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Abstract
Background and purpose: Diabetes mellitus affects male reproductive functions at multiple
levels such as spermatogenesis, steroidogenesis, and sexual behaviors. The pleotropic protective roles of
crocin in different pathological states have been reported, so, this study aimed at examining the protective
effects of crocin on spermatogenesis in experimentally-induced diabetes in rats.
Materials and methods: In an experimental study, 18 male Wistar rats were randomly divided
into three groups; normal, diabetic, and crocin-treated diabetic groups. Diabetes was induced using i.v.
injection of streptozotocin (40 mg/kg) and treatment group received i.p. injection of crocin (20
mg/kg/day) for 60 days. At the end of the test, we studied blood glucose level, sperm count, and testis
weight, and histopathological assessment was also performed.
Results: Induction of diabetes enhanced blood glucose levels in diabetic group (229±11mg/dL)
whereas crocin significantly decreased blood glucose levels of treated diabetic group (118±4mg/dL)
compared with the diabetic group (P=0.001). Sperm number decreased considerably in diabetic group
(19.4±24 million/mL vs. 4.4±10 million/mL) but crocin significantly increased that (10.3±14
million/mL), (P=0.037). Diabetes also developed histopathological changes in seminiferous tubules and
led to reduction of testis weight in diabetic rats, whereas crocin diminished these damages.
Conclusion: Our findings revealed that crocin could protect male reproductive organ against
diabetes and improve spermatogenesis in experimentally-induced diabetes in rat.
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محمدتقی محمدی
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چكیده
سابقه و هدد :دی ابت

یتینیع لکردندیتاو یدمیتی جرس متکر ت دن چن دچ سکتییع تسپ جتو ن ت ن اید

ن نوئیییا و چف اچیاو مکسس یح

تک

یاثین قننچ سدیی .دچ نیع سامعه با یدمه به قشیاو حتافت س سکیاا ته دنو تیع دچ

یننیط خ رف پایدمد یک به نچزیابس نثننت حافت س دنو یع بن ن ن اید

دچ دیاب

نمقا یتی زز ایگتهایس دچ تد

صحننیس پندنخ ه یی.
مواد و روشها دچ نیع سامعه یجنبس ییجی ن د

صحننیس ن ژند ویس اچ بهطدچ یصادفس به ته اتنو ن تا،

دیاب س و دیاب س دچ ان با دنو یع یقسیم یی ی .د یا ید ط یتک ی چیتد دنختو وچیتیو ن نپ دزوید تیع ) 04mg/kg
دیاب س یی ی .انو دچ ان دنو یع چن به صدچت دنخو -صفاقس دچ دوز  04 mg/kg/dayبه تیت  04چوز دچیافت
دچ پایان زز ایش ن ینز اینو اردد خدن یکاچ

دتند.

ن نم وزن بیضه و بنچ سیاو ز یب -یکاخ س ن جام انف .

دچ انو دیاب س بالث نف نیش اردد خدن اندیی  )002±11mg/dLدچ حامس ده دنو یع

یافتهها نمقاو دیاب

بهطدچ عکسدنچو اردد خدن حیدن ات انو دیاب س دچ ان  )111±0 mg/dLدچ قایسه با انو دیاب س چن دایش دند
 .)p=4/441یعیند ن نم دچ انو دیاب س  0/0±14یریدن دچ یرسمی ن) دچ قایسه با انو ن ا 12/0±00 ،یریدن دچ
یرسمی ن) بهطدچ باچزو دایش یاف
یرسمی ن)  .)p=4/430دیاب

ن ا دنو یع بهطدچ عکسدنچو یعیند ن نم چن نف نیش دند  14/3±10یریدن دچ

یکچکیع بالث نیجاد یغییننت ز یب -یکاخ س دچ یدبد،یاو کیکیفن به یکنن دایش وزن

بیضه دچ د یاو دیاب س اندیی .نیع دچ حامس ن

ده دنو یع نیع ز یبیا چن دچ انو دچ ان یقریو دند.

استنتاج یاف هیاو ا گان دند ده دنو یع قادچ ن
و فنزیکی ن ن اید

چن دچ دیاب

واژه های کلیدی دیاب

نز نچاان یدمیی جرس مکر دن دچ قابو دیاب

حافت

دند

نمقا یی زز ایگهایس بهبدد بخگی.

یینیع دنو یع ن ن اید

یی ناریسکس ن نپ دزوید یع

مقدمه
یینیع یدس نز بیکاچویاو ایتس نز نخت ،

دیاب

دچ یس م غید دچونچی بین سبایی ده ابدمیسم دند

ه اا ه دنبدییتیچنت پتنوینیع و می یتی) دستاچ قت
ساندد .لا و نیجاد بیکاچو ق

دچ ینیپ ن سدمیع دچ
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بررسی تاثیر کروسین بر فرآیند اسپرماتوژنز در موش های صحرایی
دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

تاثير کروسين بر فرآیند اسپرماتوژنز

تدع نو )،و یتا دتایش

حیطیاو زیس س ح ف کایتی  .)1دچ سامعتات عتید

رد ،یاو ب او پا دننس دیاب

پا خدیس این ی یاو حیستس ن ستدمیع بته دمیتو نیجتاد

نثننت ز سندسیین س قدو و دی ن نس ندسیینیید نیتع

تدع دوم) تسبایتی .یدتس نز ل ئتم و

 .)14-10دچ سامعتتهنو

دیابت

قاو

یندیتتب بتته نثبتتات چ تتیی ن ت

یی ناریسکس) بدد ده دچطدال س یت بب نیجاد ز یب

ز یردئیتتیو دچ غت مرتتداینو دتتند و چو تتی پیگتتنف

دچ باف یاو خ رف بین نز مکره د ها یدمیی جرس دچ

بیکتاچو زم نیکتن چن دقتتف کتدد ن ت

مکر دن تساتندد  .)1بنچ تسیتاو ن جتام یتی دچ

یکچکیع نز طنید نثننت ز سندسیین س دچ باف

ندنن دیاب س گان سدیی نچاانیاو یدمیی جرس و ح س

ز یبیاو نیسدکس دریه مرداینو دند و بالث بهبدد

چف اچیاو مکسس نبدط به مکر دن دچ طد ،بیکتاچو

لکردند دریه نیسدکس ساتندد  .)10نثتننت دیهتن نیتع

به ییت یح یاثین قننچ سایند  .)3 0نیع لدنچض

یندیب یکچدن نثننت دی نم هابس دچ بنخس نز بیکاچویا

دیاب

یدمیی جرس نفنند دن به صدچت دایش یعیند

دچ باف

ن نمیا دیفی

یکچدن بیکاچو زچینی

 .)13دنو تتیع
دریته نز

چو ایدئیتی بته ختدبس گتخ

پاییع ایع کیکا ،و دایش ترد،یتاو

یتتی ن ت  .ن ت فاد نز دنو تتیع دچ ط تس نیتتع بیکتتاچو

چد ن نم از بنوز س کایی  .)5 0ایج سامعتات گتان

ی ددایعیاو نم هابس نز مکره نیک نمددیع 0-نیک نمتددیع1-

سدیی به دمیو حسا ی زیاد بنخس رد،یاو باف بیضته

و  TNF-αچن هاچ دند و ی نن نم هتاب چن دتایش دند

به لدن و حیسس نمقادککی نگ تردمس یی ناریستکس

.)10 15

ن

ع یدس نز همینیع فاد دچیاو دخیو دچ نیجاد زپدپ تدز
و

نگ بن ا ه چی و یی ) دچ رد،یاو چ یکا ،ن ت

دچ سامعه دیهن به ختدبس گتخ
دنو یع بنخس نز لدنچض دیاب

یتی ن ت فاد نز

چن با ن فاد نز دایش

ی نن یدمیی و ینیپ یدچ دنیاو مکسس دچ طتس دیابت

ی ددایعیاو نم هابس یکچتدن نیک نمتددیع 0-و TNF-α

دایش یاف ه و یو مکسس دچ نیع نفنند بته یت نن بنمست هنو

هاچ سدکی و یکچکیع دچ بنختس نز تدنچد نثتننت دتی

دایش سیابی  .)5 3دیاب
فنزیکی ن ت ن اید

ی نن یدچ دنیاو دک ن،دککتی

زپدپ دزو نیع یندیب ا نچ

یی ن

.)10 0

دته نز یی تدفی قتین س ززند یتی چن

سامعات نخین گان سدیکی ن فاد نز بنخس یندیبات

دایش دند و بب دایش ی نن یدچ تدن یس د ت نون

ده خدنص ز سندسیین س و دی ن نس ندستیینیید دنچ تی

ساندد .)0

بتن لکردتند یست م یدمیتی

دچ خدن و های ا ق

دچ فنزیکی ن ن اید

بن ن اس سامعات نخین بنخس یندیبات طبیعس نیتع
قابری

چن دنچ ی یا با بنخس نز ز یبیاو ایس نز دیابت

نز ز یبیاو ایس نز دیابت
جرس و فنزیکی ن ن اید

مرداینو سدککی .بننو جا،

ن فاد نچ لصاچ دثن دنچسیع  )Cinnamonو یکچکیع

ده دچ باف یاو خ رف بین به ومتدد تسزیکتی قابرته

ز جبیتتو  )Gingerدچ حتتیع دیابتت

کایکی  .)0دنو یع ده نز نم نو تدثن دمتدد دچ ایتا

ظنفی

زلفننن  )Crocus sativus Lسبایی و یکها داچویکدئیی

لکردند یس م یدمیتی جرتس فنزیکتی ن ت ن اید

زب دو

دمدد دچ طبیع

ن

بته لکتدنن یدتس نز

نیع یندیبات قابرهدککی بتا ز تیبیتاو دیابت
یی ن

ز سندستیین س بافت

نز طنیتتد نفتت نیش

یدمیتی جرتس بالتث بهبتدد

یدچ دنیاو یدمیی جرس اندیی ن ت

و یت نن

 .)11یکچکتیع دچ

عنفتس

سامعه دیهن ن فاد نز یک تا د ذچ بته تام فتدمنن دته

 .سامعات پیگیع نثننت ز سندستیین س و دتی

قدو ز تسندستیین س دنچد دچ حیدن تات دیتاب س

نم هابس نیع یندیتب چن بته ختدبس گتان دند ن ت

خاصی

.)2 1

یدن س ه نز ز تیبیتاو ایتس نز ن ت نس ندستیینیید دته

به

بالتتث صتتی ه بتته لکردتتند یست م یدمیتتی جرتتس و فنزیکتتی

چندیدتتا،یتتاو ززند ندستتیژن صتتو یتتی و زنیتتا چن نز

تتساتتندد بتته قتتینچ زیتتادو مرتتداینو

دنو یع به دمیو اخ اچ ویژ خدد سیدن ی به نل

26
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گخصهیاو نصرس نیتع بیکتاچو نفت نیش ارتدد ختدن

دنو یع با نثننت ز سندسیین س نز یگدیو پ کیاو ب ا

پژوهشی

محمداحسان بیات پور و همکاران

کایی  .)12با یدمه به سامعات ذدن یی دنو یع دنچنو
ایی ز سندستیین س دتی زپدپ تدزو و دتی نم هتابس دچ
یننیط خ رف پایدمد یک ن

 .با دچ تن اتنف ع نیتع

دچ یست م یدمیتی جرتس و قت

دچ فنزیکتی ن ت ن اید

ساتندد دچ نیتع سامعته یتثثین حتافت س دنو تیع بتن
فنزیکی ن ت ن اید

و یغییتننت ز تیب -یتکاخ س بافت

بیضه و یدبد،یاو کیکیفن دچ د یاو صحننیس دیاب س
یی با ن نپ دزوید یع دچد سامعه قننچ انف .

زز ایش مه

انو بکیو حیدن ات
دچ نیع سامعه د یاو صحننیس بهصدچت یصادفس
به  3اتنو  0یتایس اتنو ن تا ،اتنو دیتاب س اتنو
دیاب س دچ ان با دنو تیع یقستیم یتی ی  .)N=11اتنو
ن ا ،یا و د یاو صحننیس امکس بدد ده دچ طتد،
زز ایش یکها یم یرس می ن ن ا ،امیع به لکتدنن حت ،
دنو یع) به صدچت دنخو صفاقس و چوزن ه بته تیت 0
ا دچیاف

مواد و روش ها
دچ نیتتع سامعتته ینخرتتهنو-یجنبتتس نز د یتتاو
صحننیس تن تژند ویست اچ یهیته یتی نز ندت پژویگتس

نمقاو دیاب

به حیدن ات ی چید اندیی.

دند ی .دیاب

تدع نو ،دچ حیدن تات اتنو

دیتتاب س بتتا ی چیتتد دچون وچیتتیو ن نپ دزوید تتیع نمقتتا
اندیی .پر نز  3چوز نز ثاب یین ل ئم دیاب

ارتدد

خدن باالو  044یرسانم دچ د سمی ن) نز حیدن ات نیتع

حیدن ات زز ایگهایس دن گها لردم پ یدس بقیته نهلل دچ

انو به لکدنن دک ن ،دیاب س ن فاد یتی .حیدن تات نیتع

حیود وز س  124-004اتنم ن ت فاد یتی .دچ یکتا س

انو دچ طد ،زز ایش یکها یم یرسمی ن ن ا ،امیع به

زز ایشیا یننیط داچ با حیدن ات زز ایگهایس یعییع یتی

لکدنن ح  ،دنو یع) به طدچ چوزن ه بته تیت  0تا نز

ید ط دکی ه نخ قس دن گها لردم پ یدس بقیه نهلل چلایت

طنید دنخو صفاقس دچیاف

اندیی .حیدن ات بیون دنی ع حیودی س نز تن صنف

دیاب س دچ ان با دنو یع یکا س ن جتام ننحتو زز تایش

چویتکایس و

یبیه انو دیاب س بدد با نیتع یفتاوت دته دچ طتس دوچ

یاچیدس با دچمه حتننچت  00±0دچمته تا ساتنند) دچ

زز ایش حیدن ات با دنو یع یهکا زمکان) بته یت نن

طس زز ایش ههینچو یی ی .دتی دکی ته نخت ر بتننو

 04یرسانم بن دیردانم و به صتدچت چوزن ته نز طنیتد

سامعه حادن  IR.BMSU.REC.1396.174سبایی.

ی چید دنخو صفاقس ییکاچ یی ی .ن خاب قینچ صتنفس

زب و غ ن دچ یننیط ن ت ا ینچد  10تال

دنو یع بننو حیدن ات بن ن تاس سامعتات قبرتس ن جتام

نمقاو دیاب یینیع
بننو نیجاد دیاب یینیع تدع نو ،نز ن نپ دزوید تیع
یهکا  )USAن ت فاد یتی .حیدن تات ید تط یندیتب
د ا یع  144یرسانم بن دیردانم) و دیازپام  5یرتساتنم
بن دیردانم) بیهد

دند ی .دچ حیدن تات اتنو

یی ی  .)04نز حرتد ،نز پتیش یهیته

انف

 .)00 03پر نز زخنیع ی چید دچ چوز پایا س دوچ
بیهدیتس لکیتد قتننچ انف ته و

زز ایش حیدن ات یح

پر نز خد هینو نم خدن به و یره د ها ا نیفد
 3444دوچ دچ دقیقه ) متین اندیتی .نز تنمیتاو متین
یی اردد خدن دچد کجش قننچ انف .

یی ن نپ دزوید یع به ی نن  04یرسانم بهنزنو یک
دیرتتد اتتنم وزن بتتین نز چن وچیتتی متتا بس دم بتته حیتتدنن
ی چید اندیی 00 .ال

بعی نز ی چید ن نپ دزوید یع

ن ینز اینو غرت
مه

ن س اردد

ن ینز اینو اردد خدن نز دیت

یگتخی

ی ت نن ارتتدد ختتدن ن تتینز اینو یتتی و حیدن تتایس دتته

دکس اردد به چو

اردد خدن باالو  044یرسانم دچ د سمی ن دنی کی بته

ن ت فاد یتتی .دچ نیتتع چو

لکتتدنن حیتتدنن دیتتاب س ن ختتاب و ونچد دوچ زز تتایش

اردد دچ جاوچت ز ت یم ارتدد ندستیینز بتا فکتد ،و
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دددع ده دیاب نز طنید یکیع دا یسمیا بالث نخت ،

اندیی ی  .)00 01ن نپ دزوید یع فقط یتک بتاچ دچ نب تینو

تاثير کروسين بر فرآیند اسپرماتوژنز

-0ن یکد ز س پینیع دچ جاوچت ز یم پنندسیینز یگتدیو

انف ه یی .لید حاصتو یعتیند ن ت نم دچ  4/1یرتس تن

دیکد یکیع سدیی .ی نن دیکد یکیع یگدیو یتی دته بتا

ده دچ  14دنب اندیتی یتا یعتیند دچ

چو

دچ کجس قابو ن ینز اینو بتدد ن ت

زوچدن

یک یرس ن دعب حاصو یدد .بننو به د ت

س قیم دنچد .بییع کتدچ با ن ت فاد

یعیند ن نم دچ یک یرسمی ن ا س ن دعب) یعیند به

نز ک رن  14یدنو می ن نز کد ه نم یهیه یی ) یتا حرتد،

ز تی دچ لتید  1444دتنب یتی .حتا ،ستدن دم

ن ا ینچد چن با  1444یدنومی ن نز عنف دی

یگتخی

د

نپیییییم دچ  14یرسمی ن حرد ،ن ا ،تامیع حتو یتی

اردد خردط کدد و پر نز  04دقیقته ن ددبته دتندن

بدد بننو حا به یعیند ن نمیاو دمتدد دچ دم نپیییتییم

دچ د او  30دچمه ا ساتنند مت ب تدچو دچ طتد،

لید حاصو دچ  14دنب اندیی .لید حاصو نز یتا هیع

تتد  500تتا د تتن بتته ون تتسه د ت ها ن ت د نوف د ن

 0خا ه  10یایس دچ  105دنب اندیی یا یعیند ن نم دچ

یی و غرت

 )CECIL-2501, Englandقننئ

اردد

خدن یرسانم دچ د سمی ن) نز فن د ،زین حا به اندیی.
اردد خدن یرسانم دچ د تسمی تن) = جمت ب تدچو کد ته ÷ مت ب
دچو ن ا ینچد] × غرت

حرد ،ن ا ینچد یرس انم دچ د س می ن)

دم نپیییییم به د

زیی .یکچکیع مه

بنچ س دچصی

ن نمیاو طبیعس و غینطبیعس ن نمیا نز محاظ دچفدمد و
تین دنچدو یکچدن ددسدس و یا ب چاس تن دو تن
بددن دم ددیا دم برکی اچپیچس بددن دم دم خکیتی
و ومدد دو دم به لکدنن ن نمیاو غینطبیعس دچد بنچ س

چو مننحس و کد ه بندنچو یکاچ یعیند ن نم
دچپایان زز ایش مه

کد هبندنچو حیدن ات پر

و یتتکاچ

و دچ هایت

قننچانفت

دچصتتی ن ت نمیتتاو

طبیعس و غین طبیعس حا به اندیی.

نز وزناینو دچ یک حیط ییگهنو ن بس ه ید ط پکبه
زغگ ه به نین بیهد
دچ قسک

یی ی .ر با نیجاد یتک یتداف

یح ا س یدم بیضه چن ت

یی .بیضه ک

سامعه ز یب -یتکاخ س دچ

دنخو حرد ،فن امیع  14دچصی قتننچ انفت  .نز طنفتس
دم جننو نپیییییم بیضه چن

بتننو سامعته یدنو تددپس نب تتین بافت

و ستح حیدن تات

خاچ یی و با یننزوو دیجی امس وزن زنیا ن ینز اینو
سح مه

بنچ س ز یب-یکاخ س باف بیضه

به ن ینز یک ا س ن

یت  0یف ه مهت

بیضته بتته

یجبیت

دچ فن تامیع  14دچصتی قتننچ

انف  .ننحو پا ا باف

و قامباینو با پاچنفیع طبتد

چو یاو چوییع ز اد ازو بافت

ن جتام یتی .نحرته

بن اینو به و تیره د ت ها یدنویتدم بتا دتخا

5

با ن فاد نز یک قیچس بندنی ه یی و دنخو  14یرسمی ن

یدنو ن ن جام اندیی و چ گز ی و قتاطع یهیته یتی

ن ا ،امیع با د او  30دچمه به طدچ دا و و چی قسعه

دچ حو دچد تن بن چوو الم ک قو و بن یا بتا چو

قسعه اندیی .پر نز خردط دندن ن نمیتا دچ حرتد،

یکایددسیریع و نئدزیع  )H&Eن جتام انفت  .بتن چوو

سامعه یعیند ن نمیا  5یدنو می ن نز

بن

یاو یهیه یی زباینو و یفاف ازو و فنزیکتی

ن ا ،امیع حاوو ن نمیا ید ط ک رن بندنی ه و چوو

ا

دندن ن جام یی و دچ پایان المیاو یهیه یی بتا دقت

نبع ند و الم ندباچ چیخ ه یتی و بد تیره یتک ال تو

و با د ها یدنو ددپ دچو دچد نچزیابس قننچ انفت .

ددستتک پدیتتا ی اندیتتی .بعتتی نز نیتتع نحرتته یعتتیند

با ن فاد نز دوچبیع خصدص یدنو تددپ صتو بته

ن نمیا با ن فاد نز یک یدنو ددپ دچو )Nikon

دا یدین نز قاط دچد تتن یصتدین یهیته اندیتی و بنچ تس

یی ی .بننو ن جام نیع داچ

بیضه و یدبد،یاو تکیکیفن ن جتام

ن ا ،امیع مه

با ب چاککایس   044یکاچ

یعیند ن نمیاو دمدد دچ سهاچخا ه  10یایس الم ندباچ
نبدط به اربد،یاو تفیی یتکاچ

22
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اندیتی و یتا هیع

ز یب -یکاخ س باف

انف  .مه بنچ س فنزیکی ن ن اید نز یاخ

ما ستدن

ن فاد اندیی .دچ نیع یس دیفی فنزیکتی ن ت ن اید

دوره بيست و هشتم ،شماره  ، 561مهر 5931

نز

Downloaded from jmums.mazums.ac.ir at 22:18 +0330 on Saturday October 20th 2018

اردد چنبسه دا

بتا قتینچ

دعب بدد ن

پژوهشی

محمداحسان بیات پور و همکاران

لید  1مدمهیاو زینوفیک بیون رد،یاو زنیا و نیدمس)
یا لید  14ن ت ن اید
یکچکیع دچ ندن ه دخا

دا تو) دچمتهبکتیو

تسیتدد .)05

مدمتهیتاو تکیکیفن و دتخا

نبدط به زن دچ میو ،یکاچ  1ا نچ

یی ن

.)05

جدول شماره :1یاثیننتدنو یع بنیغییننت ز یب -یکاخ س باف بیضته
یاخ

ما سدن دخا

نپی ریدم الیته چ یکتا ،و قستن مدمته یتاو

کیکیفن ) دچ انو یاو دچد سامعه
یاخ

انو یا

ما سدن

خایکه زز ایش ییکاچ با دنو یع بالث دتایش ارتدد ختدن حیدن تات
نپی ریدم چ یکا،

دخا

قسن مدمه یاو کیکیفن

یدنون )

یدنون )

ن ا،

2/04±4/00

00±0

151±0

دیاب س

***0/04±4/54

***30±0

**104±0

0/04±4/01##

54±0#

105±0#

دیاب س و دنو یع

دند یا به صدچت  Mean±SEMگان دند یی ن
** و*** گا هن یفاوت عکس دنچ با  p<4/41و p<4/441دچ قایسه با انو ن ا،
 #و ##

نمودار شماره  :1یغییننت غرت اردد خدن یرسانم دچ د سمی تن) دچ
دیاب س اندیی .دند یا به صدچت  Mean±SEMگان دند یی ن

.

* گا هن یفاوت عکس دنچ دچ قایسه با انو ن ا)p=4/441 ،
 #گا هن یفاوت عکس دنچ دچ قایسه با انو دیاب س )p=4/441

یعیند ن نم
ایج یغییننت نبدط به یعیند ن نمیتا دچ جتاچو

گا هن یفاوت عکس دنچ با  p<4/45و  p<4/41دچ قایسه با انو دیاب س

نپیییییم دچ خایکه زز ایش دچ کتددنچ یتکاچ  0گتان
دند یتتا بتتا ن ت فاد نز نمنف ت نچ  SPSSستتخه  01و

دند یی ن

 .یعیند ن نمیا بننو حیدن تات اتنو ن تا،

زز تتدن ز تتاچو ز تتامی ونچیتتا ر  )ANOVAو زز تتدن

بننبن با  12/0±00یریدن دچ ین یرسمی ن سبایتی .نمقتاو

یعقیبتس یتتددس  )Tukeyیج یتته و یحریتو یتتی ی .تتایج

دیاب

یعیند ن نم چن دچ حیدن ات انو دک ن ،دیاب س به

ز اچو بهصدچت یتا هیع  ±خستاو ن ت ا ینچد یتا هیع

طدچ عکسدنچو دایش دند  )p=4/441بته طتدچو دته

و تسپ عکتس دنچو

یعیند ن نمیا بننو حیدن ات نیع انو  0/0±14یریتدن

 )Mean±SEMنچنئه یتی ن ت
 p>4/45دچ تن انف ه یی.

دچ ین یرس می ن بدد ن

دایش یعیند ن نم یا دچ حیدن ات دیتاب س دچ تان یتی بته

یافته ها

قینچ قابو

اردد خدن

حته نو مرداینو دند و یعیند ن نمیا

چن دچ نیع انو به ی نن عکسدنچو دچ قایسته بتا حیدن تات

یکان طدچ ده کددنچ یکاچ  1گان سدیی یت نن
اردد خدن حیدن تات اتنو ن تا ،دچ پایتان زز تایش
 100±5یرس انم دچ د س می ن ن

 .دچ قابو ییکاچ با دنو یع نز

 .نمقاو دیاب

انو دک ن ،دیاب س نفت نیش دند  )p= 4/430دته یت نن
زن بننبن با  14/3±10یریدن دچ ین یرس می ن سبایی.

ی نن

ارتتدد ختتدن چن دچ حیدن تتات اتتنو دک تتن ،دیتتاب س دچ
قایسه با اتنو ن تا ،بته طتدچ عکتسدنچو نفت نیش دند
 )p=4/441دته یت نن زن دچ پایتان زز تایش 002±11
یرسانم دچ د سمی ن بدد ن ت  .ییکتاچ بتا دنو تیع دچ
طس دوچ زز ایش ی نن ارتدد ختدن حیدن تات اتنو
دیاب س دچ ان یی چن دچ قایسه با انو دک ن ،دیاب س بته
طدچ عکسدنچو دایش دند  )p=4/444ده ی نن زن دچ

نمودار شماره  :2یغییننت یعتیند ن ت نم دچ جتننو نپیییتییم یعتیند×145

پایان زز ایش بننبن با  111±0یرسانم دچ د س می ن بدد.

دچ یرس می ن) دچخایکه زز ایش ییکاچ با دنو یع دچحیدن ات دیاب س
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الیه نپی ریدم چ یکا ،دچد نچزیابس قننچ انف

ده تایج

تاثير کروسين بر فرآیند اسپرماتوژنز

بالث نف نیش یعیند ن نم اندیی .دند یا به صتدچت
گان دند یی ن

Mean±SEM

.

* گا هن یفاوت عکس دنچ دچ قایسه با انو ن ا)p=4/441 ،
 #گا هن یفاوت عکس دنچ دچ قایسه با انو دیاب س )p=4/430

یغییننت وزن بیضه
یغییننت وزن بیضه چن

دچ کددنچ یکاچ  0نچنئه یی ن

کددنچ یکاچ  3دچصی یغییننت نبدط به ن نمیتاو
طبیعس سب

به ن نمیاو غینطبیعس دچ ه انو ن ا،

 .بنن اس کددنچ وزن

و سح دچ حیدن ات انو ن ا ،به ینییب

بننبن با  1/00±4/43و  1/50±4/40انم سبایتی .نمقتاو
دیاب

دچ حیدن ات دک ن ،دیاب س بالث دایش عکتسدنچ

دچ وزن بیضهیاو چن

و سح اندیتی .بته طتدچو دته

دک ن ،دیاب س و دیاب س دچ ان یتی بتا دنو تیع چن گتان

ی نن وزن بیضه چن

و سح دچ حیدن ات نیع انو بته

سدیی .دچصی ن نمیاو طبیعس و غینطبیعس بته ینییتب

ینییب بننبن با  1/01±4/40و  1/00±4/45انم سبایتی.

 .دچ حیدن ات

ییکاچ با دنو یع نز دایش وزن بیضه دچ حیدن ات دچ ان

دک تتن ،دیتتاب س دچصتتی ن ت نمیتتاو غیتتن طبیعتتس نفت نیش

یتتی مرتتداینو دتتند و ی ت نن وزن نیتتع نچاتتان چن دچ

 )11/20و دچصتی ن ت نمیتتاو طبیعتتس  )11/40دتتایش

قایسه با انو دک ن ،دیاب س بهطدچ عکتسدنچو نفت نیش

پیین دند .یکچکیع دچصی ن نمیاو طبیعس و غین طبیعس

دند ده ی نن لتیدو زن بتننو بیضته چن ت

و ستح بته

دچ انو دیاب س دچ ان یی به ینییتب بننبتن بتا  13/51و

ینییب  1/00±4/43و  1/05±4/40انم سبایی.

دچ انو ن ا 20/10 ،و  5/10دچصی ن

 10/02دچصی بدد ن

.

نمودار شماره  :4یغییننت وزن بیضه سح  )Aو چن

 )Bبن حسب

انم دچ پایان زز ایش ییکاچ با دنو یع بالث نف نیش عکتس دنچ دچ
وزن بیضتته حیدن تتات دیتتاب س دچ تتان یتتی اندیتتی .دند یتتا بتته
نمودار شماره  :3یغییننت نبدط به دچصی ن نم یتاو طبیعتس ستب

صدچت  Mean±SEMگان دند یی ن

به دچصی ن نم یاو غین طبیعس دچ ه انو ن ا ،دک ن ،دیتاب س و

* گا هن یفاوت عکس دنچ دچ قایسه با انو ن ا)p<4/41 ،

دیاب س دچ ان یی با دنو یع.

93
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بیضهیاو چن

یغییننت دچصی ن نم یاو طبیعس به غین طبیعس

و ستح دچ خایکته زز تایش

پژوهشی

محمداحسان بیات پور و همکاران

بنچ س یاو ز یب-یکاخ س
باف

ز یب -یکاخ س باف

بیضه و یدبد،یتاو تکیکیفن چن بته

حتهنو بهبدد بخگیی .های ا ییکاچ بتا دنو تیع

یکانطدچ ده یصتاوین یدنو تددپس یهیته یتی نز

قینچ قابو

بیضه دچ حیدن ات دچد سامعه گان سدیی بافت

دچ حیدن ات دیاب س بالث دایش اردد خدن اندیی.

حیدن اتانو ن ا ،امم وطبیعس گایی سید ی یصدین

یتاثین

یکاچ  .)1دچ حیدن ات دیاب س یی یخنیتب یدبتد،یتاو
کیکیفن یکنن به دایش یعیند رد،یاو چ یکا ،و این

باف یاو خ رف بین سبایی ده به ییت یحت
دیاب

زن گایی سیدد  .)1بن ن اس ایج به د

رد ،یاو یگدیو دیکی یدبد ،تکیکیفن و یکچکتیع ندم

سامعتته حادتتن فنزیکتتی ن ت ن اید

فضتتاو بتتیع بتتاف س بتته ختتدبس قابتتو گتتایی ن ت  .دچ
حامس ده ییکاچ بتا دنو تیع یت نن نیتع ز تیبیتا چن دچ
حیدن ات دیاب س دچ ان یتی بته قتینچ قابتو
دایش دند ن

 .نز طنفس ی نن یاخ

حتتهنو

قننچ انف ه و یغییننت تاخ اچو و لکردتندو دچ
ز تی نز

و یعتتیند ن ت نم بتته

قتتینچ زیتتادو دچ حیدن تتات دیتتاب س دتتایش پیتتین دتتند
 .نیع تایج بته دفعتات عتید دچ سامعتات پیگتیع

ن

یتی ن ت

ا نچ

 .)1-3بتن پایته یاف تهیتاو حققتیع

ما سدن قسن

لکردند رد،یاو میییک و های ا یدمیی یس د ت نون دچ

مدمهیاو تکیکیفن و دتخا

الیته نپی ریتدم چ یکتا ،دچ

نفنند دیاب س به دمیو لیم ومدد و یا دایش نثننت یحنیدتس

حیدن ات دیاب س دایش یاف

دچ حتامس دته دنو تیع نز

ن سدمیع بن چوو نیع رد،یا دایش پیین سدکتی و دتایش

نیع یغییننت دچ حیدن ات دیاب س دچ تان یتی مرتداینو

یدچ تدن ن ستتدمیع دچ طتس دیابت

یت نن تتک و ینیتتپ

دند میو ،یکاچ .)1

یدچ دنیاو  FSHو  LHدچ یی تدفی قتین س چن دتایش
دند و به د با ،زن ی نن یدمیی ن نم دایش پیین سدکی .)0
نز طنفس فعا ،یین بنخس فاد دچیتاو ختنب بته دمیتو
دیاب

دچ باف

بیضه نز لدن تو دیهتن ز تیب چ تان بته

فنزیکتتی ن تت ن اید
ن
تصویر شماره  :1یصاوین گان دیکی قتاطع لندتس بافت بیضته بتا چو
چ گ ز ی و یکایددسیریع و نئدزیع س بایی .دچ یصاوین به د

ز تی

نز حیدن ات انو یاو ن تا )A ،یدبتد ،یتاو تکیکیفن طبیعتس گتایی
س ید ی .یخنیب و اسیخ هس یدبد ،کیکیفن و دایش ترد ،یتاو زن
دچ حیدن ات انو دیاب س به خدبس گایی س اتندد  )Bدته دچ تان بتا
دنو یع به قینچ زیادو نیع ز یب یتا چن دچ اتنو دیتاب س دچ تان یتی
 )Cدایش دند ن

دچ تتندنن دیتتاب س اتت نچ

یتتی

 .)0یاف هیاو سامعات گتان تسدیکتی فعتا ،یتین

فاد دچیاو عید ستینیاو تیهکامیکگ تنگ تردمس
زپدپ دز) دچ طد ،دیاب نز همیتنیع فاد دچیتاو ختنب
سبایتی دته بتننو کد ته تسیتدنن بته نفت نیش فعامیت
دا از 3-نیتاچ کتدد دته نفت نیش زن دچ ن ت نم نفتنند
دیاب س تدع نو ،و دوم ات نچ

یتی ن ت

 .)5نفت نیش

یدمیی و یجکع چندیدا،یاو ززند ندسیژن و بته د بتا ،زن

.)400X Scale bars= 10 µm

ز یب ندسیینیید نز دالیو نصترس صتی ه بته ترد،یتاو

بحث

دمدد دچ یدبد،یاو کیکیفن بته یتکاچ تسچود دته بته

دچ سامعتته حادتتن ییکتتاچ بتتا دنو تتیع دچ حیدن تتات

یکنن صی ه و قسعه قسعه یین  DNAن ت نم دچ تندنن

انو دک ن ،دیاب س بالث نف نیش یعیند ن نم و یکچکیع

دیاب س گایی ساندد  .)00 0نف نیش حصدالت هایس

دایش دچصی ن نمیاو غینطبیعس یی .به ل و ییکتاچ
با دنو یع نز دایش وزن باف
چ یکا ،دچ طس دیاب

اریددزی

یدن پیگنف ه  )AGEده ی نن زن دچ بافت

بیضه و یعیند رد،یاو

بیضه فند دیاب س نفت نیش تسیابتی نز دیهتن فاد دچیتاو

و یغییتننت

و یکچکتیع DNA

مرداینو کدد ن
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بیضه و یدبد،یاو کیکیفن دچ بنچ سیاو ز یب -یتکاخ س

باف یتاو نبتدط بته یست م یدمیتی جرتس یدتس نز

تاثير کروسين بر فرآیند اسپرماتوژنز

ن نمیا سبایی  .)01 00یغییننت ذدن یتی نز هتمیتنیع
فاد دچیاو صی ه ز کی به بافت

بیضته دچ حتیع دیابت

سامعات نثننت دی زپدپ دزو نیع یندیب ا نچ
ن

یی

 .بننو کد ته دنو تیع دچ تی ،زز ایگتهایس نمقتا

نیع ز یبیا چن دچ یدبد،یاو کیکیفن د یتاو صتحننیس

نیبط با نیع پییی چن هاچ کایی ده دچ نیع بیع سیتدنن

دیاب س گان سدیی .به ل و بنچ س تایج یغییتننت وز تس

ز ت یم دا ت ازیا دتایش ززند تتازو

باف

بیضه ده دچ حیدن ات دیاب س به طدچ قابتو یدمتهنو
یتاو ز تیب بته

دایش پیین دند یدس دیهن نز یاخ

سبایی.

یس م یدمیی جرس مکر دن به دمیو دیاب

بته هتاچ فعامیت

غگتا ی ددکتیچو نیتاچ

ی ددنوم C-و حفظ یکا یت

دند  .)33به ل و نثننت دی نم هابس دنو یع به دفعات
دچ سامعات ا نچ

دته دنو تیع بته دمیتو

یی ن ت

یاف هیاو سامعه حادن گان سدیی ییکاچ با دنو تیع

هاچ پییی نم هاب و دتایش تی ددایعیتاو نم هتابس نز

ساندد.

چو ایدئیی یا حی زیادو مرداینو

دچ طد ،دیاب

بالث بهبدد فنزیکی ن ن اید

بنوز بیکاچو زچینی

بهطدچوده بنن اس ایج نیتع سامعته دنو تیع یدن ست

دند و ی نن دچد و یکچکیع ق

یعیند ن نم چن دچ د یاو صحننیس دیاب س دچ ان یی

ی نن قابتو یدمتهنو بهبتدد تسبخگتی  .)10 15یکچکتیع

دچ

یدن س ه یت نن

نف نیش دیی .دنو یع یک داچویکدئیتی زب دو ت
طبیع

بدد و بن ن اس تایج سامعتات ن ت فاد نز نیتع

لکردند لضره چن بته

دنو یع دچ ی،یاو زز ایگهایس دیاب
بنخس نز فاد دچیاو نیجاددککی

نم هاب یکچدن TNF-α

یندیتتب نیتتع یدن تتایس چن دنچد دتته بستتیاچو نز ستتینیاو

و  NF-kappa Bده نز همینیع لدن و نیجاد نم هاب دچ

بالتث صتی ه بته فنزیکتی

باف یا سبایکی چن بهطدچ باچزو دایش دیتی  .)30 0بتن

دچ نچاان یدمیتی جرس متکر ت دن تساتندد چن

ن اس نیع یاف هیا یایی ب دنن یجهاینو دند دته دنو تیع

هاچ کایی  .)13دچ سامعهنو ن فاد نز دنو تیع یدن ست ه

نز طنید دایش پییتی نم هتاب دته یدتس نز ستینیاو

نز یجکع چندیدا،یاو ززند ندسیژن و بتنوز پییتی ن ت نس

ز یب باف س به ویژ دچ نچاان یدمیی جرس مکر ن دچ طتد،

ندسیینیید ایس یی نز یدک یکدچن یک دچ باف یایس

بدد و یکچکیع هاچ پییی زپدپ دز تا ع ز تیب

خنب دته دچ منیتان دیابت
ن ن اید

جو دبی دریه و چیه مرداینو دکی  .)02با یدمه به نیتع
د ه ده ز یب ندسیینیید نز همینیع ستینیاو ز تیب
ز کی به فنزیکی ن ن اید

دچ طس دیاب

ساندد ده بهبدد فنزیکی ن ن اید
یی کدع ن

پیگکهاد

ن

دچ حیدن ات ییکاچ

به دمیو نثننت ز س ندستیین س دنو تیع

نیجاد یی بایی  .)00 0دچ چن او ایج سامعته حادتن
دچ سامعهنو گخ

اندیی ن فاد نز دنو تیع بالتث

هاچ چندیدا،یاو ززند دچ بافت

بیضته تد

دیاب

دچ باف بیضه و های ا بهبدد فنزیکی ن ت ن اید
دچ بنچ س ایج باف س گخ
یخنیتب بافت

دند ن

اندیتی دته دنو تیع نز

بیضته و یکچکتتیع صتی ه بته یدبتد،یتتاو

کیکیفن دچ طد ،دیابت
باف

تساتندد.

مرتداینو دتند و یت نن وزن

بیضه چن دچ حیدن ات دیاب س دچ ان یی چن نفت نیش
 .بن ن اس ایج سامعه حادن بخگس نز نثننت

بهبددو بخش دنو یع بن فنزیکی ن ت ن اید

یتایی بته

صتحننیس

دمیو دایش اردد خدن دچ حیدن ات دیتاب س دچ تان یتی

ن نم چن دچ

بایی سنن ده دچ حیدن ات دیتاب س ییکتاچ یتی دنو تیع

نیع حیدن ات بهبدد تسبخگتی و ن ت فاد نز دنو تیع نز

بهطدچ عکسدنچو بالتث دتایش ارتدد ختدن اندیتی.

بیضته بته

نثننت دایکیاس اردد ختدن ید تط دنو تیع دته نز

.)31 34

هتتمیتتنیع داچویکدئیتتییاو ایتتا زلفتتننن تتسبایتتی دچ

های ا دنو یع یدن س ه نز نیجاد صی ه به غینیاو یدمیی

دنچد عید ا نچ

 .)30 35دچ یتک سامعته

جرس ید ط یددییع مرتداینو کایتی  .)30دچ بنختس نز

ن فاد نز دنو یع به تیت  0یف ته بالتث دتایش یت نن

ییکاچ یی با یدردفد فا ایی یی و دیفی
ز یبیاو ونچد به غینیاو لکردندو باف

ون سه ز کس یکدمی یک مرتداینو دتند ن ت

92
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بدد ده ایج ز یب-یکاخ س سامعته حادتن بته ختدبس

یتتی زپدپ تتدز یدن س ت ه بنختتس نز ستتینیا و فاد دچیتتاو

پژوهشی

محمداحسان بیات پور و همکاران

یکدارتتدبیع  A1cو یکچکتتیع ارتتدد ای ت او ختتدن دچ

مرداینو کدد و یا حیود زیادو بالث بهبتدد فنزیکتی

حیدن ات دیاب س اندیی و یکچکیع دچ سامعه دیهن ییکاچ

ن ت ن اید

اتتندد .بتتن ن تتاس نیتتع یاف تتهیتتا ن ت فاد نز

با دنو یع به یت  5ا دمب دایش قکی خدن ایت ا

دنو یع دچ ندنن کدع ن

 .)30 35نثتننت دایکتیاس

جرس و فنزیکتی یدمیتی ن ت نم مرتداینو دتند و بالتث

زن

بهبدد لکردند یس م یدمیی جرس ندنن دیاب س اندد .بته

بتن لکردتتند تترد،یتتاو ب تتاو پتا دننس ونفت نیش ینیتتپ

ین حا ،بننو نثبات نیع ن ن یکدز سامعات بیشینو یتاز

ن سدمیع نز م نین ال هنیا ر سبایی و دنو تیع لت و

ن

یا دا یستمیتاو پیچیتی تردمس و دمدتدمس نیتع

بن بهبدد لکردند رد،یتاو ب تاو پتا دننس بتا یتاثین بتن

یندیب چن دچ بهبدد فنزیکی ن ن اید

ارتتدد ختتدن دنو تتیع بتته دمیتتو یتتاثیننت جبتت

چ دچیاو حیسس ن سدمیع تبب دتایش قاو ت

بته

ن سدمیع ساندد  .)30 30بن نیع ن اس پیگکهاد ساندد

به نثبات بن ا ی.

سپاسگزاری

بخگس نز نثننت فیتی و بهبتددو بختش

نیع سامعه دچ انو فی یدمد و و فی یک پ یتدس

و بهبدد لکردتند یست م

دن گها لردم پ یدس بقیته نهلل ن جتام یتی ن ت  .بتییع

به دمیتو دتایش

و تیره دیستکیاان نز یکدتاچو اتنو نبدطته دکی ته

اردد خدن بایی ده یاز به بنچ سیاو دقیدینو دنچد.

پتتژویش

ده کدع ن

دنو یع بن فنزیکی ن ن اید

یدمیی جرس مکر دن دچ طس دیاب

یحقیقتتات دن گتتجدیس و یتتمسکتتیع عاو تت

یاف هیاو سامعته حادتن گتان تسدیتی ن ت فاد نز

دن گتدی پ یتدس دن گتها لرتدم پ یتدس بقیتهنهلل دته

تتسیدن تتی نز ز تتیبیتتاو

قی ات و ی یکه دچد یاز نیع یحقید چن فتننیم کدد تی

دنو تتیع دچ حتتیع دیابتت

اخ اچو و لکردندو یس م یدمیی جرتس متکر ت دن

یگدن و قیچدن س سدککی.
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