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 -2گزوه علوم تشزیح ،دانشکده پششکی ،استبد دانشگبه علوم پششکی تبزیش ،تبزیش ،ایزان.
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چکیده
دارٍّای ضیویدرهاًی عالٍُ بز سلَلّای سزطاًی ،سلَلّای در حال تقسین اس جولِ سلَلّای اسپزهاتَصًیک را ًیش ّدف
هیدٌّف .بٌابزايي هیتَاى با تَرف تزضح َّرهَىّای  ٍ LH ٍ FSHهتعارب آى تَردف اسدپزهاتَصًش اس طزيد آًتاگًَیسد
(ستزٍرلیکس) ،ايي سلَلّا را در بزابز عَاهل ضیوی درهاًی هحافظ

ردزار
GnRH

کزد .در ايي هطالعِ ،تَاًايی ستزٍلیکس در جلَگیزی اس اثزات

هضز دارٍی ضیوی درهاًی سیسپالتیي هَرد هطالعِ رزار گزف  .بفيي هٌظَر 30 ،سز هَش ًز  Balb/cبِطدَر تادادفی بدِ  3گدزٍُ
هساٍی ضاهل گزٍُ ضاّف (گزٍّی کِ ّیچ دارٍيی درياف
بِ هقفار  2/5 mg/kg/bwبِ صَرت داخل صفاری درياف
ستزٍرلیکس را ّن درياف

ًکزد) ،گزٍُ آسهايطی ( 1بِ هفت  5رٍس ٍ ّز رٍس يک دٍس سیسپالتدیي
کزد) ٍ گزٍُ آسهايطی ( 2عالٍُ بز سیس پالتدیي آًتاگًَیسد

کزد) تقسین ضفًف .پس اس ّ 5فتِ اس آخزيي تشري  ،هَشّا راح کطی ضفُ ٍ ًوًَِّای باف

 GnRHيدا
بیضِ بزای

هطالعِ با هیکزٍسکَپ الکتزًٍی ٍ ًَری اخذ ضفًف .دادُّای کوی حاصل اس هطالعات ّیستَلَصيک بیضِ با آسهَى آهاری ٍ ANOVA
آسهَى تعقیبی  Tukeyبا ّن هقايسِ ضفًف ٍ  p<0/05هعٌیدار در ًظز گزفتِ ضفً .تايج هَرفَهتزی ًطاى داد کِ ضزيب اسپزهاتَصًش در
گزٍُ آسهايطی  ٍ 1ضاّف بِ تزتیب  24/43±9/22 ٍ 1/52±0/39بَدّ .وچٌیي تعفاد سلَلّای سزتَلی در گزٍُ آسهايطی  1بِ تزتیب
 ٍ 8/61±0/80در گزٍُ ضاّف  5/50±0/52بَد کِ ًطاىدٌّفُ کاّص هعٌیدار ضزيب اسپزهاتَضًش ٍ افشايص هعٌیدار تعدفاد سدلَلّدای
سزتَلی در گزٍُ اسهايطی  1بَد (ً .)p<0/05تايج هیکزٍسکَپ الکتزًٍی ًیش ًطاى داد کِ در گزٍُ آسهدايص  1سدف خدًَی بیضدَی
ًاهٌظن بَدُ ٍ جفاضفگیّايی بیي سلَلّای سزتَلی ٍ باسال الهیٌا ٍجَد داض  .در گزٍُ آسهايطی  ،2ستزٍرلیکس تا حفٍدی اس بزٍس
چٌیي تغییزاتی جلَگیزی کزدُ بَدً .تايج هطالعِ ًطاى داد ستزٍرلیکس هی تَاًف تا حفٍدی اس اثزات سَء هَاد هَرد استفادُ در ضیوی
درهاًی بز رٍی اپیتلیَم صرهیٌال بیضِ جلَگیزی کٌف.
هجلِ آسیب ضٌاسی درهاًگاّی داهپشضکی ،1392 ،دٍرُ  ،7ضوارُ  ،1پیاپی  ،25صفحات .1774-1785

کلید واژهها :سف خًَی-بیضَی ،ضیوی درهاًی ،اسپزهاتَصًش
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مقدمه

هطالعووات اًووذکی ٍجووَد دارد ٍ هؽووخ

رٍغّای هتعذدی ًظیر جراحی ،رادیوَررایی ،ؼویوی

اظوو

رٍغّووای ییؽووگیری از اروورات ظیتَرَکعووی

کووِ
ظوویط

درهاًی ٍ یا ررکیبی از آًْا برای درهاى ظورااى اظوتاادُ

یالریي بر بارٍری ٍ حاظ عولکرد گٌادّا یط از ؼویوی

هیؼَد .اهرٍزُ دارٍّای هتعذدی بِ صَرت هٌارد ٍ یوا

درهاًی بَیصُ در ظٌیي بارٍری بعیار ضرٍری اظ .

ررکیبی برای درهاى ظرااى هَرد اظتاادُ قرار هیگیرًوذ.

با رَجِ بِ ایٌکِ اظترهارَشًس رح

ارر َّرهوَىّوای

ایي دارٍّا برای از بیي بوردى ظولَ ّوای ظورااًی کوِ

گٌووادٍ روورٍییي هوویباؼووذ بوور ّووویي اظوواض ٍ Glode

رقعیوات ظریع دارًذ بعیار هوَرر هویباؼوٌذ .از اور

ّوکاراى برای اٍلیي بار اعالم کردًذ کِ باایجاد اخوتال

در بیضووِّووا ّواًٌووذ

در هحووَر ّیتووَ یسیّ -یتَراالهَظووی در هَقووع ؼوویوی

دیگوور ظوولَ ّووای اظووترهارَشًی

ظلَ ّای ظرااًی رقعین ظریع دارًذ ٍ چَى دارٍّوای

درهاًی هیرَاى ررؼو  LHٍ FSHرا کواّػ دادُ ٍ بوا

ؼیوی درهاًی َّؼوٌذ ًیعتٌذ ،بٌابرایي روام ظلَ ّوای

ایي عول هَجب حاظ اظترهارَشًس بعذ از قطوع ؼویوی

در حا رقعین ظریع ،از جولِ ظلَ ّای اظترهارَشًی

درهاًی ؼذ (.)Glode et al., 1981

را ًیس ّذ

قرار هیدٌّذ( Nejad et al., 2007; Nejad

.)et al., 2012

بوورای هْووار هحووَر ّیتووَ یسیّ-یتَراالهَظووی ًیووس
رٍغّای هختلای از جولِ اظوتاادُ از آًوالَ ّوا ٍ یوا

اهرٍزُ ظیط یالریي بِ اَر ٍظیع برای درهواى اًوَا

آًتاگًَیع ّای ٍ GnRHجَد دارد ( Spermon et al.,

ظرااىّا از جولِ ظرااى بیضِ ،رخووذاى ،ریوِ ٍ هثاًوِ

2006; Aminsharifi et al., 2010; Meistrich et al.,
.)2001; Howell and Shalet, 2005

اظتاادُ هیؼَد( Helm and States, 2009; Kazumasa
et al., 2002; Seaman et al., 2003; Velasquez et
.)al., 1988

ظترٍرلیکط از جولِ آًتاگًَیع ّای  GnRHاظو
کِ اهرٍزُ کاربرد ٍظیعی دارد .ایوي دارٍ یو

دکایتتیوذ

اررات هضور ظویط یالرویي بور رٍی اظوترهارَشًس در

هیباؼذ کِ با هْوار ررؼو  ،LH ٍ FSHهَجوب هْوار

هطالعات قبلی ها هؽاّذُ ؼذ ( )Nejad et al., 2012اهوا

هَجوب

رقعین اظترهارَگًَیّوا هویؼوَد ٍ در ًْایو

در هَرد ًحَُ آظیب رظاًذى دارٍّای هَرد اظوتاادُ در

حااظ

ؼیوی درهاًی هکاًیعنّای هختلای بیاى هیؼوَد کوِ از

دارٍّای هَرد اظتاادُ در ؼیوی درهاًی هیؼَد چرا کِ

DNA

دارٍّای هَرد اظتاادُ در ؼیوی درهاًی قط ظلَ ّوای

هیباؼوذ ( Bakalska et al., 2004; Habermehl et al.,

در حا رقعین را رح

راریر قرار هویدٌّوذ ( Tevor et

ً Seaman .)2006; Hou et al., 2005یس ًؽواى داد کوِ

al., 2002; Anderson et al., 2002; Grundker et al.,
 .)2004بٌابرایي در ایي رحقی ظعی ؼذُ را ابتذا ارورات

جولووِ هْوتووریي آًْووا القوواز آیَیتووَز ٍ ؼکعو

اررات ظوی ظیط یالریي بر رٍی اظوترهارَشًساز اریو
القاز آظیب بِ ظلَ ّای ظررَلی هیباؼذ ( Seaman et

.)al., 2003
علیرغن اظتاادُ ٍظیع ایي دارٍ در درهاى ظورااىّوا،
در هَرد چگًَگی حاظ اظترهارَشًس از اررات ظووی آى
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ظلَ ّای بٌیادی بیضِ در برابور ارورات ظووی

رخریبی ظیطیالریي بِ عٌَاى ی

عاهل ؼویوی درهواًی

بر رٍی ایی رلیَم شرهیٌا (زایا) لَلوِ ظوویٌی ور هوَرد
هطالعِ قرار گیرد ظتط اررات حوایتی ظوترٍرلیکط بوِ
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 GnRHدر هْووار اروورات رخریبووی

عٌووَاى آًتاگًَیعوو

ظیطیالریي بررظی ؼَد.
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یط از ربَت ،یاظاش با تی ٍ قالبگیوری اًجوام گر و ،
ظتط هقااع  5هیکرًٍی رْیِ ٍ یوط از رًو آهیوسی بوا
 PASهَرد هطالعِ قرار گر تٌذ.
 -1تعیین تعداد سلولهای سرتولی

مواد و روشها
در ایي هطالعِ از  30ظر هَغ ًور ًوصاد 6-8 balb/c

برای ایي کار از هقااع عرضی لَلوِّوای ظوویٌی ور

ّاتِای اظتاادُ گردیذ کِ در حیَاًخاًوِ داًؽوگاُ علوَم

اظووتاادُ ؼووذ ٍ رعووذاد ایووي ظوولَ ّووا در  20هیووذاى

یسؼکی ربریس یورٍرغ یا توِ بَدًوذ .ایوي هوَغّوا در

هیکرٍظووکَیی بوورای ّوور ًوًَووِ هووَرد ؼوووارغ قوورار

ؼوورایط اظووتاًذارد (درجووِ حوورارت حووذٍد  22درجووِ

ظلَ ّای ظررَلی بوا رَجوِ ٍیصگوی

رٍؼووٌایی ٍ

هؽخ

آًْا (ّعتِ رٍؼي بیضَی یوا هثلثوی ؼوکل بوا

رواریکی ٍ دظترظوی آزاد بوِ آغ ٍغو ا)

ّعت

) اهکاى ی یر بَد کِ ؼوبیِ ّیککوذام از

ظلعوویَض ،ظوویکل ًووَری دٍازدُ ظوواع
دٍازدُ ظاع

گر تٌذ .رؽخی

ًگِداری هیؼوذًذ .دارٍی ظویط یالرویي بوِ صوَرت

هؽخ

ظلَ ّای اظترهارَشًی

هَجَد در لَلِّای ظویٌی ور

 ٍ Eberدارٍی ظوووترٍرلیکط از

ًبَدًذ .در هَقع ؼوارغ ًیس برای جلوَگیری از روَرغ

 Seronoخریووذاری گردیووذ .در ایووي هطالعووِ

( )biasاز رٍغ )Simple Uniform Random (SUR

هَغّا بِ اوَر راواد ی بوِ  3گورٍُ هعواٍی رقعوین

اظووتاادُ ؼووذ ٍ از ًوًَووِ در َاصوول  150هیکرًٍووی،

ؼذًذ .گرٍُ اٍ یا گرٍُ ؼاّذ کِ ّیچ دارٍیی دریا و

برغّای  5هیکرًٍی رْیِ ؼذ ( 30هقطع) .با رَجوِ بوِ

ًکرد .گرٍُ آزهایؽی  1کِ قط دارٍی ظیط یالریي بوِ

رعذاد کن هقااع عرضی لَلِّای ظویٌی ر 10 ،بورغ از

هقذار  2/5 mg/kg/bwبِ هوذت  5رٍز باوَرت داخول

در ّور بورغ 2

هحلوووَ از ؼووورک
ؼوورک

کرد .گرٍُ آزهایؽی  ،2کِ ظیط یالرویي

صااقی دریا

را بِ ّوراُ آًتاگًَیعو

 (cetrorelix( GnRHدریا و

ّر ًوًَِ بیضِ رً آهیسی ٍ در ًْای

هیذاى هیکرٍظکَیی هطالعِ ؼذ .بر ایي اظاض با رقعوین
 30بر  10عذد  3بذظ

آهذ ٍ بیي عذد  1روا  3یکوی را

ّ GnRHاتووِای ظووِ بووار

بِ صَرت ارااقی اًتخاغ کردین بِ عٌَاى هثوا  ٍ 2بٌوا

باَرت زیر جلذی ٍ ّر بوار  0/25 mg/kg/bwبَدکوِ

بر ایي هقطع اٍ هوَرد هطالعوِ هقطوع ؼووارُ  2بوَد ٍ

ّاتِ قبل از رسری ظیط یالریي ؼرٍ ٍ بوِ هوذت

هقطع بعذی  ٍ 2+3;5هقااع بعوذی بوِ ررریوب -11-8

 35رٍز از آخوریي

هیوواًگیي

کوورد .رسری و
ی

آًتاگًَیع و

 .بعذ از گ ؼ

ظِ ّاتِ اداهِ یا

 29-26-23-20-17-14بَدًووذ ٍ در ًْایوو

رسری  ،هَغّا بوا جابجوایی هْورُّوای گردًوی کؽوتِ

رعذاد ظلَ ّای ظررَلی در ّر لَلِ ظوویٌی ور بذظو

ؼذًذ.

آهذ.

مطالعه مورفولوژی

 -2تعیین )Spermiogenesis index (SI

هطالعووِ کوووی ٍ

ایي ضریب یعٌی هحاظوبِ لَلوِّوای ظوویٌی ور کوِ

ًوًَوِبورداری ؼوذ ٍ بوِ هوذت 48

حاٍی اظترم هرحلِ چْاردُ بِ بعذ ّعتٌذ .بورای رعیویي

داخل هحلَ یایذارکٌٌذُ بَئي قورار دادُ ؼوذًذ.

 SIدر  20هیذاى هیکرٍظکَیی بورای ّور ًوًَوِ رعوذاد

بیضووِ راظوو
ّیعتَهَر َلَشی
ظاع

هووَغّووا جْوو
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لَلِّای ظویٌی ر کوِ حواٍی اظوترمّوای دراز بَدًوذ،
ًعب

بِ ظایر لَلِّای ظویٌی ور هوَرد ؼووارغ قورار

یافته ها
مطالعه مورفولوژیکی بافت

هطالعِ ّعیتَهَر َهتری

گر تٌذ.
آهذُ کوّی بَظیلِ رٍغ

ظتط رواهی دادُّای بذظ

آهاری  ٍ ANOVAآزهَى رعقیبی  Tukeyبوا اظوتاادُ از

ًؽاى داد کِ هیاًگیي رعذاد

ظلَ ّای ظررَلی در لَلِّای ظویٌی ر در گرٍُ ؼاّذ
ٍ آزهایؽووی  1بووِ ررریووب 8/61± 0/80 ٍ 5/50±0/52

ًرم ا سار  SPSS.13هَرد بررظی ٍ رجسیِ ٍ رحلیل قرار

بَد .رعذاد ظلَ ّای ظوررَلی در گورٍُ آزهایؽوی  1در

گر تٌذ .در ایي هطالعِ  p<0/05هعٌیدار رلقی گردیذ.

هقایعِ با گرٍُ ؼاّذ ا سایػ هعٌیدار را ًؽواى دادًوذ

مطالعه فراساختاری

(() p<0/05جذٍ  .)1هیاًگیي رعذاد ظلَ ّای ظررَلی
بورای هطالعوِ

در لَلِّای ظویٌی ر هَغّای گرٍُ آزهایؽی ( 2کِ بِ

الکترًٍوی) اظوتاادُ ؼوذ ٍ

کوردُ

ًوًَِّوای اخو ؼوذُ از بیضوِ چو
راظاختاری (هیکرٍظوکَ

ًوًَِّوا یوط از قرارگیوری در گلَرارآلذئیوذ  % 2/5بوِ
هذت  12ظاع

با با ر عاات ؼعتؽَ ؼذُ ٍ ظتط بوا

بَدًذ)  5/09±0/52بَد کِ ًعب

بِ گرٍُ ؼاّذ کاّػ

هعٌیداری را ًؽاى ًذاد (جذٍ .)1

وویکط ؼووذًذ.

هطالعِ )ً Spermiogenesis Index (SIیوس ًؽواى داد

ٍ آغؽتِظازی در رزیي

 SIدر گوورٍُ ؼوواّذ 24/43±9/22

رترااکعویذ اظووویَم  %2بوورای  2ظواع
ًوًَِّا بعذ از آغگیری ،ؼاا

ّوراُ ظیط یالرویي ،ظوترٍرلیکط ًیوس دریا و

کووِ هیوواًگیي ًعووب

قالبگیری ؼذُ ٍ با اٍلترا هیکرٍرَم از آًْا ًوًَوِّوای

هیباؼذ کِ در گرٍُ آزهایؽی  1بِ  1/52±0/39کواّػ

ًیوِ ًازک رْیِ ٍ با رَلَئیذیي بلَ رًو آهیوسی گردیوذُ

هعٌویداری یا توِ بوَد (( ) p<0/05جوذٍ  .)1هیواًگیي

ًٍوًَِّای ًازک ( )80nmیط از رً آهیسی با اٍراًیول

 SIدر لَلوِّوای ظوویٌی ور هوَغّوای گورٍُ

اظووتات ٍ ظوویترات ظوورغ بووا هیکرٍظووکَ

الکترًٍووی

ًعب

آزهایؽی  22/00±4/43 2بَد کِ ًعب

بِ گورٍُ ؼواّذ

رغییووور هعٌووویداری را ًؽووواى ًوووویداد (جوووذٍ .)1

اًتقالی ( )LEO-906هَرد هطالعِ قرار گر تٌذ.

جدٍل  :1هقایسِ هیاًگیي تعداد سلَلّای سرتَلی ٍ  SIدر گرٍُّای شاّد ،آزهایشی  ٍ1آزهایشی 2
تعداد سلولهای سرتولی

SI
)(mean±SD

ؼاّذ

5/50±0/52

24/43±9/22

آزهایؽی 1

*8/61±0/80

*1/52±0/39

آزهایؽی 2

5/09±0/52

22/00±4/43

گروها

* اختال

هعٌیدار با گرٍُ ؼاّذ ()p<0/05

مطالعه فراساختاری

هطالعِ ظلَ ّای ظررَلی در گورٍُ ؼواّذ ًؽواى داد
کِ ایي ظلَ ّا بِ اَر هٌظن بور رٍی غؽواز یایوِ قورار
داؼتٌذ ٍ ّیکگًَِ ضایی بیي ایي ظلَ ّا با غؽاز یایِ
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)(mean±SD

ٍ یا ظلَ ّای هجاٍر ٍجَد ًذاؼ ّ .عتِ ایي ظلَ ّا
کاهالً یَکرٍهاری
هؽخ

ٍ هثلثی یا بیضوی ؼوکل بوا ّعوت

دیذُ هیؼذ (ؼکل.)1A

داریوش محمدنژاد و همکبران

مطبلعه اثزات پیشگیزانه ستزورلیکس اس آسیبهبی نبشی اس شیمی درمبنی بز ...

در بیي ظلَ ّای ظررَلی ظذخوًَی -بیضوَی قابول
رؽخی

بَد .ایي ظذ در بیي ظلَ ّای ظررَلی هجاٍر

ًعب

بِ گرٍُ ؼواّذ ًواهٌظن ٍ در بعضوی قعوو ّوا

گؽادرر بِ ًظر هیرظیذ (ؼکل .)3C

ٍ در رٍی ظوولَ ّووای اظووترهارَگًَی دیووذُ هوویؼووذ
(ؼکل .)2Bبا درؼ

ًوایی بسرگتر اجساز ظوِگاًوِ ایوي

بحث و نتیجهگیری
ّذ

ظذ ؼاهل  -1غؽازّای در ّن رٍ ر توِ ظوررَلیّوای

از ایي هطالعِ ،هحا ظ

ایویرلیوَم شرهیٌوا در

هجاٍر  -2رریکَلَماًذٍیالظووی ّوای گؽواد ؼوذُ در

برابر عَاهل ؼیوی درهاًی بااظتاادُ ازظترٍرلیکط بوَد.

ار یي ٍ  -3دظتجاری از یالهاىّوا کوِ بویي رریکَلوَم

یکووی از هعیارّووای بررظووی هیووساى آظوویب اظووترهارَشًس

ٍ یالظوواّوا قورار گر توِاًوذ ًیوس قابول

رعیوویي  SIدر لَلووِّووای ظووویٌی وور هوویباؼووذ ( SIبووِ

آًذٍیالظوی
رؽخی

اظووترهاریذّووای در حووا دراز ؼووذى بعووذ از هرحل و 14

بَدًذ (ؼکل.)1C
یوا تگی اکتَیالظووی Ectoplasmic

ااالق هیؼَد) .هطالعِ ها ًؽاىدٌّوذُ کواّػ هعٌویدار

) Specialization (ESدر گرٍُ ؼاّذ ًؽاى دٌّذُ ًظون

 SIدر گرٍُ آزهایؽی 1بَد .بِ عبارت دیگر ایي هطالعوِ

ایي ظاختار بَد ES .در ایي گرٍُ دارای  3جسز بَد-1 .

ًؽوواىدٌّووذُ کوواّػ رَلیووذ اظووترمّووا ٍ اخووتال در

غؽاّای در ّن با تِ اظترهاریذ ٍ ظررَلی  -2رریکَلوَم

اظترهارَشًس بِ دًبا ؼیوی درهاًی هویباؼوذ .هویروَاى

در درٍى ظوولَ ّووای ظووررَلی ٍ -3

از جولوِ ظولَ ّوای

هطالعِ رخا

آًذٍیالظوووی

گا

کِ ظلَ ّای اظترهارَشًی

دظووتجاری از یالهوواىّووای اکتوویي کووِ بوویي رریکَلووَم

در حا رقعین ظوریع ّعوتٌذ ٍ ظویط یالرویي ّواًٌوذ

ٍ غؽوواز ظوولَ ظووررَلی قوورار داؼووتٌذ

دارٍّای ؼیوی درهاًی دیگر ،ظلَ ّای در حا رقعین

آًذٍیالظوووی

را ؼٌاظایی ٍ ًابَد هیکٌوذ .آظویب بوِ اظوترهارَشًس بوِ

(ؼکلّای )2B ٍ 2A
هطالعِ ظلَ ّای ظررَلی در گرٍُ آزهایؽویً 1ؽواى

دًبا ؼیوی درهاًی رَظط هحققیي دیگور ًیوس گوسارغ

داد کِ جذاؼذگیّایی بیي ایي ظولَ ّوا ٍ بوازا الهیٌوا

( ;Nejad et al., 2007; Nejad et al., 2012

ٍجووَد داؼ و

(ؼووکل ّ ٍ )3Aوکٌوویي ظووذ خووًَی-

بیضَی در ایي گرٍُ ًعوب

بوِ گورٍُ ؼواّذ ًوازک ٍ

ًاهٌظن بَد (ؼوکل ً ٍ )3Bیوس در ایوي گورٍُ بوِ علو

ؼذُ اظ

 .)Nejad et al., 2013در هوووَرد هکاًیعووون دقیوو
آظیبرظاًی دارٍّای ؼیوی درهواًی بور رٍی اییتلیوَم
شرهیٌا ًظرات هختلای ٍجَد دارد .بعضوی از هحققویي

یوا تگی

بیاى داؼتِاًذ کِ آظیب اییرلیَم شرهیٌا بِ دًبا ؼویوی

اکتَیالظوی عوالً اهکاى ًذاؼ  .در گرٍُ آزهایؽی 2کِ

درهاًی رَظط القاز آیَیتَز ارااق هویا توذ( Hou et al.,

کردُ

ّ ٍ Bieber .)2005وکاراًػ اررات هضر ظیط یالریي

بَدًذ ،ؼرایط رقریباً هؽابِ گرٍُ ؼاّذ بَد با ایي رااٍت

بر رًٍذ اظترهارَشًس را از اری القواز آیَیتوَز گوسارغ

یوا تگی اکتَیالظووی ٌّوَز

کردُ ٍ ًؽاى دادًذ کِ آیَیتَز در ظلَ ّای زایا حوذاقل

کاّػ ؼذیذ اظترهارَگًَیّا ،هطالعِ رخا
بِ ّوراُ ظیط یالریي ،ظترٍرلیکط را ّن دریا
کِ در ایي گورٍُ رخاو
ًعب

بِ گرٍُ ؼاّذ رغییراری را ًؽاى هیداد بوِ عٌوَاى

 3برابر ا سایػ هییابٌذ(.)Bieber et al., 2006

هثا رریکَلَم آًذٍیالظوی ّای درٍى ظولَ ظوررَلی
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عالٍُ بر آیَیتَز ،عَاهل دیگری ًیس در آظیبرظواًی
دارٍّای ؼیوی درهاًی ًقػ دارًوذ چورا کوِ هؽوخ
ؼذُ اظ

بِ دًبا ؼیوی درهواًی ظوط ٍ FSH ٍ LH

در ًْای

رعتَظترٍى ا سایػ ییذا هیکٌوذ ( Udaqawa

ٍ در هقابوول بیؽووتر ظوولَ ّووای اظووترهارَشًی

از بوویي

ر تِاًذ.
یا تِ دیگر ایي رحقی جذا ؼذگی ظلَ ّای ظررَلی
از بازا الهیٌا ٍ هوَجی بوَدى ظوط قاعوذُایوی ظولَ

ٍ )et al., 2001; Shetty and Meistrich, 2005

ظررَلی بَد .ظلَ ّای ظررَلی در رواهی عالیو ّوای

ؼذُ کِ ا سایػ رعتَظوترٍى در داخول بیضوِ

(حااظو  ،رغ یوِ ٍ ً )...قوػ

هؽخ

اررات هٌای بر اظترهارَشًس دارد (.)Shetty et al., 2000

ظلَ ّای اظترهارَشًی

دارًووذ ٍ بووِ اوورق هختلوون بووا آًْووا در رووواض ّعووٌٌذ

ّوکٌیي ایي هطالعِ ًؽاى داد کوِ رعوذاد ظولَ ّوای

( .)Newton et al., 1993ایي ظلَ ّوا ّوکٌویي دارای

ظررَلی در گرٍُ ریوار با ظیط یالریي ا سایػ ییذا کردُ

رظوووتتَرّایی بووورای ٍ )Sun et al., 1990( FSH

بَد .در ایي هطالعِ هؽاّذُ ؼذ کِ رسری ظیط یالرویي

رعتَظترٍى هیباؼوٌذ ( Allan et al., 2004; Suarez et

هَجب از بیي ر وتي اًوَا ظولَ ّوای اظوترهارَشًی

 )al., 1999کِ بیاًگر ًقػ ایي َّرهَىّوا بور عولکورد

درٍى لَلِّای ظویٌی ر هیگردد ٍ ظلَ ّوای ظوررَلی

ظلَ ّای ظررَلی اظ  .با رَجِ بِ ٍجَد رظوتتَرّای

دارًوذ

آًذرٍشًی ٍ  FSHرٍی ظولَ ّوای ظوررَلی هویروَاى

رر ؼذُ ٍ بوِ راحتوی قابول هؽواّذُ ٍ

ایي ظلَ ّا ٍابعتِ بِ ایي َّرهَىّا ٍ

کِ هقاٍه

بیؽتری از ظلَ ّای اظوترهارَشًی

بارزرر ٍ هؽخ

گا

کِ عالی

( Johnston et al.,

ؼوارغ هیؼًَذ .گسارؼات در هَرد رعذاد ظولَ ّوای

اکتَرّووای درٍى بیضووِای اظو

ظررَلی بِ دًبا ؼیوی درهواًی هتاواٍت هویباؼوذ بوِ

 .)2004بٌابرایي ّر گًَِ رغییر در ظوط َّرهوَىّوای

اَری کوِ در بعضوی از هطالعوات ،رعوذاد ظولَ ّوای

ّیتووَ یسی بووِ دًبووا ؼوویوی درهوواًی بوور عولکوورد ایووي

ظررَلی بِ دًبا ؼیوی درهاًی رغییر ًیا توِ بوَد ( Aich

ظلَ ّا ارر هیگ اردً .ؽاى دادُ ؼذُ اظ

 .)and manna, 2001; Veccino et al., 2001در حالیکِ

ؼوویوی درهوواًی در اًعوواى هقووذار  C-K 18در رٍی

 Boujardدر ظوووووا  Pomerantz ٍ Janes ٍ 1995در

ظلَ ّای ظررَلی بیؽتر هیؼوَد (ایوي هوارکر در رٍی

ظووا  1985در هطالعووِ جذاگاًووِای ،کوواّػ رعووذاد

ظررَلیّای بالغ ًرها ٍجَد ًذارد)ٍ هَجب غیر عوا

ظلَ ّای ظوررَلی بوذًبا ؼویوی درهواًی را گوسارغ

ؼذى ظررَلی هیؼَد کِ در ًْای

کِ بِ دًبوا

هیرَاًذ اظترهارَشًس

ر وأریر قوورار دّووذ ( .)Bar-shira., 2004یووط

کردًذ ( Boujrad et al., 1995; Janes and Pomerantz,

را رح و

 .)1985در هقابل ،هطالعاری ًیس ًؽاى دادُاًذ کوِ بعوذ از

هیرَاى ضاّای بَجَد آهذُ در ظط بازا ظلَ ّوای

اؼوعِدرهواًی ٍ ّوکٌوویي کریتتَرکیذظوین ،ظولَ ّووای

ظووررَلی را ًاؼووی از اروورات ظووَز رغییوور در ظووط

ظوررَلی رکثیور ییوذا هویکٌٌوذ (.)Gosh et al., 1992

َّرهَىّای  FSH ٍ LHداًعو

ا سایػ رعذاد ظلَ ّای ظررَلی در ایي هطالعِ هیرَاًذ

عولکرد ایي ظلَ ّاایجاد کوردُ اظو  .از اور

بِ ایي عل

باؼذ کِ ظلَ ّای ظررَلی بِ دًبا آظویب

بِ ایی رلیَم شرهیٌا رکثیر ییذا کردُاًذ (رکثیر جبراًوی)
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کوِ اختالالروی را در
دیگور

ً Jegouیس ًؽاى داد کوِ ظوط بوازا ظوررَلی هعو َ
ررؼ هَادی اظ

کِ برای واز هیتَریو

اظوترهارَشًس
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ًرهووا الزم اظوو

داریوش محمدنژاد و همکبران

( .)Jegou., 1993یووط احتووواالً در

دارای  3جسز غؽاّای در ّن با تِ اظترهاریذ ٍ ظررَلی،

کوردُ

در درٍى ظلَ ّای ظوررَلی ٍ

هَغّای آزهایؽی  1کِ ظویط یالرویي دریا و

رریکَلَم آًذٍیالظوی

بَدًذ ،رغییرات در ظط بازا ظلَ ّای ظررَلی باعث

دظووتجاری از یالهوواىّووای اکتوویي بوویي رریکَلووَم

از ظط قاعذُای آًْا

کوِ ًقوػ

کاّػ ررؼ

اکتَرّای هیتَری

آًذٍیالظوی

ٍ غؽاز ظلَ ظوررَلی اظو

هیگردد کِ هیرَاًذ دلیل دیگری برای کاّػ هیتوَز در

بعیار هْوی در عولکرد ظلَ ّای شرهیٌا ( O'Donnell

باؼذ.

 ٍ )et al., 2000جابجایی اظترهاریذ در اییرلیَم شرهیٌا

ظلَ ّای اظترهارَشًی

از یا تِّای دیگر ایي هطالعِ ًاهٌظن بَدى ظوذخًَی-

دارد (.)Toyama et al., 2003

بیضَی در لَلِّای ظویٌی ر هَغّای گرٍُ آزهایؽوی

در گوورٍُ آزهایؽووی  1رحوو

رووأریر ظوویط یالروویي

 1بَد .ایي ظذ از اراوا ظوررَلیّوای هجواٍر بَجوَد

هطالعِ  ESبعیار هؽکل بَد ٍ در صَرت هؽاّذُ بعیار

اظ  -1 :غؽازّوای در ّون

هحذٍد ٍ ًاهٌظن دیذُ هیؼذّ .وعوَ بوا یا توِّوای هوا

ووورٍ ر تو وِ ظوووررَلیّوووای هجووواٍر -2 ،رریکَلوووَم

ً Anaharaیوس گووسارغ کورد کووِ رسریو دارٍی ؼوویوی

آًذٍیالظوی ّا در ار یي -3 ،دظتجاری از یالهاىّای

درهوواًی  Flutamidهَجووب آظوویب بووِ  ESهوویؼووَد

هیآیذ ٍ دارای ظِ قعو

ٍ غؽوازّا .ایوي ظوذ کوِ

بیي رریکَلَم آًذٍیالظووی

ظلَ ّای اظترهارَگًَی را از ًاحیِ قاعذُای لَلوِّوای

(.)Anahara et al., 2004
ًتایج هطالعِ حاضر بر رٍی  ESرا هویروَاى بوِ ایوي

ظویٌی ر جذا هیکٌذ ًقػ بعیار هْوی در اظوترهارَشًس

صَرت راعویر کورد کوِ ظویط یالرویي از یو

ابیعی دارد ٍ در ٍاقع لَلِ ظوویٌی ور را بوِ دٍ بخوػ

هَجب آظیب بِ ظلَ ّای ظررَلی هیؼوَد کوِ ًقوػ

قاعذُای ٍ هجاٍر هجرایوی رقعوین هویکٌوذ ٍ بوِ ایوي

دیگوور هَجووب

صووَرت ظوولَ ّووای در حووا رقعووین را از دظووترض
ظلَ ّای ایوٌی هحا ظ

هیکٌذ .با رَجِ بوِ ایٌکوِ در

رؽکیل ایي ظذ ،ظلَ ّای ظررَلی دخال
بِ ظادگی هیرَاى عل

دارًوذ یوط

ًازکتر ٍ ًاهٌظنرر بَدى ایي ظذ

در گرٍُ آزهایؽی  1را رَجیِ کورد .بطَریکوِ قوبالً ًیوس

هْوووی در رؽووکیل  ESدارد ٍ از اوور
رخریب ظلَ ّای اظترهارَشًی

اور

ؼذُ کِ با از بیي ر تي

ظلَ ّای در حا رقعین ،ظلَ ّوای اظوترهاریذ ًیوس از
بیي ر تِ ٍ در ًتیجِ ً ESیس رؽکیل ًویؼَد.
درگوورٍُ آزهایؽووی  2کووِ بووِ ّوووراُ ظوویط یالروویي،
ظووترٍرلیکط را ّوون بووِ عٌووَاى آًتاگًَیعووی

GnRH

اؼووارُ ؼووذ ،بووِ دًبووا ؼوویوی درهوواًی ٍ ا ووسایػ

دریا

َّرهووَىّووای  ٍ FSHرعتَظووترٍى ،رغییرارووی در

بِ عٌَاى هثا  ESدر ایي گرٍُ قابل هؽاّذُ بَد ٍ ظوذ

ظلَ ّای ظررَلی ایجاد هویؼوَد ٍ ایوي ًیوس هَجوب

خًَی -بیضَی ًیس ؼرایطی هؽابِ با گرٍُ ؼاّذ داؼ .

رغییراری در ظذ خوًَی -بیضوَی ؼوذُ اظو  .ظواختار

ایي یا تِّای ها ّوعَ با یا تِّای دیگور هحققویي بوَد.

دیگری کِ در ایي هطالعِ هَرد بررظی قرار گر توِ بوَد

ّ ٍ Meistrichوکاراى ًؽاى دادًذ کِ بِ دًبا آظیب بِ

) Ectoplasmic Specialization (ESبَد کوِ در گورٍُ

ایوویرلیووَم شرهیٌووا  ،آگًَیعو ّووا ٍ آًتاگًَیعو ّووای

بَدًذ .ایي ظاختواى ًیوس

 GnRHهَجوووب بْبوووَدی اظوووترهارَشًس هووویؼوووَد

ؼاّذ بِ ظادگی قابل رؽخی

هیکردًذ ؼرایط رقریباً هؽابِ گرٍُ ؼواّذ بوَد.
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( .)Meistrich et al., 2001دارٍّای ؼویوی درهواًی از

اررات جاًبی دارٍّای ؼیوی درهاًی حاظ هیکٌٌذ ٍ -2

جولووِ ظوویط یالروویي از دٍ اریو هَجووب آظوویب بووِ

با کاّػ  ٍ FSHرعتَظترٍى بوِ اوَر غیور هعوتقین از

اظترهارَشًس هیؼًَذ -1 :ارر هعتقین بر رٍی ظلَ ّوای

اررات جاًبی دارٍّای ؼیوی درهاًی بعوذ از درهواى ًیوس

در حا رقعین (بَیصُ اظترهارَگًَیّا) ٍ القاز آیتتَز در

جلَگیری هیکٌٌوذ .هطالعوات ظوایر هحققویي ًیوس ایوي

ؼوذُ

ااالعات را رأئیذ هویکٌوذً Shetty ٍ Meistrich .ؽواى

کِ بعذ از ؼویوی درهواًی ٍ رخریوب اظوترهارَشًس

هوَاد

آًْا -2 ،رغییر در َّرهَىّای جٌعوی .هؽوخ
اظ

دادًذ کِ با کواّػ رعتَظوترٍى ،بعوذ از هاور

هقووذار ررؼو َّرهووَىّووای ٍ LHٍ FSHرعتَظووترٍى

ظوووی هوویرووَاى هَجووب بْبووَدی اظووترهارَشًس ؼووذ

ا سایػ هوییابوذ( Udagawa et al., 2001; Shetty and

(ّ ٍ )Meistrich and Shetty, 2003وکٌیي ًؽواى دادُ

 ٍ )Meistrich, 2005; da cunha et al., 1987ا وسایػ

ؼووذُ اظوو

کووِ رعتَظووترٍى هَجووب هْووار بْبووَدی

رعتَظترٍى در داخل بیضِ ّواًٌذ ا سایػ  FSHارورات

اظوترهارَشًس بعوذ از آظویب هویگوردد ( Shetty et al.,

هٌاوی بور اظوترهارَشًس دارد (.)Udagawa et al., 2001

 ٍ )2002اظترادیَ با هْار اررات رعتَظترٍى هیرَاًوذ

یط بِ ًظر هویآیوذ آگًَیعو ّوا ٍ آًتاگًَیعو ّوای

هَجب بْبَد اظوترهارَشًس بعوذ از اؼوعِ درهواًی ؼوَد

 GnRHبووا کوواّػ  ٍ FSHرعتَظووترٍى هوویرَاًٌووذ

(.)Shetty et al., 2004

اظترهارَشًس را از اررات هضر دارٍّوای ؼویوی درهواًی

هیرَاى گا

حاظ کٌٌذ.

 ٍ GnRHهْوار ررؼو  ٍ LHٍ FSHدر ًْایو

در ٍاقع آگًَیع ّا ٍ آًتاگًَیع ّای  GnRHاز دٍ
اریو هَجووب حااظ و

در ًْای

با اظتاادُ از آًتاگًَیع ّای

اظووترهارَشًس در برابوور ؼوویوی

درهاًی هیؼًَذ -1 :هَجب هْار رقعین در ظولَ ّوای

رعوتَ

ظترٍى هیرَاى را حوذٍدی از ارورات ظوَز هوَاد هوَرد
اظتاادُ در ؼیوی درهواًی بور رٍی ایوی رلیوَم شرهیٌوا
بیضِ جلَگیری کرد.

اظترهارَگًَی هیؼًَذ ٍ در ًتیجِ ایوي ظولَ ّوا را از

شکل :1الکترٍى هیکرٍگرافی از لَلِ سویٌیفر هَش از گرٍُ شاّد (A :سلَل سرتَلی بر رٍی غشاء پایِ (درشتٌوایی  (B ،)×3953سد خًَی بیضَی
(درشتًوایی  (C ٍ )×2192اجسای سِگاًِ تشکیلدٌّدُ سد (درشتًوایی  .)×21922سلَل سرتَلی (ّ ،)SERستِ سلَل سرتَلی (ّ ،)Nستک سلَل
سرتَلی ( ،)nسلَل اسپرهاتَ گًَی ( ،)SPبازال الهیٌا ( ،)BLسد خًَی بیضَی ( ،)BTBغشاّای درّن بافتِ سلَلّای سرتَلی هجاٍر ( ،)Mpفیالهاىّا ()F
ٍ رتیکَلَم آًدٍپالسویک ()Re
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) در ًَک فلص تَجِ فرهائیذ (درضت ًواییEs ( ( بِ تخصص یافتگی اکتَ پالسویA : الکترٍى هیکرٍگرافی از لَلِ سویٌی فر هَش از گرٍُ ضاّذ:2ضکل
ٍ  غطاّای در ّن بافتِ سلَل سرتَلی،)Sp(  ّستِ اسپرهاتیذ.)×21560 ( اجسای تطکیل دٌّذُ تخصص یافتگی اکتَ پالسوی ( درضتًواییB ،)×4646
)Re( ) ٍ رتیکَلَم آًذٍ پالسویکAc(  فیالما ى ّای اکتیي،)Mp( اسپرهاتیذ

) تَجِ ضَد (درضت ًواییSer( ) در زیر سلَل سرتَلیS ( ُ بِ فضای ایجادضذ.1( گرٍُ آزهایطیA : الکترٍى هیکرٍگرافی از لَلِ سویٌی فر هَش:3ضکل
 بِ اجسای.2 ( گرٍُ آزهایصC )×21560  (درضتًوایی.) تَجِ ضَدBTB(  بِ ًاهٌظن بَدى اجسای سذ خًَی – بیضَی.1( گرٍُ آزهایصB ،)×2784
 غطاّای درّن بافتِ سلَل سرتَلی ٍ اسپرهاتیذ،)SP(  ّستِ اسپرهاتیذ.)×12930 تطکیلدٌّذُ تخصص یافتگی اکتَ پالسوی تَجِ ضَد (درضتًوایی
)Re( ) ٍ رتیکَلَم آًذٍ پالسویکAc(  فیالما ىّای اکتیي،)Mp(
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Abstract
Chemotherapy agents, in addition to cancer cells, target all dividing cells in clouding spermatogenic
cells. These cells could be protected from the determintal effects of chemotherapy agents in addition of
FSH and LH secretion using GnRH antagonist (cetrolix) . In the present study 30 male balb/c mice were
randomly divided into 3 groups of control (receiving no treatment), experimental 1 (receiving a
2.5mg/kg/bw dose of cisplatin as intraperitoneal injection for 5 days) and experimental 2 (a group that
received GnRH antagonist in addition to cisplatin). Five week safter the last injection, the mice were
killed by cervical dislocation and testicular specimens were prepared for light and electron microscopy.
The data were analyzed using ANOVA and Tukey´s test and p<0.05 is considered as significant.
Morphometric results showed that spermatogenesis index (SI) in control and experimental 1 groups were
respectively 24.43±9.22 and 1.52±1.39,respectively the number of sertoli cells in control and
experimental 1 groups were 5.50±0.52 and 8.61±0.80,respectively showing a significant reduction of SI
and increasing of sertoli cells in experimental 1 group (p<0.05). Electron microscopy revealed that in
experimental 1 group, blood-testis barrier was irregular and sertoli cells were separated from basal
lamina. In experimental 2 group, cetrorelix almost prevented such changes. It can be concluded that
cetrorelix could almost prevent the detrimental effects of chemotherapy on germinal epithelium.
Key word: Blood-testis barrier, Chemotherapy, Spermatogenesis
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