده،  روغـن کنجـد،  ي هيـ جهـت ته   از آن،ييع غـذا يدر صـنا  . داردياديـ ن مـردم مـصارف ز  ي اسـت کـه در ب

تـاثيرات  احتمـال   .کننـد  ي بدن از آن استفاده مـ ي هيبن رو ويت ني تقويبرا  بودن،يت مقويل خاصيدل هو ب شود، يجات و نان استفاده م   ينيريانواع ش 
 ي کنجـد بـر رو  ي  دانـه يرات احتمـال ي تاثيمنظور بررس  حاضر بهي رو مطالعه نياز ا است،  مطرح شدهين باردار در دوراها مضر اين دانه برتخمدان  

 .اووژنز انجام شد
ـ  شم، سپس به پنج گروه کنترل، . قرار گرفتنديشگاهيط مناسب آزماي در شراي سوريها  ابتدا موشيق تجربين تحقي در ا: بررسي روش  يو تجرب

 ي گروه شم در طيها به موش ها داده نشد،  مخصوص موشيجز آب و غذاه  بيا چ مادهي گروه کنترل ه   يها به موش  . شدند يبند مي تقس ۳ و۲ و۱
ـ    روز،۱۰ ي در ط۳ و۲ و۱ ي سه گروه تجرب  يها و به موش    آب مقطر،  يس ي س ۵/۰روزانه    روز، ۱۰ ـ ترت هروزانـه ب  ۸۱۸/۰  و۱۶۳۶/۰ ،۰۸۱۸/۰ب ي

 هـر گـروه   يهـا  سپس موش .ها گاواژ شد د و از راه دهان به آني آب مقطر کامال مخلوط گرديس ي س۵/۰نجد در لوگرم وزن بدن ک   يگرم به ک   يليم
 ي همـه  ،يزيآم  و رنگيده برش ،يريگ قالب ،يده جدا شده و بعد از مراحل الکل ها آن تخمدان چپ يها شدند و بافتح يتشر بعد از اتمام گاواژ، 

  . قرار گرفتنديبررس ها مورد بافت
ـ  اوليهـا  کـول يش قطـر فول يافـزا  هـا،  کـول يش تعداد انواع فولير افزاي نظيعوارض  کنجد،ي  به دنبال مصرف دانه  :ها افتهي ر يه و کـاهش قطـر سـا   ي

  .ها مشاهده شد ش تعداد اجسام زرد در موشيها و افزا ش طول و قطر تخمدانيافزا ها، کوليفول
  .باشد يند اووژنز مي و فرآي موش سور چپ تخمداني رو کنجد بري دانهر مضر ي تاثي دهنده ج فوق نشاني نتا:يريگ جهينت

  يکول، موش سوريفول اووژنز، کنجد،: يديواژگان کل
  

  مقدمه
ـ ربــاز در اي از ديـي اهــان داروياسـتفاده از گ       گــر يران و دي

ها با توجـه بـه      زان مصرف آن  يج بوده و م   ي جهان را  يها کشور
ـ  ز راتييـ ات زمان دسـتخوش تغ    يمقتض در .  شـده اسـت    يادي
ش ياهـان بـه شـدت افـزا    ين نوع گير استفاده از ا ي اخ يها سال

ـ هـا تما   افته، مطالعات مختلف نشان داده است کـه خـانم         ي   لي
  
  

  
ـ       يياهان دارو ي به استفاده از گ    ياديز طـور   ه دارنـد و معمـوال ب

ـ  همچون د  ي درمان مشکالت  يمکرر برا  م يـ سمنوره، رفـع عال   ي
 ي از پوکيريشگي، اختالالت خلق، پيمنوپوز، اختالالت قاعدگ

 مثـل مـشکالت     ين مشکالت دوران باردار   يچنهماستخوان و   
  .کنند ي استفاده مياهي گي، خواب و استرس از داروهايگوارش

  
  

  قات تهران، تهران ي، واحد علوم و تحقياد اسالم دانشگاه آز،گروه زيست شناسي، ي جانوريني تکوي کارشناس ارشد سلول-۱
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ـ ز بـا ا ياغلب زنان باردار ن      يعـ ي طبيهـا  ن تـصور کـه درمـان   ي
ـ     ي بـرا  يستند و عوارضـ   ين ن يآفر اختالل  ن دربـر  ي مـادر و جن

ـ بـات گ ي بـا ترک   يدرمـان  به خـود  ندارند، اقدام       کننـد  ي مـ ياهي
 زنـان   يها بـرا    هستند که مصرف آن    ياهان مختلف يگ ).۱ و   ۲(
 ي بـر رو   يتواند اثـرات بـد     ي م يخصوص در دوران باردار    به

اهان طبـع گـرم   ين گياکثر ا.  بگذاردين و يا جن يمادر باردار و    
جـد  ي کن   مانند دانه اهان  ي گ ي بعض .آور هستند  ا قاعده يدارند و   

 هم يش ترشحات قاعدگيعالوه بر قاعده آور بودن، باعث افزا
ن يا). ۳( هم هستند ين محرک اعمال رحميچنشوند، و هم   يم

 ي  استفاده يز در طب سنت   ي و ن  يي در صنعت غذا   ي روغن ي دانه
ـ  داشته و چون گ    يا گسترده  و منبـع آهـن      يار مقـو  ي بـس  ياهي

ج اسـت  ي راارين افراد جامعه بسي است، مصرف آن در ب  ياهيگ
ــس يترک). ۴( ــامل ل ــات آن ش ــس، فيتيب ــاين، م ــذايبره ، يي غ
ـ  گـروه ب، من  يها نيتاميو   ويتواسـترول، رو يم، فيم، کلـس يزي

ـ است که هـر کـدام از ا       غيره    ي بـر رو   يراتيبـات تـاث   ين ترک ي
 خاطر طبع  مصرف کنجد به  ). ۵(  مختلف بدن دارند   يها بخش

داد دفعـات    تعـ  ي ش دهنـده  يافـزا  آور و  ار گرم آن، قاعـده    يبس
قات گذشته مشخص شد ي بر تحقيبا مرور). ۶(است قاعدگي 

ــرات آنتــ   ــه اث ــور يک ــ)۷ (يتوم و ) ۸(ک ي اســتروژني، آنت
ر آن بـر  يده اسـت، امـا تـاث     يآن به اثبات رس   ) ۹ (يدانياکس يآنت
ـ از ا . اسـت   نـشده  ي اووژنز هنوز بررسـ    يرو ـ رو در تحق   ني ق ي

ـ د خـام  ي کنجـد سـف  ي  شده عوارض دانهي سع حاضر  ير روب
 قـرار   ي مـورد بررسـ    ي در موش سـور     و اووژنز  ييزا کوليفول
  .رديگ
  

   بررسيروش
ـ  ي ن مطالعـه  يـ جهت انجام ا         کنجـد از    يهـا  ، دانـه  ي تجرب
 مقـدار دوز  in vivo ي  مطالعهيسپس برا. ديه گردي تهيعطار

ن و در آب يـي  گاواژ دادن به هر گـروه تع       يمشخص کنجد برا  
وانـات در   يها در اتـاق ح      موش ي همه. ديمقطر کامال حل گرد   

 گـروه   ۵کسان قرار گرفتند، و سپس به       ي ييط آب و غذا   يشرا

ـ    يک گروه کنترل،   يشامل    يک گروه شـم، و سـه گـروه تجرب
ـ يا چ مـاده  ي گروه کنترل هـ    يها به موش .  شدند يبند ميتقس ه  ب

 يهـا  ها داده نشد، به مـوش       مخصوص موش  يجز آب و غذا   
 آب مقطـر از  يسـ  ي س۵/۰ه  روز، روزان۱۰گروه شم به مدت     

ـ  يها راه دهان گاواژ شد، و به موش    ۳و۲و۱ ي سه گـروه تجرب
 ۸۱۸/۰ و   ۱۶۳۶/۰،  ۰۸۱۸/۰ب  يترت  روز، روزانه به   ۱۰به مدت   

 آب مقطر يس ي س۵/۰لوگرم وزن بدن کنجد در يگرم بر ک يليم
ن ي سرنگ انسولي لهيوسه د و از راه دهان ب    يکامال مخلوط گرد  

ـ    بعد از اتمـام گـاواژ، مـوش       . اواژ شد ها گ  دل به آن  يو ن  ه هـا ب
 اتر کشته شـدند،     ي حاو ي  و مرگ در محفظه    يهوشيصورت ب 

  چـپ  يهـا   صفاق، تخمـدان   ي ردهح و بازکردن پ   يپس از تشر  
بعـد  و  يولوژيزيدر سرم فسپس خارج و ابتدا در آب مقطر و    

 درصـد  ۱۰ن ي، در فرمالي اضافه و چربيها از جدا کردن بافت  
هـا از    سـاعت بافـت  ۶ تـا  ۴پـس از حـدود   . ندقرار داده شـد  

.  قـرار گرفتنـد  ي درصد هپاتولوژ ۷۰ن خارج و در الکل      يفرمال
 شـدند و بعــد از  يريــگ  و قالـب يدهــ هــا الکـل  سـپس بافـت  

، توســــط يزيــــآم  الم و رنــــگي هيــــ، تهيدهــــ بــــرش
 از ي ناشـ يهـا  ي ناهنجـار يکروسکوپ جهت بررسـ   يومياستر

  .رار گرفتند و مطالعه قيگاواژ کنجد مورد بررس
ط ي دوز دوم و سوم کنجد را که در شرا،In vitro ي در مطالعه
In vivo نـد اووژنـز   ي در تخمدان و فرآيجاد اختالالتيباعث ا

ـ  ا يبـرا . گرديـد  يشده بودند، بررسـ    ط کـشت   ين کـار، محـ    ي
 اضـافه  درصدFBS ۲۰ بوده که به آن سرم      DMEM،  يمصرف
ط يمحـ PH . ل شـد ي اسـتر يلتر سر سـرنگ يد و توسط فيگرد

ـ کل. م شد ي تنظ ۴/۷ز در حد    يکشت ن   مـورد   يهـا   محلـول  ي هي
قبـل   FBS و سرم DMEM ، HBSSاستفاده در کشت مانند   

ـ ي ميلتر سرسرنگيدادن از ف از استفاده با عبور   پـور بـا قطـر     يل
ل ي وسـا  ي هيـ ن کل يچنـ هم. ل شـدند  يکرون استر ي م ۲۲/۰منفذ  
 و يشهراستفاده پس از شستشو با آب    ح و ظروف مورد   يتشر

ــدت   ــه م ــر ب ــا ي دق۱۲۰آب مقط ــه در دم ــه۱۵۰ يق  ی  درج
 کـه قابـل     يلياما وسا . ل شدند يگراد در داخل آون استر     يسانت
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قـه در  ي دق۱۵ل کردن با حرارت خشک نبـود بـه مـدت       ياستر
ابتـدا اتـاق     .ل شـدند  ي اتمسفر داخل اتـوکالو اسـتر      ۵/۱فشار  

 UVنار بـا اسـتفاده از روشـن کـردن اشـعه           يکشت و هود الم   
 انجام کشت اندام، جانور     يبرا. ل شدند يقه استر ي دق ۳۰حدود  

ح ي تشر ينيهوش، و به س   يح منتقل، توسط اتر ب    يرا به اتاق تشر   
ط کـامال   يد در شـرا   ي مراحل کشت با   يچون تمام . شدکس  يف

ها  يح و پترين منظور، لوازم تشري ايرد، برايل صورت گ ياستر
 بـدن   يطح شـکم  س. گرديدل  يره از قبل توسط آون استر     يو غ 

ل کرده، سـپس توسـط   ي آغشته به الکل استري وان را با پنبه   يح
را باز کرده، و تخمدان  ي و اسکالپل، سطح شکم يچيپنس و ق  

لترشـده  ي فHBSS يل حـاو ي اسـتر يرا خارج و به پتـر    چپ  
نـار واقـع در اتـاق    ير هود الميمنتقل و درب آن را بسته و به ز    

 اضـافه را از   يهـا   بافـت  ها و  ير هود، چرب  يدر ز . ميکشت برد 
انجـام   gridکـشت انـدام را بـه روش      . ميها جدا کرد   تخمدان

د بـا   يـ ک گر ي کشت،   ين روش، در هر ظرف پتر     يدر ا . ميداد
 آن خم يها متر قرار گرفت که گوشه   يلي م ۱۵×۱۵سطح مقطع   

 حدود ي که پس از قرار گرفتن در ظرف، ارتفاعيطوره شده ب 
 ۲۲/۰ با منافـذ   يلتري ف يکاغذهاسپس  . متر داشته باشد   يلي م ۴
 ي کـه رو يطـور  ه به شد ها قرار داد   هين پا ي ا يکرومتر بر رو  يم

سپس در داخل   . ها بزرگتر نباشد    از آن  يدها را بپوشاند ول   يگر
 FBS درصـد سـرم   ۲۰ ي حـاو  DMEMط کشت   ي، مح يپتر
س کنـد امـا از آن بـاالتر         ي که کاغذ را خـ     يي، تا جا  ه شد ختير

  يلتـر قـرار داده و در دمـا     ي کاغذ ف  يبر رو ها را    تخمدان. نزند
 تـا  ۹۵ هوا و    درصد ۹۵،  درصد co2۵،  گراد ی سانتي   درجه ۳۷
 يهـا  تخمـدان  . شدک روز انکوبهيمدت    رطوبت به  درصد ۹۸

  in vivoشـوند و ماننـد گـروه کنتـرل     يگروه کنترل انکوبه نم
ه  شده، کشت داد   گفته گروه شم به روش      يها تخمدان. هستند

، با توجه به دوز مورد نظـر و وزن         ي تجرب يها گروه يبرا. شد
ن يـ ط کـشت ا ي کنجـد را وزن کـرده و بـه محـ        ي موش، دانـه  

ط ذکر شده کشت   يطور جداگانه افزوده و در شرا      هها ب  تخمدان
  .ه شدداد

ـ      ي بررس يها برا  شين آزما يدر ا  ـ   ي وجـود تفـاوت معن ن يدار ب
طرفـه   کيانس  يز وار ي و کنترل از آزمون آنال     ي تجرب يها گروه

ONE WAY ANOVA بــه دنبــال آن از  .  اســتفاده شــد
 مختلـف  يهـا  ن گـروه ين تفاوت بيي تعيبرا  TUKEYآزمون

 Excelافـزار     مربوطه توسـط نـرم     يها ستوگراميه. استفاده شد 
ـ  انحراف مع  ±ن  يانگيصورت م  هها ب  داده. ديرسم گرد   يار بـرا  ي

 P>۰۵/۰ مراحل يدر تمام . هر گروه در نظر گرفته شده است      
  . در نظر گرفته شده استيدار يعنوان سطح معن هب

  
 ها افتهي

 ي نشان داد که گاواژ دانـه  In vivoج حاصل از کشت ينتا     
و شـود،   يهـا مـ   ها، باعث بزرگ شدن تخمـدان  کنجد به موش 

ـ ب. ش نـشان دادنـد   يها از نظر طول و قطر افزا       تخمدان ن يشتري
 . مشاهده شديجربها در گروه سوم ت  تخمدانی ش اندازهيافزا

ـ      يهـا  ز در گروه  يها ن  کوليتعداد انواع فول    ي دوم و سـوم تجرب
 و  ي بـدو  يهـا  کـول يقطر فول .  را نشان داد   يريگ ش چشم يافزا
تعـداد   .هـا کـاهش داشـت    کولير فوليو قطر سا  ش،يه افزا ياول

دا کـرد کـه   يـ ش پ ي افزا يز در هر سه گروه تجرب     ياجسام زرد ن  
ـ ار ز يم بـس  ش در گروه دوم و سو     ين افزا يا امـا قطـر    . اد بـود  ي

تعـداد و  . دا کـرد ي کاهش پياجسام زرد در هر سه گروه تجرب     
ج ينتـا . ش داشتيز در هر سه گروه افزا ي ن ي خون يها قطر رگ 

  . آورده شده است۱ و جدول ۱شکلصورت کامل در ه ب
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 a b 

 
                 e 

وز  با دي نمونه تجرب،)c( ۰۸۱۸/۰ با دوز ينمونه تجرب، )b( نمونه شم، )a(  نمونه کنترل چپکروگراف مقطع تخمداني فتوم:۱ شکل
۱۶۳۶/۰ )d(۸۱۸/۰ با دوز ي، نمونه تجرب )e (يزيآم  و رنگ×۴۰ يينما با بزرگ H&E .يکول بدويفول )۲( هيکول اولي، فول)۱( ،

  ).۷( يرگ خون، )۶( ، جسم زرد)۵( شده هيکول آتروفي، فول)۴( کول گراآفي، فول)۳( هيکول ثانويفول
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  ،۱ يشم، تجرب  کنترل،يها  در گروه مختلف تخمدانيها  بخشي کنجد بر روي ر دانهيتاث يل آماريج تحلينتا :۱ جدول
  ¯X(SE± )۳ي و تجرب۲ يتجرب

 شم کنترل  يريگ فاکتور اندازه
  ۱يتجرب

گرم به  يلي م۰۸۱۸/۰(
  )لوگرميک

  ۲يتجرب
گرم به  يلي م۱۶۳۶/۰(

 )لوگرميک

  ۳يتجرب
گرم به  يلي م۸۱۸/۰(

 )لوگرميک

۰۹/۲۷±۹۱/۰ وزن موش  ۶۷/۰±۲۸  ۷/۰±۰۱/۲۸  ۷/۰±۰۵/۲۸  ۴/۰±۲/۲۸  

۰۱/۰±۰۰۱/۰ وزن تخمدان  ۰۰۱/۰±۰۱/۰  ۰۰۳/۰±۰۱/۰  ۰۰۲/۰±۰۱/۰  ۰۰۱/۰±۰۱/۰  

۰۰۰۵/۰±۰۰۰۹/۰  تخمدانيوزن نسب  ۰۰۰۹/±۰۰۰۵/۰  ۰۰۰۹/۰±۰۰۰۵/۰  ۰۰۱۴/۰±۰۰۰۶/۰  ۰۰۰۸/۰±۰۰۰۸/۰**  

۱۵۴±۹۸/۲ قطر تخمدان  ۸/۲±۴/۱۵۲  ۰۷/۳±۲۶/۱۶۸*  ۱۲±۴/۱۷۳*  ۱۴/۸±۹۳/۱۷۸**  

۳۷/۳±۱۳/۰ طول تخمدان  ۲/۰±۲۱/۳  ۱۳/۰±۲۷/۳  ۱۴/۰±۸۷/۳*  ۱۲/۰±۹/۳*  

يکول بدويتعداد فول  ۴۵/۰±۲/۵  ۳۶/۰±۸/۴  ۴۲/۰±۳/۵  ۶۶/۰±۹۳/۸***  ۵۶/۰±۱۳/۱۰***  

هيکول اوليتعداد فول  ۵۱/۰±۶/۵  ۲۷/۰±۶/۵  ۳۷/۰±۵/۶*  ۴۳/۰±۷۷/۶*  ۶۳/۰±۴/۷**  

هيکول ثانويعداد فولت  ۴۳/۰±۶/۳  ۱۶/۰±۶/۳  ۳۴/۰±۴  ۶۲/۰±۶۰/۶**  ۷۶/۰±۲۶/۹***  

کول گراآفيتعداد فول  ۱۵/۰±۳۳/۲  ۳۳/۰±۳/۲  ۳۲/۰±۵/۲  ۲۸/۰±۳۳/۳**  ۵/۰±۵۳/۳**  

هيکول آتروفيتعداد فول  ۳۳/۰±۴/۲  ۲۹/۰±۲/۲  ۲۱/۰±۵۳/۲  ۳۴/۰±۸/۴***  ۲۳/۰±۴/۵***  

۴۶/۱±۲۷/۰ تعداد اجسام زرد  ۲۶/۰±۵۶/۱  ۱۴/۰±۸/۱  ۱۹/۰±۶/۲***  ۱۹/۰±۹/۲***  

يکول بدويقطر فول  ۳/۰±۴/۲  ۲۳/۰±۸۶/۲  ۲/۰±۱/۴***  ۲۵/۰±۵/۴***  ۱۳/۰±۷۸/۴***  

هيکول اوليقطر فول  ۷۳/۰±۲۶/۷  ۵۱/۰±۳/۷  ۶۶/۰±۸  ۵۳/۰±۲/۸  ۴۶/۰±۳/۹  

هيکول ثانويقطر فول  ۰۵/۳±۲۶/۳۳  ۱۱/۱±۲۵/۳۰  ۵۷/۰±۶۶/۱۲***  ۵۴/۰±۴/۱۲***  ۳۱/۰±۲۳/۱۲***  

کول گراآفيلقطر فو  ۶۲/۲±۴۶/۴۵  ۵/۳±۴۳  ۹۵/۲±۸۶/۱۲***  ۶۷/۰±۲۶/۲۱***  ۰۴/۱±۲۰***  

هيکول آتروفيقطر فول  ۷/۲±۹۳/۲۱  ۵۴/۲±۲۰  ۹۴/۰±۲۶/۲۰  ۳۹/۰±۳۳/۱۸  ۲۴/۱±۶/۱۳**  

۰۶/۳۶±۰۸/۶ قطر جسم زرد  ۹۱/۳±۵/۳۳  ۲۲/۱±۶/۲۰***  ۸۷/۰±۰۶/۲۰***  ۰۷/۱±۱۹***  

يتعداد رگ خون  ۵۳/۰±۴۶/۱  ۳۲/۰±۵/۱  ۱۶/۰±۵۳/۲**  ۲۴/۰±۷۳/۲**  ۳۳/۰±۰۲/۴***  

ي خونگقطر ر  ۸۸/۰±۱۳/۳  ۷۷/۰±۲/۳  ۳۱/۰±۶/۳  ۳۶/۰±۵**  ۱۹/۰±۸/۵***  
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  هـــا در دوز معـــادل گـــروه ، تخمـــدانIn vitroدر کـــشت 
ــ ــي  ســوميتجرب ــه ک يلــي م۸۱۸/۰ يعن   کــامال وگرم لــيگــرم ب

 يهـا قابـل بررسـ    ز در آنيچ چين رفتند و ه   يدژنره شده و از ب    
ــود ــا در د. نبـ ــ امـ ــروه تجربـ ــادل گـ ــي  دوميوز معـ   يعنـ
  هـا  کـول ي از فول  ي هنـوز تعـداد    لوگرميگرم به ک   يلي م ۱۶۳۶/۰

ــايقابــل تــشخ ــد کــه نت   انگريــج بيص و قابــل شــمارش بودن
 کشت يه شده در گروه تجربي آتروف يها کوليکاهش تعداد فول  

ـ  کنجـد بـود، امـا ا       يشده با مقدار      يهـا  کـول ين کـاهش فول   ي
ج حاصـل از    ي در نتـا   يدرصد آترز  .دار نبود  يه شده معن  يآتروف

 ق فرمول ي، از طرIn vitroکشت 

ـ ز ب يزان ن ين م يمحاسبه شد که ا     کـاهش در  يانگر مقـدار کمـ  ي
دار  ي کشت شده با کنجد است اما کاهش آن معنـ  يگروه تجرب 

  .)۲شكل  (ستين

    a  b 
گروه . H&E يزيآم  و رنگ×۴۰ يينما  کنجد با بزرگي با دانه In vitroکروگراف مقطع تخمدان موش بعد از کشت ي فتوم:۲شکل 

 )b(  دومي، گروه تجرب)a(  اوليتجرب

  
  بحث
روز در    روزبـه  يـي اهـان دارو  ي که استفاده از گ    ييجا از آن      

ـ  اثرات مـضر     ي به بررس  يادي است، مطالعات ز   يحال فزون  ا ي
ـ  انواع ا  يد احتمال يمف ر ياهـان بـر سـالمت انـسان و سـا      ين گ ي
ها بـر    ر آن ي پرداخته و تاث   ي انسان يها عنوان مدل ه  وجودات، ب م

ـ ه و غ  يه، پوست، ر  ي مختلف بدن ازجمله مغز، کل     يها اندام ره ي
اهان بـر   يرات متفاوت انواع گ   يتاث. اند  قرار داده  يرا مورد بررس  

ن مطالعات گـزارش    ي از ا  ياريج بس ي مورد نظر در نتا    يها اندام
 ي بخـش ي بر رو ييه دارو ايک نوع گ  يممکن است   . شده است 
ـ  داشته باشد و   يرات منف ياز بدن تاث   ا در کـارکرد آن اخـتالل   ي

ـ ي از بدن تاث يگري در بخش د   يجاد کند، ول  يا  را بـر  يرات مثبت
م يپرداز ي مييها ن بخش فقط به پژوهشيما در ا .  بگذارد يجا

 قـرار   ي را بر تخمدان مـورد بررسـ       يياهان دارو يرات گ يکه تاث 
 ي کـه بـرا    يـي  و دارو  يبه علت ارزش اقتـصاد    کنجد   .اند داده

هـا و    نرالين دانه از لحاظ م    يا. باشد يد م يار مف يانسان دارد، بس  
ـ عناصـر کم   يداني اکــسي آنتـ يهـا  گنـان يهـا و ل  نيتـام ياب، وي

 را  يل بـارور  يتوانـد پتانـس    ي است و مـ    يغن) ها تواستروژنيف(
شـحه  ها با اعمال اثر بر دسـتگاه متر       تواستروژنيف. بهبود بخشد 

  ويائـسگ يم و عوارض   ي عال ي برا يتوانند درمان  يز م يدرون ر 
ا بر ياه سوير گي تاثيو همکارانش رو هاشمي .استئوپروز باشند

ـ  انجام داده و بـه ا      يوزن زنان مطالعات   دند کـه   يجـه رسـ   ين نت ي
ش يق افـزا  يا ممکن است از طر    يموجود در سو   يها زوفالونيا

در ). ۱۰(  کننـد يريلوگش وزن زنان ج   يسم بدن، از افزا   يمتابول
  وزن در يريش چشمگ يافزا کنجد باعث    ي ، دانه حاضرق  يتحق
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 ي عـصاره  . نسبت به گروه کنترل نـشد ي گروه تجرب  ياه موش
 يهـا  کـول يش تعـداد فول   ياه پنج انگشت سبب افـزا     ي گ ي وهيم

 يهـا  کـول يمختلف و تعداد جسم زرد، و کاهش در تعداد فول         
 يج پژوهـش  ين نتـا  يا. دشو ي تخمدان م  ي موجود بر رو   يستيک

 اه پنج انگـشت انجـام داده اسـت        ي گ ي بر رو  جلوداراست که   
ـ اه پنج انگشت م   ي گ ی جلودار اثبات کرد که عصاره    ). ۱۱( زان ي

توانـد بـا    يدهـد، و مـ   يش ميهورمون پروژسترون سرم را افزا  
ت ي سبب بهبود وضعي جنسيها ر در ترشح هورمونييجاد تغ يا
ـ ار د). ۱۲( هـا شـود    ن هورمون يا  مـشاهده  يقـات يتحقکـار  ن ي

 با مصرف کنجـد   ي تخمدان يها کولي که تعداد انواع فول    ديگرد
ـ  و اول  ي بـدو  يهـا  کـول يکنند، قطر فول   يدا م يش پ يافزا ـ ه ن ي ز ي

ه، گراآف و   ي ثانو يها کوليابد اما قطر فول   ي يش م ي افزا يمقدار
ز با  ي زرد در تخمدان ن    يها تعداد جسم . ه، کاهش داشت  يآتروف

 . از خود نشان دادياديش زيتفاده از دانه کنجد، افزا   ش اس يافزا
ـ  نشان داد که جن    يقي در تحق  جفرسون ا در طـول    ين سـو  يستئي

ها شده و مرگ  تين رفتن اووسيمانع از ب   موش   ز تخمدان يتما
 در يهـا  تين تعـداد اووسـ  يبنـابرا . دهد يت را کاهش م  ياووس

در ). ۱۳(کند يا مي را مهيشتري رشدونمو بيدسترس و الزم برا
ش تعـداد  يز باعـث افـزا  ي مشخص شد که کنجد ن ن پژوهش يا

 مختلـف تخمـدان     يهـا  کـول يش تعداد فول  يها و افزا   تياووس
 نشان ۱۳۹۱زاده و همکارانش در سال  يج کار ترابينتا .شود يم

ــاهش درصــد فول  ــه ک ــوليداد ک ــا ک ــ آترتيه ــزاي ش يک و اف
 يهايـ رات مثبـت اسـتروژن گ    ي آنترال نشانگر تـاث    يها کوليفول

امـا در کـار     ). ۱۴( ا بر بافـت تخمـدان اسـت       يموجود در سو  
ـ ار ز يش بس ي کنجد باعث افزا   ي ، دانه  حاضر يقاتيتحق  در  يادي

 و  جهرمي .ديه شده در تخمدان گرد    ي آتروف يها کوليتعداد فول 
 ي ز عصارهيهمکاران در طول کار خود مشاهده کردند که تجو        

ان و رونـد   بـر بافـت تخمـد   يا اثـر نـامطلوب    ي سو يدروالکليه
ـ ر در مييـ عـدم تغ . کوژنز نداشته است يفول  يهـا  کـول يزان فولي
ل يل است که چـون تـشک    ين دل يآنترال تخمدان ظاهرا به ا     يپر
ـ  بوده اسـت، ا  ينيها در دوران جن    کولين فول يا  ين اجـزا دارا ي

ا بـر تعـداد آن      ي سـو  ی ن عـصاره  يباشند، بنـابرا   ي م يتعداد ثابت 
ـ  تخمـدان در ا   ش وزن يافزا. ر بوده است  يتاث يب ن پـژوهش را  ي
 ي ش اندازه ي بدن، افزا  يش وزن کل  ي به افزا  يطور کل  توان به  يم

ـ   هک و بي آترتيها کوليها، کاهش تعداد فول  کوليفول  يطـور کل
 کنجـد   ی اما دانه ). ۱۵( کوژنز مرتبط دانست  يش روند فول  يافزا

 يها کوليخصوص فوله  و بي تخمدانيها کولينواع فول اتعداد  
ن بـا مـصرف کنجـد وزن    يچنـ هم. ش داديده را افزا ه ش يآتروف

 قطـر   ي انـدازه . دا کـرد  يـ ش پ ي افزا يار کم ي بدن مقدار بس   يکل
هـا   کـول ير فول يش، و قطر سا   يه افزا ي و اول  ي بدو يها کوليفول

ز کم شـد،  يقطر اجسام زرد موجود در تخمدان ن. افتيکاهش  
  .افتيو وزن تخمدان هم کاهش 

 ي گونـه   آب ي  عـصاره   مشخص شـد مـصرف     شيتوق  يدر تحق 
شود، اما وزن و  يها م ش وزن موشي کنجد باعث افزايها برگ

ـ يـ ج تحقينتا). ۱۶( کند ي نمير خاصييها تغ  ضهيحجم ب  ش يق پ
گـروه  ( کنجـد در دوز بـاال   ی  نشان داد مصرف خـود دانـه      رو

ها  ش در وزن موش   ي افزا يار کم يباعث مقدار بس  )  سوم يتجرب
  .گردد يم
  
  يريگ جهينت

 يهـا   کنجد بـه مـوش  ي ، گاواژ دانهين طرح پژوهش يدر ا      
ها از نظر طـول و قطـر          تخمدان ي ش اندازه ي باعث افزا  يسور
هـا    تخمـدان ي انـدازه هـم   يش دوز کنجد مصرف يو با افزا   شد

ه در هـر سـه گـروه    ي و اولي بدويها کوليقطر فول . شدبزرگتر
هش ه و گـراآف کـا     ي ثانو يها کوليش داشت، اما قطر فول    يافزا

 دوم و   يهـا   شده در گروه   ي آترز يها کوليتعداد فول . دا کرد يپ
ـ ي م ۸۱۸/۰ و   ۱۶۳۶/۰ ي دوزهـا  يعني يسوم تجرب  گـرم بـر     يل
ش يهـا بـا افـزا     کـول ين فول يش داشت، اما قطر ا    يافزاکبلوگرم  

 ي آتـرز  يهـا  کـول ي تعـداد فول   يعنيمصرف کنجد، کمتر شد،     
رد بـا مـصرف   تعداد اجسام ز. ديها کمتر گرد شتر اما قطر آن   يب

ش در ي افـزا نيـ ش داشت و ايکنجد نسبت به گروه کنترل افزا    
  .اد بوديهر سه گروه ز
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  ر و تشکريتقد
ــد      ــيب ــارين وس ــسيله از همک ــروه  و م ــرم گ والن محت

ـ  علوم پا  ي  و دانشکده  يشناس ستيز  يه دانـشگاه آزاد اسـالم     ي

ـ  ايـي ن امکانات اجرا يقات تهران در تام   يواحد علوم و تحق    ن ي
  .شود ي مير و قدردانطرح تشک
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Background and Objective: Sesame is one of the plants with many applications including production of 

sesame oil, ground sesame seed, sweets and bread in food industry. Alongside, it is used to boost strength 

and body foundation due to its nourishing properties. Whereas the likelihood of teratogenicity for this seed 

has been discussed during the pregnancy, the present study was carried out to investigate the possible effects 

of sesame seeds on the Oogenesis.  

Materials and Methods: In this expermental study, the mice were retained under appropriate laboratory 

conditions and were divided into five groups of control, sham, empirical 1, 2, and 3. The mice of the control 

group were supplied merely with water and special mouse food, while the mice of sham group were given 

0.5 cc of distilled water daily for 10 days. The mice of three empirical groups 1, 2 and 3 were supplied with 

doses of 0.0818, 0.1636 and 0.818 (mg/Kg of body mass) sesame, respectively, mixed with 0.5 cc of distilled 

water by oral gavage. The mice in all groups were dissected after the completion of the gavage and the 

texture of their right and left ovaries was separated and examined after the process of alcohol supply, 

molding, shredding as well as painting.  

Results: Following the administration of sesame seed, the side effects were investigated such as increase in 

the number of follicle types, increase in the diameter and number of primitive and primary follicles, decrease 

in the diameter of other follicles, increase in the length and the diameter of ovaries and increase in the 

number of yellow bodies. 

Conclusion: The above results assert the harmful effect of sesame seeds on the ovary and on the process of 

Oogenesis. 
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