
مقاله پژوهشی

۳۷۱-۳۸۲، ١٣٩٣تير، ١٣

در بافت ي استرس اکسیداتیو هاشاخصبریرسعصاره آبی اثریبررس
یابتیدییصحرايهاموشیضهب

3، علیرضا فاضل3، محمدرضا نیکروش2مهدي جاللی، 1نژادرامین سلیم

3/4/93: پذیرش مقاله10/3/93:دریافت اصالحیه از نویسنده24/12/92:ه به نویسنده جهت اصالحارسال مقال5/11/92:دریافت مقاله

چکیده
افزایش استرس اکسیداتیو باعث هاي متابولیکی بوده و از طریق ترین بیماريدیابت قندي یکی از شایع:زمینه و هدف

اعث کاهش استرس اکسیداتیو شده و میزان آسیب بیضه را کاهش ها باکسیداناستفاده از آنتی. شودمیبیضهایجاد آسیب 
دیابتی صحراییيهاموشبیضهبافتي استرس اکسیداتیو درهاعصاره سیر بر میزان شاخصتأثیردر این مطالعه . دهندمی

. مورد بررسی قرار گرفته است
تیمار کنترل، دیابتی و دیابتیگروه،3دفی به سر موش صحرایی نر به طور تصا24در این مطالعه تجربی :هامواد و روش 

گرم وزن بدن آب مقطر وگروه دیابتی100لیتر بر میلی1گروه کنترل و دیابتی به میزان . سیر تقسیم شدندعصارهباشده
دیابت. دهفته دریافت کردن6گرم وزن بدن عصاره سیر به مدت 100لیتر بر میلی1با عصاره سیر نیز به میزان تیمار شده

راستبیضههفته6ازبعد.شدایجاد)گرم بر کیلوگرممیلی60(استرپتوزوتوسیندوزتکصفاقیداخلتزریقطریقاز
سوپراکسید دیسموتاز مورد بررسی قرار کاتاالز و،آلدئیدديمالونشاملاکسیداتیواسترسيهاآنزیمفعالیتخارج شد و

. گرفت
گردیدخونگلوکزسطحکاهشباعثمعناداريطوربهسیرعصارهبادیابتیصحراییيهاموشدرمان:هایافته

)001/0p<( .ي سوپراکسید دیسموتاز هامیزان فعالیت آنزیمئید افزایش یافته وآلدديمالونمقدار در طی دیابت،همچنین
عوامل مشاهده داري بهبودي در این به طور معنا،درمان با عصاره سیرطیو کاتاالز در بافت بیضه کاهش نشان داد و

). >001/0p(گردید
ناشی از ايبیضهي هااکسیدانی عصاره سیر در بهبود آسیبآنتیکننده نقش أییدنتایج حاصل از این مطالعه ت:گیرينتیجه
. باشدمیدیابت 

سیر، بیضه، عصاره استرس اکسیداتیو، دیابت شیرین:کلیديهايواژه

مشهد، ایران،مشهدپزشکیعلومدانشگاه،پزشکیدانشکده، تشریح و بیولوژي سلولیعلومآموزشی گروهدانشجوي کارشناسی ارشد -1
، مشهد، ایرانمشهدپزشکیعلومدانشگاه،پزشکیدانشکده، تشریح و بیولوژي سلولیعلومآموزشی گروهاستاد ) نویسنده مسئول(-2

jalalim@mums.ac.ir:پست الکترونیکی، 0511- 8002484:، دورنگار0511-8002491: تلفن

، مشهد، ایرانمشهدپزشکیعلومدانشگاه،پزشکیدانشکده، لولیتشریح و بیولوژي سعلومآموزشی گروهاستاد -3
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مقدمه
ي متابولیکی هاترین بیماريندي یکی از شایعدیابت ق

قند خون به دلیل نقص در تولید است که با افزایش 

به محیطیيهاو یا مقاومت بافت) ।دیابت نوع(انسولین 

بتاي يهاسلولازانسولینترشحکاهشبه همراهانسولین

مشخص ) ॥نوعدیابت(لوزالمعدهالنگرهانسجزایر

در جهان افراد مبتال به دیابتمیزان. ]1- 2[شودمی
2025شود در سال میبینی درحال افزایش است و پیش

میلیون نفر در جهان مبتال به دیابت باشند300حدود 
ات ساختاري و عملکردي متفاوتی بر تأثیردیابت . ]2[

عوارضبادرازمدتدري مختلف بدن دارد وهاساختار
باشدمیراهعصبی هموعروقی- قلبیکلیوي،چشمی،

اند ت بالینی و آزمایشگاهی نشان دادههمچنین مطالعا. ]3[
گذاشته و باعث تأثیرکه دیابت بر روي سیستم تناسلی نر 

ایجاد عوارضی مانند کاهش میزان تستوسترون، کاهش 
کاهش میل جنسی، افزایش،سازي منیهاقطر لوله

ن همچنی. ]2- 3[شودمیناهنجار و ناباروري يهااسپرم
عواملازدیابت یکیکه احتماالًبیان شده است

. ]4[باشدمیاکسیداتیوایجادکننده استرس
افزایشو در نهایتیپرگلیسمیهادیابت،درطی

تغییر در فعالیت پروتئین کینازهاگلیکوزیالسیون مولکول
C،پروستانوئیدها و افزایش تولیدتعادلزدنبرهم

استرسافزایشی باعثمیتوکندریایيهاسوپراکسید
آزادهايتولید رادیکالدرافزایشواسطهبهاکسیداتیو

هاییمولکولیاهااتمآزاد،هايرادیکال. ]5[شود می
درنشده،جفتهايالکترونداشتندلیلبهکههستند

بهبسیاريآسیبوبودهپذیرواکنشبسیاربدن
ولیپیدها،هاپروتئین،DNAمانندبدنهايماکرومولکول
درطبیعیشرایطدر.]6[سازندمیواردهاکربوهیدرات

.داردوجودتعادلآزاديهارادیکالحذفوتولیدبینبدن
اکسیداتیواسترسبروزبهمنجرفرایندایندرتعادلعدم

. ]7[گرددمیهاسلولدرمتعددپاتولوژیکتغییراتو
که تقویتانددادهبرخی از مطالعات انجام شده نشان

کاهشرادیابتعوارض ناشی ازاکسیدانیآنتیسیستم
با توجه به میزان شیوع باال و اثرات جانبی که .]8[دهدمی

نر دارد، الزم جنسدیابت بر روي سیستم تولید مثلی
یی براي کنترل این بیماري و اثرات هااست که به دنبال راه

.جانبی آن باشیم
ي قدیم مورد توجه پزشکان هانگیاهان دارویی از زما

استفاده هاها در درمان بسیاري از بیماريبوده و از آن
سیر یکی از گیاهانی است که استفاده زیادي در . شودمی

Allium(سیر .طب سنتی از جمله درمان دیابت دارد

sativum L, Liliaceae( داراي خواص مختلفی از جمله
دهنده فشار ید، کاهشگلیسردهنده کلسترول و تريکاهش

خون، جلوگیري از تشکیل توده پالکتی خون، اثرات ضد 
سیر. ]9[باشدمیاکسیدانی آنتیضد دیابتی و میکروبی،

آنزیمآلیسین،آلئین،همچوندارویی مؤثريموادداراي
]10[است AوBگروه ،Cهايویتامیناینولین،آلیناز،

سولفورهترکیبضورحدلیلبهعمدتاًسیرداروییخواص
نشانانجام شدهتحقیقات. باشدمیآلیسیننامبهآن

ودام انداختهآزاد را بهيهارادیکالآلیسینکهاندداده
پالکتی را مهار کرده وتجمعلیپیدي وپراکسیداسیون

اکثر . ]11[دهدرا کاهش میخونيهاچربیمیزان
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باعث افزایش ند که استفاده از سیرامطالعات نشان داده
ساز و نیز کاهش ي منیهامیزان تستوسترون، قطر توبول

که ايدر مطالعه.]12- 13[شودمیاسترس اکسیداتیو 
برسیردر رابطه با اثرهمکاران وAbdolahnejadتوسط
هاي شیرین در موشدیابتازناشیايبیضهيهاآسیب

ند ي بافت شناسی نشان دادها، بررسیصحرایی انجام شد
100لیتر به ازاي هر میلی1که عصاره سیر خام با دوز 

تغییراتتوجهیقابلگرم وزن بدن به طریقه گاواژ به طور
کم شدن ودیابتوسیلهبهشدهایجادمورفولوژیک

و Demerdash.]14[دهدکاهش میرازایندهيهاسلول
بیوشیمیایی تأثیراي به مطالعه2005همکاران در سال 

پیاز بر میزان قند خون ناشی از دیابت القا شده با سیر و
ند که آب سیر و پیاز اعمال دنشان داوآلوکسان پرداختند

تواند مییپرگلیسیمیک دارد و هااکسیدانی و آنتیآنتی
کاهش دهدکبدي و کلیوي ناشی از دیابت را هايآسیب

عصاره آبی تأثیرکه در مطالعات قبلی با توجه به این. ]9[
ي استرس اکسیداتیو بیضه هاسیر بر میزان شاخص

ي صحرایی دیابتی بررسی نشده است در مطالعه هاموش
.مورد بررسی قرار گرفته استبخشحاضر این 

هاروشمواد 
صحراییموشسر24تجربی مطالعهایندر:حیوانات

. شداستفادهگرم300تا250وزنباویستارنژادنر
تهیهمشهدپزشکیدانشکدهاتحیوانخانهازحیوانات
دماي(استانداردشرایطدرمحلهمیندروگردیده

C°24 -22دارينگه) ساعت12تاریکی/نورچرخهبا
غذاوآببهآزاددسترسیآزمایشدورهطولدروشدند

.داشتند

توسطکهروشیاساسبرسیرعصاره:گیريعصاره
Demerdashسیرجوانه. ]9[گرددتهیهشده بود،توصیف

توسطوشدهخریداري) مشهدمنطقهمیبو(تازه
بامشهدفردوسیدانشگاهدرشناسیگیاهمتخصصین

:FUMH(هرباریومشماره ابتدا.گردیدتعیین) 39493
. شددادهشستشومقطرآبباوشدهگرفتهسیرپوست
100هرازايبهودادهبرشکوچکیقطعاتبهسپس

اضافهآنبهمقطرآبلیترمیلی250هشدخردسیرگرم
. شدمخلوطخوبیبهکنمخلوطازاستفادهباوگردید

صافصافیکاغذبا استفاده ازحاصلسپس مخلوط
دادهانتقالآزمایشيهالولهبهسیرعصاره ي وگردیده

.شدنگهداريفریزردراستفادهزمانتاوشد
تکصفاقیداخلتزریقطریقازدیابت:دیابتایجاد

سالیندرمحلول) STZ(استرپتوزوتوسیندوز
60دوزبا) ساخت شرکت سیگما آمریکا(فیزیولوژیک

منظوراینبه. شدایجادگرم بر کیلوگرم وزن بدنمیلی
ازپسوبودهناشتاساعت12مدتبهي صحراییهاموش

برايتزریقازپسروزسه. ]14[گرفتصورتتزریقآن
. شدانجاممیدوریدازخونگیريشدندیابتیازاطمینان
گرممیلی250ازها بیشترآنخونقندمیزانکهحیواناتی

. شدندگرفتهنظردردیابتیعنوانبهبودندلیتردسیبر
گلوکومتردستگاهباحیواناتخونقندمیزان

)Easy Gluco (شدگیرياندازه.
نژادنرراییصحموشسر24:مطالعهمورديهاگروه
دیابتیکنترل،تایی8گروهسهبهتصادفیطوربهویستار

گروه . شدندسیر تقسیمعصارهتحت درمان باو دیابتی
100برلیترمیلی1میزان بهمقطرآبکنترل و دیابتی
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سیر نیز عصارهتحت درمان بابدن و گروه دیابتیوزنگرم
گرممیلی400(بدنوزنگرم100برلیترمیلی1به میزان 

به صورت روزانه و بهعصاره سیر) گرمصدهرازايبه
انجامطولدر. کردنددریافتگاواژطریقهبههفته6مدت

درآزمایش وشروعازقبلي صحراییهااز موشمطالعه
میچشگوشهوریدازگیريخونششموي سومهاهفته
. شدمگلوکز انجاسطحمیزانتغییراتگیرياندازهجهت
ي هاموشبودنناشتاازبعدگیريخونمراحلتمام

خونگیريازبعدبالفاصله. بودساعت12مدتبهصحرایی
دمايدرهاآنسرموشدهسانتریفیوژي خونهانمونه

بعد. شددارينگهآزمایشزمانتاگرادنتیادرجه س-80
بیضهوشدهبیهوشي صحراییهاموشهفته6گذشتاز

فعالیتهاارج شد و پس از هموژن کردن بیضهخراست
و)CAT(کاتاالز،شاملاکسیداتیواسترسيهاآنزیم

ئیدآلدديمالونو مقدار )SOD(دیسموتازسوپراکسید
)(MDAمورد بررسی قرار گرفت.

تعیینجهت: بافتی)MDA(ئیدآلدديمالونسنجش
ترکیباتTBARSسطحلیپیدي،پراکسیداسیونمیزان

بیضهبافتدراسیدتیوباربیتوریکبادهندهواکنش
آلدئیدديمالونمانند،)TBARS. (گردیداندازگیري

)MDA (باTBAرنگیقرمزکمپلکسودادهواکنش
جذبیپیکدارايnm535موجطولدرکهکندمیتولید
. است

گرممیلیTBA-TCA-HCL،375محلولتهیهجهت
اسیدلیترمیلی2در) TBA(اسیدتیوباربیتوریک

15محلوللیترمیلی100بهوشدهحلکلریدریک
جهتشده،اضافه) TCA(اسیدکلرواستیکتريدرصدي

گرادسانتیدرجه50آبحمامازرسوباتکاملشدنحل
بابالفاصلهوتوزیننظرموردبافتسپس. گردیداستفاده
مخلوطیکتاگردیدهموژن%5/1پتاسیمکلریدمحلول
مخلوطازلیترمیلی1سپس. آیدبدست% 10هموژن
TBA-TCA-HCLمحلولازلیترمیلی2بابافتیهموژن

جوشحالدرآبدردقیقه45مدتبهوشدهمخلوط
ازبعد). صورتینارنجیرنگبهمحلول(شددادهحرارت
rpm1000دوربادقیقهدهمدته بشدن،خنک

موجطولدر) A(آنجذبسپسوگردیدوژیسانتریف
خواندهاسپکتروفتومتردستگاهازاستفادهبانانومتر535
محاسبهزیرفرمولازاستفادهباو در نهایت. ]16[شد

گردید
C(m)=A/1.65*10^5غلظتTBARS

جهت: )SOD(دیسموتازسوپراکسیدفعالیتسنجش
اتفسفبافرباوکردهوزنرابافتابتدابافتیهموژنتهیه

سنجش.شدهموژن) pH=4/7(موالرمیلی50سالین
روشایندر. گرفتصورتmadeshروشبراساسفعالیت
پیروگالل،ازشدهتولیدسوپراکسیدآنیونباMTTواکنش
استانداردمحلولابتدا. گرددمیمهارSODآنزیمتوسط
بافربابودشدهخریداريراندوکسشرکتازکهآنزیم

مختلفيهاغلظتبه)pH=4/7(موالریلیم50فسفات
میکرولیتر65سپس. گردیدرسماستانداردمنحنیوتهیه
MTTمیکرولیترpH(،30=4/7(سالینفسفاتبافر

100(پیروگالل میکرولیتر75حضور در) مولمیلی25/1(
وشدهمخلوطبافتیهموژنمیکرولیتر10با) میکرومول

75/0سپس. شدندانکوبهاتاقدمايدردقیقه5مدتبه
گردیدهاضافه)DMSO(سولفوکسیدمتیلديمیکرولیتر
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استفادهبانانومتر570موجطولدرمحلولنوريجذبو
. شدخواندهاالیزادستگاهاز

آنزیمباشدهانجاممهاردرصدآوردندسته ببراي
SOD،کیتدستورالعملاساسبرمربوطهفرمولاز

استانداردمنحنیرويمهاردرصدانطباقبا. شداستفاده
واحداساسبرآنفعالیتوآمددسته بآنزیمفعالیت

.]17[شدگزارشتامپروتئینگرممیلیبرالمللیبین
تهیهجهت: )CAT(کاتاالزآنزیمفعالیتسنجش

فسفاتبافرباوکردهوزنرابافتابتدابافتیهموژن
آنزیمفعالیت.شدهموژن) pH=7(موالرمیلی50سدیم
نمودندنبالباو]Aebi]18روشازاستفادهباکاتاالز
240موجطولدر) H2O2(هیدروژنپراکسیدتجزیه
H2O230کردنهفاضاباواکنش. شدگیرياندازهنانومتر
بافردربافتیهموژنازمناسبیحجمبهموالرمیلی

سپس. شدشروع)pH=7(موالرمیلی50سدیمفسفات
وقرائتنانومتر240موجطولدردقیقه3طیجذب

محاسبهپروتئینگرممیلیبرواحدبرحسبویژهفعالیت
.شد

غلظت گلوکز با استفاده از کیت :گیري گلوکزاندازه

توسط شرکت پارس آزمون ایران و به روش گلوکز اکسیداز
.گیري گردیددستگاه اتوآنالیزر اندازه

تجزیه و تحلیل تمام:آماريتحلیلوزیهتجروش
انجام5/11نسخه SPSSافزارنرمازاستفادهباآماري 

) میانگین±معیار انحراف(صورتبهمقادیرتمام. شدند
هايآزمونازاستفادهباهادادهنهایتدر. شدندبیان

ONE- WAY ANOVAآندنباله بوTUKEYمورد
p>05/0دارايکهنتایجی. گرفتندقرارتحلیلوتجزیه

.شدندگرفتهنظردردارمعنیآمارينظربودند از

نتایج
متوسط گلوکز سرم را قبل از شروع آزمایش1جدول 

. دهدمیي سوم و ششم نشان هاو در طی هفته) پایه(
ي هاافزایش معناداري در سطح گلوکز سرم در طی هفته

کنترل سوم و ششم در گروه دیابتی نسبت به گروه 
)001/0p< (همچنین کاهش معناداري در سطح . دیده شد

ي سوم و ششم در گروه دیابتی هاطی هفتهمیگلوکز سر
تحت درمان با عصاره سیر نسبت به گروه دیابتی

)001/0p< (مشاهده گردید .

، در هفته سوم و ششممیانگین گلوکز سرم قبل از آزمایشمقایسه - 1جدول 

)لیتردسیگرمبرمیلی(گلوکز
هاگروه

گلوکز پایه
)میانگین±انحراف معیار(

گلوکز هفته سوم
)میانگین±انحراف معیار(

گلوکز هفته ششم
)میانگین±انحراف معیار(

C(13/4±78/9957/3±91/12138/4±29/124(گروه کنترل
54/6±00/449*50/7±55/462*33/7±45/513(D)گروه دیابتی 
02/9±50/409+96/7±68/212+10/8±40/166(D+G)با سیر گروه دیابتی 

). >001/0p(باشدمینشان دهنده اختالف معنادار بین گروه دیابتی و تحت درمان با عصاره سیر +ر با گروه کنترل و ادهنده اختالف معنادنشان* 
)آزمون آنالیز واریانس یک طرفه(
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در بافت بیضه نشان راآلدئیدديمالونمیزان 1نمودار 
در بافت بیضه)MDA(آلدئیدديمالونسطح . دهدمی

ي صحرایی دیابتی افزایش معناداري را نسبت به هاموش
ي هادرمان موش. نشان داد)>001/0p(گروه کنترل 

صحرایی دیابتی با عصاره سیر باعث کاهش در سطح 
. گردید)>001/0p(به طور معناداري آلدئیدديمالون

در بافت بیضه) MDA(ئید آلدديمالونمقایسه سطح - 1نمودار 
ي کنترل، دیابتی و هاهفته بین گروه6ي صحرایی پس از هاموش

. )میانگین±رمعیاانحراف(دیابتی تحت درمان با عصاره سیر
دهنده نشان+دهنده اختالف معنادر با گروه کنترل و نشان* 

بتی و تحت درمان با عصاره سیر اختالف معنادار بین گروه دیا
)آزمون آنالیز واریانس یک طرفه). (>001/0p(باشدمی

نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که میانگین 
ي صحرایی هافعالیت آنزیم کاتاالز در بافت بیضه موش

دیابتی کاهش معناداري نسبت به گروه کنترل 
)001/0p< (نزیم در همچنین میانگین فعالیت این آ. دارد

گروه تحت درمان با عصاره سیر افزایش معناداري را نسبت 
نمودار (نشان داد ) >001/0p(به گروه دیابتی بدون درمان 

2. (

بیضهبافتدر) CAT(فعالیت آنزیم کاتاالزمقایسه- 2نمودار
ودیابتیکنترل،يهاگروهبینهفته6ازپسصحراییيهاموش

).میانگین±معیارانحراف(سیررهعصابادرمانتحتدیابتی
دهندهنشان+وکنترلگروهبامعنادراختالفدهندهنشان* 

سیرعصارهبادرمانتحتودیابتیگروهبینمعناداراختالف
)آزمون آنالیز واریانس یک طرفه(.)>001/0p(باشدمی

بررسی فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز نشان داد 
ابتی میانگین فعالیت این آنزیم نسبت به که در گروه دی

مقایسه . دارد) >001/0p(داري گروه کنترل کاهش معنا
یین گروه تحت درمان با گروه دیابتی افزایش معناداري را 
در میزان میانگین فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز 

)001/0p< ( نشان داد) 3نمودار .(

در)SOD(راکسید دیسموتاز فعالیت آنزیم سوپمقایسه-3ودارنم
کنترل،يهاگروهبینهفته6ازپسصحراییيهاموشبیضهبافت

انحراف±میانگین(سیريعصارهبادرمانتحتدیابتیودیابتی
دهندهنشان+ وکنترلگروهبامعنادراختالفدهندهنشان* ).معیار

یرسعصارهبادرمانتحتودیابتیگروهبینمعناداراختالف
)آزمون آنالیز واریانس یک طرفه(.)>001/0p(باشدمی
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بحث
نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که عصاره سیر 
باعث ایجاد تغییراتی در سطح گلوکز خون و همچنین 

ي استرس اکسیداتیو در بافت بیضه هاسطح آنزیم
استفاده از عصاره ي . شودمیي صحرایی دیابتی هاموش

ي هامیزان گلوکز خون در موشسیر باعث کاهش 
دیابتی تحت درمان شد که این یافته منطبق با صحرایی

. ]9[باشدمیDemerdashنتایج حاصل از مطالعه 
مکانیسم دقیق کاهش قند خون توسط سیر مشخص 

سیر را به اجزاي میفعالیت هیپوگلیسولی عمدتاً،نیست
از طریق آلیسین این فرآیند را . دهندمیآلیسین آن نسبت 

، آزاد کردن انسولین از افزایش ترشح انسولین آندوژن
پیوندها و یا افزایش حساسیت بافت هدف به انسولین 

همچنین گزارش شده است که آلیسین . دهدمیانجام 
تواند فعالیت انسولین را از طریق ترکیب با اجزایی می

در مطالعه احتماالً. ]19[ن افزایش دهدیمانند سیستئ
حاضر نیز اجزاي آلیسین موجود در عصاره سیر با 

مشابه باعث کاهش میزان گلوکز خون در میمکانیس
در طی دیابت .دیابتی گردیده استي صحراییهاموش

عالوه بر افزایش میزان گلوکز، تعادل بین تولید و حذف 
در نتیجه میزان . خوردمیي آزاد نیز برهم هارادیکال
ي آزاد افزایش یافته و باعث ایجاد استرس اهرادیکال

استرس اکسیداتیو از طریق . ]8- 9[شودمیاکسیداتیو 
، آسیب هایی مانند پراکسیداسیون لیپیدهامکانیسم

شودمیباعث آسیب سلولی DNAاکسیداتیو پروتئین و 
دیابت نتایج حاصل از مطالعه ي حاضر نشان داد که. ]20[

به عنوان (آلدئیدديمالونح باعث افزایش معنادار سط
ي هادر بافت بیضه موش) مارکر پراکسیداسیون لیپیدها

که این ،شودمیصحرایی دیابتی نسبت به گروه کنترل 
یافته با مطالعات مختلفی که در ارتباط با استرس 

ي صحرایی دیابتی انجام هااکسیداتیو در بافت بیضه موش
ش سطح لذا افزای. ]4[مطابقت داردشده است 

بر کیديأدر بافت بیضه گروه دیابتی تآلدئیدديمالون
،در مطالعه حاضر. باشدمیافزایش پراکسیداسیون لیپیدي 

کاهش ،ي صحرایی دیابتی با عصاره سیرهادرمان موش
. بافت بیضه نشان دادآلدئیدديمالونمعناداري را در سطح 

و کاهش در رابطه با مکانیسم اثر عصاره سیر در جلوگیري 
اند که، مطالعات انجام شده نشان دادهروند پراکسیداسیون

دامبه)مثل آلیسین(ي موجود در سیر هاتیوسولفینات
مهارباعثآزاد بوده ويهارادیکاليهااندازنده

نتایج حاصل از . ]11[شودمیلیپیدي پراکسیداسیون
که به 2011و همکاران نیز در سال Hfaiedhمطالعه 
اثر مهاري عصاره سیر بر استرس اکسیداتیو ناشی بررسی

مورد استفاده به عنوان ینبلوریدپودر سف(از القا با لیندان 
هاي مرتبط در بیضه و آسیب) يکشاورزدر کش حشرهیک

نشان داد که تزریق ،هاي صحرایی پرداختندو مغز موش
لیتر بر کیلوگرم وزن بدن میلی1روزانه سیر تازه به میزان 

،روز30هاي صحرایی به صورت روزانه و به مدت موش
به حالت عادي بر تغییرات ناشی از لیندان را تقریباً

دهد، که میرا کاهش آلدئیدديمالونگرداند، و سطح می
کننده نقش مفید این گیاه به ییدأتواند تمیاین عمل 
بنابراین کاهش سطح . ]12[اکسیدان باشدآنتیعنوان یک 

بافت بیضه در گروه تحت درمان با عصاره آلدئیدديمالون
مربوط به فعالیت سیر در مطالعه حاضر نیز احتماالً

اکسیدانی ترکیبات موجود در سیر از جمله آنتی
همچنین در مطالعه حاضر . باشدمیهاتیوسولفینات
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دیابت فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز را ، مشخص شد
،طور معناداري کاهش داده استنسبت به گروه کنترل به 

که این یافته با دیگر مطالعات انجام شده در این زمینه 
،دیابتاند که در طی ها نیز بیان کردهبوده و آنمنطبق

، کاتاالز و گلوتاتیون فعالیت سوپراکسید دیسموتاز
سوپراکسید دیسموتاز یکی .]4[یابدمیپراکسیداز کاهش 

اکسیدانی بدن آنتیتم ي سیسهاترین آنزیماز مهم
باشد، عمل اصلی سوپراکسید دیسموتاز تجزیه می

اولین محصول رادیکالی (هاي آنیونی سوپراکسید رادیکال
باشد، که از این طریق سمیت میH2O2به ) اکسیژن

هاي آزاد ناشی از سوپراکسید از بین رفته و رادیکال
العهاز طرف دیگر در مط. ]21[شودمیسوپراکسید ایجاد ن

حاضر میزان فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در بیضه 
ي صحرایی دیابتی تحت تیمار با عصاره سیر هاموش

درمان افزایش معناداري را نسبت به گروه دیابتی بدون 
کننده نتایج حاصل از مطالعه این یافته تأیید. نشان داد

Ola-Mudathirها آنباشد،می2008سالدرهمکارانو
اثراتپیازوسیرآبیدرمان با عصارهن کردند کهبیا

بافت اکسیداتیوفعالیترويرا برکادمیومازناشیمخرب
بیضه کاهش داده و باعث افزایش فعالیت آنزیم سوپراکسید 

ي هایکی دیگر از آنزیم. ]13[شودمیدیسموتاز 
ي آزاد نقش هازدایی رادیکالاکسیدانی که در سمیتآنتی
در مطالعه حاضر فعالیت آنزیم . باشدمیتاالز کا،دارد

کاتاالز در گروه دیابتی نسبت به گروه کنترل کاهش 
معناداري را نشان داد، در حالی که در گروه تحت درمان 
با عصاره سیر فعالیت این آنزیم افزایش معناداري را نسبت 

کاهش فعالیت آنزیم کاتاالز در . به گروه دیابتی داشت
در H2O2تواند به دلیل  افزایش تولید میمطالعه حاضر

غیرآنزیمی نتیجه خود اکسایشی گلوکز و گلیکوزیالسیون
آن باشد که باعث اکسید شدن و دناتوره شدن آنزیم 

و به دنبال میتواند در نتیجه هیپرگلیسمیشود و یا می
آنزیم اتفاق افتاده باشد که باعث مهار آن گلیکوزیالسیون

مشخص شده است که . ]22[شودمیفعالیت آنزیم 
اکسیدان باعث افزایش فعالیت کاتاالز آنتیاستفاده از مواد 

. شود که با نتایج حاصل از مطالعه حاضر مطابقت داردمی
وعده غذایی % 3شده است مصرف سیر به میزان گزارش

دهدمیرا در کلیه کاهش H2O2هفته تولید 2به مدت 
عصاره سیر با مکانیسم احتماالًدر مطالعه حاضر نیز . ]23[

فوق باعث افزایش فعالیت کاتاالز در گروه تحت درمان 
ي احتمالی دخیل در بهبود هامکانیسم.شده است

ي هاتوسط عصاره سیر در موشايبیضهي هاآسیب
گونه بیان توان اینمیدیابتی در مطالعه حاضر را صحرایی

اهندگی قند ، کاکسیدانیآنتیسیر داراي خاصیت : کرد
در طی . ]9، 19[باشدمیخون و افزایندگی ترشح انسولین 

ي آزاد باعث پراکسیداسیون هادیابت افزایش رادیکال
سیر با . شودمیلیپیدها شده و باعث آسیب در بافت بیضه 

اکسیدانی باعث کاهش استرس آنتیداشتن خاصیت 
اکسیدانی و حذف آنتیاکسیداتیو و تقویت سیستم 

ي هاهاي آزاد اکسیژن شده و باعث کاهش آسیبرادیکال
از این نظر عصاره سیر مشابه آب انار، ،شودمیبیضه

در این خصوص . کندمیمالتونین و بادام هندي عمل 
ي دیابتی با هانشان داده شده است که تیمار موش

آلدئیدديمالوني فوق باعث کاهش سطح هااکسیدانآنتی
، سوپراکسید دیسموتاز و و افزایش فعالیت کاتاالز

همچنین . ]24،21-25[شودمیگلوتاتیون پراکسیداز 
یی باعث افزایش هابیان شده است سیر توسط مکانیسم
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گونه بیان کرد توان اینمی. ]19[شودمیترشح انسولین 
که سیر با افزایش ترشح انسولین باعث کاهش قند خون 

کاهش شده و در نتیجه با این مکانیسم نیز باعث 
.شودمیبیضهي هاآسیب

گیرينتیجه
در مطالعه حاضر اثرات عصاره آبی سیر بر میزان 

ي صحرایی هاي استرس اکسیداتیو بیضه موشهاشاخص
نتایج حاصل از این تحقیق . دیابتی مورد بررسی قرار گرفت

عصاره سیر ضد دیابتیاکسیدانی و آنتیییدکننده نقش أت
. باشدمیناشی از دیابت ايبیضهي هادر بهبود آسیب

ي مختلف هاشود که در تحقیقات آتی اثرات دوزمیتوصیه 
نر دیابتی بررسی گردد و جنستم تناسلیسسیر بر سی

. ترین دوز جهت استفاده تعیین گرددمناسب
و قدردانیتشکر

یید معاونت پژوهشی أمورد ت910857این پروژه با شماره
گرفت، بدینوسیله مجریان اینقرارپزشکی مشهدعلومدانشگاه

پزشکی مشهدعلومدانشگاهپژوهشیمعاونتمساعدتاز،طرح
خانم آقایی مسئول آزمایشگاه مین اعتبار مالی وأجهت ت

جهت کمک در تهیه مشهدپزشکیفارماکولوژي دانشکده
.نمایندمیو قدردانیعصاره سیر تشکر
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Effect of Garlic Aqueous Extract on Markers of Oxidative Stress in

Diabetic Rats Testes

R. Salimnejad
1
, M. Jalali

2
, M.R. Nikravesh

3
, A.R. Fazel3

Received: 25/01/2014 Sent for Revision: 15/03/2014 Received Revised Manuscript: 31/05/2014 Accepted: 24/06/2014

Background and Objective: Diabetes mellitus is one of the most prevalent metabolic diseases and causes

testicular damage by rising oxidative stress. Using antioxidants reduces oxidative stress and the amount of

testicular damage. In this study, the effect of garlic extract on markers of oxidative stress in diabetic rats testes

has been studied.

Materials and Methods: In this experimental study, 24 male Wistar rats were randomly divided into three

groups: Control, Diabetic and Diabetic with garlic extract. Control and diabetic groups received distilled water

(1ml/100g BW) and diabetic with garlic extract received garlic extract (1ml/100g BW,equivalent to 400 mg/100

g BW) for 6 weeks. Diabete was induced by a single intraperitoneal injection of streptozotocin at a dosage of 60

mg/kg BW. After 6 weeks, the right testis removed and activity of oxidative stress enzymes including

malondialdehyde (MDA), catalase (CAT) and superoxide dismutase (SOD) were studied.

Results: Treatment of diabetic rats with garlic extract significantly reduced blood glucose levels (p<0.001). Also

during diabete, the level of MDA enzymes activity was increased and the level of SOD and CAT enzymes

activity decreased in the testes. Treatment with the garlic extract significantly improved these parameters

(p<0.001).

Conclusion: The results of this study confirm the antioxidant role of garlic extract on improving the testicular

damage caused by diabete.

Key words: Oxidative Stress, Diabetes Mellitus, Garlic Extract, Testis
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