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 چکیده
تواند  حتی برای یک دوره کوتاه می هایپرترمی اسکروتومی به عنوان عامل ناباروری جنس نر شناخته شده است. تنش حرارتی در بیضه مقدمه: 

آسیب بیضه و  باعث تخریب بافت بیضه و بروز اختالالت در روند اسپرماتوژنز شود. این مطالعه به منظور بررسی اثرات محفاظتی ژل رویال بر روی
 .های صحرایی نر انجام گرفت در موش اسپرماتوژنز پس از القاء تنش حرارتی 

 100): ژل رویال2گروه شاهد، : 1 یم شدند. گروهــتایی تقس 6 گروه 8طور تصادفی به  رت نر به 48مطالعه تجربی، در این  مواد و روش ها:

به گراد  سانتیدرجه  37و  39، 43حرارتی در دماهای تنش به ترتیب تحت  5و  4 ،3 های گروهگرم بر کیلوگرم وزن بدن به صورت خوراکی(،  میلی
در روز به دقیقه  20به مدت گراد  سانتیدرجه  37و  39، 43حرارتی در دماهای تنش به ترتیب تحت  8 و 7 ،6 های گروهو  دقیقه در روز 20مدت 

به واسطه غوطه ورسازی حرارتی تنش دریافت کردند.  خوراکی روزانهبه صورت  گرم بر کیلوگرم وزن بدن میلی 100به میزان  ژل رویالهمراه 
میکرومتری بیضه  5های چپ جدا و تثبیت شدند. مقاطع بافتی  کشی و بیضه آسانها  موش ،روز 48پس از م آب القاء گردید. اسکروتوم رت ها در حما

 تهیه و با میکروسکوپ نوری مطالعه شدند. 

های  تعداد سلولساز، ضخامت غشای پایه،  های اسپرم تلیوم زایای لوله قطر و ارتفاع اپی  نتایج نشان داد که یافته های پژوهش:

و گروه ژل های شاهد نسبت بـه گـروه  حرارتیتنش تحت های  ر گروهد (P<0.05)میزان قابل توجهیاسپرماتوژنیک و سرتولی و وزن بیضه به 
ر تمام حیوانات د را فوق های +ژل رویال، فراسنجهدرجه سانتی گراد 43به غیر از گروه تنش حرارتی  ژل رویالزمان  تجویز هم. یافت رویال کـاهش

  .بخشید بهبود( P<0.05)ای مالحظه قابل شکل به حرارتی تنش با شده مواجه

واند از تغییرات بافتی بیضه و کاهش تعداد سلول های اسپرماتوژنیک در شرایط تنش حرارتی بیضه ت تجویز ژل رویال می بحث و نتیجه گیری:

 محافظت کند.
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 مقدمه
جنبه های پزشکی، ناباروری یک اختالل پیچیده با 

درصد از  20اقتصادی قابل توجه است. حدود روانی و 
زوج ها در عرض یک سال آبستنی را تجربه نمی کنند 

ی اقدام ــها به درمان های پزشک درصد از آن 15که 
درصد این افراد هرگز صاحب  5می کنند و کمتر از 

فرزند نمی شوند. ناباروری هم مردان و هم زنان را 
لل ناباروری در درصد ع 50تحت تاثیر قرار می دهد. 

 (.1زوج های بدون فرزند، به مردان مربوط می شود)
ک پدیده ــی شـــرفته، تنـــدر این جهان پیش

اجتناب ناپذیر است. موقعیت های تنش زا می تواند به 
بسیاری از تغییرات فیزیولوژیکی و روانی منجر شود. 
عوارض جانبی تنش بر دستگاه تولیدمثلی مردان شرح 

ست و نشان داده شده است که تنش شغلی داده شده ا
در انسان می تواند بر غلظت اسپرم، تحرک اسپرم و 

 (.2مورفولوژی آن تاثیر گذارد)
در گونه های مختلف پستانداران درجه حرارت 
نسبتاً پایین برای روند طبیعی اسپرماتوژنز و باروری 
اسپرم مورد نیاز است. مطالعات مشخص کرده است که 

 5تا  4کیسه بیضه در اغلب پستانداران  درجه حرارت
حوطه بطنی ـــدرجه سانتی گراد از حرارت داخل م

پایین تر است. اختالل در روند اسپرماتوژنز متعاقب 
نهان بیضگی، به دنبال قرار گرفتن بیضه ها در درجه 

گزارش  حرارت باال در محوطه بطنی ایجاد می شود.
داخل محوطه شده است که با سرد کردن بیضه ها در 
 (.3بطنی، اسپرماتوژنز طبیعی حاصل می شود)

آسیب ناشی از گرما در بیضه ها یکی از علل 
وب ـــتانداران محســـناباروری در مردان و اغلب پس

می شود. قرار گرفتن بیضه ها در معرض گرما، حتی 
کوتاه مدت، منجر به توقف اسپرماتوژنز می گردد که 

روز  60یا حتی  40د مدت زمان بهبودی در آن حدو
طول می کشد. نشان داده شده است که وزن بیضه ها 

بار قرار گرفتن در معرض  روز پس از یک  60حتی 
 (.4گرما، به مقادیر طبیعی بازنگشته است)

مهم  سمیک مکانی ی بیضهزایاهای سلول آپوپتوز 
های  سلولرفتن از بین چنین  همو  بیضهتکامل در 

(. 5)فیزیولوژیک و پاتولوژیک استجنسی در شرایط 
مطالعات پیشین نشان داده اند که گرما باعث القاء روند 

مرگ سلولی در بیضه می شود، به طوری که مرگ 
پرماتوگونی ها کامالً ـــاسپرماتوسیست های اولیه و اس

 (.6مشهود می باشد)
داروهای مختلف با مکانیسم های متفاوت جهت 

تی بر سلول های رده کاهش اثرات سوء تنش حرار
اسپرماتوژنز در بافت بیضه مورد استفاده قرار گرفته اند 
و در این میان استفاده از آنتی اکسیدانت ها جهت غلبه 

 (.7بر این عوارض بیشتر مد نظر بوده است)
سل ـــع بورـــژل رویال یکی از فرآورده های زن

می باشد که در معده زنبور کارگر به وسیله هضم ناقص 
سل ایجاد می شود. این ماده از غدد زیرحلقی و فکی ع

(. ژل 8به منظور تغذیه زنبور ملکه ترشح می شود)
رویال، ماده ای ژالتینی به رنگ سفید شیری است که 
دارای بوی تند، مزه ای میوه ای و ارزش غذایی فراوان 

تر بودن جثه، قدرت باروری  است. این ژل عامل بزرگ
چنین،  (. هم9ر ملکه است)زیاد و طوالنی شدن عم

ال دارای انواع ـــده است که ژل رویـــنشان داده ش
فعالیت های بیولوژیکی در سلول ها و بافت های 

ال یک محرک ــــ(. ژل روی10مختلف بدن است)
کمک کننده به حفظ فعالیت منظم و طبیعی متابولیکی 
هورمون ها و نیز یک تقویت کننده انرژی زا برای تمام 

به شمار می رود و در درمان مشکالت از  سنین
(. تاثیر 11کارافتادگی جنسی مزمن واجد کارایی است)

های اسپرمی و باروری فراسنجه مثبت ژل رویال بر 
(. در 12حیوانات در مطالعات پیشین گزارش شده است)

مردان فعالیت استروژنی غیرمحیطی ژل رویال می تواند 
تولیدمثلی مردان دستگاه تاثیر منفی استروژن خارجی بر 

(. به همین ترتیب استفاده از ژل رویال 13را مهار کند)
ممکن است یک روش موثر برای درمان ناباروری ناشی 

(. مطالعات نشان داده است که 14از آستنواسپرمیا باشد)
ژل رویال دارای مزایای درمانی زیادی است با این حال 

 دستگاه  براطالعات کمی در مورد اثرات ژل رویال 
 (.15تولیدمثلی مردان در دسترس است)

بر این اساس، مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات 
یرات ـــــال بر روی تغیــــظتی ژل رویــــمحاف

هیستومورفومتریک بافت بیضه و روند اسپرماتوژنز در 
موش های صحرایی متعاقب القاء تنش حرارتی انجام 

 شد.
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 مواد و روش ها
موش صحرایی نر با وزن  48عه تعداد در این مطال

گرم از خانه حیوانات دانشکده علوم  180±20تقریبی 
 12دانشگاه ارومیه تهیه شدند. موش ها در شرایط 

ساعت تاریکی در شرایط دمایی   12ساعت روشنایی و 
با دسترسی آزاد به آب و غذا درجه سانتی گراد  22-25

شامیدنی های مخصوص نگهداری شدند. آب آ در قفس
حیوانات در تمام طول آزمایش آب لوله کشی شهری و 
تغذیه به صورت غذای مخصوص)پلت( بود. در همه 
مراحل اجرای این پژوهش، قواعد مربوط به اصول کار 
با حیوانات آزمایشگاهی)دستورالعمل کمسیون اروپا 

(86/609/EEC.رعایت گردید ) 
متعاقب یک هفته سازگاری با شرایط محیطی،  

تایی تقسیم  6گروه  8حیوانات به طور مساوی به 
 شدند: 

به عنوان گروه شاهد سالین نرمال دریافت  1گروه 
به عنوان گروه شاهد ژل رویال روزانه  2کردند، گروه 

میلی گرم ژل رویال محلول در سالین نرمال را به  100
ن به صورت خوراکی دریافت ازای هر کیلوگرم وزن بد

درجه  23دمای حمام آب  2و  1کردند)درگروه های 
وان ــبه عن 5 و 4، 3روه های ــــسانتی گراد بود(، گ

گروه های تحت تنش حرارتی به ترتیب در حمام آب 
 39)دمای بیشنه تنش حرارتی(،  43گرم با دماهای 

درجه سانتی گراد  37)دمای متعادل تنش حرارتی( و 
قه قرار ـــدقی 20دت ــــای کنترل(، روزانه به م)دم

به عنوان گروه های  8و  7، 6( و گروه های 16گرفتند)
، 43درمان نیز به ترتیب در حمام آب گرم با دماهای 

دقیقه  20درجه سانتی گراد روزانه به مدت  37و  39
 100زان ــــقرار گرفتند و روزانه ژل رویال را به می

کیلوگرم وزن بدن دریافت کردند.  هر میلی گرم به ازای
روز در نظر گرفته  48طول دوره تیمار در این حیوانات 

 شد. 
ژل رویال مورد استفاده در این مطالعه شهریور ماه 

از کندوهای زنبورستان های شهرستان  1395سال 
میلی گرم بر کیلوگرم  100ارومیه تهیه شد و در دوز 

یان دوره تیمار، همه (. در پا17وزن بدن آماده گردید)
موش های صحرایی آسان کشی شدند و بیضه سمت 

 10چپ بعد از توزین جهت مطالعات بافتی در فرمالین 

اژ بافتی، ــتثبیت شد. پس از طی مراحل پاس درصد
میکرومتر تهیه شد و با روش  5برش هایی به ضخامت 

( رنگ آمیزی گردید و از PASشیف)-اسید-پریودیک
 مورد بررسی قرار گرفت.  نظر بافت شناسی

تریک بافت ـــبرای انجام مطالعات هیستومورفوم
 و درج استفاده شدــــمی مـــی چشـــبیضه، از عدس

ساز، ارتفاع  فراسنجه هایی نظیر قطر لوله های اسپرم
اپی تلیوم زایا و ضخامت غشای پایه به طور تصادفی با 

در گروه های مختلف اندازه گیری و × 40درشت نمایی 
 با هم مقایسه گردید. 

جهت شمارش سلول های اسپرماتوژنیک و سرتولی 
برش به صورت تصادفی انتخاب  10در هر گروه تعداد 

به صورت لوله اسپرم ساز  20شد و در هر برش تعداد 
 مورد ارزیابی قرار گرفت.× 40تصادفی با درشت نمایی 

چنین، برای ارزیابی روند اسپرماتوژنز از شاخص  هم
 100جانسن استفاده شد. برای منظور از مقطع عرضی 

لوله اسپرم ساز در هر حیوان استفاده شد و به هر لوله 
 (.18تعلق گرفت) 10تا  1بر اساس الگوی زیر نمره 

اتوژنز کامل، تعداد زیادی سر اسپرم در : اسپرم10
: تعداد 9، حاشیه حفره میانی گرد و منظم قرار دارند

زیادی اسپرم وجود دارد ولی حفره میانی گرد و منظم 
: 7، : تعداد اسپرم خیلی کم است8، دیده نمی شود

زیادی اسپرماتید گرد اسپرم دیده نمی شود ولی تعداد 
رد دیده ـــپرماتید گد کمی اس: تعدا6رویت می شود، 

رماتید گردی دیده ـــ: هیچ اسپرم و اسپ5می شود، 
اسپرماتوسیت اولیه مشاهده نمی شود ولی تعداد زیادی 

ی اسپرماتوسیت اولیه دیده : تعداد خیلی کم4می شود، 
 : هیچ اسپرماتوسیت اولیه ای دیده نمی شود3می شود، 

 : هیچ سلول2 و فقط اسپرماتوگونی دیده می شود،
ده ــــرتولی دیـــزایایی وجود ندارد و فقط سلول س

رتولی دیده ــــ: نه سلول زایا و نه سلول س1، می شود
روفیک ــــپرم ساز آتـــــــمی شود و لوله های اس

 می باشند.
تفاده از ـــــج حاصل از این بررسی با اســــنتای

س ـــو آزمون واریان 24خه ـــــنس  SPSSنرم افزار
وکی تجزیه و ــــیبی تــــطرفه و آزمون تعقیک 

در نظر  P<0.05 تحلیل شدند و سطح معنی داری
 گرفته شد.
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 یافته های پژوهش
مطالعه حاضر نشان داد که  وزن بدن و بیضه:

میانگین وزن بدن حیوانات در پایان مطالعه تفاوت 
معنی داری را در هیچ یک از گروه ها نشان نمی دهد. 

از اتمام دوره تیمار در گروه های  وزن بیضه چپ پس
تحت تنش حرارتی نسبت به گروه های درمان، شاهد و 

 شماره ژل رویال کاهش معنی داری را نشان داد)جدول
1.) 

 
 مقایسه میانگین  وزن بدن و بیضه در گروه های مختلف آزمایشی .1جدول شماره 

 .(P<0.05)باشد دار می دهنده تفاوت معنی هر ردیف عمودی نشانوجود حروف متفاوت در 

 انحراف معیار بیان شده اند.±نتایج به صورت میانگین

 
 

 
 
 
 
 
 

نتایج  شمارش سلول های اسپرماتوژنیک و سرتولی:
به دست آمده از شمارش سلول های زایا نشان می دهد 

پرماتوگونی، ـــول های اســـداد سلـــکه میانگین تع
اسپرماتوسیت اولیه، اسپرماتید و سرتولی بین گروه های 

های حرارتی  واجد اختالف شاهد و ژل رویال و تنش 
می باشد. تعداد این سلول ها در  (P<0.05)معنی دار

درجه  37+ژل رویال و درجه سانتی گراد 39گروه های 

+ژل رویال رویال نسبت به گروه شاهد سانتی گراد
 43 چنین، گروه اختالف معنی داری را نشان نداد. هم

 +ژل رویال در مقایسه با گروه تنشدرجه سانتی گراد
زایش ـــــافدرجه ســــانتی گــــراد  43حرارتی 

داد سلول های ــــرا در تع (P<0.05)ی داریـــمعن
 شماره اسپرماتوژنیک و سرتولی نشان داده است)جدول

2.) 
 

 مقایسه میانگین تعداد سلول های اسپرماتوژنیک و سرتولی در گروه های آزمایشی مختلف .2جدول شماره 

 گروه  اسپرماتوگونی اسپرماتوسیت اسپرماتید سرتولی

07/21  38/2  a 44/196  72/7  a 66/52  01/3  a 66/40  58/4  a شاهد 

06/22  79/1  a 15/199  77/5  a 00/54  68/3  a 01/66  3/43  a ژل رویال 

99/9  03/2  b 15/59  73/13  b 16/31  78/2  b 83/19  97/3  b 43  

98/14  76/2  c 16/123  26/11  c 16/42  53/4  c 66/31  72/3  c 39  

46/15  75/2  c,d 12/133  35/7  c 33/43  72/3  c 66/32  01/3  c,d 37  

38/14  82/2  c 47/92  29/11  d 83/37  06/3  c 16/27  19/5  c 43  رویال+ ژل   

75/19  24/1  a,d 79/190  29/11  a 33/50  78/2  a 00/39  96/2  a 39 ژل رویال +   

72/20  66/2  a 80/192  68/13  a 83/50  71/2  a 66/39  50/2  a 37 ژل رویال +   

 (.>p 05/0) باشد دار می دهنده تفاوت معنی وجود حروف متفاوت در هر ردیف عمودی نشان
 انحراف معیار بیان شده اند. ±نتایج به صورت میانگین 

 

در هر سه گروه تحت تنش   ارزیابی اسپرماتوژنز:
در ضریب ( P<0.05)حرارتی کاهش معنی داری

جانسن نسبت به گروه های شاهد و ژل رویال مشاهده 
+ژل رویال و درجه سانتی گراد 39شد و بین گروه های 

+ژل رویال با گروه های شاهد درجه سانتی گراد 37

اختالف معنی داری مشاهده نشد. به عالوه، این 
+ژل رویال در درجه سانتی گراد 43شاخص در گروه 

درجه سانتی گراد  43مقایسه با گروه تنش حرارتی 
 شماره را نشان داد)شکل( P<0.05)افزایش معنی داری

1.) 

 نسبت وزن بیضه به
وزن بدن    

 وزن بیضه
)گرم(   

 وزن بدن بعد از دوره
تیمار )گرم(   

 وزن بدن قبل از دوره 
 تیمار )گرم(

 گروه

7160/0 ± 10/0  a 52/1 ± 081/0  a 16/204 ± 47/16  a 65/180 ± 02/16  a شاهد 

7260/0 ± 04/0  a 55/1 ± 079/0  a 45/206 ± 99/11  a 46/182 ± 78/11  a ژل رویال 

1760/0 ± 17/0  b 39/0 ± 085/0  b 64/192 ± 52/12  a 34/181 ± 75/17  a   43  

4800/0 ± 08/0  c 05/1 ± 065/0  c 56/197 ± 96/16  a 08/183 ± 78/14  a 39  

5380/0 ± 05/0  c,d 12/1 ± 075/0  c,d 74/203 ± 00/12  a 80/181 ± 98/13  a 37  

3260/0 ± 02/0  c 700/0 ± 115/0  c 57/200 ± 01/15  a 85/180 ± 34/12  a 43 ژل رویال +   

6300/0 ± 05/0  a,d 35/1 ± 085/0  a,d 67/202 ± 31/16  a 99/179 ± 55/11  a 39 ژل رویال +   

6940/0 ± 09/0  a 44/1 ± 086/0  a 10/207 ± 49/17  a 69/180 ± 86/10  a 37 ژل رویال +   
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  میانگین ضریب جانسن در گروه های آزمایشی مختلف. 1شماره  شکل

 .(P<0.05)باشد دار می دهنده تفاوت معنی وجود حروف متفاوت  نشان

 انحراف معیار بیان شده اند.±نتایج به صورت میانگین

 
مورفومتریک لوله های اسپرم  نتایج ارزیابی های

متعاقب ارزیابی های مورفومتریک مشخص  ساز بیضه:
گردید که ضخامت غشای پایه، ارتفاع اپی تلیوم زایا و 
قطر لوله های اسپرم ساز در هر سه گروه تنش حرارتی 

بت به ـــنس (P<0.05)ی داریـــدارای کاهش معن
گروه های شاهد و ژل رویال می باشند. گروه های 

درجه  37+ژل رویال و درجه سانتر گراد 39درمان 

+ژل رویال نیز نسبت به گروه های شاهد و سانتی گراد
ژل رویال اختالف معنی داری را در فراسنجه های فوق 

وم زایا، قطر لوله های ــنشان ندادند. ارتفاع اپی تلی
چنین ضخامت غشای پایه در گروه  اسپرم ساز و هم

+ژل رویال نسبت به گروه تنش درجه سانتی گراد 43
 درجه سانتی گراد افزایش معنی داری 43حرارتی 

(P<0.05) (.3 شماره را نشان داد)جدول 
 

 ×(04از بیضه در گروه های آزمایشی مختلف)مقایسه میانگین فراسنجه های مورفومتریک لوله های اسپرم س .3جدول شماره 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .(P<0.05)باشد دار می دهنده تفاوت معنی وجود حروف متفاوت در هر ردیف عمودی نشان
 انحراف معیار بیان شده اند.±نتایج به صورت میانگین

 
ارزیابی ریخت  بیضه:ارزیابی ریخت شناختی بافت 

شناسی بافت بیضه نشان داد که لوله های اسپرم ساز و 
شماره  اپی تلیوم زایای بیضه در گروه های شاهد)شکل

2-A2 شماره ( و ژل رویال)شکل-B واجد ساختاری )
طبیعی می باشند. در بیضه موش های گروه های تحت 

( G-2و  C ،2-E-2 شماره تنش حرارتی)اشکال
های اسپرم ساز و کاهش ارتفاع اپی تلیوم آتروفی لوله 

 شماره زایا دیده می شد. در گروه های درمانی)اشکال
2-F  2و-Hژل درجه سانتی گراد 43 ( به جز گروه+

تا اندازه زیادی از آسیب ها و  (D-2 شماره رویال)شکل

 ضخامت غشای پایه
 )میکرومتر(

 ضخامت اپی تلیوم زایا
 )میکرومتر(

 قطر لوله های اسپرم ساز
 )میکرومتر(

 گروه

28/2  145/0  a 30/55  92/4  a 63/112  53/9  a  شاهد 

32/2  112/0  a 35/55  64/4  a 36/113  88/9  a ژل رویال 

08/1  089/0  b 16/11  36/4  b 62/53  82/5  b 43  

72/1  077/0  c,d 21/30  65/3  c,d 72/78  85/9  c,d 39  

83/1  072/0  c 78/35  06/4  d 37/94  02/9  d,e 37  

47/1  058/0  d 16/22  25/3  c 44/73  63/8  c 43 ژل رویال +   

16/2  070/0  a 50/50  93/2  a 09/111  84/11  a,e 39 ژل رویال +   

25/2  194/0  a 63/52  63/2  a 49/112  63/11  a 37 ژل رویال +   
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تغییرات بافتی کاسته شد و ریخت شناسی بافت بیضه 
های شاهد گردید.   به میزان قابل توجهی مشابه گروه

 چنین، در گروه های تحت تنش حرارتی)اشکال هم
( واکنش به رنگ آمیزی G-2و  C ،2-E-2 شماره
PAS  در سلول های لیدیگ و سلول های اپی تلیوم

زایای لوله های اسپرم ساز بیضه به طور مشخصی در 
( و ژل A-2شماره  مقایسه با گروه های شاهد)شکل

اهش نشان داد. در حالی ( کB-2 شماره رویال)شکل
که متعاقب درمان گروه های تحت تنش حرارتی با ژل 

ش به ـــ(، واکنH-2و  F-2 شماره کالــرویال)اش
تلیوم  در سلول های لیدیگ و اپی PASرنگ آمیزی 

زایای لوله های اسپرم ساز بیضه افزایش محسوسی 
درجه  43رارتی ــــش حـــروه تنــیافت به جز گ

سانتی گراد+ژل رویال که افزایش بارزی را در میزان 
در سلول های لیدیگ و  PASواکنش به رنگ آمیزی 

پرم ساز بیضه ــــای لوله های اســــتلیوم زای اپی
درجه سانتی گراد  43ش حرارتی ـــتن نسبت به گروه

 نشان نداد.
 

 
: تنش E+ژل رویال، 03 : تنش حرارتی D، 03 : تنش حرارتی C: گروه ژل رویال، B: گروه شاهد، Aمقطع عرضی بیضه.  .2ه شمار شکل

( و ژل A+ژل رویال. در گروه شاهد)33 : تنش حرارتی Hو  33 : تنش حرارتی G+ژل رویال، 33 : تنش حرارتی F، 33 حرارتی 

 مثبت نیز در سلول های  PASو دانه های  و روند اسپرماتوژنز طبیعی می باشد( سازمان بندی لوله های اسپرم ساز Bرویال)

 پیکان های آبی رنگ( و اپی تلیوم زایای لوله های اسپرم ساز بیضه)پیکان های سبز رنگ( مشاهده می گردند. )لیدیگ

 و رونداند  در گروه های تحت تنش حرارتی لوله های اسپرم ساز بیضه ساختار طبیعی خود را از دست داده

 (، عالوه برHو  F(. در گروه های درمان  شده)Gو  C ،Eاسپرماتوژنز نیز مختل شده است)

 بهبود ساختار بافتی و روند اسپرماتوژنز در لوله های اسپرم ساز بیضه، افزایش  

 های لیدیگ و اپی تلیوم  سلول مثبت  نیز در PASچشمگیر میزان واکنش 

 ، PASزایای لوله های اسپرم ساز مشهود می باشد)رنگ آمیزی 

 برابر(. 044نمایی  بزرگ
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 بحث و نتیجه گیری
تاکنون مطالعات متعددی در زمینه تاثیر مخرب 
تنش حرارتی بر روی بافت بیضه و باروری در 

 (.19پستانداران انجام گرفته است)
نشان داد که اختالف معنی داری بین این مطالعه 

وزن موش های صحرایی تحت تنش حرارتی با سایر 
سبی در وزن ـــگروه ها وجود ندارد ولی کاهشی ن

بیضه ها وجود دارد که این امر با مطالعات پیشین که در 
موش صحرایی و میمون انجام گرفته است مطابقت 

 (.16دارد)
ش چنین مشخص شده است که میزان کاه هم

نسبی در وزن بیضه و نیز شدت آسیب بسته به میزان 
دما، بسامد و مدت زمان قرار گرفتن در معرض حرارت 

 (.20متفاوت است)
چنین نشان داد که تجویز خوراکی  این مطالعه هم

ژل رویال به موش های صحرایی تحت تنش حرارتی 
 سبب بهبود قابل توجه آسیب های بیضه می گردد.

ن زمینه از افزایش ــــته در ایمطالعات صورت گرف
ده سلول یا آپوپتوز در ــه ریزی شـــوقوع مرگ برنام

سلول های زایای بافت بیضه پس از قرار گرفتن در 
 (.21درجه حرارت باال در محوطه بطنی حکایت دارند)

در تنش حرارتی، فعالیت آنزیم های اندونوکلئاز 
 در سلول های زایا به DNAیم ــــمنجر به تقس

شود که این  زنجیره هایی با وزن مولکولی پایین می
به عنوان  DNAل نوکلئوزومی ـــشکسته شدن داخ

شاخص آپوپتوز در سلول های زایای بافت بیضه به 
خصوص در اسپرماتوسیت های پاکی تن و اسپرماتیدها 

 (.22قابل مشاهده می باشد)
یکی از مکانسیم های احتمالی تاثیر تنش حرارتی 

سلول ها، ایجاد تغییر در پروتئین هایی موسوم   بر روی
به پروتئین تنش حرارتی می باشد. این پروتئین ها در 
انواع گونه های سلولی در شرایط طبیعی وجود دارند اما 

رایط تنش حرارتی به طور ـــحت شـــمیزان آن ها ت
 (.23مشخصی افزایش می یابد)

شدن  رارتی از دناتورهـــنش حـــپروتئین های ت
پروتئین ها و تجمع آن ها در سلول هایی که در معرض 

چون درجه حرارت باال، واسطه های  تغییراتی هم
 (.23التهابی و یا عفونت قرار دارند، جلوگیری می کنند)

رارت در بافت بیضه میزان ـــش حـــبا افزای
زایش ـــــپراکسیداسیون چربی در سلول های زایا اف

زیم های ــــعالیت آنـــر آن فالوه بـــمی یابد و ع
 (.7آنتی اکسیدانتی نیز دچار اختالل می شود)

پیشین نشانگر آن است که تنش های  نتایج بررسی
اء آپوپتوز ــمی در القــاکسیداتیو ممکن است نقش مه
 (.23)کندتحت شرایط تنش حرارتی ایفاء 

نشان داده شده است که آنزیم های آنتی اکسیدانت 
کاتاالز به واسطه بی اثر کردن پراکسید هیدروژن،  مانند 

واجد اثر محافظتی بارزی در برابر آپوپتوز ناشی از تنش 
 (.24)حرارتی یا اکسیداتیو می باشند

در مطالعه حاضر شمارش سلول های اسپرماتوژنیک 
و سرتولی در بافت بیضه گروه های تحت تنش حرارتی 

ل ها نشان داد. کاهش معنی داری را در تعداد این سلو
به نظر می رسد متعاقب تنش حرارتی، بافت بیضه دچار 

گردد. در  آسیب شده و روند اسپرماتوژنز مختل می
ده است که ـــان داده شـــمطالعات پیشین نیز نش
تن و اسپرماتیدهای اولیه در  اسپرماتوسیت های پاکی

بیضه ها بسیار به حرارت حساس می باشند و به سرعت 
 (.25بینند) افزایش دما در بافت بیضه آسیب می در اثر

نتایج این مطالعه نشان داد که اختالالت ناشی از 
تنش حرارتی در اسپرماتوژنز را می توان با ژل رویال به 

 طور نسبی بهبود بخشید.
که تنش حرارتی در بافت بیضه  با توجه به این

موجب بروز تنش اکسیداتیو و ظهور رادیکال های آزاد 
ظر می رسد اثرات ـــ(، به ن7در بافت بیضه می شود)

(، از علل بهبود قابل توجه 26آنتی اکسیدانتی ژل رویال)
بافت بیضه در موش های صحرایی تحت تنش حرارتی 

 درمان شده با ژل رویال باشد.
 نتایج ارزیابی های مورفومتریک در این مطالعه هم

و ارتفاع  چنین نشان داد که قطر لوله های اسپرم ساز
تلیوم زایای این لوله ها در گروه های تحت تنش  اپی

حرارتی کاهش می یابد که با یافته های گزارشات 
 (.16،25خوانی داشت) پیشین در این زمینه هم

در مطالعه حاضر ژل رویال توانست آسیب های 
بافتی ناشی از تنش حرارتی را در گروه های درمانی 

با نتایج به دست آمده از  بهبود بخشد که این یافته ها
مطالعات پیشین پیرامون نقش محافظتی ژل رویال در 
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متولون در  ( و اکسی26برابر آسیب های ناشی از دیابت)
بافت بیضه به سبب دارا بودن خاصیت آنتی اکسیدانتی 

 (.27مطابقت داشت)
در مطالعات متعددی به خواص ضد التهابی، ضد 

سیدانتی ژل رویال  سرطانی، ضد میکروبی و آنتی اک
 ن برـــطالعه نیز چنیــ(. در این م28اشاره شده است)

می آید که ژل رویال آسیب های بافتی ناشی از تنش 
طه خواص ـــضه را به واســـت بیـــحرارتی در باف

 آنتی اکسیدانتی کاهش داده است.
مطالعات نشان داده است که کربوهیدرات ها به 

روری انرژی در تقسیمات ویژه گلوکز منبع اصلی و ض
 -چنین سد خونی میتوزی سلول ها می باشند و هم

قال گلوکز به لوله های ـــبیضه ای مسیر اصلی انت
نتایج مطاله  (.29اسپرم ساز بیضه محسوب می شود)

کار ساخت که در گروه های تحت ـــر نیز آشـــحاض
 PASزان واکنش به رنگ آمیزی ـــتنش حرارتی می

تلیوم زایای لوله های  در سلول های لیدیگ و اپی
اسپرم ساز بیضه کاهش می یابد که این امر شاید به 
دلیل اختالل در دستگاه نقل و انتقال گلوکز و کاهش 
انرژی الزم جهت تقسیم سلولی باشد که با نتایج 

مبتال وش های صحرایی ــمطالعات پیشین بر روی م
ابقت دارد. با توجه به ( مط30)به نهان بیضگی تجربی

یافته های فوق، استفاده از ژل رویال در موارد آسیب 
بافت بیضه ناشی از تنش حرارتی به سبب دارا بودن 

ابی و آنتی اکسیدانتی ـــد التهــــای ضــویژگی ه
اثرات  ود،ــن وجـــمی تواند سودمند باشد. با ای

 واردــــی ژل رویال در مـــی بافتـــظتــــحافـم
د ــــازمنـــــرارتی نیـــای حــــش هـــبالینی تن

ر ـــــرده تـــــــستــطالعات گــــزی مــی ریـــپ
 می باشد.

 

No.2.422,2018.01,29 :اخالقدک
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Abstract 
Introduction: Scrotal hyperthermia has 

been known as a cause of male infertility. 

Testicular heat-stress even for a single short 

period can induce destruction in testicular 

tissue and spermatogenesis disturbances. 

This study was conducted to determine the 

protective effects of royal jelly (RJ) against 

testicular damage and spermatogenesis 

following heat-stress induction in male rats. 

 

Materials & Methods: In this experimental 

study, 48 male rats were randomly divided 

into 8 groups (n=6( including: 1- Control, 

2- RJ (100 mg/kg BW/day; PO), 3 , 4 and 5 

heat-stressed  (43, 39, and 37   for 20 min 

per day, respectively) and 6, 7 and 8 heat-

stressed along with RJ (43, 39, and 37 

  for 20 min per day, respectively plus RJ 

at a dose of 100 mg/kg BW/day; PO). Heat-

stress was induced through immersion of 

experimental rat scrotums in a water bath. 

After 48 days, the animals were sacrificed 

and left testes were removed and fixed. 

Five-micrometer testicular tissue sections 

were prepared and studied using a light 

microscope. 

Ethics code:( No.2.422,2018.01,29) 
 

  

Findings: The data revealed that diameter 

and germinal epithelium height of the 

seminiferous tubules, thickness of basement 

membrane, number of spermatogenic and 

Sertoli cells, and testicular weight 

decreased significantly (p<0.05) in heat-

stress groups compared to control and RJ 

groups. Interestingly, RJ co-administration 

significantly (p<0.05) ameliorated above-

noted parameters in all heat-stress-exposed 

animals except in 43  heat-stress + RJ 

group.  

 

Discussion & Conclusions: RJ 

administration can protect testicular tissue 

changes and prevent reduction of 

spermatogenic cell counts in testicular heat 

stress conditions. 

 

Keywords: Heat Stress, Royal Jelly, 

Spermatogenesis, Testis, Rat 
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