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هقدهِّ :ذف اس اًدبم هغبلؼِ حبضز ،ثزرعی اثزار هذل دیبثز ًَع یک القبء ؽذُ ثِ ٍعیلِ اعشزدشَسٍسَعیي ثز دبراهشزّبی ثبرٍری
اعذزمّ ،وَگلَثیي گلیکَسیلِ ٍ کلغشزٍل سبم ثِ ػٌَاى ؽبخـّبی هشبثَلیغن لیذیذ ثَد.
رٍش بررسي :القبء دیبثز قٌذی ثِ ٍعیلِ سشریق سیزخلذی  200هیلیگزم ثز کیلَگزم اس اعشزدشَسٍسَعیي در  10عز هَػ عَری
اًدبم ؽذ .در حبلیکِ گزٍُ کٌشزل سٌْب  0/25عیعی آة هقغز ثِ ّوبى فَرر دریبفز کزدًذ .اس هَػّبیی کِ یک ّفشِ دظ اس
سشریق اعشزدشَسٍسَعیي قٌذ خَى ثیؼ اس حذ آعشبًِ( 350هیلیگزم در دعیلیشز) داؽشٌذ 8 ،عز ثزای گزٍُ دیبثز اًشخبة ؽذ .دٍ
ّفشِ دظ اس سبئیذ دیبثزّ ،وِ هَػّب کؾشِ ؽذُ ،خَى کبهل اس قلت آًْب گزفشِ ؽذ ٍ ثیضِّب ثزای هغبلؼِ ّیغشَدبسَلَصی ٍ ارسیبثی
اعذزم ثزداؽشِ ؽذًذ .حزکز کلی اعذزم ،حزکز دیؾزًٍذُ رٍثِ خلَ ،آسهبیؼ ػولکزد غؾبء ٍ غلظز اعذزم ثِ ٍعیلِ رٍػّبی هزعَم
هؾخـ ؽذ ٍ ّوَگلَثیي گلیکَسیلِ ٍ کلغشزٍل سبم ثب رٍػّبی ؽیویبیی ثِ ٍعیلِ اعذکشزٍفشَهشز اًذاسُگیزی ؽذًذ.
ًتايج :حیَاًبر دیبثشیک کبّؼ هؼٌیداری در غلظز اعذزم ( ٍ ) P <0/01افشایؼ ّوَگلَثیي گلیکَسیلِ ٍ کلغشزٍل سبم در هقبیغِ
ثب گزٍُ کٌشزل ًؾبى دادًذ ( .)P <0/01راثغِ خغی هٌفی ٍ هؼٌیداری ثیي غلظز اعذزم ٍ ّوَگلَثیي گلیکَسیلِ در گزٍُ دیبثشیک
هؾبّذُ ؽذ(ٍ .)R2=0/90 ، p=0/012اکَئلِ ؽذى علَلّبی ادیشلیبل هدبری عویٌیفز در گزٍُ دیبثشیک ًغجز ثِ گزٍُ کٌشزل دیذُ
ؽذ ٍ هدبری ادیذیذین در کٌشزلّب حدن اعذزهبسَسٍئیذ ثیؾشزی در هقبیغِ ثب هَػّبی دیبثشیک ًؾبى دادًذ.
ًتيجِگيری :دیبثز ثب کبّؼ غلظز اعذزم در ًبحیِ ادیذیذین خلفی ،حشی در هذر دٍ ّفشِ دظ اس القبء ّیذزگلیغوی در ایي هذل
آسهبیؾی ّوزاُ ؽذُ اعز کِ هیسَاًذ ثِ ػٌَاى ؽبخقی ثزای دیؼثیٌی ثبرٍری دبئیي ثبؽذ .درفذ ّوَگلَثیي گلیکَسیلِ یک راثغِ
هٌفی ثب غلظز اعذزم ًؾبى داد ٍ ّیذزکلغشزٍلوی ّوچٌیي در هزاحل اٍل دیبثز ثیبًگز یک اخشالل در هشبثَلیغن لیذیذّب اعز کِ ثِ
ٍعیلِ سغییزار ثبفزؽٌبعی ثیضِ سبئیذ گزدیذ.
ٍاشُّای کليدی :دیبثز ،اعشزدشَسٍسَعیي ،اعذزمّ ،وَگلَثیي گلیکَسیلِ ،کلغشزٍل
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علي سَختِزاری ٍ ّوكاراى

هقدهِ
دیبثز قٌذی اس ًظز ثبلیٌی یکی اس ؽبیغسزیي ثیوبریّبی غذد
درٍىریش اعز کِ ثز اعبط دیؼثیٌی ثِ ػول آهذُ ،ثزٍس آى در

هغبلؼبر ثیبًگز کبّؼ ثبرٍری ثِ خبعز اخشالل در ػولکزد عیغشن
سَلیذ هثل اعز(.)8-10

ؽبهل گزٍُ ًبّوگًَی اس ثیوبریّبی هشبثَلیک اعز کِ هؾخقِ

دیؾزًٍذُ اعذزم ٍ یب غلظز اعذزمّب در هغبلؼبر هخشلف

آًْب ّیذزگلیغوی ٍ اخشالل در هشبثَلیغن کزثَّیذاررّب ،لیذیذّب

هَػّبی دیبثشیک ٍخَد دارد(ٍ ،)9لی ثِ عَر کلی دیبثز در اکثز

ٍ دزٍسئیيّب هیثبؽذ .ایي ثیوبری ثز اثز ًقبیقی در سزؽح اًغَلیي،

هَارد در هذر عَالًی دظ اس القبء آى ثزرعی ؽذُ اعز ٍ اثز

اثزگذاری اًغَلیي ٍ یب ّز دٍی آًْب دذیذ هیآیذ ٍ اس ًظز ثبلیٌی

دیبثز قٌذی در کَسبُ هذر ثز فبکشَرّبی هزسجظ ثب سحزک ٍ

یکی اس هْوشزیي ػَاهل ثزٍس ثزخی اس اخشالالر هثل ًفزٍدبسی،

ثبرٍری اعذزم ٍ ّوَگلَثیي گلیکَسیلِ (ّ )HbA1cوزاُ ثب

رسیٌَدبسیًَ ،رٍدبسی ،ثیوبریّبی قلجی -ػزٍقی ٍ اخشالالر هزثَط

اخشالالر لیذیذی در حیَاًبر آسهبیؾگبّی ثزرعی ًؾذُ اعز.
ّذف اس اًدبم ایي هغبلؼِ ثزرعی فبکشَرّبی هزسجظ ثب ثبرٍری

ثِ ًبثبرٍری در هزداى هیثبؽذ(.)1،2
دٍ ػبهلی کِ عْن ثیؾشزی در دیؾزفز دیبثز قٌذی ٍ ایدبد

اعذزم ٍ ؽَاّذ ثیَؽیویبیی ٍ ثبفزؽٌبعی ثیضِ در هذر کَسبُ

اخشالالر ًبؽی اس آى دارًذ ،اعشزط اکغیذاسیَ ٍ اخشالالر لیذیذی

(دٍ ّفشِ) دظ اس ایدبد دیبثز در هَػّبی عَری ثَد .در ٍاقغ

اعزّ .بیذزلیذیذهی کِ یک اخشالل ثبرس در افزاد هجشال ثِ دیبثز

ّذف اس اًدبم ایي هغبلؼِ ثزرعی ارسجبط فبکشَرّبی ثبرٍری اعذزم

قٌذی اعز در فَرر ػذم کٌشزل فحیح هٌدز ثِ ثیوبریّبی

ثب ّوَگلَثیي گلیکَسیلِ ،ثِ ػٌَاى ؽبخـ دیبثشیک ٍ افشایؼ قٌذ

قلجی -ػزٍقی هیؽَد کِ ایي در هجشالیبى ثِ دیبثز ًَع یک

خَى ٍ ّوچٌیي ثزرعی سٍدٌّگبم اخشالالر لیذیذی ًبؽی اس

ؽبیغ اعز( .)3-5 ،1اعشزط اکغیذاسیَ ػبهل هْن دیگزی

دیبثز قٌذی در هذل سدزثی هَػّبی عَری ثَد.

در دیؾزفز ثیوبری ثَدُ ،ثِ عَریکِ اهزٍسُ اس القبء دیبثز

رٍش بررسي

سَعظ اعشزدشَسٍسَعیي) ،(STZایدبدکٌٌذُ اعشزط اکغیذاسیَ در

 20عز هَػ عَری ًز ثبلغ ثب ٍسى  30-35گزم ثب دعشزعی

علَلّبی ثشب دبًکزاط ،ثِ ػٌَاى یک هذل اعشفبدُ هیؽَد(.)2

آساد ثِ آة ٍ غذا ٍ چزخِ سبریکی ٍ رٍؽٌبیی  12/12عبػز ثب

هکبًیغن ػول  STZثذیي فَرر اعز کِ اس عزیق یک ًبقل

ؽزایظ سَْیِ هٌبعت ثز اعبط دزٍسکل اخالقی ٍ حوبیز اس

گلَگش )ٍ (GLUT2ارد علَلّبی ثشب دبًکزاط ؽذُ ٍ ثبػث فزآیٌذ

حیَاًبر آسهبیؾگبّی داًؾگبُ لزعشبى ثِ عَر سقبدفی ثِ

آلکیلِ ؽذى در DNAهیؽَد ٍ ًشیدِ آى سؾکیل رادیکبلّبی

دٍ گزٍُ دُ سبیی سقغین ٍ ثِ فَرر سیز درهبى ؽذًذ:

عَدزاکغیذ ،دزاکغیذ ّیذرٍصى ٍ رادیکبلّبی ّیذرٍکغیل اعز

-1کٌشزل 0/25 :هیلیلیشز ًزهبل عبلیي ثِ فَرر سیز خلذی در

STZ

عبػز  8فجح رٍس اٍل فقظ یک هزسجِ سشریق گزدیذ.

ثبػث آسادؽذى هقبدیز عوی ًیشزیک اکغیذؽذُ کِ در سخزیت

-2دیبثشیک(ثیوبر) :اعشزدشَسٍسَعیي( )STZثب دٍس 200 mg/kgحل

 DNAؽزکز هیکٌذ .ثٌبثزایي ػول  STZسخزیت علَلّبی ثشب

ؽذُ در عیشزار ثبفز  0/1هَالر  pH=5ثِ فَرر سیز خلذی در

دبًکزاط عی ًکزٍس اعز ٍ ثبػث دیبثز قٌذی هیگزدد(.)6

عبػز  8فجح رٍس اٍل فقظ یک هزسجِ سشریق گزدیذ(.)8

کِ عجت سَلیذ اعشزط اکغیذاسیَ هیگزدًذ .ػالٍُ ثز ایي

دیبثز هوکي اعز اس چٌذیي رٍػ ثز عیغشن سَلیذ هثل خٌظ

خْز اعویٌبى اس دیبثشیؽذى حیَاىّب ،قٌذ خَى آًْب  6رٍس

ًز هبًٌذ اثز ثز رٍی کٌشزل اًذٍکزایي اعذزهبسَصًش ،رًٍذ اعذزهبسَصًش

دظ اس سشریق  STZثب کوک لٌغز ٍ گلَکَهشز(اکَا چک ،آلوبى) اس

ثِ سٌْبیی ٍ یب اخشالل در ًؼَػ آلز سٌبعلی ٍ اًشال ،ثبػث کبّؼ

عیبّزگ دهی هَػّب اًذاسُگیزی ؽذ ٍ قٌذ خَى ثیؼ اس350

ثبرٍری ٍ یب ًبثبرٍری گزدد( .)4هغبلؼبر سیبدی درخقَؿ ثزرعی

هیلیگزم در دعیلیشز ثِ ػٌَاى ؽبخـ دیبثشی ؽذى در ًظز

اثز دیبثز ثز کٌشزل اًذٍکزایي ٍ اعذزهبسَصًش ٍخَد دارًذ ٍ ًشبیح ایي

گزفشِ ؽذ( .)9ػالٍُ ثزایي ،ثِ هذر عِ رٍس دیَعشِ ثبال ثَدى قٌذ

هجلِ داًشگاُ علَم پسشكي ٍ خدهات بْداشتي ـ درهاًي شْيد صدٍقي يسد
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آیٌذُ در خبهؼِ اًغبًی افشایؼ خَاّذ یبفز( .)1دیبثز قٌذی

اگزچِ ًشبیح هشفبٍسی در هَرد حدن هبیغ هٌی ،حزکز کلی ٍ یب

 982 اثرات ديابت القاء شدُ تَسط استرپتَزٍتَسيي بر پاراهترّای …

ثَدى ،سؼذاد ّؾز عز هَػ در ّز گزٍُ قزار گزفز .دٍ ّفشِ دظ

اعلیَا ٍ هبکَرا( )13اعشفبدُ ؽذ .ثز ایي اعبط ،هقذار 10

اس سبییذ دیبثشی ؽذى هَػّب(رٍس ثیغز ٍ دٍم آسهبیؼ) دظ اس

هیکزٍلیشز اس هحلَل اعذزم ثِ  0/4هیلی لیشز آة هقغز اضبفِ ؽذُ

ثیَْؽی خفیف ثب دی اسیل اسز خَىگیزی اس قلت خْز سْیِ عزم ٍ

ٍ هدوَػبً ثِ هذر  5دقیقِ در اًکَثبسَر  37درخِ ًگْذاری ؽذًذ.

خَى کبهل ثِ ػول آهذ آًگبُ ّز دٍ گزٍُ کؾشبر ؽذُ ،ثیضِّب اس

عذظ ًوًَِّب خبرج ؽذُ ٍ درفذ اعذزمّبی ثب دم خویذُ(ثِ

هحَعِ ثغٌی خبرج ٍ ثیضِ عوز راعز ثالفبفلِ خْز ارسیبثی

ػٌَاى غؾبء عبلن) ٍ ثب اعشفبدُ اس هیکزٍعکَح ًَری ٍ ثشرگٌوبیی

دبراهشزّبی ثبرٍری اعذزم هَرد اعشفبدُ ٍ ثیضِ عوز چخ ثزای

 400هحبعجِ هیؽذًذ .اعذزمّبی ثب دم خویذُ سحز ػٌَاىHOS

سْیِ هقبعغ ثبفزؽٌبعی در هحلَل ثَئي قزار گزفز ٍ دظ اس دبعبص

هثجز سلقی هیگزدًذ .ثزای سؼییي غلظز اعذزمّب 50 ،هیکزٍلیشز

ثبفز در دبرافیي قبلتگیزی ،هقبعغ  5هیکزٍهشز سْیِ ٍ ثب

اس اعذزم اعشحقبلی ثِ داخل  1عیعی فزهبلیي عبلیي اضبفِ ؽذُ

ّوبسَکغیلیي ائَسیي رًگآهیشی ؽذً .وًَِّبی خَى کبهل ثزای

سب ًغجز رقز  1 : 20ثِ دعز آیذ .عذظ  10هیکزٍلیشز اس ایي

سْیِ ّوَلیشُ ٍ سؼییي درفذ ّوَگلَثیي گلیکَسیلِ (ٍ )HbA1c

ًوًَِ اعذزم رقیقؽذُ ثِ الم ّوبعیشَهشز ٍ در سیز هیکزٍعکَح

عزم ثزای ارسیبثی کلغشزٍل سبم خذا گزدیذًذ .در سهبى اًدبم

ًَری هٌشقل ؽذُ ٍ سؼذاد اعذزم در ّز هیلیلیشز هحبعجِ گزدیذ.

آسهبیؾبر درفذ  HbA1cثب اعشفبدُ اس کیز کزٍهبسَگزافی سؼَیض

آًبلیش آهبری

یَى ( ٍ )BioSystems, Barcelona, Spainکلغشزٍل سبم ثب اعشفبدُ

هیبًگیي هقبدیز ٍ خغبی اعشبًذارد( )SEثِ دعز آهذُ اس هشغیزّب

اس یک کیز ؽزکز سیغز ؽیوی (سیغز ؽیوی ،سْزاى ،ایزاى)

ثب اعشفبدُ اس آسهَى سیسغز هغشقل ( )Independent t-Testثب

هغبثق دعشَر ؽزکزّبی عبسًذُ کیزّب سؼییي گزدیذ.

اعشفبدُ اس ًزمافشار  SPSS 19در گزٍُ کٌشزل ٍ دیبثشیک ثب ّن

ارسیبثی اعذزم

هقبیغِ ؽذًذ ٍ عغح هؼٌیدار  P<0/05در ًظز گزفشِ ؽذ .قجل اس

ثالفبفلِ دظ اس کؾشي هَػّب ،ثیضِ عوز راعز در دٍ گزٍُ

آى ًزهبل ثَدى دادُّب ثزرعی ٍ اس آسهَى لَى ثزای ّوگي ثَدى

کٌشزل ٍ دیبثشیک ثزداؽشِ ؽذ ٍ عذظ دم ادی دیذین اس ثیضِ

ٍاریبًظّب اعشفبدُ ؽذ .ثزای ثزرعی ارسجبط ثیي غلظز اعذزم ٍ

هَػّب خذا ؽذ .رٍػ خوغآٍری اعذزم ثزاعبط رٍػ کبًغل ٍ

درفذ ّوَگلَثیي گلیکَسیلِ(ثِ ػٌَاى ؽبخـ افشایؼ قٌذ خَى

ّوکبراى( )11اًدبم ؽذ .ثِ ایي سزسیت کِ دم ادی دیذین در 2

ٍ دیبثشیک) اس آسهَى ّوجغشگی دیزعَى ٍ عذظ اس آسهَى

هیلیلیشز هحلَل عبلیي ًزهبل ثب قیچی کبهالً ریش ؽذُ ٍ ثِ هذر

رگزعیَى خغی( )Linear Regressionاعشفبدُ گزدیذ.

 15دقیقِ در اًکَثبسَر  37درخِ خْز خزٍج اعذزمّب اس لَلِّبی

ًتايج

ادی دیذین ًگْذاری گزدیذ .اعذزمّبی ّز دٍ گزٍُ خْز ثزرعی

ًشبیح ًؾبى داد کِ ایدبد دیبثز قٌذی ثب  STZدر هَػّبی

حزکبر کلی ٍ دیؾزًٍذُ ،عبلن ثَدى غؾبء اعذزم(آسهبیؼ

عَری ثبػث کبّؼ هؼٌیداری( )p;0/002در سؼذاد ٍ غلظز

 ٍ )Hypoosmotic swelling test, HOSغلظز ارسیبثی ؽذًذ.

اعذزمّب در گزٍُ دیبثشیک در هقبیغِ ثب گزٍُ کٌشزل گزدیذ

ارسیبثی درفذ اعذزمّبی ثب حزکز دیؾزًٍذُ ثزاعبط رٍػ عًَوش

 85/20 ± 3/98هیلیَى در ّز عیعی در گزٍُ کٌشزل در هقبثل

ٍ ّوکبراى( )12اًدبم ؽذ .ثز ایي اعبط 20 ،هیکزٍلیشز اس هبیغ

 58/00 ± 4/69هیلیَى در گزٍُ دیبثشیک(خذٍل ٍ ،)1لی کبّؼ

اعشحقبلی اس ادی دیذین خلفی در یک عیعی عبلیي ًزهبل رقیق

هؼٌیداری در حزکبر کلی ٍ دیؾزًٍذُ اعذزم سب رٍس  22هؾبّذُ

ؽذُ ٍ هحلَل حبفل رٍی الم قزار گزفشِ ٍ در سیز هیکزٍعکَح ٍ

ًؾذ(ّ .)p;0/516وچٌیي افشایؼ قٌذ خَى در ایي هَػّب

ثب ثشرگٌوبیی  400هؾبّذُ ؽذًذ .سخویي درفذ حزکز اعذزمّب

ًشَاًغز سأثیز هؼٌیداری را در هیشاى ػولکزد غؾبء اعذزم

ثزاعبط هؾبّذُ حزکبر در چْبر ًقغِ هشفبٍر اس الم ٍ ثب ؽوبرػ

( )HOS testهَػّبی هجشال ثِ دیبثز در هقبیغِ ثب گزٍُ کٌشزل

حذاقل  100اعذزم ٍ سَعظ یک ًفز اًدبم ؽذ.

ایدبد ًوبیذ(.)p;0/451
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در خقَؿ افشایؼ قٌذ خَى ٍ اثز آى ثز ّوَگلَثیي گلیکَسیلِ

(ّ .)p;0/0019وچٌیي هؾخـ گزدیذ کِ ارسجبط هٌفی ٍ

(ؽکل ،)1هؾخـ ؽذ کِ درفذ ّوَگلَثیي گلیکَسیلِ()HbA1c

هؼٌیداری ثیي ّوَگلَثیي گلیکَسیلِ ٍ غلظز اعذزم در هَػّبی

در گزٍُ دیبثشیک ًغجز ثِ گزٍُ کٌشزل افشایؼ هؼٌیداری دارد

2

دیبثشیک ٍخَد دارد(.)R =0/90 ، p=0/012
کلسترٍل(هيليگرم/دسيليتر)

ؽکل  :1اثز دیبثز القبء ؽذُ سَعظ اعشزدشَسٍسَعیي ثز درفذ ّوَگلَثیي گلیکَسیلِ( )HbA1cدر هَػّبی عَری.
ثیبًگز سفبٍر آهبری هؼٌیدار ثیي گزٍُ کٌشزل ٍ دیبثشیک اعز(.)p = 0/0019
خذٍل  :1هیبًگیي  ±خغبی اعشبًذارد دبراهشزّبی ثبرٍری اعذزم در گزٍُّبی کٌشزل ٍ دیبثشیک
گرٍُ کٌترل

گرٍُ ديابتيک

پاراهترّای بارٍری اسپرم

حزکز سَسبل اعذزم ()%

42/6±4/71

51/4±8/68

حزکز دیؾزًٍذُ اعذزم ()%

24/8±6/36

30/6±5/68

)%( HOS

63/6±8/23

53/4±9/9

a

b

غلظز اعذزم در عیعی(هیلیَى)

85/2±3/98

58/00±4/69

 a,bثیبًگز سفبٍر آهبری هؼٌیدار ثیي گزٍُ کٌشزل ٍ دیبثشیک در غلظز اعذزم اس هَػّبی عَری اعز(.)p;0/002

در خقَؿ اخشالالر لیذیذی ،دیبثز قٌذی در کَسبُ هذر

هقبیغِ ثب گزٍُ کٌشزل ًؾبى دادًذ ٍ حدن اعذزهبسَسٍئیذ

ثبػث افشایؼ هؼٌیدار کلغشزٍل سبم در گزٍُ دیبثشیک ًغجز ثِ

کوشزی در هدبری ادیذیذین هَػّبی دیبثشیک ًغجز ثِ گزٍُ

گزٍُ کٌشزل ؽذ(( .)p ; 0/0036ؽکل  .)2علَلّبی سایب

کٌشزل دیذُ ؽذ(ؽکل .)3

لَلِّبی عویٌیفز گزٍُ دیبثشیک سغییزار ٍاکَئلِؽذى را در
ّوَگلَبيي گليكَزيلِ ()%

ديابتيک

کٌترل

ؽکل  :2اثز دیبثز القبء ؽذُ سَعظ اعشزدشَسٍسَعیي ثز کلغشزٍل سبم(هیلیگزم در دعی لیشز اس عزم) در هَؽْبی عَری.
* ثیبًگز سفبٍر آهبری هؼٌی دار ثیي گزٍُ کٌشزل ٍ دیبثشیک اعز(.)p ; 0/0036
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ديابتيک

کٌترل
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A

B

D

ؽکل  :3اثز دیبثز القبء ؽذُ سَعظ اعشزدشَسٍسَعیي ثز ثبفز ًبحیِ ادیذیذین ثیضِ هَػّبی عَری.
 B ,Aثبفز ثیضِ ٍ ادیذیذین گزٍُ کٌشزل ثیبًگز ػذم سغییزار ثبفز ؽٌبعی اعز .درحبلیکِ  Cسغییزار علَلّبی ادیشلیبل هدزای عویٌیفز ٍ ٍاکَئلِ ؽذى
علَلّب (دیکبىّب)  D-کبّؼ غلظز ٍ حدن اعذزهبسَسٍئیذّب در ادیذیذین خلفی اس هَػّبی دیبثشیک را ًؾبى هیدّذ.

بحث
ٍیضگی ایي هغبلؼِ فزاّنکزدى ؽَاّذ ثبفزؽٌبعی در کٌبر

ؽذُ قجلی هؾبّذُ ًؾذ( .)9،14دلیل دیگز افشایؼ اًذک سحزک

فبکشَرّبی هزسجظ ثب ثبرٍری اعذزم ّوزاُ ثب ثزرعی ّوَگلَثیي

در گزٍُ دیبثشیک هیسَاًذ احشوبالً فزاّنؽذى عَثغشزای هقزفی

گلیکَسیلِ ٍ اخشالالر لیذیذی سٍد ٌّگبم(افشایؼ کلغشزٍل سبم) در

اعذزمّب ،الکشبر ثیؾشز ،دظ اس لِکزدى ادیذیذین در هحیظ

گزٍُ هَػّبی دیبثشیک اعز.

اًکَثبسَر ثبؽذ .احشوبالً در ایي سهبى عذ خًَی– ثیضِای

ثب سَخِ ثِ ًشبیح ،غلظز اعذزم در ًبحیِ ادیذیذین گزٍُ دیبثشیک

( )Blood-Testis-Barierکِ در حبلز ًزهبل ٍخَد دارد( )15اس ثیي

ًغجز ثِ گزٍُ کٌشزل کبّؼ هؼٌیداری دیذا کزد ٍ ایي کبّؼ ثِ

رفشِ ٍ آسادؽذى الکشبر ،هحقَل هشبثَلیغن گلَکش در علَلّبی

ٍضَح ثِ ٍعیلِ هقبعغ ثبفشی سَضیح دادُ ؽذ(ؽکل  ٍ )3هؾخـ

ادیذیذین ،اًزصی السم را ثزای حزکز سَسبل ٍ رٍثِ خلَ اعذزم فزاّن

گزدیذ کِ ایي سفبٍر ثِ خبعز کبّؼ اعذزهبسَصًش ثَدُ ٍ هغبثق ثب

هیکٌذ .ثب ایي حبل السم اعز ایي ًکشِ در هغبلؼبر آیٌذُ ثب دقز

یبفشِّبی قجلی اعز( .)8-10ػالٍُ ثز ایي آسهبیؼ ػولکزد غؾبء

ثیؾشزی ثزرعی گزدد.

( )HOS testهقبدیز یکغبًی را در گزٍُ دیبثشیک ًغجز ثِ گزٍُ

هذل سدزثی القبء دیبثز ثِ ٍعیلِ اعشزدشَسٍسَعیي ثِ عَر

کٌشزل ًؾبى داد ٍ ثیبًگز ایي اعز کِ غؾبء اعذزم در گزٍُ دیبثشیک

هشذاٍل در هغبلؼبر اعشفبدُ ؽذُ اعز ٍ سغییزاسی را در عیغشن

ثِ فَرر هؼٌیدار سحز سبثیز افشایؼ قٌذ خَى قزار ًگزفشِ اعز.

سَلیذ هثل ثِ ػٌَاى ثخؾی اس ثیوبری سَضیح هیدّذ( .)9در ایي

احشوبالٌ اثزار اعشزدشَسٍسَعیي خْز القبء دیبثز در هذر سهبى

هغبلؼِ آسهبیؼ  HOSدر هذر کَسبُ دظ اس القبء دیبثز سحز سبثیز

ثیؾشز آسهبیؼ ٍ یب ٍخَد سؼذاد ثیؾشزی هَػ در ّز گزٍُ خْز

قزار ًگزفز ٍ ًؾبى هیدّذ کِ دیبثز ثِ سٌْبیی اثزار عوی ثز

کؾشبر هیسَاًغز ثؼضی اس دبراهشزّبی ارسیبثی اعذزم را دچبر

اعذزهبسیذّب ًذاردً .شبیح ثبفزؽٌبعی در ثیضِ ًیش ایي ًکشِ را سبئیذ

سغییزار هؼٌیداری کٌذ.

کزد ٍ ثِ ًظز هیرعذ کبّؼ سؼذاد اعذزم در لَلِّبی هٌیعبس

اگزچِ یکی اس دالیل افشایؼ حزکز اعذزمّب در گزٍُ دیبثشیـک

ثیضِ ٍ ادیذیذین ثِ ػلز کبّؼ عغح سغشَعشزٍى ٍ

هیسَاًذ ًبؽی اس افشایؼ هیشاى ال-کبرًیشیي ثبؽذ ٍلی سبثیز

گٌبدٍسزٍدیيّب ثبؽذ( .)8در ایي خقَؿ هؾخـ گزدیذُ اعز کِ

هؼٌیداری اس ال-کبرًیشیي ثز سحزک اعذزم در هغبلؼبر گشارػ

دیبثز اس عزیق کٌشزل اًذٍکزایي رًٍذ اعذزهبسَصًش را سحز سبثیز
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اعذزم کوشزی در ثیضِ سَلیذ کزدًذ ٍ دیزٍ آى سؼذاد اعذزم کوشزی

ثیوبراى دیبثشیک ایي حبلز اهکبىدذیز ًیغز ٍ یب دظ اس هقزف ّز

در ًبحیِ ادیذیذین ٍخَد داؽز کِ ایي خَد هیسَاًذ ثبػث

ٍػذُ غذایی ًویؽَد قٌذ خَى را ثزرعی کزد ،ثٌبثزایي اس آسهبیؼ

ًبثبرٍری یب کبّؼ ثبرٍری در گزٍُ دیبثشیک گزدد .هغبلؼبر

ّوَگلَثیي گلیکَسیلِ در ایي هَارد هیسَاى اعشفبدُ کزد کِ

ثبفزؽٌبعی ًیش سغییزاسی را در ثبفز ثیضِ ٍ هدزای عویٌیفز در

ؽبخـ دقیقسزی ًغجز ثِ  FBSثَدُ ،ػالٍُ ثز ایي آسهبیؼ

هذر دٍ ّفشِ دظ اس القبء دیبثز در گزٍُ ثیوبر ًؾبى ًذاد .در ایي

 ،HbA1cچگًَگی قٌذ خَى را در سهبى عَالًیسز ًؾبى

خقَؿ هغبلؼِ قجلی اًدبم ؽذُ در هَػّبی فحزایی ًیش

هیدّذ( .)21ثٌبثزایي ثب سَخِ ثِ راثغِ هؼٌیدار ایي سغز ثب غلظز

یبفشِّبی هؾبثْی ارائِ کزد (.)8

اعذزم در گزٍُ دیبثشیک(ثِ ػٌَاى هَلفِ افلی هؼٌیدار در ایي

اخیزاً ؽیَع ثبال( )%51اس کبّؼ ثبرٍری در ثیوبراى دیبثشی

هغبلؼِ) ؽبیذ ثشَاى اس ایي سغز ًیش ثِ ػٌَاى ؽبخقی اس ٍضؼیز

گشارػ ؽذُ اعز( .)15،19افشایؼ ؽیَع دیبثز قٌذی در خْبى

ثبرٍری افزاد دیبثشیک اعشفبدُ کزد .ثب ایي حبل السم اعز ایي ًکشِ

ثِ عَر قغغ عجت افشایؼ ثزٍس ًبثبرٍری در هزداى خَاّذ

در یک آسهبیؼ ثبلیٌی کٌشزل ؽذُ ثزرعی گزدد.

گزدیذ(ً .)7بثبرٍری ثِ عَر کلی یک هؾکل ثْذاؽشی هْن در

ّیچ ؽکی ٍخَد ًذارد کِ اعذزهبسَصًش یک دزٍعِ فؼبل

کؾَرّبی در حبل سَعؼِ ٍ سَعؼِ یبفشِ اعز کِ ثِ هیشاى یک

هشبثَلیکی اعز ٍ ًیبسهٌذ ّوکبری ثیي چٌذیي ًَع علَل در ثبفز

سٍج اس ّز ؽؼ سٍج رعیذُ اعز ٍ ایي ًیبسهٌذ هغبلؼِ ٍ ارائِ راُ

ثیضِ اعز( .)9،15یکی اس ایي علَلّب ،علَلّبی عزسَلی اعز

حل هٌبعت اعز( .)7ثِ ًظز هیرعذ ًقبئـ اعذزهی در %40-45

کِ هغئَل سجذیل گلَکش ثِ ػٌَاى عَثغشزای هشبثَلیشُ علَلّبی

اس سٍجّبی ًبثبرٍر ٍخَد دارد ٍ ػالٍُ ثز ایي در  50عبل گذؽشِ

خٌغی ثِ الکشبر ثِ ػٌَاى عَخز افلی علَلّب اعز(.)15

کبّؾی در کیفیز اعذزمّب دیذُ ؽذُ اعز( ٍ )15،20هؾخـ

ثیَدغی گزفشِ ؽذُ اس هزداى دیبثشیک ثیبًگز سغییزار هَرفَلَصیکی

گزدیذُ اعز افشایؼ ثزٍس ثیوبریّبی عیغشویک ًظیز دیبثز

در علَلّبی ثبفز ثیضِ ثِ خقَؿ علَلّبی عزسَلی اعز کِ

قٌذی ثیؾشز در کبّؼ ثبرٍری خٌظ ًز ؽزکز هیکٌذ(.)7

ثِ هیشاى سیبد ٍاکَئلِ ؽذُ ٍ دارای درخبر هشفبٍسی اس دصًزاعیَى

در ایي هغبلؼِّ ،وَگلَثیي گلیکَسیلِ ثِ ػٌَاى ؽبخـ افشایؼ

ّغشٌذ( .)15،22ایي سغییزار دصًزاسیَ عجت سغییزار ؽذیذ در

قٌذ خَى در هَػّبی دیبثشیک افشایؼ هؼٌیداری را ًغجز ثِ

هشبثَلیغن علَلّبی خٌغی سَعظ علَلّبی عزسَلی هیگزدد ٍ

گزٍُ کٌشزل ًؾبى داد ٍ ارسجبط هؼکَط ٍ هؼٌیداری ثیي ایي

اخشالل در هشبثَلیغن گلَکش ثبػث راُاًذاسی هغیز ثشب-

ؽبخـ ٍ غلظز اعذزمّب در ًبحیِ ادیذیذین خلفی()r=-0/95

اکغیذاعیَى اعیذّبی چزة ؽذُ ٍ در ثبفز ثیضِ سَلیذ کلغشزٍل

گزٍُ دیبثشیک ًؾبى داد .اهزٍسُ اعشفبدُ اس ّوَگلَثیي گلیکَسیلِ ثِ

ٍ اعیذّبی چزة غیز اعشزفیِ هیکٌذ( .)15،23ػالٍُ ثزایي

ػٌَاى یک سغز غزثبلگزی ثزای دیبثز قٌذی اعشفبدُ هیؽَد .ایي

کبّؼ اًغَلیي در ثذى خَد ثبػث افشایؼ هشبثَلیغن اعیذّبی

سغز دارای هشایبیی ًغجز ثِ سغزّبی دیگز اس خولِ سغز سحول

چزة در ثبفزّبی دیگز ٍ سَلیذ کلغشزٍل ٍ اخشالالر لیذیذی اس

خَراکی گلَکش ،گلَکش  2عبػشِ ٍ قٌذ خَى ًبؽشب()FBS

خولِ اکغیذاعیَى  LDLهیگزدد ٍ سهیٌِ را ثزای ثزٍس ًبثبرٍری

اعز( .)21اًذاسُگیزی  HbA1cدر ثیوبراى دیبثشیک ثِ ػٌَاى یک

فزاّن هیکٌذ( .)4،5هؾخـ ؽذُ اعز افزاد دیبثشیک ّن در ثبفز

رٍػ ارسیبثی اعشبًذارد ثزای کٌشزل ٍضؼیز گلیغویک دذیزفشِ

ثیضِ ٍ ّن در ثبفز کجذ دچبر افشایؼ سَلیذ کلغشزٍل ٍ

ؽذُ اعز( .)22،23در هغبلؼِ حبضز دٍ ّفشِ دظ اس القبء دیبثز

اکغیذاعیَى ّ LDLغشٌذ کِ اعي هغبلِ ثیوبری را دیچیذُسز

ّوَگلَثیي گلیکَسیلِ ثِ عَر هؼٌیداری ًغجز ثِ گزٍُ کٌشزل

هیکٌذ( .)4در ایي هغبلؼِ حشی در هذر کَسبُ ًیش اثزار القبء

افشایؼ دیذا کزد ٍ یک راثغِ هؼٌیدار خغی ٍ هؼکَط ثب غلظز

دیبثز ثب اعشزدشَسٍسَعیي ثز سَلیذ کلغشزٍل هؾخـ گزدیذ ٍ

اعذزم در گزٍُ هَػّبی دیبثشیک ًؾبى داد .ثب سَخِ ثِ ایٌکِ

هَػّبی دیبثشیک کلغشزٍل سبم ثیؾشزی ًغجز ثِ کٌشزلّب
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ِ اگزچـ.هَػّبی دیبثشیـک سحـز سـبثیز اعشزدشَسٍسَعـیي اعـز

 ایي ًکشِ اخشالالر لیذیذی سٍدٌّگبم دظ اس.)2 ًؾبى دادًذ(ؽکل

کبّؼ غلظز اعذزم درهَػّبی دیبثشیک ًبؽـی اس سـبثیز عیغـشن

القبء دیبثز را ًؾبى هیدّذ کِ ثب هغبلؼبر قجلی ّوخَاًی

اًــذٍکزایي ثــز اعــذزهبسَصًش ٍ سَلیــذ اعــذزم ثــَدُ ٍلــی سغییــزار

 ایي اخشالالر ٍاکَئلِؽذى علَلّبی ادشلیبل.)10،15(دارد

هشبثَلیغوی هْوـی در هـَػّـبی دیبثشیـک در هـذر کَسـبُ ًیـش

ِلَلِّبی هٌیعبس در ثبفز ثیضِ هَػّبی دیبثشیک را سَخی

ًوبیبى ؽذُ ٍ ثِ ًظز هیرعذ در عَالًی هـذر اثـز ؽـذیذسزی ثـز

.)3 هیکٌذ(ؽکل

ثبفز ثیضِ ٍ عیغشن سَلیذ هثـل خَاّـذ داؽـز ٍ سهیٌـِ را ثـزای

ًتيجِگيری

.دیؾزفز ٍ دیچیذگی ثیوبری فزاّن هیکٌذ

ّذف اس اًدبم ایي هغبلؼـِ ایـي ثـَد سـب در کَسـبُ هـذر اثـزار

سپاسگساری

ُافشایؼ قٌذ خَى ٍ کلغشزٍل سبم ًبؽی اس دیبثز قٌـذی القـبء ؽـذ

ٍ هٌبثغ هبلی ایي هغبلؼِ اس هحل گزاًز دکشـز هغـؼَد ػلیزضـبیی

ٍ ثِ ٍعیلِ اعشزدشَسٍسَعـیي را ثـز فبکشَرّـبی هـزسجظ ثـب سحـزک

ُدکشز ػلی عَخشِساری ٍاثغشِ ثِ هؼبًٍز هحشـزم دضٍّؾـی داًؾـگب

ِثبرٍری اعـذزم ثـِ خقـَؿ ثـز رٍی غلظـز اعـذزمّـب در ًبحیـ

 ًَیغٌذگبى اس خبًن کجزی چْبری ثِ خـبعز.لزعشبى فزاّن ؽذُ اعز

ِ ًشبیح ایـي هغبلؼـ.ادیذیذین خلفی اس هَػّبی عَری ثزرعی کٌذ

.ّوکبری فویوبًِ در اًدبم آسهبیؾبر ثیَؽیویبیی سؾکز هیکٌٌذ

ؽــَاّذی را فــزاّن کــزد کــِ ثیــبًگز اخــشالل در غلظــز اعــذزم
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Abstract
Introduction: The present study aimed to evaluate the effects of type 1 diabetes model induced by

streptozotocin (STZ) on the sperm fertility parameters, glycated hemoglobin (HbA1c) and total cholesterol
as lipid metabolism indicators.
Methods: Induction of diabetes mellitus was achieved through once subcutaneous (SC) injection of 200

mg/kg body weight of STZ in 10 mice, while the control group recived 0.25 ml of disstiled water in the same
method. For diabetic groups, 8 mice were selected among the animals with higher glucose threshold (350
mg/dl) one week after STZ injection. Two weeks after diabetes confirmation, all the mice were sacrificed
and whole blood was taken from cardiac puncture, while testes were removed for histopathological study and
sperm evaluation. Total sperm motility, progresive movement, hypoosmotic swelling test and sperm
concentration were determined by the conventional methods. Moreover, HbA1c and total cholesterol were
measured spectrophotometerically.
Results: Diabetic animals showed a significant decrease in sperm count (P <0.05), as well as an increase in

HbA1c and total cholesterol (P <0.01) compared to the controls. A significant negative linear reletionship
(R2=0.90, P=0.012) was depicted between HbA1c and sperm concentration in the diabetic group. Epithelial
vaculization of semineferous tubules was observed in the diabetic group in comparison with the control group and
epidydimal ducts indicated increased volume of spermatoza in the controls when compared to the diabetic rats.
Conclusion: As the study findings revealed diabetes was associated with decreased sperm concentration in

the cauda epididymis even two weeks after hyperglycemia induction, which can be mentioned as a
predective index for subfertility. Furthermore, Glycated hemoglobin revealed a negetive relationship with
sperm concentration. Hypercholestrolemia was also shown in early stages of diabetes indicating an
impairment in lipids metabolism, which was confirmed by the histology changes.
Key words: Cholesterol; Diabetes; Glycated hemoglobin; Sperm; Streptozotocin
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