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تاریخ پذیرش11/4/91 :

تاریخ دریافت11/99/91 :

چکیده:
زمینه و هدف :هموسیستئین یک اسیدآمینه کوچک حاوی سولفور است که میزان آن تحت تأثیر هورمونهای
آندروژنیک تغییر میکند .با توجه به تأثیر هموسیستئین بر رشد بافتهای استخوانی این مطالعه با هدف بررسی اثرات
پری ناتال و نئوناتال هورمون تستوسترون بر میزان سرمی هموسیستئین و رشد طولی و قطری استخوانهای ران و بازو
زادههای موشهای صحرایی انجام گردید.
روش بررسی :این مطالعه تجربی بر روی  652سر از زادههای نر و ماده  04سر موش صحرایی ماده که به  0گروه
کنترل (فاقد تیمار) ،شاهد (تیمار با حالل دارو) ،تجربی پری ناتال و نئوناتال که در دوران بارداری و شیردهی تحت
تیمار با دوز  244میکروگرم بر کیلوگرم تستوسترون تقسیم شدند ،صورت گرفت .سپس نوزادان گروههای مختلف در
دو دسته نر و ماده در روزهای  61 ،10 ،7و بلوغ از نظر میزان تستوسترون ،هموسیستئین ،طول و قطر استخوان های
ران و بازو مورد ارزیابی قرارگرفتند و نتایج به دست آمده با نرمافزار  SPSSو با کمک آزمونهای  ANOVAو تی
مورد آنالیز قرار گرفتند و معنی داری اختالف دادهها در سطح  P<4/45معنی دار در نظر گرفته شد.
یافتهها :نتایج حاصل از آنالیز دادهها نشان داد که در زادههای موشهای تحت تیمار با تستوسترون میزان سرمی
هموسیستئین و تستوسترون افزایش معنی داری مشاهده میگردد ( )P<4/45و تنها در زادههای نر و ماده در روزهای  61ام و
زمان بلوغ کاهش معنی داری در طول و قطر استخوان های ران و بازو مشاهده گردید (.)P<4/45
نتیجهگیری :نتایج این مطالعه نشان داد که تجویز تستوسترون در دوران بارداری و شیردهی باعث افزایش میزان
تستوسترون و هموسیستئین و کاهش طول و قطر استخوانهای ران و بازو میشود.
واژههای کلیدی :تستوسترون ،هموسیستئین ،استخوان ران ،استخوان بازو ،پری ناتال ،نئوناتال.

مقدمه:
هموسیستئین یک اسیدآمینه واسطهای است که

گوناگونی ازجمله بیماریهای عروقی و قلبی میشود،

از تبدیل متیونین به سیستئین ایجاد میشود و بهعنوان

همچنین میزان هموسیستئین در افراد مبتال به بیماریهای

یکی از فاکتورهای مهم در ایجاد بیماریهای عروقی و

فشارخون و قلبی -عروقی ،سیگاری ،کهنسال و در

ترومبوز وریدی بهحساب میآید ( .)1هموسیستئین یک

مردان بیشتر از افراد سالم ،جوان و زنان میباشد (.)2

اسیدآمینه کوچک حاوی سولفور است که در صورت

بهعالوه در یک بررسی نشان داده شد که در  %11از

افزایش میزان آن در سرم خون ،باعث ایجاد عوارض

بیماران عروق کرونری میزان پالسمایی هموسیستئین
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اثرات پری ناتال و نئوناتال آندروژن ها بر میزان پالسمایی تستوسترون

باالتر از افراد سالم است و دریافت مقدار  3گرم امگاـ 3

افزایش هموسیستئین در حین بارداری با چندین اختالل

بهصورت روزانه و به مدت  2ماه موجب کاهش میزان

رشد و نموی در جنین همراه میباشد ( .)12بعضی از

این ماده در خون میگردد (.)3

مطالعات به وجود ارتباط بین میزان هموسیستئین و
اختالل استئوپوروتیک اشاره و برخی نیز به وجود چنین

کمبود آنزیمهای الزم برای متابولیسم هموسیستئین

ارتباطی اعتقاد ندارند (.)14،13

و یا کوفاکتورهایی مانند :فوالت ،ویتامین  B12و  B6باعث
هیپرهموسیستئینمی میگردد ( .)4میزان باالی مارکرهای

نشان داده شده است که تغییرات بین میزان

پیش التهابی هموسیستئن و پروتئین واکنش گر (CRP) C

هموسیستئین ،اسیدفولیک ،ویتامین  B12و  B6در پالسما

موجب عوارض متعددی ازجمله آترواسکلروز ،ترومبوز

در پدیده استئوپورزیس درگیر هستند ( .)15در یک

وریدی و مشکالت متعدد قلبی -عروقی میشود؛

بررسی نشان داده شد که میزان غلظت امالح استخوانی

درحالیکه  12هفته تمرین تناوبی پر شدت بهعنوان یک

در مردان با کمکاری غدد جنسی کاهش مییابد؛

روش غیرتهاجمی ،می تواند اثر مثبتی بر کاهش میزان

درحالیکه درمان با تستوسترون باعث افزایش دانسیته

هموسیستئین داشته باشد (.)5

امالح استخوانی میشود ( .)16مطالعات حیوانی نشان

فعالیت بدنی در زنان چاق یا دارای اضافهوزن

دادهاند که سلولهای استئوبالست در بافتهای

میتواند باعث کاهش غلظت سرمی هموسیستئین گردد

استخوانی یکی از اهداف اثر هورمونهای آندروژنیک

و از این طریق ،باعث کاهش خطر ابتال به بیماریهای

میباشد که باعث افزایش رشد طولی ،حجمی و رسوب

قلبی -عروقی میشود ( .)6نشان داده است که افزایش

امالح استخوانی در استخوانهای مختلف میشود (.)17

هموسیستئین را میتوان بهعنوان یک عامل خطر احتمالی

بر اساس نتایج یک بررسی نشان داده شد که

در ایجاد ناهنجاریهای جنینی مرتبط با کاربامازپین

کمبود هورمونهای جنسی در دوران رشد و نمو

مطرح کرد (.)7

نمیتواند باعث کاهش امالح کلسیم در بافتهای

نتایج حاصل از یک مطالعه نشان داد که میزان

استخوانی شود ( .)18نتایج حاصل از یک مطالعه بیانگر

B

آن است که هورمون تستوسترون دارای اثر مثبت در

افزایش مییابد و درمان با اینترفرون آلفا باعث کاهش

افزایش سرعت ترمیم در بافتهای استخوانی موشهای

میزان آن در پالسما میشود ( .)8هموسیستئین و مقاومت

صحرایی نر میباشد ( .)19هورمونهای جنسی نظیر

به انسولین ازجمله فاکتورهای خطرساز مهم قلبی -عروقی

استروژن ،پروژسترون و آندروژن ها بر میزان رسوب

هستند و میزان هموسیستئین میتواند بهوسیله انسولین

امالح استخوانی در استخوانهای مختلف دارای اثرات

کاهش و بهواسطه شرایط مقاومت انسولینی افزایش

مثبت میباشند ( .)21استروئیدهای جنسی یکی از

یابد (.)9

فاکتورهای کلیدی در رشد ساختار اسکلتی و

پالسمایی هموسیستئین در بیماران مبتال به هپاتیت

پیشگیریکننده از استئوپورزیس میباشند (.)21

استروژن درمانی در مردان باعث کاهش سطح
سرمی هموسیستئین و آندروژن درمانی در زنان منجر به

با توجه به آنکه بر اساس مطالعات متعدد

افزایش سطح سرمی هموسیستئین میگردد ( .)11در یک

هورمونهای جنسی بر میزان هموسیستئین در خون

پژوهش نشان داده شده است که  11هفته تمرین شنای

دارای تأثیر بوده و افزایش هموسیستئین در بدن نیز با

استقامتی با شدت کم تا متوسط باعث بهبود سطح سرمی

اختالالت متعددی ازجمله بیماریهای قلبی -عروقی و

هموسیستئین و شاخص آتروژنیک در موشهای صحرایی

افزایش احتمال استئوپوروزیس همراه میباشد ( )13و

میگردد ( .)11دادههای یک مطالعه بیانگر آن است که

ازآنجاکه تاکنون مطالعات چندانی در رابطه با تأثیر

هموسیستئنمی باعث بروز اختالالت اسکلتی میگردد و

هورمونهای جنسی مادری در دوران بارداری و یا
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شیردهی بر میزان سرمی هورمونهای آندروژنیک و

لکوسیت ها) مشاهده شده در اسمیر واژنی مشخص

هموسیستئین و همچنین بر میزان رشد طولی و قطری

گردید که تمام حیوانات در مرحله استروس هم

استخوانهای دراز زادههای نابالغ و بالغ صورت نگرفته

سیکل شده اند (.)22

است .لذا این مطالعه با هدف بررسی اثر هورمون

در این تحقیق پس از هم سیکل سازی موشهای

تستوسترون در دوران بارداری و شیردهی بر میزان

ماده و قرار دادن موشهای نر در کنار آنها و پس از

سرمی هورمونهای تستوسترون و هموسیستئین و طول و

اطمینان از باردارشدن موشهای ماده و با توجه به دوره

قطر استخوانهای ران و بازوی نوزادان نر و ماده ،14 ،7

بارداری و شیردهی موشها که معموالً هردو  21روزه

 21روزه و بالغ موشهای صحرایی انجام گردید.

میباشد ،حیوانات به  4گروه کنترل (فاقد تیمار) ،شاهد
(تیمار با  1/2میلیلیتر روغن زیتون بهعنوان حالل دارو) و

روش بررسی:

دو دسته تجربی دریافتکننده دوز  611میکروگرم بر

این یک مطالعه تجربی است که در سال 1394

کیلوگرم هورمون تستوسترون در روزهای  14 ،7و 21

در دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز انجام شد .در این

دوران بارداری و شیردهی تقسیم شدند.

بررسی از  61سر موش صحرایی ماده بالغ سالم از نژاد

کلیه تجویزها بهصورت درون صفاقی انجام

ویستار ،در محدوده ی وزنی  211تا  221گرم و سن

گردید .سپس با توجه به آنکه تعداد زادههای هر موش

 111تا  111روزه استفاده گردید .حیوانات مورد بررسی

در این مطالعه بین  6تا  8سر نوزاد نر و ماده بود و

در این مطالعه از مرکز پرورش و نگهداری حیوانات

همچنین با عنایت به مرگومیر حدوداً  11درصدی

آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شیراز تهیه گردیدند.

نوزادان و عدم وجود تفاوت معنی دار بین تعداد

در مطالعه حاضر در طول دوره آزمایش ،همه حیوانات

زادههای نر و ماده ،ازهر گروه  41سر از زادههای نر و

از آب و غذای فشرده ساخت شرکت خوراک دام

 41سر از زادههای ماده بهصورت تصادفی انتخاب

پارس تهران و بدون محدودیت برخوردار بودند و در

گردیدند و بعد از بیهوش نمودن  8سر از زادههای نر و

یک اتاق مخصوص در دمای  21±2درجه سلسیوس و

 8سر از زادههای ماده هر گروه در روزهای  14 ،7و 21

در شرایط  12ساعت روشنایی و  12ساعت تاریکی

بعد از تولد و همچنین در زمان بلوغ و یا روز  61بعد از

نگهداری شدند.

تولد از قلب آنها جهت اندازهگیری میزان سرمی

پروتکل این تحقیق بر اساس قوانین بینالمللی

هورمون تستوسترون و هموسیستئین خونگیری به عمل

در مورد حمایت از حیوانات آزمایشگاهی تنظیم و در

آمد و آنگاه طول و قطر استخوانهای ران و بازو

کمیته اخالق دانشگاه تحت شماره IR.miau13951016

بهوسیله کولیس اندازهگیری گردید.

به تصویب رسید .در این پژوهش جهت هم سیکل

در این پژوهش هورمون تستوسترون و هموسیستئین

نمودن موش ها ،ابتدا  111میکروگرم استرادیول والرات

به روش رادیوایمونواسی ( )RIAبا استفاده از دستگاه

را در  1/2میلی لیتر روغن زیتون حل نموده و سپس

الیزا ریدر مدل ()Eliza Reader Hiperion NP4 plus

بهصورت عضالنی با سرنگ انسولین تزریق شد ،آنگاه

اندازه گیری گردیدند .برای اندازهگیری هموسیستئین از

پس از گذشت  42ساعت  51میکروگرم پروژسترون نیز

کیت با مارک  Axis-shieldساخت کشور نروژ و برای

بهصورت عضالنی به حیوانات تزریق گردید.

اندازهگیری هورمون های تستوسترون از کیت با مارک

 6ساعت بعد از تزریق ،از حیوانات اسمیر

 IBL, GmbHساخت کشور آلمان استفاده گردید .در

واژنی تهیه شد و بر اساس نسبت میان سه نوع جمعیت

پایان نتایج بهدستآمده از اندازهگیری طول و قطر

سلولی (سلول های اپی تلیال ،سلول های شاخی و

استخوانهای ران و بازو و همچنین میزان سرمی هورمون
41
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تستوسترون و هموسیستئین در گروههای مختلف با

تستوسترون و هموسیستئین فرزندان نر در روزهای  7و 14

استفاده از نرمافزار  SPSSو آزمونهای واریانس

بعد از تولد در گروه تجربی  1نسبت به گروه کنترل به

یکطرفه ( )ANOVAو  tو دانکن تجزیه و تحلیل و با

ترتیب تفاوت معنی داری در سطح  P>1/11و

P>1/15

یکدیگر مقایسه شدند و معنی داری اختالف دادهها در

مشاهده می گردد .همچنین بین میانگین هورمون

سطح  P<1/15در نظر گرفته شد.

تستوسترون و هموسیستئین فرزندان نر در گروه تجربی 2
نسبت به گروه کنترل تفاوت معنی داری در سطح
 P>1/15مشاهده می گردد .بهعالوه بین میانگین هورمون

یافتهها:
نتایج این بررسی نشان داد که در بین میانگین

تستوسترون و هموسیستئین فرزندان ماده در گروه های

هورمون تستوسترون و هموسیستئین در زادههای نر و ماده

تجربی  1و تجربی  2نسبت به گروه کنترل و شاهد تفاوت

حیوانات گروههای کنترل و شاهد اختالف معنی داری

معنی داری در سطح  P>1/15مشاهده می گردد (جداول

مشاهده نگردید؛ درحالیکه بین میانگین هورمون

شماره  1و .)2

جدول شماره  :1مقایسه میانگین میزان سرمی هورمون تستوسترون در زادههای نر و ماده در گروههای مختلف
(میانگین  ±انحراف معیار)
پارامتر
گروه
میزان سرمی تستوسترون در زادههای نر در

کنترل (فاقد

شاهد (تیمار

تجربی ( 1تیمار با دوز  244میکروگرم

تجربی ( 6تیمار با دوز  244میکروگرم

تیمار)

با حالل دارو)

بر کیلوگرم در دوران بارداری)

بر کیلوگرم در دوران شیردهی)

0/70±0/04

0/71±0/07

*0/11±0/02

**0/11±0/01

روز  7ام (نانوگرم بر میلی لیتر)
میزان سرمی تستوسترون در زادههای ماده در

0/91±0/09

0/92±0/09

**0/49±0/09

**0/44±0/04

روز  7ام (نانوگرم بر میلی لیتر)
میزان سرمی تستوسترون در زادههای نر در

0/20±0/01

0/23±0/01

*0/10±0/01

**0/39±0/07

روز  10ام (نانوگرم بر میلی لیتر)
میزان سرمی تستوسترون در زادههای ماده در

0/91±0/04

0/91±0/01

**0/41±0/09

**0/41±0/04

روز  10ام (نانوگرم بر میلی لیتر)
میزان سرمی تستوسترون در زادههای نردر

0/17±0/07

0/11±0/02

*0/11±0/02

**0/12±0/03

روز  61ام (نانوگرم بر میلی لیتر)
میزان سرمی تستوسترون در زادههای ماده در

0/41±0/09

0/41±0/09

*0/77±0/04

*0/72±0/04

روز  61ام (نانوگرم بر میلی لیتر)
میزان سرمی تستوسترون در زادههای نر در

9/12±0/44

9/31±0/40

*4/10±0/41

***7/34±0/93

زمان بلوغ (نانوگرم بر میلی لیتر)
میزان سرمی تستوسترون در زادههای نر در

0/19±0/02

0/14±0/04

**0/37±0/02

***0/11±0/01

زمان بلوغ (نانوگرم بر میلی لیتر)

* :نشاندهنده تفاوت معنی دار در سطح  P>0/01نسبت به گروه کنترل می باشد؛ ** :نشاندهنده تفاوت معنی دار در سطح
 P>0/09نسبت به گروه کنترل می باشد؛ *** :نشاندهنده تفاوت معنی دار در سطح  P>0/009نسبت به گروه کنترل می باشد.
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جدول شماره  :2مقایسه میانگین میزان سرمی هورمون هموسیستئین در زادههای نر و ماده در گروههای مختلف
(میانگین  ±انحراف معیار)
پارامتر
گروه

کنترل (فاقد

شاهد (تیمار

تجربی ( 1تیمار با دوز  244میکروگرم

تجربی ( 6تیمار با دوز  244میکروگرم

تیمار)

با حالل دارو)

بر کیلوگرم در دوران بارداری)

بر کیلوگرم در دوران شیردهی)

1/21±0/71

*1/03±0/11

**1/10±0/72

میزان سرمی هموسیستئین در زادههای نر 1/04±0/74
در روز  7ام (میکرومول بر لیتر)

میزان سرمی هموسیستئین در زادههای 2/12±0/91

**1/41±0/77

2/19±0/47

***3/91±0/21

ماده در روز  7ام (میکرومول بر لیتر)

میزان سرمی هموسیستئین در زادههای نر 1/74±0/71

*1/23±0/41

1/71±0/79

**1/11±0/92

در روز  10ام (میکرومول بر لیتر)

میزان سرمی هموسیستئین در زادههای 2/11±0/91

**3/41±0/47

2/39±0/42

***3/71±0/91

ماده در روز  10ام (میکرومول بر لیتر)

میزان سرمی هموسیستئین در زادههای نر 1/41±0/43

*1/71±0/12

1/17±0/73

***1/13±0/77

در روز  61ام (میکرومول بر لیتر)

میزان سرمی هموسیستئین در زادههای 1/11±0/47

**3/73±0/21

1/19±0/47

***3/11±0/24

ماده در روز  61ام (میکرومول بر لیتر)

میزان سرمی هموسیستئین در زادههای نر 3/41±0/91

*90/00±0/10

1/13±9/02

**90/37±0/14

در زمان بلوغ (میکرومول بر لیتر)

میزان سرمی هموسیستئین در زادههای نر 1/03±0/91

**3/11±0/77

1/02±0/47

**1/11±0/21

در زمان بلوغ (میکرومول بر لیتر)

* :نشاندهنده تفاوت معنی دار در سطح  P>0/01نسبت به گروه کنترل می باشد؛ ** :نشاندهنده تفاوت معنی دار در سطح
 P>0/09نسبت به گروه کنترل می باشد؛ *** :نشاندهنده تفاوت معنی دار در سطح  P>0/009نسبت به گروه کنترل می باشد.

به عالوه نتایج این بررسی نشان داد که بین

موش های صحرایی تأثیر معنی داری بر طول و قطر

میانگین طول و قطر استخوان های ران و بازو در

استخوان های ران و بازو در زاده های  7و  14روزه نر

زاده های نر و ماده حیوانات گروه های کنترل و شاهد

و ماده ندارد اما باعث کاهش معنی دار طول و

اختالف معنی داری مشاهده نگردید(.)P>1/15

قطراستخوان های مذکور نسبت به گروه کنترل در

همچنین داده های این مطالعه نشان داد که تجویز

سطح  P>1/15در زاده های  21روزه و بالغ نر و ماده

تستوسترون در دوران بارداری و شیردهی به

می گردد (جداول شماره  3تا .)4
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اثرات پری ناتال و نئوناتال آندروژن ها بر میزان پالسمایی تستوسترون

جدول شماره  :3مقایسه میانگین اندازه طول دیافیز استخوانهای ران و بازو در زادههای نر و ماده در گروههای
مختلف (میانگین  ±انحراف معیار)
پارامتر
گروه

کنترل (فاقد

شاهد (تیمار

تجربی ( 1تیمار با دوز  244میکروگرم

تجربی ( 6تیمار با دوز  244میکروگرم

تیمار)

با حالل دارو)

بر کیلوگرم در دوران بارداری)

بر کیلوگرم در دوران شیردهی)

9/11±0/07

*9/92±0/07

*9/91±0/04

طول استخوان بازو در زادههای نر در 9/11±0/09
روز  61ام (سانتی متر)

طول استخوان بازو در زادههای ماده در 9/12±0/02

روز  61ام (سانتی متر)

طول استخوان بازو در زادههای نر در 4/14±0/09
زمان بلوغ (سانتی متر)

طول استخوان بازو در زادههای ماده در 4/23±0/01

زمان بلوغ (سانتی متر)

طول استخوان ران در زادههای نر در 9/11±0/03
روز  61ام (سانتی متر)

طول استخوان ران در زادههای ماده در 9/11±0/04

روز  61ام (سانتی متر)

طول استخوان ران در زادههای نر در 7/91±0/01

زمان بلوغ (سانتی متر)

طول استخوان ران در زادههای نر در 7/04±0/04

*9/91±0/09

9/11±0/07

*4/91±0/04

7/00±0/01

*4/01±0/04

4/21±0/09

*9/44±0/07

9/11±0/02

*9/79±0/04

9/11±0/07

*4/71±0/04

7/91±0/09

*4/71±0/09

7/01±0/07

*9/43±0/04
*4/91±0/09
*4/01±0/09
*9/41±0/04
*9/41±0/07
*4/43±0/09
*4/21±0/09

زمان بلوغ (سانتی متر)

* :نشاندهنده تفاوت معنی دار در سطح  P>0/01نسبت به گروه کنترل می باشد.
جدول شماره  :4مقایسه میانگین اندازه قطر دیافیز استخوانهای ران و بازو در زادههای نر و ماده در گروههای
مختلف (میانگین  ±انحراف معیار)
پارامتر

گروه

کنترل (فاقد

شاهد (تیمار

تجربی ( 1تیمار با دوز  244میکروگرم

تجربی ( 6تیمار با دوز  244میکروگرم

تیمار)

با حالل دارو)

بر کیلوگرم در دوران بارداری)

بر کیلوگرم در دوران شیردهی)

0/49±0/09

*0/91±0/09

*0/93±0/09

قطر دیافیز استخوان بازو در زادههای نر 0/44±0/09
در روز  61ام (سانتی متر)

قطر دیافیز استخوان بازو در زادههای 0/40±0/09

ماده در روز  61ام (سانتی متر)

قطر دیافیز استخوان بازو در زادههای نر 0/41±0/09

در زمان بلوغ (سانتی متر)

قطر دیافیز استخوان بازو در زادههای 0/41±0/09

ماده در زمان بلوغ (سانتی متر)

قطر دیافیز استخوان ران در زادههای نر 0/41±0/09

در روز  61ام (سانتی متر)

قطر دیافیز استخوان ران در زادههای ماده 0/41±0/09

در روز  61ام (سانتی متر)

قطر دیافیز استخوان ران در زادههای نر 0/71±0/04
در زمان بلوغ (سانتی متر)

قطر دیافیز استخوان ران در زادههای نر 0/71±0/09

*0/93±0/09

0/40±0/09

*0/91±0/04

0/41±0/09

*0/40±0/09

0/41±0/09

*0/40±0/09

0/43±0/09

*0/40±0/09

0/43±0/09

*0/41±0/04

0/71±0/09

*0/41±0/09

0/73±0/09

در زمان بلوغ (سانتی متر)

* :نشاندهنده تفاوت معنی دار در سطح  P>0/01نسبت به گروه کنترل می باشد.
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*0/91±0/04
*0/40±0/09
*0/40±0/04
*0/91±0/04
*0/91±0/04
*0/43±0/09
*0/43±0/04
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بحث:
نتایج این مطالعه نشان داد که تجویز تستوسترون

تجویز تستوسترون به زنانی که تمایلی به مردانگی دارند،

به موشهای صحرایی باردار و یا شیرده باعث افزایش

موجب افزایش هموسیستئین پالسما میگردد .استروژن

میزان سرمی هورمون تستوسترون و هموسیستئین در

درمانی در مردان باعث کاهش سطح سرمی هموسیستئین

زادههای  14 ،7و  21روزه و بالغ نر و ماده آنها میشود.

و درنتیجه بعد از آندروژن درمانی در زنان افزایش سطح

همچنین بر اساس نتایج این بررسی نشان داده شد که

سرمی هموسیستئین دیده شده است (.)25

تجویز تستوسترون به موشهای باردار و شیرده باعث

در یک مطالعه نشان داده شد که سطوح در

کاهش طول و قطر استخوانهای ران و بازو در زادههای

گردش هورمونهای جنسی در تنظیم غلظت هموسیستئین

 21روزه و بالغ نر و ماده آنها میگردد .در یک بررسی

در میانسالی و کهنسالی دارای نقش کلیدی است (.)26

نشان داده شد که در مردان سطح هموسیستئین کل پالسما

نشان داده شده است که هورمونهای تیروئیدی دارای

در اثر مصرف اتینل استرادیول و آنتی آندروژن ها

نقش کلیدی در تنظیم میزان پالسمایی هموسیستئین

کاهش مییابد و در زنان سطح هموسیستئین کل پالسما

میباشد ( .)27همچنین مشخصشده است که کاهش

تحت تأثیر آندروژن ها افزایش مییابد ( .)23بهعالوه

میزان سرمی هورمونهای تیروئیدی باعث کاهش

علت افزایش سطح هموسیستئین پالسما در بیماران با

متابولیسم و رسوب امالح معدنی در بافتهای استخوانی

اختالل تخمدان پلی کیستیک را میتوان به دلیل افزایش

میشوند ( .)28لذا با توجه به آنکه در یک بررسی نشان

میزان پالسمایی تستوسترون نسبت داد زیرا که تستوسترون

داده شد که تستوسترون باعث افزایش معنی دار میزان

با اثر بر رسپتورهای آندروژنیک در سلول های اریتروئید

پالسمایی هورمونهای تیروئیدی میشود ( )29و همچنین

در مغز قرمز استخوان باعث تحریک ترشح هموسیستئین

با توجه به تداخل عمل بین هورمونهای تیروئیدی و

میشود ( .)23در یک بررسی نشان داده شده است که

آندروژن ها در دوره رشد نمو ( ،)31احتماالً تغییرات

تستوسترون باعث تنظیم آنزیم تصفیهکننده هموسیستئین

میزان پالسمایی هموسیستئین و اندازه قطر و طول

میشود ( )24و بنابراین در پژوهش حاضر نیز احتماالً

استخوانهای ران و بازو در پژوهش حاضر نیز به دلیل

تستوسترون از طریق تنظیم آنزیمهای تصفیهکننده باعث

تأثیر هورمون تستوسترون بر میزان سرمی هورمونهای

افزایش میزان هموسیستئین در خون گردیده است.

تیروئیدی اعمالشده است.

غلظت سطح هموسیستیئین کل پالسما در حالت ناشتا

همسو با نتایج مطالعه حاضر در یک بررسی

( )THCYدر مردان بیشتر از زنان گزارششده است و

دیگر نیز نشان داده شده است که تجویز درازمدت

استفاده خوراکی آستروئیدهای جنسی آندروژنی اغلب

استرادیول و آندروژن ها باعث افزایش هموسیستئین

باعث هیپرهموسیستئینما میشود (.)23

میگردد ( .)31در یک بررسی دیگر نشان داده شد که

نشان داده شده است که کاهش سطح هموسیستئین

در زنان با اختالل تخمدان پلی کیستیک میزان سرمی

در دوران بارداری موجب افزایش استروژن داخلی

هموسیستئین افزایش مییابد که درمان با متفورمین نیز

میشود .بهعالوه تجویز اتینیل استرادیول که بهعنوان

قادر به تغییر این افزایش نمیباشد ( .)32نتایج حاصل

یک داروی آنتی آندروژن بهحساب میآید ،در مردانی

از یک پژوهش نشان داد که میزان پالسمایی

که تمایل به زنانگی دارند باعث کاهش سطح

هموسیستئین وابستگی مستقیمی با میزان پالسمایی

هموسیستئین کل پالسما در این افراد میشود .همچنین

هورمون تستوسترون دارد ( .)33ازآنجاکه باز
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اثرات پری ناتال و نئوناتال آندروژن ها بر میزان پالسمایی تستوسترون

شکلگیری بافتهای استخوانی پدیده بسیار پیچیدهای

به اثرات منفی هموسیستئین بر رشد بافتهای استخوانی

است و هموسیستئین نیز از طریق راههای مختلفی

نسبت داد.

نظیر ،افزایش عملکرد سلولهای استئوکالست ،کاهش

نتیجهگیری:

فعالیت سلولهای استئوبالست ،اثر مستقیم بر ماتریکس
بافتهای استخوانی ،با کاهش جریان خون در

نتایج این مطالعه نشان داد که تجویز تستوسترون

استخوانها و همچنین با افزایش فعالیت آنزیم

در دوران بارداری و شیردهی باعث افزایش میزان

متالوپروتئیناز در ماتریکس استخوانی در این عمل

تستوسترون و هموسیستئین در زادههای نر و ماده میشود

دخالت مینماید (.)34

و احتماالً به دلیل افزایش میزان هموسیستئین باعث
کاهش طول و قطر استخوانهای ران و بازو در زادههای

نشان داده شده است که متونولون اناتات که

نر و ماده  21روزه و بالغ میشود.

یک استروئید آنابولیکی آندروژن می باشد موجب
افزایش رشد و نمو استخوان بازو در مردان و زنان بالغ

تشکر و قدردانی:

می شود ( .)35در یک مطالعه نشان داده شد که
تستوسترون باعث افزایش یک طرفه در عرض صفحه

این مقاله حاصل بخشی از پایاننامه دوره

رشد اپیفیزی ساق پا می شود ( .) 36هموسیستئین

کارشناسی ارشد فیزیولوژی جانوری خانم نجمه کاربر

باعث کاهش دانسیته امالح در بافت استخوانی

دانشجوی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز میباشد که

می شود (.)37

با کد  48131519891115در تاریخ  1393/12/15در

نشان داده شده است که افزایش هموسیستئن

دفتر امور پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز به

بهویژه در موشهای صحرایی باردار باعث بروز تغییرات

تصویب رسیده است .بدینوسیله نویسندگان از همکاری

متعددی در ساختار اسکلتی جنین و فرزندان ازجمله

حوزه معاونت پژوهش دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز

اختالل در رشد صفحات اپیفیزی میگردد ( .)12لذا

و همچنین کارکنان محترم مرکز تحقیقات غدد

در پژوهش حاضر با توجه به افزایش میزان سرمی

درونریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شیراز که در

هموسیستئین در گروههای دریافتکننده تستوسترون

جهت اجرای آن همکاری شایستهای داشتهاند ،تقدیر و

کاهش طول و قطر استخوانهای بازو و ران را میتوان

تشکر مینمایند.
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Background and aims: Homocysteine is an amino acid sulfur-containing that its amount under
the effects of androgenic hormones changes. The aim of the current study was to study the
prenatal and neonatal effects of testosterone on serum homocysteine and growth of Femur and
Humerus bones length and diameter of rats’ born by considering the homocysteine effect on the
growth of bone tissue.
Methods: This experimental study has been performed on 256 born of 40 male and female rats
which are divided in four groups: control (no treatment), sham (treatment with drugs), experimental
perinatal and neonatal by dosing 600 μg/kg in pregnancy and lactation periods under testosterone
treatment. Then, the different groups of both males and females’ born in the days 7, 14, 21 and
maturation of testosterone levels, homocysteine, and length and diameter of Femur and Humerus
bones were evaluated and the results obtained using SPSS-20 software, t-test, and ANOVA were
analyzed. The significant differences of the data was considered at P<0.05.
Results: Analysis of the results showed that a significant increase in rats’ born treated with
testosterone in the serum levels of homocysteine and testosterone is observed (P<0.05).
However, in the male and female born on the 21st and during maturity, the significant reduction
in the Femur and Humerus bones length and diameter was observed (P<0.05).
Conclusion: The results showed that injection of testosterone during pregnancy and lactation
causes increasing testosterone levels and homocysteine and decreasing in the length and diameter
of Femur and Humerus bones is concluded.
Keywords: Testosterone, Homocysteine, Femur, Humerus, Perinatal, Neonatal.
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