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بررسی هیستوپاتولوژیکی بیضه ها بدنبال مسمومیت تجربی
باسیسپالتین درسگها

چکیده:
سیســپالتین یــک داروی ضــد رسطــان میباشــد امــا دارای اث ـرات ســمی شــدید بــروی بافــت هــای
مختلــف بــدن بخصــوص کلیــه هــا ،گــوش هــا و بیضــه هــا مــی باشــد و بنابرایــن یکــی از مهمرتیــن
عــوارض جانبــی آن نابــاروری برگشــت پذیــر یــا برگشــت ناپذیــر بعــد از درمــان بــا سیســپالتین
مــی باشــد.هدف از ایــن مطالعــه ارزیابــی تغیــرات هیســتوپاتولوژیکی در بافــت بیضــه ســگها
بدنبــال تجویــز سیســپالتین بعنــوان یــک عامــل شــیمی درمانــی موثــر جهــت درمــان تومــور هــای
جامــد مــی باشــد.در مجمــوع  10قــاده ســگ نــر بالــغ از نــژاد آمیختــه ایرانــی در ایــن مطالعــه
انتخــاب شــدند( 7آزمایــش 3،کنــرل) .بــه حیوانــات آزمایــش سیســپالتین بــا دوز0/75 mg/kg
بصــورت داخــل وریــدی بـرای  5روز متوالــی داده شــد.معاینه بالینــی روزی  2بــار بــه منظــور یافــن
نشــانه هــای مســمومیت بــا سیســپالتین صــورت گرفــت.در روز  28مطالعــه ،بیضــه هــا بــا روش
جراحــی برداشــته شــده و مــورد ارزیابــی هیســتوپاتولوژیکی قــرار گرفتند.مشــاهدات کلینیکــی
نیــز مســمومیت بــا سیســپالتین را نشــان داد .در ارزیابــی میکروســکپیآتروفی و دژرســانس شــدید
لولــه هــای منــی ســاز ،کاهــش شــدید تعــداد اســپرم هــا ،کــم شــدن ســلول هــای ژرم و رستولــی،
تخریــب ســلول هــای نزدیــک مج ـرای لولــه هــای منــی ســاز ،مخروبــه هــای ســلولی در لومــن
لولــه هــای منــی ســاز و کاهــش در ســلولهای الیدیــگ همـراه بــا فیــروز اطـراف عروقــی و حضــور
جاینــت ســل هــای چنــد هســته ای مشــاهده گردیــد.در ارزیابــی ماکروســکوپی بیضــه هــا کوچــک
تربودند.ایــن مطالعــه ب ـرای اولیــن بــار نشــان مــی دهــد کــه تجویــز سیســپالتین بصــورت تک ـرار
شــونده در فواصــل زمانــی کــم بــا دوز بــاال در بیامرانــی کــه مجبــور بــه اســتفاده از ایــن برنامــه
شــیمی درمانــی هســتند ،مــی توانــد منجــر بــه نابــاروری و صدمــات جــدی بــه بیضــه هــا گــردد.
مقدمه
سیســپالتین یــک داروی ضــد رسطانــی خیلــی موثــر بــا خــواص الکیلــه
کننــد گــی دی ان ای بــوده و در درمــان انــواع تومــور هــای جامــد از قبیــل
بیضــه ،مثانــه ،تخمــدان ،رسویکــس ،اندومرتیــوم ،رس ،گــردن و ریــه کاربــرد
دارد.اســتفاده بالینــی وســیع از آن محــدود اســت چــون سیســپالتین اث ـرات
نامطلــوب بــروی بیضــه ها،کلیــه ها،اعصــاب محیطــی و گــوش داخلــی دارد.
امــا نارســایی عملکــرد کلیــه بــر اثــر آن مهمرتیــن عارضــه جانبــی سیســپالتین
میباشــد 1( .و .)2سیســپالتین از موثرتریــن و متداولرتیــن داروهــای رایــج در
درمــان رسطــان بیضــه نیزمحســوب مــی شــود )3( .یکــی از عــوارض جانبــی
سیســپالتین ،اثـرات ســمی آن بــروی بافــت بیضــه مــی باشــد کــه منجــر بــه
اختــال در اســپرم ســازی و نابــاروری مــی گــردد کــه ممکــن اســت برگشــت
ناپذیــر هــم باشــند4(.و )5اختــال در اســپرم ســازی ممکــن اســت موقــت یــا
دامئــی باشــد()6
پایــه بیوشــیمیایی مســمومیت بــا سیســپالتین مربــوط بــه تولیــد رادیــکال
هــای آزاد در ایــن بافــت هــا میباشــد .مکانیســم ســلولی در آســیب
بیضــه توســط سیســپالتین بــه خوبــی شــناخته نشــده اســت.به هــر حــال
مطالعــات گوناگــون نشــان داده انــد کــه سیســپالتین باعــث اســرس هــای
اکســیداتیو بوســیله تولیــد رادیــکال هــای آزاد و گونــه هــای فعــال اکســیژن
میشــود(.)9-7(.)ROSزمانیکه رادیــکال هــای آزاد در مقادیــر زیــاد تولیــد
شــوند ( )ROSباعــث شکســن دی ان ای و از دســت دادن فعالیــت اســپرم
هــا هم ـراه بــا آســیب پروکســیداتیو بــه غشــای میتوکنــدری هــا و اســپرم
هــا میشــوند .بعــاوه اســپرماتوزوا هــا بــه آســیب پروکســیداتیو حســاس ترنــد
چــون غلظــت باالیــی از اســید هــای چــرب اشــباع نشــده و گنجایــش آنتــی
اکســیدانی ضعیــف تــری دارنــد)10(.
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سیســپالتین از رایجرتیــن عوامــل درمانــی سیتوتوکســیکی بــرای درمــان
رسطــان هــای مختلــف مــی باشــد کــه در دوز موثــر بــاال ممکــن اســت اثـرات
نامطلوبــی ماننــد نفروتوکسیســیتی ،ژنوتوکسیســیتی داشــته باشــد()11
هــدف از ایــن مطالعــه ارزیابــی تغییــرات هیســتو پاتولوژیکــی در بیضــه
ســگ هــای درمــان شــده بــا سیســپالتین بــا دوز  0.75میلــی گــرم پــر کیلــو
گــرم ب ـرای  5روز متوالــی مــی باشــد.
مواد و روش کار:
حیوانات و نگهداری آن ها
در یــک مطالعــه 28روزه و در یــک موسســه تحقیقاتــی مجهــز بــه
آزمایشــگاههای مــدرن از ســگ هــای  1ســاله،مذکر و نــژاد آمیختــه ایرانــی
بــه تعــداد  10عــدد( 7آزمایــش 3،کنــرل) و میانگیــن وزنــی  24کیلــو گــرم
اســتفاده شــد.حیوانات در قفــس هــای فلــزی بطــور انفــرادی نگــه داری
شــدند.مراقبت و تغذیــه از حیوانــات توســط کارگـران آمــوزش دیــده موسســه
رسم و واکســن ســازی رازی اهــواز صــورت گرفــت و روزانــه  2بــار بــه آنهــا
غــذا داده مــی شــد.آب بصــورت دائــم در اختیــار آنهــا بــود .بــه حیوانــات
گــروه آزمایــش بـرای  5روز متوالــی سیســپالتین بصــورت خالــص بــا دوزmg/
 0/75 kgتجویــز شد.سیســپالتین بــه صــورت داخــل رگــی و از طریــق وریــد
ســفالیک بــه آهســتگی در طــی  1دقیقــه تزریــق مــی شــد.
مشاهدات بالینی
معاینــات بالینــی از همــه ســگ هــا در روز قبــل از آزمایــش رشوع شــد و تــا
پایــان دوره ادامــه داشــت.معاینات روزی  2بــار صــورت گرفــت یکبــار صبــح
ســاعت  10و یــک بــار بعــد از ظهــر در ســاعت . 5نشــانه های مســمومیت از
قبیــل کاهــش غــذا خــوردن و آشــامیدن ،تغییــر در رفتــار و تحــرک ،کــم آبــی،
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زخــم هــای دهانــی ،اســتفراغ و مــرگ ومیــر مــورد بررســی قـرار مــی گرفتنــد .در
ایــن پژوهــش بــه جهــت کنــرل مــرگ ومیــر بــه خاطــر کــم بــودن تعــداد منونــه
هــا ،اقدامــات درمانــی هــم صــورت گرفــت کــه ایــن کار منجــر بــه زنــده مانــدن
متامــی ســگ هــا تــا پایــان دوره تحقیــق شــد.
تهیه برش های بافتی
بــرش بافتــی از بیضــه هــا در روز  28مطالعــه تهیــه شد.ســگها در روز  28بــا
تجویــز کتامیــن هیــدرو کرایــد  10درصــد محصــول کمپانــی  alfasanکشــور
هلنــد (22میلــی گــرم بــه ازای هــر کیلوگــرم وزن بــدن) و آســپرومازین1
درصدمحصولکمپانیalfasanکشــورهلند ( 0.02میلــی لیــر بــه ازای هــر کیلــو
گــرم وزن بــدن) بیهــوش شــده وســپس بــا ایجــاد یــک شــکاف کوچــک در
ناحیــه اســکروتوم بیضــه مربوطــه و پــس از دابــل لیگاتــور طنــاب بیضــه،
بیضــه هــا برداشــت و پــس از شستشــو و ایجــاد یــک بــرش طولــی بالفاصلــه
در محلــول بافــر فرمالیــن  10درصــد تثبیــت شــدند .منونــه هــا بــا کمــک
الکل(اتانــول) آبگیــری و بــا اســتفاده از تولوئــن شــفاف ســازی شــدند .ســپس
منونــه هــا توســط پارافیــن مــذاب قالــب گیــری شــده و بــا اســتفاده از
میکروتــوم ( )Cambrige Medical Instruments, United Kingdomبــرش
هایــی بــا ضخامــت  5میکــرون تهیــه شــد.منونه هــا بــا هامتوکســیلین -ائوزیــن
رنــگ آمیــزی شــده و بــا کمــک میکروســکوپ نــوری ()Olympus CX23مــورد
ارزیابــی قـرار گرفتنــد.
نتایج:
مشاهدات بالینی
جهــت بررســی بهــر عملکــرد کلیــه هــا اقــدام بــه اخــذ معاینــه بالینــی جهــت
تفســیر بهــر نتایــج گردید.لــذا نشــانه هــای مســمومیتبا سیســپالتین بصــورت
بالینــی مــورد بررســی قــرار گرفت.خالصــه نتایــج بالینــی  10قــاده ســگ
آزمایــش( )7-1و کنــرل ( )10-8در جــدول شــاره()1آمده اســت.
از نتایــج بدســت آمــده مشــخص گردیــد کــه در گــروه آزمایــش تغییــرات
بالینــی رخ داده اســت .هامنطــوری کــه مشــاهده مــی گــردد متامــی ســگهای
گــروه آزمایــش دارای عالیــم بالینــی مســمومیت بــا سیســپالتین شــده انــد .

برخی از این جراحات بافتی در شکل های  1الی  4منایش داده شده اند.

شــکل -1آتروفــی و دژرســانس لولــه هــای منــی ســاز

هامتوکســیلین -ائوزیــن(×)100

شکل -2تخریب اپیتلیوم ژرمینال و سلول های رستولی هامتوکسیلین -ائوزین(×)400

شکل -3فیربوز اطراف عروقی هامتوکسیلین -ائوزین(×)400

شــکل -4کاهــش ســلول هــای الیدیــگ و اســپرماتید هــا هامتوکســیلین -ائوزیــن(×)400

بحث

جدول()1عالئــم بالینــی مشــاهده شــده10قالده ســگ در طــی  28روز
مشاهدات هیستوپاتولوژیکی:
 28روز پــس از تجویــز اولیــن دوز از سیســپالتین ،بافــت بیضــه ســگها مــورد
بررســی تغییـرات هیســتوپاتولوژیکی قـرار گرفــت .در ایــن مطالعــه دژرســانس
شــدید و آتروفــی در اپیتلیــوم لولــه هــای منــی ســاز هم ـراه بــا تخلیــه ســلول
هــای ژرم و رستولــی مشــاهدهگردید.در مرکــز لولــه هــا ی منــی ســاز تــوده
هــای بزرگــی از ســلول هــای نکــروزه و جــدا شــده دیــده مــی شــد.تخریب
ســلول هــای نزدیــک مجـرا بــه وضــوح مشــاهده میگردیــد .همچنیــن کــم شــدن
شــدید اســپرماتید هــا بــه وضــوح رویــت میشــد  .تعــداد ســلول هــای الیدیــگ
نیــز کــم شــده و شــکل گیــری جاینــت ســل هــای چنــد هســته ای مشــاهده

مطالعــه حــارض جهــت ارزیابــی شــدت جراحــات بافتــی در بیضــه ســگهای
درمــان شــده بــا سیســپالتین بــا دوز  0/75میلیگــرم بــه ازای هــر کیلوگــرم وزن
بــدن طــی  5روز متوالــی صــورت گرفــت  .مشــاهدات بالینــی مســمومیت بــا
سیســپالتین را بــه وضــوح نشــان داد .در مطالعــه حــارض جهــت مشــخص منودن
الگــوی جراحــت و شــدت آســیب پذیــری انــواع مختلــف ســلول هــای پارانشــیم
بافــت بیضــه ،اقــدام بــه بررســی هیســتوپاتولوژیکی اثــرات سیســپالتین در
بافــت بیضــه منودیــم .مشــاهدات قبلــی نشــان داده اســت کــه سیســپالتین
بــه عنــوان یــک داروی شــیمی درمانــی جهــت درمــان انــواع رسطــان کاربــرد
دارد ( 12و  )13و بعنــوان یــک بخــش جدایــی ناپذیــر در درمــان هــر دو
تومــور ژرم ســمینوماتوز و غیــر ســمینوماتوز مــورد اســتفاده ق ـرار مــی گیــرد
همچنیــن بعنــوان یــک دارو جهــت درمــان پــس از جراحــی ب ـرای تومــور ژرم
ســل پیرشفتــه ،بــه تنهایــی و یــا بصــورت ترکیــب بــا etoposideبـرای  4دوره و
یــا بصــورت ترکیــب بــا  bleomycin and etoposideبـرای  3دوره بــکار میــرود
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تجویــز سیســپالتین در مــدت طوالنــی ســبب رسکــوب محــور فوقانــی هیپوفیــز
– بیضــه شــده کــه خــود منجــر بــه کاهــش تستوســرون و کاهــش آزاد ســازی
 FSHو LHمیشــود.)15( .تزریــق سیســپالتین باعــث مهــار مشــخص در
تحــرک اســپرم هــا مــی گــردد .)16( .در مطالعــات دیگــر محققانذکــر شــده کــه
تجویــز ســیس پالتیــن باعــث کاهــش وزن بــدن و دســتگاه تناســلی در مقایســه
بــا حیوانــات کنــرل مــی شــود(17و  )18در مطالعــه حــارض نیــز کاهــش وزن
بــدن و کاهــش وزن بیضــه هــا مشــاهده گردید.کــه علــت کاهــش ســایز بیضــه
هامــی توانــد مربــوط بــه آتروفــی پارانشــیم بیضــه هــا باشــد کــه بخوبــی در
شــکل شــاره یــک مــی تــوان آن را دیــد .امــا کاهــش وزن بــدن مربــوط بــه
اســتفراغ هــای پــس از تجویــز سیســپالتین و ســوء تغذیــه و بــی اشــتهایی
حاصــل از اثـرات سیســتمیک سیســپالتین مــی باشــد.در پژوهشــی دیگرگـزارش
شــده اســت کــه تجویــز سیســپالتین در مــوش هــا باعــث کاهــش تعــداد
اســپرم هــا و تحــرک آنهــا مــی شــود و تغییــر یافــن ســاختار هیســتوپاتولوژیکیو
بیوشــیمیایی منجــر بــه آتروفــی پارانشــیمی گردیــده اســت .همچنیــن بررســی
هــای هیســتوپاتولوژیکی نیــز دژرســانس شــدید ،نکــروز و کاهــش در لولــه
هــای منــی ســاز را در کنــار کاهــش در ضخامــت اپیتلیــوم ژرمینــال در
بیضــه مــوش هــای درمــان شــده بــا سیســپالتین نشــان داد(.)19در مطالعــه
حارضمشــخص شــد کــه سیســپالتین باعــث تغییــرات بافتــی در بیضــه شــده
اســت .تغی ـرات بافتــی شــامل دژرســانس شــدید و آتروفــی لولــه هــای منــی
ســاز ،کــم شــدن ژرم ســل هــا ،نقــص در ســنتز اســپرمها  ،شــکل گیــری جاینــت
ســل هــای چنــد هســته ای بــه هم ـراه کاهــش ســلول هــای رستولیــو ســلول
هــای الیدیــگ و فیــروز اطـراف عروقیبــوده اســت کــه برخــی از ایــن ضایعــات
در تصاویــر  2الــی 4نشــان داده شــده اســت .پروتئیــن هــای بیضــه بـرای رونــد
اســپرماتونژنز و بلــوغ اســپرم هــا الزم میباشــند( )20بنابرایــن کاهــش معنــی
دار در غلظــت پروتئیــن هــای بیضــه بــر اثــر تجویــز سیســپالتین باعــث اختــال
در بلــوغ اســپرم هــا مــی شــود ( .)21در تحقیقــی کــه توســط (,Yusuf et al
 )2008بــروی مــوش هــا بــا تجویــز سیســپالتین بــا دوز  7میلــی گــرم بــه ازای
هــر کیلــو گــرم وزن بــدن طــی  5روز متوالــی مشــخص شــد کــه تعــداد الیــه
هــای اپیتلیــال لولــه هــای منــی ســاز کاهــش و بلــوغ اســپرم هــا متوقــف شــد
()22کــه بــا یافتــه هــای موجــود در مطالعــه حــارض مشــابه میباشــد.
نتیجــه گیری:ایــن مطالعــه بـرای اولیــن بــار بدنبــال تجویــز سیســپالتین طــی 5
روز متوالــی در ســگ نشــان داد کــه تغی ـرات ســلولی در بافــت بیضــه ایجــاد
میشــود کــه میتوانــد منجــر بــه آســیب شــدید بــه بیضــه هــا و در نتیجــه
نابــاروری گــردد .بنابرایــن بــه بیامرانــی کــه مجبــور بــه اســتفاده ازایــن برنامــه
درمانــی و یــا برنامــه درمانــی مشــابه آن هســتند بایــد آگاهــی کامــل از
خطــرات موجــود در زمینــه نابــاروری احتاملــی داده شــود.

منابع
1). Atesxsxahin A, Yılmaz S, Karahan I, Ceribası A, Kraoglu A. Effects of ly-copene
against cisplatin-induced nephrotoxicity and oxidative stress inrats. Toxicology
2005;212:116–23.
(2). Stadnicki SW, Fleischmann RW, Schaeppi U, Merriam P. Cis-dichlorodiammineplatinum (II) (NSC-119875): hearing loss and other toxiceffects in rhesus monkeys. Cancer
Chemother Rep 1975;59:467–80.
(3). Kart A, Cigremis Y, Karaman M, et al. Caffeic acid phenethy 1ester (CAPE) ameliorates cisplatin-induced hepatotoxicity in rabbit.ExpToxicolPathol. 2010;62:45-52.
(4). Silici S, Ekmekcioglu O, Eraslan G, et al. Antioxidative effect ofroyal jelly in cisplatin-induced testes damage. Urology. 2009;74:545-551.
(5). Boekelheide K. Mechanisms of toxic damage to spermatogenesis.J Natl Cancer Inst
Monogr. 2005;34:6-8.
(6). Cherry SM, Hunt PA, Hassold TJ. Cisplatin disrupts mammalianspermatogenesis,
but does not affect recombination chromosomesegregation. Mutat Res. 2004;564:115128.
(7). Das UB, Mallick M, Depnath JM, Ghosh D. Protective effect of ascorbicacid on
cyclophosphamide-induced testicular gametogenic and androgenicdisorders in male rats.
Asian J Androl 2002;4:201–7.
(8). Ghosh D, Das UB, Ghosh S, Mallick M, Depnath J. Testicular gametogenicand
steroidogenic activities in cyclophosphamide treated rat: a correlativestudy with testicular oxidative stress. Drug ChemToxicol2002;25:281–92.
(9). Manda K, Bhatia AL. Prophylactic action of melatonin againstcyclophosphamide-inducedoxidative stress in mice. Cell BiolToxicol2003;19:367–72.
(10). Vernet P, Aitken RJ, Drevet JR. Antioxidant strategies in the epididymis.Mol Cell
Endocrinol 2004;216:31–9.
(11)- Katzung BG (2004). Basic and Clinical Pharmacology, 9th edition, McGraw Hill.
(12)Rebillard A, Lagadic-Gossmann D, Dimanche-Boitrel MT Cisplatin cytotoxicity:
DNA and plasma membrane targets. Curr Med Chem 2008; 15 (26): 2656-2663.
(13) Park GY, Wilson JJ, Song Y, Lippard SJ. Phenanthriplatin, a monofunctional
DNA-binding platinum anticancer drug candidate with unusual potency and cellular
activity profile. Proc Natl AcadSci U S A 2012; 109 (30): 11987-11992.
(14) Xiao H, Mazumdar M, Bajorin DF et al. Long-term follow-up of patients withgood-risk germ cell tumors treated with etoposideand cisplatin. J ClinOncol 1997;15:255358.
(15)Pogach LM, Lee Y, Giglio W, Naumoff M, Huang HF. Zinc acetatepretreatment ameliorates cisplatin-induced Sertoli cell dysfunction in Sprague-Dawley rats.CancerChemotherPharmacol 1989; 24 (3): 177-180.
(16)Ateşşahin A, Sahna E, Türk G, Ceribaşi AO, Yilmaz S, Yüce A, Bulmuş O. Chemoprotective effect of melatonin against cisplatin-induced testicular toxicity in rats. J Pineal
Res 2006; 41 (1): 21-27.
(17). World Health Organization. Laboratory manual for the examination ofhuman
semen and sperm–cervical mucus interaction. 4th ed. NewYork: Cambridge University
Press, 1999;76:4–33.
(18). Wasowicz W, Neve J, Peretz A. Optimized steps in ﬂuorometricdeterminationof
thiobarbituric acid–reactive substances in serum: importance ofextraction pH and
inﬂuence of sample preservation and storage. ClinChem 1993;39:2522–8.
(19)- Haafiza Shaikh et.al. Chemo-protective effect of turmeric and spirulina on cisplatin induced toxicity in reproductive system of male albino rat, rattusnorvegicus.. Indo
American Journal of Pharm Research.2013:3(9).
(20)Kasturi M, Manivannan B, Ahmed NR, Shaikh PD, Pattan KM. Changes inepididymal structure and function of albino rattreatedwithAzardirachtaindicaleaves. Indian J
ExptBiol 1995; 33 (10): 725-729.
(21)Yakubu MT, Akanji MA, Oladiji AT. Effects of oraladministration of aqueous
extract of Fadogiaagrestis (Schweinf. Ex Hiern) stem on some testicular function indices
of male rats. JEthnopharmacol 2008; 115 (2): 288-292.
(22).Yusuf OzlemIlbey, EminOzbek, AbdulmuttalipSimsek, AlperOtunctemur, Mustafa
Cekmen, Adnan Somay. Potential chemoprotective effect of melatonin in cyclophosphamide- and cisplatin-induced testicular damage in rats. Fertility and Sterility 2009; 92(3):
1124–1132.

