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 چکیدٌ

 .شر اًجبم َّلشتبیي ّبی تلیسِ هیشاى َّرهَى ّبی جٌسی ذر ثز لَتئبل فبس ذر هرت کَتبُ گزسٌگی اثز جْت ثزرسی هغبلعِ ایي

 اس پا  . تمساین شارًر   کٌتازل  ٍ تیوابر  راسی 10 گزٍُ ذٍ ثِ تصبذفی کبهال ثغَر یکسبى شزایظ ثب راس تلیسِ 20 هغبلعِ ایي ذر

 یا   تیوابر  گازٍُ  ٍ ٍعارُ  ذٍ رٍساًِ شرُ را تٌظین جیزُ کٌتزل گزٍُ لَتئبل، ّب ثِ فبس تلیسِ ٍرٍذ ثب فحلی سیکل سبسی ّوشهبى

، ذر اًتْابی فحلای جْات    FSHذر فبس فَلیکَالر جْت اًراسُ گیزی َّرهَى اساتزٍصى ٍ  . کزذًر ذریبفت رٍس 12 هرت ثِ ٍعرُ

. هیلی لیتز ًوًَِ خَى اس ٍریر ذهی گزفتِ شار  10ٍ ذر فبس لَتئبل ثزای َّرهَى پزٍصستزٍى ثصَرت ی  رٍس ذرهیبى،  LHهیشاى 

ًساجت ثاِ   ( >05/0P)ذر گزٍُ تیوبر ذارای افاشایش هعٌای ذاری    LHمیك ًشبى ذاذ کِ هیشاى َّرهَى پزٍصستزٍى ٍ ًتبیج ایي تح

ّز چٌر تفبٍت آهبری هعٌی ذاری هشبّرُ ًشر اهب ذر تلیسِ ّابیی   FSHذر هَرذ َّرهَى ّبی استزٍصى ٍ . گزٍُ کٌتزل هی ثبشر

ِ  شاَذ  های  گیزی ًتیجِ کل ذر. زاتت ثیشتز ثَذکِ تحت تبثیز گزسٌگی لزار ذاشتٌر هیشاى آًْب ثِ ه  ثاز  هارت  کَتابُ  گزساٌگی  کا

 .ذٌّر ًشبى ثیشتز ٍ ثْتز را فحلی عالئن ّب تلیسِ شَذ هی َّرهَى ّبی جٌسی هَثز ثَذُ ٍ هَجت

 .گزسٌگی کَتبُ هرت، فبس لَتئبل، َّرهَى ّبی جٌسی، تلیسِ ّبی َّلشتبیي :ياشٌ َبی کلیدی

 

 مقدمٍ

 علل اس یکی ّبی ًبهتعبذل، جیزُ یب ای تغذیِ کوجَذّبی چٌبًکِ ذاشتِ ًشذیکی ارتجبط تغذیِ ثب هثلی تَلیر هشکالت اس ثسیبری

 تحت را هثل تَلیر ٌَّس تغذیِ ثِ هشکالت هزثَط تغذیِ، علن ذر ّب پیشزفت توبم رغن علی .ثبشٌر هی هثلی تَلیر راًرهبى کبّش

 .ذاًٌر هی گلِ ثبرٍری ضعف ذر اصلی هشکل عٌَاى ثِ را ّبی غذایی ثزًبهِ کبرشٌبسبى، اس ثسیبری اهزٍسُ .ذّر لزار هی تبثیز

 ًبثبرٍری عَاهل عٌَاى ثِ پزٍتئیي حر اس ثیش ذریبفت ٍ پزٍتئیي ٍ اًزصی تعبذل ّب، عرم ٍیتبهیي ًبکبفی هیشاى هعرًی، هَاذ کوجَذ

 . (2004 ،ّوکبراى ٍ چلیکبًی) شرُ اًر شٌبختِ هثل تَلیر راًرهبى کبّش ٍ

ثاز  ( رٍسُ 5)ثز رٍی گَسفٌراى ثبلغ اًجبم ذاذًر، ًشبى ذاذُ شر کِ گزسٌگی کَتبُ هرت ( 2004)ذر تحمیمی کِ کی هب ٍ ّوکبراى 

ثِ ًحَی کِ ذر گَسفٌراى گزساٌِ ًساجت ثاِ گَسافٌراى سایز هیاشاى       . رٍی َّرهَى ّبی تَلیر هثلی ذر عی فبس لَتئبل تبثیز ذارذ

 .ایش ٍ استزاذیَل کبّش یبفتَّرهَى پزٍصستزٍى افش

عجك آسهبیشی کِ ثاز رٍی تلیساِ ّابی َّلشاتبیي اًجابم ذاذًار هشاد  کزذًار کاِ ثاب لازار ذاذى            ( 2011)ًیبسزی ٍ ّوکبراى 

 ًَرجستَهت ٍ ًیش تشریك َّرهَى آساذ کٌٌرُ گٌبذٍتزٍپیي ذر سیکل فحلی هی تَاى ثبعث تدو  گذاری اججبری ٍ افشایش عَل 

 

 



 

 

 

شر کِ ایي پبسخ ذّی ثِ عَاهلی هبًٌر تغذیِ، سي، استزس گزهبیی ٍ هزحلِ رشر فَلیکَل تدوراًی ثستگی  عوز جسن سرذ ثعری

 .هی شَذ LHذارذ ٍ ًیش حفظ فَلیکَل اججبری هَجت افشایش تزشح 

ذر گبٍّبی شیزی هشبّرُ ًوَذًار   LHثب تشریك َّرهَى اپی ًفزیي ٍ ( 2003)عی تحمیمی اسکبر سیٌسکی ٍ ّوکبراى 

ّوچٌیي ثلَکِ شارى  . ، تزشح َّرهَى پزٍصستزٍى اس سلَل ّبی لَتئبل ذر عَل سیکل فحلی را افشایش هی ذّرLHَرهَى کِ ّ

ثَذًر، تبثیزی ًراشت ٍلای اثاز تحزیا      LHثز تزشح پزٍصستزٍى سلَل ّبیی کِ تحت ذرهبى ثب اپی ًفزیي ٍ  Cهسیز فسفَلیپبس 

ثب استئبرٍاسپَریي، اثز اًسَلیي را تضعیف ًوَذ کِ ذر ایاي   Cهسیز پزٍتئیي کیٌبس کٌٌرگی اًسَلیي را کبّش ذاذ ٍ ًیش ثلَکِ شرى 

 .رًٍر تغذیِ سلَلْبی لَتئبل ًشبى ذاذ کِ آًشین ّبی فعبل فَق، هسئَل سٌتش پزٍصستزٍى هی ثبشٌر

َّرهَى ّبی جٌسی ذر ثب تَجِ ثِ هسبئل فَق، ّرف اس ایي تحمیك ثزرسی تأثیز گزسٌگی کَتبُ هرت ذر فبس لَتئبل ثز هیشاى 

 .تلیسِ ّبی َّلشتبیي هی ثبشر

 

 َب مًاد ي ريش

یکسبى  تمزیجبً ٍسًی ٍ ثب شزایظ سٌی کبهالً تصبذفی عزح ی  لبلت ذر هبُ 14 تب 12 سي ثب راس تلیسِ َّلشتبیي 20تحمیك  ذر ایي

ِ  ذٍ تلیساِ ّاب ذر   عازح،  اجازای  اثتارای  ذر. شارًر  تمساین  تیوبر ٍ کٌتزل گزٍُ ذٍ ثِ اًتدبة ٍ  لیتاز  هیلای  3 ثاب تشریاك   هزحلا

 ٍ فحلای  عالئن پبیبى اس پ  .گزفتٌر لزار سبسی ّوشهبى هَرذ رٍس 11 ثب فبصلِ (سیٌکزٍهبت سرین، کلَپزٍستٌَل)پزٍستبگلٌریي 

 لزار غذایی هحرٍذیت رٍس تحت 12 هرت ثزای جراگبًِ ثْبرثٌر ی  ذر تیوبر گزٍُ ّبی لَتئبل، تلیسِ فبس ثِ ّب تلیسِ شرى ٍارذ

جیزُ هصزفی ذر ّز ذٍ گزٍُ اس ًظز تزکیت یکسبى ثَذُ ٍلی ذر گزٍُ کٌتزل ذٍ ٍعرُ ذر رٍس ٍ ذر گزٍُ تیوبر ی  ٍعارُ  . گزفتٌر

گزسٌگی، ثب ٍرٍذ تلیسِ ّب ثِ سایکل جریار ٍ ثاب هشابّرُ عالئان       سهبى هرت یبفتي پبیبى اس ثعر. ذر رٍس هَرذ تغذیِ لزار گزفتٌر

ثِ هرت سِ رٍس پیبپی جْت سٌجش هیشاى َّرهَى استزٍصى، ذر اٍاساظ فابس فَلیکاَالر جْات اًاراسُ      ( فبس فَلیکَالر ذر)فحلی 

ّوچٌایي جْات ساٌجش َّرهاَى     . ًوًَاِ خاَى گزفتاِ شار     LHٍ ذر اًتْبی ایي فبس جْت ثزرسای هیاشاى    FSHگیزی هیشاى 

 ّابی  ذاذُ. ی  رٍس ذر هیبى، ًوًَِ خَى جوع آٍری گزذیر ثِ صَرت( ذر فبس لَتئبل)سبعت پ  اس اتوبم فحلی  30پزٍصستزٍى 

ِ  عازح  لبلات  ٍ ذر هساتمل  t-Student عزفِ ی  آسهَى اس استفبذُ ثب ٍ گزذیر ثجت کبهپیَتز ذر Excel افشار ًزم ذر حبصل  پبیا

 .شر اًجبم ذرصر 5 سغح هعٌی ذاری ذر هستمل T آسهَى ثب همبیسبت هیبًگیي. هَرذ آًبلیش لزار گزفت تصبذفی کبهالً
 

 وتبیج ي بحث

ذر ایي تحمیك هشبّرُ گزذیر کِ ذر گزٍُ تیوبر هیشاى َّرهَى استزٍصى ثغَر غیاز هعٌای ذاری ثیشاتز اس گازٍُ کٌتازل های ثبشار        

اس ذالیل ایي افشایش، هوکي است راثغِ هستمین تعراذ فَلیکَل ّبی تدوراًی ثب هیشاى َّرهاَى اساتزٍصى ٍ ّوچٌایي    (. 1ًوَذار )

ٍ ثاِ ذًجابل آى افاشایش     FSHثبشر کِ تعراذ ثبالی فَلیکَل هٌجز ثاِ افاشایش    FSHَذ تٌظیوی َّرهَى ّبی استزٍصى ٍ تبثیز خ

ٍ رشار فَلیکاَلی اثتارای هاَ       FSHَّرهَى استزٍصى هی شَذ اهب ثبالتز ثَذى هیشاى استزٍصى ذر ًوًَاِ اٍل ًبشای اس افاشایش    

گذاری ًسجت هیشاى َّرهَى استزٍصى ٍ پزٍصستزٍى عک  هی گزذذ یعٌی اساتزٍصى  فَلیکَلی ثَذُ ٍ ذر اذاهِ ذلیمب لجل اس تدو  

 (.2002الکسبًرر ٍ ّوکبراى، )کبّش ٍ پزٍصستزٍى افشایش هی یبثر ایي هغلت ثب ًتبیج سبیز تحمیمبت هغبثمت ذارذ 
 



 

 

) غلظت پزٍصستزٍى ثیشتز اس گزٍُ کٌتزل شر ٍ اس ًوًَِ گیزی چْبرم ثِ ثعر ثب افشایش فعبلیت جسن سرذ ذر گزٍُ تیوبر 

اس ذالیل ایي ًتبیج هی تاَاى ثاِ پیشازفت اًاراسُ جسان سرذ ٍ      (. 2ًوَذار )ثغَر هعٌی ذاری افشایش یبفتِ است ( فبس لَتئبل 5رٍس 

اثز کبّش هتبثَلیسن غذایی ًسجت ثِ گزٍُ کٌتزل  ایي افشایش هوکي است ذر. ارتجبط هستمین آى ثب َّرهَى پزٍصستزٍى اشبرُ ًوَذ

ّوچٌیي هوکي است هحرٍذیت غذایی ذر گزٍُ تیوبر هٌجز ثِ افشایش استفبذُ ثْیٌِ اس هیشاى کلستزٍل هَجَذ ذر جیزُ شرُ . ثبشر

 5ذر رٍسّابی   ٍ افشایش آى ذر سلَل ّبی لَتئبل جسن سرذ ثبعث افشایش َّرهَى پزٍصستزٍى شَذ کِ تحمیمبت، ایي افاشایش را 

 (.2003اسکبرسیٌسکی ٍ ّوکبراى، )فبس لَتئبل ًشبى ذاذُ است  10تب 

ذر  FSHًشبى هی ذّر کِ هیاشاى  (  3جرٍل )ذر ًتبیج حبصل اس ایي تحمیك  FSHتبثیز گزسٌگی کَتبُ هرت ثز غلظت 

افاشایش فَلیکاَل ّاب ذر گازٍُ     : ثز ذارذایي افشایش سِ رٍیراذ را ذر . گزٍُ ّبی کٌتزل ٍ تیوبر ذارای افشایش غیز هعٌی ذاری شر

الکسبًرر ( )ایي ذٍ َّرهَى ًسجت هستمین ثب یکریگز ذارًر)افشایش هیشاى َّرهَى استزٍصى  -(2002الکسبًرر ٍ ّوکبراى، )تیوبر 

ایي سِ ثب تَجِ ثِ (. 1992ذاى ٍ هَس، . )هی شَذ GnRHکبّش هتبثَلیسن ثرًی کِ هٌجز ثِ افشایش هیشاى  -(2002ٍ ّوکبراى، 

 . ذر ایي تحمیك ثب ذیگز تحمیمبت هغبثمت ذاشت FSHرٍیکزذ ذر تحمیمبت هدتلف، افشایش 

ذر گزٍُ تیوبر ثغَر هعٌی ذاری ثیشتز اس گزٍُ کٌتزل های   LHًشبى ذاذ کِ هیشاى ( 4ًوَذار )ًتبیج حبصل اس ایي تحمیك 

ّوچٌایي رشار ًْابیی فَلیکاَل ّاب ذر اثاز       . ثبشر LHٍ  اس ذالیل ایي افشایش هوکي است راثغِ هستمین َّرهَى استزٍصى. ثبشر

ذر ایي تحمیك، هغبثمت ًتبیج تحمیك حبضاز ثاب سابیز     LHثَذُ کِ ثب تَجِ ثِ تعراذ سیبذ فَلیکَل ّب ٍ افشایش هیشاى  LHافشایش 

ٍُ هحرٍذیت غذایی، اس عزفی ثب تَجِ ثِ کبّش هتبثَلیسن کجری ذر گز(. 2002الکسبًرر ٍ ّوکبراى، )تحمیمبت هشبّرُ هی شَذ 

 (.1992ذاى ٍ هَس، )ذر خَى افشایش یبفتِ ٍ هٌجز ثِ آساذ سبسی ثیشتز گٌبذتزٍپیي ّب هی شَذ  GnRHهیشاى 
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 .َّرهَى ّب ثزحست ًبًَگزم ثز هیلی لیتز هحبسجِ شرُ اًر / .ذرصر 5هعٌی ذاری ذر سغح *
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