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چکیده
شوک حرارتی در بیضه حتی برای یک بار و به مدت کوتاه ،میتواند باعث تخریب بافت بیضه و اختالل در روند اسپرماتوژنز شود.
پیوگلیتازون داروی ضد التهاب و آنتیاکسیدان بوده که بهطور گسترده در بیماران دیابتی استفاده میشود .هدف اصللی ایل ماالهله،
ارزیابی تاثیر پیوگلیتازون بر بافت بیضه متهاقب شوک حرارتی اسکروتال میباشد .بدی منظور ،تهداد  45سر موش صحرایی نر ویستار
بهصورت تصادفی به  9گروه 6تایی تقسیم شدند .در  3گروه اول ،به عنوان شاهد ،اسکروتوم حیوانات در آب  33درجه سلسیوس قرار
داده شد .در  3گروه دیگر (تیمارهای  )1اسکروتوم به مدت  14دقیقه در آب  53درجه سلسیوس قرار داده شد ،سلپ
مدت  33 ،14و  63روز سرم فیزیولوژی دریافت کردند .در  3گروه بهدی (تیمارهای  )3نیز پ
پیوگلیتازون به میزان  33 mg/kgبه مدت  33 ،14و  63روز تزریق گردید .پ

حیوانلات بله

از القاء شوک حرارتلی اسلکروتال،

از اتمام دوره آزمایش ،نمونه های بافت بیضله جهلت

ماالهات پاتولوژی و هیستومورفومتری اخذ گردید .نتایج با استفاده از آزمون تحلیل واریان

یکطرفله ( )ANOVAو آزملون تلوکی

( )Tukeyمورد تحلیل آماری قرار گرفت و  p>3/34مهنیدار در نظر گرفته شد .در تیمارهای  ،1قار لولههای منیسلاز و ضلخامت
اپیتلیوم آن در مقایسه با شاهد کاهش مهنیدار ولی ضخامت بافت بینابینی و کپسول بیضه افزایش مهنلیداری داشلت ( .)p>3/34در
تیمارهای  ،3قار لولههای منیساز در روزهای  33 ،14و  63و ضخامت اپیتلیوم ،در روزهای  33و  63افلزایش مهنلیدار داشلته و
ضخامت بافت بینابینی در روزهای  33 ،14و  63در مقایسه با تیمارهای  ،1کاهش مهنیداری داشلت (  .)p>3/34ضلخامت کپسلول
بیضه فقط در روز  63کاهش مهنیداری داشت ( .)p>3/331نتایج ای ماالهه نشان داد که پیوگلیتازون از اثرات مخرب شوک حرارتی
بر بافت بیضه کاسته و باعث بهبود شاخصهای هیستومورفومتری بیضه میگردد.
کلید واژهها :شوک حرارتی اسکروتال ،پیوگلیتازون ،بیضه موش ،صحرایی.
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مقدمه

مراح ابت ای آپوپتوز افزای
نق

قرار گرفتن بیضه در معرض گرما هرچنا باه ما
در ر ن ا

کوت ا و حت ا باارا یااب ب ا ر بااه االاات

اسپرم توژنز منجار ما گاردد کاه تارمیو بهباود آن
م توان  06-06ر ز طو بکش ( Billig and Beumer,

 .)1995مک نیسو آسای

کاه باهدنبا

سالو

اساتر

حرارت در ب فت بیضه اتف ق م افت  ،باهصاور
بی ن نش و است هر چن که ،تحقیق

ک ما

انج م شا و نقا
ساالو ه ا

مااو ر اکساای ن رادیک ا را در آساای

ردو

اسپرم توژنز پس از ا ق ء شوک حرارت نش ن دادو اسات
( .)Ikeda et al., 1999مط ع

ا یه نش ن دادوانا کاه

گرم ب عث ا ق ء ر ن مرگ سالو

در بیضاه ما شاود

بهطور که ،مرگ میار در اسپرم توسایتها
اسپرم توگون ه

ا یاه

میتوتیب ق ب مش ه و م ب ش ( Lue

 .)et al., 1999در استر

حرارت فع یات آنازیوها

آن نوکلئ ز در سلو ه

زایگار ،باه تقسایو  DNAباه

ق ب م حظها ن اشته

چن ان در جلوگیر از بر ز آپوپتوز ن ارن
که ش الآ سلو ه

در مراح بع

تنه

آپوپتوتیاب با

م ر دHsp ،ه فع تر ما شاون (.)Guo et al., 2001
مختلف ب مک نیسوه

دار ه

سااوء اسااتر

ا اارا

جهت کا ه

متف

حرارتاا باار ساالو هاا

ردو

اسپرم توژنز در ب فت بیضه مورد اساتف دو قارار گرفتاه
در این می ن استف و از آنت اکسی انه جهت غلبه بر ایان
ا را

ساوء بیشاتر ما نظار باودو اسات ( kim et al.,

.)2010
پیوگلیت ز ن جز طبقه تی ز ی ین دیاون ما -

دار

ج ی

ب ش  .تی ز ی ن ه ک

ض دی بت هستن که باه صاور

از دار ه

الوراک

ا یاه ب عاث کا ه

مق مات باه انساو ین ما شاون ( .)Smith, 2001ایان
دار ه به صور

گ ه ً نسب ب عث تقویت ا ر

انتخ ب

انسو ین بر کربوهی را ه

مت بو یسو چرب در بیم ران

پ یین منجر م شود کاه ایان

دی بت م شون ( .)Toshinari et al., 1999این دار با

شکسااته شاا ن داالاا نوکلئااوز م  DNAبااه عنااوان

همیناین کبا

زنجیروه

ب زن ملکو

ش ا الآ آپوپتااوز در ساالو ه ا
بهالصوص در اسپرم توسیته

ب فاات بیضااه

زای ا

پ ک تن اساپرم تی ه

یک از مک نیسوه
سلو ه

تأ یر شوک حرارت بار

ب فت بیضه به اسطه تغییار در پار تئینها ی

موسااوم بااه پاار تئین اسااتر

حرارتا

( heat shock

 )proteien; HSPدر این سالو ها ما ب شا  .در اناوا
گونه ه

سلو  HSP ،در ح ت طبیع

میزان آن تحت شرایط استر
افزای

م ی با ( Sarge and Cullen,1997; Danno et

 .)al., 2000میازان پاار تئینها
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جود دارد ام ،

حرارت بهطور مشخص
اسااتر

نسبت به انسو ین قن الون را ک ه
 .)2001دار

م

پیوگلیت ز ن بر سلو ه

ده ( Smith,

بت

پا نکرا

مو ر است فع یت آنه را بهبود بخشی و ،همینین م نع

ق ب مش ه و است (.)Royer et al., 2004
احتم

که

مق مات سالو ها

محیطا

حرارتا در

از قو آپوپتوز این سلو ه ما شاود (.)Smith, 2001
تی ز ی نه تم ی بسی ر زی د به یگ نا ه
 γدارن که عضو از ابرالا نوادو گیرنا وها
اساات باار ز ژنه ا
کربوهیاا را هاا

PPAR-

هساتها

دالی ا در مت بو یسااو چرب ا

ب فاات هاا ن را کنتاار ماا کناا

(.)Packiavathy and Rmalingam, 2010
از ا را

دیگر تی ز ی ینه کاه ماورد مط عاه اقاع

ش و اسات ،ا ارا

ضا سارط ن آنها اسات .گیرنا و
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سارط ن کو اون ،پا نکرا ،

 PPAR-γکه در سلو ه

پست ن الون جود دارد ،ب عاث ایجا د ال صایت ضا
تومور در این دار ه باه یا و پیوگلیتا ز ن ما شاود
( .)Gumieniczek et al., 2008مط ع
دادوان ا کااه ایاان دار ه ا ع ا

متع د نشا ن

و باار توان ا ی در مه ا ر

ک رسااینوژنز ،ا تهاا د دیااس یپیاا م  ،دارا نقاا
آنتا اکساای ان بساای ر قااو هسااتن
استر

در مااواقع کااه

اکسای اتیو جاود دارد ،ماو ر اقاع ما شاون

( .)Ferwana et al., 2013مک نیسااوه ا
توصیف ا را

زی ا د در

آنت اکسی ان تی ز ی نه مطار شا و

است که مهو ترین آنه تعا ی بیا ن تحات احا ها
 NADPHاکسی از ،افزای
مه ر مسیر سیگن ه
پر تئین کین ز فع

تو ی سوپراکسی دیساموت ز
ف کتور هستها بت ()NF- KB

ش و میتوژن ( )MAPKsما ب شا

(.)Gumieniczek et al., 2008
ب توجه به ا را
ا را

 00±0درجه سلسیو

دما

قرار گرفتن  .سپس ماو ها باه

صور

تص دف به  1گار و  0تا ی تقسایو شا ن  .در

گر وه

ا  ،د م سوم بهعنوان شا ه اساکر توم

ان ام اللف در بانما ر با درجاه حارار
سلسیو
ترتی ا

به م

 03درجاه

 94دقیقه قارار دادو شا  ،ساپس باه
س ا ین نرم ا

 06 36 ،94ر ز بااه حیوان ا

چه رم ،پانجو ششاو باه-

تجویز گردی  .در گر وه

عنوان تیم ر  ،9پس از ا ق ء شوک حرارت  ،س ین نرما
به صور

داال صاف ق باه ترتیا

تجویز ش  .در گر وه

 06 36 ،94ر ز

هفتو ،هشاتو نهاو باهعناوان

تیم ر  ،0پس از ا ق ء شوک حرارت  ،دار

پیوگلیت ز ن

با د ز  06میلا گارم باه ازا هار کیلاوگرم زن با ن
( )Meistrich et al., 2003باه ترتیا

06 36 ،94

ر ز تجویز ش  .برا ایج د شوک حرارت  ،مو ها با
پیوگلیت ز ن بهالصوص

استف دو از زای زین به میزان  96میلا گارم باهازا هار

انت اکسی ان آن ،در مط عه ح ضر ت یر مصارن

کیلوگرم زن ب ن کتا مین باه میازان  966میلا گارم

هوچنین ت یر

ش ن ( Mazzone

دار بر افزای

بق

مفی دار

س عت ر شن ی

 90سا عت تا ریک

حا د

سلو ه

آن بر تخفیف ا تها د کا ه
بیضه متع ق

ژرمین

زما ن بهباود آسای

ا قا شاوک حرارتا در ماو

صاحرای

مورد بررس قرار گرفت.

بهازا هر کیلوگرم زن ب ن بیهو

 .)et al., 2007اسکر توم ان ام حرکت اللف مو ه
برا ایج د شوک حرارت به م
 03درجه سلسیو

 94دقیقه در بنم ر

غوطه ر ش ن ( Abshenas et al.,

 .)2011پس از اتم م د رو ،حیوان

مواد و روشها

نمونه ه

این مط عاه تجربا آزم یشاگ ه  ،در زمسات ن سا
 9313در مرکز تحقیقا
انج م ش  .تع اد  40سر مو

دانشاگ و آزاد اسا م تبریاز
صحرای نار با محا دو

ساان  8هفتااه باا زن تقریباا  046گاارم از مرکااز
تحقیق

راز الری ار ش  .تم م مو ه در شرایط

غذای

مک ن است ن ارد اقع ش و تحت چرالاه 90

آس نکشا شا و

بیضه جهت تهیه مقا طع با فت باه فرما ین

ب فر  96درص منتق گردی  .ب استف دو از شیووه

رایج

پ ساا ژ باا فت  ،مقاا طع باا ضااخ مت  4میکاار ن
رنگآمیز معمو هم توکسیلین–ائوزین ،تهیه

ماورد

مط عه هیستومورفومتر قرار گرفت.
برا انج م هیستومورفومتر بیضه ،از ع س چشم
م رج × 96میکر سکود م

نیکون استف دو شا  .ایان
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ع س از  96قسمت بزرگ کاه هار کا ام الاود باه دو

مق یسه ر ز  06ب ر ز  36افزای

معن دار ()p>6/64

قسمت کوچکتر تقسایو گردیا و ،تشاکی شا و اسات.

مش ه و ش (نمودار  ،9شک ه

. )0 0

ماورد نظار را

به سیله این ع س م توان قسامتها

منا سا ز در گار وها

قطر و اهها

تیما ر  ،0در

ان ا ازوگیاار نمااود .سااپس ع ا د ح صااله در ضاارائ

ر زه

مخصوص که بارا هار ع سا شایئ ماورد اساتف دو

براباااااااااااااااار 008/01±96/81 ،011/19±1/60

متف

 009/36±93/38میکر متر باود .در مق یساه ر ز  36با

م ب ش  ،ضرد گردی و ان ازو نه ی برحس

میکر متر مح سبه م گردد.

ر ز  94ک ه

در مورفاومتر ب فات بیضاه ف کتورها ی نظیار قطار
و هه

من س ز ،ضخ مت اپ تلیوم و هه

ضخ مت ب فت بین بین

منا سا ز،

ضخ مت کپسو همبن در ساه

ن حیه متف

به صور

ان ازوگیر

ب هو مق یسه گردی (صافو

تص دف در گر وه

معن دار ( )p>6/669در قطر و هه

منا سا ز دیا و شا
افزای

در مق یسااه ر ز  06با ر ز ،36

معن دار ( )p>6/64مش ه و گردی (نمودار ،9

شک ه

.)4 3

مختلاف

در مق یسه بین گر ها نیاز در ر ز  94پاس از ا قا ء

همکا ران،

ماورد

)9381

شوک حرارت  ،تف

معن دار بین گار وها

مط عه جود ن اشت .در ر زه

تحلیل آماری دادهها :نت یج ب استف دو از ر
تحلی

 06 36 ،94پس از مصارن دار باه ترتیا

اری نس یبطرفه ()ANOVA

آما ر

آزمون تعقیبا

شوک حرارت  ،افزای
و هه

توک ( )Tukeyمورد بررس قارار گرفتاه  pکمتار از

گاار وه ا

 6/64معن دار در نظر گرفته ش .

گر وها

معنا دار ( )p>6/669در قطار

من س ز در گر وها

تیما ر  0با شا ه نیاز افازای

من س ز در گار وها

 06 36 ،94به ترتیا

شا ه در

برابار ،084/93±1/01

 016/93±99/61 080/01±96/03میکر متر بود که در
مق یسه بین ر زه

مختلف تف

معن دار مشا ه و

نش (نمودار  ،9شک .)9
قطر و اهها
ر زه

منا سا ز مشا ه و شا

منا سا ز در گار وها

 06 36 ،94به ترتی

تیما ر  ،9در

برابار ،011/81±93/41

مق یساااه ر ز  36بااا ر ز  94کااا ه
( )p>6/669در قطر و هه

ضخ مت اپ تلیوم و هها
شاا ه در ر زهاا

منا سا ز در گار وها

 06 36 ،94بااه ترتیاا

براباار

 14/88±0/90 13/80±9/04 ،10/34±9/11میکر متاار
بااود کااه در مق یسااه بااین ر زهاا

مختلااف تفاا

معن دار مش ه و نش (نمودار .)0

 918/91±1/00 906/68±21/40میکر متاار بااود .در

11

معنا دار

(نمودار .)9

ان ازو قطر و هه
ر زه

تیما ر  0در مق یساه با

تیم ا ر  9جااود داشاات در مق یسااه بااین

( )p>6/669در قطر و اهها

یافتهها

 06 36پس از ا ق ء

معنااا دار

منا سا ز دیا و شا

در

ضخ مت اپ تلیوم و هها
تیماا ر  ،9در ر زهاا

منا سا ز در گار وها

 06 36 ،94بااه ترتیاا

براباار

 13/61±0/09 13/04±4/60 ،81/09±3/08میکر متاار
بود .در مق یساه ر ز  36با ر ز  94کا ه
( )p>6/64در ضخ مت اپ تلیوم و هه

معنا دار
من س ز دیا و
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در مق یسه ر ز  06ب ر ز  ،36افزای

(  ) p>6/69مش ه و گردی (نمودار .)0
ضخ مت اپ تلیوم و هه
تیماا ر  ،0در ر زهاا

ر زهاا

منا سا ز در گار وها

 06 36 ،94بااه ترتیاا

براباار

 49/10±4/01 00/09±0/19 ،80/11±0/00میکر متاار
بود .در مق یساه ر ز  36با ر ز  94کا ه

معنا دار

( )p>6/669در ضخ مت اپ تلیوم و هه

من س ز دی و

ش

در مق یسه ر ز  06ب ر ز  ،36افزای

معنا دار

(  )p>6/69مش ه و گردی (نمودار .)0
معن دار بین گر وه

تیم ر  0جود ن اشت .همیناین ،تفا

( )p>6/69در ضخ مت ب فت بین بین دی و شا
مق یسه ر ز  06ب ر ز  ،36تف

تیم ر 9
معنا دار

من س ز در گر و تیما ر  9در

مق یسه ب گر و شا ه کا ه
نش ا ن داد .در ر زه ا

معنا دار ( )p>6/69را

 06 36پااس از ا ق ا ء شااوک

حرارت  ،افازای

معنا دار ( )p>6/669در ضاخ مت

اپ تلیوم و هها

تیما ر  0در

مق یسه ب گر وه
بین گر وه

منا سا ز در گار وها

تیم ر  9جاود داشات .در مق یساه

تیم ر  0ب گر وها

شا ه نیاز افازای

معن دار ( )p>6/669در ضخ مت اپ تلیاوم و اهها
من س ز مش ه و ش (نمودار .)0
ر زها

 06 36 ،94بااه ترتیا

شاا ه در

براباار ،90/11±9/04

 93/11±9/61 93/00±9/60میکر متاار بااود کااه در
مق یسه بین ر زه

مختلف تف

معن دار مشا ه و

ر زه

ضخ مت ب فات بینا بین در گار وها
ر زها

تیما ر  ،0در

 06 36 ،94پس از مصارن دار باه ترتیا

برابااااااار 00/00±9/04 06/90±9/03 ،94/36±9/00
معن دار ( )p>6/64در ضخ مت ب فات بینا بین دیا و
شاا  ،اا در مق یسااه ر ز  06باا ر ز  ،36تفاا
معن دار مش ه و نش (نمودار .)3
در مق یسه بین گر ها نیاز در ر ز  94پاس از ا قا ء
معنا ا دار ( )p>6/69در

شاااوک حرارتا ا  ،کا ا ه

ضخ مت ب فت بین بین در گر وه

معنا دار باین گار و-

ب تیم ر  9جود داشت .تف
ه

تیم ر  0در مق یساه

تیم ر  0ب گر و ش ه مش ه و نش ،

ب فت بین بین در گر وه
ش ا ه اف ازای
ر زه

ضاخ مت

تیم ر  9در مق یساه با گار و

معن ا دار ( )p>6/69را نش ا ن داد .در

 06 36پس از ا ق ء شاوک حرارتا  ،کا ه

معنا دار ( )p>6/669در ضااخ مت ب فاات بینا بین در
تیم ر  0در مق یسه ب گر وه

داشت .در مق یسه بین گر وه
ش ه نیاز تفا

تیم ر  0با گار وها

معنا دار ( )p>6/669مشا ه و شا .

همینین ،در مق یسه گر وها
شا ا ه در ر زها ا

تیم ر  9جاود

تیما ر  9با گار وها

 ،06 36افااازای

معنا ا دار

( )p>6/64در ضخ مت ب فت بین بین دی و شا (نماودار

نش (نمودار .)3
 06 36 ،94بااه ترتیا

معن دار دی و نشا

ضخ مت ب فات بینا بین در گار وها

گر وه

ضااخ مت ب فاات بیناا بین در گاار وهاا

ا در

(نمودار .)3

بین گر و تیم ر  0ب گر و ش ه بارآ رد نگردیا  ،ا
ضخ مت اپ تلیوم و هه

 06 36باا ر ز  94افاازای

معناا دار

میکر متر باود .در مق یساه ر ز  36با ر ز  94افازای

در مق یسه بین گر ها نیاز در ر ز  94پاس از ا قا ء
شوک حرارت  ،تف

 30/10±9/48 31/03±9/19میکر متر بود .در مق یساه

تیما ر  ،9در

.)3

براباار ،06/19±9/91
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ضااخ مت کپسااو بیضااه در گاار وهاا
ر زها

 06 36 ،94بااه ترتیا

شاا ه در

براباار ،06/01±9/36

 06/40 ±9/30 31/40±9/01میکر متاار بااود کااه در
مق یسه بین ر زه

مختلف تف

معن دار مشا ه و

نش (نمودار .)0

ب ر ز  ،36کا ه

معنا دار ( )p>6/69در ضاخ مت

کپسو بیضه مش ه و ش (نمودار .)0
در مق یسه بین گر ها نیاز در ر زها
ا ق ء شوک حرارت  ،تف

 94پاس از

معن دار باین گار وها

تیما ر  9تیما ر  0جااود ن اشاات .همینااین ،تفا

ضاخ مت کپسااو بیضاه در گاار وها

تیما ر  ،9در

معن دار بین گر وها

تیما ر  0تیما ر  9با گار و

براباار ،06/31±9/00

ش ا ه باارآ رد نش ا  .در ر ز  36پااس از ا ق ا ء شااوک

 00/44±0/00 00/13±0/68میکر متر بود .در مق یساه

معن دار در ضخ مت کپسو بیضه در

ر زها
ر زها ا

 06 36 ،94بااه ترتیا

 06 36با ا ر ز  94افااازای

( )p>6/69در ضخ مت کپسو دی و ش
ر ز  06ب ر ز  ،36تف

معنا ا دار
در مق یسه

معن دار دی و نش (نمودار

.)0

حرارت  ،تف
گر وه

تیم ر  0در مق یسه ب تیم ر  9جاود ن اشات.

در مق یسه بین گر وها
ش ه افازای
مق یسه گر وه

ضااخ مت کپسااو بیضااه در گاار وه ا

تیم ا ر  0در

تیما ر  9تیما ر  0با گار و

معنا دار ( )p>6/64مشا ه و شا  .در
تیم ر  0ب تیما ر  9در ر ز  06پاس از

ا ق ء شاوک حرارتا  ،کا ه

معنا دار ( )p>6/69در

براباار ،06/86±9/41

ضخ مت کپسو بیضه مش ه و ش  .در مق یسه گر وه

 08/16±0/00 00/00±0/10میکر متر بود .در مق یساه

معن ا دار

ر زها

 06 36 ،94بااه ترتیا

ر ز  36باا ر ز  94افاازای

معناا دار ( )p>6/69در

ضخ مت کپسو بیضه دی و ش ،

در مق یسه ر ز 06

تیما ر  0تیم ا ر  9با ش ا ه نیااز افاازای

( )p>6/64در ضخ مت کپسو بیضه دی و شا (نماودار
.)0

شکل  -1مقطع بافت بیضه در گروه شاهد .قطر لولههای منیساز،

شکل  -2مقطع بافت بیضه از گروه تیمار  1در روز  01پس از شوک

ضخامت اپیتلیوم لولهها و مقدار بافت همبند بینابینی طبیعی است

حرارتی .کاهش محسوسی در ضخامت اپیتلیوم تعدادی از لولههای

(رنگآمیزی هماتوکسیلین-ائوزین ،درشتنمایی ×.)111

منیساز مشاهده میشود .همچنین افزایش بافت همبند بینابینی نیز
قابل مالحظه است (رنگآمیزی هماتوکسیلین-ائوزین ،درشتنمایی
×.)111
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شکل  - 0مقطع بافت بیضه از گروه تیمار  2در روز  01پس از شوک

شکل  -4مقطع بافت بیضه از گروه تیمار  1در روز  01پس از شوک

حرارتی .ترمیم و افزایش ضخامت بافت اپیتلیوم لولههای منیساز

حرارتی .ترمیم جزعی در بافت اپیتلیوم لولههای منیساز و افزایش

مشخص بوده و کاهش بافت بینابینی و افزایش قطر لولهها نیز دیده

قطر لولهها در مقایسه با روز  01دیده میشود (رنگآمیزی

میشود (رنگآمیزی هماتوکسیلین-ائوزین ،درشتنمایی ×.)111

هماتوکسیلین-ائوزین ،درشتنمایی ×.)111

شکل  – 5مقطع بافت بیضه از گروه تیمار  2در روز  01پس از شوک
حرارتی .افزایش قطر لولههای منیساز و ضخامت اپیتلیوم لولهها و
همچنین کاهش بافت بینابینی محسوس است (رنگآمیزی
هماتوکسیلین-ائوزین ،درشتنمایی ×.)111
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نمودار  -1میانگین قطر لولههای منیساز (میکرومتر)

نمودار  -2میانگین ضخامت اپیتلیوم لولههای منی ساز (میکرومتر)

بحث و نتیجهگیری
گزارش

کوتا و ،ب عاث تغییارا

ب فت بیضه ش و موج

االت

پ تو وژیاب در

در ر ن اساپرم توژنز

م گردد (.)Meistrich et al., 2003

11

 94دقیقااه باا دماا

 03درجااه

مشخصااا در ف کتورهااا

هیستومورفومتر بیضه ایج د م شود .در مط عاه انجا م
ش و توسط عموا غل تبریز

ال کپور در سا 9313

مشخآ گردی که ایج د شوک حرارت در بیضه ماو
ب عث ک ه

در مط عه ح ضر مشخآ گردی پس از ایج د شاوک
حرارتاا بااه ماا

نمودار  -4میانگین ضخامت کپسول بیضه (میکرومتر)

سلسااایو  ،تغییاااارا

قبل نش م م ده که ا ق ء شاوک حرارتا

هرچن به م

نمودار  -0میانگین ضخامت بافت بینابینی (میکرومتر)

معن دار قطر و هه

منا سا ز کا ه

درص اسپرم توژنز در مق یساه با گار و شا ه گردیا
(عموا غل تبریز

ال کپور.)9313 ،

دوره  ،9شماره  ،1پیاپی  ،33بهار 1391
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نش ن دادو ش و است که بهدنب افزای
اسپرم توسیته
سریع ً اکن

دم در بیضاه،

سلو ه

زای افزای

عا

و بار آن فع یات

ا یاه

آنزیوه

آنت اکسی ان نیز دچ ر االت

م شود ( Ikeda

مرحله پ ک تن اسپرم تی ه

نش ن دادو آسی

 .)al., 2001مط ع

االیار،

اکسی اتیو ممکن اسات نقا

قو مرگ برن مه ریز ش و سلو ی آپوپتوز در سلو -

حرارت

داشته ب ش ( Buttke and

ه
حرار

گرفته در س ها

 .)et al., 1999نت یج بررس ه مؤی آن است که استر
مهما در ا قا ء آپوپتاوز

زای

صور

م بینا ( Setchell et

م ی با

ب فت بیضاه پاس از قارار گارفتن در درجاه
ب

تحت شرایط استر
.)Sandstrom, 1994

در محوطه بطنا را مشاخآ کاردو اسات

(.)Shikone and Biling, 1994
در استر

آنزیوه

 H2O2یب ا ر مح فظت مشخص در برابر آپوپتوز ن ش

حرارت  ،فع یت آنازیوها

آنا نوکلئ ز

از استر

منجاار بااه تقساایو  DNAدر ساالو ه ا

زایگاار ،بااه

داال سلو

ب زن ملکو

زنجیروه

پ یین م شود که این شکسته

ش ن داال نوکلئوز م  DNAبهعنوان ش الآ آپوپتوز
در ساالو ه ا

زای ا

اسپرم توسیته

ب فاات بیضااه بااه الصااوص در

پ ک تن اسپرم تی ه ق با مشا ه و

اسات ( Billig and Beumer, 1995 ; Royer et al.,

.)2004
سلو ه

احتم

تأ یر شوک حرارت بار

ب فت بیضه تغییر در پر تئینه ی موساوم باه

پار تئین اساتر

حرارتا ( )heat shock proteienدر

این سلو ه م ب ش  .در انوا گونهه
شرایط طبیع

سالو

 hspدر

جود دارد اما میازان آن تحات شارایط

حرارتا باه طاور مشخصا افازای

ما ی با

(.)Sarge and Cullen, 1997; Danno et al., 2000
پر تئینه

استر

حرارت از دن تورو ش ن پر تئینها

تجمااع آن در ساالو ه ا ی کااه در معاارض تغییرات ا
همیون درجاه حارار

با  ،اساطه ها

عفونت قرار م گیرن  ،جلوگیر
 .)Cullen, 1997ب افزای
دنب

حرارت ی اکسای اتیو ایجا د ما کنا  .مسایر
ا ق ء آپوپتوز توسط  H2O2چن ان مشخآ

نیست .سمیت سلو
ه

 H2O2به نظر م رس ب رادیک -

هی ر کسی بسی ر فع

رادیک ه

آن مارتبط ب شا  .از سا یر

آزاد که ممکن است در آپوپتوز نق

حرار

ا تها ب یا

ما کنا ( Sarge and

داشته

ب شن  ،پراکس نیتریت م ب ش کاه در ا ار تع ما باین
نیتریب اکسای ( )NOسوپراکسای تو یا ما شاود
مهما دارد.

االیراً مشخآ ش و در ا ق ء آپوپتوز نقا

یک از مک نیسوه

استر

آنت اکسی ان از جمله ک ت ز ب ب ا ر کاردن

زایا

سنتز  NOدر سلو ه
نبودو ا در سالو ها

زایا

طبیعا ق با تشاخیآ
آپوپتوتیاب در بیضاه

انساا ن تشااخیآ دادو شاا و اساات ( Kumagai and

.)Kodama, 2002
تحقیق

نشا ن دادو اسات اساتر

پراکسی اساایون یپی ا

حرارتا میازان

ب فاات بیضااه را افاازای

فع یت آنت اکسی ان آنزیوه

سوپراکسای دیساموت ز،

ک تاا ز گلوتاا تیون پراکساای از را کاا ه
(عموا غل تبریز

دادو

ماا دهاا

ال کپور.)9313 ،

در تحقیق ح ضار ،تا یر دار

پیوگلیتا ز ن پاس از

ایج د شوک حرارت در ب فت بیضه ماورد بررسا قارار

در ب فات بیضاه باه

گرفت .بررس نت یج ح ص از ان ازوگیر ش الآها

کریپتورکی یساو میازان پراکسی اسایون چربا در

تحات درما ن با دار

هیستومورفومتر در گر وه
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پیوگلیتا ز ن ب عاث

هیستومورفومتر بیضه پس از ایج د

شوک حرارت م شود.
اکسای اتیو ظهاور رادیکا ها

آزاد در

ب فات بیضاه ما گاردد ( ،)Ikeda et al., 1999باهنظار
ماا رساا ا اارا

پیوگلیتاا ز ن

آنتاا اکساای ان دار

( ،)Gumieniczek et al., 2008از علا بهباود ق با
توجه ب فت بیضه بهدنب

ا ق ء شوک حرارت ما ب شا .

نت یج ح ص از تحقیق

آنتا -

مختلف نیز موی ا را

اکسی ان پیوگلیت ز ن ا را
استر ه

درم ن آن در

مح فظت

اکسی اتیو م ب ش  .طا تحقیقا مشاخآ

گردی و است که مصرن پیوگلیت ز ن در الرگاو ها
دی ا بت ش ا و توسااط آ وکس ا ن ،موج ا
آنت اکسی ان

 .)et al., 2008پیوگلیت ز ن نقا
رادیک ه

ایج ا د ا اارا

در ب فت بیضه م گاردد ( Gumieniczek

د ام ا ر آنازیوها

رال اد ا ته د فع
(.)Ajit et al., 2010
در طو ایسکم

ب توجه به اینکه شوک حرارت در ب فت بیضه موجا
بر ز استر

ش ن  NADPHجلوگیر م کنا

آنتا اکسای ان

مهما را در تو یا
کا ه

تشاکی

آزاد اکسی ن بر عها و دارد ( Packiavathy

 .)and Rmalingam, 2010فعاا شاا ن  PPAR-γاز

تو ی رادیک ه
آن ژن فع

بهالصاوص متع قا

ریپرفیاوژن،

آزاد بیشتر از سیساتو آنتا اکسای ان
آزاد ب عاث تقویات

م شود رادیک ه

پراکسی اسیون چربا الواها شا  .در طاو ایساکم
مقاا ار زیاا د رادیکاا آزاد اکساای ن ،فاا کتور یااب
ف کتور نکر زدهن و تومور آ ف ()TNF-α

آن تلی
تو ی

متناو

آزاد م شون که همه آنه ب عاث آسای

عر ق م شون  .پیوگلیت ز ن م توان ب ک ه
 TNF-αس ا یر رادیک ا ه ا
آسی زا ایسکم

ا ارا

آزاد اکساای ن از ا اارا

ریپرفیوژن بک ها ( Jagdish and

.)Nehal, 2011
ب توجاااه باااه مجموعاااه فاااوق ،اساااتف دو از دار
پیوگلیت ز ن در موارد آسی

شاوک

ب فت بیضه بهدنبا

حرارت پیشنه د م گردد .تعیین ا ارا

جا نب مصارن

بررسا ا ارا

محا فظت آن با

دراز م
د زه

ایان دار

مختلف در شوکه

حرارت نی زمن مط ع

آت م ب ش .

منابع
 صفو  ،ا ،.شهر ز ،ر ،.ص رال نلو ،ر .صران زادو ،ن .)9381 ( .مط عه هیستومورفومتر بیضه در کرپیتورکی یسو
تجرب یبطرفه در مو

صحرای ب غ .مجله دامپزشک ایران ،د رو  ،0شم رو  ،9به ر  ،81صفح

 عموا غل تبریز  ،د .ال کپور ،م .)9313( .مط عه ا را
استر
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Abstract
Testicular heat shock even for a single short period can induce destruction in testicular tissue and
disturbances spermatogenesis. Pioglitazone is an anti-inflammatory and anti-oxidative drug which is
used widely in diabetic patients. The main aim of this study is evaluation of effect of pioglitazone on
testicular tissue after scrotal heat shock. For this purpose, 54 male Wistar rats were randomly divided in
to 9 of 6 rats. In the first three groups which were used as control, the scrotum of animals were
submerged in 230c water. In the other three groups (treatment 1), the scrotum was submerged in 430c
water for 15 minutes and then the animals received normal saline for 15, 30 and 60 days. In the final
three groups (treatment 2) after scrotal heat shock induction, pioglitazone was injected at a dose of 20
mg/kg for 15, 30 and 60 days. At the end of the experimental periods, testicular tissue samples were
obtained for pathological and histomorphometerical studies. The results were analyzed with one-way
ANOVA and Tukey test and p<0.05 was considered significant. In treatment 1 group the diameter of
seminiferous epithelial tubules and epithelial thickness significantly decreased (p<0.05), but interstitial
tissue and testicular capsules thickness significantly increased in comparison to control group (p<0.05).
In treatment 2 groups, the diameter of seminiferous tubules on the 15th, 30th and 60th days and tubular
epithelial thickness on the 30th and 60th days significantly increased (p<0.05) and interstitial tissue
thickness on the 15th, 30th and 60th days were significantly decreased in comparison to treatment 1
groups (p<0.05). Testicular capsule significantly decreased in thickness only on the 60th day (p<0.001).
The result of this study confirmed that pioglitazone decreased the destructive effects of heat shock on
testicular tissue and significantly improved the testicular histomorphometrical induces.
Key words: Scrotal heat shock, Testis, Pioglitazone, Rat
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