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 چكيده
اطالعات زيادی    توليدمثل  بر دستگاهبا عوارض اين دارو    ارتباطکه در    باشدترين داروهای ضدافسردگي در جهان مي سرترالين از پرمصرف  :زمينه

سوری    های ناشي از سرترالين بر بافت بيضه موشدر برابر آسيب  E  منظور ارزيابي اثرات محافظتي ويتامينمطالعه حاضر به   در دسترس نيست.

 انجام پذيرفت. 

مقدار  گروه اول کنترل که سرم فيزيولوژی را به   شدند.  يمتقستايي  پنجگروه    هشتبالغ به  نر  موش  سر    40در اين مطالعه تجربي،    ها:روش  و  مواد

ازای گرم به ميلي   20و    10،  5ميزان  ترتيب به را به   نيسرترالهای دوم، سوم و چهارم  گروه  .و روزانه دريافت کرد  خوراکي   صورتليتر به ميلي   3/0

ازای هر کيلوگرم وزن المللي به واحد بين  100ميزان  را به   Eو روزانه دريافت کردند. گروه پنجم، ويتامين    خوراکي   صورتهر کيلوگرم وزن بدن به 

ازای هر  گرم به ميلي   20و    10،  5ميزان  ترتيب به را به   نيسرترالهای ششم، هفتم و هشتم،  د. گروهو روزانه دريافت نمو  خوراکي   صورتبدن به 

پس  .  و روزانه دريافت کردند خوراکي   صورتازای هر کيلوگرم وزن بدن به المللي به واحد بين  100ميزان  به   Eهمراه ويتامين  کيلوگرم وزن بدن به 

ها با  داده  .و هيستوشيميايي استفاده گرديد  هيستومورفومتری  های هيستومورفولوژی،آوری و جهت بررسي بيضه جمعبافتي    هاینمونه   روز،  42از  

 تجزيه و تحليل شد. p<05/0 داریطرفه و تست توکي و در سطح معني روش آناليز واريانس يکبه  19 ويرايش SPSSافزار نرم

  ساز، ارتفاع های مني دار قطر لوله هيستومورفولوژی و هيستوشيميايي بافت بيضه و همچنين کاهش معني سرترالين موجب تغييرات مخرب    ها:افته ي

تجويز  .  (p<05/0)های ليديگ و سرتولي و نيز شاخص جانسن نسبت به گروه کنترل گرديد  ها، تعداد سلولت يتعداد اسپرماتوس،  گريزا  وميتلي اپ

های نسبت به گروهدار مقادير پارامترهای هيستومورفومتری  موجب بهبود وضعيت هيستومورفولوژی، هيستوشيميايي و افزايش معني   E  ويتامين

 . (p<05/0)در بافت بيضه گرديد دريافت کننده سرترالين 

هيستومورفولوژی،مي   E  ويتامين  گيری:نتيجه  پارامترهای  بر  منفي  اثرات  موش  هيستومورفومتری  تواند  بيضه  بافت  در  هيستوشيميايي  های  و 

 کننده سرترالين را بهبود بخشد. دريافت

 هيستومورفومتری، هيستوشيمي   ، بافت بيضه، هيستومورفولوژی،E ، ويتامينسرترالين کليدی: واژگان
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 مقدمه
افسردگی از شایع روانپزشکی  اختالالت  باشد می  ترین 

از   بهداشت، یکی  گزارش سازمان جهانی  براساس  که 

ناتوانی در جهان بوده و میزان ابتال به  مهم ترین دالیل 

به و  افراد جامعه  میان  در  بیماری  کاهش این  آن  دنبال 

افزایش است )زندگی آنکیفیت   به    (. در بین 1ها، رو 

روانپزشک  پرکاربرد  داروهای   ی هامهارکننده  ،یدر 

 ، یاسه حلقه  یضدافسردگ   یداروها  داز،یاکس  نیمونوآم

سروتون  یانتخاب   یهامهارکننده ،  نیبازجذب 

سروتون   یهامهارکننده نورآدرنال  نیبازجذب   ن،یو 

و    کیسروتونرژ  یضدافسردگ   یداروها خاص 

بین  ن یازپیبنزود در  را  تجویز  ی  داروها  بیشترین 

( دارند    ی انتخاب  یهامهارکننده  .(2ضدافسردگی 

سروتون انتخاببه  (SSRIs)  نیبازجذب  مانع    یطور 

سروتون داروها از    یبرخ  که  شوندیم  نیانتقال  این 

 تالوپرامی، سنی، سرترالنی، پاروکست نیعبارتند از فلوکست

  های نام  با(  Sertraline)  (. سرترالین3سیتالوپرام )  و اس

  داروهای   سوم  نسل  جزو  زلفت   و   آسنترا  تجاری

  انتخابی   هایمهارکننده  گروه  از  و  بوده  ضدافسردگی

  برای   آن  از  استفاده  که   باشدمی   سروتونین  بازجذب

 اضطرابی  و  خلقی  اختالالت  افسردگی،  درمان

 غیره  و  سانحه  از  پس  استرسی  اختالالت  بزرگساالن،

  طریق   از  اثر سرترالین  مکانیسم.  ( 2و    1شود )می  استفاده

  های گیرنده  توسط  سروتونین  مجدد  جذب  جلوگیری از

افزایش  سیناپسیپس  عصبی   در   سروتونین  غلظت   و 

عوارض جانبی  (.  2و    1باشد )می  مرکزی   عصبی  دستگاه 

 سرترالین شامل ناتوانی جنسی، کاهش تمایالت جنسی

بوده و همچنین با ایجاد فرآیند استرس    تأخیر در انزال  و

ت بر  أاکسیداتیو  منفی   دارد مثل    دیتول  ستمی سثیرات 

اکس(.  1-3) ب  و ی داتیاسترس  تعادل   دیتول  نیاختالل در 

 یدانیاکس   ی( و دفاع آنتROS)  ژنیاکسفعال    یهاگونه

  بیها آسیها و چربنی ، پروتئ DNAتواند به  یاست که م

در و  نکروز    ت ینها  برساند  در    ایمنجربه  آپوپتوز 

شود  یهاسلول از   یکی  E  نیتامیو(.  5و    4)  زنده 

چرب  یها نیتامیو در  میمحلول  کهی    تی خاص  باشد 

اثر ش  شتهدا  یدانیاکسیآنت به    یمخربمواد    ییا یمیو  که 

ب  زندیم  آسیب بدن    یهابافت  از    ن یا.  بردیم  نیرا 

 آزاد  یهاکالیکردن رادی در خنث  یادیز  یی توانا  نیتامیو

شده سلول  ساخته    Eویتامین    .داردبدن    یهادرون 

تواند نقش کلیدی در  اکسیدان قوی میعنوان یک آنتیبه

بیماریأتبه انواع  پاتوژنز  انداختن  دژنراتیو  خیر  های 

و   تداشته  دستگاه  موجب  در  نیز  مهارنمودن  ولیدمثلی 

گردد  یضه و اسپرم  آزاد در ب  هایاثرات مخرب رادیکال

پارامترهای  6و    2) بررسی  متعددی  مطالعات   .)

هیستومورفومتریک و هیستومورفولوژیک بافت بیضه را  

آسیب  میزان  ارزیابی  جهت  مناسبی  این  شاخص  های 

رسد که سرترالین  نظر می(. به7و    5شمرند )اندام برمی

تنش طریق  در از  تغییرات  باعث  اکسیداتیو  های 

هیس هیستومورفولوژیک  پارامترهای  و  تومورفومتریک 

می بیضه  )بافت    نشان   گذشته  مطالعات  نتایج(.  3شود 

پارامترهای است    داده کاهش  موجب  سرترالین  که 

های جنسی مانند تستوسترون،  کیفیت اسپرم و هورمون

( در موش  FSH)  فولیکولی  محرکه( و  LH)  کنندهلوتئینه

ها نشان داده است که  (. پژوهش8سوری گردیده است )

ها شده مربوط به اسپرم  DNAسرترالین باعث آسیب به  

و با ایجاد استرس اکسیداتیو در موش صحرایی منجر به  

هیستومورفومتریکی  آسیب  و  هیستومورفولوژیکی  های 

مانند کاهش شاخص جانسن در بافت بیضه شده است  

ترین پژوهشی که در این مورد به  (. همچنین در تازه3)

اپ رسیده است اثبات گردیده که سرترالین موجب  چ

های  ادم بافت بینابینی و نیز نکروز و دژنره شدن سلول

های  در بافت بیضه موش  سازیمن  یهالوله  گریزا  ومیتلیاپ
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نژاد است    صحرایی  شده  با 9)ویستار    به   توجه  (. 

  مبنی   حیوانی  و  انسانی  هایمدل  در   مختلف  گزارشات 

  جمله   از  SSRIsداروهای گروه    ی کهنامطلوب  اثرات  بر

 بدن   مختلف  هایبافت   و  هادستگاه  روی  بر  سرترالین

حال   (،3و    2)دارند    تناسلی  دستگاه  مانند این  با 

  های آسیب   و  عوارض  درباره  محدودی  هایبررسی

  گرفته   صورت  تناسلی  دستگاه  روی  بر  SSRIs  داروهای

و    داروی   اثرات  بر  اندکی  هایبررسی  همچنین  است 

بافت  ساختار  روی  بر  سرترالین و    شناسی آناتومیکی 

  3است )  پرداخته   تناسلی  دستگاه  کلی  عملکرد  و  بیضه

 معدودی  سوء  ثیراتأت   به  توجه  با  دیگر،  سوی  از.  (9و  

  های دستگاه  و  هابافت   روی  بر  SSRIs  داروهای  از

  بررسی   مطالعه  تناسلی،  دستگاه   ویژه  به  بدن  مختلف

 اکسیدانآنتی  داروی  یک   از  استفاده   محافظتی   اثرات

  به   زمینه  این  در  شایانی  کمک  تواندمی  E  ویتامین  مانند

  افراد   بویژه  داروها  این  متقاضی   بیماران   و   روانپزشکان

 بررسی  منظور  بدین.  نماید  افسردگی  اختالالت  دارای

  بر دستگاه تولیدمثلی نر و   سرترالین  داروی  سوء   اثرات

  سوء   اثرات   کاهش  در  E  ویتامین  کلیدی  نقش  همچنین

آنجایی  . رسدمی  نظربه  ضروری  آن  یداروکه  از 

سرترال افزایش    نیضدافسردگی  با  است  توانسته 

کیفیت  رادیکال پارامترهای  کاهش  موجب  آزاد  های 

اسپرم شود، شاید بتواند موجب تغییرات مخرب بافتی  

 Eدر دستگاه تولیدمثلی نر نیز گردد و در ادامه ویتامین  

اکسیدان قوی از طریق مسیر  عنوان یک آنتیقادر باشد به

های احتمالی بافتی ناشی از  گلوتاتیون پراکسیداز، آسیب 

کاهش  نیسرترال مطالعه،    را  این  از  هدف  لذا  دهد. 

ویتامین   اثرات محافظتی  پارامترهای    Eبررسی  برروی 

و هیستوشیمیایی    هیستومورفومتری  هیستومورفولوژی،

سوری تیمار شده در یک دوره   هایدر بافت بیضه موش

با    42 به  نیسرترالروزه  تا  حال مورد بررسی قرار   که 

 باشد. نگرفته است، می 

 

 ها روش  و مواد
مطابق  تجربی،  مطالعه    مصوب   های دستورالعمل   این 

با کد    تهران   دانشگاه   دامپزشکی   دانشکده   اخالق   کمیته 

  سر موش   40  ، پذیرفت   صورت  30029/ 6/ 11اخالق  

از  گرم    20- 25  وزن   با   NMRIنژاد  از  سوری نر بالغ  

انستیتو  آزمایشگاهی  حیوانات  پرورش    پاستور   مرکز 

منظور  از شروع دوره تیمار، به قبل  .  ایران تهیه گردید 

مدت دو  سازگاری با شرایط جدید محیط، حیوانات به 

مرکز پرورش حیوانات آزمایشگاهی دانشکده  هفته در  

تهران  دانشگاه    12  استاندارد   شرایط   در   دامپزشکی 

  23±2  دمای   با   تاریکی   ساعت  12  و   روشنایی   ساعت 

  دسترسی   با   موش   مخصوص   های قفس   در   گراد سانتی 

پس از  .  شدند   نگهداری   آشامیدنی   پلت و آب   به   آزاد 

تایی    5گروه    8طور تصادفی به  ها به موش این مدت  

روز متوالی    42مدت  و به ترتیب زیر تقسیم شدند و  به 

سرترالین   ایران(  داروهای  ویتامین  )اکتوورکو،    Eو 

ایران(   به )بهسا،  گاواژ  را  طریق  از  خوراکی  صورت 

 (.  1) دریافت کردند  

حیوانات این گروه به مقدار  (:  Conگروه کنترل )   - 1

فیزیولوژی  میلی   0/ 3 از  به لیتر سرم  صورت خوراکی 

 دریافت کردند. طریق گاواژ روزانه  

این گروه داروی سرترالین را  (:  S5گروه دوم )   - 2

گرم به ازای هر کیلوگرم  میلی   5به تنهایی و به میزان  

بدن   روزانه  به وزن  گاواژ  طریق  از  صورت خوراکی 

 (. 3)   دریافت کردند 

این گروه داروی سرترالین را    (: S10گروه سوم )  - 3

گرم به ازای هر کیلوگرم  میلی   10به تنهایی و به میزان  
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بدن   روزانه  به وزن  گاواژ  طریق  از  صورت خوراکی 

 (. 3)   دریافت نمودند 

حیوانات این گروه داروی    (: S20ارم ) گروه چه   - 4

گرم به ازای  میلی   20سرترالین را به تنهایی و به میزان  

بدن   وزن  کیلوگرم  طریق  به هر  از  خوراکی  صورت 

 (. 3)   دریافت کردند گاواژ روزانه  

را به    Eاین گروه فقط ویتامین  (:  Eگروه پنجم )   - 5

المللی به ازای هر کیلوگرم وزن  واحد بین   100میزان  

دریافت  صورت خوراکی از طریق گاواژ روزانه  به بدن  

 (. 10)   نمودند 

  5در این گروه، حیوانات  (:  S5+Eگروه ششم )   - 6

داروی  میلی  بدن  وزن  کیلوگرم  هر  ازای  به  گرم 

بین   100سرترالین را به همراه   المللی ویتامین  واحد 

E   دریافت  صورت خوراکی از طریق گاواژ روزانه  به

 (. 10  و   3)   کردند 

  10این گروه از حیوانات،  :  ( S10+E) گروه هفتم    - 7

داروی  میلی  بدن  وزن  کیلوگرم  هر  ازای  به  گرم 

به همراه   بین   100سرترالین را  ویتامین  واحد  المللی 

E   دریافت  صورت خوراکی از طریق گاواژ روزانه  به

 (. 10  و   3)   کردند 

  20حیوانات این گروه،  :  ( S20+E) گروه هشتم    - 8

داروی  میلی  بدن  وزن  کیلوگرم  هر  ازای  به  گرم 

به همراه   بین   100سرترالین را  ویتامین  واحد  المللی 

E   دریافت  صورت خوراکی از طریق گاواژ روزانه  به

 (. 10  و   3)   کردند 

تیمار   دوره  پایان  از  پرورش ح پس  مرکز    وانات ی در 

دامپزشک   ی شگاه ی آزما  تهران   ی دانشکده    ، دانشگاه 

نمونه  به  منظور  ها شد که بدین برداری از موش اقدام 

لیتر  میلی   0/ 1ها با مخلوط کتامین و زایالزین ) موش 

و  میلی   1زایالزین،   کتامین  آب  میلی   8/ 9لیتر  لیتر 

گرم وزن    10هر    ازای   لیتر به میلی   0/ 1مقطر( با دوز  

بازکردن    د. پس از شدن کشی  آسان   بدن بیهوش و سپس 

بیضه  شکمی،  به محوطه  برش ها  تهیه  های  منظور 

ارزیابی  جهت  هیستومورفولوژی، پارافینی    های 

و هیستوشیمیایی در داخل محلول    هیستومورفومتری 

به  داده شد. سپس  قرار  بوئن  استاندارد،  ثبوتی  روش 

های  های پارافینی بافت بیضه تهیه شده و برش قالب 

میکرومتر انجام شد و در ادامه    5- 7ضخامت بافتی با 

رنگ  مراحل  مطالعات  گردید.    آمیزی وارد  برای 

آمیزی  از رنگ   متری مورفو هیستو و    لوژی مورفوهیستو 

هماتوکسیلین  در   - معمولی  گردید.  استفاده    ائوزین 

-همین راستا جهت مطالعات هیستوشیمی نیز از رنگ 

م  کرو   ( و تری PASپریودیک اسید شیف ) های  آمیزی 

استفاده شد )  لوژی  مورفوهیستو   ات مطالع (.  7ماسون 

  بند بینابینی م و بافت ه ساز  های منی شامل بررسی لوله 

ظاهری   از  ازهم پراکندگی   ، نظر  ادم،  و  ،  پاشیدگی 

متری نیز  مورفو هیستو   عات مطال   . بود   نرمال حاالت غیر 

  ساز، های منی شامل ضخامت کپسول بیضه، قطر لوله 

اپی  لوله تلیوم  ارتفاع  منی زایگر    فراوانی   ، ساز های 

لیدیگ سلول  فراوانی و    های    سرتولی، 

ایمنی  سلول   فراوانی   ها، ت ی اسپرماتوس  های 

(.  7)   بودند   جانسن   شاخص و    ( MNICsای ) هسته تک 

مقطع و    پنج متری از هر گروه  مورفو در مطالعه هیستو 

  کروسکوپ ی و با م   ن یی تع   د ی د   دان ی از هر مقطع سه م 

نرم   بره ی کال دیجیتال   و   افزار شده 

DinoCapture 2.0 version 1.5.2    مطالعه

توسط   اسپرماتوژنز  روند  ارزیابی  برای  گردید. 

ساز  لوله منی   100شاخص جانسن، از مقطع عرضی  

ساز براساس  در هر حیوان استفاده شد و هر لوله منی 

  هایی بندی جانسن نمره مطابق دسته و    1جدول  الگوی  

   (. 7تعلق گرفت )   10تا    1بین    ما 
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 های اسپرماتوژنز جانسن برای ارزيابي بندی شاخص ( سيستم دسته 1جدول 

 نمره  ظاهر هيستوپاتولوژی 
 1 ساز آتروفیک بدون سلول زایگر و سلول سرتولی های منی لوله 

 2 های سرتولی فقط سلول

 3 فقط اسپرماتوگونی 

 4 تعداد خیلی کمی اسپرماتوسیت اولیه 

 5 اسپرماتید گرد تعداد زیادی اسپرماتوسیت اولیه بدون اسپرم و 

 6 تعداد کمی اسپرماتید گرد 

 7 تعداد زیادی اسپرماتید گرد 

 8 تعداد کمی اسپرم 

 9 تعداد زیادی اسپرم، لومن گرد و منظم نیست 

 10 اسپرماتوژنز کامل، لومن گرد و منظم 

 
 

های  گروهها، تعداد بودن داده با توجه به کمی و پیوسته

نرمال از  اطمینان  متعاقب  نیز  و  ارزیابی  مورد   مستقل 

داده توزیع  ک بودن  آزمون  توسط    - لموگروفو ها 

داده  ،اسمیرنوف آماری  با ارزیابی  مطالعه  این  های 

نرم بسته  از  انجام    19  ویرایش  SPSSافزاری  استفاده 

میانگین   اساس  بر  نتایج  تمامی  و    انحراف   ±پذیرفت 

بیان   گروهگردیدمعیار  بین  مقایسه  جهت  آنالیز  .  ها 

بهیکواریانس   و  تست طرفه  آن  مقایسهدنبال  ای  های 

  P<0/ 05چندگانه توکی مورد استفاده قرار گرفت. مقدار  

گرفته    ها در نظرداری بین گروهبرای تعیین سطح معنی

 .(7) شد

 
 هاافتهي

 هيستومورفولوژی هایبررسي

مطالعه هیستومورفولوژی بیضه در گروه کنترل و گروه  

های  نشان داد تغییراتی در بافت بینابینی، لوله  Eویتامین  

سلولاسپرم و  نشد ساز  مشاهده  زایگر  اپیتلیوم  های 

های هیستومورفولوژی  (. بررسیEو    A، بخش  1)شکل  

گروه در  که  های  بیضه  داد  نشان  آزمایشی  مختلف 

سرترالین باعث تغییرات هیستومورفولوژیکی در بافت  

لوله است.  شده  منی بیضه  در های  بیضه  بافت  ساز 

آتروفی موش بودند،  کرده  دریافت  سرترالین  که  هایی 

واکوئل گسیختگی،  هم  از  اپیشدید،  شدن  تلیوم  دار 

پارگی، واکوئل افززایگر را نشان داد.  ایش  دار شدن و 

ساز  های منیفضای بینابینی در بافت همبندی مابین لوله

آسیب قابل این  بود.  داروی  توجه  دوز  به  وابسته  ها 

 S5طوری که گروه  سرترالین افزایش پیدا کرده بودند، به

گروه  کم و  داد  بیش  S20ترین  نشان  را  آسیب  ترین 

بخش1)شکل    ،  B  ،C    وDبررسی در  های  (. 

بیضه   گروههیستومورفولوژی  دریافتدر  کننده  های 

ویتامین   و  ویتامین    Eسرترالین  که  شد    Eمشخص 

های ناشی از سرترالین را کاهش داده تاحدودی آسیب 

به ویتامین  طوریاست.  محافظتی  نقش  در   Eکه 

بیشتر بوده ولی در گروه    S10+Eو    S5+Eهای  گروه

S20+E  گسیختگی  تر بوده است و تا حدودی ازهمکم

اپیواکوئلو   شدن  بود  دار  مشاهده  قابل  زایگر  تلیوم 

 (. Hو  F ،G ، بخش1)شکل 
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 ائوزین  -هماتوکسیلین آمیزیرنگ های مختلف آزمایشی مربوط به برش عرضی از بافت بیضه در گروه (1شکل 
 

A ،گروه کنترل :B گرم سرترالین، میلی 5: گروهC گرم سرترالین، میلی 10: گروهD گرم سرترالین، میلی 20: گروهE گروه ویتامین :E  ،F گرم  میلی 5: گروه

بافت  ساز سالم با اسپرماتوژنز و های منی. لولهEگرم سرترالین+ویتامین  میلی 20: گروه E ،Hویتامین   گرم سرترالین+میلی 10: گروه E ،Gسرترالین+ویتامین 

های بافتی گرم آسیبمیلی 20و  10، 5میزان کننده سرترالین بههای دریافتشود. در گروهمشاهده می Eطبیعی در گروه کنترل و ویتامین همبندی بینابینی  

های تا حدودی توانسته بود آسیب Eیتامین و ،Eکننده سرترالین همراه با ویتامین های دریافتشود. در گروهدیده میوابسته به دوز صورت به

تلیوم زایگر  ها(، از هم گسیختگی اپیساز )ستارههای منیلوله تلیوم زایگر و آتروفیدار شدن اپیناشی از سرترالین را جبران کند. واکوئل هیستومورفولوژیکی

 رنگ(.  های آبیساز )پیکانهای منیبینابینی در بافت همبندی مابین لوله رنگ(، افزایش فضای های سیاه)پیکان

Fig 1) Cross sections of testicular tissue in different experimental groups related to hematoxylin & eosin staining.  

A: control group, B: 5 mg sertraline group, C: 10 mg sertraline group, D: 20 mg sertraline group, E: vitamin E group, 

F: 5 mg sertraline + vitamin E group, G: 10 mg sertraline + vitamin E group, H: 20 mg Sertraline + Vitamin E group. 

The intact seminiferous tubules with normal spermatogenesis and interstitial connective tissue are seen in the control 

and vitamin E groups. In the sertraline-receiving groups of 5, 10 and 20 mg, tissue damage was seen as dose- 

dependent. In the 20 mg of sertraline + vitamin E group, vitamin E was partially able to compensate for the  

histomorphological damage caused by sertraline. Vacuolization of the germinal epithelium and atrophic seminiferous 

tubules (*), germinal epithelium dissociation (black arrows), Increased interstitial space in the connective tissue  

between the seminiferous tubules (blue arrows). 

 

 هيستوشيميايي  هایبررسي

ماسون  تری  آمیزیرنگ فیبرکروم  مشاهده  های  برای 

رگ اطراف  بیضه،  کپسول  در  خونی،  کالژن  های 

استفاده میبافت  پایه  بینابینی و غشای  نتایج  های  شود. 

رنگ که  داد  تری نشان  گروه  آمیزی  در  ماسون  کروم 

تغییرات   S5+Eو    S5، گروه  Eیتامین  و کنترل، گروه  

نمی  قابل نشان  را  داروی  توجهی  دریافت  ولی  دهد. 

گروه در  افزایش   S20و    S10های  سرترالین  سبب 

رگ  هایرشته اطراف  و  بیضه  کپسول  در  های  کالژن 

همراه سرترالین  به Eخونی شده است. دریافت ویتامین 

کالژن در کپسول بیضه و اطراف  های  تهرش  سبب کاهش

های  طوری که تراکم رشتهبه  ،های خونی شده است رگ

گروه در  به    S20+Eو    S10+Eهای  کالژن  نسبت 

است   S20و    S10های  گروه داده  نشان   کاهش 

 (.  2)شکل 
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 کروم ماسون. تری آمیزیرنگ های مختلف آزمایشی مربوط به برش عرضی از بافت بیضه در گروه (2شکل 
 

A  ،گروه کنترل :B  گرم سرترالین،  میلی 5: گروهC گرم سرترالین، میلی 10: گروهD گرم سرترالین،  میلی  20: گروهE گروه ویتامین :E ،F گرم سرترالین+ویتامین میلی 5: گروهE  ،
G گرم سرترالین+ویتامین میلی 10: گروهE ،H  گرم سرترالین+ویتامین میلی 20: گروهE در گروه کنترل و ویتامین .E شود. در  های کالژن مشاهده می پراکندگی یکنواخت رشته

های  تا حدودی توانسته بود افزایش رشته Eها قابل مشاهده است. ویتامین نسبت به سایر گروه گرم افزایش بافت فیبروزی میلی  20و   10میزان کننده سرترالین بههای دریافتگروه
کالژن در   هایرشته  رنگ(، کاهش میزان  های سیاه)پیکان کالژن در کپسول بیضه های میزان رشتهافزایش  شدن را کاهش دهد.  ها را تعدیل و میزان فیبروزی کالژن در این گروه

 رنگ(.  های آبی)پیکان کپسول بیضه 
 

Fig 2) Cross sections of testicular tissue in different experimental groups related to masson’s trichrome staining.  

A: control group, B: 5 mg sertraline group, C: 10 mg sertraline group, D: 20 mg sertraline group, E: vitamin E group, 

F: 5 mg sertraline + vitamin E group, G: 10 mg sertraline + vitamin E group, H: 20 mg Sertraline + Vitamin E group. 

In the control and vitamin E groups, uniform distribution of collagen fibers is observed. In groups receiving sertraline 

10 and 20 mg, increase in fibrous tissue can be seen compared to other groups. Vitamin E was able to moderate the 

increase in collagen fibers in these groups and reduce the rate of fibrosis. Increase the amount of collagen fibers in the 

testicular capsule (black arrows), decrease the amount of collagen fibers in the testicular capsule (blue arrows). 

 
 
 
 

بارنگ  ارتباط  نیز که  آمیزی  در  پریودیک اسید شیف 

در داخل سیتوپالسم    PASصورت مشاهده واکنش  به 

های لیدیگ و بافت همبند بینابینی بوده و رنگ  سلول 

قرمر براق نشانگر جواب مثبت خواهد بود. در گروه  

ویتامین   و  داخل    PASهای  دانه   Eکنترل  مثبت 

سلول  به سیتوپالسم  اسپرماتوژنز  رده  صورت  های 

صورت پراکنده  ها به خاص تجمع داشت اما این دانه 

نیز مشاهده در سایر رده  اسپرماتیدی  در    های  شدند. 

رنگ  گروه این  بین  تفاوتی  نشد  آمیزی  مشاهده  ها 

 (. 3)شکل  
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 پریودیک اسید شیف.  آمیزی رنگ های مختلف آزمایشی مربوط به برش عرضی از بافت بیضه در گروه  (3شکل 

A  ،گروه کنترل :B  گرم سرترالین،  میلی 5: گروهC گرم سرترالین، میلی 10: گروهD گرم سرترالین،  میلی  20: گروهE گروه ویتامین :E ،F گرم سرترالین+ویتامین میلی 5: گروهE  ،

G گرم سرترالین+ویتامین میلی 10: گروهE ،H  گرم سرترالین+ویتامین میلی 20: گروهEطبیعی و واکنش  مواد کربوهیدراتها شاهد میزان . همه گروهPAS  تفاوتی  مثبت بوده و

 ها مشاهده نگردید. رنگ( مابین گروه های سیاهمثبت )پیکان PASهای از نظر پراکندگی دانه
 

Fig 3) Cross sections of testicular tissue in different experimental groups related to Periodic acid-Schiff staining. 

A: control group, B: 5 mg sertraline group, C: 10 mg sertraline group, D: 20 mg sertraline group, E: vitamin E group, 

F: 5 mg sertraline + vitamin E group, G: 10 mg sertraline + vitamin E group, H: 20 mg Sertraline + Vitamin E group. 

The amount of carbohydrates was the same in all groups and the PAS reaction was positive. There was no difference 

in the distribution of PAS-positive grains (black arrows) between groups. 
 

  متریمورفوهيستوهای بررسي

بافت بیضه مشخص نمود    متریمورفو هیستو های  بررسی

معنی  افزایش  سبب  سرترالین  کپسول  که  ضخامت  دار 

. مقایسه میانگین  (p<0/ 05)شود  می  S20بیضه در گروه  

های متناظر اختالف  ضخامت کپسول بیضه مابین گروه

ساز و ارتفاع  های منیداری را نشان نداد. قطر لوله معنی

لولهاپی و   S10ای  هساز در گروههای منیتلیوم زایگر 

S20  گروه به  ویتامین  نسبت  و  کنترل  کاهش   Eهای 

که دریافت  ، درحالی(p<0/ 05)داری را نشان داد  معنی

معنی   Eویتامین   افزایش  قطر    (p<0/ 05)دار  سبب 

اپیهای منیلوله ارتفاع  لوله ساز و  های زایگر در تلیوم 

گروه  S20+Eو    S10+Eهای  گروه به  های  نسبت 

شده   خود  )جدول  متناطر  سلول  (.2بود  های فراوانی 

نسبت به گروه کنترل   S20سرتولی و لیدیگ در گروه  

.  (p<0/ 05)داری را نشان داد  کاهش معنی  Eو ویتامین  

  Eهای متناظر مشخص شد که ویتامین در مقایسه گروه

گروه   افزایش  S20+E  (87 /1±38/25در  سبب   )

تعداد سلولمعنی به گروداری در  لیدیگ نسبت  ه  های 

S20    شده بود(0/ 05>p)های  ، ولی بررسی تعداد سلول

گروه بین  معنیسرتولی  اختالف  متناطر  را های  داری 

ها در هر لوله  نشان نداد. مقایسه فراوانی اسپرماتوسیت 

های مختلف آزمایشی نشان داد که فراوانی  بین گروه  ما

سلول گروهاین  از  هریک  در   ،S10  ،S20های  ها 

S10+E    وS20+E   های کنترل و ویتامین  نسبت به گروه

E داری کاهش معنی(0/ 05>p)  (.2داشتند )جدول   

ای نشان داد که تعداد هستههای ایمنی تکفراوانی سلول

سلول گروهاین  در  به    S20و    S10های  ها  نسبت 

داری را نشان  کاهش معنی  Eهای کنترل و ویتامین  گروه

عالوه(P<0/ 05)داد   مبر.  گروهاین،  متناظر  قایسه  های 

سلول این  تعداد  که  بود  این  از  گروه  حاکی  در  ها 

S10+E    نسبت به گروهS10    و گروهS20+E    نسبت

 داشته است    (p<0/ 05) داری کاهش معنی S20به گروه  

گروه  (.2)جدول   مابین  جانسن  ضریب  های  بررسی 

و    S10های  تجربی مورد مطالعه نشان داد که در گروه
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S20    نمره جانسن نسبت به گروه کنترل و ویتامینE  

 (. 2داشته است )جدول  (p<0/ 05)داری کاهش معنی

 

 

 آزمایشی مختلف هایگروه در بیضه پارامترهای هیستومورفومتری بافت میانگین ( نتایج2جدول 

 Con S5 S10 S20 E S5+E S10+E S20+E هاگروه
ضخامت  

  کپسول بیضه 

)برحسب  

 میکرومتر(

22/11±06/1a 53/12±916/0a 33/12±832/0a 10/17±119/2b 68/11±905/0a 91/11±998/0a 20/12±814/1a 82/14±005/2ab 

تلیوم  ارتفاع اپی

زایگر )برحسب  

 میکرومتر(

17/67±48/5a 97/64±18/3a 64/49±53/3bc 79/45±29/3b 3/65±72 /3a 62/67±94/0a 74/57±96/3d 13/53±04/4cd 

های  قطر لوله

  ساز منی

)برحسب  

 میکرومتر(

69/204±28/7a 19/200±31/8ab 71/172±12/12c 91/173±71/8c 71/197±09/9ab 41/192±23/7ab 01/189±51/6b 94/188±99/5b 

  فراوانی 

 هایسلول 

ی )در هر  سرتول 

 ساز(لوله منی 

88/28±66/2ab 96/27±48/1a 73/25±10/1a 2/22±57 /1c 96/29±40/1b 28/28±18/1a 48/27±78/1a 75/25±83/0c 

  فراوانی 

های سلول 

)در یک   لیدیگ 

 متر مربع( میلی 

03/29±63/2ab 5/29±93 /1ab 46/27±34/1ac 41/20±20/1d 18/32±65/2b 01/28±22/2ac 23/30±03/2ab 38/25±87/1c 

فراوانی  

ها  ت یاسپرماتوس

)در هر لوله  

 ساز( منی

43/42±05/4a 4/40±86 /3ab 95/31±92/3c 51/29±12/2c 43/46±49/4a 3/41±67 /3ab 13/35±15/3bc 45/32±45/4c 

های  سلول

ایمنی  

ای  هستهتک

)در یک  

 متر مربع( میلی 

28/5±37 /0a 2/5±49/0a 45/10±46/0b 19/14±45/0c 08/5±55 /0a 92/4±39 /0a 38/7±60 /0d 29/10±52/0b 

  شاخص 

 جانسن 
41/9±041/0a 22/9±105/0a 10/8±100/0b 19/7±066/0c 48/9±072/0a 33/9±141/0a 70/8±174/0d 03/8±128/0b 

Con  کنترل :S  .سرترالین :E  ویتامین :E  .باشندمی   ستون  هر  در  دارمعنیاختالف    دهندهنشان  التین غیرمشابه  حروف  انحراف معیار بیان شده اند.±ها بر اساس میانگینداده  (05/0>P .) 

 

 بحث 
سروتونین  مهارکننده مجدد  بازجذب  انتخابی  های 

(SSRIs  مدیریت برای  مفیدی  درمانی  عوامل   )

با   هستند،  روانپزشکی  اختالالت  سایر  و  افسردگی 

با شیوع باالی اختالالت این این داروها  با  حال درمان 

 ( است  همراه  جنسی  گروه  11عملکرد  داروهای   .)

SSRIs   پمپ مهار  سروتونین،  با  مجدد  برگشت  های 

شکاف در  موجود  سروتونین  را  میزان  سیناپسی  های 

می گیرندهافزایش  عروق  دهند.  در  سروتونین  های 

ادراری شده-دستگاه  گزارش  کهتناسلی  مسئول   اند 
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گیرنده همچنین  و  بوده  در انقباض  سروتونین  های 

)بیضه دارند  نقش  خون  جریان  تنظیم  در  (. 12ها 

شده   شناخته  عملکرد  مکانیسم  شامل  در  داروها  این 

توسط سلول های عصبی و  بازگشت مجدد سروتونین 

انتقال این  سطح  سیناپس  افزایش  در  عصبی  دهنده 

باالبهکه    باشد،می مقادیر  باعث  طورکلی  سروتونین  ی 

، آتروفی بیضه، آسیب به فرآیند مهار رفتارهای جنسی

و    12)  شودمی  اسپرماتوژنز و ایجاد استرس اکسیداتیو 

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که سرترالین در دوز (. 13

تغییرات   در بافت بیضه    یمورفولوژیکهیستو باال سبب 

در    یمورفولوژیکهیستو تغییرات    . شودمی   موش سوری

شامل   پژوهش  ازاین  آتروفی،  گسیختگی،  همشامل 

اپیواکوئل شدن  زایدار  و    گرتلیوم  پارگی  همچنین  و 

افزایش فضای بافت همبند بینابینی بود که با مطالعات  

( همکارانAtliآتلی  و  دارد  (  همچنین .  (3)  مطابقت 

همکارانحاجی و  داروی    اندکردهگزارش  ،  زاده 

داروفلوکستین   جمله  از  و  که  بوده  ضدافسردگی  های 

دسته   از  سرترالین    ی انتخاب  یهامهارکنندههمانند 

  باشد، موجبمی  SSRIs  یا همان  نیبازجذب سروتون

لولهازهم منیگسیختگی  شدن  واکوئل  و  ساز های  دار 

میسلول اسپرماتوژنز  رده  داروهای    .(14)  شودهای 

های آزاد دلیل تولید بیش از حد رادیکالبه  SSRIsگروه  

های  های تناسلی موشها در اندامباعث آسیب به سلول

می نر  )صحرایی  مطالعه  .  (3شود.  )در  و Liلی   )

سمیت مرتبط به سرترالین به اختالل عملکرد   ،همکاران

کبد موش در  که  نسبت  ها  میتوکندری  داده شده است 

تولید   عملکرد  اختالل  می  ATPاین  مختل  و  را  کند 

  عالوه بر   (.15شود )سلول می منجربه آپوپتوز و مرگ  

اختالل در عملکرد میتوکندری، گزارش شده است که  

موش به  سروتونین  صحرایی  تزریق  است  های  ممکن 

آتروفی بیضه، آسیب به اسپرماتوژنز و سرکوب    باعث 

  بیان داشتند ،  آتلی و همکاران  .(16استروئیدوژنز شود )

در که افزایش سروتونین در هیپوتاالموس سبب اختالل  

هیپوتاالموس  اثرات  بیضه می  -هیپوفیز  -محور  و  شود 

تواند به افزایش سطح  مخرب ناشی از سرترالین نیز می

( شود  داده  نسبت  مطالعه (.  3سروتونین  مشاهدات 

گروه در  بافتی  ساختار  که  داد  نشان  که حاضر  هایی 

همراه با سرترالین دریافت کرده بودند کم و   Eویتامین  

توان گفت شباهت داشتند، لذا می  بیش به گروه کنترل

سرترالین    توکسیکتوانسته است اثرات    Eکه ویتامین  

جلیلی بر ساختار بافت بیضه را از بین ببرد. در مطالعات  

تواند اثرات  می  Eبیان شده است که ویتامین    ،و همکاران

مهارکننده داروهای  توکسیک  و  بافتی  های  تخریبی 

مجدد سروتونین   بازجذب  را  فلوکستین    مانندانتخابی 

و   کاهش  تعدیل  و  اسپرماتوژنز  بهبود    آسیبباعث 

، کاهش التهاب و فیبروز بافت بینابینی  گرهای زایسلول

های هیستومورفومتری مشخص  . بررسی داده(17)گردد  

دوزهای   در  سرترالین  که  بر میلی  20و    10نمود  گرم 

قطر  بیضه،  کپسول  ضخامت  کاهش  سبب  کیلوگرم 

اپیمنیهای  لوله ارتفاع  و  لولهساز  زایگر  های  تلیوم 

است،  منی شده  پژوهشساز  با  آگاروال  که  های 

(Aggarwalهمکاران و  فلوکستین    مبنی  ،(  اینکه  بر 

،  سبب آسیب بافتی در بیضه و کاهش ضخامت کپسول

های  تلیوم زایگر لولهساز و ارتفاع اپیهای منیقطر لوله

 (.18) باشد شود، همسو می ساز میمنی

سلول  تعداد  حاضر،  مطالعه  گروهدر  در  لیدیگ   های 

گرم بر کیلوگرم میلی   20میزان  کننده سرترالین به دریافت 

داری نشان وزن بدن نسبت به گروه کنترل کاهش معنی 

نیز بیان شده ،  داده بود که در مطالعات صبحی و همکاران 

دوزهای   در  سرترالین  که  بر میلی   20و    10است  گرم 

های لیدیگ کیلوگرم وزن بدن موجب کاهش تعداد سلول 

شود که با مطالعه حاضر مطابقت دارد در بافت بیضه می
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سبب افزایش تعداد   Eدر مطالعه حاضر ویتامین    (. 19) 

های لیدیگ شده است که با مطالعات خسروانیان و سلول 

در بهبود تعداد   Eبر استفاده از ویتامین    مبنی   ، همکاران 

موش های  سلول  در  مواد لیدیگ  با  شده  مواجه  های 

 در  های فعال اکسیژن گونه(.  20اکسیدانی مطابقت دارد ) 

 یها م ی آنز ی و  توکندر یتنفس م  ق یطر   از   گ ید ی ل   ی ها سلول 

می  ک ی دوژن ی استروئ  ر یمس   P450  توکروم ی س   شوندتولید 

و21)  به E  نی تام ی (.  م دان ی اکس ی آنت   ک ی عنوان  ،  تواند ی ، 

های فعال گونه کرده و    متوقفرا    ید ی پ ی ل   ونی داسی پراکس 

-ب یرا از آس   گی د ی ل   یها ببرد تا سلول   ن ی را از ب  اکسیژن 

(. در مطالعه حاضر شاهد 22نماید ) محافظت    های سلولی 

سلول  تعداد  میانگین  گروه کاهش  در  سرتولی  های های 

به   دریافت  سرترالین  بر میلی  20و    10میزان  کننده  گرم 

ه کنترل بودیم که همسو کیلوگرم وزن بدن نسبت به گرو 

که   ، ( و همکاران Ghorbani)   قربانی باشد با پژوهش  می 

موش  در  سرترالین  است  نموده  صحرایی اثبات  های 

(. 23گردد ) های سرتولی می موجب کاهش تعداد سلول 

بیان شده است ،  همچنین در مطالعات آگاروال و همکاران 

گرم میلی  40و    20،  10که مصرف فلوکستین با دوزهای  

سلول  تعداد  کاهش  سبب  بدن  وزن  کیلوگرم  های بر 

(. در نتایج مطالعه حاضر 24شود ) سرتولی در موش می 

توانسته است که کاهش تعداد    Eمشخص شد که ویتامین 

بهبود سلول  از دریافت سرترالین را  ناشی  های سرتولی 

سعدین  مطالعات  نتایج  راستا  همین  در  ببخشد، 

 (Saddein همکاران و  می   ،(  ویتامین  نشان  که   Eدهد 

باعث  و  بهبود  را  اکسیدانی  مواد  مخرب  اثر  توانسته 

های سرتولی نسبت به گروه کنترل افزایش تعداد سلول 

 ( دارد  مطالعه حاضر همخوانی  با  که  افزایش (.  25شود 

سلول  تک تعداد  ایمنی  در هسته   های  بیضه   ای  بافت 

تولیدمثل اثر تواند بر پتانسیل نشانگر التهاب است که می 

های منفی داشته باشد. از این رو، افزایش در تعداد سلول 

تک  موش هسته   ایمنی  بیضه  بافت  در  سوری ای  های 

تحت درمان با سرترالین ممکن است نقش سرترالین در 

کند.  منعکس  را  التهاب  و  اکسیداتیو  استرس  ایجاد 

همکاران حاجی  و  نموده  ، زاده  داروهای   اند بیان  که 

SSRIs   هستههای ایمنی تک سلول   د ب افزایش تعدا سب-

ها اکسیدان در حالی که آنتی   ،شود ی در بافت بیضه می ا 

داروهایی که   (. 14)   د نشو ها میسبب کاهش این سلول 

رادیکال  تولید  می سبب  بدن  در  آزاد  به های  قادر  شوند 

سلول  تعداد  هسته افزایش  تک  ایمنی  بافت های  در  ای 

 ،نجفی و همکاران طرف دیگر مطالعات    بیضه هستند، از 

 Eهایی مانند ویتامین  اکسیدان نشان دهنده اثر مثبت آنتی 

ها در بافت بیضه در بهبود تعداد این سلول   ژل رویال و  

(. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که میانگین 26)   باشد می 

برای ارزیابی روند اسپرماتوژنز از آن ضریب جانسن که  

می و استفاده  آسیب   شود  تشخیص  اساسی قابلیت  های 

ب  بیضه  سلول ه بافت  سطوح  در  های خصوص 

کننده های دریافت باشد، در گروه را دارا می   اسپرماتوسیت 

صورت وابسته به دوز کاهش پیدا کرده است سرترالین به 

بیان شده است که   ، ( و همکاران Sakrدر مطالعات ساکر ) 

کیلوگرم سرترالین گرم بر  میلی  20و    10استفاده از دوز  

شود که با مطالعه حاضر سبب کاهش ضریب جانسن می 

 ( دارد  به 3همخوانی  نیز  فلوکستین  داروی (.  یک  عنوان 

باز   مهارکننده  کاهش   انتخابی  موجب  سروتونین  جذب 

(. 27های صحرایی شده است )ضریب جانسن در موش 

 بر سرترالین، ویتامین  هایی که عالوهحال در گروه با این 

E   جانسن ن ضریب  میانگین  بودند،  کرده  دریافت  یز 

اوغلو  کاپالن  مطالعات  با  که  بود  داده  نشان  افزایش 

 (Kaplanoglu و همکاران )،  (.28باشد ) همسو می 

سبب   باال  دوزهای  در  سرترالین  که  داد  نشان  نتایج 

های های کالژن در کپسول و اطراف رگ افزایش رشته 

 هایرشته فزایش  . ا ها شده بود بیضه موش بافت  خونی  
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کالژن به استرس اکسیداتیو ناشی از سرترالین نسبت 

می  گزارشات  شود،  داده  با  ) که  و Hegazyهقاضی   )

تشکیل رادیکال باشد که بیان شده  همسو می ،  همکاران 

م  سایر  و  بسیار  لکول وهیدروکسیل  اکسیدکننده  های 

منجر واکنش  باعث   پذیر  و  لیپیدها  پراکسیداسیون  به 

پروتئین آسیب   به  نوکلئیک  رساندن  اسیدهای  و  ها 

که  می  افزایش این واکنش   نهایت  در شود  به  منجر  ها 

می  کالژن  رنگ  (.29)   شود فیبرهای   آمیزیمقایسه 

شیف  اسید  گروه   پریودیک  آزمایشی در  مختلف  های 

قابل  اختالف  که  داد  ما   نشان  گروه   توجهی  های  بین 

این  با  ندارد،  وجود  مطالعه  در مورد  مطالعات   حال 

 ( همکارانSolimanسلیمان  و  که    ، (  است  بیان شده 

 پریودیک اسید شیففلوکستین موجب واکنش شدید  

های خونی در بافت بیضه در بازال المینا و اطراف رگ 

 این نتایج احتماالً(.  30های صحرایی شده است ) موش 

اخت  از  سوختال حاکی  در  سلول   ل  بافت  وساز  های 

با مدت تیمار بیشتر    سرترالین دریافت  بیضه تحت تأثیر  

های سری اسپرماتوژنز در شرایط سالم، سلول باشد.  می 

لوله  پایه  غشای  منی برروی  منابع های  دارای  ساز 

هستند  سلول درحالی   ، کربوهیدرات  نزدیک که  های 

 چربی ساز برای متابولیسم از  منی   های حفره داخلی لوله 

متابولیکی دچار کنند. در مواردی که چرخه  استفاده می 

متعاقباً می ل  ال اخت  تغییر   گردد  نیز  سلولی  متابولیسم 

از دیگر منابع غذایی  ها  کند. در این شرایط، سلول می 

استفاده   وساز  سوخت  برای  محیط  در   موجود 

 (.5) د  ن کن می 

 

 گيری نتيجه

 که  د ی آی برم   ن ی چن  حاضر   مطالعه   های افته ی  یبند جمع   با 

به  رادیکال واسطه  سرترالین،  تولید  آزاد، افزایش  های 

 دفاعو نیز تضعیف دستگاه    و یدات ی اکس  ی ها ریزی تنش پی 

به   اتموجب  دن،ب   یدان ی اکس ی آنت  مربوط  اختالالت 

هیستومورفولوژی،  و   هیستومورفومتری   پارامترهای 

موش  بیضه  بافت  در  دریافت هیستوشیمیایی  کننده های 

خود قادر هستند تا   ة آورد که به نوبسرترالین فراهم می 

مثل نر را دچار اختالل   عملکرد فیزیولوژیک سیستم تولید 

ویتامین    . نمایند  که  حالی  قابلیت به   Eدر  های دلیل 

تجویز آنتی  از  ناشی  عوارض  ضدالتهابی،  و  اکسیدانی 

دهد. سرترالین را در دستگاه تولید مثل موش نر کاهش می 

می  نشان  حاضر  مطالعه  ویتا نتایج  که  در   Eمین  دهند 

دوزهای پایین سرترالین تا حد زیادی اثرات مخرب این 

کند، اما در دوز باالی سرترالین، ویتامین دارو را کنترل می

E   نامطلوب به اثرات  این  که  است  نتوانسته  کامل  طور 

توان بیان ناشی از سرترالین را تعدیل نماید. بنابراین می 

ویتامین   که  نقش محافظتی  می   Eکرد  در تواند  را  خود 

اعمال  سرترالین  پایین  دوزهای  نامطلوب  اثرات  برابر 

ت  وجود،  این  با  بودن أ نماید.  توکسیک  و  مضرات  یید 

ویتامین   محافظتی  نقش  و  در    Eسرترالین  آن  قبال  در 

ریزی مطالعات تجربی مثلی نر، نیازمند طرح   دستگاه تولید

 .باشد ی م   های بالینی تر و نیز کارآزماییگسترده 
 

 قدرداني و سپاس

دانند مراتب تشکر و نگارندگان مقاله بر خود الزم می 

تهران  دانشگاه  پژوهشی  معاونت  از  را  خود  قدردانی 

 اعالم دارند. 

ای  حمایت مالی هیچ سازمان یا مؤسسه  این مقاله تحت 

 .باشدنمی
 

   منافع تضاد

  ان یب  مقاله  سندگانینو   توسط  منافع  تعارض  گونهچیه

 . ت اس نشده
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Abstract 

Background: Sertraline is one of the most widely used antidepressants in the world. The present study was 

performed to evaluate the protective effects of vitamin E against sertraline-induced damage on testicular 

tissue in adult NMRI mice. 

Materials and Methods: In this experimental study, 40 adult male NMRI mice were divided into eight 

groups of five. The first control group, received 0.3 ml of normal saline per day by gavage. The second, 

third and fourth groups received sertraline at 5, 10 and 20 mg/kg body weight per day by gavage,  

respectively. The fifth group received vitamin E at 100 international units per kg body weight per day by 

gavage. The sixth, seventh, and eighth groups received sertraline at 5, 10, and 20 mg/kg body weight, along 

with vitamin E at 100 international units per kg body weight per day by gavage, respectively. After 42 days 

of treatment, testicular specimens were collected and used for histomorphological, histomorphometrical and 

histochemical studies. The obtained data were analyzed in SPSS v. 19 using one-way Analysis of Variance 

(ANOVA) and Tukey’s test at the significance level of (p<0.05). 

Results: Sertraline caused destructive histomorphological and histochemical changes in testicular tissue and 

also significantly decreased the diameter of the seminiferous tubules, the height of the germinal epithelium, 

the number of spermatocytes, the number of Leydig and Sertoli cells and the Johnsen’s score compared to 

the control group (p<0.05). Vitamin E administration improved the histomorphological, histochemical  

condition and significantly increased the histomorphometric parameters in testicular tissue (p<0.05). 

Conclusion: Vitamin E can improve the adverse effects on histomorphological, histomorphometrical and 

histochemical parameters in the testicular tissue of mice receiving sertraline. 
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