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An Investigation of Biochemical and Structural Changes in Reproductive
System Hyperandrogenism in Experimental Letrozole-induced Polycystic
Ovary Syndrome in Rat
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Abstract
Background and Objectives: Polycystic ovary syndrome (PCOS) is
one of the most important endocrine disorders, which affects about 510% of women in reproductive age and is one of the main causes of
infertility due to anovulation. In this study, the effect of letrozole was
investigated on serum levels of testosterone and estradiol hormones
and body and ovarian weight.
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Methods: This experimental study was carried out on 20 adult female
Wistar rats (180-200 g) in 2 groups. The first group (control) received
0.2 ml of distilled water (solvent) and the second group
(hyperandrogenism) received letrozole through gavage at a dose of 1
mg/kg bw for 21 days. At the end of this period, 6 mice of each group
were randomly selected and sacrificed for hormonal studies. In the first
step, blood samples were taken from the animals’ heart and centrifuged
to prepare serum samples; also, uterine samples were prepared. The
serum levels of testosterone and estradiol were measured by ELISA
method. Data analysis was performed using independent t test. The
significance level was considered p<0.05.
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Results: According to the obtained results, the concentration of
testosterone, body weight, and ovarian weight significantly increased
in the group receiving Letrozole compared to the control group
(p<0.05(.
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Conclusion: The results of this study showed that letrozole as a nonsteroidal aromatase inhibitor, blocks the conversion of testosterone into
estradiol, and increases serum testosterone levels, also causes increase
in body weight and ovarian weight.
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بررسی تغییرات بیوشیمیایی و ساختاری دستگاه تناسلی هایپرآندروژنیسم سندرم تخمدان
پلیکیستیک تجربی القاشده با لتروزول در موش صحرایی
اعظم سلیمانی ،*1محمدصالح رسولی ،2رضا حیدری ،1عباس احمدی

زمینه و هدف :سندرم تخمدان پلیکیستیک ) (PCOSیکی از مهمترین اختالالت آندوکرینی

دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران.
2گروه

صنایع

غذایی،

چکیده

دانشکده

کشاورزی ،دانشگاه صبا ،ارومیه ،ایران.
3دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه ارومیه،
ارومیه ،ایران.

است که در حدود  %5-10زنان را در سنین تولیدمثل تحت تأثیر قرار میدهد .همچنین این سندرم
یکی از مهمترین علل ناباروری ناشی از عدم تخمکگذاری میباشد .در این مطالعه اثر لتروزول
بر روی هورمونهای تستوسترون ،استرادیول سرم ،وزن بدن و تخمدان بررسی گردید.
روش بررسی :این مطالعه تجربی بر روی  20سر موش صحرایی ماده بالغ نژاد ویستار (وزن
 180-200گرم) ،در قالب  2گروه انجام شد .گروه اول (کنترل) 0/2 ،میلیلیتر آب مقطر (حالل)
و گروه دوم (هایپرآندروژیسم) لتروزول را با دوز  1میلیگرم برکیلوگرم بهصورت گاواژ و به
مدت  21روز دریافت کردند .بعد از پایان دوره ،از هرگروه 6 ،قطعه موش بهطور تصادفی،
انتخاب و جهت مطالعات هورمونی کشته شدند .در اولین اقدام ،از قلب حیوانات خونگیری
بهعمل آمد و نمونههای سرمی تهیه و سانتریفوژ شدند ،همچنین نمونههای رحم نیز تهیه گردید.
در مطالعات سرمی ،میزان تستوسترون و استرادیول به روش  ELISAاندازهگیری شد .برای آنالیز

*

نویسنده مسئول مکاتبات:

اعظم سلیمانی ،گروه زیست شناسی،
دانشکده علوم ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه،
ایران؛

دادهها از آزمون تی مستقل استفاده گردید .سطح معنیداری p<0/05 ،در نظر گرفته شد.
یافتهها :با توجه به نتایج به دست آمده میزان غلظت هورمون تستوسترون ،وزن بدن و تخمدان
در گروههای دریافتکننده لتروزول در مقایسه با گروه کنترل ،بهطور معنیداری افزایش یافت
(.)p<0/05

آدرس پست الکترونیکی:

نتیجهگیری :نتایج این مطالعه نشان داد لتروزول بهعنوان یک مهارکننده غیراستروئیدی

azam.soleimani87@gmail.com

آروماتاز ،بلوکهکننده تبدیل تستوسترون به استرادیول بوده و باعث افزایش سطح سرمی هورمون

تاریخ دریافت95/7/7:
تاریخ پذیرش95/9/15:

تستوسترون ،همچنین باعث افزایش وزن تخمدان و بدن میشود.
کلید واژهها :سندرم تخمدان پلیکیستیک؛ هایپرآندروژنیسم؛ وزن تخمدان؛ وزن بدن و
اندازهگیری؛ لتروزول.
لطفاً به این مقاله بهصورت زیر استناد نمایید:
Soleimani A, Rasoli MS, Heidari R, Ahmadi A. An investigation of biochemical
and structural changes in reproductive system hyperandrogenism in
experimental letrozole-induced polycystic ovary syndrome in rat.
]Qom Univ Med Sci J 2016;10(8):9-17. [Full Text in Persian
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1

گروه زیستشناسی ،دانشکده علوم،

3
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اعظم سلیمانی و همکاران

سندرم تخمدان پلیکیستیک ،در  %5-10از جمعیت زنان رخ

معیار مربوط به کنگره مرکز ملی ایاالت متحده در سال 1990

میدهد و ممکن است یکی از دالیل اصلی ناباروری باشد.

بوده که برای نامگذاری یک سندرم بهنام  PCOSدر یک زن

کیستهای تخمدانی ،ساختارهایی حاوی مایع فولیکولی هستند و

بیمار ،شرایط زیر باید به ترتیب اهمیت وجود داشته باشد،HA :

توسط الیه نازکی از سلولهای گرانولوزا در تخمدان احاطه شده

تخمکگذاری نامنظم و عدم تطابق عالئم بالینی با یک بیماری

که در نتیجه عدم تعادل هورمونها میباشد ( .)1کیستهای

شناختهشده ()7؛ دومین معیار مربوط به نشست انجمن تولیدمثل و

تخمدانی با عالئمی مانند هایپرآندروژنیسم ،عدم تخمکگذاری،

جنینشناسی اروپا و انجمن تولیدمثلی امریکا بوده که در روتردام

افزایش استرومای تخمدان ،کیستهای فولیکولی ،چاقی و

برگزار گردید و در آن برای نامگذاری  PCOSبرای یک زن

اختالالت قاعدگی مشخص میشوند (.)2

بیمار دو شرط از سه شرط زیر باید وجود داشته باشد :عدم

در بیماران دچار  PCOSبهطور معمول افزایش غلظت ،LH

تخمکگذاری یا بینظمیدر آن ،نشانههای بالینی یا بیوشیمیایی

کاهش غلظت  FSHو افزایش کیستهای تخمدان دیده میشود

که نشاندهنده  HAباشد و بیمارانی با اختالل تخمکگذاری یا

( .)1شواهدی در ارتباط با بیماریهای قلبی آترواسکلروتیک و

تخمدان کیستیک ()PCO؛ درحالیکه هیچ مدرکی دال بر وجود

افزایش چربی ،فشارخون ،چاقی و تریگلیسرید در زنان

PCOS

آن نباشد ( .)8در این تصمیم دو گروه به جمع بیماران

PCOS

وجود دارد .بنابراین ،در زنان  ،PCOSشیوع باالیی از دیابت

(شامل بیماران با  HAهمراه با  PCOو بیماران با اختالل

غیروابسته به انسولین و بیماری قلبی دیده میشود ( .)3در بیش از

تخمکگذاری و بدون  )HAپیوستند ،اما هنوز پذیرش این مسئله

 %50از زنان مبتال به  ،PCOSمقاومت به انسولین نیز وجود دارد.

که افراد بدون وجود عالئمی از  HAدرون گروه  PCOSقرار

شیوع چاقی در زنان  PCOSاز مکانی به مکان دیگر در کشورها

بگیرند ،مورد بحث است ( .)9همچنین در مطالعه بالینی بر روی

متغیر است که به احتمال زیاد در ارتباط با بیماری متابولیک

زنان  PCOSبدون  ،HAعالئم بالینی متابولیک خاصی مشاهده

میباشد .تستوسترون نیز ممکن است از طریق حساسیت انسولین بر

نشده است ( .)10در یک مطالعه دیگر HA ،اصلیترین مشکل

تعدادی از انواع بافتها و سلولها تأثیر بگذارد .بنابراین،

بیوشیمیایی موجود در زنان مبتال به  PCOSعنوان شده است (.)11

تستوسترون جذب گلوکز در بافت چربی ماده را کاهش میدهد

از لتروزول بهعنوان یک بازدارنده غیراستروئیدی آروماتاز برای

( .)4در  %60-80بیماران مبتال به این سندرم ،افزایش آندروژن

تولید هایپرآندروژنیسم آندروژنوس استفاده میشود ( .)12در

خونی دیده میشود .البته باید یادآور شد علت این افزایش دقیقاً

موش ماده ،لتروزول موجب اختالل در سیکل استروس و افزایش

مشخص نیست .محققان و پزشکان بالینی نیز هنوز کامالً مطمئن

وزن تخمدان میشود ،درحالیکه هرکدام دارای چندین کیست

نیستند با اندازهگیری کدامیک از خانواده آندروژنها و یا استفاده

الیه سلولی نازک گرانولوزا الیه سلولی ضخیم تکا میباشند.

از کدام تکنیک اندازهگیری میتوان افزایش آندروژن خون را

همچنین لتروزول میتواند باعث افزایش سطح گنادوتروپینها،

تأیید کرد ( .)5اما در حال حاضر اصلیترین مورد ،اندازهگیری

تستوسترون و کاهش سطح استروژن شود .این مطالعه با هدف

تستوسترون آزاد خون است؛ چراکه در زنان  ،PCOSاکثر مقادیر

تأثیر لتروزول در جلوگیری از آسیبهای ناشی از

این عضو خانواده آندروژنها ،باال میباشد ( .)6سندرم تخمدان

هایپرآندروژنیسم ایجادشده در اثر  PCOSتجربی در مدل موش

پلیکیستیک ( ،)PCOSیک اختالل ناهمگن است که با افزایش

صحرایی انجام شد.

آندروژن در خون ( ،)HAاختالل در تخمکگذاری و
ریختشناسی تخمدان کیستیک توصیف میشود .این سندرم یک

روش بررسی

بیماری پیچیده شامل طیف زیادی از یافتههای بالینی است که

در ایـن تحقیـق تجـربـی ،از 20سـر مـوش صحـرایـی مـاده بـالـغ

بهعلل گوناگونی ظهور پیدا میکند.

نژاد ویستـار  6-8هفـتــهای (وزن  180-200گــرم) جهـت ایجـاد
11
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شرایط استاندارد ( 12ساعت روشنایی 12 ،ساعت تاریکی و درجه

نگهداری شد .پس از مراحل کشتن رتها با کلروفرم ،خونگیری

حرارت  22±2درجه سانتیگراد) نگهداری شدند .موشها هر روز

و برش دادن پوست ناحیه شکمی؛ اقدام به خارجکردن تخمدانها

توسط غذای مخصوص تغذیه میشدند و آب به میزان نیاز در

و جداسازی چربیهای زائد و لولههای اوویداکت از آنها شد.

دسترس آنها قرار میگرفت .تمامی حیوانات پس از گروهبندی

درنهایت ،وزن تخمدانها با ترازوی حساس اندازهگیری شد.

بهمدت  2هفته ،بهمنظور حذف عامل استرس و آداپتهشدن ،در

همچنین بهمنظور تغییرات متابولیک در حیوانات دو گروه کنترل و

شرایط استاندارد نگهداری شدند.

تیمار ،وزن و تغییرات مشاهدهشده با هم مقایسه گردید.

 20سر موش صحرایی ماده به دو گروه به شرح زیر تقسیم شدند:

نتایج بهدستآمده بهصورت میانگین ±انحراف معیار ارائه شد.

-1گروه کنترل شامل :موشهایی که به آنها  0/2میلیلیتر آب

دادهها به کمک نرمافزار  SPSSنسخه  20و آزمون تست تی

مقطر و بعد از  2ساعت  0/4میلیلیتر آب بهصورت خوراکی با

مستقل با ضریب اطمینان  p>0/05تجزیه و تحلیل شدند.

سوند گاواژ به مدت  21روز داده شد و  -2گروه
هایپرآندروژنیسم شامل :موشهای که با داروی لتروزول (دوز 1

یافتهها

میلیگرم برکیلوگرم ،حلشده در  0/2میلیلیتر آب مقطر)،

درنتیجه القای سندرم ،میزان هورمونهای تستوسترون و استرادیول

بهمدت  21روز گاواژ شدند.

دچار تغییرات زیادی گردید ،بهطوریکه میزان تستوسترون در

برای ایجاد هایپرآندروژنیسم تجربی ،موشهای صحرایی ماده
 6-8هفتهای ،روزانه با لتروزول (دوز  1میلیگرم برکیلوگرم،
ساخت شرکت داروسازی سها حلشده در  0/2میلیلیتر) به مدت
 21روز گاواژ شدند .این دارو بهصورت پودر ،هر  4روز یکبار

گروه  )434/3±24/87( PCOSدر مقایسه با گروه کنترل
( ،)70/3±3/41بهصورت معنیداری افزایش یافت (،)p<0/05
همچنین میزان استرادیول ،کاهش معنیداری در گروه

PCOS

( )11/9±1/08در مقایسه با گروه کنترل ( )31/5±1/84داشت

به میزان الزم در آب مقطر کافی بهوسیله دستگاه سونیکاتور حل

( .)p<0/05بدین ترتیب افزایش معنیدار میزان آندروژنها و

شده و در یخچال نگهداری میشد .یکساعت پس از گاواژ ،غذا

درپی آن کاهش میزان استروژنها سبب بروز عالئم مورفولوژیک

در اختیار حیوان قرار میگرفت .در ابتدای دوره برای حصول

در این سندرم گردید (( )p<0/05نمودار شماره  1و  .)2همچنین

اطمینان از سالم بودن سیکل جنسی ،اسمیر واژینال به مدت  4روز،

افزایش معنیداری در وزن تخمدانهای گروه

تهیه و با میکروسکوپ نوری بررسی میشد و در صورت

PCOS

( )0/057±0/0017نسبت به گروه کنترل ()0/04±0/0012

سالمبودن ،بهصورت تصادفی در گروهها قرار میگرفت (.)13

مشاهده شد (( )p<0/05نمودار شماره  .)3عالوه بر افزایش

(افزایش میزان مایع فولیکولی و استروما سبب افزایش وزن

معنیدار در میزان وزن بدن در گروه  PCOSنسبت به گروه

تخمدان در نمونههای گروههای تیمار گردید ).پس از نمونهگیری

کنترل ،میزان چربیهای محوطه شکمی نیز بهصورت

خونی از رگ حیـوانات همـه گـروهها ،سـرم خـون جمـعآوری و

ماکروسکوپی افزایش یافتند (( )p<0/05نمودار شماره .)4

12
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نمودار شماره  :1میزان میانگین تستوسترون سرمی بین گروههای شاهد و لتروزول در موشها.
اختالف معنیداری بین گروهها مشاهده میشود (.)p<0/05

نمودار شماره  :2میزان میانگین استرادیول سرمی بین گروههای شاهد و لتروزول در موشها.
اختالف معنیداری بین گروهها مشاهده میشود (.)p<0/05

نمودار شماره  :3میزان وزن تخمدان بین گروههای شاهد و لتروزول در موشها.
اختالف معنیداری بین گروهها دیده میشود (.)p<0/05
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اختالف معنیداری دیده میشود (.)p<0/05

بحث

هایپرآندروژن نشان دادند ،ولی تغییری در مقادیر  GSHمشاهده

امروزه ،با افزایش روزافزون ناباروری در زنان و مردان ،مشکالت

نکردند ( .)17میزان رادیکالهای آزاد اکسیژن که بر اثر افزایش

متعددی در سطح دنیا دیده میشود .در جامعه ما این مشکالت در

آندروژن در تخمدان زنان مبتال باال میرود ،میتواند انتشار یافته و

زنان ،نمود بیشتری دارد؛ اگرچه مشکل ناباروری در مردان نیز

با عبور از غشای سلولی ،انواع زیادی از مولکولهای سلول از

وجود دارد .در این میان ،اختالالت هورمونی ازجمله بیماریهایی

جمله لیپیدها ،پروتئینها و اسیدهای نوکلئیک را تغییر دهد (.)18

است که در هر دورهای از زندگی میتواند بروز کرده و تأثیر

اثرات تخریبی رادیکالهای آزاد بهوسیله سیستم درون سلولی

منفی بر عملکرد دستگاه تناسلی زنان داشته باشد .سندرم تخمدان

مانند  ،GSHویتامین  Cو آنزیمهایی مانند سوپراکسید دیسموتاز

پلیکیستیک ( )PCOSنیز بهعنوان یکی از عوامل ناباروری در

مهار میگردد .در این سندرم بهعلت افزایش  ،LHکاهش  FSHو

سطح جامعه %5-10 ،زنان را در سن تولیدمثل درگیر میکند.

بهطورکلی عدم تعادل هورمونی ،محور هیپوتاالموسی-هیپوفیزی-

اهمیت این سندرم از چندین جهت قابلتوجه است :اینکه

تخمدانی دچار مشکل شده و باوجود تحریک به تخمکگذاری

مهمترین اختالل هورمونی است که زنان را درگیر کرده و

بهوسیله  PMSGو یا  HCGدر روند  ،IVFبسیاری از موشها

بهعنوان یک سندرم ،علل متفاوت و ناشناختهای در بروز آن نقش

تخمکگذاری نمیکنند .در این مطالعه ،میزان تستوسترون سرم

دارند ،همچنین عالئم بالینی و شدت آن نیز در بیماران مختلف،

گروه هایپرآندروژن ،افزایش معنیداری نسبت به سایر گروهها

متفاوت است .البته مطالعات زیادی برای یافتن علل آن صورت

داشت.

گرفته ،اما همچنان چهره غامض خویش را حفظ کرده است

لتروزول بدون تأثیر بر فعالیت گیرندههای انسولین (برخالف سایر

( .)14درمان سندرم تخمدان پلیسیستیک بهعلت اتیولوژی

مدلهای سندرم) ،گلوکز خون را افزایش نمیدهد و یا مقاومت به

ناشناخته و بروز سایر عالئم کلینیکی ،کار مشکلی است .بنابراین،

گلوکز ایجاد نمیکند ( ،)19اما عالوه بر تأثیر لتروزول در

گاهی فقط به درمان عالئم ثانویه چون پرمویی بسنده میشود ،اما

جلوگیری از عملکرد آروماتاز ،آندروژن نیز باعث افزایش میزان

برای درمان آن ،شناخت کامل فاکتورهای مختلف مؤثر در

چربی داخل صفاقی در موشهای اخته میشود .گرچه خود

بیماری مهم است تا عالئم بیشتری بهبود یابند ( .)15همچنین در

تستوسترون چنین تأثیری نداشته و سایر اعضای این خانواده باعث

زنان با تستوسترون باال ،استرس اکسیداتیو افزایش مییابد (،)16

افزایش چربی میشوند ( .)20در مطالعه حاضر ،القای  PCOSبا

بـهطـوریکـه  Belgoroskyو همکـاران در مطـالـعـه خـود،

داروی لتروزول موجب افزایش معنیداری در سطح سرمی

کاهش فعـالـیـت  SODرا در تخمـدان و سـرم مـوشهـای

هورمون تستوسترون و کاهش معنیداری در هورمون استرادیـول،

سـوری
14
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PCOS
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بیان آنزیمهای کلیدی -α17هیدروکسیالز و

20,17C

لیاز وآنزیم

بهطور پیوسته در معرض لتروزول بودهاند ،ولی با این وجود

در مسیر بیوسنتز آندروژنها هستند ،میباشد ( .)28،14انسولین

افزایش سطح باالی تستوسترون ،اختالل متابولیکی گستردهای

فعالیت آنزیم -17آلفا هیدروکسیالز را که عهدهدار مرحلهای از

نداشته است ،بهنظر میرسد غلظت آندروژنها برای

تولید آندرستندیون از پروژسترون در سلولهای تک است افزایش

بهوجودآوردن تغییرات متابولیک مهم است .بنابراین ،در مطالعات

میدهد .همچنین تولید آندروژن بهواسطه  LHو  IGF1را فعال

قبلی دوز باالی لتروزول ممکن است بهطور کامل آروماتیزهکردن

کرده و تستوسترون آزاد ،تولید  SHBGو پروتئین متصلشونده به

آندروژنها را بلوکه کرده باشد .حدود  % 50از زنان ،PCOS

 IGFIرا کاهش میدهد ( .)29آندروژنها از دیگر عوامل خارجی

دارای اضافه وزن هستند .همچنین مطالعات پیشین نشان میدهد

متأثرکننده تخمدان در سندرم تخمدان پلیکیستیک هستند.

وزن بدن با مقادیر لتروزول افزایش مییابد ( .)12غلظت

افزایش آندروژنهای خون ،جزء اختالالت رایج در  PCOSاست.

تستوسترون در حال گردش نیز در نتیجه افزایش تولید آندروژنها

این امر در ابتدا بهوسیله فاکتورهای بسیاری آغاز شده و بهوسیله

بهوسیله تخمدان ،باال میرود .در زنان  ،PCOSمنشأ اولیه تولید

تداخلکنندههای بیشتر با منشأ آدرنال و بافت چربی به میزان کمتر

آندروژنها سلولهای تکای تخمدان است ( .)21بنابراین ،انتظار

در عملکرد تخمدان ،تداخل ایجاد میکنند .افزایش سطح

میرود غلظت استرادیول پالسما بهعلت بلوک آروماتاسیون

آندروژنهای بیواکتیو آزاد در گردش خون ممکن است ناشی از

تستوسترون به استرادیول و مهار آروماتاز سیتوکروم  P450که

افزایش مستقیم در سطح تولیدات تخمدانی و یا مهار سنتز گلوبین

مسئول تولید استرادیول است کاهش یابد و تولید بیش از اندازه

متصلشونده به هورمونهای جنسی توسط کبد در بیماران دارای

 NOنیز از طریق مهار ترشح آندروستیندون باعث اثرات منفی

سندرم تخمدان پلیکیستیک همراه با مقاومت انسولینی باشد.

روی استروئیدوژنز شود ( .)23،22جالب توجه است که استرادیول

باالبودن غلظت آندروژن در مایع فولیکولی با باال رفتن سطح

Oxidative

سرمی  LHدر ارتباط است که ممکن است تکامل فولیکول غالب

 )Stressدر سلولهای گرانولوزا قبل از تخمکگذاری

را بلوک کرده و سبب توقف فولیکولی و دژنراسیون شود.

فولیکولهای گوسفندی در شرایط آزمایشگاهی ،کاهش نشان

همچنین در مطالعات این موضوع عنوان شده است که سطح باالی

میدهد ( .)24همچنین غلظت استرادیول در فولیکولهای استرس

آندروژن ممکن است تأثیر منفی بر توانایی تکاملی اووسیت داشته

اکسیداتیو نیز پایین است ( .)25تشکیل فولیکولهای کیستیک و

باشد (.)30-33

آترزی انحطاط فولیکولها ،در اثر لتروزول افزایش میباید که

در مطالعه حاضر موشهای تحت درمان با لتروزول نسبت به گروه

مدرک خوبی برپایه علمی است و نشان میدهد آنتیاکسیدانها

کنترل ،وزن بیشتری پیدا کردند ،و هنگامیکه وزن تخمدانهای

دارای اثرهای حفاظتی و درمانی در اختالالت مرتبط با استرس

گروه  PCOSبا گروه کنترل مقایسه گردید ،تخمدانهای گروه

اکسیداتیو بوده و سلنیوم نیز بهعنوان یک آنتیاکسیدان و عنصر

 ،PCOSافزیش وزن قابلتوجهی را نشان دادند .در این مطالعه

ضروری ،سلول را از استرس اکسیداتیو حفظ میکند (.)27،26

وزن رت و تخمدان نیز افزایش یافت .عالوه بر آن ،کاهش

مطالعات بر روی سلولهای تازه جداشده بافت تکا یا محیطی از

تستوسترون و افزایش استرادیول نیز مشاهده شد.

در اثر آپوپتوزیس ناشی از استرس اکسیداتیو (

سلولهای محیطی (تکا) مشتقشده از زنان نرمال و  PCOSنشان
میدهد سلولهای محیطی در افراد مبتال به  ،PCOSمقدار

نتیجهگیری

آندروژن ترشحی بیشتری نسبت به بافتها یا سلولهای زنان با

نتایج مطالعه حاضر نشان داد بهطورکلی لتروزول بهعنوان یک

تخمکگذاری منظم دارند .افزایش بیوسنتز آندروژنها در

مهارکننده غیراستروئیدی آروماتاز ،بلوکهکننده تبدیل تستوسترون

سلولهای محیطی (تکا) در افراد مبتال به  PCOSدر نتیجه افـزایش

بـه استـرادیـول اسـت کـه بـاعـث افـزایـش سطـح سـرمی هورمون
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نسبت به گروه کنترل گردید .اگرچه در مطالعات قبلی ،موشها

برشدهنده زنجیره جانبی کلسترول که آنزیمهای کلیدی درگیر
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. همچنین باعث افزایش وزن تخمدان و بدن میگردد،تستوسترون
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