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 ،ذكور الفئرافل الخصية نسيج فييحدثيا عقار األيفوسفاميد  يلى رصد التغيرات النسيجية التإىدفت الدراسة  :مخصالم

 ،أحد العقاقير المضادة لنمو األوراـ السرطانية الشائعة االستخداـ في العالج الكيماوي لمرضى السرطافوالذي يعتبر 
 ا. ولتحقيؽ ىذكعصير األناناس الطازج يحد مف ىذه التغيرات عف طريؽ المعاممة بمركب طبيعمكاف الومف ثـ ىؿ باإل

 :ىيرئيسة  مجموعاتأربع قسمت إلى  ياليدؼ أجريت التجربة عمى ذكور الفئراف الت
 .يةفقط ولمدة خمسة أياـ متتال بالمحموؿ الفسيولوجيالذكور المعاممة  شممتو  (C)الضابطة  :I المجموعة األولى 
عف  (مؿ/كجـ/ يـو84,4)بالجرعة  األناناسبعصير عوممت  يالذكور الت شممتو  (P)المعاممة  : IIالمجموعة الثانية 

 .طريؽ الفـ ولمدة خمسة أياـ متتالية
 654، 14، 94) بالجرعاتاأليفوسفاميد عوممت بعقار  يالذكور الت شممتو  (T1)المعاممة  : IIIالمجموعة الثالثة 

 ولمدة خمسة أياـ متتالية. يالتجويؼ البريتون يـ( عف طريؽ الحقف فيو  /2ـ جـ/مم
األناناس بالجرعة عصير بالذكور المعاممة  شممتو  (T1+P) ذات المعاممة المزدوجة : IV الرابعةالمجموعة 

( عف طريؽ الحقف ف / 2ـ جـ/مم 654، 14، 94)عف طريؽ الفـ ثـ العقار بالجرعات  (مؿ/كجـ/ يـو84,4)  ييـو
 القطاعات وصبغت( ٪64 فورماليف)محموؿ التثبيت  فيحفظت األنسجة . ولمدة خمسة أياـ متتالية يلتجويؼ البريتونا

 أيوسيف.-بصبغة الييماتوكسميف
لألنبيبات المنوية عف بعضيا  دقد نتج عنيا تفكؾ وتباعاأليفوسفاميد أظيرت الدراسة أف المعاممة بعقار 

مف الحيوانات المنوية والخاليا  لكؿ   ةمحتويات الخصي يص فنقو  ،ةيا الجرثوميطالئية الخال يانسالخ فو  البعض,
خاليا ليدج  دعد يوانخفاض ف ،ليا ةوالخاليا المنوية المجاور  يبيف خاليا سرتولما تيتؾ لروابط التالمس و  ،المنوية

 وظيورىا بأشكاؿ غير طبيعية.
ستعادت اا حيث فقد أبدت تحسنا ممحوظً  ،سفاميداأليفو وعقار  األناناسعصير بأما المعاممة المزدوجة 

 ،بشكؿ طبيعيظيور طالئية الخاليا الجرثومية و  ،األنيبيبات المنوية ترابطيا مع بعضيا البعض داخؿ قطاع الخصية
مف  ؿمع ك لروابطيا التالمسية يخاليا سرتول تاستعادو  ،والخاليا المنوية ةزيادة محتوى الخصية مف الحيوانات المنويو 
 .يد خاليا ليدج واستعادتيا لوضعيا الطبيعاعدألخاليا الجرثومية والخاليا المنوية وزيادة ا

 الخصية، األناناس، الفئراف.، األيفوسفاميد، التغيرات النسيجيةالكممات المفتاحية : 
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 INTRODUCTIONة المقدم
 

تخداًما في عالج العديد مف اس مف أكثر عقاقير العالج الكيميائي Ifosfamide يعتبر عقار األيفوسفاميد
، (Watson, 1984) الخصية في عالج أوراــ ُيستخدحيث  ،تصيب اإلنساف األوراـ السرطانية التي

 ,.Boeck et al)الميمفاوية  العقدو الكبد و الرئة  كؿ مف وسرطاف ،(Akima et al., 1995)أوراـ المثانة و 

قد لو  .(Lazar et al., 2009) الغدد الميمفاويةوسرطاف  (Hanly et al., 2009) سرطاف الكميةو  (2009
سبب ي ظيور آثار جانبية كثيرة منيا أنوىذا العقار يؤدي إلى  أظيرت العديد مف الدراسات أف استخداـ

 Neurotoxicity  (Soodسمية عصبيةو  ،Urotoxicity (Kurowski and Wagner, 1997) ة بوليةسمي

and Brien, 1996 ; Li et al., 2010)  ة كمويةوسميNephrotoxicity  (Kintzel, 2001) حدثًا بذلؾ م
 إلنسافاأو  (Ribeiro et al., 2002) ة لمفئرافالبولي في المثانة Hemorrhagic cystitis أكياس دموية

(Lima et al., 2007)، المبطنة لممثانة البولية ُمتمثمة في ظيور في الخاليا الطالئية  وتغيرات نسيجية
شديد  نخرو  (Okmura et al.,1985)الطالئية  الخاليا ليذه  Necrosis and Exfoliation  وتقشر نخر

 .    (Nissim and Weinberg, 1996) في خاليا األنيبيبات الكموية القريبة
 ,.Batista et al)يعتبر عاماًل مؤكسًدا عقار األيفوسفاميد  أشارت الدراسات السابقة إلى أف كما

مف أكثر عقاقير المعالجة  نو يعدإحيث (Rohrborn and Basler, 1977)  طفًراًطا منشا ويمتمؾ ،(2007
حداثًا لمالكيميائية إطفاًرا و   أيًضا في ىذا العقار يتسببكما  .(Tates et al., 1994)الكروموسومية  وركسا 

عند ئراف في الحيوانات المنوية لمف Dominant Lethal Mutations طفرات وراثية مميتة سائدة إحداث
عند المنوية والخاليا المنوية  وكذلؾ في الطالئع ،جـ /كجـمم 944,  244استخدامو بالجرعتيف 

ث طفرات احدتتسبب في إ ىذا العقار مفالجرعة العالية أف كما  .جـ/كجـمم 144استخدمو بالجرعة 
-Post المني المتأخرة خاليا أمياتِ  في مراحؿِ  Specific-Locus Mutationموقعية خاصة 

Spermatogonial Germ-Cell Stages (Ehling et al.,1998) .تحدث تغيرايو ىذا باإلضافة إلى أن 
 ىاداعدأفي  قمةمما يؤدي إلى  ،الحيوانات المنوية تكويف ثبط عمميةنسيجية في الخصية ويُ 

Oligospermia  في شكمياوتشوىات Teratozoospermia في حركتيا  اً وضعفAsthenozoospermia  
(Ypsilantis et al., 2003). 
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سدة تعمؿ لمحد ليذه األك ضادةامو كعالج استعماؿ مواد طبيعية ملذا مف األفضؿ عند استخد
كعصير األناناس  ،الحمايَة لمخاليا التي يحدثيا ىذا العقار في نسيج الخصية وتقديـ مف التغيرات

 Beuth and Braun, 2005; Baez)ضـ عممية اليلؿ سيكمعالجات الطبية الم يستخدـ فيالذي  الطازج

et al., 2007)، وفي تركيب المقاحات Vaccine Formulation .خواًصا متمؾ عصير األناناسكما ي 
 Anthelminties (Stepek ارد لمديداف المعويةكط عالية كفاءةولو أيًضا  ضاًدا لنمو األوراـ،ونشاًطا م

et al., 2005)  األمامي مف األمعاء التي تتطفؿ عمى الجزء انيةسطو األ وقاتؿ لمديداف المعوية (Stepek 

et al., 2006) .أنو ليس لو سمية ووجد، ضد األوراـ المعدية في البرازيؿِ  ىذا العصير استخدـقد ول 
. (Silva et al., 2008) المعدية التي تسببيا العقاقير لتقرحاتقدرة ضد ا حادة أو مطفرة وأنو آمف ولو

تحدثيا المعاممة بعقار  يالتغيرات النسيجية الت عمى إلقاء الضوءإلى  ىدفتالحالية  الدراسة فإف ،لذا
 .الحد مف ىذه التغيرات يف صير األناناس الطازجع فاعميةمدى عمى  الوقوؼاأليفوسفاميد و 

 
 MATERIALS  AND METHODS المواد والطرق

 
   Materials المواد

عف  ، وىو عبارة  Holoxanالمعروؼ تجارًيا باسـو  Ifosfamide استخدـ عقار األيفوسفاميد
)كموريد  الفسيولوجي الممحي أو في المحموؿ في الماء الُمقطر بسيولة يذوب الموف مسحوؽ أبيض

 إحدى المستشفيات األىميةالُحصوؿ عمييا مف  وتـ 2gبوزف اختيرت عبوات العقار  .(%0.9الصوديـو 
-Baxter Oncology GmbH, Kantstrasse  2 , D) معقارل ركة األصميةبجدة بعد استيراده مف الش

33790 Haalle ,Germany). 
 المعروؼ عممًياو  Pineapple األناناسالطازج )ر األناناس كما استخدـ في ىذا البحث عصي 

Ananas comosus )دراسةتبًعا ل وبجرعة محددة  (Xie et al., 2007)  ؼ عمى مدى فاعمية لموقو
عقار النسيجية المرضية الناتجة عف المعاممة ب مف التأثيرات في الحدعية األناناس كمادة طبي

 .ةؤكسدم كمادة األيفوسفاميد
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 Animals    الحيوانات المستخدمة
   Albino mice MFI البيضاء المختبرية الػفئػراف ساللة أجريت تجارب ىذا البحث عمى ذكور 

(Mus musculus, (2n= 40)  أسبوًعا والتي تـ الحصوؿ عمييا مف بيت  62-64البالغة مف العمر
حيث وضعت ىذه الفئراف  الحيوانات التابع لمركز الممؾ فيد الطبي بجامعة الممؾ عبد العزيز بجدة،
 بمغت حرارتيا جيدة التيوية في أقفاص بالستيكية خاصة تحت ظروؼ معممية مناسبة في غرفة خاصة

22-25ساعة ظالـ 62وساعة إنارة  62 ضاءة مناسبةإوذات  ،٪15-85نسبية ال ورطوبتيا، ـ. 
 توفير الماء ليا يومًيا وتغذيتيا بالعالئؽ الجافة المتوازنة الخاصة بحيوانات التجارب. ولقد تـ
 Methodsالطرق 

 سمت إلى أربع مجموعات رئيسية، ىي:ق ا مف الذكورفأرً  84استخدـ في البحث الحالي  -أ
عف  الفسيولوجي الممحي بالمحموؿعوممت فئراف  خمسةوشممت  (C)الضابطة  :I المجموعة األولى 

 .ولمدة خمسة أياـ متتالية طريؽ األنبوبة المعوية
بالجرعة  عوممتفئراف  األناناس فقط وشممت خمسةعصير ب (P)المعاممة :  IIالمجموعة الثانية 

ولمدة  ألنبوبة المعويةوذلؾ عف طريؽ الفـ وبواسطة ا (Xie et al.,  2007) اً ( تبعمؿ/كجـ/يوـ4.84)
 .خمسة أياـ ُمتتالية

بالجرعات  عوممتفأًرا  65فقط وشممت  عقار األيفوسفاميدب (T1)المعاممة  : IIIالمجموعة الثالثة 
( 2ـجـ/مم654، 14، 94 العالجية لإلنساف )  اً والمعدلة لمفئراف طبق (Yamada et al., 2009)تبًعا /يـو

(Paget and Barnes, 1964)  ولمدة خمسة أياـ متتالية. يالتجويؼ البريتون ييؽ الحقف فعف طر 
األناناس عصير بعوممت  فأًرا 65وشممت  (T1+P) ذات المعاممة المزدوجة : IV الرابعةالمجموعة 
( وذلؾ عف طريؽ الفـ وبواسطة األنبوبة المعوية4.84بالجرعة )  ولمدة خمسة أياـ مؿ/كجـ/يـو

/يوـ( 2ـجـ/مم 654، 14، 94) في نفس الفترة ولكف بالجرعات فاميداأليفوسكما تـ إعطاء  ،ُمتتالية
المجموعات  تـ تشريح فئراف  متتالية. ولمدة خمسة أياـ يالتجويؼ البريتون يعف طريؽ الحقف ف

)فورماليف في محموؿ التثبيت  وحفظيا يتـ أخذ الخصكما  ساعة مف آخر جرعة. 28المذكورة بعد 
صبغت تمؾ القطاعات ثـ  (Mallory, 1900)يجية منيا تبًعا لطريقة إلعداد القطاعات النس (64٪

لدراسة التركيب الطبيعي لممجموعة الضابطة  Haematoxylin-Eosinأيوسيف  -بصبغة الييماتوكسميف
 ات النسيجية لممجموعات المعاممة.والتغير 
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 التجربة . لمجموعات المستخدمة ( : عدد الفئران ومقدار الجرعات المختمفة1جدول رقم )

 Iالمجموعة األولى 
(C) 

 IIالمجموعة الثانية 
( P) 

 IIIالمجموعة الثالثة 
(T1) 

 IVالمجموعة الرابعة 

 (T1+P ) 

عدد  الجرعة
 الفئران

عدد  الجرعة
 الفئران

عدد  الجرعة
 الفئران

عدد  الجرعة
 الفئران

المحموؿ 
 الفسيولوجي

5 
عصير 
 األناناس

5 
T1A 1.0 mg / kg 5 T1A 1.0 mg / kg + P 0.4 mg / kg 5 

T1B 2.0 mg / kg 5 T1B 2.0 mg / kg  + P 0.4 mg / kg 5 
T1C 10.0 mg / kg 5 T1C 10.0 mg / kg + P 0.4 mg / kg 5 

C   المجموعة الضابطة :Pاألناناس  عصير : المجموعة المعاممة بT1:  المجموعة المعاممة بالعقار فقط T1+P:األناناس والعقارعصير مة بالمجموعة المعام 

 

 RESULTSالنتائج 
 التركيب الطبيعي لنسيج الخصية في الفئران: -1

( )صػػورة 6 رقػػـ )شػػكؿ (C) الضػػابطةبفحػػص القطاعػػات العرضػػية لخصػػية الفئػػراف لممجموعػػة 
ا ومحاطػػػة مػػػف الخػػػارج بحافظػػػة قويػػػة بيضػػػاوي   شػػػكالً  اتخػػػذتوجػػػد أف الخميػػػة التشػػػريحية لمخصػػػية  ،أ(6

وىػػػى مكونػػػة مػػػف نسػػػيج ضػػػاـ كثيػػػؼ بػػػو كثيػػػر مػػػف األليػػػاؼ  tunica albugineaبقتػػػيف مكونػػػة مػػػف ط
حتػػػوى عمػػػى عػػػدد مػػػف ي tunica vesceraleisكػػػذلؾ يوجػػػد تحتيػػػا مباشػػػرة نسػػػيج ضػػػاـ رقيػػػؽ  ،والخاليػػػا

بػػػيف  تتػػػراوح أشػػػكاليا مػػػا عػػػدد ىائػػػؿ مػػػف األنيبيبػػػات المنويػػػة األوعيػػػة الدمويػػػة. وتحتػػػوى الخصػػػية عمػػػى
 يوجػد أف األنيبيبػة مغمفػة بغشػاء قاعػد ،ب(6وبفحص األنيبيبػات المنويػة )صػورة  .يوالبيضاو  يالدائر 
يحتوى جػدار كػؿ منيػا عمػى عػدة طبقػات مػف الخاليػا تمثػؿ مػف الخػارج  basement memberaneرقيؽ 
 الداخؿ: إلى
األنيبيبػة مػف الػداخؿ  حوؿ محػيط يعمى الغشاء القاعد ترتكز يالت spermatogonia أميات المني -6

 ى خاليا صغيرة مزدحمة.وى
 ذات أنوية كبيرة.و وىى أكبر الخاليا  primary spermatocytes بتدائيةالخاليا المنوية اال -2
 فػينصػفيا  )حػواليوىى أصغر مػف السػابقة   secondary spermatocytesالثانوية  الخاليا المنوية -9

 .داكنة الصبغة وأنويتيا (الحجـ
 مجموعات. يوتتجمع ف ر مف السابقة وأنويتيا أكثر تركيزاً وىى أصغ spermatidsالطالئع المنوية  -8
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 توضح: ( C)صورة مجيرية لقطاع عرضي مف خصية فأر مف المجموعة الضابطة  (:6شكؿ )
أ( العديد مف األنيبيبات المنوية ذات التجاويؼ الواضحة والمغمفة بغشاء قاعدي واضح وفييا مجموعات مف 6)          

 .(H&E)ليدج  خاليا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 وتواجد الخاليا المنوية (L.C)وخاليا ليدج  (S.C)الكبيرة  خاليا سرتولي جزء مكبر مف الصورة السابقة يوضحب( 6) 

 المرتبة عمى الغشاء القاعدي لمداخؿ كما يمي:
 ىى  صغيرة الحجـ.أميات المني المرتكزة عمى الغشاء القاعدي و  -6                                 
 خاليا منوية ابتدائية وىى خاليا كبيرة الحجـ وذات نواة كبيرة. -2                                
 خاليا منوية ثانوية صغيرة الحجـ. -9                                
 طالئع منوية صغيرة الحجـ . -8                                

 حيوانات منوية. -5                                
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متجمعة وتتصؿ بخاليا  اً دائم يتجويؼ األنيبيبة وى يتقع ف spermatozoaالحيوانات المنوية  -5
كما يوجد نسيج ضاـ  Sertoli cells يلى محيط األنيبيبة تسمى خاليا سرتولإكبيرة تصؿ  عمادية

فراز إذات  interstitial cellsخاليا بينية توجد بو  intertubuler connective tissueبيف أنيبيبى 
 )األندروجينات( اليرمونات المسؤولةتقوـ بإفراز  Leydig cellsتعرؼ بخاليا ليدج  يداخم

Androgens  ج(.6عف ظيور الصفات الجنسية الثانوية )صورة 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ثمثة الشكؿ والمحتوية عمى خاليا الم (L.C)أ( يوضح مجموعة مف خاليا ليدج 6جزء مكبر مف الصورة ) ج(6)

 بيضاوية  إلى دائرية ذات نواى بيضاوية وسيتوبالـز محبب.
 

 تأثير عقار األيفوسفاميد عمى التركيب النسيجي لمخصية: -2
 رقػـ )شػكؿ (T1A)جرعة البفحص القطاعات العرضية لنسيج الخصية لذكور الفئراف المعاممة ب

كثافػة الخاليػا الجرثوميػة التػي بػدت  يبيػا نقػص فػو أ( 2صػورة ظيرت األنيبيبات المنوية متباعػدة ) ،(2
وسػػط األنيبيبػػة وقمػػة فػػي عػػدد  يفػػي ترتيبيػػا مػػع اتسػػاع التجويػػؼ الموجػػود فػػ عػػدـ انتظػػاـمتبعثػػرة وظيػػر 

مػػع ظيػػور فجػػوات كبيػػرة  مػػا بػػيف  ،وزيػػادة واضػػحة فػػي عػػدد الخاليػػا غيػػر الناضػػجة ،الحيوانػػات المنويػػة
لػػى عػػدـ وضػػوحيا وقمػػة اصػػطباغيا )صػػورة إا ممػػا أدى جػػد   يت خاليػػا سػػرتولكمػػا تػػأثر  ،الخاليػػا المنويػػة

 ج(. ،ب2

411 X 
 ج 0

L .C 

L .C 

S.C 

5 

4 

3 

2 

L .C 

0 
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 عقار األيفوسفاميد توضح:مف   (T1A)(: صورة مجيرية لقطاع عرضي مف خصية فأر معامؿ بالجرعة 2شكؿ )
مدد بيف أنيبيبي، وتباعد مجموعات التباعد بيف األنيبيبات المنوية وقمة كثافة الغشاء المحيط بيا، توـر وتأ(  2)

خاليا ليدج وقمة كثافة ىذه الخاليا مع اتساع التجويؼ بيف األنيبيبات المنوية وقمة الحيوانات المنوية 
(H&E). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
قمة كثافة ب( أنيبيبات منوية مف الصورة السابقة توضح نحافة الغشاء القاعدي وانسالخو في بعض األماكف، و 2)

اليا المنوية داخؿ األنيبيبة وزيادة الخاليا أميات المني وقمة كثافة الخاليا المنوية الثانوية. أما الطالئع والحيوانات الخ
 المنوية، فقد قمت كثافتيا وبشدة وصعب رؤية الحيوانات المنوية المتميزة الكاممة.

122 X 
 أ 2

022 X 
 ب 2
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 أ( يوضح ندرة الحيوانػػات المنويػػة داخؿ األنيبيبة مع 2الصورة ) ج(   جزء مكبر لتجويؼ إحدى األنيبيبػػاِت مف2)

 تبعثر شديد لمطالئع المنوية وعدـ انتظاـ تركيبيا )األسيـ(.
 

 ،التػأثير شػديد الوضػوح كػاف ،(9  رقػـ )شػكؿ (T1B)جرعػة الفحص القطاعات المعاممة بوعند 
أما فحص  .أ(9خاليا ليدج )صورة في التبعثر التوـر و  وازداد ةادت كمية الفراغات بيف األنيبيبحيث ازد

 لمرتكػزةجػدر الخاليػا ا يفػ اً وتفككػلالنيبيبػات  يالقاعػد الغشػاء يف اً انكماش أوضحفقد  ،األنيبيبات نفسيا
 كثافتيػػا يلجميػػع الخاليػػا الجرثوميػػة وقمػػة شػػديدة فػػ اً واضػػح اً وتفككػػ يلخاليػػا سػػرتول اً تامػػ عميػػو وانحػػالالً 

متحممػػة أو بيػػا مػػوت موضػػعي  كانػػتخاليػػا ال أف ىػػذهوجػػد  ،خاليػػا نفسػػياعنػػد فحػػص الو ب(. 9 )صػػورة
 ج(.9ظيور الحيوانات المنوية الناضجة )صورة  يمع قمة شديدة ف necrosis )نخر(

مما  أكثر شدة،كاف تأثير العقار  ،(8 رقـ )شكؿ (T1C)جرعة الوبفحص القطاعات المعاممة ب
وقمة شديدة   interstitial oedema ينوية ووجود توـر بينشكؿ األنيبيبات الم يلى تغير ممحوظ فإأدى 

عف الخاليا  يأما األنيبيبات المنوية نفسيا فقد انسمخ الغشاء القاعد .أ(8خاليا ليدج )صورة  يف
 ةالتجويؼ وسط األنيبيب يكثافة الخاليا المنوية واتساع ف يقمة ف تكما وجد .عميو المرتكزةالطالئية 

صعب التعرؼ عمييا لتحمميا وموتيا كاف مف ال فقد يأما خاليا سرتول ،ات المنويةوندرة لوجود الحيوان
 ج(.،ب8الموضعي )صورة 

422 X 
 ج 2
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 عقار األيفوسفاميد توضح:مف   (T1B)(: صورة مجيرية لقطاع عرضي مف خصية فأر معامؿ بالجرعة 9شكؿ ) 

ض، باإلضػافة إلػى تيتػؾ الػروابط فيمػا بينيػا وبػيف خاليػا سػرتولي أ( االختالؿ في ترتيب الخاليا مع بعضيا الػبع9)      
(H&E)  . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
الواضح في الترتيب الطبقي لمخاليا مع انخفاض عاـ في عدد الخاليا المنوية وخاصة أميات  عدـ االنتظاـب( 9)

 بتدائية.لمنوية االالمني والخاليا ا

022 X 
 ب 3

S . C 

S . C 

0 

2 

3 
4 

5 

122 X 
 أ 3
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التمؼ الواضح في الخاليا الطالئية الجرثومية وتحمؿ الخاليا المنوية  يوضح الصورة السابقة ( جزء مكبر مفج9)
تغير الممحوظ في عدد خاليا ليدج و النقص المع  ،وندرة الحيوانات المنوية ،وقمة عدد الخاليا المنوية الثانويةالبتدائية، ا
 واضح في شكؿ أنويتيا.ال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عقار األيفوسفاميد توضح:مف  (T1C)بالجرعة  ة مجيرية لقطاع عرضي مف خصية فأر معامؿصور (: 8شكؿ )

وقمة مجموعات خاليا  ،تكويف األنبيبيبات المنويةفي ضطراب ا .مجموعة مف األنبيبيبات المنوية غير الطبيعيةأ( 8)    
 .(H&E) ليدج

122 X 
 أ 4

422 X 
 ج 3

5 
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L . C 

S . C 
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وتيتؾ  ،انسالخ الخاليا الطالئية الجرثومية تظيربة غير طبيعية يوضح أنيبيب( جزء مكبر مف الصورة السابقة 8)

االنخفاض الحاد في كثافة الخاليا المنوية واتساع و  ،روابط التالمس ما بيف خاليا سرتولي والخاليا المنوية المجاورة ليا
وظيور  ،رتيب الخاليا المنويةفي ت عدـ انتظاـمع ظيور  ،تجويؼ األنيبيبة المنوية وخموه تقريًبا مف الحيوانات المنوية

  قمة كثافة خاليا ليدج. ،سيـموت موضعي في كثير مف المناطؽ المشار إلييا باأل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
مف  أ( توضح التغيرات الشكمية التي طرأت عمى خاليا ليدج وأنويتيا التي اتخذت موقًعا طرفي ا8مف ) صورة مكبرة ج(8)

 وشدة اصطباغ األنوية أو تحمميا. أميات المنيتحمؿ جدر وكذلؾ  .(الخمية )المشار إلييا باألسيـ
S. C                                              .خمية سرتولي : L. C  .)خاليا بينية )ليدج : 

022 X 
 ب 4

L . C 

L . C 

422 X 
 L . C ج 4

L . C 

S . C 



 .... عمى خصيعمى التأثير الوقائي والعالجي المحتمؿ لعصير األناناس الطازج  نسيجيةدراسة 

J. Saudi Soc. for Food and Nutrition., Vol. 6, No. 2; 2011 

24 

 تأثير المعاممة المزدوجة باألناناس وعقار األيفوسفاميد -3
 بعصير األناناسعاممة المزدوجة ذكور الفئراف ذات الم يأظير الفحص  النسيجي لخص    

عند  حيث شوىد (،5في كؿ المعامالت )الشكؿ رقـ ا ا ممحوظً تحسنً  (T1+P) عقار األيفوسفاميدو 
استعادت الخاليا الكثير  فقد عاممةفحص القطاعات العرضية مدى استجابة نسيج الخصية ليذه الم

بيعي حتى أنيا قد زادت عف الشكؿ مف حيويتيا وأخذت األنيبيبات المنوية الكثير مف شكميا الط
 ،أما خاليا ليدج .عدد الطبقات الخموية لكي تستعيد الخاليا حيويتيا وشكميا الطبيعي يالطبيعي ف

 5ختفى التوـر )صورة احيث  ةة ومألت الفراغات بيف األنبيبيبيفقد ظيرت بصورة مقاربة لمطبيع
يد مف الحيوانات المنوية الناضجة فقد بدت واضحة وظيرت العد ي،أما خاليا سرتول .ب( ،أ

 ج (.5المرتبطة بيا )صورة 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

عقار األناناس و  عصير مف (T1C+P)بالجرعة  صور مجيرية لقطاع عرضي مف خصية فأر معامؿ (:5شكؿ )
 األيفوسفاميد    توضح:

الخاليػػػػػا الجرثوميػػػػػة طبيعيػػػػػة وظيػػػػػور طالئيػػػػػة  ،أ( اسػػػػػتعادة األنيبيبػػػػػات المنويػػػػػة لترابطيػػػػػا مػػػػػع بعضػػػػػيا الػػػػػبعض5) 
  (H&E). وبشكؿ كبير 

 
 

 

 

122 X 
 أ 5
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  محتػػػػػػوى الخصػػػػػػية مػػػػػػف الحيوانػػػػػػات  وازديػػػػػػادب( اسػػػػػػتعادة األنيبيبػػػػػػات المنويػػػػػػة لشػػػػػػكميا الطبيعػػػػػػي وترتيبيػػػػػػا الطبقػػػػػػي 5)

  ياد عددىا )األسيـ(.شكميا الطبيعي وازدلخاليا ليدج  ةوالخاليا المنوية و استعاد المنوية
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
ازدياد عدد الخاليا و خاليا سرتولي لروابطيا مع الخاليا المجاورة  مف الصورة السابقة حيث استعادة مكبر ج( جزء5) 

 .االبتدائيةالمنوية واستعادتيا لشكميا الطبيعي وخاصة الخاليا المنوية 

S. C                                              .خمية سرتولي : L. C  .)خاليا بينية )ليدج : 

022 X 
 ب 5

L . C 

L . C 

L . C 

422 X 
 ج 5

L . C 

L . C 

S . C 

2 

2 
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 DISCUSSION المناقشة 
 

قد أحدثت  متتالية خمسة أياـ ولمدةاأليفوسفاميد  المعاممة بعقار نتائج الدراسة الحالية أف أوضحت
 ،بيا تغيرات نسيجية بالغة الضرر في خصي ذكور الفئراف، وقد ازدادت شدتيا بزيادة الجرعة المعامؿ

بات المنوية عف بعضيا البعض وظيورىا بصورة غير طبيعية، ألنيبيلتفكؾ وتباعد  لوحظ حيث
انخفاض في محتوى الخصية لكؿ مف الحيوانات و ليذه األنيبيبات،  األميةانسالخ لطالئية الخاليا و 

ا الخاليا المنوية والخاليا المنوية مع حدوث تغيرات شكمية غير طبيعية ليذه الخاليا وأنويتيا وخصوصً 
عدد خاليا في مروابط فيما بيف خاليا سرتولي والخاليا المنوية المجاورة وقمة لتيتؾ و  المنوية االبتدائية،

 .ليدج مع اتخاذىا أشكاؿ غير منتظمة
نتيجة ف في دراسات سابقة و ف آخر و باحث وجده مع مامثؿ ىذه التغيرات المرضية  تتفؽ
لعقاقير الُمضادة با المعاممة فقد الحظ ىؤالء الباحثوف أف   ة لمسرطاف.عقاقيَر أخرى ُمضاداستخداميـ 

أو فقًدا   (Huang et al., 1990; Kim et al., 1999 ; Nejad et al., 2008) قد أحدثت إما فقًدا لمسرطاف
لمخاليا الطالئية الجرثومية لألنيبيبات المنوية  أو تمًفا ( Seethalakshmi et al., 1992)وانسالًخا 

(Aydiner et al.,1997; Kurdi, 2000; Stumpp et al., 2006). الدراسة الحالية انخفاض في  كما لوحظ
واضح في محتوى الخصية لكؿ مف الخاليا المنوية عموًما وخاليا أميات المني والخاليا المنوية 

 مف أف  المعاممة Velez et al. (1989)مع ما أشارت إليو دراسة يجة ىذه النتتتفؽ و  ،خصوًصا االبتدائية
نقًصا في أحدثت  ( التيأحد العقاقير الُمضادة لمسرطاف)  Cyclophosphamideفوسفاميدبعقار السيكمو 

 الدراسة الحاليةكما لوحظ في  .الجرذاف االبتدائية في ذكور عدد خاليا أميات المني والخاليا المنوية
 تجويؼفي أعداد الطالئع والحيوانات المنوية وغياب لعالمات تكويف الحيوانات المنوية داخؿ  نقص

 Seethalakshmi et al. (1992); Kinkeadمف بواسطة كؿالنتائج دعمت ىذه  دوق .األنبيبيبات المنوية

et al. (1992); Scott et al. (1996); Seaman et al. (2003); Cherry et al. (2004)  نقًصا  ذكرواالذيف
وانات المنوية نتج عنيا قمة تركيز المنوية وتثبيًطا ممحوًظا لعممية تخميؽ الحيمعنوي ا في الطالئع 

كما  . Cisplatinبعقار السيسبالتيفنتيجة الُمعاممة الحيوانات المنوية داخؿ تجويؼ األنيبيبات المنوية 
سبب ، مما الحيوانات المنويةتكويف  تثبيًطا لعممية (Ypsilantis et al., 2003) رصدت نتائج الدراسة

 في حركتيا  وضعفاً   Teratozoospermiaكمية بياش تشوىاتو   Oligospermiaىاندرة عدد
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Asthenozoospermia كما دونت نتائج دراسةموضع الدراسة. األيفوسفاميد  بعقار نتيجة المعاممة 
Abu-Baker (2009) قار الجيمسيتابيف بع أف المعاممةGemcitabine  قد أحدثت إعاقة لعممية تكويف
ولقد  .أعدادىاونقًصا في  وفي الحيوانات المنوية الخاليا المنويةنيا تشوًىا في ع الحيوانات المنوية نتج

االنخفاض في أعداد الخاليا والطالئع والحيوانات المنوية في نسيج  سببَ  Scott et al. (1996)فسر 
عاقة سريعة لدورة الخمية لخاليا ا  و السيسبالتيف قد أحدثت تثبيًطا  المعاممة بعقار خصية الجرذاف بأف

ض واضح في أعداد انخفا أدى إلىمما غيرات في عممية النضوج، في حث ت حفيزاً تو  نيأميات الم
وعميو فإف  الطالئع والحيوانات  .الخاليا ومف ثـ انخفاض عاـ في جميع أنواع الخاليا في الخصية

يا تكوف فقط في األنبيبيات المنوية قميمة التأثر والتي مازالت فييا خالالمنوية التي يتـ ُمالحظتيا 
-El) القدرَة لمعودة لالنقساـ والتمايز إلى حد  ما ومازالت تمتمؾ منوية طبيعيةال أميات المنى والحيوانات

sayyad and El-shershaby, 1995)أيًضا ظيور فجوات كبيرة مابيف  الحالية . كما لوحظ في الدراسة
اقع بيف في مو  تكوف فجوات كبيرة مف Saleh (1996)الحظو  مع ماالخاليا المنوية. وتتفؽ ىذه النتيجة 

 Nejad et)أو بيف خاليا أميات المني وخاليا سرتولي  ،خاليا أميات المنى والخاليا المنوية االبتدائية

al., 2008)، أعزي ذلؾ إلى عمميات التحمؿ واالنفصاؿ وقد degeneration and detachment  التي
 قاقير.تحدث في الخاليا المنوية نتيجة المعاممة بالع

 البتدائيةلمخاليا المنوية ا نتائج الدراسة الحالية تغيرات شكمية غير طبيعيةكما أظيرت 
ظيور  أف Chanem et al. (1995) ت نتائج دراسةولقد أوضح وأنويتيا ومادتيا الكروماتينية. والثانوية

أف ىذه الخاليا قد نشأت  قةقد يعزى إلى حقيوالثانوية  االبتدائيةفي الخاليا المنوية  التغيرات المختمفة
فقد  ،Saker and Saleh (1993) أما الباحثاف أصاًل. ا مف خاليا أميات المني المتضررةواشتقت أساسً 

ا سبب تمؼ وتحطـ تركيب الخاليا المنوية بأنو ناجـ عف التفاعالت الكيميائية ما بيف المجموعة فسر 
أو نتيجة التأثير الخموي  ،داخؿ الكروموسوـ (DNA الفاعمة في العقار واألحماض النووية )كحامض

 )ىذه الخاليا أو البروتينات األساسية لعممية نضوج DNAعمى  الوراثي لمعقار ونواتجو األيضية

Zamble et al., 2002; Pietro et al., 2005)عقار ل أف أوضحتقد  . وحيث إف  الدراسات السابقة
يعتبر مف أكثر عقاقير المعالجة أنو و  (Rohrborn and Basler, 1977) مطفًرا اً شاطاأليفوسفاميد ن

حداثًا لمو الكيميائية إطفاًرا   أف لو تأثيرات سامةإلى  إضافة، (Tates et al., 1994) الكروموسومية وركسا 
التساىمية التي تحدث  مف خالؿ االرتباطات تنتجُ  ياعتقد أنالتي مف المو  Cytotoxic Effects ةخموي
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بيف  مما يؤدي إلى إحداث ارتباطات عبورية  DNA (Hall and Tilby, 1992)يؿ و مجاميع األلكبيف 
فمف  ،لذا .DNA DNA Interstrand Cross-Linking (Latz and Weber, 2002)جزيء  جديمتي

لخموي لمعقار ىو أحد األسباب المباشرة لظيور مثؿ تمؾ التغيرات ا الممكف أف يكوف ىذا التأثير السمي
 .خصية موضع الدراسةعمى نسيج ال

وبيف  التالمس فيما بينيا نتائج الدراسة الحالية أيضا تأثر خاليا سرتولي وتيتؾ روابط أظيرت
 غير منتظمة. وتتفؽ مثؿ خاليا ليدج وظيورىا بأشكاؿ انخفاض أعدادو  ،لياالخاليا المنوية المجاورة 

 Kopf (1992); Nambu and Kumamato (1995); Aydiner etمف ىذه النتائج مع ما توصؿ إليو كؿ

al. (1997); Kim et al. (1999); Sawhney et al. (2005); Stumpp et al. (2006); Nejad et al. 

 ;Huang et al. (1990); Kinkead et al. (1992) وحيث إف العديد مف الدراسات السابقة .(2008)

Seethalakshmi et al. (1992); Kopf (1992); Aydiner et al. (1997); Rezvanfar et al. (2008)  قد
انخفاض معنوي في محتوى ؤدي إلى إحداث ت ضادة لمسرطافأوضحت أف المعاممة بالعقاقير الم

 كذلؾ عمى وظائؼ تؤثر (LH) ,(FSH)مف ىرموِف التستيسيتروِف وىرموني  الدـ مصؿالخصية و 
عمى معدالت أنتاج اليرمونات  فاميداأليفوستأثير  ، لذا فمف الممكف أف يكوفخاليا ليدج وسرتولى

تماـ عممية تكويف الحيوانات المنوية ىو أحد األسباب اليامة  غير الجنسية المسؤولة عف الحفاظ وا 
باشرة التي أدت إلى ظيور خاليا ليدج وخاليا سرتولى بصورة غير طبيعية، مما ترتب عميو قمة الم

ية والتي دونت في الدراسة نوية في نسيج الخصعدد الحيوانات المنوية في تجويؼ األنيبيبات الم
 .ةالحالي

يجى النس الفحص فقد أظير عصير األناناس والعقار،ب بالمعاممة المزدوجة فيما يتعمؽ اأم
ة األنيبيبات المنوي واضحًا مف خالؿ استعادةمدى التحسف الممحوظ الذي بدى  لخصى تمؾ الفئراف

ازدياد  الخاليا الجرثومية لكؿ منيا طبيعية إلى حد كبير،لترابطيا مع بعضيا البعض وظيور طالئية 
أميات خاليا ولي لترابطيا مع خاليا سرت ةاستعاد، و محتوى الخصية مف الخاليا والحيوانات المنوية

 وازدياد أعداد خاليا ليدج مع استعادتيا لشكميا الطبيعي. ،والخاليا المنوية األخرى المني
تغيرات النسيجية المرضية الناجمة مف ال و األناناس في الحديحدثالذي  مكف تفسير الدوروي

األناناس يمتمؾ نشاًطا مضاًدا لألكسدة  إلى أف ةعمى نسيج الخصي األيفوسفاميد عف المعاممة بعقار
(Mhatre et al., 2009) البروماليف أىميا  مركبات ُمضادة لألكسدة لعؿ مفى نظًرا الحتوائو عم
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Bromelain  ُساؽ األناناس  ستخمص مفالمPineapple أىـ المركبات الفاعمة في ىذه  عتبر مفوالذي ي
 Cysteine Proteinaseاألىمية يعرؼ بالسيستيف بروتينازنزيـ غاية في إالفاكية حيث يحتوي عمى 

وفي تركيب المقاحات  ،Digestionستخدـ في المعالجات الطبية كمسيؿ لعممية اليضـ والذي ي
Vaccine Formulation.  ضاًدا لنمو األوراـ يمتمؾ خواًصا ونشاًطا مأنو كماThe Antitumor and 

Antimetastatic Activity  (Beuth and Braun, 2005; Baez et al., 2007; Bhui et al., 2010) ،
 عمؿ كمضادي عتقد بأنوي الذي Hydoxy-1-Methl-1-2-3-4-Tetrahydro-Beta-Carboline-6ومركب 

 Free Radicals لمشقوؽ الحرة Scavengers ككاسح في الجسـ اصو وتراكمومتصالألكسدة بعد 
(Herraiz and Galisteo, 2003; Mhatre et al., 2009). 

مف حيث  ت الجنسية سواءما عمى اليرمونا قد يؤثر بطريقة ضاؼ إلى ذلؾ أف األناناسي
أو  ،أثرة نتيجة المعاممة بالعقارليدج أو عمى خاليا سرتولى ليحسف مف وظائفيا المت تأثيره عمى خاليا

مف خالؿ (LH) , (FSH)ىرموني  تكويف عمميةالغدة النخامية المتضمنة  عمى إفرازات ؤثرأنو قد ي
عف طريؽ عممو عمى حث خاليا سرتولى إلفراز ىرموف  المنوية تنشيط عممية تكويف الحيوانات

عمى خاليا ليدج  (LH) بينما يعمؿ ،نويةاألستروجيف األساسي لتحويؿ الطالئع المنوية إلى حيوانات م
ميـ في إتماـ  ( والذي لو دورالتستستروف األسترويدية )منيا إنتاج ىرموف ليتحكـ في تكويف اليرمونات

  .(Guyton, 1986) تكويف الحيوانات المنوية عممية
 مف الدراسات اسة الحالية، يوصي بإجراء المزيدمف خالؿ النتائج المتحصؿ عمييا مف الدر 

ضادة لألكسدة داخؿ مف تحفيز لتمؾ المواد الم األناناس العالقَة بيف ما يحدثو حيتوض تيدؼ إلى التي
 .ة لمعقاقير الُمضادة  لألوراـ السرطانيةالمرضي قدرتو عمى الحد مف التأثيرات النسيجيةو  الجسـ
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ABSTRACT: The objective of this research was to define the histological side effects of ifosfamide, which 

is used extensively as an anticancer drug on mice testis and the use of pineapple juice as a natural substance 

in limiting such effects. 

The study was conducted on male mice. The experimental animals include male mice treated with 

normal slaine, and considered as the control group, male mice treated with pineapple juice (0.40 ml/Kg/day 

orally for 5 successive days), male mice treated with ifosfamide (30, 60 and 150 mg/ m
2
/day intraperitoneally 

for 5 successive days) and male mice dually treated with pineapple (0.40 ml/Kg/day orally) and ifosfamide 

(30, 60 and 150 mg/m
2
/day intraperitoneally) for 5 successive days. The testes were fixed with formalin 10% 

and section were stained by haematexyline and eosin. 

The results of current study revealed that treatment with ifosfamide resulted in disintegration and 

separation of seminiferous tubules thus appearing abnormal within the testicular tissues, sloughing of 

endothelium germ cells, reduction in the testicle spermatocytes and spermatozoa content, deterioration of the 

links between Sertoli cells and neighboring spermatocytes and reduction in the number of Leydig cells which 

appeared irregular in shape. 

On the other hand, dual treatment with pineapple juice and ifosfamide showed clear positive 

response, where seminiferous tubules restored their regular interrelationship, endothelium of germ cells 

appeared normal, the testicle spermatocytes and spermatozoa content incrased, the links between Sertoli 

cells, spermatocytes and germ cells restored and the number of Leydig cells increased and restored their 

regular shapes. 
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