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چکیده

امروزه بسیاري از زوجهاي جوا ن با مشکل ناباروري مواجه هستند که یکي از دالیل شناخته شده آن شیمي درمـاني در مـردان مالـتال بـه
سرطان است که باعث اختالالتي درروند اسپرماتوژنز ميشود .از آنجا که سلولهاي در حال تقسیم مثل سلولهاي اسـپرماتوژنی

بیشـتر

تحت تاثیر داروهاي ضدسرطان قرار ميگیرند ،هدف از این مطالعه بررسي اثر ممانعتي آنتاگونیستهاي  GnRHبـر نقـا ایجـاد شـده
بوسیله داروهاي شیمیایي ضدسرطان است .در این مطالعه که بر روي  03موش ماده بالغ  6تا  8هفتهاي انجام شد ،موشها به سـه گـروه
کنترل ،گروه آزمایشي  1و گروه آزمایشي  2تقسیم شدند .در گروه آزمایشي  ،1وینبالستین (داروي شیمي درماني) روزانـه بـا دوز 3/22
میليگرم بر کیلوگرم به مدت  2روز به صورت داخل صفاقي تزریق شد .در گروه آزمایشـي  ، 2دوز مسـاوي از سـترورلیکب بـه عنـوان
آنتاگونیست  ،GnRHسه بار در هفته و ی

هفته قالل از تیمار با وینبالستین تزریق شد و به مـدت سـه هفتـه تزریـق آن ادامـه داشـت.

موشها در همه گروهها سه هفته پب از آخرین تزریق سترورلیکب کشته شدند .نمونههاي بافت بیضه براي مطالعه با میکروسکوپ نوري
تهیه شدند .مطالعات میکروسکوپي نشان داد که در گروه کنترل میانگین تعداد سلولهاي سرتولي و اسپرماتوگوني به ترتیب8/2 ± 3/88 ،
و  26 ±9/4بودند .در گروه آزمایشي  1میانگین تعداد این سلولهاي  18/6 ±2/90و  04/8 ±2/96بودند .در گروه آزمایشي  2نیز میانگین
تعداد این سلولها به ترتیب 4/2±3/88 ،و  29/8± 0/02بود .دادهها نشان داد که تفاوت بین کنترل و گروه آزمایشي  1معنـيدار بـود امـا
تفاوتي بین کنترل و گروه آزمایشي  2وجود نداشت .شاخا اسپرماتوژنز ) (SIو قطر اپیتلیوم زاینده در گروه کنتـرل بـه ترتیـب± 3/2 ،
 3/8و  168/8 ± 4/92بودند .در گروه آزمایشي  3/18 ±3/1 ،1و  118/8 ±4/92و در گروه آزمایشـي  3/62 ±3/16 ،2و 161/2 ±8/19
بودند .دادهها نشان داد که تفاوت بین کنترل و گروه آزمایشي  1معنيدار بود اما تفاوتي بین کنترل و گروه آزمایشي  2وجود نداشت .نتایج
نشان داد که تجویز آنتاگونیست  GnRHقالل از شیميدرماني ميتواند از عوارض جانالي داروهاي شیمیایي ضدسرطاني جلوگیري کند.
کلمات کلیدی :آنتاگونیست  ، GnRHشیمي درماني ،سترورلیکب ،موش ،وین بالستین

مقدمه
بررسيهاي متعدد نشان دادهاند که داروهاي مورد اسـتفاده

ميشود .این داروها توانایي تشخیا سلولهاي سـرطاني

در شیميدرماني مـيتواننـد موجـب آسـیب و نـازایي در

را از سلولهاي طالیعي ندارند ،بنابراین زماني کـه اسـتفاده

انسان و حیوان گردند .همچنین نشان داده شده که تزریـق

ميشوند عالوه بر سلولهاي سـرطاني ،سـایر سـلولهـاي

ایـن داروهـا در بیمـاران مـرکر باعـث اخـتالل در تولیـد

را کـه سـرعت

گنــادوتروپینهــا ،آســیب بافــت بیضــه ،کــاه

بدن از جملـه سـلولهـاي اسـپرماتوژنی

میــزان

تقسیم باالیي دارند مـورد هـدف قـرار داده و از بـین مـي

تستوسترون ،اختالل در رونـد اسـپرماتوژنز و آزواسـپرمي

برند .مطالعات نشان داده که از بین رفتن سلولها به دنالال

ميشود [ .]23 ،19سـلولهـاي در حـال تقسـیم از جملـه

شیميدرماني در اثر القاء آپوپتوز انجام مـيگیـرد .آپوپتـوز

اسپرماتوگونيها و اووگونيها نسالت به داروهـاي شـیمي-

مرگ برنامهریزي شده سلولي ميباشد کـه در سـلولهـا و

درماني حساس بوده و این داروها موجب آسـیب بـه آنهـا

بافتهاي مختلف ،هم در ضمن زندگي جنیني و هم بعـد
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اثر توامان وینبالستین و سترورلیکب...

از تولد انجام ميگیرد [ .]13وینبالستین یکي از داروهایي

موشها در درجه حرارت حدود  22درجه سانتيگراد و

است که امروزه در درمـان انـوام مختلفـي از بـدخیميهـا

تحت شرایط دوازده ساعت روشنایي و دوازده ساعت

استفاده ميشود .مطالعات متعدد بیانگر اثرات سوء عوامـل

تاریکي نگهداري شدند و آب و غراي کافي در اختیارشان

مورد استفاده در شیميدرماني از جملـه ویـنبالسـتین بـر

قرار داده شد .موشها به طور تصادفي به سه گروه ده

روي اپيتلیوم ژرمینال است [ .]21بنابراین براي جلوگیري

تایي :کنترل ،آزمای

 IIتقسیم شدند .گروه

از نابــاروري ،حفاظــت از فرآینــد اســپرماتوژنز در مواق ـ

آزمای  Iبه مدت پنج روز متوالي ،روزانه  3/22میليگرم

شیميدرماني ضروري به نظر ميرسد.

بر کیلوگرم وینبالستین را به عنوان داروي شیمي درماني

براي اولین بـار در سـال  1481گلـود و همکـاران

 Iو آزمای

بیـان

به صورت زیرجلدي دریافت کردند .این دوز براساس

داشتند که ميتوان در موق شیمي درمـاني بـا اخـتالل در

مطالعات قاللي انتخاب شده بود [ .]8گروه آزمای

II

محور هیپوتاالموسي -هیپوفیزي FSH ،و  LHرا کـاه

عالوه بر دریافت وینبالستین ،سترورلیکب را نیز به

داد و با این عمل موجب بهالود اسـپرماتوژنز بعـد از قطـ

عنوان آنتاگونیست  GnRHدریافت کردند .موشها تعداد

شیمي درمـاني شـد [ .]6روشهـاي مختلفـي بـراي مهـار

سه بار در هفته و هر بار  3/22میليگرم بر کیلوگرم

محور هیپوتاالموسي -هیپـوفیزي وجـود دارنـد ،از جملـه

سترورلیکب به صورت زیرجلدي دریافت کردند [.]4

استفاده از آنالوگها و یا آنتاگونیستهـاي .]12[ GnRH

هفته قالل از تزریق وینبالستین

سترورلیکب ی

تزریق سترورلیکب ی

آنتاگونیست  GnRHو دارویي است که

شروم و تا ی

هفته بعد از توقف تزریق وینبالستین

در درمان سرطان سـینه و پروسـتات کـاربرد زیـادي دارد.

ادامه داشت .سي و پنج روز بعد از آخرین تزریق وین

همچنین در برخي بیماريهاي خوشخیم زنانـه از جملـه

بالستین ،تمامي حیوانات تشریح شدند و بیضه ها جدا

اندومتریوزیب ،فیالرهاي رحمي در زنـان قالـل از یاگسـگي

شدند .بیضه راست براي مطالعه کمي به مدت  98ساعت

استفاده ميشود .مشاهده شده که تزریق آن به مردان باعث

داخل فیکساتیو بوگن قرار داده شد و بیضه چپ جهت

سطح تستوسترون شده و از طریق اثـر مهـاري بـر

مطالعه ایمنوهیستوشیمیایي به مدت چهل و هشت ساعت

روي  GnRHکه از هیپوفیز ترشح ميشود باعـث مهـار

در محلول فرمالدگید قرار گرفت .سپب نمونهها از

 FSHو  LHميشود [.]12

فیکساتیو خارج شده و پب از طي مراحل آمادهسازي

بنـابراین بـا اسـتفاده از آنتاگونیسـت  GnRHمـيتـوان

بافت از آنها برشهاي  9میکروني توسط میکروتوم دوار

موجب توقف ترشـح  FSHو  LHشـد و بـدین وسـیله

تهیه شد و جهت مطالعه با میکروسکوپ نوري ،رنگ-

و در

آمیزي هماتوکسیلین – اگوزین انجام شد .براي اندازهگیري

نهایت حفظ این سلولها در برابـر اثـرات سـوء داروهـاي

قطر لولههاي سمینیفر از نرمافزار Motic Image Plus

برسـي اثـرات

استفاده گردید .بدین منظور از مقاط تهیه شده براي هر

حفاظتي سترورلیکب به عنـوان آنتاگونیسـت  GnRHدر

موش ،در  23میدان با عدسي  13قطرهاي عمود بر هم

مهار پرولیفراسـیون و جلـوگیري از تخریـب سـلولهـاي

لولههاي سمینیفر که بصورت عرضي مقط خورده بودند

بنیادي اسپرماتوژنز پب از مصرف وینبالستین است.

اندازهگیري شد .سپب میانگین اقطار محاساله شده و مورد

کاه

موجب توقف تقسیم در سـلولهـاي اسـپرماتوژنی
شیمي درماني شد .لرا هدف ایـن پـژوه

تجزیه و تحلیل قرار گرفت .همچنین در این مقاط

مواد و روش کار

عرضي لولههاي سمینیفر ،تعداد سلولهاي اسپرماتوگوني

حیوانات :در این تحقیق از  03موش نر بالغ نژاد Balb/c

و سرتولي در  23میدان با عدسي  93مورد شمارش قرار

که از انستیتو رازي تهران خریداري شده بود ،استفاده شد.

گرفتند.
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تعیین ضریب  :SIاین ضریب یعني محاساله نسـالت لولـه

شمارش سلولهاي قهوهاي رنگ در مقط عرضي  23لوله

هاي سمیني فر که حاوي اسپرم مرحلـه چهـارده بـه بعـد

سمینیفر توسط میکروسکوپ نوري زایـب بـا بزرگنمـاگي

هستند .اسپرماتیدها در موش به سه دسته تقسیم مي شوند:

 93انجام شد [.]18

اسپرماتیدهاي گرد که در مرحله  1الي  8دیده ميشـوند و

آنالیز آم اری :دادههـاي بدسـت آمـده ،بـه وسـیله آنـالیز

اسپرماتیدهاي در حـال دراز شـدن کـه در مرحلـه 4 -19

واریانب و سپب آزمون توکي و بـا اسـتفاده از نـرمافـزار

هستند و اسپرماتیدهاي دراز که در مرحلـه  12 – 16قـرار

آماري  SHSS10در هر سه گروه کنترل و آزمای

 Ιو ΙΙ

دارند .براي تعیین  SIدر  23میدان میکروسکوپي براي هر

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .سطح معنيداري p 3/31

نمونه ،تعداد لولههاي سمینیفر که حاوي اسـپرمهـاي دراز

< در نظر گرفته شد.

بودند ،نسالت به سایر لولههاي سمینیفر در میدان با عدسي

نتایج

 93مورد شمارش قرار گرفتند.
مشاهده آپوپتوز در برشهای بافتی ب ا روش تان

بررسي برشهاي بیضه با میکروسکوپ نـوري مشـخا

 :در

کرد که در گروه کنترل لولههاي سمیني فر داراي اپي تلیوم

این روش انتهاي شکستها در زنجیره  DNAبا اسـتفاده

ژرمینال ضخیمي بودند که اسپرماتوژنز بـه طـور فعـال در

از آنتيبادي و ماده کروموژن مربوطه نشاندار ميگردنـد و
بنابراین سلولهـاي آپوپتوتیـ

آنها انجام ميگرفت (شکل.)1

بـر اسـاس حضـور مـاده

در گروه آزمایشي  ،Iضخامت اپيتلیوم اسـپرماتوژنی

کروموژن به رنگ قهوهاي در ميآینـد و بـه ایـن طریـق از
سلولهاي نکروتی

شــدت کــاه

و طالیعي مجزا ميگردند .بدین منظور

بود و در لولهها ،اسـپرم بـالغي مشـاهده نمـيشـد .هسـته

نزولي ،الم مورد نظر در داخل محلول بافر سدیم سـیترات

سلولهاي اسپرماتوگوني در این گروه به نظر پر رنگتر از

 3/1 Mبا  HP= 6قرار داده و به مـدت  2دقیقـه داخـل

گروه کنتـرل بود و همچنین در ضخامت اپيتلیوم ژرمینال

مایکروویو ( )023Wقرار ميگیـرد تـا میـزان نفویپـریري

واکوگلهاي بزرگي وجود داشتند که احتماالً جاي سـلول-

یابد .سپب دو بار با  PBSشستشو داده

هاي از بین رفته بودنـد (شـکل  .)2در بعضـي لولـههـاي

و جهت نفویپریري ،الم مورد نظر به مدت دو دقیقه روي

سمینیفر فقط سلولهاي سرتولي وجود داشتند (شـکل .)0

یخ انکوبه گردید .در مرحله بعد المها به مـدت  12دقیقـه

در سلولهاي الیدیگ تغییرات مشخصي وجود نداشت.

در داخــل محلــول بلوکــه کننــده بــراي حــرف ســایر

در گروه آزمای

پراکسیدازها قرار گرفت و محلول تانل (سـاخت کارخانـه

 ،IIلولههاي سمیني فر داراي اپي تلیوم

ژرمینال ضخیمي بودند که اسپرماتوژنز بـه طـور فعـال در

 )DACOبه میزان  23میکرولیتر بر روي هر نمونه افزوده

اکثر لولهها قابل مشاهده بود و تشخیا مراحـل مختلـف

شد و به مدت  63دقیقه دردمـاي  08درجـه سـانتيگـراد
انکوبــه گردیــد .جهــت جلــوگیري از خشـ

یافتــه بــود و تشــخیا مراحــل مختلــف

اسپرماتوژنز به علت تخریب اپيتلیوم تقریالـاً غیـر ممکـن

پب از دپارافینه کردن و آبـدهي نمونـههـا در الکـلهـاي

آنتيژنها افزای

بـه

اسپرماتوژنز امکان پریر بود .ولي هنوز در بین اپـي تلیـوم

شــدن ایــن

واکوگــلهــاي معــدودي دیــده مــيشــد و همچنــین

محلول ،روي المها با پارافیلم پوشانده شد و بـه مـدت03

اسپرماتیدهاي دراز بندرت قابل مشاهده بودند (شـکل .)9

دقیقه در دماي  08درجه سانتيگراد انکوبه شد .پب از سه

براي تشخیا میزان آپوپتوز از کیتهاي تشـخیا مـرگ

بار شستشو با  23-63 ،PBSمیکرولیتر از ماده کرومـوژن

ســلولي  DOPاســتفاده شــد .قطعــات انتهــاي 0'-DP

 DABبرروي هر نمونـه افـزوده شـد و بـه مـدت 2-23

 ONDبـا اسـتفاده از ایـن کیـت نشـاندار شـدند .هسـته

دقیقه در دماي  12-22درجه سانتيگراد انکوبـه گردیـد و

سلولهاي آپوپتوتی

نهایت ـاً نمونــه را ســه بــار بــا  PBSشستشــو داده شــد و
71

با استفاده از این کیت به رنگ قهوه-

اثر توامان وینبالستین و سترورلیکب...

 ،IIاختالف معنيداري با گـروه کنتـرل نداشـت .میـانگین

اي مشاهده شد و هسته سلولهاي طالیعي بيرنـگ بودنـد

تعداد سلولهاي سرتولي در گـروه آزمـای

(شکل  2و  .)6مقایسـه میـانگین سـلولهـاي آپوپتوتیـ
(تانل مثالت) نشان داد که سلولهاي تانل مثالـت در گـروه
آزمــای

گروه کنترل بطور معني داري افزای

 Iنســالت بــه گــروه کنتــرل بطــور معنــيداري

( )P<3/331افزای

ولــي در گــروه آزمــای

 Iنسـالت بـه

یافـت (،)P<3/331

 IIتعــداد ســلولهــاي ســرتولي

یافته است ولي در گروه آزمایشـي II

اخــتالف معنــيداري بــا گــروه کنتــرل نداشــت .همچنــین

اختالف معنيداري بـا گـروه

بررسي آماري تعداد سـلولهـاي سـرتولي در گـروههـاي

کنترل نداشت .همچنین تعداد سلولهـاي تانـل مثالـت در

 Iو  IIنشان داد که تعداد سلولهـاي سـرتولي در

تعداد سلولهاي آپوپتوتی

آزمای

گروه آزمای

 IIبطـور معنـيداري ( )P<3/331کمتـر از

گروه آزمای  Iبه طور معنيداري بیشتر از گروه آزمای

گروه آزمای

 Iبود (جدول .)1قطر لولههـاي سـمینیفر در

IIبـــود (( )P<3/331جـــدول .)1تعـــداد ســـلولهـــاي

گروه آزمای

 Iنسالت به گـروه کنتـرل بطـور معنـيداري

 Iنسالت بـه گـروه کنتـرل

( )P<3/331کاه

یافته است ولي در گروه آزمـای

اسپرماتوگوني در گروه آزمای

،II

بطور معنيداري کاه

یافت ( .)P<3/331ولي در گـروه

 IIتعــداد ســلولهــاي اســپرماتوگوني ســرتولي

قطر لولهها مشابه قطر لولههاي گروه کنترل بود .همچنـین

آزمــای

بررسي آماري قطر لولهها در گروههاي آزمایشـي  Iو II

اختالف معنيداري با گروه کنترل نداشت .مقایسـه گـروه-

نشان داد که قطر لولهها در گروه آزمایشي  IIبطور معنـي-
داري ( )P<3/331بیشــتر از گــروه آزمــای

هــاي آزمــای

 Iمــيباشــد

(جــدول .)1ضــریب  SIدر گــروه کنتــرل و آزمــای

 Iو  IIنشــان داد کــه تعــداد ســلولهــاي

اسپرماتوگوني در گروههاي آزمای  IIبه طـور معنـيداري

I

بیشتر از گروه آزمای

 Iبود (( )P<3/331جدول.)1

اختالف معنيدار داشتند ( ،)P<3/331ولي گروه آزمـای

شکل 1ـ فتومیکروگرافي از لولههاي سمینیفر موش گروه کنترل .اسپرماتوژنز فعال درون لولهها مشاهده ميشود .سلول الیدیگ (،)L
اسپرماتوگوني ( ،)SPسرتولي ( ،)Seرنگ آمیزي  .H&Eدرشتنمایي  663برابر.
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شکل 2ـ فتومیکروگرافي از لولههاي سمینیفر موشي که وین بالستین دریافت کرده است .به کاه

اپيتلیوم ژرمینال و واکوگلهاي درون

لولهها توجه شود .واکوگل ( .)Vرنگآمیزي  .H&Eدرشتنمایي  663برابر.

شکل 0ـ فتومیکروگرافي از لولههاي سمینیفر موشي که وین بالستین دریافت کرده است .در درون لولهها فقط سلولهاي سرتولي دیده
ميشوند .سرتولي ( .)Sرنگآمیزي  .H&Eدرشتنمایي  1623برابر.
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شکل 9ـ فتومیکروگرافي از لولههاي سمینیفر موشي که به همراه وینبالستین ،سترورلیکب نیز دریافت کرده است .واکوگل ( ،)Vالیدیگ
( .)Lرنگ آمیزي  .H&Eدرشتنمایي  663برابر.

شکل 2ـ فتومیکروگرافي از لولههاي سمینیفر موش گروه کنترل .سلول در مرحله آپوپتوزیب .رنگآمیزي تانل .درشتنمایي  663برابر.

00

فصلنامه علمي ـ پژوهشي زیستشناسي جانوري ،سال هفتم ،شماره سوم ،بهار  ،49دانشگاه آزاد اسالمي واحد دامغان

شکل 6ـ فتومیکروگرافي از لولههاي سمینیفر موشي که وینبالستین دریافت کرده است .سلول در مرحله آپوپتوزیب .رنگآمیزي تانل.
درشتنمایي  663برابر.
جدول  -1مقایسه برخي شاخاها (میانگین ±انحراف معیار) در برشهاي بافتي از لولههاي سمینیفر گروههاي کنترل و آزمای
گروهها

کنترل

قطر اپیتلیوم ژرمینال (میکرومتر)

168/8 ±4/92

118/8 ±4/92

تعداد سلولهاي سرتولي

8/2 ±3/88

18/6 ±2/90

تعداد سلولهاي اسپرماتوگوني

26 ±9/4

04/8 ±2/96

میانگین ()SI

3/8 ±23

3/18 ±3/1

6/1 ±1/14

13/6 ±2/11

تعداد سلولهاي آپوپتوتی

* ( )P<3/331اختالف معنيدار گروه آزمای

آزمای

I

II

آزمای

161/2 ±8/19

*

*

*

*

4/2 ±3/88

*

29/8 ±0/02

*

3/62 ±3/16

*

8/0 ±1/32

*

*

 Iو کنترل )P<3/331(* .اختالف معني دار گروه آزمای

 Iو .II

بحث
 Iیعني گروهي که وین بالستین دریافت

مطالعه حاضر نشان داد که یکي از اثرات وینبالسـتین بـر

در گروه آزمای

اپيتلیوم ژرمینال جلوگیري از تکثیـر اسـپرماتوگونيهـا و

کرده بودند ،ضخامت اپيتلیوم ژرمینال بـه شـدت کـاه

القاء آپپتوز ميباشد که موجـب آسـیب جـدي اپـيتلیـوم

یافته و از طرفي ،افـزای

ژرمینــال مــيشــود .همچنــین ایــن مطالعــه نشــان داد کــه

اسپرماتوگوني و هیپرکروم بودن هسته این سلولهـا نشـان

سترورلیکب توانایي جلوگیري از اثرات سوء وینبالستین

دهنده اثرات سوء وین بالستین بر سلولها و فرآیند میتوز

را دارد .تحقیق حاضر اولین مطالعه در مورد بررسي بـافتي

ميباشد [ .]11سایر محققین نیز افزای

آپوپتوز و تغییرات

اثرات وینبالستین بر بیضـه و توانـایي مهـار ایـن اثـرات

در  DNAبدنالال استفاده از وین بالستین را گزارش کرده

توسط سترورلیکب ميباشد .نتایج این مطالعه نشان داد که

انــد .بطوریکــه  Printدر ســال  2333و  Francavillaدر
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سال  2332گزارش کردند ،آپپتوز بـه صـورت محـدود در
اسپرماتوژنز نرمال دیده ميشود [ .]18 ،2نقـ

مختلف با سلولهاي اسپرماتوژنی

در تمـاس مـيباشـند.

آپپتـوز در

دادههاي این مطالعه نشان داد که تعداد سلولهاي سرتولي

اسپرماتوژنز نرمـال حـرف اسـپرماتوگونيهـاي نـاقا و

در گروههاي تحت درمان با ویـن بالسـتین افـزای

پیـدا

جلوگیري از انتقال نقاهاي ژنتیکي به نوزاد و یـا ایجـاد

کرده بودند .سلولهاي سرتولي تنها سلولهـاي سـوماتی

تعادل در بین تعداد سلولهاي ژرمینال و سرتولي ميباشد

در لولههاي سمینیفر هستند که در ارتالاط بسیار نزدی

[ .]2همسو با این نتایج ،برین ورث در سـال  2333نشـان

سلولهاي ژرمینال هستند و محیط مناسالي را براي تکثیر و

داد که بروز ناهنجاري در نوزادان موشهاي تحت درمـان

حفظ سلولهاي اسپرماتوژنی

ایجـاد مـيکننـد .بنـابراین

با دوزهـاي بـاالي سیکلوفسـفوماید (از داروهـاي شـیمي

هرگونه تغییر در این سلولها ميتواند منجر بـه نابـاروري

درماني) ،با کاه

آپوپتـوز در سـلولهـاي زاینـده همـراه

بـا

شود [.]0
تعداد سلولهاي سرتولي در مطالعه حاضر را مي-

است[ .]1نتایج مشابهي پب از مصرف سیب پالتین [،]23

افزای

سیکلوفوسفوماید [ ]2و همچنین بعـد از پرتودرمـاني نیـز

توان به دو علت دانست :اوالً از آنجا که در گروه دریافت-

مشــاهده شــده اســت [ .]8همچنــین مشــخا شــده کــه

کننده وینبالستین قطر لولههاي سمینیفر بـه طـور معنـي-

اسپرماتوسیتهایي که توانایي تقسـیم میتـوزي خـود را از

داري کاه

ميیابد ،لرا شاید بتوان اسـتدالل کـرد کـه بـا

دست ميدهند توسط آپپتوز حرف ميگردند .وینبالستین

توجه به از بین رفتن سلولهـاي اسـپرماتوژنی

با جلوگیري از پلیمریزاسیون توبولین که در تشکیل دوک-

قطر لولههاي سمینیفر ،در واق سلولهاي سرتولي بـارزتر،

هاي میتوزي ضروري هستند ،روي فاز  Mچرخه سـلولي

مشخاتر و فشردهتر دیده ميشـوند کـه بنظـر مـيرسـد

(اینترفــاز) ت ـ ثیر دارد و بــا ایجــاد تغییــر فراســاختاري در

تعدادشان افزای

پیدا کرده است .ثانیاً همانطور که اشـاره

اتصاالت کینوتوکور -میکروتوبول و همچنـین سـانتروزوم

شد آپپتوز در شرایط نرمال تعادل بین جمعیت سلولهـاي

باعث توقف دوک میتوزي در سلولهاي در حـال تقسـیم

را حفظ مينماید [ .]18درمان بـا

ميگردنـد [ .]9در ت ییـد نقـ

سرتولي و اسپرماتوژنی

وین بالستین باعـث افـزای

آپپتـوز طـي اسـپرماتوژنز

و کـاه

آپپتـوز و در نتیجـه کـاه
ميگردد ،بنابراین با از بین

گزارش شده است که جلوگیري از بروز آپپتـوز در مـوش

تعداد سلولهاي اسپرماتوژنی

ميتواند موجب نازایي شود [ .]18آپپتوز در مـوش بیشـتر

رفتن سلولهاي ژرمینال ،سلولهاي پشتیالان نظیر سـرتولي

در سلولهاي اسپرماتوسیت در حال تقسیم انجام ميگیـرد

آمـده فعالیـت خـود را

و میوگید براي جالران آسیب پـی

ميدهند و این امر باعث افزای

و عالوه بر این در اسپرماتوگونيها هم مشاهده ميشـود و

افزای

به صورت خیلي محدود در اسـپرماتیدها نیـز دیـده شـده

سرتولي ميگردد (تکثیر جالراني).

است .مطالعه با میکروسکوپ نوري ،واکوگلهـاي بزرگـي

مطالعه حاضر نشان داد که قطر اپیتلیوم ژرمینال لولـههـاي

را در بین سلولهاي اپي تلیوم ژرمینال نشان داد .بـه نظـر

 Iنسـالت بـه گـروه کنتـرل

سمینیفر در گروههاي آزمـای

تولید سلولهـاي

معنيداري یافته است .احتماالً این کاه

قطر مي-

ميرسد که این فضاهاي خالي جاي سلولهاي حرف شده

کاه

به طریق آپپتوز باشند .چنـین فضـاهایي بـه دنالـال درمـان

تواند تا اندازهاي مربوط به تهي شدن لولههاي سـمینیفر از

رتها با اشعه نیز گزارش شده اسـت .بـه نظـر مـيرسـد

و در نهایت چروکیده شدن آنهـا

سلولهاي اسپرماتوژنی

سلولهـایي کـه رونـد آپپتـوز را طـي مـيکننـد بـا اراگـه

باشد .کاه

فسفاتیدیل سرین در سطحشان توسط سلولهاي سـرتولي

شیميدرماني توسط سایر محققین نیز گزارش شـده اسـت

شناسایي شده و حرف ميگردند [ .]14سلولهاي سرتولي
نق

قطر اپیتلیوم ژرمینال لولههاي سمینیفر بدنالال

[ .]16بررسي اپیتلیوم اسپرماتوژنی

در گروههاي آزمای

 IIنشان داد که سترورلیکب تا حدودي اثرات سـوء ویـن

بسیار مهمي در اسپرماتوژنز نرمال دارند و بـه طـر
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بالستین را مهار ميکند .در ت یید این یافتههـا اوداگـاوا در

induced
male
mediated,
foetal
abnormalities with reduced paternal germ
cell apoptosis. Mutation Research, 447,
149-154.

و همکارانشـان در سـال  2331نشـان

Cai L., Hales B.F., Robair B. (1997),
Induction of apoptosis in Germ Cells of
Adult Male Rats after Exposure to
Cyclophosphomide. Biol Reproduction, 56
(6), 1490-1497.

سترورلیکب (به عنوان آنتاگونیسـت  )GnRHدر مـوش،

Cheng Yan C., Mruck D.D. (2002),
Cell Junction Dynamic in the testis: Sertoli
germ
cell
interaction
and
male
contraceptive development. Physiol, Rev,
82, 825-874.

سال  2331نشان داد که به دنالال شیميدرمـاني ،درمـان بـا
آنالوگ  GnRHموجـب بهالـودي اسـپرماتوژنز مـيشـود
[ ]22و یا مستری

2-

دادند که بدنالال اشعه درمـاني ،درمـان بـا آگونیسـتهـا و
آنتاگونیستهـاي  GnRHموجـب بهالـودي اسـپرماتوژنز
م ـيشــوند [ .]10همچنــین نشــان داده شــده کــه تجــویز

3-

قالل از تجویز داروي شیميدرماني (سیبپالتین) اپیتلیـوم
زاینده لولههاي سـمینیفر را در مقابـل اثـرات جـانالي دارو
حفاظت ميکند [.]16

Dhamondharan R, Jordan MA,
Thrower D. (1995), Vinblastine suppresses
dynamics of Individual microtubules in
Living Interface Cells. 6, 1215-1229.
4-

نتیجهگیری
این مطالعه نشان داد که وین بالستین هم از نظـر کمـي و
هم کیفي بـر روي اسـپرماتوژنز مـوش اثـرات سـوء دارد.

Francavilla
S.P.,
Abrizio
P.,
Cordeschi G. (2002),
Fas expression
correlates with human germ cell
degeneration in meiotic and Post-meiotic
arrest of spermatogenesis. Molecular
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