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پذيرش مقاله)98/11/16 :

چكيده
زمينه :سرترالين در کنار اثرات سودمند ضدافسردگي ممكن است دارای اثرات جانبي سوء بر روی سيستم تناسلي و باروری باشد .در
سالهای اخير ،برخي عوارض جانبي سرترالين روی بافت های بدن تا حدودی نشان داده شده است .اين مطالعه با هدف بررسي تأثير
سرترالين در دوزهای مختلف بر ساختار هيستولوژی و هيستومتری لوبهای شكمي و قدامي غده پروستات موش سوری بالغ انجام شد.
مواد و روشها :در اين مطالعه تجربي 20 ،سر موش سوری نر بالغ در چهار گروه شامل :گروه کنترل (بدون درمان) و گروههای دريافتکننده
سرترالين با دوزهای  10 ،5و  20ميليگرم بر کيلوگرم وزن حيوان بهطور تصادفي و برابر تقسيم شدند .بعد از  42روز ،ابتدا موشها آسانکشي
يافتهها :نتايج حاکي از کاهش معنيدار تعداد سلولهای واحدهای ترشحي لوبهای شكمي و قدامي پروستات در گروههای سرترالين در
مقايسه با گروه کنترل بود ( .)p>0/05ضخامت بافت پوششي واحدهای ترشحي لوبهای شكمي و قدامي پروستات در گروه سرترالين با
دوز  20ميليگرم برکيلوگرم در مقايسه با گروه کنترل کاهش معنيدار نشان داد ( .)p>0/05تستوسترون سرم در گروههای سرترالين وابسته
به دوز در مقايسه با گروه کنترل ،کاهش معنيداری نشان داد (.)p>0/05
نتيجهگيری :سرترالين دارای تأثير منفي بر روی ساختار هيستوپاتولوژی و هيستومتری لوبهای غده پروستات (شكمي و قدامي) ميباشد.
با اين حال ،انجام مطالعات باليني بيشتری برای ارزيابي اثرات منفي سرترالين بر روی سيستم تناسلي در انسان ضروری است.
واژگان کليدی :سرترالين ،پروستات ،بافتشناسي ،موش
** شیراز ،گروه علوم پایه ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران
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شده ،سپس نمونههای خون و بافت لوبهای غده پروستات برای مطالعات هيستومورفومتری و هيستوشيمي جمعآوری شدند.

مروتي و همكاران

مقدمه

تأثير سرترالين روی ساختار بافتي غده پروستات 206/

اختالل افسردگی یک اختالل روانپزشکی شایع است

ناباروری در مردان یک مشکل رو به رشد در جوامع

که بنا به گزارش سازمان جهانی بهداشت ،یکی از

پیشرفته سرتاسر جهان است .حدود  16درصد زوجها

دالیل مهم ناتوانی در جهان میباشد و میزان ابتال به

بعد از یک سال تالش ،باردار نمیشوند .تخمین زده
می شود که نقش جنس مرد در ناباروری  20تا 25

این بیماری و به دنبال آن کاهش کیفیت زندگی در
افراد رو به افزایش است ( .)7مصرف داروهای

درصد و متوسط  30درصد باشد ( .)1سازمان بهداشت

ضدافسردگی یا داروهای ضد روانپریشی از جمله

جهانی ( )WHOناباروری را بهصورت ناتوانی در

سرترالین به دلیل عوارض جانبی پایین برای درمان

بارورسازی در یک مدت زمان  12ماهه توصیف می

افسردگی انتخاب مطلوب تری هستند .با این حال بی

کند که در این مدت بهصورت مرتب مقاربت صورت

خوابی ،تحریک پذیری ،اختالالت جنسی یا ناباروری

گرفته باشد (.)2

و تحریکات گوارشی از جمله عوارض جانبی شایع در

عوامل بسیاری بر سیستم تولید مثل مردان مؤثرند و

مصرف این داروها میباشند که میتواند مصرف آنها

منجر به ناباروری میشوند .واریکوسل ،ناهنجاریهای

را محدود نماید ( .)8در معرض قرار گرفتن با مصرف

مادرزادی ،عفونتهای دستگاه تناسلی ،اختالالت غدد

مقادیر تکراری داروها ممکن است بهطور مستقیم

درونریز و عوامل مربوط به مصرف داروها دارای

موجب ناباروری در مردان با اثر بر روی گنادهای

اهمیت زیاد هستند .همچنین ،عوامل ایدیوپاتیک

جنسی و یا به طور غیرمستقیم با تأثیر بر فعالیت غدد

تغییرات اسپرم نیز تا  75درصد موارد ناباروری را

ضمیمه جنسی (پروستات ،سمینال وزیکول و کوپر) و

تشکیل میدهند ( .)3تعامل اسپرمها با مایع منی اغلب

محور هیپوفیزی -بیضه ای شود ،و نهایتاً موجب

کمتر مورد توجه بوده است ،اما این مایع میتواند در

تغییرات منفی در پارامترهای اسپرم مانند تعداد ،زنده

یکپارچگی  ،DNAدر غشاها و اندامکهای اسپرم و

مانی ،تحرک و مورفولوژی اسپرم شود ( 9 ،4و .)10

جنین اثرگذار باشند ( .)4بنابراین ،مایع منی مترشحه از

مطالعات مختلف نشان دادهاند که عوامل خطرساز

غدد ضمیمه جنسی نقش بسزایی در فعالیت باروری نر

مانند افسردگی و اضطراب با کاهش میزان باروری و

ایفا میکند و ساختار بافتشناسی این غدد (از جمله

عوارض دوران بارداری در ارتباط هستند ،مصرف

داروهای مصرفی باشد .غده پروستات مهمترین بخش

روی عملکرد جنسی تأثیرگذار هستند ( .)11از آنجا

غدد ضمیمه جنسی در سیستم تناسلی نر میباشد .این

که اختالالت عاطفی و جنسی بسیار شایع هستند،

غده نقش مهمی در باروری فعال مردان ایفا میکند (5

ارتباط بین افسردگی و عملکرد جنسی اهمیت زیادی

و  .)6به همین علت برای تعیین علل نازایی نر ،ساختار

می یابد .اختالالت جنسی تحت تأثیر سرترالین در هر

طبیعی غدد ضمیمه جنسی و مایع مترشحه دستگاه

دو سیستم تناسلی نر و ماده گزارش شده است .این

تناسلی باید در مطالعات مربوطه بیشتر مدنظر

اختالالت به صورت کاهش میل جنسی ،اختالل در

قرار گیرند.

ارگاسم ،کاهش شهوت جنسی و اختالل در انزال بیان
شدهاند ( 12و  .) 13مطالعه حاضر در نظر دارد تأثیر
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پروستات) میتواند متأثر از مواد توکسیک شامل

داروهای روانپزشکی به دنبال این مشکالت روانی بر

 /207طب جنوب

سال بيست و سوم /شماره  /3مرداد و شهريور 1399

سرترالین در دوزهای مختلف را بر روی ساختار

انجام مطالعه برای تمام گروه های فوق به مدت 42

هیستومورفومتری و هیستوشیمی لوبهای غده

روز ادامه داشت .وزن تمامی موشها قبل از شروع

پروستات موش مورد ارزیابی قرار دهد.

آزمایش به منظور تعیین دوزهای سرترالین اندازهگیری
و ثبت شد .سپس به فاصله هر  7روز یکبار موشها

مواد و روشها
مطالعه حاضر توسط کمیته اخالق دانشکده دامپزشکی
دانشگاه تهران (کد اخالق  )3002/6/18مورد تأیید
قرار گرفت.
آمادهسازی حيوانات و گروهبندی 20 :سر موشسوری نر بالغ و به ظاهر سالم با میانگین وزنی 25±5
گرم از مرکز تکثیر و پرورش حیوانات آزمایشگاهی
دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران خریداری شدند.
حیوانات به مدت دو هفته به منظور سازش با شرایط
محیطی در این مرکز نگهداری شدند .یک روز قبل از
شروع آزمایش ،موشها بهطور تصادفی به  4گروه
تقسیم شدند .در هر گروه  5سر موش که در شرایط
 12ساعت روشنایی و  12ساعت تاریکی در دمای -25
 23درجه سانتیگراد نگهداری شدند .آب و غذای
مورد نیاز حیوان نیز به صورت آزاد در دسترس قرار
داده شدند .نگهداری حیوانات آزمایشگاهی مطابق با
راهنمای انستیتوی ملی سالمت انجام شده است.
چهار گروه مطالعه به شرح زیر میباشد:
گروه کنترل دریافتکننده آب مقطر ( 0/3میلیلیتر)
گروه دریافت کننده سرترالین (با دوز  5میلیگرم بر
کیلوگرم وزن حیوان) به صورت گاواژ خوراکی روزانه؛
گروه دریافت کننده سرترالین (با دوز  10میلیگرم بر
کیلوگرم وزن حیوان) به صورت گاواژ خوراکی روزانه؛
گروه دریافت کننده سرترالین (با دوز  20میلیگرم بر
کیلوگرم وزن حیوان) به صورت گاواژ خوراکی روزانه.
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سرترالین از شرکت سیگما آلدریچ (:79559-97-0
 )St Louis ،MO ،USA ،Cas Noتهیه گردید .از
آب مقطر حالل این پودر به منظور گاواژ خوراکی به
موشها استفاده شد.
 نمونهگيری بافت پروستات :یک روز پس از آخرینگاواژ ،موشها به آزمایشگاه منتقل و با رعایت
مالحظات اخالقی توسط کلروفرم آسانکشی شدند.
سپس غده پروستات به همراه مثانه ،سمینال وزیکول
و میزراه بدون آسیب به بافت آن خارج گردید .غده
پروستات به همراه ضمائم آن در محلول پایدار کننده
فرمالین بافر  10درصد قرار داده شد .بعد از پایدار
شدن کامل بافت ،با جدا کردن کامل مثانه و سمینال
وزیکول ،لوبهای شکمی و قدامی از غده پروستات
جدا شدند .سپس نمونههای هر کدام از لوبهای
شکمی و قدامی در ظروف مخصوص برای انجام
مراحل پاساژ بافتی قرار داده شدند .نمونههای خون
نیز با استفاده از سرنگ  2ccاز قلب موشها اخذ شدند
و سپس لوله های حاوی خون فاقد ماده منعقد کننده
در بن ماری ˚ 37 cبه مدت حداقل یک ساعت قرار
داده شدند .پس از جداسازی سرم با استفاده از
سانتریفیوژ ،نمونهها در فریزر ˚ -70cتا زمان اندازه
گیری تستوسترون نگهداری شدند.
 ارزيابي هيستومورفومتری و هيستوشيمي :بدینمنظور ،از نمونه های پروستات پایدار شده ،با روش
استاندارد تهیه مقاطع بافتی عمل گردید .پس از ثبوت
و شستشو با آب جاری ،با استفاده از دستگاه
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بهصورت گاواژ خوراکی روزانه؛

برای تعیین دوز جدید داروها توزین شدند .پودر

تأثير سرترالين روی ساختار بافتي غده پروستات 208/

مروتي و همكاران

هیستوکینت مراحل مختلف پاساژ شامل آبگیری،

در بخش هایی از بافت پوششی انجام شد که فاقد

شفاف سازی و آغشتگی به پارافین انجام گرفت .سپس

چین خوردگی بودند ( 5و .)6

نمونهها قالب گیری شده و با استفاده از میکروتوم

 -1اندازه گیری ضخامت بافت پوششی آلوئولهای

دورانی برشهایی با ضخامت  5-6میکرومتر تهیه و با

لوب های شکمی و قدامی غده پروستات با بزرگنمایی

استفاده از روشهای هماتوکسیلین  -ائوزین (،)H&E

 400برابر.

پریودیک اسیدشیف (پاس) و تریکروم ماسون رنگ

 -2شمارش سلولهای ترشحی آلوئولهای لوبهای

آمیزی شدند.

شکمی و قدامی غده پروستات در مقیاس 100

با استفاده از میکروسکوپ نوری پارانشیم لوبهای

میکرومتر از طول دیواره واحدهای ترشحی با بزرگ

شکمی و قدامی غده پروستات که خود شامل ساختمان

نمایی  400برابر.

آلوئولها ،سلولهای بافت پوششی ،مجاری ترشحی و

 -3محاسبه درصد پارانشیم و داربست لوبهای

نیز واکنش سلولهای ترشحی این لوبها و مقایسه آن

شکمی و قدامی غده پروستات توسط گرید مدرج 100

در گروه های مختلف همراه با واکنش نسبت به رنگ

خانهای با بزرگنمایی  100برابر.

آمیزی اختصاصی پاس مورد بررسی قرار گرفت.

 -4اندازهگیری قطر واحدهای آلوئولی لوبهای شکمی

همچنین ،از رنگ آمیزی اختصاصی تریکروم ماسون

و قدامی غده پروستات با بزرگنمایی  100برابر.

برای بررسی داربست بین واحدهای ترشحی لوبها

 -5اندازهگیری قطر لومن واحدهای آلوئولی لوبهای

در کنار رنگآمیزی  H&Eاستفاده شد.

شکمی و قدامی غده پروستات با بزرگنمایی  100برابر.

به منظور مطالعه هیستومتری ،ساختار هیستومتری

 -اندازهگيری سطح سرمي تستوسترون :نمونههای خون

لوب های شکمی و قدامی غده پروستات شامل

از قلب موشها اخذ و در  37درجه سانتیگراد انکوبه

تغییرات بافت پوششی از نظر ضخامت و تعداد

شدند .سرم نمونهها با استفاده از سانتریفیوژ در 3000×g

سلول ها ،قطر واحدهای آلوئولی ،قطر لومن

به مدت  10دقیقه جدا گردید .سپس سطح سرمی

واحدهای آلوئولی و نسبت پارانشیم به داربست

تستوسترون توسط روش االیزا و دستورالعمل شرکت

مورد بررسی قرار گرفت .برای مطالعات هیستومتری

سازنده کیت ( )DRG; Germanyاندازهگیری شدند.

از

لنز

دیجیتال

، Dino-lite

نرم افزار

 ) New Taipei City, Taiwanو عدسی چشمی

دادههای به دست آمده با استفاده از نرمافزارSPSS.

مدرج استفاده شد .همچنین ،برای شمارش و

ویرایش  18مورد تجزیه تحلیل آماری قرار گرفتند.

اندازه گیری هر یک از مشخصه های مورد مطالعه،

دادهها بهصورت میانگین  ±انحراف معیار ارائه شدند.

 15میدان دید به صورت تصادفی از  4مقطع بافتی

برای مقایسه میانگینها در گروههای تحت مطالعه از

هر یک از نمونه ها اندازه گیری شد و میانگین آن ها

آنالیز واریانس یکطرفه ( )ANOVAپس آزمون

برای هر مشخصه محاسبه گردید .ضمناً اندازهگیری
ضخامت و شمارش تعداد سلول های بافت پوششی
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 Tukeyاستفاده شد و در مواردی که  p≤0/05بود
معنیدار تلقی گردید.
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AnMo Electronics Corp, ( Dino Capture 2

تجزيه و تحليل آماری

سال بيست و سوم /شماره  /3مرداد و شهريور 1399

 /209طب جنوب

کیلوگرم به صورت کامالً غیرفعال و هتروکروماتین دیده

يافتهها

شدند .هستک مشخص در اکثر هستههای سلولهای

 -لوب شكمي :چینخوردگی آلوئولهای ترشحی به

بافت پوششی این لوب دیده نشدند (شکل .)1

صورت وابسته به دوز تحت تأثیر سرترالین در مقایسه

همچنانکه در جدول  1مشاهده میشود ،تعداد

با گروه کنترل کامالً کاهش نشان دادند .تعداد معدود

سلولهای ترشحی در  100میکرومتر از طول بافت

آلوئولهای ترشحی چینخورده بیشتر در اطراف لوب

پوششی واحدهای ترشحی لوب شکمی پروستات گروه

شکمی در گروههای سرترالین وجود داشتند .عالوه بر

سرترالین با دوز  5میلیگرم /کیلوگرم ()12/42±0/55

این ،ضخامت بافت پوششی نیز در این گروهها نسبت

نسبت به گروه کنترل ( )16/43±2/09کاهش معنیدار

به گروه کنترل کاهش چشمگیری نشان دادند .انسجام

نشان داد ( .)p-value=0/001همچنین ،گروههای

بافت پوششی در واحدهای ترشحی در اکثر مقاطع بافتی

سرترالین با دوزهای  10و  20میلیگرم /کیلوگرم

لوب شکمی دیده نشد .هسته سلولهای بافت پوششی

( 12/69±0/84و  )10/76±0/89در مقایسه با گروه

باالخص در گروه سرترالین با دوز  20میلیگرم/

کنترل کاهش معنیدار داشتند ( p=0/001و .)p=0/000

جدول  )1مشخصههای بافتشناسي در لوب شكمي غده پروستات موش سوری تحت تأثير دوزهای مختلف سرترالين.
مشخصه

تعداد سلول بافت
پوششي

گروه

ضخامت بافت
پوششي
(ميكرومتر)

قطر حفره داخلي

نسبت بافت

واحدهای آلوئولي

پارانشيم به

(ميكرومتر)

داربست ()%

*92/5±14/9

*87/6±4/03

163/37±10/19

*104/79±5/59

†*80/6±8/02
†*77/8±5/36
73/2±6/76

قطر واحدهای
آلوئولي (ميكرومتر)

کنترل

*16/43±2/09

*18/85±1/98

سرترالین ( 5میلیگرم بر کیلوگرم)

†12/42±0/55

*18/28±2/1

†♯

سرترالین ( 10میلیگرم بر کیلوگرم)

† 12/69±0/84

*18/24±1/5

†140/55±22/05

*134/4±10/89

سرترالین ( 20میلیگرم بر کیلوگرم)

10/76±0/89

14/98±0/6

♯*

120/66±19/38

†

†

*204/59±6/37

187/15±20/11

F

18/651

5/654

15/075

p-value

0/000

0/008

0/000

*

†

8/958

4/723

0/015

0/001

وجود عالئم متفاوت (*♯†) نشان دهنده تفاوت معنیدار بین گروههای مطالعه میباشد (.)p<0/05
 :Fمیزان درجه آزادی در بین گروههای مطالعه را نشان میدهد.
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تأثير سرترالين روی ساختار بافتي غده پروستات 210/

مروتي و همكاران

شکل  )1ساختار بافتی لوب شکمی غده پروستات موش سوری ( .)H&Eکاهش تراکم واحدهای ترشحی ،افزایش بافت همبند داربست (پیکانهای سیاه) ،نازک
شدن و کاهش ضخامت و نیز کم شدن چینخوردگی بافت پوششی در واحدهای ترشحی آلوئولی (پیکانهای سفید) در گروههای سرترالین با دوزهای  10میلی
گرم /کیلوگرم ( cو  )dیا  20میلیگرم /کیلوگرم ( eو  )fدر مقایسه با گروه کنترل ( aو  )bقابل توجه است .هچنین ،وجود سلولهای مکعبی بافت پوششی با
هستههای غیرفعال و هتروکروماتین (سرپیکانها) قابل مشاهده است .واحدهای ترشحی آلوئولی ( ،)Aواحد ترشحی لولهای ( ،)Tبافت همبند داربست ( )Sو
کپسول پروستات (.)C

سرترالین با دوزهای  10و  20میلیگرم /کیلوگرم به

( p=0/028و  )p=0/031معنیدار بود.

صورت مکعبی کوتاه تا مکعبی بلند دیده شدند (شکل

قطر لومن واحدهای ترشحی آلوئولی لوب شکمی

 .)1در مطالعه میکرومتری ،کمترین ضخامت بافت

پروستات در گروههای سرترالین با دوزهای  10و  20میلی

پوششی لوب شکمی در گروه سرترالین با دوز  20میلی

گرم /کیلوگرم در مقایسه با گروه کنترل افزایش معنیدار

گرم /کیلوگرم ( )14/98±0/6در مقایسه با گروههای

نشان دادند ( p=0/023و ( )p=0/001جدول .)1

کنترل ( ،)p=0/01( )18/85±1/98سرترالین با دوز  5و

همچنان که در جدول  1مشاهده میشود ،قطر واحدهای
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سلولهای واحدهای ترشحی لوب شکمی گروههای

 10میلیگرم /کیلوگرم ( 18/28±2/1و )18/24±1/5

سال بيست و سوم /شماره  /3مرداد و شهريور 1399

 /211طب جنوب

ترشحی آلوئولی لوب شکمی در گروه سرترالین با دوز 10

دوز  20میلیگرم /کیلوگرم در مقایسه با گروه کنترل و سایر

و

گروهها افزایش نشان داد .در بین واحدهای آلوئولی اطراف

 )163/37±10/19نسبت به گروه کنترل ()204/59±6/37

لوب این افزایش بافت همبند بیشتر نمود داشت و ساختار

کاهش معنیدار نشان داد ( P=0/000و  .)p=0/005بافت

رشتهای در آن به نسبت فراوانتر از سلول و ماده زمینهای

همبند سست داربست لوب شکمی در گروه سرترالین با

قابل مشاهده بودند (شکل .)2

و

5

میلیگرم/

کیلوگرم

(140/55±22/05

بافت همبند داربست (پیکانهای سفید) در لوبهای شکمی ( c ،b ،aو  )dو قدامی ( g ،f ،eو  )hدر رنگآمیزی تریکرومماسون که بیشتر از نوع رشتهای -
عضالنی است بین واحدهای ترشحی در گروههای سرترالین با دوزهای  5میلیگرم /کیلوگرم ( bو  10 ،)fمیلیگرم /کیلوگرم ( cو  )gو  20میلیگرم /کیلوگرم
( dو  )hدر مقایسه با گروه کنترل ( aو  )eافزایش نشان میدهد .میزان رشتههای کالژن آبی رنگ در برشهای بافتی رنگآمیزی شده با تریکرومماسون در گروه
های مختلف قابل مشاهده است :A .واحدهای ترشحی آلوئولی و  :Cکپسول.
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شکل  )2ساختار بافتی لوبهای شکمی و قدامی پروستات موش سوری (تریکرومماسون).

تأثير سرترالين روی ساختار بافتي غده پروستات 212/

مروتي و همكاران

رنگآمیزی برشهای لوب شکمی در گروههای کنترل

دیده نشد .همچنان که در جدول  1مشاهده میگردد،

و سرترالین  5میلیگرم /کیلوگرم ترشحات پاس مثبت

میانگین درصد پارانشیم به داربست در لوب شکمی در

تری در مقایسه با گروههای سرترالین  10و  20میلی

گروه سرترالین با دوز  20میلیگرم /کیلوگرم (±6/76

گرم /کیلوگرم نشان دادند .به جز مورد فوق ،تغییری در

 )73/2نسبت به گروه کنترل ( )87/6±4/03کاهش معنی

شدت رنگپذیری و نقاط پاس مثبت در بافت پوششی

دار نشان داد (.)p=0/01

و ترشحات واحدهای ترشحی در مقایسه با گروه کنترل
جدول  )2مشخصههای بافتشناسي در لوب قدامي غده پروستات موش سوری تحت تأثير دوزهای مختلف سرترالين
مشخصه

تعداد سلول

گروه

بافت پوششي
*13/9±0/8

کنترل
♯

ضخامت

قطر واحدهای

قطر حفره داخلي

نسبت بافت

بافت پوششي

آلوئولي

واحدهای آلوئولي

پارانشيم به

(ميكرومتر)

(ميكرومتر)

(ميكرومتر)

داربست ()%

*18/88±2/54

*243/39±32/24

*133/31±35/51

*90/8±3/42

17/2±1/09

233/25±13/19

79/4 ±6/42

212±22/37

*

146/08±10/41

*

140/13±12/63

†

†9/6±0/44

†15/65±0/44

*235/58±13/59

*170/28±2/98

†73/2±6/06

F

27/793

3/713

1/898

3/367

8/605

p-value

0/000

0/034

0/171

0/045

0/001

سرترالین ( 5میلیگرم بر کیلوگرم)
سرترالین ( 10میلیگرم بر کیلوگرم)
سرترالین ( 20میلیگرم بر کیلوگرم)

11/99±1/09

♯†

10/51±0/7

†*
†*

17/42±1/25

*

*

†*

76/4±6/84

وجود عالئم متفاوت (*♯†) نشان دهنده تفاوت معنیدار بین گروههای مطالعه میباشد (.)p<0/05
 :Fمیزان درجه آزادی در بین گروههای مطالعه را نشان میدهد.

 -لوب قدامي :در گروههای سرترالین با دوزهای  10یا

واحدهای ترشحی در اکثر مقاطع بافتی لوب قدامی

 20میلیگرم /کیلوگرم چینخوردگیهای دیواره آلوئول

تحت تأثیر سرترالین با دوز  20میلیگرم /کیلوگرم دیده

های ترشحی لوب قدامی بهصورت کامالً کوتاه در

نشد .هسته سلولهای بافت پوششی در گروههای

مقایسه با سایر گروههای مطالعه مشاهده شدند .در بافت

سرترالین با دوزهای  10یا  20میلیگرم /کیلوگرم به

پوششی لوب قدامی بهطور طبیعی چینخوردگیهای

صورت کامالً غیرفعال و هتروکروماتین دیده شدند.

زیادی وجود دارد (شکل  .)3انسجام بافت پوششی در

هستک مشخصی در اکثر هستههای سلولهای بافت
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پوششی این لوب دیده نشدند (شکل .)3

سال بيست و سوم /شماره  /3مرداد و شهريور 1399

 /213طب جنوب

شکل  )3ساختار بافتی لوب قدامی غده پروستات موش سوری ( .)H&Eکاهش تراکم واحدهای ترشحی و افزایش بافت همبند داربست (پیکانهای سیاه) بین آن
ها در گروه سرترالین با دوز  20میلیگرم /کیلوگرم ( )eدر مقایسه با گروههای کنترل ( )aو سرترالین  10میلیگرم /کیلوگرم ( )cقابل توجه است .نازک شدن و
کاهش ضخامت بافت پوششی در واحدهای ترشحی آلوئولی (پیکانهای سفید) در گروه سرترالین با دوز  20میلیگرم /کیلوگرم ( )fدر مقایسه با گروههای کنترل
( )bو سرترالین  10میلیگرم /کیلوگرم ( )dدیده میشود .سلولهای مکعبی بافت پوششی با هستههای غیرفعال و هتروکروماتین (سرپیکانها) قابل مشاهده است.
واحدهای ترشحی آلوئولی ( ،)Aواحد ترشحی لولهای ( ،)Tبافت همبند داربست ( )Sو کپسول پروستات (.)C

سلولهای بافت پوششی واحدهای ترشحی لوب قدامی

کنترل کاهش معنیدار داشتند ( p=0/008و .)p=0/000

گروه سرترالین با دوز  20میلیگرم /کیلوگرم

همچنین ،کمترین ضخامت بافت پوششی لوب قدامی

( )9/6±0/44نسبت به گروه کنترل ( )13/9±0/8و گروه

پروستات در گروه سرترالین با دوز  20میلیگرم/

سرترالین با دوز  5میلیگرم /کیلوگرم ()11/99±1/09

کیلوگرم ( )15/65±0/44در مقایسه با گروه کنترل

کاهش معنیدار نشان داد ( p=0/000و .)p=0/001

( )18/88±2/54دیده شد که این کاهش معنیدار بود

همچنین ،تعداد سلولها در گروههای سرترالین با

(.)p=0/02
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همچنان که در جدول  2مشاهده میگردد ،تعداد

دوزهای  5و  10میلیگرم /کیلوگرم در مقایسه با گروه

مروتي و همكاران

تأثير سرترالين روی ساختار بافتي غده پروستات 214/

درصد پارانشیم به داربست در گروههای سرترالین با

مقایسه با گروه کنترل کاهش نشان دادند .از لحاظ آماری

دوز  20میلیگرم /کیلوگرم یا  10میلیگرم /کیلوگرم در

هیچکدام از این تغییرات معنیدار نبودند (جدول .)2

مقایسه با گروههای کنترل و سرترالین با دوز  5میلی
گرم /کیلوگرم کاهش چشمگیری نشان داد و از تراکم

نتايج نمونههای سرمي تستوسترون :همچنانکه در

واحدهای ترشحی کاسته شده بود .سلولهای عضالنی

نمودار  1مشاهده میگردد ،سطح سرمی تستوسترون در

اطراف واحدهای آلوئولی در گروههای سرترالین به

گروه سرترالین با دوز  20میلیگرم /کیلوگرم (1/3±0/2

نسبت گروه کنترل در الیههای کمتر و نازکتری حضور

نانوگرم /میلیلیتر) نسبت به گروه کنترل (3/2±0/36

داشتند (شکل  .)2در برشهای میکروسکوپی لوب

نانوگرم /میلیلیتر) کاهش معنیدار نشان داد

قدامی گروه سرترالین با دوز  5میلیگرم /کیلوگرم در

( .)p=0/000همچنین ،گروههای سرترالین با دوزهای

مقایسه با گروه کنترل پارانشیم نسبت به داربست تغییر

 5میلیگرم /کیلوگرم و  10میلیگرم /کیلوگرم

مشهودی نشان نداد ،و سلولهای عضالنی در اطراف

( 2/2±0/26و  1/9±0/26نانوگرم /میلیلیتر) در مقایسه

واحدهای ترشحی تا حدودی وجود داشتند (شکل .)2

با گروه کنترل کاهش معنیدار نشان دادند

همچنان که در جدول  2مشاهده میگردد ،میانگین

( p=0/01و  .)p=0/002از لحاظ آماری ،بین گروه

درصد پارانشیم به داربست در لوب قدامی در گروه

سرترالین با دوز  20میلیگرم /کیلوگرم در مقایسه با

سرترالین با دوز  20میلیگرم /کیلوگرم ()73/2±6/06
نسبت به گروه کنترل ( )90/8±3/42کاهش معنیدار

گروه سرترالین با دوز  5میلیگرم /کیلوگرم اختالف
معنیدار دیده شد (.)p=0/018

نشان داد (.)p=0/001
همچنین ،درصد پارانشیم به داربست در لوب قدامی در
گروههای سرترالین با دوزهای  5میلیگرم /کیلوگرم یا
 10میلیگرم /کیلوگرم در مقایسه با گروه کنترل کاهش
معنیدار نشان دادند ( p=0/006و  .)p=0/032تغییری
در شدت رنگپذیری و نقاط پاس مثبت در بافت
پوششی و ترشحات واحدهای ترشحی گروههای
نشد .قطر حفره داخلی واحدهای ترشحی آلوئولی لوب
قدامی پروستات در گروههای دریافت کننده سرترالین
در مقایسه با گروه کنترل افزایش نشان دادند .از لحاظ

نمودار  )1میانگین و انحراف از معیار تغییرات سطح سرمی تستوسترون.
وجود عالئم متفاوت (*♯†) نشان دهنده تفاوت معنیدار بین گروههای

آماری هیچکدام از این تغییرات معنیدار نبودند .عالوه

مطالعه میباشد (.)p<0/05

بر این ،قطر واحدهای ترشحی آلوئولی لوب قدامی

Fig 1) Mean ± SD and changes of serum testosterone
levels. *†#: Different symbols represent significant
differences within the study groups (p<0.05).

پروستات در گروههای دریافت کننده سرترالین در
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دریافت کننده سرترالین در مقایسه با گروه کنترل دیده

 /215طب جنوب

بحث

سال بيست و سوم /شماره  /3مرداد و شهريور 1399

در مطالعه حاضر ،نتایج هیستولوژی نشان داد که تعداد

در مطالعه حاضر ،برای اولین بار اثرات سرترالین بر

چینخوردگیهای بافت پوششی واحدهای ترشحی

روی غده پروستات (لوبهای قدامی و شکمی) موش

لوب شکمی تحت تأثیر سرترالین با دوز  20میلیگرم/

های سوری بالغ در دوزهای مختلف مورد بررسی قرار

کیلوگرم وزن حیوان کاهش نشان داد .در لوب قدامی،

گرفت .نتایج بافتشناسی مطالعه حاضر نشان داد که

این چینخوردگیها بهطور طبیعی وجود دارند ( .)16با

سرترالین موجب تحریک تغییرات هیستولوژی در بافت
لوبهای قدامی و شکمی غده پروستات میشود .در
لوب شکمی و قدامی ،کاهش تراکم واحدهای ترشحی

این حال ،کوتاهتر شدن و کاهش تعداد چینخورگیهای
بافت پوششی واحدهای ترشحی در لوب قدامی تحت
تأثیر سرترالین با دوز  20میلیگرم /کیلوگرم وزن حیوان

و متعاقباً افزایش بافت همبند بینابینی وجود داشت.

دیده شدند .گزارش شده است که تحت تأثیر مواد

همچنین ،نتایج مطالعه حاضر نشان داد که تجویز

توکسیک و داروها و نیز در شرایط غیرفعال در غده

سرترالین در دوزهای  5یا  10میلیگرم /کیلوگرم وزن

پروستات جوندگان چینخوردگیهای بافت پوششی

حیوان در مدت  42روز تأثیر معنیداری بر ضخامت

لوبهای شکمی و قدامی کاسته میشود و دیواره

دیواره پوششی واحدهای ترشحی در هر دو لوب قدامی

پوششی این واحدها باالخص در آلوئولهای ترشحی

و شکمی غده پروستات ندارد؛ اما دیواره بافت پوششی

نازک میشوند ( 6 ،5و .)17

واحدهای ترشحی در هر دو لوب قدامی و شکمی تحت

تعداد سلولهای بافت پوششی در نتایج هیستومتری

تأثیر سرترالین با دوز  20میلیگرم /کیلوگرم وزن حیوان

مطالعه حاضر در هر دو لوب قدامی و شکمی تحت

بهطور چشمگیری نازک نشان دادند .در مطالعات

تأثیر دوزهای مختلف سرترالین کاهش معنیداری در

مختلف از این پارامترها برای ارزیابی تأثیر مواد

مقایسه با گروه کنترل نشان دادند .همچنین ،ضخامت

توکسیک از قبیل داروها بر روی ساختار هیستولوژی

بافت پوششی واحدهای ترشحی در لوبهای قدامی و

غده پروستات استفاده میشود ( 14 ،6 ،5و  .)15گزارش

شکمی غده پروستات موشها تحت تأثیر سرترالین با

شده است که ضخامت بافت پوششی واحدهای ترشحی

دوز  20میلیگرم /کیلوگرم در مدت  42روز در مقایسه

در شرایط غیرفعال غده پروستات نازک میشوند ()14؛

با گروه کنترل کاهش معنیدار نشان دادند .این کاهش

بافتی لوبهای شکمی و قدامی غده پروستات در

تأثیر دریافت سرترالین و نیز هستههای تیره نزدیک به

مطالعه حاضر تحت تأثیر سرترالین در مقایسه با گروه

قاعده سلول حاکی از آن است که سرترالین تجویزی در

کنترل کاهش قطر واحدهای ترشحی آلوئولی بود .در

مدت  42روز توانسته به شدت فعالیت بافت پروستات

مطالعهای ،همسو با نتایج مطالعه حاضر گزارش شده

شکمی و قدامی را کاهش دهد و حتی میتوان گفت که

است که قطر واحدهای ترشحی لولهای و آلوئولی در

احتماالً باعث غیرفعال شدن غده پروستات شده است.

غده پروستات شکمی و قدامی موشها در شرایط

در مطالعات مختلف گزارش شده است که پارامترهای

غیرفعال در مقایسه با شرایط فعال غده بهصورت

شمارش تعداد سلولها و ضخامت بافت پوششی غده

هیپوتروفی و کوچک شدگی است (.)5

پروستات از مهمترین پارامترهای ارزیابی ساختار بافت
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که همسو با نتایج مطالعه حاضر میباشد .از تغییرات

میزان رشد و ضخامت سلولهای بافت پوششی تحت

مروتي و همكاران

تأثير سرترالين روی ساختار بافتي غده پروستات 216/

پاتوژن هستند ( 17 ،6 ،5و  .)18در نتیجه میتوان گفت

ساز و بافت بیضه میشود (.)19

که سرترالین احتماالً موجب بازدارندگی تکثیر سلولی و

یاردیمیسی و همکاران ( ،)Yardimci & et alنشان

عدم فعالیت طبیعی غده پروستات در مقایسه با گروه

دادند که داروهای ضدافسردگی پاروکستین و بوپروپیون

کنترل شده است .یکی دیگر از تغییرات هیستومتری در

موجب کاهش کاهش وزن غده پروستات ،سمینال

مطالعه حاضر ،افزایش بافت داربست بینابینی اطراف

وزیکول و اپیدیدیم در سیستم تناسلی موشهای

واحدهای ترشحی و پارانشیم غده در لوبهای شکمی

صحرایی

همکاران

و قدامی تحت تأثیر سرترالین بود .بهطوری که دریافت

( ،)Erdemir & et alنشان دادند که سرترالین،

سرترالین با دوز  20میلیگرم /کیلوگرم در مدت  42روز

پاروکستین ،فلوکستین و اسسیتالوپرام موجب اثرات

موجب کاهش معنیدار نسبت پارانشیم به داربست لوب

منفی چشمگیری روی اسپرماتوژنز و ساختار بافتی

ها در مقایسه با گروه کنترل شد .بافت همبند داربست

بیضه میشود ( .)21همانطور که قابل درک است تمام

در رنگآمیزی تریکروم ماسون بیشتر رشتهای -عروقی

این مطالعات در سالهای اخیر اثرات سوء داروهای ضد

با اکثریت رشتههای کالژن دیده شدند .واحدهای

افسردگی را بر روی پارامترهای اسپرم ،اسپرماتوژنز و

آلوئولی و لولهای بهعنوان واحدهای ترشحی فعال و

تغییرات بافتی بیضه نشان دادهاند؛ اما از تأثیر این داروها

عملکردی غده پروستات شناخته میشوند .این واحدها

بر روی ساختار بافتی غدد ضمیمه جنسی غافل بودهاند.

به شدت تحت تأثیر مواد توکسیک واکنش نشان داده و

در حالیکه مطالعات مختلف در سالهای اخیر نشان

متعاقباً فعالیت آنها کاهش مییابد و در مقابل بافت

دادهاند که غدد ضمیمه جنسی از قبیل پروستات به

همبند بینابینی به نسبت این واحدها بیشتر به چشم می

شدت تحت تأثیر مواد توکسیک هستند ( 6 ،5و  ،)14و

خورند ( 5و )6؛ که همسو با نتایج مطالعه حاضر می

نقش این غدد و ترشحات آنها در باروری اسپرم و

باشد.

سیستم تناسلی نر غیرقابل انکار میباشد .برای ایجاد و

مطالعات اندکی در مورد رابطه میان استفاده از داروی

افزایش تحرک اسپرم باید  pHمایعات محیط واژن تا

ضدافسردگی و باروری در مردان انجام شده است و

حدود  6الی  6/5برسد .لذا نقش بسیار مهم ترشحات

تاکنون مطالعهای از اثرات داروهای ضدافسردگی بر روی

نسبتاً قلیایی پروستاتی طی انزال از طریق خنثیسازی

غدد ضمیمه جنسی یا پروستات انجام نشده است .این

اسیدیته دیگر مایعات در تحرک و باروری اسپرم نمایان

مطالعات انگشت شمار تنها اثرات برخی داروهای

میشود .غدد ضمیمه جنسی نر چندین فاکتور مانند آلفا

ضدافسردگی را بر روی پارامترهای اسپرم و تغییرات بافت

گلوکوزیداز ،فروکتوز ،روی ( ،)Znپروستاگالندینها،

بیضه را در موشهای آزمایشگاهی یا در انسان مدنظر قرار

بیکربنات و سیتریک اسید را ترشح میکنند که برای

دادهاند .در مطالعهای ،بررسی دوزهای  10 ،5و  20میلی

فیزیولوژی اسپرم حیاتی هستند.

گرم /کیلوگرم سرترالین در مدت  28روز بر روی موش

ترشح روی و سیتریک اسید توسط پروستات در تحرک

های صحرایی بالغ نشان دادند که سرترالین در دوز 20

و بقاء اسپرم نقش ضروری دارند ( .)4همچنین ،غده

میلیگرم /کیلوگرم موجب کاهش چشمگیر تعداد ،تحرک

پروستات بهعنوان مهمترین غده ضمیمه سیستم تناسلی
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شناسی پروستات تحت تأثیر شرایط توکسیک و یا مواد

و زنده مانی اسپرمها و نیز تغییرات دژنراتیو لولههای منی
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اسپرم ایفا میکند ( 22و  .)23در واقع ،باروری مردان

هورمون تستوسترون وابسته است .تستوسترون در بافت

بهطور ذاتی بر محتوای مایع پروستات ترشح شده از

پروستات توسط آنزیم  5آلفا -ردوکتاز به شکل فعال

بافت پوششی پروستات متکی است .باروری مردان

آن (دیهیدروتستوسترون) تبدیل میشود و از این

مستلزم همکاری اندامهای مختلف دستگاه ادراری -

طریق نقش خود را ایفا میکند ( 5و  .)6نقش این

تناسلی نر است که هر یک وظیفه مختص به خود را

هورمون در پروستات بالغ ،ایجاد تعادل بین فعالیت

بهطور صحیح انجام میدهند (.)23

تکثیری و مرگ سلولی است ( .)30در مطالعه حاضر

در تحقیقات مختلف از غده پروستات جوندگان بهعنوان

تحت تأثیر دریافت سرترالین وابسته به دوز ،سطح

یکی از بهترین مدلها برای ارزیابی غده پروستات انسان

تستوسترون سرم در مقایسه با گروه کنترل کاهش

در ارزیابی اثرات اکسیدانها ،داروها ،هورمونها و سایر

معنیداری نشان داد .تاکنون مکانیسم مشخصی در مورد

مواد توکسیک بهره گرفته میشود .غده پروستات

اثرات داروهای ضدافسردگی در ایجاد اختالل در

جوندگان شامل لوبهای شکمی ،پشتی ،جانبی و قدامی

باروری شناسایی نشده است .میدانیم که داروهای

است ( .)24در تحقیقات فوق و بسیاری از تحقیقات و

ضدافسردگی سروتونرژیک و آنتی کولینرژیک خاص،

مطالعات دیگر انجام شده روی غده پروستات موش فقط

گیرندههای سروتونینی را تحریک میکنند و در نهایت

از لوب شکمی آن استفاده شده است ( 25 ،17و  .)26در

سطح پروالکتین را افزایش میدهند ( 11و  .)31افزایش

کل ،بسیاری از محققین نیز لوب قدامی را جدای از غده

پروالکتین میتواند طی سه مکانیسم ،باروری را از بین

پروستات میدانند ( .)27-29از طرفی گزارش شده است

ببرد )1 :در سطح هیپوتاالموسی ،به وسیله باال بردن

که برای ارزیابی هورمونهای اندروژنی و فعالیت محور

سطح دوپامین مانع رها شدن هورمون آزادکننده

هیپوتاالموس-هیپوفیز -بیضه لوبهای شکمی و قدامی

گنادوتروپین ( )GnRHمیشود )2 .در سطح هیپوفیزی،

غده پروستات مناسب هستند و در مقایسه با لوبهای

مانع ترشح هورمونهای لوتئینی و محرکه فولیکولی می

جانبی و پشتی حساسیت بیشتری دارند ( 5و  )6که در

شود )3 .در سطح گنادی ،مانع ترشح هورمونهای

مطالعه حاضر نیز تغییرات بافتشناسی لوبهای شکمی

گنادی مانند کاهش تستوسترون از بیضهها میشود

و قدامی غده پروستات تحت تأثیر سرترالین مشاهده

()11؛ که همسو با نتایج تستوسترون در مطالعه حاضر

شدند .همچنین ،این لوبها در مقایسه با سایر لوبهای

میباشد .مطالعات نشان دادهاند که داروهای

پروستات به آسانی قابل تشخیص و جداسازی میباشند

ضدافسردگی

گیرندههای

و مقدار بافت بیشتری در مقایسه با سایر لوبها برای

سروتونینی را برای تحریک ترشح پروالکتین افزایش می

کارهای بافتشناسی در دسترس میگذارند ( 6 ،5و .)17

دهند ( .)31همچنین ،میتوان گفت که تغییرات

لذا ما در مطالعه حاضر از لوبهای شکمی و قدامی غده

هیستولوژی و هیستومتری و کاهش فعالیت غده

پروستات موش سوری برای ارزیابی تأثیر ناشی از تجویز

پروستات در مطالعه حاضر تحت تأثیر سرترالین احتما ًال

خوراکی سرترالین با دوزهای مختلف بهره بردیم.

متعاقب این کاهش تستوسترون سرم بوده است .در

سروتونرژیک،

توان

چندین مطالعه در سالهای اخیر با بررسی اثرات
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نر ،نقش بسزایی در تغذیه ،انزال ،بلوغ و ظرفیتیابی

تکامل و فعالیت غده پروستات به آندروژنها ،بهویژه

مروتي و همكاران

تأثير سرترالين روی ساختار بافتي غده پروستات 218/

سرترالین گزارش شده است که سرترالین بهعنوان یک

سلولهای بافت پوششی ،کاهش نسبت بافت پارانشیم

داروی ضدافسردگی بر محور هیپوفیز بیضه تأثیر می

به داربست و کاهش تستوسترون سرم در موشهای

گذارد و باعث مهار فعالیت آنزیمهای تولید کننده

سوری بالغ داشته باشد .همچنین ،نتایج این مطالعه

استروئید در بافت بیضه شده و اینگونه منجر به کاهش

حاکی از حساسیت زیاد لوبهای شکمی و قدامی به

میزان تستوسترون در خون میشود ( .)32-34 ،21اما

داروی سرترالین بود .در نهایت ،با توجه به نتایج مطالعه

همیشه نمیتوان گفت که داروهای ضدافسرگی به علت

حاضر قابل ذکر است که از اثرات جانبی سرترالین در

افزایش سطح پروالکتین در بدن ،باروری را از بین می

ایجاد اختالل در ساختار بافتی و عملکرد غده پروستات

برند .در مطالعه انجام شده بر روی مردان تحت درمان

(در کنار اثرات مفید ضد افسردگی) نباید غافل شد .با

با کلومیپرامین مشاهده شد که سطح پروالکتین ،هورمون

این حال ،مطالعات بالینی بیشتری برای ارزیابی اثرات

های لوتئینی ،محرکه فولیکولی ،تستوسترون و

منفی سرترالین در انسان و حیوانات مورد نیاز است.

استرادیول تغییری نکرد و طبیعی بودند (.)35

نتيجهگيری
در مجموع ،تجویز سرترالین (در دوزهای  10 ،5و 20

سپاس و قدرداني
بدینوسیله بر خود الزم میدانیم از تمام کسانیکه ما را
در این مطالعه یاری نمودند ،تقدیر و تشکر نماییم.

میلیگرم برکیلوگرم وزن حیوان) میتواند اثرات مخرب

تضاد منافع

بر روی ساختار هیستوپاتولوژی لوبهای شکمی و

هیچگونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان

قدامی غده پروستات شامل :کاهش تعداد و ضخامت

نشده است.
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Abstract
Background: Sertraline, along with its beneficial antidepressant effects, may have adverse effects on the
fertility and reproductive system. In recent years, the negative effects of sertraline on body tissues have been
shown to some extent. This study aimed to investigate the effects of sertraline at different doses on the
histological and histometrical structure of ventral and anterior lobes of prostate in adult mice.
Materials and Methods: In this experimental study, twenty adult male mice were randomly divided into
four groups: control (no treatment) and three groups receiving sertraline at doses of 5, 10 and 20 mg/kg by
gavage for 42 days. First, the mice were sacrificed, then, blood samples and prostate lobes tissue were
collected for histomorphological and histochemical studies.
Results: Results showed a significant decrease in cell count of secretory units in ventral and anterior lobes
in the sertraline groups, compared to that in control group (p<0.05). Epithelial thickness showed a significant
decrease in ventral and anterior lobes of prostate following the administration of sertraline (20 mg/kg),
compared to the control group (p<0.05). A significant dose-dependent decrease was seen in serum
testosterone in sertraline groups, compared to the control group (p<0.05).
Conclusion: Sertraline has a negative effect on the histopathological and histometrical structure of prostate.
However, further clinical studies are required to assess the negative effects of sertraline in human beings.
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