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 مقاله پژوهشي 

  یدمثلیولتستم یم بر سیواناد و ين و درمان با سولفات رویبا استرپتوزوتوس القاشدهابت یاثر د یبررس
  

  3وندوسفي، نامدار *2ا پرتوي، پر1ينيام يعل
 

  23/02/1395تاریخ پذیرش  14/12/1394تاریخ دریافت 
 
 یدهچک

 م بر آسیبیو واناد يسولفات رو زمانهم یاثر مصرف خوراک یاین مطالعه بررس هدف .شودیم بیضه بافتی تغییرات باعث شیرین دیابت :هدف و زمينهپيش

  بود.  )STZاسترپتوزوتوسین (با  شده دیابتی نر صحرایی يهاموش در ياضهیب
مدت  ایجاد و به mg/dL 600-500ق استرپتوزوتوسین، دیابت قندي با قند خون ین مطالعه پنج گروه حیوان انتخاب، در سه گروه با تزری: در اکار مواد و روش

دیابتی و گروه  )STZاسترپتوزوتوسین ( mg/kg40استفاده کردند. گروه دوم با تزریق داخل صفاقی  ی. گروه اول از آب معمولقرار گرفتندروز تحت درمان  60
مار شدند. گروه چهارم با تزریق یت یدنیآشامدر آب  mg/ml1م با دوز یدیابتی و با سولفات واناد) STZاسترپتوزوتوسین ( mg/kg40سوم با تزریق داخل صفاقی 

مار شدند. گروه پنجم با تزریق داخل صفاقی یت یدنیآشامدر آب  mg/ml25/0با دوز  يدیابتی و با سولفات رو) STZاسترپتوزوتوسین ( mg/kg40داخل صفاقی 
mg/kg40 ) استرپتوزوتوسینSTZ( م با دوز یو واناد يسولفات رو یبیدیابتی و با محلول ترکmg/ml1  وmg /ml25/0  آسیب مار شدند.یت یدنیآشامدر آب 

  شد. بررسی ائوزین -هماتوکسیلین يزیآمرنگ با ياضهیب
ا در فروس ر ینیسم يهالولهاسپرماتوژنز و قطر  می. سولفات وانادشودیمن دو باعث کاهش سطح گلوکز پالسما یب ایم و ترکیو واناد ي: سولفات روهايافته
 .دهدیمش یفروس را افزا ینیسم يهالولهاسپرماتوژنز و قطر  یابتید ییهاموشم در یو واناد يسولفات رو یب خوراکیترکو  دهدیمکاهش  یابتید يهاموش

 یضه را خنثیب يم بر رویسولفات واناد یشده، اثرات منف دیابتی نر صحرایی يهاموش در ياضهیب يهابیآس کاهش بر عالوه يسولفات رو :گيريبحث و نتيجه
   .کندیم

 دیابت ،یشناسبافتضه، ی، بقند پالسما، يرو سولفات استرپتوزوتوسین، وانادیل سولفات، ها:کليدواژه

  
 1395 ششم، 476-485 ، صششم شمارهیست و هفتم، بیه، دوره ارومی پزشکمجله 

  
  09108012258 تلفن:، یشناسستیز، بخش يکرمانشاه دانشگاه راز: آدرس مکاتبه

Email: aliamini10@yahoo.com 

  
  مقدمه

 از یتوجهقابل درصد که است شایعی اختالل خون قند افزایش

 است اختالل ممکن نیدر ا .)1( هستند درگیر با آن افراد کشورها

 يهارندهیگ در عملکرد نقص یا و انسولین میزان کاهش علت به
بدن دچار اختالل  متابولیک ن عارضه اعمالیآید. در ا وجود به سلولی

 قادر به ي بدنهاسلولهیپرگلیسمی، بیشتر  باوجودو  شودیم

 ازنظر گلوکز خونافزایش  .)2(نیستند  تغذیه براي از گلوکز استفاده

 کلیوي، يهايماریببراي  خطرساز عوامل ینترمهم از یکی بالینی
 .)3( شودیم عروقی محسوب -قلبی يهايماریب و چشم ،اعصاب

متنوع بر سیستم  يو ساختارعملکردي  ياثرهاشیرین  ابتید

                                                             
 ايران  کرمانشاه، دانشگاه رازي، دانشجوي کارشناسي ارشد زيست شناسي سلولي تکويني، ١
 نويسنده مسئول)ايران ( کرمانشاه، دانشگاه رازي، گروه علوم تشريحي، دکتراي بافت شناسي، استاديار، ۲
 ايران کرمانشاه، رازي، فيزيولوژي جانوري، دانشگاه دکتراي فيزيولوژي جانوري، استاديار، ۳

غدد  تحلیل ،)4(کاهش تولید تستوسترون  .نر دارد دمثلیتول
رفتارهاي جنسی  و )4(کاهش میل جنسی  )5( یدمثلیتول ضمیمه

مبتال به دیابت گزارش شده است دیابت همچنین بر  در افراد
 ددر افرا. کیفیت پایین مایع سمینال )6( گذاردیماسپرماتوژنز تأثیر 

 )7(دیابتی نیز گزارش شده است که شامل کاهش حرکت اسپرم 
 .)9(ناهنجار است  يهااسپرمو افزایش  )8(کاهش شمار اسپرم 

Guneli E در ضهیب یبافت راتییتغ که دادند گزارش همکاران و 

 يهالوله یآتروف آپوپتوزي، یسلول مرگ جادیا رییتغ از نیریش ابتید
 یسلول يهامجموعه کاهش و توبول قطر کاهش ،سازاسپرم

 زین همکاران و Vignon F .)10( شودیم جادیا کیاسپرماتوژن
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 يهالوله هیپا ضخامت غشاي شیافزا سبب ابتید که دادند گزارش
 است، همراه د اسپرمیتول زانیم کاهش با که شودیم سازاسپرم

 کاهش به منجر یسرتول يهاسلول تعداد در کاهش نیهمچن

  .)9( شودیم یاسپرماتوگون يهاسلول
 از یکی، روندیمکار  به ابتیدرمان د در یمختلف داروهاي

 به آن دیمف اثر قاتیدر تحقکه  باشدیم ومید وانادیجد باتیترک

 ای لیوانادوانادیوم ( .دارد نیانسول مشابه اثري و است دهیرس اثبات
 شیرا افزا آن ونیداسیاکس و و انتقال گلوکز برداشت وانادات)

 بر یکسانی باًیتقر اثرات ومیواناد مختلف يهانمک .)11(دهدیم

موش  در نیاسترپتوزوتوس از یناش ابتید در قند خون کاهش روي
 نیترشحات انسول سولفات لیواناد همچنین .)12(دارند  ییصحرا

 قیاز طر. این ماده )13( کندیمت یگلوکز را تقو کیتحر به وابسته
پروتئین تیروزین کیناز سیتوزولی که مجزا از تیروزین کیناز رسپتور 

 يو رویداتیم اثرات اکسی. واناد)14(دینمایم عمل انسولین است،
ق داخل یکه تزر شودیم. گفته کندیممختلف اعمال  يهابافت
در موش  يم باعث کاهش اسپرم و کاهش باروریواناد یصفاق

ن است یاز ا ینه حاکین زمیشتر در این مطالعات بیهمچن .شودیم
دا یتجمع پ هاضهیب، در ياضهیب– یسد خون عبور ازم ضمن یکه واناد

سان و ان يم برایبات وانادیبودن ترک یسم باوجودن ی. بنابراکندیم
 در حال گسترش دمثلیتولستم یآن بر س ریتأثوانات مطالعه یح
م بر یدر مورد عملکرد واناد یاطالعات کم حالنیباا .)15( باشدیم

 بر عالوه ،(zn) روي وجود دارد. یدمثلیتولستم یس يرو
 انسولین يسازرهیذخ و تولید در مهمی نقش بودن دانیاکسیآنت

 سولینان میان و شیمیایی فیزیکی ارتباط پیش هاسال از و )16( دارد
 انسولین به روي کردن اضافه کهيطوربه است شده ثابت روي و

 تزریقی دوزهاي از جهیدرنتو  شده آن اثر مدت افزایش باعث صناعی
 و حیاتی عنصر یک روي طرفی دیگر از. )17( شد کاسته انسولین
 است داشته اندوکرینی فعالیت با ارتباط نزدیکی که بوده اساسی

پلیمراز و  RNAبخصوص  آنزیم 300 از بیش براي فعالیت ؛ و)18(
DNA و نوکلئیک هانیپروتئ سنتز هامتالوآنزیم سایر پلیمراز و 

 اسپرماتوژنز ،دمثلیتول فعالیت نیچنهم و سلولی تقسیم و دهایاس

 داراي )19( سلولی هسته در ساختمان کروماتین ماندن پایدار و

 در ریتأخ سبب تواندیم روي کمبود کهيطوربهاست  بسزایی نقش

 روي غلظت. )20(بشود  گنادها کارکرد کاهش و جنسی و بلوغ رشد

 این و باالست مایع سمینال و بیضه پروستات، همچون اعضایی در

 که باشدیم دمثلیتول در دستگاه روي نقش دهندهنشان مطلب

 تلیوم اپی حفظ و اسپرماتوزوا بلوغ تقویت اسپرماتوژنز، صورتبه

ی دانیاکسیآنت عنصر یک روي همچنین )22, 21( باشدیمزاینده 
 دارد آزاد يهاکالیرادبرابر  در ياکنندهمحافظت و مهم نقش و است

 یکیوجود مطالعات متعدد در خصوص اثرات تفک رغمیعل .)24, 23(

وص مطالعه در خص تاکنونضه یبافت ب يم بر رویو واناد يسولفات رو
ضه یبر ب یدنیآشاممحلول در آب  صورتبه هاآن یبیاثر ترک

 يصورت نگرفته است. لذا مطالعه حاضر در راستا یابتید يهاموش
اده بر ن دو میا یبیو ترک یکیاثرات تفک ياسهیمقاق مطالعه یتحق
صورت  ییصحرا يهاموشدر  القاشده یابتیضه موش دیب يرو

  گرفت.
  

  مواد و روش کار
 200نر بالغ با وزن  ییسر موش صحرا 30یمطالعه تجرب نیدر ا

ط یسازگار شدن با شرا منظوربهستار انتخاب و یگرم از نژاد و 230تا 
نور زان یم ازنظر شدهکنترل طیک هفته در شراید به مدت یجد
 22±3 يمحدوده و دما (در یکیساعت) تار 12و یی(ساعت روشنا12

به پنج  ییسر موش صحرا 30 ابتدا شدند. يوس) نگهداریدرجه سلس
  م شدند یتقس ییتا 5گروه 
تیمار دارویی  گونهچیهروز  60گروه نرمال که به مدت  -1

  استفاده کردند. یدریافت نکردند و از آب معمول
 mg / kg40گروه دوم که با تزریق داخل صفاقی  -2

) دیابتی شدند و در طول دوره آزمایش STZاسترپتوزوتوسین (
  دریافت نکردند. يگریداروي د گونهچیه

 mg / kg40گروه سوم که با تزریق داخل صفاقی  -3
و  ابتیاز تست د و بعدشدند  ) دیابتیSTZاسترپتوزوتوسین (

م با یمحلول سولفات وانادروز  60به مدت  شدن یابتینان از دیاطم
  مصرف نمودند. یدنیآشامدر آب  mg /ml 1غلظت 
 mg / kg40گروه چهارم ه با تزریق داخل صفاقی -4

و ابت یاز تست د و بعدشدند  ) دیابتیSTZاسترپتوزوتوسین (
با  يمحلول سولفات روروز  60به مدت  شدن یابتینان از دیاطم

  مصرف نمودند. یدنیآشامدر آب  mg/ml25/0 غلظت
 mg / kg40که با تزریق داخل صفاقی  پنجمگروه  -5

زان یم) دیابتی شده و با سولفات روي به STZ(ن یاسترپتوزوتوس
mg/ml25/0 م یوانادmg /ml 1  یدنیآشامدر آب  روز 60به مدت 

  مصرف نمودند.
 یصفاق درون صورتبه مراحل همه در نیاسترپتوزوتوس قیتزر

(ip) دوز  باmg/kg40 شیب زانیبه م خون قند شیافزا .گرفت انجام 
 .بود وانیح شدن یابتید دهندهنشانتر یل یدس بر گرممیلی 400از 

ش یآزما انجام از بود قبل یمحلول خوراک صورتبه عصاره زیتجو
مدل  Accu-checkگلوکومتر  دستگاه از استفاده با هاموش یتمام

Active کارخانه  ساختRoche از قطره خون کی اخذ با و آلمان 

 از پس ن کاریا .شد گیرياندازه هاآن خون گلوکز دم، قطع قیطر

 با هفته ان هریپا در ازآنپس و روز سه تا هاموش کردن یابتید

 ثبت گلوکز خون و انجام غذا از تیمحروم ساعت هشت تیرعا
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 12 مدت به واناتیح ،28 روز در شیآزما دوره انیپا از پس .دیگرد
 شده هوشیب اتر از استفاده با و سپس شدند داشته نگه ناشتا ساعت

 يریگخون هاآن ز راستیدهل از يتریلیلیم 10 سرنگ از استفاده با و
 000با  يریگخون از پس قهیدق 15خون  يهانمونه .آمد عمل به

 هانمونه سرم و شدند وژیفیقه سانتریدق 6مدت  قه بهیدور در دق 12

 نگهداري و رهیذخ هفته 1 از ترکمگراد  یدرجه سانت -20دماي  در

 یرنگ سنج -یمیآنز روشزان گلوکز سرم به یم ازآنپس .شدند
زور مدل ید از توسط دستگاه اتو آنالیپراکس –د از یروش گلوکز اکس

RA1000 ت شرکت پارس یو ک آمریکا 1نکویچیساخت شرکت ت
 طرفهکی انسیز واریآنال از استفاده با هاداده شد. گیرياندازهآزمون 

 ±ن یانگیم صورتبهج ینتا .شد یبررس Tukey یبیتعق آزمون و
 نظر در p>050.آمارياستنتاج  اریمع .دیگرد ارائه اریمع خطاي

  شد گرفته
 ارزيابي هيستوپاتولوژيك

پس از بیهوشی و  هاموشمطالعه، تمام  از شروعبعد  روز 60 
ضایعات ماکروسکوپیک  .شدند ییکالبدگشاکشته شدن با اتر 

بافتی  يهانمونه احشایی ثبت و يهااندام در ژهیوبه شدهمشاهده
 و بعددرصد پایدار  10ضه برداشته شد و در محلول بافر فرمالین یب

پارافینی،  يهابلوك هیو تهبافتی  يسازآمادهمراحل  از گذراندن
تهیه  میکرون 10قطر  با یو طول یعرض يهابرش صورتبهمقاطعی 

 آب و زدایی پارافین مستقر، ياشهیش يدهایاسالروي  بر هانمونه و

 )(H&Eائوزین  -هماتوکسیلین رنگ با سپسو  گردید مجدد دهی
به ذکر است  الزم شدند. يزیآمرنگمیکروسکوپی  بررسی منظوربه

ار اسپرماتوژنز در یو مع گرفتهانجامبه  هاالمن تمام یسه بیمقا
روس ف ینیسم يهالولهوم یتل یبوده که اپ یسلول يهاهیالضخامت 
  هستند.

 يهمه آزمایش، مورد حیوانات با ارتباط در مطالعه يدوره طی
   .شد رعایت حیوانات آزمایشگاهی نگهداري نحوه به مربوط مقررات
  
  هایافته
 ار قند خون يع -۱
ش یدر طول دوره آزما یابتیزان قند خون در گروه کنترل دیم

در گروه  کهیدرحال). 468±55/32افته ماند (یش یر افزاییبدون تغ
کاهش دهد،  2/209±29/32م توانست قند خون را به یسوم واناد

 4/216±40/10توانست قند خون را به  يدر گروه چهارم سولفات رو
م یسولفات واناد یبیمحلول ترک کنندهافتیدرکاهش دهد و در گروه 

دا یکاهش پ 2/139±922/9قند خون را به محدوده  يو سولفات رو
ن یزان شاخص قند خون در بین داد که منشا جینتا این کرد.

                                                             
1. Technico 

 یدرمانگروهم و یمحلول سولفات واناد کنندهافتیدر یدرمانگروه
ختالف ا يم و سولفات رویب محلول سولفات وانادیترک کنندهافتیدر

 یدرمانگروهن یب همچنین .)p<0.05( دهدیمنشان  يمعنادار
 کنندهافتیدر یدرمانگروهو  يسولفات رومحلول  کنندهافتیدر

 ياختالف معنادار يم و سولفات رویب محلول سولفات وانادیترک
  .)p<0.05( وجود دارد

 ضهيب يشناسبيآس-۲
ه ک دیابتی نشان داد يهاموش يضهیبمطالعه هیستوپاتولوژیک 

 و اندشده دچار کاهشمنی ساز  يهالوله در اکثري سرتولی هاسلول
 يهاسلولفر از  ینیسم يهالولهه یتخل ن کاهش،یبه دنبال ا
ر یتصو( .شودیمز مشاهده یو کاهش اسپرماتوژنز ن کیاسپرماتوژن

 يهالوله يسولفات رو کنندهافتیدر یابتی). در گروه د2شماره 
است و بافت  یعیطب هاآنزان اسپرماتوژنز یفروس و م ینیسم

) در گروه 3ر شماره یتصو( شودیمده ید هالولهن یدر ب ینینابیب
فر از  ینیسم يهالولهه یتخلوم یسولفات واناد کنندهافتیدر یابتید

ضه یدر مقاطع ب ینینابیبافت ب و کاهش کیاسپرماتوژن يهاسلول
فروس  ینیسم يهالوله هیپا يغشا يهایخوردگنیچ شودیمده ید

 یعیطب هالولهزان اسپرماتوژنز در یم اما است، توجهقابلن گروه یدر ا
سولفات  کنندهافتیدر یابتی). در گروه د4شماره ر یتصو( است.
زان یم یابتینسبت به گروه کنترل د يوم و سولفات رویواناد

وس در فر ینیش قطر عروق سمیافته است. افزایش یاسپرماتوژنز افزا
 يهایخوردگنیچ هالوله ی. در برخشودیمضه مشاهده یکپسول ب

 توجهلقابفروس نسبت به گروه کنترل  ینیسم يهالولهه یپا يغشا
  .)5ر ی(تصو است

 ضه در گروه کنترلیکروگراف بیم ):۱(ر يتصو
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زان یفروس و م ینیسم يهالولهضه و یانسجام بافت ب
  است یعیطب صورتبهاسپرماتوژنز 

   یابتیضه در گروه کنترل دیکروگراف بیم ):۲تصوير (
  شودیمده ین گروه دیدر ا ینینابین رفتن بافت بیو از ب کیاسپرماتوژن يهاسلولفر از  ینیسم يهالولهه یتخل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  يسولفات رو یمحلول خوراک کنندهافتیدر یابتیضه در گروه دیکروگراف بیم ):۳تصوير (

 شودیمده ید هالولهن یدر ب ینینابیاست و بافت ب یعیطب هاآنزان اسپرماتوژنز یفروس و م ینیسم يهالولهن گروه یدر ا
 

  
  میواناد کنندهافتیدر یابتیضه در گروه دیکروگراف بیم ):۴تصوير (
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  ) ← بینابینی (زان بافت یفروس و کاهش م ینیسم يهالولهه در یغشا پا یخوردگنیچ) الف
  )←نه (یکا البوژیدر تون یپرخونعروق و  ) افزایشب

  

  

  يم و سولفات رویسولفات واناد یمحلول خوراک کنندهافتیدر یابتید در گروهضه یکروگراف بیم ):۵تصوير (
  .شودیمده ید هالولهن یدر ب ینینابیاست و بافت ب یعیطب هاآنزان اسپرماتوژنز یفروس و م ینیسم يهالولهن گروه یدر ا

  
  گیرينتیجهبحث و 
شد ر در حالمتابولیکی  يهايماریب نیترعیاز سر یکی دیابت

 يهاروشروي این بیماري جهت یافتن  و مطالعات باشدیمدر دنیا 
. نتایج تحقیق حاضر )25(نیز روبه افزایش است  ترمناسبدرمانی 

 40که تزریق درون صفاقی استرپتوزوتوسین با دوز  دهدیمنشان 
 يهاموشمناسب را در  وزن بدن مدل دیابتی لوگرمیبر ک گرممیلی

 40استرپتوزوتوسین با دوز  کهيطوربه، دینمایمصحرایی ایجاد 
لوکز گمیزان  داریمعنش یافزا وزن بدن باعث لوگرمیبر ک گرممیلی

آن نسبت به گروه نرمال  کنندهافتیدر ییصحرا يهاموش در
نکراس، پا يبتا يهاغشاء سلولب ی. استرپتوزوتوسین با تخرشودیم

 مانند گلوکوکیناز ییهامیآنزو واکنش با  DNAنمودن  قطعهقطعه
. گرددیمحیوانات  موجب افزایش میزان گلوکز خون در

 فسفاتاز-6 -مربوط به آنزیم گلوکز mRNAاسترپتوزوتوسین بیان 
کبدي را افزایش داده و لذا از این طریق نیز موجب افزایش گلوکز 

 و آزاد يهاکالیراد ایجاد با دیابت همچنین .)26( شودیمخون 
و  هانیپروتئ ،دهایپیل اکسیداسیون اکسیداتیو منجر به استرس
DNA ایجاد  هاضهیبرا در  ياگستردهآسیب  متعاقباً ،شودیم

رگ را از طریق ایجاد م ياضهیب . دیابت شیرین تغییرات بافتکندیم
روس، ف سمینی هاي، آتروفی توبول)آپوپتوز( شدهيزیربرنامه سلولی

 اسپرماتوژنیک سلولی يهامجموعهکاهش قطر توبول و کاهش 

 يهاسلولکاهش  و سازاسپرم يهالوله آتروفی نموده و باعث ایجاد
 اسپرماتوژنز محسوب در اختالل نشانه مورفولوژیک اسپرماتوژنیک

 و Bal نیهمچن و 2009 سال در و همکاران .Ricci )27( شوندیم
 که دادند نشان ياجداگانه مطالعات در 2011 سال در همکاران

 ومیتل یپا ساختار بر ریتأث ازجمله ضهیب یبافت راتییتغ موجب ابتید
 يهالوله تعداد و شودیم يالوله انسداد صورتبه فروس ینیسم
 و میدید یاپ وزن نیهمچن. دهدیم شیضه افزایب در را دهیدبیآس

 رطوبه را هااسپرم حرکت زانیم و پروستات کول ویوز نالیسم غدد
  .)29, 28( دهدیم کاهش يمعنادار

اخیر آثار ضد دیابتی ترکیبات وانادیوم توجه تعداد  يهادر سال
 .مراکز تحقیقاتی را به خود معطوف داشته است از محققانزیادي 

-قرار داده یموردبررسمطالعات زیادي خواص ضد دیابتی وانادیوم را 
هاي متعدد، ازجمله اثر شبه اند. کاهش قند خون از طریق مکانیسم

هاي محیطی، کاهش برونده گلوکز کبدي و غیره، انسولینی در بافت
، عالوه بر مدتدر کوتاه. درمان با وانادیوم )30(گزارش شده است 

 محیطی انسولینی يهارندهیگ کیبا تحرقند خون را  تواندیمآنکه 
 بتاي يهار سلولیتکثبرگرداند، از طریق ترمیم و  به حد طبیعی

ما را سطح انسولین پالس تواندیمپانکراس حیوانات دیابتی شده نیز 
ما  يافتهی. )31(افزایش دهد  نشدهدرماندیابتی  يهاگروهنسبت به 

ش یمثبت در افزا ن اثراتیز این یم خوراکینشان داد سولفات واناد
، یک بررسی در را دارد. شده یابتید يهاموشن پالسما در یانسول

 ساز،یوم منیتلید اپیب شدیم باعث آسیق سولفات وانادیتزر
اضر ق حیج تحقی. نتاشودیم یز عناصر سلولیو ل هاآناز  يبردارهیال

اخل ق دید. اگرچه تزرینماید مییز آن گزارش را تأین یخوراک با روش
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ز باعث کاهش ین يسور يهاموشم سولفات در یواناد یصفاق
ن یضه ایدر ب يچ نکروزیاما ه شودیمضه یدر وزن ب يداریمعن

 يهاموشکه  ییهاشیآزمادر  .)32( اندنکردهمشاهده  هاموش
در  میدر معرض متاوانادات سد یخوراک صورتبهنر بالغ که  ییصحرا

لوگرم دو ماه قبل از یبر ک گرممیلی 20 و 10 و 5 ؛ ويدوز ها
قبل از  روز 14که  ياماده ییصحرا يهاموشبا  يریگجفت
ر ن درمان دیافت کرده بودند قرار گرفتند ایم دریواناد يریگجفت

ز همچنان ادامه داشته است گرچه ین یردهیو ش يطول دوران باردار
 ده نشدهیمان دیو زا يدر بارور یتوجهقابل یعوارض جانب گونهچیه

از بدو تولد  هاآنفرزندان  و رشدن یکه تکو شدهمشاهدهاست، اما 
نشان  ترشیپ. مطالعات )33( افته استیکاهش  یتوجهقابل طوربه

 اهضهیبو در  کندیمعبور  ياضهیب– یم از سد خونیداده که واناد
 طوربه هااسپرماگرچه تعداد  حالنیباا. کندیمدا یتجمع پ

 اما تحرك اسپرم سالم گزارش شده است افتهیکاهش یتوجهقابل
)34( .Altamirane ومیکردند که اثرات واناد یو همکاران بررس 

 اثرات .)35( باشدیم ییاحتماالً مربوط به قبل از بلوغ موش صحرا
م یم پتاسیپمپ معاوضه گر سد ياثر رو لیبه دلم ممکن است یواناد

ATPase سم یمتابول يباشد که بر روCa  ریتأث هاارگانو  هابافتدر 
سلول از خالل غشاء  به داخلاز خارج  Ca++ هجوم .)36( گذاردیم

. شوندیمسبب افزایش اولیه در غلظت کلسیم سیتوسولی  ییپالسما
وتئازها، پر فسفولیپازها، ی مثلیهاخود آنزیم نوبهبهافزایش کلسیم 

ATP که داراي اثرات  کندیماندونوکلئازها را فعال  آزها و
ن یکه ب دهدیممطالعات نشان  )37( باشندیمسلولی  رسانبیآس
 یتوجهقابل يهاتفاوتم یواناد در معرض قرار گرفتن يرهایمس

ه ب تواندیم یق داخل صفاقیضه بعد از تزریب به بیوجود دارد، آس
م یم باشد در مقابل مصرف وانادیواناد يهاکمپلکس يریگشکلعلت 
 هضیب يبر بارور معموالً ییم غذایو رژ یدنیآشامق دهان و آب یاز طر
ما  يهاشیآزماج ی. نتا)34(اثر ندارد  یابتیر دیغ يهاموشدر 
  باشد.یقات فوق مین تحقیا کنندهقیتصد

ي بتاي پانکراس هاسلولروي نقش مهمی در ذخیره انسولین در 
ترانس گلژي  در بخشمولکول انسولین  و شش 2Zn+ دارد و دو یون

ي بتا هاسلولتحریک  .کنندیمایجاد کمپلکس پایدار اسموتیک 
که  شودیمهگزامرهاي انسولین  آزاد شدنتوسط گلوکز موجب 

 2Zn+یون . )38( شوندیمبالفاصله به انسولین و روي شکسته 

 ي آلفاي پانکراسهاسلولآزادشده موجب تحریک ترشح گلوکاگن از 
 به علت 2Zn+ ییپالسمادر دیابت ملیتوس غلظت  .گرددیم

تجویز  .یابدروي کاهش می يارودهجذب  و کاهشهیپرزینکوریا 
. )39( گرددیمک یزان گلوکز در دیابت نوع یروي موجب کاهش م

 ازجمله دمثلیتول مختلف در مراحل روي اندداده نشان مطالعات
 و Fuse .)40( باشدیم ضروري موفق و بارداري ینیگز النه لقاح،

 و روي غلظت نیب که دادند نشان 1999 سال همکاران در
راي ب یکاف روي و دارد وجود يداریمعن ارتباط تستوسترون پالسما

نشان  مطالعات ریسا. )41( است ضروري اسپرم یعیطب عملکرد
 باعث شده و سازاسپرم يهالوله یآتروف سبب روي کمبود دهندیم

 فوق مطالب توجه به . با)40( شودیم هارت در اسپرماتوژنز اختالل
 هاضهیب بافت یرسانخون زانیم ابتید دنبال به رسدیم نظر به

 عملکرد ک بریگنادوتروپ يهاهورمون نیهمچن و ابدییم کاهش
 ضهیب به بافت يمتعدد يهابیآس جهیدرنت. گذاردیم ریتأث ضهیب

 عروق و تعداد گرددیم اعمال یسرتول و گیدیل يهاسلول ژهیوبه
 ولفاتس با یابتید يهاموش ماریت کهیدرصورت .ابدییم کاهش یخون
 ضهیب بافت مؤثر یرسانخون و یخون عروق شیافزا با تواندیم يرو
 يردایمعنشکل  به و گذاشته ریتأث یبافت راتییتغ اصالح بر
  .دینما درمان را وارده يهابیآس

مطالعه که با استفاده از روش مورفولوژیک انجام  نیدر ا   
از گروه تجربی و  آمدهدستبهبافتی  يهابرش بر اساسگرفت، 

 یوراکخب یترک یز خوراکیکنترل سعی گردید تا اثرات احتمالی تجو
 وردضه میبر بافت ب زمانهم طوربهرا  يم و سولفات رویسولفات واناد

  .ردیقرار گارزیابی 
اثرات  تواندیم يرو داد کهنتایج حاصل از این مطالعه نشان 

کند و باعث  یخنث يضه تا حدیبافت ب يم را بر رویواناد یمنف
زان اسپرماتوژنز یش میفروس و افزا ینیسم يهالولهش تعداد یافزا
 يسولفات رو یب خوراکیترک يکنندهافتیدر یابتید يهاموشدر 

فات سول کنندهافتیدر یابتیم نسبت به گروه دیو سولفات واناد
 م شود.یواناد

 نقش روي در در مورد یگر مطالعات مختلفید از طرف
و  Krishnamurthyمطالعه  در. اسپرماتوژنز صورت گرفته است

اسپرماتوژنز موش  روي بر ینقش محافظت 1998 در سالهمکاران 
 تواندیمآسپارات روي  نشان داده است که استفاده از ییصحرا
اشعه  از تابش یناش یرا در برابر مرگ سلول یاسپرماتوگون يهاسلول

و  Onyenmachiتوسط  گر کهید يادر مطالعه .)19( محافظت کند
همکارانش صورت گرفته نشان داده شده است که مصرف روي 

ري کند یوم جلوگیکروم ازیناشیستیتوکس ضه ویب بیآس از تواندیم
ت م توسط سولفایواناد یاثرات منف يسازیخنثحاضر  تحقیق ،)42(

و  Oliveraگري که توسط یدر مطالعه د ایو . کندیم دییتأرا  يرو
ک عنصر یصورت گرفته نشان داده شده است که روي  همکاران

مطالعه  دریک .)20( باشدیمات اسپرم یجهت حفظ خصوص یاتیح
اسپرم داراي  یسالمت در حفظگر نشان داده شده است که روي ید

 ته،هس نیکرومات است و سبب حفظ ساختمان اسپرم و ینقش اساس
 ودکمب و شودیماسپرم  يجلوروبهحرکت  ت اسپرم ویفعال افزایش

قدرت باروري  اختالل در و ین رفتن واکنش آکروزومیآن سبب از ب
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مشخص شد که روي  گرید يا. در مطالعه)43( شودیمتخمک 
ا ب کهيطوربهکم کند  س رایاثر مخرب امواج الکترومغناط تواندیم

 صورتبه ppm200و  ppm500میزان روي به  سولفات زیتجو
 جلوروبههم حرکات  هم تعداد و شد کهمشاهده  هاموشبه  یخوراک

از  آمدهدستبه يهاافتهی ،)44( اندافتهیبهبود  يامالحظهقابل طوربه
 قدرت نر، يهاموشبا مصرف روي توسط  داد کهحاضر نشان  قیتحق

 .دابییمي داریمعنش ینسبت به گروه تحت صوت افزا هاآنباروري 

 يهاموشاز  شدهاستخراجزنده  يهانیجنن تعداد و وزن یهمچن
طور بهروي  کنندهافتیدرنر  يهاموشکرده با  يریگجفتماده 

 .فتایش ینسبت به گروه قرارگرفته در معرض صوت افزا يداریمعن

 ومرده  يهانیجنزان یم که دیگردمشخص  وضوحبهمطالعه  نیدر ا
  .)45( ابدییمروي کاهش  با مصرف شدهجذب یحت

 که مصرف شده است داده نشان مطالعه این در یطورکلبه

 يهاموش در ياضهیب يهابیآس باعث کاهش تنهانه يسولفات رو
 یشدن اثرات منف یبلکه باعث خنث شودیمدیابتی  نر صحرایی

 .شودیمز ین ییصحرا يهاموشضه در یب يم بر رویسولفات واناد
مطالعه و کمبود امکانات  این یت زمانیمحدود به توجه با حالنیدرع

رار ق یموردبررسز ین يزین تجویچن درازمدتبهتر آن است که اثرات 
 رد.یگ

  
  یتشکر و قدردان

و  یشناسستیزگروه  يولوژیزیسندگان مقاله از بخش فینو
  را دارند. یقدردانت تشکر و ینها یکاظم حاتم يآقاجناب 
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Abstract 
Background & Aims: Diabetes mellitus is associated with changes in testicular tissue. Here, the effects 
of co-administration of zinc and vanadium sulfate on testicular damage in diabetic animals were studied. 
Materials & Methods:  Moderate diabetic hyperglycemia was induced by injection of streptozotocin 
(STZ) 40 mg/kg, ip. Five groups of animals were selected (n=5). Group I: As normal group, during the 
trial period did not receive any drug treatment and consumed tap water during 45 days. Group II: As 
control diabetic group, received STZ 40mg/kg, ip injection. During the trial period they did not receive 
any drug treatment and they consumed tap water. The diabetic animals (STZ 40mg/kg, ip) with 500-600 
mg/dl blood glucose levels were randomly divided into three groups: Group III: As under treatment 1, 
used drinkable water containing 1mg/ml of vanadium sulfate Group IV: As under treatment 2, used 
drinkable water (0.25 mg/ml zinc sulfate) Group V: As under treatment 3, used drinkable water (1mg/ml 
of vanadium sulfate and 0.25 mg/ml zinc sulfate). Testicular damage were assessed using H & E 
staining. 
Results: Zinc sulfate and vanadium sulfate and their combination have reduced glucose plasma levels 
in diabetic rats. Vanadium sulfate reduced spermatogenesis and seminiferous tubule diameter in diabetic 
rats. Seminiferous tubule diameter and spermatogenesis have increased in diabetic rats receiving a 
combination of oral zinc and vanadium sulfate. 
Conclusion: This study demonstrated that the use of zinc sulfate reduced testicular damage and can 
neutralize the negative effects of vanadium sulfate on testis in diabetic rats.  
Keywords: Diabetes, Glucose, Rat, Vanadium and zinc-sulfate, Testis 
 
Address: Biological Department, Razi University, Kermanshah, Iran 
Tel: +989108012258 
Email: aliamini10@yahoo.com 

 
SOURCE: URMIA MED J 2016: 27(6): 485 ISSN: 1027-3727 

                                                             
1 Master Student in Developmental Biology, Razi University, Kermanshah, Iran 
2 Assistant Professor of Anatomical Science, Biological Department, Razi University, Kermanshah, Iran 
(Corresponding Author) 
3 Assistant Professor of Animal Physiology, Biological Department, Razi University, Kermanshah, Iran  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

m
j.u

m
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            10 / 10

http://umj.umsu.ac.ir/article-1-3271-en.html
http://www.tcpdf.org

