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چکیده
هاي عفونی و ان بیماريدرمدهنده و در طب ایرانی برايعنوان یک طعمطور وسیعی در غذاهاي ایرانی بهگیاه تره خوراکی به

هاي بتاي لولسانسولین از گردد. در تحقیق حاضر، اثر عصاره هیدرواتانلی برگ تره خوراکی بر آزادسازياي استفاده میروده-معدي
70صفاقیریق درونشده توسط استرپتوزوتوسین مورد بررسی قرار گرفت. حیوانات توسط تزهاي صحرایی دیابتیپانکراس در موش

گرم بر میلی200و 150، 100، 50هاي گرم بر کیلوگرم استرپتوزوتوسین دیابتی شدند. عصاره هیدرواتانلی گیاه در غلظتمیلی
رم به سآوري شدند. سطح گلوکز هاي خون از قلب جمعروز تیمار شد. بعد از تیمار، نمونه16صفاقی به مدت کیلوگرم به روش درون

درصد قرار 10ر فرمالدئید گیري شد. به منظور تعیین فعالیت آزادسازي انسولین، پانکراس جدا شده و دازهروش گلوکز اکسیداز اند
وشیمی ده از کیت ایمونوسیتمیکرونی تهیه شد و فعالیت آزادسازي انسولین با استفا5گیري در پارافین، مقاطع گرفت. بعد از قالب

گرم میلی200و 150، 100، 50هاي عصاره هیدرواتانلی برگ تره خوراکی در غلظتبررسی شد. نتایج نشان داد تیمار درون صفاقی
قایسه هانس فعال را در م). تیمار استرپتوزوتوسین تعداد جزائر النگر>001/0p(گرددبر کیلوگرم  موجب کاهش سطح گلوکز سرم می

طور موثري گرم بر کیلوگرم بهمیلی200و 150، 100هاي دهد. تیمار درون صفاقی عصاره در غلظتبا گروه شاهد سالم کاهش می
راکی داراي اثر گیاه تره خو. بنابراین،)>001/0p(دهدمقایسه با گروه شاهد دیابتی افزایش میتعداد جزائر النگرهانس فعال را در

دهد.هیپوگلیسمیک است و این اثر را با افزایش ترشح انسولین انجام می

تره خوراکی، هیپوگلیسمیا، دیابت، موش صحرایی، ایمونوسیتوشیمیکلیدي:کلمات
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مقدمه
طور هایی است که بهدیابت قندي، کمپلکسی از سندرم

تی یابدمتابولیکی با هیپرگلیسمی و تغییر متابولیسم گلوکز فرد 
طور پاتولوژیکی در ارتباط با عوارض شود و بهمشخص می

میکروواسکوالر اختصاصی بیماري ماکروسکوالر ثانویه، 
ل آتروسکلروز تشدید یافته همراه با عوارض مختلف دیگر شام

ال باشد. در بین اشکعفونت مینوروپاتی و افزایش استقرار به
مختلف بیماري از لحاظ علت پاتوژنز از فاکتورهاي 

مان محیطی و ایمنی مسیر طبیعی و پاسخ به در-ژنتیکی
یست، ساده نهایی وجود دارد. بنابراین، دیابت یک بیماري تفاوت

دربلکه یک سندرم است و نباید آن را مترادف با هیپرگلیسمی
نظر گرفت، بلکه یافتن هیپرگلیسمی به یک ارزیابی مناسب 

دنبال خواهد داشت منجر خواهد شد و درمان صحیحی را به
)22،14.(

با توجه به اثرات جانبی استفاده از انسولین و عوامل
رانو به افزایشی در میان بیماهیپوگلیسمیک خوراکی، عالقه ر

دیابتی براي استفاده از محصوالت طبیعی داراي فعالیت 
اند ). تحقیقات فراوانی نشان داده15ضددیابتی وجود دارد (

گونه گیاهی داراي فعالیت هیپوگلیسمیک وجود 400بیش از 
).4،16،20،21دارند (

Allium ampeloprasumخوراکی از گونه وحشی گیاه تره

روید و تا ترکیه، گیرد که در پرتغال و شمال افریقا مینشاء میم
بز ایران و تاجیکستان گسترش یافته است. تره یک گیاه برگ س

ه شود. گیاه ترخوراکی است که در سراسر ایران کشت داده می
شود. صورت سبزي خوراکی مصرف میدر پخت غذا و نیز به

ز دکستریناز و انورتاهاي مالتاز، هاي تره داراي آنزیمبرگ
ود هستند. در طب ایرانی شواهد بسیاري در مورد خواص تره وج

، اصلدارد. این گیاه بر مشکالت هضمی، آتریواسکلوزیز، درد مف
). اثرات 28التهاب تنفسی و سنگ کلیه اثر دارد (

) گزارش شده Allium porrumهیپوگلیسمیک تره خوراکی (
گلیسمیک آن تاکنون مورد)، ولی مکانیسم اثر هیپو11است (

بررسی قرار نگرفته است. لذا در پژوهش حاضر اثر عصاره 
هیدروالکلی برگ تره خوراکی بر آزادسازي انسولین از 

غ هاي صحرایی نر بالهاي بتاي جزائر النگرهانس در موشسلول
دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین مورد بررسی قرار گرفت.

هامواد و روش
آوري شده و گیاهورامین جمعۀخوراکی از منطقبرگ تره 

وم شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علدر هرباریوم گروه زیست
ها در و تحقیقات تهران از نظر تاکسونومیک شناسایی شد. برگ

گراد خشک شده و توسط درجه سانتی25سایه و در حرارت 
هايآسیاب مکانیکی پودر شدند. پودر حاصله درون کیسه

د. نایلونی و درون فریزر تا زمان شروع آزمایشات نگهداري ش
) %80لیتر اتانل (میلی300گرم) با 60(در حدود پودر حاصله

ساعت قرار گرفت. بعد از 72در دستگاه سوکسله براي 
گیري، محلول صاف شده و توسط دستگاه روتاري (جهت عصاره

گراد و درجه سانتی50در درجه حرارت عصاره) جدا کردن 
خشک شد. وزن نهایی عصاره خشک rpm150تحت فشار 

50و توسط روتاري در درجه حرارت گرم بود 5شده در حدود 
خشک شد. وزن rpm150گراد و تحت فشار درجه سانتی

گرم بود.5نهایی عصاره خشک شده در حدود 
گرم 200-250هاي نر بالغ نژاد ویستار با محدودة وزنیرت

گراد درجۀ سانتی22–24هاي تمیز با درجه حرارت در قفس
ساعت تاریکی و شروع دوره نوري در 12، ساعت نور12و 

نگهداري شدند. %40–60صبح و رطوبت نسبی 7ساعت 
ر هحیوان در 6حیوانات دسترسی مداوم به آب و غذا داشتند. 

بار مورد هر حیوان فقط یک.گروه مورد استفاده قرار گرفت.
صفاقی حیوانات توسط تزریق درونزمایش قرار گرفت. آ

5دیابتی شدند.گرم در کیلوگرم)میلی70(استرپتوزوتوسین
با سطح گلوکز سرم ناشتا بیش ازيهاروز پس از تزریق، رت

لیتر در تجربیات مورد استفاده قرار گرم بر دسیمیلی180
ها ب از قفس، غذا و آساعت قبل از شروع آزمایش12گرفتند.

جدا شدند.
هاي مورد مطالعه عبارت بودند از:گروه

: گروه سالم که هیچ تیماري را دریافت نکردند 1گروه 
)6n=.(

لیتر سالین بهمیلی5/0: شاهد دیابتی که روزانه 2گروه 
).=6n(روز دریافت کردند 16عنوان حالل عصاره به مدت 

که روزانه هاي تجربی : گروه6و 5، 4، 3هاي گروه
گرم بر کیلوگرم عصاره میلی200و 150، 100، 50هاي غلظت

).=6n(روز دریافت کردند 16گیاه را به مدت 
هاي هوش شده، نمونهروز، حیوانات توسط اتر بی16بعد از 

آوري شدند. سطح گلوکز سرم به روش ها جمعخون از قلب آن
کراس جدا شده هاي پانآنزیمی گلوکزاکسیداز تعیین شد. نمونه
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درصد) قرار گرفت. پس از تهیه 10و در فیکساتیو (فرمالدئید 
میکرون براي تعیین فعالیت 5هاي بافتی به ضخامت برش

آزادسازي انسولین با استفاده از کیت ایمونوپراکسیداز، در جزائر 
). تعداد جزائر در هر الم 1آمیزي شدند (تصویر النگرهانس رنگ

شمارش شد.10یدان دید با بزرگنمایی م13وپی در میکروسک
صفاقی عصاره برگ تره خوراکی در همۀ اثر تیمار درون

و (ANOVA)طرفه تجربیات با استفاده از آنالیز واریانس یک
از نظر آماري بررسی شد. مالك استنتاج آماريTukeyتست 

05/0p<.بود

نتایج
داده نشان 1شکل آمیزي شده در جزائر النگرهانس رنگ

اي رنگ یا جزیره شده است. شکل مذکور، یک توده قهوه
هاي شاهد ودهد. نتایج شمارش گروهالنگرهانس را نشان می

تجربی با هم مقایسه شدند.

×400آمیزي شده به روش ایمونوسیتوشیمی. بزرگنمایی : تصویر جزائر النگرهانس رنگ1شکل 

صفاقی عصاره هیدرواتانلی نتایج نشان دادند که تیمار درون
200و 150، 100، 50هاي برگ تره خوراکی در غلظت

دار سطح گلوکز سرم گرم بر کیلوگرم موجب کاهش معنیمیلی
).2شکل گردد (هاي دیابتی ناشتا میدر رت

بر سطح گلوکز گرم بر کیلوگرممیلی200و 150، 100، 50هاي صفاقی عصارة هیدرواتانلی برگ تره خوراکی در غلظتنمودار اثر تیمار درون: 2شکل 
هاي صحرایی دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسینسرم موش

meanهر ستون ± S.D. 001/0. اندعنوان حالل عصاره دریافت کردهدهد. گروه شاهد سالین را بهحیوان نشان می6را براي*** P< ز گروه سالم (ااختالفNormal را (
++P<01/0+++,001/0. دهدنشان می p<) اختالف از گروه شاهد دیابتیControlدهد.) را نشان می
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صفاقی عصارةنشان داد تیمار درونتحقیق حاضر نتایج 
و 150، 100، 50هاي هیدرواتانلی برگ تره خوراکی در غلظت

داري در تعداد گرم بر کیلوگرم موجب افزایش معنیمیلی200

هاي صحرایی دیابتی ناشتا جزائر النگرهانس فعال در موش
). 3شکل شود (می

بر تعداد جزائر گرم بر کیلوگرممیلی200و 150، 100، 50هاي صفاقی عصارة هیدرواتانلی برگ تره خوراکی در غلظتنمودار اثر تیمار درون: 3شکل 
هاي صحرایی دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسینالنگرهانس فعال در موش

meanهر ستون ± S.D. 001/0اند.عنوان حالل عصاره دریافت کردهدهد. گروه شاهد سالین را بهحیوان نشان می6را براي*** P<ف از گروه سالم اختال
)Normal001/0دهد. ) را نشان می,+++P<01/0++ p<) اختالف از گروه شاهد دیابتیControlدهد.) را نشان می

بحث
دیابت قندي گروهی از معایب متابولیکی است که توسط 
هیپرگلیسمیا ناشی از کمبود ترشح انسولین، معیوب بودن 

از بسیاري).2شود (عملکرد انسولین یا هر دو عامل شناخته می
محصوالت گیاهی از جمله مواد معدنی و فلزات براي درمان 

). 9اند (قندي توصیه شدهدیابت 
هاي درمانی دردسترس براي دیابت قندي غیروابسته روش

به انسولین مثل تغییر رژیم غذایی، ترکیبات هیپوگلیسمیک
هاي مخصوص خودشان خوراکی و انسولین داراي محدودیت

ت دیاباستفاده از گیاهان براي درمانراًلذا، اخی).26هستند (
عنوان گیاه به800اکنون بیش از قندي متداول شده است. ت

) که فعالیت 12،1اند (درمان سنتی دیابت معرفی شده
هاي حیوانی ها نیز در مدلهیپوگلیسمیک تعداد زیادي از آن

).17،18،24،25تایید شده است (مختلف
منظور روشن نمودن مکانیسم اثر عصاره پژوهش حاضر به

ست. در پژوهش هیدرواتانلی برگ تره خوراکی انجام شده ا
صفاقی حاضر مدل دیابتی در حیوانات با تزریق درون

استرپتوزوتوسین مشتق استرپتوزوتوسین ایجاد شده است. 

جدا شده Streptomyces griseusاز کپک بوده ونیتروز اوره 
از انسولین ترشح افت شدید موجب این دارو تزریق است. 
حالت، تعداد زیادي از در این شود. هاي بتا پانکراس میسلول
هاي بتا از بین رفته و در طی یک تا دو روز دیابت ایجاد سلول

باعث شکستن بوده وآن مانند آلوکساناثر شود. مکانیسم می
تخریب غشاء سلولی و واکنش هاي بتا ودر سلولDNAزنجیره 
DNAقطعه شدن هایی مانند گلوکوکیناز و قطعهبا آنزیم

شودمیهاي بتاي پانکراسمرگ سلوله گردد و در نتیجمی
)27(.

صفاقی عصارة که تیمار دروندادنتایج تحقیق حاضر نشان 
و150، 100، 50هاي هیدرواتانلی برگ تره خوراکی در غلظت

نات گرم بر کیلوگرم تولید اثر هیپوگلیسمیک در حیوامیلی200
نماید. دیابتی تیمار شده می

پیدمیک گیاه تره خوراکی در اثر هیپوگلیسمیک و هیپولی
و Aslan). تجربیات 3،6،11حیوانات دیابتی گزارش شده است (

Alliumنشان داد عصاره پیاز )2010(همکاران  porrum مانع
تولید لیپید پراکسیدهاي تولید شده در بیماران دیابتی 

گردد و بنابراین گیاه داراي اثر آنتی لیپیدپراکسیداتیو است می
). پیاز گیاه تره خوراکی داراي گلیکوزیدهاي 3(
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هاي اسپیراستانول و مانند کامپفرول گلیکون، ساپونینفالونوئید
). اثر هیپوگلیسمیک پیاز تره 13،19اسیدهاي چرب است (

ها، ین)، تاننها (اسکوپولتخوراکی احتماال وابسته به کومارین
).3،19،23ترپنوئیدها و فالونوئیدها است (

صفاقی عصارة تره خوراکی در چنین، تیمار درونهم
گرم بر کیلوگرم موجب میلی200و 150، 100، 50هاي غلظت

ر هاي دیابتی تیماافزایش تعداد جزائر النگرهانس فعال موش
ابراین،نماید. بنهاي دیابتی شاهد میر مقایسه با رتشده د

مکانیسم احتمالی اثر هیپوگلیسمیک عصارة تره خوراکی بر 
کاهش سطح گلوکز سرم با افزایش تحریک ترشح انسولین از 

باشد. هاي بتا میسلول
زارشاثر عصاره تره خوراکی بر آزادسازي انسولین تاکنون گ

نشده است، ولی تحقیقات نشان دادند که گیاه سیر (گونه 
واسطه دارا بودن ترکیبات شبه ) بهAlliumدیگري از جنس 

واسطه داشتن قدرت هیپوگلیسمیک سیر به). 8آلیسین است (
است. مکانیسم عمل هیپوگلیسمیک احتماالترکیبات سولفوره 

با دخالت تحریک مستقیم یا غیرمستقیم ترشح انسولین است 
ه این مطلب پیشنهاد شده که این ترکیبات دي سولفور. )5،8(

وي اثر موافق با انسولین توسط واکنش دادن مولکول حاداراي 
).5تیول مانند سیستئین، گلوتاتیون و آلبومین سرم است (

ره عصارة هیدرواتانلی برگ تنشان داد که نتایج تحقیق حاضر 
توسط هاي صحرایی هیپرگلیسمیک القاء شدهر موشدخوراکی 

را با اثر هیپوگلیسمیک داشته و این اثر استرپتوزوتوسین 
هاي بتا پانکراس بروز افزایش آزادسازي انسولین از سلول

حاضروسط مطالعهت. بنابراین، کاربرد سنتی این گیاه دهدمی
گیرد. مورد تایید قرار می

تشکر و قدردانی
هاي از پرسنل محترم آزمایشگاه بهار که در انجام آزمایش

گردد.میاین تحقیق صمیمانه همکاري کردند، تشکر و قدردانی
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