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تأثیر عصاره هیدروالکلی دانه خاکشیر بر تغییرات بافتی بیضه ،پارامترهای اسپرمی و میزان
سطح تستوسترون در موشهای صحرايی ديابتیشده با استرپتوزوتوسین
وحید نجاتی ،1فرشته خانشی

*2

1استادیار بافت و جنینشناسی ،دانشکده

چکیده

علوم ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران.

زمینه و هدف :استفاده از گیاهان دارویی در درمان دیابت از اهمیت بالینی ویژهای برخوردار

2کارشناس ارشد بافت و جنینشناسی،

است .در افراد مبتال به دیابت،تغییرات تولیدمثلی در جنس مذکر گزارش شده است .مطالعه

دانشکده علوم ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه،

حاضر با هدف تعیین اثر دانه خاکشیر بر میزان غلظت سرمی تستوسترون ،هیستولوژی و

ایران.

پارامترهای اسپرمی در بافت بیضه انجام شد.
روش بررسی :در این مطالعه تجربی 22 ،سر موش صحرایی نر بهطور تصادفی به  3گروه تقسیم
شدند :گروه کنترل سالم )(C؛ کنترل دیابتی ) (Dو گروه دیگر دیابتی تحت تیمار که عصاره
خاکشیر ) (DKرا با دوز  111میلیگرم بر کیلوگرم بر وزن بدن دریافت کردند .گروههای دیابتی
با تزریق داخل صفاقی استرپتوزوتوسین (با دوز  16میلیگرم بر کیلوگرم) دیابتی شدند و بعد از
اتمام دوره تیمار به مدت  22روز ،خونگیری از قلب برای تعیین سطح تستوسترون انجام شد.
سپس تمامی موشها کشته شده وپس از تشریح ،اسپرمها از دم اپیدیدیم جمعآوری و پارامترهای
آنها از قبیل تعداد و مورفولوژی اسپرم مورد ارزیابی قرار گرفت .در ادامه ،نمونههای بیضه به
داخل فرمالین منتقل و با هماتوکسیلین  -ائوزین و سودان بالک  Bرنگآمیزی شدند .تجزیه و
تحلیل دادهها با استفاده ازآزمونهای آماری واریانس یکطرفه ،توکی و  Post Hocصورت
گرفت .سطح معنیداری p≤1/16 ،در نظر گرفته شد.
يافتهها :در این بررسی ،خاکشیر باعث کاهش معنیداری در ضخامت بافت بینابینی لولههای

*

نویسنده مسئول مکاتبات:

فرشته خانشی ،دانشکده علوم ،دانشگاه
ارومیه ،ارومیه ،ایران؛
آدرس پست الکترونیکی:
f.khaneshi@yahoo.com

منیساز ( )p≤1/111و اسپرمهای بدشکل شد ( .)p≤1/111همچنین افزایش معنیداری ()p≤1/16
در قطر لولههای منیساز ،ضخامت اپیتلیوم ،سطح تستوسترون ( ،)p≤1/111ضریب اسپرمیوژنز
( )p≤1/111و تعداد اسپرم ( )p≤1/111نسبت به گروه دیابتی مشاهده گردید.
نتیجهگیری :نتایج این مطالعه نشان داد خاکشیر دارای اثرات مثبتی در درمان آثار تخریبی ناشی
از دیابت در بافت بیضه میباشد.
کلید واژهها :دیابت ملیتوس؛ خاکشیر؛ موشها؛ بیضه.

تاریخ دریافت91/9/11 :

لطفاً به این مقاله بهصورت زیر استناد نمایید:

تاریخ پذیرش91/12/11 :

Nejati V, Khaneshi F. The effect of hydroalcoholicextract of Descurainia sophia
seed on the changes of testis tissue, sperm parameters, and testosterone level in
rats with streptozotocin-induced diabetes.
]Qom Univ Med Sci J 2014;8(5):26-33. [Full Text in Persian
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مقدمه

بافت بیضه ،برخی فاکتورهای اسپرمی و غلظت سرمیتستوسترون

دیابت شیرین یک اختالل درونریز بوده که بهوسیله

در موشهای صحرایی دیابتی انجام شد.

هیپرگالیسمی مزمن در پی نتیجه نقص در تولید انسولین و یا
مقاومت به آن ایجاد میشود ( .)1دیابت در کشورهای در حال

روش بررسی

توسعه از جمله ایران رو به افزایش است .حدود  %91از افراد مبتال

در این مطالعه تجربی ،از  22سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با

به دیابت از اختالالت مختلف تولیدمثلی رنج میبرند که کاهش

وزن متوسط  211-231گرم که از مرکز نگهداری حیوانات

میل جنسی و ناتوانی در باروری از آنجمله محسوب میگردد.

آزمایشگاهی دانشگاه ارومیه تهیه شده بود ،استفاده گردید.

همچنین ابتال به این بیماری با محدودیتهای تولیدمثلی همراه

حیوانات در طول مطالعه دسترسی کافی به آب و غذا بهصورت

است ( .)2در بررسیها ،کاهش تولید تستوسترون و اختالل در

یکسان داشتند .همچنین سیکل نوری  12ساعت روشنایی و

فرآیند اسپرماتوژنز ،در افراد مبتال به دیابت گزارش شده است

 12ساعت تاریکی در دمای  21-26درجه سانتیگراد برای آنها

( .)3تحقیقات نیز نشان میدهد در بیماری دیابت کاهش تعداد

تأمین شد .دانه خاکشیر پس از بررسی و تأیید گروه علوم گیاهی

اسپرم ( ،)2افزایش اسپرمهای ناهنجار ( ،)6کاهش رفتار جنسی و

دانشکده علوم دانشگاه ارومیه ،بهوسیله هاون پودر شد .سپس در

میل جنسی باعث ناباروری در فرد میشود ( .)1،1بنابراین ،استفاده

درون ارلن یک لیتری ریخته و بر روی آن الکل اتیلیک

از گیاهان دارویی بهعلت داشتن عوارض جانبی کم ،از گذشته

 %91اضافه شد ( 22گرم به ازای  21میلیلیتر الکل اتیلیک) و به

تاکنون همواره مورد توجه بوده است .از موارد استفاده از گیاهان

مدت  22ساعت روی دستگاه شیکر قرار گرفت .عصاره بهوسیله

دارویی در بیماری دیابت میتوان به استفاده از عصاره آب سیر

دستگاه روتاری (جهت حذف الکل) تغلیظ شد و در دستگاه آون

اشاره نمود که دارای اثرات درمانی و پیشگیریکننده بر

(جهت خشک شدن) به مدت  22ساعت با دمای  61درجه

آسیبهای بافتی بیضه در موشهای دیابتیشده بوده و از کاهش

سانتیگراد قرار داده شد (.)12

میزان اسپرماتوژنز جلوگیری میکند ( .)8همچنین در گزارشها

دیابت نوع  1در موشها با تزریق داخل صفاقی استروپتوزوتوسین

آمده است عصاره دانه هویج در موشهای صحرایی نر بالغ

خریداریشده از شرکت سیگمای آمریکا ،پس از حل شدن در

میتواند باعث افزایش تستوسترون و اسپرماتوژنز در بافت بیضه

بافر سیترات ( )pH=6/2ایجاد شد ،که شواهد دال بر دیابتیشدن؛

شود ( .)9در مطالعه حاضر گیاه مورد ارزیابی ،خاکشیر با نام علمی

بروز عالئمی مانند پرنوشی ،پرادراری و کاهش وزن بدن بود.

 Descurainia sophiaاز تیره چلیپائیان است .همچنین از خاکشیر

عالوه بر آن ،در روزهای سوم ،هفتم با استفاده از دستگاه

میتوان بهعنوان تببر ،بازکننده اشتها ،ضدکرم و برطرفکننده

گلوکومتر ،غلظت گلوکز سرم با خونگیری از دم موش

سوءهاضمه استفاده نمود .سوری و همکاران در طی مطالعه خود با

اندازهگیری شد ( .)16در صورتیکه بعد از یک هفته تزریق

اندازهگیری فنل تام نشان دادند خاکشیر دارای فعالیت

استرپتوزوتوسین ،غلظت گلوکز به باالتر از  311میلیگرم بر

آنتیاکسیدانی بوده و این خاصیت با داشتن قابلیت پاکسازی

دسیلیتر میرسید ،حیوان دیابتیک در نظر گرفته میشد ( .)11در

رادیکالهای آزاد ،سلولها را ازآسیبهای اکسیداتیو حفظ

ادامه ،با استفاده از گلوکومتر ) (On Call EZ, SD, USAمیزان

میکند ( .)11،11همچنین تحقیقات نشان داده است خاکشیر به

قند خون حیوان اندازهگیری شد.

دلیل داشتن ترکیبات سیانید ،در زایمان و افزایش میل جنسی تأثیر

در این مطالعه 22 ،سر موش نر بالغ نژاد ویستار بهطور تصادفی به

دارد ( .)12نتایج دیگر مطالعات نیز نشان میدهد در خاکشیر

 3گروه  8تایی تقسیم شدند .گروه اول بهعنوان گروه کنترل

ترکیبات گلیکوزید سولفوره دسکورینوزید و ترکیبات فنلی ،در

سالم در نظر گرفته شد که معادل حجم عصاره تزریقی با نرمال

مجاورت هم ،بر روی یکدیگر اثر آنتاگونیسم دارویی دارند (.)13

سالین تیمار شدند؛ گروه دوم موشهای صحرایی دیابتی بودند که

این مطـالعـه با هـدف تعیین اثـر عصـاره دانه خـاکشیـر بر تغییـرات

عصاره دانه خاکشیـر ) (DKرا با دوز  111میلـیگـرم بر کیلـوگرم

)(C
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وزن بدن )پس از بررسی غلظتهای مختلف بهصورت آزمایشی)

موجود در زیر دیواره لولههای منیساز یکطرف لوله تا جاییکه

به مدت  22روزبه روش داخل صفاقی در شرایط استریل دریافت

اسپرماتیدها وجود داشت) براساس میکرومتر با عدسی مدرج

کردند؛ به گروه سوم ) (Dنیز بهعنوان کنترل دیابتی فقط نرمال

محاسبه شد که در نتیجه لولههای منیساز با مقطع گرد یا نزدیک

سالین تزریق شد .پس از اتمام دوره تیمار بهمنظور اندازهگیری

به گرد مورد بررسی قرار گرفت ( .)21همچنین برای تعیین ضریب

غلظت سرمی تستوسترون ،بالفاصله خونگیری از قلب حیوانات

اسپرمیوژنز در هر میدان دید میکروسکوپی با توجه به تعداد

انجام شد و نمونههای خونی به لولههای حاوی هپارین منتقل و

لولههای منیساز فاقد اسپرم یا واجد اسپرم ،عالمتهای منفی و

پس از سانتریفوژ (با دور  3111به مدت  11دقیقه) سرم آنها جدا

مثبت به گروهها داده شد ( .)21محاسبه فضای بافت بینابینی نیز با

گردید ،سپس تمامی موشها آسانکشی شده و پس از تشریح

عدسی مدرج بر اساس میکرومتر انجام گرفت ( .)21هورمون

ناحیه تحتانی ،دم اپیدیدیم خارج و به ظرف محتوی سرم

تستوسترون با روش االیزا و با استفاده از کیت شرکت دیاپالس

فیزیولوژی منتقل شد ،پس از قطعه قطعه کردن دم و خارج کردن

اندازهگیری شد .دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  11و

اسپرمها ،قطعات باقیمانده بافت از سوسپانسیون جدا و سوسپانسیون

آزمونهای آماری واریانس یکطرفه ،توکی و  Post Hocتجزیه

اسپرمی حاصله به نسبت  1:111جهت محاسبه تعداداسپرم در زیر

و تحلیل شدند .سطح معنیداری p≤1/16 ،در نظر گرفته شد.

میکروسکوپ نوری با استفاده از الم نئوبار و پیپت مالنژور و
جهت احتمال کاهش خطا ،در عدد  111ضرب شد ( .)11جهت

يافتهها

بررسی شکل اسپرم نیز یک قطره از محلول فوق روی الم قرار

در این مطالعه ،فضای بافت بینابینی مابین لولههای منیساز در

گرفت و پس از تهیه گسترش و خشکشدن در محیط

گروه دیابتی در مقایسه با گروههای کنترل و دیابتی تحت درمان با

آزمایشگاه ،روی آن متانول ریخته شد تا تثبیت گردد .روی

عصاره دانه خاکشیر ،افزایش معنیداری نشان داد .در گروه تحت

نمونهها نیز ائوزین ریخته شد و جهت بررسی هر نمونه 11 ،الم به

درمان با خاکشیر نیز در مقایسه با گروه کنترل ،افزایش فضای

روش فوق به شکل تصادفی انتخاب و از لحاظ خصوصیات

بافت بینابینی مشاهده شد که از لحاظ آماری معنیدار نبود

مورفولوژیکی مورد ارزیابی قرار گرفت ( .)18بافتهای بیضه

(جدول شماره .)1

بهمنظور تثبیت به ظروف حاوی فرمالین  %11انتقال داده شدند.

ضخامت اپیتلیوم ،قطر لولههای منیساز و ضریب اسپرمیوژنز

پس از تثبیت ،نمونهها و تهیه مقاطع بافتی ،رنگآمیزی با

گروه دیابتی نسبت به گروه کنترل سالم ،کاهش معنیداری

هماتوکسیلین  -ائوزین و سودان بالک  Bانجام گرفت ،سپس

داشت ،درحالیکه فاکتورهای فوقالذکر در موشهای دیابتی که

اسالیدها با میکروسکوپ نوری بررسی شدند .برای اندازهگیری

با عصاره دانه خاکشیر تیمار شده بودند نسبت به گروه دیابتی،

قطر لولههای منیساز از روش سودمانی استفاده گردید (.)19

افزایش معنیداری نشان داد ،همچنین بین گروه کنترل سالم و

ضخـامت اپیتلیـوم لولههـای منیسـاز( ،از اسپـرمـاتوگـونـیهـای

گروه دریافتکننده دانه خاکشیر ،اختالف معنیداری مشاهده نشد
(جدول شماره .)1

جدول شماره  :1مقايسه میانگین قطر لولههای سمینیفروس ضريب اسپرمیوژنز ضخامت بافت بینابینی و ضخامت اپیتلیوم در گروههای مختلف آزمايشی

کنترل )(C
میانگین±انحراف معیار
211/16±1/11

ديابتی )(D
میانگین±انحراف معیار
*116/16±2/21

ديابتی+عصاره )(DK
میانگین±انحراف معیار
219/16±1/11

ضريب اسپرمیوژنز (درصد)

92/16±1/96

**11/26±1/61

93/26±1/19

ضخامت بافت بینابینی (میکرومتر)

1/16±1/16

**19/61±1/29

1/12±1/18

22±1/81

32/2±1/96

22/61±1/61

گروهها
متغیر
قطر لولههای سمینیفروس (میکرومتر)

ضخامت اپیتلیوم (میکرومتر)

*اختالف معنیدار ( )p≤5/50باگروههای کنترل ديابتی ) (cو ديابتی درمانشده با خاکشیر)(DK
**اختالف معنیدار ( )p≤5/551باگروههای کنترل ديابتی ) (cو ديابتی درمانَشده با خاکشیر)(DK
نتايج بهصورت میانگین  ±انحراف معیار بیان شده است.
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میزان غلظت سرمیتستوسترون در گروه دیابتی در مقایسه با

کنترل سالم ،افزایش معنیداری نشان دادند ،درحالیکه در گروه

گروههای کنترل و دیابتی تحت درمان با خاکشیر ،کاهش

دیابتی تیمارشده با عصاره دانه خاکشیر ،تعداد اسپرمها افزایش و

معنیداری داشت ،اما بین گروه کنترل و دیابتی تحت درمان با

درصد بدشکلی ،کاهش معنیداری یافته بود .در گروه درمانشده

خاکشیر ،اختالف معنیداری مشاهده نشد (جدول شماره .)2

با عصاره در مقایسه با گروه کنترل سالم ،اختالف معنیداری

تعداد کلی اسپرمها ،کاهش و اسپرمهـای بدشکـل نسبت به گـروه

مشاهده نشد (جدول شماره .)2

جدول شماره  :2مقايسه میانگین غلظت سرمی تستوسترون ،تعداد اسپرم و درصد اسپرمهای بدشکل در گروههای مختلف آزمايشی
گروهها
متغیر
2

کنترل )(C

ديابتی )(D

ديابتی+عصاره )(DK

میانگین±انحراف معیار

میانگین±انحراف معیار

میانگین±انحراف معیار

218±1/8

**11/16±2/9

218/26±1/96

اسپرمهای بدشکل ()5/5

11/31±1/23

**18/31±1/61

11/61±1/21

تستوسترون (نانوگرم بر میلیلیتر)

1/19±1/119

**1/28±1/112

1/11±1/118

تعداد اسپرم × 15

**اختالف معنیدار ( )p≤5/551با گروههای کنترل ديابتی ) (Cو ديابتی درمانشده با خاکشیر)(DK
نتايج بهصورت میانگین  ±انحراف معیار بیان شده است.

در گروه کنترل سالم ،هیچگونه ضایعه خاصی در لولههای

بهطـوریکـه بسیـاری از سلـولهـا در محـل طبیعـی نبـودنـد

منیساز دیده نشد و تمامی ردههای سلولی اسپرماتوژنز در داخل

(شکل شماره  ،)B :1درحالیکه در گروه دیابتی درمانشده با

لولهها بهصورت منسجم و در کنار هم مشاهده شدند

عصاره دانه خاکشیر از لحاظ ساختاری ،ردههای سلولی وضعیت

(شکل شماره  .)A :1اما در گروه دیابتی درماننشده ،برخی از

طبیعی داشته و بهطور منظم در کنار همدیگر قرار داشتند و

سلولهای رده اسپرماتوژنز در لولهها وجود نداشت و در ارتباطات

هیچگونه آسیبی در اتصال مابین سلولهاو سایر بخشهای بیضه و

بیـنسلـولـی ،سلـولهـای رده اسپـرمـاتـوژنـز دچـار آسیـب شـده،

لولههای منیساز مشاهده نشد (شکل شماره .)C :1

شکل شماره  :1برش عرضی از بافت بیضه با بزرگنمايی  055xو رنگآمیزی  H&Eدر گروههای مختلف آزمايشی
شکل  :Aدر مقطع عرضی لولههای منیساز گروه کنترل سالم در ردههای سلولی ،هیچگونه ضايعهای مشاهده نمیگردد.
شکل  :Bمقطع عرضی لولههای منیساز گروه ديابتی را نشان میدهد که کاهش ضخامت اپیتلیومی قابلمشاهده است .همچنین سلولهای موجود در
رده اسپرماتوژنز تا حد زيادی ارتباطات خود را از دست داده و انسجام الزم مابین اين سلولها وجود ندارد.
شکل :Cمقطع عرضی از لولههای منیساز در گروه ديابتی تحت درمان با خاکشیر میباشد .در اين شکل عصاره دانه خاکشیر توانسته بافت بیضه را از آسیب
بافتی محافظت کند ،همانطورکه ديده میشود سلولهای رده اسپرماتوژنز بهطور کامل و منظم در کنار يکديگر قرار دارند.

در رنگآمیزی سودان بالک  ،Bسلولهای الیدیگ در بافت

نتیجه سنتز تستوسترون دچار نقص گردید (شکل شماره .)E :2

بیضه گروه کنترل سالم دارای سیتوپالسمی تیرهرنگ بودند که

در گروه تیمار با عصاره دانه خاکشیر ،سلولهای الیدیگ

نشانگر تولید تستوسترون (بروز هورمونهای استروئیدی) بود

تیرهرنگشده و سنتز تستوسترون به حالت طبیعی رسید که

(شکل شماره  .)D :2در گروه دیابتی ،سیتوپالسم برخی از

نشاندهنده عملکرد طبیعی سلولهای الیدیگ در این گروه بود،

سلولهای الیدیگ واکوئله شده و دارای رنگ روشن بودند که

همچنین تمامی یافتههای حاصل از رنگآمیزی سودان بالک با

بیانگر اختالل در عملکرد سلولهای الیدیگ این گـروه بـود و در

یافتههای هورمون تستوسترون همخوانی داشت (شکل
شماره .)F :2
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شکل شماره  :2بافت بیضه (سلولهای اليديگ) با بزرگنمايی  1555xو رنگآمیزی سودان بالک  Bدر گروههای مختلف آزمايشی
شکل  :Dنشاندهنده مقطع بافتی از سلولهای اليديگ است که سیتوپالسم اين سلولها تیرهرنگ میباشد (فلش .)1
شکل  :Eسلولهای اليديگ در گروه ديابتی را نشان میدهد (فلش  ،)2سیتوپالسم اين سلولهای آسیبديده واکوئله شده است .همچنین سیتوپالسم برخی از سلولها
روشن بوده که اين خود نشانگر آسیب اين سلولها از لحاظ عملکردی است.
شکل  :Fگروه ديابتی درمانشده با خاکشیر را نشان میدهد که سلولهای اليديگ سیتوپالسم بهصورت تیرهرنگ قابل مشاهده است و مشابه گروه کنترل سالم میباشد.

بحث

با توجه به اینکه میان  ROSو نسبت اسپرمهای ناهنجار ،ارتباط

در این مطالعه ،دانه خاکشیر سطح سرمیتستوسترون را افزایش داد

معنیداری وجود دارد ( ،)28بنابراین ایجاد اسپرمهای غیرطبیعی

که در نتیجه موجب افزایش تعداد اسپرم در رتهای مبتال به

در گروه دیابتی و بهبود یافتن آن با خاکشیر در این مطالعه،

دیابت شد .همچنین مطالعات مورفومتریک نشان داد قطر لولههای

نشاندهنده کاهش  ROSو ارتباط اسپرمهای غیرطبیعی و

منیساز ،ضخامت اپیتلیوم ،ضریب اسپرمیوژنز و بافت بینابینی

میباشد .همچنین گزارش شده است بروز استرس اکسیداتیو و

مابین لولههای منیساز در گروه تحت تیمار افزایش یافته،

افزایش رادیکالهای آزاد منجر به کاهش سنتز و ترشح

بهطوریکه بین گروه دیابتی و گروه تحت درمان ،اختالف

تستوسترون نمیشود ( .)29کاهش میزان هورمون تستوسترون نیز

معنیداری مشاهده شد .آتروفی لولههای منیساز و کاهش

منجر به تولید ناکافی اسپرماتوزوئیدها میگردد .تستوسترون

تراکم سلولی اسپرماتوژنیک در دیابت ،نشاندهنده اختالالت

بهعنوان یک هورمون آندروژن در تکامل ،تکثیر و تمایز

مورفولوژیکی در اسپرماتوژنز و مرگ سلول جنسی میباشد

اسپرماتیدهای گرد متمایل به کشیده نقش اساسی ایفا کرده ()31

( .)23،22در این بیماری افزایش ضخامت غشای پایه لولههای

و عملکرد میل جنسی را نیز تقویت میکند (.)31

اسپرمساز باعث کاهش اسپرمسازی میشود ( .)22همچنین تعداد

در واقع ،سالم بودن سلولهای زایا و توانایی آنها برای تقسیم

اسپرم ،یک شاخص مهم مربوط به باروری مرد بوده که میتواند

میتوز ،وابسته به ترشح هورمون تستوسترون بهوسیله سلولهای

در عملکرد سیستم تولیدمثلی تغییر ایجاد کند ( .)26با توجه به

الیدیگ میباشد ( .)32در تحقیق حاضر ،میزان هورمون

نتایج تحقیقات ،این بیماری دارای اثر زیانآور بر تولید اسپرمهای

تستوسترون در موشهای مبتال به دیابت کاهش نشان داد،

طبیعی و اسپرماتوژنز است ( .)21همچنین در یافتههای مطالعه

درحالیکه در گروه تحت تیمار افزایش مشاهده شد .بنابراین،

حاضر،آثاری از ضخیمشدگی ناشی از دیابت در لولههای

اختالل در بیوسنتز تستوسترون میتواند اثر مضر بر باروری داشته

اسپرمساز گروه تحت تیمار مشاهده نشد که این موضوع

باشد ( .)33افزایش سطح سرمیتستوسترون در گروه تیمارشده با

نشاندهنده افزایش تعداد اسپرم و ضریب اسپرمیوژنز میباشد .از

دانه خاکشیر بهوسیله رنگآمیزی سودان بالک  Bنیز تأیید شده

طرف دیگر ،گزارش شده است ارتباط مثبتی بین قطر لولههای

است .در این گروه ،سیتوپالسم سلولهای الیدیگ تیرهتر مشاهده

منیساز و فعالیت اسپرماتوژنز وجود دارد ( .)26بنابراین ،افزایش

میشوند که این مسئله خود نشاندهنده افزایش تولید تستوسترون

قطر لولههای منیساز و ضریب اسپرمیوژنز در گروه تحت تیمار با

میباشد ،درحالیکه در گروه دیابتی ،سیتوپالسم این سلولها

دانه خاکشیر ،امری کامالً طبیعی بهنظر میرسد ،که این یافتهها با

روشنتر و واکوئله بوده که خود نشاندهنده کاهش تولید

نتایج  Turkو همکاران در مورد آب انار همخوانی داشت (.)21

تستوسترون بهوسیله سلولهای الیدیگ است.

30

مجله دانشگاه علوم پزشکی قم /دوره هشتم ،شماره پنجم ،آذر  -دی 1393

ROS

وحید نجاتی و همکاران

...  پارامترهای اسپرمی و میزان سطح تستوسترون در،تأثیر عصاره هیدروالکلی دانه خاکشیر بر تغییرات بافتی بیضه

نتیجهگیری

همچنین کاهش قابلتوجه تستوسترون میتواند یکی از علل

با توجه به نتایج مطالعه حاضر بهنظر میرسد دانه خاکشیر میتواند

 که این،)32( تغییرات بافتی مشاهدهشده در بافت بیضه باشد

 باعث افزایش عملکردROS از طریق تأثیر بر بافت بیضه و کاهش

کاهش موجب آسیب سلولهای بینابینی و تحلیل اپیتلیوم زاینده

 تولید تستوسترون و بهبود،آن و با افزایش میزان اسپرماتوژنز

 در این پژوهش افزایش.)36( لولههای اسپرمساز میشود

فاکتورهای اسپرمی موجب افزایش باروری در بیماری دیابت

تستوسترون در گروه تحت تیمار منجر به کاهش ضخامت بافت

.گردد

 با توجه به.بینابینی مابین لولهها و افزایش ضخامت اپیتلیوم شد
یافتههای به دست آمده در این تحقیق میتوان نتیجه گرفت

تشکر و قدردانی

خاکشیر بهعلت داشتن ترکیبات آنتیاکسیدانی با کاهش

بدین وسیله از معاونت پژوهشی و آموزشی دانشگاه ارومیه

، و با اثر بر لولههای منیساز بافت بیضهROS ،رادیکالهای آزاد

) که در تأمین هزینههای این مطالعه ما را129/ع/91 (به شماره

روند اسپرماتوژنز را تحتتأثیر قرار داده و موجب بهبودی بافت

. قدردانی میگردد،یاری کردند

.بیضه میشود
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