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سولفیتمتابیسدیممعرضدرصحراییهايموش

2*حسینیسیدابراهیمدکتر،1منشادزهره
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ایران.شیراز،،اسالمیآزاددانشگاه،شیرازواحدعلوم،دانشکدهشناسی،زیستیآموزشگروهدانشیار، - 2

 ________________________________ _____________________________
چکیده
ن ییبه منظور تعمطالعهاینشود.میاستفادهداروییوغذاییصنایعدرنگهدارندهعاملعنوانبهسولفیتمتابیسدیماز:هدفوزمینه

انجام شد.ییصحرايهاموشجنسیهايهورمونوتخمدانبافتبرسولفیتمتابیسدیمازناشیعوارضبهبوددرEمینویتااثر
ـ ، شـم کنتـرل، گروه7درتصادفیطوربهویستارنژادبالغمادهصحراییموشسر70تجربیمطالعهیندر ا:بررسیروش اولیتجرب

و چهارم و پـنجم  سومیتجرب)؛Emg/kg/bw200افت کننده ویتامینیدر(دومیتجرب؛ )mg/kg/bw520سولفیت دریافت کننده سدیم متابی(
ـ به ترتEبا ویتامینتوام mg/kg/bw520سولفیت افت کننده سدیم متابییدر( ـ )200و mg/kg/bw50 ،100يهـا زبـا دو ب ی م شـدند.  یتقس

واسـتروژن ،LH،FSHهـاي هورمـون گیـري انـدازه يبراحیواناتازيخونگیرازپسشد.انجامروز 30یطگاواژصورتبهتجویزها
شدند.شمارشهافولیکولبافتیمقاطعتهیهازپسوخارجآنهاهايتخمدانپروژسترون،
کننـده فتدریاگروهدرگراف و جسم زردآنترال،پره آنترال،هايتعداد فولیکولهاي استروژن، پروژسترون وهورمونغلظت:هاهیافت
بـا تیمـار تحـت حیوانـات دراما؛ )>05/0Pدار یافت (کاهش آماري معنیکنترلگروهبهنسبتتنهاییبهEویتامینوسولفیتمتابیسدیم
نگردید.مشاهدهداريیمعنآماري اختالفکنترلگروهبهنسبت200و mg/kg/bw100ي دوزهاباEویتامینوسولفیتمتابیسدیم

توانـد مـی Eویتـامین لوگرم وزن بـدن از  یگرم بر کیلیم200و 100، 50يدوزهاباسولفیتمتابیسدیمهمزمانفمصر:گیرينتیجه
دهد.کاهشراجنسیهايهورمونوتخمدانیهايفولیکولبرسولفیتمتابیسدیماتاثر

صحراییموش،LH،FSH،پروژسترون،استروژن،تخمدانیفولیکول، Eویتامین،سولفیتمتابیسدیم :هاواژهکلید
 ________________________________ _____________________________

ebrahim.hossini@yahoo.comالکترونیکیپست،حسینیسیدابراهیمدکتر:مسؤولنویسنده*

4311172، نمابر 071-4311148جاده شهرك صدرا پردیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز، تلفن 5نشانی : شیراز، کیلومتر 
1/12/1395:مقالهپذیرش،30/11/1395:نهاییاصالح،25/7/1395:مقالهوصول

مقدمه
وهـا نوشـیدنی ،غـذایی مـواد فسـاد ازپیشـگیري منظوربهامروزه

یافتـه افـزایش وابسـته صـنایع درنگهدارنـده مـواد ازاستفادهداروها
درکـه استنگهدارندهمواداینازیکیسولفیتمتابیسدیماست.
هـاي نوشیدنی،سوسیسمربا،شکالت،سکویت،یبمانندغذاییمواد

منظــوربــههــاداروازبرخــیهمچنــینوشــرابآبجــو،نظیــرالکلــی
نیـز بـدن دروشودمیاستفادههامخمروهاکپکرشدازجلوگیري

آمینواسـیدهاي بـه متصـل سولفورمتابولیسمازتوجهیقابلمقداربه
کـه داريسـولفیت یبـات ترک.)1(گرددمیتولیدمتیونینوسیستئین

باالباعث؛شودمیبدنواردداروییوغذاییموادازاستفادهدنبالبه
ــتن ــدندرمــادهایــنمقــداررف ــزیمنتیجــهدروشــدهب ســولفیتآن

بـه شـده واردسـولفیت اضـافی مقدارکردنخنثیتواناییاکسیداز،
دنمایـ مـی فـراهم رابـافتی آسیبموجباتکه داشتنخواهدرابدن

میـزان افزایشباعثاکسیداتیواثرداشتنباسولفیتمتابیسدیم ).2(
کاتـاالز آنـزیم غلظـت کـاهش همچنـین وآلدهیـد ديمالونغلظت

یـک باتواندمیوبودهکنندهاحیاعاملیکسولفیت).3(گردد می
سولفیتوسولفاتهايرادیکالشکلبهاکسیداتیوالکتروندویاو

سـدیم  کـه انددادهنشانحیوانیمطالعاتبرخیعالوهبه).4(آیددر
لیپیــدآنــزیمافــزایشبــادوزبــهوابســتهصــورتبــهســولفیتمتــابی

بـا سـولفیت متـابی سدیم).5(شود میبافتیتخریبباعثپراکسیداز
بـه آسیبباعثاکسیداتیواسترسایجادواکسیدانتیخواصداشتن
ازحاصـل نتـایج ).6(اسـت  شـده  صحراییهايموشدرکلیهبافت
اسـترس القـاء باسولفیتمتابیسدیمکهاستآنبیانگرمطالعهیک

صـحرایی هـاي موشمعدهبافتدرآپوپتوزافزایشباعثاکسیداتیو
اثـر ایـن کاهشباعثاکسیدانیآنتیخواصداشتنباگرلینوشده 

ــافــزایشطریــقازاکســیداتیوهــاياســترس).7(گــرددمــی پتوزاآپ
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قـدرت کـاهش باعـث تخمدانیهاياووسیتوآنترالهايولیکولف
).8(گـردد یمـ مـاده حیوانـات درجنسیهايسلولتولیدوباروري
قـوي غیرآنزیمـی هاياکسیدانتآنتیازییک(توکوفرول)Eویتامین
ماننـد هـایی رادیکـال مهـار وپاکسـازي باکهاستچربیدرمحلول

غشايمحافظتموجبپراکسید،سوپروهیدروکسیل،هیدروکسیل،
هـاي متابولیتتوسطپراکسیداسیونازهااندامکغشايوپالسمایی

اکسیدانیآنتیخاصیتداشتنباEویتامین).8(شودمیاکسیژنفعال
بافـت بـر ارسـنیت سدیممصرفاثردرشدهایجادمنفیاثرتواندمی

ازناشـی عـوارض ازتوانـد مـی Eویتامین).9(ببردبینازراتحمدان
p-nonylphenolجــویزت).10(د یــنماجلــوگیريتخمــدانبافــتبــر

ــامین ــهEویت ــوشبیض ــايم ــگاهیه ــلدرراآزمایش ــترسمقاب اس
بـا ز یـ نوکـرده محافظـت 2نـوع دیابـت توسـط شـده القااکسیداتیو

درآزادهـاي رادیکـال مخرباثرمانعاکسیدانیآنتیخواصداشتن
نونیازیـ د).11(شودمینرحیواناتتناسلیاهدستگدراسپرموبیضه

بـوده و  تخمـدان بافـت بـر سـمی راثداراياکسیداتیواسترسالقاءبا
Eویتامین).12(گرددتخمدانبافتبهبودباعثاستقادرEویتامین

هـاي پـالك یـا وچربـی رسـوبات بـه کلسـترول تبدیلازممانعتبا
هـاي بیمـاري بـروز مـانع خـونی هايرگدیوارهدرآترواسکلروزي

مـواد ازروزافـزون اسـتفاده بـه توجـه با).13(گرددمیعروقیقلبی
گونـاگون غذاییمواددرسولفیتمتابیترکیباتنظیراينگهدارنده

شـیوع وسـو یـک ازبـدن مختلـف هـاي بافـت برمواداینسوءاثرو
زاقبیـل ایـن اثـر بررسـی دیگـر سويازمختلفجوامعدرناباروري
ایـن  . اسـت ضروريوالزمامريبدنمختلفهاياندامبرترکیبات

در بهبود عوارض ناشی از سـدیم  Eویتامیناثر به منظور تعیین مطالعه 
هـاي  مـوش هـاي جنسـی   بر بافت تخمـدان و هورمـون  سولفیتمتابی

.صحرایی انجام شد
بررسیروش

کرهبـا وبـالغ مادهصحراییموشسر70يرویتجربمطالعهاین
ازکهروزه100سنوگرم200-210وزنیمحدودهدرویستارنژاد

علــومدانشـگاه آزمایشـگاهی حیوانــاتنگهـداري وپـرورش مرکـز 
شیرازواحداسالمیآزاددانشگاهدر؛ بودندشدهتهیهشیرازپزشکی

انجام شد.1395سال یطIR.Iaushiraz 139512439)(کد اخالق 
فشــردهغــذايوآبازحیوانــاتهمــهآزمــایشدورهطــولدر

ــاخت ــرکتس ــوراكش ــارسدامخ ــرانپ ــدونوته ــدودیتب مح
درجـه 20±2دمـاي درمخصـوص اتـاق یـک دروندبودبرخوردار

نگهـداري تـاریکی -روشـنایی سـاعت 12شـرایط دروگراد یسانت
مـورد درالمللـی بـین قـوانین اسـاس بـر تحقیـق ایـن پروتکـل شدند.

دانشـگاه اخـالق کمیتهدروتنظیمزمایشگاهیآحیواناتازحمایت
بهحیوانات)،14(هاموشنمودنسیکلهمازپسرسید.تصویببه
م شدند:یر تقسیبه شرح زتایی10گروه7

.تیمارفاقد: کنترله گرو

سـدیم حاللعنوانبهفیزیولوژیکسرمباتیمارتحت: شمگروه
.Eویتامینلحالعنوانبهزیتونروغنوسولفیتمتابی

دوزبـا سـولفیت سـدیم متـابی  کننـده دریافـت اول: یگروه تجرب
.)3لوگرم وزن بدن (یگرم بر کیلیم520

گـرم  یلیم200دوزباEویتامینافت کننده یدوم: دریگروه تجرب
.)15لوگرم وزن بدن (یبر ک

دوزبـا سـولفیت  افت کننـده سـدیم متـابی   یسوم: دریگروه تجرب
ــیم520 ــر یل ــا  یکگــرم ب ــوام ب ــدن ت ــوگرم وزن ب ــامینل ــاEویت زدوب

.لوگرم وزن بدنیگرم بر کیلیم50
دوزبـا سـولفیت  افت کننده سدیم متابییدرچهارم: یگروه تجرب

ــیم520 ــر کیل ــا  یگــرم ب ــوام ب ــدن ت ــوگرم وزن ب ــامینل ــاEویت زدوب
.لوگرم وزن بدنیگرم بر کیلیم100

دوزبـا سـولفیت  یافت کننده سـدیم متـاب  یدر: پنجمیگروه تجرب
ــیم520 ــر کیل ــا  یگــرم ب ــوام ب ــدن ت ــوگرم وزن ب ــامینل ــاEویت زدوب
.لوگرم وزن بدنیگرم بر کیلیم200

سـیگما شـرکت ازاستفادهموردEویتامینوسولفیتمتابیسدیم 
انجـام گـاواژ صـورت بـه روز28مدتبرايتجویزهالیهشد. کتهیه

، FSHهـا هورمـون سـرمی میـزان سنجشيبرا.)16و11و3(گردید
LH ،وسـیله بههاموشنمودنبیهوشازپسپروژسترونواستروژن

ــازایالزیــن،وکتــامین آنهــاقلــبازانســولینیســرنگازاســتفادهب
طـور بـه آزمـایش يهالولهدرحیواناتخونآمد.عملبهخونگیري

آزمایشـگاه دمـاي درلختـه تشـکیل هنگـام تـا وشـد  ریختـه آهسته
لولــهجــدارازخــونلختـه ســوابوســیلهبـه . ســپس شــدنگهـداري 

در3500دوربـا سانتریفیوژدستگاهوسیلهبهوگردیدجداآزمایش
تهیهخونیيهاسرمشد.جداسازيآنهاسرمدقیقه20مدتبهدقیقه
ــده ــالدرش ــایخچ ــرودتب ــانت -20ب ــه س ــراد یدرج ــاگ ــانت زم
LHهايهورمونمیزاند.یگردنگهداريهورمونیهايگیرياندازه

روشبـه پروژسـترون واستروژنو)ELISA(زایاالروشبهFSHو
ــی ــا)RIA(رادیوایمونواس ــتفادهب ــتگاهازاس ــاالدس ــدرزای ــدلری م

)Hiperion NP4 plus(استفادهموردهايکیتگردید.گیرياندازه
ساختCusabioماركFSHوLHهايهورمونگیرياندازهبراي

ــا ــرايوآمریک ــايهورمــونب ــترونواســتروژنه مــاركپروژس
IBL,GmbHبود.آلمانساخت

هـا تخمدانابتدادرتخمدانیهايفولیکولتعدادبررسیمنظوربه
تعـداد میـانگین بررسیمنظوربهسپسشدند.خارجمناسببرشیبا

مراحـل ترتیـب بـه بـافتی مقـاطع تهیهيبراوتخمدانیهايفولیکول
گیـري قالـب وگزیلـول الکـل باسازيشفافاتانول،طتوسآبگیري
ــام ــاســـپس.گردیـــدانجـ دوارمیکروتـــومدســـتگاهکمـــکبـ

)LEIYZکرومتـر  یم5ضـخامت بـا بافتیمقاطع)1512مدلاسترالیا
ــه ــپسوتهی ــاطعس ــهمق ــدهتهی ــرش ــتهالمرويب ــهآغش ــبب چس

Egg albumenپلیـت رويبـر آنهـا شـدن خشکيشد و برامنتقل
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ییموش صحراتخمدانهايو تعداد فولیکولجنسیهايبر سطح سرمی هورمونEویتامیناثر /10

)64پیدرپی(4شماره/19دوره/1396زمستان /گرگانپزشکیعلومدانشگاهعلمیمجله

آمیـزي رنـگ يگرفـت. بـرا  قـرار گـراد سانتیدرجه30دمايباداغ
ــوزین-هماتوکســیلینآمیــزيرنــگروشازشــدهتهیــهمقــاطع ائ
مرکـز درآنهـا آمیـزي رنـگ وبافتیمقاطعتهیهازپس.شداستفاده

بـافتی مقـاطع مشـاهده بـا ،شیرازپزشکیعلومدانشکدهاستریولوژي
کشـور ساختنیکونمیکروسکوپوسیلهبهوتخمدانازشدهتهیه
تخمـدانی هايفولیکولتعدادصلیبیشبکهیاپروبطریقازوژاپن

2342بـا یمـ یو در مجمـوع فر الم12در هر نمونـه .دگردیشمارش 
شد.یکرومتر مربع بررسیم

هـاي آزمـون وSPSS-20ير آمـار افـزا نـرم ازاسـتفاده بـا ها داده
ANOVAسـطح  شدندمقایسهیکدیگرباوآنالیزجداگانهدانکنو .

در نظر گرفته شد.05/0کمتر از يداریمعن
هایافته
هـاي فولیکـول تعـداد وجنسـی هـاي هورمـون سـرمی میـزان بین 

ــدانی ــاتتخم ــروهحیوان ــايگ ــرله ــم وکنت ــتالفش ــاري اخ آم
نگردید.مشاهدهداريیمعن

میـزان درداریمعنـ آمـاري  کـاهش باعـث سـولفیت متابیسدیم
بـه نسـبت FSHوLHپروژسـترون، اسـتروژن، هـاي هورمونیسرم

یتجربـ يهـا در گـروه که یدر حال). >01/0Pگردید (کنترلگروه
هـاي  میزان سرمی هورمـون دريدارمعنیيآمارکاهش دوم و سوم 

).>01/0P(مشاهده شداستروژن و پروژسترون نسبت به گروه کنترل 
يداریمعنـ يآمـار یشافـزا چهارم و پنجم یتجربيهادر گروه

FSHوپروژســـتروناســـتروژن،هــاي هورمـــونســـرمیمیــزان در

)01/0P<(هورمــونوLH)05/0P<(ــهنســبت اول یتجربــگــروهب
بـه نسـبت هـا هورمـون اینسرمیمیزاندرکهحالیدرمشاهده شد.

میـزان درد.یـ نگردمشـاهده داريیمعنآماري اختالفکنترلگروه
ســوم یگــروه تجربــ FSHو وژســترونپريهــاهورمــونســرمی

)05/0P< ( یتجربــگــروهبــهنسـبت) 01/0اولP< (يآمــارافــزایش
(جدول یک).مشاهده شدداريیمعن

تعـداد درداريیمعنـ آمـاري  تغییراتشم وکنترلهايگروهدر
سولفیتمتابیسدیمتجویز. نگردیدمشاهدهتخمدانیهايفولیکول

داريیمعنـ اثر آمـاري  یکدیگربایاوییتنهابهکدامهرEویتامینو
سـولفیت متابیسدیمتجویزاماشت؛ ندابدويهايفولیکولتعدادبر
تعـداد داریمعنـ آماري کاهشباعثتنهاییبهکدامهرEویتامینو

افـزایش وزرداجسـام گـرآف، وآنتـرال آنتـرال، پـره هـاي فولیکول

مورد مطالعههايگروهدرپروژسترونواستروژن، LH ،FSHهايهورمونسرمیسطحار یو انحراف معمیانگینمقایسه: 1جدول 
هاار هورمونین و انحراف معیانگیمهاگروه

FSH (IU/L)LH (IU/L)) استروژنpg/ml() پروژسترونng/ml(
92/7±34/19993/0±07/323/12±12/415/0±37/0کنترل
23/7±38/19569/0±77/251/5±00/421/0±37/0شم

28/1±13/0*95/119±25/10*71/1±21/0*51/1±20/0*اولیتجرب
66/1±66/0*66/144±72/12*70/2±10/431/0±33/0†دومیتجرب
21/3±8/0*#48/132±02/7*15/2±95/230/0±17/0#سومیتجرب
12/7±12/1†72/189±50/15†64/2±35/0#10/4±40/1†چهارمیتجرب
10/7±92/0†90/188±24/11†78/2±28/0#05/4±33/0†پنجمیتجرب

سولفیت با دوز اول: دریافت کننده سدیم متابییگروه کنترل: فاقد تیمار؛ گروه شم: تحت تیمار با سرم فیزیولوژیک و روغن زیتون؛ گروه تجرب
سوم و یتجربيهالوگرم وزن بدن؛ گروهیگرم بر کیلیم200با دوز Eافت کننده ویتامینیدوم: دریلوگرم وزن بدن؛ گروه تجربیگرم بر کیلیم520

و 100و 50يب با دوزهایبه ترتEلوگرم وزن بدن توام با ویتامینیگرم بر کیلیم520سولفیت با دوز افت کننده سدیم متابییدرچهارم و پنجم
لوگرم وزن بدنیگرم بر کیلیم200

>01/0Pو >05/0Pسطحدرب یبه ترتاولیتجربگروهباداریمعناختالف†و #؛ >01/0Pسطحدرکنترلگروهباداریمعناختالف*

مورد مطالعههايگروهدرتخمدانیهايفولیکولتعدادار ین و انحراف معیانگیممقایسه:2جدول
هاکولیار فولین و انحراف معیانگیمهاگروه

آترتیکزردجسمگرافآنترالپره آنترالبدوي
14/3±71/1085/0±71/191/0±57/835/0±14/981/0±42/417/2±61/0کنترل
71/4±57/920/1±71/141/1±00/804/0±85/957/0±71/521/2±28/0شم

66/8±17/1*33/5±42/0*16/0±06/0*83/3±70/0*00/3±73/0*66/4±55/0اولیتجرب
50/8±84/0*16/6±14/0*16/0±06/0*16/4±60/0*33/3±66/0*33/5±14/1دومیتجرب
16/5±87/0#33/10±11/1†83/0±47/0#66/6±68/1#00/6±73/0†16/5±79/0سومیتجرب
80/4±80/0†40/9±67/0†60/1±06/0†80/7±56/1†60/8±40/1†20/4±96/0چهارمیتجرب
00/5±75/0†16/10±94/0†83/1±06/0†50/8±71/0†83/8±94/0†00/4±63/0پنجمیتجرب

*01/0P<01/0#؛ کنترلگروهباداریمعنفاختالP<اولیتجربدار با گروه اختالف معنی
سولفیت با دوز اول: دریافت کننده سدیم متابییگروه کنترل: فاقد تیمار؛ گروه شم: تحت تیمار با سرم فیزیولوژیک و روغن زیتون؛ گروه تجرب

سوم و یتجربيهالوگرم وزن بدن؛ گروهیگرم بر کیلیم200با دوز Eننده ویتامینافت کیدوم: دریلوگرم وزن بدن؛ گروه تجربیگرم بر کیلیم520
و 100و 50يب با دوزهایبه ترتEلوگرم وزن بدن توام با ویتامینیگرم بر کیلیم520سولفیت با دوز افت کننده سدیم متابییدرچهارم و پنجم

لوگرم وزن بدنیگرم بر کیلیم200
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گـروه بـه نسـبت شـده آتـرزي هـاي فولیکـول تعدادداریمعنآماري 
ــرل ــدکنت ــزایش). >01/0P(گردی ــاري اف ــآم ــداددريداریمعن تع

کـاهش وزرداجسـام وگـرآف آنتـرال، آنتـرال، پـره هـاي فولیکول
يهـا گـروه شـده آتـرزي هـاي فولیکولتعداددر يداریمعنآماري 

اول و دوم یتجربـ هـاي گروهبهنسبتسوم و چهارم و پنجم یتجرب
تفـاوت کنتـرل گـروه بهنسبتکهحالیدر. )>01/0P(مشاهده شد

).2(جدولافت نشدیداريیمعنآماري 
بحث

باعث کـاهش  سولفیتمتابیبا توجه به نتایج مطالعه حاضر سدیم
ن ید. همچنـ یـ گردFSHو LHيهـا هورمـون یزان سـرم یـ مدارمعنی

کـاهش باعـث تنهـایی بـه هرکـدام Eویتـامین سولفیت ومتابیسدیم
هـاي اسـتروژن و پروژسـترون و در    سرمی هورمونمیزانرددارمعنی

(ثانویه)، گراف و جسـم زرد و  آنترال، آنترالهاي پرهتعداد فولیکول
امـا  گردیـد؛ هـاي آتـرزي شـده    تعداد فولیکـول دار درنیافزایش مع

بـا یکـدیگر باعـث    Eسولفیت و ویتامینزمان سدیم متابیمصرف هم
هـــاي اســـتروژن و ی هورمـــوندار در میـــزان ســـرمیافـــزایش معنـــ

(ثانویـه)،  آنتـرال، آنتـرال  هـاي پـره  پروژسترون و در تعداد فولیکـول 
هـاي  تعداد گروه فولیکـول دار دریگراف و جسم زرد و کاهش معن

گردیـد. تنهـایی  آترزي شده نسبت به هر یک از ایـن دو ترکیـب بـه   
باعـث  Eسـولفیت و ویتـامین  زمـان سـدیم متـابی   مصرف همنیهمچن
نســــبت بــــه FSHوLHدر میــــزان ســــرمی داریش معنــــیاافــــز
د.یگردییبه تنهاسولفیتمتابیسدیم

کـه دادنشـان نیـز مـا دیگـر بررسـی حاضرمطالعهنتایجباهمسو
کـاهش باعثسولفیتمتابیسدیم نظیرسولفورهترکیباتازاستفاده

ثانویـه، اولیـه، بـدوي، هـاي فولیکـول تعدادتخمدان،حجمداریمعن
گرانولـوزاي الیههايسلولبردنبینازبازینوزرداجسامورآفگ

آتـرزي هـاي فولیکـول تعـداد افـزایش باعثتخمدانیهايفولیکول
سـدیم  ).16(شـوند مـی جنسـی هـاي هورمـون میزاندرتغییروشده

هـاي گونـه تولیـد واکسـیداتیو اسـترس القايموجب،سولفیتمتابی
هاتخمدانوهابیضهجملهازبدنمختلفهايبافتدرژنیاکسفعال
).16و3(برساندآسیبفولیکوژنزروندبهتواندمیکهشودمی

بـا ییبـه تنهـا  Eویتامینافت کنندهیدرحیواناتدر مطالعه حاضر
يهــاهورمـون غلظـت درداريمعنـی کـاهش ، mg/kg/bw200دوز

آنتــرال،آنتــرال،پــرههــايفولیکــولتعــداداســتروژن،پروژســترون و
داشـتند. آترتیکهايفولیکولتعداددرداريمعنیافزایشوگراف

وآزادهـاي رادیکـال داشتبیانتوانمیبررسیایننتایجتوجیهدر
درعملکـردي گرهـاي واسـطه عنـوان بـه کهاکسیژنفعالهايگونه

هـاي سـلول ازانبـوه طـور بـه ؛شوندمیشناختهبیولوژیکهايسیستم
LHهورمـون افزایشازبعدوهانوتروفیلوماکروفاژهانندماالتهابی

ــاندر ــکزم ــذاريتخم ــداندرگ ــدتخم ــیتولی ــوندم در.)17(ش
هـاي سـیگنال انتقـال فراینـدهاي درمهمـی نقـش متوسطهايغلظت

دیگـر طـرف از.)18(نـد نمایمـی ایفـا پاپتوزآمهارورشددردخیل
نشانراهااکسیدانآنتیرهغیرمنتظوجانبیعوارضجدیدتحقیقات

هـاي فولیکـول درموجـود فعـال هـاي اکسـیدان که يطوراند. بهداده
ضـروري گـذاري تخمـک پاسخبراياووالسیونازپیشتخمدانی،

گذاريتخمکازدرتخمدان،اکسیژنفعالهايگونهکاهشوبوده
گـذاري تخمـک ازپـیش ضـروري هـاي پاسـخ ازکاملیمجموعهو

ماننــدالتهــابیهــايســلولازانبــوهطــوربــه.)17(کننــدمــیممانعــت
زمـان درLHهورمـون افـزایش ازبعـد وهـا نوتروفیـل وماکروفاژها

ــدتخمــداندرگــذاريتخمــک ــیتولی ــذا.)19(شــوندم احتمــاالًل
ازوقوياکسیدانیآنتیهايویژگیباعاملیکعنوانبهEویتامین

دراکسـیژن فعالهايگونهودزاآهايرادیکالشدیدکاهشطریق
سـایر کـاهش وشـده  آتـرزي هـاي لفولیکـو افزایشباعثتخمدان
شدهدادهنشانعالوهبهاست.شدهجنسیهايهورمونوهافولیکول

الزماکسـیژن محـدودیت فولیکـولی، رگزایـی تحریـک براياست
لـذا .داردمهمـی نقشتخمدانیفولیکولتوسعهورشددرکهاست
منجـر فولیکولیآترزيبهتخمدانهايفولیکولرگزاییدرلاختال
عنــوانبــهتواننــدمــیاکســیژنفعــالهــايگونــهلــذا).12(شــودمــی

زایـی رگهـاي پاسـخ رگزایـی بـه مربـوط هـاي سیگنالدهندهانتقال
اکسـیژن فعـال هـاي گونـه شـدید رفتنبیناز).21و20(ندنمایایجاد

کـاهش بـا توانـد مـی )E)13امینویتـ اکسیدانیآنتیخاصیتتوسط
ــهخونرســانی ــولب ــیتخمــدانهــايفولیک ــرايدلیل ــینازب ــتنب رف

آنهاتعدادداریمعنکاهشوگرافآنترال،آنترال،پرههايفولیکول
ایـن نتـایج بـا همسـو باشد.شدهاترزيهايفولیکولتعدادافزایشو

پنتوکسـی وEویتـامین دیگـر مطالعـه یـک هايدادهبراساسمطالعه
بلــوغبـر ؛هســتنداکسـیدانی آنتــیخاصـیت دارايدوهــرکـه فیلـین 

).22(گذارندمیمنفیاثرتخمدانیهايفولیکول
ســدیم زمـان هـم مصـرف کــهشـد دادهنشـان حاضـر مطالعـه در
ازناشـی تخمدانیهايفولیکولکاهشازEویتامینوسولفیتمتابی

عمـل بـه جلـوگیري تنهـایی بـه ترکیـب دوایـن ازهرکـدام مصرف
میـزان درEویتامینکنندگیتعدیلنقشدلیلبهاحتماالًآورد کهمی

بهسولفیتمتابیسدیم مصرفعلتبهکهاستآزاديهايرادیکال
بدنبهسولفیتزیادمقادیرورودزیرا.استیافتهافزایشزیادمقدار
ایـن کـردن خنثیتواناییاکسیداز،سولفیتآنزیمکهشودمیباعث
موجـب بـدن درسـولفیت تجمـع باباشد و نداشتهراسولفیتمقدار

غشاءلیپیدهايباتوانندمیکهشودمیسولفیتهايرادیکالافزایش
موجبــاتوشــوندلیپیــدهاپراکسیداســیونبــهمنجــرودادهواکــنش
ــیب ــايآس ــافتیه ــراهمراب ــد.ف ــامینآورن ــیEویت ــدم ــزانتوان می
بهآسیبازوادهدکاهشبدندرطبیعیحدهبراآزادهايرادیکال

هـاي هورمـون کاهشنهایتدروتخمدانیهايفولیکولوهاسلول
فیلـین پنتوکسیاثربررسیدرهمچنین).21(دنمایجلوگیريجنسی

هـاي موشدرآنهاتجربیایسکمیازپسها،تخمدانبرEویتامینو
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پنتوکسـی وEتـامین ویهمزمـان مصرفاثرشددادهنشان؛صحرایی
زمـانی ازمـوثرتر پرفیـوژن ريایسـکمی صـدمات کـاهش درفیلین
بنـابراین ).23(شـوند مصـرف تنهـایی بـه آنهـا ازیـک هـر کهاست

هـاي حدگونـه ازبیشتشکیلازمانعاکسیدان،آنتیترکیباتوجود
ازمحافظـت آندنبـال بـه ولیپیـدها پراکسیداسـیون واکسـیژن فعال

کـه کـرد عنوانتوانمیدیگرعبارتیبه.گرددمیسیجنهايسلول
هايرادیکالرویهبیافزایشکننده از يریجلوگترکیباتازاستفاده

جنسـی دودمـانی هـاي سلولعملکردتقویتموجبتوانندمی،آزاد
وجـود عـدم بـه تـوان مـی مطالعـه  اینهايمحدودیتاز.)8(گردند

متعاقـب اکسـیدانت آنتیودانتاکسیترکیباتگیرياندازهامکانات
نمود.اشارهحیواناتتیمار

گیرينتیجه
Eویتـامین وسـولفیت متـابی سـدیم کهدادنشانمطالعه ایننتایج

Eویتـامین وآزادهـاي رادیکـال حدازبیشافزایشطریقازاحتماالً

بـراي حـدودي تـا کـه آزادهـاي رادیکالشدیدکاهشطریقازنیز

تعـداد افـزایش باعـث ؛اسـت ضـروري تخمدانیهايفولیکولرشد
ــايفولیکــول ــرزيه ــدهآت ــنوش ــاهشزی ــدادک ــولتع ــايفولیک ه

هـاي هورمونسرمیمیزانوزرداجساموگرآفآنترال،آنترال،پره
سـدیم همزمـان مصرف.شودمیFSHوLHپروژسترون،استروژن،

اکسـیدانی یآنتـ فعالیـت دلیـل بـه احتمـاالً Eویتامینباسولفیتمتابی
سـوء اثـرات مانع،آزادهايرادیکالتعدیلدرآننقشوEویتامین
تعــدادوجنســیهـاي هورمــونسـرمی میــزانسـولفیت متــابیسـدیم 

.گرددمیتخمدانیهايفولیکول
قدردانیوتشکر
)48130519932011(شـــمارهنامـــهپایـــانحاصـــلمقالـــهایــن 

ــرايمنشــادزهــرهخــانم رشــتهدرارشــدکارشناســیدرجــهاخــذب
اسـالمی آزاددانشـگاه پایـه علومدانشکدهازجانوريشناسیزیست
پژوهشــیمحتــرممعاونــتحــوزهازوســیلهبــدینبــود.شــیرازواحــد

رامطالعـه ایـن انجـام امکاناتکهشیرازواحداسالمیزادآدانشگاه
آید.میعملبهتشکروتقدیر؛نمودندفراهم
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Effect of vitamin E on serum level of sexual hormones
and number of ovarian follicles exposed

to sodium meta- bisulphite
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_______________________________________________________________________________________________

Abstract
Background and Objective: Sodium meta-bisulphite is used as a preservative in food and
pharmaceutical industries. The aim of this study was to determine the effect of vitamin E on the
improvement of sodium-meta bisulphite-induced complications on ovarian tissue and sex hormones
in rats.

Methods: In this experimental study, 70 adult Wistar rats were randomly allocated into 7 groups
including control, sham and interventional groups were received vitamin E (200 mg/kg/bw),
sodium metabisulfite (520 mg/kg/bw), and sodium meta-bisulphite (520 mg/kg/bw) was combined
with vitamin E in 50, 100 and 200 mg/kg/bw doses. Prescriptions were taken as gavage for 30 days.
Blood samples were taken from animals to measure LH, FSH, estrogen and progesterone hormones.
Ovaries were removed and follicles were counted after tissue sections.

Results: The concentration of estrogen hormones, progesterone, LH, FSH and number of ovarian
follicles in the groups receiving sodium meta-bisulphite and vitamin E alone was significantly lower
than control group (P<0.05). In animals treated with sodium meta-bisulphite and vitamin E at 100
and 200 mg/kg/bw, no significant difference was observed. However, in animals which were
simultaneously treated with meta-bi-sulfite sodium and vitamin E at dose 100 and 200 mg/kg, in
compared with the control group, significant improvement was not observed.

Conclusion: Sodium meta-bisulphite consumption with 50, 100 and 200 mg/kg body weight of
vitamin E can reduce the effect of sodium meta-bisulphite on ovarian follicles and sex hormones.

Keywords: Sodium Metabisulfite, Vitamin E, Ovarian follicle, Estrogen, Progesterone, LH, FSH,
Rat
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