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P-22-10
المللی فیزیولوژي و فارماکولوژي اولین کنگره بینپوسترخالصه مقاالت فارسی بخش 

و بیست و دومین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي ایران

هاي کوچک آزمایشگاهیاثر تغذیه متناوب بر عملکرد غدد جنسی در استرس مزمن در موش

NMRIنر و ماده نژاد 

2، هدایت صحرایی2، ناهید سراحیان1السادات حسینی نامور، فاطمه1، زهرا قنبري1، مریم خسروي1احترامبدري زرین

شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران شمال، تهران، ایرانزیستگروه -1
، تهران، ایران)عج(مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهللا -2

در مطالعه حاضر اثر تغذیه متناوب . گناد مختل کند-هیپوفیز-تواند عملکرد غدد جنسی را با مهار مسیر هیپوتاالموساسترس می:مقدمه
.هاي کوچک آزمایشگاهی نر و ماده بررسی شدبر عملکرد غدد جنسی در استرس در موش

مدت یک هفته گروه اول به. روه تحت آزمایش قرارگرفتندسر حیوان ماده هر کدام در چهار گ28سر حیوان نر و 28:هامواد و روش
مدت گروه سوم به. ها استرس القا شدمدت چهار روز نیز به آنآب و غذاي کافی دریافت کردند، گروه دوم همانند گروه اول بود اما به

از حیوانات . وز نیز استرس دیدندساعت از غذا محروم بودند، گروه چهارم عالوه بر محرومیت غذایی، چهار ر2یک هفته هر روز 
.  گیري شد و غدد جنسی حیوانات نیز با ترازوي الکترونیکی توزین شدهاي تستوسترون و استروژن خونمنظور سنجش هورمونبه

یه متناوب استرس همراه با تغذ. ها نداشتاسترس تستوسترون و استروژن را کاهش داد و تغذیه متناوب تاثیري بر این هورمون:هایافته
یا تغذیه متناوب تاثیري بر وزن گنادها در جنس نر نداشتند اما استرس /استرس و. ها افزایش دادندتستوسترون و استروژن را در موش

در جنس ماده وزن گنادها در اثر استرس کاهش و در اثر تغذیه متناوب همراه با . همراه با تغذیه متناوب وزن گنادها را افزایش داد
.افزایش یافتاسترس 

تغذیه متناوب به همراه . استرس اثر منفی بر عملکرد گنادها در هر دو جنس دارد و در جنس ماده این اثر شدیدتر است:گیرينتیجه
. استرس نه تنها اثر استرس را خنثی کرد بلکه موجب بهبود عملکرد گنادها در هر دو جنس گردید

تغذیه متناوب، استرس، تستوسترون، استروژن، وزن گناد :کلمات کلیدي

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

