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چکیده
مقدمــه: اســترس اکســیداتیو و تغییــر در ظرفیــت آنتــی اکســیدانی از جملــه عوامــل مؤثــر در پاتوژنــز دیابــت 
هســتند. ویتامیــن E و آســتازانتین آنتــی اکســیدان هــای قــوی هســتند و در کاهــش اســترس اکســیداتیو مؤثــر 
می باشــند. ایــن مطالعــه تأثیــر ویتامیــن E و آســتازانتین را بــر ســاختار بافتــی پروســتات، ســمینال وزیکــول و 

ــد. ــی می کن ــی بررس ــای دیابت ــم موش ه اپیدیدی
روش کار: در ایــن مطالعــه تجربــی 28 ســر مــوش صحرایــی نــر بــه چهــار گــروه کنتــرل دریافــت کننــده روغــن 
ســویا، گــروه دیابتــی دریافــت کننــده روغــن ســویا و گــروه دیابتــی دریافــت کننــده ویتامیــن E و گــروه دیابتــی 
و دریافــت کننــده ی آســتازانتین تقســیم شــدند. جهــت ایجــاد دیابــت، استرپتوزوتوســین )Streptozotocin( بــه 
 0/72 mg/kg بــه میــزان E 55 بــه صــورت داخــل صفاقــی تزریــق شــد. گروه درمــان، ویتامیــن mg/Kg میــزان
و اســتازانتین mg/kg 720 بــه مــدت 50 روز دریافــت نمودنــد. غــدد پروســتات، ســمینال وزیکــول و اپیدیدیــم با 

رنــگ آمیــزی هماتوکســیلین و ائوزیــن مــورد بررســی قــرار گرفتنــد.
یافته هــا: در پروســتات ارتفــاع اپــی تلیــوم غــدد در گــروه دیابتــی کاهــش )P > 0/05( و در گروه هــای تیمــار 
شــده افزایــش نشــان داد )P > 0/05(. قطــر آســینی هــا نیــز در گــروه دیابتــی افزایــش و در گروه هــای تیمــار 
بــا اســتازانتین کاهــش معنــی دار نشــان داد )P < 0/05(. در اپــی دیدیــم ارتفــاع اپــی تلیــوم در گــروه دیابتــی 
افزایــش )P < 0/05( و در گروه هــای تیمــار شــده کاهــش نشــان داد. در ســمینال وزیکــول ارتفــاع اپــی تلیــوم 
و قطــر هســته در گــروه دیابتــی کاهــش یافتــه بــود )P < 0/05(. ویتامیــن E و اســتازانتین نیــز موجــب کاهــش 

.)P > 0/05( ایــن پارامترهــا شــدند
نتیجــه گیــری: اســتازانتین و ویتامیــن E می تواننــد موجــب بهبــود تغییــرات بافتــی ناشــی از دیابــت در اپــی 

دیدیــم و پروســتات شــوند.
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مقدمه
ــی  ــد عامل ــی چن ــک و اختالل ــای متابولی ــروه بیماری ه ــت ازگ دیاب
ــن  ــا افزایــش مزمــن قنــد خــون مشــخص می شــود. ای اســت کــه ب
بیمــاری ناشــی از اختــالل در ترشــح انســولین، عملکــرد آن و یــا هردو 
مــورد اســت. دیابــت ملیتــوس از شــایع ترین بیماری هــای متابولیــک 
در انســان اســت. درحــال حاضــر بیــش از 170 میلیــون نفــر از مــردم 
جهــان بــه بیمــاری دیابــت مبتــال بــوده و پیــش بینــی می شــود ایــن 
رقــم در ســال 2025 بــه 300 میلیــون نفــر و درســال 2030 بــه 366 
میلیــون نفــر برســد ]1, 2[ اگرچــه مکانیســم دقیــق بیمــاری دیابــت 
ــش  ــا افزای ــت ام ــده اس ــناخته نش ــی ش ــه خوب ــون ب ــوس تاکن ملیت

ــان  ــیب رس ــده آس ــای عم ــزم ه ــای آزاد از مکانی ــاخت رادیکال ه س
آن می باشد ]3-5[. ابتـــال بـــه دیابت، ســـبب اختـــالالت جنسـی در 
افــراد می شــود و در 90% بیمـــاران دیابتــی، میــل جنســـی و قــدرت 
بــاروری کاهـــش می یابــد ]6, 7[. در حیوانـــات آزمایشـــگاهی نیــز بــا 
اســـتفاده از داروی استرپتوزوتوسـین بـــرای القـای دیابـت، نقـص در 
فعالیـــت بافـــت بیضـه و تجزیـــه آن مشـــاهده می شود )5(. بیمـاری 
دیابــت اثـــرات منفـــی متنوعــی بـــر عملکـــرد و ســـاختار سیســـتم 
تولیدمثلی جنـــس نـــر دارد و موجـــب کاهـش تولیـــد تستوسـترون 
و فرآینـــد اســـپرماتوژنز می شــود )7،6(. همچنیـــن کاهـــش تعـــداد 
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اســـپرم و افزایـــش اســپرم های ناهنجـــار در افــراد دیابتــی گــزارش 
شـــده اســـت ]8, 9[. از دیگــر بافت هایــی کــه در دیابــت تحــت تأثیــر 
ــات  ــول ســمینال هســتند. مطالع ــتات و وزیک ــد پروس ــرار می گیرن ق
آزمایشــگاهی نشــان می دهنــد کــه دیابــت باعــث اختــالل در تکثیــر 
و مــرگ ســلول های اپیتلیــوم ترشــحی ]10[ تغییــر ماتریکــس خــارج 
ــث  ــلول ها ]11[ و باع ــی س ــردی و فنوتیپ ــرات عملک ــلولی و تغیی س
ــن  ــود ]12[. همچنی ــتات می ش ــوز در پروس ــرعت آپوپت ــش س افزای
ــول  ــوای وزیک ــن و محت ــت نوروآدرنالی ــش غلظ ــث افزای ــت باع دیاب
ســمینال شــده و کاهــش قابــل توجــه در غلظــت و مقــدار دوپامیــن را 
در پــی دارد ]13[. علــت عملکــرد غیــر طبیعــی بیضه هــا و تغییــرات 
ــد  ــت می توان ــاری دیاب ــه آن در بیم ــدد ضمیم ــده در غ ــاهده ش مش
بــه دلیــل آســیب های اکســیداتیو بــا اکســیژن فعــال باشــد ]7, 14[. 
 )ROS( آنتــی اکســیدان هــا باعــث از بین بــردن انواع اکســیژن فعــال
و پراکسیداســیون لیپیــد می شــوند ]15, 16[. وجــود آنتــی اکســیدان 
ــد  ــی می توان ــره غذای ــا در جی ــا، فالونوییده ــل ویتامین ه ــی مث های
اثــرات حفاظتــی در بیمــاران دیابتیــک داشــته باشــد ]3[. از جملــه 
آنتــی اکســیدان هــا می تــوان بــه ویتامیــن E و Astaxanthin اشــاره 
ــیدان  ــی اکس ــی از آنت ــن alfa- tocopherol( E( یک ــرد. ویتامی ک
هــای مهــم اســت کــه نقــش حفاظتــی مهمــی بــرای غشــا ســلولی در 
برابــر اثــرات ROS دارد ]Astaxanthin .]17 یــک نــوع کاروتنوئیــد 
اســت کــه از جلبــک Hematococcus pluvialisalgae اســتخراج 
می شــود ]18[. ایــن مــاده دارای اثــر آنتــی اکســیدانی قــوی 
می باشــد و فعالیــت بیولوژیــک مختلفــی از قبیــل اثــر ضــد دیابتــی 
و ضــد چاقــی دارد ]19-21[. بــا توجــه بــه وســعت بیمــاری دیابــت و 
تاثیــرات ســوئی کــه بــر بافت هــای مختلــف دارد انجــام ایــن مطالعــه 
جهــت اثبــات تأثیــر آنتــی اکســیدان هــا ضــروری بــه نظــر می رســد 
بنابرایــن هــدف از ایــن مطالعــه بررســی تأثیــر آنتــی اکســیدان هــای 
ویتامیــن E و Astaxanthin بــر ســاختار بافتــی پروســتات، ســمینال 

ــد. ــی می باش ــای دیابت ــم موش ه ــول و اپیدیدی وزیک

روش کار
ــا  ــژاد ویســتار ب ــی ن ــوش صحرای ــی از م ــه تجرب ــن مطالع ــت ای جه
ــد. در  ــتفاده ش ــرم اس ــا 300 گ ــه و وزن 200 ت ــن 8- 10 هفت س
ــنایی  ــاعت روش ــرایط 12 س ــات در ش ــه، حیوان ــان مطالع ــول زم ط
ــراد  ــانتی گ ــه س ــا 25 درج ــای 23 ت ــی و دم ــاعت تاریک و 12 س
ــین  ــوع I استرپتوزوتوس ــت ن ــاد دیاب ــت ایج ــدند. جه ــه داری ش نگ
)streptozotocin( بــه میــزان mg/Kg 55 بــه صــورت داخــل 
صفاقــی بــه حیوانــات مــورد مطالعــه تزریــق شــد. جهــت اطمینــان 
ــه دم  ــد ناحی ــق از وری ــس از تزری ــاعت پ ــدن، 72 س ــی ش از دیابت
ــدازه  ــه خــون گرفتــه شــده و میــزان گلوکــز خــون ان موش هــا نمون

گیــری شــد. تنهــا حیواناتــی بــه عنــوان دیابتــی وارد مطالعــه شــدند 
کــه میــزان قنــد خــون آن هــا بــاالی mg/dL 250- 300 بــود ]22, 

.]23
ــرار داده  ــر ق ــه شــرح زی ــی در 4 گــروه ب ــه طــور تصادف ــات ب حیوان

شــدند:
گروه اول: کنترل دریافت کننده روغن سویا

گروه دوم: کنترل دیابتی، دریافت کننده روغن سویا
E گروه سوم: دیابتی دریافت کننده ی ویتامین

گروه چهارم: دیابتی دریافت کننده ی آستازانتین
ــه  ــن E ب ــب ویتامی ــه ترتی ــا ب ــارم از رت ه ــوم و چه ــروه س ــه گ ب
ــدت 50  ــرای م ــتازانتین mg/kg 720 ب ــدار mg/kg72/0 و اس مق
روز داده شــد. ســپس رت هــا توســط اتــر بیهــوش و قربانــی شــدند. 
ــا  ــمینال وزیکول ه ــم و س ــی دیدی ــتات، دم اپ ــی پروس ــوب قدام ل
خــارج شــده در جهــت فیکــس شــدن در فرمالیــن ده درصــد قــرار 
گرفتنــد. پــس از تثبیـــت نمونه هــا و تهیـــه مقاطـــع بافتـــی، رنــگ 
آمیــزی هماتوکســـیلین- ائوزیـــن )H&E( انجــام شــد. از هــر موش 
ــت  ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــد م ــع 10 فیل ــر مقط ــع و از ه 10 مقط
ــامل  ــه ش ــن مطالع ــده در ای ــری ش ــدازه گی ــای ان ]24[. پارامتره

ــود: ــر ب مــوارد زی
قطــر مجــاری داخلــی اپــی دیدیــم، ارتفــاع ســلول مجــاری 
ــی  ــر داخل ــم، قط ــلول های اپیدیدی ــته س ــر هس ــم، قط ــی دیدی اپ
مجــاری پروســتات، ارتفــاع ســلول مجــاری پروســتات، قطــر هســته 
ــول،  ــمینال وزیک ــاری س ــلول مج ــاع س ــتات، ارتف ــلول های پروس س

ــول. ــمینال وزیک ــلول های س ــته س ــر هس قط
بــرای تجزیــه و تحلیــل داده هــا از نــرم افــزار SPSS ویرایــش 
مقایســه  جهــت   ANOVA طرفــه  یــک  آزمــون  و  شــانزدهم 
متغیرهــای کمــی و از تســت مجــذور کای بــرای مقایســه متغیرهــای 
ــه  ــدار )P > 0/05( ب ــد. مق ــتفاده ش ــا اس ــن گروه ه ــی در بی کیف
ــد. ــه ش ــر گرفت ــا در نظ ــودن اختالف ه ــادار ب ــار معن ــوان معی عن

یافته ها
در پروســتات ارتفــاع اپــی تلیــوم غــدد در گــروه دیابتــی در مقایســه 
ــر آن  ــالوه ب ــان داد )P > 0/05(. ع ــش نش ــرل کاه ــروه کنت ــا گ ب
ــود  ــحات موج ــش ترش ــده ای و کاه ــوم غ ــدن اپیتلی ــده ش چروکی
در آن و افزایــش اســتروما در فضــای بینابینــی دیــده شــد. در 
گروه هــای تیمــار بــا ویتامیــن E و اســتازانتین عــوارض مربــوط بــه 
دیابــت تخفیــف یافــت یعنــی ارتفــاع اپــی تلیــوم افزایــش یافتــه و 
کاهــش چروکیدگــی اپیتلیــوم غــده ای، وجــود ترشــحات تقریبــاً بــه 
انــدازه گــروه کنتــرل در لومــن و کاهــش اســتروما بیــن توبــول هــا 

ــر 1(. ــده شــد )جــدول 1، تصوی دی
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جدول 1: پارامترهای مورد مطالعه در بافت پروستات
قطر هسته )میکرومتر( ± گروه

انحراف معیار
قطر مجرا )میکرومتر( ± 

انحراف معیار
ارتفاع اپی تلیوم )میکرومتر( ± 

انحراف معیار
2/2 ± 60/28/4 ± 0/9202/5 ± 4/37کنترل
2/4 ± 7/3 54/21 ± 254 1/11 ± 4/22دیابت

E 2/2 ± 55/27/64 ± 0/9207/8 ± 4دیابتی دریافت کننده ویتامین
3/2 ± 8/56 42/92 ± 158/9 1/12 ± 4/41دیابتی دریافت کننده آستازانتین

1 اختالف معنی دار با گروه کنترل، 2 اختالف معنی دار با گروه دیابت

جدول 2: پارامترهای مورد مطالعه در بافت سمینال وزیکول
ارتفاع اپی تلیوم )میکرومتر( ± انحراف معیارقطر هسته )میکرومتر( ± انحراف معیارگروه

1/8 ± 0/768/27  ± 4/26کنترل
1/5 ± 0/728/18 ± 4/23دیابت

E 2/3 ± 7/53 0/842،4 ± 3/72 1،2دیابتی دریافت کننده ویتامین
1/8 ± 6/41 0/821،2،3،4 ± 3/58 1،2دیابتی دریافت کننده آستازانتین

1 اختــالف معنــی دار بــا گــروه دیابتــی، 2 اختــالف معنــی دار بــا گــروه کنتــرل، 3 اختــالف معنــی دار بــا گــروه ویتامیــن E، 4 اختــالف معنــی دار بــا گــروه 
نتین استازا

جدول 3: پارامترهای مورد مطالعه در بافت اپیدیدیم
قطر هسته )میکرومتر( ± گروه

انحراف معیار
قطر عرضی مجرا )میکرومتر( ± 

انحراف معیار
ارتفاع اپی تلیال )میکرومتر( ± 

انحراف معیار
2/29 ± 43/9512/58 ± 0/9195/32 ± 4/32کنترل
2/29 ± 41/5913/58 ± 127/11♣ 0/9 ± 4/49دیابت

E 2/82 ± 13/57 51/04 ± 136/6 0/94 ± 4/58 4دیابتی دریافت کننده ویتامین
2 ± 11/59 40/131،2،3 ± 244/8 0/71،2،3 ± 4/1 3دیابتی دریافت کننده آستازانتین

1 اختــالف معنــی دار بــا گــروه دیابتــی، 2 اختــالف معنــی دار بــا گــروه کنتــرل، 3 اختــالف معنــی دار بــا گــروه ویتامیــن E، 4 اختــالف معنــی دار بــا گــروه 

نتین استازا

ــهای  ــتات موش ــزی H&E از پروس ــگ آمی ــا رن ــراف ب ــر 1: فتومیکروگ تصوی
ــی صحرای

ــرده  ــن حــاوی ترشــحات را احاطــه ک ــده ای لوم ــوم غ ــرل، اپیتلی ــروه کنت A: گ
اســت. اســترومای کمــی در فضــای بینابینــی توبــول هــا گســترده شــده اســت. 
ــدازه  ــده ای، کاهــش شــدید ان ــوم غ ــده شــدن اپیتلی ــی، چروکی ــروه دیابت B: گ
لومــن و ترشــحات موجــود در آن و افزایــش اســتروما در فضــای بینابینــی دیــده 
می شــود. C: گــروه ویتامیــن E، کاهــش چروکیدگــی اپیتلیــوم غــده ای، وجــود 
ترشــحات بــه انــدازه گــروه کنتــرل در لومــن و کاهــش اســتروما بیــن توبــول هــا. 
ــحات  ــود ترش ــده ای، وج ــدار غ ــی ج ــش چروکیدگ ــتازانتین، افزای ــروه اس D: گ
ــول هــا دیــده  ــدازه گــروه کنتــرل در لومــن و افزایــش اســتروما بیــن توب ــه ان ب

.)X10( می شــود 

ــروه  ــوم و قطــر هســته در گ ــی تلی ــاع اپ ــول ارتف در ســمینال وزیک
دیابتــی کاهــش یافتــه )P < 0/05( و ویتامیــن E و اســتازانتین 
نیــز تاثیــری مثبتــی بــر ایــن پارامترهــا نداشــتند و موجــب کاهــش 

ــر 2(. ــدول 2 و تصوی ــدند )P > 0/05( )ج ــا ش ــتر آنه بیش

 
ــول  ــمینال وزیک ــزی H&E از س ــگ آمی ــا رن ــراف ب ــر 2: فتومیکروگ تصوی

صحرایــی موش هــای 
ــوم را نشــان  ــی تلی ــاع اپ ــری قطــر هســته و ارتف ــدازه گی ــا محــدوده ان پیکان ه

)X100( می دهنــد 
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ــه  ــي در مقایس ــروه دیابت ــوم در گ ــي تلی ــاع اپ ــم ارتف ــي دیدی در اپ
ــر آن  ــالوه ب ــان داد )P< 0/05(. ع ــش نش ــرل افزای ــروه کنت ــا گ ب
کاهــش انــدازه لومــن و ترشــحات موجــود در آن و افزایــش اســتروما 
ــا  ــروه اســتازانتین در مقایســه ب ــده شــد. گ ــی دی در فضــاي بینابین
گــروه ویتامیــن E موجــب کاهــش معنــی دار ارتفــاع اپــی تلیــوم و 
ــر 3(. ــول هــا شــد )P> 0/05( )جــدول 3، تصوی افزایــش قطــر توب

تصویــر 3: فتومیکروگــراف بــا رنــگ آمیــزی H&E از اپــی دیدیــم موش هــای 
یی ا صحر

A: گــروه کنتــرل، لومــن حــاوی ترشــحات، اســترومای کمــی در فضــای بینابینــی 
توبــول هــا دیــده می شــود B: گــروه دیابتــی، کاهــش انــدازه لومــن و ترشــحات 
 :C .ــود ــده می ش ــی دی ــای بینابین ــتروما در فض ــش اس ــود در آن و افزای موج
گــروه ویتامیــن E، وجــود ترشــحات بــه انــدازه گــروه کنتــرل در لومــن و کاهــش 
اســتروما بیــن توبــول هــا و در D: گــروه اســتازانتین، افزایــش ترشــحات در لومــن 
 :E .و کاهــش اســتروما بیــن توبــول هــا و افزایــش قطــر لوله هــا دیــده می شــود
 .)X10 روش انــدازه گیــری قطــر لولــه توســط نــرم افــزار موتیــک )بزرگنمایــی
F: پیکان هــا روش انــدازه گیــری قطــر هســته و ارتفــاع اپــی تلیــوم توســط نــرم 

)X100 افــزار موتیــک را نشــان می دهنــد )بزرگنمایــی

بحث
در اکثــر مــوارد بــرای شــناخت تأثیــر دیابــت در انســان، از مدل هــای 
حیوانــی اســتفاده می گــردد. یکــی از روش هــای دیابتــی کــردن موش 
صحرایــی اســتفاده از استرپتوزوتوســین اســت کــه بصــورت انتخابــی، 
ــردد  ــوع 1 می گ ــت ن ــب ســلول های β پانکــراس و دیاب باعــث تخری
]25-27[. تقریبــاً اکثــر محققیــن اظهــار می دارنــد، اســتفاده از 
استرپتوزوتوســین روشــی اســت کــه دیابــت را در نزدیکتریــن حالــت 
بــه دیابــت انســان، ایجــاد می نمایــد ]27[ مــا هــم درایــن مطالعــه از 
ایــن مــاده جهــت ایجــاد دیابــت در رت اســتفاده نمودیــم. مطالعــات 
انســانی و مطالعــه بــر روی حیوانــات آزمایشــگاهی تغییــرات بافتــی 
ــه  ــه ب ــا توج ــد ]4, 27[. ب ــزارش کرده ان ــت گ ــا دیاب ــاط ب را در ارتب

ــترون  ــح تستوس ــر ترش ــت ب ــر دیاب ــر اث ــی ب ــل مبن ــات قب مطالع
ــتگاه  ــه دس ــدد ضمی ــر غ ــت ب ــر دیاب ــر تأثی ــه حاض )29( در مطالع
تناســلی نــر مــورد بررســی قــرار گرفــت. در بررســی پروســتات، قطــر 
ــه  ــت مطالع ــته جه ــر هس ــوم و قط ــاع اپیتلی ــاری، ارتف ــی مج داخل
انتخــاب شــدند و در پروســتات رت هــای دیابتــی بررســی و بــا گــروه 
کنتــرل و گروه هایــی کــه آنتــی اکســیدان ویتامیــن E و اســتازانتین 
دریافــت کــرده بودنــد، مقایســه شــدند. در موش هــای دیابتــی 
ارتفــاع اپتلیــال و قطــر هســته نســبت بــه گــروه کنتــرل کاهــش و 
ــود هرچنــد ایــن تغییــرات معنــی دار  قطــر مجــرا افزایــش یافتــه ب
نبــود. در ایــن مطالعــه مشــاهده شــد کــه انتــی اکســیدان هــا باعــث 
بهبــود ایــن عالئــم شــده بودنــد کــه ایــن بهبــودی در گــروه دریافــت 

کننــده ی اســتازانتین معنــی دار بــود.
ــتات  ــر پروس ــت را ب ــر دیاب ــال 2011 اث ــش در س ــم و همکاران الهال
ــا  ــلنیوم در آن ه ــش س ــی و نق ــو بررس ــژاد البین ــغ ن ــای بال موش ه
ــال  ــاع اپتلی ــی ارتف ــروه دیابت ــد. در گ ــرار دادن ــه ق ــورد مطالع را م
ــرده و  ــدا ک ــی پی ــل توجه ــش قاب ــرل کاه ــروه کنت ــه گ ــبت ب نس
ــود. در گــروه دریافــت کننــده ی  قطــر اســینی هــا افزایــش یافتــه ب
ســلنیوم ســاختارها نزدیــک بــه حالــت نرمــال نزدیــک شــده بودنــد 
]28[ در مطالعــه حاضــر نیــز نتایــج مشــابهی بدســت آمــد. گابــری 
و همــکاران در مطالعــه ای در ســال 2014 اثــر انتــی اکســیدان هــای 
زینــک، ویتامیــن E و ویتامیــن C را روی پروســتات رت هــای پیــر 
بررســی کردنــد. در گــروه دریافــت کننــده ی ویتامیــن E بــا کاهــش 
ــده  ــودی دی ــی بهب ــای موکوس ــش چین ه ــال و کاه ــاع اپتلی ارتف
ــر نســبت  ــودی در پروســتات موش هــای پی ــرات بهب شــد. در کل اث
ــه ای  ــد ]29[. در مطالع ــده ش ــتر دی ــر بیش ــای جوان ت ــه موش ه ب
ــت  ــر دیاب ــا بررســی تأثی ــو و همــکاران در ســال 2012 ب دیگــر گوب
بــر بیومارکــر هــای پروســتات و تأثیــر تغذیــه بــا ویتامیــن C نشــان 
دادنــد کــه دیابــت باعــث کاهــش تستوســترون در گــردش و کاهــش 
تقســیم ســلولی و کاهــش گیرنده هــای آندروژنــی و افزایــش ســطح 
می شــود.  پروســتات  در   glutathione-S-transferase )GST(
ــالح  ــث اص ــن C باع ــا ویتامی ــه ب ــان دادنــد تغذی ــن نش همچنی
عملکــرد )glutathione-S-transferase )GST و کاهــش ســرعت 
مــرگ ســلولی در پروســتات می گــردد. بررســی های بافــت شناســی 
ــش  ــا و کاه ــینوس ه ــی آس ــش چروکیدگ ــده کاه ــان دهن ــز نش نی
تخریــب اپیتلیــوم پروســتات گــروه تحــت تغذیــه بــا ویتامیــن C بــود 
]30[. در بررســی ســمینال وزیــکل رت هــا، ارتفــاع اپیتلیــال و قطــر 
ــری می شــود. در مطالعــه حاضــر  ــدازه گی ــه ان هســته جهــت مطالع
ایــن پارامترهــا در ســمینال وزیــکل رت هــای دیابتــی بررســی و بــا 
ــرده  ــت ک ــیدان دریاف ــی اکس ــه آنت ــی ک ــرل و گروه های ــروه کنت گ
ــر  ــال و قط ــاع اپتلی ــی ارتف ــروه دیابت ــدند. در گ ــه ش ــد مقایس بودن
هســته نســبت بــه گــروه کنتــرل کاهــش یافتــه بودنــد هــر چنــد این 
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ــی  ــا انت ــان ب ــای تحــت درم ــود و در گروه ه ــی دار نب ــرات معن تغیی
اکســیدان هــا اثــرات بهبــودی مشــاهده نشــد.

ــر  ــا بررســی اث در تحقیقــی موریســون و همــکاران در ســال 2006 ب
ــر وزیکــول ســمینال  ــت القــا شــده بوســیله استرپتوزوتوســین ب دیاب
مــوش نشــان دادنــد دیابــت باعــث افزایــش غلظــت noradrenalin و 
محتــوای ســمینال وزیکــول و کاهــش غلظــت dopamine می شــود. 
 sympathetic ــه در ــل توج ــرات قاب ــث تغیی ــت باع ــن دیاب همچنی
ــان داده  ــن نش ــردد. همچنی ــمینال می گ ــول س innervation وزیک
ــردد  ــدد می گ ــن غ ــب atonia در ای ــت موج ــه دیاب ــت ک ــده اس ش
]13[ تغییــرات مشــاهده شــده در گــروه دیابتــی در مطالعــه حاضــر 
ــه نظــر می رســد تغییــرات  ــد در همیــن راســتا باشــد. ب نیــز می توان
ایجــاد شــده غیــر قابــل برگشــت بــوده و اســتفاده از آنتــی اکســیدان 
هــا تاثیــری بــر ایــن پارامترها نداشــته اســت. نشــان داده شــده اســت 
ــاداف و  ــی ســمینال وزیکــول می شــود. ی ــت موجــب آتروف ــه دیاب ک
ــی  ــرد دیابت ــول را در ف ــیمنال وزیک ــدن س ــیفیه ش ــکاران کلس هم
گــزارش کردنــد]31[. پــی و همــکاران بعــد از ایجــاد دیابــت توســط 
استرپتوزوتوســین در رت هــا نشــان دادنــد کــه در رت هــای دیابتــی 
ــا کاهــش  ترشــحات مایــع منــی کاهــش یافتــه اســت کــه همــراه ب
ــی  ــوده اســت ]32[. در بررســی اپ ــن Aquaporins  ب ــان پروتئی بی
دیدیــم رت هــا، ارتفــاع اپیتلیــال و قطــر هســته و قطــر مجــرا بررســی 
ــه  ــی ک ــرل و گروه های ــروه کنت ــا گ ــی ب ــای دیابت ــد و در رت ه گردی
ــروه  ــدند. در گ ــه ش ــد مقایس ــرده بودن ــت ک ــیدان دریاف ــی اکس آنت
ــرل  ــروه کنت ــه گ ــبت ب ــته نس ــر هس ــال و قط ــاع اپتلی ــی ارتف دیابت
ــت  ــای تح ــود. در گروه ه ــه ب ــش یافت ــرا کاه ــر مج ــش و قط افزای
درمــان بــا انتــی اکســیدان هــا اثــرات بهبــودی دیــده شــد و تغییــرات 
ــت  ــروه دریاف ــودی در گ ــن بهب ــود و ای ــرل ب ــروه کنت ــه گ ــک ب نزدی

ــود. کننــده ی اســتازانتین معنــی دار ب
ــه  ــال ب ــه در رت هــای مبت ــد ک ســودامانی و همــکاران نشــان دادن
ــم  ــه ه ــد ک ــش می یاب ــم کاه ــی دیدی ــاری در اپ ــر مج ــت قط دیاب
راســتا بــا مطالعــه حاضــر بــود. آن هــا همچنیــن نشــان دادنــد کــه 
ــا انســولین موجــب افزایــش قطــر مجــاری می گــردد. در  درمــان ب
مطالعــه حاضــر نیــز اســتفاده از انتــی اکســیدان هــا باعــث شــد کــه 
پارامترهــای مــورد مطالعــه بــه گــروه کنتــرل نزدیــک شــود ]33[. 
ــردان  ــاروری در م ــش ب ــل کاه ــی از عل ــود یک ــدس زده می ش ح
مبتــال بــه دیابــت تغییــرات ایجــاد شــده در اپــی دیــدم باشــد کــه 
موجــب اختــالل در انتقــال اســپرم ها از ایــن عضــو می گــردد 
ــی(،  ــوع القای ــه در ن ــی و چ ــوع کلینیک ــه در ن ــت )چ ]34[. دیاب
ــه  ــود ک ــیداتیو می ش ــترس اکس ــاالی اس ــر ب ــد مقادی ــث تولی باع

بــه علــت هایپرگالیســمی مزمــن و در نتیجــه تقــص سیســتم 
دفــاع آنتــی اکســیدانی و در نهایــت تولیــد رادیــکال آزاد اکســیژن 
ــیداتیو،  ــترس اکس ــش اس ــاری افزای ــن بیم ــد ]25[. در ای می باش
ــر  ــت تأثی ــلول را تح ــد و DNA س ــن، لیپی ــا، تولیدپروتئی ــه تنه ن
ــت  ــی و فعالی ــوای بافت ــر در محت ــث تغیی ــه باع ــد بلک ــرار می ده ق
سیســتم دفــاع آنتــی اکســیدانی هــم می شــود ]34[. علــت 
ــده شــده در غــدد ضمیمــه دســتگاه تناســلی مــردان  تغییــرات دی
در بیمــاری دیابــت ممکــن اســت آســیب های اکســیداتیو بــا 
ــر اســترس  ــه منظــور کاهــش اث ــال باشــد ]7, 14[. ب اکســیژن فع
اکســیداتیو بــر بافت هــای مختلــف از آنتــی اکســیدان هــا اســتفاده 
ــی  ــر آنت ــی تأثی ــت بررس ــر جه ــه حاض ــود ]35[. در مطالع می ش
ــر تغییــرات ســاختاری غــدد جنســی در رت هــای  اکســیدان هــا ب
دیابتــی از ویتامیــن E وآســتازانتین اســتفاده گردیــد. دونــا و 
ــری اســپرم ها  ــت گی ــت اســتازانتین را در ظرفی ــر مثب همــکاران اث
از طریــق کاهــش تولیــد ROS نشــان دادنــد ]36[. از طــرف دیگــر 
فعالیــت آنتــی اکســیدانی ذاتــی ویتامیــن E بــه طــور گســترده در 
ــیده  ــات رس ــه اثب ــده ب ــودات زن ــگاهی و موج ــای آزمایش محیط ه
ــی اکســیدان  ــن آنت ــه حاضــر اســتفاده از ای اســت )23(. در مطالع
ــم  ــی دیدی ــرات ایجــاد شــده در موش هــای دیابتــی در اپ هــا تغیی
و پروســتات را بــه گــروه کنتــرل نزدیــک کــرد. ایــن اثــر در گــروه 
دریافــت کننــده ی اســتازانتین معنــی دار بــود کــه بــه نظــر 
ــد  ــتازانین باش ــی اس ــد دیابت ــت ض ــن امرخاصی ــل ای ــد دلی می رس
ــی  ــم مولکول ــه مکانیس ــف و مطالع ــای مختل ــی دوز ه ]36[. بررس
ــا در  ــیدان ه ــی اکس ــرف آنت ــد از مص ــده بع ــاد ش ــرات ایج تغیی

موش هــای دیابتــی پیشــنهاد می شــود.
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Abstract
Introduction: Enhanced oxidative stress and changes in antioxidant capacity are considered 
to play an important role in the pathogenesis of chronic diabetes mellitus. Vitamin E and 
astaxanthin are strong antioxidants and it has shown to reduce oxidative stress. This study 
aimed to investigate the effects of vitamin E and astaxanthin on histological structure of 
prostate, seminal vesicle and epididymis in diabetic rats.
Methods: In this experimental study, 28 adult male Wistar rats were divided into four 
groups. The control group received soybean oil, diabetic group received soybean oil, the 
treated diabetic group received vitamin E and treated diabetic group received astaxanthin. 
To induce diabetes, 55 mg/kg streptozotocin (STZ) was injected intraperitonealy. The 
diabetic-treated group received 0.72 mg/kg vitamin E and 720 mg/kg astaxanthin for 
50 days, respectively. The prostate, seminal vesicle and epididymis were studied after the 
histological procedure and hematoxylin and eosin staining.
Results: The height of glandular epithelium was decreased in the diabetic group compared 
to the control (P > 0.05) and increased in the treated groups (P > 0.05) in the prostate gland. 
The diameter of acinies was increased in the diabetic group and decreased significantly 
in the astaxanthin-treated groups (P < 0.05). In the epididymis, the height of epithelium 
was increased in the diabetic group compared to the control (P < 0.05) and decreased 
in the treated groups. The diameter of tubules was decreased in the diabetic group and 
increased significantly after treatment with astaxanthin. In the seminal vesicle, the height 
of epithelium and diameter of nucleus were decreased in the diabetic group compared to 
the control (P < 0.05). Also, vitamin E and astaxanthin-treated groups showed decrease in 
these parameters (P > 0.05).
Conclusion: Vitamin E and astaxanthin can improve histological changes in prostate and 
epididymis in diabetic rats.
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