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تأثیر محافظتی ژل رویال همراه با ویتامین  Cدر برابر اثرات تخریبی آنمیهمولیتیک
القاشده بهوسیله فنیل هیدرازین بر پارامترهای بافت بیضه موشهای سفید آزمایشگاهی
بالغ
حجت عنبرا ،1رسول شهروز ،*2حسن ملکینژاد
1کارشناس ارشد بافتشناسی ،گروه

چکیده

علوم پایه ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه

زمینه و هدف :کاهش میزان گردش خون و اکسیژنرسانی میتواند موجب اختالل در عملکرد

ارومیه ،ارومیه ،ایران.

و ساختار بافتی بیضه و اسپرماتوژنز گردد .مطالعه حاضر جهت ارزیابی توان محافظتی

ویتامین C

2دانشیار بافتشناسی و جنینشناسی

همراه با ژل رویال در برابر تغییرات ساختار بافتی بیضه ناشی از کمخونی همولیتیک تجربی در

دامپزشکی ،گروه علوم پایه ،دانشکده

موشهای بالغ انجام شد.

دامپزشکی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه،

روش بررسی :در این مطالعه تجربی ،تعداد  32سر موش بالغ  21-22گرمی به  4گروه تقسیم

ایران.
3استاد فارماکولوژی و سمشناسی ،گروه

شدند که شامل گروه کنترل ،دریافتکننده سرم فیزیولوژی (دوز  1/1میلیلیتر به روش داخل
صفاقی)؛ گروه کنترل شم ،دریافتکننده فنیل هیدرازین (دوز  6میلیگرم بر  111گرم به روش

علوم پایه ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه

داخل صفاقی)؛ گروه فنیلهیدرازین همراه با ویتامین ( Cدوز  221میلیگرم بر کیلوگرم به روش

ارومیه ،ارومیه ،ایران.

داخل صفاقی) و ژل رویال (دوز  111میلیگرم بر کیلوگرم از طریق دهانی) و گروه
دریافتکننده ژل رویال همراه با ویتامین  Cبودند .متعاقب دوره درمانی  32روزه ،نمونههای بافتی
برداشته شدند .پس از پاساژ بافتی ،قالبگیری و تهیه مقاطع پارافینی ،اسالیدها بهوسیله روش
هماتوکسیلین  -ائوزین رنگآمیزی شدند .پارامترهای مختلف بافتی مانند ضخامت کپسول بیضه،
ارتفاع اپیتلیوم زایگر ،قطر لولههای منیساز ،تعداد لولههای منیساز در یک میلیمترمربع،
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تأثیر محافظتی ژل رویال همراه با ویتامین  Cدر برابر اثرات تخریبی آنمیهمولیتیک القاشده بهوسیله ...

حجت عنبرا و همکاران

آنمی همولیتیک میتواند عوامل مختلفی داشته باشد ،از جمله این

القـای این نـوع کمخونی و مطالعه مکانیسمهای کمخونی

عوامل میتوان به عوامل شیمیایی صنعتی مانند برخی سموم

توصیف شده است ( ،)12لذا در این مطالعه از این ماده بهعنوان

تجاری یا استفاده ناصحیح از برخی داروها و یا برخی عوامل

عامل ایجادکننده کمخونی استفاده شد .ویتامین  Cیا ال-

طبیعی مانند سم حیوانات و برخی انگلها اشاره کرد که عوامل

آسکوربات ،ریزمغذی حیاتی برای گونههای پیشرفته مانند انسان،

ذکرشده هرکدام بهنوبه خود میتوانند منجر به ایجاد لیز در

میمونها و شمار اندکی از گونههای دیگر پستانداران ،بهویژه

گلبولهای قرمز و ایجاد آنمی همولیتیک شوند .یکی از عوارض

خوکچه هندی و تعدادی از گونههای پرندگان و برخی ماهیها

ناشی از این نوع کمخونی که کمتر مورد توجه قرار گرفته است،

میباشد .مقدار ویتامین  Cبهعنوان یک شاخص اساسی برای

افزایش میزان آهن بافتی در اثر لیزشدن گلبولهای قرمز و کاهش

تعریف ارزش تجاری میوهها و سبزیها بهکار میرود.

ویتامین C

اکسیژن (هیپوکسی) ناشی از این نوع کمخونی میباشد .میزان

ماده جامد سفید رنگ و یکی از ویتامینهای محلول در آب و

آهن داخل سلولی مانند تمامی مواد ضروری مورد نیاز سلول،

غیرسمی ،و دارای استر حلقوی بوده و در محیط آبی هیدرولیز

بهطور دقیق توسط مکانیسمهای غشای سلول و خود سلول تنظیم

میشود و حالت اسیدی پیدا میکند ( .)18،16این ویتامین در

میشود و ثابت شده است افزایش میزان این ماده در داخل و

واکنشهای شیمیایی بدن یک حملکننده الکترون و از مهمترین

خارج از سلول باعث ایجاد شرایط استرس اکسیداتیو و آسیب به

آنتیاکسیدانها است ( ،)17که در خنثیسازی رادیکالهای آزاد

چربی غشای سلول و اندامکهای آن میشود ( .)1-6در خصوص

و رفع استرس اکسیداتیو نقش دارد ( .)13ژل رویال (

اهمیت آنمی همولیتیک میتوان بیان کرد حدود  21میلیون انسان

 ،)Jelly, RJبهعنوان غذای ملکه زنبورهای عسل شناختهشده و

در ارتفاعات باالی  3111متر از سطح دریا و تحت شرایط کمبود

توسط الروهای جوان زنبورعسل و ملکه مورد استفاده قرار

اکسیژن زندگی میکنند .آمار نیز نشان داده است جمعیت افراد

میگیرد .این ماده نقش مهمی در تغذیه ملکه داشته و از غدد

شاغل در ارتفاعات رو به افزایش است .در دهه گذشته مطالعاتی

هیپوفارینکس و مندیبوالر زنبورهای کارگر جوان ترشح میشود.

در رابطه با رشد ،تکامل و تولید ،تحت شرایط هیپوکسی انجام

ژل رویال ،مادهای ژالتینی به رنگ سفید شیری است که دارای

شده است ( .)7،8همچنین گزارشها نشان میدهد هیپوکسی مزمن

بوی تند ،مزهای میوهای و ارزش غذایی فراوان است .این ژل عامل

باعث توقف اسپرماتوژنز در موشهای صحرایی و میمون میشود

بزرگتر بودن جثه ،قدرت باروری زیاد و طوالنیشدن عمر ملکه

( .)3هیپوکسی در جوندگان نر نیز از سنتز و آزادشدن

است ( .)21،21همچنین نشان داده شده است ژل رویال دارای

گنادوتروپینها جلوگیری میکند ( .)11،11فنیل هیدرازین برای

انواع فعالیتهای بیولوژیکی در سلولها و بافتهای مختلف

نخستین بار توسط  Emil Fischerدر سال  1782از هیدرازین تهیه

مدلهای حیوانی است ( .)22ژل رویال اثرات تحریکی بر

شد .از فنیل هیدرازین برای آمادهسازی ایندولها ( )Indolesکه

اندامهای مختلف بدن داشته و میتواند عملکرد آنها را بهبود

یک ماده حد واسط برای تولید رنگهای مختلف و مواد دارویی

بخشد ( .)23ژل رویال یک محرک هورمونی کمککننده به

است استفاده میشود .همچنین برای تولید فنیل هیدرازونها

حفظ فعالیت منظم و طبیعی متابولیکی هورمون است ،همچنین

( )Phenylhydrazonesاز فنیل هیدرازین و ترکیبهای طبیعی

یک تقویتکننده مکمل انرژی برای تمام سنین به شمار میرود و

استفاده میشود که برای تشخیص و تفکیک دستهبندی قندهای

در درمان مشکالت از کارافتادگی جنسی مزمن ارزشمند است

ساده از یکدیگر بهکار میرود ( .)13،12طبق بررسیهای

( .)24مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات محافظتی ژل رویال و

بهعملآمده فنیل هیدرازین از طریق آسیب مستقیم به غشای

ویتامین  Cدر جلوگیری از اثرات سوء آنمی همولیتیک القا شده

گلبولهای قرمز اثرات خود را بروز میدهد (.)14

توسط فنیل هیدرازین بر کیفیت پارامترهای مورفومتری بیضه در
موشهای سوری بالغ انجام شد.
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مقدمه

از آنجایی که فنیل هیدرازین بهعنوان مـادهای منـاسـب برای

تأثیر محافظتی ژل رویال همراه با ویتامین  Cدر برابر اثرات تخریبی آنمیهمولیتیک القاشده بهوسیله ...

حجت عنبرا و همکاران

در این مطالعه ،فنیل هیدرازین (،)Sigma Aldrich P6926

و ویتامین  Cرا با هم و با دوزهای مشابه گروه قبلی بدون تزریق

بهعنوان عامل ایجادکننده کمخونی همولیتیک مورد استفاده قرار

فنیل هیدرازین دریافت کردند.

گرفت ( .)26،22،14ویتامین  211( Cمیلیگرم بر  2میلیلیتر) از

دوره درمانی به مدت  32روز در نظر گرفته شد.

شرکت دارو پخش (تهران -ایران) تهیه شد .ژل رویال مورد

بعد از پایان دوره درمان ،موشها توسط کتامین (دوز  22میلیگرم

استفاده در این مطالعه شهریور ماه سال  1332از کندوهای 13و 21

بر کیلوگرم بهصورت تزریق داخل صفاقی) بیهوش و سپس

زنبورستان شهرستان ارومیه استحصال و با هم مخلوط شد ،سپس تا

آسانکشی شدند .نمونههای بافتی جدا شده و پس از قرارگیری

زمان انجام آزمایش و پس از هر بار استفاده ،بهصورت فریز

در مراحل تهیه مقاطع بافتی و تهیه الم ،با هماتوکسیلین  -ائوزین

نگهداری شد .موشها بهطور تصادفی به  4گروه شامل  7سر موش

رنگآمیزی و بهوسیله عدسی مدرج مورد بررسی قرار گرفتند.

بالغ با وزن  21-22گرمی تقسیم شدند .قبل از شروع آزمایش

همچنین دادهها با استفاده از میکروسکوپ دیجیتالی و نرمافزار

حیوانات به مدت  2هفته جهت سازگاری با شرایط در محیط قرار

مخصوص

گرفتند .همه موارد اخالقی مربوط به کار با حیوانات آزمایشگاهی

 Microscope version 1.4.3کنترل شدند .برای شمارش تعداد

در حین انجام این مطالعه به دقت رعایت و موشها در چرخه 12

سلولهای لیدیگ ،سرتولی و سلولهای ایمنی تکهستهای از

ساعت نور و  12ساعت تاریکی با دسترسی آزاد به آب و غذای

عدسی مشبک استفاده شد ( .)23نتایج حاصل از این بررسیها با

مناسب نگهداری شدند.

نرمافزار  SPSS PASW Statisticsنسخه  17و آزمون واریانس

حیوانات در  4گروه به شرح زیر قرار گرفتند:

یکطرفه آنالیز و گروههای مختلف توسط تست تعقیبی دانکن

Dino Capture 2.0 The versatile digital

 -1گروه کنترل موشهایی بودند که سرم فیزیولوژی را به مقدار

مورد مقایسه آماری قرار گرفتند .سطح معنیداری،

 1/1میلیلیتر در روز بهصورت تزریق داخل صفاقی دریافت

درنظر گرفته شد.

کردند.
 -2گروه کنترل شم ) (PHZکه به آنها فنیل هیدرازین
) (Phenylhydrazine, PHZبا دوز  7میلیگرم بر  111گرم از
وزن بدن بهصورت تزریق داخل صفاقی برای بار اول و متعاقباً در
دفعات بعدی با دوز  6میلیگرم بر  111گرم از وزن بدن بهصورت
تزریق داخل صفاقی در  47ساعت جهت ایجاد آنمی همولیتیک
تزریق گردید (.)22
 -3گروه تجربی ) (PHZ+Vit C+RJشامل موشهایی بود که

p>1/12

یافتهها
در گروه  ،PHZاغلب لولههای منیساز فاقد اسپرم بوده و ضخامت
این لولهها نسبت به گروه کنترل ،کاهش ظاهری مشخصی را نشان
داد .درحالیکه در گروه  PHZ+Vit C+RJلولههای منیساز تا
حد زیادی بازسازی شده بودند .دریافت توأم ژل رویال و ویتامین
 ،Cفاقد اثرات مخرب در بافت بیضه و لولههای منیساز بود (شکل
.)A, B,C, D

 PHZرا با دوز مشابه گروه کنترل شم دریافت و به همراه آن
ویتامین  Cرا با دوز  221میلیگرم بر کیلوگرم بر وزن بدن بهطور
روزانه بهصورت تزریق داخل صفاقی ( ،)28به همراه ژل رویال با
دوز  111میلیگرم بر کیلوگرم بر وزن بدن ( )27بهطور روزانه با
روش گاواژ 4 ،ساعت قبل از تزریق فنیل هیدرازین دریافت
کردند.
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 -4گروه کنترل منفی ) (Vit C+RJموشهایی بودند که ژل رویال

تأثیر محافظتی ژل رویال همراه با ویتامین  Cدر برابر اثرات تخریبی آنمیهمولیتیک القاشده بهوسیله ...

حجت عنبرا و همکاران

 :Aگروه کنترل ،اپیتلیوم زایگر در اغلب لولههای منیساز ضخیم بوده و تعدادی از آنها مرحله اسپرمیوژنز را نشان میدهند.
 :Bگروه کنترل شم ،اپیتلیوم زایگر در اغلب لولههای منیساز دارای ضخامت کم بوده و مرحله اسپرمیوژنز را نشان نمیدهند .بافت بینابینی
در بعضی نواحی دارای ادم میباشد.
 :Cگروه تجربی ،تجویز ترکیب ژل رویال و ویتامین  Cبه همراه  PHZموجب بهبود قابلتوجهی در ساختار ظاهری لولههای منیساز شده است.
 :Dگروه کنترل منفی ،ظاهر ساختار بافتی لولههای منیساز را نشان میدهد که تجویز ترکیب ژل رویال و ویتامین  Cفاقد اثر منفی بر بافت بیضه میباشد.

اندازه ضخامت کپسول بیضه در گروه دریافتکننده  PHZدر

ضخامت اپیتلیوم زایگر در گروه  PHZدر مقایسه با گروه کنترل

مقایسه با گروه کنترل ،بهطور معنیداری افزایش نشان داد

بهطور معنیداری کاهش یافت ( ،)p>1/12درحالیکه در گروه

( .)p>1/12در گروه  ،PHZ+Vit C+RJضخامت کپسول بیضه

 PHZ+Vit C+RJضخامت اپیتلیوم بیشتر شده و با گروه

به میزان قابلتوجهی کاهش یافت و با هر دو گروه کنترل شم و

اختالف معنیداری نشان داد و با گروه کنترل نیز دارای اختالف

کنترل ،اختالف معنیداری داشت ( .)p>1/12بنابراین ،کاهش

معنیداری بود ( .)p>1/12همچنین استفاده از ،Vit C+RJ

ضخامت کپسول به اندازه گروه کنترل نبود .در گروه کنترل منفی

ضخامت اپیتلیوم زایگر را به اندازه گروه کنترل و یا بیشتر از آن

استفاده از Vit C+RJموجب افزایش میانگین ضخامت کپسول

افزایش داد و با آن گروه ،فاقد اختالف معنیدار بود (جدول

بافت بیضه نشد و با گروه کنترل اختالف معنیداری نداشت

شماره  .)1میانگین قطر لولههای منیساز در گروه  PHZبهطور

(جدول شماره .)1

معنـیداری نسبـت به گـروه کنتـرل کـاهش نشـان داد (،)p>1/12
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شکل :در تصاویر فوق ،نحوه مورفومتری با  Dino Captureدر برخی از پارامترهای اندازهگیری شده نشان داده شده است .رنگآمیزی  H&Eبا درشتنمایی (.)111x

تأثیر محافظتی ژل رویال همراه با ویتامین  Cدر برابر اثرات تخریبی آنمیهمولیتیک القاشده بهوسیله ...

حجت عنبرا و همکاران

درحالیکه در گروه  PHZ+Vit C+RJمیانگین قطر لولههای

 PHZدارای اختالف معنیداری بود و گروه دریافتکننده

منیساز در مقایسه با گروه کنترل و گروه کنترل شم دارای

 C+RJنیز با گروه کنترل شم ،اختالف معنیداری داشت

اختالف معنیداری بود ( .)p>1/12در گروه دریافتکننده

(( )p>1/12جدول شماره  .)1میانگین تعداد لولههای منیساز در

 Vit C+RJقطر لولههای منیساز تقریباً برابر گروه کنترل بود و با

سطح یک میلیمترمربع در گروه ( PHZگروه کنترل شم)،

این گروه اختالف معنیداری نداشت (جدول شماره  .)1ضخامت

همچنین گروه  PHZ+Vit C+RJدر مقایسه با گروه کنترل ،بهطور

بافت بینابینی در گروه ( PHZگروه کنترل شم) ،نسبت به گروه

معنیداری کاهش نشان داد ( .)p>1/12هر دو گروه دریافتکننده

کنترل ،بهطور معنیداری افزایش نشان داد ( .)p>1/12ضخامت

 Vit C+RJو  PHZ+Vit C+RJبا گروه کنترل شم نیز اختالف

بافت بینابینی در گروه  PHZ+Vit C+RJبا هر دو گـروه کنتـرل و

معنیداری را نشان دادند (( )p>1/12جدول).

Vit

ضخامت

ضخامت اپیتلیوم زایگر

قطر لولههای منیساز

ضخامت بافت بینابینی

تعداد لولههای منیساز در

کپسول بیضه (میکرومتر)

(میکرومتر)

(میکرومتر)

(میکرومتر)

(یک میلیمتر مربع)

11/4±1/2

38/4±1/6

144/2±1/2

23/8±1/2

24/4±1/7

PHZ

21/8±1/1a

a

a

a

گروه
کنترل

22/3±1/8

a

114/3±1/6

44/3±1/6

41/7±1/2

PHZ + Vit C + RJ

11/8±1/4ab

34/1±1/8ab

131/7±1/1ab

34/8±1/2ab

43/7±1/6ab

Vit C + RJ

11/1±1/3b

37/2±1/7b

142/4±1/2b

24/6±1/6b

24/2±1/7b

(حرف  aنشاندهنده دارابودن اختالف معنیدار با گروه کنترل و حرف  bنشاندهنده دارابودن اختالف معنیدار با گروه کنترل شم میباشد (.)p>1/10
 :PHZفنیل هیدرازین :RJ ،ژل رویال :Vit C ،ویتامین C

میانگین تعداد اسپرماتوسیت اولیه در گروه  PHZنسبت به گروه

اختالف معنیداری با گروههای کنترل و کنترل شم نشان داد

کنترل دارای کاهش معنیداری بود ( .)p>1/12همچنین میانگـین

( .)p>1/12گـروه دریـافـتکـننده  Vit C+RJدارای اخـتـالف

اسپرماتوسیت اولیه در گروه ،PHZ+Vit C+RJ

معنیداری با گروه کنترل شم بود (( )p>1/12نمودار شماره .)1

نمودار شماره  :1نتایج مربوط به میانگین اسپرماتوسیت اولیه (حرف  ،aنشاندهنده دارابودن اختالف معنیدار با گروه کنترل و
حرف  ،bنشاندهنده دارابودن اختالف معنیدار با گروه کنترل شم میباشد (.)p>1/10
 :PHZفنیل هیدرازین :RJ ،ژل رویال :Vit C ،ویتامین C
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جدول :نتایج بررسیهای مورفومتری مقاطع بافتی بیضه

تأثیر محافظتی ژل رویال همراه با ویتامین  Cدر برابر اثرات تخریبی آنمیهمولیتیک القاشده بهوسیله ...

حجت عنبرا و همکاران

درصد لولههای با اپیتلیوم گسیخته در گروه  PHZبه میزان زیاد

گروه ،اختالف معنیداری نداشت ،ولی با گروه  ،PHZاختالف

نسبت به گروه کنترل ،افزایش معنیداری را نشان داد (.)p>1/12

معنیدار بود ( .)p>1/12در گروه  ،Vit C+RJمیانگین لولههای

در گروه  PHZ+Vit C+RJمیانگین درصد لولههای با اپیتلیوم

منیساز با اپیتلیوم زایگر گسیخته ،مشابه گروه کنترل بود و با این

زایگـر گسیختـه به اندازه گـروه کنتـرل کـاهش نشـان داد و با این

گروه اختالف معنیداری نداشت (نمودار شماره .)2

معنیدار با گروه کنترل و حرف  ،bنشاندهنده دارابودن اختالف معنیدار با گروه کنترل شم میباشد (.)p>1/10
 :PHZفنیل هیدرازین :RJ ،ژل رویال :Vit C ،ویتامین C

میانگین پراکندگی سلولهای لیدیگ در سطح یک میلیمتر مربع

با گروه  PHZنیز دارای اختالف بود ،ولی گروه  Vit C+RJفاقد

از بافت بیضه به تنهایی و به همراه آنتیاکسیدانتها در هر دو

اختالف معنیدار با گروه کنترل بود ،درحالیکه این گروه با

گروه دریافتکننده فنیل هیدرازین با گروه کنترل از نظر آماری

گروه  ،PHZاختالف معنیداری را نشان داد (( )p>1/12نمودار

دارای اختالف معنیداری بود ( .)p>1/12گروه PHZ+Vit C+RJ

شماره .)3

نمودار شماره  :3نتایج مربوط به میانگین سلولهای لیدیگ (حرف  ،aنشاندهنده دارابودن اختالف معنیدار با گروه کنترل؛ حرف ،b
نشاندهنده دارابودن اختالف معنیدار با گروه کنترل شم میباشد (.)p>1/10
 :PHZفنیل هیدرازین :RJ ،ژل رویال :Vit C ،ویتامین C
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نمودار شماره  :2نتایج مربوط به بررسی درصد لولههای منیساز با اپیتلیوم زایگر گسسته (حرف  ،aنشاندهنده دارابودن اختالف

تأثیر محافظتی ژل رویال همراه با ویتامین  Cدر برابر اثرات تخریبی آنمیهمولیتیک القاشده بهوسیله ...

حجت عنبرا و همکاران

میانگین تعداد سلولهای سرتولی فعال (سلولهای سرتولی که در

 PHZ+Vit C+RJو  ،Vit C+RJمیانگین تعداد سلولهای

قسمت رأسی آنها اسپرماتوسیتهای درحال تکامل بهصورت

سرتولی فعال نسبت به گروه  PHZدارای افزایش معنیداری بود

مجتمع قرار داشتند) در گروه  PHZنسبت به گروه کنترل،

(( )p>1/12نمودارشماره .)4

کاهش معنیداری داشت ،درحالیکه در گروههای دریافتکننده

نشاندهنده دارابودن اختالف معنیدار با گروه کنترل شم میباشد (.)p>1/10
 :PHZفنیل هیدرازین :RJ ،ژل رویال :Vit C ،ویتامین C

میانگین تعداد ماستسلها در کپسول بیضه در گروه

درحالیکه در سایر گروهها ،میانگین تعداد این سلولها به اندازه

دریافتکننده  PHZبه میزان بسیار زیادی افزایش نشان داد و

گروه کنترل کاهش نشان داد و بین این گروهها با گروه کنترل،

نسبـت به گـروه کنتـرل دارای اختالف معنیداری بود (،)p>1/12

اختالف معنیداری وجود نداشت (نمودارشماره .)2

نمودار شماره  :0نتایج مربوط به میانگین تعداد ماستسلها (حرف  ،aنشاندهنده دارابودن اختالف معنیدار با گروه کنترل و حرف ،b
نشاندهنده دارابودن اختالف معنیدار با گروه کنترل شم میباشد (.)p>1/10
 :PHZفنیل هیدرازین :RJ ،ژل رویال :Vit C ،ویتامین C

7
مجله دانشگاه علوم پزشکی قم /دوره نهم ،شماره هشتم ،آبان 1334

Downloaded from journal.muq.ac.ir at 18:38 IRDT on Monday May 16th 2016

نمودار شماره  :9نتایج مربوط به میانگین سلولهای سرتولی (حرف  ،aنشاندهنده دارابودن اختالف معنیدار با گروه کنترل و حرف ،b

تأثیر محافظتی ژل رویال همراه با ویتامین  Cدر برابر اثرات تخریبی آنمیهمولیتیک القاشده بهوسیله ...

حجت عنبرا و همکاران

مطالعات نشان میدهد آنمی همولیتیک از دو راه ممکن است اثر

کاهش یافته و فضای بینابینی به دلیل ادم بافتی افزایش مییابد (.)8

خود را اعمال کند :اول آنمی و درپی آن کمبود اکسیژن؛ دوم

سلولهای لیدیگ با ترشح فاکتورهای رشد یا عوامل مهارکننده،

استرس اکسیداتیو ناشی از افزایش آهن خون.

نقش مهمی در تنظیم جمعیت ماستسلها در بافت بیضه دارند

آنمی همولیتیک و لیزشدن گلبولهای قرمز خون موجب کاهش

( .)38نتایج چندین مطالعه نشان میدهد افزایش در تعداد

ظرفیت انتقال اکسیژن و افزایش میزان آهن خون شده که این

ماستسلهای بیضه با اختالالت اسپرماتوژنز همراه بوده است .این

بهنوبه خود پایهگذار یک سری از تغییرات در بدن میباشد (.)2-6

اختالالت در نتیجه تراکم رادیکالهای آزادی است که توسط

همچنین نشان داده شده است افزایش آهن بافتی از طریق ایجاد

ماستسلهای دگرانوله بعد از تحریک ایمونولوژیک یا آلرژیک

استرس اکسیداتیو باعث آسیب شدید به غشا ،پروتئینها و

DNA

تولید شدهاند (.)33،37

میشود .در مطالعه حاضر مشاهده گردید آنمی همولیتیک ناشی

طبق مطالعات انجامشده ،استرس اکسیداتیو ناشی از کمخونی

از تجویز فنیل هیدرازین موجب کاهش میانگین اکثر پارامترهای

تجربی درپی تجویز فنیل هیدرازین در گروه  PHZموجب کاهش

بافتی بیضه شده است .در مطالعه حاضر فنیل هیدرازین موجب

تکثیر و تمایز سلولهای زایگر لولههای منیساز شده و ضخامت

افزایش ضخامت کپسول بافت بیضه گردید که این نشاندهنده

اپیتلیوم زایگر ،قطر و تعداد لولههای منیساز نیز در این گروه،

فیبروزهشدن بافت بیضه میباشد و این روند با افزایش میانگین

بهطور معنیداری کاهش نشان میدهد که این روند بهعلت اثرات

تعداد ماستسلها در گروه  PHZهمخوانی دارد .در یک مطالعه

آنتیاکسیدانتی ژل رویال و ویتامین  Cدر گروه PHZ+Vit C+RJ

دیگر نشان داده شد ماستسلها موجب فیبروزه شدن بافت در

به میزان قابلتوجهی بهبود مییابد ( .)41،41( )p>1/12همچنین

بعضی از بیماریها مانند آرتریت روماتوئید ( )31و بیماری ریه

استرس اکسیداتیو ناشی از کمخونی همولیتیک موجب اختالل و

فیبروتیک میشوند ( .)32،31ماستسلها با ترشح فاکتور رشد

کاهش عملکرد بیضه میشود ( .)42نتایج تحقیقات نشان داده

فیبروبالستی بازی )(Basic Fibroblast Growth Factor, BFGF

است حساسترین بخش در دستگاه تناسلی جنس نر ،اپیتلیوم

موجب تکثیر فیبروبالستها و حالت فیبروزی بافت میشوند

زایگر لولههای منیساز است .این موضوع شاید بدین دلیل باشد

( .)34،33تجویز ژل رویال و ویتامین  Cبه همراه فنیل هیدرازین

که تحت شرایط هیپوکسی ،سلولهایی که در فاصله بیشتری

موجب کاهش تعداد ماستسلها و به موازات آن ،کاهش

نسبت به مویرگها و غشای پایه قرار دارند اکسیژن کمتری

ضخامت کپسول بیضه میشود .عالوه بر این ،هیپوکسی حاصل از

دریافت کرده و به کمبود اکسیژن بیشتر حساس هستند (.)8

آنمی همولیتیک موجب واکنشهای التهابی و عروقی در بافت

کاهش میانگین تعداد اسپرماتوسیتهای اولیه در گروه ،PHZ

بینابینی بیضه و افزایش حجم این بخش از بیضه میگردد ( .)32در

نشاندهنده کاهش تقسیمات میتوزی در مرحله اسپرماتوسیتوژنز

PHZ

در اپیتلیوم زایگر بوده ( ،)43که میتواند در نتیجه استرس

PHZ+Vit

اکسیداتیو ناشی از کمخونی همولیتیک تجربی رخ دهد ( ،)44و

 C+RJتـاحــدودی مـوجـب کـاهـش آن گـردیـد (.)p>1/12

در گروه  PHZ+Vit C+RJبه میزان قابلتوجهی ،بهبودی نشان

مطالعه حاضر نیز ضخامت بافت بینابینی بیضه در گروه
افزایش نشان داد و تجویز آنتیاکسیدانتها در گروه

این نتیجه را میتوان با افزایش تعداد ماستسلها در بافت بیضه

دهد (.)p>1/12

گروه  PHZمرتبط دانست؛ چراکه ماستسلها عالوه بر ایجاد

اختالل در عملکرد بیضه با کاهش تعداد سلولهای لیدیگ ارتباط

حالت فیبروزی در بافت ،با ترشح واسطههای التهابی مانند

دارد ( .)42در مطالعه حاضر ،میانگین تعداد این سلولها در یک

اینترلوکینها ،هیستامین و هپارین موجب واکنشهای پیشالتهابی،

میلیمترمربع از سطح مقطع بافتی بیضه در گروه  ،PHZبهطور

التهابی و ادم میشوند ( .)36همچنین در اثر کاهش فعالیت

معنیداری کاهش نشان داد که در گروه دریافتکننده

متابولیکی سلولهای زایگر و کاهش تکثیر سلولی به دلیـل کمبـود

آنتیاکسیدانتها به همـراه فنیـل هیـدرازین ،افـزایش چشمگیـری
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بحث

اکسیژن ،ضخامت طبقه بافت پوششی و قطر لولههای منیساز

تأثیر محافظتی ژل رویال همراه با ویتامین  Cدر برابر اثرات تخریبی آنمیهمولیتیک القاشده بهوسیله ...

حجت عنبرا و همکاران

داشت ( .)p>1/12در همین راستا ،عملکرد سلولهای سرتولی نیز

وابسته به اثرات مستقیم کمبود اکسیژن بر اسپرماتوژنز و یا اثرات

دارای ارتباط مستقیم با سلولهای لیدیگ و اسپرماتوژنز بوده و

غیرمستقیم از طریق تأثیر آن بر محور هیپوفیزی  -بیضهای باشد

اختالل در عملکرد آنها موجب کاهش ترشح تستوسترون و

( .)47همچنین قرارگرفتن در شرایط هیپوکسی نیز باعث کاهش

اسپرماتوژنز میشود ( .)46در مطالعه حاضر تعداد سلولهای

وزن اندام و تغییر پارامترهای مورفومتریکی میگردد (.)38

سرتولی فعال در گروه  PHZ+Vit C+RJنسبت به گروه ،PHZ
تعداد سلولهای اپیتلیوم زایگر و تعداد سلولهای سرتولی و

با جمعبندی یافتههای مطالعه حاضر چنین برمیآید که کمخونی

لیدیگ در بافت بیضه میتواند در اثر تجمع اسید الکتیک بهعلت

همولیتیک ناشی از فنیل هیدرازین از طریق برهم زدن تعادل

اختالل تنفس سلولی و میزان اکسیژن کم ،رخ دهد .استرس

اکسیداسیون  -احیا و پیریزی واکنشهای آماسی و تنشهای

اکسیداتیو ناشی از افزایش آهن نیز از طریق آسیب به غشای

اکسیداتیو موجبات آسیب بافتی بیضه را فراهم میآورد.

فسفولیپیدی اندامکها ،اثرات سوء خود را نشان میدهد ( .)1در

درحالیکه تجویز آنتیاکسیدانتهای خوراکی مانند ژل رویال و

هر حال اختالل در روند عملکرد بیضه و اسپرماتوژنز موجب

ویتامین  Cدر این شرایط از اثرات مخرب هیپوکسی و درپی آن

گسیختگی در سری سلولهای زایگر در لولههای منیساز میشود

استرس اکسیداتیو جلوگیری میکند .همچنین این نتایج نشان

( .)48در مطالعه حاضر تجویز آنتیاکسیدانتها به همراه فنیل

میدهد آنتیاکسیدانتهای مذکور در گروه حیوانات سالم فاقد

هیدرازین ،درصد لولههای منیساز با اپیتلیوم گسیختهشده را در

اثرات توکسیک میباشد.

مقایسه با گروه  ،PHZبهطور معنیداری کاهش داد ( .)p>1/12در
این مطالعه تجویز ژل رویال و ویتامین  Cبهتنهایی در هیچکدام از

تشکر و قدردانی

پارامترهای بیضهای اثر تخریبی نداشت و با دوزهای بهکار رفته

این مقاله حاصل پایان نامه دوره کارشناسی ارشد بافتشناسی

فاقد اثر توکسیک در بافت بیضه بود .نتایج گزارشها نشان میدهد

دانشگاه ارومیه میباشد .نویسندگان از بخش بافتشناسی دانشکده

قرارگیری در معرض هیپوکسی باعث کاهش چشمگیر در

دامپزشکی دانشگاه ارومیه کمال تشکر و قدردانی را دارند.
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Abstract
Background and Objectives: Reduction in blood circulation and
oxygen delivery can affect structure and function of testicular tissue
and spermatogenesis. The present study was conducted to evaluate the
protective effect of vitamin C and royal jelly coadministration on the
experimental hemolytic anemia-induced changes in testicular
histoarchitecture in adult mice.
Methods: In this experimental study, 32 adult mice weighing 20-25g
were divided into 4 groups, including control group that received
normal saline (0.1mL, IP), sham-control group received
phenylhydrazine (PHZ) (6mg/100, IP), PHZ+vitamin C (250mg/kg,
IP)+royal jelly (100mg/kg, orally) group, and royal jelly+vitamin C
group. Following the 35-day treatment period, the tissue samples were
dissected out. After tissue passage, embedding, and section
preparation, the slides underwent hematoxylin and eosin staining.
Different parameters, such as testis capsular thickness, germinal
epithelium height, seminiferous tubules diameter, number of
seminiferous tubules per 1 mm2, mean number of primary
spermatocytes, Leydig cells, active Sertoli cells, and mast cells, were
assessed.
Results: Observations revealed a significant reduction in the evaluated
parameters in the PHZ group, which this reduction was prevented by
coadministration of royal jelly and vitamin C as an antioxidant.
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Conclusion: The results of this study indicated that coadministration of
vitamin C and royal jelly was able to neutralize the detrimental effect
of hemolytic anemia on the reproductive system of laboratory mice.
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