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 چکیده
بود.  پیوبرتیهای لپتین و تستوسترون خون در مراحل قبل و بعد از  ارتباط بین غلظت پالسمای هورمون مطالعههدف پژوهش حاضر 

ها سه مرحله قبل و بعد از  ماه استفاده گردید. از این گوساله هفتراس گوساله نر نجدی با میانگین سنی  هشتبرای این منظور تعداد 

گیری یک نمونه خون به منظور تعیین غلظت پالسمایی هورمون لپتین از  گیری به عمل آمد. در هر دوره خون رسیدن به بلوغ جنسی خون

ها به منظور تعیین غلظت پالسمایی هورمون  راس از این دام چهاردقیقه از  22صل نمونه متوالی خون و به فوا ششراس و  هشتهر 

ماهگی و میانگین وزنی  13-15آوری شدند. نتایج این مطالعه نشان داد که محدوده سن بلوغ در نژاد نجدی،  تستوسترون جمع

(، سن =25/2P< ،43/2- rهورمون تستوسترون ) باشد. غلظت پالسمایی هورمون لپتین همبستگی منفی با کیلوگرم می 31/36±21/122

(21/2P< ،77/2- r=( وزن بدن ،)21/2P< ،33/2- r=(  محیط بیضه ،)21/2P< ،62/2- r=( و ارتفاع بیضه )21/2P< ،72/2- r= )

و افزایش غلظت تستوسترون، غلظت لپتین کاهش یافته که به دلیل اثر منفی تستوسترون  پیوبرتیتوان گفت با شروع  داشت. در کل می

 باشد. بر تولید هورمون لپتین در بدن می

  

 .، گوساله، همبستگیپیوبرتی ابعاد بیضه، سن های کلیدی:واژه
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ABSTRACT 
The purpose of this study was to investigate the relationship between plasma leptin and blood testosterone concentration 

before and after puberty. Eight male Najdi calves with mean age of 7 months were used for this purpose. Blood samples 

were taken three times before and after reaching puberty. At each sampling period, a blood sample was collected to 

determine the plasma concentration of leptin from all 8 consecutive and 6 consecutive blood samples and at 20 min intervals 

from 4 animals to determine the plasma level of testosterone. The results of this study showed that the age of puberty in the 

Najdi race was 13-15 months old and the average weight was 120.08 ± 36.91 kg. Plasma leptin concentration was 

negatively correlated with testosterone (P <0.05, r = -0.43), age (P <0.01, r = -0.77), body weight (P <0.01, -0.39), testicular 

environment (r = -0.62, P <0.01) and testicular height (r = -0.72, P <0.01). In general, it can be concluded that with the onset 

of puberty and the increase in testosterone concentration, leptin concentration decreased due to the negative effect of 

testosterone on the production of leptin hormone in the body. 
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 مقدمه

تمایل به بهبود رشد گاوها، منجر به انتخاب و استفاده از 

های نسلی  تر به منظور کوتاه کردن فاصله گاوهای نر جوان

شده است. البته تنوع در آغاز بلوغ، در بین و داخل نژادها 

باعث تنوع عملکرد تولیدمثلی درگاوهای نر جوان شده 

یکساله است. عملکرد پایین تولیدمثلی درگاوهای نر 

گیری  ممکن است تاحدی به دلیل ضعف در توان جفت

تری  باشد، هرچند کیفیت و کمیت منی عوامل مهم

هستند. درک تغییرات حین بلوغ و عواملی که بر آن اثر 

گذارد برای استفاده بهینه از گاوهای نر یکساله در  می

. بلوغ (Barth, 2004) اهداف تولیدمثلی ضروری است

های اقتصادی متعددی از جمله  تزودرس جنسی مزی

افزایش طول عمر تولیدمثلی دام را دارد. بهبود ژنتیکی 

که به وسیله تلقیح مصنوعی و انتقال جنین حاصل شده، 

خود به دلیل به کارگیری پدران تایید شده می باشد. 

تری  گیری از این گاوهای نر در سنین پایین هرچه اسپرم

شود و از  تر شناسایی می انجام گیرد، پدران برتر سریع

عنوان پدران ها به توان از آن همین رو زودتر می

های بعدی استفاده کرد؛ و درنهایت، اثر ژنتیکی  نسل

یک پدر وابسته به میزان اسپرم تولیدی آن است. که 

-Penitenteهای است ) خود تابع مستقیم اندازه بیضه

Filho et al., 2018.)  

دشده یتول obاست که توسط ژن  ین، هورمونیلپت

در موش و  6در انسان، کروموزوم  2در کروموزوم 

 Guzman ) شده است یدر گاو کدگذار 4کروموزوم 

et al., 2019) کیلو  86اسیدآمینه و  846. لپتین با

دالتون جرم مولکولی، به طور عمده توسط بافت چربی 

. این (Price et al., 2010)شود  سفید تولید می

اسیدآمینه ساخته شده و پس از  862پروتئین ابتدا از 

شود  اسیدآمینه به داخل خون رها می 78جدا شدن 

(Price et al., 2010)های  . لپتین از برخی قسمت

مختلف مثل مغز، هیپوفیز، ماهیچه های اسکلتی، کبد، 

های این  شود. گیرنده معده و جفت نیز ترشح می

مختلف ها ازجمله نواحی  هورمون در بسیاری از بافت

ای و سفید، معده، گونادها و  مغز، بافت چربی قهوه

 ;Guzman et al., 2019) ها یافت شده است ماهیچه

Robertson et al., 2008 Towhidi, 2002) . 

 تبر باف طور مستقیمبهانسولین و گلوکوتیکوئیدها 

گذارند تا سنتز و ترشح لپتین را افزایش  چربی اثر می

های طوالنی  کنندهوان تنظیمعندهند و ممکن است به

(. افزایش Baile et al., 2000مدت لپتین عمل کنند )

انسولین پالسما با افزایش لپتین پالسما همراه است و 

ترزیق انسولین هم میزان لپتین پالسما و هم میزان 

mRNA دهد ) لپتین بافت چربی را افزایش میBaile et 

al., 2000 به دنبال پیک (. بعد از غذا خوردن، لپتین

یابد، در مقابل کمبود انسولین  ترشح انسولین افزایش می

 ,.Ahima et alناشی از کاهش سریع میزان لپتین است )

باشد که  (. اثر جنس نیز بر میزان لپتین مهم می2000

ممکن است نتایج متفاوتی برمیزان استروژن یا 

  تستوسترون پالسما داشته باشد و در گوسفندهای ماده

میزان لپتین باالتری نسبت به نرها با هر سطح معین 

. با توجه به (Blache et al., 2000)از چربی وجود دارد 

اینکه بین غلظت لپتین و تستوسترون و بلوغ جنسی 

ارتباط وجود دارد، در نتیجه این پژوهش با هدف 

تین و تستوسترون مطالعه ارتباط غلظت پالسمایی لپ

پالسمای خون در مرحله قبل و بعد از پیوبرتی جوانه 

های نر نجدی بود و در پی آن ارتباط وزن بدن،  گوساله

سن، اندازه محیط بیضه با غلظت لپتین مورد مطالعه 

 قرار گرفت.

 

 ها  مواد روش

 مکان آزمایش، حیوانات و تغذیه

تان این پژوهش در ایستگاه تحقیقاتی گاو نجدی اس

خوزستان وابسته به سازمان جهاد کشاورزی استان 

اهواز  -کیلومتری جاده شوشتر 80خوزستان واقع در 

 ماه انجام شد.  1ایجاد شده است به مدت 

در این آزمایش از هشت راس گوساله نر نجدی با 

استفاده  51/27±38/84 سن تقریبی هفت ماه با وزن

وهای شیری موجود ها از فرزندان گا شد. تمام این گوساله

در گله گاوها آن ایستگاه انتخاب شدند. در ابتدا آزمایش 

حیوانات از نظر وضعیت سالمت عمومی و عدم ابتال به 

بیماری یا اختالل بدنی معاینه و پس از تایید سالمتی در 

هایی مربوطه قرار داده شدند. تمام شرایط از نظر  جایگاه

کسان بود. گوساله طی آفتاب و فضایی باز برای راه رفتن ی

داری  های نگه دوره آزمایش در جایگاه جداگانه از بقیه دام

صبح و نوبت  1ها روزانه دونوبت )نوبت اول  شدند. گوساله
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شده براساس احتیاجات غذایی شب( با جیره تهیه 1دوم 

 دهی شدند.  خوراک NRC (1996)مندرج در 

 

 گیری روش خون

ماه پیش و پس از  گیری به صورت ماهانه، سه  خون

های خون به مدت  پیوبرتی صورت گرفت. سپس نمونه

ها  دور سانتریفوژ شده و پالسمای آن 3555دقیقه در  80

سی در  جدا شد، و در ریزلوله )میکرتیوپ(های یک سی

درجه سلسیوس در آزمایشگاه ذخیره شد )در  -75دمای 

هر دوره هر بار یک نمونه خون به منظور تعیین غلظت 

سمایی هورمون لپتین از هشت راس گوساله و پال

همچنین شش نمونه متوالی خون طی دو ساعت به 

گیری هورمون  منظور اندازهای به دقیقه 75فواصل 

طور ثابت در کل دوره تستوسترون از چهار گوساله به

طور تصادفی از بین این هشت راس گوساله آزمایش که به

 شد(. اج گرفته میانتخاب شده بودند، از سیاهرگ ورد

غلظت پالسمای هورمون تستوسترون توسط کیت 

 Cat. NO: 3625-295 AccuBind)تجاری انسانی )

ELISA به( روش رادیوایمونواسیRIAبه )های  وسیله لوله

( و همچنین غلظت RIA coated tubeدار )پوشش

پالسمای لپتین توسط با روش رادیوایمونواسی دابل 

ه از کیت تجاری ساخت شرکت میلی بادی با استفاد آنتی

 ( تعیین شد.Milli Pore Leptin- RIA-Kitپور آمریکا )

 

 بیضه ابعاد و وزن گیریاندازه

ماه توزین و در همین زمان ارتفاع و  ها هر گوساله

 منظورگیری شد. به محیط بیضه توسط کولیس اندازه

 حیوان مهار از پس هابیضه محیط و ارتفاع گیریاندازه

که به یصورتبه شد، گرفته دست در بیضه بند باال از

رانده شود و سپس با  وتومقسمت اسکر ترین پایین

 ی کهدر قسمت یضهب محیط ،یساستفاده از کول

 همچنین و شد گیریاندازه داشت را عرض بیشترین

سمت راست  یضهارتفاع ب هابیضه داشتن اختیار در با

  .شد گیریاندازه کولیس از استفاده با

 

 تعیین منظور به آن یفیتک ارزیابی و گیریاسپرم

 هاپیوبرتی گوساله شروع

که اطالعات دقیقی در مورد زمان شروع با توجه با این

گاوهای نجدی در دسترس نبود، با آغاز  پیوبرتی

و  آمیز موفقیتدهی  رفتارهای پرش جنسی، اسپرم

های منی )حجم بین  داشتن کیفیت قابل قبول نمونه

سلول اسپرم در  8×853میلی لیتر، غلظت بیش  6-0/3

 پیوبرتیدرصد(  25تر از  لیتر، تحرک بیش هر میلی

ها تعیین گردید. پیش از شروع عملیات آزمایشی  دام

دهی با استفاده  مدت یک هفته به اسپرمطرح، گاوها به

 ، عادت داده شدند. از الکترواجاکوالتور

 

 ارزیابی جنبای اسپرم

 از گیری نمونه از بعد بالفاصله اسپرم، جنبای ارزیابی برای

 75 به 8 نسبت به سرم فیزیولوژی از استفاده با دام، هر

( سرم فیزیولوژی قسمت 75 و منی مایع قسمت یک)

 مقدار اسپرم، جنبای درصد ارزیابی برای. شد سازی رقیق

 دمای با الم یک روی را شده رقیق منی میکرولیتر 85

˚C 32 زیر در آن روی المل دادن قرار با و گذاشته 

 ارزیابی مورد× 455 نمایی بزرگ با نوری، میکروسکوپ

 .شد گزارش درصد صورتبه و گرفت قرار

 

 اسپرم غلظت تعیین

به  8برای تعیین غلظت اسپرم، نمونه منی با نسبت 

با استفاده از یک با آب مقطر رقیق شد. سپس  75

سمپلر یک قطره از مخلوط منی و آب مقطر را به 

آرامی در زیر فضای بین المل و الم نئوبار قرار داده و 

 غلظت اسپرم محاسبه شد.

 

 واکاری آماری

های تستوسترون، لپتین و وزن  تفاوت غلظت هورمون

بدن و ابعاد بیضه در مرحله قبل و بعد از بلوغ جنسی 

گیری مکرر و همبستگی  واریانس اندازهبه روش آنالیز 

های از طریق آزمون  بین غلظت لپتین و سایر فراسنجه

مورد  86ویرایش  SPSSافزار همبستگی پیرسون و نرم

 تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 

 نتایج و بحث

آمده از طریق مشاهده رفتارهای  دست با توجه به نتایج به

های نر از خود  ، گوساله جنسی که با نزدیک شدن بلوغ

بازی( و با انجام عمل دهد )پرش، همجنس نشان می
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 20های طبیعی باالی  گیری و مشاهده اسپرم اسپرم

درصد و حداقل غلظت  25درصد و جنبایی باالی 

لیتر، سن بلوغ در محدود اسپرم در میلی 655×856

کیلوگرم  51/875±38/36ماهگی میانگین وزنی  80-83

تعیین گردید. در این تحقیق میانگین غلظت هورمون 

تستوسترون پالسما در دوره پیش از پیوبرتی، طی روندی 

صعودی در زمان بعد از رسیدن به پیوبرتی افزایش یافت 

 (. 8)جدول 

ها ناشی از  سیر صعودی ترشح تستوسترون از بیضه

در پی از غده هیپوفیز  LHهای ترشحی  افزایش پالس

باشد  از هیپوتاالموس می GnRHها  افزایش بسامد پالس

(Romeo et al., 2002)ترین تغییر هورمونی طی  . اصلی

تستوسترون  های نر، افزایش تدریجی پیوبرتی در گوساله

سالگی  ماهگی )پیش از بلوغ( تا حدود یک 4از حدود 

 McCarthy et al., 1979; Amann))پس از بلوغ( است 

& Walker, 1983; Chandolia et al., 2010).  در

،  برون سوئیس های نر نژاد روی گوسالهتحقیقی که 

غلظت  که ول و هرفورد انجام شد گزارش کردندبرد

های  طور متوسط در گوساله هورمون تستوسترون به

افزایش خطی  2-83همه نژادها در محدوده سنی 

های برون سوئیس  داشت. میانگین سن بلوغ در گوساله

 730±3و هرفورد   روز 713±3، ردبول  روز 3±764

. در پژوهشی (Lunstra et al., 1978)تعیین شد   روز

غلظت هورمون تستوسترون در دوره پیش از  ،دیگر

بلوغ، طی روندی صعودی در زمان بلوغ افزایش یافت 

(Gholami et al., 2010)مطالعه حاضر  ، در، همچنین

 83-80غلظت هورمون تستوسترون پس از بلوغ )

ها با توجه به  ماهگی( افزایش یافت که در این دام

دلیل آن که انتخابی در جهت اصالح بومی بودن و به

دلیل ن بهچنی نژادی روی آنها صورت نگرفته و هم

ای و  های تغذیه های فردی هر دام و نیز محدودیت تفاوت

های غیر علمی، سن بلوغ در مقایسه با  نیز مدیریت

باشد. افزایش غلظت  شده جهانی، دیرتر مینژادهای ثبت

توان به افزایش  تستوسترون خون در زمان بلوغ را می

های  های تستوسترون در سطح سلول حساسیت گیرنده

های الیدیگ  چنین افزایش شمار سلول و همالیدیگ 

 LHنسبت داد. آغاز ترشح تستوسترون در اثر تحریک 

 شود ای می منجر به افزایش تستوسترون داخل بیضه

(Egwurugwu et al., 2011; Rawlings et al., 1972) .

 از پس و پیش مراحله در لپتین هورمون غلظت میانگین

 غلظت میانگین. است شده آورده 8 جدول در پیوبرتی

 پیوبرتی از پیش مراحل در لپتین هورمون

 یانگیناز م یشتر( بلیتر یلینانوگرم در م 68/7±25/40)

 پیوبرتی هورمون مرحله پس از ینغلظت ا

  (.P<50/5( بود )لیتر میلی در نانوگرم 35/3±43/30)

بین غلظت که شود،  مشاهده می 7در جدول 

پالسمایی لپتین و تستوسترون همبستگی منفی 

(50/5P< ،43/5- =rوجود دارد ). عبارتی، افزایش به

غلظت هورمون تستوسترون با کاهش غلظت هورمون 

 لپتین همراه هست. 

 
 . میانگین غلظت هورمون تستوسترون و لپتین در مراحل پیش و پس از پیوبرتی جوانه گاوهای نر نجدی8جدول 

Table 1. The Mean concentration of testosterone and leptin hormones in the pre and post-pubertal stage of in Najdi 

male calves 
 Before puberty (7-12 months) After puberty (13-15 months) 

Plasma concentration of testosterone (ng/mL) 1.95±0.80b 3.00±1.42a 

Plasma concentrations of leptin (ng/mL) 45.70±2.61a 35.43±3.90b 

Numbers with significant alphabets have a significant difference (n = 8, P <0.05).  
Average is based on SD. 

 
. همبستگی بین غلظت پالسمایی لپتین، تستوسترون، وزن بدن، سن و محیط و ارتفاع بیضه در مراحل قبل و پس از 7جدول 

 نر نجدیپیوبرتی جوانه گاوهای 

Table 2. The correlation between plasma leptin and testosterone, body weight, age and testicular circumference and 

height in the before and after maturity in Najdi male calves 
 Plasma concentrations 

of leptin  
(ng/ml) 

Body  

weight  
(kg) 

Age 

(month) 

Testicular  

environment  
(cm) 

Testicular  

height  
(cm) 

Plasma concentrations of leptin (ng/mL) -0.43* -0.39** -0.77** -0.62** -0.72** 
* The star sign indicates a significant correlation of 0.05. 

The numbers inside the table are the correlation coefficient (r). 
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لپتین سرم طی دوران بلوغ به  ،در جوندگان ماده 

. (Ahima et al., 1997)یابد  صورت خطی افزایش می

شده است  ها مشاهده نتایج مشابهی هم در مورد تلیسه

(Garcia et al., 2002) در آزمایش اخیر سیر نزولی در .

 Gholami etکه با مطالعه  شدغلظت لپتین مشاهده 

al. (2010 موافق است. افزایش وزن بدن، تغییرات )

شونده با های متصل د و پروتئینفصلی در فتوپریو

بر غلظت لپتین که لپتین سرم متغیرهای هستند 

 ;Houseknecht et al., 1996)گذارند  خون اثر می

Bocquier et al., 1998; Guzman et al., 2019) . 

 میانگین وزن بدن در مراحله پیش و پس از پیوبرتی

داری بین  آورده شده است اختالف معنی 8 شکلدر 

 12/10±13/70) میانگین وزنی پیش از پیوبرتی

کیلوگرم( 51/875±35/36) کیلوگرم( و پس از پیوبرتی

 مشاهد شد.

 

 
 یوبرتیپ. مقایسه میانگین وزنی قبل و بعد از 8شکل 

Figure 1.Comparison of weighted mean before and 

after sexual maturity 

 
آورده شده است، بین  7طورکه در جدول  همان

پالسمایی لپتین و سن همبستگی منفی غلظت 

 ،همچنین ( وجود دارد.58/5P< ،22/5- =rداری ) معنی

بین غلظت پالسمایی هورمون لپتین و وزن بدن 

( مشاهده شد. 58/5P< ،33/5- =rهمبستگی منفی )

غلظت لپتین  ،عبارتی با افزایش سن و وزن دامبه

 در انسانکه یابد. گزارش شده است  پالسما کاهش می

میزان لپتین پالسما با چاقی رابطه مثبت دارد 

(Maffei et al., 1995)ای نیز بین چربی  . چنین رابطه

گان در حال رشد و شیرده   و لپتین در نشخوارکننده

 Blache et al., 2000; Thomas)ده شده است نیز دی

et al., 2001) میزان لپتین ترشح شده به وسیله بافت .

های چربی  چربی هم به حجم و هم به تعداد سلول

(. با افزایش وزن Guzman et al., 2019بستگی دارد )

یابد در  طبع توده بافت چربی بدن افزایش میدام، به

شود افزایش  نتیجه لپتین که از بافت چربی ترشح می

اما در جنس نر، تستوسترون سنتز لپتین در  یابد. می

تنی و هم محیط بافت چربی را هم در محیط برون

 ;Farooq et al., 2013) کنند تنی متوقف میبرون

Kiess et al., 1999)ای منفی با  . لپتین رابطه

نشان داده  .(Farooq et al., 2013) تستوسترون دارد

ها مانع ترشح لپتین و تولید  شده است که آندروژن

mRNA  شود  آزمایشگاهی می شرایطلپتین در

(Pilcova et al., 2003)تستوسترون  ،. در جنس نر

باعث افزایش شود که این آندروژن  ترشح می

های بتا آدرنال و تحریک لیپولیز شده و در  گیرنده

یابد. میانگین محیط  نتیجه ترشح لپتین کاهش می

شکل بیضه در مراحله پیش یا پس از بلوغ جنسی در 

آورده شده است. میانگین محیط بیضه در مراحل  7

طور  ( بهمتر سانتی 68/78±35/3) از پیوبرتیپس 

داری بیشتر از میانگین آن در مراحله پیش از  معنی

 باشد. ( میمتر سانتی 33/84±35/3) پیوبرتی

  

 
 پیوبرتی. مقایسه میانگین محیط بیضه قبل و بعد از 7شکل 

Figure 2. Comparison of mean testicular 

circumference before and after puberty 

 

 پیوبرتیمیانگین ارتفاع بیضه در مراحله پس از 

متر( بیشتر از میانگین آن در  سانتی 45/8±35/3)

متر(  سانتی 17/0±25/8) مرحله پیش از پیوبرتی

 (. 3 شکل، P<58/5باشد ) می
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 پیوبرتی. مقایسه میانگین ارتفاع بیضه قبل و بعد از 3شکل 

Figure 3. Comparison of mean testicular height 

before and after puberty 

 

همبستگی باالی بین سن، ابعاد بیضه )محیط و 

 Oliveira et)ارتفاع بیضه( و تولید اسپرم وجود دارد 

al., 2015)های سرتولی در پاسخ به افزایش  . سلول

یابد و تعداد آنها  ای افزایش می تستوسترون داخل بیضه

 McCarthy et al., 1979; Amann) رسد برابر می 0تا 

& Walker, 1983) در نرهای یکساله همان طور که .

های  رصد اسپرمشود تحرک، د محیط بیضه بزرگ می

طورکلی بازده تولید ، حجم، غلظت اسپرم و بهطبیعی

های  که درصد اسپرمشود درحالی اسپرم زیاد می

سن نرها بیشترین اثر را بر  .شود کمتر می طبیعیغیر

ماهگی دارد، رشد سریع  36تا   6توسعه بیضه از سن 

ماهگی صورت  86تا  6بیضه در گاوهای نر جوان از 

صورت خطی است. رشد بیضه به ،ابراینگیرید. بن می

اندازه بیضه یا مقدار بافت تولیدکننده اسپرم با استفاده 

شود  از اندازه محیط بیضه تخمین زده می

(Amstalden et al., 2002) که در مورد. در تحقیقی 

توسعه بلوغ گاومیش نر نژاد نیلی رابی در شرایط 

 شد کهای و مدیریتی یکسان انجام شد، گزارش  تغذیه

یابد  رشد بدن و اندازه بیضه از تولد تا بلوغ افزایش می

این محققین همبستگی باالیی بین سن، وزن بدن و 

 . در(Ahmad et al., 1989)حجم بیضه مشاهده کردند 

ها در  محیط و وزن بیضه شد کهتحقیقی گزارش 

های  هنگام کشتار همبستگی مثبتی با تعداد اسپرم

ونادی دارد گ آمده از انزال مکرر و ذخایر دست به

(Amann & Almquist, 1962) . ،همبستگی همچنین

 باالی بین سن، وزن بدن و ابعاد بیضه گزارش کردند

(Gholami et al., 2010) . 

( آورده شده است بین 7طور که در جدول ) همان

غلظت پالسمایی هورمون لپتین و محیط بیضه 

( وجود دارد. 58/5P< ،67/5- =rهمبستگی منفی )

لپتین به بین غلظت پالسمایی هورمون  ،همچنین

( 58/5P< ،27/5- =rارتفاع بیضه همبستگی منفی )

( در 2002) .Amstalden et alمشاهده شد. 

ها، انجام  هایی که در زمان بلوغ روی تلیسه آزمایش

دادند مشاهده کردند که محرومیت غذایی به مدت دو 

لپتین در بافت چربی و  mRNAروز باعث کاهش 

 LHشود و در پی آن  همچنین میزان لپتین خون می

یابد  هم در مقایسه با حیوانات شاهد کاهش می

(Garcia et al., 2002). بیان  ،چنین همmRNA  لپتین

در بافت چربی را مطالعه نموده و مقادیر سرمی لپتین 

ها اندازه گرفتند و دریافتند وزن بدن  را طی بلوغ تلیسه

ترین تنوع را در شروع بلوغ دارد و به شدت لپتین  بیش

ها مختلف بیان  خون همبستگی دارد. هرچند آزمایش

نمودند که لپتین در انتقال جوندگان به دوره بلوغ 

 .(Ahima et al., 1997)نقش دارند 

تزریق طوالنی مدت زیر پوستی  ،در این مطالعات

دهی طبیعی  خوراک تحتلپتین روی جوانه گاوها 

(Maciel et al., 2004)  و تزریق آنی داخل بطنی

دهی  محدودیت غذایی یا خوراک تحتهای  تلیسه

قادر به تسریع روند بلوغ  (Zieba et al., 2004) طبیعی

د. مشاهدات نبوها  جنسی در الگو ترشح گونادوتروپین

های نر نتایج مشابهی داشت و بیانگر این  دیگر روی بره

بود که در این بره نرها که به دلیل کامل نشدن بلوغ 

باشد،  نمی GnRHهای  جنسی قادر به تولید پالس

 تواند ترشح آن را تحریک کنند.  لپتین نمی

در بسیاری از پستانداران از جمله گاو محدودیت 

ترین عامل بازدارنده فعالیت تولید مثلی  غذایی اصلی

است. در حیوانات در حال رشد، تغذیه کمتر ازحد 

 & Foster)باشد  مطلوب باعث تغییر در رشد و بلوغ می

Nagatani, 1999)ای  . بر مبنای این مشاهدات فرضیه

بنا نهاده شد که براساس آن لپتین سیگنال اولیه برای 

.  براساس (Foster & Nagatani, 1999)آغاز بلوغ است 

یوانات در وضعیت این مدل سطح لپتین پالسما ح

پیش از بلوغ بیشتر از حیواناتی است که به مرحله بلوغ 

های این تحقیق  اند که این نتایج با یافته نرسیده
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 .Gholami et alیج با نتایج خوانی دارد. این نتا هم

 های که مطرح نمودند غلظت لپتین در گوساله (2010)

یش شاید افزا .یابد مطابقت دارد نر طی بلوغ کاهش می

غلظت لپتین خون در پیش از بلوغ و پس از آن که 

در جوانه گاوهای گزارش  Garcia et al. (2002) توسط

شده است ناشی از افزایش ذخایر چربی و نیز اثر 

محرک استروژن بر تولید لپتین باشد، ولی به هر حال 

تواند شرط اصلی بلوغ در گاوهای شیری باشد.  نمی

رود افزایش لپتین پالسما  این احتمال می ،بنابراین

کنندگان باشد.  تواند عامل آغازگر بلوغ در نشخوار نمی

ساز وقوع فرضیه دیگر این است که لپتین عامل زمینه

در این مدل کاهش لپتین پالسما به دلیل  .بلوغ است

ناکافی بودن مواد مغذی یا ذخایر چربی بدن توانایی 

ا حتی کنند ی های بلوغ را ضعیف میسایر سیگنال

 عنوان سازگار مطلق عمل نمایید. ممکن است به

لپتین در بافت  mRNAای میزان تولید  در مطالعه

که  چربی حین بلوغ بررسی گردید و نشان داده شد

قبل  86میزان لپتین در گاوها شیری از هفته 

گذاری تا هفته شروع تشکیل تخمک بالغ به  تخمک

ن این یابد و ارتباط بی صورت خطی افزایش می

گیری با وزن بدن و چاقی و نسبت لپتین باند  اندازه

در سرم بررسی  IGF-1شده با لپتین آزاد و میزان 

گردید و نشان دادند وزن بدن بر افزایش فاکتورهای 

در شروع بلوغ اهمیت دارد که وابستگی باالیی با  مؤثر

چنین نشان دادند  میزان لپتین در پالسما دارد و هم

سرم و بیان ژن آن در  IGF-1ین و که میزان لپت

یابد ولی افزایش میزان لپتین  نزدیکی بلوغ افزایش می

سرم در حین بلوغ به علت افزایش فعالیت باند شدن 

 . (Garcia et al., 2002) باشد لپتین نمی

های نر و  با توجه به تحقیقات در گوساله ،بنابراین

های نر نجدی در حال  آزمایش حاضر که روی گوساله

که لپتین عامل  رسد نظر میرشد صورت گرفته به

بلوغ در گاوها باشد که کاهش لپتین در  ساز زمینه

دلیل اثر منفی تواند به مراحله بعد از بلوغ می

تستوسترون بر تولید لپتین در بدن باشد از سوی دیگر 

رود که نقش لپتین در نورواندوکرینولوژی  احتمال می

ها نر متفاوت از  آن چیزی باشد که در   بلوغ در گوساله

 ;Gholami et al., 2010) شود ها دیده می لیسهت

Behlke, 2003; Garcia et al., 2002). 

 

 گیری نتیجه

با  و آمده از پژوهش حاضردست با توجه به نتایج به

 پیوبرتیدرنظرگرفتن رفتار جنسی در زمان 

اسپرم بارور، زمان با تولید  های نر نجدی و هم گوساله

 83-80 ،های نر توده نجدی سن بلوغ در گوساله

و افزایش غلظت  پیوبرتیباشد. با شروع  ماهگی می

دلیل اثر تستوسترون، غلظت لپتین کاهش یافت که به

باشد.  منفی تستوسترون بر تولید لپتین در بدن می

با شروع بلوغ، محیط و ارتفاع بیضه نسبت به  ،همچنین

قبل افزایش یافته و همبستگی منفی با غلظت لپتین 

داشت. در این رابطه نیاز است که همین پارامترها در 

 بلوغ گاو نر نجدی نیز مورد تحقیق قرار گیرد.
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