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Introduction: Diabetes can have adverse effects on spermatogenesis. The onion 

plant (Allium Cepa) contains many antioxidants. The aim of this study was to 

evaluate the anti-diabetic functions of onion seed hydroalcoholic extract on 

histopathological changes of prostate ventral lobe in streptozotocin-induced 

diabetic rats with streptozotocin. 

Methods: In this experimental study, diabetes was induced in the animals using 

streptozotocin (STZ; 60 mg/kg). Fifty rats were equally divided into five groups as 

follows: Groups 1, nondiabetic (normal) controls received only 0.1 ml normal 

saline via gastric gavage; group 2, diabetic controls induced by streptozotocin; 

groups 3 and 4 were diabetic rats that received 200 and 400 mg/kg B.W of Allium 

Cepa seed extract by gavage for 4 weeks and Group 5, diabetic animals that 

received streptozotocin plus insulin in dose 3U/100g B.W. At the end of this study, 

rats were anesthetized, and the ventral prostatic lobe was removed and processed 

for histological studies. Then, blood sugar and histopathology changes were 

analyzed and compared. 

Findings: The administration of 200 and 400 mg/kg doses of onion seed extract 

could recover duct epithelium height of the ventral prostatic lobe in streptozotocin-

diabetic rats from 2.37 ± 1.00 to 6.10 ± 1.19 µm. Also, consumption of this extract 

with a dose of 200 mg/kg had hypoglycemia effects in diabetic rats 

.Conclusion: The consumption of the onion seed extract can reduce harmful effects 

of the streptozotocin histopathology in the ventral prostatic lobe of diabetic rats. 
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تاثیر عصاره دانه پیاز بر تغییرات 

ب شکمی هیستوپاتولوژی لو

پروستات در موش های صحرایی 

 دیابتی 
 
 

  *2حسين نيك زاد،  1 مهران كماني
 

 

دانشجوی دكترای علوم تشریح، گروه آناتومي و بيولوژی سلولي مولکولي،  1

 .دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه، كرمانشاه، ایران
استاد علوم تشریح، مركز تحقيقات گامتوژنز، دانشگاه علوم پزشکي   2

 .كاشان، كاشان، ایران

 

 چکيده

تأثيرات نامطلوبي داشته باشد. گياه  تواند بر اسپرماتوژنزدیابت مي :مقدمه

های فراواني است. هدف از این آنتي اكسيدان( حاوی Allium Cepaپياز )

عصاره هيدروالکلي دانه پياز بر تغييرات هيستوپاتولوژیك  اثرتحقيق، بررسي 

های صحرایي دیابتي شده با لوب شکمي پروستات در موش

 .باشدمياسترپتوزوتوسين 

در این مطالعه تجربي، در حيوانات با استفاده از  :روش هاو  مواد

گرم بر كيلوگرم وزن بدن( دیابت ایجاد ميلي 60؛ STZاسترپتوزوتوسين )

به طور مساوی به پنج گروه تقسيم شدند:  صحرایي شد. پنجاه سر موش

های سالم بودند كه آب و غذای )به عنوان گروه كنترل( شامل رت 1گروه 

ي ، كنترل دیابتي ناش2كردند. گروه هفته دریافت مي 4معمولي را به مدت 

و  200موش صحرایي دیابتي بودند كه  4و  3از استرپتوزوتوسين، گروه 

هفته با گاواژ دریافت  4را به مدت  گرم بر كيلوگرم عصاره دانه پيازميلي 400

، حيوانات دیابتي كه استرپتوزوتوسين به همراه انسولين را 5كردند و گروه 

دریافت كردند. در پایان این مطالعه،  ،گرم وزن بدن 100واحد بر  3در دوز 

ها بيهوش شدند و لوب شکمي پروستات برداشته شد و برای مطالعات موش

شناسي شناسي پردازش گردید. سپس، تغييرات قند خون و آسيببافت

 بافتي مورد تجزیه و تحليل و مقایسه قرار گرفتند.

                                                 
1Diabetes Mellitus (DM)  
2Glycation  

گرم بر كيلوگرم عصاره دانه پياز ميلي 400و  200تجویز دوزهای  :یافته ها

های توانست ارتفاع اپيتليوم مجرای لوب شکمي پروستات را در موش

 6.10±1.19تا  2.37±1.00از  ،استرپتوزوتوسين ناشي از صحرایي دیابتي

ميلي گرم  200دوز  ميکرومتر بازیابي كند. همچنين، مصرف این عصاره با

 در كيلوگرم در موش های صحرایي دیابتي دارای اثرات هيپوگليسمي بود.

تواند اثرات زیانبار هيستوپاتولوژی مصرف عصاره دانه پياز مي گيری:نتيجه

 ناشي از ای دیابتيهپروستات در موش در لوب شکمي دیابت را

 استرپتوزوتوسين كاهش دهد.
 
 

دیابت؛ عصاره دانه پياز؛ لوب شکمي  ،استرپتوزوتوسين ها:واژه كليد

 .؛ موش صحرایيهيستوپاتولوژیتغييرات  پروستات؛ انسولين؛

 
 

 25/10/99: تاریخ دریافت

 20/12/99تاریخ پذیرش: 
 حسين نيك زاد نویسنده مسئول:*

 

 
 

 مقدمه

های متابوليك در سراسر جهان ترین بيمارییکي از شایع 1قندی دیابت 

 تراجتماعي مردم شایع-های ضعيف اقتصادیمتأسفانه در گروه است و

برند و تخمين درصد از جمعيت جهان از دیابت رنج مي 2.5باشد. تقریباً مي

.  [1]درصد از جمعيت جهان برسد  5.4به  2025شود كه تا سال زده مي

ترین عالمت باليني دیابت، باال بودن قند خون است كه منجر به مهم

شود و این امر باعث اختالل های مختلف در بدن ميپروتئين 2 گليکوله شدن

های حياتي بدن مانند ها شده كه عوارض نامطلوبي بر اندامدر عملکرد آن

وارض دیابت مانند . ع [3و2] كندكليه، چشم و اعصاب محيطي ایجاد ميقلب، 

مشکالت بينایي، مشکالت قلبي عروقي و كليوی، زخم پای دیابتي و قطع 

عضو در این بيماران هزینه سنگيني را بر سيستم درماني در بسياری از 

تواند موجب اختالالت بيماری دیابت همچنين ميكند. كشورها تحميل مي

شود. جنسي در مردان از جمله ضعف جنسي، كاهش ميل جنسي و عقيمي 

و  3 ای نشان داده است كه دیابت اثرات مضری بر روند اسپرماتوژنزمطالعه

افراد مبتال به دیابت بيش از اندازه در معرض .  [4]توليد اسپرم دارد 

های دفاع باشند زیرا آنتي اكسيدانهای آزاد ميهای ناشي از رادیکالآسيب

. [5]ها به اندازه كافي در این افراد وجود ندارد كننده در مقابل این رادیکال

قبل از كشف و توليد انسولين عمده روش درماني بيماری دیابت بر پایه 

گياهان دارویي بود. پس از گذشت دو دهه روند جدیدی در  استفاده از

3Spermatogenesis  

 مهران كماني و حسين نيك زاد  181

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
sj

rm
.5

.4
.1

80
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
ar

em
jr

m
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                               2 / 7

http://dx.doi.org/10.52547/sjrm.5.4.180
http://saremjrm.com/article-1-202-fa.html


 

 

 

   باروریدانشنامه صارم در طب 

 

1399 زمستان، 4، شماره 5وره د                                                                                                                                                                                                     

      

های سنتي، سازی و فروش داروهای گياهي به وجود آمد. در سيستمآماده

های گياهي مثل پياز به عنوان كاهنده قند خون مورد تعدادی از عصاره

  . [6]اند استفاده قرار گرفته

است. این گياه تأثير مطلوب و قابل توجهي  5ليلياسه  متعلق به خانواده 4 پياز

های قدیم نيز به عنوان یك ماده ها دارد و از زماندر درمان برخي بيماری

اعتقاد بر این است كه .  [7. 6]شده است غذایي با اثرات دارویي استفاده مي

. [6]از تركيبات فعال پياز باشد  ،6 ديسولفید ليپروپ ليآل تركيب گوگردی

 8و فالونوئيدها  7 متيل سيستئين-اس عصاره پياز از جمله دیگرتركيبات 

باشند. به طور عمده دارای فعاليت كاهندگي قند خون مي 9 مانند كوئرستين

متيل سيستئين و فالونوئيدها به كاهش سطح قند خون، چربي خون، -اس

         استرس اكسيداتيو، پراكسيداسيون ليپيدی و همچنين به عنوان 

     های آنتي اكسيدان و ترشح انسولين عمل تشدید كننده فعاليت آنزیم

های قدرتمندی محسوب این تركيبات در پياز، آنتي اكسيدان كنند.مي

های در افراد دیابتي، افزایش قند خون منجر به توليد رادیکال. [8]ند شومي

شود كه بسيار مضر هستند. در مقابل، پياز قادر است تا با فعاليت آزاد مي

های آسيب رسان را خنثي كند اكسيداني باالی خود اثر این رادیکالآنتي 
[9] .  

هایي است كه نقش مهمي در متابوليسم بدن ایفا یکي از هورمونانسولين 

ریز لوزالمعده مي كند. انسولين از جزایر النگرهانس كه در قسمت غدد درون

شود. دیابت توانایي بدن در توليد قرار دارد، به جریان خون ترشح مي

نسولين ها نياز به تزریق روزانه ادهد؛ بنابراین، دیابتيانسولين را كاهش مي

های دیابت است كه ترین درمانانسولين درماني یکي از رایج. [10]دارند 

هایي از قبيل مصرف غير خوراكي، اثرات كوتاه مدت، نياز محدودیت شامل

تواند شود و ميمي 10 به نگهداری در جای خنك و خطرات كمای دیابتي

مشکالت زیادی را برای بيماران ایجاد كند. به دليل مشکالت زیاد در تزریق 

انسولين، محققان به دنبال جایگزیني از منابع مصنوعي و گياهي هستند 
[11] . 

غده پروستات یکي از غدد جنسي در مردان بوده كه در بين اجزای دستگاه 

ترین غده برای رشد تومورهای بدخيم است. بسياری شایع ،مردان تناسلي

های مختلف در و پروتئين 11 های رویاز تركيبات مني مانند فروكتوز، یون

 هایدر پستانداران غده پروستات شامل لوب.  [12]شوند این غده ساخته مي
اپيتليال این غده شامل دو نوع بخش زیادی از قبيل لوب شکمي است.  12

در تحقيقي .  [13]است  14 های آسينارو سلول 13 های بازالسلول به نام سلول

قند خون  ،های دیابتيگزارش شد كه با تجویز محصوالت پياز برای موش

پياز با محتویات آنتي اكسيداني .  [14]یابد به طور قابل توجهي كاهش مي

تواند كيفيت اسپرم را بهبود بخشد و در نتيجه باعث افزایش قدرت خود مي

                                                 
4Allium Cepa  
5Liliaceae  
6Allyl Propyl Disulfide (APDS)  
7Methylcysteine-S  
8Flavonoid  
9Quercetin  
10Diabetic Coma  
11Zinc (Zn)  

ای نشان داد كه پياز اثر مهمي در كاهش صدمات مطالعه شود.باروری 

 .[15]اسپرم موش دارد  بيضه و در اكسيداتيو

شناسي لوب شکمي نقش انسولين در پاتوژنز تغييرات بافتتا كنون 

های صحرایي دیابتي مطالعه نشده است. این مطالعه، به پروستات در موش

منظور بررسي و مقایسه اثر محافظتي عصاره الکلي بذر پياز با انسولين بر 

ستوپاتولوژی لوب شکمي پروستات در قند خون ناشتا و تغييرات هي

 طراحي شد.  15 های صحرایي دیابتي با استرپتوزوتوسينموش

 
 

 و روش ها مواد 
 

 تهیه عصاره ی گیاهی
برای آماده سازی عصاره  دانه پياز از شركت باریج اسانس كاشان تهيه شد.

درصد  96گرم از دانه پياز كه كامالً آسياب شده بود در اتانول  500الکلي، 

ساعت با هم ادغام شد و با عبور دادن مخلوط مورد نظر از كاغذ  24به مدت 

صافي، فيلتر و به محلول صاف شده اتانول اضافه گردید و سپس به مدت 

شد. سپس، این محلول از صافي عبور  16 ساعت در دمای اتاق انکوبه 12

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

 400 و 200خشك شد. عصاره خشك شده وزن و محلول  17 در آون

 ..[16]گرم بر كيلوگرم در آب مقطر تهيه گردید ميلي

 

 مدل حیوان دیابتی 
به صورت  گرم بر كيلوگرم وزن بدن از استرپتوزوتوسينميلي 60یك دوز 

های صحرایي در حالت ناشتا، تزریق شد. برای آماده داخل صفاقي به موش

ليتر بافر سيترات ميلي 0.1در  گرم استرپتوزوتوسينميلي 10سازی محلول، 

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

اندازه گيری شد و  18 استرپتوزوتوسين، سطح قند خون توسط گلوكومتر

عنوان گرم بر دسي ليتر به ميلي  250موش با سطح قند خون بيشتر از 

 . [17]موش دیابتي در نظر گرفته شد 

 

 حیوان  تیمار
در یك اتاق با درجه  19 سر موش نر بالغ و سالم از نژاد ویستار 50تعداد 

ساعت  12ساعت روشنایي،  12حرارت كنترل شده و تحت شرایط نوری )

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

منظم و روزانه داده شد. همه آزمایشات با توجه به اصول اخالقي پژوهش 

  حيوانات آزمایشگاهي دانشگاه علوم پزشکي كاشان، اجرا گردید.بر روی 

12Lobe  
13Basal Cell  
14Acinar cells  
15Streptozotocin (STZ)  
16Incubate  
17Oven  
18‚ Hungary40Beurer GL  
19Wistar Rat  

 182 يابتید یيصحرا یپروستات در موش ها يلوب شکم یستوپاتولوژيه راتييبر تغ ازيعصاره دانه پ ريتاث 
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و  1گروه  .تایي تقسيم بندی شدند 10گروه  5ها به طور تصادفي به موش

گرم ميلي 400و  200موش صحرایي دیابتي بودند كه به ترتيب دوزهای  2

روز دریافت  28بر كيلوگرم عصاره پياز را به صورت خوراكي و به مدت 

 4حيوانات سالم بودند كه آب و غذای معمولي را به مدت  3كردند. گروه 

های صحرایي دیابتي بودند كه تحت موش 4هفته دریافت كردند. گروه 

ق تزریق های صحرایي دیابتي بودند كه از طریموش 5درمان نبودند. گروه 

گرم وزن بدن  100روزانه سه واحد انسولين به ازای هر  ،20 زیر جلدی

صبح و چهار واحد آن در  10كه دو واحد آن در ساعت  ،كردندميدریافت 

 .  [19. 18] گردیدميبعدازظهر تزریق  4ساعت 

 

 شناسیمطالعات بافت
ساعت پس از اعمال آخرین دوز درمان، حيوانات  24پس از چهار هفته و 

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

پروستات با دقت جدا غدد  از بطن قلب جمع آوری شد. 21 قند خون ناشتا

با دقت در یك ترازوی دیجيتال  ،های همراهشدند و بعد از جداسازی بافت

های بافت نمونهقرار داده شدند.  22 فيکساتور بوئنمحلول و در  وزن شده

های برای آماده سازی بلوک 23 فرآوری شده با دستگاه آماده سازی بافت

توسط ميکروتوم تهيه شد  یميکرومتر 5های برش .پارافيني استفاده گردید

آميزی شدند و با رنگ 24 ائوزین-ها با هماتوكسيلينو سپس الم

 ميکروسکوپ نوری تحت بررسي كيفي و كمي قرار گرفتند.

 

 مطالعات مورفومتریک
 ميکروسکوپ نيکونهای ميکروسکوپي غده پروستات از برای بررسي بخش

پنج بخش برای  استفاده شد.× 10با بزرگنمایي ، و 26مجهز به دوربين  25

برای هر یك از حيوانات، انتخاب شد. ميانگين  27 مطالعات مورفومتریك

  مقطع تصادفي و با استفاده از اكولومتر 5قطر توبول و لومن پروستات در 
توبول پروستات با استفاده از فرمول مقابل  اندازه گيری شد. ميانگين قطر28

. ميانگين قطر لومن 2عرض لوله/+قطر= طولاندازه گيری شد: ميانگين 

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

ارتفاع اپيتليوم و  قطراپيتليوم. -(2×گيری شده= )قطر متوسط توبولاندازه

 . [20]تعيين گردید  نيکونضخامت فيبروماسکوالر توبول با ميکروسکوپ 

 

 آنالیز آماری
داده شد و آناليزهای  نمایش 29معيار انحراف±ميانگين صورت ها بهداده

و  Tukey 30 های تعقيبيو تست ANOVAآماری با استفاده از آزمون 

Dunnett T3 ها نيز از آزمون انجام شد. برای بررسي نرماليتي داده

از نظر آماری  P>0.05استفاده گردید. مقادیر  31 اسميرنوف-كولموگروف

 گرفته شد.دار در نظر معني

                                                 
20Intracutaneous Injection  
21Fasting Blood Sugar (FBS)  
22Bouin Solution (Fixative)  
23Shandon Eliot Model  
24Hematoxylin and Eosin (H&E)  
25S-Nikon, Eclipse Ti  

 

 

 یافته ها
 

 وزن بدن و غده پروستات

نفر در آزمایشگاه بررسي شدند  33377طبق نتایج این تحقيق، در مجموع 

ميانگين غلظت  سال بود. 27.56±19.43كه ميانگين سني این افراد 

-25ليتر و ميانگين گرم در دسيميلي 9.8±0.6كلسيم خون در كل جامعه 

ليتر بود نانوگرم در ميلي 24.67±16.94نيز  3Dهيدروكسي ویتامين 

سال و كمتر یعني افراد  15بين افراد با سن (. در این مطالعه، 1)جدول 

ای غلظت سرمي آمده بردستكودک و نوجوان، حداقل و حداكثر مقادیر به

این موضوع  3Dكلسيم همانند جامعه آماری كل بود، ليکن در مورد ویتامين 

سال و كمتر از آن دارای  15اغلب افراد با سنين (. 2)جدول مصداق نداشت 

ليتر و مقادیر گرم در دسيميلي 10.5تا  9.5مقادیر كلسيم در محدوده 

         ليتر بودندميلي نانوگرم در 55.5تا  25.5در محدوده  3Dویتامين 

 3Dسال و كمتر با مقادیر ویتامين  15(. بين سن افراد 2و  1های )شکل 

(؛ به P=0.0001؛ r=-0.459داری وجود داشت )همبستگي معکوس و معني

ایشان  3Dسال مقادیر ویتامين  15این معني كه با افزایش سن افراد تا 

 .یابدكاهش مي
 

 

الکلي دانه پياز بر وزن بدن، غده پروستات و قند خون ناشتا تاثير عصاره : 1جدول 

 دیابتي شده با استرپتوزوتوسينبالغ  در موش های صحرایي نر
 

 

 

 گروه دیابتی گروه کنترل پارامتر
 200گروه عصاره پیاز 

 گرم بر کیلوگرممیلی

 400گروه عصاره پیاز 

 گرم بر کیلوگرممیلی
 گروه انسولین

 a,b 23.08±193 a 15.41±272 b 211±19.20 181±18.33 280±19.40 )گرم( وزن بدن

 a,b 0.05±0.27 a,b 0.05±0.41 a,b 0.32±0.07 0.22±0.03 0.63±0.10 وزن پروستات )گرم(

₁FBS-₂FBS 
* 0.90±0.87 98.30±165.41 98.13±96.37- b,a 105.48±66.87- b,a 112.57±126.98- b,a 

 تداخلتفاضل قند قبل و بعد از  *

 .نشان داده شده است اريمعانحراف ± نيانگيم متغيرها به صورت

a كنترل: تفاوت معني دار در مقایسه با گروه (05/0P<) 

b( 05/0: تفاوت معني دار در مقایسه با گروه دیابتيP<) 

 

 
 

 نتایج هیستوپاتولوژی

هایي شد در این مطالعه، دیابت باعث تغييرات هيستوپاتولوژیك در موش

تغييراتي مانند كاهش قطر  1كه استرپتوزوتوسين دریافت كردند. شکل 

های دیابتي را نشان اپيتليال و افزایش بافت فيبروماسکوالر در موش

. مقادیر متوسط قطر اپيتليوم، الیه فيبروماسکوالر، لوله و قطر لومن دهدمي

انسولين،  های تحت درمان با. در موشه استنشان داده شد 2در جدول 

داری افزایش یافت و ضخامت الیه ضخامت اپيتليوم به طور معني

فيبروماسکوالر به طور قابل توجهي كاهش یافت. تغييرات ایجاد شده توسط 

دیابت با مصرف عصاره دانه پياز به طور قابل توجهي بهبود پيدا كرد. در 

 ه تنها ارتفاع گرم در كيلوگرم نميلي 400و  200های پياز با دوزهای عصاره

 

26Camera 2/L2U-Nikon, DS  
27Morphometric Analysis  
28Ocular Micrometer  
29Mean ± Standard Deviation (SD)  
30Post HOC Tests  
31Smirnov Test–Kolmogorov  

 مهران كماني و حسين نيك زاد  183
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پيتليوم به طور قابل توجهي افزایش یافت بلکه كاهش ضخامت ا

لوژیك فيبروماسکوالر نيز تا حدی مشاهده گردید. سایر تغييرات هيستوپاتو

 .نمایش داده شده استمشخص  2در این مطالعه به طور كامل در جدول 

 
 

 

 
 

 

ستات لوب شکمي غده پرو تأثير عصاره دانه پياز بر تغييرات بافت شناسي: 1ل شک

رای ( اپيتليوم طبيعي و محتویات مجA) .های دیابتي با استرپتوزوتوسيندر موش

ستات ( اثر نامطلوب درمان با استرپتوزوتوسين بر روی بافت پروBگروه كنترل؛ )

همچنين  مانند افزایش واكوئليزاسيون، افزایش بافت بينابيني و فيبروماسکوالر و

ات بافتي ( تأثير انسولين درماني بر روی پروستات و بهبود تغييرCجداسازی بافت؛ )

ز عصاره ( بهبودی بافت پروستات با استفاده اE( و )Dپروستات در گروه انسولين؛ )

نظر  بخش های موردگرم بر كيلوگرم. ميلي 400 و 200دانه های پياز با دوزهای 

شاهده م 400ا بزرگنمایي توسط رنگ آميزی هماتوكسيلين و ائوزین آماده شده و ب

 شدند.
 

 

 
 

در موش  تاثير عصاره الکلي دانه پياز بر روی ساختار بافتي غده پروستات: 2جدول 

 دیابتي شده با استرپتوزوتوسينبالغ صحرایي نر 
 

 هاپارامتر
 )بر حسب ميکرمتر(

 گروه دیابت گروه كنترل
گروه عصاره پياز 

ميلي گرم  200

 بركيلوگرم

 400 گروه عصاره پياز
 ميلي گرم بر كيلوگرم

 گروه انسولين

 b 0.99±5.16 b 1.12±5.53 b 6.10±1.19 2.37±1.00 6.75±0.96 اپيتليوم ارتفاع

 b 0.43±1.25 b 0.42±1.37 b 1.19±0.46 2.31±0.59 1.10±0.30 ضخامت فيبروماسکوالر

 b 8.90±46.32 b 9.12±47.60 b 48.68±8.15 53.87±12.6 50.71±9.75 قطر توبول

 b 9.20±35.90 b 9.23±36.75 b 36.56±9.19 49.0±13.10 37.20±9.91 قطر لومن

 .نشان داده شده است اريمعانحراف ± نيانگيم متغيرها به صورت

aكنترلدار در مقایسه با گروه : تفاوت معني (05/0P<) 

bتفاوت معني :( 05/0دار در مقایسه با گروه دیابتيP<) 

 

 

 بحث

                                                 
32Basal Membrane  

این مطالعه به منظور بررسي اثر عصاره الکلي دانه پياز روی قند خون و 

های صحرایي تغييرات هيستوپاتولوژی لوب شکمي غده پروستات در موش

 كه توسط استرپتوزوتوسين دیابتي شدند، طراحي شد. تحقيقات ما بالغ نر 

گرم در ميلي 400و  200 دوز نشان داد كه مصرف عصاره دانه پياز در

شناسي مانند قطر اپيتليوم را افزایش دهد. تواند تغييرات بافتكيلوگرم مي

های این تغييرات هيستوپاتولوژی ممکن است به دليل وجود آنتي اكسيدان

 و A ، Bهای گروهتعددی مانند كوئرستين، سلنيوم، گلوتاتيون، ویتامينم
C  های باشد. این نتایج، مشابه یافتهدر عصاره دانه پيازMudathir  و

است كه نشان دادند مصرف پياز اثر مهمي در  2008همکاران در سال 

و  Nikravesh .[19]ها دارد های رتكاهش استرس اكسيداتيو در بيضه

تواند باعث بهبود ( نشان دادند كه مصرف پياز در موش مي2010همکاران )

شناسي بيضه شود كه این تغييرات مرتبط با وجود آنتي تغييرات بافت

،  Aهایهای موجود در پياز از قبيل سلنيوم، گلوتاتيون، ویتاميناكسيدان

B و C [21]باشد مي. Khaki  با جستجوی اثرات درماني  2012و همکاران در

پياز و زنجبيل بر رفتار جنسي موش صحرایي پس از القای صرع نشان دادند 

برای كاهش اثرات  C و A ، Bهایهای پياز مانند ویتامينكه آنتي اكسيدان

نتایج ما نشان مي دهد كه استرس  .[22]های آزاد مفيد است سمي رادیکال

اكسيداتيو اثر كاهشي بر وزن بدن و پروستات دارد. همچنين استرس 

تواند سبب ایجاد واكوئل و جمع شدگي های دیابتي مياكسيداتيو در موش

 ها در راستای نتایج به دست آمده از مطالعهشود. این یافته 32 غشای پایه
Soudamani  كه نشان دادند بيماری  ،است 2005و همکاران در سال

دیابت عوارض نامناسبي بر روند تمایز لوب شکمي پروستات در طي بلوغ 

این مطالعه همچنين نشان داد مصرف  .[23]های دیابتي دارد جنسي موش

گرم در كيلوگرم تاثير ميلي 400و  200پياز در دوزهای  دانهعصاره 

ها از دادههای دیابتي دارد. این داری در كاهش قند خون موشمعني

كند كه تاثير پياز بر ( پشتيباني مي1997و همکاران ) Babuهای یافته

تواند قند خون دیابت را بررسي كردند و گزارش دادند رژیم غذایي پياز مي

و همکاران در  Eldin Taj . [42]ناشتا را به طور قابل توجهي كاهش دهد 

را  2و  1ای تاثير مصرف پياز در بيماری دیابت تيپ در مطالعه 2010سال 

مورد بررسي قرار دادند و متوجه شدند كه مصرف پياز مي تواند سبب كاهش 

ای دیگر كه در مطالعه . [25]معني دار قند خون ناشتا در این بيماران شود 

صورت گرفت نشان دادند كه  2010و همکاران در سال  Kimتوسط 

كوئرستين یك تركيب فنولي مهم در تركيب عصاره پياز است كه دارای 

پياز یکي از  . [26]باشد مي 33 اثرات بازدارندگي باالیي برای آلفا گلوكوزیداز

باشد كه با مصرف آن در رژیم غذایي به طور ترین منابع فالونوئيدها ميغني

عامل ها و این آنتي اكسيدان شوندي فالونوئيدها نيز دریافت ميهقابل توج

در این  .[27]باشند های هيستوپاتولوژی مياصلي حفاظت در مقابل آسيب

دار تغييرات بافتي های دیابتي سبب بهبود معنيمطالعه انسولين درماني رت

های ایجاد شده به وسيله استرپتوزوتوسين شد. این نتایج در راستای داده

 بود كه در  2014و همکاران در سال  Baheyبه دست آمده در مطالعه 

33Glucosidase-Alpha  

 184 يابتید یيصحرا یپروستات در موش ها يلوب شکم یستوپاتولوژيه راتييبر تغ ازيعصاره دانه پ ريتاث 
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دیابتي سبب اصالح های تحقيقي نشان دادند انسولين درماني در موش

 .[28]های دیابتي مي گردد تغييرات بافتي ایجاد شده در غده پروستات رت

Shukia  ي گزارش دادند كه تركيب 2000و همکاران در مطالعه ای در سال 

 وجود دارد كه در گياهان كاربردی در طب 34 آنتي اكسيداني به نام آليسين

تواند سبب افزایش ميزان انسولين موجود در خون شود و ميسنتي یافت مي

و همچنين سبب افزایش گليکوژن در كبد شود كه تایيدی بر نتایج به دست 

در این مطالعه نتایج حاكي از آن بود كه  .[29]آمده در مطالعه حاضر است 

های مصرف عصاره الکلي دانه پياز سبب كاهش قند خون ناشتا در رت

شود و همچنين مصرف این عصاره سبب جلوگيری از تغييرات دیابتي مي

های دیابتي شده با لوب شکمي غده پروستات در موشبافتي پدید آمده در 

شود تا در مطالعات آینده تاثير عصاره شود. پيشنهاد مياسترپتوزوتوسين مي

ای بررسي شود و همچنين هفته  8و  7،  6، 5دانه پياز در زمان های مختلف 

، فاكتورهای 35 ارزیابي فاكتورهای بيوشيمي از قبيل هموگلوبين قنددار شده

نيز در نظر  36 های واكنش دهنده اكسيژنها و گونهمجموع آنتي اكسيدانت

   گرفته شوند. 
 

 

 نتیجه گیری
لوژی لوب در این مطالعه اثر حفاظتي عصاره دانه پياز بر تغييرات هيستوپاتو

های صحرایي دیابتي شده توسط شکمي غده پروستات در موش

 داد كه مصرف این عصارهاسترپتوزوتوسين بررسي شد. مطالعه ما نشان 

بت و تواند از طریق جلوگيری از استرس اكسيداتيو، اثرات بيماری دیامي

داری همچنين پارامترهای هيستولوژی، بافت غده پروستات را به طور معني

یك مکمل  بهبود بخشد. در نتيجه، استفاده از عصاره دانه این گياه به عنوان

دیابت  اكسيدان است در مردان مبتال بهغذایي كه حاوی مقادیر باالی آنتي 

ن تواند جایگزین انسولين در درمان بيمارانمي هرچندشود، توصيه مي

 دیابتي باشد.
 

 

  تشکر و قدردانی:

لوم عمصوب دانشگاه  9110این مقاله برگرفته از طرح تحقيقاتي به شماره 

كز مر نویسندگان از تمامي همکاران این طرح در باشد.پزشکي كاشان مي 

 تحقيقات علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکي كاشان تقدیر و سپاسگزاری

 نمایند.مي
 

 

 :مالحظات اخالقی
 موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است.

 

 

 تعارض منافع:
 مطالب مندرج در مقاله با همين شکل، مورد تائيد نویسندگان است و 

 تعارض منافعي وجود ندارد.

                                                 
34Allicin  
35c)1Glycosylated Hemoglobin (HbA  

 

 

  :سهم نویسندگان
 هر دو نویسنده در انجام این مقاله و نيز پژوهش مورد نظر نقش داشتند. 

 

  :منابع مالی

دانشگاه مركز تحقيقات علوم تشریح این پژوهش با حمایت مادی و معنوی 

 انجام پذیرفته است. علوم پزشکي كاشان
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