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Aim: The ovary is one of the tissues which progesterone receptor is expressed in
it. The aim of this study was to investigate the effects of antiprogesterone and
estrogen on the ovaries and fallopian tubes of ovulated stimulated mice.
Material and Methods: In this study, mice were divided into four groups after
stimulation of ovulation and pregnancy. 1) Control 2) Estrogen, 3) Progesterone,
4) Anti-progesterone and estrogen. 4.5 days after pregnancy, mice were killed by
cervical vertebral dislocation and the ovaries and fallopian tubes were prepared
by H&E and PAS staining for histomorphometrical changes.
Results: The results showed that there were different types of follicles and
corpus luteum in the control group. In the progesterone group, the number of
corpus luteum increased compared to the control group and in the estrogen
group, The corpus luteum decreased and the majority of follicles were primitive
or growing. The amount of atretic follicles was higher in the anti-progesterone
with estrogen group. The results obtained from the fallopian tubes indicate that
progesterone injection reduces the height of the luminal epithelium and the
number of ciliated cells. In the estrogen-containing groups, an increase in
ciliated cells and epithelial height were observed.
Conclusion: The results of this study showed that progesterone alone could not
provide better conditions for fertilization and adding estrogen to progesterone
may improve this condition.
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واژگان کليدي

چكيده

آنتییي پروژسییترون،

هدف :تخمدان یکی از بافتهایی است که بیان رسپتور پروژستترون در آن وتورم متیگیترد هتدا از ایتن

تخمییییکگییییذاري،

مطالعه بررسی اثرام همزمان آنتی پروژسترون و استروژن بر تخمدان و لولههای رحمی موشهتای تحریت

اسییتروژن ،تحريییک
تخمدان ،لوله رحم
تاريخ دريافت1400/10/25 :
تاريخ بازنگري1400/12/03 :
تاريخ پذيرش1400/12/04 :

تخم گذاری شده می باشد
مواد و روشها :در این تحقیق موشها پس از تحری

تخم گذاری و ایجاد حاملگی بهچهار گتروه تقستیم

شدند )1 :کنترل )2 ،استروژن )3 ،پروژسترون )4 ،آنتتی پروژستترون و استتروژن  4/5روز بعتد از حتاملگی،
موشها با روش جابهجایی مهترههتای گردنتی کشته شدند و ازتخمدان و لولههای رحمی نمونهبرداری شد و
با رنگآمیزیهای هماتوکستیلین و اوتوزین  )H&Eو روش پریودیت

استید شتیف ) (PASجهتت بررستی

تغییرام هیستومورفومتری آماده شدند
نتايج :بررسیهای انجام شده نشان داد که در گروه کنترل انواع فولیکولها و جسم زرد وجود دارد در گتروه
پروژسترون تعداد اجسام زرد در مقایسه با گروه کنترل افزایش یافته بود در گروه استروژن تعداد اجستام زرد
کاهش و اکثریت فولیکول ها از نوع بدوی یا اولیه در حتال رشتد بتود در گتروه آنتتی پروژستترون همتراه بتا
استروژن میزان فولیکولهای آترتی

بیشتر بود نتایج بهدستآمده از لولههای رحمی بیانگتر آن استت کته

تزریق پروژسترون ،باعث کاهش ارتفاع اپیتلیوم لومینال و تعداد سلولهای متههدار متیشتد درحتالیکته در
گروههای حاوی استروژن ،افزایش سلولهای مههدار و ارتفاع اپیتلیوم مشاهده شد
نتيجهگيري :نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان داد که پروژسترون بهتنهایی نمیتواند شرایط بهتری را
جهت لقاح فراهم کند و افزودن استروژن به پروژسترون ممکن است این وضعیت را بهبود ببخشد

 -1مقدمه
تخم گذاری رویدادی است که شامل فعل و انفعاالم چندگانه گیرنده هورمونی ،تکثیر و تمایز سلولی ،بیان ژن،
فرآیندهای التهابی و بازسازی بافت است  )1امروزه علیرغم گسترش دانش بهداشتی و پزشکی در خصوص مساول ناباروری

سلول و بافت /سال  /1401جلد  /13دوره  /1شماره 5

علي حسنپور ،فاطمه افشاري ،ايلياد عيسيبيگلو

47

بهعلت گسترش تکنولوژی الکترونیکی ،مخابراتی ،آلودگیهای زیست محیطی و بهخصوص مساول روانی و استرس در خانوادهها،
ناباروری ی

معضل مهم جامعه است )2

تحقیقام نشان داده است که استفاده از داروهای محرک تخم گذاری باعث برهمزدن نظم هورمونی و محیط
اندوکرینولوژی آندومتر و در نتیجه اختالل در پذیرش رحم میشود )4 ،3
استفاده از هورمون آنتی پروژسترون نشاندهنده نقش رسپتور پروژسترون در تنظیم مولکولهایی مانند فاکتورهای رشد،
هورمونهای پپتیدی ،آنزیمهای متابولی  ،مهارکنندههای پروتئازی ،مولکولهای دخیل در سیستم ایمنی ،پروتئینهای
اسکلتال و مولکولهای چسبنده سلولی است )5
در تخمدان جوندگان ،استروژن بهطور اولیه تحتتاثیر هورمون محرک فولیکول Follicle Stimulating Hormone ،یا
)  (FSHاز فولیکولهای تخمدان آزاد میشود و اعمال آندوکرینی آن ازطریق مسیر هیپوتاالموس–هیپوفیز انجام میگیرد
سلولهای گرانولوزای فولیکولهایی که در مراحل مختلف تکامل قرار دارند ،حاوی رستپورهای استروژن Estrogen Receptor B

) (ERBبوده درحالیکه رستپور  αاستروژن عمدتا در سلولهای تکای داخلی قرار گرفته است  )6استروژن نقش مهمی در
فولیکوژنز دارد و اثرام خود را عمدتا از طریق رستپورهای مربوطه اعمال میکند  )7تخمدان یکی ازبافتهای اولیهای است که
بیان رسپتور پروژسترون در آن وورم میگیرد سنتز لیگاند پروژسترون توسط تریلوستان و فعالیت رونویسی آن توسط آنتی
پروژسترون  RU486مهار میشود عدم بیان رسپتور پروژسترون  Progesterone Receptorدر سلول گرانولوزا منجر به عدم
تخم گذاری میشود )1
اپیتلیوم پوشاننده لولههای رحمی شامل دو نوع سلول ترشحی و مههدار میباشد فاکتورهای مختلفی ازجمله استروژن،
پروژسترون ،پروستاگالندینها ،اینترلوکین  ، 6آنهیوتانسین  2و یون کلسیم ،اپیتلیوم لولههای رحمی را تحت تاثیر قرار
میدهند  )8بررسیها نشان میدهد که استروژن نقش اساسی در فرایند آنهیوژنزیس دارد و بهعنوان ی

فاکتور مهم در عروق

خونی بهشمار میرود و اعمال خود را برروی عروق از طریق  ERBانجام میدهد در بزرگساالن آنهیوژنزیس در شرایط نرمال
دیده نمیشود بهاستثنای دستگاه تولیدمثل مونث و بهطور روتین در رحم با نوسانام استروژن دیده میشود )9
از تحقیقام انجام شده ،میتوان نتیجه گرفت که تزریق هورمونهای استروویدی باعث تغییر در فعالیت اسید فسفاتاز
تخمدان شده و این تغییرام در مجموع بر بارداری و النهگزینی تاثیرگذار خواهد بود باتوجه به اینکه فعالیت سلولهای تکا
وگرانولوزا و عمل استروویدسازی از روز اول بارداری تا زمان النهگزینی افزایش مییابد لذا بهنظر میرسد که افزایش فعالیت
آنزیم اسید فسفاتاز بتواند در متابولیسم مواد طی فرآیند استروویدسازی نقش داشته باشد عالوهبراین ،اووال فعالیت آنزیمهای
تخمدان توسط عوامل مختلفی تحت کنترل است که از مهمترین آنها میتوان به استروژن ،پروژسترون ،پروستاگالندین  E2و
 cAMPاشاره کرد درنتیجه مقدار زیاد پروژسترون در زمان النهگزینی ،میتواند با افزایش فعالیت اسید فسفاتاز مرتبط باشد
باتوجه به اینکه تحری

تخم گذاری موجب اختالل در هورمونهای مترشحه از تخمدان میشود و از آنجاییکه این

هورمونها برای بقا حاملگی ضروری میباشند ،لذا هدا از این مطالعه بررسی اثرام هورمونهای استروهن و آنتی پروژسترون
بعد از تحری

تخم گذاری بر ساختار هیستولوهیکی تخمدان و لوله رحمی میباشد )12 ،11 ،10

 -2مواد و روشها
نمونههاي مورد مطالعه :برای انجام این تحقیق تجربی جهت ایجاد حاملگی کاذب از موشهای نر و ماده با سن 10–8
هفته و با وزن  30-25گرم استفاده شد حیوانام در شرایط  12ساعت روشنایی و  12ساعت تاریکی با امکانام دسترسی به آب
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و غذای کافی نگهداری میشدند در این پهوهش کلیه موازین اخالقی کار با حیوانام آزمایشگاهی رعایت شده است
گروهبندي حيوانات :موشهای ماده در مجاورم موشهای نر به مدم ی

شب به منظور جفتگیری قرار گرفتند و سپس

بهچهار گروه تقسیم شدند  )1گروه کنترل :هیچ هورمونی را دریافت نکردند در گروههای دریافت کننده هورمون ابتدا به
موشهای ماده داروی) Pregnant Mare Serum Gonadotropin (PMSGبهمیزان  10واحد و  48ساعت بعد از آن

Chorionic

) Human Gonadotropin (HCGبهمیزان  10واحد بهوورم داخل وفاقی تزریق شد  )2گروه استروژن :بعد از تحری
تخم گذاری ،از روز اول حاملگی استروژن به میزان  10نانوگرم بهوورم زیرجلدی و به مدم چهار روز تزریق شد  )3گروه
پروژسترون :روزانه  1میلیگرم پروژسترون تا چهار روز به وورم زیرجلدی تزریق شد  )4گروه آنتی پروژسترون همراه با
استروژن :روزانه ترکیبی ازهورمونهای آنتی پروژسترون  RU486به میزان  1میلیگرم و استروژن به مقدار 10نانوگرم به مدم
چهار روز به وورم زیرجلدی دریافت کردند
مطالعات بافتشناسي 4/5 :روز بعد از حاملگی موشها با روش جابهجایی مهترههتای گردنتی کشته شدند و از تخمدان و
لولههای رحمی تمامی گروهها نمونهبرداری شد و برای مطالعه بافتی آماده شد بهطوریکه بعد از فیکس کردن درفرمالین ده
درود و قالبگیری با پارافین  ،برشهای  5میکرون بهوورم سریال سکشن تهیه و باروش  H&Eو  PASرنگآمیزی شدند
تحليل آماري
اطالعام بهدستآمده از هر نمونه بااستفاده از نرمافزار  SPSSو با روش واریانس ی طرفه  )One Way ANOVAبین
گروههای مختلف مورد آنالیز قرار گرفت نتایج بهدستآمده بهوورم میانگین±انحراا معیار بیان شد

 -3نتايج
بررسي نتايج هيستوژلويكي تخمدان
نتایج حاول از این تحقیق نشان داد که در گروه کنترل اغلب فولیکولها از نوع چندالیهای و ثانویه بود شکلهای )2 ،1
در گروه پروژسترون اکثریت فولیکولها از نوع بدوی و اولیه بودند و به میزان کمتر فولیکول گراا نیز دیده میشد تعداد
اجسام زرد در این گروه در مقایسه با سایر گروهها افزایش یافته بود عروق خونی کمتری در مقاطع بافتی دیده میشد و
ضخامت پرده شفاا در مقایسه با گروه استروژن کاهش پیدا کرده بود شکلهای )8 ،7 ،4 ،3
نتایج حاول از این تحقیق در گروه استروژن نشان داد که تعداد عروق خونی بهدلیل خاویت آنهیوژنزیس استروژن در
مقایسه با گروه های دیگر افزایش پیدا کرده بود تعداد اجسام زرد کاهش و اکثریت فولیکولها از نوع بدوی یا اولیه در حال رشد
بود اندازه سلولهای لوتئینی موجود در جسم زرد نسبت به گروههای قبلی کوچ تر و سیتوپالسم سلولها اسیدوفیل بود و
پرده شفاا نیز به وضوح قابل رویت بود شکلهای )8 ،7 ،5 ،4
در گروه آنتی پروژسترون همراه با استروژن ،تحت تاثیر استروژن فولیکولها رشد نموده ولی بهدلیل اثر مهاری آنتی
پروژسترون و کمبود پروژسترون ادامه رشد فولیکولها متوقف شده و فولیکولهای آترتی
بود شکل )6
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شكل  :1مقطع بافتي تخمدان گروه کنترل ،انواع فوليكولها و تعداد اجسام زرد رنگآميزي  ،H&Eبزرگنمايي .X 100

شكل  : 2مقطع بافتي تخمدان گروه کنترل ،فوليكول ثانويه (ستاره) وفوليكول اوليه چند اليه (فلش) .رنگآميزي  ،H&Eبزرگنمايي 400
.X

شكل  :3مقطع بافتي تخمدان گروه پروژسترون ،فوليكولهاي اوليه در تخمدان (فلش) ،رنگآميزي  ،H&Eبزرگنمايي .X 400
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شكل  :4مقطع بافتي تخمدان گروه استروژن ،فوليكولهاي اوليه (فلش) و ساختار جسم زرد (ستاره) رنگآميزي  .H&Eبزرگنمايي 400
.X

شكل  : 5مقطع بافتي تخمدان گروه استروژن ،عروق خوني فراوان (فلش)  ،رنگ آميزي  H&Eبزرگنمايي .X100

شكل  : 6مقطع بافتي تخمدان گروه استروژن همراه با آنتي پروژسترون ،فوليكول آتروفيک (فلش) ،رنگآميزي  ،H&Eبزرگنمايي .X 400
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ب) گروه پروژسترون

شكل  :7مقطع بافتي تخمدان ،سلولهاي لوتيني درگروه استروژن (الف) و گروه پروژسترون (ب) .رنگآميزي  ،H&Eبزرگنمايي
.X 400

ب) گروه استروژن

الف) گروه پروژسترون

شكل  :8مقطع بافتي تخمدان ،ضخامت پرده شفاف ( فلش) در گروه پروژسترون (الف) و گروه استروژن ( ب) رنگآميزي ،PAS
بزرگنمايي .X 400
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نمودار  :1تعداد اجسام زرد در گروههاي مورد مطالعه
تعداد اجسام زرد در گروههاي مورد مطالعه ،گروه پروژسترون در مقايسه با ساير گروهها افزايش معنيداري را نشان مي دهد،**P<0.01 .
***P<0.001

بررسی نتایج هیستومورفومتری لولههای رحمی :نتایج بهدست آمده از اپیتلیوم لولههای رحمی بهشرح زیر می باشد

نمودار  : 3 -2ميزان ارتفاع اپي تليوم در گروههاي مورد مطالعه
ارتفاع اپي تليوم لومينال در گروههاي مورد مطالعه  ،گروه پروژسترون در مقايسه با ساير گروهها کاهشمعني داري را نشان مي دهد.
****P<0.0001

بررسی وضعیت تعداد سلول های مهه دار نشان داد که در گروه پروژسترون تعداد سلول های مهه دار در مقایسه با گروه کنترل
کاهش ولی در گروههای استروژن و آنتی پروژسترون همراه با استروژن در مقایسه با گروه کنترل افزایش یافته بود
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 -4بحث
گنادوتروپینها در مواردی که بهتعداد زیادی جنین ،قبل از النهگزینی نیاز باشد مانند میکرواینچکشن زیگوم ،قبل از
جفتگیری به موشهای ماده جهت افزایش تعداد تخم

تجویز میشوند  )13اگرچه تجویز اگزوژن گنادوتروپینها ممکن

است تعداد تخم ها را افزایش دهد ،ولی اثرام منفی تحری

تخم گذاری که منجر به غلظتهای باالتر استروویدها میشود

ممکن است محیط سیستم تولیدمثل ازجمله تخمدانها و لولههای رحمی و رحم را مختل کند و جنین و اندومتر را در زمان
النهگزینی تحت تاثیر قرار دهد )14
بررسیها نشان میدهد که اختالل متابولی

ایحاد شده در تخمدان به دنبال تجویز  PMSGو  HCGممکن است مسئول

افزایش مرگ و میر در موشهای تخم گذاری شده باشد )14
مطالعه  Uysalو همکارانش نشان داد که تحری

تخم گذاری سطح بیان پروتئینهای

DNMT

DNA

 ( methyltransferase) proteinرا تغییر میدهد یافتهای که نشان میدهد نقصهای تکاملی ایجاد شده در اووسیتهای
تخم گذاری شده و مراحل اولیه جنینی ممکن است ناشی از اختالل در فرآیندهای متیالسیون  DNAباشد )15
هورمونهای استروویدی تخمدان ازجمله استروژن و پروژسترون ،نقش اساسی در انواع عملکردهای حیاتی بیولوژیکی مانند
عملکرد مغز و تولیدمثل دارند  )16آنتی پروژسترون  )RU486ی

ترکیب استروویدی سنتتی

است و عملکرد آن باعث

مهار اعمال ایجاد شده توسط پروژسترون میباشد تمایل اتصالی برای گیرنده پروژسترون  5برابر هورمون طبیعی می باشد
)17
نتایج حاول ازاین تحقیق نشان داد که در گروه پروژسترون اکثریت فولیکولها از نوع بدوی و اولیه بود هرچند به میزان
کمتر فولیکول گراا نیز دیده میشد تعداد اجسام زرد در این گروه با سلولهای لوتئینی واضح درمقایسه با سایر گروهها زیادتر
بود همچنین ضخامت پرده شفاا وتعداد عروق خونی در مقایسه با گروه استروژن کاهش پیدا کرده بود
درمطالعهای که توسط  Boroujeniو همکارانش انجام گرفت در موشهای تحت درمان با پروژسترون پس از تحری
تخم گذاری میزان بیان ژن  VEGFافزایش مییابد تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد افزایش قابل توجهی در پارامترهای کمی
عروق خونی موشهای تحت درمان با پروژسترون در مقایسه با گروه کنترل وجود دارد که مغایر با یافتههای حاول از این
تحقیق میباشد )18
بررسی نتایج در گروه استروژن بیانگر آن است که تعداد اجسام زرد کاهش و اکثریت فولیکولها از نوع اولیه یا اولیه درحال
رشد بود اندازه سلولهای لوتئینی موجود در جسم زرد نسبت به گروههای قبلی کوچ تر و سیتوپالسم سلولها اسیدوفیل
بوده ،پرده شفاا و تعداد عروق خونی در مقایسه با گروه پروژسترون افزایش یافته بود
نتایج برخی از مطالعام بیانگر آن است که پروژسترون مستقیما روی فولیکولهای پیشآنترال عمل میکند و با غلظت کم
بقای فولیکول را افزایش میدهد با این حال استفاده از  R5020با دوز پایین نشان داد که بقای فولیکول را تا حدی میتوان
حفظ کرد و این بیانگر آن است که هورمونهای دیگر استروویدی مانند آندروژن یا استروژن  ،برای سالمت فولیکولی طبیعی
مورد نیاز هستند )19
رگزایی ی

فرآیند پیچیده و چند مرحلهای است که از طریق آن رگهای خونی جدید از رگهای قبلی بهوجود میآید

فاکتور رشد سلولهای اندوتلیال  ، )Vascular Endothelial Growth Factorفاکتور رشد مشتق ازپالکت

Platelet-Derived

 ،)Growth Factorفاکتور رشد فیبروبالست  ،) Fibroblast Growth Factor 1 1لپتین ،آنهیوپویتین و پرولیفرین فاکتورهایی
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هستند که مسیرهای رگزایی را افزایش میدهند  )20بررسی گروههای مورد مطالعه نشان داد که تعداد عروق خونی به دلیل
خاویت آنهیوژنزیس استروژن ،درگروههای حاوی استروژن در مقایسه با گروه پروژسترون افزایش پیدا کرده بود
در گروه آنتی پروژسترون و استروژن ،بهدلیل اثر مهاری آنتی پروژسترون و کمبود پروژسترون فولیکولهای آترتی
مقایسه با بقیه گروهها زیاد شده بود که بیانگر نقش پروژسترون بهعنوان ی

عامل ضد آپوپتوتی

در

در سلولهای گرانولوزای

فولیکول آنترال جوندگان ،میمون و انسان است )21
در مطالعهای که توسط آقای تامورا و همکارانش انجام گرفت میفپریستون ) (RU486در جوندگان موجب افزایش
کیستهای لوتئینی و فولیکولهای آترتی

میشود  )21که با یافتههای حاول از این تحقیق مطابقت دارد همچنین نتیجه

مطالعهای که برروی میمونها انجام گرفت بیانگر آن است که درمان با آنتی پروژسترون موجب کاهش ضخامت آندومتر و
اختالل در الگوهای های چرخهای  E2و  P4میشود )22
نتایج هیستومورفومتری بهدست آمده از لولهای رحمی در گروه پروژسترون بیانگر کاهش ارتفاع اپیتلیوم لومینال در
مقایسه با سایر گروهها بود در تایید یافتههای بهدست آمده از این مطالعه ،بررسیها نشان میدهد که تزریق پروژسترون باعث
کاهش ارتفاع اپیتلیوم لولههای رحمی و نیز موجب کاهش تعداد سلولهای مههدارمیشد درحالیکه درمان با استروژن موجب
افزایش ارتفاع اپی تلیوم لولههای رحمی و نیز افزایش تعداد سلولهای مههدار میشود که با یافتههای حاول از این مطالعه
مطابقت دارد  )8در تایید یافتههای پهوهش حاضر نتایج ی

مطالعه نشان داد که استروژن موجب تمایز سلولهای اپیتلیالی

مههدار در موشهای  5روزه میشود و این بیانگر آن است که استروژن روند تشکیل مهه را تسهیل میکند
ازطرا دیگر مطالعه اوکادا و همکاران نشان داد که استفاده از آنتاگونیست رسپتور استروژن  )ICI182,780تمایز مهه را در
نوزاد موش وحرایی به تاخیر میاندازد  ) 23بررسی تغییرام مورفولوژیکی و هیستومورفومتری مخاط لولههای رحمی در
گروهها ی استروژن و استروژن همراه با آنتی پروژسترون نشان داد که استروژن نقش اساسی در افزایش تعداد سلولهای مههدار
و افزایش ارتفاع اپیتلیوم دارد

 -5نتيجهگيري
نتایج بهدست آمده از این مطالعه نشان داد که پروژسترون به تنهایی نمیتواند شرایط بهتری را جهت لقاح در مقایسه با
دیگر گروهها فراهم کند و افزودن استروژن به پروژسترون ممکن است این وضعیت را در فاز لوتئال بهبود ببخشد

 -6تشكر و قداراني
از زحمام کارشناس محترم آزمایشگاه بافت شناسی دانشکده پزشکی جناب آقای مهندس جعفر اسدی تشکر و قدردانی
میشود
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