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تأثیر تجویز ویتامین  Eو دگزامتازون بر تغییرات بیوشیمیایی
و بافتی کبد ناشی از القای واریکوسل در موش رت
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چکیده
زمینه و هدف :واریکوسل نه تنها اثرات عملکردی و ساختاری متنوعی بر سیستم تولیدمثلی نر
دارد؛ بلکه بر سایر بافتهای بدن نیز از جمله کبد تأثیرگذار است .بنابراین ،در بیماران

2دانشیار زیستشناسی  ،دانشکده علوم

واریکوسلی تجویز ویتامین  )VE( Eو دگزامتازون ( )DEXتوصیه میشود .مطالعه حاضر با هدف

پایه ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران.

بررسی تأثیر واریکوسل تجربی بر روی کبد و اثرات محافظتی  VEو  DEXانجام شد.

3استادیار بافتشناسی و جنینشناسی
مقایسهای ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه
ارومیه ،ارومیه ،ایران.

روش بررسی :در این مطالعه  33رأس موش رت نر به پنج گروه تقسیم شدند .گروههای
آزمایشی در  4زیرگروه :واریکوسلی؛ واریکوسلی  +ویتامین )153mg/kg( E؛
واریکوسلی+دگزامتازون ( )3/25mg/kgو واریکوسلی  +ویتامین  + Eدگزامتازون قرار گرفتند.
الپاراتومی ساده در گروه شاهد القا شد .همزمان با اخذ نمونه خونی سطح سرمی؛ گلوکز ،آالنین
آمینو ترانسفراز ( ،)ALTآسپارتات آمینو ترانسفراز ( )ASTمورد ارزیابی قرار گرفت .میزان
کربوهیدرات سیتوپالسمی هپاتوسیتها ،به روش رنگآمیزی پریودیک اسید شیفت بررسی شد.
آنالیز آماری با استفاده از آزمون واریانس و تست تعقیبی توکی صورت گرفت .سطح
معنیداری p>3/35 ،در نظر گرفته شد.

*
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یافتهها :میزان گلوکز ALT ،و ،ASTبهطور معنیداری در گروههای ویتامین  Eو دگزامتازون
نسبت به گروه واریکوسلی کاهش نشان داد ( .)p>3/35همچنین نکروز ،اتساع ورید مرکزی و
نفوذ سلولهای لنفاوی کاهش یافت.
نتیجهگیری :طبق نتایج این مطالعه ،واریکوسل در دو سطح بیوشیمیایی و بافتشناسی باعث
بروز آسیب میشود که تجویز ویتامین Eبه همراه دگزامتازون عوارض ناشی از واریکوسل و
مضافاً اثرات جانبی دگزامتازون را کاهش میدهد.
کلید واژهها :واریکوسل؛ کبد؛ دگزامتازون؛ ویتامین.E

لطفاً به این مقاله بهصورت زیر استناد نمایید:
Khosravanian H, Farrokhi F, Razi M, Khosravanian N. The effect of Vitamin
E and dexamethasone Co-administration on varicocle-induced biochemical and
histological alterations of liver in rats.
]Qom Univ Med Sci J 2014;8(2):1-11. [Full Text in Persian
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مقدمه

گلوکوکرتیکوئیدها داروهای قوی هستند که غالباً بهطور وسیعی

مشکالت نازایی و عدم توان باروری در جمعیت مردان در حال

در اختالالت التهابی مانند آسم ،آلرژی ،عفونت ،همچنین در

افزایش است و بیماری واریکوسل بهعنوان یکی از مهمترین علل

بیماریهای خودایمنی مانند آرتریت روماتید ،گلومونفریت،

ناباروری در زوجهای نازا به دلیل ناتوانی جنسی در مردان شناخته

اسکلروزیس ،اریتروماتوزولوپوس سیستمیک استفاده میشوند

شده است .در حدود  %23-43از علل نازایی در مردان به دلیل

( .)1دگزامتازون یک گلوکوکرتیکوئید سنتیک بوده که قدرت

بروز واریکوسل رخ میدهد .با وجود انجام مطالعات متعدد در این

سرکوبکنندگی سیستم ایمنی آن  23-33بار از هیدروکورتیزون

مورد ،تاکنون پاتوژنز بیماری بهخوبی شناخته نشده است (.)2،1

و  4-5بار از پردینیزون بیشتر است ( .)8گلوکوکرتیکوئیدها به

مشکالت التهاب در بافت بیضه افراد مبتال به واریکوسل به همراه

سرعت در سیستم گردش خون انتشار یافته و هنگام عبور از غشای

استرسهای اکسیدی و نیتریدی شدید در گنادهای مردان مبتال به

سلول با اتصال به گیرندههای سیتوپالسمی ،باعث تنظیم رونویسی

واریکوسل ،خود دلیلی برای تجویز داروهای ضدالتهاب و

برخی از ژنها میشوند .گلوکوکرتیکوئیدها ،ژنهایی که نقش

آنتیاکسیدانت است .از جمله داروهای ضدالتهاب تجویزی

مهمی در التهاب دارند مانند سایتوکاینها و آنزیمهای التهابی مثل

میتوان به دگزامتازون و بتامتازون اشاره نمود که با تجویز این

نیتریک اکسید سنتتاز را غیرفعال میکنند ( .)2براساس شواهد

دسته از داروها فعالیتهای بیوشمیایی کبد نیز تغییر میکند .در

قوی موجود ،سایتوکاینها بهطور مستقیم میتوانند باعث تحریک

بررسی بافتشناسی بافت بیضه مشخص شده است ادم شدید در

نسل  ROSشوند ( .)11،13ویتامین Eبرخالف دیگر ویتامینهای

بافت بینابینی ،اتساع عروق همراه با ترومبوز و نفوذ قابلتوجه

محلول در چربی بهطور معمول بهصورت سمی در بدن انباشته

سلولهای ایمنی تکهستهای بهعنوان یکی از مهمترین علل بروز

نمیشود .این مسئله نشاندهنده آن است که متابولیسم و دفع این

کاهش توان جنسی در مردان مبتال به واریکوسل میباشند (.)3

ویتامین در تنظیم غلظت بافتی ویتامین مذکور مهم و از عوارض

تحقیقات هماتولوژیک و بیوشیمیایی نیز نشان داده است در

جانبی آن بر سالمتی پیشگیری میکند (.)12

بیماران واریکوسلی ظرفیت آنتیاکسیدان سرم و میزان

مطالعات نشان میدهد تجویز ویتامین ( Eبهصورت خوراکی)

مولکولهای تیول کاهش مییابد .این در حالی است که ترکیبات

آسیبهای بافتی ناشی از اکسیدانتها را در سطح معنیداری

بیوشیمیایی مخرب بافتی نظیر مالون دیآلدئید ،نیتروژن ارگانیک

کاهش میدهد ( )14،13و اثر آنتیاکسیدانتی ویتامین  Eنیز بهطور

و گروههای کربونیل نیز در بافت افزایش مییابند ( ،)4که نتیجه

مستقیم با مهار رادیکالهای آزاد باعث پایداری غشاهای حاوی

این فرآیند به تخریب بافت بیضه و تولید اسپرماتوزوای غیرطبیعی

اسیدچرب اشباعنشده میشود ( .)15گرایش به درمان دارویی

منجر میشود .بنابراین ،با توجه به موارد اشارهشده در باال ،بروز

واریکوسل به دلیل پایین بودن احتمال اثر مداخالت جراحی ،روز

التهابات و همراهشدن آنها با استرسهای بیوشیمیایی را میتوان

به روز افزایش مییابد .درمان با انواع اشکال دارویی

بهعنوان عوامل بسیار مؤثر در کاهش توان باروری افراد

کورتیکواستروئیدها مانند دگزامتازون و یا بتامتازون برای

واریکوسلی برشمرد .کبد اندامی مؤثر در حفظ سطح گلوکز خون

جلوگیری از بروز التهابات سلولی در بافت بیضه به همراه درمان با

در محدوده طبیعی بوده و افزایش قندخون منجر به عدم تعادل در

ترکیبات آنتیاکسیدانتی برای ممانعت از بروز استرسهای

واکنشهای اکسیداسیون -احیا در درون هپاتوسیتها میشود.

اکسیدی در حال افزایش است .بنابراین ،در مطالعه حاضر به روش

نیز از طریق افزایش تولید محصوالت انتهایی،

ویتامینE

هیپرگلیسمی

تجربی در موشهای رت نر واریکوسل القا شد و

قنددارشده ) ،AGEPs (Advanced Glycation End Productsو

بهعنوان ترکیب آنتیاکسیدانی و دگزامتازون بهعنوان مهارکننده

باعث تسهیل در تولید رادیکالهای آزاد از طریق اختالل در تولید

التهاب و ادم تجویز گردید تا تغییرات مربوط به ساختار

زدایندههای درونزا مانند سوپراکسید دیسموتاز و کاتاالز میشود

بافتشناسی کبد و آنزیمهای کبدی در بیماران واریکوسلی مورد

(.)6،5

ارزیابی قرار گیرد.
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روش بررسی

در گروه آزمایشی اول ( )VCLبه مدت  2ماه هیچ درمانی صورت

در این مطالعه ،از  33رأس موش رت نر بالغ از نژاد ویستار با

نگرفت .در گروه آزمایشی دوم ( )VCL+DEXموشهای

میانگین وزنی  233±33gاستفاده شد .تمامی حیوانات در محیط

واریکوسلی توسط دگزامتازون با دوز ( )3/25mg/kgاز طریق

پرورشی استاندارد با  12ساعت روشنایی و  12ساعت تاریکی

تزریق داخل صفاقی (به مدت  2ماه) درمان شدند .موشهای گروه

نگهداری شدند .غذا و آب به میزان کافی در اختیار حیوانات قرار

سوم ( )VCL+DEX+Eبه شکل همزمان دو ترکیب دگزامتازون و

گرفت .حیوانات متعاقب یک هفته سازگاری با محیط پرورشی،

ویتامین  Eرا دریافت کردند .در نهایت ،گروه چهارم ()VCL+E

بهطور تصادفی به  5گروه شاهد و گروههای آزمایشی تقسیم

با ویتامین  Eدر دوز  153mg/kgبه شکل گاواژ (به مدت  2ماه)

شدند و در هر گروه  6رأس موش رت قرار گرفت .برای ایجاد

درمان شدند .همه موشها پس از اتمام دوره تیمار با دی متیل اتر

بیدردی مناسب در حیوانات ،اقدام به بیهوشی عمومی بهواسطه

بیهوش و خونگیری از قلب آنها به عمل آمد .سپس نمونههای

تزریق داخل صفاقی زایالزین  ،%2به میزان  5mg/kgو داروی

خونی ( 3333دور در دقیقه) سانتریفوژ شده و نمونههای سرمی

بیهوشی کتامین  %5به میزان  43mg/kgگردید ( .)16همزمان با

جدا گردید .سطوح سرمی گلوکز ،آالنین آمینوترانسفراز (،)ALT

بیهوشی عمومی ،موشها را در حالت خوابیده به پشت بر روی

آسپارتات آمینوترانسفراز ( )ASTبراساس دستورالعمل کیتهای

تخته مخصوص عمل جوندگان قرار داده و موهای ناحیه شکمی

اختصاصی (پارس آزمون ،ایران) اندازهگیری شدند .غلظت

آنها بهطور کامل با موزر تراشیده شد ،سپس با الکل  13و محلول

گلوکز سرم به روش  Barhamبا استفاده از کیتهای شرکت

موضعی بتادین (پوویدون آیوداین  )%13استریل شد .برای ایجاد

پارس آزمون و دستگاه اتوآنالیزور (مدل  RA1000ساخت

واریکوسل تجربی ،ابتدا یک برش  2سانتیمتری در خط میانی

شرکت تکنیکون آمریکا) اندازهگیری شد .در این آزمایش آب

شکم ایجاد شد ،سپس اقدام به جداسازی و مشخص نمودن ورید

اکسیژنه آزادشده از گلوکز در مجاورت آنزیم گلوکز اکسیداز ،با

کلیوی چپ ،ورید میان خالی خلفی ،بیضهای داخلی و آدرنال

فنل و  -4آمینو آنتیپرین در مجاورت آنزیم پراکسیداز تشکیل

گردید .در ادامه ،ورید کلیوی چپ از بافتهای مجاور جدا و نخ

کمپلکس رنگی کینونیمین داد ( میزان کیمونیمین تشکیلشده که

سیلک نمره  3-4از زیر ورید مزبور عبور داده شد ،سپس با قرار

بهصورت فتومتریک قابل اندازهگیری است با مقدار گلوکز رابطه

دادن سوزن بخیه  Bluntبه قطر  3/5در کنار ورید ،لیگاتور ناقصی

مستقیم دارد و افزایش رنگ در طول موج  533nmاندازهگیری

بر روی ورید کلیوی القا گردید .لیگاتور ناقص در حدفاصل ورید

میشود) ( .)11سنجش آالنین آمینو ترانسفراز ( )ALTوآسپارتات

میان خالی خلفی و ورید بیضهای چپ القا شد .متعاقب القای

آمینوترانسفراز ( )ASTسرم با استفاده از کیتهای شرکت پارس

لیگاتور ،سوزن بخیه  Bluntاز داخل لیگاتور خارج و در نتیجه

آزمون و براساس دستورهای مربوطه با دستگاه اتوآنالیزور

بهعلت شلشدن لیگاتور (به میزان قطر سوزن ) عالوه بر کاهش

(مدل  RA1000ساخت شرکت تکنیکون آمریکا) اندازهگیری

قطر خارجی ورید ،جریان مجدد خون در داخل ورید برقرار

شد .ترانس آمینازها واکنشهایی را کاتالیز میکنند که حاصل آن

گردید ( .)16همزمان با اتمام عمل جراحی و قبل از بخیه ،برش

اگزال استات است .اگزال استات حاصل نیز دکربوکسیله شده و

دیواره شکم محوطه بطنی و احشای حیوانات با محلول نرمال

ایجاد پیرووات میکند .پیرووات حاصل با  2و  4دی نیتروفنیل،

سالین شستشو داده شد .بهمنظور بخیه برش از نخ ویکریل نمره

هیدرازین تشکیل میدهد که در محیط قلیایی به کمپلکس

 3-3و روش بخیه ساده تکی و برای بخیه برش پوست از نخ

قهوهای رنگ تبدیل میشود( .فعالیت این آنزیم با اندازهگیری این

سیلک نمره  3-4و روش بخیه ضربدری استفاده گردید .سپس

رنگ در  343nmمنحنی استاندارد محاسبه میشود) .در سنجش

بخیه پوست با استفاده از اسپری تتراسایکلین پانسمان شد .در گروه

ترانس آمینازها فقط سوبسترها با هم فرق دارند و بقیه شرایط

شاهد تنها الپراتومی ساده صورت گرفت .گروههای آزمایشی به

یکسان میباشد ( .)12،18برای مطالعه بافتشناسی  2ماه بعد از

 4زیرگروه تقسیم شدند که در تمامی موشها واریکوسل القا شد.

تیمار وآسانکشی حیوانات ،نمونههای کبدی آنها برداشته شد.
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سپس نمونهها با نرمال سالین شستشو داده شدند و بعد از گذراندن

آنالیز آماری با استفاده از نرمافزار آماری  SPSSنسخه  16و

مراحل آمادهسازی بافتی وتهیه بلوكهای پارافینی ،مقاطع بافتی به

آزمون واریانس و تست تعقیبی توکی صورت گرفت .سطح

قطر  5میکرون تهیه گردید .در ادامه ،مقاطع بافتی به روش

معنیداری p>3/35 ،در نظر گرفته شد.

پریودیک اسید شیف ) (PASرنگآمیزی شدند .جهت
مشخص کردن واکنش کربوهیدرات در بافتها از واکنش

یافتهها

) PAS (Periodic Acid Shiffاستفاده شد .برای این رنگآمیزی

در این مطالعه بیشترین سطح سرمی گلوکز به ترتیب در موشهای

ابتدا قالبهای پارافینی که حاوی نمونههای مورد نظر بودند تهیه و

گروههای  VCL+DEXو  VCLمشاهده شد .سطح سرمی گلوکز

با ایجاد برشهایی به ضخامت  5میکرون ،بر روی اسالیدهای از

در گروه درمانشده با دگزامتازون ،نسبت به گروه دگزامتازون

قبل آمادهشده منتقل شدند .سپس نمونهها بهوسیله گزیلل،

همراه با ویتامین  ،Eبهطور معنیداری باال بود ( .)p>3/35این در

پارافینزدایی شده و المها به مدت  13دقیقه در اسید پریودیک

حالی است که سطح گلوکز سرمی موشهای درمانشده با

قرار گرفتند .متعاقباً نمونهها با آب مقطر شسته شده و به مدت 25

دگزامتازون حتی باالتر از گروه واریکوسلی بود .همچنین سطح

دقیقه در محلول شیف قرار گرفتند .سپس به مدت 5-13دقیقه

سرمی گلوکز در گروه درمانشده با ویتامین  Eنسبت به گروه

مجدداً در آب جاری شستشو داده شدند .جهت رنگآمیزی

درمانشده با دگزامتازون همراه با ویتامین  ،Eکاهش نشان داد،

افتراقی نیز نمونهها با رنگ هماتوکسیلین رنگآمیزی و مجدداً در

اما این اختالف از نظر آماری معنیدار نبود ()p<3/35

آب شسته شدند .در انتها المها در الکل مطلق قرار گرفتند و سپس

(نمودار شماره  1و جدول).

توسط گزیلل شفاف شدند (.)23

نمودار شماره :1اثر دگزامتازون و ویتامین  Eبر سطح سرمی گلوکز رتهای واریکوسلی
دادهها براساس میانگین±انحراف معیار (6رأس موش در هرگروه) ارائه شدهاند.
 :d،c ،b ،aحروف غیرمشابه در هر ستون نشانگر اختالف معنیدار است ( :sham )p>5/50شاهد  :Vcl،واریکوسل  :Dex،دگزامتازون،
:Dex+Eدگزامتازون ویتامین :E ،Eویتامین E
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سطح آالنین آمینوترانسفر از سرم در گروه تیمارشده با

همچنین اختالف معنیداری بین دادههای مربوط به گروه

دگزامتازون و گروه واریکوسل نسبت به سایر گروهها ،بهطور

 VCL+DEXو  VCL+DEX+Eنیز مشاهده شد ( ،)p>3/35اما

معنیداری افزایش نشان داد ( .)p>3/35تفاوت معنیداری در

گروه تیمارشده با ویتامین  Eنسبت به گروه شاهد اختالف آماری

سطح سرمی  ALTبین گروههای  VCL+DEX+Eدر مقایسه با

معنیداری نشان نداد (( )p<3/35نمودار شماره  2و جدول).

گروه شاهد مشاهده گردید (.)p>3/35

نمودار شماره  :2اثر دگزامتازون و ویتامین  Eبر سطح  ALTسرم رتهای واریکوسلی
دادهها براساس میانگین ±انحراف معیار ( 6رأس موش در هرگروه) ارائه شدهاند.
 :d،c ،b ،aحروف غیرمشابه در هر ستون نشانگر اختالف معنیدار است ( :sham .)p<5/50شاهد :Vcl،واریکوسل:Dexa،
دگزامتازون :Dexa+E ،دگزامتازون و ویتامین :E،EویتامینE

سطح آسپارتات آمینوترانسفراز سرم در گروه واریکوسلی و گروه

بهطور معنیداری کاهش یافت ( ،)p>3/35ولی بین دو گروه

تیمارشده با دگزامتازون نسبت به سایر گروهها بهصورت

 VCL+Eو شاهد تفاوت قابلمالحظهای مشاهده نشد ()p<3/35

معنیداری افزایش نشان داد ( .)p>3/35سطح  ASTسرم در گروه

(نمودار شماره  3و جدول).

 VCL+DEX+Eنسبت به گروه تیمارشده با گروه ،VCL+DEX

نمودار شماره  :3اثر دگزامتازون و ویتامین  Eبر سطح  ASTسرم رتهای واریکوسلی
دادهها براساس میانگین±انحراف معیار ( 6رأس موش در هرگروه) ارائه شدهاند.
 :d،c ،b ،aحروف غیرمشابه در هر ستون ،نشانگر اختالف معنیدار است ( :sham .)p>5/50شاهد :Vcl،واریکوسلی،
 :Dexaدگزامتازون :Dexa+E ،دگزامتازون ،ویتامین :E ،EویتامینE
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جدول :شاخصهای بیوشیمیایی در رتهای واریکوسلی تحت تأثیر دگزامتازون و ویتامین E
Sham

پارامترها
گلوکز()mg/dl

a

)U/L( ALT

31/4±2/1a

)U/L(AST

a

22/3±2/4
45/4±2/8

Vcl
b

Dexa

116/4±4/4

c

21/1±2/1b
b

144/5±2/2

228/1±5/3

Dexa+E
d

118/8±4/4

E
d

114/3±3/1

133/3±2/3c

42/5±2/2d

32/2±2/3a

b

c

a

146/3±2/8

61/6±3/3

41/5±3/2

دادهها براساس میانگین ±انحراف معیار ( 6رأس موش در هرگروه) ارائه شدهاند:d،c ،b ،a .حروف غیرمشابه در هر ستون نشانگر اختالف
معنیدار است ( :sham.)p>5/50شاهد :Vcl،واریکوسلی :Dexa،دگزامتازون :Dexa+E ،دگزامتازون و ویتامین :E ،Eویتامین E

در بررسیهای بافتی کبد موشهای واریکوسلی ،ذخایر گلیکوژن

نیز مشاهده شد ،اما نفوذ سلولهای تکهستهای رؤیت نشد .در

بافتی کاهش نشان داد ،همچنین نکروز هپاتوسیتها و نفوذ

گروه  VCL+DEX+Eورید مرکزی و ذخایر گلیکوژن بافتی

سلولهای تکهستهای ،بهخصوص لمفوسیتها و اتساع ورید

تقریباً مشابه با گروه شاهد ارزیابی گردید .در گروه تیمارشده با

مرکزی در مقاطع بافتی موشهای واریکوسلی مشاهده شد

ویتامین  ،Eذخایر گلیکوژن بافتی افزایش یافته و اتساع ورید

(شکل شماره  .)1در گروه  VCL+DEXکاهش ذخایر گلیکوژن

مرکزی نیز دیده نشد ( شکل شماره .)2

بافتی نسبت به گروه واریکوسلی بیشتـر بود و اتسـاع ورید مرکزی

شکل شماره  :1برش عرضی از بافت کبد )A( :گروه شاهد؛ ( )Bگروه ( )VCL+DEXواریکوسلی تیمارشده با
دگزامتازون؛ ( )Cگروه ( )VCLواریکوسل.
سلولهای  PASمثبت با پیکان نمایش داده شدهاند .میزان ذخایر کربوهیدراتی در گروههای درمانی  VCL+DEXو
VCLدر سطح قابلتوجهی کاهش یافته است .محل نکروز سلولهای کبدی و نفوذ سلولهای ایمنی تکهستهای در
تصویر ( )Cنمایش داده شدهاند (نوک پیکان) .رنگآمیزی  ،PASبزرگنمایی  055برابر

6

مجله دانشگاه علوم پزشکی قم /دوره هشتم ،شماره دوم ،خرداد  -تیر 1323

تأثیر تجویز ویتامین  Eو دگزامتازون بر تغییرات بیوشیمیایی و بافتی کبد ناشی از القای واریکوسل در موش رت

هاجر خسروانیان و همکاران

شکل شماره  :2برش عرضی از بافت کبد )A( :گروه شاهد؛ ( )Bگروه VCL+DEX؛( )CگروهVCL+DEX+E؛ ()DگروهVCL+E؛
()Eگروه VCL+DEX؛()Fگروه .VCLورید مرکزی با پیکان نمایش داده شدهاند .عالوه بر اتساع ورید مرکزی ،اتساع ورید پورتال
نیز در گروه  VCL+DEXو VCLدیده میشود (پیکان باال در شکل .)Bمحل نکروز سلولهای کبدی در شکل()Eو نفوذ سلولهای
ایمنی تکهستهای در شکل( )Fنمایش داده شدهاند (نوک پیکان) .رنگآمیزی ،PASتصاویر  A,B,Cبزرگنمایی  155برابر و
تصاویر D,E,Fبزرگنمایی 055برابر
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بحث

گـلـوکـز AST،ALT ،سرم و افزایش فشار خون میشود که

مطالعه حاضر نشان داد تجویز داروی دگزامتازون در بیماران

بهنوبه خود منجر به آسیبهای بافتی کبد میگردد (.)22،21

واریکوسلی برای جلوگیری از التهابات بافت بیضه میتواند

مطالعات قبلی نشان دادند آالنین آمینوترانسفراز ( )ALTتبدیل

آسیبهای بافتی واضحی را در بافت کبد القا و بدین ترتیب

آالنین به پیرووات و گلوتامات را کاتالیز میکند و برای کبد

فاکتورهای بیوشیمیایی وابسته به بافت کبد را در بیماران

اختصاصیتر بوده و پارامتر مناسبتری نیز برای تشخیص آسیب

واریکوسلی دچار تغییر کند .در تحقیق حاضر ،تجویز داروی

کبدی میباشد ( .)23همچنین با توجه به گزارشهای قبلی ،سطوح

دگزامتازون در موشهای واریکوسلی باعث افزایش قابلتوجه در

سرمی افزایشیافته آنزیم  ALTحاکی از نشت سلولی بوده و

سطح  AST ،ALTو گلوکز گردش خون شد .در مقابل ،تجویز

نشانگر آسیب ساختاری بافت کبد و اختالل عملکرد غشاهای

ویتامین  Eبهعنوان یک ترکیب آنتیاکسیدانت ،میزان آسیبهای

سلولی هپاتوسیتها در کبد میباشد (.)24

بافتی در کبد و تغییرات بیوشیمیایی ناشی از آن را به شکل

این نکته در یافتههای بیوشیمیایی و بافتشناختی مطالعه حاضر

قابلمالحظهای کاهش داد .بدین ترتیب آسیبهای بافتی در

بهخوبی نشان داد که سطوح سرمی  ALTدر موشهای

موشهایی که ویتامین Eرا با دگزامتازون دریافت نمودند ،کمتر

واریکوسلی و درمانشده با دگزامتازون به تنهایی در سطح

بود ،همچنین تجویز ویتامین Eباعث تنظیم سطوح سرمی ،ALT

قابلتوجهی باالتر میباشد و این در حالی است که تجویز

 ASTو گلوکزسرم گردید.

ویتامین  Eباعث کاهش سطح سرمی آنزیم مذکور میشود.

کبد محل اصلی سمیتزدایی داروها در بدن است .در ارزیابی

بنابراین ،میتوان اینگونه نتیجهگیری کرد که ویتامین Eبهعنوان

آسیب کبد ،سنجش سطوح آنزیمهایی نظیر  ALT ،ASTو ALP

یک ترکیب آنتیاکسیدانت میتواند آسیبهای غشایی احتمالی

بهطور وسیع مورد استفاده قرار میگیرد .نکروز بافت کبدی یا

ناشی از استرسهای مختلف بافتی (نظیر استرس اکسیدی)

آسیب به غشای هپاتوسیتها باعث رها شدن این آنزیمها به

ایجادشده در اثر واریکوسل و دگزامتازون را کاهش دهد و

گردش خون میشود .افزایش سطح  ASTدر سرم ،آسیبهای

بدینترتیب آسیبهای بافتی و تغییرات بیوشیمیایی مربوط به کبد

کبدی نظیر هپاتیتهای ویروسی ،انفارکتوس قلبی و صدمات

محدودتر میشود .کاهش قابلمالحظه در انتشار سلولهای ایمنی

عضالنی را نشان میدهد .در همین راستا ،سطوح سرمی آنزیم

در بافت کبد موشهای درمانشده با ویتامین  Eبه تنهایی و

مذکور در موشهای گروههای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت

دگزامتازون+ویتامین Eنیز میتواند این فرضیه را تأیید کند .کبد

و مشاهده گردید سطح سرمی آنزیم مذکور در گروه واریکوسلی

بهعنوان یکی از نقاط تأثیرپذیر انسولین ،نقش مهمی را در حفظ و

و گروهی که دگزامتازون را به تنهایی دریافت کردهاند ،باالتر از

ثبات سطوح گلوکز خون بازی میکند ( .)26،25همانطوریکه

سایر گروهها میباشد .در این راستا ،مطالعات انجامشده

در باال ذکر گردید واریکوسل نه تنها اثرات عملکردی و

بافتشناسی برای ارزیابی هرگونه آسیب بافتی نیز نشان داد

ساختاری متنوعی بر سیستم تولیدمثلی نر دارد؛ بلکه بر سایر

آسیبهای بافت کبدی (اتساع عروق پورتال ،وریدهای مرکزی و

بافت های بدن از جمله کبد نیز تأثیرگذار است .با توجه به اینکه

نکروز سلولهای هپاتوسیتی) در موشهای درمانشده با

کبد در ذخیره منابع کربوهیدراتی نقش فیزیولوژیک مهمی را ایفا

دگزامتازون و در موشهای واریکوسلی (البته به میزان بیشتر) ،به

میکند ،بنابراین هرگونه آسیب به این بافت قادر است تا ذخایر

شکل قابلتوجهی باالتر از سایر گروهها بوده است .همچنین

گلیکوژنی کبد را دچار تغییر کند .در مطالعه حاضر افزایش

قابلذکر است که آسیبهای بافتی کبد در دو گروه واریکوسلی

گلوکز سرم در گروههای واریکوسلی و تیمارشده با دگزامتازون

و درمانشده با دگزامتازون میتواند تا حدود بسیار زیادی در

قابلمشاهده بود و افزایش گلوکز سرم در گروه تیمارشده با

افزایش  ASTسرمی دخیل باشد .از طرفی ،مطالعات قبلی نیز

دگزامتازون نسبت به گروه واریکوسلی نیز معنیدار بود .یافته اخیر

نشان دادنـد استفاده درازمدت از دگزامتازون باعث افزایش میـزان

بیانگر این نکته است که دگزامتازون باعث افزایش گـلـوکـز سـرم
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میشود .مطالعات قبلی بر روی مدلهای حیوانی نشان میدهد

سلولهای لیدیگ نیز کاهش یافته و در نتیجه سطح تستوسترون

دگزامتازون با تحریک روند گلوکونئوژنز ،گلوکز خون را

خونی تا حدودی حفظ میشود که این نکته بهنوبه خود قادر است

افزایش میدهد ( .)21لذا میتوان اینگونه نتیجهگیری کرد که

تا در حفظ غلظت سرمی گلوکز دخیل باشد .در راستای این

افزایش سطح سرمی گلوکز در موشهایی که دگزامتازون را

فرضیه ،این نکته نیز بهخوبی مشخص شده است که ترکیبات

دریافت میکنند میتواند در اثر دو مکانیسم متفاوت رخ دهد :اول

آنتی اکسیدانت با بهبود روند گلوکونئوژنز ،تأثیرات مهاری بر

اینکه بروز آسیبهای بافتی در بافت کبد ،روند ذخیره منابع

روی سطح سرمی گلوکز را دارا هستند ( .)32همچنین تجویز

کربوهیدراتی را در این موشها دچار اختالل کرده و بدین ترتیب

ویتامین  Eبا کاهش استرس اکسیداتیو میتواند در بهبود عملکرد

این منابع به شکل گلوکز در گردش خون آزاد باقی میمانند ،که

انسولین مؤثر باشد (.)33،32

یافتههای هیستوشیمیایی نیز این موضوع را تأیید میکند؛ زیرا
هپاتوسیتهای کبدی در موشهای درمانشده با ویتامین،E

نتیجهگیری

واکنش مثبتی را در برابر رنگآمیزی  PASنشان میدهند .دوم

طبق نتایج این مطالعه ،واریکوسل به تنهایی قادر است تا در سطوح

اینکه با افزایش روند گلوکونئوژنز در سلولهای مختلف ،همچنین

سرمی  AST ،ALTو گلوکز تغییر ایجاد کند ،اما تجویز ترکیبات

در سلولهای کبدی سالم ،میزان این مولکولها در خون افزایش

ضدالتهاب مانند دگزامتازون عالوه بر مهار آسیبهای ناشی از

مییابد .بررسیهای بافتشناسی نشان دادهاند سطح بسیار پایین

واریکوسل در بافت بیضه ،قادر است تا اثرات مخرب واریکوسل

تستوسترون در بیماران واریکوسلی به دلیل ایجاد اختالل در

را بر روی مؤلفههای بیوشیمیایی مرتبط با بافت کبد افزایش دهد.

سلولهای لیدیگ باعث از بین رفتن فعالیت بیولوژیک سلولهای

بنابراین ،تجویز همزمان آنتیاکسیدانتی مانند ویتامین  Eمیتواند

سرتولی در بافت بیضه میشود ( .)22،28بهنظر میرسد

در جهت بهبود خود واریکوسل مؤثر باشد ،همچنین عوارض

تستوسترون برای حفظ حساسیت به انسولین در مردان ضروری

جانبی دگزامتازون نیز در سطح قابلتوجهی کاهش مییابد.

است ( .)33از سوی دیگر ،مطالعات اخیر نشان دادهاند در مردان با
سطح تستوسترون پایین ،خطر ابتال به دیابت افزایش مییابد (.)31

تشکر و قدردانی

این مطلب بیانگر این است که در موشهای واریکوسلی بهعلت

مطالعه حاضر توسط حمایتهای مالی و آزمایشگاهی بخش

کاهش میزان تستوستون،گلوکز سرم افزایش مییابد و این در

زیستشناسی دانشکده علوم و بخش بافتشناسی دانشکده

حالی است که در مطالعه حاضر تجویز ویتامین  Eبه تنهایی یا به

دامپزشکی به انجام رسیده است ،لذا نویسندگان این مقاله

همراه دگزامتازون سطح سرمی گلوکز را کاهش داد .با توجه به

بدینوسیله قدردانی خود را از تمامی همکاران بخشهای مذکور

اینکه تجویز ویتامین  Eباعث افزایش ظرفیت آنتیاکسیدانتی در

اعالم میدارند.

بافت بیضه میشود ،طبیعتاً آسیبهای ناشی از واریکـوسل بر روی
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