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مقدمه

 51-51. حدوداً است ناباروری جامعه، بهداشتی مهم مشکالت از یکی

 زنان در ناباروری. [5]دارند  نازایی مشکل باروری سن در زوجین درصد

. تاس آندومتر ضخامت به مربوط شرایط آنها از یکی دارد متعدد دالیل

 درمان احتمالی موانع از یکی رحم آندومتر پذیرش امروزه بطوریکه

 تحت نابارور افراد در. [9]است  باروری کمک یهاروش در ناباروری

 و نجنی تکامل و رشد بین هماهنگی به جنین موفق گزینی النه رماند

 وضوح هب گزینی النه تنظیم روند اگرچه. دارد بستگیآندومتر  پذیرش

 استروییدی هورمونهای که است شده مشخص اما. نیست مشخص

 حمرآندومتر  در مختلف تغییرات و تکثیر با( پروژسترون و استروژن)

 نیگزی النه پنجره که شودیم رحم پذیرش در موقت حالت یک به منجر

 و یافته افزایش نازایی درمان اخیر درسالهای. [3]شود یم نامیده

 کمک روشهای حاصل زنده تولدهای از %33/5 که شده زده تخمین

 ICSI (Intraو  IVF (In vitro Fertilizationشامل ) باروری
Cytoplasmic Spermatozua Injection آماده. [4]( است 

ارد د مناسب هورمونی تحریک به نیاز گزینی النه جهت آندومتر نمودن

 co-treatment شامل تخمدان تحریک پروتکلهای بیشتر. امروزه [1]
 زا جلوگیری برای ها گنادوتروپین به کمک برای GnRH آنالوگهای با

 .[4]است   LHزودرس افزایش

 معموالًدرجایگاه) استخالف دو با GnRH آگونیستهای از یکی بوسرلین

 هورمون عملکرد که است صناعی پپتید یک دارو این. است( 51 و 6

 متناوب یا اولیه تجویز. کندیم تقلید را هیپوتاالموس آزادکننده

 تحریک را آدنوهیپوفیز از LH و FSH هورمونهای ترشح بوسرلین،

 مقاله پژوهشی

 98/17/5321 تاریخ دریافت:

 94/12/5321 :پذیرش تاریخ

 واژگان کلیدی:

 آندومتر 

 رحم 

 بوسرلین

 پروژسترون و استروژن

 نابالغ صحرایی موش

  

  

 

 چکیده
  ترشح آوردن در کنترل به برای نازایی مراکز در گنادوتروپین کننده آزاد هورمون های آگونیست یا بوسرلین :مقدمه

  هدف. باشدمی رحم آندومتر در گیرنده دارای گنادوتروپین آزادکننده هورمون شودمی استفاده استروئیدی هایهورمون

  صحرایی هایموش در استروئیدی هورمونهای ترشح و رحم آندومتر روی بر GnRH آگونیست اثرات بررسی حاضر مطالعه

 .است نابالغ

  آزمایش گروه دو به و تهیه روزه 31 ماده ویستار نژاد صحرایی موش سر دوازده اییمداخله تجربی مطالعه این در: کار روش

  فیزیولوژیک سرم کنترل گروه و بوسرلین µg/kg 300 آزمایش گروه صحرایی هایموش. شدند تقسیم( n=  6) کنترل و

  از و تشریح بیهوش، صحرایی هایموش بعد، ساعت 94. شد تجویز جلدی زیر صورت به روز پنج مدت به میزان همان به

  از بعد رحمی هاینمونه. شد خارج رحم سپس شد گیری خون استروئیدی هایهورمون گیری اندازه برای هاموش قلب

-T و U Mann-Whitney هایآزمون با نتایج. شدند آمیزی رنگ  PAS، H&E با گیری مقطع و پاساژ فیکساسیون،
test 11/1 داری معنی سطح و شدند آنالیز ≥ P شد گرفته نظر در. 

(  97/822 ± 61/314) کنترل گروه در و( 42/5941 ± 93/342) آزمایش گروه در آندومتر ضخامت میانگین ها:یافته

  گروه در تلیوم اپی ارتفاع میانگین. بود دار معنی افزایش اختالف این آماری نظر از که است( P= 115/1) و میکرومتر

  گروه دو خون پالسمای در پروژسترون و استروژن سطح همچنین. ندادند نشان را داری معنی اختالف کنترل و آزمایش

 .ندادند نشان را داری معنی اختالف

  هایموش در رحم آندومتر ضخامت افزایش باعث بوسرلین مدت کوتاه تزریق که داد نشان ما هاییافته گیری: نتیجه

 .شودمی نابالغ صحرایی

 هایموش استروئیدی هورمونهای و رحم آندومتر برروی( بوسرلین) GnRH آگونیست تجویز اثر

 نابالغ ماده صحرایی

 3 ابراهیمی مرضیه ،9 وند یگانه هما ،،*5 پیروی تهمینه
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 و همکاران پیروی       رحم آندومتر برروی( بوسرلین)GnRH  آگونیست تجویز اثر                                                    

 LH و FSH ترشح بوسرلین روزانه مداوم تجویز وجود این با. کندیم
 .[6]کند یم مهار را

 لیومیومای پستان، سرطان پروستات، سرطان درمان در بوسرلین

 کمک روشهای و زودرس بلوغ از جلوگیری کریپتورکیدیسم، رحمی،

 جلوگیری منظور به همچنین. [8, 7]دارد  کاربرد IVF مثل باروری

 محرک داروهای از استفاده دنبال به تخمدانها حد از بیش ازتحریک

 جهت  FSHو HMG سیترات، کلومیفن مانند گذاری تخمک

 هایی. بررس[2]شود یم استفاده فولیکولها زودرس رشد از جلوگیری

 تغییرات باعث گذاری تخمک تحریک که است داده نشان محققین

 این که شودیم رحمآندومتر  در نامطلوبی مولکولی و مورفولوژیکی

 صالات در نقص جنین، پذیرش برای رحم گیرندگی کاهش باعث شرایط

 ریکتح اثر در گزینی النه پایین درصد درنهایت و گزینی النه جنین،

 .[53-51]شود یم گذاری تخمک

 رحم تغییرات روی بر طبیعی جنسی سیکل یک در که یهاهورمون

. شوندیم ترشح تخمدان از کهاند پروژسترون و استروژن دارند یرتأث

 استرون (،17β-estradiolاسترادیول )بتا  57 استروژن، سه فقط
(Estrone) استریول و (Estriol) در یامالحظه قابل مقادیر با 

 ،هاتخمدان از مترشحه اصلی استروژن. دارند وجود زنان خون پالسمای

 اما ودشیم ترشح نیز استرون از اندکی مقادیر. است استرادیولبتا  57

 شده ترشح های آندروژن از محیطی یهابافت در استرون اعظم قسمت

. ودشیم تشکیلها تخمدان تکای یهاسلول و کلیه فوق قشر توسط

 از هک استروژن اکسیداتیو فراورده یک و ضعیف استروژن یک استریول

 جامان کبد درعمدتاً  تبدیل این و شودیم مشتق استرون و استرادیول

 وزن با استروئیدی هورمون ( یک17β-estradiol) استرادیول. شودیم

 رکتح پروتئین به متصل بصورتغالباً  که است دالتون 3/979 مولکولی

 برابر 81 و استرون برابر 59 استرادیولبتا  57 استروژنی قدرت. کندیم

 برابر چندین استرادیولبتا  57 استروژنی اثر نتیجه در است، استریول

 استرادیول بتا 57 دلیل، همین به و است دیگر هورمون دو آثار مجموع

 .[54]شود یم گرفته نظر در اصلی استروژن عنوان به

 که است استروئیدی هورمون یک نیز (Progesterone) پروژسترون

 این. کندیم ایفا حاملگی نگهداری و سازی آماده در مهمی نقش

 (Pregnenolone) پرگننولون که شودیم سنتز کلسترول از هورمون
 (Pregnandiol) پرگناندیول به کبد در یعاًسر کلسترول از شده تولید

 تندهس هورمون این تولید اصلی منابع جفت و تخمدان. شودیم تبدیل

 ماده و نر جنس دو در آدرنال قشر ییلهوس به آن از کمی مقدار اما

 ونپروژستر و استروژن یرتأث بر عالوه نابارور زنان در. [54]شود یم تولید

. دارند یرتأث رحم روی بر نیز تخمک تولید محرک داروهای رحم روی بر

 درمان در گذاری تخمک تحریک روش از استفاده اهمیت به توجه با

 روی بر گذاری تخمک تحریک که نامطلوبی تاثیرات طرفی از و نازایی

 مطالعات دیگر طرف از و دارد جنین گزینی النه زمان در رحمآندومتر 

 مجموع در رحمآندومتر  روی بر بوسرلین اثرات مورد در محدود خیلی

 هایینیککل در درمانی بهبودروشهای منظور به رسدیم نظر به ضروری

 .گیرد صورت بیشتری تحقیقات ناباروری

 دارند کوتاهی جنسی سیکل ماده صحرایی یهاموش آنجاییکه از

 در. [51]هستند  جنسی سیکل تغییرات مطالعات برای حیوان بهترین

 دلیل دو به روزه سی نابالغ ماده صحرایی یهاموش از مطالعه این

 کننده آزاد هورمون کم بسیار ترشح دالیل از یکی. شد استفاده

 نسیج هورمونهای به هیپوتاالموس باالی حساسیت اثر در گنادوتروپین

 میزان صحرایی یهاموش رشد از سن این در اینکه دیگر دلیل و است

 نتیجه در. [57, 56] نیست گیری اندازه قابل و کم سرم در استرادیول

 اشین توانیم را دهد رخ آندومتر در تغییری گونه هر بوسرلین تزریق با

 .خون سرم در موجود یهاهورمون دانستنه تجویز این از

 کار وشر

 نژاد ماده صحرایی موش سر دوازده ایی مداخله تجربی مطالعه این در

 دش تهیه پزشکی دانشکده حیوانات خانه از دسترس در روزه 31 ویستار

 منتقل آناتومی گروه در آزمایشگاهی حیوانات نگهداری محل به و

 تاس شده تعیین قبلی مطالعات از نمونه حجم است بذکر شدندالزم

 در پژوهش در اخالق رعایت با 5323 سال در پژوهش این. [58]

 اخالق کمیته کد با پزشکی دانشکده
IR.UMSU.REC.1393.277  شد انجام. 

 غذای و دما نور، نظر از استاندارد شرایط تحت صحرایی یهاموش 

 در هفته دو جدید محیط با شدن سازگار جهت. گرفتند قرار مناسب

 با سازگاری از پس. شدند نگهداری گروه در حیوانات نگهداری مرکز

 دیجیتال ترازوی توسط صحرایی یهاموش وزن ابتدا جدید محیط

 و شآزمای گروه دو به تصادفی بطور سپس شد گیری اندازه سارتریوس

 آزمایش گروه صحرایی هایموش به. شدند تقسیم( n=  6) کنترل
µg/kg 311 آگونیست GnRH (Buserelin, Injection 

1mg/ml, Suprefact, Germany) سالین نرمال کنترل گروه به و 

2/1 % (Clearflex, Switzerlandflex) بصورت و روز پنج مدت به 

 .[52] شد تزریق زیرجلدی

 صحرایی یهاموش وزن دوباره تزریق آخرین از بعد چهارساعت و بیست

 کلروفرم با روزگی 31 در سپس گیری اندازه کنترل و آزمایش گروههای

 ونخ. شد گیری خون صحرایی یهاموش قلب از شدند تشریح و بیهوش

 ده مدت به rpm 3111 ودر منتقل EDTA حاوی یهالوله داخل به

 گیری اندازه جهت خون پالسمای و شدند سانتریفیوژ دقیقه

 .شدند نگهداری -91 دمای در و جدا استروئیدی یهاهورمون

 هانمونه سپس. شد گیری اندازه آن وزن و شد خارج شکم حفره از رحم

 شدند فیکس اتاق دمای دردرصد  51 فرمالین در ساعت 48 مدت به

 و سازی شفاف گیری، آب) بافتی پاساژ مراحل انجام از پس

ها مونهن از سپس شدند گیری قالب پارافین باها ( نمونهانفیلتراسیون

 روش به و تهیه دوار میکروتوم توسط میکرون 1 ضخامت به یهابرش

 اسید پریودیک و روتین آمیزی ( رنگH&E) ینائوز -هماتوکسیلین

 الم در. شدند انجام هایدراتکربوه آمیزی رنگ برای (PAS) شیف

 بودن دارا دلیل بهها رأس سلول چون PAS با شده آمیزی رنگ های

 تضخام. است تشخیص قابل بخوبی المینا بازال و قندی ترکیبات

 .شد گیریاندازه تلیوم اپی ارتفاع و آندومتر

 یفوقان الیه تا تلیوم اپی لومینال حاشیه از یعنی آندومتر ضخامت 

 گروه دو در ناحیه چهار مقطع هر در و مقطع سه در حداقل میومتر

 همچنین و شد گیری اندازه  9Motic افزار نرم توسط کنترل و آزمایش

 غشای ات تلیوم اپی لومینال حاشیه از یعنی آندومتر تلیوم اپی ارتفاع

 موتیک افزار نرم توسط ناحیه چهار مقطع هر در و مقطع سه در پایه

 .شد تهیه عکس آنها از سپس. شد گیری اندازه دو
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 قلب چپ بطن از شده آوری جمع خون یها: نمونهبیوشیمیایی مطالعه

 ضد ماده حاوی آزمایش یهالوله در موجود مطالعه مورد یهاگروه

 زا پس. شدند نگهداری یخ درون سانتریفیوژ انجام ( تاEDTA) انعقاد

 پالسمای دقیقه ده مدت به rpm 3111 سرعت با سانتریفیوژ انجام

 گیری اندازه زمان تا گراد سانتی درجه -81 دمای در و جداسازی آنها

 .شدند نگهداری و فریز هورمونها

 توسطپروژسترون و یولاستراد گیری اندازه

 الکتروکمولومینانس دستگاه
(Electrochemiolumenence (ECL), Hitachi, Roche, 

Cobas e 411) زا استفاده با نعمتی دکتر آقای پاتولوژی آزمایشگاه 

 Estradiol II (Elecsys and cobas eمشخصات با کیت
analyzers) (LOT 187 709-02) و Progesterone II 

(Elecsys and cobas e analyzers) (LOT 186 768-02) .

 اینکار. دش انجام آزمایشگاه تکنیسین توسط کیت دستورالعمل اساس بر

 تغییرات در هورمونها این دخالت عدم یا دخالت دادن نشان برای

  91SPSS افزار نرم توسطها داده آماری آنالیز .شد انجام رحم آندومتر

 انجام Mann Whitney U آزمون و T-test آزمونهای از استفاده با

 .شد

 هایافته
 از قبل کنترل و آزمایش گروه دو هر صحرایی یهاموش مطالعه این در

 زنو میانگین شدند وزن تشریح، زمان در تزریق اتمام از بعد و تزریق

 و قبل صحرایی یهاموش وزن. است شده دادهنشان  5 جدول در آنها

 دار معنی آماری نظر از وکنترل آزمایش گروه دو هر در تزریق از بعد

 معنی آماری نظر از کنترل و آزمایش گروه دو بین وزن اختالف اما. بود

 اندازه صحرایی یهاموش تشریح از بعد رحم وزن همچنین. نبود دار

 در کنترل و آزمایش گروه دو هر در نیز رحم وزن میانگین شد گیری

 شودیم دیده 5 جدول در که همانطور. است شده خالصه 5 جدول

 از را داری معنی اختالف کنترل و آزمایش گروه در رحم وزن میانگین

 .دهدینم نشان آماری نظر

 رد کنترل و آزمایش گروه در تلیوم اپی و آندومتر ضخامت میانگین

 میانگین اختالف(. 1 یال 9 تصاویراست ) شده داده نشان 9 جدول

 ردا معنی آماری نظر از کنترل و آزمایش دوگروه بین آندومتر ضخامت

 کنترل گروه با مقایسه در آزمایش گروه در آندومتر ضخامت است

 اختالف صورتیکه در(. P < 115/1داد ) نشان را داری معنی افزایش

 994/1) نیست دار معنی آماری نظر از تلیوم اپی ارتفاع میانگین افزایش

> P.) 

 اربسی کنترل و آزمایش گروه دو هر خون پالسمای در استرادیول میزان

 در هک مورد یک جز به بود مزبور کیت با گیری اندازه قابل غیر و پایین

 پروژسترون میزان میانگین اما. بود pg/ml 51/8یولاستراد میزان آن

 معنی آماری نظر از اما متفاوت هم به نسبت گروه دو خون پالسمای در

 (. 5 تصویرنبودند ) دار

 

 کنترل گروه و آزمایش گروه در رحم وزن و تشریح و تزریق از قبل صحرایی یهاموش وزن میانگین مقایسه :9 جدول

 P_value (n=  6) کنترل گروه (n=  6) آزمایش گروه 

 11/1 76/69±  63/4 75/73 ± 57/9  تزریق از قبل وزن میانگین

 11/1 11/77±  33/1 61/29±  48/3 تشریح از قبل وزن میانگین

 5/1 53/1±  11/1 51/1±  1 رحم وزن میانگین

 است. شده داده نشان گرم اساس بروزن  و Mean ± SDاطالعات در جدول به صورت 

 

 کنترل گروه و آزمایش گروههای در صحرایی یهاموش رحم آندومتر ضخامت میانگین مقایسه :2 جدول

 P_value (n=  6) کنترل گروه (n=  6) آزمایش گروه 

 115/1 97/822±  61/314 42/5941 ± 93/342 آندومتر ضخامت

 994/1 91/18±  89/51 65/61 ± 34/51 تلیوم اپی ارتفاع

 .باشدیم میکرومتر اساس بر تلیوم اپی ارتفاع و آندومتر ضخامت و Mean ± SDاطالعات در جدول به صورت 

 

 
 زانمی. آزمایش و کنترل گروه در پروژسترون سطح میانگین :9 تصویر

 .نداد نشان را داری معنی کاهش پروژسترون

 
 صحرایی یهاموش رحم طولی مقطع از فتومیکروگرافی :2تصویز 

 دیده بخوبی رحم آندومتر میکروگراف این آزمایش. در گروه نابالغ

 x100 بزرگنمایی. شوندیم
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 و همکاران پیروی       رحم آندومتر برروی( بوسرلین)GnRH  آگونیست تجویز اثر                                                    

 
 صحرایی یهاموش رحم طولی مقطع از فتومیکروگرافی :3تصویر 

 رحمآندومتر  میکروگراف این در .بینیدمی را کنترل گروه نابالغ

 x100 بزرگنمایی. شودیم دیده بخوبی
 

 
 گروه نابالغ صحرایی یهاموش رحم از فتومیکروگرافی :4تصویر 

 411x: بزرگنمایی .آزمایش
 

 
 گروه نابالغ صحرایی یهاموش رحم از فتومیکروگرافی .5تصویر 

 x400 بزرگنمایی .کنترل

 بحث

 کننده آزاد هورمون آگونیست بوسرلین نازایی مراکز در امروزه

 برای وهمچنین زودرس اووالسیون از جلوگیری برای گنادوتروپین

 ایداروه از استفاده بدنبالها تخمدان ازحد بیش تحریک از پیشگیری

 هکاند داده نشان مطالعات اما. شودیم استفاده هایکولفول رشد محرک

 مورفولوژیکی تغییرات باعث GnRH های آگونیست دیگر و بوسرلین

 .[55-2]گردد یم رحم در

 وزد با ها گنادوتروپین کننده آزاد هورمون آگونیست حاضر، مطالعه در

 بر آن یرتأث بررسی جهت روز 1 مدت به کیلوگرم بر میکروگرم 311

 شانن ما مطالعه نتایج. شد انجام رحم آندومتر و تلیوم اپی ضخامت روی

 و صحرایی یهاموش وزن روی بر تاثیری بوسرلین روزه پنج تزریق داد

 .ندارد رحم وزن

 نتایج. شد گیری اندازه استروئیدی یهاهورمون میزان مطالعه این در

 بر پیکومول 1 زیر 31 روز در استرادیول میزان که داد نشان مطالعه

 در دهلر دارد همخوانی Dohler مطالعه نتایج با که. است لیتر میلی

 از قبل 95 و 2 روزهای در استروژن سطح که داد نشان خود مطالعه

 دیده استروژن سطح در افزایشی بلوغ زمان تا 95 از و دارد افزایش بلوغ

 .[91]شود ینم

 ینبوسرل مدت کوتاه تزریق که داد نشان حاضر مطالعه نتایج همچنین

 رد آزمایش گروه خون پالسمای پروژسترون سطح در داری معنی تغییر

 برای اما. کندینم ایجاد پنج و سی دروز در کنترل گروه با مقایسه

 ابتدا رد بوسرلین تزریق که گفت باید آندومتر ضخامت افزایش توجیح

 سطح آن بدنبال و شده پروژسترون هورمون سطح افزایش باعث

 .یابدیم کاهش پروژسترون

 نشان آنها باشدیم همکاران و Parborell نتایج کننده ییدتأ نتایج این 

 91 تا 93 صحرایی یهاموش در GnRH آگونیست تجویز که دادند

 تغییر پروژسترون سطح در اما شودیم استرادیول کاهش باعث روز

 همکاران و  Andreu نتایج با ما نتایج. [95]کند ینم ایجاد داری معنی

 در GnRH آگونیست تجویز که دادند نشان آنها داشت مغایرت

 کاهش و استرادیول سطح افزایش باعث نابالغ صحرایی یهاموش

 زیادی مقدار که است ذکر شایان. [99]گردد یم پروژسترون

 فاقد نابالغ صحرایی یهاموش تخمدان از زندگی 31 روز در پروژسترون

 .[57]گردد یم ترشح زرد جسم

 آزمایش گروه در رحم آندومتر ضخامت که داد اننش ما مطالعه نتایج

 اینکه هب توجه با. یافت افزایش کنترل گروه به نسبت داری معنی بطور

 در گیری اندازه قابل استرادیول فاقد و بودند نابالغ صحرایی یهاموش

 و آزمایش گروه در پروژسترون میزان دیگر طرف از بودند خون سرم

 زا کمتر حدی تا آزمایش گروه در و نداشتند چندانی اختالف کنترل

 التدخ بدونآندومتر  رشد که گرفت نتیجه توانیم بوده کنترل گروه

 یرأثت با بوسرلین. احتماالً است گرفته صورت پروژسترون و استروژن

 باعث است GnRH هاییرندهگ دارای که اندومتررحم روی بر مستقیم

 شده آن یهاسلول هیپرتروفی طریق از رحم آندومتر ضخامت افزایش

 .است

 در اآنه دارد مطابقت همکاران و جلودار مطالعه نتایج با ما مطالعه نتایج

 نمودن اماده برای گنادوتروپین کننده آزاد هورمون از خود مطالعه

آندومتر  دادند نشان و نمودند استفاده حاملگی از قبل رحم آندومتر
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 9396 پاییز ،3 شماره ،9 دوره                 علوم پزشکی خراسان شمالی مجله

 هندی یهاخوکچه آندومتر مشابه ویژگی و ضخامت نظر از تیمار گروه

 افزایش باعثها سلول هیپرتروفی که دادند نشان. باشدیم حامله

آندومتر  روی بر GnRH مثبت اثر دهنده نشان و شدهآندومتر  ضخامت

 و Fedel مطالعه نتایج ما، مطالعه ایج. نت[93, 8]است  حاملگی در

 نبوسرلی که دادند نشان خود مطالعه در آنها نمایدیم ییدتأ را همکاران

 رتیما از بعد اخص بطور رحمآندومتر  هیپرتروفی باعث دو هر دانازول و

 .[94]است  مشاهده قابل نوری میکروسکپ با که شوندیم

 نتیجه گیری

 تواندیم کیلوگرم بر میکروگرم 311 دوز با بوسرلین روز پنج تزریق

 پذیرش برای رحم واقع در و گردد رحمآندومتر  ضخامت افزایش باعث

  .کندیم آماده جنین

 قدردانی و تشکر

 جهت ارومیه پزشکی علوم دانشگاه فناوری و تحقیقات معاونت از

 کد با وند یگانه هما دکتر خانم نامه پایان تصویب

IR.UMSU.REC.1393.277  شده مستخرج آن از مقاله اینکه 

.آید بعمل تشکر و تقدیر دارد جای است،
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Abstract 

Introduction: Buserelin or gonadotropin-releasing hormone agonist (GnRH agonist) is 
used to control steroidal hormone secretion in infertility centers. The GnRH receptors 
have been found to be expressed in rat endometrium. Thus, the present study aimed at 
examining the effects of GnRH-agonist administration on endometrium and steroidal 
hormone secretion in immature rat. 
Methods: In this experimental intervention study, twelve 30-day-old Wistar rats were 
divided into two groups of experimental and control (n = 6). The study and control groups 
received 300 µg/kg GnRH agonist and normal saline, respectively, for 5 days 
subcutaneously. After 24 hours, the rats were anesthetized. Blood samples were obtained 
from the rats’ hearts for the assessment of steroidal hormones and then uterus was 
removed. After tissue processing and sectioning, the sections were stained by 
hematoxylin and eosin and Periodic Acid-Schiff. Data were analyzed using Mann-
Whitney U test and t test by the SPSS 20 software. P ≤ 0.05 was considered statistically 
significant. 
Results: The mean of endometrium thickness was increased from 899.27 ± 304.65 µm 
in the control group to 1240.49  ± 349.23 µm in the experimental group; this difference 
was statistically significant (P ≤ 0. 001). There was no statistically significant difference 
in the mean of epithelium height between the two groups. Also, the results showed no 
significant difference in 17 B- stradiol and progesteron plasma levels between the two 
groups. 
Conclusions: The findings of the present study suggest that short-term administration of 
Buserelin can increase thickness of endometrium in prepubertal female rats. 
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