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اثر ريشه كودزو بر فعاليت  Caspease-3به روش ايمنو هيستوشيمي
در بافت بيضه در موش های ديابتي شده با استرپتوزوتوسين


1

منيره شهسواري ،1پيراسته نوروزي ،2حميد كالليان مقدم  ،2ويدا حجتي

 )1گروه زيست شناسي  ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد دامغان ،دامغان ،ايران
 )2گروه فيزيولوژي ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي شاهرود ،شاهرود ،ايران

تاریخ دریافت49/1/62 :
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تاریخ پذیرش49/2/3 :

مخربی بر دستگاه توليد مثلی نر و عملکرد جنسی در نمونه های حيوانی و انسانی مبتال به دیابت اعمال می كند و باعث افزایش
آپوپتوز می شود .ریشه كودزو یک ساپونين و ایزو فالونين می باشد كه اغلب به عنوان عامل كاهنده قندخون مورد استفاده قرار می
گيرد .كودزو توانایی كاهش گلوكز خون از مسير غير وابسته به انسولين را داشته و هم چنين با حذف رادیکال های آزاد منجر به
كاهش استرس اكسيداتيو می گردد .مطالعه اخير تاثير ریشه كودزو بر فعاليت  Caspease-3به روش ایمنوهيستوشيمی در بافت
بيضه در موش های دیابتی شده با استرپتوزوتوسين بررسی گردید.
مواد و روش ها :موش های نر نژاد ویستار به چهاار گاروه تقسايم شادندت كنتارل ،دیاابتی ،دیاابتی تيماار شاده باا كاودزو
 ،100mg/kgدیابتی تيمار شده با كودزو  .50mg/kgدیابت به وسيله تزریق درون صفاقی (STZبا دوز  )50mg/kgایجااد گردیاد.
تيمار با كودزو با دوز  50mg/kgو  100به مدت پنج هفته به صورت گاواژ انجام شد .آسيب های بيضاه ای باه وسايله روش رنا
آميزی ایمنوهيستوشيمی و هماتوكسيلين-ائوزین مشخص شده و فاكتورهای بيوشيميایی و هورمونی خون مورد سنجش قرار گرفت.
يافته های پژوهش :موش های دیابتی افزایش معنی داری را در آپوپتوز بافت بيضه نشان دادند .موش های دیابتی به طور
مشخص كاهش در قطر توبول سمينی فروس ،سلول های سرتولی ،شمارش و تحرک اسپرم و مقدار تستوسترون و انسولين نشان
دادند .در رت های تيمار شده با ریشه كودزو منجر به كاهش معنی دار سلول های دچار آپوپتوز در موش های دیابتی گردید و به طور
مشخص سبب افزایش وزن بدن و ميزان انسولين و تستوسترون پالسما و كاهش مقدار گلوكز گردید .هم چنين تجویز خوراكی ریشه
كودزو افزایش در تعداد و تحرک اسپرم ،سلول های رده اسپرم ساز و سلول سرتولی مشاهده گردید.
بحث و نتيجه گيری :نتایج حاصل از این مطالعه ،وقوع آپوپتوز را در دیابت مورد تائيد قرار داده و اثرات آنتی آپوپتوزی ریشه
كودزو را خاطر نشان می سازد.

واژه های كليدی :دیابت ،ریشه كودزو ،اسپرماتوژنز ،آپوپتوز ،موش

*نویسنده مسئول :گروه فيزیولوژي ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي شاهرود ،شاهرود ،ایران
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چكيده
مقدمه :آپوپتوز یا مرگ برنامه ریزی شده سلول نقش مهمی در پاتوژنز بيماری های متعدد ایفا می كند .دیابت مليتوس عوارض

مقدمه
دیابت ناشی از اختالل در متابوليسم كربوهيدرات
ها ،چربی ها و پروتئين ها است كه بر اثر فقدان ترشح
انسولين یا كاهش حساسيت بافت ها به انسولين ایجاد
می شود( .)1این بيماری عوارض حاد و مزمن بسياری
بر اندام های مختلف دارد و اختالالتی چون
نوروپاتی( ،)2نفروپاتی( )3و رتينوپاتی( ،)4اختالل در
رفتارهای جنسی و بافت توليدمثلی( )5ایجاد می كند.
این عوارض در بافت توليدمثلی جنس نر به صورت
كاهش تعداد اسپرم( ،)6كيفيت پایين مایع سمينال(،)7
كاهش هورمون تستوسترون( )8و كاهش سلول های
رده اسپرم ساز( )9بروز می نماید .عالوه بر این بيضه ها
به عوامل محيطی القاء كننده مرگ سلولی نيز حساس
بوده و آپوپتوز سلول های ژرمينال نيز در طی استرس
های غير فيزیولوژیک نظيرت ایسکمی ،افزایش دما،
تشعشع و دیابت ممکن است ایجاد گردد( .)10آسيب
های اكسيداتيو وارده به بافت بيضه منجربه تغييرات
بيوشيميایی و هورمونی می شود و متعاقب آن ميل
جنسی و رفتارهای جنسی كاهش می یابد( )5و بافت
های توليدمثلی نيز متحمل آسيب می شوند.
افزایش قندخون از چند مسير جداگانه استرس
اكسيداتيو را القاء می نماید .از جمله می توان عدم
تعادل اكسيداسيون و احياء ،افزایش فعاليت آلدوز
ردوكتاز( ،)13افزایش محصوالت نهایی گليکوزیالسيون
( ،)14تغيير در فعاليت پروتئين كيناز  ،Cبر هم زدن
تعادل پروستانوئيدها( )15و افزایش توليد
سوپراكسيدهای ميتوكندریایی را نام برد( .)16عوامل
ایجادكننده استرس اكسيداتيو در واقع باعث عدم توازن
محصوالت رادیکالی آزاد و مکانيسم های دفاعی آنتی
اكسيدان گردیده و آسيب های بافتی بالقوه ای را در
بافت های مختلف ایجاد می نمایند .استفاده از درمان
های جایگزین خصوصاً ،درمان های گياهی به طور
فزاینده ای مورد توجه قرار گرفته است .گياهان دارویی
و مشتقات آن ها از دیر باز به دليل داشتن مقادیر قابل
توجهی از آنتی اكسيدان های طبيعی در درمان دیابت
قندی و عوارض آن مورد استفاده قرار گرفته اند( )32و
از طرفی كم عارضه بودن ،كم هزینه و سهل الوصول
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بودن باعث گرایش به آن ها شده است(.)33،34
كودزو متعلق به خانواده فابسه آ است زیر خانواده
پاپيلو نئودیا از تيره فاسوليا زیر تيره گلی سينا و جنس
پورریا می باشد .كودزو سرشار از تركيبات پلی فنوليک
است كه شامل ایزو فالون ها ،ایزو فالون های
گليکوزیدی ،كومارین ها ،پوراروز 2 ،بوتيل اینوليدها و
مشتقاتشان .در  600سال پس از ميالد این به عنوان
یک ضد الکل برای كسانی كه مشکالت مصرف الکل
داشتند توصيه شده بود( .)17طبيعت كودزو سرد و مزه
ای شيرین دارد و مورد مصرف آن در شادابی كبد ،قطع
اسهال و تقویت توليد مایعات بدن است( .)18بر اساس
فارماكوپه جمهوری خلق چين گياه خشک شده
 Puerariae Radixضد تب ،اسهال خونی حاد،
تشنگی ،دیابت و فشارخون می باشد .مطالعات اخير
نشان داده است كه متانول یا آب استخراج شده از
گلهای كودزو حاوی اثرات پایين آورنده قندخون ،چربی
و به عنوان یک آنتی اكسيدان محافظ سلول های كبد،
ضد جنون ،تاثيرات استروژنی و ضد سرطان می باشد.
كودزو اثرات مشخصی را با متابوليسم چربی و
كربوهيدرات نشان داده است .مطالعات قبل و بعد از
تشخيص بيماری نشان داده است كودزو اثرات بسياری
بر هومئوستاز گلوكز دارد.
مواد و روش ها
موش های صحرایی نر بالغ نژاد ویستار با ميانگين
وزنی  220-240گرم از بخش حيوانات انستيتو پاستور
آمل تهيه گردیدند .سن حيوانات در هنگام انجام
آزمایش یک تا یک و نيم ماه بود .حيوانات در شرایط
كنترل شده از نظر نور( 12ساعت روشنایی و  12ساعت
تاریکی) و دمای محيط  20-24درجه سانتی گراد و
رطوبت نسبی  40-60درصد در اتاق حيوان خانه مركز
آموزش عالی علمی كاربردی رسول اكرم(ص) دامغان
نگهداری شدند تا با محيط جدید سازگار شوند .این
شرایط طی آزمایش نيز حفظ گردید .در طول مطالعه
جهت تغذیه آن ها از غذای مخصوص موش(غذای
فشرده) و آب آشاميدنی شهری در داخل ظروف آب
خوری مخصوص استفاده گردید و حيوانات به طور
آزادانه به آب و غذای كافی دسترسی داشتند .موش ها
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به طور تصادفی به  4گروه  8تایی كنترل ،دیابتی،
دیابتی تيمار شده با كودزو  ،100mg/kgدیابتی تيمار
شده با كودزو  50mg/kgتقسيم شدند.
داروهای به كار رفته در این آزمایش شامل ریشه
كودزو( )SC-205788و استرپتوزوتوسين()S0130
بودند ،كه ریشه كودزو از شركت سانتاكروز
بيوتکنولوژی آمریکا و استرپتوزوتوسين( )STZاز
شركت سيگما خریداری شد .القای دیابتی با تزریق
درون صفاقی استرپتوزوتوسين( )55mg/kgحل شده در
بافر سيترات( 0/05موالر با  )PH=4/5دیابتی شدند.
جهت حصول اطمينان از دیابتی شدن موش ها 72
ساعت بعد از تزریق  ،STZسنجش قندخون با استفاده
از خون سياهرگ دمی و به كمک دستگاه Glucoard
 01انجام شد و موش های صحرایی دارای قندخون
باالتر از  300mg/dlبه عنوان دیابتی در نظر گرفته
شدند .موش ها در گروه كنترل تحت هيچ تيماری قرار
نگرفتند .گروه سوم و چهارم یک هفته پس از القای
دیابت ،داروی كدزو روزانه متناسب با وزن هر موش با
دوز  50mg/kgو  100در آب مقطر حل شده به صورت
دهانی(گاواج) به حيوان خورانده شد .با نمونه گيری از
سياهرگ دمی ميزان قندخون در هفته های  5 ،3 ،1و
 7پس از تزریق استرپتوزوتوسين سنجش شد.
در انتهای دوره با تزریق مواد هوش بری كتامين و
دیازپام به صورت درون صفاقی بی هوش شدند و خون
مستقيماً از قلب آن ها گرفته شد .بيضه ها برای بررسی
بافتی و شمارش اسپرم خارج شدند .در هر نمونه بيضه
راست دورن فرمالين  10درصد جهت آماده سازی برای
مطالعات بافتی قرار گرفته و بيضه چپ برای بررسی
های مورفومتری مورد استفاده قرار گرفت ،به این
ترتيب كه ،ابتدا توسط ترازوی دیجيتال با دقت 0/001
گرم وزن شد .طول و قطر آن به وسيله كوليس اندازه
گيری شد ،سپس با كمک استوانه مدرج حجم بيضه
محاسبه گردید .مراحل آماده سازی بيضه ها جهت تهيه
مقاطع بافتی كه شاملت تثبيت كردن بافت(محلول
بوئن) ،آب گيری از بافت(اتانول) ،شفاف
كردن(گزیلول) ،نفوذ پارافين ،قالب گيری ،مقطع
گيری(برش گيری) ،رن آميزی( )H&Eو برای روش
ایمونوهيستوشيمی قرار گرفتن مقاطع پارافينی بعد از
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برش روی الم سيالنه ،بالک كردن پراكسيداز(محلول
 10درصد  ،)H2O2/Methanolبالک كردن آنتی
ژن) ،BSA (bovine serum albuminآنتی بادی
اوليه ،آنتی بادی ثانویه Goat Polyclonal ( HRP
 ،)secondary antibodyانکوبه كردن با
كروموژن( 1 DAB Substrateدرصد)counter ،
 stainدر هماتوكسيلين ،اتانول ،گزیلول ،مونته كردن.
آناليز آماریت تجزیه و تحليل داده ها با استفاده از
نرم افزار  SPSSانجام گرفت و برای مقایسه بين گروه
ها ازآناليز واریانس یک طرفه و آزمون تعقيبی توكی
انجام گرفت مرز استنتاج آماری نتایج( )P<0.05در نظر
گرفته شد .نمودار آپوپتوز با نرم افزار آماری prism 5.0
و آزمون های  Tukey,one way ANOVAتجزیه
تحليل شد.
يافته های پژوهش
حيوانات دیابتی به عوارض متعدد ناشی از دیابت
شاملت پرخوری ،پرنوشی و اسهال مبتال شدند .اندازه
گيری وزن موش ها از هفته سوم كاهش معناداری در
گروه دیابتی و دیابتی تيمار با دارو نسبت به گروه
كنترل نشان می دهد .گروه كنترل(،)312/4±3/362
گروه دیابتی( ،)179/5±10/50گروه دیابتی تيمار با دارو
 248/4±0/534(100mg/kgگرم) و گروه دیابتی تيمار
با دارو  217/2±0/412(50 mg/kgگرم)(.)P<0.001
در ارزیابی ميزان قندخون ،گروه دیابتی تيمار با
دارو  )314/5±37/24(100 mg/kgو گروه دیابتی
تيمار با دارو  )376/5±44/88(50 mg/kgاز هفته سوم
به بعد ،كاهش معناداری نسبت به گروه
دیابتی( )495/5±25/56نشان داد(()P<0.05نمودار
شماره )1
نتایج مقایسه تغييرات مورفولوژیک بيضه ها در
گروه های مختلف نشان می دهد كه دیابت سبب
كاهش معناداری در حجم و وزن بيضه ها در گروه
دیابتی نسبت به گروه كنترل داشته است(.)P<0.001
در گروه های درمانی وزن و حجم بيضه نسبت به گروه
دیابتی افزایش داشته است( .)P<0.001ارزیابی بافت
شناسی بافت بيضه ها نشان می دهد كه ساختار بافتی
در نمونه های دیابتی تخریب شده است و كاهش قابل
توجهی در مجموعه های سلولی نسبت به گروه كنترل
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وجود داشت .هم چنين در گروه های درمانی با كودزو
در مقایسه با گروه دیابتی ،تعداد سلول های
اسپرماتوژنيک به طور چشمگيری افزایش یافته و در
ساختار لوله اسپرم ساز نيز آثار بهبودی مشاهده می
شود(شکل شماره .)1
تعداد سلول های سرتولی در گروه دیابتی ،نسبت به
گروه كنترل و گروه های تيمار شده با كودزو به طور
معناداری كاهش یافته است با توجه به مجموع تغييرات
ذكر شده لوله های اسپرم ساز در نمونه های دیابتی به
شدت آتروفی شده ،ولی در نمونه های تيمار شده ميزان
این آسيب ها كاهش یافته است .مقایسه تعداد و
تحرک اسپرم بين گروه كنترل و گروه های تيمار شده
نشان می دهد كه دیابت سبب كاهش معنی دار نسبت
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به گروه كنترل شده است( )P≤0.01در گروه های
درمانی تعداد اسپرم نسبت به گروه دیابتی افزایش یافته
اما معنی دار نيست(نمودار شماره .)2
ميزان انسولين و تستوسترون سرم در تمام گروه
های دیابتی تسبت به گروه كنترل به طور معنی داری
كاهش یافت .هم چنين گروه های تيمار با دارو ( 50و
 100ميلی گرم) در مقایسه با گروه دیابتی تفاوت معنی
داری را نشان دادند(()P<0.001نمودار شماره .)5
ميزان آپوپتوز در گروه دیابتی و گروه های تيمار
شده با كودزو نسبت به گروه كنترل به طور معناداری
افزایش یافته است( .)P<0.001هم چنين در گروه های
درمانی با كودزو در مقایسه با گروه دیابتی ميزان آپوپتوز
كاهش یافته است(.)P≤0.01
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نمودار شماره  . 3مقايسه ميزان انسولين سرم خون بين گروه های تحت مطالعه
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B

ها ،افزايش فضای بينابيني ،كاهش شديد تعداد سلول های زاينده :C ،ديابتي تيمار شده با كودزو( ،)55mg/kgافزايش قطر
توبولي نسبت به ديابتي ،كاهش فضای بينابيني ،افزايش تعداد سلول های زاينده :D ،ديابتي تيمار شده با كودزو
( ،)155mg/kgافزايش قطر توبولي ،كاهش فضای بينابيني ،افزايش
قابل توجه تعداد سلول های زاينده

شكل شماره  .2تصوير ميكروسكوپي از برش های بافت بيضه كه با روش ايمنو هيستوشيمي برای Caspease-3رنگ آميزی شده
اند(بزرگ نمايي  :A .(400 Xكنترل :B ،ديابت :C ،ديابتي دريافت كننده كدزو  :D ،155 mg/kgديابتي دريافت كننده كدزو
 .55mg/kgپيكان ها نشان دهنده سلول های  Caspase-3مثبت مي باشد.

سوبستراهای خاصی عمل و تغييرات بيوشيميایی و
مورفولوژیک در سلول آپوپتوتيک ایجاد می نمایند .از
جمله چروک شدن سلول ،متراكم شدن كروماتين،
قطعه قطعه شدن  DNAو ...بنا بر این ارزیابی فعاليت

بحث و نتيجه گيری
كاسپازها جزء خانواده سيستئين پروتئاز هستند كه
نقش محوری در شروع و فاز اجرایی آپوپتوز ایفا می
نمایند .به دنبال فعال شدن ،این آنزیم ها روی
711
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شكل شماره  .1فتوميكروگراف برش عرضي لوله های اسپرم ساز و سلول سرتولي :A .كنترل :B ،ديابتي ،چروكيده شدن توبول

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم

كاسپاز به عنوان یک ماركر بيوشيميایی آپوپتوز مطرح
است(.)35
كاسپازها را بر اساس ساختار ،ویژگی نسبت به
سوبسترا ،فعاليت فيزیولوژیک و اندازه پرودمين
پروكاسپاز ،تقسيم بندی می نمایند .اما چيزی كه در
آپوپتوز بيشتر حائز اهميت است تقسيم بندی كاسپازها
به دو گروه كاسپازهای آغازگر كاسپاز( )8،9،10،12و
كاسپازهای اجرایی( )3،6،7می باشند( .)36فعال شدن
كاسپاز به ميزان زیادی ،مختص آپوپتوز است و تعيين
فعاليت كاسپازها برای تمایز بين نکروز و آپوپتوز می
تواند مورد استفاده قرار گيرد .عالوه بر نقش و اهميت
كاسپازها در فرآیند آپوپتوز ،كاسپازها در فرآیند تکامل،
تمایز و التهاب نيز دخالت دارند(.)37
در شرایط طبيعی ،سلول ها با نگه داشتن كاسپازها
به فرم غير فعال ،از خودشاان در برابار مرگ آپوپتوزی
محافظت می كنند .در صورت دریافت پيام مرگ ،برخی
كاسپازها باا هضام پروتئوليتيکی فعال شده و سپس
سایر كاسپازها را فعال میكنند ،كه این امر منجر باه
فعاال شدن كاسپازهای اجرایی می گردد .این آبشار
كاتاليتيکی در نهایت سبب مرگ سلولی می شود .اگر
چه هناوز مشاخص نشاده است كه چه طور فعاليت
كاسپازها مستقيماً منجر به مرگ آپوپتوزی سلولی می
شود ،اماا باه احتمال زیاد این عمل را از طریق تخریب
مولکول های حياتی برای بقای سلول انجام می دهد.
نتایج این پژوهش نشان داد تيمار با ریشه كودزو
سبب كاهش گلوكز ،كلسترول ،تری گليسرید و كاهش
وزن نمونه های دیابتی می شود .هم چنين ميزان
انسولين سرم در گروه های دیابتی به طور معنی داری
كاهش یافت كه با تحقيقات محققين گذشته هم سو
می باشد.
بيماران دیابتی به دليل اختالل عصبی و عروقی
مستعد مشکالتی در عملکرد جنسی خود هستند كه
شامل كاهش هيجان جنسی ،ناتوانی جنسی و نازایی
است( .)8دیابت شيرین اثرهای عملکردی و ساختاری
متنوع بر سيستم توليدمثل نر دارد .شواهد موجود
مشخص كرد كه استرس اكسيداتيو در بيماران دیابتی
به دليل توليد بيش از حد اكسيژن باز فعال شده()Ros
افزایش می یابد كه در نتيجه باعث كاهش كارآیی دفاع
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آنتی اكسيدانی می شود( .)5اكسيداسيون ليپيدها،
پروتئين ها و ماكرو مولکول های دیگر در طول
گسترش دیابت اتفاق می افتد( .)7موتاسيون در DNA
ميتوكندریایی ،هم چنين در بافت های دیابتی گزارش
شده است ،كه یک نوع استرس اكسيداتيو وابسته به
آسيب ميتوكندریایی است( .)10سلول های اسپرم
پستانداران دارای محتوای ليپيدی با مقادیر زیادی از
اسيدهای چرب غير اشباع ،پالسما لوژن ها و
اسفنگوميلين می باشد .ليپيدهای موجود در اسپر ماتوزوآ
ماده اصلی برای عمل پراكسيداسيون می باشند(.)13
این ویژگی بافت بيضه را به كانونی مناسب برای توليد
رادیکال های آزاد ناشی از پراكسيداسيون ليپيدها تبدیل
كرده در نتيجه توليد رادیکال های آزاد را افزایش می
دهد .به عالوه سلول ها در این بافت به طور متناوب در
حال تقسيم بوده در نتيجه متابوليسم در آن ها باال
است ،این جریان سبب توليد رادیکال های آزاد بيشتر
می شود كه به دليل ضعف سيستم دفاعی آنتی
اكسيدانی در جریان دیابت تجمع این رادیکال ها در
سلول بيش از حد معمول می گردد .رادیکال های آزاد
ایجاد شده از مسيرهای متفاوت درون سلولی بر فعاليت
های سلول اثر گذاشته و سبب تشدید آپوپتوز و تخریب
بافتی در بيضه می باشند .در این پژوهش نيز ميزان
آپوپتوز در نمونه های تيمار شده با كودزو كاهش یافته
است(نمودار شماره  .)5با توجه به خواص ذكر شده در
پژوهش حاضر این دارو به عنوان عاملی كه از دو
طریق ،غيرمستقيم با آثار كاهنده قندخون و در نتيجه
كاهش استرس اكسيداتيو و آثار مخرب آن به طور
مستقيم از طریق اثر بر واكنش های متابوليسمی درون
سلولی ،سبب بهبود آسيب بافتی ناشی از دیابت می
گردد ،تجویز شد .سنجش ميزان قندخون نشان دهنده
كاهش در گروه درمانی نسبت به گروه دیابتی بوده به
عالوه مقدار انسولين كه در نمونه های دیابتی به طور
معنی داری كاهش یافته بوده در گروه درمانی افزایش
یافته است(نمودار شماره  .)1اولين بار تاثير پورریا(پورریا
یکی از اصلی ترین اجزاء تركيب ریشه كودزو
است)( )19بر ضد پرفشاری خون در سال 1980
گزارش شده است و قطعاً مربوط بود به استفاده از طب
سنتی از ریشه كدزو است .عصاره پورریا اثر ضد فشار
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خون دارد كه تجمع مقدار زیادی از ایزو فالونيدها به
ویژه پوررین است كه تاثير به سزایی در درمان دیابت
دارد كه در انواعی از مدل های حيوانی اشاره شده
است( .)25،45این مکانيسم ها سبب كنترل استرس
اكسيداتيو و در نتيجه بهبود عوارض مخرب رادیکال
های آزاد بر بافت شده سبب بازسازی سلول های بافت
بيضه می گردد( .)30گزارش های قبلی حاكی است
كه اندازه بيضه ها به شدت با تعداد سلول های سرتولی
و توليد اسپرم مرتبط است به عبارت دیگر اندازه بيضه
ها منعکس كننده تعداد سلول های زاینده موجود در آن
است .مهار اسپرماتوژنز از طریق برداشتن هيپوفيز باعث
كاهش محسوس در وزن بيضه می شود( .)28نتایج به
دست آمده در بررسی های بافتی نشان داد در اثر دیابت
سلول های رده اسپرم ساز و سرتولی ،دچار تغيير و
كاهش شده كه این كاهش به خصوص در مورد سلول
سرتولی بسيار محسوس می باشد ،به عالوه كاهش
قطر توبول سمينی فروس و افزایش قطر غشاء پایه نيز
مشاهده شد(شکل شماره  1و  .)2این نتيجه موید موارد
گزارش شده در مطالعات دیگر است مبنی بر این كه
مطالعه های مورفومتری تغييرات چشمگير در قطر
توبول سمينی فروس و مهار اسپرماتوژنز در مراحل
اسپرماتوسيتی  IIIو  IIرا در توبول های كوچک
حيوانات دیابتی نشان داده اند( .)23كيفيت پایين مایع
سمينال در افراد دیابتی نيز گزارش شده است كه شامل
كاهش حركت اسپرم( ،)23كاهش شمار اسپرم و
افزایش اسپرم های ناهنجار است( .)20ما نيز در این
تحقيق كاهش تحرک و شمار اسپرم و هم چنين
كاهش  pHمایع سمينال را مشاهده كردیم .كاهش
تراكم اسپرم را باید به دليل اثر شدید افزایش قندخون
بر مراحل آخر اسپرماتوژنز دانست .القای تخریب DNA
در هسته اسپرم و نقص در اسپرماتوژنز بر پتانسيل
باروری اثر می گذارد( .)14كودزو با كاهش قندخون
سبب افزایش اسپرم و تحرک آن در گروه درمانی شد.
تستوسترون توسط سلول های ميان بافتی الیدی در
بيضه ها ترشح می شود اما ترشح آن فقط هنگامی
انجام می شود كه این سلول ها توسط هورمون لوتئينی
از غده هيپوفيز قدامی تحریک شوند( .)6بر اساس
تئوری رادیکال های آزاد عدم تعادل ميان پرواكسيدانت
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ها و آنتی اكسيدانت ها نهایتاً موجب صدمات اكسيداتيو
در فرآیندهای سلولی و كاهش استروئيدوژنز در سلول
های الیدی می گردد(.)7
مشاهده محافظت كبدی كدزو به خوبی یک آنتی
اكسيدان بالقوه ممکن است نشان دهنده علت عملکرد
ضد دیابتی آن باشد( .)38نشان داده شده كه كه ریشه
كودزو به واساطه داشاتن خاصيت آنتی اكسيدانی نقش
محافظتی در آسيب سلولی بافات پانکراس دارد .به
عالوه ،افزایش آنزیم گلوتااتيون پراكسايداز و كاهش
پراكسيداسيون چربی تحت تاثير حضور ریشه كودزو
توانسته بود از آسيب حاصال از استرپتوزوساين در
بافات پانکراس به طور معنی داری بکاهد(Gosh .)39
و همکااران در ساال  2005بااه ایان نتيجااه
رساايدند كاه افاازایش اسااترس اكسيداتيو متعاقب
بيماری دیابت باعث افزایش ميازان  ROSو كاهش
ظرفيت دفاع آنتای اكسايدانی شاده و در نتيجاه
مارگ سلول های بافت یاا الگاوی آپوپتاوز روی مای
دهاد .هم چناين ،حضور عوامل آنتی اكسيدانی نظير
گلوتاتيون پراكسيداز نقاش دفاعی و محافظتی در
كاهش مرگ سلول هاای قلبای متعاقاب
كاردیوميوپاتی دیابتی دارد و ریشه كودزو باا بااال
باردن دفاع آنتی اكسيدانی باعث كاهش آپوپتوز سلول
هاای بافت بيضه دیابتی می گردد( .)40در این تحقيق،
تغييارات آپوپتوز سلول هاای بافت بيضه در گروه
دیاابتی در مقایساه باا گاروه دیابتی دریافت كننده
ریشه كودزو و گروه سالم دریافات كننده حامل دارو و
سالم دریافت كننده عصاره معنی دار باود و با بررسی
عمياق باه نتاایج مطالعاات  Abirو  Goshمای
تاوان چنين بيان نمود كه ریشه كودزو باه عناوان
یاک مااده آنتی اكسيدان می تواند با كاهش ميازان
اساترس كسايداتيو و باال بردن دفاع آنتای اكسايدانی
باه طاور معنای داری از آسايب سلول هاای بافت
بيضه دیاابتی پيشاگيری نمایاد(.)41
بار اسااس مطالعاات  Podestaو همکاااران در
ساااال  2000محصاااوالت نهاااایی حاصااال از
گليکوزیالسيون كه افزایش  ROS ،HbA1cو باعث
آسايب سالولی و حتی القاء آپوپتوز سلول های قلبی
مای گاردد .تغييارات ميازان قندخون در مطالعه حاضر
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نيز نشانگر تاثير نزولی ميازان قنادخون ریشه كودزو
بود ،به طوری كاه اخاتالف مياانگين قندخون در گروه
دیابتی با گروه های دیگر آزمایشی معنای دار بوده و
موافق نتایج سایر مطالعات می باشاد(.)42
Ashok
Agarwal 2011
در مطالعه
توكسيکانت های محيطی و آپوپتوز تستيکوالر ،وقتی
كه آپوپتوز به طور غلط در بيضه ها فعال شد ،می تواند
نتيجه كار كانسر باشد .آپوپتاوز سلول هاای بافت بيضه
در بيمااری دیابات از مسايرهاای مختلفای راه اندازی
می گردد .یکی از ایان مسايرها افازایش هموگلاوبين
گليکوزیله( )HbA1cمتعاقب دیابت اسات .گلاوكز
بادون كماک آنازیم هاا و باه طاور شيميایی به گروه
های آمينی و پروتئين ها متصل مای شاود و از این
طریق محصوالت گليکوزیالسيون توليد می گردد كاه
ایان مواد ممکن است بازآرایی شاده و محصاوالت
گليکوزیالسايون زودرس و پایاداری باه ناام ناوع
آماادوری( )Amadori-Typeایجاد كنند .درجه
گليکوزیالسايون آنزیمای باه طاور مساتقيم وابسته به
مقدار گلوكز خون است .از نتاایج مطالعاه sanjoy
 goshو همکاران وی در سال  2005وقاوع ایان ناوع
از مارگ سلولی را می توان چنين تفسير نمود كه
دیابت و باال رفتن قند خون در بيمار باعث القاء كاهش
ميزان  GSHیا گلوتااتيون در ميتوكندری سلول هاای

قلبی و افزایش توليد ميزان رادیکاهاای آزاد اكسيژن،
شکل گيری كانال های غشاایی در ميتوكنادری و
فعال شدن كاسپازهای  9و  3و در نهایت آپوپتاوز
سالول هاای قلبی می گردد .پس می توان نتيجه
گيری نمود ،هار عااملی كاه باعث افازایش دفااع
آنتای اكسايدانی و كااهش تولياد عوامال رادیکااال
آزاد گااردد ،ماای توانااد از آساايب هااای حاصاال
از استرس های اكسيداتيو را كه سالول هاای قلبای را
در بيمااری دیابت تهدید می كناد ،بکاهاد(.)43
در خاتمه به نظر می رسد كه این آثار محافظت
كننده ناشی از نقش كدزو به عنوان جمع كننده رادیکال
های آزاد ،آنتی اكسيدان و نقش ضد آپوپتوتيک یا به
عنوان عامل ضد التهابی بوده به نظر می رسد كه كدزو
به عنوان یک عامل ایجادكننده تعادل اكسيدان و آنتی
اكسيدان درآینده نقش درمانی مهمی در كاهش آسيب
های بيضه ای متعاقب دیابت در بيماران دیابتی ایفا
نماید .
سپاسگزاری
این مقاله حاصل پایان نامه منيره شهسواری برای
اخذ درجه كارشناسی ارشد در رشته سلول و تکوین
دانشگاه آزاد اسالمی واحد دامغان است .بدین وسيله از
همه عزیزانی كه مارا در انجام این مطالعه یاری نمودند
صميمانه تشکر و قدردانی می نمایيم.
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Effect of Root Kudzu on Caspease-3 Activity by
Immunohistochemy Method in the Testis
in Streptozotocin-Induced
Diabetic Rats
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Abstract
Introduction: Apoptosis or programmed
cell death plays an important role in the
pathogenesis of many diseases. Diabetes
mellitus is a devastating effect on
reproductive system of male sexual
function in human and animal models and
increased apoptosis. Kudzu root is an ISO
Flavonin and saponins and often is used as
a reducing agent is glucose. Kudzu is able
to lower blood glucose in non-insulin
dependent and also, by eliminating free
radicals that lead to the reduction of
oxidative stress. This study was conducted
on the effect of Kudzu roots on apoptosis in
the testes of rats diabetic.

mg/kg for five weeks using gavage.
Testicular damage by H & E staining and
immunohistochemistry and hormonal and
Blood biochemical factors were measured.
Findings: Diabetic rats showed a significant
increase in apoptosis in the testis. Decrease
in seminiferous tubule diameter of diabetic
rats, Sertoli cells, sperm count,Insulin and
testosterone levels were shown. In rats
treated with Kudzu roots it resulted in
significant reduction of apoptosis in
diabetic rats and significantly increased
body weight, plasma Insulin and
testosterone levels. It was observed that the
oral administration roots of Kudzu increase
sperm count, sperm cell of Sertoli cells.

Materials & methods: In this study, 32 male
Wistar rats were randomly selected and
divided into four groups: control, diabetic
rats, diabetic rats treated with Kudzu 100
mg/kg, diabetic rats treated with Kudzu 50
mg / kg. Diabetic by intraperitoneal
injection of streptozotocin55 mg/kg was
induced. One week after injection, they
were treated with a dose Kudzu 50 and 100

Discussion & Conclusions: The results of
this study confirmed the occurrence of
apoptosis in diabetes and root Kudzu of the
anti-apoptotic effect notes.
Keywords:
Diabetes,
Kudzu
Spermatogenesis, Apoptosis, Rat
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