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 :چکیده

ٍ تغتَعتزٍى در هَػ ّبی  LH ،FSHاثز دٍسّبی هختلف رٍی آلی ٍ هعذًی ثز َّرهَى ّبی  ثزرعی هٌظَر ثِ هطبلعِ ایي

 کبهال ثطَر ٍ اًتخبة یکغبى ؽزایط ثب عز هَػ آسهبیؾگبّی ًز  77هطبلعِ  ایي در. اًجبم ؽذ Balb/Cآسهبیؾگبّی ًز ثبلغ ًضاد 

در .رٍس ثب جیزُ ی فبقذ هکول تغذیِ ؽذًذ 35هَػ ّب ثِ هذت . ثٌذی ؽذًذ تقغین کٌتزل ٍ تیوبر عزی 17 گزٍُ 7 ثِ تقبدفی

گزٍُ تیوبری 3گزٍُ تیوبری آلی ٍ  3ثِ دٍ فَرت آلی ٍ هعذًی ثِ   ppm 157ٍ 177، 57ایي آسهبیؼ هکول رٍی در دٍسّبی 

رٍسُ خَى گیزی ثِ  35جْت ثزرعی تغییزات َّرهَى ّبی تَلیذهثلی پظ اس پبیبى دٍرُ ی . ؽبهیذًی اضبفِ ؽذهعذًی ثِ آة آ

در گزٍُ  FSH. هعذًی افشایؼ یبفتِ اعتppm 57در توبهی گزٍّْب ثِ جش گزٍُ  LHًتبیج ایي تحقیق ًؾبى داد . عول آهذ

57ppm  ٍُ177هعذًی کبّؼ ٍلی در گز ppm آلی  157ٍ  57َّرهَى تغتَعتزٍى در گزٍّْبی . ِ اعتهعذًی افشایؼ یبفت

ثب تَجِ ثِ ًتبیج حبفلِ هی تَاى گفت افشٍدى رٍی آلی  ٍ هعذًی در . هعذًی کبّؼ یبفتِ اعتppm  177افشایؼ ٍلی در گزٍُ 

َاًذ فزایٌذ تَلیذ جیزُ ی غذایی تبثیزات هعٌی دار ٍاثغتِ ثِ دٍس در غلظت َّرهَى ّبی تَلیذ هثل داؽتِ ٍ اس ایي طزیق هی ت

 .هثلی در جٌظ ًز را تحت تبثیز قزار دّذ

 رٍی آلی ٍ هعذًی، َّرهَى ّبی تَلیذ هثل، هَػ ًز آسهبیؾگبّی :واژه های کلیدی

 

 مقدمه

اس عَاهل تغذیِ ای هی تَاى . اهزٍسُ تغذیِ ی گلِ جْت عَدآٍری ٍ افشایؼ راًذهبى تَلیذ هثلی ثبیذ ثِ ًحَ هطلَثی اًجبم گیزد

هطبلعبت ًؾبى هی دّذ عٌقز رٍی ثبعث افشایؼ حزکت اعپزم هی ؽَد ٍ کوجَد . َاد هعذًی اس جولِ عٌقز رٍی اؽبرُ ًوَدثِ ه

ٍ  LHتَلیذ َّرهَى ّب اسجولِ . کبّؼ تَلیذ تغتَعتزٍى ٍ تَقف اعپزم عبسی را ثِ ّوزاُ دارد, آى تبخیز رؽذ ٍ ًوَ ثیضِ ّب

FSH  در ایي تحقیق (. 1998عَرًغي ٍ ّوکبراى ، . )رٍی دارًذ تحت تبثیز قزار هی گیزد ٍ تغتَعتزٍى در حیَاًبتی کِ کوجَد

ثب تَجِ ثِ ًقؼ هَثز رٍی در فزایٌذ تَلیذ هثل ، غلظت ّبی هختلف رٍی در دٍ فَرت آلی ٍ هعذًی ثِ جیزُ افشٍدُ ؽذُ ٍ 

 .تغییزات َّرهَى ّبی تَلیذ هقلی هَرد ثزرعی قزار گزفت

 

  



 

 ها مواد و روش

. ؽتذًذ  تقغتین  تیوتبر  ٍ کٌتتزل  گتزٍُ  ّفتت  کبهالً تقبدفی ثِ طزح یک قبلت عز هَػ ًز آسهبیؾگبّی ثبلغ در 77تحقیق  ایيدر 

ثتذٍى  )گتزٍُ کٌتتزل   . ثِ دٍ فَرت آلی ٍ هعذًی ثِ آة آؽبهیذًی اضتبفِ گزدیتذ   ppm 157ٍ 177، 57هکول رٍی در دٍسّبی 

. گزٍُ تیوبری ثب رٍی آلی تقغین ثٌذی ؽذًذ 3زٍُ تیوبری ثب رٍی آلی ٍ گ 3گزٍُ تیوبرّبی آسهبیؾی ثقَرت   6ٍ ( هکول رٍی

ٍ 177، 57ثتِ تزتیتت دٍسّتبی     3ٍ 2، 1گزٍُ ّبی تیوتبری  . گزٍُ کٌتزل جْت تعییي عطَح پبیِ َّرهًَی هَرد ًظز قزار گزفت

157 ppm  157ٍ 177، 57ثِ تزتیتت دٍسّتبی    6ٍ 5، 4را ثقَرت هکول رٍی هعذًی ٍ گزٍّْبی ppm    رٍی آلتی را در یتک

ٍ تغتَعتتزٍى   LH ،FSHرٍسُ ثقَرت رٍساًِ دریبفت کزدًذ ٍدر پبیبى خًَگیزی جْت اًذاسُ گیتزی َّرهتَى ّتبی     35دٍرُ 

درفتذ آًتبلیش    95ًتبیج طزح ثب جذٍل تجشیِ ٍاریبًظ یک طزفِ ٍ آسهَى هقبیغِ هیبًگیي داًکتي در عتطا اطویٌتبى    .اًجبم گزفت

 . گزدیذ

 

 نتایج و بحث

هعذًی ثِ تزتیت کبّؼ  ppm 177هعذًی ٍ  ppm 57در گزٍُ  FSHعی ًتبیج حبفل اس ایي طزح ثیبًگز ایي اعت کِ هیشاى ثزر

افشایؼ یبفتتِ   ppm 57در توبهی گزٍُ ّبی تیوبری ثِ جشء گزٍُ  LHٍ افشایؼ هعٌی داری را ًؾبى هی دّذ در ایي حبل غلظت 

هعتذًی کتبّؼ هعٌتی     177ppmآلی افشایؼ یبفتِ ٍلی در گتزٍُ   ppm 157ٍ  57اعت غلظت تغتَعتزٍى در گزٍُ ّبی تیوبری 

 داری ًؾبى هی دّذ 

ًوَ  عٌقز رٍی ثبعث افشایؼ حزکت علَل اعپزم هی ؽَد ٍ کوجَد آى تبخیز رؽذ ٍثزرعی هٌبثع حبکی اس آى اعت کِ 

حیَاًبتی کِ  در LH  ٍFSHَّرهَى ّب اسجولِ  تَلیذ.غتَعتزٍى ٍ تَقف اعپزم عبسی را ثِ ّوزاُ داردکبّؼ تَلیذ ت, ثیضِ ّب

کوجَد رٍی در ثشّبی ًز ثبعث کَچک ؽذى ثیضِ ّب ٍ ( 2772اٍلیَریب ٍ ّوکبراى ، . )کوجَد رٍی دارًذ تحت تبثیز قزار هی گیزد

 .(1997هبرتیي ٍ ّوکبراى ، . )کبّؼ هیل جٌغی در آًْب هی ؽَد

رؽذ ًبقـ  ,اس دعت دادى اؽتْب در اثز کوجَد رٍی ثبعث کبّؼ تزؽا َّرهَى آساد کٌٌذُ ی گٌبدٍتزٍپیي ّب اس ّیپَتبالهَط

عالٍُ ثز ایي . ثیضِ ّب ٍ تَقف اعپزم عبسی در ثزُ ّبی ًز گزدیذُ ٍ ایي هی تَاًذ ثِ اختالالت ثبرٍری در ثزُ ّبی ًز هٌجز ؽَد

ّبی ًز ثب تبثیز خبؿ هَضعی ثز رٍی ثیضِ ّب ثبعث کبّؼ تَلیذ تغتَعتزٍى ٍدر ًتیجِ اختالل در کوجَد عٌقز رٍی در ثزُ 

 (2776کَهبر ٍ ّوکبراى ، . )رؽذ ًٍوَ ٍ عولکزد تَثَل ّبی عیوٌیفزٍط هی گزدد

پزهبتَصًش هتی  هعذًی افشایؼ داؽتِ اعت کِ در ًتیجِ ًقؼ هثجتی در اعت  177ppmثب هیشاى  FSHدر تحقیق حبضز ًؾبى دادُ ؽذ 

هعذًی افشایؼ داؽتِ کِ هی تَاًتذ   157ppmٍ  177آلی ٍ در  ppm 157ٍ 177، 57در دٍسّبی  LHتَاًذ داؽتِ ثبؽذ، ّوچٌیي 

 .در آساد کزدى َّرهَى تغتَعتزٍى ًقؼ ثغشایی داؽتِ ثبؽذ

غی ٍفعبلیت ّبی تَلیتذ هثلتی   آلی افشایؼ کِ هی تَاًذ در ثزٍس ففبت ثبًَیِ ج157ppmٌٍ 57َّرهَى تغتَعتزٍى در دٍسّبی 

 .هَثز ثبؽذ

در ًتیجِ گیزی کلی هی تَاى ثیبى داؽت کِ افشٍدى عٌقز رٍی ثِ فَرت آلی ٍ هعذًی هی تَاًذ ثِ فَرت ٍاثغتِ ثِ دٍس در 

 . ذ عیغتن َّرهًَی تَلیذ هثل هَثز ٍاقع ؽذُ ٍ اس ایي طزیق فزایٌذ اعپزهبتَصًش ٍ ثذًجبل آى ثبرٍری را تحت تبثیز قزار دّ
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