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Preventive effect of
hydroalcoholic extract of garlic
flower on hematocrit in
streptozotocin(STZ) -induced
diabetes in male rats
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Abstract
Many of the medicinal herbs have shown to be
effective in reducing the incidence of diabetes
complications (including hematocrit), which garlic
is one of these herbs. 21 adult Wistar male rats
were divided into 3 groups (n=7), which include:
normal control group that received normal water
and food for 45 days and injected normal saline on
15th day. Control (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 STZ 40mg/kg was
injected intraperitoneally. The hematocrit of blood
samples was measured, using the ABACUS-c
Diatron device (Austria). 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 extract of garlic
flower extract increases hematocrit in inducible
diabetes in rat.
Keywords: Diabetes, garlic flower, streptozotocin,
hematocrit, rat.

چکیده
تأثیر مثبت بسیاری از گیاهان دارویی در کاهش میزان عوارض
دیابت (ازجمله کاهش هماتوکریت) شناخته شده است که گیاه سیر
 سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد21 .یکی از این گیاهان میباشد
 که در، گروه شاهد نرمال،)n=7(  گروه تقسیم شدند3 ویستار به
 به15  روز از آب و غذای معمولی استفاده کردند و در روز45 طول
 باSTZ  کنترل (دیابتیشده بهوسیله،آنها نرمال سالین تزریق شد
، در روز پانزدهم) و گروه پیشگیرانه عصاره گل سیر40mg/kg دوز
 در آب360mg/Lit با دریافت عصاره هیدروالکلی گل سیر با دوز
 روز) قبل ازدیابتی شدن15( آشامیدنی در یک دوره تیمار به مدت
 به40 mg/kg  با دوزSTZ  داروی.مورد استفاده قرار گرفت
صورت درون صفاقی تزریق شد میزان هماتوکریت خون با استفاده
 (ساخت اتریش) بهصورتBACUS  مدلDiatro از دستگاه
 هماتوکریت در گروه تحت تیمار که عصاره.خودکار اندازهگیری شد
هیدروالکلی گل سیر بهصورت پیشگیرانه دریافت کرده بودند نسبت
 نتایج.) را نشان دادp>0/001( به کنترل افزایش معناداری
بهدستآمده بیانگر آن است که دریافت عصاره گل سیر باعث
.افزایش میزان هماتوکریت در دیابت القایی موش صحرایی میگردد
 موش، استرپتوزوتوسین، گل سیر، دیابت:واژههای کلیدی
. هماتوکریت،صحرایی
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مقدمه
مجموعه اختالالتی که در نتیجه کمبود انسولین در
بدن رخ میدهد را دیابت قندی مینامند .دیابت
ملیتوس دونوع اصلی داردکه از این دو ،دیابت نوع
یک ،دیابت وابسته به انسولین است که ناشی از کمبود
انسولین میباشد (.)Ganong & Racken, 1997
تخریب سلولهای بتا جزایر النگرهانس پانکراس که
در نتیجه خود ایمنی ایجاد میگردد در  3تا  5درصد
موارد مسئول این کمبود یا فقدان انسولین میباشد.
سن معمول شروع دیابت نوع یک در ایاالت متحده
آمریکا چهاره سالگی است و به همین دلیل اغلب آن
را دیابت قندی جوانان میگویند .دیابت نوع  2که
دیابت قندی غیروابسته به انسولین نیز نامیده میشود
بر اثر کاهش حساسیت بافتهای هدف نسبت به آثار
متابولیک انسولین ایجاد میشود این کاهش حساسیت
به انسولین را غالباً مقاومت به انسولین مینامند
(.)Guyton & Hall, 2016
دیابت یک معضل جدی بهداشتی و تهدیدکننده
سالمت انسان است که شیوع آن بهطور
هشداردهندهای در حال افزایش است .دلیل این
افزایش مربوط به سبک زندگی کم تحرک ،استفاده از
رژیم غذایی پر انرژی و چاقی میباشد ( Yajni,
 .)2001این بیماری اکنون یکی از شایعترین
بیماریهای غدد درونریز جهان است ( Nammis et
 .)al., 2003نارسایی قلبی -عروقی ،کلیوی و کاهش
فعالیت عصبی از جمله عوارض طوالنی مدت این
بیماری است ( .)Defronzo et al., 1997عالئم
ویژه هیپرگلیسمی افزایش دفع ادرار ،تشنگی زیاد ،از
دست دادن وزن ،تیرگی دید و افزایش اشتها هستند
( .)Nathan et al., 2005گزارش شده که در
حیوانات دیابتی ،سطح هموگلوبین کاهش مییابد که
خود نشانه آنمی میباشد ( Rajasekaran et al.,
 .)2005در مطالعهای دیگر نشان دادهاند که کمخونی
خطرناک بیشتر در بیماران مبتال به دیابت نوع  1دیده
میشود ( .)Nuria et al., 2005شواهدتجربی نشان

میدهد که در بیماران مبتال به دیابت حتی در غیاب
نفروپاتی میزان هموگلوبین کاهش یافته و عالیم
آنمی ظاهر میشود درصورتیکه دیگر سلولهای
خونی از جمله لوکوسیتها تغییر معنیداری نشان
نمیدهند ( .)Kathrine et al., 2005بعضی از
مطالعات نشان میدهند که دربیماران دیابتی آنمی
پس از ظهورعالیم نفروپاتی در بیماران تظاهر نموده و
آنمی در نفروپاتی دیابتی سریعتر از آنمی حاصل از
سایر نفروپاتیها خودنمایی میکند ضمن اینکه این
آنمی با کاهش میزان اریتروپوئیتین سرم نیز همراه
است (.)Bosman et al., 2001; Thomas, 2007
بر روی خواص ضد دیابتی سیر تحقیقات
گستردهای صورت گرفته است .نتایج به دست آمده از
مطالعات قبلی بیانگر آن است که دریافت ترکیب
عصاره گل سیر و سولفات روی به صورت درمانی
باعث افزایش انسولین و کاهش قند خون در دیابت
القایی میگردد ( Hasanvand & Yousofvand,
 )2017و مشخص شده که ترکیبات سولفوردار سیر
همانند آلیسین به عنوان کاهنده قند خون عمل
میکنند ( .)Anwar & Meki, 2003در حیوانات
آزمایشگاهی مصرف خوراکی عصاره اتانولی سیر باعث
کاهش گلوکز سرم و همچنین افزایش انسولین سرم
در موشهای دیابتیشده با استرپتوزوتوسین شده است
( .)Eidi et al., 1999ترکیب اصلی فعال سیر از نظر
زیستی تعدادی ترکیبات سولفوره نظیر دیآلیل
سولفید ،دیآلیل دیسولفید ،دیآلیل تریسولفید
( -s ،)Sheela & Augusti, 1995آلیل سیستئین
سولفوکسید -s ،ایتل سیستئین سولفوکسید -s ،متیل
سیستئین سولفوکسید -s ،پروپیل سیستئین
سولفوکسید میباشند (.)Sheela & Augusti, 1992
برخی از این ترکیبات دارای خاصیت ضد دیابت در
حیوانات آزمایشگاهی هستند ( Huang et al.,
 .)2004با عنایت به این خصوصیات و خواص سیر و
از آنجا که بخش گل در اکثر گیاهان دارویی مثل
زعفران ،گل گاوزبان ،گل بابونه و گل محمدی و ...
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دارای اثرات دارویی بیشتری از بخشهای دیگر گیاه
است لذا طبیعی است که احتمال داشتتن خاصیت
ضددیابتی گل سیر فرضیه خوبی باشد .عالوه بر این
تحقیق در مورد اثر دارویی گل سیر تالشی در راستای
اثبات ارزش دارویی -اقتصادی آن محسوب میشود
و مهمتر از آن با وجود مطالعات گسترده بر روی تأثیر
سیر بر دیابت ،هیچگونه مطالعهای درخصوص تأثیر
گل سیر بر دیابت (باالخص تأثیر پیشگیرانه آن)
تاکنون صورت نگرفته است .لذا تحقیق حاضر ،اولین
تحقیقی است که درخصوص اثر پیشگیریکننده گل
سیر بر دیابت انجام شد .برخی مطالعات نشان دادهاند
که استفاده ازسیردرجیره غذایی ماهی تیالپیای نیل
میتواند میزان هموگلوبین ،هماتوکریت ،گلبول قرمز و
پروتیئن خون را افزایش داده و در مقابل سبب کاهش
میزان چربی و قند خون گردد ( Shalaby et al.,
 .)2006افزایش میزان گلبولهای سفید و بهبود رشد
در اثر تغذیه با جیره غذایی حاوی سیر در خوکهای
جوان نیز گزارش شده است (.)Dudek et al., 2006
با وجود این تحقیقات محدود در خصوص اثر سیر بر
عارضه خونی دیابت و از آنجا که درخصوص اثرات
پیشگیرانه گل سیر بر دیابت و عوارض آن تاکنون
مطالعهای انجام نشده است .لذا تحقیق حاضر ،اولین
تحقیقی است که با هدف مطالعه اثر پیشگیریکننده
گل سیر بر عارضه کاهنده هماتوکریت یا کمخونی
ناشی از دیابت انجام شد.
مواد و روشها
حیوانات مورد آزمایش در این مطالعه ،موشهای
صحرایی از نژاد ویستار ( )Wistarو جنس نر بودند که از
مؤسسه پاستور ایران تهیه و در مرکز پرورش و نگهداری
حیوانات آزمایشگاهی گروه زیستشناسی 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 زیستی تحت کنترل
بود .از لحاظ میزان تابش نور نیز در هر شبانهروز،
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موشها در یک دوره تناوب  12ساعت تاریکی و 12
ساعت روشنایی نگهداری شدند .داروی مورد استفاده در
این مطالعه برای القای دیابت نوع اول پودر سفید رنگ
 STZتهیهشده از شرکت سیگما آمریکا میباشد .در این
مطالعه برای القای دیابت از  STZبا دوز  40میلیگرم بر
کیلوگرم استفاده شد و همچنین از عصاره گل سیر با در
نظر گرفتن دوز  100میلیگرم بر کیلوگرم وزن بدن
استفاده شد ( .)Mosallanejad et al., 2013تجویز
دارو برای گروهها دو هفته بعد از رسیدن به شرایط ثبات
و تطابق با محیط شروع شد STZ .و پودر عصاره گل
سیر با دقت کامل توسط ترازوی دیجیتال وزن شدند .از
 8ساعت قبل از ترزیق  ،STZغذای حیوانات را برداشته
و آنها را در حالت ناشتا قرار دادیم .سپس  STZدر
محلول سالین سرد و صفر درجه حل میشد و  STZبا
دوز  40mg/kgبرای القای دیابت به صورت درون
صفاقی تزریق شد .در زمان تزریق وزن موشها یاداشت
میشد.
نحوه تهیه عصاره اتانولی گل سیر

به منظور عصارهگیری ،گل سیر در سایه خشک گردید.
سپس توسط دستگاه خردکننده پودر شد .میزان 200
گرم از پودر گیاه در درون یک ارلن یک لیتری ریخته
شد و به آن الکل اتیلیک  70درصد اضافه گردید ،ترکیب
حاصل بهمدت  72ساعت در این وضعیت باقی ماند .در
طی این زمان هر  12ساعت یک بار ظرف محتوی
ترکیب را کامالً تکان دادیم در مرحله بعد ترکیب حاصله
را با کاغذ صافی واتمن نمره یک صاف کردیم .سپس
محلول صافشده را توسط دستگاه روتاری در دمای 60
درجه سانتیگراد و سرعت چرخش  110دور در دقیقه تا
یک سوم حجم اولیه تغلیظ نمودیم .محلول بهدستآمده
در پتری دیش ریخته و بر روی هیتر برقی با حرارت
غیرمستقیم با دمای زیر  50درجه سلسیوس و در شرایط
استریل خشک گردید .عصاره تغلیظشده حاصل تا زمان
آزمایش در فریزر نگهداری شد ( Shakiba et al.,
 .)2013با عنایت به اینکه این عصاره خشک در زمان
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خوراندن به حیوانات در آب حل میشد ،لذا در زمان حل
شدن و دادن به حیوانات تبخیر آن بسیار اندک بود.
گروهبندی حیوانات

در این تحقیق جهت انجام آزمایشات ،موشهای سفید
صحرایی با میانگین وزنی حدود  225/03±9/90گرم
به طور تصادفی انتخاب و به گروههای مورد مطالعه با
 7حیوان در سه گروه شاهد (نرمال) کنترل (دیابتی
شده) و گروه پیشگیرانه عصاره گل سیر تقسیم شدند.

نرمافزار آماری گراف پد پریزم (،)Graphpad Prism
(ورژن  )5/1که یک برنامه مناسب جهت تحلیلهای
زیست شناسی میباشد بررسیگردید .برای مقایسهی
چندین گروه از روش آنالیز واریانس یک طرفه 1و
متعاقب آن از تست توکی ( )Tukeyاستفاده شد .دادهها
بهصورت  Mean ± Standard Error Meanبیان و
کلیه اختالفات آماری با ( )p< 0/05معنیدار تلقی گردید.
یافتهها
اثر پیشگیرانه عصاره گل سیر بر درصد هماتوکریت

گروه ( 1نرمال)

این گروه به مدت  45روز از آب آشامیدنی و غذای
معمولی استفاده میکردند ،در روز پانزدهم تک دوز
نرمال سالین به آنها تزریق شد.
گروه ( 2کنترل)

این گروه با داروی  STZدیابتی شدند و تا پایان دوره
 45روزه داروی خاصی دریافت نکردند.
گروه ( 3تیمار) :گروه پیشگیرانه عصاره گل سیر

این گروه قبل از دریافت  STZبه مدت  15روز از
عصاره گل سیر با غلظت  360 mg/Litاستفاده کردند
و در پایان روز پانزدهم به آنها  STZترزیق شد و تا
پایان یک ماه آب و غذای معمولی استفاده کردند.
نمونههای خونی از طریق تکنیک خونگیری
مستقیم از قلب تهیه شدند ،و پس از خونگیری
نمونههای خونی به منظور تهیه سرم بهمدت  6دقیقه
در دستگاه سانتریفوژ با  12000دور در دقیقه ()RPM
قرار گرفتند .جهت سنجش میزان هماتوکریت خون
با استفاده ازدستگاه  Diatronمدل ABACUS-c
(ساخت اتریش) بهصورت خودکاردر آزمایشگاه بالینی
پاستور کرمانشاه اندازهگیری شد.
روش آماری

در این پژوهش ،نتایج بهدست آمده از دادهها با استفاده از

نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که درصد هماتوکریت
خون درگروه دیابتی شده با  STZنسبت به گروه نرمال
که هیچگونه دارویی دریافت نکردندکاهش معناداری
نشان داد ( .)p>0/001مصرف پیشگیرانه عصاره
هیدروالکلی گل سیر به روش آشامیدنی (ترکیب با آب)
به مدت ( 15روز) قبل از تزریق ( STZدیابتی شدن)
میزان درصد هماتوکریت را نسبت به گروه کنترل بهطور
معناداری افزایش میدهد (.)p> 0/001
بحث
نتایج حاصل ازتحقیق حاضر نشان داد که هماتوکریت در
گروه کنترل (دیابتیشده با  )STZنسبت به گروه نرمال
(هیچگونه داروی دریافت نکرده بودند) کاهش معناداری
دارد )2005( Nuria et al. .در مطالعهای نشان دادهاند
که کم خونی خطرناک بیشتر در بیماران مبتال به دیابت
نوع  1دیده میشود .شواهد تجربی نشان میدهد که در
بیماران مبتال به دیابت حتی در غیاب نفروپاتی میزان
هموگلوبین کاهش یافته و عالیم آنمی ظاهر میشود در
صورتیکه دیگر سلولهای خونی از جمله لوکوسیتها
تغییر معنیداری نشان نمیدهند ( Kathrine et al.,
.)2005

1. One Way Anova
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جدول  .1میزان هماتوکریت در گروههای نرمال (بدون دریافت دارو و عصاره) ،گروه کنترل (دیابتیشده بدون درمان با عصاره گل سیر) وگروه
تیمار (دیابتیشده تحت درمان بهصورت پیشگیرانه عصاره گل سیر) .مقادیر بهصورت میانگین ±انحراف از معیار بیان شدهاند.
گروه
میزان هماتوکریت ()%

نرمال
42/50 ±1/658

کنترل
***9 ±0/58

تیمار
***49 ±0/4082

***= ،p>0/001نشاندهنده اختالف معنادار گروه دیابتی (کتنرل) با گروه نرمال است.
***= ،p>0/001نشاندهنده اختالف معنادار گروه تیمار با گروه دیابتی (کتنرل) است.

نمودار  .1مقایسه اثر درمانی عصاره گل سیر بر درصد هماتوکریت (گروه تحت تیمار با گروه کنترل و گروه کنترل با نرمال مقایسه و
مقادیر بهصورت میانگین  ±انحراف از معیار بیان شدهاند).
)ANOVA***= P<0.001, (n=7

تعدادی از مطالعات نشان میدهند که در بیماران
دیابتی آنمی پس از ظهور عالیم نفروپاتی در این
بیماران تظاهر نموده و آنمی در نفروپاتی دیابتی
سریعتر از آنمی حاصل از سایرنفروپاتیها خودنمایی
میکند ضمن اینکه این آنمی با کاهش میزان
اریتروپوئیتین سرم نیز همراه است ( Bosman et al.,
 .)2001; Thomas, 2007گزارش شده در حیوانات
دیابتی ،سطح هموگلوبین کاهش مییابد که خود
نشانه آنمی میباشد (.)Rajasekaran et al., 2005
نتایج حاصل از آزمایشات ما نشان داد که
هماتوکریت در گروهی که تحت تیمار عصاره
هیدروالکلی گل سیر بهصورت پیشگیرانه بودند نسبت به
گروه کنترل (دیابتیشده با  )STZافزایش معناداری
یافته است )1975( Jain &Vyas .پیشنهاد کردند که

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

سیر بهعنوان یک ماده ضد دیابت باعث افزایش ترشح
پانکراسی انسولین از سلولهای بتا ذخیرهشده عمل
میکند .تحقیقات دیگری نشان دادهاند که  -sآلیل
سیستئین سولفوکسید (آلیئین) که یک اسید آمینه
محتوی سولفور در سیر میباشد کاهش عوارض دیابت را
تقریباً به همان نسب مصرف داروی ضد دیابت گلیبن
کالمید یا انسولین دارا میباشد ( Sheela & Augusti,
 .)1995; Augusti & Sheela, 1996مصرف خوراکی
عصاره اتانولی سیر بر روی کاهش گلوکز سرم ،کلسترول
و تریگلسیریدها مؤثر است و همچنین موجب افزایش
انسولین سرم در موشهای دیابتیشده با
استرپتوزوتوسین میشود (.)Eidi et al., 1999
برخی مطالعات نشان دادهاند که استفاده از سیر در
جیره غذایی ماهی تیالپیای نیل میتواند میزان

1397  تابستان، پیاپی بیست و پنجم، شماره اول، سال هفتم،مجله علمی ـ پژوهشی زیستشناسی جانوری تجربی

فاگوسیتوزیس باعث بهبود سیستم ایمنی و تقویت آن
.)Ushijima et al., 1998( در موشها میشود
نتیجهگیری
نتایج کلی حاصل از این پژوهش نشان میدهد که
مصرف عصاره هیدروالکلی گل سیر بهصورت
پیشگیرانه با توجه به آزمایشهای صورتگرفته در
 میتوانند خاصیت ضد دیابتی،گروه موشهای دیابتی
 از جمله افزایش درصد،بسیار قوی داشته باشند
 که نیاز به بررسی بیشتر در این زمینه،هماتوکریت
.میباشد
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هموگلوبین هماتوکریت گلبول قرمز و پروتیئن خون را
افزایش داده و در مقابل سبب کاهش میزان چربی و
 افزایش.)Shalaby et al., 2006( قند خون گردد
میزان گلبولهای سفید و بهبود رشد در اثر تغذیه با
جیره غذایی حاوی سیر در خوکهای جوان گزارش
 عصاره سیر.)Dudek et al., 2006( شده است
باعث افزایش تولید سایتوکینها افزایش فعالیت
 لنفوسیتها و سایر سلولهای سیستم،ماکروفاژها
 گونههای جنس.)Agarwal, 1996( ایمنی میشود
 با افزایش پاسخهای ایمنی از قبیل افزایشAllium
سنتز لنفوسیتها افزایش رهاسازی سیتوکینین افزایش
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