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  چكيده

،  در درمان مـشكالت هـضم غـذا        اين گياه .  بسياري در مورد خواص درماني تره خوراكي وجود دارد         شواهد در طب ايراني     :مقدمه

 ولي  شدههاي ديابتي بررسي      گياه در خرگوش   اثر هيپوليپيدميك اين  . داردوز، درد مفاصل، التهاب تنفسي و سنگ كليه اثر          رآتريواسكل

  . نشده استمشخصاثر هيپوگليسميك آن هنوز 

هـاي   بر موش) Allium porrum L. Liliaceae( در پژوهش حاضر، اثر هيپوگليسميك عصاره اتانلي برگ گياه تره خوراكي :هدف

  . شدسالم و ديابتي شده توسط استرپتوزوتوسين بررسي  NMRIآزمايشگاهي نر نژاد 

عـصاره اتـانلي گيـاه در    .  ديـابتي شـدند  ).mg/kg, i.p 60(صفاقي استرپتوزوتوسـين    حيوانات توسط تزريق درون:بررسيروش 

هاي خون از قلب حيوانات بعد       نمونه.  روز تيمار شدند   14مدت  ه  گرم بر كيلوگرم وزن بدن ب       ميلي 300 و   250،  200،  100هاي   غلظت

ه سطح گلوكز سرم ب   .  دريافت كردند   عنوان حالل عصاره  ه   سالين را ب    نرمال هاي كنترل سالم و ديابتي     گروه. آوري شد   روز جمع  14از  

  . گيري شدند روش گلوكز اكسيداز و سطح انسولين سرم بروش راديوايمونواسي اندازه

توسـط استرپتوزوسـين    هـاي ديـابتي شـده         نتايج نشان دادند كه عصاره اتانلي برگ تره موجب كاهش گلوكز سرم در مـوش               :نتايج

گرم بر كيلوگرم موجب افـزايش        ميلي 250چنين، عصاره اتانلي گياه در غلظت        هم. گردد كه اين اثر در حيوانات سالم مشاهده نشد          مي

  .گرم بر كيلوگرم تعيين شد  ميلي3500 عصاره اتانلي گياه LD50. شود هاي ديابتي مي ثر سطح انسولين سرم در موشوم

هاي تحقيق حاضر داللت بر آن دارند كه عصاره اتانلي برگ تره خوراكي داراي اثر هيپوگليـسميك بـر حيوانـات                      ه داد :گيري نتيجه

  . دهد ديابتي است و احتماالً اين اثر را با افزايش آزادسازي انسولين انجام مي

  ي، برگ تره خوراكي، هيپوگليسميا، بيماري ديابت، موش آزمايشگاهAllium porrum :واژگان گل
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 ...اثر هيپوگليسميك برگ تره 
 

 

  مقدمه

 بـه عنـوان    كـه    اسـت  متـابوليكي      بيمـاري  نـوعي ديابت قندي   
با توجه بـه اثـرات جـانبي اسـتفاده از           . شود هيپرگليسميا شناخته مي  

انسولين و عوامل هيپوگليسميك خوراكي، عالقه رو به افزايـشي در           
از محـصوالت طبيعـي     ميان اين دسته از بيماران در مـورد اسـتفاده           

تحقيقات فراواني نشان . ]1،2،3[ابتي وجود دارد ديواجد فعاليت ضد
 گونة گياهي داراي فعاليـت هيپوگليـسميك        400اند كه بيش از      داده

هـاي متعـددي مـشغول جداسـازي تركيبـات           هستند و آزمايـشگاه   
  .]4،5،6،7،8[ هستندهيپوگليسيك خوراكي گياهي 

 Allium ampeloprasum از گونة وحـشي  1 خوراكيگياه تره
رويد و تا تركيه، ايران      فريقا مي آ پرتغال و شمال     درگيرد كه    منشا مي 

تره يك گياه برگ سبز خـوراكي       . است  و تاجيكستان گسترش يافته   
گياه تره در پخت غذا . شود است كه در سرتاسر ايران كشت داده مي

هـاي تـره     بـرگ . شـود   ميصورت سبزي خوراكي مصرف     ه  و نيز ب  
در . ناز، انورتـاز و امولـسيون هـستند       هاي مالتاز، دكستري   داراي آنزيم 
ايـن  .  بسياري در مورد خواص تـره وجـود دارد         شواهدطب ايراني   

 هـضمي، آتريواسـكلوزيز، درد مفاصـل، التهـاب          مـشكالت گياه بر   
اثـرات هيپوگليـسميك سـاير      . ]9[ داردتنفسي و سنگ كليـه اثـر        

 شـده  بررسـي   و پيـاز 2 از جمله سـير  Alliumهاي جنس     گونه
، ولي تاكنون اثر هيپوگليسميك گيـاه تـره        ]10،11،12،13[است  

خوراكي بررسي نشده و تنهـا تحقيقـات انـدكي در مـورد اثـر               
ـ  بنابراين. ]15،14 [هيپوليپيدميك اين گياه انجام گرفته است      ه ، ب

خـوراكي، در   منظور تعيين اثـر هيپوگليـسميك بـرگ گيـاه تـره             
 انـسولين  پژوهش حاضر اثر عصاره اتانلي گياه بـر سـطح گلـوكز و            

سـالم و ديـابتي شـده     NMRI هاي آزمايشگاهي نژاد سرم در موش 
 .شدتوسط استرپتوزوتوسين بررسي 

  

  ها مواد و روش

از فروشـگاه سـبزيجات خريـداري        برگ گياه تره خوراكي   
و در هرباريوم دانشگاه آزاد اسالمي واحد      ) 1384تابستان  (شده  

  در سـايه و در     هاي گياه تميز شده و       برگ. ورامين شناسايي شد  
  

  

  

                                          
1 Allium porrum, Liliaceae 
2 Allium sativum    3 Allium cepa 

  

هـاي   سـپس بـرگ   . گراد خشك شدند    درجة سانتي  25حرارت  
خشك شده با يك آسياب مكانيكي پودر شده و پـودر خـشك             

 هـا  شده در يك كيسة نايلوني در فريزر تا زمان انجـام آزمـايش            
  .نگهداري شد

  

  تهيه عصاره اتانلي گياه

 300بـا   )  گـرم  60در حـدود    (هاي خشك و پـودر شـده         برگ
 سـاعت   72مدت  ه  در دستگاه سوكسله ب   )  درصد 80(ليتر اتانل    ميلي

سپس عصاره صاف شـده و توسـط دسـتگاه روتـاري            . قرار گرفت 
  .خشك شد

  

  حيوانات

هاي تميز با درجة   گرم در قفس20- 25هاي آزمايشگاهي  موش
 و ساعت نور 12گراد و سيكل نوري   درجة سانتي22 – 24حرارت 

 درصـد نگهـداري    40 – 60بي   ساعت تـاريكي و رطوبـت نـس        12
  .حيوانات دسترسي به آب و غذا داشتند. شدند
  

  سازي حيوانات ديابتي آماده

ــق درون ــات توســط تزري  استرپتوزوتوســين صــفاقي حيوان
 روز پس از تزريـق،      5). گرم بر كيلوگرم     ميلي 60(ديابتي شدند   

گـرم بـر      ميلـي  180حيوانات بـا سـطح گلـوكز سـرم بـيش از             
عصارة الكلي برگ گياه    . شدند استفاده   ها  آزمايشليتر براي    دسي

ـ     ـ   14مـدت   ه  تره خـوراكي ب صـفاقي در     صـورت درون  ه   روز ب
.  تايي حيوانات تزريق شـد     6هاي    صبح به گروه   8 - 10ساعت  

  عبـارت  بررسيهاي مورد    گروه. ليتر بود    ميلي 5/0حجم تزريق   
  :از ندبود

نكردند گونه تيماري دريافت   گروه دست نخورده كه هيچ- 1
)6 n =(.  
 روز تزريق سالين را 14مدت ه  گروه كنترل سالم كه ب- 2

  . )= n 6(دريافت كردند 
 روز تزريق سالين را 14مدت ه  گروه كنترل ديابتي كه ب- 3

  .)= n 6(دريافت كردند 
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  ششم، دوره چهارم، فصلنامه گياهان دارويي، سال 

  1386بيست و چهارم، پاييز  شماره مسلسل

 

 عيدي و همكاران

 

 روز 14مدت ه هاي تجربي سالم كه ب  ـ گروه7 و 6، 5، 4
گرم   ميلي300 و 250، 200، 100تزريق عصاره را در دوزهاي 

  ).= n 6(بر كيلوگرم وزن بدن دريافت كردند 
 روز 14مدت ه هاي تجربي ديابتي كه ب  ـ گروه11 و 10، 9، 8

گرم   ميلي300 و 250، 200، 100تزريق عصاره را در دوزهاي 
  ).= n 6(بر كيلوگرم وزن بدن دريافت كردند 

  

  گيري خون نمونه

 صبح در 8 - 10ر ساعت  روز د14عصاره اتانلي تره به مدت 
هاي  گروه. صفاقي تزريق شدند هاي مختلف به روش درون غلظت

 روز، 14پس از طي . كنترل سالين را به عنوان حالل دريافت كردند
. ها انجام گرفت گيري از قلب آن حيوانات بيهوش شده و خون

. گيري شد روش آنزيمي گلوكز اكسيداز اندازهه سطح گلوكز سرم ب
ين سرم با استفاده از كيت و به روش راديوايمونواسي سطح انسول

  ).Diasorin, Italy(گيري شد  اندازه
  

 LD50گيري  اندازه

، 2000هاي  تروش درون صفاقي در غلظه عصاره گياه ب
گرم بر كيلوگرم وزن به هر گروه   ميلي5000 و 3500، 3000

 ساعت غلظتي از 72پس از .  تايي از حيوانات تزريق شدند10
عنوان ه  بود ب هر گروه از حيوانات درصد50صاره كه كشندة ع

LD50تعيين شد .  
  

  آناليز آماري

اختالف بين . ه شدندي ارا.mean ± S.Dصورت ه ها ب همة داده
 one-way بـا اسـتفاده از   p>05/0داري  هـا در سـطح معنـي    گروه

ANOVAتعيين شد .  
  

  نتايج

ه اتانلي گياه تـره     نتايج تحقيق حاضر نشان دادند كه تيمار عصار       
گـرم    ميلـي  300 و   250،  200،  100هاي    روز در غلظت   14مدت  ه  ب

هاي سالم ايجاد  داري بر سطح گلوكز موش بر كيلوگرم وزن اثر معني
  ).1  شمارةنمودار(كند  نمي

 و 250، 200،  100هـاي    تيمار عصاره اتانلي گياه تره در غلظـت       
دار  جب كاهش معنـي    روز مو  14مدت  ه  گرم بر كيلوگرم ب     ميلي 300

شود  هاي ديابتي شده توسط استرپتوزوسين مي      گلوكز سرم در موش   
)001/0<p() 2  شمارةنمودار.(  

ـ     ميلي 250تيمار عصارة اتانلي گياه تره در غلظت         ه گرم بر كيلوگرم ب
ـابتي      عنوان غلظت مؤثر موجب افزايش انسولين سرم در موش         ـاي دي ه

 .)3نمودار شمارة ) (p>01/0(شود  شده توسط استرپتوزوسين مي

 3500،  3000،  2000هاي   عصاره اتانلي برگ گياه تره در غلظت      
. روش درون صـفاقي تزريـق شـد       ه  گرم بر كيلوگرم ب     ميلي 5000و  

LD50    جـدول (گرم بـر كيلـوگرم تعيـين شـد            ميلي 3500 برگ تره 
 ).1 هشمار
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گرم بر كيلوگرم بر گلوكز سرم در   ميلي300 و 250، 200، 100 عصاره الكلي تره خوراكي در دوزهاي صفاقي يق دروناثر تزر – 1 هشمار نمودار

  .اند  سالين را به عنوان حالل عصاره دريافت كرده،گروه كنترل. دهد  موش نشان مي6 را براي  .mean ± S.Dهر ستون. هاي ناشتاي سالم موش
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هاي  گرم بر كيلوگرم بر گلوكز سرم در موش  ميلي300 و 250، 200، 100اثر تزريق درون صفاقي عصاره الكلي تره در دوزهاي  – 2 ه شمارنمودار

ان حالل عصاره دريافت  سالين را به عنو،گروه كنترل ديابتي. دهد  موش نشان مي6 را براي  .mean ± S.Dهر ستون. ناشتاي ديابتي شده توسط استرپتوزوتوسين

  .دهد اختالف از گروه كنترل را نشان مي  p***>001/0  و* p>05/0 .اند كرده
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هاي  گرم بر كيلوگرم بر سطح انسولين سرم در موش  ميلي250 و 200اثر تزريق درون صفاقي عصاره الكلي تره در دوزهاي  – 3 ه شمارنمودار

عنوان حالل عصاره دريافت ه  سالين را ب،گروه كنترل ديابتي. دهد  موش نشان مي6 را براي  .mean ± S.Dهر ستون. ي ديابتي شده توسط استرپتوزوتوسينناشتا

  .دهد اختالف از گروه كنترل را نشان مي **  p>01/0 .اند كرده

  

  بحث

هاي درماني در دسترس براي بيماري  در حال حاضر روش
 از جمله اصالح رژيم انسولينديابت قندي غيروابسته به 

هاي  غذايي، عوامل هيپوگليسميك و انسولين داراي محدوديت
ه  بتواند مي طب گياهي بررسي. ]16[خاص خودشان هستند 

. فيد باشدم مشكل بيماري ديابت در آينده در حل
بيوتيك است كه  سرطان و آنتياسترپتوزوتوسين يك عامل ضد 
  هاي بتا پانكراس براي ايجاد  با دژنراسيون و نكروز سلول

  

  

گياه . ]17[شود  بيماري ديابت در انواعي از حيوانات استفاده مي
فراواني در ه  است و بLiliaceae از خانواده 1تره خوراكي

. شود دهنده استفاده مي عنوان يك جزء طعمه غذاهاي ايراني ب
 مانند سير  Alliumقات بسياري اثر گياهان متعلق به جنستحقي

. ]10،11،12[اند  و پياز را بر بيماري ديابت گزارش نموده
اند كه تيمار خوراكي عصاره اتانلي  تحقيقات قبلي نشان داده

                                          
1 Allium porrum L. 
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گليسريد،  گياه سير موجب كاهش سطح گلوكز، كلسترول تام، تري
آمينو ترانسفراز و االنين نين، آسپارتات  اوره، اسيد اوريك، كراتي

هاي ديابتي شده  آمينو ترانسفراز و افزايش سطح انسولين در رت
تحقيقات اندكي در مورد اثر . ]13[شود  توسط استرپتوزوتوسين مي

 و تاكنون اثر ]14،15[هيپوليپيدميك برگ گياه تره وجود دارد 
   .هيپوگليسميك گياه تره گزارش نشده است

ه اتانلي گياه تره خوراكي با استفاده  حاضر، عصارتحقيقدر 
اين عصاره داراي تركيبات . آمددست ه از دستگاه سوكسله ب

نتايج مربوط به گلوكز . استقطبي محلول در اتانل  قطبي و نيمه
صفاقي عصاره  طور واضحي نشان دادند كه تيمار درونه سرم ب

 و 250، 200هاي  در غلظت روز 14مدت ه اتانلي گياه تره ب
ثري در و اثر هيپوگليسميك مگرم بر كيلوگرم  ميلي300

حيوانات ديابتي شده توسط استرپتوزوتوسين در مقايسه با 
صفاقي گياه  تيمار درون. كند حيوانات كنترل ديابتي ايجاد مي

 گرم بر كيلوگرم  ميلي300 و 250، 200، 100تره در دوزهاي 
 در مقايسه  روز اين اثر را در حيوانات سالم تجربي14مدت ه ب

از طرف ديگر نتايج پژوهش . با حيوانات كنترل سالم نشان نداد
 250حاضر نشان داد كه تيمار عصارة اتانلي گياه در غلظت 

 روز موجب افزايش سطح 14مدت ه گرم بر كيلوگرم ب ميلي
  .گردد انسولين سرم در حيوانات ديابتي مي

ه وجود پيشنهاد شده كه اثر هيپوگليسميك گياهان وابسته ب
در . ]18،19،20[ استيدها يها و فالونو تركيبات ساپونين

تحقيقاتي كه انجام شده تركيبات ساپونين اسپيروستانول و 
دو تركيب . گليكوزيدي از گياه تره جداسازي شده است

spirostanol saponins در گياه تره خوراكي گزارش شده 
  :اين تركيبات شامل. است

(25R)-5a-spirostan-3β,6β-diol 3-O-{O-β-D-
glucopyranosyl-(1→2)-O-[β-D-xylopyranosyl-
(1→3)]-O-β-D-glucopyranosyl-(1→4)-β-D-
galactopyranoside} 

 و 

(25R)-5a-spirostan-3 β,6 β -diol 3-O-{O- β -D-
glucopyranosyl-(1→3)-O- β-D-glucopyranosyl-
(1→2)-O-[β-D-xylopyranosyl-(1→3)]-O-β- D-
glucopyranosyl-(1→4)-β-D-galactopyranoside} 

  ). 21(باشند  مي
يدي موجود در گياه تره شامل تركيبات زير يتركيبات فالونو

  :هستند
kaempferol 3-O-[2-O-(trans-3-methoxy-4-
hydroxycinnamoyl)- β-D-galactopyranosyl]-
(1→4)-O- β-D-glucopyranoside 

  و
kaempferol 3-O-[2-O-(trans-3-methoxy-4-
hydroxycinnamoyl)- β-D-glucopyranosyl]-(1→6)-
O- β-D-glucopyranoside 

اند  هاي اسپكتروسكوپي شناسايي شده كه با استفاده از روش
]22[.  

ها و  كه گياه تره خوراكي داراي تركيبات ساپونين يياز آنجا
سطة واه ست، احتماالٌ اثر هيپوگليسميك گياه ب ايدهايفالونو

 تحقيقات بيشتري براي تعيين اگرچه. ن تركيبات استوجود اي
تركيبات هيپوگليسميك فعال گياه و شناسايي مكانيسم اثر آنها 

  . هاي ديابتي نياز است در كاهش گلوكز سرم در موش

  

  گيري نتيجه

نتايج تحقيق حاضر نشان داد كه عصاره اتانلي برگ گياه تره 
ي شده توسط هاي ديابت داراي اثر هيپوگليسميك در موش

استرپتوزوسين است و احتماالً با افزايش آزادسازي انسولين از 
هاي بتا پانكراس موجب كاهش سطح گلوكز سرم در  سلول

  .شود حيوانات مورد آزمايش مي
  

  تشكر و قدرداني

از باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
 در انجام شناسي بهار كه  پيشوا و آزمايشگاه آسيب–ورامين 

اند، تشكر و  پروژه حاضر نهايت همكاري را مبذول داشته
  . گردد قدرداني مي
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