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 -1دانشجو فیزیولوژی دام ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران.
 -2استادیار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران.
 -3دانشیار گروه علوم آناتومی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران.
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*نویسنده مسئول
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(دریافت مقاله 98/8/18 :پذیرش نهایی)99/5/27 :

چکیده
عدم کاهش کالژن دیواره فولیکولی منجر به تجمع فولیکولها و بروز سندرم تخمدان پلییکیسیتیک و کیاهش کیفییت اووسییتهیا
میگردد .هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر عصاره گیاه فلفلکوهی ( )Vitagnus castusبر بلوغ و توان باروری آزمایشگاهی اووسیتها
در موشهای سوری مبتالشده به سندرم تخمدان پلیکیستیک ( )polycystic ovarian syndrome; PCOبود .بدین منظور تعداد  32سر
موش سوری ماده  )Naval Medical Research Institute( NMRIماده نابالغ  25روزه با میانگین وزنی  25گرم تهییهشیده از دانشیگاه
تبریز ،بهطور تصادفی به  4گروه آزمایشی به شرح زیر تقسیم شدند :گروه شاهد بیدون دریافیت عصیاره ،گیروه کنتیرل  PCOبیدون
دریافت عصاره ،گروه  PCOدریافتکننده  365میلیگرم عصاره فلفلکوهی و گیروه  PCOدریافیتکننیده  730میلییگیرم عصیاره
فلفلکوهی .برای تهییه اووسییت ،میوشهیای آزمایشیی توسی تزریی درون صیفاتی هورمیون

pregnant mare serum ( PMSG

 )gonadotropinتیمار شدند و بعد از آسانکشی ،از فولیکولهای تخمدانی تخمکگیری بهعمل آمده و بیرای ارزییابی بلیوغ و لقیاح
آزمایشگاهی مورد استفاده قرار گرفتند .نتایج نشان داد که مقادیر هورمونهای تستوسترون و استروژن در گروههای  PCOتیمارشده بیا
عصاره فلفلکوهی نسبت به گروه  PCOدریافتکننده استرادیول والرات به طور معنیداری پایینتر بیود ( .)p>0/05همچنیین تعیداد
اووسیتهای نابالغی که به مرحله متافاز IIرسیدند در گروه  PCOدریافتکننده  730میلیگرم عصاره فلفلکوهی نسبت به گروه

PCO

دریافتکننده استرادیولوالرات به طور معنیداری باالتر بود ( .)p>0/05اما درصد اووسیتهای لقاح یافته و نییز بالستوسیسیتهیای
تولیدی بین گروههای آزمایشی تفاوت معنیداری با هم نداشتند ( .)p<0/05از طرف دیگر درصد رویانهای هچشیده در گیروه

PCO

دریافت کننده  365میلیگرم عصاره فلفلکوهی به طور معنیداری باالتر از گروه  PCOدریافتکننده استرادیولوالرات بود (.)p>0/05
یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که عصاره گیاه فلفل کوهی باعث تکامل بیشتر اووسیتها جهت لقاح و نیز افزایش تکامیل روییان
های حاصل از لقاح آزمایشگاهی در حیوانات درگیر با سندرم تخمدان پلیکیستیک میشود.
کلیدواژهها :سندروم تخمدان پلیکیستیک ،فلفلکوهی ،بلوغ آزمایشگاهی ،لقاح آزمایشگاهی.
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اتصال دارد و با کاهک گلوبولین اتصالی به تستوسترون،

تخمککب بککه عنککوان گامککت مککاده طککی فرآینککد

غلظت هورمون آزاد افزایک یافته و باعث بروز نرینگکی

تخمبگذاری در طول چرخه تناسلی از گناد فکرد مکاده

در این افراد میگکردد (.)Tsilchorozidou et al., 2001

آزاد میشکود .ککاهک کک ژن در دیکوارهء فولیککولی در

مشابه این بیماری در گونههای مختلف حیوانات ماننکد

زمان تخمبگذاری برای آزاد کردن تخمب الزم اسکت.

مککوش س کوری ( ،)van Houten et al., 2014مککوش

در این فرآیند متالوپروتئینازهای ماتریکس افزایک یافتکه

صکککئرا ی ( )Shafiee et al., 2015و گوسکککفند

و باعث تجزیه ک ژن میشوند و از طرفی دیگر فعالیکت

( )Robinson et al., 1999هم مکورد بررسکی و میالعکه

آنزیم لیزیل اکسیداز که یکب آنکزیم پیونکد دهنکده بکین

قرار گرفتکه اسکت .بکهویکهه در گوسکفند میالعکه تکا یر

ساختارهای کک ژن و االسکتین مکیباشکد ،ککاهک پیکدا

آندروژنها در دوران قبل از تولد و بروز ناهنجاریهکای

میکند ( .)Henmi et al., 2001اما در برخی موجکودات

تخمدان در دوران بلوغ مورد توجه قرار گرفته است .در

مانند موش سوری در شکراییی ماننکد سکندرم تخمکدان

این رابیه جوندگان مدل مفیدی برای فراهم کردن زمینه

پلیکیستیب ،اتفاقات یادشده به درسکتی انجکام نشکده و

ژنتیکککی پایککدار و ایجککاد شککرایط مئییککی کنتککرلشککده

باعث بقای فولیکولها بر روی تخمدانها شده و منجکر

میباشند .به عک وه سکیکل کوتکاه زنکدگی آنهکا بکرای

بککه تجمککع فولیکککولهککا و در نهایککت سککندرم تخمککدان

میالعه ا کرات تولیکدمیلی و متکابولیکی از جملکه دیگکر

پلیکیستیب میگردد .در این حالت مقدار هورمکون LH

مزایای کارهای پهوهشی روی این حیوانکات مکیباشکد

در افراد مذکور افزایک مییابکد ککه ایکن امکر بکه دلیکل

(.)Franks, 2009

افزایک در میزان و تناوب ترشح این هورمون مکیباشکد

داروهای گیاهی به علت عدم وجود ا رات جکانبی،

( .)Nabiuni et al., 2015زمانی که غلظت هورمون LH

اهمیت بیشتری در پیشگیری از انواع ناهنجاریها دارنکد

( )luteinizing hormoneنسککبت بککه follicle-( FSH

و میالعات زیادی درخصوص ا رات مئافظتی ترکیبکات

 )stimulating hormoneافزایک یابد ،تخمدانهکا سکنتز

طبیعی مانند عصارههای گیاهی در مقابل شرایط مخکرب

آندروژن را افکزایک مکیدهنکد .البتکه میکزان انسکولین و

مانند انجماد سلولها ( )Daghigh Kia et al., 2017و یا

فاکتورهای رشد انسولین نیز در این افراد افزایک یافته و

حتککی در ابعککاد سککلولی در جهککت تنظککیم بقککای سککلول

موجب افزایک سنتز آندروژنها در سلولهای تککا و در

(آپوپتوزیس) ( )Mostahsan and Mortazavi, 2019در

نتیجه تقویت عملکرد هورمون  LHخواهد شد ( Marx

مدلهای حیوانی انجام شده است که عمکده ایکن ا کرات

 .)and Mehta, 2003در افراد مبت به سندروم تخمکدان

مربوط به ترکیبات آنتیاکسیدانی گیاهان مذکور میباشد،

پلککیکیسککتیب ،انسککولین سککنتز شککده و ترشککح کبککدی

امککا برخککی گیاهککان بککا داشککتن متابولیککتهککای فعککال

گلوبولین متصل شونده به هورمونهای جنسی را کاهک

شبههورمونی میتوانند ا رات خاصی نیکز داشکته باشکند.

میدهد .شایان ذکر است که گلوبولین متصلشکونده بکه

گیاه فلفل کوهی یا ویتکس ( ،)Vitagnus castusگیاهی

هورمونهای جنسی از جملکه تستوسکترون نیکز قابلیکت

از خککانواده شککاهپسککند بککا قککدمت درمککانی  2000سککاله
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میباشد که توسط دمکوریتوس به منظکور ککاهک میکل

مورد اووسیتهای تولیدی اط عاتی وجود ندارد ،هد

جنسکی تجکویز مکیشکد ( .)Borrione et al., 2008از

از انجام میالعه حاضر بررسی تا یر عصکاره گیکاه فلفکل

ترکیبات عمده عصاره این گیکاه مکیتکوان بکه مشکتقات

کوهی بر بلوغ و توان باروری آزمایشگاهی اووسکیتهکا

آلکالو یدی مانند ویتکسین ،ترکیباتی از ف ونولها نظیکر

در موش سوری القا شده با سندرم تخمدان پلیکیستیب

کمپفرول و کو رستاژتین اشکاره نمکود .البتکه در عصکاره

بود.

گیککاه مککذکور ،ویتکسککین و ایزوویتکسککین از جملککه
ف وونولهای اصکلی مئسکوب مکیشکوند ( Rani and

 .)Sharma, 2013بر اساس این میالعکات عصکاره گیکاه

مواد و روشها
-حیوانات مورد آزمایش :میالعه حاضر در تابستان سال

مذکور با تغییر میزان هورمونهکای جنسکی تکا برطکر

 1397در دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه انجام شکد.

شدن عدم تعادل آنهکا ،نقکک خکود را اعمکال مکیکنکد.

برای انجام میالعه حاضر از تعداد  32سر موش سکوری

همچنین میالعات فارماکولوژیب و کلینیککی نشکان داده

 )Naval Medical Research Institute( NMRIمککاده

که وجود ترکیبات شبه دوپامینی در عصکاره گیکاه فلفکل

نابالغ  25روزه با میانگین وزنی  25گکرم و نیکز  10سکر

کوهی از طریق اتصال به گیرنکدههکای  D2دوپکامین در

موش سوری نر  10هفتهای ککه از دانشککده دامپزشککی

هیپوتاالموس و هیپوفیز قکدامی باعکث مهکار آزادسکازی

دانشگاه تبریکز تکامین شکده بودنکد ،اسکتفاده شکد .همکه

 LHو  FSHو کاهک این هورمونها میشود ( Daniele

موشهکای مکاده بکاکره بکوده و حکدود  30روز قبکل از

 )et al., 2005که در نهایت موجب بهبود وضعیت ایکن

آزمایک نیز از جمعیت نرها دور نگه داشته شده بودنکد.

هورمونها در افراد درگیر با سندرم تخمدان پلیکیستیب

شرایط نگکهداری حیوانکات ککام ً یکسکان و شکامل 12

مکیگکردد ( .)Jelodar and Askari, 2012همچنکین در

ساعت تاریکی و  12ساعت روشکنایی در حکرارت -25

میالعهای دیگر تا یر میبت عصارهء گیاه فلفل ککوهی بکر

 22درجه سلسیوس با دسترسی آزاد به آب و غذا بود.

بافت تخمدان موش صئرا ی هکم گکزارش شکده اسکت

 32سر موش سوری ماده مورد میالعه به مکدت  14روز

( .)Jelodar and Karami, 2017اما در میالعکات انکد

تئت نظر بوده و با تهیه اسکمیر واژنکی سکیکل تناسکلی

انجامشده علیرغم بیان تا یرات میبکت گیکاه مکذکور در

آنها مورد بررسی قکرار گرفکت .بعکد از تعیکین سکیکل

درمان ناهنجاری ،در مورد کیفیت اووسیتهای تولیکدی

تناسلی و اطمینان از یکسان بودن چرخههای تناسکلی در

نتایجی وجود ندارد ،درحالیکه برخکی از میالعکات بکر

همه آنها ،موشهای مذکور بهطور تصادفی ،به  4گکروه

اهمیککت وضککعیت سکک مت بککدن مککادر بککر کیفیککت

آزمایشی تقسیم شدند که شامل گروههای زیر بودند:

اووسیتهای تولیدی و در نهایت س مت جنکین اذعکان

 )1گروه شاهد شامل موشها ی بود که عصاره مصکر

دارند (.)Mohammadzadeh et al., 2018

نکردند )2 ،گروه کنترل میبت شامل موشها ی بکود ککه

با توجه به میالب یاد شکده و تکا یر میبکت عصکاره

فقط سندروم تخمدان پلی کیستیب در آنها القکاء شکده

گیاه مذکور بر درمان برخی ناهنجکاریهکا و ایکنککه در

بود )3 ،گکروه تیمکار ،شکامل مکوشهکای القکاءشکده بکا
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سندروم تخمدان پلیکیسکتیب همکراه بکا دریافکت 365

( )Arevipharma GmbH, Germanyو زای زیکککن

میلیگرم عصاره فلفل کوهی از طریق گکاواژ دهکانی بکه

( )Phoenix, New Zealandداخکل صکفاقی بیهکوش و

مککدت  30روز و  )4گککروه تیمککار ،شککامل مککوشهککای

سککپس بککا جابجککایی مهککره گردنککی آسککانکشککی شککد

القاءشده با سندرم تخمدان پلیکیستیب همراه با دریافت

( )Ahangarpour et al., 2016و از فولیکککولهککای

 730میلیگرم عصاره فلفل کوهی از طریق گاواژ دهکانی

تخمدانی آنها تخمکبگیکری بکه عمکل آمکد .در ادامکه

به مدت  30روز (.)Shamsi et al., 2015

تخمبهای اخذشده به داخل مئکیط کشکت α-MEM

الزم به ذکر است که برای القکاء سکندروم تخمکدان

( )minimum essential mediumحاوی  5درصد سکرم

پلیکیستیب از روش تزریق استرادیول والرات (شکرکت

جنککین گوسککاله ( )Sigma, Germanyانتقککال داده شککد.

ابوریئان-ایران) به میزان  4میلیگکرم بکر کیلکوگرم وزن

بافتهای تخمدانی به قیرات نیم میلیلیتری منتقل و بکا

بدن ،استفاده شد.

سرنگهای انسولین تشریح شکد و تخمکبهکای نکارس

-تهیه عصاره گیاه فلفل کوهی :گیاه فلفکل ککوهی مکورد

حاوی وزیکول ژرمینال همراه با سلولهای گرانولکوزای

نیاز از دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

اطککرا

آن برداشککته شککد .بککرای بلککوغ آزمایشککگاهی

تهیککه گردیککد .بککرای تهیککه عصککاره گیککاه فلفککل کککوهی،

اووسیتهکا از مئکیط کشکتهکای tissue ( TCM199

میوههای این گیاه تئکت شکرایط اسکتاندارد و در سکایه

199

خشککب و توسککط آسککیاب برقککی ( MF10, IKA,

()hydroxyethyl-1-piperazine ethane sulfonate

 )Germanyپودر شدند 500 .گرم از پودر میوه گیاه با 1

معرو

به ( HTCM199شرکت  )Gibco, UKاسکتفاده

لیتککر الکککل  70درصککد ( )Merck, Germanyمخلککوط

شد .همچنین تغییرات مورفولوژیکب صکورتگرفتکه در

گردید و پس از  48ساعت مئلکول صکا شکده توسکط

تخمبهای کشت دادهشده در مئیط کشتهای مذکور،

کاغذ صافی واتمکن ،بکه بکالن دسکتگاه روتکاری منتقکل

توسکککط میکروسککککو

وارونکککه ()Olympus, Japan

گردید .در ادامکه حک ل (الککل) بکا اسکتفاده از دسکتگاه

مستقردر دانشککده دامپزشککی دانشکگاه ارومیکه ،مکورد

روتاری ( )Rotavapor® R-100, UKبا دمای  70درجه

بررسی قکرار گرفکت و آزاد شکدن اولکین جسکم قیبکی

سلسککیوس و دور متوسککط خککارد گردیککده و عصککاره

(متافاز  )IIبه عنوان نشانه بلوغ در نظر گرفتکه شکده و از

حاصله در دمای  50درجه سلسکیوس آون خشکب شکد

این تخمبها بکرای لقکا در ارزیکابی بخکک IVF (in

(.)Jelodar and Karami, 2017

) vitro fertilizationآزمایک استفاده شد .بکدین منظکور

-تهیه و بلوغ اووسیست :برای تهیه اووسیت ،موشهکای

تخمبهای بلوغیافته در مئکیط کشکت لقکا شستشکو

مورد آزمایک توسط تزریق درون صفاتی  7/5واحد بین

شده و همراه با اسپرم موشهای نکر  10هفتکهای انکوبکه

المللککی هورمککون pregnant mare serum ( PMSG

شدند .برای تهیه اسپرم جهت لقا  ،موشهای نکر مکورد

( )gonadotropinشرکت فولیگون هلند) تیمار شکدند و

آزمایک بکا تزریکق داخکل صکفاقی کتکامین ( )80 mgو

 48سکککاعت بعکککد حیوانکککات بکککا تزریکککق کتکککامین

زای زین ( )5 mgبیهوش و آسانکشی شده و سکپس بکا
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medium

)culture

و (4-(2-
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آسیبشناسی درمانگاهی دامپزشکی

فشار از دم اپیدیدیم ،اسپرمها تخلیکه و در درون مئکیط

شرکت دیاپ س ( )Diaplus Ltd, USAوتوسط دستگاه

کشت Sigma, ( )human tubal fluid medium( HTF

خوانشگر االیزا (  )Sunrise, TECAN, Switzerlandدر

 )Germanyمخلوطشده با آلبومین سکرم گکاوی ،داخکل

مرکز تئقیقات علوم پزشکی تبریز انجام گردید.

گرمخانه Culture Safe PRECISION, LEEC, ( CO2

-تحلیل آماری دادهها :آنالیز آماری دادههکا بکا اسکتفاده از

 )Englandقککرار داده شککدند .پککس از یککب سککاعت

نرمافکزار آمکاری  SASنسکخه  9/1تئکت رویکه GLM

گرمخانهگذاری در دمای  37درجه سلسیوس ،اسپرمهای

انجام و بکرای بررسکی تفکاوت گکروههکای آزمایشکی از

ظرفیتدارشده نیز بکه مکدت  4-6سکاعت در مجکاورت

روش مقایسکککه میکککانگین تکککوکی ( )Tukeyدر سکککیح

اوسککیتهککای بککالغ در دمککای  37درجککه سلسککیوس

معنیداری  5درصد استفاده شد.

گرمخانهگذاری شدند .تعکداد اوسکیتهکای نابکالغ GV

) (germinal vesicleکککه بککه مرحلککه متافککاز ( IIبلککوغ)

یافتهها

رسیدند ،درصد اوسیتهای لقا یافته ،تعداد جنکینهکای

جککدول  1غلظککت هورمکککونهککای اسکککتروژن و

دو سلولی ،درصد ب ستوسکیتهکا و ب ستوسکیتهکای

تستوسترون در گروههای آزمایشکی را نشکان مکیدهکد.

هچشده بررسی شکدند .همچنکین تعکداد فولیککولهکای

آنالیز آماری بین تیمارهای آزمایشی حاکی از آن بود ککه

کمتر از  70میکرومتر 110-200 ،70-110 ،و بکزر تکر

مقدار هورمون تستوسترون در مکوشهکای گکروه PCO

از  200میکرومتکککر در روی تخمکککدانهکککای هرگکککروه

تیمارشده با عصاره فلفل کوهی نسبت به مقدار هورمون

آزمایشککی نیککز شککمارش شککدند .بککرای ایککن منظککور

مذکور در مکوشهکای گکروه  PCOککه ایکن عصکاره را

تخمککدانهای مککذکور تئککت فرآینککد مراحککل مختلککف

دریافککت نکردنککد بککه طککور معنککیداری پککایینتککر بککود

آمادهسازی بافتی پس از قالبگیری و بهصورت سریالی

( ،)p>0/05اما بین گروههای آزمایشی مذکور و شکاهد،

بکا ضککخامت  5-6میکرومتککر بکرش داده شککده و سککپس

از این نظر تفاوت آماری مشخص و معنیداری مشکاهده

جهککت انجککام میالعککات بافککتشناسککی بککا رنککگآمیککزی

نشد ( .)p<0/05همچنین به طکور مشکابه بکا توجکه بکه

هماتوکسککیلین-ا ککوزین رنککگ شککده و در نهایککت بککا

جدول مذکور مشخص شد که مقدار هورمون اسکتروژن

نکوری،

نیز در موشهای گروه  PCOتیمارشده با عصکاره فلفکل

گروههای مختلف فولیککولی بررسکی شکدند ( Jelodar

کوهی نسبت به مقدار هورمکون مکذکور در مکوشهکای

.)and Karami, 2013

گروه  PCOکه این عصاره را دریافت نکردند ،بکه طکور

 -سنجش هورمونهای اسیتروژن و پروژسیترون :جهکت

معنیداری پایینتر بود ( )p>0/05در حالیکه در مقکدار

سنجک هورمکونهکای اسکتروژن و پروژسکترون نیکز در

هورمون مذکور بین گروههای آزمایشی و شاهد تفکاوت

هنگام آسانکشی موشهکا در مرحلکه قبکل ،همزمکان از

آماری معنیداری مشاهده نشد (.)p<0/05

بزرگنمایی × 400و با استفاده از میکروسککو

قلب حیوانات مذکور نیز خونگیری بهعمل آمده و عمل
سنجک هورمونهکای مکذکور توسکط کیکتهکای االیکزا
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مطالعه اثر عصاره فلفل کوهی ( )Vitagnus castusبر بلوغ و لقاح آزمایشگاهی اووسیت موشهای سوری مبتالشده به سندروم تخمدان پلیکیستیک

جدول  -1غلظت هورمونهای جنسی در خون موشهای گروههای مختلف مبت شده به سندروم تخمدان پلیکیستیب ()PCO
PCO

نام گروه

شاهد

هورمون سنجششده

بدون تیمار با

 PCOتیمارشده با

 PCOتیمارشده با

عصاره فلفل

مقدار  365میلیگرم

مقدار 730میلیگرم

کوهی

عصاره فلفل کوهی

عصاره فلفل کوهی

خطای

سطح

استاندارد

معنیداری

استروژن

9/94b

14/68a

8/9b

7/97b

1/05

0/009

تستوسترون

1/3 b

3/05 a

1/27 b

1/28 b

0/13

0/004

…:a,b

*

وجود ع م مختلف در هر ردیف نمایانگر اخت فات آماری معنیدار در سیح  5درصد میباشد.

شاهد :موشهای گروه بدون درمان دارویی و یا مصر

عصاره فلفل کوهی.

**  :PCOگروه موشهای مبت به سندروم تخمدان پلیکیستیب القا شده با تزریق استرادیول والرات.

بررسککی اووسککیتهککا در مراحککل مختلککف ،میککابق

موشهای گروه  PCOکه عصکاره گیکاه فلفکل ککوهی را

جدول  2نشان داد که تعداد اووسیتهای نابالغی که بکه

دریافت نکردند ،تفاوت مشکخص آمکاری مشکاهده شکد

مرحله متافاز IIرسیدند در موشهای گروه مبت شده بکه

( .)p>0/05همچنین به طور مشابه مشخص شد که بکین

سندرم تخمدان پلیکیستیب دریافتکننده  730میلیگرم

موشهای گروه شاهد و موشهای برخی از گکروههکای

از عصاره فلفل کوهی نسبت به تعداد آن در مکوشهکای

آزمایشی تفاوت آماری معنکیدار در تعکداد رویکانهکای

گروه  PCOکه این عصاره را دریافت نکردند بکه طکور

تفریخ شده مشاهده میشود ( )p>0/05بکه گونکهای ککه

معنیداری باالتر بود ( .)p>0/05همچنین جدول مذکور

درصد رویانهای هچشکده در مکورد مکوشهکای گکروه

نشان میدهد که درصد اووسیتهای لقا یافتکه در بکین

 PCOکه عصاره گیاه فلفل کوهی را دریافکت نکردنکد و

موشهای گروههای آزمایشی تفاوت آمکاری معنکیداری

موشهکای گکروه  PCOدریافکتکننکده  730میلکیگکرم

با هم نداشتند ( .)p<0/05بهطکور مشکابهی نیکز تفکاوت

عصاره نسبت به درصد مذکور در موشهای گروه شاهد

آماری معنیداری در بین موشهای گروههکای آزمایشکی

پایینتر مکیباشکد ( )p>0/05و در همکین رابیکه تعکداد

در مورد رویانهای دو سلولی مشاهده نشکد (.)p<0/05

رویککانهککای هککچشککده در مککوشهککای گککروه PCO

همچنین درصد ب ستوسیستهکا در مکوشهکای گکروه

مصر کننده  365میلیگرم عصاره بکه طکور معنکیداری

 PCOکه عصاره گیاه فلفکل ککوهی را دریافکت نکردنکد

باالتر از گروه  PCOککه عصکاره گیکاه فلفکل ککوهی را

نسبت به موشهکای گکروه شکاهد بکه طکور معنکیداری

دریافت نکردند ،بود (.)p>0/05

پایینتر بود ( )p>0/05و به طور مشابه بین مکوشهکای
گروه دریافت کننده  365میلیگرم از عصکاره مکذکور و
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دوره  ،14شماره  ،2پیاپی  ،54تابستان  ،1399صفحات101-113 :

آسیبشناسی درمانگاهی دامپزشکی

جدول  -2درصد انواع اووسیت در گامههای مختلف رویانی در موشهای گروههای مختلف مبت شده به سندروم تخمدان پلیکیستیب
()PCO
نام گروه

شاهد

PCO

 PCOتیمارشده با مقدار

 PCOتیمارشده با مقدار

خطای

سطح معنی-

استاندارد

داری

0/24

بدون تیمار با

 365میلیگرم عصاره

 730میلیگرم عصاره

عصاره فلفل کوهی

فلفل کوهی

فلفل کوهی

24

18

19/67

21

1/06

II

82/3a

58/8b

55/5b

72/8a

1/83

0/048

مرحله زیگوت

84/7

84/2

81/5

85/06

1/58

0/9

دوسلولی

66/2

61/5

54/6

53/9

1/6

0/27

ب ستوسیست

a

c

گامه بررسیشده

مرحله
متافاز

GV

جنینهای تفریخشده
…:a,b

*

46/6

35/89a

28/4

15/28c

ab

30/6

21/2ab

bc

25/1

1/34

0/008

15/9bc

1/21

0/001

وجود ع م مختلف در هر ردیف نمایانگر اخت فات آماری معنیدار در سیح  5درصد میباشد.

شاهد :موشهای گروه بدون درمان دارویی و یا مصر

عصاره فلفل کوهی.

**  :PCOگروه موشهای مبت به سندروم تخمدان پلیکیستیب القاشده با تزریق استرادیول والرات.

جکدول  3هکم تعکداد فولیککولهکای تخمکدانی بککا

وجود داشت ( .)p>0/05همچنین بهطکور مشکابه تعکداد

انکدازههکای مختلکف را در گکروههکای آزمایشکی نشککان

فولیکولهای تخمدانی با قیر  70تا  110میکرومتکر نیکز

میدهد که براساس اط عات بتشکده در ایکن جکدول

در موشهای گروه شاهد نسبت به موشهای گروههکای

مشخص گردید ،تعداد فولیکولهای با قیر کمتکر از 70

 PCOکه عصاره گیاه فلفل کوهی را دریافکت نکردنکد و

میکرومتر در موشهای گروه شاهد نسبت به موشهکای

موشهکای گکروه  PCOدریافکتکننکده  730میلکیگکرم

گروه  PCOککه عصکاره گیکاه فلفکل ککوهی را دریافکت

عصاره ،باالتر بود ( .)p>0/05از طر

نکردند و موشهکای گکروه  PCOدریافکت کننکده 730

آمکاری نشککان داد کککه تعککداد فولیکککولهککای کیسککتی در

میلیگرم از عصاره مذکور به طور معنیداری بیشتر بکود

مککوشهککای گککروه شککاهد و مککوشهککای گککروه PCO

( )p>0/05امککا در تعککداد فولیکککولهککای مککذکور بککین

دریافتکننده  730میلیگرم عصاره نسبت به موشهکای

موشهککای گککروه  PCOدریافککتکننککده  365میلککیگککرم

گروه  PCOککه عصکاره گیکاه فلفکل ککوهی را دریافکت

عصاره و گروه شاهد تفاوت معنکیداری مشکاهده نشکد

نکردند ،به طور معنکیداری کمتکر بکود ( )p>0/05و در

( )p<0/05اگرچه از ایکن نظکر بکین مکوشهکای گکروه

عککین حککال از ایککن نظککر تفککاوت آمککاری معنککیداری بکا

مذکور با موشهای گروه  PCOکه عصکاره گیکاه فلفکل

موشهای گروه  PCOدریافتکننکده  365میلکیگکرم از

کوهی را دریافت نکردند نیکز تفکاوت مشکخص آمکاری

عصککاره گیککاه فلفککل کککوهی مشککاهده نشککد (.)p<0/05

دیگر بررسیهای
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مطالعه اثر عصاره فلفل کوهی ( )Vitagnus castusبر بلوغ و لقاح آزمایشگاهی اووسیت موشهای سوری مبتالشده به سندروم تخمدان پلیکیستیک

جدول  -3درصد انواع فولیکولهای تخمدانی در اندازههای مختلف در موشهای گروههای مختلف مبت شده به سندروم تخمدان پلیکیستیب
()PCO
نام گروه

شاهد

نوع فولیکول بررسیشده

با اندازه کوچکتر از  70میکرون

a

PCO

بدون تیمار با عصاره

مقدار  365میلیگرم

مقدار  730میلیگرم

فلفل کوهی

عصاره فلفل کوهی

عصاره فلفل کوهی

c

ab

135/7

1/24

با اندازه  70-110میکرون

57a

42c

51ab

42/6bc

1/05

0/0012

با اندازه  110-200میکرون

31a

20/6b

27/67ab

24/7ab

1/12

0/044

با اندازه بزرگتر از  200میکرون

a

b

b

13/7

0/89

0/0008

فولیکول کیستی

2/6c

6ab

0/7

0/0055

24

126/6

141/7

bc

استاندارد

معنیداری

0/0006

…:a,b

153/1

 PCOتیمارشده با

 PCOتیمارشده با

خطای

سطح

a

12/6

19/3
4bc

7/6a

وجود ع م مختلف در هر ردیف نمایانگر اخت فات آماری معنیدار در سیح  5درصد میباشد.

*شاهد :موشهای گروه بدون درمان دارویی و یا مصر

عصاره فلفل کوهی.

**  :PCOگروه موشهای مبت به سندروم تخمدان پلیکیستیب القا شده با تزریق استرادیول والرات.

استروژن نیز افزایک چشمگیری دارد و در ایکن ارتبکاط

بحث و نتیجهگیری
بر اساس نتایج بتشده در جدول  1میتکوان بیکان

هم بیان کردهاند که علت این افکزایک غلظکت هورمکون

کرد که افزایک معنیدار مقادیر هورمونهای تستوسترون

اسککتروژن مربککوط بککه تبککدیل خککارد گنککادی هورمککون

و استروژن سرم خون در موشهای گروههکای  PCOدر

تستوسترون به استروژن میباشد و این در حکالی اسکت

مقایسککه بککا گککروه شککاهد ،حککاکی از تککا یر اسککتفاده از

که سلولهای گرانولوزای فولیککولی در افکراد مبکت بکه

استرادیول والرات جهت ایجکاد سکندرم تخمکدان پلکی-

 PCOنسککبت بککه افککراد سککالم اسککتروژن کمتککری تولیککد

کیستیب میباشد .در این ارتباط اع م شده ککه یککی از

میکننکد ( .)Stadtmauer et al., 2001ایکن اخکت الت

مهمترین ویهگکیهکای سکندرم تخمکدان پلکیکیسکتیب

هورمونی نهایتاً باعث عدم تخمبگذاری و کیستهکای

افزایک مقدار هورمون تستوسترون میباشد و علت ایکن

تخمدانی میگردد که این موضوع در تئقیکق حاضکر بکا

پدیده تولیکد مقکادیر زیکاد هورمکون آندروسکتندیون در

افککزایک تعککداد فولیکککولهککای کیسککتیب در حیوانککات

سلولهای تکای داخلی مکیباشکد ککه بکا تبکدیل آن بکه

مبت شده به  PCOدر مقایسه با گروه شکاهد نشکان داده

تستوسککترون ،سککیح ایککن هورمککون را در داخککل خککون

شد (جدول  .)3یافته مکذکور بکا نتکایج میالعکه هانکدا و

افزایک میدهد ( .)Dumesic et al., 2008اگرچه برخی

همکاران در سال  2008میابقت دارد که بیکان ککردهانکد

ء

عککدم تعککادل برخککی هورمککونهککا بککا افککزایک تعککداد

آدرنال نیز باشکد ( .)Altonen et al., 1999همچنکین در

فولیکولهککای تخمککدانی در افککراد درگیککر بککا سککندروم

عارضه سندروم تخمدان پلیکیسکتیب غلظکت هورمکون

تخمدان پلیکیستیت مرتبط میباشد ،بهطوریکه افزایک

از منابع بیان کردهاند که منشا این هورمون میتواند غده

هورمونهای استروژن و تستوسترون باعث افکزایک LH
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و نهایتاً افزایک تعداد فولیکولهای مقاوم در مبت یان بکه

پذیرفتککه توسککط نصککری و همکککاران در سککال 2005

 PCOمیگردد (.)Hunda et al., 2008

میابقت دارد که با تزریق داخلکی صکفاقی عصکاره گیکاه

در عین حال یافتههای تئقیق حاضر نشکان داد ککه

فلفکککل ککککوهی ککککاهک هورمکککونهکککای  FSH ،LHو

عصککاره فلفککل کککوهی مقککادیر هورم کونهککای

تستوسترون را گزارش کرده بودند .به نظر میرسکد ککه

استروژن و پروژسترون را در سرم موشهای مبت شکده

این گیاه میتواند با تعدیل گنادوتروپینهکا سکبب بهبکود

به  PCOکاهک میدهد (جکدول  .)1در ایکن خصکوص

اسککتروژن گککردد و در ادامککه بککا کککاهک هورمککونهککای

اع م شده که عصاره گیاه فلفل کوهی دارای ترکیباتی با

اسکککتروژن و تستوسکککترون باعکککث افکککزایک انکککواع

خککواص آنتککیاکسککیدانی مککیباشککد کککه مشککابهتهککای

فولیکولهای تخمدانی و کاهک کیستهکای فولیککولی

ساختاری این ترکیبات با هورمون استروژن ممکن است

گکردد ( .)Nasri et al., 2005البتکه در میالعکهای دیگکر

که آنها را قادر سازد به گیرنکدههکای اسکتروژن متصکل

گونزالز و همکاران در سکال  1999بیکان کردنکد ککه در

شده و ا رات استروژنی را اعمکال کننکد .در ایکن رابیکه

افراد درگیکر بکا سکندرم تخمکدان پلکیکیسکتیب مقکادیر

مهمترین بافتهای دارای گیرندههای استروژنی تخمدان

رادیکالهای آزاد بسیار بیشتر از افراد سالم میباشکد ککه

و رحککم مککیباشککند ( .)Palep-Singh et al., 2008در

ایککن موضککوع نیککز مککیتوانککد باعککث عککدم موفقیککت در

میالعه حاضر هم به نظر میرسکد ککه ترکیبکات مکذکور

تخمبگذاری و کیست تخمدانی گکردد ( Gonzalez et

باعث تغییر در هورمونهای جنسی در موشهکای مبکت

 .)al., 1999همانگونه که ذککر شکد اسکتفاده از عصکاره

بککه PCOشککده و غلظککت هورمککونهککای اسککتروژن و

گیاه فلفل ککوهی باعکث ککاهک تعکداد فولیککولهکای

تستوسترون را کاهک داده باشد ( Jelodar and Askari,

کیستی در حیوانات دریافت کننده استرادیول والرات شد

دیگککر کککاهک سککیح هورمککونهککای

(موشهای مبت شده به  )PCOتا حدی که از ایکن نظکر

استروژن ،تستوسترون و  LHمیتواند بکه ککاهک بکروز

بین موشهای گروه مصر کننده  365میلیگرم عصکاره

فولیکولهای مقاوم منجکر گکردد .بکر همکین اسکاس در

فلفل کوهی و موشهکای گکروه شکاهد تفکاوت آمکاری

تئقیق حاضر نیز تعداد انواع فولیکولهکای مرحلکه قبکل

معنیداری مشاهده نشد .به نظرمیرسد که ایکن موضکوع

تخمبگذاری (با انکدازه ککوچکتر از 200میکرومتکر) از

نشاندهنده آن است که اسکتفاده از ایکن عصکاره گیکاهی

تعداد فولیکولهکای مشکابه در مکوشهکای گکروه PCO

شاید بتواند باعث تخمبگذاری فولیکولها و جلوگیری

بیشتر میباشد ،درحالیکه تعداد فولیکولهای کیستی در

از کیستی شدن آنها شود .در واقع این یافته میتواند بکه

گروههای دریافتکننده عصکاره نسکبت بکه گکروه PCO

عنوان یب جنبه میبت در استفاده از این عصکاره گیکاهی

کمتر بوده و این مقدار در موشهای گروه مصر کننکده

نسبت به سایر درمانهای مبتنی بر اسکتفاده از داروهکای

 365میلککیگککرم عصککاره نسککبت بککه گککروه  PCOدارای

شیمیایی مانند گنادوتروپینها و کلکومیفن بکرای درمکان

آماری معنیدار میباشکد ( .)p=0/0055در ایکن

به سندرم تخمدان پلیکیستیب باشد ( Brock

مصککر

 .)2012از طککر

اخت

ارتباط نتایج پهوهک حاضر با یافتههای میالعه صورت-

افراد مبت

 .)et al., 2005همچنین یافتههای میالعه حاضر با نتکایج
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جلودار و همکاران در سال  2015میابقت دارد چرا ککه

مشاهده نشد ،اما تعکداد ب ستوسکیتهکا و رویکانهکای

 365میلکیگکرم

تفککریخشککده در مککوشهککای گککروه دریافککتکننککده 365

عصاره گیاه فلفل کوهی در موشهای مبکت بکه سکندرم

میلیگرم عصاره گیاه فلفل کوهی نسبت به تعکداد آنهکا

تخمدان پلیکیستیب باعث کاهک فولیکولهکای مقکاوم

در موشهای گروه  PCOباالتر بود .در میالعهای مشکابه

به تخمکبگکذاری مکیگکردد و از طرفکی دیگکر باعکث

دومسیب و همکاران در سال  2015نیز بیان کردنکد ککه

افزایک سایر انواع فولیکولها نیز میگردد تا حکدی ککه

کککاهک هورمککون تستوسککترون در افککراد دارای سککندرم

از این لئاظ (تعکداد انکواع فولیککولهکا) عکدم تفکاوت

تخمدان پلیکیستیب باعکث افکزایک تکامکل رویکانی و

آماری معنکیدار نسکبت بکه گکروه شکاهد مشکاهده شکد

افزایک رویانهای تفریخ شده مکیگکردد ( Dumesic et

(.)Jelodar et al., 2015

 .)al., 2015در تئقیقی دیگر هم بیکان شکده اسکت ،در

این مئققین نیز نشان دادند که مصکر

دیگر تئقیق حاضر نسبت به پهوهکهای

افرادی که دارای عارضه کاهک فعالیت تخمکدانی POA

از طر

مشابه انجامگرفته ،گام خود را یب مرحله فراتر نهکاده و

( )premature ovarian agingمکککیباشکککند ،کیفیکککت

فرآیند لقا آزمایشگاهی اووسیتهکای حیوانکات مکورد

اووسیتهای تولیدی در بدن مادر پایینتر مکیباشکد ککه

آزمایک را نیز مکورد میالعکه قکرار داد .بکر ایکن اسکاس

این موضوع میتواند به کاهک باروری و یا تولید جنکین

یافتههای تئقیق حاضر نشان داد که درصد اووسیتهای

حتککی در دو روز اول زنککدگی رویککانی منجککر گککردد.

عصاره گیاهی بکه مرحلکه

مئققین پهوهک مذکور نشان دادنکد ککه بکا اسکتفاده از

متافاز  IIرسیدند در موشهای گروه دریافتکننکده 730

عصاره گیاه فلفل کوهی میتوان عوارض منفکی  POAرا

میلیگرم به مراتکب بکاالتر از درصکد آن در مکوشهکای

کاهک داده و در نهایت راندمان آبسکتنی را افکزایک داد.

گروه  PCOکه هیچ مقدار از عصاره مکذکور را دریافکت

البتکه در میالعکه مککذکور از تکنیکب لقکا آزمایشککگاهی

نکردند ،بود درحالی که نتایج حاکی از تا یر میبت ایکن

جهت بررسی کیفیت اووسیتها استفاده نشکده و مکوارد

عصاره بر روند بلوغ اووسیتهکا دارد (جکدول  .)2الزم

مذکور براساس آزمایشات بکالینی گکزارش شکده اسکت

به ذکر است که میکزان بکاالی تستوسکترون باعکث تکا یر

( .)Rashidi and Nemati, 2017در میالعه حاضکر نیکز

منفککی بککر بلککوغ آزمایشککگاهی اووسککیتهککا مککیگککردد

تا یر عصاره گیاه فلفل کوهی بر اووسیتهای تولیکدی و

( .)Dumesic et al., 2008لذا به نظر میرسد همانگونه

لقا آزمایشکگاهی آنهکا ،بکا نتکایج پکهوهک یکاد شکده

که پیکتر بیان شد عصاره فلفل ککوهی بکا غلظکت 730

میابقت داشته (جدول  )2و نشاندهنده تا یر میبت ایکن

میلیگرم ،با کاهک غلظت تستوسکترون بکر رونکد بلکوغ

گیاه میباشد.

نابالغی که تئت تا یر مصر

آزمایشگاهی تا یر میبت گذاشته باشد .همچنکین اگرچکه

بهطور کلی با توجه به نتایج تئقیق حاضر بکه نظکر

میککابق نتککایج بککتشککده در جککدول  ،2بککین فراوانککی

میرسد میتوان ادعا کرد که عصاره گیکاه فلفکل ککوهی

اووسیتهکای لقکا یافتکه (زیگکوت) و رویکانهکای دو

باعث تکامکل بیشکتر اووسکیتهکای آمکاده لقکا و نیکز

سلولی ،تفاوت آماری معنیداری بین گروههای آزمایشی

افزایک تکامل رویانهای حاصله از لقکا آزمایشکگاهی
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سپاسگزاری

در موشهای مبکت بکه سکندرم تخمکدان پلکیکیسکتیب

نویسندگان از معاونت پهوهشکی دانشکگاه تبریکز و

میشود و بنابراین احتمکاالً بتکوان از عصکاره ایکن گیکاه

پرسنل مئترم دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر که

جهککت درمککان اخککت الت تخمککدانی از جملککه سککندرم

 تشککر و قکدردانی،در این پکهوهک همککاری نمودنکد

 هرچند در ایکن مکورد،تخمدان پلیکیستیب استفاده کرد

.مینمایند

.نیاز به تئقیقات وسیعتر بالینی میباشد
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نویسندگان اع م مکیدارنکد ککه هکیچگونکه تاکاد
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