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تکم

گذاری با هورمونهای  PMSGو  hCGباعث تغییارات

در اندازه و تدداد فولیکولهای تکمدانی ،تکمدان و جس زرد شد.
نتیجهگیری :نتايج مطالده حاضر نشان داد تحري
می تواند باعث افزاي

تکم

گذاری با هورمون  PMSGو HCG

تدداد فولیکولهای اولیه چنداليه و کاه

اندازه فولیکولهاای گاراف و

جس زرد شود.
کلید واژهها :تحري

تکم

گذاری؛ پی ام اس جی؛ اچ سی جی؛ تکمدان؛ جس زرد؛

موشها.
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تأثیر  PMSGو  hCGبر فولیکولهای تکمدان موش سوری نژاد NMRI

خديجه خالقی و همکاران

در فولیکول ثانويه ) (Secondaryيا آنترال ،تزايد سلولهای

مقدمه

يافته و حفرههای آنترومی حاوی مايع در بین

با توجه به گسترش عل پزشکی ،هنوز ه ناباروری بهعنوان ي

گرانولوزا افزاي

مدضل مت مطرح است و حدود  %14-10از زوجها دچار اين

آنتا ايجاد میشود .در فولیکول بالغ يا گراف يا پی

مشکل هستند .امروزه ،در اکثر نقاط دنیا مراکز ناباروری داير شده

تکم

است .اين پديده نشان میدهد علیرغ گسترش روزافزون دان

فولیکول به بزرگترين اندازه خود میرسد و آماده تکم

پزشکی ،همچنان حل مدضل ناباروری از موارد ضروری است
( .)1تکم
در ي

های متددد

گذاری بیماران جتت دستیابی به تکم

سیکل ،با استفاده از داروهای محرک ،تحري

تا بدين وسیله شانس بارداری افزاي
تکمدان در تکنی

مت تحري

میشود

يابد ( .)2با اين حال ،نق
های کم

باروری ،اثرات

گذاری ( ،)Graafianfollicleحفره آنترومی بزرگ شده و

میشود ( .)2،4امروزه ،تحري
مواد فارماکولوژي
برای تحري

گذاری

تکمدان در بالین بهوسیله انواع

انجام میشود .از گنادوتروپین بهطور مدمول

تکمدان ،افزاي

و القای تکم

گذاری در

برنامههای لقاح آزمايشگاهی در انسان و حیوانات استفاده
میگردد (.)14

 ،کیفیت جنین و پذيرش

 (Pregnant Mare Serum Gonadotropin) PMSGهورمون

آندومتر همچنان در حال بررسی است ( .)2فولیکول تکمدانی،

مشابه  (Follicle Stimulating Hormone) FSHاست و به دلیل

واحد اصلی ساختاری و عملکردی تکمدان پستانداران است که

دوزی ،استفاده گستردهای در تحقیقات

زيانبار آن بر روی تشکیل تکم

کارايی باال و تزريق ت

را فراه میکند ( .)3با

جنینشناسی دارد و بهصورت زيرجلدی يا داخل صفاقی تزريق

وجود جمدیت بزرگ فولیکولهای بدوی حاضر در تکمدان ،در

دوزی هورمونهای

محیط الزم برای رشد و بلوغ تکم

طول فولیکولوژنز ،بسیاری از فولیکولها دستکوش آترزی

میگردد ( .)11از طرفی ،دريافت ت
گناادوتروپین منجار به افازاي

تداداد و کیفیت اووسیتهاا

میشوند و تنتا تدداد کمی به مرحله پی

تکم

گذاری میرسند

میشود ( .)12همچنین به دلیل دستارسای تجااری به هاورماون

( .)4فولیکولهای تکمدان که حاوی ي

اووسیت متوقفشده در

 ،(human Chorionic Gonadotropin) hCGاين هورمون

مرحله ديپلوتن اولین تقسی میوز هستند؛ رشد و نمو خود را در

جايگزين  (Luteinizing Hormone) LHخالص شده که باعث

ساری از عالئا آغااز میکنناد ( .)0در مطاالداات

گذاری میشود و چون بايد قبل از ترش  LHحیوان وارد

پااسخ به ي

تداداد

گردش خون گردد ،تنتا به طريق داخل صفاقی تزريق میشود

های قابلدسترس توسط گنادوتروپینها از اهمیت زيادی

گلوکز در سلولهای

تولیادمثال و ناابااروری ،تحاري
تکم

تکم

تکمادانای و افازاي

( .)13مشکص شده است متابولیس

برخوردار است .فولیکولها براساس مشکصات مورفولوژيکی

کومولوس فولیکولی تحت تأثیر گنادوتروپینها افزاي يافته که

طبقاهبنادی شادهاناد .شااياان ذکار است اين سیست طبقاهبنادی

منجر به رشد فولیکولهای پریآنترال و آنترال میگردد (.)14

براساس گونه و روش انتکابی نويسنده میتواند دارای تنوع زيادی

 hCGنفوذپذيری رگهای تکمدان را افزاي

داده و موجب

باشد (.)7،6

انتقال مواد ضروری برای گسترش کومولوس و رشد فولیکول

فولیکول بدوی ) )Primordial Follicleحاوی ي
است که با ي

اووسیت اولیه

اليه سلولهای فولیکولی مسط احاطه شده است.

در فولیکول اولیه ت
اووسیت توسط ي

اليه (،)Unilayer Primary Follicle

اليه سلولهای فولیکولی مکدبی ساده و در

میشود ( .)10همچنین اثبات شده است  hCGمیتواند باعث
افزاي

اکسیداسیون گلوکز در طی بلوغ آزمايشگاهی تکم

گاو و افزاي

ظرفیتهای رشد و نمو گردد ( .)16با توجه به

اهمیت بررسی اثرات تحري

تکم

گذاری بر تکمدان و

فاولیکاول اولیاه چنادالياه  )Multilayer) Follicleياا پریآنترال

تفاوت اين مطالده با تحقیقات انجامشده قبلی از نظر پروتکل

( ،(Preantralاووسیت بهوسیله چنداليه سلولهای مکدبی يا همان

تحري

گذاری مبنی بر استفاده از سه دوز متفاوت دارو،

سلولهای گرانولوزا احاطه شده است.

اين پژوه
تحري
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تکم
تکم

با هدف تغییرات مورفومتري
گذاری انجام شد.

تکمدان پس از

تأثیر  PMSGو  hCGبر فولیکولهای تکمدان موش سوری نژاد NMRI

خديجه خالقی و همکاران

روش بررسی

(قطر) تکمدان ،فولیکولها و جس زرد اندازهگیری شد .الزم به

در اين مطالده 44 ،سر موش سوری ماده  6هفتهای نژاد  NMRIاز

ذکر است جتت اندازهگیری قطر فولیکول ،از سلولهای تکا و

مؤسسه واکسن و سرمسازی رازی تتیه و در شرايط  12ساعت

اينترستیشیال اطراف غشای پايه صرفنظر شد ( .)17برای بررسی

روشنايی و  12ساعت تاريکی در دمای  24-20°cنگتداری شدند

تدداد از هر مقطع و از وسطیترين برش ،انواع فولیکولها و جس

و غذا نداشتند .موشها

زرد بهصورت مارپیچ در جتت عقربه ساعت به سمت مدوال

بهصورت تصادفی به  4گروه 14تايی تقسی شدند .به گروه کنترل

شمارش شدند و اين شمارش به تفکی

انواع فولیکول انجام

نرمال سالین و به گروه دوم  7واحد ،به گروه سوم  14واحد و به

گرفت ( .)14نمونهها از نظر اندازه تکمدان ،تدداد ،اندازه جس

گروه چتارم  12واحد  PMSGبهصورت داخل صفاقی تزريق

زرد و فولیکولهای تکمدان در گروههای چتارگانه مورد مقايسه

گرديد 44 .ساعت بدد از تزريق  hCG ،PMSGبههمان میزان و

قرار گرفتند .تجزيه و تحلیل با استفاده از آزمونهای کلموگراف

بهصورت داخل صفاقی تزريق شد 24 .ساعت بدد از تزريق ،hCG

اسمیرنوف ،واريانس ،کروسیکال والیس و آزمون توکی و

موشها به روش جابجايی مترههای گردنی کشته شدند و تکمدان

 Dunn’sصورت گرفت .سط مدنیداری ،کمتر از  4/40در نظر

سمت راست از هر موش خارج گرديد .پس از نمونهبرداری،

گرفته شد.

و محدوديتی از نظر دسترسی به آ

بافتهای مورد نظر جتت فیکساسیون در پارافرمائید  %14با
 pH=7/2به مدت  72ساعت قرار داده شدند .سپس مراحل

یافتهها

آبگیری تدريجی با اتانول ( )%04-144و شفافسازی با زايلین و

در اين مطالده در بین گروهها تدداد فولیکولهای اولیه ت

قالبگیری در پارافین انجام گرفت .در ادامه ،با تتیه برشهای

تدداد فولیکولهای ثانويه يا آنترال ،اختالف مدنیداری نداشتند.

سريالی  0میکرونی ،با هماتوکسیلین و ائوزين رن
پس از رن

اليه و

تدداد فولیکولهای اولیه چنداليه يا پریآنترال در گروه  4نسبت

آمیزی شدند.

به گروه  2 ،1و گروه  3نسبت به گروه کنترل ،افزاي

آمیزی  ،H&Eالمهای میکروسکوپی تتیه و با دوربین

مدنیداری

 Canon Ixus 970is 10mpixelاز برشهای انتکا شده ،تحت

داشت ( .)p>4/41تدداد فولیکولهای گراف يا بالغ فقط در

میکروسکوپ نوری عکسبرداری شد .از مقطع تکمدان تحت

گروه  4نسبت به ساير گروهها افزاي

مدنیداری نشان داد .تدداد

بزرگنمايی  ،3/2اجسام زرد تحت بزرگنمايی  14و فولیکولها

جس زرد نیز در گروه  4و  3نسبت به گروه  2و کنترل ،افزاي

تحت بزرگنمايی  ،44عکس گرفته شد و عکسها به کامپیوتر

مدنیداری داشت (جدول شماره.)1

منتقل و با برنامه نرمافزاری  ،Image Toolحداقل و حداکثر طاول
جدول شماره  :1مقایسه شاخصهای عددی تعداد متغیرهای مورد بررسی به تفکیک گروههای مورد مطالعه
گروه 1

گروه 2

گروه 3

گروه 4

*

2±3

3±3

2±3

2±3

pvalue
4/ 3

تعداد متغیر
*

3±3

4±2

4±4

6±6

4/442

*

2±2

2±3

3±3

3±3

4/ 4

†

فولیکول اولیه تکالیه

فولیکول اولیه چندالیه
فولیکول ثانویه

فولیکول گراف
†

جسم زرد

1/22±1/14

1/13±1/44

1/40±1/24

2/71±1/44

4/442

3/26±1/12

3/23±1/64

4/43±1/01

4/40±1/36

4/441

گروه  3 ،2 ،1و  4به ترتیب دریافتکننده نرمال سالین 0،11 ،و  12واحد هورمون
* مقادیرارائهشده با ( Median ± IQRکروسیکال والیس و ) post-hocDunn’s
†مقادیرارائهشده با ( Mean ± SDواریانس و آزمون توکی )
در مورد فولیکول چند الیه اختالف بین گروه ( 1و  ،p=1/14 )3گروه ( 1و  ،p<1/111)4گروه( 2و p=1/112 )4
در مورد فولیکول گراف اختالف بین گروه ( 1و  ،p=1/113 )4گروه ( 2و  ،p<1/114 )4گروه ( 3و p=1/110 )4
در مورد جسم زرد اختالف بین گروه ( 1و  ،p= /112 )3گروه ( 1و  )4و ( 2و  ، p<1/111 )4گروه ( 2و p=1/113 )3
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تأثیر  PMSGو  hCGبر فولیکولهای تکمدان موش سوری نژاد NMRI

خديجه خالقی و همکاران

میانگین اندازه تکمدان در گروه  2و گروه  4نسبت به گروه کنترل

اندازه فولیکول ثانويه يا آنترال در گروه  3و  4نسبت به گروه ،2

داشت که اين اختالف در مورد گروه  4مدنیدار بود.

مدنیداری داشت .اندازه فولیکول گراف يا بالغ در گروه

افزاي

اندازه تکمدان در گروه  4نسبت به گروه  ،3افزاي
نشان داد .اندازه فولیکول اولیه ت

مدنیداری

اليه در گروههای  3 ،2و 4

نسبت به گروه کنترل ،همچنین در گروه  3نسبت به گروه ،2
مدنیداری داشت .در بررسی اندازه فولیکول اولیه چنداليه

کاه

افزاي

 2نسبت به گروه کنترل ،افزاي
گروه  ،2کاه

مدنیدار و در گروه  4نسبت به

مدنیداری نشان داد .اندازه جس زرد در گروه 3

نسبت به گروه  2و نیز نسبت به گروه کنترل ،کاه
داشت (جدول شماره  ،2شکل .)1-0

يا پریآنترال  ،اختالف مدنیداری بین گروهها مشاهده نشد
(.)p>4/2

جدول شماره  :2مقایسه شاخصهای عددی اندازه متغیرهای مورد بررسی به تفکیک گروههای مورد مطالعه
گروه 1

گروه 2

گروه 3

گروه 4

*

102/0±40/2

126/2±43/3

144/6±04/3

134/6±00/4

pvalue
<4/441

متغیر (میکرومتر)
*

344/7±144/3

341/4±22/7

322/2±141/6

322/2±143/2

4/ 2

*

423/1±240/6

442/4±164/4

601/4±324/6

043/2±332/4

4/443

†

1443/2±204/4

1142/7±221

1472/0±214

1432/3±231/2

4/446

3372/7±643/6

3626/3±744

3343/0±406/3

3244/2±444/3

4/444

فولیکول اولیه تکالیه

فولیکول اولیه چندالیه
فولیکول ثانویه

فولیکول گراف
†

تخمدان

†

جسم زرد

472/2±144/6

014/1±27/4

417/2±124/4

470/7±22/6

گروه  3 ،2 ،1و  4به ترتیب دریافتکننده نرمال سالین 0،11 ،و  12واحد هورمون
* مقادیرارائه شده با ( Median ± IQRکروسیکال والیس و )post-hocDunn’s
†مقادیرارائهشده با ( Mean ± SDواریانس و آزمون توکی )
در مورد فولیکول تکالیه اختالف بین گروه ( 1و  )2و ( 1و  )3و ( 1و  ،p<1/111 )4گروه ( 2و p=1/11 )3
در مورد فولیکول ثانویه اختالف بین گروه ( 2و  ،p<1/111 )3گروه ( 2و p=1/110 )4
در مورد فولیکول گراف اختالف بین گروه ( 1و  ،p=1/110 )2گروه ( 2و p=1/11 )4
در مورد تخمدان اختالف بین گروه ( 1و  ،p=1/11 )4گروه ( 3و p=1/11 )4
در مورد جسم زرد اختالف بین گروه ( 1و  ،p=1/11 )3گروه ( 2و p<1/111 )3

شکل شماره  :1مقطع تخمدان موش از گروه کنترل با بزرگنمایی  3/2و رنگآمیزی .H&E
 :Cجسم زرد :S ،فولیکول ثانویه :M ،فولیکول اولیه چندالیه و  :Uفولیکول اولیه تکالیه

4
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<4/441

مدنیداری

تأثیر  PMSGو  hCGبر فولیکولهای تکمدان موش سوری نژاد NMRI

خديجه خالقی و همکاران

شکل شماره  :2مقطع تخمدان موش از گروه  2با بزرگنمایی  3/2و رنگآمیزی .H&E
 :Cجسم زرد و  :Sفولیکول ثانویه

شکل شماره  :3مقطع تخمدان موش از گروه  3با بزرگنمایی  3/2و رنگآمیزی .H&E
به فراوانی جسم زرد ( )Cنسبت به گروه کنترل و گروه  2و نیز مقطعی از فولیکول ثانویه ( )Sتوجه شود.

شکل شماره  :4مقطع تخمدان موش از گروه  .4با بزرگنمایی  3/2و رنگآمیزی .H&E
به فراوانی فولیکول گراف ( )Gنسبت به سایر گروهها و پرآنترال ( )Pنسبت به گروه  1و  2توجه شود.

5
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تأثیر  PMSGو  hCGبر فولیکولهای تکمدان موش سوری نژاد NMRI

خديجه خالقی و همکاران

شکل شماره  :5اندازه فولیکول گراف در گروه دریافتکننده دوز  0واحد (ب) ،نسبت به گروه کنترل (الف) افزایش داشته است.
گروه دریافتکننده دوز  12واحد (ج) نسبت به گروه دریافتکننده دوز  0واحد (ب) ،کاهش اندازه داشته است.

بحث

هیپاوفیاز ماوشهاا ( )21و می هاا ( )22گناادوتروپینهاا بر رشاد

با توجه به پیشرفت قابلتوجه در تکنولوژی کم
سالتای اخیر ،میزان بارداری افزاي

باروری در

فولیکولها در مرحله پریآنترال تأثیر میگذارند Wang .اثر

LH

چشمگیری را نشان نمیدهد،

و  FSHگاوی را بر رشد فولیکولهای تکمدانی موشهايی که

بهطوریکه تدداد زيادی از جنینها در مرحله النهگزينی از دست

هیپوفیز آنتا برداشته شده بود مورد بررسی قرار داد و نشان داد

میروند .بهعالوه ،افزاي

بروز اختالالت حاملگی از قبیل افزاي

 FSHتدداد فولیکولهای آنترال و پریآنترال را افزاي

میدهد،

فشارخون ،خونريزی ،جفت سرراهی و وزن پايین هنگام تولد در

درحالیکه  LHباعث افزاي

بارداریهای حاصل از  ARTگزارش شده است ( .)12بررسی

( ،)23که اين نتااياج باا نتیجاه تحقیق حااضار مبنای بار افازاي

تدداد فولیکولها میتواند اطالعات متمی درباره عملکرد

تداداد فاولیکاولهاای پریآنترال مطاابقت داشت .همچنین در

تکمدان ،بهخصوص ارتباط بین فولیکولوژنز و فاکتورهای تنظی

مطالداهای کاه  Singhو  Krishnaانجاام دادناد ،اثار تیماار با

آن فراه کند ( .)24تحقیقات زيادی در زمینه اثر گنادوتروپینها

آگاونیست  (Gonadotropin Releasing Hormone) GnRHباا

تکمدان و تدداد فولیکولهای تکمدانی در جانوران

ساه دوز مکتلف به مدت  4روز بر فولیکولوژنز در تکمدان موش

مکتلف صورت گرفته و نتايج متدددی به دست آمده است .در

مورد بررسی قرار گرفت .در موشهای تحت تیمار با دوز ،1µg

بر تحري

بدضی موارد اين تفاوتها میتواند بهعلت تغییر برخی عوامل مت

فولیکولهای اولیه و ثانويه میشود

تدداد فولیکولهای آنترال و آترتی

مانند نژاد ،سن ،فصل ،منطقه جغرافیايی ،میزان هورمون ،زمان

افزاي

تزريق ،کیفیت هورمون ،وضدیت سالمت و تغذيه حیوان باشد .در

همچنین در تیمار با دوز  ،0µgکاه

نسبت به گروه کنترل

داشت.
فولیکول آنترال و افزاي

مشاهده گرديد ،در تیمار با دوز  20µgنیز

زمینه اثر گنادوتروپینها بر اندازه فولیکولها مطالدات محدودی

فولیکول آترتی

صورت گرفته است ،لذا الزم است بررسیهای بیشتری در اين

تغییرات دژنراتیو اووسیت سلولهای گرانولوزا فولیکولهای

رابطه انجام شود .با توجه به اينکه امروزه در بالین برای درمان زنان

آنترال و پریآنترال ديده شد ( ،)24که با نتايج حاصله از تحقیق

گذاری ،از درمان با دوز پايین دارو استفاده شده و

حاضر مغايرت داشت و اين امر میتواند بهعلت نوع هورمون،

در صورت عدم درمان ،دوزهای باالتر دارو بهکار میرود ،لذا در

مدت تیمار و دوز تزريقی باشد .در تحقیق حاضر ،تغییری در

اين تحقیق از سه دوز متفاوت دارو استفاده شد تا اثرات آنتا

اليه مشاهده نشد که اين نتیجه با

با عدم تکم

مقايسه گردد .از نتايج اين تحقیق چنین برمیآيد که تحري

تدداد فولیکولهای اولیه ت

با

نتايج حاصل از مطالده بتارآرا و همکاران که نشان دادند هر دو

میدهد،

هورمون  r-FSHو )hMG (human Monoposal Gonadotropin

ولی بر تدداد فولیکول آنترال تأثیری ندارد .از طرفی ،تحقیقات

با دوز  7/0واحد ،و نیز  hCGبا دوز  0واحد؛ تأثیری بر روی

نشان داده است گنادوتروپینها برای رشد فولیکول آنترال

مراحل اولیه رشد و نمو فولیکولهای تکمدانی موش

ضروری هستند ،اما برای رشد فولیکولهای پریآنترال به آنتا

ندارد ،ولی  hMGو  hCGبر مراحل انتتايی (آنترال اولیه) تکوين

 hCGو  PMSGتدداد فولیکول پریآنترال را افزاي

نیازی نیست .باا ايان حاال مشکص شاده است بداد از برداشت
هیپاوفیاز
6
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Balb/C

تکمدان

تأثیر  PMSGو  hCGبر فولیکولهای تکمدان موش سوری نژاد NMRI

خديجه خالقی و همکاران

دارند مطابقت داشت ( .)26،20تحقیقات  Garzaنیز نشان داد

 Ryanو همکاران در بررسی خود گزارش کردند دوز باالی

درمان با  LHگاوی پس از برداشتن هیپوفیز در همستر باعث

 PMSGدر مقايسه با دوزهای پايینتر اگرچه تدداد فولیکولهای

گذاری میشود،

میزان

رشد و نمو طبیدی فولیکولها قبل از تکم

درحالیکه درمان با  FSHگاوی فقط تدداد فولیکولهای کوچ
را افزاي

بالغ را افزاي
تکم

میدهد ،اما ممکن است سبب کاه

گذاری شود که اين امر میتواند بهعلت تأثیر منفی دوز

میدهد ( .)27همچنین بررسیهای  Allanبر روی

باالی مورد استفاده باشد ( ،)31لذا در تحقیق حاضربههمین دلیل

FSH

اندازه فولیکول گراف در گروه  4را توجیه نمود.

موشهای ماده بالغ که غدد جنسی کوچکی داشتند نشان داد

میتوان کاه

باعث دو برابرشدن تدداد فولیکولهای اولیه میشود ( ،)24که اين

در تحقیق حاضر اندازه جس زرد در گروه  3نسبت به گروه  2و

اليه

يافت .تدداد جس زرد در گروههای  4و  3نیز

نتايج با نتیجه تحقیق حاضر در مورد فولیکولهای اولیه ت

کنترل کاه

مغايرت داشت ،ولی با يافتههای حاصله در مورد فولیکولهای

نسبت به گروه  2و کنترل افزاي

اولیه چنداليه (پریآنترال) همکوانی داشت ،که اين مغايرت

و همکاران نیز با تحري

نشان داد .در تحقیق هاشمیتبار
موشهای نژاد  NMRIهنگام

میتواند بهعلت تفاوت کالسبندی فولیکولها باشد .در تحقیق

تکم

حاضر اندازه تکمدان فقط در گروه 4؛ يدنی دريافتکننده دوز

زيرگروه دريافتکننده  ،hCGدر روز پنج هیچ تغییری در اندازه

نشان داد و دوزهای  7و 14واحدی تأثیری

شده ديده نشد ،ولی در روز

باال (12واحد) افزاي

بر اندازه تکمدان نداشتند .درصورتیکه در مطالده بتارآرا دوز
 7/0واحد  rFSHباعث افزاي

اندازه تکمدان شد ،ولی

hMG

گذاری با  7/0واحد  ،hMGسپس  14واحد  ،hCGدر

جس زرد در گروههای تحري

اندازه جس زرد مشاهده گرديد ( .)22همچنین

سیزده  ،کاه

در تحقیق  Worthingtonدر برههای  6هفتهای ،استفاده از PMSG

و hCGبا دوز  7/0واحد ،تأثیری بر اندازه تکمدان نداشت

باعث افزاي

( .)26،20در تحقیق هاشمیتبار و همکاران نیز با تحري

فولیکولهای حفرهدار شد ( Akifcam .)34و  Kuranنیز گزارش

موشهای نژاد  NMRIهنگام تکم

گذاری با  7/0واحد

hMG

و سپس  14واحد  ،hCGدر زيرگروه دريافتکننده  hCGدر روز
پنج  ،هیچ تغییری در اندازه تکمدان در گروههای تحري

تحري

تبديل فولیکولها به جس زرد و افزاي

کردند استفاده از دوز  104واحد  ،hCGدو قلوزايی را افزاي
میدهد که بهنظر میرسد اين هورمون میتواند با تأثیر بر فدالیت

شده

فولیکولی تکمدانها و افزاي

رخ نداد ،ولی در روز سیزده  ،هیپوتروفی تکمدان مشاهده

راندمان تولیدمثل شود (.)32

گرديد ( .)22در مطالده  Krishnaو  Singhکه اثر تیمار با

همچنین در مطالده  Krishnaو  ،Singhاثر تیمار با آگونیست

آگونیست  GnRHبا سه دوز مکتلف به مدت  4روز بر

 GnRHدر سه دوز مکتلف به مدت  4روز در تکمدان موش نشان

فولیکولوژنز در تکمدان موش مورد بررسی قرار گرفت ،مشاهده

داد در موشهای تحت تیمار با دوز  ،1µgتدداد جس زرد

گرديد توده تکمدان در همه گروهها نسبت به گروه کنترل کاه
يافته است ( ،)24که اين تفاوتها میتواند بهعلت نژاد ،مدت

تدداد جس زرد سبب افزاي

تکمدان نسبت به گروه کنترل افزاي
 0µgنیز افزاي

میيابد .در تیمار با دوز

تدداد اجسام زرد مشاهده شد که میتواند نشانه

تیمار ،نوع و دوز تزريقی هورمون باشد .در تحقیق حاضر تدداد

تکم

فولیکولهای گراف فقط در گروه  4نسبت به ساير گروهها

مطابقت داشت .در مطالدهایکه بیگیبروجنی و همکاران انجام

داشت و اندازه فولیکولهای گراف در گروه  2نیز نسبت

گاذاری با  14واحاد  ،hMGسپاس

افزاي

به گروه کنترل افزاي
کاه

گذاری اخیر باشد ( ،)24اين يافتهها با نتیجه تحقیق حاضر

دادناد اثار تحاري

تکما

يافت ،ولی در گروه  4نسبت به گروه ،2

 14واحاد  hCGبار ماوشهاای ناژاد  NMRIبارجسا زرد ماورد

اندازه مشاهده گرديد .اين يافته با نتايج حاصل از تحقیق

تراک ارگانلهای سیتوپالسمی

 Worthingtonکه نشان داد در برههای  6هفتهای استفاده از
 PMGSباعث تحري

تبديل فولیکولها به جس زرد و افزاي

فولیکولهای حفرهدار میشود ،مطابقت داشت (.)34

بررسی قرار گرفت .نتايج ،کاه

از جمله میتوکندری و پلیريبوزومها ،کاه

رگزايی و افزاي

آپاوپتاوز و فضاای بینسلاولای در گاروه تحاري
تکم

شاده هنگاام

گذاری را نشان داد (.)33
7
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NMRI  بر فولیکولهای تکمدان موش سوری نژادhCG  وPMSG تأثیر

خديجه خالقی و همکاران

نتیجهگیری
گذاری با هورمون
اليه در هر
اندازه

تکم

نتايج اين مطالده نشان داد تحري

اندازه فولیکولهای ت

 باعث کاهhCG  وPMSG

تدداد فولیکولهای اولیه چنداليه و افزاي

 افزاي،سه دوز

 همچنین تحري.فولیکولهای ثانويه در دوزهای باالتر میشود
اندازه
اندازه و
با دوز

تدداد و کاه

گذاری با دوز باال باعث افزاي

 کاه،اندازه تکمدان

تکم

 افزاي،فولیکولهای گراف

 درصورتیکه تحري،تدداد جس زرد میگردد
.اندازه فولیکول گراف میشود

افزاي

پايین باعث افزاي

فضای بینسلاولی

همچنین در مطالدات مشکص شده است افزاي

 که اين،)34( میتواند منجر به نقص در تکثیر و رشد گردد
3اندازه جس زرد در گروه

مطالب دلیل مناسبی برای کاه

متمیدر توسده جس زرد و حفظ

 جريان خون نیز نق.میباشد

 میتوان عنوان کرد تحري، بنابراين.)30( بارداری دارد
 با ايجاد تغییرات فراساختاری وhCG  وhMG گذاری با

تکم

موفقیت و میزان

کاه

 در سط،رگزايی در جس زرد

 برخی مطالدات نشان دادهاند سط.)33( حاملگی تأثیرگذار است
فاکتور

 در دوران بارداری طبیدی بهعنوان يhCG

فیزيولوژي

رگزايی از طريق سنتز فاکتور رشد اندوتلیال عروقی عمل

تشکر و قدردانی
بدين وسیله از مداونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوين

hCG اختالفات نیز میتواند ناشی از دوز باالی

.)33( آن باشد

 اين.)36( میکند

در القا نسبت به سط فیزيولوژي

 به دلیل همکاریهای بیشائبه ايشان،جنا آقای دکتر آصفزاده
.تقدير و تشکر میشود
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