فرم كاربست نتايج تحقيقات( ويژه اعضاء هيات علمي و پژوهشگران )
بسمه تعالي

دانش گاه علوم زپشكي و خدمات بهداشتي ردماني استان همدان

تح
معاونت قيقات و فناوري

ي تح
اداره كاربست نتا ج قيقات
عنوان طرح تحقيقاتي

فارسي  :بررسي تاثير رزوراترول بر پارامترها و كروماتين اسپرم در رت های نر ديابتي نوع  2القا شده با
استرپتوزوتوسين  -نيکوتين آميد
انگليسي:
Study the effect of Resveratrol on sperm parameters and chromatin in type 2
diabetic rat induced by streptozocin and nicotinamide
مجری  /مجريان :دكتر زهره عليزاده ،دكتر مريم بهمن زاده
كليد واژه ها  :رزوراترول ،استرپتوزوتوسين ،نيکوتين آميد ،ديابت ،اسپرم ،كروماتين

پژوهشگر گرامي

نظر به اهميت استفاده كاربردي از نتايج تحقيق ارزشمند شما مستدعي است گروه هاي مخاطب تحقيق و متناسب
با آن پيام هاي كليدي پژوهش خود را در كادر  ، 1پيشنهاد چگونگي كاربست نتايج را در كادر  2و خبر پژوهشي را
جهت درج درپايگاه نتايج پژوهش هاي سالمت كشوردركادر  3مرقوم فرماييد.
كادر  : 1مهم ترين يافته ها و پيام های پژوهش متناسب با گروه های مخاطب
رديف

1

گروه مخاطب *

مردان مبتال به ديابت

پيام پژوهش

استفاده از آنتي اكسيدان رزوراترول

*رسانه ها و مردم-متخصصان و پژوهشگران -مديران -سياست گذاران پژوهشي –سياستگذاران درماني -پژوهشگران -بيماران-پرستاران-دانشجويان-
دانشگاه و مراكز آموزشي -مراكز بهداشتي درماني – مراكز صنعتي – غذا و دارو و صنايع غذايي-صنايع داروسازي-مراكز توليدي – ادارات و سازمان
ها – جامعه و عموم مردم – ساير ( نام ببريد ) .

1

كادر : 2پيشنهادات محقق برای نحوه كاربست نتايج تحقيق
رديف

پيام پژوهش

محل بکارگيری نتايج تحقيق
صنعت  ،جامعه  ،ساير( نام ببريد)

1

استفاده از آنتي اكسيدان رزوراترول

جامعه

2
3
4
كادر : 3خبر پژوهشي جهت درج درپايگاه نتايج پژوهش های سالمت كشور
عنوان خبر:
تاثير رزوراترول بر پارامترها و كروماتين اسپرم در رت های نر ديابتي نوع  2القا شده با استرپتوزوتوسين  -نيکوتين آميد
اين مطالعه از نوع تجربي( )Experimentalو روش جمع آوری داده ها به صورت آينده نگراست 44 .رت نر ويستارآلبينو
 8-5هفته ای به صورت تصادفي به  5گروه تقسيم شدند.
حيات و تحرک اسپرم ها ،بطور معني داری در گروه ديابتي در مقايسه با گروه كنترل كاهش يافت( .) P>4/45درمان موش
های ديابتي با رزوراترول با عث افزايش تعداد و درصد اسپرم های زنده در تمامي گروه های تحت درمان ،در مقايسه با گروه
ديابتي گرديد( .) P>4/45در مورفولوژی و ميزان حركت اسپرم ها نيز در دوز  mg/kg/day 1رزوراترول نيز تفاوت معني دار
با گروه ديابت ديده شد( .) P>4/45درصد اسپرم های با كروماتين غير طبيعي ،در رنگ آميزی تولوئيدن بلو و آكريدين اورنژ
و كرومومايسين  A3در مقايسه با گروه كنترل افزايش يافت ( .) P>4/45ميانگين درصد اين اسپرم ها ،در گروه ديابتي
دريافت كننده هر سه دوز رزوراترول ،بطور معني داری كاهش يافت(.) P>4/45
مطالعه حاضر نشان داد كه رزوراترول ،مي تواند باعث بهبودی پارامترهای اسپرم و ثبات  DNAاسپرم گردد.
منبع:
عليزاده ،زهره و همکاران .بررسي تاثير رزوراترول بر پارامترها و كروماتين اسپرم در رت های نر ديابتي نوع  2القا شده با
استرپتوزوتوسين  -نيکوتين آميد [ طرح تحقيقاتي] .همدان :دانشگاه علوم پزشکي همدان1331،
Alidadeh, Z., et al. Study the effect of Resveratrol on sperm parameters and chromatin in type 2 diabetic rat
induced by streptozocin and nicotinamide [Research Project]. Hamadan: Hamadan University of Medical
Sciences, 2412.
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