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از جملاه   کيا گاذار در باروز اخاتالالت متابول    ريتاث يطيمح

دان ات   ي ام يپرگليو ها ينميران وليپيها ن،يمقاومت به ان ول

زا در  اسااتر  اتيا [  بار اساا  مطالعااات گذشاته تجرب   2،1]

 نيا سااز باروز ا   ناه يتواناد زم  يما  زيا ن يزنادگ  يمراحل ابتدا

کاه   ييجا [  از آن3شود ] يزندگ يبعد يها اختالالت در دوره

 3تاا   2انکرا پا  نيمجدد و تکامل بافت انادوکر  يسازمانده

 يهاا  ماوش  ريا نظ يشگاهيآزما واناتيهفته پس از تولد در ح

سال پس از تولد در ان اان اداماه دارد، از    4تا  3و  ييصحرا

مح وب شده و اعماال هار    يزمان بحران کيدوره  نيا رو نيا

 يريپاذ  بيدوره آس نياز جمله استر  در ا يگونه مداخله منف

 [ 7-4] دهد يم شيرا افزا يزندگ يدر مراحل بعد

زا  اساتر   عياست که در هنگام بروز وقاا  حيبه توض الزم

 شااامل محااور  يمختلاا  دسااتگاه استرساا   يهااا بخااش

سمپاتو آدرنال فعاال    تميو س آدرنال-زيپوفيه-پوتاالمو يه

در ان اان   زوليکورت) يديکوئيگلوکوکورت يها شده و هورمون

 ابه منظور مقابله ب نينفر يو اپ در جوندگان( کوسترونيو کورت

ات راستا، مطالعا  ني[  در ا6] ابندي يم شياستر  در خون افزا

اعماال شاده در دوران    يهاا  متعدد نشان داده است که استر 

-پوتاااالمو يمحااور ه تيتواننااد ح اساا يماا يرخوارگيشاا

 ايا و  هيداده و سطوح پا رييتغ داريطور پا هآدرنال را ب-زيپوفيه

 ريتااث  تدر هنگام بلوغ را تح کوسترونيکورت ي شده کيتحر

 ايا  يبر اسا  مطالعات محدود )ان ان نيدن [  هم9قرار دهند ]

بر هومئوستاز گلاوکز در   يرخوارگي( استر  دوران شيوانيح

راستا مطالعاه   نيگذارد  در ا ياثر م يبزرگ ال ايدوران بلوغ و 

در معار    يکه در دوران خردساال  يدر زنان و مردان يان ان

 نيبا  يکيکه ارتبا  نزد دادقرار داشتند نشان  يکيزياستر  ف

در  2ناو    ابات يد ريا نظ يکيابتال باه اخاتالالت متاابول   خطر 

وجاود   يدوران خردساال  يکا يزيو درجه استر  ف يبزرگ ال

 يانجام شد، ناوع  ها مونيکه در م يا [  در مطالعه11،10دارد ]

ماادر در   ييغاذا  يبه فرم نااامن  يرخوارگياز استر  دوران ش

هفته تحمل گلاوگز را مختال    16به مدت  يماهگ 4تا  3سن 

 شااخ   زيا پالساما و ن  نيگلوکز و ان ول يها رد اما غلظتک

HOMA-IR (Homeostasis model assessment of insulin 

resistance)       را در  نيبه عنوان شااخ  مقاومات باه ان اول

ناداد   يدار يمعنا  رييتغ يسالگ 4تا  3 يعنياز بلوغ  شيزمان پ

 يسااز روز اساتر  جدا  21 گار، يد يوانيه ح[  در مطالع12]

روزانه به مادت   ،ياستر  روان کيها از مادر، به عنوان  موش

 يهاا  غلظات  ق،يا از تزر يبه همراه استر  درد ناش قهيدق 10

پالساما در دوران بلاوغ را    ACTH و کوساترون يگلوکز، کورت

از ماادر   يسااز استر  جدا گر،يد ي[  از سو13داد ] شيافزا

( روز سااعت در  6و  5/0پاس از تولاد )   7تا  3 يدر روزها

در  نيگلوکز و ان ول ييپالسما يها در غلظت يدار يمعن رييتغ

 ني[  با ا14نکرد ] جاديا يبالغ اسپراگ دال ييصحرا يها موش

  اتار يو ييصحرا يها پالسما در موش نيوجود، غلظت ان ول

ساعت در روز(  3پس از تولد ) 21تا  2 يکه در روزها يبالغ

قرار داشتند به طور قابل  از مادر يسازاستر  جدا معر در 

[  در مطالعه 15] افتين بت به گروه کنترل کاهش  يا مالحظه

عناوان ناو     هساالمونال )با   يبااکتر  نياندوتوک ا  قيتزر گريد

 ييصحرا يها ( در موشيرخوارگياز استر  دوره ش يديشد

Wistar ش يافازا سوم و پنجم پس از تولاد،   يماده در روزها

پاس از   ازدهميا در هفتاه   نيبه ان ول تيدر ح اس يدار يمعن

شاده   کيا و تحر هيا پا ييپالسما يها کرد و غلظت جاديتولد ا

 [ 16داد ] شيرا افزا  ACTH و کوسترونيکورت

ذکر شده در باال احتماالً استر  دوران  يها افتهيبا  مطابق

 ييو غلظت پالساما  HPAمحور  تيتواند فعال يم يرخوارگيش

[ و باا توجاه باه اثارات     17دهاد ]  شيرا افزا کوسترونيکورت

فعاال   ريا و غ يبر گلوکونئوژنز کباد  کوسترونيکورت يکيتحر

 القااء موجاب   يعضاالن  يها در سلول نيان ول ي رندهيکردن گ

غلظت گلوکز پالسما گاردد و از   شيو افزا نيمقاومت به ان ول

 نيا[  بناابر 16شاود ]  2نو   ابتيد جاديساز ا نهيزم قيطر نيا

 يقابال انکاار اساتر  در زنادگ     ريا اوالً باتوجه به حضور غ

 هيا اول يهاا  ها در ساال  بچه ريبانگيکه ممکن است گر يامروز

 يباشاد )از جملاه ب اتر    يما  زيا مازمن ن  شود و غالباً يزندگ

دور  ژه،يا و يهاا  نوزادان در بخش مراقبات  يطوالن يها شدن

از  ياري، گااواژ و ب ا  "ياستر  روانا "از مادر  يبودن طوالن

زودر   يو جداسااز  "يکا يزياستر  ف"دردناک  يها پروسه
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از  ياريشاغل بودن مادران و ب  ليدل هها از مادران ب رخوارهيش

اسا  مطالعات گذشاته   بر که نينظر به ا ي(، در ثانگريموارد د

 شيتواند موجب افزا يم يرخوارگيمواجهه با استر  دوران ش

در هنگام بلوغ گردد، احتمال  کوسترونيکورت ييغلظت پالسما

 زيا و اختالل در هومئوستاز گلاوکز ن  نيبروز مقاومت به ان ول

ارتبا  استر  پس  نهيدر زم يوجود دارد، ثالثاً مطالعات اندک

گلوکز در زماان بلاوغ     ميمرتبط با متابول التاز تولد و اختال

 دهيا انجام زيا ن يمتفااوت  ايا و  يمتناقض جيانجام شده که به نتا

از مادر در  ياثر استر  جداساز قيتحق نيدر ا نيااست، بنابر

مزمن، بر  ياستر  روان کيبه عنوان  ،يرخوارگيطول دوره ش

 ارمجادد قار   يهومئوستاز گلوکز در دوران بلوغ ماورد بررسا  

باه   کوسترونيکورت ييستا غلظت پالسمارا نيگرفته است  در ا

 يناشاتا  ييپالساما  يهاا  عنوان شاخ  مهم استر  و غلظت

 نيو شااااخ  مقاومااات باااه ان اااول نيگلاااوکز و ان اااول

 (HOMA-IR Indexاندازه ) شده است يريگ  

 

 هامواد و روش
 ياخالق دانشگاه علوم پزشک تهيحاضر با مجوز کم قيتحق

 تيا باا رعا  (IR.SBMU.SM.REC.1394.149) يبهشت ديشه

انجاام   يشاگاه يزماآ واناات يمربو  به کار با ح يهااستاندارد

خاناه   وانيدر ح  تارينر و ماده نژاد و ييصحرا يها شد  موش

 يدر دماا  يبهشت ديشه يدانشگاه علوم پزشک يولوژيزيگروه ف

 12 يکيتاار  -ييگاراد و درخاه روشانا    يدرجه سانت 3±22

 250±50باالغ نار )   يها شدند  موش يو نگهدار ريساعته تکث

)در  يريا گ گرم( به منظور جفات  160±30باکره )گرم( و ماده 

قفاس   کيا موش نر در کنار دو ماوش مااده( در    کيهر بار 

نر جادا شاده و پاس از     وانيساعت بعد ح 24گذاشته شدند  

( روز صفر يدر پوش واژن دني)با د ياز باردار نانيطمحصول ا

 يهاا  مانينر از زا يها زاده مان،يشد  پس از زا نييتع يباردار

بادون  "و  "باا اساتر   "در دو گاروه   يطور تصادف همختل  ب

 واناات يدر هار گاروه(  ح   وانيسر ح 7قرار گرفتند ) "استر 

 ز( اصابح  9-12ساعت ) 3روزانه به مدت  "با استر "گروه 

ت که صور نيبعد از تولد از مادر جدا شدند  به ا 21تا  1روز 

کاه ماادر    ياز قف  واناتيبعد از خارج کردن مادر از قفس، ح

قفاس مشاابه باا     کيا شدند و به  يدر آن قرار داشت خارج م

[، 15] افتندي يانتقال م گراد يدرجه سانت 32تا  30 طيمح يدما

در کناار ماادر    "بادون اساتر   " گاروه  واناتيح که يدر حال

 کميو  تيمواجهه با استر  )روز ب ني  پس از آخرماندند يم

 زوفلاوران يسبک با ا يهوش يپس از ب يريپس از تولد( خونگ

اپنادور    يهاا  [  خون باه لولاه  19دشم انجام شد ] از گوشه

 ني، شرکت کاسپIU/ml5000) نيهپار ضد انعقاد ي ماده يحاو

خاون(   تار يل يليهر م يازا به تريکروليم 5( )رانيرشت، ا نيتام

دقيقه در دور   10پالسما به مدت  يمنتقل و به منظور جداساز

 ساانتريفوژ  گاراد  يدرجاه ساانت   4 يدر دقيقه در دماا  3000

Sigma)غلظات   يريا گ شد  سپس پالسما جهت اندازه (، آلمان

 -60 يدر دماا به عناوان شااخ  اساتر ،     کوسترون،يکورت

پاس از   کميو  تي)روز ب يرخوارگيش انيشد  در پا ينگهدار

و بادون اساتر  از    دهيهر دو گروه استر  د واناتيتولد( ح

جداگاناه   يهاا  در قفاس  ييتاا  2صاورت   همادر جدا شده و ب

( يروزگا  53به بلاوغ )  واناتيکه ح شدند  پس از آن يدار نگه

 )شارکت  زوفلاوران يطور سبک با ا هناشتا ب واناتي، حدنديرس

Baxterر نمونه خون پس از قطع س وشدند  هوش ي( بکاي، آمر

گلاوکز   ن،يان ول ييپالسما يها غلظت يريگ ها جهت اندازه آن

هاي اپنادور      آنگاه لولهديگرد يآور جمع کوسترونيو کورت

در دقيقاه در   3000دقيقاه در دور    10حاوي خون به مادت  

د، پالسما جدا شده و سانتريفوژ شدن گراد يدرجه سانت 4 يدما

درجاه   -60مورد نظر در دمااي   ارامترهايگيري پ براي اندازه

  گراد نگهداري شد سانتي

ان ولين پالسما با استفاده از کيت االيزاي ان اولين   غلظت

، غلظات گلاوکز پالساما باه     ، سوئد( Mercodia رت )شرکت

شرکت پاار   گلوکز ) تيبا استفاده از ک دازيروش گلوکز اک 

ز ده اکورتيکوسترون با استفا يي( و غلظت پالسمارانيآزمون، ا

، آلمان( باا   Zellbioشرکتکيت االيزاي کورتيکوسترون رت )

( کاي، آمرDynatech شرکت) Elisa reader استفاده از دستگاه

سانجش   يبارا  يدرون آزمون راتييتغ بيگيري شد  ضر اندازه

%، 6/2%، 2/3 بيا باه ترت  کوساترون يکورت گلاوکز و  ن،يان ول
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   گروه

از  نيمقاومات باه ان اول    زانيا کاردن م  ي% بود  جهت کم1/6

 يابياا ماادل ارز  کياا بااه عنااوان    HOMA-IR شاااخ 

از  ريا مدل طباق فرماول ز   نياستفاده شد  در ا سيهومئوستاز

باه   واناات يح يپالساما  نيگلوکز و ان اول  يناشتا يها غلظت

  [ 6شود ] ياستفاده م نيمنظور محاسبه مقاومت به ان ول

 انيا اساتاندارد ب  اريانحرا  مع ± نيانگيبه صورت م جينتا

 Grafpad prismيافزار آمار از نرم جينتا يشد  به منظور بررس

 ييغلظات پالساما   راتييتغ ي  هياستفاده شد  به منظور مقا 6

  اه يهاا و مقا  گاروه  نيبا  نيدر هر زماان معا   کوسترونيکورت

-HOMAو گلاوکز و شااخ     نيان ول ييپالسما يها غلظت

IR  از آزمااونUnpaired T-test 05/0ده شااد  اسااتفاP< 

   دار بودن اختالفات در نظر گرفته شد يعنوان سطح معن هب

 

 نتایج
 يسااز روز جدا 21پالسما پس از  کوسترونيغلظت کورت

ن بت به  دهيدر گروه استر  د ،يرخوارگياز مادر در دوران ش

 افااتي شيافاازا يدار ياسااتر  بااه طااور معنااگااروه باادون 

(05/0P<( )يروزگ 53(  در زمان بلوغ )1 شکل )غلظات   زين

در  دهيا در گاروه اساتر  د   کوسترونيکورت يناشتا ييپالسما

نشاان داد   يدار يمعنا  شيبا گروه بدون اساتر  افازا    هيمقا

(01/0P<( ) 1شکل  ) 

 

 

 

 

 

 
پالستاا   کوستترن  یاز مادر بر غلظت کورت یاثر استرس جداساز. 1شکل 

 انبریتت(. متتر ستتتو  ب35ام پتتا از تو تتد ن م بتتام بلتتو   رنز  11در رنز 

  باشتتد. یمتت وا یتتستتر   6 یاستتتاندارد  بتترا ارمعیتت انحتترا  ± نیانبیتتم

*P<0.05**  نP<0.01  دار نسبت به گرنه بدن  استرس  یاختال  مع

 در مر زما 
 

 نيان اول  يناشتا يي( غلظت پالسمايروزگ 53در زمان بلوغ )

ن بت به گاروه بادون اساتر  تفااوت      دهيدر گروه استر  د

غلظات گلاوکز    کاه،  ي(  در حاال 2شکل نشان نداد ) يدار يمعن

ن بت به گروه بدون استر  باه   دهيپالسما در گروه استر  د

 شااخ  (  3 شاکل ( )>01/0Pباود )  تر شيب يدار يطور معن

در گروه با اساتر  در   زي( نHOMA-IR) نيمقاومت به ان ول

بااالتر باود    يدار يبا گروه بدون استر  به طاور معنا    هيمقا

(05/0P<( )4 شکل)  

پالساا در زمتا    نیاز مادر بر غلظت انسو  یاثر استرس جداساز .1شکل 
ستر   7 یبترا  ارمعیت  انحترا   ± نیانبیم  انبری(. مر ستو  ب35بلو   رنز 

 باشد.یم وا ی 

 
از مادر بر غلظت گلوکز پالستاا در زمتا     یاثر استرس جداساز .  5شکل
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 گيريبحث و نتيجه
 يمطالعه نشان داد که استر  جداساز نيحاصل از ا جينتا

 يينار باالغ،  غلظات پالساما     ييصاحرا  يها از مادر در موش

 نيدر غلظات ان اول   يدار يمعن رييداد اما تغ شيگلوکز را افزا

در  HOMA-IRراساتا شااخ     نيا نکرد  در ا جاديپالسما ا

از ماادر قارار داشاتند     يکه تحت استر  جداسااز  يواناتيح

اساات کااه در  يدر حااال نياانشااان داد  ا يدار يمعناا شيزاافاا

 کوساترون يکورت هيا گروه در هنگام بلوغ سطح پا نيا واناتيح

 شيگاروه باادون اساتر  افاازا   واناات يپالساما ن ابت بااه ح  

 داشت  يدار يمعن

در هنگاام بلاوغ در    کوسترونيکورت ي هيغلظت پا شيافزا

از مادر مواجاه شادند، اثار     يکه با استر  جداساز يواناتيح

 ياتيا در دوران ح HPAمحاور   يزير مهاستر  بر برنا داريپا

در توافاق باا   [  20دهاد ]  يتکامل پاس از تولاد را نشاان ما    

و همکاران گزارش کردند کاه اعماال    Daneilحاضر  ي مطالعه

در دو هفتاه اول پاس از تولاد در    از مادر  يجداساز استر 

 کوساترون يکورت ي هيا غلظات پا  ينژاد اساپراگ دالا   يها رت

 شيافازا  يدار يپس از تولد به طور معن 21پالسما را در روز 

نشاان دادناد کاه     و همکااران  Koeحال  ني[  با ا21دهد ] يم

پاس از تولاد در    14تاا   2ناو  اساتر  از روز    نيا اعمال ا

 56را در  کوساترون يکورت هيا غلظات پا   تارينژاد و يها رت

[  20دهاد ]  ينما  رييبدون استر  تغ يها ن بت به رت يروزگ

تفااوت در ناژاد    ليبه دل احتماالً جيتفاوت مشاهده شده در نتا

باشاد  باه نظار     ياعمال استر  ما  ي طول دوره ايو  واناتيح

پالساما در   کوساترون يکورت ي هيا غلظات پا  شيرسد افازا  يم

 يواناتيدر ح HPAکرد محور  از اختالل عمل يهنگام بلوغ ناش

از مااادر مواجااه بودنااد   ياساات کااه بااا اسااتر  جداساااز 

کارد   ممکن است م ئول اخاتالل عمال   يمتعدد يها  ميمکان

 ي عنوان مثال اعماال اساتر  در دوره     بهباشند HPAمحور 

 يهااا رناادهيکاااهش تعااداد گ  ي لهيوساا هباا يرخوارگيشاا

تواناد موجاب کااهش     يما  پوکامپ،يدر ه يديکوئيگلوکوکورت

 ي هيغلظت پا شيو افزا HPAمحور  يدبکيف  تميس تيح اس

 ي[  از ساو 22پس از تولد شاود ]  61در روز  کوسترونيکورت

بااه دنبااال اسااتر   کوسااترونيغلظاات کورت شيافاازا گااريد

 شيرهاا  شياز افازا  ياز مادر، ممکان اسات ناشا    يجداساز

و  CRH (cortcotropin releasing hormone) يهاا  هورمون

ACTH (adrenocorticotropin hormone)  /در  رييا تغ ايا و

 زيا [  در مطالعه حاضر ن23،21آدرنال باشد ] ي غده يده پاسخ

از مادر  ييستر  جدافوق در بروز اثر ا يها  ميمکان احتماالً

راساتا   نيا قرار نگرفته اسات  در ا  يکه مورد بررس نقش دارد

از مادر  ياثر استر  جداساز نييمنظور تع هشود ب يم شنهاديپ

 ياز اجازا  کيا در دوران بلاوغ هار    HPAکرد محور  بر عمل

 يهاا  و مرکز از جملاه غلظات   طيدر مح  تميس نيدر ا ليدخ

 يآدرناااال، محتاااوا، وزن غاااده CRH ،ACTH ييپالساااما

، در مغاز  يديا کوئيگلوکوکورت يهاا  رناده يو گ کوسترونيکورت

   رديقرار گ يمورد بررس

و  Loizzoحاصال از مطالعاه حاضار،     جيتوافق با نتاا  در

ها  موش يسازروز استر  جدا 21گزارش کردند که همکاران 

 يبه همراه استر  درد ناشا  قهيدق 10از مادر روزانه به مدت 

 ACTHو  کوسااترونيگلااوکز، کورت يهااا غلظاات ق،ياااز تزر

در  نيدنا  [  هام 13دهد ] يم شيپالسما را در دوران بلوغ افزا

نار ناژاد    يها رت يو همکاران رو Solasکه توسط  يا طالعهم

از ماادر در   يانجاام شاد، اعماال اساتر  جداسااز       تاريو

 ييپاااس از تولاااد، غلظااات پالساااما 21تاااا  2 يروزهاااا

[  در مقابال،  15داد ] شيافازا  يماهگ 3را در  کوسترونيکورت

پاس از تولاد    7تاا   3 ياز مادر در روزها يسازاستر  جدا

 يهاا  در غلظات  يدار يمعنا  رييا ( تغدر روز ساعت 6و  5/0)

 يهاا  در ماوش  کوساترون يو کورت نيگلوکز، ان اول  ييپالسما

در  ن،يدنا  [  هام 14نکارد ]  جااد يا يبالغ اسپراگ دال ييصحرا

در  يکيو همکاران اعمال استر  شوک الکتر يدقصا ي مطالعه

 16تاا   13باار، روز   2روز )روزانه  5به مدت  يهفتگ 2سن 

گلوکز  ن،يان ول ييپالسما يها در غلظت يريي( تغپس از تولد

در هنگااام بلااوغ  HOMA-IRو شاااخ   کوسااترونيو کورت

از  ياعمال اساتر  جداسااز   گر،يد ي[  از سو9نکرد ] جاديا

پاس از   21تا  2 يدر روزها  تارينر نژاد و يها مادر در رت

[  15پالسما شاد ]  نيدار سطح ان ول يتولد، موجب کاهش معن
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متفااوت در مطالعاات    جيبتوان گفت که علت حصول نتا دياش

 ي گوناه  ايا  شيانجام آزما يطيمح طيذکر شده، تفاوت در شرا

اساتر  در القااء اخاتالل     ييمورد مطالعه باشد  تواناا  وانيح

و ان ان از قبل شناخته شده اسات  در   واناتيدر ح يکيابولمت

 يها که موش دان و همکاران نشان داده Robertsonارتبا ،  نيا

 ييکااهش تواناا   ن،يتحت استر  ددار نق  در ترشح ان ول

 شيافازا  جاه يو در نت نيالنگرهاانس در ترشاح ان اول    ريجزا

امر را باه اثار    ني[  محققان ا24اند ] غلظت گلوکز پالسما شده

 يويفوق کل يدهايکوئيمانند گلوکوکورت ياسترس يها هورمون

بعاد از   ايا و  نيدر حا  دهآزاد ش نينفريو نوراپ نينفر ياپ زيو ن

 يساطح بااال   زيا مطالعه ن ني[  در ا25اند ] استر  ن بت داده

القااء مقاومات باه     قيا پالسما احتمااالً از طر  کوسترونيکورت

گلاوکز شاده    ييغلظت پالساما  شي[ موجب افزا26] نيان ول

از  نياحتماالً با کاهش توان ترشح ان ول گريد ياست و از سو

ماانع از   افتاه، ي شيپانکرا ، در پاسخ به گلاوکز افازا   ريجزا

 حيو تصااح نيان ااول ييدار غلظاات پالسااما يمعناا شيافاازا

اسات    دهيا گرد دهيا گروه استر  د واناتيدر ح ي ميگلپريه

غلظات   شياند که افازا  نشان داده يوانياز مطالعات ح ياريب 

 ROS (reactive oxygenديتول شيها با افزاديکوئيگلوکوکورت

species) [  اسااتر  27همااراه اساات ] ويداتيک ااا بيو آساا

مختلا    يها  ميمکان قيتواند از طر يم زيالقا شده ن ويداتياک 

اخاتالل   جااد يدرب آزاد با ا يهاديو اس TNFα شيمانند افزا

و  نيباعا  القاا مقاومات باه ان اول      نيان اول  نگيگناليسدر 

 دهايا کوئيگلوکوکورت نيدن [  هم26گلوکز خون شود ] شيافزا

 يهاا  رناده يگ ونيالسيها و ف فرنازيک نيسر کيتحر قياز طر

 تيموجب کاهش فعال نيان ول يسوسب ترا نيو پروتئ نيان ول

[  در 16شاوند ]  يو اختالل در هومئوساتاز گلاوکز ما    نيان ول

از مادر بار القاا اساتر      يحاضر اثر استر  جداساز مطالعه

ن يان اول  نگيگناليسا  ريدر م ا  ياحتمال راتييو تغ ويداتياک 

شاود در   يما  شانهاد يقارار نگرفتاه اسات کاه پ     يمورد بررس

   رديانجام گ يبعد قاتيتحق

در  از مادر يکه استر  جداساز دهد يمطالعه نشان م نيا

 يزيا ر در برناماه  رييا تغ قيا احتماالً از طر يرخوارگيدوران ش

موجاب اخاتالل در هومئوساتاز گلاوکز و القااء       HPAمحور 

عاوار    نيا شود کاه ا  يدر دوران بلوغ م نيمقاومت به ان ول

ساندرم   ريا نظ کيساز بروز اختالالت متابول نهيممکن است زم

  بعد از بلوغ باشند ابتيو د کيمتابول

 

 تشكر و قدردانی
باا   يمقاام  الينامه خاانم ساه   انيمقاله حاضر برگرفته از پا

 يدانشگاه علاوم پزشاک   يدر دانشکده پزشک 660شماره ثبت 

و مرکااز  ياساات  از معاوناات محتاارم پژوهشاا يبهشاات ديشااه

 يبهشات  ديشاه  يدانشگاه علوم پزشک ولوژييزينوروف قاتيتحق

را به عهده داشتند تشکر باه عمال    قيتحق نيا يمال تيکه حما

  ديآ يم
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Introduction: Exposure to stress in postnatal period of life increases the risk of metabolic, behavioral 

and psychological disorders in later life. In this regard, the present study investigated the effects of maternal 

separation stress on plasma glucose and insulin concentrations and HOMA-IR (Homeostasis model 

assessment of insulin resistance) index, in male rats at puberty. 

Materials and Methods: After birth, the animals were divided into "stress” and “non-stress " groups. 

The stressed rats were separated from their mothers at postnatal days (PND 1 to 21, 3h/day), whereas non-

stressed rats remained with their mothers. At puberty (day 53), the animals were decapitated and their blood 

samples collected to measure plasma concentrations of insulin, glucose and corticosterone. Moreover, 

HOMA-IR index was calculated.  

Results: Maternal separation stress increased plasma glucose concentration in adult male rats, but did 

not significantly affect plasma insulin concentration. Notably, the HOMA-IR index in stressed rats showed 

a significant increase. Meanwhile, in the animals of this group, basal plasma corticosterone levels increased 

significantly compared to non-stressed animals. 

Conclusion: This study shows that maternal separation during infancy period, possibly, through changes 

in HPA axis programming induces insulin resistance and impairs glucose homeostasis in puberty and these 

changes may predispose the rats to metabolic disorders. 
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