
 

 

 و تستوسترون در موش کوچک آزمایشگاهی LH , FSH  هایهورمون تاثیر تسریق فلونکسین بر میسان

 3، اکثز پیزعتاًی2، هْزداد هذرعی*1ایواى کاظوی

( اصفْاى)داًؼ آهَختِ کارؽٌاعی ارؽذ علَم داهی داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ خَراعگاى -1
(imankazemi5@yahoo.com) 

 (اصفْاى)داًؾیار گزٍُ علَم داهی داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ خَراعگاى -2

 (اصفْاى)اعتادیار گزٍُ علَم داهی داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ خَراعگاى -3

 چکیده

-فلًَکغیي یک تزکیة ؽیویایی،ضذالتْاتی ٍغیزاعتزٍئیذی تَدُ ٍ تِ عٌَاى یک دارٍی ضذ درد ٍ ضذتة هَرداعتفادُ قزارهی

در ایي آسهایؼ . تاؽذًز آسهایؾگاّی هی ّذف اس ایي تحقیق تزرعی تاثیز فلًَکغیي تز فزاعٌجِ ّای تَلیذهثلی در هَػ. گیزد

 3ٍ  دارًٍواگزٍُ تحت عٌَاى گزٍُ کٌتزل، گزٍُ  5ّا تِ هَػ. اعتفادُ ؽذ  Balb/Cعز هَػ آسهایؾگاّی ًز تالغ ًضاد  50اس

تشریقات تصَرت درٍى صفاقی ٍ تِ  .تقغین ؽذًذ طَر کاهال تصادفیت mg/kg 5/1ٍ 1، 5/0ّای تا دٍس گزٍُ تیوارّای آسهایؾی

 . و تستوسترون سنجیده شد LH , FSH در پایان دوره غلظت هورمونهای.رٍس اًجام ؽذ 20عاعت یکثار تِ هذت  44فَاصل 

 05/0)داری را یافشایؼ هعٌ( فلًَکغیي  mg/kg 5/1تا دٍس )  3در گزٍُ تیواری LH, FSH هیشاىتز اعاط ًتایج تِ دعت آهذُ 

P<) ّوچٌیي هیشاى ًؾاى دادتِ گزٍُ کٌتزل  ًغثت ٍ LH   1در گزٍُ تیواری  ( 5/0تا دٍس mg/kg فلًَکغیي ) کاّؼ هعٌی

تا تَجِ تِ . داری هؾاّذُ ًؾذیتغییز هعٌ در تواهی گزٍّْاغلظت تغتَعتزٍى  در حالیکِ در .داری ًغثت تِ گزٍُ کٌتزل داؽت

 .تِ دٍس قادر اعت تز رًٍذ تزؽح َّرهَى ّای تَلیذ هثلی هَثز تاؽذ  ًتایج تٌظز هی رعذ کِ فلًَکغیي تِ صَرت ٍاتغتِ

 ّای جٌغی ًز، هَػ،  َّرهَىفلًَکغیي :کلیدی وازه های

 

     مقدمه

ؽوار سیادی اس گاٍّای ًزی کِ  .ّای سیادی را تزای داهذاراى در تز داردّشیٌِ تارٍری ٍ ًاتارٍری در حیَاًات ًز ٍ هادُ،کن

در گاٍّای ًز تارٍری ٍ یا . (1341هیزعیذ ٍ ّوکاراى، )ؽًَذصًتیکی تاالیی دارًذ، تِ دلیل ًاتَاًی جٌغی حذف هیتزآٍرد ارسػ 

ّذف اس تزرعی ایي طزح ًقؼ فلًَکغیي در . ظزفیت تَلیذهثل ؽاخص اصلی تزای تعییي تَاى تارٍری گاٍّای هادُ اعت

تا تَجِ تِ افشایؼ تجَیش ایي دارٍّا در عالْای اخیز، ًتایج . تاؽذز هیعیغتن تَلیذهثلی در تارٍری جٌظ ً تغییزات فیشیَلَصیک

 . تَاًذ کارتزد تاالیی در حفظ تَاى تَلیذ هثلی در جٌظ ًز ٍ هصزف تْیٌِ ایي دارٍّا داؽتِ تاؽذحاصل اس ایي تحقیق هی

 

 هامواد و روش

 .قفظ تجوعی قزار گزفتٌذ 5تکزار تقغین ٍ در  10گزٍُ ٍ  5گزم تِ  30± 5عز هَػ ًز تالغ تا هیاًگیي ٍسًی  50در ایي تحقیق 

تشریق    1گزٍُ تیوار ،عی عی ًزهال عالیي3/0تا تشریق  گزٍُ دارًٍوا،اًجام تشریق  تذٍى کٌتزلگزٍُ  :گزٍّْای آسهایؾی ؽاهل

گزٍُ تیوار ،فلًَکغیي ٍسى تذى  هیلی گزم تز کیلَگزم 1تشریق   2تیوار هگزٍ،فلًَکغیي ٍسى تذى  هیلی گزم تز کیلَگزم 5/0

.فلًَکغیي تَد هیلی گزم تز کیلَگزم ٍسى تذى  5/1تشریق  3  

 



 

 

تشریقات تِ صَرت یک رٍس در هیاى ٍ تیي . هیلی لیتزی اًجام ؽذ 1تشریقات تِ رٍػ درٍى صفاقی تا اعتفادُ اس عزًگ اًغَلیٌی 

ًوًَِ ّای خَى تذعت آهذُ  ٍّا خَى گیزی تِ عول آهذ هَػپظ اس پایاى دٍرُ اس تواهی .صثح اًجام گزفت 10 –12عاعات 

ّا تا اعتفادُ اس تغتِ ًزم افشار دادُ. یشا هَرد اعتفادُ قزارگزفتٍ تغتَعتزٍى تا رٍػ اال FSH،LHتزای عٌجؼ َّرهَى ّای 

هعٌی 05/0ّای داًکي آًالیش ؽذ ٍ احتوال کوتز اس تا تؾکیل جذٍل تجشیِ ٍاریاًظ ٍ آسهَى هقایغِ تیي هیاًگیيٍ  SPSSآهاری 

 .دار در ًظز گزفتِ ؽذ

 

 نتایج و بحث

فلًَکغیي اس . تاؽذفلًَکغیي هی mg/kg 5/1در دٍس  FSHًتایج ایي تحقیق ًؾاى دٌّذُ افشایؼ هعٌی داری در غلظت  

یکی (. 1840دیذالکار ٍ ّوکاراى، )ؽذُ اعت  FSHّای تالغ ٍ ًاتالغ تاعث افشایؼ تاؽذ کِ در رتدارٍّای غیزاعتزٍئیذی هی

آدرًال هوکي اعت عولکزد تَلیذ هثلی را تحت تاثیز قزار دّذ تَعیلِ اثز  -ّیپَفیش -اس عاس ٍ کارّایی کِ هحَر ّیپَتاالهَط

دٍس دارٍی  افشایؼ در هیشاى .(1880راتیي ٍ ّوکاراى، ) هغتقین گلَکَکَرتیکَئیذّا تز تافت ّذف تَلیذ اعتزٍئیذ جٌغی اعت

ؽَد کِ تِ دٍ صَرت هغتقین ٍ هی FSH ٍLH تاعث افشایؼ ACTH گزدد ٍ ایي کاّؼهی ACTH فلًَکغیي تاعث کاّؼ

گذارد ٍ در رٍػ غیز هغتقین تز ّای گٌادٍتزٍج ّیپَفیش هیدر رٍػ هغتقین تاثیز خَد را تز رٍی علَل. تاؽذغیزهغتقین هی

تز اعاط ًتایج ایي  (.2010گزی، )تاؽذ ؽَد تاثیزگذار هیکاّؼ فعالیت ّیپَفیش هیدر ّیپَتاالهَط کِ هٌجز تِ  GnRHرٍی 

ؽذ در حالیکِ در  LHداری در غلظت َّرهَى عثة کاّؼ هعٌی( فلًَکغیي mg/kg 5/0) 1تحقیق ًؾاى دادُ ؽذ کِ تیوار 

. ّای کٌتزل ٍ دارًٍوا ؽذًغثت تِ گزٍُ LHداری در غلظت َّرهَى عثة افشایؼ هعٌی( فلًَکغیي mg/kg 5/1) 3تیوار 

اس  LHّیپَتاالهَط هیشاى عٌتش ٍ آسادعاسی  LH-RHؽَد فلًَکغیي در دٍسّای هختلف تا تاثیز تز آسادعاسی احتوال دادُ هی

ٍ . کوتزی اس ّیپَتاالهَط آساد ؽذُ اعت LH-RHکاّؼ داؽتِ هیشاى  LHدّذ یعٌی در تیواری کِ هیشاى ّیپَفیش را تغییز هی

تا تَجِ (. 1842پزٍیشی ٍ ّوکاراى، )تیؾتزی اس ّیپَتاالهَط آساد ؽذُ اعت  LH-RH داؽتین هیشاى LHدر تیواری کِ افشایؼ 

کاّؼ داؽتِ اعت هوکي اعت ًاؽی اس کاّؼ هیشاى دٍس دارٍی هصزفی تاؽذ کِ ًتَاًغتِ اعت  LHهیشاى mg/kg 5/0تِ ایٌکِ 

داری در غلظت ّای تیواری تفاٍت هعٌیدر ایي تحقیق ًؾاى دادُ ؽذ کِ در گزٍُ. ًوایذّیپَفیش را تحزیک -هحَر ّیپَتاالهَط

گلَکَکَرتیکَئیذّا هوکي اعت تاعث عزکَب . ؽَدّای کٌتزل ٍ دارًٍوا هؾاّذُ ًویَّرهَى تغتَعتزٍى ًغثت تِ گزٍُ

کزدًذ کِ گلَکَکَرتیکَئیذّا تِ طَر گشارػ ( 1842)ٍلؼ ٍ ّوکاراى (. 1843کاهیٌگ ٍ ّوکاراى، )غلظت تغتَعتزٍى ؽًَذ 

ّا ٍ کاّؼ کٌذ کِ ایي کار را تَعیلِ کاّؼ در تحزیک گٌادٍتزٍپیيّای الیذیگ را عزکَب هیهغتقین اعتزٍئیذعاسی علَل

رعذ کِ ًظز هیتِ . دٌّذآلفا ّیذرٍکغیالس اًجام هی 11ٍ کاّؼ فعالیت آًشین ( cAMP)تَلیذ  آدًَسیي هًََ فغفات حلقَی 

ٍ عذم عٌتش تغتَعتزٍى در  LHّای ّای الیذیگ ٍ عٌتش تغتَعتزٍى ًاؽی اس تأثیز دارٍ تز گیزًذُتز علَل LHلت عذم تاثیز ع

 (.1345هختاری ٍ ّوکاراى، )ّاعت ایي علَل
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