
 
 

٣٩٣  

  مقاله پژوهشي 

   يگذار تخمک يکتحررحم موش پس از  يومتل ياپ يفراساختار ييراتتغ يبررس
  با استفاده از استروژن و پروژسترون

  

  ٣ياندزفولعبدالرحمان ، ٢نفس يکنبهروز ، ١يافشارفاطمه 

 

  29/07/90: یرشپذ یختار 02/06/90: یافتدر یختار

 

 يدهچک
آنـدومتر   يساز آماده مسئول يتخمدان يها هورمون .باشد يممناسب  يهورمون يطمح يازمندندومتر در آن يستبالستوسموفق  ينيگز النه :و هدف ينهزم يشپ

 يکتحر يها موش آندومتر در يناللوم يومتل ياپ فراساختمان بر استروژن و پروژسترون يها هورموناثرات  يبررسمطالعه  يناهدف از . باشند يم ينيگزالنه  يبرا

  .باشد يم ينيگزره النه پنجشده در زمان  يگذار تخمک

بـا  ، يگـذار  تخمک يکتحر پس از ها موش يشآزمادر گروه  .شدند يمتقس يشآزمابه دو گروه کنترل و  ها ، موشکاذب يحاملگ يجادابعد از  :کار و روش مواد

 )۳، استروژن )۲ يشيآزماگروه شاهد ) ۱.نديدگرد يمتقسگروه پنج  هورمون به يافتدربر اساس و قرار داده شدند  يريگ جفت جهت، شده يوازکتوم يها موش

 يحاملگروز بعد از  ۵/۴ .شد يجادا يعيطب به صورتکاذب  يحاملگ يزن درگروه کنترل .استروژن+ پروژسترون  يآنت )۵، پروژسترون+ استروژن  )۴، سترونپروژ

   .آماده شدند يانتقال يکترونال يکروسکوپمبا  يبررسشد و جهت  يبردارنمونه  ها گروه يتمام يرحم يها شاخ کاذب از

استروژن  يقتزرو  گردد يم ينپودهاپرشد  يشافزاموجب  و ها يکروويليمطول  پروژسترون باعث کاهش يقتزرآن است که  يانگرببه دست آمده  يجنتا :ها يافته

موجـب بـروز    يـز نو  ها يکروويليمون موجب کاهش طول استفاده همزمان استروژن و پروژستر که يحالدر . گردد يم ها يکروويليمطول و تعداد  يشافزاموجب 

  .شود يم ينپودهاپ

فـراهم   ينجنـ  يرشپذ يبرارا مشابه با گروه کنترل  يمناسب يطشرا تواند ينم يتنهائپروژسترون به  يزتجوکه  آيد يمظر ندر مجموع به : يريگ يجهنت بحث و

  .کند يم يجادا ينجن ينيگزرا جهت النه  يبهتر يطشرا لوتئال يتيحماو افزودن استروژن به پروژسترون در فاز  آورد

  پروژسترون ، استروژن، يگذار تخمک يکتحر، ينيگزالنه : ها واژه يدکل

  

  ١٣٩٠ يدآذر و ، ۳۹۳-۳۹۸ صپنجم،  شمارهدوم، و  يستبدوره ، يهاروم يپزشکمجله 

  

  ۰۹۱۴۱۱۴۷۷۹۴: ، تلفنيومآناتو  يستوپاتولوِژيه، گروه ياسالم، دانشگاه آزاد يزتبر :آدرس مکاتبه

Email: f_afshar@iaut.ac.ir 

 

                                                
  )سنده مسئولينو( زيواحد تبر يزاد اسالم، دانشگاه آيو آناتوم يستوپاتولوِژيار گروه هياستاد١ 

  زيتبر يدانشگاه علوم پزشک ،حيار علوم تشريدانش٢ 

  اهواز يدانشگاه علوم پزشک ي،ار بافت شناسيدانش٣ 

  مقدمه
 يمتـوال  رخداد ينچنداست متشکل از  اي يدهپد ينيگزالنه 

 يسـت ستوسبال يـري گکه با لقاح تخمک آغاز شده و تا قرار  است

 ينجنـ  يفيتکموفق به  ينيگزالنه . )۱( يابد يمدر آندومتر ادامه 

، غشـاء  ينيگزالنه  يطدر  ).۲(آندومتر وابسته است  يرندگيپذو 

 .گـردد  يمـ  ييراتـي تغدچـار   آنـدومتر  ينـال لوم يـوم تل ياپ يراس

که در آن سـطح   شود يمگفته  يفراساختار ييراتتغبه  ينپودهاپ

 هـاي  يکروويلـي م، آنـدومتر  يناللوم ياليتل ياپ يها سلول يکالآپ

ــت داده و   ــود را از دس ــدگ يداراخ ــاي يبرآم ــميس ه  يتوپالس

   ).۳( شوند يم

Stavreus در  ينپودهاپ يلتشکنشان داد که  ۲۰۰۱در سال

 يرسـپتورها پروژسـترون و   يباالآندومتر انسان همراه با غلظت 

 ۲۰۰۷ال در سـ  يزنو همکارانش  Quinمطالعه ). ۴( باشد يمآن 

در انسان وابسته بـه پروژسـترون    ينپودهاپ يلتشککه نشان داد 

 کـه  يحـال  در ).۵( شـوند  يمـ  يدهدبوده و در سرتاسر فاز لوتئال 

 ۲۰۰۴و همکـارانش در سـال    obrnaمطالعه انجام گرفته توسط 

در زمـان بـروز    يريتاثدر زنان  يدرماننشان داد که پروژسترون 

  ).۶( ندارد ينپودهاپ

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

m
j.u

m
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               1 / 6

http://umj.umsu.ac.ir/article-1-1108-en.html


 و همکاران يفاطمه افشار  ... وم رحم موش پس ازيتل ياپ يرات فراساختارييتغ يبررس
 

٣٩٤  

پروژسـترون بـه    يقتزر که دهد يمنشان  يزن Hoise يقاتتحق

برداشـته   يشـان ها تخمـدان  هکـ  يهائ موشدر  يمتوالمدت سه روز 

و ظهـور   يترشـح قطرات  يشافزا، ينپودهاپشده است موجب رشد 

نشـان   ها يبررس .)۷( شود يمکوتاه در سطح سلول  هاي يکروويليم

مـوش در رحـم و اسـتفاده از     هـاي  ينجنـ انتقـال   بـا کـه   دهد يم

 يرنـدگي پذزمـان   توان يم، استروژن با دوز کم همراه با پروژسترون

پنجـره النـه   در  ييـر تغموجـب   يـب ترت ينبدداد و  يشافزارحم را 

  ).۸( شد ينيگز

مجـدد در اسـتفاده از    يبررسـ بـا   يـر اخ يهـا  سالدر  نامحقق

لوتئـال توانسـتند    يتيحماهمراه با پروژسترون جهت فاز  ناستروژ

در انسـان نسـبت بـه اسـتفاده از      ينيبـال  يحاملگنشان بدهند که 

  ).۹-۱۱( است يشتربپروژسترون تنها 

بر اساس مطالعات انجام گرفته نقش استروژن و پروژسترون بر 

 يقدقنقش  يولمشخص است  يعيطب ي دورهآندومتر در  يومتل ياپ

ــنا ــون ي ــا هورم ــرا ه ــتحما يب ــد از   ي ــال بع ــاز لوتئ ــکتحرف  ي

و در مورد افزودن اسـتروژن بـه    يستنشناخته شده  يگذار تخمک

بر آن شـده اسـت    يقتحق ينا .پروژسترون اختالف نظر وجود دارد

 ياپ يکالآپ يهناح( ينيگزپنجره النه  يکيمورفولوژ يها شاخصکه 

، پروژسـترون ، استروژنکه  يگروههائدر را  )آندومتر يناللوم يومتل

 يسـه مقاو  مطالعـه ، کنند يم يافتدر پروژسترون استروژن همراه با

  .کند

  
  ها روشو  مواد

 يهـا  مـوش از  )يتجرب( يقتحق ينادر  :مورد مطالعه يها نمونه

گـرم   ۳۰-۲۵و بـا وزن   )(Balb/cهفتـه  ۸-۱۰بـا سـن    نر و مـاده 

 ۱۲ و يروشــنائسـاعت   ۱۲ يطشـرا در  يوانـات ح. يـد گرداسـتفاده  

 ينگهـدار  يکـاف  يغذابه آب و  يدسترس امکاناتبا  يکيتارساعت 

   .شدند يم

شـامل   يگـذار  تخمکمحرک  يداروها :مورد استفاده يداروها

PMSG ،HCG  مـورد اسـتفاده شـامل اســتروژن    يهـا  هورمـون و ،

 يبرا. بود )يگماسشرکت ( RU 486سترون ژپرو يآنتو  پروژسترون

دو  يوازکتـوم هفته تحت عمل  ۸ر ن يواناتح، کاذب يحاملگ يجادا

  . طرفه قرار گرفتند

 يواناتحبا  يبهبوددوران  يطشده بعد از  يوازکتوم يها موش

سـپس   .قـرار داده شـدند   يـري گ جفـت  جهـت  يشآزماماده تحت 

به دوگـروه   يگذار تخمک يکتحرو عدم  يکتحربر اساس  ها موش

بـه  ، يتجربـ در گـروه   .يتجربـ گروه کنترل و گـروه  . شدند يمتقس

ساعت بعـد   ۴۸و واحد  ۱۰ يزانمبه   PMSG١يداروماده  ها موش

 يصـفاق واحد به صـورت داخـل    ۱۰ يزانمبه  ٢HCG يدارواز آن 

، مـورد مطالعـه   يهـا  موش، يريگ جفتاز  صبح روز بعد .شد يقتزر

الزم بـه  . شـدند  يمتقسـ گروه  شش به ينالواژپالک کنترل  بعد از

  .مورد مطالعه قرار گرفت موش پنجذکر است که در هر گروه 

، گـروه  يـن اکـاذب در   يحـاملگ  يجـاد اجهت  :گروه کنترل) ۱

فقـط در  ، يگـذار  تخمـک  يـک تحر يداروها يافتدربدون  يواناتح

گروه شاهد  )۲ .شده قرار گرفتند يوازکتومنر  يها موشمجاورت با 

، يگــذار تخمـک  يـک تحر بعــد ازگـروه   يـن ادر :)sham( يشـي آزما

بعـد از   :گـروه اسـتروژن   )۳.نکردنـد  يافـت در را يهورمـون  ها موش

بـه  اسـتروژن  ، کـاذب  يحـاملگ از روز اول ، يگـذار  تخمک يکتحر

. شـد  يـق تزرمدت چهار روز  به، يجلد يرزبه صورت  ng۱۰ يزانم

از روز اول ، يگـذار  تخمـک  يـک تحربعـد از   :گروه پروژسـترون ) ۴

 يـر زتا چهار روز به صورت  پروژسترون mg ۱روزانه، کاذب يحاملگ

ــا پروژســترون گــروه اســتروژن )۵ .شــد يــقتزر يجلــد  :همــراه ب

، کـاذب  يحـاملگ از روز اول  شـده  يگذار تخمک يکتحر يها موش

ــه  اســتروژن يهــا هورمــوناز  يبــيترکروزانــه  و  ng ۱۰ يــزانمب

 يجلـد  يـر زرا تا چهار روز بـه صـورت    mg ۱به مقدار  پروژسترون

 :همـراه بـا اسـتروژن   پروژسـترون   يآنتـ گروه  )۶.کردند يم يافتدر

، کـاذب  يحـاملگ از روز اول  شـده  يگذار تخمک يکتحر يها موش

بـه   RU 486) ( پروژسـترون  يآنتـ  يهـا  هورمون از يبيترکروزانه 

بـه مـدت چهـار روز بـه      ng ۱۰ به مقـدار  و استروژن mg ۱ يزانم

  .کردند يم يافتدر يجلد يرزصورت 

 کـاذب  يحاملگ بعد از ۵/۴ در روز يواناتح، ها گروه يتمامدر 

ـ  يها مهره ييجابجابا   يـاني مسـوم   يـک از ند وکشـته شـد   يگردن

بـه دسـت آمـده در     يهـا  نمونه. شد يبردارنمونه  يرحم يها شاخ

و ســپس در  يــهاول يکســاتيوف بــه عنــوان درصــد۵/۲ يـد گلوتارآلدئ

. قرار گرفتند يهثانو يکساتيوفبه عنوان  درصد۱ ييدتتراکسا يوماسم

 يـه تهاپـون و بعـد از    يـن رزبـا   يآغشتگکل و با ال يريگ آبپس از 

بلو  يدينتولوئ يزيآمنازک با رنگ  يمهن يها برش، ينيرز يها قالب

سـرب   يتراتسـ اسـتات و   يلاوران يزيآمنازک با رنگ  يها برشو 

آماده  )TEM( يالکترون يکروسکوپمه با مطالع يبراو  يدگرد يهته

 يناللوم يومتل ياپدر  ها يکروويليمو  ينپودهاپ بروز ينهمچن. شدند

 يبررسـ مـورد   )(+ plus يـار معبا استفاده از  يفيک يمهنبه صورت 

   .قرار گرفت

                                                
1 pregnant mare serum gonadotrophin 
2 human chorionic gonadotrophin 
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 ۱۳۹۰ ي، آذر و د۵، شماره ۲۲دوره   مجله پزشکي اروميه
  

٣٩٥  

  .دهد يمنشان  )+( يارمعمورد مطالعه با استفاده از  يها گروهرا در  ينپودهاپو  ها يکروويليم يابيارز ):۱(جدول شماره 

  مورد مطالعه يها گروه کنترل شاهد استروژن ونپروژستر  پروژسترون+ استروژن  استروژن+ پروژسترون  يآنت

 )يشآزماکنترل و (

 يکروويليمتعداد  +++ ++ ++++ ++  ++ +++++

 ينپودپبروز  ++ + + ++ + ++ -

  

  

 .دهد يممورد مطالعه نشان  يها گروهآندومتر را در  يناللوم يومتل ياپفراساختمان  يبررس ):۱(شماره  يرتصو

a ( گروه کنترل)دهد يمرا نشان  ينپودپش نوک فل .(  

b ( گروه شاهد) دهد يمرا نشان  ها يکروويليمفلش .( 
c ( گروه استروژن) ييدنماتوجه  ها يکروويليمارتفاع  يشافزابه(  

d (گروه پروژسترون ) ييدنماتوجه  ينپودهاپبه بروز(   

e ( پروژسترون + گروه استروژن) دهد يمرا نشان  ينپودپو نوک فلش  يکروويليمفلش .(  

f ( استروژن + پروژسترون  يآنتگروه) دهد يمرا نشان  ها يکروويليمفلش .( 
  . باشد يم ۲۰۰۰X يرتصاو ييبزرگنماالزم به ذکر است که 

 

a b c 

d e f 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

m
j.u

m
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               3 / 6

http://umj.umsu.ac.ir/article-1-1108-en.html
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٣٩٦  

  ها يافته
در گروه کنترل  آندومتر يناللوم يومتل ياپ يسلول غشاء يبررس

از  تـر  بزرگزوائد  يتعدادکم بوده و  ها يکروويليمکه  دهد يمنشان 

هسـته   .شـد  يمـ  يـده د، رسـيد  يم ينپودپکه به نظر  ها يکروويليم

 .قـرار داشـت   هـا  سلولقاعده  يهناح درو  يدهکشبه صورت  ها سلول

 شد يم يدهد ها سلول يرأس يتوپالسمسبه وفور در داخل  ها واکوئل

گـروه شـاهد    يناللوم يومتل ياپفراساختمان  مطالعه .)a-۱ يرتصو(

بـا گـروه کنتـرل از تعـداد و ارتفـاع       يسـه قامدر کـه   دهد يمنشان 

 يـز ن ينپودهـا پ هـا  قسـمت از  يبعضکاسته شده و در  ها يکروويليم

   .)b-۱ يرتصو( شد يم يدهد

 گروه پروژسترون دهدکه در يممطالعه حاضر نشان  هاي يافته

 يـک و سـطح سـلول از    يافتـه کاهش  يسلولسطح  هاي يکروويليم

 يسـلول از مناطق سطح  يبعضدر  ينپودهاپ. بود برخوردار ينامنظم

 يهـا  گرانـول ه و به صورت پهن بـود  ها سلول ي هسته .شد يم يدهد

  .)c-۱ يرتصو( شد يم يدهدهسته  يرز يهناحفراوان در  الکترودنس

نشـان  گـروه اسـتروژن    يناللوم يومتل ياپفراساختمان  يبررس

 يلـي خ هـا  يکروويلـي مبا گروه کنترل تعداد  يسهمقادر که  دهد يم

 .کاسته شده بود يزن ينپودهاپو از تعداد  بلند بود ها آنو ارتفاع  يادز

بـا انـدازه    ينوسـيتيک پ يکـول وز يتعـداد و  يضـي ب ها سلول هسته

  . )d-۱ يرتصو(شد  يم يدهد ها سلول يتوپالسمسکوچک در 

 يسهمقادر  ها يکروويليمپروژسترون ارتفاع + گروه استروژن در 

 ها قسمتاز  يبعضدر  يسلولسطح  .ودب يافته کاهش با گروه کنترل

 و يضـي ب ها سلولهسته . شد يممشاهده  يزن ينپوديپصاف و زوائد 

با انـدازه کوچـک در    ينوسيتيکپ يکولوز يتعداد .بود يوکروماتين

  . )e-۱ يرتصو( شد يم يدهدسلول  يتوپالسمس

پروژسـترون همـراه بـا     يآنتـ به دسـت آمـده در گـروه     يجنتا

در  يـادي ز ينوسيتيکپ هاي يکولوزکه بود  هدد يماستروژن نشان 

 يحـاو  يسـلول سـطح   .شـد  يمـ  يـده د هـا  سلول يراس يتوپالسمس

 يرسـا بـا   يسـه مقادر  يکهطوربود به  يادزبا ارتفاع  هايي يکروويليم

 بـر آن  هعـالو  .بـود  يافتـه  يشافـزا  هـا  يکروويلـي مارتفـاع   هـا  گروه

 .شد يم يدهدها  سلول يراس يتوپالسمسدر  ياديز يها يتوکندريم

 يصتشـخ قابـل   يخوبدسموزوم ها به  يژهوبه  يسلول ينباتصاالت 

  ).f-۱ يرتصو(د بو

  
  يريگ يجهنتو  بحث

در انسان  يستبالستوس ينيگزکه النه  دهد يمنشان  مطالعات

 يکتحردر  که يطور به .است يدياستروئ يها هورمونتحت کنترل 

زودتـر از   ينـي گز زمان پنجره النـه  ها ينگنادوتروپتوسط  يتخمدان

ــد  ــ يروموع ــد يم ــو در  ده ــاي يکلس ــا    ه ــده ب ــاء ش  ARTالق

بروز خواهـد   يرتاخزمان با  ينا )يدرمانو هورمون  ها ينگنادوتروپ(

 و يهورمـون تـوام   يـابي ارز بـا ش و همکـاران  Tavanitos ).۱۲( کرد

 يگـذار  تخمـک  يـک تحر هاي يکلسنشان دادند که  يستولوژيکيه

 شـود  يمـ  ينيگزالنه و اختالل در متر زودرس آندو يدگيرسباعث 

نشان دادند که  ۱۹۹۹و همکارانش در سال  Nikas ينهمچن ).۱۳(

و  يانروتکامل  يهمزمانعدم  در زنان موجب يگذار تخمک يکتحر

ــدومتر و  يدگيرســ ــزنآن ــاهش  ي ــزانمموجــب ک ــه  ي ــيگزالن  ين

 هـاي  يافتـه  ييـد تاذکـر شـده در    مطالعات هاي يافته). ۱۴(گردد يم

در گـروه   يـق تحق يـن ابدسـت آمـده از    يجنتـا  .عه ما هسـتند مطال

 ينپودهاپتعداد  ها گروه يرسابا  يسهمقادر  پروژسترون نشان داد که

نشـان داد کـه    ۲۰۰۱در سـال  يـز ن Stavreus. بـود  يافتـه  يشافزا

غلظت پروژسـترون و   وابسته بهدر آندومتر انسان  ينپودهاپ يلتشک

مطالعه انجام گرفته توسـط   که يدرحال ).۴(باشد يمآن  يرسپتورها

obrna  نشــان داد کــه پروژســترون  ۲۰۰۴و همکــارانش در ســال

بــه  ).۶(نــدارد ينپودهــاپدر زمــان بــروز  يريتــاثدر زنــان  يدرمــان

 يهـا  سلول يحاوکشت  يطمحبه  پروژسترون يآنت يقتزر که يطور

  ).۱۵(گردد يم ينپودهاپآندومتر موجب کاهش بروز  ياليتل ياپ

 يهـا  گـروه در  آندومتر يناللوم يومتل ياپ ياساختارفر يبررس

نشـان داد کـه    پروژسـترون همـراه بـا اسـتروژن     يآنتـ  واستروژن 

 .دارد هـا  يکروويليمطول و تعداد  يشافزادر  ياساساستروژن نقش 

کـه   دهد يمنشان  ها موشرزوس و  يمونمانجام شده در  مطالعات

 مخصوصاً ينجن کاهش رشد و نمو پروژسترون موجب يآنت يقتزر

منو کلونال  بادي يآنت يقتزر که يطور به .گردد يم يحاملگ يلاوادر 

 شـود  يمـ در مـوش   ينجنـ پروژسترون موجب توقف رشد  يهعلبر 

)۱۶.(   

فـاز   يـه اولدر مراحـل   يمونمدر دارو  ينااستفاده از  ينهمچن

. )۱۷( شود يم ينيگزمهار النه  و اختالل عمل آندومتر لوتئال باعث

  .باشد يممطالعه ما  هاي يافته ييدتاذکر شده در  مطالعات هاي هيافت

در  ينپودهـا پو اعمـال   ينـي گزدر النـه   يـادي زاختالف  گرچه

از آن است که طـول   يحاکموجود  يجنتاموش و انسان وجود دارد 

 ييرتغ تواند يم يگذار تخمک يکتحرکوتاه بوده و با  ينپودهاپعمر 

 )۱۴( گـذارد  يرتـاث آنـدومتر   يدگيرسر ب تواند يم ييرتغ يناو  يابد

در طـول   ينپودهـا پنشان داد که بـروز   يقتحق يناحاصل از  يجنتا

متفاوت است  يشآزماکنترل و  يها گروه ينبما  ينيگزپنجره النه 

و پروژسـترون   ينپودهـا پ يـان باستروژن باعـث کـاهش    يکهطوربه 

 نپودهـا يپآن است که بروز  يانگرب يناو  شود يمآن  يشافزاموجب 

ـ .باشـد  يمـ استروژن و پروژسترون  يها هورمونوابسته به   ينهمچن

مطالعه نشـان داد کـه پروژسـترون     ينابه دست آمده از  هاي يافته

هسته  يرز يهناحالکترون دنس در  يها گرانولموجب ظهور  يدرمان

ـ  يهـا  سـلول   يــتفعالکـه احتمـاال    گـردد  يمـ  ينـال لوم يـوم تل ياپ

  .دهد يمقرار  يرتاثرا تحت  الينلوم يومتل ياپ يها سلول
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 ۱۳۹۰ ي، آذر و د۵، شماره ۲۲دوره   مجله پزشکي اروميه
  

٣٩٧  

 يـن ابـه دسـت آمـده از     يجنتـا با توجه بـه   :يکل يريگ يجهنت

 )۲۰، ۱۹، ۱۸( ينـه زم يناانجام گرفته در  يقبلمطالعه و مطالعات 

 يبـرا را  يمناسـب  يطمحـ  توانـد  ينمـ  ييتنهاپروژسترون به  يقتزر

 اسـتروژن  يزتجـو ، مطالعه ينا. يدنمافراهم  يتبالستوس ينيگز النه

 يبـرا  يگـذار  تخمک يکتحر يها چرخههمراه با پروژسترون را در 

 .کند يم يشنهادپ ينيگز النه
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