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                                                                                                                 چکیده

 

است که  یاهیگ باتیاز ترک یکی نیلوتئو افزایش وزن بدن است.  (PCOS) کیستیکیسندرم تخمدان پلاسترس اکسیداتیو از عوامل دخیل در ایجاد  :زمینۀ مطالعه

 .دارد تیدانیاکس یآنت تیخاص

 یتجرب کیستیکیمدل سندرم تخمدان پل یسور هایوزن بدن در موش راتییاندومتر رحم و تغ یستومورفومتریبر ه نیاثر لوتئ یابارزی منظور به حاضر مطالعه: هدف

 ( انجام شد.DHEAندروسترون )آیدرواپیالقا شده توسط ده

 هایو گروه یتجرب PCOSرل، مساوی کنتگروه  4در  یصورت تصادفه گرم، ب 14-17 یبیروز و وزن تقر 20با سن  NMRIنژاد  یموش سور قطعه 24: کارروش

PCOS  تجویز باروز  21کیستیک دوره القاء سندرم پلیشدند.  میتقس ینلوتئ لوگرمیگرم/ک یلیم 250و  125 شده با ماریتتجربی و (DHEA) 

Dehydroepiandrosterone روز انجام شد.  28و دوره درمان با لوتئین به دنبال دوره القا به مدت  گرم وزن بدن در هر روز 100میلی گرم به ازاء  6 میزان به

 ،رحم وارهیشد. قطر متوسط د ی( بررسلوتئین دوره تیمار ایانهفته هفتم )پ ی( و انتهاDHEAهفته سوم )پایان تیمار  یها در روز صفر، انتهامیانگین وزن گروه

و  یابیمورد ارز ینور کروسکوپیرحم به همراه تعداد انشعابات غدد اندومتر به کمک م ومیتلیو اپ ومتریضخامت متوسط اندومتر، م ،رحم وارهیضخامت متوسط کل د

 .قرار گرفت لیتحل

گرم/کیلوگرم لوتئین، میلی 250و  125تیمار با . بود داری افزایش یافتهبصورت معنی 49و  21در روزهای  در مقایسه با گروه کنترل PCOSوزن بدن در گروه  :نتایج

ضخامت  ،رحم وارهیضخامت متوسط کل د ،رحم وارهیقطر متوسط د( >01/0Pکاهش داد ) PCOSهای تیمار شده با لوتئین نسبت به گروه وزن بدن را در گروه

داری کیستیک به طور معنیرحم در گروه کنترل در مقایسه با گروه سندرم تخمدان پلی رحم به همراه تعداد انشعابات غدد اندومتر ومیتلیو اپ ومتریمتوسط اندومتر، م

( نسبت به گروه =0001/0Pرحم ) وارهیقطر متوسط دهیستوپاتولوژی رحم بخصوص  هایدار شاخصتر بود. استفاده از دوزهای مختلف لوتئین سبب بهبود معنیپایین

PCOS .شد 

  .کاهش دهد یرحم های مورفومتریشاخصرا بر وزن بدن و  کیستیکیسندرم تخمدان پلمضر توانست اثرات  نیلوتئ: نهایی گیرینتیجه

 ، موش سوریرحم، وزن بدن یستوپاتولوژیه ن،یلوتئ ک،یستیکیسندرم تخمدان پل :کلیدی کلمات
 .است آزاد منبع ذکر با کامل استفاده یبرا نشر و عیتوز ،یبرداریکپ آزاد؛ یدسترس: یدامپزشک قاتیتحق © تیرایکپ
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مقدمه

 هورمونیاختالل  ک( یPCOS) کیستیکیسندرم تخمدان پل

همانند  ناهمگن بالینی هایاست که با نشانه بعدیچند 

بروز  ییو پرمو ینابارور ،یاختالالت قاعدگ سم،یپرآندروژنیه

های ، این اختالل به نامPCOSعالوه بر اصطالح  .(34)کند می
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گذاری همراه با افزایش تخمدان اسکلروتیک و سندرم عدم تخمک

 یاثرات منف شود.شناخته می زینآندروژن و مقاومت به انسولین 

 باعثبدن  سمیو متابول یولوژیزیسندرم بر ف نیو گسترده ا

با همراه  کیاختالل متابول کی وانعن شناخت آن به

خون، مقاومت  یباال نیانسول لیقابل مشاهده از قب یهایناهنجار

شده خون  یو اختالالت مربوط به چرب یشکم یچاق ن،یبه انسول

 شیاختالالت افزا نیا وعیش زانیم با ادامه یافتن بیماری،است که 

ندومتر اندومتر رحم و سرطان اهایپرپالزی خطر بروز  .(2) ابدییم

، چنان که بیش (26)است بسیار باالتر  PCOS مبتال بهدر افراد 

ندومتر ادارای هایپرپالزی سندرم درصد زنان مبتال به این  35از 

چالش  ک،یستیکیسندرم تخمدان پل تیریمد. (4)باشند یم

به  تیحساس شیافزا .(35)است  یپزشکدر علم  یبزرگ ینیبال

 مبتال به مارانبی در هاندروژنآ یدرصد 70 شافزای و هاندروژنآ

PCOS باممکن است  سمیندروژنآپریه .(6) گزارش شده است 

 در موارد ینیانسول هایرندهیگ شیو افزا نیانسول دیکاهش تول

، PCOS مارانیدر ب .(28)تداخل ایجاد کند  ینمیپرانسولیه

هومولوگ  یهرندیگ قطری از را هاندروژنا یتخمدان دیتول نیانسول

 قتیدر حق .(25)کند یم کیتحر افزایش حساسیت تخمدانآن و 

در زنان  LH ترشح شیسبب افزا کیستیکیسندرم تخمدان پل

 FSH با سهیدر مقا LH که غلظت هورمون ی. زمانشودیمبتال م

. دشویها از تخمدان مندروژناش ترشح یسبب افزا رودیباالتر م

سندرم، اندومتر  نیدر ا گذاریبه دنبال عدم تخمک جهیدر نت

 ابیاستروژن در غهورمون  تأثیرتحت  یرحم مدت طوالن

و ی پرپالزیهاوقوع  ساز نهیکه زم ردگییپروژسترون قرار م

در  DHEA. نقش (4،11)شود یاندومتر م یساختار راتییتغ

متعاقب آن در رحم در مدل  راتییتغو  PCOSایجاد مدل تجربی 

 .(8)رت با همین مکانیسم تشریح شده است 

مطالعه و  ،ییایمیش یداروها یبعوارض جان لیامروزه به دل

از  یاریقرار گرفته است. بس تیدر اولو یاهیگ یمصرف داروها

 توانندیم ندایاکس یآنت از یداشتن منابع غن لیبه دل اهانیگ نیا

را  هایماریاز ب یعوارض ناش یو برخ استرس اکسیداتیوآثار 

است.  دهایاز خانواده کاروتنوئ یعضو نیلوتئ .کاهش دهند

بدن مانند مغز،  هایاندام و هادر تمام بافت باًیتقرکارتنوئیدها 

 شیسبب افزا یو حت ردحضور دا رهیچشم، پوست، قلب و غ

 یآنت تیخاص دارای .(16)شود یم یمنیا ستمیعملکرد س

 sTNF-alphaکاهش  قیاست که از طر یالتهابو ضد تیدانیاکس

 و سبب کاهش مرگ و (5)کند یم این اثرات را اعمال IL-6و 

اصالح عملکرد  لیبه دل نیلوتئ .(20)شود یم مریلزاآاز  یناش ریم

-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-1از  یناش یتوکندریمنامناسب 

tetrahydropyridine (MPTP)  و مقابله با آپوپتوز سلول و

شده  هیتوص نسونیجهت درمان پارک ویداتیاسترس اکس نیهمچن

تأثیر احتمالی لوتئین در درمان این رود . گمان می(24) است

 ROS (Reactive oxygenسندرم به وسیله کنترل میزان 

species باشد چرا که میزان باالی )ROS با اثرات  رابطه مستقیم

ها، استروئیدوژنز، عملکرد جسم منفی بر فولیکولوژنز، بلوغ تخمک

کیستیک در اکثر سندرم تخمدان پلی .(1)زرد و لوتئولیز دارد 

موارد همراه با چاقی است و حدود نیمی از زنان مبتال به این 

کیلوگرم  35تا  25سندرم دارای اضافه وزن با شاخص توده بدنی 

. بسیاری از مطالعات بیانگر افزایش (14)باشند یمبر مترمربع 

 ست و ازمیزان استرس اکسیداتیو در افراد مبتال به این سندرم ا

داری بین سطح استرس اکسیداتیو سوی دیگر همبستگی معنی

 مزمنالتهاب و  یپراندروژنی، هاین، مقاومت به انسولیچاقبا 

از  ویداتیاسترس اکس. بنابراین (10،23،31)مشاهده شده است 

سندرم تخمدان پلی کیستیک در نظر  جادیمستعد کننده اعوامل 

رود بیماران چاق، دارای استرس . انتظار می(21)شود گرفته می

. از سوی دیگر چاقی به صورت (15)اکسیداتیو شدیدتری باشند 

مستقیم با استرس اکسیداتیو در ارتباط است که منجر به افزایش 

سطح استرس اکسیداتیو در سندرم تخمدان پلی کیستیک 

 یو درمان یکیولوژِیبه اثرات گسترده ب هبا توج. (17)شود می

مطالعه  ،یدانیاکس یآنت ستمیس لینقش آن در تعد زیو ن نیلوتئ

وزن بدن و  راتییبر تغ نیاثر لوتئ یابیجهت ارزحاضر 

مدل سندرم تخمدان  یسور هایرحم در موش یستومورفومتریه

انجام دهیدرواپی اندروسترون  لهیبه وسالقاء شده  کیستیکیپل

 .شد

 کارروش مواد و 

آندروسترون دهیدرواپیا: داروه سازیآماده و مواد

(D4000( و لوتئین )SKU: FL1032 )شرکت  از

BOSCOGEN  د. از روغن کنجد خوراکیشخریداری آمریکا 

ر به منظور ایجاد شرایط مشابه گروه رایج در بازا )حالل لوتئین(

 شد. استفادهدرمان و کنترل 

 قطعه 24در مطالعه حاضر، ر: تیما و بندی حیواناتگروه

 14-17روز و وزن تقریبی  20با سن  NMRIموش سوری نژاد 

 حیوانات نگهداری و پرورش از مرکز شد خریداریگرم 
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مورد مطالعه قرار آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 

آزادانه در اختیار صورت ه . غذا و آب در طول مطالعه بگرفت

ساعت روشنایی  14حیوانات قرار گرفت. سیکل نوری به صورت 

گراد و درجه سانتی 22±2ساعت تاریکی، دمای محیطی  10و 

های د. از قفسش در نظر گرفتهدرصد  35-40رطوبت نسبی 

( جهت رانیراد، تهران، ا یشرکت رازکربنات ) شفاف پلی

حیوانات با شرایط  سازشاستفاده شد. پس از ها موشنگهداری 

ه گرفتند. حیوانات ب قرار تیمار روزگی تحت 27محیطی، در سن 

تجربی و  PCOSکنترل، مساوی گروه  4صورت تصادفی در 

گروه کنترل )شم( حالل دارو را از  های تیمار تقسیم شدند:گروه

طریق تزریق داخل صفاقی و روغن کنجد را از طریق گاواژ دریافت 

 باکیستیک که سندرم تخمدان پلیتجربی،  PCOSکردند. گروه 

 6 میزان به Dehydroepiandrosterone (DHEA) تجویز

 میلی 1/0 درگرم وزن بدن در هر روز  100میلی گرم به ازاء 

 .(7)القاء شد صورت خوراکی ه ب روز 21به مدت  کنجد روغن لیتر

ز وتجربی، لوتئین را با د PCOS القاء که بعد از 1گروه تیمار 

گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت خوراکی  میلی125

که  2. گروه تیمار ندروز دریافت کرد 28از طریق گاواژ به مدت 

گرم به  میلی 250ز وتجربی، لوتئین را با د PCOS القاء بعد از

ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت خوراکی از طریق گاواژ به 

 .(13)کردند روز دریافت  28مدت 

هیستوپاتولوژی:  بردارینمونهگیری وزن بدن و اندازه

 القاء به وسیلهها در انتهای هفته سوم )پایان میانگین وزن گروه

DHEAبا لوتئین ( و انتهای هفته هفتم )پایان دوره تیمار )

 القاءد. در انتهای دوره تیمار، حیوانات با شمقایسه گیری و اندازه

بیهوشی توسط داروی کتامین و زایالزین به طریق انسانی، آسان 

جهت مطالعات بافت شناختی در موش کشی شدند. رحم هر 

های د. جهت انجام بررسیش تثبیت درصد 10 بافر فرمالین

آمیزی هماتوکسیلین و ائوزین  هیستومورفومتریک رحم، رنگ

(H&Eبه ) حمر د. قطر متوسط دیوارهش انجام معمول روش ،

، ضخامت متوسط اندومتر، رحم ضخامت متوسط کل دیواره

میومتر و اپیتلیوم رحم به همراه تعداد انشعابات غدد ضخامت 

مورد برابر  100با بزرگنمایی اندومتر به کمک میکروسکوپ نوری 

 ارزیابی و تحلیل قرار گرفت.

جهت آنالیز  16نسخه  SPSSاز نرم افزار : بررسی آماری

انحراف استاندارد  ±د و نتایج به صورت میانگین شآماری استفاده 

ها از ها بین گروهنشان داده شدند. برای مقایسه میانگین داده

استفاده  Tukeyطرفه و تست تعقیبی  یک ANOVAآزمون 

داری مقایسه به عنوان سطح معنی P<05/0 موارد شد. در تمام

 . شد ها در نظر گرفتهمیانگین

 نتایج

در روز صفر از نظر وزن بدن نتایج نشان داد تغییرات وزن: 

وزن بدن . (<05/0P)ها وجود نداشت داری بین گروهاختالف معنی

در مقایسه با گروه کنترل در  PCOSدر گروه های سوری موش

نمودار : >P 01/0)داری بیشتر بود به طور معنی 49و  21روزهای 

گرم/کیلوگرم لوتئین، میلی 250و  125. با این حال، تیمار با (1

 PCOS با لوتئین نسبت به گروهشده  تیماروزن بدن را در گروه 

گرم/کیلوگرم میلی 250و  125( و بین گروه >01/0Pکاهش داد )

 (. <05/0Pداری وجود نداشت )لوتئین، اختالف معنی

اندومتر:  وضعیت و رحم هیستومورفومتری تغییرات

های گروه رحم در شاخ مقاطع میکروسکوپی تصاویر ،1تصویر 

 هیستولوژیک تغییرات کیفی دهد. در مقایسهمختلف را نشان می

 افزایش و (=025/0Pرحم ) شاخ دار قطرمعنی مقاطع، افزایش این

 غدد و اندومتر و هایپرپالزی بافت (=049/0Pاندومتر ) ضخامت

 . شدمشاهده در مقایسه با گروه کنترل  PCOSگروه  در اندومتر

های مرتبط با تأثیر مقادیر مختلف لوتئین بر شاخص

کیستیک در های با سندرم تخمدان پلیهیستولوژی رحم در موش

نشان داده شده است. بر اساس نتایج، قطر دیواره رحم،  1جدول 

ضخامت دیواره رحم، ضخامت اندومتر، ضخامت میومتر، ضخامت 

اپیتلیوم و تعداد انشعابات اندومتر در گروه کنترل در مقایسه با 

تر بود داری پایینکیستیک به طور معنیگروه سندرم تخمدان پلی

(05/0P<.)  

: های مختلفگروهبین حم در قطر کل ر توسطمقایسه م

کاهش قطر  دوزهای مختلف لوتئینکننده دریافتهای گروهبین در 

(. ولی <05/0Pنبود )داری معنیکل رحم نسبت به یکدیگر 

قطر دار سبب کاهش معنی ینمختلف لوتئ یاستفاده از دوزها

 شد. PCOS( در مقایسه با گروه =025/0Pمتوسط دیواره رحم )

بین رحم در  یوارهمتوسط کل دمقایسه ضخامت 

های در گروهرحم  یوارهضخامت متوسط د: های مختلفگروه

به صورت  PCOSبا گروه  یسهدر مقادریافت کننده لوتئین 

 (. =0001/0P) داری کمتر بودمعنی
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 مطالعه.  49کیستیک در روز های با سندرم تخمدان پلیهای مرتبط با هیستولوژی رحم در موشتأثیر مقادیر مختلف لوتئین بر فراسنجه. 1جدول 

میانگین قطر دیواره رحم  هاگروه

 )میکرومتر(

میانگین ضخامت دیواره 

 رحم )میکرومتر(

میانگین ضخامت اندومتر 

 رحم )میکرومتر(

 میانگین ضخامت میومتر

 رحم )میکرومتر(

میانگین ضخامت 

اپیتلیوم رحم 

 )میکرومتر(

های تعداد شاخه

 غدد اندومتر رحم

 c02/60±9/579 c00/00±10/188 b59/37±5/106 c47/14±66/62 b7/0±52/18 b2±4/5 شاهد

تخمدان 

 کیستیکپلی

a1/89±1110 a81/18±6/410 a8/42±2/194 a83/31±9/147 a26/1±79/21 a2/3±3/8 

 b1/80±3/893 b35/31±7/203 b00/00±3/100 b99/17±8/112 a43/0±18/21 b54/2±2/6 125لوتئین 

 b7/59±956 b42/56±9/253 b9/15±8/112 b06/25±3/105 a1/1±93/20 b57/2±4/5 250لوتئین 

سطح 

 داریمعنی

025/0 0001/0 049/0 043/0 002/0 001/0 

abc ها در هر ستون است.دار بین گروهحروف نامشابه در باالی اعداد نشانگر تفاوت معنی 

 

 
های تأثیر مقادیر مختلف لوتئین بر میانگین وزن بدن )گرم( در موش. 1نمودار 

کیستیک در روزهای شروع مطالعه )روز صفر(، سوری با سندرم تخمدان پلی

( و پایان دوره درمان با دوزهای 21کیستیک )روز پایان دوره القاء سندرم پلی

اختالف  یدارا ستوندر هر  یکسان یراعداد با حروف غ(؛ 49مختلف لوتئین )روز 

 (.P>05/0باشد )دار مییمعن یآمار
 

 

بین در  یومترمقایسه ضخامت متوسط اندومتر و م

های مربوط به ضخامت در مورد ارزیابی شاخص: های مختلفگروه

گرم به ازای میلی 250و  125اندومتر و میومتر نیز هر دو دوز لوتئین )

ها، در مقایسه دار این شاخصهرکیلوگرم وزن بدن( سبب کاهش معنی

(. ولی نتایج بیانگر غیر =049/0Pشد ) PCOSبا گروه مبتال به 

های بین گروه کنترل و گروه دار بودن تفاوت ضخامت اندومترمعنی

 (.<05/0Pدریافت کننده لوتئین بود )

های گروه یندر بیتلیوم رحم مقایسه ضخامت متوسط اپ

دار بین در مورد ضخامت متوسط اپیتلیوم رحم، نتایج معنی: مختلف

و گروه کنترل مشاهده  PCOSگروه دوزهای مختلف لوتئین، گروه 

 PCOSن شده با لوتئین و گروه های درما(، بین گروه=002/0Pشد )

 (. <05/0Pداری مشاهده نشد )تفاوت معنی

های گروه ینندومتر در با غدد مقایسه تعداد انشعابات

کننده های دریافتبین گروهندومتر ا غدد تعداد انشعابات: مختلف

و وزن بدن  یلوگرمک هر یگرم به ازایلیم 250و 125لوتئین با دوز 

(. =001/0Pداری نشان داد )نتایج تفاوت معنی PCOSگروه مبتال به 

یعنی استفاده از لوتئین توانست اثرات سندرم را نسبت به گروه 

PCOS  تجربی کاهش دهد(05/0P<) داری بین دو ولی تفاوت معنی

 . (<05/0P)سطح لوتئین مشاهده نشد 

 بحث

در مقایسه با گروه  PCOSنتایج نشان داد که وزن بدن در گروه 

همسو با . بودداری بیشتر به طور معنی 49و  21کنترل در روزهای 

اند که تزریق حاضر، دیگر مطالعات نیز نشان داده های مطالعهیافته

، وزن بدن و وزن PCOSجهت القاء  هفته 4استرادیول والرات برای 

چاقی یکی از اختالالت معمول . (22،29)دهد میتخمدان را افزایش 

در سال و همکاران  Zawadzki .(19)است  PCOS مبتال بهدر افراد 

علت ه ب PCOSاند که افزایش وزن بدن در بیماران نشان داده 1992

در سال و همکاران  Slayden .(36)است افزایش بافت چربی احشایی 

دارای ها ندروژنافزایش آکه مقاومت به انسولین و  بیان کردند 2001

 PCOS مبتال بهی بر افزایش توزیع چربی بدن در افراد تاثر سینرژیس

و اختالالت متابولیکی و اندوکرینولوژیک مؤثرترین فاکتورها باشند یم

باشند یم PCOS مبتال بهی بدنی در زنان در افزایش شاخص توده

(32). Urakawa  اند که چاقی نشان داده 2003در سال و همکاران

مقاومت به  باعثکه به طوری  استبا افزایش تنش اکسیداتیو مرتبط 

 .(33)دارند مقاومت به انسولین  افراد چاق معموالًو شود، انسولین می
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مطالعه. پیکان سیاه: اندومتر، پیکان  49(؛ در روز 250)لوتئین  D( و 125)لوتئین  B (PCOS ،)C)کنترل(،  Aهای گروه رحم در شاخ مقاطع میکروسکوپی تصاویر. 1تصویر 

 .برابر( 10بزرگنمایی  H&Eای: میومتر، پیکان آبی: سروز، دایره سیاه: انشعابات غدد اندومتر )رنگ آمیزیقهوه

 

بر وزن بدن در  لوتئینای در مورد اثرات تاکنون مطالعه

 انجام نشده است. با این حال، در مطالعه PCOSهای با آزمودنی

گرم/کیلوگرم لوتئین در گروه القاء میلی 250و  125 تجویزحاضر، 

کنترل  نشان دهندهتواند احتماالً میکاهش داد که را وزن بدن  ،شده

انسولین و تنش  مقاومت به ها یعنیدر موش PCOSعوارض 

از طریق سیستم  لوتئینرسد که نظر میه . بباشداکسیداتیو 

مقاومت به انسولین را آن و به تبع  تیواکسیدانی، تنش اکسیداآنتی

 125های وزن بدن در گروه کاهشدر نتیجه سبب  و دهدکاهش می

تواند بر شود. عامل دیگر که میمی لوتئینگرم/کیلوگرم میلی 250و 

های آزاد اکسیژن وزن بدن تأثیر داشته باشد، تولید رادیکال افزایش

(ROS در افراد )مبتال به PCOS  که توسط خاصیت (27)است ،

 شوند.  سازی میاکسیدانی لوتئین پاکآنتی

مدت طوالنی  تحریک سببگذاری در این سندرم تخمک نبود

شود. پروژسترون می اثرات حفاظتی در غیابندومتر بر ااستروژنی 

Kurman  درصد از  6/1نشان دادند که  1985و همکاران در سال

کیستیک، رخداد کارسینوم در بیماران مبتال به سندرم تخمدان پلی

 . در مطالعه دیگری بررسی ارتباط(18)ها پیشرفت داشته است آن

از  ترمسن زنان در که داد نشان و چاقی سن اندومتر، هیپرپالزی بین

، احتمال بروز سال 30سال و شاخص توده بدنی باالتر از  35

هایپرپالزی اندومتر رحم به دلیل تماس طوالنی با استروژن باال، 
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ها نتایج مطالعه حاضر در مورد . این یافته(9،30)تر است محتمل

 کند.های چاق را تأیید میشدیدتر بودن هایپرپالزی اندومتر در موش

 های مختلف شاخالیه و قطر دارمعنی افزایش حاضر مطالعه در

کیستیک نسبت گروه سندرم تخمدان پلی در اندومتر ضخامت و رحم

به گروه کنترل مشاهده شد و با افزودن لوتئین تا حدی این تغییر 

گروه  در اندومتر هایپرپالزی و رحم ابعاد کاهش یافت. افزایش

 استروژن طوالنی مدت اثرات از ناشی یک سو از تواندکیستیک میپلی

به  دیگر سوی از و اندومتر بر کنندگی پروژسترونممانعت اثر بدون

 هایگیرنده بیان افزایش و احتمالی هایپراندروژنمی نقش دلیل

باشد. تأثیر لوتئین  رحم در استروژن اثرات و بروز اندومتر در اندروژن

 به بتوانشاید  را اندومتر ضخامت رحم و ابعاد هایشاخص کاهش در

 دانست. مرتبط گیرنده اندروژن مهار در آن اثرات

دارای سبب  مختلف هایاندام در فیبروتیک شرایط بروز

 التهاب مزمن به دلیل فیبروز معموالً، اما است متفاوتی هایشناسی

های بارز سندرم . وجود التهاب از نشانه(3)شود می ایجاد پایدار

های موش روی بر مطالعه یک نتایج. (12)کیستیک است تخمدان پلی

 تواندمی DHEA ،ددا نیز نشان تجربی PCOSبه  مبتال ماده سوری

به التهاب  وابسته یندیافر در را و رحم تخمدان بافت در فیبروز روند

 .(37) رحم شوددر گسترده  تغییرات مورفولوژیک سبب و دهد افزایش

اکسیدانی و ضدالتهابی است که از طریق خاصیت آنتی لوتئین دارای

و ممکن  (5)شود این اثر اعمال می IL-6و  TNF-alphaکاهش 

است از این طریق باعث کاهش شاخص مرتبط با تغییرات مورفولوژی 

 شود.  PCOSهای درمان شده نسبت به گروه رحم در گروه

نشان داد که سندرم تخمدان پلی  حاضر مطالعهی: ریگجهینت

ها را در مقایسه با ک القاء شده در موش سوری، وزن بدن آنکیستی

داری بر افزایش دهد و همچنین تأثیر معنیگروه کنترل افزایش می

قطر دیواره رحم، ضخامت دیواره رحم، ضخامت اندومتر، ضخامت 

میومتر، ضخامت اپیتلیوم و انشعابات غدد اندومتر داشت. ولی هر دو 

روز، اثرات سندرم تخمدان  28ی دوز تجویز شده لوتئین برا

های مورفومتری رحم را کاهش داد. کیستیک بر وزن و شاخصپلی

کیستیک استفاده از لوتئین برای کمک به درمان سندرم تخمدان پلی

 . شودعنوان یک ترکیب طبیعی پیشنهاد می به

 یسپاسگزار

 یپژوهش سپاسگزار نیا یمال نیتأم یبرا رازیاز دانشگاه ش

 یدانشکده دامپزشک یبافت شناس شگاهی. از همکاران آزماشودیم

ا ر یقدردان تینها شانیا مانهیصم یبه سبب همکار هیدانشگاه اروم

 .میدار
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Abstract 
BACKGROUND: Oxidative stress is involved in pathogenesis of Polycystic Ovary Syndrome (PCOS). Lutein is a herbal 

compounds with antioxidant properties. 

OBJECTIVES: The current research aimed to evaluate the effect of lutein on body weight and histomorphometry of 

uterus in experimental PCOS induced with Dehydroepiandrosterone (DHEA) in mouse models. 

METHODS: Twenty-four female NMRI mice aged 20 days and weighing 14-17 g were randomly assigned to four equal 

groups: control, experimental PCOS, and PCOS treated groups with 125 and 250 mg/kg lutein. The induction period 

of PCOS with oral administration of DHEA (6 mg/100 g, daily) was 21 days and lutein treatment was followed by the 

induction period of 28 days. The mean body weight of the groups was evaluated on day 0, day 21 (at the end of DHEA 

treatment), and day 49 (at the end of treatment period) with lutein. The mean diameter of the uterine wall, the mean 

overall thickness of the uterine wall, the average thickness of the endometrium, myometrium and uterine epithelium, 

along with the number of endometrial gland branches were measured utilizing light microscope. 

RESULTS: The results revealed that body weight in the PCOS group was significantly higher than that in the control 

group on days 21 and 49. Treatment with 125 and 250 mg/kg of lutein reduced body weight in the lutein treated groups 

compared with PCOS (P<0.01). The mean uterine wall diameter, mean total uterine wall thickness, mean thickness of 

endometrium, myometrium, and uterine epithelium with the number of uterine endometrial branching were 

significantly lower in the control and lutein treated groups compared to those in the PCOS group (P<0.05). The use of 

both doses of lutein (125 and 250 mg / kg) significantly improved uterine histopathological indices, particularly the 

mean uterine wall diameter (P=0.0001) compared to the PCOS group. 

CONCLUSIONS: Lutein could improve the side effects of induced PCOS by DHEA on body weight and uterine 

parameters. 
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Figure Legends and Table Captions 

Table 1. The effect of different dosages of lutein on histological parameters of uteus in the mouse models of PCOS on day 49; abc 

different superscript letters indicate a significant difference in each column. 

Chart 1. The effect of different dosages of lutein on body weight of the mouse models of PCOS at the start of the study (day 0), 

after the induction of PCOS (day 21), and at the end of treatment with lutein (day 49). Different letters upon columns in ech day 

indicate significant differences between the groups. 

Figure 1. Microscopic sections of uterine horn in the control (A), PCOS (B), Lutein 125 (C), and Lutein 250 (D) groups on day 49. 

Black arrow: Endometrium, Brown arrow: Myometrium, Blue arrow: Serosa, Black circle: endometrial gland branches (H and E 

Staining, ×10). 
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