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 چکیده

عوارض  زانیدر کاهش م ییدارو اهانیاز گ یاریمثبت بس تأثیر

 ریس اهیشناخته شده است که گ دیابت )ازجمله کاهش هماتوکریت(

بالغ از نژاد  نر سر موش صحرایی 21 .است اهانیگ نیاز ا یکی

 (، گروه شاهد نرمال، که درn=1) گروه تقسیم شدند 9ویستار به 

به  11از آب و غذای معمولی استفاده کردند و در روز  ،روز11طول 

وسیله ه بده ـ)دیابتی ش رلـکنتگروه د، ـق شـن تزریـآنها نرمال سالی

در روز پانزدهم( و گروه  mg/kg14با دوز  نیاسترپتوزوتوس

پیشگیرانه عصاره گل سیر، با دریافت عصاره هیدروالکلی گل سیر با 

 11آشامیدنی در یک دوره تیمار به مدت )در آب  mg/Lit964دوز 

با  STZدیابتی شدن مورد استفاده قرار گرفت. داروی  روز( قبل از

میزان  .دـق شـاقی تزریـورت درون صفـصهـب mg/kg14دوز 

 ABACUS مدلDiatro دستگاه  هماتوکریت خون با استفاده از

گیری شد. هماتوکریت در ه صورت خودکار اندازهب )ساخت اتریش(

صورت ه ب ،گل سیرت تیمار که عصاره هیدروالکلی ـروه تحـگ

افزایش معناداری  ،پیشگیرانه دریافت کرده بودند نسبت به کنترل

(441/4 >pرا نشان داد. نتایج ب ) دست آمده بیانگر آن است که ه

در دیابت  باعث افزایش میزان هماتوکریت دریافت عصاره گل سیر

 د.شوالقایی موش صحرایی می
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Abstract 

Many of the medicinal herbs have shown to be 

effective in reducing the incidence of diabetes 

complications or side-effects (including 

hematocrit), which garlic is one of these herbs. 21 

adult Wistar male rats were divided into 3 groups 

(n=7) as follows: normal control group that 

received normal water and food for 45 days and 

injected normal Saline on 15th day. Control group 

(diabetic by STZ at 40 mg/kg dose on 15th day) 

and the prevention group by garlic flower extract 

at a dose of 360 mg/Lit in drinking water received 

a treatment period for 15 days before diabetes. One 

dose of streptozotocin 40mg/kg was injected 

intraperitoneally. The hematocrit of blood samples 

was measured automatically, through using the 

ABACUS-c Diatron device (Austria product). 

Hematocrit showed a significant increase 

(p<0.001) in the treated group, which received the 

hydroalcoholic extract of garlic powder as a 

preventive agent of diabetes. The results of this 

study indicate that garlic flower extract increases 

hematocrit in induced diabetes in rat. 

 

Keywords: Diabetes, Garlic Flower, Streptozotocin, 
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 مقدمه
کمبود انسولین در  مجموعه اختالالتی که در نتیجه

نامند. دیابت دی میـابت قنـد را دیـدهدن رخ میـب
که از این دو، دیابت نوع  نوع اصلی دارد ملیتوس دو

یک، دیابت وابسته به انسولین است که ناشی از کمبود 
. (Ganong & Racken, 1997) باشدانسولین می

های بتا جزایر النگرهانس پانکراس که تخریب سلول
درصد  5تا  9در  شوداد میـی ایجـنتیجه خودایمندر 

. سن استمسئول این کمبود یا فقدان انسولین  ،موارد
معمول شروع دیابت نوع یک در ایاالت متحده آمریکا 

ه همین دلیل اغلب آن را ـی است و بـه سالگدچهار
گویند. دیابت نوع دو که دیابت دیابت قندی جوانان می
شود بر اثر ولین نیز نامیده میقندی غیروابسته به انس

ت به آثار ـدف نسبـهای هتـت بافـش حساسیـکاه
این کاهش حساسیت  .شودمتابولیک انسولین ایجاد می

نامند ه انسولین میـت بـاً مقاومـن را غالبـه انسولیـب
(Guyton & Hall, 2016.) 

دیابت یک معضل جدی بهداشتی و تهدیدکننده 
طور هشدار وع آن بهـشی هـان است کـت انسـسالم

ین افزایش مربوط ای در حال افزایش است. دلیل ادهنده
تحرک، استفاده از رژیم غذایی پر به سبک زندگی کم

(. این بیماری اکنون ,Yajni 2001) استانرژی و چاقی 
 ریز جهان استهای غدد درونترین بیمارییکی از شایع

(Nammis et al., 2003) .یعروق -یقلب یینارسا، 
 یاز جمله عوارض طوالن یعصب تیو کاهش فعال یویکل

. (Defronzo et al., 1997) است یماریب نیمدت ا
افزایش دفع ادرار، تشنگی زیاد،  ،عالئم ویژه هیپرگلیسمی

از دست دادن وزن، تیرگی دید و افزایش اشتها هستند 
(Nathan et al., 2005 گزارش شده است که در .)

یابد که سطح هموگلوبین کاهش می حیوانات دیابتی،
(. Rajasekaran et al., 2005) استخود نشانه آنمی 

که کم خونی خطرناک  اندنشان داده ای دیگرمطالعه در
شود دیده می 7 ال به دیابت نوعـبیماران مبت در بیشتر

(Nuria et al., 2005)دهدتجربی نشان می . شواهد 
غیاب نفروپاتی  حتی دربه دیابت  بیماران مبتال که در

 م آنمی ظاهرعالئ زان هموگلوبین کاهش یافته وـمی
جمله  های خونی ازسلول که دیگرصورتی در ؛شودمی

 دهندداری نشان نمیمعنی ها تغییرلوکوسیت
(Kathrine et al., 2005). دهندگزارشاتی نشان می 

نفروپاتی  عالئم بیماران دیابتی آنمی پس از ظهور که در
آنمی در نفروپاتی دیابتی  ده وکردر بیماران تظاهر 

ها خودنمایی نفروپاتی سایر آنمی حاصل از از سریعتر
کاهش میزان  اـن آنمی بـه ایـکن اینـضم .کند می

 ,.Bosman et al) اریتروپوئیتین سرم نیز همراه است

2001; Thomas, 2007).   
قات ـتحقیر ـی سیـددیابتـواص ضـر روی خـب

 از دست آمده نتایج بهصورت گرفته است.  ای گسترده
بیانگر آن است که دریافت ترکیب مطالعات قبلی 

صورت درمانی  عصاره گل سیر و سولفات روی به
باعث افزایش انسولین و کاهش قند خون در دیابت 

 ,Hasanvand & Yousofvand) دشوالقایی می

مشخص شده که ترکیبات سولفوردار سیر  (، و2017
عنوان کاهنده قند خون عمل  همانند آلیسین به

(. در حیوانات Anwar & Meki, 2003) کنند می
وراکی عصاره اتانولی سیر ـرف خـمص ،آزمایشگاهی

باعث کاهش گلوکز سرم و همچنین افزایش انسولین 
شده با استرپتوزوتوسین شده های دیابتیسرم در موش

 (. ترکیب اصلی فعال سیر,.Eidi et al 1999ت )اس
از نظر زیستی تعدادی ترکیبات سولفوره نظیر دی آلیل 
سولفید، دی آلیل دی سولفید، دی آلیل تری سولفید 

(Sheela & Augusti, 1995،) s-  آلیل سیستئین
متیل  -sایتل سیستئین سولفوکسید،  -sسولفوکسید، 

پروپیل سیستئین سولفوکسید -sسیستئین سولفوکسید، 
از این (. برخی Sheela & Augusti, 1992) هستند

ات ـوانـحیت در ـدیابترکیبـات دارای خاصیـت ضد
(. با عنایت Huang et al., 2004) آزمایشگاهی هستند

به این خصوصیات و خواص سیر و از آنجا که بخش 
گل در اکثر گیاهان دارویی مثل زعفران، گل گاوزبان، 

... دارای اثرات دارویی  بابونه و گل محمدی و گل
لذا طبیعی است  ،های دیگر گیاه استبیشتری از بخش
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ن خاصیت ضددیابتی گل سیر فرضیه که احتمال داشت
خوبی باشد. عالوه بر این تحقیق در مورد اثر دارویی 

 -گل سیر تالشی در راستای اثبات ارزش دارویی
مهمتر از آن با وجود شود  و اقتصادی آن محسوب می

سیر بر دیابت،  تأثیرروی  رـرده بـات گستـمطالع
گل سیر بر  تأثیرای درخصوص هیچگونه مطالعه
پیشگیرانه آن( تاکنون صورت  تأثیردیابت )باالخص 

اولین تحقیقی است ، نگرفته است. لذا تحقیق حاضر
کننده گل سیر بر دیابت پیشگیری خصوص اثر که در

 تفاده ازاس که اندمطالعات نشان داده یبرخ انجام شد.
 تواندیم لین یایالپیت یماه ییغذا رهیج در ریس
 ئنیپروت گلبول قرمز و، تیهماتوکر، نیهموگلوب زانیم

 زانیسبب کاهش م ،مقابل در داده و شیافزا خون را
 (.et al., 2006 Shalaby) دشوخون  قند و یچرب
 اثر در رشد بهبود و دیسف یهاولـگلب زانـیم شیافزا
 جوان یهاخوک در ریس یحاو ییغذا رهیج با هیتغذ
. با (Dudek et al., 2006) گزارش شده است نیز
ن تحقیقات محدود در خصوص اثر سیر بر ـود ایـوج

عارضه خونی دیابت و از آنجا که درخصوص اثرات 
دیابت و عوارض آن تاکنون  ه گل سیر برـپیشگیران

اولین ، ده است. لذا تحقیق حاضرام نشـای انجمطالعه
کننده پیشگیری تحقیقی است که با هدف مطالعه اثر

گل سیر بر عارضه کاهنده هماتوکریت یا کم خونی 
 ناشی از دیابت انجام شد.

 

 هامواد و روش
های حیوانات مورد آزمایش در این مطالعه، موش

( و جنس نر بودند Wistarصحرایی از نژاد ویستار )
سسه پاستور ایران تهیه و در مرکز پرورش و ؤکه از م

شناسی روه زیستـات آزمایشگاهی گـوانـنگهداری حی
دانشگاه رازی تا رسیدن به شرایط با تطابق با محیط، 
به مدت دو هفته نگهداری شدند. شرایط نگهداری 
حیوانات از نظر دما، رطوبت، نور، تغذیه و سایر عوامل 

ظ میزان تابش نور نیز زیستی تحت کنترل بود. از لحا
 71ها در یک دوره تناوب در هر شبانه روز، موش

دند. ساعت روشنایی نگهداری ش 71ساعت تاریکی و 
داروی مورد استفاده در این مطالعه برای القای دیابت 

تهیه شده از شرکت  STZنوع اول پودر سفید رنگ 
دیابت  ی. در این مطالعه برای القااستسیگما آمریکا 

گرم بر میلی 04با دوز  (STZ) نیترپتوزوتوساساز 
اره گل سیر با در نظر ـن از عصـکیلوگرم و همچنی

گرم بر کیلوگرم وزن بدن میلی 744گرفتن دوز 
. تجویز (Mosallanejad et al., 2013) استفاده شد

ها دو هفته بعد از رسیدن به شرایط دارو برای گروه
و پودر   STZثبات و تطابق با محیط شروع شد.

عصاره گل سیر با دقت کامل توسط ترازوی دیجیتال 
، غذای STZساعت قبل از ترزیق  6وزن شدند. از 

  .حیوانات را برداشته و آنها را در حالت ناشتا قرار دادیم
در محلول سالین سرد و صفر درجه حل STZ سپس 

دیابت  برای القای mg/kg04 با دوز  STZشد و می
تزریق شد. در زمان تزریق  به صورت درون صفاقی

 شد.داشت میدها یاوزن موش

 
 گل سیر نحوه تهیه عصاره اتانولی

و گیری، گل سیر در سایه خشک به منظور عصاره
 144سپس توسط دستگاه خردکننده پودر شد. میزان 

گرم از پودر گیاه  در درون یک ارلن یک لیتری ریخته 
ترکیب  .دشدرصد اضافه  14شد و به آن الکل اتیلیک 

ساعت در این وضعیت باقی ماند.  11مدت حاصل به
ساعت یک بار ظرف محتوی  71در طی این زمان هر 

ترکیب  ،در مرحله بعد .ترکیب را کامالً تکان دادیم
. حاصله را با کاغذ صافی واتمن نمره یک صاف کردیم

سپس محلول صاف شده را توسط دستگاه روتاری در 
دور  774درجه سانتیگراد و سرعت چرخش  74دمای 

دیم. محلول کردر دقیقه تا یک سوم حجم اولیه تغلیظ 
دست آمده در پتری دیش ریخته و بر روی هیتر هب

ه ـدرج 54ر ـبرقی با حرارت غیرمستقیم با دمای زی
عصاره  د.شدر شرایط استریل خشک  سلسیوس و

شده حاصل تا زمان آزمایش در فریزر نگهداری تغلیظ
(. با عنایت به اینکه این Shakiba et al., 2013) شد
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عصاره خشک در زمان خوراندن به حیوانات در آب 
لذا در زمان حل شدن و دادن به حیوانات  ،شدحل می

 تبخیر آن بسیار اندک بود.
 
 بندی حیواناتگروه

های انجام آزمایشات، موش ظوربه من ،در این تحقیق
گرم  49/115±34/3صحرایی با میانگین وزنی حدود 
های مورد مطالعه با به طور تصادفی انتخاب و به گروه

حیوان در سه گروه شاهد )نرمال( کنترل )دیابتی  1
 شده( و گروه پیشگیرانه عصاره گل سیر تقسیم شدند.

 
 )نرمال( 1گروه 

آب آشامیدنی و غذای  روز از 05این گروه به مدت 
 پانزدهم تک دوز روز در .کردندمعمولی استفاده می
 تزریق شد. نرمال سالین به آنها

 
 )کنترل( 2گروه 

دیابتی شدند و تا پایان دوره  STZاین گروه با داروی 
 روزه داروی خاصی دریافت نکردند. 05

 
 گروه پیشگیرانه عصاره گل سیر: )تیمار( 3گروه 

 روز از عصاره 75به مدت  STZز دریافت این گروه قبل ا
استفاده کردند و در  mg/  Lit 974 غلظتگل سیر با 

ترزیق شد و تا پایان   STZپایان روز پانزدهم  به آنها 
 یک ماه آب و غذای معمولی استفاده کردند.

ری ـگیک خونـق تکنیـونی از طریـهای خهـنمون
گیری مستقیم از قلب تهیه شدند، و پس از خون

دقیقه  7خونی به منظور تهیه سرم  به مدت  های نمونه
( RPM)دور در دقیقه 71444در دستگاه سانتریفوژ با 

خون  تیهماتوکر زانیمسنجش  منظوربه .قرار گرفتند
 ABACUS-cمدل  Diatronدستگاه  با استفاده از

در آزمایشگاه بالینی  صورت خودکارهب (شی)ساخت اتر
 گیری شد.اندازهپاستور کرمانشاه 

 
 

 روش آماری

ها با استفاده دست آمده از دادهدر این پژوهش، نتایج به
، (Graphpad Prismپد پریزم )افزار آماری گرافاز نرم

های  تحلیلبرای ( که یک برنامه مناسب 5.1)ورژن 
د. برای مقایسه چندین ش بررسیاست، شناسی زیست

و متعاقب آن  7گروه از روش آنالیز واریانس یک طرفه
صورت ها بهداده ( استفاده شد.Tukey) از تست توکی

Mean ± Standard Error Mean   بیان و کلیه
 . دشدار تلقی معنی (>45/4pا )ب آماریاختالفات 

 

 نتایج و بحث
 هماتوکریت اثر پیشگیرانه عصاره گل سیر بر درصد

نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که درصد هماتوکریت 
نسبت به گروه نرمال  STZگروه دیابتی شده با  در خون

کاهش معناداری  گونه دارویی دریافت نکردندکه هیچ
اره ـه عصـگیرانـرف پیشـ. مص(p<447/4) ان دادـنش

هیدروالکلی گل سیر به روش آشامیدنی )ترکیب با آب( 
)دیابتی شدن(  STZروز( قبل از تزریق  75به مدت )

نسبت به گروه کنترل به طور  هماتوکریت را میزان درصد
و  7)جدول  (p< 447/4دهد )داری افزایش مییمعن

 . (7شکل 
 

 
 تیهماتوکر درصد بر ریعصاره گل س درمانی اثر سهیمقا .1شکل 

 و سهینرمال مقا گروه کنترل با کنترل و گروه با ماری)گروه تحت ت
 .(اندشده انیب اریمع انحراف از ± نیانگیصورت م به ریمقاد

***=P<0.001, (n=7),    **=P<0.01, (n=7) 
 

                                                                      
1. One Way Anova  
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های نرمال )بدون دریافت میزان هماتوکریت در گروه .1 جدول
)دیابتی شده بدون درمان با عصاره  گروه کنترل دارو و عصاره(،
صورت هشده تحت درمان ب)دیابتی گروه تیمار گل سیر( و

 ± پیشگیرانه عصاره گل سیر(. مقادیر به صورت میانگین
 اند.انحراف از معیار بیان شده

 تیمار کنترل نرمال گروه

 03±07/4*** 3±56/4*** 54/01±756/7 میزان هماتوکریت )%(

=***447/4 >pرل( با تدار گروه دیابتی )کنیدهنده اختالف معن، نشان
 .گروه نرمال است

=***447/4 >pدار گروه تیمار با گروه دیابتی یدهنده اختالف معن، نشان
 .رل( استت)کن

 

 گیریو نتیجه بحث
تحقیق حاضر نشان داد که هماتوکریت  نتایج حاصل از

نسبت به گروه  (STZ شده بایابتیگروه کنترل )ددر 
گونه داروی دریافت نکرده بودند( کاهش نرمال )هیچ

 یامطالعه ( در2005) .Nuria et al داری دارد.یمعن
 مارانیب در شتریخطرناک ب یخونکه کم اند داده نشان

نشان  یتجرب شواهد شود.یم دهید 7 نوع ابتیمبتال به د
 ابیغ در یحت ابتیبه د مبتال مارانیب که در دهدیم

 یآنم عالئم و افتهیکاهش  نیهموگلوب زانیم ینفروپات
 از یخون یها سلول گرید کهیصورت در ؛شودیم ظاهر
 دهند ینشان نم یدار یمعن رییتغ ها تیوسـوکـل هـجمل

(Kathrine et al., 2005.) مطالعات نشان  از یتعداد
 عالئم ظهور پس از یآنم یابتید مارانیب که در دهند یم

 ینفروپات در یآنم ده وکر تظاهر مارانیب نیا در ینفروپات
 ها ینفروپات ریسا ل ازـحاص یآنم از رـعتیسر یـابتید

 زانیکاهش م با یآنم نیا نکهیضمن ا .کند یم ییخودنما
 ,.Bosman et al) همراه است زیسرم ن نیتیتروپوئیار

2001; Thomas, 2007) . واناتیدر حشده گزارش 
که خود نشانه  ابدی یکاهش م نیسطح هموگلوب ،یابتید

  (.et al., 2005 Rajasekaran) است یآنم
نتایج حاصل از آزمایشات ما نشان داد که هماتوکریت 

 هیدروالکلی گل سیرگروهی که تحت تیمار عصاره  در
نسبت به گروه کنترل  ،ه بودندـصورت پیشگیران  هـب

 Jain داری یافته است.ی( افزایش معنSTZ شده با )دیابتی

& Vyas (1975 )کیعنوان به ریکردند که س شنهادیپ 

از  نیانسول یترشح پانکراس شیباعث افزا ابتیماده ضد د
 تحقیقات دیگری. کند یشده عمل م رهیبتا ذخ یها سلول

( که نیئی)آل دیسولفوکس نیستئیس لیآل-sند که ا هنشان داد
کاهش  است، ریسولفور در س یمحتو نهیآم دیاس کی

 یمصرف دارو تبه همان نسب باًیرا تقر ابتیعوارض د
 & Sheela) ستدارا نیانسول ای دیکالم بنیگل ابتیضد د

Augusti, 1995; Augusti & Sheela, 1996) .
کاهش گلوکز  یبر رو ریس یعصاره اتانول یخوراکمصرف 

 نیاست و همچن مؤثر دهایریگلس یترسرم، کلسترول و 
شده با یابتید های سرم در موش نیانسول شیموجب افزا

 .(Eidi et al., 1999شود )یم نیاسترپتوزوتوس
 در سیر که استفاده از اند برخی مطالعات نشان داده

د میزان ـتوان ل میـای نیـی تیالپیـذایی ماهـره غـجی
ن خون را یپروتئ هموگلوبین هماتوکریت گلبول قرمز و

در مقابل سبب کاهش میزان چربی و  افزایش داده و
(. افزایش Shalaby et al., 2006د )شوقندخون 

های سفید و بهبود رشد در اثر تغذیه با  میزان گلبول
جوان گزارش  های خوکجیره غذایی حاوی سیر در 

(. عصاره سیر Dudek et al., 2006شده است )
افزایش فعالیت  ،ها نیتوکیسا باعث افزایش تولید
های سیستم  سایر سلول ها و ماکروفاژه، لنفوسیت

های  گونه (.Agarwal, 1996) شود ایمنی می
قبیل  های ایمنی از با افزایش پاسخ  Alliumجنس

رهاسازی سیتوکینین ها افزایش  لنفوسیت افزایش سنتز
 افزایش فاگوسیتوزیس باعث بهبود سیستم ایمنی و

 ,.Ushijima et al) شودمی هاموش ن درآتقویت 

1998). 
 
 گیرینتیجه

دهد که نتایج کلی حاصل از این پژوهش نشان می
صورت پیشگیرانه هب مصرف عصاره هیدروالکلی گل سیر

های موش با توجه به آزمایشات صورت گرفته در گروه
توانند خاصیت ضد دیابتی بسیار قوی داشته دیابتی، می

هماتوکریت، که نیاز به  جمله افزایش درصد از ؛باشند
 .استبررسی بیشتر در این زمینه 
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