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Abstract  
Background: Diabetes mellitus mediated by oxidative stress, creates serious metabolic disorders in 
testis. Palmatine hydrochloride has various pharmacological effects, including anti-diabetic and 
antioxidant activities.  
Objective: This study has been conducted to evaluate the preventative effects of palmatine 
hydrochloride medicine on testicular damage in streptozotocin (STZ)-induced diabetic rats.  
Methods: Thirty two male Wistar rats were randomly selected and divided into four groups: 
control, non-diabetic treated with palmatine hydrochloride, diabetic and diabetic treated with 
palmatine hydrochloride. Diabetes was induced by streptozotocin (55 mg/kg, i.p.) in animals, and 
after one week, palmatine hydrochloride (10 mg/kg, s.c) was administered for six weeks in rats. 
Testicular damage was examined by using hematoxylin-eosin staining. Blood biochemical factors 
were measured. 
Findings: The results of this study indicate that diabetes reduced the spermatogonia and Sertoli 
cells, spermatogenesis, sperm count, and sperm function (P<0.001). These effects were improved in 
the specimens that have been treated with palmatine, the increase in the number and motility of 
sperm cells and spermatogonic cells, and an increase in the testosterone levels were also observed. 
In addition, the seminiferous tubule diameter was increased, and basement membrane thickness 
decreased (P<0.001). 
Conclusion: It seems that palmatine with the ability to reduce blood sugar, could improve diabetes 
induced-testicular damage. 
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چکیده 

آثار دارویی متعـددي  پالماتین هیدروکلراید . کندمی ایجاد هابیضه در متعددي متابولیسمی هايآسیب اکسیداتیو، تنش ایجاد با شیرین دیابت ه:زمین
 اثر ضددیابتی و ضداکسیدانی دارد.  از جمله
 .نجام شداسترپتوزوتوسین ا با شده هاي دیابتیضه موشهاي بیبر آسیب هیدروکلراید پالماتین اثر به منظور تعیین مطالعه هدف:

 ه:بـه چهـار گـرو   طور تصـادفی انتخـاب و   ها بهموش انجام شد. سر موش صحرایی نر نژاد ویستار 32 بر روي این مطالعه تجربی ها:مواد و روش
اتین هیدروکلراید تقسیم شدند. دیابـت بـا تزریـق داخـل صـفاقی      تیمار شده با پالماتین هیدروکلراید، دیابتی و دیابتی تیمار شده با پالم کنترل، کنترل

گرم میلی 10پالماتین هیدروکلراید با دوز  گرم بر کیلوگرم القا گردید. یک هفته پس از تزریق استرپتوزوتوسین، تیمار بامیلی 55استرپتوزوتوسین با دوز 
و عوامـل  ائـوزین مشـخص    -آمیـزي هماتوکسـیلین  وسـیله رنـگ  بـه اي بیضـه  هجلدي انجام شد. آسیبصورت زیربههفته و  6کیلوگرم به مدت بر 

  سنجش شد.ورمونی خون بیوشیمیایی و ه
 تیمار شده هاينمونه در ).>001/0P( شد اسپرم فعالیت و تعداداسپرماتوژنز،  روند سرتولی، و اسپرماتوگونیهاي سلول کاهش باعث دیابت ها:یافته

 عـالوه  شـد. بـه   دهـمشاه رونـتستوستو هورمون  سازاسپرم ردههاي سلول اسپرم، تحرك و تعداد در یافت و افزایش بهبود عوارض این پالماتین با
  .)>001/0P(یافت  کاهشدر گروه تیمار  پایه غشاي ضخامت و افزایش سازاسپرم لوله قطر

 .اشته باشدد درمانی نقشدیابت  از ناشی ايبیضههاي یبآس بهبود خون، در قند کاهش توانایی با پالماتین کهبه نظر می رسد  گیري:نتیجه
 

 اي ، آسیب بیضهسرتولی هايسلول اسپرماتوژنز، پالماتین، دیابت، ها:کلیدواژه
 
 

:مقدمه 
 که است هاي متابولیکیاختالل از یکی شیرین دیابت     

 ترشـح  در نقـص  از مشخص و خون قند افزایش وسیلهبه
 نتیجـه  دو هـر  یـا  عملکرد انسولین به مقاومت و انسولین

درشـت   و ریـز  هـاي بیمـاري  مهم علت دیابت )1(شود.می
    ثیرتـأ  بـدن  هـاي سیسـتم  تمـام  بـر تقریباً و  است عروقی

 گذشت بالیپیدها  اکسیداسیون بیماري دیابت، گذارد. درمی
در  DNA موتاسـیون  دیابت باعـث  یابد.افزایش می زمان

 آسـیب  دهنـده نشـان  که شودمی و میتوکندري هاپروتئین
 ایــن )3و2(اسـت.  تــنش اکسـیداتیو مـرتبط بـا    میتوکنـدري 

 کـاهش  صـورت به نر جنس مثلی تولید بافت در عوارض
تستوسترون  هورمون کاهش شکل اسپرم، حرکت و تعداد،

ـ مـی  بـروز  سـاز اسـپرم  رده هـاي سلول کاهش و  )4-7(د.کن
مـرگ   هکنندالقا محیطی عوامل به هابیضه این، بر عالوه
 جنسـی  هـاي سـلول  مـرگ  هسـتند و  حساس نیز سلولی

 غیرفیزیولوژیـک  هـاي تنش طیت ممکن اس نیز ژرمینال
د ایجـا  دیابـت  و تشعشـع  دمـا،  افـزایش  ایسـکمی،  نظیر
 هـب هـبیض تـباف هـبوارده  وـاکسیداتی ايـهآسیب )8(شود.
متعاقب  و شودمی هورمونی منجر و بیوشیمیایی هايتغییر

یکـی از   )9(یابـد. مـی  کـاهش  جنسی ارهايرفت و میل آن
هاي متابولیک گونه بیماريهاي مهم در درمان اینراهبرد

ایی آثـار  در جهان، استفاده از داروهاي طب مکمل و شناس
هـاي  گیاهـان ترکیـب   )10(ست.هابیوشیمیایی و دارویی آن
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ــد ضد ــی دارن ــیدانی فراوان ــف   ؛اکس ــواع مختل ــه ان از جمل

 .هـا ونوئیدها و تانن، فالهافنول دها وکاروتنوئی ها،ویتامین
و مرگ سـلولی  خواص ضـدالتهابی، ضـد   با توجه بهها آن

 آن عـوارض  و دیابـت قنـدي   درمـان  در رادیکال آزادضـد 
آسان  یو هزینه دسترسکم بودن عارضه اند و هشد استفاده

 )11و10(.استها شده باعث گرایش به آن

ــ       ــد ی ــاتین هیدروکلرای ــوبرپالم ــروه ک پروت برین از گ
 هـاي آلکالوئیدهاست که در ریشه و پوست سـاقه خـانواده  

 Berberis  aristata ،Coptisجملـه  گیاهی متعـددي از 
chinensis  franch  وCoptidis  rhizome  یافت شده

ــیدان    ــار ضداکس ــب آث ــن ترکی ــت. ای ــدالتهابی، یاس ، ض
ــدماال ــرطانی، آرام ض ــدمیکروبی، ضدس ــی وریا، ض  بخش

لمــاتین ســبب پا )13و12(دارد.چربــی خــون کاهنــده قنــد و 
ــزاتحریــک ترشــح انســولین  ن سوپراکســید، افــزایش می

 هـاي آزاد و کاهش آزادسازي رادیکـال سموتاز و کاتاالز ید
گر خاصـیت ضداکسـیدانی   این توانایی بیان )15و14(شود.می

دلیل دارا . همچنین این ماده بهپالماتین هیدروکلراید است
و  هابی، باعث تنظیم پاسخ سیتوکینبودن عملکرد ضدالتها
 )16(شود.مهار مرگ سلولی می

کـه   (Berberis aristata)گیاه زرشک خـاردار  ریشه       
شـود و  شناخته می Daruharidraعنوان در هندوستان به

کی سنتی براي هاي مختلف پزشطور گسترده در سیستمبه
، گـوش هاي چشم، بیماري ؛جملهها از درمان انواع بیماري

پوسـت، تـب    معده،هاي ماتیسم، یرقان، دیابت، اختاللور
اجزاي سـازنده آن  . شده استنیروبخش استفاده ماالریا و 

ین، پالماتین و چند ماده دیگـر اسـت.   بربرین، بربام :شامل
ـ  صحرایی دیاب هايموش بـه دلیـل   ا آلوکسـان،  تی شـده ب

ساقه گیـاه زرشـک    و خواص ضداکسیدانی عصاره پوست
ــزانخــاردار  ــاز فعــال شــده می      (ROS) ذرات اکســیژن ب

ایـن  انـد  دادههـا نشـان   مطالعه )13(.دست آوردندتري بهکم
ترکیب سبب تنظـیم هموسـتاز گلـوکز از طریـق کـاهش      

توجـه بـه   بـا   )17(شـود. تنش اکسیداتیو مـی  گلوکونئوژنز و
دهنده نقش مؤثر پالماتین و گیاهان شواهد متعدد که نشان

ن در کاهش عوارض هیپرگلیسمی و تنظـیم  دارنده پالماتی

 بنـابر  ،اسـت هاي اکسیداتیو ناشی از القاي دیابـت  اختالل
هیدروکلرایـد بـر  نـپالماتی راث مطالعه این در فوقمطالب 
هــاي دیــابتی شــده بــا    هــاي بیضــه مــوش  آســیب

 د. بررسی شاسترپتوزوتوسین 
 
هامواد و روش: 

ـ  1392این مطالعه تجربـی در سـال         سـر   32ر روي ب
 240±40موش صحرایی نر نژاد ویسـتار بـا وزن متوسـط    

 هاگرم، تهیه شده از مؤسسه پاستور کرج انجام شد. موش
هاي شاهرود در قفسخانه دانشگاه علوم پزشکی انحیودر 
سـاعت   12سـاعت تـاریکی و    12تایی با چرخه نـوري  دو

گـراد و میـزان   درجـه سـانتی   22±2روشنایی و در دمـاي  
داري شدند. این شرایط طی آزمایش درجه نگه 30بت رطو

ها به منظور انطبـاق بـا محـیط، دو    نیز حفظ گردید. نمونه
قـرار  خانـه  هفته قبل از شروع آزمایش در محـیط حیـوان  

 گرفتند. 
بنـدي  طور تصادفی در چهار گروه زیر دستهها بهموش     

و  تیمـار شـده بـا پالمـاتین، دیـابتی     کنترل، کنترل  شدند:
با پالماتین. القاي دیابت با تزریق داخـل  دیابتی تیمار شده 

ــفاقی  ــی 55ص ــرمیل ــرم ب ــوگرم گ ــی کیل  ناسترپتوزوتوس
(SO130) سـنت لـوئیس،   آلـدریچ، ا (شرکت سیگم MO (

 16در ) =5/4pHموالر با  05/0حل شده در بافر سیترات (
ها انجام شد. سنجش قند خون بـا اسـتفاده از   سر از موش
 صـفر  گ دمی و به کمک دستگاه کلوگوکـارد خون سیاهر

هاي صحرایی داراي قند خون باالتر و موش انجام (امریکا)
عنـوان دیـابتی در نظـر    لیتـر بـه  دسیگرم بر میلی 300از 

هـاي  مـوش  ،همزمان با تزریـق محلـول   )18(گرفته شدند.
صـورت درون صـفاقی   سـیترات را بـه  گروه کنتـرل بـافر   
 10از القاي دیابـت، روزانـه    هفته پسدریافت کردند. یک 

-SC(یلوگرم از داروي پالماتین هیدروکلراید گرم بر کمیلی
صـورت  بـه ) کت سانتا کروز بیوتکنولـوژي شر( )205788

تیمار شده بـا   مدت شش هفته به گروه کنترلزیرجلدي به
و محـل  تزریـق  پالماتین و دیابتی تیمار شده بـا پالمـاتین   

 شد. تزریق روزانه تعویض 
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ام (بـا نسـبت   در انتهاي دوره با تزریق کتامین و دیازپ     

صـورت  بـه  گـرم دیازپـام)  میلی 20گرم کتامین و میلی 80
هوش و خـون مسـتقیماً از   ها بیموشتمام ، درون صفاقی

  ها گرفته شد.قلب آن
ها براي بررسـی بـافتی و شـمارش    بیضه موشسپس      

ت درون فرمالین هر نمونه بیضه راس در اسپرم خارج شدند.
قـرار   هاي بـافتی سازي براي مطالعهدرصد جهت آماده 10

 اسـتفاده شـد.   آن لشـک  گرفت و بیضه چپ براي بررسی
 ابتدا توسـط تـرازوي دیجیتـال بـا دقـت     این ترتیب که به

وســیله کــولیس قطــر آن بــه گــرم وزن و طــول و 001/0
 اخلد در و خارج بدن از اپیدیدیم بیضه )19(گیري شد.اندازه

 تـا  شـد  داده شستشو )Hams F10( سلولی محیط کشت
کوچـک   دیـش پتـري  یـک  درسپس  .دگرد خون از عاري

 توسط گرفت و قرار سلولی کشت محیط لیترمیلی 2حاوي 
 مـدت بـه دیش . پتريدش هاي کوچک خردقطعه به قیچی

از  1:100 انکوبه و رقت گرادسانتی درجه 37در  دقیقه 45
 شکل تعداد، نظر از هاسپس اسپرم .سوسپانسیون تهیه شد

   )21و20 (شدند. بررسی تحرك درصد وظاهري 
دید میدان  10 در طبیعیهاي اسپرم کل تعداد میانگین    

ژاپـن)  ساخت کشور ( المپیوس مدل نوري با میکروسکوپ
شد.  نئوبار شمارش الم اسپرم با استفاده از تعداد بررسی و

سپس  و گرفت قرارالم  روي شده رقیق نمونه از قطره یک
 سفید شـمارش  هايگلبول به مربوط هايمربع ازها اسپرم

 10 ،از لحـاظ درصـد تحـرك    محاسبه شـد.  هاآن تعداد و
مورد بررسی قرار  الم روي شده رقیق محلول از میکرولیتر
 میـدان  10 تحـرك  درصـد  دسـت آوردن بـه  برايگرفتند. 

 سـپس  وبررسی  المروي  40نمایی بزرگ با میکروسکوپ
 ركـتح دـدرص عنوانبه متحركهاي اسپرم کل میانگین

   )22(شد. بیان
ع بـافتی  ها جهـت تهیـه مقـاط   سازي بیضهمراحل آماده     

وسـیله محلـول   بـه ( : تثبیت کـردن بافـت  عبارت بودند از
(گزیلـول)،   شفاف کردن(اتانول)،  گیري از بافتبوئن)، آب

  ،)ريــگی(برش ريـگیمقطع ري،ـگیقالب ،پارافیــن وذـنف
ــگ ــزيرن ــیلین( آمی ــوزین -هماتوکس ــبانیدن ) وائ  چس

Mounting ) .(سرم از خون گرفته شده جدا و سطح مونته
(کشـور   منوبانــد با کیـت   تستوسترون ها از جملههورمون

 انجام شد.  آلمان) بـه روش الیـزا
روش  گیري قطر لوله سمینیفروس با اسـتفاده از اندازه     

طور تصادفی در هـر بـرش   توبول به 25ام شد. سینگ انج
گیري میانگین قطر توبولی با اندازه عرضی بیضه انتخاب و

یــک  توبــول بــا اســتفاده از قطــر کوچــک و بــزرگ هــر
به میکروسکوپ چشمی و  و متصل همیکرومتر کالیبره شد

 دید:محاسبه گر از فرمول زیر
توبول بزرگ)    رقط ×نمایی(بزرگ × توبول کوچک) قطر ×نمایی(بزرگ

 قطر لوله سمینیفروس =

توبـول در   25سـرتولی؛   هـاي منظور شمارش سلولبه     
ر هر برش عرضـی بیضـه انتخـاب و در زیـر     هر شان و د
انگین می سرتولی شمارش و هايسلول تعداد ،میکروسکوپ

  )23(.تعداد براي هر گروه محاسبه گردیداین 

تعداد سمینیفروس،  میکروسکوپی توبول هدهپس از مشا     
هاي گروه تعداد ، اسپرماتید،ثانویه اولیه و هاياسپرماتوسیت

قطـر  ي پایـه و همچنـین   ، ضخامت غشالومینال اسپرمی
ی شـدند.  توبـول مختلـف بررسـ    25ساز نیز در لوله اسپرم

آنـواي   هـاي و آزمون 5/0پریسم افزار آماري نرمها با داده
داري سـطح معنـی  . تجزیه تحلیل شدند توکی طرفه ویک
 در نظر گرفته شد. 05/0از  ترکم

 
هایافته: 

دیابتی به عوارض متعـدد ناشـی از دیابـت     هايموش     
               شده با دارو  تیمار گروه کنترل هايموشمبتال شدند. وزن 

در هفته  مقایسه با گروه کنترل گرم) در 5324/0±4/278(
 9/322±362/3اد (نشــان درا داري هفــتم کــاهش معنــی

گرم). ایـن میـزان در گـروه دیـابتی تیمـار شـده بـا دارو        
گــرم) از هفتــه پــنجم بــه بعــد افــزایش   857/5±1/217(

گـرم)   8/177±50/10داري نسبت به گروه دیـابتی ( معنی
تیمـار   ارزیابی میزان قند خون، گروه کنتـرل نشان داد. در 

یابتی تیمار گروه د و مقایسه با گروه کنترلشده با دارو در 
 داري نسبتشده با دارو از هفته سوم به بعد، کاهش معنی

  ).P>05/0( ندبه گروه دیابتی نشان داد
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 هاداري در حجم و وزن بیضهدیابت سبب کاهش معنی    

هـاي  گـروه  در ).P>001/0( شـد  نسبت بـه گـروه کنتـرل   
درمانی وزن و حجم بیضه نسبت به گروه دیابتی افـزایش  

ــت ــماره  )P>001/0( داش ــدول ش ــاختار ). 1(ج ــافتی س   ب
هاي دیابتی تخریب شده بـود و کـاهش   ها در نمونهبیضه

هـاي سـلولی نسـبت بـه گـروه      قابل توجهی در مجموعه
هـاي درمـانی بـا    وجود داشت. همچنـین در گـروه   کنترل

هـاي  سـلول تعـداد   پالماتین در مقایسه بـا گـروه دیـابتی،   
و در  یش یافتــهطــور چشــمگیري افــزااســپرماتوژنیک بــه
 شـد سـاز نیـز آثـار بهبـودي مشـاهده      ساختار لوله اسـپرم 

)001/0<P( ) تیمار شـده   . در گروه کنترل)1شکل شماره
. بـود افـزایش یافتـه   نیـز بـه همـین صـورت      با پالمـاتین 

پایه در گروه دیـابتی نسـبت بـه     همچنین ضخامت غشاء
اي تیمار شـده بـا پالمـاتین افـزایش     هو گروه کنترلگروه 

 یافته بود. 
 

 مطالعه هايحجم بیضه بین گروه مقایسه وزن و -1 جدول
 

 متغیر
 گروه

 پالماتین+دیابت دیابت پالماتین+کنترل کنترل

 وزن بیضه 
 (گرم)

13/0±71/1 08/0±54/1 08/0±37/1 12/0±38/1 

 حجم بیضه
 )مکعب مترسانتی(

14/0±2 06/0±95/1 7/0±06/1 04/0±22/1 
 

     
نسـبت بـه    سرتولی در گروه دیـابتی  هايلولتعداد س     

طـور  هاي تیمار شـده بـا پالمـاتین بـه    و گروه گروه کنترل
ذکر  ه به مجموع تغییرهايبا توج داري کاهش یافت،معنی

 شـدت بـه سـاز  هاي اسـپرم لوله ،هاي دیابتیشده در نمونه
هـاي تیمـار شـده میـزان ایـن      ولی در نمونه آتروفی شده

ـ  آسیب بـود. تعـداد و تحـرك اسـپرم در     ه ها کـاهش یافت
هاي تیمار شـده  نمونهدر دیابتی کاهش یافته و  هايموش

). 1(نمودار شـماره   )P>001/0( افزایش چشمگیري داشت
نشان داد که دیابـت باعـث کـاهش     تستوسترون سنجش
زان ـــش در میـو پالماتین باعث افزای هورمون اینترشح 

(نمودار شماره  )P>001/0(. درمانی شد گروهتستوسترون  
2.( 

 مطالعههاي مقایسه تعداد اسپرم بین گروه -1نمودار 
 

 
 

   001/0P<(ooo( کنترلدار با گروه  تفاوت معنی
   *** )>001/0P(دار با گروه دیابتی  تفاوت معنی

 
میزان هورمون تستوسترون سرم خون بین  -2نمودار 

 مطالعههاي گروه
 

  
   ***) >001/0Pنترل (دار با گروه ک تفاوت معنی
   001/0P<(oooدار با گروه دیابتی ( تفاوت معنی

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 فتومیکروگراف برش عرضی سلول سرتولی -1ل شک
:A  کنترل ،B:  ،دیابتیC: تیمار شده با پالماتین، کنترل D:    دیابتی تیمار شـده بـا

 ScaleBar60µm. اسپرماتوسیت -2اسپرماتید،  -1پالماتین، 

A B 

D C 
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گیريبحث و نتیجه: 

 هـاي مـوش این پژوهش نشان داد تجویز پالماتین در      
هـاي  دیابتی شده با استرپتوزوتوسین سـبب بهبـود آسـیب   

حجم بیضه (ظاهري عوامل و د اي ناشی از دیابت شبیضه
هـاي  گـروه به عـالوه پالمـاتین در    افزایش داد.را  )و وزن

سـاز  ي رده اسپرمهادرمانی سبب بازسازي و افزایش سلول
 )23( کاهش گلوکز خون شد. و و سرتولی

دلیـل اخـتالل عصـبی و عروقـی     بیماران دیـابتی بـه       
 :که شامل عملکرد جنسی خود هستند مستعد مشکالتی در

 )6(کاهش هیجان جنسی، ناتوانی جنسـی و نـازایی اسـت.   
اثرهاي عملکردي و بر سیستم تولید مثل نر دیابت شیرین 
شواهد موجود مشـخص کـرد کـه    دارد.  وعیساختاري متن

دلیـل تولیـد بـیش از    تنش اکسیداتیو در بیماران دیابتی به
و در یابـد  افزایش مـی  )ROS(شده  حد اکسیژن باز فعال

   )9(د.دهرا کاهش می اکسیدانینتیجه کارایی دفاع ضد
لیانـگ شـن و همکـاران نیـز نشـان داد کـه        مطالعه     

دو منبـع  گزانتین اکسـیداز (  بربرین بر روي لیپواکسیژناز و
گـر  اثرات مهاري داشت که بیـان  )ROS مهم ایجادکننده

عـالوه بربـرین   بـه  )24(باشـد. خاصیت ضداکسیدانی آن می
وسـیله افـزایش توانـایی    را بـه  آب اکسـیژنه  اثرات مخرب

ــلول، ــت س ــد زیس ــایدنیت تولی ــک اکس ــال ، ری ــازي فع س
 اسـید  الکتیـک  کاهش آزادسـازي و  دیسموتازسوپراکسید 
ایــن  )25(کنــد.مهــار مــی آلدئیــددي مــالون ودهیــدروژناز 

نتیجه بهبود  در ها سبب کنترل تنش اکسیداتیو ومکانیسم
هـاي آزاد بـر بافـت و بازسـازي     عوارض مخرب رادیکـال 

سـت کـه   شـود. شـایان ذکـر ا   هاي بافت بیضه مـی سلول
اتین، پالمـ  عصاره کاپتیس ریزوم و عناصر فعـال آن نظیـر  

ها را از آسیب ناشی از و سلولپراکسی نیتریت را پاکسازي 
   )25(کنند.میپراکسی نیتریت محافظت 

 نــر، تولیــدمثلی مجــراي تکــوین بــراي تستوســترون     
عوامل  سایر و جنسی ثانویه هايویژگی حفظ اسپرماتوژنز،

 روایـن  از )26(.اسـت  نیـاز  مـورد  جنسـی  لمی مانند جنسی
 باعـث  دیابـت  در تستوسـترون  میزان توجه قابل کاهش

ــدام ــل ان ــد جنســی هــايتحلی ــدیم مانن ــی اپیدی      شــود.م

شـدت  ها بهکه اندازه بیضه اندهاي قبلی نشان دادهگزارش
   .اسـپرم مـرتبط اسـت    هاي سرتولی و تولیدبا تعداد سلول

    کننـده تعـداد   هـا مـنعکس  بیضـه انـدازه  عبـارت دیگـر   بـه 
هاي زاینده موجود در آن است. مهار اسـپرماتوژنز از  سلول

طریق برداشتن هیپوفیز باعث کـاهش محسـوس در وزن   
  )27(شود.بیضه می

هاي بافتی نشـان داد در اثـر   بررسی ،در مطالعه حاضر     
یابند سرتولی کاهش می ساز وهاي رده اسپرمدیابت سلول

خصوص در مورد سلول سـرتولی بسـیار   کاهش به که این
 فروس وعالوه کاهش قطر توبول سـمینی به. محسوس بود

افزایش قطر غشاء پایه نیز مشاهده شد. این نتیجـه مؤیـد   
کـه  مبنی بر این هاستموارد گزارش شده در سایر مطالعه

چشـمگیر در قطـر توبـول     تغییرهـاي  بـافتی هـاي  مطالعه
 ماتوژنز در مراحل اسپرماتوسـیتی سمینیفروس و مهار اسپر

III وII  هاي دیابتی نشـان  کوچک حیوان هايرا در توبول
در افـراد دیـابتی نیـز    منـی  کیفیت پایین مـایع   )6(اند.داده

کاهش  ،حرکت اسپرم کاهش :شامل گزارش شده است که
 )27و15(هاي ناهنجار است.شمار اسپرم و افزایش اسپرم

شـمار اسـپرم    اهش تحـرك و در مطالعه حاضر نیز کـ      
دلیل اثـر  به مشاهده شد. کاهش تراکم اسپرم ممکن است

 دشـ ابر مراحل آخر اسـپرماتوژنز ب شدید افزایش قند خون 
در هسته اسپرم و نقص در  DNAالقاي تخریب  باعث که

هورمـون   )11(گـذارد. مـی اتوژنز بر توانایی باروري اثر اسپرم
پالمـاتین بـا    وافت ی ي کاهشدارمعنی طورهب تستوسترون
وغ اسـپرم  هورمون باعث بهبودي در فرایند بل افزایش این

هاي میان بافتی الیـدیگ  تستوسترون توسط سلول )6(شد.
اما ترشح آن فقط هنگامی انجام شود ها ترشح میدر بیضه

ها توسط هورمـون لـوتئینی از غـده    شود که این سلولمی
ــوند   ــک ش ــدامی تحری ــوفیز ق ــاس ت )6(.هیپ ــوري   براس ئ

هـا و    آزاد عـدم تعـادل میـان پرواکسـیدانت    هـاي  رادیکال
موجب صدمات اکسـیداتیو در   در نهایتها آنتی اکسیدانت

هـاي  کاهش اسـتروئیدوژنز در سـلول   فرایندهاي سلولی و
 )7(.گرددالیدیگ می
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عالوه بر آن، مقدار تسوتسترون ترشح شده تقریبـاً نسـبت   

یش مقـدار تستوسـترون   دارد و افـزا  LHمستقیم با مقدار 
ا اثـر  ب پالماتین )3(.باعث بهبود مراحل اسپرماتوژنز می شود

الیدیگ سـبب افـزایش   هاي آنتی اکسیدانی خود بر سلول
ترون را تـا حـدودي   تستوسـ  هـا شـده و  بقاي ایـن سـلول  

 دهد.افزایش می

 ی ازـن ناشـده پالماتیـکننتـار محافظـطور کلی، آثبه     
ــش  ــهنق ــوان آن ب ــععن ــال جم ــده رادیک ــاي آزادکنن  ،ه

ــه مرگضداکســیدان و ضــد ــا ب ــل ســلولی ی ــوان عام عن
عنـوان یـک   بـه  پالماتینرسد نظر میضدالتهابی باشد و به

آینـده   اکسیدان، درکننده تعادل اکسیدان و ضدعامل ایجاد
ي در اهـاي بیضـه  نقش درمانی مهمی در کـاهش آسـیب  

 .دیابتی ایفا کندبیماران 
 
گزاريسپاس: 

نامـه کارشناسـی ارشـد رشـته     مقاله حاصل پایاناین      
 سلول و تکوین دانشگاه آزاد اسالمی واحد دامغان است. 
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