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 -1گروه زیستشناسی (تکوین جانوری) ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد کرج ،کرج ،ایران
 -2گروه زیستشناسی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت مقاله1316/11/25 :
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چکیده
زمینه و هدف :رتینوئیک اسید بهعنوان تنظیمکنندهی مهم رشد و نمو و تمایز سلولی شناختهشده و برای فرآیند نرمال تولیدمثلی در جنس نر و ماده ضروری
است .تحقیق حاضر بهمنظور بررسی اثرات رتینوئیک اسید بر روی بافت رحم و هورمونهای استرادیول و پروژسترون در موشهای ماده بالغ  BALB/cانجام شد.
مواد و روشها :در این مطالعه پس از مشخص شدن دوز مناسب رتینوئیک اسید ،تزریق طی  31روز بهصورت درون صفاقی ( )IPبر روی  75موش ماده بالغ
 BALB/cبا انتخاب دوزهای ( 15گروه اول)( 25 ،گروه دوم) و ( 35 mg/ kg.b.wگروه سوم) ،گروه کنترل (عدم تزریق) و شم (تزریق آب مقطر) صورت گرفت.
برای مقایسه گروهها از آنالیز  ANOVAو سپس آزمون  Dunacnاستفاده شد و سطح معنیداری ( )P <1/15و ( )P <1/111در نظر گرفته شد.
نتایج :در بررسیهای مربوط به بافت رحم افزایش معنیدار قطر کلی رحم و ضخامت الیههای (آندومتر ،میومتر ،پریمتر) ( ،)P <1/111( ،)P <1/15افزایش
تعداد غدد ترشحی بسته و کاهش تعداد غدد ترشحی باز ( ،)P <1/111افزایش استرادیول ( )P <1/15و کاهش پروژسترون ( )P <1/15مشاهده شد.
نتیجهگیری :رتینوئیک اسید اثر تخریبی بر روی بافت رحم و هورمون های جنسی دارد و استفاده از آن خصوصاً در زنان باید تحت نظارت پزشک و آگاهانه
صورت گیرد.
کلمات کلیدی :رتینوئیک اسید ،رحم ،استرادیول ،پروژسترون ،موش

مقدمه
رتینوئیک اسید ،متابولیت طبیعی ویتامین  Aیا رتینول
محسوب میشود و در دو فرم ایزومری سیس و ترانس وجود دارد
( .)1ال -ترانس رتینوئیک اسید ( (Vesanoidفعالترین مشتق
رتینوئیدی در طی مراحل رشد و نمو و تمایز سلولی (تمایز
سلولهای بنیادی جنینی) است ( .)2رتینوئیک اسید ( )RAیک
مورفوژن طبیعی است که سطوح آن در طی مورفوژنز ،توسط
بیان تنظیمشده آنزیمهایی نظیر رتینالدئید دهیدروژناز
سیتوزولی ) )RALDH3, RALDH2, RALD H1کنترل
میشود که سنتز  RAرا از رتینال انجام میدهند ( .)3سنتز
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رتینوئیک اسید از رتینال در طی دو مرحله انجام میشود .رتینال
توسط آنزیم الکل دهیدروژناز اکسیدشده و به رتینالدئید تبدیل
میشود ،سپس رتینالدئید توسط آنزیم رتینالدئید دهیدروژناز
اکسیدشده و تبدیل به رتینوئیک اسید میشود (.)8
پروتئینهای اتصالی سلول :این پروتئینها دو گروه بوده تحت
عنوان  CRABPIو  CRABPIIمیباشند که انتقال رتینوئیدها را
به داخل هسته تسهیل میکنند ( .)6 ،5به نظر میرسد که
 CRABPدر متابولیسم رتینوئیک اسید شرکت داشته و در انتقال
آن به داخل هسته ،جایی مؤثر باشند که رسپتورهای رتینوئیک
اسید قرار دارند (.)4 ،7
رتینوئیک اسید دارویی است که دارای اثراتی در جهت بهبود
و یا ایجاد ناهنجاری است .بدینصورت که دارای اثرات موروفوژنی
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 75سر موش آزمایشگاهی ماده از موسسه سرم و واکسنسازی
رازی حصارك خریداریشده و در اتاق پرورش حیوانات دانشگاه
کرج تحت شرایط کنترلشده ازنظر نور ،دما و رطوبت نگهداری
شدند .با استفاده از زمانسنج خودکار برقی ،دوره نوری 12
ساعت روشنایی و  12ساعت تاریکی برقرار شد .دمای اتاق در
 22±2درجه سانتیگراد و رطوبت اتاق نیز با دستگاه بخور در
حد طبیعی ( )RH%81 -51تنظیم گردید .در این تحقیق سه
دوز به میزان ( 15دوز کم)( 25 ،دوز متوسط) و 35mg/kg.b.w
(دوز باال) بررسی گردید .گروه ( 1کنترل) :شامل  15سر حیوان
بود که در طی آزمایش هیچگونه حالل یا دارویی دریافت نکردند.
گروه ( 2شم) :شامل  15سر حیوان که در طی  31روز تزریق آب
مقطر دریافت کردند .گروه ( 3تجربی  :)1شامل  15سر حیوان
که در مدت  31روز بدون استراحت  15 mg/kg.b.wرتینوئیک
اسید به روش تزریق درون صفاقی دریافت کردند .گروه ( 8تجربی
 :)2شامل  15سر حیوان که در مدت  31روز بدون استراحت
 25 mg/kg.b.wرتینوئیک اسید دریافت کردند .گروه ( 5تجربی
 :)3شامل  15سر حیوان بود که در مدت  31روز بدون
استراحت  35 mg/kg.b.wرتینوئیک اسید دریافت کردند و در
هنگام تزریق درون صفاقی کامالً رعایت موازین بهداشتی
انجامشده و کمترین مشکلی برای حیوانات ایجاد نشد.
روش تزریق برای بررسی اثر داروی رتینوئیک اسید بر
روی بافت رحم :پودر رتینوئیک اسید خریداریشده و جهت
تزریق ،بر اساس وزن موشها در آب مقطر بهصورت روزانه حل
شد .بعد از انجام تزریقات به روش درون صفاقی ،موشها با
کلروفرم بیهوش شده بهگونهای که آنها هیچگونه دردی را
احساس نکردند ،سپس بهطور مستقیم از قلب آنها خونگیری
شد و خونها را درون سانتریفیوژ قرار داده ،سرم خون آنها
بهوسیله سمپلر جداشده و تا انجام آنالیزهای هورمونی در فریزر
 - 14نگه داشته شدند.
سپس موشها تشریح شده و بافت رحم آنها بهدقت از داخل
بدن خارج گردید و سپس بافتها در فرم آلدهید  11%جهت
تثبیت برای انجام کارهای پاتولوژیکی نگهداری شدند .سپس
مراحل پردازش بافتی و رنگآمیزی هماتوکسیلین  -ائوزین بر
روی نمونهها انجام و از آنها الم تهیه شد.
الم های تهیهشده بهدقت بهوسیله میکروسکوپ نوری بهصورت
ده مقطع ده میدان دید بررسی و هر نمونه تجربی بهصورت بین
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در افزایش بلوغ و بهبود تکوین جنینی بوده و این اثر رتینوئیک
اسید در تحقیقی که توسط ایمانی و همکاران در سال  1346با
بررسی اثر هم کشتی سلولهای گرانولوزا و رتینوئیک اسید بر
بلوغ و تکوین تخمکهای نارس در موش نژاد  NMRIدر محیط
آزمایشگاه انجام شد و مشخص گردید که این هم کشتی سبب
افزایش بلوغ و بهبود تکوین جنینهای حاصل از آنها میشود
( .)1همچنین ،رتینوئیک اسید میتواند نقش مهمی را در کاهش
وزن ایفا کند .این دارو با تغییر در میانجیهای عصبی مرتبط با
متابولیسم انرژی نقش خود را در کاهش وزن و دریافت غذا ایفا
میکند .این نقش رتینوئیک اسید در کاهش وزن ،در تحقیقی
که توسط شجاعی و همکاران در سال  1346انجامشده و
همچنین در مطالعات  Paul E. Gossو همکاران در سال 2112
تائید شده است ( .)11 ،11رتینوئیک اسید به سنتز کالژن که
ماده زمینهای دندانها ،استخوانها ،تاندونها و بافت همبند است
نیز کمک کرده که این اثر رتینوئیک اسید در تحقیقات
 Niederreitherو همکاران در سال  2112با بررسی اثر الگوهای
مستقل از سنتز رتینوئیک اسید –رتینالدهید دهیدروژناز 2
( )RALDH2در جنین موش مشخص شد و ،Richard Kin
 Ting Kamو همکاران در سال  2112مکانیسم سنتز رتینوئیک
اسید در مراحل اولیهی رشد و نمو جنینی ( 7-2روزه)،
عملکردهای ویتامین  Aو مشتقات آن را موردبررسی قرار دادند
و بیان کردند که آنزیم رتینالدئید دهیدروژناز ،مسئول بسیاری از
الگوهای فعالیت ژن دربند ناف و مزودرم تنه مشتقات نخاعی
است و حذف این آنزیم منجر به نقص در ریختشناسی اولیه و
مرگ جنینی میگردد (.)12 ،8
مصرف داروی آل ترانس رتینوئیک اسید باعث عوارض جانبی
در اعصاب مرکزی ،سردرد و تب ،ناراحتی قلبی ـ عروقی ،ناراحتی
قفسه سینه ،افت فشارخون ،خشکی پوست و مخاط ،ریزش مو،
استفراغ ،اسهال و درد عضالنی و تورم استخوانها میشود .این
دارو در درمان لوسمی حاد پرومیلیوسیتیک بزرگساالن با ایجاد
سلولهای لوسمی تمایزیافته که قابلیت تکثیر ندارند ،جهت
درمان بهصورت خوراکی با دوز  85mg/kg/dayدر  2-3دوز
منقسم به مدت  31روز پس از اتمام بهبودی استفاده میشود
( .)18 ،13رتینوئیک اسید برای درمان ضایعات بدخیم،
سرطانهای پوست ،ریه ،مثانه و غدد پستانی مفید است (.)15
هدف این پژوهش ،ارزیابی اثر رتینوئیک اسید بر دستگاه
تناسلی موش ماده نژاد BALB/cاست.

مواد و روش ها
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گروهی با نمونههای تجربی دیگر و همچنین نمونه شم و کنترل
مقایسه گردید.
روشهای آماری مورداستفاده :جهت آنالیز آماری نتایج

شد.

نتایج
بررسیهای مربوط به بافت رحمی ،افزایش معنیدار قطر کلی
رحم (آندومتر ،میومتر ،پریمتر) در تمام گروههای تجربی را
نسبت به گروه شم و کنترل نشان داد (جدول 1و شکل .)1
جدول  -۱نتایج تحلیل آماری اندازه قطر رحم با میکرومتر برحسب ()mm

معنادار بودن نسبت به گروه کنترل ،شم و بین گروهی

گروههای موردمطالعه

انحراف معیار

میانگین

کنترل

±1/113

./812

شم

±1/146

1/875

دوز تجربی )T1 )15 mg/kg.b.w

±1/185

1/186

(aa ) P <1 /111

دوز تجربی (T2 )25 mg/kg.b.w

±1/118

1/137

(aa ) P <1 /111

دوز تجربی )T3 )35mg/kg.b.w

±1/151

1/117

(aa ) P <1 /111

60

a/b
50

a

30

a
20

43.4

Estradiol pg/ml

40

10

20.725

15.712

14.44

14.22

Sham

Control

0
dose15mg/kg dose25mg/kg dose35mg/kg

نمودار  -۱مقایسه غلظت استرادیول سرم در نمونههای کنترل ،شم و تجربی با دوزهای مختلف در موش ماده بالغ BALB/c
 =aمعناداری ( ) P <1/15نسبت به گروه کنترل و شم =bمعناداری ( ) P <1/15نسبت به گروه تجربی (T1)15mg/kg.b.w
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بهدستآمده از آنالیز واریانس یک عاملی با تکرار
استفاده گردید و برای آنالیز دادهها از برنامه  spss 22استفاده
شد .محاسبات آماری دادههای حاصله از عملیات انجامگرفته به
کمک کامپیوتر انجام شد ،شاخصهای موردنظر شامل میانگین
و انحراف معیار بوده است .همچنین برای آنالیز دادهها تست
دانکن با سطح معنیداری ( ) P <1 /111( ،) P <1 /15نیز انجام
)(ANOVA

با مطالعه برش گیریهای انجامگرفته بر روی رحم موشهای
کنترل ،شم و گروههای تجربی با دوزهای تزریقی mg/kg.b.w
 25 mg/kg.b.w ،15و  35mg/kg.b.wمشخص شد که بهتدریج
با افزایش دوز تزریقی داروی رتینوئیک اسید ،ضخامت رحم و
الیههای رحمی (آندومتر ،میومتر ،پریمتر) هم در بین گروهای
تجربی با یکدیگر و هم نسبت به کنترل و شم افزایشیافته و از
میزان غدد ترشحی باز رحمی نسبت به گروه کنترل و شم کاسته
و در بین گروههای تجربی افزایشیافته و بر میزان غدد ترشحی
بسته رحمی گروههای تجربی ،کنترل و شم افزوده شده است
(شکل .)1
همچنین کاهش معنادار غدد ترشحی باز رحم و نیز افزایش
معنادار هورمون استرادیول (نمودار  )1و کاهش معنیدار هورمون
پروژسترون (نمودار  )2در مقایسه با گروه کنترل مشاهده شد.
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35
29.1

27.66

30

15

a

a

a

1.75

0.537

0.512

10

Progesteron pg/ml

20

5
0

dose15mg/kg dose25mg/kg dose35mg/kg

Sham

Control

نمودار  -2مقایسه غلظت پروژسترون سرم در نمونههای کنترل شم و تجربی با دوزهای مختلف در موش ماده بالغ BALB/c

= aمعناداری ( ) P <1/15نسبت به گروه کنترل و شم

شکل  -۱تصویر میکروگراف برش عرضی بافت رحم گروه کنترل و تجربی با دوز ( 35 mg/kg.b.wبزرگنمائی )×81
 =Pپریمتر =Mمیومتر =Enآندومتر  = Sgغدد ترشحی =Lلومن  = Eاپی تلیوم

بحث و نتیجهگیری
ویتامین ( Aرتینول) یک ویتامین ضروری در رژیم غذایی
است .بهعالوه ،رتینوئیدها برای فرآیند نرمال تولیدمثلی در جنس
نر و ماده ضروری میباشند ( .)16استرادیول بهعنوان مهمترین
عامل القای تکثیر سلولی و بازسازی آندومتر بهحساب میآید و
ازآنجاییکه در پژوهش حاضر ،شاهد افزایش معنیدار استرادیول
در هر سه دوز تزریقی بودیم ،بنابراین اندازه رحم و ضخامت
الیههای رحم نیز در هر سه دوز تزریقی افزایش معنیدار وابسته
به هورمون یافته است (جدول )14 ،17()1؛ بنابراین نتایج حاضر
با نتایج پژوهش  Tomoko KODAو همکاران که در سال 2117
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بیان کردند که مکمل آل ترانس رتینوئیک اسید ( )ATRAبهطور
قابلتوجهی وزن رحم و الیههای رحمی را افزایش داده است،
مشابه است (.)11
در این پژوهش ،ما شاهد افزایش معنادار میزان هورمون
استرادیول هم نسبت به گروه کنترل و هم در بین گروههای
تجربی به ترتیب افزایش دوز بودیم (نمودار  Bucco .)1و
همکاران در سال  1116بررسی محلی سازی پروتئینهای اتصالی
سلولی رتینوئیک اسید ( )CRABPIو ( )CRABPIIدر رحم
موش صحرایی دریافتند که  CRABPدر متابولیسم رتینوئیک
اسید شرکت داشته و انتقال آن به داخل هسته ،جایی که
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آرزو مستقیمی و همکاران

پژوهشها میتوان به افزایش تخمکگذاری و افزایش تعداد جسم
زرد و فعالیت هورمون  LHو به دنبال آن تولید هورمون
پروژسترون اشاره کرد.
با توجه به مشاهدات میتوان اینطور نتیجه گرفت که داروی
رتینوئیک اسید ،اثر مخرب بر روی بافت رحم و هورمونهای
جنسی موش ماده داشته و استفاده از این دارو بهمرورزمان سبب
ایجاد ناهنجاریهایی ازجمله افزایش قطر رحم و ضخامت
الیههای رحمی و اختالالت هورمونی شده که این موارد درنهایت
سبب ناباروری و عدم النه گزینی صحیح جنین خواهد شد .لذا
پیشنهاد میشود در پژوهشهای دیگری به بررسی اثرات
تراتوژنیک و سقط زایی داروی رتینوئیک اسید پرداخته شود.
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Abstract
Background & Objectives: Retinoic acid is recognized as a regulator of the growth and cell
differentiation and is necessary for normal reproductive in male and female. The present study was
done to investigate the effect of retinoic acid on the uterine tissue and estradiol and progesterone
hormones in female adult BALB/c mice.
Material & Methods: In this study after determining the appropriate dose of retinoic acid, it was
injected intraperitoneally (IP) for 30 days On 75 adult BALB/c mice with doses of 15 (Group I), 25
(Group II), and 35mg/kg.b.w (Group III), control group (non- injection) and sham (distilled water
injection). ANOVA analysis and Duncan test were applied to compare the means with significance
level (P˂0.05) and (P˂0.001).
Results: Uterine tissue studies indicated an increase in overall thickness of the uterus (endometrium,
myometrium, perimeterum) (P<0.001), (P<0.05) increase number of closed glands, and decrease in
open glands (P<0.001). The level of estradiol increased (P<0.05) and progesterone secretion decreased
(P<0.05).
Conclusion: It can be concluded that retinoic acid has damaging effect on the uterus tissue and sexual
hormones, and its use especially in female should be by awareness and under physician supervision.
Keywords: Retinoic acid, Uterus, Estradiol, Progesterone, Mice
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