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چکیده

محسوب میشود ،زیرا شایعترین تشخیص اورولوژی در مردان

تعیین معیارهای آسیبشناسی بافتی پروستاتیت مزمن غیرباکتریایی ،در شناخت بهتر

کمتر از  ۰۳سال و سومین تشخیص رایج اورولوژی در مردان

پاتوفیزیولوژی و یافتن راهکارهای درمانی این بیماری بسیار مؤثر است .بدلیل پتانسیل

بیش از  ۰۳سال سن را شامل میشود ( .)8نوع سوم پروستاتیت

ضدالتهابی و آنتی اکسیدانی پنتوکسی فیلین عالقه به آن از سرگرفته شده است .هدف
از انجام این مطالعه بررسی شاخصهای آسیب شناسی بافتی پروستاتیت مزمن

از نظر طبقه بندی سازمان بهداشت جهانی که به عنوان سندرم

غیرباکتریایی در موش صحرایی و بررسی اثر بخشی پنتوکسی فیلین بر این شاخصها

درد مزمن لگنی نیز شناخته میشود ( ،)3شایعترین و گیج کننده

بود ۰۳ .سر موش صحرایی نر نژاد ویستار بطور تصادفی به پنج گروه برابر شامل

ترین فرم پروستاتیت از نظر بالینی محسوب میشود ( %3۳همه

گروههای کنترل منفی ،کنترل پروستاتیت مزمن غیرباکتریایی ،استاندارد و درمانی تقسیم
شدند .گروه کنترل منفی  1میلی لیتر نرمال سالین را بصورت خوراکی روزانه برای 11
روز دریافت کردند .پروستاتیت مزمن غیرباکتریایی از طریق تزریق داخل پروستاتی %1
کاراجینان ( )1۳۳µlدر گروههای کنترل پروستاتیت مزمن ،استاندارد و درمانی القا
گردید .هفت روز پس از القاء پروستاتیت ،گروههای کنترل پروستاتیت مزمن
غیرباکتریایی ،استاندارد و درمانی برای مدت  11روز بصورت خوراکی از طریق گاواژ

موارد) ( .)14پروستاتیت مزمن یا سندرم درد مزمن لگنی از
طریق درد ناحیه تناسلی یا لگن ،عالئم ادراری تحریکی ،اختالل
عملکرد جنسی و صدمات شدید به لحاظ کیفیت زندگی،
متمایز میشود ( .)1اتیولوژی و پاتوژنز پروستاتیت مزمن یا

به ترتیب  1میلی لیتر نرمال سالین ،سرنیلتون  1۳۳mg/kgو پنتوکسیفیلین با دو دز ۰۳

سندرم درد مزمن لگنی بطور ناچیز شناخته شده است و توسعه

 1۳۳دریافت کردند .نتایج نشان داد شاخص پروستاتیت در گروه کنترل

برنامههای مدیریتی برای این شرایط مشکل شده است ( .)1۰به

و

mg/kg

پروستاتیت مزمن غیرباکتریایی نسبت به کنترلمنفی افزایش و در گروههای استاندارد و
درمانی (مخصوصاً دز  ۰۳ mg/kgپنتوکسیفیلین) در مقایسه با گروه کنترل پروستاتیت

غیر از عفونتها ،سایر عوامل همگی به عنوان عوامل زمینه ای

مزمن غیرباکتریایی کاهش معنیداری یافته بود ( .)p< ۳/۳1مطالعات آسیب شناسی

محرک پروستاتیت مزمن یا سندرم درد مزمن لگنی تلقی

بافتی بهبود قابل توجهی را در ساختار بافتشناسی پروستات در گروههای استاندارد و

شدهاند ،از جمله عوامل ایمونولوژی ،ریفالکس داخل

درمان شده با پنتوکسی فیلین مخصوص ًا دز  ۰۳mg/kgدر مقایسه با گروه کنترل
پروستاتیت مزمن غیرباکتریایی نشان دادند.

پروستاتی ،عوامل عصبی ،انقباض مداوم یا مکرر عضله صاف

واژگان کلیدی :پروستاتیت مزمن غیر باکتریایی ،شاخصهای آسیبشناسی بافتی،

در استرومای پروستات و گردن مثانه یا مجرای خروج ادرار،

پنتوکسیفیلین ،موش صحرایی

عوامل روانی ،افزایش فشار داخل پروستاتی و عدم تعادل

تاریخ دریافت 1۰3۰/11/11 :تاریخ پذیرش1۰31/1/۰۳ :

هورمونی( .)۰مدلهای حیوانی پروستاتیت مزمن یا سندرم درد
مزمن لگنی انسان در توضیح مکانیسمهای اتیوپاتوژنیک

مقدمه

زمینهساز آن بسیار مفید هستند که میتواند ما را برای یافتن

پروستاتیت از مشکالت مهم بهداشت و درمان در سراسر جهان

درممانهمای مؤثمر و منطقمیتر برای این بیماران کمک کند (.)1

 -1دانشجوی دکترای عمومی دامپزشکی ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران
* -1استادیار گروه علوم درمانگاهی ،بخش کلینیکال پاتولوژی دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه سممنان ،سممنان ،ایمران
()ahmadi.hamedani@semnan.ac.ir
 -۰استادیار گروه زنان ،بخش جراحی دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران
 -4دانش آموخته دکترای تخصصی پاتولوژی دامپزشکی از دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 -۰استادیار گروه پاتوبیولوژی ،بخش میکروب شناسی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران
 -1دانش آموخته دکترای تخصصی جراحی دامپزشکی از دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 -7دانشیار گروه بهداشت مواد غذ ایی ،بخش صنایع غذایی دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران
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تا به امروز روشهای مختلفی برای ایجاد مدلهای حیوانی

در این مطالعه ،ابتدا مدل تجربی پروستاتیت مزمن غیرباکتریایی

پروستاتیت مزمن بوجود آمده است ،نظیر پروستاتیت با واسطه

در موش صحرایی که بعنوان مدلی معتبر برای پروستاتیت مزمن

ایمنی ،پروستاتیت با واسطه هورمونی ،پروستاتیت عفونی،

انسانی شناخته شده است ( ،)13ایجاد شد و سپس شاخصهای

پروستاتیت با واسطه عوامل شیمیایی ،پروستاتیت با واسطه

آسیبشناسی بافتی مدل تجربی پروستاتیت مزمن غیرباکتریایی

تغذیهای و پروستاتیت متفرقه با واسطه استرس( .)14کاراجینان

مشخص گردید و سرانجام جهت بررسی اثربخشی پنتوکسی م

( )λموکوپلی ساکاریدی است که از دیواره سلولی جلبک قرمز

فیلین (بعنوان یک ترکیب ضد التهاب و آنتی اکسیدان) بر این

مشتق شده است .این پلی ساکارید پلیمر خطی آنیونی است که

شاخصها ،این مطالعه درمانی برای اولین بار به انجام رسید.

از 1و  ۰آلفا 1 ،و  4بتا گاالکتان تشکیلشده و در هر واحد دی
ساکاریدی دارای سه سولفات میباشد .مدل ادم القاشده با
کاراجینان ( )λبهطور گسترده برای بررسی پروسههای التهابی و
همچنین غربال عوامل ضدالتهابی استفاده میگردد .پاسخهای
التهابی القا شده با کاراجینان ( )λدو فاز دارد .فاز اول در  1تا ۰
ساعت اولیه رخ میدهد و فاز دوم ۰ ،ساعت پس از فاز اول

مواد و روش کار
 -1حیوانات مورد آزمایش
 ۰۳سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار (  1۳۳-11۳گرمی)
برای انجام این مطالعه انتخاب شد .موشهای صحرایی در
قفسهای فلزی در گروههای  ۰تایی در آزمایشگاه حیوانات

حادث می گردد .در طول فاز اول ،نوتروفیلها ،سلولهای غالب

خانگی دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان با دسترسی آزاد به

بوده و واسطه های این فاز ،هیستامین و سروتونین می باشند .در

رژیم غذایی استاندارد (پلت استاندارد) و آب و سیکل

طول فاز دوم ،سلولهای ماکروفاژ ،لنفوسیت و ائوزینوفیلها به

نوردهی  11ساعت و درجه حرارت  1۳±1درجه سانتیگراد

فراوانی دیده می شوند .البته گزارشهایی مبنی بر حضور

مستقر شدند .حیوانات مورد آزمایش یک هفته قبل از شروع

نیتریک -اکساید به عنوان مدیاتور کلیدی در ادم القا شده با

انجام آزمایش با محیط سازگار شده بودند .کمیته حیوانات

کاراجینان وجود دارد (.)1

آزمایشگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان ،مطالعه

پنتوکسی فیلین (مهار کننده غیراختصاصی فسفو دی استراز) ،در

حاضر را مورد تأئید قرار داد که مطابق با استانداردهای

ابتدا در درمان بیماریهای عروق محیطی مدنظر قرار گرفت.

اخالقی کمیته مسؤول بر حیوانات آزمایشگاهی انجام شده

پنتوکسی فیلین اثرات فارماکولوژی متعددی را از خود بروز

بود.

میدهد از جمله بهبود گردش خون در عروق کوچک ،افزایش

 -1طراحی آزمایش

تغییر شکل گلبولهای قرمز ،کاهش ویسکوزیته خون ،توقف

یک هفته پس از عادت یافتن و خو گرفتن حیوانات به محیط

تجمع پالکتی ،تقویت سیستم ایمنی ،خاصیت ضد التهابی و

جدید ،بطور تصادفی به پنج گروه برابر (تعداد  1سر موش

ضد تکثیری .پنتوکسی فیلین سیتوکین های پیش التهابی مختلفی

صحرایی در هر گروه) شامل گروه کنترل منفی ،گروه کنترل

را مهار میکند از جمله فاکتور نکروز کننده تومور آلفا و

پروستاتیت مزمن غیرباکتریایی ،گروه استاندارد و گروههای

اینترلوکین  1و  .1پنتوکسی فیلین عالقه قابل توجهی را به عنوان

درمانی تقسیم شدند .به  14سر موش صحرایی در گروههای

پاک کننده گونههای فعال اکسیژن نیز بدست آورده است و

کنترل پروستاتیت مزمن غیرباکتریایی ،استاندارد و درمانی از

مطالعات مختلفی پتانسیل اثرات آنتی اکسیدانی آن را نشان

طریق تزریق داخل پروستاتی  %1کاراجینان ()1۳۳µl

دادهاند (.)11

پروستاتیت مزمن غیرباکتریایی القا گردید و یک هفته پس از
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مطالعه آسیب شناسی بافتی تأثیر پنتوكسی فیلین بر پروستاتیت مزمن غرباكتریایی تجربی القاء شده با كاراجینان در موش صحرایی

القاء ،موشها روزانه برای  11روز بصورت خوراکی با سالین

صحرایی تراشیده شد و پوست این ناحیه سه بار با پویدین م

نرمال ،سرنیلتون  ،1۳۳mg/kgپنتوکسیفیلین با دو دز  ۰۳و

یداین  %1۳استریل گردید .برش کوچکی از ناحیه خط وسط

 1۳۳ mg/kgدرمان شدند 1 .سر موش صحرایی در گروه کنترل

شکم در منطقه استریل شده ایجاد گردید ،سپس مثانه و

تنها  1میلی لیتر سالین نرمال روزانه برای  11روز بصورت

پروستات با احتیاط نمایان شدند .به هردو لوب شکمی راست

سرنیلتون (معروف به قرص

و چپ پروستات کاراجینان  %1به میزان  1۳۳میکرولیتر

پروستات) مشتق از گیاه چاودار ،یکی از رایج ترین ترکیباتی

تزریق گردید ( .)13برای جلوگیری از عفونت پس از جراحی،

است که برای درمان بیماریهای پروستات شامل تورم خوش

برای مدت  1روز انروفلوکساسین به موشها بصورت داخل

خیم پروستات و پروستاتیت مزمن غیرباکتریایی مورد استفاده

عضالنی تزریق شد.

قرار میگیرد ( .)7در این مطالعه از این دارو بعنوان داروی

 -4ارزیابی وزن پروستات

استاندارد در گروه سوم که مبتال به پروستاتیت مزمن

پس از آخرین روز آزمایش ،موشهای صحرایی برای 11

غیرباکتریایی بودند جهت مقایسه با گروههای درمانی (گروههای

ساعت ناشتا نگهداشته شده (روز 13ام) و وزنکشی شدند.

پنتوکسی فیلین) استفاده گردید .در پایان روز بیست و نهم،

سپس موشها با کلروفرم آسانکشی شدند .لوب های شکمی

موشها آسان کشی و بافت پروستات برای محاسبه وزن

راست و چپ غده پروستات از بدن آنها خارج گردید .بافت

پروستات ،شاخص پروستاتیت ،درصد مهار شاخص

پروستات بالفاصله پس از خارج شدن وزن گردید .برای

پروستاتیت ،درصد افزایش وزن پروستات ،درصد بهبود

اطمینان از اینکه در موشهای صحرایی القا پروستاتیت

پروستاتیت و مطالعه آسیب شناسی بافتی مورد ارزیابی قرار

غیرباکتریایی مزمن با کاراجینان بصورت موفقیتآمیزی

گرفتند.

صورت گرفته است ،شاخص پروستاتیت ()Prostatitis Index

 -۰القاء پروستاتیت در موشهای صحرایی

از طریق تقسیم وزن پروستات برحسب میلی گرم به وزن بدن

جهت القاء پروستاتیت ،موشهای صحرایی با کتامین و

هر موش صحرایی برحسب کیلوگرم محاسبه شد .همچنین

زایالزین (آلفاسان ،هلند) (هر کدام  1۰mg/kgداخل صفاقی)

درصد مهار شاخص پروستاتیت (الف) ،درصد افزایش وزن

بیهوش شدند .بصورت طاق باز ( )supineقرار داده شدند و

پروستات (ب) و درصد بهبود پروستاتیت (ج) در گروههای

سپس قسمت پائینی شکم باالی اندام تناسلی موشهای

استاندارد و درمانی از طریق روابط زیر محاسبه شد(.)۰

خوراکی دریافت کردند.

الف م درصد مهار شاخص پروستاتیت =  1۳۳م

ب م درصد افزایش وزن پروستات =

شاخص پروستاتیت گروه استاندارد یا درمانی م شاخص پروستاتیت گروه کنترل منفی

× 1۳۳

شاخص پروستاتیت گروه کنترل پروستاتیت مزمن غیرباکتریایی م شاخص پروستاتیت گروه کنترل منفی

- 1۳۳

(وزن پروستات گروه استاندارد یا درمانی م وزن پروستات گروه کنترل منفی)

× 1۳۳

وزن پروستات گروه کنترل پروستاتیت مزمن غیرباکتریایی م وزن پروستات گروه کنترل منفی
ج م درصد بهبود پروستاتیت = درصد افزایش وزن پروستات در گروه کنترل پروستاتیت مزمن غیرباکتریایی ( )%1۳۳م درصد افزایش وزن پروستات در گروه استاندارد یا درمانی

 -5آزمایش آسیبشناسی بافتی

غوطه ور و پایدار شدند .سپس نمونههای بافتی با اتانول

هردو لوب شکمی راست و چپ غده پروستات به سرعت در

آبگیری و توسط زایلن شفاف گردیده و در پارافین قالبگیری

فرمالین بافر  %1۳برای حداقل  18ساعت در درجه حرارت اتاق

شدند .قطعات کوچکی به قطر  4میکرومتر از هردو لوب
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بصورت پیدرپی برش داده شد و مقاطع با هماتوکسیلین م

مقایسه نتایج از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه (

ائوزین برای ارزیابی معمول آسیبشناسی بافتی ،رنگآمیزی

 )ANOVAو آزمون تعقیبی ( )Post Hocتوکی ()Tukey

شدند .بطور تصادفی  4میدان مختلف از هر اسالید با

استفاده و مقادیر  p< ۳/۳۰بعنوان اختالف معنیدار تلقی شد.

One-way

بزرگنمایی ( )×1۳۳میکروسکوپ نوری ( )Nikon-E200مورد
ارزیابی قرار گرفت .اگر نفوذ لکوسیتی ،افزایش ارتفاع اپی تلیال

نتایج

مجرای غده پروستات بهصورت رشد پاپیالری و کاهش حجم

 -1بررسی تغییرات وزن بدن ،وزن پروستات و شاخص

مجرا در برشهای میکروسکوپی مشاهده میگردید ،بهعنوان

پروستاتیت در گروههای مورد آزمایش

پروستاتیت مزمن غیرباکتریایی در نظر گرفته میشد (.)11

نتایج حاصل از تجویز خوراکی پنتوکسیفیلین به مدت سه هفته

تجزیه و تحلیل آماری

بر وزن بدن ،وزن پروستات و اندیس پروستاتیت موشهای

تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرمافزار آماری  SPSSنسخه

صحرایی مبتال به پروستاتیت مزمن غیر باکتریایی گروههای

 13انجام شد .مقادیر به صورت میانگین  ±انحراف از معیار

پنجگانه در جدول ( )1نشان دادهشده است.

( )Mean±SDبیان گردید .در صورت نرمال بودن دادهها ،برای
جدول  -1تاثیر درمان با پنتوکسی فیلین بر وزن بدن ،وزن پروستات ،اندیس پروستاتیت موشهای صحرایی در گروههای مورد آزمایش
گروهها

کنترل منفی
(تیمار با سالین نرمال)

وزن پروستات

وزن بدن

شاخص

درصد مهار

درصد افزایش

درصد بهبود

(میلی گرم)

(گرم)

پروستاتیت

شاخص پروستاتیت

وزن پروستات

پروستاتیت

4۳۳±۰4/۰

141/4۳±3/48

1/1۰±۳/۳3

_

_

_

7۰1±11/7

۰۳1/4۳±3/۰1

1/4۰±۳/11

_

1۳۳

کنترل پروستاتیت مزمن
غیرباکتریایی

a

a

a

_

(تیمار با سالین نرمال)
استاندارد
(سرنیلتون )111 mg/kg
درمانی
(پنتوکسیفیلین )51mg/kg
درمانی
(پنتوکسیفیلین )111 mg/kg

414±4۰/۰1b

1۰4/4۳±1۰/1۳b

1/81±۳/18c

7۰/۳7

7/14

31/81

411±۰8/۰3b

148/1۳±1/11b

1/11±۳/14b

38/71

۰/۰7

31/4۰

4۰4±13/3۰b

14۳/1۳±7/۰1b

1/83±۳/۳3c

13/1۰

11/۳7

8۰/3۰

 p<۳/۳1 :aدر مقایسه با گروه کنترل منفی p<۳/۳1 :b ،و  p<۳/۳۰ :cدر مقایسه با گروه کنترل مثبت.

وزن بدن موشهای صحرایی در گروه کنترل پروستاتیت مزمن

فیلین بهویژه با دوز  ۰۳mg/kgو سرنیلتون به میزان 1۳۳mg/kg

غیرباکتریایی بهطور معنی داری در مقایسه با گروه کنترل منفی

وزن بدن موشهای صحرایی بهطور معنیداری در مقایسه با

افزایش یافت ( ،)p<۳/۳1درحالیکه پس از درمان با پنتوکسی-

گروه کنترل پروستاتیت مزمن غیرباکتریایی کاهشیافت
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( .)p<۳/۳۰درمان با سرنیلتون و پنتوکسیفیلین باعث شد که

ساختار اپی تلیوم غدهای پروستات در گروه کنترل یکنواخت و

وزن بدن موشهای صحرایی تقریباً مشابه گروه کنترل گردد.

ال فشرده بود ،اپیتلیوم
واضح بود (نگاره  .)1بافت پروستات کام ً

القا پروستاتیت مزمن غیرباکتریایی بهطور مشخص باعث

مکعبی و از نظر اندازه منظم بود .قطر توبولها متغیر بودند و

افزایش وزن پروستات در گروه پروستاتیت مزمن غیرباکتریایی

لومنهای نامنظم داشتند .بافت همبند ،عروق خونی ،عروق

نسبت به گروه گنترل منفی گردید ( )p<۳/۳1و درمان با

لنفاوی و ماتریکس نرمال بودند.

پنتوکسیفیلین همانند سرنیلتون منجر به کاهش معنی دار وزن

در ساختار بافتی پروستات گروه کنترل پروستاتیت مزمن که

پروستات در مقایسه با گروه پروستاتیت مزمن غیرباکتریایی

در آنها با کاراجینان پروستاتیت تجربی القاء شده بود،

شد( .)p<۳/۳1در موشهای صحرایی گروه کنترل پروستاتیت

بینظمی وجود داشت (نگاره  .)1لولهها در مقایسه با کنترل

مزمن غیرباکتریایی افزایش معنیداری در اندیس پروستاتیت در

منفی پهنتر شده بودند .رشد پاپیالری داخل لومنها باعث

مقایسه با گروه کنترل منفی مشاهده گردید ( .)p<۳/۳1تجویز

کاهش حجم داخل لولهها شده بود .شکل لوله ها نیز به

پنتوکسیفیلین بهویژه با دوز  ۰۳mg/kgو سرنیلتون به میزان

شدت بهم ریخته شده بود .افزایش بافت همبند آسینیها و

 1۳۳mg/kgبطور محسوسی اندیس پروستاتیت را به ترتیب در

افزایش اندازه آنها بطور مشخص قابل رویت بود .تزاید

گروه درمان و استاندارد کاهش داد (( )p<۳/۳۰نمودار .)1

استروما و هیپرپالزی غده بههمراه تزاید اپیتلیال و رشد

درصد باالی مهار شاخص پروستاتیت به ترتیب از طریق درمان

پاپیالری مشاهده شد .نفوذ سلولهای التهابی به دلیل تزریق

با پنتوکسیفیلین  ،)%38/71( ۰۳ mg/kgسرنیلتون 1۳۳mg/kg

آنتیبیوتیک (انروفلوکساسین) در نمونههای آسیبشناسی

( )7۰%/۳7و پنتوکسیفیلین )13%/1۰( 1۳۳ mg/kgحاصل شد.

بافتی خیلی کم مشاهده گردید.

افزایش وزن پروستات در گروه کنترل پروستاتیت مزمن
غیرباکتریایی  1۳۳ ،درصد درنظر گرفته شد و بدین ترتیب
درصد بهبود پروستاتیت برای پنتوکسیفیلین ،۰۳ mg/kg
پنتوکسیفیلین  1۳۳ mg/kgو سرنیلتون  1۳۳mg/kgبه ترتیب
 8۰/3۰ ،31/4۰و  31/81درصد محاسبه شد (جدول .)1

نگاره  -1نمای ریزبینی از بافت پروستات یک موش صحرایی نر نژاد
نمودار  -1تأثیر درمان پنتوکسی فیلین بر اندیس پروستاتیت در موشهای
صحرایی مبتال به پروستاتیت مزمن غیرباکتریایی.
 p<۳/۳1 :aدر مقایسه با گروه گنترل منفی p<۳/۳1 :b ،و  p<۳/۳۰ :cدر
مقایسه با گروه کنترل مثبت

 -2تحلیل آسیبشناسی بافتی بافت پروستات
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ویستار از گروه کنترل منفی (سالم)؛ ویژگیهای بافتشناسی طبیعی غده
پروستات کامالً مشهود است و جراحت خاصی در آن مشاهده نمیشود
(×.)H&E، 1۳۳
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نگاره  -1نمای ریزبینی از بافت پروستات یک موش صحرایی نر نژاد

نگاره  -4نمای ریزبینی از بافت پروستات یک موش صحرایی نر نژاد

ویس تار از گروه کنترل مثبت (القاء پروستاتیت با کاراجینان بدون درمان)؛

ویستار از گروه درمانی (القاء پروستاتیت با کاراجینان و درمان با

در ساختار بافتشناسی بافت پروستات بینظمی کامالً مشهود است.

پنتوکسی فیلین )۰۳mg/kg؛ ساختمان بافتشناسی بافت پروستات در

توبولها پهنتر شده اند .حجم لومن هر لوله کاهش یافته است و

مقایسه با گروه کنترل مثبت بهبود پیدا کرده است .لومن لوله ها طبیعی

هیپرپالزی غده بههمراه تزاید اپیتلیال و رشدهای پاپیالری (پیکان)

بوده(پیکان) و رشد پاپیالری مشاهده نگردید (×.)H&E، 1۳۳

مشاهده میشود (×.)H&E، 1۳۳

در گروههای استاندارد و درمانی بخصوص گروه درمان شده
با پنتوکسیفیلین  ۰۳mg/kgظاهر استروما طبیعی بود .رشد
پاپیالری مشاهده نگردید .بافت همبند بطور قابل مالحظهای
افزایش یافته بود و در بعضی مناطق شبیه کنترل منفی بنظر می
رسید .لومن توبولها طبیعی بودند و در بعضی مناطق اپیتلیوم
کمی ضخیمتر از گروه کنترل منفی بود .ساختمان بافتشناسی
بافت پروستات در مقایسه با گروه کنترل مثبت بهبود پیدا کرده
بود (نگاره  4 ،۰و .)۰

نگاره  -۰نمای ریزبینی از بافت پروستات یک موش صحرایی نر نژاد
ویستار از گروه درمانی (القاء پروستاتیت با کاراجینان و درمان با پنتوکسی
فیلین )1۳۳mg/kg؛ ساختمان بافتشناسی بافت پروستات در مقایسه با
گروه کنترل مثبت بهبود پیدا کرده است .لومن توبول ها طبیعی بوده و در
بعضی مناطق اپیتلیوم توبولها کمی ضخیمتر(پیکان) از گروه کنترل منفی
مشاهده میگردد (×.)H&E، 1۳۳

بحث
در این مطالعه مدل پروستاتیت مزمن غیرباکتریایی از طریق
تزریق داخل پروستات ماده محرک التهاب آور کاراجینان ،در
نگاره  -۰نمای ریزبینی از بافت پروستات یک موش صحرایی نر نژاد ویستار
از گروه استاندارد (القاء پروستاتیت با کاراجینان و درمان با سرنیلتون

موشهای صحرایی ایجاد گردید .از مزایای این روش این
است که انجام آن نسبتاً ساده میباشد و سویههای حساس

)1۳۳mg/kg؛ ساختمان بافتشناسی بافت پروستات در مقایسه با گروه

موش صحرایی به راحتی در دسترس هستند و از نظر القاء

کنترل مثبت بهبود پیدا کرده است (×.)H&E، 1۳۳

درد و التهاب کامالً مشابه شکل بالینی پروستاتیت مزمن
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غیرباکتریایی در انسان میباشد ( .)13در طول پاسخ التهابی القاء

آنیون رادیکال سوپراکسید (یکی از مهمترین رادیکال های آزاد)

شده توسط کاراجینان ( ،)λدر ابتدا لکوسیتها و ماست سلها

بهطور عمده بوسیله سوپراکسید دیسموتاز به پراکسید هیدروژن

برای تولید رادیکالهای آزاد و واسطههای مختلفی مانند

متابولیزه میشود .سپس پراکسید هیدروژن تولید شده توسط

کموکینها و سیتوکینها به خدمت گرفته میشوند که آنها نیز

کاتاالز یا گلوتاتیون پراکسیداز به اکسیژن مولکولی غیر سمی

سلولهای التهابی بیشتری را برای تولید رادیکال های آزاد فرا

تبدیل میشود .وقتی تعادل بین گونههای فعال اکسیژن و آنتی

میخوانند و حمله رادیکالهای آزاد به غشاء پالسمایی سلولها

اکسیدانهای پروستات بهم بخورد ،فعالیت آنزیمهای آنتی

منجر به تشکیل مالون دی آلدئید ( )Malondialdehydeمیشود.

اکسیدانی پروستات (نظیر سوپراکسید دیسموتاز ،کاتاالز و

بعالوه ممکن است رادیکالهای آزاد التهاب را از طریق

گلوتاتیون پراکسیداز) بهصورت مشخصی کاهش مییابند (.)1۳

فعالسازی بیان ژنهایی نظیر فاکتور رونوشت هستهای

سیتوکینهای بسیاری با فعالیتهای بیولوژی گسترده در محیط

(( )Nuclear factor-κBکمپلکس پروتئینی است که رونوشت

پروستات ترشح میشوند ( .)17این سیتوکینهای التهابی (شامل

برداری از  DNAهسته ،تولید سیتوکین و بقاء سلول را کنترل

لنفوکینهایی نظیر اینترلوکین  ،1اینترلوکین  1۳و اینترفرون گاما

می کند) شروع و یا تقویت کنند .فعال شدن فاکتور رونوشت

و مونوکینهایی نظیر فاکتور نکروزکننده تومور آلفا ،فاکتور رشد

هستهای پاسخ التهابی تقویتی خود را از طریق تنظیم بیش از حد

شبیه فیبروبالست) مولکول های پیام رسان محلول هستند و به-

تولید سیتوکین های پیش التهابی مثل فاکتور نکروز کننده تومور

عنوان واسطه هایی جهت پاسخ های ایمنی و التهابی عمل

آلفا ،ایجاد می سازد ( .)18تزریق داخل پروستاتی کاراجینان ()λ

میکنند ( .)7مشاهده شده است که میزان فاکتور نکروزکننده

میتواند ارتشاح سلولهای التهابی را القاء سازد و بیان ژن آنزیم

تومور آلفا و اینترفرون گاما میتواند بصورت معنی داری در

سیکلواکسیژناز  )COX2( 1را در پروستات موشهای صحرایی

شرایط مزمن التهابی پروستاتیت افزایش یابند ( .)1۳اینترلوکین

افزایش دهد .آنزیم سیکلواکسیژناز آنزیم کلیدی سنتز

 1جزء کلیدی جهت رشد استرومای پروستات است و در

پروستاگلندین است که در دو ایزوفرم مشاهده شده است:

بیماران مبتال به پروستات به میزان زیادی ترشح میشود (.)11

سیکلواکسیژناز  1و  .)1۰( 1فرآیندهای التهابی باعث افزایش

بعالوه ،افزایش میزان اینترلوکین  1از طریق تولید اینترفرون گاما

تنظیم سیکلواکسیژناز  1میشوند .سپس پروستاگلندین های

تحریک میشود و به نوبه خود لنفوسیتهای  Tرا جذب و یک

مشتق از سیکلواکسیژناز  1بهویژه پروستاگلندین  E2تولید

چرخه معیوب آغاز خواهد شد ( .)4پنتوکسی فیلین بهعنوان

میشود که فاکتورپاتوژنیک اولیهی عالئمی نظیر درد ،تب و

یک مشتق متیل گزانتین ،بدلیل مهار غیر اختصاصی فسفودی

تورم (سه ویژگی کالسیک التهاب) میباشد .پاتوژنز اختصاصی

استراز بهعنوان گشادکننده عروق عمل می کند و منجر به

پروستاتیت هنوز نامشخص است ( .)17با این وجود ،تعدادی از

تقویت تولید نوکلئوتیدهای حلقوی نظیر آدنوزین مونوفسفات

مطالعات نشان دادند که افزایش استرس اکسیداتیو در داخل بدن

حلقوی و گوآنوزین مونوفسفات حلقوی میشود .پنتوکسی

و به تبع آن آسیب اکسیداتیو پروستات ارتباط نزدیکی با

فیلین بهعنوان دارویی با اثرات بازدارنده تولید بیش از حد

پروستاتیت مزمن دارند ( .)1۳گرانولوسیتها در مایع پروستات

رادیکالهای آزاد سمی ( ،)7مهار گزانتین اکسیداز (آنزیمی که

Reactive oxygen

در تولید رادیکالهای آزاد اکسیژن بکار میرود) ( )17و

 )speciesرا تولید میکنند ( .)11در شرایط طبیعی ،تولید و

مهارکننده قوی سیتوکینها بهخصوص فاکتور نکروز کننده

حذف گونههای فعال اکسیژن در یک تعادل پویا قرار دارد.

تومور آلفا که جزء کلیدی در تحریک تولید گونههای فعال

سطح باالیی از گونههای فعال اکسیژن (
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اکسیژن از میتوکندری است ( ،)8-3شناخته شده است .بدلیل

بدن نیز ارتباط دارد .بنابراین ،اندیس پروستاتیت بطور مستقیم

اثر مهار فاکتور نکروز کننده تومور آلفا ،شواهد روز افزونی

با وزن پروستات ارتباط دارد.

نشان داده اند که پنتوکسی فیلین اثرات سودمند گستردهای بر

بررسی آسیب شناسی بافتی بافت پروستات موشهای صحرایی

تعدیل پیشرفت اختالالت مربوط به استرس اکسیداتیو نظیر

که پروستاتیت مزمن غیرباکتریایی در آنها توسط کاراجینان القاء

دیابت ( ،)8کولیت ( ،)3واریکوسل ( )1۳و پانکراتیت حاد،

شده بود هیپرپالزی غده بههمراه پرولیفراسیون اپیتلیال ،افزایش

دارد .در این مطالعه برای نخستین بار درمان پروستاتیت مزمن

قطر توبولها بههمراه کاهش حجم لومن توبولها و بهم ریختگی

غیرباکتریایی القاء شده با کاراجینان در موشهای صحرایی با

شکل توبولها را نشان داد .این یافته با نتایج سایر محققین کامالً

پنتوکسی فیلین برای  11روز بهصورت معنیدار توسعه

مطابقت دارد ( 13و  .)7،18همهی تغییرات ایجاد شده توسط

هیپرپالزی مزمن پروستات را متوقف ساخت که از طریق پائین

کاراجینان پس از تجویز خوراکی سرنیلتون و پنتوکسی فیلین،

آوردن افزایش وزن پروستات و اندیس پروستاتیت و از طریق

مخصوص ًا دز  ۰۳mg/kgپنتوکسی فیلین به مدت  11روز بهبود

بررسی آسیبشناسی بافتی به اثبات رسید.

پیدا کرد .این یافتهها شواهد بیشتری را در تأئید اثربخشی

تجویز خوراکی پنتوکسی فیلین به میزان  ۰۳و  1۳۳ mg/kgبه

پنتوکسی فیلین در بهبود پروستاتیت مزمن غیرباکتریایی در

مدت  ۰۳روز بصورت معنی داری افزایش وزن پروستات را به

موش صحرایی ،فراهم نمود.

ترتیب به اندازه  31/4۰و  8۰/3۰درصد ،متوقف ساخت،

برای نخستین بار نتایج مطالعه حاضر نشان داد که پنتوکسی

درحالیکه درصد مهار اندیس پروستاتیت به ترتیب به اندازه

فیلین میتواند بطور شگفت انگیزی تخریب آسیب شناسی

 38/71و  13/1۰درصد در موشهای صحرایی مبتال به

بافتی بافت پروستات القاء شده توسط کاراجینان را کاهش دهد.

پروستاتیت مزمن ،افزایش یافت .تأثیر حاصل از دز ۰۳ mg/kg

مطالعات بالینی گسترده تری جهت اعتبار بخشی نتایج حاصل

پنتوکسی فیلین قابل مقایسه و حتی بهتر از نتایج بدست آمده با

از این مطالعه قبل از تصمیمگیری در مورد اینکه آیا پنتوکسی

سرنیلتون (داروی استاندارد درمان پروستاتیت مزمن

فیلین به اندازه کافی در انسانهای مبتال به پروستاتیت مزمن یا

غیرباکتریایی) بود ( .)18چون پنتوکسی فیلین بهصورت

سندرم درد مزمن لگنی کاربردی هستند ،نیاز است.

معنیداری از افزایش اندیس پروستاتیت جلوگیری میکند،
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