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 يبر رو (Abelmoscus esculentus)هياثر پودر بام 

 ييصحرا يها در موش تخمدان يشناس بافترات ييتغ

  يابتيد
 

 2،  علي شهرياري2محمدرضا تابنده ،1هاجر عزيزيان ،*1نعيم عرفاني مجد
 

د چمران يدانشگاه شه دانشکده دامپزشکي، ،يميوشيگروه ب2 ،دانشگاه شهيد چمران اهواز، اهواز، ايران دانشکده دامپزشکي،  شناسي، گروه بافت 1

 اهواز، اهواز، ايران
 

 27/11/1396 تاريخ پذيرش:            15/2/1396تاريخ وصول: 

 چکيده

ن ير ا د.شرو ياختالل در عملکررد تخمردان مر    است که موجب جهان در نيآندوکر يماريب نيترعيشا ابتيد نه و هدف:يزم

  ،ره پرچرر  ير جمردل  برا   يابتير ماده د يهاتخمدان موش يرات بافتييتغ يه بر روياثر پودر بام يمطالعه به منظور بررس

 انجام شده است. HFD/STZ نياسترپتوزتوس يدارو قيتزرهمراه 
 

گرروه مرراوي    5سر موش صحرايي از جرن  مراده )نرژاد ويررتار( بره       25تعداد  يدر اين مطالعه تجرب: يبررس  روش

 60چربي((HFD)هفته جيره غذايي پرچر  4ها در اين گروه موش يدوم ديابتگروه  ،کنترل اول به عنوان  گروهد. شتقريم 

( گرم بر کيلوگرم يميل 35) STZرا دريافت کردند و پ  از آن داروي  (درصد 15ين+پروتئ درصد 25+ کربوهيدرات درصد

گرروه   ،(گررم برر کيلروگرم    يميلر  200ديابتي دريافت کننده پودر باميره )  سوم گروه ،صورت درون وريدي تزريق شده ب

کره پرودر    يهراي سرالم  موش شم يا شاهد پنجم گروه ،(گرم بر کيلوگرم يميل 200ديابتي دريافت کننده متفورمين )چهارم 

وزن بردن، وزن  و  هفته درمان، حيوانات آسران کشري شرده    4( را دريافت کردند. پ  از گرم بر کيلوگرم يميل 200باميه)

 روش بره  تخمردان راسرت   ازگيري شرد.   ( اندازهHOMA-IRتخمدان و مارکرهاي مقاومت انرولين)سطح انرولين، گلوکز و 

 يکروسکوپ نرور يبا م مطالعه آميزي و موردرنگ ،تهيه ميکرومتر 5ر6 ضخامت به هاييبرش بافتي، مقاطع معمول تهيه

 تجزيه و تحليل شدند. LSDو ترت ک طرفه يآنوا  يها با استفاده از آزمون آمار هداد قرار گرفتند.

 

برا   ين اثررات تقر يدا کرد. ايبهبود پ هفته 4ه به مدت يز پودر بامين و کاهش وزن بدن بعد از تجوي، مقاومت انروليرميپرگلي: هها يافته

جررم زرد دوره  ش ي، افرزا (p >05/0) ه و برال  ير ن، اوليآغراز  يهاکوليدار فوليش معنيافزا سبب ه،يپودر بامن بود. يمشابه با متفورم

 يهرا مروش  در تخمردان  جررم زرد دوره قبرل  و کراهش  ( p >05/0) يش آنترال و آنترال آتررز يپ يهالکويفول داري، کاهش معنديجد

  شد. يابتيد ييصحرا
 

 

ک عملکررد  ير  يگرر خرواخ خرود، دارا   يو د يدانياکرر يت آنتر ير ه برا دارا برودن فعال  ياه باميج مطالعه حاضر نشان داد که گينتا: بحث

 است. يابتيد يهابهبود اختالالت تخمدان در موش يمناسب برا يا و واسطه يمريپرگليبر ه ياصالح
 

 

 ، تخمدان STZ +ره پرچر ي، ج پودر باميه، يچاق :يکليد يها واژه

 
 افت شناسيبگروه  ،دانشکده دامپزشکي ،دانشگاه شهيد چمران مجد، يم عرفانينع نويرنده مرئول :*

Email: naeemalbo@yahoo.com 

 
 





 هاي صحرايي ديابتي  در موش تخمدانشناسي  بافتروي تغييرات  بر اثر باميه

 81 (126)شماره پي در پي1397ر فروردين و ارديبهشت 1ر شماره 23مجله ارمغان دانش ر دوره 

 مقدمه

 ياز تجمرع چربر   يعر ير طبيک عملکرد غي يچاق

 يبدن است. بر اساس آمار سازمان جهان يها در بافت

منتشرر شرده اسرت، برروز      2013بهداشت که در سال 

دو برابرر شرده    1980در سراسر جهان از سرال   يچاق

جراد  يباعث ا يکيو ژنت يطي(. عوامل مختلف مح1است)

جراد  يا يطر يمح يامرل اصرل  از عو يکر يشوند. يم يچاق

 يدراتير باال همراه با مواد کربوه يه با چربي، تغذيچاق

ابرت  يمختلرف ماننرد د   يهرا  يمرار يبا ب يچاق .است باال

همراه است و از طرف  يعروق يقلب يها يماري، ب2پ يت

 يدسرتگاه تناسرل   يز بر عملکرد جنرر ين يگر اثر منفيد

 وريعلرل نابرار   از يكي عنوان به و جن  ماده داشته

موجرب اخرتالل در    يمرار ين بير (. ا2شود)يم برده نام

 يات دورهيررر در فعالييررعملکرررد تخمرردان از جملرره تغ

ا عدم يت و کاهش ي، بلوغ اووسيکوليتخمدان، رشد فول

جراد  ياز ا يرات ناشر يير ن تغير د. اشرو  يمر  يگذار تخمک

 يادررررررگن رزرريپوفيه ر پوتاالموسياختالل در محور ه

 LH و  FSHيهرا زان  هورمرون يثرآن مباشد که در ا يم

 يتخمرردان برررا ييافترره و برره دنبررال آن توانررايکرراهش 

استروژن و پروژسترون کراهش   يها ساخت هورمون

محررور  يهررازان هورمررونيررر در مييررتغ(. 3ابررد)ييمرر

، باعث يک عموميتوتوکريتخمدان و اثرات سر زيپوفيه

ک در سرراختار و عملکرررد  يرررات آپوپتوتييررجرراد تغيا

تجمرع   ،نير گرردد. عرالوه برر ا   يگرانولوزا م يها سلول

 يختگيگرررتوپالسررم، از هررم يدر س يديررپيقطرررات ل

هرا از پررده   و فاصله گررفتن آن  يتاج شعاع يها سلول

هرا و دژنرره   کوليفول يتوانند منجر به آترزيشفاف، م

 (.4ند)شوها تيشدن اووس

 باعث خون قند بودن باال ديابتي، بيماران در 

 در تغييرر  نتيجره  در و اکرريداتيو  رسافرزايش اسرت  

(. 5گرردد)  يمر  ليپيدها و ها عملکرد پروتئين و ساختار

ه اسرترس اکرريداتيو بر    کره  انرد  داده نشران  ها مطالعه

دنبررال افررزايش گلرروکز و اسرريدهاي چررر  آزاد، نقررش 

ل عملکررد  در بروز مقاومت به انرولين و اخرتال   يممه

ست کره اسرترس   ن اياعتقاد بر ا .(6هاي بتا دارد) سلول

ابرت برر   ياثرر سرود د   يو اساس يو عامل اصليداتياکر

ا ير توانرد آغازکننرده   يهرا اسرت کره مر    عملکرد تخمدان

(. 7تخمردان باشرد)   يهاع کننده آپوپتوز در سلوليترر

 براي متفاوتي گياهان از تاريخ طول در سنتي، طوربه

 و شده استفاده ديابت، اثرات بهبود و خون قند كاهش

 جهران،  كشرورهاي  سراير  و ايرران  تيطرب سرن   در

 وجرود دارد.  رابطره  اين در ش مفصلييکماب اطالعات

 در جرانبي،  اثرات بودن كم به خاطر گياهي داروهاي

 به آنها، بودن مؤثر كم و نربتا  هزينه بودن، دسترس

و  شرده  تجرويز  جهران  سرتاسرر  در وسريع  طرور 

 :)خانواده ، ازAbelmoschus esculentus L  (.8شوند) يم

                    ن بررره عنررروان يچنررر (، هرررم(Malvaceae) انيررررکيپن

Hibiscus esculentus  ،اهان مهرم  ياز گ يکيشناخته شده

ه( ير )بام ladies finger  okra ,بره عنروان    است که معموال 

ذ و ير لذ يه، غرذا ير بام. (9شناخته شده اسرت)   gumboاي

سرطح  بر براال کره   يف يبوده که دارا يسالمت يد برايمف

، فرروالت Cن يترراميقنررد در خررون را کنترررل کرررده، و  

ه ير بام .دانه اسرت  يعيطب يفنل يک( و محتوايدفولي)اس

باال  يدانياکر يت آنتيبا خاص ياهين به عنوان گيچن هم
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موجرود در   يهرا دانياکر ي(. آنت10شناخته شده است)

و   يمررريپرگليه هيررعل ياثرررات درمرران  يه دارايرربام

برررا توجررره بررره خرررواخ  .(11ک اسرررت)يدميرررپيپرليه

ه و بروز اخرتالالت  يک باميرميپوگليو ه يدانياکر يآنت

دان در ياکرر  يآنت بر دانيت اکرير وضعييمرتبط با تغ

شرود کره   يابت، احتمرال آن داده مر  يتخمدان متعاقب د

 يو برافت  ييايميوشر يه بتوانرد اخرتالالت ب  ير مصرف بام

لرذا هردف از مطالعره     ،ابرت را اصرالک کنرد   يمرتبط با د

ه بررر يررپررودر بام يمصرررف خرروراک يابيرراضررر ارزح

ک بافرررت تخمررردان در  يررررتومورفولوژيرات هييرررتغ

 ( بود.STZره پرچر + ي)ج يابتيد يها موش

 يروش بررس

سر موش صحرايي  25  يتجربدر اين مطالعه 

 2رر 3ظاهر سالم به سن  از جن  ماده)نژاد ويرتار( به

وه گر 5گرم، انتخا  و سپ  به 200ر250ماهه با وزن 

ها تحت شرايط تايي به شرک زير تقريم گرديد موش 5

درجره   21± 1کنترل شده آزمايشگاهي برا دمراي ثابرت   

 12ساعت روشنايي و  12گراد مجهز به سيرتم  سانتي

 ساعت تاريکي، همراه با تهويه مناسب نگهداري شدند.

هرايي  مروش گروهها شامل؛ گروه اول)کنتررل(،  

اي و  يكرران تغذيره  که بدون دريافت دارو برا شررايط   

 دو گرروه  ، هرا نگهرداري شردند    محيطي با ساير گرروه 

 4ها به مدت حرداقل  در اين گروه موش ،)گروه ديابتي(

هفته جيره پرچر  را دريافت کرده و پ  از اين مردت  

گررم برر    يميلر  35داروي استرپتوزوتوسين به ميزان  

                   تزريررق شررد  يديررداخررل ورصررورت ه بررکيلرروگرم 

ق ير پر  از تزر روز  5(.  STZ   +HFD()12 يابتي)مدل د

هرا برا اسرتفاده از    ن قنرد خرون مروش   ياسترپتوزوتوس

 150 يشررد و قنرردخون برراال  يريررگگلوکررومتر انرردازه

محررو    يابتير بره عنروان د   ليترر   يگرم برر دسر   يميل

 يرير گن انردازه يد مقاومت بره انررول  ييأت يد.  برايگرد

با   HOMA-IRخص محاسبه شد. شا HOMA-IRشاخص 

ميررزان انررولين و گلرروكز ناشررتاي و بررا   يريررگ انردازه 

 استفاده از فرمول زير محاسبه شد .

 = HOMA –IR (mmol/L×µU/ml)گلوكز ناشتا× ن ناشتا يانرول/  5/22

افرت  يدر يابتيد يها)گروه موشسوم گروه    

 200 ، روزانره يابتير د يهرا ه(: مروش ير کننده پرودر بام 

، يصرورت خروراک  ه بهيپودر بامگرم  گرم بر کيلو يميل

 (.13هفته داده شد) 4به مدت 

افرت  يدر يابتير د يها)گروه موشچهارم گروه 

                      ، يابتيرررد يهرررامررروش ؛ن(يمتفرررورم يکننرررده دارو

گررم برر    يميلر  200زان ين به ميمتفورم يروزانه دارو

هفتره داده   4بره مردت    يصرورت خروراک  بره  کيلوگرم 

 (.14شد)

كره    يمسرال  يهرا موش ،)گروه شم(پنجمگروه 

به گرم بر کيلوگرم  يميل 200 ه با دوزيروزانه پودر بام

ها در طول گروه  يمدر تماافت کردند. يهفته در 4مدت 

ش نمونه خون گرفته و ياان هر هفته آزميق، در پايتحق

 يريگدستگاه گلوکومتر اندازه به وسيلهخون زان قنديم

هرر گرروه،    يمورد نظر بررا  يهانزما يپ  از ط شد.

ت مالحظات يش با رعايمورد آزما ييصحرا يهاموش

و پر  از  شردند  هروش  يکلروفررم ب  بره وسريله   ياخالق

، هرراوزن مرروش يريررگاز قلررب و انرردازه يريررگ خررون

 تررال(يجيد يهررا خررارج و وزن آنها)بررا ترررازو تخمرردان

 شد. يريگ اندازه
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توسرط(  ه )غالف سبز رنگ با اندازه ميوه باميم

ه شد و سپ  جن  و گونره  ياز مزارع اطراف اهواز ته

د يدانشرگاه شره   يدانشرکده کشراورز   بره وسريله  اه يگ

وه يار گرفت. مد قرييأو ت ييچمران اهواز مورد شناسا

ه خشررک شررد. همرره يدر سررا ه پرر  از شرتشررويرربام

 بره وسريله  وه شرامل غرالف و دانره هرا     يم يهاقرمت

سرتاندارد( مخلرو    ا يپودر و با پلت)غذا يا  برقيآس

 شد.

برا اسرتفاده از روش    (FC)يدير فالونوئ يمحتوا

( 15)يبررا تغييرررات جزئرر و همکررارانهانررگ  يشررنهاديپ

وم ينيدآلومير کلر ياز ترر ليترر   يميلر  5شد،  يريگاندازه

(ALCL3) ه ير با پرودر بام  يدر متانول که با حجم مراو

. جذ  محلول با ليتر( يگرم بر ميل يميل 4/0مخلو  شد)

 در جذ  UV-visible اده از دستگاه اسپکتروفتومتراستف

ک نمونره  ير در مقابرل    (BioTek, CA, USA)نرانومتر  367

 ليترر  يميلر  5محلرول پرودر برا     ليتر يميل 5بالنک شامل 

 يدير فالونوئ يخوانده شد. محتوا ALCL3متانول بدون 

له يوسرره اسررتاندارد کرره برر يمنحنرر کيرربررا اسررتفاده از 

( بره عنروان   ليترر  يرم برر ميلر  گ يميل 2/0-1ن)يکوئرست

بره صرورت    يديفالونوئ ين شد. محتوايياستاندارد تع

پرودر  گررم   100ن در هرر  يبرابر از کوئرسرت گرم  يميل

 در سه تکرار انجام شد. ها شيان شد. همه آزمايب

-Folinاز روش  يفنلر  يمحتوا يريگجهت اندازه

Ciocalteu  (16استفاده شد) يبا تغييرات جزي.  

، STZره پرچرر  و  ير ابرت برا ج  يد يقرا ال  يبرا

 60) يره پرچرر  حراو  ير هفتره ج  4روزانه و به مردت  

 15درات + ير کربوه درصرد  25+ يوانيح يچرب درصد

 4پ  از گذشرت   .ها داده شدن( به موشيپروتئ درصد

زان ين به مياسترپتوزوتوس يره پرچر  دارويهفته ج

صرورت داخرل   ه ها ببه موش گرم بر کيلوگرم يميل 35

 ق شد.ي(  تزريد دمي)وريديور

از  يکروسررکوپيم يهررا برره منظررور مطالعرره  

مرورد مطالعره پر  از     يهرا  تخمردان گرروه   يها نمونه

مراحل معمرول   يو ط درصد 10ن بافر يثبوت در فرمال

به ضرخامت   يي، برش هايه مقاطع بافتيو استاندارد ته

                 يزيرررآم ه و مرررورد رنرررگ يررركرومترررر تهيم 5رررر6

 يزيرررآم و رنررگ  H&E لين ر ائرررررررروزين  يهماتوکررر 

 قرار گرفتند. PAS ياختصاص

مطالعره   ،يشناسر  بافرت  يهرا  به منظور مطالعره 

 يهررا کررولين انررواع فوليرريو تع يسرراختار، پراکنرردگ 

 ي، جرم زرد دوره جنريآترز يها کولي، فوليتخمدان

کوژنز  انجام گرفرت.  يت روند فوليد و در نهايقبل و جد

 يابتير د يهرا  تخمدان موش يتاررات ساخيين تغيچن هم

 يهرا  درمان  با  تخمردان مروش   يها گروه يها و موش

 قرار گرفتند. يابيره و ارزيگروه کنترل مورد مقا

شمارش تعداد انواع  ،يرتومتريمطالعه ه يبرا

ه)کوچک، ير ه، ثانوير اول ؛شرامل  يتخمردان  يهرا کوليفول

 يهرراکرروليه، بررال  و فوليررمتوسررط و بررزرث(، ثال  

(، جررم زرد دوره  يآنترال و آنترال آترز شي)پيآترز

 د انجام شد. يقبل و جرم زرد جد

برا اسرتفاده  از لنرز     يررتومتر يه يهرا  همطالع

،   Dino –Capture 2افرزار و نررم   Dino – Liteترال  يجيد

به بره انجام گرفت.  يد کاليمدرج و اسال  يمچش يعدس

فاده است SPSSها از نرم افزار داده يز آماريمنظور آنال
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ار از ير مع يخطرا  ±نيانگير ها بر اساس متمام داده شد.

هرا   گروه نيتفاوت ب نييتع يگزارش شدند. برا نيانگيم

و بره   )آنوا(طرفره  کيآناليز واريان   ياز آزمون آمار

  (>05/0p)مقردار   ،اسرتفاده شرد   LSD دنبال آن از ترت

 در نظر گرفته شد. دار يمعن يبه عنوان سطح آمار

 

 ها يافته

حاضررر نشرران داد کرره غلظررت   ج مطالعررهينتررا

دو يک اسر ير گالگرم بر گررم   يميل 141 يفنل يها بيترک

گررم برر گررم     يميل 147 يديفالونوئ يها بيغلظت ترک

شردن   يابتير پر  از د  ه برود. ير ن در پودر باميکوئرست

صرورت  ه ها، قند خون در طرول دوره درمران بر   موش

ان دوره يزان قند خون در پايشد. م يريگاندازه يهفتگ

( برود کره بره    8/372±2/5)يابتير گرروه د  يهادر موش

ررررره بررررا گررررروه   يدر مقا يداريصررررورت معنرررر 

زان ير م .(P >05/0)دا کررد يش پي( افزا4/102±5/2کنترل)

افت کننده پودر يدر يابتيگروه د يها قندخون در موش

ت کننررده افرريدر يابتيرر( و گررروه د5/214±7/40ه)يرربام

 يهررا  ررره بررا مرروشي( در مقا17/257±1/14ن)يمتفررورم

دا ير پ يداريرمعنر ي( کراهش غ 8/372±2/5)يابتيگروه د

گررروه شررم   يهررازان قنرردخون مرروش يررکرررد. در م

گررررروه  يهررررا ررررره بررررا مرررروشي( در مقا5/6±103)

مشررراهده  يدارير معنرررييررر( تغ4/102±5/2کنتررررل)

هر ش يدر طول دوره آزما (. وزن بدن1د)نمودار ينگرد

 يهرا ن وزن بدن موشيانگيشد. در م يريگهفته اندازه

نررربت برره گررروه کنترررل   يداريکرراهش معنرر يابتيررد

ه ير با پودر بام يابتيد يهاد. درمان موشيمشاهده گرد

دار يش معنر ين باعرث بهبرود و افرزا   يمتفورم يو دارو

 يبهبرود وزن در گرروه درمران    (p >05/0)وزن بدن شد

ه برود. در  ير پودر بام يرمانن مشابه با گروه ديمتفورم

ر يير افت کرده بودند، تغيه را دريگروه شم که پودر بام

ان دوره ير در پا (.2د)نمودارير مشراهده نگرد  يداريمعن

( 9/47±2/3) يابتير ددر گرروه   نيسطح انرولش يآزما

-يطور معنهب( 08/87±2/29ره با گروه کنترل)يدر مقا

ه، سرطح  يامز پودر بي. تجو(p >05/0)تر بود نييپا يدار

( در 06/62±96/3)يابتيررد يهرران را در مرروشيانرررول

( 9/47±2/3)درمران نشرده   يابتيد يهاره با موشيمقا

ز يتجررو . (p >05/0)دادش يافررزا يداريطررور معنرر برره

ش يموجب افرزا  يابتيد يهان در موشيمتفورم يدارو

نرربت بره    (05/51±09/6)نيدار سرطح انررول  يرمعنيغ

ن در يسرطح انررول  . دير گرد (9/47±2/3) يابتير گروه د

ن يمتفرررورم يافرررت کننرررده دارويدر يابتيرررگرررروه د

افررت کننررده پررودر يدر يابتيرر( از گررروه د09/6±05/51)

ن گرروه  يسرطح انررول  . کمتر برود  (06/62±96/3)هيبام

 رررره برررا گرررروه کنتررررليدر مقا (83/65±48/9) شرررم

ترررر نييپرررا يداريطرررور معنررر بررره ( 2/29±08/87)

ک شررراخص يررر، Homa-IR(. 1)جررردول (>05/0p)برررود

ن يرردر برردن اسررت. ا ينيمقاومررت انرررول ينشرراندهنده

 شد. سطح يريگاندازه يان دوره درمانيشاخص در پا

Homa-IR ش يافرزا  (77/21±45/1) يابتيد يهادر موش

 (56/10±32/3ره با گروه کنترل)يرا در مقا يداريمعن

 ير گروههررراد Homa-IR. سرررطح (P >04/0)نشررران داد

 نيمتفورم يو دارو (8/17±47/4)هير بامبا پود يدرمان

 يابتيررررگررررروه دررررره بررررا  يدر مقا (82/4±86/14)
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. (p >05/0)دا کررد ير پ يداريکاهش معنر  (45/1±77/21)

کررراهش  (86/14±82/4ن )يمتفرررورم يگرررروه درمررران

رره برا گرروه    يدر مقا Homa-IR  را درسرطح  يشرتر يب

از خرود نشران داد.    (8/17±47/4ه )ير پرودر بام  يدرمان

کرراهش ( 62/8±54/0در گررروه شررم )  Homa-IRسررطح 

 (56/10±32/3)ره با گروه کنترليرا در مقا يداريمعن

تخمردان پر  از اتمرام دوره     (. وزن1نشان داد)جدول 

ن وزن يانگيررشررد. م يريررگ هررا انرردازهگررروه  يمدر تمررا

در  (037/0±005/0) يابتيررد يهررادر مرروشتخمرردان 

ش نشران  ي( افزا029/0±002/0ره با گروه کنترل )يمقا

در  دار نبرود. يمعنر  ياز نظرر آمرار   شين افزايداد که ا

ر ييررز تغيررهررا ن ر گررروهين وزن تخمرردان سررا يانگيررم

 مشاهده نشد.  يدار يمعن

 مشراهده شرد کره    يشناس بافت يها در مطالعه

 يشناسر  ساختار بافت يدارا يابتيد يهاتخمدان موش

برا گرروه کنتررل     يه مشابهين و اوليآغاز يهاکوليفول

ه يررن و اوليآغرراز يهرراکرروليفقررط در تعررداد فول ،دهبررو

ز مراحل يه نيثانو يهاکوليکاهش مشاهده شد. در فول

 يهرا کرول يفول صرورت مرنظم مشراهده نشرد.    ه رشد ب

دسرتخوش   يو بال  از نظر ساختار بافت شناسر  نهايي

از کوچک  يگرانولوزا درجات يهاشدند سلول يراتييتغ

               نررد و هرررته  دادده شرردن را نشرران  يررشرردن و چروک

هرا و اشرکال مختلرف و    گرانولوزا، با انردازه  يهاسلول

                       ه ير در غشرا پا  ييهرا يختگر ين بره هرم ر  يچن تر، همرهيت

                     ه ترررک مشررراهده شرررديررره گرانولررروزا و اليرررن اليبررر

در  ين خود نقطره آغراز آتررز   ي()که اC,D3– ري)تصاو

هرا  کولين فولين تعداد ايها بود( عالوه بر اکولين فوليا

 سراختار تخمردان   ،ز نربت به گروه کنترل کمتر بودين

دوره درمران، بره شردت     يدر انتهرا  يابتير د يهاموش

در  يهرا کوليابت قرار گرفته و تعداد فولير ديتحت تأث

افتره  يحال رشد در آن نربت به گروه کنتررل، کراهش   

ه موجرب بهبرود   يپودر بام زيبود. شروع درمان و تجو

در تخمردان   يش عناصرر قشرر  يت تخمدان و افزايفعال

در مطالعه حاضرر   (.C2–ري)تصوشد يابتيد يهاموش

 .قررار گرفرت   يز مرورد بررسر  ير ن يآترز يهاکوليفول

ش يپ يها کوليفول در اغلب ،A نوع يآترز يهاکوليفول

 کول آنتررال يدرفول B نوع و (A3 –و Bر يآنترال)تصاو

هرر   يابتير (. در گرروه د B,C,D3–ر يده شد)تصاومشاه

 يهرا مروش  مشراهده شرد و  در گرروه    يدو نوع آترز

ن، يمتفرورم  يداروو ه ير کننرده پودربام  افتيدر يابتيد

 برود.  يابتير کمتر از گرروه د  يآترز يهاکوليتعداد فول

ز مرررورد مطالعررره يرررن مطالعررره جررررم زرد نيررردر ا

م زرد دوره قرار گرفت و به دو نوع، جر يشناس بافت

در تخمدان گرروه  . م شدنديد تقريقبل و جرم زرد جد

داشتند  يد که اندازه کوچکتريزرد جد يهاکنترل جرم

کره در   يدر حرال  (4رر Aر ي) تصرو شتر مشاهده شدنديب

برا انردازه    يزرد دوره قبلر  يهرا جررم  ،يابتيتخمدان د

شرتر مشراهده   يلوتئال واکوئلره ب  يهاتر و سلول بزرث

رات جرررم زرد ييررن تغيررکرره ا (B,C,D-4ر ي) تصرروشررد

 يگذار ها و کاهش تخمککوليهمراه با کاهش تعداد فول

کره تعرداد    ياست. در حال يابتيد يهادر تخمدان موش

زرد دوره قبرل در   يهرا و جررم  يآتررز  يهاکوليفول

 يابتيرره و ديررپررودر بام يابتيررد يدرمرران يهرراگررروه

 دا کرده است. يکاهش پ يرين به طور چشمگيمتفورم
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ن، يآغراز  يهرا  کرول يفول تعداد نيانگيم رهيمقا

مختلف  يهاگروه در ه و بال  يه بزرث، ثال يه، ثانوياول

ها در گروه کولين فوليا تعداد که داد نشان ن مطالعهيا

 يهرراکرروليو فول  (p >05/0)دار يکرراهش معنرر يابتيررد

را  يداريرمعنرريه )کوچرک و متوسررط( کراهش غ  ير ثانو

ه يز پودر باميشان دادند. با تجونربت به گروه کنترل ن

ه و برال   ير ن، اوليآغراز  يهرا  کرول يفول يابتيدر گروه د

ه يررثانو يهرراکرروليو فول (p >05/0)دار  يش معنرريافررزا

ه يررثال  يهرراکررولي)کوچررک، متوسررط و بررزرث( و فول

 يابتير ره با گرروه د يرا در مقا يدارير معنيش غيافزا

ن يمتفرورم  درمان شده با يابتينشان دادند. در گروه د

ه)کوچک، ير ه، ثانوير ن، اوليآغراز  يهاکوليز تعداد فولين

شرتر از  يه و بال  بيثال  يهاکوليمتوسط و بزرث(، فول

 يهرا کرول يش، در فولين افرزا ير برود کره ا   يابتيگروه د

. (p >05/0)دار بوديه)متوسط و بزرث( معنيه، ثانوياول

ه، ير اول ن،يآغراز  يهرا  کرول يفول تعرداد  نيانگيم رهيمقا

 هير ثال  يهرا کوليه )کوچک، متوسط و بزرث(، فوليانوث

ه در ير درمان شده برا پرودر بام   يابتيگروه د و بال  در

 يدرمرران شررده بررا دارو  يابتيررررره بررا گررروه د يمقا

ن يچنر  د. هميمشاهده نگرد يدارين تفاوت معنيمتفورم

ش يه کوچک در گروه شم، افزايثانو يهاتعداد فوليكول

                      کنترررررل نشرررران  داري نررررربت برررره گرررروه معنررري 

هررا اخررتالف  ر گررروهيدر سررا ي، ولرر(p >05/0)دادنررد

 ين آمرراريانگيررم (.2مشرراهده نشررد)جدول  يدار يمعنرر

 يابتير در گرروه د  يآنتررال آتررز   يهرا  کرول يتعداد فول

را نشران   يداريش معنر ينربت بره گرروه کنتررل افرزا    

 درپررو افررت کننرردهيدر يابتيرر. در گررروه د(p >05/0)داد

ن در يمتفررورمافررت کننررده يدر يابتيرره و گررروه ديرربام

هرا کراهش   کرول ين فولير تعداد ا يابتيره با گروه ديمقا

ن ير ه اير پرودر بام  يدا کرده بود کره در گرروه درمران   يپ

 يهرراکررولي. تعررداد فول(p >05/0)دار برروديکرراهش معنرر

 پرودر افرت کننرده   يدر يابتير آنترال در گرروه د  يآترز

 يابتير رره برا گرروه د   يدر مقارا  يشتريه کاهش بيبام

هرا  کرول ين فولين داشتند. تعداد ايافت کننده متفورميدر

ررره بررا گررروه کنترررل تفرراوت   يمقادر گررروه شررم در 

 ين آمرراريانگيررم (.3را نشرران نداد)جرردول يدار يمعنرر

ز در گرروه  ير ن يش آنتررال آتررز  يپ يهاکوليتعداد فول

از  يول ،ش نشان دادينربت به گروه کنترل افزا يابتيد

افرت  يدر يابتير دار نبرود. در گرروه د  يمعنر  ينظر آمار

افررت کننررده يدر يابتيرره و گررروه ديرربام پررودرکننررده 

ن ير در تعرداد ا  يابتير ره برا گرروه د  ين در مقايمتفورم

. (p >05/0)ديمشاهده گرد يدار يها کاهش معنکوليفول

 يابتيدر گروه د يش آنترال آترزيپ يهاکوليتعداد فول

 يابتير ره برا گرروه د  يه در مقايبام رپودافت کننده يدر

مشراهده   يدارين تفراوت معنر  يافت کننده متفرورم يدر

رره  يها در گروه شم در مقاکولين فوليد. تعداد اينگرد

را نشرران  يدار يز تفرراوت معنرر يرربررا گررروه کنترررل ن 

زرد  يهرا تعرداد جررم   ين آمرار يانگيم (.3نداد)جدول 

رل نررربت برره گررروه کنترر يابتيرردوره قبررل در گررروه د

در گررروه  .(p >05/0)را نشرران داد يدار يش معنرريافررزا

 يابتيرره و گررروه ديرربام پررودرافررت کننررده يدر يابتيررد

در  يابتيره با گروه دين در مقايافت کننده متفورميدر

د، ير زرد دوره قبل کاهش مشاهده گرد يهاتعداد جرم

زرد  يهادار نبود. تعداد جرميمعن ياز نظر آمار يول

ن يمتفرورم  افرت کننرده  يدر يابتير وه ددوره قبل در گر

افرت  يدر يابتير ره با گروه ديرا در مقا يشتريکاهش ب

تفراوت   ياز نظرر آمرار   يولر  ،ه داشتنديبام پودرکننده 

زرد دوره  يهرا را نشان ندادند. تعداد جرم يداريمعن



 هاي صحرايي ديابتي  در موش تخمدانشناسي  بافتروي تغييرات  بر اثر باميه

 87 (126)شماره پي در پي1397ر فروردين و ارديبهشت 1ر شماره 23مجله ارمغان دانش ر دوره 

ز ير ره برا گرروه کنتررل ن   يز در گروه شم در مقايقبل ن

ن يانگيررم (.3 را نشرران نداد)جرردول يداريمعنررتفرراوت 

 يابتير د در گرروه د ير زرد جد يهرا تعداد جررم  يآمار

را نشرران  يدار ينررربت برره گررروه کنترررل کرراهش معنرر

 پودرافت کننده يدر يابتي. در گروه د(P >05/0)داد

ن يافت کننده متفرورم يدر يابتيه و گروه ديبام 

زرد  يهرا در تعرداد جررم   يابتير ره با گروه ديدر مقا

دار يمعن ياز نظر آمار يد، ولش مشاهده شيد افزايجد

ه يبام يد در گروه درمانيزرد جد يهانبود. تعداد جرم

افرت  يدر يابتيره با گروه ديرا در مقا يشتريش بيافزا

دار يمعنر  ياز نظرر آمرار   يول ،ن داشتيکننده متفورم

د در گرروه شرم در   ير زرد جد يهرا نبود. تعرداد جررم  

             را نشران   يردا يمعنر ز تفاوت يره با گروه کنترل نيمقا

 .(3نداد)جدول 

 

 
سالم درمان شده با  پودر  يهان و موشيه و متفورميدرمان شده با  پودر بام يابتي، ديابتيد يهادر موش گلوکزسطح  نيانگيم رهيمقا: 1نمودار

 .(p >05/0) ها استهن گرويدار بيدهنده اختالف معن( نشان*. تعداد متفاوت ستاره ) 4تا  1 يهاه در هفتهيبام

 
سالم درمان شده با  پودر  يهان و موشيه و متفورميدرمان شده با  پودر بام يابتي، ديابتيد يهان وزن بدن در موشيانگيم رهيمقا: 2نمودار

 .(p >05/0) هاستن گروهيدار بيدهنده اختالف معن(  نشان*.  )4تا  1 يهاه در هفتهيبام
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 مورد مطالعه  يدر گروه ها Homa-IRن و يانرول ين سطح سرميانگيره ميمقا :1جدول 

 هيپودربام ني/متفورميابتيد هي/پودرباميابتيد يابتيد   کنترل 

  87.08a  3.2±47.9b  3.96±62.06 c  6.09±51.05 b  9.48±65.83c±9.2 ) پيکوگرم بر مطلي ليتر(نيانرول

HOMA-IR)......................... ( 3.32±10.56c  1.45±21.77 a  4.47±17.8 b  4.82±15.86b  0.54±8.62c  

 .  (p >05/0)استاندارد(  يخطا± نيانگيدار است )ميانگر وجود اختالف معنيحروف نامتشابه در هر ستون  ب

 ن  يمتفورم ه ويتحت درمان با پودر بام HFD/STZ يابتيد يهاها در تخمدان موشکوليستاندارد تعداد فولا يخطا± نيانگيم :2جدول 

 هيپودربام ني/متفورميابتيد هي/پودرباميابتيد يابتيد   کنترل 

 1.937a 0.15±1.16b 0.15±1.77a 0.31±1.688ab 0.08±2.18a±0.24 نيغازکول آيفول

 0.94a 0.06±0.46b 0.18±1.2a 0.15±0.94a 0.12±0.95a±0.25 هياولکول يفول

 0.28a 0.07±0.17a 0.12±0.37ab 0.03±0.3ab 0.07±0.55b±0.05 ه کوچکيثانوکول يفول

 0.47ab 0.08±0.2a 0.08±0.38ab 0.11±0.56b 0.2±0.68b±0.1 ه متوسطيثانوکول يفول

 0.31a 0.01±0.03b 0.07±0.17a 0.05±0.26a 0.08±0.37a±0.04 ه بزرثيثانوکول يفول

 2.34a 0.04±0.04ab 0.33±1ab 0.34±1.26ab 0.59±2.25a±1.03 ه يثال  کوليفول

 2.57a 0.13±0.2c 0.49±1.3b 0.27±0.72bc 0.39±2.95a±0.49 کول بال يفول

 .(p >05/0)استاندارد(  يخطا± نيانگيدهد ) ميمختلف را نشان م ين گروه هايدار بيحروف نامتشابه اختالف معن

 يابتيد يهاد در تخمدان موشيجرم زرد دوره قبل و جرم زرد جد يش آنترال ، آنترال آترزيپ يهاکولياستاندارد فول يخطا± نيانگيم :3جدول 

HFD/STZ مورد مطالعه  يهادر گروه 

 هيامپودرب ني/متفورميابتيد هي/پودرباميابتيد يابتيد   کنترل 

 0.67c 0.29±2.16a 0.07±1.2b 0.13±1.38b 0.09±1.08bc±0.09 ش آنتراليپ يکول آترزيفول

 0.7c 0.33±2.96a 0.5±1.43b 0.28±2.28a 0.58±0.92c±0.3 آنترال يکول آترزيفول

 1.71b 2.32±9.36a 1.08±6.8a 0.92±6.28a 0.96±2.3b±0.6 جرم زرد دوره قبل

 3.32a 0.26±1.64b 0.28±2.81b 0.43±2.52b 0.48±3.25a±1.1 ديجرم زرد جد

 .(p >05/0)استاندارد(  يخطا± نيانگيدهد ) ميمختلف را نشان م ين گروه هايدار بيحروف نامتشابه در هر ستون اختالف معن

 
تخمدان در اين گروه داراي ظاهر : (B)گروه ديابتي ،: تخمدان داراي ظاهري کامال  طبيعي(A)گروه کنترل .تخمدان : تصوير ماکروسکوپي1تصوير

و ديابتي+  (C)تخمدان در گروه ديابتي+ پودر باميه ،است يمهاي زرد قديهاي آترزي و جرمپرخون و متورم که به دليل افزايش فوليکول

  .هاي تخمداني استکاهش پرخوني و تورم در ظاهر تخمدان و مشاهده فوليکول (:D)متفورمين
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 :(B)تخمدان در گروه ديابتي .دهدهاي سالم را در مراحل مختلف نشان مي: فوليکول(Aگروه کنترل) درتخمدان  يکوپکروسيساختار م 2تصوير

و تخمدان در گروه ديابتي+پودر باميه ( به ترتيب Dو  C. )جرم زرد دوره قبل و هاي آترزي پيش آنترال و آنترالافزايش تعداد فوليکول

: فوليکول SF  .×(H&E، 4)دهدنشان مي را تخمداني هايهاي آترزي پيش آنترال و آنترال و افزايش فوليکول: کاهش فوليکولديابتي+متفورمين

 .: جرم زردCL: آترزي آنترال، AA: فوليکول آترزي پيش آنترال، PAA: فوليکول بال ،   GF: فوليکول ثال يه، TFثانويه، 

 
، هرته کامال  هتروکروماتين شده چروکيده و کوچک اووسيت ،يش آنترال)فوليکول آغازي( : فوليکول آترزي  پAميکروسکوپي  ساختار. 3تصوير 

(PAS، 40)×. B)ايجاد شده و با  گريختگي آنها مابين و شده جدا پايه از غشاد هاي گرانولوزاسلول : فوليکول پيش آنترال آترزي)فوليکول ثانويه

هاي و سايت هاي گرانولوزا پيکنوزه، قطعه قطعهسلول : هرتههاي آترزي آنترال: فوليکولDو   C  هجوم ماکروفاژها اووسيت ازبين رفته است.

: PAA .(×PAS، 10)هاي بافت همبندي پر شده است ولحفره آنترال توسط سلم، يو ضخ آپوپتيک تشکيل شده است، تيغه پايه نامنظم

 هاي گرانولوزا هاي پيکنوزه سلول هاي آپوپتيک شامل هرته ايت: سAP: فوليکول آنترال آترزي ، AAفوليکول پره آنترال آترزي ، 
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جرم زرد دوره قبل  .هاي لوتئال دوکي شکل، کوچک و بازوفيليتشکيل شده از سلول (A)جرم زرد جديدفتوميکروگراف ميکروسکوپي : 4تصوير

(B ،C ،D)شودي مرکزي پر از مايع ديده ميشکل گاهي اوقات حفره يمهاي بزرگتر و سيتوپالسم ائوزينوفيليک و فو. اندازه بزرگتر، سلول 

(PAS،10)×.CL ، جرم زرد :FT ، بافت فيبروزي :VCهاي لوتئال واکوئله.:سلول 

 

 

 

 بحث 

بررر  يابررت اثرررات نررامطلو  متفرراوتيو د يچراق 

(. 17د)ژه تخمرردان داريررومرراده برره يدم ليرردسررتگاه تول

و از عواقرب  يداتيسرت کره اسرترس اکرر    ا نياعتقاد برا

 يبقرا  يرو يتوانرد اثرر منفر   ياست کره مر   يعمده چاق

سررالمت تخمررک بررا واسررطه   کرروژنز وي، فوليکرروليفول

کروالر داشرته   يفول يهرا آپوپتوز در سلول يهاگناليس

 يهرا  قير تحق ير تمرکرز رو ياخ يها(. در سال18باشد)

شرواهد   .افته اسرت يش يدر سراسر جهان افزا ييدارو

زنران   يبرارور  يرو يياهان دارويد گياثرات مف ياديز

هرا  افتره ي(. 19را نشران داده اسرت)   يابتير ماران ديدر ب

توانرد اخرتالالت   يمر  A. esculentusنشان داده است که 

ابرت در  ين مررتبط برا د  يک و مقاومت به انررول يمتابول

ج ي(. نترا 11و 20را کراهش دهرد)   يشگاهيوانات آزمايح

 ييم غرذا ير ه برا رژ ير مطالعه حاضرر نشران داد کره تغذ   

 ش سطح قند خرون يمنجر به افزا STZق يپرچر  و تزر

رات برا  يير ن تغيشد. ا يابتيد يهادر موش HOMA-IRو 

. ن همراه برود يدار وزن بدن و سطح انروليکاهش معن

ل ير ممکن است بره دل  يابتيد يهاکاهش وزن در موش

ابررت مربررو  باشررد. بررا يد يبعررد از القررا  يمررريپرگليه

 يابتيد يهاموش ييم غذايدر رژ A. esculentusز يتجو

قنرد   ،هفتره  4به مردت  گرم برکيلوگرم  يميل 200با دوز 
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ج ين نترا ير افرت. ا ين کراهش   يخون و مقاومت به انرول

ره با يرا در مقا A. esculentus يمريپرگليه يتت آنيفعال

ن يا متفورميه ين نشان داد. درمان با پودر باميمتفورم

 يهرا تواند باعث بازگشت کراهش وزن بردن مروش   يم

درمران نشرده    يابتير د يهرا ره با موشيدر مقا يابتيد

و  راماچانردران  ج مطالعره يهرا برا نترا   افتره ين ير شود. ا

ه يبام يابتيد يآنت يهاتيفعالدر رابطه با  (21)همکاران

شررده بررا آلوکررران  يابتيررد ييصررحرا يهررادر مرروش

 ريرد  .دارد يخروان  هم (13و همکاران ) سابيتها نيچن هم

ن ييان کردنررد دوز پررا يررب يا و همکرراران در مطالعرره 

باعررث  ،ره پرچررر ير ک جيررن بعررد از ياسترپتوزوتوسر 

بتررا و ترشررح  يهرراجرراد اخررتالل در عملکرررد سررلول يا

شرود کره   يجاد اختالل در تحمل گلوکز مر يو ان يانرول

 2پ يررررابررررت تيجرررراد ديت منجررررر برررره ايرررردر نها

 4در مطالعه حاضر بعرد از گذشرت     .(22و23شود) يم

 35ن بررا دوز يره پرچررر ، استرپتوزوتوسرريررهفترره ج

قنرد   يرير گ ق شد که چند روز بعد از آن با انردازه يتزر

-انردازه  هرا مشرخص شرد.   ابت در موشيد يالقا خون

ان دوره نشرران داد کرره سررطح يررن در پايانرررول يريررگ

نربت به گروه کنترل کاهش   يابتين در گروه ديانرول

-HFDبرا مردل    يمختلف يها هدر واقع، مطالع .افته استي

STZ اند که برا وجرود براال برودن سرطح      صورت گرفته

                 ( 22و24ن بررراالتر)يگلررروکز خرررون، سرررطح انررررول   

( با گروه شاهد را گرزارش  26)سطحا همي( 25تر)نييپا

وجود دارد، اما  يمريپرگليهر دومرحله، هدر  ،اندکرده

در  ،ن براالتر اسرت  يابت سطح انروليد هيدر مراحل اول

ا ير  يعر ين طبيسرطح انررول   ،شرفتهيمقابل در مراحل پ

ن يز کراهش انررول  ي(. مطالعه حاضر ن27تر است)نييپا

ابرت  يشرفته ديمراحل پرا به سمت  ، مايابتيدر گروه د

ن مطالعره  ير دسرت آمرده در ا  ه ج بر ياز نترا  ت کرد.يهدا

ش ين و افررزايش قنرردخون، کرراهش سررطح انررروليافررزا

HOMA-IR ت يررفين کيرريعنرروان  شرراخص جهررت تع )برره

پرانکراس(   يبترا  يها ت سلولين و فعاليمقاومت انرول

نررربت برره گررروه کنترررل اسررت.     يابتيرردر گررروه د

ان داشررتند يررب يا آتاناساوسررکا و همکرراران در مطالعرره

هفتره   3بره مردت    ييم پرچرر  بره تنهرا   ير ه برا رژ يتغذ

م پرچرر  بره   ير رژ و ادامره  HOMA-IRش شاخص يافزا

ش يباعررث افررزا STZق يررن تزريهفترره و هم نرر 9مرردت 

ت برره يحراسرر شررترين شرراخص و کرراهش بيررشررتر ايب

ن مطالعره نشران داد   ير ج اينترا  (.28ن شده برود) يانرول

باعرث براال    ييصرحرا  ياهدر موش 2پ يابت تيد يالقا

شد. باال رفتن قند خون  يابتيرفتن قند خون در گروه د

 يهرا کرال يش راديباعث افزا HFD/STZ يابتيدر گروه د

 شرواهد  .شرود يو مر يداتيجراد اسرترس اکرر   يآزاد و ا

در  اكرريداتيو  اسرترس  كره  دهرد  يمر  نشران  موجرود 

دخالرت   ديابت جمله از بيماري يكصد از بيش پاتوژنز

 (. 29 و 30دارد)

 يه بره عنروان دارو  ين مطالعه از پودر باميدر ا

ه سطح ياستفاده شد. پودر بام يابتيدر گروه د يدرمان

کرراهش و  يابتيرررا در گررروه د HOMA-IRقنررد خررون و 

توان گفت که يش داد. در واقع مين را افزايسطح انرول
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خرراطر داشررتن ه ه برريررپررودر بام يابتيررخررواخ ضررد د

( 10)يعيطب يفنل يو محتوا باال يدانياکر يت آنتيخاص

توان يک آن را ميرميپوگلين خواخ هايآن است هم ن

ه سرطح قنرد   يبر باميف .بر موجود در آن نربت داديبه ف

را  بره   يقابل قبولرا در خون کنترل کرده و مقدار قند 

موجود در پرودر   يهادانياکريآنت. دهديه ميروده ارا

و   يمررريلپرگيه هيررعل ياثرررات درمرران  يه دارايرربام

 دهايير فالونوئ جملره  (. از10و 11)ک استيدميپيپرليه

 نيکت ر  و نيبره کوئرسرت   تروان يمر  هيبام در موجود

( در مطالعه حاضر مشراهده شرد پرودر    31کرد) اشاره

يآنتر  تيدها و خاصر ير ن نوع فالونوئيداشتن ا با هيبام

بره   پانکراس يبتا يهالسلو بيتخر از مانع يدانياکر

يمر  نير استرپتوزوتوسر يو نظياتدياکر عوامل واسطه

ه کراهش  ير ن مطالعه نشران داد پرودر بام  يج اينتا .شود

ن را يش انررول يو افزا يابتيد يهاقندخون را در موش

ه يموجود در بام نين کوئرستيشود در واقع ايمنجر م

 را پرانکراس  يهراي بترا  سرلول  اسرت کره  بازسرازي   

 و کرراهش را خررون گلروکز  غلظرت  ش داده،يافرزا 

 برا  شرده  يابتير د هراي مروش  ن دريانرول زيآزادسا

   (.32دهد)يم شيافزا را نياسترپتوزوتوس

هرا در  کرول يدر مطالعه حاضر دژنره شدن فول

کررول يمشرراهده شررد. دژنررره شرردن فول يابتيررگررروه د

گرانولوزا را نشان  يهاب سلولياست که آس يشاخص

از  يد ناشر يگرانولروزا شرا   يهرا ب سرلول يدهد. آسيم

ر يمرر  يسراز  و و فعاليداتيم استرس اکرياثرات مرتق

NF-kB يم فاکتورهررايرمرررتقين اثرررات غيچنرر و هررم 

گرانولروزا   يهرا سلول .(33)ابت باشديدر د يطيزمحير

دچار  ،رنديگيقرار م يمريپرگليکه در معرض ها يوقت

 يهررارا  در مرردليررشرروند کرره اخير( مرريي)تغيدگرگررون

ن يررا. (34رت نشرران داده شررده اسررت)  بررر  يوانيررح

و  يکيمترابول  يرهايرات در مرر ييحضور تغ ها همطالع

 يهرا ش آپوپتوز در مردل يها و افزاکوليبلوغ فول دوره

لرره شرردن يکوزيدهررد. گليابررت را نشرران مرريد يوانيررح

ت ير در بردتر شردن فعال   يها ممکن اسرت نقشر  نيپروتئ

(. 35فرا کنرد)  يا يابتين در زنان دآ يتخمدان و فرسودگ

ش يپر  يهرا کرول ياد فولدر مطالعه حاضر شمارش تعرد 

نشران داد کره    يابتيدر گروه د يآنترال و آنترال آترز

 يدار يش معنر ين گروه افرزا يها در اکولين فوليتعداد ا

ن موضروع نشران   ير را نربت بره گرروه کنتررل دارد. ا   

ن ييره پرچر  بره همرراه دوز پرا   يهفته ج 4دهد که  يم

STZ  شررفت رونرد آپوپتروز در    يتوانرد منجرر بره پ   يم

ه ير بام يشرود. در گرروه درمران    يتخمدان يهاکوليفول

دهد ين نشان ميا .دا کرديها کاهش پکولين فوليتعداد ا

 ياز آتررز  يريه در جلروگ ير بام يدانياکرر  يخواخ آنت

 يامطالعه يول ،نقش داشته است يتخمدان يهاکوليفول

 ابرراهيم   در مطالعه ن رابطه صورت نگرفته است.يدر ا

 يتخمدان در گروهر  يرات بافتييتغ يو همکاران بررس

از  ياريبررر ،افررت کردنررد يره پرچررر  را دريررکرره ج

تخمردان   يک و اسرتروما يرتيصورت که ها بکوليفول

 يهرا کرول يافته بود که با کاهش در قطرر فول يرييز تغين

همررراه  يآترررز يهرراکرروليفول ياديرره و تعررداد زيرراول

و همکاران گرزارش کردنرد تخمردان در    ونگ (. 36بود)

ف و يبا رشرد ضرع   يهاکوليفول يچاق دارا ياهموش
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هرا  است. آن ينينابيب در داخل بافت يمتعدد يهارتيک

هرا در  کرول يفول ين گرزارش کردنرد کره آتررز    يچنر  هم

ن نشان يرد و ايگيبا سرعت صورت م چاق يهاموش

هرا را  کرول يفول ممکن اسرت آپوپتروز   يدهد که چاقيم

 يابتير روه ددر مطالعه حاضرر در گر  (. 37ش دهد)يافزا

مترراکم   يها صورت ظاهر شدن هرتهه ب يروند آترز

 يهررا کنرروزه و کوچررک شرردن هرررته ين، پيو کرومررات

و  يبنررد بافررت هررم  يهرراگرانولرروزا ، نفرروو سررلول  

گرانولروزا و   يهرا ن رفتن نظم سلوليپالسماسل،  از ب

ک برا  ير آپوپت يها تيکومولوس اووفروس و وجود سا

ه يررشررده در ال ک و قطعرره قطعررهيررکنوتيپ يهرراهرررته

 يهرا مروارد سرلول   يگرانولوزا مشاهده شد. در بعضر 

کول را پر کررده و  يتمام حفره آنترال فول يبندبافت هم

و  يت شرده بودنرد. پرورنق   ين رفرتن اووسر  يباعث از بر 

 را  مشابه يراتييتغ جاد يخود ا در مطالعهز ينهمکاران  

 يتخمرردان يهرراکرروليفول يگرانولرروزا يهررادر سررلول

رره برا گرروه کنتررل     يدر مقا يابتير گرروه د  يهاموش

در مطالعررره حاضرررر شرررمارش  (4گرررزارش کردنرررد)

ت يرررنشررران داد کررره جمع يتخمررردان يهرررا کررروليفول

ه و گراف در يه و ثال يه، ثانوين، اوليآغاز يها کوليفول

ررره بررا گررروه کنترررل در اک ررر يدر مقا يابتيررگررروه  د

 افتره اسرت.  يکراهش   يداريصورت معنه ها بکوليفول

 يابتير د يهاموش يو همکاران با مطالعه بر رو ي گر

 يهفته پ  از القا 4ر16اظهار داشتند که پ  از گذشت 

 است. تخمدان کاسته شده يهاکوليت فوليجمع ،ابتيد

را در اخرتالل   يتوانرد نقشر  يابت ميدهد دين نشان ميا

ت يررو در نها يکرروليفول يعملکرررد تخمرردان ، آتروفرر  

 (. 38کند) يازل تخمدان بيو تحل يآتروف

ره ير ج يان داشتند کره القرا  يو همکاران ب وانگ

چاق باعث کاهش در تعرداد   يها در موش (HF)پرچر 

 يهرا کوليش فولين و افزايآغاز يهاکوليو درصد فول

ن يه و آنترال(  شده در واقع ايه، ثانويدر حال رشد)اول

ره پرچرر   ير از ج يناشر  يدهرد چراق  يمطالعه نشان م

به سمت  يآغاز يهاکوليفول يساز ک فعاليباعث تحر

 يبرال  تخمردان   يهرا کرول يل شدن بره فول يتکامل و تبد

ن موضرروع از دسررت رفررتن   يررن ايشررود. بنررابرا  يمرر

ع کررده و ممکرن اسرت    يرا ترر يتخمدان يها کوليفول

ه را برره سررمت بلرروغ زوردرس و  يرراول يهرراکرروليفول

شررتر بررودن ين بيررت کنررد. عررالوه بررر ايهرردا ينابررارور

چاق نربت به گروه  يهادر موش يآترز ياهکوليفول

ممکرن اسرت از     ين دارد کره چراق  ير کنترل اشراره بره ا  

 وانگج مطالعه يت کند . نتايها حماکوليآپوپتوز در فول

ممکرن اسرت    يکند که چاقيان ميبن يچن هم و همکاران

ن يررا .(37زودرس تخمرردان شررود)  ييباعررث نارسررا 

کرراهش  بررا مطالعرره حاضررر در رابطرره بررا  هررا همطالعرر

در  يآترز يهاکوليش فولين و افزايآغاز يهاکوليفول

ش يدر رابطره برا افرزا    يولر  ،همرو اسرت  يابتيگروه د

 ندارد.  يدرحال رشد هم خوان يهاکوليفول

ن عنروان کررد کره    يتروان چنر  يمر  يبه طور کلر 

ل يابررت باعررث تبررد يآزاد در د يهرراکرراليش راديافررزا

  يآترررررز يهرررراکرررروليهررررا، برررره فول کرررروليفول

هرا در گرروه   کرول ين فوليانگير ل مين دليشود به هم يم



 م عرفاني مجد و همکارانينع

 94 (126)شماره پي در پي1397ارديبهشت ر فروردين و 1ر شماره 23مجله ارمغان دانش ر دوره 

مار کمترر  يتحت ت يگر گروه هايره با ديدر مقا يابتيد

ن يه و متفرورم ير بام ،يدرمران  يهرا در گرروه  .باشرد  يم

انررد بررا کرراهش قنررد خررون و کرراهش سررطح     توانرررته

و  DNAونيداسررريد هرررا و اکريرررپيون ليداسررريپراکر

 کنند.  يريهاجلوگکوليفول يها از آترزنيپروتئ

افرت  يجردهم در يو همکاران در هفتره ه  کوريدر

گرروه   يهرا تخمدان خرگوش يبا بررس ،ره پرچر يج

 يهرا  کرول يره پرچر  گزارش کردند که  تعرداد فول يج

ک و يآترت يها کوليآنترال کاهش و در مقابل تعداد فول

دا کررده  ير ش پيمانرده افرزا   يک براق يآترت يهاکوليفول

آپوپتروز را در   يهرا ميکانرر جاد مين امکان  اياست و ا

ج گزارش ي(. نتا39دهد)يکوژنز نشان ميمراحل فول يط

ز بررا مطالعرره حاضررر در رابطرره بررا کرراهش   يررفرروق ن

ک ير آترت يهرا کرول يش فوليآنترال و افرزا  يها کوليفول

و همکراران   وانگو و همکاران  هارا يکاجهمرو است. 

شتر شامل يچاق ب يهاان کردند که تخمدان در موشيب

 يهرراکرروليش آنترررال و فوليم زرد، آنترررال و پررجررر

 (37و  40)ررره بررا گررروه کنترررل اسررتيک در مقاير آترت

 يدهنده نشان ابتيد از يناش ديزرد جد جرم کاهش

ه برر  ير بام اثرر  برا  رابطه در است. گذاري کاهش تخمک

اسرت. در مطالعره    نشرده  انجام ايچ مطالعهيتخمدان ه

ه نشان يبام يانتخمدان در گروه درم يمطالعه ،حاضر

 تعرداد  نيچنر  هرم  يتخمردان  يهرا کوليتعداد فولکه داد 

  ره پرچرر  ير گرروه ج  نربت بره  ديزرد جد هايجرم

ه ير دهرد بام يمر  نشران  مطلرب  نير ا .افته استيش يافزا

کروژنز را در تخمردان در حرد    يروند فول است توانرته

و  يتخمدان يهاکوليش تعداد فولينرمال حفظ کند. افزا

 ه نشران ير ز باميد متعاقرب تجرو  يزرد جدش جرم يافزا

 رونررد برر ه،  يررن اسررت کره مصرررف بام يررا يدهنرده 

 برا  رابطره  اسرت. در  داشرته  اثرر م برت   ييزاکوليفول

و  يتخمردان  يهرا کوليتعداد فول شيافزا زين نيمتفورم

 بره  برود  توجره  قابل پارامتر کي ديزرد جد هايجرم

برا   رره يمقا د درير جد زرد هراي جرم که تعداد طوري

 يريگجا که نمونهشتر بود. از آنيپرچر  ب هريروه جگ

 انجرام  زرد جررم  تير فعال مرحله يعني لوتئال در فاز

 نير ا مطلرب  نير ا برراي  يهيتروج  ليدل کياست  گرفته

 جررم ، هرا تمام گرروه  هايموش تخمدان در که است

 تعرداد  توجره در  قابرل  تفراوت  و داشرت  وجرود  زرد

  مطالعره  وردمر  هراي گروه ن تخمدانيب زرد هاي جرم

 تعرداد  برودن  شرتر يب بره  توجره  وجرود داشرت. برا   

د در گرروه  ير و جررم زرد جد  يتخمردان  يهرا  کوليفول

شرتر از  يه بير توان گفت اثرر بام يه ميافت کننده باميدر

-از جررم  يشرتر ين بوده است. وجود تعداد بيمتفورم

ره پرچرر   ير زرد دوره قبل در تخمردان گرروه ج   يها

ن يزرد از چنرد  يهرا جرم نيماندن ا ينشان دهنده باق

در  يگررذار در تخمرردان و کرراهش تخمررک يکل قبلرريسرر

ه باعث کاهش در ير بوده است . مصرف باميکل اخيس

 يدوره قبرل در تخمردان گرروه درمران     يجرم زردهرا 

 تخمدان به حالت نرمال شده است.  ه و برگشتيبام

 

   يريگجهينت
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                      هيررج مطالعرره حاضررر نشرران داد پررودر بامينتررا

A. esculentus يدانياکررريبررا دارا بررودن خررواخ آنترر 

بهبرود اخررتالالت  ک نقررش م برت  و بررالقوه در  ير  يدارا

ابت و عروارض نرامطلو    يو د ياز جمله چاقک يمتابول

ژه تخمردان  ير وه ماده ب ياز آن بر دستگاه تناسل يناش

بافرت   يرات ساختارييتواند تغيم هيپودر بام باشد.يم

ت، ير بهبرود بخشرد. در نها   يابتير ا در موش دتخمدان ر

 يدانياکريشنهاد کرد با توجه به خواخ آنتيتوان پيم

، يررم يپوگلي، خرواخ ه يدير و فالنوئ يفنل يها بي)ترک

 ه، از آن بره ي( پودر باميدانياکر يو آنت يضد آپوپتوز

 يمرر يپرگليدر بهبود ه يب کمک درمانيک ترکيعنوان 

ابت ياز د يناش يدم ليو تول يبهبود اختالالت تخمدانو  

 استفاده کرد.

 

 تشکر تقدير و 

 يقررات و فنرراوريله از معاونررت تحقيوسرر نيبررد

 ين اعتبرار مرال  يمأتر  يد چمران اهواز برايدانشگاه شه

 يق حاضررر تشررکر و قرردردان يررد( تحقي)گرانررت اسررات 

  گردد. يم
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Abstract 
 

Background & Aim: Diabetes mellitus is the most common endocrine disorder in the world which 
causes ovarian dysfunction. The aim of this study was to evaluate the effect of omelette powder on 
ovarian tissue changes in diabetic rats using a high-fat diet based on streptozotocin HFD / STZ. 
 
Methods: In this experimental study, 25 female rats (Wistar rats) were divided into 5 groups of 5. 
The first group, as the control group, the second group was received high-fat diet (HFD) (fat 60% + 
25% carbohydrate + protein 15%), followed by STZ (35 mg / kg) intravenous 4 weeks. the third 
group received diazepam (200 mg / kg), the fourth group received metformin (200 mg / kg), the fifth 
group as sham or the control group of healthy rats (200 mg / kg) received only Abelmoschus 
esculentus powder. After 4 weeks of treatment the animals were euthanized body weight, ovary 
weight and insulin resistance markers (levels of insulin, glucose and HOMA-IR) were measured. 
From the right ovary sections  of 5 to 6 micrometers in diameter were prepared, stained and then 
studied.Data were analyzed using ANOVA and LSD tests. 
 
Results: Hyperglycemia, insulin resistance and reduced body weight of diabetic rats were 
improved after administration of Abelmoscus esculentus powder in duration of 4 weeks. This effect 
was relatively similar to metformin. Abelmoscus esculentus powder was caused a significant 
increase in primordial, primary and graffian follicles (P<0.05) and early corpus luteum. A significant 
reduction were seen also in the preantral and antral follicle atresia (P<0.05) and old corpus luteum 
in ovary of diabetic rats. 
 
Conclusion: The results of this study showed that Abelmoscus esculentus powder with its 
antioxidant activity and other properties has a correlation function on hyperglycemia and suitable 
intermediates for the improvement of ovarian disorders in diabetic rats. 
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