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در پژوهش حاضر ،اثر عصارة اتانلی برگ ترة کوهی ( )Allium ampeloprasum L. subsp. iranicumبر سطح
آنزیمهای آالنین آمینو ترانسفراز و آسپارتات آمینو ترانسفراز سرم موشهای کوچک آزمایشگاهی سالم و دیابتیشده توسط
استرپتوزوتوسین مورد بررسی قرار گرفت .حیوانات توسط تزریق درونصفاقی استرپتوزوتوسین () 171 mg/kg, i.p.
دیابتی شدند .عصارة اتانلی گیاه در غلظتهای  322 ،012 ،022 ،112 ،122و  022میلیگرم بر کیلوگرم وزن بدن بهمدت  11روز
بهروش درونصفاقی تیمار شدند .نمونههای خون از قلب حیوانات بعد از  11روز جمعآوری گردید .گروههای کنترل سالم و
دیابتی ،توسط سالین بهعنوان حالل عصارهها تیمار شدند .سطح آنزیمهای آالنین آمینو ترانسفراز و آسپارتات آمینو
ترانسفراز سرم توسط کیت اندازهگیری شدند .نتایج پژوهش حاضر نشان داد که میزان آنزیمهای فوق به دلیل آسیب بافت
کبدی به صورت معنیداری در سرم حیوانات دیابتی افزایش مییابد و تیمار عصارة اتانلی برگ تره کوهی در حیوانات دیابتی،
موجب کاهش معنیداری در سطح آنزیمهای فوق در مقایسه با حیوانات کنترل دیابتی میگردد ،ولی بر حیوانات سالم ،تاثیر
معنیداری ندارد .در نتیجه ،این گیاه به دلیل مهار آسیب کبدی ناشی از دیابت ،به عنوان داروی ضد دیابتی پیشنهاد
میگردد .هرچند جزییات مكانیسم عمل این گیاه ناشناخته است و مطالعات بیوشیمیایی و فارماکولوژیكی بیشتری جهت
تایید اثرات آن مورد نیاز است.
واژههای کلیدی :برگ تره کوهي ،آنزيمهاي کبدي ،بيماري ديابت ،موش آزمايشگاهي

* مسؤول مكاتبات :دکتر مريم عيدي ،گروه زيست شناسي ،واحد ورامين ،دانشگاه آزاد اسالمي ،صندوق پستي ،27161-728 :پست الكترونيكي:
eidi@iauvaramin.ac.ir
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مقدمه
ديابت قندي ،گروهي از بيماريهاي متابوليكي است که
توسط هيپرگليسميا شناخته ميشود .با توجه به اثرات
جانبي استفاده از انسولين و عوامل هيپوگليسميك
خوراکي ،عالقه و توجه اين دسته از بيماران به استفاده از
محصوالت طبيعي واجد فعاليت ضد ديابتي روز به روز
بيشتر ميشود ( .)2-6تحقيقات فراواني نشان دادهاند که
بيش از  444گونة گياهي داراي فعاليت هيپوگليسميك
وجود دارند و هماکنون آزمايشگاههاي متعددي مشغول
جداسازي ترکيبات هيپوگليسميك خوراکي گياهي هستند
(.)4-7
جنس  Alliumدر ايران  81گونة پيازدار خودروي
دارد که در سرتاسر ايران پراکندهاند .بعضي از آنها علف
هرز مزارع بوده ولي اکثرا در مناطق کوهستاني ميرويند
( .)2اثرات ضد ديابتي برخي از گونههاي جنس Allium
مشخص شده است .گياه ترة کوهي اثرات مشابه با سير
دارد ،ولي اثرات آن ماليمتر است .گياه ترة کوهي داراي
خواص ضدآسم ،آنتيسپتيك ،ديورز ،گشادکنندة عروق
خوني ،اکسپكتورانت ،تونيك و محرک است ( .)24ولي اثر
اين گياه بر سطح آنزيمهاي آالنين آمينو ترانسفراز و
آسپارتات آمينو ترانسفراز سرم در حيوانات ديابتي تاکنون
گزارش نشده است.
در اين پژوهش براي مشخص نمودن اثر برگ گياه تره
کوهي بر بهبود آسيب کبدي ناشي از ديابت ،عصاره
اتانلي برگ گياه به موشهاي کوچك آزمايشگاهي ،تيمار
و ميزان آنزيمهاي آالنين آمينو ترانسفراز
(Alanine
aminotransferase,
)ALT
ترانسفراز
آمينو
آسپارتات
و
) ,(Aspartate aminotransferase, ASTسرم در
حيوانات سالم و ديابتي سنجش گرديد.
مواد و روشها
مادة گیاهی
کوهي
ترة
گياه
برگ
( )Allium ampeloprasum L. ssp. iranicumدر
بهار  2677از منطقه امامزاده هاشم جادة آبعلي جمعآوري
شد .پس از تميز کردن ،گياه در سايه و در حرارت 11
درجة سانتيگراد خشك شد .سپس برگهاي خشك شده

با آسياب مكانيكي پودر شد و پودر خشك شده در يك
کيسة نايلوني در فريزر تا زمان انجام آزمايش نگهداري
گرديد.
تهیه عصارة اتانلی گیاه
برگهاي خشك پودر شده (حدود  74گرم) با 644
ميليليتر اتانل ( 74درصد) در دستگاه سوکسله بهمدت
 81ساعت قرار گرفت .سپس عصاره ،صاف و توسط
دستگاه روتاري ،خشك شد.
حیوانات
موشهاي آزمايشگاهي  14- 11گرم در قفسهاي
تميز با درجة حرارت  11 – 14درجة سانتيگراد و سيكل
نوري  21ساعت نور  21 ،ساعت تاريكي و رطوبت نسبي
 44 – 74درصد نگهداري شدند .حيوانات دسترسي به آب
و غذا داشتند.
آمادهسازی حیوانات دیابتی
استرپتوزوتوسين()Pharmacia & Upjohn, U.S.A

لحظاتي پيش از انجام آزمايش ،در سرم فيزيولوژيك
استريل حل شد و بهروش درونصفاقي
( )281 mg/kg, i.p.به موشهاي آزمايشگاهي تزريق
گرديد .پنج روز پس از تزريق ،حيوانات با سطح گلوکز
سرم بيش از  274ميليگرم بر دسيليتر ،براي آزمايش
مورد استفاده قرار گرفتند.
نحوة تیمار
عصارة گياهي در دوزهاي مختلف و سرم فيزيولوژيك
به صورت تزريق درون صفاقي به مدت  27روز تيمار
گرديد .حجم مادة تيمار شده در تمامي گروهها 4/6
ميلي ليتر بود .حيوانات به  24گروه تقسيم شدند .تعداد
حيوانات در هر گروه  24سر بود.
گروه  :2حيوانات سالم که با سالين تيمار شدند.
گروههاي  :1 - 8حيوانات سالم که عصارة گياهي را با
دوزهاي  644 ،114 ،144 ،214 ،244و  444ميليگرم بر
کيلوگرم وزن بدن دريافت نمودند.
گروه  :7حيوانات ديابتي که با سالين تيمار شدند.
گروههاي  :2 -24حيوانات ديابتي که عصارة گياهي را
با دوزهاي  644 ،114 ،144 ،214 ،244و  444ميليگرم
بر کيلوگرم وزن بدن دريافت نمودند.
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نمونهگیری خون و روشهای بیوشیمیایی
پس از  27روز ،حيوانات با اتر بيهوش شدند و
نمونههاي خون از طريق خونگيري از قلب ،جمعآوري
گرديد .نمونهها بالفاصله سانتريفيوژ شد و سرم آنها به
دست آمد .ميزان آنزيمهاي  ALTو  ASTسرم،
اندازهگيري گرديد.
آنالیز آماری

71
صورت  mean ± S.E.M.ارائه شدند .اختالف بين
گروهها در سطح معنيداري  p<0.05تعيين شد.
نتایج
نتايج پژوهش حاضر نشان داد که تيمار عصارة اتانلي
گياه ترة کوهي بهمدت  27روز در غلظتهاي ،214 ،244
 644 ،114 ،144و  444ميليگرم بر کيلوگرم وزن بدن،
اثر معنيداري بر سطح آنزيم  ALTسرم موشهاي سالم
ايجاد نميکند (نمودار .)2

دادهها با استفاده از آناليز واريانس يك طرفه و تست
 Tukeyاز نظر آماري بررسي گرديد .همة دادهها به

نمودار  – 2اثر تزريق درونصفاقي عصارة الكلي برگ ترة کوهي در غلظتهاي  644 ،114 ،144 ،214 ،244و  444ميليگرم بر کيلوگرم بر سطح آنزيم
 ALTسرم در موشهاي ناشتاي سالم .هر ستون  mean ± S.E.M.را براي  24موش نشان ميدهد .گروه کنترل ،سالين را بهعنوان حالل عصاره
دريافت کردند.

تيمار عصارة اتانلي برگ گياه ترة کوهي در غلظتهاي
 644 ،114 ،144 ،214 ،244و  444ميليگرم بر کيلوگرم
بهمدت  27روز ،موجب کاهش معنيدار سطح آنزيم

 ALTسرم در موشهاي ديابتي شده توسط
استرپتوزوسين ميشود (( )p<0.01نمودار .)1

نمودار  – 1اثر تزريق درونصفاقي عصاره الكلي ترة کوهي در غلظتهاي  644 ،114 ،144 ،214 ،244و  444ميليگرم بر کيلوگرم برسطح آنزيم
 ALTسرم در موشهاي ناشتاي ديابتيشده توسط استرپتوزوتوسين .هر ستون  mean ± S.E.M.را براي  24موش نشان ميدهد .گروه کنترل
ديابتي ،سالين را بعنوان حالل عصاره دريافت کردند * p<0.05 .اختالف از گروه کنترل را نشان ميدهد.
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تيمار درون صفاقي عصارة اتانلي گياه برگ تره کوهي
در غلظتهاي  644 ،114 ،144 ،214 ،244و 444

اثر عصارة اتانلی برگ ترة کوهی /......مریم عیدی و همكاران

ميليگرم بر کيلوگرم ،موجب تغيير معنيدار سطح آنزيم
 ASTسرم در موشهاي سالم نميشود (نمودار .)6

نمودار  – 6اثر تزريق درونصفاقي عصارة الكلي برگ تره کوهي در غلظتهاي  644 ،114 ،144 ،214 ،244و  444ميليگرم بر کيلوگرم بر سطح آنزيم
 ASTسرم در موشهاي ناشتاي سالم .هر ستون  mean ± S.E.M.را براي  24موش نشان ميدهد .گروه کنترل ،سالين را بهعنوان حالل عصاره
دريافت کردهاند.

تيمار درون صفاقي عصارة اتانلي گياه برگ تره کوهي
در غلظتهاي  644 ،114 ،144 ،214 ،244و 444
ميليگرم بر کيلوگرم موجب کاهش معني دار سطح آنزيم

 ASTسرم در موشهاي ديابتي شده توسط
استرپتوزوتوسين ميشود (( )p<0.01نمودار .)4

نمودار  – 4اثر تزريق درونصفاقي عصارة الكلي برگ تره کوهي در غلظتهاي  644 ،114 ،144 ،214 ،244و  444ميليگرم بر کيلوگرم بر سطح آنزيم
 ASTسرم در موشهاي ناشتاي ديابتيشده توسط استرپتوزوتوسين .هر ستون  mean ± S.E.M.را براي  24موش نشان ميدهد .گروه کنترل،
سالين را بهعنوان حالل عصاره دريافت کرداند ** p<0.01،* p<0.05 .اختالف از گروه کنترل را نشان ميدهند.

بحث
در حال حاضر ،روشهاي درماني موجود براي درمان
بيماري ديابت قندي غيروابسته به انسولين ،از جمله
اصالح رژيم غذايي ،عوامل هيپوگليسميك و انسولين،
محدوديتهاي خاص خود را دارند ( .)22مطالعة طب
گياهي ،کليد طبيعي را بهمنظور باز کردن مشكل بيماري

ديابت در آينده ارائه ميدهد .استرپتوزوتوسين ،يك عامل
ضد سرطان و آنتيبيوتيك است که با دژنراسيون و نكروز
سلولهاي بتاي پانكراس براي ايجاد بيماري ديابت در
انواعي از حيوانات استفاده ميشود.
کبد يكي از اندامهايي است که در بيماري ديابت دچار
آسيب ميشود .آنزيمهاي  ALTو  ASTبه مقدار فراوان
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در کبد وجود دارند و با آسيب سلولهاي کبدي ،ميزان
اين آنزيمها در خون باال ميرود .اين آنزيمها در ارزيابي
اختالالت کبدي مورد استفاده قرار ميگيرند .افزايش در
فعاليت آنزيمهاي فوق ،منعكس کننده آسيب کبد است.
اختالالت التهابي سلولهاي کبدي منجر به افزايش حاد
ميزان ترانسآمينازها ميگردد ( .)26،21آزادسازي آنزيم
به داخل جريان خون در هنگام آسيب يا مرگ سلولي
اتفاق ميافتد .هر بيماري که فعاليت متابوليكي بافتهاي
مذکور را افزايش دهد ،موجب افزايش سطح آنزيمهاي
فوق در خون ميشود .ميزان آنها در خون نيز به علت
آسيب سلولهاي عضالني و کبدي در مبتاليان به بيماري
ديابت افزايش مييابد.
نتايج پژوهش حاضر نشان ميدهد که ميزان آنزيمهاي
 ASTو  ALTسرم به صورت معنيداري در موشهاي
ديابتي شده در مقايسه با موشهاي سالم افزايش مييابد.
بافت کبد در حيوانات ديابتي نكروزه ميشود و احتماال
افزايش فعاليت آنزيمها در نتيجه نشت آنها از سيتوزول
کبدي به داخل جريان خون است .همچنين ،عصاره الكلي
برگ تره کوهي موجب کاهش معنيدار ميزان فعاليت
آنزيمهاي فوق ميگردد .کاهش چنين فعاليتهايي
احتماال در نتيجه مهار آسيب کبدي القا شده توسط
استرپتوزوتوسين است ( .)21،24احتماال عصاره الكلي
برگ تره کوهي با کاهش آسيب سلولهاي کبدي و
همچنين با کاهش سطح ليپيدهاي کبدي و جلوگيري از
تشكيل کبد چرب ،باعث کاهش سطح پالسمايي آنزيمهاي
 ASTو  ALTميشود.
طبق نتايج پژوهش حاضر ،عصاره الكلي برگ تره
کوهي به صورت مؤثري در جهت کاهش آسيب کبدي
ناشي از ديابت عمل ميکند ،لذا ميتوان عصاره اين گياه را
به عنوان داروي ضدديابتي در نظر گرفت .هرچند
پژوهش هاي بيوشيميايي و فارماکولوژيكي بيشتري را بايد
براي استفاده از آن مدنظر قرار داد.
تقدیر و تشكر
بدين وسيله از باشگاه پژوهشگران جوان واحد ورامين
– پيشوا بهواسطة تامين بودجة الزم براي انجام اين
پژوهش ،تشكر و قدرداني ميگردد .همچنين ،از سرکار
خانم ها مرجان عرب ،انوشه سليماني رحيم آبادي ،ندا
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حاجي زاده و آقايان حميدرضا محمدي و مهدي رضايي
که در انجام پژوهش حاضر همكاري صميمانهاي داشتهاند،
تشكر و قدرداني ميشود.
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