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 چکیده

د. این مطالعه با هدف امکان استفاده از باش  می ضد التهابی است و دارای خواص زردچوبه جزء فعال ادویهکورکومین  قدمه:م

 کورکومین در جهت کاهش ضایعات بیضه در ناشی از تماس موشه های مادر با آفالتوکسین انجام گرفت.

به صورت  5تا  1غ آبستن سالم نژاد ویستار به هفت گروه کنترل، شاهد و آزمون هفتاد سر موش صحرایی بال ها: مواد و روش

گانه به ترتیب سرم فیزیولوژی)با حجم برابر با داروها(، دی متیل سولفوکساید)با  های هفت های گروه تصادفی تقسیم شدند. به موش
میلی گرم به  50و  55/0و کورکومین) B1لوگرم بدن، آفالتوکسین میلی گرم به ازای هر کی B1 55/0حجم برابر با داروها(، آفالتوکسین 

میلی  50میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن(، کورکومین  100و  55/0و کورکومین) B1ازای هر کیلوگرم وزن بدن(، آفالتوکسین 
آبستنی تزریق شد.  11تا  9  در روزهای میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن 100گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن و کورکومین 

ها در  نمونه گیری بافتی به عمل آمد. سپس نمونه 8و  4، 1های  های موش صحرایی در هفته جهت مطالعه میکروسکوپیک از بیضه زاده
 آمیزی شد. رنگ  H&Eمیکرون تهیه و با  6های بافتی با ضخامت  فرمالین تثبیت و پس از انجام مراحل آماده سازی، گسترش

های زایا و ضخامت اپی تلیوم منی  ساز، تعداد سلول های منی در هفته چهارم و هشتم پس از تولد قطر لوله :یافته های پژوهش

های دریافت  دار نبود. در گروه های شاهد و کنترل کاهش نشان داد که این کاهش معنی ساز در گروه آفالتوکسین در مقایسه با گروه
  های مورد مطالعه در مقایسه با گروه کنترل و دریافت کننده آفالتوکسین افزایش معنی داری نشان داد. رکومین شاخصکننده کو

 B1تواند با آثار سوء ناشی از آفالتوکسین نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان داد که کورکومین می بحث و نتیجه گیری:

 مقابله نماید.
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AF%DA%86%D9%88%D8%A8%D9%87
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 مقدمه
 بروز به منجر توانند می تناسلی ستگاهد اختالالت     

تواند  می گردند که دائمی یا موقتی های ناباروری
 یکی از عواملی که .قبل یا بعد از تولد داشته باشد ءمنشا
 تناسلی دستگاه طبیعی عملکرد در اختالل بروز باعث

های قارچی است.  د وجود آلودگیگرد می
 ویه قارچ ها میهای ثان ها متابولیت مایکوتوکسین

ها آسیب رسان  باشند که برای حیوانات و انسان
هستند. این مواد به فراوانی در اجزای غذای دام یافت 

شود و در صورت بلع، اثرات سریع یا بلند مدت  می
 کند. گوناگون در اجزای مختلف بدن ایجاد می

Wilkinson  نشان دادند که  5008و همکاران در سال
، نوع مایکوتوکسین شناخته شده 400از بین حدود 

ها به دلیل داشتن اثرات سمی زیاد،  آفالتوکسین
های کبدی  زایی، تراتوژنی، سمیت روی سلول سرطان

ها،  ترین مایکوتوکسین زایی، خطرناک و خواص جهش
 (. 1باشند) برای سالمتی انسان و دام می

 ، B1واعآفالتوکسین شناخته شده تنها ان 50از میان      
B2 ،G1  وG2   که به طور طبیعی در غذاهای انسان و

شوند از اهمیت باالیی برخوردار هستند.  دام یافت می
ترین نوع آفالتوکسین  از جمله فراوان  B1آفالتوکسین

های آلوده قارچی است که به  مشاهده شده در نمونه
های جنس آسپرژیلوس تولید  طور غالب توسط قارچ

ین قارچ به طور گسترده روی مواد غذایی شود. ا می
 خصوص دانه های روغنی رشد می انسانی و حیوانی به

(. در مقابله با ترکیبات قابل اکسیداسیون با 3،5کند)
غلظت کم، مواد آنتی اکسیدانی در بدن حیوانات وجود 
دارد که به میزان قابل توجهی اکسیداسیون آن ماده را 

کنند که از جمله این  کاهش داده و یا مهار می
باشد. آفالتوکسین در طی یک  می  Eترکیبات، ویتامین

تبدیل زیستی)بیوترانسفورماسیون( با تولید تعداد زیادی 
یابند،  اتصال می RNAو  DNAمتابولیت فعال که به 

 سبب کاهش تولید پروتئین و تضعیف ایمنی سلولی می
 (.4شود)

 ءخوراکی با منشا ها از طریق مواد آفالتوکسین     
تواند  دامی و گیاهی قابل انتقال به انسان بوده و می

و حافظ  در مطالعهتاثیر سوء بر تولید مثل داشته باشد. 

 یها خرگوش یبارور زانیم یسربر ا( ب1983)همکاران
 نیآلوده به آفالتوکس رهیروز ج 7که  یانر و ماده

 نیا یبارور زانیم ندنشان داد ،کرده بودند افتیدر
و ایبه  .تاس افتهیکاهش  یدار یطور معن حیوانات به
اسپرم  بر آفالتوکسیناثرات  یبررس در (5000همکاران)

که  بیان نمودند IVF طیو تخمک موش در مح
 می شود. کاهش حرکت اسپرمآفالتوکسین سبب 

 فنل یپل( نشان دادند که 5005و همکاران)آگاروال 
 نیو کورکومی برکل در کلم اناتیوسیزوتیا یی مثلها

 .(5)باشد میموجود 
فنول و  یپل کی متان(، لییفرولو ی)دنیکورکوم     

معروف به زرد چوبه  curcuma longa یماده اصل
ها دینوئیکورکوم یقسمت زردرنگ زرد چوبه حاو است.

 درصد، 77متان در حدود  لییفرولو یاست که شامل د
 یمتوکسد یسب         د، درص 17حدود  نیکورکوم یدمتوکس
 کلویس مقدار کمی درصد و 3ود دح نیکورکوم
 ،نیچ در هند، عمدتاً نیکورکوم باشد. یم نیکورکوم

. شود یم دهید یریجنوب شرق و مناطق گرمس یایآس
به عنوان رنگ دهنده  یی،ماده عالوه بر مصرف غذا نیا

و پوالند  .(5-8)ردیگ یو نگهدارنده مورد استفاده قرار م
 نیتر مهمنشان دادند که  1993ن در سال همکارا

 میآن  یدانیاکس یعملکرد آنت ،نیکورکوم تیخاص
 دیسوپر اکس یها میآنز یبه واسطه فعال ساز باشد که

 یصورت م دازیپراکس ونیکاتاالز و گلوتات ،سموتازید
نشان داد که ( 1999)خوپده یک مطالعه در (.9)ردیگ

از  شتریب اریبس نیکورکوم یدانیاکس یآنت تیفعال
توان  یم نیکورکوم گریاز اثرات د .باشد می E نیتامیو

بر  یگزارشات آن اشاره کرد که یضد سرطان تیبه خاص
 ،یمر معده، حفره دهان، پستان، سرطان پوست، هیعل

 ن مطالعاتیچن هم. و کبد موجود است هیر روده ، ،معده
در  5005و همکاران در سال بهارات دیگری توسط 

و  یقلب یها یماریدر درمان ب نیثر کورکوما مورد
 ،مریعوارض آلزا کاهش ،یمنیا ستمیس تیتقو ،یعروق
MS، HIV ، از  یریو جلوگ یکاتاراکت عدسعدم ایجاد

 (.10)اثرات مخرب الکل در کبد صورت گرفته است
بدن و  یبر رو نیبا توجه به عوارض سوء آفالتوکس     
 یا عهمطال آن، از یناش یمثل دیاختالالت تول زین
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 سم بر ساختار نیاثرات اروی متمرکز و جامع 
در  یمثل دیتول یبه عنوان عضو اصل بیضه میکروسکوپی

 شتریب که نیرسد و نظر به ا یبه نظر م یبدن ضرور
 ینابارور یروبر  نیمطالعات در مورد اثرات آفالتوکس

و کمتر در مورد اثرات آن  متمرکز بوده است نیدر بالغ
و  نیجن یمثل دیدستگاه تول یبر رو یران آبستندر دو
لذا  مطالعه شده است، یمادر ءبا منشا یها ینابارور

 نظر می ضروری به شیاز پ شیآن ب یبررس تیاهم
گزارش شده  یدانیاکسی با توجه به اثرات آنت رسد.

برخی مخرب  از آثار جلوگیریدر  نیکورکومتوسط 
از  ادهستفابررسی این مطالعه با هدف  ،داروها
ومین در جلوگیری از ضایعات ناشی از کورک

موش صحرایی به  بافت بیضه در B1فالتوکسین آ
 عنوان حیوان مدل انجام گرفت.

 مواد و روش ها
بالغ ماده  ییصحرا سر موش 70در این مطالعه از      

)که بر اساس ماهه 5/3-4سن تقریبی  بااز نژاد ویستار 
میانگین وزنی  وباشد(  می مطالعات انجام شده در گروه

سپس جهت همزمان  .استفاده شد گرم 500-180
از  نمودن تخمک گذاری در حیوانات مورد مطالعه،

ساعت  48پروتکل استاندارد با دو تزریق به فاصله 
های ماده به مدت یک شب  سپس موش استفاده شد.

سر  1سر موش ماده به  3در کنار موش نر بارور)نسبت 
های  در صبح روز بعد موشو  ندگرفتار موش نر( قر

پالک واژینال، جهت ادامه  گیری کرده با مشاهده جفت
استاندارد با  طیشراها در  . موشجدا گردیدند مطالعه

 15 ینور طیو شرا گراد درجه سانتی 51±5 یدما
و  شدند ینگهدار یکیساعت تار 15و  ییساعت روشنا
صورت آزاد در ه ب ی آماده)پلت(آب و غذا در این مدت
 10گروه  7در  یبه طور تصادف. سپس دسترس بود

، mg 50آفالتوکسین، کورکومین  ، شاهد،کنترل ییتا
 mg 50کورکومین +آفالتوکسین، mg 100کورکومین 

 .شدند میتقس mg 100آفالتوکسین+کورکومین و 
انجام  آبستنی 11تا  9در روزهای تزریق کلیه مواد 

 .(11شد)
ها در شرایط  زاده ،های آبستن مان موشپس از زای     

 و های اول و در هفته شدندمعمولی با مادر نگهداری 

 بهنر  سر زاده 5از هر گروه )بالغ( چهارم)نابالغ( و هشتم
و پس از باز کردن  شدندکشی  اتر آسان وسیله

و بالفاصله جدا گردید چپ و راست  اسکروتوم بیضه
 متر از بیضه سانتی 5/0کثر هایی به ضخامت حدا نمونه

و پس از ثبوت در فرمالین برداشته شد چپ و راست 
و طی مراحل معمول و استاندارد تهیه  درصد 10سالین 

میکرومتر  5-6هایی به ضخامت  برش ،مقاطع بافتی
( رنگ H&Eائوزین)-با هماتوککسیلین تهیه گردید و

ساختار های تهیه شده از  . در نهایت المآمیزی گردیدند
مورد  ،های مختلف های گروه موش بافتی بیضه

های اسپرم  لوله از نظر ضخامتمطالعه هیستولوژیک 
های  های اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت ساز، سلول

ومتریک تغییرات هیست و مطالعهاولیه، ثانویه، اسپرماتید 
جهت  .گرفتندقرار  های اسپرم ساز ضخامت و قطر لوله

)نیکون، ی تهیه شده از میکروسکوپها مشاهده الم
، Dino-Lite)و عکسبرداری از لنز دیجیتال ژاپن(
، Dino Capture (Dino-Lite و نرم افزار (تایوان
 استفاده شد. تایوان(

 دادهارائه شدند.  mean±STDصورت  ها به داده
 SPSSدست آمده با استفاده از نرم افزار  ههای ب

vol.16 آماری قرار گرفتند. جهت  مورد تجزیه تحلیل
آنالیز واریانس یک طرفه و ها از آزمون  مقایسه میانگین

 استفاده شد و در مواردی که Tukeyپس آزمون 
P<0.05  دار تلقی گردید. معنینتایج بود 

 یافته های پژوهش
های میکروسکوپی بافت بیضه  در برش هفته اول:

های  طنابساز) های منیعداد زیادی لوله صورت تبه 
ساز  های منی در این زمان، لولهجنسی( مشاهده شد. 

، به های صحرایی در مقاطع بافتی غ موشبیضه نابال
ها تا  . این لولهشوند های توپر دیده می صورت لوله

های  و شامل سلول مانند میزمان بلوغ توپر باقی 
های پشتیبان)سرتولی(  زایای بدوی)گونوسیت( و سلول

های میواپیتلیال با  که از اطراف توسط سلول باشندمی 
شوند.  ای کشیده و هتروکروماتین احاطه می هسته

ثیر کورکومین افزایش تراکم و تعداد هسته اتحت ت
ساز  های منی های زایای بدوی در اپیتلیوم لوله سلول

در بررسی (. 5و  1 شماره نابالغ مشاهده گردید)تصاویر
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ثیر اها تحت ت این سلول بافتی تعداد میکرومتری مقاطع
نشان داد. بررسی وابسته به دوز کورکومین افزایش 

 (P<0.05)دار میکرومتری مقاطع بافتی افزایش معنی
های دریافت  های زایای بدوی گروه در تعداد سلول

ها را نشان  کننده کورکومین در مقایسه با سایر گروه
ننده آفالتوکسین در گروه دریافت ک چنین، داد. هم

های  های زایای بدوی در مقایسه با گروه تعداد سلول
 شماره  شاهد و کنترل تغییر معنی دار نشان نداد)نمودار

 مشاهده می 5و  1 شماره طور که در تصاویر همان (.1
 های زایای بدوی نسبت به سلول گردد، موقعیت سلول

غشای های پشتیبان مرکزی تر و کم و بیش دورتر از 
ای  ها دارای هسته گیرند. این سلول پایه قرار می

های  تر از هسته سلول کامالً گرد و به نسبت بزرگ
های پشتیبان بیضی شکل  پشتیبان بودند. هسته سلول

و کشیده دارای یک یا دو هستک مشخص و چسبیده 
 طور که در نمودار به غشای پایه دیده شدند. همان

ساز  های منی ه است قطر لولهنشان داده شد 5 شماره
های شاهد و  گروه آفالتوکسین در مقایسه با گروه

دار نبود.  کنترل کاهش نشان داد که این کاهش معنی
های زایای بدوی  چنین، هر دو پارامتر تعداد سلول هم

های شاهد و  ساز بین گروه های منی و قطر لوله
ی مشاهده ها تغییر معنی دار کنترل هفته اول موش

های  نگردید. تغییرات مشخصی در پارامتر قطر لوله
های دریافت کننده کورکومین به نسبت  ساز گروه منی

 ها از لحاظ بافت شناسی مشاهده نگردید. سایر گروه
ساز همانند  های منی وله، لزمان در این هفته چهارم:

 های لوله. به صورت توپر و نابالغ دیده شدند هفته اول
باشند.  ساز در این زمان فاقد اسپرماتید می نابالغ منی

ساز دیده  های اسپرماتوسیت در اپیتلیوم لوله منی سلول
شدند که نشان دهنده رشد بیضه و انجام تقسیم سلولی 

نشان داده  3 شماره طور که در تصویر باشد. همان می
ترین هسته  های اسپرماتوسیت دارای بزرگ شده سلول

ها با هسته  باشند. این سلول ساز می پیتلیوم منیدر ا
 های منی بزرگ و تقریباً گرد و در تماس با لومن لوله

های اسپرماتوسیت  اند. هسته سلول ساز مشخص شده
تر از هسته  تر و روشن دارای کروماتین کم تراکم

ها  باشد. تعداد این سلول های اسپرماتوگونی می سلول

نشان  افزایش وابسته به دوزورکومین ثیر کاتحت ت
(. به طوری که در گروه 4و  3 شماره داد)تصاویر

های اسپرماتوسیت  تعداد سلول 100کورکومین با دوز 
ها افزایش  ( در مقایسه با سایر گروه39/8±33/57)

 (. هم1 شماره نشان داد)جدول (P<0.05)دار معنی
ای دریافت ه ها در گروه چنین، تعداد اسپرماتوسیت

کننده آفالتوکسین دارای میانگین کمتری بود ولی این 
های تحت  دار نبود. گروه کاهش از لحاظ آماری معنی

مطالعه در هفته چهارم در سایر پارامترها شامل تعداد 
 های منی وگونی، ضخامت اپیتلیوم و قطر لولهاسپرمات

(. در 1 شماره ساز تغییر مشخصی را نشان ندادند)جدول
مطالعه هیستولوژی مقاطع بافتی هفته چهارم در 

ساز و تمایز  مقایسه با هفته اول، رشد اپیتلیوم لوله منی
های اسپرماتوگونی و  های زایای بدوی به سلول سلول

های سلولی مشاهده گردید. در این زمان،  سایر رده
تر و  های کوچک های اسپرماتوگونی با هسته سلول

های پشتیبان بر روی غشای  سلول تیره تر از هسته
 (.4و  3 شماره پایه قرار دارند)تصاویر

دریافت کننده کورکومین  های در گروه هفته هشتم:
 ساز دارای تراکم بسیار باالیی بودند. های منی لوله

ای مقاطع  ساز در ناحیه حاشیه های منی تراکم لوله
ه حدی است ک بافتی بیضه)نزدیک کپسول بیضه( تا

صورت کامالً نزدیک با  ساز به غشای پایه لوله منی
شوند. بافت  ساز مجاور دیده می غشای پایه لوله منی

صورت کمتری دیده  ساز به های منی داربست بین لوله
ساز فعال بیشتری  های منی تعداد لولهشوند.  می

 )تصاویرشد مشاهده اسپرماتوزوآ در لومن( )حضور
طور که در نتایج میکرومتری  انهم(. 5-8 شماره

 های اسپرماتید در نمودار مربوط به پارامتر تعداد سلول
 های دریافت کننده گردد گروه مشاهده می 4 شماره

عددی نسبت به دارای بیشترین میانگین  کورکومین
باشند که این افزایش از لحاظ آماری  ها می سایر گروه

های  زایش تعداد سلول. اف(P<0.05)باشد دار می معنی
ثیر کورکومین به صورت وابسته به ااسپرماتید تحت ت

دوز بود. به طوری که گروه دریافت کننده کورکومین 
 (66/68±50/9)دارای بیشترین میانگین 100با دوز 

ها با سطح  تعداد اسپرماتید در مقایسه با سایر گروه
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 شماره مشاهده گردید)نمودار (P<0.001)داری معنی
های اسپرماتید در گروه  چنین، تعداد سلول (. هم4

 00/51±59/5دریافت کننده آفالتوکسین با میانگین 
های دیگر نشان  در مقایسه با گروهرا کمترین مقدار 

های  ساز در بین گروه های منی هداد. پارامتر قطر لول
گروه دریافت کننده در مورد آزمایش در هفته هشتم، 

میکرومتر در  58/513±81/49میانگین آفالتوکسین با 
 شماره ها کاهش نشان داد)نمودار مقایسه با سایر گروه

این کاهش قطر در گروه آفالتوکسین در مقایسه با  (.3
 های دریافت کننده کورکومین در سطح معنی گروه
های دیگر با  در مقایسه با گروه ( وP<0.001)داری

 گروهدر دید. مشاهده گر (P<0.05)داری سطح معنی
های دریافت کننده کورکومین نیز بیشترین میانگین 

های کنترل و  ساز در مقایسه با گروه قطر لوله منی
دار  شاهد مشاهده گردید که این افزایش معنی

 5 شماره طور که در جدول (. همان3 شماره نبود)نمودار
 نشان داده شده است پارامتر ضخامت اپیتلیوم لوله منی

 100های دریافت کننده کورکومین با دوز  در گروهساز 
 میها  دارای بیشترین میانگین در مقایسه با سایر گروه

این افزایش تنها در مقایسه با گروه که  باشد
 .(P<0.01)استداری  آفالتوکسین دارای سطح معنی

ساز  ثیر آفالتوکسین ضخامت اپیتلیوم لوله منیاتحت ت

ای شاهد و کنترل کاهش نشان ه در مقایسه با گروه
 دار نبود)جدول داد که این کاهش از لحاظ آماری معنی

های اسپرماتوسیت  (. در شمارش تعداد سلول5 شماره
های دریافت کننده  ساز، گروه در اپیتلیوم لوله منی

 را وابسته دوز بیشترین میانگین صورت هب کورکومین
ند که این افزایش ها نشان داد در مقایسه با دیگر گروه

های اسپرماتوسیت  . تعداد سلول(P<0.05)دار بود معنی
در گروه دریافت کننده آفالتوکسین با میانگین 

های شاهد و کنترل  در مقایسه با گروه 77/7±33/38
 کاهش نشان داد که این کاهش از لحاظ آماری معنی

 طور که در جدول (. همان5 شماره دار نبود)جدول
های  نشان داده شده است، تعداد سلول 5 شماره

اسپرماتوگونی در گروه دریافت کننده آفالتوکسین با 
ها  در مقایسه با سایر گروه 66/47±51/5میانگین 

کاهش نشان داد که این کاهش از لحاظ آماری تنها در 
های دریافت کننده کورکومین دارای  مقایسه با گروه

طور کلی مورفولوژی . به (P<0.05)دار بود سطح معنی
های اسپرماتوسیت و اسپرماتید در  و تراکم کم سلول

های دریافت  گروه آفالتوکسین در مقایسه با گروه
نشان داده  10و  9شماره  کننده کورکومین در تصاویر

 شده است.

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساز نابالغ دارای ساختار توپر  های منی یعی لولهطور طب (. بهH&Eساختار بافتی بیضه گروه شاهد در هفته اول) .1شماره تصویر 

 (3)( و سلول میواپیتلیال2)(، سلول پشتیبان)سرتولی(1))گونوسیت(باشند. سلول زایای بدوی می
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ی ها (. افزایش تراکم و تعداد هسته سلولH&Eدر هفته اول) 111ساختار بافتی بیضه گروه کورکومین با دوز  .2شماره  تصویر

 (3( و سلول میواپیتلیال)2))سرتولی((. سلول پشتیبان1ساز نابالغ چشمگیر است) های منی زایای بدوی در اپیتلیوم لوله

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 های منی ( در اپیتلیوم لوله3های اسپرماتوسیت) (. سلولH&Eساختار بافتی بیضه گروه شاهد در هفته چهارم) .3شماره  تصویر 

 (4( و سلول میواپیتلیال)2(، سلول پشتیبان)سرتولی()1باشند. اسپرماتوگونی) ین زمان از رشد نمایان میساز نابالغ در ا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(. افزایش تعداد H&E)+آفالتوکسین در هفته چهارم111 ساختار بافتی بیضه گروه کورکومین با دوز به .4شماره  تصویر

 (4)ل( و سلول میواپیتلیا2(، سلول پشتیبان)سرتولی()1)( محسوس است. اسپرماتوگونی3ها) اسپرماتوسیت
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ساز و افزایش بافت  های منی (. تراکم کم لولهH&E)ضه گروه آفالتوکسین در هفته هشتمساختار بافتی بی .5شماره  تصویر

 (4)( و کپسول2)ساز غیر فعال (، لوله منی1)ساز فعال ( قابل توجه است. لوله منی3همبند بینابینی)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

های  (. افزایش تراکم لولهH&E+آفالتوکسین در هفته هشتم)111ساختار بافتی بیضه گروه کورکومین با دوز  .6شماره  تصویر

 (2ساز غیر فعال) ( و لوله منی1ساز فعال) منی های ( قابل توجه است. لوله3ساز و کاهش بافت همبند بینابینی) منی

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( و 2ساز غیر فعال) (، لوله منی1ساز فعال) منی (. لولهH&Eساختار بافتی بیضه گروه کنترل در هفته هشتم) .7شماره  تصویر

 بافت همبند بینابینی)پیکان(
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ساز  های منی وله(. افزایش تعداد لH&E)در هفته هشتم 111ورکومین با دوز ساختار بافتی بیضه گروه ک .8شماره  تصویر

 ها قابل توجه است. تلیوم و قطر این لوله چنین، افزایش ضخامت اپی باشد. هم ( مشهود می1فعال)

  ( و بافت همبند بینابینی)پیکان(2ساز غیر فعال) لوله منی

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

(. تراکم سلولی B()H&E) 111با دوز  ( و آفالتوکسین+کورکومینAهای آفالتوکسین) ساختار بافتی بیضه گروه .9شماره  تصویر 

نشان داده شده  111ساز بین دو گروه آفالتوکسین در مقایسه با آفالتوکسین+کورکومین با دوز  و ضخامت اپیتلیوم لوله منی

 (5های بینابینی)لیدیگ() ( و سلول4(، سلول سرتولی)3(، اسپرماتوگونی)2(، اسپرماتید)1های اسپرماتوسیت) است. سلول

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

های  (. تراکم و تعداد سلولB()H&E) 111( و کورکومین با دوز Aهای آفالتوکسین) ساختار بافتی بیضه گروه .11 شماره تصویر

 111ساز بین دو گروه آفالتوکسین و کورکومین با دوز  ( اپیتلیوم لوله منی3( و اسپرماتوگونی)2(، اسپرماتید)1اسپرماتوسیت)

 (5های بینابینی)لیدیگ() ( و سلول4. سلول سرتولی)نشان داده شده است
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 های آزمایش  های مورد مطالعه در بیضه هفته چهارم در گروه  میانگین و انحراف از معیار تغییرات مشخصه .1شماره  جدول

 مشخصه            
 گروه

 (mµساز) ضخامت اپیتلیوم لوله منی تعداد سلول اسپرماتوگونی اسپرماتوسیت تعداد سلول (mµساز بیضه) قطر لوله منی

 b 65/5±00/35 41/4±66/30 34/5±47/135 04/387±35/40                     شاهد                 

 b 16/4±33/56 36/4±00/31 15/54±88/156 91/385±95/48                       کنترل            

 b 50/9±33/36 65/13±66/46 95/53±84/138 19/363±98/56               50کورکومین با دوز 

 a39/8±33/57 66/15±66/45 61/5±96/115  30/337±41/39  100کورکومین با دوز 

 b 51/4±66/31 43/6±33/40 16/15±59/155 47/456±85/55                    آفالتوکسین          

 b 51/5±66/36 11/6±66/37 59/19±73/98 17/348±68/64    50آفالتوکسین+کورکومین دوز 

 b 16/4±33/50 85/9±00/51 33/6±07/115 36/348±84/39  100آفالتوکسین+کورکومین دوز 

 است. P>0.05 های تحت مطالعه با حداکثر دار بین گروه دهنده اختالف معنی حروف التین متفاوت نشان

 

 

 

 

 های آزمایش  های مورد مطالعه در بیضه هفته هشتم در گروه  ات مشخصهمیانگین و انحراف از معیار تغییر .2شماره  جدول

 مشخصه            
 گروه

 (mµساز) ضخامت اپیتلیوم لوله منی تعداد سلول اسپرماتوگونی اسپرماتوسیت تعداد سلول

 b 55/1±33/40 ab 51/8±66/50 ab 34/10±76/176                     شاهد              

 b 59/11±66/41 ab 73/4±66/58 ab 01/11±73/179                       ل     کنتر

 a 08/5±66/64 a 53/1±66/66 ab 55/7±85/190            50کورکومین با دوز 

 a38/8±33/77 a 06/3±66/67 b 80/16±39/510    100کورکومین با دوز 

 b 77/7±33/38 b 51/5±66/47 a 55/5±47/165       آفالتوکسین   

 ab 11/10±66/57 ab 37/11±66/49 ab 10/18±06/198    50آفالتوکسین+کورکومین دوز 

 a 04/4±66/65 a 37/7±33/67 b 56/16±58/509  100آفالتوکسین+کورکومین دوز 

 است. P>0.05کثر های تحت مطالعه با حدا دار بین گروه دهنده اختالف معنیحروف التین متفاوت نشان                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های مورد آزمایش در پایان هفته اول. حروف التین  در بین گروه (PGC)های زایای بدوی تغییرات تعداد سلول .1شماره  نمودار

انحراف ±صورت میانگینه است. نتایج ب P>0.05 های تحت مطالعه با حداکثر دار بین گروه دهنده اختالف معنی متفاوت نشان

 ار ذکر شده است.معی
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های مورد آزمایش در پایان هفته اول. حروف التین متفاوت  ساز در بین گروه های منیه مقایسه تغییرات قطر لول .2شماره  نمودار

معیار ذکر  انحراف ±صورت میانگینه است.  نتایج ب P>0.05 های تحت مطالعه با حداکثر دار بین گروه دهنده اختالف معنی نشان

 شده است.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

های مورد آزمایش در هفته هشتم. حروف التین متفاوت  ساز در بین گروه های منیه مقایسه تغییرات قطر لول .3شماره  نمودار

 ارانحراف معی±صورت میانگینه است. نتایج ب P>0.05 های تحت مطالعه با حداکثر دار بین گروه دهنده اختالف معنی نشان

 ذکر شده است. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

های مورد آزمایش در هفته هشتم. حروف التین  های اسپرماتید در بین گروه مقایسه تغییرات تعداد سلول. 4شماره  نمودار

 است.  P>0.05های تحت مطالعه با حداکثر  دار بین گروه دهنده اختالف معنی متفاوت نشان

 یار ذکر شده استانحراف مع±صورت میانگینه نتایج ب
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 بحث و نتیجه گیری
در مورد اثر کورکومین در جلوگیری از اثرات ناشی      

بر روی ساختار ماکروسکوپی و  B1از آفالتوکسین 
میکروسکوپی بیضه قبل از تولد و روند تکامل بعد از 

 ای در دسترس نمی تولد آن تاکنون مطالعه منتشر شده
توکسین در مطالعات آثار سمی تماس با آفال باشد.

و  ایبهدر بالغین نشان داده شده است.  گذشته
 B1 نیاثرات آفالتوکس یبررس کیدر  (5000همکاران)

 طیدر مح موش را در محیطاسپرم و تخمک  یبر رو
IVF آن نشان دهنده کاهش  جیکه نتا نمودند یابیارز

در  بارور یها حرکت اسپرم و کاهش تعداد تخمک
داد  گزارش (5000)کیارا (.5)ودب های صحرایی موش

 با دوز B1 نیآفالتوکسپوستی تزریق زیرکه در صورت 
(mg/kg/day) 3/0  در  صحرایی یها موشبه

باعث ایجاد نقایصی در رفتار  ،آبستنی 11-18روزهای 
و منجر به  ،و حرکت نوازادان موش صحرایی شده

و  شوند یم ی درون حفره شکممادرزاد قایصن جادیا
ین نشان داد که حضور آفالتوکسین در مراحل چن هم

( اثرات سوء بیشتری در 11-14 هایابتدایی آبستنی)روز
 (.4( دارد)15-18مقایسه با مراحل پایانی آبستنی)

پیرامون آثار حفاظتی کورکومین هم گزارشاتی ثبت 
ای  ( طی مطالعه5010و همکاران)ورما شده است. 
توکسین با دوزهای که تجویز خوراکی آفال نشان دادند

(g/animal/day) 1500-750  روز  45به مدت
 باعث کاهش وزن سر و دم اپیدیدیم و میزان پروتئین

 گردد و مصرف کورکومین بالغ میهای موش سوری 
به  5 (mg/animal/day) مصرف کورکومین با دوز

(. 13تواند این اثر را تعدیل کند) زمان می صورت هم

 ظتی مصرف هماحف عملکرد( 5007و همکاران)ماتوریا 
  (mg/kg/animal)زمان خوراکی کورکومین با دوز 

در برابر اثرات سو آفالتوکسین با دوزهای  50
(g/animal/day) 1500-750  روز بر  45 در مدت

های کبدی و کلیوی  سلول RNAو  DNAروی 
چنین گزارش شده  (. هم14موش سوری را ثبت کردند)

 می 500-55 (mg/ml)ا دوز که کورکومین باست 
کلیه  های کبد، تواند پراکسیداسیون لیپیدها را در سلول

 با دوز B1و بیضه متعاقب تماس با آفالتوکسین 
(mg/ml) 10-5  در موش سوری با میانگین وزنی

نورافشان و (. 4گرمی بهبود بخشد) 35-30
مطالعه مشابهی را در رابطه با اثر ( 5010همکاران)

در  100 (mg/kg/day)دوز خوراکی  کورکومین با
 ترمیم اثرات جانبی مترونیدازول بر ساختار بافتی لوله

ساز موش سوری انجام دادند که نتایج آن  های اسپرم
های  حاکی از اثر مهاری کورکومین بر عملکرد فعالیت

( 5010)ورما و ماتوریا(. 15اکسیدانی مترونیدازول بود)
رات سمی آفالتوکسین گزارش کردند که کورکومین اث

ال  (.4کند) های موش سوری را مهار می بر اسپرم
اثرات محافظتی کورکومین  (5011و همکاران)شربینی 

توکسیکی ودر مقابله با عملکرد اکسیداتیوی و سایت
 (.16سرب را مشاهده نمودند)

قرار گرفتن موش حاضر نشان داد که مطالعه 
وند تواند رآفالتوکسین می صحرایی والد در معرض 

 ،تخریب نماید نرهای  طبیعی تکامل بیضه را در زاده
زیادی از بروز آثار  ولی کورکومین توانست تا حد

 جلوگیری نماید. بر بافت بیضه تخریبی آفالتوکسین 
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Abstract 
Introduction: This study was done to 

evaluate the use of curcumin to protect 

testicular tissue in offspring which their 

mother was exposed to aflatoxin. 

 

Material & methods: Seventy adult female 

vistar rats were divided to control, sham 

and five experimental groups. Rats received 

serum physiology (the same volume a 

drugs), dimethyl sulfuxide (the same 

volume of drugs), Aflatoxin B1 (0.25 

mg/kg), Aflatoxin B1 and curcumin (0.25 

and 50 mg/kg), Aflatoxin B1 and curcumin 

(0.25 and 100 mg/kg), curcumin 50 mg/kg 

and curcumin 100 mg/kg intraperitoneally 

in the control and experimental groups. For 

histologic studies, testis samples were taken 

from male offspring at 1, 4 and 8 weeks. 

Samples fixed in formalin, 6µ thickness 

slides were prepared and stained with H&E.  

 

Findings: In all times of sampling diameter 

of seminiferous tubule, number of germ 

cells and thickness of epithelium of 

seminiferous tubule in rats received 

aflatoxin decreased compared to control but 

these changes were not significant. In rats 

which received curcumin all parameters 

increased significantly. 

 

Discussion & conclusion: Our results 

showed that curcumin could compensate 

undesirable effects of aflatoxin B1. 

 

Keywords: Aflatoxin B1, Curcumin, Testis, 

Histology, Morphometry 
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