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گل بنفشه گیاهی است که به دلیل خاصیت آرامبخشی از دیرباز مورد توجه طب سنتی بوده
است .از آنجا که آسیب بیضهای یکی از عوارض بیماری دیابت است ،این تحقیق به منظور
بررسی اثر درمانی عصاره آبی گل بنفشه بر آسیبهای بیضهای ناشی از دیابت انجام شد.

مواد و روشها
در این مطالعه 40 ،س ر موش صحرایی نر نژاد ویستار با محدوده وزنی  200-220 gبه چهار
گروه دهتایی تقسیم شدند :گروه شاهد (سالم) ،گروه دیابتی (که از طریق تزریق درون
صفاقی  55 mg/kgاسترپتوزوتوسین دیابتی شد) ،گروه تجربی( 1دیابتی 100 mg/kg +
عصاره آبی گل بنفشه) و گروه تجربی ( 2دیابتی  200 mg/kg +عصاره آبی گل بنفشه).
گروه های تجربی پس از دو ماه دیابتی شدن ،به مدت پنج هفته عصاره را به روش گاواژ
دریافت کردند .در ابتدای هفته پنجم برشهای بافتی بیضهها مورد بررسی قرار گرفتند.

یافتهها
موشهای دیابتی کاهش چشمگیری در قطر 0/۹۸±0/053و تعداد سلولهای اسپرماتوگونی
 61/2±2/10نشان دادند .در گروههای تجربی  1و  2تغییرات مورفولوژیک ایجاد شده به
وسیله دیابت به طور معنیداری افزایش یافته و با کاهش سلولهای زاینده در الیه ژرمینال
همراه بود.

نتیجهگیری
مصرف عصاره آبی گل بنفشه ،آسیبهای بیضهای در موشهای صحرایی دیابتی شده را به
طور معنیداری افزایش داد و این عصاره قابلیت درمان آسیبهای بافتی بیضه و افزایش
سلولهای زاینده را نداشت.

کلیدواژهها
دیابت ،عصاره آبی ،گل بنفشه ،آسیب بیضهای

مقدمه

بیماری دیابت در حال حاضر عامل مهمی در ناتوانی و
بستری شدن بیماران بوده و فشار مالی قابلتوجهی را به
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دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

محققی و همکاران

اثر عصاره آبی گل بنفشه بر آسیب بیضهای موش

میلیون دالر صرف هزینة درمان افراد مبتال به دیابت با

سفید یا گلی و معطر است ( .)3دمگلهای دراز گل که از

ناتوانی جنسی میشود ،از آنجا که ناتوانی جنسی بقای

بین دمبرگها منشاء میگیرند ،قبل از منتهی شدن به

نسل را تحتالشعاع دارد بر طرف کردن مشکالت آن با

گل ،حالت خمیده شبیه عصا پیدا میکنند .میوههای

کمک داروهای گیاهی که مورد تایید همگان است ،حائز

بنفشه پوشینه ،کروی ،پوشیده از کرک و محتوی دانههایی

اهمیت میباشد .دیابت با کاهش انسولین باعث ایجاد یک

به رنگ زرد با لکهای سفید هستند .گلهای زیبا و معطر

فیدبک مثبت با هورمون تستوسترون شده و سبب کاهش

بنفشه در اوایل بهار ظاهر میشود ،در تابستان گلهایی

هورمون تستوسترون میشود و بدنبال کاهش تستوسترون

عاری از گلبرگ در بین دمبرگهای آن ظاهر میشود که

اسپرماتوژنز نیز دچار آسیب شده و کاهش مییابند و با

همیشه به حالت مخفی درآن باقی میماند .به طور کلى

کاهش اسپرماتوژنز میل جنسی و انجام فعالیتهای

اثر نیروبخش و آرام بخش این گیاه در ماده نرم کنندهاى

جنسی نیز کاهش یافته و سبب مشکالت جنسی میگردد

است که از برگ بنفشه به مقدار زیاد حاصل مىشود و این

(.)1

ماده همان لعاب آن است .بنفشه گیاهى مشهور است و

کاربرد گیاهان برای درمان دیابت قندی بطور وسیعی

ریشه اش مثل سایر اجزاى آن خاصیت داروئى دارد .بنفشه

بهویژه در کشورهای آسیای میانه رایج است .سازمان

خون معتدل بوجود مىآورد ،مرهم بنفشه با قاؤت جو ورم

بهداشت جهانی نیز در مورد استفاده از این گیاهان در این

گرم را فرو نشاند .روغن بنفشه داروى گرى است .بو کردن

کشورها توصیههایی را ارائه نموده است (.)2

و بر سر مالیدن بنفشه سردرد را تسکین مىدهد .بنفشه

بسیاری از گونههای گیاهی ،در طب سنتی ملل مختلف

التهاب معده را از بین مىبرد .شربت بنفشه عالج درد کلیه

بهواسطه خواص کاهنده قند خون برای درمان دیابت

و ملین مالیم است ،نیز مقعد بیرون زده را جاى خود

قندی مورد استفاده قرار میگیرند (.)2

مىنشاند .دم کرده بنفشه را در بیماریهاى ریوى و التهاب

گل بنفشه با نام علمی  Viola cornutaنوعی گل از تیره

دستگاه گوارش و ادرارى مؤثر نوشتهاند .برگ و ریشه

بنفشگان ( )Violaceaeاست که بیشتر در نواحی معتدل

بنفشه نیز مصرف دارویى دارد .بنفشه گلو را نرم گرداند،

جهان یافت میشود .دارای ساقهای کوتاه و رنگ آن

روغن بنفشه سرد و لطیف است .گرمى و تب را نافع است

بنفش ،یا زرد و بنفش است .این گیاه دارای خواص

و چون به بینى کشند و زیر پاى بمالند خواب مىآورد

درمانی و پزشکی نیز هست که در قدیم ساختن بلور افشار

(.)4

از آن رایج بود .گیاهی است علفی و پایا و دارای برگهایی

هدف از انجام این آزمایش ،بررسی اثر آبی گل بنفشه

که از محل مشترکی در ناحیه یقه خارج میشوند.

( )Viola cornutaدر درمان آسیبهای بیضهای ناشی از

برگهای آن قلبی شکل ،دارای دمبرگ دراز و واقع بروی

دیابت ایجاد شده با استرپتوزوتوسین در موشهای

سطح زمین هستند ،زیرا ساقه هوایی مشخص در این گیاه

صحرایی میباشد.

وجود ندارد .در کناره دمبرگ آن ،جوانههای جانبی ظاهر

مواد و روشها
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جامعه تحمیل میکند ،بطوریکه در هند ساالنه حدود ۹2

میشود .گلهای آن منفرد ،زیبا و به رنگ بنفش ،به ندرت

محققی و همکاران

اثر عصاره آبی گل بنفشه بر آسیب بیضهای موش

 ۹4/11/1به مدت شش ماه به طول انجامید و در این

 %10قرار گرفته و به آزمایشگاه منتقل شد .آن دسته از

مطالعه با توجه به مقاالت قبلی  40سر موش صحرایی نر

موشهایی که به دلیل افزایش قند خون و مضرات دیابت

از نژاد ویستار ،با محدوده وزنی  ،200-220 gانتخاب و به

یا دریافت دارو در طول آزمایش اوت میشدند به منظور

چهار گروه

جبران موشهایی دیگر بصورت تصادفی انتخاب و دیابتی

-1شاهد یا کنترل شامل ده سر موش سالم که همزمان با

میشدند که حجم نمونه دادههای آماری تغییر نداشته

دیابتی شدن سایر گروه ها بافر سیترات بصورت درون

باشد.

صفاقی دریافت کردند

تهیه عصاره آبی گل بنفشه

 -2دیابتی یا شم شامل ده سر موش که بمنظور دیابتی

 300 gاز پودر گل بنفشه به طور جداگانه به یک لیتر

کردن با دوز  55 mg/kgاسترپتوزوتوسین دریافت کردند

آب مقطر اضافه گردید و به مدت  72ساعت بر روی

تجربی 1و یا درمانی  1شامل ده سر موش دیابتی شده

دستگاه چرخاننده به آرامی مخلوط گردیده تا استخراج به

که بعد از گذشت دو ماه از دیابتی بودن 100 mg/kg

خوبی صورت گیرد .سپس مخلوط حالل و گیاه توسط

عصاره آبی گل بنفشه بصورت گاواژ به مدت  5هفته

صافی از هم جدا تا عصارههای اولیه  2بدست آید .عصارة

دریافت نموده اند..

اولیه وارد دستگاه تقطیر در خالء گردیده و در دمای

تجربی 2و یا درمانی 2شامل ده سر موش دیابتی شده

 ۸0حالل آنها به مدت یک ساعت به آرامی تبخیر گردید

که بعد از گذشت دو ماه از دیابتی بودن 200 mg/kg

و عصاره تغلیظ شده بدست آمد.

عصاره آبی گل بنفشه بصورت گاواژ به مدت  5هفته

تعیین وزن خشک عصارهها

دریافت نموده اند

جهت استاندارد کردن روش و تکرارپذیری آن وزن خشک

گروه دیابتی که از طریق تزریق درون صفاقی

عصارهها تعیین گردید .بدین صورت که برای هر عصاره به

استرپتوزوتوسین یا ( STZمحصول شرکت سیگما با کد

طور جداگانه سه لوله خالی توسط ترازوی دیجیتالی

علمی  )S0130با دوز  55mg/kgدیابتی شدند و سنجش

حساس وزن شد .سپس از هر کدام از عصارها آبی 1 ml

قند خون برای القای دیابت 72 ،ساعت بعد از تزریق یک

به هر لوله اضافه شد .پس از انکوباسیون  24ساعته لولهها

بار  STZو با استفاده از خون سیاهرگ دمی ،به کمک

در  50°Cعصارهها کامالً خشک شده ،سپس سه لوله

دستگاه کلوگوکارد صفر و یک انجام شد و موشهای با

مربوط به هر کدام از عصارهها مجدداً توزین گردیده و با

قند خون باالتر از  ،250 mg/dlدیابتی در نظر گرفته

کم کردن وزن لولههای خالی ،میانگین وزن خشک عصاره

شدند .موشها در قفسهای تمیز با درجة حرارت -24°C

های آبی در میلی لیتر بدست آمد.

 22و سیکل نوری  12ساعت نور 12 ،ساعت تاریکی و

بررسی ماکروسکوپی

رطوبت نسبی  60-40درصد در آزمایشگاه نگهداری

برای بررسی وزن بیضه از ترازوی با دقت 0/001 g

شدند .در ابتدای هفته پنجم پس از بیهوشی توسط

استفاده شد .طول و قطر بیضه نیز با استفاده از کولیس و

کتامین و زایلزین مشاهدات ماکروسکوپی اعم از (وزن،

حجم بیضه نیز با کمک استوانه مدرج اندازهگیری شد.

قطر ،طول ،حجم بیضه) مورد ارزیابی قرار گرفت .مقاطع
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پژوهش حاضر یک مطالعه تجربی بوده که از تاربخ

بیضهها برای انجام آزمایشات بافتشناسی در فرمالین

محققی و همکاران

اثر عصاره آبی گل بنفشه بر آسیب بیضهای موش

P ≥0/01 ،P ≥0/001

قطر توبول سمینیفروس با استفاده از روش سینگ اندازه

و  P ≥ 0/05میباشد).

گیری شد .در هر برش غرضی بیضه 25 ،لوله به طور

یافتهها

تصادفی انتخاب و میانگین قطر توبولی با اندازه گیری قطر

حیوانات دیابتی به عوارض متعدد ناشی از دیابت ،شامل:

کوچک و بزرگ هر توبول با استفاده از یک میکرومتر

پرخوری ،پر نوشی و اسهال مبتال شدند .بافت بیضه در

کالیبره شده و متصل به چشمی میکروسکوپ محاسبه

گروه شاهد با الیه آلبوژینه پوشیده و مجموعههای سلولی

گردید .همچنین برای بررسی سلولهای زایا در همان

توبول سمینیفروس مشاهده شدند .ساختارهای بافتی در

تعداد توبول نیز تعداد اسپرماتوسیتهای  1و ،2

گروه دیابتی تخریب شده و کاهش قابل توجهای در

اسپرماتید ،تعداد دستجات اسپرمی لومینال ،ضخامت غشا

مجموعههای سلولی مشاهده گردید و ساختارهای بافتی

پایه مورد بررسی قرار گرفت .قطر لولههای اسپرم ساز با

در گروه درمان با گل بنفشه با دوز  100 mg/kgبهبود
نیافت

(جدول.)1

تعداد

سلولهای

کمک فرمول زیر بدست آمد:

معنیداری

= قطر لوله اسپرمساز (توبول سمینیفروس)

اسپرماتوژنیک در گروه دیابتی نسبت به شاهد کاهش
داشته و تعداد سلولهای اسپرماتوژنیک در گروه تجربی  1و
( 2که وابسته به دوز داروی مصرفی می باشند) نسبت به
گروه دیابتی کاهش معنیداری یافته است ( )P<0/05و

 :Lطول توبول (قطر بزرگ)
 :Bعرض توبول (قطر کوچک) میباشد.

همچنین در گروه تجربی  2که دوز داروی مصرفی بیشتر
از گروه تجربی  1هست کاهش معنیداری در میزان سلول

شمارش سلولهای سرتولی
در هر مقطع و برش عرضی بیضه 25 ،لوله اسپرمساز
انتخاب و سپس در زیر میکروسکوپ تعداد سلولهای
سرتولی شمارش شد .میانگین این تعداد برای هر گروه
محاسبه گردید.

های اسپرماتوژنز و ضخامت غشا پایه و سلولهای سرتولی
مشاهده گردید (شکل.)1
افزایش در ضخامت غشای پایه در گروه دیابتی نسبت به
شاهد دیده شد .همچنین مشخص شد که آتروفی توبول
های سمینیفروس در موشهای صحرایی دیابتی افزایش

تجزیه و تحلیل آماری
محاسبه آماری با استفاده ار نرمافزار آماری

شدیدی یافته که با مصرف گل بنفشه میزان این آسیبها
SPSS v.21

انجام شد و برای مقایسه میانگین بین گروهها از آنالیز
واریانس یک طرفه و در مواردی که پاسخ معنیداری دیده
شد از آزمون توکی برای یافتن جایگاه اختالف استفاده
شد P<0/05 .از نظر آماری معنیدار در نظر گرفته و
مقادیر به صورت میانگین  ±انحراف معیار بیان شدند

کاسته نیافت .کاهش معنیداری در وزن ،قطر ،طول و
حجم بیضهها در گروه دیابتی نسبت به گروه شاهد
مشاهده گردید .همچنین کاهش معنیداری در وزن ،قطر،
طول و حجم بیضهها در گروه تجربی  2نسبت به گروه
دیابتی مشاهده گردید (جدول .)2

(عالمت *** ** ،و * نشان دهنده معنی دار بودن بین
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اندازهگیری قطر توبول سمینیفروس:

گروه های مورد بررسی در سطح

محققی و همکاران

اثر عصاره آبی گل بنفشه بر آسیب بیضهای موش

جدول  -1تغییرات مورفولوژیک بافت بیضه (میانگین  ±انحراف معیار) در گروههای مختلف
تعداد اسپرماتوگونی

6۹±2/1

***61/2±2/10

*55/1۹±1/76

**53/1±2/04

تعدا اسپرماتوسیت

7۸/1±2/۸

***70/41±3/۸۸

*65/3±5/15

**60/۸±2/۸5

1۹0/2±10/2۹

***150/36±۹/40

*141/62±۸/۸7

**136/21±4/04

تعداد سلولهای سرتولی

22/2±1/۹

***5/1±0/76

*4/0±1/42

**0±3/21

ضخامت غشاپایه()mm

0 ±3 / ۹

***4/0±0/35

*2/0±0/23

**1/0±34/04

پارامترها

تعداد اسپرماتید

سطح معنیداری با *** P >0/05 : * P >0/001 :و ** P >0/01 :نشان داده شده است

مقایسه بافتی در گروههای مختلف با کمک آنالیز واریانس

کند .ارتباط منطقی بین تمامی پارامترها گویای این است

یکطرفه انجام شد .در گروه دیاتی بدلیل آسیب های

که هرچه دوز دارو افزایش یافت تعداد سلولهای اسپرم ساز

دیابت از جمله تولید رادیکال آزاد سبب کاهش

کاهش یافت که این نشان دهنده بی تاثیر بودن دارو بر

پارامترهای سلولهای اسپرم ساز میشود و عصاره آبی گل

آسیب های حاصل از دیابت هست.

بنفشه این عوارض را با تحریک اسپرماتوژنر تصحیح نمی
جدول -2مقایسه حجم بیضه و طول بیضه و قطر بیضه و وزن بیضه در بین گروه شاهد و گروه های تجربی
شاهد

دیابتی

تجربی 1

تجربی 2

وزن بیضه ()g

1/0±۹/02

***1/0±4/04۸

*1/0±2/04

**0/0±۹۸/03

قطر بیضه ()mm

1/0±4/04

***0/0±۹۸/053

*0/0±۸/05۸

**0/0±7/04

طول بیضه ()mm

2/0±4/06

***1/0±5/07

*1/0±2/04

**0±1/01

حجم بیضه ()cm3

2±0/15

***1/02±0/0۸

*0/۹۸±0/14

**0/۹6±0/0۹

متغیرها

سطح معنیداری با *** P >0/05 : * P >0/001 :و ** P >0/01 :نشان داده شده است

اف زایش در ضخامت غشای پایه در گروه دیابتی نسبت به

نمیشود .همچنین کاهش معنیداری در وزن ،قطر ،طول

شاهد دیده شد .همچنین با توجه به بررسی انجام شده

و حجم بیضهها ( )P >0/01در گروه دیابتی نسبت به

مشخص شد که آتروفی توبولهای سمینیفروس در موش

گروه شاهد مشاهده گردید .همچنین افزایش معنیداری

های صحرایی دیابتی افزایش شدیدی یافته و همچنین با

در وزن ،قطر ،طول و حجم بیضهها ( )P >0/01در گروه

مصرف عصاره آبی گل بنفشه از میزان این آسیبها کاسته

تجربی  1و  2نسبت به گروه دیابتی مشاهده نگردید.
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شاهد

دیابتی

تجربی 1

تجربی 2

محققی و همکاران

اثر عصاره آبی گل بنفشه بر آسیب بیضهای موش

بحث

عوارض عروق بزرگ یا ماکروواسکوالر نیز بر عروق قلب،

نتایج آزمایشهای ایمونو سیتو شیمی نشان داد که تیمار

مغز و پا اثر میگذارد .هر دو این عوارض میتوانند سالمت

طوالنی مدت عصاره آبی گل بنفشه به حیوانات دیابتی،

جنسی بیماران دیابتی را مختل کنند؛ برای مثال عارضه

موجب بهبود آسیبهای بیضهای اعم از بررسیهای

نوروپاتی ،سیستم اعصاب محیطی را درگیر میکند و از

ماکروسکوپی و میکروسکوپی (جداول  1و  )2ناشی از

این طریق توانایی نعوظ فرد را کاهش میدهد .همچنین

دیابت در مقایسه با موشهای دیابتی بدون هیچ تیماری

باعث کاهش قدرت یا میل جنسی در خانمهای دیابتی می

نشده است.

شود .عوارض عروق بزرگ نیز با کاهش خونرسانی به آلت

دیابت نوع  1و  2در دراز مدت میتوانند باعث عوارض

جنسی باعث اختالل نعوظ در آقایان و کاهش قدرت

عروقی ماکروواسکوالر (عوارض عروق بزرگ) و

جنسی در خانمها میشود .اختالالت هورمونی حاصل از

میکروواسکوالر (عوارض عروق ریز) شوند .از عوارض عروق

دیابت هم بر قدرت جنسی تاثیرگذارند .ثابت شده است

ریز حاصل میتوان به نفروپاتی (عوارض کلیوی)،

بیماری دیابت باعث کاهش سطح هورمونهای جنسی چه

رتینوپاتی (عوارض ته چشم) و نوروپاتی (عوارض عروق

در مردها و چه در خانمها میشود.

ریز خونرسان به اعصاب) اشاره کرد (.)5
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شکل  –A -1لوله اسپرم ساز و سلول سرتولی را در گروه شاهد نشان میدهد -B .چروکیده شدن لوله اسپرم ساز ،افزایش فضای بینابینی
و کاهش سلولهای زایند و سلولهای سرتولی را در گروه دیابتی نشان میدهد C .و  -Dکاهش قطر لولههای اسپرم ساز و افزایش سلول
های سرتولی و کاهش چشمگیر فضای بینابینی نسبت به دیابتی را در گروه تجربی  1و  2نشان میدهد.

محققی و همکاران

اثر عصاره آبی گل بنفشه بر آسیب بیضهای موش

مردهای دیابتی به طور معنیداری پایینتر از مردان

در هسته و شکل ظاهری خود میشوند بطوریکه اندازه

غیردیابتی است (.)6

آنها ،غلظت لیپیدو گلیکوژن موجود ،عمل میتوکندریها،

مصرف عصاره آبی گل بنفشه سبب کاهش معنیداری در

محتوای آنزیمی این سلولها و استطالههای سیتوپالسمی

میزان انسولین خون در اثر تزریق  STZدر گروه دیابتی

مربوط به آنها تغییر میکند ( .)۸این تغییرات ،به علت

نسبت به شاهد نشده است .همچنین تاثیر درمانکننده

درگیر بودن سلولهای سرتولی در پردازش و ایجاد

گل بنفشه به عنوان یک آنتیاکسیدان در جلوگیری از

تحوالت در سلولهای جنسی به وجود می آیند .بطوریکه

آتروفی توبول سمینیفروس ،دژنره شدن سلولهای زاینده

در سلولهای سرتولی توانایی پاسخ به پیامدهای سلول

و افزایش ضخامت دیواره توبول سمینیفروس مطابقت

های جنسی افزایش مییابد .استطالههای سیتوپالسمی

نداشت ،عصاره آبی گل بنفشه سیستم آنتیاکسیدانی

سلولهای سرتولی از غشاء پایه تا قسمت مجرای لولههای

داخلی را تحریک نکرد و اگر تحریکی داشته بسیار ناچیز

مولد منی گسترده میشود که در این مسیر ،اشکال و

میباشد.

مراحل مختلف مربوط به سلولهای جنسی وجود دارند

در کل آنتیاکسیدانها فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز

( .)۹به تناسب اینکه اسپرماتوسیت ها به وجود می آیند،

،گلوتاتیون  S-ترانسفراز ،سوپراکسیددسموتاز و دیگر تیول

ارتباطات مستحکم جدیدی بین سلولهای سرتولی به

ها را در خون ،کبد و کلیه افزایش داده و همچنین فعالیت

وجود میآیند و ارتباطات مستحکم قبلی در قسمت جلوی

گلوتاتیون پروکسیداز و کاتاالز را در بیضه افزایش میدهد

آنها از یکدیگر باز میشوند بدین ترتیب اسپرماتوسیتها از

که در پژوهش حاضر چنین افزایشی را شاهد نبودیم (.)7

بخش پایه به بخش جنب مجرای انتقال مییابند بدون

میزان اسپرماتوسیت در گروه دیابتی کاهش پیدا نموده

اینکه در تمامیت سدخونی -بیضه ای اختالل به وجود آید.

است (تصویر  )Bو درگروه دیابتی  +عصاره نیز کاهش

سیتوپالسم سلولهای سرتولی به صورت یک صافی عمل

معنیدار مشاهده شده (تصاویر  Cو  )Dکه میتواند به این

میکند و فقط به بعضی از مواد اجازه عبور میدهد .این

علت باشد که کاهش هورمون تستوسترون در کاهش

مواد احتماالً آنهایی هستند که برای اسپرماتوژنز مفید می

سلولهای اسپرماتوسیت در گروه درمانی موثر بوده است.

باشند (.)۹

میزان اسپرماتید و اسپرم در گروه دیابتی نسبت به گروه

در این بررسی کاهش معنیداری در وزن بدن ،حجم ،

شاهد کاهش معنیدار پیدا نموده است (جدول  .)1که این

طول  ،قطر و وزن بیضه در گروه دیابتی نسبت به شاهد

میتواند به این دلیل باشد که بعد از دوران بلوغ سلول

مشاهده شد ( )10و مصرف دراز مدت عصاره آبی گل

های سرتولی هیچگونه تقسیمی نمیشوند .هریک از این

بنفشه باعث کاهش معنیدار وزن بدن ،حجم ،طول ،قطر

سلولها در تماس با بیشتر از پنج سلول دیگر بوده و در

و وزن بیضه میشود که بدلیل کاهش هورمون

مرحله از اسپرماتوژنز تقریبا با  47سلول جنسی مرتبطند.

تستوسترون میباشد (جدول .)2

فرایندهای خارج سیتوپالسمی و محیطی سلولهای

محمود حسین و همکارانش نشان دادند که یک دوز باال و

سرتولی در سلولهای جنسی باعث میشود که غشای

منفرد مالتونین معادل  100 mg/kg.ipاز تخریب پوست

پالسمای سلولها حالت مختلط پیدا کند .همچنین سلول

موشهای صحرایی متعاقب تابش اشعه  xجلوگیری می
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بیشتر مطالعات در دنیا نشان دادهاند سطح تستوسترون در

های سرتولی در حین اسپرماتوژنز دچار تغییرات منظمی

محققی و همکاران

اثر عصاره آبی گل بنفشه بر آسیب بیضهای موش

(.)12

مختلف عصاره آبی گل بنفشه بوده است (6و.)12

یافتههای کاللیان مقدم و همکاران در مطالعهای تحت

بیماری دیابت باعث افزایش استرس اکسیداتیو و ایجاد

عنوان اثر بربرین هیدروکلراید بر آسیب بیضهای در موش

اکسیژن فعال شده و منجر به آسیبهای سلولی از طریق

های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین ،حاکی از

پر اکسیداسیون چربیها و تخریب اکسیداتیو پروتئینها و

این بود که بربرین با توانایی کاهش قند خون ،پیشگیری و

 DNAمیشوند (.)11

بهبود استرسهای اکسیداتیو ،در بهبود آسیبهای بیضهها

با توجه به پژوهش حاضر مصرف عصاره آبی گل بنفشه

ناشی از دیابت نقشی درمانی ایفا میکند که با نتایج

اثرات سوء بر دستگاه تناسلی نر در موشها دارد .این

حاصل از پژوهش حاضر همخوانی ندارد ()13

اثرات با کاهش وزن بیضهها و ایپدیدم و کاهش میزان

سانجوی 1و همکارانش در مطالعهای که انجام دادند اظهار

تستوسترون سرم مشخص گردید.

داشتند که با باالرفتن قند خون در بیمار دیابتی گلوتاتیون

همچنین مصرف عصاره فوق موجب بروز ضایعات

در سلولهای میتوکندری کاهش مییابد و باعث افزایش

هیستوپاتولوژیک در بیضه همانند دژنراسیون لولههای

میزان تولید رادیکالهای آزاد میشود ،که با نتایج حاصل

منی ساز و کاهش سلولهای زایا میشود که عمدتاً به

از پروژه حاضر همخوانی دارد.

علت کاهش هورمون تستوسترون میباشد .آزولها با مهار

با توجه به پژوهش حاضر مصزف عصاره آبی گل بنفشه

سنتز آنزیم استرول -14آلفا دمتیالز از تولید ارگوسیترول

اثرات سوء بر دستگاه تناسلی نر در موشها دارد .این

غشایی ضروری در ساختار غشا توبول ممانعت میکند.

اثرات با کاهش وزن بیضهها و ایپدیدم و کاهش میزان

مشخص گردیده که سکانس  DNAآنزیم فوق در بسیاری

تستوسترون سرم مشخص گردید.

از قارچها شبیه سکانس آن در موش صحرایی ،خوک و

به طور کلی ،دیابت با ایجاد رادیکالهای آزاد و استرس

انسان است .این آنزیم در پستاندران النوسترول را به

اکسیداتیو منجر به اکسیداسیون لیپیدها ،پروتئینها و

استرولهای فعال کننده میوز  MASتبدیل میکند .اخیرا

 DNAگردیده ،متعاقبا آسیب گستردهای را در بیضهها

مشخص شده که  ،MASرشد و نمو سلولهای زایا را در

ایجاد میکند .دیابت شیرین تغییرات بافتی بیضهای را از

حیوان نر و ماده تعدیل میکند .در موش صحرایی ظهور

طریق ایجاد مرگ سلولی آپوپتوزی ،آتروفی توبولهای

آنزیم استرول  -14آلفا دمتیالز در اسپرماتیدها مشاهده

سمینیفروس ،کاهش قطر توبول و کاهش مجموعههای

میشود .در بیضه صحرایی بالغ مقادیر بسیار فراوانی از

سلولی اسپرماتوژنیک ایجاد نموده است (12و .)13لذا

 MASیافت میشود (.)13

اتروفی لولههای اسپرم ساز و کاهش سلولهای

آنزیم دیگری که تحت تاثیر ترکیبات آزولی قرار میگیرد،

اسپرماتوژنیک نشانه مورفولوژیک اختالل در اسپرماتوژنز

آروماتاز میباشد .آروماتاز بطور برگشتپذیر میتواند به

محسوب میشوند که هدف از این تحقیق کاهش آسیب

وسیله ترکیبات آزول مهار شود .آروماتاز یکی از آنزیمهای
شرکت کننده در روند استروئیدوژنز است و دمتیالسیون

1

Sanjoy
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کند ،که نتایج آنها نیز با پروژه حاضر همخوانی ندارد

های بیضهای ناشی از دیابت به وسیله مصرف دوزهای

محققی و همکاران

اثر عصاره آبی گل بنفشه بر آسیب بیضهای موش

دمتیله کردن  C10بطور اختصاصی باعث سنتز

گذارد (.)5

آندروسنتدیون و تستوسترون میشود .اثر مهاری عصاره

نتیجهگیری

گل بنفشه روی ترشح تستوسترون ممکن است به واسطه

بطور خالصه نتایج این مطالعه نشان داد که تجویز طوالنی

اثرات مهاری رادیکالهای آزاد ( )ROZروی آنزیمهای

مدت عصاره آبی گل بنفشه باعث کاهش اسپرماتوژنز و

استروئیدوژن بیضوی باشد( .)14گل بنفشه آسیبهای

شاخصهای آن در بافت بیضه موش صحرایی نر گردید.

اکسیداتیو مشخص در لیپیدهای بیضه و تغییراتی در

البته اثر این دارو در روند اسپرماتوژنز و ناباروری انسان و

میزان آنتیاکسیدانهای طبیعی مثل کاتاالزها و سوپر

حیوانات دیگر نیاز به مطالعات بیشتر دارد .از نقاط ضعف

اکسید دسموتازها ایجاد میکند .

پژوهش حاضر میتوان به عدم بررسی و آزمایش ،فعالیت

با توجه به تحقیقات گذشته عصاره آبی گل بنفشه دارای

ضد رادیکال آزاد گل بنفشه و همچنین عدم مقایسه این

فعالیت آرامشی و ضد استرس میباشد که فرض بر این

دارو با دیگر آلکلوئیدها ،اشاره کرد.

بود است که با توجه به خواص آرامبخشی ،کاهش

از نقاط قوت مطالعه نیز میتوان به تعداد جامعه آماری

اسپرماتوژنز را مشاهده کنیم و در راستای اثبات چنین

مناسب طبق مقاالت قبلی و روش گاواژ برای پرداخت دارو

هدفی برای از بین بردن اثرات مخرب دیابت به بررسی

اشاره کرد ،چرا که در روش گاواژ داروها با فاصله زمانی

اثرات آن بر بافت بیضه در موشهای سالم و دیابتی به

مناسب اعمال اثر در بدن میکنند.

منظور مقایسه با هم ،پرداختیم .در این مطالعه دارو با

تشکر و قدردانی

روش گاواژ به مدت  35روز به موشها داده شده است ،که

بدین وسیله نویسندگان مقاله از تمام افرادی که در این

در روش گاواژ بدلیل فراهم زیستی دیرتر مناسبترین

پژوهش ما را از دانش خود بهرمند کرده اند کمال تشکر را

زمان  35روز میباشد و نسبت به روش تزریق زیر جلدی

داریم.
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