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  :چکیده

علت  ترینمهم غدد درون ریز در زنان و تترین اختالالشایعیکی از  )PCOSسندروم تخمدان پلی کیستیک  (

. شودسترون به استرادیول میتستو سبب تبدیلآروماتاز آنزیمی است که . باشدگذاري مینازایی ناشی از عدم تخمک

افزایش یافته و در آنها  ،ئیدوژنزآنزیم هاي استرو عملکرددر  در اثر اختالل هاآندورژن سرمی حوسط PCOSدر افراد 

حقیق در این ت .است و غلظت سرمی انسولین باال آدیپونکتین پایین سرمیآروماتاز و غلظت  فعالیت آنزیمسطوح 

در تخمدان  آدیپو نکتینو  آروماتازهاي بیان نسبی ژن برمیانگین هاي گیرنده دوپامیندوپا و آنتاگونیستاثرات ال

گرم با دریافت داخل  170 -220هاي صحرایی نژاد ویستار به وزن موش بررسی شد. PCOSصحرایی  هايموش

ترتیب تزریق داخل به   گروه سهدر  PCOSصحرایی  موشپانزده . مبتال شدند  PCOSعضالنی استرادیول والرات به 

 mg/kgهیدروکلراید و  SCH23390 1mg/kgسولپرید، mg/kg10یا تزریق همزمان  دوپا ال mg/kg100 ،صفاقی سالین

تزریق به عنوان گروه کنترل، در مرحله استروس  موش صحرایی سالم پنجدریافت کردند. همچنین را ال دوپا 100

آدیپونکتین و هاي ژن نسبی بیانمیانگین  .جداسازي شدندهاي تخمدان نمونه سالین را دریافت نمود. خل صفاقیدا

هاي حاصل با استفاده از آزمون گیري شد. دادهاندازه)  RT- PCR (ریل تایماي پلیمراز واکنش زنجیرهبا روش  آروماتاز

t-test افزار جفت نشده و آزمون آنواي یک طرفه و با نرمSPSS ها با آزمون تعقیبی آنالیز شد. مقایسه میانگین داده

تزریق ال نتایج نشان داد که . دار گزارش گردیدازنظر آماري معنی P≤0.05توکی بررسی شد و در تمام آنالیزها نتایج با 

داري ي به طور معنیاز نظر آمار PCOSدر مقایسه با گروه  را در تخمدان آدیپونکتینبیان نسبی ژن میانگین دوپا 

 PCOSدر تخمدان در مقایسه با گروه  آروماتازمیانگین بیان نسبی ژن دار معنیسبب افزایش ولی آن افزایش نداد. 

ب کاهش میانگین بدوپا سو به دنبال آن تزریق ال  SCH23390هاي دوپامین با سولپرید و بلوکه کردن گیرندهشد. 

میانگین  دراین میزان کاهش  ولیشد  دوپادر تخمدان در مقایسه با گروه ال ونکتینآدیپو  آروماتازهاي بیان نسبی ژن

از  کهرسانی دوپامینرژیکی ممکن است مسیر پیام .نبوددار از نظر آماري معنی هیچ یک از این دو ژن بیان نسبی

در موش هاي صحرایی  هاآندروژنرل اختالالت ناشی از افزایش ترشح سنتز آروماتاز در کنتمیزان تنظیم  طریق

PCOS  داشته باشدمهمی نقش. 
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  مقدمه - 1- 1

 5-10که حدود  استناشی از اختالالت غدد درون ریز در زنان ، )PCOS(پلی کیستیک سندروم تخمدان

هاي لیکولها و در نتیجه تجمع فودر این افراد توقف رشد فولیکول .کنددر صد زنان در سنین باروري را درگیر می

ممکن است به دلیل کمبود  PCOSشود. زنان مبتال به کوچک و افزایش حجم استروماي تخمدان مشاهده می

 PCOSیل بروز از دال). (Johansson & Stener, 2013در باردارشدن با مشکل مواجه شوند گذاري،تخمک

لیت انسولین اشاره کرد، در واقع فعا تخمدان و –هیپوفیز  -توان به نقص درعملکرد محور هیپوتاالموس می

PCOS ناشی از نقص در آنزیم آروماتاز و در برخی اوقات با مقاومت به  با ترشحات غیر عادي گنادوتروپین

، دگی، پرموییاختالالت قاع(عالئم این سندروم شامل ویژگی هاي بالینی  ).(Lin et al, 2012انسولین همراه است 

الت متابولیک اختال ) و، پروالکتیناستروژن ،آندروژنافزایش (ي غدد درون ریزتغییرات هورمون ها ،)ناباروري

  . ) (Tannys et al, 2010باشدمی ) دودیابت نوع  ،اقی، چربی خون، چمقاوت به انسولین(

یک  آروماتازدهد که توانند دخیل باشند. مطالعات اخیر نشان میمی PCOSفاکتور هاي مختلفی در ایجاد  

نر  جنسدر، ، استخوانبیضه، کبد، مغز ،از جمله تخمدان هااستروژن در انواع مختلف بافت سنتزدي در آنزیم کلی

در تخمدان و  . این آنزیم با کاتالیز آندروژن به استروژناي داردها عملکرد ویژهو در هر کدام از بافتاست، ماده  و

انسان بیوسنتز استروژن را دچار  ن این ژن در موش واختالل در بیاو  .گذاردبیضه اثر خود را روي تولید مثل می

، بیان ي تخمداندهد در سندروم تخمدان پلی کیستیک در سلول هاي گرانولوزاشواهد نشان می .کندمشکل می

 نوانیجه تعدادي از تحقیقات آن را به عو در نت یابد که به موجب آن سطح آندروژن باال رفتهمیآروماتاز کاهش 

  .)(Guillaume, et al, 2016 کنند مطرح می PCOS  ل مهم در پاتوژنریکی از عوام

پپتیدي مترشحه . هورمون در سندروم تخمدان پلی کیستیک استاز دیگر فاکتور هاي دخیل  آدیپونکتین 

از را  LHاست و اثرات فیزیولوزیکی خود از جمله مهار ترشح هورمون بافت چربی  از هیپوتاالموس، تخمدان و

 .شودیجانبی و میانی بیان ماین گیرنده ها در هیپوتاالموس  .کنداعمال می/R2   AdipoR1و گیرنده بنامدطریق 

 Kadowaki & Yamauchi, 2005).( مشاهده شده استگیرنده هاي آدیپونکتین در تخمدان نیز  بیان همچنین

مهار ترشح (با  هیپوفیزموس و هیپوتاالمثلی مانند سیستم تولید هاي مختلفبخش آدیپونکتین با تاثیر بر

مطالعات . اده در انسان و جوندگان نقش داردتخمدان در باروري جنس نرو م ،بیضه ،GnRH/LH)هاي هورمون
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و این  یابدنکتین کاهش میظت پالسمایی آدیپوکیستیک غل در افراد با سندروم تخمدان پلی که دهدنشان می

 -در معرض ریسک باالیی از ابتال به دیابت نوع دو و اختالالت قلبیبیماران به دلیل کاهش ترشح آدیپونکتین 

  .Wang et al, 2010) (گیرندعروقی و اختالالت ترشح هورمون هاي کنترل کننده تولیدمثلی قرار می

از اسید آمینه تیروزین توسط  که استهاي دستگاه عصبی مرکزي  ترین انتقال دهندهیکی از مهم دوپامین 

در نواحی مختلف مغز و همچنین اندام هاي محیطی نظیر تخمدان، دستگاه گوارش ین هیدروکسیالز زیم تیروزآن

داراي آن  شود.هاي محیطی هم بیان میاندامآنزیم تیروزین هیدروکسیالز در ،عالوه بر مغز .شودسنتز میو غیره 

 سبب مهار فعالیت محور یندوپامشوند. تقسیم می like -2Dو  like-1Dاست که به دو گروه  پنچ گیرنده

. )Parillo et al, 2014( شودمیو تستوسترون  GnRH/LH) و کاهش ترشح HPG گنادها( - هیپوفیز - هیپوتاالموس

موجب تکامل و بیان شده و بافت چربی تخمدان  دردوپامین  2Dو 1Dهمچنین نشان داده شده است که گیرنده

طالعات نشان داده . همچنین مشودها قبل از تخمک گذاري می وتروپینآزاد سازي گناد ،تخمک گذاري ،فولیکول

تحقیقات نشان  .شوندمی GnRH/LHدوپامین موجب تحریک ترشح  D2و  D1هاي گیرنده است آنتاگونیست

و سطوح  آدیپو نکیتینغلظت پالسمایی آروماتاز و سنتز دهد در سندروم تخمدان پلی کیستیک میزان می

ین و تدوپامین، آدیپونک سه ماده با توجه به دخالت هر ( Jakimiuk et al, 1998 ). است پایین آزادسازي دوپامین

- آنتاگونیست دوپا وحاضر اثرات تزریق داخل صفاقی ال در تحقیق آروماتاز در کنترل مسیر اندوکرینی تولیدمثل،

هاي صحرایی مبتال موشمدان تخ در نکتینآدیپوو  آروماتاز هايژن میانگین بیان نسبی بر گیرنده دوپامین هاي

  .شودمیبررسی کیستیک القایی با استرادیول والرات به سندروم تخمدان پلی
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  سندروم تخمدان پلی کیستیک -2-1

 آندوکرینی شایع بین زنان در سنین باروري ، یکی از اختالل1PCOSسندروم تخمدان پلی کیستیک یا

. طبق باشد، ناشی از عدم تخمک گذاري میناناین سندروم همچنین یکی از شایعترین علت نازایی ز .است

سالگی در معرض ابتال به این  44- 18 میلیون از زنان در سن 5تقریبا ، گزارش سازمان بین المللی سالمت

که در الیه ست هاي کوچک است داد زیادي از کیعلت نام گذاري این سندروم به دلیل وجود تع ،سندروم هستند

تشخیص داده شده  بیرونی تخمدان قرار گرفته اند. اگرچه سندروم تخمدان پلی کیستیک تا حدودي شناسایی و

دهند اما احتمال می. )Johansson et al, 2015 ( ، ولی هنوز هیچ تعریف مشخصی براي علت آن وجود ندارداست

 ،ترشحات غیر عادي گنادوتروپین، فعالیت انسولین، انتخمد –هیپوفیز  -نقص در عملکرد محور هیپوتاالموس  که

در بروز آن دخیل  آنزیم آروماتاز عملکردناشی از نقص در ،تخمدان افزایش استروئید افزایش هورمون هاي مردانه و

  . (Lin et al, 2012)باشند

  PCOSعلل ایجاد - 2-1-1

. به علت ز ناشناخته باقی مانده استتیولوژي آن هنوا ،PCOSعالرغم تحقیقات گسترده و شیوع باالي  

، یا شودم تنها در اثریک اختالل ایجاد می، این سوال مطرح است که آیا این سندروPCOSحالت هتروژنی بودن 

طبق تحقیقات انجام شده توسط محققان چندین فاکتور در  در ایجاد آن دخیل هستند؟چندین فاکتور 

  . )Johansson et al, 2015( شودکه به صورت زیر توضیح داده می ستارائه شده ا PCOSایجاد

  متابولیسم غیر نرمال آندروژن و افزایش آن در تخمدان پلی کیستیک - 2-1-2

در فاز دي ولوزا متابولیسم نرمال تولید آندروژن ها در سلول هاي تکا در فاز استروس و در سلول هاي گران 

 Scicchitano).شودرمال آندروژن دچار اختالل میر تخمدان پلی کیستیک سنتز نکه د گیرد.استروس انجام می

et al, 2012(.  

                                                
1. ovary syndrome Polycystic 
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  افزایش فعالیت سمپاتیک  - 2-1-3

 یآندوکریننوروترا نسمیترهاي  سیستم عصبی خودکار دو نوع هستند، سمپاتیک و پاراسمپاتیک. که توسط 

  . شوندفعالیت گیرنده آدرنرژیک کنترل میو 

، فشارخون باال با ، مقاومت به انسولین، چاقی مرکزيکیست هاي تخمدانمثل  PCOSي ایجاد عامل ها

فعالیت و عملکرد سیستم عصبی دارند. در تحمدان پلی کیستیک تغییردر ارتباطفعالیت سمپاتیک  ایشافز

 Johansson) بخصوص کاهش در فعالیت پاراسمپاتیک و افزایش در فعالیت سمپاتیک مشاهده شده است  خودکار

et al, 2015(. 

  آنزیم استروئیدوژنز در سلول هاي تکاي تخمدان پلی کیستیکmRNAتکتیر زیاد - 2-1-4

آنزیم  mRNAعالوه بر توسعه زیاد سلول هاي تکا در سندروم تخمدان پلی کیستیک، بیان زیاد 

  ).Magoffin, 2011  ( تنداستروئیدوژنز در ایجاد هیپر آندروژنیسم در سندروم تخمدان پلی کیستیک سهیم هس

  افزایش تکثیر سلو لهاي تکا در تخمدان پلی کیستیک  - 2-1-5

زنان  . بنابرینمیلی متر دیده می شود 7-3ضخامت  کوچک بهستیک فولیکول هايدر تخمدان پلی کی

PCOS، ل هاي در این صورت سلو .حالت نرمال دارند، تخمدان با فولیکول هاي بیشترنسبت به نترالآ در مرحله

، سبت به تخمدان نرمال خواهند داشتتکاي تخمدان پلی کیستیک الیه سلولی سنتز کننده استروژن بیشتري ن

گرانولوزا توسعه که این الیه هاي بیشتر ترشح آندروژن بیشتري نیز خواهند داشت. در مقابل الیه هاي سلول هاي 

  Deleo et al, 2016).   (کند چندانی پیدا نمی

  ومت به انسولین مقا -2-1-6

آن فعال شدن تیروزین کیناز ها که نتیجه  ،گیردصال به گیرنده سطح سلول انجام میعمل انسولین با ات

با فسفو ریالسیون گیرنده، فعالیت کینازي افزایش یافته و واکنش هاي زنجیره اي فسفوریالسیون انجام  باشد.می

و  لها قادر به گرفتنآنزیم تنظیم شده که در نهایت سلوت گیرد، سپس با تولید سیگنال هاي داخلی، فعالیمی

 (& Dennettد منجر به مقاومت به انسولین شودد. هر اختالل در این مسیر می توانناستفاده از گلوگز می باش

simon, 2015(کند و تخمدان با تولید آندروژن به ن به تنظیم عملکرد تخمدان کمک می. در تخمدان سالم انسولی

ر نرمال مثل وجود تواند منجر به تخمک گذاري شود. در حالی که در تخمدان غیدهد که میین پاسخ میانسول
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، تخمدان فعالیت طیبعی سولین و ایجاد مقاومت به انسولین، به علت اختالل در مسیر سنتز انکیست در تخمدان

   Nodefo et al, 2013).    (شودداده و بلوغ فولیکول ها متوقف میخود را از دست 

  PCOSعالئم-2-1-7

درمان آنها با  کنند که تشخیص وکیستیک عالئم شایعی را تظاهر می زنان مبتال به سندروم تخمدان پلی

توان مورفولوژیکی میبیوشیمیایی و  ،کلینیکی را به صورت PCOS .دهند مهم استتوجه به عالئمی که نشان می

، و از عالئم رشد مو هاي زائد در صورت، آکنه روي سطح بدن به یکیعالئم فنوتیپی و مورفولوژ . ازشناسایی کرد

قاعدگی، ناباروري، می اختالالت  و LH,GnRH افزایش وژن و عالئم کلینیکی مثلبیوشیمیایی مثل افزایش آندر

 ). Hywood& Nodefo et al, 2013( توان اشاره کرد

   PCOSتشخیص ودرمان  -2-1-8

، و جلوگیري کاهش عالئم ،ستیک براي حفظ و بهبود تولید مثلان پلی کیتشخیص ودرمان سندروم تخمد

سطح پروالکتین افزایش را نشان در  PCOSدرصد بیماران25حدود . در دوران جوانی مهم است PCOSاز 

در این صورت محور  .تخمدان شود استروژن باعث اختالل سنتزتواند که افزایش پروالکتین می ،دهندمی

 & Dennett) شودتخمدان در تنظیم و ترشح هورمون هاي تولید مثلی مختل می - هپوفیز –هیپوتاالموس 

simon, 2015.(  

با  .درمان قطعی براي آن پیش بینی کردتوان مین، PCOSن، هتروژنی بودعلت اتیولوژي غیر مطمئن به 

جهت باروري تحت  ،PCOSدرصد زنان  95- 90این حال درمان آن منحصرا روي تولید مثل اساس شده است که 

فه ورزش در جمعیت هایی که اضا ،با رژیم غذایی مناسبتغییر در عادت زندگی مثل تغذیه  گیرنددرمان قرار می

روح وروان و  موجب بهبود PCOS. همچنین تنظیم فعالیت بدنی در زنان باشداولین خط درمانی می ،وزن دارند

زنان با سندروم تخمدان پلی کیستیک رایج است، مکمل هاي  درD . کمبود ویتامین شودکاهش استرس آنها می

. همچنین جهت بهبود مثل و میزان حساسیت انسولین شود ممکن است موجب بهبودي تولید Dویتامین 

. همچنین کاهش شودیی مثل کلومیفن سیرات استفاده میعملکرد تخمدان و بهبود باروري از داروي هاي شیمیا
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باعث تنظیم موثر در عالئم  SHBG 2و تنظیم هورمون هاي جنسی متصل به گلوبولین سطح انسولین و آندروژن

PCOS د خواهد شJohansson et al, 2015)(. 

  کلومیفن سیترات  - 2-1-9

دي  1Bکلومیفن سیترات با نام شیمیایی  PCOSاولین خط درمان شیمیایی براي تخمک گذاري در زنان 

ان با عدم تخمک براي اولین بار در زن 1956در سال  کلرواتیلن است. دي فنیل 2-1اتیل آمینواتوکسی فنیل 

.کلومیفن شودان براي درمان باروري استفاده میسال این دارو هنوز در سراسر جه 50بعد از  .ده شدگذاري استفا

تریو سیترات یک تنظیم کننده غیراستروئیدي با خواص آنتی استروئیدوژنز و استروئیدژنزکه مخلوطی از دو اس

که نیمه عمر کوتاهی دارند با این حال اثر  .است درصد 62آندوکلومیفن  ،درصد38ایزومر با نسبت مزوکلومیفن 

 .گذاري و بارداري می شودآن نسبت به خواص استروئیدوژنز زیاد بوده و باعث تخمک  خواص آنتی استروئیدوژنز

و بیش از  موفقیت آمیز گزارش شده است،  PCOSدرصد موارد روي افراد 80-60درمان با کلومیفن سیرات در 

کلومیفن سیترات ترشح گنادو تروپین ها را از  .دادندمثبت میلی گرم پاسخ  150به دوز  PCOSدرصد افراد  70

بنابرین مزاحم مکانیسم فیدبک  .غده هیپوفیز به وسیله اتصال به گیرنده استروزن در هیپوتاالموس را القا می کند

  (Palomba, 2015).  خواهد شد  LH ,FSHشده و منجر به افزایش ترشح  منفی استرادیول

  دوپامین  - 2-2

، که به طور طبیعی در بدن بیشتر مهره داران و سان عصبی از نوع کاتکول آمین استدوپامین نوعی پیام ر 

 Bjorklund) دشروع ش 1960مطالعه روي کاتکول آمین ها از جمله دوپامین از سال . بی مهره گان وجود دارد

(&Dunnet, 2007. از جمله  ،نقش هاي مختلفی را ذکر کرده اند ، براي دوپامینطی مطالعاتی که انجام شده است

، تنظیم تولید پرخاشگري، انقباض عروق، تنظیم سلول هاي بینایی ،، دخالت در رفتار هاي هیجانیوانتمی آن

، شوده دوپامین بیشتر در آنجا یافت میلی ناحیه اي از مغز ک. به طور کاشاره کرد فتار هاي مربوط به آنمثل و ر

 دباشت هایی است که تنظیم کننده حرکات، احساسات، عواطف، یاد گیري و رفتار هاي جنسی میقسممربوط به 

 .(Sander, 2011)ر ترشح و عملکرد دوپامین داللت همچنین بسیاري از بیماري هاي عصبی و روانی به اختالل د

نرژیکی باعث کاهش تولید دوپامین در عقده هاي ی. به عنوان مثال کاهش تدریجی نورون هاي دوپامکندمی

                                                
2. Sex hormone binding Globulin 
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اخیرا تحقیقات نشان داده است که  و یا اینکه .عصبی مفز شده که این امر موجب بیماري پارکینسون خواهد شد

 .(Mayehofer et al, 2015) تواند ناشی ازکاهش دوپامین باشدالل سندروم تخمدان پلی کیستیک میاخت

ز مغز به سایر قسمت دوپامین به عنوان پایدار کننده فعالیت مغزي نقش بسیار مهمی در تنظیم جریان اطالعات ا

دوپامین ) باعث تحریک ترشح D1آگونیست گیرنده ( skf. مطالعات نشان داده است که دوپامین وهاي بدن دارد

. همچنین مطالعه دیگري (Brocherding et al, 2011) ده استآدیپونکتین از قسمت هاي مختلف بافت چربی ش

در این  .Xing et al, 2015)( آروماتاز را نشان می دهد mRNA هم اثر تحریک کنندگی دوپامین روي بیان

 ) که در فرایند تولیدمثلیآدیپونکتین و آروماتاز ( روي بیان ژن هاي  ، تاثیر مسیر هاي دوپامینرژیکی تحقیق

  . د، مورد بررسی قرار گرفته استندارنقش 

  دوپامین  و بیوسنتز ساختمان بیوشیمیایی - 1- 2-2

دوپامین یک نوروترانسمیتر کاتکول آمینی است، ویژگی ساختاري این هورمون به این صورت است که از  

از اتیل  ) و یک زنجیره جانبییلی متصل به آنیک بنزین با دو گروه هیدروکس( یک گروه آمین و هسته کاتکول

    د.باشتز دوپامین اسید آمینه تیروزین میپیش ماده سن .آمین ساخته شده است

)در حضور آنزیم 3dopa-L( هیدروکسی فنیل آالنین  L-3-4بیوسنتز این ترکیب از طریق تبدیل تیروزین به 

ال آمینو  ، توسط آنزیمال دوپا پذیرد. سپس در اثر هیدروکسیالسیون،الز صورت میتیروزین هیدروکسی

در صورت شود، که در وزیکول هاي پس سیناپسی ذخیره شده ) به دوپامین تبدیل می4AADC(دکربوسیالز 

  (Nicole, 2010 ).   دنورآدرنالین مشارکت نماینند در ساختار آدرنالین و تواوجود آنزیم هاي مرتبط می

  آناتومیکی نورون هاي دوپامینرژیکی در مغز  جایگاه - 2- 2-2

همزمان با به وجود آمدن تکنیک هاي مختلف شناسایی، مثل متد  1960عه کاتکول آمین ها به سال مطال 

شناسایی کردند.  ) راA1-A12(گروه از سلول هاي کاتکول آمین  12گردد. محققان ابتدا هیستوشیمیایی بر می

این نامگذاري به (فه گردید. ) به این گروه اضا(A13-A17گروه دیگر در ناحیه دیانسفالین شناسایی شده  5سپس 

مغز شامل میلیون ها سلول عصبی است که با یکدیگر  (Bjorklund &Dunnet, 2007 ).دلیل سهولت می باشد 

به وسیله ترشح نوروترانسمیتر ها ارتباط دارند. این نورون ها در شبکه هاي ویژه اي قرار دارند که رفتار، عواطف، و 

                                                
3. L 3-4 didydroxyphenelalanine 
4. Laminoacid decarboxylase 
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به طور ویژه در محدوده هیپوتاالموس و نواحی نزدیک به  رژیکیرون هاي دوپامینکنند. نورا کنترل می احساسات

این نورون ها در جانوران مختلف متفاوت است. به دنبال شناسایی نورون هاي  د. با این حال توزیعنآن قرار دار

اسید آمینه ز، ه آنها مثل تیروزین هیدروکسیالکاتالیز کنندآنزیم هاي 1970در سال  دوپامینرژیکی،

گروه  Nicole, 2010) & .(Bjorklund et al, 200717 نیزکشف شدند دهیدروکسیالزB دهیدروکسیالز، دوپامین 

مطالعات نشان داد که جسم سلولی نورون هاي  نورون هاي دوپامینرژیکی در نواحی مختلف مغز توزیع شده اند،

 Bjorklund ( قرار گرفته است (A12) و دور قوسی  (A11) دوپامینرژیکی در هیپوتاالموس در ناحیه دور بطنی

et al, 2007( .1. نورون هاي دوپامینرژیکی پراکنده شده در مغز چهار مسیر زیر را پیش می گیرند- 

ه مغز میانی قرار داردکه در : جسم سلولی نورون دوپامینرژیکی در هسته سیا(nigrostriatal) نیگرواستریاتال

مسیر مزوکوردال: جسم سلولی نورون دوپامینرژیکی در  - 2 یماري پارکینسون دخالت دارند.تشخیص و ب حرکت،

مسیر  -3جایی که در یاد گیري و حافظه نقش دارد.واقع شده VTA (ventral tegmental area ( ناحیه

هاي حرکتی مزولیمبیک: جسم سلولی نورون دوپامینرژیکی در هسته آکومبنس قرار داشته، این نواحی در رفتار 

مسیر توبروفاندي بوالر: جسم سلولی نورون دوپامین در هسته آرك هیپوتاالموس  - Nicole, 2010)( .4نقش دارند

قرار دارد دوپامین از انتهاي آکسون به شبکه مویرگی در هیپوفیز پیشین ترشح شده، روي سلول هاي الکتوتروف 

 Nicole, 2010)( گرددمیاثر گذاشته باعث مهار پروالکتین 

  گیرنده هاي دوپامین در مغز - 3- 2-2

عصـبی پسـتانداران    در سیسـتم هاي دوپامین با بسیاري از عملکردهاي سـلولی در ارتبـاط هسـتند.    گیرنده

   .ضروري است کرد حرکتیعمل و تنظیم خلق وخو، احساسات فعالیت گیرنده دوپامین براي

  

(مغز بالغ) در موش که از مزانسفالین تا قسمت   b(مغز در حال نمو) a هاي دوپامین در  توزیع نورون .1- 2شکل 

 (Bjorklund & Dunnet, 2007)پیشین مغز گسترش یافته اند 
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مثل گیرنده هاي گابا و  ،سیستم عصبی داراي دو نوع گیرنده است، گیرنده هایی که عملکرد سریعی دارند

ال ها کانال هاي دریچه دار) باعث باز و بسته شدن کان(  عضالنیهاي رانسمیترین که با اتصال به نوروتنیکوت

کنند. اگرچه این نقش خود را ایفا می cAMPپروتئینی، که از طریق پیامبرثانویه  Gد. گیرنده هاي کند نشومی

همه گیرنده . یردگانجام می Gدو گیرنده ساختار مشابهی دارند، اما بیشترین عملکرد دوپامین از طریق گیرنده 

د. تغییر کوچک نکناسید آمینه هستند که هفت بار از عرض غشاي سلولی عبورمی 400هاي دوپامین پروتئینی با 

دوپامین بر حسب نوع  .ددر ساختار و عملکر آنها خواهد ش در توالی اسید آمینه اي این گیرنده ها، باعث تغییر

. بر اساس (Parillo et al, 2014)شدتحریک کننده یا باز دارنده بات کند ممکن اسگیرنده هایی که در آن اثر می

 گیرنده  د.نشوگیرنده دوپامین به دو دسته تقسیم می ، و نحوه عملکرد پیام دهی داخل سلولی،Gالگوي پروتئین 

ین همچن. کنندآدنیل سیکالت را مهار می که فعالیت D2باعث تحریک آدنیل سیکالت و گیرنده شبه   D1شبه 

به  D1طوري که گیرنده شبه  ،گرددام به گروه هاي زیر طبقه بندي میبراساس کد ژنتیکی این گیرنده ها هر کد

D1,D5 و گیرنده شبه D2  بهD2,D3,D4 شوندتقسیم می. ) Ayano, 2016(.  

  سیستم دوپامینرژیکی محیطی  -4- 2-2

ل سلول هاي عصبی درصد از ک 5کمتر از ، در حدود نورون هاي دوپامینزژیکی مرکزي، به نسبت بسیار کم

، با این حال کی از ناحیه مغز را شامل می شود،جسم سلولی آنها نسبت کوچ ، طوري کهدهندمغز را تشکیل می

در گذارند. همچنین ز اثرات قوي بر روي اهداف خود میآنها با ارسال طرح به بسیاري از قسمت هاي دیگر مغ

آنها کمتر از نوع ه ، عالرغم اینکرون هاي دوپامینرژیکی وجود دارند، نويخارج از سیستم هاي عصبی مرکز

که به عنوان یک پیغام دهنده شیمیایی  ،دارند اي در قسمت هاي مختلف بدن، اما توزیع گسترده مرکزي هستند

ز نیز ا ، در ارگانل هاي محیطیدوپامین همانند سیستم عصبی مرکزينقش فیزیولوژي . موضعی عمل می کنند

ي . تحقیقات نشان داده است که گیرنده هاي محیطی دوپامین با گیرنده هاشودطریق گیرنده ها اعمال می

شود. این گیرنده ها در قسمت هاي تقسیم می D1, D2، تفاوتی چندانی باهم ندارند و به دو گروه خانواده مرکزي

، کلیه، تخمدان، سلول هاي ایمنیقلب، رگ هاي هاي خونی، ، بافت چربی مختلف بافت هاي بدن از جمله

دوپامین در رگ هاي خونی مانع آزاد  D1, D2گیرنده اي . et al, 2014)  (Parillo دستگاه گوارشی توزیع شده اند

 روي گیرنده هاي دوپامین، تحقیقات انجام شده بر شودمیشدن ترشح نوراپی نفرین و عملکرد اتساع عروقی 
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موجب  D2، باعث افزایش نرخ فیلتراسیون و گیرنده دوپامین D1، گیرنده دهد که در سیستم کلیوينشان می

یش دفع و خروج سدیم از ادرار است. . عملکرد دیگر این گیرنده ها در کلیه، افزاتحریک ترشح رنین شده است

ت ، باعث کاهش حرکاین واقع شده در سلول هاي اپتلیال، گیرنده هاي دوپامهمچنین در سیستم دستگاه گوارشی

نی فعالیت ، میزان تولید انسولین و در سیستم هاي ایمراسروده اي و محافظت از روده شده و در پانک –معدوي 

اخیرثابت  . مطالعاتوز نقش آن به طور دقیق مشخص نیست، اما در این قسمت هندهدلنفوسیت ها را کاهش می

س شدن رگ ها و کاهش فشار ث ریلکباع ،صاف عضالنییان شده در ب D1کرده است که در قلب گیرنده هاي 

گردد. اغصاب سمپاتیک و انقباض عروق می تحریک ، موجبعمل معکوسی داشته D2، اما گیرنده هاي رگی شده

 ,Venegas et al)  همچنین گیرنده هاي دوپامین در سلول هاي گرانولوزا و تکاي تخمدان نیز بیان شده است

  .مدان توضیح بیشتري داده خواهد شدآن در تخکه در قسمت بعدي در مورد عملکرد ) 2015

  نقش مسیر پیام رسانی گیرنده دوپامین بر تنظیم فعالیت محور تولید مثلی  -5- 2-2

. نقش ) (Bryant et al, 2016 کندرفتاري و تولید مثلی را کنترل میدوپامین بسیاري از فرایند هاي 

ي از پستانداران مثل درتعداد .هره داران مطالعه شده استگونه م ندینچین در تنظیم عملکرد تولید مثل دردوپام

، جسم سلولی نورون هاي دوپامینرژیکی در سیستم هاي عصبی مرکزي واقع شده و تعدادي از بافت میمون و رت

گیرنده هاي دوپامین دخیل در محور تولید کنند. یهاي محیطی مثل تخمدان انشعابات این نورون ها را دریافت م

تحقیقات نشان کنند. ظیم محورتولید مثل نقش ایفا میتاثیر بر سلول هاي تخمدان و گنادوتروف در تنمثلی با 

، در تخمدان سنتز داده است که آنزیم تیروزین هیدروکسیالز که در سنتز دوپامین و نور اپی نفرین نقش دارد

. وجود دوپامین در تخمدان شودیه دوپامین در تخمدان نیز سنتز مکنند کبر این اساس پیشنهاد می ،شودمی

گونه هاي مختلف حیوانی توسط بارس و بن جاناتان اثبات شده است. مطالعات حاکی از این است که گیرنده هاي 

D1, D2 این گیرنده ها در تخمدان ، وجود موش بیان شده است ، میمون وتخمدان انسان دوپامین در کورتکس

 . براي اثبات عملکرد اینیا عملکرد جسم زرد داراي نقش استول و دوپامین در رشد فولیکدهدکه نشان می

، پوستی هالوپیرودول و کلرپیرمازولبلوکه کردن دوپامین با تزریق زیر  با کهگیرنده ها در تخمدان نشان دادند

چنین مطالعات هم. (Meneses et al 2015) چرخه استروس به تاخیر افتاد و تخمک گذاري متوقف شد

در تنظیم استروئیدوژنز از رژیکی در تخمدان داراي نقش مهمی دهد سیستم هاي دوپامینی نشان میآزمایشگاه
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. استروئید ها در ایجاد تفاوت هاي جنسی در نتیجه تفاوت هاي رفتاري و فیزیولوژي دارند D1طریق گیرنده اي 

در نبود هورمون هاي  اي استروئیديهدهد گیرنده شواهد نشان می. در هر دو جنس نر ماده نقش دارند

تنظیم غیر ژنومیکی استروژن موجب  و عملکرد ژنومیکی و .شوندز طریق فعالیت نورون ها تنظیم میاستروئیدي ا

. به عنوان مثال گیرنده هاي پروژسترون در نبود هورمون هاي پروژسترون به شودسیستم هاي دوپامینرژیکی می

، سطح سرمی استرادیول که GnRHهمچنین براي ترشح . شودل میانسمیترهایی مثل دوپامین فعاوسیله نوروتر

دهد که بلوکه کردن گیرنده تحقیقات اخیر نشان می .یت گیرنده دوپامین در ارتباط است، ضروري می باشدبا فعال

 با هالوپیرودول اثر فید بک مثبت استروژن روي ترشح گنادوتروپین ها را به تاخیر می اندازد و این باعث D2اي

 D1.D2بنابرین بیان گیرنده هاي Meneses et al, 2015).   (شوددر رشد فولیکول و تخمک گذاري می تاخیر

. در محیط نقش دارنددوپامین در سلول هاي گرانولوزا و جسم زرد تخمدان در رشد فولیکولها و سنتز استروژن 

تیروزین در سلول هاي گرانولوزا  DARPP32باعث فسفوریالسیون  D1آزمایشگاهی اتصال دوپامین با گیرنده هاي 

 CAMP. این عمل از طریق پروتئین کیناز وابسته به شودهاي استروئیدي مثل استرادیول می براي سنتز هورمون

با سنتز هورمون  کنند که دوپامین عملکرد آندوکرینی خود را در تخمداندهد. به همین دلیل پیشنهاد میرخ می

احتماال عمل  Meneses et al, 2015).   (کنداي گرانولوزا و جسم زرد تنظیم میههاي استروئیدي در سلول 

تخمدان) و فیدبک ( با اثر فیدبک مثبتنادوتروپین، مرکزي و محیطی دوپامین در تنظیم گ D2گیرنده هاي 

  . انجام می گیرد تز شده در مغز و تخمداناستروژن سنروي ) مغز( منفی 

  روم تخمدان پلی کیستیک نقش دوپامین در سند- 6- 2-2

زنان در سنین باروري است. این سندروم با  سندروم تخمدان پلی کیستیک یک اختالل هورمونی رایج

بسیاري از عوامل کلنیکی و بیوشیمیایی مثل عدم تخمک گذاري، عدم باروري، پرومویی، چاقی، تشخیص داده 

در  .(Gonzalez et al, 2005) باشداد این سندروم میو آندروژن یکی از علل اصلی عامل ایج LHشود. افزایش می

گناد دچاراختالل شده است. با ترشح غیر  -هیپوفیز –رسد عملکرد محور هیپوتاالموس به نظر میPCOS بیماران

یابد. این امر موجب حساسیت هیوفیز به افزایش تولید هورمون افزایش می LH/FSHها، نسبت عادي گنادوتروپین

شود . پیشنهاد میتروپین ها شده که ناشی از افزایش فیدبک منفی استروژن روي گنادوتروپین ها استهاي گنادو

باشد. به خاطر کاهش  تواند ناشی از کاهش دوپامینمی در سندروم تخمدان پلی کیستیک LHکه افزایش 
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. درمان با شودده میان تخمدان پلی کیستیک استفاگونیست هاي آن مثل برموکریپتین براي درمدوپامین از آ

 شودموجب بهبود عملکرد تخمدان ها می وآندروژن پالسما را کاهش داده و LHبروموکریپتین غلظت 

(Chapman et al, 1989).  همچنین سندروم تخمدان پلی کیستیک ممکن است ناشی ازافزایش فعالیت

از  PCOSرسد بیماران مبتال به می بھ نظرنورون هاي مغزي باشد،  الکتوتروف ها به علت اختالل در عملکرد

برند که این کمبود خود باعث هیپرپروالکتمی و تغییر در ترشح ی دوپامین در هیپوتاالموس رنج میکمبود نسب

GnRH ات نشان داده . تحقیقشوندار ترشح پروالکتین از هیپوفیز می. دوپامین در افراد طبیعی سبب مهشوندمی

توانند سطح پروالکتین در می وگابرگولین که آگونسیت هاي دوپامین هستندکریپتین است که تزریق برومو

. اخیرا ثابت شده (Hernandez et al, 2000) شوندمی LHهیپوفیز را پایین بیاورند و نهایتا باعث تنظیم میزان 

بنابرین  .رنداست که گیرنده هاي پروالکتین اثر تنظیم کنندگی روي سلول هاي بتاي پانکراس وترشح انسولین دا

پلی کیستیک مقاومت به انسولین در بیماران با سندروم تخمدان  ،باط معنی داري بین سطح پروالکتینیک ارت

رسد کاهش دوپامین هیپوتاالموس باعث افزایش بیوسنتز پروالکتین در زنان چاق هایپر وجود دارد. به نظر می

روي  ین در سلول هاي جزایر النگرهانس و اثر تحریکی آن. وجود گیرنده هاي پروالکتشودمی PCOS انسولنمیا با

، می توان میزان ز دوپامین و مهار ترشح پروالکتینبنابرین با افزایش آندوژن .ترشح انسولین اثبات شده است

  . (Gonzalez et al, 2005) انسولین پالسما را کاهش داد و عملکرد تخمدان را بهبود بخشید

    دوپا  -ال - 7- 2-2

به عنوان داروي  1950اولین بار در سال  .النین از خانواده اسید آمینه استدوپا یا دهیدروکسی فنیل آال  

و به عنوان  .شوددوپا در انسان، حیوانات و گیاهان سنتز میال .در موش ها مورد آزمایش قرار گرفتپارکینسون 

به عنوان کاتکول آمین شناخته  اپی نفرین که ، نوراپینفرین وز نروترانسمیتر هایی مثل دوپامینپیش ماده در سنت

و در سیستم  ،کندمغزي عبور می - ل دوپا از سد خونی ، اشوند، مورد استفاده قرار می گیرد. برخالف دوپامینمی

دوپا دکربوکسیالز نیز معروف است ) همراه با کوفاکتور ( دکربوکسیالزLعصبی مرکزي توسط آنزیم آروماتیک 

همچنین ال دوپاي موجود درخود سیستم هاي  شود.) به دوپامین تبدیل می6Bویتامین ( فسفات پراکسیداز

مطالعات نشان داده است که تزریق ال دوپا اگزوژن غلظت دوپامین  .شودی مرکزي نیز به دوپامین تبدیل میعصب

لت و ال دوپا به عدر مغز را افزایش داد، پیشنهاد شد که بیماري پارکینسون که ناشی از کاهش دوپامین است 
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می تواند به عنوان گزینه درمانی براي  براي درمان پارکینسون استفاده شود. و ،مغزي - توانایی عبور از سد خونی

  .(Stansley et al, 2015) به کار گرفته شود سایر بیماري ها نیز

  دوپامین گیرنده آگونیست و آنتاگونیست هاي - 8- 2-2

 .شودی آن از طریق گیرنده ها اعمال می، اثر فیزیولوژیکول آمینی استک نروترانسمیتر کاتکدوپامین ی 

سبب مهار مستقیم  D1,D2آگونیست هاي دوپامین توسط هر دو گیرنده  ومطالعات نشان داده که دوپامین 

  GnRH/LH شود. و آنتاگونیست هاي آن سبب افزایش ترشحگناد می –هیپوفیز  –فعالیت محور هیپوتاالموس 

فعال کننده فعالیت هاي  ند. بنابرین دوپامین بر حسب نوع گیرند هایی که دارد ممکن است مهار کننده یاگردمی

و انواع  ین مطالعات زیادي صورت گرفته است. روي عمل آگونیست و آنتاگونیست هاي گیرنده دوپامسلولی باشد

ین قسمت براي سهولت، تعداد کمی از ما در ا .ه استشناسایی و معرفی شد آنگونیست انتمختلفی از آگونیست آ

آگونیست ( آگونیست هاي دوپامین مثل بروموکریپتین  .کنیمرا معرفی مینها را که در تولید مثل دخیل بودند آ

همچنین برموکرپتین  .کندروالکتین از هیپوفیز را تقلید میدوپامین ) نقش مهاري دوپامین در ترشح پD2گیرنده 

 کابرگولین  .کندرا تحریک می، عدم تخمک گذاري هایپرپروالکتنمی وان مبتال به تخمک گذاري را در بیمار

 ,Falachi et al( شودوالکتنمی و تراوش شیر استفاده میدوپامین) در درمان هایپر پرD2آگونیست گیرنده (

1986(. SKF  ) آگونیست گیرندهD1 یک داروي سنتیکی بنزازیپین است که از طریق گیرنده (D1 کندمی عمل .

SCH ) آنتاگونیست گیرندهD1 ترکیب سنتیکی است که بیشتر به عنوان آنتاگونیست گیرنده (D1 کند و عمل می

طی  .بعد از تزریق استدقیقه  25یک ترکیب شیمیایی با نیمه عمر تقریبا  .دارد D2تمایل کمتري به گیرنده 

 GnRGعصب دوپامین و  ده شده است که انتهاينشان دا GnRH مطالعات انجام شده روي اثر دوپامین بر ترشح

با بلوکه کردن گیرنده هاي دوپامین از طریق  .یق سیناپس ها با هم ارتباط دارنددر ناحیه پري اپتیک میانی از طر

توان بیان بنابرین می .افزایش یافته است GT1از سلول هاي  GnRHمشاهده شد که ترشح  SCHآنتاگونیست 

طبق نتایج به دست (Martinez et al, 1992).  دارد GnRH/LHوپامین عمل تحریکی روي کرد که آنتاگونسیت د

شود. مکانیسم اثر این پروالکتین سرم میدوپامین ) باعث افزایش غلظت D2آنتاگونیست گیرنده (آمده سولپرید 

لید پروالکتین موس و افزایش تواست که باعث کاهش غلظت دوپامین هیپوتاال D2 دارو بلوکه کردن گیرنده
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، که می گرددیک آن میو ایجاد تغییرات پاتولوژو افزایش پروالکتین سرمی باعث کاهش کیفیت اسپرم  شود.می

  .(Ahmadi et al, 2014)  تواند بر لقاح و رشد جنینی اثر بگذارد

  آروماتاز- 2-3

ن موفق به کشف و شناسایی برمی گردد، زمانی که محققا 1930به سال  اولین مطالعات روي آنزیم آروماتاز 

. آنزیم آروماتاز (Santen et al, 2009) آندروژن و استروژن و نقش این آنزیم در تبدیل آندروژن به استروژن شدند

بنابرین . کندواکنش متوالی هیدروکسیالسیون را کاتالیز می 3است که  P450متعلق به خانواده سیتوکروم 

این آنزیم شامل دو پلی  باشد.ه استروژن در شبکه آندوپالسمی میآندروژن بآروماتاز یک آنزیم کلیدي در تبدیل 

 ,Bulun et al( شودنیز نامیده می P450ویژه بوده که آروماتاز سیتوکروم  P450پپتید است یکی از آنها سیتوکروم 

بات مختلف در در متابولیسم ترکی ینقش مهماز گروه پروتئینی هستند که مونو اکسژنP450 سیتوکروم ). 2005

. و از نظر مثل انسان، موش، رت، میمون دارند هاي مختلف جانوريگروه بسیاري از اندام هاي موجود در بدن

 .(Santen et al, 2009)باشند درگیر میDویتامین  ،سنتز هورمون استروئیدي، پروستاگالندین فیزیولوژي در مسیر

 . ژنوم انسان و موششودردکتاز نامیده می P450وکروم سیت NADPH 5کهو گروه دوم فالوپروتئین ها هستند

شوند. این پروتئین داراي توالی خانواده طبقه بندي می 10ت که به اسP450 ژن سیتوکروم 50داراي حداقل 

روي عملکرد فیزیولوژي این  . مطالعات زیادي(Bulun et al, 2005) اسید آمینه اي و دومین هاي عملکردي است 

ید مثل و فرایند متابولیک داشته، یل اینکه داراي اهمیت زیادي در تولید استروژن و همچنین در تول، به دلآنزیم

دهد سنتز استروژن براي عملکرد طبیعی چرخه جنسی و همچنین حفظ ان می. تحقیقات نشانجام گرفته است

بیوسنتز  رمال آروماتاز وبه هر حال ثابت شده است بیان غیر ن (Santen et al, 2009). تولید مثل نیاز است

دهد که در نشان می مطالعاتی که اخیرا انجام گرفته است. استروژن نقش مهمی در پیشرفت سرطان سینه دارند

یابد در این صورت بیان آروماتاز کاهش می، در سلول هاي گرانولوزا ي تخمدان سندروم تخمدان پلی کیستیک

 گردد می PCOSجر به افزایش آندروژن در نهایت موجب ایجاد تبدیل آندروژن به استروژن رخ نداده که من

(Eckmann et al, 2009).  

                                                
5. Nicotinamide adenine denucleotiode phosphate 



١٧ 

  ساختار ژنی آروماتاز- 1- 2-3

  II. پروموتورنظیم بیان ژن آروماتاز وجود داردبراي ت II وIدهد در رت دو پروموتور تحقیقات نشان می 

ي تخمدان و سلول هاي الیدیک شده و پروموتور تکاتاز در سلول هاي گرانولوزا و کنترل بیان آروماباعث )مبدا (

، تجربیات شودمیپروموتور با پروتئین مشابه کد شود، هر دو ث تنظیم بیان آروماتاز در مغز میانتهایی) باع( Iهاي 

  در سلول هاي گرانولوزا موثر است.  PGE2 6و cAMP، در تنظیم پروموتور تخمدان kb 160نشان می دهد که 

  قرار دارد. 15q.21.2روي کروموزوم  cyp19ژن شود، کد می cyp19توسط ژن  این آنزیم

ن . همچنین در انساده شده است، پستانداران دیماهی ها، پرندگانر مغز و بافت هاي محیطی بیان آروماتاز د

 & Bulun et al, 2005( شودآروماتاز در بافت هایی مثل جفت، استخوان، بافت جربی، تخمدان، مغز، بیان می

Aggarwal et al, 2014( به دلیل اینکه در طول  .در مغز نسبت به تخمدان پایین است. سطح بیان این آنزیم

گیرد و نقش آروماتاز هاي مغزدر این قط در تخمدان و جسم زرد انجام میبارداري نسخه برداري از آروماتاز ف

قاعدگی فولیکول  اولیه بیان آروماتاز قبل از دهد که جایگاههمچنین مطالعات نشان می دوران خیلی کم است

. بعد از قاعدگی بافت هاي چربی کندن قسمت بیان آروماتاز را القا میموجود در ای FSH، که هاي تخمدان بوده

  .(Bulun et al, 2005) نیز در بیان آروماتاز نقش خواهند داشت

  عملکرد بیولوژیکی آروماتاز در بافت هاي مختلف - 2- 2-3

 جفت:  - 1- 2- 2-3

 mg/d20دهد که در اواخر باردارين یاردار صورت گرفته است نشان میمطالعاتی که روي جفت در زنا

وماتاز در طول بارداري افزایش ثابت کرده اند که مقدار آر. شودل توسط آروماتاز در جفت تولید میاسترادیو

 ی تواند به دلیل افزایش کورتیزول در این دورانکنند که این افزایش احتماال میابد از این جهت پیشنهاد میمی

استریول است که مقدار آن  ،شودروماتاز در طول بارداري تولید می. بیشترین محصولی که از آباشد

ه سهولت استریول ی چون کهباشد میبرابر بیشتر از استرادیول 7تا 5است که این مقدار  mg/d100 -150تقریبا

در مقابل  ،شودبه صورت محکم متصل نمی حامل استروئید در خون)( SHBGبه و یرد گدر داخل بافت ها قرار می

در  SHBGدر خون مادر بیشتر از استریول است بدلیل اینکه در طول بارداري مقدار  اگر چه سطح استرادیول

                                                
6. prostaglandin E2 
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. گیردرار میها قتال به آن دارد وکمتردر داخل بافگردش خون زیاد بوده و استرادیول تمایل بیشتري براي اتص

نقش کلیدي در بارداري دارد و مانع سرطان  ،کند که استریول به عنوان یک استروژن اصلیتحقیقات پیشنهاد می

  (Santen et al, 2009) .شودناشی از افزایش بیان آروماتاز میسینه 

 :استخوان- 2- 2- 2-3

 .استخوان الزم استغ اپی فیز لوب با مطالعه روي فیزیولوژي استخوان مشاهده شده است که استروژن براي

همچنین استروژن با میزان ترکیبات معدنی استخوان رابطه مستقیمی داشته طوري که ثابت شده است که 

. آزمایشات اخیري که روي استخوان شودمحافظت جرم استخوان در مردان می آروماتیزه شدن آندروژن باعث

آروماتاز روي فنوتیب استخوان اثر گذاشته و به مرور موجب  دهد که تخریب آنزیم نشان می ،انجام گرفته است

  .(Santen et al, 2009) شود کاهش حجم و ترکیبات آلی آن می

 پروستات:  -3- 2- 2-3

عالوه بر وجود آروماتاز در بافت هاي مختلف، این آنزیم در بافت پروستات نیز مشاهده شده است. تحقیقات 

بدخیم و خوش خیم پروستات نقش دارد. محققان پیشنهاد دادند که در دهد آروماتاز در سرطان نشان می

در پروستات بدخیم هر دو سلول استروما و سلول  پروستات خوش خیم به طور غالب سلول هاي استروما و

سرطانی محتوي آنزیم آروماتاز هستند که افزایش بیان این آنزیم در این بافت ها موجب ایجاد تومور پروستات 

. مطالعه آروماتاز روي موش ها، نقش بیولوژي آروماتاز و آگونیست هاي آن در سرطان پروستات را نشان شودمی

  (Santen et al, 2009) مکانیسم عمل آن به طور کامل مشخص نشده است.هنوز داده است. 

 بیضه:  - 4- 2- 2-3 

ور هایی مثل استروژن کنترل نمو بیضه، حفظ اسپرماتوژنز توسط گنادوتروپین ها و تستوسترون، توسط فاکت

آروماتاز، در سلول هاي بیضه موضوع جالب در دهه هاي اخیر است. در هنگام   P450شود. شناسایی سیتوکروممی

دهد که استروژن قبل از میوز در موش ها و رت ها فعالیت آروماتاز مشاهده شده است. مطالعات نشان می میوز و

شود. همچنین عدم بیان آروماتاز موجب کاهش تحرك اسپرم و نازایی میدر تحرك اسپرم ها نقش دارد و عدم 

باشد.  تواند باعث ناباروري در رت ناشی از اختالل در اسپرماتوژنز در اثر کمبود اسپرمبیان آروماتاز در بیضه می

ران، موش، اندامحققان گزارش کرده اند که آروماتاز در قسمت هاي مختلف بافت بیضه در گونه هاي مختلف پست
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یدیک . در انسان سلول هاي ال، وجود دارداسپرماتید،گونوسیتل هاي الیدیک، سروتولی میمون، خرس در سلو

یدیک و سرتولی استروژن مشاهده هر در دو سلول هاي ال invitro، به هر حال در منبع استروژن معرفی شده است

موجب  cyp19استروژن در اثر جهش در ژن  . در چندین مطالعه گزارش شده است که اختالل در بیوسنتزشد

  ).Lambard et al, 2005( .شوداختالل در تولید مثل در مردان می

  نقش استروژن/آروماتاز در تولید مثل مردان - 3- 2-3

استرادیول به عنوان یک فاکتور مهم براي اسپرماتوژنز است و تولید مثل مردان تا حدودي تحت کنترل  

ر تولید بتا استروژن در بیضه و نقش آنها د . حداقل دو نوع گیرنده آلفا وتوسط آروماتاز استن کاتالیز شده استروژ

فرایند اسپرماتوژنز را  به بیضه . نشان دادند که تزریق دوز پایینی از استرادیولمثل مردان گزارش شده است

مطالعات نشان داده است که  .شودمین باعث آسیب بیضه و آتروپی آن کند و در مقابل دوز باالیی از آتسریع می

شود. می باروري در موش هااستروژن در موش ها موجب اختالل در اسپرماتوژنز و در نتیجه نا αنقص در گیرنده 

به عبارت دیگر با تنظیم بیان ژن  ،استروژن در تولید مثل مردان به نسبت آندروژن / استروژن بستگی دارد نقش

cyp19 آندروژن نقش مهاري روي ترشح گنادوتروپین ها داشته و مانع ثابت کرده اند  . محققاندر ارتباط است

ق مهار کننده آروماتاز به مطالعات آزمایشگاهی نشان داده که با تزری. شودتوسط هیپوفیز می GnRHآزاد سازي 

یجه اثر فیدبک . در نتافزایش می یابدLH  ، مقدار استروژن کاهش یافته در حالی که میزان تستوسترون وموش ها

. بنابرین تحقیقات تابت می کند که تبدیل تستوسترون به استرادیول شودمختل می LHمنفی تستوسترون روي 

ضروري است و با تنظیم بیان ژن  LHبک منفی تستوسترون برآزاد سازي آروماتاز براي اعمال مکانیسم فیدتوسط 

  ).Bulun et al, 2005&Lambard et al, 2005( رل کرد تولید مثلی در مردان را کنتتوان فرایندآروماتاز می

  نقش استروژن/ آروماتاز در تولیدمثل زنان-4- 2-3

در تخمدان عمل  .از فاکتورهاي مهم شناخته شده استماده یکی  استروژن براي باروري جنس نر و 

 .هاي تخمدان را فراهم کندفولیکول شود تا تولید و رشد نادوتروپین هاي هیپوفیز تنظیم میاستروژن با ترشح گ

همچنین استرادیول ساختار و عملکرد بافت هاي تولید مثلی جنس ماده مثل رحم و لوله هاي رحم و عملکرد 

دهد که بیوسنتز استروژن توسط آروماتاز در می کند. مطالعات نشانها را تنظیم مینورون هاي هیپوفیز روي آن

در سلول هاي  همچنین تحقیقات نشان داده که بیان آروماتاز .استداراي نقش کلیدي  LHتنظیم ترشح هورمون 
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در  .ال چرخه استروس در انسان مهم استدر فرایند نرمفولیکول،  ویژه مثل گرانولوزا، جسم زرد، سلول هاي تکا و

ار اختالل نتیجه در اثرعدم بیان آروماتاز در تخمدان فرایند نرمال آروماتیزه شدن آندروژن و بیوسنتز استروژن دچ

به هم خورده و به دنبال آن حالت سندروم تخمدان پلی کیستیک LH درنهایت تنظیم ترشح هورمون هاي شده و

  .) (Bulun, 1991در زنان مشاهده شده است 

  فاکتور هاي دخیل در بیان آروماتاز - 5- 2-3

لعات نشان داده است که ، مطار سلول هاي گرانولوزا دخیل هستندفاکتورهاي مختلفی براي بیان آروماتاز د

FSH، القاکننده اصلی فعالیت آروماتاز در سلول هاي گرانولوزا است. با این حال اثر FSHز توسط فاکتور هاي نی

ثابت شده   .فاکتور هاي شبه انسولین است ،استرادیول، آندروژن ،برخی از این فاکتور ها .شوددیگر تنظیم می

ها قبل از تخمک گذاري  هاي گرانولوزا براي تمایز و سالمتی فولیکول در سلول FSHاست اثر استرادیول روي 

براي بیان آروماتاز را القا  FSH. همچنین آندروژن نیز اثر در رشد فولیکول ها نقش مهمی دارد. و باشدضروري می

ندگی آندروژن شود. اثر القا کنفعالیت گیرنده آندروژن تنظیم می با FSHدهد که عمل شواهد نشان می .کنندمی

بیان گیرنده آندروژن بیشترین مقدار را در  موش صحراییدر  .شودتحریک میcAMPبا افزایش سطح  FSHروي 

ان بیان یابد در این زمج در فولیکول هاي بالغ افزایش میو به تدری ،فولیکول هاي پري آنترال و آنترال دارد

لت اولیه باعث رشد در حا FSHکند که عمل آندروژن روي د میها پیشنهااین یافته .ابدیآروماتاز نیز افزایش می

عنوان پیش ماده براي استروژن عمل  شود و اما در زمان پایانی نمو فولیکول آندروژن اساسا بهها میفولیکول

 توسط فاکتور رشد شبه انسولین تقویت می شود  FSH موش عمل يکند. همچنین در سلول هاي گرانولوزامی

(IGF1)ین فاکتور اثر . اFSH کند. به هر حال شواهد نشان و تستوسترون را باهم براي بیان آروماتاز القا می

وجود ) ارتباطی IBFBP-٧4 بنام   1IGFبابا پروتئین هاي متصل شونده  ( و تحریک آروماتاز IGF1بین دهدمی

   ).(Hefnawy et al, 2001  کندیم لعمFSHاحتماال با تقویت ظرفیت پاسخ سلول هاي گرانولوزا به  IGF1دارد.

افزایش  FSHبه تنهایی تولید استروژن را براي القاي  IGF1در سلول هاي گرانولوزاي انسان  همچنین

یراي القاي بیان آروماتاز FSHهم تنظیم کننده  ،پیامبر داخل سلولی cAMPکند مطالعات اخیر ثابت می .دهدمی

 ژنی دو توالی در .شودکیناز می منجر به فعالیت پروتئین FSHسط داخل سلولی تو cAMPافزایش سطح  .است

 

                                                
7. Insulin like growth factor bunding protein 
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Abstract 

Polycystic ovary syndrome (PCOS) is the most common endocrine disorder in 
women and it is the most important causes of infertility derived of anovulation. 
Aromatase is an enzyme which converts testosterone to estradiol. In PCOS patients the 
levels of androgens increase because of the dysfunction of steroidogenesis enzymes 
actions and they have lower levels of aromatase enzyme activity and serum 
adiponectin. But the plasma insulin levels are high in PCOS patient. In the present 
study the effects of L-dopa and dopamine receptor antagonists were investigated on 
relative adiponectin and aromatase gene expressions in the ovary of PCOS model rats. 
Polycystic ovary syndrome was induced in Wistar female rats weighing 170-220g by 
intramuscular injections of estradiol valerate.  The fifteen PCOS rats in three groups 
received saline, L-dopa(100mg/kg) or simultaneous injections of sulpride(10mg/kg), 
SCH23390 hydrochloride (1mg/kg) and L-dopa(100mg/kg) via intraperitoneal injection 
respectively. Also, five intact estrous rats as a control group received saline 
intraperitoneally. Mean relative adiponectin and aromatase gene expressions were 
determined by real time polymerase chain reaction (RT-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 mean relative 
adiponectin gene expressions in the ovary in comparison to PCOS rats. But it 
significantly increased the mean relative ovary aromatase gene expressions in 
comparison to PCOS rats. Injections of l-dopa following the blocking the dopaminergic 
receptors by sulpride and SCH23390 caused a reduction in mean relative ovary 
aromatase and adiponectin gene expressions in comparison to L-dopa group but these 
decreases were not statistically significant. Dopaminergic signaling pathways may play 
an important role in controlling the disorders derived of excessive androgens levels in 
PCOS rats via regulating the aromatase synthesis.  
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