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 ارتباط کاهش استروژن با تغییرات مورفولوژیک هیپوکمپ مغز در مراحل اولیه یائسگی موش
 

 چکیده:

ترشح  کاهش تولید و ، هانبال توقف عملکرد تخمدانبدمراحل زندگی زنان است که  ترینبحرانییائسگی یکی از  و هدف: زمینه

 .استروژن،  احتمال خطر بروز زوال عقل در زنان افزایش می یابدسطوح سرمی پس از یائسگی با کاهش . شودایجاد میاستروژن 

موثر سالگی(  05تا  05)سن لیه پس از یائسگی در سال های او استروژن درمانی برای بهبود عملکرد حوزه های شناختی در زنان

هدف از این مطالعه فراهم کردن شواهد و  .گزارش شده است سالگی 00 سن ان آوری بعد ازاثرات زی واقع می شود درحالیکه

 است. جهت آغاز مراحل اولیه درمان از طریق هورمون درمانی، هیپوکمپ مغز مورفولوژیتغییرات مدارکی بر اساس 

موش  ،گروه اولدر یم شدند، انجام گرفت. گروه تقسبه سه که   C57BL/6موش ماده 42این مطالعه بر روی ها: مواد و روش

 81های ماهگی به عنوان گروه کنترل و گروه سوم موش 0هایی در سن ماهه در مراحل اولیه یائسگی، گروه دوم موش 81های 

غلظت استرادیول  اشت.دماه به صورت تزریق زیر پوستی( قرار 4روز برای  3استروژن هر میکروگرم  0/3ماهه با تیمار استروژن)

و تغییرات  سپس فراساختارهایی از هیپوکمپ مغز ،اندازه گیری شدmouse  سرم با استفاده از کیت االیزا استرادیول موش 

 رار گرفت.مورد مطالعه ق TEMبا استفاده از میکروسکوپ الکترونی  مورفولوژیک هیپوکمپ

 ، رسوب لیپوفاسین ،آسیب های میتوکندری از نظر  تفاوت معنی داری ماهه 0ماهه و  81بین دو گروه موش های  یافته ها:

. ( >P 50/5)  میزان استروژن وجود داشت بامغز  هیپوکمپ DGهای ناحیه در نورونها ها و کاهش سیناپستجزیه میکروتوبول

 بین جلوگیری از  تفاوت معنی داری نشان داد (کنترلماهه) 0 همراه تیمار استروژن با گروه ماهه 81مقایسه گروه موش های 

( اما از نظر اصالح تجزیه میکروتوبول ها  >P 50/5)  رسوب لیپوفاسین با میزان استروژن وجود داشتهای میتوکندری و آسیب

 و تغییرات سیناپسی تفاوت معنی داری وجود نداشت.

ی مراحل اولیه پس از یائسگ تواند باعث شروعتغییرات مورفولوژیک فراساختارهای هیپوکمپ مغز در موش ها می نتیجه گیری:

ین اسیپوفافزایش رسوب لجلوگیری از و  های میتوکندریبر روی آسیب پیشگیرانهد اثراتی نتوانمیتنها های استروژن مکمل .شود 

 .تغییرات سیناپسی ندارندتاثیری بر روی آسیب های میکروتوبولی و اماد نهیپوکمپ داشته باش  DG مربوط به ناحیه

 فولوژیک هیپوکمپرتغییرات مو،مغز هیپوکمپفراساختارهای استروژن،یائسگی، واژه های کلیدی:
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