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چكيده
سندرم تخمدان پليکيستيک ( ،)PCOSيک اختالل آندوکريني و متابوليتي پيچيده است که با اختالل تخمکگذاري و
هايپرآندروژنيسم شناسايي ميشود .با توجه به خواص آنتياکسيداني ترکيبات آنغوزه ،اين مطالعه به منظور تعيين عصاره هيدروالکلي صمغ
آنغوزه بر وضعيت هورمونهاي جنسي در رت مدل سندرمتخمدان پليکيستيک انجام شد .در اين مطالعه تجربي از  13سر رت (ماده بالغ)
استفاده گرديد که به  1گروه آزمايشي شامل کنترل منفي ،کنترل مثبت (پليکيستيک) و سه گروه تيماري رت پلي کيستيک شده -که
دوزهاي  13 ،21و  11ميليگرم بر کيلوگرم وزن بدن عصاره صمغ آنغوزه (به صورت تزريق درون صفاقي)  -تقسيم شد .القاي  PCOSبا
تزريق استراديول والرات ( )EVدر زمان فحلي حيوانات انجام شد .دادهها نشان دادند که عصاره صمغ آنغوزه موجب افزايش غلظت سرمي
هورمون محرک فوليکولي ( )FSHو کاهش هورمونلوتئينهکننده ( )LHو تستوسترون در گروههاي درماني ميشود FSH .در دوز 11
ميليگرم بر کيلوگرم و  LHدر دوز  13و  11ميليگرم بر کيلوگرم و تستوسترون در دوز  13 ،21و  11ميليگرم بر کيلوگرم اختالف
معنيدار با گروههاي کنترل مثبت نشان دادند ( .(P˂3/333با توجه به اثر کاهشي عصاره صمغ آنغوزه بر غلظت سرمي  LHو تستوسترون
و افزايش در غلظت  FSHدر رتهاي  ،PCOSبه نظر ميرسد اين گياه اثرات درماني بر  PCOSدارد.
واژههاي کليدي :سندرمتخمدان پليکيستيک ،رت ،صمغ آنغوزه ،تستوسترون ،هورمون لوتئينهکننده ،هورمون محرکفوليکولي.

در روند رشد و نمو فوليکول ،عليرغم داشتن تعداد زيادي

مقدمه
سندرم تخمدان پليکيستيک ( polycystic

فوليکول ،تخمکگذاري انجام نميشود .تظاهرات باليني

) )ovarian syndrome (PCOSيکي از شايعترين

اين بيماري شامل اختالالت قاعدگي ،پرمويي ،آکنه ،چاقي

اختالالت اندوکريني در زنان است و با توجه به پيشرفت

و ناباروري است؛ همچنين عوارض طوالني مدت اين

سريعي که در پژوهشهاي پيرامون آن وجود دارد ،هنوز

سندرم موجب بيماريهاي قلبي-عروقي ،فشارخون و

هم به عنوان يکي از چالشهاي مهم پزشکان ،پژوهشگران

ديابت نوع  2ميشود ( .)31پژوهشها نشان داده است که

و سياستگذاران امر سالمت مطرح است ( .)13شيوع اين

بعضي اختالالت اندوکراين مانند نقص در عملکرد محور

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

هيپوتاالموس-هيپوفيز ،تغيير فعاليت انسولين و اختالل در

ايران نيز از  34/9-31/2درصد در بين بزرگساالن گزارش

عملکرد تخمدان در مبتاليان به سندرمتخمدان

شده است ( .)24در مبتاليان به  PCOSبه علت اختالل

پليکيستيک ديده شدهاست .در واقع سندرم تخمدان
13

*

پست الکترونيک نويسندهي مسؤولmmorovati@ardakan.ac.ir :
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پليکيستيک با ترشح غير عادي گنادوتروپينها
(،)Gonadotropins

تستوسترون

است ،از سوي ديگربرخي پژوهشگران بر اين باورند که

( )Testosteroneو پيشسازهاي استروژن ()Estrogen

درمان بيماران مبتال به اين سندرم بايد بر اساس

همراه است ( .)31ميزان ترشح هورمون LH

استراتژيهايي در راستاي افزايش آنتي اکسيدانها باشد

( )Luteinizing Hormoneبهطور ويژه در زنان مبتال

( .)11در مطالعهاي با توجه به خواص آنتياکسيداني و

به سندرم تخمدان پليکيستيک افزايش مييابد .وقتي

ضدالتهابي ،عصاره تمشک موجب تعديل در سطح سرمي

غلظت هورمون  LHنسبت به هورمون Folicle-( FSH

هورمونها و بهبود کيست و آغاز تخمکگذاري در رتهاي

 )Stimulating Hormoneافزايش يابد ،تخمدانها

مبتال به  PCOSشد ( .)21در پژوهشي ديگر گياه گلپر با

سنتز آندروژنها را افزايش ميدهند .افزايش آندروژنهاي

داران بودن ترکيبات با خواص آنتياکسيداني و ضدالتهابي

آزاد سرم خون مانع رشد فوليکولهاي تخمداني ميشود

موجب تغييرات معنيدار و بهبود سطح سرمي

( 12و  .)21استرساکسيداتيو در بروز عوارض

هورمونهاي جنسي در رتهاي مدل  PCOSشد ( .)7در

سندرمتخمدان پليکيستيک و ناباروري نقش دارد و

مطالعهاي ديگر ،کروسين با توجه به خواص آنتي

مشخص شدهاست سطح سرمي و بافتي شاخصهاي

اکسيداني در بهبود اختالالت هورموني و کيستهاي

استرس اکسيدايتو و پراکسيداسيون ليپيدي در بيماران

تخمداني در رتهاي مبتال به  PCOSموثر بوده است

مبتال به سندرم تخمدان پليکيستيک افزايش مييابد .بر

()1؛ همچنين در پژوهشي ديگر فراسيونسفيد به عنوان

اين اساس ،دفاع آنتياکسيداني در نتيجهي افزايش توليد

يک آنتي اکسيدان ،شاخصهاي هورموني را در PCOS

راديکالهاي آزاد ضعيف ميشود؛ همچنين التهاب در

بهبود بخشيد ( .)8آنغوزه با نام علمي

وخيم شدن عوارض تخمدان پليکيستيک نقش مهمي

 assafoetidaاز خانواده  Apiaceaeگياهي علفي،

دارد .استرساکسيداتيو و التهاب موجب اختالل در

کرکدار ،چند ساله است و در طول هر سال فقط يک بار

عملکردهاي بافتي و هورموني ميشوند که به صورت

گل ميدهد .ريشه و ساقه اين گياه صمغي را در خود

اختالل در بلوغ دستجات فوليکولي و عدم تخمکگذاري

ذخيره ميکند که با تيغ زدن بهره برداري ميشود.

نمايان ميشود ( 33و  .)11روشهاي درماني متعددي

خاستگاه اصلي گياه آنغوزه استپهاي ايران و قسمتهايي

براي سندرمتخمدان پليکيستيک مطرح شده است ،از آن

از هند و افغانستان است ( )28که رشد آن از اوايل بهار تا

جمله ميتوان به تغيير در عادات زندگي ،جراحي و مصرف

اواسط شهريور است ( .)28در ريشه و ساقه اين گياه نوعي

داروهاي شناخته شدهاي مانند ،متفورمين ،تاموکسين،

صمغ آلئورزيني يا ذخيره ميشود که بوي تند گوگردي

لتروزول و کلوميفن سيترات اشاره کرد ( .)12با توجه به

شبيه به بوي سير متعفن و طعمي زننده دارد که با عمل

عوارض ناشي از مصرف بسياري از مواد شيميايي ،استفاده

تيغ زدن بهرهبرداري ميشود ( .)4آنغوزه از جمله گياهان

از گياهان دارويي اهميت يافتهاست .از سوي ديگر با توجه

دارويي است که صمغ آن استفاده طوالني در آسيا داشته و

به اين که شاخصهاي استرساکسيداتيو و فاکتورهاي

مطالعات تجربي و باليني اثرات درماني ترکيبات موثر آن را

التهابي در مبتاليان به سندرمتخمدان پليکيستيک

به صورت ضدانگل ،ضد ويروس و باکتري ،ضد تشنج ،رفع

افزايش مييابد ( )39و گياهان دارويي به دليل داشتن

بيماريهاي عصبي ،اشتها آور ،رفع تنبلي روده ،رفع درد

خواص آنتياکسيداني و ضدالتهابي از گذشته تا کنون به

کليه ،تقويت حافظه ،ضدرماتيسم ،ضد گرفتگي عضالت و

عنوان مکملي مناسب براي کاهش عوارض داروهاي

تأثير بر فشار خون مشخص کردهاند ( .)2صمغ آنغوزه

12

افزايش

شيميايي و تقويت سيستم آنتياکسيداني بدن مطرح بوده

Ferulla
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حاوي فروليک اسيد ،استرهاي کوماريني فوئتيدين،

شد اين مخلوط  49ساعت در محيط تاريک قرار گرفت.

تتراسولفيدها،

پس از گذشت  49ساعت با کاغذ صافي ،محلول به دست

سزکوييترپنها ،گلوکز ،گاالکتوز ،رامنوز ،پلي ساکاريد،

آمده به دفعات صاف شد تا محلول يکنواختي حاصل

گليکوپروتئينها ،روغنهاي سولفوره و ترپنوئيدها ( )1و

شود؛ سپس براي حذف حلّال از دستگاه روتاري در دماي

فروکوليسين،

 42درجه سانتيگراد استفاده شد تا الکل آن تبخير شود و

سارادافرين و آزافوئتيدنول است ( .)21در يک مطالعه،

عصاره تام به دست آيد ،آنگاه براي تهيه غلظتهاي ،21

صمغ آنغوزه موجب تسريع در ترميم زخم معده ناشي از

 13و  11ميليگرم بر کيلوگرم وزن بدن عصاره خالص در

تجويز آسپرين شد که خواص ضدالتهابي و آنتياکسيداني

آب گرم حل شد ( .)2براي مطالعه تجربي و آزمايشگاهي،

ترکيبات موجود در آن از داليل اصلي تسريع التيام زخم

 13سر رت ماده نژاد ويستار با محدوده وزني 383±33

است ( .)33در افغانستان جوشانده صمغ آنغوزه براي

گرم از مرکز تکثير و نگهداري حيوانات آزمايشگاهي

درمان التهاب و زخم معده مصرف ميشود ( .)21اپي-

دانشگاه علوم پزشکي يزد خريداري شد .حيوانات به مدت

سزکويي ترپنها و کومارينها از ترکيبات آنتياکسيداني

 13روز در قفسهاي مخصوص و تحت شرايط محيطي و

صمغ آنغوزه هستند که خواص آنتياکسيداني قابل توجهي

درجه حرارت مطلوب ( 22±2ميانگين±انحراف معيار)

به اين ترکيب ميبخشند .اين ترکيبات از رشد سلولهاي

درجه سانتيگراد و سيکل روشنايي و تاريکي  32ساعته و

سرطاني کولون انسان جلوگيري ميکنند و موجب کاهش

نيز دسترسي آزادانه به آب و غذا نگهداري شدند .براي

پيشرفت تومور ميگردند ( .)32با توجه به اين که گياهان

القاي سندرم تخمدان پليکيستيک ،روشهاي القاي

با خواص آنتياکسيداني و ضدالتهابي در بهبود عاليم

هورموني و غيرهورموني متنوعي از جمله استفاده از

بهبود وضعيت

دهيدرواپياندروسترون ( ،)DHAآدرنوکورتيکوتروپين

هورمونهاي جنسي نقش داشتهاند ( 7 ،1و  )9و صمغ

( ،)ACTHتستوسترون ،استراديول والرات ( Estradiol

گياه آنغوزه خواص آنتياکسيداني ( )22و ضدالتهابي ()33

) )Valerate (EVو استفاده از نور طوالني مدت وجود

قابل توجهي دارد ،در اين مطالعه تأثير عصاره الکلي صمغ

دارد ( .)32در اين پژوهش از روش القاي هورموني با

آنغوزه بر غلظتهاي سرمي  FSH ،LHو تستوسترون در

استراديول والرات استفاده شد ( .)13حيوانات انتخاب شده

رت با مدل تخمدان پليکيستيک مطالعه شد.

پس از تست اسمير واژينال دو دوره متوالي منظم سيکل

کامولونول،

همچنين

سندرم

آمبليفرون،

ترکيبهاي

فرانسيفرول،

آزافوئتيدين،

تخمدان پليکيستيک و

فحلي ( )Estrous Cycleداشتند .رتهاي گروه
مواد و روشکار

 PCOSو تجربي (غلظتهاي  13 ،21و mg/kg 11

نخست در اوخر فصل بهار صمغ گياه آنغوزه از رويشگاه

 )n=24( )BWدر مرحلهي فحلي سيکل توليد مثلي دوز

طبيعي آن (زمينهاي استان يزد بخش خرانق شهرستان

 2ميليگرم استراديول والرات که در  3/2ميليگرم روغن

اردکان) جمعآوري شد ( ،)29سپس از سوي گياهشناس

کنجد به عنوان حلّال حل شده بود ،به صورت زير جلدي و

مرکز هرباريوم دانشکده منابع طبيعي و کوير شناسي

يک بار تزريق در ناحيه کشالهي ران در سطح شکمي

دانشگاه يزد با کد هرباريوم  999شناسايي و به آزمايشگاه

دريافت کردند .پس از تزريق ،روزانه تست اسمير واژينال

بيولوژي دانشگاه اردکان منتقل شد و گونه شناسايي و

انجام شد و انجام تست تا تغييرات چرخه فحلي ،نامنظم

تاييد گرديد .براي تهيه عصاره 11 ،گرم صمغ آسياب شده

شدن آن و رسيدن به مرحله اسمير واژينال شاخي پايدار

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

(()Persistent Vaginal Cornification (PVC
11
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پليکيستيک است ( 9و  )13که تقريبًا  23روز پس از

نتايج
نتايج به دست آمده از بررسيهاي سرولوژيک افزايش

ادامه يافت .اين حالت نشان دهنده سندرم تخمدان
تزريق استراديول والرات اتفاق افتاد ،سپس تمامي رتها

معنيدار سطح سرمي هورمونهاي  )P˂3/333( LHو

به پنج گروه (هرگروه  2سر رت) شامل گروه اول :کنترل

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

منفي ،رتهاي سالم که هيچگونه تيماري دريافت نکردند،

پليکيستيک (کنترل مثبت) در مقايسه با گروه کنترل

گروه دوم :کنترل مثبت ،رتهاي مبتال به سندرم تخمدان

منفي و سطح سرمي  )P˂3/333( FSHبه طور

پليکيستيک که فقط با  EVتيمار شدند ،رتهاي

معنيداري کاهش نشان داد .تجويز داخل صفاقي عصاره

گروههاي تجربي که با تزريق استراديول والرات به PCOS

هيدروالکلي صمغ آنغوزه با غلظت  21ميليگرم بر

مبتال شدند و به صورت خوراکي ( 21گروه سوم)13 ،

کيلوگرم به رتهاي گروه تجربي مبتال به تخمدان

(گروه چهارم) يا (11گروه پنجم) ميليگرم عصاره

پليکيستيک در مقايسه با گروه کنترل مثبت مبتال به

هيدروالکلي صمغ آنغوزه (محلول در سالين) به ازاي هر

تخمدان پليکيستيک موجب کاهش معنيدار سطح سرمي

کيلوگرم وزن بدن دريافت کردند؛ سپس تمامي گروهها به

تستوسترون شد ()P˂3/333؛ اما موجب اختالف معنيدار

مدت  33روز متوالي تيمار شدند .در پايان دورهي

سطح سرمي  )P=3/181( LHو )P=3/891( FSH

آزمايش ،رتها با تزريق ترکيب معمول زايالزين (شرکت

نشد .اين مقايسه هورموني بين گروه کنترل مثبت و گروه

آلفاسان ،کشور هلند) با دوز  1ميليگرم بر کيلوگرم وزن

تجربي مبتال به تخمدان پليکيستيک تحت تيمار با غلظت

بدن و کتامين (شرکت روتکس مديکا ،کشور آلمان) با دوز

 13ميليگرم بر کيلوگرم عصاره هيدروالکلي صمغ آنغوزه

 81ميليگرم بر کيلوگرم وزن بدن ،به صورت درون صفاقي

موجب کاهش معنيدار سطح سرمي  )P=3/331( LHو

بيهوش شدند و به منظور سنجش هورمونهاي

تستوسترون ( )P˂3/333شد ،ولي اختالف معنيدار در

تستوسترون و گنادوتروپينهاي هيپوفيزي ،از قلب آنها

سطح سرمي  FSHديده نشد ( ،)P=3/981همچنين

خونگيري به عمل آمد ،سپس با سانتريفيوژ کردن

مقايسه هورموني بين گروه کنترل مثبت با گروه تجربي

نمونهها در  2هزار دور در دقيقه به مدت  1دقيقه سرم

مبتال به تخمدان پليکيستيک تحت تيمار با غلظت 11

جداسازي شد .در اين بررسي غلظت سرمي هورمونهاي

ميليگرم بر کيلوگرم عصاره هيدروالکلي صمغ آنغوزه

 FSH ،LHبه روش اليزا ( )ELISAو تستوسترون به

موجب کاهش معنيدار سطح سرمي  )P˂3/333( LHو

روش راديوايمونواسي( )RIAبا دستگاه اليزا ريدر مدل

تستوسترون ( )P˂3/333و افزايش معنيدار سطح سرمي

( )Eliza Reader Hiperion NP4 Plusاندازهگيري

 )P˂3/333( FSHشد .با توجه به نتايج به دست آمده

گرديدند .براي اندازهگيري هورمونهاي  LHو  FSHاز

مشخص شد تيمار با  11ميليگرم بر کيلوگرم عصاره

کيتهاي اختصاصي االيزا  Cusabioساخت کشور

هيدروالملي صمغ آنغوزه بيشترين اثر را در بهبود سطح

آمريکا و هورمون تستوسترون از کيت IBL, GmbH

هورموني موشهاي مبتال به تخمدان پليکيستيک دارد.

ساخت کشور آلمان استفاده شد .دادهها با نرم افزار

مقايسه ميانگين و انحراف معيار هورمونهاي FSH ،LH

 SPSSو روش آماري آناليز واريانس يک طرفه و تست

و تستوسترون در گروههاي مختلف در جدول  3نشان داده

توکي تجزيه و تحليل شدند و در تمام موارد سطح

شده است.

 P<3/31به عنوان سطح معنيدار در نظر گرفته شد.

14
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جدول  -3مقايسه ميانگين  ±انحراف معيار غلظت سرمي هورمونهاي  LHو  FSHو تستوسترون بين گروههاي مختلف
تيمارهاي آزمايشي
هورمون

کنترل منفي

کنترل مثبت ()PCOS

عصاره ضمغ آنغوزه ()mg/ml
21

13

)FSH (mIU/ml

4/23 ± 3/13

2/31 ± 3/32a

2/33 ± 3/39

2/22 ± 3/38

)LH (mIU/ml

1/21 ± 3/39

a

1/48 ± 3/34

1/18 ± 3/39

تستوسترون ()ml/ng

3/12 ± 3/31

a

3/21 ± 3/31

b

3/34 ± 3/31

b

11

1/32 ± 3/38

b

3/88 ± 3/31

b

1/28 ± 3/34

b

4/13 ± 3/31

b

3/93 ± 3/31

b

 P<3/31 aدر مقايسه با گروه کنترل منفي؛  P<3/31در مقايسه با گروه کنترل مثبت (پليکيستيک)

به  LHدر اين مبتاليان کاهش مييابد .از سوي ديگر در

بحث
سندرم تخمدان پليکيستيک يک مشکل عمده در

پژوهش حاضر پس از دريافت عصاره صمغ آنغوزه ،ميزان

باروري زنها به شمار ميآيد .زنان مبتال به اين سندرم در

هورمونهاي  LHو تستوسترون در گروه تجربي به صورت

متابوليسم آندروژنها و توليد استروژن دچار اختالل

معنيداري نسبت به گروه  PCOSکاهش يافت در

هستند ( .)14در اين بيماران بسته به سطح تحريک ،LH

حاليکه هورمون  FSHافزايش يافت .نشان داده شده است

توليد روزانه آندروژن و استروژن افزايش مييابد (.)31

که فيتواسترولها و فيتواستروژنها خواص آنتيآندروژنيک

جهش در ژن آنزيم آروماتاز  P450که مسئول تبديل

و استروژنيک دارند ()12؛ همچنين در مطالعهي  Nasriو

آندروژن به استروژن است ،به عنوان يکي از علل بروز اين

همکاران نشان داده شد که استفاده از عصارههاي گياهي

سندرم شناخته ميشود ( .)38سازوکار دقيق بروز اين

(رازيانه) که حاوي فيتواستروژن هستند ،ميتواند با اثر

اختالل توسط استراديول والرات هنوز نامشخص است؛ اما

فيدبک منفي بر  ،LHميزان تستوسترون را کاهش دهد

احتمال ميرود که استراديول والرات موجب ايجاد اختالل

()21؛ همچنين کرم پورو همکاران نشان دادند که عصاره

در تنظم گنادوتروپينهاي هيپوفيزي شود يا به طور

هيدروالکلي دانه رازيانه با اثر استروژنيک ميتواند موجب

مستقيم روي هيپوفيز اثر بگذارد و يا در مسير

بهبود وضعيت هورمونهاي جنسي در رتهاي مبتال به

هيپوتاالموس-هيپوفيز اختالل ايجاد کند .نتايج اين

تخمدان پليکيستيک شود ( .)9با توجه به وجود ترکيبات

مطالعه حاکي از آن است که استفاده از استراديول والرات

استروژني مثل کومارينها در صمغ آنغوزه ،احتمال ميرود

به منظور القاي سندرم تخمدان پليکيستيک ،موجب

که اين ترکيبات با اثر فيدبک منفي  LHموجب کاهش

افزايش معنيدار هورمونهاي  LHو تستوسترون در سرم

تستوسترون شوند .وقتي  LHبه ميزان کمتر توليد شود،

خون رتهاي مبتال به سندرم تخمدان پليکيستيک در

از تأثير غالب  LHبر  FSHکاسته ميشود که نتايج به

مقايسه با گروه کنترل منفي گرديد ،همچنين تيمار با

دست آمده نيز اين مطلب را تأييد ميکنند که خود مي-

استراديول والرات موجب کاهش معنيدار هورمون FSH

تواند دليلي بر راهاندازي مجدد مسير طبيعي هورمونهاي

در سرم خون رتهاي گروه کنترل مثبت نسبت به گروه

چرخه جنسي در بيماران مبتال باشد .در مطالعهاي ديگر

کنترل منفي شد ( .)p<3/31در پژوهشي که توفيقي و

به اثر استرساکسيداتيو و التهاب اشاره شده که موجب

همکاران روي غلظت سرمي زنان مبتال به  PCOSانجام

اختالل در عملکردهاي بافتي و هورموني ميشود (.)39

دادند ( ،)3بهطور همسو با يافتههاي اين پژوهش مشخص

در مطالعهاي که  Aliو همکاران ( )2333به انجام

گرديد که سطح هورمونهاي  LHافزايش و نسبت FSH

رساندند زهر زنبور عسل موجب کاهش معنيداري سطح
؟
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هورمون  LHو تستوسترون و افزايش ظهور جسم زرد تا

ميزان هورمونهاي محور هيپوتاالموس-هيپوفيز-تخمدان

 13درصد در مقايسه با گروه کنترل شد .بر اساس نتيجه-

شد؛ به اين صورت که افزايش ميزان  ،FSHکاهش  LHو

گيري اين پژوهش ،اين عاليم از طريق خواص ضدالتهابي

تستوسترون در پي استفاده از آنغوزه ديده شد؛ بنابراين

و ضدآنتياکسيداني زهر زنبور عسل و کاهش فعاليت

ميتوان به عنوان فاکتوري مثبت به منظور بهبود

مسير Nuclear Factor kappa-Light-( NF-KB

سندرمتخمدان پليکيستيک در اين بيماران در نظر گرفته

 )Chain-Enhancer Of Activated B Cellبروز

شود.

يافت ()32؛ بنابراين مسير  NF-KBدر بروز عاليم
التهابي

و

استرساکسيداتيو

در

سندرمتخمدان

منابع

پليکيستيک و کاهش فعاليت آن در بهبود عاليم توليد

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

مثلي اين سندرم اهميت دارد González .و همکاران

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

نشان دادند که با افزايش  NF-KBميزان تستوسترون رو

هورموني زنان مبتال به سندرم تخمدان پلي-

به افزايش ميگذارد؛ چرا که آنزيمهاي استروئيدوژنيک
تخمدان پاسخگو به ساخت آندروژنها ،با استرس
اکسيدايتو تحريک و فعال و با عناصر آنتياکسيداني مهار
ميشود ( )23که اين نتايج با پژوهش حاضر همسوست.
صمغ آنغوزه به دليل داشتن اپيسزکوييترپنها و
کومارينها ،خواص آنتياکسيداني قابل توجه دارد و از

کيستيک؛ ماهنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم
پزشکي اروميه؛3183؛ (.119-112: 23)4
 -2جليل زاده ،ع؛ عباسي پور ،ص؛ يوسفي ،ع؛ اثر ضد
اسهالي عصاره هيدروالکلي گياه آنغوزه بر موشهاي
صحرايي؛ مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي گرگان ؛
3182؛ (.31-1 :38)3
 -1رهبريان ،ر؛ صدوقي ،د؛ بررسي اثر عصارهي آبي

طريق کاهش بيان  NF-KBموجب کاهش تستوستون

صمغ گياه آنغوزه بر سطح سرمي انسولين و گلوکز

ميشود؛ بنابراين اگر شواهدي مبني بر اثرات مهاري صمغ

خون در موش هاي صحرايي ديابتي؛ مجله دانشگاه

آنغوزه بر مسيرهاي توليد يا القاي توليد آندروژن وجود

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

داشته باشد ،ميتوان نتيجهگيري کرد که آنغوزه يکي از

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

مواردي است که در بهبود اختالالت هورموني بهويژه

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

آندروژنها کاربرد خواهد داشت .در پژوهشي ديگر

فارماكولوژي گياه دارويي آنغوزه )Ferula assa

مشخص شده که آنغوزه حاوي ترکيبات آزافوئتيدين و

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

فروکوليسين است که اين ترکيبات موجب مهار NF-KB

.21-31

و در نتيجه کاهش تکثير سلولي و التهاب ميشود ( 34و
 .)13در اين پژوهش احتمال ميرود کاهش ميزان
هورمون تستوسترون به دليل مهار مسير  NF-KBتوسط
عصاره صمغ آنغوزه بودهاست؛ همچنين احتمال ميرود با
کاهش تستوسترون LH ،نيز به ميزان کمتر توليد شود.
در اين پژوهش عصاره صمغ آنغوزه با اثرات آنتياکسيداني
و ضدالتهابي ( 33و  )22در رتهاي مبتال به سندرم-
تخمدان پليکيستيک موجب تغييرات معنيداري در
12

 -1صدوقي ،د؛ بررسي اثرات کروسين بر تعداد
فوليکولهاي تخمدان و ميزان هورمونهاي جنسي
در موش صحرايي مدل سندرم تخمدان پليکيستيک
ناشي از لتروزول؛ مجله دانشگاه علوم پزشکي اردبيل ؛
3181؛ (.233-389 :31)2
 -2صدوقي،د ؛شاهرخ ابادي ،خ؛ باالنژاد ،س؛ بهار آرا ،ج ؛
بررسي اثرات سايتوتوکسيک عصاره اتانولي صمغ
آنغوزه ( )Ferula assa-foetidaبر سلول هاي
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كارسينوماي كبد انسان))2 HepG؛ ماهنامه علمي

ovarian disease: a new modality. J
Obstetric Gynecol; 2000; 95(4): S15.

پژوهشي فيض؛ 3183؛ (.113-121: 31 )4
 -1عليزاده ،ف؛ آذرنيا ،م؛ ميرابوالقاسمي ،غ؛ کرم پور،

;J

A.

Duleba,

;B

13-

Banaszewska,

پ؛ اثر عصاره هيدروالکلي ميوه گياه گلپر بر تغييرات

;Spaczynski, R. Z. and Pawelczyk, L

غلظت سرمي هورمونهاي جنسي در رتهاي مبتال

Lipids in polycystic ovary syndrome: role

به سندرم تخمدان پليکيستيک؛ ارمغان دانش ؛

of

of

3181؛ (.42-13 :23)3

;metformin. J Am. Obstetric Gynecol

effects

2006; 194(5): 1266-1272.

 -9کرم پور ،پ؛ آذرنيا ،م؛ ميرابوالقاسمي ،غ؛ عليزاده،
ف؛ تأثير عصاره هيدروالکلي دانه رازيانه برغلظت
سرمي هورمونهاي جنسي دررتهاي ماده نژاد

and

hyperinsulinemia

;14- Banerji, A; Mallick, B; Chatterjee, A
;M

Breuer,

and

H.

Budzikiewics,

ويستارمبتال به سندرم تخمدان پلي کيستيک؛ مجله
علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي اراک؛  3181؛
(31)1؛.19-13
 -8مختاري ،م؛ ابراهيم پور ،م؛ حرف شنو ،ش؛ تأثير
عصاره الکلي گياه فراسيون سفيد ( Marrubium

 )Vulgareبر روي پارامترهاي هورموني سندرم
تخمدان پلي کيستيک در موش صحرايي ماده؛
فصلنامه علوم پزشکي دانشگاه آزاد اسالمي واحد
پزشکي تهران؛ 3181؛ (.93-14 : 24)2
 -33نبيوني ،م؛ پناهنده ،ر؛ دوستي خواه ،س؛ کريم زاده،
ل؛ اثر عصاره هيدروالکلي ميوه تمشک برفوليکول-
هاي بافت تخمداني و ويژگيهاي سرمي در سندرم
تخمدان پلي کيستيک القايي در موش صحرايي ؛
ارمغان دانش؛ 3181؛ (.829-811 :38)33
;11- Agrawal, A. K; Rao, C. V; Sairam, K
Joshi, V. K. and Goel, R. K; Effect of
Piper longum Linn, Zingiber officianalis
Linn and Ferula species on gastric
ulceration and secretion in rats. Indian J
Exp Biol; 2000; 38(10): 994-8.
;12- Ali, A. F. M; Fateen, B; Ezzet, A
;Badawy, H; Ramadan, A. and El-tobge, A
Laparoscopic intraovarian injection of bee
venom in the treatment of polycystic
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Summary
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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