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ي بدنبال تماس با رايحه والدين و يارزيابي سطح تستوسترون خون نوزادان موش صحرا
  موش هاي غريبه

  2سيد ابراهيم حسيني و 1حيدر آقابابا ،*1مژگان رحيمي
  شناسيزيست گروه پايه، علوم ارسنجان، دانشگاه آزاد اسالمي واحد ارسنجان، دانشكده 1

  شيراز، دانشگاه آزاد اسالمي واحد شيراز 2

  16/11/93 :تاريخ پذيرش  18/12/92: تاريخ دريافت

    چكيده

 هايپاسخ ايجاد باعث توانندمي و شده پخش اطراف به خاص فرد يك از كه شوندمي اطالق بدن ريز برون ترشحات به هافرومون

-مي صورت ومرونازال نام به اي ويژه اندام توسط اغلب پستانداران در فرومون دريافت. شوند گونه همان افراد ساير در رفتاري

 صحرايي هاي موش بلوغ شروع زمان روي بر غريبه و والديني جنسي هايفرومون تاثير بررسي اصلي هدف تحقيق اين در .گيرد

 بدو از نر صحرايي هاي موش گروه هر در .بود موش صحرايي 8 شامل گروه هر و گروه شش شامل آزمايش .است بوده نابالغ نر

 هايفرومون دوم گروه مادر، موش صحرايي هايفرومون اول گروه ،قرارگرفتند نظر مورد جنسي هايفرومون معرض در تولد

 گروه غريبه، نر موش صحرايي هايفرومون چهارم گروه پدر، موش صحرايي هايفرومون سوم گروه غريبه، ماده موش صحرايي

 نابالغ نر صحرايي هاي موش. كردند دريافت را غريبه ماده و نر هايفرومون ششم گروه نهايتاً و مادر و پدر هايفرومون پنجم

 تفاوت هيچ هورموني تست انجام از پس .كردند دريافت بود شده تعبيه قفس در كه هواكشي طريق از را نظر مورد هايفرومون
 از فقط كه هاييفرومون كه دهدمي نشان تحقيق اين نتايج. نشد مشاهده آزمايش مورد هايگروه تستوسترون سطح در معناداري

 موش بلوغ، پديده در هافرومون اثربخشي براي رسدمي نظر به و ندارند بلوغ آغاز زمان در تأثيري شوندمي استنشاق هوا طريق
  .كنند دريافت مستقيم بطور را فرومون بايد نابالغ صحرايي هاي

   .موش صحرايي بلوغ، جنسي، هايفرومون :كليدي واژگان

  m.rahimi.7079@gmail.com: ، پست الكترونيكي 09179527079تلفن : نويسنده مسئول *

  مقدمه 
 & Karlson( )14( لوسچر و كارلسون توسط فرومون واژه

Luscher (يوناني  كلمات از واژه اين .شد معرفيpherine 
. مشتق شده است) برانگيختن( hormoneو ) حمل كردن(

 از كه مي شود اطالق بدن برونريز ترشحات به هافرومون

 باعث تواندمي و شودمي پخش اطراف خاص به فرد يك

افراد  ساير در فيزيكي يا رفتاريمخصوص  هايپاسخ ايجاد
 شيميايي، تركيب نظر از هافرومون). 14( شود گونه همان

شامل  كه گيرندمي بر در را آلي مواد از ايگسترده طيف
 اسيدهاي ها،پروتئين كوچك، پلي پپتيدهاي هيدروكربنها،

 در بجز -  ها فرومون .باشندمي استروئيدها و چرب

 و فعل از حاصل مواد از اغلب جلبكها و هاميكروارگانيسم
 به زنده موجود از بدن كه باشندمي متابوليكي انفعاالت

  .شوندمي دفع خارج

 پستانداران در توليدمثلي مراحل روي بر قادرند هافرومون

 مقاربتي رفتارهاي و جنسي هايجذابيت به و گذاشته اثر

. كنند تعديل را توليدمثل فيزيولوژي قادرند نيز و كرده كمك
 اثري توانند مي پستانداران هايفرومون كه شده مشخص

 كه نمايد ايجاد كننده دريافت جانور در ماندگار و طوالني
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 به .گرددمي رفتاري و نورواندوكريني بروز تغييرات باعث

 جنس ماده توسط نر جنسي هايفرومون دريافت مثال عنوان

 خاتمه و استروس سيكل القاء بلوغ، در پيشرفت باعث

 از ماده هايفرومون دريافت عوض، در. شودمي بارداري

 سركوب و بلوغ شروع در تأخير سبب ماده جنس سوي

 محور بر عملكرد اثر با هافرومون. گرددمي استروس

 هورمون( LHهورمون آزادسازي  هيپوفيز - هيپوتاالموس
كنند، اين دو مي تنظيم را پروالكتين و) لوتئوتروفيك
 طور به. )9( مي گذارند اثر فوق فرآيندهاي هورمون بر

 بهماده  جنس فيزيولوژيكي پاسخ رسدمي نظر به معمول

 كاهش و LHسطح  رفتن باال خاطر به نر هاي جنسفرومون

فيزيولوژيكي  پاسخ كه حالي در ،باشد مي پروالكتين سطح
 پروالكتين ميزان افزايش خاطر به ماده جنس هايفرومون به

  ).10( باشدمي

 نقش ،آغازگر هايفرومون پستانداران، از گونه چندين در

 در). 13( كنندمي بازي بلوغ شروع زمان تنظيم در مهمي

 ماده جنس در بلوغ آغاز كه شده داده نشان هاگونه برخي

- مي نظر به كلي بطور. باشدمينر  جنس تحريكات از ناشي

 در ولي، شودمي منتقل ادرار توسط هاپيام اين كه رسد

 اختصاصي غدد ،آمريكايي كوچك بوزينه مثل هاگونهبعضي 

 توسط كه يا شواهدي و ).8( كندمي ايفا را نقش اين

 مي دهد نشان شده ارائه )Vandenbergh( )26( واندنبرگ

- مي گوسفند مثل جانوراني پشم يا خز پوست در ترشحات

 او). 26( است باشد داشته نقش بلوغ آغاز تنظيم در تواند

 بالغ نرهاي در بستر را نابالغ ماده هاي موش اگر دريافت

 كه هايي موش از زودتر روز 10 حدود آنها بلوغ دهيم قرار

 كه بود نر ادرار مؤثر، عامل. شودمي آغاز بودند تميز بستر در

 نياز. شود القا زودتر هاماده در جنسي بلوغ شدمي باعث

 3 مدت به روزه 21- 29ماده بين سنين  هاي موش كه است
واكنش  آن به نسبت تا باشند نر ادرار معرض در متوالي روز

- 12حضور ادرار نر به مدت سه روز، حدود . نشان دهند
   ).26(كند مي تسريع را جنسي بلوغروز آغاز  10

-مي وصلKD19 ليپوكالين  بهكه  موش ادرار هايفرومون

 MUP (Majorادرار  اصلي پروتئينهاي عنوان به شود

Urinary Proteins) به تركيبات اين توليد. اندشده شناخته 

 به پيام دهي آنها بنابراين و. )24( است وابسته تستوسترون

مي عوامل اين. دارد بستگي نر جنس توليدمثلي فعاليت
 اين ).20( بخشندسرعت  نابالغ هايماده در را بلوغ توانند

-dehydro-exo-(SBT) 2-sec-3,4,شامل  تركيبات

butyldihydrothiazole 6- hydroxy-6-methyl-3-

heptanone(DHB) brevicomin  وα,β-farnesenesمي
 اورونازال شيار روي بر ادراري تركيبات اين آزمايش. باشند

 افزايش). 16( گرددمي شكم حفره وزن شدن برابر دو باعث

 توسط استروژن توليد پيامد عنوان به شكمي وزن در

رهاسازي . افتدمياتفاق  LHهورمون  به واكنش در تخمدان
LH نر يك معرض در قرارگرفتن از بعد دقيقه 20 تواندمي 

 نشان همكارانش و نووتني). 4( رخ دهد او ادرار يا بالغ

وابستگي شديدي به ، بلوغ كننده تسريع تركيبات كه دادند
MUP  دارند، پسNUP  به عنوان حامل اين مولكولها ايفاي
  .)17( كندمينقش 

 هايماده در را جنسي بلوغ شروع توانندمي نيز بالغ هايماده

 بارداري مرحله استروس، در فقط البته ،بياندازند جلو ديگر

) Drickamer() 7( دريكامر كه همانطور شايد .شيردهي يا
 بلوغ كننده تسريعشيميايي  هاي پيام رهاسازي ،كند مي بيان

 هستند ولد و زاد حال در فعال بطور كه هايي ماده توسط

 دهي پيام اين احتماالً .كند را تحريك ديگر هاي ماده تواند مي

 آنها براي توليدمثل شرايط كه خويشاوندي هاي ماده به

 دريكامر كه زماني تفسير اين .گيرد ميصورت  مهياست
 در شيرده يا باردار هاي ماده بندي گروه كه داد نشان

 ناپديدي باعث متفاوت تركيبات در و مختلف هاي تراكم

بيشتر  ،شود مي ها ماده اين از بلوغ تسريع كننده هايفرومون
 بلوغ آغاز كه است ذكر به الزم. )7( قرارگرفت تأكيد مورد

 پرورش گروهي بصورت كه اي ماده هاي موش در جنسي

 صورت هايي موش از دسته آن از ديرتر ،شوند مي داده

 كه چرا، يابند مي پرورش منفرد بصورت كه گيرد مي
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 آنها جنسي بلوغ سركوبي سبب ها ماده اين ميان تعامالت

 ادرار كه دادند نشان و دريكامر) 19(مكينتاش . )5(گردد  مي

 سبب منفرد هايماده ادرار به نسبت شده بندي گروه هاي ماده

 نابالغ، هايماده استروس اولين آغاز در روزه 4- 5تأخير 

 فرومون توليد در اثري هيچگونه تخمدان برداشتن .شود مي
 تأثير آدرنال برداشتن ولي ندارد بلوغ از كننده جلوگيري

 را شده بندي گروه هاي ماده از شده ترشح ادرار بازدارندگي

  ). 19(  برد مي بين از

 شش از كمپلكسي كه كردند ثابت همكارانش و نووتني

 احتماالً ادرار آدرنال، در به وابسته استروئيدي متابوليت

 و باشد مي نابالغ هاي ماده در بلوغ از جلوگيري مسئول

شود  مي تأييد زمينه در اين نيز آدرنال نقش كه اينجاست
 دي 5 و2 آدرنال ي واسطه متابوليت ديگري تحقيقات). 18(

 بلوغ از جلوگيري مسئول عنوان فرومونب را پيارزين متيل

 فرومون به مربوط تنظيم مكانيسم درك). 19( شناختند

 اين اينكه بر دال مداركي وجود دليلب از بلوغ جلوگيري

از  اي گسترده جمعيت تنظيم در است ممكن هافرومون
 زيادي اهميت داراي باشند داشته نقش خانگي هاي موش

 در بلوغ بازدارنده از هايفرومون ترشح ميزان. )12( است

 كه اي گونهب ،دارد آنها جمعيت تراكم به بستگي ها ماده

 توانند مي آنها سريعتر باشد بيشتر ها ماده تراكم هرچه

 را ها ماده كه وقتي. كنند توليد را بلوغ بازدارنده هايفرومون

-فرومون توليد توانايي آنها جدا كنيم، متراكم گروههاي از

 از روز 10 مدت ظرف ادرارشان در را بلوغ بازدارندگي هاي

 اينكه محض به ها گونه از بسياري در ).15( دهند مي دست

 خود نقش به شيميايي هاي سيگنال ،دهد مي رخ بلوغ پديده

 هاي موش وقتي. دهند مي ادامه تخمداني عملكرد تنظيم در

 آنها استروس سيكل ،كنند مي زندگي هم با ماده صحرايي

 اين دوره 12 تا و شود مي همزمان دوره 3 گذشت از بعد

 مجاورت در كه زناني در پديده اين. )6( شود مي حفظ روند

 شود مي مشاهده نيز كنند مي زندگي بسته مكان يك در هم

 طول بر توانند مي زنان بغل زير ترشحات كه شده مشخص

 سازي همزمان زمينه و گذاشته تأثير ديگر زنان قاعدگي

   ).25( كند فراهم را قاعدگي سيكل

نيز  نر جنس در بلوغ آغاز زمان بر جنسي هاي فرومون
 هاي موش در كه داد واندنبرگ نشان. هستند تأثيرگذار

 توسعه ،اند يافته پرورش بالغ نر يك با كه جوان نر خانگي

 كه درحالي ،است گرفته صورت تأخير با همراه تناسلي اندام

 با اند يافته پرورش  بالغ هاي ماده با كه نرهايي در جنسي بلوغ

 هاي موش در ).27( است بوده همراه بيشتري سرعت

 جنس دو هر از مركب گروههاي در كه وقتي چمنزار آهويي

 در ميان در روز يك اينكه يا يافته باشند پرورش نر همگي يا

 تأخير با همراه بلوغ باشند، قرارگرفته نر ادرار معرض

اميلي  توسط كه آزمايشاتي در). 3( شده است گزارش
 هاي وول در بلوغ زمان مورد در و همكاران ريزمن

 از پس كه نرهايي شد مشخص ،گرفت كاليفرنيايي صورت

 مادر پرورش مخصوصاً و خانواده بستر در شير از گرفتن

 يا تميز بستر در كه نرهايي از دسته آن به نسبت بودند، يافته

 بلوغ در تأخير دچار كردند رشد غريبه هاي وول بستر در

  ).22( شدند

 با محيطي زيست هاي آلودگي كه شده ديده نيز گاهي

 در تغييرات دائمي سبب باال دوزهاي در استروژني خواص

 پوتز و اليور تحقيقات در. است شده نر تناسلي بافتهاي

 در استراديولتريبنزوات كه ماده شد همكارانش مشخص

 باعث روزه، 35 صحرايي هاي موش در پايين دوزهاي

 پيشرفت تواند مي اين كه شود مي تناسلي اندام اندازه افزايش

 از باال دوزهاي بردن كارب اما ،دهد نشان را بلوغ احتمالي

 شدن زنانه و تناسلي عمكرد كاهش باعث فوق ماده

  ).21( شود مي تناسلي ويژگيهاي

براساس مطالعات صورت گرفته رابطه ميان فرومونهاي 
 تأثير دهنده جنسي و شروع بلوغ در جانداران مختلف نشان

آنها بعنوان يكي از عوامل موثر و قوي در اين رابطه 
  . باشد مي
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يافتن  قبلي در پي اين تحقيق نيز بعنوان ادامه تحقيقات
سطح هورمون هاي جنسي و  رابطه ميان فرومون

 به تفكيك فرومون )بعنوان نشانگر آغاز بلوغ( تستوسترون
نژاد ويستار  صحرايي هاي موشدر هاي والديني و غريبه 

تفاوت عمده پژوهش حاضر نسبت به . باشد مي
بخش مختلف عنوان در دو  توان ميرا  پيشين هاي پژوهش

هاي  فرومون تأثيردر اين تحقيق براي اولين بار ، نمود
 صحرايي هاي موش نر ادانزجنسي والديني و غريبه بر نو

نحوه در ضمن . گيرد مينژاد ويستار مورد بررسي قرار 
ها برخالف تحقيقات پيشين كه عمدتاً از  افت فروموندري

طريق تماس مستقيم بوده، در اين تحقيق براساس اين 
از طريق جريان هوا  توانند ميها  فرومونفرضيه بوده كه 

  . انتقال يابند

  مواد و روشها
 در نر موش صحرايي 14 و ماده موش صحرايي 25 تعداد

 و واكسن مؤسسه از گرم 180- 200 وزني محدوده

 آزاد دانشگاه حيوانات اتاق در و خريداري سرمسازي شيراز

 هواي اتاق دماي. شدند نگهداري ارسنجان واحد اسالمي

 شد مي حفظ گرادسانتي درجه 20-25محدوده  در حيوانات

 ساعت 12 و ساعت تاريكي 12 بصورت نوري شرايط و

 مطلوبي بصورت نيز تهويه شرايط و شده تنظيم روشنايي

   .بود شده مهيا

 و والديني جنسي هاي فرومون تأثير بتوانيم اينكه براي

نر  موش صحرايي نوزادان بلوغ شروع زمان بر را غريبه
 فقط بتواند كه كرديم مي طراحي قفسي بايستي كنيم، بررسي

دهد  انتقال نوزادان نر به را غيرفرار و فرار هاي فرومون بوي
 منظور اين براي) گردد ميمشاهده  1ر كه در شكل همانطو(

 مجزا قسمت سه يا دو داراي كه شد ساخته فلزي هايي قفس

، بود قسمت دو شامل خود كه قفس طرف يك در. بودند
 اثر بود قرار كه قرارگرفتند اي ماده يا نر صحرايي هاي موش

 مورد نوزاد نر صحرايي هاي موش بر آنها هاي فرومون

 از را بخش دو اين فلزي ديواره يك و گيرند قرار بررسي

 جدا اند گرفتهقرار نوزاد نر صحرايي هاي موش كه قسمتي

 گرديده تعبيه هواكشي فلزي ديواره اين وسط در .است كرده

 به دو، هر يا نر يا ماده موش صحرايي بوي شده باعث كه

 ساخته فلزي توري با ها قفس درب. يابد انتقال نر نوزادان

 قرارگيري دسترس در جهت هايي سوراخ آنها درون و شده

 شفاف پالستيك با ها قفس درب روي. شد ايجاد غذا و آب

 يا ماده صحرايي هاي موش بوي فقط اينكه از تا شد پوشيده

 جهت .شويم مطمئن رسد مي نر نوزادان به قفس همان نر

  .شد ساخته مخصوص قفس 8 تحقيق اين انجام
  

  

  

  

  

  
  قفس  طراحي شده -1شكل 

 جهت آنها ماده، و نر صحرايي هاي موش خريداري از پس

 هم از جدا بصورت هفته يك حدود محيط به كردن عادت

 شروع جهت آن از پس و شدند نگهداري حيوانات اتاق در

 از اطمينان براي .شدند مي قرارداده هم كنار ها جفت بايد كار

 هاي موش در همزمان بارداري ايجاد و گيري جفت انجام
 و استراديولوالرات آمپول آنها به ابتدا ماده، صحرايي

 آمپولهاي كه صورت اين به .كرديم تزريق پروژسترون

 داروخانه از گرمي ميلي 10 بصورت را والرات استراديول

 و كرده حل خوراكي زيتون روغن ليتر ميلي 18 در و تهيه
 پاي عضله به حاصل محلول از ليتر ميلي 2/0 مقدار سپس

 42 گذشت از پس .كرديم تزريق ماده صحرايي هاي موش

 از گرمي ميلي 50 بصورت كه را پروژسترون آمپول ساعت،

زيتون  روغن ليتر ميلي 18 در بود، شده تهيه داروخانه
 به انسولين سرنگ با آن از ليتر ميلي 2/0و  حل خوراكي

  ).1(كرديم  تزريق پا عضله
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. شدند قرارداده هم كنار ها جفت ساعت 6 گذشت از پس
موش  يك كنار در ماده موش صحرايي دو كه بصورتي
 انجام گيري جفت عمل آنها اكثر در. گرفتند قرار نر صحرايي

 شدن متولد ه وروز 21 بارداري دوره اتمام از پس. شد

 معرض در تولد بدو همان از آنها ،موش صحرايي نوزادان

 به نوزادان يك سمت در كه اي گونه به گرفتند،قرار فرومون
 طرف در و گرفتند مي قرار) خوردن شير جهت( مادر همراه

 تأثير بود قرار كه گرفتند ميقرار صحرايي هاي موش ديگر

 غير. قرارگيرد بررسي مورد نر نوزادان روي آنها هايفرومون

 مادر و پدر يا مادري هايفرومون تأثير بود بنا كه گروهي از

 ي بقيه در قرارگيرد، بررسي مورد آنها بلوغ شروع زمان بر
 طورب مادر، )روز 21( خوردن شير زمان اتمام از پس گروهها

 نر يا پدر هايفرومون تأثير فقط تا شده خارج قفس از كلي

  .گيرد قرار بررسي مورد دو هر يا غريبه ماده يا غريبه

 تحقيق اين در كه اي غريبه هاي ماده كه است ذكر به الزم

 بارداري حالت در نه و شيردهي حالت در نه شدند استفاده

 شد استفاده آنها فرومون از كه غريبه نرهاي همچنين .بودند

 موش .بودند شده نگهداري ها ماده كنار در نه مجزا بصورتي
 را نظر مورد هايفرومون روز 55 تا نابالغ نر صحرايي هاي
 پايان از پس و كردند، دريافت شده تعبيه هواكش طريق از

 عمل سرم، تستوسترون سطح گيري اندازه جهت ام،55 روز

 ميزان مقايسه. گرفت صورت قلب آنها از خونگيري

 تواندمي آزمايش مورد گروههاي در تستوسترون

 .باشد بلوغ شروع زمان در احتمالي تفاوت ي دهنده نشان
 هاي موش از تولد از پس پنجم و پنجاه روز در خونگيري
 با را آنها خونگيري، جهت. گرفت صورت نر صحرايي

 .شود مي گرفته خون آنها قلب از و كرده بيهوش كلروفرم
 جداسازي سرم آنها و شده سانتريفيوژ ها نمونه آن، از پس

 آزمايشگاه به آنها ي همه بود قرار كه زماني تا هاسرم. شد

گراد منجمد سانتيدرجه  -23دماي  در شوند فرستاده
  . شدند

خوني توسط  هاي نمونههورموني در تمامي  آزمايش
 . روش اليزا انجام شد بوسيله Free Testosteron هاي كيت

 موشجهت انجام تجزيه و تحليل و مقايسه گروهها نيز 
شدند كه هر گروه  بندي دستهگروه  6به  صحرايي هاي

  .بود موش صحرايي 8شامل 

اين گروه تا . نر نوزاد با مادر صحرايي هاي موش - 1گروه
  .هاي مادري بودندفرومونگيري فقط در معرض خونزمان 

 گروه اين .مادر و پدر با نر موش صحرايي نوزادان - 2گروه

 قرار مادر و پدر هايفرومون معرض در خونگيري زمان تا

 در پدر كه قسمتي به مادر شيرخوردن، اتمام از پس( گرفتند

 توسط قسمت وسط اين اما شد منتقل بود قرارگرفته آنجا

 مادر و پدر مجدد جفتگيري از تا شد جدا فلزي صفحه يك

  )شود جلوگيري

 گروه اين، غريبه ماده با نر صحراييموش  نوزادان - 3گروه 

 ماده غريبه يك هايفرومون ،گيري خون زمان تا تولد بدو از

 از پس. كردند دريافت بود شده نگهداري نر از دوره ب كه را

  . شد آنها برداشته كنار از مادر شيرخوردن، اتمام

 از گروه اين. غريبه نر با نر موش صحرايي نوزادان - 4گروه

 يك نر هايفرومون معرض در گيري خون زمان تا تولد بدو

 از پس. قرارگرفتند بود، شده داريهنگ ماده از دور كه غريبه

  .شد آنها برداشته كنار از مادر شيرخوردن، اتمام

 بدو از گروه اين ،پدر با نر موش صحرايي نوزادان - 5گروه

دريافت  را پدري هايفرومون ،گيري خون زمان تا تولد
 برداشته آنها كنار از مادر شيرخوردن، اتمام از پس .كردند

  .شد

 اين ،غريبه ماده و نر با نر موش صحرايي نوزادان - 6گروه

 نر و يك هايفرومون ،گيري خون زمان تا تولد بدو از گروه

 شيرخوردن، اتمام از پس و كردند دريافت را غريبه ماده يك

 نر كه فضايي ذكر است به الزم .شد برداشته آنها كنار از مادر

 تقسيم قسمت دو به بودند، قرارگرفته آن در غريبه ماده و

  .شود جلوگيري نظر مورد و ماده نر گيري جفت از تا شد
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 SPSS 21 افزار نرم از استفاده با ها داده آوري جمع از پس
 هاي داده تحليل و  تجزيه براي .گرفت صورت آنها پردازش

 داري معني سطح اختالف در مستقل Tآزمون  از موجود
)P=0.05 (استفاده شد .  

  نتايج

 تقسيم كلي دسته 3 آمده به بدست نتايج حاضر پژوهش در

  :است قرارگرفته بررسي مورد دسته هر بترتيب و شده

موش  هايفرومون تأثيرات مقايسه به مربوط نتايج )الف
 ميزان بر غريبه ماده موش صحرايي و مادر صحرايي

 نر موش صحرايي نوزادان تستوسترون پالسمايي هورمون
 )2شكل و  1جدول (

موش  هايفرومون تأثيرات مقايسه به مربوط نتايج )ب
 پالسمايي ميزان بر غريبه نر موش صحرايي و پدر صحرايي

و  2جدول ( نر موش صحرايي نوزادان هورمون تستوسترون
  )3 شكل

  

  

  

  

هورمون تستو نمودار مقايسه ميانگين هاي سطح پالسمايي  -2شكل
  سترون در گروههاي مورد آزمايش مادر و موش صحرايي ماده غريبه

  
  
  
  

  

نمودار مقايسه ميانگين هاي سطح پالسمايي هورمون تستو  -3شكل
  سترون در گروههاي مورد آزمايش پدر و موش صحرايي نرغريبه

 و پدر( فرومون هاي تأثيرات مقايسه به مربوط نتايج )ج
 پالسمائي هورمون ميزان بر )غريبه ماده و نر(و )مادر

 شكلو  3 جدول(نر  موش صحرايي نوزادان تستوسترون
4(  

  
  
  

  

نمودار مقايسه ميانگين هاي سطح پالسمايي هورمون تستو  -4شكل
سترون در گروههاي مورد آزمايش پدر و مادر  و موش صحرايي هاي  

  نر و ماده غريبه
هاي ميان  تفاوت با دو نمونه مستقل Tبا استفاده از آزمون 

سترون مورد وگروههاي مورد بررسي از نظر سطح تست
 از ها داده طرح در H0فرضيه  پذيرش. بررسي قرارگرفت

 بين كه اختالفي است مطلب اين بيانگر مستقل، هاي نمونه

 لحاظ از جامعه از مستقل نمونه دو در ها ميانگين مقادير

 بين كه فرض اين مقابل در. (P>0.05)ندارد  وجود آماري

 اين با H1فرض  دارد وجود داري معني اختالف ها ميانگين

  . (P>0.05)گيرد مي قرار داري معني سطح

  
 μ1و اول نمونه ميانگين  μ2 باشد ميميانگين نمونه دوم .  

 هايفرومون تأثيرات مقايسه از حاصل نتايج بررسي - 1

 ميزان بر غريبه ماده موش صحرايي و مادر موش صحرايي

  .نر موش صحرايي نوزادان تستوسترون هورمون پالسمايي

 مورد گروههاي مقايسه از حاصل آماري نتايج 1 جدول

 توسط آزمون را غريبه ماده موش صحرايي و مادر آزمايش

 :شامل ترتيب به نتايج اين كه ،دهد مي نشان مستقل تي

 سطح و معيار ميانگين خطاي معيار،انحراف ميانگين،

 كه همانطور. باشد مي مقايسه مورد گروه دو داري معني
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 (P> 0.05)  آزمون اين داري معني سطح شود مي مالحظه
 اختالف وجود عدم و صفر فرضيه پذيرش از نشان كه است

اين بدين معني  .باشد مي مربوطه هاي گروه بين داري معني

 هاي موشهورمون تستوسترون  ميانگين بيناست كه 
كه در معرض فرومونهاي مادر و ماده غريبه  صحرايي
  . شود نميتفاوت معناداري مشاهده  اند قرارگرفته

  
 صحرايي ماده غريبه مقايسه سطح پالسمايي هورمون تستو سترون در گروههاي مورد آزمايش مادر و موش -1جدول 

Sig  statistics تستوسترون 
    

  
754/0  

Std.Error Mean std.Deviation Mean 
  مادر  052/1 168/0 594/0
  ماده غريبه  098/1 2/0 707/0

  صحرايي نر غريبه مقايسه سطح پالسمايي هورمون تستو سترون در گروههاي مورد آزمايش پدر و موش -2جدول 
Sig  statistics تستوسترون 

    
  

571/0  

Std.Error Mean std.Deviation Mean 
  پدر  057/1  146/0  055/0
  نر غريبه  033/1  17/0  064/0

  صحرايي هاي نر و ماده غريبه مقايسه سطح پالسمايي هورمون تستو سترون در گروههاي مورد آزمايش پدر و مادر و موش -3جدول 
Sig  statistics تستوسترون

    
  

176/0  

Std.Error Mean std.Deviation Mean 
  والدين  97/0 153/0 625/0

 نر غريبه و موش ماده  09/1  195/0  8/0
  

 هايفرومون تأثيرات مقايسه از حاصل نتايج بررسي - 2

 ميزان بر غريبه نر موش صحرايي و پدر موش صحرايي

  .نر موش صحرايي نوزادان تستوسترون هورمون پالسمايي

 در مندرج گروههاي مقايسه از حاصل آماري نتايج 2 جدول

 اين كه ،دهد مينشان  تي مستقل آزمون توسط را جدول

 معيار خطاي معيار، انحراف ميانگين، :شامل بترتيب نتايج

. باشد مي مقايسه مورد گروه دو داري معني سطح و ميانگين
آزمون  اين داري معني سطح شود مي مالحظه كه همانطور

(P> 0.05) عدم و صفر فرضيه پذيرش از نشان كه است 

كه  باشد ميمربوطه  گروههاي بين داري معني اختالف وجود
بين ميانگين هورمون  دار معنينشانگر عدم تفاوت 

  .باشد ميتستوسترون بين اين دو گروه 

 هاي فرومون تأثيرات مقايسه از حاصل نتايج بررسي - 3

 هورمون پالسمايي ميزان بر غريبه ماده و نر و مادر و پدر

  .نر موش صحرايي نوزادان تستوسترون

 در مندرج گروههاي مقايسه از حاصل آماري نتايج 3 جدول

 اين كه ،دهد مينشان  مستقل تي آزمون توسط را جدول

 معيار خطاي معيار، انحراف ميانگين، :شامل بترتيب نتايج

 .باشد مي مقايسه مورد گروه دو داري معني سطح و ميانگين
آزمون  اين داري معني سطح شود مي مالحظه كه همانطور

(P> 0.05) عدم و صفر فرضيه پذيرش از نشان كه است 

، باشد ميمربوطه  گروههاي بين داري معني اختالف وجود
ستوسترون در بين دو گروه از يعني اينكه ميانگين سطح ت

كه در معرض فرومونهاي والدين و نر  صحرايي هاي موش
  . تفاوت معناداري ندارد اند قرارگرفتهغريبه  هاي مادهو 
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نتايج كلي تحقيق بيانگر اين است كه در بين گروههاي 
در و ماده ما هاي كه در معرض فرومونمورد بررسي 

 غريبه، پدر و نر غريبه و باالخره والدين و نر و ماده غريبه 
نميمشاهده تستوسترون هورمون سطح ميانگين در  يتفاوت
) نر و ماده(بررسي اين نتايج به تفكيك جنس البته . گردد
، بعبارت ديگر باشد نميتفاوت معناداري  دهنده نشاننيز 

 هاي موشتفاوت معناداري بين ميانگين سطح تستوسترون 
هاي جنس نر فروموننوزاد نري كه در معرض  صحرايي

جنس  هايفرومونبا نوزاداني كه در معرض  اند گرفتهقرار
  .گردد نمي، مشاهده اند گرفتهماده قرار

 بحث

 بررسي به فقط ما شد گفته كه همانگونه حاضر تحقيق در

 شده تعبيه طريق هواكش از كه پرداختيم هاييفرومون تأثير

 تا تولد بدو از نابالغ صحرايي هاي موش. باشد انتقال قابل

 هافرومون اين در معرض تولد از بعد پنجم و پنجاه روز

 و آنها از آمده بعمل گيري خون در آن از پس و قرارگرفتند
 هافرومون اين دريافت كه شديم هورموني توجه تست انجام

 خون سرم در هورمون تستوسترون سطح بر معناداري تأثير

 بلوغ آغاز زمان كه گفت توان مي بنابراين و است نداشته آنها

 اين در( است بوده يكسان آزمايش گروههاي مورد تمام در

 بلوغ پيشرفت براي را خون تستوسترون سطح ما تحقيق

 در كه گفت توان مي نتايج اين توجيه در). ايمداده مالك قرار

 تأثير بود، انجام شده رازلدي توسط كه قبلي هاي بررسي

 مختلف هايهسته در FOSژن  بيان در غيرفرار هايفرومون

. است بوده مدنظر نابالغ بالغ و نر هامسترهاي در مغزي،
 هايپنبه معرض در را نابالغ و بالغ نر هامسترهاي چنانچه

ژن  بيان و داد قرار ماده جنس واژنيترشحات  به آغشته
FOS بالغ نر هامسترهاي در مغزي مختلف هاي هسته در را 

 بندي زمان در است ممكن امر اين كه كرد نابالغ مشاهده و

تحقيق  در اما ).23( باشد داشته تأثير نر هامسترهاي در بلوغ
 نه كنيم مي صحبت موش صحرايي مورد در ما اوالً حاضر،

 مستقيم را صحرايي هاي موش ما ثانياً و ،وول نه و هامستر

 قرار نر يا ماده ادرار معرض در يا واژني معرض ترشحات در

 قرارگرفت بررسي مورد هايي فرومون تأثير فقط و ايم نداده

  .باشد انتشار قابل هوا طريق از كه

 وولهاي كه رسيد نتيجه اين به وي ريزمن، اميلي تحقيق در

 آن از ديرتر ،يابند مي خانواده پرورش بستر در كه نابالغ نر
 بلوغ به ،يابند مي پرورش تميز بستر در كه نرهايي دسته

 معرض در مستقيماً را نرها تحقيق در اين نيز او. رسند مي

 هايفرومون تأثير بررسي در او .قرارداد خانواده بستر محلول

 نر هايوول بلوغ شروع زمان در نيز را غريبه نر بالغ

 اثر پي به خود تحقيق در و داد قرار بررسي مورد كاليفرنيايي

 بلوغ روند بر غريبه بالغ نر هايفرومون كنندگي تسريع

 در مستقيماً نر را هاي وول نيز او رحاله به اما .برد وولها

 يكبار روز 5 هر كه طوري به .داد مي قرار فرومون معرض

 را غريبه نر يا خانواده مادر يا بستر محلول از ليتر ميلي 200

 شايد كه ،كرد مي اضافه آزمايش مورد هاي وول قفس به

 هايفرومون است توانسته بستر مستقيم محلول كردن اضافه

 گزارشات طبق .دهد انتقال نابالغ نرهاي قفس به را آغازگر

 تحقيق در آزمايش مورد جانوران تمام كه آنجايي ريزمن از

 فرار بوهاي كردند مي استفاده مشترك هواي منبع از او

 صورتي در .)22( نيستند برخوردار زيادي اهميت از احتماالً

 بطور را غيرفرار جنسي هايفرومون حاضر تحقيق ما در كه

 قرار نابالغ نر صحرايي هاي موش اختيار در مستقيم

 مرتب بطور آزمايش مدت در آنها اگر شايد. ايم نداده

بستر  محلول كردن اضافه طريق از را غيرفرار هايفرومون
 به آغشته هاي پنبه معرض در آنها دادن قرار يا قفس به

 در سطوح معناداري تفاوت ،كردند مي دريافت فرومون

 ديده روزگي پنج و پنجاه پايان از پس آنها تستوسترون

 را بلوغ پديده توانند مي مختلفي عوامل آن، بر عالوه .شد مي

 در طبيعي هاي جمعيت در مثال بعنوان .دهد قرار تأثير تحت

 آغاز با همزمان توليدمثل فصل آغاز ،كاليفرنيايي هايوول

 سرسبز گياهي پوشش كه زماني يعني. باشد مي بارش فصل

  ).11( است دسترس در
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 موجود مواد كه است شده داده نشان كوهستاني هايوول در

). 2( كند مي ترراحترا  توليدمثلي عملكرد سبز، گياهان در
 و آب بودن دسترس در نوري، دوره كاليفرنيايي هايوول در

 اثر هابيضه بلوغ بر سبز گياهي حضور پوشش عدم يا حضور

بلوغ  شروع برروي هافرومون تأثير طرفي از). 16( گذارد مي
 غذايي مواد و آب كه باشد داشته قوي تأثير تواندمي زماني

 آب آوردن دستب در محدوديت و نباشد دسترس در كافي

  ).22( باشد داشته وجود غذا و

 كافي غذاي و آب از صحرايي هاي موش ،اين پژوهش در

 ازدياد لحاظ از فشاري گونه هيچ همچنين و بودند برخوردار

 هايوول درباره اطالعات ،نبود حاكم آنها بر تراكم

 شيميايي عالئم كه كند مي حمايت فرضيه اين از كاليفرنيايي

 در متراكم هاي جمعيت در جنسي بلوغ تأخير در توانند مي

 هاوول باشد، زياد جمعيت تراكم وقتي. باشند مؤثر طبيعت

 كنند مي كنترل بلوغ زمان تأخير طريق از را جمعيت ازدياد
)4.(   

گفت كه فرضيه اين تحقيق كه بيانگر  توان ميبنابراين 
نر  صحرايي هاي موشتفاوت بين سطح تستوسترون 

 - جنسي مادرهاي نابالغي كه به تفكيك در معرض فرومون
نر و ماده غريبه  - نر غريبه و پدر و مادر- ماده غريبه، پدر

در  احتماالٌ بايدكه داليل آن را  شود ميرد  ،اند قرارگرفته
 نژاد موش صحرايي(زيستي نوع پستاندار  هاي ويژگي
وضعيت و يا ) از طريق هوا(، روش انتقال فرومون )ويستار

نبود تراكم و وجود آب و غذاي (زيستي اين پستاندار 
آينده در  هاي پژوهشجستجو نمود كه موضوعات ) كافي

  . آورد مياين زمينه را فراهم 

  تشكر و قدرداني

 است هنري كند حركت هايشارزش امتداد در كه هنري
 درياي به و دارد عشق و نور در چشمه سر كه بخش رهايي
 برابر در ما تنها مسئوليت .گشايد مي راه معرفت و عقل

 و الهي مسئوليتي بلكه نيست؛ خودش قومي و ملي فرهنگ
 از تا دارم مي آن بر را خود نيت مقدمه اين با. دارد جهاني

جناب آقاي  و حيدربابا اساتيد گرامي جناب آقاي دكتر
كه مرا در انجام اين مهم ياري كرده اند  دكتر حسيني
  .قدرداني كنم
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Assessment blood testosterone levels in neonatal rats after contact 
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Abstract 

Pheromones are exocrine secretions of the body that has spread from someone around 
and can cause behavioral responses in other members of the same species. Pheromones 
in mammals often receipt by special organ called Vomeronasal. The main objective of 
this study was to evaluate the effect of parental and strangers sex pheromones on the 
puberty beginning in immature male rats. Testing consisted of six groups, each group 
consisting of 8 rats. In each group male rats were exposed to sexual pheromones from 
birth. the first group, received maternal pheromones, second group, received the 
stranger female pheromones, the third group received father pheromones , the fourth 
group received stranger male pheromones, fifth group received parents pheromones and 
eventually the six group received strangers male and female pheromones. Immature 
male rats received pheromones through the ventilator that was placed in the cage. Not 
found significant difference in testosterone level after hormonal testing in groups. The 
results of this study indicate pheromones inhaled through the air not have effect on the 
puberty beginning in immature male rats and it seems pheromones influence puberty 
beginning in immature male rats if the pheromones directly received by the immature 
male rats.           

Key words: Sexual pheromones, puberty, Rat. 
 

 

 

 


