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دوزهای مختلف کورکومین بر پارامترهای اسپرم و میزان استرس اکسیداتیو در بافت بیضه
موش مدل پیری القا شده با دی گاالکتوز
9

مهدیه یوسفی طبا ( ،8)MScشبنم محمدی ( ،*1)PhDمهدی جاللی ( ،8)PhDفریماه بهشتی ()PhD

-8گروه علوم تشریح و بیولوژی سلولی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران
 -1مرکز تحقیقات التهاب نوروژنیک ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران
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دریافت ،39/4/96:اصالح ،39/3/9 :پذیرش39/86/83 :

خالصه
سابقه وهدف :پیری با کاهش ترشح هورمون تستوسترون و القاء آپوپتوز در بیضه همراه است .هدف از این تحقیق بررسی اثرات کورکومین ماده موثره گیاه زردچوبه بر کیفیت
اسپرم و میزان استرس اکسیداتیو در بافت بیضه موش مدل پیری القا شده با دی گاالکتوز می باشد.
مواد و روشها :در این مطالعه تجربی  41سر موش نژاد بالب سی بطور تصادفی به  0گروه  1تایی کنترل ،شم ،دی گاالکتوز و کورکومین  8تا  9تقسیم شدند .به گروه دی
گاالکتوز  966 mg/kgدی گاالکتوز و به گروه کورکومین  8تا  9عالوه بر دی گاالکتوز دوزهای 866و 56و  mg/kg 15کورکومین به صورت داخل صفاقی به مدت 84
روز تزریق شد .سپس میزان استرس اکسیداتیو بر اساس پارامترهای بیوشیمیایی و آنالیز اسپرم بر طبق دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی در روز  41آزمایش بررسی شد.
یافتهها :میانگین تعداد اسپرم در گروه کنترل ( )4/89±6/14بود در حالیکه پس از دریافت  966 mg/kgاز دی گاالکتوز به صورت معنی داری کاهش یافت (.)9/60±6/10
پارامترهای اسپرم در گروههای دریافت کننده کورکومین نسبت به گروه دی گاالکتوز افزایش معنی داری داشت ( .)p<6/65افزایش معنی داری در سطح تیول و آنزیم
سوپراکسید دیسموتاز در گروه کورکومین 9نسبت به گروه دی گاالکتوز( )p≤6/668و کاهش معنی داری در سطح آنزیم کاتاالز و مالون دی آلدئید در گروه دی گاالکتوز
نسبت به گروه کورکومین ،8کورکومین 1و کورکومین 9مشاهده گردید(.)p<6/65
نتیجه گیری :نتایج مطالعه نشان داد که تجویز کورکومین به مدت  1هفته باعث بهبود پارامترهای اسپرم و کاهش استرس اکسیداتیو در بافت بیضه موش مدل پیری القا شده
با دی گاالکتوز می شود.
واژههای کلیدی :کورکومین ،پیری ،اسپرم ،موش.

مقدمه
فرآیند پیری پدیده بیولوژیکی است که با گذشت زمان به تدریج کارآیی بسیاری

رادیکالهای آزاد تولید شده ،نمی باشد لذا استرس اکسیداتیو در بافت ها ایجاد می

از اعمال فیزیولوژیک بدن و ظرفیت هموستاز بدن کاهش می یابد و مواد آسیب

شود که منجر به بیماری های مختلف می گردد (1و .)8از سوی دیگر مطالعات نشان

رسان در سلول تجمع می یابند .با افزایش سن ،کاهش ترشح هورمون تستوسترون،

داده که فرآیند پیری با ایجاد اختالل در عملکرد سیستم ایمنی ،کاهش ترشح

کاهش سیستم دفاع آنتی اکسیدانی بدن به همراه افزایش آپوپتوز و افزایش سطح

هورمونهای جنسی و القاء آپوپتوز همراه است .کورکومین از جمله پلی فنل های

رادیکالهای آزاد مشاهده میگردد (1و .)8پدیده پیری بر دستگاههای مختلف بدن از

طبیعی و ماده موثره ریشه گیاه زردچوبه ( )Curcuma longaاست که رنگ

جمله سیستم عصبی ،ادراری و تناسلی اثر می گذارد .عوامل متفاوتی نظیر شرایط

زرد -نارنجی زردچوبه به خاطر وجود آن می باشد .مطالعات نشان می دهد که

محیطی و تغذیه در روند این پروسه تاثیر بسزایی دارند .بیش از  966تئوری برای

کورکومین دارای قدرت آنتی اکسیدانی قوی می باشد و در انسان اثر سمی برای آن

فرآیند پیری ارائه شده است که بسیاری از آنها با هم همپوشانی دارند .از جمله

گزارش نشده است ( .)9به عالوه ،کورکومین دارای خاصیت ضد التهابی ،ضد

شاخص ترین آنها تئوری رادیکالهای آزاد می باشد که در این تئوری مطرح می شود

میکروبی ،ضد سرطانی و ضد دیابتی می باشد (5و .)4این ماده باعث بهبود سطح

طی پدیده پیری ،سیستم دفاعی آنتی اکسیدانی بدن قادر به خنثی کردن همه

سرمی تستوسترون ،تعداد و تحرک اسپرم در موش های تحت درمان با مترونیدازول

 این مقاله حاصل پایان نامه مهدیه یوسفی طبا دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم تشریحی و طرح تحقیقاتی به شماره  358445دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد.
* مسئول مقاله :دکتر شبنم محمدی
E-mail: mohammadish@mums.ac.ir
آدرس :مشهد ،دانشگاه علوم پزشکی ،مرکز تحقیقات التهاب نوروژنیک .تلفن658-91661453 :
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دوزهای مختلف کورکومین بر پارامترهای اسپرم و میزان استرس اکسیداتیو ...؛ مهدیه یوسفی طبا و همکاران

شده است ( Cheraghi .)0و همکاران اثرات محافظتی کورکومین در برابر سمیت

شد ) .(A1سپس  16میکرولیتر معرف دی تیو نیترو بنزوئیک اسید افزوده شد و

حاد آلومینیوم در سیستم تناسلی رتهای نر را گزارش کردند ( .)9کورکومین باعث

پس از  85دقیقه انکوبه در دمای اتاق ،جذب آن مجددا" در  481نانومتر بررسی شد

محافظت بیضه و بهبود کیفیت سیمن در برابر اثرات اکسیداتیو ناشی از دی فتاالت

) .(A2میزان جذب بالنک به عنوان  Bدر نظر گرفته شده ،با فرمول زیر غلظت

شد ( .)1در مطالعه دیگری  16میکرومول کورکومین باعث بهبود تحرک اسپرم و

تیول بر حسب میکرومول بر گرم محاسبه شد (.)80

افزایش سطح هورمون  FSHپس از در معرض قرار گیری با المپ فلورسنت به
مدت  45روز گردید (.)3

(A2-A1-B)×1.07/0.05×13.6
اندازه گیری سطح مالون دی آلدهید 8 :میلی لیتر از محلول هموژن بافت بیضه با

تجویز  5میکرومول کورکومین در محیط  in vitroباعث افزایش تحرک،

تری کلرواستیک اسید اسید کلریدریک مخلوط و  45دقیقه در حمام آب جوش قرار

قابلیت زنده ماندن و یکپارچگی غشا اسپرم شد ( Liao .)86و همکاران نیز افزایش

داده شد .پس از سرد شدن ،با دور  8666به مدت  86دقیقه سانتریفوژ شده و جذب

 %46در طول عمر  C. Elegansو کاهش رنگدانه های لیپوفوشین به واسطه

آن در  591نانومتر به کمک دستگاه اسپکتروفتومتر خوانده شده و غلظت مالون دی

تجویز  16Mmکورکومین مشاهده کردند ( .)88با توجه به اهمیت فرآیند پیری و

آلدئید بر حسب نانومول بر گرم محاسبه گردید (.)80

تاثیر آن بر سیستمهای بیولوژیکی مختلف بدن ،مطالعه بر روی عواملی که می توانند

اندازه گیری سطح آنزیم کاتاالز :به طور خالصه 96،موالر پراکسید هیدروژن به

اثرات محافظتی در این فرآیند داشته باشند ،ضروری به نظر می رسد .از آنجائیکه

نمونه بافتی هموژن در بافر فسفات سدیم  56میلی موالر افزوده شد .سپس نمونه

تاکنون مطالعه ای در مورد اثرات حفاظتی کورکومین بر روند پیری در دستگاه تولید

داخل دستگاه اسپکتروفتومتر قرار گرفت و جذب نوری در طول موج  146نانومتر

مثل نر صورت نگرفته است .در این مطالعه از مدل پیری ایجاد شده با -Dگاالکتوز

قرائت گردید (.)89

که یکی از پذیرفته ترین روشها برای ایجاد پیری در مدل های حیوانی می باشد،

اندازه گیری سطح آنزیم سوپراکسید دیسموتاز :اندازه گیری این آنزیم با استفاده از

استفاده شد ( .)81هدف از تحقیق حاضر بررسی اثرات دوزهای مختلف کورکومین

روش  madeshو همکاران صورت پذیرفت .پس از هموژن کردن بافت در بافر

بر پارامترهای اسپرم و میزان استرس اکسیداتیو در موش مدل پیری القا شده با دی

فسفات سالین  86میلی موالر در  ،PH=9/4محلول استاندارد آنزیم با غلظتهای

گاالکتوز می باشد.

مختلف تهیه و منحنی استاندارد رسم گردید .در ادامه 05 ،میکرولیتر بافر فسفات
سالین 96 ،میکرولیتر ( 8/15 MTTمیلی مول) و  95میکرولیتر پیروگالل (866
میکرو مول) با  86میکرولیتر هموژن بافتی مخلوط شده و به مدت  86دقیقه در

مواد و روش ها
در این مطالعه تجربی پس از تصویب در کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی

دمای اتاق انکوبه شدند .بعد از آن  95میکرولیتر دی متیل سولفید اکسید اضافه شده
و جذب در طول موج  596نانومتر با استفاده از دستگاه االیزا خوانده شد (.)81

مشهد با کد  41 ،IR.MUMS.fm.REC.8930.400سر موش نر بالغ نژاد

آنالیز آماری :دادهها با استفاد از نرمافزار  SPSSو از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه

بالب سی از خانه حیوانات دانشکده پزشکی تهیه و در شرایط استاندارد (دمای اتاق

و تست تعقیبی توکی تجزیه و تحلیل شدند و  p<6/65معنی دار در نظر گرفته شد.

 11±1درجه سانتی گراد ،رطوبت  56±5درصد ،سیکل نوری  81ساعت تاریکی و
 81ساعت روشنایی) نگهداری شدند .حیوانات در طول مطالعه دسترسی آزاد به آب
و غذا داشتند .موشها بطور تصادفی به شش گروه (کنترل ،شم ،دی گاالکتوز-

یافتهها

کورکومین  8تا )9تقسیم شدند .گروه کنترل تزریقی دریافت نکرد .گروه شم حالل

یافته های پارامترهای اسپرم :میانگین تعداد اسپرم بر حسب میلیون بر میلی لیتر در

دی گاالکتوز (نرمال سالین  )DMSO+را به صورت داخل صفاقی دریافت کرد.

گروه کنترل ( )4/89±6/14بود در حالیکه پس از دریافت  966 mg/kgاز دی

گروه دی گاالکتوز  mg/kg 966دی گاالکتوز به مدت  0هفته و به صورت داخل

گاالکتوز تعداد اسپرم به صورت معنی داری کاهش یافت ( .)9/60±6/10تعداد اسپرم

صفاقی دریافت کرد .گروه کورکومین(8دی گاالکتوز 15 mg/kg +کورکومین)،

در تمام گروه های دریافت کننده کورکومین ( )p≤6/668نسبت به گروه دی

گروه کورکومین (1دی گاالکتوز 56 mg/kg +کورکومین) و گروه کورکومین

گاالکتوز افزایش معنی داری داشت (جدول .)8آنالیز آماری تفاوت معنی داری بین

(9دی گاالکتوز 866 mg/kg +کروکومین) را به صورت داخل صفاقی و به مدت

تعداد اسپرم در گروه های مختلف دریافت کننده کورکومین نشان نداد (.)p<6/65

 84روز دریافت کردند (89و .)0سپس آنالیز اسپرم و سطح استرس اکسیداتیو در روز

میانگین درصد تحرک اسپرم در گروه کنترل ( )11/5±3/91بود در حالیکه پس از

 41آزمایش بررسی گردید .با توجه به اینکه  41روز زمان الزم بود تا مدل پیری

دریافت دی گاالکتوز به صورت معنی داری کاهش یافت ( .)58/15±81/58آنالیز

ایجاد شود روز  41برای نمونه گیری انتخاب شد.

آماری تفاوت معنی داری بین تحرک اسپرم در گروه کورکومین ،)p≤6/668( 8

بررسی کیفیت اسپرم :به منظور بررسی پارامترهای اسپرم ،بعد از  41روز ،قطعات

گروه کورکومین  ،)p≤6/668( 1گروه کورکومین  ،)p≤6/668( 9گروه کنترل

خرد شده اپیدیدیم در نرمال سالین قرار گرفت و به مدت  96تا  45دقیقه در انکوباتور

( )p≤6/668و گروه شم ( )p≤6/668نسبت به گروه دی گاالکتوز نشان داد.

 CO2قرار داده شد .سپس تحرک ،تعداد اسپرم و مرفولوژی اسپرم براساس

کمترین میزان تحرک در گروه دی گاالکتوز مشاهده شد ( )%58/15و باالترین

دستورالعمل  WHOبررسی شد .به عالوه برای بررسی قابلیت زنده ماندن اسپرمها

میزان تحرک در بین گروههای دریافت کننده کورکومین در گروه کورکومین9

از رنگ آمیزی حیاتی ائوزین  βاستفاده گردید (85و.)84

مشاهده شد ( .)% 18/5تزریق دی گاالکتوز منجر به کاهش معنی داری در میزان

اندازه گیری سطح گروههای تیول :به  56میکرولیتر از محلول هموژن بافت بیضه

مرفولوژی طبیعی اسپرم نسبت به گروه کنترل گردید( )p=6/668به طوری که از

بافر تریس اضافه و جذب در  481نانومتر به کمک دستگاه اسپکتروفتومتر خوانده

 11/95 ±9/01به  08/95 ±81/59رسید .تجویز کورکومین در هر سه دوز این
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J BabolUniv Med Sci; 21;2019
Effect of Different Doses of Curcumin on Sperm Parameters …; M. Yousefi Taba, et al

کاهش را جبران نموده و منجر به افزایش معنی دار درصد مرفولوژی طبیعی اسپرم

شد .افزایش معنی داری در سطح تیول گروه کورکومین )p=6/666( 9نسبت به

نسبت به گروه دی گاالکتوز گردید ( .)p<6/65در بین گروههای دریافت کننده

گروههای دی گاالکتوز ( ،)p≤6/668کورکومین  )p≤6/668( 8و کورکومین 1

کورکومین بیشترین درصد مرفولوژی طبیعی اسپرم ( )%16/5در گروه دریافت کننده

( )p≤6/668مشاهده شد (نمودار .)8

دوز  56 mg/kgبدست آمد .آنالیز آماری تفاوت معنی داری بین درصد زنده ماندن

یافته های میزان سطح مالون دی آلدهید ( :)MDAمیانگین میزان مالون دی

اسپرم در گروه کورکومین ،)p=6/661( 8گروه کورکومین  ،)p=6/660(1گروه

آلدئید در گروه کنترل  6/51 ±6/89نانومول/گرم بود در حالیکه در گروه دی

کورکومین  ،)p=6/668( 9گروه کنترل( )p≤6/668و گروه شم ( )p=6/668نسبت

گاالکتوز به  6/13 ±8/55افزایش یافت .آزمون آماری تفاوت معنی داری بین

به گروه دی گاالکتوز نشان داد .با تجویز  866 mg/kgاز کورکومین بیشترین

میانگین سطح مالون دی آلدهید در گروه دی گاالکتوز ( ،)p≤6/668گروه

میزان درصد زنده ماندن ( )%11/15مشاهده گردید.

کورکومین )p=6/668( 8و گروه کورکومین  )p=6/661( 1نسبت به گروه کنترل

یافته های میزان سطح تیول :تفاوت معنی داری بین میانگین سطح تیول در گروه

و شم نشان داد .به عالوه ،تفاوت معنی داری در گروههای کورکومین ،)p=6/68( 8

دی گاالکتوز ( ،)p≤6/668گروه کورکومین  ،)p≤6/668( 8گروه کورکومین 1

کورکومین  )p=6/660( 1و کورکومین  )p≤6/668( 9نسبت به گروه دی گاالکتوز

( )p≤6/668و گروه کورکومین  .)p=6/669( 9نسبت به گروه کنترل و شم مشاهده

مشاهده شد (نمودار .)1

جدول  .8اثر تجویز کورکومین بر پارامترهای اسپرم (تعداد ،تحرک ،مرفولوژی و زنده ماندن) در گروه های مختلف مورد مطالعه
تعداد اسپرم

تحرک اسپرم ()%

مرفولوژی طبیعی اسپرم ()%

قابلیت زنده ماندن اسپرم ()%

(میلیون/میلی لیتر)

Mean±SD

Mean±SD

Mean±SD

کنترل

4/89±6/14#

11/5±3/91#

11/95±9/01#

15/95±9/11#

شم

4/8±6/09

11/5±1/93

19/99±9/4

11/81±1/04

دی گاالکتوز

*9/60±6/10

*58/15±81/58

*08/95±81/59

*08/95±85/93

91/15±0/0

93±1/04

گروه

#

#

#

کورکومین8

4/94±6/54

99/19±88/41

کورکومین1

4/08±6/43

91±88/31

#

16/5±86/81

کورکومین9

4/51±6/51

18/5±86/10

#

99/5±86/9

#

#

#
#

#
#

#

#

#

#

93/01±0/49

#

11/15±9/4

( :*)p<6/65تفاوت معنی دار با گروه کنترل در همان ستون :#)p<6/65( ،تفاوت معنی دار با گروه دی گاالکتوز در همان ستون

نمودار  .8مقایسه سطح تیول در بافت بیضه گروههای مختلف آزمایش

نمودار  .1مقایسه سطح مالون دی آلدئید ( )MDAدر بافت بیضه گروههای مختلف آزمایش
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یافته های میزان سطح آنزیم  SODو  :CATمیانگین میزان سطح آنزیم

به دوز بود .لذا آنتی اکسیدان ها شمشیر دو لبه هستند که دوز و زمان مناسب آنها

سوپراکسید دیسموتاز در گروه کنترل  1/91±6/90واحد/گرم بود در حالیکه در گروه

اثرات مطلوبی داشته در صورتی که انتخاب دوز و مدت زمان نامناسب ،اثرات

دی گاالکتوز به  6/11±6/19کاهش یافت .آزمون آماری افزایش معنی داری در

معکوسی را به دنبال دارد ( Tvrdá .)16و همکاران مشاهده کردند که دوزهای

میانگین سطح آنزیم سوپراکسید دیسموتاز بین گروه شم و کنترل با گروه دی

مختلف کورکومین در محیط  in vitroباعث جلوگیری از استرس اکسیداتیو و مهار

گاالکتوز ( ،)p≤6/668گروه کورکومین  )p≤6/668( 8و گروه کورکومین 1

رادیکالهای آزاد در گامت نر گاو می شود ( .)18تجویز خوراکی 866 mg/kg

( )p≤6/668نشان داد .همچنین ،افزایش معنی داری بین میانگین سطح سوپراکسید

کورکومین به مدت  11روز اثرات سمی حشره کش ایمیداکلوپراید را کاهش داد و

دیسموتاز در گروه کورکومین  9با گروه کورکومین  ،)p≤6/668( 8گروه کورکومین

باعث بهبود پارامترهای اسپرم ،مارکرهای استرس اکسیداتیو و تغییرات

 )p=6/661( 1و گروه دی گاالکتوز ( )p≤6/668مشاهده گردید(نمودار .)9

هیستوپاتولوژیکی بیضه در گروه درمان شده با کورکومین شد (.)11

میانگین میزان سطح آنزیم کاتاالز در گروه کنترل  6/60±6/68واحد/گرم بود

در مطالعه حاضر تفاوت واضحی در سطح تیول و آنزیم سوپراکسید دیسموتاز

در حالیکه در گروه دی گاالکتوز به  6/68±6/668کاهش یافت .آزمون آماری تفاوت

در گروه دریافت کننده دوز  866mg/kgکورکومین نسبت به گروه دی گاالکتوز

معنی داری بین میانگین سطح آنزیم کاتاالز گروه کنترل و شم با گروه دی گاالکتوز

مشاهده شد .به عالوه ،سطح آنزیم کاتاالز و مالون دی آلدئید در گروه دی گاالکتوز

( ،)p≤6/668گروه کورکومین  )p≤6/668( 8و گروه کورکومین )p≤6/668( 9

نسبت به گروه های دریافت کننده کورکومین کاهش چشمگیری یافت .نتایج یک

نشان داد .همچنین ،کاهش معنی داری بین میانگین سطح آنزیم کاتاالز در گروه

تحقیق نشان داد که پیش درمان با کورکومین باعث کاهش درصد مرفولوژی غیر

دی گاالکتوز نسبت به گروه کورکومین ،)p≤6/668( 8گروه کورکومین1

طبیعی اسپرم و سطح سرمی تیوباربیتوریک اسید در موشهای دریافت کننده

( )p≤6/668و گروه کورکومین )p≤6/668( 9مشاهده گردید .افزایش معنی داری

مترونیدازول و  6/5گری اشعه ایکس شده و سطح آنزیم های گلوتاتیون پراکسیداز

بین میانگین سطح آنزیم کاتاالز در گروه کورکومین 9نسبت به کورکومین 8

و سوپراکسید دیسموتاز را افزایش میدهد ( .)19نتایج مطالعه  Chandraو

( )p≤6/668و کورکومین  )p≤6/668( 1دیده شد .به عالوه ،افزایش معنی داری

همکاران نشان داد که در گروه تحت درمان با کورکومین هیستوپاتولوژی بیضه،

بین میانگین سطح آنزیم کاتاالز در گروه کورکومین 1نسبت به کورکومین 8

تعداد اسپرم ،سطح هورمون تستوسترون ،اندکس بیضه و سطح سوپراکسید دیسموتاز

( )p≤6/668مشاهده گردید.

نسبت به گروه کرومیوم بهبود یافت ( .)14سازگار با این مطالعات ،نتایج تحقیق ما
نیز نشان داد که دوز مناسب کورکومین باعث بهبود پارامترهای اسپرم و افزایش
سطح آنتی اکسیدانهای سوپراکسید دیسموتاز و کاتاالز می شود .به عالوه ،سطح
مالون دی آلدئید را به طور چشمگیری کاهش می دهد.
تجویز  166mg/kgکورکومین نیز ،اثرات محافظتی بر سمیت بیضوی ناشی
از دگزامتازون داشت و باعث افزایش بیان ژن  ،Bcl2بهبود اسپرماتوژنز و
هیستوپاتولوژی بیضه گردید ( .)15بهبود پارامترهای اسپرم ،هیستوپاتولوژی بیضه،
کاهش سطح مالون دی آلدئید و سلولهای تانل مثبت به دنبال تزریق داخل
صفاقی  85 mg/kgکورکومین به مدت  95روز در موشهای در معرض سدیم
آرسنیت گزارش شد .به هر حال تغییری در اندکس بیضه در گروههای مورد آزمایش
مشاهده نگردید (.)10
تجویز  866 mg/kgکورکومین به مدت  4هفته باعث بهبود در قطر توبول
ها ،سطح سرمی تستوسترون و کاهش سلولهای آپوپتیک در مقایسه با گروه کادمیوم
شد ( .)89درمان با  866 mg/kgکورکومین به مدت  1هفته ،آسیب بیضه در

نمودار  .9مقایسه سطح آنزیم سوپراکسید دیسموتاز و کاتاالز در بافت بیضه

رتهای دیابتی را بهبود بخشید و باعث کاهش سلولهای آپوپتیک در مقایسه با گروه

گروههای مختلف آزمایش

دیابتی شد ( Mu .)19و همکاران اثرات مثبت کورکومین را بر اختالل اسپرماتوژنز
ناشی از رژیم غذایی با چربی باال در رت ها گزارش کردند .در گروه دریافت کننده

بحث و نتیجه گیری

کورکومین کاهش بیان ژنهای آپوپتوتیک و نیز تعداد سلول های تانل مثبت بیضه

در این مطالعه تجویز کورکومین در هر سه دوز ،کاهش پارامتر اسپرم ناشی از

مشاهده شد ( .)11در مورد مکانیسم احتمالی اثر کورکومین این طور به نظر می رسد

تجویز دی گاالکتوز را جبران نموده و منجر به افزایش در میزان پارامترهای اسپرم

که کورکومین با اثر بر ژن های دخیل در آپوپتوز نظیر ژن های  Bcl2و Baxبر

نسبت به گروه دی گاالکتوز شد .در روند اسپرماتوژنز موش ،بلوغ کامل اسپرماتیدها

پدیده آپوپتوز اثر می کند (13و.)4

در  80مرحله رخ می دهد که طی آن اسپرماتید به اسپرماتوزوای بالغ تبدیل می

به عالوه کورکومین با اثر سطح مالون دی آلدئید و سیستم آنتی اکسیدانی بدن

شود .از آنجا که اسپرم بالغ بعد از  89/5روز در لومن توبول های اسپرم ساز ظاهر

منجر به کاهش استرس اکسیداتیو می شود .در این مطالعه بهتر بود به جای موش

می شود .لذا در این مطالعه موشها به مدت  84روز بصورت داخل صفاقی کورکومین

مدل پیری ،از موشهایی که به طور طبیعی پیر شده اند ،استفاده میشد که به علت

دریافت کردند ( .)83در این مطالعه ،اثرات کورکومین روی دستگاه تولید مثلی وابسته

عدم مهیا بودن شرایط نگهداری این کار ممکن نبود .به عالوه ،بهتر بود بیان ژنهای
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موثر در آپوپتوز نیز بررسی می گردید که به محققین برای مطالعات آینده پیشنهاد

تقدیر و تشکر

می گردد .به عالوه ،بررسی اثرات نانوکورکومین و دیگر مشتقات اصالح شده

بدینوسیله از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد جهت

کورکومین توصیه می گردد .تجویز کورکومین به مدت  84روز باعث بهبود

حمایت از این تحقیق و همچنین از پرسنل آزمایشگاه مرکزی جناب آقای مهندس

پارامترهای اسپرم و مارکرهای بیوشیمیایی در بافت بیضه مدل حیوانی پیری

فیضی ،سر کار خانم ها امامیان ،خانم امینی و خانم تاجیک جهت ارائه خدمات

می شود.

آزمایشگاهی تشکر و قدردانی میگردد.
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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Aging is accompanied with low concentration of testosterone hormone and
apoptosis induction in the testis. The aim of this research was to investigate the effects of different doses of curcumin as
the active ingredient of Curcuma Longa Turmeric, on sperm quality and oxidative stress in mice D-galactose-induced
aging model.
METHODS: 48 Balb/c mice (n=8) were randomly assigned to 6 groups: control, Sham, D-galactose and Curcumin 1 to
3 groups. 300 mg/kg of D-galactose was injected to D-galactose group. Curcumin 1 to 3 were injected D-galactose + 25,
50 and 100 mg/kg curcumin intraperitoneally. Then, the oxidative stress based on biochemical parameters and sperm
analysis according to WHO guideline were evaluated on day 42 of the experiment.
FINDINGS: Mean sperm count in control group was (4.17±0.84) while it reduced after reception of 300 mg/kg
D-galactose (3.06±0.86). There was a significant increase in the sperm parameters in Curcumin group compared to the
D-galactose group (p<0.05). A significant increase was observed in the level of thiol and superoxide dismutase enzyme
in curcumin group 3, compared to the D-galactose group (p≤0.001). Significant decreases in catalase and
malondialdehyde enzymes were observed in the D-galactose group, compared to the curcumin 1, curcumin 2 and
curcumin 3 groups (p<0.05).
CONCLUSION: Administration of curcumin for 2 weeks improved sperm parameters and decreased oxidative stress in
testis of mice D-galactose-induced aging model.
KEY WORDS: Curcumin, Aging, Sperm, Mice.
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