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 دهیچک

یدمثلی در سراسر تولاختالالت توجه به شیوع  با دخالت دارند.تولیدمثلی  عملکرد سیستمنوروپپتیدها در اعمال مختلفی ازجمله در تنظیم : و هدفزمینه 

 .ی صحرایی ماده بالغ انجام گردیدهاموشگوناد در -هیپوفیز عملکرد محوربر  سپکسینا نوروپپتید اثر تعیین باهدف این مطالعه جهان،

کننده یافتدردسته تجربی  3و ی کنترل، شاهد هاگروهسر موش صحرایی ماده بالغ استفاده گردید که به  40در این مطالعه تجربی از  :هاروشمواد و 

از یری گخوندر پایان پس از  درون صفاقی انجام گرفت. صورتبهروز و  5یه تجویزها برای مدت کل تقسیم شدند. 50 و μg/ kg 5، 25 اسپکسین با دوزهای

ها خارج و پس از تهیه مقاطع بافتی فولیکول هاآنی هاتخمدان ،و تستوسترون پروژسترون استرادیول، و  FSH،LH یهاهورمونیری گاندازهیوانات جهت ح

مورد آنالیز قرار  Duncanو  ANOVA یهاآزموناز طریق  و SPSS-18 افزارتوسط نرم آمدهدستبهی هادادهشمارش گردیدند. تکنیک دیسکتور فیزیکی با 

 در نظر گرفته شد. P<05/0 در سطح هادادهگرفتند و معناداری اختالف 

، پروژسترون معنادار و کاهش، اجسام زرد آنترال یه،چندالهای یکولفول، تعداد FSHمعنادار دوز باعث افزایش  3نشان داد که اسپکسین در هر  جینتا نتایج:

باعث افزایش معنادار تستوسترون  μg/ kg 25و در دوز  LHباعث کاهش  50و  μg/ kg 25و در دوزهای  >01/0Pدر سطح  فآگرهای آترتیک و یکولفولتعداد 

 گردد.یمنسبت به گروه کنترل  >01/0Pسطح های تک الیه در یکولتعداد فولباعث افزایش معنادار  μg/ kg50 در دوزو  >05/0Pدر سطح 

باعث  LHسرمی  غلظتیه و آنترال تخمدانی و به دلیل کاهش چندال هاییکولفولافزایش  باعثFSH از طریق افزایش میزان سرمی  اسپکسین ی:ریگجهینت

 .شودیمکاهش سطح سرمی پروژسترون 

 

 صحرایی موش های تخمدانی،یکولفول ،تستوسترون ،پروژسترون یول،استراد اسپکسین، کلمات کلیدی:

 

 

 

 

 مقدمه 
در بدن نوروپپتیدها ترکیباتی هستند که در اعمال مختلفی  

و در تمام مراحل عملکرد  یدمثلیازجمله در تنظیم وقایع تول

داشته و دارای یک  دخالتگوناد -هیپوفیز-هیپوتاالموسمحور 

(. 1باشند )می دمثلینقش کلیدی در هیپوتاالموس و کنترل تول

از بیان  است که ینواسیدیآم 14اسپکسین یک پپتید ترشحی 

 آمدهعملبه هاییدر بررس و (2شود )یمتولید  39ORF12Cژن 

نواحی در جفت و  ژناین  ، بیان شدیدRT-PCRتکنیک  یلهوسبه

و به میزان کم  هایضهمتوسط آن در کلیه و بمغز، بیان مختلف 

در پانکراس، ریه، تخمدان، مری، کولون، پروستات، قلب، طحال، 

در  پپتیداین وجود  ینچنهم (.3کبد و معده اثبات شده است )

-ها که نقش مهمی در تبادالت جنینیتروفوبالست هاییلیو

از هومئوستاعمال آندوکرین درگیر در  هاییتمادری و فعال

بر اساس نتایج  (.3و  2) ه استبارداری دارند نشان داده شد

ژن اسپکسین در مری، مغز،  یزان بیانحاصل از یک مطالعه، م

برابر  10پوتاالموس، تیروئید، تخمدان، کبد، کلیه و پانکراس یه

اسکلتی، قلب، رحم،  هاییچهمعده، ماهبیان این ژن در بیشتر از 

مطالعات اخیر پیشنهاد  (.4ریه، طحال، بیضه و غدد آدرنال است )

عنوان یک هورمون پپتیدی ممکن که اسپکسین به نمایندیم

در تنظیم عملکردهای قلبی عروقی، کلیوی و تنظیم آب و  ،است

در ابتدا  پپتید اسپکسین .(6و  5نمک در بدن نقش داشته باشد )

و سپس صورت یک مولکول پروتئینی پیش ساز بزرگ تولید به

 و /2NH-Nwtpqaml YlkgaQNPQ ( Spexin(به دو پپتید به اسامی 

)FisdqSRRKDLSDRPLE( 70-53NPQ  که هر دو دارای  شودیمشکسته

درون بعد از تزریقات  کهیطوربه باشند،یمفعالیت بیولوژیکی 

 مقاله پژوهشی
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مشابهی با ، اثرات از این دو پپتیدهریک  وریدی و درون بطنی

برجای  کلیوی و قلبی و عروقی یهابر بافت IIآنژیوتانسین 

دیگر ما نیز نشان داد که داروی والسارتان  . مطالعهگذارندیم

ی هاهورمونبا مهار ترشح  II یوتانسینآنژآنتاگونیست  عنوانبه

ی فولیکولی هاسلولبر  هاآنگونادوتروپینی و مسدود نمودن اثر 

 ینچنهم(. 7گردد )یمی جنسی هاهورمونباعث کاهش 

حاصل از شکسته شدن هر دو پپتید مشخص شده است که 

بعد از تزریق درون بطنی در تست عقب ، اسپکسین نوروپپتید

از فعالیت ضددردی دارای  ،کشیدن دم موش در آب گرم

(. 5) باشندیمهای اوپیوئیدی یستمسمسیرهای غیر وابسته به 

و  گاالنین هاییرندهاسپکسین بر روی گ تحریکیفعالیت  یراًاخ

 هاییرندهشباهت نسبی بین ساختار ژنی اسپکسین با گ همچنین

عنوان گاالنین گزارش شده است و از اسپکسین به 3و  2نوع 

در یک مطالعه نشان  (.8) شودیمنام برده  نیز لیگاند طبیعی آن

برخی ژن نوروپپتید اسپکسین در داده شده است که میزان بیان 

نواحی هیپوتاالموس نوعی ماهی، متعاقب مصرف غذا، افزایش از 

رفتارهای  باعث مهارتزریق داخل مغزی آن،  کهیطوربه یابدیم

و  Y نوروپپتید پایه و همچنین القاء شده با تزریق اییهتغذ

Orexin عنوان فاکتور مهارکننده تغذیه و اشتها در به و شودیم

در  بررسی(. در یک 8) یدآیحساب ممختلف مغز به یهابخش

که  ه است( نشان داده شدSchizothorax prenantiنوعی ماهی )

غذایی در این ماهیان و در حالت گرسنگی میزان  یهاقبل از وعده

ست که غذا بیان ژن اسپکسین در مغز قدامی کمتر از مواقعی ا

بیان ژن آن توسط  یریبه بدن رسیده است و این حاکی از اثرپذ

 (.10در این نوع ماهی است ) اییهمتابولیکی و تغذ هاییتوضع

در افراد مبتال  اسپکسیننشان داده شده است که سطح سرمی 

گلوکز ناشتای خون، تری بسته به میزان  2به بیماری دیابت نوع 

ها آندر گلیکوزیله شده  و هموگلوبین LDLگلیسیرید، کلسترول 

دیابت مبتال به در افراد  تواندیاین نوروپپتید میابد لذا یمکاهش 

نشان  (.11) نمایدنقشی در متابولیسم لیپیدها و گلوکز ایفا  2نوع 

در تنظیم  عنوان یک هورمون جدیدبه ،داده شده است اسپکسین

توجه  (. با12ت دارد )در انسان دخالبدن و تعادل متابولیکی وزن 

به نتایج حاصل از یک مطالعه مشخص شده است که از بین رفتن 

تعادل متابولیکی در بیماران دیابتی باعث بروز اختالل در سیستم 

-ازآنجاکه فعالیت محور هیپوتاالموس(. 13گردد )یمیدمثلی تول

مختلفی  یهانوروپپتیدها و یا هورمون یلهوسگوناد به-هیپوفیز

 ین(، گرل16و  15) ها(، کیس پپتین14) Y یدنوروپپت هازجمل

 یلهوسو به شودیم یک( تحر18) secretogranin II و (17)

 Gonadotropin-inhibitory نظیر دوپامین و ییفاکتورها

hormone )( GnIH ا توجه ین بچنهمو  (20و  19گردد )یمهار م

است که در مسائل مهم علم پزشکی که ناباروری یکی از به آن

و یا هم به جنسی  یهابسیاری از موارد به دلیل کمبود سلول

با  و( 13و  21شود )یایجاد مخوردن تعادل متابولیکی در بدن 

مهم تعادل متابولیکی در سالمت عملکرد سیستم  به نقش عنایت

در تعادل  اسپکسین که یدمثلی و با توجه به نقش مهمیتول

که تاکنون تحقیق چندانی در آنمتابولیکی بدن دارد و به دلیل 

 یدمثلیبر عملکرد سیستم تول نقش این نوروپپتید ارتباط با

حیوانات ماده صورت نگرفته است لذا این مطالعه باهدف بررسی 

دودمانی  یهاها و سلولاثر این نوروپپتید بر میزان هورمون

 ماده بالغ انجام گرفت. صحرایی یهاجنسی در موش
 

 مواد و روش ها
 1395ی تجربی است که در سال پژوهش حاضر یک مطالعه

در دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز انجام شد. در این مطالعه از 

سر موش صحرایی ماده بالغ و باکره از نژاد اسپیراگ دالی در  40

روز استفاده  100تا  90گرم و سن  200تا  180ی وزنی محدوده

شد. در طول دوره آزمایش، همه حیوانات از آب و غذای یکسان 

و بدون محدودیت برخوردار بوده و در یک اتاق مخصوص در 

ساعت روشنایی و  12درجه سلسیوس و در شرایط  20±2دمای 

شدند. پروتکل این تحقیق بر اساس ی دارنگهساعت تاریکی  12

المللی در مورد حیوانات آزمایشگاهی تنظیم و در قوانین بین

به  IR.miau-13952004شماره کمیته اخالق دانشگاه تحت 

ی هاموشدر این تحقیق پس از هم سیکل سازی تصویب رسید. 

ی کنترل، هاگروهتایی شامل  8گروه  5ها به نمونه(، 22ماده )

 تقسیم شدند. در این 3 یتجربو  2 یتجرب، 1 یتجرب شاهد،

مطالعه حیوانات گروه کنترل تحت هیچ نوع تیماری قرار نگرفتند 

 1روز تحت تیمار روزانه  5به مدت  و حیوانات گروه شاهد نیز

حالل دارو قرار گرفتند و  عنوانبهلیتر سرم فیزیولوژیک یلیم

روز به ترتیب تحت تیمار  5نیز به مدت  3تا  1 یتجربی هاگروه

یلوگرم وزن بدن داروی کمیکروگرم بر  50، 25و  5روزانه 

کشور آمریکا قرار  American peptideاسپکسین ساخت شرکت 

 درون صفاقی انجام گرفت. صورتبه(. کلیه تجویزها 23گرفتند )

جهت سنجش میزان سرمی پایان دوره آزمایش ابتدا  در

 و پروژسترون استروژن ،تستوسترون ،LH, FSH یهاهورمون

یله اتر، با استفاده از سرنگ وسبه هاموشوش نمودن هیبپس از 
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یری به گخون هاآناز قلب صبح  9تا  8در ساعات بین انسولینی 

 های تخمدانی بایکولفولشمارش  منظورآنگاه بهعمل آمد و 

. در این گردید هاتخمدانتشریح حیوانات اقدام به جداسازی 

ه مقدار کافی از یاز ابتدا بموردنبررسی جهت تهیه سرم خونی 

آهسته ریخته و تا  طوربهی آزمایش هاخون حیوانات را در لوله

آنگاه هنگام تشکیل لخته در دمای آزمایشگاه نگهداری شدند و 

یله سواب لخته خون از جدار لوله آزمایش جدا گردید و وسبه

 3000دقیقه در دور  5های خونی به مدت سپس نمونه

تا قبل از سنجش میزان  شدهیهتهی هاسرمسانتریفیوژ گردیدند و 

گراد نگهداری شدند. در درجه سانتی -20در دمای  هاهورمون

به روش االیزا  LH ،FSHهای میزان هورمون این مطالعه

(ELISA و تستوسترون، استروژن و پروژسترون با روش )

( و با استفاده از دستگاه االیزا ریدر مدل RIAرادیوایمونواسی )

Hiperion NP4 plus های مورد گیری گردیدند. کیتاندازه

با مارک  LH ،FSHهای یری هورمونگاندازهاستفاده برای 

Cusabio  های تستوسترون، ین و برای هورمونکشور چساخت

ساخت کشور  IBL, GmbHاستروژن و پروژسترون با مارک 

های یکولفولبررسی میانگین تعداد  منظوربهآلمان تهیه گردید. 

، جهت تهیه مقاطع هاتخمدانی جداسازمدانی نیز پس از تخ

ی با سازشفافگیری توسط اتانول، بافتی به ترتیب مراحل آب

یری انجام گردید و سپس با کمک دستگاه گقالبالکل گزیلول و 

( مقاطع بافتی 1512استرالیا مدل  LEIYZمیکروتوم دوار )

بر روی الم  شدهیهتهمیکرونی تهیه و سپس مقاطع  5 باضخامت

منتقل و جهت خشک شدن  Egg albumenآغشته به چسب 

گراد قرار داده درجه سانتی 30بر روی پلیت داغ با دمای  هاآن

شده از روش یهتهیزی مقاطع آمرنگشدند و سپس جهت 

ائوزین استفاده شد. پس از تهیه  -یزی هماتوکسیلین آمرنگ

با کمک میکروسکوپ نیکون  هاآنیزی آمرنگمقاطع بافتی و 

های فوق گردید. در یکولفولساخت کشور ژاپن اقدام به شمارش 

ها )محاسبه یکولفولاین بررسی برای محاسبه تعداد 

های تخمدانی( از تکنیک دیسکتور یکولفولاستریولوژیک تعداد 

فیزیکی استفاده گردید. برای انجام این تکنیک، تصویر دو مقطع 

توسط دو پروژکتور روی میز کار انداخته شد  بافتی پشت سر هم

شاهد  عنوانبهمرجع و مقطع دوم  عنوانبهو تصویر مقطع اول 

در نظر گرفته شد. سپس برای شمارش، یک ترانسپرنت متشکل 

تصادفی روی نمونه  طوربهمتر یلیم 13×13هایی با ابعاد یمفراز 

( و یک خط ینچنقطهقرار گرفت. این فریم دارای یک خط آزاد )

با  اوالًهایی شمارش گردیدند که یکولفول. است( پررنگممنوعه )

خط ممنوعه برخورد نداشته باشند، ثانیاً در تصویر مقطع شاهد 

ها شمارش گردید یکولفولهم مشاهده نشوند. بر این اساس تعداد 

های تخمدانی محاسبه یکولفولو با استفاده از فرمول زیر تعداد 

ها در حجم مرجع، تعداد یکولفولب نمودن تعداد گردید و با ضر

 (.24آمد ) به دستها یکولفولکل 

(Ref)vN N V 
 

تعداد اجزا در واحد حجم،   vNتعداد کل،   Nکه در آن

(Ref)V
حجم کل بافت )نمونه( که نتیجه استفاده از روش   

 کاوالیری است.

1

(P)X
m

t

i

V P a


 
 

مجموع نقاط برخورد کرده با   Pحجم،   Vکه در آن

)، موردنظرقسمت  )a P  ،مساحت اطراف هر نقطهt  ضخامت

)ها و برش )Xta P   حجم متعلق به فضای اطراف یک نقطه

ی تجزیه هاآزمونو سپس نتایج با استفاده از  استتقاطعی 

آماری  افزارنرمتست تعقیبی دانکن و با کمک  وطرفه واریانس یک

18SPSS-  وتحلیل قرار گرفت و معناداری اختالف یهتجزمورد

 در نظر گرفته شد. p≤05/0در سطح  هاداده
 

 نتایج
ی این مطالعه نشان داد که داروی هادادهنتایج حاصل از آنالیز 

باعث افزایش میزان سرمی  مورداستفادهدوز  3اسپکسین در هر 

 >01/0Pو کاهش هورمون پروژسترون در سطح  FSHهورمون 

ین نتایج این بررسی نشان چنهم شود.یمنسبت به گروه کنترل 

یر معناداری بر تأث μg/ kg5 داد که داروی اسپکسین در دوز

 50و  25دردوزهای  کهیدرحال ندارد LH میزان سرمی هورمون 

یلوگرم وزن بدن باعث کاهش میزان سرمی کمیکروگرم بر 

ین نتایج این چنهمشود. یم >05/0Pسطح در  LHهورمون 

یر معناداری بر میزان سرمی تأثارو مطالعه نشان داد که این د

یکروگرم بر کیلوگرم م 25هورمون استروژن ندارد و تنها در دوز 

سطح وزن بدن باعث افزایش معنادار هورمون تستوسترون در 

05/0P< ی این هادادهبر اساس آنالیز  عالوهبه (.1شود )جدولیم

مطالعه مشخص گردید که داروی اسپکسین بر تعداد 

 μg/ kg50 در دوزیر معناداری ندارد و تنها تأثای اولیه هیکولفول

سطح های تک الیه در یکولفولباعث افزایش معنادار تعداد 
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01/0P<  تعداد  باعث افزایش معنادار مورداستفادهدوز  3و در هر

معنادار تعداد  و کاهشو اجسام زرد  آنترال یه،چندالهای یکولفول

گروه نسبت به  >01/0Pسطح در  فآگرهای آترتیک و یکولفول

 (.2گردد )جدول یم کنترل
  

 نتیجه گیریو  بحث
 صورتاسپکسین به داروی نتایج این بررسی نشان داد که

 هورمون تستوسترون ومیزان سرمی باعث افزایش وابسته به دوز 

دوز مورد استفاده  3در هر  FSH ین افزایش میزان سرمیچنهم

باعث  وابسته به دوز صورتاسپکسین به داروی عالوهبه گردد.یم

دوز مورد استفاده  3در هر و  LHهورمون میزان سرمی کاهش 

و بر  گرددیپروژسترون منیز موجب کاهش معنادار هورمون 

 ینچنمعناداری ندارد. هم یرمیزان سرمی هورمون استروژن تأث

تعداد  داروی اسپکسین نتایج این بررسی نشان داد که

م زرد را افزایش و اجسا، آنترال و یه، چندالهیتک ال هاییکولفول

 و بر تعداد دهدیف را کاهش مآگرو  آترتیک هاییکولتعداد فول

عدم تغییرات معنادار  معناداری ندارد. لذا یرتأث اولیه یهاکولیفول

رغم افزایش در میزان سرمی هورمون استروژن در این مطالعه علی

به دلیل  توانیم آنترال را و هیچندال ی تک الیه،هاکولیفولتعداد 

ی گرآف که نقش مهمی در ترشح هاکولیفولکاهش تعداد 

نتایج حاصل  برخالف داده شود. نسبت هورمون استروژن دارند،

از این مطالعه در یک بررسی دیگر نشان داده شد که اسپکسین 

در هیپوتاالموس  GnRHهورمون یزان ترشح در مقادر به تغییر 

 (میانگین ±مختلف نسبت به گروه کنترل )خطای معیار  یهادر گروه یجنس یهاهورمون یزانمقایسه م -1جدول  

 تستوسترون

(ng/ml) 

 استرادیول
(ng/ml) 

 پروژسترون

(ng/ml) 
FSH(Iu/L) LH(Iu/L) 

هاهورمون  

 گروهها

01/ 80±0/ 0  35/ 00±1/ 45  49/ 75±1/ 37  16/ 84±0/ 2  69/ 75±0/ 5  کنتـرل 

03/ 83±0/ 0  36/ 40±1/ 46  59/ 64±1/ 38  29/ 49±0/ 2  31/ 82±0/ 5  شاهد 

12/ 69±0/ 0  46/ 75±2/ 44  **52/ 50±3/ 24  **87/ 40±0/5  29/ 82±0/ 6  
)اسپکسین  1تجربی 

kgBW g/μ5) 

*03/ 94±0/ 0  42/ 40±1/ 38  **99/ 88±2/ 23  *18/ 70±0/ 6  *37/ 29±0/3  
)اسپکسین  2تجربی 

μg/ kgBW25) 

01/ 81±0/ 0  92/ 75±4/ 46  ** 65/ 97±3/ 17  **47/ 55±0/ 6  74/ 56±0/ 2 * 
)اسپکسین  3تجربی 

μg/ kgBW50) 

 نسبت به گروه کنترل>05/0P دهنده اختالف معنادار در سطح* نشان

 نسبت به گروه کنترل>01/0Pدهنده اختالف معنادار در سطح ** نشان

 

 میانگین( ±نسبت به گروه کنترل )خطای معیار  ینهای تیمار شده با اسپکسجنسی در گروه های دودمانیمقایسه تعداد سلول -2جدول

 جسم زرد
هایفولیکول  

 گراف

های فولیکول

 آترتیک

های فولیکول

 آنترال

های فولیکول

الیهچند  

های فولیکول

یهتک ال  

 هاییکولفول

 اولیه

 دودمان سلولی

هاگروه  

58/8±0/7  15/ 6±0/1  72/2±0/ 6  32/8±1/6  65/8±1/6  51/60±0/3  96/20±1/8  کنتـرل 

58/8±0/6  01/ 4±0/1  11/6±0/ 5  94/8±1/8  57/4±1/6  63/60±1/3  22/20±2/9  
شاهد )تیمار با حالل 

 دارو(

02/2±1/11*  18/ 7±0/0*  13/4±0/ 2*  60/4±0/14*  81/6±1/13*  68/80±1/4  36/40±1/9  
)اسپکسین  1تجربی 

μg/ kgBW)5 

59/2±0/10*  20/ 2±0/0*  19/2±0/2*  44/4±1/17*  92/0±1/13*  60/60±0/3  33/40±1/9  
)اسپکسین  2تجربی 

μg/ kgBW)25 

92/0±0/11*  10/ 6±0/0*  16/8±0/1*  59/2±1/17*  29/4±1/14*  59/20±2/11*  43/40±1/9  
)اسپکسین  3تجربی 

μg/ kgBW)50 

 کنترل است. با گروه P<0 /01دهنده تفاوت معنادار در سطح نشان *
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سو با  هم (.25در هیپوفیز نیست ) FSHو  LH یهاهورمونو 

 inدر شرایط شده انجامدر مطالعات نتایج حاصل از این بررسی 

vivo  وin vitro ه شده است که در ماهیان، داروی نشان داد

و بیان  گرددیم LHهورمون  باعث مهار ترشحاسپکسین 

گنادی  یهاهورمون یرهیپوتاالموسی ژن اسپکسین نیز تحت تأث

نقش مهمی در تنظیم  تواندیو لذا این نوروپپتید م گیردیمقرار 

 (.26داشته باشد ) گناد -هیپوفیز -هیپوتاالموسفعالیت محور 

ا نتایج مطالعه حاضر در یک بررسی دیگر نشان داده شد هم سو ب

به محیط کشت هیپوفیز باعث توقف ترشح  اسپکسینتجویز 

  توجه به اثر تحریکی هورمون اب لذا (.27گردد )یم LHهورمون 

LHپروژسترون کاهش میزان این هورمون در  بر ترشح هورمون

دور از انتظار  زرد، اجسامرغم افزایش تعداد علی پژوهش حاضر نیز

از طریق گاالنین دریک بررسی نشان داده شد که  نیست.

یرمستقیم بیان ژن و ترشح هورمون غهای مستقیم و یسممکان

LH  نقش مهمی در کنترل نماید و از این راه یمرا تنظیم

 عالوهبه(. 28گناد دارد )-هیپوفیز-هورمونی محور هیپوتاالموس

ده شده است که در شرایط رژیم در یک مطالعه دیگر نیز نشان دا

ی مصرف گاالنین باعث کاهش میزان پرکالرغذایی 

 عنوانبه اسپکسین ازآنجاکه( و 29شود )یمها گنادوتروپین

( لذا تغییرات 8) یدآیم حساببههای گاالنین یرندهگآگونیست 

 این نوروپپتید کنندهیافتدر یهادر گروه شدهمشاهدههورمونی 

 قابل توجیه است. های گاالنینیرندهگاز طریق اثر بر  احتماالً

در فاز در دوزهای باال و  Orexinداده شده است که تجویز  نشان

-در تنظیم عملکرد محور هیپوتاالموسی هندخوکچهاستروس 

 ازآنجاکه( و 30است )تخمدان دارای نقش کلیدی -هیپوفیز

( لذا 9)است  Orexinدارای اثر مهاری بر فعالیت  اسپکسین

یژه وبه در پژوهش حاضر شدهمشاهدهتغییرات هورمونی  احتماالً

 اسپکسینمهاری  از طریق اثر LHکاهش وابسته به دوز هورمون 

 شده است. اعمال Orexin بر عملکرد

میزان روشن شده است که  ،بر اساس نتایج حاصل از مطالعات

فصول داری در اطور معنبیان هیپوتاالموسی ژن اسپکسین به

بر  این نوروپپتیدبا توجه به اثر مهاری  واست  ترنییپا یدمثلیتول

، دمثلیتولدر زمان آن ژن اندک بیان و  یدمثلیتول عملکرد محور

زیرا ؛ شودیمنجر م دمثلیل تولوطی فصدر را  LHمیزان باالی 

 LHتزریق درون صفاقی اسپکسین باعث توقف ترشح هورمون  که

که  اسپکسین (.26گردد )یو کاهش میزان سرمی این هورمون م

ی مختلف جانوری به مقدار بسیار هاگونهژن آن در روند تکامل در 

محور عملکرد مهمی در مهار  یهانقش زیادی محفوظ مانده است

برای  اما ،در ماهیان استخوانی دارد گناد -هیپوفیز -هیپوتاالموس

پستانداران  ازجملهی جانوری هاگونهتعمیم این اثر آن به سایر 

-محور هیپوتاالموس .(26است ) ازیبیشتری موردن یهایبررس

 یدمثلیتولسیستم گناد نقش اصلی را در کنترل -هیپوفیز

نشان داده شده است که ترشح  (.30کند )یداران بازی ممهره

 GnRH هورمون یلهوسبه FSHو  LH یهاهورمون

که ژن آنو با عنایت به  (31) یابدیهیپوتاالموسی افزایش م

مختلف نظیر غدد آدنوهیپوفیز، تیروئید،  یهااسپکسین در بافت

مختلف تخمدان،  یهاالیدیگ بیضه، بخش یهاآدرنال، سلول

 شودیپره اپتیک و جنب بطنی هیپوتاالموس، بیان م یهاهسته

 و آندوکرینی ینوروترانسمیتری، نورومدوالتور یهاو دارای نقش

رود که بر فعالیت ترشحی و ساختار یملذا انتظار  (32است )

یجادشده در ایر داشته باشد و تغییرات تأثنیز  هاتخمدانبافتی 

از  احتماالًهای تخمدانی در پژوهش حاضر نیز یکولفولتعداد 

ی اختصاصی خود در بافت هارندهیگبر  اسپکسینیر تأثطریق 

ی هاهورمونمیزان سرمی از طریق تغییر در  ایو  هاتخمدان

بر اساس نتایج یک بررسی،  .گنادوتروپینی اعمال شده است

 II نیوتانسیآنژاز طریق اثر بر رسپتورهای  احتماالًاسپکسین 

ین چنهم (.33گردد )یمسرخرگی  فشارخونباعث افزایش 

عنوان آنتاگونیست والسارتان بهمطالعه دیگر ما نشان داد که 

و بلوکه نمودن  FSH ، با مهار ترشح هورمونAng IIرسپتورهای 

های جنسی های فولیکولی، باعث کاهش هورموناثر آن بر سلول

از طریق تحریک  اسپکسینداروی  احتماالًلذا  .(7گردد )ماده می

و  FSHباعث افزایش میزان هورمون  II نیوتانسیآنژی هارندهیگ

ی هاکولیفولتعداد  و کاهشی در حال رشد هاکولیفولتعداد 

شده است. در پژوهش حاضر نشان داده شد که داروی  آترتیک

و با توجه به اثر  گرددیم FSHباعث افزایش هورمون  اسپکسین

(، 34) یتخمدانی هاکولیفولتحریکی این هورمون بر رشد 

 و کاهش آنترال ،هیچندال ی تک الیه،هاکولیتعداد فولافزایش 

 به دلیل افزایش میزان سرمی احتماالًی آترتیک هاکولیفولتعداد 

. نشان داده شده است گیرنده گاالنین موجود است FSH هورمون

یدمثلی جانوران تولدر بیضه و تخمدان بر روند عملکرد سیستم 

اسپکسین  کهینابا عنایت به  لذا (.35دارای اثر تحریکی است )

آید بنابراین در یم حساببههای گاالنین یرندهگلیگاند  عنوانبه

 LHهورمون باعث کاهش  اسپکسینپژوهش حاضر اگرچه داروی 

های یکولفولشده است اما افزایش تعداد اجسام زرد و کاهش 
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مستقل از اثر تحریکی این هورمون بر اووالسیون  احتماالًگرآف 

و بیشتر به دلیل  استهای گرآف به اجسام زرد یکولفولو تبدیل 

ی هاکولیفولی گاالنینی موجود در هاندهریبرگ اسپکسیناثر 

های گرآف به یکولفولو تبدیل  هاآنتخمدانی و تسریع در رشد 

 .استاجسام زرد 

از طریق  اسپکسیننتایج حاصل از مطالعه حاضر  بر اساس

از طریق گیرنده اختصاصی  احتماالًو  FSHسرمی  غلظتافزایش 

ی تخمدانی هابافت های گاالنینی دریرندهگین چنهمخود و 

یه و اجسام الچندآنترال و  های تک الیه،یکولفولباعث افزایش 

باعث کاهش  LHش میزان سرمی شود و از طریق کاهیمزرد 

 شود.یمسطح سرمی هورمون پروژسترون 

 تشکر و قدردانی
نامه کارشناسی ارشد یانپااین مقاله حاصل بخشی از نتایج 

آزاد  دانشگاه آموختهدانشرشته فیزیولوژی خانم اعظم صحراگرد 

-13952004اسالمی واحد شیراز با کد کمیته اخالق به شماره 

IR.miau دانند از یم. نویسندگان مقاله بر خود واجب است

اطر معاونت محترم پژوهش دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز به خ

 ن امکانات این مطالعه تقدیر و تشکر نمایند.فراهم آورد
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Abstract 
 

Background & Objectives: Neuropeptides are involved in various functions such as regulation of 

reproductive system function. With regards to the prevalence of reproductive disorders all over the 

world, this study is aimed at determining the effect of spexin on function of pituitary-gonadal axis in 

mature female rats. 
Materials & Methods: In this experimental study, 40 mature female rats were used and divided into 

control, sham and three experimental groups receiving spexin at doses 5, 25 and 50μg/kg. All injections 

were administered intraperitoneally during 5 days. Finally, after phlebotomizing the animals for 

measuring FSH, LH, estradiol, progesterone and testosterone, their ovaries were removed and after 

tissue sectioning, the follicles were counted by using physical dissector technique. The obtained data 

were analyzed using ANOVA and Duncan tests through SPSS 18 software, considering the significance 

level of data at the level of P>0.05. 

Results: The results showed that spexin causes significant increase in FSH, number of multi-layer 

follicles, antral and corpora lutea. As well, the results showed that spexin caused a significant decrease 

in progesterone, the number of atretic follicles and graphs (P<0.01). This research showed that at doses 

25 and 50μg/kg, spexin caused a significant decrease in LH, at dose 25μg/kg caused a significant increase 

in testosterone (P<0.05) and at dose 50μg/kg caused a significant increase in the number of single-layer 

follicles (P<0.01) compared to the control group.  

Conclusion: Spexin increases the number of multi-layer follicles and ovarian antral, by increasing the 

FSH serum level, nonetheless it causes the reduction of progesterone serum level, by decreasing the LH 

serum density.  
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