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چکیده
گرلین اثرات مهاری بر فعالیت محور هیپوتاالموس – هیپوفیز – گنادها ( )HPGاعمال میکند .آروماتاز آنزیم کلیدی در مسیر بیوسنتز
استروئیدهای جنسی است که تبدیل تستوسترون به استروژن را در مغز کاتالیز میکند .در این تحقیق اثرات تزریق گرلین بر میزان بیان ژن آروماتاز
در هیپوتاالموس موشهای ماده بالغ آندروژنه بررسی شد .بیست موش صحرایی ماده نژاد ویستار  50میکروگرم تستوسترون پروپیونات را با تزریق
زیر پوستی ،در روز سوم تولد دریافت کردند .حیوانات بالغ آندروژنه به ترتیب سالین ،مقادیر  4 ،2یا  8میکروگرم گرلین را از طریق بطن سوم
مغزی دریافت کردند  .یک گروه شاهد غیر آندروژنه ،در بلوغ سالین دریافت کردند .بیان ژن آروماتاز هیپوتاالموس با استفاده از روش PCRنیمه
کمی تعیین گردید .میزان بیان نسبی ژن آروماتاز در گروه شاهد آندروژنه نسبت به غیر آندروژنه بهطور معنیداری افزایش یافت .گرلین میزان بیان
نسبی ژن آروماتاز را در مقایسه با گروه شاهد آندروژنه بهطور معنی داری کاهش داد .گرلین ممکن است اثرات مهاری بر بیان ژنهای دخیل در
استروئیدوژنز اعمال کند.
کلمات کلیدی :گرلین ،آروماتاز هیپوتاالموسی ،آندروژنه
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مقدمه
فرایند تولیدمثل تحت کنترل مرکزی محور هیپوتاالموس-هیپوفیز
گنادها( )HPGاست .این محور در هیپوتاالموس در هسته قوسی( )ARCو ناحیه پری اپتیک میانی ( )mPOAتحت تاثیر فاکتورهای
متعدد قرار میگیرد .نوروترانسمیترها ،نوروپپتیدها و هورمونهای
متعددی در هیپوتاالموس با این مسیر همپوشانی دارند و بر روی این
محور تاثیرگذار هستند (2011 ،Constantin؛  Maedaو همکاران،
 .)2010گرلین پپتید  28آمینو اسیدی است که بهطور عمده در معده
و هستههای هیپوتاالموسی بهویژه هسته  ARCسنتز میشود و در
تنظیم عملکردهای تولیدمثلی و سرکوب فعالیت محور  HPGنقش
اساسی دارد .نشان داده شده است که تزریق گرلین بهطور محیطی یا
مرکزی سبب مهار آزادسازی  GnRH/LHو ترشح هورمونهای
استروئیدی جنسی میشود ( Garcíaو همکاران2007 ،؛ Fernández-
 Fernándezو همکاران  .)2004تحقیقات اخیر نشان میدهد که
 mRNAگیرنده  GHS-R1aکه گیرنده گرلین است عالوه بر مغز در
تخمدان و بیضه بیان میشود که این یافته نشاندهنده اثرات گرلین
در کنترل عملکرد بیضه و تخمدان میباشد ( Caminosو همکاران،
2003؛  Tena-Sempereو همکاران.)2002 ،
آنزیم سیتوکروم  P450آروماتاز (سیتوکروم  P450aromیا آنزیم
 )Cyp19یکی از آنزیمهای کلیدی در مسیر سنتز هورمونهای استروئیدی
است که توسط ژن  Cyp19در بیضهها و دستگاه عصبی مرکزی بهویژه
هیپوتاالموس کد میشود و سبب کاتالیز تبدیل آندروژنها ازجمله
تستوسترون به استرادیول در مغز و بافتهای محیطی میگردد (،Roselli
2007؛  Carreauو همکاران .)2002 ،آروماتاز هیپوتاالموسی از طریق
تنظیم سطوح استروژنها عملکرد اساسی در تنظیم آزادسازی
 ،GnRHگنادوتروپینها و تمایز رفتار جنسی موشهای صحرایی دارد.
بهطوریکه شکلگیری رفتار جنسی در موشهای صحرایی بهواسطه
قرار گرفتن در معرض آندروژن ،در دوره بحرانی جنینی شروع شده و
تا  10روز بعد از تولد ادامه مییابد (2007 ،Roselli؛  Roselliو
همکاران1998 ،؛  Roselliو 1997 ،Resko؛ .)1996 ،Lephar
مطالعات نشان داده است که تیمار موشهای ماده با آندروژن در دوره
بحرانی جنینی و پس ا ز تولد منجر به افزایش سطح فعالیت آروماتاز
هیپوتاالموس شده و در نتیجه سیکل تولیدمثلی و رفتار تولیدمثلی
جنس ماده را مختل کرده و باعث عدم تخمکگذاری میشود (Roselli
و همکاران2007 ،؛  .)1998 ،Roselliهمچنین ثابت شده است که
آروماتیزاسیون تستوسترون در هیپوتاالموس برای کنترل فیدبک
منفی ترشح  LHضروری است ( .)2007 ،Roselliمطالعه در موشهای
صحرایی نر نشان میدهد که گرلین ترشح آندروژنها نظیر تستوسترون
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را بهواسطه کاهش بیان  mRNAفاکتورهای موثر در مسیر استروئیدوژنز
(نظیر سیتوکروم  )P450کاهش میدهد .همچنین نشان داده شده
است که گرلین عالوه بر کاهش سطح و میزان بیان  ،LHبیان Cyp19
را نیز در هیپوتاالموس موشهایی صحرایی نر کاهش میدهد (Hanaa
و همکاران .)2010 ،با توجه به این حقیقت که تنظیم سطوح بیان
 mRNAآروماتاز در هیپوتاالموس یکی از فاکتورهای بسیار مهم در
تنظیم فرایند تولیدمثلی و رفتارهای جنسی در گونههای مختلف
جانوری است و تاکنون گزارشی درباره اثرات گرلین بر میزان بیان
ژنهای دخیل در استروئیدوژنز در حیوانات آندروژنه ماده وجود ندارد
هدف از این مطالعه بررسی اثرات تزریق داخل بطن سوم مغزی گرلین
بر میزان بیان ژن آروماتاز در هیپوتاالموس موشهای ماده بالغ
آندروژنه است تا مشخص شود که پپتیدهای مهارکننده آزادسازی
 GnRH/LHاحتمال دارد در تنظیم بیان ژنهای دخیل در استروئیدوژنز
نقش داشته باشند.

مواد و روشها
حیواناتآزمایشی 25 :موش صحرایی ماده نژاد ویستار تازه
متولد شده از محل پرورش حیوانات آزمایشگاهی ،دانشکده علوم اعصاب
دانشگاه شهید بهشتی تهران خریداری شد .درسومین روز بعد از تولد
 20نوزاد ماده بهصورت تصادفی بهمنظور آندروژنه کردن موشهای
صحرایی  50میکروگرم تستوسترون پروپیونات در حجم  100میکرولیتر
روغن زیتون را بهصورت زیر پوستی دریافت کردند ( Rezaeiو
همکاران2014 ،؛  Murakamiو  )1989 ،Araiو  5نوزاد (گروه شاهد
غیرآندروژنه) تنها  100میکرولیتر روغن زیتون دریافت کردند.
نوزادان به قفس مادر منتقل شده و از شیر مادر تغذیه کردند .سپس
حیوانات از مادر جدا و بهصورت تصادفی به گروههای  5تایی تقسیم
شدند .حیوانات در شرایط استاندارد (دمای  22±2و چرخه  12ساعت
روشنایی /تاریکی با شروع روشنایی در ساعت  7صبح) نگهداری شدند.
حیوانات در تمام مدت آزمایش دسترسی آزاد به آب و غذا داشتند.
مرحله کانولگذاری :بعد از بلوغ موشهای صحرایی ماده آندروژنه
در محدوده وزنی  180-220گرم با تزریق داخل صفاقی مخلوطی از
کتامین ( 80میلیگرم بهازای هر کیلوگرم وزن بدن) و زایلسین (10
میلیگرم بهازای هر کیلو گرم وزن بدن) بیهوش شدند .کانول ساخته
شده از سرسرنگ تزریقی  22 gaugeبا استفاده از دستگاه استرئوتاکسیک
و با کمک سه عدد پیچ عینک و سیمان دندانپزشکی در سطح جمجمه
تثبیت شد .براساس اطلس واتسون و پاکسینوس نوك کانول در
مختصات بطن سوم ( )AP=2/3،ML=0/0،DV=6/5قرار گرفت
( Mahmoudiو همکاران .)2014 ،حیوانات بعد از جراحی
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به قفسهای انفرادی برگردانده شدند و به آنها یک هفته اجازه
بهبودی داده شد .بعد از یک هفته دوره بهبودی  20موش صحرایی
آندروژنه در چهار گروه بهترتیب سالین ،مقادیر  4 ،2یا  8میکروگرم
گرلین را در حجم سه میکرولیتر با استفاده از سرسرنگ دندانپزشکی
 27 gaugeکه از طریق لوله رابط پلی اتیلنی به سرنگ هامیلتون 5
میکرولیتر وصل شده بود در ساعت  9 -10صبح از طریق بطن سوم
مغزی دریافت کردند .پنج موش صحرایی نیز در یک گروه بهعنوان
گروه شاهد سالم تزریق داخل بطن سوم سه میکرولیتر سالین را
دریافت کردند .تستوسترون پروپیونات ( )Sigma, USAدر روغن
زیتون و گرلین ( )Anaspec, USAدر سالین حل شدند .دو ساعت بعد
از تزریق با بیهوش کردن حیوانات نمونههای هیپوتاالموسی جدا شد
و بالفاصله در نیتروژن مایع فریز و در دمای -80درجه سانتیگراد تا
زمان استخراج  RNAنگهداری شدند.
مرحله استخراج  :RNAنمونه های هیپوتاالموسی با استفاده از
 pureZolو دستگاه هموژنایزر هوموژن شدند RNA .مطلق نمونهها بر
اساس روش فنل کلروفرم و با استفاده از  ،pureZoleکلروفرم ،اپزو
پروپانول و اتانول  %75طبق دستورالعمل کیت ()Bio Rad, USA
استخراج شد .رسوب  RNAاستخراج شده در آب ( DEPCتهیه شده
از شرکت سیناژن) حل شد و تا زمان سنتز  cDNAدر فریزر  -20درجه
سانتیگراد نگهداری گردید .غلظت  RNAبا خواندن میزان جذب RNA
در 260نانومتر تعیین شد .همچنین ،میزان خلوص  RNAبا خواندن
میزان جذب در280نانومتر وبراساس نسبت جذب A260/A280محاسبه
گردید .این نسبت برای نمونههای خالص  RNAبرابر  2±0/15میباشد.
مرحله سنتز  cDNAو واکنش زنجیرهای پلیمراز ترانس
کریپتاز معکوس ) cDNA :)RT- PCRتک رشتهای با استفاده از 5
میکروگرم  RNAمطلق ،پرایمر پلیتیمین ،آنزیم DNAپلیمراز وابسته
به RNAو کیت سنتز  )vivantis, Malaysia( cDNAبرطبق دستورالعمل
کیت توسط دستگاه ترمال سایکلر ( )Bio RAD, U.S.Aسنتز شد .از
آنجاکه  -βاکتین بهطور پیوسته در بافتهای مختلف از جمله مغز
سنتز میشود .تعیین سطح  mRNAآن توسط روش RT- PCRنیمه
کمی برای نرمال کردن نمونههای  mRNAآروماتاز استفاده شد .برای
انجام  ،PCRنمونههای  cDNAبرای  35چرخه ( 94C °برای 2دقیقه،
 94°Cبرای  30ثانیه 61 °C ،برای  30ثانیه72°C،برای 30ثانیه) در
حجم نهایی 50میکرولیتر شامل دو میکرولیتر نمونه ،cDNAپنج
میکرولیتر بافر  ،PCR10Xیک و نیم میکرولیتر  ،50 MgCl2یک
میکرولیتر ،10 mMdNTPیک میکرولیتر از هر یک از پرایمرهای
سنس و آنتیسنس  10میکروموالر0/25 ،میکرولیتر از آنزیمDNA
پلیمراز  ،)1.25 U( Taqآب استریل ( 38/25میکرولیتر) بر حسب
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دستورالعمل کیت  )vivantis, Malaysia( PCRو با استفاده از دستگاه
ترمالسایکلر ( )Bio RAD, U.S.Aازدیاد ژنی شدند .توالیهای الیگو
نوکلئوتیدی ویژه برای پرایمرهای سنس و آنتیسنس -βاکتین و آروماتاز
در جدول  1ذکر شده است ( Rezaeiو همکاران .)2014 ،محصوالت
 PCRتوسط الکتروفورز ژل آگارز  %1آنالیز شدند .تراکم باندها با رنگ
آمیزی  safe viewنمایان شده و توسط نرمافزار  ImageJکمی شدند.
جدول :1ترادف و مشخصات پرایمرهای مورد استفاده جهت واکنش PCR

تجزیه و تحلیل آماری :نتایج حاصل بهصورت میانگینSEM ±

ارائه شدند .دادهها با استفاده از آزمون T- testجفت نشده ،آزمون
 ANOVAیکطرفه و نرمافزار  SPSSنسخه  16آنالیز شدند .مقایسه
میانگین دادهها با آزمون توکی بررسی شد .در تمام آنالیزهای آماری
انجام شده نتایج با  P>0/05معنیدار گزارش شدند.

نتایج
نتایج حاصل از آنالیز دادهها نشان داد که تزریق تستوسترون
پروپیونات در روز سوم بعد از تولد سبب افزایش فراوانی سطح mRNA
آروماتاز در هیپوتاالموس موشهای صحرایی آندروژنه نسبت به موشهای
صحرایی شاهد (غیرآندروژنه) گردید (شکل .)1Aسطح -β mRNAاکتین
(که بهعنوان شاهد داخلی استفاده شده است) بهمیزان نسبتا باال و
سطح یکسانی در هیپوتاالموس موشهای صحرایی آندروژنه و موشهای
صحرایی شاهد مشاهده شد (شکل  .)1Aآنالیز نیمه کمی تراکم باندهای
حاصل از نرمافزار ( ImageJمیانگین دادههای بهدست آمده از پنج موش
صحرایی در هر گروه) نشان داد که میزان بیان ژن آروماتاز در
هیپوتاالموس موشهای صحرایی آندروژنه در مقایسه با گروه شاهد
غیرآندروژنه بهمیزان  1/19برابر افزایش یافت که این افزایش از نظر
آماری معنیدار بود (()P<0/05شکل  .)1Bنتایج حاصل نشان داد که
فراوانی سطح  mRNAآروماتاز ،در هیپوتاالموس موشهای صحرایی
آندروژنه دریافتکننده مقادیر  4 ،2یا  8میکروگرم گرلین نسبت به
گروه شاهد آندروژنه کاهش یافت (شکل  .)2Aسطح -β mRNAاکتین
بهمیزان نسبتا باال و سطح یکسانی در هیپوتاالموس موشهای صحرایی
گروه شاهد آندروژنه و موشهای صحرایی آندروژنه دریافتکننده مقادیر
مختلف گرلین مشاهده شد (شکل .)2A
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(شکل  .(2Bهمانطورکه در شکل  2Bمالحظه میشود سطح mRNA

آروماتاز در هیپوتاالموس موشهای صحرایی دریافتکننده  4میکروگرم
گرلین نسبت به  2یا  8میکروگرم گرلین از نظر آماری بهطور معنیداری
پایینتر است (()P<0/05شکل .(2B

شکل :1میانگین بیان نسبی ژن آروماتاز در هیپوتاالموس موشهای
صحرایی ماده آندروژنه در مقایسه با گروه شاهد غیرآندروژنه (در
هر گروه  P<0/05 ،n=5معنیدار گزارش شده است) .قسمت A؛ الکتروفورز
ژل آگارز برای ژنهای -βاکتین و آروماتاز ازدیاد شده توسط روش نیمه
کمی  RT-PCRرا نشان میدهد .قسمت B؛ میانگین سطح mRNA
آروماتاز در هر گروه را نشان میدهد که توسط نرمافزار  ImageJکمی
شده است cDNA .ازدیاد شده از -β mRNAاکتین برای نرمال کردن
نتایج آروماتاز استفاده شده است.

آنالیز نیمه کمی تراکم باندهای حاصل از نرمافزار ( ImageJمیانگین
دادههای بهدست آمده از پنج موش صحرایی در هر گروه) نشان داد
که سطح  mRNAآروماتاز در هیپوتاالموس موشهای صحرایی دریافت
کننده مقادیر 4 ،2یا  8میکروگرم گرلین نسبت به گروه شاهد آندروژنه
بهترتیب بهمیزان  0/48 ،0/22یا  0/24برابر کاهش یافت که این میزان
کاهش بیان آروماتاز در هر سه گروه نسبت به گروه شاهد آندروژنه از
نظر آماری معنیدار بود (()P<0/05شکل .(2B
همچنین نتایج حاصل از آنالیز دادهها نشان داد که میانگین بیان
ژن آروماتاز در هیپوتاالموس موشهای صحرایی آندروژنه دریافتکننده
 4میکروگرم گرلین در مقایسه با  2میکروگرم گرلین بهمیزان 0/38
برابر کاهش یافت که این کاهش از نظر آماری معنیدار است ()P<0/05
(شکل  .(2Bمیانگین بیان ژن آروماتاز در هیپوتاالموس موشهای
صحرایی آندروژنه تیمار شده با مقدار  8میکروگرم گرلین در مقایسه
با  2میکروگرم گرلین بهمیزان 10درصد کاهش یافت که این کاهش
از نظر آماری معنیدار نیست (شکل  .(2Bمیانگین بیان ژن آروماتاز
در هیپوتاالموس موشهای صحرایی ماده آندروژنه تیمار شده با مقدار
 8میکروگرم گرلین در مقایسه با  4میکروگرم گرلین بهمیزان 0/32
برابر افزایش یافت که این افزایش از نظر آماری معنیدار است ()P<0/05
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شکل :2میانگین بیان نسبی ژن آروماتاز در هیپوتاالموس موشهای
صحرایی ماده آندروژنه تیمار شده با مقادیر مختلف گرلین در
مقایسه با گروه شاهد آندروژنه(در هر گروه  P<0/05 ،n=5معنیدار
گزارش شده است) .قسمت A؛ الکتروفورز ژل آگارز برای ژنهای -βاکتین
و آروماتاز ازدیاد شده توسط روش نیمه کمی  RT-PCRرا نشان میدهد.
قسمت B؛ میانگین سطح  mRNAآروماتاز در هر گروه را نشان میدهد
که توسط نرمافزار  ImageJکمی شده است cDNA .ازدیاد شده از mRNA
-βاکتین برای نرمال کردن نتایج آروماتاز استفاده شده است :a .نسبت به
شاهد آندروژنه :b ،نسبت به  2میکروگرم :c ،نسبت به  4میکروگرم.

بحث
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که تزریق زیرپوستی تستوسترون
در روز سوم بعد از تولد میانگین بیان نسبی ژن آروماتاز را نسبت به
گروه شاهد غیرآندروژنه در دوران بلوغ بهطور معنیداری افزایش
میدهد .نتایج تحقیقات حاضر منطبق بر یافتههای پیشین است که
گزارش کردند که آندروژنها نقش اساسی در بیان ژن آروماتاز
هیپوتاالموسی ایفا میکنند و در موشهای صحرایی ماده آندروژنه
شده در دوران جنینی یا پس از تولد بیان ژن آروماتاز افزایش
چشمگیر نشان میدهد ( Rezaeiو همکاران2014 ،؛ 1996 ،Lephart؛
 .)1974 ،Maurerتحقیقات پیشین ثابت کردهاند که آندروژنها اثر
پیامرسانی و سازماندهی بر روی سیستم عصبی دارند و در تمایز

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

جنسی ساختار و عملکرد مغز نقش مهمی ایفا میکنند .بهطوریکه
قرار گرفتن در معرض هورمون تستوسترون در دوران جنینی یا در
اوایل دوران پس از زایمان برای فرایند تمایز جنسی ضروری است.
مطالعات گذشته در جوندگان ثابت کرده است که آندروژنها بیان
گیرنده آندروژنی( ) ARدر ناحیه پری اپتیک و هسته بستر استریا
ترمینالیس را در هر دو جنس نر و ماده تنظیم میکند .دریافت
تستوسترون در روز های یک الی پنج پس از تولد ،تعداد گیرندههای
 ARو استروژنی( )ERرا افزایش میدهد و همچنین بر روی عملکرد
آنزیم آروماتاز اثر میگذارد ( Foeckingو همکاران .)2008 ،بهخوبی
ثابت شده است که آروماتاز سیتوکروم  P450یکی از آنزیمهای کلیدی
در مسیر سنتز هورمونهای استروئیدی است .آروماتاز هیپوتاالموسی
عملکرد اساسی در ترشح هورمونهای گنادوتروپین و تمایز رفتار جنسی
موشهای صحرایی دارد .با توجه به نقش آندروژن ها در شکلگیری
تمایز جنسی مغز مطالعات زیادی در جهت بررسی عملکرد آندروژنها
در هیپوتاالموس صورت گرفت است Roselli .و  )1997( Reskoنشان
دادند که تیمار موشهای ماده با آندروژن در دوره جنینی و پس از
تولد منجر به افزایش سطح باالی فعالیت آروماتاز در هیپوتاالموس
میشود و سیکل تولیدمثلی جنس ماده را مختل میکند و منجر به
عدم تخمکگذاری میشود ( Levalletو 2001 ،Carreau؛  Roselliو
 .)1997 ،Reskoهمچنین مطالعات گذشته نشان داده است که
افزایش در دسترس بودن تستوسترون در سیستم عصبی مرکزی
بهطور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق افزایش میزان دی هیدرو
تستوسترون سبب تنظیم افزایشی گیرندههای آندروژنی (گیرندههای
ویژه تستوسترون) میشود .افزایش گیرنده های آندروژنی به نوبه خود
محتوی نوروترانسمیتری مغز موش ماده را تغییر داده و تمایز جنسی
مغز را به سمت نر شدن پیش میبرد ( Roselliو .)1998 ،Klosterman
تحقیقات پیشین ثابت کردهاند که آندروژنها (تستوسترون) از طریق
مکانیسم گیرنده-آندروژن باعث تحریک بیان ژن آروماتاز میشوند
( .)1996 ،Lephartتفاوت بیان آروماتاز در جنس نر و ماده بهدلیل
پاسخگویی متفاوت به تستوسترن است .عالوه بر آن مغز جنس نر
غلظت بیشتری از تستوسترن را نسبت به جنس ماده دریافت میکند.
بنابراین احتمال دارد تیمار جنس ماده با تستوسترون در دوران
نوزادی منجر به افزایش گیرنده آندروژن در نورونهای مغز ماده شده
باشد .افزایش تعداد گیرنده های  ARدر هیپوتاالموس موش های ماده
منجر به افزایش پاسخ دهی هیپوتاالموس به آندروژنها میشود .با
توجه به اینکه آندروژن ها از طریق مکانیسم گیرنده–آندروژن بیان
ژن آروماتاز را تنظیم میکنند ،احتماال تزریق تستوسترون در سومین
روز بعد از تولد منجر به افزایش برگشت ناپذیر گیرندههای آندروژن
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در هیپوتاالموس شده و بهواسطه مکانیسم گیرنده-آندروژن بیان ژن
آروماتاز در دوران بلوغ افزایش یافته است (.)1996 ،Lephart
همچنین نتایج این مطالعه نشان داد که تزریق درون بطنی
مغزی هر سه مقادیر 4 ،2یا  8میکروگرم گرلین ،بیان ژن آروماتاز
هیپوتاالموس را بهطور معنیداری نسبت به گروه آندروژنه کاهش داد.
نتایج حاصل از این تحقیق منطبق بر نتایج اثرات مهاری گرلین بر
بیان ژن آروماتاز در تخمدان یا سلولهای چربی است ( Docantoو
همکاران2014 ،؛  Rezaeiو همکاران .)2014 ،هر چند که در این
تحقیق برای اولینبار اثرات گرلین بر بیان ژن آروماتاز هیپوتاالموس
در موشهای صحرایی آندروژنه ماده بررسی شد ولی میتوان احتمال
دخالت برخی از مکانیسمهای عصبی مرکزی را در اعمال اثرات مهاری
گرلین بر بیان آروماتاز مطرح کرد .در چند سال اخیر ،گرلین بهعنوان
یکی از تنظیمکنندههای اعمال تولیدمثلی بهویژه در پستانداران
شناخته شده است .مطالعات نشان داده است که نورونهای گرلین با
اثر بر سطوح مختلف مغزی نظیر هیپوتاالموس و هیپوفیز نقش خود
را در تنظیم و تعدیل اعمال تولیدمثلی ایفا میکند ( Garcíaو همکاران،
2007؛  Fernández-Fernándezو همکاران2004 ،؛  Sabinaو همکاران،
 .)2001مطالعه در موشهای صحرایی نر نشان داد که گرلین ترشح
آندروژنها نظیرتستوسترون را بهواسطه کاهش بیان  mRNAفاکتورهای
موثر در مسیر استروئیدوژنژ (نظیر سیتوکروم )P450کاهش میدهد.
محققان با مطالعه موشهای صحرایی نر تحت محدودیت غذایی نشان
دادند که در این حیوانات عالوه بر افزایش میزان بیان گرلین هیپوتاالموس،
میزان بیان ژن  ،LHبیان ژن آروماتاز ( )CYP19و  Kiss1نیز در
هیپوتاالموس کاهش مییابد ( Hanaaو همکاران .)2010 ،هرچند که
اثرات تزریق گرلین بر مسیرهای عصبی کنترلکننده استروئیدوژنز در
موشهای صحرایی آندروژنه نیاز به تحقیق و بررسی بیشتر دارد ولی
احتمال دارد گرلین اثرات مهاری خود بر بیان آروماتاز را از طریق
افزایش یا کاهش سنتز پپتیدهای دخیل در مسیر تولیدمثل نظیر
لپتین ،کیسپپتین و غیره اعمال کند .کیس پپتین نوروپپتیدی است
که در هسته قوسی ( )ARCو پری ونتریکوالر شکمی قدامی ()AVPV
هیپوتاالموس سنتز میشود و یکی از مهمترین تنظیمکنندههای تحریکی
محور HPGمحسوب میشود ( Thompsonو همکاران .)2004 ،یافتههای
پیشین نشان داده است که گرسنگی که با افزایش ترشح گرلین همراه
است یا تزریق گرلین با اثر بر بیان کیس پپتین روی محور HPGاثر
میگذارد و بهواسطه تنظیم کاهشی مسیر کیسپپتین آزادسازی
 GnRH/LHرا مهار میکند ( Forbesو همکاران2009 ،؛  Wahabو
همکاران .)2008 ،همچنین نشان داده شده است که هیپرگرلینمیا
در موشهای صحرایی نر سبب کاهش بیان ژنهای کیس پپتین،
 ß -LHو آروماتاز میگردد ( Hanaaو همکاران .)2010 ،بنابراین احتمال
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عالیشاهاراتبنی و همكاران

دارد گرلین بهواسطه کاهش کیسپپتین اثر کاهشی خود بر میزان
 عالوه بر آن ثابت شده است که لپتین.بیان ژن آروماتاز را اعمال کند
پپتیدی است که در هنگام سیری و تعادل مثبت انرژی از بافت چربی
 عالوه بر آن نشان داده.)1996 ، و همکارانBarash( ترشح میشود
شده است که لپتین یکی از هورمونهای تحریکی بر فعالیت تولیدمثلی
 وGnRH ،بوده و تزریق آن سبب افزایش ترشح هورمونهای جنسی
، و همکارانMagoffin ؛2002 ،Watanobe( میزان بیان آروماتاز میگردد
) از آنجاکه بههنگام افزایش سنتز گرلین میزان سنتز لپتین کاهش1999
.)2003 ، و همکارانBarazzoni ؛2010 ، و همکارانHanaa( مییابد
بنابراین کاهش لپتین بههنگام تزریق گرلین یکی از مکانیسمهای
.احتمالی اثرات مهاری گرلین بر میزان بیان آروماتاز است
 یافتههای حاصل از تحقیق حاضر نشان داد که،بهطور خالصه
آندروژنه کردن موشهای صحرایی ماده در روز سوم بعد از تولد باعث
افزایش بیان ژن آروماتاز در هیپوتاالموس نسبت به موشهای صحرایی
ماده غیرآندروژنه میشود و گرلین موجب کاهش معنیدار بیان ژن
.آروماتاز در هیپوتاالموس موشهای صحرایی آندروژنه میگردد
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