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چکیده
ي اخیر افزایش چشمگیري هادگزامتازون یک گلوکوکورتیکوئید بسیار پر مصرف است که تجویز آن در سال:زمینه و هدف

.شددر مطالعه کنونی اثرات دگزامتازون روي دستگاه تناسلی موش سوري نر بررسی. داشته است
. شدندتقسیم تایی 10گروه 5موش سوري نر بالغ به صورت تصادفی به سر50مطالعه تجربی،این در :هامواد و روش

ي گروه شم تحت تزریق نرمال سالین و هاقرار نگرفتند، در حالی که موشايهکنترل تحت تزریق هیچ مادگروه ي هاموش
گرم بر کیلوگرم، روزانه به میلی10و7، 4ي هادگزامتازون با غلظتقی داخل صفاي تجربی تحت تزریق هاگروهي هاموش

تعیین وزن حیوانات و وزن و پس ازشده بیهوش هایک روز پس از آخرین تزریقات، موش.گرفتندقرار فته مدت یک ه
با آزمون یین و ي پوششی اپیدیدیم و مجراي دفران تعهاي میکروسکوپی تهیه شدند و ارتفاع سلولها، المهابیضه

ANOVA شفه یک طرفه و آزمون تعقیبی)Scheffe(مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .
ي کنترل و شم کاهش هاي تجربی نسبت به گروههاي پوششی اپیدیدیم و مجراي دفران در گروههاارتفاع سلول: هایافته
اگرچه میانگین . متازون، بیشترین کاهش را نشان داددگزاگرم بر کیلوگرم میلی7و تزریق) p=001/0(ري داشت دامعنی

ري را فقط دامعنی، کاهش هاري نشان نداد ولی میانگین وزن موشدامعنیي مورد مطالعه تغییر هاوزن بیضه موش در گروه
).p=042/0(ي کنترل و شم نشان داد هانسبت به گروهگرم بر کیلوگرم میلی7در گروه تحت تزریق دگزامتازون

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که تزریق مکرر دگزامتازون با تغییرات متعدد در ساختار اپیدیدیم و مجراي :گیرينتیجه
.تواند اثرات زیانباري بر دستگاه تناسلی موش سوري نر داشته باشدمیدفران 
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مقدمه
ي اصلی مترشحه از غدد هاتیکوئیدها هورمونگلوکوکور

ضد التهاب و مهار به عنوانهااین هورمون. آدرنال هستند
. کنندمیکننده سیستم ایمنی بسیار قوي در بدن عمل 

بیشترین داروي مورد تجویز در را به هااین خاصیت، آن
گلوکوکورتیکوئیدها .]1[سراسر دنیا تبدیل نموده است

کنند میمهم فیزیولوژیک را در بدن تنظیم چندین فعالیت 
. ]2[تولید مثل در پستانداران است هاکه یکی از آن

همچنین گلوکوکورتیکوئیدها طیف درمانی وسیعی دارند 
ي التهابی، هاي مختلف مثل بیماريهاکه در بیماري

عفونی، خود ایمنی، نارسایی غده فوق کلیه، دردهاي 
. ]3[شوند میئید تجویز ي رده لنفوهامفصلی و سرطان

فوق دمادرزادي غددر هیپرپالزيگلوکوکورتیکوئیدها 
و میي التهابی رماتیسهابیماريك، کلیوي، ادم مغزي، شو

تشخیص سندرم کوشینگ و افسردگی آندوژن جهتنیز
ثیر بر بافت گلوکوکورتیکوئیدها با تأ. ]4[دنرومیبکار 

این . ]5-6[وند شمیبیضه، باعث مهار ترشح تستوسترون 
در حالی است که وجود تستوسترون براي عملکرد طبیعی 

ساز ي منیهاي زاینده در لولههاو زنده نگه داشتن سلول
سطح تستوسترون خون توسط . ]7[باشد میضروري 

هاي لیدیگ بیضه تامین فرآیند استروئیدسازي سلول
ي گلوکوکورتیکوئیدي هاي لیدیگ گیرندههاسلول. شودمی

اولین هدف عمل ،بنابراین. کنندمیرا سنتز 
.]8[باشد میگلوکوکورتیکوئیدها، بر بافت بیضه 

دگزامتازون یک گلوکوکورتیکوئید بسیار پر مصرف 
باشد میسفانه تجویز آن نیز در حال افزایش أاست که مت

ي خود در هاغشاء سلولی به گیرندهدارو با عبور ازاین . ]9[
گیرنده وارد-کمپلکس داروبا و سیتوپالسم متصل شده

به نواحی این کمپلکس با اتصال.شودمیهسته سلولی 
و mRNAموجب تحریک روند رونویسیDNAخاصی از

نهایت گردد که درمیییهابه دنبال آن ساخت آنزیم
. استمسئول اثرات سیستمیک کورتیکواستروئیدها

ابی در ي التههاسلولبا جلوگیري از تجمعدگزامتازون 
ي هاناحیه التهاب، مهار فاگوسیتوز و آزاد شدن آنزیم

ي هامهار ساخت و آزاد شدن واسطهالتهاب ومسئول در
کندمیاعمال اثرات ضد التهابی خود راشیمیایی التهاب،

]4[ .Pellegriniکننده تأثیر داروي تحریکشو همکار
(ACTH) ز در سنت) دگزامتازون(کننده داروي جلوگیريو

ي استروئیدي در کورتکس آدرنال را بر روي هاهورمون
بررسی کردند و نشان دادند که هاموشبیضه و اپیدیدیم 

شناسی واضحی به بیضه و اپیدیدیم وارد شده آسیب بافت
و همکاران نیز اثر دگزامتازون با Tsantarlotou.]10[است 
روي فعالیت آکروزین در گرم بر کیلوگرم میلی3غلظت

در فصل پاییز بررسی کردند راسپرم گوسفندهاي یونانیا
ي گلوکوکورتیکوئید در هاکه گیرندهنشان دادند و 

Silvaمطالعه.]11[ي فرعی وجود دارند هااپیدیدیم و غده

و همکاران نشان داد که دگزامتازون، بیان ژن 
کننده گلوکوکورتیکوئید در هسته دهنده و تحریکواکنش
دهد و اپیدیدیم مییال اپیدیدیم را تغییر ي اپیتلهاسلول

اثرات . ]12[تحت تنظیم گلوکوکورتیکوئید است
در BaxوFasLي آپوپتوزي هادگزامتازون روي پروتئین

ي زایاي اسپرم، در بیضه موش سوري بررسی شد هاسلول
و نمایان گردید که ترکیبات گلوکوکورتیکوئیدي مثل 

ي پیش هادادن پروتئینثیر قرار أدگزامتازون با تحت ت
باعث ایجاد آپوپتوز و اختالل Baxو FasLآپوپتوزي مثل 

.]2، 9، 13[شوند میدر روند اسپرماتوژنز 
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است که ايهمجراي اپیدیدیم لوله منفرد و پیچ خورد
مطبق کاذب حاوي ايهداراي بافت پوششی استوان

، رمجراي اپیدیدیم به سه بخش س. باشدمیي ثابت هامژك
برداشت و بافت پوششی مجرا در. شودمینه و دم تقسیم ت

مانده که در حین اسپرماتوژنز جدا هضم اجسام باقی
مجراي اپیدیدیم جزء ،همچنین.کندمیشوند، شرکت می

شود که بیشترین تغییر در میی محسوب یهامحیط
با ترشح گلیکوفسفوکولیني غشاء اسپرم راهاپروتئین

به ویژه . کندمیابی اسپرماتوزا ممانعت ایجاد و از ظرفیت ی
ي ابتداي این مجرا، محیط الزم براي بلوغ هابخش
.]14[سازدمیفراهم راماتوزااسپر

پس از خروج از بیضه و قبل از انزال اتوزااسپرم
اکثر تغییرات وگذراندمیبیشترین زمان را در اپیدیدیم 

از اپیدیدیم تحرك را طی عبور الزم براي قدرت باروري و
اتوزامجموعه این تغییرات را بلوغ اسپرم. کندمیکسب 

لیوم فاکتورهاي ضروري که از اپیت.]15-16[گویندمی
سازي اسپرماتوزا در اپیدیدیم براي بلوغ و ذخیره

شود به نظر غیر قابل جایگزین میپستانداران ترشح 
در بسیاري از حیوانات این اپیدیدیملومن دم . باشدمی

ابلیت را دارد که حجم زیاد اسپرماتوزا را در یک شرایط ق
بالقوه باروري براي چندین هفته قبل از انزال انبار کند

باشدها میاین صفت اپیدیدیم تحت کنترل اندروژن. ]17[
اسپرماتوزا در دم بقاءي حیوانی، میزان هادر مدل. ]18[

زمان در این . باشدمیهفته و حتی بیشتر 3تا 2اپیدیدیم 
بعد از انزال، تخمین زده شده ءساعت بقا48مقایسه با 

.]19[است 
ست منفرد که به وسیله بافت اايهمجراي دفران لول

ي ثابت هامطبق کاذب حاوي مژكايهپوششی استوان
عضالت صافی که به فراوانی در اطراف .پوشیده شده است

کند میات دودي قدرتمندي ایجاد ضانقبا،مجرا وجود دارد
ریزي اسپروماتوزوییدها در حین انزال نقش که در بیرون

تواند یکی از علل مهم در میاختالل در انزال . ]20[دارند
هرگونه نقص در عملکرد . تلقی شودجنس مذکرناباروري 

در . ثیر قرار دهدأتواند باروري را تحت تمیمجراي دفران 
وري و بهتر ی باریضمن نباید از نقش این مجرا در توانا

.]21- 22[غافل مانداتوزایی و بقاء اسپرمآشدن کار
ئید بسیار پر مصرف است دگزامتازون یک گلوکوکورتیکو

ي علوم پزشکی کشور هاارسالی دانشگاههايکه گزارش
دهنده بیانگر تجویز بیش از حد آمپول دگزامتازون و نشان

. اشدبمیهاي اخیر روند افزایشی تجویز این دارو در سال
هاسال گذشته بر اساس گزارش برخی از دانشگاه5طی 

آمپول دگزامتازون رتبه اول را در تجویز بین داروها داشته 
با توجه به افزایش مصرف ،بنابراین. ]23[است 

گلوکوکورتیکوئیدها، توجه بیشتر به عوارض این دارو حائز 
باشد و لذا در مطالعه کنونی اثرات دگزامتازونمیاهمیت 

مختلف روي مجاري دستگاه تناسلی موش يهاغظتبا 
.سوري نر بررسی شد

هامواد و روش
موش سوري نر سر50تعداد حاضرتجربیدر مطالعه 

از انستیتو NMRIهفته نژاد 7- 8با میانگین سنبالغ
رازي کرج خریداري و در شرایط استاندارد حیوان خانه 

ساعت تاریکی 12(دانشگاه علوم پزشکی قزوین شامل نور 
و رطوبت کافی و دماي محیط ) ساعت روشنایی12و 
گراد و دسترسی آزاد به آب و غذا درجه سانتی25-21

نگهداري شدند و پس از یک هفته نگهداري و انطباق با 
گروه 5به صورت تصادفی بههاموششرایط حیوان خانه،

ند و هر گروه در قفس مخصوص موش دتقسیم شتایی 10
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ي هاموش. گردیدنگهداري ) 27×21×14(به ابعاد يسور
ايهکنترل تحت تزریق هیچ مادگروهبه عنوانگروه اول

به عنوان گروه دومي هاقرار نگرفتند، در حالی که موش
ي هاو موش) %9/0(گروه شم تحت تزریق نرمال سالین 

داخل تحت تزریق ) ي تجربیهاگروه(دیگر سه گروه
،گرم بر کیلوگرممیلی4ي هاغلظتبا دگزامتازون صفاقی 

روزانه گرم بر کیلوگرم میلی10وگرم بر کیلوگرم میلی7
. ]9[گرفتند قرار و به مدت یک هفته ) صبح10ساعت (

به روش جا به هایک روز پس از آخرین تزریقات، موش
شده کشته(cervical dislocation)ي گردنیهامهرهجایی 

هاخارج و وزن آنهایوانات، بیضهوزن کردن حو پس از
گیري و ، قالبدر ادامه پس از فیکساسیون. تعیین گردید

5گیري سریالی انجام شد و در نهایت از هر نمونه برش
). 17و 14، 11، 8، 5ي شماره هابرش(برش انتخاب شد 

، )(H&Eآمیزي هماتوکسیلین و ائوزین پس از رنگ
سپس با دوربین .ي میکروسکوپی تهیه شدندهاالم

Nikon, E 4500, Japan)(ه، عکس ي انتخاب شدهااز برش
ي هاارتفاع سلول،موشمیانگین وزنبرداري شد و 

ي مورد هاپوششی اپیدیدیم و ارتفاع مجراي دفران در گروه
افزار نیکون مدل به کمک نرمدر هر سه گروهمطالعه

Digital Sight DS-L2پس از .دشدنگیري اندازه
در قالب نمودار، جداول فراوانی ها، یافتههاآوري دادهجمع

از آزمون هابراي آنالیز داده. ي عددي ارائه شدهاو شاخص
T آنالیز واریانس یک طرفه به همراه آزمون تعقیبی شفه ،

16ویرایش SPSSافزار به وسیله نرمهاداده. استفاده شد
در 05/0هاونآزمدرريدامعنیسطح . تجزیه و تحلیل شد

.نظر گرفته شد

نتایج
نشان داد که بین میانگین تغییرات وزن هایافته

ري دامعنیي کنترل و شم اختالف هادر گروههاموش
ولی متوسط تغییرات وزن در گروه ). 1جدول (وجود ندارد 

نسبت به mg kg7-1غلظتتحت تزریق دگزامتازون با 
ري داشته است دامعنیي کنترل و شم کاهش هاگروه

)043/0=p 042/0و=p .(ي مداخله اختالف هاسایر گروه
همچنین . ندي کنترل و شم نداشتهاري با گروهدامعنی

ي مداخله نسبت هابین متوسط وزن بیضه موش در گروه
متوسط . ري وجود نداشتدامعنیبه گروه کنترل اختالف 

ي هاي پوششی اپیدیدیم در گروههاتغییرات ارتفاع سلول
در حالی که بین . ري نداشتدامعنیکنترل و شم اختالف 

ي کنترل و شم هاي تحت تزریق دگزامتازون و گروههاگروه
آزمون آماري ). >001/0p(ري وجود داشت دامعنیاختالف 
ي پوششی هاري در میانگین ارتفاع سلولدامعنیاختالف 

گرم میلی7وگرم بر کیلوگرممیلی4اپیدیدیم بین گروه
گرم بر میلی10و گرم بر کیلوگرم میلی4،بر کیلوگرم

گرم بر میلی10و گرم بر کیلوگرممیلی7و گروه کیلوگرم 
که میزان ) >001/0pبراي همه حاالت (نشان داد کیلوگرم 

بیشتر از سایر گرم بر کیلوگرم میلی7کاهش در گروه
ي هالمتوسط تغییرات ارتفاع سلو). 1جدول (بود هاگروه

ي هاپوششی مجراي دفران بر حسب میکرون در گروه
در حالی که بین . ري نداشتدامعنیکنترل و شم تغییر 

ي تحت تزریق دگزامتازون نسبت به گروه کنترل و هاگروه
). >001/0p(ري وجود داشت دامعنیگروه شم اختالف 

گرم بر کیلوگرم میلی7میزان کاهش در گروه ،همچنین
4و گروه گرم بر کیلوگرم میلی10وهنسبت به گر

). 1جدول (بود هابیشتر از سایر گروهگرم بر کیلوگرم میلی
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. ري وجود نداشتدامعنیاختالف بر کیلوگرم گرم میلی10و گروه گرم بر کیلوگرم میلی4ولی بین گروه 

ي مورد مطالعههاهي پوششی اپیدیدیم و مجراي دفران در گروهامیانگین ارتفاع سلول- 1جدول 

وزن موشگروه
)گرم(

پوششی اپیدیدیم
)میکرون(

ي پوششی دفرانهاارتفاع سلول
)میکرون(

کنترل
شم

83/1±52/28
43/1±71/28

93/1±50/57
35/1±87/56

05/4±83/110
05/4±24/108

تحت تزریق
بر کیلوگرمگرممیلی4

60/1±21/2772/1±47/5155/5±5/95

تحت تزریق
بر کیلوگرمگرممیلی7

93/1±58/2620/1±57/3746/4±31/85

تحت تزریق 
بر کیلوگرمگرممیلی10

82/1±85/2868/1±23/4300/5±95/97

. شده استارائهمیانگین ±انحراف معیاربه صورتهاداده
).p=001/0(ري دارد دامعنیاختالف ي تجربیهاي پوششی اپیدیدیم و مجراي دفران در گروه کنترل با گروههاارتفاع سلول

).p=025/0(ري دارد دامعنیاختالف گروه کنترلباگرم بر کیلوگرم میلی7وزن موش در گروه 

دهد که به میمشاهدات کیفی در این مطالعه نشان 
دنبال تزریقات مکرر دگزامتازون تغییرات دیگري نیز در 

از جمله . یدآمیساختار اپیدیدیم و مجراي دفران پدید 
توان به محو شدن استرئوسیلیاها و میاین تغییرات 

وازودیالتاسیون عروق خونی در اپیدیدیم و ایجاد 
در مجراي هاواکوئولیزاسیون و تجمع غیر طبیعی اسپرم

).2و 1هايشکل(دفران اشاره کرد 

به کاهش . E3گروه : دE2گروه : جE1گروه : ب. گروه کنترل: لفا. هاي مورد مطالعهنماي میکروسکوپ نوري از اپیدیدیم در گروه- 1شکل
. دقت شودE2هاي پوششی، از بین رفتن استرئوسیلیا، وازودیالتاسیون عروق خونی و تجمع اسپرم در لومن اپیدیدیم در گروه ارتفاع سلول

برابر400بزرگ نمایی . H & Eآمیزي رنگ
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گروه : دE2گروه : جE1گروه : ب. گروه کنترل: الف. ي مورد مطالعههااي دفران در گروهنماي میکروسکوپ نوري از مجر- 2شکل
E3 .ي پوششی، از بین رفتن استرئوسیلیا، افزایش واکوئولیزاسیون و تجمع اسپرم در لومن مجراي دفران در هابه کاهش ارتفاع سلول

برابر400بزرگ نمایی . H& Eرنگ آمیزي . توجه شودE2گروه 

بحث 
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که دگزامتازون باعث 

ي سوري نر هاتغییراتی در مجاري دستگاه تناسلی موش
ي هااین تغییرات به صورت کاهش ارتفاع سلول. شودمی

پوششی مجراي دفران و اپیدیدیم مشاهده شد که شدت 
دگزامتازون بوده و در گروه به غلظتاین تغییرات وابسته 

E21انه با تزریق که روز-mg kg7 مواجه بودند، شدت
و همکاران نیز به طور Orazizadehبیشتري داشت

مشابهی نشان دادند که دگزامتازون باعث تغییرات بسیاري 
ثیر أت. شودمیي سوري نر هادر دستگاه تناسلی موش

دگزامتازون در این مطالعه به صورت افزایش میس
آتروفی، کاهش ي آپوپتوتیک، افزایش هاسلول

اسپرماتوزوئیدها، تغییرات واکوئولیزاسیون و کاهش آشکار 
ي سمینی هاقطر توبولی و کاهش ارتفاع اپیتلیوم در توبول

ولی محققین این مطالعه، ]2[فروس مشاهده شده بود 
گزارشی از اثرات دگزامتازون بر روي اپیدیدیم و مجراي 

و همکاران، Mogilnerدر مطالعه.دفران ارائه ننمودند
ي هاثیر درمان با دگزامتازون بر میزان آپوپتوز در سلولأت

هاموشزایاي بیضه آسیب دیده ناشی از ایسکمی، در 
و نشان داده شد که بعد از ایجاد ایسکمی، بررسی شد

ي زایا در بیضه به طور واضحی هامیزان آپوپتوز سلول
ون، بعد از در حالی که درمان با دگزامتاز. یابدمیافزایش 

ي زایاي هاثیري روي میزان آپوپتوز سلولأتمیایجاد ایسک
سمت بیضه سمت آسیب دیده نداشت، ولی در بیضه 

. ]24[شود میي زایا هامقابل باعث کاهش آپوپتوز سلول
تفاوت نتیجه مطالعه مذکور و مطالعه حاضر شاید به دلیل 

. عه باشدي مورد مطالهایا نوع سلولهاتفاوت در نژاد موش
ي هابه طوري که در مطالعه حاضر حیوانات از نوع موش

ي اپیتلیالی مطالعه شده، در هاسوري بوده و بر روي سلول
ي صحرایی و بر هاحالی که مطالعه قبلی بر روي موش

جایی از آن. ي زاینده بیضه انجام شده استهاروي سلول
ز هستند و یی نامتمایهاي زاینده سلولهاسلولکه
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متمایز یی کامالًهاي پوششی اپیدیدیم سلولهاسلول
نسبت به هاالعمل این سلولعکسهستند، احتماالً

البته براي قضاوت بهتر نیاز . دگزامتازون باهم متفاوت است
ثیر أتو همکارشPellegrini. به مطالعات بیشتري است

کنندهو جلوگیري) ACTH(کننده داروي تحریک
ي استروئیدي درهاسنتز هورموندر)ازوندگزامت(

مورد هاموشروي بیضه و اپیدیدیم کورتکس آدرنال را بر 
ACTHي کم هادر ابتدا از غلظت. مطالعه قرار دادند

و بعد از آن براي چند روز از دگزامتازون شد استفاده 
چند روز بعد از قطع درمان با داروهاي . استفاده کردند

ناسی شدیدي در بیضه و اپیدیدیم فوق، آسیب بافت ش
نتیجه حاصل از این مطالعه با . ]10[شد مشاهده هاموش

.باشدمیمطالعه حاضر همسو 
Tsantarlotouغلظتبا و همکاران اثر دگزامتازون

1-mg/kg3 را روي فعالیت آکروزین در اسپرم
گوسفندهاي یونانی در فصل پاییز که فصل تولید مثل این 

احتمال تغییر ،همچنین. باشد، بررسی کردندیمحیوانات 
در میزان تستوسترون خون را در زمان مصرف دگزامتازون 

میزان فعالیت آکروزین در هاآن. مورد بررسی قرار دادند
ساعت قبل از 48ي گرفته شده از مایع منی را هانمونه

و روز 4تزریقات و در حین استفاده از دگزامتازون در روز 
بعد از اتمام آزمایشات نیز این میزان را . کردندبررسی7

بعد از مصرف دگزامتازون 77هر هفته یک بار تا روز 
به روش ایمونواسی نمونه ،همچنین. بررسی کردند

، 4ي هاساعت قبل تزریق و در روز24تستوسترون خون 
طی این مطالعه دریافتند که . تعیین شد21و 14، 7

کروزین در اسپرم بین روزهاي بیشترین تحریک فعالیت آ
این در . بعد از مصرف دگزامتازون بوده است21الی 7

میزان فعالیت آکروزین به 7حالی است که قبل از روز 

میزان تستوسترون ،همچنین. شدت کاهش داشته است
دریافتند که هاآن. خون کاهش واضحی را نشان داد
و ترشح روي سنتز میدگزامتازون ممکن است اثر مستقی

بازدارنده آکروزین در مایع منی یا مایع اپیدیدیم داشته 
ي گلوکوکورتیکوئید در هااز آنجایی که گیرنده.باشد

ي فرعی وجود دارد و اپیدیدیم در بلوغ هااپیدیدیم و غده
اسپرم نقش بسزایی دارد، از این مطالعه شاید بتوان به 

د اهمیت نقش استرس در کاهش توانایی اسپرم پی بر
با وجود  تفاوت در نوع حیوانات در دو مطالعه، در . ]11[

ثیر منفی دگزامتازون روي اپیدیدیم و بیضه أهر دو ت
نمایان شده است و نتایج حاصل از مطالعه مذکور با 

.مطالعه حاضر همخوانی دارد
Silvaي گلوکوکورتیکوئید را در هاو همکاران گیرنده

ر این مطالعه درمان با د. بررسی کردندهاموشاپیدیدیم 
دگزامتازون روي بافت طبیعی بررسی شد و به طور 

کننده دهنده و تحریکدر بیان ژن واکنشري دامعنی
ي اپیتلیال اپیدیدیم هاگلوکوکورتیکوئید در هسته سلول

این تحقیق نشان داد که اپیدیدیم تحت . تغییر ایجاد شد
مطالعه در این . ]12[تنظیم گلوکوکورتیکوئیدها است 

ي پوششی اپیدیدیم بررسی نشده است ولی هاارتفاع سلول
دگزامتازون بر اپیدیدیم با میاز جهت توافق در اثرات س

.مطالعه حاضر سازگار است
Hashemitabar و همکاران اثر دگزامتازون را روي

ي زایاي اسپرم، در هادر سلولFasLپروتئین آپوپتوزي 
دند و دریافتند که موش سوري نر بررسی کر24بیضه 

ترکیبات گلوکوکورتیکوئیدي مثل دگزامتازون با تحت 
FasLي پیش آپوپتوزي مثل هاثیر قرار دادن پروتئینأت

روند اسپرماتوژنز و کاهش باعث ایجاد آپوپتوز و اختالل در
ي هاي اسپرماتوسیت در موشهاچشمگیر سلول
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Khorsandiمطالعه دیگري، در. ]9[شود میآزمایشگاهی 

و همکاران نیز اثر دگزامتازون را بر روي بیان پروتئین 
Baxي زایاي هابه عنوان یک پروتئین آپوپتوزي در سلول
موش سوري نر بررسی کردند و دریافتند که ترکیبات 35

توانند با اثر روي میگلوکوکورتیکوئیدي مثل دگزامتازون 
توز باعث ایجاد آپوپBaxي پیش آپوپتوزي مثل هاپروتئین

نتیجه هر دو .]13[و اختالل در روند اسپرماتوژنز شوند 
.مطالعه فوق با نتیجه مطالعه حاضر مشابه است

گیرينتیجه
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که تزریق مکرر 
دگزامتازون باعث تغییرات متعددي در ساختار اپیدیدیم و 

جایی که بافت از آن. شودمیمجراي دفران موش سوري نر 
در بلوغ و میششی اپیدیدیم و مجراي دفران نقش مهپو

نگهداري از اسپرم دارد و هر گونه نقص در عملکرد طبیعی 
ثیر قرار دهد، بنابراین أتواند باروري را تحت تمیهاآن

مانند داروهایی مثل هاثیرگذار بر آنأتوجه به عوامل ت
.باشدمیدگزامتازون بسیار ارزشمند 

قدردانی تشکر و
پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین محترم معاونت از

و خانم حاجی آقایی مین هزینه انجام این مطالعهأبراي ت
ي هاجهت همکاري و کمک در مراحل تهیه الم

.تقدیر و تشکر می شودمیکروسکوپی 
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Dexamethasone Effects on Morphometric Epididymis and

Deferens Duct on Mouse
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Background and Objective: Dexamethasone is a widely use glucocorticoid and its prescription has been

increased during the recent years. In the present study the effects of dexamethasone on the reproductive system

of male mice was investigated.

Materials and Methods: In this experimental study, 50 adult male NMRI mice were randomly divided into five

groups as experimental, sham and control. Experimental groups were given dexamethasone at a dose of 4 mg/kg,

7 mg/kg and 10 mg/kg respectively by intraperitoneally injection on 7 consecutive days. Sham group was

injected with saline while control group received nothing. One day after the last injection, all animals were

anesthetized. The mice and their testes were weighed. After preparation of microscopic slides, height of the

epididymis and deferens epithelium was determined using Image tool software. The data were analyzed

statistically using ANOVA and Scheffe test.

Results: The mean height of epididymis and deferens duct epithelium in experimental groups significantly

decreased compared to sham and control group (p=0.001). Meanwhile, the severity of this reduction was dose-

dependent and in 7 mg/kg group was significantly reduced. Although, the mean testicular weight of mice in

experimental groups showed no significant differences compared to control group the mean weight of animals

only in 7 mg/kg group significantly decreased compared to sham and control group (p=0.042).

Conclusion: The present study indicated that repeated injections of dexamethasone resulted in detrimental

effects on the reproductive system by numerous changes in the epididymis and deferens duct and fertility of male

mice consequently.
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