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و  يگذارده است که با اختالل تخمکيچيپ يتيو متابول ينيک اختالل آندوکري(، PCOSک )يستيکيپلتخمدان سندرم 

صمغ  يدروالکلين عصاره هيين مطالعه به منظور تعيبات آنغوزه، ايترک يدانياکسيشود. با توجه به خواص آنتيم ييسم شناسايپرآندروژنيها

سر رت )ماده بالغ(  13از  ين مطالعه تجربيک انجام شد. در ايستيکيتخمدان پلدر رت مدل سندرم يجنس يهات هورمونيآنغوزه بر وضع

که -ک شده يستيک يرت پل يماريک( و سه گروه تيستيکي، کنترل مثبت )پليشامل کنترل منف يشيگروه آزما 1د که به يگرد استفاده

با  PCOS يم شد. القايتقس - (يدرون صفاقتزريق به صورت )بدن عصاره صمغ آنغوزه گرم وزن لويگرم بر کيليم 11و  13، 21 يهادوز

 يش غلظت سرميها نشان دادند که عصاره صمغ آنغوزه موجب افزا. دادهانجام شدوانات يح يدر زمان فحل( EVول والرات )يق استراديتزر

 11در دوز  FSHشود. يم يدرمان يها( و تستوسترون در گروهLHکننده )نهيلوتئ( و کاهش هورمونFSH) يکوليهورمون محرک فول

لوگرم اختالف يگرم بر کيليم 11و  13، 21لوگرم و تستوسترون در دوز يک گرم بريليم 11و  13در دوز  LH يلوگرم وگرم بر کيليم

و تستوسترون  LH يعصاره صمغ آنغوزه بر غلظت سرم ي. با توجه به اثر کاهش˂P)333/3)کنترل مثبت نشان دادند  يهادار با گروهيمعن

 دارد. PCOSبر  ياناه اثرات درمين گيرسد اي، به نظر مPCOS يهادر رت FSHش در غلظت يو افزا

 فوليکولي.هورمون محرک کننده،لوتئينه هورمون تستوسترون، آنغوزه، صمغ رت، کيستيک،پلي تخمدانسندرم کليدي: هايواژه

 

 مقدمه

 polycystic)ک يستيکيپل تخمدان سندرم

ovarian syndrome (PCOS) )ن يترعياز شا يکي

شرفت يجه به پو با تو استدر زنان  ينياختالالت اندوکر

هنوز  ،داردآن وجود  رامونيپ يهاپژوهشکه در  يعيسر

 پژوهشگران مهم پزشکان، يهااز چالش يکيهم به عنوان 

ن يوع ايش .(13) گذاران امر سالمت مطرح استاستيو س

درصد و در  22تا  4و از سندرم در سراسر جهان متفاوت 

ن بزرگساالن گزارش يدرصد در ب 9/34-2/31ز از يران نيا

به علت اختالل PCOS ان به يمبتالدر  .(24) شده است

 ياديداشتن تعداد زرغم يلکول، عيدر روند رشد و نمو فول

 ينيبالتظاهرات . شوديانجام نم يگذارکول، تخمکيفول

 ي، آکنه، چاقيي، پرمويقاعدگ تالالتاخشامل  يمارين بيا

ن يمدت ا يعوارض طوالن نيهمچن ؛است يو نابارور

خون و ، فشاريعروق-يلبق يهايماريب موجبسندرم 

ان داده است که نش هاپژوهش. (31) شوديم 2ابت نوع يد

کرد محور ن مانند نقص در عملياختالالت اندوکرا يبعض

ن و اختالل در يت انسولير فعالييتغ ز،يپوفيه-پوتاالموسيه

 تخمدانسندرم ان بهيکرد تخمدان در مبتالعمل

 تخمدان است. در واقع سندرمشده دهيک ديستيکيپل

 چكيده

 .13-18(: 2) 89؛ 8931نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران؛ 
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 هانيگنادوتروپ ير عاديک با ترشح غيستيکيپل

(Gonadotropins)، تستوسترونش يافزا 

(Testosterone) استروژن يسازهاشيو پ (Estrogen) 

 LHزان ترشح هورمون ي. م(31) همراه است

(Luteinizing Hormone) ژه در زنان مبتال يطور وبه

 يابد. وقتييش ميک افزايستيکيتخمدان پل به سندرم

-FSH (Folicleنسبت به هورمون  LHغلظت هورمون 

Stimulating Hormone) ها تخمدان ،ابديش يافزا

 يهاش آندروژنيدهند. افزايش ميها را افزاسنتز آندروژن

 شوديم يتخمدان يهاکوليآزاد سرم خون مانع رشد فول

در بروز عوارض  ويداتياکساسترس .(21 و 12)

نقش دارد و  يو نابارور کيستيکيپل اندتخمسندرم

 يهاشاخص يو بافت ياست سطح سرممشخص شده

 مارانيدر ب يديپيل ونيداسيو پراکس تويداياسترس اکس

بر  .دابييم شيافزا کيستيکيپل تخمدان مبتال به سندرم

 ديتول شيفزاا يجهير نتد يدانياکسيدفاع آنت ،اساس نيا

التهاب در  نيهمچن ؛شوديم فيآزاد ضع يهاکاليراد

 ينقش مهم کيستيکيپل شدن عوارض تخمدان ميوخ

اختالل در  موجبو التهاب  ويداتياکساسترس. دارد

که به صورت  شونديم يو هورمون يبافت يهاکردلعم

 يگذارو عدم تخمک يکولياختالل در بلوغ دستجات فول

 يمتعدد يدرمان يهاروش .(11 و 33) شوديم انيانم

 ک مطرح شده است،  از آنيستيکيپل تخمدانسندرم يبرا

و مصرف  يجراح، ير در عادات زندگييتوان به تغيجمله م

ن، ين، تاموکسيمانند، متفورم ياشناخته شده يداروها

. با توجه به (12) اشاره کردت  ترايس فنيلتروزول و کلوم

، استفاده ييايمياز مواد ش يارياز مصرف بس يعوارض ناش

با توجه  گريد ياست. از سوافتهيت ياهم يياهان داروياز گ

 يو و فاکتورهايداتياکساسترس ياهکه شاخص نيبه ا

ک يستيکيپل تخمدانان به سندرميمبتال در يالتهاب

ل داشتن يبه دل ييدارو اهانيگ و (39) ابدييش ميافزا

به تا کنون از گذشته  يالتهابو ضد يدانياکسيخواص آنت

 يکاهش عوارض داروها يمناسب برا يعنوان مکمل

بوده بدن مطرح  يدانياکسيستم آنتيت سيو تقو ييايميش

 که ن باورنديبر ا پژوهشگران يگربرخيد يسو از است،

 اساس بر ديبا سندرم نيا به مبتال مارانيب درمان

باشد  هادانياکس يآنت شيافزا يراستا در ييهاياستراتژ

و  يدانياکسيبا توجه به خواص آنت يادر مطالعه .(11)

 يمل در سطح سريعصاره تمشک موجب تعد ،يضدالتهاب

 يهادر رت يگذارست و آغاز تخمکيها و بهبود کهورمون

اه گلپر با يگگر يد يپژوهشدر  .(21) شد PCOSمبتال به 

 يو ضدالتهاب يدانياکسيبات با خواص آنتيداران بودن ترک

 يدار و بهبود سطح سرميرات معنييتغ موجب

در  .(7)شد  PCOSمدل  يهادر رت يجنس يهاهورمون

 ين با توجه به خواص آنتي، کروسگريد يامطالعه

 يهاستيو ک يدر بهبود اختالالت هورمون يدانياکس

موثر بوده است  PCOSمبتال به  يهادر رت يتخمدان

د به عنوان يسفونيگر فراسيد يپژوهشن در يهمچن؛ (1)

 PCOSرا در  يهورمون يهاشاخصدان، ياکس يک آنتي

 Ferulla يآنغوزه با نام علم .(8)د يبهبود بخش

assafoetida از خانواده Apiaceae يعلف ياهيگ، 

بار  کيو در طول هر سال فقط است دار، چند ساله کرک

را در خود  يصمغ اهيگ نيو ساقه ا شهير .دهديگل م

. دشويم يبهره بردار نزد غيکند که با تيم رهيذخ

 ييهاقسمتو  رانيا يهااستپآنغوزه  اهيگ يخاستگاه اصل

 تا بهار لياوا از آن رشد که (28) نستان استااز هند و افغ

 ينوع اهيگ نيا ساقه و شهير در. (28) است وريشهر اواسط

 يگوگرد تند يبو که شوديم رهيخذ اي ينيآلئورز صمغ

 عمل با که دارد زننده يطعم و متعفن ريس يبو به هيشب

 اهانياز جمله گ آنغوزه .(4)شود يم يبرداربهره زدن غيت

داشته و  ايدر آس ياست که صمغ آن استفاده طوالن ييدارو

 موثر آن را باتيترک ينات درماراث ينيو بال يمطالعات تجرب

تشنج، رفع  ضد ،يو باکتر روسيبه صورت ضدانگل، ضد و

 ، رفع دردهرود ياشتها آور، رفع تنبل ،يعصب يهايماريب

عضالت و  يضد گرفتگ سم،يحافظه، ضدرمات تيتقو ه،يکل

غوزهآنصمغ  .(2)اند کردهخون مشخص ر بر فشا تأثير
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 ن،يديفوئت ينيکومار ياسترها د،ياس کيفرول يحاو

 دها،يتتراسولف فرول،يفرانس فرون،يکامولونول، آمبل

 د،يساکار يگاالکتوز، رامنوز، پل ها، گلوکز،ترپنييسزکو

 و (1) هاديسولفوره و ترپنوئ يهاروغن، هانيکوپروتئيگل

 ن،يسيفروکول ن،يديآزافوئت يهابيترک نيهمچن

 ،مطالعه کيدر  .(21) است دنوليو آزافوئت نيسارادافر

از  يزخم معده ناش ميدر ترم عيسرصمغ آنغوزه موجب ت

 يدانياکسيو آنت يالتهابکه خواص ضد شد نيآسپر زيتجو

زخم  اميالت عيتسر ياصل ليموجود در آن از دال باتيترک

 يبرا ه. در افغانستان جوشانده صمغ آنغوز(33) است

-ياپ .(21) دشويدرمان التهاب و زخم معده مصرف م

 يدانياکسيآنت باتيها از ترکنيها و کومارترپن ييوکسز

 يقابل توجه يدانياکسيکه خواص آنت هستندصمغ آنغوزه 

 يهاشد سلولر از باتيترک نيا .بخشنديب مين ترکيبه ا

اهش و موجب ک کنند يم يريکولون انسان جلوگ يسرطان

اهان ين که گيبا توجه به ا. (32) گردنديتومور م شرفتيپ

م يدر بهبود عال يالتهابو ضد يدانياکسيخواص آنت با

ت يک و بهبود وضعيستيکيپل تخمدان سندرم

صمغ  و (9و  7، 1) اندنقش داشته يجنس يهاهورمون

 (33) يالتهابو ضد (22) يدانياکسيخواص آنتاه آنغوزه يگ

صمغ  يعصاره الکل أثيرت ن مطالعهيادر  ،دارد يقابل توجه

و تستوسترون در  LH ،FSH يسرم يهاآنغوزه بر غلظت

 مطالعه شد. کيستيکيرت با مدل تخمدان پل

 
 راکمواد و روش

شگاه يرو از اه آنغوزهيگ اوخر فصل بهار صمغ نخست در

بخش خرانق شهرستان  زدياستان  يهانيزم) آن يعيطب

شناس اهيگ ياز سوسپس  ،(29) شد يآورجمع اردکان(

 ير شناسيو کو يعيوم دانشکده منابع طبيمرکز هربار

شگاه يو به آزما ييشناسا 999 وميزد با کد هرباريدانشگاه 

و  ييدانشگاه اردکان منتقل شد و گونه شناسا يژولويب

اب شده يگرم صمغ آس 11ه عصاره، يته يرا. بديد گردييتا

)از شرکت مرک آلمان( اضافه  درصد 13آنغوزه در الکل 

 .ک قرار گرفتيط تاريساعت در مح 49ن مخلوط يشد ا

به دست ، محلول يساعت با کاغذ صاف 49پس از گذشت 

حاصل  ينواختکيتا محلول  به دفعات صاف شد آمده

 يدر دما يال از دستگاه روتارحذف حّل يسپس برا ؛شود

ر شود و يگراد استفاده شد تا الکل آن تبخيدرجه سانت 42

، 21 يهاه غلظتيته يبرا گاهآن ،ديعصاره تام به دست آ

لوگرم وزن بدن عصاره خالص در يگرم بر کيليم 11و  13

، يشگاهيو آزما يمطالعه تجرب يبرا .(2) آب گرم حل شد

 383±33 يستار با محدوده وزنيسر رت ماده نژاد و 13

 يشگاهيوانات آزمايح يدارر و نگهيگرم از مرکز تکث

به مدت وانات يحشد.  يداريزد خري يدانشگاه علوم پزشک

و  يطيط محيمخصوص و تحت شرا يهاقفسروز در  13

ار( يراف معانح±نيانگي)م 22±2درجه حرارت مطلوب 

و ساعته  32 يکيو تار ييکل روشنايگراد و سيدرجه سانت

 يبرا شدند. يدارآزادانه به آب و غذا نگه يدسترسز ين

 يالقا يهاروش ،کيستيکيپل تخمدان سندرم يالقا

 استفاده از از جمله يمتنوع يرهورمونيو غ يهورمون

 نيکوتروپيآدرنوکورت (،DHA)اندروسترون يدرواپيده

(ACTH،) ،ول والراتياستراد تستوسترون (Estradiol 

Valerate (EV) )مدت وجود  يو استفاده از نور طوالن

با  يهورمون يالقااز روش  پژوهشن يدر ا .(32) دارد

خاب شده نات انتواي. ح(13) ول والرات استفاده شدياستراد

کل يمنظم س يدوره متوالدو نال ير واژيپس از تست اسم

گروه  يها. رتداشتند (Estrous Cycle) يفحل

PCOS 11و  13، 21 يها)غلظت يو تجربmg/kg 

BW ( )24n=دوز  يد مثليکل توليس يفحل ي( در مرحله

گرم روغن يليم 2/3ول والرات که در يگرم استراديليم 2

و  ير جلديال حل شده بود، به صورت زان حّلکنجد به عنو

 يران در سطح شکم يه کشالهيق در ناحيک بار تزري

نال ير واژيق، روزانه تست اسميافت کردند. پس از تزريدر

، نامنظم يچرخه فحلرات ييانجام تست تا تغ انجام شد و

 داريپا ينال شاخيواژ ريدن به مرحله اسميشدن آن و رس

((Persistent Vaginal Cornification (PVC )
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 تخمدان ن حالت نشان دهنده سندرميافت. ايادامه 

روز پس از  23 بًايکه تقر (13و  9) ک استيستيکيلپ

 هارت يسپس تمام ،ول والرات اتفاق افتاديق استراديتزر

 رلکنتاول:  شامل گروه رت(سر  2به پنج گروه )هرگروه 

افت نکردند، يدر يماريگونه تچيسالم که ه يهارت ،يمنف

تخمدان  مبتال به سندرم يهارت، کنترل مثبت دوم: گروه

 يهارت، شدندمار يت EV باک که فقط يستيکيپل

 PCOSبه ول والرات يق استراديکه با تزر يتجرب يهاگروه

 13، )گروه سوم( 21 يو به صورت خوراکشدند مبتال 

عصاره  گرميليم )گروه پنجم(11ا ي ارم()گروه چه

هر  يبه ازان( يصمغ آنغوزه )محلول در سال يدروالکليه

ها به گروه يسپس تمام ؛افت کردنديدرلوگرم وزن بدن يک

 يان دورهيدر پا .شدندمار يت يروز متوال 33مدت 

ن )شرکت يالزيب معمول زايق ترکيها با تزررت ش،يآزما

لوگرم وزن يگرم بر کيليم 1دوز  فاسان، کشور هلند( باآل

کا، کشور آلمان( با دوز ين )شرکت روتکس مديبدن و کتام

 يصفاقدرون ، به صورت لوگرم وزن بدنيگرم بر کيليم 81

 يهاو به منظور سنجش هورمون ندهوش شديب

ها از قلب آن ،يزيپوفيه يهانيتستوسترون و گنادوتروپ

کردن  وژيفيسپس با سانتر ،به عمل آمد يريگخون

قه سرم يدق 1قه به مدت يهزار دور در دق 2ها در نمونه

 يهاهورمون يغلظت سرم ين بررسيشد. در ا يجداساز

LH ،FSH يبه روش ال( زاELISA و تستوسترون به )

 در مدليزا ري( با دستگاه الRIA)يمونواسيوايروش راد

(Eliza Reader Hiperion NP4 Plusاندازه )يريگ 

از  FSHو  LH يهاهورمون يريگاندازه يرادند. بيگرد

 کشور ساخت Cusabioزا ياال ياختصاص يهاتيک

 IBL, GmbHت يککا و هورمون تستوسترون از يآمر

نرم افزار با  هاداده .استفاده شدآلمان کشور ساخت 

SPSS ک طرفه و تست يانس يز واريآنال يرو روش آما

 سطح و در تمام موارد شدندل يه و تحليتجز يتوک

31/3P< دار در نظر گرفته شد.يمعنعنوان سطح ه ب 

 جينتا

ش يک افزايسرولوژ يهاياز بررس به دست آمدهج ينتا

و  LH (333/3P˂) يهاهورمون يدار سطح سرميمعن

 در گروه مبتال به تخمدان (˂333/3P) تستوسترون

سه با گروه کنترل يدر مقا )کنترل مثبت( کيستيکيپل

به طور  FSH (333/3P˂) يو سطح سرم يمنف

عصاره  يز داخل صفاقيکاهش نشان داد. تجو يداريمعن

گرم بر يليم 21صمغ آنغوزه با غلظت  يدروالکليه

 مبتال به تخمدان يگروه تجرب يهارتلوگرم به يک

سه با گروه کنترل مثبت مبتال به يک در مقايستيکيلپ

 يدار سطح سرميک موجب کاهش معنيستيکيپل ناتخمد

دار ياما موجب اختالف معن ؛(˂333/3P)ستوسترون شد ت

FSH (891/3P= )و  LH (181/3P=) يسطح سرم

ن گروه کنترل مثبت و گروه يب يسه هورمونين مقاينشد. ا

مار با غلظت يک تحت تيستيکيپل مبتال به تخمدان يتجرب

صمغ آنغوزه  يالکلدرويلوگرم عصاره هيگرم بر کيليم 13

و LH (331/3P= ) يار سطح سرمديموجب کاهش معن

دار در ياختالف معن يول ،( شد˂333/3P) تستوسترون

ن يهمچن ،(=981/3P)ده نشد يد FSH يسطح سرم

 ين گروه کنترل مثبت با گروه تجربيب يسه هورمونيمقا

 11مار با غلظت يک تحت تيستيکيپل مبتال به تخمدان

زه صمغ آنغو يدروالکليلوگرم عصاره هيگرم بر کيليم

و LH (333/3P˂ ) يدار سطح سرميموجب کاهش معن

 يدار سطح سرميش معنيو افزا( ˂333/3P) تستوسترون

FSH (333/3P˂) دست آمده  ج بهيشد. با توجه به نتا

 لوگرم عصارهيگرم بر کيليم 11مار با يمشخص شد ت

ن اثر را در بهبود سطح يشتريصمغ آنغوزه ب يدروالمليه

ک دارد. يستيکيپلال به تخمدان مبت يهاموش يهورمون

 LH ،FSH يهاهورمون اريمع و انحراف نيانگيم سهيمقا

 نشان داده 3مختلف در جدول  يهاو تستوسترون در گروه

 شده است.
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 مختلف يهان گروهيب تستوسترونو  FSHو  LH يهاهورمون يار غلظت سرميانحراف مع ± نيانگيسه ميمقا -3جدول 

 هورمون

 يشيآزما يمارهايت

 (PCOSکنترل مثبت ) يکنترل منف
 (mg/ml) عصاره ضمغ آنغوزه

21 13 11 

FSH (mIU/ml) 13/3 ± 23/4  2/31 ± 3/32a 39/3 ± 33/2  38/3 ± 22/2  1/28 ± 3/34b 

LH (mIU/ml) 39/3 ± 21/1  1/48 ± 3/34a 39/3 ± 18/1   1/32 ± 3/38b 4/13 ± 3/31b 

31/3 ± 12/3 (ng/mlتستوسترون )  3/21 ± 3/31a 3/34 ± 3/31 b 3/88 ± 3/31b 3/93 ± 3/31b 
a 31/3<P ؛يمنف با گروه کنترل سهيدر مقا b 31/3<P (کيستيکيپل) کنترل مثبت با گروه سهيدر مقا 

 
 بحث

مشکل عمده در  کي کيستيکيپل تخمدان سندرم

سندرم در  نيزنان مبتال به ا .ديآيها به شمار مزن يبارور

دچار اختالل استروژن  ديها و تولآندروژن سميبولمتا

، LH کيتحر سطحبه ه بست مارانيب نيدر ا .(14) هستند

 .(31) ابدييم شياستروژن افزاروزانه آندروژن و  ديتول

ل يکه مسئول تبد P450م آروماتاز يجهش در ژن آنز

ن ياز علل بروز ا يکيعنوان  به است،به استروژن آندروژن 

 نيا ق بروزيسازوکار دق .(38) شوديسندرم شناخته م

اما  ؛هنوز نامشخص است ول والراتيتوسط استراد اختالل

اختالل  جاديا موجبوالرات  وليدارود که استرياحتمال م

طور  هب اي شود يزيپوفيه يهانيدر تنظم گنادوتروپ

 ريدر مس اياثر بگذارد و  زيپوفيه يرو ميمستق

 نيا جينتا کند. جادياختالل ا زيپوفيه-پوتاالموسيه

 والرات ولياز آن است که استفاده از استراد يمطالعه حاک

 موجب ک،يستيکيپل تخمدان سندرم يالقا به منظور

و تستوسترون در سرم  LH يهادار هورمونيمعن شيافزا

در  کيستيکيپل تخمدان مبتال به سندرم يهارت خون

مار با يت نيهمچن ،ديگرد يمنف با گروه کنترل سهيمقا

 FSH مونهوردار يکاهش معن موجب ول والراتياستراد

گروه سبت به ن کنترل مثبتگروه  يهارت در سرم خون

و  توفيقي که يپژوهشدر  (.>31/3p) شد يکنترل منف

انجام   PCOSزنان مبتال به  يغلظت سرم يهمکاران رو

شخص م پژوهشن يا يهاافتهيسو با همطور ، به(3) دادند

 FSHنسبت و ش يافزا LH يهاسطح هورمون د کهيگرد

در  گريد ياز سو ابد.ييکاهش م انيمبتال نيدر ا LHبه 

 زانيعصاره صمغ آنغوزه، م افتيپس از در رضپژوهش حا

به صورت  يو تستوسترون در گروه تجرب LH يهاهورمون

افت در يکاهش  PCOSنسبت به گروه  يداريمعن

 است نشان داده شده. افتي شيفزاا FSHهورمون که يحال

 کيآندروژنيخواص آنت هانتواستروژيها و فتواستروليفکه 

و  Nasri يدر مطالعه نيهمچن ؛(12)دارند  کيو استروژن

 ياهيگ يهاهعصارهمکاران نشان داده شد که استفاده از 

تواند با اثر يم ،هستند تواستروژنيف يکه حاوانه( ي)راز

 تستوسترون را کاهش دهد زانيم ،LHبر  يمنف دبکيف

عصاره نشان دادند که  و همکاران کرم پورن يمچنه ؛(21)

 تواند موجبيمک يستروژنانه با اثر ايدانه راز يدروالکليه

مبتال به  يهارتدر  يجنس يهات هورمونيبهبود وضع

 تبايبا توجه به وجود ترک .(9) دوک شيستيکيتخمدان پل

 رودياحتمال م ،ها در صمغ آنغوزهنيمثل کومار ياستروژن

کاهش  موجب LH يدبک منفيبا اثر ف باتيترک نيکه ا

 د،ود شيزان کمتر توليبه م LH يوقت .دنتستوسترون شو

به  جيد که  نتاوشيمکاسته  FSHبر  LHغالب  تأثيراز 

-يکه خود م کننديم دييأمطلب را ت نيا زين دست آمده

 يهاهورمون يعيطب ريمجدد مس ياندازبر راه يليلتواند د

 گريد ياهمبتال باشد. در مطالع مارانيدر ب يچرخه جنس

 موجبو التهاب اشاره شده که  ويداتياکسبه اثر استرس

. (39) شوديم يو هورمون يبافت يکردهاعمل اختالل در

به انجام  (2333)و همکاران  Aliکه  يادر مطالعه

سطح  يداريکاهش معن موجبزهر زنبور عسل  رساندند
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ظهور جسم زرد تا  شيو تستوسترون و افزا LHهورمون 

-جهينت سبر اسا با گروه کنترل شد. سهيدرصد در مقا 13

 يالتهابضد اصخو قياز طر ميعال نيا ،پژوهشن يا يريگ

 تيزهر زنبور عسل و کاهش فعال يدانياکسيتو ضدآن

-NF-KB (Nuclear Factor kappa-Light ريمس

Chain-Enhancer Of Activated B Cell ) بروز

 ميدر بروز عال NF-KB ريمس نيبنابرا ؛(32) افتي

 تخمداندر سندرم ويداتياکسو استرس يالتهاب

 ديتول ميآن در بهبود عال تيو کاهش فعال کيستيکيپل

همکاران و  González. دارد تياهم سندرم نيا يمثل

تستوسترون رو  زانيم NF-KB شينشان دادند که با افزا

 کيدوژنياستروئ يهاميچرا که آنز ؛گذارديم شيبه افزا

استرس با  ها،گو به ساخت آندروژنتخمدان پاسخ

مهار  يدانياکسيو فعال و با عناصر آنت کيتحر تويداياکس

 .ستسور همضبا پژوهش حا جينتا نيکه ا (23) دشويم

ها و نترپييسزکويداشتن اپ ليصمغ آنغوزه به دل

و از  داردقابل توجه  يدانياکسيخواص آنت ،هانيکومار

کاهش تستوستون  موجبNF-KB  انيکاهش ب قيطر

صمغ  يبر اثرات مهار يمبن ياگر شواهد نيبنابرا ؛شوديم

آندروژن وجود  ديتول يالقا اي ديتول يهاريبر مس هآنغوز

از  يکيکرد که آنغوزه  يريگجهيتوان نتيم ،داشته باشد

 ژهيوبه ياست که در بهبود اختالالت هورمون يواردم

 گريد يها کاربرد خواهد داشت. در پژوهشندروژنآ

و  نيديآزافوئت باتيترک يمشخص شده که آنغوزه حاو

 NF-KBمهار  موجب باتيترک نياست که ا نيسيفروکول

و  34) شوديو التهاب م يسلول ريکاهش تکث جهيو در نت

 زانيکاهش مرود ياحتمال م پژوهش نيدر ا .(13

توسط   NF-KBريمهار مس ليهورمون تستوسترون به دل

با  رودين احتمال ميهمچن ؛استعصاره صمغ آنغوزه بوده

 .شود ديکمتر تول زانيبه م زين LHتوسترون، کاهش تس

 يدانياکسيعصاره صمغ آنغوزه با اثرات آنت پژوهش نيدر ا

-مبتال به سندرم يهارتدر  (22و  33) يالتهابو ضد

در  يداريمعن راتييتغ موجب کيستيکيپل تخمدان

تخمدان -زيپوفيه-پوتاالموسيمحور ه يهاهورمون زانيم

و  LH، کاهش FSH زانيم شيصورت که افزا نيبه ا ؛شد

 نيبنابرا ؛شد دهياستفاده از آنغوزه د يتستوسترون در  پ

بهبود  به منظورمثبت  يبه عنوان فاکتور توانيم

در نظر گرفته  مارانيب نيدر ا کيستيکيتخمدان پلسندرم

 شود.

 
 منابع

 ؛س ،نجفي ؛م عامري، ؛ب ترتيبيان، ؛ا توفيقي، -3

اثر تمرين هوازي بر سطح  ؛ع شرق، ؛ا عاصمي،

-هورموني زنان مبتال به سندرم تخمدان پلي

ماهنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم  ؛کيستيک

 .119-112: 23(4) ؛3183؛پزشکي اروميه

 ضد اثر ع؛ يوسفي، ص؛ پور، عباسي ع؛ زاده، جليل -2

 موشهاي بر آنغوزه گياه هيدروالکلي اسهالي عصاره

 ؛ گرگان پزشکي علوم دانشگاه علمي مجله صحرايي؛

 .31-1: 38(3) ؛3182

ي آبي بررسي اثر عصاره ؛د صدوقي، ؛ر رهبريان، -1

صمغ گياه آنغوزه بر سطح سرمي انسولين و گلوکز 

مجله دانشگاه  ؛خون در موش هاي صحرايي ديابتي

 .23-32: 32(1) ؛3182 ؛علوم پزشکي شهرکرد

 رضازاده، ؛د يزداني، ؛ح فالح، ؛م اميدي، ؛ک زارع، -4

مروري بر اثرات  ؛ا اوالدزاده، ؛ن ايرواني، ؛ش

 (Ferula assa فارماكولوژي گياه دارويي آنغوزه

foetida )33(4) ؛3189 ؛فصلنامه گياهان دارويي ؛ :

31-21. 

 ررسي اثرات کروسين بر تعدادب ؛د صدوقي، -1

 جنسي هايهاي تخمدان و ميزان هورمونفوليکول

يستيک کپلي تخمدان سندرم مدل صحرايي موش در

 ؛مجله دانشگاه علوم پزشکي اردبيل ؛ناشي از لتروزول

 .233-389: 31(2) ؛3181

 ؛ج بهار آرا، ؛س ،باالنژاد ؛خ شاهرخ ابادي،؛ صدوقي،د -2

مغ ص اتانولي هاثرات سايتوتوکسيک عصاربررسي 

سلول هاي  بر (Ferula assa-foetidaآنغوزه )

http://umj.umsu.ac.ir/article-1-786-fa.html&sw=%D8%AA%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%82%DB%8C
http://umj.umsu.ac.ir/article-1-786-fa.html&sw=%D8%AA%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%82%DB%8C
http://umj.umsu.ac.ir/article-1-786-fa.html&sw=%D8%AA%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%82%DB%8C
http://umj.umsu.ac.ir/article-1-786-fa.html&sw=%D8%AA%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%82%DB%8C
http://journal.skums.ac.ir/article-1-1558-fa.pdf
http://journal.skums.ac.ir/article-1-1558-fa.pdf
http://journal.skums.ac.ir/article-1-1558-fa.pdf
http://jarums.arums.ac.ir/article-1-1377-fa.pdf
http://jarums.arums.ac.ir/article-1-1377-fa.pdf
http://jarums.arums.ac.ir/article-1-1377-fa.pdf
http://jarums.arums.ac.ir/article-1-1377-fa.pdf
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ماهنامه علمي  ؛(HepG)2 ننسااكبد ي سينوماركا

 .113-121:  31( 4) ؛3183 ؛پژوهشي فيض

 کرم پور، ؛غ ،ميرابوالقاسمي ؛م آذرنيا، ؛ف ،عليزاده -1

عصاره هيدروالکلي ميوه گياه گلپر بر تغييرات  ثرا ؛پ

هاي مبتال هاي جنسي در رتسرمي هورمون غلظت

 ؛ارمغان دانش ؛کيستيکتخمدان پلي به سندرم

 .42-13 :23(3) ؛3181

 عليزاده، ؛غ ،ميرابوالقاسمي ؛،م آذرنيا ؛پ کرم پور، -9

دانه رازيانه برغلظت  تأثير عصاره هيدروالکلي ؛ف

اد ژدررتهاي ماده ن هورمونهاي جنسيسرمي 

مجله  ؛مبتال به سندرم تخمدان پلي کيستيکويستار

 ؛3181 ؛مي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي اراکلع

 .19-13؛31(1)

 تأثير ؛ش حرف شنو، ؛م ابراهيم پور، ؛م مختاري، -8

 Marrubium) سفيد فراسيون گياه الکلي عصاره

Vulgare) سندرم هورموني پارامترهاي روي بر 

 ؛ماده صحرايي موش در ککيستي پلي تخمدان

اسالمي واحد  زادآفصلنامه علوم پزشکي دانشگاه 

 .93-14 : 24(2) ؛3181 ؛پزشکي تهران

 ،کريم زاده ؛س دوستي خواه، ؛ر پناهنده، ؛م نبيوني، -33

-فوليکولاثر عصاره هيدروالکلي ميوه تمشک بر ؛ل

در سندرم  هاي سرميبافت تخمداني و ويژگي هاي

 ؛راييموش صح تخمدان پلي کيستيک القايي در

  .829-811: 38(33) ؛3181 ؛ارمغان دانش
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Polycystic Ovary Syndrome (PCOS), is a complex endocrine and metabolic disorder, which is 

characterized by ovulatory dysfunction and hyperandrogenism. According to antioxidant properties 

effects of asafoetida, this study was done to evaluate the effect of hydroalcoholic extract of asafetida 

resin on the status of sex hormones in PCOS rat model. In the present experimental study, 30 adult 

female rats were divided into 5 groups, negative control, who did not receive any treatment, positive 

control (PCOS) who received only estradiol valerate and three experimental groups, which first PCOS 

was induced in them. Then were treated with 25, 50 and 75 mg/kg BW of extract of asafetida resin. 

PCOS was induced by estradiol Valerate injection at the estrous cycle. The data suggests that extract 

of resin asafotida increased serum concentration of FSH and decreased LH and Testosterone in 

treatment groups. There were significant differences reported on FSH at 75 mg/kg, LH at 50 and 75 

mg/kg, and Testosterone at 25, 50 and 75 doses in comparison with PCOS groups (p˂0.001). Due to 

the decreasing effect of asafetida resin extract on LH and testosterone levels and increasing in FSH 

level in PCOS rat, it seemed that the asafetida had a therapeutic effect on  patient with PCOS . 

Keywords: Polycystic Ovary Syndrome, Rat, Resin of Asafetida, Testosterone, Luteinizing Hormone, 

Follicle Stimulating Hormone. 
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