
 
هاي ناشی از استات سرب بر مصرف  بر آسیب )Curcuma longa( اثر محافظتی پودر زردچوبه

 نر ویستار هاي رتتغییرات وزن و عملکرد تولید مثلی   خوراك،

  
  4عاطفه بابایی -3آرش امیدي -2زاده رضا ولی -*1علیرضا ایوبی

  25/08/1392: تاریخ دریافت
  18/07/1394: تاریخ پذیرش

 
  چکیده

سـر رت   32، تعداد ها رت در و تغییرات هورمون تستوسترون بیضه بافت بر سرب ناشی از زردچوبه بر عوارضپودر محافظتی  بررسی اثرات نظورم به
) 3، )ینگرم بر کیلوگرم استرپتوزوتوس میلی  55تزریق (شاهد دیابتی ) 2شاهد، ) 1هاي  تایی شامل گروه هشتگروه چهار تصادفی به  طور بهویستار  نژاد نر

دیـابتی  ) 4و ) بـر کیلـوگرم اسـتات سـرب محلـول در آب      گـرم  میلـی  100گرم بر کیلوگرم، استرپتوزوتوسین و میلی  55تزریق (سرب کننده دریافتدیابتی 
رب محلـول در آب،  بـر کیلـوگرم اسـتات سـ     گرم میلی 100بر کیلوگرم استرپتوزوتوسین،  گرم میلی  55تزریق (سرب همراه با پودر زردچوبه کننده دریافت

هفته بود و مقدار خـوراك مصـرفی و اضـافه وزن روزانـه      چهارطول دوره آزمایش . ، اختصاص داده شدند)خوراك درصد2 مقدار عالوه پودر زردچوبه به هب
 آمیزي رنگ از استفاده با اي بیضه آسیب. انجام شد ها رتاز قلب تمام  گیري خونگیري بافتی از بیضه راست و  آزمایش نمونه  29در روز . گیري شد اندازه

دیـابتی   هـاي  رتاین کـاهش در  . ي شاهد کاهش یافتها رتدیابتی نسبت به  هاي رتمصرف خوراك و وزن زنده در . شد بررسی ائوزین-هماتوکسیلین
سلولی و تعداد  هاي الیهضخامت . ش دادکاه دار معنی طور بهولی اضافه شدن پودر زردچوبه روند مصرف خوراك را  ،کننده استات سرب بیشتر بود دریافت
میـزان هورمـون    .کـاهش یافـت   داري معنـی  طـور  بـه سرب نسبت بـه تیمـار شـاهد     کننده دیابتی دریافت هاي رتسرتولی در  اسپرماتوسیت و هاي سلول

ه سبب افزایش غلظت هورمـون تستوسـترون   دار نسبت به تیمار شاهد کاهش یافت، اما تیمار داراي پودر زردچوب تستوسترون در تیمارهاي دیابتی و سرب
و  هـا  رتسـرب در   برخی عـوارض اکسـیداتیو   از بروز تواند میدر پودر زردچوبه چون کورکومین  یاکسیدان آنتیکه وجود ترکیبات  شود میحدس زده . شد

 .بیماران دیابتی در جوامع انسانی بکاهد
 

 .سرب، زردچوبه، تارویس تر ،دیابتتستوسترون،  بافت بیضه،: کلیدي هاي هواژ
 

    1 مقدمه
 و هـا  چربـی ، ها کربوهیدرات متابولیسم با اختالل در قندي دیابت

 و باعـث صـدمه بـه    ،خون می شـود  قند منجر به افزایش ها پروتئین
گـردد   قلبی و عروقی مـی  عصبی، سیستم کلیه، هایی نظیر چشم، اندام

 انسولین کمبود از که یکنوع تقسیم شده است؛ نوع   2دیابت به  .)30(
نسـبت بـه    بـافتی  مقاومت که در نتیجه 2دیابت نوع و  شود میناشی 

 اکسـیداتیو  اسـترس  مطالعات نشان داده که. )7(یابد  انسولین بروز می
 بـا  تیمـار  واست  دیابت در مزمن دژنراتیو تغییرات علل اصلی از یکی

                                                             
  ،تهران دانشگاه فیزیولوژي دام دانشکده کشاورزي دکتري دانشجوي -1
  ،هداستاد گروه علوم دامی دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مش -2
  ،شیراز دانشگاه دامپزشکی دانشکده دام، بهداشت مدیریت گروه دانشیار -3
  .مشهد فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی -4

 )               Email: ayyoubi.ar@gmail.com: نویسنده مسئول -(*
DOI: 10.22067/ijasr.v0i0.28227 

). 14( شـود  مـی  دیابـت  برخـی عـوارض   ها سبب کاهش اکسیدان آنتی
 سـاختار  عملکـرد و  بـر  ات دیابـت تأثیر این مطالعاتی مبنی بر رب وهعال

میـل   کـاهش  ترشـح تستوسـترون،   کاهشر نظیر ن تولیدمثل سیستم
اسپرم  حرکت کاهش ،)6(مثلی  تولید ضمیمه غدد تحلیل ،)25(جنسی 

 ناهنجار گـزارش شـده   هاي اسپرم و افزایش اسپرم شمار کاهش ،)5(
خی مواد شیمیایی صنعتی، سبب آلـودگی  وجود سرب در بر .)28(است 

 شـود  مـی محیط زیست و ایجاد خطر براي انسـان و سـایر موجـودات    
ی چـون  یهـا  در بسیاري از کشـورها سـرب از سـوخت    که اینبا ). 29(

وجود میزان سرب بدن افراد در چنین  با این .بنزین حذف گردیده است
تگاه گـوارش  سرب از طریق دس). 12(جوامعی بیشتر از حد مجاز است 

و سیستم تنفسی جذب بدن شده و پـس از انتقـال از طریـق خـون و     
 دسـتگاه  طحـال،  کبـد،  بدن نظیـر کلیـه،   هاي بافت دررسوب کردن 

 در اخـتالل  ، سببمثلی تولیدسیستم  و مغز استخوان مرکزي، اعصاب
  .)16( شـود  مـی اثـرات اکسیداسـیون    دلیـل  به رواعضاي مذک عملکرد

بــودن برخـی ترکیبـات ویـژه از جملــه     دارا لیـل د بـه گیاهـان دارویـی   
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گیـاه   ).23و  8(اکسیدانی باالیی هسـتند   ها داراي خواص آنتی فنل پلی
در بســیاري از منــاطق Curcuma longa  زردچوبـه بــا نــام علمــی 

کورکـومین موجـود در   . رویـد  گرمسیري آسیا از جمله هند و چین مـی 
اکسـیدانی   اي فعالیت آنتییکی از ترکیبات فعال، دار عنوان بهزردچوبه 

و داراي ) 19(کنـد   مـی   و میکروبی عمل) 9(، ضدالتهاب، سرطان )17(
 فعالیـت  طرفـی زردچوبـه   از). 23(اثـرات ضـد دیـابتی نیـز هسـت      

 هـاي  سلول کاتاالز را در و پراکسیداز گلوتاتیون سوپراکسیددیسموتاز،
 گـزارش شـده کـه   . دهـد  میافزایش  کشت محیط در عروق اندوتلیال

در  کبـد  و کلیـه  خاصیت آنتی اکسیدانی زردچوبه سبب بهبود عملکرد
با توجه به اثرات مضر ایجاد  .)26( است  شده  مبتال به دیابت هاي رت

شده توسط استرپتوزتوسین و سرب، ایـن مطالعـه جهـت بررسـی اثـر      
محفاظتی زردچوبه بر غلظت هورمون تستوسـترون و هیسـتوپاتولوژي   

  . تی نر ویستار انجام شددیاب هاي رتبیضه در 
  

  ها مواد و روش
  حیوانات و تیمارها

میـانگین وزن اولیـه    نـژاد ویسـتار بـا    سـفید  رت سـر  32 تعـداد 
 سـاعت  12 و ساعت تـاریکی  12 نوري چرخه تحت ،گرم  6/182 ± 8/1

در  C25-23°و بـا درجـه حـرارت     درصـد 35-45 رطوبت و روشنایی
ه کشـاورزي دانشـگاه   مرکز پـرورش حیوانـات آزمایشـگاهی دانشـکد    

در ایـن  . هاي مخصوص نگهداري شدند فردوسی مشهد و درون قفس
 طـور  بـه  هـا  رت. دسترسـی داشـتند   آب و به غذا آزادانه ها رتها  قفسه

. اختصـاص داده شـدند   تیمـار آزمایشـی زیـر    چهارتصادفی به یکی از 
تزریـق  (شاهد دیـابتی  ) 2، )سالم(شاهد ) 1: تیمارهاي آزمایشی شامل

دیـابتی حـاوي سـرب    ) 3، )بر کیلوگرم استرپتوزوتوسـین  گرم میلی  55
ــق ( ــی  55تزری ــرم میل ــ  گ ــین، ب ــوگرم استرپتوزوتوس ــر کیل ــالوه  هب ع

دیـابتی  ) 4و ) بر کیلوگرم استات سـرب محلـول در آب   گرم میلی 100
بـر کیلـوگرم    گـرم  میلـی   55تزریـق  (زرد چوبـه   عالوه بهحاوي سرب 

بر کیلوگرم اسـتات سـرب محلـول در     رمگ میلی 100استرپتوزوتوسین، 
 .، بود)خوراك زردچوبه درصد2 عالوه بهآب 

  
   دیابت ایجاد
 شـرکت  ساخت STZ(1( استرپتوزوتوسیناز دیابت  ایجاد منظور به
 بافر محلول در  STZ تزریق، پودر از قبل. شد استفاده )آمریکا (سیگما

 هـر  ازاي به مگر میلی  55 میزان به( و حل =pH 5/4با  سدیم سیترات
ساعت به غـذا   12 مدت بهکه  ها رتدرون صفاق  به) بدن وزن کیلوگرم

 از سـاعت بعـد    72پس از گذشت  ).27(شد  تزریق دسترسی نداشتند،
ناحیـه چشـم    از گیـري  خـون  شدن، دیابتی اطمینان از و براي تزریق،

                                                             
1- Streptozotocin 

 300 از بیشـتر  هـا  آن خـون  قند میزان که یهای رت .شد انجام ها رت
 .شد گرفته نظر در دیابتی عنوان به ،بود لیتر ر دسید گرم میلی

  
  گیري از خون و بافت بیضه نمونه

ــایش  طــول دوره ــود و چهــاري آزم ــه ب ــایش  29در روز  هفت آزم
 و) کیلـوگرم  بـر  گـرم  میلـی  100(کتامین  از مخلوطی توسط حیوانات

 و دچـار بیهوشـی عمیـق شـدند    ) کیلوگرم بر گرم میلی10(گزیالزین 
 مـدت  بـه  خون حاصـله  .انجام گرفت ها آن قلب از مستقیم یريگ خون

در  پـس از جداسـازي سـرم    و شـد  دور سانتریفیوژ  3000دقیقه در  15
گیري از  براي توزین و نمونه .شد داري نگه گراد سانتیدرجه  -20 دماي
هـا   ها یک برشی طولی در شکم و کیسه بیضه انجام شد و بیضه بیضه

. گرم وزن شد 001/0با ترازوي دیجیتال با دقت با پنس خارج گردید و 
متر از طول تقسیم شـد و بالفاصـله    میلی  5×5ها ابتدا به قطعات  بیضه

قرار گرفت تا براي مراحل بعدي و تهیـه   درصد10در محلول فرمالین 
ائـوزین آمـاده گردنـد    -آمیزي هماتوکسیلین مقاطع بافتی بیضه و رنگ

)2 .( 
  

  گیري غلظت تستوسترون ههیستولوژي وانداز بررسی
هـاي فـیکس    بیضـه  از بافتی مقاطع هیستولوژي، بررسی منظور به
 زدایی الکل و گیري آبها پس از  نمونه. شد تهیه ذیل مراحل طیشده 

میکروتوم  توسط بافتیبرش : مراحل شامل. گیري شد در پارافین قالب
 بـا  یزيآم رنگ و در نهایتالم  روي میکرون، انتقال بر پنج مقاطع به

مطالعه بافت بیضه، بـا اسـتفاده از    منظور به. ائوزین بود-هماتوکسیلین
سـاز مـدور از مقـاطع     عـدد لولـه اسـپرم     20میکروسکوپ نوري، ابتدا 

سـاز،   آمیزي شده بیضه هر موش انتخاب و سپس قطر لوله اسپرم رنگ
سـرتولی و   هـاي  سـلول سـلولی و تعـداد    هـاي  الیـه لومن، ضـخامت  

گیـري   در ایـن مطالعـه، انـدازه    .شـد گیري و ثبت  ندازهاسپرماتوسیت ا
غلظت هورمون تستوسترون با استفاده از روش االیزا و کیت تشخیص 

 ). 3(آلمان انجام شد  DRGهورمونی شرکت 
  

  آنالیز آماري
آمده از این آزمایش در قالب یک طرح کامالً  دست بهتحلیل نتایج 

متغیر کمکـی بـا رویـه     عنوان بهتصادفی و با در نظر گرفتن وزن اولیه 
GLM افزار آماري  نرمSAS هـا بـا    مقایسـه بـین میـانگین   . انجام شد

 )>05/0P(اي دانکن انجام و حـد   دامنه استفاده از آزمون مقایسات چند
 .گرفته شد در نظر داري معنیسطح  عنوان به

  
  نتایج و بحث

 زردچوبه و استات سـرب بـر میـانگین روزانـه مصـرف      تأثیرنتایج 
. نشان داده شده است 1در جدول  ها رتخوراك و تغییرات وزن روزانه 
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دیـابتی در مقایسـه بـا     هاي رتنتایج نشان داد که مصرف خوراك در 
کـاهش  . کـاهش یافـت  ) >05/0P( داري معنـی گروه شاهد به شـکل  

ــیمصــرف خــوراك ســبب کــاهش   ــده در ) >05/0P( دار معن وزن زن
  .هاي مختلف نیز گردیداراختصاص داده شده به  تیم هاي رت

کـاهش مصـرف    علـت  به تواند میدیابتی  هاي رتکاهش وزن در 
مطابق . اثرات ناشی از تزریق استرپتوزوتوسین باشد چنین همخوراك و 

دیابتی شده در مقایسه بـا گـروه    هاي رت) 19(همکاران  گزارش اُوو و
شی منجر چنین افزای قاعدتاً. شاهد نرخ متابولیسم پایه باالتري داشتند

گردد و ممکن است در ایـن   ها می به افزایش تجزیه لیپیدها و پروتئین
آزمایش نیز چنین افزایشی در متابولیسم پایه اتفاق افتاده باشد و باعث 

 .دیابتی گردیده باشد هاي رتکاهش وزن زنده 

  
  1)گرم در روز( ویستار هاي رتدر افزایش وزن مصرف خوراك و  تأثیر تیمارهاي مختلف بر -1جدول   

Table 1- Effect of different treatments on feed intake and weight gain Wistar rats (g day-1)1  
 افزایش وزن

Weight gain 
 1مصرف خوراك

Feed intake 
  تیمار
Treatment 

0.14a	± 2.28 3.23a ± 86.32  کنترل 
Control  

0.19b	± 0.86 3.6b ± 54.47  دیابتی 
Diabetic 

0.16c	± 0.51 4.2c ± 48.01   استات سرب بادیابتی 
Diabetic with lead acetate 

0.17c	± 0.53 3.5b	± 52.18 استات سرب و پودر زردچوبه با دیابتی 
Diabetic with lead acetate and turmeric powder 

  .)P >05/0( باشند دار می هاي با حروف غیر مشابه در هر ستون داراي اختالف معنی میانگین 1
1 Mean with different alphabets are statistically different (P< 0.05).  

  
سـطح  سرب و پودر زردچوبه بر اسـپرماتوژنز و   اثرات استات نتایج

نتایج نشان داد که . آمده است 2، در جدول ها رتتستوسترون خون در 
ت بـه تیمـار شـاهد    سمینیفر در تیمارهاي دیـابتی نسـب   هاي لولهقطر 

نتـایج   چنـین  هـم . افزایش یافتـه اسـت  ) >05/0P( داري معنی طور به
دهـد   بررسی بافتی یک رونـد افزایشـی در قطـر لـومن را نشـان مـی      

بـا تیمـار    )>05/0P( داري معنـی نحوي که تیمارهاي دیابتی تفاوت  به
دیـابتی یـک    هـاي  رتسـلولی در   هاي الیهضخامت . شاهد نشان داد

  دار معنـی داشت و تفاوت بین تیمارهاي دیـابتی و شـاهد    روند کاهشی
اسپرماتوسیت یک رونـد کاهشـی در    هاي سلولتعداد . )>05/0P( بود

که  طوري به. رابطه با مسمومیت با سرب در تیمارهاي دیابتی نشان داد
تیمارهاي حاوي سرب و زردچوبـه نسـبت بـه تیمـار دیابـت و شـاهد       

سرتولی نیز  هاي سلولتعداد . )>05/0P( نشان داد  داري معنیکاهش 
نحـوي   دیابت و سرب یک روند کاهشی را نشان دادنـد بـه   تأثیرتحت 

داشـت   دار معنـی که تفاوت تیمارهاي دیابتی با تیمار شـاهد اخـتالف   
)05/0P<( .دیابـت و سـرب یـک     تأثیرخون تحت  تستوسترون سطح

ون خـون  که تفاوت سطح تستوستر طوري به. روند کاهشی را نشان داد
نشـان   دار معنیگروه شاهد تفاوت  هاي رتدیابتی شده، با  هاي رتدر 
  .)>05/0P( داد

 تـأثیر شناسی، فعالیت بافت اسپرماتوژنز تحت  بر اساس نتایج بافت
سـاز و لـومن    منـی  هـاي  لولهکه قطر  طوري به. تیمار دیابت قرار گرفت

 داري عنـی مافزایش یافت و تیمارهاي دیابتی بـا تیمـار شـاهد تفـاوت     
)05/0P< (منـی   هـاي  لولههاي سلولی دیواره  ضخامت الیه. نشان داد

 هـاي  رتدیابت روند کاهشی داشت اما این کاهش در  تأثیرساز تحت 
ضـخامت  کـاهش  . تیمار حاوي پودر زردچوبه کمتر بـود  اختصاصی به

بـر   توانـد  مـی دیـابتی   هـاي  رتساز در  منی هاي لولهسلولی  هاي الیه
 .بگـذارد  تـأثیر هاي همـراه   و تولید اسپرم و محلول مثلی دتولیعملکرد 

 هاي لولهسلولی دیواره  هاي الیهافزایش قطر لومن و کاهش ضخامت 
اثرات اکسیداسیون سـرب از طریـق افـزایش     دلیل به ساز احتماالً منی

 .آزاد در بافت بیضه بوده است هاي رادیکالتولید 
ات آنابولیک مسـتقیم  گزارش شده است که تستوسترون داراي اثر

هاي بدن  اسـت، کـه طبعـاً     ها و بافت بر ساخت پروتئین در تمام اندام
شـود   اي و استخوانی در جنس نَر می هاي ماهیچه موجب افزایش توده

ها و ترشح هورمون تستوسترون بدیهی  بنابراین کاهش وزن رت). 10(
عملکـرد  جهت بررسی تأثیر استات سرب و زردچوبه بر . رسد نظر می به

مثلـی نظیـر بیضـه و     هاي تولید هاي دیابتی، برخی اندام مثلی رت تولید
وزن . ثبـت شـده اسـت    3اپیدیدیم توزین و نتایج آن در جدول شماره 

ها تحت تأثیر تیمارهاي دیابتی روند کاهشی نشان داد؛ امـا ایـن    بیضه
میـانگین  . دار نبـود  معنیشاهد کاهش وزن در بین تیمارهاي دیابتی و 

 زن اپیدیدیم در تیمارهاي دیابتی نسبت به تیمار شاهد کاهش یافـت و
)05/0P<(سرب نسبت به تیمارهـاي  -؛ اما این کاهش در تیمار دیابت

سرب نسبت بـه  -نحوي که تیمار دیابت دیابت و زردچوبه بیشتر بود؛ به
 حالـت  در .نشان داد) >05/0P( دار تیمار دیابت و شاهد اختالف معنی

 حضـور  هـاي تولیـدمثلی   بافت در اکسیدانیآنتی هايرسازوکا طبیعی،
 جلـوگیري  فرآیندهاي اسپرماتوژنز در اکسیداتیو آسیب بروز از و دارند



  523 ...    اثر محافظتی پودر زردچوبه

  .)18(د کنن می
 

 

   1ویستار هاي رتبافت بیضه در بر پارامترهاي هیستولوژي  مختلفاثر تیمارهاي  -2 جدول
Table 2- Effect of different treatments on histological parameters of testis tissue in Wistar rats1 

  تیمار  

Treatment 
  

  
 

 دیابتی حاوي سرب و زردچوبه
Diabetic with lead and 

turmeric 

 دیابتی حاوي سرب
Diabetic with lead 

 دیابتی 
Diabetic 

 کنترل
Control  

  فراسنجه
parameter 

21.3a ± 713.4 1a/19± 732.5 15.8b	± 697.3 17.4b	±674.6   قطر سمینیفر)µm(  
Seminiferous diameter (μm) 

18.6a ± 683.5 22.6ab±692.3  14.7b± 547.2 13.2b	±526.3   قطر لومن)µm( 
Lumen diameter (μm) 

9.3c ± 149.3 7.8b ± 133.4 6.4a ± 169.2 5.8a ± 217 
 )µm(الیه سلولی ضخامت

Cell layer thickness (μm) 

2.1b ± 56.4 2.6b ± 43.6 1.4a ± 62.5 2.3a ± 75.3  تعداد(سلول اسپرماتوسیت( 
Spermatocytes cell (number) 

0.6b ± 35.1 0.5b ± 23.4 0.7b ± 31.8 0.6a ± 42.7  تعداد(سرتولی سلول( 
Sertoli cell (number) 

0.4b ± 2.8 0.3b ± 1.9 0.6b ± 3.8  0.6a± 7.3 
 )ng l-1(تستوسترون

Testosterone (ng  l-1) 
  .)P >05/0( باشند دار می هاي با حروف غیر مشابه در هر ردیف داراي اختالف معنی میانگین 1

1 Mean with different alphabets are statistically different (P< 0.05).  
  

مطالعات نشان داده که استات سرب از طریق کـاهش و یـا مهـار    
اي و  و کاتـاالز بیضـه   )SOD(دسـموتاز   یدهاي سوپراکس فعالیت آنزیم

 هـاي  رادیکـال تجمع درون سلولی سرب، باعث افزایش تولیـد   دلیل به
کننـده اسـپرم و    تولیـد  هـاي  سـلول  هاي الیهآزاد و در نتیجه تخریب 

تـرین سیسـتم    مهـم   SODجنسـی  هـاي  سـلول در  .شـود  میلیدیک 
و  شـود  مـی آزاد محسوب  هاي رادیکالحفاظتی در برابر اثرات مخرب 

 مثلـی  تولیـد مهار آن توسط استات سرب صدمات زیادي بـر عملکـرد   
نشـان داد کـه تعـداد    ) 15(مطالعات کاشل و همکاران . )24(گذارد  می

سـطوح مختلـف    تـأثیر سلولی سمینیفر و اسپرماتیدها تحت  هاي الیه
گزارش شده است کـه   چنین هم. کاهش یافت داري معنی طور بهسرب 

و تخریـب کرومـوزومی و کـاهش     DNAسـیب  استات سرب سـبب آ 
 شـود  مـی  هـا  رتسوماتیک و جنسـی در   هاي سلولتقسیم سلولی در 

 برخی ها و عصاره پودر زردچوبه، اکسیدانی آنتی از طرفی فعالیت. )22(
گزارش  و استفاده از موجود زنده شرایط آزمایشگاهی در را آن ترکیبات

ومین موجـود در  گـزارش شـده کـه کورکـ     چنـین  هم. )26(شده است 
اکسیدانی زیاد و باند شدن با سرب سـبب   خواص آنتی دلیل بهزردچوبه 

آزاد و در نتیجـه کـاهش تخریـب بافـت      هاي رادیکالکاهش فعالیت 
گزارش کردند کـه سـرب   ) 21(پینگ و همکاران . )13( شود میبیضه 

 شود می ها رتموجب کاهش تحرك و نفوذ اسپرم به درون تخمک در 
که دارند  یاکسیدان آنتیاثرات  دلیل به E و Cبا ویتامین  ها آناما تغذیه 

مانع از بروز اثرات مخرب سرب و در نتیجه افزایش تحـرك و   تواند می

هـاي   نتایج مطالعات فـوق بـا یافتـه   . نفوذ اسپرم به درون تخمک شود
تجمـع سـرب    دلیل به حاضر مطابقت دارد و آسیب بافت بیضه احتماالً

هـا در فراینـد    آن بر اکسیداسیون غشاي سـلول  تأثیر در بافت بیضه و
سـرتولی و   هـاي  سلولتجزیه نتایج مربوط به تعداد . اسپرماتوژنز است

مـذکور   هـاي  سـلول هاي اولیه نشان داد که تعداد  تعداد اسپرماتوسیت
دیابتی  هاي رتکه در  طوري به. دیابت روند کاهشی داشتند تأثیرتحت 

با توجه بـه   .شاهد مشاهده شدبه تیمار  نسبت داري معنیشده کاهش 
هـا در فرآینـد    سـرتولی در تقسـیم و تمـایز سـلول     هاي سلولاهمیت 

 هاي سلولتکامل  طبیعی روند از مانع ها آناسپرماتوژنز، کاهش تعداد 
تیمـار   هـاي  رتغلظت هورمـون تستوسـترون در   . گردد می رنَ جنسی

مـا ایـن کـاهش در    ا ،سرب یک روند کاهشی داشت  - دیابت و دیابت
   .اکسیدانی زردچوبه کمتر بود اثرات آنتی دلیل به تیمار زردچوبه احتماالً

ها  در این آزمایش دیابت و سرب سبب کاهش میانگین وزن بیضه
دیـابتی شـده    هـاي  رتایـن کـاهش در   . در مقایسه با تیمار شاهد شد

تغییرات وزن اپیدیـدیم نیـز یـک    . گیرتر بود حاوي استات سرب چشم
 آزاد هـاي  رادیکـال مطالعات نشان داده است که . روند کاهشی داشت

 هـا  لکـول وم دیگر سبب آسیب الکترون، گرفتن به تمایل زیاد دلیل به
 هـا  آن و اکسیداسـیون  بیولوژیک غشاهايدر  چرب اسیدهاي ازجمله

باشـد   مـی  غشاء در بیضه عملکرد و نتیجه آن آسیب ساختار و شود می
 سرتولی هاي سلول تعداد اب بیضه ي اندازه که است شده گزارش). 18(
 ي کننده منعکس بیضه ي اندازه که يطور به است مرتبط اسپرم تولید و
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تـوان   رو مـی  از ایـن ). 4(است  آن در موجود ي زاینده هاي سلول تعداد
 در تجمـع سـرب   دلیـل  بـه آزاد هـاي   رادیکال تولید که افزایشگفت 
آن  وزن کـاهش  و بافـت بیضـه  رفـتن   بـین  از سبب بیضه هاي سلول

سازنده اسـپرم نیـز    هاي سلولدر این مطالعه نتایج مربوط به . شود می
بررسـی  . روند کاهشی داشت که با کـاهش وزن بیضـه مطابقـت دارد   

تغییرات  باعث ایجاد دیابت که داد نشان حاضر ي شناسی مطالعه آسیب
سمینیفر  هاي لولهکه ساختار  طوري به شود می بیضه بافت پاتولوژیک در

ــود   ــاوت ب ــف متف ــت اســپرماتوژنز در تیمارهــاي مختل ــا باف  همــراه ب
 طریـق  از را تغییـرات  ایـن  بـا زردچوبـه،   درمان و )4تا  1هاي  شکل(

کاهش بافت سلولی دیگر بـا   از جلوگیري سمینیفر و هاي لولهحفاظت 
در برررسـی مقـاطع بـافتی،تغییرات    . بخشـید  بهبود فرآیند اسپرماتوژنز

سلولی بافت اسپرم ساز، قطـر لـومن، تجمـع تـوده      هاي الیهضخامت 
سـمینیفر در   هـاي  لولـه اسپرم در ناحیـه لـومن و واپاشـی سـلولی در     

در ) 4و  3، 2هـاي   شـکل (دیـابتی شـده     هـاي  رتتیمارهاي حـاوي  
 هاي رتاز جمله در . کامال مشهود بود) 1شکل(مقایسه با تیمار کنترل 

زاینده تولیـد کننـده    هاي سلولوالیه سرب تنها د کننده مصرفدیابتی 
مطابق گزارشات منتشـر شـده، دوالیـه    ). 3شکل (اسپرم مشاهده شد 

رسـد کـه ایـن     نظر می زاینده در برابر تخریب سموم مستثنی بوده و به
ها در مقابـل سـمیت عناصـري چـوب سـرب و اثـرات مخـرب         سلول

فکیـک و  ت چنـین  هـم ). 7(کنند  هاي آزاد مقاومت بیشتري می رادیکال
سلولی مرتبط با فرآیند اسپرماتوژنز، در تیمارهـاي   هاي الیهجداسازي 

دیـابتی   هـاي  رتهرچنـد مقـاطع بـافتی در     ،مشهود بود دیابتی کامالً
 یاکسـیدان  آنتـی خاصـیت   دلیـل  بهحاوي پودر زردچوبه اثرات تخریبی 

هـاي   طـور در بررسـی   همـین ). 4شکل (کورکومین زردچوبه کمتر بود 
سمینیفر در  هاي لوله لومن در نابالغ هده شد که تجمع اسپرمبافتی مشا

کـه   طـوري  به ،تیمارهاي دیابتی در مقایسه با تیمار شاهد کاهش یافت
سرب مشاهده شد -سمینیفر تیماردیابت هاي لولهلومن  در اسپرم حضور

سـمینیفر در تیمارهـاي دیـابتی     هـاي  لولـه   ضخامت دیواره). 3شکل (
سرب کاهش یافـت و منجـر بـه افـزایش قطـر      -خصوصاً تیمار دیابت

و تولید اسپرم  مثلی تولیدبر عملکرد  تواند میاین تغییرات . لومن گردید
 شیرین، تزریق استرپتوزتوسین در دیابتگزارش شده که . بگذارد تأثیر

 آپوپتـوزیس، و  سـلولی  ایجـاد مـرگ   طریق از را بیضه بافتی تغییرات
 هـاي  سـلول  کـاهش  و هـا  لوله قطر سمینیفر، کاهش هاي آتروفی لوله

 بـاالیی  مقادیر داراي پستانداران اسپرم .)11(کند  می ایجاد ساز اسپرم
کـه   اسـت  اسـفنگومیلین  و پالسـمالوژن  غیراشـباع،  اسیدهاي چـرب 

بر اساس  .)1(روند  می شماربه اکسیداسیون عمل در مهم سوبستراهاي
ــزایش فع  مطالعــات انجــام شــده، ــت اســتات ســرب از طریــق اف الی

و کاتاالز سبب آسـیب   SODکاهش فعالیت  دلیل بهآزاد  هاي رادیکال
 تـراکم  کـاهش  و اسپرماتوژنز دیواره سلولی جنسی، گسستگی فرآیند

هاي این آزمـایش در خصـوص    این نتایج با یافته. )24( شود می اسپرم
کـومین موجـود در زردچوبـه    رکو یاکسـیدان  آنتـی اثـرات محـافظتی و   

 .مطابقت دارد
  

  1ویستار هاي رتدر  مثلی تولیدهاي  اندام) گرم(میانگین وزن  بر اثر تیمارهاي مختلف - 3دول ج

Table 3- Effect of different treatments on the average of reproductive organs weight in Wistar rats1 
 بیضه

Testis 
  اپیدیدیم  

Epididymis 
  هاتیمار

Treatment 

0.03 ± 1.69  
0. 01a	± 0.86 کنترل 

Control  

0.04 ± 1.13 
 

 0.01b± 0.53 دیابتی 
Diabetic 

0.02 ± 1.02 
 

0.02c ± 0.32   استات سرب بادیابتی 
Diabetic with lead acetate 

0.03 ± 1.17 
 

0.02bc ± 0.44  استات سرب و پودر زردچوبه بادیابتی 
Diabetic with lead acetate and turmeric powder 

  .)P >05/0( باشند دار می هاي با حروف غیر مشابه در هر ردیف داراي اختالف معنی میانگین 1
1 Mean with different alphabets are statistically different (P< 0.05). 

 
  کلی گیري نتیجه

آمده از این آزمایش، استات سرب احتماالً  دست بهبر اساس نتایج  
دیـابتی سـبب    هـاي  رتسیون در بافت بیضـه  افزایش اکسیدا دلیل به

سلولی مولد اسپرم و کاهش ترشح تستوسترون شده  هاي الیهتخریب 
ترکیباتی . کند را تشدید می مثلی تولیدو اثرات دیابت درکاهش عملکرد 

 از بـروز  جلـوگیري  سبب تواند می زردچوبه نظیر کورکومین موجود در

  .گونه اثرات مخرب سرب شود این
  

  ريازسپاسگ
این مطالعه با حمایت مالی معاونـت پـژوهش و فنـاوري دانشـگاه     

وسیله از مساعدت و همکـاري ایـن    فردوسی مشهد انجام شد که بدین
حوزه در دانشگاه فردوسی مشهد و دانشـکده کشـاورزي آن تشـکر و    
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   .شود میقدردانی 
 

 
 

  
 ) X100; (H&E) آمیز  رنگ( است اسپرم مشهود تجمع بینابینی و هاي سلول ،سمینیفر هاي لوله بودن منظم .شاهد تیمار در  بیضه بافت میکروفتوگراف -1شکل 

Figure 1- Microphotograph of testis tissue in control treatment. Regular seminiferous tubes, interstitial cells and sperm accumulation 
is visible. X100; (H&E). 

 
  .)X100; (H&E)آمیزي رنگ(قابل مشاهده است ) ستاره(بینابینی  هاي سلولتخریب  و) فلش(سلولی   هاي الیهواپاشی  .دیابتی تیمار در بیضه بافت گرافمیکروفتو -2 شکل

Figure 2- Microphotograph of testis tissue in diabetic treatment. Decay cell layers (arrow) and the destruction of interstitial cells 
(stars) is visible. X100; (H&E). 

 

  
 هاي سلولو تخریب  )ستاره( اسپرم در لومن سمینیفروسید ، کاهش شد)فلش(کاهش چشمگیر ضخامت دیواره سلولی سمینیفر  .سرب-تیمار دیابت در بیضه بافتفتومیکروگراف   -3 شکل

 .)X100; (H&E( آمیزي رنگ(بینابینی مشهود است 
Figure 3- Microphotograph of testis tissue in diabetic and lead treatment. Significant reduction in seminiferous cell wall thickness 

(arrow), sharp decline of sperm in lumen of the seminiferous (Star) and destruction of interstitial cells is visible. X100; (H&E). 
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  )X100; (H&E( آمیزي رنگ(سرب کمتر است  -نسبت به تیمار دیابتسلولی  هاي الیه آسیببافت بیضه و تغییرات . زردچوبه تیمار در بیضه بافت میکروفتوگراف -4 شکل

Figure 4- Microphotograph of testis tissue in turmeric treatment. Testicular tissue changes and cell layers damage is less than 
diabetic and lead treatment. X100; (H&E) 
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Introduction Hyperglycemia increase oxidative stress which contributes to development and progression of 

diabetic complications. Oxidative stress refers to an imbalance between the free radicals production and 
antioxidant defenses that led to tissue damage. Lead is known to induce a broad range of physiological, 
biochemical, and behavioral dysfunctions on nervous systems, haemopoietic system, cardiovascular system, 
kidneys, liver and reproductive systems in animals as well as humans. Furthermore, Lead absorbed through the 
digestive tract, respiratory system, and skin of animals. Lead can apply its toxic effects on various parts of the 
body. Some feed additives can protect animal body against adverse effects of the absorbed lead. This study 
investigated the protective effects of turmeric on adverse consequences of lead acetate in diabetic Wistar rat.  

Materials and method Thirty-two male Wistar rats were randomly allocated to 4 groups of 8. The 
experimental groups were 1) the Control, 2) diabetic control (streptozotocin injected in dose of 55 ppm), 3) 
diabetic rats received lead acetate (55 ppm streptozotocin injected, 100 ppm of Lead acetate dissolved in water) 
and 4) diabetic rats received lead acetate and turmeric powder (55 ppm of streptozotocin injected, 100 ppm lead 
acetate dissolved in water, and 2% of feed turmeric powder). Streptozotocin (STZ) was dissolved in 0.1 M 
sodium citrate buffer at pH 4.5 just before use, and injected intraperitoneally (IP). Three days after STZ 
administration, the diabetic rats with blood glucose concentration more than 300 mg/dl were selected and 
divided into 4 groups. The experimental period was 4 weeks. At the end of the experiment (day 29) the rats were 
anesthetized with Ketamine (50 mg/kg) after withholding food for 12 h. The blood samples were taken from the 
heart apex to assess lipids, enzymes and hormone concentrations. The right testis was removed after collecting 
the blood, washed in saline, and fixed in 10% formalin at room temperature for 72 h. After fixing the tissue, it 
was thoroughly washed under running water and dehydrated in ascending grades of ethyl alcohol, cleared, and 
embedded in soft paraffin. Tissue sections of about 5μm were obtained, stained with hematoxylin and eosin, and 
examined under light microscope. Twenty seminiferous tubular sections were selected from stained testes of rats 
and then some parameters such as seminiferous tubule diameter, lumen, cell thickness and number of Leydig 
cells and Sertoli cells were measured and recorded. 

Results and Discussion Feed intake and live weight gain significantly reduced in diabetic rats, in 
comparison with the control group. Lead acetate led to more reduction in feed intake although, turmeric feeding 
showed a positive response in this parameter (feed intake). Moreover, higher basal metabolic rate in diabetic rats 
led to increase in lipid and protein degradation. Based on histological findings, the activity of spermatogenous 
tissue was affected by diabetes treatment. The cell thickness and cell number of spermatocytes and sertoli cells 
reduced significantly in diabetic and lead exposure rats compared to the control group. This reduction was 
exacerbated in diabetic rats exposed to lead acetate. The number of sertoli cells and spermatocytes in diabetic 
and lead acetate rats showed a reduction trend. Decreasing seminiferous cell wall thickness is probably due to 
the effects of lead oxidation through increasing free radical production in the testes. Shrunken and narrow 
thickened basement membrane, sharp decrease in seminiferous cell wall thickness, increased the diameter of the 
lumen, interstitial tissue destruction and reducing the number of layers of spermatogenesis were seen in diabetic- 
lead acetate. These changes may affect sperm production and reproductive performance. Shrunken but organized 
seminiferous was observed in diabetic and lead acetate with turmeric rats than diabetic and lead treatment. 
Testosterone level reduced in lead acetate and diabetic rats in comparison with the control animals, but turmeric 
feeding led to an increment in testosterone concentration. Antioxidant activity effects of turmeric and binding 
with lead acetate decrease free radicals and reduce damage to the testes. 

Conclusion Lead acetate probably increases oxidation in the testis tissue of diabetic rats with damages in the 
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cell layers and reduced testosterone production and exacerbates the effects of diabetes on reducing reproductive 
performance. It was concluded that turmeric supplementation protect rats from some harmful effects of lead 
toxicity in form of lead acetate or other lead containing chemicals. The presence of special ingredients such as 
curcumin in turmeric powder with its antioxidative stress property was the main reason for this protective effects 
although more study are needed. 
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