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Abstract 

 

Background and purpose: Multiple line of evidence suggested that diabetes has adverse effects 

on male sexual and reproductive functions. The aim of present study was to investigate the protective 

effect of colostrum (COL) on sperm parameters, sex hormones, testes histopathological changes, and 

oxidative stress in diabetic rats. 

Materials and methods: In this experimental study, 30 diabetic male Wistar rats were randomly 

divided into three groups (n=10) and were treated either by saline (model) or COL (100-200 mg/kg). Also, 10 

healthy age matched rats were allocated as normal control group which received only saline. The rats in 

the COL treated groups were given colostrum at 100-200mg/kg once a day orally for 8 weeks. At the end 

of the study, epididymal sperms were counted, and testis tissues and blood samples were collected for 

histopathologic and biochemical analysis. Data were analyzed using ANOVA, Kruskal-Wallis and Mann-

Whitney tests in SPSS V.18. 

Results: COL treatment (at both doses) significantly decreased the elevated glucose (P<0.01) and 

tissue malonaldehyde (MDA) (P<0.05) levels in plasma and testis tissues samples, respectively. The COL 

treated rats showed an improved histologic appearance (germinal layer thickness, spermatogonia number, 

seminiferous tubule diameters) and serum testosterone levels. 

Conclusion: The results clearly provide evidence that CLO treatment can inhibit the progression 

of reproductive system complication in diabetic rats. 
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 پژوهشی

بررسی اثرات مصرف آغوز بر پارامترهای اسپرمی، غلظت تستوسترون 
 و تغییرات بافتی بیضه در موش های دیابتی

 
       1الهام سرکی

       1خدیجه وظیفه شناس درمیان
     2سمیرا ایزی

     3جواد بیات  
 3فرهاد شهامت  

      4زهرا قیروانی
 5نیمهران حسی 

 چكیده
 دهند که اختالل در عملکرد تولید مثلی در جنس نر یکی از عووار  شوای شواهد متعدد علمی نشان می و هدف: سابقه
باشد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی اثرات مصرف آغوز بر پارامترهای اسوررمی  غلتوت توتوسوترون و ترییورات دیابت می

 اجرا گردید. های دیابتی طراحی وبافتی بیضه در موش
 گورو  موواوی دمودل 0سر موش دیابتیک نر نژاد ویوتار به صورت تصادفی به  03در این پژوهش تجربی   ها:مواد و روش

نتور تایی موش سالم همون نیز به عنووان گورو  کنتورل سوالم در ( تقویم شدند و یک گرو  د 2و تجربی  1دیابتی  تجربی 
بوه  پودر لیوفلیز  آغوز دحل شد  در نرمال سوالین( mg/kg233و  133ترتیب با دوزهای  به 2و  1های تجربی گرفته شد. گرو 

 های جنوی  تعداد و درصود ترورا اسورر  هفته متوالی تیمار شدند. پارامترهای قندخون  هورمون 8صورت خوراکی و به مدت 
 هوایها از آزموونجهت مقایوه بین گروهی یافته آلدئید و ترییرات بافت شناسی بافت بیضه مورد ارزیابی قرار گرفت.دیمالون

 استفاد  گردید. 18ویرایش  SPSSافزار آماری به کمک نر  Mann-Whitneyو  ANOVA  Kruskal-Wallisآماری 
 (p<30/3آلدئیود ددی( و مالونp<31/3د داری افزایش قند خوونآغوز در هر دو غلتت توانوت به طور معنی ها:یافته

های اسرر  تعداد و تررا اسرر  ها  مواحت لوله  قایوه با گرو  مدل دیابتی مهار نماید؛ از کاهش توتوسترونرا در م بیضه
 ها و ضخامت اپیتلیو  زایشی نیز جلوگیری نماید.ساز  تعداد اسررماتوگونی

ر  سیووتم توانود پیشورفت عووادهند که مصرف مکمل آغوز مویهای این پژوهش به وضوح نشان مییافته استنتاج:
 های صررایی دیابتی را مهار نماید.تولید مثلی موش

 

 دیابت  آغوز  بیضه  اسرر   توتوسترون  مالون دی آلدئید  موش صرراییواژه های کلیدی: 
 

 مقدمه
هوای غیور واگیور و ترین بیماریدیابت یکی از شای 

مزمن در سطح جهان است که همزمان با رشود و توسوعه 
ر نشینی در کنار ترییر سبک زندگی کشورها و پدید  شه

  مرد  و کاهش فعالیت فیزیکی ابتال به آن روز به روز در
 

  E-mail: mehranhosseiny@yahoo.co.in                                                          بیرجند: معاونت ترقیقات و فناوری  مرکز ترقیقات طب جنوبی -مهران حسینی مولف مسئول:

 بیرجند  ایران  دانشگا  علو  پزشکی بیرجند  دانشکد  پزشکی بیوشیمی  کارشناس ارشد .1
  بیرجند  ایران  دانشگا  علو  پزشکی بیرجند  دانشکد  پزشکی ی علو  تشریر کارشناس ارشد. 2
   ایرانسیوتان و بلوچوتان  لوچوتاندانشگا  سیوتان و بدانشکد  علو  تربیتی و روانشناسی    کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی. 0
    بیرجند  ایراندانشگا  علو  پزشکی بیرجند  گرو  فیزیولوژی  دانشکد  پزشکی  مریی. 4
 بیرجند  ایران  دانشگا  علو  پزشکی بیرجند  رقیقات طب تجربیمرکز تبهداشت عمومی   کارشناس. 0
 : 14/4/1030تاریخ تصویب :            10/2/1030 ت اصالحات :تاریخ ارجاع جه           11/2/1030 تاریخ دریافت 
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 الهام سرکی و همکاران     

 31       1931، مهر  141دوره بيست و ششم، شماره                                                     مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                        

 پژوهشی

انجمن جهوانی دیابوت  2311حال افزایش است. در سال 

میلیوون نفور بورآورد  033شمار مبتالیان به این بیماری را 

ایون تعوداد  2303شود تا سال بینی میکرد  است که پیش

 الیوانمیلیون نفر نیز برسد. این انجمن آمار مبت 002به عدد 

 333/330/4را  2311به دیابت در کشوور ایوران در سوال 

 2303شوود توا سوال بینی موینفر بر آورد نمود  که پیش

 333/084/8شمار این مبتالیان به حودود دو برابور یعنوی 

افوزایش قنود بیش از آن چه دیابت به دلیل  .(1دنفر برسد

خون دارای اهمیت باشد  بروز عوار  خطرناا ناشوی 

 از دیابت در مبتالیان به این بیماری سبب اهمیت آن شود 

دهند که دیابت با بروز های علمی نشان میاست. بررسی

عوار  متعدد متابولیومی مانند هایرر لیریدمی  عووار  

 یجوائچنین عوار  عصبی همرا  بود  و از آنکلیوی وهم

که اسررماتوژنز رونودی اسوت کوه شودیدا  از متابولیووم 

رو در افراد دیابتی  کاهش پذیرد  از اینگلوکز تاثیر می

توووان بوواروری بووه خصووو  در جوونس مووذکر مشوواهد  

چنین پژوهش بور روی . مطالعات انوانی و هم(2دشودمی

 تواند بوا داشوتناند که دیابت میهای حیوانی نشان داد مدل

اثرات سوء بر روی پارامترهای اسرر  دتعداد و کیفیوت(  

و کروماتین  اختالل در نعوظ  آسویب بور  DNAآسیب 

هوای های زایای اسورر  در بافوت بیضوه و هورموونسلول

ان بواروری و یوا نابواروری در جنوی  سوبب کواهش توو

 .(4 0دجنس مذکر گردد

کلوترو  یا آغوز یک ماد  مرذی است که پیش از 

ترشح شیر و بالفاصله پس از تولود توسوغ غودد پووتانی 

شود. آغوز نوبت بوه جنس ماد  در پوتانداران ترشح می

تور تر و پروتئین بویششیر معمولی مادر دارای چربی کم

خوا  و فواید زیادی بورای آغووز بور شومرد   .باشدمی

 های بویار قبل نیز مصرف آن توصیهشد  است و از دوران

ای بوا اخیرا  از کلوترو  بوه عنووان مواد  .(0دشد  استمی

باکتریوال  ضود ایمنوی  آنتویکنند  سیوتم خوا  تنتیم

 چنین به عنووانالتهاب در بیماری روماتوئید آرتریت و هم

ها استفاد  یکی از ترکیبات مورد استفاد  در تهیه واکون

که آغوز یک ترکیب طبیعوی و متعوادل ییجاشود. از آنمی

چنین مواد معدنی و هم E  C  Aهای نتیر حاوی ویتامین

باشد  به عنوان یوک ترکیوب یو آمینو اسیدهای متنوع م

 . اموروز (3دباشوداکویدان نیز مطرح مویدارای خوا  آنتی

آغوز نه تنها برای نوزادان بلکوه بورای سوالمندان نیوز بوه 

 شود. آغوز گواوعنوان یک مکمل طبیعی و مفید توصیه می

همانند آغوز انوانی دارای ترکیبات زیوتی فعوال متعودد 

اند که فاکتورهوای ایمنوی باشد و ترقیقات نشان داد می

ووان تور از آغووز انموجود در آغوز گاو به مراتب بویش

انود کوه مصورف مطالعات گذشته نشان داد  .(7دباشندمی

 های دیابتی سبب کاهش قنودخونخوراکی آغوز در موش

 تر مطالعاتی که اثورات. تاکنون بیش(3 8دشودها میدر آن

انود  معطووف بور زیوتی آغوز را مورد سنجش قرار داد 

ی آن بوود  انود و مطالعوات هواسیوتم ایمنوی و شواخ 

هوای متابولیوومی اندکی در رابطه با اثرات آن بر بیماری

نتیر دیابت صورت گرفته است. بوا ایون حوال در برخوی 

هوای انووانی مشوخ  شود  اسوت کوه مصورف پژوهش

تواند قند خوون را در بیمواران دیوابتی خوراکی آغوز می

هوای خوون چنین اثرات سودمندی بر چربویتعدیل و هم

. با تما  مراسنی که برای مصورف آغووز (13دداشته باشد

ارائه شد  است  تاکنون اثرات آن بر سیوتم تولید مثلوی 

های حیوانی جنس مذکر  چه در بیماران دیابتی و یا مدل

جش قرار نگرفته است  لذا این پژوهش دیابت  مورد سن

منتور ارزیابی اثرات احتمالی مصرف خوراکی مکمل به

های صوررایی نور دیوابتی آغوز بر عملکرد جنوی موش

 شد  با استرپتوزوتوسین طراحی و اجرا گردید.
 

 مواد و روش ها
های نر نژاد ویوتار بوا در این مطالعه تجربی  از رت

استفاد  گردید. حیوانوات بوه گر   183-233دامنه وزنی 

مدت یک هفته بدون انجا  هیچ گونه مداخله ای جهت 

سازگار شدن با مریغ آزمایشوگا  در شورایغ اسوتاندارد 

سواعته  دسترسوی آزاد بوه  12تاریکی  دسیکل روشنایی/

 درجوه 22-20غذای حیوانات و آب شهری سالم و دمای 

هوداری اتویلن نگهایی از جنس پلیگراد( در قفسسانتی
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 اثرات مصرف آغوز
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شدند. روش کار با حیوانات در این طورح مطوابش شورح 

پیش رو بر اساس چک لیوت رعایت اخالق در کوار بوا 

حیوانات آزمایشگاهی ابالغی وزارت بهداشت  درمان و 

آموزش پزشکی با تاکیود بور اسوتفاد  از حوداقل حیووان 

مورد نیواز و بوه حوداقل رسواندن آزار و درد در مراحول 

عه  طراحی و اجرا گردیود. آغووز از مختلف اجرای مطال

ساعت پس از  3تر از گاوهای نژاد هلشتین در فاصله کم

هوای اسوتریل زایمان به دست آمد و بالفاصوله بوه فورف

گوراد فریوز گردیود. درجه سانتی - 83منتقل و در دمای 

های فریوز شود  بوا اسوتفاد  از دسوتگا  فریوز درایور نمونه

دیل شودند. بوازدهی ایون ایران( به پودر تبو-دشرکت دنا

 درصد بود. پودر لیوفیلیز  حاصل تا زموان اسوتفاد  20روش 

 گراد نگهداری گردید.درجه سانتی -23در فریزر 

 جهت ایجاد دیابت نوع یک از مواد  استرپتوزوتوسوین

 امریکوووا( اسوووتفاد  شووود.  -دشووورکت سووویگما آلووودریچ

های ناشتا موورد تزریوش درون صوفاقی بدین منتور موش

 ل استرپتوزوتوسووین دحوول شوود  در آب مقطوور( بووا مرلووو

سواعت پوس از تزریوش   72قرار گرفتند.  mg/kg03دوز 

ها توسغ دسوتگا  قنودخون جیبوی قندخون ناشتای موش

( و از طریووش جراحووت ACCU CHECK, Germanyد

دمی مورد سنجش قرار گرفت. قند خون ناشتای مواوی 

ذیرفتووه بووه عنوووان دیابتیووک پ mg/dL003توور از یووا بوویش

های دیابتیک به صورت تصادفی به . سرس موش(11دشد

(. پوس از گذشوت n=10سه گرو  مواوی تقویم شدند د

یک هفته  حیوانوات بوه شورح پویش رو تقوویم شودند و 

  مورد تیمار قرار گرفتند:

هوووای سوووالم (: مووووشCONکنتووورل سوووالم د -1

  لیتر نرمال سالین.میلی 0/1کنند  روزانه دریافت

هووای دیووابتی (: موووشMODموودل دیابتیووک د -2

  میلی لیتر نرمال سالین. 0/1کنند  روزانه دریافت

های دیوابتی (: موش133CLد mg/kg133آغوز  -0

 مکمل آغوز mg/kg133کنند  روزانه دریافت

های دیوابتی (: موش233CLد mg/kg233 آغوز  -4

  مکمل آغوز. mg/kg233کنند  روزانه دریافت

هفتووه بووه صووورت خوووراکی  8هووا بووه موودت گوورو 

الوذکر خالت فووقدگاواژ( و روزانه یوک مرتبوه بوا مودا

  تیمار شدند.

دوزهای آغوز بور اسواس مطالعوه قبلوی کوه اثورات 

  .(3دکاهند  قند خون را مشاهد  کرد  بودند  انتخاب شد

هفته تیموار پیوسوته  حیوانوات در  8پس از گذشت 

رایغ ناشتا پس از توزین مورد بیهوشی عمیش با تزریوش ش

( قورار گرفتنود. سورس mg/kg83:13کتامین: زایالزیون د

هوا انجوا  شود و بیضوه بالفاصله خونگیری قلبی از موش

ها توزین و جهوت انجوا  پروسوه راست هر یک از موش

بافت شناسی در مرلول فیکوواتیو بووئن قورار داد  شود. 

گیری غلتت موالون دی انداز ها جهت بیضه چپ موش

آلدئید بافتی بوه تانوک ازت انتقوال داد  شود و توا زموان 

گراد نگهداری درجه سانتی -83انجا  آزمایش در دمای 

گیوری غلتوت و شد. اپیدیدیم بیضه چوپ جهوت انوداز 

  ها جدا شد.تررا اسرر 

 

 بررسی شمارش و تررا اسرر 
ن اپیدیدیم چوپ پوس از جودا شودن بالفاصوله درو

میلی لیتر آلبومین سر  گاوی و یک  4پتری دیش حاوی 

دسویگما آمریکا( کوه قوبال  درون  HTFلیتور مرویغ میلی

انکوباتور قرار گرفته بود  منتقل شود  و د  اپیدیودیم بوه 

وسیله یک قیچی تیوز و اسوتریل قطعوه قطعوه گردیود توا 

ها بتواننود وارد مرویغ شووند. سورس پتوری دیوش اسرر 

 گرفوت دقیقوه قورار  03بوه مودت  CO2ر درون انکوباتو

 13هوا  به منتور شمارش اسرر (. CO2 c ,º07درصد  0د

میکرولیتر نرموال  133میکرولیتر از مرلول درون پتری با 

میکرولیتور از سوسرانوویون  13شود و سورس  سالین رقیش

رقیش شد  به ال  هموسیتومتر کوه المول سونگی بور روی 

یود و شومارش اسورر  بوا قرار داد  شد  بوود  منتقول گرد

برابوور صووورت پووذیرفت. بووه منتووور  133نمووایی بووزر 

میکرولیتور از سوسرانوویون  13هوا  بررسی تررا اسرر 

اولیه برداشته شد  و بر روی ال  هموسیتومتر قرار گرفت 

  های متررا مورد شمارش قرار گرفت.و اسرر 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             4 / 12

http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-8587-fa.html


   
 الهام سرکی و همکاران     

 38       1931، مهر  141دوره بيست و ششم، شماره                                                     مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                        

 پژوهشی

 انداز  گیری هورمون های جنوی
های توتوسوترون نسنجش غلتت پالسمایی هورمو

 ,IBLد توواد  از کیوووزا و استفووووه روش االیوووب LHو 

Flughafenstrasse,52a,Hamburg D-22335,Germany  )

  انجا  شد.
 

 بررسی مالون دی آلدئید بافت بیضه
ماند  بافت بیضه دنگهداری شد  در دمای قطعه باقی

 ووفاتلیتور مرلوول بوافر فمیلی 3گراد( در درجه سانتی -83

 4قرار داد  شود و توسوغ دسوتگا  هموژنوایزر بوه مودت 

دقیقه هموژن گردید. سرس لوله حاوی سوسرانوویون بوه 

میلی لیتور  0سانتریفیوژ شد.  13333دقیقه با دور  0مدت 

میلوی  0/2از مرلول برداشته شد و به لوله دو  که حاوی 

لیتر مرلول تری کلرواستیک اسید بوود  اضوافه گردیود. 

درجه  30دقیقه در بن ماری دمای  10ه به مدت سرس لول

گراد قرار داد  شد و سرس به سرعت در فرف یخ سانتی

آلدئید توسغ دستگا  انکوبه شد. سرس غلتت مالون دی

گیری شود. نانومتر انداز  002اسرکتوفتومتر با طول موج 

 آلدئید به وسیله ضریب جذب کمورلکسدیغلتت مالون

باربیتوریوک اسوید کوه برابور بوا مالون دی آلدئیود توری 

به صوورت نوانوگر  در میلوی گور  پوروتئین  03/1×130

  .(12دمراسبه گردید
 

 بررسی بافت شناسی بیضه
ش معموول بافوت از نمونه فیکس شد  بیضوه بوه رو

شناسووی مقوواط  بووافتی تهیووه و بووا روش هماتوکووویلین و 

ائوزین رنو  آمیوزی گردیود. جهوت ارزیوابی ترییورات 

فیلود  13مقط ( و از هور ال   3بافتی از هر موش سه ال  د

سواز لوله اسرر  13الی  4میکروسکوپی و در هر فیلد بین 

ساز بورای هور گورو ( بوا درشوت لوله اسرر  333دحداقل

هوا( و گیوری موواحتبرابر دجهت انداز  133های ایینم

هوووا( بوووه وسووویله برابووور دشووومارش اسوووررماتوگونی 433

( مشوواهد  و (Olympus, Japanمیکروسووکون نوووری 

کالیبر   (BX51, Japan)تصاویر توسغ دوربین دیجیتال 

شد  توسغ ال  هموسیتومتر متصل به میکروسکون تهیه 

ر  افزار آنالیز تصواویر گردید. تصاویر تهیه شد  توسغ ن

 Image J 1.44p; National inistituteمیکروسوکوپی د

of Health, USA  گیووری کمووی قوورار ( مووورد انووداز

ها  ضخامت اپیتلیو  زایشی گرفتند. تعداد اسررماتوگونی

هوای اسورر  سواز بورای تموا  مقواط  و مواحت کل لوله

 ±ین نتایج توصیفی به صورت میانگ گیری گردید.انداز 

 -انرراف معیار آورد  شد  است. از آزموون کولمووگروف

( نیوز بورای تعیوین Kolmogorov-Smirnovاسمیرنوف د

هوا اسوتفاد  شود. جهوت مقایووه نرمال بودن توزیو  داد 

هوا از آزموون متریرهای دارای توزی  نرمال در بین گورو 

 و جهت مقایووه Tukeyو توت تعقیبی  ANOVAآماری 

لوژیک دمواحت لوله های اسرر  ساز درجات هیوتوپاتو

های مورد مطالعه از و مواحت اپیتلیو  زایشی( بین گرو 

 و در  Kruskal-Wallis H testآزموووون ناپوووارمتری 

 دار بوووودن آزموووون موووذکور از تووووت صوووورت معنوووی

با اصالح بوونفرونی  Mann-Whitney U testناپارامتری 

بوورای ( و مقایوووات زوجووی دBonferroni Correctionد

کنترل خطای نوع اول( استفاد  شد. اختالفات در سوطح 

هووای دار تلقووی شوودند. جهووت انجووا  آزمووونمعنووی 30/3

 18ویورایش  SPSSافزار آماری الذکر از نر آماری فوق

  استفاد  گردید.
 

 یافته ها
جزئیووات مقووادیر و نتووایج مقایوووه پارامترهووای قنوود 

رد مطالعه های موخون  وزن موش و وزن بیضه در گرو 

طووور کووه همووان ارائووه شوود  اسووت. 1در جوودول شوومار  

قنوودخون  MODهووای گوورو  شووود  موووشمشوواهد  مووی

(  >p 3331/3د CONهوای باالتری در مقایووه بوا گورو 

133CL 333/3د=p233 ( وCL 3331/3د p< .داشووووتند )

  اگرچوه در مقایووه بوا 133CLمیانگین قنودخون گورو  

تور بوود  اموا داری کومیگرو  مدل دیابتیک به طور معنو

چنوان مقایوه آن با گرو  کنترل سوالم نشوان داد کوه هوم

داری قند خون باالتری در قیاس با این گرو  طور معنیبه

هوووای دارد. در حوووالی کوووه مقایووووه قنووودخون مووووش
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بوا گورو  کنتورل سوالم اخوتالف  233CLکننود  دریافت

(. به عبوارتی آغووز در دوز p=78/3معنی داری نداشت د

های دیابتی باال توانوته بود افزایش قند خون را در موش

  مهار و آن را به مقدار طبیعی بازگرداند.
 

مقایوه میانگین پارامترهای وزن موش  وزن بیضه و  :1جدول شماره 

 قند خون ناشتا در بین گرو  های مورد مطالعه پس از هشت هفته تیمار
(mg/dL) اقند خون ناشت  (g) وزن بیضه   (g) وزن بدن   

 پارامتر
 گروه

130/14 ± 0/18  # 1/33 ± 3/13 # 244/30 ± 13/87  #   CON 

*43/02± 00/437 34/3 ± 33/3  * 47/20± 30/108 *   MOD 

107/43 ± 20/14*# 1/43 ± 3/12 *# 200/70 ± 21/20 # 011CL  
#  38/3 ± 08/133  1/03 ± 3/84 #   202/20 ± 18/78 # 011CL  

 

  ترلیول واریوانس یوک طرفوه و آزموون ری مورد اسوتفاد آنالیز آما

میوانگین  ±باشد. مقادیر به صوورت انروراف معیوارتعقیبی توکی می
 سر موش صررایی برای هر گرو  ارائه شد  است.  13برای 

CON گرو  کنترل سالم؛ : 

MOD گرو  مدل دیابتی؛ : 

133CLکنند  دوز های دیابتی دریافت: موشmg/kg133  آغوز؛ 

233CLهای دیابتی دریافت کنند  دوز : موشmg/kg233 آغوز  

 ( در مقایوه با گرو  کنترل  ≥30/3pدار دتفاوت معنی *

 ( در مقایوه با گرو  مدل دیابتی≥30/3pدار دتفاوت معنی #
 

های مورد ها در بین گرو مقایوه میانگین وزن موش

در پایوان  MODهوای گورو  مطالعه نشان داد کوه مووش

تری در مقایوه با گرو  داری وزن کمطور معنیطالعه بهم

CON 31/3داشووتند د=p در حووالی کووه مقایوووه وزن .)

 ( با گرو p=83/3د CL 233( وp=48/3د 133CLهای موش

CON هوا داری نداشت. مقایوه وزن بیضوهاختالف معنی

هوای گورو  هوای مختلوف نشوان داد کوه مووشدر گرو 

MOD توری در مقایووه ن بیضه کمداری وزبه طور معنی

های (. تیمار موش>p 3331/3های سالم داشتند دبا موش

 دیابتیک با مکمل آغوز در هر دو دوز توانوته بوود کواهش

های دیابتی مهار نماید و هور دو ها را در موشوزن بیضه

داری گرو  در مقایوه با گرو  مدل دیابتی به طوور معنوی

 233(  ولی گرو  >p 3331/3وزن بیضه باالتری داشتند د

CL داری بوا گورو  کنتورل سوالم نداشوت اختالف معنی

رغوم ایون کوه وزن علی CL 133های ( و موشp=33/3د

داشوتند  اموا  MODتری در مقایووه بوا گورو  بیضه بیش

داری طوور معنویها در ایون گورو  بوهچنان وزن بیضههم

توت (. مقایوه مقوادیر غلp=34/3بود د CONتر از گرو  کم

 چنوینو هم LHهای جنوی توتوسترون وپالسمایی هورمون

ارائوه  2 بافت بیضه در جدول شمار  MDAمیزان پارامتر 

هوای شوود  مووشطور که مشواهد  مویشد  است. همان

سوطح  داریمعنویدر پایان مطالعه بوه طوور  MODگرو  

توری در ( کمp=332/3د LH( و >p 3331/3توتوستروند

بافوت بیضوه  MDAداشتند. سطح   CONبا گرو  مقایوه

داری در مقایوه به طور معنی MODهای گرو  در موش

 هوایتر بود. تیموار مووش( بیش>p 3331/3د CONبا گرو  

داری توانووته بوود دیابتیک با مکمل آغوز به طور معنوی

 (p=331/3د CL 233( و p=30/3د CL 133در هر دوگورو  

ل دیابتیوک کواهش را در مقایوه با گرو  مود MDAمقادیر 

کنند  های دریافتدر گرو  MDAدهد و مقایوه غلتت 

داری را مکمل آغوز با گرو  کنترل سالم اختالف معنوی

  (.p < 30/3نشان نداد دهر دو  

 
 مقایوه میانگین غلتت های پالسمایی هورموون هوای :2جدول شماره 

بیضوه در بوین ( MDAجنوی و غلتت بوافتی آنوزیم موالون آلدئیود د

 رو  های مورد مطالعه پس از هشت هفته تیمارگ
 

MDA 
 (nmol/g tissue) 

Testosterone  
(ng/mL)   

LH  
(mIU/mL) 

 پارامتر

 گرو 

24/10  ± 03/2   # 21/3 ± 30/0  # 3 ±40/4   01/   #   CON 

*31/0± 44/20 14/3 ±28 /2  * 20/3±33/1    *   MOD 

47/10  ± 30/2  # 22/3 ± 03/0   # 02/3 ± 01 /0  #* 133CL  

#73/2 ± 81/10 04/3 ± 43/0  # 71 /3 ± 83/0  # 233CL  

 

  ترلیول واریوانس یوک طرفوه و آزموون آنالیز آماری مورد اسوتفاد 

میوانگین  ±باشد. مقادیر به صوورت انروراف معیوارتعقیبی توکی می

 سر موش صررایی برای هر گرو  ارائه شد  است.  13برای 

CON؛ : گرو  کنترل سالم 

MOD گرو  مدل دیابتی؛ : 

133CLکنند  دوز های دیابتی دریافت: موشmg/kg133  آغوز؛ 

233CLکنند  دوز های دیابتی دریافت: موشmg/kg233 آغوز   

 ( در مقایوه با گرو  کنترل  ≥30/3pدار دتفاوت معنی*

 ( در مقایوه با گرو  مدل دیابتی≥30/3pدار دتفاوت معنی #
 

چنووین تووت اسوورر  اپیدیوودیم و هوومگیووری غلانووداز 

هوا نشوان داد کوه در گورو  مودل درصد ترورا اسورر 
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 پژوهشی

( و >p 3331/3داری تعداد اسرر  ددیابتیک به طور معنی

 کنترل سالمتر ازگرو ( کم>p 3331/3ها دتررا اسرر 

 133(. تعوداد اسورر  در گورو  1باشد دنمودار شمار  می

CL 3331/3د p<233چنین ( وهم CL 3331/3د p<طور( به 

توور از گوورو  موودل دیابتیووک بووود  امووا داری بوویشمعنووی

 داریطوور معنویبوه CL 133چنان تعداد اسرر  در گرو  هم

تور ( با گرو  کنترل سالم اختالف داشت و کومp=34/3د

داری را بوا گورو  تفواوت معنوی CL 233بود  اما گورو  

 اهوای مترور(. درصد اسرر p=33/3کنترل سالم نداشت د

 (p=70/3د CL 233( و p= 43/3د CL 133های در گرو 

 داری با گرو  کنترل سالم نداشت.تفاوت معنی
 

 

 
( و تعوداد Aمقایوه میانگین درصد تررا اسورر  د :1نمودار شماره 

 ( در گرو  های مورد مطالعه پس از هشت هفته تیمارBاسرر  د
 ر مووش صورراییسو 13میانگین برای  ±مقادیر به صورت انرراف معیار

 برای هر گرو  ارائه شد  است. 

CONگرو  کنترل سالم؛ :      MOD گرو  مدل دیابتی؛ : 

133CLهای دیابتی دریافت کنند  دوز : موشmg/kg133  آغوز؛ 

233CLکنند  دوز های دیابتی دریافت: موشmg/kg233 .آغوز  

 ( در مقایوه با گرو  کنترل  ≥30/3pدار دتفاوت معنی*

 ( در مقایوه با گرو  مدل دیابتی≥30/3pدار دفاوت معنیت #

 هایهای بیضه در گرو های بافت شناسی نمونهبررسی

 هوایمورد مطالعه نشان داد که تفاوت چشمگیری بین گرو 

هوای گورو  مووش(. 1مختلف وجود دارد دتصوویر شومار 

داری تعوداد اسوررماتوگونی طوور معنویمدل دیابتیک بوه

 (>p 3331/3سواز دهای اسرر مواحت لوله ( >p 3331/3د

 توری( کوم>p 3331/3چینن ضخامت اپیتلیو  زایشی دو هم

(. 0در مقایوه با گرو  کنترل سالم داشتند دجدول شمار  

 mg/kg133 های دیابتی با مکمل آغوز با دوزتیمار موش

( توانوته بوود >p 3331/3د mg/kg233( و دوز p=31/3د

هوا در ز کاهش تعوداد اسوررماتوگونیداری اطور معنیبه

مقایوه با گرو  مدل دیابتیک جلووگیری نمایود. مقایووه 

هوا بوا گورو  ها در هر دو این گورو تعداد اسررماتوگونی

داری را در تعووووداد کنتوووورل سووووالم اخووووتالف معنووووی

(. تیموار p < 30/3ها نشوان نوداد دهور دو  اسررماتوگونی

ته بوود کواهش های دیابتی بوا مکمول آغووز توانووموش

 CL 133هووای سوواز را درگوورو اسوورر هووای مووواحت لولووه

( در مقایوه بوا گورو  >p 3331/3د CL 233( و >p 3331/3د

های اسرر  سواز اما مواحت لوله مدل دیابتیک مهار نماید 

داری را بوا گورو  اختالف معنوی CL 233فقغ در گرو  

 233هوای گورو  (. موشp=81/3کنترل سالم نشان نداد د

CL ساز بزر  تری در مقایوه بوا های اسرر اگرچه لوله

داشت  اما مقایوه آن با گورو  کنتورل گرو  مدل دیابتیک 

(. مصورف مکمول p=32/3بوود د دارچنوان معنویسالم هوم

آغوووز در اثووری وابوووته بووه دوز توانوووته بووود کوواهش 

های دیابتیوک مهوار ضخامت اپیتلیو  زایشی را در موش

 کووه ضووخامت الیووه اپیتلیووو  زایشووی نمایوود  بووه صووورتی 

 CL 233( و p=331/3آغووووز د CL 133هوووایدر گووورو 

موودل  تور از گوورو داری بوویشطووور معنویبوه (>p 3331/3د

دیابتیک بوود. اموا ماننود سوایر پارامترهوای پاتولوژیوک  

کنند  دوز ضخامت اپیتلیو  زایشی تنها در گرو  دریافت

قایووه بوا گورو  داری را در مباالی آغوز اختالف معنوی

 (.p=41/3کنترل سالم نداشت د
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                 E                                     A 

  
                 F                                     B 

  
                 G                                     C 

  
                 H                                     D 

 

  X133بوزر  نموایی [نمای ریزبینی از بافوت بیضوه  :1تصویر شماره 

 ](سمت راست( x433( و بزر  نمایی سمت چپد

A,E  نمونه بافت بیضه گرو  نرمال  اسررماتوژنز کامل قابل مشواهد )

 باشد؛ می

B,Fی ها ( نمونه بافت بیضه گرو  مدل دیابتیک  کوچک شدن لوله

 اسرر  ساز و از بین رفتن الیه ژرمینال به وضوح قابل مشاهد  است؛ 

C,Gکننود  دوز ( گرو  دریافوتmg/kg 133 133آغووز دCL  انوداز  )

های اسرر  ساز طبیعی است اما تعداد اسررماتوگونی ها و ضوخامت لوله

 الیه ژرمینال هم چنان کم تر از گرو  نرمال می باشد؛ 

D,Hند  دوز ( گرو  دریافت کنmg/kg 233 233آغوز دCL بافوت  )

  طبیعی بیضه که با گرو  کنترل تفاوتی ندارد.

 

یوه میانگین ترییرات کموی بافوت بیضوه در بوین مقا :3جدول شماره 

 گرو  های مورد مطالعه پس از هشت هفته تیمار
 

 مواحت اپیتلیو  زایشی
(µm2) 

 مواحت لوله های اسرر  ساز
(µm2) 

 پارامتر نی تعداد اسررماتوگو
 گرو 

11/47007  ± 03/0033  03/31331  ± 37/1131  20/00  ± 48/3    CON 

02/3233  ± 01/2332 * 03/22333  ± 02/0007 * 00/23  ± 33/3 *   MOD 

43/41370  ± 01/0817 *# 74/01032  ± 78/0804 *# 02/3± 03/04  133CL  

33/4723 ± 43/43270 03/1021 ± 70/31230  48/7 ± 80 /03 233CL  

 

والوویس  -آزموون آمواری موورد اسووتفاد   آزموون ناپوارامتری کروسوکال

 ویتنی با اصالح بونفرونی جهت متریرهوای موواحت -وآزمون تعقیبی من

باشود. مقوادیر بوه لوله های اسرر  ساز و مواحت اپیتلیو  زایشوی موی

سر مووش صوررایی بورای  13میانگین برای  ±صورت انرراف معیار

 است.  هر گرو  ارائه شد 

CON گرو  کنترل سالم؛ :MOD گرو  مدل دیابتی؛ : 

133CLکنند  دوز : موش های دیابتی دریافتmg/kg133  آغوز؛ 

233CLکنند  دوز های دیابتی دریافت: موشmg/kg233  .آغوز 

 ( در مقایوه با گرو  کنترل  ≥30/3pدار دتفاوت معنی *

   مدل دیابتی( در مقایوه با گرو≥30/3pدار دتفاوت معنی #

 

 بحث
در این پژوهش بوه منتوور ارزیوابی اثورات مصورف 

هوای خوراکی مکمول آغووز بور عملکورد جنووی مووش

هوای صررایی نر دیابتی شد  با استرپتوزوتوسوین  مووش

( mg/kgد 233و  133دیابتی به مدت دو ما  بوا دوزهوای 

یووک بووار در روز و بووه صووورت خوووراکی تیمووار  آغوووز

لعه نتایج نشان داد که مصرف آغووز شدند. در پایان مطا

هوای سیووتم توانوت اثرات سودمندی در تعدیل آسیب

تولید مثل ناشی از دیابت داشته باشد. به این صورت کوه 

آغوز در اثری وابوته به دوز توانوت کاهش پارامترهای 

  وزن بدن  وزن بیضه  غلتت و درصد LHتوتوسترون  

ین قنوودخون و چنوترورا اسورر  را بهبوود بخشوود و هوم

MDA داری های دیابتی را به طور معنیبافت بیضه موش

هووای بیضووه شناسووی نمونووهکوواهش داد. مطالعووات بافووت

 های دیابتیک نیز نشان داد که مصرف آغوز توانووتهموش

طور مووثری از کواهش ضوخامت اپیتلیوو  زایشوی بود به

 هوایسواز در گورو های اسرر جلوگیری نماید و انداز  لوله

تر از گرو  زر داری بکنند  آغوز به طور معنیریافتد

 مدل دیابتیک بود.
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 پژوهشی

در ایوون مطالعووه از استرپتوزوتوسووین جهووت دیووابتی 

ها استفاد  گردید. مطالعات مشوابه متعوددی کردن موش

هوای بتوا اند که این ترکیب با آسیب بوه سولولنشان داد 

 لینشود تا ترشح انوووجزایر النگرهانس پانکراس سبب می

القوا  1دچار کاهش شدید شد  و در نتیجوه دیابوت نووع 

هوای دیابوت ایجواد شود  توسوغ . در مودل(14 10دگردد

استرپتوزوتوسین  آسیب به سیوتم تولید مثلی جنس نر با 

استرس اکویداتیو به بافت بیضه و های افزایش اثر فعالیت

شود و مطالعات نشان داد  انود ایون اپیدیدیم مشاهد  می

ها چه در فاز اولیه دهفته نخوت( ایجاد دیابت چه آسیب

. (10ددر فاز پیشرفته آن دهفته ششم( مشاهد  خواهند شد

های حیووانی ایجواد دیابوت مطالعات متعدد بر روی مدل

دهند که دیابت در حیوانات سبب کواهش وزن نشان می

نووی  تعوداد اسورر  اپیدیودیم و های جبدن  وزن ارگان

. عوالو  بور ایون مووارد  (13-18ددشوها میتررا اسرر 

نیووز در  LHکوواهش غلتووت پالسوومایی توتوسووترون و 

. مطالعات بافوت (13دهای دیابتی گزارش شد  استموش

 های دیابتی شود  بوا استرپتوزوتوسوینشناسی بیضه در موش

هوای اند کوه در مودل حیووانی دیابوت لولوهنیز نشان داد 

اسوورر  سوواز کوچووک شوود  و ضووخامت اپیتلیووو  زایشووی 

استرس اکویداتیو به عنوان عامل  .(13 18دیابدکاهش می

. از (23د  دیابوت معرفوی شود  اسوتاصلی ایجاد عوار

اکوویدانی بودن و یوا کواهش افوزایش تووان آنتویرو این

هوای های استرس اکویداتیو بوه عنووان اسوتراتژیفعالیت

 . گزارشوات(21دباشندکنترل دیابت و عوار  آن مطرح می

درصود  20-43دهند کوه در مایوه انزالوی ن میعلمی نشا

های آزاد که عامول مردان نابارور  مقادیر باالی رادیکال

اصلی آسیب استرس اکویداتیو موی باشوند  یافوت شود  

باشود کوه است و این نکته از این نتر حوائز اهمیوت موی

اسرر  به دلیل این که در غشای پالسومایی آن اسویدهای 

وجود دارد  موتعد واکونش بوا  چرب بلند زنجیر فراوانی

هووای آزاد بووود  و در نتیجووه مقووادیر انوودا رادیکووال

های آزاد نیز سبب بروز اختالل در تکامول و یوا رادیکال

. نکته مهم دیگری که در (22دعملکرد اسرر  خواهند شد

هوای اسوترس اکوویداتیو دارای خصو  ایجواد آسویب

 DNAهوای آزاد باشد این است کوه رادیکوالاهمیت می

هووته دچوار آسویب  DNAتور از میتوکندریایی را بویش

هوا دارای میتوکنودری جوائی کوه اسورر کنند و از آنمی

کنوودریایی میتو DNAباشوود  لووذا آسوویب تووری موویبوویش

توانوود در تروورا و حتووی بلوووخ آن تووداخل ایجوواد مووی

تر در مقدمه اشار  شود  طور که پیش. همان(24 20دنماید

باشد  اموا اکویدانی باالیی میآغوز دارای خاصیت آنتی

اندکی اثورات مصورف آن را بور دیابوت موورد مطالعات 

ای تاثیر آن اند و تاکنون در هیچ مطالعهارزیابی قرار داد 

بر سیوتم تولید مثلی بیمواران و یوا مودل حیووانی دیابوت 

جهان تیغ و همکاران در  مورد بررسی قرار نگرفته است.

اثرات مصرف خووراکی آغووز گواوی را بور  2311سال 

های دیابتی شد  با آلوکوان ی موشاکویدانفعالیت آنتی

دهد که ها نشان میهای آنمورد بررسی قرار دادند. یافته

 های دیابتی سبب افزایشروز  آغوز در موش 43مصرف 

های در موش MDAاکویدانی و کاهش سطح توان آنتی

 هفته آغووز 8. در مطالعه حاضر نیز مصرف (8ددیابتی گردید

بافووت  MDAنوووت در هوور دو دوز  افووزایش مقووادیر توا

 داری مهار نماید.طور معنیهای دیابتی بهبیضه را در موش

منتشوور گردیوود   2310ای کووه در سووال در مطالعووه

 ای آغووزپژوهشگران اثرات مصرف خوراکی هشت هفته

ای گر  در روز( را در دوچرخه سوواران حرفوه 13گاو د

ت توتوسترون ورزشوکاران مورد ترلیل قرار دادند. غلت

گیوری شود. پوس از یوک در آغاز و پایان مطالعه انوداز 

روز  دوچرخووه سووواری  نتووایج نشووان داد کووه  0رقابووت 

کنند  آغوز در مقایوه بوا دوچرخوه ورزشکاران دریافت

گور  پوروتئین  13کننود  سواران گرو  کنتورل ددریافوت

داری سووطح توتوسووترون بوواالتری معنووی طووورشوویر( بووه

شتند  به عبارتی مصرف آغوز گاو توانوته بوود سوبب دا

ای مهار کاهش توتوسترون در دوچرخوه سوواران حرفوه

اثرات سودمند مشاهد  شد  مصرف آغووز در  .(20دشود

بوه ترکیبوات موجوود در توان منتوب این پژوهش را می

طور که در مقدمه نیز اشار  شد  آغووز آن دانوت. همان
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 باشود.می Cو  A  Eهای گاو دارای مقادیر باالیی از ویتامین

تور از های یاد شود  در آغووز کوماگرچه مقادیر ویتامین

 های این حیطوهمقادیر استفاد  شد  در مطالعات و پژوهش

ها و سایر جمی  این ویتامینباشد  اما از آن جائی که تمی

 تووانمواد و ترکیبات در آغوز گزارش شد  است  لذا می

حضوور توامووان آن هوا را در آغوووز بور تعوودیل عوووار  

انود دیابت اثرگذار دانوت. مطالعوات گذشوته نشوان داد 

تواننود ها به تنهایی میکه مصرف هر یک از این ویتامین

مثلی جنس نر  در کاهش عوار  دیابت بر سیوتم تولید

و همکواران در سوال موثر باشند. به عنووان مثوال  طوالبی 

مقاله ای را منتشر نمودند که در آن اثورات مصورف  2314

های دیابتی شود  خوراکی را در موش Cروز  ویتامین  00

بووا استرپتوزوتوسووین مووورد سوونجش قوورار داد  بودنوود. 

  گیوری کوردنتیجوهطوور پژوهشگران در پایان مطالعه ایون

سووبب بهبووود  (mg/kg 13د Cبودنوود کووه مصوورف ویتووامین

پارامترهای تعداد  تررا  مورفولوژی و حیات اسرر  در 

. در مطالعه دیگر  مصرف (23دهای دیابتیک شد  بودموش

های صررایی ( در موشmg/kg0/3د Eروز  ویتامین  113

  وزن توانوته بود از کاهش وزن بدن 2مبتال به دیابت نوع 

بیضه  تعداد و تررا اسرر   سوطح توتوسوترون و تعوداد 

 MDAها جلوگیری نماید و افوزایش سوطح اسررماتوگونی

در  .(27دهای دیابتیک مهار کنودبافت بیضه را نیز در موش

منتشور  2310و همکاران کوه در سوال  Kaplanogluمطالعه 

و  Eجداگانوه و همزموان ویتوامین  گردید  اثورات مصورف

دیابتیوک موورد هوای چای سبز بر ترییرات بافت بیضه رت

هوای مشواهد  کردنود کوه رتها بررسی قرار گرفت. آن

هفتوه(  4بوه مودت  mg/kg 4/3د Eدیابتیک که ویتوامین 

تر و دریافت کرد  بودند  در پایان مطالعه قند خون پائین

تری در مقایوه با گرو  کنترل دیابتیک داشتند. وزن بیش

بوافتی  اگرچه در زمان مطالعه  آسیبدر پژوهش یاد شد   

 Eکنند  ویتامین بیضه گرو  دریافت هایتری در نمونهکم

چنان در مقایوه با گرو  کنترل سالم  مشاهد  شد  اما هم

هووای دچووار داری در ابعوواد بیضووه  سوولولاخووتالف معنووی

. (28دآپوپتوز و ضخامت اپیتلیو  زایشی گزارش شد  بود

در میووز و  Aانود کوه ویتوامین مطالعات اخیر نشوان داد 

ها نقش کلیدی های به اسررماتوسیتتمایز اسررماتوگونی

هوای دچوار کند. بررسی اسررماتوژنز در مووشرا ایفا می

هوا نشان داد کوه تموایز اسوررماتوگونی Aکمبود ویتامین 

ایی این به رژیم غذ Aشود و با افزودن ویتامین انجا  نمی

ها اسوررماتوژنز مجودد انجوا  شود  و تولیود اسورر  موش

الوذکر  بوه ا توجه به مطالب فووقب .(23دگیردصورت می

عنوان یک ترکیب طبیعوی و دارای رسد آغوز به نتر می

اکویدانی باال  نه تنها قوادر اسوت شاخصوه خاصیت آنتی

اصلی که همان افزایش قند خوون اسوت را مهوار نمایود  

 توانودبلکه با تاثیر موتقیم بر سیوتم تولید مثلی جنس نر موی

های ناشی از دیابت بر ایون سیووتم بوه از پیشرفت آسیب

 های اسرر  نقش مرافتتیخصو  در بافت بیضه و سلول

خوبی را ایفا نماید. نتوایج پوژوهش حاضور کوامال  نشوان 

هوای اصولی دهد که مصرف آغوز با تاثیر بر شاخ می

های جنوی  بافت بیضه و غلتت و باروری نتیر هورمون

ای مفیدی جهوت بیمواران ها  توصیه ترذیهتررا اسرر 

نتور  دیابتی به خصو  افراد واق  در سونین بواروری در

شود مطالعوات بوالینی گرفته شود. با این حال پیشنهاد می

 اگرچه تما  توالش در این خصو  طراحی و اجرا گردند.

مرققین پرداختن به تما  ابعاد تاثیر پذیر ناشی از آسویب 

دیابت بر سیوتم تولید مثلی بود  است وسعی گردید  توا 

 گیورد ها مورد ارزیابی قرار اثرات مصرف آغوز بر تما  آن

عد  ارزیوابی مورفولوژیوک اسورر  و  رسداما به نتر می

های مختلوف چنین عد  ارزیابی قدرت باروری گرو هم

های اندازی( از جمله مردودیتبه صورت عملی دجفت

 هوایشود در پژوهشرو پیشنهاد میاین طرح باشد. از این

 آتی در این زمینه  مد نتر قرار گیرند.
 

 سپاسگزاری
هووای انجووا  ایوون پووژوهش بووا تشووریک نووهکلیووه هزی

مواعی نویوندگان تامین گردید و انجوا  آزمایشوات در 

مرل مرکز ترقیقوات طوب تجربوی و آزمایشوگا  جوام  

ترقیقووات دانشووگا  علووو  پزشووکی بیرجنوود صووورت 
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 پژوهشی

داننود از همکواری پذیرفت. نویوندگان بر خود الز  می

موئول مرتر  مرکز ترقیقات طب تجربی دجناب آقوای 

دکتر فواد الدینی( جهت فراهم ساختن شرایغ استفاد  از 

امکانات این مرکز تقدیر وتشکر نمایند. از جنواب آقوای 

دکتر زربان و سرکار خانم ناسووتی کوه در تعیوین سوطح 

MDA های علمی و عملی خود ما بافت بیضه با راهنمایی

  گردد.را یاری نمودند  نیز تشکر و قدر دانی می
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