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 :چکیذٌ

 َّلشتبیي ّبی تلیسِ تخوذاًی در فَلیکَل تعذاد ٍ لغز ثز لَتئبل فبس در هذت کَتبُ گزسٌگی اثز ثزرسی هٌظَر ثِ هغبلعِ ایي

 ٍ تیوبر راسی 10 گزٍُ دٍ ثِ تصبدفی کبهال ثغَر ٍ اًتخبة کسبىی شزایظ ثب َّلشتبیي راس تلیسِ 20 هغبلعِ ایي در .شذ اًجبم

 را شذُ تٌظین جیزُ کٌتزل گزٍُ لَتئبل، فبس در ّب ٍ ٍرٍد تلیسِ فحلی سیکل سبسی ّوشهبى اس پس. ثٌذی شذًذ تمسین کٌتزل

 فَلیکَل اًذاسُ ٍ تعذاد رسیثز جْت .کزدًذ دریبفت رٍس 12 هذت ثِ ٍعذُ یک را جیزُ ّوبى تیوبر گزٍُ ٍ ٍعذُ دٍ در رٍساًِ

 ًتبیج .گزفت لزار ارسیبثی هَرد سًََگزافی ثصَرت یک رٍس در هیبى  دستگبُ تَسظ ّب تلیسِ تخوذاى فحلی، عالئن هشبّذُ ثب

چپ در دٍ ًَثت سًََگزافی در همبیسِ ثب گزٍُ کٌتزل افشایش هعٌی  سوت تخوذاى در ّب تعذاد فَلیکَل کِ داد ًشبى تحمیك ایي

. ّوچٌیي اًذاسُ فَلیکَل اٍل در ًَثت اٍل سًََگزافی در گزٍُ تیوبر ًسجت ثِ گزٍُ کٌتزل ثشرگتز ثَد .داشت( >05/0P) داری

 شَد هی رٍی تخوذاى تلیسِ ّبی َّلشتبیي تبثیز گذار ثَدُ ٍ هَجت ثز هذت کَتبُ گزسٌگی کِ شَد هی گیزی ًتیجِ کل در

 .دٌّذ ًشبى ثیشتز ٍ ثْتز را فحلی عالئن ّب تلیسِ

 گزسٌگی کَتبُ هذت، فبس لَتئبل، فَلیکَل، تلیسِ َّلشتبیي :ياژٌ َبی کلیذی

 

 مقذمٍ

 هیشاى هعذًی، هَاد کوجَد .داًٌذ هی ثبرٍری ضعف در اصلی هشکل عٌَاى ثِ را ّبی غذایی ثزًبهِ کبرشٌبسبى، اس ثسیبری اهزٍسُ

 تَلیذ راًذهبى کبّش ٍ ًبثبرٍری عَاهل عٌَاى ثِ پزٍتئیي حذ اس ثیش دریبفت ٍ پزٍتئیي ٍ اًزصی تعبدل ّب، عذم ٍیتبهیي ًبکبفی

 11 تب 2 رٍس اس کِ گَسفٌذاًی در دادًذ ًشبى (2002) ّوکبراى ٍ الکسبًذر. (2004 ،ّوکبراى ٍ چلیکبًی) شذُ اًذ شٌبختِ هثل

 تعذاد تخوذاى ٍ ٍسى سبعت 22 اس پس. گزدیذ تشریك PGF2α َّرهَى 12 رٍس گزفتٌذ ٍ لزار تبثیز گزسٌگی تحت فحلی سیکل

 ثَدُ، کوتز گزسٌِ گَسفٌذاى در ّب فَلیکَل کل کِ تعذاد شذ هشخص عزح ایي ًتبیج در .شذ هحبسجِ گزٍُ ّز در ّب فَلیکَل

لذا ثب تَجِ ثِ هسبئل فَق، ّذف اس ایي تحمیك ثزرسی  .یبفت ًیش کبّش هتَسظ ٍ کَچک اًذاسُ ثب ّبی فَلیکَل تعذاد ّوچٌیي

ٌگی کَتبُ هذت در خالل فبس لَتئبل ثز لغز ٍ تعذاد فَلیکَل تخوذاًی در تلیسِ ّبی ّلشتبیي ثَاسغِ دستگبُ تأثیز گزس

 . سًََگزافی ثَد

  



 

 

 َب مًاد ي ريش

 در .شاذًذ  تمساین  تیوابر  ٍ کٌتزل گزٍُ دٍ کبهالً تصبدفی ثِ عزح یک لبلت در هبُ 14 تب 12 سي ثب راس تلیسِ 20تحمیك  در ایي

ِ   (ساذین  کلَپزٍساتٌَل )پزٍستبگلٌذیي  لیتز هیلی 3 ثب تشریك هزحلِ دٍ ّب در تلیسِ عزح، اجزای اثتذای  هاَرد  رٍس 11 ثاب فبصال

 ثْبرثٌاذ  یاک  در تیوبر گزٍُ ّبی لَتئبل، تلیسِ فبس ثِ ّب تلیسِ شذى ٍارد ٍ فحلی عالئن پبیبى اس پس .گزفتٌذ لزار سبسی ّوشهبى

جیزُ هصزفی در ثیي دٍ گازٍُ   .گزفتٌذ لزار غذایی هحذٍدیت رٍس تحت 12 هذت زایث ٍ شذًذ یک ٍعذُ در رٍس تغذیِ جذاگبًِ

 پبیبى اس ثعذ. اس ًظز تزکیت یکسبى ٍلی در گزٍُ کٌتزل دٍ عذُ در رٍس ٍ در گزٍُ تیوبر یک ٍعذُ در رٍس هَرد تغذیِ لزار گزفتٌذ

جْت ثزرسی فَلیکَل ّاب،   (در فبس فَلیکَالر)ئن فحلی گزسٌگی، ثب ٍرٍد تلیسِ ثِ سیکل جذیذ ٍ ثب هشبّذُ عال سهبى هذت یبفتي

 . تخوذاى ّب در دٍ ًَثت ثِ فبصلِ یک رٍس هَرد سًََگزافی لزار گزفتٌذ

 

 وتبیج ي بحث

ثاز   .دّاذ  هی ًشبى را ّبی هختلف سًََگزافی در تیوبر ٍ کٌتزل ّبی گزٍُ در ّب فَلیکَل تعذاد هیبًگیي همبیسِ 1 ًوَدار شوبرُ

 داری هعٌای  اخاتالف  دارای آهبری ًظز اس ٍ ثَدُ ثیشتز کٌتزل ثِ گزٍُ ًسجت تیوبر گزٍُ در ّب فَلیکَل تعذاد گیيایي اسبس هیبً

(05/0P< )کٌتازل  گازٍُ  در ٍ ثَدُ راست اس تخوذاى ثیشتز چپ تخوذاى در ّب فَلیکَل تعذاد تیوبر گزٍُ در ّوچٌیي. ثبشذ هی 

 تیوابر  گازٍُ  در اٍل فَلیکاَل  لغاز  اٍل سًََگزافی در 2در جذٍل شوبرُ . بشذث هی ثیشتز راست در تخوذاى ّب فَلیکَل تعذاد

 گزٍُ دٍم سًََگزافی در درحبلیکِ .است شذُ ثشرگتز کٌتزل گزٍُ در دٍم ّبی لغز فَلیکَل اهب ثَدُ ثشرگتز کٌتزل گزٍُ ثِ ًسجت

 .است ثَدُ ّوزاُ تیوبر گزٍُ ثِ ًسجت فَلیکَلی لغز افشایش ٍ کبّش تعذاد ثب کٌتزل

 ٍ شذُ ثیشتز ّب تعذاد فَلیکَل اٍل ًَثت در کِ ثبعث هی شَد فَلیکَالر فبس آغبس در استزٍصى َّرهَى هیشاى ثَدى ثبال

 دٍ ّز در دٍم ًَثت در ّب ًیش تعذاد فَلیکَل سَم، ٍ دٍم ًوًَِ در استزٍصى کبّش ثِ تَجِ ثب .ًوبیٌذ رشذ ثیشتز ّب فَلیکَل

 هی گزٍُ ّز ثب هتٌبست ًسجت ثِ ّب فَلیکَل تعذاد ثب کبّش استزٍصى هستمین ارتجبط تَجِ جبلت تًِک اهب. است یبفتِ کبّش گزٍُ

 .است داشتِ تیوبر گزٍُ ثِ ًسجت ثیشتزی کبّش ّب فَلیکَل تعذاد پس ثَدُ کٌتزل ثیشتز گزٍُ در استزٍصى کبّش هیشاى کِ ثبشذ

 کِ شذُ ثبعث  FSHغلظت افشایش ّوچٌیي(. 2011ّوکبراى،  ٍ ًسلجی ًیبسزی)دارد  گذشتِ هغبثمت تحمیمبت ثب هغلت ایي

 ٍ دٍگبٍاتی)ًوبیذ  هی تغبثك پیشیي ّبی ثزرسی ثب ًیش ایي هَضَع کِ ثبشذ کٌتزل گزٍُ اس ثیشتز تیوبر گزٍُ در ّب فَلیکَل تعذاد

 هحذٍدیت دچبر کِ حیَاًبتی در هتبثَلیسن هیشاى کبّش دلیل ثِ کِ آًست ًشبى دٌّذُ تحمیمبت سبیز ًتبیج(. 2005 ّوکبراى،

 حبضز تحمیك ّبی یبفتِ ثب پس گزدد هی کجذی هتبثَلیسن دچبر کوتز ًیش استزٍصى غلظت َّرهَى ّستٌذ، گزسٌگی ٍ غذایی

 چپ سوت تخوذاى در ّب فَلیکَل تعذاد افشایش ثب راثغِ در اهب(. 1992هَس،  ٍ داى ؛ 2004 ٍ ّوکبراى، هب کی)دارد  هغبثمت

فعبلیت  هیشاى گزٍُ، ایي در غذایی هحذٍدیت ثِ تَجِ ثب کِ داد احتوبل تَاى هی تیوبر گزٍُ در راست اى سوتتخوذ ثِ ًسجت

 هی افشایش سوت چپ تخوذاى فعبلیت هیشاى پس .یبثذ هی کبّش ًیش آى تَلیذی حزارت هیشاى ًتیجِ در ٍ یبفتِ کبّش شکوجِ

 شکوجِ هتبثَلیسن افشایش اس است ًبشی هوکي کِ است ثیشتز راست سوت تخوذاى در ّب فَلیکَل تعذاد کٌتزل گزٍُ در ٍلی یبثذ

رٍی لغز ٍ  ثز هذت کَتبُ گزسٌگی در کل ًتیجِ گیزی هی شَد کِ(. 1992هَس،  ٍ داى) ثبشذ آى تَلیذی حزارت افشایش ٍ

 ثیشتز ٍ ثْتز را فحلی عالئن ّب تلیسِ شَد هی تعذاد فَلیکَل ّبی تخوذاًی تلیسِ ّبی َّلشتبیي تبثیز گذار هی ثبشذ ٍ هَجت

 .دٌّذ ًشبى
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