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اي موش صحرایی  اثر مصرف خوراکی سیر وحشی بر پاسخ انقباضی آئورت سینه
  دیابتی

  
  3، مجید خلیلی زاد *2دکتر مهرداد روغنی، 1امرز فالحیفر دکتر

  

   تهران، ایراندانشگاه شاهد، گروه قلب و عروق، استادیار، متخصص قلب و عروق،  -1
  ایران ، دانشگاه شاهد، تهران،ییگروه فیزیولوژي و مرکز تحقیقات گیاهان داروانشیار، دکتراي فیزیولوژي، د -2
   تهران، ایران شاهد، دانشجوي پزشکی ، دانشگاه-3

  
 27/8/88 ، تاریخ پذیرش 6/4/88تاریخ دریافت

 چکیده
بر پاسخ انقباضی این گیاه  با توجه به وجود شواهدي مبنی بر اثر ضد دیابتی سیر وحشی، اثر مصرف خوراکی :مقدمه

   . مورد بررسی قرار گرفتیاي در موش دیابت آئورت سینه
 گروه کنترل، کنترل تحت تیمار با سیر 5صحرایی نر به   موش 40 مایشگاهی آز-  در این مطالعه تجربی :روش کار

ها از  براي دیابتی کردن موش. بندي شدند وحشی، دیابتی، دیابتی تحت درمان با گیاه و تحت تیمار با گلیبن کالمید تقسیم
ا گیاه نیز پودر این گیاه مخلوط شده دو گروه تحت تیمار ب. گرم بر کیلوگرم استفاده شد  میلی60استرپتوزوتوسین به میزان 

 و 4هاي  انجام کار و در هفته قبل از میزان گلوکز سرم.  دریافت نمودند درصد1با غذاي استاندارد موش را با نسبت وزنی 
 اي به کلرور پتاسیم و نور آدرنالین مورد بررسی قرار هاي آئورت سینه در پایان، پاسخ انقباضی حلقه.  شدگیري اندازه 8

  .گرفت
دار کمتر از گروه دیابتی بود   معنیبه طور 8 و 4هاي   میزان گلوکز سرم در گروه دیابتی تحت تیمار با گیاه در هفته:نتایج

اي به نورآدرنالین در گروه دیابتی تحت  پاسخ انقباضی آئورت سینه حداکثر به عالوه ).>005/0p و >01/0pبه ترتیب (
داري در مورد  و چنین کاهش معنی) >05/0p(دار کمتر از گروه دیابتی درمان نشده بود  معنیبه طوردرمان با سیر وحشی 

  .پاسخ انقباضی به کلرور پتاسیم مشاهده نشد
 ماه داراي اثر هیپوگلیسمیک در حد متوسط بوده و در کاهش دادن 2 مصرف خوراکی سیر وحشی به مدت :نتیجه گیري

  .یابتی موثر استهاي د پاسخ انقباضی سیستم عروقی در موش
 ، دیابت قندي سیر وحشی، آئورت، پاسخ انقباضی:واژگان کلیدي

  

  

  

  

  

  

  

: صندوق پستی ، دانشکده پزشکی شاهد، گروه فیزیولوژي)دهکده( بلوار کشاورز، خیابان شهید عبداهللا زاده -تهران :نویسنده مسئول* 
7435-14155  

Email: mehjour@yahoo.com 
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  مقدمه
ترین عوامل  ظر بالینی یکی از مهمدیابت قندي از ن  

  وخطر براي برخی اختالالت دیگر نظیر نفروپاتی، رتینوپاتی
بـر  شـود کـه      هاي قلبی عروقی محسوب می     نوروپاتی بیماري 

عمل آمده، شیوع آن در جامعه انـسانی در  ه بینی ب  پیش اساس
کمبـود و یـا کـاهش نـسبی     . )1(آینده افزایش خواهـد یافـت    

 این بیماري بـا عـوارض متـابولیکی حـاد و            میزان انسولین در  
در بیمـاري دیابـت قنـدي عوامـل     . )2(باشـد   مزمن همـراه مـی    

ه هاي آزاد اکـسیژن بـ   مختلف شامل افزایش تشکیل رادیکال 
علت افزایش سطح گلـوکز خـون و تـشدید پراکـسیداسیون            

هـاي   لیپیدي موجب افـزایش بـروز آترواسـکلروز و بیمـاري          
مـشکالت قلبـی    ایـن خـصوص،     در  . گـردد  عروقی می -قلبی

 اختالالت متابولیـک نظیـر      به ویژه ها   عروقی ناشی از بیماري   
ی از افـراد    یدیابت قندي، هیپرلیپیدمی و چـاقی، درصـد بـاال         

 و بـا در نظـر     کنـد   مـی  در سنین باال گرفتـار       به ویژه جامعه را   
 روز افـزون در  به طوری نامطلوب که    یهاي غذا  گرفتن عادت 

 شـیوع مـشکالت     شـود   مـی بینـی    پیش باشد  میحال گسترش   
قلبی عروقی در آینده افزایش بیشتري در افراد نشان دهد که          

 بـار زیـادي بـه سیـستم درمـانی و بهداشـتی تحمیـل               امر   این
از نظر بـالینی، حتـی در زمـان تـشخیص دیابـت،             . )1(کند  می

بیماري به میزان زیادي پیشرفت کرده است که ایـن اهمیـت             
هـا و اقـدامات      زوم اسـتفاده از درمـان     ی و ل  یکنترل رژیم غذا  

. نماید  کننده نظیر ورزش را به خوبی مشخص می        گیري  پیش
 شـامل   عوامـل خطـر   با توجه به این که امکـان تغییـر برخـی            

جنسیت، سن و سابقه فامیلی عمالً وجود ندارد لذا تغییر دادن    
 از طریق مصرف غذاهاي کم چـرب، کـم        عوامل خطر سایر  

ی از اهمیت بـالینی زیـادي برخـوردار    یوکالري و گیاهان دار   
هـاي درمـانی دیابـت       هـدف اصـلی کـه از روش       . )4،  3(است

شـود برقـراري میـزان طبیعـی قنـد خـون و              قندي تعقیب مـی   
. باشد جلوگیري و یا به تعویق انداختن ظهور عوارض آن می         

 با در نظر گرفتن افزایش دانش بشري در مورد تنوع        به عالوه 
راي یافتن ترکیبات مؤثر با حداقل عوارض این بیماري، نیاز ب   

ــان دیابــت و اخــتالالت ناشــی از آن شــدیداً   جــانبی در درم
گیاهان دارویی و مشتقات آنها اگر چه       . )3(گردد  احساس می 

از دیر بـاز در درمـان دیابـت قنـدي و عـوارض ناشـی از آن                  
اثــرات آنهــا بــر دیابــت شــواهد  و در مــورد انــد بــودهمطــرح 

 لکن قطعی بودن اثرات و ماهیت دقیق   شود میمتعددي یافت   
. )4(پاسخ ایجاد شده در حضور آنها نیاز به مطالعه بیـشتر دارد       

از این نظر براي گیاه سـیر وحـشی و اثـرات سـودمند آن در                
. هاي مختلـف شـواهد تحقیقـاتی متعـدد وجـود دارد            بیماري

دریک تحقیق مشخص شد که برخی مواد مـوثره ایـن گیـاه             
اراي ســولفور مثــل دي آلیــل دي ســولفید، نظیــر ترکیبــات د

تواننـد از سـنتز کلـسترول در محـیط        ها و آلیسین مـی     آجوئن
برون تن جلوگیري کند که این خـود در کـاهش کلـسترول             

تواند موثر باشد که از این نظر با همان قدرت سیر اثر  سرم می 
چنین مشخص شده است که این گیـاه عـالوه          هم. )5(کند می

واص آنتـی اکـسیدانی و محافظـت کننـدگی          بر دارا بودن خ   
 را مهار کند 1تواند آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین  قلب، می

 یـک  .)6(و از این طریق فشار خون شریانی را کـاهش دهـد             
که این گیاه مشابه سـیر موجـب        نشان داده است    مطالعه دیگر 
هــاي سیکلواکــسیژناز و لیپواکــسیژناز شــده و از  مهــار آنــزیم

، وجـود  به عـالوه . )7(کند ها جلوگیري می بوسیتتجمع تروم 
مقادیر باال از فالونوئیدها نظیـر کمپفـرول بـا خاصـیت آنتـی           
اکسیدانتی، ضد دیابتی و محافظت کننـدگی سیـستم قلـب و      

چنین مصرف خوراکی   هم. )8(گردش خون اثبات شده است    
بـه  ) هیپرتانـسیون (این گیاه در مدل تجربی فـشار خـون بـاال            

 موجب کاهش سـطح فـشار خـون سیـستولی و       روز 45مدت  
 هر چند اثر محسوس بـر  .افزایش میزان انسولین خون گردید   

وزن بدن و میزان قند و تـري گلیـسیرید سـرم نداشـت و نیـز           
ــزایش ســطح    ــال و اف ــسترول توت موجــب کــاهش ســطح کل

ي حـاکی از    بررسی دیگر . )9( گردید  با چگالی باال   کلسترول
ـ   که گیاهانی نظیر سـی  این است  علـت دارا بـودن   ه ر وحـشی ب

سطح باال از انواع فالونوئیدها داراي خاصیت آنتی اکسیدانی 
در همـین  . )11، 10(باشـند  و محافظت کنندگی بافتی قوي مـی  

کـه تجـویز عـصاره کامـل سـیر      اسـت   ارتباط مشخص شـده     
هـاي پراکـسیداسیون    وحشی موجب کـاهش سـطح شـاخص     

اي سوپراکـسید و  هـ  لیپیدي نظیر مالون دي آلدئید و رادیکال      
هاي حفاظت کننده بافتی بـا       هیدروکسیل شده و سطح آنزیم    
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خاصــیت آنتــی اکــسیدانی نظیــر سوپراکــسید دیــس موتــاز،  
ــزایش     ــسیداز را اف ــاتیون پراک ــسیداز و گلوت ــاالز، پراک کات

از طـرف دیگـر خاصـیت محافظـت کننـدگی           . )12(دهـد  می
تی سیر وحشی مـشابه     سیستم گردش خون و ضد تجمع پالک      

بـا توجـه بـه    . )13(ید قرار گرفته استی مورد تااخیراًد سیر  خو
اثـر تجـویز خـوراکی و دراز     در ایـن بررسـی       موجود شواهد

مدت سیر وحـشی در مـدل تجربـی دیابـت قنـدي القـا شـده          
 هفتـه بـر پاسـخ انقباضـی      8توسط استرپتوزوتوسین به مـدت      

هاي صـحرایی نـر مـورد بررسـی قـرار            اي موش  آئورت سینه 
 گیاه به عنـوان دارویـی   اثرات این در صورت تاییدگرفت تا 

موثر، در دسترس و ارزان براي مبتالیان به دیابت و عـوارض     
  .ناشی از آن مشخص شود

  
  کارروش 

ســر  40 از  آزمایــشگاهی-تجربــیدر ایـن مطالعــه  
) انستیتو پاستور، تهـران    ( ویستار  سفید نژاد  نرموش صحرایی   

 هـا  ناتمام حیو. اده شد  گرم استف  250-320در محدوده وزنی    
 تایی  4 تا   3هاي   گراد در گروه    درجه سانتی  22 -24در دماي   

 آزادانـه بـه آب لولـه     هـا  ناحیـو . در هر قفس قرار داده شدند     
شرکت خوراك دام پارس، (کشی و غذاي مخصوص موش    

بـه نـسبت مـورد    گیاه  و یا غذاي مخلوط شده با پودر        ) کرج  
بـراي تهیـه    .رسی داشـتند  هفته دست8به مدت )  درصد1(نظر 

 آمـده از آسـیاب   بـه دسـت  غذا، پس از تأییـد علمـی، پـودر      
 با غـذاي پـودر   )9( درصد1نمودن سیر وحشی با نسبت وزنی       
 غذاي حیوان تولیـد  مجدداًشده و استاندارد موش، مخلوط و  

  .گردید
 نـر هاي صحرایی    در این بررسی از آن دسته موش      

ون برقراري حالت روزه    استفاده شد که در شرایط طبیعی، بد      
گرم بر دسی     میلی 250داري، میزان گلوکز سرم آنها کمتر از      

در این خصوص از شبکه رترواوربیتال و لوله موئینه         . لیتر بود 
 5ها به طـور تـصادفی بـه        موش. گیري استفاده شد   براي خون 

با گیاه، دیابتی، دیابتی تحت  گروه کنترل، کنترل تحت تیمار
و تحت تیمـار بـا گیـاه        ) کنترل مثبت (المید  تیمار با گلیبن ک   

بـراي  .  هفته ادامه یافـت 8تیمار با گیاه به مدت     . تقسیم شدند 

ها، از داروي استرپتوزوتوسین به صورت       دیابتی نمودن موش  
گرم بر کیلـوگرم      میلی 60تک دوز و داخل صفاقی به میزان        

. فیزیولوژیـک سـرد اسـتفاده شـد        حل شده در محلول سالین    
ــزان   داروي  ــه می ــز ب ــد نی ــبن کالمی ــسمیک گلی  600هیپوگلی

هــاي  میکروگـرم بـر کیلـوگرم در روز بــه یکـسري از مـوش     
یک هفتـه پـس   . تجویز شد ) گروه کنترل مثبت  (دیابتی شده   

از تزریق، براي اطمینان از دیابتی بودن حیوانات، قند ادرار به 
کنتـرل شـد   ) شرکت گلوکو یاب، تهران (روش نوار ادراري    

وانات دیابتی به مرحله بعدي براي شروع تیمـار راه      و فقط حی  
هــاي بعــدي عالئــم بــارز دیابــت نظیــر  البتــه در هفتــه. یافتنـد 

هـا   پرخوري، پرنوشـی، دیـورز و کـاهش وزن نیـز در مـوش            
توسـط روش    انـدازه گیـري میـزان گلـوکز سـرم         . دیده شـد  

قبـل ازانجـام کـار و    ) زیست شیمی(آنزیمی گلوکز اکسیداز   
اسپکترونیک، ( با استفاده از اسپکتروفتومتر8 و 4هاي  در هفته
  .انجام شد) آمریکا

ــراي    ــدازهب ــري ان ــورت  گی ــی آئ ــخ انقباض  پاس
هـا بـا     هفته از شـروع تیمـار، مـوش       8پس از گذشت    اي   سینه

استفاده از اتر بیهوش شده، با باز کـردن قفـسه سـینه آئـورت        
 ربه طـو  که  (اي را جدا کرده و در داخل محلول کربس           سینه

. قرار داده شد  ) شد داخل آن گاز کربوژن دمیده می     ه  مداوم ب 
ــورد اســتفاده در تمــام    ــول کــربس م ــب شــیمیایی محل ترکی

  ):بر حسب میلی موالر(آزمایش ها به قرار زیر بود 
NaCl: 5/118 ; KCl: 74/4 ; CaCl2: 2/5 ; MgSO4: 18/1 ; 

NaHCO3: 9/24 ; KH2PO4: 18/1 ; Glucose: 10  
بـه منظـور کـاهش    (بس سـرد   در داخل محلول کر   

، آئـورت  )دادن متابولیسم بافت و کاهش مرگ و میر سلولی        
ــه    ــاك شــده، ســپس ب ــدي اطــراف پ ــه دقــت از بافــت پیون ب

براي . گردید متر  تقسیم می     میلی 4هایی به طول حدوداً      حلقه
حصول اطمینان از سالمت آندوتلیوم، پس از ایجـاد انقبـاض    

-5، استیل کولین با غلظـت  موالر نورآدرنالین10-6با غلظت   
مـشاهده پاسـخ شـل    . شـد   موالر به حمام بافت اضـافه مـی      10

عنـوان  ه هـاي آئـورت بـ      در حلقـه    درصد 30شدگی بیشتر از    
بـراي ثبـت   . مالك سالم بودن اندوتلیوم در نظـر گرفتـه شـد       

هــاي آئــورتی، آنهــا بــه کمــک ســیمهاي  پاســخگویی حلقــه
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گرفتند، از یـک     موازات هم قرار می   ه   شکل که ب   Lپالتینی  
اي و از طرف دیگـر بـه تـرانس دیوسـر        طرف به قالب شیشه   

در ایـن بررسـی کـشش    . شـدند   متصل می  F-60ایزومتریک  
پس .  گرم بود5/1هاي آئورتی  استراحتی اعمال شده به حلقه   

 دقیقـه بـه بافـت اجـازه داده         90 تـا    60از اعمال این کـشش،      
اخل حمـام  محلول کربس د. شد تا وضعیت ثابت پیداکند     می

پس از حـصول حالـت    . شد  دقیقه تعویض می   30بافت هم هر  
هاي افـزایش یابنـده     تعادل، بافت به ترتیب در معرض غلظت      

 10-9(نورآدرنـالین    و   ) میلی مـوالر   50 تا   10(کلرور پتاسیم   
ها نیـز از      براي ثبت و آنالیز داده    . قرار گرفت )  موالر 10-5تا  
اسـتفاده  )  آرمان، تهران  شرکت بهینه  (1افزار فیزیوگراف     نرم

رت گرم بـه ازا  ه ها ب پاسخ انقباضی در تمامی بررسی    . گردید
 ته صـور از نظر آماري، تمامی نتایج ب .واحد سطح بیان شد

پس از مشخص نمـودن     . انحراف معیار بیان گردید   ±میانگین
، براي مقایسه نتایج هـر پـارامتر در هـر یـک از        ها  دادهتوزیع  
 بررسی از آزمون آنووا با انـدازه گیـري   ها قبل و بعد از    گروه

هـا بـا هـم در      زوجی و براي مقایسه گروه    آزمون تی مکرر و   
 طرفـه و  آنـووا یـک   هر یک از پریودهاي زمـانی از آزمـون  

بـه  . اسـتفاده گردیـد   (Tukey’s Post-hoc test)  تـوکی 
 بـراي تمـامی آنالیزهـا در        p>05/0 ،يدار   سطح معنـی   عالوه

  .نظر گرفته شد

  
  جنتای

هـا    بین گروهدار  تفاوت معنیگونه هیچاز نظر وزن    
 در گـروه دیـابتی    به عالوه . در هفته قبل کار مشاهده نگردید     

دار در مقایـسه بـا هفتـه قبـل       یک کاهش معنیهشتمدر هفته  
از طـرف دیگـر، تفـاوت      . )>01/0p(بررسی مشاهده گردیـد   

ر  دگیـاه موجود بین دو گروه دیابتی و دیابتی تحت درمان با       
و میـزان وزن در    ) >01/0p(دار بـود    در حد معنـی    هشتمهفته  

گروه دیابتی تحت تیمار با گیاه در مقایسه با گروه دیابتی نـه        
 هـر چنـد ایـن    ،تنها کاهش نشان نداد بلکه افزایش نـشان داد    

افزایش در مقایسه بـا گـروه دیـابتی تحـت درمـان بـا گلیـبن          
 کنترل بـا گیـاه   از سوي دیگر، تیمار گروه . کالمید کمتر بود  

دار درمقایسه بـا گـروه کنتـرل از نظـر وزن ایجـاد        تغییر معنی 

ننمود و این گروه مشابه گـروه کنتـرل افـزایش وزن در حـد         
  ).1شکل (منطقی و قابل انتظار را نشان داد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تجویز خوراکی مقایسه میانگین وزن بر حسب گرم پس از. 1شکل 
   کنترل و دیابتیموش هاي صحراییدر  هفته 8سیر وحشی به مدت 

* 05/0p< ، ** 01/0p<) و) سه با هفته قبل از بررسییدر مقا ## 
01/0p<) در مقایسه با گروه دیابتی در همان هفته(  
  

از نظر میزان گلوکز سرم مشخص شد که در هفته 
شود،  ها یافت نمی دار بین گروه قبل از بررسی تفاوت معنی

 گلوکز سرم در گروه دیابتی به میزان 8 و 4هاي  در هفته
بیشتر از همان گروه در هفته ) >0001/0p(دار صورت معنی

 سطح سرمی 8 و 4هاي  چنین در هفته هم. پیش از بررسی بود
گلوکز هر چند در گروه دیابتی تحت تیمار باگیاه در حد 

بیشتر از هفته پیش ) >01/0p و >05/0pبه ترتیب (دار  معنی
طح گلوکز در این گروه در همین از بررسی بود ولی س

دار کمتر بود  ها در مقایسه با گروه دیابتی به طور معنی هفته
در این خصوص، هر چند ). >005/0p و >01/0pبه ترتیب (

میزان افزایش گلوکز سرم در گروه دیابتی تحت درمان با 
گیاه در مقایسه با گروه دیابتی تحت درمان با گلیبن کالمید 

ها در همین   تفاوت موجود بین این گروهبیشتر بود ولی
 گروه کنترل تحت تیمار با به عالوه. دار نبود ها معنی هفته

دار گلوکز سرم را در مقایسه با گروه  گیاه نیز کاهش معنی
  ).2شکل (کنترل نشان نداد
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مقایسه میانگین گلوکز سرم بر حسب میلی گرم بر دسی لیتر . 2شکل 
در موش هاي  هفته 8سیر وحشی به مدت ز خوراکی تجویپس از 

  صحرایی کنترل و دیابتی
*05/0p< ، **01/0p< ، *** 0001/0p<) سه با هفته قبل یدر مقا

در مقایسه با گروه دیابتی  (>005/0p ## و  >01/0p #،) از بررسی
  )در همان هفته

  
هاي داراي اندوتلیوم   پاسخ انقباضی حلقه3شکل 

هاي  افزایش یابنده کلرور پتاسیم در گروههاي  را به غلظت
کنترل، کنترل تحت تیمار با سیر وحشی، دیابتی، دیابتی 
تحت تیمار با گلیبن کالمید و دیابتی تحت تیمار با سیر 

در این رابطه پاسخ انقباضی به کلرور . دهد میوحشی نشان 
ها از یک طرح وابسته به غلظت  پتاسیم در مورد این گروه

وجود دیابت دراز مدت موجب افزایش . ده استتبعیت نمو
 20هاي آئورتی به کلرور پتاسیم از غلظت  پاسخگویی حلقه

دار در مقایسه با گروه کنترل  میلی موالر به باال به طور معنی
هاي  چنین درمان موش هم). >05/0p<  ،01/0p(گردید 

دیابتی با سیر وحشی هر چند موجب کاهش حداکثر پاسخ 
بت به گروه دیابتی درمان نشده گردید ولی انقباضی نس

 .دار نبود تفاوت موجود بین این دو گروه از نظر آماري معنی
گروه دیابتی تحت درمان با گلیبن کالمید نیز کاهش 

 20دار در پاسخ انقباضی به کلرور پتاسیم از غلظت  معنی
در ضمن ). >05/0p< ، 01/0p(میلی موالر به بعد نشان داد 

دار  هاي گروه کنترل با گیاه موجب کاهش معنی درمان موش
  .این پاسخ انقباضی در مقایسه با گروه کنترل نگردید

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اي  پاسخ انقباضی حلقه هاي آئورت سینهمقایسه میانگین. 3شکل 
 بر حسب گرم بر میلی متر مربع پس داراي اندوتلیوم به کلرور پتاسیم 

هفته در موش هاي صحرایی کنترل و  8از تجویز سیروحشی به مدت 
  دیابتی

*05/0p< ، **01/0p<) سه با گروه کنترلیدر مقا(  
  

هاي داراي اندوتلیوم   پاسخ انقباضی حلقه4شکل 
هاي  هاي افزایش یابنده نورآدرنالین در گروه را به غلظت

کنترل، کنترل تحت تیمار با سیر وحشی، دیابتی، دیابتی 
د و دیابتی تحت تیمار نشان تحت تیمار با گلیبن کالمی

 پاسخ انقباضی به شکل نشان می دهدطور که  همان. دهد می
ها از یک طرح وابسته به  نورآدرنالین در مورد این گروه

دار  غلظت تبعیت نموده است و دیابت موجب افزایش معنی
 10-8هاي آئورتی به نورآدرنالین از غلظت  پاسخگویی حلقه

چنین درمان  هم). >01/0p(تموالر به باال گردیده اس
دار در  هاي دیابتی با سیر وحشی موجب کاهش معنی موش

ه است شدحداکثر پاسخ انقباضی در مقایسه با گروه دیابتی 
)05/0P<(.دار در حد بیشتر در مورد   چنین کاهش معنی

در مقایسه با گروه تحت تیمار با گلیبن کالمید گروه دیابتی 
، درمان از طرفی). >05/0p، 01/0(دیابتی نیز مشاهده گردید

دار این  هاي گروه کنترل با گیاه موجب کاهش معنی موش
  .پاسخ انقباضی در مقایسه با گروه کنترل نگردید
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اي  پاسخ انقباضی حلقه هاي آئـورت سـینه        مقایسه میانگین . 4شکل  
مربع  پس بر حسب گرم بر میلی متر داراي اندوتلیوم به نور آدرنالین   

 هفته در موش هاي صحرایی 8از تجویز خوراکی سیر وحشی به مدت 
  کنترل و دیابتی

**01/0p<) در مقابسه با گروه کنترل ( 05/0 #وp<)  در مقایسه با
  )گروه دیابتی

  
   بحث

نتایج این مطالعه نشان داد که تجویز خوراکی 
 هفته در 8 به مدت  درصد1 با نسبت وزنی گیاه سیر وحشی

 از تواند میهاي نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین  موش
اثر کاهش وزن این حیوانات جلوگیري کند، داراي 

هاي دیابتی با این گیاه  درمان موشهیپوگلیسمیک بوده و 
دار در حداکثر پاسخ انقباضی به  موجب کاهش معنی

  .گردد نورآدرنالین در مقایسه با گروه دیابتی درمان نشده می
اي متفاوتی در ایجاد اختالل در ه مکانیسم

ساختمان و عملکرد عروق خونی در دیابت قندي دخالت 
در این ارتباط ظرفیت آندوتلیوم عروق در سنتز . دارند

هاي عروقی مانند پروستاسایکلین و نیتریک  گشادکننده
هاي عروقی مانند آندوتلین به  اکسید کم شده و تنگ کننده

هر چند که در مورد نقش . شوند مقدار زیادي تولید می
در حالت  هیپرگلیسمی مزمن در بروز عوارض عروق بزرگ

دیابت قندي شواهد قطعی وجود ندارد، ولی برخی از نتایج 
به دست آمده خود هیپرگلیسمی و تشدید استرس اکسیداتیو 

مطالعات . )14(دانند ناشی از آن را دلیل بروز این عوارض می
ابت  قندي اختالل متابولیسم اخیر نشان داده است که در دی

ها نقش مهمی در ایجاد   گلوکز و گلیکوزیالسیون پروتئین
آتروسکلروز و افزایش نفوذ پذیري و اسکلروز عروق خونی 

هاي آزاد از   در بیماران دیابتی تولید رادیکالبه عالوه. دارند
نتایج به . )15(یابد طریق اتواکسیداسیون گلوکز افزایش می

این مطالعه نشان داد که پاسخ انقباضی دست آمده از 
هاي آئورتی داراي آندوتلیوم به نورآدرنالین و کلرور  حلقه

داري  هاي صحرایی نر دیابتی به طور معنی پتاسیم در موش
مطالعه نسبت به حیوانات سالم افزایش یافته است که با نتایج 

  . )16(مطابقت داردآبیب و همکاران 
ر وحشی قبالً مشخص شده در خصوص اثرات سودمند سی

ت دارا بودن فالونوئیدهاي متعدد با ه جهاست که این گیاه ب
خاصیت آنتی اکسیدانتی و محافظت کنندگی از جمله 

ها  ترکیبات داراي سولفور مثل دي آلیل دي سولفید، آجوئن
اثرات آنتی اکسیدانی قابل توجه دارد و حتی و آلیسین 

ی اکسیدانی سیر معلوم شده است که میزان خواص آنت
اش مانند سیر بیشتر  وحشی در مقایسه با گیاهان هم خانواده

توانند از پراکسیداسیون  اکسیدان می آنتی ترکیبات .)6، 5(است
هاي بتاي جزایر النگرهانس ناشی از  لیپیدها و تخریب سلول

شاید بتوان . )17(هاي آزاد اکسیژن جلوگیري کنند رادیکال
هیپوگلیسمیک فالونوئیدها را به بخشی از اثر سودمند و 

افزایش دادن فعالیت هگزوکیناز و گلوکوکیناز کبدي نسبت 
 از طرف دیگر برخی از فالونوئیدها داراي خاصیت شبه .داد

شوند که از این طریق قادر به کاهش  انسولینی محسوب می
م دیابت قندي و برگرداندن سطح پارامترهاي سرم یدادن عال

که است در این ارتباط معلوم شده . شدبا به حد طبیعی می
هاي کبد، چربی و  تجویز آنها جذب گلوکز توسط سلول

دهد هر چند مکانیسم اثر آنها متفاوت از  عضله را افزایش می
ها   تجویز برخی از پلی فنولبه عالوه. )18(باشد انسولین می

هاي  موجب افزایش بیان ترانسپورترهاي گلوکز در سلول
از دیگر ترکیبات موثره گیاه سیر . )19(دگرد عضالنی می
این . هاي استروئیدي نام برد توان از ساپونین وحشی می

ترکیات با تاثیر بر ریتم شبانه روزي رفتارهاي مربوط به غذا 
خوردن، باعث افزایش اشتها و به تبع آن افزایش وزن در 

شوندکه نتایج مطالعه   سالم و مبتال به دیابت میهاي موش
در عین حال این مواد . م موید همین مطلب استحاضر ه
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 در .)20(دهند خواص هیپوگلیسمیک هم از خود نشان می
رسد که گیاهان خانواده سیر  چنین به نظر می همین زمینه هم

علت داشتن یک مهار کننده قوي آنزیم آلدوز ردوکتاز به ه ب
توانند از ایجاد و پیشرفت  ایزولیکوئیریتیجینین مینام 

. )21(گیري کند عروقی دیابت پیش- عصبی و قلبیعوارض
 که 2I از کاهش تولید پروستاگالندین تواند میاین ترکیب 

داراي اثرات گشادکنندگی عروقی است، توسط آئورت در 
شرایط دیابت جلوگیري کند که این خود توجیه کننده 

اي  دار حداکثر پاسخ انقباضی آئورت سینه کاهش معنی
ین گروه تحت تیمار در مقایسه با گروه نسبت به نورآدرنال

چنین مشخص شده است که  هم. باشد دیابتی درمان نشده می
این ماده از افزایش میزان سوربیتول عصب سیاتیک در زمینه 

گیري  کند و بدین ترتیب در پیش بیماري دیابت ممانعت می
  .)8(و درمان نوروپاتی دیابتی موثر است

  
  نتیجه گیري

 از کـاهش    توانـد   مـی یر وحشی   تجویز خوراکی س  
وزن حیوانـات مبـتال بـه دیابـت جلـوگیري کنـد، داراي اثــر       

باشـد و در کـاهش دادن پاسـخ انقباضـی      هیپوگلیسمیک مـی  
  .باشد هاي صحرایی دیابتی موثر می سیستم عروقی در موش

  
  تشکر و قدردانی

ی مـصوب   ی دانـشجو  طـرح پژوهش حاضر حاصل    
ــشگاه شــاهد   ــشکده پزشــکی دان ــرا(دان  1386در ســال ) نته

 نویـسندگان مقالـه مراتـب تـشکر وافـر خـود را از               .باشـد  می
ســرکار خــانم فریبــا انــصاري کارشــناس گــروه فیزیولــوژي  
دانشکده پزشکی شاهد در کمک به انجام آزمایـشات اعـالم      
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Abstract 

 
Background: Considering some evidence on anti-diabetic potential of Allium ursinum (AU), 

this study was conducted to evaluate the effect of oral administration of AU on contractile 
responsiveness of thoracic aorta in diabetic rats. 

Materials and Methods: In this experimental study, 40 male Wistar rats were divided into 
control, AU-treated control, diabetic, glibenclamide-treated, and AU-treated diabetic groups. For 
inducing diabetes, streptozotcin (STZ) was administered (60 mg/Kg). AU-treated group received AU 
mixed with standard pelleted food at a weight ratio of 1% for 2 months. Serum glucose level was 
measured at weeks 4 and 8. Eventually, contractile responsiveness of thoracic aortic rings to KCl and 
noradrenaline (NA) was evaluated.  

Results: Serum glucose level, at weeks 4 and 8, in the AU-treated diabetic group was 
significantly lower than that in the diabetics group (p<0.01 and p<0.005, respectively). In addition, the 
maximum thoracic aorta contractile responsiveness to NA in the AU-treated diabetic group was 
significantly less than the diabetic group (p<0.05); however, such a significant reduction was not 
observed for KCl.  

Conclusion: Oral administration of AU for 2 months is of a moderate hypoglycemic effect 
and attenuates the contractile responsiveness of the vascular system in diabetic rats. 
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