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چکیده
مقدمــه :چاقــی و رژیــم پرچــرب دارای اثــرات ســوء بــر بــاروری مردانــه اســت .هــدف ازمطالعــه حاضــر تعییــن
اثــر ســرکه ســیب بــر اســپرماتوژنز و ظرفیــت تــام آنتــی اکســیدانی ســرم موشهــای صحرایــی تحــت رژیــم پــر
چــرب اســت.
روش کار :در ایــن مطالعــه تجربــی تعــداد  24ســر مــوش صحرایــی نــر ویســتار بــه  3گــروه  8تایــی :کنتــرل ،رژیــم
پرچــرب و رژیــم پرچــرب  +ســرکه ســیب تقســیم شــدند .گــروه کنتــرل روزانــه میــزان  %16/6کیلوکالــری و دو
گــروه دیگــر غــذای چــرب محتــوی روغــن کانــوال دارای  %51/6کیلوکالــری مصــرف میکردنــد .پــس از  16هفتــه،
گــروه  3عــاوه بــر غــذای دریافتــی بــه مــدت  6هفتــه روزانــه ســرکه ســیب  %5بصــورت خوراکــی در آب دریافــت
میکــرد .در پایــان دوره ،پارامترهــای اســپرم اپــی دیدیــم شــامل :تعــداد ،مورفولــوژی و حرکــت محاســبه شــد.
ســطح ســرمی ظرفیــت تــام آنتــی اکســیدانی( ،)TASتستوســترون و اســترادیول بــا روش االیــزا ،آپوپتــوز بیضــه بــا
روش تانــل و همچنیــن ارزیابــی اســپرماتوژنز بــا روش هیســتولوژیک کمــی انجــام گرفــت .جهــت ارزیابــی چاقــی
ایندکــس لــی محاســبه شــد .آنالیــز آمــاری بــا روش واریانــس یکطرفــه و تســت توکــی انجــام گردیــد.
یافتــه هــا :ســرکه ســیب باعــث افزایــش تعــداد و حرکــت ســریع رو بــه جلــو اســپرمها در مقایســه بــا رژیــم
پرچــرب شــد ( ،)P > 0/05هــر چنــد کــه بــر مورفولــوژی بــی تأثیــر بــود .تعــداد ســلولهای آپوپتوتیــک در گــروه
تحــت درمــان بــا ســرکه کاهــش یافــت ( .)P > 0/001ســرکه باعــث افزایــش ســطح ســرمی تستوســترون و TAS
در مقایســه بــا گــروه پرچــرب شــد ( )P > 0/05ولیکــن ســطح اســترادیول تغییــری نیافــت .ســرکه ایندکــس لــی
را در مقایســه بــا گــروه پرچــرب کاهــش داد ( )P > /001تعــداد ســلولهای زایــای اســپرماتوگونی ،اسپرماتوســیت
اولیــه پاکیتــن ،لپتوتــن ،اســپرماتید گــرد بیــن گروههــا تغییــری نداشــت .هــر چنــد کــه تعــداد اســپرمهای دراز
در گــروه ســرکه در مقایســه بــا گــروه پرچــرب افزایــش داشــت (.)P > 0/05
نتیجــه گیــری :یافتههــای ایــن مطالعــه نشــان داد کــه اســتفاده روزانــه ســرکه ســیب در رتهــای تحــت رژیــم
پرچــرب بــه مــدت  6هفتــه ،باعــث بهبــود اســپرمیوژنز از طریــق کاهــش آپوپتــوز بیضــه ،افزایــش  TASســرم و
تستوســترون ســرم میشــود.

مقدمه
مشــکل نابــاروری در سراســر جهــان جوامــع مختلــف را درگیــر
مینمایــد و پیامدهــای اجتماعــی آن گریبانگیــر مــردان و زنــان
نابــارور اســت .بنــا بــه گــزارش ســازمان بهداشــت جهانــی بهداشــت،
نابــاروری حــدود  80میلیــون زوج را در سراســر دنیــا تحــت تأثیــر
قــرار داده و میــزان آن از  3تــا  5درصــد متفــاوت اســت 50 .در صــد
نازائیهــا ناشــی از فاکتــور مردانــه هســتند .عواملــی چــون شــرایط
زندگــی ،فاکتورهــای محیطــی ،ســایکولوژیک ،بیماریهــا و عوامــل
داروئــی میتواننــد بــر بــاروری مــردان مؤثــر واقــع شــوند [ ]1تغییــر
در شــیوه زندگــی و عــادات غــذا خــوردن و چاقــی نیــز از جملــه

مــواردی اســت کــه میتوانــد مــردان را در معــرض نابــاروری قــرار
دهــد [.]2
شــیوع چاقــی در جوامــع مــدرن تحــت تأثیــر عوامــل محیطــی
و رفتــاری میباشــد .درصــد چربــی در رژیــم غذایــی و فقــدان
فعالیتهــای ورزشــی دو عامــل محیطــی مهــم مؤثــر بــر چاقــی
هســتند [ .]3افزایــش وزن و چاقــی ،دو عامــل خطــر اصلــی بــرای
بیماریهایــی از قبیــل دیابــت نــوع دو ،بیماریهــای عــروق کرونــر،
اختــاالت کارکــردی و یــا بیماریهــای کبــد ماننــد کبــد چــرب
غیــر وابســته بــه الــکل میباشــند [ .]4مطالعــات انســانی نشــان
دادهانــد کــه رژیمهــای پــر چــرب (رژیمــی کــه بیــش از  30درصــد
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انــرژی آن ناشــی از چربــی باشــد) میتواننــد بــه آســانی باعــث
القــاء چاقــی شــوند [ .]5رژیمهــای پــر چــرب نــه تنهــا در انســان
بلکــه در حیوانــات نیــز میتواننــد باعــث القــاء چاقــی شــوند [.]6
مطالعــات نشــان میدهنــد کــه رژیــم پــر چــرب باعــث افزایشتــری
گلیســیرید ،کاهــش تستوســترون ســرم ،کاهــش کیفیــت و بلــوغ
اســپرماتوژنز و افزایــش نیتریــک اکســاید ســرم میشــود تعــداد و
حرکــت اســپرم و تعــداد ســلولهای اســپرماتوژنیک در رتهــای
نــر مــدل کبــد چــرب غیــر الکلــی کــه بــا رژیــم پرچــرب تغذیــه
میشــوند در مقایســه بــا رتهــای کنتــرل کمتــر میباشــد [.]7
چاقــی ناشــی از رژیــم پرچــرب میتوانــد بــا افزایــش پراکسیداســیون
لیپیــدی و در نتیجــه تولیــد رادیکالهــای آزاد همــراه باشــد [.]8
رادیکالهــای آزاد در شــرایط عــادی در بــدن تولیــد میشــوند.
آنهــا میتواننــد بــر روی سیســتم ایمنــی یــا لیپیدهــا ،پروتئینهــا
و  DNAاثــر کــرده و آنهــا را اکســیده نماینــد .بــه منظــور کاهــش و
یــا دفــاع در برابــر ایــن سیســتم بــدن مجهــز بــه یــک سیســتم آنتــی
اکســیدانی میباشــد .هــر گونــه عــدم تعــادل در ایــن مجموعــه آنتــی
اکســیدانی و سیســتم اکســیدانی باعــث ایجــاد اســترس ســلولی
میشــود کــه میتوانــد مســیر ســلول را بــه ســمت پاتولــوژی ،پیــری،
ســرطان ،آپوپتــوز و یــا مــرگ پیــش ببــرد [ .]9آپوپتــوز نوعــی مــرگ
برنامــه ریــزی شــده فیزیولوژیــک ســلولی اســت کــه در بافتهــای
مختلــف بــدن هــم در دوره جنینــی و هــم بزرگســالی رخ میدهــد.
آپوپتــوز تحــت برخــی شــرایط در ســلولها القــاء میشــود ماننــد:
داروهــا و عوامــل شــیمی درمانــی ،بیماریهــا ،تغییــرات ژنــی و
تغییــرات هورمونــی [ .]10آپوپتــوز طــی چنــد مرحلــه در ســلول رخ
میدهــد و منجــر بــه بــروز تغییــرات بیوشــیمیائی و مورفولوژیــک
ســلولی و در نهایــت مــرگ ســلول میشــود [ .]10آزمایشــات
تجربــی نشــان دادهانــد کــه رژیــم پرچــرب بــه تنهائــی میتوانــد
باعــث بــروز ســیگنالهای مــرگ ســلولی در ســلولهای زایــای
بیضــه شــود [ .]7ضمــن ایــن کــه دیــده شــده رژیــم پرچــرب باعــث
کاهــش وزن بیضــه و هورمــون تستوســترون میشــود [.]7
اســپرماتوژنز یــک فراینــد پیچیــده ایســت کــه تحــت تأثیــر عوامــل
مختلــف هورمونــی ،فیزیکــی ،شــیمیائی و فاکتورهــای محیطــی قــرار
میگیــرد .هورمونهــای جنســی بــه خصــوص تستوســترونFSH ،
و  LHاثــرات مهمــی بــر ایــن رونــد دارنــد .الزم بــه ذکــر اســت کــه
هورمــون زنانــه اســتروژن نیــز نقــش مهمــی در شــروع ،حفــظ و
بلــوغ ایــن رونــد دارد .انــواع مختلــف ســلولهای زایــای موجــود در
بیضــه بــه خصــوص ســلولهای هاپلوئیــد یعنــی اســپرماتید هــای
گــرد و دراز ،ســلولهای لیدیــگ و ســرتولی دارای رســپتور اســتروژن
هســتند .ضمــن ایــن کــه دارای آنزیــم آروماتــاز هســتند کــه
میتوانــد بصــورت غیــر قابــل برگشــت آنــدروژن را بــه اســترادیول
تبدیــل کنــد بــه عبــارت دیگــر اســتروژن بــه عنــوان یــک هورمــون
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زنانــه نقــش مهمــی در اســپرماتوژنز ایفــا میکنــد [ .]12 ,11بطــور
کلــی هورمونهــای جنســی و پارامترهــای اســپرم نقــش محــوری
و اصلــی در بــاروری و تولیــد مثــل مــردان دارنــد .دیــده شــده
اســت کــه مــردان چــاق در مقایســه بــا مــردان غیــر چــاق بیشــتر
بــه اولیگــو اســپرمی مبتــا هســتند [ ]13ضمــن ایــن کــه افزایــش
ایندکــس تــوده بدنــی در مــردان بــا کاهــش ســطوح اینهیبیــن b
و تستوســترون و کاهــش حجــم منــی حیــن انــزال همــراه اســت.
چاقــی باعــث کاهــش حرکــت پیشــرونده و همچنیــن افزایــش تعــداد
اســپرمهای بــی حرکــت و کاهــش حجــم منــی و تعــداد اســپرم
میشــود [ .]14در مــردان چــاق فعالیــت میتوکنــدری اســپرم کمتــر
اســت و اختــال  DNAاســپرم باالتــر اســت [ .]15هــر چنــد کــه
بــر خــاف مــوارد ذکــر شــده در بــاال مطالعــات مختلفــی نیــز نشــان
دادهانــد کــه تعــداد ،حرکــت و مورفولــوژی اســپرمها بــا افزایــش
ایندکــس تــوده بدنــی تغییــر نمیکنــد [ .]16 ,15از دورانهــای
بســیار دور نشــان داده شــده کــه تغییــر در ســبک مصــرف مــواد
غذائــی در کنتــرل وزن و چاقــی مؤثــر اســت .یکــی از مــواردی کــه
از دیــر بــاز بشــر آن را میشــناخته و جهــت کنتــرل وزن مــورد
اســتفاده قــرار مــیداده اســت ســرکه میباشــد.
ســرکه محلولــی اســت رنگــی کــه عمدتاً حــاوی آب و اســید اســتیک
اســت .ایــن مــاده از هــر نــوع محصــول غذائــی و یــا میــوه کــه حــاوی
قنــد طبیعــی باشــند بدســت میآیــد .مخمرهــا ایــن قندهــا را بــه
الــکل تخمیــر میکننــد و انــواع خاصــی از باکتریهــا بنــام اســتو
باکتــر الــکل را بــه اســید اســتیک تبدیــل میکننــد .طعــم تنــد و
زننــده ســرکه ناشــی از اســید اســتیک آن اســت [ .]18 ,17انــواع
مختلفــی از ســرکهها چــه بصــورت ســنتی و چــه صنعتــی وجــود
دارنــد کــه بســته بــه نواحــی جغرافیایــی متنــوع در جهــان مصــارف
متنوعــی نیــز دارنــد .در حیوانــات آزمایشــگاهی نشــان داده شــده
کــه ســرکه ســیب باعــث کاهــش وزن ،کاهــش آنزیــم آســپارتات
آمینوترانســفراز کبــد ،کاهشتــری گلیســیرید  LDLو افزایــش
 HDLو کاهــش هموگلوبولیــن  HbA1cمیشــود [.]20 ,19
عــاوه بــر آن در انســانها نیــز مصــرف ســرکه میتوانــد باعــث
کاهــش وزن و تغییــر پروفایــل لیپیــدی پالســما شــود [ .]21مصــرف
ســرکه بالزامیــک نیــز در حیوانــات دیابتــی از طریــق بهبــود کارکــرد
ســلول بتــای پانکــراس دارای خاصیــت آنتــی دیابــت اســت [.]22
تجویــز ســرکه ســفید در رتهــای دیابتیــک باعــث کاهــش وزن و
بهبــود هیپــر گلیســمی میشــود [ .]23ضمــن ایــن کــه مصــرف
ســرکه گوجــه فرنگــی در موشهــای تحــت رژیــم پرچــرب نیــز
باعــث کاهــش وزن ،کاهــش اســید چــرب آزاد پالســما ،کاهشتــری
گلیســیرید پالســما و کبــد میشــود [.]24
عــاوه بــر مــوارد فــوق ســرکه بــر روی مســیر آپوپتــوز ســلولهای
تومــوری نیــز نقــش دارد .مطالعــات  in vitroنشــان دادهانــد کــه

رودخانه ایی و همکاران
ســرکه نیشــکر باعــث آپوپتــوز ســلولهای لوکمــی انســانی میشــود
[ .]25ســرکه برنــج ژاپنــی نیــز بصــورت وابســته بــه دوز باعــث
مهــار تکثیــر ســلولهای ســرطانی میشــود [ .]26موشهــای
تغذیــه شــده بــا ســرکه ســوچوآ کــه بــا ســلولهای تومــوری
ســارکوما انکوبــه شــده بودنــد در مقایســه بــا گــروه کنتــرل خــود،
ســایز تومورشــان کاهــش یافــت [ .]27ســرکهها همچنیــن دارای
خاصیــت آنتــی اکســیدانی نیــز هســتند .چــرا کــه دارای منبــع غنــی
از پلــی فنــل هســتند کــه خــود عامــل دفاعــی مهمــی بــرای اســترس
اکســیداتیو بــه شــمار میآیــد .دریافــت پلــی فنــل در انســان باعــث
افزایــش خاصیــت آنتــی اکســیدان و کاهــش ریســک ابتــا بــه
کانســر میشــود [ .]28در ایــن رابطــه نشــان داده شــده اســت کــه
ســرکه کوروســو (ژاپنــی) در موشهــای تحــت درمــان بــا H2O2
باعــث کاهــش پراکسیداســیون لیپیــدی میشــود [ .]29ســرکهها
بــر اســاس ایــن کــه از چــه مــاده اولیــه ایــی تهیــه شــوند قــدرت
اثــرات متفاوتــی نیــز دارنــد .بــا توجــه بــه ایــن کــه چاقــی بــه عنــوان
یکــی از معضــات فعلــی دنیــای امــروز میباشــد و عــوارض ناشــی
از آن مــن جملــه نابــاروری از نظــر اجتماعــی و اقتصــادی بســیار
باالســت و برخــی اوقــات ضربــات جبــران ناپذیــری بــر ســامت فــرد،
خانــواده و جامعــه میگــذارد .لــذا اعمــال هــر گونــه تغییراتــی در
روش زندگــی کــه بتوانــد عــوارض ناشــی از چاقــی را کاهــش دهــد
بســیار مهــم و بــا ارزش میباشــد .از طرفــی دیگــر عمــده مطالعاتــی
کــه در مــورد اثــر ســرکهها بــر روی کنتــرل چاقــی صــورت
گرفتــه اســت مطالعــات ســرولوژیک در حیطــه پروفایــل لیپیــدی،
آنزیمهــای کبــدی ،ســطوح ســرمی گلوکــز و یــا انســولین بودهانــد
[ .]24 ,19ضمــن ایــن کــه بــر اســاس مطالعــه مــا تــا کنــون مطالعــه
ائــی بــر روی اثــر ســرکه بــر اســپرماتوژنز و یــا دســتگاه تولیــد مثــل
مردانــه صــورت نگرفتــه اســت .از طرفــی دیگــر نشــان داده شــده
کــه چاقــی میتوانــد باعــث افزایــش بــروز نابــاروری در مــردان
شــود ضمــن ایــن کــه ،مصــرف ســرکه میتوانــد بــه نوعــی کنتــرل
کننــده چاقــی باشــد فــرض مــا بــران اســت کــه شــاید ســرکه بتوانــد
بــا کنتــرل چاقــی و در نتیجــه تأثیــر بــر تغییــر بافــت بیضــه و
همچنیــن کارکــرد بیضــه و تغییــرات هورمونهــای جنســی چــون
تستوســترون و اســترادیول مانــع تغییــرات ســوء ناشــی از چاقــی در
اســپرماتوژنز رتهــای تحــت رژیــم غــذای پرچــرب شــود.
نظــر بــه ایــن کــه ســرکهها فــراوان ،در دســترس و هــم نســبتاً
ارزاننــد و از طرفــی دیگــر بــه عنــوان اســتفاده داروئــی جــذاب
نیــز میباشــند ،لــذا بــر آن شــدیم تــا اثــر ســرکه ســیب را بــر
روی اســپرماتوژنز ،و ســطح ســرمی هورمونهــای تستوســترون،
اســترادیول و همچنیــن ســطح تــام آنتــی اکســیدانی ســرم مــوش
صحرائــی تحــت رژیــم چاقــی بررســی و در نهایــت بــا یکدیگــر
مقایســه نمائیــم.

روش کار

حیوانات مورد آزمایش

در مطالعــه تجربــی حاضــر ،تعــداد  24رأس مــوش صحرایــی نــر نــژاد
ویســتار بالــغ  12الــی  14هفتــهای بــا وزن  200الــی  220گــرم،
در قفسهــای مخصــوص حیوانــات نگهــداری شــدند .حیوانــات
در دمــای محیــط  23/2درجــه ســانتی گــراد و چرخــه روشــنایی
وتاریکــی  12ســاعت بــا دسترســی آزادانــه بــه آب و غــذا قــرار
داشــتند .جهــت ســازگاری بــا محیــط ،حیوانــات بــه مــدت یــک
هفتــه در آزمایشــگاه نگهــداری شــدند .در ابتــدا حیوانــات پــس
از توزیــن اولیــه بــه صــورت رانــدوم بــه ســه گــروه شــامل گــروه
کنتــرل ( 8نمونــه) ،گــروه رژیــم پرچــرب ( 8نمونــه) و گــروه رژیــم
پرچــرب و ســرکه ســیب ( 8نمونــه) تقســیم شــدند.

رژیم غذایی

گــروه کنتــرل غــذای معمــول را دریافــت کردنــد کــه حــاوی 16/6
درصــد کیلــو کالــری بــود .حیوانــات تحــت رژیــم پرچــرب بــه مــدت
 4مــاه در شــرایط بــی تحرکــی و مصــرف غــذای چــرب حــاوی 35
درصــد کیلــو کالــری ،در مجمــوع  51/6درصــد کیلــو کالــری قــرار
گرفتنــد.
جهــت ایجــاد غــذای چــرب از روغــن کانــوال اســتفاده شــد کــه
ســازمان غــذا و دارو آمریــکا آن را بدلیــل داشــتن اروســیک اســید و
گلوکوزینــوالت کــم در ســال  1985میــادی بــه عنــوان  GRASیــا
غــذای مطمئــن  generally recognized as safeدر رژیــم غذایــی
معرفــی کــرده اســت [ .]21نظــر بــه مطالعــه  Salivaو همــکاران در
ســال  ،2006میــزان  7گــرم روغــن کانــوال و یــا  7گــرم روغــن ســویا
و یــا  7گــرم روغــن نخــل بــه ازاء هــر  100گــرم رژیــم غذایــی در
رتهــای ویســتار نــر جــوان منجــر بــه ایجــاد  16درصــد کیلوکالــری
میشــود .بــه عبــارت دیگــر تقریبــاً هــر یــک گــرم روغــن کانــوال
معــادل  2/28درصــد کیلوکالــری در رتهــا ایجــاد انــرژی میکنــد
[ .]22در مطالعــه حاضــر بــه منظــور ایجــاد  35درصــد کیلوکالــری
در رژیــم غذائــی ،بــه ازاء هــر  100گــرم غــذای حیــوان15/35 ،
گــرم روغــن کانــوال اضافــه گردیــد .غــذا بصــورت هفتگــی تهیــه و
تــا اتمــام مصــرف در یخچــال نگهــداری شــد .در کل دوره درمــان
وزن گیــری حیوانــات بــه صــورت هفتگــی انجــام گرفــت و نتایــج
ثبــت شــد.
پــس از گذشــت  4مــاه ،حیوانــات تحــت رژیــم پرچــرب در  2گروه 8
تایــی (تحــت رژیــم پرچــرب ،تحــت رژیــم پرچــرب و ســرکه ســیب)
قــرار گرفتنــد .در نهایــت حیوانــات مــورد مطالعــه شــامل  3گــروه 8
تایــی بــه صــورت زیــر بودنــد:
 -1گــروه کنتــرل  -2گــروه تحــت رژیــم پرچــرب  -3گــروه تحــت
رژیــم پرچــرب و ســرکه ســیب
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برنامه درمانی با سرکه

در گــروه ســوم ،حیوانــات تحــت درمــان بــا ســرکه ســیب بــا غلظــت
 5درصــد ،بــه مــدت  6هفتــه قــرار گرفتنــد .ســرکه بــه بصــورت
خوراکــی و همــراه بــا آب مــورد مصــرف قــرار میگرفــت [.]18

تشریح حیوانات و نمونه برداری

در پایــان دوره آزمایــش ،توزیــن حیوانــات انجــام گردیــد .حیوانــات
بــا کتامیــن ( 50 )mg/kgو زایالزیــن ( 2/2 )mg/kgبــه صــورت
تزریــق داخــل صفاقــی بیهــوش شــدند .قــد نازوآنــال ثبــت شــده و
شــکم حیوانــات بــاز شــد .ســپس اقــدام بــه خونگیــری بــه میــزان 5
ســی ســی ،از وریــد اجــوف تحتانــی یــا مســتقیماً از قلــب ،گردیــد.
ســرم خــون بــا کمــک ســانتریفوژ بــا دور  4000در دقیقــه بــه مــدت
 10دقیقــه جــدا شــده و تــا زمــان آزمایــش در  -20درجه ســانتیگراد
قــرار داده شــد .بیضــه حیوانــات از حفــره شــکم خــارج و نمونــه
بــرداری شــد .بــه منظــور بررســیهای بافــت شناســی بــه مــدت
 48ســاعت در محلــول بویــن و پــس از آن بــه مــدت  2روز نیــز در
فرمالیــن  10در صــد در دمــای اتــاق نگهــداری گردیــد (تصویــر .)1

تصویر  :1پروتکل تحقیق

ارزیابی چاقی با روش اندازه گیری ایندکس لی

بــه منطــور ارزیابــی چاقــی در رتهــا از ایندکــس لــی اســتفاده
میشــد کــه معــادل شــاخص حجــم بــدن یــا  BMIدر انســان
میباشــد .فرمــول محاســبه آن عبارتســت از :ریشــه ســوم وزن بــه
گــرم تقســیم برقــد نازوآنــال بــه ســانتی متــر ضــرب در  ۱۰۰۰اســت
کــه میــزان بیشــتر از  ۳۱۰نشــان دهنــده چاقــی میباشــد [.]9
Lee index = (∛ weight ÷ length) × 1000

بررسیهای بیوشیمیایی

بعــد از انجــام خونگیــری و جــدا کــردن ســرم در هــر یــک از مراحــل
کلیــه نمونههــا تــا زمــان انجــام آزمایشهــای بیوشــیمیایی در
 -20درجــه نگهــداری میشــدند .تعییــن ســطح تستوســترون

252

آزاد و اســترادیول ســرم بــا اســتفاده از روش االیــزا و بــر اســاس
دســتورالعمل کیتهــای  Monobindامریــکا صــورت گرفــت .جهت
تعییــن ســطح کلــی آنتــی اکســیدان ســرم از روش االیــزا و بر اســاس
دســتور العمــل کیــت  TASکمپانــی  Zellbioآلمــان اســتفاده شــد.
جــذب نــور در  490نانومتــر خوانــده شــد .بــا اســتفاده از مقادیــر بــه
دســت آمــده و غلظتهــای مشــخص محلــول اســتاندارد نمــودار
خطــی در نــرم افــزار  Excelرســم و غلظــت نمونههــا مشــخص
گردیــد .حساســیت کیــت  0/1میلــی مــوالر بــود.

ارزیابی تعداد و حرکت اسپرم

جهــت ارزیابــی تعــداد و حرکــت اســپرم از دم اپیدیدیــم اســتفاده
شــد .اپیدیدیــم بــه داخــل پتــری دیــش حــاوی محلــول DMEM
تهیــه شــده از شــرکت  ،Sigmaکــه قبــل از اســتفاده در  37درجــه
ســانتی گــراد گــرم شــده بــود انتقــال داده شــد ،بــه منظــور خــارج
شــدن اســپرمها از دم اپیدیدیــم ،اپیدیدیــم توســط تیــغ جراحــی
بــه قطعــات کوچــک بریــده شــده و ســپس پتــری دیــش در انکوباتور
 37درجــه ســانتی گــراد و  %5 CO2بــه مــدت  30دقیقــه قــرار
داده میشــد .پــس از گذشــت ایــن زمــان پتــری دیــش از انکوباتــور
خــارج شــده و جهــت ارزیابــی حرکــت اســپرم 100 ،میکرولیتــر از
محلــول بــر روی یــک الم نئوبــار چکانــده و روی آن یــک المــل
قــرار داده میشــد .در هــر حیــوان حداقــل  5فیلــد میکروســکوپی
(فیلــد مرکــزی و چهــار گوشــه مکعــب) بــا بــزرگ نمایــی x400
مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه و درصــد اســپرمهای متحــرک مشــخص
شــد .حرکــت اســپرمها بــه چهــار نــوع تقســیم و بیــان میشــد
 -1بــی حرکــت  -2حرکــت درجــا  -3حرکــت آهســته رو بــه جلــو
 – 4حرکــت پیشــرونده بــه جلــو
جهــت ارزیابــی تعــداد اســپرمها  10میکرولیتــر از سوسپانســیون
اســپرم بــر روی یــک الم نئوبــار انتقــال داده میشــد و تعــداد
اســپرمها در  5خانــه (فیلــد مرکــزی و چهــار گوشــه مکعــب) از الم
نئوبــار شــمارش میگردیــد و بصــورت تعــداد در میلــی لیتربیــان
میشــد .همچنیــن جهــت اریابــی مورفولوژیــک اســپرم ،یــک
قطــره  20میکرولیتــری نیــز از سوسپانســیون اســپرم بــر روی یــک
اســاید گســترانده شــده و پــس از خشــک شــدن در هــوای اتــاق
در اتانــول  ٪96فیکــس و بــا روش  H&Eرنــگ آمیــزی شــده ،پــس
از چســباندن المــل و خشــک شــدن ،اســاید در زیــر میکروســکوپ
بــا بزرگنمایــی  x1000از نظــر مورفولــوژی ســر و دم مــورد ارزیابــی
قــرار میگیــرد .اشــکال غیــر نرمــال ماننــد کوچکــی یــا بزرگــی ســر،
دو ســر بــودن ،جدایــی ســر از دم ،دم کوتــاه یــا بلنــد ،دم مارپیچــی
یــا خمیــده و وجــود دو دم بعنــوان مــوارد غیــر نرمــال در نظــر
گرفتــه شــده و بــه درصــد بیــان میشــد

مطالعه اسپرماتوژنز و ارزیابی لولههای سمینیفروس

پــس از اطمینــان از ثبــوت بافتــی ،پاســاژ بافــت بــا الــکل بــا

رودخانه ایی و همکاران
درجــات صعــودی ،گزیلــول ،و ســپس قالبگیــری بــا پارافیــن صــورت
گرفــت .بــا اســتفاده از میکروتــوم دوار اقــدام بــه تهیــه برشــهای 5
میکرونــی شــد .بــه منظــور ارزیابــی تغییــرات کیفــی هیســتولوژیکی
از رنــگ آمیــزی هماتوکســیلین و ائوزیــن و میکروســکوپ نــوری
المپیــوس ژاپــن بــا درشــت نمایــی  400برابــر اســتفاده گردیــد .بــه
منظــور ارزیابــی اســپرماتوژنز در هــر حیــوان مقطــع بیســت لولــه
ســمینیفروس در مقطــع عرضــی در مراحل  VIIو  VIIIاســپرماتوژنز
انتخــاب و بــا اســتفاده از لنــز چشــمی مــدرج میکروســکوپ نــوری
المپیــوس مقاطــع  1در  1میلــی متــر انتخــاب و اقــدام بــه شــمارش
ســلولهای اســپرماتوگونی ،اسپرماتوســیت اولیــه لپتوتــن و پاکــی
تــن ،اســپرماتید هــای جــوان گــرد و اســپرماتیدهای دراز شــد.

مطالعه آپوپتوز

نتایــج معنــیدار تلقــی میگردیــد.
یافته ها

ارزیابی چاقی

نتایــج نشــانگر ایــن بودنــد کــه در وزن اولیــه حیوانــات بــا یکدیگــر
تفاوتــی نداشــت .در طــی  22هفتــه وزن کلیــه حیوانــات بــه تدریــج
افزایــش مییافــت در حالــی کــه وزن نهایــی حیوانــات در گــروه
پرچــرب نســبت بــه کنتــرل افرایــش داشــت .ایندکــس لــی در
حیوانــات پرچــرب در مقابســه بــا گــروه کنتــرل بــه طــور معن ـیدار
افرایــش داشــت .و ســرکه ســیب بصــورت معنـیداری ایــن میــزان را
در گــروه پرچــرب کاهــش داد (جــدول  )1و (تصویــر .)2

مطالعــه آپوپتــوز در بافــت بیضــه بــا روش ایمونوهیستوشــیمیائی ارزیابی اسپرماتوژنز
تانــل صــورت گرفــت .ایــن روش فراگماتناســیون هســته آپوپتوتیــک
را مشــخص مینمایــد .نحــوه کار :بدیــن منظــور از روش TUNEL
و بــا کمــک کیــت تشــخیصی ( )Rocheاســتفاده شــد .کلیــه مــواد
و محلولهــا از کمپانــی ( )Rocheتهیــه شــد .ابتــدا برشهــای
بــا ضخامــت  5میکــرون تهیــه و پــس از آن مرحلــه پارافینزدایــی
بــا کمــک گزیلــول در دو مرحلــه انجــام و بافــت دراتانــول بــا
درجــات نزولــی قــرار گرفــت .پــس از انکوبــه بافــت بــا پراکســیداز،
بــا کمکپروتئینــاز  ،kپروتئینهــای اضافــی هســته برداشــته شــد.
ســپس نمونــه بــا محلــول تانــل بــرای مــدت  30دقیقــه در انکوباتــور،
انکوبــه میشــد .پــس از شستشــو و خشــک نمــودن ،اســایدها بــا
میکروســکوپ ایمونوفلورســنت و بزرگنمائــی  200برابــر ارزیابــی
میشــدند ســلولهای آپوپتوتیــک بــه رنــگ ســبز مایــل بــه زرد
درخشــان مشــخص شــدند ،در هــر حیــوان  6الــی  10مقطــع
انتخــاب و اقــدام بــه شــمارش ســلولهای آپوپتوتیــک ســلولهای
زایــای لولــه ســمینیفروس و همچنیــن ســلولهای لیدیــگ گردیــد.
روشهای تجزیه و تحلیل دادهها
نتایــج پــس از ارزیابــی توزیــع طبیعــی دادههــا توســط آزمــون
کلموگــروف -اســمیرنف بــا روش آنالیــز واریانــس یکطرفــه و ســپس
تســت توکــی مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت .در صــورت P<0/05

بــر اســاس مشــاهداتی کــه بــا اســتفاده از میکروســـکوپ نـــوری
صــورت گرفــت در بیضــه گــروه کنتــرل در لولههــا اســپرماتوژنز
فعــال برقــرار بــود .در ضخامــت اپــی تلیــوم ژرمینــال تمـــام رده
ســلولها شـــامل ســلولهای اســـپرماتوگونی ،اسپرماتوســیت اولیــه
و ثانویــه ،اســپرماتیدهای گـــرد ،اســپرماتدهای دراز (اســپرماتوزوآ) و
همچنیــن ســلولهای ســرتولی مشــاهده شـــدند .محــدوده اغلــب
لومنهایــی کــه در فــاز  7و  8اســپرماتوژنز بودنــد ،دارای تعــداد
زیــادی اســـپرماتوزویید بـــود کــه بصــورت منظــم در حاشــیه لومــن
قــرار گرفتــه بودنــد .در بافـــت بینابینــی بافــت همبنــد سســت
حاویعــروق خـــونی و ســلولهای همبنــدی بــه انضمــام ســلولهای
لیـــدیگ مـــشاهده شـــد .ســلولهای لیدیــگ بصــورت گروهــی و
اســیدوفیل دیــده میشــدند (تصویــر  .)1تعــداد ســلولهای زایــای
اســپرماتوگونی  ،Aاسپرماتوســیت اولیــه لپتوتــن ،اسپرماتوســیت
اولیــه پاکــی تــن ،اســپرماتیدهای گــرد در گروههــای مختلــف
تفاوتــی نداشــتند (جــدول  )2در حالیکــه تعــداد اســپرمهای
دراز در گــروه پرچــرب در مقایســه بــا کنتــرل کاهــش معنــیدار
داشــتند  90/2 ± 11/2در مقابــل  .68/8 ± 10/8مصــرف ســرکه
ســیب توانســت ایــن کاهــش را در مقایســه بــا گــروه پرچــرب بهبــود
بخشــد  82/31 ± 12/3در مقابــل ( 68/8 ± 10/8جــدول .)2

جدول  :1تأثیر سرکه سیب بر وزن و ایندکس لی رت بالغ تحت رژیم پرچرب a
وزن اولیه ،گرم

وزن نهایی ،گرم

ایندکس لی
304/34 ± 4/9

کنترل

237/12 ± 10/56

372/25 ± 26/22

پرچرب

224/38 ± 5/01

464/38 ± 21/08

a

33/58 ± 4/99

241/12 ± 10/34
پر چرب  +سرکه سیب
 aهمه مقادیر بصورت انحراف معیار  ±میانگین میباشند.
 bمقادیر معنیدار در مقایسه با کنترل .P ≤ 0/05
 cمقادیر معنیدار در مقایسه با گروه پرچرب .P ≤ 0/001

448/62 ± 31/42

a

324/96 ± 9/8

b
c
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بــا کنتــرل کاهــش داد  P > 0/ 01مصــرف ســرکه ســیب میــزان
هورمــون تستوســترون را در مقایســه بــا گــروه پــر چــرب بــاال بــرد
(( ) P < 0/01جــدول  .)3نتایــج ارزیابــی هورمــون اســترادیول
نشــان داد کــه میــزان اســترادیول در گــروه پرچــرب در مقایســه بــا
کنتــرل کاهــش غیــر معنـیدار داشــته اســت .بیــن گروههــای مــورد
مطالعــه تفــاوت معن ـیداری در میــزان هورمــون اســترادیول یافــت
نشــد( .جــدول .)3

ارزیابی ظرفیت تام آنتی اکسیدانی سرم ()TAC

تصویر  :2نمودار تغییرات وزن حیوانات در گروههای مختلف  ،Cکنترل؛،HFD
رژیم پر چرب؛  ،AVرژیم پر چرب +سرکه سیب.

ارزیابی هورمون

نتیجــه ارزیابــی هورمونــی نشــان داد کــه میــزان تستوســترون در
گــروه کنتــرل  4/16 ± 1/7 ng/mLبــود .رژیــم غذایــی چــرب طــی
 22هفتــه میــزان تستوســترون را بصــورت معنــیدار در مقایســه

میــزان آنتــی اکســیدان ســرمی در گــروه کنتــرل ± 0/30 mM
 0/74بدســت آمــد .در گــروه پرچــرب در مقایســه بــا کنتــرل ایــن
میــزان کاهــش معنــاداری نشــان داد 0/001( 0/11 ± 0/16 mM
<  .) Pمصــرف ســرکه ســیب باعــث افزایــش ایــن پارامتــر در ســطح
ســرمی در مقایســه بــا گــروه پرچــرب شــد 0/44 ± 0/ 25 mM
(جــدول .)3

جدول  :2تأثیر سرکه سیب بر تعداد سلولهای زایای لوله سمینیفروس رت بالغ تحت رژیم پرچرب

a

اسپرماتوگونی A

لپتوتن

پاکی تن

اسپرماتید گرد

اسپرماتید دراز

کنترل

4/6 ± 0/1

49/ 67 ± 5/92

26/8 ± 4/1

78/2 ± 10/1

90/2 ± 11/2

پرچرب

4/2 ± 0/2

44/ 83 ± 3/31

22/1 ± 3/2

69/8 ± 8/8

68/8 ± 10/8

48/67 ± 5/98

24/2 ± 4/2

74/6 ± 10/3

82/31 ± 10/3

4/5 ± 0/1
پر چرب  +سرکه سیب
 aهمه مقادیر بصورت انحراف معیار  ±میانگین میباشند.
 bمقادیر معنیدار در مقایسه با کنترل P < 0/01
 cمقادیر معنیدار در مقایسه با گروه پرچرب  P < 0/05تعداد سلولها در مساحت  500میکرومتر مربع محاسبه شده است.

جدول  :3تأثیر سرکه سیب بر سطح سرمی تستوسترون ،استرادیول و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی رت بالغ تحت رژیم پرچرب
کنترل
پرچرب

b

تستوسترونng/mL ،

استرادیولpg/mL ،

4/16 ± 1/7

75/51 ± 7/39

74/۰ ± 30/۰

46/1 ± 61/1

68/9 ± 23/57

16/0 ± 11/0

b

16/18 ± 81/65

25/0 ± 44/0

c

69/0 ± 60/2
پرچرب  +سرکه سیب
 aهمه مقادیر بصورت انحراف معیار  ±میانگین میباشند.
 bمقادیر معنیدار در مقایسه با کنترل .P< 0/01
 cمقادیر معنیدار در مقایسه با گروه پرچرب ) ،P < 0/05(TACظرفیت تام آنتی اکسیدانی.

c

a

 TACسرمmM ،

c

b

جدول  :4تأثیر سرکه سیب بر پارامترهای اسپرم رت بالغ تحت رژیم پرچرب a
تعداد ()× 106

بی حرکت

حرکت درجا

حرکت رو به
جلوی آهسته

حرکت رو به
جلوی سریع

مورفولوژی نرمال

کنترل

15/51 ± 2/71

28/0 ± 6/5

2/32 ±17/38

17/38 ± 2/32

22/88 ± 2/03

61/50 ± 5/61

پرچرب

11/35 ± 1/91

24/25 ± 4/89

11/38 ± 1/18

b

20/00 ± 0/75

c

46/21 ± 2/71

b

20/62 ± 1/84

b

سرکه سیب  +پر چرب 31/51 ± 2/46 c 14/69 ± 1/29
 aهمه مقادیر بصورت انحراف معیار  ±میانگین میباشند.
 bمقادیر معنیدار در مقایسه با کنترل P < 0/01
 cمقادیر معنیدار در مقایسه با گروه پرچرب P < 0/001

c

1/66 ± 17/75

c
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b

1/84 ± 19/62

c

49/33 ± 6/43

b

53/50 ± 9/09

رودخانه ایی و همکاران

ارزیابی پارامترهای اسپرم

تعــداد اســپرم در گــروه کنتــرل  mL 51/15 ± 71/2 × 106بــود.
مصــرف غــذای پرچــرب طــی  22هفتــه باعــث کاهــش معن ـیدار
آن بــه میــزان mL 35/15 ± 91/1 × 106شــد (.) P < 0/001
مصــرف ســرکه ســیب بصــورت معنـیدار باعــث افزایــش ایــن میزان
بــه ml 14/69 ± 1/29×106شــد .درصــد اســپرمهای بــی تحــرک
در گــروه پــر چــرب  46/21در صــد بــود کــه افزایــش معن ـیدار در
مقایســه بــا گــروه کنتــرل 28 ،در صــد نشــان داد .مصــرف غــذای
پــر چــرب همچنیــن باعــث افزایــش میــزان درصــد اســپرمهای بــا
حرکــت درجــا  20/62در صــد در مقایســه بــا کنتــرل شــد 17/38
درصــد ( .)P < 0/01از طــرف دیگــردر صــد اســپرمهای بــا حرکــت
ســریع در گــروه پرچــرب  11/38در مقایســه بــا کنتــرل 22/88
درصــد کاهــش معنــیدار یافــت ( .)P < 0/001مصــرف ســرکه
ســیب توانســت بــر حرکــت اســپرمها مؤثــر واقــع شــود و باعــث
بهبــود حرکــت آنهــا در مقایســه بــا گــروه پــر چــرب شــود (جــدول
 .)4همچنیــن غــذای پرچــرب باعــث کاهــش در صــد مورفولــوؤی
نرمــال در اســپرمها شــد  49/33در مقایســه بــا کنتــرل 61/50
در صــد ( .)P < 0/001هــر چنــد کــه ســرکه ســیب درصــد اســپرم
نرمــال را در مقایســه بــا گــروه پرچــرب افزایــش داد ولیکــن ایــن
افزایــش معن ـیدار نبــود (جــدول .)4

تصویــر  :3فوتومیکروگــراف نــوری از لولههــای ســمینیفروس رت بالــغ .ردیــف
بــاال رنــگ امیــزی هماتوکســیلین-ایوزین
ردیــف پاییــن ایمونوهیســتو شــیمی ،رنــگ آمیــزی تانــل .پیکانهــای ســفید
نمایشــگر هســتههای بــا رنــگ ســبز درخشــان و بــه عبارتــی ســلولهای
آپوپتوتیــک میباشــند .بزرگنمایــی  200برابــر ،C .کنتــرل؛  ،HFDرژیــم پــر
چــرب؛  ،HFD+AVرژیــم پــر چــرب  +ســرکه ســیب.

ارزیابی اپوپتوز سلولهای زایا و لیدیگ

در ارزیابــی آپوپتــوز در ســلولهای لیدیــگ هیــچ تفــاوت معنـیداری
آمــاری بیــن گروههــای مختلــف دیــده نشــد .تعــداد ســلولهای
لیدیــگ آپوپتوتیــک در گروههــای کنتــرل ،پرچــرب و ســرکه ســیب
بــه ترتیــب  2/67 ± 1/03و  3/67 ± 2/42و  2/50 ± 0/54در
فیلــد میکروســکوپیک بودنــد در همــه گروههــا تعــداد بســیار کمــی
از ســلولهای لیدیــگ بصــورت آپوپتوتیــک بــه چشــم میخوردنــد.
میــزان ســلولهای زایــای آپوپتوتیــک در گــروه کنتــرل ± 2/58

 12/67در فیلــد میکروســکوپی بــود در حالیکــه میــزان ایــن پارامتــر
در گــروه پرچــرب  33/17 ± 6/91بــود کــه افزایــش معنــیدار در
مقایســه بــا کنتــرل داشــت ( )P < 0/001ســرکه ســیب توانســت
ایــن میــزان را بــه  22/83 ± 6/49در فیلــد میکروســکوپی کاهــش
دهــد (( )P < 0/05تصویــر .)3
بحث
نتایــج مطالعــه حاضــر نشــان داد کــه مصــرف ســرکه ســیب بــا
غلظــت  5درصــد بصــورت خوراکــی بــه همــراه آب آشــامیدنی،
در طــی  6هفتــه در رتهــای نــر تحــت رژیــم غذایــی پرچــرب،
دارای اثــرات محافظتــی بــر روی بافــت بیضــه بــوده و باعــث بهبــود
برخــی پارامترهــای اســپرم و کاهــش آپوپتــوز بافــت بیضــه و افزایــش
هورمــون تستوســترون و افزایــش  TACســرم میگــردد .علیرغــم
ایــن موضــوع ،تجویــز ســرکه ســیب اثــر معنــاداری بــر ســطح
اســترادیول نداشــته اســت.
در مطالعــه حاضــر تعــداد ســلولهای اســپرماتوگونی ،اسپرماتوســیت
اولیــه پاکــی تــن و لپتوتــن ،اسپرماتوســیت ثانویــه ،اســپرماتید گــرد
تغییــر نداشــتند در حالــی کــه اســپرماتیدهای دراز یا اســپرماتوزوا ها
تنهــا ســلولهایی بودنــد کــه در گــروه تحــت رژیــم پرچــرب کاهــش
داشــتند بــه عبــارت دیگــر رژیــم پرچــرب بــر روی اسپرماتوســیتوژتز
مؤثــر نبــود بلکــه بــر روی اســپرمیوژنز مؤثــر بــود .شــاید بتــوان ایــن
تغییــرات را بــه کاهــش هورمــون تستوســترون ربــط داد .فراینــد
اســپرماتوژنر و بــاروری مردانــه وابســته بــه حضــور تستوســترون
میباشــد و در غیــاب تستوســترون یــا رســپتورهای آندروژنــی
اســپرماتوؤنز دچــار اختــال میشــود بخصــوص در مراحــل پــس
از میــوز [ .]30تستوســترون توســط ســلولهای لیدیــگ ترشــح
میشــود میــزان تستوســترون بیضــه  25تــا  125برابــر ســرم
اســت ( 340-2000نانومتــر در بیضــه) در مقابــل ( 7/8-35نانومتــر
در ســرم) .در جونــدگان نیــز ماننــد انســان همیــن ضــرورت وجــود
دارد [ .]30مطالعــات انجــام شــده روی جونــدگان بیانگــر آننــد کــه
محرومیــت از تستوســترون در اختــال تکامــل ســلولهای زایــا
بخصــوص مراحــل آزاد ســازی اســپرم در مراحــل  7و  .]31[ 8در
حیواناتــی کــه ســلولهای ســرتولی آنهــا فاقــد رســپتور آندروژنــی
اســت در ســه مرحلــه اختــال بــاروری خواهنــد داشــت -1 :اختــال
در ســد خونــی بیضــه ایــی کــه باعــث در معــرض قــرار گرفتــن کلیــه
ســلولهای زایــا بــا عوامــل ایمونولوژیــک میشــود [ -2 .]32بدلیــل
نقــص در چســبندگی ســلولهای اســپرماتید گــرد بــه ســرتولی،
باعــث بلوکــه شــدن تبدیــل اســپرماتید گــرد بــه دراز میشــود
بــه عبارتــی دیگــر فراینــد اســپر میوژنــز دچــار اختــال میشــود
[ .]33اســپرماتوزوا هــا نمیتواننــد آزاد شــوند در نتیجــه توســط
ســلولهای ســرتولی فاگوســیته میشــوند [.]34
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کاهــش تستوســترون همچنیــن میتوانــد بــر روی پارامترهــای
اســپرم مؤثــر باشــد چــرا کــه ســلولهای پوششــی اپیدیدیــم بطــور
کامــل وابســته بــه تستوســترون میباشــند .در مطالعــه مــا نیــز
ایــن تغییــرات مشــاهده میشــدند .شــاید بتــوان یکــی از دالیــل
احتمالــی کاهــش تستوســترون را کاهــش میــزان آنتــی اکســیدانی
ســرم گــروه پــر چــرب دانســت کــه یافتههــای مــا تأییــد کننــده
ایــن مطلــب بــود .در همیــن رابطــه نشــان داده شــده اســت کــه
 افزایــش اســترس اکســیداتیو کــه اولیــن اثــر آن بــر روی غشــایمیتوکنــدری اســت ،کــه در انجــا همراهــی بیــن اعضــای پــرو و آنتــی
آپوپتــوزی ماننــد خانــواده  Bcl2و  Baxنغییــر میکنــد کــه ایــن
خــود باعــث آزاد ســاری ســیتو کــروم  cو فعــال شــدن خانــواده
کاســپاز هــا و در نهایــت فراگمانتــه شــدن  DNAمیشــود [.]34
دیگــر مکانیســمهای احتمالــی کاهــش تستوســترون عبارتنــد از:
الــف -آســیب پاتولوژیــک بــه ســول هــای لیدیــگ کــه منبــع اصلــی
تولیــد تستوســترون هســتند .ب -افزایــش تعــداد ســلولهای چربــی
و در نتیجــه افزایــش ترشــح ســیتو کیــن هــا ماننــد لپتیــن کــه خــود
در کاهــش تستوســترون مؤثــر اســت [.]34
نتایــج بــه دســت آمــده در ایــن مطالعــه نشــان داد کــه رژیــم پرچرب
باعــث افزایــش آپوپتــوز در بافــت بیضــه گردیــد کــه درمــان با ســرکه
ســیب کاهــش معنــاداری در تعــداد ســلولهای آپوپتوتیــک نســبت
بــه گــروه رژیــم پرچــرب ،ایجــاد نمــود .شــاید بتــوان علــت افزایــش
آپوپتــوز را بــه افزایــش اســترس اکســیداتیو در گــروه پرچرب نســبت
داد کــه مطالعــه مانیــز بیانگــر کاهــش میــزان آنتــی اکســیدان در
ســرم گــروه پــر چــرب بــود .بطــور مشــابهی درمــان بــا متفورمیــن
در موشهــای تحــت رزیــم پــر چــرب نیــز باعــث کاهــش آپوپتــوز
بیضــه و کاهــش اســترس اکســیداتیو میگــردد [.]35
مطالعــه حاضــر نشــان داد کــه ســرکه ســیب توانســت باعــث بهبــود
پارامترهــای اســپرم ،کاهــش آپوپتــوز و افزایــش آنتــی اکســیدان
ســرم شــود .شــاید بتــوان ایــن تغییــرات را بــه خاصیــت انتــی
اکســیداتیو ســرکهها نســبت داد .در ایــن زمینــه نشــان داده شــده
کــه ســرکه ســیب دارای ترکیبــات فنولیــک باالیــی در مقابســه بــا
ســایر سرکههاســت [.]36
مطالعــات انجــام شــده بــا اســتفاده از ســرکههای مختلــف نشــان
دهنــده اثــر آپوپتوتیــک ترکیبــات فنلــی میباشــد .طــی مطالع ـهای
 in vitroکــه در ژاپــن در ســال  2004توســط مــی مــورا و همــکاران
انجــام گرفــت ،نشــان داده شــد کــه ســرکه نیشــکر باعــث آپوپتــوز
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ســلولهای لوکمــی انســانی میشــود [ .]18همچنیــن نانــدا و
همــکاران در ســال  2004طــی آزمایشــی بــه ایــن نتیجــه رســیدند که
ســرکه برنــج ژاپنــی نیــز بصــورت وابســته بــه دوز باعــث مهــار تکثیــر
ســلولهای ســرطانی میشــود [ .]19ســکی و همــکاران در بررســی
دیگــری نشــان دادنــد کــه موشهــای تغذیــه شــده بــا ســرکه ســوچوآ
کــه بــا ســلولهای تومــوری ســارکوما انکوبــه شــده بودنــد در مقایســه
بــا گــروه کنتــرل خــود ،ســایز تومورشــان کاهــش یافــت [.]24
نتیجه گیری
بطــور کلــی نتایــج حاصــل از ایــن بررســی نشــان داد کــه مصــرف
غــذای پرچــرب بــا روغــن کانــوال در طــی  22هفتــه باعــث کاهــش
رونــد اســپرمیوژنز بــدون تأثیــر بــر رونــد اسپرماتوســیتوژنز میشــود،
چــرا کــه فقــط ســلولهای اســپرماتید دراز کاهــش یافتنــد.
همچنیــن مصــرف غــذای پرچــرب باعــث کاهــش پارامترهای اســپرم
ماننــد شــمارش و حرکــت و مورفولــوژی میشــود .ضمــن ایــن کــه
مصــرف روزانــه ســرکه ســیب بــا غلظــت  %5طــی  6هفتــه بصــورت
خوراکــی همــراه آب آشــامیدنی باعــث بهبــود رونــد اســپرمیوژنز
و پارامترهــای اســپرم از طریــق کاهــش آپوپتــوز بافــت بیضــه،
افزایــش تستوســترون و افزایــش ظرفیــت تــام آنتــی اکســیدانی
ســرم و کاهــش وزن میشــود .نظــر بــه اینکــه ســرکهها ارزان و در
دســترس هســتند و عــوارض جانبــی مصــرف ســرکه همــراه بــا غــذا
نشــان داده نشــده ،بنابرایــن اســتفاده روزانــه ســرکه ســیب مخصوصـاً
در افــراد چــاق همــراه بــا آب نوشــیدنی جهــت کاهــش عــوارض
چاقــی و بخصــوص افــراد در معــرض نابــاروری توصیــه میگــردد.
مــواردی چــون ارزیابــی گنــادو تروپینهــا ،رســپتورهای آندروژنیــک
و اســتروژنیک بــر روی ســلولهای موجــود بــر بافــت بیضــه ،ارزیابــی
فــرا ســاختاری ســلولهای زایــا و مطالعــات ژنتیکــی و مولکولــی
بدنبــال مصــرف غــذای پــر چــرب و ســرکه از جملــه مواردیســت کــه
بــرای مطالعــات بعــدی پیشــنهاد میگــردد.
سپاسگزاری
بدینوســیله از مرکــز تحقیقــات دانشــجوئی دانشــگاه علــوم پزشــکی
گیــان جهــت حمایــت مــادی ایــن پژوهــش تشــکر و قدردانــی
میگــردد .ضمنــاً نتایــج ایــن مطالعــه بــا منافــع نویســندگان در
تعــارض نمیباشــد.
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Abstract
Introduction: Obesity and high fat diet (HFD) has side effects on male fertility. The aim
of this study was to evaluate the effect of apple vinegar on spermatogenesis and serum total
antioxidant status (TAS) in rats under HFD.
Methods: Twenty-four Wistar male rats were divided to three groups, including (n =
8): control, HFD, HFD + apple vinegar. The control group received 16.6 kcal/day and
the other two groups received HFD containing 51.6 kcal/day. After 16 weeks, group
3 received %5 apple vinegar in drinking water orally for six weeks. At the end of the
experiment, epididymis sperm parameters including: count, morphology and motility,
were measured. Serum level of TAS, testosterone and estradiol was assayed with
enzyme linked immunosorbent assay (ELISA). Testicular apoptosis was assayed with
terminal deoxynucleotidyl transferase (TdT) dUTP nick-end labeling (TUNEL) and
spermatogenesis was studied with quantitative histologic method. Statistical analysis was
performed using analysis of variance (ANOVA) and Tukey’s test.
Results: Apple vinegar increased count and forward motility of sperms, when compared
with HFD (P < 0.05). However, it was not effective on morphology. Numbers of apoptotic
cells reduced in the vinegar-treated group (P < 0.001). Vinegar increased serum levels
of testosterone and TAS compared with HFD (P < 0.05). However, estradiol level was
not changed. Vinegar reduced the lee index, when compared with HFD (P < 0.001). The
numbers of spermatogonia, primary pachytene and leptotene spermatocyte, and round
spermatids were not changed. However, the numbers of elongated spermatids were
increased compared with HFD (P < 0.05).
Conclusions: This study indicated that daily use of apple vinegar in rats under HFD for six
weeks improved spermatogenesis through reduction of testis apoptosis, increasing serum
TAS and testosterone.

