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  دهیچک

 ي گرم منفيها سميژه ارگاني گوناگون به ويها  پاتوژنبا مقابله ييکه توانا ف گسترده استيال با طيک باکتريوتي بيک آنتيم يکسيسف:  و هدفزمينه
 با توجه بـه اثـرات   .کنند يماستفاده  ي عفونيها يماريبدرمان م در يکسيژه سفيو  ه ب ،ها نيسفالوسپوره از    گسترد طور  به  اکثر پزشکان  روزهام. را دارد 

ـ بافـت ب  يروبـر  م يکسيسف اثرات يررسبق يتحقن  ي ا  از هدف،  يد مثل يها بر دستگاه تول    کيوتيب ي از آنت  ي برخ يجانب   محـور يهـا  هورمـون ضه و ي
  .است يشگاهيکوچک آزما يها در موش يگناد -زيپوفيه

 شـامل  يي تـا ۶ در سه گـروه   گرم۳۵±۵ يبي هفته و وزن تقر۱۶تا۱۲ سن با Balb/C نر نژاد ي سورموشسر ۱۸  ازقيتحقن يدر ا: بررسيروش  
ـ در گـرم   گـرم بـر كيلـو     ۵/۰ م با دوز  يکسي سف يمتوال  روز ۱۰مدت   به   يگروه تجرب  . استفاده شد  ي و تجرب  حاللشاهد،   ـ  متي بـه نـام د  يحالل ل ي

 .فت ننمود اي دريها ه افت کرد و گروه شاهد ماديدر را  دارون مدت فقط حاللي در احاللگروه  افت کرد،ي در به صورت داخل صفاقيديفوکسسول
 ن،يو بـو يکـسات يهـا در ف  پس از ثابت کردن بافت.  شديريگ  اندازهيمنواسيو ا يها با روش راد    زان هورمون يم ، شده کشته ي پس از وزن کش    ها موش
 يکروسکوپ نوريه شده توسط ميمقاطع ته .انجام شد نيوزي ا -نيلي هماتوکس  به روش  يزيرنگ آم   و ه شد ي ته ضهي از بافت ب   يکرومتري م ۵ مقاطع

  .مورد مطالعه قرارگرفت
سه ي در مقايربدر گروه تج يکوليزان هورمون محرک فولين مي و همچنگيدي، الي، سرتولساز  اسپرميها سلولتعداد   در   يدار يکاهش معن  :ها  افتهي

 نسبت بـه  ي گروه تجربدر يدار ي معنکاهش آندروسترون يدراپي هي دهورمون. )>۰۵/۰P(  و)>۰۱/۰P( مشاهده شد  حالل  شاهد و  يها با گروه 
  .مشاهده نشدها  ن گروهيدر ب مورد مطالعه ير فاکتورهايسا  دريدار يتفاوت معن .)>۰۵/۰P( نشان داد حالل

ـ  از.  موش نر داشـته باشـد    يد مثليل توليد اسپرم و پتانس  ي تول ي رو ي ممکن است اثرات منف    FSHکاهش هورمون   : يريگ جهينت  بـا کـاهش   يطرف
  . عمل شوديشترياط بيم با احتيسکي سفيز دارويتجو  در،شود  يشنهاد ميکند شدن روند اسپرماتوژنز پ نده وي زايها سلول

  يموش سور ضه،ي ب،ها ني، گنادوتروپتستوسترون م،يکسيسف: يديگان کلژوا
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  مقدمه
ف گـسترده اسـت کـه    يال با ط ي باکتر يک آنت يم  يکسيسف      
ــا ــاتو ييتوان ــر پ ــه در براب ــا نژ مقابل ــيه ــه وا گون ــگون ب ژه ي
م در درمـان    يکـس ي سف .)۱(  دارد  را ي گـرم منفـ    يهـا  سميارگان

 ،يستم تنفـس  يـ س يتحتـان  و يفوقـان  مثل بخـش     ييها عفونت
ــگــوش م ــ ،ياني ــازال،نوس پارايس  ســوزاک، يارربخــش اد ن

 مـورد اسـتفاده قـرار       )ي جنس يها  التهاب مخاط اندام   يماريب(
ـ وتيب ينتآک  يم  يکسيسف ).۲( رديگ يم مـه  ين ن يک سفالوسـپور  ي

 يها کيوتيب يها آنت نيسفالوسپور ).۳(  استيسنتز شده خوراک
 .کننـد  ي مداخله مـ ي سلولي وارهيبتاالکتام هستند که در سنتز د    

 کل يزي تجويها کيوتيب يآنت از درصد ۶۵حدود ر  دن گروه   يا
ـ لي م۱۵بـا  يها تقر  آنيدهند و فروش کل  يل م يا را تشک  يدن ارد ي

  ).۴(  محاسبه شده است۲۰۰۳کا در سال يدالر آمر
  نـر مطالعـات     افراد يد مثل ير توان تول  بن دارو   ير ا ي تاث ي  درباره

در م  يکـس يسفکـه    يا در مطالعه  .است شده    انجام يار اندک يبس
ج ي نتا، استفاده شده استزن ۱۱ ي اول حاملگي  طول سه ماهه  

ن ي جن سقطنفر ۲  که گزارش شده است صورتني اق به يتحق
 ،يعي تولد طب  ۶ ،ن شده يل به سقط جن   يخود ما  نفر ۱ اند، داشته

 نامـشخص  هـا  يبارور  از مورد۱ي  جهينتو  هنگام   تولد زود    ۱
 وتترازوليل ت ي مت - ان ي حاو هاي  نيسفالوسپور ).۵( بوده است 

)NMTT(،  ـ  ب ي  عمـده  يها بي سبب آس  يهـا   مـوش ضه در   ي
ک بتا الکتـام بـا      يوتيب يک آنت يسفاماندول   ).۶( شوند يجوان م 

ـ وتيب ين آنت يا ).۷(  است NMTT ي جانب ي  رهيک زنج ي ک از  ي
سـفاماندول سـبب     ).۸( باشـد  يهـا مـ    نينسل دوم سفالوسپور  

 ۳۶ تا ۶  سنردنابالغ  ياه  موش يوم جنس يتلير در بلوغ اپ   يتاخ
مـار  ي گـروه تحـت ت  ي جنـس  يهـا  اکثر سلول . شود ي م يروزگ

ــفاماندول دارا ــپرماتيس ــد يدهاي اس ــروزوم بودن ــاز آک  در ، ف
  بـالغ داشـتند  يدهاي گروه کنترل اسپرمات ياه  موش که   يصورت

ـ  ي زيسفامتازول ن  ).۷( ـ وتيب يک آنت  ين حـاو  يک سفالوسـپور  ي
NMTT   ـ کاهش وزن ب آن سبب    ي باال ياست که دوزها ضه ي

 يهـا  مـوش ک در   ي اسـپرماتوژن  ي جنـس  يها ر در سلول  يو تاخ 

ت مخـرب   يـ ک بـا فعال   يوتيب ي آنت ۱۱ن  ياز ب  ).۸( شود ينابالغ م 
ــوز و مي ميرو ــت ــلولي ــا وز س ــسيه ــ جنتاما،ي جن ن و يسي

ــرات يدارا )هــا نياز نــسل دوم سفالوســپور( ميسفوروکــس  اث
هـا   کيوتيب ي از آنت  ي مصرف برخ  نيهمچن ).۹(  هستند يشتريب

 ين بـر رو   يکلي سـا  ين و داکس  يسين، استرپتوما يسيمثل جنتاما 
ـ مانند تحرک اسـپرم و م      انسان،   يمن ي از پارامترها  يبعض زان ي

مثـل   ييها کيوتيب يآنت ).۱۰( ر گذار بوده است   يتستوسترون تاث 
 ليتـر    ميكروگـرم در ميلـي     ٥/٢ ن با غلظت کمتـر از     يکليتتراسا

ـ   با ،شدهتوزوآ  ع اسپرما يحرکت سر باعث مهار    ش از ي غلظت ب
ــر ميكروگــرم در ميلــي ۱۰۰ ــ ليت ــر معن ــبش ي رويدار ياث  جن

ـ وتيب ين از آنت  يپروفلوکسازيس .)۱۱( اسپرماتوزوآ دارد   يهـا  کي
سـبب   ،گـزارش بـر اسـاس      که   است ينولوني فلورک ي  خانواده

 ييا صـحر  يهـا   مـوش  ي  ضهيـ ک در بافـت ب    يرات پاتولوژ ييتغ
 يها کيوتيب ي آنت ي  شف و توسعه  که ک  ييآنجا  از ).۱۰( شود يم

 و علـوم    ي تکنولـوژ  يوردهاان دسـت  يتر  از موفق  يکيبتاالکتام  
 و يعـ ي کاربرد محصوالت طب  ي  ن نمونه يتر مدرن است و موفق   

ربرد ع کايف وسيبا توجه به ط   لذا   ،)۱۲( باشد ي م يدرمان يميش
م بر  يکسير سف يتاث يبررس ،ميکسيخصوص سف  هن داروها و ب   يا

 ينـر ضـرور     جـنس  يهـا  زان هورمون ي و م  يد مثل يتولدستگاه  
ـ وتيب ين آنتير اين که تاکنون تاثي با توجه به ا .باشد يم  يک روي

ـ  هدف از ا   ، است  مورد مطالعه قرار نگرفته    يد مثل يتوان تول  ن ي
ـ  ب يشناس م بر بافت  يکسي سف ين اثرات دارو  ييق تع يتحق ضه و  ي

غ نژاد   نر بال  يموش سور   گناد در  -زيپوفي محور ه  يها هورمون
Balb/C بود.  

  
   روش بررسي

  Balb/C نژاد سر موش نر  بالغ۱۸ ي تجربن مطالعهيدر ا     
ــاز محــل تکث ــشگاه آزاد زنجــان تهير حي ــات دان ــوان . ه شــدي

  طيشـرا  در ،گـرم وزن داشـتند   ۳۵±۵  کـه حـدود    ييهـا  موش
  ويي ساعت روشـنا ۱۲ يکل نور ي س گراد و  ي سانت ي   درجه ۲۵
 دانـشگاه آزاد    وانـات ي ح ينگهدار در محل    يکيساعت تار  ۱۲
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 و حـالل  ، شـاهد يي تـا ۶ سپس به سه گـروه   . شدند ينگهدار
ـ   . م شـدند  ي تقـس  يتجرب  گـرم در كيلـوگرم      ۵/۰ يگـروه تجرب

ل يــ متي دســي ســي  ۲۵/۰صــورت محلـول در   هم بــيکـس يسف
ـ  ي متوال  روز ۱۰به مدت   ) DMSO(د  يسولفوکسا صـورت   ه ب

 فقـط  حـالل  گـروه . افـت کـرد  يدر) IP (يصفاقداخل  ق  يتزر
افـت  ي روز در۱۰بـه مـدت     DMSOاز حالل   سي    سي ۲۵/۰
ـ دل. دست نخـورده مانـد    گروه شاهد    .کرد مـصرف  ( مـار يل ت ي
  ن دارو اکثـرا   يـ ن است که مدت درمـان بـا ا        ي روزه ا  ۱۰ )دارو
 سـپس   ه،د ش وزنها ابتدا     روز موش  ۱۰پس از    . روز است  ۱۰

ـ  بـه م    سـرنگ  توسـط . ندشـد ح  يو تـشر  هـوش    يبا اتر ب     زاني
فوژ ي با سانتر خونسرم .دش يرياز بطن چپ خونگسي    سي ۲

 در يسـنجش هورمـون    تا زمان    ،قه جدا شده  ي دور در دق   ۲۰۰۰
هـر دو  سـپس  .  شـد يگراد نگهـدار  ي سانت ي  درجه -۲۰ يماد
ـ هـا بـه تفک     ضهيـ عـرض ب   و   طول وزن، ،هضه خارج شد  يب ک ي

 ي بـافت يها  برش ي  هيته پس از    . شد يريگ راست و چپ اندازه   
 ،ني ائـوز  -نيلي هماتوکس يزيآم رنگکرومتر و   ي م ۵مت  با ضخا 

 ،يگ، اســـپرماتوگونيديـــل ،ي ســـرتوليهـــا تعـــداد ســـلول
ــ ــت اولياسپرماتوس ــپرماتوزوئيه، اســپرماتي ــاديد و اس  روش  ب

ـ  د يها دانيها در م   شمارش سلول  ـ    يدي    يطـور تـصادف    ه کـه ب
ـ هـا و ته   ق شماره دادن به الم    ياز طر (  و انتخـاب  ي جـدول ي هي

. ن شـد ييتع ،ها انتخاب شده بود  المي از رو  )ها اره شم يتصادف
ـ  و در هـر الم   الم۲۰ هر گـروه    يب که برا  يترت نيبد   ا بـرش ي

 ي ابتدا صفحه .انتخاب شد يطور تصادف ه اسپرم ساز ب   ي   لوله ۳
جا کردن نمونه در     هشد و سپس با جاب     يالم از وضوح خارج م    

 .شـد  ي واضـح مـ  يطه تصادفقک ن ي در   ي و عرض  يجهت طول 
ـ  ب ها ابتدا قطـر کوچـک و بـزرگ         ضهين حجم ب  يي تع يبرا  ضهي

ــدازهيتوســط کــول ــا اســتفاده از فرمــول  شــد ويريــگ س ان   ب
 V= (1/4 π× D) L× Kهـا محاسـبه شـد کـه     ضهيـ جم بح  

V    ،معادل حجمD معادل قطر بزرگ و L معادل قطر کوچک 
هـا بـا    سـنجش هورمـون  ). ۱۳( اسـت    ۹/۰ ب ثابت يضر Kو  

ـ  بـا ک يمنواسـ يو ايـ روش راد   ۲۰۱۰Elecsys يت هورمـون ي
ــشور آلمــان Roche Co  شــرکت    شــد انجــامســاخت ک

ـ  ا. انجـام شـد  T بـا اسـتفاده از آزمـون      يز آمار يآنال. )۱۴( ن ي
  .صورت گرفت ۱۳۸۸ز ييمطالعه در تابستان و پا

  
  ها افتهي
 و LH ، FSH تـستوسترون، ي سطح هورمون هـا يبررس     

DHEA    ت هورمون   ن غلظ يانگيکه م  دداسرم نشانFSH در 
 داشته يدار يسه با گروه شاهد کاهش معني در مقا  يگروه تجرب 

ـ ين  DHEAغلظت هورمونن يهمچن. است  يز در گروه تجرب
ـ    حاللسه با گروه    يدر مقا  ـ  داشـت يدار ي کـاهش معن  در ي ول
ـ  ي نـسبت بـه شـاهد افـزا         حالل گروه   نـشان داد يدار يش معن

)۰۵/۰P<.( دار  يها معن ونر هورمين غلظت سايانگياختالف م
  .)۱جدول (نبود

  
  حالل و، ، شاهدي تجرب، شاهديها ن گروهي بي سهي مقا:ي سوريها موش) اريانحراف مع ±ن يانگيم (يسنجش هورمون: ۱جدول 

  . انجام شدي تجرب،ن طور حالليهم
  LH)(mIu/ml FSH)ng/ml(  TESTO)(mIu/ml (µg/dl)DHEAS  ها گروه
  ۱۱۶/۰±۰۲۵/۰  ۸۲۶/۸±۲۵۱/۵  ۱۲۵/۰±۰۲۷/۰  ۱۲/۰±۰۳۱/۰  شاهد
  ۲۰۹/۰±۰۱۴/۰  ۰۲۳/۲±۳۷۳/۱  ۱۱/۰±۰۲۲/۰  ۱/۰±۰۰۰/۰  حالل
  **۱۲۶/۰±۰۳۰/۰  ۹۷۲/۲±۹۱۱/۵  *۱/۰±۰۱۰/۰  ۱/۰±۰۰۰/۰  يتجرب

FSH * ۰۵/۰ ( استيدار ي اختالف معني داراي شاهد و تجربيها ن گروهيدر بP<(.  
**DHEA  ۰۵/۰ ( استيدار ي اختالف معني داراي و تجرب حالليها ن گروهيدر بP<(.  



  هاي محور هيپوفيز اثرات سفيکسيم بر بافت شناسي بيضه و هورمون
 

 ٩٠، بهار٧٤ي  ، شماره١٩ي  خدمات بهداشتي، درماني زنجان، دورهي علمي، پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و  مجله

٥٧

چ يج نشان داد که ه    يضه نتا يرات حجم و وزن ب    يي تغ يدر بررس 
ها بـه    ضهين حجم و وزن ب    يانگين م ي ب يدار يگونه اختالف معن  

ـ  ب يک راسـت و چـپ و وزن نـسب         يتفک ـ هـا بـه بـدن        ضهي   اي
Index) GSI (Ganado Somatic مختلـف  يها گروه در 
 يهـا   گـروه  يهـا  ن وزن بدن در مـوش     يهمچن .وجود نداشت 

افت دارو و محلول تفـاوت  ي با زمان قبل از در   ي و تجرب  حالل
ــ ــتيدار يمعنـ ــدول (  نداشـ ــ).۲جـ ــاي بررسـ  ي پارامترهـ

 يهــا ن ســلوليانگيــضه نــشان داد کــه ميــک در بيــمورفومتر

د، يد، اسـپرماتوزوئ  يه، اسپرمات يت اول ي، اسپرماتوس ياسپرماتوگون
 ي داري معن کاهشيگ در گروه تجربيدي و لي سرتوليسلولها
 )>۰۱/۰P (حالل داشته است    شاهد و  يها سه با گروه  يدر مقا 

 با شاهد ين گروه تجربيضه بي بافت ب  ي  سهيدر مقا  ).۳ جدول(
شاهد  که در گروه يطور  به ، وجود داشت  ي آشکار يها تفاوت

به هـم   ) ۳و۴تصوير  (با گروه تجربي      در مقايسه ) ۱و۲ ريتصو(
م سلولي مـشهود بـود،      ريختگي در نظم سلولي و كاهش تراك      

  .ديمشاهده گردهايي  تفاوت
  

 يها ن گروهي بي سهي مقا:ي سوريها  موش)اريانحراف مع ±ن يانگيم(ضه و وزن بدن يم بر بافت بيکسي اثرات سفيبررس :۲جدول 
   ي تجرب- ن طور حالليهم حالل و - ، شاهدي تجرب- شاهد

 قيوزن قبل از تزر  ها گروه
 )گرم(

 قيوزن بعد از تزر
  )رمگ(

 ي ضهيب وزن
  )گرم( راست

 ي ضهيوزن ب
  )گرم (چپ

 ي ضهيحجم ب
متر  ميلي(راست 

  )مكعب

 ي ضهيحجم ب
متر  ميلي(چپ 

  )مكعب

ضه ي بيوزن نسب
  به بدن

  ۵۴۵/۰±۰۲۰/۰  ۱۹۳/۲۶±۷۰۵/۰  ۵۲۷/۲۷±۷۸۱/۱  ۰۸۹/۰±۰۰۵/۰  ۰۸۰/۰±۰۰۸/۰  ۵/۳۳±۰۴/۱  ۲۵/۳۵±۰۹/۳  شاهد

  ۴۵۸/۰±۰۷۲/۰  ۲۴۳/۲۶±۰۹۵/۱  ۹۶۲/۲۴±۷۶۶/۱  ۰۸۰/۰±۰۰۹/۰  ۰۸۴/۰±۰۱/۰  ۸۳۳/۳۴±۰۳۶/۵  ۱۶۶/۳۵±۵۳۸/۱  حالل

  ۴۹۳/۰±۱۲۸/۰  ۱۲۶/۲۷±۰۳۶/۳  ۸۱۸/۲۵±۹۲۹/۳  ۰۹۴/۰±۰۲۲/۰  ۰۹۳/۰±۰۱۹/۰  ۰۸/۳۵±/۷۹۱  ۲۵/۳۵±۷۸/۲  يتجرب

  
  د، يد، اسپرماتوزوئيه، اسپرماتيت اولي، اسپرماتوسي اسپرماتوگونيها م بر تعداد سلوليکسي اثرات سفيبررس: ۳ جدول

  ، ، شاهدي تجرب، شاهديها ن گروهي بي سهيمقا: ي سوريها موش )اريانحراف مع±  نيانگيم( ضهيگ در بيدي و ليتولسر
   ي تجرب،طور حالل نيهم حالل و

  گيديل  يسرتول  دياسپرماتوزوئ  دياسپرمات  هيت اولياسپرماتوس  ياسپرماتوگون  ها گروه

  ۴۵۶/۲۱±۲۰۱/۵  ۷۲۷/۲۰±۷۰۰/۴  ۲۱۹/۵۲±۷۱۰/۲۳  ۵۹۲/۵۵±۰۶۵/۲۳  ۸۳۷/۴۲±۵۱۸/۱۱  ۷۹۲/۴۷±۶۱۵/۹  شاهد

  ۳۰۲/۲۰±۹۱۳/۵  ۴۷۴/۱۷±۵۷۰/۵  ۹۵۲/۴۴±۸۹۹/۲۱  ۲۵۸/۵۲±۱۳۵/۲۳  ۲۰۷/۳۹±۷۲۴/۱۰  ۱۴۲/۴۴±۸۷/۹  حالل

  ۵۳۸/۱۷±۴۲۳/۵  ۱۶۹/۱۴±۲۷۳/۴  ۹۶۱/۳۲±۷۵۰/۱۹  ۸۳۶/۴۷±۰۰۸/۲۴  ۴۵۸/۳۶±۸۹۶/۹  ۹۷۶/۳۸±۱۰۹/۹  *يتجرب

  . )>۰۱/۰P ( دارديدار ي کاهش معني در گروه تجربي تجرب- و شاهدي تجرب-ل حاليها وهن گري بي سهيهمه فاکتورها در مقا *
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   موش سـوري در    ي  بخشي از مقاطع بافتي بيضه    : ۱ تصوير

   اسپرم ساز طبيعي با ي  در اين تصوير يک لوله    . گروه شاهد 
شـود   هـاي اسـپرماتوژنيک مـشاهده مـي        نظم خاص سلول  

  ). برابر۴۰نمايي  بزرگ(
  
  

  
   مـوش سـوري    ي  شي از مقاطع بـافتي بيـضه      بخ: ۲ تصوير

ــاهد ــروه ش ــصوير. در گ ــن ت ــا  در اي ــپرم ســاز ب ــه اس   لول
ــي    ــشاهده م ــا م ــا آلبوژين ــي تونيک ــخامت طبيع ــود ض   ش

  ). برابر۴۰نمايي  بزرگ(

  
   مـوش سـوري در   ي  بخشي از مقاطع بافتي بيضه    : ۳ تصوير

  هـاي  کـاهش تعـداد سـلول      در ايـن تـصوير     گروه تجربـي  
هاي   بين لولهي ي ليديگ، افزايش فاصلهها اسپرم ساز، سلول

شود  اسپرم ساز و کاهش ضخامت اپيتليوم ژرمينال مشاهده مي
  ). برابر۴۰نمايي  بزرگ(

  

  
   مـوش سـوري  ي  بخشي از مقـاطع بـافتي بيـضه       : ۴تصوير  

  در ايـن تـصوير در هـم ريختگـي نظـم           . در گروه تجربـي   
طـور   هاي اسپرم سـاز و همـين       سلولي و دژنره شدن سلول    

ــي   ا ــشاهده م ــا م ــا آلبوژين ــخامت تونيک ــزايش ض ــود  ف   ش
  ) برابر۴۰نمايي  بزرگ(

  
   اسـپرم سـاز    ياهـ   قطـر بـزرگ و کوچـک لولـه         ي  سهي مقا در

ـ تليضخامت اپ  .ها مشاهده نشد   ن گروه يب يدار يتفاوت معن  وم ي
   حالل شاهد و يها سه با گروهي در مقاينال در گروه تجرب   يژرم

ــ ــاهش معن ــتيدار يک ــخامت تون .)>۰۰۱/۰P(  داش ــا يض ک



  هاي محور هيپوفيز اثرات سفيکسيم بر بافت شناسي بيضه و هورمون
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٥٩

  ).۴جدول (، )>۰۰۱/۰P(  داشتيدار يش معنيافزا و شـاهد  حـالل  ي نسبت به گروه هـا ينا در گروه تجرب  يآلبوژ
  

 يها  موش)اريانحراف مع± نيانگيم(نا يکا آلبوژيوم و تونيتل ي ضخامت اپاسپرم ساز، ي  قطر بزرگ و کوچک لولهي سهيمقا: ۴ جدول
 . انجام شده استي تجرب- طور حالل نيهم حالل و - ، شاهدي تجرب-  شاهديها ن گروهي بي سهي مقا:يسور

  

  يتجرب      حالل  شاهد  
LD )۰۳۷/۲۳±۶/۳  ۵۶۲/۲۲±۶۳۵/۲  ۸۷/۲۱±۳۶/۲  )قطر بزرگ  
 SD)۱۹۷/۱۸±۰۹۵/۲  ۳۱/۱۹±۹۴۵/۱  ۴۵/۱۹±۱۸/۲ )قطر کوچک  
EP )۸۳/۴±۹۱/۰  ۱۹/۵±۸۵۵/۰  ۳۸۵/۵±۸۹۷/۰ )ومي تلياپ *  
TU )۳۲/۱±۳۰۵/۰  ۹۴۲/۰±۲۶۷/۰  ۹۴۲/۰±۲۲۲/۰ )نايکا آلبوژيتون **  

  )>۰۰۱/۰P(ي  و تجربحاللن يب  ويشاهد و تجربهاي  گروهن يدار ب يکاهش معن *
  )>۰۰۱/۰P( ي و تجرب حاللنيب  ويشاهد و تجربهاي  گروهن يدار ب يش معنيافزا **

  

 بحث
تـا   ۴۰حـدود   (م  يکسي جذب سف  يت باال يبا توجه به قابل        
ــ، در ا)۱) (درصــد ۵۰ ــارني اولــين پــژوهش بــراي ــرات  ب  اث
 موش بالغ نـژاد     ي  ضهيک ب ي مورفولوژ يم بر پارامترها  يکسيسف

Balb/C حاضر نـشان داد  ي مطالعه.  قرار گرفتي مورد بررس 
 ۱۰م بـه مـدت      يکـس يک سف يوتيب ي آنت يق داخل صفاق  يتزرکه  

نــسبت وزن  (GSIهــا و  ضهيــ وزن، حجــم بي رويروز اثــر
م يکسي که در آن از سفيشيدر آزما. ندارد) ها به وزن بدن   ضهيب

ـ  مـشخص شـد کـه پـس از         ،استفاده شده بود   ک سـاعت از  ي
کبد، قلب، طحـال   ها، م به ششيکسي، سفيز خوراکومصرف د 
ها، مثانـه، خـون،      هي در کل  يقيقه بعد از دوز تزر    ي دق ۵و مغز و    

م در يکـس يها انتـشار سف  در سگ. شود يها منتشر م  کبد و شش  
ـ ها، قلب و مغز بعـد از تزر        ضهيها، ب  ، کبد، شش  هيصفرا، کل  ق ي
هـا و   مطالعات در انسان ).۱( گزارش شده است     يديداخل ور 

ـ وتيب يپستانداران نشان داده است که آنت       شـامل همـه      (هـا  کي
 اسپرماتوژنز و انتقـال اسـپرم       ي رو يآور اني اثرات ز  )ها کالس

ر قـرار  يتـاث  داشته و کارکرد اسپرم را تحت   يد مثل يبه اندام تول  
ـ     ييها گزارش. )۱۵( دهند يم ـ وتيب ي وجود دارد که آنت  يهـا  کي

 شـود  يضه م يت در ب  ي سبب بروز سم   NMTT رهي زنج يحاو

 ازگرم  گرم بر كيلو  ميلي۱۰۰۰  روزاتهير جلديق زيتزر). ۱۶(

Cefoperazonesodium )Cefobid( ــاهش ــبب کــ  ســ
توپالســم يلــه شــدن سي و واکويشيــ زايهــا ت ســلوليــجمع

 ۱۰۰۰تـا  ۱۰۰ ي مـصرف يهـا   و دوز  شـده  ي سـرتول  يها سلول
 تعــداد  باعــث کــاهشزيــنگــرم در روز  گــرم بــر كيلــو ميلــي

  .)۱۷( شود يدها مياسپرمات
 و LH يها ن هورمونيانگي نشان داد که مپژوهش حاضرج ينتا

 تحـت مطالعـه    يهـا  ن گروه ي ب يدار يتستوسترون اختالف معن  
ـ     DHEA ي ول ،نداشته است  ـ  مقا  در ي در گـروه تجرب سه بـا   ي

ـ  مقـدار ا ، داشتهيدار ي کاهش معن حاللگروه   ن هورمـون در  ي
، کـه  شت دا يدار يش معن يسه با شاهد افزا   ي در مقا  حاللگروه  

  حالل ل استفاده از محلول در گروه     يتواند به دل   يش م ين افزا يا
 هم محلول و هم دارو يکه در گروه تجرب يي از آنجاي ول،باشد

ل کاهش  يتواند دل  ي م يگروه تجرب  دارو در    ،استفاده شده است  
   .ن هورمون باشديسطح ا

 نسبت بـه    يدر گروه تجرب  ) FSH (يکوليهورمون محرک فول  
ـ      گروه حالل  از  FSH.  نـشان داد يدار ي و شـاهد کـاهش معن
ـ ز ترشـح و موجـب تحر     يپوفي ه يبخش قدام   يهـا  ک سـلول ي

 ي الزم برايع مغذيما )يسرتول (ها ن سلوليا. شود ي ميسرتول
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٦٠

ـ  زا يها  سلول ي  هيتغذ ل ي ترشـح و تبـد  ، را فـراهم کـرده    يشي
 با اتصال بـه     FSH .کنند يع م يد به اسپرم را تسر    ياسپرماتوزوئ

ن مخـصوص   يسـاخته شـدن پـروتئ      سبب   ي سرتول يها سلول
 ABP (Androgen Binding Protein)اتصال آنـدروژن  

  ن اسـت کـه تـستوسترون      يکـو پـروتئ   يک گل ي ABP .شود يم
سـاز    اسـپرم يهـا   لولـه ي به فـضا  ABP. شود يبه آن متصل م   

ـ  در جر  ،ترشح شده  ـ ان ا ي   نـد بـا تـستوسترون کـه بـه          ين فرآ ي
  اد يـ گ ساخته شده است بـا غلظـت ز  يدي ل يها سلولي    لهيوس

ن مرحلـه   يشود، انجام ا   يبه مکان ساخت اسپرماتوژنز حمل م     
ــش اساســ  ــپرماتوژنز دارد ينق ــه بــه    ).۱۸( در اس   بــا توج

تـوان انتظـار اخـتالل در        ي م حاضر ي  مطالعه در   FSHکاهش  
   مـانع از    FSHکـه    ييآنجـا  از .روند مراحـل فـوق را داشـت       

ـ ) Germinal( يشيزا يها  سلول يعيدژنره شدن طب    شـود  يم
ـ يتوانـد دل   ي، کاهش آن مـ    )۱۹(  ي کـاهش فاکتورهـا    ي بـرا  يل

ـ  بن يهـا  سـلول  ي از طرف  .باشد اسپرماتوژنز  اسـپرماتوژنز   يادي
])SSCs ( [Spermatogonial Stem Cellsاسـپرماتوژنز   اساس

افته يز  ي تما يشي زا يها  سلول ياديتعداد ز  توانند يهستند که م  
م ي تنظــي از عوامــل اصــلي ســرتوليهــا ســلول. جــاد کننــديا

ـ  کل يها از مشارکت کننده   يکي.  هستند SSCs يها کننده  يدي
، ,SSCs GDNF (Grow Derived Necrosis Factor) ميدر تنظ

ـ  تولي از تولد تا بزرگسالي سرتولياه است که توسط سلول  د ي
م ي تنظـ  FSH توسـط    GDNF يدهـ  گنالير سـ  يمـس . شود يم
ـ  بـا توجـه بـه اهم     ).۲۰( شـود  يم    در اسـپرماتوژنز، FSHت ي
 محـصول   ي جنـس  يهـا  سـلول د که علت کـاهش      يآ ينظر م  هب

ــپرماتوژنز ــي اس ــپرماتوگونيعن ــ ،ي اس ــت اولياسپرماتوس ه، ي
ـ  همچ د،ياسپرماتوزوئ و   دياسپرمات  و  ي سـرتول  يهـا  سـلول ن  ين

کاهش  ،حالل نسبت به گروه شاهد و       يگ در گروه تجرب   يديل
  .ن هورمون باشديا

  
   يريگ جهينت

ر ي و تاثيدر گروه تجربFSH  دار يبا توجه به کاهش معن     
ـ ر اي و تـاث ي سـرتول يهـا  ن هورمون بر سـلول    يا   هـا   ن سـلول ي

  بـه اسـپرم   ل اسپرماتوژنز   ي و تبد  يشي زا يها  سلول ي  هيدر تغذ 
ـ      يدار فاکتورهـا   يو کاهش معن    ي اسـپرماتوژنز در گـروه تجرب

ـ  اير منفـ ياحتمال تاث    د يـ د اسـپرم و تـوان تول  يـ ن دارو در تولي
ـ تـر احت   قيج دق ي کسب نتا  يگرچه برا .  نر وجود دارد   يمثل   اجي

ـ باشد، امـا پ  ي ميليبه مطالعات تکم  ـ ي شـود در حـال    يشنهاد م
ـ اط ب يـ م بـا احت   يکـس ي سف يز اسـتفاده از دارو    يحاضر ن   يشتري

 .رديصورت گ
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Background and Objective: Cefixime is an antimicrobial agent which has a widespread ability against 

various pathogens, especially gram-negative organisms. Today, physicians apply cephalosporins especially 

cefixime in a wide scale. Regarding the side effects of some of these antibiotics on reproductive system, this 

study was conducted to determine the effect of cefixime on pituitary- gonadal hormones, gonadotrophins and 

testes morphology in adult male mice. 

Materials and Methods: Eighteen male mice (age: 12-16 weeks, weight: 35 5 gr) were divided into three 

groups; control, sham and experimental (6 mice in each group). Experimental group received cefixime 

(0.5 gr/kg/day) as a solution in dimethyl solfoxide (DMSO) for 10 days; the sham group received only drug 

solvent (DMSO) via IP injection and the control group remained intact. The animals were weighed and 

sacrificed. Level of hormones was measured by Radioi Immuno Assay (RIA) method. Then, tissues were 

fixed in Buin's fixative. Sections were cut into 5 µm thicknesses and stained with Hematoxylin and Eosin 

(H& E). Data were analyzed using T-test and SPSS software. 

Results: Count of spermatogenic, Sertoli and leydig cells and titer of FSH significantly decreased in the 

experimental group in comparison with the control and sham groups (P<0.01 and P<0.05). In the 

experimental group, DHEA hormone decreased significantly (P<0.05) in comparison with sham. No 

significant differences were seen in other factors between the groups. 

Conclusion: Regarding physiological role of Sertoli cells during spermatogenesis, reduction of FSH hormone 

may lead to negative effects on the sperm production and reproductive potential of male mice.  
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