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 خالصه مقاالت ارائه شده در چهارمين كنگره

 بررسي اثرات هايپرگليسمي بر سيكل استروس

 در موش صحرايي بالغ نژاد ويستار

 
 ، جميل فاطمه، بهنام رسولي مرتضي*، مهدوي شهري ناصر، دهقاني حسامغريبي سولماز

 ن.گروه زيست شناسي، دانشكده علوم، دانشگاه فردوسي مشهد، ايرا

 

هاي سيستم غدد درون ريز بدن  ترين بيماري : بيماري ديابت يكي از شايعدفـه و هـزمين

است كه ساختمان و عملكرد دستگاه توليدمثل و همچنين سيكل استروس را تحت تاًثير قرار 

هاي اپيتليال واژن به عنوان نوعي  دهد. در اين رابطه، در جوندگان از ارزيابي سيتولوژيك سلول مي

شود. هدف از انجام مطالعه  ش تشخيصي براي تعيين مراحل مختلف سيكل استروس استفاده ميرو

حاضر بررسي اثرات هايپرگليسمي بر سيكل استروس و آزمايش اين فرضيه كه آيا هايپرگليسمي 

كند يا خير  ) اعمال ميHPGگناد ( -هيوفيز -اثرات خود را از طريق اختالل در محور هيپوتاالموس

 ست. بوده ا

گرم به طور  200 -180موش هاي صحرايي ماده بالغ با محدوده وزني  18 روش پژوهش:

) mg/kg 60تصادفي به دو گروه كنترل و هايپرگليسميك (تزريق داخل صفاقي استرپتوزوتوسين؛

تقسيم شدند. مراحل سيكل استروس از طريق بررسي روزانه سيتولوژي اسمير واژينال، رنگ 

 و مطالعه ميكروسكوپ نوري تعيين گرديد.  EA50-يلينآميزي با هماتوكس

هاي گروه كنترل داراي سيكل استروس منظم و  در طي دوره آزمايش (يك ماه)رت ها: يافته

هاي هايپرگليسميك مختل و  قند خون طبيعي بودند در حالي كه الگوي سيكل استروس در رت

قند  هاي هايپرگليسميك روه كنترل، در رتهمچنين در مقايسه با گ .استروس متوقف شد در مرحله دي

 خون افزايش و وزن بدن كاهش يافت.

بررسي سيتولوژيك روزانه اسمير واژن نشان داد كه هايپرگليسمي موجب  گيري: نتيجه 

ها و در نتيجه توقف سيكل جنسي در مرحله دي استروس مي تثبيت افزايش يافته تعداد نوتروفيل

ين سؤال كه آيا توقف سيكل جنسي در مرحله دي استروس ناشي از شود. در عين حال پاسخ به ا

اثرات مستقيم هايپرگليسمي است و يا هايپرگليسمي اثرات خود را بطور غيرمستقيم و احتماأل از 

 كند نياز به بررسي بيشتر دارد.  اعمال مي HPGطريق اختالل در محور 

 واژن.هايپرگليسمي، سيكل استروس، اسمير  هاي كليدي: واژه


