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18/4/91: ، پذیرش مقاله20/2/91: دریافت مقاله
 بـا کـاهش سـطوح    اسـت کـه  دگزامتازون یک داروي گلوکوکورتیکوئیدي پر مـصرف کهاندمطالعات قبلی نشان داده :مقدمه

هـاي  عضوي از خـانواده لکتـین     نیز که   ،  )Gal-3(3-گالکتین. شودهاي زایاي اسپرم می   عث ایجاد آپوپتوز در سلول    تستوسترون با 
هاي مهمی در وقایع بیولوژیک مختلف مانند رشد سلولی، آپوپتوز، چـسبندگی و تعـدیل ایمنـی ایفـاء                   ، نقش است بتاگاالکتوزیدي

.در بافت بیضه موش سوري بررسی شده استGal-3در این مطالعه اثر دگزامتازون بر بیان. کندمی
 با نژاد ) هفته8-6(موش سوري نر بالغ 16: هامواد و روشNMRIگـروه آزمـون   . طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدندهب

mg/kg7روز و 7مـدت  هببه گروه کنترل سرم فیزیولوژي. صورت تزرق داخل صفاقی در یافت کردهروز و ب7مدت هدگزامتازون ب
% 10هاي آنها در فرمـالین      یک روز پس از آخرین تزریق حیوانات قربانی شده و سپس بیضه           . صورت تزریق داخل صفاقی داده شد     هب

بنـدي و   براي درجـه  . استفاده شد تانل  آزمایشات ایمنوهیستوشیمی و    و آپوپتوز از     Bcl-2و  Gal-3براي بررسی بیان    . فیکس شد 
.استفاده شدHSCOREمنوهیستوشیمی از روش مقایسه نتایج ای

 در گروه کنترل    : هایافتهGal-3      ویژه مراحل   هبدر تمام مراحل چرخه اسپرماتوژنزVII-VIII    در گـروه تیمـار     . بیان شده بـود
ن مـشابه   هـاي کنتـرل و آزمـو      در گـروه   Bcl-2الگـوي بیـان     . هاي زایا کاهش یافته بود    در سلول Gal-3شده با دگزامتازون بیان     

هاي زایا در تمام مراحل چرخه اسپرماتوژنز کـاهش معنـی       در سلول Bcl-2و  Gal-3بیان   HSCOREدر بررسی     . بود 3-گالکتین
.هاي زایا در گروه آزمون افزایش معنی داري نشان دادایندکس آپوپتوز سلولتانلهاي در بررسی. )=01/0P(داري را نشان داند

  دهند که دگزامتازون احتماالً با کاهش بیان        ها نشان می  ین یافته ا: گیريبحث و نتیجهGal-3    باعث ایجاد آپوپتوز در سلول-

.شودهاي زایاي اسپرم موش می
آپوپتوز، بیضه3-دگزامتازون، گالکتین: هاي کلیديواژه ،

چکیده
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مقدمه
زوجین را درگیر % 10ناباروري مشکلی است که تقریبا 

ین موارد مربوط به آسیب در جنس مذکر کند و نیمی از امی
دچار کاهش نابارورزیادي از این افرادتعداد . باشدمی

و یا عدم وجود اسپرماتوزوئید ) الیگواسپرمی(اسپرماتوزوئید 
تولید اسپرماتوزوئید در حالت تعادل . )1(هستند) آزواسپرمی(

. باشداز دست دادن آنها میوزایاي اسپرمبین تکثیر سلولهاي
فرایند سلولی است که به یک هاي زایامرگ خودبخودي سلول
این مرگ. شودمیدیده پستاندارانطور معمول در بیضه

شوددر اثر آپوپتوز ایجاد میهاي زایا عمدتاًسلولخودبخودي
)2.(

عالوه بر آپوپتوز فیزیولوژیک که در سراسر زندگی یک فرد 
ود دارند که باعث ممکن است رخ دهد، عوامل دیگري نیز وج

این .شوندهاي زایاي اسپرم میافزایش فرایند آپوپتوز در سلول
، مواد سمی و بعضی از داروها X عوامل شامل تابش اشعه

هاي زایا حالت تعادل افزایش آپوپتوز در سلول). 3(باشند می
برد و منجر به هاي زایا را از بین میبین تکثیر و مرگ سلول

مطالعات زیادي در زمینه . گرددسپرماتوژنز میاختالل در روند ا
آپوپتوز در بیضه انسان صورت گرفته است و نتایج بدست آمده 
بیانگر افزایش میزان آپوپتوز در مردان نابارور مبتال به 

). 4(باشند هیپواسپرمی می
هاي صحرایی ها و موشعملکرد تولید مثلی در پریمات

). 5(شود کنترل میهاي سوماتیک و روانیتوسط استرس
دهند افزایش در غلظت گلوکوکورتیکوئیدها مطالعات نشان می

بر اثر استرس، منجر به کاهش غلظت سرمی هورمون 
گلوکوکورتیکوئیدها ). 6(شود تستوسترون در جنس مذکر می

هاي توان بیماريطیف درمانی وسیعی دارند، از جمله می
ده فوق کلیه، دردهاي التهابی، عفونی، خود ایمنی، نارسایی غ

علت طیف به. هاي رده لنفوئید را نام بردمفاصل و سرطان

هاي اخیر تجویز بی رویه این ترکیبات درمانی وسیع، در سال
).7(توسط پزشکان مشاهده شده است 

گلوکوکورتیکوئیدها با اثر بر روي هیپوفیز قدامی و بیضه 
که بیضه میهنگا). 8(شوند باعث مهار ترشح تستوسترون می

نتواند فرآیند اسپرماتوژنز را از طریق تولید تستوسترون حمایت 
شود، که نهایتاً کند، یک مسیر ارسال پیام خاصی فعال می

هاي اعضاء خانواده پروتئین). 9(منجر به آپوپتوز خواهد شد 
Bcl-2 نقش مهمی در مسیر میتوکندریایی آپوپتوز ایفاء

عنوان القاء کننده آپوپتوز بهBaxهائی نظیرپروتئین. کنندمی
باعث مهار مرگ سلولی Bcl-2هائی نظیر عمل کرده و پروتئین

در طی چندین سال گذشته، تحقیقات زیادي ). 10(شوند می
هاي خانواده بیانگر این مطلب هستند که عالوه بر پروتئین

Bcl-23- ها بنام گالکتین، یک عضو از خانواده گالکتین)Gal-

نقش تنظیمی مهمی بر روي مسیر میتوکندریایی نیز ) 3
نقش مهمی در Bcl-2همچون Gal-3. کندآپوپتوز ایفاء می

هاي سرطانی از آپوپتوز ناشی از اکسید نیتریک و حفظ سلول
ها در گالکتین). 12،11(کند داروهاي سیتوتوکسیک بازي می

، بسیاري از وقایع مانند امبریوژنز، چسبندگی و تکثیر سلولی
). 13-16(کنند آپوپتوز و تعدیل سیستم ایمنی شرکت می

شوند، هاي پاتولوژیک مختلف نیز بیان میها در حالتگالکتین
هاي آلرژیک، التهاب، هاي اتوایمیون، واکنشمانند بیماري

). 17، 18(شود انتشار تومورها و آترواسکلروزیس نیز بیان می
Gal-3ریوتی بیان هاي مختلف سلولهاي یوکادر قسمت

هاي شود، نقششود و در هر قسمتی از سلول که بیان میمی
).19(کند خاصی را ایفا می

هاي با توجه به تجویز بی رویه دگزامتازون در سال
اخیر و اثرات سوء آن بر روي اسپرماتوژنز، در این مطالعه اثر 
دگزامتازون، یک داروي گلوکوکورتیکوئیدي پر مصرف، بر روي 

که از آنجایی. گیردمورد بررسی قرار میBcl-2و Gal-3بیان 
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اي هاي ویژهها و پروتئینهاي زایا ژندر فرایند آپوپتوز سلول
هاي مولکولی ممکن است به شناسایی درگیر هستند، بررسی

مکانیسم و مسیرهاي مختلف القاء یا مهار آپوپتوز توسط 
.گلوکوکورتیکوئیدها کمک کند

هامواد و روش
8تا 6(موش سوري نر بالغ 16ر این مطالعه تجربی از د

حیوانات در . استفاده شدAlbino NMRIژاد با ن) هفته
درجه سانتیگراد، 25شرایط استاندارد آزمایشگاهی در دماي 

12ساعت تاریکی، 12درصد و سیکل نوري 40-75رطوبت 
طور تصادفی به دوحیوانات به. ساعت روشنایی نگهداري شدند

mg/kg7گروه آزمون . گروه کنترل و آزمون تقسیم شدند
صورت تزرق داخل صفاقی در روز و به7مدت دگزامتازون به

روز 7مدت به گروه کنترل سرم فیزیولوژي به). 20(یافت کرد 
یک روز پس از آخرین . صورت تزریق داخل صفاقی داده شدو به

آنها در فرمالین هاي تزریق حیوانات قربانی شده و سپس بیضه
ساعت در فرمالین در 72مدت ها بهنمونه. فیکس شد% 10

دماي اتاق غوطه ور شدند و پس از انجام مراحل پاساژ بافتی با 
,Micro Tec(استفاده از میکروتوم دوار  Germany (

میکرومتر جهت آزمایشات 5مقاطعی با ضخامت 
. تهیه گردید1ایمنوهیستوشیمی و تانل

وشیمیایمنوهیست
جهت آزمایش ایمنوهیستوشیمی مقاطع بافتی ابتدا 

درصد پراکسید 3پارافین گیري و آب دهی و سپس با محلول 
ها در ژن با قرار دادن نمونهبازیابی آنتی. هیدروژن انکوبه شدند

درجه سانتیگراد به مدت 98در دماي ) pH=6(بافر سیترات 
بادي ا با آنتیهدر مرحله بعد نمونه. دقیقه صورت گرفت15

درجه سانتیگراد 4در دماي 100/1اولیه مونوکلونال با غلظت 
هاي اولیه بکار رفته در باديآنتی.  شب انکوبه شدند1به مدت 

-sc)موش Bcl-2بادي مونوکلونال ضد آنتیاین مطالعه، 

7382, Santa Cruz) و آنتی بادي پلی کلونال ضدGal-3

,sc-374253(موش  Santa Cruz(بعد از شستشو با . بودند
IgG بافر فسفات، آنتی بادي ثانویه (sc-2039, Santa

Cruz)،ها اضافه به نمونه، که کونژوگه به آنزیم پراکسیداز بود
ها در معرض پس از شستشو با بافر فسفات، نمونه. شد

دقیقه قرار 8براي ) DAB(آمینوبنزیدین سوبستراي دي
در این Gal-3و Bcl-2تئین هاي حاوي پرومحل. گرفتند

رنگ آمیزي افتراقی با . اي در می آیندمرحله به رنگ قهوه
ها با استفاده از چسب هماتوکسیلین هریس صورت گرفت و الم

براي تفسیر نتایج از روش نیمه کمی . انتالن چسبانده شدند
HSCORE١:طبق فرمول زیر استفاده شد

HSCORE = ΣPi(i+1)

 = Piلهاي رنگ شده براي هر شدت درصد سلو
 = iضعیف، =1عدم وجود رنگ، = 0(شدت رنگ آمیزي

)شدید=3متوسط، = 2
الم از هر حیوان رنگ آمیزي ایمنوهیستوشیمی 5بر روي 

انجام شد و پس از تعیین مراحل چرخه اسپرماتوژنز، براي هر 
مرحله میانگین درصد و شدت رنگ جداگانه محاسبه و مورد 

براي تعیین مراحل مختلف چرخه ). 21(گرفت مقایسه قرار 
طبق این روش، . اسپرماتوژنز از روش رایج راسل استفاده شد

مرحله دارد و هر مرحله داراي 12چرخه اسپرماتوژنز در موش 
خصوصیات منحصر به فردي است که بر این اساس می توان 

).22(مراحل مختلف چرخه اسپرماتوژنز را شناسایی کرد 
تانلرنگ آمیزي

POD(In Situ در این مطالعه با استفاده از کیت 

Cell Death Detection, POD kit, Roche) روش
این . رنگ آمیزي تانل  بر روي قطعات بافتی بیضه انجام شد

1.Tunel
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طور هاي آپوپتوتیک را بهدر سلولDNAکیت قطعات 
طور نحوه عملکرد این کیت به. کنداختصاصی شناسایی می

TdTحاوي ها با محلول تانلل انکوبه کردن برشخالصه شام

TdTحین انکوباسیون، . باشدمیfluorescin-dUTPو 

OH´3به انتهاي آزاد fluorescin-dUTP باعث اتصال 

بادي ضد سپس فلورسین با یک آنتی. شودمیDNA   در 
دهد، فلورسین که در کیت موجود است کونژوگه اي تشکیل می

را توسط یک محلول سوبسترا قابل رویت کرده  و توان آنکه می
.با میکروسکوپ نوري مورد مطالعه قرار داد

اي تیره و یکنواخت هاي دچار آپوپتوز به رنگ قهوههسته
هایی که به رنگ هسته. عنوان رنگ مثبت در نظر گرفته شدندبه

طور یکنواخت رنگ نشده اي روشن یا زرد بودند و یا بهقهوه
براي محاسبه . نگام شمارش سلولی به حساب نیامدنده. بودند

هاي زایاي هاي زایا، نسبت تعداد سلولایندکس آپوپتوز سلول
هاي زایاي تانل مثبت در یک لوله اسپرم ساز به تعداد کل سلول

. ضرب گردید100همان لوله  محاسبه و نتیجه حاصل در عدد
رماتوژنز همچنین ایندکس آپوپتوز براي هر مرحله چرخه اسپ

نیز لوله به ازاي هر 10در هر حیوان . جداگانه محاسبه شد
). 20(مرحله از چرخه اسپرماتوژنز محاسبه گردید 

آنالیز آماري
با و تانل HSCOREي حاصل از آزمایشات هاداده

Postاستفاده از آزمون آنوواي یک طرفه و متعاقب آن آزمون 

hoc LSD05/0در نهایت . تجزیه و تحلیل شدP معنی >
بیان Mean ± SDدار در نظر گرفته شد و نتایج به صورت 

.گردید

هایافته
در بافت همبند بینابینی بیضه  و Gal-3در گروه کنترل، 

بعضی از . هاي لیدیگ شدیداً بیان شده بودهمچنین سلول

. طور متوسط یا شدید رنگ شده بودندهاي میوئید نیز بهسلول
هاي سرتولی و اکنش منفی نشان ساز سلولهاي منی در لوله

هاي متغیري از هاي زایا شدت رنگکه سلولدادند، درحالی
در مراحل Gal-3بیان پروتئین .  ضعیف تا متوسط نشان دادند

مختلف چرخه اسپرماتوژنز الگوهاي متفاوتی را نشان داد، 
بیشترین شدت رنگ مشاهده VII-VIIIکه در مراحل بطوري

ضعیف یا متوسط و در سایر IV-VIنگ در مراحل شدت ر. شد
). 1شکل (مراحل ضعیف بود 

در بافت Gal-3در گروه آزمون، الگوي بیان پروتئین 
هاي لیدیگ و میوئید، مشابه گروه همبند بینابینی، سلول

در آنها اختالف معنی داري HSCOREکنترل بود و مقایسه 
ساز منفی یا ضعیف هاي منیشدت رنگ در لوله. را نشان نداد

هاي اسپرماتوگونی در مراحل بود و تنها تعداد کمی از سلول
. مختلف چرخه اسپرماتوژنز واکنش متوسط یا شدید نشان دادند

کاهش معنی داري در تمام مراحل HSCOREهاي در بررسی
چرخه اسپرماتوژنز نسبت به گروه کنترل وجود داشت 

)P<0.05 .( پروتئینGal-3اي سرتولی نیز همانند هدر سلول
در Bcl-2الگوي بیان ). 1شکل (گروه کنترل بیان نشده بود 

هاي کنترل و آزمون تمام مراحل چرخه اسپرماتوژنز در گروه
هاي نتایج حاصل از بررسی). 2شکل (بود Gal-3مشابه 

HSCORE بیانBcl-2 وGal-3 آمده است1در نمودار.

در از مقطع بافت بیضهGal-3شیمی رنگ آمیزي ایمنوهیستو-1شکل
گروه دگزامتازون، : Bگروه کنترل، : A.  مراحل مختلف چرخه اسپرماتوژنز

L :200×(سلول لیدیگ.(
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از مقطع بافت بیضهBcl-2رنگ آمیزي ایمنوهیستوشیمی -2شکل 
گروه : Bگروه کنترل، : A.  در مراحل مختلف چرخه اسپرماتوژنز

).200×(ول لیدیگسل: Lدگزامتازون، 

-BclوGal-3هاي مقایسه در صد و شدت بیان پروتئین-1نمودار 

±مقادیر بصورت میانگین. )Dex(هاي کنترل و دگزامتازون در گروه2

**، P<0.01*،انحراف معیار P<0.001

هاي اسپرماتوگونی در مراحل در گروه کنترل سلول
ل واکنش مثبت نشان مختلف چرخه اسپرماتوژنز به آزمایش تان

VII-VIIIهاي اسپرماتوسیت به ندرت در مراحل سلول. دادند

هاي سلول). 3شکل (چرخه اسپرماتوژنز تانل مثبت بودند 
.سرتولی و لیدیگ تانل منفی بودند

هاي در گروه دریافت کننده دگزامتازون تمام انواع سلول
ثبت زایا در مراحل مختلف چرخه اسپرماتوژنز واکنش تانل م

هاي زایا تعدادي از عالوه بر سلول). 3شکل (نشان دادند 

چرخه IV-VIو VII-VIIIهاي سرتولی در مراحل سلول
هاي لیدیگ در مطالعه سلول. اسپرماتوژنز تانل مثبت بودند

در بین مراحل مختلف . حاضر واکنش تانل منفی نشان دادند
بیشترین تعداد VII-VIIIچرخه اسپرماتوژنز مراحل 

ایندکس آپوپتوز ). 3شکل (هاي آپوپتوزي را نشان دادند سلول
در تمام مراحل چرخه اسپرماتوژنز نسبت به گروه کنترل شدیداً 

). 2نمودار (افزایش یافته بود که از نظر آماري معنی دار بود  
و VII-VIIIهاي سرتولی  در مراحل ایندکس آپوپتوز سلول

IV-VI معنی داري نسبت به گروه چرخه اسپرماتوژنز افزایش
در سایر مراحل چرخه ). P<0.05(کنترل نشان داد 

هاي سرتولی تانل منفی بودند و ایندکس اسپرماتوژنز سلول
.آپوپتوز صفر بود

رنگ آمیزي تانل از مقطع بافـت بیـضه در مراحـل مختلـف چرخـه                -3شکل
).250×(دگزامتازونگروه : Dو Cگروه کنترل، : Bو A.  اسپرماتوژنز

بحث و نتیجه گیري 
قابل طور نتایج مطالعه حاضر نشان داد که دگزامتازون به

هاي زایاي اسپرم را در سلولGal-3مالحظه اي بیان پروتیین 
در گروه Gal-3الگوي بیان . دهدموش سوري کاهش می

صورت وابسته به مراحل چرخه کنترل و دگزامتازون به
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بیشترین شدت VII-VIIIاحل که مراسپرماتوژنز بود، بطوري
. واکنش ایمنوهیستوشیمی را نشان دادند

-BclوGal-3هاي صد و شدت بیان پروتئینمقایسه در-1نمودار 

صورت همقادیر ب. )Dex(هاي کنترل و دگزامتازون در گروه2
**، P<0.01*،انحراف معیار±میانگین P<0.001

طور بههاي تانل نشان داد که دگزامتازون بررسی
چشمگیري میزان آپوپتوز را در تمام مراحل چرخه اسپرماتوژنز 

VII-VIIIاما ایندکس آپوپتوز در مراحل . دهدافزایش می

مطالعات . بیشتر از سایر مراحل چرخه اسپرماتوژنز است
VII-VIIIمتعددي بیانگر این مطلب هستند که در مراحل 

گان بیان هاي آندروژنی در جوندبیشترین میزان گیرنده
عنوان مراحل همین دلیل این مراحل بهبه). 23، 24(شوند می

بنابراین ممکن است، . شوندوابسته به هورمون شناخته می
Gal-3هاي آنها هاي استروئیدي یا گیرندهدر ارتباط با هورمون

در 1-و همکاران نشان دادند که بیان گالکتین1دتین. باشد
سته به هورمون بیشترین میزان بیضه موش سوري در مراحل واب

).25(دهد بیان را نشان می

نیز گزارش کردند که بیان ) 2007(و همکاران 2دشیلدر
Gal-3 تحت کنترل مثبتFSH،EGF و TNF-α است

Bcl-2در این مطالعه نیز دگزامتازون باعث کاهش بیان ). 26(

١.ویژه مراحل وابسته به هورمون شده بوددر تمامی مراحل به

نشان دادند دگزامتازون ) 2009(هاشمی تبار و همکاران 
باعث افزایش معنی داري در بیان پروتئین پیش آپوپتوزي 

Baxشود و مراحل هاي زایاي اسپرم موش سوري میدر سلول
وابسته به هورمون چرخه اسپرماتوژنز بیشترین حساسیت را 

از در مطالعه اي دیگر بدنبال محرومیت). 27(نشان داد 
آندروژن دي اتیل استیل بسترول، که یک هورمون استروژنی 

در بیضه موش افزایش یافت Baxقوي است، بیان پروتئین 
که دگزامتازون نیز باعث کاهش سنتز از آنجایی). 28(

هاي توان نتیجه گرفت که پروتئینشود، میتستوسترون می
ھای زایا احتماًال در ارتباط با آپوپتوز سلولBcl-2خانواده 

.باشندبدنبال محرومیت از آندروژن می
دنبال تجویز در مطالعه حاضر مشخص شد که به

دگزامتازون در مراحل وابسته به هورمون ایندکس آپوپتوز 
در بررسی متون موردي که . یابدهاي سرتولی افزایش میسلول

هاي سرتولی در حیوان بالغ باشد، نشان دهنده آپوپتوز سلول
دهند که با این وجود، مطالعات متعددي نشان می. شدیافت ن

هاي تجویز داروهاي شبه استروژنی باعث کاهش تعداد سلول
مکانیسم اثر دگزامتازون بر ). 30،29(شود سرتولی می

هاي سرتولی در مراحل وابسته به هورمون از این مطالعه سلول
نده هاي سرتولی گیرکه سلولآید، ولی از آنجاییبدست نمی

، احتمال دارد که )31(کنند گلوکوکورتیکوئیدي را سنتز می
هاي تستوسترون و ها و گیرندههایی بین این گیرندهمیانکنش

. هاي القاء کننده  آپوپتوز وجود داشته باشدهمچنین مولکول

1. Detin

2. Deschildre
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باعث القاي Gal-3دهند که تحقیقات متعددي نشان می
مشخص شده . شودھای مختلف میدر بافتBcl-2بیان 

است که در NWGRداراي یک موتیف بنام Gal-3است کھ 
این موتیف . شدیداً حفظ شده استBcl-2بین اعضاء خانواده 

بر Gal-3).32،11(در ارتباط با مهار فعالیت آپوپتوزي است 
اساس اینکه موقعیت داخل سلولی یا خارج سلولی داشته باشد، 

خارج سلولی باعث القاء در موقعیت. عملکردهاي متفاوتی دارد
که در موقعیت داخل سلولی فعالیت شود، درحالیآپوپتوز می

). 35- 36(ضد آپوپتوزي دارد 
در Gal-3نشان دادند که ) 2007(دشیلدر و همکاران 

آنها . هاي سرتولی قرار داردبیضه طبیعی انسان اساساً در سلول
یک Gal-3همچنین گزارش کردند که در انسان و رت نابارور 

در Gal-3حضور ). 26(اي دارد موقعیت داخل هسته
هاي زایا، که در این مطالعه در گروه کنترل نشان داده سلول

احتماالً در Gal-3شده است، بیانگر این مطلب است که 
ها در برابر آپوپتوز ناشی از عوامل توکسیک محافظت این سلول

در Gal-3حضور در این مطالعه . محیطی و درونزاد نقش دارد
بافت بینابینی بیضه هم در گروه کنترل و هم در گروه 

این مطلب بیانگر این موضوع است . دگزامتازون نشان داده شد
عنوان جزیی از ماتریکس خارج سلولی بیضه نیز بهGal-3که 

. شودمحسوب می

Gal-3هاي لیدیگ هر دو گروه کنترل و شدیداً در سلول
در مطالعات قبلی نشان داده شده . بوددگزامتازون بیان شده

هاي لیدیگ در برابر آپوپتوز ناشی از دگزامتازون است که سلول
در Gal-3بنابراین ). 21،20(دهند مقاومت نشان می

عنوان یک عامل ضد آپوپتوز هاي لیدیگ ممکن است بهسلول
.عمل کند

هاي زایاي در سلولBcl-2و Gal-3در این مطالعه بیان 
پرم بدنبال تجویز دگزامتازون کاهش چشمگیریی نشان داد، اس

. که ایندکس آپوپتوز افزایش قابل مالحظه اي یافته بوددر حالی
طور کلی نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر این مطلب هستد به

هاي ها، گیرندهدر بافت بیضه در تعامل با آندروژنGal-3که 
کسب دانش . آپوپتوزي باشدآندروژنی، عوامل آپوپتوتیک و ضد 

-Galبیشتر در باره ارتباط بین داروهاي گلوکوکورتیکوئیدي و 

هاي اتیولوژیکی ناباروري ممکن است در درمان و بررسی3
.کمک کند

تشکر و قدردانی
هاي با حمایتCMRC-33این طرح تحقیقاتی با شماره 

و مالی معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه جندي شاپور اهواز
.امکانات مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی انجام شده است
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