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Abstract
Background and Objectives: Berberine is a yellow alkaloid, which is
found in root, rhizome, skin, and stem of many plants, including
barberry, turmeric, and poppy. Berberine has anti-inflammatory, antibacterial, and anti-viral properties. In the present study, the protective
effect of berberine on letrozole-induced Polycystic Ovary Syndrome
(PCOS), was investigated in adult female Wistar rats.
Methods: In this experimental study, the rats were randomly divided
into 8 groups: normal control, berberine (25, 50, and 100mg/kg
intragastrically, daily) alone, PCOS control rats (letrozole, 1 mg/kg,
intragastrically, daily), and rats treated with berberine (25, 50, and 100
mg/kg intragastrically, daily) together with letrozole. The
administration of berberine was started 30 min before the first dose of
letrozole and continued up to 28 days. The Animals were anesthetized
24 hours after the last dose of treatment. Blood sample was collected
by cardiac puncture and the separated serum was evaluated to
determine the levels of estrogen, progesterone, LH, FSH, and
testosterone. Data were analyzed by one-way ANOVA.
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Results: letrozole treatment alone significantly decreased the serum
levels of FSH and progesterone, while significantly increased the
serum levels of LH, estrogen, and testosterone. Also, our results
showed that the administration of berberine caused a significant rise in
FSH, and progesterone levels and a significant decrease in the levels of
LH, estrogen, and testosterone. Our results showed that treatment with
berberine regulates the level of sex hormones in the letrozole-induced
PCOS rats.
Conclusion: The results of the present study indicated that berberine is
probably useful in the treatment of letrozole-induced PCOS in rats.
Keywords: Berberine; Letrozole; Polycystic ovarian syndrome.
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تأثیر بربرین بر میزان هورمونهای جنسی سندرم تخمدان پلیکیستیک القایی ،بهوسیله
لتروزول در موشهای صحرایی ماده بالغ نژاد ویستار
صبا صفدرپور

1

 ،اکرم عیدی

*1

 ،پژمان مرتضوی

2

1گروه زیستشناسی ،واحد علوم و

چکیده

تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران،

زمینه و هدف :بربرین ،آلکالوئید زرد گیاهی است که در ریشه ،ریزوم ،پوست و ساقه بسیاری از

ایران.

گیاهان؛ ازجمله زرشک ،زردچوبه و خشخاش وجود دارد .از تأثیرات بربرین میتوان به ضدالتهاب ،ضد

2گروه پاتوبیولوژی ،واحد علوم و
تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران،
ایران.

باکتری و ضدویروسی بودن آن اشاره کرد .در مطالعه حاضر اثر محافظتی بربرین بر سندرم تخمدان
پلیکیستیک القایی بهوسیله لتروزول در موشهای ماده صحرایی بالغ نژاد ویستار بررسی گردید.
روش بررسی :در این مطالعه تجربی ،موشهای صحرایی بهطور تصادفی به هشت گروه تقسیم شدند:
گروه کنترل سالم؛ تجربی سالم (بربرین با دوز  50 ،25و  100میلیگرم برکیلوگرم بهصورت گاواژ
روزانه)؛ موشهای کنترل ( PCOSلتروزول با دوز  1میلیگرم برکیلوگرم بهصورت گاواژ روزانه)؛ تجربی
( PCOSبربرین با دوز  50 ،25و  100میلیگرم بهصورت گاواژ روزانه همراه با لتروزول).
تیمار بربرین  30دقیقه قبل از اولین دوز لتروزول ،آغاز و تا  28روز ادامه داشت .حیوانات  24ساعت پس
از آخرین دوز درمان بیهوش شدند .نمونه خون از قلب جمعآوری و سرم تهیهشده جهت تعیین میزان
هورمونهای استروژن ،پروژسترون ،تستوسترون LH ،و  FSHبررسی گردید .دادهها با استفاده از آنالیز
واریانس یک عاملی تحلیل شدند.
یافتهها :تیمار لتروزول بهتنهایی موجب کاهش معنیداری میزان هورمونهای سرمی  ،FSHپروژسترون و
افزایش معنیدار میزان  ،LHاستروژن و تستوسترون گردید .تیمار بربرین باعث افزایش معنیدار سطوح

*نویسنده مسئول مکاتبات:
اکرم عیدی؛ گروه زیستشناسی،
واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد

هورمونی  ،FSHپروژسترون و کاهش معنیدار میزان  ،LHاستروژن و تستوسترون شد .بربرین توانست
میزان هورمونهای جنسی در موشهای مبتال به سندرم تخمدان پلیکیستیک القایی ناشی از لتروزول را
تنظیم کند.

اسالمی ،تهران ،ایران.

نتیجهگیری :نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد بربرین احتماالً در درمان  PCOSناشی از لتروزول در
آدرس پست الکترونیکی:
eidi@srbiau.ac.ir

موش صحرایی مفید است.
کلیدواژهها :بربرین؛ سندرم تخمدان پلیکیستیک؛ لتروزول.

تاریخ دریافت98/2/9:
تاریخ پذیرش98/4/30 :

لطفاً به این مقاله بهصورت زیر استناد نمایید:
Safdarpour S, Eidi A, Mortazavi P. Effect of berberine on the levels of sex
hormones in polycystic ovary syndrome-induced
by letrozole in adult female wistar rats.
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مقدمه

سندرم تخمدان پلیکیستیک ،یکی از شایعترین اختالالت

سندرم تخمدان پلیکیستیک ناشی از اختالالت هورمونی هتروژن

اندوکرینی در بین زنان واقع در سنین باروری است که بر سیستم

با علت ناشناخته است ( ،)1که با ترشحات غیرطبیعی

سالمت بدن ،بهخصوص سیستم تولیدمثل اثر منفی میگذارد

گنادوتروپینها ،افزایش ترشح آستروئیدهای تخمدان ،اختالالت

(.)15

و عوارض طوالنیمدت مانند بیماریهای قلبی  -عروقی ،دیابت

بربرین آلکالوئیدی دارای خواص درمانی بالقوه است .درگذشته

نوع  ،2هیپرپالزی و سرطان آندومتر همراه بوده و نیازمند توجهات

نیز در کشور چین این گیاه بهعنوان یک آنتیبیوتیک مورد

پزشکی ویژهای است ( .)2محدودیتهای اخالقی در انجام

استفاده بوده است .همچنین بربرین به دلیل داشتن فعالیت

تحقیقات بر روی انسان ،محققین را بر آن داشته تا از مدلهای

ضدباکتریایی گسترده و دارا بودن سمّیت کم در دوزهای باال،

حیوانی سندرم تخمدان پلیکیستیک استفاده کنند .امروزه،
افزایش روزافزون ناباروری در زنان و مردان باعث ایجاد مشکالت
متعددی در دنیا شده است .در ایران نیز این مشکالت در زنان،
نمود بیشتری دارد؛ اگرچه مشکل ناباروری در مردان نیز وجود
دارد ( .)3در این میان ،اختالالت هورمونی ازجمله بیماریهایی
است که در هر دورهای از زندگی میتواند بروز کرده و تأثیر
منفی بر عملکرد دستگاه تناسلی زنان داشته باشد ( .)4سندرم
تخمدان پلیکیستیک بهعنوان یکی از عوامل ناباروری در سطح
جامعه %5-10 ،زنان را در سن تولیدمثل درگیر میکند (.)5
اهمیت این سندرم از چندین جهت قابلتوجه است :اینکه
مهمترین اختالل هورمونی است که زنان را درگیر کرده و بهعنوان
یک سندرم ،علل متفاوت و ناشناختهای در بروز آن نقش دارند،
همچنین عالئم بالینی و شدت آن نیز در بیماران مختلف ،متفاوت
است ( .)6مطالعات زیادی برای یافتن علل این بیماری صورت
گرفته ،اما همچنان چهره آن پنهان مانده است ( .)7با توجه به
اتیولوژی ناشناخته در ایجاد سندرم تخمدان پلیکیستیک و بروز
سایر عالئم کلینیکی ،درمان آن با مشکل مواجه است ()8؛
بنابراین ،گاهی فقط به درمان عالئم ثانویه چون پرمویی بسنده
میشود ،اما برای درمان کلی ،شناخت کامل فاکتورهای مختلف
مؤثر در بیماری مهم است تا عالئم بیشتری بهبود یابند (.)9
ازطرفی در زنان با تستوسترون باال ،استرس اکسیداتیو افزایش
مییابد ( .)10طبق مطالعات انجامشده بهنظرمیرسد این بیماری با
مقاومت به انسولین ( ،)11هیپرآندروژنیسم ،التهاب مزمن (،)12
افزایش استرس اکسیداتیو ( )13و سندرم متابولیک همراه است
(.)14

کاربرد زیادی دارد ( .)16بربرین ،عنصر فعال اصلی گیاه زرشک
( )Berberis vulgarisمیباشد .آلکالوئید بربرین تاکنون از
خانوادههای

متعددی

،Berberidaceae

از

گیاهان

،Lauraceae

مخصوص

خانواده

،Menispermaceae

 Papaveraceaeجدا شده است ( .)17زرشک از خانواده
 ،Berberidaceaeجنس  Berberisشامل  400-500گونه بوده که
منبع اصلی و طبیعی بربرین میباشد ( .)18بربرین با فرمول
مولکولی  C20H18C1NO4دارای متابولیکهای ثانویه مانند
 ،aesculetinاسید اسکوربیک ،اسید کافئیک ،پکتین و تانن است
( .)19مطالعات اخیر نشان دادهاند بربرین دارای چندین فعالیت
فارماکولوژیک

مانند

آنتیاکسیدانی

(،)20

ضدالتهابی،

ضدمیکروبی و ضد توموری است ( .)21عالوه بر این ،در درمان
بیماریهایی ازجمله کاهش قند خون ،تنظیم چربی خون ،افزایش
حساسیت به انسولین ،فشارخون و سندرم متابولیک از آن استفاده
میشود (.)12
در مطالعه حاضر تأثیر بربرین بر میزان هورمونهای ،LH ،FSH
استروئیدهای جنسی در سندرم تخمدان پلیکیستیک القایی
بهوسیله لتروزول در موش ماده صحرایی بالغ نژاد ویستار بررسی
شد.

روش بررسی
در این مطالعه تجربی ،تعداد  48سر موش ماده صحرایی بالغ نژاد
ویستار (با محدوده وزنی  180-220گرم) از بخش پرورش
حیوانات آزمایشگاهی انستیتو پاستور تهران خریداری شدند.
مـوشها در اتـاق حیـوانات (با دمای  23±2درجـه سـانتیگـراد
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دوره نوری  12ساعت روشنایی و  12ساعت تاریکی) نگهداری

سرم جداشده و پارامترهای سرمی استروژن ،پروژسترون،

شدند و بهصورت آزاد به آب و مواد غذایی دسترسی داشتند.

تستوسترون LH ،و  FSHبهروش  ELISAبا استفاده از کیتهای

حیوانات در هشت گروه ششتایی به شرح زیر قرار گرفتند.

تجاری ( )Roche–Germanyاندازهگیری شدند.

گروه ( :1حیوانات کنترل سالم) شامل موشهایی که هیجگونه

دادهها بهکمک نرمافزار نسخه  ،19آزمون واریانس یکطرفه

تیماری دریافت نکردند.

(برای بررسی نتایج در گروههای مختلف) و تست توکی تحلیل

گروه ( :2حیوانات کنترل  )PCOSشامل موشهایی که فقط

شدند .در تمامی نمونهها با توجه به توزیع طبیعی دادهها ،از

لتروزول را در دوز  1میلیگرم برکیلوگرم وزن بدن به مدت 28

آزمونهای پارامتریک نیز استفاده شد .اختالف بین گروهها با

روز متوالی بهصورت خوراکی (گاواژ) دریافت کردند.

سطح معنیداری p<0/05 ،در نظر گرفته شد.

گروههای  4 ،3و ( 5حیوانات تجربی سالم) :شامل موشهایی که
بربرین را در دوزهای  50 ،25و  100میلیگرم برکیلوگرم وزن

یافتهها

بدن بهصورت خوراکی (گاواژ) به مدت  28روز دریافت کردند.

در مطالعه حاضر ،تیمار بربرین با دوزهای  50 ،25و  100میلیگرم

ازآنجاییکه در ابتدای تحقیق ،دوز مؤثر بربرین مشخص نبود؛ لذا

برکیلوگرم وزن بدن در موشهای سالم ،تغییر معنیداری را در

بربرین در سه دوز به حیوانات سالم و  PCOSتیمار شد.

غلظت  FSHدر مقایسه با گروه کنترل سالم نشان نداد .تیمار

گروههای  7 ،6و( :8حیوانات تجربی  )PCOSکه حیوانات این

لتروزول باعث کاهش معنیداری در میزان هورمون  FSHدر

گروه عالوه بر لتروزول ،بربرین را در دوزهای  50 ،25و 100

مقایسه با حیوانات کنترل سالم شد .تیمار بربرین با دوزهای  25و

میلیگرم برکیلوگرم وزن بدن بهصورت خوراکی (گاواژ) بهمدت

 50میلیگرم برکیلوگرم وزن بدن ،کاهش معنیداری را در میزان

 28روز دریافت کردند.

 FSHسرم در حیوانات  PCOSدر مقایسه با گروه کنترل سالم

حالل بربرین و لتروزول ،آب مقطر بود .پس از گذشت  28روز

ایجاد کرد .تیمار بربرین در دوزهای  50و  100میلیگرم

حیوانات با اتر بیهوش شدند ،سپس پوست حیوان از قسمت

برکیلوگرم وزن بدن نیز باعث افزایش معنیداری در میزان

شکمی تا باالی قفسه سینه با قیچی جراحی باز و از ناحیه بطن چپ

سرم در حیوانات  PCOSدر مقایسه با گروه کنترل  PCOSشد

قلب ،خونگیری بهعمل آمد .در ادامه ،نمونهها را در داخل

(نمودار شماره .)1

لولهآزمایش ریخته و سانتریفوژ شدند.

نمودار شماره  :1اثر تیمار خوراکی بربرین بر میزان هورمون  FSHدر سرم موشهای صحرایی ماده بالغ نژاد ویستار سالم و
مبتال به سندرم تخمدان پلیکیستیک القاشده بهوسیله لتروزول.
تعداد موشها در هرگروه  6سر میباشد .نتایج بهصورت میانگین  ±انحراف معیار ارائه شدهاند.
حیوانات بربرین را در دوزهای  50 ،25و  100میلیگرم برکیلوگرم وزن بدن و لتروزول را در دوز  1میلیگرم برکیلوگرم وزن بدن
بهصورت گاواژ به مدت  28روز متوالی دریافت کردند.
 :*p<0/05 ،***p<0/001اختالف از گروه کنترل سالم و  :+++ p<0/001اختالف از گروه کنترل  PCOSرا نشان میدهد.
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تیمار بربرین (با دوزهای  25و  50میلیگرم برکیلوگرم وزن

وزن بدن) در موشهای سالم تغییر معنیداری در غلظت  LHدر

بدن) ،باعث افزایش معنیداری در میزان  LHسرم در حیوانات

مقایسه با گروه کنترل سالم نشان نداد .تیمار لتروزول ،افزایش

 PCOSدر مقایسه با گروه کنترل سالم شد .تیمار بربرین در

معنیداری در میزان هورمون  LHدر مقایسه با حیوانات گروه

دوزهای  50و  100میلیگرم برکیلوگرم وزن بدن نیز کاهش

کنترل سالم ایجاد کرد.

معنیداری در میزان  LHسرم در حیوانات  PCOSدر مقایسه با
گروه کنترل  PCOSایجاد کرد (نمودار شماره .)2

نمودار شماره  :2اثر تیمار خوراکی بربرین بر میزان هورمون  LHدر سرم موشهای صحرایی ماده بالغ نژاد ویستار سالم و
مبتال به سندرم تخمدان پلیکیستیک القاشده بهوسیله لتروزول.
تعداد موشها در هرگروه  6سر است .نتایج بهصورت میانگین  ±انحراف معیار ارائه شدهاند .حیوانات بربرین را در دوزهای  50 ،25و  100میلیگرم برکیلوگرم وزن
بدن و لتروزول را در دوز  1میلیگرم برکیلوگرم وزن بدن بهصورت گاواژ به مدت  28روز متوالی دریافت کردند.
 **p<0/01 ،***p<0/001اختالف از گروه کنترل سالم و  +++ p<0/001و  + p<0/05اختالف از گروه کنترل  PCOSرا نشان میدهد.

تیمار بربرین (با دوزهای  50 ،25و  100میلیگرم برکیلوگرم وزن
بدن) در موشهای سالم ،تغییر معنیداری را در غلظت
پروژسترون در مقایسه با گروه کنترل سالم نشان نداد .تیمار
لتروزول کاهش معنیداری در میزان هورمون پروژسترون در
مقایسه با حیوانات کنترل سالم ایجاد کرد.

تیمار بربرین (دوزهای  25و  50میلیگرم برکیلوگرم وزن بدن)،
باعث کاهش معنیداری میزان پروژسترون سرم در حیوانات
 PCOSدر مقایسه با گروه کنترل سالم شد .تیمار بربرین (با
دوزهای  50و  100میلیگرم برکیلوگرم وزن بدن) ،افزایش
معنیداری در میزان پروژسترون سرم در حیوانات  PCOSدر
مقایسه با گروه کنترل  PCOSایجاد کرد (نمودار شماره .)3

نمودار شماره  :3اثر تیمار خوراکی بربرین بر میزان هورمون پروژسترون در سرم موشهای صحرایی ماده بالغ نژاد ویستار سالم و
مبتال به سندرم تخمدان پلیکیستیک القاشده بهوسیله لتروزول.
تعداد موشها در هرگروه  6سر میباشد .نتایج بهصورت میانگین  ±انحراف معیار ارائه شدهاند.
حیوانات بربرین را در دوزهای  50 ،25و  100میلیگرم برکیلوگرم وزن بدن و لتروزول را در دوز  1میلیگرم بر کیلوگرم وزن بدن
بهصورت گاواژ به مدت  28روز متوالی دریافت کردند.
 ،***p<0/001اختالف از گروه کنترل سالم و  +++ p<0/001اختالف از گروه کنترل  PCOSرا نشان میدهد.
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تیمار بربرین (با دوزهای  50 ،25و  100میلیگرم برکیلوگرم وزن

تیمار بربرین (با دوزهای  50 ،25و  100میلیگرم برکیلوگرم وزن

بدن) در موشهای سالم ،تغییر معنیداری در غلظت استروژن در

بدن) ،افزایش معنیداری در میزان استروژن سرم در حیوانات

مقایسه با گروه کنترل سالم نشان نداد .تیمار لتروزول باعث

 PCOSدر مقایسه با گروه کنترل سالم ایجاد کرد .تیمار بربرین (با

افزایش معنیداری در میزان هورمون استروژن در مقایسه با

دوزهای  50و  100میلیگرم برکیلوگرم وزن بدن) ،کاهش

حیوانات گروه کنترل سالم شد.

معنیداری را در میزان استروژن سرم در حیوانات  PCOSدر
مقایسه با گروه کنترل  PCOSنشان داد (نمودار شماره .)4

نمودار شماره  :4اثر تیمار خوراکی بربرین بر میزان هورمون استروژن در سرم موشهای صحرایی ماده بالغ نژاد ویستار سالم و
مبتال به سندرم تخمدان پلیکیستیک القاشده بهوسیله لتروزول.
تعداد موشها در هرگروه  6سر میباشد .نتایج بهصورت میانگین  ±انحراف معیار ارائه شدهاند .حیوانات بربرین را در دوزهای  50 ،25و  100میلیگرم برکیلوگرم وزن
بدن و لتروزول را در دوز  1میلیگرم برکیلوگرم وزن بدن بهصورت گاواژ به مدت  28روز متوالی دریافت کردند.
 *p< 0/05 ،***p<0/001اختالف از گروه کنترل سالم و  +++ p<0/001اختالف از گروه کنترل  PCOSرا نشان میدهد.

تیمار بربرین (با دوزهای  50 ،25و  100میلیگرم برکیلوگرم وزن

تیمار بربرین (دوزهای  25و  50میلیگرم برکیلوگرم وزن بدن)،

بدن) در موشهای سالم ،تغییر معنیداری در غلظت تستوسترون

افزایش معنیداری در میزان تستوسترون سرم در حیوانات PCOS

در مقایسه با گروه کنترل سالم نشان نداد .تیمار لتروزول باعث

در مقایسه با گروه کنترل سالم ایجاد کرد .تیمار بربرین (با

افزایش معنیداری در میزان هورمون تستوسترون در مقایسه با

دوزهای  50و  100میلیگرم برکیلوگرم وزن بدن) ،کاهش

حیوانات گروه کنترل سالم شد.

معنیداری در میزان تستوسترون سرم در حیوانات  PCOSدر
مقایسه با گروه کنترل  PCOSنشان داد (نمودار شماره .)5

نمودار شماره  :5اثر تیمار خوراکی بربرین بر میزان هورمون تستوسترون در سرم موشهای صحرایی ماده بالغ نژاد ویستار سالم و
مبتال به سندرم تخمدان پلیکیستیک القاشده بهوسیله لتروزول.
تعداد موشها در هرگروه  6سر میباشد .نتایج بهصورت میانگین  ±انحراف معیار ارائه شدهاند .حیوانات بربرین را در دوزهای  50 ،25و  100میلیگرم
برکیلوگرم وزن بدن و لتروزول را در دوز  1میلیگرم برکیلوگرم وزن بدن بهصورت گاواژ به مدت  28روز متوالی دریافت کردند.
 **p<0/01 ،***p<0/001اختالف از گروه کنترل سالم و  +++ p<0/001و  ++ p<0/01اختالف از گروه کنترل  PCOSرا نشان میدهد.
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بحث

()25؛ بنابراین میتوان احتمال داد لتروزول با ایجاد استرس

در مطالعه حاضر ،تأثیر بربرین بر سطح گنادوتروپینها و

اکسیداتیو ،افزایش تولید رادیکال آزاد و مهار فعالیت آنزیم

هورمونهای جنسی در سندرم تخمدان پلیکیستیک القایی توسط

آروماتاز باعث تغییر در سطوح هورمونهای جنسی در مدل

لتروزول در موش صحرایی ماده بالغ نژاد ویستار موردبررسی قرار

حیوانی سندرم تخمدان پلیکیستیک شده است.

گرفت .همچنین مشخص گردید تیمار لتروزول با تغییر میزان

نتایج تحقیق حاضر نشان داد تیمار بربرین باعث کاهش هورمون

هورمونهای  ،FSH ،LHتستوسترون ،استروژن و پروژسترون

 ،LHاستروژن و تستوسترون و افزایش  FSHو پروژسترون

موجب القای سندرم تخمدان پلیکیستیک در موشهای صحرایی

میشود .در راستای نتایج مطالعه حاضر Zhao ،و همکاران (سال

میشود .از طرفی ،تیمار بربرین موجب بهبود پارامترهای هورمونی

 )2011نیز در مطالعه خود اثبات کردند تیمار بربرین در موشهای

در موشهای مبتال به سندرم تخمدان پلیکیستیک گردید و تیمار

 PCOSمقاوم به انسولین ،منجر به کاهش سطح هورمون

لتروزول منجر به افزایش میزان هورمونهای  ،LHاستروژن،

تستوسترون و بهبود مقاومت به انسولین در سلولهای تکا در

تستوسترون و کاهش میزان پروژسترون و  FSHشد .تیمار بربرین

شرایط آزمایشگاهی میگردد ،همچنین با مطالعه بر روی

در دوزهای  50و  100میلیگرم برکیلوگرم وزن بدن نیز باعث

سلولهای تکای بافت تخمدان نشان دادند تیمار بربرین ،پاتوژنز

افزایش معنیداری سطوح هورمونی  ،FSHپروژسترون و کاهش

هیپرآندروژنیسم را در سندرم تخمدان پلیکیستیک کاهش

معنیدار میزان  ،LHاستروژن و تستوسترون در مقایسه با گروه

میدهد ( .)26در این راستا An ،و همکاران در سال  2013نشان

کنترل  PCOSگردید؛ درحالیکه تیمار بربرین (با دوزهای  25و

دادند مصرف سه ماهه بربرین در زنان مبتال به  PCOSتحت درمان

 50میلیگرم برکیلوگرم وزن بدن) میزان هورمونهای ،FSH ،LH

با  IVFباعث کاهش تستوسترون ،آندروژن آزاد و افزایش

استروژن ،پروژسترون و تستوسترون را به سطح حیوانات کنترل

هورمون  FSHمیشود ( .)27در راستای نتایج حاضر Wen ،و

سالم نرساند.

همکاران در سال  2016با مطالعه بالینی بر روی زنان مبتال به

در راستای نتایج این پژوهش Saiyed ،و همکاران (سال  )2016در

 PCOSتحت درمان با بربرین ،نشان دادند این ماده سنتز استروژن

مطالعهای با ایجاد مدل حیوانی  PCOSنشان دادند تیمار لتروزول

را کاهش میدهد ،همچنین باعث مهار فعالیت آروماتاز تخمدانی

منجر به کاهش سطح هورمون  FSHو افزایش سطح هورمونهای

و کاهش سنتز استروژن که حاکی از اثر ضد استروژنی آن است

 LHو تستوسترون میشود ( Soleimani .)22و همکاران نیز در

میگردد .از طرفی ،در این سندرم بهعلت افزایش استروژن و

سال  2016نشان دادند لتروزول بهعنوان یک مهارکننده

کاهش غلظت گلوبولین متصل به هورمون جنسی ،حساسیت

غیراستروئیدی آروماتاز ،بلوکهکننده تبدیل تستوسترون به

هیپوفیز و هیپوتاالموس تغییر کرده و در نتیجه سطح هورمون

استرادیول بوده و باعث افزایش سطح سرمی هورمون تستوسترون

باال و هورمون  FSHپایین میآید ( Li .)28و همکاران در سال

میشود ( Chen .)23و همکاران (سال  )2016اثبات کردند القای

 2013در مطالعه خود نشان دادند بربرین قادر است از تخریب

 PCOSبا داروی لتروزول (به دلیل افزایش استرس اکسیداتیو)

سلولهای پانکراس در مقابل استرس اکسیداتیو در سلولهای

افزایش معنیداری را در سطح سرمی هورمون تستوسترون و

دیابتی موشهای صحرایی مبتال به سندرم تخمدان پلیکیستیک

استروژن ایجاد میکند ( ،)24که این یافته با نتایج مطالعه حاضر

جلوگیری کند .مطالعات نشان دادهاند بربرین دارای تأثیر مهاری

همخوانی داشت Hong .و همکاران در سال  2019بعد از تیمار

بر لیپواکسیژناز و گزانتین اکسیداز است .این دو آنزیم ،دو منبع

لتروزول جهت ایجاد مدل حیوانی سندرم تخمدان پلیکیستیک

مهم ایجادکننده گونههای واکنشگر اکسیژن ( Reactive Oxygen

نشان دادند لتروزول با افزایش تولید رادیکال آزاد ،سطح سرمی

 )Species, ROSبوده و این ویژگی بیانگر خاصیت آنتیاکسیدانی

هورمون استروژن را افزایش و میزان پروژسترون را کاهش میدهد

بربرین است.

LH
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نتیجهگیری

 با مهار ترشح انسولین در موشهای دیابتیROS همچنین افزایش

 میتوان احتمال داد بربرین میزان،با توجه به نتایج این مطالعه

 این مطالعه نشان داد بین.منجر به کاهش میزان آندروژن میشود

،ترشح و غلظت هورمونهای جنسی؛ ازجمله استروژن

 رابطه مستقیم وجود دارد،سطح انسولین سرم و میزان آندروژنها

 را در موشهای مبتال بهFSH  وLH ، تستوسترون،پروژسترون

در این پژوهش نیز هیپرانسولینمی باعث اختالل در آنزیم

سندرم تخمدان پلیکیستیک القایی ناشی از لتروزول تنظیم

 آلفا در تخمدان و آدرنال که منجر به افزایشP450 سیتوکروم

.میکند

. شد،ترشح آندروژنهای آدرنال و تخمدان میگردد
هیپرانسولینمی در ایجاد و تشدید عالئم هیپرآندروژنیسم نقش

تشکر و قدردانی

 با توجه به نتایج تحقیق حاضر میتوان گفت.)29( عمدهای دارد

بدینوسیله نویسندگان از تمامی همکاران محترم دانشگاه آزاد

تیمار بربرین با داشتن خاصیت آنتیاکسیدانی و جاروب کردن

 واحد علوم و تحقیقات که ما را در اجرای این طرح یاری،اسالمی

رادیکالهای آزاد قادر به بهبود آسیب القاشده در مدل حیوانی

. قدردانی و تشکر میکنند،نمودند

سندرم تخمدان پلیکیستیک است؛ لذا میزان هورمونهای جنسی
.به سطح تقریباً طبیعی برگردانده میشوند
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