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چکیده:
هدف :برداشتن تخمدان ،ضخامت بافت پوششي مخاط آندومتر ،تعداد سلولها و غدد موكوسي را كاهش داده و اليه هها ديرهر ر ها را
تغيير مي دهد .كوئرستين ب عنوان يک فالونوئيد دارا خواصي از جمل جمع آور كننده راديکال ها آزاد و آنتي اكسيدانتي است .اين
مطالع ب منظور بررسي اثر كوئرستين بر بافت ر ا در موشها اواركتومي انجام شد.
مواد و روشها :در اين مطالع  05سر موش صحرايي ماده نژاد ويسهتار در  5گهروه ( 5نمونه در ههر گهروه) شهام  :شهاهد ،اواركتهومي،
اواركتومي تيمار شده با كوئرستين ،سالا تيمار شده با كوئرستين و شا تقسيا شدند 35 .ميليگرم كوارستين به ازا ههر كيلهوگرم وزن
بدن ب مدت  35روز ب صورت داخ صفاقي تزريق شد .در پايان دوره ،موشها با اتر آسان كشي شده و بافهت هها ر ها په
شدن ،در فرمالين سالين  32درصد تثبيت گرديدند .سپ

مقاطع بافتي تهي شد و با استفاده از ميکروسکوپ نور پ

از خهار

از رنگ آميز بها

هماتوكسيلين -ائوزين بررسي شدند.
نتایج :در ر ا موشها اواري کتومي شده ،ضخامت الي آندومتر ب طور معني دار كاهش يافت و بافت پوششي آن ب صورت مکعبي در
آمده بود .تعداد سلولها و غدد در مقايس با شاهد كاهش پيدا كرد .در گروه اواركتومي تحت تيمار كوئرستين ،ضخامت الي آندومتر ،تعداد
سلولها و غدد ب طور معني دار افزايش يافت.
نتیجه گیری :نتايج نشان داد ك كوئرستين ب عنوان آنتي اكسيدانت مي تواند تغييرات اصه از اواركتهومي را در بافهت ر ها در غيها
هورمونها تخمداني بهبود بخشد.
واژگان کلیدی :هيستولوژ ر ا ،كوارستين ،اواريکتومي ،موش صحرايي
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مقدمه

ضايعات بافتي ناشي از ايسکمي مهورد تاييهد قهرار گرفته اسهت.

هورمونها مترشح از تخمهدان (اسهتروژن و پروژسهترون) بهر


كوارستين جذ گلوكز را در روده مهار مي كند و عالوه بهر قنهد

رو بافت ر ا تاثير مي گذارند بدين صهورت كه اسهتروژن بهر

خون ،كلسترول و  LDLرا كاهش مي دهد ( .)5كوارستين اثرات

طبق آندومتر ر ا اثر كرده و موجب افزايش رشد آن ميشهود و

ضد التهابي در روده داشت و توليد  -TNFآلفا را مهار مهي كنهد

هورمون پروژسترون باعث افزايش ضهخامت ايهن طبقه از بافهت

(.)0

ر ا ميگردد .اواريکتومي و ذف اثرات هورمونهها تخمهدان

با توج ب

عالوه بر تاثير بر طبقات بافت ر ا ميتواند باعث افزايش مالت

بافتي ر ها ،مههاتهرين ههدف ايهن مطالعه  ،بررسهي تغييهرات

قلبي و اختالل رواني شود ( .)3ساختار بافتي ديواره ر ها تحهت

هيستولوژيک بافت ر ا در موشها اواريکتومي متعاقب تجويز

تاثير هورمونها تخمداني تغيير ميكند و با برداشتن تخمهدان،

كوارستين بوده است تا اثر محافظتي كوارستين بر ساختار ر ها

آندومتر آتروفي ميشود .برداشتن تخمدان در موشها صحرايي

در شرايط برداشتن تخمدان ارزيابي شود.

ذف هورمونها تخمهداني و تهاثير آن بهر سهاختار

ماده موجب تحلي رفتن بافت دستراه تناسلي و ايجاد تغييهرات
ساختار قاب توجهي در بافت و كهاهش جها آن مهيگهردد و

مواد و روشها

باعههث كههاهش ضههخامت بافههت پوششههي مخههاط ،كههاهش تعههداد

اين مطالع تجربي در مهدل يهواني در سهال  3192بها رعايهت

سلولها موكوسي و غدد موكوسي ميشود (.)0


اخالد در پهژوهش و قهود يوانهات در دانشهکده دامپزشهکي

فالونوئيدها گروه بزرگي از پلي فن ها با بهيش از  0222تركيهب

دانشهراه شههيد چمهران اههواز انجهام شهد .در مطالعه

ك يکي از بارزترين دست ها تركيبهها طبيعهي در گياههان،

موشها صحرايي ماده و نژاد ويستار در محدوده وزن  022گرم

سبزيجات ،ميوهها و نوشيدنيها هستند .فالونوئيدها دارا اثرات

استفاده شد .موش ها در پنج گروه مساو  5سر ب صورت زيهر

نتي اكسيدانتي ،ضدالتهابي ،ضد سرطان ،ضد گلودرد ،ضد تومور،
آ 

تقسيا شدند:

ضد زخا ،ضد آلهرژ  ،ضهد ميکروبهي ،ممانعهت از شهکنندگي و

 -3گروه اول ( شاهد ) :بدون دريافهت دارو و بها شهرايط يکسهان

خههونريز عههرود ،ضههد ويههروو و محافظههت كننههده از قلههب

تغذي ا و محيطي با ساير گروهها نرهدار شدند .

ميباشند .)1(.تجويز ايزوفالونوييدها ميتوانهد موجهب متهاپالز
بافت پوششي ر ا در موش هها اواريکتهومي شهده گهردد (.)0
فالونوئيههدها اثههر راديکههالههها آزاد بههر رو دسههتراه تناسههلي و
نابارور ها ا تمالي ناشي از آنها را خنثي ميكنند.
كوارسهتين يکهي از فالونوئيههدها رايهج مههواد غهذايي محسههو
ميشود ك اين ماده بيش از  02درصد فالونوئيد موجود در رژيا

غذايي را تشکي ميدهد و ميزان آن در پياز و چا سياه نسبت
ب بقي مواد غذايي بيشهتر مهيباشهد .پيهاز يهک منبهع غنهي از
كوارستين ميباشد .پياز قادر است راديکالها آزاد در بدن را ك
باعث سرطان و بيمار هايي از قبي آترواسکلروز ميشود را پاک
ساز كند .با وجود ك كوارستين در سيب و چا هها وجهود
دارد ولي جذ اين ماده در پياز  10درصد موثرتر و سهريعتهر از
ساير منابع مي باشد .كوارستين جهذ شهده از پيهاز تقريبها 00
ساعت در بدن باقي ميماند( .)1اثر بخشي كوارستين در كنترل و

اضهر

موشها صحرايي ك تحت بيهوشهي اواريکتهومي

 -0گروه دوم:
شدند ،بدين منظور هر دو تخمدان آنها با عم جرا ي برداشت
شد .بدين صورت ك ابتدا يوانات بوسيل كتامين و زايالزين بها
دوزها  32و  0ميلهي گهرم به ازا ههر كيلهو گهرم وزن بهدن
بيهوش گرديدند.
سپ

ب وسيل بازكردن محوط

طنهي در امتهداد خهط ميهاني

شکا ،تخمدانها در معرض ديد قرار گرفتند .آنرهاه تخمهدانهها
بوسيل قيچي و با ا تياط كام جهت جلهوگير از پهاره شهدن
لول ر ا برداشت شدند .پ

از برگرداندن ر ا ب داخ محوط

بطني الي ها عضالني و پوست بخي گرديد ،يک هفته جههت
بهبود ب

يوان استرا ت داده شد و سپ

موشها صحرايي

ب مدت  35روز بها دريافهت نرمهال سهالين ( هها جها دارو
كوارستين ) ب صورت داخ صفاقي نرهدار شدند .

درمان هيپرتانسيون ،بيمار ايسکميک قلبي ،نارسهايي ا تقهاني

موشها صحرايي ك تحت بيهوشي اواريکتهومي

 -1گروه سوم:

قلههب ،هيپرليپيههدمي ،آترواسههکلروز ،اخههتالالت انعقههاد خههون،

شدند و سپ

ب مدت  35روز دارو كوارستين (پودر خالص از

نوروپاتي ديابتي ،نکروز بهافتي ،هيپرگليسهمي ناشهي از ديابهت و

ميليگهرم بهرا هر كيلهوگهرم وزن

شركت سيرما) را با دوز 35
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بدن ب صورت داخ صفاقي دريافت كردند.
 -0گروه چهارم :موش ها صحرايي ك ب مهدت  35روز دارو
كوارستين را با دوز  35ميلي گرم برا هر كيلو گرم وزن بدن ب

C

صورت داخ صفاقي دريافت كردند .
موشها صحرايي ك جرا ي شدند و تخمهدان

 -5گروه پنجا:
آنها لم

شد ولي تخمدان برداشت نشد ( گروه شا .) Sham

ابتدا موشها با اتر آسانكشي شدند و سپ
بدن ر ا نمون گير انجام گرفت .سپ

از بافهت شها هها و
قطعات مزبهور جههت

ثبوت ،درون جمي داق  32برابر از فرمالين سالين  32درصد

شک  :3ساختار بافت پوششي اسهتوان ا سهاده مخهاط ر ها در گهروه
شاهد .سلولها استوان ا مژه دار با سيتوپالسا بلنهد ( )Cنشهان داده
شده است .بزرگنمائي ،× 02رنگآميز هماتوكسيلين-ائوزين.

قرار داده شدند.
ب منظور مطالعات ميکروسکوپي نمون ها مورد نظر مقاطعي به
ضخامت  5تا  0ميکرومتر از انتها شا هها ر ها و همچنهين
بدن ر ا تهي شده و با استفاده از روش استاندارد رنهگآميهز
هماتوكسههيلين– ائههوزين ،بههرشههها رنههگ آميههز شههده و بهها
ميکروسکوپيک نور بررسي شدند .با استفاده از لنهز Dino-lite

و نرم افزار  Dino-captureابتدا تغييرات بافت پوششي از لحها
شک سلولي مورد بررسي قرار گرفت و سپ

ديواره ر ا در س

طبق آندومتر  ،ميومتر و پريمتر مورد بررسي و همچنهين طبقه
آندومتر در دو اليه كهاربرد (متهراكا و اسهفنجي ) و بهازال در
گروهها مختلف از لحا هيستولوژ مورد بررسي قرار گرفتند.


سلولها استوان ا دارا هست ا بيضي شک در امتداد ارتفاع
سلول بودند و در زير بافت پوششي طبق آندومتر ،بافهت همبنهد
در دو الي كاربرد و پاي ا قرار گرفت كه اليه كهاربرد نيهز
خود از دو الي متراكا و اسفنجي تشکي شده است .الي متراكا
در زير بافت پوششي و الي اسفنجي در بهين دو اليه متهراكا و
بازال قرار داشت .الي متراكا دارا سلولها بيشتر بهود كه
تا گردن غده آندومتر كشيده شده بودند و ضهخامت ايهن اليه از
الي اسفنجي كمتر بود .سلولها لنفوسيت ،ائوزينوفي و ماست
س در اين الي مشاهده شد .اليه اسهفنجي كه قسهمت اعظها
آندومتر را تشکي ميدهد بيشتر شام قسمتها ميهاني غهدد
پيچيده ر مي بود .سلولها موجود در الي اسفنجي شهبي به

دادهها كمي بها اسهتفاده از نهرم افهزار  SPSS- 16به صهورت

الي متراكا ولي با تراكا كمتر ديده شدند .غدد موجهود در اليه

ميانرين ±انحراف معيهار ميهانرين ) (SEMبيهان گرديهد .بهرا

اسفنجي و متراكا دارا بافت پوششي شبي به بافهت پوششهي

تعيين تفاوت داده هها كمهي بهين گهروه هها از آزمهون آمهار

ر ا يعني استوان ايهي سهاده بودنهد .اليه بهازال در مشهاهدات

 ANOVAو پ

آزمون  LSDاستفاده شد (P<2/25( .ب عنوان

سطح آمار معنيدار در نظر گرفت شد.

ميکروسکوپي ب صورت يک الي نازک چسبيده ب ميومتر ديهده
شد ك تفکيک اين الي از اسفنجي بسيار مشک بود .سلولها
موجود در اين الي بيشتر از سلولها متمايز نشده تشکي شده

نتایج

بود .ميومتر از دو طبق عضالني داخلي لقو ضخيا و خارجي

با بکارگير روش ها رنگ آميز معمول  H&Eساختار بافتي

طولي نازک تشکي شده ك در بين ايهن دو اليه معمهوال بافهت

ر ا موش ها صحرايي گروه ها مختلهف تحهت مطالعه  ،بها

همبند همراه با عهرود خهوني بهزری ديهده شهد .پهر متهر كه

ميکروسکوپي نور بررسي شدند.

خارجيترين الي ر ا را تشهکي مهيدههد دارا بافهت همبنهد

در گروه شاهد ك تخمدان ها جهدا نشهده و ههيو گونه دارويهي

سروز و او مقادير فراواني از عرود لنفاو بود (شک .)0

دريافت نکردند ،بافت پوششي مخاط ر ا ب وسهيل سهلولهها

بررسيها ميکروسکوپي برشها نوا ي مختلف ر ا هر يهک

اسههتوان ا سههاده پوشههيده شههده بههود .در ايههن بافههت پوششههي

از موشها مورد مطالع در گروه دوم (موشها صهحرايي كه

سلولها استوان ا ترشحي مژهدار و بدون مژه ب خهوبي قابه

تخمدان آنها خار گرديده و نرمال سالين دريافت كرده بودنهد)،

رؤيت بودند (شک .)3

نشان داد ك تغييرات ساختار بسيار مشخص و قاب توجهي در
بافت ر ا ر داده است .يکي از مههاتهرين تغييهرات سهاختار
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ر ا ،تغييرات ساختار در طبق آندومتر بود .بافت پوششي اين

مکعبي مشاهده شد و در اين گروه نسبت رشت ب سلول در بافت

گروه از استوان ايي ب مکعبي تبدي شده بود (شک  .)1ضخامت

همبند طبق آندومتر بيشتر مشاهده گرديد .ضخامت الي متراكا

الي متراكا و تعداد سلولها موجود در آن ب نسبت كمتر شده

و اسفنجي نسبت ب گروه دوم افزايش يافت و در اليه اسهفنجي

بود و در اين الي سلولها ائوزينوفيه غالهبتهر اهاهر شهدند.

غدد بيشتر مشاهد شد و بافت بينابيني غهدد بيشهتر از رشهت

ضخامت الي اسفنجي ها كاهش يافت و در اين الي تعداد غهدد

تشکي شده بود (شک  .)0در الي اسفنجي در مقايسه بها اليه
بيشتر ديده شد .ميومتر از دو الي عضهالني

كمتر مشاهده شد ك غدد مشاهده شده دارا بافهت پوششهي

متراكا رشت ها

مکعبي بودند .عالوه بر اين ،ضخامت الي ميومتر كمتر شده بود و

تشکي شده ك تراكا سلولها عضالني در يک برش بهافتي در

الي عروقي مابين دو اليه عضهالني لقهو و طهولي كهوچکتر

اين گروه نسبت ب گروه دوم افزايش يافت بهود .بافهت همبنهد و

مشاهده شد .در الي پريمتر تغييهرات قابه تهوجهي نشهان داده

تعداد عرود مابين دو الي عضالني به نسهبت كمتهر و كهوچکتر

نشد.

شده بود.

M
C
P
o
p
S
o
p
s
o
p
o
شک  :0ساختار ميکروسکوپي ديوار ر ا درpگروه شاهد (.)H&E
بافههت پوششههي اسههتوان ا ( ، )Pالي ه مته
pهراكا ( )Cبهها تههراكا
 Pو ميومتر( )Mنشان
سلولها باال ،الي اسفنجي ( )Sاو غدد
p
داده شده اسهت .بزرگنمهائي  ،× 0رنهگآميهز هماتوكسهيلين-
ائوزين.

F
شک  :0برش عرضي از ديواره آندومتر ر ا موش صحرايي مهاده
مربوط ب افزايش رشت ( )Fدر الي اسفنجي درگروه اواريکتومي
دريافت كننده كوارستين نشان داده شده است .بزرگنمايي ،× 40
رنگ آميز هماتوكسيلين-ائوزين.
در گروه چهارم (موشها صهحرايي كه تخمهدان آنهها خهار
نشد و كوارستين را دريافت كرده بودند نسهبت به گهروه شهاهد
ضخامت الي ميومتر بيشتر شهده بهود به طهور كه ايهن گهروه
بيشترين ضخامت الي ميومتر را به خهود اختاهاد داده بهود و
تعداد غدد و تراكا سلولها نيز افزايش يافت بود.

E
شک  :1ساختار بافت پوششي مکعبي در گروه دوم.
بافت پوششي مکعبي ( )Eدر گروه نرمال سالين (فاقد تخمدان )
نشهههان داده شهههده اسهههت .بزرگنمهههايي  ،× 02رنهههگ آميهههز
هماتوكسيلين-ائوزين.

در گروه پنجا (موشها صحرايي ك جرا ي شدند اما تخمدان
آنها برداشت نشده بود و هيو دارويي را دريافت نکرده بودند) از
لحا ساختار ميکروسکوپي خاوصيات بافتي مشاب گروه شهاهد
بود .تنها تغييرات قاب ذكر افزايش ضخامت طبق آندومتر بهود و
افزايش ضخامت الي اسفنجي بود .در گروهها مختلهف در اليه
پريمتر تغييرات قاب مال ظ ا مشاهده نشد.

در گروه سوم (موشها صحرا ك تخمدان آنها خار گرديده

همانطور ك در جهدول  3مشهاهده مهيشهود در تمهام گهروههها

و كوارستين را دريافهت كهرده بودنهد) ،بيشهترين تغييهرات را در

ضخامت طبق آندومتر (الي ها متراكا و اسهفنجي) ،ميهومتر و

طبق آندومتر نشان دادند .بافت پوششي در اين گروه متماي به

پريمتر مورد بررسي قرار گرفت اسهت .ميهانرين ضهخامت طبقه
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آندومتر در گروه دوم  032±33/55ميکرومتر بود ك نسهبت به

 300±33/00ميکرومتهههر( )P ≥2/23و پهههنجا بههها ميهههانرين

گروهها اول با ميهانرين  025±330/0ميکرومتهر (،)P ≥2/25

 332±5/22ميکرومتر ( )P ≥2/23و گهروه چههارم بها ميهانرين

پنجا با ميانرين  093±01/23ميکرومتر ()P ≥2/23و چهارم بها

 99±05/23ميکرومتر( )P ≥2/25كاهش معنيدار داشت.

ميانرين  022±310/9ميکرومتر ( )P ≥2/25كاهش معنهيدار
را نشان داد .ميانرين ضهخامت طبقه ميهومتر در گهروه چههارم
 033±50/20ميکرومتر بوده كه در مقايسه بها گهروه سهوم بها
ميههانرين  000±09/00افههزايش معنههيدار ( (P ≥2/25داشههت
(جدول  .)3ضخامت طبق پر متر در بين هيوكدام از گهروههها
معنيدار را نشان نداد.

همچنهين گهروه اول بها گهروه دوم ( (P≥2/23و بها گهروه سهوم
اختالف معني دار ( ( P ≥2/25داشهت .ميهانرين ضهخامت اليه
اسفنجي در گروه پنجا با ميانرين  150±00/35ميکرومتر بهوده
ك نسبت به گهروه دوم بها ميهانرين  315±39/12ميکرومتهر و
گروه سوم با ميانرين  329±33/32ميکرومتر اخهتالف معنهيدار
( ( P ≥2/25را نشان داد (جدول .)3

ميانرين ضخامت الي متراكا در گروه دوم با ميانرين 00±0/53
ميکرومتههر بههوده كهه نسههبت ب ه گههروهههها اول بهها ميههانرين
جدول  :3مقايس ميانرين و انحراف معيار ضخامت (بر سب ميکرومتر) ديواره ر ا موشها صحرايي در گروهها مختلف .هروف بيهانرر تفهاوت بهين
گروههايي ك روف نشان دهنده آنها در زير ميانرين و انحراف معيار قسمت ها مختلف ديواره ر ا گهروه
گروهها با يکديرر مي باشند ( × .)P<2/25
مورد مطالع ذكر شده با گروه مذكوراختالف معنيدار دارند
گروه ها
كنترل ()a
اواريکتومي ()b
واريکتومي+كوارستين()c
كوارستين ()d
شا ()e

ضخامت طبقه

ضخامت طبقه

ضخامت طبقه

ضخامت الیه

ضخامت الیه

آندومتر

میومتر

پریمتر

متراکم

اسفنجی

025±300/0
)( b, c, d
032±33/55
) )a, c, d, e
132±00/3
) ) a, b, d, e
022±310/9
) )a, b, c, e
093±01/23
))b, c, d

110±01/29
)( b, c, d
000±10/23
) ( a, d, e

300±33/00
)( b, c, d, e
00±0/53
)( a, c, d, e

121±335/3
) ( b, c, d
315±39/12
)( a, c, d, e

000±09/00
) ( a, d, e

05±9/15

55±0/59
) ( a, b, e

329±33/32
)( a, b, d, e

033±50/20
)( a, b, c, e

39±3/21

99±05/23
) ( a, b

001±332/0
) ( a, b, c, e

102±53/20
)( b, c, d

05±0/55

332±5/2
)( a, b, c

150±00/35
)( a, b, c, d

01±31/31
01±2/51

بحث

هورمهونهها

و بيشتر در مر ل مت استروو ر مي دهد (.)2

نتايج تحقيق اضر نشان داد ك برداشتن تخمدان در موشها

مترشههح از تخمههدان (اسههتروژن و پروژسههترون) بههر رو بافههت

صحرايي مهاده موجهب تحليه بافهت دسهتراه تناسهلي و ايجهاد

پوششي درون ر ا تاثير ميگذارند بدين صورت ك استروژن بهر

تغييرات ساختار قاب توجهي در ر ا و همچنين كاهش جا

الي داخلي ر ا اثر كرده و موجب افزايش رشهد آن مهيشهود و

آن ميگردد ك اين يافت بيانرر نقش مها هورمون ها تخمدان

هورمون پروژسترون باعث افزايش ضخيا شدن جدار داخلي ر ا

مخاوصها اسههتروژن در فههگ و نرههدار بافههت انههدام تناسههلي

ميگردد (.)3


ميباشد.


تغييراتي ك در ر ا و مهب ايجاد ميشود تابع تغييرات اصهل

هورمون استروژن ك توسط سلولها گرانولهوزا ( فوليکهوالر)

در تخمدان است؛ زماني ك تخمدانهها غيرفعهال هسهتند ر ها

تخمدان ترشح ميشود باعث تکثيهر بافهت ر ها و نهايتها باعهث

كوچک بوده و ب اندازه دوره قب از بلوغ است .برداشتن تخمدان

كام تر و پيچيده تر شدن غدد ر مهي مهيشهود ( .)2هورمهون
پروژسترون ك از جسا زرد ترشح مي شود باعث افزايش ترشهح
غدد ر مي شده ك خود موجب ايجاد فاز ترشحي ر ا ميشود
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در موشها صحرايي ماده موجب تحلي رفهتن بافهت دسهتراه
تناسههلي و ايجههاد تغييههرات سههاختار قاب ه تههوجهي در بافههت
سرويک

و واژن و كاهش جا آنها ميگردد و باعهث كهاهش
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ضخامت بافت پوششي مخاط و كهاهش تعهداد سهلولهها و غهدد

با مطالع

موكوسي ميشود ( )5ك با مطالع ما همخواني دارد .اواريکتومي

زنان يائس مشاب مدل اواريکتومي ايجهاد مهيشهود .ويتهامين A

باعههث كههاهش ضههخامت طبق ه آنههدومتر در دو الي ه متههراكا و

توانست از استرو اكسهيداتيو در مهوشهها اواريکتهومي شهده

اسهفنجي ،مخاوصهها در اليه اسههفنجي شههد و همچنههين بافههت

بکاهد ( .)31مطالعات نشهان مهيدهنهد كه بافهت ر ها از نظهر

پوششي از استوان ا بلند ب استوان ا كوتاه تها مکعبهي تبهدي

هيسههتولوژ و ايمنوهيستوشههيمي در مههوشههها صههحرايي

گرديد .تعداد و تراكا سلولها و غدد در آندومتر نيز ب طور قاب

اواريکتومي شده تغيير ميكند ك اين تغييرات تا هدود زيهاد

مال ظ ا كاهش يافت .با تجويز كوارستين تغييرات ايجاد شهده
در ساختار بافت ر ا موشها اواريکتومي كاهش معنيدار پيدا
كرد .در گروه اواريکتومي شده ك كوارستين دريافت كرده بودند
ضخامت آندومتر ،تعداد سلولهها و تهراكا غهدد افهزايش يافهت.
همچنين در اين گروه در بافت همبند موجود در آندومتر نسهبت
رشت ب سلول بيشتر مشاهده گرديد و تراكا سلولها عضالني
در طبق ميومتر ب طور قاب مال ظ ا افزايش يافت بود .در اين
تحقيهق در گههروه چههارم كه كوارسههتين دريافهت كههرده بودنههد
ضخامت الي ميومتر افزايش يافت بود تهراكا سهلولهها و تعهداد
غدد در طبق آندومتر ها افزايش يافت بود.

اضر همخواني دارد .وضهعيت اسهترو اكسهيداتيو در

مشاب مطالع
اگرچ در مطالع

اضر بودهاند ( 30و .)35
اضر كوارستين تا دود زياد اثر محهافظتي

بر تغييرات ساختار بافت ر ا ب دنبال اواريکتومي داشت است ك
ا تماال ب دلي فعاليت استروژنيک و آنتي اكسيدانتي اين مهاده
باشهد بها ايهن هال گزارشهي وجهود دارد كه ماهرف خهوراكي
كوارسههتين بههر وزن ر هها و ترشههح هورمههوني در مههوشههها
اواريکتومي شده تاثير نداشت اسهت ( .)30همچنهين تسهوجي
( )Tsujiو همکاران ( )32نشان دادند ك كوارستين مهيتوانهد از
تحلي بافت استخوان در موشها اواريکتومي شهده جلهوگير
نمايد بدون آن ك بر بافت ر ا تاثير داشت باشد .ب عهالوه در

نواننا ( )Nwannennaو همکهاران ( )9تغييهرات بهاليني بوجهود

تحقيقي ديرر متضاد با مطالع

آمههده توسههط فيتواسههتروژن و اسههتراديول را در مههيشههها

ميليگرم ب ازا هر كيلوگرم وزن بهدن مهوشهها به

دوز  3و 5

اواريکتومي شده مورد مطالع قرار دادنهد .نتهايج فهود تغييهرات

روش خوراكي ب مدت  30هفت تاثير در تغييرات بافهت ر ها

ايجاد شده توسط فيتواستروژنها را بر دستراه تناسلي تاييد كرد.

در موشها اواريکتومي نداشت است ( )35ك شايد دليه ايهن

تانسههي ( )Tanseyو همکههاران ( )32اثههرات رژيهها درمههاني بهها

تفاوت دوز و روش تجويز كوارستين باشد.

اسههتروژن ههها سههويا ( فيتواسههتروژن) را بههر دسههتراه تناسههلي
موشها صحرايي ماده اواريکتومي شده مورد مطالع قرار دادند.


اضر بيان شد ك كوارسهتين بها

نتیجه گیری

آنها ب اين نتيج رسيدند ك دوزها باال فيتواستروژن سهويا


با برداشتن تخمدان تغييرات هيستولوژيک در بافت ر ها ايجهاد

در دوزها پايين استروژن سنتتيک ميتوانهد اثهر آنتاگونيسهتي

گرديد كه شهام كهاهش ضهخامت طبقه آنهدومتر در دو اليه

برا آگونيستها اسهتروژن در گيرنهدههها اسهتروژني ر ها

متراكا و اسفنجي و تبدي بافت پوششي اسهتوان ايهي بلنهد به

موشها صحرايي داشت باشد.


استوان ايي كوتاه تا مکعبي و كاهش تعداد سلولها و غهدد بهوده

مهروترا ( )Mehrotraو همکاران تاثيرات بيوشيمي ،بافت شناسي
و تغييرات وزني تجويز طوالني مدت استراديول را بر رو ر ها،
سرويک

و واژن در موشها صحرايي ماده مورد مطالعه قهرار

آنها مشاهده نمودند ك مشخاات بهارز تغييهرات بهافتي
دادند .
دوران فاز استروو در بافتها مورد نظر پديدار گشهت اسهت و
اپيتليوم بافتها ب صورت كهاذ  ،مطبهق گشهت اسهت .اگرچه

تغييرات بوجود آمده خيلي قاب توج نبودند ،اما به طهور كلهي
تغييرات بارز فاز استروو و سيک فحلي را در دسهتراه تناسهلي
بوجود آوردند .مالتونين ب عنوان آنتي اكسيدانت از آتروفي بافهت

است .با تجويز كوارستين تغييرات ايجاد شهده در سهاختار بافهت
ر ا توسط اواريکتهومي كهاهش معنهيدار پيهدا كهرد ،بنهابراين
كوارستين ب عنوان آنتياكسيدانت طبيعي اثر محافظتي بر بافت
ر ا در غيا هورمون ها تخمدان دارد.
تشكر و قدرداني
از د انشراه شهيد چمران اهواز برا تامين اعتبهار مهالي تحقيهق
اضر ب عنوان پايان نام كارشناسي ارشد با فتشناسهي تشهکر
ميشود.


ر ا در موشها اواريکتومي شده جلوگير مينمايد ( )30كه
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Abstract
Aim: Ovariectomy decreases epithelial thickness of endometrium, number of cells and mucosal glands
and changes other layers of uterus. Quercetin as a flavonoid has several properties, including free
radical scavenger and antioxidant. This study has considered quercetin effects on uterus tissue in
ovariectomized rats.
Material and Methods: In this study, 25 female Wistar rats were divided in 5 groups (5 samples per
group): control, ovariectomized, ovariectomized-treated quercetin, non ovariectomized-treated
quercetin, and sham. 15mg/kg bw/day was intraperitonellay injected for 15 days. At the end, after rat
euthanization by Ether and removing their uterus, uterus tissues were fixed in formalin saline (10%).
The tissue sections were prepared and studied using light microscope after H & E staining.
Results: The thickness of endometrial layer in ovariectomized rats decreased significantly and
changed to cubic cells. Cells and glands numbers were significantly decreased in comparison with
control. Endometrium thickness, cell and glands numbers significantly increased in ovariectomizedtreated quercetin.
Conclusion: The results showed that quercetin can improve changes arising from ovariectomy in
uterus tissue as antioxidant, when ovarian hormones are absent.
Key words: Uterus histology, Quercetin, Ovariectomy, Rat
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