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  8931م مهر چهار ی /هفته504 ی /شمارهمو هفت  سال سی پزشکی اصفهانمجله دانشکده 
 00/7/8331تاریخ چاپ:  4/6/8331تاریخ پذیرش:  02/3/8331تاریخ دریافت: 

  
 ماده بالغ یسور  یها موش در کیگنادوتروپ و زنانه یجنس یها هورمون و اووژنز یرو بر نیگاباپنت ریتأث یبررس

 
 2یکشاورز شیستا ،2اعتمادی الهام ،1کریمی اکبر

 
 

چکیده

 آن اثرات مورد در ن،یگاباپنت مختلف یدرمان اثرات به توجه با. است مؤثر زین کینوروپات یدردها بر باشد، یمرع ص ضد یدارو کی که نیا بر عالوه ن،یگاباپنت مقدمه:

 یها هورمون و اووژنز یرو بر نیگاباپنت ریتأث یبررس هدف با حاضر، ی مطالعه رو، نیا از. بود نشده انجام یا مطالعه زنانه یجنس یها هورمون و اووژنز ندیفرا یرو بر
 .شد انجام ماده بالغ یسور  یها موش در کیگنادوتروپ و زنانه یجنس

 سه و شاهد گروه کی کنترل، گروه کی) ییتا 6 گروه 2 به یصورت تصادف( به گرم 02-32 وزنو  هفته 7-1 سن نیانگیم)با  مادهبالغ  یسر موش سور 32 ها: روش

 نیگاباپنت یدارو لوگرمی/کگرم یلیم 4/2 و 6/3، 1/8 زانیم ماریت یها و گروه نیسال نرمال شاهد، گروه. نکرد افتیدر ییدارو چیه کنترل،. گروه شدند میتقس( ماریت گروه
  به روش لوتئینیو  فولیکولی محرکاستروژن، پروژسترون،  یها هورمون زانیم. کردند افتیدر یدرون صفاق ی وهیروز به ش 02به مدت  روزانهرا 

Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) و یبررس مورد ها ن آ زرد اجسام و یتخمدان یها کولیفول تعداد تخمدان، بافت راتییتغشد.  یریگ اندازه 
 .شدند لیتحل One-way ANOVA آزمون از استفاده با ها داده. گرفت قرار مطالعه

 تعداد نیانگیم. (P > 222/2) ی نداشتدار یاختالف معن کنترلنسبت به گروه  ماریت یها در گروه ینیلوتئ هورمون و هیاول یها کولیفول تعداد نیانگیم ها: یافته

 و تخمدان وزن نیانگیم .(P < 228/2) افتی یدار یمعن کاهش کنترل گروه به نسبت ماریت یها گروه در استروژن هورمون ،نیهمچن و گراف و هیثانو یها کولیفول
 یها گروه در زرد اجسام تعداد نیانگیم. (P < 222/2) افتی یدار یمعن کاهش کنترل گروه به نسبت ماریت یها گروه در فولیکولی محرک و پروژسترون یها هورمون

 .(P <228/2) داشت یدار یمعن شیافزا کنترل گروه به نسبت ماریت

 و ژنزلوکویفول روند در اختالل بروز موجب و است مؤثر ماده بالغ یسور  یها موش مثلی تولید سیستم عملکرد بر باال، دز در نیگاباپنت داروی گیری: نتیجه

 .باشد داشته ماده جنس باروری در منفی ی نتیجه تواند می امر، نیا و شود یم تخمدان بافت در استروئیدسازی

 یسور موش زنانه، جنسی یها هورمون اووژنز، ن،یگاباپنت واژگان کلیدی:

 
 در کیگنادوتروپ و زنانه یجنس یها هورمون و اووژنز یرو بر نیگاباپنت ریتأث یبررس .شیستا یکشاورز ،اعتمادی الهام کریمی اکبر، ارجاع:

 334-8222(: 242) 37؛ 8331مجله دانشکده پزشکی اصفهان . ماده بالغ یسور  یها موش

 

 مقدمه

 از درصد 08حدود  و است عصبی اختالالت ترین شایع از یکی صرع،

 حاا   در کشاوراا   در دنیاا  در صرع به مبتال جمعیت نفر میلیون 08

 نیا   و تشاج   باروز  مبتال باه صارع،   بیماران در(. 1)دارند  قرار توسعه

 را فارد  تولیاد مللای   سیسات   توانجاد  می ضد تشج ، دارواا  از برخی

 از ااا  اورماون  شادن  آزاد تواناد  مای  تشاج   ملا ، برا . کججد تخریب

 سااختار   آنالوگ گاباپجتین،(. 2)داد  را تغییر ایپوفی  و ایپوتاالموس

 باارا  و اساات( GABAیااا  Gamma-Aminobutyric acid)گابااا 

 درمان بر این دارو، عالوه. است شده تجوی  دچار صرع بیماران درمان

 ماار ر اضااارا  و نوروپاتیاا  ماا من و حاااد درداااا  باار صاارع،

-2زیرواحد آلفاا  زیرواحداایی شامل به گاباپجتین، دارو  (.3)باشد می

گاردد   مای  متصل کلسیمی اا  کانا  و -2دلتا-2آلفا زیرواحد و -1دلتا

 باه  وابساته  کلسایمی  اا  ، کانا -1دلتا-2آلفا زیرواحد طریق از و( 4)

 مهااار را( VDCCیااا  Voltage-gated calcium channel)ولتااا  

 ضاد  و درد ضاد  صارع،  ضد ا رات مسرو  روش، امین از و کجد می

 بالک را ولتا  به وابسته سدی  اا  کانا  امچجین،(. 0)است  اضارا 

 گاباا مارتب    عصابی    داجاده  انتقاا   با ساختار  نظر از(. 3)کجد  می

 باه  گابااپجتین  کاه  دااد  مای  نشاان  اولیاه  ماالعاات  حا ، این با. است

 مقاله پژوهشی
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 نظاار از و شااود نماای متصاال GABA-B و GABA-Aاااا   گیرنااده

 تخریاب  یاا  جذ    کججده مهار اما باشد، می گابا آگونیست متابولیکی

 (. 7)ندارد  اتصا  پالسمایی اا  پروتئین با و( 6)نیست  آن

 یااا مهااار طریااق از اااا اورمااون متابولیساا  باار گاباااپجتین، دارو 

 ماالعاات (. 0) باشد ینم رگذاری أت P450 سیتوکروم ای وآن ی  تحری 

 گارم،  میلای  088 دز در گاباپجتین   روزانه مصرف حداقل اند داده نشان

 و ججسای  میلای  بای  جملاه  از ججسای    رابااه  عملکرد اختال  باعث

   روزاناه  مصارف  اخیار،  گا ارش  یا   در. گاردد  مای  ججسی ناتوانی

 ججسای  عملکارد  در اخاتال   سابب  نی  گرم میلی 388 دز در گاباپجتین

 وجاود  آنورگاسمی گاباپجتین،   کججده مصرف زنان در(. 0)شده است 

 طاوالنی  مادت  باه  باه طاور معماو     صرع، ضد دارواا (. 18)دارد 

 ضاد  دارو  احتماالی  الزم است تأ یرات شوند؛ از این رو، می مصرف

 باه  توجاه  باا  .شاود  گرفتاه  نظار  در ملل تولید سیست  فعالیت بر صرع

 کاه  آن جایی از و گاباپجتین ا رات خصوص در شده انجام اا  بررسی

 خصاوص  در جاامعی  ااا   گ ارش جستجواا  انجام شده،بر اساس 

 نگرفتاه  صاورت  اوو نا   و تخمادان  رو  بر گاباپجتین دارو  تأ یرات

 و اوو نا    رو بر نیگاباپجت ری أت یبررس حاضر با ادف   ماالعه بود،

 باال    ساور    ااا  موش در  یگجادوتروپ و زنانه یججس  اا اورمون

 .شد انجام ماده

 

 ها روش

)با آزمایشگاای    ماده بال  موش سر 38 رو  بر تجربی   ماالعه این

 مرکا   از شاده  خریدار  (گرم 20-38 وزن و افته 7-0 سن نیانگیم

 پژواشی شورا  مصو  پژواش، این. شد انجام ایران پاستور انستیتو

. اسات  اخاال     کمیتاه  از 13067کد  با تهران مرک  نور پیام دانشگاه

 و  نگهدار اصفهان مرک  نور امیپ دانشگاه واناتیح   النه در اا موش

  دماااا )تحااات  اساااتاندارد  یشااارا مااااابق مااااریت   دوره یطااا

 و روشاجایی  تجااو   و 08-00 رطوبات  و گراد سانتی   درجه 20-22

 و آ  باه  آزاداناه  یدسترس ،نیامچج .داشتجد قرار( ساعت 12 تاریکی

 از مراقبات  اصاو   طباق  اا موش. دیگرد نیمأت اا آن  برا یکاف  غذا

 و محای   شارای   با سازگار  افته ی  از پس آزمایشگاای، حیوانات

  در تصاادفی  طاور  باه  مختلا   ااا   گاروه  در حیاوان  ار وزن تعیین

   .شدند تقسی ( تیمار گروه سه و شااد گروه کجتر ، گروه)تایی  6 گروه 0

 دأیا تا باا  و نیاما   داروسااز  شارکت  از نیگابااپجت  خاال   پودر

 هیا ته تیا فیک کجتار   و  داروسااز  ییایمیش  یآنال   حوزه کارشجاسان

 وزن اسااس  بار  ت ریاق،  جهات  نیگابااپجت  محلاو     تهیاه  برا . شد

 گرم/کیلاوگرم  میلای  108 و 128 ،68مقاادیر   به نیگاباپجت پودر اا موش

 حال  فی یولو   سرم از استفاده با و شد وزن دیجیتالی ترازو  توس 

 قرار داده شد تا بهتر حال شاود.   Shaker دستگاه گردید و در رقیق و

 محلاو   تا شد داده عبور 4   شماره Watman صافی کاغذ از سپس،

 در نیگابااپجت  محلاو   مرحلاه،  ایان  در. آیاد  دسات  باه  ا  شده صاف

 ت ریاق  بارا   بدن وزن گرم/کیلوگرم میلی 4/0 و 6/3، 0/1  اا غلظت

 از قبال  روز اار  دارو، شادن  فاساد  از جلاوگیر   بارا  . گردید آماده

 .شد تهیه تازه دارو  ت ریق،

 گاروه . نکردناد  دریافات  دارویی یا حال  گونه ایچ کجتر ، گروه

 دریافات  صفاقی درون صورت به سالین نرما  سی سی 1 روزانه شااد،

  ااا  غلظات  در را نیگاباپجت  دارو 3 و 2، 1 ماریت  اا گروه و کردند

 مشااخ  ساااعات در باادن وزن گرم/کیلااوگرم میلاای 4/0 و 6/3، 0/1

 یصافاق  درون صاورت  به روز 28 مدت به یس یس 1  انیمبه  روزانه

 انیا پا در واناات، یح به استراحت روز 18 از پس(. 11)دریافت کردند 

 اساتفاده  باا  بودند، ججسی   چرخه بارور    مرحله در که اایی موش

   قفساه  باه  انسولین سرنگ کردن وارد با شدند و بیهوش کلروفرم، از

 حادود   ماوش  اار  از. آماد  عمال  باه  گیار   خاون  اا، آن قلب و سیجه

 ااا  لولاه  درون آرامای  به خون اا  نمونه. گردید تهیه خون سی سی 1

  شااتا  باا  دقیقاه  18 مادت  باه  ساانتریفیو   دساتگاه  توسا   و مجتقال 

 توسا   ااا  نموناه  نهایات،  در. شادند  دور در دقیقه ساانتریفیو   3888

 ساججش  انجاام  زماان  تا و مجتقل اپجدرف به و شد جدا لخته از سمپلر

 در یجیلاوتئ  و یکاول یفول محارک  پر ساترون،  اساترو ن،  اا  اورمون

 باارا . شاادند نگهادار   و مججمااد گااراد ساانتی    درجااه -28 دماا  

 GmbHو  IBL ااا   کیات  از ،پر ساترون  و اساترو ن  ااا   اورمون

 یکاول یفول محرک اا  اورمون و آلمان کشور ساخت کاوشیار شرکت

 سااخت  Inc شارکت  Monobind تجاار   کیات  از اساتفاده  با یجیلوتئ و

 Enzyme-linked immunosorbent assay روش باه  و کاا یامر کشاور 

(ELISA) (. 12) شدند  ریگ اندازه 

 خاار   دقات  به اا آن چپ سمت تخمدان حیوان، تشریح از پس

 تارازو   باا  ااا  تخمادان . گردیاد  شستشاو  فی یولاو    سارم  با و شد

 در ااا  نموناه  و ساپس،  وزن 881/8 دقات  باا   اپان  ساخت دیجیتالی

 گذرانادن  از پاس . شدند تلبیت ساعت 40 مدت به درصد 18 فرمالین

 ساااز ، شاافاف گیاار ، آ  بااافتی، مقاااطع   تهیااه اسااتاندارد مراحاال

 بافات  از کارون یم 6 ضاخامت  باه  ییاا برش گیر ، قالب و جایگ یجی

 روش از اساتفاده  باا  دیاساال  0 ،تخمادان  اار  از و شاد  هیته تخمدان

 . شد   یآم رنگ نیائوز -نیلیاماتوکس

 ااا   فولیکاو   اولیاه،  اا  فولیکو  تعداد شمارش  برا ،نیامچج

 طاور  باه  ،دیاساال  اار  در زرد اجساام  و گاراف  ااا   فولیکو   انویه،

 کاو  یفول  یا  ابتادا  شامارش،  در خااا  از  ریجلاوگ   بارا  یتصادف

 از اساتفاده  باا  سااعت   اا عقربه جهت در اا فولیکو  ریسا و انتخا 

  اپان  کشاور  سااخت  Sony) تا یجید نیدورب به مجه  کروسکوپیم

 در و ییشجاسا × 188 یینما ب رگ با (008086-80 سریا    شماره به
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  ااا  سالو   تعاداد  نیانگیم نییتع از پس. شدند شمارش اا گروه تمام

 شاااد  و ااا  کجتار    گروه با ماریت  اا گروه در، این مقادیر گفته پیش

 باه  آماده  باه دسات   نتاای   ماالعاه،  این در. گرفتجد قرار سهیمقا مورد

 SPSSافا ار   نرماستفاده از  با و بیان معیار انحراف ± میانگین صورت

 روشو ( version 19, SPSS Inc., Chicago, IL) 10   نساخه 

باه   P < 808/8. شاد  لیا تحل و هیا تج  One-way ANOVA  آمار

 .در نظر گرفته شد اا آزمون   امه  برا  دار یمعج ساحعجوان 

 

 ها افتهی

 صاورت  تخمادان  بافات   ااا  نموناه   رو بر که ییاا یبررس و  ینتا

 ااا   گاروه  در تخمادان  وزن میاانگین    مقایساه  که نشان داد ،گرفت

دار   معجای  کاااش  کجتار ،  و شاااد  ااا   گروه به نسبت 3 و 2 تیمار

 (. 1 شکل، 1)جدو   (P < 808/8) داشت

 

 
 به مختلف های گروه بین وزن میانگین تغییرات میزان ی مقایسه. 1 شکل

 غلظت تفکیک
 (P < 808/8) شااد و کجتر  اا  گروه به نسبت دار معجی اختالف: *

 

 2 ماار یت  اا گروه نیب هیاول  اا کو یفول تعداد نیانگیم   سهیمقا

 اخاتالف  اماا  ،داد نشان کااش کجتر  و شااد  اا گروه به نسبت 3 و

 تعاداد  نیانگیا م(. 1( )جادو   P > 808/8) نشاد  مشاااده   دار یمعج

 ااا   گاروه  باه  نسابت  تیماار  گروه سه ار نیب در هی انو  اا کو یفول

 دز باه  وابساته  کاااش  این که داشت دار  معجی کااش کجتر  و شااد

  (.2شکل ، 1)جدو   (P < 881/8)بود 

 

 
 های گروه بین ثانویه فولیکول میانگین تغییرات میزان ی مقایسه. 2 شکل

 غلظت تفکیک به مختلف
 اختالف: ***؛ (P < 818/8اا  کجتر  و شااد ) دار نسبت به گروه اختالف معجی: **

 (P < 881/8) شااد و کجتر  اا  گروه به نسبت دار معجی

 

 گاراف  ااا   فولیکاو   تعاداد  میانگین   مقایسه بررسی امچجین،

 کاااش  کجتار   و شاااد  ااا   گروه به نسبت 3 و 2 تیمار اا  درگروه

 (. 3شکل ، 1)جدو   (P < 881/8)داد  نشان دار  معجی

 باه    تیمار نسبتاا گروه نیب زرد جس  تعداد نیانگیم   سهیمقا

 افا ایش،  ایان  کاه  داشت دار  معجی اف ایش کجتر ، و شااد اا  گروه

   ماالعاه  ضامن  (.4شکل ، 1)جدو   (P < 881/8)بود  دز به وابسته

 ائاوزین  -اماتوکسیلین آمی   رنگ روش به که تخمدان بافت اا  الم

تیمار، تخریب باافتی   اا  گروه در که شد مشااده بود، گرفته صورت

 گاروه  باا  مقایساه  در گاراف  و  انویه اا  فولیکو  تعدادبیشتر شده و 

 .است یافته کااش شااد
 

 کنترل و شاهد مار،یت یها گروه در ها کولیفول انواع تعداد و تخمدان وزن نیانگیم ی سهیمقا و یبررس. 1 جدول

 گروه شاهد گروه کنترل متغیر
 1گروه تیمار 

 8/1)غلظت 
 گرم/کیلوگرم( میلی

 2تیمار  گروه
 6/3)غلظت 

 گرم/کیلوگرم( میلی

 3گروه تیمار 
 4/5)غلظت 

 گرم/کیلوگرم( میلی
 Pمقدار 

 وزن تخمدان
 گرم/کیلوگرم( )میلی

0060/0 ± 0360/00 0000/0 ± 0305/0 0070/0 ± 0098/0 *0050/0 ± 0016/0 *000./0 ± 0170/0 050/0 > 

 > 050/0 66/9 ± 08/4 50/10 ± 81/0 33/16 ± 88/5 66/16 ± 44/3 33/16 ± 88/5 فولیکول اولیه

 < 001/0 50/1 ± 985/0***¥ 50/1 ± 836/0***¥ 50/0 ± 04/1**¥ 50/4 ± 836/0 50/4 ± 04/1 ثانویهفولیکول 

 < 001/0 165/0 ± 076/0*** 331/0 ± 033/0*** 00/1 ± 63/0 05/1 ± 488/0 50/1 ± 447/0 فولیکول گراف
 < 001/0 75/13 ± 79/3***¥ 00/10 ± 60/4**¥ 00/11 ± 30/0**¥ 05/4 ± 17/1 00/5 ± 90/1 جسم زرد

دار نسبت  اختالف معجی :***؛ (P < 818/8اا  کجتر  و شااد ) دار نسبت به گروه اختالف معجی: ** ؛(P < 808/8اا  کجتر  و شااد ) دار نسبت به گروه اختالف معجی: *؛ :تغییرات وابسته به دز ¥

  (P < 881/8) اا  کجتر  و شااد به گروه
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 های گروه بین گراف فولیکول میانگین تغییرات میزان ی مقایسه. 3 شکل

 غلظت تفکیک به مختلف
 (P < 881/8) شااد و کجتر  اا  گروه به نسبت دار معجی اختالف: ***
 

گرم/کیلاوگرم   میلای  4/0 دز باا  کججاده  دریافت گروه در اختال  این

 نسابت  ماار یت  اا گروه در زرد جس  تعداد امچجین،. باشد می مشهودتر

 .  شود مشااده می موارد این ،0شکل  در. داشت اف ایش کجتر  گروه به

 

 
 مختلف های گروه بین زرد جسم میانگین تغییرات میزان ی مقایسه. 4 شکل

 غلظت تفکیک به
 اختالف: ***؛ (P < 818/8اا  کجتر  و شااد ) دار نسبت به گروه اختالف معجی: **

 (P < 881/8) شااد و کجتر  اا  گروه به نسبت دار معجی

 

 مختلا    اا غلظت با ماریت گروه سه ار در استرو ن غلظت نیانگیم

 (P < 818/8) داشات   دار یمعج کااش کجتر  و شااد  اا گروه به نسبت

 باا  ماار یت گروه درتجها  پرو سترون غلظت نیانگیماما  (.6شکل ، 2)جدو  

 کاااش  کجتار   و شاااد   گاروه دو  به نسبت گرم/کیلوگرم میلی 4/0 غلظت

 (.7شکل ، 2)جدو   (P < 808/8) داشت  دار یمعج

 
 یزیآم رنگ. یسور موش تخمدان یبافت مقاطع ی سهیمقا. 5 شکل

 (× 111 یینما )بزرگ نیائوز -نیلیهماتوکس
A :اا  فولیکو  تعداد کجتر  گروه ( انویه SF،) ( گرافGF) جس  و ( زردCL) به 

 تعداد لوگرم،ی/کگرم یلیم 4/0با غلظت  نیگاباپجت گروه: B؛ شود یم دهید یعیطب حالت

. است یافته کااش کجتر  گروه با مقایسه ( درGF) گراف ( وSF)  انویه اا  فولیکو 

 .است یافته اف ایش کجتر  گروه با مقایسه ( درCL) زرد جس  اا  فولیکو 

 

 گاروه  در Follicle-stimulating hormone (FSH) غلظت نیانگیم

  ااا  گاروه  باه  نسابت  گرم/کیلاوگرم  میلای  0/1 غلظتگاباپجتین با  با ماریت

شاکل  ، 2)جادو    (P < 808/8) داشات   دار یمعج کااش کجتر  و شااد

 ساه  اار  در Luteinizing hormone (LH) غلظت میانگین امچجین،(. 0

 کجتار   اا  گروه به نسبت  دار یمعج اختالف اما ،افتی کااش ماریت گروه

 (.2 ( )جدو P > 808/8) نداشتوجود  شااد و

 

 
 مختلف های گروه بین استروژن میانگین تغییرات میزان ی مقایسه .6شکل 

 غلظت تفکیک به
 (P < 818/8اا  کجتر  و شااد ) دار نسبت به گروه : اختالف معجی**

 

 مورد مطالعه یها گروه در( LH) ینیلوت و (FSH) یکولیفول محرک پروژسترون، استروژن، یها هورمون نیانگیم ی سهیمقا و یبررس. 2 جدول

 گروه

 متغیر

 8/1)غلظت  1تیمار  شاهد کنترل

 گرم/کیلوگرم( میلی

 6/3)غلظت  2تیمار 

 گرم/کیلوگرم( میلی

 4/5)غلظت  3تیمار 

 گرم/کیلوگرم( میلی

 Pمقدار 

 > 010/0 81/11 ± 14/4** 35/13 ± 51/5** 06/11 ± 48/4** 40/04 ± 40/9 05/17 ± 96/0 (لیتر میلی/نانوگرم) استروژن
 < 050/0 47/0 ± 00/0* 59/0 ± 00/0 83/0 ± 30/0 00/1 ± 44/0 95/0 ± 35/0 (لیتر میلی/نانوگرم) پروژسترون

FSH 050/0 68/0 ± 00/1 977/0 ± 83/0 43/0 ± 58/0* 90/1 ± 43/1 86/1 ± 30/0 (لیتر یلی)نانوگرم/م > 
LH 050/0 67/0 ± 04/0 74/0 ± 60/0 94/0 ± 91/0 45/1 ± 80/0 37/1 ± 06/0 (لیتر یلی)نانوگرم/م < 

 (P < 818/8اا  کجتر  و شااد ) دار نسبت به گروه اختالف معجی: ** ؛(P < 808/8اا  کجتر  و شااد ) دار نسبت به گروه اختالف معجی: *
FSH: Follicle-stimulating hormone; LH: Luteinizing hormone 
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 های گروه بین پروژسترون میانگین تغییرات میزان ی . مقایسه7شکل 

 غلظت تفکیک به مختلف

 (P < 808/8اا  کجتر  و شااد ) دار نسبت به گروه : اختالف معجی*

 

 بحث

 شامارش  و  یساتولو  یا  اا یبررس حاضر، پژواش نتای  اساس بر

  ااا  غلظات  باا  نیگاباپجت  دارو که داد یم نشان کو یفول انواع تعداد

  ن لاو کویفول روناد  بر یمجف ا رات ،گرم/کیلوگرم میلی 4/0 و 6/3 ،0/1

 در گاراف  و هیا  انو  ااا  کاو  یفول تعاداد  نیانگیم که  نحو به ؛دارد

 .  داشت  دار یمعج کااش کجتر  گروه به نسبت ماریت  اا گروه

 

 
 بین فولیکولی محرکهورمون  میانگین تغییرات میزان ی مقایسه. 8شکل 

 غلظت تفکیک به مختلف های گروه
 (P < 808/8اا  کجتر  و شااد ) دار نسبت به گروه : اختالف معجی*

 

 تحت ،نیگاباپجت با درمان تحت   ماده  اا موش در تخمدان وزن

 و قیا   توف هماالعا  ااا   یافتاه  باا  ، ینتا نیا. یافت کااش FSH ری أت

 موجاب  ،FSH بیاان  در کااش ،نیبجابرا(. 13) دارد ماابقت امکاران

 فولیکاو   نظیار  اا فولیکو  رشد   اولیه مراحل در فولیکولو ن  توق 

بار   به طور مستقی  دارو، این که کجد می  ابت شود و می گراف و  انویه

است؛ چرا کاه   کرده درگیر را فولیکولو ن  گذاشته و ا ر تخمدان رو 

 بلااو  و رشااد مراحاال FSH بااه ویااژه گجادوتروپیاا  اااا  اورمااون

 (.14-10)کجد  می حمایت را تخمدانی اا  فولیکو 

 گاروه  باه  نسابت  ماار یت  ااا  گروه در زرد اجسام تعداد نیانگیم

. باود  دز باه  وابساته  ،شیافا ا  نیا که داشت  دار یمعج شیاف ا کجتر 

 زرد جسا   تکاا   ااا   سالو   پرو ساترون،  ترشاح  مجباع  ترین اصلی

 جسا   تعاداد  باا  پرو سترون می ان که رود می انتظار بجابراین، باشد. می

 ماالعاه  ایان  در کاه  جاایی   آن از. باشاد  داشاته  مستقیمی   راباه زرد

 کارده  ایجااد  کاااش  پرو ساترون  روند در و یافته اف ایش زرد جس 

 جادو   به توجه با(. 13) ندارد ماابقتپیشین  ماالعات  ینتا با است،

 نیانگیا م ،نیگاباپجت  دارو ری أت تحت که داد نشان ماالعه نیا  ینتا، 2

 ماریت  اا در گروه FSH و پرو سترون  ،استرو ن  اا اورمون غلظت

 ضاد  دارو  گاباپجتین،. داشت  دار یمعج کااش کجتر  گروه به نسبت

 قابال  میا ان  باه  را اساتروئید   ااا   اورمون غلظت که است صرعی

 (. 16)داد  نمی کااش توجهی

 مصاارف مااردان و زنااان در داد نشااان متعاادد  ماالعااات نتااای 

 ساارمی ساااح در دار  معجاای تغییاارات گاباااپجتین، دارو    کججااده

 پاژواش  ااا   یافتاه  باا  کاه  ،(17)نشاد   مشااده ججسی اا  اورمون

 سیست  در ا  گسترده طور به کلسیمی اا  کانا . ندارد ماابقت حاضر

 به احتما  زیاد، اا، کانا  این مهار این رو، از دارد. قرار مرک   عصبی

 از یکای  را کاه  ججسی فعالیت و رفتار و دارد تأ یر افراد از بسیار  در

 کاه  دارد وجاود  فرضایه  ی  داد. می تغییر است، عصبی عملکرداا 

 در تغییار  باه  مججار  ولتا ، به وابسته سدی  اا  کانا  مهار با گاباپجتین،

شاود   مای  ساروتونین  و دوپامین به ویژه عصبی اا  داجده انتقا  ساح

 را ججسای  میل عملکرد حفظ برا  نیاز مورد سیجاپسی پس تحری  که

 سابب  گابااپجتین،  دارو  کاه  رساد  مای  نظار  به(. 10) کججد می تقویت

 FSH و پرو ساترون   ،اساترو ن  ااا   اورماون  تولید می ان در کااش

  ،اسااترو ن اااا  زمااان اورمااون ااا  کااااش نهایاات، در و باشااد ماای

 مراحال  در فولیکولاو ن   توق  موجب تواند می ،FSH و پرو سترون

 تاوان  مای . شاود  گراف و  انویه فولیکو  نظیر اا فولیکو  رشد   اولیه

 ساجت   مسایر  در اخاتال   سابب  گابااپجتین،  کاه  نماود  بیاان  این گوناه 

 و پرو ساترون  کاااش  باه  و اسات  شاده  اساتروئیدو ن   اا  اورمون

 در نیگابااپجت   یتجاو  ،ماالعه نیا در. شود می مججر زرد جس  اف ایش

 در یراتا ییتغ باروز  سابب (  کیلوگرم/مگر میلی 4/0 و 6/3) باال  دزاا

 باال    ساور   ااا  ماوش  یتخمدان  اا کو یفول تعداد و رشد  الگو

 و هیاا انو  اااا کااو یفول تعااداد کااه صااورت نیااا بااه ؛دیااگرد ماااده

 مقابال  در .افات ی کاااش  یتاوجه  قابال  طاور  به گراف  اا کو یفول

 تعاداد  ،گاراف   ااا  کاو  یفول و هیا  انو  ااا  کاو  یفول تعاداد  کااش

   ماالعاه . افات ی شیاف ا یتوجه قابل طور به زرد جس   اا کو یفول

 روناد   رو بار  نیگابااپجت   دارو ا ارات  یبررسا  باه  باار  نیاول حاضر

 عمال  به اا  بررسی به توجه با. پرداخت دو ن یاستروئ و  ن لوکویفول

 فرایجاد  بار  گابااپجتین  ا ارات  تبیاین  بارا   توجهی قابل ماالعات آمده،
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 نتاای   بیاان  نداشات. از ایان رو، بارا     وجود ماده مللی تولید سیست 

 بیشاتر  ماالعات   ادامه به نیاز گاباپجتین دارو  ا رات مورد در تر کامل

  بااال  مصارف  که داد یم نشان ،ماالعه نیا از حاصل  ینتا. باشد می

 مرکا    عصبی ست یس در  یگابانر ست یس نقش به توجه با نیگاباپجت

 مهاار  باا  به احتما  زیااد  ایپوفی ، -ایپوتاالموس محور با آن ارتباط و

 و  انویاه  اولیاه،  ااا   فولیکاو   کاااش  باه  مججار  کلسایمی  اا  کانا 

اماراه   FSH و پرو ساترون  استرو ن، اا  اورمون و گراف فولیکو 

 نتیجاه  تاوان  مای  حاصال،  اا  یافته به توجه با ،یکل طور به و شود می

 سیسات   عملکارد  بر باال، دوز در نیگاباپجت دارو  از استفاده که گرفت

 رونااد در اخااتال  بااروز موجااب و اساات ماار ر ماااده مللاای تولیااد

 امار،  نیا ا و شاود  یما  تخمدان بافت در استروئیدساز  و  ن لوکویفول

 .باشد داشته ماده ججس بارور  در مجفی   نتیجه تواند می

 

 تشکر و قدردانی

   شااماره بااه ارشااد یکارشجاساا   نامااه انیااپا از برگرفتااه مقالااه نیااا

 امیپ دانشگاه یبانیپشت و  امکار از ،لهیوس نیبد. باشد یم 13067/18

 ،نمودند  اری طرح نیا انجام در را ما که ی انیع  و اصفهان مرک  نور

 .شود یم تشکر و ریتقد
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Abstract 

Background: Gabapentin, in addition to being an antiepileptic drug, also works against neuropathic pain. 

Despite the different therapeutic effects of gabapentin, no study has been performed on its effects on the process 

of oogenesis and female sex hormones. This study was performed to assess the effect of gabapentin on oogenesis 

and gonadotropic female sex hormones in adult female mice.  

Methods: 30 adult female mice (average age of 7 to 8 weeks, weighing 25 to 30 g) were randomly divided into  

5 equal groups of control, sham, and three experimental groups. The control group did not receive any drug. The 

sham group received intraperitoneal normal saline and the experimental group received intraperitoneal injection 

of 1.8, 3.6, and 5.4 mg/kg gabapentin daily for 20 days. The level of estrogen, progesterone, follicle stimulating, 

and luteinizing hormones was measured using the enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) method. The 

changes in ovarian tissue, number of ovarian follicles, and their corpus luteum were studied, too. Data were 

analyzed by one-way ANOVA test. 

Findings: The mean number of primary follicles and luteinizing hormone in the treatment groups were not 

significantly different from the control group (P > 0.050). The mean number of secondary follicles and graph, as 

well as estrogen hormone, decreased in the treatment groups compared to the control group (P < 0.001). Mean 

ovarian weight, as well as progesterone and follicular stimulation hormones, significantly decreased in the 

treatment groups compared to the control group (P < 0.050). The mean number of yellow bodies in the treated 

groups was significantly higher than the control group (P < 0.001). 

Conclusion: Gabapentin, in high doses, affects the reproductive system function of the female mice, and can impair 

follicogenesis and steroidization in the ovarian tissue, which can have a negative effect on female fertility. 
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