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( یکی از LH) ( و هورمون لوتئینهGnRH) هاآزادکننده گنادوتروپین اختالل در ترشح تونیک و سرژ هورمون :چکیده

خود این ( است. ترشح PCOS) کیستیکگذاری در سندروم تخمدان پلیترین دالیل ناباروری و عدم تخمکمهم

های نوروپپتیدهای داخل هیپوتاالموسی در باالدست نورونهای محیطی و ها تحت کنترل بسیاری از هورمونهورمون

GnRH  نوروپپتیدگرلیناز جمله ، Y(NPYو کیس ) .اثر مهاری بر هر دو نوع ترشح  گرلینپپتین  و غیره استLH 

کند. تحقیقات و اثر مهاری بر ترشح تونیک آن اعمال می LHاثر تحریکی بر ترشح سرژ  Y دینوروپپت کند. اعمال می

 .دارد NPYو اثر مهاری بر سنتز  گرلینیشین نشان داده است که در افراد سالم دوپامین اثر تحریکی بر ترشح پ

دوپا و در این تحقیق اثرات التر است. در مقایسه با زنان سالم پایین PCOSدر افراد  دوپامینسطوح آزادسازی 

بررسی گردید.  PCOS های صحراییموش در گرلین، NPYهای بیان نسبی ژن برهای گیرنده دوپامین آنتاگونیست

ال دوپا، یا تزریق همزمان  mg/kg100ترتیب تزریق داخل صفاقی سالین، گروه به  سهدر  PCOSهای صحرایی موش

mg/kg10 ،سولپریدSCH23390 1mg/kg  هیدروکلراید وmg/kg 100 یک گروه دریافت کردند. همچنین را ال دوپا

های تزریق داخل صفاقی سالین را دریافت نمود. نمونه ،به عنوان کنترل در مرحله استروس صحرایی سالم هایموش

با  در تخمدان گرلیندر هیپوتاالموس و  NPY ژن نسبی بیان. میانگین ها جداسازی شدندتخمدان و هیپوتاالموس
جفت نشده و آزمون آنوای یک طرفه و با  t-testهای حاصل با استفاده از آزمون گیری شد. دادهاندازه RT- PCRروش 

ها با آزمون تعقیبی توکی بررسی شد و در تمام آنالیزها نتایج با آنالیز شد. مقایسه میانگین داده SPSSافزار نرم

p≤0.05 را در  گرلیننتایج نشان داد که تزریق ال دوپا میانگین بیان نسبی ژن . دار گزارش گردیدازنظر آماری معنی

دار میانگین داری افزایش نداد در حالی که آن سبب کاهش معنیبه طور معنی PCOSدر مقایسه با گروه  تخمدان

 Like-2Dو  Like-1Dهای گیرنده گردید. همچنین تزریق آنتاگونیست PCOSدر مقایسه با گروه  NPY بیان نسبی ژن

را در مقایسه با  NPYبیان نسبی ژن دوپا میانگین و به دنبال آن تزریق ال  SCH23390سولپرید و به نام دوپامینی 

در درک  های دوپامینرژیکیفعالیت نورونکه افزایش داری افزایش نداد. احتمال دارد به طور معنی دوپاگروه ال

با دخالت در تنظیم  سنتز نوروپپتیدهای مختلف دخیل در محور نورواندوکرینی   PCOSمکانیسم ناباروری ناشی از  

 .مفید باشدنظر کلینیکی آن از 

 NPY،گرلین،PCOS ،دوپاال :هاواژه کلید

 

 

 

 



 

  مقدمه

اخدتالل در  لیددل نیترو غالدب دمثلیداخدتالالت تول نیتدراز مهم یکدی (PCOS) کیستیکسندروم تخمدان پلی

( و GnRHهدا )آزادکننده گنادوتروپین اختالل در ترشح تونیک و سرژ هورمونزنان است.  یو نابارور یگذارتخمک

 کیسدتیکگدذاری در سدندروم تخمددان پلیترین دالیل ناباروری و عدم تخمک( یکی از مهمLH) نهیلوتئهورمون 

(PCOSاست. ترشح ) هدای محیطدی و نوروپپتیددهای داخدلها تحت کنترل بسیاری از هورمونخود این هورمون 

 پپتدین  و غیدره اسدت( و کدیسNPY)Y دینوروپپت، گرلیناز جمله  GnRHهای هیپوتاالموسی در باالدست نورون

(Dennett & simon., 2015; Groth, 2010). 

 میتوسد  آندز نیروزیدت نهیدآمیمغز است کده از اسد ینیکاتاکول آم یترهاینوروترانسم نیتراز مهم یکی نیدوپام

عبدور  ییبه علت عدم تواندا نیدوپام یطیمح قی. هنگام تزرشودیسنتز م الزیربوکسکو دوپا الزیدروکسیه نیروزیت

 کدهیاثر بگذارد درحال یهیپوتاالموس های داخلفعالیت نورون یبر رو به طور مستقیم تواندینم یمغزیاز سد خون

عبدور از  ییتواندا نیدوپدام کیسدنتت هایها و آنتاگونیستستیآگون ایدوپا(  ال ای نیروزی)ت نیدوپام یسازهاشیپ

 یکیولدوژیزیف ینددهایبدر فرا نیدوپدام یکیولدوژیزیف اتاثر .(Liu & Herbison, 2013) درا دارن یمغز یسد خون

 نیشدی. مطالعدات پ(Missale et al ,.1998) گرددیماعمال   Like2D و Like1D  رندهیگ دو گروه قیمختلف از طر

هدای هسدته GnRHهدای نورون %50 یبدر رو نیدوپدام like-2D و like-1D رنددهگی گدروه دو هدراندد نشان داده

 -زیپوفیه -پوتاالموسیه محور تیمهار فعال در رندهیهر دو گروه گ قیاز طر نیو دوپام شودیم انیبهیپوتاالموسی 

  .(Hull et al., 1986) دارد نقش ادهاگن

اتصدال بده  قیسنتز شده و آن از طر پوتاالموسیطور عمده در معده و هاست که به یانهیدآمیاس 28 دیپپت گرلین

نشان داده است که  مطالعات (. ,.1997Mckee et alکند )خود را اعمال می یکیولوژیزیاثرات ف 1a1R-GHSرندهیگ

 GnRH/LH یمهدار آزادسداز قیدطر زا به طدور عمدده را یدمثلیمحور تول تیخود را بر فعال یاثرات مرکز گرلین

آن عدالوه بدر معدده در  رنددهیو گ گدرلیننشان داده است کده مطالعات  .(Toshinai et al., 2003) کنداعمال می

کنندد می شنهادیمطالعات پ نی(. اMuccioli et al., 2011گردد )می انیجمله تخمدان ب از گرید یطیهای محبافت

در کنترل عملکرد تخمدان دخالدت داشدته  یطیو مح یطور موضعممکن است به یمرکز تعالوه بر اثرا گرلینکه 

تدر از افدراد پدایین گدرلینشده است که سطوح سرمی  نشان داده PCOSدر افراد  (.Muccioli et al., 2011باشد )

                                                 
1 Growth hormone secretagouge receptor1 
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بدر  یکدیاثدرات تحر نیدوپدامدر افراد سالم نشان داده شده است که همچنین  (.Moran et al., 2004است )سالم 

 (.Iwakura et al., 2001کند )اعمال می گرلینترشح 

از  یکدیجدذ  غدذا  زانیدم شیاسدت کده عدالوه بدر افدزا نهیدآمیاسد 36بدا  یپوتاالموسدیه دیدپپت Y دینوروپپت

محسدو  شدده و  GnRHهدای کننده نوروناست. آن تحریک دمثلیتول ندیدر کنترل فرا یدیهای کلکنندهتنظیم

  Dhillon et al., 2009کندد )می میتنظد GnRHکنترل ترشح  قیاز طر پوتاالموسیاعمال تولیدمثلی را در سطح ه

Rodriguez- Sirra et al., 1987; .) به طوری که آن اثرات تحریکی بر ترشح سرژGnRH از طریق تاثیر بر نورون-

هدای و اثرات مهاری بر ترشح تونیک آنها از طریق تاثیر بر ندورون ( mPOA) اپتیک میانیهسته پری GnRHهای 

GnRH هسته قوسی (ARCهیپوتاالموس  اعمال مدی )کندد (2011 Kiyokawa et al.,.) شدده گزارش نیهمچند

  (.Gunes and Bukan, 2015) باال است NPY یسطوح سرم PCOSاست که در افراد 

و در کنتدرل فعالیدت  NPYو  گدرلینرسدانی یکی با مسیرهای پیامرژدوپامینبا توجه به اهمیت تداخل مسیرهای  

، در ایدن تحقیدق بدرای اولدین PCOSبیماری در هر چهار ماده ذکر شده ترشح  میزان اتمحور تولیدمثلی و تغییر

هیدروکلرایدد   SCH23390های گیرنده دوپامین به نام سولپرید و دوپا و آنتاگونیستال تزریق داخل صفاقی اثرات

-بررسدی مدی القایی با استرادیول والرات PCOS های صحراییمدل موش در گرلین و NPYهای بیان نسبی ژن بر

 شود.
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 فصل دوم:

 مروری بر منابع علمی
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 دوپامین 2-1

 ساختار دوپامین 2-1-1

که حاوی  است. آمینکاتکول نوع از آمینواسیدیتک  دی هیدروکسی فنیل اتیل آمین( هورمونی-4 و 3) دوپامین

دوپامین از  شود.و توس  آنزیم تیروزین هیدروکسیالز و دوپا کربوکسیالز سنتز می تیروزین است. یک اسیدآمینه

 .(Liu & Herbison, 2013; Missale et al., 1998) کندمغزی عبور نمیسد خونی

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساختار دوپامین :1-2 شکل

 به که است شدهساخته اسیدآمینه معنی به amine و شادی معنی به پزشکی در که dope قسمت دو از دوپامین

و دارای  شود؛حیوانات تولید می صورت شیمیایی در بدن انسان واست. دوپامین به آورشادی ایاسیدآمینه معنی

 دو نقش اساسی در بدن است:

 شود.فعال کردن گیرنده دوپامینی میدهنده عصبی در مغز، باعث عنوان انتقالبه-1

ی مهم آن جلوگیری از آزاد شدن پروالکتین از شود، وظیفهوسیله هیپوتاالموس آزاد میعنوان هورمون که بهبه-2

 .(Liu & Herbison, 2013) غده هیپوفیز جلویی است
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 دوپامینرژیک نورون محل 2-1-2

 موجود انسان مغز در 400.000 حدود درمجموع( دوپامین تولیدکننده عصبی هایسلول) دوپامینرژیک هاینورون

 مناطق از بسیاری به را خود آکسون حالبااین. است محدودشده مغزکوچک نسبتا   محل چند به البته که. است

 17 در دوپامینرژیک هاینورون .گذارندمی بجا هدف محل در را خود قدرتمند اثرات هاآن و فرستندمی مغز دیگر

 هیپوتاالموس در دوپامینرژیک هاینورون سلولی جسم. گرفتند قرار مغز مختلف نواحی در A17-A1 مختلف گروه

 (Fontaine et al., 2013) اندقرارگرفته( A12) قوسی و( A11) بطنی دور هایهسته در

 هسته خلفی؛ هیپوتاالموس ؛(vta) شکمی تگمنتوم منطقه ،(مغزمیانی در) سیاه جسم شامل دوپامینرژیک مناطق

نفوذ  برای بالقوه سایت چهارمین. است( پریونتریکوالر) بطن اطراف هسته و incerta ناحیه ؛(arc) کمانی

 Hull) است شدهشناخته مردانه جنسی رفتار برای که است( MPOA) اریا مدیال پری اپتیک دوپامینرژیک ناحیه

et al.,1986)هیپوفیز غده به که دارند دوپامین هاینورون هیپوتاالموس در بطن اطراف هسته و کمانی . هسته 

 غدد و اعصا  مهارکننده دوپامین. دهدمی قرار تأثیر تحت را پروالکتین هورمون ترشح آن در که شودمی منتهی

 دوپامین هیپوتاالموس از مختلف مناطق ،Incerta ناحیه. است قدامی هیپوفیز غده از پروالکتین ترشح اصلی

 پاداش، مسیر از بخشی عنوانبه .کندمی ایفا نقش مردان زنان و در GNRH هورمون کنترل در که فرستدمی

 قشر و اکومبنس نوکلئوس در و شدهساخته( VTA) شکمی تگمنتوم منطقه در واقع عصبی هایسلول در دوپامین

 در. شودمی یافت چشم شبکیه در دوپامین کنندهترشح هاینورون از دیگر گروه یک. شودمی منتشر مغز جلوی

 هستند شکمی تگمنتوم منطقه و سیاه جسم دارانمهره مغز در دوپامین منابع ترینمهم و ترینبزرگ کل

(Dufour et al., 2010; Liu & Herbison, 2013; Fontaine et al., 2013). 

 گیرنده دوپامین 2-1-3

های گیرنده است.( D5 وD1، D2، D3،  D4) گیرنده از نوع پنج توس  مرکزی عصبی سیستم در دوپامین اقدامات

 دو به توانمی را هاگیرنده این .کنندمی اعمال هاپروتئین G به شدن متصل طریق از را خود اثرات دوپامین

جزو  D4و  D3و  D2و  هستند D1-likeجزو خانواده  D5و  D1که  تقسیم کرد؛ D2-likeو  D1-likeخانواده 

 هستند؛ انسان عصبی سیستم در دوپامین متعددترین گیرنده D1 هایگیرنده هستند. D2-likeخانواده 

تری دارند تعدد پایین توجهیقابل طوربه هایی هستند کهگیرنده D3، D4، D5. هستند بعدی D2 هایگیرنده

(Missale et al., 1998 ). 
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 تاکنون DRD5 و DRD1،DRD2،DRD3،DRD4 هاینام به (Dopamine Receptor) دوپامینی گیرنده ژن پنج

 این بیان از لیکن است شدهشناخته خوبیبه مغز در دوپامین گیرنده هایژن بیان. اندشده کلون و شناخته

 سیستم همچون نیز ایمنی و تخمدان سیستم. دارد وجود متفاوتی و کم هایگزارش ها،بافت سایر در هاگیرنده

 انسان، در دارد. نقش هاسیستم این اعمال تنظیم در که کنندمی بیان را دوپامینی هایگیرنده مرکزی، اعصا 

 قلب و موش قلب درون در D4  هایهمچنین گیرنده کند.را بیان می D5 و 1D، D2، D4های ریوی گیرنده عروق

اند شدههای دوپامین که در روی عصب شناسایی. گیرنده(Missale et al., 1998) اندشدهشناسایی انسان

  در جسم سلولی، D2ها ولی گیرنده دندریت ترجیحا  در جسم سلولی و D1صورت هستند که: گیرنده بدین

 .(Liu & Herbison, 2013) شودها یافت میدندریت و پایانه

 اثر گیرنده دوپامین بر تخمدان 2-1-4

 برای موردنیاز عصبی هایسیگنال تخمدان، سطح در D1 هایگیرنده به DA اتصال که، دهدمی نشان حاضر نتایج

 سایر شاید و تخمدان D2 هایگیرنده به DA اتصال .کندمی تولید را گذاریتخمک و فولیکولی رشد تنظیم

 نوع گیرنده به دوپامین اتصال حقیقت در. دارد دخالت هاگنادوتروپین تنظیم در ،D2 مرکزی و جانبی هایگیرنده

 تخمدان D2 هایگیرنده کردن مسدود .شودمی گنادوتروپین تنظیم باعث هیپوفیز و هیپوتاالموس روی تأثیر با 2

 تأثیر( LH ترشح بر استروژن مثبت بازخورد عدم) هیپوفیز یا( GnRH انتشار فقدان) هیپوتاالموس بر احتماال 

 .((Meneses et al., 2015 گذاردمی

 اثرات فیزیولوژیکی دوپامین در بدن 2-1-5

 هانورون توس  که است شیمیایی ماده یک .کندمی عمل عصبی دهندهانتقال یک عنوانبه دوپامین مغز، در

 اصلی هاینقش از یکی. کنند ارسال عصبی دیگر هایسلول ها را بهسیگنال تا شودمی آزاد( عصبی هایسلول)

 از بسیاری و دهندمی افزایش مغز در را دوپامین سطح هاپاداش اکثر .است پاداشگرانه دوپامین در مغز رفتار

 دوپامین همچنین. (Dufour et al., 2010)  دهندمی افزایش را دوپامین عصبی هایفعالیت اعتیادآور داروهای

 کندمی ایفا تهوع حالت و جنسی لذت شیردهی، همچنین و سرخوشی و نشاط احساس انگیزه، در مهم هاینقش

 بیماری عالئم دوپامینرژیک هاینورن رفتن بین از با طوریبه دارد نقش حرکتی دستگاه کنترل در دوپامین

 منظوربه کم، نسبتا   دوزهای در دوپامینرژیک، داروهای .(Liu & Herbison, 2013) آیندمی پدید پارکینسون
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 وادار کردن برای دوپاال مثال،عنوانبه. شودمی تزریقموش نر  و مردان در مردانه جنسی رفتار تسهیل

 بعضی در دیابت با مرتب  جنسی ناتوانی بردن بین از برای و پارکینسون بیماری به مبتال مردان در هایپرسکشوال

 .(Hull et al., 1986) شودبیماران تجویز می از

 اثر دوپامین بر هیپوتاالموس 2-1-6

ها از هیپوفیز شده که این امر شود و باعث آزادسازی گنادوتروپینمی GnRHو انفعاالت باعث ترشح در مغز فعل 

( DA) دوپامین ترشح نورون GnRH تحریک سیستم بر شود. عالوهدرنهایت باعث تحریک غدد جنسی می

را  LH و تحریک GnRH ترشح است ممکن DA است. شدهشناسایی باروری محور در مهاری سیستم یک عنوانبه

های نورون %50دهد که تقریبا  عهده گیرد. تحقیقات نشان می گامتوژنز را به نهایی مراحل تنظیم درنتیجه و مهار

GnRH  گیرندهD1Like  وD2 Like گیرنده ٪40 ها،سلول این بین در که کنند؛را بیان می D1Like یا D2 Like 

طور قوی و ها بهاین گیرنده کنند ومی بیان خود سطح در را گیرنده دو هر ماندهباقی هایسلول کهدرحالی. رادارند

 در دوپامین اثرات کنند. اینوسیله دوپامین وساطت میرا به GnRHهای مستقیم هایپرپالریزاسیون نورون

ی سرکوبگرانه نقش و سیکل استروس است یا و جنسیت از مستقل رسدمی نظر به GnRHعصبی  هایسلول

 ;Liu & Herbison, 2013) گنادی مرتب  نیست استروئیدهای به نوسانات GnRH عصبی شبکه داخل در دوپامین

Meneses et al., 2015 ) 

 هااثر دوپامین بر هورمون 2-1-7

 :دارد وجود گنادوتروپین و GnRH ترشحات از نوع دو زنان، در

 باالی سطوح از ناشی ترشح از بزرگی موج و دیگری شودمی مهار استرادیول توس  که پالسی ترشح الگوی یک

 را هیپوتاالموس و هیپوفیز از LH آزادسازی در حقیقت استرادیول شود.می گذاریتخمک باعث که است استروژن

 استروژن باالی سطح به پاسخ در LH سطح گذاریتخمک از پیش Liu & Herbison, 2013).) انگیزدبرمی

 .شودمی گذاریتخمک از قبل GnRH افزایش موجب که شودمی مثبت فیدبک ایجاد باعث که یابد؛می افزایش

و  است؛ ضروری گذاریتخمک از قبل GnRH طبیعی انتشار برای تخمدان سطح D2 و D1  گیرنده به DA اتصال

 امر این که. اندازدمی تأخیر به را گنادوتروپین ترشح بر استروژن مثبت فیدبک دوپامین، هایگیرنده کردن مسدود

 ،LHهای دوپامین در سطح تخمدان بلوک گیرنده. شودمی گذاریتخمک فولیکولی در رشد افتادن تأخیر به باعث
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FSH یابدمی افزایش پروالکتین و پروژسترون کهدرحالی آورد،می پایین را استرادیول سرمی سطوح و (Menses 

et al., 2015.) 

 کیستیکپلی دوپامین در سندروم تخمدان 2-1-8

 که است سرم در LH افزایش ،(PCOS) کیستیکپلی تخمدان سندرم به مبتال زنان در مشخصه ترینبیوشیمیایی

 حساسیت افزایش از ناشی حدی تا هایافته این رسدمی نظر به. شودمی FSH به LH نسبت افزایش به منجر

 سرم استرادیول و استرون سطوح افزایش تأثیر تواندمی خود نوبهبه که بوده GnRH تحریک افزایش به گنادوتروپ

 ( (Groth, 2010 باشد

 را GnRH انتشار مهار که است هیپوتاالموس هایدهندهانتقال ترینمهم از( DA) طور که بیان شد دوپامینهمان

 کاهش ینتیجه شود درمشاهده می LH ترشح افزایش که کیستیکدر سندروم تخمدان پلی. شودمی منجر

-کاهش می PCOS افراد. در حقیقت سطح سرمی دوپامین در ((Barnes & Lobo, 1985 است دوپامین فعالیت

 یابد.افزایش می LHیابد و از این طریق اثر مهاری دوپامین از میان رفته و ترشح 

 های دوپامینها و آنتاگونیستآگونیست 2-1-9

 هاآگونیست 2-1-9-1

 ترکیبات دوپامین هایآگونیست. کندمی فعال را دوپامین گیرنده که است ترکیب یک دوپامین گیرنده آگونیست

 پروژستین،آنتی هااین آگونیست .پروالکتینرژیک دارندآنتی اثرات که هستند آرگوتین از مشتق آلکالوئیدی

-G طریق از را سیگنالینگ مسیرهای ترکیبات،این  .((Gobello, 2006 هستند آندروژنآنتی و استروژنآنتی

proteins و β-arrestins شوندمی ژن رونویسی در تغییر به منجر درنهایت و کنندمی فعال (Conroy et al., 

2015 ). 

 :از اندعبارت دوپامین های آگونیست از هایینمونه

Aripiprazole (خانواده هایگیرنده از جزئی آگونیست D2) 

QuinpirolE (خانواده هایگیرنده از جزئی آگونیست  D2و D3) 

 Salvinorin A(خانواده هایگیرنده از جزئی آگونیست D3) 

Apomorphine (گیرنده آگونیست D1) 

Bromocriptine (گیرنده آگونیست D2) 
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Cabergoline (گیرنده آگونیست D2 ) 

SKF83959 (گیرنده آگونیست D2-D1) 

SKF 38393 (گیرنده آگونیست D1-D5) 

 (Gobello, 2006; Conroy et al., 2015) 

 هاآنتاگونیست 2-1-9-2

 آنتاگونیست با را دوپامین هایگیرنده که است داروی نوع یک( دوپامینرژیک آنتی) دوپامین آنتاگونیست 

 درمان در ترتیب همین به و هستند دوپامین هایآنتاگونیست سایکوتیکهاآنتی اکثر. کندمی متوقف هاگیرنده

 استفراغ و تهوع درمان در دوپامین آنتاگونیست چندین. دارند نقش درمانیروان و دوقطبی اختالل اسکیزوفرنی،

 .(Gobello, 2006) شوندمی استفاده

 :از اندعبارت دوپامین هایآنتاگونیست از هایینمونه

SCH23390 :گیرنده آنتاگونیست یک عنوانبه که است مصنوعی ترکیب یک D1 ناچیزی اثرات و کندمی عمل 

 .دارد D2 برگیرنده

 .است D2 گیرنده آنتاگونیست یک: یدسولپر

Haloperidol :گیرنده رایج آنتاگونیست D2 است. 

:Domperidone نوع گیرنده آنتاگونیست D2 است. 

Gobello, 2006; Conroy et al., 2015)) 

 ال دوپا  2-1-10

ای است که شود اسیدآمینهآالنین نامیده میدی هیدروکسی فنیل 4و  3عنوان لوودوپا، یا همچنین بهکه  ،دوپاال

حیوانات  عنوان بخش مهمی از بیولوژی انسان وشود و بهمی تولید هیدروکسیالزتیروزین آنزیم توس  تیروزینال از

-اپی و( نورآدرنالین) نفریننوراپی پیش ساز دوپامین، دوپاال .(Zarabian et al., 2004)شود و گیاهان شناخته می

راحتی از سد تواند از سد خونی مغزی عبور کند، این ماده بهو برخالف دوپامین که نمی است.( آدرنالین) نفرین

 قرار مورداستفاده پارکینسون بیماری درمان در دوپامین غلظت افزایش برای بنابراین، کند.مغزی عبور میخونی

آمینواسید دهیدروکسیالز به شود توس  آنزیم الوارد سیستم عصبی مرکزی می دوپاالکه گیرد. هنگامیمی
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 تبدیل دوپامین نیز به محیطی عصبی سیستم در دوپاال مرکزی، عصبی سیستم بر شود. عالوهدوپامین تبدیل می

 .(Zarabian et al., 2004; Missale et al., 1998) شودمی

 گرلین 2-2

 گرلینساختار 2-2-1

 پپتید این. کردند سنتز شد،می رشد هورمون شدن رها سبب که را پپتیدی همکارانش و بوورس 1976 سال در

GHS شد نامیده (Bowers et al., 1984) .کلمه  از شده مشتق ،«گرلین» نام به پپتید اینghre و رشد relin به 

 ,. Dupont et al)است شدهگزارش رشد هورمون ترشح کننده القاء عنوانبه ابتدا در گرلین. است آزاد معنای

 تولید معده در ریزدرون غدد هایسلول توس  اول درجه در که. است آمینواسیدی 28 پپتید یک گرلین.  (2009

 صحرایی هایموش تخمدان در گرلین ژن از مداوم بیان. شودمی بیان نیز تخمدان در پپتید  این. شودمی

 دی در بیان سطح باالترین و پرواستروس در بیان سطح ترینپایین استروس، چرخه طول در ولی. است شدهاثبات

 .((Sönmez et al., 2015 است استروس

 گرلینجایگاه ژنی  2-2-2

را کد  گرلینپرپروای بنام اسیدآمینه 117پروتئین  p25-p26 3 جایگاهدر  3 در بازوی بزرگ کروموزوم گرلینژن 

 گرلیندالتونی بنام کیلو  3/3ای و اسیدآمینه 28بعد از پردازش و سپس رونویسی به پروتئین  گرلینپرپروکند. می

 .(Sönmez et al., 2015) شودتبدیل می

 گرلینمحل بیان  2-2-3

 arc هسته در تولیدمثل یا انرژی متابولیسم تنظیم در دخیل نوروپپتیدهای سایر و گرلین هاینورون اصلی جایگاه

 محتوی هایسلول معده در شود.می تولید معده در عمده طوربه گرلین (.Forbes et al., 2009) است مغز در

نام  X/A like cellدر معده  گرلینهای تولیدکننده سلول هستند. ترفراوان  پیلور به نسبت  فوندوس در گرلین

 مغز، هیپوتاالموس، هیپوفیز، قلب، ریه، کلیه، جفت، لنفوسیت، پانکراس، در گرلین بیان دارند. عالوه بر معده،

 .(Dupont et al., 2009) است حاضر جاهمه پروتئین یک گرلین بنابراین، است؛ شدهگزارش بیضه و تخمدان
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 و محل بیان آن گرلینگیرنده  2-2-4

 a1GHS-Rنام  به G-Protienبرهمکنش با یک گیرنده جفت شده با  طریق از را خود فیزیولوژیکی اثرات گرلین

 3q26-27 جایگاه در 3 کروموزوم کوچک بازوی روی بر که واحد ژن یک توس  GHSR یگیرنده. کندمی اعمال

 چندین در و هیپوفیز غده در عمدتا   گرلین گیرنده mRNA (Mckee et al., 1997). شودمی کد است قرارگرفته

 غدد قلب، طحال، پانکراس، تیروئید، غده در حال،بااین. شودمی بیان پستانداران غیر و پستانداران مغز از ساختمان

 دهدمی نشان را هابافت این در گرلین مستقیم اقدامات هاداده این. شودمی بیان نیز بیضه و تخمدان آدرنال،

(Dupont et al., 2009). 

 در بدن گرلیناعمال عمومی  2-2-5

 رشد، هورمون ترشح تحریک بدن، وزن تنظیم غذایی، مواد مصرف در نظارتی مهم پپتید یک عنوانبه گرلین

 تغذیه  شروع از قبل گرلین سطح .دارد نقش تخمدان عملکرد و گلوکز متابولیسم پانکراس، ریزدرون غدد عملکرد

 هیپوتاالموس arc هسته روی بر عمل طریق از غذایی مواد مصرف و گرسنگی تحریک باعث و میابد افزایش بشدت

 شودمی ظاهر اشتها در حاصل تغییر و گرلین سرکو  روده در مغذی مواد حضور در یا تغذیه، شروع با. شودمی

(Moran et al., 2004) .را اصالح کند. یادگیری و حافظه  شود، هیپوکامپ وارد خون جریان از است ممکن گرلین 

هم  گرلینکه در این صورت سطح  باشد خالی معده که زمانی و روز طول در یادگیری که است شده پیشنهاد

 .(Sönmez et al., 2015) بر حافظه مشابه همین عملکرد است گرلیناثر . افزایش میابد بیشتر است،

 هابر ترشح هورمون گرلیناثر  2-2-6

 و هورمون رشد گرلین 2-2-6-1

کننده هورمون رشد است. از طرفی تاکنون ارتباط در حقیقت ترشح گرلینتحقیقات ثابت کرده است که 

طور مستقیم با یک توافق عمومی در خون به (GH)پالسمایی و هورمون رشد  گرلینداری بین سطوح معنی

 یابد.مشاهده نشده است. نتایج تحقیقات نشان داده است که هر دو هورمون در زمان گرسنگی افزایش می

شود و سپس وارد از معده ترشح می گرلینصورت که شود. بدینمتصل می GHبا شدت به گیرنده ترشح  گرلین

های لیت سلولگردش پالسمایی شده و باعث تحریک ساختارهای هیپوفیز و هیپوتاالموسی که درگیر در فعا
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 شوداعث ترشح آن میاتصال به گیرنده ترشح هورمون رشد ب و بدین طریق با شود؛میسوماتوتروپی هستند، 

(Dupont et al., 2009). 

 و پروالکتین گرلین 2-2-6-2

 پروالکتین ترشح گرلین. شودمی کنترل محیطی و هیپوتاالموسی مختلف هایسیگنال توس  پروالکتین ترشح

(PRL )ترشح تنظیم در آن نقش حال،بااین. کندمی تحریک انسان در را PRL ناشناخته زیادی حد تا هاموش در 

 .((Shibata et al., 2004  است

 و تولیدمثل گرلین 2-2-7

 بین پیچیده وانفعاالتفعل طریق از که است گنادوتروپین ترشح دقیق تنظیم مستلزم مناسب تولیدمثلی عملکرد

 و( follistatin و activins، inhibins مانند) هیپوفیزی سیگنال هیپوتاالموس،  پپتیدهای دیگر و GnRH هورمون

 تولیدمثل  بالقوه کنندهتنظیم عنوانبه اخیرا  ،گرلین .شودمی حاصل گنادها از شده مشتق پپتیدهای و استروئیدها

 داخل در غالب مهاری اثر با را GnRH/ LH  ترشح تنظیم گرلین که است شدهثابت. است شدهشناخته رسمیت به

 در تولیدمثلی عملکرد بر مهار عمدتا   اثر با  تولیدمثل تنظیم  در را گرلین نقش اخیر هایداده .کندمی اعمال بدن

 مهار به جوندگان، و انسان جفت در گرلین بیان است شدهگزارش .اندکرده عنوان جوندگان و پستاندار هایگونه

 مزمن و حاد تزریق که است شدهداده نشان این، بر عالوه. شودمی منجر in vitro شرای  در اولیه جنین رشد

 شودمی GnRH به LH پاسخ کاهش و GnRH ترشح  کاهش همچنین و LH ترشح سرکو  باعث گرلین

(Toshinai et al., 2003) .شرای  در و بدن داخل در تستوسترون ترشح مهار به قادر گرلین این، بر عالوه 

 در .شودمی بالک گرلین تحریک اثر تحت توجهیقابل طوربه استروژن عمل همچنین و است؛ آزمایشگاهی

 همراه LH ترشح کاهش با گرلین باالی پالسمایی سطح عصبی، اشتهاییبی یا و گرسنگی و روزه مانند  شرایطی

 است تولیدمثل عملکرد مهار برای عاملی گرسنگی و اشتهاییبی که گرفت نتیجه توانمی شود کهمی

(Fernandezet al., 2007). ترشح در گرلین اثر: که دادند نشان همکارانش و فرناندز رافایل GnRH/LH به وابسته 

 اثر گرلین مقابل در و.  کندمی مهار بالغ ماده موش در را GnRH آزادسازی گرلین و. است نیز جنس و سن

 ورودی غیا  در تحریکی اثر این. شودمی باعث  بلوغ قبل ماده هایموش در را LH ترشح بر GnRH تحریکی

 صورتبه هنوز GnRH هاینورون بر گرلین عمل . مکانیسم(Fernandez et al., 2007) میابد افزایش استروژن
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 کنترل را GnRH ترشح غیرمستقیم صورتبه  گرلین دهندمی نشان شواهد از بعضی. است نشده مشخص دقیق

 گرلین دهدمی نشان شواهد کند،می عمل  اشتهاآور مرکزی سیگنال یک عنوانبه گرلین اینکه به توجه با. کندمی

 محور بر مهاری اثر نوروپپتیدها این از هرکدام. کندمی عمل ارکسین و AgRP و NPY نوروپپتیدهای توس 

HPG ترشح و LH دارند (Toshinai et al., 2003.) 

 در تخمدان گرلین 2-2-8

 و هاگیرنده ،mRNA که دهدمی نشان تحقیقات شود.می بیان نیز تخمدان در گرلین شدد اشاره قبال   همانطورکه

 کنترل در گرلین مستقیم اثر یدهندهنشان که شوندمی بیان بیضه و تخمدان در گرلین به مربوط هایپروتئین

واسطه روش  اش در تخمدان بهو گیرنده گرلینحضور  .(Muccioli et al., 2011) است تولیدمثلی سیستم

های اینترستیشیال در سلول گرلینبیشترین میزان  شده است.اثباتبادی پلی کلونال ایمونوهیستوکمیستری آنتی

که بیان پپتید در بافت درحالی شود.در کورپوس لوتئوم جوان و بالغ دیده می گرلینهمچنین  ناف تخمدانی است.

طور به گرلین mRNAدر همه مراحل، سطوح  گرلینشود.. بیان مداوم لوتئال در حال تخریب متوقف می

که کمترین سطح بیان را در پرواستروس و بیشترین طوریبه وجهی وابسته به فازهای مختلف سیکلی است.تقابل

 .(Mckee et al., 1997) سطح بیان را در دی استروس دارد. در حقیقت بیانگر یک طرح سیکلیک از بیان است

 کیستیک پلی تخمدان سندروم در گرلین 2-2-9

 باروری سن در زنان از درصد 5-10 در درون غدد  پیچیده  اختالل یک(  PCOS) کیستیک پلی تخمدان سندرم

 توزیع در ویژهبه چاقی، و وزناضافه. است قاعدگی اختالل و ناباروری و هیپرآندروژنیسم آن اصلی تظاهرات. است

 از هم بدن وسازسوخت و تولیدمثل در اختالل و انسولین به مقاومت افزایش و دارد وجود PCOS با همراه مرکزی

 سندرم پاتوژنز در احتمالی نقش دارای گرلین .(Moran et al., 2004) است سندروم این اصلی هایشاخصه

در زنان مبتالبه سندروم تخمدان  گرلیناست. تحقیقات پیشین ثابت کرده است که سطح  کیستیک پلی تخمدان

در سندروم تخمدان پلی  گرلین. ازجمله عواملی که بر میزان ( Moran et al., 2004) یابدکیستیک کاهش میپلی

 کیستیک اثرگذار است موارد زیر است:

 کاهش به منجر انسولین مقابل در و است؛ درگیر مختلفی هایراه در گلوکز هموستاز در گرلین: انسولین .1

 هیپرانسولینمی PCOS به مبتال بیماران از درصد 50 حدود در طرفی از. شودمی پالسما گرلین غلظت
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 بنابراین. شودمی مشاهده نیز 2 نوع دیابت و انسولین به مقاومت PCOS زنان در همچنین. است شدهمشاهده

 .(Moran et al., 2004) دهدمی کاهش را گرلین سطح سندروم این در باال انسولین میزان

 که. اندداشته شاهد افراد از باالتر لپتین میزان و ترپایین گرلین میزان PCOS به مبتال زنان: هورمونی . تغییرات2

 که است این دوم. است PCOS از خاص ویژگی یک کم گرلین سطح که فرض این اول :است حاکم فرض دو

 Mitkov) هست PCOS هایویژگی از که است  هورمونی و متابولیکی تغییرات  یدرنتیجه گرلین  پایین سطوح

et al., 2008). 

 منفی همبستگی گرلین سطح و چاقی بین و است شدهتنظیم انرژی تعادل توس  گرلین ترشح ازآنجاکه :. چاقی3

 بیماران این در گرلین سطح شودمی مشاهده هاآن در چاقی که سندروم به مبتال زنان در بنابراین. دارد وجود

 (.Moran et al., 2004)دهدمی افزایش را گرلین بیان محدود غذایی رژیم طریق از وزن کاهش. میابد کاهش

 شدهگزارش PCOS به مبتال زنان در و جوندگان در آندروژن و گرلین بین منفی همبستگی چنینهم :. آندروژن4

 ،گرلین و آندروژن بین منفی همبستگی خاطر به پس. دارد باالیی سطح آندروژن PCOS افراد در چون و. است

 (. Mitkov et al., 2008) داشت خواهد PCOS زنان در پایینی سطح گرلین

 این دارند. انرژی تعادل بر ایعمده تأثیر که است شدهشناخته رسمیت به که گرلین و لپتین هورمون دو . لپتین:5

  در درازمدت میانجی یک لپتین. شودمی اعمال ساز و سوخت فاکتورهای یواسطهبه رابطه این که دهدمی نشان

 سوی از ،گرلین. شودمی وزن کاهش القای درنتیجه و غذایی مواد مصرف سرکو  باعث که است انرژی تعادل

 پلی سندروم زنان در  هورمون دو این ارتباط. دارد غذایی وعده شروع در نقش و است االثر سریع هورمونی دیگر،

 با پالسما گرلین سطح چاق افراد در  که اندداده نشان همکاران و Tschop .نیست مشخص روشنیبه کیستیک

از آنجایی که سطح لپتین در زنان مبتال به سندروم تخمدان  دارد و منفی همبستگی ناشتا خون لپتین میزان

 Tschop)در این زنان شود گرلینیابد بنابراین محتمل است این عامل باعث کاهش سطح کیستیک افزایش میپلی

et al., 2001). 
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 Y نوروپپتید 2-3

 Y  نوروپپتیدساختار  2-3-1
NPY  گردید. جدا خوک مغز از 1982 سال در بار اولین که ای استاسیدآمینه 36یک هورمون پپتیدی 

 انتهای دو هر در ثانیا  و گردید جدا های عصبیبافت از اوال  که است علتاینبه NPYبه  هورمون این گذارینام

ترمینال،  Cتیروزین است که در قسمت  5شامل  NPY وجود دارد. تیروزین اسیدآمینه آن کربوکسیالز و آمین

 .(Allen et al., 1983 ) آمینی است

توالی  %92دهد که تحقیقات نشان می شده است.شود و بسیار حفاظتداران یافت میدر همه مهره ،Y نوروپپتید

میلیون  400در ماهیان غضروفی، اژدرمار و پستانداران که به فاصله تکاملی بیش از  Yای نوروپپتید اسیدآمینه

دارای نقش حیاتی و فیزیولوژیکی مهم  NPYدهد که اند، یکسان است. این شواهد نشان میسال از هم جداشده

 Orexigenic عنوانبه NPYزمان کمی پس از شناسایی مدت است که اختالف بین افراد در این مورد کم است.

 .(Kuo et al., 2007) مطالعات تکمیلی نشان دادند که در تولیدمثل نیز نقش دارد

 Y نوروپپتیدجایگاه ژنی  2-3-2

اگزون کوچک با طول کمتر از  4که با  است؛ Kb8شده است. طول این ژن واقع 7بر روی کروموزوم  NPYژن 

اند. طول منطقه جفت باز از هم جداشده 4300و  2300، 965جفت باز توس  سه اینترون با طول حدود  200

 . (Ravi et al., 2008) کنداسیدآمینه را کد می 97جفت باز است که  NPY ،553رونویسی ژن 

 Y نوروپپتیدمحل بیان  2-3-3

 مختلفی فیزیولوژیکی اثرات دارای و تولیدشده هیپوتاالموس مخصوصا   بدن، مختلف هایقسمت در Y نوروپپتید

( ARC) قوسی هسته در mRNA NPY سلولی سطح باالترین.  دارد انرژی هموستاز در مهمی نقش و است

آمیگدال نیز  و سپتوم هیپوکامپ، مغزی، در فیبرهای قشر NPY باالی همچنین غلظت هیپوتاالموس است .

که بیانگر این  است؛ شدهتوزیع مرکزی و محیطی عصبی سیستم هاینورون در گسترده طوربه NPYموجود است. 

 هایرشته از بسیاری در پپتید . این(Martel et al., 1986) دهنده عصبی استیک انتقال Y نوروپپتیداست که 

 کلیه، همچنین فوق غده مرکزی قسمت در NPY شودمییافت  خونی هایرگ اطراف مخصوصا   سمپاتیک عصبی
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 جزایر پستانداران، هایگونه از بسیاری ایروده -ایمعده سیستم در وسیعی طوربه و قلبی فیبرهای روده، در

  .(Kuo et al., 2007) است شده یافت محیطی هایبافت از دیگر بسیاری النگرهانس و

  Y نوروپپتید گیرنده 2-3-4

 است که توس  G-Protien با شده جفت گیرنده کند یکی آن عمل میواسطهبه NPYی پروتئینی که گیرنده

 گیرنده از نوع پنج شوند.می فعال پانکراس پلی پپتید و YY پپتید ،Y نوروپپتید با مرتب  پپتیدی هایهورمون

NPY هایزیرمجموعه دارند. کاربرد انسان در هاآن از مورد چهار اند،شدهشناسایی پستانداران در Y1و Y5 نقش 

 . گیرنده(Michel et al., 1998) دارند اشتها در مهار مهمی نقشY4 و Y2 کهدرحالی کنند.می ایفا تغذیه تحریک

Y1 اثرات تولیدمثلی میانجیگری مسئول اصلی گیرنده عنوانبه NPY است (Dhillon et al., 2009). 

آئورت شناسایی  صاف عضالنی هایسلول و روده غشاهای طحال، مغز، ازجمله ها،بافت انواع در NPY گیرنده

 .((Herzog et al., 1992 اندشده

 NPYفیزیولوژیکی  اعمال 2-3-5

 که غذاست مصرف کنندهتحریک ترینقوی عنوانبه NPY که است داده نشان مغز بطنی داخل مکرر تزریقات

 عنوانبه انرژی ذخیره عروقی، قلبی کنترل روزی،شبانه ریتم تنظیم در همچنین. است شده شناخته تاکنون

 تشنجات کنترل و خون فشار کاهش روزانه، ریتم تأثیر درد، ادراک کاهش استرس، و اضطرا  کاهش چربی،

 .(Tatemoto, 2004; Colmers & Elbahh, 2003) دارد نقش صرعی

 تولیدمثل و Y نوروپپتید 2-3-6

 (HPG) گناد-هیپوفیز-هیپوتاالموس محور در کلیدی هورمون یک( GnRH) گنادوتروپین آزادکننده هورمون

 و است GnRH نورون کنندهتحریک ،Y نوروپپتیددر تنظیم تولیدمثل نقش بسزایی دارد.  GnRHبنابراین  است؛

 که داده نشان مطالعات .کندمی تنظیم GnRH ترشح کنترل طریق از هیپوتاالموس سطح در را تولیدمثلی اعمال

 گنادها استروئیدی هایهورمون آزادسازی سبب آن دنبال به و GnRH/LH آزادسازی تحریک سبب NPY تزریق

 شودمی GnRH/LH آزادسازی مهار سبب آن آنتاگونیست تزریق کهدرحالی( Rodriguez et al.,1987) شودمی

((Karla et al., 1995. 
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Abstract: 

Disorders of tonic and surge secretion of gonadotropin releasing hormone (GnRH) and 

luteinizing hormone (LH ) is one of the most important causes of infertility and 

anovulation in Polycystic ovary syndrome (PCOS). The secretion of these hormones is 

under control of several peripheral hormones and intra hypothalamic neuropeptides 

including ghrelin, NPY, kisspeptin and so on. ghrelin inhibits both type of GnRH/LH 

secretion. Neuropeptide Y stimulates surge secretion of LH while it inhibits GnRH/LH 

tonic secretion. Previous studies have shown that dopamine stimulates ghrelin secretion but 

it exerts inhibitory effects on NPY synthesis. Dopamine release is lower in PCOS women 

compared to healthy individuals. In the present study the effects of L-dopa and dopamine 

receptor antagonists were investigated on relative ghrelin and NPY gene expressions in the 

ovary and hypothalamus of PCOS model rats. The PCOS rats in three groups received 

saline, L-dopa(100mg/kg), simultaneous injections of sulpride(10mg/kg), SCH23390 

hydrochloride (1mg/kg) and L-dopa(100mg/kg)  via intraperitoneal injection respectively. 

Also, intact estrous rats as a control group received saline intraperitoneally. Hypothalamus 

and ovary samples were dissected. Mean relative ghrelin and NPY gene expressions were 

determined by real- time-PCR method.  The data were analyzed by SPSS software and 

using independent t-test and one- way ANOVA followed by post hoc Tukey test.  In all 

cases, significance was defined by p≤0.05. The results showed that injections of L-dopa 

did not significantly increase the mean relative ovary ghrelin gene expressions in 

comparison to PCOS rats. But it significantly decreases hypothalamic kisspeptin and NPY 

gene expressions in comparison to PCOS rats. Also, injections of L-dopa following the D1-

Like and D2-like dopamine receptor antagonists named sulpride and SCH23390 did not 

significantly increase the mean relative NPY gene expressions compared to L-dopa group. 

Increasing the Dopaminergic neurons activity may be clinically useful in treatment and the 

understanding of the infertility mechanism of PCOS via regulating the synthesis of 

different neuropeptides of its neuroendocrine axis. 
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18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

University of Mohaghegh Ardabili 

Faculty of Scinces 

Department of Biology 

 

Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of  

M.Sc. in Biology(Animal Physiology) 

 

Title: 

The effects of dopaminergic pathway on mean relative gene expressions of 

ghrelin and neuropeptide Y in induced polycystic ovarian syndrome model rats 

Supervisor(s): 

             Dr. Fariba Mahmoudi (Ph.D) 

Prof. Saber Zahri (Ph.D) 

        

Advisor(s): 

Dr. Alireza Panahi (Ph.D) 

 

By: 

Leila Nezhaddadgar 

January -2018 

 

 

 


