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 دهیچک

-واص آنتیبا توجه به خ شود.میدر تولیدمثل  اختالل موجب های جنسیتغییر میزان ترشح هورمون با آسیب غدد جنسی و دیابت :زمینه و هدف

بیضه  یبافت راتییتغ گناد و -هیپوفیز محور یهاهورمون برآبی گیاه چرخه  عصارهثر ا اکسیدانی و هیپوگلیسمی گیاه چرخه، هدف از این پژوهش بررسی

.استهای صحرایی نر دیابتی موش در
 

تی تجربی تیمار شده با دیاب شاهد، شاهد دیابتی و. دمساوی تقسیم شدن گروه 4سر موش صحرایی نر به  32تعداد  در این مطالعه تجربی :هاروش و مواد

بی گیاه چرخه یک روز آآلوکسان القاء شد. عصاره بار تزریق داخل صفاقی با یک . دیابتگرم بر کیلوگرم(میلی 200و  100های )غلظت عصاره گیاه چرخه

د و شاهد دیابتی شاه گروه ه حیواناتب . آب مقطر استریلگردیدهای دیابتی تجربی تزریق صورت داخل صفاقی به گروهدر میان و به مدت یک ماه به

قاطع مسپس توسط روش االیزا سنجش شد.  FSHو  LHهیدروتستوسترون، استروژن، سطح سرمی تستوسترون، دی در پایان دوره تزریق، تزریق شد.

 قرار گرفت. یبافت بیضه تهیه و توسط میکروسکوپ نوری موردبررس

یانگین ضخامت میانگین قطر و م، همچنین LH ،FSHهیدروتستوسترون، استروژن، در مقایسه با گروه شاهد دیابتی سطح سرمی تستوسترون، دی :جینتا

 صورت وابسته به دوزبه رخهچ گیاه بر کیلوگرم عصاره گرممیلی 200و  100ی هاهای دیابتی تیمار شده با غلظتدر گروه سازاسپرمهای لوله زایای اپیتلیوم

 (.p<05/0) افزایش یافت

 ءالقا ایبیضه بابر آسیبردر دهد و نیز های صحرایی نر دیابتی افزایش میبیضه را در موش -تجویز عصاره گیاه چرخه فعالیت محور هیپوفیز گیری:نتیجه

 دارد. اثر محافظتی توسط دیابت شده

 

 نر ییهورمون، موش صحرا یضه،چرخه، ب یابت،د :کلیدی کلمات

 

 

 

 

 مقدمه 
دیابت ملیتوس یک بیماری مزمن است که با افزایش قند 

اد خون ناشی از عدم تولید انسولین یا مقاومت به انسولین ایج

اکسیداتیو نقش کلیدی تحقیقات نشان داده است استرسشود. می

داتیو اکسیدر پاتوژنز و عوارض دیابت بر عهده دارد. افزایش استرس

 هااریای از بیمدر افراد مبتال به دیابت منجر به بروز طیف گسترده

قی و های قلبی عرومانند رتینوپاتی، نفروپاتی، نوروپاتی، بیماری

 (.1شود )می اختالالت جنسی و هورمونی

ترین محورهای ترین و فعالگناد یکی از ضروری-محور هیپوفیز

واسطه ، بلکه بهیدمثلیتولتنها اعمال فیزیولوژیک بدن است که نه

های فیزیولوژیکی فرد ها، بسیاری از جنبهسنتز و ترشح آندروژن

تمایز جنسی، بروز صفات ثانویه جنسی و رفتار جنسی را  ازجمله

 تأثیر(. عملکرد دستگاه تناسلی بشدت تحت 3 ،2کند )کنترل می

 - HPG (Hypothalamic - Pituitaryاز محور  های مترشحههورمون

Gonadal )های رشد و تقسیم سلول جهت مثالعنوانبه. است

شود که ترشح های الیدیگ ترشح میتستوسترون از سلولجنسی، 

( LH, FSHهای هیپوفیز )آن رابطه مستقیمی با ترشح گنادوتروپین

 GnRH: Gonadotropinگنادوتروپین ) آزادکنندهو هورمون 

Releasing Hormone( هیپوتاالموس دارد )مشخص شده است 3 .)

گناد -هیپوفیز -وسدیابت با کاهش فعالیت محور هورمونی هیپوتاالم

پژوهشیمقاله 

  

گاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد مشهد، باش، یدامون صدوق سید: مسئول سندهنوی*

 Email: damoon.sadoughi@mshdiau.ac.ir                دانشگاه آزاد اسالمی، مشهد، ایران
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 یابتید یهاموش یضهب یبافت ییراتو تغ یهورمون ییراتاثر چرخه بر تغ

 همراه است و موجب کاهش سطح سرمی هورمون تستوسترون و

 (.4شود )ها میگنادوتروپین

دیابت در بروز ناباروری و اختالالت هورمونی در مردان نقش 

-دیابت سیستم دفاع آنتی درنتیجهمهمی دارد و مشخص شده است 

ظت بافت و توانایی آن در محاف شدهتضعیفاکسیدانی در بافت بیضه 

یابد. تضعیف دفاع های اکسیداتیو کاهش میبیضه در برابر آسیب

 درنهایتهای آزاد و اکسیدانی منجر به افزایش تجمع رادیکالآنتی

. دیابت با افزایش (5شود )های زایا میموجب آسیب سلول

پراکسیداسیون لیپیدی، کاهش محتوی گلوتاتیون در خون و با 

سوپراکسید  اکسیدانیهای آنتیمبافتی آنزی تضعیف فعالیت

(، گلوتاتیون GSTترانسفراز )-(، گلوتاتیون اسSODدیسموتاز )

( منجر به کاهش عملکرد CAT( و کاتاالز )GPXپراکسیداز )

کاهش تعداد اسپرم و کاهش سطح سرمی  درنتیجهغدد تناسلی 

یکی از صدمات بافتی دیابت،  (.6شود )هورمون تستوسترون می

دیابت با القاء و مشخص شده است  استها بروز اختالل در بیضه

-ساز، کاهش تعداد سلولهای اسپرمساختار بافتی لوله تغییراتی در

(. بر 7) شوداسپرماتوژنز می های اسپرماتوگونیا موجب کاهش روند

یابت موجود مشخص شده است در بیماران مبتال به د اساس شواهد

آزاد و کاهش عملکرد سیستم  هایرادیکال ازحدشیببه علت تولید 

یابد که این اکسیداتیو سلولی افزایش میاکسیدانی، استرسدفاع آنتی

 گلوکز باشد. یخودخودبهتواند در اثر افزایش اکسیداسیون امر می

تواند موجب تضعیف عملکرد های آزاد میافزایش غلظت رادیکال

تستوسترون شود. با توجه به نقش  لیدیگ و کاهش تولیدهای سلول

، کاهش این هورمون در مردان باروری اسپرمو  تولید تستوسترون در

با بررسی  .(8شود )ها میدیابتی موجب کاهش قدرت باروری آن

شد دیابت موجب  عملکرد آن در افراد دیابتی مشاهده بافت بیضه و

های اسپرماتوگونی، اد سلولکاهش وزن بیضه و کاهش میانگین تعد

شود. این های سرتولی می، اسپرماتید و سلولهااسپرماتوسیت

در مردان همراه است  یدمثلیتولبا اختالالت  عوارض ناشی از دیابت

(9). 

امروزه مطالعه روی گیاهان دارویی با هدف رسیدن به 

در اولویت قرار گرفته است. بسیاری از  مؤثرترکیبات جدید و 

-های طبیعی هستند و میاکسیدانگیاهان منبع غنی از آنتی

ها ها و عوارض برخی از بیماریتوانند اثرات ناشی از اکسیدان

مانند دیابت را کاهش دهند. خواص هیپوگلیسمی بسیاری از 

 های حیوانی و مطالعات بالینی بررسی وگیاهان دارویی در مدل

است و نیز تحقیقات در این زمینه  قرارگرفته تأییدمورد 

همچنان ادامه دارد. گیاه چرخه یکی از گیاهان دارویی است که 

تحقیقات زیادی روی اثرات هیپوگلیسمی آن انجام شده است. 

از خانواده  Launaea acanthodeاین گیاه با نام علمی 

Asteraceae دارای شاخکبیابانی ای،بوته ،چندساله، گیاهی ،-

گیاهی است مقاوم که در  .استکرک  بدون ایساقه انبوه و های

هایی از خراسان رضوی، قسمت مناطق نسبتاً کم آب از قبیل

-مناطق مرکزی )کویری( ایران می خراسان جنوبی، کرمان و

در درمان  مؤثر گیاهی یک داروی عنوانروید. ساقه این گیاه به

 مفصلی، اختالالت و موضعی دردهای عصبی، اختالالت صرع،

 شودای، دیابت و کاهش قندخون استفاده میروده ایمعده

 فالونوئید، ترپنوئید، قبیل ترکیباتی از این گیاه در عصاره(. 10)

 نظیر و منوساکاریدهایی ساکاریدپلی آلکالوئید، تانن، ساپونین،

 شدهییشناسا نیز گلوکورونیک مشتقات اسید و مانوز آرابینوز،

 ترکیبات فالونوئیدی گیاه چرخه ساقه عصاره از (.11) است

-آنتی عنوانبهفالونوئیدها  است. با توجه به اینکه شده تخلیص

های آزاد سلولی هستند رادیکال کاهش سطح بهاکسیدان قادر 

 اثرات مخرب دیابت استفاده نمود ها در کاهشتوان از آنمی

صاره آبی گیاه چرخه با مشخص شد ع ایدر مطالعه (.12)

بیضه  بافت بر تأثیر تواند بامی بر کیلوگرم گرممیلی 300غلظت 

های صحرایی در موش سازاسپرمهای آتروفی لوله موجب کاهش

بهبود پارامترهای اسپرمی و افزایش تعداد  با و شود دیابتی

 دیابت در اسپرم و بافت از ناشی کاهش عوارض منجر به اسپرم

 ی آبیهمچنین مشخص شد تجویز عصاره (.13) شودبیضه 

 هایبه موش گرم بر کیلوگرممیلی 300گیاه چرخه با غلظت 

 تواند از طریق افزایش در تعداد و حجمصحرایی دیابتی می

هیپرتروفی و هیپرپالزی  درنتیجه احتماالًجزایر النگرهانس که 

 (.14) انسولین شود بتا است، موجب افزایش ترشح هایسلول

در  چرخه گیاه الکلی -آبی است تجویز عصاره شدهگزارش

عصاره  هیپوگلیسمیک اثرات است و نیز مؤثر قندخون کاهش

یا  و انسولین ترشح و سنتز تحریک از ناشی احتماالًگیاه چرخه 

 شدهمشاهده اثرات و است بتای پانکراس هایسلول هیپرپالزی

 فالونوییدی آن ترکیبات اکسیدانیخواص آنتی است به ممکن

همچنین مشخص شده است عصاره گیاه  (.15) باشد مربوط

 صورتگرم بر کیلوگرم بهمیلی 300و  100های غلظت چرخه با

 اکسیداتیواسترس هایشاخص موجب بهبود وابسته به دوز

 .(16) شودهای صحرایی دیابتی میهای قرمز موشگلبول

بخشیدن  سرعت تحقیقات نشان داد عصاره آبی گیاه چرخه با
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تلیومی و افزایش های اپیبه فرایند التهابی، افزایش تکثیر سلول

زخم و افزایش  میروندترمبر  یمؤثرتشکیل عروق خونی نقش 

روند رو به  لیبه دل (.17د )های دیابتی داردرصد بهبودی زخم

 اه چرخهیگ از یسنتو استفاده  رشد استفاده از گیاهان دارویی

ی اثرات این شگاهیآزما یبررس عدم نیز وجهت کاهش قندخون 

عصاره گیاه  مثبت نکات نییتع رسدیم به نظرگیاه دارویی، 

 و یکیولوژیزیف لحاظچرخه روی عوارض دیابت از 

 خواصبا توجه به  .باشد ییباال تیاهم دارای یکیفارماکولوژ

هدف از این مطالعه  دیابتی گیاه چرخه،اکسیدانی و ضد آنتی

 محور هایهورمون بر چرخه اهیگ یآب عصاره اثر تعیین

 نر ییصحرا هایموش در ضهیبی بافت راتییتغ و گناد -هیپوفیز

 .استی ابتید
 

 

 هامواد و روش
گروه  جانوری تحقیقاتی آزمایشگاه در مطالعه تجربی نای

 1394مرکز مشهد در سال  پیام نور شناسی دانشگاهزیست

بر  از حیوانات آزمایشگاهی استفادهدر این پژوهش  شد. انجام

 بوده است. همچنین در تمامالمللی های بیندستورالعمل اساس

حیوانات با  کار اخالقی مقررات و قوانینآزمایش  مراحل

 رعایت شده است. آزمایشگاهی

 گیاه چرخه در حدفاصل جاده )ساقه و برگ( یاندام هوای

 ازهای گیاهی پس آوری شد. نمونهنیشابور جمع مشهد به

 توسط هرباریوم دانشکده علوم دانشگاه پیام نور آوری،جمع

 خشک از طی مراحل گیاه چرخه پس شد. تأیید شناسایی و

آسیاب  ، توسطگرادسانتی درجه 36±3دمای  در سایه در شدن

 سوکسله دستگاه از استفاده آبی گیاه چرخه با شد. عصاره خرد

(Electrothermal, UK تهیه )گرم پودر 50ابتدا  .گردید 

 دستگاه رد و ریخته کارتوش کاغذ داخل گیاه چرخه شدهخشک

حالل در  عنوانبهمقطر  لیتر آبمیلی 400سپس  شد. داده قرار

کن دستگاه توسط گرم ریخته شد. آب مقطر داخل بالن دستگاه

جداسازی عصاره گیاه چرخه  موجب درنهایتو  آمدهبه جوش 

بخارات اضافی را بر عهده دارد کردن  . کندانسور، کار سردگردید

از حدود  . پساستمحلول بسیار آهسته  بنابراین کاهش حجم

حذف  نسبتاً غلیظی در ته بالن جمع شد. با ساعت مایع 10

گراد عصاره تام استخراج درجه سانتی 40حالل در دمای 

 200و  100های عصاره با غلظت ،حالل حذف از . پسگردید

های صحرایی دیابتی وزن بدن به موش گرم بر کیلوگرممیلی

 آبی عصاره تزریق زمانمدتو  غلظت انتخاب(. 14) تزریق شد

 (.16)بوده است  قبلی مطالعات اساس برگیاه چرخه 

 با ویستارنژاد  ی نرصحرای موش سر 32از  مطالعه این در

دمای  در . حیواناتشدگرم استفاده  155±18تقریبی  وزن

درصد  35-40گراد، رطوبت نسبی درجه سانتی 24-25تقریبی 

 در شدند. حیوانات نگهداری ساعته 12دوره روشنایی تاریکی  و

 راد، ایران(کربنات شفاف )شرکت رازیپلی استاندارد هایقفس

 در ایشیشه بطری توسط مقدار کافی به آب و قرار داشتند

غذای فشرده مخصوص موش  از و شد داده قرار هاآن اختیار

داران توس، آزمایشگاهی با فرموالسیون استاندارد )شرکت دانه

محیط،  با سازش حصول حالت منظوربهنمودند. تغذیه ایران( 

استقرار  از پس روز 10از گذشت حداقل  پس هاآزمایش تمامی

 طورهب ییصحرا هایموش .(14) انجام رسیده ب حیوانات

شامل: گروه سالم، گروه  ،(n=8)تایی  8 گروه 4 بهتصادفی 

های دیابتی تجربی تحت تیمار با عصاره شاهد دیابتی و گروه

های گروه شاهد سالم و . نمونهتقسیم شدند آبی گیاه چرخه

میان به  یک روز در صورتبهشاهد دیابتی به مدت یک ماه 

 روش داخل صفاقی آب مقطر استریل دریافت نمودند. این عمل

انجام گرفت.  تزریق از شوک حاصل نمودن یکسان منظوربه

 انیدر مدیابتی تجربی به مدت یک ماه و یک روز  هایهگرو

صفاقی با  صورت داخلهعصاره آبی گیاه چرخه را ب (16)

 .دریافت کردند گرم بر کیلوگرممیلی 200و  100های غلظت

 موش انسولین( در به وابسته )دیابت دیابت تجربی مدل

مونوهیدرات  آلوکسانصفاقی  داخل تزریق باریک با صحرایی

(Sigma-Aldrichآلمان ،) گرم بر کیلوگرم میلی 120 میزان به

 حالل عنوانبه( pH= 4/5) سیترات بافر از شد. همچنین ایجاد

شاهد دیابتی و  به گروه آلوکسان .گردید آلوکسان استفاده

 .شد تزریق تجربی تحت تیمار با عصاره چرخه دیابتیهای گروه

روز  30، به همین دلیل حدود است دیابت مزمن مطالعه بر روی

 آن از تأیید جهت آلوکسان و القاء دیابت تجربی، تزریقپس از 

دستگاه  خون توسط قند و صورت گرفت گیریخون دمی ورید

 قندخون شد. گیریاندازه (، کره جنوبیEasyGluco) گلوکومتر

 شدن دیابتی شاخص عنوانبهلیتر گرم بر دسیمیلی 300 باالی

 (.13د )ش گرفته نظر درآزمایش  روز صفرو 

-ساعت ناشتایی، موش 12در پایان دوره تزریق و به دنبال 

 هوش( بیMerck, Germany) اتراتیلصحرایی با دی های

 برش هادنده سینه، جناغ و قفسه ناحیه پوستسپس  .ندشد
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 یابتید یهاموش یضهب یبافت ییراتو تغ یهورمون ییراتاثر چرخه بر تغ

ها از بطن چپ قلب جناغ و دنده کشیدن کنار با و داده شد

 گرفتهخونگیری انجام شد. لیتر خونمیلی 2سرنگ  توسط

ریخته و به مدت  یشآزمالوله درون انعقاد ماده ضد بدون شده

 در (Memmert UNB 400, Germany)انکوباتور  در دقیقه 12

 ،انعقاد وقوع شد. بعد از داده قرار گرادسانتی درجه 37ی دما

 12مدت  به (Hettich, Germany) سانتریفیوژ دستگاه در هالوله

سرم  داده شد. سپس قرار در دقیقه دور 5000 سرعت با دقیقه

 جدا و به (Biopette, UKط سمپلر )شده توس لخته بخش روی

 فریزر در آمدهدستبه سرم و شد منتقل دیگری یشآزمالوله

 سرمیسطح (. 16) نگهداری شد گراددرجه سانتی -20

 LH استروژن، هیدروتستوسترون،های تستوسترون، دیهورمون

 ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbentبه روش  FSHو 

Assay ) دستگاهبا استفاده از Elisa reader (Stat Fax 2100, 

USAکیت. گیری شد( اندازه Cusabio  )ساخت کشور امریکا(

 DRG، کیت FSHو  LHهای جهت سنجش هورمون

Instruments GmbH  ساخت کشور آلمان( جهت سنجش(

 هیدروتستوسترون و نیز از کیتهای تستوسترون و دیهورمون

IBL GmbH  ساخت کشور آلمان( جهت سنجش هورمون(

اساس روش  استروژن استفاده شد. روش سنجش هورمونی بر

صورت  کیت های سازندهموجود در دفترچه راهنمای شرکت

 گرفت.

از طریق ایجاد شکاف  هابیضه شناسی،جهت مطالعه بافت

شستشو داده  فیزیولوژی سرم محلول و با در حفره شکمی خارج

Merck ,) درصد 10فرمالدئید شدند. جهت فیکس شدن، در 

Germany) ها ساعت، نمونه 24شدند. پس از گذشت  قرار داده

 درنهایتسازی، آغشتگی با پارافین و گیری، شفافوارد روند آب

ط توس گیریگیری، برشگیری شدند. بعد از قالبقالب

-برش ( انجام وAnglia Scientific 325, Englandمیکروتوم )

 طع بافتی بهمقا .گردیدتهیه  پنج میکرومتر هایی با ضخامت

از هر  شد. آمیزی و الم تهیهروش هماتوکسیلین ائوزین رنگ

برابر توسط میکروسکوپ  100نمایی با درشت تصاویریالم، 

-( مجهز به دوربین عکسOlympus CX21FS1, Japanنوری )

در هر گروه، از هر  (.14) گردید تهیه( Cannon, Japanبرداری )

تصادفی  صورتبهگرد  تقریباًساز با قطر لوله منی 10مقطع 

نقطه در هر لوله  4تلیوم زایا )میانگین ضخامت اپی انتخاب و

لوله بررسی و از نتایج  10تصادفی( در هر  صورتبهساز منی

آمد. سپس میانگین دو قطر عمود بر هم در  به دستمتوسط 

ها ساز محاسبه و از میانگین قطر لولهلوله منی 10هر یک از 

تلیوم گیری میانگین ضخامت اپیآمد. اندازه دستبه متوسط 

بار تکرار و از  4ساز در هر بیضه زایا و میانگین قطر لوله منی

تلیوم زایا گیری ضخامت اپیآمد. اندازه به دستها متوسط داده

افزار نرمتوسط ، شدههیتهساز در تصاویر و قطر لوله منی

ImageJ صورت گرفت  واحد میکرومتر برحسب 2 شیرایو

-کننده نسبت به گروهالزم به ذکر است که محقق ارزیابی. (13)

 است. قرارگرفتهاطالع بوده و میانگین اعداد مالک تحقیق ها بی

 شیرایو SPSSافزار آماری توسط نرم آمدهدستبهاطالعات 

کمی است،  آمدهدستبهکه نتایج تحلیل شد. با توجه به این 20

-فرض نرمال بودن داده Kolmogorov-Smirnovتوسط آزمون 

 One-wayطرفه )واریانس یک توسط آنالیز هاها برقرار شد. داده

ANOVA و آزمون تعقیبی )Tukey  همچنین . گردیدتحلیل

 صورتبه مربوطه آماری محاسبات به همراه آمدهدستبهنتایج 

سطح  و( گزارش Mean±SEM) میانگین±خطای معیار میانگین

 در نظر گرفته شد. 05/0ها داری در آزمونمعنی

 

 نتایج
، LH ،FSHسطح سرمی  آمدهدستبهتوجه به نتایج با 

در گروه شاهد هیدروتستوسترون استروژن، تستوسترون و دی

داری کاهش طور معنیدیابتی در مقایسه با گروه شاهد سالم به

سطح سرمی  در مقایسه با گروه شاهد دیابتی. (p=001/0)یافت 

LH ،FSHبه هیدروتستوسترون ، استروژن، تستوسترون و دی

-میلی 100 دیابتی تجربی تیمار شده با غلظت در گروهترتیب 

 افزایشداری طور معنیبه عصاره گیاه چرخه گرم بر کیلوگرم

 و p ،004/0=p ،009/0=p ،011/0=p=003/0) یافت

007/0=p).  سطح سرمیLH ،FSH ،تستوسترون و ، استروژن

دیابتی تجربی تیمار شده با  گروهدر  هیدروتستوستروندی

در مقایسه  عصاره گیاه چرخه گرم بر کیلوگرممیلی 200 غلظت

 داری افزایش یافتطور معنیبه با گروه شاهد دیابتی

(001/0=p) . سطح سرمیLH ،FSH استروژن، تستوسترون و ،

بی تیمار شده با دیابتی تجر گروهدر  هیدروتستوستروندی

به ترتیب عصاره گیاه چرخه  گرم بر کیلوگرممیلی 200 غلظت

 100 دیابتی تجربی تیمار شده با غلظت گروهدر مقایسه با 

داری افزایش یافت طور معنیبه گرم بر کیلوگرممیلی

(014/0=p ،009/0=p ،009/0=p ،017/0=p 020/0 و=p )

 .(1 )جدول
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 و همکاران ثمانه تفکر
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تلیوم زایا میانگین ضخامت اپی آمدهدستبهتوجه به نتایج با 

ساز در گروه شاهد دیابتی در های اسپرمو میانگین قطر لوله

داری کاهش یافت طور معنیمقایسه با گروه شاهد سالم به

(001/0=p) .تلیوم ضخامت اپی در مقایسه با گروه شاهد دیابتی

بتی تجربی دیا ساز در گروههای اسپرمزایا و میانگین قطر لوله

عصاره گیاه  گرم بر کیلوگرممیلی 100 تیمار شده با غلظت

دیابتی تجربی  گروهو ( p ،003/0=p=008/0) بیترت به چرخه

عصاره گیاه  گرم بر کیلوگرممیلی 200 تیمار شده با غلظت

داری طور معنیبهصورت وابسته به دوز و به (p=001/0) چرخه

های زایا و میانگین قطر لوله تلیومافزایش یافت. ضخامت اپی

 200 دیابتی تجربی تیمار شده با غلظت گروهدر  سازاسپرم

مقایسه با در  بیترت به عصاره گیاه چرخه گرم بر کیلوگرممیلی

گرم بر میلی 100 دیابتی تجربی تیمار شده با غلظت گروه

 و p=011/0)داری افزایش یافت طور معنیبه کیلوگرم

008/0=p) .تجویز  شودمشاهده می در تصاویر طور کههمان

 موجب افزایش ضخامت چرخهگیاه  عصارهوابسته به دوز 

های صحرایی دیابتی در مقاطع بافت بیضه موشاپیتلیوم زایا 

 .(1 ، شکل1 )جدول شده است

 

  و نتیجه گیری بحث
-بر هورموناثر عصاره آبی گیاه چرخه  در پژوهش حاضر،

های گناد و تغییرات بافتی بیضه در موش -های محور هیپوفیز

قرار گرفت. در این  یموردبررسصحرایی نر دیابتی نوع یک 

، LH ،FSH هایهورمون پژوهش مشخص شد سطح سرمی

هیدروتستوسترون در گروه شاهد استروژن، تستوسترون و دی

داری کاهش معنیطور دیابتی در مقایسه با گروه شاهد سالم به

های صحرایی دیابتی شده با یافت. در پژوهشی که روی موش

غلظت سرمی  گردید استرپتوزوتوسین انجام شد، مشخص

-های دیابتی در مقایسه با موشهورمون تستوسترون در موش

داری کاهش یافت و چنین عنوان شد طور معنیهای سالم به

ار سیستم که دیابت با اثرات منفی بر عملکرد و ساخت

های نر موجب کاهش تولید و ترشح ی در موشتولیدمثل

 به تفکیک گروهو پارامترهای بافتی بیضه  هیدروتستوستروندی، استروژن، تستوسترون ،LH، FSHمقایسه میانگین سطح سرمی  -1 جدول
 

 ها / متغیرگروه
LH 

(mIU/ml) 
FSH 

(mIU/ml) 
 استروژن

(pg/ml) 

 تستوسترون

(nmol/L) 

-دی

 هیدروتستوسترون

(ng/dl) 

میانگین 

-ضخامت اپی

 تلیوم زایا

(μm) 

-میانگین قطر لوله

 سازهای اسپرم

(μm) 

 33/351±17/53 43/98±30/14 03/53±79/14 34/12±67/2 48/93±83/18 59/0±14/0 43/0±11/0 شاهد سالم

 a 03/0±13/0 a 04/0±16/0 a 30/5±33/20 a 35/0±00/3 a 36/3±45/17 a 51/10±36/40 a 58/23±45/130 شاهد دیابتی

یمار شده ت یابتید

 100 با غلظت

 بر گرمیلیم

 چرخه لوگرمیک

b 05/0±26/0 b 07/0±29/0 b 37/8±00/54 b 86/1±41/6 b 04/6±24/37 b 20/6±23/69 b44/18±00/203 

یمار شده ت یابتید

 200 با غلظت

 بر گرمیلیم

 چرخه لوگرمیک

bc09/0±34/0 bc10/0±37/0 bc42/19±70/74 bc53/2±05/9 bc 14/9±51/43 bc 07/4±41/88 bc73/24±53/282 

(8=n؛) صورتبه هاداده (Standard Error of Mean )Mean±SEM شده است؛نشان دادهa :05/0>p  .در مقایسه با گروه شاهد سالمb :05/0>p  .در مقایسه با گروه شاهد دیابتیc :05/0>p  ماریت یابتیددر مقایسه با گروه 

 چرخهعصاره آبی گیاه  لوگرمیک بر گرمیلیم 100 غلظت با شده

 

 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

22
85

10
5.

20
17

.7
.1

.1
2.

1 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.f
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             5 / 11

http://journal.fums.ac.ir/
https://dorl.net/dor/20.1001.1.22285105.2017.7.1.12.1
http://journal.fums.ac.ir/article-1-1170-en.html


 

 

journal.fums.ac.ir 33 

1396 بهار | 1شماره  | هفتمسال  |مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا   

 

 یابتید یهاموش یضهب یبافت ییراتو تغ یهورمون ییراتاثر چرخه بر تغ

(. پژوهشی با 18) شوداسپرماتوژنز می و نیز کاهش تستوسترون

و  نهای گنادوتروپیهورمون هدف بررسی اثر دیابت بر تغییرات

انجام شد و گزارش شد دیابت های صحرایی نر موشگنادی 

در مقایسه با ها بیضه وزن کاهش موجب کاهش وزن بدن و

، LHهای هورمون سرمی و نیز سطح شودهای سالم میموش

FSH،  ،پروژسترون در موش و استرادیول بتا -17تستوسترون-

لم کاهش یافت اهای سهای صحرایی دیابتی در مقایسه با موش

 کاهش باطی تحقیقات صورت گرفته مشخص شد دیابت  (.19)

ی صحرایی دیابتی موجب هاموش در لیدیگ یهاسلول تعداد

است  شدهگزارششود. می کاهش تولید و ترشح تستوسترون

دهد و نیز کاهش می بیضه را رسانی بافتدیابت میزان خون

در اثر دیابت، بر میزان  جادشدهیااکسیداتیو شرایط استرس

گذارد می تأثیر و عملکرد بیضه نگنادوتروپی هایترشح هورمون

های ویژه سلولبه بیضه متعدد به بافت هایآسیب و با ایجاد

 (.20شود )ها میموجب کاهش عملکرد آن سرتولی، و لیدیگ

دار معنی کاهش منجر به دیابت ای نشان دادمطالعهنتایج 

 اکسیداتیوشود. استرسمی تستوسترون هورمون یسرم غلظت

-سلولعملکرد  در و کلیدی مهم نقش تواندمی ناشی از دیابت

 به منجر و دهد کاهش داشته باشد و فعالیت آن را لیدیگ های

تحقیقات نشان داد (. 21)شود  تستوسترون ترشح و کاهش سنتز

غدد هیپوفیز  هایدر سلول اکسیداتیواسترسدیابت منجر به ایجاد 

بر فعالیت تواند می، گنادوترپین کنندهترشحغده  عنوانبهشود و می

 مؤثرهای جنسی و میزان باروری ، هورمونگناد -محور هیپوفیز

و هم  این دو هورمون سطح سرمیهم به  FSH و LHفعالیت باشد. 

 

گروه ( C گروه شاهد دیابتی، (B( گروه شاهد سالم، A ائوزین هماتوکسیلینآمیزی رنگ و برابر 100 ییبزرگنما با ضهیب بافت یعرض مقطع از کروگرافیفتوم -1 شکل

-میلی 200 غلظتی گیاه چرخه با عصارهتیمار شده با  تجربی دیابتیگروه ( D، گرم بر کیلوگرممیلی 100 غلظتی گیاه چرخه با عصارهتیمار شده با  تجربی دیابتی

 اپیتلیوم زایا ضخامت دهندهنشانها در تصاویر فلش، گرم بر کیلوگرم
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-دیابت و استرسبیضه بستگی دارد.  در هاآنهای به تعداد گیرنده

با  های آزاد سلولی واکسیداتیو ناشی از آن با افزایش سطح رادیکال

این کاهش سطح سرمی باعث  LH ،FSHهای برگیرنده تأثیر

از طریق کاهش  دیابت است شدهگزارش .(22) دنشومیها هورمون

 و گهای الیدیمستقیم روی سلول تأثیربا و  هاترشح گنادوتروپین

منجر به  ،انتقال تستوسترون نقش دارندسرتولی که در تولید و 

به نتایج پژوهش حاضر  با توجه(. 23) شودمی اسپرماتوژنزکاهش 

گناد و کاهش غلظت  -توان کاهش در فعالیت محور هیپوفیزمی

های صحرایی نر را از های جنسی در موشسرمی هورمون

عوارض دیابت دانست که این نتایج با مطالعات اخیر کاماًل 

 .استهمسو 

تلیوم یانگین ضخامت اپینتایج مطالعه حاضر نشان داد م

 ساز در گروه شاهد دیابتی درهای اسپرمزایا و میانگین قطر لوله

. داری کاهش یافتطور معنیمقایسه با گروه شاهد سالم به

 در فراساختاری تغییرات محققین گزارش کردند دیابت منجر به

 کاهش ،هامیتوکندری شکلر د تغییر شامل سازاسپرم هایلوله

-سلول در چربی هایواکوئل افزایش ،م سیتوپالسم سلولیحج

 هایسلول بین تاتصاال در اختالل و سرتولی های

 ضخامتتحقیقات نشان داد  (.25 ،24شود )می اسپرماتوگونی

 در دیابتی شاهد گروه درساز های اسپرمقطر لولهو  زایا تلیوماپی

ی کاهش یافت. دارمعنی طوربه سالم شاهد گروه با مقایسه

ت بین اتصاال تعداد و کاهشش کاه مذکور قیتحق درهمچنین 

 مابین فضای افزایشیک و نیز اسپرماتوژن هایسلول ردهسلولی 

 است شده گزاش های دیابتیدر بیضه نمونه سازهای اسپرملوله

 فعال هایگونه مهم از نقش حاکی شدهانجام تحقیقات(. 26)

 های صحراییموش در بیضه بافت هایآسیب ایجادر د اکسیژن

 تولید بین تعادل عدم از حاصل اکسیداتیوت. استرساس دیابتی

 با شدتبه ،یدانیاکسیآنت دفاع و ظرفیت آزادی هارادیکال

 از ناشی DNAو آسیب  است در ارتباط آن عوارض و دیابت

 را جنسی هایسلول آپوپتوز فرآیند تواندمی ی آزادهارادیکال

شود  جنسی هایسلول تعداد کاهش و باعث بخشیده سرعت

 ساز،های اسپرملوله آتروفی (. همچنین دیابت از طریق27)

سلولی  مجموعه کاهش ساز وهای اسپرملوله قطر کاهش

 اسپرماتوژنیک موجب آسیب بافت بیضه و اختالل در

حاضر  مطالعه هاییافته با (. این نتایج28شود )می اسپرماتوژنز

 .دارد خوانیهم دیابتی شاهد گروه در

بر اساس نتایج مطالعه حاضر مشخص شد تیمار وابسته به 

دوز عصاره آبی گیاه چرخه موجب افزایش فعالیت محور 

های جنسی در گناد و افزایش غلظت سرمی هورمون -هیپوفیز

. همچنین مشخص شد شده استهای صحرایی دیابتی موش

عصاره گیاه چرخه بر آسیب بافتی ناشی از دیابت اثر تجویز 

تلیوم یانگین ضخامت اپیمحافظتی داشته و موجب افزایش م

های صحرایی ساز در موشهای اسپرمزایا و میانگین قطر لوله

گیاه آبی  . در پژوهشی مشخص شد تجویز عصارهگردیددیابتی 

افزایش  تواند از طریقهای صحرایی دیابتی میبه موشچرخه 

هیپرتروفی  درنتیجه احتماالًتعداد و حجم جزایر النگرهانس که 

بتا است، موجب افزایش ترشح انسولین  هایو هیپرپالزی سلول

 لیبه دل عصاره گیاه چرخه که رسدمی به نظر(. 14شود )

 تواندمی اکسیدانیو خاصیت آنتی داشتن ترکیبات فالونوئیدی

 افزایش از ناشی متابولیکی اصالح نسبی اختالالت عالوه بر

جبران نقایص عملکردی پانکراس و افزایش  با گلوکز خون،

ترشح انسولین، موجب کاهش سطح سرمی گلوکز خون شود 

توان گفت افزایش می ذکرشده یهاگزارش(. با توجه به 15)

گناد و نیز بهبود آسیب بافتی بیضه،  -فعالیت محور هیپوفیز

اثرات هیپوگلیسمی عصاره گیاه چرخه است. کاهش  درنتیجه

اکسیداتیو و بهبود نسبی سطح سرمی قند خون عالوه استرس

های بر بهبود روند اسپرماتوژنز و تغییرات چشمگیر در قطر لوله

های زایا در مراحل مختلف ساز، منجر به افزایش سلولاسپرم

 رشد اکتورف بیان (. طی دیابت تغییراتی در29شود )تکوین می

 FSHهورمون  گیرنده و نیز آندروژن هایانسولین، گیرنده شبه

و  LH، FSHمیزان هورمون  طرفی ازشود در بیضه ایجاد می

 یابدکاهش می سرم خون در یامالحظهقابل طوربه تستوسترون

 کاهش های لیدیگ نیزسلول عملکرد تغییرات این دنبال به و

هیپوگلیسمی گیاه چرخه موجب  بنابراین اثرات؛ (30یابد )می

در سیستم هورمونی و بافتی ناشی از  جادشدهیا بهبود اختالالت

عصاره گیاه چرخه در  دانکرده گزارشمحققین  شود.دیابت می

 هایموش های قرمزاکسیداتیو گلبولاسترس هایشاخص بهبود

-رادیکال سطح سلولی کاهشبا است و  مؤثرصحرایی دیابتی 

اکسیدانی و آنتی هایزمان فعالیت آنزیمافزایش هم و آزاد های

کاهش  به منجر تواندکاهش پراکسیداسیون لیپیدی، می

با توجه به اینکه  (.16شود ) صدمات سلولی ناشی از دیابت

 دیابتی بیماران در یاکنترل نشده طوربه آزاد هایرادیکال
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 یابتید یهاموش یضهب یبافت ییراتو تغ یهورمون ییراتاثر چرخه بر تغ

 غیرآنزیماتیک گلیکاسیون گلوکز، اکسیداسیون لهیوسبه

 هایپروتئین اکسیداتیو تخریب آن دنبال به و هاپروتئین

اکسیدانی آنتی ترکیبات احتماالً(، 31د )نشوگلیکوله ایجاد می

های محور اکسیداتیو سلولگیاه چرخه با کاهش استرس

افزایش عملکرد  توانند موجبمی گناد -هیپوفیز -هیپوتاالموس

همچنین با کاهش  سلولی و افزایش فعالیت این محور شوند.

ترشح هورمون  های لیدیگ بیضه،اکسیداتیو سلولاسترس

است عصاره آبی گیاه  شدهگزارش یابد.تستوسترون افزایش می

التهابی، افزایش تکثیر  چرخه با سرعت بخشیدن به فرایند

عروق خونی نقش  تلیومی و افزایش تشکیلهای اپیسلول

های بهبودی زخم درصد زخم و افزایش میروندترمبر  یمؤثر

رسانی و اکسیژنافزایش خون مشخص شد نیز دیابتی دارد و

طریق گشاد نمودن عروق خونی  رسانی به محل ضایعه زخم از

 به نظرعوامل تسریع ترمیم زخم باشد.  تواند یکی دیگر ازمی

 در را خون جریان زایی ورگ گیاه چرخه عصاره که رسدمی

 و غذایی مواد وسیلهبدین دهد ومی افزایش دیدهیبآس هایبافت

 تکثیر افزایش باعث و دهدمی قرار هاسلول اختیار در را اکسیژن

 ذکرشدهبا توجه به مطالعات  (.17شود )می ترمیم و سلولی

 بهبود پارامترهای بافتی بیضه و افزایش فعالیت محور احتماالً

 یضدالتهابهای صحرایی، در اثر خواص گناد در موش -هیپوفیز

های موش است تیمار شدهگزارشعصاره گیاه چرخه است. 

کیلوگرم عصاره آبی  گرم برمیلی 300صحرایی دیابتی با غلظت 

های دارای درصد اسپرم دارگیاه چرخه موجب افزایش معنی

میانگین درصد اشکال  و نیزشود حرکات سریع و آهسته می

تعداد . همچنین عنوان شد یابدمیاسپرم کاهش  یعیرطبیغ

عصاره آبی  کنندهافتیدرهای صحرایی دیابتی اسپرم در موش

داری طور معنیگیاه چرخه در مقایسه با گروه شاهد دیابتی به

. با (13) افزایش اسپرماتوژنز است دهندهنشانافزایش یافت که 

 درنتیجهتوجه به نتایج پژوهش حاضر افزایش اسپرماتوژنز 

فعالیت  افزایش توان در اثرمی تجویز عصاره آبی گیاه چرخه را

های گناد و بهبود آسیب بافت بیضه موش -هیپوفیزمحور 

 صحرایی دیابتی دانست.

های گونه ایجاد مؤثرعامل  یک عنوانبه تواندمی دیابت

بیضه  دراکسیدانی آنتی دفاع کنندهفیتضعگر اکسیژن و واکنش

بنابراین ؛ شود محسوبی تولیدمثلهای مرتبط با سیستم بافت و

 منشأترکیبات با  اکسیدانی سایرخواص آنتی شودپیشنهاد می

 .قرار گیرد یموردبررسگناد  -هیپوفیزمحور فعالیت بر گیاهی 

شود دیابت پیشنهاد می با توجه به گستردگی عوارض همچنین

در رابطه با سایر عوارض این بیماری  عصاره آبی گیاه چرخهاثر 

 پیرامون چنین مطالعات تکمیلیقرار گیرد. هم یموردبررس

عصاره آبی گیاه های سلولی و مولکولی دقیق مکانیسم شناخت

کنترل اختالالت هورمونی و آسیب بافتی ناشی از  در چرخه

تر کامل آن اثرات بالقوه نهیدرزم تا اطالعات است دیابت الزم

 شود.

توان گفت تجویز می آمدهدستبهبا توجه به نتایج  درمجموع

محور فعالیت بر  تأثیربا  چرخه اهیگ یآب عصاره وابسته به دوز

-را در موش جنسی های، میزان ترشح هورمونبیضه -هیپوفیز

همچنین با اثر محافظتی  .دهدافزایش میهای صحرایی دیابتی 

ضخامت و افزایش ساز منیهای موجب کاهش آتروفی لولهخود 

بنابراین ؛ شودصحرایی دیابتی می هایدر موش تلیوم زایااپی

با  چرخه اهیگ یآب عصاره تجویز وابسته به دوزتوان گفت می

موجب بهبود  گرم بر کیلوگرممیلی 200و  100های غلظت

های صحرایی مبتال به دیابت نوع آسیب بافتی بیضه در موش

 شود.یک می
 

 تشکر و قدردانی

ثمانه  خانمنامه کارشناسی ارشد این مطالعه حاصل پایان

دانشگاه پیام نور مرکز مشهد  رشته بیوشیمی تفکر دانشجوی

از باشگاه  دانندمی الزم خود بر مقاله گانند. همچنین نویساست

پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد 

 .آورندعمل به را قدردانی و کمال تشکر
 

 

 منافع تعارض

 .اندنکردهتعارض منافعی را اعالم  گونهچیهنویسندگان  
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Abstract 
 

Background & Objective: Diabetes impairs the reproduction with gonadal damage and changes in sex 

hormone secretion. Due to the antioxidant and hypoglycemia properties of Launaea acanthodes the aim 

of this study was to evaluate the effect of aqueous extract of Launaea acanthodes on the hormones of 

pituitary-gonad axis and testis histological changes in male diabetic rats. 

Materials & Methods: In this experimental study 32 male rats were divided into 4 equal groups. 

Control, diabetic control and experimental diabetic treated with aqueous extract of Launaea acanthodes 

(100 and 200 mg/kg). The diabetes was induced using an intraperitoneal injection of alloxan. Aqueous 

extract of Launaea acanthodes was intraperitoneally injected into the experimental diabetic groups, 

alternate days for one month. Sterile distilled water was injected to the animals of control and diabetic 

control groups. At the end of injection period, serum levels of testosterone, dihydrotestosterone, 

estrogen, LH and FSH were measured by ELISA method. Then, the testis sections were prepared and 

were examined by means of light microscope. 

Results: Compared to the diabetic control group serum levels of testosterone, dihydrotestosterone, 

estrogen, LH, FSH, also the average diameter and the average thickness of germinal epithelium 

seminiferous tubules in diabetic groups treated with concentration of 100 and 200 mg/kg Launaea 

acanthodes extract dose-dependently increased (p<0.05). 

Conclusion: Administration of Launaea acanthodes extract increases the activity of pituitary-gonad axis 

in male diabetic rats and also it has protective effect against testicular damage induced by diabetes. 
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