
 زنجـــان پزشـــکي علـــوم دانشــگاه پژوهشـــي ي،ـعلمــ ي ـــهـمجل

 ٧٧ تا ٦٨ صفحات, ١٣٩٥ ارديبهشت و فروردين, ١٠٢ ي شماره, ٢٤ ي دوره
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  ۲۵/۹/۹۳ :پذيرش      ۶/۸/۹۳: دريافت
  

  چكيده
چاي سبز حـاوي  . اند  تاريخ جايگاه خود را در زندگي انسان به عنوان عوامل دارويي و درمانگر تثبيت کرده گياهان دارويي درطول  :زمينه و هدف  

 موجود در اين گياه بر سطح هاي  كاتچينبا توجه به اثرات.  و فالونوئيدها است كه اثرات بيولوژيكي دارندها  كاتچين فنلي از جمله   هاي پلي  تركيب
هاي صحرايي ماده انجـام   ها در موش هاي جنسي و گنادوتروپين  ، اين تحقيق با هدف بررسي اين گياه بر هورمون         هاي جنسي در موش نر     هورمون

  .گرفت
 به ترتيـب   رادو گروه چاي سبز.  تايي تقسيم شدند٥ گروه ٣ سر موش صحرايي ماده نژاد ويستار به ١٥ تجربي، ی در اين مطالعه  : روش برررسي 

هـاي   نمونـه . عنوان تنها منبع آب آشاميدني دريافت كردند و گروه کنترل فقط از آب براي نوشيدن استفاده کرد      به صد در ٥/٣ و   درصد٥/١به ميزان   
  .گيري شد ، استروژن و پروژسترون اندازهLH ،FSHهاي   تهيه و غلظت هورمون٢٨خوني در پايان روز 

 داري  كاهش معنـي به گروه نرمال در گروه دريافت كننده چاي سبز نسبت  و استروژنLHنتايج به دست آمده نشان داد كه غلظت سرمي       :ها يافته
هاي دريافـت   غلظت سرمي پروژسترون نيز در گروه. دار نبود  افزايش داشت اما معنيFSHغلظت سرمي . )>٠٥/٠P>P, ۰۰۱/۰ ترتيب به(يافت 
  ).>٠٠١/٠P(ی يافت دار  چاي سبز نسبت به گروه نرمال افزايش معنيی كننده

 بـي   نيـز FSH  و استروژن و افزايش پروژسترون و بر غلظتLH  چاي سبز باعث كاهش غلظت   هاي اين پژوهش     با توجه به يافته    :جه گيري نتي
  .تاثير است

  استروژن، پروژسترون، گنادوتروپين، چاي سبز، موش صحرايي: واژگان كليدي
  

  مقدمه
 گيزنـد  در را خود جايگاه تاريخ طول در دارويي گياهان     

  وانـد  کـرده  تثبيـت  درمانگر و دارويي عوامل عنوان به انسان

 اسـتفاده  ... و کپـسول  قـرص،  ماننـد  گوناگون هاي صورت به
   چاي سبز يكي از گياهـاني اسـت كـه مـورد توجـه       .شوند مي
  
  
  
  

  
 در مرسوم نوشيدني چاي كلي طور به. زيادي قرار گرفته است

 هاي برگ دنكر خشك از  چاي.شود مي محسوب دنيا سراسر

 و آيـد  مـي  دسـت  به Sinensis L.   Camellia ه گياجوان
 كـه  اسـت  عمليـاتي  بـه  مربـوط  چـاي  انـواع  تمامي اختالف

 
 
 
 
 

   علوم، دانشگاه شهيد باهنر كرمان، كرمانی گروه زيست شناسي، دانشكده کارشناس ارشد فيزيولوژی، -۱
  ی علوم، دانشگاه شهيد باهنر کرمان، کرمان  زيست شناسي، دانشکده دکترای ميکروبيولوژي، استاديار گروه-۲
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 هـاي  نـام  بـه  و شـود  مـي  انجـام  بـرگ  شـدن  چيـده  از پـس 

 از پـس  اگـر . شوند مي سفيد معرفي و سبز قرمز، سياه، چاي

   سـرعت  بـه  خـشك  گرمـاي  بـا  را آن گيـاه  هاي چيدن برگ
   سـبز  چـاي  .)۱(شـود   مـي  حاصـل  سـبز  چـاي  كنند شكخ

  هـاي   كـاتچين  شـامل  كـه  اسـت  فنلـي   پلي هاي  تركيب حاوي
EGC (Epigallocatechin)، ECG) Epicatechin-3-gallate( ،

EC) Epicatechin (و EGCG (Epigallocatechin -3- gallat) 
  ).٢(باشد  مي

 چـاي  بتمث اثر بيانگر آزمايشگاهي و اپيدميولوژيك مطالعات

 چـاي  مفيـد  خواص از جمله. باشد انسان مي سالمتي بر سبز

 و قند  یآورنده ينيپا ،)۳(اكسيداني  آنتي اثر به توان مي سبز،
  بودنسرطان ضد و) ٥(كبدي  محافظت و) ٤(خون  كلسترول

مطالعات نشان داده است كه چاي سـبز خطـر    .اشاره کرد) ٦(
 در   همچنـين  ،)٧ (دهـد   ابتال به سرطان تخمدان را كاهش مـي       

) ۸( رحم  یهاي دهانه  مهار پيشرفت سرطانin vitroمحيط 
هــاي  و ســرطان ســلول) ۱۰(، ســر، گــردن )۹(و پروســتات 

فعاليت . توسط چاي سبز نشان داده شده است      ) ۱۱(پانكراس  
اكسيداني فنل در چاي سبز باعـث دفـع آهـن موجـود در         آنتي

رادي كه در معرض    به همين دليل بايد اف    . شود  رژيم غذايي مي  
،  از مصرف بي رويه ی چای خـشک     ابتال به كم خوني هستند    

ـ اجتنـاب    Epigallocatchin 3-gallet (EGCG)). ۱۲(د کنن
ــت  ــوع α5فعالي ــاز ن ــار in vitro را در محــيط ۱ ردوكت  مه

ــي ــه دي    مـ ــستوسترون بـ ــديل تـ ــسوول تبـ ــه مـ ــد، كـ كنـ
نشان داده شده است كه چـاي       ). ۱۳(هيدروتستوسترون است   

شود، كه عاملي  ز باعث مهار آروماتاز در موش صحرايي ميسب
  ).۱۴(براي افزايش سطح تستوسترون است 

 Epigallicatchin Galletدر يك مطالعه نيز گزارش شده كه 
موجود در چاي سبز باعث كاهش سطح تستوسترون پالسـما          
مي شود و تاثير چاي سبز در عملكرد نرمال گنادهـاي نـر بـه         

ما در اين تحقيق اثر چـاي سـبز    ).۱۵(است  خوبي ثابت شده    
، LH  ،FSHهـاي      گناد و غلظت هورمـون     -بر محور هيپوفيز  

استروژن و پروژسترون در مـوش صـحرايي مـاده را بررسـي             
  .ايم كرده

  
  روش بررسي

ــق، مــوش       ــايش در ايــن تحقي ــورد آزم هــاي  حيوانــات م
   گـرم و سـن  ۹۰صحرايي ماده از نژاد ويستار با وزن تقريبـي          

 حيوانات دانشگاه شهيد باهنر     ي  هفته بودند كه از خانه     ۴ تا ۳
دمـاي  . كرمان تهيه شده و در همان مركز نيز نگهداري شـدند          

 در طول شبانه روز ثابت و        و گراد  سانتي ي   درجه ۲۲±۲محيط  
 سـاعت تـاريكي   ۱۲ ساعت روشنايي و   ۱۲ نوري   ي  طي دوره 

ها قرار  ار آنقرار داشتند و غذا و آب بدون محدوديت در اختي        
 سر بود و به طور  ۱۵هاي اين آزمايش     تعداد كل موش  . گرفت

  .تصادفي در سه گروه مورد آزمايش قرار گرفتند
گروه نرمـال كـه از آب و غـذاي اسـتاندارد آزمايـشگاهي               )۱

  .استفاده كردند
عنـوان    به  درصد ٥/١ كه چاي سبز با ميزان       ١گروه تجربي    )٢

  .تنها منبع آب دريافت كردند
عنـوان    به  درصد ۵/۳ كه چاي سبز با ميزان       ۲ گروه تجربي ) ۳

  .تنها منبع آب دريافت كردند
هاي چاي    گرم برگ  ۱۵ ميزان    درصد ۵/۱براي تهيه چاي سبز     

  سبز را در يك ظرف حاوي يـك ليتـر آب جـوش بـه مـدت           
هاي چاي را خارج كرده و دم   دقيقه قرار داده و سپس برگ۱۵

 قـرار  ۱ آب در دسترس گروه تجربـي  كرده به عنوان تنها منبع   
 گـرم از    ۳۵،   درصد ۵/۳همچنين براي تهيه چاي سبز      . گرفت

  هاي چـاي سـبز را در يـك ليتـر آب جـوش بـه مـدت                  برگ
هاي چاي را خارج كرده و دم كرده        دقيقه قرار داده و برگ     ۱۵

 قـرار   ۲را به عنوان تنها منبع آب در دسـترس گـروه تجربـي              
 پـس از بيهوشــي خفيـف بــا   ٢٨ز در پايــان رو ).۱۶( گرفـت 
CO2 هاي گـردن   ها گيوتينه شدند و خونگيري از رگ       ، موش 

هـا جـدا    ها سانتريفيوژ شده و سـرم آن      سپس نمونه . انجام شد 
 ي  درجـه -۲۰هـا در دمـاي       گرديد و تا زمان سنجش هورمون     



   تاثير چاي سبز بر غلظت سرمي استروژن
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، LHهـاي    با روش االيزا هورمون   . ندگراد نگهداري شد   سانتي
FSH هـاي   كيـت  .شـد  اندازه گيـري  ون، استروژن و پروژستر

 FSH و LHهـاي    گيـري هورمـون    مورد استفاده براي انـدازه    
ساخت پادتن طب ايران و هورمـون اسـتروژن و پروژسـترون     

هـاي بـه دسـت آمـده از       داده .ساخت مونوبايند آلمـان بودنـد     
ــون   ــزان هورم ــنجش مي ــاي  س ــتروژن و FSH وLHه ، اس

  آماري ي  ه از برنامه  هاي مختلف با استفاد    پروژسترون در گروه  
SPSS  و آزمون  ANOVA     و پـس آزمـون  Tukey   مـورد

داري در  عنوان سـطح معنـي     به ≥۰۵/۰Pبررسي قرار گرفتند و     
بيان انحراف معيار   ± ميانگينها به صورت     داده. نظر گرفته شد  

  .اند شده
 

 ها يافته
 نـشان  ۱ميانگين وزن بدن در پايان آزمايش كه در نمودار             

 در مقايـسه بـا دو        درصـد  ۵/۳ در گروه چاي سـبز       داده شده، 
  . دار بود  معنيدرصد ۵/۱ گروه نرمال و چاي سبز

  

  
  .هاي مورد بررسي در گروه ميانگين وزن بدن: ۱نمودار 

  . است درصد۵/۱ با گروه نرمال و گروه چاي سبز >۰۵/۰P داري  نشان دهنده اختالف معني*
  

 نشان ۲ه در نمودار طور ك   همان LHميانگين غلظت هورمون    
داده شده است، در هر دو گروه چاي سبز در مقايسه با گـروه          

، امـا گـروه   )>۰۰۱/۰P (داري را نـشان داد    نرمال كاهش معني  
  اختالف  درصد ۵/۱ با گروه چاي سبز درصد ۵/۳چاي سبز 

  
  
  

 نشان داده   ۳طور كه در نمودار      همان. داري را نشان نداد    معني
هاي چاي سبز   گروهFSHت هورمون شده است ميانگين غلظ   

 در مقايسه با گـروه نرمـال اخـتالف         درصد ۵/۳ و    درصد ۵/۱
  .داري را نشان نداد معني
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  هاي مورد بررسي  در گروهLHميانگين غلظت سرمي : ۲نمودار 

   با گروه نرمال است>۰۰۱/۰P داري  اختالف معنيي نشان دهنده***
 

  
  هاي مورد بررسي  در گروهFSHين غلظت سرمي ميانگ: ۳نمودار 

  

 ميانگين غلظت هورمون استروژن در گروه چاي ۴طبق نمودار 
داري   در مقايسه با گروه نرمال اختالف معنـي         درصد ۵/۳سبز  

 بـا    درصد ۵/۳اما بين گروه چاي سبز       )>۰۵/۰P (را نشان داد  
بـا   .دار نـشان نـداد    اختالف معنـي  درصد ۵/۱گروه چاي سبز    

 ميـانگين غلظـت هورمـون پروژسـترون در         ۵وجه به نمودار    ت
ــادير    ــا مق ــبز ب ــاي س ــده چ ــت كنن ــروه درياف ــد۵/۱گ     درص

  داري   در مقايسه با گـروه نرمـال افـزايش معنـي            درصد ۵/۳و  
ــه( ــب ب ــشان داد) >۰۵/۰P و >۰۰۱/۰P ترتي ــين . را ن همچن



   تاثير چاي سبز بر غلظت سرمي استروژن
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 چـاي   ي ميانگين غلظت پروژسترون در گروه دريافـت كننـده        
 ي  در مقايسه با گروه دريافـت كننـده         درصد ۵/۱ار  سبز با مقد  

) >۰۰۱/۰P (داري  اختالف معني درصد۵/۳چاي سبز با مقدار 
  .را نشان داد

  

  
  هاي مورد بررسي ميانگين غلظت سرمي استروژن بين گروه: ۴نمودار 

  . با گروه نرمال است>۰۵/۰P داري ي اختالف معني  نشان دهنده*
  

 
  هاي مورد بررسي ظت سرمي پروژسترون در گروهميانگين غل: ۵نمودار 

  . است درصد۵/۱ با گروه نرمال و چاي سبز >۰۰۱/۰P داري ي اختالف معني  نشان دهنده***
  . با گروه نرمال است>۰۵/۰P داري  نشان دهنده اختالف معني*
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  بحث
 بودن دارا دليل به که زيادي وجود دارند گياهي هاي گونه     

 دير از سنتي طب در ها آن از و هستند متمايز وييخواص دار

 انجـام  بـا  زيـادي   پژوهـشگران .اسـت  شـده  مـي  باز استفاده

 غير شرايط و نقايص بررسي به مختلف و تحقيقات ها آزمايش

 بـه  هـا  آن بهبـود  و تشخيص در سعي و بدن پرداخته طبيعي

 در اين تحقيـق بررسـي تـاثير    .اند داشته گياهان دارويي کمک
، اسـتروژن و  LH ،FSHهـاي   سبز بـر ميـزان هورمـون   چاي  

  .پروژسترون صورت گرفته است
 نشان داد كـه اخـتالف   FSHنتايج حاصل از بررسي تغييرات   

. هــاي تجربـي و نرمــال وجـود نــدارد   داري بــين گـروه  معنـي 
  درصد ۵/۳هاي تجربي دريافت كننده چاي سبز با مقدار          گروه

   چـاي سـبز بـا مقـدار     یبا گروه نرمال و گروه دريافت كننده  
داري را    و وزن بـدن كـاهش معنـي        LH در ميزان     درصد ۵/۱

هاي تجربي دريافت كننده چاي سبز با مقـادير      گروه. نشان داد 
 در مقايـسه بـا گـروه نرمـال كـاهش            درصد۵/۳ و    درصد ۵/۱

هـاي   در گـروه  . داري در غلظـت اسـتروژن را نـشان داد          معني
   و درصـد ۵/۱مقـادير   چـاي سـبز بـا    ي  تجربي دريافت كننده  

داري در    در مقايسه با گروه نرمـال افـزايش معنـي           درصد ۵/۳
  .غلظت پروژسترون نشان دادند

  هـاي گـروه دريافـت كننـده       در اين بررسي، وزن بـدن مـوش       
دار نسبت به گـروه    كاهش معني درصد۵/۳چاي سبز با مقدار     

 را  درصـد ۵/۱نرمال و گروه دريافت كننده چاي سبز با مقدار    
ــ ــزيم   EGCG. شان دادن ــت آن ــار فعالي ــا مه ــبز ب ــاي س    چ

Catechol-O-Methyl Transferase (COMT) ــر  ب
تحقيقات نشان داده اسـت كـه       . )۱۷ و۱۸ (گذارد بدن تاثير مي  

نفرين باعـث افـزايش حـرارت زايـي و اكـسيداسيون             نور اپي 
شود كـه در اينجـا ايـن عملكـرد بـا مهـار آنـزيم           ها مي  چربي

COMT   توسط EGCG بنـابراين  . )۱۹ (گيـرد  رت مـي   صو
 باعـث كـاهش   EGCG توسـط  COMTمهار فعاليت آنزيم   

 نشان در تحقيقي )۲۰۰۰( همكاران و انسايا. شود وزن بدن مي

 بـه  سـبز  چـاي درصد  ۲محتوي  رژيمي كه هايي موش دادند

 ي هتـود  سـرمي،  لپتين مقدار در داشتند، كاهش هفته ۱۶مدت
همچنـين در تحقيقـي   . )۲۰ (انـد  كـرده  تجربه را وزن و چربي
 و چاقي کاهش بر را سبز چاي ي عصاره هفته ۸ مصرف تاثير

 بررسي پرچرب رژيم داراي هاي موش در ليپوليزي مسيرهاي

 هـر  در گـرم  ميلي ۴۰۰ روزانه مصرف که داد نشان نتايج شد،

 بدن وزن کاهش باعث سبز چاي ي عصاره بدن وزن کيلوگرم

 مـي گـردد   ليپـوليزي  ايمسيره بهبود و چربي بافت کاهش و
 با اين حال، چنين تغييراتي در ميزان بـاالي چـاي سـبز        ).۲۱(

  . مشاهده شده كه با بررسي ما نيز همخواني دارد
 پستانداران، آروماتاز استراديول سنتز در دهد مي نشان مطالعات

هـاي   سـلول  در اسـتراديول  توليـد  بـراي  ضـروري  آنزيم يک
اسـتروژن   به را آندروژن زيم،آن اين .است تخمدان گرانولوزاي

 توليد  فالونوئيدها كه در چاي سبز وجود دارد.کند مي تبديل

 دوز بـه  وابسته صورت به گرانولوزا هاي در سلول را آروماتاز

 و همكـاران  کـائو در تحقيقي كـه توسـط   . )۲۲ (کنند مي مهار
 موجــود در چـاي ســبز باعــث  EGCGانجـام شــد  ) ۲۰۰۰(

ترين استروژن بدن است، در   كه مهم17β-estradiolكاهش 
همچنين محققـان در ايـن بررسـي نـشان         . هاي ماده شد   موش

 عالوه بر كـاهش وزن باعـث كـاهش وزن           EGCGدادند كه   
. ها نيز شد  هاي حساس به استروژن مانند رحم و تخمدان        اندام

 باعـث  EGCG روز تيمار با    ۷در آزمايش انجام شده پس از       
بنابراين  . سازگار است نيزا نتايج ما، كه ب)۲۳ ( شدLHكاهش 

 موجود  ی و فالونوئيدها  EGCGكاهش استروژن در اثر تاثير      
  .مي باشدهاي گرانولوزا  در چاي سبز بر سلول

نتايج حاصل از اين پژوهش درباره تاثير چاي سبز بر غلظـت            
، با نتايج مربوط به اثر چاي سبز بر  LH و   FSHهاي   هورمون

در . موش نر تا حدودي متفـاوت اسـت     روي اسپرم سازي در     
هاي نر، چـاي سـبز بـر روي      تحقيق انجام شده بر روي موش     
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FSH            هـاي   تاثير نداشـته كـه بـا بررسـي مـا بـر روي مـوش  
داري در   را در سـطح معنـي    LHماده مطابقت دارد ولي سطح      

نر افزايش داده است در حالي كه در تحقيـق مـا سـطح            موش
LH      خاطر افزايش پروژسـترون     كاهش يافته كه ممكن است ب

گناد باعـث كـاهش   -باشد كه با تاثير فيدبكي بر محور هيپوفيز  
LHشده است .  

گزارش شده كه مصرف چاي سـبز در دوز نـسبتا بـاال باعـث       
 شود هيپو تيروئيديسم و بزرگ شدن غده تيروئيد در موش مي         

ــون . )۲۴( ــاهش هورم ــد و ك ــر در عملكــرد تيروئي ــاي  تغيي ه
هـاي لوتئـوتروف در      ش حساسيت سلول  تيروئيدي باعث كاه  

بيـان شـده   . )۲۵ (گـردد   مـي GnRHهيپوفيز نسبت به ترشح    
وسـيله اسـتروئيدهاي      تنهـا بـه    LH، برخالف   FSHاست كه   

هـاي   شود بلكه فاكتورهـايي كـه از پـروتئين        گنادي تنظيم نمي  
هاي گرانولوزا هستند نيز غلظت اين هورمـون را تحـت            سلول

 از هيپـوفيز    FSHاعـث آزاد سـازي      دهنـد و ب    تاثير قـرار مـي    
پروژسترون در طي يـك واكـنش آنزيمـي دو          . )۲۶ (شوند مي

نخـست در داخـل     . شـود  اي از كلـسترول سـاخته مـي        مرحله
شود كه آنزيم  ميتوكندري، كلسترول به پروگنه نولون تبديل مي   

 جداكننـده زنجيـره جـانبي كلـسترول، ايـن       P450سيتوكروم  
پرگنـه نولـون، ميتوكنـدري را تـرك        . كند واكنش را كاتاليز مي   

ــي ــزيم    م ــط آن ــمي توس ــبكه آندوپالس ــد و در ش ــا  -۳كن بت
. شود هيدروژناز به پروژسترون تبديل مي     هيدروكسي استروئيد 

گـردد، بلكـه از طريـق فرآينـد انتـشار       پروژسترون ذخيره نمي  
با توجه به اثر چاي سبز بر آزاد سـازي     . شود بالفاصله آزاد مي  

ارهاي چربي مثل شكم و كمر احتماال سيتوكروم ها از انب چربي
P450  تواند مقدار زيادي كلسترول را به پروژسـترون       بدن مي

دار پروژسـترون   تبديل كند و به اين طريق باعث افزايش معني      
  هر چند در ايـن خـصوص نيـاز بـه مطالعـات بيـشتري            . شود
  .)۲۷ (است

  
  گيري نتيجه

هاي  ، چاي سبز هورمون   هاي اين پژوهش   با توجه به يافته        
LH  داري كاهش داده و بـر    و استروژن را به طور معنيFSH 

با توجه به افـزايش زيـاد پروژسـترون پيـشنهاد          . تاثير است  بي
شود مطالعات بيشتري بر روي نحوه تاثير چاي سبز بر اين            مي

  .هورمون صورت گيرد
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Background and Objective: Throughout the history, medicinal plants have established their roles as 

therapeutic and remedial agents. Green tea contains polyphenolic compounds including flavonoids and 

catechins alleged to exert biological effects. Taking advantage of Green tea effects on male sex hormones, 

the study was an attempt to assess its effects on female sex hormones and gonadotropins in rats. 

Materials and Methods: In this experimental study, 15 female Wistar rats were allocated to 3 groups of 5. 

Two groups received green tea1.5% and 3.5%, respectively as the only source of drink whilst the control 

group received only tap water. Blood samples were taken at the end of the 28th day and serum concentration 

of LH, FSH, estrogen, and progesterone was measured.  

Results: The results illustrated that serum LH and estrogen significantly decreased in groups receiving green 

tea compared to the control group (p<0.001, p<0.05, respectively). Serum FSH increased to a small extent, 

though not significantly. In the meantime, serum progesterone showed a significant increase in groups 

receiving green tea compared to the control group (p<0.001). 

Conclusion: Our study asserts that green tea decreases LH and estrogen and increases progesterone without 

any significant effect on FSH level. 
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