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برتغييرات  ).Anethum graveolens L( مقايسه عصاره آبي بذر و برگ شويد
  رحم و تخمدان موش صحرايي) ريخت سنجي بافتي(هيستومورفومتريك 

  *مليحه الزمان منصفي و پروين لهراسبي، زهرا آب پيكر

 شناسي، بخش سلولي تكويني جانوريزيست گروهشيراز، دانشگاه شيراز، دانشكده علوم، 

  10/12/93 :تاريخ پذيرش    7/2/93 :دريافت تاريخ
  چكيده

بافتي رحم و تخمدان در  تغييرات در تحقيق حاضر لذا ،استجنسي  يها هورمونر آبي بذر گياه شويد ب عصاره اثر مؤيدتحقيقات قبلي ما 
 مقايسه دارد، يفراوانيي غذا استفاده كه شويد برگ يآب يعصارهبا  و همچنين بذر شويد يآبصحرايي تيمار شده با عصاره  يها موش
ي آبي بذر و برگ شويد هاهاي آزمايشي تيمار با عصارهتايي شامل گروه كنترل، گروه 7سر موش صحرايي ماده به سه گروه  21. گردد مي

در  .كردند دريافتروز  25به مدت  را )بدن وزن كيلوگرم هر ازاء به گرم 5/0(عصاره ميلي ليتر  1روزانه هاي آزمايشي گروه. تقسيم شدند
 (FSH) محركه فوليكول ها و (LH) كننده لوتئيي هاي استروژن، پروژسترون،هورمون ميزان وخونگيري شد از آئورت پشتي آزمايش  پايان
تغييرات  .شدند يزيآم رنگبا هماتوكسيلين و ائوزين شده  مقاطع بافتي تهيه وه برداشته شد ها تخمدانرحم و . گرديد گيري اندازه

ارتفاع اپيتليوم رحم، قطر كل و قطر  ،پروژسترون ميزان. شدند يريگ اندازهميكرومتر مدرج چشمي  ك رحم و تخمدان توسطهيستومورفومتري
در مقايسه با گروه  عصاره آبي بذر شويد با تيمار شده يها موشدر تنها   ضخامت ميومتر تعداد انشعابات غدد رحم وي، لومن غدد رحم
در هر دو گروه آزمايش در مقايسه با گروه  هاقطر هسته اين سلول و هاي گرانولوزاي جسم زرد تخمدانسلول قطر .نشان دادند كنترل افزايش

 استروئيدي هايهورمون توليد و تخمدان ترشحي فعاليت شيبيانگرافزا زرد جسم گرانولوزاي هايسلول افزايش اندازه .يافتكنترل افزايش 
بذر  .باشد مي اثرات نيا فاقد ديشو برگي بآ عصارهي ول مختلف رحم شده است هاي بخشرشد  بسب عصاره آبي بذر گياه شويد. باشدمي

  .اثر چنداني ندارد شويدگياه  بوده ولي برگ تأثيرگذارماده  هاي موش توليدمثلي مشويد بر سيستگياه 

  .جنسي هايهورمون شويد، تخمدان، هيستومورفومتري، رحم، :كليدي هايواژه

 monsefi@susc.ac.ir: ، پست الكترونيكي071-36137357:: ئول، تلفننويسنده مس *

  مقدمه
 Anethum graveolens L.  carl گياه شويد با نام علمي

Linnaeus) از خانواده چتريان، گياهي ) 1753،  لينه كارل يا
است يكساله يا دوساله و علفي كه در تمام فصول 

ويد خواص هاي شميوه، برگ و گل .باشدمي كشت قابل
 .شوندهمچنين در صنايع غذايي استفاده مي دارويي دارند و

گياه شويد يكي از هزاران گياهي است كه در طب سنتي از 
جنسي  )سيكل( دوره آن به عنوان قاعده آور و تنظيم كننده

هاي بر هورمون مؤثرميوه آن قاعده آور و . شوداستفاده مي
ني و معطر از برگ شويد به عنوان چاش. جنسي است

خواص شفا بخش و  .)5 و 8(شود ساختن غذا استفاده مي
منحصر به فرد اين گياه از دو نوع تركيب موجود در آن 

تركيبات مونوترپني از جمله ليمونن، ، شودناشي مي
 ازجملهنيز تركيبات فالونوئيدي  انتوفوران، كاروون و

ين برخي از تركيبات موجود در ا .)13(كامپفرول و ويسنين 
د نخاصيت فيتواستروژني دار گياه مانند ليمونن و كامپفرول

ثير قرار فعاليت استروژني را در بدن تحت تأد نتوانو مي
ها تركيبات غيراستروئيدي هستند فيتواستروژن .)9( دنده

اين تركيبات از لحاظ ساختماني . كه در گياهان وجود دارند
هستند و راديول بتا است 17هاي طبيعي مثل شبيه به استروژن

هاي استروژني آلفا و بتا متصل شده و باعث القاي به گيرنده
توانند اثرات ها ميفيتواستروژن. شوند يمزيستي اثرات 

را تقليد كنند، اما اثرات آنها لزوماً همانند ) E2(استراديول 
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توانند اثرات استروژني ها مينيست زيرا فيتواستروژن
داشته باشند ) آنتاگونيستي(ني و آنتي استروژ) آگونيستي(
كند ها زماني بروز مياثرات آگونيستي فيتواستروژن. )12(

- كه ميزان استروژن در بدن كم است، در اين حالت مكان

توانند با تركيبات هاي استروژني ميهاي خالي گيرنده
فيتواستروژني پر شوند و فعاليت كلي استروژنيك بدن را 

ها زماني گونيستي فيتواستروژناثرات آنتا. افزايش دهند
است، در اين صورت در بدن زياد  است كه ميزان استروژن

هاي بدن براي چسبيدن به ها با استروژنفيتواستروژن
كنند و در صورت پيروزي ها رقابت ميگيرنده

ها به دليل كمتر بودن خاصيت استروژني اين فيتواستروژن
عاليت كلي ، فزا درونتركيبات نسبت به استروژن 
ريخت سنجي  .)15(كند استروژنيك در بدن كاهش پيدا مي

 در آنها و اجزاء مختلف موجود  تباف يريگ اندازه بهبافتي 
ها و  بافت تغييرات و در حقيقت محاسبه كمي پرداخته

 از تصاوير دو بعديبا استفاده  رادهنده آنها  اجزاء تشكيل
داري از برتوسط عكس ريخت سنجي بافتي. سازد يمممكن 

و  )با دوربين متصل به كامپيوتر( اساليدهاي ميكروسكوپي
. )1( شود انجام مي و يا به روش دستي مخصوص افزار نرم

روشي حساس، دقيق و قابل  ريخت سنجياز آنجايي كه 
تكرار است پس براي بررسي تغييرات بافتي تكنيك بسيار 

  . باشدمفيدي مي

ه در كشور ما به وفور گياه شويد از جمله گياهاني است ك
 سطح اثر عصاره آبي بذر شويد بر .شودمصرف مي

 يها سلولو تغييرات فراساختاري  هاي استروئيديهورمون
بنابراين  .)8و7( گرانولوزاي جسم زرد گزارش شده است

 تغييرات اين گياه بر ريتأثبرآن شديم تا  در تحقيق حاضر
هاي كه تحت تأثير هورمون رحم و تخمدان يبافت

 اين بر عالوه .را مورد ارزيابي قرار دهيم استروئيدي هستند
تأثير عصاره  ،برگ شويدغذايي روزمره  با توجه به استفاده

  .گرديد بذر مقايسهآبي برگ شويد با عصاره آبي 

  مواد و روشها

بطور معمول در طب  :تهيه عصاره آبي بذر و برگ شويد
كرده صورت دم سنتي از عصاره آبي گياهان دارويي به

از عصاره آبي گياه  شود لذا در تحقيق حاضراستفاده مي
بعد از جدا كردن بذر يا برگ گياه شويد . شويد استفاده شد

گرم پودر بذر و  50. آسياب گرديدها اجسام مجهول از آن
با  و شد به صورت جداگانه در ارلن ريخته برگ شويد

اعت خيسانده س 24آب مقطر به مدت زمان  ليتر ميلي 150
صاف شده و جهت گرفته شدن حالل اضافي  عصاره. شد
 درنهايتمنتقل گرديد و  )روتاري(دستگاه گردنده به 

با . )2( باقيمانده حالل اضافي بوسيله ديسيكاتور گرفته شد
 مؤثر مصرفي دوز )8و10و11(استفاده از تحقيقات پيشين 

 5/0 و برگ شويد، بذر آبي  عصاره از تناسلي سيستم بر
شد كه  گرفته نظر در گرم به ازاء هر كيلوگرم وزن بدن

  .شدروزانه و در ساعت معيني به حيوان خورانده مي

ي بالغ و موش صحرايي ماده سر 21: حيوانات بندي گروه
گرم از  130-150با ميانگين وزني ويستار باكره از نژاد 

رازي شيراز  سازي سرمي واكسن و سسهؤبخش حيوانات م
حيوانات به مدت دو هفته در شرايط . ه گرديدتهي

ساعت  12ساعت روشنايي و 12(نور  نظر از شده كنترل
ي كافي و تغذيه) گرادسانتي ي درجه 22- 25(، دما )تاريكي

ي علوم دانشكده شناسي زيستدر اتاق حيوانات بخش 
ً دانشگاه شيراز نگهداري شدند تا با محيط جديد كامال

 .شرايط تا پايان آزمايش حفظ گرديد اين و سازگار شوند
اي يكبار به هاي صحرايي از روز خريداري شده هفتهموش
اين كار در طول  .ي ترازوي ديجيتال توزين شدندوسيله

و سپس تا پايان ) دو هفته اول(مدت سازگاري با محيط 
از حيوانات به صورت .  مدت آزمايش ادامه پيدا كرد

 طور به حيوانات .رديدروزانه گسترش واژني تهيه گ
 تيمار گروه كنترل، گروه شامل تايي 7 گروه سه به تصادفي

 وزن كيلوگرم هر ازاء به گرم 5/0( شويد بذر آبي عصاره با

 به گرم 5/0( شويد برگ آبي عصاره با تيمار گروه و )بدن

دوزهاي مذكور  .شدند تقسيم )بدن وزن كيلوگرم هر ازاء
 يها موشجنسي  به  دوره 5روز معادل  25به مدت 
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جنسي قرار داشتند  دورهصحرايي كه در فاز استروس از 
  .ده شديخوران

هاي و جداسازي بافتتشريح حيوانات جهت خونگيري 
روز خورانيدن عصاره هنگامي  25بعد از : رحم و تخمدان

جنسي رسيد، بعد از  دورهكه حيوان به فاز استروس 
در تشتك تشريح، با  بيهوش كردن حيوان با اتر و قرار دادن

و با كمك تيغ جراحي و قيچي پوست ناحيه شكم باز شد 
هايي از دستگاه گوارش، از آئورت پشتي كنار زدن بخش

 5/0 - 1ي خون به مدت نمونه. خونگيري به عمل آمد
لخته شدن در يخچال نگهداري و سپس  منظور  بهساعت 

با  )، ساخت آلمانECCO(دقيقه به سانتريفوژ  20به مدت 
. دور در دقيقه منتقل شد تا سرم آن جدا گردد 2000دور 

هاي اپندرف منتقل و بعد از نوشتن مشخصات سرم به لوله
ها آزمايش نمونهدر انتهاي . نمونه در فريزر قرار داده شد

استروژن،  هايغلظت هورمونگيري جهت اندازه
به  محركه فوليكولي و (LH) كننده لوتئييپروژسترون، 

هورمون شناسي مركز تحقيقات بيمارستان نمازي بخش 
غلظت استروژن با روش راديو ايمنو اسي . منتقل شدند

)Radio-Immuno Assay( هاي پروژسترون،   و هورمون
FSH  وLH اسي با استفاده از روش ايمنوراديومتريك

)Immmuono Radiometric Assay(  سه گروه در
  . گرديد يريگ اندازه

هاي حيوان جدا و بعد رحم و تخمدان: فتيتهيه مقاطع با
ها با نرمال سالين هاي اطراف آناز خارج كردن چربي
در محلول  تهيه مقاطع بافتي منظور بهشستشو داده شدند و 
بافتها پس از  .پايدار گرديدند% 10بافر فسفات فرمالين 

 سازي شفافو  بگيري با الكل اتيليك با درجات مختلفآ
مقاطع شده و  گيري قالبفاده از پارافين در زيلول با است

به وسيله ميكرومتر  5 باضخامتبافتي تخمدان و رحم 
ها نمونه. تهيه شد) ، ساخت ايتالياdiapath(ميكروتوم دوار 

  . آميزي شدندهاي هماتوكسيلين و ائوزين رنگتوسط رنگ

هاي تهيه شده از تخمدان و الم: شناسيبافتمطالعات 
و ) ساخت آلمانZiess ( كوپ نوريرحم توسط ميكروس

با استفاده از بررسي و  مختلف هايبا بزرگنمايي
ها از آن )ساخت ژاپن H5501( دار يندوربميكروسكوپ 

ريخت سنجي مطالعه . تهيه گرديد ميكروسكوپي تصاوير
هاي گرانولوزاي جسم زرد تخمدان شامل قطر سلول بافتي

العه مقاطع رحم هاي گرانولوزا و مطي سلولو قطر هسته
ها، شامل ارتفاع اپيتليوم غدد، قطر غدد رحمي و لومن آن

تعداد انشعابات غدد، ضخامت اندومتر و ضخامت ميومتر 
 و )آلمان ساخت Ziess (مدرج چشمي  به كمك ميكرومتر

براي اين . قابل نصب بر روي ميكروسكوپ انجام شد
الم  10هاي مختلف آزمايش و كنترل تعداد منظور از گروه

هاي مذكور ميدان ديد انتخاب و پارامتر 10هر الم  درو 
  .گرديدند يريگ اندازه

 16نسخه   SPSS افزار نرمها با استفاده از داده: هاآناليز داده
 داري معنيدر سطح  One-way ANOVAو آزمون آماري 

)05/0P< ( آناليز و ميانگين و انحراف معيار مربوط به
يبي رهاي تقآزمون ي وسيله بهنترل هاي آزمايشي و كگروه

Scheff،Tukey   وLSD ) ،حداقل اختالف آماريLeast 

Significant Difference (رديدندمقايسه گ.  

  نتايج
گيري وزن بدن از اندازه حاصلنتايج : تغييرات وزن بدن

دهد كه وزن بدن سيكل جنسي نشان مي 5طي  حيوانات
ل داراي افزايش همانند گروه كنتر آزمايشيهاي گروه

  .)1 جدول( باشند يمدار اختالف معني فاقدو  معمول

هورمون هاي غلظت : هاي جنسيتغييرات سطح هورمون
هاي در گروهمحركه فوليكولي  و كننده لوتئيي استروژن،

 اما آزمايشي نسبت به گروه كنترل فاقد اختالف معنادار بود
به گروهپروژسترون در گروه تيمار با عصاره بذر نسبت 

 )P= 0.03( برگ و تيمار با عصاره )P= 0.02( هاي كنترل
  ).2جدول (دار داشت افزايش معنا
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ها بر داده. هاي صحرايي ماده تحت تأثير عصاره آبي بذر و برگ گياه شويدسيكل جنسي در موش 5طي ) بر حسب گرم(تغييرات وزن بدن  -1جدول 
  .باشندمي (Mean±SD)انحراف معيار  ± اساس ميانگين

حداقل اختالف
 وزن 

حداكثر اختالف
 وزن

 اختالف وزن
 سيكل 5در 

ميانگين وزن در روز
 آخر

 ميانگين وزن در روز اول حداكثر و حداقل
 وزن

  متغير         
 گروه             

00/0  30/29  20/8 ± 23/19  74/9±77/181  03/13±13/163   كنترل            50/200-50/150

00/7  50/28  86/6 ± 68/16   76/13±66/175   68/14±56/158   60/196-40/131 تيمار با عصاره بذر 
10/12  50/34  76/7 ± 03/22  30/16±16/185  89/17±06/164  30/216–00/132 تيمار با عصاره برگ 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

، گروه تيمار با (B)، گروه تيمار با عصاره بذر شويد (A)ايي، گروه كنترل هاي صحرموش و در هاي گرانولوزاي جسم زرد تخمدانسلول -1شكل 
  . مي باشد µm 10مقياس اندازه  و (H&E) هماتوكسلين و ائوزين رنگ آميزي .(C)صاره برگ شويد ع

Nuclear Diameter, GC.D. : Granulosa Cell Diameter).        (N.D.:  
  

ها داده. بذر و برگ گياه شويد آبي هاي صحرايي ماده تحت تاثير عصارهدر موش LHو  FSHپروژسترون،  هاي استروژن،غلظت هورمون -2جدول 
  .باشندمي (Mean±SD)انحراف معيار  ± بر اساس ميانگين

  تيمار با عصاره برگ شويد  تيمار با عصاره بذر شويد كنترل  

pg/ml(  50/6±72/50(استروژن   23/3±60/66  40/8 ± 32/60  
  ●ng/ml( 09/0±78/0 32/0±70/1*  20/0 ± 83/0( پروژسترون

FSH )IU/L(  23/0±51/1 40/0±29/2  24/0 ± 44/2  
LH )IU/L(  21/0±63/2 23/0±54/3  46/0 ± 54/3  

  دار با گروه تيمار با عصاره بذر شويداختالف معني• دار با گروه كنترل، اختالف معني *        

 گروه  متغير

GC.D. : 9.60 µm 

N.D. : 3.93 µm 

GC.D. : 12.37 µm 

N.D. : 5.79 µm 

GC.D. : 11.30 µm 

N.D. : 5.12 µm 

A B 

C
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: ل از بررسي مقاطع بافتي رحم و تخمداننتايج حاص
هاي لوتئيني سلول ريخت سنجياز به دست آمده  نتايج
 ها بيانگري آننولوزاي جسم زرد تخمدان و هستهگرا

 هايدر گروه >P) 001/0( معنادار اين پارامترهاافزايش 
در مقايسه با گروه كنترل است ولي ميزان اين  آزمايشي

بذر نسبت به گروه تيمار با  با عصارهافزايش در گروه تيمار 
 همچنين با مشاهده ).3جدول (عصاره برگ بيشتر است 

هاي گرانولوزا در گروه هايقاطع مشخص شد كه سلولم
شكل ( تري برخوردار هستنداز سيتوپالسم روشن آزمايشي

1.(  

در  بذر ر گروه تيمار با عصارهارتفاع اپيتليوم غدد رحم د
. >P) 001/0( داشت كنترل افزايش معنادارسه با گروه مقاي
در گروه تيمار با عصاره برگ در مقايسه با گروه  پارامتراين 

 >P) 001/0(تيمار با عصاره بذر كاهش معنادار نشان داد 
ولي در مقايسه با گروه كنترل اختالف معناداري نداشت 

و قطر لومن غدد رحم در گروه تيمار  غددقطر  ).3جدول (
 سه با گروه كنترل افزايش معناداربذر در مقاي با عصاره

در گروه تيمار با عصاره  متغيرهااين . >P) 001/0( ددانشان 
در مقايسه با گروه تيمار با عصاره بذر كاهش شويد برگ 

ولي در مقايسه با گروه كنترل افزايش  >P) 001/0(معنادار 
  ).3 جدول( ندنشان داد >P) 05/0(غيرمعناداري در سطح 

بذر در  تعداد انشعابات غدد رحم در گروه تيمار با عصاره 
، >P) 001/0(مقايسه با گروه كنترل افزايش معنادار داشت 

 برگ در مقايسه با گروه كنترل افزايش گروه تيمار با عصاره
بذر كاهش  در مقايسه با گروه تيمار با عصارهو  غيرمعنادار

) 3جدول (نشان داد  >P) 05/0( در سطح معنادارغير
  ).2شكل (

در  وبرگي بذرضخامت اندومتر در گروه تيمار با عصاره 
غير  و كاهش افزايشبه ترتيب مقايسه با گروه كنترل 

 )3 جدول(نشان داد  >P) 05/0( سطح ي را درمعنادار
   .)3 شكل(

 

ها بر اساس داده. آبي بذر و برگ گياه شويد عصارهتحت تأثير  هاي صحراييمورفومتري متغيرهاي مختلف در تخمدان و رحم موش نتايج -3جدول 
 .باشندمي (Mean±SD)انحراف معيار  ± ميانگين

تيمار با عصاره بذر  كنترل پارامتر اندازه گيري شده  بافت
  شويد 

تيمار با عصاره برگ 
  شويد  

 
  تخمدان

هاي گرانولوزاي جسمقطر سلول
  )µm(زرد

14/1±60/9  15/1 ± 37/12 *16/1 ± 30/11 *•  

هاي گرانولوزاي جسمقطر هسته سلول
  )µm(زرد

82/0±93/382/0 ± 79/5 *95/0 ± 12/5 *•  

 
  
  
  
  رحم  

  • µm( 74/2±24/7 17/3 ± 07/11 *  88/2 ± 22/7(ارتفاع اپيتليوم غدد
  • µm( 16/17±23/50 89/17 ± 63/67 *  01/14 ± 46/57(قطر غدد

  • µm( 62/16±75/35 05/17 ± 51/45 *  57/14 ± 10/40(قطر لومن غدد

51/0±80/0 تعداد انشعابات غدد  10/0 ± 02/1 *  91/0 ± 73/0  

 µm( 98/194±25/483 60/179 ± 52/491 25/152 ± 88/461(ضخامت اندومتر

   µm( 37/42±25/115 25/36 ± 88/134 *  20/35 ± 79/124(ضخامت ميومتر
  ميكرومتر:   µmدار با گروه تيمار با عصاره بذر شويد،اختالف معني• دار با گروه كنترل،  معني اختالف *          
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ضخامت ميومتر در گروه تيمار با عصاره بذر در مقايسه با 
، اين >P) 001/0(گروه كنترل افزايش معناداري نشان داد 

- پارامتر در گروه تيمار با عصاره برگ در مقايسه با گروه

نترل و تيمار با عصاره بذر به ترتيب افزايش و هاي ك
) P< 0.05(كاهش نشان داد ولي اين تغييرات در سطح 

  ).3شكل ) (3جدول (معنادار نبودند 
  

 

   

 

 

 
 

  

، (C)، گروه تيمار با عصاره برگ شويد (B)ي بذر شويد ، گروه تيمار با عصاره(A)هاي صحرايي، گروه كنترل غدد موجود در رحم موش -2 شكل
  (GD: Gland Diameter, LD: Lumen Diameter, ED: Epithelium Diameter) .باشدمي µm 10و مقياس  H&Eآميزي رنگ

  
  

  بحث
هاي ي وزن بدن موشريگ اندازهنتايج بدست آمده از 

دهد كه وزن بدن دوره جنسي نشان مي 5صحرايي طي 
 آبي بذروبرگ شويد همانند ي تحت تأثير عصارهها گروه

گروه كنترل داراي ازافزايش نرمالي برخوردار بوده و داراي 
مطالعات گذشته در مورد . باشندداري نمياختالف معني

تأثير عصاره آبي و الكلي بذر شويد بر روي وزن بدن 
با تحقيق حاضر ) 10(و نر ) 8و 7(هاي صحرايي ماده موش

بنابراين طبق نتايج بدست آمده از اين  .مطابقت دارند
آبي بذروبرگ گياه شويد اثر سوئي  حقيق، تجويز عصارهت

  . در رشد بدن نداشته است

ED: 7.24 µm 

LD: 35.75 µm 

A

GD: 50.23 µm 

LD: 40.10 µm

ED: 7.22 µm

C

GD: 57.46 µm

ED: 11.06 µm 

LD: 45.51 µm

B 
GD: 67.63 µm
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ي ، گروه تيمار با عصاره(B)ي آبي بذر شويد ، گروه تيمار با عصاره(A)گروه كنترل : هاي صحراييهاي اندومتر و ميومتر رحم در موشاليه -3شكل 
 باشدمي µm 100  و مقياس H&Eميزي رنگ آ (C) .آبي برگ شويد

(ML: Myometrial Length, EL: Endometrial Length) 

، ريخت سنجي بافتيطبق نتايج بدست آمده از مطالعات 
بافتي و آبي بذروبرگ شويد سبب تغييرات  تجويز عصاره

اندازه و ميزان  در رييتغنگرديده ولي سبب آسيب شناسي 
گيري كرد توان نتيجهراين ميبناب. شده است ها بافترشد 

آبي بذر و برگ شويد ايمن بوده و مصرف آن  كه عصاره
تجويز . شوددر بدن نمي يشناس بيآسسبب ايجاد تغييرات 

افزايش معنادار  موجبهاي آبي بذر و برگ شويد عصاره
هاي گرانولوزاي لوتئيني جسم زرد تخمدان و قطر سلول
ها شده تر شدن اين سلولو نيز روشنها هاي آنقطر هسته

ها فعاليت بيشتر اين سلول ي دهنده نشاناين تغييرات . است

البته اين  .استروئيدي است يها هورمونو ترشح بيشتر 
ي بذر در مقايسه با گروه تغييرات در گروه تيمار با عصاره

 فزايش بيشتري برخوردار بود كهبرگ از ا تيمار با عصاره
 برگبذرودر موجود وت در تركيبات احتماالً به دليل تفا

افزايش سطح هورمون پروژسترون در گروه . شويد است
 مذكورتغييرات  ديمؤتيمار با عصاره آبي بذر شويد نيز 

هاي آبي و الكلي بذر شويد بر هورمون اثر عصاره. باشد يم
هاي هاي سلولاستروئيدي و بررسي فراساختاري ارگانل

با نتايج ) 7و 8(العات گذشته گرانولوزاي جسم زرد در مط
  . مطابقت داردحاضر  قيتحقآمده از بدست 

EL: 483.25 µm 

ML: 115.25 µm 

A

ML: 134.88 µm

EL: 491.52 µm 

B 

EL: 461.88 µm

ML: 124.79 µm

C
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تعداد انشعابات غدد  پيتليوم،، ارتفاع اقطرريخت سنجي 
دار افزايش معني ي دهنده نشان رحم ضخامت ميومتر وحم ر

در ) برابر 17/1و  2 ،53/1، 35/1به ترتيب (پارامترها  اين
مقايسه با گروه كنترل گروه تيمار با عصاره بذر شويد در 

قطر غدد و ارتفاع اپيتليوم غدد در گروه تيمار با . است
ي برگ تفاوت معناداري را با گروه كنترل نشان عصاره

ي بذر از كاهش ندادند ولي نسبت به گروه تيمار با عصاره
 .برخوردار بودند) برابر 65/0، 56/2به ترتيب (معناداري 
 پروژسترون  ها وتر سلولتكثير بيش در رحم سبباستروژن 

 وخم يچپو تكامل ترشحي اندومتر، افزايش  رشد باعث
هاي ها، تجمع مواد ترشحي به مقدار زياد در سلولغده

و در تخمدان  و افزايش ضخامت اندومتر يا غدهاپيتليال 
هاي گرانولوزاي جسم زرد منجر به لوتئيني شدن سلول

زايش سطح اف ديمؤنتايج بدست آمده . )3( گرددمي
ممكن است تركيبات موجود در  . باشد يمپروژسترون سرم 

هاي برگ و بويژه بذر اين گياه با اشغال كردن عصاره
هاي پروژستروني در رحم سبب القا اثر اين هورمون گيرنده

 .اندبروز تغييرات ترشحي در رحم شده نتيجه درو 
و است  (PR)پروژسترون  هاي يرندهگ يك ليگاند كامپفرول

فعاليت پروژستروني و  ،ها يرندهگبه اين  بااتصال تواند يم
-اپي يها سلولرا در ) P4(پروژسترون  كننده يمتنظ يها ژن

فعاليت . ال رحم القا كندليالي پستان و سلولهاي اندومتريت

ليالي پستان رحم بيشتر از سلولهاي اپيت كامپفرول در اندومتر
به فعال كردن مسير  ها قادربه عالوه فيتوپروژستين. است

قطر رحم، مورفومتري  .)14( هستند P4سيگنالينگ 
اپيتليالي غدد  هاي سلولرحم و ارتفاع  ضخامت ديواره

بر رحم و  استروئيدي هاي هورموناثر  تحت رحمي
بررسي اثر  .)6( نتايج مشابهي را نشان داده استتخمدان 
و الكلي شويد  آبيمختلف عصاره  هاي فراكسيون

نتايج متفاوتي را  اتريفراكسيونو  راكسيون آبيبخصوص ف
اثرات  مؤيدو اين  )4( كند مينسبت به اثر عصاره تام بيان 

 .باشد ميمختلف تركيبات متفاوت شويد 

  يريگ جهينت

 هر ازاء به گرم 5/0 دوز با شويد گياه بذر آبي عصاره

در  هورمون پروژسترونتوليد با افزايش  بدن وزن كيلوگرم
ريخت سبب بروز تغييرات  جسم زرد تخمدان هايسلول
و از اين طريق . شوددر رحم و تخمدان ميبافتي  سنجي

  .نمايدمخاط رحم را در فاز ترشحي ابقا مي

  تشكر و قدرداني

از  بدين وسيله نويسندگان مراتب تشكر و قدرداني خود را
معاونت پژوهشي دانشگاه شيراز كه با حمايت مالي خود ما 

  .دارندانجام اين تحقيقات ساختند ابراز مي را قادر به
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The comparison of dill seed and leaf aqueous extracts (Anethum 
graveolens L.) on histomorphometrical changes of rat uterus and 

ovaries 

Abpeikar Z., Lohrasbi P. and Monsefi M.Z. 
Biology Dept., College of Sciences, Shiraz University, Shiraz, I.R. of Iran 

Abstract 

Our previous research confirmed the effects of dill seed aqueous extract on sex 
hormones therefore at the present study, histological changes of uterus and ovaries are 
compared in rats treated with dill seed and leaf aqueous extracts that use widely as food. 
21 female Wistar rats were divided into three groups of control, dill seed and leaf 
aqueous extracts treated groups (n=7). Experimental groups were received 1ml of 
0.5g/kg of extract for 25 days. At the end of experiment, blood sample were taken from 
dorsal aorta and estrogen, progesterone, LH and FSH concentrations were measured. 
Uterus and ovaries were removed and their tissue sections were stained with 
haematoxylin and eosin. Histomorphometrical changes in uterus and ovary were 
measured by ocular micrometer. Progesterone level, uterine epithelium, the total 
diameter and uterine glands lumen, the number of uterine glands and myometrial 
thickness increased only in rats treated with dill seed aqueous extract compared to the 
control group. Corpus luteum granulosa cells diameters and their nuclear diameter 
increased significantly in both experimental groups compared to the control group. 
Granulosa cells elongation represented their higher production of steroid hormones. 
Vice versa to the dill leaf aqueous extract, dill seed aqueous extract caused uterine 
growth. Therefore, dill seed affected reproductive system of female rats but dill leaf had 
less effects. 

Key words:Uterus, Ovary, Histomorphometry, Dill, Sexual hormones 


