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  چکیده
یکی از اختالالت بالینی شایع است که  (PCOS) کیستیک سندرم تخمدان پلی :زمینه و هدف

توان به عدم  شود و از عالئم بالینی آن می زنان در سنین باروري مشاهده می% 5-10در 
این مطالعه با  .هایپرآندروژنیسم، هیرسوتیسم و مقاومت به انسولین اشاره نمود  گذاري، تخمک

  .کیستیک انجام شد یهاي پل هدف تعیین اثر حفاظتی ژل رویال بر بافت کبدي در رت
   گروه 4طور تصادفی به  رت بالغ ماده با نژاد ویستار به 32در این مطالعه تجربی  :روش بررسی

گروه  -2گروه کنترل که فقط آب و غذاي معمولی دریافت کردند؛  -1: تایی تقسیم شدند 8
بار تزریق عضالنی استرادیول والرایت به  که با یک ،(PCO) کیستیک تجربی سندرم تخمدان پلی

 گروه کنترل ژل رویال که -3به ازاي هر رت، این سندرم در آنها القا شد؛  )mg4 )ml4/0میزان 
گروه سندرم  -4صورت مایع خوراکی دریافت کردند؛  به mg/kg90 روزانه ژل رویال را با دوز

کیستیک در آنها القا و با ژل  مدان پلیژل رویال که همانند گروه دوم تخ - کیستیک تخمدان پلی
در پایان . بود )هفته 9( روز 63دوره تیمار در این تحقیق . رویال همانند گروه سوم تیمار شدند

ها جهت آنالیز بیوشیمیایی گرفته شد و سپس بافت کبدي آنها جهت  موش دوره، خون تمامی
ها با استفاده از  دادهیه و تحلیل تجز .آمیزي شد رنگ Sudan Blackو  H&E مطالعات بافتی با

در نظر  p>05/0ي، دار معنیسطح . توکی صورت گرفتو طرفه  واریانس یک آزمون آماري
  .گرفته شد

هاي گروه  هاي کبدي در رت در این بررسی ژل رویال باعث کاهش ذخایر چربی سلول :ها یافته
کیستیک  اکسیداتیو سندرم تخمدان پلیتجربی شد و آثار تخریبی ناشی از استرس  کیستیک پلی

  .کیستیک تحت تیمار با ژل رویال کاهش داد پلی هاي گروه را در بافت کبدي رت
 هاي تواند اثر حفاظتی بر بافت کبدي رت طبق نتایج این مطالعه ژل رویال می :گیري نتیجه

  .کیستیک داشته باشد پلی
  .کیستیک؛ کبد پلی؛ ژل رویال؛ سندرم تخمدان ها رت :ها کلید واژه

  مجله دانشگاه علوم پزشکی قم
  93 اردیبهشت ـ فروردین، اول، شماره هشتمدوره 

  41الی  35صفحه 
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  پور و همکاران زهرا قلی                                                                        کیستیک تجربی هاي بالغ ماده در سندرم تخمدان پلی اثر محافظتی ژل رویال بر بافت کبد رت
 

  مقدمه
کیستیک  عنوان سندرم تخمدان پلی اختاللی که امروزه به

(Polycystic Ovary Syndrom, PCOS) شود براي  شناخته می
سندرم ). 1( گزارش شد Chereauتوسط  1844اولین بار در سال 

ریز است  ترین اختالالت غدد درون کیستیک از شایع تخمدان پلی
از عالئم ). 2( شود میزنان در سنین باروري دیده % 5-10که در 

هایپرآندروژنیسم، عدم  توان به می بالینی این سندرم
گذاري و متعاقباً ناباروري، مقاومت به انسولین، دیابت نوع  تخمک

ثابت شده است که سندرم ). 3(و کبد چرب اشاره نمود  2
تواند استرس اکسیداتیو ایجاد کند، که  کیستیک می تخمدان پلی

علت  س اکسیداتیو ناشی از این بیماري بهرسد استر نظر می به
هاي بدن  سلول). 4( اختالل در سنتز استروئیدهاي تخمدانی باشد

صورت طبیعی داراي یک نوع مکانیسم بیولوژیکی  به
دهد  استرس اکسیداتیو زمانی رخ می). 5( اکسیدانی هستند آنتی

ها  اکسیدان و آنتی (ROS) هاي آزاد اکسیژن که تعادل بین گونه
. و آپوپتوز سلولی گردد DNAم خورده و باعث آسیب ه به

هاي آزاد اکسیژن را که  هاتأثیرات مخرب رادیکال اکسیدان آنتی
در دستگاه تولیدمثلی و پاتوژنز ناباروري زنانه دارند،  نقش مهمی
   ).4( دهند کاهش می

در  هاي پیچیده بدن نقش مهمی عنوان یکی از بافت کبد به
تحقیقات . ها دارد ها و چربی ها، پروتئین کربوهیدراتمتابولیسم 

توانند  هاي فعال اکسیژن می مختلف نشان داده است که گونه
از بیماران دچار % 47در ). 6( هاي کبدي را شدت بخشند آسیب

صورت چرب و غیروابسته به  کیستیک، کبد به سندرم تخمدان پلی
 دیده )Non Alcoholic Fatty Liver Disease, NAFLD(الکل

هاي کبدي از جمله  دهد میزان آنزیم شواهد نشان می). 7( شود می
 ترانسفراز و آسپارتات آمینو (ALT) آالنین آمینو ترانسفراز

(AST) گلیسریدها و کلسترول در بیماران با  تري و نیز سطح سرمی
 ).8( کیستیک افزایش چشمگیري داشته است سندرم تخمدان پلی
صورت  هاي زنبور عسل بوده که به فرآوردهژل رویال یکی از 

اي توسط غدد  اي میوه اي سفید شیري رنگ با بوي تند و مزه ماده
شود و داراي ارزش غذایی  زیرحلقی زنبورهاي کارگر تولید می

هاي بیولوژیکی از جمله  ژل رویال ترکیباتی با فعالیت. فراوان است
   ربـاي چـدهـا، اسیـه دراتـیـوهـربـروري، کـه ضـنـد آمیـاسی 20
  

واد معدنی ـ، م)هیدروکسی دکانوئیک اسید 10ویژه اسیدچرب  به(
و ) کلسیم، سدیم، پتاسیم، کرومیوم، منیزیم، نیکل ،ویژه آهن به(

، (B1) محلول در آب مانند تیامین Bهاي گروه  همه ویتامین
، همچنین نیاسین، بیوتین، (B6) ، پیریدوکسین(B2) ریبوفالوین

اسیدفولیک، اینوزیتول، اسیدنوکلئیک، گاما گلوبولین و نیز 
همچنین ژل ). 9،10(باشد عناصر مورد نیاز براي سالمتی را دارا می

در  کلسترولرسوب  تواند از رویال با داشتن استیل کولین می
بکاهد  ،شود میها جدار رگها که باعث سفت شدن دیواره رگ

اکسیدانی، ضدتوموري،  در مطالعات متعدد تأثیرات آنتی). 11(
). 9( ات رسیده استدیابتیک ژل رویال به اثب باکتریایی و آنتی آنتی

بوده و کاهنده  هایپوگالیسمی عالوه، ژل رویال داراي خواص به
          در تحقیق ).12( باشد گلیسریدها و کلسترول خون می تري

El-Nekeety اکسیدانی و حفاظتی ژل  و همکاران، اثرات آنتی
رویال بر استرس اکسیدتیو ایجادشده با فمونیسیم بر روي 

در تحقیقات  همچنین ).6(ت نر به اثبات رسید هاي کبدي ر سلول
Silici تواند بر روي  و همکاران مشخص گردید ژل رویال می

هاي بالغ  در رت Cisplatinآسیب اکسیداتیو ایجادشده در بیضه با 
شده با هدف  لذا این تحقیق با توجه به موارد ذکر ).13( مؤثر باشد

ذخایر چربی کبدي  بررسی اثر حفاظتی ژل رویال بر بافت کبد و
  .کیستیک انجام شد هاي پلی در رت

  
  روش بررسی 

رت بالغ ماده با نژاد ویستار، با وزن تقریبی  32در این مطالعه 
g20±200 طور تصادفی انتخاب  از حیوانخانه دانشگاه ارومیه به

ساعت تاریکی  12ساعت روشنایی و  12ها در شرایط  موش. شدند
ا دسترسی آزاد به آب و غذا به مدت ب C25-22°در شرایط دمایی 

هاي  یک هفته براي سازش با شرایط محیط آزمایشگاه در قفس
تایی  8گروه  4طور مساوي به  مخصوص نگهداري و سپس به

عنوان گروه کنترل که فقط آب و  گروه یک به: تقسیم شدند
کیستیک  غذاي معمولی دریافت کردند؛ گروه دوم یا گروه پلی

) ایران -دارو پخش(یک بار استرادیول والریت  که در این گروه
صورت عضالنی تزریق  به ازاي هر موش به) mg4 )ml4/0به میزان 

هاي بالغی بودند  شد؛ گروه سوم یا گروه کنترل ژل رویال، رت
  ال ـژل روی mg90 ود،ـدن خـکه روزانه به ازاي هر کیلوگرم وزن ب
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کردند و  ت ـدریاف یـوراکـورت خـص هـر را بـول در آب مقطـمحل

هایی بود که مشابه گروه دوم سندرم  گروه چهارم شامل رت
کیستیک در آنها برانگیخته شد و به مقدار گروه سوم  تخمدان پلی

در این مطالعه ژل رویال زنبور عسل از . ژل رویال دریافت کردند
. مرکز تحقیقات کشاورزي استان آذربایجان غربی خریداري شد

در پایان  .بود) هفته 9( روز 63در این حیوانات  طول دوره تیمار
هاي گردنی  ها توسط جابجایی مهره دوره تیمار همه رت

طور مستقیم از قلب حیوان خونگیري به عمل  کشی شده و به آسان
در . دقیقه سانتریفوژ گردید 10به مدت  1700آمد، سپس با دور 

، گلیسرید ها جهت سنجش فاکتورهاي تري ادامه، سرم رت
خون مورد  و قند) AST ،ALT(هاي کبدي  کلسترول، آنزیم

بررسی قرار گرفت و بافت کبدي آنها نیز جهت مطالعات بافتی در 
آبگیري، (پس از طی مراحل پاساژ بافت . تثبیت شد% 10فرمالین 

تهیه شد  mμ7گیري، اسالیدهایی به ضخامت  قالب) سازي شفاف
آمیزي و از  رنگ (H&E)ائوزین  - و سپس توسط هماتوکسیلین

  دهـش اي فیکسـه ونهـنم. شناسی مورد بررسی قرار گرفت نظر بافت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

با  ها جهت بررسی ذخایر چربی در هپاتوسیت% 10نیز در فرمالین 
ها با  داده .آمیزي شدند رنگ (Sudan Black) کیت سودان بلک

 توکی تجزیه وو طرفه  واریانس یک استفاده از آزمون آماري
  .در نظر گرفته شد p>05/0ي، دار معنیسطح .تحلیل شدند

  
  ها یافته

در گروه کنترل و گروه ژل رویال، آرایش  H&Eآمیزي  در رنگ
هاي کبدي طبیعی بوده و سینوزوئیدهاي کبدي در حالت  سلول

کپسول کبدي از جنس بافت همبند متراکم حاوي  .نرمال بودند
همراه تعدادي عروق خونی مشاهده گردید، هاي همبندي به  سلول

صورت  کیستیک اتساع سینوزوئیدهاي کبدي به اما در گروه پلی
هاي التهابی  غیرطبیعی افزایش نشان داد و در برخی نقاط کانون

نیز دیده شد،  (Prevascularinflamination) اطراف عروق خونی
چنین  هاي کنترل، در برخی نقاط نکروز سلولی در گروه اما

  ).1شکل شماره (حاالتی مشاهده نشد 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

   
  

  
  40×بزرگنمایی  .H&Eآمیزي  رنگ.تصویر میکروسکوپ نوري: 1شکل شماره 

a:شود اي در بافت کبد مشاهده نمی گونه ضایعه هیچ کهمقطع بافتی کبد سالم : گروه کنترل .b:گروه) PCOS که ) کیستیک تجربی سندرم تخمدان پلی
گروه : d. کیستیک کانون التهابی در کبد پلی:c.، قابل تشخیص است)2فلش (ها و اتساع سینوزوئید) 1فلش (ها و نیز نکروز سلولی آرایش نامنظم هپاتوسیت

  .شود مشاهده می  PCOSدر این گروه بهبود در بافت کبد نسبت به گروه . کیستیک تیمار با ژل رویال پلی
 

a  

b  
c  

d  
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هاي کبدي  میزان چربی در سلول Sudan Black آمیزي در رنگ
هاي کنترل و  کیستیک بیشتر از مقدار آن در گروه گروه پلی

همچنین مقدار چربی  تحت تیمار با ژل رویال بود،کیستیک  پلی
  ر از ـه بیشتـرچـال گـار با ژل رویـکیستیک تحت تیم روه پلیـدر گ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شد، اما کیستیک شاهد گزارش  گروه کنترل و کمتر از گروه پلی
 ها مشاهده نشد داري در این زمینه بین گروه اختالف آماري معنی

  ).2شکل شماره (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  100×بزرگنمایی . Sudan Blackآمیزي  رنگ. تصویر میکروسکوپ نوري: 2شکل شماره 

a:گروه کنترل .b: گروهpcosکه میزان باالي چربی کبد نسبت به گروه کنترل قابل رؤیت است.c :کیستیک تیمار با ژل رویال  گروه پلی
  .دارند pcosکه از نظر ذخایر چربی وضعیت بهتري نسبت به گروه 

کلسترول، قند خون و  ترانسفراز، اختالف میانگین آالنین آمینو
 PCOSهاي کنترل و  ترانسفراز بین گروه آسپارتات آمینو

)05/0<p( گروه ،PCOS  وPCOS  تیمار با ژل رویال)05/0<p( ،
گروه تیمار با ژل رویال و گروه کنترل و شاهد، افزایش 

داري بین  ، اما اختالف معنی)p>05/0( داري نشان داد معنی
  . هاي کنترل و کنترل ژل رویال مشاهده نشد گروه

هاي  گلیسرید بین گروه تري همچنین اختالف میانگین سطح سرمی
PCOS 05/0( ، کنترل و کنترل ژل رویال<p(هاي  ، گروهPCOS 

هاي کنترل و  ، گروه)p>05/0(تیمار با ژل رویال  PCOSو 
هاي کنترل و ژل  ، گروه)p>05/0( کیستیک تیمار با ژل رویال پلی

 ).جدول(دار بود  ، معنی)p>05/0( رویال

  هاي مختلف هاي صحرایی در گروه گلیسرید، کلسترول و قند خون در موش ترانسفراز، تري ترانسفراز، آسپارتات آمینو میزان آالنین آمینو: جدول
  )8تعداد ( 4گروه   )8تعداد ( 3گروه   )8تعداد ( 2گروه   )8تعداد ( 1گروه   ها گروه

  میانگین±انحراف معیار  میانگین±انحراف معیار  میانگین±انحراف معیار  میانگین±انحراف معیار
  a91/0±75/51  a٧٩/٣±75/51  b79/3±5/110  c65/3±86  (mg/dl) ترانسفراز آالنین آمینو

  a51/4±25/192  a6/2±25/190  b2/3±246  c25/1±25/229  (mg/dl)ترانسفراز آسپارتات آمینو

  a25/0±50/43  b85/0±75/41  c85/0±25/84  d64/0±5/47  (mg/dl)گلیسرید تري

  a39/5±25/81  a4/5±5/79  b56/2±25/107  c27/2±25/83  (mg/dl)کلسترول

 a03/9±6/151 a13/12±5/149 b53/9±6/186 c4/11±6/169  (mg/dl)قند خون

  .کیستیک تیمارشده با ژل رویال گروه پلی: 4و گروه   (PCO)کیستیک تجربی گروه پلی: 3گروه کنترل ژل رویال؛ گروه : 2گروه کنترل؛ گروه : 1گروه 
  .باشد می) p>05/0(دار در سطح  دهنده اختالف معنی حروف نامشابه نشان
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  بحث
کیستیک یکی از اختالالت شایعی است که  سندرم تخمدان پلی

در سنین باروري با عالئم کلینیکی مختلف از جمله کاهش یا عدم 
هایپرآندروژنیسم و مقاومت به انسولین دیده   گذاري، تخمک

تخمدان طی مطالعاتی ثابت شده است عالئم  ).3( شود می
هایپرآندروژنیسم و مقاومت به انسولین  کیستیک از جمله پلی
تواند استرس اکسیداتیو را در مبتالیان به این بیماري تشدید  می

همچنین مقاومت به انسولین در زنان با تخمدان  .بخشد
علت باالبودن سطح قند خون و اسیدهاي چرب در  کیستیک به پلی

این افزایش  علت که تشدید کند ها را ROSتواند تولید  گردش می
همچنین . اند دانسته ها را ناشی از هایپرگالیسمی ROSدر سنتز 

کیستیک جوان و الغر اندام که داراي  ثابت شده است بیماران پلی
گلیسرید هستند، سطح اکسیداتیو باالیی نیز دارند  سطح باالي تري

کسیداتیو و همکاران در رابطه با استرس ا Lee مطالعات). 14،12(
نشان داد یک همبستگی قوي مابین این  کیستیک در بیماران پلی

هاي خون، قند خون و  هایپرآندروژنیسم، افزایش چربی  بیماري و
  ).4( استرس اکسیداتیو وجود دارد

ها  هاي آزاد را بر روي سلول ها آثار تخریبی رادیکال اکسیدان آنتی
از  هاي آنزیمی کسیدانا آنتی: اند کنند وشامل دو دسته تضعیف می

، Cمانند ویتامین  هاي غیرآنزیمی اکسیدان قبیل کاتاالز و آنتی
که قبالً اشاره شد ژل رویال حاوي  گونه همان. Q10کوآنزیم 

          و اسید چرب بزرگ Cهاي رده  ترکیباتی از جمله ویتامین
واص ـه خـد کـاشـب یـد مـک اسیـوئیـانـی دکـدروکسـهی 10

 همچنین). 13،9(اکسیدانی آن به اثبات رسیده است  آنتی
در مطالعه خود نشان دادند  )2004سال (عبدالوهاب و همکاران 

ها، استرس اکسیداتیو ایجاد کرده که  بر روي رت (FB)فمونیسین 
. هاي آلوده داشته باشد تواند اثرات سویی روي بافت کبد رت می

استرس ناشی از فمونیسیم را در این تحقیق ژل رویال، آثار مخرب 
تأثیر ژل رویال براي مقابله با  توجه به اثبات با). 9( کاهش داد

استرس اکسیداتیو، در تحقیق دیگري نیز با در نظر گرفتن عملکرد 
کیستیک، همچنین  متفورمین در تنظیم سطح انسولین بیماران پلی

ین در اصالح و تنظیم انسولین در ا) -Vit D(نقش مشخص کلسیم 
  الل ـور اصالح اختـمنظ ن دو دارو بهـان ایـزمـرف همـدرم؛ مصـسن
  
  

آندروژن و در نتیجه بلوغ تخمک وکاهش اهش ـولین و کـانس
همچنین در ). 15( عوارض ناشی از این بیماري پیشنهاد شده است

کیستیک، ذخایر چربی کبدي باالتر از  زنان داراي تخمدان پلی
 این بیماران با چاقی مرکزي، %47حد نرمال گزارش شده که 

در بیماري کبد چرب سطح ترانس ). 7( داراي کبد چرب هستند
یابد، که استفاده از داروهاي  هاي کبدي کاهش می آمیناز

). 16( شود متفورمین و کلومیفن باعث عملکرد نرمال کبد می
گلیسرید،  تري همچنین در این بیماران میزان فاکتورهایی مانند

دادن  رانسفرازهاي کبدي افزایش داشته، که در شدتکلسترول و ت
  ). 6(هاي کبدي نقش مهمی دارند  به آسیب

ژل  هایپوگالیسمی طی تحقیقات متعدد، اثرات شبه انسولینی و
شده در ترکیه نیز  مطالعات انجام). 17( رویال به اثبات رسیده است

ثر تواند ا صورت وابسته به دوز می نشان داده است ژل رویال به
زایی الندا سیالوترین روي بافت کبدي  حفاظتی در مقابل سمیت

دار به گروه کنترل  طور معنی هاي کبدي را به داشته و آنزیم
 2006در سال  شده در نتایج مطالعات انجام). 18( نزدیک کند

ژل رویال با کاهش بیان  هایپوکلسترولمی مشخص گردید فعالیت
آنزیم کلیدي در سنتز کلسترول ژن اسکوآلین اپوکسیداز که یک 

است و افزایش لیپوپروتئین رسپتور در موش سوري، ارتباط 
تواند  رش شده است ژل رویال میهمچنین گزا ).19( نزدیکی دارد

لت دارا بودن نئوپترین، اثر حفاظتی خاصی بر روي کبد ایجاد ع به
ها را  در هپاتوسیت DNA ژل رویال سنتز ، از طرفی). 6(کند 
شود که با بررسی اثر  ک کرده و مانع از آپوپتوز در کبد میتحری

به این نتیجه رسیدند  CISPLATIN ژل رویال بر کبد تحت تأثیر
ها  که در گروه تحت درمان با ژل رویال میزان آپوپتوز سلول

ها در  توجه به یافته بنابراین، با). 13( یابد طور مشخص کاهش می به
ل رویال در بافت کبد به وضوح حفاظتی ژ مطالعه حاضر اثرات

  . شاهده استم قابل
  

  گیري نتیجه
نتایج این مطالعه نشان داد ژل رویال با داشتن ترکیبات غنی از 

هاي بیولوژیکی، عامل مؤثر در مقابل استرس اکسیداتیو  فعالیت
  ورت ـص رف روزانه آن بهـکیستیک بوده و مص ناشی از بیماري پلی

  

٣٩ 
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 کیستیک را  تواند آثار مخرب ناشی از تخمدان پلی خوراکی می
             ها را  در بافت کبد و نیز میزان انباشتگی چربی در هپاتوسیت

  اي کاهش داده و از عوارض ثانویه تخمدان  هـابل مالحظـد قـا حـت
  .پیشگیري کند 2چرب و دیابت نوع  کیستیک از جمله کبد پلی

  

  

  تشکر و قدردانی 
تا از حمایت اساتید محترم  دانند نویسندگان مقاله بر خود الزم می

شناسی و دامپزشکی دانشگاه ارومیه تشکر و قدردانی  گروه زیست
  .الزم را بجا آورند
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