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چکیده
زمینه و هدف: اسپرماتوژنز روندی است که طی آن سلول های جنسی نر تولید می شوند و اختالل در هر یک از مراحل آن، می تواند باعث ناباروری شود. در پژوهش حاضر اثر تجویز 

خوراکی سیر به دو صورت خام و پخته بر بافت بیضه و اپیدیدیم و فرآیند اسپرماتوژنز مورد مطالعه قرار گرفت. 

مواد و روش ها: تعداد 40 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار در 5 گروه شامل 4 گروه تجربی و یک گروه کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی 1 و 2 به ترتیب روزانه غذای پلت 
محتوی 5٪ و 15٪ سیر خام، گروه تجربی 3 و 4 به ترتیب روزانه غذای پلت محتوی 5٪ و 15٪ سیر پخته به صورت خوراکی دریافت نمودند. گروه کنترل نیز روزانه به مدت یک 
 Duncan-test و آزمون SPSS ماه غذای پلت استاندارد دریافت نمودند. در پایان، بیضه ها و اپی دیدیم مورد مطالعه میکروسکوپی قرار گرفتند. سپس داده ها با استفاده از نرم افزار

تجزیه و تحلیل شدند. 

نتایج: این مطالعه نشان داد که میزان تکثیر سلول های جنسی در گروهی که غذای محتوی 15٪ سیر پخته مصرف کردند، در مقایسه با گروه کنترل، افزایش معنی داری داشته 
است )P≥٪5( و این میزان در گروهی که از غذای محتوی 15٪ و 5٪ سیر خام تغذیه شدند، کاهش معنی داری در مقایسه با گروه کنترل نشان داد. 

نتیجه گیري: تجویز سیر پخته ضمن تأثیرگذاری بر تکثیر سلول های جنسی در توبول بیضه و اپی دیدیم، روند اسپرماتوژنز را نسبت به گروه کنترل سرعت می بخشد. تجویز سیر 
خام دارای اثرات مخرب روی بافت بیضه و فرایند اسپرماتوژنز در گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل است. 

کلمات کلیدي: اسپرماتوژنز، هیستومورفومتریک، بیضه، اپی دیدیم، سیر، موش صحرایی.

مقدمه
اسپرماتوژنز روندی است که در طی آن سلول های جنسی نر تولید 
می شوند و اختالل در هر یک از مراحل آن، می تواند باعث ناباروری 
شود. بر اساس آمارهای موجود، 35٪ موارد ناباوری زوجین مربوط به 
مردان و 25٪ از موارد ناباروری مربوط به هر دو زوج است. شایع ترین 
علت ناباروری مردان، عدم توانایی آنان در تولید تعداد کافی اسپرم های 

سالم و فعال است )1-3(.
امروزه تحقیقات وسیعی در دنیا در زمینه استفاده از خواص گیاهان 
دارویی در درمان ناتوانی جنسی انجام گرفته است. سیر با نام علمی 
Allium Satvim از تیره سوسنیان است که با پیاز هم خانواده است 
)4( و یکی از گیاهانی است که دارای تاریخچه استفاده طوالنی در علم 
پزشکی است. این گیاه به طور گسترده در بیشتر مناطق ایران کشت 
می شود. استفاده از آن به عنوان یک گیاه دارویی و طعم دهنده غذا 

بسیار متداول است )5(. 

  C، A ،B6 ،B2سیر دارای ترکیبات مختلف از جمله ویتامین های
B1، آلیسین، آجوئن و ترکیبات سولفور و آنتی اکسیدآن ها می باشد. 

ترکیبات سولفوری سیر دلیل اصلی بوی تند آن است )5(. 
بررسی های  دارد.  اساسی  نقش  سیر  دارویی  ترکیب  در  آلیسین 
از حدود 400 ترکیب ساخته شده که  اخیر نشان می دهد که سیر 
اغلب خواص دارویی سیر ناشی از تجزیه آلیسین است. تجزیه آلیسین 
سیر را به یک مجموعه دارویی کامل تبدیل می کند. تاکنون خواص 
ضدباکتریایی، ضدویروسی، ضدسرطانی، ضدانگلی و تأثیر بر کاهش 
فشار خون و کاهش قند خون در بیماران دیابتی از طرف مراکز علمی 

مورد تأیید قرار گرفته است )6-14(.
تاثیرات فارماکولوژیکی سیر شامل نقش آنتی اکسیدانی و محافظتی 
می باشد. مصرف عصاره سیر در بیماران با کلسترول خون باال موجب 
کاهش معنی دار کلسترول نهایی و تری گلیسریدها می شود. بیشترین 
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بررسی اثر سیر بر تغییرات هیستوپاتولوژيک بیضه و اپی ديديم موش صحرايی

آن می باشد که محتوی  روغن های مخصوص  در  درمانی سیر،  تاثیر 
ترکیبات سولفوری است. تیوسولفات ها و دیگر متابولیت های ثانویه سیر 

شامل استروئیدها موجب تاثیرات درمانی دیگر سیر می باشند )15(.
بیشتر مطالعات صورت گرفته بر روی عصاره سیر بوده وکمتر از 
پودر سیر و نحوه مصرف آن به شکل خام و پخته و تاثیر آن بر سیستم 
تولید مثلی استفاده شده است. با توجه به این که اسپرماتوژنز فرآیندی 
ضروری در ایجاد توان باروری مردان است؛ لذا هدف از مطالعه حاضر 
بر تغییرات هیستوپاتولوژیک و  اثر سیر خام و سیر پخته  مقایسه ی 
موش  در  اسپرماتوژنز  روند  و  اپیدیدیم  و  بیضه  هیستومورفومتریک 

صحرایی نر نژاد ویستار می باشد.

مواد و روش  ها
 جهت این تحقیق، 40 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با 8 هفته 
سن و وزن طبیعی بین g 10 ±220 از مرکز انستیتو پاستور تهران 
خریداری شد و بر اساس شرایط نگهداری حیوانات آزمایشگاهی مطابق 
با راهنمای انستیتوی ملی سالمت در قفس هایی از جنس پلی کربنات 
پوشیده شده از خاک اره در خانه حیوانات دانشگاه آزاداسالمی واحد 
جهرم مورد مراقبت قرار گرفتند. حیوانات به طور تصادفی به 5 گروه 
)4 گروه تجربی و 1 گروه کنترل( تقسیم شده در گروه تجربی 1 و 2 
به ترتیب غذای پلت حاوی 5٪ و 15٪ سیر خام و گروه تجربی 3 و 4 
به ترتیب غذای پلت حاوی 5٪ و 15٪ سیر پخته و گروه کنترل غذای 

پلت استاندارد به مدت 30 روز دریافت نمودند. 
مقدار سیر مورد نیاز برای انجام آزمایش از همدان خریداری، پس 
از حبه حبه کردن به دو قسمت مساوی تقسیم شد. جهت تهیه پودر 
آون  اول سیر در  به منظور خشک کردن سیرها، قسمت  سیر خام، 
با دمای 60 درجه سیلسیوس به مدت 2 روز قرار داده شد و سپس 
سیر خشک شده آسیاب گردید و پودر سیر تهیه شد. با توجه به این 
که موش ها به طور طبیعی تمایلی به خوردن سیر ندارند، پودر سیر 
با مقدار مشخص از پودر غذای پلت شده مخلوط گردید و به صورت 
خمیر در آورده شد. مخلوط حاصل به شکل غذای پلت قالب گیری شد. 
برای تهیه پودر سیر پخته، قسمت دوم سیر آماده شده به مدت 30 
دقیقه بخار پز شد. سایر مراحل آماده سازی همانند آن چه در مورد سیر 

خام ذکر شد، انجام گرفت.
با توجه به این که میانگین غذای روزانه هر موش 50-30 گرم 
است، پلت ها تهیه شد. به عنوان مثال پلت حاوی 15٪ سیر شامل 
gr5.4 پودر سیر به عالوه gr5.25 غذای استاندارد با ml5 آب می باشد. 

خمیر حاصل، مطابق دستورالعمل قالب گیری شد )16(.
با  پایان دوره، موش ها  اندازه گیری شد و در  روزانه وزن موش ها 
کلروفرم بیهوش شدند. بیضه و اپیدیدیم از محوطه شکمی خارج گردید 
و در سرم فیزیولوژی شستشو داده و بعد از توزین، نمونه ها در داخل 
فیکساتور بوئن قرار گرفته و پس از 48 ساعت مراحل تهیه بافت انجام 
و برای تهیه مقاطع میکروسکوپی با ضخامت 5 میکرون از میکروتوم 
دوار استفاده و الم ها به روش هماتوکسیلین و ائوزین، رنگ آمیزی شده 

و برای مطالعه با میکروسکوپ نوری آماده شدند )17(. 
در مطالعه هیستوپاتولوژیک پارامترهای مورد مطالعه، مقاطع بافتی، 
تراکم  اسپرماتید،  اسپرماتوسیت،  اسپرماتوگونی،  سلول های  شمارش 

اسپرم در لومن و تعداد سلول های الیدیگ سرتولی در 5 لومن مختلف 
به صورت تصادفی در گروه های مختلف اندازه گیری شد. میانگین تعداد 
سلول های جنسی حاصل از شمارش میدان های تصادفی مربوط به هر 

نمونه نیز تعیین گردید. 
روش شمارش اسپرم: بیضه را درون سرم شستشو داده تا عاری 
 cc2 از خون گردد. سپس آن را درون پتری دیش آزمایشگاهی حاوی
محلول سدیم کلراید 9٪ قرار داده و توسط قیچی به قطعات بسیار کوچک 
خرد گردید. cc1 محلول خرد شده را به یک لوله فالکون 10 میلی لیتری 
اضافه کرده و روی آن cc3 محلول سدیم کلراید 9٪ اضافه گردید. برای 
شمارش تعداد اسپرم از الم نئوبار استفاده شد؛ بدین منظور یک قطره 
از نمونه رقیق شده را روی الم قرار داده، بعد از قرار دادن المل روی 
آن توسط میکروسکوپ دوربین دار و کامپیوتر تصویر گرفته شد و تعداد 
اسپرم های موجود در هر تصویر به طور دقیق شمارش شده و میانگین 

اعداد حاصل از شمارش اسپرم در خانه های مذکور محاسبه شد.
از  استفاده  با  اپیدیدیم  بافت  هیستومورفولوژیکی  مطالعه  برای 
الم های مقاطع بافتی و میکروسکوپ نوری مدل نیکون مجهز به دوربین 
انتخاب  اندازه گیری، از هر الم، 5 توبول به طور تصادفی  افزار  و نرم 
خط کش  با  اپیدیدیم  توبول  ضخامت  و  خارجی  داخلی،  قطر  و  شد 
مدرج اندازه گیری شد. سپس تمامی داده ها تبدیل به میکرومتر شده 
و میانگین گرفته شد و نتایج آماری به دست آمده مورد بررسی قرار 
گرفت. کلیه آنالیزهای آماری این مطالعه با استفاده از نرم SPSS  انجام 

شد. جهت تجزیه و تحلیل آماری در 
مورد اطالعات کمی روش آماری آنوا )ANOVA( استفاده گردید و 
نتایج آزمایش ها به صورت میانگین ± انحراف معیار گزارش شد.  معیار 

استنتاج آماری P≤0.05  در نظر گرفته شد.

نتایج
با توجه به نتایج جدول 1، در این مطالعه میانگین تعداد سلول های 
اسپرماتوگونی موش هایی که رژیم غذایی آنان سیر بود افزایش معنی داری 
نسبت به گروه کنترل نشان دادند. میانگین تعداد سلول های اسپرماتوسیت 
گروه تجربی 1 و 2  کاهش معنی داری در مقایسه با گروه کنترل نشان 
داد. گروه تجربی 3 و 4 افزایش معنی داری در مقایسه با گروه کنترل 
نشان دادند. میانگین تعداد سلول های اسپرماتید در گروه تجربی 1، 2 و 
3 کاهش معنی داری در مقایسه با گروه کنترل نشان داد. گروه تجربی 4، 
افزایش معنی داری را نشان داد. میانگین تعداد سلول های اسپرم در گروه 
تجربی 1 و 2 کاهش معنی داری در مقایسه با گروه کنترل در گروه تجربی 
3 اختالف معنی داری با گروه کنترل نشان نداد و گروه تجربی 4 افزایش 
معنی داری در مقایسه با گروه کنترل نشان داده است. میانگین تعداد 
سلول های سرتولی در گروه تجربی 2 اختالف معنی داری با گروه کنترل 
نشان نداد در حالی که سایر گروه ها کاهش معنی داری در مقایسه با گروه 
کنترل نشان دادند. میانگین تعداد سلول های الیدیگ گروه تجربی 1 و 2 
کاهش معنی داری در مقایسه با گروه کنترل نشان داد. گروه تجربی 3 و 4  

اختالف معنی داری با گروه کنترل نشان نداده است. 
 هم چنین طبق جدول 2، در این مطالعه موش هایی که رژیم غذایی 
آنان حاوی سیر بود، کاهش معنی داری در وزن بدن در مقایسه با گروه 
کنترل نشان دادند، به ویژه گروه تجربی 2 که بیشترین کاهش وزن بدن 
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را نشان داد. میانگین وزن بیضه در گروه تجربی 4 افزایش معنی داری 
با گروه کنترل نشان داد و گروه تجربی 1، 2 و3 کاهش معنی داری در 

مقایسه با گروه کنترل نشان داده است.
جدول 3 نشان می دهد که میانگین قطر خارجی اپیدیدیم در گروه 
تجربی 2 و 4، افزایش معنی داری در مقایسه با گروه کنترل و سایرگروه ها 
نشان داده است. میانگین قطر داخلی اپیدیدیم گروه تجربی 2 و3 و 4، 
افزایش معنی داری در مقایسه با گروه کنترل و سایرگروه ها نشان داده 
است. میانگین ضخامت اپیدیدیم نشان می دهدکه گروه تجربی 2، افزایش 
معنی داری در مقایسه با گروه کنترل و سایر گروه ها دارد و گروه تجربی 4 

از کاهش معنی داری در مقایسه با گروه کنترل برخوردار است.
نتایج هیستوپاتولوژیکی بافت بیضه در گروه های تیمارشده با سیر 
خام، ایجاد فضا در بافت بینابینی وکاهش میزان سلول های الیدیگ و 
آپوپتوزیس، ایجاد حفرات و بی نظمی و کاهش اسپرماتوژنز در توبول بیضه 
را نشان داد. در گروه های تیمارشده با سیر پخته، ضایعات هیستوپاتولوژیکی 

کمتر و تعداد اسپرم بیشتر مشاهده گردید )تصویر1(.
با  تیمار شده  گروه های  اپیدیدیم  بافت  نتایج هیستوپاتولوژیکی 

جدول 1ـ  مقایسه تعداد سلول های اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت، اسپرماتید، اسپرم، سرتولی، الیدیگ بافت بیضه در گروه های تجربی و کنترل به دنبال تجویز سیر خام و سیر پخته

الیدیگ سرتولی اسپرم اسپرماتید اسپرماتوسیت اسپرماتوگونی تعداد گروه

8/75±0/14 18/5±0/10 158/25±0/021 187/25±0/41 140/75±0/280 54/25±0/211 n=8 کنترل

7/75±0/22
**،*

13±0/12
**،*

67/13±0/034
**،*

128/5±0/29
**،*

120±0/31
**،*

55/25 ±0/381
**،*

n=8 تجربی 1

5/9±0/31
**،*

17/87±0/20
**

82/37±0/031
**،*

95±0/18
**،*

98/25±0/314
**،*

57/75±0/324
**،*

n=8 تجربی 2

9/25±0/20
**

14/63±0/22
**،*

151/13±0/040
**،*

142/75±0/37
**،*

148/75±0/284
**

61/5±0/111
 *و**

n=8 تجربی 3

9/25±0/12
**

14±0/15
**،*

198/37±0/028
**،*

216/8±0/51
**،*

151/5±0/322
**

61/25±0/183
**،*

n=8 تجربی 4

 داده ها به صورت میانگین ± خطای معیار میانگین ارائه شده است. راهنما: گروه تجربی1: سیر خام 5٪، گروه تجربی 2: سیر خام 15٪ -گروه تجربی3: سیرپخته
 عالمت * اختالف معنی دار با گروه کنترل و ** اختالف معنی دار گروه های تجربی با یکدیگر (P≤0.05, t test)- 5٪، گروه تجربی 4: سیر پخته ٪15

جدول 2 ـ مقایسه میانگین وزن بدن و وزن بیضه در گروه های مختلف تجربی 
در مقایسه با گروه کنترل

الیدیگ سرتولی اسپرم اسپرماتید

1/43±0/077 266/733±0/174 n=8 کنترل

1/41±0/72* 256/121 ±0/182* n=8 تجربی 1

1/40±0/020**،* 225/851±0/270* n=8 تجربی 2

1/36±0/030**،* 247/018±0/271* n=8 تجربی 3

1/47±0/044*،** 241/35±0/178* n=8 تجربی 4

داده ها به صورت میانگین ± خطای معیار میانگین ارائه شده است. راهنما: 
گروه تجربی1: سیر خام 5٪، گروه تجربی 2: سیر خام 15٪-گروه تجربی 3: 

.(P≤0.05,t test(--٪15 سیر پخته 5٪، گروه تجربی 4: سیر پخته
عالمت * اختالف معنی دار با گروه کنترل و ** اختالف معنی دار گروه های 

تجربی با یکدیگر

جدول 3 ـ مقایسه میانگین قطر و ضخامت اپی دیدیم در گروه های مختلف تجربی در مقایسه با گروه کنترل

ضخامت اپیدیدیم 
)میکرومتر(
mean±SEM

قطر داخلی اپی دیدیم 
)میکرومتر(
mean±SEM

قطر خارجی اپیدیدیم 
)میکرومتر(
mean±SEM

تعداد گروه

26±0.14 237.66±0.014 290±0.011 n=8 کنترل
**24.87±0.22 *،**231.75±0.016 *،**281.62±0.012 n=8 تجربی 1

**،*33.25±0.37 *،**260±0.024 *،**313.5±0.017 n=8 تجربی 2
**26.62±0.41 *،**241.5±0.025 **294.87±0.020 n=8 تجربی 3
**،*23±0.11 *،**267.12±0.012 *،*312±0.028 n=8 تجربی 4

داده ها به صورت میانگین ± خطای معیار میانگین ارائه شده است.
راهنما: گروه تجربی 1: سیر خام 5٪، گروه تجربی 2: سیر خام ٪15

گروه تجربی 3: سیر پخته 5٪، گروه تجربی 4: سیر پخته ٪15
(P≤0.05, t test(

عالمت* اختالف معنی دار با گروه کنترل و ** اختالف معنی دار گروه های تجربی با یکدیگر
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التهاب را نشان داد. همچنین هسته های  سیرپخته، عدم تحریک و 
اپیتلیوم اپیدیدیم به صورت کشیده در آمده که نشان دهنده افزایش 
حجم اسپرم و قطر توبول در این گروه می باشد. در گروه های تیمار 
شده با سیر خام، تعداد توبول های خالی افزایش یافته و جدار اپیتلیوم 

اپیدیدیم ضخیم تر شده است )تصویر 2(.

بحث و نتیجه گیري 
هیستوپاتولوژیک  و  مرفولوژیک  روش های  از  مطالعه،  این  در 
استفاده شده است. بر اساس برش های بافتی به دست آمده از بیضه 
و اپیدیدیم در گروه های تجربی و کنترل شمارش رده های مختلف 
احتمالی سیر خام و سیر  اثرات  تا  سلول های جنسی، سعی گردید 
بر طبق کتب  قرار گیرد.  ارزیابی  اسپرماتوژنز مورد  فرآیند  بر  پخته 

طب سنتی، این احتمال می رود که استفاده از گیاهان دارویی جهت 
افزایش باروری می تواند تأثیر مثبت داشته باشد )18(.

تحقیقات نشان می دهد که استفاده از آنتی اکسیدآن ها و ویتامین های 
B، C و E از طریق کاهش آسیب های ایجاد شده توسط رادیکال های آزاد، 
تقویت و استحکام سد خونی بیضه ای و حفاظت و ترمیم DNA اسپرم ها 

می تواند در درمان ناباروری مردان مؤثر واقع گردد )2,19,20(.
ویتامین های C، E، B در کاهش اثرات سمی کادمیم بر روی بافت 

بیضه مفید بوده و بر روند اسپرماتوژنز مفید واقع شده اند )34(. 
ویتامین های C و B همراه با روی و اسیدفولیک با مکانیسم های 
کاهش در گونه های فعال شده اکسیژن سبب بهبود کیفیت منی و 

کاهش آپوپتوز اسپرماتوزوها خواهد شد )18,21(. 

آلی گوگرددار،  ترکیبات  از جمله  ترکیبات متنوعی  سیر حاوی 
آمینواسیدها، ویتامین ها و مواد معدنی است. برخی از ترکیبات آن 

تصویر1ـ  مقطع هیستو پاتولوژیک لوله های اسپرم ساز بافت بیضه در موش گروه تجربی 1
با بزرگنمایی ×100. رنگ آمیزی H&E . کاهش سلول های جنسی و ایجاد کلیرانس 

سلولی در سلول های اسپرماتوسیت

تصویر 3ـ  مقطع هیستوپاتولوژیک لوله های اسپرم ساز بافت بیضه در گروه تجربی 2 با 
بزرگنمایی ×100رنگ آمیزی H&E تعداد سلول های جنسی کاهش یافته است.

تصویر 2ـ  مقطع هیستوپاتولوژیک سلول های الیدیگ بافت بیضه در گروه ه تجربی 1 با 
H&E بزرگنمایی ×400رنگ آمیزی

ایجاد فضا در بافت بینابینی، کاهش تعداد سلول های الیدیگ و آپوپتوزی و بی نظمی 
سلولی

تصویر 4ـ  مقطع هیستوپاتولوژیک سلول های الیدیگ بافت بیضه در گروه تجربی 2 با 
.H&E بزرگنمایی ×400. رنگ آمیزی

کاهش میزان سلول های الیدیگ و آپوپتوزیس، ایجاد حفرات و بی نظمی در توبول 
بیضه را نشان  می دهد.
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از جمله آلیسین، آجوئن، S- آلیل سیستین و دی آلی دی سولفید 
مسئول خواص درمانی سیر می باشند )5(. 

با توجه به این که ارگانوسولفورهای موجود در سیر پخته قادر به 
کاهش تولید رادیکال های آزاد اکسیژن هستند، از روند تولید اسپرم 
اکسیداتیو محافظت می کنند.  برابر استرس های  و سالمت آن ها در 
نتایج تحقیقات ما نشان داده است که مصرف سیر پخته می تواند بر 
روی پارامترهای سالمتی اسپرم موثر باشد. کاسویا و همکاران نشان 
دادند که سیر پخته بر نارسایی های جنسی و عدم تحرک اسپرم اثر 

مثبت داشته ولی سیر خام اثرات کمتری دارد )23(. 
سیر کهنه و سیر پخته از آنجایی که در روند اسپرماتوژنز اکسیژن 
و مواد مغذی نقش مهمی دارند، اثر مثبتی را بر گردش خون بیضه 
اعمال می کنند و  به نظر می رسد اثر مثبت سیر کهنه روی بیضه به 

علت افزایش گردش خون است )24(. 
اومین و همکاران نشان دادند که آلیسین موجود در سیر خام باعث 

فعالیت کاسپازها و در نتیجه مهار سلول های سرطانی می شود )25(.
حمامی و همکاران در تحقیقی اثرات مهاری سیر خام بر دستگاه 
باعث  سیر  خوردن  که  کردند  بیان  و  کردند  بررسی  را  مثلی  تولید 
اختالل در عملکرد دستگاه تولید مثل موش نر و روند اسپرماتوژنز و 

کاهش وزن غدد ضمیمه می شود )16(. 
براساس مطالعات انجام شده، روند پیچیده اسپرماتوژنز و گذر از 

سلول های ژرمینال تا رسیدن به مرحله بلوغ سلول های جنسی در 
گرو مصون ماندن از ضایعات پاتولوژیکی است که این پدیده را مورد 

تهدید قرار می دهند )26(. 
زیاد شدن رادیکال های آزاد بر تکثیر، فعالیت و باروری اسپرم ها 
به طور مرتب  رادیکال ها  این  و چنانچه سطح  دارد  نامطلوب  اثرات 
تعدیل نشود، عملکرد طبیعی سلول ها را مختل می نماید )22,27(. 

که  کردند  گزارش   2010 سال  در  همکاران  و  اشتاین  گورین 
حرارت دادن به سیر قبل از مصرف خوراکی آن می تواند از افزایش 

میزان لیپیدهای پالسما جلوگیری کند و باعث افزایش اثرات آنتی 
اکسیدانی در پالسمای موش شود )28(. 

بر اساس نتایج جدول 1، از آن جا که آنتی اکسیدآن ها می توانند 
اثر رادیکال های آزاد اکسیژن را خنثی کنند و باعث افزایش اسپرم 
شوند، ممکن است یکی از عواملی باشند که بر گروه تیمار شده با سیر 
پخته مؤثر بوده است. سولفور موجود در سیر تغییرات هیستولوژیکی 

را در بیضه و اپیدیدم و سلول های الیدیگ ایجاد می کند )29(. 
بر اساس نتایج جدول 3، قطر داخلی توبول اپی دیدیم موش هایی 
بیشتری  افزایش  بود،   ٪15 پخته  سیر  حاوی  آنان  غذایی  رژیم  که 
سولفور،  تجویز  که  کرد  گزارش   2006 سال  در  یانگ  است.  یافته 
تغییرات هیستولوژیکی را در بیضه و اپیدیدیم و سلول های الیدیگ 

تصویر 5ـ  مقطع هیستوپاتولوژیک لوله های اسپرم ساز بافت بیضه در گروه ه تجربی 3 
.H&E با بزرگنمایی ×100. رنگ آمیزی

ساختار سلول ها شکل منظم تری به خود گرفته و تعداد سلول های جنسی افزایش 
یافته است.

تصویر 7ـ  مقطع هیستوپاتولوژیک سلول های اسپرماتید بافت بیضه در گروه تجربی 4 
.H&E با بزرگنمایی ×400. رنگ آمیزی

جمعیت سلول های جنسی بالغ در حاشیه داخلی آن به خوبی مشهود است.

تصویر 6ـ  مقطع هیستوپاتولوژیک سلول های سرتولی بافت بیضه در گروه تجربی 4 با 
.H&E بزرگنمایی ×400. رنگ آمیزی

هسته سلول های سرتولی بیضی کم رنگ بوده و نزدیک به غشاء پایه لوله منی ساز 
قرار دارد.



مجلـه د انشگـاه علـوم پـزشکـي فسـا l سـال سوم l شمـاره l 4 زمستان 1392
صفحه

http://journal.fums.ac.ir

376
بررسی اثر سیر بر تغییرات هیستوپاتولوژيک بیضه و اپی ديديم موش صحرايی

ایجاد می کند و باعث افزایش سلول های اسپرم ساز می گردد )29(.
مصرف سیر، خطر ابتال به بیماری های قلبی-عروقی را کاهش می دهد 
ولی مصرف طوالنی مدت آن اثر منفی بالقوه بر فرآیند اسپرماتوژنز دارد و 

باعث سرگیجه، کاهش فشار خون، آلرژی و غیره می شود )30(. 

استروئیدوژنیک در  آنزیم های  بیان  و  تازه خرد شده  خوردن سیر 
سلول های الیدیگ را مهار می کند و مرگ سلول های پایه را در سلول های 

اسپرماتوسیت و اسپرماتید در اثر فرآیند آپوپتوز القا می کند )16(. 
خوردن سیر خام بر دستگاه تولید مثلی موش نر و اسپرماتوژنز اثر 
مهاری دارد. دیگر داده ها اثرات سیر خام بر سالمتی و هایپوگنادیسم 
بیضه ای را نشان می دهند که این اختالل ناشی از نوع مصرف سیر دارد 

 .)23,31-33(
به طور کلی، حبه های سیر غنی از سولفور است و خواص دارویی 
فراوانی دارند. مطالعات نشان می دهد که سیر، به خصوص نوع کهنه 
و همان طور که می دانیم  دارد  قوی  اکسیدان  آنتی  اثر  آن،  پخته  و 

آنتی اکسیدآن ها از بدن در برابر آسیب های ناشی از رادیکال های آزاد 
محافظت می کنند )22,23(. 

در اثر پختن و بخارپز کردن سیر ممکن است برخی از مواد مضر روند 
اسپرماتوژنز تجزیه شود و یا از بین برود و تبدیل به مواد مفیدتری شوند. 
برخی از پژوهشگران معتقدند که پختن سیر خواص آن را افزایش می دهد 
و از حساسیت بدن نسبت به آن می کاهد. اثرات منفی ایجاد شده در 
دستگاه تولید مثلی موش نر مثل کاهش وزن بیضه در برخی از گروه ها و 
کاهش وزن بدن موش ها مشابه نتایج مطالعه دکسی و جوشی ) 1982(، 

حمامی و ناهدی )2008( می باشد )32,16(. 
می تواند  حرارت  که  داد  نشان   )1998( پاپتی  و  گازانی  مطالعه 
روی فعالیت آنتی اکسیدانی سیر تاثیر به سزایی داشته باشد. همچنین 
مطالعه نن سینی و همکاران )2007( نشان داد که اثرات آنتی اکسیدانی 
سبزیجات باید بیشتر از یک روش پایه ریزی شود، هرچند این روش ها 

دارای اختالفات جزئی هستند )34,35(.
می شوند،  پخته  آون  در  که  سبزیجاتی  آنتی اکسیدانی  فعالیت 
از  باالتر است.  به آن هایی که در آب پخته می شوند، عموما  نسبت 
سوی دیگر آلیسین موجود در سیر ترکیب های  هیدروکسیل را بعد 

از فرآیندی همچون آون کردن حفظ می کند )37,36(.
براساس نتایج جدول2، افزایش وزن بیضه در گروه تجربی 4 به 
دلیل افزایش تعداد اسپرم در بافت بیضه می باشد. به طور کلی وزن 
و اندازه بیضه ارتباط مستقیمی با عملکرد آن دارند. بنابراین کاهش 
بیضه  در  هورمون  تولید  و  اسپرماتوژنز  عمل  در  نقصان  باعث  وزن 
می شود. این امر ناشی از تعداد اسپرم و اختالالت ایجاد شده در روند 

اسپرماتوژنز می باشد )38,39(. 
با  توانایی در پروسه اسپرم سازی در موش های تیمار شده  عدم 
سیر خام به دلیل تغییرات ایجاد شده در اتصال اسپرماتید و سلول 
کاسپازها  فعالیت  و  آپوپتوز  همراه  به  ژرمینال  اپیتلیوم  و  سرتولی 

می باشد )15(.
چون  شود  استفاده  پخته  صورت  به  سیر  از  می شود  پیشنهاد 
را  اسپرماتوژنز  اسپرمی،  آزو  به  مبتال  مردان  در  ویژه  به  خام  سیر 
مختل می کند )16(. در اثر پختن یا بخارپز کردن سیر ممکن است 
برخی از مواد مضر در روند اسپرماتوژنز تجزیه شود یا از بین رود و 
تبدیل به مواد مفید تری شود. تمام انواع سیر )خام، پخته، روغن و 
غیره(، برای درمان بیماری ها مفید می باشند و همواره تاکید می شود 
حبه های سیر دانه های طال هستند. لذا شایسته است توجه محققین 
و داروسازان به این امر بیش از پیش معطوف گردد که استفاده از 
گیاهان دارویی می تواند به همراه سایر درمآن ها در افزایش باروری و 

ناتوانی های جنسی مؤثر باشد )2,20(.
 

تشکر و قدردانی
 این مقاله از پایان  نامه استخراج گردیده است. بدین وسیله از ریاست 
محترم دانشگاه آزاد اسالمی واحد جهرم و مسئولین محترم آزمایشگاه 
تکوین و معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی فسا و معاونت 

محترم  پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی فسا تقدیر می گردد.

تصویر8ـ  مقطع هیستوپاتولوژیک توبول اپی دیدیم در گروه دریافت كننده سیر خام با 
بزرگنمایی ×400. رنگ آمیزی H&E. تعداد کم اسپرم در توبول قابل مشاهده است.

تصویر9ـ  مقطع هیستوپاتولوژیک توبول اپی دیدیم در گروه دریافت كننده سیر پخته با 
بزرگنمایی ×400، رنگ آمیزی H&E. تعداد زیاد اسپرم در توبول قابل مشاهده است.
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Abstract
Background &Objective: The present study aims at studying two forms of raw and cooked garlic to identify the effect of this 
plant on the amount of change in histopatological of spermatogenesis of wistar rat.

Materials & Methods: 40 male rats were divided into five equal groups (4 treatment 1 control group) the first and second treat-
ment were received palete food consisted of 5% and 15% of raw garlic every day. The third and fourth reatment  were received 
palete food consisted of 5%and 15% of cooked garlic as a food . The control group received standard palete food every day in 
a month. Finally,the testis were taken out of stomach and after preparing tissue and coloring, they were gone under microscopic 
studies. Thence, the data were analyzed using SPSS and Duncan test. 

 Results: The study indicated that the amount of sexual cells  in the group having cook garlic for 15% compared with that of  
controlled group had a significant increase and the amount of sexual cells in the group using raw garlic as  a food  had asignifi-
cant decrease compared with that of  the controlled group

Conclusion: Prescription of cooked garlic has an influence on Proliferation of sexual cells in testicular tubules and epidydymes 
and so increased spermatogenesis in this group in caparison with the control group. However, prescribing raw garlic has harm-
ful effects on tissue of testis and process of spermatogenes in empric compared with the control group.

Keywords: Spermatogenesis, histomorphometrec,testis, epidydyme, garlic, rat.
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