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چکیده:
مقدمه :استرس اکسیداتیو از طریق تولید گونههای اکسیژن واکنشپذیر به عنوان عامل اصلی توسعه دیابت و عوارض آن از جمله آسیب بافت بیضه
شناخته شده است .مکملهای آنتیاکسیدانی به بهبود عملکرد بیضه و استرس اکسیداتیو القا شده در دیابت کمک می کنند .این مطالعه با هدف تعیین
اثرات کوآنزیم  Q10بر وضعیت اکسیداتیو در بافت بیضه موشهای صحرایی دیابتی انجام شد.
روش کار :در این مطالعه تجربی 49 ،سر موش صحرایی نر از نژاد ویستار مورد مطالعه قرار گرفتند .موش ها به طور تصادفی به پنج گروه شامل :گروه
نرمال سالین ،گروه روغن کنجد )به عنوان حالل( ،گروه سالم درمان شده با کوآنزیم  89( Q10میلیگرم بر کیلوگرم) ،گروه دیابتی ( 33میلیگرم بر
کیلوگرم  )STZو گروه دیابتی درمان شده با کوآنزیم  89( Q10میلیگرم بر کیلوگرم) تقسیم شدند .سپس میزان مالون دی آلدئید ( ،)MDAوضعیت
اکسیدان تام ( ، )TOSظرفیت آنتی اکسیدانی تام ( )TACو شاخص استرس اکسیداتیو ( )OSIدر هموژنیزه بافت بیضه اندازهگیری شد.
یافتهها :نتایج نشان داد کاهش قابل توجهی در میزان  MDAبیضه )  (P = 9/94 ) TAC ،(P <9/998و  (P= 9/94 ) OSIدرگروه دیابتی تحت
درمان با  CoQ10در مقایسه با موشهای دیابتی وجود دارد .از سوی دیگر ،هیچ تغییر معناداری در مقدار  (P> 9/93 ) TOSدر بیضه موشهای دیابتی
تحت درمان با  CoQ10در مقایسه با موشهای دیابتی مشاهده نشد.
نتیجهگیری :نتایج مطالعه حاضر اثرات احتمالی مکمل  CoQ10در کاهش آسیب اکسیداتیو القا شده در دیابت را در بافت بیضه نشان داد.
واژگان کلیدی :کوآنزیم  ،Q10دیابت ملیتوس ،مالون دی آلدئید ،شاخص استرس اکسیداتیو

است برای سیستمهای زنده مضر یا مفید باشند[ .]4اثرات
مفید  ROSو  RNSدر غلظتهای کم تا متوسط رخ میدهد و
شامل مشارکت آنها در نقشهای فیزیولوژیکی و مسیرهای
سیگنالینگ سلولی متعدد است [ .]8اثرات مضر رادیکال های آزاد
در سیستمهای بیولوژیکی هنگامی رخ میدهد که تولید بیش از
حد  ROSو یا  RNSاز یک سو و کمبود آنزیمهای آنتیاکسیدان
یا آنتیاکسیدانهای مولکولی از طرف دیگر وجود داشته باشد [.]4
نشان داده شده است که هیپرگلیسمی و مقاومت به انسولین باعث
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مقدمه:
استرس اکسیداتیو به عنوان یکی از عاملهای مهم محیطی در
ایجاد بیماریها شناخته شده است .استرس اکسیداتیو به عنوان
تولید بیش از حد گونههای فعال اکسیژن (Reactive oxygen
) species ,ROSتعریف شده است[ .]8رادیکالهای آزاد
مولکولهای بسیار واکنشپذیر و ناپایداری هستند که حاوی یک
یا چند الکترون جفت نشده میباشند[ .]6دو گونههای فعال
نیتروژن ( )Reactive nitrogen species ،RNSو اکسیژن به
عنوان گونههایی که نقش دوگانه دارند شناخته شدهاند و ممکن
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اثر کوآنزیم  Q10بر مقدار بیو مارکرهای

اکسیداتیو دارد [ .]80 ،83به نظر میرسد  CoQ10چندین نقش
حیاتی در پیدایش سلول و تعادل اکسیداتیو دارد CoQ10 .بیان و
میزان گلوتاتیون و آنزیمهای آنتیاکسیدانی کاتاالز ،سوپراکسید
دیسموتاز ،گلوتاتیون پراکسیداز و گلوتاتیون ردوکتاز را افزایش
میدهد [ .]81این کوآنزیم به طور طبیعی در مایع منی یافت
میشود و نقش اصلی در تقویت چندین ویژگی کلیدی منی ایفا
میکند .کمبود آن با اختالل در پارامترهای اسپرم مرتبط است
[ .]81بنابراین ،در مطالعات متعددی  CoQ10به عنوان درمانی
برای مردان نابارور استفاده شده است و تراکم ،تحرک ،مورفولوژی
و تعداد اسپرم را بهبود میبخشد [ .]80نقش اصلی این کوآنزیم
انتقال الکترونها در زنجیره انتقال الکترونی از کمپلکسهای  Iو
IIبه کمپلکس  IIIدر میتوکندری و تولید شیب الکتروشیمیایی
است[ CoQ10 .]69به عنوان یک آنتیاکسیدان قوی در الیه
داخلی میتوکندری عمل میکند .کوآنزیم مذکور با استفاده از مهار
مستقیم  ROSیا بازسازی  αتوکوفرول از رادیکال های α
توکوفروکسیل ،پراکسیداسیون لیپید را مهار میکند[ .]68مطالعات
نشان داده است که مقادیر کوانزیم  Q10در دیابت کم میشود.
این مورد مربوط به رژیمهای غذایی دیابتی ،مصرف استاتین و
جذب نامناسب روده و همچنین تولید درونزاد کمتر است.
بنابراین ،منطقی است که فرض شود آنتیاکسیدانهایی مانند
CoQ10ممکن است اثرات مفیدی بر بیومارکرهای دیابت
همچون  ، HbA1cانسولین ناشتا و گلوکز خون ناشتا داشته
باشند[ .]66همچنین پیشنهاد شده که برای درمان ناباروری مردان
با مکملهایی که توانایی خنثی کردن  ROSرا دارند ،از جمله
آنتیاکسیدانها حمایت شوند [ .]64یوینگ و همکاران پیشنهاد
کردند که یک مکمل هشت هفتهای  CoQ10عملکرد میتوکندری
را از طریق کاهش استرس اکسیداتیو ناشی از آسیب میتوکندری
در بیماران همودیالیزی بهبود میبخشد [ .]68در مطالعه شعبان و
همکاران ،هسپریدین فعالیت آنتیاکسیدانی و ضدآپوپتوز و
همچنین نقش محافظتی در برابر  ،OSآسیب و آپوپتوز ناشی از
تابش  γدر بیضه ها را نشان داد[ .]63در مطالعه پراتیما و همکاران
 αلیپوئیک اسید از طریق خواص آنتی اکسیدانی و استروئیدی
خود ،سمیت بیضه را کاهش داد که در نهایت سالمت باروری
موشهای نر صحرایی در معرض کاربیمازول را بازسازی کرد
[ .]60تاکنون مطالعات اندکی در خصوص سازوکارهای
آنتیاکسیدانی کوآنزیم  ،Q10از جمله تأثیر آن بر فعالیت آنزیمهای
آنتیاکسیدان کاتاالز ،سوپراکسید دیسموتاز ،گلوتاتیون پراکسیداز
و گلوتاتیون و به ویژه شاخص استرس اکسیداتیو یا نسبت مقدار
اکسیدانی تام به مقدار آنتیاکسیدانی تام در بافت بیضه انجام شده
است [ .]61براین اساس ،هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر
مصرف مکمل کوآنزیم  Q10بر وضعیت استرس اکسیداتیو بافت
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افزایش تولید رادیکالهای آزاد و استرس اکسیداتیو در دیابت
میشود [ .]3دیابت نوعی اختالل متابولیکی است که به دلیل عدم
ترشح کافی انسولین یا مقاومت به انسولین با افزایش قند خون
مشخص میشود .افزایش قند خون سبب تولید  ROSمیشود و
نقش مهمی در ایجاد عوارض دیابت دارد [ .]0استرس اکسیداتیو
ایجاد شده در دیابت باعث اختالل در جذب گلوکز در سلولهای
ماهیچهای و چربی شده ،ترشح انسولین را از سلولهای
بتاپانکراس کاهش میدهد و به این ترتیب سبب تشدید عوارض
دیابت میشود .در این شرایط ،عملکرد بسیاری از بافتها از جمله
کبد ،کلیه و گنادها دچار اختالل میشود .مطالعات متعددی نشان
دادهاند که عملکردهای جنسی و تولید مثل مردان دیابتی مختل
میشود[ .]1دیابت به طور مستقیم و غیرمستقیم بر باروری مردان
تأثیر زیادی دارد[ .]1دیابت باعث ایجاد تغییرات ساختاری در بیضه
و اسپرم ،آپوپتوز سلولهای زاینده ،اختالل در پارامترهای اسپرم
و تغییرات هورمونی شده که منجر به ناباروری میشود[ .]0در
مردان ،دیابت اثرات نامطلوبی بر اسپرم میگذارد .استرس
اکسیداتیو القا شده به شدت به  DNAاسپرم آسیب میرساند که
روی نتیجه باروری تأثیر میگذارد [ .]89مشاهده شده است که
اثرات غیرمستقیم زیادی از جمله مقدار پایین تستوسترون ،اختالل
عملکرد بیضه و اختالل اسپرماتوژنیک در بیضه مردان دیابتی و
حیوانات آزمایشگاهی دیابتی شده وجود دارد که منجر به اختالل
در مورفولوژی اسپرم میشود[ .]88به هرحال ،افزایش استرس
اکسیداتیو و تغییر در ظرفیت آنتی اکسیدانی نقش مهمی در پاتوژنز
آسیب بیضه دیابتی دارد[ .]86بافتها برای مقابله با استرس
اکسیداتیو ،از انواع آنتی اکسیدانهای آنزیمی و غیر آنزیمی کمک
میگیرند .آنتی اکسیدانها شامل انواع آنزیمی شامل کاتاالز،
سوپراکسید دیسموتاز و گلوتاتیون پراکسیداز و انواع غیرآنزیمی
شامل کارتنوئیدها ،گلوتاتیون ،ویتامین  Eو اسیدآسکوربیک
میباشند .فعالیت این ترکیبات آنتیاکسیدانی باعث کاهش اثرات
مضر رادیکالهای آزاد و جلوگیری از استرس اکسیداتیو میشود
[ .]84هم چنین پیشنهاد شده است استفاده از آنتی اکسیدان ها
برای تقویت سیستم آنتی اکسیدانی در بیماری دیابت مفید است.
کوآنزیم  (CoQ10) Q10مادهای شبیه ویتامین در زنجیره تنفسی
غشای میتوکندری است که نقش مهمی در سنتز آدنوزین
تریفسفات ) (ATPدارد .این کوآنزیم به دلیل وجود در طبیعت و
داشتن ساختار کینون به  ubiquinoneنیز معروف است .سلولهای
انسانی میتوانند این ترکیب را از اسید آمینه تیروزین سنتز کنند.
عالوه بر این CoQ10 ،به عنوان بخشی از سیستم آنتی اکسیدانی
داخل سلولی از فسفولیپیدها و پروتئینهای غشایی در برابر
رادیکالهای آزاد محافظت میکند[ .]88در برخی مطالعات نشان
داده شده است که مکمل  CoQ10اثرات مفیدی بر استرس
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اثر کوآنزیم  Q10بر مقدار بیو مارکرهای

بیضه موشهای صحرایی مبتال به دیابت در مقایسه با گروه
کنترل است .برای این منظور موارد مختلفی از جمله وضعیت
اکسیدانی تام ،وضعیت آنتیاکسیدانی تام و نسبت این دو با نام
شاخص استرس اکسیداتیو به عنوان معیار جامعی از وضعیت
استرس اکسیداتیو سنجش شد .همچنین به منظور تخمین مقدار
پراکسیداسیون لیپیدی ،مقدار مالون دیآلدئید در بافت بیضه
موشهای مورد مطالعه ارزیابی شدند.

بیدرنگ در دمای  -19درجه سانتی گراد نگهداری و برای
سنجش مارکرهای استرس اکسیداتیو هموژنیزه شدند .برای این
منظور نزدیک به  899میلیگرم از بافت بیضه با دقت توزین و
یک میلی لیتر بافر فسفات سالین به آن اضافه شد .بافتها توسط
دستگاه هموژنایزر (شرکت برج صنعت آزما ،ایران) هموژنیزه و
سپس در دمای  8درجه سانتیگراد به مدت  83دقیقه با دور
 83999سانتریفیوژ (شرکت سیگما ،آلمان) شدند .محلول روئی
برای سنجش فاکتورهای مورد نظر استفاده شد.
اندازهگیری پراکسیداسیون لیپید بر پایه واکنش با تیوباربیتوریک
اسید ) (TBAبه روش رنگ سنجی با میکروپلیت اسپکتروفتومتر
) (Biotek Microplate spectrophotometer, USAانجام شد.
مولکولهای مالون دی آلدئید ) (MDAدر شرایط اسیدی و دمای
باال با  TBAواکنش داده و کمپلکس ) (MDA-TBAارغوانی رنگ
تشکیل میدهد که شدت رنگ این کمپلکس در طول موج 346
نانومتر قابل اندازهگیری است.
اندازهگیری وضعیت اکسیدانی تام ) (TOSبر پایه اکسیداسیون
یون فروس به یون فریک در حضور انواع مختلف مواد اکسیدان
در محیط اسیدی و اندازه گیری یون فریک با رنگ نارنجی
گزیلول به روش اسپکتروفتومتری انجام گرفت.
اندازهگیری ظرفیت آنتی اکسیدانی تام ) (TACبر پایه سفید شدن
نمونه رنگی رادیکال کاتیونی  -4اتیل بنزوتیازولین -0-اسید
سولفوریک توسط مواد اکسیدان انجام شد .شاخص استرس
اکسیداتیو ) (OSIاز طریق تقسیم مقدار اکسیدان تام ) (TOSبر
مقدار آنتی اکسیدانی تام ) (TACمحاسبه شد.
تحلیل آماری
تحلیل دادهها به کمک نرمافزار  SPSSنسخه  81با استفاده از
آزمون تحلیل واریانس یک طرفه انجام شد .در مواردی که گروهها
اختالف معناداری داشتند ،برای مقایسه بین گروه ها از آزمون
تعقیبی توکی استفاده شد .نتایج  ±انحراف معیار گزارش شد.
 P < 9/93به عنوان سطح معناداری آماری در نظر گرفته شد.
یافتهها:
تاثیر مکمل کوآنزیم

Q10

بر میزان مالون دی آلدئید

بافت بیضه در گروههای مورد مطالعه
نمودار  :8تغییرات میزان مالون دی آلدئید ) (MDAبه عنوان
شاخص پراکسیداسیون لیپیدی را در گروههای مورد مطالعه نشان
میدهد .مقدار  MDAدر گروه کنترل دیابتی در مقایسه با گروه
کنترل سالم افزایش معناداری دارد )  .(P < 9/998درمان با
کوآنزیم  Q10در موش های دیابتی منجر به کاهش معنادار مقدار
MDAدر مقایسه با گروه کنترل دیابتی شد ) .(P < 9/998
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روش کار:
این مطالعه به صورت یک مطالعه تجربی در دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اراک روی تعداد  49سر موش صحرایی نر
از نژاد ویستار با وزن تقریبی  819-699گرم انجام شد .حیوانات
برای سازش با محیط به مدت دو هفته در شرایط حیوان خانه
نگهداری شدند .در تمام مراحل آزمایش حیوانات در شرایط
مناسب با دورههای متوالی روشنایی -تاریکی  86ساعته ،دمای
 63±6درجه سانتی گراد و دسترسی آزاد به آب و غذا نگهداری
شدند .این مطالعه با کد اخالق IR.ARAKMU.REC.1399.196
به تصویب کمیته اخالق پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک
رسیده و تمامی مالحظات اخالقی و پروتکلهای الزم برای انجام
مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی در آن رعایت شده است.
به منظور انجام آزمایش ها ،موشها به طور تصادفی به پنج گروه
با تعداد شش سر رت شامل -8 :گروه کنترل سالم (دریافت سرم
فیزیولوژی) -6 ،گروه کنترل سالم (دریافت روغن کنجد)-4 ،
گروه کنترل سالم (دریافت روزانه  89میلیگرم بر کیلوگرم مکمل
کوآنزیم  Q10حل شده در روغن کنجد) -8 ،گروه دیابتی (تزریق
داخل صفاقی استرپتوزوتوسین) -3 ،گروه دیابتی درمان شده
(دریافت روزانه 89میلیگرم بر کیلوگرم مکمل کوآنزیم  Q10حل
شده در روغن کنجد) تقسیم شدند.
برای ایجاد دیابت داروی استرپتوزوتوسین ) (Sigma-USAبا دوز
 33میلیگرم بر کیلوگرم محلول در سرم فیزیولوژی به صورت
تزریق داخل صفاقی استفاده شد .مقدار قند خون دم موشها بعد
از  16ساعت اندازه گیری شد .حیواناتی که قند خون آنها باالتر
از  639میلیگرم بر کیلوگرم بود ،به عنوان موشهای دیابتی در
نظر گرفته شدند.
مکمل کوآنزیم ( Q10شرکت  )Cymanبا دوز  89میلیگرم به
ازای هر کیلوگرم وزن بدن ،در روغن کنجد حل شد و به هر
حیوان  9/3میلیلیتر به صورت گاواژ تجویز شد .این روند به مدت
شش هفته ادامه داشت .در پایان این زمان ،موشها به دنبال -88
 86ساعت ناشتایی با تزریق داخل صفاقی زایالزین و کتامین
بیهوش شده و پس از خون گیری از قلب و سپس پرفیوژن قلب
با سرم فیزیولوژی ،بافت بیضه آنها خارج شد .بافت بافت بیضه

مهری رضایی و همکاران

اثر کوآنزیم  Q10بر مقدار بیو مارکرهای

تاثیر مکمل کوآنزیم

Q10

مهری رضایی و همکاران

بر وضعیت اکسیدانی تام

بافت بیضه در گروههای مورد مطالعه
نمودار  6میانگین وضعیت اکسیدانی تام ) (TOSرا در گروههای
مورد مطالعه نشان میدهد TOS .در گروه کنترل دیابتی افزایش
معناداری در مقایسه با گروه کنترل سالم نشان داد ) .(P = 9/98
درمان با کوآنزیم  Q10در موشهای دیابتی منجر به کاهش TOS
در مقایسه با گروه کنترل دیابتی شد ،اما این کاهش از نظر آماری
معنادار نبود ) .(P > 9/93
تاثیر مکمل کوآنزیم  Q10بر ظرفیت آنتیاکسیدانی تام
بافت بیضه در گروههای مورد مطالعه
نمودار  4میانگین ظرفیت آنتی اکسیدانی تام ) (TACرا در
گروههای مورد مطالعه نشان میدهد TAC .در گروه کنترل دیابتی

کاهش معناداری در مقایسه با گروه کنترل سالم نشان داد
) .(P < 9/998درمان با کوآنزیم  Q10در موشهای دیابتی منجر
به افزایش معنادار  TACدر مقایسه با گروه کنترل دیابتی شد
).(P =9/94
تاثیر مکمل کوآنزیم

Q10

بر مقدار شاخص استرس

اکسیداتیو بافت بیضه در گروههای مورد مطالعه
نمودار  8مقدار شاخص استرس اکسیداتیو ) (OSIرا در گروههای
مورد مطالعه نشان میدهد OSI .در گروه کنترل دیابتی افزایش
معناداری در مقایسه با گروه کنترل سالم نشان داد ).(P = 9/94
درمان با کوآنزیم  Q10در موشهای دیابتی منجر به کاهش
معنادار  OSIدر مقایسه با گروه کنترل دیابتی شد ) .(P = 9/94
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نمودار : 8بررسی میزان مالون دی آلدئید دربافت بیضه گروههای مورد مطالعه
دادهها براساس میانگین  ±انحراف معیار است .عالمت * نشان دهنده معنادار بودن گروه دیابتی در مقایسه با گروههای کنترل است )  .(P < 9/998عالمت #
نشاندهنده معنادار بودن گروه دیابت درمان شده با کوآنزیم  Q10در مقایسه با گروه کنترل دیابتی است (.(P < 9/998
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دیابت+مکمل Q10

دیابت

مکمل Q10

روغن کنجد

کنترل

اثر کوآنزیم  Q10بر مقدار بیو مارکرهای

مهری رضایی و همکاران
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نمودار  :6بررسی اندازهگیری ظرفیت اکسیدانی تام دربافت بیضه گروههای مورد مطالعه
دادهها براساس میانگین  ±انحراف معیار است .عالمت * نشان دهنده معنادار بودن گروه دیابتی در مقایسه با گروههای کنترل است ) .(P = 9/98
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نمودار :4بررسی اندازهگیری ظرفیت آنتی اکسیدانی تام دربافت بیضه گروههای مورد مطالعه
دادهها براساس میانگین  ±انحراف معیار است .عالمت * نشان دهنده معنادار بودن گروه دیابتی در مقایسه با گروههای کنترل است )  (P < 9/998و عالمت #
نشان دهنده معنادار بودن گروه دیابت درمان شده با کوآنزیم  Q10در مقایسه با گروه کنترل دیابتی است ) .(P = 9/94

مجله علوم پزشکی پارس ،دوره نوزدهم ،شماره چهار ،زمستان 8899

35

] [ Downloaded from jmj.jums.ac.ir on 2022-07-07

1

ظرفیت آنتی اکسیدانی تام (میلی موالر/گرم بافت)

#
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اثر کوآنزیم  Q10بر مقدار بیو مارکرهای

مهری رضایی و همکاران
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نمودار :8بررسی اندازهگیری شاخص استرس اکسیداتیو دربافت بیضه گروههای مورد مطالعه
دادهها براساس میانگین  ±انحراف معیار است .عالمت * نشان دهنده معنادار بودن گروه دیابتی در مقایسه با گروههای کنترل است )  (P =9/94و عالمت #
نشاندهنده معنادار بودن گروه دیابت درمان شده با کوآنزیم  Q10در مقایسه با گروه کنترل دیابتی است ) .(P = 9/94

درمان این کوآنزیم قرار گرفتند ،افزایش آماری معناداری در
غلظت  ، CoQ10غلظت و تحرک اسپرم ایجاد شده است[ .]48در
مطالعه گوزیاکووا و همکاران تاثیر -α ،CoQ10توکوفرول و
استرس اکسیداتیو بر ناباروری مردان مورد بررسی قرارگرفت.
آنها نشان دادند که پس از شش ماه درمان توسط مکمل Q10
و -αتوکوفرول بهبود تراکم اسپرم و پس از سه ماه درمان آسیب
شناسی اسپرم کاهش یافت .همچنین غلظت  CoQ10و -α
توکوفرول به طور قابل توجهی افزایش و استرس اکسیداتیو
کاهش داشت .نتیجه این مطالعه اثر مثبت روی باروری مردان
بود که منجر به  %83حاملگی زنان آنها شد[ .]46در یک مطالعه
تاثیر کوآنزیم  Q10بر میزان فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز و
مالون دیآلدئید بافت مغز رتهای دیابتی مورد بررسی قرار
گرفت .مشخص شد که مصرف این کوآنزیم به مدت هشت هفته
سبب کاهش معنادار مقدار مالون دیآلدئید و افزایش فعالیت آنزیم
سوپراکسید دیسموتاز بافت مغز میشود[ .]44کوآنزیم  Q10یک
شبه ویتامین محلول در چربی است و در غشاهای دوالیه
فسفولیپیدی و غشاهای درون سلولی قرار گرفته است .قسمت
عمده تولید  ATPدر غشای داخلی میتوکندری ،جایی که کوآنزیم
Qیافت میشود ،اتفاق میافتد[ .]48کوآنزیم  Q10از ایجاد
رادیکالهای آزاد و تغییرات پروتئینها DNA ،و پراکسیداسیون
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بحث:
دیابت نوع  6یک بیماری مزمن پیش رونده است که با مقاومت
به انسولین و کاهش ترشح انسولین همراه است .در دیابت
تغییراتی در وضعیت اکسید و احیا بافتها ایجاد میشود .نتایج
مطالعه حاضر نشان داد که مکمل کوآنزیم  Q10به عنوان یک
آنتی اکسیدان باعث کاهش معنادار غلظت مالون دیآلدئید بافت
بیضه در گروه تحت درمان در مقایسه با گروه کنترل دیابتی در
موشهای مبتال به دیابت میشود .در بیماری دیابت متابولیسم
کربوهیدرات ،پروتئین و لیپید اختالل پیدا میکند که در نهایت
منجر به افزایش استرس اکسیداتیو میشود[ .]61استرس
اکسیداتیو حتی قبل از شروع عالیم دیابت افزایش مییابد .در
دیابت قندی به نظر میرسد که استرس اکسیداتیو هم با افزایش
 ROSو هم کاهش دفاع آنتی اکسیدانی و تغییر در وضعت احیایی
سلولی حاصل میشود[ .]60کوآنزیم  Q10یک آنتی اکسیدان قوی
است که در برابر رادیکالهای آزاد اکسیژن از بدن محافظت می
کند و عوارض استرس اکسیداتیو را بهبود میبخشد[ .]49در
مطالعات قبلی به برخی سازوکارهای آنتی اکسیدانی کوآنزیم Q10
اشاره شده است .در مطالعه الفونته و همکاران که تاثیر تاثیر
کوآنزیم  Q10بر ناباروری مردان را مورد بررسی قرار دادند،
مشخص شد که در مردان نابارور این کوآنزیم باعث افزایش میزان
بارداری می شود .این مطالعه نشان داد در بین بیمارانی که تحت

اثر کوآنزیم  Q10بر مقدار بیو مارکرهای

3.Valko M, Leibfritz D, Moncol J, Cronin MT, Mazur
M, Telser J. Free radicals and antioxidants in normal
physiological functions and human disease. Int J
Biochem Cell Biol 2007;39(1):44-84.
4.Wu P, Nielsen TE, Clausen MH. FDA-approved
small-molecule kinase inhibitors. Cell Press
2015;36(7):422-39.

به گروه کنترل افزایش معناداری دارد و درمان با مکمل کوآنزیم
 Q10باعث کاهش این عامل نسبت به گروه دیابتی میشود .در
برخی مطالعات نیز نشان داده شده که این مارکر در افراد دیابتی
نسبت به افراد سالم افزایش مییاید که نشان دهنده افزایش
ظرفیت اکسیدانی تام و کاهش ظرفیت آنتی اکسیدانی تام است.
نتیجهگیری:
بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه استفاده از کوآنزیم  Q10به
صورت یک آنتیاکسیدان از یک سو سبب کاهش مقدار مالون
دیآلدئید ،کاهش مقدار اکسیدان تام و از سوی دیگر سبب
افزایش ظرفیت آنتیاکسیدان تام و کاهش شاخص استرس
اکسیداتیو میشود .بنابراین ،مصرف مکمل کوآنزیم  Q10در
کاهش استرس اکسیداتیو بافت بیضه ناشی از دیابت موثر بوده و
میتواند سبب بهبود عوارض دیابت از جمله ناباروری شود .این
مشاهدات ممکن است نتیجه فعال شدن آنزیمهای آنتی اکسیدانی
باشد .از این رو ،میتوان این مکمل را به عنوان داروی کمکی در
درمان عوارض دیابت ازجمله آسیب بافت بیضه توصیه کرد ،اما
نیاز به مطالعات بیشتر برای تایید دارد.
تشکر و قدردانی:
این مقاله برگرفته ازپایان نامه خانم مهری رضایی کارشناسی
ارشد رشته بیوشیمی بالینی است و هزینه آن توسط معاونت
پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک تامین شده است (شماره
گرنت .)0680
تعارض منافع:
نویسندگان هیچگونه تضاد منافعی درباره پژوهش حاضر بیان
نکردهاند.
مالحظات اخالقی:
این مطالعه با کد اخالق  IR.ARAKMU.REC.1399.196به
تصویب کمیته اخالق پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک رسیده
است.

References:
1.Asmat U, Abad K, Ismail K. Diabetes mellitus and
oxidative stress-A concise review. Saudi Pharm J
2016;24(5):547-53.
2.Firuzi O, Miri R, Tavakkoli M, Saso L. Antioxidant
therapy: current status and future prospects. Curr Med
Chem 2011;18(25):3871-88.

مجله علوم پزشکی پارس ،دوره نوزدهم ،شماره چهار ،زمستان 8899

35

] [ Downloaded from jmj.jums.ac.ir on 2022-07-07

لیپید جلوگیری میکند .در بسیاری از بیماریها با افزایش تولید و
فعالیت گونههای واکنش اکسیژن ) ، (ROSغلظت کوآنزیم Q10
در بدن انسان کاهش مییابد[ .]43نتایج حاصل از این مطالعه هم
چنین نشان داد که القای دیابت سبب افزایش میزان ظرفیت
اکسیدان تام ،کاهش ظرفیت آنتی اکسیدانی تام و افزایش شاخص
استرس اکسیداتیو در بافت بیضه رتهای دیابتی میشود .مطالعه
حاضر نشان داد که افزایش میزان مالون دی آلدئید بافت بیضه و
اکسیدان تام هم جهت میباشند .این تغییرات بیانگر آسیب بافت
بیضه به دلیل افزایش استرس اکسیداتیو و کاهش دفاع
آنتیاکسیدانی بیضه با القای دیابت است .مصرف مکمل کوآنزیم
 Q10در موشهای مبتال به دیابت منجر به کاهش میزان
اکسیدانهای تام و افزایش معنادار ظرفیت آنتی اکسیدانی تام در
بافت بیضه گروه تحت درمان نسبت به گروه کنترل دیابتی
میشود .بنابراین ،درمان با کوآنزیم  Q10در این دوز ،سبب بهبود
وضعیت اکسیدانی تام در رتهای دیابتی شد .مصرف کوآنزیم
 Q10در رتهای مبتال به دیابت با دوز 89میلیگرم در روز و به
مدت شش هفته ،سبب کاهش وضعیت اکسیدانی تام بافت بیضه
در گروه تحت درمان نسبت به گروه کنترل دیابتی میشود ،با این
حال ،کاهش مذکور از نظر آماری معنادار نیست .بنابراین ،درمان
با کوآنزیم  Q10در این دوز نتوانست وضعیت اکسیدانی تام را در
موشهای دیابتی کاهش دهد .دریک مطالعه نشان داده شد که
دیابت سبب افزایش ظرفیت آنتیاکسیدان تام و کاهش میزان
اکسیدان تام در بافت کلیه موشهای صحرایی میشود ،اگرچه
این تغییرات از لحاظ آماری معنادار نبود[ .]40در مطالعه ورما و
همکاران ظرفیت آنتیاکسیدانی تام کاهش غیرمعنادار و مقدار
اکسیدانی تام در گروه دیابتی در مقایسه با گروه کنترل سالم
افزایش معناداری نشان داد[ .]41در این مطالعه برای ارزیابی
دقیقتر وضعیت استرس اکسیداتیو در بیماری دیابت و نقش
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بوده و میتواند وضعیت این دو عامل را به خوبی نشان دهد .این
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Introduction:
Oxidative stress, through the production of reactive oxygen species (ROS), has been proposed as the
root cause underlying the development of diabetes and its related complications such as testicular tissue
damage. Antioxidants supplementation have been reported to improve testicular function and oxidative
stress-induced in diabetes. The study aimed to determine the Coenzyme Q10 (CoQ10) effects on the
oxidative status in the testicular tissue of streptozotocin-induced diabetic rats.
Materials & Methods:
In the experimental study, 30 male Wistar rats were studied. The rats were randomly divided into four
5-rat groups including: saline, sesame oil (as a vehicle), healthy group treated with CoQ10 (10
mg/kg/day), diabetic (induced with streptozotocin: 55 mg/kg), and CoQ10-treated diabetic (10
mg/kg/d). Then, levels of Malondialdehyde (MDA), Total Oxidant Status (TOS), and Total Antioxidant
Capacity (TAC) and Oxidative stress index) OSI were measured in the homogenized of testicular tissue.
Results:
Analysis of data showed a significant decrease in the level of testis MDA (P < 0.001), TAC (P = 0.03)
and OSI (P = 0.03) in the CoQ10-treated diabetic group compared to the diabetic rats. No significant
change was observed in the TOS (P > 0.05) level in diabetic rats' testis treated with CoQ10 compared
to diabetic rats.
Conclusion:
Collectively, our results demonstrated the possible effects of CoQ10 in attenuating diabetes-induced
oxidative damage, in testicular tissue.
Keywords: Coenzyme Q10, Diabetes Mellitus, Malondialdehyde, Oxidative Stress Index
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