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 خالصه مقاالت ارائه شده در چهارمين كنگره

لوله هاي سمينفروس و  الكلي گياه چرخه بر ساختار -بررسي اثر تجويز عصاره آبي

 سطوح سرمي هورمونهاي گنادوتروپين و تستوسترون در موش صحرايي هيپرگليسميك
 

 آمنه محمدي، مرتضي بهنام رسولي، ناصر مهدوي شهري

 سي، دانشكده علوم، دانشگاه فردوسي مشهدگروه زيست شنا
 

دهد احتمال  از آنجا كه ديابت (هيپرگليسمي) اندامهاي مختلف را تحت تاثير قرار مي ه:ـمقدم

نارسايي غدد جنسي و ناباروري ناشي از آن در بيماران ديابتي بيشتر از افراد طبيعي است.  هدف 

هاي سمينفروس  الكلي گياه چرخه بر ساختار لوله -از مطالعه حاضر بررسي اثرات تجويز عصاره آبي

 و سطوح هورمونهاي گنادوتروپين و تستوسترون در موشهاي صحرايي هيپرگليسميك بوده است.

) و STZ)  كنترل، هيپرگليسميك (n=6موش صحرايي به چهار گروه ( 24 مواد و روشها:

الكلي گياه چرخه  -عصاره آبي) و STZ+Ins; 5IU/kg/dayهيپرگليسميك تيمار شده با انسولين (

)STZ+Ext; 150mg/kg/day تقسيم شدند. دوره تيمارچهار هفته بود و در پايان هفته هاي دوم و (

و تستوسترون از كليه موشها خونگيري  FSH ،LHچهارم بمنظور تعيين سطوح سرمي هورمونهاي 

ضه راست موشها خارج و شد. موشها تا هفته هفتم (بدون تيمار) نگهداري شدند و پس از آن بي

فيكس (فرمل) شد و  ساختار لوله هاي سمينفروس در آنها (رنگ آميزي پيك اينديگو كارمين) 

 مورد بررسي قرار گرفت.

 FSHدر مقايسه با گروه كنترل، نتايج سنجش هورموني هفته دوم نشان داد كه سطوح  نتايج:

كاهش و سطح تستوسترون در گروه ) p<0.05دار ( در كليه گروههاي تجربي بطور معني LHو 

STZ دار ( بطور معنيp<0.05 افزايش يافته است. در هفته چهارم اگرچه سطوح (FSH  وLH  در

 STZ+Extو  STZ+Ins) پائين بود ولي در گروههاي p<0.001دار ( كماكان بطور معني STZگروه 

) p<0.01دار ( معني به مقادير گروه كنترل نزديك شده بود و حتي نسبت به هفته دوم بطور

داري نشان نداد ولي ضخامت  هاي سمينفروس تفاوت معني افزايش يافته بود. مقايسه قطر لوله

 ) كاهش يافته بود.p<0.01بطور معني دار ( STZها در گروه  ديواره سلولي لوله

تجويز عصاره گياه چرخه داراي اثراتي سودمند در محافظت بيضه از اثرات  گيري: نتيجه

ژنيك و دژنراتيو ناشي از هيپرگليسمي است.  از آنجا كه بخشي از اثرات مخرب هيپرگليسمي پاتو

گيري كرد كه اثرات  توان چنين نتيجه بر بيضه احتماال ناشي از استرس اكسيداتيو است بنابراين مي

محافظتي عصاره گياه چرخه ممكنست تا حدودي ناشي از وجود تركيبات فالونوئيدي و اثرات 

 اكسيدانتي آن باشد. آنتي

 هيپرگليسمي، گياه چرخه، بيضه  كلمات كليدي:


