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 سوری ماده بالغاثر روغن جوانه گندم برفاکتورهای تولیدمثل در مدل موش 

 کیستیکتخمدان پلی سندرم بهمبتال 

 
 

 165پستی: ارومیه، صندوق دانشگاه علوم، دانشکده ،یشناسزیست گروه: *الهیفاطمه فرج 

 165پستی: ارومیه، صندوق دانشگاه علوم، دانشکده ،یشناسزیست گروه: وحید نجاتی 

 

 1314 فروردینتاریخ پذیرش:            1313 دیتاریخ دریافت: 
 

 

 چکیده

 این لذا. اکسیدانتی آن نسبت داده شده استباال و خواص آنتی E براساس گزارشات اخیر فواید روغن جوانه گندم به ویتامین           

ماده  سوری موش 63 مطالعه این در. انجام شد در موش  1PCOS از القاء آن بر فاکتورهای تولیدمثل پس اثر بررسی منظوربه مطالعه

 و  2PCT شاهد، شاهد درمان، :تایی 9گروه  4 باسیکل جنسی منظم به
6

PCO   هایتقسیم شدند. در گروه PCT   وPCO  جهت

 درمان و های شاهدشد. گروه انجام گرم بر کیلوگرم وزن بدنمیلی 2/0دوز  با والرات استرادیول هورمون زیرپوستی تزریق  PCOSالقاء

PCT از گیریخون 30±6در پایان  .کردند دریافت گاواژ طریق از را روغن گرم بر کیلوگرم وزن بدنمیلی 2/0  روز میزان 36 مدتبه 

 بافتی هایبرش از پس شده و خارج هاتخمدان. شد تعیین االیزا روشبه پروژسترون استروژن، هایهورمون سرمی سطح و انجام قلب

 دیده شد PCOداری در میزان استروژن و کاهش پروژسترون در گروه افزایش معنی. گرفتند قرار مطالعه مورد میکروسکوپ توسط

(00/0p<). ها در گروه شده و وزن تخمدانهای درمانپروژسترون در گروهPCO داری یافتنیز افزایش معنی (00/0p< در گروه ،)

PCT (PCO های کیستیک، جسم زرد داری در میزان فولیکولچنین کاهش و افزایش معنیهم. ، کاهش یافته بود)درمان شده با جوانه

 .(>00/0p) یافت شد PCOنسبت به  PCT   و گراف در
    

 موش کیستیک،  فولیکوژنز،پلی استروژن، پروژسترون، کلمات کلیدی:

                                                           
          Poly Cystic Ovary Syndrome=PCOSیک کیستسندرم تخمدان پلی  .1
 کیستیکتخمدان پلیمبتال به سندرم   .2
 کیستیکمبتال به سندرم تخمدان پلی درمان شده با روغن جوانه گندم .3

 f.f.embryologist91@gmail.com :پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 
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 مقدمه
است که بسته به بافتی که در آن  ایکیسه، کیست       

هوا یا ، نیمه جامد ایماده، مایع، شود پر از چرک تشکیل می

نبوده آن قادر به حذف ، مواد دیگری است که بافت

وجود آیند هتخمدانی در هر سنی ممکن است ب هایاست.کیست

 ترسوم زندگی شایع وویژه در دهه دوم ولی از بلوغ تا یائسگی به

 Poly Cystic Ovarain) کیستیکپلی سندرم تخمدان ند.هست

Syndrome=PCOSترین اختالالت ترین و پیچیده( یکی از شایع

درصد زنان را در سنین  01تا  6باشد که تقریبأ اندوکرین می

و  Legro؛ 2112و همکاران،  Elizabeth) کندباروری مبتال می

 (. در برخی زنان 2112و همکاران،  Laven؛ 2114همکاران، 

، هایپرپالزی ( Syndrome Cushing) علت سندرم کوشینگبه

کلیه و تخمدان، کلیه، تومورهای غدد فوقمادرزادی غدد فوق

کاری تیروئید و افزایش غیرطبیعی پروالکتین در سرم، کم

و Huang ) گرددمی PCOSآندروژن مازاد، منجر به  آکرومگالی،

(. از فاکتورهایی که 2112و همکاران،  Laven؛ 2101همکاران، 

 ساز و تشدیدکنندهعوامل زمینه وجز در ارتباط بوده و PCOS با

، 2انسولین، دیابت نوعمقاومت به توان به باشند، میآن می

 اشاره کرد عروقی -های قلبیهیپرهموسیستئینی و بیماری

(Raja-Khan  ،اتیولوژی دقیق  .)2100و همکارانPCOS 

 PCOSدهد که درمشخص نیست. تحقیقات انجام شده نشان می

تعدادی از اختالالت اندوکرین باعث تشدید و تقویت یکدیگر  

، و همکاران Chen؛ 2100و همکاران،  Raja-Khan) شوندمی

(. این اختالالت شامل نقص در عملکرد محور 2101

هیپوفیز، عملکرد تخمدان و عملکرد آدرنال  -هیپوتاالموس

 تخمک گذاریگذاری پایین یا عدمصورت تخمکست، که بها

یابند(، صورت الیگومنوره یا آمنوره تظاهر می)که معموأل به

سطح اندروژن،  )افزایش ها در گردش خونافزایش سطح آندروژن

عنوان استروژن، پروالکتین، از نظر بالینی یا بیوشیمیایی که به

 ؛2101 همکاران، و Huang) شودمی دیده هایپر آندروژنیسم

Tsilchorozidou  ،کاهش میزان هورمون  و (2114و همکاران

 های (، تخمدان2112و همکاران،  Elizabeth) پروژسترون

 شود( تظاهر کیستیک )که در التراسونوگرافی دیده میپلی

با  PCOS واقع در (.2116و همکاران،  Baravalle) یابندمی

)هورمون مولد جسم  LHهایترشحات غیرطبیعی گنادوتروپین

افزایش ترشح  )هورمون محرک فولیکول(، FSH و زرد(

چنین مقاومت به انسولین همراه های تخمدان و هماستروئید

، Mehtaو  Marx؛ Merchant ،2100و  Allahbadia) است

 ها سبب افزایش تولید آندروژن LHافزایش مقدار  .(2113

ها . افزایش ترشح اندروژن)Fritz  ،2112و   Speroff) شودمی

 باشندمی PCOS ها درهای تخمدانترین ویژگییکی از مهم

(Marx  وMehta ،2113روش .) های درمانی متعددی برای

کیستیک مطرح شده است، مانند تغییر سندرم تخمدان پلی

مانند، ای عادت زندگی، جراحی، مصرف داروهای شناخته شده

 لتروزول و تاموکسیفن است متفورمین، سیترات، کلومیفن

(Mishra  وSinha ،2112 ؛Marx  وMehta ،2113 باتوجه به .)

عوارض جانبی ناشی از مصرف بسیاری از موادشیمیایی، استفاده 

 از گیاهان دارویی، شتاب و اهمیت زیادی پیدا کرده است

(Chen  ،؛ 2101و همکارانGrant ،2101.)  ازجمله در بررسی

های گیاه پنج انگشت برتغییرات هورمون هیدروالکلی تأثیر عصاره

کیستیک القایی بافت تخمدان در سندرم تخمدان پلی جنسی و

خواص فیتواستروژنی  داشتن دلیلبه گیاه عصاره صحرایی، موش در

های جنسی و وضعیت اکسیدانی سبب بهبود هورمونو آنتی

 کیستیک شدپلی تخمدان در سندرم تخمدانی هایفولیکول

(Jelodar  وKarami  ،2103 ؛Jelodar  وAskari ،2102،)  

چنین عصاره بابونه با داشتن خواص فیتواستروژنی باعث هم

یان به سندرم تخمدان های غالب در مبتالافزایش تعداد فولیکول

روغن جوانه  (.2101و همکاران،  Zafari) شودکیستیک میپلی

  بلکه از ژرم گیاه گندم ،شودگندم جوانه زده تهیه نمی گندم از

خواص  گندم، .گرددمی تهیه "Triticum aestivum"با نام علمی

بخش و خواص آرام ضدویروس، تب بر، ضد عرق، ضدتهوع،

در مسیر  یتراکنون با پیگیری بیشهم و دارد اشتهاآور

؛ 2100و همکاران،  Kumar) تحقیقات پزشکی قرار گرفته است

Shewry ،2112 ؛Adams  ،؛ 2112و همکارانAbd-El-Haleem 

درصد از وزن دانه  3های جوانه تنها فرم .(0222و همکاران، 

 از ٪22در حدود  وجود،د با اینندهتشکیل می گندم را

جوانه  .دندهتشکیل می ها و موادمعدنی راویتامین پروتئین،

 مواد معدنی مانند روی، وE ویتامین تیامین، شامل ریبوفالوین،

و روغن جوانه گندم روغن بسیار غنی  .آهن و منیزیم است مس،

 و  Dو  E ،Aویتامین آن ترین منابع غنی تصفیه شده است.

 Kumar) چنین حاوی مقدار زیادی پروتئین و لسیتین استهم

اکسیدانی خواص آنتیبا روغن جوانه گندم  ،(2100و همکاران، 

های ارائه شده از دانه بسیاری از چهره .استآن شناخته شده 

گندم خرد شده( یک منبع خوب  و بلغور سبوس، )جوانه، گندم

 خطر ابتال به سرطان روده بزرگند.  دهندهاز فیبر و کاهش

ها و مواد شیمیایی گیاهی، فیبر و یا اثر ها، ویتامینکسیدانآنتی

وسیله ظاهرأ به جوانه گندم،مواد معدنی موجود در 
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بهبود حساسیت به انسولین و کاهش اختالل عملکرد انسولین، 

 جلوگیری از دیابت، به سندرم متابولیک و سابقه به افراد با

الوه بر این دانشمندان بر این باورند که مواد عکنند. کمک می

)جوانه گندم( ممکن است که بر سطح  داردیگر در غالت سبوس

بنابراین  .(2100و همکاران،  Kumar) ها تأثیر بگذارندهورمون

سطح هورمون استروژن را در خون پایین  تواندمی جوانه گندم

های سینه و پروستات را کاهش خطر ابتال به سرطان که ،آورد

تنظیم ترشح  ممکن است روغن جوانه گندم با و دهدمی

 ان های جنسی بر سندرم تخمدها و هورمونگنادوتروپین

منظور بررسی اثر لذا این مطالعه به کیستیک مؤثر باشد.پلی

هورمون  تغییرات بر، تولیدمثل فاکتورهای بر روغن جوانه گندم،

 و تغییرات بافت تخمدان پروژسترون( )استروژن، های جنسی

جسم زرد،کیستیک( در موش پس  ،گراف های،فولیکول )تعداد

 طراحی گردید.کیستیک از القای سندرم تخمدان پلی

 

 هاشمواد و رو
صورت پژوهش حاضر بهحیوانات و شرایط آزمایش:        

در محیط آزمایشگاه مرکز تحقیقات علوم پزشکی قم  تجربی و

کلیه اصول اخالقی کار با حیوانات  انجام گردید. 0322در سال 

 National) آزمایشگاهی در این پژوهش رعایت گردیده است

Research Council  ،2100(2تا  6سر موش ماده  36 . تعداد 

گرم از مرکز تحقیقات جهاد  31±21با وزن NMRI ای نژاد هفته

ها در خانه حیوانات جهاد موش دانشگاهی قم تهیه شد.

 هفته در شرایط آزمایشگاهی استاندارد، 2دانشگاهی قم به مدت 

 02ساعت نور  02گراد و چرخه درجه سانتی 23±2شامل 

 داری شدند و نیز های جداگانه نگهتاریکی در قفسساعت 

و  Baravelle) زمان به آب و غذای کافی دسترسی داشتندهم

(. روغن جوانه گندم از Mehta ،2113و  Marx؛ 2112همکاران، 

شود. روغن جوانه ( تهیه میTriticum aestivumگونه گندم )

خلوص گندم از شرکت دارویی گیاه اسانس گرگان با درجه 

خریداری شد. در تحقیق حاضر روغن جوانه گندم با  011%

گرم بر کیلوگرم وزن بدن توسط گاواژ دهانی بر میلی 2/1غلظت 

و  Rahzani) ها داده شداساس مطالعات پیشین به موش

Malekirad ،2112.( 

برای کیستیک: روش بر انگیختن سندرم تخمدان پلی       

های القا کیستیک، روشپلیالقا فنوتیپ سندرم تخمدان 

هورمونی و غیرهورمونی متنوعی ازجمله هورمون تستوسترون، 

 آندرسترون، آدرنواسترادیول والرات، دهیدرواپی

 از نور طوالنی مدت وجود دارد و استفاده کورتیکوتروپین

(Ehrmann ،2112 ؛Schulster  ،0224و همکاران.)  در این

استرادیول والرات استفاده شد. تحقیق از روش القای هورمونی با 

 هایی که سیکل جنسی منظم داشتند، انتخاب شده و موش

 تایی تقسیم گردیدند: گروه شاهد 2گروه  4طور تصادفی به به

های این گروه تحت هیچ تیماری قرار نداشتند(، گروه )موش

)جهت بررسی اثر روغن جوانه گندم بر فاکتورهای  شاهد درمان

 روز روغن جوانه گندم را با دوز  63مدت گروه بهتولیدمثل، این 

گرم بر کیلوگرم وزن بدن با استفاده از گاواژ دریافت میلی 2/1

کیستیک )جهت القای سندرم تخمدان پلی PCO گروه کردند(.

 گرم بر گیلوگرم وزن بدن استرادیول والرات میلی 2/1دوز 

سطح شکمی  بار در ناحیه کشاله ران درصورت عضالنی و یکبه

و همکاران،  Baravelle؛ 2101و همکاران،  Chen) تزریق شد

های )که موش PCTگروه  (.Farookhi  ،0226و  Munoz؛2112

منظور بررسی اثر روغن جوانه گندم بر فاکتورهای این گروه به

 کیستیک یک روز پس از تزریقتولیدمثل درسندرم تخمدان پلی

 2/1روز  63مدت استرادیول والرات بهگرم بر گیلوگرم میلی 2/1

صورت دهانی دریافت کردند(. گرم بر گیلوگرم روغن را بهمیلی

های ها تحت یررسی( موش61±3) در پایان دوره آزمایش

اسمیرواژینال قرار گرفتند. تا نامنظم شدن سیکل استروس و 

 persistent Vaginal واژینال شاخی پایدار وقوع فاز اسمیر

Cornification (PVC) های که یکی از عالیم وجود کیست

)القای  فولیکولی در تخمدان است، بررسی و مشاهده گردد

)در مرحله سیکل  استرادیول(. پس از تعیین سیکل جنسی

گیری از قلب کشته ها وزن و با استفاده ازخوناستروس( موش

  کیستیک،منظور تأیید القای سندرم تخمدان پلیشدند. به

 درجه 32ماری با دمای های حاوی نمونه خون در بنلوله

های فیبرین شدن رشتهپس از بسته .قرار گرفت گرادسانتی

شش هزار دور در  موجود در خون، با استفاده از سانتریفیوژ

های خونی جدا شده و تا دقیقه، سرم نمونه 2مدت دقیقه به

منظور االیزا( بهروش های سرولوژیک )بهزمان انجام آزمایش

میزان تغییرات سرمی استرادیول، پروژسترون با استفاده  بررسی

 -21های ساخت شرکت مونوبایندکشورآلمان در دمای از کیت

شرایط استریل  در ها راداری شدند. تخمدانگراد نگهسانتی درجه

های زاید با های پیچ خورده اوویداکت جدا نموده، چربیاز لوله

آسیب به بافت تخمدان در زیر لوپ جدا شده،  دقت و بدون

ها وزن شده و جهت انجام پروسه هیستوتکنیک در تخمدان

 فیکس شدند. درصد 01 پارافرمالدهید
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 های بافتی پس از تثبیت نمونهآنالیز هیستولوژی:        

های الکل با درجات ها توسط محلولمدت یک هفته، نمونهبه

دقیقه تا یک  42کدام برای مدت در هر  %011تا  %21صعودی

( و زایلن )سه بار( 21:21ساعت آبگیری و سپس در الکل زایلن )

ها با گیری شدند. سپس نمونهسازی و با پارافین قالبشفاف

ها گیری و برشصورت سریالی برشمیکروم به 2 میکروتوم با قطر

ور منظهای پوشیده شده با ژالتین قرارداده شدند. بهبر روی الم

دهی ها پس از پارافین زدایی و آببررسی هیستولوژی، برش

 های الکل با درجات نزولی، با هماتوکسیلین رنگتوسط محلول

الکل تمایز یافته و سپس با -آمیزی شده و با محلول اسید

 قرار گرفتند. بررسی مورد نوری میکروسکوپ با و آمیزیرنگ ائوزین

از آزمون آماری آنالیز ها: ماری دادهآتجزیه و تحلیل        

استفاده  Tukey ( و آزمون تعقیبیANOVAطرفه )واریانس یک

 >12/1p انحراف معیار بیان شدند و±صورت میانگینگردید و به

 دار در نظر گرفته شد.معنی

 

          نتایج

ها دقیقأ وزن شدند و افزایش قابل توجهی در وزن تخمدان       

کیستیک نسبت به سندرم تخمدان پلیتخمدان درگروه مبتال 

عالوه بر این کاهش  .(>12/1p) به گروه شاهد مشاهده شد

کیستیک تحت )پلی PCTداری در وزن تخمدان در گروه معنی

کیستیک( )پلی PCO جوانه گندم( نسبت به گروه درمان با روغن

های استرادیول و میزان هورمون .(>12/1p) شد مشاهده

های مختلف آزمایشی ها در گروهتخمدان پروژسترون و وزن

نشان داده شده است. سطح هورمون  3تا  0های درشکل

 داری افزایش یافتطور معنیبه PCOS استرادیول در گروه

(12/1p<).  این هورمون در حیوانات درمان شده با جوانه گندم

چنین سطح هم .(>12/1p) داری کاهش یافتطور معنیبه

داری یافته بود کاهش معنی  PCOپروژسترون در گروههورمون 

داری در حیوانات درمان شده با جوانه گندم افزایش معنی و

داد این داده ها شامل افزایش آندروژن، نشان .(>12/1p) داشت

آمیز بوده است و سبب بروز عالئم که القای سندرم موفقیت

در این  کیستیکمورفولوژیک مشاهده شده سندرم تخمدان پلی

های گروه تیمار شده با استرادیول تحقیق گردید. در تخمدان

های بزرگ کیستیک با الیه گرانولوزای والرات تعدادی فولیکول

 های گراف کاهش معنینازک مشاهده شد. جسم زرد، فولیکول

گذاری در این تخمک تواند نشانه عدمداری یافته بود که می

های جسم داری در فولیکولمعنیگروه باشد. افزایش و کاهش 

 درمان شده با جوانه نسبت PCTکیستیک در گروه  زرد، گراف و

 روغن جوانه گندم  .(>12/1p) مشاهده  شد  PCOبه گروه

  های جسم زرد و گراف در گروهچنین سبب افزایش فولیکولهم

 (.0، )جدول (>12/1p) شده بود

  
 های مختلفمقایسه میزان پروژسترون بین گروه: نمودار 2شکل  های مختلفبین گروهها مقایسه وزن تخمدان: نمودار 1شکل

 
 های مختلفمقایسه میزان استرادیول بین گروه: نمودار 3شکل



 1315 بهار، 1، شماره هشتمسال                                                         پژوهشی محیط زیست جانوری    فصلنامه علمی 
 

34 
 

 
 فولیکول بزرگ کیستیک: Bتعداد زیادی فولیکول کوچک،  :A. (X44 نمایی )بزرگکیستیک تخمدان پلیآنالیز هیستولوژیک  :4شکل

 

 
هماتوکسیلین   میزی شده باآهای تخمدانی رنگبرش :باروغن جوانه گندم یمار شدهکیستیک تپلیآنالیزهیستولوژیک تخمدان : 5شکل

 .(X144  . )بزرگنمایی. فولیکول های کیستیک،گراف، جسم زردوائوزین

 

   بحث

تحقیق جهت ایجاد دراین جنسی:  هایتغییرات هورمون       

القای  موش سوری ماده بالغ،کیستیک در مدل تخمدان پلی

و اثر روغن  هورمونی استرادیول والرات مورد استفاده قرار گرفت

فاکتورهای  کیستیک ودر توسعه تخمدان پلی جوانه گندم

گرم برگیلوگرم وزن بدن از میلی 2/1 تولیدمثل با شروع تجویز

. شد پس از تزریق استرادیول والرات بررسی طریق گاواژ یک روز

کیستیک پلی تخمدان تشخیصی مهم در سندرم از معیارهای یکی

و همکاران،  Baravelle) های جنسی استتغییر در هورمون

،  Farookhiو   Munoz؛ 2114و همکاران،  Beloosesky؛ 2112

های هورمون مبتال به این سندرم میزان زنان در (.0226

چنین پروژسترون و هم افزایش و LH استرادیول و تستوسترون،

FSH یابدکاهش می (Paranich  ،2111و همکاران).  کاهش

گذاری تخمک دلیل عدمبهPCOS  حیوانات در پروژسترون هورمون

 مطالعات نتایج (.2112و همکاران،  Elizabeth) است

Nagarthna گیاهی با( نشان داد، داروهای 2103همکاران ) و 

 PCOSخواص آنتی اکسیدانتی نقش نوید بخش در درمان 

بدن را افزایش   ایمنی،  ها ثابت و پایدار استدارند، اثرات آن

ها بدون نوسان و تغییر هورمون و چرخه قاعدگی را دهندمی

ترین منابع طبیعی از جوانه گندم یکی از غنی. کنندتنظیم می

روغن جوانه  است، Eویتامین آلفاتوکوفرول، که دارای فعالیت

و همکاران،  Ostlund) اکسیدانتی استدارای خواص آنتی

ترکیبات  با گندم جوانه روغن از مطالعه این بنابراین در .(2113

 گیاهی استروژن )خواص فیتواستروژن جزء و کامل فالونوئیدها

 هایگیرنده از مختلفی اتصال به انواع به قادر را هاآن که طبیعی(

تر استروژن، که تمایلشان برای اتصال به گیرنده بتا از آلفا بیش

 کندمی ،شوندبیان می مثانه و تخمدان رحم، مغز، و در است

(Ostlund  ،؛ 2113و همکارانParanich  ،2111و همکاران)  و

 PCOSحیوانات مبتال به  بنابراین انواع اثرات استروژنی را در

A B 
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(، پس از 2102و همکاران ) Karimzadeh. استفاده شددارند 

کیستیک توسط استرادیول والرات در ایجاد سندرم تخمدان پلی

های ماده گزارش کردند که سطح سرمی هورمون استروژن رت

های چنین در رتیابد، همپروژسترون کاهش می افزایش،

PCOS دلیل که به دداری یافته بووزن تخمدان افزایش معنی

 یک بزرگ با الیه گرانولوزای نازک بود،های کیستوجود فولیکول

گیری اختالل در روند استروئیدوژنز با اندازه این تحقیق نیز در

 های استروژن و پروژسترون مشاهده شد و اطالعات هورمون

نشان داد که میزان  دست آمده و آنالیز آماری این اطالعات،به

نسبت به گروه شاهد  PCOS هایهورمون استرادیول در موش

های تحت درمان افزایش چشمگیری یافت و این میزان در موش

دهنده تأثیر با روغن جوانه گندم کاهش یافت، که این نشان

چنین میزان باشد. همروغن جوانه گندم در کاهش استروژن می

نسبت به گروه شاهد  PCOSهای هورمون پروژسترون در موش

تحت درمان  PCOS درمان و گروه کاهش یافت و در گروه شاهد

 دهندهبا روغن جوانه گندم افزایش چشمگیری داشت، که نشان

چنین هم تأثیر روغن جوانه گندم بر افزایش پروژسترون بود.

داری یافته بود که افزایش معنی  PCOS  وزن تخمدان در گروه

های کیستیک بزرگ با الیه گرانولوزای علت فولیکولتواند بهمی

تحت تیمار با روغن  PCOS گروه وزن تخمدان در زک باشد،نا

کاهش یافته بود که این کاهش  PCOS  جوانه گندم نسبت به

های تخمدانی علت تأثیر روغن جوانه گندم بر کیستتواند بهمی

 .(0جدول  و 2 و 4های )شکل باشد

 

-سندرم تخمدان پلی کیستیک در مدل موش مبتال به جسم زرد و های گراف،تعداد فولیکول تخمدان، مقایسه میانگین وزن :1جدول 

 کیستیک درمان شده با روغن جوانه گندم

 تعداد فولیکول گراف تعداد جسم زرد
تعداد فولیکول 

 کیستیک
 گرم()میلی وزن تخمدان

 متغییر                          

 گروه              

22232/1±2/01  a 22232/1±2/03  a _ a 11122 /1 ±11242/1  a شاهد 

200622/1±2/04  b 206422/1±02  b _ a 111626/1±11222/1  a شاهد درمان 

22232/1±2/2  c 2/1±22/4  c 206422/1±03  b 111223/1±1032/1  b گروه مبتال به  PCOS 

206422/1±6  d 22232±2/2  d 20622/1±2  c 111240/1±101222/1 c 
درمان  PCOS  گروه مبتال به

 شده باروغن جوانه گندم
   .(>12/1p) باشدها میدار بین گروهدهنده تفاوت معنیروف الفبای التین غیرمتشابه در هر ستون نشانح

 

با  PCOS  تغییرات بافت تخمدان و درمان ناباروری:       

 ،)گذاریعدم تخمک( آمنوره چون الیگومنوره،عالئمی هم

 ،هیرسوتیسم آندروژن، و هاگنادوتروپین غیرطبیعی میزان ناباروری،

هایپرپیگمانتانسیون پوست  آکنه، چاقی، ،II دیابت ملیتوس نوع

و همکاران،  Nagarathna) شودهایپرانسولینمی مشخص می و

های غدد بیماریترین شایع از (،Forozanfard  ،2101؛ 2103

زیادی از  ادیرسنین باروری است، منابع مق درون ریز زنان در

(، 2114و همکاران،  Legro) است بوده بهداشتی هایمراقبت

 کلیدی عنصر یک عنوانبه اخیرأ کیستیکپلی تخمدان حضور

 با (.Welschen ،0223مطرح شده است ) PCOS تشخیص برای

 از کیستیک، برخیپلی تخمدان با عالمت بدون وجود، زنان این

 انسولین را به حساسیت و آندروژن ترشح به مربوط اختالالت

 دارویی، ازجمله . چندین عوامل(Welschen ،0223) دارند

 و قاعدگی بازسازی برای متفورمین ضدبارداری و هایقرص

(، Prelevic ،0222) است شده هیپرآندروژنیسم استفاده درمان

  دارویی عوامل آیا که که مورد بحث استچه حال آناین با

اثرات  کیستیک وپلی تخمدان مورفولوژی بم و تواند زیرمی

ین اثرات این داروها موقتی را بهبود بخشد، عالوه بر اناباروی آن

یابد. عود می داروها پس از قطع این بالینی و تظاهرات هستند

چه باشند. آن توانند جایگزین مناسبیمی گیاهان دارویی بنابراین

 گندم جوانه روغن آیا کهاین ارزیابی مهم است، بالینی که از نظر

 روی سندرم (، بر توکوفرول-α و Eترین منابع ویتامین غنی)

 است ممکن که است، کیستیک در موش مؤثرپلی تخمدان

  انسان باشد. کیستیکتأثیر بر سندرم تخمدان پلی کنندهمنعکس

)ویتامین  Eویتامین  Watson(0236) براساس مطالعات        

که  عنوان یک عامل ضدعقیمی شناخته شدمحلول در چربی( به

 ،ن استآروغن جوانه گندم یک منبع بزرگ شناخته شده 

حیوانات منجر به تغییرات پاتولوژیک  محرومیت از آن در

مردان ، جنس متفاوت است و اثرات آن در دو مشخص می شود

، برندانحطاط جبران ناپذیر اپیتلیوم ژرمینال بیضه رنج میاز 
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جنین در ، هستند ترزنان ساده های جنسی درکه زمینهدرحالی

 E خصوص به کمبود ویتامینحال بهبا این حال رشد است،

  حساس است.

احتماأل تمام Bishop (0222 ) و  Evansهایاساس گفتهبر       

ه این عامل نیاز دارند. نتایج عرضه های جنین برای بلوغ ببافت

یا  ها،در مرگ جنین و جذب متعاقب آن E ناکافی از ویتامین

 در E، براساس این مطالعات اثرات ویتامین دفع آن از رحم است

و همکاران  Jafarnejad درمان ناباروری اثبات شده است.

اثرات درمانی واضحی بر  Eویتامین  نشان دادند، (2103)

باتوجه به  Eویتامین  ای پستان دارد.کاهش مدت درد دوره

های بیوشیمیایی و خواص فیزیولوژیکی و اهمیت بالینی ویژگی

تری به هورمون )لوتئال( رسد شباهت بیشنظر میآن به

و همکاران،  Krohnها دارد )پروژسترون نسبت به سایرهورمون

 PCOSدر درمان عالئم ناشی از رسدنظر میبه و (0232

های تواند موثر باشد. براساس گزارشمی )الیگومنوره وآمنوره(

 اثرات رسد کهنظر می(، به0232همکاران ) و Krohn بالینی

 گندم جوانه روغن با و پروژسترون با تکراری جنین سقط درمان

 .هستند مشابه

       Spagnol (0232پیشنهاد ) عصاره جوانه  که است کرده

بارداری  به مربوط درمانی شرایط خاصی است که در غده گندم،

و همکاران  Karimzadehگزارشات  ساستفاده شده است. براسا

های گراف و (، استرادیول والرات سبب کاهش فولیکول2102)

نتایج   شده بود. شاهدجسم زرد در گروه آزمایش نسبت به 

، پس از القای سندرم حاصل از این بررسی نیز نشان داد

های آنترال در تخمدان کیستیک تعداد فولیکولتخمدان پلی

های متعدد دارای فولیکول بزرگ با الیه کاهش یافته و کیست

ها مورد جسم در این تخمدان 3باشند. تنها گرانولوزای نازک می

گر آنواالسیون یا الیگواوالسیون در این مشاهده شد که نشان

داری یافته بود چنین وزن تخمدان افزایش معنیگروه است، هم

های کیستیک بزرگ باشد. روغن علت فولیکولتواند بهکه می

تحت درمان سبب  PCOSهای مبتال به جوانه گندم در موش

و کاهش در ( CLهای آنترال، جسم زرد )افزایش تعداد فولیکول

 . )0)جدول کیستی و کاهش وزن تخمدان شد هایفولیکول تعداد

نتایج تحقیق حاضر نشان داد ترکیبات موجود در روغن        

های بافت تخمدان در جوانه گندم سبب بهبود وضعیت فولیکول

PCOS حیوانات در که توان نتیجه گرفتشده است. بنابراین می 

داشتن اثراتی  احتماأل با گندم، جوانه روغن PCOSمبتال به 

ها ق اتصال به گیرنده آنهای استروئیدی، از طریشبیه هورمون

های برمیزان هورمون ها،یا بر اثر تغییر میزان ترشح آن

 داری در ترشح هورمونجنسی اثر گذاشته )افزایش معنی

 هایهورمون و هاگنادوتروپین با تنظیم تعادل پروژسترون،

بهبود وضعیت تخمدان )القاء  تخمدان( و این مکانیسم سبب

های ها و افزایش فولیکولتخمدان زرد جسم تشکیل طبیعی

 گراف( و اثرات مثبت برروی پتانسیل تولیدمثل جنس ماده 

 (.0و جدول  2و  4های باشد )شکلمی

 

 تشکر و قدردانی
 وسیله از جناب آقای علی محمد عینی و دکتر محمدبدین       

  و مطالعه انجام این برای امکانات سازیفراهم جهت نبیونی

 چنین از کلیه پرسنل مرکز تحقیقات علوم پزشکی قم و هم

 .گرددچنین دانشگاه خوارزمی تهران تشکر و قدردانی میهم
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