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Induced Diabetic Rats

Rashidi A1, Norouzi P2, Kalalianmoghaddam H *2, khaksari M2, Bagheri M3

1. Rasoul Akram Agriculture Education Center, Damghan, Iran
2. Department of physiology, School of Medicine, Shahroud University of Medical Sciences, Shahroud, Iran
3. Imam Hossein Center for Education Research and Treatment, Shahroud University of Medical Sciences,
Shahroud, Iran
* Corresponding author. Tel: +982332395054 Fax +982332392818 E-mail: h.kalalian@gmail.com

Received: 15 Mar, 2015 Accepted: 7 Sep, 2016

ABSTRACT

Background & objectives: Diabetes mellitus mediated by oxidative stress, creates serious
metabolic disorders in testis. Kudzu root with an isoflavonin and saponin contents is often
used as antidiabetic and antioxidant. This study aimed at preventing the oxidative effects of
diabetes using Kudzu root.
Methods: In this study, 32 male Wistar rats were randomly selected and divided into four
groups: control, diabetic and diabetic rats treated with Kudzu 50 and100 mg/kg. Diabetes was
induced by intraperitoneal injection of 55mg/kg streptozocin. One week after injection, the
rats started to receive Kudzu at the doses of 50 and 100 mg/kg for five weeks by gavage.
Testicular damage was examined by using hematoxylin-eosin staining protocol. Hormonal
and blood biochemical factors were measured.
Results: The results of this study showed that diabetes causes a high blood sugar levels and
reduces the spermatogonia and Sertoli cells with decreased spermatogenesis,sperm count and
function. These effects were improved in the treatment groups. Decrease in blood sugar and
increase in the number and motility of sperm cells and spermatogonic cells were also
observed together with enhanced seminiferous tubule diameter and lower basement
membrane thickness.
Conclusion: Kudzu with the ability to reduce blood sugar, improves diabetic-induced
testicular damage and can have a therapeutic role in diabetes.
Keywords: Diabetes; Kudzu; Spermatogenesis; Testicular.
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باشدهدیابتیهايرتبیضهبر(Pueraria lobata)ریشه کودزواثر
استرپتوزوتوسین
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مقدمه
،هاکربوهیدراتمتابولیسمدراختاللازناشیدیابت
ترشـح فقـدان بر اثـر کهاستهاوپروتئینهاچربی

ایجادانسولینبههاکاهش حساسیت بافتیاانسولین
مـزمن  وحـاد عـوارض بیمـاري ایـن .]1[شـود مـی 

چـون اختالالتیوداردمختلفيهاماندابربسیاري
دراختالل،]4[رتینوپاتیو]3[، نفروپاتی]2[نوروپاتی
. کندمیایجاد]5[بافت تولید مثلیوجنسیرفتارهاي

صورتبهنرجنستولید مثلیبافتدرعوارضاین
سـمینال مـایع پـایین کیفیت،]6[اسپرمتعدادکاهش

اهشکـ و]8[تستوسـترون هورمـون ، کـاهش ]7[
عـالوه . نمایدمیبروز]9[سازاسپرمردهيهاسلول

مـرگ  القـا کننـده  محیطـی عواملبههابیضهاینبر
يهـا لسـلو آپوپتـوز وبـوده حسـاس نیـز سـلولی 
غیرفیزیولوژیـک يهـا طـی اسـترس  درنیزژرمینال

ممکـن و دیابـت تشعشـع دما،افزایشایسکمی،: نظیر
وارده سـیداتیو اکيهـا آسیب.]10[گردد ایجاداست

وبیوشـیمیایی تغییـرات منجـر بـه  بیضـه بافـت بـه 
وجنسـی میـل متعاقـب آن وشـود مـی هورمـونی 

ي تولید هابافتو]5[یابدمیکاهشجنسیيهارفتار

چکیده
. کنـد مـی ایجـاد هـا بیضـه درديمتعدمتابولیسمیهايآسیباکسیداتیو،استرسایجادباملیتوسدیابتزمینه و هدف:

ضـد دیابـت شـناخته    که به عنوان یک ماده با خواص آنتـی اکسـیدانی و   باشد ریشه کودزو یک ساپونین و ایزو فالونین می
. گرفتکودزو انجامدارويبا به کارگیريدیابتازناشیاکسیداتیوعوارضازپیشگیريهدفمطالعه باشود. اینمی

) 1سر موش صحرایی نر نژاد ویستار، به طـور تصـادفی انتخـاب و بـه چهـار گـروه:      32طالعه تجربی در این مروش کار:
تقسـیم  )mg/kg50) دیـابتی تیمـار شـده بـا کـودزو (     4و)mg/kg100) دیابتی تیمارشـده بـا کـودزو (   3،) دیابتی2کنترل،

ــادوز   شــدند ــق داخــل صــفاقی استرپتوزوتوســین ب ــا تزری ــا گmg/kg55.دیابت ب ــق  الق ــس از تزری ــه پ ــک هفت ــد. ی ردی
هاي بیضه اي به مدت پنج هفته بصورت گاواژ انجام شد. آسیب100وmg/kg50استرپتوزوتوسین، تیمار با کودزو با دوز 

هورمونی خون مورد سـنجش قـرار   فاکتورهاي بیوشیمیایی وائوزین مشخص شده و-بوسیله رنگ آمیزي هماتوکسیلین
.گرفت
رونـد سـرتولی، اسـپرماتوگونی، هـاي سلولکاهشباعث افزایش قند خون ودیابتکهدادنشانلعهمطانتایجها:یافته

اینکودزوباتیمارشدههاينمونهدر).=001/0pاست (گردیدهاسپرمفعالیتواسپرمتعدادنیزکاهشواسپرماتوژنز
مشاهدهنیزسازماسپرردههايلسلوسپرم،اتحركوتعداددرافزایشهمچنینکاهش قند خون،یافته،بهبودعوارض

.)=001/0p( یافتافزایشاسپرم سازلولهقطرگردید. به عالوه

.کندمیایفادرمانینقشیدیابتازناشیايبیضههايآسیببهبوددرقندخون،کاهشتواناییباکودزو:گیرينتیجه

ضه بیاسپرماتوژنز،کودزو،دیابت،: کلیديهايواژه

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ja

ru
m

s.
ar

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               2 / 9

https://jarums.arums.ac.ir/article-1-1045-en.html


67همکاران و امیرعباس رشیدي...بر بیضهریشه کودزواثر

قنـدخون افزایش.شوندمیآسیبمتحملنیزمثلی
القـا  رااکسـیداتیو اسـترس جداگانـه مسـیر چنـد از

واکسیداسیونتعادلعدمتوانمیجملهاز.نمایدمی
زیم افـزایش فعالیـت  ،احیـا  ،]11[ردوکتـاز آلـدوز آن

تغییـر ،]12[نهایی گلیکوزیالسـیون محصوالتافزایش
ــتدر ــروتئینفعالی ــازپ ــم زدن ،Cکین ــر ه ــادلب تع

سوپراکسیدهاي تولیدافزایشو]13[پروستانوئیدها
ایجادکننـده عوامـل .]14[بـرد  نـام رامیتوکندریایی

ــتر ــث ساس ــع باع ــیداتیو در واق ــدماکس ــوازنع ت
دفـاعی  يهـا مکانیسـم وآزادرادیکـالی محصـوالت 

راايبالقوهبافتیيهاآسیبوگردیدهاکسیدانآنتی
از ایـن رو بـه   .نماینـد میایجادمختلفيهابافتدر

ي اکسیداتیو، محققین هابرطرف کردن آسیبمنظور
،Aیتـامین ، وCاز داروهاي متعدد از جملـه ویتـامین   

تأثیرمطالعهایناند. در.. استفاده نمودهبتاکاروتن و.
ازپیشگیريدرفارماکولوژیکدوزدرریشه کودزو

اي بیضـه يهـا آسـیب بـر دیابـت ازناشـی عـوارض 
.استشدهبررسی

، زیــر خــانواده 1کـودزو متعلــق بـه خــانواده فابسـه آ   
باشد. کـودزو سرشـار از   می3و جنس پورریا2فابودیا

، هـا رکیبات پلی فنولیک است که شـامل ایـزو فـالون   ت
، پـوراروز،  هـا ي گلیکوزیـدي، کومـارین  هـا ایزوفالون

سال 600شود. در میو مشتقاتشان هابوتیل اینولید2
پس از میالد بعنوان یک ضـد الکـل بـراي کسـانی کـه      

. ]15[مشکالت مصرف الکل داشتند توصیه شـده بـود  
ین دارد و مـورد  اي شـیر طبیعت کودزو سرد و مـزه 

مصرف آن در شـادابی کبـد، قطـع اسـهال و تقویـت      
. بـر اسـاس فارماکوپـه    ]16[تولید مایعات بدن اسـت  

Puerariaeجمهوري خلـق چـین گیـاه خشـک شـده      

Radix      ،ضـدتب، اسـهال خـونی حـاد، تشـنگی، دیابــت
باشـد. مطالعـات اخیـر نشـان داده     میپرفشاري خون 

هـاي  از گـل است که متـانول یـا آب اسـتخراج شـده    

1 Fabaceae
2 Faboideae
3 Pueraria

آورنده قندخون، چربی و به اثرات پایینحاويزوکود
هاي کبد، ضـد  محافظ سلولعنوان یک آنتی اکسیدان

باشـد.  مـی سـرطان  جنون، تـاثیرات اسـتروژنی و ضد  
خصی را با متابولیسم چربی و کودزو برخوردهاي مش

از هیدرات نشان داده است. مطالعات قبل و بعدکربو
داده اســت کــودزو اثــرات تشــخیص بیمــاري نشــان 

بسیاري بر هومئوستاز گلوکز دارد. در واقـع کـودزو   
گیرنده انسـولین را از طریـق پـروتئین    mRNAبیان 

کیناز وابسته به سایکلین به عنوان یـک پروموتـور در   
ي ســلولی کبــد انســان و ماهیچــه اســکلتی هــاکشــت

. ]17[دهدافزایش می

روش کار
ویسـتار بـا میـانگین    ي صحرایی نر بالغ نـژاد هاموش

ــی  ــتیتو   220-240وزن ــات انس ــش حیوان ــرم از بخ گ
پاستورآمل تهیه گردیدنـد. سـن حیوانـات در هنگـام     
انجام آزمایش یک تا یک و نیم ماه بـود. حیوانـات در   

ساعت روشنایی و 12شرایط کنترل شده از نظر نور (
ــاي محــیط  12 ــاریکی) و دم درجــه 20-24ســاعت ت

درصـد در اتـاق   40-60بی سـانتیگراد و رطوبـت نسـ   
کـاربردي  مـی خانـه مرکـز آمـوزش عـالی عل    حیوان

(ص) دامغان نگهداري شدند تا با محـیط  رسول اکرم
جدید سازگار شوند. این شـرایط طـی آزمـایش نیـز     
حفظ گردید. در طول مطالعـه جهـت تغذیـه آنهـا از     
ــرده) و آب      ــذاي فش ــوش (غ ــوص م ــذاي مخص غ

ــروف آب   ــل ظ ــهري در داخ ــامیدنی ش ــوري آش خ
طور آزادانـه  مخصوص استفاده گردید و حیوانات به

بـه  هـا به آب و غذاي کافی دسترسی داشتند. مـوش 
دیابتی، دیابتی تایی کنترل،8گروه 4طور تصادفی به

)، دیابتی تیمار شده mg/kg100تیمار شده با کودزو (
کـار  ) تقسیم شدند. داروهاي بهmg/kg50با کودزو (
ش شــامل ریشــه کــودزو  آزمــایایــنرفتــه در

)205788SC-) 130) و استرپتوزوتوسینS0  ،بودنـد (
که ریشه کودزو از شرکت سانتا کـروز بیوتکنولـوژي   

از شـرکت سـیگما   (STZ)آمریکا و استرپتوزوتوسین 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ja

ru
m

s.
ar

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               3 / 9

https://jarums.arums.ac.ir/article-1-1045-en.html


1395اول، بهار شمارهشانزدهم، دوره مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل68

خریداري شد. القاي دیابتی بـا تزریـق درون صـفاقی    
ــین ( ــافر  mg/kg55استرپتوزوتوس ــده در ب ــل ش ) ح

ـ 05/0سیترات ( ) صـورت گرفـت.   =5/4PHا موالر ب
72هـا  جهت حصول اطمینان از دیـابتی شـدن مـوش   

، ســنجش قنــد خــون بــا STZســاعت بعــد از تزریــق 
و بـه کمـک دسـتگاه   مـی استفاده از خون سیاهرگ د

Glucoard 01هاي صحرایی داراي انجام شد و موش
بـه عنـوان دیـابتی در    mg/dl300از قند خون بـاالتر 

نظر گرفته شدند.
ا در گـروه کنتـرل تحـت هـیچ تیمـاري قـرار       هموش

هفتـه پـس از القـاي    یکچهارم وسوم نگرفتند. گروه
دیابــت، داروي کــدزو روزانــه متناســب بــا وزن هــر 

در آب مقطـــر 100وmg/kg50مـــوش بـــا دوز  
) به حیوان خورانـده  ژشده به صورت دهانی (گاواحل
میزان قنـد  میگیري از سیاهرگ د. با نمونه]18[شد
پـــس از تزریـــق 7و 5، 3، 1هـــاي ون در هفتـــهخـــ

ر انتهـاي دوره بـا   شـد. د استرپتوزوتوسـین سـنجش  
بري کتـامین و دیازپـام بـه صـورت     تزریق مواد هوش

هوش شدند و خون مستقیماً بیهادرون صفاقی موش
براي بررسی بـافتی و  هااز قلب آنها گرفته شد. بیضه

شمارش اسـپرم خـارج شـدند. در هـر نمونـه بیضـه      
% جهت آماده سـازي بـراي   10راست درون فرمالین 

ــراي    ــپ ب ــه چ ــه و بیض ــرار گرفت ــافتی ق ــات ب مطالع
ي مورفومتري مورد استفاده قرار گرفـت،  هابررسی

به این ترتیب که ابتدا توسط ترازوي دیجیتال با دقت
ــول و 001/0 ــد. ط ــرم وزن ش ــیله  گ ــر آن بوس قط

درج گیري شد، سپس با کمک استوانه مکولیس اندازه
سـازي  مراحـل آمـاده  حجم بیضـه محاسـبه گردیـد.   

شامل مراحل زیر بود: جهت تهیه مقاطع بافتی هابیضه
گیري از بافـت (محلول بوئن)، آبتثبیت کردن بافت

ــانول)، ــفاف(ات ــردنش ــارافین،  ک ــوذ پ ــول)، نف (گزیل
آمیـزي (برش گیـري)، رنـگ  گیريگیري، مقطعقالب

)H&E1چسبانیدن) و .

1 Mounting

ي قطـر لولـه سـمینیفروس بـا اسـتفاده از      گیراندازه
ــه طــور 25. ]18[روش ســینگ انجــام شــد ــول ب توب

میـانگین  تصادفی در هر برش عرضی بیضه انتخاب و
گیري قطر کوچک و بزرگ هـر  قطر توبولی با اندازه

توبول بـا اسـتفاده از یـک میکرومتـر کـالیبره شـد و       
میکروسکوپ و با استفاده از فرمـول  میمتصل به چش

یر محاسبه گردید.ز

هاي سرتولیشمارش سلول
توبول در هر فیلد و در هر بـرش عرضـی بیضـه    25

هاي انتخاب و سپس در زیر میکروسکوپ، تعداد سلول
سرتولی شمارش شد. میانگین ایـن تعـداد بـراي هـر     

گروه محاسبه گردید. 
بررسی اسپرماتوژنز

پس از مشاهدات میکروسکوپی توبـول سـمینیفروس،   
ي اولیـه وثانویـه، اسـپرماتید،    هـا اد اسپرماتوسیتتعد

لومینال، ضخامت غشاي پایـه  میتعداد دستجات اسپر
توبـول  25قطر لوله اسـپرم سـاز نیـز در    و همچنین

مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
آنالیز آماري

SPSSبا استفاده از نرم افـزار  هاتجزیه و تحلیل داده

از آنـالیز  هـا گـروه انجام گرفت. بـراي مقایسـه بـین    
داري واریانس یک طرفه و در مواردي که پاسخ معنی

مـرز  .از آزمون تعقیبی توکی استفاده شـد ،دیده شد
در نظر گرفته شد. )>05/0p(استنتاج آماري نتایج

یافته ها
بـه عـوارض متعـدد ناشـی از دیابـت      حیوانات دیابتی

ــدند.    ــتال ش ــهال مب ــی و اس ــوري، پرنوش ــامل: پرخ ش
ازهفتــه ســوم کــاهش هــاوزن مــوشگیــريزهانــدا

معناداري درگروه دیابتی تیمار با دارو و گروه دیابتی 
ــرل    ــرل نشــان داد. گــروه کنت ــه گــروه کنت نســبت ب

ــابتی 362/3±4/312( ــروه دیـ )، 5/179±50/10()،گـ
mg/kg100گـــــروه دیـــــابتی تیمـــــار بـــــا دارو
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گروه دیـابتی تیمـار بـا دارو    گرم) و534/0±4/248(
mg/kg50)412/0±2/217(گـــــــــرم)001/0p<(
).1(نمودار

در ارزیابی میزان قند خون، گروه دیابتی تیمار با دارو
mg/kg100)24/37±5/295  و گروه دیابتی تیمـار (
) از هفته سوم به mg/kg50)88/44±5/468با دارو

ــاهش ــد، ک ــابتی  بع ــروه دی ــه گ ــبت ب ــا داري نس معن
.)2نمودار()>05/0pنشان داد ()56/25±5/615(

ــرات ــایج مقایســه تغیی ــک بیضــهنت در هــامورفولوژی
نشان داد که دیابت سـبب کـاهش   ي مختلفهاگروه

درگـروه دیـابتی   هـا داري در حجم و وزن بیضـه معنا
. در )>001/0p(اسـت  شـده نسبت به گـروه کنتـرل   

نسبت به گـروه  ي درمانی وزن و حجم بیضه هاگروه
ارزیــابی بافــت .)>001/0p(دیــابتی افــزایش داشــت

نشان داد کـه سـاختار بـافتی در   هاشناسی بافت بیضه
ي دیابتی تخریب شده اسـت و کـاهش قابـل    هانمونه

ي سلولی نسبت به گروه کنترلهاتوجهی در مجموعه
ي درمــانی بــا هــاوجــود داشــت. همچنــین در گــروه

هـاي کودزو در مقایسه با گروه دیابتی، تعـداد سـلول  

چشمگیري افزایش یافتـه و در  اسپرماتوژنیک به طور 
ساز نیز آثار بهبودي (افزایش قطر ساختار لوله اسپرم

قابـل توجـه   توبولی، کاهش فضـاي بینـابینی، افـزایش   
ــلول ــداد س ــاهده تع ــده) مش ــاي زاین ــده ــداد ش . تع

هاي سرتولی در گروه دیابتی، نسبت بـه گـروه   سلول
ي تیمـار شـده بـا کـودزو بـه طـور       هاکنترل و گروه

بـا توجـه بــه   ).2و 1(شــکلي کـاهش یافـت  دارمعنـا 
سـاز در  ي اسـپرم هـا شده لولـه مجموع تغییرات ذکر

ي دیابتی به شـدت آتروفـی شـده، ولـی در     هانمونه
کـاهش  هـا ي تیمارشده میـزان ایـن آسـیب   هانمونه
ــین گــروه کنتــرل و  یافــت . مقایســه تعــداد اســپرم ب
کـه دیابـت سـبب    دادي تیمـار شـده نشـان    هاگروه

دار نسبت به گـروه کنتـرل شـده اسـت    کاهش معنی
)01/0p≤ي درمانی تعداد اسپرم نسبت ها). در گروه

نبـود دار امـا معنـی  ،به گـروه دیـابتی افـزایش یافتـه    
سنجش هورمـونی نشـان داد کـه دیابـت     . )3(نمودار

و شـده باعث کاهش ترشح انسـولین و تستوسـترون   
ها شـده  هورمونافزایش در میزان اینباعث کودزو

.)5و4(نمودار)>001/0p(ت اس

ي تحت مطالعههاپنجم بین گروهودر هفته اول، هفته سومهاوزن موشمقایسه .1نمودار 
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در هفته اول، هفته سوم، پنجم و هاقندخون موشمقایسه .2نمودار 
ي تحت مطالعههاهفتم بین گروه

) ***>001/0p(دار با گروه کنترلتفاوت معنی
).>o)05/0p< ،(oo)01/0pدار با گروه دیابتی نیتفاوت مع

ي تحت مطالعههامقایسه تعداد اسپرم بین گروه.3نمودار
) ***>001/0p(دار با گروه کنترلتفاوت معنی
).>o)05/0p< ،(oo)01/0pدار با گروه دیابتی تفاوت معنی

تحـت  ي هـا مقایسه میزان انسولین سرم خـون بـین گـروه   .4نمودار
مطالعه

) ***>001/0p(دار با گروه کنترلتفاوت معنی
).>o)05/0p< ،(oo)01/0pدار با گروه دیابتی تفاوت معنی

ي تحت هامیزان هورمون تستوسترون سرم خون بین گروه. 5نمودار
مطالعه

) ***>001/0p(دار با گروه کنترلتفاوت معنی
).>o)05/0p< ،(oo)01/0pدار با گروه دیابتی تفاوت معنی

ي اسپرم ساز و سلول هافتومیکروگراف برش عرضی لوله.1شکل
سرتولی

:A،کنترلB،دیابتی :C :) دیابتی تیمار شده با کودزوmg/kg50،(D :
) mg/kg100(دیابتی تیمار شده با کودزو

)H8E، رنگامیزي 100(بزرگنمایی
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ینیفروسفتومیکروگراف برش عرضی توبول سم. 2شکل
A،کنترلB) دیابتی تیمار شده با کودزو ، :mg/kg50 ،(

C :، دیابتیD) دیابتی تیمار شده با کودزو :mg/kg100 (
)H&E، رنگامیزي 40(بزرگنمایی

بحث
ــودزو در    ــویز ک ــان داد تج ــژوهش نش ــن پ ــایج ای نت

شده با استرپتوزوتوسین سـبب بهبـود   ي دیابتیهارت
گـردد، همچنـین   مـی از دیابـت  اي ناشیآسیب بیضه

سبب افزایش فاکتورهاي مورفـومتري بیضـه شـامل    
ي هـا حجم و وزن شده است. بعالوه کودزو در گـروه 

سـاز و  ي رده اسـپرم هـا درمانی سبب بازسازي سلول
سلول سرتولی و افزایش آنها گردید. 

بیماران دیابتی به دلیل اختالل عصبی و عروقی مستعد 
جنسی خـود هسـتند کـه شـامل     مشکالتی در عملکرد 

. ]8[نازایی استوکاهش هیجان جنسی، ناتوانی جنسی
دیابت شیرین اثرهاي عملکردي و ساختاري متنوع بر 

مطالعـات گذشـته نشـان    دارد. سیستم تولید مثل نـر 
ي آزاد هادهد که در بیماران دیابتی تولید رادیکالمی

که در نتیجـه باعـث کـاهش کـارآیی     یابد میافزایش 
ــی اکســیدانی  ــاع آنت . اکسیداســیون ]5[شــودمــیدف

ي دیگر در طول هامولکولو ماکروها، پروتئینهالیپید
. موتاســیون در ]7[افتــدمــیگســترش دیابــت اتفــاق 

DNAي دیـابتی  هـا چنین در بافـت کندریایی، هممیتو
که یـک نـوع اسـترس اکسـیداتیو     گزارش شده است

هاي سلول.]10[به آسیب میتوکندریایی استوابسته 

اسپرم پستانداران داراي محتـواي لیپیـدي بـا مقـادیر     
و هـا لوژناشباع، پالسـما زیادي از اسیدهاي چرب غیر

ــفنگومیلین  ــود در مـــیاسـ ــد. لیپیـــدهاي موجـ باشـ
اسپرماتوزوآ ماده اصلی بـراي عمـل پراکسیداسـیون    

ـ  ]11[باشندمی ه کـانونی  . این ویژگی بافت بیضـه را ب
ــال   ــد رادیک ــراي تولی ــب ب ــامناس ــی از ه ي آزاد ناش

در نتیجـه تولیـد   ،پراکسیداسیون لیپیدها تبدیل کرده
هـا دهد. بعالوه سلولمیي آزاد را افزایش هارادیکال

در ،در این بافت بطور متناوب در حـال تقسـیم بـوده   
ست، ایـن جریـان سـبب    انتیجه متابولیسم در آنها باال

شـود کـه بـه دلیـل     میي آزاد بیشتر هاتولید رادیکال
ضعف سیستم دفاعی آنتی اکسیدانی در جریان دیابت 

در سـلول بـیش از حـد معمـول     هـا تجمع این رادیکال
ي آزاد ایجاد شـده از مسـیرهاي   هاگردد. رادیکالمی

ي ســلول اثــر هــامتفــاوت درون ســلولی بــر فعالیــت
سبب تشـدید آپوپتـوز و تخریـب بـافتی در     ، گذاشته

.]19[باشندمیضه بی
بـه  هـا که انـدازه بیضـه  ي قبلی حاکی استهاگزارش

ي سـرتولی و تولیـد اسـپرم    هـا شدت با تعداد سـلول 
ــت ــرتبط اس ــر .م ــارت دیگ ــه عب ــهب ــدازه بیض ــاان ه

موجـود در آن  ندهي زایهاکننده تعداد سلولمنعکس
است. مهار اسپرماتوژنز از طریق برداشـتن هیپـوفیز   

. ]20[شـود مـی وزن بیضه باعث کاهش محسوس در
ي بافتی نشان داد در هانتایج بدست آمده در بررسی

ي رده اسپرم ساز و سرتولی، دچار هااثر دیابت سلول
تغییر وکاهش شده که این کاهش بخصوص در مورد 

باشـد، بعــالوه  سـلول سـرتولی بسـیار محســوس مـی    
کاهش قطر توبول سـمینی فـروس و افـزایش قطـر     

). ایـن نتیجـه   2و1(شـکل هده شدغشاء پایه نیز مشا
،شـده در مطالعـات دیگـر اسـت    مؤید موارد گزارش

ي مورفــومتري تغییــرات هــامبنــی بــر اینکــه مطالعــه
فــروس و مهــار چشــمگیر در قطــر توبــول ســمینی

را در IIو IIIاسپرماتوژنز در مراحل اسپرماتوسـیتی 
.]21[اندي کوچک حیوانات دیابتی نشان دادههاتوبو ل
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در افراد دیابتی نیز گزارش سمینالت پایین مایع کیفی
، ]20[شده اسـت کـه شـامل کـاهش حرکـت اسـپرم      

ي ناهنجـار  هااسپرم و افزایش اسپرمشکاهش شمار
کـاهش تحـرك و   حاضـر نیـز  تحقیـق در. ]22[است
مـایع سـمینال   pHاسپرم و همچنین کـاهش  ششمار

. کاهش تراکم اسپرم را باید به دلیـل  گردیدمشاهده 
ــر     ــل آخ ــر مراح ــون ب ــد خ ــزایش قن ــدید اف ــر ش اث

در هسـته  DNAاسپرماتوژنز دانست. القاي تخریـب  
اسپرم و نقص در اسپرماتوژنز بر پتانسیل باروري اثر 

ــی ــذاردم ــون و   ]12[گ ــد خ ــاهش قن ــا ک ــودزو ب . ک
شده سـبب  ي درون سلولی محافظتی ذکرهامکانیسم

افزایش اسپرم و تحرك آن در گـروه درمـانی شـد.    
ي میان بافتی الیـدیگ در  هاسترون توسط سلولتستو
میامـا ترشـح آن فقـط هنگـا    ،شودمیترشح هابیضه

هـا توسـط هورمـون    شـود کـه ایـن سـلول    میانجام 
. بـر  ]6[تحریک شوندمیلوتئینی از غده هیپوفیز قدا

ي آزاد عـدم تعـادل میـان    هـا اساس تئـوري رادیکـال  
موجـب  تـاً نهایهـا و آنتی اکسـیدانت هاپرواکسیدانت

صدمات اکسـیداتیو در فراینـدهاي سـلولی و کـاهش     
. ]7[گـردد مـی ي الیـدیگ  هااستروئیدوژنز در سلول

عالوه بر آن، مقدار تسوتسترون ترشـح شـده تقریبـاً    
دارد و افـزایش مقـدار   LHنسبت مستقیم بـا مقـدار   

ــپرماتوژنز     ــل اس ــود مراح ــث بهب ــترون باع تستوس
کسـیدانی خـود بـر    . کودزو با اثـر آنتـی ا  ]3[شودمی

هـا ي الیدیگ سبب افزایش بقـاي ایـن سـلول   هاسلول
دهد.میشده و تستوسترون را تا حدودي افزایش 

در مجموع این مطالعه نشـان داد کـه دیابـت باعـث     
ــه   ــرد بیض ــیب در عملک ــتالل و آس ــااخ ــوش ه در م

درمـان بـا کـودزو بـا تـاثیر بـر       وصحرایی گردیـده 
اسـترس اکسـیداتیو  و کاهش میي متابولیسهاواکنش
توجه به عوارض جانبی بخشد. بامیرا بهبود هاآسیب

داروها نسبت بـه داروهـاي گیـاهی، انجـام تحقیقـات      
امیـد  ،ي انسـانی هـا بیشتر و تایید آثـار آن در نمونـه  

است که بتوان از آن به عنوان یـک داروي همـراه در   
اي ناشـی از دیابـت اسـتفاده    ي بیضـه هـا بهبود آسیب

کرد.

تیجه گیرين
یــک عامــل ایجــاد کننــده تعــادل بــه عنــوانکــودزو

در مـی اکسیدان و آنتی اکسـیدان نقـش درمـانی مه   
هـا اي متعاقب دیابـت در رت ي بیضههاکاهش آسیب

.نمایدمیایفا

قدردانی تشکر و
عبـاس رشـیدي بـراي    امیراین مقاله حاصل پایان نامه 

ـ   وین اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته سـلول و تک
باشـد. بـدین   واحد دامغـان مـی  میدانشگاه آزاد اسال

وسیله از همه عزیزانی که ما را در انجام این مطالعـه  
.شودمییاري نمودند صمیمانه تشکر و قدردانی 
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