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Abstract 
 

Background and purpose: Atrazine causes certain biological effects including atresia in 

ovarian follicles. The essence and aqueous extract of Achillea millefolium and vitamin E have attracted 

interest due to their preventive effects on follicular atresia. Therefore, we evaluated the effects of these 

substances on ovarian tissue. 

Materials and methods: In an experimental study, 54 adult female rats were divided into 9 

groups. Groups 1 and 2 received atrazine 300 and 150 mg/kg/day, respectively. Groups 3 and 4 received 

atrazine 300 and 150 mg/kg/day respectively along with 150 mg/kg/day water extract of A. millefolium. 

Groups 5 and 6 were treated with atrazine 300 and 150 mg/kg/day, respectively along with 100 mg/kg/day 

essence of A. millefolium. Groups 7 and 8 received atrazine 300 and 150 mg/kg/day, respectively and a 

single dose of vitamin E on first day (150 mg/kg).  The last group was set as control. Microscopic 

sections were prepared from ovaries and statistical data analysis was conducted. 

Results: Histomorphological studies revealed that the severity of changes in untreated groups 

with essence and aqueous extract of A. millefolium and vitamin E were more than those of the groups 

treated with these substances. The results showed highly significant differences between treated and 

untreated groups in number of follicals (P< 0.001). The most follicular rescue was in groups treated with 

aqueous extract of A. millefolium. 

Conclusion: The essence and aqueous extracts of the A. millefolium and vitamin E are effective 

in reduction of adverse changes of ovarian follicles following atrazine exposure. 
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  ـدرانـــازنـــی مـکـــــزشـــوم پــلـــگاه عشــــه دانـــلــمج
  )1- 16(   1396سال    تیر    150بیست و هفتم   شماره دوره 

  1396 تیر،  150دوره بیست و هفتم، شماره                                                  له دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                                مج        2

 پژوهشی

 ویتامینمقایسه اثر محافظتی اسانس و عصاره آبی گیاه بومادران با 
E  هاي تخمدانی موش صحرایی ر فولیکولببر آسیب ناشی از آترازین 

  
        1شاپور حسن زاده

        2رعنا اسماعیلی ملکی
  3فرزانه بنیادي

  

  چکیده
 شــود.مــی تخمــدانی هــايفولیکول در آترزي جمله از تداخالت خاص بیولوژیکی باعث ازینسم آتر و هدف: سابقه

، از ایــن رو در حائز اهمیت هستند آترزي اثرات از جلوگیري لحاظ ازنیز  Eو ویتامین بومادران  گیاهعصاره آبی  و اسانس
  ها بر بافت تخمدان بررسی گردید.این مطالعه اثرات آن

تقســیم گــروه  9. حیوانــات بــه شدند انتخاب بالغ ماده صحرایی سر موش 54  در این مطالعه تجربی، ها:مواد و روش
 آزمایشــی آترازین، گروه محلول mg/kg.bw 150و  mg/kg.bw 300ترتیب  به دوم روزانه و آزمایشی اول هايگروه شدند.

 گیــاه آبــی عصــاره mg/kg.bw 150آترازین را به همراه  محلول mg/kg.bw 150و  mg/kg.bw 300ترتیب  چهارم به و سوم
محلــول آتــرازین را بــه همــراه  mg/kg.bw 300 ،mg/kg.bw 150پــنجم بــه ترتیــب  و چهــارم آزمایشــی گــروه بومــادران و
mg/kg.bw 100  با  ترتیب به روزانه نیز هشتم و هفتم آزمایشی گروه. کردند دریافتاسانس گیاه بومادرانmg/kg.bw 300 

نهمــین  .شــد تزریــق دوز تــک صورت به Eویتامین  mg/kg.bw 150ها آترازین گاواژ داده شده و به آن mg/kg.bw 150و 
 و تجزیه مورد هاداده. ها تهیه و بررسی شدندمقاطع میکروسکوپی از تخمدان گروه کنترل در نظر گرفته شد.گروه به عنوان 

  .گرفتند قرار آماري تحلیل
درمان نشده با عصاره و اســانس  ايهگروه در تحلیلی تغییرات شدت که دادند نشان نتایج هیستومورفولوژیکی ها:یافته

 اکثــر ) درP>001/0دار (معنــی بســیار تفــاوت گویاي نتایج .بود درمان شده هايگروه از بیش تر Eو ویتامین  گیاه بومادران
 بــه مربوط فولیکولی از روند آترزي، نجات ترینبیش شده بود. درمان و درمان بدون هايگروه فولیکولی مابین هايجمعیت

  .بود بومادران عصاره با شده درمان هايگروه
 هايفولیکول روي آترازین اثرات تحلیلی از نسبی طوربه Eبومادران، هم چنین ویتامین  گیاه عصاره و اسانس استنتاج:

  کاهند.می تخمدانی
  

  E، ویتامین صحرایی موشی، فولیکول آترزي بومادران، آترازین،واژه هاي کلیدي: 
  

  مقدمه
ــر ــال حاض ــورد  در ح ــدي در م ــه رش ــی رو ب نگران

پیامدهاي اثرات سوء مواد شیمیایی بر سیستم تولیدمثلی، 
تــوان بــاروري و رشــد و تکامــل جنــین بــه وجــود آمــده 

  جان  سرطان از که جوانی افراد تعداد افزایش با ).1(است
  

  Email:s.hasanzadeh@urmia.ac.ir                             ارومیه، دانشکده پزشکی، دانشگاه ارومیه-شاپور حسن زاده مولف مسئول:
  گروه علوم پایه دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران ،دانشیار دانشگاه ارومیه. 1
  دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران ،دکتري عمومی دامپزشکی دانشگاه ارومیه. 2
مپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران ،سی دانشگاه ارومیهدکتري تخصصی بافت شنا. 3   گروه علوم پایه دامپزشکی، دانشکده دا
 : 11/2/1396تاریخ تصویب :               29/4/1395 تاریخ ارجاع جهت اصالحات :           14/4/1395 تاریخ دریافت  
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 پژوهشی

 اند، احتمال بروز ناباروري نگرانی عمــدهسالم به در برده
 مــوادبــا بــه کــارگیري  ).2(بیماران را ســبب شــده اســت

 تولیــد در صــنعت کشــاورزي افــزایش راندمان شیمیایی،
 چرخــه بــه ناپــذیريجبــران خسارات یابد، با این حالمی

 هــايکــشعلــف از یکی. شودوارد می جانداران طبیعی
 ،گــرددمی استفاده مختلف کشاورزي مزارع در که رایج

-2شــیمیایی  فرمول با کشیعلف آترازین .است آترازین

chloro-4-ethylamino-6-isopropylamino-1-3-5- 
triazin اکثــر هــا درکــشعلــف تــرینپرمصرف از یکی 

 .)3(اســت ایــران جملــه از آســیایی و غربــی کشــورهاي

هــاي کش ممکن است در خــاك و آباین علف بقایاي
ــاطق مــورد اســتفاده یافــت شــود. نیمــه عمــر  ســطحی من

روز است، ولی این زمــان بــه  4ر خاك حدود آترازین د
روز در منــاطق خشــک و  385توانــد تــا طور معمولی می

 3شنی افزایش یابد. در آب خالص نیمــه عمــر آتــرازین 
روز بــوده و در  30روز است. این نیمه عمر در آب دریــا 

ــات تغییــر  ).3(باشــدروز مــی 35رســوبات دریــایی  ترکیب
صلی آن به صورت فراوان یافته آترازین همانند ترکیب ا

 در ).4(ماننــددر آب و خاك به مدت طوالنی بــاقی مــی
 مــوش خصوصــاً نــر جــنس در ســم ایــن مضــرات زمینه

 اســت، گرفتــه صورت ايگسترده نر تحقیقات صحرایی
ــدســتگاه تول خصــوص در ولــی ــه  مــاده جــنس یدمثلی ب

 پذیرفتــه صــورت تريکم ها تحقیقاتتخمدان خصوص
  ).5-8(است

 هــاکــشآفــت انواع با تماس اندداده شانمطالعات ن
 ).9(دارد و انســانی دامــی سالمت جمعیــت بر سوءاثرات 

مهــم محــیط زیســت و  هــايآالینــده عنــوان بــه این مواد
 مطالعات ).10(اندشناخته شده و شیر انسان خون چنینهم

 اثــرات دهنــدهنشــان این مواد، انجام شده در زمینه اثرات
و  تولیــدمثلی هــايسیستم شدنوروتوکسیسیتی، کاهش ر

در این زمینه  ).11(باشدمی سینه سرطان مانند هاییسرطان
ــرادي ــه  مــواد هســتند، ایــن مســتقیم معــرض در کــه اف ب

ــر مــوردبــیش بایــد کشــاورزان خصــوص ــرار توجــه ت  ق
پروســه التهــاب حــاد در طــی رونــد تخمــک  ).12(گیرند

هاي فعال اکســیژن ، احتماال موجب افزایش گونهگذاري

)ROS13(گردد) می.( ROS هاي زنده، سمی براي سلول
ــی ــدم ــمومیت .)14(باش ــابراین در مس ــواد بن ــط م ــا توس ه
 ).14(تشــدید گــردد ROS کش ممکن اســت تولیــدآفت

 تواندمی )15(قوي اکسیدانآنتی یک عنوانبه  Eویتامین 
 هــايگونــه مهــار بــا اکسیداتیو استرس عوارض جانبی از

 و عملکــرد ).16(کنــد گیري) جلــوROS( فعــال اکســیژن
 اســیدهاي زنجیــره از محافظت، Eاصلی ویتامین  فعالیت
 فسفولیپیدهاي در دوگانه پیوند چندین غیراشباع با چرب

اســت. در  پالســما هايلیپوپروتئین و غشاهاي بیولوژیک
جمــع  طریــق از Eویتــامین  رســدمــی نظــر به سلول سطح

تند، هســ اکســیژن داراي کــه آزاد هــايرادیکــال کــردن
تخریــب  از را سلولی هايمجموعه زیر و سلولی غشاهاي

عنــوان  بــه Eویتــامین  مهــم نقش بنابراین کند. محافظت
آزاد  هــايرادیکال ساختن اثر بی اکسیدان، درآنتی یک

  ).17(باشدها میو اثرات مضر آن
بــا  Eویتامین  همزمان تجویز که است شده گزارش

 مــانع ارگانوفســفره، مسمو و )Methidathionمتیداتیون (
 تناســلی هــايانــدام در شــیمیایی مواد این اثرات مضر از

 و فیلــینپنتوکســی اثــر بررســی در چنــینهم ).15(شودمی
در  تخمــدان ایســکمیالقاء  از پس تخمدانبر  Eویتامین 

ویتــامین  همزمان مصرف تأثیر که شده داده نشان موش،
E به عنوان یک فیلین  پنتوکسی اکسیدان وبه عنوان آنتی

(برقراري  ري پرفیوژن ایسکمی، صدمات کاهش در سم
 از یک هر که است زمانی از مجدد جریان خون) موثرتر

  ).18(شوند مصرف به تنهایی هاآن
 آستراســه یــا کمپوزیتــه خــانواده گیاهی از بومادران

سال است کــه بــه عنــوان  3000این گیاه بالغ بر  .باشدمی
 اســانس ).19(گیرداده قرار میدارو در پزشکی مورد استف

 علــت بــه ایــن گیــاه .دارد یضد تورم خاصیت بومادران
 و اعصــاب بــر سلســله معطــر، مواد تلــخ و تانن بودن دارا

 خســتگی ماننــد مــواردي در و گــذاردمــی اثــر نیــز قلــب
 ضــعف ماننــد عصــبی هايقلب، بیماري ضعف عمومی،
 نتــایج آورتشــنج هــايقلــنج و صــرع هیســتري، اعصاب،

چنین گیاه بومادران داراي خواص هم). 3(دهدمی فیديم
ـــوري، ضـــد باکتریـــایی و  ـــد توم ـــابی، ض ـــد الته ض
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اند خواص مطالعات نشان داده ).20(اکسیدانتی استآنتی
اي توانــد بــه دلیــل وجــود مجموعــهاکســیدانتی مــیآنتی

از آن جا که تــا  .)21(ازمواد فنلی و فالونوئیدي آن، باشد
ــه ــال مطالع ــه ح ــانس اي ب ــاره و اس ــاثیر عص ــه ت در زمین

بومادران در کاهش عــوارض جــانبی آتــرازین بــر بافــت 
تخمدان صورت نگرفته است، در این مطالعه اثر حفاظتی 

هــاي بــر بهبــود پارامترهــاي بــاروري در مــوشبومــادران 
  تحت تاثیر آترازین، بررسی شد.

  

  مواد و روش ها
  حیوانات آزمایشگاهی

مــوش صــحرایی  ســر 54ایــن مطالعــه تجربــی روي 
ماهــه)  8الــی  7سفید ماده بالغ نژاد ویستار (میانگین سنی 

گرم انجام شد. حیوانات  210 ± 20با میانگین وزن بدنی 
از یک مرکز استاندارد دانشگاهی پــرورش و نگهــداري 

هاي مخصوص و در شرایط ها در قفستهیه شدند. گروه
ــت و اســتاندارد (  12ســاعت روشــنایی و  12محیطــی ثاب

ــاي  ــاریکی، دم ــاعت ت ــانتی 18-26س ــه س ــراد و درج گ
درصــد) نگهــداري شــدند. تمــامی  60-70رطوبت نسبی 

اي یکسان با گندم، ذرت، پلت حیوانات در شرایط تغذیه
مخصوص موش صحرایی تغذیه شدند. امکان دسترســی 

 متعاقب آزاد به آب براي تمامی حیوانات وجود داشت.
 تــوزین، از پــس و محــیط شرایط با سازگاري هفته یک

 شــرح تــایی بــه 6 گروه 8به  تصادفی صورت ها بهموش
سر موش نیز به عنوان کنترل در نظــر  6 شدند. تقسیم زیر

هــا مــوازین اخالقــی در گرفته شــدند. در تمــام آزمــایش
  خصوص حیوانات آزمایشگاهی رعایت گردید.

  
  گروه ها

): حیوانــات ایــن گــروه T1( 1گــروه آزمایشــی  -1
دریافــت  )mg/kg.bw 300ا روزانه (بــه میــزان آترازین ر

  کردند.
): حیوانــات ایــن گــروه T2( 2گــروه آزمایشــی  -2

) دریافــت mg/kg.bw 150آترازین را روزانه (بــه میــزان 

در  T2 و T1گونــه درمــانی بــراي دو گــروه کردند. هیچ
  نظر گرفته نشد.

): حیوانــات ایــن گــروه T3( 3گــروه آزمایشــی  -3
) دریافــت mg/kg.bw 300ه (بــه میــزان آترازین را روزان

 mg/kg.bwکردند. درمان با عصاره آبی گیاه بومــادران (
   ) انجام گرفت.150

): حیوانــات ایــن گــروه T4( 4گــروه آزمایشــی  -4
) دریافــت mg/kg.bw 150آترازین را روزانه (بــه میــزان 

 mg/kg.bwکردند. درمان با عصاره آبی گیاه بومــادران (
   .انجام گرفت )150

): حیوانــات ایــن گــروه T5( 5گــروه آزمایشــی  -5
) دریافــت mg/kg.bw 300آترازین را روزانه (بــه میــزان 

 mg/kg.bwکردند. درمان با عصاره آبی گیاه بومــادران (
   انجام گرفت. )100

): حیوانــات ایــن گــروه T6( 6گــروه آزمایشــی  -6
) دریافــت mg/kg.bw 150آترازین را روزانه (بــه میــزان 

 mg/kg.bw. درمان با عصاره آبی گیاه بومــادران (کردند
   انجام گرفت. )100

): حیوانــات ایــن گــروه T7( 7گــروه آزمایشــی  -7
) دریافــت mg/kg.bw 300آترازین را روزانه (بــه میــزان 

ـــا ویتـــامین  ) بـــه E )mg/kg.bw 150کردنـــد. درمـــان ب
   انجام گرفت. صورت تک دوز و داخل عضالنی

): حیوانــات ایــن گــروه T8( 8گــروه آزمایشــی  -8
) دریافــت mg/kg.bw 150آترازین را روزانه (بــه میــزان 

ـــا ویتـــامین  ) بـــه E )mg/kg.bw 150کردنـــد. درمـــان ب
   ک دوز و داخل عضالنی انجام گرفت.صورت ت

): حیوانات این گروه بــه عنــوان Cگروه کنترل ( -9
شاهد در نظر گرفتــه شــدند و هــیچ نــوع کــار تحقیقــاتی 

  جام نگردید.ها انروي آن
از طریــق گــاواژ، روزانــه و بــه حیوانات آترازین را 

صورت محلول در آب دریافت کردنــد. گیــاه بومــادران 
نیز در دوزهاي تهیه شده از طریق گاواژ به حیوانات داده 

روز بــود.  21ها، دوره در نظر گرفته شده براي گروه شد.
تــري دارد و الزم به ذکر است آترازین سمیت حــاد کــم

ــوشد ــوراکی داراي ر م ــق خ ــحرایی و از طری ــاي ص ه
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mg/kg.bw 3000 > LD50 باشد. یعنــی دوز کشــنده می
ــراي  ــم ب ــن س ــت، بــاالتر از  50ای  3000درصــد جمعی

  ).22(گرم بر کیلوگرم وزن بدن استمیلی
 

  سم و داروهاي مورد استفاده
 )Atrazineکش آترازین (. سم علف1

 -ایزوپروپیــل -6-اتیل آمینــو 4 -کلرو-2آترازین (
s- کش کلروتیازین) یک علف-s-  تریازینی با فرمــول

آترازین مــورد اســتفاده در است.  5N1C14H8C شیمیایی 
 Shenzhen Kingایــن مطالعــه ســاخت کشــور چــین (

Quenson Industry Co, China ( کشــور بــه ســفارش
بود. این سم به شــکل پــودر و قابــل حــل در آب و ایران 

گــراد درجه سانتی 175-177ذوب باشد. درجه روغن می
درجــه  20گرم در هر لیتر در میلی 30و با درجه حاللیت 

درصــد  80میزان ماده موثره سم  ).23(باشدگراد میسانتی
درصد مواد نگهدارنده بوده و محاسبه میزان  20به همراه 

مصــرف بــر اســاس محتــواي خــالص آن انجــام گرفــت. 
لیتــر روغــن لــیمی 2/0جهت تجــویز، میــزان هــر دوز در 

ذرت به عنوان حــالل ایــن ســم اســتفاده شــد. تجــویز بــه 
روز از هفته تجــویز  6صورت دهانی بود، به صورتی که 

  روز استراحت انجام گرفت. 1روزانه و 
  
 ) Achillea millefolium. گیاه بومادران (2

در فصل گلــدهی (خــرداد تــا  A.millefoliumگیاه 
د در اطراف شهر ارومیه مرداد ماه) از زیستگاه طبیعی خو

ســپس  ).19(آوري شــددر استان آذربایجــان غربــی جمــع
شناس دانشکده علوم دانشگاه ارومیه با توسط اساتید گیاه

ایــن گیــاه بــه دو  .)24(شناسایی شد 7519شماره هرباریم 
صورت عصاره آبی و اسانس مورد استفاده قرار گرفــت. 

اي آزمایشی هدوزهاي تعیین شده براي هر کدام از گروه
  از طریق گاواژ مورد استفاده قرار گرفتند.

  
  يریگعصاره

ــتفاده  ــله اس ــتگاه سوکس ــاره از دس ــه عص ــراي تهی ب
گرم خشک شــده گیــاه بومــادران در داخــل  30گردید. 

کارتوش ریخته شد. دستگاه نصــب گردیــد و در داخــل 
آب ریخته شد. مایع حاصل از تبخیر پــس  cc 200بالون 

مبــرد، بازگشــته و داخــل کــارتوش از سرد شدن توســط 
ــاره و آب  ــوط عص ــازي مخل ــراي جداس ــد. ب ــه ش ریخت

 Rotaryموجود در کــارتوش، از روش تبخیــر در خــال (

ovaporator40طوري کــه در دمــاي ) استفاده گردید. به 
مانــد  گراد آب جدا شده و مایع غلیظی باقیدرجه سانتی

دین که تحت تاثیر گاز نیتروژن، کامال خشک گردید. ب
  ).19(ترتیب عصاره مورد نظر به دست آمد

 
  گیرياسانس

ـــهاســـانس ـــر گیـــري توســـط دســـتگاه کل وینج
)Clevenger( طور خالصه، گیــاه بومــادران انجام شد. به

تــا اجــزاء  در محفظه دستگاه و درون الکل جوشانده شد
ــرد  ــل توســط آب س ــوند. بخــار حاص ــرار آن بخــار ش ف

تبــدیل گشــت. در  دستگاه خنک شده و دوباره بــه مــایع
نتیجــه دو الیــه مجــزا شــامل اســانس و الکــل، در ســتون 
دستگاه تشکیل شد. در نهایت با باز کردن شیر دســتگاه، 
الکل خــارج گشــته و مــایع رویــی کــه در واقــع اســانس 

 ).25(آوري گردیــدحاصل بود، در ظرفی جداگانه جمــع
گیري ترکیبات فنلی و هاي اندازهبر اساس نتایج آزمایش

ونوئیدي، میزان این ترکیبات در عصاره هیدروالکلی فال
 mg/gو  mg/g 5/2 ± 25/147بومادران به ترتیب برابر با 

  ).26(بود 67/43 ± 5/1
  

 E. ویتامین 3
یــک ترکیـــب  2O50H29Cبــه فرمـــول  Eویتــامین 

اکســیدانتی هتروسیکلیک است و داراي خاصــیت آنتــی
 A.C Graceمــی باشــد. ایــن مــاده از شــرکت دارویــی 

Company, USA هــایی کــه بایســتی تهیه شد. در گــروه
نمودند، تزریــق بــه صــورت تــک دریافت می Eویتامین 

  دوز صورت گرفت.
ـــه ـــکوپی و نمون ـــاطع میکروس ـــه مق ـــرداري، تهی ب

  هاي میکروسکوپیبررسی
روز بعد از دریافت سم و تجویز دارو، حیوانات  21
در خط  هاآن شکم ناحیه سریعاً ،کشته شدند 2COبا گاز 
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 .برداشت شــدند کامل طور به هاتخمدان شده و بازمیانی 
 کننــده ثابــت ماده داخل در بالفاصله تهیه شده هاينمونه

شدند.  تثبیت هفته یک مدت درصد به 10 فرمالین بافري
ــه تمــامی ــاپسنمون ــا اصــالح، از ه  هــاي معمــولروش ب

هــاي پــارافینی از شناسی پاســاژ داده شــده و بلــوكبافت
 میکرومتري، 7 ممتد هايبرش از پس ا تهیه گردید.هآن

 آمیزيرنگ ائوزین -آمیزي هماتوکسیلینرنگ روش با
 قــرار مطالعــه مــورد نــوري میکروسکوپ وسیله به شده و

ها، مطالعات هیستومورفولوژیکی گرفتند. پس از تهیه الم
در تمــامی  توســط میکروســکوپ نــوري انجــام گرفــت.

اي تخمدانی سالم و آترتیک بــه هها انواع فولیکولگروه
  طور جداگانه شمارش و ثبت شدند.

ــه ــاي در بخــش هیســتومورفولوژیکی تمــامی نمون ه
هــاي آزمایشــی و کنتــرل ابتــدا زیــر حیوانــات در گــروه

میکروسکوپ نوري بسته به نــوع و حساســیت مطالعــه بــا 
هاي مختلــف مــورد بررســی میکروســکوپی نماییدرشت

هــا شــامل ســاختار تخمــدان در قرار گرفتند. این بررســی
برگیرنــده بافــت پوششــی، ســفید پــرده تخمــدانی، انــواع 

هاي موجــود در بخــش قشــري تخمــدان شــامل فولیکول
هاي اولیه، ثانویــه، ثالــث و هاي بدوي، فولیکولفولیکول

گراف در دو رده سالم و آترتیک و اجســام زرد (شــامل 
  د.فعال و غیر فعال)، مورد بررسی کامل قرار گرفتن

  
  تجزیه و تحلیل آماري

مــورد  18نســخه  SPSSافزار ها با استفاده از نرمداده
ــین گــروه ــد. جهــت مقایســه ب ــرار گرفتن ــابی ق ــا، ارزی ه

و آزمــون تعقیبــی دانکــن  ANOVAهــاي آمــاري تست
در نظر گرفتــه شــد.  ˂05/0pداري انجام شد. سطح معنی

  دید.جهت ترسیم نمودارها استفاده گر Excelافزار از نرم
  

  یافته ها
  مشاهدات هیستومورفولوژیک تخمدان

ــروه ــرل در گ ــایج کنت ــل نت ــن از حاص  بررســی ای
 داراي هــاتخمــدان مــوارد اکثریــت در کرد که مشخص

 بــه اکثرا بدويي هافولیکول .باشند) میCLزرد ( اجسام
 انفــرادي صــورت بــه گــاهی و مجتمــع هايتوده صورت
 رشــد شــامل حــال در هــايانواع فولیکول .شدند مشاهده

چنــد  ولیــها هاياي، فولیکولالیهتک اولیه هايفولیکول
در  ثالــث هــايو فولیکــول هــاي ثانویــهاي، فولیکولالیه

در کنــار  .شــدند دیــده قشــر تخمــدان عمقــی هايقسمت
 آترتیــک هايرشد، فولیکول در حال سالم هايفولیکول

ــايدر رده ــف  ه ــه(مختل ــه، ثانوی ــدوي، اولی ــث ب ) و ثال
ــ  هــايدر گــروه .)1اهده گردیــد (تصــویر شــماره مش

ــی ــرات آزمایش ــی در تغیی ــت اساس ــیباف ــاختار  شناس س
ــدان ــده تخم ــیش دی ــد. ب ــرینش ــرات ت ــدت تغیی  در ش

 شــامل تغییــرات این .دیده شد 2و  1هاي آزمایشی گروه
 فولیکولی به خصــوص هايرده در تمامی تحلیل افزایش

 هــايفولیکولدر  دوم و در درجه بدوي هايدر فولیکول
ــه ــود اولی ــرات .ب ــول در تغیی ــايفولیک ــدوي ه ــامل ب  ش

 شدن اووسیت، حبابی هسته شدن و پیکنوزه چروکیدگی
 رسپــیش آنتروم بروز و در برخی موارد هاآن اووپالسم

 دچــار بدويهاي فولیکول از بسیاري صورت هر در .بود
  ).2(تصویر شماره  شدند تحلیلی تغییرات

  

  
بــه  يبدو يهاکولیخمدان گروه کنترل. الف) فولت: 1شماره  ریتصو

 نیاز ا يارنگ نمونه اهیس يها. فلشافتهیو تجمع  ياصورت خوشه
، H&E يزآمیــ¬(رنــگ دهنــدیرا نشــان مــ يبــدو يهــاکولیفول

 يزیآم(رنگ ياهیچندال هیاول کولیب) فول×).  400 ییدرشت نما
H&Eيزیآمگ(رنــ هیــثانو کولیلج)  فو×).  400 یینما، درشت 
H&Eيهاتخمدان. فلش يد) بخش مرکز×).  400 یینما، درشت 

 يزیآم(رنــگ دهنــدیرا نشــان مــ یعــیطب یرنگ عروق خــون اهیس
H&E400 یینما، درشت .(×  
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 پژوهشی

  
). یــک فولیکــول یــک T4( 4الف. گروه آزمایشی : 2تصویر شماره 

شود. هسته اووسیت توسط فلــش ســبز رنــگ اي سالم دیده میالیه
). ب. × 400نمایی ، درشتH&Eآمیزي اده شده است (رنگنشان د

اي از کــورتکس را ). فلش سیاه رنگ ناحیهT2( 2گروه آزمایشی 
هاي بدوي در آن تحلیل دهد که تعداد زیادي از فولیکولنشان می

دهد که در آن اند. فلش سبز رنگ فولیکول بدوي را نشان مییافته
هاي آبی عروق خونی اتساع شتغییرات تحلیلی شروع شده است. فل

ــورتکس نشــان مــی ــه را در ک ـگیافت ، H&Eآمیــزي دهنــد (رـن
). بخشـــی از T1( 1). ج. گــروه آزمایشــی × 160نمــایی درشــت

کورتکس پرعروق تخمدان که عروق پر خون متسع در آن توسط 
اند. فلش سیاه رنگ یک فولیکــول فلش سبز رنگ نشان داده شده

ر آن تغییرات تحلیلی اووسیت شروع شده اي را که دالیهاولیه تک
دهد. فلش آبی رنگ یک فولیکول بدوي در حــال است، نشان می

). × 160نمایی  ، درشتH&Eآمیزي دهد (رنگتحلیل را نشان می
ــی  ــروه آزمایش ــه T7( 7د. گ ــدان ک ــورتکس تخم ــی از ک ). بخش

هاي بــدوي در حــال تحلیــل را نشــان هاي سبز رنگ فولیکولفلش
  ).× 400نمایی ، درشتH&Eآمیزي (رنگدهند می
  

شناسی، اختالف قابل توجهی در بخش از نظر بافت
هــاي آزمایشــی و ها در بین گــروهمیانی (مدوال) تخمدان

ــد، امــا در برخــی از گــروه ــاي کنتــرل مشــاهده نگردی ه
ــد،  ــیش تــري دریافــت کــرده بودن آزمایشــی کــه ســم ب

خش میانی و مقداري پرخونی و آثاري از ادم در هر دو ب
هــاي اجسام زرد در تخمدان قشري تخمدان مشاهده شد.

هــاي آزمایشــی مشــاهده گروه کنترل و در تمامی گــروه
شدند که در مراحل متفــاوتی بودنــد. بــه ایــن معنــی کــه 

ها در ابتداي تشکیل بودنــد و برخــی حالــت برخی از آن
فعال داشتند و تعدادي هم در حال تحلیل بودنــد. اجســام 

در حــال تشــکیل و فعالیــت بودنــد، داراي نــو  زردي کــه
رسانی خوبی بودنــد، امــا در مــورد اجســام در حــال رگ

ــاي رســانی کــاهش پیــدا کــرد. در گــروهتحلیــل رگ ه
آزمایشی که آترازین را با دوز باال دریافت کــرده بودنــد 

) بودنــد، Achillea millefoliumو بدون تاثیر بومادران (
هــایی کــه ه پایین بــود و آنالعادجمعیت اجسام زرد فوق

شدند، در حال تحلیل بودنــد. عکــس آن نیــز مشاهده می
هــاي آزمایشــی کــه کــه در گــروهصادق بود. به صورتی

دوزهاي پایینی از آترازین را دریافت کــرده و یــا همــراه 
با بومادران درمان شــده بودنــد، تعــداد اجســام زرد فعــال 

 و اولیــه رشــد درحــال هايفولیکول از برخی تر بود.بیش
 الیــه و گرانولــوزا الیــه در را هــایپرتروفی ثانویه، حالــت

 برخــی .دادنــد نشان وضوح به یک گروه آزمایشی تکی
 اووسیت خــود را از دســت رشد در حال هايفولیکول از

 الیــه بــود. شــده بــزرگ بســیار شــانآنتــروم و حفره داده
 در حفــره انبــوهی و مــایع شده نازك به شدت گرانولوزا

 عنــوان بــها هــفولیکــول این .بود شده ها انباشتهوم آنآنتر
  ).3(تصویر شماره  شدند مشاهده سیستیک هايفولیکول

  

  
). یک فولیکول ثالث در T5( 5گروه آزمایشی . : الف3تصویر شماره 

حال تحلیل مشاهده می گردد. فلش سیاه اووسیت و فلش سبز حفره 
هاي فولیکولی در حال دهد. انبوهی از سلولآنتروم را نشان می

هاي گرانولوزاي پیکنوزه شده شود. برخی از سلولپیکنوزه دیده می
). ×40نمایی، درشتH&Eآمیزي در حفره آنتروم شناور هستند (رنگ

). فلش سیاه یک فولیکول حاوي دو T8( 8ب. گروه آزمایشی 
هاي سیاه بافت دهد که در حال تحلیل است. فلشاووسیت را نشان می

دهد. فلش سبز رنگ بافت ند سست ناحیه کورتکس را نشان میهمب
، H&Eآمیزي دهد (رنگپوششی سطح تخمدان را نشان می

). یک فولیکول ثالث T1( 1). ج. گروه آزمایشی × 40نمایی درشت
هاي سیاه رنگ شود. فلشدر مرحله پیشرفته آترزي دیده می

دهند. فلش قرمز می هاي اتساع یافته موجود در آنتروم را نشانحباب
رنگ ناحیه تیک این فولیکول را مشخص می کند (رنگ آمیزي 

H&E( 6). د. گروه آزمایشی × 40نمایی ، درشتT6 یک فولیکول .(
گردد. فلش سیاه رنگ پرده غشاي اي مشاهده میاولیه چندالیه

هاي دهد. فلش قرمز رنگ اووسیت پر از حفرهاووسیت را نشان می
دهد. در اطراف فولیکول، عروق خونی بسیاري میوسیع را نشان 

  ).× 160نمایی ، درشتH&Eآمیزي گردند (رنگمشاهده می
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 بودند، کرده دریافت را تريبیش سم که یهایگروه
 تخمدان میانی و هاي قشريدر بخش را بسیاري پرخونی

 تفسیر در هیســتومورفولوژي قابل هايتفاوت .نشان دادند
 مقایســه بــا گــروه کنتــرل، هماننــد در 2 آزمایشــی گروه
مــذکور بــه همــان  عالئــم و تمــام بوده 1آزمایشی  گروه

 همراه به که آزمایشی هايگروه در .شد صورت مشاهده
 اثرات با مقابله جهت Eو ویتامین  اسانس، عصاره از سم

 هـــايبـــود، تفـــاوت اســـتفاده شـــده آتـــرازین ســـوء ســـم
و  1 اي آزمایشــیهگروه با زیادي بسیار هیستومورفولوژیکی

 mg/kg.bw 300میــزان  را بــه آترازین سم هایی که(گروه 2
 نظــر بــه امــا نشــد، بودنــد) مشــاهده کــرده دریافــت 150و 

 همراه که هاییدر گروه تحلیلی شدت تغییرات رسیدمی
 کــرده دریافــت را بومــادران گیــاه عصاره آترازین سم با

  .)4(تصویر شماره  بود ترکم بودند،
  

  
). یک فولیکــول ثالــث T2( 2گروه آزمایشی  الف.: 4شماره تصویر 

هاي اي از سلولشود. فلش سبز تودهدر حال آترزي شدید دیده می
دهد. ها را نشان میگرانولوزاي در حال تحلیل و هسته پیکنوزه آن

دهد که فلش سیاه رنگ حفره وسیع آنتروم این فولیکول را نشان می
لوزایی بــه طــور انبــوه در آن شــناورند هاي تحلیل رفته گرانوسلول

 6). ب. گــروه آزمایشــی × 40نمــایی ، درشتH&Eآمیزي (رنگ
)T6دهد که در ). فلش سبز بخشی از کورتکس تخمدان را نشان می

رس وجود دارد. اي با حفره آنتروم پیشالیهآن یک فولیکول تک
هاي فولیکولی مکعبی شــکل و فلــش ســیاه فلش قرمز رنگ سلول

دهنــد یک فولیکول بدوي در حال تغییر تحلیلی را نشان مــی رنگ
 1). ج. گــروه آزمایشــی × 160نمایی ، درشتH&Eآمیزي (رنگ

)T1هاي آبی بخشــی از کــورتکس تخمــدان را کــه در آن ). فلش
شــود، نشــان هاي بــدوي دیــده مــیتغییرات تحلیلی شدید فولیکول

گروه آزمایشی  ). د.× 40نمایی ، درشتH&Eآمیزي دهد (رنگمی
3 )T3 فلش سبز رنگ یک فولیکول ثانویه را که در آن اووسیت .(

، H&Eآمیــزي دهــد (رنــگباشــد، نشــان مــیدر حــال تحلیــل مــی
  ).× 160 نماییدرشت

 
  هامطالعات هیستومورفولوژیکی فولیکول 

 هــايفولیکــول از اعــم ســالم هــايفولیکــول تمــامی
 2و  1زمایشــی در گــروه آ ثالــث و بدوي، اولیــه، ثانویــه

 کنتــرل گــروه با مقایسه در) p˂05/0( داريمعنی کاهش
 آترتیــک هــايفولیکول که جمعیتنشان دادند، درحالی

 کــه با توجه بــه ایــن نشان داد، ها افزایشگروه تمامی در
بود. در گروه آزمایشی  ترنسبتاً کم 2در گروه  آن شدت

ــــل کــــاهش نســــبی ،3 ــــت در ايمالحظــــه قاب  جمعی
بــه  فولیکــولی هــايرده تمامی در آترتیک هايفولیکول
جــدول (شــد  بــدوي مشــاهده هايدر فولیکول خصوص

قابل مالحظــه و  کاهشی ،4در گروه آزمایشی  .)1شماره 
ـــی  ـــروه آزمایش ـــرزي5در گ ـــبی در آت ـــی نس  ، کاهش

کــه در گــروه ، در حالیدیده شد تخمدانی هايفولیکول
ـــی  ـــه، 6آزمایش ـــل مالحظ ـــاهش قاب ـــرزيک  اي در آت

   ).1فولیکولی دیده نشد (جدول شماره 
 آترزي نسبی (نه مطلق) کاهش باعثنیز  Eویتامین 

 8و  7هــاي آزمایشــی تخمــدانی در گــروه هــايفولیکول
 الگــوي مشــابه تقریبــاً Eویتامین  ممانعتی اثر الگوي .شد

 .)1بومــادران بــود (جــدول شــماره  گیــاه عصاره ممانعتی
ــالیز  پارامترهــاي در اريدمعنــی تفــاوت هــیچ آمــاري آن
   و بدوي، اولیه، ثانویه هايفولیکول جمعیت( شده مطالعه
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 پژوهشی

  
  ).Mean±SEهاي آزمایشی (مقایسه آماري انواع فولیکول در گروه کنترل با گروه: 1جدول شماره 

  

ع فولیکول   ها انوا
  هاي آزمایشی گروه

ولیه   فولیکول بدوي آترتیک  فولیکول بدوي سالم فولیکول ا
  سالم

ول اولیه فولیک
  آترتیک

فولیکول 
  ثانویه سالم

فولیکول ثالث   فولیکول ثانویه آترتیک
  سالم

فولیکول ثالث 
  آترتیک

فولیکول 
  سیستیک

  گروه کنترل
  1گروه آزمایشی 

 ***2/3±250  
95/2±83/6  

*8/3±48  
53/7±16/40  

***5/2±188  
96/0±87/1  

***8/5±142  
09/2±33/12  

***8/4±48  
23/0±5/0  

***2/8±34  
94/0±5/3  

***8/0±8/3  
02/0±25/0  

***25/0±8/3  
4/0±66/0  

0  
0  

  گروه کنترل
  2گروه آزمایشی 

***2/3±250  
83/6±7/18  

*8/3±48  
83/6±6/41  

***5/2±188  
44/0±2/3  

***8/5±142  
11/4±7/17  

***8/4±48  
2/0±6/0  

***2/8±34  
5/0±3/4  

***8/0±8/3  
2/0±4/0  

**25/0±8/3  
48/0±37/1  

0  
**2/0±3/0  

  گروه کنترل
  3گروه آزمایشی 

***2/3±250  
15/15±45  

8/3±48  
**15/15±65  

***5/2±188  
001/0±4  

***8/5±142  
01/2±3  

***8/4±48  
001/0±6  

***2/8±34  
001/0±3  

*8/0±8/3  
5/0±2  

**25/0±8/3  
0  

0  
0  

  گروه کنترل
  4گروه آزمایشی 

***2/3±250  
9/14±33/37  

*8/3±48  
23/8±16/34  

***5/2±188  
5/1±3/5  

***8/5±142  
9/4±11  

***8/4±48  
3/0±83/1  

***2/8±34  
61/0±33/3  

**8/0±8/3  
35/0±75/0  

**25/0±8/3  
49/0±66/1  

0  
**02/0±16/0  

  گروه کنترل
  5گروه آزمایشی 

***2/3±250  
0/10±50  

8/3±48  
***2/20±80  

***5/2±188  
0/3±5/6  

***8/5±142  
0/3±10  

***8/4±48  
0/1±4  

***2/8±34  
0/2±5/5  

***8/0±8/3  
3/0±5/1  

**25/0±8/3  
8/0±2  

0  
*1/0±5/0  

  گروه کنترل
  6گروه آزمایشی 

***2/3±250  
61/1±5/11  

8/3±48  
69/3±83/42  

***5/2±188  
44/1±33/6  

***8/5±142  
77/3±33/20  

***8/4±48  
3/0±75/0  

***2/8±34  
17/2±75/10  

***8/0±8/3  
38/0±25/2  

*25/0±8/3  
4/0±16/2  

0  
*02/0±16/0  

  گروه کنترل
  7گروه آزمایشی 

***2/3±250  
4/6±45  

**8/3±48  
2/6±5/27  

***5/2±188  
2/0±5/0  

***8/5±142  
/.5±33/10  

***8/4±48  
4/0±0/1  

***2/8±34  
1/1±75/3  

**8/0±8/3  
0  

**25/0±8/3  
02/0±25/0  

0  
0  

  گروه کنترل
  8گروه آزمایشی 

***2/3±250  
72/4±75/24  

8/3±48  
32/9±25/51  

***5/2±188  
53/0±62/2  

***8/5±142  
/.5±25/12  

***8/4±48  
4/0±5/1  

***2/8±34  
3/1±25/4  

***8/0±8/3  
02/0±12/0  

***25/0±8/3  
02/0±12/0  

0  
0  

* = )05/0˂p( ،**=  )01/0˂p(، *** = )001/0˂p. ( آزمایشی با گروه کنترل مقایسه آماري شده است. هايگروهدر هر ردیف   
  

)، p˃05/0( نشان نداد 2و  1ثالث) بین دو گروه آزمایشی 
 در جمعیـــت ايمالحظـــه قابـــل تفـــاوت کـــهحـــالی در

 3 و 1 آزمایشی هايگروه بین ثانویه و بدوي هايفولیکول
 4 و 1 آزمایشی گروه بین وضعیت همین .مشاهده گردید

 )p˂001/0( دارير معنــیبســیا تفــاوت .داشت وجود هم
بدوي ي هافولیکول جمعیت در 5و  1 آزمایشی گروه بین

 .مشاهده شد ثالث با اولیه هايیکولفول جمعیت و با ثانویه
اولیه،  هايفولیکول جمعیت در 6 و 1آزمایشی  گروه بین

ــــاوت ــــی بســــیار تف  در مــــورد و )p˂001/0(دار معن
 )p˂01/0(اي مالحظــه قابــل تفــاوت ثالــث هايفولیکول
 بســیار تفــاوتنیــز  7 و 1گــروه آزمایشــی  بین .دیده شد

 و بدوي هايلفولیکو جمعیت در )p˂001/0(داري معنی
ــــاوت ــــل تف ــــت در )p˂01/0(اي مالحظــــه قاب  جمعی
 8 و 1هاي گروه مشاهده گردید. بین ثانویه هايفولیکول

ــــت در )p˂01/0(داري معنــــی بســــیار تفــــاوت  جمعی
 )p˂01/0(اي مالحظه قابل تفاوت و بدوي هايفولیکول

 جدول شــماره( شد دیده ثانویه هايجمعیت فولیکول در
2.(  

تفــاوت قابــل  4و  2 چنــینهــمو  3و  2 يهــابــین گــروه
هاي بــدوي و در جمعیت فولیکول) p˂01/0(اي مالحظه

هــاي در فولیکــول) p˂001/0(داري تفــاوت بســیار معنــی
ــروه ــد. گ ــاهده ش ــه مش ــاي ثانوی ــیار  5و  2ه ــاوت بس تف

هاي بدوي را در جمعیت فولیکول )p˂001/0(داري معنی
ــی ــاوت معن ــه و تف ــا ثانوی ــت  )p˂05/0(داري ب در جمعی

  .هاي اولیه نشان دادندفولیکول
  

 هاي آتریک در بینانواع فولیکولمقایسه : 2جدول شماره 
  ).Mean ± SEهاي آزمایشی (گروه

  

  انواع فولیکول آترتیک
  فولیکول ثالث  فولیکول ثانویه  فولیکول اولیه  فولیکول بدوي  هاي آزمایشیگروه

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  

  

23/2 ± 9/7  
2/6 ± 7/18  

00/5 ± 00/45 ***  

6/11 ± 6/41 **  

3/3 ± 00/50 ***  

2/1 ± 3/11  
00/4 ± 00/45 ***  

8/3 ± 3/29 ***  

8/0 ± 6/2  
44/0 ± 2/3  
001/0 ± 00/4  
2/1 ± 9/5  
16/1 ± 5/6 **  

36/1 ± 5/7 ***  

16/0 ± 5/0 **  

44/0 ± 7/2  

16/0 ± 4/0  
22/0 ± 6/0  

86/0 ± 9/3 ***  

21/0 ± 7/1***  

55/0 ± 3/3 ***  

27/0 ± 9/0  
23/0 ± 9/0  
46/0 ± 8/1 **  

13/0 ± 2/0  
22/0 ± 4/0  
42/0 ± 5/1  
3/0 ± 7/0  
23/0 ± 1/1 **  

6/3 ± 3/1 **  

00/00  
13/0 ± 2/0  

2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  

2/6 ± 7/18  
00/5 ± 00/45 **  
6/11 ± 6/41 **  
3/3 ± 00/50 ***  

2/1 ± 3/11  
00/4 ± 00/45 ***  

85/3 ± 3/29  

44/0 ± 2/3  
001/0 ± 00/4  
2/1 ± 9/5  
16/1 ± 5/6 *  
36/1 ± 5/7 **  
16/0 ± 5/0 ***  

44/0 ± 7/2  

22/0 ± 6/0  
86/0 ± 9/3 ***  
21/0 ± 7/1***  
55/0 ± 3/3 ***  

27/0 ± 9/0  
23/0 ± 9/0  
46/0 ± 8/1 **  

22/0 ± 4/0  
42/0 ± 5/1  
3/0 ± 7/0  

23/0 ± 1/1  
6/3 ± 3/1 *  

00/00  
13/0 ± 2/0  

  
3  
4  
5  
6  
7  
8  

00/5 ± 00/45  
6/11 ± 6/41  
3/3 ± 00/50  
2/1 ± 3/11  
00/4 ± 00/45  
85/3 ± 3/29 *  

001/0 ± 00/4  
2/1 ± 9/5  

16/1 ± 5/6  
36/1 ± 5/7 *  

16/0 ± 5/0 ***  

44/0 ± 7/2 **  

86/0 ± 9/3  
21/0 ± 7/1  
55/0 ± 3/3  
27/0 ± 9/0  
23/0 ± 9/0  
46/0 ± 8/1  

42/0 ± 5/1  
3/0 ± 7/0  

23/0 ± 1/1  
6/3 ± 3/1  

00/00  
13/0 ± 2/0 *  

  
4  
5  
6  
7  
8  

  

6/11 ± 6/41  
3/3 ± 00/50  
2/1 ± 3/11  
00/4 ± 00/45  

85/3 ± 3/29  

2/1 ± 9/5  
16/1 ± 5/6  
36/1 ± 5/7  

16/0 ± 5/0 ***  

44/0 ± 7/2  

21/0 ± 7/1  
55/0 ± 3/3 *  

27/0 ± 9/0  
23/0 ± 9/0  
46/0 ± 8/1  

3/0 ± 7/0  
23/0 ± 1/1  
6/3 ± 3/1  

00/00  
13/0 ± 2/0  

5  
6  
7  
8  

  

3/3 ± 00/50  
2/1 ± 3/11 ***  
00/4 ± 00/45 **  
85/3 ± 3/29 ***  

16/1 ± 5/6  
36/1 ± 5/7  

16/0 ± 5/0 ***  

44/0 ± 7/2 ***  

55/0 ± 3/3  
27/0 ± 9/0 ***  
23/0 ± 9/0***  
46/0 ± 8/1 *  

23/0 ± 1/1  
6/3 ± 3/1  

00/00  
13/0 ± 2/0 ***  

6  
7  
8  

2/1 ± 3/11  
00/4 ± 00/45 ***  

85/3 ± 3/29 ***  

36/1 ± 5/7  
16/0 ± 5/0  
44/0 ± 7/2  

27/0 ± 9/0  
23/0 ± 9/0  
46/0 ± 8/1  

6/3 ± 3/1  
00/00 ***  
13/0 ± 2/0  

7  
8  

00/4 ± 00/45  
85/3 ± 3/29 **  

16/0 ± 5/0  
44/0 ± 7/2 ***  

23/0 ± 9/0  
46/0 ± 8/1  

00/00  
13/0 ± 2/0 *  

* =  )05/0˂p( ،**=  )01/0˂p(، *** = )001/0˂p(   
هاي آترتیک یک گروه آزمایشی با بقیه  در هر ردیف فولیکول #

   .هاي آزمایشی مقایسه شده است گروه
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ــه ــاوت قابــل مالحظ ــت  )p˂01/0(اي تف در جمعی
در  )p˂05/0(داري هــاي اولیــه و تفــاوت معنــیفولیکول

دیــده  6و  2هــاي هاي ثالث بــین گــروهجمعیت فولیکول
ــز  7و  2هــاي گــروه شــد. ــیتفــاوت بســینی داري ار معن

)001/0˂p(  هاي بدوي، اولیــه و ثالــث فولیکولدر جمعیت
تفــاوت قابــل  8و  2هــاي آنــالیز آمــاري بــین گــروه .داشــتند
جمعیت فولیکول ثانویه نشــان  را در )p˂01/0(اي مالحظه

 در )p˂05/0( داريی). تفــاوت معنــ2(جدول شماره داد 
 .ه شــددیــد 4 و 3 هايثانویه گروه هايفولیکول جمعیت

ــالی ــهدر ح ــین ک ــروه ب ــاي گ ــیچ 5 و 3ه ــاوتی ه  در تف
  .مشاهده نشد مطالعه مورد پارامترهاي

داري معنـــی بســـیار تفـــاوت 6 و 3هـــاي گـــروه
)001/0˂p( ــايفولیکــول جمعیــت در ــاوت ه ــدوي، تف  ب

 و اولیــه هــايفولیکــول جمعیت در )p˂05/0(داري معنی
ــــاوت ــــل تف ــــه قاب ــــت )p˂01/0(اي مالحظ  در جمعی

نیــز  7 و 3 هــايگــروه بــین .داشــتند ثانویــه هايکولفولی
 جمعیــــت در )p˂001/0(داري معنــــی بســــیار تفــــاوت
چنــین هــم .دیــده شــد ثالــث و ثانویه، اولیه هايفولیکول
ـــروه ـــاي گ ـــاوت 8 و 3ه ـــی تف در  )p˂05/0(داري معن

ــدوي هــايفولیکــول جمعیــت  قابــل تفــاوت ثالــث و و ب
ــه هــايولفولیکــ جمعیــت در )p˂01/0( ايمالحظــه  اولی

 در) p˂05/0(دار معنــی تفاوت ).2 جدول شماره(داشتند 
دیــده  5 و 4 هــايگــروه بین ثانویه هايفولیکول جمعیت

ــد ــروه .ش ــايدر گ ــا 4 ه ــز  8و  6 ب ــاوتنی ــی تف دار معن
)05/0˂p( شــد مشــاهده اولیــه هايفولیکول جمعیت در. 

ـــین ـــروه ب ـــايگ ـــاوت 7و  4 ه ـــیار تف ـــی بس داري معن
)001/0˂p( ــايدر فولیکــول ــه ه ــه و اولی ــاوت و ثانوی  تف

 ثالــث هــايجمعیــت فولیکــول در )p˂05/0(داري معنــی
  ).2 جدول شماره(گردید  مشاهده

 چشــمگیر و بســیار تفــاوت ايیگو 6و  5هاي گروه
 و بــدوي هــايجمعیت فولیکول در )p˂001/0(دار معنی

ــد ثانویــه  قابــل تفــاوت نیــز 7و  5هــاي گــروه بــین. بودن
 و بــدوي هايجمعیت فولیکول در) p˂01/0(اي مالحظه

ـــاوت ـــیار تف ـــی بس ـــت در) p˂001/0(داري معن  جمعی

 تفاوت .گردید ثالث مشاهده و ثانویه، اولیه هايفولیکول
 هــايفولیکــول جمعیــت در )p˂001/0(داري معنی بسیار
 در )p˂05/0(داري تفــاوت معنــی و ثالث و اولیه، بدوي

نیــز  8 و 5 هايگروه بین رد ثانویه هايفولیکول جمعیت
  .)2 جدول شماره(گردید  مشاهده

 بســیار تفاوت گویاي 7 و 6 هايگروه آماري آنالیز
هاي بــدوي، فولیکول جمعیت در )p˂001/0(داري معنی
 بســیار تفــاوت 8 و 6هــاي گــروه بــین .بــود ثالــث و اولیه
 هــاي بــدويفولیکول جمعیت در )p˂001/0(داري معنی

ـــه و ـــاو و اولی ـــی تتف ـــت در) p˂05/0(دار معن  جمعی
 در ).2جدول شماره ( گردید مشاهده ثالث هايفولیکول

 )p˂01/0(اي مالحظــه قابــل تفاوت 8 و 7هاي گروه بین
بســـیار  تفـــاوت و بـــدوي هـــايفولیکـــول جمعیـــت در

 و اولیــه هايفولیکولت جمعی در )p˂001/0(داري معنی
هــاي لفولیکــو جمعیت در )p˂05/0(داري معنی تفاوت

  .)2 جدول شماره(شد  مشاهده ثالث
 

  بحث
یکی از مشکالت امــروز جوامــع بشــري اســتفاده از 

ها در چرخه تولید موادغذایی کشمواد شیمیایی و علف
ناپــذیري در بیولــوژي باشد کــه باعــث اثــرات جبــرانمی

کش آتــرازین شوند. علفحیوان و متعاقب آن انسان می
بر اساس ، ولی )22(داردکم تري  کشندگی اثربا این که 

اثرات منفــی بیولــوژیکی بــه  ،)8،5(مطالعات محدود قبلی
هاي جنسی مــاده دارد و بخــش قابــل ویژه بر تولید سلول

توجهی از این موارد در این مطالعه مشــخص شــدند کــه 
بــر  ها به طــور مفصــل خــواهیم پرداخــت.در ادامه به آن

وانســته کش آترازین تهاي این تحقیق، علفاساس یافته
شناسی کلــی تخمــدان است آثار مخربی بر ساختار بافت

هــاي در حــال رشــد به خصوص ســاختار انــواع فولیکول
هاي بدوي، اولیه، ثانویه و ثالث تخمدانی شامل فولیکول

ها بگذارد. تغییرات تحلیلی (آترتیک) در انواع فولیکول
کــه برخــی طوريبه دنبال اثرات این ماده متفاوت بود، به

ــار فولیکول از ــه دچ ــه و ثانوی ــد اولی ــال رش ــاي در ح ه
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 پژوهشی

هیپرتروفی در الیه گرانولوزا و الیه تیکی شده بودند. در 
ــن فولیکول ــی از ای ــال برخ ــین ح ــیات ع ــا خصوص ــا ب ه

الذکر حتی اووسیت خود را نیز از دست داده بودنــد فوق
هــا بــه شــدت وســیع شــده و در مــواردي بــه و آنتروم آن

ــتیک تفولیکول ــاي سیس ــد. ه ــده بودن ــدیل ش ــن ب در ای
هــاي انــد کــه مختــل کننــدهخصوص مطالعات نشان داده

آنــدوکرینی مثــل آتــرازین زمــانی کــه در مقــادیر پــایین 
)mg/kg.bw/day 100-1 21آبســتنی تــا روز  14) از روز 

بعد از تولد استفاده شوند، موجب تغییــرات چندگانــه در 
ـــوش  ـــز م ـــو در برخـــی نقـــاط مغ الگـــوي نورودژنراتی

آترازین تاثیرات منفی بر عملکردهاي غدد  ).27(شوندمی
رســد بــه نظــر مــی .)28(داران نیــز دارددرون ریز در مهره

اثرات نوروتوکسیک آترازین به احتمال زیــاد مــرتبط بــا 
هاي بــه خصــوص مورفیک تحت گونهالگوي تظاهر دي

تــر اثــرات روي منــاطق از سوماتوستاتین باشد، امــا بــیش
هــر ارج هیپوتــاالمیکی مــوش اســت. هیپوتاالمیکی و خــ

گنــادي را  -هیپــوفیزي -عاملی که محور هیپوتاالموســی
ریختگی در عملکرد این محور مختل کند، موجب به هم

هاي شده و در نهایت منجــر بــه اخــتالل در تولیــد ســلول
جنسی خواهد شد. الزم به ذکر است در تخمدان عــالوه 

ـــر هورمون ـــاي معـــروف اســـتروئیدي (اســـتروژنب و  ه
ها و فاکتورهــاي دیگــري هماننــد پروژسترون)، هورمون

) و اکتیــوین Inhibin)، اینهبــین (Folestatinفلوســتاتین (
)Activinشوند که به عنــوان عوامــل درون ) نیز تولید می

. هــر فولیکــول تخمــدانی )29(اندتخمــدانی شــناخته شــده
دهــد کــه در اختصاصات ســلولی مشخصــی را نشــان می

کــه فولیکــول زمــانی .ه رشــدي آن اســتارتباط با مرحلــ
هاي گرانولــوزا اســت، اولیــه داراي چهــار الیــه از ســلول

ندارد، ولی از این  FSHهایی براي هورمون هنوز گیرنده
هاي هاي مــذکور در ســطح ســلولزمــان بــه بعــد گیرنــده

کــه یــک فولیکــول در زمانی .شــوندفولیکولی ظــاهر می
بقــاء و تکامــل آن  کند،حال رشد از این مرحله عبور می

ـــرون تخمـــدانی (هورمون ـــه عوامـــل بی هـــاي وابســـته ب
اگر سم آترازین در هر کدام  .)30(هیپوفیزي) خواهد بود

از این مراحل و روندها شامل روندهاي خارج تخمــدانی 
ــل  ــدهاي داخ ــا رون ــوفیز و ی ــاالموس و هیپ ــل هیپوت مث
تخمدانی تداخل ایجاد کند، موجــب اخــتالل در تولیــد، 

براســاس  .هاي جنســی خواهــد شــدلــوغ ســلولرشــد و ب
هیپوفیزي را در  -گزارشی، آترازین مسیر هیپوتاالموسی

دهد، اما این تاثیر در سطح تولید مغز تحت تاثیر قرار می
  .)31(شودها در غده هیپوفیز دیده نمیگنادوتروپین

اي نیز نشان داده شده اســت کــه تغییــر در در مطالعه
وفیزي بر اثر سم آتــرازین، بــر هیپ -محور هیپوتاالموسی

هاي جنسی اثر گذاشته و باعث ایجــاد تغییــرات هورمون
شــود. در بافتی در تخمدان و القاي آترزي فولیکــولی می

ریزي نیــز گذاري و تخمها این سم بر روند تخمکماهی
ــت ــان داده اس ــیاري را نش ــاثیر بس ــن . )32(ت ــاس ای براس

م در هـــاي ســـالکـــاهش جمعیـــت فولیکولمطالعـــات، 
توانــد بــا در تحقیق مــا نیــز می 2و  1هاي آزمایشی هگرو

مرتبط  گنادي -هیپوفیزي -تغییرات محور هیپوتاالموسی
آترازین باعــث اخــتالل کنترلــی هیپوتــاالموس بــر  .باشد

ــا می ــر روي گناده ــوفیز ب ــاً هیپ ــوفیز و متعاقب ــودهیپ  .ش
ــان داده ــات نش ــتالل مطالع ــث اخ ــرازین باع ــه آت ــد ک ان

ـــر ی بـــهآنـــدوکرین  CNSطور اولیـــه از طریـــق تـــاثیر ب
مــواد شــیمیایی کــه داراي پتانســیل اخــتالل . )33(شودمی

هاي مسیرهاي تر آنزیمعملکرد آندوکرینی هستند، بیش
 .دهنــدبیوسنتز اســتروئید را مــورد هــدف خــود قــرار می

هــاي اســتروئیدي تداخالت مختلف بــا بیوســنتز هورمون
ــدمث ــاهش در تولی ــتالل و ک ــب اخ ــرات در موج ل، تغیی

ها را تمایزات جنسی و رشد شده و توسعه برخی ســرطان
هــایی در ســنتز اســتروئیدها، آنزیم. )34(گردنــدباعث می

اســتروئید دهیــدروژناز و  ،)Reductaseماننــد ردوکتــاز (
P450 به ویژه )35(آروماتاز نقش دارند .P450  آروماتــاز

ــدروژن ــدیل میکــه آن ــه اســتروژن تب ــها را ب ــد. اگ ر کن
آترازین وارد عمل شود، با تاثیر روي این آنزیم موجــب 
عدم تبدیل آنــدروژن بــه اســتروژن شــده و بــه دنبــال آن 

بــر چنــین . هــم)36(کنــدنرینگی در جنس ماده بــروز می
اساس یــک بررســی مشــخص شــده اســت کــه آتــرازین 
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تواند ســبب تــاخیر در بلــوغ جنســی و تغییــر در دوره می
در  چنــدین مطالعــه. )37(جنسی موش صحرایی ماده شود

نیــز پیشــنهاد  ها، دوزیستان، خزندگان و پستاندارانماهی
را  ریز درون طبیعی تواند سیستمکنند که آترازین میمی

ــد ــر ده ــیب  )38(تغیی ــی آس ــادي طبیع ــه تکــوین گن و ب
 است شده نشان داده دیگر مطالعه در چنین. هم)39(بزند

 را استروئیديهاي هورمون غلظت تواندمی ماده این که

 گرفته، تغییر قرار معرض در هايماهی محیطی خون در

  .)40(دهد
هورمونی  شده کنترل فرآیند یک آترزي فولیکولی

و تحلیل کننده طبیعی است که براي توصیف شکست و 
شــود. آتــرزي هــا اســتفاده میدوباره جذب شــدن گامت

شــود فولیکولی یک فرآیند تخریبی است کــه ســبب می
داران یکپارچگی خود را از هاي تخمدانی مهرهفولیکول

). 41(گــذاري حــذف شــونددست داده و پیش از تخمک
هرچند ایــن فرآینــد بــه عنــوان یــک مکانیســم طبیعــی و 

، گــزارش شــده اســت )42(شــودمی فیزیولوژیک تعریف
که مکانیسم مهــار آتــرزي ممکــن اســت توســط عوامــل 

، فقــر مختلفی از جمله هیپــوفیز بــرداري، واکــنش نــوري
  .)43(ها آغاز شودها و آلودگیغذایی، استرس

 Carassius)مطالعه انجام شده در ماهی طالیی بالغ 

auratus)  القاي به هم ریختگی ساختاري در بیضه و باال
ها را بر اثر آترازین نشــان رفتن سطح آترزي در تخمدان

چنین کاهش تخم در تخمــدان مــاهی . هم)40(داده است
. حضــور )44(ثر سم آترازین ثابت شده استکپور نیز بر ا

چنــدین سیســت تخمــدانی در جمعیــت تحــت تیمــار در 
هایی که مقدار کمی آتــرازین را دریافــت کــرده خوك

بر اساس نتایج چنین . هم)45(بودند نیز گزارش شده است
هــاي کاهشی در جمعیت تمامی ردهحاصل از تحقیق ما، 

هــا، ش آترزي آنها و افزایفولیکولی موجود در تخمدان
بر اثر سم آترازین نشان داده شد که بــا نتــایج حاصــل از 

در مطالعـــه حاضـــر،  .مطالعـــات قبلـــی، همخـــوانی دارد
تغییرات تحلیلی چه در ساختار خــود تخمــدان و چــه در 

هایی کــه هاي تخمدانی در تمامی گروهساختار فولیکول

در معرض آترازین قرار گرفتــه بودنــد، همســو بــا میــزان 
الذکر و وابسته بــه دوز بــود. بیــان شــده یافت ماده فوقدر

هاي گرانولوزا که ریزي شده سلولاست که مرگ برنامه
کننــد، ها فــراهم میحمایت هورمونی را بــراي اووســیت

هاي مکانیسم طبیعی است که توسط آن آترزي فولیکول
و احتمـــاالً  )46(تخمـــدانی در پســـتانداران، پرنـــدگان

اي نشان داده است کــه افتد. مطالعهمی اتفاق )47(هاماهی
ــر پروتئین ــا تغیی ــرازین ب ــل آت ــی مث ــاي شــوك حرارت ه

HSP90 تواند باعث القاي اختالل در موش صحرایی می
در فولیکولوژنز شده و از آن طریق بر آترزي فولیکــولی 

گیري کرد کــه طور نتیجهشاید بتوان این. )8(تاثیر گذارد
بر فرآیندهاي آغــازي و تنظــیم  تواند با تاثیرآترازین می

کننده آترزي بر اووژنز تخمدان تاثیر گذاشته و موفقیت 
تولیدمثلی را کاهش دهد. عالوه بر این هر چند در مورد 
مکانیسم عمل آترازین اطالعات چندانی موجود نیســت، 

نشان دادند که این مــاده ســبب  )48(و همکارانش Jinاما 
شــود و و تخمــدان میایجاد استرس اکســیداتیو در کبــد 

دهــد، کــه اکسیدانت را تغییــر میهاي آنتیغلظت آنزیم
تواند سر آغاز مرگ سلولی و تخریب این عامل خود می

    .عملکرد آن باشد
هاي آترتیک شاخص مهم تاثیرات هرچند فولیکول

هایی کــه ایــن محیطی بر روي تخمدان هستند، مکانیســم
بــه طــور کامــل  کننــد هنــوزفرآیند را آغــاز و تنظــیم می

اند و ارائه اطالعــات در ایــن زمینــه نیــاز بــه شناخته نشده
  .)41(تري داردمطالعات بیش

) در طیف وســیعی از ROSهاي اکسیژن فعال (گونه
عملکردهاي فیزیولوژیکی باروري از قبیل بلوغ تخمک، 

ــدان، تخمک ــتروئیدوژنز تخم ــهاس ــذاري، الن گزینی، گ
زرد شـــرکت  تشـــکیل بالستوســـیت و عملکـــرد جســـم

در چنــد دهــه اخیــر اســتفاده از مــواد مــوثره  ).49(دارنــد
و  ROSاکسیدانت و مقابله کننده با گیاهی به عنوان آنتی

 .هاي آزاد مورد توجه قرار گرفته استرادیکالچنین هم
) گیــاهی اســت کــه از Achillea melifoliumبومادران (

ــه و خاصــیت زمان ــرار گرفت ــورد توجــه ق ــدیم م هــاي ق
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 پژوهشی

. در این تحقیق دو فرم )50(ویی آن شناخته شده استدار
استخراجی آن یعنی اسانس و عصاره آبی مورد اســتفاده 

اکسیدان معروف و یک آنتینیز  Eویتامین  .قرار گرفتند
شناخته شده است. به همــین خــاطر ایــن ویتــامین نیــز بــه 

اثباتگر استاندارد براي گیاه بومادران مورد استفاده  عنوان
رفت. نتایج حاصل از تحقیق حاضــر نشــان دادنــد گ قرار

گیــاه بومــادران  اسانس سپس اول عصاره و درجه که در
هــاي اثــر منــع تخریبــی جمعیتتــرین بــیش Eو ویتامین 

عصــاره گیــاه  اســتفاده ازچنــین فولیکولی را دارنــد. هــم
اي در جمعیــت انــواع بومــادران، افــزایش قابــل مالحظــه

بــا توجــه بــه ایــن کــه اثــر  هاي ســالم نشــان داد.فولیکول
تــر عصاره آبی بومادران در مقابل آترازین بیش ايمقابله

توانــد وجــود عوامــل از اسانس آن ارزیابی شد، علت می
ــد ــاره باش ــب عص ــب در ترکی ــامین  .مرک ــا  Eویت ــز ت نی

هــاي ها مخصوصــاً فولیکولحدودي از تخریب فولیکول
  بدوي جلوگیري کرده است.

اکســیدانی خاصــیت آنتــی توسط ROSاز بین رفتن 
توانــد دلیلــی بــراي و گیــاه بومــادران مــی) E)51ویتــامین 

  .)24(هاي آترتیک باشدکاهش تعداد فولیکول

در نتیجه سم آترازین در حالت وابسته به دوز باعث 
هــاي تخمــدانی فولیکول انــواع تمامی درجمعیت کاهش

بومادران و  گیاه عصاره و اسانس کهدر صورتی شود.می
از  خــوبی بســیار آتــرزي ضد اثرات توانندمی Eامین ویت

ــد. اطالعــات خــود ــورد  نشــان دهن بســیار کمــی در م
(هیپــوفیز،  هــاآن تــاثیر نقــاط و مواد این تاثیر چگونگی

آتی  تحقیقات است. در دست تخمدان) یا هیپوتاالموس
مــبهم را نیــز آشــکار  نکــات توانند ایــندر این زمینه می

 سازند.

  
  سپاسگزاري

تحقیق با کمک مالی معاونت محتــرم پژوهشــی  این
هــاي ریاســت و معاونــت دانشگاه ارومیــه و بــا مســاعدت

ــه انجــام  پژوهشــی دانشــکده دامپزشــکی دانشــگاه ارومی
گــردد. از اعضــاي هــا تقــدیر مــیگرفته اســت کــه از آن

ـــز بـــه خـــاطر آزمایشـــگاه بافـــت شناســـی دانشـــکده نی
  گردد.هاي تکنیکی تقدیر و تشکر میمساعدت
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