
 
 علوم پاهی دانشکده 

 شناسیزیست گروه آموزشی 

 
 ارشد یکارشناس یدرجه یافتدر یبرا نامهیانپا

 یجانور یزیولوژیف یشگرا یجانور یشناس یستز یرشته در

 

و  ینپپتیسک یهاژن یاناثرات باکلوفن بر ب یبررس

در  یدآم ینآالنیلفن ینوابسته به آرژن یدپپت

 کیستیکیسندروم تخمدان پل

 :پژوهشگر

 الهه رحیمی ریک

 :استاد راهنما

 دکتر فریبا محمودی

 دکتر همایون خزعلی 

 :استاد مشاور

 دکتر اسداله اسدی
 

 

 

 

 

 

 98 شهریور                                                               
 





 

 

نام  و عنوان

 پدیدآور:
در  یدآم ینآالنیلفن ینوابسته به آرژن یدپپتو  ینپپتیسک یهاژن یاناثرات باکلوفن بر ب یبررس

 الهه رحیمی ریک /کیستیکیسندروم تخمدان پل

 دکتر فریبا محمودی/ دکتر همایون خزعلی : راهنما اتیداس

 اسداله اسدیدکتر  مشاور: استاد

 17/06/98    دفاع: تاریخ

 ص.  60 ات: صفح تعداد

 نامهشناسی/ شماره پایانزیست نامه:شماره پایان

 چکیده:

مهاری در دسییتگاه عیییبی  ترین نوروترانسییمیترهایاز مهمیکی ( GABAاسییید  گاما آمینو بوتیریک  هدف:

از  (PCOS  یستیککیم تخمدان پلوسندرکند. اعمال می GnRHهای اثرات مهاری بر نورون مرکزی است که

بیماری و افزایش ترشیی  این ارتباط مسییتمیمی بین  و بودهدر زنان  یمثلیدو تول یکیاختالالت متابول ینتریعشییا

به  (RFRP3  یدآم ینآالنیلفن ینوابسیییته به آرژن یدپپتین و پپتیسک وجود دارد. GnRH/LHهای هورمون

سنتز کیسدر ات رتغییدارند.  یدمثلمحور تولبر فعالیت  یکی و مهاریتحریب اثر ترت و  RFRP3پپتین و میزان 

با توجه به موارد مذکور هدف از این شییده اسییت.  نشییان داده PCOSدر  GABAکاهش سییحوآ آزادسییازی 

 و 1KiSSی هاژن ینسیییببیان  یانگینبر م (BGABAی باکلوفن  آگونیسیییت گیرنده اتاثر بررسییییپژوهش 

RFRP3 سالم و صحرایی یهادر موش PCOS باشد.می 

به  g180-200به وزن  یستارنژاد و بالغ از ماده ییصحرا موش 20در تحمیق حاضر  شناسی پژوهش:روش

والرات  یولاستراد PCOS، mg2 یالما سه گروه جهتپانزده موش صحرایی در  شدند. یمتمس ییتاچهار گروه پنج

تزریق داخل  PCOSهای صحرایی دریافت کردند. موش یکنجد به صورت داخل عضالن روغن ml5/0در را 

پنج موش  .ردندک یافتدرروز متوالی  14به مدت  mg/kg BW10 یا 5 ممادیر با را باکلوفن یا ینسالصفاقی 

روز  14صحرایی سالم در مرحله استروس به عنوان گروه کنترل سالم تزریق داخل صفاقی سالین را به مدت 

 ینسب یانب یانگینمند و شد جداسازی یپوتاالموسه یهانمونهیک روز بعد از آخرین تزریق، دریافت کردند. 

 هایداده. شد یریگاندازه (RT- PCR  یمای پلیمراز ریل تاواکنش زنجیرهبا روش  RFRP3و  KiSS1 یهاژن

 SPSSافزار در نرم توکی یبیآزمون تعم و طرفه یک ANOVAآزمون  ،جفت نشده T-testحاصل با آزمون 

 دار گزارش شد.ازنظر آماری معنی P≤0.05با  یج حاصل. نتایدگرد یزآنال

سالم از نظر آماری  های صحراییموشدر ممایسه با  PCOSدر گروه  KiSS1ژن  ینسب یانب یانگینم :هایافته

 گروه کنترل سالم هب نسبت PCOS در گروه RFRP3ژن  ینسب یانب یانگینمافزایش یافت.  دارییمعنبه طور 

ژن  ینسب یانب یانگینم داریمعن کاهشباعث  باکلوفنممادیر مختلف . نشان نداد دارییمعنکاهش  از نظر آماری

KiSS1 ژن  ینسب یانب یانگینم داریمعن یشو افزاRFRP3 های صحرایی در موشPCOS  گروه در ممایسه با

 .یدگرد PCOSکنترل 

نوروپپتیدهای داخل سنتز ممکن است از طریق مهار یا تحریک  GABAergicرسانی مسیر پیام گیری:نتیجه

در بیماران  GnRH/LHهای در کنترل میزان ترشیی  هورمون GnRHهای هیپوتاالموسییی در باالدسییت نورون

PCOS دخالت داشته باشد. 

 PCOS ،RFRP3 ،پپتینکیس ،باکلوفن های کلیدی:واژه 





 

 

 

 مقدمه و هدف -1

 

 مقدمه -1-1

ستیککیم تخمدان پلوسندر شا یکی( 1PCOS  ی و  یکیاختالالت متابول ینتریعاز 

 افزایش سحوآو  یاختالالت قاعدگبا  PCOSزنان مبتال به . در زنان است یمثل یدتول

 یرآنها را تحت تاث یزندگ یفیتک یمواجه هسیییتند که به طور قابل توجه هاآندروژن

 ی،از جمله چاق یمتعدد یهایماریب ابتال بهدهد. آنها ممکن اسییت در معر  یم قرار

سیییرطان و  ی،، ناباروریعروق -یقلب هاییماری، بIIنوع  یابتد ین،مماومت به انسیییول

 . (Samer et al., 2016) قرار گیرند یاختالالت روان

مترشیییحه از  یداسیییت. دو پپت یدمثلیتول یتکنترل فعال یاصیییل یگاهجا هیپوتاالموس

تاالموسه نام یپو به آرژن یدپپت یهابه  ته   ( و2RFRP  یدآم ینآالنیلفن ینوابسییی

 یدمحور تول یمدر تنظ یجهو در نت 4GnRH یهانورون یمبر تنظ (3Kp( ینپپتیسک

 (. Beymer et al., 2016; Iwasa et al, 2012  مثل نمش دارند

 شوندهجفت یرندهاتیال به گ یقشده و از طر یکدگذار KiSS1توسط ژن  ینپپتیسک

شود، اثرات یشناخته م 1KiSS یرندهکه به عنوان گ 554GPRبه نام  ینپروتئ G با

مال م ند. پروتئیخود را اع  145 یدپپت یک KiSS1حاصیییل از ژن  یهیاول ینک

به  یدهاپپت ین( است. اRF  ینآالنیلفن نینآرژ یدعضو گروه آم است که یدیاسینوآم

هایپپت تاه ید نام ک یترکو و  13 ینپپتیس، ک14 پپتینیسک ،54 پپتینیسبه 

سیدینآم شوند که نام هر کدام به تعداد یشکسته م 10 پپتینیسک آن مرتبط  یهاوا

هد نشیییان مGresham et al., 2016  اسیییت ها پپتینیسدهد که کی(. شیییوا

ندهتنظیم ما یاتیح یهاکن  یعیعملکرد طبموثر در  ینو همچن یو بلوغ جنسییی یزت

 شوندمی محسوب هاگونه یرجوندگان، نشخوارکنندگان و سا ،پستانداران مثل دریدتول

 Luo et al., 2016; Tsui et al., 2016; Tomori et al., 2017). یماریدر ب 

                                                                                                                               
1 Polycyctic Ovary Syndrome 
2 RF-amid Related Peptid 
3 Kisspeptin 
4 Gonadothripin Releasing Hormone 
5 G-Protein coupled Receptor 
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PCOS یابدیم یشافزا پپتینیسک یانب یزانم  Castellano et al., 2006.) 

سته به آرژن پپتید بلکه در  یپوتاالموس( نه تنها در هRFRP3  یدآم ینآالنیلفن ینواب

ترشییی   یمهارکننده برا یکبه عنوان  RFRP3 ید. پپتشیییودیم یانب یزگنادها ن

GnRH هار مدان دارد   یکولوژنزبر فول یبوده و اثر م  ;Dave et al., 2017تخ

(Iwasa et al, 2012; Iwasa et al., 2014; Zhao et al., 2014ین. همچن 

 هایموش یپوتاالموسدر ه RFRP3 ژن یانب یزاننشیییان داده شیییده اسیییت که م

 (. Shahaban et al., 2018  است یینپا PCOSمبتال به  ییصحرا

ی هایترنوروترانسم ترینو فراوان تریناز مهم یکی( GABA  یداس یریکبوت ینوآم گاما

مغز  یدر تمام نواح یباآن تمر هایاسییت و نورون یمرکز یدر دسییتگاه عیییب یمهار

 یمبه طور عمده از گلوتامات توسیییط آنز GABA یتراسیییت. نوروترانسیییم پراکنده

(. Watanabe et al., 2014  شودیسنتز م (GAD) یالزدکربوکس اسیدیکگلوتام

 گرییانجگابا در م Bو  Aنوع  یرندهمتعدد نشیییان داده اسیییت که هر دو گ یماتتحم

هار عال یترنوروترانسیییم ینا یاثرات م  هاینورون نمش دارد. یدمثلیمحور تول یتبر ف

GnRH کنندیم یافتدر یمهار یامپ یکیگابائرژ یراز مسییی  Watanabe et al., 

سروتون ینگابا همانند دوپام ش تر یزانم PCOS( در افراد 2014 شان  ینو  کاهش ن

 (. Chaudhari et al., 2018  داده است

به   یدمثلمحور تول یمدر تنظدو عامل مهم  RFRP-3 پپتین وکیس کهاینباتوجه 

در باالدسییت که ای داخل هیپوتاالموسییی های واسییحهبررسییی مکانیسییم و باشییندمی

حائز گنادها  -هیپوفیز -در کنترل محور هیپوتاالموسهسیییتند  GnRHهای نورون

 یسیییتآگون(باکلوفن  یداخل صیییفاق یقاثرات تزر پژوهش حاضیییرر داهمیت اسیییت، 

س یریکنو بوتیگاما آم Bنوع  ییرندهگ سب یانب یانگینبر م )یدا  و KiSS1های ژن ین

RFRP3  کیستیکیمبتال به سندروم تخمدان پل ییصحرا هایموش هیپوتاالموسدر 

 .گرفت قرار یبررسمورد والرات  یولبا استراد ییالما

 

 

 



 

 

 

 قیتحق نهیشیو پ یمبان -2

 
  آمینو بوتیریک اسیدما گا -2-1

سیدبوت ینوگاما آم سیدآم یک( GABA 1 یریک ا ست که کربنه 4 یرپروتئینیغ ینوا  ا

سال  سال  1950در  یب یکبه عنوان  1967در مغز کشف و در   یمهار یانتمال دهنده ع

سم ترینو فراوان تریناز مهم یکی .شد یمعرف یب یمهار یرهایتنوروتران ستگاه ع  یدر د

 شودیم یدساخته و تول یکگابائرژ هایپستانداران است که توسط نورون( CNS 2 یمرکز

 Froestl, 2011). 

 GABAمشخیات : 2-1جدول 

 g/mol12/103 جرم مولکولی

 2NO9H4C مولکولی فرمول

 
  ساختاری فرمول

 
  مدل فضایی

 :GABAسنتز  مسیر -2-1-1

 یرتوسییط مسیی ینعبور کند بنابرا یمغز -یاز سیید خون یسییتکه گابا قادر ن ییآنجا از

را  یداس یلیککربوکس یچرخه تر یر،مس ین. اشودیدر مغز سنتز م یخاص یکیمتابول

 ,.Bouche et al). شییودیگفته م GABA shuntبه آن  یلدل ینو به هم کندیقحع م

 یداسیی گلوتامیک یمگابا به طور عمده از گلوتامات توسییط آنز یترنوروترانسییم (2004

س سنتز مGAD 3 یالزدکربوک شت یمآنز یککه  شودی(  صورت  یرناپذ برگ بوده و به 

اسیییت که در  یزوفرما دو یدارا یمآنز ین. اکندیم یلطرفه گلوتامات را به گابا تبد یک

 یهایزوفرم. اشیییوندیکد م یمتفاوت یهاقرار دارند و توسیییط ژن یمتفاوت هاییگاهجا

                                                                                                                               
1  Gamma aminobutyric acid 
2  Central nerves system 
3 Glutamic acid decarboxylase 
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GAD :عبارت اند از 

 یگاهقرار دارد و جا 10کروموزوم شیییماره  روی آن کنندهژن کد: GAD65 یزوفرما .1

 .دارد( ترینمش مهم یعیب یامدر انتمال پ یزوفرما ایناست   یعیب یانهآن، پا یانب

 یانب یگاهقرار دارد و جا 2کروموزوم شماره  یآن رو کننده: ژن کدGAD67 یزوفرما .2

   (Nasreen et al., 2012). است یآن، جسم سلول

ضا گابا شدن به ف سنتز و آزاد  سی،س یبعد از  سط انتمال دهنده گابا یعاسر یناپ  تو
1 GATضا سیس ی( از ف شته م یناپ گابا ی برای انتمال پروتئین . چهار نوعشودیبردا

سا شامل  ییشنا ست. GAT، 2-GAT ،3-GAT ،21-BTG-1شده که    )et al.,  Jinا

2011) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 (GABA  GABA shuntمسیر سنتز  2-1شکل 

 گابا  هایگیرنده -2-1-2

 Cو  A ، Bنوع به سیییه  توانیم یکو فارماکولوژ یگابا را از نظر سیییاختار هایگیرنده

 کرد: یمتمس

                                                                                                                               
1 GABA Transporter 
2 Betaine-GABA Transporter 



 5 پژوهش مبانی و پیشینه

 

 AGABA گیرنده -1-2-1-2

آن  هایواحدیراسیییت که ز واحدیرز 5 یبوده و دارا یونوتروپیکاز نوع  یرندهگ ینا 

سانمعموال   19در مجموع  .شودیم گفته پنتامرهترو به آن یلدل ینو به هم بودهن یک

سه ایزوفرم  6α –1α ،)β شش ایزوفرم  αشامل  زیر واحد  3β-1β ،)γ  سه ایزوفرم   -1γ

3γ)، δ  یزوفرما یک)، ε  یزوفرما یک)، θ  یزوفرما یک) ،π  و (یزوفرما یک ρ  یک  

 ,.Jacob et al  شییده اسییت یدر پسییتانداران معرف AGABA یرندهگ یبرا ایزوفرم(

 واحد یرز یکو  β یرواحد، دو زαواحد  یراز دو ز معموال AGABA یرندهگ یک. (2008

γ دهندیم یلکلر را تشک یونی یمکانال مستم یکواحدها  زیر ینشده است. ا یلتشک 

 .(Mohler et al., 2001  .باشدیآنگستروم م 5که مدخل کانال حدود 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 AGABA گیرندهساختار 2-2شکل 

 BGABAگیرنده  -2-2-1-2

  شده یلتشک 2BGABA و 1BGABA یناست که از دو پروتئ یمریهترودا یرندهگ ینا 

 (.Benke et al., 2012  کنندکه هر کدام از زیر واحدها هفت بار عر  غشا را طی میاست

شکل سح   ییرتغ یبرا 2B واحدیرو ز باشدیم یگاندهال ییمسئول شناسا 1Bواحد  یرز

متعلق به فوق  یرندهگ یناست. ا یضرور ییرتغ ینعملکرد حاصل از ا یو راه انداز یرندهگ

 یعسر یدر ممابل اعمال مهار که باشدیم ینپروتئ-Gجفت شونده با  هاییرندهخانواده گ

 .باشدیم یتر گابا در مهار عیب، مسئول اثرات آهستهAGABA یرندهگ

 به صورت زیر است: BGABA ییرندهگ یرسان یامپ مسیر

یال به هتروتر یقاز طر BGABA گیرنده  هایواحدیرز سازیو فعال ینپروتئ-G یمرات
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جفت  یمیپتاسییی هایکانال ینوابسیییته به ولتاژ و همچن یمیکلسییی هایآن با کانال

را  یمیوابسییته به ولتاژ کلسیی هایکانال یقاز طر یمنفوذ کلسیی βγG. کمپلکس شییودیم

 شدنموجب باز یمی،پتاس هایبه کانال لبا اتیا βγGکمپلکس  ین. همچنکندیمهار م

به داخل سییلول و خروج  یم. عدم نفوذ کلسییشییودیاز سییلول م پتاسیییم خروج و کانال

س سلول با هاپ یمپتا سیوناز  سینورون پس یرپالریزا  یمهار یامپ یجادموجب ا سیناپ

موجب جدا  سیناپسیدر نورون پس BGABA یرندهاتیال گابا به گ ین. همچنشودیم

سپس  شودیم 1/0αGاز  βγGشدن  شده و  یکالزس یالتآدن یمبه آنز 1/0αGو  یل  مت

 ,Bettler et al., 2004; Gassmann & Bettler  شودیم ATPاز  cAMP یدمانع از تول

2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 BGABAگیرنده ساختار  2-3شکل

 CGABA گیرنده -3-2-1-2

تواند هوموپنتامری از یکی از است که می ρ )3ρ -1(ρ دارای پنج زیرواحد یرندهگ ینا 

یا  2ρو  1ρزیرواحدهای یب ترککاذب از  ییا هتروپنتامر 3ρ و 1ρ ،2ρزیرواحدهای 

2ρ  3وρ شد  بوده و یونوتروپیکاز نوع  CGABAگیرنده  (. ,.1991Cutting et al  با

س یا یافته ییرتغ یبترک کند وبه عنوان کانال یونی کلر عمل می -4 یساز گابا به نام 

 یمرکز یعیب یستمآن را در س ی( به طور اختیاصCACA  یداس یکسروتون ینوآم

 حساسیرو باکلوفن غ یکوکولیندو ب هربه  یرندهگ ینکند. منفذ ا یپستانداران فعال م
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توسییط  یدرون سییلول یالسیییونفسییفور یقاز طر CGABA یرندهپاسییخ گ .باشییدیم

  (.Bormann, 2000  گرددیم یمتنظ Cکینازینپروتئ

 

 

 

 

 

 

 

 CGABA ساختار گیرنده 2-4شکل 

 GABA گیرنده یهایستآنتاگون و هاآگونیست -2-1-3

 یرندهگ یست: آگونموسیمول AGABA 

 یرندهگ یست: آگونباکلوفن BGABA 

 CACAیرندهگ یست: آگون CGABA 

 یرندهگ یرقابت یست: آنتاگونبیکوکولین AGABA  

 یرندهگ رقابتییرغ یست: آنتاگونپیکروتوکسین AGABA وCGABA  

 TPMPAیرندهگ یرقابت یست: آنتاگون CGABA  

   باکلوفن-2-1-3-1

کلروفنیل( بوتانوئیک اسید و فرمول -4 -3-آمینو-4با نام شیمیایی دارویی باکلوفن 

باشد. باکلوفن پودری می g/mol 66/213 و جرم مولی 2ClNO12H10Cساختاری 

ندک و در متانول بسیار اندک حاللیت آن در آب اکریستالی، سفیدرنگ و بی بو است که 

 .ساعت است 5/1-4حدود  این دارونیمه عمر  می باشد. محلول ناو در کلروفرم  است

 می عمل( GABA  اسید آمینوبوتیریک گاما B نوع گیرنده آگونیست عنوان به باکلوفن

 یا اسکلروزیس مالتیپل به مبتال بیماران در عضالت اسپاسم کاهش باعث دارو این. کند

 شودمی تجویز نیز الکل میرف اختالالت برای باکلوفن همچنین. شود می نخاعی آسیب
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 Richter et al., 2016 .)های گیرنده گابا تحمیمات نشان داده است که تزریق آگونیست

( یا تزریق A( یا موسیمول  آگونیست گیرنده نوع Bاز جمله باکلوفن  آگونیست گیرنده نوع 

 Watanabe) دهدرا کاهش می GnRH/LHخود نوروترانسمیتر گابا آزادسازی پالسی 

et al., 2014  .) 

 

 

 

 

 

 فرمول ساختاری باکلوفن 2-5شکل 

 (Kisspeptin) پپتین یسک -2-2

بارکیس کننده متاسیییتاز در مهار یکبه عنوان  1996در سیییال  پپتین برای اولین 

شد  یهاسلول شف  در گردش  پپتینیسک ینتر. فراوان(Lee et al., 1996)مالنوم ک

به پپت یکه مباشییید می 54 پپتینیسخون انسیییان ک ند   10و  13، 14 یدهایتوا

شکسته سیدی  ژن در  یناشود که میکد KiSS1 پپتین توسط ژن کیس شود. آمینوا

و  5' ونچهار اگزون اسییت که اگز ی( قرار دارد و دارا1q32  1بزرگ کروموزوم  یبازو

 . (Kotani et al., 2001)شودیترجمه م یصورت جزئتنها به 3'

 پپتینیسک یگیرنده -2-2-1

شد که جزو  ییشناسا GPR54آن به نام  یرندهگ پپتین،یسسال پس از کشف ک چهار

ساختار بوده ینپروتئ -Gشونده با جفت یهایرندهگ شابه گ یو از نظر   ینگاالن یرندهم

 .(Gottsch et al., 2009   است
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 پپتینکیس یمکانیسم عمل گیرنده -2-2-1-1

ندهبه گ ینپپتیساتییییال ک با پازاش، فسیییفول یر به خود  C ی به نو عال شیییده و  ف

سانپ سیم شدنکه موجب آزاد کندی( را فعال م3DAG, IP  یهثانو یهایامر داخل  کل

 MAP ینشیدن چند یلهموجب فسیفر شیده و C ینازکینو فعال شیدن پروتئ یسیلول

سدیکه به نظر م شودیم 38Pو  1/2ERKمانند  ینازک س ر شار  گیرنده  یگنالینگدر آب

Kiss1 نمش دارد  Muir et al., 2001; Constantin et al., 2009). عات اخ حال  یرم

بوده  یعدو فاز است که فاز اول سر یدارا یداخل سلول یمکلس ینشان داده که آزادساز

سته اتفاق م از  یریموجب جلوگ یرندهگ یافتباز یقاز طراین فاز افتد و  یو فاز دوم آه

 .(Min et al., 2014  شودیم ییزایتحساس
 

 

 

 

 

                               
 

 

 

 پپتینرسانی کیسمسیر پیام 2-6شکل 

 ینپپتیسک یکآناتوم توزیع -2-2-2

ضه،در ب سپسجفت و  ابتدا در ینپپتکیسترین میزان بیان بیش تخمدان، پانکراس  ی

 های. در جوندگان نورون(Ohtaki et al., 2001  شیییود یو روده کوچک مشیییاهده م

در هسییته  یکم یزان( و به مARC 1 یقوسیی یدر هسییته ییباال یزانبه م ینپپتیسک

) Gottsch اندمتمرکز شیده یپوتاالموس( هAVPV 2 یقدام -یشیکم ونتریکوالر یپر

et al., 2004) .سان در سته ا ینپپتیسک هاپریمات و ان  شودیم یانب ینفاندیبوالردر ه

(Rometo et al., 2007) . 

                                                                                                                               
1 Arcuate Nucleus 
2 Periventricular Nucleus 
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 GnRHهای بر نورون پپتینکیس تاثیر -2-2-3

هسییتند.  یکینزد یکیارتباط آناتوم یدارا GnRH هایو نورون ینپپتیسک یها نورون

سح  خود ب ینپپتیسک ییرندهگ GnRH هاینورون  ینپپتیسو ک کنندیم یانرا در 

نادوتروپ یآزادسیییاز یکموجب تحر  ین. همچنشیییودیم GnRH هایاز نورون ینگ

شییده اسییت.  یوانیو ح نسییانیدر محالعات ا LHترشیی   یشموجب افزا ینپپتیسک

 یدایگونه ها از کاند یشییتر، در بLHو  GnRH یآزادسییاز یمعالوه بر تنظ تینپپیسک

 (.Tang et al., 2019  است یدمثلو تول یموازنه انرژ ینارتباط ب

 (RFRP3) آمیدآالنینیلفن ینوابسته به آرژن یدپپت -2-3

 Leu-Pro-Leu-Arg-Phe-NH2 اندارمهره RFamide یدپپت یناول 1983در سیییال 

(LPLRFamide) سا شنا شان  .(Kriegsfeld et al., 2010شد   ییدر مرغ  محالعات ن

به  کندیمهار مدر پرندگان را  یپوفیزاز ه ینترشییی  گنادوتروپ یدپپت ینکه ا داد و 

در  RFRP . ژنگویندی( مGnIH  ینعلت به آن هورمون مهارکننده گنادوتروپ ینهم

 یژن اجداد یکهر دو ژن، از  یعنیپرندگان اسیییت  GnIH پسیییتانداران، ارتولوگ ژن

شده شتق  شترک م سه پپت RFRPژن . اندم ستانداران   ,RFRP-1, RFRP-2 یددر پ

RFRP-3 که  کندیرا کد مRFRP-1  وRFRP-3 هسیییتند یعملکرد یدهایجزو پپت 

 Zhao et al. 2014; Iwasa et al. 2012; Fukusumi et al. 2001). 

 RFRP یهانورون یگاهجا -2-3-1

گاهدر جا RFRP هاینورون به و یمختلف هایی  یهادر هسیییته یژهاز مغز جوندگان 

PVN  وARC 1 در ینو همچن یپوتیاالموسهDMN  ،2VMN  3وPerVN ییافییت 

  (.Ubuka et al. 2015  شوندیم

 RFRP-3گیرنده  -2-3-2

ست که  شان داده ا یال به  یبرا RFRP-3محالعات ن سبتا باال یلتما GPR147ات  یین

 (.Vanherwegen et al., 2018دارد   یکمتر یلتما GPR74اتیییال به  یدارد و  برا

                                                                                                                               
1 Dorsomedial Nucleus 
2 Ventromedial Nucleus 
3 Periventricular Nucleus 
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در سیییلول  cAMP یدو کاهش تول یکالزسییییالت، با مهار آدنRFRP-3 یمهار یتفعال

و  شییودیمتیییل م GPR147 یعنیخود  یرندهبه گ یدپپت یندر واقع ا شییود،یانجام م

یل م نیپروتئ -Gبه  یرندهگ ینسپس ا سلول مهار  cAMP یدکه تول شودیمت را در 

ندیم جهو در نت ک نادوتروپ یهاژن یسییییرونو یقطر یناز ا ی هار م ینگ ندیرا م  ک

 Ubuka et al. 2015مهارشییدن  یسییم(. مکانcAMP  توسییطRFRP-3  هنوز به طور

شده ا یقدق شخص ن سدیاما به نظر م ستم س ر س ییانتها هایینهآم یدکه ا و  ینلو

 هاییرندهگ .(Yoshida et al. 2003هسیییتند   یلدخ یسیییممکان یندر ا آالنینیلفن

RFRP3 شود   یم یانب هایضهو ب یپوفیزه یپوتاالموس،در ه یزنUbuka et al. 2015.) 

 RFRP3های نقش -2-3-3

 و  گذارداثر می یپوفیزه بر یمبه صییورت مسییتم اغلب :یدمثلبر تول یاثر مهار

صورت غ دهدیرا کاهش م FSHو  LH یهاژن یانب ستمیمو کمتر به  با  یرم

تاالموسه تاثیر بر هار می  GnRH یهانورون یپو ندرا م  .Calisi et al  ک

2016; Gojska et al. 2014; Iwasa et al. 2012; Kadokawa et al. 2009). 
 ستروئ یمتنظ سلول یدوژنزا در گنادها به طور  RFRP3 :یادیبن یهاو بلوغ 

انترال در  هاییکولفول سییالم و هاییکولفول یگرانولوزا یهاسییلولعمده در 

 ستروساید 2و1در فاز  یلوتئال یهاستروس و استروس و در سلولاطول پرو

 ید 2ن آن در اواخر فازیزاو م شیییوددیده می ینپاراکر/یناتوکر یشییییوه هب

جسییم زرد و شییروع رشیید  یتاسییتروس که میییادف اسییت با کاهش فعال

 .دهدنشان می دارییمعن یشافزا ها،یکولفول

 یتوکرومسییی یتفعال یکتحر از طریق :یو جنس   یمهار رفتار اجتماع p450 

 .وماتازآر

 غذ یمتنظ تار ت عال یمبا تنظ :اییهرف تاالموسه یهانورون یبرخ یتف و  یپو

 . یمرکز یگدالآم

 یهانورون یمتنظ GnRH:  شییواهد مسییتمیم و غیرمسییتمیمی از تحمیمات

ستم   RFRP3تاثیر سی ها در تمام گونه های هیپوفیزو گنادوتروپ GnRHبر 

 هایاثر مهاری مسییتمیم بر نورون RFRP3نشییان داده اسییت. در جوندگان 

GnRH کنداعمال می  Ubuka et al. 2015.) 
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  کیستیکیسندروم تخمدان پل -2-4

 یزراختالالت غدد درون ینتریجاز را یکی( PCOS 1 یسییتیککیم تخمدان پلوسییندر

ست سن 10تا  4شود که  یزده م ینتخم. ا صد زنان در  رنج  PCOSاز  یبارور یندر

لونتال و  ینتوسیط اسیت 1935سیال این سیندروم در  (.Azziz et al., 2004  برندیم

 & Balen  شییودیگفته م یزلوتال ن ینرو به آن سییندروم اسییت یناز ا ،شیید یفتوصیی

Rajkowha, 2003) . 

 کیستیکیتخمدان پل عالئم سندروم -2-4-1

 افزایش شود.گفته می هاآندروژن یسحوآ سرم یشافزابه  :یپرآندروژنیسماه 

نه یهاهورمونها  آندروژن ها  تسیییتوسیییترون،  سیییازهاییشپ یا (مردا آن

( آندروسترونیدرواپیه یپروژسترون، د یدروکسیه آلفا -17 یون،آندروستند

(، یرسوتیسمزائد در صورت و بدن   ه یهمچون  رشد موها یتواند عالئم یم

 داشته باشد. همردانه را به همرا یمو با الگو یزشآکنه و ر

 شییود کهبه حالتی گفته می (یگومنورهنامنظم  ال قاعدگی :اختالالت قاعدگی 

شد یقاعدگ یکلس شتکمتر از هفرد  شته با سال دا  هایکلس ینب و یا در 

 باشد. فاصلهروز  35از  یشب

 ماهانه اسییت که تمام  یکلاز سیی یامرحله یگذار: تخمکگذاریعدم تخمک

به م ماه تجر ندیبانوان آن را پس از بلوغ هر له  ین. در اکن از  یکیمرح

 PCOSعالئم  ینتر. از مهمکندیلماآ آزاد م یرا برا یها تخمک بالغتخمدان

 است. گذاریعدم تخمک

 ستیککیپل هایتخمدان سونوگراف ی صوت یدر   هاییسییتکوجود : یفرا

با قحر ب افزایش  یاهر دو تخمدان و  یا یکمتر در یلیم 9تا  2 ینکوچک 

قل  حدا مداناز  یکیحجم  یکی از عالئم  یترلیلیم 10از  بیش به هاتخ

PCOS باشد می Hayek, 2016). 

 PCOSامراض مرتبط با  -2-4-2

 یها مشخیه ینتراز مهم یکی یچاق: چاقی PCOS آن در زنان  یوعاست. ش

                                                                                                                               
1 Polycystic ovary synsrome 
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 .است یردرصد متغ 76تا  61 از PCOS مبتال به 

 همراه با  یکبه اختالالت متابول یادیتوجه ز :مقاومت به انس  ولینPCOS  و

ست. امروز افراد یاختالالت در زندگ ینا یامدهایپ ینهمچن  هصورت گرفته ا

 یشافزا ینهزمپس پاتولوژیک در یاصییل نوان فاکتورعبه  ینمماومت به انسییول

 یکه م استشده در نظر گرفته  PCOSدر زنان مبتال به  یکاختالالت متابول

ند هیپر ندروژنتوا عدگ ینظم ی، بیسیییمآ تابولیکی و ی قا ظاهرات م سیییایر ت

  .دهرا توضی  د مشاهده شده در این بیماری

 یماریب :2نوع  یابتد PCOS در  یباردار یابتو د 2نوع  یابتخحر ابتال به د

 یابتدیک نفر  PCOSمبتال به  زن از هر پنجدهد.  یم یشافزایه را اول ینسن

شانرا  2نوع   یجاختالل را یکشود که  یگلوکز م که باعث تحملدهد  یم ن

 .است یماریب یندر ا

 ماری کاران Dahlgren، 1992در سییییال  :عروقی -های قلبی بی  شو هم

فارکتوس میافتند که در به ان به  یمارانب در یوکاردخحر ابتال    PCOSمبتال 

 است. افراد سالماز  یشتربرابر ب هفت

 زنان مبتال به در دهد که  یمحالعات نشییان م :سرطانPCOS  خحر ابتال به

 .یابدمی یشسرطان آندومتر سه برابر افزا

 با استرس است کهنشان داده : تحمیمات یسالمت روان PCOS  استمرتبط .

 یمثل افسییردگ یروان شییناخت یهایماریاز ب یشییترب PCOSزنان مبتال به 

نفس  اعتماد به یداراو همچنین  دنبررنج میگروه کنترل سییالم نسییبت به 

 . (Hayek, 2016  هستند یینپا

 کیستیک یسندروم تخمدان پل یصتشخ -2-4-3

وجود ندارد. اما  یسییتیککیسییندروم تخمدان پل یقحع یصتشییخ یبرا یتسییت هیچ

: عدم گیردیصییورت م یردو مورد از عالئم ز یمشییاهده اسییاسبر PCOS یکل یصتشییخ

در تخمدان.  یکولیفول هایکیسیییت وجود و هاسیییحوآ آندروژن یشافزا ی،گذارتخمک

 Deleo et al., 2016; Xita et al., 2002.) 

  کیستیکیدر سندروم تخمدان پل یهورمون تغییرات -2-4-4

  کاهش نشان داده است ینو سروتون ینترش  گابا همانند دوپام یزانم PCOSدر افراد 
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Abstract 
Research Aim: Gamma amino butyric acid (GABA) is one of the most important inhibitory 

neurotransmitters in the central nervous system and exerts an inhibitory effect on GnRH 

neurons. Polycystic ovary syndrome (PCOS) is one of the most common metabolic and 

reproductive disorders in women. Arginine-phenylalanine-amide-related peptide (RFRP3) 

and kisspeptin exert a stimulatory and inhibitory effect on the reproductive axis activity 

respectively. There is a direct relationship between PCOS and increased GnRH/LH hormones 

secretion. Changes in the level of kisspeptin and and RFRP-3 synthesis and decreased GABA 

release have been shown in PCOS. According to the above in the present study, the effects of 

baclofen (GABAB receptor agonist) were evaluated on the mean relative expression of KiSS1 

and RFRP3 genes in intact and PCOS rats. 

Research method: Twenty female Wistar rats weighing 180-200g were divided into four 

groups (n=5 in each group). Fifteen rats in three groups received intramuscular injection of 2 

mg estradiol valerate in 0.5ml sesame oil in order to induce PCOS. The PCOS rats received 

intraperitoneal injection of saline or baclofen at a dose of 5 or 10mg/kg BW for 14 consecutive 

dyas. Five intact ras as a control group received intraperitoneal injection of saline for 14 

consecutive dyas. One day following the last injection, the hypothalamus specimens were 

isolated and the mean relative gene expression of KiSS1 and RFRP3 was determined by real-

time polymerase chain reaction (RT-PCR).The data were analyzed by T-test, one way 

ANOVA test and Tukey post hoc test by using SPSS software. The results were reported with 

a significant level of P≤0.05. 

Findings: The mean relative gene expression of KiSS1 was significantly increased in PCOS 

group compared to intact rats. The mean relative gene expression of RFRP3 did not 

significantly decrease in PCOS group compared to intact ones. Different doses of baclofen 

caused a significant decrease in mean relative gene expression of KiSS1and a significant 

increase in mean relative gene expression of RFRP3 in PCOS rats compared to PCOS control 

group. 

Conclusion: The GABAergic signaling pathway may be involved in the regulation of 

GnRH/LH hormones secretion via inhibiting or stimulating the synthesis of intra-

hypothalamic neuropeptides upstream GnRH neurons in PCOS patients. 

Keywords: Baclofen, Kisspeptin, PCOS, RFRP3. 
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