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بررسي اثرات حفاظتی ویتامین  Eو سلنیوم بر اسپرماتوژنز موش های صحرایی نر بالغ مقاوم به انسولین
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 -1گروه زیست شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،جهرم ،فارس ،ایران
 -2باشگاه پژوهشگران جوان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شیراز ،فارس ،ایران
 -3مرکز تحقیقات فن آوری تشخیص آزمایشگاهی ،دانشكده پيراپزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي ،شیراز ،فارس ،ایران.
 -4گروه بیوشیمی ،دانشگاه علوم پزشكي فسا ،فسا ،ایران.
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چکیده

زمينه و هدف :ديابت يك اختالل چندعاملي ازگروه بيماريهاي متابوليك است كه با افزايش مزمن قندخون مشخص ميشود .در این تحقیق ،نقش حفاظتی ویتامین  Eو سلنیت
سدیم در پیشگیری از اثرات مضر مقاومت به انسولین (دیابت نوع )2بر اسپرماتوژنز مورد مطالعه قرار گرفت.

مواد و روش ها :موشهای نر بالغ ( 200 -180گرم) از نژاد ویستار به پنج گروه  7تایی (گروه کنترل ،گروه شم و  3گروه تجربی) تقسیم شدند .این موشها به مدت 110روز ،روزانه
فروکتوز %10محلول در آب و همچنین  mg/kg 200ویتامین ( Eاز طریق گاواژ) mg/kg 5/0 ،سلنیت سدیم (تزریق درون صفاقی) یا هر دو را دریافت داشتند .پس از این مدت،
پارامترهای اسپرم  ،سطح تستوسترون ،LH ،تولید روزانه اسپرم ( ،)DSPهیستوپاتولوژی بیضه و میزان مالون دی آلدهید ( )MDAدر بیضه مورد بررسی قرار گرفت.
نتايج :شمارش اسپرم  ،درصد تحرک و زنده بودن اسپرم و  DSPدر موشهای مقاوم به انسولین کاهش یافت  .کاهش معنی داری در تعداد سلولهای الیدیگ ،اسپرماتوگونی،
اسپرماتید و اسپرماتوزوئید در بیضهی حیوانات مقاوم به انسولین مشاهده گردید .میزان  MDAو تستوسترون نیز در بیضه حیوانات مقاوم به انسولین افزایش نشان داد  .دریافت
ویتامین  Eو سلنیت سدیم میزان  ، MDAاثرات مضر فروکتوز بر بیضه  ،پارامترهای اسپرم و بافت شناسی بیضه را کاهش داد .دریافت همزمان ویتامین  Eو سلنیت سدیم بیشترین
اثر حفاظتی را ایجاد کرد.
نتیجه گیری :این یافته ها نشان می دهد که تجویز ویتامین  Eو سلنیت سدیم ،بیضه موشهای آزمایشگاهی را در مقابل استرس اکسیداتیو القا شده توسط دیابت نوع
 2محافظت می کند.
کلمات کلیدی :دیابت نوع  ،2ويتامين  ،Eسلنیت سدیم ،اسپرماتوژنز

مقدمه

بررسی علل و عوامل ایجاد کنندهی ناباروری در مردان و چگونگی
جلوگیری از ایجاد ناباروری در یک جامعه ،کمک ارزنده به بیمارانی است
که از ناباروری رنج میبرند .ديابت ازگروه بيماريهاي متابوليك و يك
اختالل چندعاملي است كه با افزايش مزمن قندخون يا هيپرگليسمي
مشخص ميشود و ناشي از اختالل در ترشح انسولین ،عملکرد آن و يا هردو
مورد است .در این مطالعه ،نقش حفاظتی ویتامین  Eو سلنیت سدیم در
پیشگیری از اثرات مضر مقاومت به انسولین (دیابت نوع )2بر اسپرماتوژنز
مورد بررسی قرار گرفت (.)1
درحال حاضر بيش از170ميليون نفر از مردم جهان به بيماري ديابت
مبتال بوده و پيش بيني ميشود اين رقم در سال  2025به  300ميليون
نفر و درسال 2030به  366ميليون نفر برسد .مطالعات اپيدميولوژيک،
بر افزايش شيوع جهاني ديابت شيرين اشاره دارند .ديابت نوع يک ،به
دلیل تخريب اختصاصي سلولهاي بتاي توليدكنندهی انسولين در جزاير
پانكراس به وسيلهی سلولهاي تي اتو ري اكتيو و مواد واسطهای توليد شده
بهوسيله اين سلولها ،در هنگام التهاب جزاير ايجاد ميشود .ديابت نوع دو،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* نويسنده مسئول :محمد حسن مشكي باف ،گروه بیوشیمی ،دانشگاه علوم پزشکی ،فسا ،فارس،
Email: meshkibaf2000@gmail.com
ایران .تلفن09171302837 :
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به دليل مقاومت بدن نسبت به عملکرد انسولين همراه با اختالل تدريجي
درعملکرد سلول هاي بتا اتفاق مي افتدکه به از دست رفتن تدريجي
کنترل متابوليک منجر ميگردد (.)2
مقاومت به انسولین ،اولین مرحله از دیابت نوع ( 2دیابت غیر وابسته به
انسولین )NIDDM:میباشد .مقاومت به انسولین موجب افزایش انسولین
سرم ،اختالل در متابولیسم گلوکز ،هیپرگلیسمی و ایجاد دیابت نوع 2
میگردد .این فرم از دیابت ،با اختالالت زیادی از جمله افزایش فشار خون،
افزایش لیپیدهای خون ،اختالالت کلیوی و تولید مثلی همراه است.
تاکنون مطالعات زیادی در مورد اثر دیابت نوع یک بر روند اسپرماتوژنز در
انسان و حیوانات آزمایشگاهی صورت گرفته است ،اما اینگونه مطالعات،
در مورد دیابت نوع  2به میزان بسیارکمتری انجام شده است .در تنها
مطالعهای که در موشهای مقاوم به انسولین انجام شده است ،نشان داده
شده است که مقاومت به انسولین موجب کاهش تعداد اسپرم،کاهش
تحرک اسپرم و کاهش هورمون تستوسترون میگردد ،در حالیکه در میزان
 LHتغییری حاصل نشده است .یکی از مکانیسم هایی که مقاومت به
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انسولین از طریق آن میتواند بر اسپرماتوژنز اثر بگذارد ،افزایش رادیکالهای
آزاد و ایجاد استرس اکسیداتیو است ( .)1رادیکالهای آزاد و گونههای فعال
اکسیژن( ،)ROS1نقش مهمی در کاهش کمیت و کیفیت مایع منی ایفا
می کنند و موجب از دست رفتن حیات و تحرک اسپرم میگردند (.)2،3
اثر رادیکالهای آزاد بر اسپرماتوژنز موش های مقاوم به انسولین ،هنوز مورد
بررسی قرار نگرفته است.
ویتامین  Eو سلنیوم از جمله ترکیبات آنتی اکسیدانی میباشند.
ویتامین  ،Eیک ویتامین محلول در چربی است که در پاکسازی رادیکالهای
آزاد نقش دارد ( .)4سلنیوم از اجزای آنزیم های آنتی اکسیدان از جمله
گلوتاتیون پراکسیداز به شمار میرود که در خنثی سازی رادیکا های آزاد
و رفع استرس اکسیداتیو ،به ایفای نقش میپردازد .از آنجایی که مقاومت
به انسولین از طریق افزایش رادیکالهای آزاد موجب اثر بر اسپرماتوژنز
میگردد ،به نظر میرسد مصرف ویتامین  Eو سلنیوم بتواند این اثرات را
متوقف کند ( .)5با توجه به مطالب عنوان شده ،هدف از مطالعه حاضر
بررسی نقش حفاظتی ویتامین  Eو سلنیوم بر آثار مقاومت به انسولین بر
اسپرماتوژنز در موشهای آزمایشگاهی میباشد.

مواد و روش ها

حيوانات آزمايشگاهي :در مطالعه تجربی حاضر ،از  35سر موش
صحرایی نر بالغ از نژاد ويستار با وزن  180تا  230گرم استفاده شد .
حیوانات در خانه حیوانات جهرم واقع در دانشگاه آزاد اسالمی واحد جهرم
در شرایط استاندارد ( 12ساعت نور 12 ،ساعت تاریکی و دمای 22±2
درجه سانتی گراد نگه داری شدند .این حیوانات به طور تصادفی در  5گروه
به شرح زیر قرار داده شدند:
گروه کنترل ( :)Aهیچ گونه دارویی دریافت نمیکردند.
گروه شم :هیچ گونه دارویی دریافت نمیکردند و آب آشامیدنی آنها
حاوی فروکتوز  %10بود .انتخاب دوز با توجه به مطالعه قبلی که در آن
به بررسی اثرات فروکتوز بر القا استرس اکسیداتیو عقیمی پرداخته شده
بود ،میباشد.
گروه تجربی اول)C1( :سلنیت سدیم را به صورت تزریق درون صفاقی
دریافت میکردند و آب آشامیدنی آنها حاوی فروکتوز  %10بود.
گروه تجربی دوم )C2( :ویتامین  Eرا به صورت گاواژ و سلنیت سدیم
را به صورت تزریق درون صفاقی دریافت میکردند و آب آشامیدنی آنها
حاوی فروکتوز  %10بود.
گروه تجربی سوم )C3( :ویتامین  Eبه صورت گاواژ به آنها خورانده
میشد و آب آشامیدنی آنها حاوی فروکتوز  %10بود .مواد فوق روزانه در
حدود ساعت  10-11صبح و به مدت  110روز متوالی از طریق گاواژ
و تزریق درون صفاقی به حیوان خورانده شد.الزم به ذکر است که در
حین انجام این مطالعه ،کلیه اصول اخالقی کار با حیوانات بر اساس قانون
حمایت از حیوانات ( )SPCAکه در سال  2006در آمریکا به تصویب
رسیده ،مد نظر قرار گرفته شد.
وزن بدن و نسبت وزن بيضه ها به وزن بدن :وزن موشها در
روز اول آزمايش ،قبل از گاواژ و تزریق ،با استفاده از ترازوي ديجيتال
اندازهگيري و ثبت گردید .در روز آخر آزمايش ،موشها مجددا وزن شدند.
سپس با بیهوش کردن حیوان ،با سرنگ  cc5به طور مستقیم از قلب
آنها خون گیری شد و پس از سانتریفیوژ خون (زمان  10دقیقه و سرعت
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 3500دور در دقيقه ) سرم آن جدا شده و در دمای  C20-°به صورت
فریز نگهداری شد.
درشرايط استريل با ايجاد شكافي در قسمت تحتاني شكم ،بيضه
هاي راست و چپ و اپيديديم راست آنها خارج گردید .بيضه ها به صورت
جداگانه با استفاده از ترازوي سارتوريوس ،با دقت  /0001گرم وزن شدند.
براي بررسي اثرات احتمالي دارو بر وزن بيضهها ،وزن به دست آمده ،بر
وزن بدن حيوان تقسيم و عدد حاصل در عدد  100ضرب گردید .بيضه
راست ،تا زمان شروع كار براي بهدست آوردن ميزان توليد روزانه اسپرم و
آنزيم مالون دي آلدهيد در دماي  c 20-°منجمد گرديد .بيضهی چپ به
منظور مطالعه بافت شناسي ،در محلول فيكساتيو بوئن قرار داده شد.
بررسی درصد اسپرماتوزوئيدهای زند یک سانتیمتر از ناحیه انتهایی
اپیدیدیم را بالفاصله پس از خارج کردن از بدن ،با قیچی استریل برش
داده و در محلول ایزوتونیک ( 4میلی لیتر بافر فسفات سالين) قرار داده
شد .این بافت توسط دستگاه هموژنایزر ،هموژنیزه شد و به مدت  5دقیقه
در دمای  c°37قرار داده شد .این زمان جهت خروج کامل اسپرمها از مجرا
است .اسمير به كمك رنگ ائوزينـ نگروزين و يك قطره از سوسپانسيون
اسپرمي تهيه شده در مراحل فوق ،آماده گرديد .نظر به جذب رنگ
توسط سيتوپالسم سلولهاي مرده ،گسترش تهيه شده با استفاده از
ميكروسكوپ نوري با بزرگنمايي ×40مورد بررسي قرار گرفت و درصد
اسپرمهاي زنده نسبت به تعداد كل اسپرمهاي موجود درميدان ديد طي
 10مرتبه محاسبه گرديد(.)4
بررسي درصد تحرك اسپرم :قطرهاي از سوسپانسيون اسپرمي
كه در مرحله قبل بهدست آمده را بر روي الم گذاشته ،و در ادامه به
کمک میکروسکوپ نوری دو چشمی ساخت شرکت  Labomedآمریکا
که مجهز به دوربین میباشد ،از  5میدان میکروسکوپی با بزرگ نمایی
 ×40فیلمبرداری شد .با بازبینی این فیلمها در رایانه ،حرکت اسپرمها
بررسی و میانگین این حرکت به عنوان درصد تحرک ثبت گردید.
بررسی شمارش اسپرم :یک قطره ( 10میکرولیتر) از سوسپانسیون
اسپرمی كه طي مراحل قبل به دست آمده ،بر روی الم نئوبار قرار داده
شد و تعداد کل اسپرمها ،در چهار خانه بزرگ الم (چهار خانه مربوط به
شمارش گلبولهای سفید) شمارش شد .سپس میانگین تعداد اسپرمها در
یک خانه محاسبه شد .در نهایت ،تعداد کل اسپرمهای خارج شده از یک
سانتیمتر انتهایی مجرای اپیدیدیم ،از فرمول  A= BC+Dبه دست آمد:
 =Aتعداد کل اسپرمهای خارج شده از یک سانتیمتر مجرای
اپیدیدیم
 =Bتعداد اسپرمهای شمارش شده در  0/1میلی متر مکعب از محلول
(ابعاد یک خانه بزرگ عبارتست از  1میلی متر طول 1 ،میلی متر عرض
و  0/1میلی متر عمق .در نتیجه حجم محلولی که یک خانه بزرگ را پر
میکند ،برابر  0/1میلیمتر مکعب است).
 =Cفاکتور عمق که  10ميلي متر میباشد.
 =Dفاکتور رقت ،که در اینجا  4000در نظر گرفته میشود ،زیرا
اسپرمهای موجود ،در  4سیسی محلول بافر فسفات سالین انتشار یافتند.
بررسی تولید روزانه اسپرم ( DSPپس ازخروج بيضه راست از انجماد
و حذف كپسول آن ،قطعهاي از پارانشيم بيضه توسط دستگاه هموژنايزر
درسرعت كم به مدت  4دقيقه در  2ميلي ليتر نرمال سالين هموژن گرديد.
از مايع حاصل از هموژنيزه شدن بيضهها ،رقت  0/1تهيه و یک قطره از
http://journal.fums.ac.ir
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مروری بر نقش عفونتهای باکتریایی درناباروری مردان

محلول حاصل بر روي الم نئوبار قرار داده شد .تعداد اسپرمها بهوسيله
ميكروسكوپ نوري و با بزرگنمايي ،×40شمارش گرديد .از آنجاییکه رشد
اسپرماتوزوئيدها در موش صحرایی و در حين اسپرماتوژنز ،تقريبًا  6/3روز
به طول میانجامد ،بنابراين پس از محاسبهی تعداد كل اسپرماتوزوئيدها،
آن را بر عدد  6/3تقسيم كرده تا ميزان توليد در يك روز بدست آيد (.)4
بررسی میزان آنزیم مالون دی آلدهید در بافت بیضه :آنزیم مالون دی
آلدهید ،به کمک دستگاه اسپکتروفوتومتری (مدل  unicoساخت آمریکا)،
با روش دارپر و هادلی و بر اساس واکنش با تری باربیتوریک اسید ،اندازه
گیری شد.
قطعه باقي مانده از بافت بيضه ،در  6سيسي محلول بافر فسفات
هموژن قرار داده شد و سپس در دستگاه هموژنایزر با دور کم و به مدت
 4دقیقه قرار رفت .سپس ،لوله حاوی سوسپانسیون حاصل (لوله آزمایش
اول) ،در دستگاه سانتریفیوژ با دور  1000و به مدت  5دقیقه قرار داده
شد .در ادامه 5 ،سیسی از این محلول به لوله دوم منتقل شد و به آن
 2/5سیسی محلول تری کلرو استیک اسید اضافه گردید .لولهی آزمایش
دوم ،به مدت  15دقیقه در آب جوش قرار داده شد .لولهی مورد نظر،
پس از سرد شدن ،مجددًا در دور  1000سانتریفیوژ شد و  2سیسی از
محلول رویی از آن برداشته و وارد لوله آزمایش سوم شد .به لوله سوم1،
سیسی محلول تری باربیتوریک اسید با غلظت  6/7گرم در لیتر اضافه
شده و لوله برای مدت  15دقیقه در آب جوش قرار گرفت .پس از سرد
شدن لوله ،غلظت آنزیم مالون دی آلدهید در طول موج  532نانومتر و
به کمک دستگاه اسپکتروفوتومتر قرائت شد .غلظت آنزیم فوق به وسیله
ضریب جذب کمپلکس مالون دی آلدهید تری باربيتوريك اسید که برابر
با  1/56×105بهصورت نانوگرم در میلیگرم پروتئین است ،محاسبه شد.
روش اندازه گیری هورمون تستوسترون و  :LHهورمون
تستوسترون و  LHبا استفاده از کیت االیزا (شرکت  DRGآلمان)
اندازهگیری گرديد .در این مرحله ،طبق دستورالعمل کیت ،نمونهها در
چاهکهای مربوطه ریخته شد و پس از اضافه نمودن محلولها ،به مدت 90
دقیقه در  37درجه سانتیگراد انکوبه گرديد .چاهکها سپس با آب دیونیزه
شستشو داده شد و سوبسترای مربوطه به هر چاهک افزوده شد و برای
مدت  20دقیقه انکوبه گرديد .واکنش با افزودن محلول متوقف کننده،
متوقف و جذب در طول موج  450نانومتر اندازهگیری شد.
بررسي هاي بافتي بيضه :بيضهی چپ قرار داده شده در فيكساتيو
بوئن ،از محلول خارج شد و بافت حاصل ،با پارافين قالبگيري گردید.
سپس با استفاده از ميكروتوم ،مقاطع با ضخامت  5میکرون تهیه و به
روش هماتوكسيلين-ائوزين رنگ آمیزی گردید .المهاي رنگآميزی شده،
با استفاده ميكروسكوپ نوري و از لحاظ تعداد سلولهاي اسپرماتوگوني،
اسپرماتوسیت اولیه ،سرتولي ،الیدیگ ،اسپرماتيد ،توسط فردی که از
گروه بندی اطالع ندارد ،بررسي گردید .در هر نمونه 12 ،لوله اسپرم ساز
بابزرگنمايي  ×100ميكروسكوپ نوري مورد بررسی قرار گرفت .اعداد به
دست آمده به صورت میانگین تعداد سلولها در هر لوله بيان گردید.
تجزیه و تحلیل آماری برای تحلیل دادهها از آزمون آماری آنالیز
واریانس یک طرفه و تست دانکن موجود در نرم افزار  SPSSنسخه 16
استفاده شد .بر اساس تست دانکن ،اگر در هر گروه حداقل یک هدف
مشترک وجود داشته باشد ،در این حالت اختالف معنی داری وجود ندارد.
مقدار  <5/0Pبه عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد .میانگین و
http://journal.fums.ac.ir

انحراف معیار داده ها نیز محاسبه شدند.

نتايج

وزن بدن و نسبت وزن بيضه ها به وزن بدن :يافته هاي مربوط
به وزن بدن و نسبت وزن بيضه ها به وزن بدن در جدول  1نشان داده
شده است .با توجه به اين يافته ها و مقايسه ميانگين وزن بدن و همچنين
ميانگين تغييرات وزن بيضه هاي چپ و راست نسبت به وزن بدن چنین
استنباط میشود که مقاومت به انسولین ،ويتامين  Eو سلنیت سدیم باعث
كاهش وزن در بين گروه هاي مختلف شده ،اما اين كاهش اختالف معني
داري را نشان نميدهد.
میانگین شمارش اسپرم :مقاومت به انسولین باعث كاهش معنيدار
تعداد اسپرمها شده ولي ويتامين  Eو سلنیت سدیم هر كدام به تنهايي
و همچنين توام با يكديگر توانسته اند باعث افزايش معني داري در تعداد
اسپرمها نسبت به گروه كنترل شوند (جدول .)2
میانگین درصد اسپرماتوزوئید های زنده ،توليد روزانه
اسپرم ( :)DSPمقاومت به انسولین باعث كاهش معني دار درصد
اسپرماتوزئيدهاي زنده و  DSPشده است .این در صورتی است که ويتامين
 Eو سلنیت سدیم ،توام با يكديگر توانستهاند باعث افزايش معني دار
درصد اسپرماتوزوئيدهاي زنده و  DSPنسبت به گروه كنترل شوند (جدول
 .)2همچنين آناليز آماري از كاهش معني دار درصد اسپرمهاي زنده نسبت
به تعداد كل اسپرمهاي موجود در ميدان ديد حكايت داشت (شكل .)1
ميانگين غلظت بافتي آنزيم مالون دي آلدهيد :مقاومت به
انسولین باعث افزایش معنی دار غلظت بافتی آنزیم مالون دی آلدهید شده
است ،در حالی که یک کاهش معنی دار در غلظت آنزیم در گروه فروکتوز
توام با ویتامین  Eو سلنیت سدیم مشاهده میشود (جدول .)2
ميانگين غلظت سرمي هورمون تستوسترون  ,LHبر اساس اطالعات
جدول شماره  ،3تغییر معنا داری در غلظت سرمی هورمون تستوسترون
مشاهده شد .این تغییر در مورد هورمون  ،LHاز نظر آماری معنا دار
نیست.
درصد تحرك اسپرم :طبق جدول شماره  ،4مقاومت به انسولین
باعث كاهش معني دار ،ولي ويتامين  Eو سلنیت سدیم توام با يكديگر باعث
افزايش معني دار درصد تحرك اسپرم نسبت به گروه كنترل شدهاند.
بررسي هاي بافتي بيضه :با توجه به جدول  5مشاهده ميشود كه
مقاومت به انسولین باعث كاهش معني دار در تعداد سلولهاي اسپرماتوگوني،
سرتولي و اليديگ شده ولي ويتامين  Eو سلنیت سدیم ،توام با يكديگر،
باعث افزايش معني دار در تعداد سلولهاي اسپرماتوگوني ،سرتولي و
سلولهاي اليديگ نسبت به گروه كنترل شدند .همچنين مشاهده شد كه
مقاومت به انسولین باعث كاهش معني دار تعداد سلولهاي اسپرماتوسيت
اوليه ،اسپرماتيد و اسپرماتوزوئيد شده است ،ولي ويتامين  Eو سلنیت
سدیم ،به تنهايي و توأم با يكديگر ،تعداد سلولهاي اسپرماتوسيت اوليه ،
اسپرماتيد و اسپرماتوزوئيد را نسبت به گروه كنترل به طور معني داري
افزايش میدهند (شكل.)1

بحث و نتيجه گيري

با توجه به مطالعات انجام شده بر روي مقاومت به انسولین و افزایش
استرس اکسیداتیو ( )6و در پی آن افزایش آنزیم مالون دی آلوهید که
فرآورده نهایی پراکسیداسیون لیپیدی توسط گونه های فعال اکسیژن
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( )1 ROSاست ( ،)7میتوان به این نتیجه رسید که تولید  ROSباعث
توقف سیکل سلولی و افزایش فرآیند آپوپتوز میشود که بدین ترتیب باعث
کاهش تولید روزانه اسپرم و همچنین کاهش تعداد کلی اسپرم ميگردد
(.)8-10
با توجه به این مطالعه و این مطلب که مقاومت به انسولین میتواند
باعث تولید رادیکال آزاد ( )ROSدر سلول شود ( ،)11می توان چنین
استدالل کرد که تولید رادیکال آزاد در سلولهای زایای بیضه که بسیار
حساس هستند ،باعث از بین رفتن آنها و کاهش وزن بیضه میشود؛ به
عالوه میتوان گفت یکی از دالیل احتمالی آتروفی شدن بیضهها عوامل
ناشناخته است که در جریان اسپرماتوژنز اختالل ایجاد میکنند و در نتیجه
با کاهش تعداد سلولهای جنسی ،کاهش وزن بیضه ها نیز اتفاق میافتد.
عالوه بر این ،در مطالعات دیگر مشخص شد که تولید  ROSباعث
کاهش کمیت و کیفیت مایع منی شده ( )11،12و به واسطه ی افزایش
نفوذپذیری سلولی ،مرگ اسپرم را رقم میزند (.)13،14
طبق مطالعات دیگر مشخص شده که  ROSاز دو منبع متفاوت در
مایع اسپرمی به نام سلول های اسپرماتوزوئید آسيب ديده و گلبولهاي
سفيد فعال توليد ميشود ،كه مقادير باالي آن با اختالل در ساختار ،DNA
كاهش درصد اسپرمهاي زنده و عدم اتصال اسپرم به سطح تخمك ،باعث
ناباروري در مردان ميشود (.)15،16
مطالعات كوباياشي و همكارانش در سال  2001نشان داد كه يك
كاهش مستمر در تعداد سلولهاي اسپرم زنده و فعال در ارتباط با افزايش
مقدار  ROSوجود دارد ( .)17افزايش مقدار آنزيم مالون دي آلدهيد و
در نتيجه اختالل در نظم و فعاليت غشاء سلولي مي شود به طوري كه
روندهاي انتقال يوني و گراديان غلظتي يونها در دو طرف غشا و همچنين
انتقال پيامبرهاي شيميايي نيز مختل ميگردد (.)18،16
اسپرم نسبت به اکسیژن حاصل از پراکسیداسیون چربی حساس
است و این امر موجب تخریب غشا و کاهش باروری آن میگردد (.)15،19
مطالعات نشان میدهد که گونههای فعال اکسیژن تولید شده توسط
لکوسیت و یا اسپرماتوزوئید در مردان عقیم ،اثرات مهلکی بر فعالیت اسپرم
دارند .پراکسیداسیون چربی موجب ناهنجاری در قطعه میانی اسپرم و از
دست دادن ظرفیت آکروزوم در لقاح میگردد (.)20
مولكولهاي مالون دي آلدهيد با نفوذ به ساختار غشای سلول ،موجب
عدم تقارن در توزيع اجزای ليپيدي غشا مي شوند .عالوه بر اين ،این

4. Aldana L, Tsutsumi V, Craigmill A, Silveira MI, Gonzalez
de Mejia E. alpha-Tocopherol modulates liver toxicity of the
pyrethroid cypermethrin. Toxicology letters. 2001;125(1-3):107-116.
5. Kathleen L, Sylvia E . Krauses food, nutrition &diet therapy, WB Saunders Company: 2000.
6. Toth A. Male infertility due to sulphasalazine. Lancet.
1979;2(8148):904
7. Pascoe GA, Olafsdottir K, Reed DJ. Vitamin E protection
against chemical-induced cell injury. I. Maintenance of cellular protein thiols as a cytoprotective mechanism. Archives
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مولکولها با ايجاد پيوندهاي محكم با DNAی سلول ،موجب بروز صدمات
و شكستگيهايي در كروموزوم ميگردند ( .)18وجود رابطه معكوس
بين غلظت  MDAو ميزان چسبندگي اسپرم به سلول تخمك توسط
ايتكن و همكارانش در سال  1992به اثبات رسيد ( .)21بنابراين وجود
 ROSو مالون دي آلدهيد باعث كاهش كيفيت اسپرم ميشود كه اين
حالت با مقاومت به انسولین و ايجاد استرس اكسيداتيو مشاهده ميگردد
(.)18،15
با توجه به این تحقیقات و مطا لعه ايي كه توسط  colbornو همكاران
( )12انجام گرديده ،بیان داشته است که مواد شیمیايی اخاللگر سیستم
اندوکرین ( )EDCبا تولید رادیکالهای آزاد ( )ROSقادر به اعمال آسیبهای
اکسیداتیو به مولکولهای زیستی از قبیل  DNAو پروتئین هستند .احتمال
میرود با مقاومت به انسولین و ایجاد رادیکال آزاد ( )ROSو جهش در
بافت بیضه خصوصًا سلولهای حساس اسپرماتوگونی ،اسپرماتوسیت اولیه،
اسپرماتید و اسپرماتوزوئيد باعث آسیب جدی و از بین رفتن این سلولها
شود( .)11از طرفی با توجه به اینکه در این پژوهش ،احتماالً مقاومت به
انسولین باعث کاهش هورمون تستوسترون این کاهش معنی دار نبوده
است) شده و احتمال کاهش سلول های زایا وجود دارد.
به همین دلیل ،احتمال آسیب و از بین رفتن سلول های بینابینی و
سرتولی از این طریق نیز وجود دارد .همچنین عملکرد سلول های بینابینی
تحت تأثیر سلولهای سرتولی نیز قرار میگیرد (.)10
ويتامين  Eيا آلفاتوكوفرول به علت حالليت در چربي ميتواند مانع از
اثرات تخريبي  ROSبر روي پارامترهاي اسپرم شود ( .)20یک مولکول
توکوفرول به عنوان یک آنتی اکسیدان شکننده زنجیره میتواند دو رادیکال
پروکسیل لیپید و در نتیجه دو واکنش بالقوه زنجیرهای پراکسیداسیون
را مهار کند ( .)22سلنیوم از اجزای آنزیمهای آنتی اکسیدان از جمله
گلوتاتیون پراکسیداز است که در خنثی سازی رادیکالهای آزاد و رفع
استرس اکسیداتیو نقش دارد.

تشكر وقدرداني

نويسندگان مقاله مراتب سپاس خود را از پرسنل محترم بخش
تحقيقات دانشگاه آزاد واحد جهرم اعالم مي دارند.
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Abstract

Background & Objective: Diabetes mellitus is a metabolic disease and is a multifactorial disorder characterized by chronic
hyperglycemia resulting from impaired insulin secretion and insulin factional or both. In this study, the protective role of vitamin E and sodium selenite in preventing the harmful effects of insulin resistance (diabetes type 2) on spermatogenesis was
studied.
Materials & Methods: Male adults (180-200 g) of Wistar rats were divided into five groups, each containing 7 rats (control,
sham, and three experimental groups). The rats were fed daily with water-soluble fructose (10%), 200 mg/kg of vitamin E
(gavage) and 0.5 mg/kg of sodium selenite (intraperitoneal injection) or both for 110 days. Subsequently, sperm parameters,
levels of testosterone, LH, and daily sperm production (DSP) were checked. Additionally, testicular histopathology and Malondialdehyde (MDA) in the testis were examined.
Results: Sperm count, sperm motility and viability, and insulin resistance in the rats decreased DSP. A significant decrease was
observed in the number of Leydig cells, spermatogonia, spermatogenesis, and spermatozoa in the testis of the insulin-resistant
animals, whereas, MDA and testosterone rose in the insulin-resistant rats. Vitamin E and sodium selenite intake reduced the
levels of MDA and harmful effects of fructose on testicles, as well as sperm parameters and testicular pathology. A simultaneous intake of vitamin E and sodium selenite conferred the highest level of protection.
Conclusion: These findings suggest that vitamin E and sodium selenite can have a protective role in the testes of rats against
oxidative stress induced by diabetes type 2.
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