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 مقاله پژوهشی 

  نر یدر موش صحرائ یبر رفتار جنس نیگرل يدرون بطن مغز قیاثرات تزر
  

  ٢٭يون خزعليهما ،١ين بابائيفر
 

  14/09/1393تاریخ پذیرش  04/07/1393تاریخ دریافت 
 
 یدهچک

ها و  نيزان ترشح گنادوتروپيز و گنادها بر ميپوفيپوتاالموس، هيخود در سطح ه يها رندهيگ واسطه بهن يمشخص شده است که گرل يخوب به :هدف و نهیزم شیپ
ن بتواند يگرل رود ين انتظار ميبنابرا؛ در پستانداران دارد يدمثليتول يبا بروز رفتارها يميرابطه مستق ها هورمونن يش ايد و رهايزان تولير دارد. ميتأث ها آندروژن

  نر بود. يموش صحرائ يجنسن بر رفتار يگرل يق درون بطن مغزياثرات تزر يپستانداران مؤثر باشد. هدف از مطالعه حاضر بررس يبر رفتار جنس
 ۸ ايـ  ۴، ۲ا يـ ن و ي، سالواناتيحم شدند. يبه چهار گروه تقس يتصادف طور به گرم ۲۰۰±۲۰ يستار با محدوده وزنينژاد ونر  ييصحرارأس موش  چهل: ها روش

ا ين يق گرليقه پس از تزريدق ۱۰. کردند افتيدرشده بود  يگذاريجاک يوتکسياستر فنبا استفاده از  داخل بطن سوم مغز که در  کانول قيطر ازن يگرل نانومول
 يباز بررسـ  ي نر توسط آزمون جعبه يها موش يت حرکتين فعاليد. همچنيگرد يابينر در مواجهه با موش ماده ارز يها موش يجنسرفتار  يها شاخصن، يسال

  .قرار گرفت يل آماريمورد تحل يطرفه و متعاقب آن آزمون توک کيانس يز واريروش آنال حاصل به يها شد. داده
سه با يمقا ) در>۰۰۱/۰pانزال (شن و ينترومي)، ا>۰۵/۰pمانت (ن يتا انجام اول شده يسپر زمان مدت دار يش معنيافزان باعث يگرل نانومول ۸و  ۴ قيتزر ها: افتهی

سه ي) در مقا>۰۰۱/۰pانزال (تعداد  دار يکاهش معن ) و>۰۵/۰pمانت (دار تعداد  يش معنيبه افزا نانومول منجر ۸و  ۴غلظت ن با ين گرلي. همچنشدگروه کنترل 
در  يو رانـدمان مقـاربت   يت جنسـ يـ سه شاخص فعاليمقا ن مشاهده نشد.يق گرليتزر به دنبالشن ينتروميدر تعداد ا يدار ير معنييد. تغيوانات کنترل گرديبا ح
سه با ي) در مقا>۰۵/۰pدار ( يمعن طور بهنانومول  ۸و  ۴غلظت ن با يگرل ي کننده افتيدروانات يدر ح يدمثليت توليزان فعالينشان داد که م يموردبررس يها گروه

 ۸و  ۴و ) >۰۱/۰pنـانومول (  ۲ يهـا  غلظـت ن بـا  يگرل  ي کننده افتيدروانات يح يحرکتت يزان فعاليدار در م يش معنين افزايافت. همچنيگروه کنترل کاهش 
  د.يسه با گروه کنترل مشاهده گردي) در مقا>۰۰۱/۰pنانومول (

نـر را سـرکوب    يصحرائ يها موش يجنس، رفتار يت حرکتيزان فعاليش ميوابسته به غلظت، ضمن افزا صورت بهن يگرل يق درون بطن مغزي: تزريریگ جهینت
  نمود.

  نر يموش صحرائ، يت حرکتيفعالانزال، ، يجنسن، رفتار يگرل :يدیکلمات کل
  

 1393 بهمن، 1011-1022 ، صمهازدی شماره، پنجمیست و بدوره ، یهارومی پزشکمجله 

  
  ۰۲۱-۲۹۹۰۳۱۹۲؛ تلفن: يجانور، گروه علوم يستي، دانشکده علوم زيد بهشتين، دانشگاه شهياو بزرگراه چمران، تهران،: آدرس مکاتبه

Email: farrin_babaei@yahoo.com 

  

                                                
  دانشجوي دکتري فيزيولوژي جانوري دانشگاه شهيد بهشتي ١
  استاد فيزيولوژي جانوري، دانشکده علوم زيستي، دانشگاه شهيد بهشتي (نويسنده مسئول) ٢
۳ Growth hormone secretagogue receptor  

  مقدمه
گاند اندوژن يو ل ي/گوارشيپوتاالموسيد هين، پپتيگرل

 ازجمله يمتعدد يکيولوژيب يها نقش، GHSR۳ يها رندهيگ
را در  يانرژ يل هومئوستازيو تعد ها هورمون يم ترشح برخيتنظ

مانند  يمختلف يها بافتد از ين پپتي. ا)۱-۴کند ( يفا ميبدن ا
در  ژهيو به، کبد، روده و ي، غدد جنسيز قداميپوفيپوتاالموس، هيه

زان فراوان از يبه م يانرژ يو باالنس منف يمواقع گرسنگ
و با  )۶،۵شود ( يترشح م معده) X/A likeک (ينتياکس يها سلول

و غدد، منجر به  يعصب يها سلولدر غشاء خود  يها رندهياثر بر گ
و  يعصب يها يانجيش ميوسنتز و رهايا مهار بيک يتحر

ط بدن يشبرد شرايپ ها آنند اثرات يگردد که برآ يم ييها هورمون
. امروزه ثابت )۸، ۴،۷، ۱باشد ( يم يدر جهت باالنس مثبت انرژ

ط يکه در شرا ييها هورموناز  يارين و بسيشده است که گرل
 يش بروز رفتارهايو منجر به افزا ترشح يانرژ يباالنس منف

، ۶، ۳کنند ( يرا مهار م يدمثليتول هاي يتفعالگردند،  يم يا هيتغذ
۹-۱۲(. 
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 و همکار يفرين بابائ  ... رفتار جنسي دراثرات تزريق درون بطن مغزي گرلين بر 
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 يندهاين بر فرآير گرليتأث در خصوص يمطالعاتتاکنون 
غده  -زيپوفيه - پوتاالموسيستم هيت سياعم از فعال يدمثليتول

 يها رندهيگانجام شده است.  يمقاربت) و رفتار HPG١( يجنس
و گنادها  يز قداميپوفيپوتاالموس، هيمتعدد ه ين در نواحيگرل

 م برياثرات مستقتواند  ين مين گرلي)؛ بنابرا۱- ۳دارد (حضور 
ا درون ي يديق درون وريتزر. شته باشددا HPGعملکرد محور 

به کاهش  مختلف پستانداران منجر يها ن در گونهيگرل يبطن مغز
 ييپالسمان غلظت يانگيکاهش م GnRH٢ يدامنه و فرکانس پالس

تستوسترون  و کاهش ترشح هورمون) LH٣( ينيهورمون لوتئ
 واسطه بهم يمستقريغ طور بهن يگرل نيهمچن .)۱۶-۱۲، ۸گردد ( يم

مانند  يدر باالنس انرژل يدخ يترهايدها و نروترنسمينروپپت
NPY/AgRPان يهورمون رشد، کاهش بش سنتز و ترشح ي، افزا

ز يندها يوئيمانند اوپ ييها کننده ليتعد شيافزا ن و بايپپت سيژن ک
د و يکند و باعث کاهش تول ياعمال اثر م HPGت محور يبر فعال

 ).۱۶،۱۷، ۸، ۷، ۴( گردد يم ها آندروژنو  GnRH ،LHش يرها

 ارتباطو تستوسترون  GnRH/LHش يد و رهايزان توليم
- ۲۳( دارددر پستانداران  يدمثليتول يبا بروز رفتارها يميمستق

 يها ت نرونيبر فعال ها هورمونن يار يتأث واسطه بهن ارتباط يا ).۱۸
باشد که در اغلب  يم mPOA٤پوتاالموس به نام ياز ه يا هيناح

 يمرکز کنترل رفتار جنس يدر موش صحرائ ازجمله نر پستانداران
 يه اصطالحاً "هسته دو شکليناحن يا ).۲۴-۲۸( رود يبشمار م

سه برابر در حدود شود و در موش نر  يده مينام SDN٥ا ي " يجنس
منجر به  mPOAب به يآس ).۲۴-۲۸است (از موش ماده  تر بزرگ

 يل رفتارهايه باعث تسهين ناحيک ايو تحر يختگياز هم گس
؛ )۳۰،۲۹( ده استيش گرديدر پستانداران نر مورد آزما يمقاربت
 يها هورمونترشح زان ير در مييتغ ن باياحتمال دارد گرل نيبنابرا

GnRH ،LH  ي کنترل کننده يبر عملکرد نرونها ها آندروژنو 
پوتاالموس مؤثر يه )mPOA( کياپت پره ي هيدر ناح يرفتار جنس

د بر رفتار ين نروپپتير اين وجود تاکنون تأثيبا ا .)۳۴-۲۴،۳۱باشد (
ر يتأث يقرار نگرفته است. بررس وانات نر مورد مطالعهيح يجنس
د بر ين پپتيا ريتأث ي ، محدود به مطالعهيجنسن بر رفتار يگرل

ر ياخ ي ماده بوده است؛ در مطالعه يموش سور يرفتار جنس
است ماده داشته  يموش سور يمقاربتبر رفتار  ين اثرات مهاريگرل

وابسته  ين رفتارهاين نشان داده شده است که گرليهمچن ).۳۵(
 يتوسط موش نر برا يد اصوات فراصوتيبه آندروژن مانند تول

نر در حضور  يها موشن يب يفراخواندن موش ماده و رفتار تهاجم

                                                
1 Hypothalamic-Pituitary-Gonadal 
2 Gonadotropin releasing hormone 
3 Luteinizing hormone 
4 Medial preoptic area 
5 Sexual dimorphic nucleus 

) نر به سرعت Mus musculus( يجنس ماده را در موش خانگ
ن يب با توجه به نقش مهم گرلين ترتيبه ا ).۳۶( کند يسرکوب م

اثرات  ي ، مطالعهيم تعادل انرژي، در تنظيبعنوان هورمون گرسنگ
ن يتواند در درک ارتباط ب ي، ميدمثليتول يد بر رفتارهاين پپتيا

 يها يالت و توانائيو تما ياز گرسنگ يناش يکيولوژيزيط فيشرا
 ي ن در مطالعهيبنابرا؛ در پستانداران کمک کننده باشد يدمثليتول

ن بر ير گرليأثن بار تياول ياستاندارد، برا يحاضر بکمک پارامترها
 يدرون بطن مغزق يتزر به دنبالجنس نر،  يدمثليتولرفتار 
 يمورد بررس يصحرائ يها موشد به ين پپتيمختلف ا يها غلظت

زان ين بر مياثرات گرل يابين به منظور ارزيقرار گرفت. همچن
ارتباط آن با  يو بررس شيمورد آزما يها موش يت حرکتيفعال

) Open-fieldدان باز (ياز آزمون م ،يجنس يشدت بروز رفتارها
ا کاهش يش يافزا هکه در صورت مشاهد ين معني. بداستفاده شد

رات تا يين تغيا اير کرد که آيبتوان تفس يت جنسيزان فعاليدر م
ا يبوده  يت حرکتيزان فعاليا کاهش در ميش ياز افزا يناش يحدود

  نشأت گرفته است. يدمثليتولستم ين بر سيصرفاً از اثر گرل
  

  کار مواد و روش
ستار با ينر بالغ از نژاد و يصحرائ يها موشن مطالعه از يا يبرا

ه يته روز، ۷۵ يال ۶۵ يو محدوده سن گرم ۲۰۰±۲۰ يمحدوده وزن
دانشگاه  يشگاهيوانات آزمايح يشده از مرکز پرورش و نگهدار

جداگانه به  طور بهرأس موش نر  چهلاستفاده شد.  يد بهشتيشه
 يط کنترل شده با دمايرأس در هر قفس بزرگ تحت شرا ۵تعداد 

C̊ ۲ ±۲۲  لوکس  ۳۰۰دت نور در مرکز اتاق رصد   ۳۵±۲رطوبت
شدند. آب  يم ينگهدار يکيساعته نور و تار ۱۲ يمتوال يها و دوره
وانات قرار داشت. يار حيدر اخت ياستاندارد به اندازه کاف يو غذا
 Phoenixن (يش شامل گرلين آزمايبه کار رفته در ا يداروها

Pharmaceuticals, Belmont, CA, USA(، ن يالزين و زايتامک
)Rotex, Netherlands( ،شرکت پاکدن و يسال) س) بود. ياتانول

بر اساس مقاالت موجود  يقيتزر يها محلولغلظت داروها و حجم 
  نه انتخاب شد.ين زميدر ا

 يق داخل صفاقيبا تزر يهوشينر پس از ب يصحرائ يها موش
 )mg/kg BW ۲۰( نيالزيو زا )mg/kg BW ۸۰( نيمخلوط کتام
بطن سوم مغز قرار گرفتند. کانول  يکانول گذار يتحت جراح

به کمک دستگاه  gauge ۲۲ يقيساخته شده از سرسرنگ تزر
ک ينوس در يو بر اساس اطلس واتسون و پاکس ياسترئوتاکس

 ,AP = - 2.3, ML= 0.0بطن سوم مغز ( يباال يمتر يليم

DV=7.5مان يچ کوچک و سي) قرار گرفت و با استفاده از سه پ
حيوانات بعد از  ).۳۷( ت شديدر سطح جمجمه تثب يدندانپزشک

دوره  يجراحي به قفسهاي انفرادي برگردانده شدند و پس از ط
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 ۱۳۹۳ يازدهم، ۱۱، شماره ۲۵دوره   اروميه مجله پزشکي
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 يسبه چهار گروه ده رأ يتصادف طور بهروز  ۸به مدت  يبهبود
م شدند. ين با سه غلظت مختلف تقسيو گرل کنترل يها شامل گروه
 )nmol( نانومول ۸و  ۴، ۲ن در سه غلظت ين در ساليمحلول گرل

ک از يه شد. هر يهر موش ته يتر به ازايکروليم ۳ک با حجم يهر 
ق يافت کردند. تزرين دريتر ساليکروليم ۳وانات گروه کنترل يح

) Reno, NA, USAلتون (يبا استفاده از سرنگ هم ها محلول
) و icv( يداخل بطن مغز صورت به ،لنيات يوب پليک تيمتصل به 

  ه در هر موش انجام شد.يثان ۳۰در طول مدت 
ا ين يق گرليتزر قه پس ازيدق ۱۰ وانات نر،يح يجنسرفتار 

 ي) با سطح قدامcm ۳۲×۳۲×۵۶( يچوب يا ن در محفظهيسال
مه ين ين مدت زمان بر مبنايا قرار گرفت. يمورد بررس يا شهيش

افته در خصوص زمان يز بر اساس مطالعات انجام ين و نيعمر گرل
به  HPGمحور  يها هورمونزان ترشح ين بر ميگرل يرگذاريتأث

). ۳۸شد (د انتخاب ين پپتيا يق درون بطن مغزيدنبال تزر
چگونه تجربه ين آزمون هيش از انجام ايوانات پين حيا نيهمچن
ساعت قبل از  ۴ يمشاهدات رفتار). Naïve ratsنداشتند ( يجنس

 يبررس يبراقه انجام گرفت. يدق ۴۰و به مدت  يکيشروع فاز تار
د. يز استفاده گرديماده ن يها موشنر، از  يها موش يرفتار جنس

نر در هنگام انجام  يها موشماده با  يها موشمحدوده سن و وزن 
، يقبل از شروع مشاهدات رفتار يقيدقاباً برابر بود. يآزمون تقر

قرار گرفتند. هر موش  ١را بودنيتحت آزمون پذ ماده يها موش
 يک موش نر که در آزمون اصليدر کنار  يمدت کوتاه يماده برا

که هنگام  يهائ شد؛ ماده ي، قرار داده مرفتگ يمورد استفاده قرار نم
شتر ستون فقرات به يب ي(انحنا ٣ت لوردوزيموش نر، وضع ٢مانت

بدن و گردن به سمت جلو و باال) از خود  يدگين و کشيسمت پائ
  .شدند يادامه کار انتخاب م يدادند برا ينشان م
و به  يق با محفظه آزمون، هر موش نر به تنهائيتطب يبرا
ن ي، در ايقه قبل از شروع مشاهدات رفتار جنسيدق ۵مدت 

را وارد يپذ ي  ک موش مادهين مدت ياز امحفظه قرار داده شد. پس 
ن يله دوربيبوسقه يدق ۴۰وانات به مدت يد و رفتار حيمحفظه گرد
ل يموش نر به قرار ذ يرفتار يمشاهدات، پارامترها يضبط شد. ط

  د:يثبت گرد
ن مانت (قرار گرفتن يتا انجام اول ٤شده يمدت زمان سپر

ن ي)، اولML) (يريگ موش ماده بدون جفت يموش نر بر رو
موش ماده همراه با  ي(قرار گرفتن موش نر بر رو ٥شنينتروميا

                                                
1 Receptivity 
2 Mount 
3 Lordosis 
4 Latency 
5 Intromission 

 ي(قرار گرفتن موش نر بر رو ٦ن انزالي) و اولIL) (يريگ جفت
)، NMتعداد دفعات مانت ( )؛ELموش ماده همراه با انزال) (

) در کل مدت زمان مشاهده؛ تعداد NE) و انزال (NIشن (ينتروميا
 ي ن انزال و وقفهي) قبل از اولnIشن (يومنتري) و اnMدفعات مانت (

ن ي؛ همچن٧)PEI( يشن بعدينترومين اين انزال تا اوليپس از اول
بر  ٩)SAI( يت جنسيو شاخص فعال ٨)CE( يريگ راندمان جفت

  د:ير محاسبه گرديز صورت به) ۳۹آگمو (طبق روش 
CE = (NI + NE / NM + NI + NE) × 100 

SAI = log (1/ML × t) + log (1/IL × t) + log (1/EL 

× t) √(nM+nI) + Y 
 يموشهائ يبرا Yکل مدت زمان مشاهده و  tدر رابطه فوق 

در  ۴، عدد ثابت ها موشر يسا ياند صفر و برا که قادر به انزال نبوده
د. يه محاسبه گرديبر حسب ثان ها زمانشود. تمام  ينظر گرفته م

که انزال انجام ندادند  يموشهائ يبرا PEIو  nM ،nI يپارامترها
ش با محلول يآزمون پس از انجام هر آزما ي محاسبه نشد. محفظه

  شد. يز و خشک ميق اتانول تميرق
 يت حرکتيزان فعالي، ميجنسرفتار  يساعت پس از بررس ۲۴

ن محفظه، يشد. ا يابيارز ١٠باز ي بنام جعبه يا در محفظه، هر موش
 يکه سطح داخل باشد يم متر يسانت ۴۵×۴۵×۳۵و به ابعاد  يچوب

 ۱۵×۱۵ ي خانه ۹له خطوط مشخص به يکف محفظه بوس
وان با هر چهار عضو يم شده است. عبور حيتقس يمتر يسانت

 يک واحد حرکتيگر به عنوان يک خانه به خانه ديخود از  يحرکت
 همانافت يپس از درقه يدق ۱۰هر موش  ).۴۰شود ( يم يتلق
باز قرار داده شد. حرکات  ي در درون جعبه نيا سالين يگرل زانيم

 ينيو مورد بازب يربرداريانه، تصوين متصل به رايله دوربيموش بوس
مدت  يقرار گرفت. مجموع تعداد حرکات هر موش در محفظه ط

  قه مورد محاسبه قرار گرفت.يدق ۵زمان 
آزمون ان شد. يب .Mean ± S.E.M صورت بهحاصل  يها داده

مورد  يع نرمال پارامترهايانگر توزيرنوف بياسم -کولموگروف
با استفاده  يشيآزما يها در گروه ها دادهل ين تحليبنابرا؛ بود يبررس
در نرم  HSD يطرفه و متعاقب آن آزمون توک کيانس يز وارياز آنال
انجام گرفت. اختالف با احتمال کمتر از  ۱۹نسخه  SPSSافزار 

  د.يگرد يدار تلق يمعن ياز نظر آمار يشيآزما يها گروهن يب ۰۵/۰
  

   

                                                
6 Ejaculation 
7 Post Ejaculatory Interval 
8 Copulatory efficiency 
9 Sexual activity index 
10 Open-field 
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  ها یافته
شد تا انجام  ين مدت زمان سپريانگيم ۱مطابق با نمودار 

) در ELن انزال (ي) و اولILشن (ينترومين اي)، اولMLن مانت (ياول
ب يافت کرده بودند به ترتين دريگرل نانومول ۲که  يموشهائ

ه بود که يثان ۶/۹۹۵±۹/۸۷ه و يثان ۸/۲۲۵±۶/۱۳ه، يثان ۹/۱±۵۲
وانات گروه کنترل يمعادل در ح يبا مدت زمانها يدار يتفاوت معن

 ۹/۷۹۱±۲/۷۹ه و يثان ۱/۸۳±۵/۴ه، يثان ۹/۳۶±۳/۳ب ي(به ترت
ن با يق گرليدر اثر تزر ELو  ML، IL يه) نداشت. پارامترهايثان

ه و يثان ۳۸۴±۳/۵۸ه، يثان ۸۳±۴/۱۶ب به يبه ترت نانومول ۴غلظت 
 ۸۰±۳/۸ب به يبه ترت نانومول ۸ه و با غلظت يثان ۸/۷۶±۸/۱۳۴۹
افتند که ير ييه تغيثان ۷/۱۴۰۴±۴/۶۶ه و يثان ۳۹۱±۳/۵۷ه، يثان

معادل در  يسه با پارامترهاي) در مقا>۰۰۱/۰p( يدار يش معنيافزا
دار در سطح  ي، اختالف معنEL گروه کنترل داشتند. در پارامتر

۰۵/۰ p<و  نانومول ۴ ن با غلظتيافت کننده گرليدر يها ن گروهيب
ن اختالف يهمچن مشاهده شد. نانومول ۲ن يبا گروه گرل نانومول ۸

 نانومول ۲و  نانومول ۸ نيگرل يها گروهن ي) ب>۰۵/۰pدار ( يمعن
  مشاهده شد. IL در پارامتر

)، NMن تعداد دفعات مانت (يانگي، م۲مطابق با نمودار 
قه، در يدق ۴۰) در مدت زمان NE( ) و انزالNIشن (ينتروميا

ب برابر با ين به ترتيگرل نانومول ۲ ي افت کنندهيدر يها موش
با  يدار يبود که تفاوت معن ۹/۱±۳/۰و  ۲/۱±۳/۲۶، ۶/۰±۷/۵

، ۱/۴±۹/۰ بيگروه کنترل (به ترت يها موشمعادل در  يها شاخص
 ۴ن با غلظت يق گرليتزر به دنبال) نداشت. ۴/۲±۲/۰و  ۹/۱±۲/۲۸

ر يب به مقاديبه ترت NEو  NM ،NI يها شاخص نانومول
ب يبه ترت نانومول ۸و با غلظت  ۱/۱±۲/۰و  ۹/۰±۲/۲۵، ۸/۰±۵/۷

افت که فقط در ير ييتغ ۰/۱±۲/۰و  ۲۶±۶/۱، ۷±/۸/۰ر يبه مقاد
دار  يرات معنييتغ NEو  )>NM )۰۵/۰p يها شاخصر يمقاد

)۰۰۱/۰p<( سه با گروه کنترل مشاهده شد. شاخص يدر مقاNI  در

با گروه کنترل نداشت.  يدار ير معنيير تغياخ يها ک از گروهيچ يه
  دار نبود. ين معنيافت کننده گرليمختلف در يها ن گروهياختالف ب

ب ين انزال به ترتيشن قبل از اولينتروميتعداد دفعات مانت و ا
محاسبه شاخص  ينشان داده شد که برا nIو  nM صورت به

 ين مدت زمان سپريد. همچني) استفاده گردSAI( يت جنسيفعال
هر  ي) براPEI( يشن بعدينترومين اين انزال تا اولين اوليشده ب

ز يشن و انزال نينتروميو مجموع کل دفعات مانت، ا ها موشک از ي
فوق الذکر در  يها شاخصر ين مقاديانگيد. ميمحاسبه گرد

در  ارائه شده است. ۲و  ۱مختلف در جداول شماره  يها گروه
 يها شاخص) به کمک CE( يريگ مطالعه حاضر راندمان جفت

NM ،NI  وNE در  ها موشک از يهر  يبه طور جداگانه برا
 ۲درصد در جدول شماره  صورت بهمختلف محاسبه و  يها گروه

 يها در گروه CEو  SAI رين مقاديانگيسه ميمقا نشان داده شد.
راندمان و  يت جنسيشاخص فعالنشان داد که  يمورد بررس

 نانومول ۴ن با غلظت يگرل هافت کننديدر يها موشدر  يريگ جفت
سه با گروه کنترل يدر مقا) >p ۰۵/۰دار ( يمعن طور به نانومول ۸و 

  افته است.يکاهش 
وانات بکمک دستگاه يح يت حرکتي، فعال۳مطابق با نمودار 

در  يحرکت يقرار گرفت. تعداد واحدها يباز مورد بررس ي جعبه
 ۲ن با غلظت يگرل ي افت کنندهيوانات دريباز در ح ي آزمون جعبه

، ۰/۶۷±۰/۲با ب برابر يبه ترت نانومول ۸و  نانومول ۴، نانومول
سه با گروه کنترل يبود که در مقا ۶/۷۰±۳/۴و  ۱/۳±۴/۷۳
دار  يافته بود. اختالف معنيش يدار افزا يمعن طور به) ۸/۲±۶/۴۸(
ن گروه يو ب >۰۱/۰p در سطح نانومول ۲ن ين گروه کنترل با گرليب

 در سطح نانومول ۸ن يو گرل نانومول ۴ن يگرل يها کنترل با گروه
۰۰۱/۰p< ن اختالف يگرل ي افت کنندهيدر يها ن گروهيبود. ب
  مشاهده نشد. يدار يمعن

  

  

0

20

40

60

80

100

120

سالین 2 4 8

ت 
 مان

ین
 اول

جام
ا ان

ه ت
شد

ي 
سپر

ان 
زم

)
M

L
) (

نیه
ثا

(

)nmol, icv(گرلین 

* 
* 

الف

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

m
j.u

m
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             4 / 12

http://umj.umsu.ac.ir/article-1-2609-fa.html


 ۱۳۹۳ يازدهم، ۱۱، شماره ۲۵دوره   اروميه مجله پزشکي
  

1015  

  

  
دقيقه پس از  ۱۰توسط موشهائي که  مدت زمان سپري شده تا انجام اولين مانت (الف)، اولين اينتروميشن (ب)، اولين انزال (ج) ):1(نمودار 

 ٭دار  باشد (اختالف معني مي Mean±SEMصورت  ها به داده دريافت درون بطن مغزي گرلين يا سالين، مورد ارزيابي رفتار جنسي قرار گرفتند.
  ).nmol ۲در مقايسه با گروه گرلين  ۰۵/۰در سطح † در مقايسه با گروه کنترل،  ۰۰۱/۰در سطح  ٭٭٭و  ۰۵/۰در سطح 
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دقيقه پس از  ۱۰رفتار جنسي بر روي موشهائي که  دقيقه آزمون ۴۰تعداد مانت (الف)، اينتروميشن (ب) و انزال (ج) در مدت  ):2(نمودار 

 ۰۵/۰در سطح  ٭دار باشد (اختالف معني مي Mean±SEMصورت  ها به . دادهدريافت درون بطن مغزي گرلين يا سالين، مورد ارزيابي قرار گرفتند
  در مقايسه با گروه کنترل). ۰۰۱/۰در سطح  ٭٭٭و 

 

  
دقيقه پس از دريافت  ۱۰فعاليت حرکتي بر روي موشهائي که  دقيقه آزمون ۵باز طي  ي هاي جعبه تعداد جابجائي در خانه ):3(نمودار 

و  ۰۱/۰در سطح  ٭٭دار  باشد (اختالف معني مي SEM±Meanصورت  ها به . دادهداخل بطن مغزي گرلين يا سالين، مورد بررسي قرار گرفتند
  در مقايسه با گروه کنترل). ۰۰۱/۰در سطح  ٭٭٭
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  يشيآزما يها در گروه NEو  NM ،NIو مجموع  nM ،nI ،PEI يرفتار يها شاخص ):1جدول (

  شاخص
  نيگرل  کنترل

  nmol ۲  nmol ۴  nmol ۸  
  nM(  ۵/۰±۹/۲  ۵/۰±۱/۴  **۹/۰±۷/۶  **۷/۰±۰/۷ن انزال (يتعداد مانت قبل از اول

  nI(  ۹/۰±۹/۱۱  ۱/۱±۱/۱۳  **۲/۲±۰/۲۰  ***۷/۱±۲/۲۱انزال (ن يشن قبل از اولينتروميتعداد ا

) PEI( يشن بعدينترومين اين انزال تااولين اوليوقفه ب
  ۰/۵۶۲±۳/۱۰***  ۰/۵۴۸±۰/۱۵***  ۷/۴۷۶±۷/۱۰*  ۸/۴۲۳±۲/۱۲  ه)ي(ثان

 NM( انزال شن وينتروميمجموع کل دفعات مانت، ا

+NI+NE(  قهيدق ۴۰در  
۶/۱±۸/۳۴  ۹/۰±۸/۳۳  ۰/۱±۹/۳۳  ۳/۱±۸/۳۴  

  
ان شده است (اختالف يب Mean±SEM صورت به ها داده

در سطح  ٭٭٭ و ۰۱/۰در سطح  ٭٭و ۰۵/۰در سطح  ٭دار  يمعن
 ۱۰نر  يصحرائ يها موش سه با گروه کنترل).يدر مقا ۰۰۱/۰

ن، به مدت يا سالين يگرل يافت درون بطن مغزيقه پس از دريدق
از  يقرار گرفتند. تعداد يرفتار جنس يابيقه مورد ارزيدق ۴۰

  ن جدول ارائه شده است.يدر ا يمورد بررس يها شاخص
  

  يشيآزما يها در گروه CEو  SAI يرفتار يها شاخص ):2جدول (

  شاخص
  نيگرل  کنترل
  nmol ۲  nmol ۴  nmol ۸  

  SAI(  ۱۷/۰±۵۴/۸  ۰۵/۰±۷۰/۷  *۶۹/۰±۷۵/۶  *۷۲/۰±۵۶/۶( يت جنسيشاخص فعال
  CE(  ۵۳/۲±۳۹/۸۷  ۰۹/۲±۸۶/۸۲  *۲۶/۲±۹۴/۷۷  *۰۸/۳±۰۴/۷۷( يريگ راندمان جفت

  
ان شده است. * اختالف يب SEM±Mean صورت به ها داده

 يها موش سه با گروه کنترل.يدر مقا ۰۵/۰دار در سطح  يمعن
ا ين يگرل يافت درون بطن مغزيقه پس از دريدق ۱۰نر  يصحرائ

قرار گرفتند.  يرفتار جنس يابيقه مورد ارزيدق ۴۰ن، به مدت يسال
  در جدول فوق ارائه شده است. يمحاسبات يها شاخصاز  يتعداد

  
  يریگ جهیبحث و نت

د يتولن بر يم گرليرمستقيم و غيمستق يمهارص اثرات يتشخ
ن ين ارتباط بييتعآن  به دنبالو  HPGمحور  يها هورمونو ترشح 

، منجر به شکل در مغز يبا مراکز کنترل رفتار جنس ها هورمونن يا
 يدمثليتولن بر رفتار يگرل يرگذاريبر تأث يمبن يا هيفرض يريگ

ن بر ير گرليدر خصوص تأث يا ن، مطالعهيش از ايد. اگر چه پيگرد
ن ياما عملکرد ا )۳۵است (ماده انجام گرفته  يرفتار جنس

در پستانداران،  HPGمحور  يتوانا ي د، بعنوان مهار کنندهينوروپپت
ن رو يمانده است. از ا يوانات نر ناشناخته باقيح يبر رفتار مقاربت

 يمغزق درون بطن يل اثرات تزريو تحل يابيحاضر به ارز ي مطالعه
نر  يصحرائ يها موش يجنسن بر رفتار يمختلف گرل يها غلظت

  پرداخته است.

و  يک جنسيش آستانه تحرين باعث افزايدر گام نخست گرل
وانات نر در مواجهه با يح يت مقاربتير در آغاز فعاليجه تأخيدر نت

 يسپر يفاصله زمان يشگاهيد. در مطالعات آزمايوانات ماده گرديح
 يک جنسي، به سطح آستانه تحريت مقاربتيشده تا شروع فعال

از اثرات  يش ناشين افزايرود ا ي. احتمال م)۴۱( شود ير ميتعب
ن بر ترشح تستوسترون باشد. تستوسترون نقش يگرل يکاهش
در دو سطح  يل جنسيک ميتحر يساز م و همگاميدر تنظ يمحور
تستوسترون با  نست کهيده برايست. عقارا دار يطيو مح يمرکز

ان نعوظ ي، در آغاز و پاPDE5٢و  NOS١ يها ميآنزت ياثر بر فعال
ل يک مي. به هنگام کاهش تستوسترون، تحر)۲۱-۲۳( دخالت دارد

ن ي. بد)۲۱-۲۳( افتد ير و ناهماهنگ با نعوظ اتفاق ميبا تأخ يجنس
منجر  ).۱۲،۴۲، ۱۰( ن احتماالً با کاهش تستوسترونيب گرليترت

ن يشين مطالعات پيهمچن شده است. يل جنسيدر بروز مر يبه تأخ
ن ينشان داده است که گرل HPGن بر محور ير گرليدر خصوص تأث

 يها هورمونقه، توانسته است ترشح يدق ۱۵ يال ۱۰ظرف مدت 
  ).۳۸، ۱۷، ۱۶، ۱۲، ۸کاهش دهد ( ين محور را در موش صحرائيا

                                                
1 Nitric oxide synthase 
2 Phosphodiesterase 5 
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افت يدر يها موشش تعداد مانت در يرغم افزا ين عليهمچن
وانات کاهش ين حيشن و انزال در اينترومين، تعداد ايگرل ي کننده

شن و انزال در ينترومين حال مجموع تعداد مانت، ايافت؛ در عي
کاهش در  يک به هم بود. به عبارتيار نزديمختلف بس يها گروه

ش تعداد مانت جبران شده بود. يشن و انزال با افزاينتروميتعداد ا
باز نشان داده شد که  ي حاضر بکمک آزمون جعبه ي در مطالعه

ش را يوانات مورد آزمايح يت حرکتيزان فعالين قادر است ميگرل
ن، ير گرليش تعداد مانت تحت تأثين افزايبنابرا؛ ش دهديافزا

نشأت  يت حرکتيد بر فعالين پپتيا يشياحتماالً از اثرات افزا
از  يريجلوگ يبرا يسم جبرانيک مکانيرد و ممکن است يگ يم

 ين مطالعاتيش از اين مقاربت باشد. پيح يت حرکتيکاهش فعال
انجام شده است که  يت حرکتين بر فعالير گرليدر خصوص تأث

 يت حرکتيد بر فعالين پپتيا يشير افزايتأث ي نشان دهنده يهمگ
ن يب اين ترتي). بد۴۴،۴۳( اند وانات بودهيمختلف ح يها گونه

ن، ممکن است از ير گرليتحت تأث يجنساحتمال که کاهش رفتار 
  شود. يشده باشد رد م يناش يت حرکتيکاهش فعال

دار  يشن معنينترومين بر تعداد ايگرل يبا وجود آنکه اثر کاهش
ت يموفق ير تعداد انزال به عنوان عامل نهائينبود اما کاهش چشمگ

در  يد مثل، باعث کاهش قابل توجه راندمان مقاربتيدر روند تول
از  يرات ناشييل تغيد. با تحلين گرديرلگ ي هافت کننديوانات دريح

ت در يزان موفقيد مين پپتيرسد که ا ين به نظر ميق گرليتزر
ن يتوان چن ي. مدهد يمکاهش  يريچشمگ طور بهرا  يريگ جفت

م يتنظ يها سميمکانر در ييق تغين از طرينمود که گرل ينيش بيپ
بدن در انجام انزال شده است.  يمنجر به کاهش توانائ يتعادل انرژ

از  ياريو بس يانرژ يامروزه ثابت شده است که باالنس منف
ت يبر فعال ي، اثرات مهاريا هيتغذ يرفتارها ي ندهيافزا يها هورمون
ن ين گرليشي؛ طبق مطالعات پ)۱۲-۶،۹، ۳دارد ( يدمثليتولمحور 

آزاد  ،يانرژ يط باالنس منفياست که در شرا ييها هورموناز  يکي
 کسب و يراستارا در  يا هيتغذ يتواند رفتارها يشود و م يم

 يها افتهي ن اساس،يبر ا .)۱۲- ۶،۹، ۳( ش دهديافزا يانرژ ي رهيذخ
، با يجنسن بر رفتار يگرل يبر اثرات مهار يحاضر مبن ي مطالعه

 يو باالنس منف يط گرسنگيبدن در شرا يولوژيزيت که فين واقعيا
 يدمثليتول يها تيفعالر يدر مس يمانع از هدر رفت انرژ يانرژ

ن يب يزمان ي ن فاصلهيگرل يدارد. از طرف يشود هم خوان يم
ز ين امر نيش داد که ايز افزاي) را نPEI( يمقاربت يها چرخه

 يبعد ي انجام مرحله يبرا يانرژ يابير در بازياز تأخ يتواند ناش يم
در  )SAI( يت جنسيشاخص فعال ي مقاربت باشد. محاسبه

ن ير گرليتحت تأث يدمثليتول، سرکوب رفتار يوانات مورد بررسيح
  د نمود.ييرا تأ

وانات نر يح يجنسن بر رفتار ير گرلين تأثيش از اياگر چه پ
 يو همکاران اثر مهار " يبرتولدمورد مطالعه قرار نگرفته است اما "

ن ياند؛ ا نشان داده ماده يموش سور يد را بر رفتار جنسين پپتيا
ش سطوح يا افزاين يم با گرليمار مستقيت به دنبال ياثر مهار
مشاهده شده  يت غذائياعمال محدود به دنبالن يگرل ييپالسما
وانات ماده، يدر ح يان ذکر است که رفتار جنسيشا .)۳۵است (

و  باشد يم بودن "را يبنام "پذ يک شاخص رفتاريصرفاً مشتمل بر 
ل قرار يرا مورد تحل يدمثليتولمختلف رفتار  يها کامل جنبه طور به
 ين رفتارهايگر نشان داده شد که گرليد يا در مطالعهدهد.  ينم

توسط موش نر  ١يد اصوات فراصوتيوابسته به آندروژن مانند تول
نر در  يها موشن يب يفراخواندن موش ماده و رفتار تهاجم يبرا

) نر به Mus musculus( يخانگک موش ماده را در موش يحضور 
ن يع ايشنهاد شده است که سرکوب سريکند. پ يسرعت سرکوب م

 ينواحن بر يم گرلياز اثرات مستق ين ناشيرفتارها توسط گرل
  .)۳۶است (بوده  يرفتار جنس ي کنترل کننده

بر رفتار  ها آنق ين از طريکه احتمال دارد گرل يرهائيمس
بر طبق مطالعات  يمؤثر باشد مشخص نشده است ول يجنس

م و ياثرات مستق ي واسطه بهن ين احتمال دارد گرليشيپ
ن يمؤثر باشد. گرل يبر رفتار جنس HPGم خود بر محور يرمستقيغ

و سپس  LHباعث کاهش ترشح  GnRHماً با کاهش ترشح يمستق
زان يم ميمستق طور بهتواند  يمن ين گرليهمچن شود. يم ها آندروژن
عالوه  ).۴۲، ۱۲، ۱۰دهد (ل ياز گنادها تقل را ها آندروژنترشح 

دها و ينروپپت واسطه بهم يرمستقيغ طور بهن يگرلن يبرا
، NPY/AgRPمانند  يل در باالنس انرژيدخ يترهاينروترنسم

ن و يپپت سيان ژن کي، کاهش بهورمون رشدش سنتز و ترشح يافزا
باعث کاهش  زيندها يوئيمانند اوپ ييها کننده ليتعد ي ز بواسطهين

 ها آندروژنو کاهش ترشح  GnRH/LH يدامنه و فرکانس پالس
ت يفعال يکه محصوالت نهائ ها آندروژن. )۴،۷،۸،۱۶،۱۷گردد ( يم
 يژنوم ي شوند، عالوه بر اثرات آهسته يمحسوب م HPGستم يس

زان يک نرونها بر ميزان شلير در مييق تغيتوانند از طر يخود، م
 رفتارل در يدخ ترِيا چند نروترنسميک يا ترشح ي يرگذاريتأث

حاضر  ي نکه در مطالعهيبا توجه به ا). ۳۴، ۳۳( مؤثر باشند يجنس
قرار گرفت  ين بار مورد بررسياول يبرا يجنسن بر رفتار ير گرليتأث
 يق و بررسياز به تحقيند نين فرآيل در ايق دخيسم دقين مکانييتع
  دارد. يشتريب

ن بر رفتار ين مطالعه اثرات وابسته به غلظت گرلين در ايهمچن
ن غلظت به کار رفته در ين در کمترينشان داده شد. گرل يجنس

 يجنسرفتار  يها شاخصبر اکثر  يدار يش اثرات معنين آزمايا

                                                
1 ultrasonic 
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ن يد. با ايآشکار گرد نيگرلش غلظت ين اثرات با افزاينداشت و ا
را بر  يدار يرات کامالً معنييتر تغ نيپائ يها غلظتن در يوجود گرل

جه گرفت که ين نتيتوان چن ياعمال نمود. م يت حرکتيفعال
ستم ين کمتر از سيبه گرل يدمثليتولستم يت سياحتماالً حساس

باالتر  يها غلظتن صرفاً در ياست و گرل يت حرکتيکنترل فعال
 يباشد. به عبارت يم يمقاربت يها يالت و توانائير تماييقادر به تغ
ر ين احتماالً تأثير اندک گرلي، ترشح مقاديکيولوژيزيط فيتحت شرا
در سطح رفتار ندارد اما  يدمثليتولستم يت سيبر فعال يقابل توجه

 يتواند رفتارها ين ميش حاد غلظت گرليط تا افزاين شرايتداوم ا
  ر قرار دهد.يتحت تأث يريزان چشمگيبه مرا  يدمثليتول

جه ينتتوان  يم حاضر ي مطالعه يها افتهيبر اساس  در مجموع
منجر به کاهش ق وابسته به غلظت، ين به طريگرل گرفت که

گردد و شروع  يدر جنس نر م يمقاربت يها يالت و توانائيتما
اندازد.  يق ميرا به تعو يصحرائ يها موشدر  يد جنسيجد ي چرخه

زان ي، ميت حرکتيزان فعاليش مين ضمن افزاين گرليهمچن
دهد. تفاوت در  يرا کاهش م يو راندمان مقاربت يت جنسيفعال

، يو حرکت يدمثليتولستم ين در دو سياثرات وابسته به غلظت گرل
ن يا يها رندهيت گيزان حساسياز تفاوت در م يتواند ناش يم

ستم در مغز ين دو سيا ي م کنندهيمختلف تنظ يد در نواحينوروپپت
ن ياول يحاضر با هدف مذکور برا ي نکه مطالعهيباشد. با توجه به ا

به  يشتريشود مطالعات ب يشنهاد ميو انجام شد لذا پ يبار طراح
و اجرا  ين امر طراحيل در ايدخ يساز و کارها يمنظور بررس

  گردد.
  

  ر و تشکریتقد
محمدرضا گشاده ذهن به خاطر  يسندگان از جناب آقاينو
 يتشکر و قدردانش يمراحل آزما يمانه در انجام برخيصم يهمکار

  ند.ينما يم
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Abstract 
Background & Aims: It is well established that ghrelin has effect on gonadotropin and androgen 
release through its receptors on hypothalamus, pituitary and gonads. The amount of synthesis and 
release of these hormones directly affect on reproductive behavior in mammals. Therefore, it is 
expected that ghrelin can affect sexual behavior of mammals. The aim of the present study was to 
investigate the effects of intracerebroventricular injection of ghrelin on sexual behavior of male rat. 
Materials & Methods: Forty male Wistar rats, weighing 200±20 g, were divided into four groups. The 
animals received saline or 2, 4 or 8 nmol ghrelin through the stereotaxically implanted cannula into the 
third cerebral ventricle. The sexual behavior indices of male rats were evaluated encountering with 
female rats 10 min after injection of the ghrelin or saline. As well as the locomotor activity of male 
rats was investigated by open-field test. Then the experimental data were statistically analyzed by one-
way analysis of variance (ANOVA) followed by Tukey’s test. 
Results: Four and 8 nmol injection of ghrelin caused significant increase in the mount (p<0.05), 
intromission and ejaculation (p< 0.001) latency compared to the control group. Also the 4 and 8 nmol 
doses of ghrelin led to a significant increase in the number of mount (p<0.05) and a significant 
decrease in the number of ejaculation (p<0.001) compared to control animals. No significant changes 
were observed in the number of intromission after ghrelin injection. Comparison of sexual activity 
index and copulatory efficiency in the studied groups indicated a significant (p<0.05) decrease in 
reproductive activity of 4 and 8 nmol ghrelin-received animals compared to the control group. As well 
we observed a significant increase in locomotor activity of 2 nmol (p<0.01) and 4 and 8 nmol 
(p<0.001) ghrelin-received animals compared to control group. 
Conclusions: Intracerebroventricular injection of ghrelin suppressed the sexual behavior of male rats 
dose-dependently, whereas increased the locomotor activity. 
Keywords: Ghrelin, Sexual behavior, Ejaculation, Locomotor activity, Male rat 
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