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چکیده

هـاي بـدن از جملـه بافـت     بیماري متابولیکی است که منجر به آسیب و عوارض جانبی در بافتدیابت قندي یکزمینه و هدف: 
.شدبررسیبیضه بافت هاي شود. با توجه به اهمیت گیاهان دارویی، در این تحقیق اثر عصاره آبی میوه سماق بر آسیببیضه می

گـروه تفسـیم شـدند. بـه     5هـا بـه  گرم اسـتفاده شـد. مـوش   230تا 180نر بالغ به وزن موش30در این تحقیق از روش کار:
هاي گروه دوم، با تزریق داخل صفاقی آلوکسان بـا  موشهاي گروه کنترل هم حجم ماده تزریقی سرم فیزیولوژي تزریق شد. موش
هاي گروه سوم، چهارم و پنجم عالوه بر تیمار مشابه گروه دوم، _موشدیابتی شدند. به وزن بدن،میلی گرم بر کیلوگرم120دوز 

هفته گاواژ گردید. در پایان دوره تیمار، بافت بیضـه 4به مدت میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن250و 100، 50عصاره با دوزهاي  
.دآماده شهیستولوژيهاي براي بررسیوجدا شد
نشان داد. در حالی که تیمار بـا عصـاره   )p>05/0(وزن بدن در گروه دیابتی در مقایسه با گروه کنترل کاهش معنی دار:هایافته

. وزن بافت بیضه در گروه دیابتی کاهش و در گروه هـاي  )p>05/0(دار وزن بدن نسبت به گروه دیابتی شدمنجر به افزایش معنی
هاي  بافـت شناسـی   دار نبود. آزمایشدیابتی افزایش نشان داد، اما تغییرات از نظر آماري معنیتحت تیمار با عصاره نسبت به گروه 

هـاي  میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن) موجب بهبود عوارض جانبی ناشی از دیابت در بافت بیضـه مـوش  250(نشان داد که عصاره
شود.  دیابتی می

دیابت موثر است.ناشی از بیماري دهد که سماق در کاهش عوارض نشان میاین تحقیق نتایج :گیرينتیجه
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Abstract

Background: Diabetes mellitus as a metabolic disorder leads to chronic
hyperglycaemia with disturbances metabolism of carbohydrates, fats and proteins (1, 2).
The chronic hyperglycemia of diabetes is associated with long-term damage,
dysfunction, and failure of various organs in the body, especially the eyes, liver,
kidneys, nervous system, heart, testis and blood vessels (3). During of diabetes mellitus,
alternation in metabolism of lipids, carbohydrates and proteins increases lipid peroxides
and /or oxidative stress that leads to increase production of reactive oxygen species
(ROS). On the other word, complication in diabetes mellitus are associated with free
radicals and oxidative stress. Oxygen derived free radicals and ROS interact with lipid
bilayer of cell membrane and resulting in lipid peroxidation (4). Furthermore, ROS can
trigger functional damage through the modification of macromolecules of the cell
including fatty acid, DNA, protein, etc (4). The testis tissue is especially sensitive to
ROS, because it has plentiful lipid content. Stress oxidative due to ROS accumulation
can involve in reproductive dysfunction. Some reports indicated that diabetes leads to
reproductive dysfunction including decreasing of in density, fertility and motility of
sperm (10, 11). Antioxidant defense mechanisms including antioxidant enzyme-systems
are important for the protection of the cells and tissues against oxidative damage.
Sumac (Rhus coriaria L.), belonging to the Anacardiaceae family, is a small tree or
shrub. Many studies reported the antioxidant effect of sumac and its derivatives, such as
the extract. Some evidences reported that the fruits of Rhus coriaria L. contain
flavonols, phenolic acid, hydrolysable tannin, anthocyans and organic acid (19, 20).
According to the importance of medicine plant and the antioxidant and free radical
scavenging activities of Rhus coriaria L, we investigated the effect of aqueous extract of
Rhus coriaria L. on testis damage induced by alloxan in diabetic rats.
Methods: Thirty male Wistar rats weighing 180-230 g, were used in this study. They
were housed under standard laboratory conditions of light, temperature and humidity.
All animals were treated in accordance to the Principles of Laboratory Animal Care.
The experimental protocol was approved by the Animal Ethical Committee in
accordance with the guide for the care and use of laboratory animals prepared by Urmia
University. All Rats were fed a standard diet and water. The rats randomly divided into
5. Control rats were injected with physiological serum the same volume of injection
material. Group II rats (Diabetic), were diabetic by injecting 120 mg/kgbw dose in
intraperitoneal alloxan monohydrate (5). The rats of third (D+S1), fourth (D+S2), and
fifth group (D+S3), in addition to the same treatment, were fed 50, 100 and 250
mg/kgbw of aqueous extract of Rhus coriaria L, respectively for 4 weeks. In the 28th
day, (at the end of the treatment period), the rats were killed with diethyl ether. The
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testis tissues of each animal were removed. The histological changes in the rat testis of
experimental groups were assessed by light microscopy. Oneway analysis of variance
(ANOVA) and Tukey statistical test were used to compare these parameters in the study
group. The results were expressed as mean±S.E.M (standard error of means). P-values
less than 0.05 were considered significant.
Results: The results obtained from the present study revealed that the body weight was
significantly decreased in diabetic group in comparison with control group (P<0.05).
Diabetic rats that treated with extract of sumac showed a significant increase in body
weight compared to diabetic rat (p<0.05). Furthermore, testis weight decreased in
diabetic group and increased in diabetic rats treated with extract, which was not
significant. H&E stained section of the testis of control group is showed in
Photomicrograph 1. Normal histological structure of seminiferous tubules and complete
series of spermatogenesis were revealed. Also, normal width of the basement membrane
of seminiferous tubules and integrated interstitial Leydig cells were observed. The
histological changes in the diabetic rat testis was demonstrated in Photomicrograph 2.
Testicular section of alloxan treated groups showed remarkable degenerative changes.
Testicular section of diabetic rats that received aqueous extract of Rhus coriaria L. (250
mg/kgbw) is represented by photomicrographs 3. The aqueous extract-treated group,
compared to the diabetic one, showed a significant recovery in the tissue parameter.
Conclusion: The results of the present study showed that induced diabetes by alloxan
caused histological abnormality in the testis tissue. Treatment with aqueous extract of
Rhus coriaria L. lead to improvement in side effect of diabetes mellitus on testis tissue
in male rats. Alloxan-induced diabetes in animal’s mimics and the mechanism involving
in this disease is by production of reactive oxygen species. Furthermore, diabetes
induced changes in testicular tissue by several mechanisms such as neuronal cell death
and apoptosis (22, 23). Additionally, many studies have showed that complication in
diabetes mellitus are associated with oxidative stress due to increase production of ROS
(29). Oxidative stress is occurs when the presence of ROS is excess of the available
antioxidant buffering capacity. These ROS can damage proteins, lipids and DNA and
finally leads to alternation structure and function of organism. Oxidation of lipids in
plasma lipoprotein and cellular membranes is associated with the development of
vascular disease in diabetes. Some evidences declare that testis tissue can be a main
target of ROS, because it has plentiful lipid content (30, 31). Flavonoids are products of
plant metabolism that have free radical scavenging properties and can be used as an
effective antioxidants. This utility capable herbal plants to protect tissues against free
oxygen radicals and lipid peroxidation. Previous studies have suggested that extract of
Rhus coriaria L. fruits may be a source of natural antioxidants. The fractionated extract
was an uncompetitive inhibitor of xanthine oxidase and scavenger of superoxide radical
(35-37). Overall the results of this study show that the sumac could be effective in
decreasing diabetic complication and it can used an antioxidant and food supplement in
diabetic patients.
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ضهیبيستوپاتولوژیهبرسماقوهیمیآبعصارهیحفاظتاثر

مقدمه
ترین اختالالت متـابولیکی اسـت   دیابت قندي از شایع

وسیله سطح  باالي گلـوکز خـون تشـخیص داده    که به 
شود و در نتیجه نقص در ترشح یا عملکرد انسولین و می

افـزایش قنـد خـون در    .)2و1(شـود یا هر دو ایجاد می
هـاي مختلـف  و در   درازمدت منجر به صدمه بـه ارگـان  

گـردد. شـیوع بیمـاري دیابـت هـم در      نهایت مرگ مـی 
هـم در کشـورهاي   کشورهاي توسعه یافته و صـنعتی، و  

هاي در حال توسعه رو به افزایش است. بر اساس گزارش
درصد جمعیت جهـان را مبـتال   10مستند، دیابت تقریبا

هـاي فعـال اکسـیژن معـروف بـه      گونه).3(استساخته
هاي آزاد از عوامل اکسیداسیون هسـتند کـه در   رادیکال

ــی    ــد م ــیژن تولی ــم اکس ــه متابولیس ــا  نتیج ــوند و ب ش
ها، هاي حیاتی بدن از جمله لیپیدها، پروتئینبیومولکول
هــا را اکســید دهنــد و آنواکــنش مــیDNAقنــدها و 

.)4(کنندمی
برمتنوعساختاريعملکردي واثرهايشیریندیابت
تولیـد تستوسـترون  کـاهش .داردنرمثلتولیدسیستم

میـل  کـاهش ،)6(مثلـی تولیدضمیمهغدد، تحلیل)5(
دیابـت بهمبتالافراددرجنسیرفتارهايو)5(جنسی

اسـپرماتوژنز برچنیندیابت هم. )7(استگزارش شده
افراددرسمینالمایعپایینکیفیت.)7(گذاردمیتأثیر

حرکـت کـاهش شـامل کهاستشدهگزارشنیزدیابتی
هـاي اسپرمافزایش)9(اسپرمتعداد، کاهش)8(اسپرم

متنـاقض هـاي گزارشبرخی.)11و 10(استناهنجار
دیابـت طیهااسپرمو غلظتتعدادکهاینبرمبنینیز

هـاي مطالعـه ). 10-12(داردوجـود نیزیابدمافزایش
ــومتري ــراتمورف ــمگیرتغیی ــردرچش ــول قط توب

ــمینیفروس ــاروس ــپرماتوژنزمه ــلدراس مراح
حیواناتکوچکهايتوبولدرراIIوIIIاسپرماتوسیتی

شـامل اسـپرماتوژنز، دیگرمراحل. اندنشان دادهدیابتی
.شـوند مـی متأثردیابتیحیواناتنیز درIX-XIمراحل

زایندههايسلول، دیابتاز ایجادبعدهفته4،چنینهم
مشاهدهتوانمیرامختلف تکوینمراحلدرشدهدژنره
اهمیت گیاهان دارویی به دلیل حداقل عارضـه  .)7(کرد

باشـد.  هاي متابولیک مـی ها در درمان بیماريآنجانبی
هاست که توجه محققان به شناسایی ترکیبات آنتی سال

اکسیدان که داراي اثرات جانبی کمتـر باشـند، متمرکـز    
گردیده است و به همین منظور، امروزه فالونوئیـدها بـه   

ــرار   عنــوان ترکیبــات  آنتــی اکســیدان، مــورد توجــه ق
داراي منشـا  ت  از آن جهـت کـه  اند. ایـن ترکیبـا  گرفته

ــترده و    ــوژیکی گس ــرات بیول ــتند داراي اث ــاهی هس گی
.  )13(باشندوسیعی می

ــماق  ــانواده (.Rhus coriaria L)ســـ از خـــ
Anacardiaceae     درختچه یا درختـی کوتـاه اسـت کـه

سابقه طوالنی در طب سنتی دارد. در طب سنتی ایرانی، 
ــده از      ــگیري کنن ــاده پیش ــک م ــوان ی ــه عن ــماق ب س

هاي قلبی مورد توجه قراردارد و همراه بعضـی از  بیماري
هاي انجام  . همچنین  بررسی)14(شود غذاها مصرف می
قابل تـوجهی  اند  که سماق داراي مقدارشده نشان داده

تانن قابل حل در آب است کـه نقـش آنتـی اکسـیدانی     
داشته و نه تنها پیشگیري کننده از سرطان اسـت بلکـه   

. میوه سـماق  )16و15(باشدضد تومورهاي سرطانی می
ترکیبات فنلـی نظیـر اسـیدهاي فنلـی،     به دلیل داشتن

تواند به عنـوان  ، می)18و17(ها ها و آنتوسیانینفالونول
ها و یک عامـل کـاهش   بع غنی از آنتی اکسیدانیک من

. همچنـین مصـرف   )19(دهنده قند خـون عمـل کنـد   
گـردد در سطح کلسترول سرم میسماق موجب کاهش

)20(  .
ي کننـده پیشـگیري ودرمـانی اثرتاکنونکهآنجااز

نشدهبررسیدیابتازناشیمثلیتولیدبر عوارضسماق
بـر رابی سـماق آعصاره اثرتاتصمیم گرفته شداست،
.گرددبررسیهاي دیابتی شدهدر موشبیضهبافت

کارروش
میوه سماق از بخش دینـور در  : روش تهیه عصاره آبی

اسـتان کرمانشــاه جمـع آوري شــد و عصـاره گیــري بــا    
دستگاه سوکسله انجام گرفت. به ازاي ده گـرم از پـودر،   

سی سی آب مقطر به عنوان حـالل اسـتفاده شـد.    150
سـاعت تحـت فشـار کاهشـی     12عصاره گیري به مدت 

انجــام گرفــت. ســپس حــالل توســط دســتگاه روتــاري 
evaporatorــد و  ت ــیظ گردی ــیظ  2غل ــاره غل ــرم عص گ

چسبناك از هر ده گرم از پودر به دست آمد.  
هاي نـر  موشدر این تحقیق از : حیوانات آزمایشگاهی

گرم 230تا 180به وزن متوسط (Wistar)نژاد ویستار 
هــا از مرکــز پــرورش و نگهــداري مــوشاســتفاده شــد. 

م حیوانات آزمایشگاهی دانشکده علوم تهیه شـدند. رژیـ  
استاندارد آزمایشگاهی و آب بـدون محـدودیت در نظـر    
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و همکارانیمیسلزهرا

سـاعت  12ساعت تـاریکی و  12گرفته شد. شرایط اتاق 
25درجه و رطوبت نسـبی  25تا 20روشنایی بود و دما 

درصد بود. 30تا 
بـراي ایجـاد دیابـت    : هـا مـوش روش ایجاد دیابت در 

ها با آلوکسان مونوهیدرات (تهیه شده از موشتجربی در 
ســاعت آب در اختیــار 12شــرکت ســیگما)، بــه مــدت 

12ها قرار داشت ولی از غذا محروم بودنـد. بعـداز   موش
ساعت ناشتایی، آلوکسـان مونوهیـدرات (حـل شـده در     

میلی گرم بر کیلوگرم وزن 120نرمال سالین) به میزان 
هـا تزریـق شـد.    مـوش به صورت داخل صفاقی بـه  بدن
رنوشی و پرادراري پس م دیابت شامل کاهش وزن، پئعال

روز ظاهر گردید. قابل ذکر است کـه بـراي   5از گذشت 
ها، میزان قنـد خـون آن   موشاطمینان از دیابتی  شدن 

ها با خـونگیري دمـی و بـا النسـت زدن مسـتقیم از دم      
).21(حیوان توسط گلوکومتر کنترل شد 

ــدي و تیمــار  ــروه بن ــوشگ ــام ــه منظــور انجــام : ه ب
گـروه  5بالغ به طور تصادفی بـه  نرموش30ها آزمایش

تایی گروه بندي شدند که به صورت زیر تحـت تیمـار   6
قرار گرفتند. حیوانات گروه اول، جهت حذف اثر استرس 

در نظـر گرفتـه   (Control)گاواژ به عنوان گروه کنتـرل  
شدند. این گروه به جز آب و غذا ترکیب دیگري دریافت 

کـه داروي  (Diabetic)نکردند. گروه دوم: گروه دیـابتی  
میلی گرم بر کیلوگرم 120آلوکسان مونوهیدرات با دوز 

به صورت داخل صفاقی تزریق شد ولـی هـیچ   وزن بدن
اي دریافت نکردند. گروه سوم: گروه دیابتی تحـت  عصاره

، کـه ابتـدا بـا تزریـق آلوکسـان      (D+S1)تیمار با عصاره 
بدنمیلی گرم بر کیلوگرم وزن120مونوهیدرات با دوز 

میلـی  50دیابتی شده و سپس عصاره آبی سماق با دوز 
گـاواژ گردیـد. گـروه چهـارم:     گرم بر کیلوگرم وزن بدن

، که هماننـد  (D+S2)گروه دیابتی تحت  تیمار با عصاره 
گروه  قبلـی ابتـدا بـا تزریـق داخـل صـفاقی آلوکسـان        

میلـی گـرم بـر کیلـوگرم وزن     120مونوهیدرات با  دوز 
100و سپس عصاره آبی سماق بـا دوز  دیابتی شدهبدن

گـاواز گردیـد. گـروه    میلی گرم بـر کیلـوگرم وزن بـدن   
، کـه  (D+S3)پنجم: گروه دیابتی تحت تیمار با عصـاره  

ابتدا با تزریق داخل صفاقی آلوکسان مونوهیدرات با دوز 
دیـابتی شـدند و   میلی گرم بر کیلوگرم وزن بـدن 120

یلـی گـرم بـر    م250سپس عصاره آبـی سـماق بـا دوز    
4گـاواژ گردیـد. مـدت زمـان تیمـار      کیلوگرم وزن بدن

هـاي گیـاهی و آب   هفته بود که در ایـن مـدت  عصـاره   
intragastricمقطر به صـورت خـوراکی از طریـق لولـه     

روزانه تیمار گردید. در طی آزمایش میزان قند خـون بـا    
ACCUEآنالیز خودکار (گلوکومتراستفاده از دستگاه

CHECH(.اندازه گیري شد
ــی ــرات وزن ــی از  : تغیی ــه وزن، یک ــه اینک ــه ب ــا توج ب

باشـد،  هاي مهم در ارتباط با سالمتی حیوان میشاخص
هـاي  پایان دوره تیمار موششروع و به همین منظور در 

بیضه خارج بافت صحرایی توزین شدند و پس از کشتن، 
و وزن گردید.

48حـداقل  هاي بافتی بیضـه نمونه: هاپاتولوژي نمونه
درصد قرار گرفتنـد.  10ساعت در محلول فرمالین بافري 

هـا بـا   سپس بعد از طی مراحل پـردازش بـافتی، نمونـه   
ــیلین ــوزین -روش هماتوکس ــزي  (H&Eائ ــگ آمی ) رن

هاي تهیه شده، با میکروسکوپ نـوري از نظـر   شدند. الم
تغییرات ایجاد شده مورد بررسی قرار گرفتند. در آنـالیز  

اي بررسی شد.ضریب تمایز لولهفاکتور،کمی
بـا  ٬هـا از نظـر آمـاري   تمـام داده : هاآنالیز آماري داده

ــه (   ــک طرف ــانس ی ــالیز واری ــتفاده از آن on-way)اس

ANOVA و تســتTukey ــه بررســی گردیــد. نتــایج ب
ارائه گردید. معیار استنتاج آماري .Mean ± S.Eصورت

)05/0<p (.در نظر گرفته شد

هایافته
نشـان  1نتایج مربوط به تغییرات وزن بدن در نمودار 

دار وزن بـدن  است. نتایج بیانگر کـاهش معنـی  داده شده
در پایان دوره تیمار در گروه دیابتی در مقایسه بـا گـروه   

. در حالی که تیمار با عصاره )p>05/0(کنترل می باشد
منجر به افزایش معنی دار وزن بـدن در هـر سـه گـروه     

تیمار با عصاره در مقایسه با گـروه دیـابتی   دیابتی تحت
). 1(نمودار )p>05/0(شد

هـاي مختلـف در   تغییرات وزن بافـت بیضـه در گـروه   
اسـت. نتـایج نشـان داد کـه     نشـان داده شـده  2نمودار 

هـاي مختلـف از نظـر    تغییرات وزن بافت بیضه در گـروه 
).  2دار نبود (نمودار آماري معنی

نشـان داده  3اي در نمـودار  ولهتغییرات ضریب تمایز ل
است. نتایج این مطالعه نشان داد که ضـریب تمـایز   شده
اي در گروه دیابتی نسبت به گـروه کنتـرل کـاهش    لوله

در حالی که تیمار با عصـاره  . )p>05/0(دار داشت معنی
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منجـر بـه   میلی گرم بر کیلـوگرم وزن بـدن  250با دوز 
. )p>05/0(اي شـد  دار ضریب تمـایز لولـه  افزایش معنی

100و 50هاي دیابتی تحت تیمار با دوزاگرچه در گروه
اي نسـبت بـه گـروه دیـابتی     عصاره، ضریب تمـایز لولـه  

افزایش نشان داد، امااین میزان افزایش از لحـاظ آمـاري   
دار نبود. به طور کلی عصاره به طور وابسته به دوز معنی

ریب باعث افـزایش وزن بـدن، وزن بیضـه و افـزایش ضـ     
است. اي شدهتمایز لوله
هاي گروه کنترل را نشـان  ، بافت بیضه موش1تصویر 

شـود، بافـت   دهد. همان طور که در تصویر دیده مـی می
باشـد. ارتبـاط تنگاتنـگ    یعی میبیضه داراي انسجام طب

ــه ــین لول ــیب ــاي من ــف  ه ــود دارد و رده مختل ــاز وج س
هـا بـه خـوبی    هاي جنسی (اسـپرماتوژنز) در لولـه  سلول

مربوط به بافـت بیضـه در گـروه    2شود. تصویر دیده می
هـا از بـین   دیابتی است. در این گروه انسجام بـین لولـه  

قبیــلازســلولیمختلــفهــايردهورفتــه اســت 
پراکنـده سـلولی هـاي سایر ردهبیندرهااسپرماتوگونی

دو گـروه  باشـند. در  نـامنظم مـی  آرایـش دارايوشـده 
میلی گـرم بـر   100و 50دیابتی تحت تیمار با دوزهاي

هـاي بافـت   عصاره بهبودي در آسـیب کیلوگرم وزن بدن
بافت بیضه در گروه دیابتی 3تصویر بیضه مشاهده نشد.

میلی گرم بر کیلوگرم وزن بـدن 250تحت تیمار با دوز

هاي آزمایشمقایسه میانگین وزن اولیه و نهایی بدن در گروه- 1نمودار 
= میلـی گـرم بـر کیلـوگرم وزن بـدن     50،  دیابتی+عصاره آبی سماق بـا دوز   Diabetic، دیابتی=Controlکنترل= اند.شدهدادهنشاناریمعخطاي±ها بصورت میانگین داده

D+S1 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن = 100،  دیابتی+عصاره آبی سماق  با دوزD+S2 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن250،  دیابتی+عصاره آبی سماق با دوز=D+S3،
با گروه دیابتی)>01/0p(سطح درداریمعنتفاوتدهندهنشان##با گروه کنترل،)>05/0p(سطح درداریمعنتفاوتدهندهنشان*

هاي آزمایشمقایسه میانگین تغییرات وزنی بافت بیضه در گروه- 2نمودار 
= میلـی گـرم بـر کیلـوگرم وزن بـدن     50،  دیابتی +عصاره آبی سماق با دوز  Diabetic، دیابتی=Controlکنترل= اند. شدهدادهنشاناریمعخطاي±ها بصورت میانگین داده

D+S1 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن100،  دیابتی+عصاره آبی سماق  با دوز =D+S2 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن250،  دیابتی+عصاره آبی سماق با دوز=D+S3.
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و همکارانیمیسلزهرا

هاي مختلـف  باشد. در این گروه آرایش ردهاز عصاره می
سلولی و انسجام بافتی به گروه کنتـرل نزدیـک شـده و    

هاي منی ساز تغییر کمتري در مقایسه با فاصله بین لوله

گروه کنترل دارد.  

هاي آزمایشگروهاي بین مقایسه میانگین ضریب تمایز لوله- 3نمودار 
= میلـی گـرم بـر کیلـوگرم وزن بـدن     50،  دیابتی +عصاره آبی سماق با دوز  Diabetic، دیابتی=Controlکنترل= اند.شدهدادهنشاناریمعخطاي±ها بصورت میانگین داده

D+S1 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن = 100،  دیابتی+عصاره آبی سماق  با دوزD+S2 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن250،  دیابتی+عصاره آبی سماق با دوز=D+S3،
با گروه دیابتی)>01/0p(سطح درداریمعنتفاوتدهندهنشان##با گروه کنترل،)>05/0p(سطح درداریمعنتفاوتدهندهنشان*

یابتیدموشضهیبیبافتمقطعينورکروسکوپیمریتصو-2ریتصوتصویر میکروسکوپ نوري مقطع بافتی بیضه موش سالم-1تصویر 
کامالًسازیمنهايلولهنیبفاصلهشیافزاویسلولمختلفهايردهدراختاللهاي جنسی، انسجام بافتی و ارتباط تنگاتنگ بین هاي مختلف سلولدر این تصویر رده

.استدادهدستازراخودیبافتانسجامضهیببافتکهايگونهبهباشدیممشهودشود.مشاهده میهاي منی ساز در گروه کنترل لوله

میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن)250تصویر میکروسکوپ نوري مقطع بافتی بیضه موش دیابتی تحت تیمار با عصاره سماق(-3تصویر 
هاي منی ساز شبیه به گروه کنترل است.شود. همچنین انسجام بافتی و فاصله بین لولههاي مختلف سلولی درشکل دیده میرده
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گیريو نتیجهبحث
تحت تیمـار هايگروهاي درضریب تمایز لولههمقایس

در اي در گـروه دیـابتی   که ضریب تمـایز لولـه  دادنشان
تـاثیر مقایسه با گروه کنتـرل کـاهش یافتـه اسـت کـه     

مـی قـرار تاییـد مـورد رادیابتازناشیعوارضگذاري
هـاي  اي، در گـروه دهد. البته کاهش ضریب تمـایز لولـه  

جبران شده است.آبی میوه سماق تحت تیمار با عصاره 
هـاي لولـه سـلولی سـاختار پاتولوژیکیوهیستهمقایسدر

يهـا سلولهاي مختلفردهکهگردیدمشاهدهسازمنی
آرایش خود را کنترل، گروهسازمنیهايلولهدرجنسی

رونـد وبـوده خورداربربیشتريو از تنوعاندحفظ کرده
درکـه حـالی در. استطبیعیگروهایندراسپرماتوژنز

قبیــلازســلولیمختلــفهــايردهدیــابتی،گــروه 
پراکنـده سـلولی هـاي دهسایر ربیندرهااسپرماتوگونی

اسـاس بنابراین بر.نیستندمنظمیآرایشدارايوشده
بـه گـروه اینسازمنیهايلولهدرسلولیتراکمکاهش

رونـد بـر استتوانستهدیابتبیماريکهرسدمینظر
.بگذاردتاثیراسپرماتوژنز

رااز طریـق ایجـاد   دیابت شیرین تغییرات بافتی بیضـه 
هاي سمینیفروس، آتروفی توبولمرگ سلولی آپوپتوزي،

هــاي ســلولی کــاهش قطــر توبــول و کــاهش مجموعــه
ــیژاســپرماتو ــد.نیک ایجــاد م ــولکن ــی توب ــاي آتروف ه

ــلول   ــاهش س ــمینیفروس و ک ــپرماتوژنیک  س ــاي اس ه
).23و22(هاي اختالل در اسپرماتوژنز هستندنشانه

Cameron و همکاران طی تحقیقی گزارش کردند که
میزان وزن بیضه، تعداد اسپرم و میزان تحرك اسپرم در 

. در تحقیق حاضر )24(یابدهاي دیابتی کاهش میموش
همان طور که در بخش نتایج گفتـه شـد وزن بیضـه در    
گروه دیابتی در مقایسه با گـروه کنتـرل کـاهش یافـت.     

بیضه به شدت بـا  همچنین گزارش شده است که اندازه 
هاي سرتولی و تولیـد اسـپرم مـرتبط اسـت    تعداد سلول

و همکاران  اثبات کردنـد کـه   Tangاز طرفی .)27-25(
ــلول    ــاهش س ــابتی ک ــاران دی ــی و  در بیم ــاي جنس ه

هاي سرتولی و همچنین افزایش ضـخامت دیـواره   سلول
. تحقیقات انجام شده حاکی از )28(دهدها رخ میتوبول

هاي فعال اکسیژن در ایجـاد مشـکالت و   نقش مهم گونه
هـاي دیـابتی شـده    مـوش هاي بافت بیضه در ناهنجاري

ایجادباهاي فعال اکسیژنگونهدر واقع ).29(باشدمی
چنـد طریـق ازراهاي سلولیآسیباکسیداتیو،استرس

اکسیداتیوآسیبولیپیدپراکسیداسیونشاملسازوکار
اسـپرم هـاي سلولبرند.مییشپDNAها و پروتئین

اســیدهاي چــرببــاالییمقــادیردارايپســتانداران
کــه اســتاســفنگومیلینوپالســمالوژنغیراشــباع،

اکسیداسـیون کـه توسـط    براي عمـل مهمسوبستراهاي
رونـد  میشماربهشود،هاي فعال اکسیژن انجام میگونه

به طـور کلـی، وزن بـدن در جریـان پیشـرفت دیابـت       . 
که این با نتـایج تحقیـق   )31و30(یابدقندي کاهش می

همان گونه کـه در مبحـث نتـایج    .حاضر همخوانی دارد
هاي دیابتی در مقایسه با گروه کنترل موشذکر شد، در 

هـاي  کاهش وزن دیده شد و این کـاهش وزن در گـروه  
.شدتحت تیمار با عصاره جبران 

دراکسـیدانی آنتـی سـازوکارهاي طبیعـی، در حالت
آسـیب بـروز ازودارنـد ي تولیـد مثلـی حضـور   هابافت

بـالغ اسـپرماتوزاي وگنـادي هـاي در سـلول اکسیداتیو
فعالیـت دیگـر، طـرف . از)33و32(کننـد میجلوگیري

ترکیبـات ها و برخیعصاره،سماقذاتیاکسیدانیآنتی
وهـاي آزمایشـگاهی  محـیط درگسـترده طـور بـه آن

سـماق بـه   میـوه .اسـت رسیدهاثباتبهزندهموجودات
تواند به عنوان یک دلیل داشتن ترکیبات فالونوئیدي می

ها و یک عامل هیپوگلیسمیک اکسیدانمنبع غنی ازآنتی
سـماق بـه عنـوان    .)34((کاهنده قند خون) عمل کنـد 

هایی نظیر کوئرستین اکسیدان، غنی از فالونولیک آنتی
فالونـول  باشد. کوئرستین به عنوان یک و میریستین می

ــت      ــث برداش ــوي باع ــیدان ق ــی اکس ــک آنت ــم و ی مه
هاي آزاد نظیر گزانتین اکسیداز و سوپراکسـید و  رادیکال

شـود کاهش استرس اکسیداتیو در حیوانات دیابتی مـی 
با توجه به این مطلـب کـه میـوه سـماق بـه      ).37-35(

عنوان یک منبع غنـی از فالونوئیـدها بـا فعالیـت آنتـی      
ی تـوان چنـین بیـان داشـت کـه      مـ ،باشداکسیدانی می

ترکیبات فالونوئیدي یکی از اجزاي فعال و مـوثر سـماق   
تـوان چنـین   در افزایش اسپرماتوژنز است. همچنین می

استدالل کرد که ترکیبات فالونوئیدي موجـود در میـوه   
سماق نظیر کوئرستین داراي خـواص محافظـت کننـده    

داتیو سلولی و بافتی در برابر عوامـل اسـترس زا و اکسـی   
هـاي فعـال اکسـیژن و جبـران کننـده      ناشی از رادیکال

هـاي  مـوش کاهش وزن بـدن و ارگانـل هـاي بـدن در     
هاي حاصل دیابتی می باشد. به طور کلی بر اساس یافته

هاي بافتی از تحقیق حاضر که نشان دهنده بهبود آسیب
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و همکارانیمیسلزهرا

ناشی از دیابت در بیضه است، عوارض ناشی از دیابت در 
میلی گرم بـر  250(حت تیمار  با عصارهبیضه در گروه ت

کمتـر از گـروه   طـور چشـمگیري   به کیلوگرم وزن بدن)
در کـاهش  توانـد  بنـابراین سـماق مـی   .باشـد دیابتی می

. بر بافت بیضه موثر باشدبیماري دیابت عوارض ناشی 

تقدیر و تشکر
دانند که از حمایـت مـالی   نویسندگان بر خود الزم می

ن اهـواز و دانشـگاه ارومیـه جهـت     دانشگاه شهید چمـرا 
انجام این مطالعه تشکر نمایند.
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