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 مقاله پژوهشی 

  شاخ  یشناس بافتبر ساختار  انیب نیریش اهیگ شهیر یدروالکلیمطالعه اثر عصاره ه
  مبتال به  يسور يها موشدر  یهورمون تستوسترون سرم زانیرحم و م

  یتجرب کیستیس یاز سندروم تخمدان پل یناش سمیپرآندروژنیها
  

  ٢يمصطفو يمصطف ،١٭يعباس احمد
 

  25/06/1394رش یخ پذیتار 23/04/1394افت یخ دریتار
 
 دهیچک

ن يدرصد زنـان را در سـن   ١٠ يال ٥ناشناخته است که  يبا علت ينيآندوکر يناهنجار نيتر عيشا (PCOS) کيستيس يپلسندروم تخمدان  :هدف و نهیزم شیپ
 يجاد عوارضيکه باعث ا باشد يمسم) يپرآندروژني(ها يخون يها آندروژنش ي، افزاکيستيس يپلوجود تخمدان  ين نشانه براي. قابل استنادترسازد يممبتال  يبارور

 يو هورمـون  يبر عوارض بافت انيب نيريشاثر  ين مطالعه بررسياز ا شود هدف يمره يو غ ينيگز النه، نقص در يگذار تخمک، عدم يينامنظم، پرمو يقاعدگمانند 
  .باشد يم يتجرب PCOSتوسط  جادشدهياسم يپرآندروژنيها

 مـار يت ،) ٣٠٠(mg/kg ٢ مـار يت ،) ١٥٠(mg/kg ١ مـار يت، پرآنـدروژن يها کنتـرل،  يها گروهم شدند: يگروه تقس ٦به  يقطعه موش سور ٦٠:روش کارمواد و 
٣mg/kg)تنها با دوز انيب نيريشز يو تجو) ٤٥٠ mg/kgلتروزول با دوز يروز متوال ٢١مار يپرآندروژن و تيها يها گروهصورت گرفت.  ٤٥٠ mg/kg ق يـ از طر ٢

ـ بعـد از   ان دوره درمـان يـ افت کردند. بعـد از پا يدر يق خوراکياز طررا دو ساعت بعد عصاره  يماريت يها گروهافت کردند. يدر يخوراک وانـات  يز حا يهوشـ  يب
  گرفته شد.در نظر  يجهت مطالعات بافتم رح شاخ يها نمونه يکش آسانبعد از  .ه شديته يجهت مطالعات هورمون يسرم يها نمونهو  يريگ خون

و آندومتر  وميتلياپ واره،يشامل قطر، ضخامت د شاخ رحم يشناس بافت يپرآندروژن پارامترهاينشان داد که در گروه ها مختلف يها گروهج يسه نتايمقا ها: افتهی
 کننده افتيدر يها گروهزان هورمون تستوسترون در يش ميافزا دهنده نشانز ين يشات هورمونيآزما يج حاصل از بررسين نتايبود. همچنافت کرده  شدت به رحم

  ).> P ٠٥/٠باشد (داشته  ينسب ياثرات محافظت بود توانسته انيب نيريش عصاره لتروزول بود.
 تيخاصـ  ازجملـه مختلف  مؤثرهمواد ل ي، به دلدر دوز مناسب انيب نيريش يدروالکليز عصاره هيجه گرفت که تجوينت توان يم يطورکل به :يریگ جهینتبحث و  

  .است دهيبخشموش ماده را بهبود  يسم بر دستگاه تناسليپرآندروژنيخود اثرات سوء ها يدانتياکس يآنت
  انيب نيريش، لتروزول، رحمسم، يپرآندروژني، هاکيستيس  تخمدان  سندرم :يدیکل واژگان

  
 1394 مهر، 571-581 ص، مهفت شماره، مششست و یبدوره ، هیاروم یپزشکمجله 

  
  ۰۹۱۴۱۴۹۸۵۲۴شماره تماس: ه، تلفن: ي، گروه علوم پايه، دانشکده دامپزشکيه، دانشگاه ارومياروم: آدرس مکاتبه

Email: abbasahmadi60@yahoo.com 

  

                                                
  (نويسنده مسئول) ايران اروميه، اروميه، پايه، دانشکده دامپزشکي، دانشگاه علوم گروه استاديار، ١
  ايران اروميه، اروميه، دانشجوي دکتراي دامپزشکي، دانشکده دامپزشکي، دانشگاه ٢
۳ Polycystic ovary syndrome  

  مقدمه
که به  ييها يمارير بيا سايو  يدستگاه تناسل يها يماريب
 توانند يم گذارند يم رين دستگاه تأثيعملکرد ا بر روي ينحو

گردند. امروزه  يا دائمي يموقت يها يبروز نابارور منجر به
که باعث بروز اختالل در عملکرد  ييها سمياز مکان ياريبس
اند. سندروم  شده ييشناسا گردند يم يدستگاه تناسل يعيطب

 يناهنجار نيتر عيشا (PCOS) ٣کيستيس يتخمدان پل

درصد زنان را  ١٠ يال ٥با علت ناشناخته است که  ينيآندوکر
 يل مختلفين سندرم به دالي. اسازد يمبتال م ين باروريدر سن

 يتيو جنس يني، آندوکريکيو عوارض متابول شود يجاد ميا
 ين نشانه برايو قابل استنادتر نيتر يو از اصل کند يجاد ميا

 يخون يها ش آندروژنيافزا کيستيس يوجود تخمدان پل
ا عوارض ياز تخمدان و  ير سونوگرافيتصو اگرچه باشد يم

 .شود يده ميد کيستيک يز در تخمدان پلين ايجادشده يظاهر
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اثبات  يبرا ذکرشدهوجود دو مورد از سه مورد  درهرصورت
 PCOSوان الزم است. در افراد يا حيک فرد يدر  PCOSوجود 
 يني، نقص در النه گزيگذار تخمک، عدم يينامنظم، پرمو يقاعدگ

 .شود يمده يو سرطان آندومتر رحم د يپرپالزي، هانيجن سقطو 
 يآروماتاز، مانند دارو مهارکنندهنسل سوم  يديراستروئيغ يداروها

مانند اختالالت دوران  ها يماريباز  ياري، در درمان بس١لتروزول
در زنان با استروژن باال  يگذار تخمک يا القايدر زنان و  يائسگي

اتصال به گروه  يسم رقابتي. لتروزول توسط مکانشوند يمفاده است
. کند يم يريبه استروژن جلوگ ها آندورژن شدن ليتبداز  ميهم آنز

 ينيت آندومتر بافت رحم به هنگام النه گزين دارو جهت تقوياز ا
ز يتجو که ييازآنجا .)١( شود يمز استفاده ين يشگاهيدر لقاح آزما

ق حاضر از ي، در تحقشود يم يش آندروژن سرميلتروزول سبب افزا
 PCOSط يشرا يساز هيشبمناسب جهت  يعامل عنوان بهن دارو يا

به  توان يمن دارو يدرمان با ا ياثرات جانب از استفاده شد. در بدن
) اشاره کرد. ٢( LDLو  HDLش يو افزا يکاهش تراکم استخوان

نشان داده شده است که اثرات مخرب بر  يا مطالعهن در يهمچن
  ).٣است (ن جوندگان داشته يارگانوژنز جن

خ ي، با تارها يماريبدرمان  منظور بهاهان ياستفاده از گش يدايپ
اهان ين گياز اول انيب نيريش يها گونه. است زمان همبشر  يزندگ
جنوب ترانه، مرکز تا يدر منطقه مد مورداستفاده يبوم ييدارو
 اکنون هم که يطور به ،ران بوده استيا بخصوص در ايه و آسيروس

ساله  ٢٥٠٠ يخيافته است. سابقه تاريدر سرتاسر جهان گسترش 
" معروف يياهان دارويآن را به "پدربزرگ گ انيب نيريشاستفاده از 

 يو جهان يخياستفاده تار انيب نيريش يها گونهکرده است. 
ران و يکه در ا violaceaته يبا وار glabraگونه  ژهيو به اند داشته

ته يز دو واريه نيا و روسيتالي. در ارديگ يمقرار  مورداستفادهه يترک
، ها نيساپون. مواد فعال آن شامل شود يماستفاده  گونه نيازاگر يد

ر يدها و سايل بنوئي، استها نيکوماردها، يزوفالونوئيدها و ايفالونوئ
ن، گلوکز، ساکاروز ي، آسپارژها فنولچرب،  يدهايبات چون اسيترک

 glycyrrhizinicآن،  مؤثرمواد  نيتر ياصل. باشند يمو استرون 

acid  ها نيساپون(جزء(  وglabridin جزء ا)دها) يزوفالونوئي
Isoliquiritigenin يم براي. در قدباشند يمدها) ي(جزء فالونوئ 

، سنگ درد دلابت، يبوست، سرفه، درمان زخم، ديزخم معده، 
در  يرفع تشنگ يدر جوامع مسلمان برا يه، بهبود صدا و حتيکل

 يضدالتهابت ي. فعالگرفت يمقرار  مورداستفادهماه رمضان 
سم گلوکو ياز متابول يريد که با جلوگيک اسينيريسيبتاگل
با آن نشان داده  يه بعد از درمان تجربيدها در پوست و ريکوئيکورت

 يريژن جلوگيآزاد اکس يها کاليرادد ياز تول نيهمچن شده است.

                                                
1letrozole 

کوباکتر يهل ين بر رويديگالبر ييايت ضد باکتري. فعالکند يم
ن عصاره يثابت شده است. همچن يشگاهيط آزمايدر شرا يلوريپ
 يپنج باکتر يخود را رو يياياثر ضد باکتر انيب نيريش يدروالکليه

ک ينيريسيگل يروسيضدو اثرات نشان داده است. E.coli ازجمله
شه ير يعصاره الکل ياثر ضد تومور .د هم مشخص شده استياس
از  يرينه در انسان با جلوگيس يسرطان يها سلول يرو انيب نيريش

د يک اسينيريسيز گليو ن باشد يم G1در مرحله  يم سلوليتقس
ب به يق آسياز طر يتومور يها سلولباعث شروع آپپتوز  تواند يم
 يضدافسردگاثر  يآن در موش سور يگردد. عصاره آب يتوکندريم

ماده  عنوان بهرا  انيب نيريششه يسرطان ر يمل مرکز .دارد
 يکرده است. اثر ضد تشنج ياز سرطان معرف کننده يريشگيپ

باعث  انيب نيريششه ي). ر٥است (ز ثابت شده يآن ن يعصاره الکل
). اما ٦،٧،٨شود ( يمکاهش تستسترون در زنان و مردان سالم 

کاهش دهد.  يدار يمعن طور بهرا  ينتوانسته تستوسترون بزاق
را در زنان نابارور با  يمنظم و باردار يگذار تخمکن يهمچن

ن و گالبرن که يدي). گالبر٩است (جاد کرده يآندروژن باال ا
ت يش حساسي، افزايش مصرف انرژيبا افزا باشند يمتواسترون يف

شوند  يمباعث کاهش وزن  دانياکس يآنتت ين و خاصيبه انسول
 ياستروژن انسان يها رندهيگن به يديشتر از گالبريب گالبرن ).١٠(
 يها استروژن عنوان بهدها يزوفالونوئيل اين دليبه هم چسبد يم

است  مؤثرکمبود استروژن  يها يماريباز  يريدر جلوگ يعيطب
 عالئمدرمان  يبرا انيب نيريششه يم ريقد يني. در طب چ)١١(

 يبرا يمدرک علم گونه چيه يول شد يماستفاده  يائسگيمربوط به 
 ٢ژناز يدروکسيبتاه-١١ت يآن ثابت نشده است. عالوه بر آن فعال

د با يک اسينيريسيتوسط گل يشگاهيداخل و خارج آزما صورت به
م بالک ين آنزياز ترجمه ا يريم و جلوگيمستق يسم رقابتيدو مکان

با  دهايآستروئسم يدر متابول انيب نيريش .)١٢( شود يم
و  انيب نيريش. مصرف عصاره کند يمعمل  يمختلف يها سميمکان

ژناز يدروکسيبتاه -١١ت ياز فعال يريد با جلوگيک اسينيريسيگل
در انسان شود. در رابطه با خواص  يباعث کاهش چرب تواند يمک ي

 ياست که اجزاء اصل ذکر قابل انيب نيريش يدانتياکس يآنت
 و A, B, C, D licochalcone انيب نيريش يدانياکس يآنت

echinatin توسط القاشده يکروزمال چربيون ميداسيپروکس در  
Fe(III)-AOP/NADPH بوده و  مؤثرlicochalcone B, D 

د را نشان يسوپراکس يو ضدعفون يدانياکس يآنتد يت شديفعال
ن از يديمانند گالبر انيب نيريش يزوفالونيمشتقات ا يدادند. از طرف

 يريرت جلوگ يکبد يها کروزوميمدر  يون چربيداسيپروکس
و يداتياکس يها استرسال را از يتوکندريم يعملکردهاکردند و 

ت يفعال Hispaglabridin A ژهيو بهمحافظت نمودند. 
ون القاء شدن توسط يداسيرا در مقابل پروکس يقو يدانياکس يآنت
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Fe-ascorbate ک ين که يدينشان داد. عالوه بر آن گالبر
 دانياکس يآنت کي عنوان بهاست،  انيب نيريشزوفالون مشتق از يا

 يشگاهيدر مطالعات داخل آزما LDLون يداسيدر مقابل اکس يقو
ن توسط يديا گالبري انيب نيريشبود. مصرف  يشگاهيو خارج آزما

قابل  طور به ين ايپوپروتئيک با نقص آپوليآترواسکروت يها موش
ک را يعات آترواسکلروتيشرفت ضايو پ LDLون يداسياکس يتوجه

سم ين به علت دو مکانيديکه گالبر رسد يمکاهش داد. به نظر 
و از  شود يمباند  LDLنکه به يت است: اول اين خاصيا يدارا
 يل رويدروکسيه يها گروه .کند يمون آن محافظت يداسياکس

آن  يدانياکس يآنتت ياجزاء در خاصن ين موثرتريديگالبر Bحلقه 
 ابدي يممانند ماکروفاژها تجمع  ييها سلولنکه در ي. دوم اباشند يم

ون يش گلوتاتيداز و افزاياکس NADPHت يق کاهش فعاليو از طر
. شود يم يو سلوليداتي، باعث کاهش استرس اکس(GSH( يسلول

و از  دانياکس يآنتت يخاص يز موضعيدر تجو انيب نيريشعصاره 
ز يآزاد را نشان داد و ممکن است در تجو يها کاليرادن بردن يب

آزاد و انواع  يها کاليرادمحافظت پوست در برابر  يبرا يموضع
  .)٥رود (رفعال به کار يژن غياکس

ن سندرم يدرمان ا يهم برا ها اسانسا ي ها عصارهر ياز سا
سه عصاره ب ياستفاده شده است. مثالً رضوانفر و همکاران از ترک

 يسم اثرات درمانيپرآندروژنين مدل هايهم يوم رويو سلن ياهيگ
). استفاده از موم زنبور اثر در سندرم ١٩اند ( آوردهبه دست  يموفق

 يخون ناش يول والرات در رت باعث کاهش چربيبا استراد القاشده
  ).٢١است (ش آندروژن ها بوده ياز افزا

در زنان مبتال به  ينيچ يسنت ين استفاده از داروهايهمچن
ده يمربوط را بهبود بخش عالئم يمختلف يها سميمکانسندرم با 

و  ينيموارد محققان و پزشکان چ يدر برخ ي). حت٢٢است (
 ياهيگ يها درمانرا به همراه  ياستفاده از طب سوزن يا کره
ن ي). در ا٢٣،٢٤اند ( کردهمعمول  يدرمان يها يجراحن يگزيجا

در سندرم  انيب نيريششه يعصاره ر يدرمانز اثرات يمطالعه ن
  توسط لترازول استفاده شد جادشدهياک يستيک يپل ينخمدان
  

  مواد و روش کار
با  يا هفته ٤-٦ماده بالغ  يسور يها موشق از ين تحقيدر ا

استفاده  يسم تجربيپرآندروژنيجاد هايگرم جهت ا ١٨-٢٠وزن 
 ١٠و  ييروشناساعت  ١٤ط يوانات تحت شراين حيشده است. ا

 ينگهدار گراد يسانتدرجه  ٢٢±٢و درجه حرارت  يکيساعت تار
و آب  شدند يمه يمخصوص تغذ يهر روز توسط غذا ها موششدند. 

وانات پس يح ي. تمامگرفت يمقرار  ها آناز در دسترس يزان نيبه م
عادت حذف عامل استرس و  منظور بههفته  ٢به مدت  يبند گروهاز 

انجام  يشدند. برا يط استاندارد نگهداريدر شرا، طيکردن به شرا

گروه مختلف  ٦ماده در  يقطعه موش سور ٨٤ق، ين تحقيا
  عبارت بودند از: ها گروهن يه اکشدند  يبند ميتقس

 ٢/٠ ها آنه به کبود  ييها موشن گروه شامل ينترل: اکگروه 
 صورت بهتر آب يل يليم ٤/٠آب مقطر و بعد از دو ساعت  تريل يليم

  ز شد.يروز تجو ٢١با سوند گاواژ به مدت  يخوراک
 ين گروه توسط دارويا يها موشسم: يپرآندروژنيگروه ها

آب مقطر و  تريل يليم ٢/٠ شده در حل ،mg/kg٢ با دوز لتروزول
  روز گاواژ شدند. ٢١به مدت 

 يدروالکليسم و درمان شده توسط عصاره هيپرآندروژنيگروه ها
ن گروه به همراه يا يها موش: mg/kg١٥٠دوز با  انيب نيريششه ير

ق گاواژ تحت يروز از طر ٢١، به مدت جادشدهياسم يپرآندروژنيها
حل  mg/kg١٥٠دوز با  انيب نيريشاه يشه گيدرمان روزانه عصاره ر

  تر آب قرار گرفتند.يل يليم ٤/٠شده در 
 يدروالکليسم و درمان شده توسط عصاره هيپرآندروژنيگروه ها

ن گروه به همراه يا يها موش: mg/kg٣٠٠ با دوز انيب نيريششه ير
ق گاواژ تحت درمان يروز از طر ٢١سم، به مدت يپرآندروژنيها

حل شده  mg/kg٣٠٠دوز با  انيب نيريشاه يشه گيروزانه عصاره ر
  تر آب قرار گرفتند.يل يليم ٤/٠در 

 يدروالکليسم و درمان شده توسط عصاره هيپرآندروژنيگروه ها
ن گروه به همراه يا يها موش: mg/kg٤٥٠دوز با  انيب نيريششه ير

ق گاواژ تحت درمان يروز از طر ٢١سم، به مدت يپرآندروژنيها
حل شده  mg/kg٤٥٠دوز با  انيب نيريشاه يشه گيروزانه عصاره ر

  تر آب قرار گرفتند.يل يليم ٤/٠در 
شه ير يدروالکليعصاره ه mg/kg٤٥٠گروه درمان شده با دوز 

اد شده يبا دوز  يز خوراکين گروه فقط تحت تجوي: اانيب نيريش
 قرار گرفتند. تر آبيل يليم ٤/٠عصاره، حل شده در 

 اهيگ شهير يدروالکليعصاره ه ،انيب نيريشعصاره  يبرا

  ه شد.يته Glycozira glabra violacea گونه انيب نيريش
در  يسم تجربيپرآندروژنيجاد هايا يق، براين تحقيدر ا

 ٢ mg/kg، با گاواژ روزانه يا هفته ٦- ٨ماده  يسور يها موش
 يليم ٢/٠حل شده در  )سها يداروساز لتروزول (ساخت شرکت

پودر  صورت بهن دارو يک روز استفاده شد. ايست و يتر به مدت بيل
با  يالزم در آب مقطر کاف يزان دارويکبار ميبوده و هر چهار روز 

ک ي. شد يم يخچال نگهداريحل شده و در  ١کاتوريدستگاه سون
 يدوره برا يار قرار گرفت. در ابتدايساعت پس از گاواژ، غذا در اخت

با توجه به  يکل جنسيبودن سو منظم نان از سالم يحصول اطم
نال به ير واژياسم باشد يمروز  ٥- ٣موش رات که  يکل جنسيس

شده و در صورت  يکروسکوپ بررسيه و با ميمدت چهار روز ته

                                                
1sonycator 
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 يپس از ط .قرار گرفتند ها گروهدر  يتصادف صورت بهسالم بودن 
ن يآماده شدند. بد يبافت مراحلجهت  ها موشروز،  ٢١مدت زمان 

در بودن تا حد امکان  PCOSبا توجه به  ماده يها موشمنظور، 
 يها نمونه، يهوش يبعد از ب يکل جنسياز س از يمرحله مشابه

 ٣٠٠٠وژ (يفياخذ و پس از سانتر از قلب يريگ خونق ياز طر يخون
به  يسرم يها نمونه، ها سرم ي) و جدا سازقهيدق ١٠درو به مدت 

منتقل شده و در برودت  لياستر يها وپيکروتيمله سمپلر به يوس
زان هورمون يت، ميقرار گرفتند. در نها گراد يسانتدرجه  -٢٠

 يرياندازه گ ١(ECL)نسنس يلوميتستوسترون به روش الکتروکم
شته کگردن  ييجا جابهبا استفاده از روش  واناتيشد. سپس ح

جدا شد و  ها آنرحم  يمکشباز نمودن محوطه شدند و پس از 
بوئن قرار گرفتند.  ويکساتيف محلولداخل  يستولوژيه يبررس يبرا

: قطر يز فاکتورهايرحم ن يها شاخمربوط به  يها الم يبررس جهت
واره شاخ رحم، ضخامت آندومتر شاخ رحم، يشاخ رحم، ضخامت د

مدرج و تعداد  يتوسط عدس وميتل ياپومتر و ي، ممتر يپرضخامت 
و  يريمشبک اندازه گ يانشعابات غدد آندومتر رحم توسط عدس

 PCOSجاد ينان از ايجهت اطم الزم به ذکر است( سه شد.يمقا
  .ت تخمدان صورت گرفت)يوضع يتوسط لترازول بررس

 يها بخشضخامت  يريگ اندازهج بدست آمده شامل ينتاتاً ينها
زان يو م يدانياکس يآنتت يج ظرفيسه نتايمختلف رحم، مقا

 SPSS (IBM افزار نرم ١٨هورمون تستوسترون توسط نسخه 

CO. USA) يو روش آمار One way ANOVA يبيو تست تعق 
Tukey ٠٥/٠نان يب اطميبا ضر P < ن و يانگيانجام شده و م
 بدست آمد. نمودارها و جداول با نرم افزار ها آنار يمع انحراف

Microsoft Office Ecell,2010 م شدند.يتنظ  
  

  ها افتهی
رحم در  شاخ يدر بررس شاخ رحم: يمورفولوژ يبررس 
ومتر، ضخامت يرحم، ضخامت م يمختلف؛ قطر کل يها گروه

وم و تعداد انشعابات غدد آندومتر يتل يآندومتر، ضخامت اپ
  ).١، جدول p<0.05شد ( يريگ اندازه

  مختلف: يها گروهرحم در  ين قطر کليانگيسه ميمقا
نسبت  يدار يافت کننده لتروزول کاهش قطر معنيدر گروه در

مار يت يها گروهرحم در  يده شده است. قطر کليبه گروه کنترل د
نسبت به گروه لتروزول داشته است. در  يدار يش معنيافزا ٢و  ١

ش يافزا ها گروه همهرحم نسبت به  يقطر کل، گروه عصاره تنها
  ).١، جدول p<0.05دارد ( يدار يمعن

                                                
1Electrochemiluminescence 

 يها گروهواره رحم در ين قطر ضخامت ديانگيسه ميمقا
  :مختلف

 يدار يش معنيافزا ٢مار يت گروهرحم در  وارهيضخامت د
واره يگروه عصاره تنها قطر د نسبت به گروه لتروزول داشت. در

ش يافزا -به جز گروه کنترل  -  ها گروهرحم نسبت به همه 
گر يکديدار با  يفاقد اختالف معن ها گروه ريسا .دارد يدار يمعن

  )١جدول ( )p<0.05( بودند.
 يها گروهرحم در  وميتل ياپن قطر ضخامت يانگيسه ميمقا
  :مختلف

فقط در گروه  وميتل ياپسه نشان داد که قطر ضخامت يمقا نيا
شت دا يدار يمعنش يافزا يگروه قبل ٥عصاره تنها نسبت به 

)p<0.05 گر اختالف يکديبا  ها گروهر يسه سايو در مقا .)١، جدول
  مشاهده نشد. يدار يمعن

 يها گروهومتر رحم در ين قطر ضخامت ميانگيسه ميمقا
  :مختلف

کاهش قطر  ١مار يلتروزول و ت کننده افتيدر يها گروهدر 
و  ٣مار يت يها گروه. در شد دهيدنسبت به گروه کنترل  يدار يمعن

نسبت به گروه لتروزول وجود  يدار يمعنش قطر يعصاره تنها افزا
 ها گروه همهومتر نسبت به ي. در گروه عصاره تنها قطر مشتدا

  ).١، جدول p<0.05(دارد  يدار يمعنش يافزا
  :مختلف يها گروهن ضخامت آندومتر رحم در يانگيسه ميمقا
 يدار يمعن ضخامتافت کننده لتروزول کاهش يدر گروهدر 

ش قطر يافزا ٢ و ١مار يت يها گروهده شد. ينسبت به گروه کنترل د
مار يکه در گروه ت ينسبت به گروه لتروزول دارند. درحال يدار يمعن

وجود دارد.  يدار يمعنکاهش ضخامت  يقبل يها گروهنسبت به  ٣
 ها گروه همهنسبت به  در گروه عصاره تنها قطر ضخامت آندومتر

  ).١، جدول (p<0.05 دارد يدار يمعنش يافزا
ن تعداد انشعابات غدد آندومتر رحم در يانگيسه ميمقا

  :مختلف يها گروه
سه نشان داد که تعداد انشعابات غدد آندومتر رحم ين مقايا

 يدار يمعنش يافزا يگروه قبل ٤تنها نسبت به فقط در گروه عصاره 
ست ين دار يمعن ٢مار يش نسبت به گروه تين افزايدارد، اما ا

)p<0.05 گر يکديبا  دار يمعنفاقد اختالف  ها گروهر يسا ).١، جدول
  بودند.
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  .مختلف شاخ رحم وتعداد انشعابات غدد آندومتر يها ن قطر بخشيانگيم): 1(جدول 

  رحم يقطر کل گروه

µm 

  وارهيضخامت د

µm 

  وميتل يضخامت اپ

µm 

  ومتريضخامت م

µm 

  ضخامت آندومتر

µm 

  تعداد انشعابات 

 غدد آندومتر

 0/65± 8/5 49/45 ± 286/94 3/46 ± 141/40 0/25 ± 16/25 9/8 ± 603/99 13/36 ± 1013/45 کنترل

 a±  2/28 317/91a± 7/53 13/99 ± 0/43 102/45 a± 4/49 200/79a± 11/03 8/5 ±0/65 891/22 لتروزول

 mg/kgلتروزول +

 انيب نيريش ۱۵۰

999/885b± 43/29 333/65a±6/59 17/00 ± 0/26 115/13a± 1/97 261/84 b± 9/85 8/25 ±0/48 

 mg/kgلتروزول +

 انيب نيريش ۳۰۰

1128/75abc± 21/83 432/35abc ± 26/91 16/32 ± 0/07 131/66b± 6/91 302/13cb± 11/71 11 ±0/41 

 mg/kgلتروزول +

 انيب نيريش ۴۵۰

888/32acd± 5/42 315/18 ad±6/7 16/03 ± 0/24 121/66b± 1/55 189/85acd±10/67 10/5 ± 0/65 

mg/kg ۴۵۰ 

 انيب نيريش

1643/98abcde±27/71 653/49 bcde± 1/56 40/69 abcde± 2/12 186/25abcde± 2/28 391/78abcde±9/04 13/75 abce± 0/85 

aدار بودن گروه مورد نظر نسبت به گروه کنترل ي: معن /b: دار بودن گروه مورد نظر نسبت به گروه لتروزول يمعن  
c: ۱مار يدار بودن گروه مورد نظرنسبت به گروه ت يمعن  /d: ۲مار يدار بودن گروه مورد نظر نسبت به گروه ت يمعن  

e: ۳مار يدار بودن گروه مورد نظر نسبت به گروه ت يمعن  
  

 

 :)1( ریتصو
، ضخامت يرحم از نظر قطر کل يرات مورفولوژييکه نشان دهنده تغ .)Cتنها () و عصاره B( ۲مار ي، ت)Aلتروزول ( يها گروهرحم  يمورفولوژ

 × ۴۰ يي، بزرگنماH&E يزيآمرنگ  مختلف، يها گروه) در       ( ومتريمو  )        آندومتر (واره، يد
 

  هورمون تستوسترون: يج بررسينتا
)، يماريافت کننده لتروزول (لتروزول و تيدر يها گروههمه 

. گروه عصاره اند داشتهنسبت به گروه کنترل  يدار يمعنش يافزا

نسبت به گروه کنترل داشته است. گروه  يش جزئيتنها هم افزا
نسبت  يزان تستوسترون را حتين کاهش ميتوانسته بهتر ٢مار يت

  .)١نمودار ، p<0.05( باشد داشتهمار يت ٣به گروه 
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 مختلف يها گروهزان تستوسترون در يم :)1(نمودار 
a :دار بودن گروه مورد نظر نسبت به گروه کنترل، يمعن b: دار بودن گروه مورد نظر نسبت به گروه لتروزول، يمعن c: دار بودن گروه  يمعن

مار يدار بودن گروه مورد نظر نسبت به گروه ت يمعن :e ،۲مار يدار بودن گروه مورد نظر نسبت به گروه ت يمعن :d ۱مار يمورد نظر نسبت به گروه ت
۳. 

  
  يریگ جهینتبحث و 

از  يکي عنوان به) PCOS( کيستيس يپلسندرم تخمدان 
% زنان در سن ٥- ١٠در سطح جامعه است که  يعوامل نابارور

ن جهت ين سندرم از چنديت اي. اهمکند يمر يد مثل را درگيتول
ر ياست که زنان را درگ ياختالل هورمون نيتر مهمقابل توجه است: 

در بروز  يک سندروم، علل متفاوت و ناشناخته اي عنوان به، کند يم
ماران مختلف يو شدت آن در ب ينيبال عالئمآن نقش دارند، 

افتن علل آن صورت ي يبرا ياديمتفاوت است. البته مطالعات ز
است کرده ش را حفظ يرفته است اما همچنان چهره غامض خويپذ
)١٣.(  

ش ين سندرم افزايماران مبتال به ايب درصد ٦٠-٨٠در  
ن يادآور شد که علت ايد ي. البته باشود يمده يد يآندروژن خون

هم هنوز  ينيست؛ محققان و پزشکان باليمشخص ن قاًيش دقيافزا
ک از خانواده يکدام  يريستند با اندازه گيمطمئن ن کامالً

ش آندروژن ي، افزايريگ اندازهک يا استفاده از کدام تکني ها آندروژن
مورد، اندازه  نيتر ياصل). اما در حال حاضر ١٤کنند ( دييتأخون را 

 اکثراً PCOSتستوسترون آزاد خون است چرا که در زنان  يريگ
  ).١٥باالست ( ها آندروژن خانوادهن عضو ير ايمقاد

ش يجاد سندروم افزايا يشده برا يلذا در مطالعه حاضر سع 
جاد شود و درمان آن يشناخته شده ا يسميخون با مکانآندروژن 

صورت  ياهيگ يقات گذشته با دارويز بر اساس مطالعات و تحقين
زنان،  يرد که عالوه بر سابقه استفاده چهار هزار ساله در ناباروريگ

  ).١٦است (ق يهمچنان مورد تحق ينحوه اثرات آن بر بارور

 يولوژيبه علت ات کيستيس يپلدرمان سندرم تخمدان 
فقط  است. گاهاً ي، کار مشکليکينيکل عالئمر يناشناخته و بروز سا

درمان  ياما برا شود يمبسنده  ييه چون پرمويثانو عالئمبه درمان 
مهم است تا  يماريدر ب مؤثرمختلف  يآن شناخت کامل فاکتورها

 ييايميش يابند. درمان متداول با داروهايبهبود  يشتريعالئم ب
سم به يک مکانيبا  صرفاً ييايميش يداروها اما .رديپذ يمصورت 

 رسد يملذا به نظر  پردازند يمن پروسعت يچن يمقابله با سندرم
هستند،  مؤثره مادهن يچند يکه حاو ياهيگ ياستفاده از داروها

). البته در ١٧باشد (داشته  يدر پ يجه بهتريدر دوز مناسب نت
هم  ياهيو گ ييايميش ياستفاده همزمان دو دارو ينيقات باليتحق

 ييايميش يدارو يکاهش عوارض جانب يشتر برايکاربرد دارد که ب
  ).١٨آن دو است ( يستينرژياثر س و گاهاً

ن سندرم يدرمان ا يهم برا ها اسانسا ي ها عصارهر ياز سا
ب سه عصاره يرضوانفر و همکاران از ترک استفاده شده است. مثالً

 يسم اثرات درمانيپرآندروژنين مدل هايهم يوم رويو سلن ياهيگ
 ياهيگ ير داروهاي). استفاده از سا١٩اند ( آوردهبه دست  يموفق

. شده استد گزارش يک سندرم، مفيکاهش عوارض متابول يبرا
سندرم  يرو يديمف اثر Labisiapumilaاه ياستفاده از گ مثالً

 استفاده ).٢٠است (دروتستوسترون در رت داشته يه يبا د القاشده
ول والرات در رت يبا استراد القاشدهاز موم زنبور اثر در سندرم 

است ش آندروژن ها بوده ياز افزا يخون ناش يباعث کاهش چرب
)٢١.(  

در زنان مبتال به  ينيچ يسنت ين استفاده از داروهايهمچن
ده يمربوط را بهبود بخش عالئم يمختلف يها سميمکانسندرم با 
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و  ينيموارد محققان و پزشکان چ يدر برخ يحت .)٢٢است (
 ياهيگ يها درمانرا به همراه  ياستفاده از طب سوزن يا کره
  ).٢٣،٢٤اند ( کردهمعمول  يدرمان يها يجراحن يگزيجا

مطمئن توسط  مکمل عنوان بهکا يدر آمر انيب نيريشعصاره 
١FDA شده  دييتأره يو غ يي، داروييمحصوالت مختلف غذا يبرا

ر نسبت به مصرف مزمن يقات و مطالعات اخي). اما تحق٢٥است (
 يستيت آنتاگونيمونز و همکاران خاصي. سدهند يمآن هشدار 

 يرا رو انيب نيريشن و گالبرن موجود در عصاره يديگالبر
اند  دادهنشان  يشگاهيط داخل آزماياستروژن در مح يها رندهيگ
شه يمصرف شربت ر ين عمر و همکاران با بررسي). همچن٢٦(
مکرر  استفادهنسبت به  ها يمصردر ماه رمضان توسط  انيب نيريش

اند  دادهه هشدار يغده فوق کل ياد از آن به علت عوارض رويو ز
)٢٧.(  

 يها دانياکس يآنتت يش تستوسترون باعث کاهش فعاليافزا
. الکاتان و همکاران در مطالعه گردد يم يميرآنزيز غيو ن يميآنز
زان يکه م اند دادهبا تستوسترون باال نشان  PCOSدر زنان  ينيبال
 A,C,E يها نيتاميوبخصوص  يميرآنزيغ يها دانياکس يآنت

). در زنان با تستوسترون باال، استرس ٢٨( ابدي يمکاهش 
و همکاران کاهش  ي). بلگوروسک٢٩است (افته يش يو افزايداتياکس
پرآندروژن يها يسور يها موشرا در تخمدان و سرم  SODت يفعال

اند  نکردهمشاهده  GSHر يدر مقاد يرييتغ يول اند دادهرا نشان 
ش آندروژن يژن که بر اثر افزايآزاد اکس يها کاليرادزان ي). م٣٠(

ابد و از يانتشار  تواند يمدر تخمدان زنان مبتال باال رفته است 
 ازجملهسلول  يها ملکولاز  ياديد و انواع زيعبور نما يسلول يغشا

ر دهد. اثرات آن ييک را تغينوکلئ يدهايو اس ها نيپروتئدها، يپيل
ن، يجن ي، بالک سلولييايتوکندريم يها بيآسمتعدد بوده و شامل 

  ).٣١شود ( يمس يو آپوپتوز ATPنقصان 
 يدرون سلولستم يآزاد توسط س يها کاليراد يبياثرات تخر

سموتاز يد ديمانند سوپراکس ييها ميآنزو  Cن يتامي، وGSHمانند 
 FSHو کاهش  LHش ين سندرم به علت افزاي. در اگردد يممهار 

- يپو تاالموسي، محور هيعدم تعادل هورمون يطورکل بهو 
ک به يدچار مشکل شده و با وجود تحر يتخمدان -يزيپوفيه

از  ياريبس IVFروند در  hCGا يو  PMSGتوسط  يگذار تخمک
زان تستوسترون ين مطالعه مي. در اکنند ينم يگذار تخمک ها موش

 ها گروهر ينسبت به سا يدار يمعنش يپرآندروژن افزايسرم گروه ها
زان آن در سرم يهم م يماريت يها گروهداشته است. گرچه در 

افت کننده لتروزول کاهش يافته اما نسبت به گروه دريش يافزا
  است. داشته

                                                
1 Food and Drug Administration 

بر خالف ( نيانسول يها رندهيگت يبر فعال ريتأثلتروزول بدون  
ا مقاومت ي دهد ينمش يسندرم) گلوکز خون را افزا يها مدلر يسا

لتروزول در  ريتأث). اما عالوه بر ٢٠( کند ينمجاد يبه گلوکز ا
زان يش ميز باعث افزاياز عملکرد آروماتاز، آندروژن ن يريجلوگ
اخته، شده است. گر چه خود  يها موشدر  يداخل صفاق يچرب

ن خانواده باعث يا ير اعضايندارد و سا يرين تاثيتستوسترون چن
با  انيب نيريش). در مقابل عصاره ٣٢شوند ( يم يش چربيافزا

 يياحشا يشکم و چرب يخود باعث کاهش چرب يدهايفالوونوئ
  ).٣٣گردد ( يم

 دار عهدهالز را که يدروکسيآلفا ه-١٧م يت آنزيفعال نيانسول
تک  يها سلولون از پروژسترون در يد آندرستندياز تول يا مرحله

و  LHد آندروژن به واسطه ين تولي. همچندهد يمش ياست را افزا
IGF1  د يو تستوسترون آزاد، تول کند يمرا فعالSHBG  و
ن ي. همچندهد يمرا کاهش  IGFIن متصل شونده به يپروتئ

 يبيم آروماتاز و داشتن ترکيت آنزيفعالک يبا تحر انيب نيريش
به  ونيآندرستند يدرواپيه يل ديهمانند عملکرد آروماتاز، تبد

  ).٣٤کند ( يمل يول را تسهياستراد
 انيب نيريشجزء  نيتر فعال) GAد (يک اسينيريسين گليهمچن
ن عمل را با بلوکه کردن عمل يد دارد که ايکوئينرالوکورتياثر شبه م

. دهد يمدروژناز انجام يده ديآستروئ يدروکسيبتا هم يآنز ٢پ يت
هدف آلدسترون،  يپوشش يها بافتر يه و سايم در کلين آنزيا

ن ماده در ين اي. همچنکند يمل يزول تبديزون را به کورتيکورت
 يبه رسپتورها تواند يمدستگاه گوارش فعال تر شده 

نشسته و با  ها زونيکورتست يآگون عنوان به يديکوئينراکورتيم
  ).٦،٣٥کند (داخل بدن رقابت  يدهايکوئينرالوکورتيم

هم باعث بهبود عملکرد  يگريد يبا راهکارها انيب نيريش
 يدروکسيه ١٧ت يبا مهار فعال ازجمله. گردد يم يدستگاه تناسل

 خانوادهدر سنتز  ياز که همگيل ٢٠و  ١٧دروژناز و يده ديآستروئ
  ).٣٦دارند (آندروژن از پروژسترون نقش 

 يها ميآنزدر  ريتأثبا  انيب نيريش مؤثره ين اجزايهمچن
 خانوادهل ياز در تبديل يها ميآنزدروژناز و يدروژناز، هيده

ل است که سابقه ين دلياست. به هم مؤثرگر يکديبه  ها آندروژن
ر قابل انکار يغ ييا در درمان نازايدر دن انيب نيريشساله  ٤٠٠٠

خانواده  يها ميآنزت ياز فعال GAعمده  طور به). ١٦است (
دها يکوئينرالوکورتيد ميدروژناز که در توليده ديآستروئ يدروکسيه

  .کند يم يري، جلوگاند ليدخو آندروژن ها 
 عنوان به انيب نيريشن و گالبرن موجود در يدين گالبريهمچن

 يها رندهيگ يعمل کردن بر رو يتواستروژن عمل کرده و با رقابتيف
  ).١١موثرند ( يرفع قاعدگ يبرا ياستروژن
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 انيب نيريشدر  GAن و يديگالبر يستينرژيالبته هنوز اثر س 
ک موثرتر يتا معلوم شود کدام  است نشده يجداگانه بررس صورت به

و  ير از اثرات هورمونيهستند. غ يدر بهبود بارور يگرياز د
در درمان ز يآن ن يدانياکس يآنتت يخاص انيب نيريش ينياندوکر

. اثرات ديآ يمو بدن  ، رحمسم به کمک تخمدانيپرآندروژنيها
. شوند ينمنجا ختم يسم به ايپرآندروژنيبر ها انيب نيريش يدرمان

و به طبع  يسم تخمدانيپرآندروژنياشاره شده ها که قبالً يهمانطور
 يها ميآنزر يو سا SODا باعث از کار افتادن يپرآندروژنميآن ها

ون يت گلوتاتياما برفعال شود يمبدن چون کاتاالز  يدانتياکس يآنت
خود به  يدانتياکس يآنت مؤثرهبا مواد  انيب نيريشندارد.  ياثر چندان

 يعنيآن  ياصل يو اجزا پردازد يم ذکرشدهرات ييبا تغ مقابله
آن  يدانتياکس يآنتبات ير ترکيا سايد يک اسينيريسيگالبرن و گل

 H2O2،Ooژن چون يآزاد اکس يها کاليرادهستند که به مقابله با 
  ).٣٧پردازند ( يم OHoو 

مختلف عصاره  يق حاضر با استفاده از دوزهايدر تحق
از سندرم تخمدان  يسم ناشيپرآندروژنيدر درمان ها انيب نيريش
بدست آمد. به  يج مختلفيبا لتروزول نتا جادشدهياک يستيس يپل

عصاره با کاهش  يمحافظت، اثرات ٢ ماريتدر گروه  رسد يمنظر 
افت يگر و دريد يماريت يها گروهتستسترون آزاد سرم نسبت به 

 يشترينمود ب شاخ رحم يقطر پارامترهاکننده لتروزول، بهبود در 
رات مثبت مختلف يتنها با وجود تاث انيب نيريشداشته است. عصاره 

 مطالعهتستسترون آزاد سرم داشته است و با  يرو يش کميافزا
بر کاهش تستوسترون سرم مردان و  يو همکاران مبن ينيآرمان

 يعمر وهمکاران رو مطالعهد با يندارد و شا يزنان سالم همخوان

ت غده فوق يکه باعث اختالل فعال انيب نيريشاستفاده از شربت 
  .)٢٧دارد ( يشتريه شده است، مطابقت بيکل

ش قطر رحم و ين باعث افزاييپا يگرچه لتروزول در دوزها
، اما در )٣٨( شود يمن در رحم زنان يبهتر جن ينيگز النهآندومتر و 

جاد يو ا بودن دوز استفاده شده لتروزول يسم علت بهن مطالعه يا
قطر رحم وتعداد انشعابات غدد آندومتر نسبت به  سميپرآندروژنيها

ز يم آروماتاز در آندومتر رحم نيافته است. آنزيگروه کنترل کاهش 
کاهش  يديت آن استروژن تولياز فعال يريحضور دارد و با جلوگ

. ابدي يمز کاهش يمختلف رحم ن يها قسمتافته و قطر ي
و  ياد شده عالوه بر عمل شبه آروماتازيبا خواص  انيب نيريش

است  يتواستروژنيبات فيترک ي، خود داراها استروژند يش توليافزا
، گروه يماريت يها گروه. در شوند يمش قطر رحم يکه باعث افزا

 يها گروهر ياز سا يج بهتريش قطر رحم، هم نتايدر افزا ٢مار يت
ل مذکور يز به داليز عصاره تنها ني. گروه تجواست داشته يماريت

 يطورکل به نسبت به گروه کنترل دارد. يحت ياديش قطر زيافزا
در  انيب نيريش يدروالکليز عصاره هيجه گرفت که تجوينت توان يم

خود اثرات سوء  يدانتياکس يآنت مؤثرهمواد ل ي، به دلدوز مناسب
 دهيبخشموش ماده را بهبود  يسم بر دستگاه تناسليپرآندروژنيها

  .است
 يدروالکليز عصاره هيجه گرفت که تجوينت توان يم يطورکل به

 مختلف آن توانسته مؤثرهمواد ل ي، به دلدر دوز مناسب انيب نيريش
موش ماده را بهبود  يسم بر دستگاه تناسليپرآندروژنياثرات سوء ها

  .دخشبب
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Abstract 
Background & Aims: Polycystic ovary syndrome (PCOS) is the most common endocrine disorder of 
unknown cause that affects 5 to10 percent of women in childbearing age. The most reliable indicator 
for the presence of PCOS is increasing blood androgen (hyperandrogenism) which causes symptoms 
such as menstrual irregularities, hirsutism, anovulatory, implantation failure and so on. This study 
aimed to investigate how hyperandrogenism-induced polycystic ovary syndrome (PCOS) affects 
histological and hormonal parameters. 
Materials & Methods: Sixty mice were divided into six groups of control and experimental. 
Hyperandrogenism (HA) was induced by oral administration of 2mg/kg letrozole and protective 
effects of licorice root were studied in three doses: 150, 300, 450 mg/kg by gavage for 21 consecutive 
days. The sixth one was administrated by 450 mg/kg licorice extract alone (Each group had 10 mice). 
After 21 days animals were anesthetized and blood sample was taken for hormonal assay. Also 
histological samples of uterine horne were fixed. Histological and histomorphometrical studies were 
done by hematoxylin and eosin staining. The level of testosterone was measured in serum. 
Results: Comparing the results of different groups showed that histological parameters including 
diameter, wall, epithelial and endometrium thickness in hyperandrogen uterine horn greatly reduced. 
The results of the study also indicated an increase in the hormone testosterone in the group receiving 
letrozole. Also licorice root extract was able to have a protective effect relatively. 
Conclusions: Finally, it can be concluded that administration of appropriate doses of licorice root 
extract has improved antioxidant ingredients so that HA and its adverse effect on female reproductive 
system was reduced. 
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