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تأثیر عصاره هیدروالکلی جوانه گندم بر ساختار هیستولوژی و
هیستومتری پروستات موش صحرایی مواجهه شده با سرب
حسن مروتي ( ،6)PhDحميدرضا مرادی ( ،*6)PhDميثم بياباني

6

()DVM

 6گروه علوم پايه ،دانشكده دامپزشكي ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران

(دريافت مقاله -36/9/53 :پذيرش مقاله)36/5/52 :

چكيده
زمينه :فعاليت غده پروستات در مواجهه با مواد توکسيک مي تواند متأثر گردد .سرب يكي از مواد توکسيک با شيوع باالست .از طرفي،
گياهان دارويي از قبيل جوانه گندم با ترکيبات فرا سودمند ميتواند برای کاهش مسموميتهای فلزات سنگين مورد استفاده باشند .اين
مطالعه با هدف بررسي تأثير عصاره جوانه گندم بر ساختار هيستولوژی و هيستومتری پروستات موشهای صحرايي مواجهه شده با استات
سرب انجام گرفت.
مواد و روشها 95 :سر موش صحرايي در  6گروه شامل :گروه کنترل (  6ميليگرم سرم فيزيولوژی) ،گروه استات سرب ( 55ميليگرم)،
گروههای دريافت کنندة عصاره جوانه گندم با دوزهای  655و  555ميليگرم ،گروههای استات سرب ( 55ميليگرم) همزمان با عصاره
تجويز گرديد .پس از  95روز ،موشها آسانکشي شده و نمونه های خون و بافت پروستات برای مطالعات هيستومورفومتری و هيستوشيمي
جمعآوری شدند.
يافتهها :نتايج ميكرومتری حاکي از کاهش معنيدار ارتفاع بافت پوششي واحد ترشحي ( )P=5/55و درصد پارانشيم به داربست غده
( ) P=5/596در گروه سرب در مقايسه با گروه کنترل بود .در مقابل ،گروه دريافت کننده جوانه  555ميليگرم موجب افزايش معنيدار
ارتفاع بافت پوششي در مقايسه با گروه کنترل شد ( .)P=5/599غلطت فعاليت آنتي اکسيداني ( )AOAو تستوسترون سرم در گروه سرب
در مقايسه با گروه کنترل کاهش معنيدار نشان داد (.)P>5/556
نتيجهگيری :عصاره جوانه گندم در بهبود ساختار بافتي غده پروستات موش های صحرايي مواجهه شده با استات سرب مؤثر است.
واژگان کليدی :جوانه گندم ،سرب ،پروستات ،بافت شناسي ،موش صحرايي
* تهران ،گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
Email: hmoradi20@yahoo.com
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مقدمه
غده پروستات نقش مهمی در باروری مردان ایفا میکند.

اختالالت قلبی و عصبی مفید است .بهصورت صنعتی

ترشحات پروستات  51تا  03درصد حجم منی را

نیز در انواع مواد بهداشتی کاربرد دارد .جوانه گندم یک

تشکیل میدهد .ترشحات غده پروستات در حرکت

ماده مغذی با ترکیبات فراسودمند و ارزش غذایی باال

اسپرماتوزوئید مؤثر هستند ( .)5موش صحرایی بهعنوان

میباشد ( .)1سنتز ترکیبات مفیدی از قبیل ویتامینها،

یکی از حیوانات آزمایشگاهی ،در تحقیقات روی غده

فنولها و دیگر آنتیاکسیدانها در طی جوانه زنی در

پروستات استفاده فراوانی دارد .غده پروستات این

دانه رخ میدهد .جوانه گندم غنی از اجزای آنتی

حیوان از چهار لوب شکمی ،پشتی ،قدامی و جانبی

اکسیدانی قوی با قابلیت جذب باال میباشد ( .)4با توجه

(نوع  5و  )2تشکیل شده است .هر یک از لوبها از

به مقادیر باالی فسفات آلی ،آنزیمها ،گلیکوزیدها و

نظر ساختار بافتی دارای تفاوتهای قابل توجهی

پلیفنولها ،گندم جوانه زده دارای فعالیت مهار

هستند .با توجه به اینکه لوب شکمی به مواد توکسیک

رادیکالها میباشد ( .)6اثرات مفید مشاهده شده در

و آندروژنها حساسیت بیشتری نشان میدهد ،لذا

مطالعات مختلف اشاره به ویژگیهای آنتی اکسیدانی

مهمترین لوب از نظر تحقیقات مختلف لوب شکمی

جوانه گندم دارد ( 4و  .)7در سالهای اخیر ،جوانه گندم

گزارش شده است ( .)2فعالیت این غده در مواجهه با

در برخی کشورهای اروپایی ،آمریکا و هند بهعنوان یک

مواد توکسیک میتواند متأثر گردد .سرب از اجزای مهم

غذای سالم بهطور وسیعی عرضه شده است ( .)4عالقه

در آلودگی هوا محسوب میشود و یکی از منابع اصلی

و هدف این مطالعه بر روی جوانه گندم تمرکز دارد.

آلودگی در کشورهای در حال توسعه است .نه تنها هوا

بنابراین با توجه به اهمیت موضوع و شیوع باالی

بلکه منابع آب و خاک نیز از طریق فوق آلوده میگردند.

آلودگی با سرب در جهان این مطالعه با هدف بررسی

مواجهه با سرب اثرات مضر زیادی بر سیستم تناسلی

تغییرات هیستومورفومتری پروستات شکمی موش

انسان و جوندگان را موجب میگردد ( 0و  .)4شواهد

صحرایی تحت تأثیر استات سرب و عصاره جوانه گندم

نشان میدهد که مواجهه با سرب موجب افزایش انواع

انجام میگیرد.

اکسیژن واکنشگر ( )ROSو پراکسیداسیون لیپید و در
رابطه با اثرات فلزات سنگین از جمله سرب بر ساختار

تهیه عصاره هیدروالکلی جوانه گندم -عصاره

بافتی پروستات بسیار اندک میباشد.

هیدروالکلی جوانه گندم با استفاده از روش حجمی یا

انسان از دیرباز به ارزش داروئی گیاهان پی برده و درمان

خیساندن تهیه شد ( .)8عمل خیساندن یک روش

هر نوع درد و ناراحتی خود را در طبیعت جستجو کرده

قدیمی و رایج که به وسیله آب یا حاللهای مختلف

است .جوانه گندم یکی از گیاهان داروئی است که

صورت میگیرد .بدین منظور پودر جوانه گندم داخل

جایگاه و سابقه بسیار طوالنی در فرهنگ و تغذیه مردم

یک ظرف دهان گشاد ریخته شد و به آن به نسبت  5به

ایران دارد .در طب سنتی ایران این باور وجود دارد که

 0اتانول  73درصد اضافه گردید .در ظرف محکم بسته

جوانه گندم در رفع یائسگی زودرس ،کم خونی و

شده و به مدت  0روز در محل ثابت قرار گرفت .در
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نتیجه منجر به آسیب بافتی میگردد ( .)4مطالعات در
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این فاصله محتویات داخل ظرف گهگاهی هم زده

دوزها بر اساس کیلوگرم وزن بدن بهصورت روزانه تجویز

میشد .عصاره صاف شده با استفاده از دستگاه دوار

گردید .انجام مطالعه برای تمام گروههای فوق به مدت 01

تقطیر در خال ،تغلیظ شده تا حالل آن جدا گردد و

روز ادامه داشت و دوز داروها طبق مطالعه مروتی و

عصاره غلیظ بهدست آید .در نهایت به کمک آب مقطر

همکاران انجام گرفت ( .)4در روز  ،06موشهای

و ترازوی با دقت  3/5میلیگرم ،غلظتهای  533و 233

صحرایی به آزمایشگاه منتقل گردیدند و پس از توزین

میلیگرمی عصاره تهیه گردید و نهایتاً توسط گاواژ به

حیوانات ،با رعایت مالحظات اخالقی توسط کلروفرم

حیوانات خورانده شد.

آسانکشی شدند .مطالعه حاضر توسط کمیته اخالق
دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران مورد تأیید قرار گرفت.

طرح آزمايش و آمادهسازی حيوانات

غده پروستات بههمراه مثانه ،سمینال وزیکول و میزراه

در این مطالعه تجربی  03سر موش صحرایی نر بالغ نژاد

بدون آسیب به بافت آن خارج گردید.

ویستار و به ظاهر سالم با میانگین وزنی  223±23گرم

مطالعات هیستومورفومتری و هیستوشیمی -غده پروستات

به مدت یک هفته به منظور سازش با شرایط محیطی

به همراه ضمائم آن در محلول پایدار کنندة فرمالین بافر 53

نگهداری شدند .موشهای صحرایی دسترسی آزاد به

درصد قرار داده شد .بعد از پایدار شدن کامل بافت ،با جدا

آب و غذا داشتند .یک روز قبل از شروع مطالعه،

کردن کامل مثانه و سمینال وزیکول ،لوبهای شکمی از

موشهای صحرایی به طور تصادفی و برابر به  6گروه

غده پروستات جدا و توسط ترازوی دیجیتال با دقت

به شرح زیر تقسیم شدند:

 3/335گرم توزین و ثبت شدند .با استفاده از متد جابجایی
آب در استوانه مدرج ،حجم پروستات شکمی موشهای

به مقدار  5میلیگرم

میکروسکوپی ،از نمونههای پایدار شده ،به روش

گروه دریافت کننده استات سرب با دوز  23میلیگرم

استاندارد ،تهیه مقاطع بافتی عمل گردید .در این روش پس

بهصورت تزریق روزانه داخل صفاقی.

از ثبوت و شستشو با آب جاری ،با استفاده از دستگاه

گروه دریافت کننده عصاره جوانه گندم به میزان 533

اتوتکنیکون مراحل مختلف پاساژ شامل آبگیری،

میلیگرم روزانه بهصورت گاواژ.

شفافسازی و آغشتگی به پارافین انجام گرفت .سپس

گروه دریافت کننده عصاره جوانه گندم به میزان 233

نمونهها قالبگیری شده و با استفاده از میکروتوم دورانی

میلیگرم روزانه بهصورت گاواژ.

برشهایی با ضخامت  1-6میکرومتر تهیه و با استفاده از

گروه دریافت کننده استات سرب با دوز  23میلیگرم به-

روشهای هماتوکسیلین  -ائوزین ( ،)H&Eپریودیک

صورت تزریق روزانه داخل صفاقی همزمان با عصاره

اسیدشیف ( )PASو تریکرومماسون رنگآمیزی شدند .با

جوانه گندم به میزان  533میلیگرم بهصورت گاواژ.

استفاده از میکروسکوپ نوری پارانشیم غده که خود شامل

گروه دریافت کننده استات سرب با دوز  23میلیگرم

ساختمان آلوئولها ،سلولهای ترشحی ،مجاری ترشحی و

بهصورت تزریق روزانه داخل صفاقی همزمان با عصاره

نیز واکنش سلولهای بافت پوششی به رنگآمیزی پاس و

جوانه گندم به میزان  233میلیگرم بهصورت گاواژ.

مقایسه آن در گروههای مختلف آزمایشی مورد بررسی
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قرار گرفت .برای مشخص کردن میزان ذخیره و پراکندگی

اندازه گیری جذب با روش اسپکتروفتومتری و مقایسه

کربوهیدراتهای داخل سیتوپالسمی از واکنش PAS

جذب با منحنی استاندارد میباشد ( 9و  .)53سطح

استفاده شد .از رنگآمیزی اختصاصی تریکرومماسون برای

سرمی تستوسترون نمونههای سرم نیز توسط روش

بررسی داربست غده در کنار رنگآمیزی  H&Eبهره گرفته

االیزا اندازه گیری شدند.

شد .ساختار هیستومتری غده پروستات شامل تغییرات
بافت پوششی از نظر ارتفاع و تعداد سلولها (در مقیاس
ثابت  533میکرومتر از طول دیواره واحدهای ترشحی)،
قطر واحدهای آلوئولی ،قطر حفره داخلی واحدهای
آلوئولی و نسبت پارانشیم به داربست مورد بررسی قرار
گرفت .برای این مطالعات هیستومتری از لنز دیجیتال
،Dino-lite

نرمافزار

2

Capture

Dino

تجزيه و تحليل آماری
دادههای به دست آمده با استفاده از نرمافزار SPSS

ویرایش  58مورد تجزیه تحلیل آماری قرار گرفتند.
دادهها بهصورت (انحراف معیار±میانگین) ارائه شدند.
برای مقایسه میانگینها در گروههای تحت مطالعه از
آزمون تحلیل واریانس یکطرفه و پس آزمون توکی

(AnMo Electronics ،New Taipei City ،Taiwan

استفاده شد و در مواردی که  P≤3/31بود معنیدار

 )Corpو عدسی چشمی مدرج استفاده شد .برای شمارش

تلقی گردید.

و اندازهگیری هر یک از مشخصههای مورد مطالعه51 ،
نمونهها اندازهگیری و میانگین آنها برای هر مشخصه

ماکروسکوپی -وزن بدن موشهای صحرایی در گروه

محاسبه گردید .ضمناً اندازهگیری ارتفاع و شمارش تعداد

سرب  +جوانه  233میلیگرم در مقایسه با گروههای

سلولها در بخشهایی از بافت پوششی انجام شد که فاقد

جوانه  233میلیگرم ( )P=3/332و سرب  +جوانه

چینخوردگی بودند (.)2

 533میلیگرم ( )P=3/350کاهش معنیدار نشان دادند.

اندازهگیری سطح ،)Antioxidant Activity( AOA

وزن بدن موشهای صحرایی در گروه جوانه 233

 )Malondialdehyde( MDAو تستوسترون سرم-

میلیگرم در مقایسه با گروه سرب افزایش معنیدار

جداسازی سرم با استفاده از سانتریفیوژ (در 0333×g

نشان داد (.)P=3/355

به مدت  53دقیقه) از نمونه های خون انجام گرفت.

تجویز عصاره جوانه گندم وابسته به دوز موجب

نمونه های سرم برای فعالیت آنتی اکسیدانی ()AOA

افزایش وزن پروستات در مقایسه با سایر گروههای

با استفاده از روش (Antioxidant Power)FRAP

مطالعه شد .به طوری که وزن غده پروستات در گروه

 Ferric Reductionو ارزیابی پراکسیداسیون لیپیدها

جوانه  233میلیگرم با میانگین 3/17±3/5گرم در

توسط اندازهگیری مالون دیآلدئید ( )MDAمورد

مقایسه با سایر گروه های مطالعه افزایش نشان داد که

بررسی قرار گرفتند .روش  FRAPبر اساس توان

این افزایش در مقایسه با گروه سرب معنیدار بود

احیاء کنندگی آهن سه ظرفیتی میباشد .همچنین،

( .) P=3/303در مقابل ،گروه سرب در مقایسه با گروه

اساس اندازهگیری مالون دی آلدئید بر پایه واکنش با

کنترل کاهش وزن پروستات را نشان داد که این کاهش

تیوباربیتوریک اسید ،استخراج با بوتانول نرمال،

معنی دار نبود .همچنین ،گروههایی که همزمان با سرب
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میدان دید بهصورت تصادفی از  4مقطع بافتی هر یک از

يافتهها
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عصار ه جوانه را دریافت کردند دارای افزایش وزن

کنترل ( )3/07±3/39میلیلیتر افزایش معنیدار داشت

پروستات بودند اما این تغییر معنیداری نبود (جدول

( .) P=3/340همچنین ،از لحاظ آماری این گروه در

 .) 5بیشترین میانگین حجم پروستات در گروههای

مقایسه با گروههای سرب ( )P=3/336و سرب +

دریافت کننده عصاره جوانه گندم وابسته به دوز در

جوانه  233میلیگرم ( )P=3/326افزایش حجم

مقایسه با سایر گروه ها دیده شد .کمترین میانگین

معنی دار را نشان داد .از لحاظ آماری هیچ اختالف

حجم پروستات در گروه دریافت کننده سرب مشاهده

معنی داری در وزن نسبی غده پروستات در بین

شد .حجم غده پروستات در گروه عصاره جوانه 233

گروه های آزمایش وجود نداشت (جدول .)5

میلیگرم ( )3/6±3/38میلی لیتر در مقایسه با گروه
جدول  )6وزن بدن ،وزن خالص پروستات ،وزن پروستات/وزن بدن و حجم پروستات موشهای صحرايي
وزن بدن ()g

مشخصه (گروه)

†*

کنترل

203/21 ±4/5

†*

سرب
جوانه ()533

وزن خالص پروستات ()g
†*

254±56/9

*

وزن پروستات/وزن بدن × 65-9

حجم پروستات ()ml

2/54±3/2

3/07±3/39

3/49±3/34

*

3/09±3/34

*

*

5/8±3/0

*

3/0±3/38

†*207/1±52/2

†*3/11±3/39

*2/02±3/4

†*3/1±3/38

†3/17±3/5

*2/28±3/1

†3/6±3/38

5/74±3/4

3/08±3/5

جوانه ()233

†215±9/5

سرب+جوانه()533

†*244/7±52/8

†*

3/40±3/35

*

*

سرب+جوانه()233

*237/1±05/30

†*3/45±3/31

*5/97 ±3/0

* 3/01±3/5

F

4/52

4/54

2/55

4/95

p-value

3/355

3/355

3/555

3/331

وجود عالئم متفاوت (*†) در هر ستون عمودی نشان دهنده تفاوت معنیدار بین گروههای مطالعه میباشد (.)P>3/31
 :Fمیزان درجه آزادی در بین گروههای مطالعه را نشان میدهد.

هیستومورفومتری -گروههای دریافت کننده عصاره

لحاظ آماری این افزایش در مقایسه با گروههای کنترل

جوانه گندم وابسته به دوز افزایش ارتفاع بافت پوششی

( ،)P=3/300سرب ( ،)P>3/335سرب  +عصاره جوانه

را نشان دادند .بهطوری که عصاره جوانه  233میلیگرم

با دوز  233میلیگرم ( )P=3/335و سرب  +عصاره

دارای بیشترین ارتفاع بافت پوششی ()58/0±5/1

جوانه با دوز  533میلیگرم ( )P>3/335معنیدار بود

میکرومتر در مقایسه با سایر گروههای مطالعه بود .از

(جدول .)2

جدول  )5ميانيگن±انحراف معيار و تغييرات مشخصههای هيستومتری پروستات موشهای صحرايي
گروه
کنترل
سرب
جوانه ()533
جوانه ()233
سرب+جوانه()533

†*

56/8±3/4

*

51/5±3/6

آلوئولي ()µm

آلوئولها ()µm

داربست ()%

†*

231±00/8

*51/0±3/0

†53/7±3/8

*562/9±59/5

58/6±3/9

56/4±3/8±

†*

238/5±7/4

†58/7±3/1

58/0±5/1±

†223/0±4/2

†

*

56±3/9

†*

52/7±5/1

†*

589/2±51/9

†*

*

575/8±55/7
†547±8

599/5±53/8

90/1±3/8

†

*230/4±9
542/8±8/9

92/9 ±2

*51/1±5/4

F

52/52

57/32

4/32

54/11

p-value

3/333

3/333

3/350

3/333

*a

*596/5±27/5

*90/0 ±5/9
7/48
3/335

وجود عالئم متفاوت (*† )±در هر ستون عمودی نشان دهنده تفاوت معنیدار بین گروههای مطالعه میباشد (.)P>3/31
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*

*91/6±3/8

†*50/0±2/5

 :Fمیزان درجه آزادی در بین گروههای مطالعه را نشان میدهد.

93/8±2/4

†80/4±6/7

†238/8±21/4

سرب+جوانه()233

*
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مشخصه

تعداد سلول

ارتفاع بافت پوششي ()µm

قطر واحدهای

قطر حفره داخلي

پارانشيم به

تأثير جوانه گندم بر سميت سرب در پروستات 545 /

مروتي و همكاران

از مشخصات ویژه این سلولها داشتن هستههای

و قاعده این سلولها بیشتر رنگ بازوفیلی داشتند .این

یوکروماتین با هستک مشخص که گاهی بیش از یک

افزایش

بهصورت

هستک نیز قابل رؤیت بودند .حالت برآمده در رأس

چینخوردگیهایی در بافت پوششی واحدهای آلوئولی

سلول که به علت فعالیت ترشحی زیاد میباشد در

پروستات نمایان شدند .همچنین ،تراکم واحدهای

گروههای دریافت کننده عصاره جوانه بیشتر دیده شد.

ترشحی بهطور چشمگیری افزایش نشان دادند

ناحیه رأسی سیتوپالسم رنگ اسیدوفیلی و اطراف هسته

(شکل .)5

ارتفاع

سلولی

گاهاً

شکل  )5ساختار بافتی پروستات شکمی موش صحرایی (رنگآمیزی  .)H&Eکاهش تراکم واحدهای ترشحی و افزایش بافت همبند داربست (پیکانهای سیاه) بین آنها در گروه
سرب ( )cدر مقایسه با گروه کنترل ( )aمشاهده میگردد .در مقابل ،افزایش تراکم واحدهای ترشحی و بافت همبند داربست کم بین آنها در گروه جوانه  233میلیگرم ( )bدر مقایسه
با گروه کنترل ( )aمشاهده میگردد .افزایش ارتفاع سلول و ایجاد چینخوردگی بافت پوششی در واحدهای ترشحی بخصوص آلوئولی ( )5حتی در مرکز غده در گروه جوانه 233
میلیگرم ( )bنیز قابل توجه است .واحد ترشحی لولهای ( ،)2کپسول (پیکانهای سفید).

سلولهای پاس مثبت در بافت پوششی واحدهای ترشحی

رنگآمیزی پاس بیشتر قابل توجه بودند (شکل .)2

این گروهها در مقایسه با گروههای کنترل و سرب در

گروه سرب ( )cدر مقایسه با گروههای کنترل ( )aافزایش نشان میدهد .در مقابل ،افزایش تراکم واحدهای ترشحی و کاهش بافت همبند داربست بین آنها در گروه جوانه 233
میلیگرم ( )bدر مقایسه با گروه کنترل قابل توجه است .بافت همبندی رشتهای -عروقی (پیکانهای سیاه) ،واحد آلوئولی ( )5واحد لولهای ( .)2بیشترین واکنش به رنگآمیزی PAS
در گروه عصاره جوانه  233میلیگرم ( )eدر مقایسه با گروههای کنترل ( )dو سرب ( )fمیباشد .واکنش مثبت بافت همبند بهمراه غشاء پایه (سرپیکانها) نیز به این رنگآمیزی قابل
توجه است .سلول پاس مثبت (پیکان سفید).

http://bpums.ac.ir

] [ Downloaded from ismj.bpums.ac.ir on 2023-01-07
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پروستات در گروههای عصاره جوانه  233میلیگرم یا

واحدهای ترشحی بود و بافت بینابینی داربست غده

 533میلیگرم بهترتیب با میانگینهای  58/7±3/1و

بیشتر قابل رؤیت بود .این بافت همبند داربست در

 58/6±3/9تعداد سلول در مقایسه با سایر گروههای

رنگآمیزی تریکرومماسون بیشتر رشتهای -عروقی با

مطالعه افزایش نشان دادند .از لحاظ آماری این افزایش

اکثریت رشتههای کالژن بودند (شکلهای  5و  .)2میزان

سرب (،)P=3/335

رشد و ارتفاع سلولهای بافت پوششی ترشحی تحت

سرب  +عصاره جوانه  233میلیگرم ( )P>3/335یا

تأثیر دریافت سرب کاهش یافت و به صورت مکعبی

 533میلیگرم ( )P=3/331معنیدار بود (جدول .)2

کوتاه تا مکعبی بلند دارای هستهای تیره نزدیک به قاعده

در نتایج میکرومتری مربوط به قطر واحدهای ترشحی

سلول بودند .متعاقب این کاهش ارتفاع سلولی ،واحدهای

آلوئولی غده پروستات با وجود افزایش قطر در

ترشحی که دارای چین خوردگی در دیواره بافت پوششی

گروههایی که همزمان با دریافت سرب ،عصاره جوانه

باشند نیز کمتر دیده شد .بهطوری که واحدهای آلوئولی

را دریافت کرده بودند در مقایسه با گروه سرب اختالف

چینخورده بیشتر محدود به اطراف پروستات شکمی

معنیداری بین گروهها از لحاظ آماری مشاهده نشد.

بودند .سلولهای پاس مثبت در بافت پوششی و نیز

گروه دریافت کننده عصاره جوانه با دوز  233میلیگرم

ترشحات پاس مثبت واحدهای ترشحی این گروهها به

دارای بیشترین میانگین ( )223/0±4/2میکرومتر قطر

صورت کمتری در مقایسه با گروه کنترل مشاهده شدند

واحد آلوئولی بود .همچنین ،نتایج میکرومتری افزایش

(شکل  .)2همانطور که در نتایج میکرومتری مربوط به

قطر حفره داخلی واحدهای ترشحی آلوئولی پروستات

ارتفاع بافت پوششی واحدهای ترشحی پروستات در

در گروههای دریافت کننده عصاره جوانه در مقایسه با

جدول  2مشاهده میگردد گروه سرب با میانگین

گروههای سرب و کنترل را نشان دادند .از لحاظ آماری

 53/7±3/8میکرومتر در مقایسه با گروه کنترل با میانگین

هیچکدام از این تغییرات معنیدار نبودند (جدول .)2

 51/5±3/6میکرومتر دارای کاهش معنیدار بود

همانطور که در جدول  2مشاهده میشود درصد

( .)P=3/332نتایج شمارش تعداد سلولهای بافت

پارانشیم به داربست در گروههای عصاره جوانه با

پوششی در گروه سرب در مقایسه گروه کنترل کاهش

دوزهای  233میلیگرم و  533میلیگرم بهترتیب با

غیرمعنیدار نشان داد .قطر واحدهای ترشحی آلوئولی

میانگینهای  91/6±3/8درصد و  90/1±3/8درصد در

گروه سرب ( )562/8±59/5میکرومتر در مقایسه با سایر

مقایسه با گروه کنترل افزایش غیرمعنیدار نشان دادند.

گروههای مطالعه دارای کمترین قطر بود .از لحاظ آماری

گروههای دریافت کننده عصاره جوانه وابسته به دوز

این کاهش قطر واحد آلوئولی در مقایسه با گروههای

همزمان با سرب افزایش معنیدار نسبت پارانشیم به

عصاره جوانه  233میلیگرم ( )P=3/339و سرب +

داربست را در مقایسه با گروه سرب ( )P>3/335و

عصاره جوانه  233میلیگرم ( )P=3/348معنیدار بود.

افزایش غیرمعنیدار در مقایسه با گروه کنترل نشان دادند

درصد پارانشیم به داربست در گروه سرب با میانگین

(جدول .)2

 80/4±6/7درصد کاهش معنیداری در مقایسه با گروه

در مقابل ،پروستات شکمی تحت تأثیر استات سرب با

کنترل با میانگین  93/8±2/4درصد نشان داد ()P=3/306

در مقایسه با گروههای
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(جدول .)2

آنتیاکسیدانی ( )AOAدر گروه عصاره جوانه 233

ارزیابی آنتی اکسیدانی سرم -کمترین غلظت  MDAسرم

میلیگرم دیده شد که در مقایسه با گروه کنترل

در گروههای عصاره جوانه  233میلیگرم و  533میلیگرم

( )P=3/358و سایر گروههای مطالعه ()P>3/335

دیده شد که این کاهش در مقایسه با گروههای دریافت

معنیدار بود .ظرفیت  AOAسرم تحت تأثیر دریافت

کننده سرب معنیدار بودند ( )P>3/335ولی در مقایسه

سرب به شدت کاهش نشان داد .کمترین غلظت AOA

با گروه کنترل کاهش غیرمعنیدار نشان دادند .در مقابل،

در گروههای سرب و سرب  +عصاره جوانه مشاهده

غلظت  MDAدر گروه سرب در مقایسه با گروه کنترل

شدند .از لحاظ آماری این کاهش  AOAدر مقایسه با

افزایش معنیدار نشان داد ( .)P=3/332غلظت MDA

گروههای کنترل ( ،)P> 3/335عصاره جوانه 233

سرم در گروههای دریافت کننده سرب همزمان با عصاره

میلیگرم ( )P>3/335و عصاره جوانه  533میلیگرم

جوانه وابسته به دوز در مقایسه با گروه سرب کاهش

( )P>3/335معنیدار بود (نمودار .)5

غیرمعنیدار نشان دادند .همچنین ،بیشترین فعالیت

نمودار  )5میانگین±انحراف معیار و تغییرات سطح AOA ، MDAو تستوسترون سرم .عالئم متفاوت (*† )±نشان دهنده تفاوت معنیدار بین گروههای مطالعه میباشد.
( )P>3/31اعداد مربوط به پارامتر  MDAدر  53ضرب شده است.

ارزیابی تستوسترون سرم -همانطور که در نمودار 5

کنترل افزایش داشت که از لحاظ آماری معنیدار نبود .در

مشاهده میشود بیشترین سطح تستوسترون سرم در گروه

مقابل ،سطح تستوسترون سرم در گروه سرب در مقایسه

عصاره جوانه  233میلیگرم مشاهده گردید که این

با گروه کنترل با میانگین کاهش معنیدار نشان داد

افزایش در مقایسه با گروههای سرب ( )P>3/335و

( .)P>3/335تستوسترون سرم در گروههای دریافت

سرب  +عصاره جوانه  533میلیگرم ()P=3/334

کننده سرب همزمان با عصاره جوانه گندم در مقایسه با

معنیدار نشان داد .همچنین ،سطح سرمی تستوسترون در

گروه سرب افزایش غیرمعنیدار نشان دادند (نمودار .)5

گروه عصاره جوانه  533میلیگرم در مقایسه با گروه
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Fig 1) Mean ± SD and changes of MDA, AOA and testosterone levels in serum. *†±: Different symbols represent significant differences within study groups (P<0.05). The MDA data are multiplied by 10.
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بحث
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اسید است که دارای خواص ضد سرطان است (.)55

مطالعه حاضر اولین تحقیق در مورد استفاده از عصاره

لذا میتوان گفت که عصاره جوانه گندم با محتویات

جوانه گندم در محافظت و جلوگیری از سمیت ناشی

قوی آنتیاکسیدانی فوق توانسته اثرات منفی و توکسیک

از سرب بر غده پروستات میباشد .جوانه گندم در میان

سرب بر روی ساختار بافتی پروستات را مهار نماید.

گیاهان دارویی منحصر بفرد است .به طوریکه

نتایج ارزیابی ظرفیت آنتیاکسیدانی سرم در مطالعه

دربرگیرنده منیزیم ،روی ،کلسیم ،ویتامین  ،Eویتامین
 ،Cاسید فولیک ،تیامین ،ریبوفالوین ،آهن ،نیاسین و

حاضر نیز گواه بر این ادعا میباشد .بهطوری که کمترین
غلظت  MDAسرم در گروههای عصاره جوانه با دوز

 B12است ( 4و  .)55نتایج مطالعه حاضر نشان داد که

 233میلیگرم یا  533میلیگرم دیده شد که این کاهش

تحت تأثیر عصاره جوانه گندم میزان رشد ،فعالیت و

در مقایسه با گروههای دریافت کننده سرب معنیدار

ارتفاع سلولهای پروستات شکمی افزایش مییابد.

بودند .بیشترین فعالیت آنتی اکسیدانی در گروه عصاره

افزایش ارتفاع و تعداد سلولها در بافت پوششی موجب

جوانه  233میلیگرم دیده شد که در مقایسه با سایر

ایجاد چینخوردگیهایی در بافت پوششی واحدهای

گروههای مطالعه معنیدار بود.

آلوئولی پروستات میشود .گزارش شده است که وجود

بیان شده است که دانه گندم حاوی هورمونهای جنسی

و افزایش چینخوردگی در بافت پوششی واحدهای

است و در چین برای بهبود باروری در زنان مورد

آلوئولی پروستات شکمی یکی از ویژگیها و عالیم مهم

استفاده قرار میگیرد ( .)55افزایش تستوسترون سرم

برای دانستن رشد و فعالیت غده میباشد ( .)2گزارش

تحت تأثیر گیاهان داروئی و ترکیبات آنتیاکسیدانی و

شده است که سلنیوم دارای اثرات بازدارندگی بر روی

معدنی در مطالعات مختلف گزارش شده است (،0 ،2

تحریکات رشد سرطانزایی کادمیوم در بافت پوششی

 51و  .)56در مطالعه حاضر ،گروههای دریافت کننده

واحدهای ترشحی پروستات است ( .)52تاکنون

عصاره جوانه موجب باال رفتن سطح تستوسترون سرم

مطالعهای که بتواند ساختار بافتی ،هیستوشیمی و

شدند .در مقابل ،تجویز سرب و ایجاد شرایط استرس

هیستومتری غده پروستات را تحت تأثیر مواد

اکسیداتیو موجب کاهش معنیدار تستوسترون در

آنتیاکسیدانی (از قبیل انواع ویتامینها و مواد معدنی) و

قول

گیاهان داروئی مخصوصاً در برابر اثرات سمی فلزات

( )Dorostghoalو همکاران بیان نمودند که استرس
اکسیداتیو موجب کاهش تستوسترون در موشهای

گزارش کردند که با توجه به اینکه بدن انسان قادر به

مواجهه شده با سرب میگردد ( )0که همسو با نتایج

سنتز ویتامین  Cنمیباشد لذا کمبود تغذیهای آن

مطالعه حاضر میباشد .عالوه بر این ،لوب شکمی

میتواند خطر ابتال به سرطان پروستات در مردان را باال

پروستات دارای گیرندههای سلولی برای هورمون

ببرد ( .)50همچنین ،گزارش شده است که ویتامین ،E

تستوسترون است .بهطوری که رشد و تکامل آن بسیار

سلنیوم ،ویتامین  Cو کاروتنها میتوانند اثرات مثبتی

تحت تأثیر تستوسترون میباشد ( .)2لذا میتوان گفت

در مهار سرطان غده پروستات در مردان داشته باشند

احتماالً یکی از مکانسیمهایی که موجب غیرفعال شدن

( .)54گندم غنی از ترکیبات فنولی از قبیل اورتو فنولیک

بافت پروستات شکمی تحت تأثیر سرب تجویزی در
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و برهم خوردن تعادل هورمونی میباشد .اما برای

نزدیک به قاعده سلول بودند .این ویژگیهای

قطعیت بیشتر الزم است که در کنار تستوسترون،

بافتشناسی حاکی از آن است که سرب تجویزی در

هورمونهای  FSHو  LHنیز اندازهگیری شوند.

مدت  1هفته توانسته به شدت فعالیت بافت پروستات

در طول دهههای اخیر ،نگرانی در مورد افزایش

شکمی را کاهش دهد و حتی میتوان گفت که باعث

ناباروری انسان که ممکن است ریشه در مواجهه با مواد

غیرفعال شدن غده پروستات شده است .مرادی و

سمی زیست محیطی و شغلی داشته باشد افزایش یافته

همکاران ،اظهار داشتند که کاهش ارتفاع سلول در

است .مطالعات نشان میدهد که قرار گرفتن در معرض

پروستات شکمی نشان دهنده فعالیت کم و یا غیرفعال

سرب در مردان ،به ویژه در کارگران حرفهای ،منجر به

شدن غده است ( .)2آلوارز ( )Alvarezو همکاران

ناباروری و نازایی میشود ( 0و  .)57اثرات سوء سرب

گزارش کردند که کادمیوم (فلز سنگین هم سطح سرب)

بر عملکرد تناسلی مردان بهطور مستقیم توسط تغییرات

موجب تحلیل و آتروفی شدید سلولهای پوششی

در روند عملکرد اسپرماتوژنز و اسپرم ( )4و یا به طور

پروستات شکمی موش صحرایی میگردد که همسو با

غیرمستقیم با تأثیر بر محور هیپوتاالموس -هیپوفیز-

نتایج مطالعه حاضر میباشند ( .)59تعداد سلول در یک

بیضه نشان داده شده است ( .)0با این حال ،بندرت

مقیاس ثابت از بافت پوششی واحدهای ترشحی غده

مطالعهای در مورد تأثیرات منفی سرب بر روی غدد

پروستات نیز همانند ارتفاع بافت پوششی یکی از

ضمیمه جنسی سیستم تناسلی نر انجام گرفته است .این

معیارهای مهم برای ارزیابی فعالیت غده است .در نتیجه

مطالعات محدود به بررسی کلینیکی از تأثیر فلزات

میتوان گفت که سرب موجب بازدارندگی تکثیر سلولی

سنگین بر روی این غدد بوده است .در مطالعه حاضر

و عدم فعالیت طبیعی غده در مقایسه با گروه کنترل شده

نتایج کمّی حاصل از بررسی ماکروسکوپی نشان داد که

است .همسو با این نتایج در مطالعه حاضر ،در مطالعهای

مواجهه با سرب  23میلیگرم در مدت  1هفته موجب

گزارش شده است که کادمیوم در مدت سه ماه به

کاهش وزن ،حجم و وزن نسبی غده پروستات در

صورت خوراکی در آب آشامیدنی موجب کاهش شدید

مقایسه با سایر گروهها میشود .گزارش شده است که

تعداد و ارتفاع سلولهای بافت پوششی و نیز به شدت

در مواجهه مزمن با سرب وزن غده پروستات شکمی و

موجب آتروفی و غیرفعال شدن سلولهای بافت

سمینال وزیکول در موش سوری و موش صحرایی

پوششی واحدهای ترشحی پروستات شکمی در مقایسه

کاهش معنیدار مییابد ( 0و  .)58در مطالعه حاضر،

با گروه کنترل میشود ( .)23همچنین ،گزارش شده

کاهش تراکم واحدهای ترشحی و افزایش بافت بینابینی

است که حجم و وزن غده پروستات نسبت مستقیم با

داربست غده تحت تأثیر استات سرب بیشتر قابل رؤیت

فعالیت غده دارند؛ به طوری که با کاهش فعالیت غده

بود .این بافت همبند داربست در رنگآمیزی

پروستات از حجم و وزن آن نیز کاسته میشود ( .)2لذا

تریکرومماسون بیشتر رشتهای -عروقی با اکثریت

میتوان گفت که کاهش حجم ،وزن و وزن نسبی

رشتههای کالژن دیده شدند .میزان رشد و ارتفاع

پروستات در مطالعه حاضر بهدلیل کاهش فعالیت غده

سلولهای بافت پوششی ترشحی تحت تأثیر دریافت

و تحلیل رفتن بافت غده پروستات بوده است که موافق
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مطالعه حاضر شده است کاهش سطح تستوسترون سرم

سرب کاهش یافت و این سلولها دارای هستهای تیره

سال بيستم /شماره  /6بهمن و اسفند 6936

 / 555طب جنوب

با مطالعات ذکرشده فوق میباشد.

صحرایی فقط از لوب شکمی آن استفاده شده است (0 ،2

در مورد مکانیسم اثر سرب اختالف وجود دارد اما

و  .)20از طرفی گزارش شده است که برای ارزیابی

مهمترین مکانیسم تأثیر فلزات سنگین مخصوصاً سرب و

هورمونهای اندروژنی و فعالیت محور هیپوتاالموس-

کادمیوم را برهم زدن باالنس پرو-اکسیدان  /آنتیاکسیدان

هیپوفیز -بیضه لوبهای شکمی و قدامی غده پروستات

میدانند ( 4و  .)25نتایج ارزیابی آنتیاکسیدانی سرم در

مناسب هستند و در مقایسه با لوبهای جانبی و پشتی

مطالعه حاضر نشان دهنده افزایش معنیدار غلظت مالون

حساسیت بیشتری دارند .همچنین ،لوب شکمی در مقایسه

دیآلدئید ( )MDAو کاهش معنیدار فعالیت آنتی

با سایر لوبهای پروستات به آسانی قابل تشخیص و

اکسیدانی ( )AOAدر گروه سرب در مقایسه با گروه

جداسازی میباشند .لوب شکمی در مقایسه با سایر لوبها

کنترل بود .همسو با این نتایج ،گزارش شده است که سرب

بافت بیشتری برای کارهای هیستولوژیک در دسترس

یک تحریک اکسیداتیو است که دربرگیرنده تولید

میگذارد ( .)2لذا در مطالعه حاضر نیز از موش صحرایی

رادیکالهای آزاد به میزان زیاد و در همان زمان تخلیه

و از لوب شکمی غده پروستات برای ارزیابی شرایط

ذخایر آنتی اکسیدان است .به این ترتیب توانایی سیستم

استرس اکسیداتیو ناشی از تجویز سرب بهره بردیم.

بیولوژیک را تخریب میکند ( .)22سرب به گروههای
اکسیدان مانند  SODو  GPXباند میشود که منجر به

در مجموع میتوان گفت که مواجهه موشهای صحرایی

کاهش فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدان میگردد ( .)0با این

با سرب به میزان 23میلیگرم از طریق تجویز داخل صفاقی

توضیحات میتوان تأکید کرد که مکانیسم اصلی اثرات

باعث ایجاد شرایط استرس اکسیداتیو و اختالل در ساختار

منفی سرب ایجاد شرایط استرس اکسیداتیو و در نتیجه

بافتی پروستات شکمی میگردد .در مقابل ،تجویز عصاره

آسیب بافتی پروستات متعاقب آن است .گزارش شده است

جوانه گندم بهصورت وابسته به دوز میتواند اثرات مخرب

که نسبت پارانشیم به داربست پروستات شکمی از

سرب بر روی بافت پروستات را مهار نماید .در نهایت ،با

پارامترهای هیستومتری مهم برای ارزیابی فعالیت این غده

توجه به نتایج مطالعه حاضر قابل ذکر است که مصرف

است؛ به طوری که کاهش درصد پارانشیم به داربست

خوراکی جوانه گندم در مهار استرس اکسیداتیو بر روی

نشاندهنده افت فعالیت غده میباشد ( .)2نتایج مطالعه

ساختار بافتی پروستات موشهای صحرایی مواجهه شده

حاضر نشان داد که تحت تأثیر سرب درصد پارانشیم به

با سرب مفید است.

داربست به شدت کاهش مییابد؛ به طوری که از لحاظ
آماری این کاهش در مقایسه با گروه کنترل معنیداری دیده
شد و همسو با نتایج و اظهارات مطالعه مرادی و همکاران
میباشد (.)2
غده پروستات موش صحرایی یکی از بهترین مدلها برای
ارزیابی غده پروستات انسان است .در بسیاری از تحقیقات
و مطالعات انجام شده بر روی غده پروستات موش
http://bpums.ac.ir
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Abstract
Background: Toxic elements can seriously affect prostate gland function. Lead is one of the most common
toxic materials among these elements. On the other hand, herbal medicine such as wheat sprout can be used
to reduce the heavy metal toxicities. This study has investigated the effects of wheat sprout extract on
histological and histometrical structure of prostate gland in rats exposed to lead acetate.
Materials and Methods: Thirty rats were divided randomly into six groups: G1 (control group) received 1
ml/kg/day of normal saline, G2 group received 20 mg/kg/day of lead acetate, G3 and G4 groups received
100 mg/kg/day and 200 mg/kg/day of wheat sprout extract respectively, G5 and G6 groups received mixture
of 20 mg/kg/day of lead acetate along with100 mg/kg/dayand 200 mg/kg/day of wheat sprout extract
respectively. After 35 days, rats were euthanized and blood and prostate tissue samples were collected for
histomorphological and histochemical studies.
Results: Results showed a significant decrease in epithelial height of secretory units (P= 0.02) and
percentage of parenchyma to stroma (P= 0.036) in the lead group (G2), compared to control group. On the
contrary, a significant increase was seen in epithelial height in the group receiving wheat sprout extract[G4
(200 mg/kg/day)], compared to control group (P= 0.033). Serum concentration of testosterone and
antioxidant activity (AOA) showed a significant decrease in the lead group(G2), compared to control group
(P< 0.001).
Conclusion: Wheat sprout extract is effective in the healing process of damaged tissue structure in prostate
glands in rats exposed to lead acetate.
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