
 

 

 های آزمایشگاهی نرگناد در موش  –های محور هیپوفیس تاثیر داروی دگسامتازون بر غلظت هورمون 

 ، هْرداد هذرظی، اکثر پیرظتاًی * جالل الذیي گَیٌذُ

 (Jalalgooyande@yahoo.com) *:  اى ، گرٍُ علَم داهی ، اصفْاى ، ایراىداًؽگاُ آزاد اظالهی ، ٍاحذ خَراظگ

 چکیده

اظت کِ اثرات فیسیَلَشیکی فراٍاًی را تِ  هَرد اظتفادُ در داهپسؼکی ّای ضذ التْاب اظترٍئیذیدارٍتریي رایج دگساهتازٍى از

. اًجام گرفتّای ًر  ّای تَلیذ هثلی در هَغ َّرهَى غلظت تردگساهتازٍى تررظی تاثیر تِ هٌظَر  رحاض هغالعِ. ّوراُ دارد

، 1/0تا هقادیر را  دگساهتازٍى کِ گرٍُ تیواری تقعین ؼذًذ 3ٍ  دارًٍوا گرٍُ ؼاهل کٌترل، 5ظر هَغ ًر تالغ تِ  50هغالعِ  ایيدر

5/0  ٍ1 mg/kg ظٌجػ  .رٍز دریافت ًوَدًذ 20در هیاى تِ هذت  را تِ صَرت درٍى صفاقی ٍ یک رٍزFSH ،LH  ٍ

ًتایج ًؽاى داد . ارزیاتی ؼذ SPSSتا اظتفادُ از آزهَى داًکي تِ کوک ًرم افسار  دادُ ّا. تعتَظترٍى تَظظ رٍغ االیسا اًجام ؼذ

 1اّػ هعٌی دار ٍ دٍز ظثة ک mg/kg 1/0دٍز  .ؼذ FSHداری در غلظت  ظثة افسایػ هعٌی کِ تواهی دٍزّای دگساهتازٍى

mg/kg  ظثة افسایػ هعٌی داری در غلظتLH  1ؼذ ٍ دٍز mg/kg  دگساهتازٍى ظثة افسایػ هعٌی داری در غلظت

ّای ظیعتویک ٍ  تَاى گفت کِ دگساهتازٍى ٍاجذ یک اثر پیچیذُ تر َّرهَى هی تا تَجِ تِ ًتایج تذظت آهذُ .تعتَظترٍى ؼذ

هَثر  در جٌط ًر تَاًذ تر عولکرد َّرهًَی ظیعتن تَلیذ هثل هی تِ صَرت ٍاتعتِ تِ دٍز ظت ٍظازی ا هَثر تر فرآیٌذ اظپرم

 .ٍاقع ؼَد

 آزهایؽگاّی تعتَظترٍى، هَغ ،FSH ،LH ،دگساهتازٍى :واشه های کلیدی

 

 مقدمه

تْاتی ترای درهاى التْاب، گلَکَکَرتیکَئیذّای ظٌتتیک هثل دگساهتازٍى غالثاً در داهپسؼکی ٍ پسؼکی تِ عٌَاى دارٍّای ضذ ال

 .(1892کَپط ٍ فائَظی، )هی تاؼذ  ّا ظرکَب ظیعتن ایوٌی ؼَد ٍ ًتایج اظتفادُ از آىتیواری خَد ایوٌی ٍ ؼَک اظتفادُ هی 

آدرًال هوکي اظت عولکرد تَلیذ هثلی را تحت تاثیر قرار دّذ تَظیلِ اثر  -ّیپَفیس -یکی از هکاًیعن ّایی کِ هحَر ّیپَتاالهَض

هغالعات ًؽاى هی دّذ کِ  (.1880راتیي ٍ ّوکاراى، ) هعتقین گلَکَکَرتیکَئیذّا تر تافت ّذف تَلیذ اظترٍئیذ جٌعی اظت

اظچَرهیر ٍ )ؼَد درهاى تا گلَکَکَرتیکَئیذّا تاعث ظرکَب ًعثتاً خفیف عولکرد هحَر ّیپَتاالهَض، ّیپَفیس، آدرًال هی

ت در ایي پصٍّػ تاثیر دٍز ّای هختلف دگساهتازٍى تر هیساى َّرهَى ّای تَلیذ هثلی تا تَجِ تِ ایي هعتٌذا (.1895ّوکاراى، 

 .هَرد هغالعِ قرار گرفت

 

 مواد و روش ها

قالة عرح کاهال . ٍاحذ آزهایؽی اختصاؾ دادُ ؼذًذ 10گرٍُ آزهایؽی ٍ  5هَغ ًر تالغ ًصاد تالة ظی تِ  50در ایي آزهایػ 

هیلی گرم تر کیلَگرم  1ٍ  5/0، 1/0اهل کٌترل، دارًٍوا ٍ گرٍُ ّای تیواری تِ ترتیة هقادیر گرٍُ ّای آزهایؽی ؼ. تصادفی تَد

 پط از پایاى  .رٍز تِ صَرت یک رٍز در هیاى دریافت کردًذ 20ٍزى تذى دگساهتازٍى را تِ صَرت درٍى صفاقی تِ هذت 
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. ٍ تعتَظترٍى تَظظ رٍغ االیسا اًجام ؼذ FSH ،LHتسریقات از تواهی ًوًَِ ّا خًَگیری تِ عول آهذ ٍ ظٌجػ َّرهًَی 

 .درصذ ارزیاتی ؼذ 85در ظغح اعویٌاى  SPSSًتایج تا اظتفادُ از تجسیِ ٍاریاًط یک عرفِ ٍ آزهَى داًکي تِ کوک ًرم افسار 

 

 نتایج و بحث

ًعثت  FSHری در غلظت دگساهتازٍى ظثة افسایػ هعٌی دا mg/kg 1ٍ  5/0، 1/0یافتِ ّا در ایي هغالعِ ًؽاى داد کِ دٍزّای 

آدرًال عولکرد تَلیذ هثلی را تحت تاثیر  -ّیپَفیس -تِ گرٍُ کٌترل هی ؼَد، یکی از هکاًیعن ّایی کِ در آى هحَر ّیپَتاالهَض

( 1880راتیي ٍ ّوکاراى، )قرار هی دّذ تَظیلِ اثر هعتقین گلَکَکَرتیکَئیذّا تر تافت ّذف تَلیذ اظترٍئیذّای جٌعی هی تاؼذ 

در تحقیقی دگساهتازٍى تِ عَر . ًاؼی از تحریک ّیپَتاالهَض ٍ ّیپَفیس اظت FSHتَاى گفت احتواال ایي افسایػ  پط هی

 .، کِ ایي ًتایج تا ًتایج هغالعِ حاضر هغاتقت دارد(1888تَّی ٍ کَگَ، )را افسیػ داد  FSHاًتخاتی ترؼح 

ًعثت تِ گرٍُ  LHظثة افسایػ هعٌی داری در غلظت  mg/kg 1دگساهتازٍى ظثة کاّػ هعٌی دار ٍ دٍز  mg/kg 1/0دٍز 

دگساهتازٍى ظثة افسایػ هعٌی داری در غلظت َّرهَى تعتَظترٍى ًعثت تِ گرٍُ کٌترل  mg/kg 1ّوچٌیي دٍز . کٌترل ؼذ

 ، غلظت َّرهَى تعتَظترٍى تِ صَرت هعٌی داری افسایػLHتا افسایػ هیساى َّرهَى  دگساهتازٍى mg/kg 1در تیوار  .ؼذ

ای اظت، تذیي صَرت کِ ّیپَفیس تحریک ؼذُ ٍ ّای الیذیگ تیضِیافت کِ ًؽاى دٌّذُ اثر هحرک ّیپَفیسی در فعالیت ظلَل 

تا تاثیر تر رٍی ظلَل ّای الیذیگ تیضِ تاعث افسایػ َّرهَى تعتَظترٍى  LHؼذُ، در ًتیجِ  LHتاعث افسایػ گٌادٍترٍپیي 

تغییر هعٌی داری در آزاد ظازی تعتَظترٍى دیذُ ًوی ؼَد، کِ ایي  ،LHرغن کاّػ علی 1/0ؼذُ اظت، در حالیکِ در تیوار 

تَظظ هکاًیعن ّای  LHاحتواال تِ اثر ٍاتعتِ تِ دٍز دارٍ هرتَط هی تاؼذ ٍ تا تَجِ تِ ایي ًتایج هی تَاى تیاى داؼت کِ کاّػ 

َرتیکَئیذّا، هْار اظترٍئیذ ظازی ٍ هْار گیرًذُ از عرفی اثر هعتقین گلَکَک. خَد تٌظیوی ترؼح تعتَظترٍى جثراى ؼذُ اظت

LH  در تحقیقی ًؽاى دادُ ؼذ کِ گلَکَکَرتیکَئیذّا ًیس در جٌط ًر تاعث کاّػ (. 1891تاهثیٌَ ٍ ّعَُ، )در تیضِ اظت

تایج تذظت تا تَجِ تِ ً .، کِ تا ًتایج هغالعِ حاضر هغایرت دارد(1881تَّی ٍ ّوکاراى، )ترؼح َّرهَى تعتَظترٍى هی ؼًَذ 

 .آهذُ از هغالعِ حاضر هی تَاى گفت کِ تاثیر دارٍی دگساهتازٍى تر رٍی َّرهَى ّای تَلیذ هثلی ٍاتعتِ تِ دٍز هی تاؼذ
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