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Aims: Diabetes has adverse effect on male reproductive system. The onion (Allium 

cepa) seed is a rich natural source of antioxidant which can improve the damaging 

effects caused by diabetes on different tissues. The aim of this study was to examine 

the effect of alcoholic extract of onion seeds on the histopathological changes of 

epididymis in streptozotocine-induced diabetic rats. 

Methods: In this experimental study, 50 adult male Wistar rats were allocated     

into 5 groups (n=10). Groups 1 and 2 received 0.1 CC ethanol extract of onion seed 

in dosages of 200 and 400 mg/ kg body weight (B.W.) by stomach gavage daily. 

Group 3 (as control group) included healthy rats that received normal water and 

food for 4 weeks. Group 4 included untreated diabetic rats that received an 

intraperitoneal      injection of STZ 60 mg/kg B.W.   and with    FBS>250  mg/    

dose 3U/100 g B.W. by subcutaneous injection. Histological and morphological 

structures of the epididymis was evaluated in different groups. 

Findings: Our data showed that the histology parameters in diabetic rats receiving 

the extract was improved significantly. Administration of both doses of 200           

and 400 mg/kg B.W. onion seed extract could increase epithelium height and 

decrease fibromuscular thickness significantly. Also, data demonstrated that tubule 

and lumen diameter did not change significantly in onion extract-treated groups.  

Conclusion: Our finding indicated that onion seed extract may be useful as a 

supplementary protective agent against adverse effects of diabetes on reproductive 

system in diabetic men. 
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اثر حفاظتی عصاره الکلی دانه پیاز بر 

روی تغییرات هیستوپاتولوژی بافت 

پیدیدیم موش نر دیابتی شده با ا

 استرپتوزوتوسین

 

 3، مريم خدادادی2*، حسين نيک زاد1مهران کمانی
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 .دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ايران
علوم پزشکی کاشان، استاد علوم تشريح، مرکز تحقيقات گامتوژنز، دانشگاه  2

 .کاشان، ايران
کارشناسی ارشد علوم سلولی و ملکولی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان،  3

 .کاشان، ايران

 

 

 

 چکيده

 مثل مردان دارد. ديابت اثرات نامطلوبی روی دستگاه توليد :سابقه و هدف

تواند اثرات مخرب می کههای زيادی می باشد پياز دارای آنتی اکسيدان

ين مطالعه با هدف اهای مختلف را بهبود بخشد. ناشی از ديابت بر روی بافت

بررسی اثر حفاظتی عصاره دانه پياز بر روی تغييرات هيستوپاتولوژيک 

 که توسط استرپتوزوتوسين ديابتی شدند، اجرا گرديد. هايیموشاپيديديم 

نژاد  نر با بالغ موش )رت(سر  50، تجربیدر اين مطالعه  :هاو روش مواد

شامل  2و  1های شدند. گروهسر( تقسيم  10)هر گروه گروه  5ويستار به 

و  200سی عصاره پياز را در دوزهای سی 0.1که  بودند های ديابتیرت

وزن بدن از طريق گاواژ معده روزانه دريافت  کيلوگرمميلی گرم بر  400

های سالم بودند که )به عنوان گروه کنترل( شامل رت 3کردند. گروه می

شامل  4کردند. گروه افت میهفته دري 4آب و غذای معمولی را به مدت 

ميلی گرم بر کيلوگرم وزن  60های ديابتی غير درمانی بودند که مقدار رت

 FBSبدن استرپتوزوتوسين به صورت درون صفاقی دريافت کردند و با 

ميلی گرم بر دسی ليتر به عنوان ديابت در نظر گرفته شدند.  20بيشتر از 

که روزانه انسولين را با مقدار  شدندهم شامل رت های ديابتی می 5گروه 

گرم به ازای وزن بدن از طريق تزريق زير جلدی دريافت  100واحد بر  3دوز 

                                                 
1Diabetes Mellitus (DM)  
2ependent Diabetes Mellitus (NIDDM)D-nsulinI-Non  

های شناسی اپيديديم در گروهکردند. ساختار مورفولوژيکی و بافتمی

 مختلف مورد ارزيابی قرار گرفت.

 

صحرايی های شناسی در موشنتايج نشان داد که پارامترهای بافت :يافته ها

بهبود يافت.  هیديابتی که دريافت کننده عصاره پياز بودند، به طور قابل توج

ميلی گرم بر کيلوگرم وزن بدن توانست قطر  400و 200تجويز هر دو دوز 

دار کاهش اپيتليوم را افزايش و ضخامت بافت فيبروماسکوالر را به طور معنی

های لومن در گروهکه قطر توبول و  مشخص کردها همچنين داده .دهد

 تحت تيمار عصاره پياز تغيير قابل توجهی نکرد.

تواند به عنوان های ما نشان داد که عصاره دانه پياز میيافته گيری:نتيجه

توليد مثلی يک عامل حفاظتی در مقابل اثرات مضر ديابت بر روی سيستم 

 مردان مبتال به ديابت مفيد باشد.

 

ديابت؛ اپيديديم؛ عصاره دانه پياز؛ موش صحرايی؛  ها:واژه کليد

 .استرپتوزوتوسين؛ انسولين

 14/08/99: تاريخ دريافت

 15/09/99تاريخ پذيرش: 
 حسين نيک زاد نويسنده مسئول:*

 

 مقدمه
درصد از  4يک اختالل متابوليک شايع است که حدود  1 ديابت شيرين

ميليون نفر را درگير کرده است و تخمين  143جمعيت جهان يعنی معادل 

. [1] ميليون نفر افزايش يابد 300اين ميزان به  2025زده شده که تا سال 

ای بر روی افراد ديابتی کشور امريکا تخمين زده شده که يک در مطالعه

اطالع از بيماری خود بی 2 سوم از بيماران ديابتی غير وابسته به انسولين

. اين بيماری مزمن متابوليک توانايی ايجاد عوارض جانبی قابل [2] هستند

ها، چشم و اعصاب محيطی های حياتی مانند قلب، کليهتوجهی در اندام

اختالالت جنسی در مردان از جمله ضعف . عالوه بر اين موجب [3]دارد 

شود. ديابت اثرات مضری بر روند جنسی، کاهش ميل جنسی و عقيمی می

. افراد مبتال به ديابت بيش از اندازه [4]و توليد اسپرم هم دارد  3 اسپرماتوژنز

                 باشند زيرا های آزاد میهای ناشی از راديکالدر معرض آسيب

ها به اندازه کافی در های دفاع کننده در مقابل اين راديکالآنتی اکسيدان

و توليد انسولين و داروهای خوراکی  قبل از کشف. [5]جود ندارد اين افراد و

عمده روش درمانی بيماری ديابت بر پايه استفاده از  ،کاهنده قند خون

آماده سازی و  گياهان دارويی بود. پس از گذشت دو دهه روند جديدی در

های سنتی، تعدادی فروش داروهای گياهی به وجود آمده است. در سيستم

     مورد استفاده  عنوان کاهنده قند خون های گياهی مثل پياز به از عصاره

3Spermatogenesis  
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است. پياز تأثير  5 اسهيليل متعلق  به خانواده 4پياز . [6]قرار گرفته است 

های قديم ها دارد و از زمانمطلوب و قابل توجهی در درمان برخی بيماری

. [7. 6]شده است نيز به عنوان يک ماده غذايی با اثرات دارويی استفاده می

، از 6  ديسولفید ليپروپ ليآل اعتقاد بر اين است که ترکيب گوگردی

           . ترکيبات گوگردی عصاره پياز از جمله[6]ترکيبات فعال پياز باشد 

به طور عمده  9مانند کوئرستين  8و فالونوئيدها  7 متيل سيستئين – اس

متيل سيستئين و -اسباشند. دارای فعاليت کاهندگی قند خون می

به کاهش سطح قند خون، چربی خون، استرس اکسيداتيو، فالونوئيدها 

 پراکسيداسيون ليپيدی و همچنين به عنوان تشديد کننده فعاليت آنزيم

اين ترکيبات گوگردی  .کنندهای آنتی اکسيدان و ترشح انسولين عمل می

در افراد . [8]شوند های قدرتمندی محسوب میدر پياز، آنتی اکسيدان

شود که بسيار های آزاد میديابتی، افزايش قند خون منجر به توليد راديکال

مضر هستند، در مقابل، پياز قادر است تا با فعاليت آنتی اکسيدانی باالی 

. محققان گزارش [9]های آسيب رسان را خنثی کند خود اثر اين راديکال

در  Eو  A ،B ،Cهای ها مثل ويتاميناکسيداناند که استفاده از آنتی داده

های اسپرم را از اثرات مخرب راديکال DNAتواند رژيم غذايی روزانه می

کانالی برای ذخيره و انتقال  10 . مجرای اپيديديم[10]آزاد محافظت نمايد 

حرکت و نابالغ بعد از خارج شدن از بيضه بیها در واقع اسپرم .اسپرم است

باشند، اما اپيديديم نقش مهمی هستند و قادر به بارور کردن تخمک نمی

مرد . اپيديديم، يک عضو مهم از سيستم توليد مثلی [11]در بلوغ اسپرم دارد 

شود که محيط آن ترشح می 11 شود که مايع خاصی از اپيتليوممحسوب می

. عالوه بر بلوغ اسپرم، [13. 12]آورد مناسبی برای بلوغ اسپرم فراهم می

سازی، حفاظت و انتقال اسپرم بازی اپيديديم نقش مهمی در تغليظ، ذخيره

از  ،ها. اپيتليوم اپيديديم در موش، شامل انواع مختلفی از سلول[14]کند می

های ، سلول12 های بازال، سلول های اپيکالهای اصلی، سلولقبيل سلول

های فالسک مانند و سلول روشن است که در بيماری ديابت باريک، سلول

در  1995و همکارانش در سال  Kumari .[15]در معرض آسيب هستند 

های ديابتی تحقيقی گزارش دادند که با تجويز محصوالت پياز برای موش

. پياز با محتويات آنتی [16] يابدقند خون به طور قابل توجهی کاهش می

در نتيجه باعث  تواند کيفيت اسپرم را بهبود بخشد واکسيدانی خود می

( نشان 2008و همکاران )  Ola-Mudathir افزايش قدرت باروری شود.

اسپرم  بيضه و در دادند که پياز اثر مهمی در کاهش صدمات اکسيداتيو

. با وجود اينکه نقش اجتناب ناپذير اپيديديم در بلوغ اسپرم [17]موش دارد 

ها به اثبات رسيده است؛ با اين حال، ر عملکرد بيضهو عوارض ديابت ب

اطالعاتی در مورد تاثير ديابت و عصاره دانه پياز در اپيديديم وجود ندارد. 

بنابراين، مطالعه حاضر به منظور بررسی اثر حفاظتی عصاره الکلی دانه پياز 

                                                 
4Allium Cepa  
5liliaceous  
6Allyl Propyl Disulfide (APDS)  
7Methylcysteine-S  
8Flavonoid  
9Quercetin  
10Epididymis  

اپيديديم در موش های صحرايی که توسط  هيستوپاتولوژیبر تغييرات 

 اند، طراحی شد.ديابتی شده 13 وزوتوسيناسترپت

 

 و روش ها مواد
 : تهیه عصاره گیاهی

عصاره دانه پياز از شرکت باريج اسانس کاشان تهيه شد. برای آماده سازی 

 96گرم از دانه اين گياه که کامال آسياب شده بود در اتانول  500الکلی، 

ساعت با هم ادغام شد و با عبور دادن مخلوط مورد نظر  24به مدت  ،درصد

از کاغذ صافی، فيلتر شد و به محلول صاف شده اتانول اضافه گرديد و سپس 

محلول از صافی  شد. سپس، اين 14ساعت در دمای اتاق انکوبه  12به مدت 

درجه  50عبور داده شد و در مرحله ی آخر، عصاره حاصل در دمای 

يا  200خشک شد. عصاره خشک شده وزن و محلول 15 گراد در آونسانتی

 . [18] ميلی گرم بر کيلوگرم در آب مقطر تهيه گرديد 400

 

 : مدل حیوان دیابتی

به صورت  گرم بر کيلوگرم وزن بدن از استرپتوزوتوسينميلی 60يک دوز 

حالت ناشتا، تزريق شد. برای های صحرايی در به موش 16 داخل صفاقی

ليتر بافر ميلی 0.1در  ميلی گرم استرپتوزوتوسين 10آماده سازی محلول، 

گذشت سه روز از شروع  پس از حل شد. =4.5pHموالر، با  0.1سيترات 

اندازه گيری و موش با  17 ، سطح قند خون توسط گلوکومترSTZدرمان با 

عنوان موش ديابتی ليتر به دسیگرم بر ميلی  250سطح قند خون بيشتر از 

 . [19]در نظر گرفته شد 
 

 : تیمار حیوان

سر موش نر بالغ و سالم از نژاد ويستار در يک اتاق با درجه حرارت  60تعداد 

ساعت  12ساعت روشنايی،   12) معين کنترل شده و تحت شرايط نوری

طور ها تميز نگهداری شد و غذا و آب به تاريکی( نگهداری شدند. قفس

منظم و روزانه داده شد. همه آزمايشات با توجه به اصول اخالقی پژوهش 

 حيوانات آزمايشگاهی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، اجرا گرديد.بر روی 

و  1گروه  .ايی تقسيم بندی شدندت 10گروه  6ها به طور تصادفی به موش

ميلی  400و يا 200موش صحرايی ديابتی بودند که به ترتيب دوزهای  2

روز دريافت  28گرم بر کيلوگرم عصاره پياز را به صورت خوراکی و به مدت 

حيوانات سالم بودند که آب و غذای معمولی را به مدت ، 3کردند. گروه می

موش های صحرايی ديابتی بودند که  4کردند. گروه هفته دريافت می 4

های صحرايی ديابتی بودند که از طريق موش 5تحت درمان نبودند. گروه 

 گرم وزن بدن  100تزريق زير جلدی روزانه سه واحد انسولين به ازای هر 

11Epithelium  
12Apical  
13Streptozotocin (STZ)  
14Incubate  
15Oven  
16Intraperitoneal (IP)  
17‚ Hungary40Beurer GL  

   136ن يبا استرپتوزوتوس شده یابتيموش نر د ميديديبافت اپ یستوپاتولوژيه راتييتغ یبر رو ازيدانه پ یعصاره الکل یاثر حفاظت
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صبح و چهار واحد  10دريافت کردند که به ميزان دو واحد آن در ساعت 

 .[21. 20]د بعدازظهر تزريق ش 4آن در ساعت 

 

 : شناسیمطالعات بافت

ساعت پس از اعمال آخرين دوز درمان، حيوانات  24پس از چهار هفته و 

خون برای اندازه گيری سطح وزن شده و توسط اتر بيهوش شدند. نمونه 

ها با دقت جدا اپيديديم از بطن قلب جمع آوری شد. 18 قند خون ناشتا

شد و سپس با دقت در يک ترازو  حذفهای چربی آن ها شدند و بافت

های نمونهقرار داده شدند.  19 و بوئنيفيکسات محلول و در ديجيتال وزن شده

برای آماده سازی  20 بافتسازی بافت فرآوری شده با دستگاه آماده

ميکرومتر توسط ميکروتوم  5برش های  .پارافينی استفاده گرديد هایبلوک

رنگ آميزی شدند و با  21 ائوزين-ها با هماتوکسيلينو سپس المتهيه شد 

 ميکروسکوپ نوری تحت بررسی کيفی و کمی قرار گرفتند.

 

 : مطالعات مورفومتریک

 22ميکروسکوپ نيکون های ميکروسکوپی اپيديديم از برای بررسی بخش

پنج بخش برای  استفاده شد.× 10با بزرگنمايی مجهز به دوربين مدل 

حيوانات، انتخاب شد. ميانگين  برای هر يک از 23 مطالعات مورفومتريک

 مقطع تصادفی و با استفاده از اکولومتر 5قطر توبول و لومن دم اپيديديم در 
توبول دم اپيديديم با استفاده از فرمول  شد. ميانگين قطراندازه گيری  24

. ميانگين قطر 2عرض لوله/+مقابل اندازه گيری شد: ميانگين قطر= طول

لومن دم اپيديديم با استفاده از فرمول مقابل اندازه گيری شد: ميانگين قطر 

ارتفاع  اپيتليوم. قطر -(2×گيری شده= )قطر متوسط توبوللومن اندازه

ليوم و ضخامت فيبروماسکوالر توبول با ميکروسکوپ نيکون تعيين اپيت

 . [22]گرديد 

 

 : آنالیزهای آماری

داده شد و آناليزهای  نمايشانحراف معيار  ±ميانگين  ها به صورتداده

و  Tukey 25 های تعقيبیو تست ANOVA  آماری با استفاده از آزمون

Dunnett T3 ها نيز از آزمون انجام شد. برای بررسی نرماليتی داده

از نظر آماری  P>05/0استفاده گرديد. مقادير  26 اسميرنوف -کولموگروف 

 دار در نظر گرفته شد. معنی

 

 

 یافته ها
 : وزن بدن

وزن  گرم بر کيلوگرم،ميلی 200نتايج نشان داد که با تجويز عصاره پياز 

 به طور قابل توجهی وزن بدن STZبدن حفظ شد. با القای ديابت توسط 

 کاهش يافت که مصرف انسولين از اين کاهش وزن جلوگيری کرد. جدول

                                                 
18Fasting Blood Sugar (FBS)  
19Bouin Solution (Fixative)  
20Shandon Eliot Model  
21Hematoxylin and Eosin (H&E)  
22S-Eclipse Ti  

 

 

، مصرف عصاره دانه پياز و انسولين STZمقايسه ی اثر ديابت ناشی از  1 

 .دهدبر وزن بدن موش صحرايی را نشان می

 

 : قند خون ناشتا

سطح قند خون به طور چشمگيری افزايش يافت اما  ،های ديابتیدر موش

گرم بر کيلوگرم سطح ميلی 400و  200عصاره الکلی دانه پياز در دوزهای 

قند خون را قدری کاهش داد. از طرفی، انسولين در مقايسه با عصاره دانه 

            1در کاهش سطح قند خون موثرتر عمل کرد. جدول شماره پياز 

 نشان دهنده ی سطح قند خون ناشتا در گروه های مختلف است.

 
( در FBSتاثير عصاره الکلی دانه ی پياز بر وزن بدن و قند خون ناشتا ): 1جدول 

 ديابتی شدند. STZموش های صحرايی نر و بالغ که توسط 
 

 پارامتر

 گروه ها

 کنترلگروه 

 غيرديابتی

گروه کنترل 

 ديابتی

 200عصاره پياز گروه 

 لوگرميگرم بر گیليم

عصاره پياز گروه 

گرم بر یليم 400

 لوگرميگ

 انسولينگروه 

280±19.4 )گرم( وزن بدن  18.33±181  211±19.2 a, b 193±23.08a 272±15.41b 

FBS₂-
FBS₁ 

9.0±0.87  57±1.30  -96.0±98.0 a, b -66±105a, b -126±112a, b 

 

 نشان داده شده است.  SD X̅ ±متغيرها به صورت 

a کنترل: تفاوت معنی دار در مقايسه با گروه (05/0P<) 

b( 05/0: تفاوت معنی دار در مقايسه با گروه ديابتP<) 

 
 : نتایج هیستوپاتولوژی

تغييرات هيستوپاتولوژيک مانند کاهش ارتفاع اپيتليوم و افزايش ضخامت 

نشان داده شده  1های صحرايی ديابتی در شکل فيبروماسکوالر در موش

ارتفاع اپيتليوم، ضخامت فيبروماسکوالر، قطر توبول و قطر  2است. جدول 

دهد. در گروه ديابتی ضخامت لومن را در بخش دم اپيديديم نشان می

اپيتليوم به طور چشمگيری کاهش يافته و ضخامت اليه فيبروماسکوالر به 

ر چشمگيری افزايش پيدا کرد. اما اين تغييرات توسط عصاره دانه پياز طو

 200با مصرف عصاره ی پياز با دوز  به طور قابل توجهی برطرف شدند.

گرم بر کيلوگرم، در مقايسه با گروه ديابتی، ارتفاع اپيتليوم به طور قابل ميلی

عصاره  توجهی افزايش و ضخامت فيبروماسکوالر کاهش پيدا کرد. تجويز

ميلی گرم بر کيلوگرم نيز به طور قابل توجهی قطر  400دانه پياز با دوز 

 اپيتليوم را در مقايسه با موش های ديابتی حفظ کرد.

 

 

 

 

 

23Morphometric Analysis  
24Ocular Micrometer  
25Post HOC Test  
26Smirnov Test–Kolmogorov  

 حسين نيک زاد و همکاران 137 
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. اثر حفاظتی عصاره الکلی دانه ی پياز بر روی ساختار بافتی اپيديديم در 1شکل 

(. اثرات نامطلوب aاپيتليوم و محتويات لومن در گروه شاهد ) .موش صحرايی ديابتی

و بافت فيبروماسکوالر و همچنين  بينابينیبيماری ديابت از قبيل افزايش بافت 

(. bکاهش اسپرم در لومن و واکوئله شدن اپيتليوم به وضوح قابل مشاهده است )

ميلی گرم  400م و ميلی گرم بر کيلوگر 200اپيديديم به دنبال مصرف عصاره پياز 

(. در گروه انسولين بهبودی نسبی در d( و )cدهد )بر کيلوگرم بهبود را نشان می

(. بخش های مورد نظر توسط رنگ آميزی eشود )اپيتليوم اپيديديم مشاهده می

 مشاهده شدند. 400هماتوکسيلين و ائوزين آماده شده و با بزرگنمايی 

B بازال؛ :Bm غشای پايه؛ :I بافت بينابينی؛ :L لومن؛ :Pse اپيتليوم مطبق کاذب؛ :

S اسپرم؛ :F.فيبروماسکوالر : 

 
تاثير عصاره الکلی دانه پياز بر روی ساختار بافتی اپيديديم در موش  :2جدول 

 .STZصحرايی نر ديابتی شده با 

 

 پارامتر

 متر(و)ميکر

 هاگروه

 انسولين 400عصاره پياز  200عصاره پياز  ديابت کنترل

29.6±31.1 اپيتليوم ارتفاع  30.1±00.4  5.42±0.84 a, b 5.19±0.82 a, b 5.41±0.94 a, b 

ضخامت 

 فيبروماسکوالر
21.0±99.0  70.0±21.2   1.21±0.35 b 1.20±0.37 b 1.27±0.40 a, b 

2.60±4.14 قطر توبول  4.9±2.66  3.10±2.76  15±3.61  3.13±8.65  

3.47±1.16 قطر لومن  9.9±2.58  5.10±4.65  9.11±5.52  1.13±55  

 

 نشان داده شده است. SD X̅±متغيرها به صورت

aکنترلدار در مقايسه با گروه : تفاوت معنی (05/0P<) 

bتفاوت معنی :( 05/0دار در مقايسه با گروه ديابتP<) 

 

 

 بحث
اين مطالعه به منظور بررسی اثر عصاره الکلی دانه پياز روی قند خون و 

 STZهای صحرايی نر که توسط تغييرات هيستوپاتولوژی اپيديديم در موش

های ما نشان داد که اضافه کردن عصاره پياز ديابتی شدند، طراحی شد. داده

ميلی گرم بر کيلوگرم وزن  400گرم بر کيلوگرم و ميلی 200با دوزهای 

تواند پارامترهای هيستولوژی را بهبود بدن به رژيم غذايی موش ديابتی می

قطر توبول  در بخشد و ضخامت بافت فيبروماسکوالر را کاهش دهد. تغيير

اين اثر حفاظتی و بهبود بخشی عصاره الکلی دانه ی پياز  .و لومن کم بود

های موجود در آن و توانايی مهار مقدار باالی آنتی اکسيداناحتمااًل به 

های ما در توافق نتايج حاصل از بررسی .[23] شودهای آزاد مرتبط میراديکال

است که اثر  2009و همکارانش در سال   Khakiبا نتايج حاصل از مطالعات

عصاره ی پياز را بر روند اسپرماتوژنز و پارامترهای هيستولوژی بافت بيضه 

نتايج ما نشان داد که بيماری ديابت با کاهش . [9] مورد برسی قرار دادند

و  200به ميزان  وزن بدن موش رابطه مستقيم دارد. مصرف عصاره پياز

گرم بر کيلوگرم وزن بدن در حفظ وزن بدن موثر است. انسولين ميلی 400

تواند موثرتر از عصاره پياز وزن بدن را بهبود بخشد. با توجه به نتايج می

ميلی گرم بر کيلوگرم بهتر از  200حاصل از اين مطالعه، مصرف عصاره 

آن ممکن است ناشی از ميلی گرم بر کيلوگرم است که دليل  400عصاره 

ميلی گرم بر  400های موجود در عصاره مقادير باالی آنتی اکسيدان

دهند و اثرات مفيد آن را کاهش کيلوگرم باشد که خاصيت سمی بروز می

های صحرايی ديابتی کاماًل دهند. افزايش قند خون ناشتا در موشمی

ند خون ناشتا مشهود بود. مصرف دوز پايين عصاره پياز در کاهش سطح ق

موثرتر بود؛ اگر چه مصرف دوزهای باالتر نيز اثر قابل توجهی داشتند. 

های صحرايی ديابتی منجر به ايجاد واکوئل و افزايش قند خون در موش

در گروه ديابتی، لومن اپيديديم . [24] شودجمع شدگی در غشاء پايه می

 .های ديابتی در شرايط سطح قند خون باال، تقريباً فاقد اسپرم استموش

های صحرايی های آزاد در موشاين تغييرات به دليل آزاد سازی راديکال

ر کيلوگرم ميلی گرم ب 200با تجويز عصاره پياز . [26. 25]باشد ديابتی می

های صحرايی ارتفاع اپيتليوم بهبود يافت. همچنين، در مقايسه با موش

ديابتی ضخامت فيبروماسکوالر به طور قابل توجهی کاهش پيدا کرد. مطالعه 

حاضر، اولين تحقيق برای بررسی عصاره الکلی دانه ی پياز بر تغييرات 

باشد. می STZهيستوپاتولوژيک در اپيديديم موش صحرايی ديابتی با 

Khaki ( اثر عصاره ی الکلی دانه پياز را بر روی سيستم 2009و همکاران )

توليد مثل مورد بررسی قرار دادند. آن ها اثر عصاره را بر روند اسپرماتوژنز 

تواند مورد مطالعه قرار دادند و نتايج  اين محققان نشان داد که عصاره می

حرک اسپرم و ميانگين قطر لوله تعداد اسپرم، درصد زنده ماندن اسپرم، ت

 و  Ghasemzadeh. [9] های صحرايی ديابتی را بهبود بخشدبيضه در موش

 

 

 

 

 

   138ن يبا استرپتوزوتوس شده یابتيموش نر د ميديديبافت اپ یستوپاتولوژيه راتييتغ یبر رو ازيدانه پ یعصاره الکل یاثر حفاظت
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-اثر عصاره الکلی دانه پياز را بر روی سندرم پلی 2013همکارانش در سال 

ايجاد شد، مورد  27 وسيله داروی استراديول والراتکيستيک تخمدان که به 

ها نشان داد که پياز دارای فعاليت آنتی های آن. يافتهبررسی قرار دادند

ها نشان آن شود.میازگشت توانايی باروری اکسيدانی بااليی است که باعث  ب

های مبتال به سندرم دادند که استفاده از عصاره الکلی دانه پياز در موش

. در [27]دهد سطح آنتی اکسيدان را افزايش میکيستيک تخمدان، پلی

های ( بر روی موش2018و همکاران ) Jalili توسط مطالعه ای ديگر که

های موجود در ها نشان دادند که آنتی اکسيدانديابتی صورت گرفت آن

سبب افزايش پارامترهای اسپرم در رت های  Falcaria Vulgaris هگيا

سی از سی 0.5. نتايج ما نشان داد که مصرف روزانه [28]ديابتی می شود 

تواند متوسط قطر اپيتليوم و می بر کيلوگرم دانه پياز گرمميلی 200عصاره 

در لومن را افزايش دهد. قطر اپيتليوم نزديک به گروهی بود که انسولين را 

نتايج ما همچنين نشان داد که بيماری ديابت با افزايش  .کردنددريافت می

قطر بافت فيبروماسکوالر و توبول رابطه مستقيم دارد. ديابت همچنين 

شود اما اين تواند باعث انقباض غشاء پايه و واکوئله شدن اپيتليوم می

در  کردند، مشاهده نشد.هايی که عصاره پياز مصرف میتغييرات در گروه

ها و ها از قبيل فالوونوئيدها، فنولره پياز ميزان بااليی از آنتی اکسيدانعصا

فنول موجود در پياز منبع وجود دارد. ترکيبات   Kو A ،E ،Cهای ويتامين

شود که در کاهش قند خون موثر است اکسيدان محسوب میقوی از آنتی

گزارش شده است که ترکيبات . [29]را دارد  و توانايی مهار راديکال های آزاد

 آن فعاليت آنتی اکسيدانی جمله متعددی دارد که از فنول اثرات بيولوژيکی

باشد که با مصرف ترين منابع فالونوئيدها میپياز يکی از غنی. [30] باشدمی

شوند آن در رژيم غذايی به طور قابل توجهی فالونوئيدها نيز دريافت می
ها عامل اصلی حفاظت بافت اپيديديم در مقابل اين آنتی اکسيدان. [31]

 که در 28 های فعال اکسيژنگونه باشند.های هيستوپاتولوژی میآسيب

شوند به عنوان محصوالت متابوليسم اکسيداتيو در ميتوکندری توليد می

های آزادی که در مسيرهای فيزيولوژيک راديکال. [32] شوندمی نظر گرفته

دو نوع شوند. می مشابه توليد می شوند نيز در فرآيند مرگ سلولی مهار

فعال  هایهای فعال اکسيژن و گونههای راديکال آزاد، گونهعمده از گونه

و آنتی اکسيدان در تعادل  ROSدر بدن فرد سالم،  باشند.یم 29 نيتروژن

ريزد و منجر به افزايش هم می هستند، اما در افراد ديابتی اين تعادل به

را شود که به دنبال آن آسيب سلولی و استرس اکسيداتيو می ROSتوليد 

مرگ سلولی عامل افزايش قطر بافت فيبروماسکوالر و موجب می شود. 

ترکيبات آنتی اکسيدان پياز در  باشد. در مقابل،توبول بافت اپيديديم می

سرکوب مرگ سلولی هم از طريق تعديل سطح راديکال های آزاد نقش 

    . [34. 33]دارند 
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تواند از طريق جلوگيری از استرس اکسيداتيو، ما نشان داد که اين عصاره می

اثرات بيماری ديابت و همچنين پارامترهای هيستولوژی بافت اپيديديم را 

ل غذايی که حاوی بهبود بخشد. در نتيجه، استفاده از آن به عنوان يک مکم

شود، مقادير باالی آنتی اکسيدان است در مردان مبتال به ديابت توصيه می

 تواند جايگزين انسولين در درمان بيماران ديابتی باشد.اما نمی
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