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Abstract 
Introduction: Pheromones play a great role in the reproductive and social behavior of animals. The main sources of pheromones 

are urine and paracrine secretions. Through the neuroendocrine system, prolactin is a safe parameter to measure and compare the 

effects of pheromones on the sexual, maternal and also lactating behavior.   

Methods: Female rats were divided into 19 groups (n=8). To measure the plasma prolactin levels of rats, blood samples were 

collected and tested with prolactin RIA kits. Effects of sexual pheromones in the lactating period (3rd, 6th, 9th and 16th days after 

delivery), pregnancy priod (7th, 14th and 20th days) and lactating period (6th, 9th and 16th post-delivery days) on plasma prolactin 

level were surveyed. The effects of sexual pheromones on the plasma level of Prolactin were determined using a special cage without 

any sensory stimulation interferences, such as visual, auditory and tactile senses. 

Results: Data showed a significant decline in plasma levels of prolactin following sexual pheromones administration (p<0.05). 

Significant increase in the prolactin plasma level was observed as the female rats were kept with a castrated male rat (p<0.05). 

During pregnancy period, prolactin level did not show any significant change in the first week of pregnancy with or without present 

male rat, but it showed a significant increase during the second and third weeks of pregnancy in the presence of male rat (p<0.01). 

The presence of male rat during the third, sixth and ninth days after delivery causes a significant increase in prolactin level (p<0.01). 

The females exposed to alien pups showed a significant decline in prolactin level compared those exposed to their own pups 

(p<0.05), but both groups showed same level of prolactin on the ninth and sixteenth days of delivery. 

Conclusion: These findings suggest that male sexual pheromones change plasma levels of prolactin in the pregnancy and 

lactating period and subsequently  affect mating  reproductive activities of  rats. 
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هاي  ها بر سطح پالسمائي هورمون پروالكتين در طي دوره بررسي اثر فرومون

 حاملگي و شيردهي در رت ماده

  5، غالمحسين رنجبرعمراني1،4، كاظم پريور*1،3پور، وهاب بابا1،2روحاني ، علي حائري1حميده افتخاري

  . گروه زيست شناسي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات، تهران-1

  .ـ گروه زيست شناسي، دانشكده علوم، دانشگاه تهران، تهران2

  .ـ گروه فيزيولوژي، دانشكده دامپزشكي، دانشگاه تهران، تهران3

  . تربيت معلم، دانشكده علوم، تهرانـ گروه زيست شناسي، دانشگاه4

  .ـ مركز تحقيقات غدد و متابوليسم، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، شيراز5

  86 مرداد: پذيرش  86 تير: بازبيني  85 آبان: دريافت
   و همكارانافتخاري  اثر فرومون بر پروالكتين رت

  چكيده

ـبي بـراي انـدازه          .باشد  لي و اجتماعي بسياري از جانوران مي      اي در رفتارهاي توليد مث      ها داراي نقش عمده      فرومون :مقدمه گيـري و    به لحاظ سيستم نورواندوكريني هورمون پروالكتين، پارامتر مناس

  .باشد ها بر روي رفتارهاي جنسي، مادرانه و همچنين شيردهي مي مقايسه تأثير فرومون

ـامي           جهت اندازه ). n=8( عدد موش وجود داشت      8ه تعداد    در هر گرو   هبندي شدند ك     گروه تقسيم  19 رتهاي ماده به     :ها  روش ـات خـونگيري بـه عمـل آمـد و تم گيري ميزان پـروالكتين از حيوان

  . تست هورموني شدندRIAهاي پروالكتين و به روش  نمونه توسط كيت

ـا               به كمك قفس مخصوصي تأثير فرومون      :ها  يافته ـنوايي و المـسه بـر روي سـطح پالسـمائي هورمـون پـروالكتين مـورد          هاي جنسي رت نر بدون دخالت تحريكات حسي از جملـه بين ئي، ش

ـاملگي ميـزان هورمـون      در دوره .(P<0.05)هاي نر اخته شده سطح پالسمائي هورمون نشان داد  ماده در كنار رتهاي  با قرار گرفتن رت. (P<0.05 )سنجش قرار گرفت و كاهش نشان داد  ـاي ح ه

ـاملگي ميـزان هورمـون پـروالكتين افـزايش        در حضور رت نر تفاوت معني داري با هفته اول حاملگي در عدم حضور رت نر نشان نداد، ولي در هفته               پروالكتين در هفته اول حاملگي       هاي دوم و سـوم ح

 هورمون پروالكتين در روزهاي سـوم، شـشم و نهـم در حـضور     در روزهاي پس از زايمان ميزان. (P<0.01)هاي دوم و سوم حاملگي در عدم حضور رت نر نمايان ساخت              معني داري را نسبت به هفته     

ـاهش        گروه ماده.(P<0.01)رت نر نسبت به روزهاي سوم، ششم و نهم پس از زايمان در عدم حضور رت نر افزايش نشان داد                     ـان ك هاي قرار گرفته در كنار فرزنـدان غريبـه در روز شـشم پـس از زايم

  .هاي نهم و شانزدهم پس از زايمان بين دو گروه اختالف معني داري مشاهده نشد ، ولي در روز(P<0.05)از زايمان در كنار فرزندان خودي نشان داد معني داري را نسبت به گروه روز ششم پس 

هـاي توليـد     در نتيجه فعاليتهاي حاملگي و شير دهي بر روي سطح پالسمائي هورمون پروالكتين و   هاي جنسي نر در دوره      دهند كه فرومون    ها نشان مي     يافته :گيري  نتيجه

  .گذارد مثلي رت ماده تأثير مي

  .دوره شيردهي، ، پروالكتين، دوره حاملگي  فرومون:هاي كليدي واژه
  

  

 *مقدمه 
اي بـراي تـشخيص و    هاي ارتبـاطي ويـژه   حيوانات استراتژي 

  

  

  heydar2001@yahoo.com:                 نويسندة مسئول مكاتبات *

 www.phypha.ir/ppj:                                             وبگاه مجله

. اي دارنـد  ها و شناخت پيكر اجتماع و افراد درون گونه  جلب جفت 

ها اين تبادل اطالعات شـامل نـشر و كـشف            در بسياري از گونه   

ها و مواد شيميايي خاص جنس اسـت كـه اطالعـات در               فرومون

  ].1[كند  مورد اجتماع و ساختارهاي جنسي را تأمين مي

هــا از نظــر تركيــب و ســاختمان شــيميايي طيــف   فرومــون
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ها،  گيرند كه شامل هيدروكربن اي از مواد آلي را در بر مي       گسترده

. باشـند  ها مـي  هاي چرب و استروئيد ها، اسيد  پروتئينپلي پپتيدها، 

ها اغلب ايـن      ها و جلبك    هاي ميكروارگانيسم   به استثناي فرومون  

باشند كه از بدن موجود زنده به         هاي متابوليكي مي    مواد باقيمانده 

  ].2[شوند  خارج دفع مي

چندين گونه در يك محيط معين ممكن است تركيبات مشابهي          

بنـابر ايـن چگونـه      . ري بعنوان فرومون استفاده كننـد     از لحاظ ساختا  

شـود؟ پيـشنهاد شـده اسـت كـه            اي ايجاد مي    اختصاصي بودن گونه  

هاي فروموني يك تركيب منفرد نيـستند؛ در عـوض اختـصاصي      پيام

اي از طريـق تنـوع در نـسبت تركيبـات منفـردي كـه در         بودن گونه 

 ].3[شود  ميهاي شيميايي وجود دارند، ايجاد  مخلوطي از پيام

هاي جانوري داراي توانايي تفسير،       سيستم بويايي اغلب گونه   

انـدام  .باشـد     هاي بودار مي    غربال گري و تشخيص انواع مولكول     

، انـدام حـاوي   (Vomeronasal Organ: VNO)اي بيني  تيغه

ايـن  . آيد  هاي فروموني در اغلب پستانداران به حساب مي         گيرنده

قرار گرفتـه اسـت و نهايتـاً بـا نـواحي            اندام در قاعده حفره بيني      

  ].4[خاصي از آميگدال و هيپوتاالموس در ارتباط است 

هـاي رفتـاري       منجر به خروجي   VNOچگونه فعاليت سيستم    

 VNOها همراه شـده انـد؟ ارسـاالت سـوم       شود كه با فرومون     مي

هـاي   ابتدا به نواحي هيپوتاالموسي كه در تنظيم توليد مثل و رفتـار       

روند مانند نواحي پره اپتيك، هسته مياني         الت دارند مي  تهاجمي دخ 

اين نواحي اغلب بـه عنـوان       . شكمي و هسته پيش پستاني شكمي     

شوند و بـه عنـوان كنتـرل          هيپوتاالموس نورواندوكرين شناخته مي   

ها توسط غده هيپوفيز مطرح هستند كـه          كننده آزاد سازي هورمون   

  ].1[دهند  تغيير مياز اين طريق وضعيت اندوكريني حيوان را 

هـاي    ها باعث هماهنگي و نظم در نحوه بيـان پاسـخ            هورمون

هـاي شـيميايي نـر،       پيـام . گردنـد   هاي فروموني مي    مقتضي به پيام  

به عنـوان مثـال     . كنند  ها را تنظيم مي     چرخه فحلي بسياري از گونه    

. شـود   در موش پيام ادراري نرها باعث سه پاسخ فيزيولوژيـك مـي           

هاي جوان، مهـار آبـستني و همزمـان كـردن              ماده تسريع در بلوغ  

هاي شيميايي نر ابتدا      در همه اين سه اثر پيام     . ها  سيكل فحلي ماده  

هاي نورواندوكريني را تحريك كرده تا زماني كه به تغييـر      مكانيسم

  ].5[ها منجر شوند   يا پروالكتين در مادهLHسريع در ترشح 

يد مثل پستانداران با روابط مادري ـ فرزندي موفق، براي تول 

باشد و در واقع براي حصول رشد و تكامل نوزادان، از             اهميت مي 

. شـود   عوامل بويايي در هر شكل از مراقبت والديني استفاده مـي          

تشخيص فرزند توسط مادر خود، دفاع از آشيانه و محدوده محـل      

زندگي خود و فرزندان، شيرخواري و يافتن پستانهاي مادر، جذب          

 سوي آشيانه و جلب آن به سوي بوهاي مادري از جمله            فرزند به 

باشد كه از طريـق بويـايي و در    هاي بين مادر و فرزند مي    واكنش

  ].6[شوند  ها وساطت مي حقيقت از طريق فرومون

ميزان پالسمائي هورمون پـروالكتين در بـدن موجـود مـاده            

فاكتور بسيار مهمي براي تنظـيم رفتارهـاي جنـسي، والـديني و             

ايـن هورمـون    . باشـد   يردهي از طريـق مـسير انـدوكريني مـي         ش

هـاي جنـسي و    تواند بصورت فيدبكي بر روي ميزان فرومـون    مي

در ايـن تحقيـق سـعي     . رفتارهاي جنسي و والديني تأثير بگـذارد      

هاي جنـسي مـوش صـحرايي نـر در دوره             شود تأثير فرومون    مي

يردهي ، دوره شـ   )در روزهاي هفتم، چهاردهم و بيـستم      (حاملگي  

و دوره شـيردهي در     ) در روزهاي سوم، ششم، نهـم و شـانزدهم        (

و بعالوه  ) در روزهاي ششم، نهم و شانزدهم     (كنار فرزندان غريبه    

هاي صـحرايي نـر اختـه شـده بـر روي              هاي موش   تأثير فرومون 

  .ميزان پالسمائي هورمون پروالكتين مورد بررسي قرار گيرد

  ها مواد و روش

 نـر بـه تنهـايي، بـرروي         هاي موش   ونبراي بررسي اثر فروم   

كرديم كه فقـط بـوي ناشـي از     هاي ماده قفسي را طراحي        موش

ايـن  . هاي ماده منتقل كند     هاي نر را به موش      ادرار و عرق موش   

قفس شامل دو محفظه جداگانه اسـت كـه توسـط يـك ديـواره               

هـاي    شود بوي موش    فلزي، هواكشي تعبيه گرديده كه باعث مي      

شـود  همـانطور كـه مـشاهده مـي       .  يك نماي كلي از قفـس مخـصوص        -1شكل  

شود بـوي ادرار اعث ميهواكشي كه در وسط قفس بر روي ديواره فلزي تعبيه شده ب      

و عرق رت نر كه در سمت راست قرار گرفته به رت مـاده كـه در سـمت چـپ قـرار

 .گرفته منتقل شود
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  ).1شكل ( ماده انتقال يابد هاي نر به موش

هاي ماده،    گيري ميزان پروالكتين خون موش      جهت اندازه 

ها صـورت گرفـت در هـر         عمل خونگيري از انتهاي دم موش     

نوبت به ميزان يك الي دو ميلي ليتر از دم مـوش خـونگيري            

 صبح انجـام  9ها در ساعت  خونگيري براي تمام گروه. شد  مي

ي خـوني در سـانتريفوژ قـرار        هـا   بالفاصـله نمونـه   . گرفت  مي

گرديد و سريعا در فريـزر        گرفتند و سرم آنها جداسازي مي       مي

شدند و تا زمان تست هورموني از آنها در دمـاي            قرار داده مي  

  .شد زير صفر درجه نگهداري مي

هوشـي   پـس از بـي  .  رت نر اخته شـدند    8ها    در يكي از گروه   

شـد و آنگـاه    يكردن حيوان شكافي بر روي ناحيه بيـضه داده مـ       

سپس پوست اين ناحيه با نخ بخيه دوخته        . گرديد  بيضه خارج مي  

 روز از التيام محل اخته كردن گذشت به       5شد و پس از اينكه        مي

 .هاي ماده قرار داده شدند  روز در كنار رت5مدت 

 Prolactinهـاي     هاي هورمـوني توسـط كيـت        تمامي نمونه 

 بخـش هورمـون     انساني تهيه شـده از شـركت كاوشـيار توسـط          

 تست هورموني   RIAشناسي بيمارستان نمازي شيراز و به روش        

آنگـاه نتـايج    . بـود  /. ng/ml7هـا     سطح حـساسيت كيـت    . شدند

  .بدست آمده مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتند

 رت ماده از نژاد ويستار      32 رت نر و     32در اين تحقيق تعداد     

 درجـه   25 الي   20وده  دماي اتاق حيوانات در محد    . خريداري شد 

 ساعت تاريكي 12شرايط نوري به صورت . گراد حفظ شد سانتي

 ساعت روشنايي تنظيم شـد و بـه نحـو مطلـوبي شـرايط               12و  

 هاي خريداري شـده بـين       محدوده وزني رت  . تهويه مهيا گرديد  

  . گرم در نظر گرفته شد200 الي 180

ايـن  بندي شدند كه       گروه تقسيم  19ها به     در اين تحقيق رت   

اي كـه نـه در معـرض     هاي مـاده  گروه رت-1: ها عبارتند از  گروه

گـروه  (هـاي نـر       هاي نر قرار گرفتند و نه در معرض رت          فرومون

 روز در   5اي كه به مـدت        هاي ماده    گروه رت  -8n=(  ،2) (كنترل

هاي نر اخته شده قرار گرفتند و سپس از آنها خـونگيري          كنار رت 

 روز 5اي كه به مدت  هاي ماده ت گروه ر-8n= .(3(آمد  به عمل

در قفس مخصوص قرار گرفتند تا فقط فرومون رت نر را دريافت         

هـاي نـر      اي كـه بـا رت       هـاي مـاده      گـروه رت   -8n= .(4(دارند  

گيري كرده و در هفته اول حـاملگي از آنهـا خـونگيري بـه           جفت

هاي مـاده حـضور    هاي نر در كنار رت در اين گروه رت. عمل آمد 

اي كــه در هفتــه دوم  هــاي مــاده  گــروه رت-8n= .(5(داشــتند 

هـاي   در اين گروه نيز رت. حاملگي از آنها خونگيري به عمل آمد    

هـاي     گـروه رت   -8n= .(6(هاي ماده قرار داشتند       نر در كنار رت   

. اي كه در هفته سوم حاملگي از آنها خونگيري به عمل آمـد       ماده

 ماده قرار داشتند هاي هاي نر در كنار رت در اين گروه نيز رت    

)8n= .(7 -ــروه رت ــاده  گ ــاي م ــا رت ه ــه ب ــر  اي ك ــاي ن ه

گيري كرده و هفته اول حاملگي از آنهـا خـونگيري بـه               جفت

هـاي مـاده      هـاي نـر از كنـار رت         در اين گروه رت   . عمل آمد 

اي كه در هفتـه دوم     هاي ماده    گروه رت  -8n=( .8(برداشته شد   

هـاي    در اين گروه نيز رت.حاملگي از آنها خونگيري به عمل آمد    

هـاي    گـروه رت -8n= .(9(هاي ماده برداشته شـد   نر از كنار رت  

. اي كه در هفته سوم حاملگي از آنها خونگيري به عمل آمـد       ماده

هاي مـاده برداشـته شـد         هاي نر از كنار رت      در اين گروه نيز رت    

)8n= .(10-  اي كه سه روز پس از زايمـان از           هاي ماده    گروه رت

هـاي نـر در كنـار         در اين گـروه رت    .  خونگيري به عمل آمد    آنها

 6اي كـه   هاي ماده  گروه رت-8n= .(11(هاي حضور داشتند    رت

در ايـن گـروه     . روز پس از زايمان از آنها خونگيري به عمل آمـد          

 گـروه   -8n= .(12(هاي حـضور داشـتند        هاي نر در كنار رت      رت

آنهـا خـونگيري بـه     روز پس از زايمـان از  9اي كه     هاي ماده   رت

هـاي حـضور      هـاي نـر در كنـار رت         در اين گـروه رت    . عمل آمد 

اي كـه سـه روز پـس از           هاي ماده    گروه رت  -8n= .(13(داشتند  

هاي نر در     در اين گروه رت   . زايمان از آنها خونگيري به عمل آمد      

هــاي   گــروه رت- 8n= .(14(هــاي حــضور نداشــتند  كنــار رت

. ان از آنها خونگيري به عمل آمد       روز پس از زايم    6اي كه     ماده

هـاي حـضور نداشـتند     هـاي نـر در كنـار رت     در اين گـروه رت    

)8n=.( 15-  روز پـس از زايمـان از        9اي كه     هاي ماده    گروه رت 

هـاي نـر در كنـار         در اين گـروه رت    . آنها خونگيري به عمل آمد    

اي كـه     هاي مـاده     گروه رت  -8n= .(16(هاي حضور نداشتند      رت

در اين . از زايمان از آنها خونگيري به عمل آمد روز پس 16

). =8n (هـاي حـضور نداشـتند    هاي نر در كنـار رت     گروه رت 

 روز پـس از زايمـان از آنهـا    6اي كـه    هـاي مـاده      گروه رت  -17

هاي ماده اين گروه در كنار فرزنـدان          رت. خونگيري به عمل آمد   

داشـتند  هاي پدر در كنـار آنهـا حـضور ن           غريبه قرار داشتند و رت    

)8n= .(18-  روز پـس از زايمـان از        9اي كه     هاي ماده    گروه رت 

هـاي مـاده ايـن گـروه در كنـار             رت. آنها خونگيري به عمل آمد    

هاي پـدر در كنـار آنهـا حـضور          فرزندان غريبه قرار داشتند و رت     

 روز پـس از     16اي كـه      هاي ماده    گروه رت  -8n= .(19(نداشتند  
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هاي ماده اين گـروه در   رت. مل آمدزايمان از آنها خونگيري به ع   

هـاي پـدر در كنـار آنهـا      كنار فرزندان غريبه قـرار داشـتند و رت        

  ).=8n(حضور نداشتند 

 رت ماده براي سـنجش هورمـوني و         32در تحقيق حاضر از     

  .خونگيري استفاده شد

هاي به هم وابـسته از      در اين تحقيق براي مقايسه گروه     

 اســتفاده Parametric Pair T testهــاي آمــاري  روش

 براي مقايسه چند گروه با چند گـروه ديگـر از روش    . كرديم

Unvaried Analysis of Variance از روش .  استفاده كـرديم

Independent Samples T test     نيـز بـراي تجزيـه و تحليـل 

 .هاي غير وابسته به هم به صورت زوجي استفاده كرديم گروه

  ها يافته

 هورمـون پـروالكتين بـين گـروه         مقايسه سطح پالسـمائي   

كنترل و گروه دريافت كننده فرومون نر بدون حضور رت نـر و             

هاي نر اخته شـده، در   هاي قرار گرفته در معرض رت   گروه ماده 

ايـــن مقايـــسه تفـــاوت معنـــي داري بـــين گـــروه كنتـــرل 

)ng/ml76/0±83/18 (  هاي قرار گرفته در معرض       با گروه ماده

هـاي   و گـروه مـاده   ) ng/ml 90/0±33/24(نرهاي اخته شـده     

و ) ng/ml 57/0±98/15(دريافت كننده فرومون نر به تنهايي       

هاي قرار گرفته در معرض نرهاي اخته         همچنين بين گروه ماده   

هاي دريافت كننـده فرومـون نـر بـه تنهـايي        شده و گروه ماده   

  ).1نمودار  ((P<0.05)نشان داد 

ــروالكت   ــون پ ــمائي هورم ــطح پالس ــسه س ــين در مقاي ين ب

هـاي دوره     هـاي دوره حـاملگي در حـضور رت نـر و گـروه               گروه

حاملگي بدون حضور رت نر، اختالف سـطح هورمـوني در هفتـه          

بـا هفتـه    ) ng/ml 63/0±89/24(اول حاملگي در حضور رت نر       

معنـي  ) ng/ml 62/0±82/24(اول حاملگي بدون حضور رت نر       

فتــه دوم ســطح پالســمائي هورمــون پــروالكتين در ه. دار نبــود

اختالف معنـي   ) ng/ml 70/0±92/30(حاملگي با حضور رت نر      

 نسبت بـه گـروه هفتـه دوم حـاملگي در عـدم              P<0.001داري را در    

ــر  ــشان داد) ng/ml 99/0±65/25(حــضور رت ن اخــتالف ســطح . ن

پالسمائي هورمون پروالكتين در هفته سوم حاملگي در حضور رت نـر            

)ng/ml 90/0±21/32 (  درP<0.01 بت به هفته سوم حـاملگي در        نس

  ).2نمودار (دار بود  معني) ng/ml 78/0±96/26(عدم حضور رت نر 

در مقايسه سطح پالسمائي هورمون پـروالكتين بـين         

هـاي    هاي دوره شيردهي در حضور رت نـر و گـروه            گروه

ــطح    ــتالف س ــر، اخ ــضور رت ن ــدون ح ــيردهي ب دوره ش

 ي سـوم  ها  هاي دوره شيردهي در روز      هورموني بين گروه  

)ng/ml 39/0±02/33 (   و ششم)ng/ml 45/0±66/34 (  پس از

مقايسه سطح پالسمائي هورمون پروالكتين بـين گـروه كنتـرل و - 1نمودار  

قرار گرفتههاي  ضور رت نر و گروه مادهگروه دريافت كننده فرومون نر بدون ح

 خطـاي معيـار±هر ستون نمايانگر ميانگين . نر اخته شدههـاي   در معرض رت  

)SE±(Mean در اين مقايسه تفاوت معني داري بين گروه كنترل با .باشد مي

دريافتهاي  قرار گرفته در معرض نرهاي احته شده و گروه مادههاي  گروه ماده

قـرار گرفتـه درهـاي   و همچنين بـين گـروه مـاده        به تنهايي  كننده فرومون نر  

دريافت كننده فرومون نر به تنهاييهـاي   معرض نرهاي احته شده و گروه ماده    

 .(P<0.017 = *)مشاهده شد 

دورههـاي     مقايسه سطح پالسـمائي هورمـون پـروالكتين بـين گـروه            -2نمودار  

هـر سـتون. دوره حاملگي بدون حضور رت نري ها حاملگي در حضور رت نر و گروه 

 اختالف سطح هورموني.باشد مي SE±(Mean (  خطاي معيار  ±نمايانگر ميانگين   

در هفته اول حاملگي در حضور رت نر با هفته اول حاملگي بدون حـضور رت نـر در

P<0.05   سطح پالسمائي هورمون پروالكتين در هفته دوم حـاملگي.  معني دار نبود

 نـسبت بـه گـروه هفتـه دومP<0.001ر رت نر اختالف معنـي داري را در          با حضو 

اخــتالف ســطح پالســمائي هورمــون. حــاملگي در عــدم حــضور رت نــر نــشان داد

 نسبت به هفته سومP<0.01پروالكتين در هفته سوم حاملگي در حضور رت نر در           

  .(P<0.01 , ** = P<0.001 = *) حاملگي در عدم حضور رت نر معني دار بود
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ــا روزهــــاي ســــوم      ــان در حــــضور رت نــــر بــ   زايمــ

) ng/ml 51/0±07/27 (   و ششم)ng/ml 51/0±07/27 (  پـس

سطح .  معني دار بودP<0.001از زايمان در عدم حضور رت نر و         

پالسمائي هورمـون پـروالكتين در روز نهـم پـس از زايمـان در               

اختالف معنـي داري را در   ) ng/ml 54/0±24/33(نر  حضور رت   

P<0.01 بــا روز نهــم پــس از زايمــان در عــدم حــضور رت نــر 

)ng/ml 01/1±30/28 ( نشان داد)3نمودار.( 

در مقايسه سطح پالسمائي هورمـون پـروالكتين بـين          

ــروه ــه و    گ ــدان غريب ــار فرزن ــيردهي در كن ــاي دوره ش ه

ان خـودي بـدون     هاي دوره شيردهي در كنـار فرزنـد         گروه

هاي دوره    حضور رت نر، اختالف سطح هورموني بين گروه       

شير دهي در روز ششم، پس از زايمـان در كنـار فرزنـدان              

با گـروه روز شـشم پـس از         ) ng/ml 48/0±80/28 (غريبه

در ) ng/ml 61/0±49/30(زايمان در كنار فرزندان خـودي       

P<0.05   ين سطح پالسمائي هورمون پروالكت   .  معني دار بود

ــروه ــاي روز در گ ــم   ه ــاي نه و ) ng/ml 65/0±35/28(ه

پـس از زايمـان در كنـار        ) ng/ml 55/0±58/28(شانزدهم  

 نسبت به P<0.05فرزندان غريبه اختالف معني داري را در      

ــروه ــاي  گـ ــم هـ ــاي نهـ و ) ng/ml 01/1±30/28(روزهـ

پـس از زايمـان در كنـار        ) ng/ml 90/1±32/27 (شانزدهم

  ).4نمودار (داد فرزندان خودي نشان ن

  بحث

پروالكتين فاكتور مهمـي در تنظـيم اعمـال توليـد مثلـي         

هـا و     هاي پـستانداران مثـل مـوش، پريمـات          بسياري از گونه  

بعالوه در رفتارهـاي والـديني، شناسـايي اوالد و        . انسان است 

اظهار شده است كه تنظيم     . شيردهي داراي نقش مهمي است    

) اثـرت فرومـوني     (شـيميايي   اعمال توليد مثلي توسط عوامل      

مربوط به رابطـه بـين آزاد شـدن پـروالكتين و گنـادوتروبين          

هاي نري كه در گروههاي جنسي  باشد بين اجتماع پريمات مي

كننـد، تغييـرت رفتـار جنـسي و غلظـت             مختلط زنـدگي مـي    

پالسمايي تستوسترون به طـور واضـحي وابـسته بـه سلـسله           

ارشـد گـروه سـطح     نرهـاي   عمومـاً . باشـد  مرتـب گـروه مـي   

تستوسترون بااليي دارند و دپرس فعاليت جنـسي در نرهـاي           

اين مهار جنـسي مربـوط بـه پيـام     . شود  تحت گروه ظاهر مي   

بـوي ادرار نـر   . باشد شيميايي حاصله از ادرار نرهاي غالب مي     

تواند باعث كاهش غلظت تستوسترون در نرها شـود     غالب مي 

ده ادرار وجود نداشـته     آن هم زماني كه تماس قبلي با نر دهن        

توانـد بوسـيله افـزايش ترشـح       ايـن اثـر فرومـوني مـي       . باشد

  .پروالكتين وساطت شود

   بوي ادرار نر غالب →افزايش پروالكتين در نرهاي مغلوب →

   → كاهش تستوسترون در نرها ي مغلوب→مهار جنسي 

نتايج جديد نشان داده است كه هيپرپروالكتينمي در نرهـاي          

هـاي دوره   مقايـسه سـطح پالسـمائي هورمـون پـروالكتين بـين گـروه              -3نمودار

هر سـتون. ضور رت نر  هاي دوره شيردهي بدون ح      شيردهي در حضور رت نر و گروه      

ا ختالف سـطح هورمـوني.باشد مي) SE±Mean( خطاي معيار ±نمايانگر ميانگين   

هاي سوم و ششم پس از زايمـان در حـضور رت هاي دوره شيردهي در روز     بين گروه 

 معنـيP<0.001نر با روزهاي سوم و ششم پس از زايمان در عدم حضور رت نر و              

روالكتين در روز نهـم پـس از زايمـان در حـضورسطح پالسمائي هورمون پ   . دار بود 

 با روز نهم پس از زايمان در عدم حـضورP<0.01رت نر اختالف معني داري را در        

 .(P<0.01 , ** = P<0.001 = *)رت نر نشان داد 

هـاي دوره   مقايـسه سـطح پالسـمائي هورمـون پـروالكتين بـين گـروه              -4نمودار

هاي دوره شيردهي در كنار فرزنـدان خـودي  شيردهي در كنار فرزندان غريبه و گروه      

)SE±Mean( خطـاي معيـار      ±هر ستون نمايـانگر ميـانگين       . بدون حضور رت نر   

ير دهي در روز ششم، پس ازهاي دوره ش    اختالف سطح هورموني بين گروه    . باشد  مي

زايمان در كنار فرزندان غريبه با گروه روز شـشم پـس از زايمـان در كنـار فرزنـدان

 .(P<0.05 = *) معني دار بود P<0.05خودي در 
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هـاي     و يا گيرنده   LHRH در هورمون    ييق تغييرات مغلوب، از طر  

LH7[كند   هيپوفيز عمل مي.[  

اين نتايج با پاسـخ پـروالكتين بـه تحريـك فرومـوني بـين               

در مـوش لمـوري كـه در معـرض        . كنـد   جوندگان مطابقـت مـي    

ــه،    ــرار گرفت ــب ق ــر غال ــود در ادرار ن ــاري موج ــاي مه فاكتوره

هيپرپروالكتينمــي وقــوع يافتــه و باعــث تغييــرت در آزاد شــدن 

LHRH در واقع نرهاي اضـافي شـايد از طريـق اثـرت      . شود   مي

و اثرت رفتاري مهار شده از دور       ) عمل مهار جنسي  (لوژيك  فيزيو

در مقابـل نرهـاي غـالبي كـه        . شوند  رقابت بر سر ماده حذف مي     

تواننـد    كننـد مـي     غلظت تستوسترون را در نرهاي ديگر مهار مي       

  ].8[هار تحريك كنند  توليدمثل در ماده

توانـد از عوامـل بويـايي     كامالً مشخص شده كه مـوش مـي     

همنوعانش در تشخيص اقوام، جـنس، سـطح توليـد          مترشحه از   

هـاي نـر و       مـوش . مثل، گيرندگي و هويت فردي آنها بهره ببرد       

توانند بوي جنس مخالف همنوع خود را كه از نظر توليـد   ماده مي 

مثلي فعال است به بوي آنهايي كه از نظـر تناسـلي غيـر فعالنـد                

يابد   مياي كه در حضور بوي نر پرورش          موش ماده . ترجيح دهند 

توانـد    بدون توجه به تجربه جنسي يا سطوح سيكل جنـسي مـي           

رفتار جنسي رت   . بوي نرهاي سالم را به نرهاي اخته ترجيح دهد        

نر نياز به وجود مقادير كافي از هورمون تـستوسترون در مغـز آن      

هاي مورد آزمايش در اين تحقيق     در يكي از گروه   ]. 9[جانور دارد   

هاي اختـه   اي كه مدتي در كنار رت    دههاي ما   مشاهده شد كه رت   

شده قرار گرفته بودند بطور معني داري افزايش در ميزان سـطح            

پالسمايي هورمون پروالكتين را نسبت به گـروه كنتـرل نـشان             

گيــري موفــق دريافــت  از آنجائيكــه الزمــه يــك جفــت.دادنــد 

هـاي   باشـد و رت     هاي جنسي از طرف شريك جنسي مي        فرومون

ــه شــده بع  ــر اخت ــستوسترون  ن ــون ت ــاهش ســطح هورم ــت ك ل

هـا ندارنـد در       هاي حسي شيميايي جذابي براي جلب ماده        عالمت

هاي قرار گرفته در معرض اين نرها افزايش در ميزان            نتيجه ماده 

 را LH و هورمون GnRHپروالكتين و احتماال كاهش در ميزان      

ها   كه ضمنا افت رفتار جنسي اين نوع ماده       ] 8و7[دهند    نشان مي 

  .ر مقابل نرهاي اخته شده را موجب خواهد شدد

هاي ماده نشان داد كـه        تحقيقات بر روي تسريع بلوغ در رت      

، تزريـق   27 و   26با وجود ميزان پـروالكتين پـائين در روزهـاي           

CB-154)  اگـر  . شود  باعث بلوغ زودرس مي   ) اگونيست دوپاميني

CB-154    ن  تزريق شود اثري ندارد، مگر اي      24 و   23 در روزهاي

ها در معرض بستر نرها قـرار         تزريق زماني صورت بگيرد كه ماده     

كنند   محققين بيان مي  . شود  بگيرند كه در آنموقع بلوغ تسريع مي      

تواند دليل مـوجهي بـراي تمـام اثـرت            كه ورودي تيغه بيني مي    

آنها خاك بستر نرهـاي غريبـه را بـراي          . تحريك نر حساب شود   

نابالغ بكـار بردنـد و نتيجـه        هاي    ايجاد استروس زودرس در ماده    

گرفتند كه تحريـك فرومـوني نـر بـا كـاهش ميـزان هورمـون                

هاي ماده نابـالغ باعـث بلـوغ زودرس در ايـن              پروالكتين در رت  

  ].10[شود  حيوانات مي

توانند تحـت تـأثير سـاير         ها مي   رفتارهاي وابسته به هورمون   

در هاي حسي نيز قرار بگيرنـد مـسيرهاي نوروآنـاتوميكي        ورودي

پستانداران وجود دارد كه بينايي و شنوايي را با مسير مربـوط بـه              

هاي  نشان داده شده كه فرومون  ]. 11[سازد    ها مربوط مي    فرومون

هـاي   تواننـد باعـث افـزايش تعـداد سـلول      نر و حس لمـس مـي      

GnRH اين مسئله خود باعـث افـزايش    .  شوندLH  و در نتيجـه 

هاي ماده قرار گرفته       رت در گروه ]. 12[شود    هاي جنسي مي    رفتار

هـاي مـاده نـسبت بـه       در قفس مخصوص ميزان پروالكتين رت     

بـا توجـه بـه      . گروه كنترل كاهش معني داري پيدا كـرده اسـت         

 بـا   –هـا     هاي نر توسط ايـن مـاده        هاي فرار رت    دريافت فرومون 

وجود عدم دريافـت تحريكـات حـسي ماننـد بينـايي، شـنوايي و              

ها كـاهش يافتـه و        كتين اين ماده   ميزان هورمون پروال   –لمسي  

هــاي فــرار مخــصوص  هــا تحــت تــأثير فرومــون احتمــاالً مــاده

هـاي هورمـوني آنهـا        اند در نتيجه سيستم     گيري قرار گرفته    جفت

مقايـسه  . اند  گيري شده   تحت تأثير قرار گرفته و آماده عمل جفت       

هاي نر    هاي ماده قرار گرفته در معرض رت        اين گروه با گروه رت    

دهـد كـه ميـزان هورمـون پـروالكتين در             شده نـشان مـي    اخته  

تـر   هاي ماده درون قفس مخصوص به طور معني داري پايين  رت

هاي ماده در معرض نرهاي اخته شده است كه بيان كننده             از رت 

هاي ماده درون قفس مخصوص       هاي جنسي بر رت     تأثير فرومون 

  .هاي در معرض نرهاي اخته شده است نسبت به ماده

انـد كـه پـروالكتين قبـل از           فارمـاكولوژيكي نـشان داده     مدارك

هـا   زايمان و در اواخر دوره حاملگي شروع رفتار مادرانه را در خرگوش           

هـا ايـن رفتـار را در طـول            كند و به همراه تحريك تولـه        تسهيل مي 

تعـدادي از محققـين گـزارش       ]. 13[كنـد     دوران شيردهي حفظ مـي    

بـستن اسـت هماننـد    هـاي پـدري كـه همـسرش آ       كردند هورمـون  

هاي همسرش در حال تغيير است و بيان داشتند كه سـطوح             هورمون

هاي كورتيزول و پروالكتين در مردان همانند زنان افـزايش            هورمون
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كند كه بـر هـم كـنش رفتـار و             كند و اين تفكر را اشاعه مي        پيدا مي 

]. 14[سـازد   فرومون از يك زن حامله پدر را براي پدر شدن آماده مي       

ان طور كه در تحقيق حاضر نيز مـشاهده شـد سـطوح هورمـون               هم

اي كـه در      هاي مـاده    پروالكتين در هفته دوم و سوم حاملگي در رت        

هاي آنها بودند افـزايش معنـي       هاي نر و تحت تأثير فرومون       كنار رت 

هـاي نـر در كنارشـان         اي كه رت    هاي ماده   داري نسبت به گروه رت    

هـاي نـر در كنـار      نقش حضور رت نبودند، ظاهر شد كه نشان دهنده     

همسرانشان براي آمادگي آنها براي مادر شدن و رفتارهـاي والـديني            

  .و شيردهي كه نياز به پروالكتين باال دارد، است

هاي فروموني، بسته به ميزان تجربيـات   در مورد برخي از سيستم    

جانور در مورد يك فرومون خاص پاسـخ وي بـه فرومـون متفـاوت               

هـا بـا بـاال رفـتن          ي پستانداران نر و ماده به فرومـون       ها  پاسخ. است

در . شـود   هـا تـسهيل مـي       ميزان تجربيات آن جانور در مورد فرومون      

ايـن  . شود  ها كامل مي    پستانداران رفتارهاي والديني از طريق فرومون     

هايي كه داراي تجربه والديني بيشتري هستند كـاملتر     رفتارها در ماده  

ن ميزان حساسيت پذيري گيرنـده فرومـوني،        در اين جانورا  . باشد  مي

  ].7[هايي است كه فاقد اين تجربيات هستند  باالتر از ماده

هاي ماده بالغ تحريـك   هورمون پروالكتين نوروژنز را در موش   

هاي جديد توليد شده در مغـز جلـويي در طـي دوره               نورون. كند  مي

ه كننـد جـائي كـ       حاملگي و شيردهي به حباب بويايي مهاجرت مي       

هـاي بويـايي دريافـت شـده        آنها احتماالً در پروسه كردن عالمـت      

هـاي   كنند تا مطالبات و نيازهاي بچـه      توسط مادر جديد شركت مي    

پس از زايمان فرومون مـادري      ]. 15[در حال رشد را برآورده سازند       

هاي تازه متولد شده      رت. در رت ماده تحت كنترل پروالكتين است      

آنهـا افـزايش    . كننـد   درانشان تحريك مي  ترشح پروالكتين را در ما    

اخذ غذاي الزم براي حمايت از تقاضاي متابوليكي شيردهي را القـا       

شود نتيجتا بعنوان سـكوتروف       غذاي زيادي كه خورده مي    . كنند  مي

اي است كه از سـكوم ناشـي       سكوتروف ماده . شود  اضافه تخليه مي  

ي ميكروبي در   ها  ارگانيسم. شود و از لحاظ باكتريايي غني است        مي

ها را بـه طـرف        كنند كه بچه    اين فضوالت مخرجي بويي توليد مي     

اين بو ممكن است در هماهنگي ارتباط مادر و         .كنند    مادر جذب مي  

انـد كـه كـري و كـوري       نشان داده ]. 16[فرزند دخالت داشته باشد     

هيچ تغييـري در آزادسـازي پـروالكتين        ) به تنهايي يا توأم   (مادران  

كند ولي فقدان حـس بويـايي مـادر در اثـر              ايجاد نمي توسط نوزاد   

بولبوكتومي، به صورت قابـل تـوجهي از آزاد شـدن پـروالكتين در        

كنند كه حضور عامـل       كند و عنوان مي     پاسخ به نوزاد جلوگيري مي    

باشد   بويايي به تنهايي در آزادسازي قابل توجه پروالكتين كافي مي         

 پـروالكتين در روزهـاي   در تحقيق حاضر نيز مشخص شـد كـه      ]. 17[

سوم، ششم و نهم پس از زايمان نسبت به گروه كنترل افـزايش يافتـه            

اي كه در طول دوره حاملگي و پس از زايمان            هاي ماده   و در رت  . است

در كنار همسرانشان بودند افـزايش معنـي داري در سـطوح هورمـوني              

ن ايـام   اي كه در نبود همسرانشان اي       هاي ماده   پروالكتين نسبت به رت   

كه نشان دهنده حـضور مثبـت پـدر در          . اند، ايجاد شده است     را گذارنده 

  .كنار مادر براي شروع رفتارهاي والديني و شيردهي است

اگر چه برخي مـادران پـستاندار ممكـن اسـت از اوالد ديگـران               

كننـد و   مراقبت كنند ولي بسياري از آنها از اوالد خويش مراقبت مـي       

هاي مادر بر اسـاس عوامـل         توسط موش شود كه تشخيص      گفته مي 

بويايي متفاوتي است كه توسط فرزند دفع شده يـا بـر روي آن قـرار                

كننـد كـه بـا رژيـم      هاي مادر بويي متـصاعد مـي   موش. گرفته است 

توانند با اين بوها نشاندار شـوند         ها مي   كند و توله    غذايي آنها تغيير مي   

خـود و بيگانـه تفريـق    توانند بين فرزنـدان       هاي ماده مي    موش]. 18[

در . هاي خود را تشخيص دهنـد     توانند جنس توله    قائل شوند حتي مي   

يك مورد جونده ديده شـده كـه در زمـان محـدوديت غـذائي فقـط           

دهند كه چنين تفريق جنسي در حـوادث   هاي ماده را پرورش مي   توله

ها نيز نوزادان خـود       خرگوش]. 16[محيطي داراي ارزش عملي است      

كنند و به نوزادان غريبه يا به نوزادان خودي كـه             اندار مي را معطر نش  

در ]. 13[كننـد     اند حملـه مـي      هاي ديگر كلني معطر شده      با بوي ماده  

هاي مورد آزمايش در ايـن تحقيـق فرزنـدان غريبـه در       يكي از گروه  

هاي مـاده در روزهـاي پـس از زايمـان قـرار داده شـدند و                   كنار رت 

 هورمون پـروالكتين در روز شـشم        مشاهده شد كه سطح پالسمايي    

اي كه در كنـار فرزنـدان خـودي بودنـد      هاي ماده نسبت به گروه رت   

در روزهـاي نهـم و شـانزدهم        . كاهش معني داري پيدا كـرده اسـت       

تفاوت معني داري در ميزان پالسمايي هورمون پروالكتين بين ايـن           

ز كاهش در ميزان هورمـون پـروالكتين در رو     . دو گروه مشاهده نشد   

هاي غير    هاي توله   العمل مادر را در برابر فرومون       ششم احتماالً عكس  

رسد مويد يك نـوع دوري و بيـزاري از    رساند و به نظر مي    خودي مي 

برقراري ارتباط بين مادر و فرزندان غريبه و پرهيز از رفتار والـديني و              

اما پس از آن يك نوع سازش بين فرزندان غريبه          . باشد  شيردهي مي 

  .ر اتفاق افتاده و پروالكتين به سطح اوليه خود رسيده استو ماد

هـاي جنـسي نـر در         دهنـد كـه فرومـون       ها نـشان مـي      اين يافته 

هاي حـاملگي و شـيردهي بـر روي سـطح پالسـمائي هورمـون                 دوره

  .گذارد هاي توليد مثلي رت ماده تأثير مي پروالكتين و در نتيجه فعاليت
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  تشكر و قدرداني

خش هورمون شناسي بيمارسـتان نمـازي       از مسئول محترم ب   

دانشگاه علوم پزشكي شيراز، جناب آقاي دكتـر عمرانـي بخـاطر            

هــاي  همكــاري در اجــراي ايــن طــرح تحقيقــاتي و تهيــه كيــت

هورموني، تست هورموني و در اختيار قـرار دادن اتـاق حيوانـات،             

  .آيد تشكر و قدرداني به عمل مي
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