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اثر همزمان ویتامین  Eو تستوسترون اگزوژن بر پارامترهای بیوشیمیایی
سرم موشهای واریکوسلی
نرگس خسروانیان ،*1فرح فرخی ،2مزدک رازی ،3هاجر خسروانیان
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1دانشجوی کارشناس ارشد بافتشناسی

چکیده

و جنینشناسی ،دانشکده علوم پایه،

زمینه و هدف :به دلیل اختالل در روند تولید هورمون تستوسترون و بروز اختالالت اکسیدانتی

دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران.

در بیضه بیماران واریکوسلی ،این بیماران با تستوسترون و آنتیاکسیدانتهای متفاوت درمان

2دانشیار زیستشناسی ،دانشکده علوم

می شوند .این مطالعه با هدف تعیین تجویز این دو دارو روی پارامترهای بیوشیمیایی سرم موش

پایه ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران.

انجام شد.

3استادیار بافتشناسی و جنینشناسی
مقایسهای ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه
ارومیه ،ارومیه ،ایران

روش بررسی :در این مطالعه ،تعداد  33موش رت نر به  5گروه ( )n= 6کنترل  -شم و
گروههای آزمایشی تقسیم شدند .در گروه کنترل  -شم ،تنها الپراتومی ساده صورت گرفت .در
گروههای آزمایشی ،واریکوسل تجربی القا شد .در گروه آزمایشی اول درمانی صورت نگرفت.
گروههای آزمایشی دوم با تستوسترون (دوز  44میکروگرم بر کیلوگرم به روش داخل صفاقی)؛
گروه سوم با ویتامین ( Eدوز  153میلیگرم بر کیلوگرم ،بهوسیله گاواژ) و گروه چهارم با تجویز
همزمان تستوسترون و ویتامین  Eبه مدت  2ماه درمان شدند .بعد از پایان دوره تیمار ،متعاقب
بیهوشی و خونگیری از قلب انجام گرفت و پس از جداسازی سرم؛ سطوح سرمی گلوکز،
کراتینین ،اوره ،کلسترول تام و تریگلیسرید اندازهگیری شد .دادهها با استفاده از آزمون آماری
واریانس دوطرفه تجزیه و تحلیل شدند .سطح معنیداری p>3/35 ،در نظر گرفته شد.
یافتهها :در این مطالعه متعاقب القای واریکوسل؛ سطوح سرمی گلوکز ،کراتینین ،اوره،
کلسترول تام و تریگلیسرید ،افزایش معنیداری را در مقایسه با گروه کنترل نشان داد (.)p>3/35
این درحالی بود که تجویز منفرد و همزمان تستوسترون و ویتامین  ،Eسطوح سرمی پارامترهای

*

نویسنده مسئول مکاتبات:

مذکور را در سطح معنیداری کاهش داد (.)p>3/35

نرگس خسروانیان ،دانشکده علوم

نتیجهگیری :نتایج نشان داد تجویز همزمان تستوسترون به همراه ویتامین  Eدر مقایسه با تجویز

پایه ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران؛

جداگانه هریک از ترکیبات ،باعث بهبود پارامترهای بیوشیمیایی سرم در موشهای واریکوسلی
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مقدمه

از سوی دیگر ،افزایش غیرطبیعی سطوح سرمی تریگلیسرید،

واریکوسل در حقیقت یکی از متداولترین علل ناباروری در

عوارض شریان کرونری را در بیماران قلبی  -عروقی شدت

جمعیت مردان به حساب میآید ( .)2،1این عارضه در اثر برگشت

میبخشد ( .)16،15با در نظرگرفتن تأثیر تستوسترون بر تولرانس

غیرطبیعی خون از طریق ورید کلیوی چپ به درون شبکه نیلوفری

قندی ،در بیماران دیابتی که مبتال به واریکوسل هستند تجویز

و افزایش غیرطبیعی خون در داخل بافت بیضه ایجاد میشود

ترکیبات تستوسترونی میتواند روند متابولیکی این بیماران را

( .)4،3بررسیهای بافتشناسی نشان دادهاند سطح بسیار پایین

تحت تأثیر قرار داده و سطوح سرمی گلوکز را نیز تغییر دهد.

تستوسترون در بیماران واریکوسلی به دلیل ایجاد اختالل در

بنابراین ،تغییرات سطوح سرمی لیپیدهای غیرمفید و گلوکز خون

سلولهای لیدیگ باعث از بین رفتن فعالیت بیولوژیک سلولهای

در بیماران واریکوسلی که عوارض قلبی  -عروقی و دیابتی دارند

سرتولی در بافت بیضه شده که این امر بهنوبه خود روند

از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است.

اسپرماتوژنز را دچار اختالل میکند ( .)2،1بنابراین ،بروز التهابات

ویتامین  Eبهعنوان یک ترکیب آنتیاکسیدانتی برای مهار عوارض

و همراه شدن آنها با استرسهای بیوشیمیایی را میتوان بهعنوان

ناشی از استرسهای اکسیدی مورد استفاده قرار میگیرد .از

عوامل بسیار مؤثر در کاهش توان باروری افراد واریکوسلی در

طرفی ،با توجه به اینکه ویتامین  Eمحلول در چربی بوده و

نظر گرفت.

بهسادگی میتواند از غشا عبور کند ،همچنین به دلیل محتوی

با توجه به اینکه واریکوسل عمدتاً به سلولهای لیدیگ بافت بیضه

باالی توکوفرولی ،این ویتامین میتواند زنجیرههای رادیکالهای

آسیب میرساند ،بنابراین تجویز تستوسترون اگزوژن در بیماران

آزاد را شکسته و تشکیل رادیکالهای آزاد را مهار کند .بنابراین،

واریکوسلی میتواند اثرات ترمیمی زیادی را القا کند ( .)6،5بهنظر

ویتامین  Eبهعنوان یکی از داروهای انتخابی برای مهار استرسهای

میرسد تجویز تستوسترون در بیماران واریکوسلی ،کمبودهای

اکسیدی ناشی از واریکوسل تجویز میشود ( .)13،12این مطالعه

آندروژنی را جبران میکند ( ،)7اما تغییر در سطح سرمی

با هدف تعیین اثر همزمان ویتامین  Eو تستوسترون اگزوژن بر

تستوسترون بر میزان گلوکز ،کلسترول و تریگلیسرید خون

پارامترهای بیوشیمیایی سرم موشهای واریکوسلی انجام شد.

تأثیرگذار است ( .)8همچنین مستقل از تأثیر تستوسترون بر روی
سطوح سرمی کلسترول ،گلوکز و تریگلیسریدها؛ التهابات بافت

روش بررسی

بیضه در بیمارن واریکوسلی ،ظرفیت آنتیاکسیدانتی سرم را

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

تحتتأثیر قرار میدهد ( ،)2که در نتیجه این امر ،امکان آسیب

وزنی  223±33گرم استفاده شد .تمامی حیوانات در محیط

دیدن دو بافت اصلی دیگر مانند پانکراس و کبد وجود دارد،

پرورشی استاندارد با  12ساعت روشنایی و  12ساعت تاریکی

بدینترتیبکه رادیکالهای آزاد موجود در گردش خون قادرند

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

در سطح پروتئینها ،لیپید غشایی و ژنوم به سلولهای پانکراس و

گرفت .در مطالعه حاضر تمامی فعالیتهای مربوط به نگهداری و

هپاتوسیتها آسیب وارد کنند .لذا این مسئله بهنوبه خود روند

پژوهش حیوانات ،با اصول اخالقی پرورش و آزمایش حیوانات

متابولیسم چربیها و گلوکز را دچار اختالل میکند ( .)11،13با

آزمایشگاهی دانشگاه ارومیه مطابقت داشت .حیوانات متعاقب

توجه به موارد ذکرشده در باال ،تغییرات هورمونی و استرسهای

یک هفته سازگاری با محیط پرورشی ،بهطور تصادفی به  5گروه

اکسیدی ناشی از واریکوسل میتواند سیستم متابولیسمی کل بدن

کنترل  -شم و گروههای آزمایشی تقسیم شدند .در هرگروه  6سر

را نیز تحت تأثیر قرار دهد .با توجه به مطالعات قبلی ،افزایش

موش رت مورد استفاده قرار گرفت .برای ایجاد بیدردی مناسب

پروفایل لیپیدی باعث افزایش نفوذپذیری عروق شده (،)13،12

(بیهوشی عمومی) به حیوانات گروههای مورد بررسی زایالزین

که در نتیجه بیماریهای آرترواسکلروزی را تشدید میکند

( %2به میزان  5میلیگرم بر کیلوگرم) و داروی بیهوشی کتامین

(.)15،14

( %5به میزان  43میلـیگـرم بر کیلـوگـرم) بهصورت داخل صفاقی
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تزریق شد ( .)17همزمان با بیهوشی عمومی ،حیوانات مدل را در

تستوسترون به همراه ویتامین  Eکه بعد از القای واریکوسل ،دو

حالت خوابیده به پشت بر روی تخته مخصوص عمل جوندگان

ترکیب تستوسترون را (با دوز  44میکروگرم بر کیلوگرم)

قرار داده و موهای ناحیه شکمی بهطور کامل با موزر تراشیده شد،

بهصورت داخل صفاقی و ویتامین  Eرا (با دوز  153میلیگرم بر

سپس با الکل  %73و محلول موضعی بتادین (پوویدون آیوداین

کیلوگرم) از طریق گاواژ دریافت کردند .پس از پایان دوره تیمار،

 )%13استریل گردید.

همه رتها با دیمتیل اتر بیهوش و خونگیری از قلب پس از

جهت واریکوسل تجربی ،ابتدا یک برش  2سانتیمتری در خط

کالبدشکافی و نمایانشدن قلب ،با استفاده از سرنگهای 5

میانی شکم ایجاد شد .سپس اقدام به جداسازی و مشخص نمودن

میلیلیتری آغشته به ماده ضدانعقاد هپارین از بطن چپ قلب انجام

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

گرفت .خون حاصله را در لولههای آزمایش ریخته و پس از

آدرنال گردید .بعد از جداسازی ورید کلیوی چپ از بافتهای

سانتریفوژ ( 3333دور در دقیقه به مدت  3دقیقه) نمونه سرمی جدا

مجاور و در پی هدایت نخ سیلک نمره  3-4از زیر ورید مزبور،

شد ،سپس سطح سرمی گلوکز ،کراتینین ،اوره ،توتال کلسترول و

سوزن بخیه  Bluntبه قطر 3/85در کنار ورید قرار گرفت و در

تریگلیسرید اندازهگیری شد.

نهایت ،قطر این ورید با القای لیگاتور ناقص بر روی ورید کلیوی

غلظت گلوکز سرم به روش  Barhamبا استفاده از کیتهای

چپ (درحد فاصل بین ورید میان خالی خلفی و ورید اسپرماتیک)

شرکت پارسآزمون و دستگاه اتوآنالیزر (مدل  RA1000ساخت

کم شد .در ادامه ،سوزن بخیه  Bluntاز محل لیگاتور خارج شد،

شرکت تکنیکون آمریکا) اندازهگیری شد .در این آزمایش آب

که در نتیجه بهعلت شلشدن لیگاتور (به میزان قطر سوزن) عالوه

اکسیژنه آزادشده از گلوکز در مجاورت آنزیم گلوکز اکسیداز ،با

بر کاهش قطر خارجی ورید ،جریان مجدد خون در داخل ورید

فنل و  -4آمینو آنتیپرین در مجاورت آنزیم پراکسیداز ،تشکیل

برقرار گردید ( .)17متعاقب اتمام عمل جراحی و قبل از بخیه،

کمپلکس رنگی کینونیمین را داد] .میزان کیمونیمین تشکیلشده

برش دیواره شکم محوطه بطنی و احشای حیوانات با محلول نرمال

که بهصورت فتومتریک قابلاندازهگیری است با مقدار گلوکز

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

رابطه مستقیم دارد .همچنین افزایش رنگ در طول موج 533

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

نانومتر قابل اندازهگیری است (.[)18

نمره  3-4و روش بخیه ضربدری استفاده گردید .پانسمان بخیه

غلظت کراتینین سرم به روش  Jaffeبا استفاده از کیتهای شرکت

پوست با استفاده از اسپری تتراسایکلین صورت گرفت.

پارسآزمون و دستگاه اتوآنالیزر (مدل  RA1000ساخت شرکت

تعداد  33موش رت نر به  5گروه 6تایی کنترل  -شم و گروههای

تکنیکون آمریکا) اندازهگیری شد[ .در این روش کراتینین با

آزمایشی تقسیم شدند .در گروههای آزمایشی واریکوسل تجربی

آلکالین پیکرات ،تشکیل کمپلکس رنگی میدهد که در طول

القا شد .این درحالی بود که در گروه کنترل  -شم القای

موج  423-513نانومتر قابلاندازهگیری و متناسب با مقدار

واریکوسل انجام نشد .گروههای مورد مطالعه عبارت بودند از:

کراتینین در نمونه است (.])12

 -1گروه کنترل  -شم که در این گروه تنها الپراتومی ساده

غلظت اوره سرم به روش اورهآز با استفاده از کیتهای شرکت

صورت گرفت؛  -2گروه القای واریکوسل که به مدت  2ماه

پارسآزمون و دستگاه اتوآنالیزور (مدل  RA1000ساخت شرکت

هیچگونه درمانی در این گروه انجام نشد؛  -3گروه تیمار با

تکنیکون آمریکا) اندازهگیری شد] .در این روش اوره موجود در

تستوسترون متعاقب القای واریکوسل ،که موشهای این گروه

نمونه با اورهآز تولید یون آمونیوم میکند که با مخلوط کروموژن

تستوسترون را (با دوز  44میلیگرم بر کیلوگرم) از طریق تزریق

فنل – هیپوکلریت ،رنگ آبی ایندوفنل ایجاد میگردد و جذب

داخل صفاقی دریافت کردند؛  -4گروه تیمار با ویتامین  Eکه بعد

آن نیز در  553-523نانومتر متناسب با غلظت اوره در نمونه است

از القای واریکوسل ،ویتامین  Eرا (با دوز  153میلیگرم بر

(.[)23

کیلوگرم) از طـریق گـاواژ دریـافـت کـردند؛  -5گـروه تیمـار بـا
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غلظت کلسترول توتال سرم با استفاده از کیتهای شرکت

شدت رنگ حاصله نیز در طول موج  533-546نانومتر خوانده

پارسآزمون و دستگاه اتوآنالیزر (مدل  RA1000ساخت

میشود (.[)22

شرکت تکنیکون آمریکا) اندازهگیری شد] .در این روش

دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  13و آزمون آماری

پراکسیدهیدروژن تولیدشده در نتیجه هیدرولیز و اکسیداسیون

واریانس دوطرفه تجزیه و تحلیل شدند .همچنین اطالعات براساس

کلسترول ،به همراه فنل و -4آمینو آنتیپیرین در مجاورت آنزیم

 Mean±SDبیان گردید .سطح معنیداری p>3/35 ،در نظر

پراکسیداز تشکیل کینونیمین میدهد .میزان کینونیمین تشکیلشده

گرفته شد.

که بهصورت فتومتریک قابلاندازهگیری است با مقدار کلسترول
رابطه مستقیم دارد .شدت رنگ حاصل نیز در طول موج

یافتهها

 533-546نانومتر خوانده میشود (.[)21

سطح گلوکز سرم در گروه واریکوسلی نسبت به گروههای

غلظت تریگلیسرید سرم با استفاده از کیتهای شرکت

تیمارشده و کنترل  -شم ،بهطور معنیداری افزایش یافت

پارسآزمون و دستگاه اتوآنالیزر (مدل  RA1000ساخت شرکت

( .)p>3/35این درحالی است که سطح سرمی گلوکز در

تکنیکون آمریکا) اندازهگیری شد] .در این روش ابتدا گلیسرول

گروههای درمانشده با ویتامین  Eو تستوسترون به تنهایی و گروه

بهوسیله آنزیم لیپوپروتئین لیپاز از اسیدهای چرب جدا و سپس طی

دریافتکننده همزمان ویتامین  Eو تستوسترون نسبت به گروه

مراحل زیر ،پراکسید هیدروژن آزادشده از گلیسرول با -4آمینو

واریکوسلی ،در سطح معنیداری کاهش نشان داد .بیشترین

آنتیپرین و فنل در مجاورت آنزیم پراکسیداز تشکیل کینونیمین

کاهش میزان گلوکز سرمی در گروه دریافتکننده همزمان

میدهد .میزان کینونیمین تشکیلشده بهصورت فتومتریک

تستوسترون و ویتامین  Eمشاهده شد (در تمام موارد )p<3/35

قابل اندازهگیری است و با مقدار تریگلیسرید رابطه مستقیم دارد.

(جدول ،نمودار شماره .)1

جدول :اثر تستوسترون و ویتامین  Eبر سطوح سرمی گلوکز،کراتینین ،اوره ،توتال کلسترول و تریگلیسرید رتهای واریکوسلی
پارامترها (میلیگرم بر دسیلیتر)
گلوکز
کراتینین
اوره
توتال کلسترول

Con
a

23/3±2/4

a

3/4±3/36

a

36/3±3/7

a

67/1±8/2

Vcl
b

تریگلیسرید

176/4±4/4

b

1/3±3/32

b

63/5±3/3

b

55/8±3/6 a

Vcl+T

112/7±5/3

114/1±3/8b

c

137/8±2/2

c

3/7±3/32

c

47/1±3/2

c

88/6±4/5

Vcl+E
d

84/3±5/2c

124/5±4/4

c

3/8±3/36

c

47/3±3/3

c

85/6±4/8

75/3±5/3c

Vcl+T+E
e

111/3±1/5

a

3/4±3/35

a

36/5±1/8

a

64/5±7/6

54/3±3/2a

دادهها براساس میانگین  ±انحراف معیار ( 6قطعه موش در هرگروه) ارائه شدهاند :e ،d ،c ،b ،a .حروف غیرمشابه در هر ستون ،نشانگر اختالف معنیدار است
( :Con .)p>5/50کنترل -شم؛  :Vclواریکوسل؛  :Tتستوسترون؛  :Eویتامین E؛  :T+Eتستوسترون و ویتامین .E

200

b

a

100
50

گلوکز )(mg/dl

d

c

c

150

0

نمودار شماره  :1اثر تستوسترون و ویتامین  Eبر سطح سرمی گلوکز رتهای واریکوسلی :دادهها براساس میانگین  ±انحراف معیار ( 6سر موش در هرگروه)
ارائه شدهاند :e ،d ،c ،b ،a .حروف غیرمشابه در هر ستون ،نشانگر اختالف معنیدار بین گروهای تست با همدیگر و بین گروه واریکوسلی با گروه
کنترل  -شم میباشند ( :Con-sham .)p>5/50کنترل -شم؛  :Vclواریکوسل؛  :Tتستوسترون؛  :Eویتامین E؛  :T+Eتستوسترون و ویتامین .E
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اثر همزمان ویتامین  Eو تستوسترون اگزوژن بر پارامترهای بیوشیمیایی سرم موشهای واریکوسلی

نرگس خسروانیان و همکاران

سطح کراتینین سرم در گروه واریکوسلی ،افزایش معنیداری

سطح کراتینین سرم در گروه تیمارشده با تستوسترون نسبت به

( )p>3/35را نسبت به سایر گروهها نشان داد ،اما اختالف آماری

گروه تیمارشده با ویتامین  ،Eتفاوت معنیداری را نشان نداد

معنیداری بین گروه تیمارشده با تستوسترون به همراه ویتامین  Eو

(جدول ،نمودار شماره .)2

گروه کنترل وجود نداشت.
2
b
c

1
a

a

0.5
0

T+E

T

E

Vcl

کراتینین )(mg/dl

d

1.5

Con-sham

نمودار شماره  :2اثر تستوسترون و ویتامین  Eبر سطح سرمی کراتینین رتهای واریکوسلی :دادهها براساس میانگین  ±انحراف معیار
( 6سر موش در هرگروه) ارائه شدهاند :c ،b ،a .حروف غیرمشابه در هر ستون ،نشانگر اختالف معنیدار بین گروههای تست با
یکدیگر و بین گروه واریکوسلی با گروه کنترل  -شم میباشند ( :Con- Sham .)p>5/50کنترل -شم؛  :Vclواریکوسل؛ :T
تستوسترون؛  :Eویتامین  :T+E ،Eتستوسترون و ویتامین .E

سطح اوره سرم در گروه واریکوسلی ،افزایش معنیداری را نسبت

همچنین سطح اوره سرم در گروه تیمارشده با تستوسترون نسبت

به سایر گروهها نشان داد ( ،)p>3/35اما اختالف آماری

به گروه تیمارشده با ویتامین  ،Eتفاوت معنیداری را نشان نداد

معنیداری بین گروه تیمارشده با تستوسترون به همراه ویتامین  Eو

(جدول ،نمودار شماره .)3

گروه کنترل مشاهده نشد.

70

b
c

60

c

a

a

40
30

اوره( (mg/dl

50

20
10
0
T+E

E

T

Vcl

Con-sham

نمودار شماره  :3اثر تستوسترون و ویتامین  Eبر سطح سرمی اوره رتهای واریکوسلی :دادهها براساس میانگین  ±انحراف معیار ( 6قطعه موش در
هرگروه) ارائه شدهاند :c ،b ،a .حروف غیرمشابه در هر ستون ،نشانگر اختالف معنیدار بین گروههای تست با یکدیگر و بین گروه واریکوسلی
با گروه کنترل  -شم میباشند (.)p>5/50
کنترل – شم :Vcl :واریکوسل؛  :Tتستوسترون؛  :Eویتامین E؛  :T+Eتستوسترون و ویتامین .E
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اثر همزمان ویتامین  Eو تستوسترون اگزوژن بر پارامترهای بیوشیمیایی سرم موشهای واریکوسلی

نرگس خسروانیان و همکاران

سطح توتال کلسترول در گروه واریکوسلی نسبت به سایر گروهها

اختالف آماری معنیداری مشاهده نشد .سطح توتال کلسترول در

بهطور معنیداری افزایش یافت ( ،)p>3/35اما در سایر گروههای

گروه تیمارشده با تستوسترون به همراه ویتامین  ،Eاختالف آماری

تیماری ،میزان توتال کلسترول بهطور معنیداری کاهش نشان داد.

معنیداری را با گروه کنترل نشان نداد (جدول ،نمودار شماره .)4

همچنین بین گروه تیمار با تستوسترون و گروه تیمـار با ویتامین ،E
b
c

c

a

a

E

T+E

Vcl

T

توتال کلسترول )(mg/dl

140
120
100
80
60
40
20
0

Con-sham

نمودار شماره  :4اثر تستوسترون و ویتامین  Eبر سطح سرمی توتال کلسترول رتهای واریکوسلی :دادهها براساس میانگین  ±انحراف معیار ( 6قطعه موش
در هرگروه) ارائه شدهاند :c ،b ،a .حروف غیرمشابه در هر ستون ،نشانگر اختالف معنیدار بین گروههای تست با یکدیگر و بین گروه واریکوسلی با گروه
کنترل  -شم میباشند ( :Con- sham )p>5/50کنترل -شم؛  :Vclواریکوسل؛  :Tتستوسترون؛  :Eویتامین E؛  :T+Eتستوسترون و ویتامین .E

در این مطالعه ،بیشترین سطح سرمی تریگلیسرید در گروه

کنترل نیز اختالف معنیداری را نشان نداد .همچنین بین گروه

واریکوسلی مشاهده گردید .سطح سرمی تریگلیسرید در گروه

تیمارشده با ویتامین  Eو تیمارشده با تستوسترون ،اختالف

تحـت تیمـار بـا تستـوستـرون بـه همـراه ویتـامین  Eنسبت به گروه

معنیداری مشاهده نشد (جدول ،نمودار شماره .)5

140
b

120

c
d

80
a

a

60
40
20

تری گلیسرید )(mg/dl

100

0
T+E

E

Vcl

T

Con-sham

نمودار شماره  :0اثر تستوسترون و ویتامین  Eبر سطح سرمی تریگلیسرید رتهای واریکوسلی :دادهها براساس میانگین ±انحراف معیار ( 6قطعه موش
در هرگروه) ارائه شدهاند :c ،b ،a .حروف غیرمشابه در هر ستون ،نشانگر اختالف معنیدار بین گروههای تست با یکدیگر و بین گروه واریکوسلی با
گروه کنترل  -شم میباشند ( :Con- Sham .)p>5/50کنترل –شم؛  :Vclواریکوسل؛  :Tتستوسترون :E ،ویتامین  :T+E ،Eتستوسترون و ویتامین.E

بحث

ویتامین  ،Eبهطور مشخص میزان سرمی موارد اشارهشده در باال را

نتایج مطالعه حاضر نشان داد در موشهایی که بهطور تجربی به

کاهش میدهد .افزایش غیرطبیعی تریگلیسرید اساساً بهعنوان

واریکوسل مبتال میشوند ،سطح سرمی گلوکز ،کراتینین ،اوره،

یک عامل خطرزا برای وقوع بیماریهای شریانی  -کرونری

کلسترول تام و تریگلیسرید در سطح معنیداری افزایش

درنظر گرفته میشود .این نکته قابلذکر است که سطوح سرمی

مییابد .این درحالی است که درمان با دو ترکیـب تستـوستـرون و

تریگلیسرید شاخص تشخیصی خوبی برای بیمـاریهای لیپیدی و
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نرگس خسروانیان و همکاران

غیرلیپیدی قلبی  -عروقی محسوب میشود .در کنار مطالب باال

روی سطح گلوکز سرم تأثیرگذار است .در تحقیق حاضر افزایش

این نکته نیز وجود دارد که میزان هورمون تستوسترون میتواند در

گلوکز سرم در گروه واریکوسلی مشاهده گردید .در بیماران

سطح قابلتوجهی سطح تریگلیسریدهای سرمی را تغییر دهد.

واریکوسلی بهعلت پایین بودن سطح تستوسترون ،میزان گلوکز

بدین صورتکه کاهش سطح تستوسترون سرمی در جانداران

سرم افزایش مییابد .بنابراین ،میتوان اینگونه نتیجهگیری کرد

مختلف باعث افزایش تودههای بافت چربی در محوطه شکمی و

که تجویز تستوسترون در بیماران واریکوسلی ،از طریق تأثیر بر

افزایش درصد وقوع تصلب شریانی در جوندگان میشود

روی سلولهای پانکراسی و افزایش میزان حساسیت در برابر

( .)23-25با توجه به اینکه میزان تستوسترون سرمی در بیماران

انسولین ،میزان قند خون را کاهش میدهد.

واریکوسلی در سطح معنیداری کاهش مییابد ( ،)2،1بنابراین

مطالعات اخیر نشان داده است تستوسترون پایین باعث افزایش

برای درمان این بیماران و تقویت سیستم آندوکرینی بافت بیضه،

کلسترول شده و خاصیت ارتجاعی عروق را نیز کاهش میدهد

تجویز تستوسترون اگزوژنیک پیشنهاد میگردد .این در حالی

که در نهایت ،این امر بهنوبه خود فشار خون را افزایش داده و در

است که تغییر در سطح خونی این هورمون نیز میتواند سطوح

نتیجه ،احتمال خطر ابتال به حمله قلبی افزایش مییابد (.)31،33

سرمی تریگلیسرید را دچار نوسان کند .بررسیهای بیوشیمیایی

 Sultan Sheriffدر سال  1284نشان داد استرهای کلسترول و

تحقیق حاضر نشان داد با کاهش معنیدار تستوسترون در

تریگلیسرید در بافت بیضه بیماران واریکوسلی افزایش مییابد و

موشهای واریکوسلی ،افزایش معنیداری در سطح تریگلیسرید

افزایش غیرطبیعی استرهای کلسترول ممکن است بهعلت عدم

سرم ایجاد میشود .این در حالی است که تجویز تستوسترون،

استفاده از استرهای کلسترول برای بیوسنتز آندروژنها باشد .این

اگزوژن سطح سرمی تریگلیسرید را در سطح معنیداری

درحالی است که مشاهدات بیشتر نشان دادهاند سطح گلیکوژن در

کاهش میدهد .بنابراین ،میتوان اینگونه نتیجه گرفت که

بافت بیضه واریکوسلی بهطور قابلتوجهی کاهش مییابد (.)32

تجویز تستوسترون در بیماران واریکوسلی ،تولرانس مربوط به

بررسی تأثیر تجویز تستوسترون بر سطح کلسترول سرم در

تریگلیسرید را کنترل میکند.

موشهای واریکوسلی ،جهت ارزیابی سطح کلسترول سرم نشان

طبق نتایج مطالعه حاضر ،بین سطح تستوسترون و میزان گلوکز،

داد تجویز تستوسترون میتواند در سطح قابلتوجهی کلسترول

ارتباط معکوسی وجود دارد و تجویز تستوسترون اگزوژن باعث

سرمی را کاهش دهد ،که این یافته در راستای گزارشهای قبلی

کاهش معنیداری در سطح گلوکز سرم در مقایسه با گروه

است؛ زیرا یافتههای  Morelyو همکاران نیز نشان داده بود در

واریکوسلی میشود .مطالعات اخیر نشان دادهاند در مردان با سطح

مردان هیپوگنادیسمی دریافتکننده تستوسترون ،سطح سرمی

تستوسترون پایین ،خطر ابتال به دیابت افزایش مییابد (.)26

کلسترول ،اوره و کراتینین کاهش مییابد (.)33

بررسی ارتباط بین سطح گلوکز خونی با میزان تستوسترون خون

مطالعات تجربی بر روی حیوانات آزمایشگاهی توسط

در مردان هیپوگنادیسم مبتال به دیابت نوع  2نشان داد درمان

 Viswanathanو همکاران نشان داد مصرف ویتامین E؛ میزان

جایگزین تستوسترون باعث بهبود قند خون میشود ( .)27نتایج

کلسترول تام LDL ،و تریگلیسرید سرمی را کاهش میدهد

تحقیقات  Kalinchenkoو همکاران نیز با این یافتهها همخوانی

( .)34این نکته در مطالعه حاضر نیز بهخوبی قابلمشاهده بود،

داشت و نشان داد  17روز پس از تزریق تستوسترون تعداد

بهطوریکه تجویز ویتامین  Eبه تنهایی و همزمان با تستوسترون،

گلبولهای سفید ،سطح قند و فیبرینوژن خون کاهش مییابد و

سطح تریگلیسرید خونی و کلسترول تام را در سطح معنیداری

فعالیت آنتیترومبین  IIIنیز افزایش نشان میدهد ( .)28همچنین

کاهش داد ،اما با تجویز همزمان دو ترکیب ،نتیجه بهتری به دست

 Morimotoو همکاران نشان دادند هورمون تستوسترون از طریق

آمد .بدین ترتیب در مقایسه با سایر گروههای درمان ،کمترین

اثر مستقیم بر روی جزایر پانکراس باعث بیان ژن انسولین و تغییر

سطح کلسترول تام و تریگلیسرید سرمی در موشهایی که

میزان سرمی انسولین میشود ( ،)22که این امـر نیز بهنوبه خـود بر

تستوسترون و ویتامین  Eرا به شکل همزمـان دریافت کـرده بودند،
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کرده بودند ،رخ داد .این یافته را میتوان اینگونه تفسیر نمود که

کراتینین افراد مواجه با بنزین مورد بررسی قرار گرفت که نتایج

تجویز ویتامین  Eبهعنوان آنتیاکسیدانت احتماالً آسیبهای ناشی

حاکی از کاهش قابلمالحظه در کراتینین خون بود ( .)38در

از استرس اکسیدی را در بافتهای کبد و پانکراس کاهش داده

راستای یافتههای قبلی ،نتایج مطالعه حاضر نشان داد سطح

که در نتیجه روند متابولیزهکردن کلسترول و تریگلیسریدها را نیز

کراتینین موشهای واریکوسلی متعاقب تجویز ویتامین  Eدر سطح

بهبود میبخشد .در مطالعات این نکته نیز بهخوبی مشخص شده

معنیداری کاهش مییابد .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که

است که ویتامین  Eبهعنوان ترکیب آنتیاکسیدانت ،فعالیت

ویتامین  Eبا افزایش کارآیی فیزیولوژیک کلیهها قادر است سطح

انسولین و افزایش حساسیت در برابر انسولین را افزایش میدهد

کراتینین سرم را کاهش دهد.

( .)35-37یافته اخیر در مطالعه حاضر نیز بهخوبی مشهود بود.
بدین صورتکه متعاقب تجویز ویتامین  Eدر موشهای

نتیجهگیری

واریکوسلی ،میزان گلوکز سرم در سطح قابلتوجهی کاهش

طبق نتایج این مطالعه ،کاهش قابلمالحظه در سطح سرمی

یافت .بنابراین ،مشابه با تستوسترون احتماالً ویتامین  Eبهواسطه

تستوسترون باعث تغییرات قابلتوجهی در سطوح سرمی گلوکز،

باالبردن حساسیت مربوط به انسولین باعث افزایش بازجذب

تریگلیسرید ،کراتینین و کلسترول تام سرم میشود .این درحالی

گلوکزشده که در نهایت سطح گلوکز خونی در این موشها

است که با توجه به یافتههای مطالعه حاضر ،تجویز همزمان ویتامین

کاهش یافته است .اثرات همراستای ویتامین  Eبا تستوسترون در

 Eو تستوسترون نیز میتواند در تغییرات غیرطبیعی پارامترهای

تجویز همزمان این دو ترکیب نیز نتایج مطلوبتری را نشان داد،

مذکور ،اثرات تنظیمی مشخصی را ایجاد کند.

بهطوریکه کمترین سطح گلوکز خونی در گروه درمانی ویتامین
 Eو تستوسترون رخ داد .بنابراین ،میتوان اینگونه نتیجهگیری

تشکر و قدردانی

کرد که تجویز همزمان ویتامین  Eو تستوسترون به دلیل اثرات

بدینوسیله از گروه زیستشناسی دانشکده علوم و بخش

همیاری دو ترکیب میتواند تأثیرات درمانی بهتری را القا کند .در

بافتشناسی دانشکده دامپزشکی بهخاطر حمایتهای مالی نهایت

یک مطالعـه دیگـر ،تأثیـر تـوأم ویتـامیـن  Eبـر روی میـزان اوره و

سپاس و قدردانی را به عمل میآوریم.
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