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The aim of this study was to investigate the vascular density of 

endometrium after ovarian induction using hMG&HCG at 

implantation period. NMRI female mice (6-8 weeks) divided into 

control (n=5) and experimental (n=5) groups. The mice were rendered 

pseudopregnant. The experimental group was stimulated using 

hMG&HCG. After 4/5 days (implantation period) animal sacrificed 

and blood sample collected for evaluated of estrogen and progesterone 

range from heart. Then samples were obtained of ⅓ middle part of 

uterine horn for histological studies. Our results showed that the level 

of estrogen and progesterone was higher in stimulated group 

(estrogen=29/75±10/09, progesterone=2/37±1/81) than in the control 

group (estrogen=10/07±2/09, progesterone=0.227±02) (P<0.05). 

Comparative between vascular densities of endometrium showed that 

increase in stimulated group. The finding indicated increase in density 

of vascular of endometrium in stimulated group but significant 

difference were not found between control (1.75±0.25) and stimulated 

(2.8±0.75) group (P<0.05). the ovarian induction could not change on 

vascular density of endometrium. 
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 موش در زمان  النه گزینی
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 دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران. 

هدف از این تحقیق، بررسی دانسیته ی عروقی رحم موش پس از تحریک تخمک 
در زمان النه گزینی. در این مطالعه از  hCG و  hMGگذاری با استفاده از 

به دو گروه   کنترل و هفته استفاده و حیوانات  3-8با سن  NMRIموشهای نژاد 
تجربی تقسیم شدند. ابتدا حاملگی کاذب در دو گروه القا شد و در گروه تجربی 

روز ) زمان النه گزینی( حیوانات  5/4تحریک تخمک گذاری انجام و پس از گذشت 
کشته شدند و از قلب آنها جهت بررسی میزان هورمون استروژن و پروژسترون 

یک سوم میانی شاخ رحم  جهت بررسی دانسیته  خونگیری انجام گرفت. سپس از
ی عروقی نمونه برداری بافتی انجام گرفت. سپس مقایسه ی آماری با نرم افزار 

SPSS  شد. نتایج تحقیق نشان داد که تحریک تخمک گذاری باعث افزایش معنی
( 17/2±83/3( و پروژسترون )75/23±13/31دار در میزان هورمونهای استروژن )

( و پروژسترون 17/31±13/2تجربی نسبت به میزان استروژن )در گروه 
( گروه کنترل شده است. همچنین یافته ها نشان داد اگر چه دانسیته 2/1±227/1)

( 75/3 ±25/1( نسبت به گروه کنترل )8/2±75/1ی عروقی در گروه تجربی )
افزایش یافته است اما تفاوت آماری معنی داری بین دو گروه وجود 

در مجموع به نظر می رسد که تحریک تخمک گذاری بر  .(P<0.05)نداشت
 دانسیته ی عروقی اندومتر تاثیر نداشته است.
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Scaffolds constitute the major component of tissue engineering 
applications, providing a three dimensional substrate to support cell 
growth and differentiation. The effective factors on the mechanical 
properties of scaffolds are size andporosity, scaffold construction 
method and its composition.Lung tissue consists of an interconnectied 
porous network along with many elastic fibers. Macromolecules 
including, collagen, elastin and proteoglycans are important for 
determination of the extracellular matrix (ECM) mechanical 
propertiesof the lung tissue. In this study, frog’s lung is considered as a 
suitable model for decellularization since it is a transparent tissue, with 
minimal thickness. The purpose of this study is providing an elastic 
natural scaffold of frog’s lung as a model in tissue engineering 
research. Decellularization of the frog’s lung was performed using 
physical (snap freeze-thaw) and chemical (0.25%and 0.5% SDS) 
methods. Samples were prepared for histological studies and stained 
with Hematoxylin-Eosin and Orsein-Pick indigo carmin. The results, 
confirmed removing of the cells from the ECM and maintaining the 
collagen and elastic fibers in the scaffolds prepared by treatment with 
0.5%SDS for 24h.Thus, our results indicated that it is possible to 
prepare a natural3D elastic scaffold from the frog’s lung using SDS. 
This scaffold can serve as a model to study its inductive effects on 
various cellular behaviors such as migration, proliferation and 
differentiation. 
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 )قورباغه مردابی معمولی(
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داربست ها جزء اصلی مهندسی بافت، جهت ایجاد بستر سه بعدی برای حمایت از 
ها می باشند. اندازه و درصد تخلخل، روش ساخت داربست و  رشد و تمایز سلول

اربست هستند. بافت مواد تشکیل دهنده آن، از عوامل موثر بر خواص مکانیکی د
 شش به علت ویژگی ساختاری خود، دارای یک شبکه متخلخل مرتبط به هم بوده

و فیبرهای االستیک زیادی در دیواره آن وجود دارند. مهمترین ماکرومولکول ها در 
بافت شش، کالژن،  (ECM)تعیین خصوصیات مکانیکی ماتریکس خارج سلولی 

د. در این مطالعه فرض بر این است که شش باشن االستین و پروتئوگلیکان ها می
تواند مدل مناسبی برای کار سلول  قورباغه بافتی شفاف و با ضخامت کم است و می

زدایی باشد. هدف از این مطالعه، تهیه یک داربست طبیعی االستیک از شش 
قورباغه به عنوان یک مدل، برای استفاده در تحقیقات مهندسی بافت می باشد. 

ذوب سریع( و -ی شش قورباغه با استفاده از روش های فیزیکی )انجمادسلول زدای
انجام شد. مطالعات میکروسکوپی و آماده سازی  ( %25/1و % SDS 5/1)شیمیایی

پیک -ائوزین و اورسئین-نمونه ها بر اساس رنگ آمیزی های هماتوکسیلین
فظ و ایندیگوکارمن صورت گرفت. نتایج حاصل، حذف سلول ها از داربست و ح
 SDSحضور رشته های کالژن و االستیک را در داربست آماده شده با استفاده از 

ساعت( تأیید نمود. نتایج نشان دادند که امکان تهیه ی یک  24)به مدت % 5/1
وجود   SDSداربست طبیعی سه بعدی االستیک از شش قورباغه، به وسیله تیمار با

سی اثر القایی بر رفتارهای سلولی از دارد که می تواند به عنوان مدلی برای برر
 قبیل مهاجرت، تکثیر و تمایز مورد استفاده قرار گیرد.
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