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 دهیچک
شود. هدف این مطالعه، بررسی تأثیر عصاره هیدروالکلی ترین اختالل متابولیک است که موجب اختالل در سیستم تولیدمثلی میدیابت شایع: زمینه و هدف

 بود. های صحرایی بالغ دیابتی شده با استرپتوزوتوسیندر موش 7بیان ژن آرژیناز  بیضه و-های محور هیپوفیزمیوه گیاه بامیه بر هورمون

 60طور تصادفی به شش گروه کنترل )بدون درمان(، شاهد مثبت )سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار به 76در این مطالعه تجربی،  ها:مواد و روش

گرم/کیلوگرم میلی 60)ابتدا  7و  7، 1گرم/کیلوگرم عصاره هیدروالکلی گیاه بامیه(، تجربی میلی 200گرم/کیلوگرم استرپتوزوتوسین(، شاهد منفی )میلی

 لوتئینه کنندههای روز بعد، هورمون 78گرم/کیلوگرم عصاره هیدروالکلی گیاه بامیه( تقسیم شدند. میلی 200و  700، 100 استرپتوزوتوسین و سپس به ترتیب

(LH ،)محرک رشد فولیکول (FSH و تستوسترون به روش االیزا و بیان ) روش با 7 آرژینازژن Real time-PCR های آماری نتایج با آزمون. گیری شدنداندازه

 طرفه و تعقیبی توکی تحلیل شدند.آنالیز واریانس یک

تغییر دار داشت اما دار و سطح تستوسترون کاهش معنیافزایش معنی LH و FSH هایدر مقایسه با گروه کنترل، در گروه کنترل مثبت سطح هورمون نتایج:

صورت وابسته به و تستوسترون به FSH ،LHهای سطح هورمون بهبودهای تجربی در گروه کنترل منفی مشاهده نشد. در گروه هاهورمونداری در سطح معنی

دار داشت در مقایسه با گروه کنترل کاهش معنی 1های کنترل مثبت و تجربی در گروه 7 زدوز در مقایسه با گروه کنترل مشاهده گردید. سطح بیان ژن آرژینا

 های دیگر مشاهده نشد.داری در گروهتغییر معنیاما 

در  7 آرژینازبیضه و بیان ژن -های محور هیپوفیزدر دوز حداکثر دارای اثرات محافظتی بر سطح هورمونعصاره هیدروالکلی میوه گیاه بامیه  گیری:نتیجه

 دیابتی است.های صحرایی موش

 

 دیابت، گیاه بامیه، بیضه، موش صحرایی، تستوسترون :کلمات کلیدی

 

 

 

 

 

 

 مقدمه
رونده است که درصد دیابت یک بیماری متابولیک پیش

. (1) توجهی از جمعیت جهان را تحت تأثیر قرار داده استقابل

 ایگونهجنسی همراه است به عملکرداین بیماری با اختالل در 

درصد از بیماران دارای کاهش میل جنسی، ناتوانی  10که 

دهند که افزایش جنسی و ناباروری هستند. مطالعات نشان می

، دو اکسیدانی بدناسترس اکسیداتیو و تغییر در ظرفیت آنتی

(. 7فاکتوری هستند که در پاتوژنز دیابت نقشی اساسی دارند )

توانند با ایجاد آپاپتوز از عواملی هستند که میهر دو فاکتور 

های اسپرماتوژنیک بیضه و همچنین موجب تغییر در سلول

(. 2، 7) بیضه شوند-های محور هیپوفیزاختالل در ترشح هورمون

بیوتیک است که برای درمان انواع استرپتوزوتوسین یک آنتی

پژوهشیمقاله   
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 یسماثرات  شود. این ماده دارایها استفاده میمختلفی از سرطان

های بتای پانکراس است و استرس اکسیداتیو را با روی سلول بر

کند های فعال اکسیژن القا میید و گونهاکسآزادسازی نیتریک 

به همین دلیل جهت القای دیابت و ارزیابی اثرات دیابت بر روی 

(. امروزه 5) شودهای مختلف در حیوانات مدل استفاده میاندام

عنوان گزینه اول جهت درمان دیابت از داروهای شیمیایی به

 و سال پیش 50حدود از متأسفانه، شود اما درمان استفاده می

ای هیچ پیشرفت عمده ،و متفورمین هاپس از ابداع سولفونیل اوره

دیابت به دست درمان ی مناسب برای هادر جهت پیدا کردن دارو

عوارض آنکه داروهای شیمیایی دارای  ضمن. (6) نیامده است

 منع مصرف در بعضی بیمارانو های باال هزینهمتعدد، جانبی 

 های پروتوتایپاز مولکول نیز بسیاری از داروهای معمولهستند. 

ر نمونه خوراکی مؤث یک اند. متفورمینگیاهان دارویی مشتق شده

ق شده مشت Galega officinalisکاهنده گلوکز است که از گیاه 

 جهتاستفاده از داروهای گیاهی (. به همین دلیل 8، 2ت )اس

سوی خود جلب کرده را بهمحققین  بسیاری از درمان دیابت توجه

د که ندر حال حاضر تعدادی از محصوالت طبیعی وجود داراست. 

که با توجه به منابع  دهنداثرات کاهنده قند خون نشان می

ا اثرات کاهنده قند خون گیاه ب 1700تا  800، حدود مختلف

 Abelmoschusگیاه بامیه بانام علمی  (.10، 1اند )شدهشناسایی

esculentus  یک گیاه ناحیه گرمسیری و حاوی ذخایر ارزشمندی

ها، مواد معدنی و همچنین منبعی از ها، ویتامیناز کربوهیدرات

مواد دارویی است. این گیاه دارای فعالیت ضد دیابتی، ضد 

(. ترکیبات فنلی موجود در 11و ضدالتهابی است )پدمی هیپرلی

گیاه بامیه دارای اثرات بیولوژیک متعدد هستند. قسمت اعظم 

که با داشتن  ترکیبات فنلی موجود در گیاه بامیه، کوئرستین است

 واسطه عواملها بهسلول بیاکسیدانی مانع از تخرآنتی تیخاص

 های بتایسلول میشود و درنتیجه قادر به ترممی ویداتیاکس

واهد ها خسلول نیاز ا نیسطح ترشح انسول شیدیده و افزاآسیب

های شده است که کوئرستین بازسازی سلول(. گزارش17د )بو

پانکراس را افزایش داده، غلظت گلوکز خون را کاهش و آزادسازی 

 (.17دهد )می های صحرایی دیابتی افزایشانسولین را در موش

آرژیناز یک آنزیم حاوی منگنز است و آنزیم نهایی در چرخه 

آرژیناز متعلق به خانواده آنزیم اوروهیدروالز است. دو  اوره است.

آرژیناز یک و آرژیناز دو که در  ایزوفرم از این آنزیم وجود دارد

سلولی، خواص ایمونولوژیکی و عملکرد توزیع بافتی، جایگاه درون

گرفته (. با مطالعات انجام12متفاوت هستند ) باهموژیکی فیزیول

 ین بیماری دیابت وب یمیمستقاست که ارتباط  شدهدادهنشان 

(. آنزیم آرژیناز، دو 15میزان فعالیت آنزیم آرژیناز وجود دارد )

فرم میتوکندریایی و سیتوزولی دارد که فرم سیتوزولی در سیکل 

آرژنین -میتوکندریایی از اسیدآمینه الکند و فرم اوره فعالیت می

ها و ینآم یپلسازد که درنهایت در تولید هایی میمتابولیت

تنظیم رشد و تکثیر سلولی شرکت دارد. آرژیناز دو در تنظیم 

و  یدکساغلظت آرژنین/ اورنیتین و همچنین متابولیسم نیتریک 

ت و فها نقش دارد. این آنزیم در میتوکندری چندین باپلی آمین

تر در ترین فراوانی در کلیه و پروستات و در سطوح پایینبا بیش

 شود. آرژینازماکروفاژها، غدد شیری پستانداران و مغز یافت می

های عضله صاف، مانند عضله سنتاز در بافت یداکسبا نیتریک  7

شود. مهار آرژیناز سطح نرمال صاف اندام تناسلی مردان بیان می

حفظ و درنتیجه باعث آرامش عضالنی و پاسخ  آرژینین سلولی را

 (.12جنسی طبیعی خواهد شد )

تاکنون تحقیقات زیادی در خصوص گیاهان دارویی با خاصیت 

ه توان بضد دیابتی صورت گرفته است. ازجمله این گیاهان می

 Mespilus L(، ازگیل )Cinnamomum verumدارچین )

germanica( زیره سبز ،)Cuminum cyminum)  و هندوانه

(. میوه گیاه 16( اشاره کرد )Citrullus colocynthisابوجهل )

بامیه به دلیل داشتن ترکیبات مختلف و همچنین با دارا بودن 

اکسیدانی و ضدالتهابی در کنترل و درمان خواص آنتی

های مختلف مانند التهابات معده و روده و همچنین بیماری

(. این گیاه 12اربرد دارد )های کلیوی و مجاری ادرار کعفونت

ای هگونطور سنتی در کنترل قند خون کاربرد داشته است بهبه

دهند که میوه این گیاه تأثیرات که تحقیقات حاضر نیز نشان می

ی های صحرایمثبتی بر میزان قند خون و سطح انسولین در موش

 در گزارشی (. ازآنجاکه17دیابتی شده با استرپتوزوتوسین دارد )

با تأثیر عصاره هیدروالکلی میوه گیاه بامیه بر تغییرات  رابطه

بیضه و همچنین تغییرات بیان ژن -های محور هیپوفیزهورمون

در دسترس نبود  های صحرایی بالغ دیابتیدر موش 7آرژیناز 

 بنابراین این مطالعه باهدف بررسی این تغییرات انجام گردید.
 

  هامواد و روش

 حیوانات

موش صحرایی نر بالغ از نژاد  76ی تجربی، مطالعهدر این 

خانه حیوانات مرکز گرم از  770±70ویستار با محدوده وزنی 

تهیه و نگهداری  شیرازدانشگاه علوم پزشکی  یکترانس ژنت
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گردیدند. قبل از شروع مطالعه و جهت سازگار نمودن حیوانات با 

یکدیگر و ها به مدت دو هفته در کنار شرایط جدید، همگی آن

تحت شرایط یکسان با دمای  اتکربن پلیهایی از جنس در قفس

 17-ساعت روشنایی 17چرخه نوری ، گراددرجه سانتی 7±77

نگهداری ی مناسب و تهویه %20، رطوبت نسبی ساعت تاریکی

در تمام طول مطالعه حیوانات به آب و غذای کافی و شدند. 

اصول  بر اساسیکسان دسترسی آزاد داشتند. پروتکل این تحقیق 

اخالق کار با حیوانات آزمایشگاهی در کمیته اخالق دانشگاه آزاد 

تنظیم و  16770575121001شیراز با شماره  واحد یاسالم

 تصویب گردید.
 

 لی میوه گیاه بامیهسازی عصاره هیدروالکروش آماده

ی گیاه بامیه از مزارع اطراف شیراز تهیه گردید و سپس، میوه

( توسط Abelmoschus esculentusجنس و گونه گیاه )

 یاسالمشناسی و علوم کشاورزی دانشگاه آزاد ی گیاهدانشکده

ها با آب شیراز مورد شناسایی و تائید قرار گرفت. میوه واحد

استریل شستشو شدند و سپس در دمای طبیعی محیط و در 

 یدند.پودر گردسایه خشک شدند و درنهایت با آسیاب برقی 

 100 انجام گرفت. بدین منظور پرکوالسیون به روش گیریعصاره

 درصد 20 اتانول سیسی 500 در ساعت 27 مدت به پودر از گرم

(Merck, Germanyدر ) ریخته شد و سپس  پرکوالتور دستگاه

 دستگاه درجداشده  محلول گردید. جداسازی تفاله از محلول

 عصاره گردید. جداسازی آن حالل و گرفت قرار روتاری

د ریخته ش بود وصل خأل پمپ به که دسیکاتوری درآمده دستبه

تا زمان استفاده در یخچال  حاصلعصاره گردد.  کامالً خشک تا

 نگهداری شد.

 داروی استرپتوزوتوسین

های ویال صورتبه (Sigma, USAاسترپتوزوتوسین )داروی 

بافر سیترات سدیم استریل خریداری گردید و  یک گرمی

(Merck, Germany ) 6/2با PH= عنوان حالل به

 .در نظر گرفته شد استرپتوزوتوسین

 پروتکل آزمایش

 تاییگروه ششصورت تصادفی به ششهای صحرایی بهموش

های کنترل، شاهد مثبت، شاهد منفی و سه گروه شامل گروه

 78و  7این پژوهش در مدت دو دوره بندی شدند. تجربی تقسیم

 های تجربیگروه گروه شاهد مثبت و ،روزه انجام شد. در دوره اول

ه استرپتوزوسین بگرم بر کیلوگرم وزن بدن میلی 60 7و  7، 1

. حجم محلول نمودندصورت درون صفاقی دریافت روز به 7مدت 

که  بترتییناوزن بدن بود. بهگرم بر کیلوگرم میلی 1 شدهیقتزر

از پودر استرپتوزوتوسین وزن شده و در گرم بر کیلوگرم میلی 60

حل شد  =pH 6/2بافر سیترات سدیم استریل با  لیتریلییک م

حیوانات مورداستفاده قرار  برای یک کیلوگرم ازسپس این حجم 

گیری از خونسطح گلوکز خون با تزریق، روز بعد از  7. گرفت

 ,Accu-Chek) دستگاه گلوکومترو با سیاهرگ دمی ی ناحیه

Germanyقند خون ناشتای  کهیو درصورت گیری شد( اندازه

تی دیابعنوان بود بهگرم بر دسی لیتر میلی 750ها بیشتر از آن

های های صحرایی گروهموش ،در دوره دوم شده محسوب شدند.

وانات حی تیماری دریافت نکردند. گونهیچشاهد مثبت ه و کنترل

گرم بر کیلوگرم وزن بدن عصاره میلی 200گروه شاهد منفی 

روز  78به مدت  گاواژصورت به هیدروالکلی میوه گیاه بامیه

 60در دوره اول که  7و  7، 1 یتجرب یهاگروه نمودند ودریافت 

روز  7استرپتوزوسین به مدت گرم بر کیلوگرم وزن بدن میلی

 700، 100 به ترتیب نموده بودندصورت درون صفاقی دریافت به

بدن عصاره هیدروالکلی میوه  وزن یلوگرمکگرم بر میلی 200و 

 روز دریافت کردند. 78به مدت  گاواژصورت به گیاه بامیه

 ونیسنجش هورم

های صحرایی با دی اتیل موش ساعت ناشتایی، 17به دنبال 

گیری از هوش شدند و سپس خونبی (Merck, Germanyاتر )

سی انجام سی 5صورت مستقیم و با استفاده از سرنگ قلب به

یش آزمالولهی خونی بدون ماده ضد انعقاد درون انمونهشد. 

 Memmert UNB)انکوباتور دقیقه در  17ریخته شد و به مدت 

400, Germany)  گراد قرار داده شد. یسانتدرجه  72در دمای

 ,MSE)ها در دستگاه سانتریفیوژ بعد از وقوع انعقاد، لوله

England)  دور در دقیقه قرار  7500دقیقه با سرعت  10به مدت

در میکروتیوپ  جداشده هایسرمگردد.  جدا سرم داده شدند تا

محرک (، LH) لوتئینه کننده هایونهورمزمان تعیین سطح تا 

درجه  -80در دمای ( و تستوسترون، FSH) رشد فولیکول

و تستوسترون با  FSH ،LHهای هورمونگراد فریز شدند. سانتی

با توجه به  (Pishtaz Teb, Iranهای االیزا )استفاده از کیت

 یری شدند.گاندازهشرکت سازنده  دستورالعمل

-Realبا استفاده از  2یان ژن آرژیناز ب یکمسنجش 

time PCR 

های صحرایی با برش در ی تمام موشگیری، بیضهپس از خون

گردید و دو بار با فسفات بافر سالین  خارج یشکمناحیه پایین 

های بافتی با استفاده از از نمونه RNAشستشو شدند. استخراج 

نجام شد و ( اInvitrogen Inc, USA0029) سی ترایزولیک سی
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های مربوطه یتک( با استفاده از cDNAمکمل ) DNA ساخت

(H minus First strand cDNA synthesis kit, 

Thermoscientific, USA) دستورالعمل شرکت سازنده  بر اساس

ای یرهزنجواکنش  cDNAانجام شد. سپس جهت بررسی کیفیت 

یک ژن  عنوانبه GAPDHپلیمراز با پرایمر اختصاصی برای ژن 

House keeping  انجام شد. پس از اطمینان از کیفیت مناسب

cDNA  و عدم وجود آلودگی بهDNA  ژنومی، اینcDNA 

ان ییرات بیتغقرار گرفت تا  مورداستفاده PCRالگو جهت  عنوانبه

صورت ی مختلف بههاگروهی حاصل از هابافتدر  7ژن آرژیناز 

 یابی گردد.ارز یکم

 7پرایمر اختصاصی ژن آرژیناز  استفاده ازبا  RT-PCRواکنش 

(F-5’-AATAATCTGGTCGTGTATCC-3’  وR-5’-

CTTGTCTTGTAGTTCTCTGAT-3’ش( و مخلوط واکن 
Power SYBR green PCR master mix (Applied 

Biosystems, UK)   با استفاده از دستگاهReal-time PCR 

system step one plus (Applied Biosystems,UK)  طی

دقیقه،  10گراد به مدت یسانتدرجه  15ی شامل دمای ابرنامه

دقیقه  15گراد به مدت یسانتدرجه  15چرخه شامل دمای  20

میانگین  دقیقه انجام شد. 1مدت گراد به یسانتدرجه  60و 

CT ها با استفاده ازCT∆-7 محاسبه شد. 

 آنالیز آماری

ورژن  SPSS افزارنرمهای هورمونی از وتحلیل دادهیهتجزبرای 

11 (SPSS Inc. Chicago, IL استفاده شد. ابتدا توزیع نرمال )

مورد تائید قرار  Kolmogorov-Smirnovها با کمک آزمون داده

گرفت و سپس با استفاده از آزمون آنوا و تست تعقیبی توکی 

بررسی شدند.  ˂05/0Pمعناداری در سطح  ازلحاظها داده

از  7میزان بیان ژن آرژیناز آماری  تحلیلویهبرای تجزهمچنین 

دار در نظر معنی ˂05/0Pو  استفاده شد 1ورژن  REST افزارنرم

ن انحراف معیار از میانگی ±صورت میانگین گرفته شد. نتایج به

 ,GraphPad Prism 6, Inc. San Diego, CAدر جدول و نمودار )

USA.بیان گردیدند ) 
 

 نتایج

 های هورمونییافته

( در گروه شاهد 1داد که )جدول نتایج این مطالعه نشان 

نسبت به گروه کنترل  LHو  FSHهای سطح هورمون مثبت،

که سطح هورمون یدرحال( نشان داد ˂05/0Pافزایش معنادار )

تستوسترون نسبت به گروه کنترل کاهش معنادار داشت 

(05/0P˂ در گروه شاهد منفی، اختالف معناداری در سطح .)

وسترون نسبت به گروه کنترل تست و FSH ، LHهای هورمون

در  LHو  FSHهای (. سطح هورمون˃05/0Pیافت نشد )

، نسبت به گروه کنترل افزایش معنادار 7و  1های تجربی گروه

( اما نسبت به گروه شاهد مثبت، کاهش معنادار ˂05/0Pداشتند )

(. همچنین، سطح هورمون تستوسترون در ˂05/0Pنشان دادند )

نسبت به گروه کنترل کاهش معنادار  7 و 1های تجربی گروه

سطح هورمون  7( اما فقط در گروه تجربی ˂05/0Pنشان دادند )

تستوسترون نسبت به گروه شاهد مثبت، افزایش معنادار داشت 

(05/0P˂ در گروه تجربی .)های سطح هورمون 7FSH  وLH 

های کنترل، شاهد مثبت، شاهد منفی، تجربی و تستوسترون در گروه FSH ،LH هایهورمونمقایسه میانگین و انحراف معیار از میانگین سطح  -1جدول 

 در مقایسه با گروه شاهد مثبت. †. * در مقایسه با گروه کنترل. 7و  7، 1

 پارامتر
 هاگروه

 LH FSH تستوسترون

 کنترل 77/0±26/7 11/0±6/8 17/0±27/5

 شاهد مثبت 12/0±12/5* 71/0±28/17* 17/0±12/7*

 شاهد منفی 11/0±72/7 11/0±26/8 17/0±88/5

 1تجربی  15/0±12/2*† 17/0±08/17*† 17/0±76/7*

 7تجربی  01/0±77/2*† 7/0±26/10*† 17/0±7/2*†

 7تجربی  1/0±2† 77/0±77/1† 16/0±02/5*†
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( و ˂05/0Pنسبت به گروه شاهد مثبت، کاهش معنادار داشت )

(. ˃05/0Pگروه کنترل اختالف معناداری نداشتند )نسبت به 

نسبت  7همچنین، سطح هورمون تستوسترون در گروه تجربی 

( داشت اما نسبت ˂05/0Pبه گروه شاهد مثبت، افزایش معنادار )

 (.˂05/0Pبه گروه کنترل کاهش معنادار داشت )

 های بیان ژنیافته

( نشان داد که در گروه شاهد 1)نمودار  7نتایج بیان ژن آرژیناز 

نسبت به گروه کنترل  7یان ژن آرژیناز سطح ب ،1مثبت و تجربی 

(. در گروه شاهد منفی، اختالف ˂05/0Pکاهش معنادار داشت )

نسبت به گروه کنترل یافت  7معناداری در سطح بیان ژن آرژیناز 

 7های تجربی در گروه 7(. سطح بیان ژن آرژیناز ˃05/0Pنشد )

، نسبت به گروه شاهد مثبت افزایش معنادار داشت 7و 

(05/0P˂ )که اختالف معناداری با گروه کنترل نداشتند یدرحال

(05/0P˃.) 

 

 بحث 
های محور دهد که هورمونیمنتایج این مطالعه نشان 

های صحرایی نر دیابتی شده با بیضه در موش-هیپوفیز

دچار اختالل شده و تغییر در بیان ژن آرژیناز  استرپتوزوتوسین

در حیوانات مدل از  7و  1 نوع دیابتدهد. جهت القای رخ می 7

در  ی موجودنیتروز اورهشود. استفاده میاسترپتوزوتوسین 

 موجب القای که است یسمیک ماده استرپتوزوتوسین ساختار 

 د باتوانمی . استرپتوزوتوسینشودهای بتا میآپاپتوز در سلول

لوکز گ سطحهای بتای پانکراس اختالل در عملکرد طبیعی سلول

 هب . استرپتوزوتوسین بااتصالرا تغییر دهدو انسولین خون 

با دو مکانیسم های بتای پانکراس سلول GLUT2های گیرنده

شود: بتا میهای در سلولباعث ایجاد اختالل و استرس اکسیداتیو 

کاهش  -7های آزاد. ولید رادیکالو ت DNAآلکیالسیون  -1

و درنتیجه کاهش  (NAD) دنین دی نوکلئوتیدآمید آنیکوتین 

رسد استرس اکسیداتیو نقش می به نظر(. 11، 18) سنتز پروتئین

پاتوژنز دیابت و به دنبال آن اختالل در سیستم  در یمهم

دهند که (. مطالعات نشان می71، 70تولیدمثلی نر داشته باشد )

یابد و همچنین های دیابتی وزن و حجم بیضه کاهش میشدر مو

نتز ای که سگونهشود بهکیفیت کروماتین نیز دچار اختالل می

(. 77، 77یابد )های هسته مانند پروتامین کاهش میینپروتئ

های دهد که در موشیمنتایج حاصل از این مطالعه نشان 

 وسترونون تستهورم استرپتوزوتوسینصحرایی نر دیابتی شده با 

دهند که انسولین نقش یمیافته است. مطالعات نشان کاهش

های لیدیگ دارد. بر روی سلول LHهای در حفظ گیرندهمهمی 

های لیدیگ در سلول LHهای پس از القای دیابت تعداد گیرنده

یابد که درنتیجه موجب کاهش سنتز هورمون یداً کاهش میشد

پتوز ا کاهش سنتز تستوسترون، آپاشود بنابراین بتستوسترون می

 
. * در مقایسه با 7و  7، 1های کنترل، شاهد مثبت، شاهد منفی، تجربی در گروه 7مقایسه میانگین و انحراف معیار از میانگین بیان ژن آرژیناز  -1نمودار 

 در مقایسه با گروه شاهد مثبت. †گروه کنترل. 
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یی که دارای گیرنده تستوسترون هستند مانند هاسلولدر 

(. عرفانی مجد و همکاران 70دهد )یمهای لیدیگ رخ سلول

 ناسترپتوزوتوسینشان دادند که به دنبال تجویز رژیم پرچرب و 

های صحرایی نر، میزان قند خون، انسولین و هورمون در موش

 هاییابد. همچنین تعداد سلولاهش معنادار میتستوسترون ک

(. افزایش 72دهد )لیدیگ نیز کاهش معنادار نشان می

در این مطالعه به دنبال القای دیابت  LHو  FSHهای هورمون

به دلیل فیدبک منفی ناشی از کاهش هورمون  احتماالً

روز توانسته باعث افزایش این  78که در مدت  استتستوسترون 

 (.77) استدو هورمون شود که با نتایج مطالعات قبلی هماهنگ 

ی مختلف بسیار متفاوت هابافتدر  7عملکرد آنزیم آرژیناز 

تنظیم سنتز  در یمهمنقش  7، آرژیناز مثالعنوانبهاست. 

ی پلها دارد. ید، پرولین، گلوتامات و پلی آمیناکسنیتریک 

نقش دارند و در اسپرم،  هاسلولها در تکثیر و تمایز آمین

مچنین شوند. هاپیدیدیم و نواحی دیگر سیستم تناسلی یافت می

ها تأثیر توانند بر فعالیت و عملکرد آندروژنها میپلی آمین

ید دخیل است و اکسدر سنتز نیتریک  7بگذارند. آنزیم آرژیناز 

قش ید ناکسنیتریک  -یرآرژینازدهند که مسمطالعات نشان می

برخی  هرچند(. 12اسپرماتوژنز و عملکرد اسپرم دارد ) در یمهم

دهند که دیابت مزمن جهت افزایش فعالیت از مطالعات نشان می

ی حال، نتایج حاصل از مطالعهینباا( 15آرژیناز ضروری است )

ایجاد  و استرپتوزوتوسیندهد که به دنبال تجویز حاضر نشان می

در مقایسه با  7های صحرایی دیابتی، سطح بیان آرژیناز موش

های های آزاد مانند گونهیکالرادیابد. گروه کنترل کاهش می

 ایجاد استرس اکسیداتیو در یمهمفعال اکسیژن و نیتروژن نقش 

ر های فعال نیتروژن دکنند. گونهدر فرآیند اسپرماتوژنز بازی می

ین به سیترولین توسط نیتریک آرژن-الفرآیند تبدیل آنزیمی

فعال  هایازاندازه گونهیشبشوند. تولید ید سنتاز تولید میاکس

ها در یداسیون لیپیدها و پروتئینپر اکستواند باعث نیتروژن می

و آپاپتوز شود. آرژیناز  DNAغشای پالسمایی اسپرم، آسیب به 

ک ی کند که درنتیجه با ایجادید را تنظیم میاکسغلظت نیتریک 

(. طبق 12شود )فیدبک منفی افزایش فعالیت آرژیناز کنترل می

 رسد القای دیابت باعث افزایش تولیدمی به نظرنتایج این مطالعه 

 های فعال نیتروژن و درنتیجه کاهشید و تولید گونهاکسنیتریک 

ی خود باعث نوبهبهها گردیده است که در بیضه 7بیان آرژیناز 

-های محور هیپوفیزسپرماتوژنز و هورموناختالل در فرآیند ا

 بیضه شده است.

های یژگیواند که گیاه بامیه دارای مطالعات بسیاری نشان داده

(. 75، 11اکسیدانی است )و آنتیضد دیابتی، ضد هیپرلیپیدمی 

مکن شوند میمهای فروانی که در بامیه یافت فیبرها و پلی فنول

د نقش داشته باشنو هیپولیپدمیاست در اثرات هیپوگلیسمی 

 در موجود فالوونوئیدی ترکیبات که است شدهداده(. نشان 76)

 بهبود موجب توانندمی ایزوکوئرستین، و نظیر کوئرستین بامیه

 دیابت مبتالبه یهاموش در سرم و انسولین خون سطح قند

عنوان به مالون دی آلدهیدابتی، های صحرایی دیشوند. در موش

یداسیون پر اکسیک شاخص مهم استرس اکسیداتیو که از 

میه است که با شدهثابتیابد. شود افزایش میلیپیدها حاصل می

 دمالون دی آلدهیاکسیدان قوی میزان یآنتعنوان یک تواند بهیم

سلولی را افزایش دهد درونگلوتاتیون را کاهش داده و میزان 

تواند مسیر (. همچنین کوئرستین موجود در بامیه می76، 11)

را فعال  AMP (AMPK)ی باواسطه شدهفعالپروتئین کیناز 

 GLUT4ی mRNAکند. فعال شدن این مسیر با افزایش بیان 

که درنتیجه موجب افزایش حساسیت به انسولین در  استهمراه 

های کبدی و عضالت، مهار تولید کلوگز کبدی و تحریک سلول

(. سیستم ردوکس 17شود )یمجذب گلوکز در عضالت اسکلتی 

کند که در آن تعادل غشای پالسمایی بستری را فراهم می

NAD/NADH  کند تا استرس اکسیداتیو خارج یمرا برقرار

را خنثی کند. در شرایط القای دیابت، فعالیت این سیستم سلولی 

ود. شیابد که موجب افزایش استرس اکسیداتیو میافزایش می

های دهد که تجویز بامیه در موشنشان می شدهانجاممطالعات 

صحرایی دیابتی باعث کاهش میزان فعالیت سیستم ردوکس 

دانی کسیاغشای پالسمایی و درنتیجه افزایش پتانسیل آنتی

 (.72شود )غشای پالسمایی می

نتایج این مطالعه نشان داد که به دنبال تجویز عصاره 

 هایهای دیابتی، سطح هورمونهیدروالکلی گیاه بامیه در موش

FSH ،LH  در  7و تستوسترون و همچنین سطح بیان ژن آرژیناز

ز ای که در دوگونهیابد بههای دیابتی بهبود میمقایسه با موش

گرم بر کیلوگرم وزن بدن( شاهد بیشترین یلیم 200داکثر )ح

دهند که برخی از مطالعات نشان می هرچندمیزان بهبود بودیم. 

اند توهای صحرایی سالم میتجویز عصاره متانولی بامیه در موش

، 78باعث آسیب به بیضه شود و در باروری اختالل ایجاد کند )

دهند که تجویز بامیه میحال مطالعات دیگر نشان ینباا( 71

تواند موجب افزایش هورمون تستوسترون و بهبود پارامترهای می

های صحرایی دیابتی شود که با نتایج این اسپرماتوژنز در موش
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در  (. استرس اکسیداتیو نقش مهمی72مطالعه منطبق است )

کند و دیابت یک عامل مهم در ایجاد ناباروری مردان بازی می

 های فعالهای آزاد مانند گونهیکالراداتیو است. استرس اکسید

های توانند باعث آسیب به غشای سلولاکسیژن و نیتروژن می

اسپرماتوژنیک شوند و درنتیجه موجب ناباروری گردند. گلوتاتیون 

اکسیدانی اندوژن قادر است تا عنوان یک سیستم آنتیاحیا به

و نیتروژن را خنثی های فعال اکسیژن های آزاد و گونهیکالراد

تواند با یمدهند که بامیه (. مطالعات نشان می71، 70کند )

ه یجادکننداافزایش ظرفیت گلوتاتیون احیا سلولی با عوامل 

 های آزاد مقابله کند.یکالرادهای فعال اکسیژن و نیتروژن و گونه

های یژگیویابتی بامیه، ضد دهای یژگیورسد در کنار می به نظر

سترس یجادکننده ااتواند با عوامل سیدانی این گیاه نیز میاکآنتی

اکسداتیو مانند دیابت مقابله کند و مطابق با نتایج این مطالعه 

(. مطالعات 77، 76های اسپرماتوژنز شود )موجب بهبود شاخص

ساکاریدهاست. دهند که گیاه بامیه سرشار از پلینشان می

 ازجمله یمهملوژیکی های بیویتفعالساکاریدها دارای پلی

ی سیستم ایمنی و کنندهیلتعداکسیدانی، فعالیت آنتی

ت اس شدهدادهی اختالالت متابولیک هستند. نشان بهبوددهنده

عث های دیابتی باساکاریدهای گیاه بامیه به موشکه تجویز پلی

ید در ساکافزایش آنزیم سوپراکساید دیسموتاز و کاهش نیتریک 

ی خود باعث بهبود اسپرماتوژنز نوبهبهکه  بافت بیضه شده است

(. ویژگی ضد آپاپتوزی 77و افزایش کیفیت اسپرم گردیده است )

(. نشان 75، 72شده است )یبررسگیاه بامیه در چندین مطالعه 

صحرایی ماده دیابتی شده با  هایاست که در موش شدهداده

که  caspase3و  Baxی mRNA، سطح بیان استرپتوزوتوسین

یابد که با افزایش آترزی مرتبط با آپاپتوز هستند افزایش می

فولیکولی همراه است، بنابراین افزایش بیان فاکتورهای مرتبط با 

ای هیژه سلولوبهآپاپتوز با اختالل در شکل و عملکرد سلول، 

است که پودر  شدهثابت(. 76اسپرماتوژنیک همراه خواهد بود )

ی mRNAی سطح کنندهیمتنظعنوان تواند بهگیاه بامیه می

Bcl2  که یک پروتئین ضد آپاپتوزی است، عمل کند و موجب

در تخمدان  caspase3و کاهش بیان  Bcl2/Baxافزایش نسبت 

های صحرایی ماده و درنتیجه بهبود عملکرد تخمدان شود موش

(72.) 

های صحرایی اند که در موشعرفانی مجد و همکاران نشان داده

جب ، مواسترپتوزوتوسین و شده با رژیم غذایی پرچرب دیابتی

های لیدیگ و به دنبال آن کاهش سطح کاهش تعداد سلول

که تجویز پودر بامیه موجب یدرحالشود یمهورمون تستوسترون 

تستوسترون در  هورمونهای لیدیگ و سطح افزایش تعداد سلول

با نتایج ( که 72مقایسه با گروه دیابتی بدون تیمار شده است )

رسد تستوسترون قادر است می به نظراین مطالعه منطبق است. 

تایج ن بر اساسکند بنابراین را القا و تنظیم  7تا بیان ژن آرژیناز 

نیز  7این مطالعه، با کاهش تستوسترون بیان ژن آرژیناز 

(. 72) یافته است که با نتایج مطالعات قبلی هماهنگ استکاهش

لکلی میوه گیاه بامیه در این مطالعه با ایجاد تجویز عصاره هیدروا

اکسیدانی و ضد دیابتی، موجب بهبود های آنتییتظرف

ی و تستوسترون شده است. در مطالعه FSH ،LHهای هورمون

حاضر افزایش و بهبود هورمون تستوسترون با افزایش بیان ژن 

تواند این فرضیه را که بیان ژن همراه است که می 7آرژیناز 

شود را تقویت کند ی تستوسترون القا میواسطهبه 7رژیناز آ

صورت تواند بهمی 7بنابراین، کاهش یا افزایش آرژیناز 

عنوان شاخص عملکرد سیستم تناسلی نر در افراد غیرمستقیم به

 توان به کوتاه بودنیمهای این مطالعه دیابتی باشد. از محدودیت

ابتی شده، عدم استفاده های صحرایی دیدوره آزمایش در موش

از دوزهای باالتر عصاره هیدروالکلی گیاه بامیه، عدم آنالیز 

یری فاکتورهای خونی مرتبط گاندازهپارامترهای اسپرمی و عدم 

در  گرددیماکسیدانی اشاره کرد. لذا پیشنهاد با ظرفیت آنتی

 قرار مدنظرمطالعات بعدی جهت حصول نتایج بهتر، موارد فوق 

 گیرد.
 

 گیرینتیجه
دهد که عصاره هیدروالکلی میوه نشان می نتایج این مطالعه

گرم بر کیلوگرم وزن بدن دارای یلیم 200گیاه بامیه در دوز 

و بیان  بیضه-های محور هیپوفیزاثرات حفاظتی بر سطح هورمون

های صحرایی دیابتی شده با در موش 7ژن آرژیناز 

این مطالعه، کاهش  نتایج بر اساساسترپتوزوتوسین است. 

هورمون تستوسترون وابسته به دیابت با کاهش سطح بیان ژن 

ی که با افزایش دوز عصاره اگونهبه استمرتبط  7آرژیناز 

نیز  7هیدروالکلی میوه گیاه بامیه، سطح بیان ژن آرژیناز 

توان این فرضیه را مطرح و تقویت یمبنابراین، ؛ یافته استبهبود

 شود.ی تستوسترون القا میواسطهبه 7رژیناز نمود که بیان ژن آ

با  تواندرسد عصاره هیدروالکلی میوه گیاه بامیه میمی به نظر

اکسیدانی خود اثرات منفی دیابت بر فعالیت ضد دیابتی و آنتی

عنوان توان از آن بهمی احتماالًسیستم تولیدمثلی را تعدیل کند و 
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دیابت بر سیستم  یک مکمل غذایی در تعدیل اثرات جانبی

 تحقیقات بیشتری در این زمینه هرچندتولیدمثلی استفاده کرد 

 الزم است.

 

 تشکر و قدردانی
شیراز و  واحد یاسالموسیله از مسئوالن دانشگاه آزاد ینبد

از دانشگاه علوم پزشکی شیر مرکز تحقیقات فناوری ترانسژنیک

که ما را در انجام این مطالعه حمایت نمودند تشکر و قدردانی 

اصول اخالق کار با  بر اساسگردد. پروتکل این تحقیق می

 حدوا یاسالمحیوانات آزمایشگاهی در کمیته اخالق دانشگاه آزاد 

 تنظیم و تصویب گردید. 16770575121001شیراز با شماره 
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Abstract 
 

Background & Objective: Diabetes is the most common metabolic disorder that disrupts the 

reproductive system. This study aimed to investigate the effect of Abelmoschus esculentus 

fruit hydroalcoholic extract on pituitary-testicular hormones and the expression of Arginase 

II gene in streptozotocin-induced diabetic adult rats. 

Material & Methods: In this experimental study, 36 adult Wistar rats were randomly 

divided into six groups including the control (untreated), positive control (60 mg/kg 

streptozotocin), negative control (400 mg/kg Abelmoschus esculentus hydroalcoholic extract), 

experimental 1, 2 and 3 (first 60 mg/kg streptozotocin and then 100, 200 and 400 mg/kg of 

Abelmoschus esculentus hydroalcoholic extract, respectively). 28 days later, luteinizing 

hormone (LH), follicle-stimulating hormone (FSH) and testosterone hormones were 

measured by ELISA and the Arginase II gene expression was measured by Real-Time PCR. 

The results were analyzed by one-way analysis of variance and Tukey’s post hoc tests. 

Results: Compared to the control group, the levels of FSH and LH hormones increased 

significantly and the testosterone level decreased significantly in the positive control group. 

However, there were no significant changes in hormone levels in the negative control group. 

In experimental groups, the improvement in FSH, LH and testosterone levels was observed 

as dose-dependent compared to the control group. The expression level of Arginase II gene 

in the positive control and experimental 1 groups significantly reduced compared to the 

control group, but no significant changes were observed in the other groups. 

Conclusion: The Abelmoschus esculentus fruit hydroalcoholic extract in maximum dose has 

protective effects on the level of pituitary-testicular hormones and the expression of Arginase 

II gene in diabetic rats. 
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