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چکیده
دیابت شیرین بهعنوان یک اختالل آندوکرینی مزمن ،دارای عوارض جانبی متعددد بدود و یکدی از عوامد اصدیی مدر

و میدر در

کشورهای پیشرفته محسوب میشود .بیشتر داروهای صناعی مورد استفاد برای مقابیه با دیابت و عوارض ناشی از آن در مصرف دراز-
مدت دارای اثرات جانبی متعددی هستند .بنابراین ،امروز استفاد از داروهای با منشأ گیاهی بهشدت مورد توجه قرار گرفته است .در
طب سنتی از گیا فرفیون به دلی اثرات ضدالتهابی ،آنتیاکسیدانی و ضدتوموری آن استفاد شد است .در این بررسی تعداد  04سدر
موش صحرایی نر ویستار در  0گرو  04تایی شام گرو های شاهد ،دیابتی ،دیابتی تیمار با عصار الکیی فرفیدون بدا دز 054 mg/kg
(تیمار  )0و دیابتی تیمار با عصار الکیی فرفیون با دز ( 544 mg/kgتیمار  )0تقسیم شدند .گرو های تیمار پد

از ایاداد دیابدت بدا

داروی استرپتوزوسین ،عصار الکیی گیا فرفیون را با دزهای  544 mg/kgو 054بهمدت  00روز از طریق گاواژ دریافدت کردندد .در
گرو های شاهد و دیابتی همحام عصار  ،سرم فیزیولوژی گاواژ گردید .در پایان ،از گرو های مختیف نمونه خون جهت انداز گیدری
غیظت سرمی گیوکز و تستوسترون و نمونه بافتی بیضه جهت مطالعه بافتشناسی و ارزیابی روند اسپرماتوژنز اخذ شد .غیظت سدرمی
گیوکز و تستوسترون در گرو تیمار  0در مقایسه با گرو دیابتی تفاوتی معنیدار داشت ( .)p<4/45همچنین از نظدر فاکتورهدای وزن
بیضه ،ضریب تمایز لولهای و ضریب اسپرمیوژنز بین گرو تیمار  0با گرو دیابتی اختالفی معنیدار وجدود داشدت ( .)p<4/45نتدای
مطالعه نشان داد که عصار الکیی گیا فرفیون دارای اثرات هیپوگییسمیک بود و موجب بهبودی پارامترهای هیستولوژی بافت بیضه و
روند اسپرماتوژنز و همچنین افزایش سطح سرمی تستوسترون در موشهای صحرایی دیابتی میگردد.
کلید واژهها :دیابت ،بیضه ،عصار فرفیون ،موش صحرایی.
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مقدمه

وجود شرکنبات آنت اکسندان در مواد غذای م شوانهد

دیابت یک اختالل مزمن در غدد درونریز است که

باعث کاهش و یها بببهود عهوارا نا ه ان دیابهت در

با افزایش قند خون در اثر مقاومت انسهوینن یها شر ه

مبتالیان ود .همچننن ،اسهتفاده ان گناههان دارویه در

ود .اگرچ مکاننسه ههای

مواردی ان قبن عهدم شعهادل هورمهون  ،کهاهش شعهداد

هوند هنهون نا هناخت

اسپرم و ایتباب پروستات دارای اثرات درمهان و مببهت

ناکاف انسوینن مشخص م

ک موجب شغننرات در دیابت م

هستند ،اما مشخص گردیده است ک افزایش قنهدخهون

م با د ( .)Jiang, 1996ب هر حال ،اسهتفاده ان گناههان

موجب استرس اکسنداشنو مه گهردد ( Palmeria et al.,

داروی با افزایش منزان آنت اکسهندانههای خهون مهورد

 .)2001ابتال ب دیابت سهبب اخهتالت جنسه در افهراد

شوج بوده و باعث کاهش و بببود آسنبههای نا ه ان

ود .در  09درصد بنمهاران دیهابت  ،منه جنسه و

ود .ان اینرو ،استفاده ان طهب گنهاه بهرای

م

قدرت باروری ب

دت کاهش مه یابهد ( Baynes and

 .)Thorpe, 1999اطالعات موجود نشهان مه دههد که
دیابت پارامترهای معموی اسپرم را شغننر داده و با شهاثنر
منف بر اسپرم ،باعث آسنب بافت اپندیدی ننز مه

هود

( .)Sazegar et al., 2014مکاننس ههای مختلفه باعهث
آسنب اسپرم در بنماران دیهابت مه

هود .به طهورکل ،

دیابت ب عنهوان یهک اخهتالل آنهدوکرین باعهث ای هاد
آ فتگ در روند شنظن متابوینس کربوهندراتها ده و

دیابت م

درمان بنماری دیابت در دننا اهمنت فراوان پنهدا کهرده
است (.)Kumar et al., 2012
گناه فرفنون ( )Euphorbia cyparissiasمعروف به
 cypress spurgeمتعلق ب خهانواده افوربناسه اسهت و
دربرگنرنده بنش ان  5999گون م با هد که در منهاطق
مختلف جبهان وجهود دارنهد .ارشفها ایهن گنهاه شها 09
سانت متر م رسد .ساق باریک بوده و اغلهب به وسهنل

شویند رادیکالهای آناد را افزایش مه دههد ( Khaki et

کرکهای نبر مای ب نرد پو نده مه

.)al., 2009

نوک شنز و گ های کوچهک متهراک خو ه ای در رأس

رادیکالهای آناد مشتق ان اکسنژن در ط متابوینسه
اکسنداشنو منتوکندریای شوسه ارگاننسه ههای ههوانی
شویند م

وند .این رادیکالها قادرند در اثر واکهنش بها

مویکولهای آی و ماکرومویکولهای بافهت همبنهد ،در
عملکههرد سههلول شههداخ ای ههاد نماینههد .شحههت ههرای

گناه دیهده مه

هود .بهر ههای

هوند (.)Nasiri semnani et al., 2013

ترکنبات جدا ده ان جنس افوربنا هام فالونوینهدها،
شریشرپنویندها ،آیکانها ،اسهندهای آمننه و آیکایوینهدها
است .اثرات ضدایتباب  ،آنته اکسهندان و ضهدشوموری

طبنع  ،بنن منهزان شوینهد رادیکهالههای آناد اکسهنژن و

فالونویندهای خانواده افوربناس کامالً ناخت ده است

سنست دفاع آنت اکسندان شعادل وجهود دارد .اخهتالل

( .)Özlem et al., 2013شاکنون ههن ماایعه ای اثهرات

در شعادل اکسندان-آنت اکسندان وضعنت را به سهمت

هنپوگلنسمنک و آنت اکسندان گون  E. cyparissiasرا

استرس اکسنداشنو و شویند بنشتر رادیکالهای آناد پهنش

ب طور اختصاص بررس نکرده است .بنهابراین ،در ایهن

م برد (.)Domínguez et al.,1998
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گلوکز خون ،روند اسپرماشوژنز و شهاثنر آن بهر هورمهون
شستوسهترون در مهو ههای صهحرای دیهابت

هده بها

صههورت شصههادف به  0گههروه 09شههای شقسههن

ههدند.

حنوانات هم گروهها در رای یکسان با دسترس آناد
بهه آب و غههذا و در دمههای  00±0درجهه سلسههنوس

استرپتونوسنن بررس گردید.

وچرخ نوری  00/00ساعت رو نای -شاریک نگ داری
دند .گروههای مورد ماایع عبارت بودند ان-0 :گهروه

مواد و روشها
ماایع حاضر ان نهو ش ربه مداخله ای بهوده و در

اهد (حنوانات سای )-0 ،گروه دیابت -3 ،گروه دیهابت
شنمار با دن  059 mg/kgعصاره ایکل فرفنون (شنمهار )0

مرکز شحقنقات دانشگاه آناد اسالم نن ان ان هام هد.

و  -0دیههابت شنمههار بهها دن  599 mg/kgعصههاره ایکل ه

در این ماایع کلن مالحظات اخالقه و پروشکه ههای

فرفنون (شنمار .)0
در گروههای دوم شا چبارم با شزریق داخ صهفاق

کار روی حنوانات آنمایشگاه مورد شایند کمنت نظارت
بر حقوق حنوانات آنمایشگاه بود.

داروی استرپتونوسههنن ب ه منههزان  55 mg/kgونن بههدن،

عصارهگیری

دیابت ای اد هد ( .)Iwata et al., 2010در گهروهههای

نمون های شهانه گه گنهاه فرفنهون در فصه ببهار ان
مناق جاده نن ان-بن هار جمه آوری و پهس ان شیینهد
شوس گروه فارمهاکوگنونی مرکهز شحقنقهات بنویهوژی

اهد و دیابت  ،سهرم فنزیویهوژی هه ح ه عصهاره ان
طریق گاواژ خورانده د و گهروهههای شنمهار ،عصهاره
ایکل ه

فرفنههون را بهها دنهههای  059 mg/kgو mg/kg

 599ب مهدت  00رون ان طریهق گهاواژ دریافهت کردنهد

دانشگاه ،با اسهتفاده ان جریهان ههوای خشهک در سهای

( .)Kumar et al., 2010در پایهان رون  ،00مهو ههای

خشک گردید .سپس گ های خشک ده گنهاه فرفنهون

هم گروهها شونین گردیدند.

آسناب ده و ب صورت پودر درآمد 099 .گرم ان پهودر
حاص با استفاده ان اشهانول عصهارهگنهری هد .پهس ان
شبخنر حالل بها اسهتفاده ان دسهتگاه روشهاری اواپراشهور،
باق مانده ب عنوان عصهاره مهورد اسهتفاده قهرار گرفهت
( Kumar and Rashmi Kumar, 2010; Nasiri

جبت اندانهگنری قند خهون ان ناحنه وریهد دمه
مو ها قب ان شزریق داروی استرپتونوسنن و  20ساعت
پس ان شزریق آن خونگنری ب عمه آمهد .حنوانهات 00
ساعت قب ان ان ام آنمایش محروم ان غذا بودند ،اما به
آب دسترس

آناد دا تند ( Iwata et al., 2010; Kanter

 .)et al., 2004مو های ک قند خون آنها باالی 399

.)semnani et al., 2013

منل گرم بر دسه ینتهر بهود ،جبهت ان هام ایهن ماایعه

طرح آزمایش

انتخاب دند ( .)Nickel et al., 1979ان کنت سهن ش

برای ان ام این ماایع شعداد  09سر مهو

صهحرای

نههژاد ویسههتار بهها ونن  059±09گههرم ان مرکههز پههرور

گلوکز ،سهاخت هرکت نیسهت هنم

ایهران ( Ziest

 )chemبرای سن ش قند خون استفاده د.

حنوانات آنمایشگاه سرمسانی رانی (کرج) شبن و ب
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اندازهگیری قند خون و تستوسترون سرم

حداق  099مقا عرض یوی های من سان مورد بررس

در پایان دوره ش ویز عصاره ،حنوانات بها اسهتفاده ان
اشر به طهور خفنهف بنبهو

هده و پهس ان قاه سهر

( )decapitationنمون خهون جبهت سهن ش گلهوکز و
شستوسترون جمه آوری گردیهد (.)Najla et al., 2013
منههزان شستوسههترون خههون بهه رو
( ،)radioimmunoassay, RIAشوسههه

رادیوایمنواسهه
کنهههت RIA

و ههمار

قههرار گرفههت .بههرای محاسههب ضههریب

ش دیدپذیری نسبت سلولهای اسهپرماشوگون فعهال به
سلولهای اسپرماشوگون غنرفعال در یوی های منه سهان
محاسب گردید .برای این کار ننز بنش ان دویست مقاه
یوی های من سان مار

گردید .برای محاسب ضهریب

( )Immunotech, Marseille, Franceاندانهگنری د.

اسپرمنوژنز نسبت یوی های من سهان که حهاوی اسهپرم

آسیبشناسی بافتی

بودند ،ب یویه ههای فاقهد اسهپرم محاسهب گردیهد و در

پس ان آسانکش مو هها ،بنضه آنهها به سهرعت
خههارج ههده و پههس ان شههونین ،در فرمههاینن بههافری 09
درصد پایدار دند .ان نمونه ههای فهوق بها اسهتفاده ان
هههنوهههههای رایهههژ پاسهههاژ بافهههت و شبنه ه مقهههاط
هنستوپاشویوژی ،بر ههای بها ضهخامت  5منکهرون و
رنگآمنزی هماشوکسنلنن -ایونین شبن

رو

دویست مقا یویة من سان مار

گردید ( Shetty et

.)al., 2000
تحلیل آماری دادهها

دادهههههای کمه ه به ه دسهههتآمهههده به ه صهههورت
منانگنن±انحراف استاندارد ان منهانگنن ()mean±S.E.M
ارای و با استفاده ان نرمافزار  SPSSویرایش  00و رو

د.

آماری شحلن واریانس یکطرف ( )ANOVAبها آنمهون

روش محاسبه ضرایب اسپرماتوژنز

برای ارنیاب اسپرماشوژنز در یوی های من سان ان سه

شعقنب دانکهن ( )Duncanمهورد واکهاوی آمهاری قهرار

اخص شمایز یوی ای ،ضریب اسهپرمنوژنز و همچنهنن

گرفههت .سهها معنه داری اختالفههات  p<9/95در نظههر

ضهریب ش دیدپههذیری اسههتفاده گردیههد .بههرای محاسههب
اخص شمایز یوی ای ،درصد یوی های من سان ک

ام

سهه و یهها بههنش ان سهه رده سههلولهههای اسههپرماشوژنز

گرفت

د.

یافتهها
در مقایسه ه منهههانگنن ونن حنوانهههات در ابتهههدای دوره

شمایزیافت ه ان سههلول اسههپرماشوگون  Aبا ههد ،محاسههب

آنمایش ،بنن گروههای مورد ماایع شفاوت معن داری وجود

گردید ک این سلولهها هام اسهپرماشوگون بننهابنن ،

ندا هت .در مقایسه منهانگنن ونن حنوانهات در پایهان دوره

اسههپرماشوگون شنهه

 ،Bاسپرماشوسههنت و اسههپرماشند

م با د .این اندکس بنانگر حنات و شمهایز سهلولههای
بننادی یویة من سان یعنه اسهپرماشوگون  Aمه با هد.
برای محاسب
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هاخص شمهایز یویه ای بهرای ههر بنضه

ماایع  ،بنن گروهههای هاهد و شنمهار  0بها سهایر گهروههها
اختالف معن دار وجهود دا هت ( ،)p<9/95امها بهنن گهروه
دیابت و شنمار  0شفاوت معن داری دیده نشد (جدول .)0
همچننن در مقایسه منهانگنن غلظهت سهرم گلهوکز در
ابتدای دوره آنمایش ،بنن گهروهههای مهورد ماایعه شفهاوت
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معن داری وجود ندا ت .در مقایس منانگنن غلظهت سهرم

به گههروه دیههابت به طههور معنه داری افههزایش یافته اسههت

گلوکز در پایان دوره ماایع  ،بنن گروههای اهد و شنمهار 0

( .)p<9/95ان این یحاظ بنن گهروه هاهد و گهروه شنمهار 0

با سایر گروهها اختالف معنه دار ( )p<9/95بهرآورد گردیهد

اختالف معن دار دیده نشد (جدول .)0
در مقایس منانگنن مربهو به ضهریب ش دیدپهذیری در

(جدول .)0
در مقایس منانگنن ونن بنض راسهت حنوانهات در پایهان
دوره ماایع  ،بهنن گهروه دیهابت و گهروهههای شنمهار  0و 0

مو های مورد ماایع  ،بنن گهروه هاهد و سهایر گهروههها
اختالف معن داری ( )p<9/95وجود دا ت (جدول .)0

اختالف معن دار وجود دا ت ( ،)p<9/95درحای ک بنن گروه

در مشاهدات ریزبنن  ،بافت بنض مو های گروه هاهد

اهد و گروه شنمار  0اختالف معن دار دیهده نشهد (جهدول

دارای ساختار بافت طبنع بود ( ک  .)0بنض مهو هها در

.)0

گروه دیابت شغننهرات دژنراشنهو و شوقهف اسهپرماشوژنز را در
در مقایس منانگنن غلظت سرم شستوسترون در حنوانات

گروههای مورد ماایع مشخص د ک در گروههای شنمار 0
و  0غلظت سرم شستوسترون نسبت ب گروه دیابت ب طهور
معن داری افزایش یافت است ( ،)p<9/95اما بنن گروه شنمهار
 0و گروه شنمار  0اختالف معن داری وجود ندا ت.

بسناری ان یوی های من سان نشان داد .اشسا فضای منانبافت
با واهدی ان ادم و افزایش ضخامت کپسول بنض مشهخص
بود .هنپوسلوالریت بافت بننابنن و کاهش سلولهای یندیگ
در این گروه دیده م

هد ( هک  .)0در گهروه شنمهار  0در

مقایس منانگنن ضریب شمایز یوی ای در مو ههای مهورد

بعض ان مناطق ،یوی های اسپرمسان کم چروکنده بودنهد و

ماایع  ،نشهان داد که بهنن گهروه دیهابت و گهروه شنمهار 0

غشاء پای یوی ها ظاهر نامنظم دا تند و برخ ان یویه ههای

اختالف معن دار وجود دا ت ( .)p<9/95ان این یحاظ بهنن

اسپرمسان دژنره ده بودند ( ک  .)3در گروه شنمار  0بببود

گروه اهد و گروه شنمهار  0اخهتالف معنه دار دیهده نشهد
(جدول .)0
مقایس منانگنن ضریب اسپرمنوژنز در مهو ههای مهورد

در آسنب بافت بنض مشاهده د و ساختار بهافت بنضه هها
شقریباً عادی بود ( ک .)0

ماایع  ،نشان داد ک این اخص در گهروه شنمهار  0نسهبت
جدول  -1مقایسه میانگین وزن بدن و سطح گلوکز خون موشهای صحرایی در گروههای مختلف در ابتدا و انتهای مطالعه
وزن قبلی

وزن بعدی

گلوکزخون قبلی

گلوکز خون بعدی

پارامتر
گروه

(گرم)

(گرم)

(میلیگرم/دسیلیتر)

(میلیگرم/دسیلیتر)

شاهد

060/69±6/8a

063/09±6/93a

032/89±0/80a

009/89±3/80a

دیابتی

050/ 89±6 /95a

085/09±00/82c

068/69±02/05a

566/69±00/90d

065/0±0/00

039/09±0/32

060/69±0/05

023±30/00

تیمار 0
تیمار 0

a

058/89±5/00a

ab

000/09±0/20bc

a

003/09±3/50a

b

005/09±03/05c

 :a,b,cمیانگینهای با حروف غیرمشابه در هر ستون اختالف معنیدار دارند (.)p<5/50
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جدول  -2میانگین وزن بیضه ،غلظت تستوسترون سرم و شاخصهای اسپرماتوژنز موشهای صحرایی نر بالغ درگروههای مختلف مورد مطالعه
پارامتر

وزن بیضه

غلظت تستوسترون

ضریب تمایز لولهای

شاخص تجدیدپذیری

شاخص اسپرمیوژنز

(درصد)

(درصد)

(درصد)

شاهد

0/08±9/93a

0/60 ±9/90a

09/03±9/66a

09/03±0/50a

85/05±0/03a

دیابتی

c

9/02±9/90

3 /96±2/92

05/6±0/50

03 ±0/98

05/8±0/30

گروه

(گرم)

(نانوگرم/میلیلیتر)

c

b

b

b

تیمار 0

0/96±9/90bc

0/98±9/90b

68 ±0/8c

20 ±0/55c

58/0±0/86c

تیمار 0

0/00±9/95ab

0/00±9/02ab

86/63 ±0/00a

20/ 88±9/00d

20/5±0/98a

 :a,b,cمیانگینهای با حروف غیرمشابه در هر ستون اختالف معنیدار دارند (.)p<5/50

شکل  -1نمای ریزبینی از بافت بیضه مربوط به گرروه شراهد .سراختار

شکل  -3نمای ریزبینی از بافت بیضه مربوط به گروه تیمار  .1لولههرای

بافت بیضره و ماراری اسرپرمسراز بییعری مریباشرند (رنر آمیرزی

اسپرمساز کمی چروکیده و دژنره هستند و غشرا پایره لولرههرا اراهر

هماتوکسیلین -ائوزین ،درشتنمایی .)×155

نامنظمی دارند (رن آمیزی هماتوکسیلین -ائوزین ،درشتنمایی .)×155

شکل  -2نمای ریزبینی از بافت بیضه مربوط به گرروه دیرابتی .کراه

شکل  -4نمای ریزبینی از بافت بیضه مربوط بره گرروه تیمرار  .2قطرر

قطر مااری اسپرمساز ،افزای

فضراهای بینرابینی و کراه

خرخامت

لولههای اسپرمساز افزای

پیردا کررده و فضراهای بینرابینی کراه

و

اپیتلیوم لولههای منیساز مشاهده میشود (رن آمیزی هماتوکسریلین-

اپیتلیرروم لولررههررای منرریسرراز خررخی گردیررده اسررت (رن ر آمیررزی

ائوزین ،درشتنمایی .)×155

هماتوکسیلین -ائوزین ،درشتنمایی .)×155
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بحث و نتیجهگیری

صورتگرفت در ایهن نمننه سهانگاری دارد ( Ballester et

در ماایع حاضر ،در شوافهق بها ماایعهات دیگهر ،شزریهق
استرپتونوسنن باعث ای اد دیابهت و افهزایش قنهد خهون در
مو های صحرای

د ( .)Kiasalari et al., 2009ماایع

.)al., 2005; Jiang, 1996

استرپتونوشوسنن آنت بنوشنک است که به دینه شوینهد
رادیکالهای آناد و کاهش فعاینت آنت اکسندان مکهرراً

حاضر نشان داد ک عصاره ایکل گناه فرفنون ( Euphorbia

برای ای اد ش رب دیابت نو  0و یا عهوارا نا ه ان

 ،)cyparissiasب ه صههورت وابسههت بهه دن ،در مههو هههای

هود

صههحرای دیههابت دارای اثههرات هنپوگلنسههمنک م ه با ههد،
طوریک در گروههای شنمار غلظت گلوکز خهون در مقایسه
با گروه دیابت ب طور معن داری کاهش یافت .ایهن نتهایژ بها
یافت ه هههای ماایع ه کومههار و همکههاران در سههال  0900در
خصوص شهاثنر عصهاره ایکله گونه دیگهر افوربنها به نهام
 Euphorbia hirtaبر کاهش سا سرم گلهوکز خهون در
مو های صحرای دیابت

ده بها استرپتونوسهنن ماابقهت

دیابت نو  0در مو های صهحرای اسهتفاده مه
(.)Jeong et al., 2012

استرپتونوسنن در سلولههای بتها اثهرات سنتوشوکسهنک
دارد و دارای اثرات ضدسرطان خفنف است .اگرچ اثر
سنتوشوکسنک آن کامالً ناخت نشده اسهت ،امها شصهور
م

ود با مبار آنزی های پاککننده رادیکالههای آناد و

افههزایش شوینههد رادیکههالهههای سههوپراکسهند عمه کنههد
(.)Kanter et al., 2004

دارد (.)Kumar et al., 2012
مکاننسه احتمهای عصهاره ایکله  E. hirtaدر پهاینن

محققان دریافت اند ک شمایز اسپرماشوسهنتههای مرحله

آوردن سا سرم گلهوکز خهون در مهو ههای صهحرای

پاک شن منان و اسپرماشندهای مرحل  2شحت شهاثنر مسهتقن

دیابت ب شقویت اثر انسوینن پالسما نسبت داده هده اسهت

شستوسترون قرار دارند .بنابراین ،اختالل در روند اسپرماشوژنز

ک این اثر یا نا

ان افزایش شر

انسهوینن ان سهلولههای

و شغننرات دژنراشنو در بافت بنض در مهو ههای صهحرای

بتای پانکراس م با د و یا ب آناد هدن انسهوینن ان هک

دیابت را م شوان بها کهاهش منهزان شستوسهترون در ارشبها

متص آن مربو است.

دانست ( .)Ballester et al.,2005همچننن ،نتهایژ ماایعه

در بررس حاضر ونن مو های دیابت در مقایس بها گهروه

حاضر نشان داد ک ش ویز عصاره ایکل فرفنون در گروههای

اهد ب طور معن داری کاهش یافت ک این یافته بها نتهایژ

شنمار شوانسهت اسهت سها سهرم شستوسهترون را به طهور

ماایعات مشاب ان ام گرفت شوسه آریکهاوا و همکهاران در

معن داری افزایش دهد .در بررس حاضر ش ویز عصاره گناه

سال  0992ماابقت دارد ( .)Arikawa et al., 2007ماایع

 E. cyparissiasسهه

حاضر نشان داد ک ش ویز عصهاره ایکله E. cyparissias

اسپرمنوژنز و ضریب ش دیدپذیری یوی ههای منه سهان را در

در مو های صحرای دیابت ب طهور معنه داری ان کهاهش

مو های صحرای دیابت بببود بخشنده است ،ب طهوریکه

ونن آنبا جلوگنری م کند .این یافت با نتایژ ماایعه سهونن

ضریب شمایز یوی ای و ضریب اسهپرمنوژنز در گهروه دیهابت

و همکهاران در سهال  0909ماابقهت دارد ( Sunil et al.,

شنمار با دن  599 mg/kgعصاره ایکل فرفنون با گروه هاهد

.)2010

ههاخص شمههایز یویهه ای ،ضههریب

مشاب بوده و ان نظر آماری بنن این دو گروه اختالف معنه -

نتههایژ ماایعهه حاضههر نشههان داد کهه غلظههت سههرم

داری دیههده نشههد .همچنههنن مشههخص ههد کهه ضههریب

شستوسترون و ونن بنض در مو های صحرای دیهابت به -

ش دیدپذیری در گروه مذکور در مقایس بها سهایر گهروههها

طور معن داری کاهش م یابد .این نتایژ با ماایعهات مشهاب
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شرکنبات باعث بببودی پارامترهای اسهپرم و افهزایش غلظهت
.ده است

بببود یافت اسهت هرچنهد که ایهن اخهتالف ان نظهر آمهاری
.معن دار نبود

شستوسترون سرم در مو های صحرای دیابت

نتایژ این ماایع نشان داد ک دیابت ب بافت بنض آسنب

مشخص ده است ک دیابت با ای اد اختالل در عملکرد

رسانده و مراح اسپرماشوژنز را در مو های صحرای شحت

هود

E.

 مصرف عصاره ایکل، همچننن.شاثنر قرار م دهد

 نشان داده ده است که دیابهت.)Brunton et al., 2006(

 ب صورت وابست ب دن باعث کاهش ساcyparissias

 بنضه و کهاهش منهزان-با ای اد اخهتالل در محهور هنپهوفنز

ده و موجب

سرم قند خون در مو های صحرای دیابت

بببود آسنب بافت بنض و روند اسپرماشوژنز و همچننن
.افزایش سا سرم شستوسترون م گردد

سپاسگزاری
بباورننا

نویسندگان مقای ان نحمات آقای سندرض

سلولهای الیدیگ موجب کاهش شویند شستوسترون م

La ( ود

شستوسترون موجب اختالل در روند اسپرماشوژنز م

0998  وهان و همکاران در سال.)Vignera et al., 2012
Curculigo ( ریهزوم

کردنهد که عصهاره اشهانوی

گهزار

) باعث افزایش اسپرماشوژنز در بنض مو ههایorehioides
 این گناه دارای گلنکونیدهای فنول و.صحرای آیبننو م گردد

 نویسندگان.کار ناس بخش فنزیویوژی کمال ششکر را دارند

Chauhan et al., ( فنوینک با خواص آنت اکسندان م با د

.اعالم م دارند ک هن گون شضاد منافع ندارند

 بها شوجه شرکنبهات مشهاب موجهود در عصهاره گنهاه.)2007
 مه شهوان گفهت ایهن،فرفنون با اثرات آنته اکسهندان قهوی
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Diabetes mellitus is an endocrine disorder which is considered one of the main causes of
mortality in developed countries. Long term use of the majority of synthetic anti-diabetic drugs
lead to various side effects therefore the use of medicinal plants has currently become popular.
Traditionally,
has been used for its anti-inflammatory, anti-oxidative and
anti-neoplastic properties. In the present study 40 male Wistar rats were studied in four groups
(n=10). The groups included: control, diabetic, alcoholic 500, alcoholic 250. The alcoholic
groups received 250 and 500 mg/kg of alcoholic extract of Euphorbia cyparissias for 21 days
through gastric gavage following induction of diabetes with streptozotocin. In control and
diabetes induced groups an identical volume of physiological serum was gavaged. The testicular
tissue and blood samples were obtained at the end of the experimental period for histological
and blood testosterone concentration purposes, respectively. Results suggested that the serum
glucose and testosterone concentrations in the control and alcoholic 500 groups had a significant
difference with the other groups ( <0.05). Also, it was demonstrated that there was a significant
difference between the control and alcoholic 500 groups compared with the other studied groups
in terms of testicular weight, tubular distinction coefficient, and spermatogenesis coefficient
( <0.05). The study showed that E.
had hypoglycemic effects and improved the
histological parameters of testicular tissue as well as spermatogenesis process.
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