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 9کارشناس ارشد بافت شناسی و جنین شناسی  ،گروه زیستشناسی ،دانشکدهی علوم ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران
 1استادیار ،گروه زیستشناسی ،دانشکده ی علوم ،دانشگاه جامع پرنس جورج ،واشنگتن ،ایاالت متحدهی آمریکا

اطالعات مقاله

چکیده
مقدمه :سایمتیدین بهعنوان یک داروی ضد زخم معده ،بهطور گسترده تجویز میگردد و دارای اثرات

دریافت 9316/20/23 :

گنادوتوکسیکی میباشد .اخیراً ،آل -کارنیتین درمانی میتواند در درماان نابااروری در ماردان و بهباود

پذیرش 9316/21/11 :

پارامترهای اسپرم نقش داشته باشد .هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر حفااتتی آل -کاارنیتین در بهباود
اثرات گنادوتوکسیکی سایمتیدین در موش میباشد.

*مولف مسئول

روشکار 12 :موش سفید نژاد  NMRIبهطور تصادفی به چهار گاروه تقسیم شدند (هر گروه شامل 5
حیوان) ،گروه کنترل سالین نرمال دریافت کرد ،بارای گاروه تیماار  922mg/kg ،9ساایمتیدین ،گاروه
تیمار  922 mg/kg ،1ال-کارنیتین ،گروه تیماار  922 mg/kg ،3ال-کاارنیتینهمزماان باا 922 mg/kg

مینا کیایی
ایران ،کرمانشاه ،دانشگاه رازی،
دانشکدهی

علوم،

سایمتیدین تجویز شد .همه جاانوران باهصاورت درون صافا ی و  95روز تیماار شادند .پاس از تیماار،

زیستشناسی.

حیوانات وزن شدند .بیضه ها خارج شده و اندام وزن شد .بیضه چپ در محلول فرمالین  92درصد بارای

تلف 289 33313362 :

مطالعات بافتی ثابت شد ،در پایان نمونه ها با هماتوکسیلین–ائاوزین رنا

آمیازی شادند .ساپس ،نتاایج

بهصورت میانگین با استفاده از نرمافزار  SPSS-21و آزمون  tبررسی شد.
یافتهها :وزن بیضه ،طر لومن ،طر اپیتلیوم زایا ،تعداد سالولهاای اساپرماتوننی در گاروه ساایمتیدین
نسبت به گروه کنترل کاهش معنیداری نشان دادند ( .)P ≤0.05در اساتفاده هامزماان ال-کاارنیتین باا
سایمتیدین ،وزن بیضه ،تعداد اسپرماتوزوآ و اسپرماتید نسبت باه گاروه ساایمتیدین افازایش معنایداری
نشان دادند (.)P ≤0.05

یتیجهگیری :آل -کارنیتین ،سبب بهبود روند اسپرماتوننز در ماوشهاای تحات درماان باا ساایمتیدین
میشود.
کلید واژهها  :بیضه ،آل -کارنیتین ،سایمتیدین ،اسپرماتوننز ،موش

گروه
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Abstract
Introduction: Cimetidine (Tagamet) is an extensively prescribed for ulcers and
is a known testicular toxicant. Recently L-carnitine therapy can be effective in the
treatment of men infertility and improvement in the sperm parameter. The
purpose of this study is to investigate the gonadotoxic of Cimetidine and Lcarnitine protective effects on male mice.
Methods: 20 White mice of NMRI race were randomly divided into four Groups
(each group included 5 animals) Control group received Normal Saline,
experimental group 1, received 100 mg/kg Cimetidine, experimental group 2,
received 100 mg/kg L- Carnitine, experimental group 3, received 100 mg/kg LCarnitine and 100 mg/kg Cimetidine Simultaneously. All animals animal were
treated by intra peritoneal injection Peritoneum for 15 days. After treatment, the
animals were weighed. All the testes were removed and weighted.The Removed
testis and the Organ weighed. The left testes were fixed in formalin 10% Solution
for Histological examination. Finally, prepared sections were stained with
Hematoxylin and Eosin Then results were Analyzed using SPSS-21 software and
T- Test.
Results: In the study testis weight, spermatogenic cells count and diameter of
epithelium in the Cimetidine group Compared to the control group and showed a
significant decrease (P ≤0.05). In concurrent use L-carnitine whit cimetidine,
testicular weight, spermatozoa and spermatid showed a significant increase in
cimetidine group (P≤0.05). The Simultaneous use of L-carnitine with Cimetidine,
Testis Weight, Cells count of Spermatid and spermatozoa, Compared to the
Ciprofloxacin group showed a significant increase (P ≤0.05).
Conclusion: It is concluded that intra peritoneal administration of L-carnitine
can cause an improvement in spermatogenesis in Cimetidine treated adult mice.
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مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

مقدمه
رایجترین بیماریهای عصر حاضر به شمار میآیند بهطوریکه

متیل بوتیریک اسید) ،مادهای با طبیت باال ،محلول در آب و

 92درصد افراد در مقطعی از زندگی خود به آن مبتال

دارای وزن مولکولی  961میباشد ( .)1ال-کارنیتین با فراهم

میشوند .سایمتیدین یکی از پرمصرفترین داروهای گوارشی

کردن یک سیستم عبوری برای اسیدهای چرب آزاد و

است که از سوی پزشکان خانواده برای بیماران تجویز

مشتقات اسیل -کوآنزیم  Aدر میتوکندری ،نقش کلیدی در

میگردد .سایمتیدین بهطور گسترده در انسان استفاده میشود

بتا اکسیداسیون اسیدهای چرب با زنجیره بلند و در نهایت

این َ دارو که در درمان اولسرگاستریک به کار میرود ممکن

تعادل انرنی دارد ( .)92ال-کارنیتین با تأمین انرنی مورد نیاز

است برای مدت طوالنی توسط فرد استفاده شود (.)1،9

اسپرم ،تأثیر مثبت بر روند تحرک و بلوغ اسپرم ،نقش اساسی

سایمتدین با نام تجارتی تاگامت برای درمان زخم معده

در متابولیسم اسپرم ایفا میکند ( .)99با توجه به افزایش

مصرف بالینی دارد .این دارو در کبد تحت تأثیر آنزیمهای

روزافزون بیماریهای گوارشی و به دنبال آن گسترش تجویز

سایتوکروم  p450متابولیز شده و موجب مهار فعالیت

داروهای درمانکننده آنها از جمله سایمتیدین در این مطالعه
بر آن شدیم اثر محافظتی آل –کارنیتین بهعنوان یک آنتی

آنزیمهای سیتوکروم  p450میشود ( .)3علیرغم اسااتفاده
وساایع از این دارو هاانوز اثاارات جانباای آن باار دستگاههای

اکسیدانت وی و محافظت کننده غشا اسپرم در برابر

بدن تحت بررسی میباشد در این سری از آزمایشها تعاداد

رادیکالهای آزاد اکسیژن ( )91را بر بیضه موشهای تحت

اساپرم در مردان  98تا  52ساله که به مادت  6هفته سایمتیدین

درمان با سایمتیدین را بررسی کنیم.

مصرف کردهاند توسط وان تیل در سال  9180مورد مطالعه

روشکار

رار گرفت که تعداد اسپرمها بهطور ابل مالحظهای کاهش

داروها و مواد شیمیایی :در این مطالعه 922 mg/kg

یافت ( .)3بر اساس مطالعات بلی مصرف سایمتیدین میتواند

سایمتیدین (سامی ساز  -ایران) ( )93و مقدار 922 mg/kg

موجب تغییراتی در تعداد و حرکت اسپرم شود که با طع

ال-کارنیتین (سامی ساز  -ایران) ( )93جهت تیمار موشها و

مصرف سایمتیدین این پارامترها به حالت طبیعی برمیگردد.

از PBS9بهعنوان حالل برای داروها استفاده گردید.

همچنین عالوه بر کاهش تعداد اسپرم ،ناتوانی جنسی ،بزرگ

روش و دوره تزریق :تزریق داروها بهصورت درون

شدن پستان و کاهش میل جنسی هم در اثر مصرف

صفا ی و یکبار در روز به مدت دو هفته ( 95روز) انجام

طوالنیمدت این دارو گزارش شده است ( .)5سایمتیدین با

گرفت.

جلوگیری از اسپرماتوننزیس باعث الیگو اسپرمی نیز میشود

حیوانات مورد آزمایش :در این مطالعه از موشهای بالغ

( .)6تقریباً از اوایل دهه  12تحقیقات متعدد در ماورد تأثیر آل

نر  8-6هفتهای ،نژاد  32±5(NMRIگرم) استفاده گردید.

اا کارنیتین بر ناباروری با علت ناشاناخته (ایادیوپاتیک) ماردان

حیوانات از مرکز نگهداری حیوانات دانشکده علوم دانشگاه

انجاام شاده اسات .در سالهای اخیر از ال-کارنیتین و مشتقات

رازی تهیه شد و بهمنظور تطابق با محیط  1هفته در فسهای

آن (استیل ال-کارنیتین ،پروپیونیل ال-کارنیتین و  )...بهمنظور

خود با دسترسی آزادانه به آب و غذا و شرایط محیطی

درمان ناباروری در مردان استفاده شده است .بهعالوه چندین
مطالعه به بررسی تأثیر ال-کارنیتین بر روی انسان پرداختهاند

1 - Phosphat-buffered saline
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استاندارد نگهداری شدند .پروتکل این تحقیق بر اساس وانین

( )Olampus,Japanو با درشتنمایی  ×322مورد مطالعه

بینالمللی حمایت از حیوانات ( )SPCAکه در سال  1226در

رار گرفتند.
ارزیابی هیستومورفومتری :طر لولههای اسپرمساز ،طر

آمریکا تنظیم و در کمیته اخالق دانشگاه رازی به تصویب
رسیده انجام شد.
گروهای آزمایشی :در این مطالعه  12سر موش بالغ نر

میکروسکوپ نوری با بزرگنمایی  ×962انجام شد .برای این

(حجم نمونه با استفاده از نرمافزار  G- Powerتخمین زده

منظور با دوربین " "Dino Capture; Koreaتصاویر از

شد) با مشخصات ذکر شده وارد مطالعه شدند .کلیه موشها

مقاطع بافتی تهیه گردید .به این ترتیب پارامترهای مورد نظر در

بهد ت با ترازوی دیجیتالی ( - sartariusآلمان) با د ت 29

لولههای منی ساز گرد یا نزدیک به گرد در هر بیضه

 2/2گرم ترازوی دیجیتالی وزن شدند تا همگی در محدوده

اندازهگیری شدند ،برای د یق بودن اندازهگیریها ،طرهای

وزنی ذکر شده باشند .سپس موشها بهطور کامالً تصادفی (بر

متقاطع در مقاطع بافتی بهطور تصادفی انتخاب شدند و میانگین

اساس شماره دهی) به  3گروه (هر گروه شامل  5حیوان)

طر بزرگ و کوچک هر لوله منی ساز محاسبه گردید .در

تقسیم شدند:

پایان میانگین اندازه این پارامترها در هر بیضه و سپس در کل

گروه کنترل :نرمال سالین دریافت کردند .گروه

بیضههای هر گروه محاسبه و مورد مقایسه رار گرفت.

آزمایشی اول میزان 922 mg/kgسایمتیدین دریافت کردند.

همچنین تعداد سلولهای نرمینال ،تعداد اسپرماتوگونی،

گروه آزمایشی دوم میزان 922 mg/kgآل -کارنیتین دریافت

اسپرماتوسیت اولیه ،اسپرماتید گرد ،سرتولی و اسپرماتید دراز،

کردند .گروه آزمایشی سوم میزان  922 mg/kgسایمتیدین به

در هر الم در  12میدان دید مختلف با میکروسکوپ نوری

همراه  922 mg/kgآل -کارنیتین دریافت کردند.

شمارش شدند و نتایج به دست آمده ثبت گردید.

آمادهسازی نمونه جهت بررسی بافت بیضه 95 :روز پس

بررسی آماری :نتایج به دست آمده بر اساس برنامه

از شروع درمان ،همه حیوانات به طریقه جابجایی نخاع ،کشته

آماری  SPSS-21مورد بررسی رار گرفت .بهمنظور

و بیضه آنها از حفره شکم خارج شد .بیضه راست و چپ

تجزیهوتحلیل آماری نتایج و مقایسهی بین گروهها بهصورت

توسط ترازوی دیجیتال با د ت  2/2 29گرم وزن شدند.

جفت ،از آزمون  tاستفاده شد .دادهها بهصورت میانگین و

بهمنظور ثبوت بافتی ،بیضه چپ به داخل محلول فیکساتیو

انحراف معیار استاندارد ( )means ± SDبیان گردید.

فرمالدئید بافری  92درصد به مدت  01ساعت در دمای اتاق

) (p≤0.05مرز استنتاج آماری برای بررسی اختالف معنیدار

غوطهور شدند .پس از گذشت سه روز از ثابت نمودن و

میانگین بین گروههای تجربی و کنترل بود.

اطمینان از ثبوت بافتی بیضهها ،برای البگیری از اتانول با

یافتهها

درجات صعودی ،گزیلن و پارافین مذاب استفاده شد .بهمنظور

در مطالعه بافت شناسی ،در گروه کنترل اسپرماتوننز فعال

مطالعه با میکروسکوپ نوری ،با استفاده از دستگاه میکروتوم

در لولااههااای ساامی نیفااروس در مراحاال مختلااف همااراه بااا

دوار ( )Leitz, Germanyمقاطعی به ضخامت  5 µتهیه شد.

اسپرمهای بالغ یا در حاال بلاوغ مشااهده شاد .در ایان لولاههاا

از هر بیضه  5تا  8اسالید تهیه شد و با روش هماتوکسیلین و
ائوزین

رن

آمیزی

و

با

میکروسکوپ

اپیتلیوم نرمینال از ضخامت ابلتوجهی برخوردار بود و اناواع

نوری

ساالولهااای زایااا شااامل اسااپرماتوگونی ،اسپرماتوس ایت اولیااه،
اساااپرماتیدهای جاااوان گااارد و اساااپرماتوزوئیدها و همچنااین
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سالولهاای سارتولی مشااهده شادند .در بافات بیناابینی ،بافات

بودند .برخی لولهها بندرت دارای اسپرماتید هم بودناد (شاکل

همبندی سست همراه با عروق خونی ،اعصاب ،سلولهای بافت

.)9 -B

همبندی و همچنین سالولهاای اسایدوفیل لیادی

تکی و یا تجمعات سلولی باا هساته گارد ابال مشااهده بودناد

تغییاارات ریخااتشناساای خاص ای در مقایسااه بااا گااروه کنتاارل

(شکل .)9 -A

مشاهده نشد (شاکل  .)9 -Cدر گروهای کاه آل –کاارنیتین و

در گروه تحت درمان با سایمتیدین ،تخریب اساپرماتوننز

سایمتیدین بهصورت ترکیبی استفاده شاد لولاههاا دارای اناواع

به وضوح ابل مشاهده است .در اغلب لوله ها تعاداد زیاادی از

متنوع سلولهای زایا بودند و طر ضخامت اپیتلیوم نرمیناال در

سلول های زایا از بین رفته بودناد و ضاخامت اپیتلیاوم نرمیناال

مقایسه با گروه سایمتیدین بهبود داشت هر چند هنوز بینظمای

بهطور معنیداری طور معنایداری کااهش داشات (.)p≤0.05

و واکوئله شدن در ضخامت اپیتلیوم برخی لولهها دیده میشد.

در ضخامت اپیتلیوم نرمینال واکوئالهاا مشاهود بودناد .تعاداد

در اغلب لولهها اسپرماتوننز فعال دیده میشد هرچند که هناوز

زیادی از لولهها فا د اسپرماتید گرد و اسپرماتوزوا بودند .عمده

برخی از آنها فعال نشده بودند (شکل .)9-D

لولهها دارای اسپرماتوگونی و تعدادی کم اسپرماتوسایت اولیاه

شکل  :1بافت بیضه موش بالغ در گروههای مختلف تیمار شده با سایمتیدین ()011mg/kg

وال – کااااااارنیتین (( ،)922mg/kgباااااارشهااااااای 5

زایا در اعده ،بینظمی و ایجاد واکوئال در ضاخامت اپیتلیاوم

آمیزی هماتوکسیلین – ائوزین )A( .)×322

زایااا ،اسااپرماتوننز غیرفعااال در بساایاری از لولااههااا در گااروه

اسپرماتوننز فعال در لوله ها ،آرایش بافتی منظم در اپیتلیوم زایاا

سایمتیدین )C( .روند طبیعی اسپرماتوننز در لولاههاا در گاروه

در گروه کنترل )B( .از بین رفتن تعاداد زیاادی از سالول هاای

آل -کارنیتین )D( .ترمیم نسبی اپیتلیوم و اسپرماتوننز ،هر چند

میکرومتری ،رن
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باهصاورت
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در برخی لولههاا واکوئلاه شادن و اساپرماتوننز غیرفعاال هناوز

مشاهده شد ( .)p≤0.05در گروه ترکیبی آل – کاارنیتین طار

دیده میشود ،افزایش نسبی ارتفاع اپیتلیوم هم دیده میشود.

لوله منی ساز را در مقایسه با گروه ساایمتیدین افازایش داشات

در مقایسااه بااا گااروه کنتاارل افاازایش داشاات امااا ایاان افاازایش

منی ساز ،ساایمتیدین باعاث کااهش معنای داری در مقایساه باا

معنی دار نبود .در گروه ترکیبی ،آل -کارنیتین موجب کااهش

گروه کنترل شد ( .)p≤0.05در گروه ترکیبای آل – کاارنیتین

وزن معنی داری در موش ها شد ( .)p≤0.05در ماورد میاانگین

باعث کااهش طار لاومن لولاه منای سااز در مقایساه باا گاروه

وزن بیضه در گروه سایمتیدین کااهش معنای داری ()p≤0.05

سایمتیدین شد هرچند این کاهش معنایدار نباود (جادول . )9

مشاهده شد .در گروه ترکیبی آل -کارنیتین در مقایسه با گروه

طر اپیتلیاوم زایاا در گاروه ساایمتیدین کااهش معنایداری در

سااایمتیدین وزن بیضااه را باااهطااور معناایداری افااازایش داد

مقایسه با گروه کنترل داشت ( .)p≤0.05در گروه ترکیبای آل

(()p≤0.05جدول  .)9طر لوله منی ساز در گاروه ساایمتیدین

– کارنیتین باعث افزایش طر اپیتلیوم زایا در مقایساه باا گاروه

نسبت به گروه کنترل افزایش داشت اما افزایش معنای دار نباود

سایمتیدین شده هر چند این افزایش معنی دار نبود .هرچند ایان

( .)p≥0.05در گااروه آل – کااارنیتین طاار لولااه مناای ساااز در

کاهش معنیدار نبود (( )p≥0.05جدول .)9

مقایسه با گروه کنترل و گروه سایمتیدین افزایش ابالتاوجهی
جدول  :0مقایسه میانگین وزن بدن ،وزن بیضه ،قطر لوله منیساز ،قطر لومن ،قطر اپیتلیوم زایا ،در گروههای مختلف موش پس از تیمار با سایمتیدین (
 )011mg/kgوال-کارنیتیتن (.)011mg/kg
گروهها

وزن بدن ()gr

وزن بیضه ()gr

قطر لوله منی ساز ()um

قطر لومن ()um

کنترل

01/9 ±1/62

1/011±1/110

611/62± 2/00

90/90 ±0/16

سایمتیدین

b

آل -کارنیتین

67 /7±1 /00

06/0 ±1/67

ab

1/111±1/116

a

b

616/70± 0/66

a

660/96 ± 9/00

11/00
a

سایمتیدین-ال-کارنیتین

c

67 /2±1 /02

1/019 ± 1/112

c

617/01± 0/66

1/011±1/112

±1/12

±1/16

27/00

21/09 ± 1/16

قطر اپیتلیوم زایا ()um

71/00 ±1/00

ab

26/06 ±1/06

79/ 66± 1/76

29/10 ±1/02

 :aمقایسه سایمتیدین و آل -کارنیتین با کنترل :b ،مقایسه سایمتیدین با آل -کارنیتین :ab ،مقایسه سایمتیدین با کنترل و آل -کارنیتین  :cمقایسه گرروه ترکیبری

سررررررایمتیدین -آل -کررررررارنیتین بررررررا سررررررایمتیدین) مقررررررادیر بررررررهصررررررور  mean±SDمرررررریباشررررررد)≤0.05

 (Pو .( T-Test

کااااهش معنا ایداری در میاااانگین تعاااداد سااالولهاااای

و اسااپرماتید طویاال در مقایساااه بااا گاااروه سااایمتیدین شاااد

اسپرماتوسیت اولیه ،اسپرماتید گرد ،اسپرماتید طویال در گاروه

( ،)p≤0.05افزایش در سایر سلول ها معنی دار نبود (جدول .)1

سااایمتیدین مشاااهده شااد ( .)p≤0.05در گااروه ترکیباای آل –

همچنین در گروه ال-کارنیتین افزایش ابال تاوجهی در تعاداد

کارنیتین باعث افزایش معنیدار تعداد سلولهای اسپرماتید گرد

سلولهای اسپرماتید گرد مشاهده شد (( )p≤0.05جدول .)1
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میانگین وزن موش ها پس از تیمار در گاروه ،ساایمتیدین

اما افزایش معنی دار نبود ( .)p≥0.05در مورد طار لاومن لولاه

بررسی هیستوپاتولونیکی اثر حفاتتی آل -کارنیتین بر بافت بیضه موش...

مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

جدول  :2مقایسه میانگین تعداد انواع سلولهای اسپرماتوگونی ،اسپرماتوسیت ،اسپرماتوزوآ ،اسپرماتید در گروههای مختلف موش پس از تیمار با سایمتیدین (
 )011mg/kgوال-کارنیتین (.)011mg/kg

کنترل

2/10 ±1 /66

07/00 ±0/07

016/66 ±0/0

70/27 ±0/1 9

سایمتیدین

6/70 ±1 /60

06/60 ±0/06 ab

21/07 ±0/26ab

11/20 ±0/06ab

آل -کارنیتین

2/16± 1/60

01/60±0/01

012/06±0/00

006/66±0/10 a

سایمتیدین-ال-کارنیتین

2/12 ±1 /61

00/16 ±0/01

19/00 ±0/11 c

016/06 ±0/62c

 :aدر مقایسه با کنترل ab ،در مقایسه با کنترل و کارنیتینن  ،cمقایسهی گروه ترکیبی سایمتیدین -آل – کارنیتین با سایمتیدین )مقادیر بهصور mean±SD

میباشد) (P ≤0.05و )T- Test

اثر آپوپتوز (مرگ سالولی) ( )91و در نتیجاه پار شادن فضاای

بحث

لومن با سلول های مرده از اثرات نامطلوب سایمتیدین بار بیضاه

در پااژوهش حاضاار اسااتفاده از  922mg/kgاز داروی

میباشد ( .)19،12یکی از دالیال کااهش طار لاومن ،در ایان

سایمتیدین ،اثرات نامطلوبی بر روی ساختار و عملکرد بیضه بر

مطالعه کاهش تعداد سلول های اپیتلیوم زایا و در نتیجه کااهش

جای گذاشت که در نهایت مای تواناد بااروری را تحات تاأثیر

طر آن و آرایش ناامنظم اپیتلیاوم در پای آن مای تواناد باشاد.

رار دهد .نتایج مطالعه ما نشاان داد مصارف ساایمتیدین سابب

احتماالً عدم کاهش طر لوله منی ساز برخالف دیگر مطالعات

کاهش وزن بیضاه مایشاود اماا تفااوت چنادانی در وزن بادن

انجام شده در مطالعه ما آتروفی ناشی از آپوپتوز باشد .نتایج ما

ایجاد نمی کند .مطالعه  Françaو همکاران ( ،)1222نشاان داد

کاهش تعداد سلولهای زایا در نتیجه تجویز سایمتیدین را نشان

کااه تجااویز سااایمتیدین در دو دوز  52 mg/kgو 152 mg/kg

داد Wang .و همکارانش ( )9181گزارش کردند که مصارف

برای  51روز تفاوت معنیداری در وزن بدن و وزن بیضه ایجاد

طوالنیمدت سایمتیدین موجب الیگو اساپرمی (کااهش تعاداد

نماایکنااد ( .)95در مطالعااه  Pineliو همکاااران ( ،)9180نیااز

اساپرم) مایشاود ( .)11در مطالعاه  ،)1292( Al- Naileyنیاز

تفاوت معنی داری در وزن بدن و وزن بیضه مشاهده نشد (.)96

تجویز  15 mg/kgسایمتیدین موجاب دنناره شادن لولاههاای

کاهش وزن بیضه می تواند به دلیال کااهش تعاداد سالول هاای

منی ساز و واکوئله شدن سلول های اساپرماتوگونی و در نتیجاه

زایا ،مهار روند اسپرماتوننز یا فعالیت آنزیم استروئیدسااز ()90

کاهش تعداد سلول های اسپرماتوزوآ شد ( .)13همان طاور کاه

و نیز اثرات آنتی آندروننی ( )98سایمتیدین باشد .در مطالعه ما

در باال ذکر گردید آپوپتوز ناشی از مصرف سایمتیدین ( )19و

سایمتیدین باعث کاهش طر لومن در لوله های منی سااز و نیاز

از طرفی اثرات آنتی آندروننی سایمتیدین و در نتیجاه کااهش

کاهش طر اپیتلیوم زایا گردید نتاایج ماا در راساتای مطالعاات

میاازان تولیااد و ترش ا تستوسااترون ( )15،13م ایتوانااد ساابب

بلاای بااود ( 95و  .)91باار اساااس مطالعااات بلاای سااایمتیدین

کاهش تعداد سالول هاای زایاا شاود .باه نظار مایرساد اثارات

تغییرات بسیاری در بیضه ایجاد می کناد :کااهش در طار لولاه

گنادوتوکساایکی سااایمتیدین از طریااق اتصااال سااایمتیدین بااه

منی ساز ،نامنظم شدن اپیتلیوم زایا ،کاهش سلولهای زاینده در

گیرندههای آنادروننی ( )98اعماال مایشاود .از طارف دیگار
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گروهها

اسپرماتوگونی ()×012

اسپرماتوسیت ()×012

اسپرماتوزوآ ()×012

اسپرماتید ()×012
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متابولیز میشود .مطالعات نشان داده این ترکیاب موجاب مهاار

می رساد آل -کاارنیتین انتشاار آنازیم هاای سالولی و اکسایژن

آنزیمهای سیتوکروم p450در کبد مایگاردد :در نتیجاه باعاث

مصرفی را مهار می کند و باه ایان ترتیاب ابلیات زناده مانادن

عدم فعالیت  NADPو سیتوکروم  Cردوکتاز میشود (.)3

سلول را افزایش میدهد ( .)1نقاش آل -کاارنیتین در دساتگاه

مطالعه ماا نشاان داد مصارف هام زماان آل -کاارنیتین باا

تولیاادمثل و بنااابراین در تولیاادمثل بااا کاااهش پراکسیداساایون

داروی سایمتیدین باعث کاهش وزن بدن موش مایشاود .ایان

لیپیدی به اثبات رسیده است .این احتمال وجاود دارد کاه آل-

نتیجه با یافته های  Amendolaو همکارانش ( )9111مبنای بار

کارنیتین با مداخله اسید آراشیدونیک تشکیل دهنده فسافولیپیو

بهبود وزن بدن به دنبال تیمار با استیل – آل -کاارنیتین پاس از

و همچنااین پااروتنین کیناااز  cباعااث کاااهش پاار اکسیداساایون

صدمات ناشی از هیپرترمای در تضااد اسات ( Hakimi .)93و

لیپیدی و استرس اکسیداتیو شود ( ،)32از طرفی آل -کارنیتین،

همکاااران ( ،)1295در مطالعااهای کاااهش وزن باادن در مااردان

با تأثیر بر کیفیت محیط اپیدیدیم ،منجر به کااهش فاگوسایتوز

چاق در اثر تجویز آل -کاارنیتین را گازارش کردناد ( .)16در

گامت ها شاده و بادین وسایله سابب افازایش تعاداد اساپرم هاا

مطالعه ما ،آل -کارنیتین توانست کااهش وزن بیضاه ،ناشای از

می شود و مؤید تأثیر آل – کارنیتین بر روند اسپرماتوننز عالوه

سایمتیدین را جبران کند و تا مرز گروه کنترل افزایش دهد .در

بر مرحله بلوغ اسپرم در اپی دیدیم میباشد (.)0

مطالعاااه  Sazegarو همکاااارانش ( ،)1293مصااارف روزاناااه

یتیجهگیری

 32mg/kgآل -کارنیتین در موشهای صحرایی دیابتیک مدل

نتااایج ایاان مطالعااه نشااان داد ،داروی سااایمتیدین اثاارات

استرپتوزوتوسااین کاااهش جزئاای وزن باادن و البتااه کاااهش

مخرب بر بافات بیضاه دارد؛ بناابراین مصارف هامزماان آل –

معنیدار وزن بیضه در موشها را موجب گردیاد ( .)10مکمال

کارنیتین با داروی سایمتیدین میتواند در کاهش اثرات گناادو

آل -کارنیتین به افزایش مصرف اسایدهای چارب آزاد ،حفا

توکسیکی این دارو مؤثر باشد .به این ترتیب پیشانهاد مایشاود

ذخایر گلیکونن ،افزایش عملکرد ورزشی و افازایش حاداکثر

در صورت تجویز طوالنیمدت این دارو ،جهات کااهش دادن

اکسیژن مصرفی کماک مایکناد ( )18و ایان مایتواناد دلیال

اثرات نامطلوب و ناباروری احتمالی ناشی از آن ،توامااً باا آل-

خوبی برای کاهش وزن بدن ،ناشی از آل -کاارنیتین باشاد .از

کارنیتین مصرف شود .هرچند بررسی بیشتر برای تأیید این امار

طرفی افزایش تعداد سلول های اپیتلیوم و اسپرم می تواناد دلیال

در نمونه های انسانی نیاز است .در خاتمه باید خاطر نشان کرد،

افزایش وزن بیضه باشد .در مطالعه ما ،آل -کاارنیتین نتوانسات

عدم مطابقت احتماالی برخای یافتاه هاای ایان مطالعاه باا ساایر

بر طر لوله منی ساز ،طر لومن و همچنین طر اپیتلیوم زایا تأثیر

مطالعات احتماالً به دلیل تجویز ساطوح مختلاف ساایمتیدین و

معنی داری داشته باشد .نتایج ما در راستای مطالعاات Sazegar

آل -کارنیتین ،طریقه ی مصرف ،نوع حیوان مدل آزمایشگاهی

و همکاااااارانش ( ،)1292نباااااود ( .)10در مطالعاااااه  Zareو

و مدت زمان اعمال تیمارها باشد.

همکااارانش ( ،)1292تجااویز  92میلاایگاارم آل -کااارنیتین بااه

تقدیر و تشکر

مدت  93روز ،طر لوله منای ساا ز و طار لاومن را باه صاورت
جزئی کاهش داد ولی این کاهش معنیدار نبود بناابراین آنهاا

نتایج این تحقیق بر پایه ی بخشی از پایان ناماه کارشناسای

به این نتیجاه رسایدند کاه آل -کاارنیتین بار پارامترهاای فاوق

ارشااد خااانم مینااا کیااانی دانشااجوی دانشااگاه رازی کرمانشاااه،

تأثیری ندارد ( .)11در مطالعاه حاضار آل -کاارنیتین توانسات

شاامارهی ثباات  1398226ارائااه شااده اساات .باادینوساایله از
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سااایمتیدین در کبااد تحاات تااأثیر آناازیمهااای س ایتوکروم p450

کاهش تعداد اسپرماتوزوآ و اسپرماتید را جبران نماید .باه نظار

... کارنیتین بر بافت بیضه موش-بررسی هیستوپاتولونیکی اثر حفاتتی آل

مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

کارکنان آزمایشگاه بخش بافتشناسی و جناینشناسای کاه در
.اجرای این تحقیق ما را یاری کردند دردانی میکنیم
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