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بررسی اثر گلیسیریزیک اسید بر فولیکول های بافت تخمدان در
موش های سوری مدل سندرم تخمدان پلی کیستیک
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تاریخ پذیرش55/8/66 :

سنین باروری زنان می باشد .گلیسیریزیک اسید از مهم ترین ساپونین های گیاه شیرین بیان است .با توجه به اثرات کاهش دهنده تولید
آندروژن و آنتی اکسیدانی گیاه شیرین بیان ،هدف از این مطالعه بررسی اثر گلیسیریزیک اسید بر فولیکول های بافت تخمدان در موش
های سوری مدل سندرم تخمدان پلی کیستیک می باشد.
مواد و روش ها :در این مطالعه تجربی تعداد  82سر موش سوری به  4گروه مساوی تقسیم شدند .شاهد سالم ،شاهد  PCOSو
تجربی  PCOSتیمار شده با گلیسیریزیک اسید(غلظت های  82و  25میلی گرم بر کیلوگرم) .سندرم تخمدان پلی کیستیک در گروه های
شاهد  PCOSو تجربی  PCOSبا یک بار تزریق عضالنی استرادیول والرات القاء شد .گلیسیریزیک اسید به صورت داخل صفاقی به
گروه های تجربی  PCOSبه مدت  61روز تزریق شد .محلول سالین به حیوانات گروه شاهد و شاهد  PCOSتزریق شد .در پایان دوره
تزریق ،نمونه بافتی تخمدان توسط هماتوکسیلین ائوزین رنگ آمیزی و تغییرات هیستولوژیک بررسی شد .داده ها توسط آزمون های
آماری آنالیز واریانس یک طرفه و توکی تحلیل شد.
یافته های پژوهش :تعداد فولیکول های پری آنترال ،فولیکول های آنترال و جسم زرد در گروه  PCOSتیمار شده با غلظت 25
میلی گرم بر کیلوگرم گلیسیریزیک اسید در مقایسه با گروه شاهد  PCOSبه طور معنی داری افزایش و تعداد فولیکول های کیستیک به
طور معنی داری کاهش یافت(.)P<0.05
بحث و نتیجه گیری :گلیسیریزیک اسید با اثر حفاظتی بر بافت تخمدان در بهبود عالئم فولیکولی سندرم تخمدان پلی کیستیک
موثر است.

واژه های کلیدی :سندرم تخمدان پلی کیستیک ،گلیسیریزیک اسید ،فولیکول تخمدان ،موش سوری

*نویسنده مسئول :باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،واحد مشهد ،دانشگاه آزاد اسالمي ،مشهد ،ایران
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چکیده
مقدمه :سندرم تخمدان پلی کیستیک( )PCOSبه عنوان مهم ترین دلیل عدم تخمک گذاری و شایع ترین اختالل اندوکرین در

مقدمه
سندرم تخمدان پلی کیستیک یکی از بیماری های
شایع سیستم اندوکرین و جزء مهم ترین اختالالت
متابولیکی زنان در سنین باروری است .این سندرم با
شاخص های عدم تخمک گذاری ،شواهد بالینی یا
آزمایشگاهی افزایش سطح آندروژن ها و ظاهر پلی
کیستیک در سونوگرافی تخمدان تشخیص داده می
شود .مقاومت به انسولین ،اختالل در متابولیسم قندها،
اختالالت لیپیدی و افزایش فشارخون نیز در این
بیماران شایع است( .)6مطالعات بسیاری نشان داده
است سایتوکاین ها به شدت در مبتالیان به سندرم
تخمدان پلی کیستیک افزایش می یابد .این فاکتور
موجب تحریک هیپوتاالموس شده و ترشح  GnRHو
سایر آزاد کننده های هیپوتاالموسی را افزایش می دهد،
در نتیجه فعالیت محور هیپوفیز-گناد افزایش می
یابد( .)8یکی از مشکالت مبتالیان به سندرم تخمدان
پلی کیستیک ،عدم وجود تعادل در ترشح هورمون ها
است .در زنانی که به سندرم تخمدان پلی کیستیک
مبتال هستند تخمدان ها بیش از حد طبیعی آندروژن
تولید می کنند .بدین صورت که میزان ترشح هورمون
 LHدر مقایسه با  FSHافزایش می یابد ،در نتیجه
تخمدان ها سنتز آندروژن ها را افزایش می دهند(.)3
باال رفتن آندورژن ها بر شکل گیری و آزادسازی
تخمک در دوره تخمک گذاری تاثیر می گذارد .در این
راستا ،سیستم آندوکرینی که در طی یک دوره تکامل
فولیکول نقش اساسی در رسیدگی اووسیت قبل از
تخمک گذاری ایفاء می کند ،در زنان با سندرم تخمدان
پلی کیستیک غیر طبیعی است و با افزایش شبکه
عروقی فولیکول و عملکرد غیر طبیعی سلول های دانه
دار فولیکول همراه است( .)4غالباً افزایش آندروژن ها
باعث افزایش پشت سر هم تعداد فولیکول های
کیستیک در زیر یک کپسول ضخیم می شود و نیز
رشد فولیکول ها در مرحله انتخاب فولیکول غالب،
متوقف شده و اکثریت این فولیکول ها شاخص های
بروز مرگ سلولی را نشان نمی دهند(.)2
بر اساس نتایج مطالعات ،استرس اکسیداتیو در
ناباروری مبتالیان به سندرم تخمدان پلی کیستیک
نقش موثری دارد .استرس اکسیداتیو نوعی عدم تعادل
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میان تولید رادیکال های آزاد و دفاع آنتی اکسیدانی
سلول است و احتماالً در آسیب های بافتی ،افزایش
تولید آندروژن ها در تخمدان و ایجاد فولیکول های غیر
طبیعی دخالت دارد .مطالعات افزایش سطح سرمی
شاخص های استرس اکسیداتیو را در مبتالیان به
سندرم تخمدان پلی کیستیک گزارش کرده است(.)1
در این سندرم درمان بیمارانی که نیاز به باروری
دارند ،باید در جهت القاء تخمک گذاری انجام شود و
بیمارانی که دچار هیرسوتیسم شده اند ،باید در جهت
کاهش عوارض آن باشند .امروزه اقدامات دارویی برای
درمان عدم تخمک گذاری استفاده از داروهای متنوعی
نظیر متفورمین ،کلومیفن و لتروزول است که متاسفانه
هر کدام مکانیسم اثر متفاوت و عوارض جانبی زیادی
را به دنبال دارند(.)8،2
با توجه به عوارض جانبی داروهای مورد استفاده در
درمان ناباروری و عدم تخمک گذاری ،شناسایی و تهیه
داروهای جایگزین از اهمیت زیادی برخوردار است.
شیرین بیان با نام انگلیسی  Licoriceو نام علمی
 Glycyrrhiza glabra L.متعلق به خانواده بقوالت
( )Fabaceaeاست .گونه های  Glycyrrhizaگیاهانی
چند ساله ،ارتفاع بین  655تا  855سانتی متر ،دارای
شاخه و برگ های انبوه ،برگ ها مرکب و دارای چهار
تا هفت جفت برگچه و یک برگچه انتهایی و به رنگ
سبز تیره می باشند .گل ها نامنظم و به رنگ زرد،
ارغوانی یا بنفش و به صورت مجتمع در انتهای ساقه
های گل دهنده مشاهده می شوند .طول ریشه شیرین
بیان متفاوت است و به نوع گیاه و شرایط اقلیمی محل
رویش بستگی دارد و بین  35تا  15سانتی متر است.
شیرین بیان گیاهی مدیترانه ای بوده و در جنوب شرق
آسیا گسترش زیادی دارد .این گیاه از جنوب اروپا تا
آسیای مرکزی و در سطوح وسیعی در کشورهای
انگلیس ،بلژیک ،فرانسه ،آلمان ،ایتالیا ،یونان و ترکیه
کشت می شود .در ایران نیز تقریباً در تمام شمال،
شرق ،غرب و مرکز کشور به وفور یافت می شود(.)9
ریشه و ریزوم شیرین بیان مصارف دارویی دارند و
دارای ترکیبات متعددی نظیر قندها ،فالوونوئیدها،
استرول ها ،اسیدهای آمینه ،صمغ ،نشاسته ،اسانس
های روغنی و ساپونین ها می باشد .عمده ترین
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ساپونین آن گلیسیریزیک اسید به فرمول C42H62O16

است که از دو واحد اسید گلوکورونیک و یک مولکول
اسید گلیسرتنیک تشکیل شده است( .)65بر اساس
مطالعات انجام شده شیرین بیان بر سیستم غدد درون
ریز بدن نیز تاثیرگذار است و مصرف آن ممکن است
سطح سرمی تستوسترون خون را کاهش دهد( .)66هم
چنین به عنوان داروی مسکن در التهاب های پوستی و
برای درمان اسپاسم ،تورم و روماتیسم کاربرد دارد(.)68
عصاره شیرین بیان در نتظیم متابولیسم استروئیدها
موثر است و گلیسیریزیک اسید موجود در آن با
جلوگیری از فعالیت  -66بتاهیدروکسیژناز می تواند
باعث کاهش تجمع چربی شود( .)63مشخص شده
است شیرین بیان یک آنتی اکسیدان قوی است و
مشتقات آن از پراکسیداسیون لیپیدی جلوگیری کرده و
میتوکندری را در مقابل استرس های اکسیداتیو
محافظت می کند .هم چنین عصاره شیرین بیان در
تجویز موضعی با از بین بردن رادیکال های آزاد
خاصیت محافظتی و آنتی اکسیدانی دارد( .)64گزارش
شده است عصاره شیرین بیان اثر حفاظتی در برابر
آسیب کبدی ناشی از تیواستامید دارد که به واسطه اثر
آنتی اکسیدانی ترکیبات پلی فنلی است( )62و نیز کلیه
ها را در برابر استرس اکسیداتیو و نفروتوکسیسیتی القاء
شده توسط تجمع رادیکال های آزاد محافظت کند و
موجب افزایش دفاع آنتی اکسیدانی سلول های کلیه
می شود( .)61بر اساس نظر محققین عصاره آبی الکلی
برگ شیرین بیان بدون دخالت رسپتورهای
بتاآدرنرژیک ،اوپیوئیدی و نیتریک اکساید سنتتاز سبب
مهار انقباض ایلئوم می شود و بخش عمده این اثر
مهاری با دخالت کانال های کلسیمی و احتماالً در
نتیجه فعال شدن کانال های پتاسیمی وابسته به ATP
است(.)68
با توجه به کاربردهای متنوع گیاه شیرین بیان و
ترکیبات موثر آن در طب سنتی ،هدف محقق از انجام
این پژوهش بررسی اثر گلیسیریزیک اسید بر فولیکول
های بافت تخمدان موش های سوری مبتال به سندرم
تخمدان پلی کیستیک می باشد.
مواد و روش ها
در این مطالعه تجربی از موش های سوری نژاد
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 Balb/cاستفاده شد .نگهداری حیوانات و تمام مراحل
پژوهش ،بر اساس دستور العمل کمیته اخالق کار با
حیوانات آزمایشگاهی تحت نظارت باشگاه پژوهشگران
جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد در
سال  6392طراحی و اجرا شد .حیوانات با وزن تقریبی
 35-32گرم از مرکز تکثیر و نگهداری حیوانات
آزمایشگاهی دانشگاه پیام نور مرکز مشهد تهیه و در
دمای تقریبی  88-84درجه سانتی گراد ،رطوبت نسبی
 32-45درصد و دوره روشنایی تاریکی  68ساعته
نگهداری شدند .حیوانات در قفس های استاندارد پلی
کربنات شفاف(شرکت رازی راد ،ایران) قرار داشتند و
آب به مقدار کافی توسط بطری شیشه ای در اختیار آن
ها قرار داده شد و از غذای فشرده مخصوص موش
آزمایشگاهی با فرموالسیون استاندارد(شرکت دانه داران
توس ،ایران) تغذیه نمودند .به منظور حصول حالت
سازش با محیط ،تمامی آزمایش ها پس از گذشت
حداقل  65روز پس از استقرار حیوانات به انجام
رسید(.)62
برای اجرای این تحقیق ،در ابتدا موش هایی
انتخاب شدند که دارای  8الی  3دوره استروس منظم
در طی  68الی  64روز مشاهده اسمیر واژینال ،بودند.
جهت تعیین منظم بودن سیکل استروس از اسمیر
واژینال استفاده شد .ابتدا  5/3میلی لیتر سرم فیزیولوژی
توسط سمپلر مدل Brand, (Transferpette®S
 )Germanyبه آرامی در واژن حیوان تزریق شد .سپس
یک تا دو قطره از مایع فوق برداشته و اسمیر تهیه شد.
نمونه ها توسط میکروسکوپ نوری مدل CX21FS1
) (Olympus, Japanبا بزرگ نمایی  455برابر بررسی
شدند .موش هایی که در مرحله استروس سیکل تولید
مثلی قرار داشتند جهت مراحل بعدی مطالعه انتخاب
شدند .اسمیر واژن در مرحله استروس دارای سلول های
شاخی بیشتر در مقایسه با سلول های اپی تلیال بوده و
فاقد لوکوسیت است( .)69الزم به ذکر است که توسط
این روش از بین  665سر موش سوری ماده  82سر
انتخاب شد.
سندرم تخمدان پلی کیستیک توسط یک بار تزریق
داخل عضالنی استرادیول والرات(داروسازی ابوریحان،
تهران) به میزان  4میلی گرم بر کیلوگرم القاء شد .مدت
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زمان الزم جهت ایجاد مدل سندرم تخمدان پلی
کیستیک حدود  15روز پس از تزریق استرادیول والرات
بود .جهت اطمینان از ایجاد تخمدان پلی کیستیک
اسمیر واژینال تهیه شد .وجود سلول های شاخی به
میزان زیاد در اسمیر واژینال از عالئم وجود کیست
های فولیکولی تخمدان است(.)85
موش های سوری به طور تصادفی به  4گروه 8
تایی تقسیم شدند .شامل :گروه شاهد سالم ،گروه شاهد
مبتال به سندرم تخمدان پلی کیستیک و گروه های
تجربی مبتال به سندرم تخمدان پلی کیستیک تحت
تیمار با گلیسیریزیک اسید( Sigma-Aldrich,
 .)Germanyنمونه های گروه شاهد سالم و شاهد
مبتال به سندرم تخمدان پلی کیستیک به مدت  61روز
به روش داخل صفاقی محلول سالین دریافت نمودند.
این عمل به منظور یکسان نمودن شوك حاصل از
تزریق انجام گرفت .گروه های تجربی مبتال به سندرم
تخمدان پلی کیستیک به مدت  61روز گلیسیریزیک
اسید را به روش داخل صفاقی با غلظت های  82و 25
میلی گرم بر کیلوگرم دریافت کردند( .)85الزم به ذکر
است غلظت  355میلی گرم بر کیلوگرم گلیسیریزیک
اسید باعث مرگ  25درصد موش ها شد و به عنوان
 LD50در نظر گرفته شد.
در پـــایان دوره تزریق موش های سوری متعلق
به هر گروه توســــط تنـــفس دی اتیل اتر( Merck,
 )Germanyبیهوش شدند .تخمدان ها از حفره شکمی
خارج و با محلول سرم فیزیولوژی شست و شو شدند و
در فرمالدئید  65درصد( )Merck, Germanyقرار
گرفتند .پس از تثبیت نمونه های بافتی ،مراحل آب
گیری ،شفاف سازی و قالب گیری طی شد و مقاطع 8
میکرونی تهیه و به روش هماتوکسیلین ائوزین رنگ
آمیزی شد(.)86
شمارش تعداد جسم زرد و دستجات فولیکولی با
استفاده از میکروسکوپ نوری انجام شده و تعداد
فولیکول های اولیه ،پری آنترال ،آنترال و کیستیک
توسط فرمول  F=(A×B/C)Dشمارش شد(=Fتعداد
کل فولیکول=A ،تعداد هر نوع فولیکول در هر برش
تخمدان=B ،فاصله بین برش های شمارش شده،
=Cقطر اووسیت=D ،ضخامت برش ها) .در این
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پژوهش از هر  65برش یک برش جهت شمارش
فولیکول ها انتخاب شد ،ضخامت برش ها  8میکرون و
قطر اووسیت با استفاده از عدسی چشمی مدرج اندازه
گیری شد( .)86الزم به ذکر است که محقق ارزیابی
کننده نسبت به گروه ها بیاطالع بوده و میانگین اعداد
در  4مرتبه تکرار شمارش فولیکولی مالك نتایج
تحقیق قرار گرفته است.
اطالعات به دست آمده توسط نرم افزار آماری
 SPSS vol.20تحلیل شد .با توجه به این که نتایج به
دست آمده کمی است ،توسط آزمون Kolmogorov-
 Smirnovفرض نرمال بودن داده ها برقـــرار شد.
داده ها توسط آنالیز واریانس یک طرفه( One-way
 )ANOVAو آزمون تعقیبی  Tukeyتحلیل شد .هم
چنین نتایج به دست آمده به همراه محاسبات آماری
مربوطه به صورت خطای معیار میانگین±میانگین
( )Mean±SEMگزارش شد .سطح معنی داری در
آزمون ها  5/52در نظر گرفته شد.
یافته های پژوهش
با توجه به نتایج به دست آمده تعداد فولیکول های
پری آنترال ،آنترال و جسم زرد در گروه شاهد مبتال به
سندرم تخمدان پلی کیستیک در مقایسه با گروه شاهد
سالم به طور معنی داری کاهش ،و تعداد فولیکول های
کیستیک به طور معنی داری افزایش یافت(.)P<0.05
این مقایسه برای فولیکول های اولیه اختالف معنی
داری نداشت(.)P>0.05
در مقایسه با گروه شاهد مبتال به سندرم تخمدان
پلی کیستیک ،تجویز داخل صفاقی گلیسیریزیک اسید
با غلظت  82میلی گرم بر کیلوگرم به موش های
سوری مبتال به سندرم تخمدان پلی کیستیک تغییر
معنی داری در تعداد فولیکول های اولیه ،پری آنترال،
آنترال ،کیستیک و تعداد جسم زرد ایجاد نکرد
( .)P>0.05تجویز داخل صفاقی گلیسیریزیک اسید با
غلظت  25میلی گرم بر کیلوگرم به موش های سوری
مبتال به سندرم تخمدان پلی کیستیک موجب افزایش
معنی داری در تعداد فولیکول های پری آنترال ،آنترال
و جسم زرد و نیز کاهش معنی داری در تعداد فولیکول
های کیستیک در مقایسه با گروه شاهد مبتال به سندرم
تخمدان پلی کیستیک شد( .)P<0.05این مقایسه برای
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فولیکول های اولیه اختالف معنی داری نداشت
( .)P>0.05تجویز داخل صفاقی گلیسیریزیک اسید با
غلظت  25میلی گرم بر کیلوگرم به موش های سوری
مبتال به سندرم تخمدان پلی کیستیک موجب افزایش
معنی داری در تعداد فولیکول های پری آنترال ،آنترال
و جسم زرد و نیز کاهش معنی داری در تعداد فولیکول
های کیستیک در مقایسه با گروه تیمار شده با غلظت
 82میلی گرم بر کیلوگرم گلیسیریزیک اسید
شد( .)P<0.05این مقایسه برای فولیکول های اولیه
اختالف معنی داری نداشت(()P>0.05جدول شماره .)6
مقطع بافتی تخمدان در گروه شاهد سالم نشان دهنده
فولیکول هایی سالم در مراحل مختلف تکوین است .در
گروه شاهد مبتال به سندرم تخمدان پلی کیستیک تعداد
زیادی فولیکول های کیستیک با الیه بسیار نازکی از
سلول های گرانولوزا قابل مشاهده است .هم چنین در

جدول شماره  .1مقایسه میانگین تعداد فولیلول ها و جسم زرد به تفکیک گروه
گروه /پارامتر

تعداد فولیکول های
اولیه
64/32±6/42
62/23±8/52
64/12±6/25

تعداد فولیکول های
پری آنترال
69/85±8/63
a2/83±6/38
a9/83±6/58

تعداد فولیکول های
آنترال
8/48±6/62
a3/46±5/92
a4/86±6/35

تعداد فولیکول های
کیستیک
5
a4/32±6/51
a3/18±5/13

تعداد جسم زرد
1/33±5/82
a8/25±5/41
a3/42±5/22

شاهد سالم
شاهد PCOS
 PCOSتیمار شده با غلظت  82میلی گرم بر
کیلوگرم گلیسیریزیک اسید
bc4/92±5/82
bc8/64±5/33
bc1/55±6/88
bc64/66±8/92
63/23±5/96
 PCOSتیمار شده با غلظت  25میلی گرم بر
کیلوگرم گلیسیریزیک اسید
داده ها به صورت  Mean±SEMنشان داده شده است؛  P<0.05 :aدر مقایسه با گروه شاهد سالم P<0.05 :b .در مقایسه با گروه شاهد  P<0.05 :c .PCOSدر
مقایسه با گروه مبتال به سندرم تخمدان پلی کیستیک تیمار شده با غلظت  82میلی گرم بر کیلوگرم گلیسیریزیک اسید
جهت مقایسه میانگین زوج گروه ها از آزمون  Tukeyاستفاده شد
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این نمونه ها جسم زرد قابل مشاهده نیست که نشان
دهنده عدم تخمک گذاری می باشد .در مقطع تخمدان
گروه تیمار شده با غلظت  82میلی گرم بر کیلوگرم
گلیسیریزیک اسید تعدادی فولیکول در مراحل اولیه
تکوین ،تعدادی فولیکول گراآف حاوی مقدار زیادی
مایع فولیکولی ،کاهش فولیکول های کیستیک و نیز
تعدادی جسم زرد قابل مشاهده است .در مقطع تخمدان
گروه تیمار شده با غلظت  25میلی گرم بر کیلوگرم
گلیسیریزیک اسید فولیکول های کیستیک کامالً حذف
شده اند و تعداد بیشتری جسم زرد و فولیکول در
مراحل مختلف تکوین در مقایسه با گروه شاهد مبتال به
سندرم تخمدان پلی کیستیک و گروه تیمار شده با
غلظت  82میلی گرم بر کیلوگرم گلیسیریزیک اسید
قابل مشاهده است(شکل شماره .)6
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شکل شماره  .1فتومیکروگراف از مقطع بافت تخمدان با بزرگنمایی  04برابر و رنگ آمیزی هماتوکسیلین ائوزین )A .گروه شاهد سالم،
فلش کوچک نشان دهنده فولیکول پری آنترال و فلش بزرگ نشان دهنده فولیکول آنترال )B .گروه مبتال به سندرم تخمدان پلی
کیستیک ،فلش نشان دهنده فولیکول های کیستیک )C .گروه مبتال به سندرم تخمدان پلی کیستیک تیمار شده با غلظت 52
میلی گرم بر کیلوگرم گلیسیریزیک اسید ،فلش نشان دهنده فولیکول گراآف  )Dگروه مبتال به سندرم تخمدان پلی کیستیک
تیمار شده با غلظت  24میلی گرم بر کیلوگرم گلیسیریزیک اسید ،نشان دهنده فولیکول ها در مراحل
مختلف تکوین است .همچنین فلش کوچک نشان دهنده فولیکول گراآف و فلش بزرگ
نشان دهنده فولیکول آنترال می باشد.
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بحث و نتیجه گیری
در این مطالعه اثر گلیسیریزیک اسید بر فولیکول
های بافت تخمدان موش های سوری مبتال به سندرم
تخمدان پلی کیستیک مورد بررسی قرار گرفت .با توجه
به نتایج به دست آمده تعداد فولیکول های پری آنترال،
آنترال و جسم زرد در گروه شاهد مبتال به سندرم
تخمدان پلی کیستیک در مقایسه با گروه شاهد سالم به
طور معنی داری کاهش و تعداد فولیکول های کیستیک
به طور معنی داری افزایش یافت .تحقیقات نشان داده
است القاء سندرم تخمدان پلی کیستیک توسط
استرادیول والرات موجب کاهش ضخامت الیه
گرانولوزا ،افزایش ضخامت غالف فولیکولی و افزایش
تعداد فولیکول های کیستیک در مقایسه با گروه شاهد
می شود .هم چنین تعداد اجسام زرد در تخمدان پلی
کیستیک کاهش می یابد .تغییرات سرمی به صورت
کاهش  ،FSHپروژسترون و افزایش  ،LHاسترادیول و
تستوسترون مشاهده شده است( .)88پژوهشی در مورد
اثر سندرم تخمدان پلی کیستیک بر فولیکول های
تخمدان موش های سوری انجام شد و نتایج حاکی از
افزایش درصد فولیکول های کیستیک در گروه
آزمایشی مبتال به تخمدان پلی کیستیک بود( .)83نتایج
حاصل از بررسی های بافت شناسی ،نشان دهنده ایجاد
تغییرات مورفولوژی تخمدان پلی کیستیک به شکل
افزایش فولیکول های کیستیک و کاهش دسته های
فولیکولی و جسم زرد در موش های تیمار شده با
استرادیول والرات است .بدین صورت که میانگین
درصد فولیکول های پری آنترال ،آنترال و جسم زرد در
گروه مبتال به تخمدان پلی کیستیک نسبت به گروه
شاهد به طور معنی داری کاهش و درصد فولیکول
های کیستیک به طور معنی داری افزایش یافت(.)84
پژوهشی حاکی از کاهش فولیکول های پری آنترال،
آنترال و جسم زرد در گروه مبتال به تخمدان پلی
کیستیک نسبت به گروه شاهد است ولی تعداد فولیکول
های اولیه نسبت به گروه شاهد تفاوت معنی داری
نداشت .در گروه مبتال به تخمدان پلی کیستیک
ضخامت کپسول تونیکا آلبوژینه تخمدان و ضخامت
الیه تکا افزایش و ضخامت الیه گرانولوزا به طور معنی
داری در مقایسه با گروه شاهد کاهش یافت( .)82طی
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تحقیقات انجام شده در موش های مدل تخمدان پلی
کیستیک با روش تزریق زیر پوستی هورمون استرادیول
ولرات ،مشاهده شد ضخامت الیه گرانولوزا کاهش و
نیز تعداد و قطر فولیکول های کیستیک افزایش می
یابد( .)81گزارش شده است استرس اکسیداتیو در
مبتالیان به سندرم تخمدان پلی کیستیک نقش مهمی
در تغییر ساختار فولیکولی و رشد بیش از بافت مزانشیم
تخمدان دارد و شواهد موجود نشان می دهد رادیکال
های آزاد نقش تعیین کننده ای در امر لقاح و باروری به
خصوص در مواردی نظیر بلوغ اووسیت ،تشکیل و
تحلیل جسم زرد ،تخمک گذاری و حاملگی دارد(.)88
هم چنین این عقیده وجود دارد که رادیکال های آزاد
با ایجاد جهش در گیرنده هورمون  FSHمنجر به تغییر
پاسخ فولیکول های تخمدانی و تغییر فرآیندهای
مولکولی تخمک گذاری می شود( .)82در پژوهشی
مشخص شد سطح گونه های فعال اکسیژن درون
سلولی در گروه مدل سندرم تخمدان پلی کیستیک القاء
شده توسط تزریق داخل عضالنی استرادیول والرات در
مقایسه با گروه شاهد افزایش ،ظرفیت آنتی اکسیدانی
کل کاهش و تعداد فولیکول های کیستیک و سلول
های آپوپتوتیک گرانولوزا به طور معنی داری افزایش
می یابد(.)89
با توجه به نتایج به دست آمده تعداد فولیکول های
پری آنترال ،آنترال و جسم زرد در گروه مبتال به
تخمدان پلی کیستیک تیمار شده با غلظت  25میلی
گرم بر کیلوگرم گلیسیریزیک اسید در مقایسه با گروه
شاهد مبتال به تخمدان پلی کیستیک به طور معنی
داری افزایش و تعداد فولیکول های کیستیک به طور
معنی داری کاهش یافت .تحقیقات وجود ترکیبات
فالونوئیدی با فعالیت آنتی اکسیدانی در این گیاه را
گزارش کرده است( .)35آنتی اکسیدان ها با افزایش
فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی میتوانند منجر به
کاهش استرس اکسیداتیو در بافت تخمدان شوند .هم
چنین مشخص شده است مصرف آنتی اکسیدان ها می
تواند تعداد فولیکول های کیستیک را به طور معنی
داری کاهش دهد( .)36با استناد به سایر تحقیقات
انجام شده می توان گفت عصاره شیرین بیان سطح
سرمی هورمون های تستوسترون و استروژن را در

] [ DOI: 10.18869/acadpub.sjimu.24.6.138

دوره بیست و چهار ،شماره ششم ،اسفند 59

موش های مبتال به تخمدان پلی کیستیک کاهش می
دهد .هم چنین درصد لقاح موفق ،تعداد اووسیت های
بالغ ،تعداد جنین های دوسلولی و تعداد بالستوسیست
ها در گروه درمانی با عصاره شیرین بیان افزایش می
یابد و مشخص شد عصاره شیرین بیان می تواند توان
باروری و بلوغ آزمایشگاهی اووسیت های موش های
مبتال به تخمدان پلی کیستیک را افزایش دهد(.)38
مطالعه ای در مورد بررسی اثر عصاره هیدروالکلی ریشه
گیاه شیرین بیان بر ساختار بافت شناسی شاخ رحم و
سطح سرمی هورمون تستوسترون در موش های
سوری مبتال به هیپرآندروژنیسم ناشی از سندروم
تخمدان پلی سیستیک انجام شد و نتایج گویای کاهش
سطح سرمی هورمون تستوسترون در نتیجه  86روز
مصرف خوراکی عصاره شیرین بیان بود و نیز مشخص
شد عصاره شیرین بیان با اثرات محافظتی خود موجب
بهبود پارامترهای بافت شناسی شاخ رحم می شود.
محققین دلیل دستاوردهای خود را خاصیت آنتی
اکسیدانی ترکیبات موثر عصاره شیرین بیان عنوان
کردند و احتمال دادند این ترکیبات اثرات سوء
هیپرآندروژنیسم ناشی از سندروم تخمدان پلی
سیستیک بر دستگاه تناسلی موش ماده را بهبود می
بخشد(.)33
در پژوهش دیگری مشخص شد القاء سندروم
تخمدان پلی کیستیک با لتروزول پتانسیل کاهش توان
باروری در جنس ماده را داشته و استفاده از عصاره
هیدروالکلی شیرین بیان به عنوان یک آنتی اکسیدان
می تواند اثرات سوء هیپرآندروژنیسم بر توان باروری
موش ماده را بهبود بخشد( .)34گزارش شده است
گلیسیریزیک اسید خاصیت آنتی آندروژنیک دارد و با
القاء فیدبک منفی بر  ،LHمیزان ترشح آندروژن ها را
کاهش می دهند .به دنبال کاهش آندروژن ها  LHنیز
به میزان کمتری تولید می شود و از تاثیر غالب  LHبر
 FSHکاسته می شود که خود می تواند دلیلی بر راه
اندازی مجدد مسیر طبیعی هورمون های چرخه جنسی
و بروز تخمک گذاری در بیماران مبتال سندروم تخمدان
پلی کیستیک باشد( .)32در پژوهش دیگری عنوان شد
ترکیبات شیرین بیان با اثرات ضد التهابی خود احتماالً
می تواند در تعدیل سطح سرمی هورمون های جنسی
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موثر باشد و باعث شروع مجدد تخمک گذاری در
موش های صحرایی مبتال به سندروم تخمدان پلی
کیستیک شود( .)64،31تحقیقات نشان داد در مبتالیان
به سندرم تخمدان پلی کیستیک سطح سایتوکین ها و
پروستاگالندین ها که پیش برنده التهاب بافتی هستند،
افزایش می یابد .از سوی دیگر مشخص شد
پروستاگالندین ها ترشح  LHرا از طریق تحریک
ترشح هورمون آزادکننده گنادوتروپین افزایش می دهد
و در نهایت موجب ایجاد فولیکول های کیستیک می
شود( .)38طی تحقیقات انجام شده استفاده از آنتی
اکسیدان های طبیعی توسط مبتالیان به سندروم
تخمدان پلی کیستیک میزان استرادیول را به طور قابل
توجهی کاهش می دهد .هم چنین گلیسیریزیک اسید
با دارا بودن خواص ضد التهابی و آنتی اکسیدانی با مهار
تولید پروستاگالندین ها باعث کاهش  LHو در نتیجه
تعدیل هورمون های محور هیپوفیز-تخمدان می
شود( .)32با توجه به نتایج به دست آمده می توان
نتیجه گرفت گلیسیریزیک اسید با اثرات آنتی اکسیدان
و حفاظتی خود موجب بهبود وضعیت فولیکول ها و
کاهش عالئم بافتی مبتالیان به سندرم تخمدان پلی
کیستیک می شود .از این رو می توان گلیسیریزیک
اسید را به عنوان فرآورده طبیعی موثر در کاهش بخشی
ار عالئم سندرم تخمدان پلی کیستیک و القاء کننده
تخمک گذاری معرفی کرد .در این پژوهش عدم امکان
بررسی تأثیرات گلیسیریزیک اسید بر سایر جنبه های
سندرم تخمدان پلی کیستیک از جمله محدودیت های
این مطالعه می باشد .با توجه به این که پژوهش حاضر
اولین مطالعه ای است که به بررسی اثر گلیسیریزیک
اسید بر فولیکول های بافت تخمدان موش های سوری
مدل سندرم تخمدان پلی کیستیک پرداخته است ،لذا
پیشنهاد می شود مطالعات تکمیلی ،پیرامون شناخت
دقیق مکانیسم های سلولی و مولکولی گلیسیریزیک
اسید در کنترل اختالالت بافتی و هورمونی ناشی از
سندرم تخمدان پلی کیستیک انجام شود.
سپاسگزاری
بدین وسیله نویسندگان مقاله از باشگاه پژوهشگران
جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالمی و دانشگاه پیام
نور مرکز مشهد سپاسگزاری و قدردانی می نمایند.

] [ DOI: 10.18869/acadpub.sjimu.24.6.138
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Abstract
Introduction: Polycystic ovary syndrome
(PCOS), as the most important reason for
anovulation and is the most prevalent
endocrine disorder in reproductive-aged
women. Glycyrrhizic acid is the most
important
saponins
from
licorice.
Considering the hypoandrogenic and
antioxidant properties of licorice, the aim of
this study was to evaluate the effect of
glycyrrhizic acid on ovarian follicle in
polycystic ovarian syndrome mice model.

PCOS control groups. At the end of
injection, ovarian tissue samples were
stained with Hematoxylin-Eosin and
histologic changes were examined. Data
were analyzed using one-way ANOVA, and
Tukey statistical tests.
Findings: The number of preantral follicles,
antral follicles and corpus luteum in the
PCOS group treated with 50 mg/kg
glycyrrhizic acid compared to the PCOS
control group significantly increased and
the number of cystic follicles significantly
decreased (p<0.05).

Materials & methods: In this experimental
study 28 mice were divided into 4 equal
groups. Control, PCOS control and
experimental
PCOS
treated
with
glycyrrhizic acid (25 and 50 mg/kg, ip).
PCOS was induced by a single
intramuscular injection of estradiol valerate
in PCOS control and experimental PCOS
groups.
Glycyrrhizic
acid
was
intraperitoneally injected into experimental
PCOS groups for 16 days. Saline solution
was injected to the animals of control and

Discussion & conclusions: Glycyrrhizic
acid with protective effect on ovarian tissue
is effective in improving follicular
symptoms of polycystic ovarian syndrome.
Keywords: Polycystic ovarian syndrome,
Glycyrrhizic acid, Ovarian follicles, Mice
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