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بر پارامترهاي منی موش هاي نر دیابتی شده نوع یک به روش تجربی) Allium sativum(اثر عصاره آبی سیر 
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دیابت ملیتوس بدلیل ایجاد استرس اکسیداتیو، . سالیان دور به عنوان غذا و خواص سالمتی آن در سراسر جهان مورد استفاده بوده استگیاه سیر از : مقدمه و هدف
1تیپ هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثرات عصاره گیاه سیر بر پارامترهاي منی در موش سوري نر دیابتی شده . اختالالت متابولیکی جدي در بیضه ایجاد می کند

میلی گرم به ازائ هر کیلوگرم وزن بدن 40روزانه )(MLDS)دیابت بوسیله چندین دوز متوالی و کم استرپتوزوتوسین: روش کار. به روش تجربی می باشد
سپس موش ها . بود دیابتی در نظر گرفته می شدندmg/dl 250موش ها زمانی که میزان قند خون آن ها بیشتر از . در موش سوري نر القا شد) روز متوالی5براي 

میلی گرم 400(درمان با عصاره گیاه سیر. و گروه درمانی) گروهMLDS)گروه کنترل نرمال، گروه کنترل دیابتی): موش در هر گروه7(گروه تقسیم شدند 3به 
کشته شده و بیضه و 21مو ش ها در روز . نظر گرفته می شدند آغاز می گردیدزمانی که موش ها دیابتی در) روز، توسط گاواژ21به ازاي هر کیلوگرم به مدت 

: نتایج و نتیجه گیري.مورد ارزیابی قرار گرفتSPSSتوسط نرم افزار آماريtداده هاي آماري توسط آزمون. اپیدیدیم آنها براي ارزیابی اسپرم خارج گردید
ید رادیکال هاي آزاد، سبب کاهش قابل توجهی در پارامترهاي اسپرم می شود و درمان با عصاره گیاه سیر سبب دیابت ملیتوس به واسطه استرس اکسیداتیو و تول

این نتایج نشان .(>05/0p(و تعداد اسپرم می شودDNAعصاره گیاه سیر سبب افزایش درصد تحرك، قابلیت زنده ماندن، تمامیت. بهبود این اثرات می شود
.محافظت کند1یر به عنوان یک آنتی اکسیدان قوي می تواند بافت بیضه را در برابر استرس اکسیداتیو ناشی از دیابت تیپ می دهد که عصاره آبی س

، موش سوري 1، دیابت تیپ DNAسیر، پارامترهاي منی، تمامیت:کلمات کلیدي
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Introduction and objective: Garlic has been used worldwide since ages, especially as food and for its
health benefits. Diabetes mellitus mediated by oxidative stress creates serious metabolic disorders in
testicles.The purpose of this study was to investigate  the effects of garlic extract on semen parameters
of experimentally induced type 1 diabetes in male Mice. Methods: Diabetes was induced by multiple low-
dose of streptozotocin (MLDS) injection (40 mg/kg/day for 5 consecutive days) in male C57BL/6 mice.
Mice were considered diabetic when their fasting blood glucose levels were >250 mg/dl. Subsequently,
the mice were allocated to three therapeutic groups (n=7 per group)(normal control group, MLDS group
(diabetic control group) and treatment group). Treatment with garlic aquous extract (400 mg/kg/day for
21 days, by gavage) was initiated in treatment group when they were considered diabetic. Mice were
euthanized on day 21 and testes and epididymis were removed for sperm evaluation. Quantitative data
were analyzed by student t-test in SPSS software. Results and Conclusion: Diabetes mellitus mediated

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


oxidative stress and free radical production, significantly decreased sperm parameters and treatment with
garlic aquous extract, improved this effects. The garlic aquous extract increases motility, viability, sperm
count and sperm DNA integrity (p<0.05). These results suggest that aqueous garlic extract have a potent
antioxidant protection in the testes of mice against the type 1 diabetes -induced oxidative stress.
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