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  ريز و متابوليسم ايران ي غدد درون مجله

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني شهيد بهشتي

  )۱۳۸۸آبان  (۴۴۳ ـ ۴۵۳هاي   ، صفحه۴ي  ي يازدهم، شماره دوره

  

  

هاي   در موششيريناي ناشي از ديابت  هاي بيضه اثر سير بر آسيب

  نر صحرايي
  

  ۲، دكتر عبدالرضا جوادي۲، دكتر شهريار دبيري۱، دكتر علي گل۱نژاد اكرم عبداله

پور،  ي پزشکي افضلي گروه پاتولوژي، دانشکده) ۲ ي علوم، دانشگاه شهيد باهنر کرمان،  شناسي، دانشکده  گروه زيست)۱

مجتمع دانشگاه شهيد   بهمن،٢٢انتهاي بلوار  کرمان،: ي مسئول ي نويسنده ، نشاني مکاتبه کرماندانشگاه علوم پزشکي

   :agol@mail.uk.ac.ire-mail؛ شناسي، دكتر علي گل گروه زيست دانشکده علوم، باهنر کرمان،

  

  چكيده
 برو درماني سير كننده   پيشگيري حاضر هر دو اثري در مطالعه. يضه همراه استشيرين با تغييرات بافتي ب ديابت: مقدمه

سر  ۴۰: ها مواد و روش. شدبررسي ) STZ(هاي صحرايي نر ديابتي شده با استروپتوزوتوسين  اي در موش آسيب بيضه
گروه ) N+G( ،۳(سير +  طبيعيگروه ) N( ،۲ (طبيعيگروه ) ۱ . گروه تقسيم شدند۵موش صحرايي نر از نژاد ويستار به 

استرپتوزوتوسين ايجاد ) گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن  ميلي۶۰(ديابت از طريق تزريق داخل صفاقي كه ، )D(ديابتي 
 STZدريافت سير به مدت سه هفته قبل از تزريق كه ، (D+Gb)از ديابتي شدن سير قبل دريافت + گروه ديابتي ) ۴. شد

دريافت كه ، )(D+Gaديابتي شدن بعد  سيردريافت  +گروه ديابتي ) ۵ . ادامه يافتي ديگر فتهو آن براي سه هآغاز شد 
 هر صد گرم وزن بدن توسط ي به ازاليتر ميلي ۱آب سير با دوز .  وجود داشتSTZ سير به مدت سه هفته بعد از تزريق

. ائوزين بررسي شد ـ ميزي هماتوکسيلينآ با استفاده از رنگاي  آسيب بيضه .صحرايي خورانده شدهاي  گاواژ به موش
به سير .  توبول سمينيفروس نشان دادندي زايندههاي  سلولديابتي کاهش چشمگيري در قطر و تعداد هاي  موش: اه يافته
گروه . كم كردزاينده را هاي  سلول ديابت و کاهش ي وسيلهه  قابل توجهي تغييرات مورفولوژيک ايجاد شده بطور

 D+Ga) (STZ سير بعد از تزريق ي کننده نسبت به گروه دريافت) STZ) D+Gb سير قبل از تزريق ي کننده دريافت
 که داده شددر اين مطالعه براي اولين بار نشان : گيري  نتيجه.بهبودي بيشتري را در عوارض ناشي از ديابت نشان دادند

نر ديابتي  هاي صحرايي اي در موش هاي بيضه ب کاهش آسيبرو درماني كننده   پيشگيريمصرف آب سير داراي هر دو اثر
  .باشد مي
  

  نر اي، ديابت، موش صحرايي هاي بيضه سير، آسيب :واژگان كليدي
  ۲۱/۳/۸۸:  ـ پذيرش مقاله۱۷/۳/۸۸:  ـ دريافت اصالحيه۱۹/۱۲/۸۷: دريافت مقاله

  

  

  مقدمه

ديابت شيرين يک حالت از افزايش قند مزمن است که 

 وباشد   ميميکرو و ماکرواسکوالري ها بيماريعلت مهم 

شواهد رو به . گذارد  ميهاي بدن تاثير تقريباً بر تمام سيستم

افزايشي حاکي از افزايش استرس اکسيداتيو در افراد ديابتي 

 ROS( i(  توليد بيش از حد انواع اکسيژن واکنشيي واسطهه ب

                                                           
i- Reactive Oxygen Spcies 

فرايندي . وجود دارد اکسيداني هاي آنتي و کاهش کارايي دفاع

 بيماري را ي شود و زمينه  مي ابتدايي شروعبه صورته ک

ديابت، اکسيداسيون ليپيدها، بيماري در . کند  ميفراهم

. يابد  مي با گذشت زمان افزايشDNAها و  پروتئين

هاي افراد ديابتي   ميتوکندري در بافتDNAموتاسيون 

 آسيب ميتوکندري مرتبط ي دهنده گزارش شده است که نشان

 عملکردي شيرين اثرهاي ديابت ۱.کسيداتيو استبا استرس ا

کاهش توليد .  سيستم توليد مثل نر داردبرو ساختاري متنوع 
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 ۴۴۴ ايران متابوليسم و ريز درون غدد ي مجله ۱۳۸۸آبان ، ۴ ي شماره,  يازدهمي دوره

 

  

 کاهش ميل ۳ تحليل غدد ضميمه توليد مثلي،۲،تستوسترون

 و رفتارهاي جنسي در افراد مبتال به ديابت گزارش ۲جنسي

 ۴.مي گذارد ثيرأ بر اسپرماتوژنز تچنين هم ديابت ۴.شده است

گزارش شده نيز ين مايع سمينال در افراد ديابتي ييفيت پاک

 و ۶ کاهش شمار اسپرم۵است که شامل کاهش حرکت اسپرم،

   ۸،۷. استهاي ناهنجار افزايش اسپرم

 و تعداد متناقض نيز مبني بر اين که هاي برخي گزارش

 ۷-۹.يابد نيز وجود دارد  ميطي ديابت افزايش ها غلظت اسپرم

ومتري تغييرات چشمگير در قطر توبول  مورفهاي مطالعه

سمينيفروس و مهار اسپرماتوژنز در مراحل اسپرماتوسيتي 

II و III  هاي کوچک حيوانات ديابتي نشان  در توبولرا

 نيز IX-XIاسپرماتوژنز، شامل مراحل ديگر مراحل . اند داده

 هفته بعد از ۴ چنين، هم .شوند  ميثرأدر حيوانات ديابتي مت

زاينده دژنره شده در مراحل مختلف هاي  سلولت ايجاد دياب

   ۴.توان مشاهده کرد  ميتکوين را

ي زيادي است که در سراسر ها سالي يگياهان دارو

شوند اما   ميجهان براي درمان و پيشگيري از ديابت استفاده

 ۱۰. علمي بررسي شده استبه طورتنها اثرات تعدادي از آنها 

هاي   مفيدي هم در سيستم درمانيهاي روشي يگياهان دارو

اما ترديد در مورد کفايت و سالم .  هستندمدرن و هم سنتي

 خوراکي باعث ي قندخون به صورت كاهندهبودن عناصر 

شده که تالش براي يافتن جايگزيني از منابع صناعي و 

خصوص در ه  ب۱۱گياهي براي درمان ديابت به راه افتد،

ه  بنيست، دسترس کشورهاي فقير که انسولين به راحتي در

 خاصيت هيپوگليسميک داراي از بعضي از گياهان آنجاي 

عنوان ه آليوم مانند سير و پياز بهاي   گونه۱۲.شود  مياستفاده

 مصرف  غذايي، ادويه، چاشني و داروي محليي ماده

 متعلق به Allium sativumبا نام علمي سير . شوند مي

 ميان گياهان جديد را دراي   توجه ويژهLiliaceae ي خانواده

بخود جلب کرده است زيرا در سراسر جهان گسترده شده و 

هاي بيولوژيک سير شامل کاهش   پاسخ۱۳. استدر دسترس

هاي  عروقي، سرطان، تحريک فعاليت ـ قلبيعوامل خطرزاي 

ي ترکيبات خارجي، اثر ضد يزدا يتايمني، افزايش سم

 تيمار ،ديگر از طرف ۱۴.اکسيداني آن است ميکروبي و آنتي

 Coeculus hirsutus ي صحرايي ديابتي با عصارههاي  موش

هاي  باعث افزايش وزن و قطر بيضه و قطر توبول

 اسپرماتوژنز را تسريع چنين همسمينيفروس گشته است و 

 سير به آب ي گزارش شده که افزودن عصاره ۱۵.کرده است

ازاي گرم به  ميلي ۱۰۰ روزانه هاي نر با دوز آشاميدني موش

ديديم و   وزن اپي،به مدت سه ماههر كيلوگرم وزن بدن 

هاي طبيعي افزايش داده  موشسمينال وزيکول را نسبت به 

را نيز به ميزان قابل توجهي ها  شمار اسپرمچنين،  همو است 

 که داده است مشابهي نيز نشان ي  مطالعه۱۶.يابد  ميافزايش

وزيکول سمينال تستستروني دارد و وزن  ثير شبهأآب پياز ت

  ۱۷.دهد  ميرا در حيوانات اخته و غير اخته افزايش

سير بر ي  كننده  پيشگيرياز آنجا که تاکنون اثر درماني و

 بر ،عوارض توليد مثلي ناشي از ديابت بررسي نشده است

آن شديم تا اثر آب سير را بر بافت بيضه و ميزان 

 .اسپرماتوژنز بررسي نماييم

  

  

  ها روشمواد و 

 ۲۰۰۵ در سال تر پيشسير بر اساس روشي که آب 

 از )با مارک مرحبا( سير تازه ۱۳.توصيف شده، تهيه گرديد

گرفتن با آب پوست بار کرمان خريداري و پس از  بازار تره

سپس به قطعات کوچکي برش داده . داده شدمقطر شستشو 

 آب ليتر ميلي ۲۵۰ هر صد گرم سير خرد شده يو به ازا

ه کن ب فه گرديده و با استفاده از مخلوطمقطر به آن اضا

مخلوط حاصل توسط کاغذ صافي صاف . خوبي مخلوط شد

 در دماي شد تاآزمايش منتقل هاي  و آب سير فوراً به لوله

ه  روز ب۴ درجه سانتيگراد منجمد و تا زمان استفاده که -۱۰

. دوش  ميانجاميد در فريزر در دماي مذکور نگهداري  طول

 ساخت شرکت STZ( i(يابت از استرپتوزوتوسين  ايجاد دبراي

 ۶۰ تزريق داخل صفاقي با دوز به صورتسيگماي آمريکا 

هاي  به موشگرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن  ميلي

اطمينان براي سه روز پس از تزريق . شدصحرايي استفاده 

. شد چشم انجام ي از ديابتي شدن خونگيري از گوشه

گرم بر  ميلي ۳۰۰خون آنها بيشتر از حيواناتي که ميزان قند 

  .بود به عنوان ديابتي در نظر گرفته شدندليتر  دسي

غلظت گلوکز توسط روش گلوکز : گيري گلوکز اندازه

پارس  هاي شرکت با استفاده از کيت) GOD-PAP(اکسيداز 

 RA1000آزمون ايران و با استفاده از دستگاه اتوآناليزور 

 نانومتر ۵۴۶ غلظت در و ساخت شرکت تکنيکون آمريکا

  .ي شدگير اندازه

                                                           
i- Streptozotocin 
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 اكرم عبداله نژاد و همكاران اي هاي بيضه اثر سير بر آسيب ۴۴۵

 

  

سر موش  ۴۰ ،حيوانات مورد مطالعه :هاي آزمايش گروه

)  گرم۲۳۰-۲۷۰(صحرايي از نژاد ويستار با ميانگين وزن 

 دانشگاه شهيد باهنر کرمان ي حيوانات، از حيوانخانه. بودند

 روز براي تطابق با محيط حيوانخانه در ۷تهيه و به مدت 

هاي  موش. نگهداري شدندگراد  ي سانتي درجه ۲۵ تا ۲۲دماي 

) ۱. شدند تصادفي تقسيم به طور تايي ۸ گروه ۵صحرايي به 

N) ي به ازاليتر ميلي ۱ آب مقطر به ميزان كه):  طبيعيگروه 

 دريافت  هفته۶توسط گاواژ به مدت   گرم وزن بدن۱۰۰هر 

آب سير به ميزان كه ): سير+ طبيعي گروه  (N+G) ۲، كردند

 گرم سير به ۴/۰(  گرم وزن بدن۱۰۰ هر ي به ازاليتر ميلي ۱

 هفته، ۶ توسط گاواژ به مدت ۱۳) گرم وزن بدن۱۰۰ هر يازا

۳ (D) ۴، )گروه ديابتي (D+Gb)  سير دريافت + گروه ديابتي

از شروع دوره قبل  هفته ۳به مدت را سير كه آب ): قبل

 داخل تبه صور STZ سوم ي در پايان هفته. دريافت كردند

 و دريافت سير در آنها به مدت شدتزريق ها  موشصفاقي به 

+ گروه ديابتي ( D+Ga )۵.  ديگر ادامه يافتي سه هفته

اين گروه به مدت سه هفته از شروع دوره ): سير بعددريافت 

فقط آب و غذاي معمولي جوندگان استفاده کردند و در پايان 

 سه روز ين گروها.  ديابتي شدندSTZتزريق با  سوم ي هفته

مدت . سير دريافت کردندآب پس از تزريق به مدت سه هفته 

 كشتن پس از ،در پايان.  هفته بود۶آزمايش براي هر گروه 

.  راست خارج و توزين شدي  شکم آنها باز و بيضه،ها موش

 اسکالپل به ي از قسمت وسط با يک ضربهبيضه سپس 

هاي  بررسيتا زمان انجام شد و صورت عرضي به دو نيم 

 چپ نيز خارج و ي بيضه. نگهداري شد% ۱۰بافتي در فرمالين

 متر ميلي ۱/۰طول و قطر آن با استفاده از کوليس با دقت 

 ي حجم بيضه با قراردادن آن داخل استوانه. گيري شد اندازه

 به اين. ي شدگير اندازهمدرجي حاوي مقدار مشخصي آب 

زان حجم آن مقدار ترتيب که بيضه در آب فرو رفته و به مي

/. ۱آب داخل استوانه باال آمده و سپس توسط پيپتي با دقت 

  .ي شدگير اندازه افزايش حجم ليتر، ميلي

هاي   روشي وسيلهه بافت بيضه ب :بررسي بافتي

هاي پارافين  شناسي معمول آماده شد و در بلوک بافت

 ۳-۵هاي عرضي با ضخامت  برشها از بلوک. محصور شد

اي  روي اساليدهاي شيشهها برش.  آمد دستبهميکرومتر 

اساليدها سپس . دهي مجدد شدند زدايي و آب  پارافين،مستقر

به منظور ) H&E( توسط روش هماتوکسيلين و ائوزين

  . آميزي شدند بررسي ميکروسکوپي رنگ

قطر توبول  :هاي سمينيفروس گيري قطر توبول اندازه

  و همکاراناني سينگ سودامسمينيفروس با استفاده از روش

 تصادفي به طورتوبول  ۲۵ ۱۸.ي شدگير اندازه )۲۰۰۵سال (

در هر برش عرضي بيضه انتخاب و ميانگين قطر توبولي با 

استفاده از يک  ي قطر کوچک و بزرگ هر توبول باگير اندازه

 و متصل به چشمي ميکروسکوپ و ي ميکرومتر کاليبره شده

  . شدبا استفاده از فرمول زير محاسبه 
  

  √ميانگين قطر  = B * L *نمايي  بزرگ
  

L : قطر بزرگ(طول( و B:  عرض)قطر کوچک.(  
  

هاي  با توجه به راهنمايي :هاي سرتولي شمارش سلول

توبول در هر گروه در هر برش  ۲۵ يك پاتولوژيست مجرب

 و سپس در زير ميکروسکوپ ندعرضي بيضه انتخاب شد

نگين اين تعداد ميا. شدسرتولي شمارش هاي  سلولتعداد 

 .براي هر گروه محاسبه گرديد

طبق روش گانلي و همکاران در سال : بررسي اسپرماتوژنز

 فيلد ۱۰ در هر برش عرضي ۱۹.اسپرماتوژنز بررسي شد ۲۰۰۷

سپس با توجه به تعداد . ميکروسکوپ مورد بررسي قرار گرفت

يا هاي فاقد اسپرماتوزا و اسپرماتيد يا داراي مقادير کم و  توبول

  . هاداده شد  به گروه–و + هاي  متوسط عالمت

متغيرهاي مورد بررسي در اين آزمايش شامل وزن، طول، 

قطر و حجم بيضه، قطر توبول سمينيفروس و ميانگين تعداد 

چنين  هم.  توبول مختلف بودند۲۵هاي سرتولي در  سلول

، تعداد II وIهاي  هاي توصيفي مانند تعداد اسپرماتوسيت بررسي

جات اسپرمي لومينال، ضخامت غشاي پايه،  رماتيدها، دستهاسپ

ها در  ها و حضور اجسام ائوزينوفيل و لوکوسيت آتروفي توبول

بررسي بيوشيميايي نيز شامل . بافت بيضه مورد توجه قرار گرفت

  .گيري ميزان قند سرم بود اندازه

 آماري با استفاده از هاي همحاسب: تجزيه و تحليل آماري

 و براي انجام شد ۱۵ ي  نسخهSPSSر آماري افزا نرم

 از آناليز واريانس يک طرفه و ها گروه ميانگين بين ي مقايسه

آزمون  پس از ،شد  ي ديدهدار معنيدر مواردي که پاسخ 

 >۰۵/۰p. جايگاه اختالف استفاده شدبراي يافتن توکي کرامر 

به صورت  مقادير و در نظر گرفته دار معنياز نظر آماري 

  .بيان شدند)  معياريخطا ±انگين مي(
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 ۴۴۶ ايران متابوليسم و ريز درون غدد ي مجله ۱۳۸۸آبان ، ۴ ي شماره,  يازدهمي دوره

 

  

  ها يافته

هاي مورد   را درگروه بافت بيضهتغييرات ۱جدول 

 ي  با اليهN بافت بيضه در گروه .دهد بررسي نشان مي

هاي سلولي توبول  آلبوژينه پوشيده شده بود و مجموعه

شناسي در گروه  ساختار بافت. شدندسمينيفروس مشاهده 

 Nمشابه گروه ) (N+Gآب سير غير ديابتي تيمار شده با 

هاي صحرايي ديابتي تخريب شده  اين ساختار در موش. بود

هاي سلولي وجود  بود و کاهش قابل توجهي در مجموعه

 در D+Gbي اسپرماتوژنيک در گروه ها سلولتعداد . داشت

چشمگيري يافته و در ساختار   افزايشDمقايسه با گروه 

در ). ۱تصوير (ود توبول سمينيفروس بهبود حاصل شده ب

ي اسپرماتوژنيک نسبت به گروه ها سلولتعداد  D+Ga گروه

 چنين، هم . کمتر بودD+Gbديابتي افزايش يافته اما از گروه 

 بهبودي کمتري D+Gaساختار توبول سمينيفروس در گروه 

افزايشي در ). ۲تصوير ( داشت D+Gbنسبت به گروه 

 ديابتي نسبت  توبول سمينيفروس در گروهي ضخامت ديواره

 ضخامت D+Gaدر گروه .  ديده شدN+G و Nبه گروه 

 کاهش يافته بود اما در گروه Dديواره نسبت به گروه 

D+Gbجات اسپرمي  هدست.  اين کاهش ضخامت بيشتر بود

در بخش لومينال توبول سمينيفروس در گروه ديابتي نسبت 

در گروه .  کاهش چشمگيري يافته بودN+G و Nبه گروه 

D+Gb اين تعداد نسبت به گروه Dافزايش يافته بود  .

 نسبت به D+Gbجات اسپرمي در گروه  ه تعداد دستچنين هم

هاي انجام شده  با توجه به بررسي.  بيشتر بودD+Gaگروه 

هاي سمينيفروس در  مشخص شد که ميزان آتروفي توبول

با اما يابد   ميافزايش شديديديابتي هاي صحرايي  موش

شود و عالوه   ميها کاسته ميزان اين آسيبمصرف سير از 

 موجب کاهش بيشتر STZ مصرف سير قبل از تزريق آن،بر 

 مشخص ۱شود و همانگونه که در تصوير   ميها شدت آسيب

. شود  ميها کاسته است از ميزان فضاي بينابيني در توبول

 D+Ga و D ،D+Gbاجسام ائوزينوفيل در هر سه گروه 

 در D+Ga و Dهاي  گروهها در  سيتوجود لوکو. مشاهده شد

اما در شد هاي سمينيفروس مشاهده  فضاي بينابيني توبول

  ).۱جدول  (اين پديده يافت نشد D+Gbگروه 

  ي مختلفها گروهي تغييرات بافتي بيضه در   مقايسه-۱جدول 

  مورد بررسيي ها گروه

 پارامترها

N N+G D  D+Gb D+Ga 

 +++ + ++++ - - II و Iهاي  کاهش تعداد اسپرماتوسيت

 +++ + ++++ - -  کاهش تعداد اسپرماتيدها

 +++ + ++++ - -  اسپرمي لومينالهاي دستهکاهش تعداد 

 + + ++ - -  پايهيافزايش ضخامت غشا

  ++  + ++++ - - ها آتروفي توبول

 + + + - -  وجود اجسام ائوزينوفيل

 + - + - - وجود لوکوسيت

N =طبيعي ،N+G = سير،  +طبيعيD = ،ديابتيD+Gb =سير قبل، +ديابتيD+Ga =شديد، +++:متوسط، ++:خفيف، :+، طبيعي: - سير بعد،+ديابتي

  بسيار شديد++++: 

  

  

  

هاي   در گروه تغييرات مورفولوژيک بافت بيضه،۲جدول 

ي در وزن دار معني کاهش .مختلف نشان داده شده است

 و N ،N+G ،D+Gbي ها گروه نسبت به Dبيضه در گروه 

D+Ga۰۰۰۱/۰(  مشاهده شدp< .( ي در گروه دار معنيکاهش

D+Gb ي ها گروه نسبت بهN) ۰۵/۰p< ( وN+G و افزايش 

). >۰۰۰۱/۰p(  مشاهده شدD+Gaي نسبت به گروه دار معني

 و Nي ها گروه نسبت به D+Gaي در گروه دار معنيکاهش 

N+G۰۰۰۱/۰(  مشاهده شدp< .( ميانگين وزن بيضه افزايش

  نشان دادN نسبت به گروه N+Gي را در گروه دار نيمع

)۰۰۰۱/۰p< .(  

 نسبت به Dي در قطر بيضه در گروه دار معنيکاهش 

    مشاهده شدD+Ga و N ،N+G ،D+Gbي ها گروه
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 اكرم عبداله نژاد و همكاران اي هاي بيضه اثر سير بر آسيب ۴۴۷

 

  

    

.  هستندهاي سمينيفروس  توبولي دهنده  نشانF و A ،B ،C ،D ،Eتصاوير .  فتوميکروگراف از برش عرضي بيضه-۱تصوير
A :طبيعي ،B :اسپرمي در لومن هاي  سير، افزايش قابل توجه دسته + طبيعيCو  D :ها، افزايش  ديابتي، چروکيده شدن توبول

سير قبل، افزايش قطر + ديابت : Eزاينده و وجود نقاط خالي داخل توبول هاي  سلولکاهش شديد تعداد  فضاي بينابيني،
زاينده نسبت به هاي  هاي سلول  گروه ديابتي، افزايش قابل توجه ردهتوبولي و کاهش چشمگير فضاي بينابيني نسبت به

هاي  سير بعد، افزايش قطر توبولي نسبت به گروه ديابتي و کاهش فضاي بينابيني، افزايش رده+ ديابت : Fگروه ديابتي 
  .Scale Bar 60µm ، نسبت به گروه قبل اين افزايش کمتر استكهزاينده هاي  سلول
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 ۴۴۸ ايران متابوليسم و ريز درون غدد ي مجله ۱۳۸۸آبان ، ۴ ي شماره,  يازدهمي دوره

 

  

  

 ي سرتوليها سلول ي نشان دهنده E وA ،B ،C، Dتصاوير . فتوميکروگراف از برش عرضي توبول سمينيفروس -۲تصوير 
ديابتي، کاهش شديد : C ،داشتطبيعي سير، تعداد سلول سرتولي افزايش کمي نسبت به + طبيعي : B، طبيعي: A. هستند
سير بعد، افزايش + ديابت : E ،ي نسبت به گروه ديابتيسير قبل، افزايش تعداد سرتول+ ديابت : D ،سرتوليهاي  سلولتعداد 

  .Scale Bar 60 لي،سلول سرتو: Se ،نسبت به گروه قبل اين افزايش کمتر استكه تعداد سرتولي نسبت به گروه ديابتي 

  

  

)۰۰۰۱/۰p< .( ي در گروه دار معنيکاهشD+Gb نسبت به 

ي نسبت به گروه دار معنيو افزايش ) >N+G) ۰۵/۰pگروه 

D+Ga) ۰۵/۰p< (ي در قطر دار معنيکاهش . مشاهده شد

 N+G و Nي ها گروه نسبت به D+Gaبيضه در گروه 

ي در طول دار معنيکاهش چنين   هم).>۰۰۰۱/۰p( مشاهده شد

 N ،N+G ،D+Gbي ها گروه نسبت به Dبيضه در گروه 

)۰۰۰۱/۰p< ( وD+Ga) ۰۵/۰p<( ،ي در گروه دار معنياهش ك

D+Gb نسبت به گروه N) ۰۵/۰p< ( ي دار معنيو افزايش

 ،وهبه عال. مشاهده شد) >D+Ga) ۰۱/۰pنسبت به گروه 

 نسبت به D+Gaي در طول بيضه در گروه دار معنيکاهش 

  . مشاهده شد) >N+G) ۰۰۰۱/۰p و Nي ها گروه
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 اكرم عبداله نژاد و همكاران اي هاي بيضه اثر سير بر آسيب ۴۴۹

 

  

 نسبت به Dي در حجم بيضه در گروه دار معنيکاهش 

 D+Gaو ) >N ،N+G ،D+Gb) ۰۰۰۱/۰pي ها گروه

)۰۰۱/۰p< (در گروه نيز ي دار معنيکاهش . مشاهده شد

D+Ga نسبت به گروه N) ۰۱/۰p< ( وN+G) ۰۵/۰p< (

  .مشاهده شد

 ي مختلفها گروه وزن، قطر، طول و حجم بيضه در ي  مقايسه-۲جدول 

 N N+G D  D+Gb D+Ga*  متغيرها

  ¶۹۰/۰±۰۵۷/۰  §۱۱/۱±۱۱/۰  ‡۶۷/۰±۰۵۵/۰  †۵۰/۱±۰۸۳/۰ ۲۳/۱±۰۷۳/۰  )گرم (وزن بيضه

  ¶۵۰/۱۰±۰۳/۱  ║۶۸/۱۱±۶۵/۰  ‡۶۲/۸±۶۹/۰ ۶۸/۱۲±۳۷/۰  ۵۶/۱۲±۴۹/۰   )متر ميلي (قطر بيضه

  ¶۳/۲۰±۰۹/۱  **۳۷/۲۲±۱۸/۱  ‡۸۱/۱۸±۶۵/۰ ۷۵/۲۳±۷۰/۰ ۹۳/۲۳±۰۵/۱  )متر ميلي (طول بيضه

  ¶۲۴/۱±۰۹/۰  ۴۳/۱±۲۸/۰  ‡۷۱/۰±۱۵/۰ ۶۴/۱±۳۲/۰ ۷۲/۱±۲۲/۰ )مترمكعب سانتي (حجم بيضه

N* = ،نرمالN+G=سير، + نرمالD = ،ديابتيD+Gb =سير قبل، +ديابتيD+Ga =۰۵/۰(دار   اختالف معني†. سير بعد+ديابتيp< ( در مقايسه با

¶ ، .D+Ga و N ،N+Gهاي  در مقايسه با گروه) >۰۵/۰p(دار  اختالف معني§ ها،  ي گروه در مقايسه با همه) >۰۵/۰p(دار   اختالف معني‡، N  گروه

 اختالف **، D+Ga و N+Gهاي  در مقايسه با گروه) >۰۵/۰p(دار   اختالف معني║، N+G و Nهاي  در مقايسه با گروه) >۰۵/۰p(دار  اختالف معني

  .D+Ga و Nهاي  در مقايسه با گروه) >۰۵/۰p(دار  معني

  

  

  

سطح سرمي خطاي معيار ±  ميانگين ي  مقايسه-۱نمودار 
 دار معني افزايش *. ي مختلفها گروهگلوکز در 

)۰۰۰۱/۰p< ( کاهش **، .ها گروهدر مقايسه با تمامي 
 ***، ).>D+Ga) ۰۵/۰p در مقايسه با گروه دار معني

 N+G و Nي ها گروه در مقايسه با دار معنيافزايش 
)۰۰۱/۰p< .(N =طبيعي ،N+G = سير،  +طبيعيD =

سير +ديابتي= D+Gaسير قبل، +ديابتي= D+Gbديابتي، 
  .بعد

  

ي مختلف ها  را در گروهزان گلوکز ميانگين مي۱نمودار 

 Dي در گروه دار معنيافزايش . دهد  مينشانمورد بررسي 

 مشاهده شد D+Ga و N ،N+G ،D+Gbي ها گروهنسبت به 

)۰۰۰۱/۰p< .( گروهD+Gb ي را نسبت به دار معني کاهش

ي در دار معنياختالف . نشان داد) >D+Ga) ۰۵/۰pگروه 

.  مشاهده نشدN+G  وNي ها گروه نسبت به D+Gbگروه 

 Nي ها گروهي را در مقايسه با دار معني افزايش D+Gaگروه 

  ).>۰۰۱/۰p(  نشان دادN+Gو 

 ميانگين قطر توبول سمينيفروس را در ۲نمودار 

کاهش . دهد  مينشانمورد مطالعه ي مختلف ها گروه

 و N ،N+Gي ها گروه در مقايسه با Dي در گروه دار معني

D+Gb) ۰۰۰۱/۰p< ( وD+Ga) ۰۵/۰p< (مشاهده شد .

ي را در مقايسه با دار معني افزايش D+Gb گروه چنين هم

ي دار معنيکاهش . از خود نشان داد) >D+Ga) ۰۰۱/۰p گروه

 ديده N+G و Nي ها گروه در مقايسه با D+Gaنيز در گروه 

ي سرتولي ها سلول ميانگين تعداد ۳نمودار ). >۰۰۰۱/۰p شد

کاهش . دهد  مينشانسي مورد برري ها گروهرا در 

 و N ،N+Gي ها گروه در مقايسه با Dي در گروه دار معني

D+Gbو  D+Ga ۰۰۰۱/۰( مشاهده شدp< .( آن،عالوه بر 

ي در مقايسه با دار معني از يک سو کاهش D+Gbگروه 

و از سوي ديگر افزايش ) >N+G) ۰۰۰۱/۰p و Nي ها گروه

. شان داد از خود نD+Gaي در مقايسه با گروه دار معني

 در مقايسه با D+Gaدر گروه نيز ي دار معنيکاهش 

  ).>۰۰۰۱/۰p(  مشاهده شدN+G و Nي ها گروه
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 ۴۵۰ ايران متابوليسم و ريز درون غدد ي مجله ۱۳۸۸آبان ، ۴ ي شماره,  يازدهمي دوره

 

  

  

 خطاي معيار ميانگين قطر± ميانگيني  مقايسه-۲نمودار 
ي ها گروهدر )  توبول مختلف۲۰در (توبول سمينيفروس 

 N ،N+G ،D+Gbي ها گروه با دار معني اختالف *. مختلف
)۰۰۰۱/۰p< (و D+Ga) ۰۵/۰p<( ،** با دار معني اختالف 

 با دار معني اختالف ***، )>D+Ga )۰۰۱/۰ pگروه 
= N+G، طبيعي= N+G) ۰۰۰۱/۰p<( ،N و Nي ها گروه

سير قبل، +ديابتي= D+Gbديابتي، = Dسير، +طبيعي 
D+Ga =سير بعد+ديابتي.  

  

خطاي معيار ميانگين تعداد ±  ميانگين ي  مقايسه-۳نمودار 
در )  توبول سمينيفروس۲۰در (ي سرتولي ها سلول
 با دار معني اختالف *.  مورد بررسيي مختلفها گروه
 **، )>D+Ga) ۰۰۰۱/۰p  وN ،N+G ،D+Gbي ها گروه

، )>D+Ga) ۰۰۰۱/۰p و N،  N+G با گروه دار معنياختالف 
 N+G و Nي ها گروه با دار معني اختالف ***
)۰۰۰۱/۰p<( .N =طبيعي ،N+G = سير،  +طبيعيD =

سير +ديابتي= D+Gaسير قبل، +ديابتي= D+Gbديابتي، 
  .بعد

  

  

  بحث

هاي   حاضر نشان داد که ديابت شيرين در موشي مطالعه

 و درمان با شود  مي بافت بيضه در صحرايي نر باعث تغيير

هاي   اين تغييرات را از طريق حفاظت توبول،سير

لي هاي سلو سمينيفروس، جلوگيري از کاهش مجموعه

جالب  .بخشد  ميسرتولي بهبودهاي  سلولاسپرماتوژنيک و 

 STZتوجه است که اين بهبودي در گروهي که قبل از تزريق 

که بعد از بود چشمگيرتر از گروهي  بودند  سير دريافت کرده

  . سير دريافت کردندSTZتزريق 

 را از طريق ايجاد اي  بافتي بيضه اتديابت شيرين تغيير

سمينيفروس، هاي  پوپتوزي، آتروفي توبولمرگ سلولي آ

هاي سلولي  کاهش قطر توبول و کاهش مجموعه

هاي  آتروفي توبول ۱۹،۲۰.کند  مياسپرماتوژنيک ايجاد

هاي  ي اسپرماتوژنيک نشانهها سلولسمينيفروس و کاهش 

هاي   گونه۲۱،۲۰.اسپرماتوژنز هستنددر مورفولوژيک اختالل 

هاي   آسيب، اکسيداتيواکسيژن واکنشي با ايجاد استرس

 شامل پراکسيداسيون ليپيد سازوكارسلولي را از طريق چند 

 ۲۲.برند  مي پيشDNAو ها  و آسيب اکسيداتيو پروتئين

ي اسپرم پستانداران داراي مقادير بااليي اسيدهاي ها سلول

که .  است  و اسفنگوميلين چرب غيراشباع، پالسمالوژن

 ۲۳.روند به شمار ميون اکسيداسيعمل سوبستراهاي مهم در 

هاي  اکسيداني در بافت هاي آنتي سازوكار، طبيعيدر حالت 

توليدمثلي حضور دارند و از بروز آسيب اکسيداتيو در 

  ۲۴، ۲۵.کنند  ميي گنادي و اسپرماتوزاي بالغ جلوگيريها سلول

ها  اکسيداني ذاتي سير، عصاره فعاليت آنتي از طرف ديگر،

هاي  محيط گسترده در  طوربهو برخي ترکيبات آن 

 ۲۶.به اثبات رسيده استآزمايشگاهي و موجودات زنده 

 پتانسيل سرميمشخص شده که مصرف سير سطح 

 سير ي توانايي عصاره. دهد  مياکسيداني کل را افزايش آنتي

نيز به صورت آزمايشگاهي  H2O2 کاهش سطح در iکهنه

رف که مصاست  گزارش شده به تازگي ۲۶.اثبات شده است

 را H2O2 هفته توليد ۲وعده غذايي به مدت % ۳سير به ميزان 

 سير فعاليت سوپراکسيد ي  عصاره۲۶.دهد  ميدر کليه کاهش

 را (CAT) گلوتاتيون پراکسيداز و کاتاالز ،(SOD)ديسموتاز

 ي اندوتليال عروق در محيط کشت افزايشها سلولدر 

را که در  آب سير عملکرد کليوي و کبدي چنين، هم ۲۶.دهد مي

 ،شود  ميهاي آزاد مختل  افزايش راديکالي واسطهه ديابت ب

سير سبب آب  حاضر ي در مطالعه ۱۳.بخشد  ميبهبود

  کهشدهاي صحرايي نر  ي زاينده در موشها سلولمحافظت 

  ۲۶.اکسيداني آن باشد تواند بازتاب نقش آنتي مي

                                                           
i- Aged Garlic Extract 
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 اكرم عبداله نژاد و همكاران اي هاي بيضه اثر سير بر آسيب ۴۵۱

 

  

تواند مشابه گياه   ميمحافظتي سيرسازوكار ديگر 

hirsutus Coeculus در خاصيت کاهندگي گلوکز خون و 

  ۱۵،۲۷.تحريک ترشح انسولين توسط آن باشد

هاي سمينيفروس   پايه توبولي ضخيم شدن غشا

STBM)(iضخامت ،ديابت.  نقش مهمي در اسپرماتوژنز دارد 

STBM که با کاهش ميزان توليد اسپرم ۲۸،۷دهد مي را افزايش 

از . نيفروس همراه استهاي سمي  توبولي و کاهش کلي اندازه

 ارتباط مثبتي بين قطر توبولي و فعاليت ،ديگر طرف

 کاهش در تعداد چنين هم ۲۹.اسپرماتوژني وجود دارد

 اسپرماتوگوني ي سرتولي منجر به کاهش در تعدادها سلول

مين حمايت فيزيکي، أي سرتولي از طريق تها سلول. شود مي

ي اسپرماتوژنز هاي هورموني الزم برا اي و سيگنال تغذيه

 بنابراين ۳۰.کنند  ميموفق نقش حياتي در اسپرماتوژنز بازي

 از تعداد به شدتي سرتولي ها سلولهنگام کاهش تعداد 

 حاضر، ي در مطالعه ۳۱.شود  ميي زاينده کاستهها سلول

به دنبال آن ي سرتولي و ها سلولديابت باعث کاهش تعداد 

  .شدي زاينده ها سلولکاهش تعداد 

شدت با تعداد ه  بيضه بي  شده است که اندازهگزارش

به  ۳۲-۳۴ استي سرتولي و توليد اسپرم مرتبطها سلول

ي ها سلول تعداد ي کننده  بيضه منعکسي که اندازه يطور

 مهار اسپرماتوژنز از طريق ۳۲. موجود در آن استي زاينده

 برداشتن هيپوفيز باعث کاهش محسوس در وزن بيضه

  محدوديي ي زايندهها سلول تعداد از آنجا که. شود مي

 تكثير ،دنه يک سلول سرتولي محافظت شولوسيه ند بنتوا مي

تعداد سلول زاينده در هر بيضه به تعداد سلول سرتولي در 

هاي سمينيفروس يکي   قطر توبولچنين، هم ۳۲.آن بستگي دارد

با .  است بيضهي  اندازهي کننده تعيينهاي  ديگر از شاخص

 داليل کاهش قطر، طول و ، ذکر شدهعواملش توجه به کاه

آب سير با جلوگيري از کاهش . حجم بيضه واضح است

 قطر توبول سمينيفروس، تعداد سلول ي شديد در اندازه

سرتولي و ميزان اسپرماتوژنز سبب جلوگيري از کاهش قطر، 

  .شود ميطول و حجم بيضه 

 بررسي با ميکروسکوپ نوري نشان ، حاضري در مطالعه

در بيضه ي توبول سمينينفروس  غشاي پايهاد که ضخامت د

يابد اما مصرف سير   ميهاي صحرايي ديابتي افزايش موش

هاي  يافته ، کليبه طور.  جلوگيري به عمل آورد مسألهاز اين

 در آن مطالعه .تورک و همکاران سازگار استي  مطالعهما با 

                                                           
i- Seminiferous Tubule Basement Membrane 

راکم  حرکت اسپرم، ت،هاي ديابتي با آب انار تيمار موش

سلولي اسپرماتوژنيک، قطر توبول سمينيفروس و ضخامت 

هاي ناهنجار   زاينده را افزايش داد و اسپرمهاي  سلولي اليه

 با کاهش عملاين  . يافتکاهشگروه شاهد در مقايسه با 

 ،آلدهيد و افزايش گلوتاتيون دي چشمگير در سطح مالون

 Cمين فعاليت گلوتاتيون پراکسيداز، کاتاالز و سطح ويتا

 از آنجا که سير نيز باعث کاهش سطح ۳۵. شدانجام

ذکر شده هاي  آلدهيد و افزايش فعاليت آنزيم دي مالون

ممکن  ۳۷است، C داراي مقاديري ويتامين نيز و ۳۶شود مي

 حفاظتي خود را از اين طريق انجام اثر ،است مشابه آب انار

 در مورد  قبليهاي  با گزارشچنين همما هاي  يافته. داده باشد

عنوان يک آنتي اکسيدان ه مالتونين بي  كننده  پيشگيريثيرأت

قوي در جلوگيري از آتروفي توبول سمينيفروس، دژنره 

 توبول ي ي زاينده و افزايش ضخامت ديوارهها سلولشدن 

اکسيداني   مالتونين سيستم آنتي۱۹.سمينيفروس مطابقت دارد

 ،پراکسيداز ن و فعاليت گلوتاتيوكند ميداخلي را تحريک 

ترانسفراز، سوپراکسيد ديسموتاز و ديگر –Sگلوتاتيون 

 چنين، هم ۳۸.دهد  ميها را در خون، کبد و کليه افزايش تيول

 فعاليت گلوتاتيون پراکسيداز و کاتاالز را در بيضه افزايش

   ۳۹.دهد مي

با  اتانولي ريزوم ي  گزارش شد که عصاره۲۰۰۸در سال 

 باعث افزايش اسپرماتوژنز Curculigo orehioidesنام علمي 

 اين گياه ۴۰.گردد  ميهاي صحرايي آلبينو  موشي در بيضه

داراي گليکوزيدهاي فنول و فنوليک است که داراي خواص 

 با توجه به اثر گفته شده در مورد ۴۰.اکسيداني هستند آنتي

که  گليکوزيدهاي فنوليک موجود در ريزوم و با توجه به اين

توان گفت اين ترکيب  ، ميير نيز وجود دارداين ترکيب در س

 سير در افزايش اسپرماتوژنز مؤثر يکي از اجزاي فعال و

  ۳۷.است

اولين هاي اين مطالعه كه  يافته بر اساس ،به طور کلي

ناشي بافتي هاي   بهبود آسيبي دهنده گزارشي است که نشان

ناشي از ديابت  عوارض از ديابت توسط سير در بيضه است،

 به STZدر گروه تيمار شده با سير قبل از تزريق  يضهبدر 

 STZمراتب کمتر از گروهي بود که آن را بعد از تزريق 

  .دريافت کردند
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