
 
 

742  

 مقاله پژوهشی 

 ریاز جزا نیترشح انسول زانی) بر مBunium persicum( اهیس رهیدانه ز یالکل یآبو  یاثر عصاره آب یبررس
  نر يموش سور جداشدهالنگرهانس 

  
  ٤ياحمد رجيا ،٣يدريح ديحم ،*٢اکبر عروجن يعل ،١اکرم آهنگرپور

 
  23/06/1393تاریخ پذیرش  12/04/1393تاریخ دریافت 

 

 دهیچک
ر ين از جزايترشح انسولزان يبر ماه يره سين مطالعه اثر عصاره دانه زيابت، در ايدرمان د يبرا ياه در طب سنتيره سيبه استفاده از ز با توجه :هدف و نهیزم شیپ

  شد. يبررس نر يسورموش النگرهانس جداشده 
 يبه روش هضم توسط کالژناز جداساز النگرهانسريشد. جزا يداريخر )گرم ٢٠-٢٥( NMARI، نژاد بالغ نر يها موشحاضر  يدر مطالعه تجرب :ها روشمواد و 

ـ و  يآب يها عصاره، ٧/١٦و  ٢/mM8گلوکز : گروه ١٨به شده  يجداساز ريجزاکشت  يها طيمحد. يگرد ) و ١و  ٠/۱،mg/ml٠٥/٠( اهيسـ ره يـ دانـه ز  يالکلـ  يآب
سـتم  يک سيـ ر در يـ ن از جزاير اثر داده شدند. ترشح انسوليجداگانه بر جزا طور بهد يبورايو گل ها عصارهم شد. سپس هر غلظت از ي) تقس١٠و  μM١( ديبورايگل

  .قرار گرفت يريگ اندازهمورد IRMA کيومتريمونورادياتوسط روش  شده ترشحن يو مقدار انسول يابيون ارزيانکوباس
سـه بـا   ي، در مقا٧/١٦وmM٨/٢گلـوکز  يکشـت حـاو   يها طيمحدر  ،اهيره سيدانه ز عصارهاز  ١/٠و  mg/ml٠٥/٠ يها غلظتن در يترشح انسولزان يم :ها افتهی

منجر به  ٧/١٦وmM٨/٢گلوکز يط کشت حاويدر مح يعصاره آب mg/ml٠٥/٠افت. غلظت يش يافزا يدار يمعن طور به ييتنها به ٧/١٦وmM٨/٢گلوکز  يها گروه
ن از يش ترشح انسـول ين اثر را در افزايشتريب μM١٠ديبورايگل ين دارويد. همچنيگرد يالکل يآبمختلف عصاره  يها غلظتسه با ين در مقايترشح انسولش يافزا
  ).>۰۰۱/۰pاز خود نشان داد (٧/١٦وmM٨/٢گلوکز يها گروهشده نسبت به  ير جداسازيجزا

 يدارو ريتـأث ن اثر هماننـد  ين بوده و ايش ترشح انسولين قادر به افزاييپا يها غلظتاه در يره سيدانه ز ج نشان داد، عصارهينتا درمجموع :يریگ جهینتبحث و 
از  يکـ يکـه   شـود  يمـ شنهاد ين پين چني. بنابراهستگلوکز  mM٧/١٦ط غلظت يدر مح µM۱۰د يبورايگلوکز و گل mM٨/٢ط غلظت يدر مح µM۱ديبورايگل

  .هستن يک ترشح انسولير النگرهانس و تحريجزا بر ق اثرياه از طريره سيز قند خونکاهنده  يها سميمکان
 ديبوراين، گلياه، انسوليره سيرالنگرهانس، زيابت، جزاي: دها دواژهیکل

  
 1393 آبان، 742-751 ، صمتشه شماره، پنجمست و یبه، دوره یاروم یپزشکمجله 

  
  ٠٩١٦٦٠٥٩٢١٧تلفن: ، يولوژيزي، گروه فيدانشکده پزشک، اهواز شاپور يجند يکاهواز، دانشگاه علوم پزش: آدرس مکاتبه

Email: aliakbar_oroojan@yahoo.com 

  

                                                
  رانياهواز، اهواز، ا يدانشگاه علوم پزشک ،يولوژيزيگروه ف ابت،يد قاتيپژوهشکده سالمت، مرکز تحق ،يولوژيزيف اريدانش ١
شاپور اهواز، دانشگاه علوم  يجند يدانشگاه علوم پزشک ييدانشجو قاتيتحق تهيعضو کم ،يولوژيزيگروه ف ،يده پزشککدانش ،يولوژيزيف يتخصص يدکتر يدانشجو ٢

  )سنده مسئولي(نوران يشاپور اهواز، اهواز، ا يجند يکپزش
  راني، امق، ، مق يدانشگاه علوم پزشکدانشکده پزشکی،  ،يولوژيزيگروه ف ،يولوژيزيف اريستادا ٣
  رانيشاپور اهواز، اهواز، ا يجند يکدانشگاه علوم پزش ،يولوژيزيگروه ف ،يده پزشککدانش ،يولوژيزيف قاتيمرکز تحق ،يولوژيزيف يتخصص يدکتر يدانشجو ٤

  مقدمه
در  يکياختالالت متابول نيتر مهماز  يکي توسيابت مليد
وع يل شيشتر به دليب يمارين بيت ايامروز بوده و اهم جهان

ن يا يژگين ويآن است. بارزتر مدت طوالنيو عوارض  روزافزون
ا عملکرد ياختالل ترشح  از يخون ناش ش گلوکزيافزا يماريب

ابت در يد يماريوع بيش ).۱( استها  آن ا هر دويو ن يانسول

کا در حدود يش است. تنها در کشور امريسراسر جهان رو به افزا
ت) دچار يجمع درصد٨/٧( سال بزرگون نفر کودک و يليم ٦/٢٣
که نفر  ۰۰۰/۵۰۰/۲حدود ز ين در ايران ).٢هستند ( يمارين بيا

 ، مبتالدهند يل ميسال را تشک ۲۰-۷۹ن يت بيدرصد جمع ۶
ن يا ۲۰۲۵تا سال رود يم و انتظار باشند يابت ميد يماريبه ب

 ).۳نفر برسد ( ۹۰۰/۱۱۴/۵ حدودعدد به 
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 ۱۳۹۳ آبان، ۸، شماره ۲۵دوره   هياروم يمجله پزشک
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 ازجمله يبا عوارض متعدد ابت،يداز  يناش يسميگلرپيه
 يعروق يقلب يها يماريب، ينوپاتي، رتيطيمح ي، نوروپاتيپرآنالژزيه

جاد يماران، ايب نيدر ا ).۴،۵( همراه است يويکل يها يماريبو 
ش ي. در ابتدا افزاباشد يمه يک اولين علت پاتوژنيمقاومت به انسول

در طول  اما کند يمن را جبران يمقاومت به انسول ن،يترشح انسول
افته و ين کاهش يانسول ترشح کننده يها سلولت يفعال، زمان
 يها سلول زمانن يدر ا. ابدي يمکاهش  جه تحمل به گلوکزيدرنت

 يبخوب ها اورهل يگر مثل سولفونيد يها محرکن به يمترشحه انسول
ن داروها به ياز ا مدت يطوالنن استفاده ي. همچندهد ينمپاسخ 

و کاهش  ييجاد مقاومت داروين ايو همچن يجاد اثرات جانبيل ايدل
 ي). از طرف۶( باشد ينم ريپذ امکانپس از چند سال،  ها آن ييکارا

، به کيولوژياز مواد فعال ب يبرخ يدر حال حاضر، ساخت مصنوع
 ريپذ امکانا ناشناخته، يده يچيپ ييايميل داشتن ساختمان شيدل

 باشد يم يعيطب يبردار بهره ها آناستفاده  يها راهاز  يکينبوده و 
با  ييداروها ين شروع به بازنگرير محققي). در دو دهه اخ۷،۸(

 ياهيبا منشأ گ يداروهاه امروزه کي. به طوراند نموده يعيمنشأ طب
از  يقسمت يياهان دارويافته و پرداختن به گي ياديگسترش ز

 ييدارو يها استيسنة يدر زم يسازمان بهداشت جهان يها برنامه
کنترل و درمان  يبرا يدر طب سنت ييدارواهان يگ ).۹،۱۰است (

در منابع . شوند يمبرده به کار  ابتياز جمله د ها يماريباز  ياريبس
بر ابت اشاره شده و يدرمان د يبرا ياهان مختلفيبه گ يطب سنت

مورد ابت يدرمان د ياه براينوع گ ۸۰ش از يآورد شده است که ب
از  ياديتعداد ز يسميپوگالي) و اثر ه۱۱،۱۲( رديگ يماستفاده قرار 

و مورد  يبررس ينيو مطالعات بال يوانيح يها مدلاهان در ين گيا
دو  ياهيگ B. persicumاه يره سي). ز۱۳(د قرار گرفته است ييتا

اردار و ي، شيساقه توخال يو دارا متر يسانت ٦٠تا ٣٠ساله، به ارتفاع 
بدون ه يزاو يو دارا يم شانه ايبا تقس ها برگمنشعب است. 

و مجتمع به  يا صورتيد يآن کوچک، سف يباشد. گلها يدمبرگ م
ران، ياه در اين گيا يعيستگاه طبي). ز١٢صورت چتر مرکب است (

ن، کرمان، خراسان، بندرعباس، اصفهان، يتهران، قزو ياستان ها
اه يره سيدانه ز يبات اصلي). ترک۱۴باشد( يمزد يفارس، سمنان و 

نن، کاروون، کاروئول، يمونن، سابيد، لين آلدئينن، کوميترپ
و از  باشند يمدروکاروئول و ترپنن يه ين، ديدها، کوماريفالونوئ

ن مقدار را به خود يد باالترين آلدئينن و کوميترپ ها آنان يم
ن يچند يرانيا يطب سنت ي). در کتاب ها۱۵( اند دادهاختصاص 
و  يگوارشاه از جمله درمان اختالالت يره سيدانه ز ياثر درمان

نفس  يبوست، ضد آسم و تنگي، ضد يآور ي، ادراريادرار يمجار
در  يشگاهيقات آزمايراً در تحقياخ). ۱۶ده است (يبه ثبت رس

اه ين گيابت ايو ضدد قندخون يگکاهند مختلف اثرات يها گزارش
ن هورمون يمهمتر .)۱۷،١٨(د قرار گرفته است ييو تا يمورد بررس

 يها محرکتوسط ن بوده که يانسولکنترل کننده قند خون 
ر النگرهانس ترشح ياز جزا ،خون گلوکز شيازجمله افزا يمختلف

 ن آورنده گلوکزييپا يها سميمکان از يکين يعالوه بر ا شود يم
در . )١٩( باشد يم ريجزا نيا ازن يانسولترشح ش ي، افزاخون
اه از نوع يسره يز يسميپرگلياثرات ضده يمتعدد يها يبررس

Carum carvi ده است يرس به اثبات ييصحرا يها موش يبر رو
 in) به روش ۲۱و همکاران ( Eidi Aدر مطالعه  ني. همچن)٢٠(

vivo اه يسره يز يد که عصاره اتانوليمشخص گردC. carvi  منجر
 ييصحرا يها موشن سرم يزان انسوليبر م يدار يمعنش يافزابه 

 .Bاه يره سياثر دانه ز ن با توجه بهيبنابرا .گردد يم يابتيد

persicum به صورت ) ١٧قند خون ( کاهش برin vivo  و نبود
بر  B. persicumاه ين گيا يرانيگونه ا ريتأثدر ارتباط با  يمقاله ا

درک  يبرا نيهمچنو  in vitroن به صورت يزان ترشح انسوليم
اثر حاضر مطالعه ن بار در ياول ين دانه، برايسم اثر ايبهتر از مکان

ر ين از جزاياه بر ترشح انسولين گيدانه ا يالکل يآبو  يآب يها عصاره
 يداروبا ن اثر ياسه يمقانر و  يالنگرهانس جدا شده موش سور

  قرار گرفت. يمورد بررس in vitroبه صورت  ديبورايگل يابتيضدد
  

  ها روشمواد و 
  :اهيره سيدانه ز يالکل يآبو  يعصاره آبه يته

اه (به شماره يره سياه زيحاضر دانه گ يدر مطالعه تجرب
دانشگاه علوم  ي) موجود در دانشکده داروسازUB-3521وم (يهربار
متخصص د ييشد و به تا يداريشاپور اهواز) خر يجند يپزشک

م يدکتر محمد ابراه يدانشکده فوق، جناب آقا يفارماکوگنوز
ن دانه، پس از خشک و يا يالکل يآبه عصاره يد. جهت تهيرس يعازم

گرم از  ٥٠، مقدار ياب برقيله آسياه بوسيره سيپودر نمودن دانه ز
مخلوط ) ٣٠-٧٠(آب درصد و ٨٠متانول  ml٢٠٠پودر آن را در 

گراد يدرجه سانت ٢٠تا  ١٥ يدر دماساعت  ٧٢کرده و به مدت 
ساعت، مخلوط را با استفاده از  ٧٢شد. بعد از گذشت  ينگهدار

ف بوخنر صاف نموده و با دور يو ق ١واتمن شماره  يکاغذ صاف
ع يما يد. پس از جداسازيفوژ گرديقه سانتريدق ٢٠به مدت  ٣٥٠٠

ت به ير و در نهاياتاق حالل آن تبخ يو قرار دادن آن در دما ييرو
حاصل از عصاره  يريگ عصارهل شد. راندمان يظ تبديغل يريخم

دانه  يه عصاره آبيته ). جهت٢٢درصد بود ( ٢٢اه ين گيا يالکل يآب
تر آب يل يليم ٢٠٠در اب شده را ياز پودر آسگرم  ٥٠ اه،يره سيز

انده شد. بعد از عبور قه جوشيدق ٣٠به مدت و  ختهيمقطر ر
دور در  ٣٥٠٠با دور قه يدق ٢٠به مدت  ،ياز صافمخلوط حاضر 

اتاق  يدر دمارا  ييت محلول رويدر نها. ديفوژ گرديسانترقه يدق
د. مدرآظ يغل يرير حالل آن، به صورت خميقرار داده و پس از تبخ

اه پس از خشک شدن يره سيدانه ز يعصاره آب يريگ عصارهراندمان 
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تا زمان  ها عصارهدرصد بدست آمد الزم به ذکر است که  ٢٤
). ٢٣شدند ( يخچال نگهداريگراد يدرجه سانت ٤ يمصرف در دما

ره يدانه ز يالکل يآبو  يمختلف عصاره آب يها غلظته يجهت ته
کربنات يدر محلول بافر کربس ب يرياه پودر حاصل از عصاره گيس

 د.يق حل گردين تحقيمورد استفاده در ا
  :واناتيح يساز آماده

نر نژاد  يسور يها موشق ين تحقيا وانات مورد استفاده دريح
NMARI مرکز ه شده از يتهگرم  ٣٥تا  ٢٥ يدر محدوده وزن

شاپور اهواز  يجنددانشگاه  يشگاهيوانات آزمايح ينگهدار و ريتکث
 يگراد تحت چرخه نوريدرجه سانت ٢٠- ٢٤ يو در دما يداريخر
 ين اخالقيو بر اساس قوان يکيساعت تار ١٢و  ييساعت روشنا ١٢

 ها موش يمصرفآب . شدند يوانات نگهداريو اصول مراقبت از ح
از شرکت خوراک دام  ها آن ين و غذايتأم يشهر يدنيآشامازآب 

آزادانه به آب و غذا  يوانات دسترسين حيد همچنيه گرديپارس ته
، ها موششده  ير النگرهانس جداسازيجزا ين بررسيداشتند. در ا

م يگروه تقس ١٨ر به يز يبند گروهکشت، طبق  يها طيمحدر 
مختلف قرار گرفتند. در  يها محلولمواد و  ريتأثشدند و تحت 

ه يغلظت پا يکربنات حاوياز بافر کربس ب ml١ب يبه ترت ٢و١ گروه
) (شرکت mM٧/١٦گلوکز( يکي) و غلظت تحرmM٨/٢گلوکز(

زان يم ين بررسيگروه تست ا ٦) استفاده شد. ۲۴مرک آلمان) (
mlه گلوکز را به همراه يغلظت پا يکربنات محتويب از بافر کربس ١

 يالکل يآب يها عصاره) از ١و  ١/٠، ٠٥/٠ mg/mlمختلف ( يغلظتها
 ml١ گر مقداريگروه د ٦افت کردند و در ياه دريره سيدانه ز يو آب

گلوکز همراه با  يکيغلظت تحر يکربنات محتوياز بافر کربس ب
ن در يد. همچنيمشابه ذکر شده از عصاره استفاده گرد يغلظت ها

شاهد(کنترل مثبت)  يها گروهز به عنوان يگروه ن ٤ن پژوهش يا
غلظت  کننده افتيدرب يگروه آن به ترت ٢درنظرگرفته شد که 

µMابت)ياستاندارد در درمان د ي) (دارو٢٥( ديبورايگل ١٠و١ 
 يکربنات حاوياز بافر کربس ب ml١ گما) به همراهي(شرکت س

افت کننده غلظت مشابه از يگر دريگروه د ٢ه گلوکز و يغلظت پا
 يکربنات حاوياز بافر کربس ب ml١به همراه  ديبورايگل يدارو

  گلوکز بودند. يکيغلظت تحر
  :کربناتيه محلول بافر کربس بيته

mM۱۱۵  ــد ــرور س ــرور پتاســ  mM۵م، يکل  mM۱۰م، يکل
م و يفسفات سد mM۲/۱م، يزيکلرور من mM۱/۱م، يکربنات سديب

mM۱۵  ،هپسmM۵۶/۲ ميکلرور کلس:  
بات فوق را يکربنات ترکيمحلول بافر کربس ب يساز آمادهجهت 

جهت سـاخت   mM۷/۱۶و  mM۸/۲درصد و گلوکز  ۵ن يبه آلبوم
اضـافه نمـوده و در حضـور     يکـ يه و تحريمحلول گلوکز باغلظت پا

)، دکربنياکس يد درصد۵ژن و ياکس درصد۹۵ب گاز کربوژن (يترک

pH  ه يـ بـات در ته يترک هيـ کل).(۲۶د (يـ حفظ گرد ۴/۷محلول در
  .د)يه گرديکربنات از شرکت مرک آلمان تهيمحلول بافر کربس ب

  :يشگاهيآزما يها روش
  :ر النگرهانسيجزا يجداساز
وانات مورد مطالعه بـا اسـتفاده   ير النگرهانس حيجزا يجداساز

رفت کـه  يانجام پـذ  يرات جزئيي) با تغ٢٧( O'Dowd JFک يازتکن
با اتر قرارگرفـت سـپس    يهوشيک بيوان تحت يآن در ابتدا ح يط

ک يـ د. پانکراس جداشده ابتـدا در  يوان جدا گرديپانکراس ازبدن ح
کربنات قرار گرفته يمحلول بافر کربس ب ml٥٠ يش محتويد يپتر

م يتقس mm۱×mm١ف به قطعات يار ظريبس يچيو با استفاده از ق
د سـپس بـه   يـ فالکون منتقل گرد يکيات به لوله پالستيشد. محتو

وژ انجام گرفـت. بعـد از   يفيسانتر ١٠٠ gقه در سرعت يدق ٥مدت 
بـود بـا اسـتفاده از     يچربـ  يرا که محتـو  ييوژ محلول رويفيسانتر

بـه   يبـه لولـه مخروطـ    ييون انتهـا يسمپلر جدا نموده و سوسپانس
ر يـ جزا يافت. جهت هضم پانکراس و جداسازيانتقال  ml١٥ حجم

شــده از شــرکت  يداريــ، خرVپ يــکالژنــاژ ت، نياز بافــت اگزوکــر
Gibco بـه منظـور    يوله مخروطـ د. لي، به محلول اضافه گردکايآمر

درجـه   ٣٧ن پانکراس در داخل حمام آب گـرم  يهضم بافت اگزوکر
-١٠قه به مدت يدور در دق ٨٠٠گراد قرار گرفت و با سرعت يسانت

قه تکان داده شد. جهت متوقف کـردن عمـل هضـم توسـط     يدق ٨
د و به يکربنات اضافه گرديمحلول بافر سرد کربس ب ml٥٠کالژناز، 

قـه انجـام   يدق ٥در مـدت   ٥٠٠ gوژ بـا سـرعت  يفيدنبال آن سانتر
 يعمـل شستشـو   يـي ت پس از حـذف محلـول رو  يرفت. درنهايپذ

ون يگر تکرار شد. سسپس سوسپانسـ يبار د ٢ ييون انتهايسوسپانس
اه ينـه سـ  يد. زميـ اه منتقل گردينه سيش با زميد يبه پتر ييانتها
فاده د با اسـت ير سفيکه جزا سازد يمن امکان رافراهم يش ايد يپتر

ن ير دست چيز داده شوند. جزايتما يکروسکوپ به خوبيومياز استر
  .ديگردمحلول کربس سرد منتقل  يش محتويد يشده به پتر

  :نيترشح انسول يبررس
 يکيپالست يها شيد ير در داخل پترين مرحله جزايدر ا
ن تعداد ي، بنابراشدش) قرار داده يد يره در هر پتريجز ٧کوچک (

ر بود که ياز جزا ييتا ٧نمونه  ١٨ش يدر هر بار آزما ها نمونهکل 
 يد. سپس به پتريبار تکرار گرد ٧هر گروه،  ين اعمال برايا

ن در غلظت يمقدار ترشح انسول يفوق الذکر جهت بررس يها شيد
بافر کربس  يب محلول هايبه ترت گلوکز يکيه و تحريپا يها
بودند اضافه گلوکز mM٧/١٦و  mM٨/٢ يکربنات را که محتويب

ا يو د يبورايگل ١٠وµM١همراه با  ها شيد ينموده و حجم پتر
 ١) به حجم ١و  ١/٠، mg/ml٠٥/٠مختلف عصاره ( يها غلظت

 ٣٧قه در حرارت يدق ٣٠مدت  ير برايرسانده شد. جزا تريل يليم
ون، از گاز کربوژن ي. در هنگام انکوباسشدند گراد انکوبهيدرجه سانت
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هر د. ي) استفاده گرددکربنياکس يد درصد٥ژن و ياکس درصد٩٥(
ک شب در يکر گذاشته و به مدت يقه در شيک دقيگروه به مدت 

قه يدق ۵ ها گروهت يشد. درنها يگراد نگهداريدرجه سانت ۴ يدما
وژ شدند و يوفيسانتر دار خچاليوژ يوفيتوسط سانتر rpm۳۰۰ با دور
µM۹۰۰ ن، به يانسولزان ترشح يم يابيجهت ارز يياز محلول رو
ن هورمون در يا يريگ اندازهو تا زمان  اپندروف منتقل يها لوله
  گراد قرار گرفتند.يدرجه سانت -۷۰ يدما

  :نيهورمون انسول يريگ اندازهروش 
ک يومتريمونورادين از روش ايهورمون انسول يريگ اندازهجهت 

)IRMAت ي) و کDioSource INS-IRMA ه شده از شرکت يته
Louvain-La-Neuve ت يک با مقدار حساسيبلژµIU/ml۱ 

  .استفاده شد
و  SPSS ياز نرم افـزار آمـار   جينتا يل آماريو تحل يدر بررس

ــا روش ــار يه ــا   يآم ــد. نت ــتفاده ش ــب اس ــورت  يمناس ــه ص ج ب
mean±SEM  وجـود اخـتالف و   يبه منظور بررسمحاسبه شده و 

طرفـه و تسـت    کيانس يز واريآنال ،شيمورد آزما يها سه گروهيمقا
کوچکتر  pريمقادن يمورد استفاده قرار گرفت همچن LSD يليمکت

  شد. يتلق دار يمعن ياز لحاظ آمار ۰۵/۰از 

  
  ها افتهی

زان ترشح ياه بر ميره سيدانه ز يو آب يالکل يآباثر عصاره 
 يط حاويدر مح شده ير النگرهانس جداسازين از جزايانسول

  :mM٨/٢ه گلوکزيغلظت پا
ن يزان ترشح انسولينشان داد که م ين بررسيحاصل از اج ينتا
عصاره  )١/٠و  mg/ml٠٥/٠(غلظت  کننده افتيدر يها درگروه

 ٨٨/٨٨±٣١/٤،  ٧١/٨٧±١٩/٦ب ياه به ترتيره سيدانه ز يالکل يآب

)٠٥/٠p<ه گلوکز(يسه با گروه غلظت پاي) در مقاmM٨/٢ (
 کننده افتيدر يها گروهش در ين افزايافت. ايش يافزا ٥٩/٧٠±٧/٨

ب ياه به ترتيره سيدانه ز يعصاره آب )١/٠و  mg/ml٠٥/٠(غلظت 
٠٠١/٠( ٥١/٩٧±٢/٣p<(  ،٧١/٨٩±٧٢/٣ )٠٥/٠p<( ز مشاهده ين

) µM١د(يبورايشاهد گل يها گروهن در يد. همچنيگرد
٠٥/٠( ٠١/٩٠±٢٢/٣p< ( يبورايگلو)دµM٦٦/١٠٦±٠٨/٣) ١٠ 

)٠٠١/٠p< (شده به  يرجداسازين توسط جزايمقدار ترشح انسول
دا يش پيافزا ه گلوکزيغلظت پاسه با گروه يدر مقا يدار يمعنطور 
  .)١(نمودارنمود 

 

) بر ميزان ترشح انسولين از جزاير النگرهانس µM) و گليبورايد(mg/mlالکلي دانه زيره سياه( يآبي مختلف عصاره آبي، ها غلظتاثر  ):1نمودار (
  mM٨/٢جداشده در حضور غلظت گلوکز 

)٧n= ،٠٥/٠*= p< ، ٠٠١/٠***=p<  درمقايسه با گروه غلظت گلوکز)mM٨/٢(( 
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زان ترشح ياه بر ميره سيدانه ز يو آب يالکل يآباثر عصاره 
 يط حاويشده در مح ير النگرهانس جداسازين از جزايانسول

  :mM٧/١٦گلوکز يکيغلظت تحر
شده در غلظت  ير النگرهانس جداسازين از جزايترشح انسول

 mg/ml١/٠) و >٠١/٠p) (٩١/١١٧±٤٦/١( mg/ml٠٥/٠ يها
)٠٥/٠) (٠٣/١١١±٧٦/١p< ن دانه و يا يالکل يآب) از عصاره

و  )۰۰۱/۰<p( )٧٧/١٢٣±٥٦/٢( mg/ml٠٥/٠ يها غلظت

mg/ml٠١/٠) (٧٤/١١٨±٧٨/٢(١/٠p<ره يدانه ز ي) از عصاره آب
) >٠٠١/٠p) (٦٦/١١٧±٢٧/٤) (µM١٠د(يبوراياه و غلظت گليس

) ٤٧/١٠٠±٧٥/١( mM٧/١٦گلوکز يکيسه با غلظت تحريدر مقا
) ٨٧/٩٦±٤٥/٣) (µM١د(يبورايافت. اما استفاده از گليش يافزا
شده در  ير جداسازين از جزايدر ترشح انسول يدار ير معنييتغ

  ).٢جاد ننمود (نموداريا mM٧/١٦گلوکز يط حاويمح

  

) بر ميزان ترشح انسولين از جزاير µM) و گليبورايد(mg/mlالکلي دانه زيره سياه( يآبي مختلف عصاره آبي، ها غلظتاثر  ):2نمودار (
  mM۷/۱۶النگرهانس جداشده در حضور غلظت گلوکز 

)۷n=  ،۰۵/۰*= p<  ،۰۱/۰<p،**= ۰۰۱/۰***=p<  درمقايسه با گروه غلظت گلوکز)mM۷/۱۶((  
  

ره يدانه ز يالکل يآبو  يمختلف عصاره آب يها غلظتسه اثر يمقا
شده  ير النگرهانس جداسازين از جزايزان ترشح انسولياه بر ميس

 يکيو تحر mM٨/٢ه يپا يها غلظت يط حاويدر مح
  :mM٧/١٦گلوکز

ر ين از جزايج مطالعه حاضر نشان داد که مقدار ترشح انسولينتا
 ياز عصاره آب mg/ml٠٥/٠شده در غلظت  يالنگرهانس جداساز

سه با يگلوکز، در مقاه يغظت پا يط حاوياه در محيره سيدانه ز
ش ين دانه افزايا يالکل يآبو  يآب يها عصارهاز  mg/ml۱غلظت 

 ين غلظت از عصاره آبين اي. همچن)>٠٥/٠p(دا کرد يپ يدار يمعن
گلوکز منجر به  يکيغلظت تحر يط حاويدر محاه يره سيدانه ز

 mg/ml۱ يها غلظتسه با ين در مقايترشح انسول دار يمعنش يافزا
)٠١/٠p< (يعصاره آب ،mg/ml١/٠ )٠٥/٠p< و (mg/ml۱ 
)٠١/٠p< ن در غلظت يد. مقدار ترشح انسوليگرد يالکل يآب) عصاره

mg/mlغلظت  يحاوط ياه در محيره سيدانه ز ياز عصاره آب ١/٠
از  mg/ml۱را نسبت به غلظت  يدار يمعناختالف  گلوکز يکيتحر

. )>٠٥/٠p(ن دانه از خود نشان داد يا يالکل يآبو  يآب يها عصاره
 يحاوط يدر مح يالکل يعصاره آباز  mg/ml٠٥/٠غلظت ت يدر نها

ر ين جزايش ترشح انسوليگلوکز باعث افزا يکيغلظت تحر
 يها عصارهاز ) >٠٥/٠p( mg/ml۱غلظت سه با يالنگرهانس در مقا

  ).۳شد (نمودار يالکل يآبو  يآب
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الکلي زيره سياه بر ميزان ترشح انسولين از جزاير النگرهانس جداسازي شده در  يآبي مختلف عصاره آبي و ها غلظتمقايسه اثر  ):3( نمودار
  mM۷/۱۶و تحريکي گلوکز mM۸/۲ي پايه ها غلظتحضور 

)۷n=  ،۰۵/۰<*=p ،۰۱/۰<**=p  در مقايسه با عصاره آبيmg/ml۰۵/۰ ۰۵/۰؛<#=p در مقايسه با عصاره آبي ،mg/ml۰۱/۰ ؛
۰۵/۰<$=p الکلي  يآب، در مقايسه با عصارهmg/ml۰۵/۰(  

  
  يریگ جهینتبحث و 

و  يآب يها عصارهن مطلب بود که يانگر ايج مطالعه حاضر بينتا
سبب  ۱/۰و  mg/ml۰۵/۰ يها غلظتاه با يسره يدانه ز يالکل يآب

ر يجزا يها سلولن از يزان ترشح انسوليم دار يمعنش يافزا
ط کشت يط کشت نسبت به محيشده در مح يالنگرهانس جداساز

گلوکز شده است.  يکيه و تحريغلظت پا ير النگرهانس حاويجزا
ن نسبت به يشتر غلظت عصاره، ترشح انسوليش بين با افزايهمچن
تواند  يدا ننموده که ميش پيگلوکز افزا يکيه و تحريپا غلظت

باال و برهم  ين عصاره در غلظت هايا ياز اثرات سم ياحتماال ناش
بکار بردن  ين براير النگرهانس باشد. بنابرايزدن هموستاز جزا

 يها غلظتابت بهتر است از ياه در درمان دين گيعصاره دانه ا
و همکاران  R Shafiee Nickقيقآن استفاده شود. در تح تر نييپا
اه کلمپوره انجام دادند مشخص شد که غلظت ي) بر عصاره گ۲۸(

اه منجر به ين گيا يالکل ي) عصاره آبدرصد۱/۰و  ۰۵/۰ن (ييپا يها
 يگردد اما غلظت باال ير جداشده مين از جزايش ترشح انسوليافزا

بوجود ن يدر ترشح انسول يشين عصاره نتوانست افزاي) ادرصد۱(
و همکاران Pournour Mohamadi SH ين در بررسيآورد همچن

) mg/ml۰۵/۰ن (ييپا ين در غلظت هايش ترشح انسولي)، افزا۱۹(
د اما يبه اثبات رس Olea Europaea L تون .ياه زيعصاره برگ گ

د ي) مشاهده نگرد۱وmg/ml۱/۰( يش در غلظت هاين افزايا
 يباال يدهد که غلظت ها ين موضوع نشان مين ايبنابرا

ر يبوده و هموستاز جزا يتون سمياه کلمپوره و برگ زيگ يها عصاره
ج حاصل از پژوهش حاضر يخته است و با نتايالنگرهانس را بهم ر

 يبات اصلياز ترک يکين مطلب که يبه ا با توجهمطابقت دارد. 
و اثبات اثر  باشند يمدها يياه فالونويره سيل دهنده دانه زيتشک

 inو  in vivoن به صورت يش ترشح انسوليدها در افزاييفالونو

vitro  در مطالعهAnsarullah ) اه ي) بر گ۲۹و همکاران
Oreocnide integrifolia ،شنهاد نمود که ين پيچن توان يم

ن ير النگرهانس توسط اين از جزاينده ترشح انسولياحتماال اثر افزا
در موجود در آن بوده است.  يدهاييفالونو ريتأثاز  يدانه ناش

اثرات  )۲۰( و همکاران Ramos R Roman يبررس
 ييصحرا يها موش يبر رو C. carviاه يسره يز يسميپرگليضده
 خون زان گلوکزياه باعث کاهش مين گيا که نشان داد وشد  اثبات

به حضور  با توجهن يهمچن .گردد يمو کاهش سطح تحمل گلوکز 
) و ۳۰د (ياه شويمونن در گيدها و ليچون کاروون، فالونوئ يباتيترک
ق ياز طر ييصحرا يها موشاه بر کاهش قند خون ين گيا ريتأث

 يترشح کيتحرله ين بوسيش انسوليافزا يسم احتماليمکان
اه يره سيبات در دانه زين ترکيو وجود ا پانکراس يبتا يها سلول

از عصاره  ين ناشيش ترشح انسوليکه افزا رود يمن احتمال يچن
ر النگرهانس صورت يبات بر جزاين ترکيا ريتأثق ين دانه از طريا

). در ۳۱باشد( يم يشتريب يها يازمند بررسيکه ن گرفته
ره سبز انجام دادند مشخص يو همکاران بر ز Patil SB يا مطالعه

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

m
j.u

m
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             6 / 10

http://umj.umsu.ac.ir/article-1-2449-en.html


 همکارانو اکرم آهنگرپور   ... ) برBunium persicumالکلي دانه زيره سياه ( بررسي اثر عصاره آبي و آبي
 

748  

اه منجر به ين گيد موجود در اين آلدئيب کوميد که ترکيگرد
. گردد يمپانکراس  يبتا يها سلولن از يش ترشح انسوليافزا

ره يب در دانه زين ترکيا ير باالين با توجه به حضور مقاديبنابرا
ن ينده ترشح انسوليشنهاد نمود که اثر افزاين پيچن توان يماه يس
ب يل ترکيره سبز به دليز همانند زين دانه در پژوهش حاضر نيا

سه ي). مقا۳۲د موجود در آن صورت گرفته است (ين آلدئيکوم
اه يره سيدانه ز يالکل يآبو  يمختلف عصاره آب يها لظتغج ينتا

شده در  ير النگرهانس جداسازين از جزاينشان داد که ترشح انسول
 يشتر ميب يالکل يآبنسبت به عصاره  ين عصاره آبييپا يها غلظت
ن يشتريدانه ب يعصاره آب mg/ml۰۵/۰که غلظت  يا گونه بهباشد، 

از خود  ها عصارهر يسه با سايمقان را در يش در ترشح انسوليافزا
اه يره سيبات موثر دانه زيترک ريتأثن با توجه به ينشان داد. همچن

 توان يمد ين آلدئير النگرهانس مانند کومين از جزايدر ترشح انسول
بات در عصاره ين ترکيشنهاد نمود که ممکن است حضور اين پيچن
ن از يانسول ش ترشحيت منجر به افزايشتر بوده و در نهايب يآب

 يشتريب يها يبررسازمند ير النگرهانس شده است که نيجزا
ترشح  ي، جز دسته داروهايابتيضدد يد از داروهايبوراي. گلباشد يم

ل اوره قرار يسولفون ييايميو در کالس ش باشد يمن يکننده انسول
 يق است که رهاسازين طرين دارو به ايسم اثر اي. مکانرديگ يم

م يپتاس يها کانالشبرد و بسته شدن يله پيرا بوسن اندوژن يانسول
. بسته شدن کند يمک يپانکراس تحر يبتا يها سلولدر غشا 

 اندازد يمن را به راه يانسول يزه و رهاسازيکانال، سلول را دپوالر
ن از يجاد ترشح انسولين دارو جهت اياز ا ين بررسي) در ا۳۳(

 يها غلظتکنترل مثبت در  يها گروهشده در  ير جداسازيجزا
)µM۱د که غلظت يت مشخص گردي) استفاده شد و درنها۱۰و

µM۱۰ سه با ين در مقايش ترشح انسولين دارو سبب افزايا
آن تنها در  µM۱گلوکز و غلظت  يکيه و تحريغلظت پا يها گروه

را از خود نشان  يدار يمعنش يه گلوکز، افزايسه با غلظت پايمقا
و همکاران انجام دادند  Khayatian Mکه  يا مطالعهداد. در 

ش ترشح يد منجر به افزايبورايگل يدارو ۱۰وµM۱ يها غلظت
ه يغلظت پا يط حاوير النگرهانس جداشده در محين از جزايانسول

ر يين دارو نتوانست تغياز ا µM۱ غلظتن يد عالوه بر ايگلوکز گرد
 يکيغلظت تحر يط حاوين در محيدر ترشح انسول يدار يمعن

 حاضر مطابقت دارد يج حاصل از بررسيد که با نتايجاد نمايگلوکز ا

 يالکل يآبو  يآب يها عصارهج اثر يسه نتاي). در مقا۲۵(
)mg/ml۰۵/۰  د يبوراي) با گل۱/۰وµM۱ ن يد که ايمشخص گرد

بر ترشح  µM۱ديبورايگل يمشابه با دارو ياثر ها عصارهغلظت از 
ن غلظت يهمانند ا توانند يمه گلوکز داشته و ين در غلظت پايانسول

مشابه از  يها غلظتن گردند. اما ياز دارو منجر به ترشح انسول
برابر با  يريتاث تواند يمگلوکز  يکيط غلظت تحريعصاره در مح

 يادين را به مقدار زياعمال نموده و ترشح انسول µM۱۰ديبورايگل
 ش دهد.يافزا

ن مطلب است که يا کننده انيبج به دست آمده ينتا درمجموع
اه قادر به يره سيدانه ز يالکل يآبو  ين عصاره آبييپا يها غلظت

رالنگرهانس بوده و يط کشت جزاين در محيش ترشح انسوليافزا
ه گلوکز و يدرغلظت پاµM۱ديبورايگل يدارو ريتأثن اثر همانند يا

ان ين مي. در اباشد يمگلوکز  يکيدر غلظت تحر µM۱۰د يبورايگل
 mg/ml۰۵/۰ن در غلظت يبر ترشح انسول يشين پاسخ افزايشتريب

گلوکز مشاهده  يکيغلظت تحر يط حاويدر مح ياز عصاره آب
از  يکيشنهاد نمود که ين پيچن توان يمن يد. بنابرايگرد
ر يجزا بر ق اثرياه از طريره سيکاهنده قندخون ز يها سميمکان

باشد لذا  يم ها آنن از يک ترشح انسوليالنگرهانس پانکراس و تحر
قات ياه مستلزم انجام تحقين گيق و ماده اثرگذار اين دوز دقييتع
 شتر است.يب

  
  یتشکر و قدردان

به شماره  ييدانشجو يقاتين مقاله برگرفته از طرح تحقيا
۶۶.s۹۱ ته يو کم يله از معاونت پژوهشين وسيباشد و بد يم
شاپور اهواز که  يجند يدانشگاه علوم پزشک ييقات دانشجويتحق
 يرا پرداخت نمودند قدردان يقاتين طرح تحقيا ياجرا يها نهيهز
  .شود يم
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Abstract 
Background & Aims: As B. persicum is used in treatment of diabetes, we aimed to study the effect of 
B. persicum seeds extract on level of insulin secretion from isolated islets of langerhans in male 
mouse. 
Materials & Methods: In this experimental study, adult male mice (NMARI) weighting 20-25g were 
purchased. Islets of langerhans were isolated by collagenase digestion method and were divided into 
18 groups: (glucose2.8mM and 16.7mM), aqueous and hydro-alcoholic extracts of B. persicum seeds 
(0.05, 0.1, 1mg/ml) and glyburide (1, 10μM). Each concentration of extracts and glyburide applied 
separately on isolated islets. Insulin secretion from isolated islets was evaluated by a static incubation 
system, and insulin secretion amount was measured by IRMA method. 
Results: Amount of insulin secretion in 0.05, 0.1mg/ml concentrations of B. persicum seed extracts in 
mediums containing glucose2.8 mM and 16.7 mM increased significantly in comparison with 
glucose2.8 mM and 16.7 mM groups. 0.05mg/ml of aqueous extract in mediums containing glucose 
2.8 mM and 16.7 mM increased insulin secretion when compared to various concentrations of hydro-
alcoholic extracts. also among all groups, glyburide10μM showed most effective in increasing insulin 
secretion from isolated islets in comparison with glucose2.8mM and 16.7mM groups (p<0.001). 
Conclusion: Overall, the results showed, seed’s extract of B. persicum in low concentrations was able 
to increase insulin secretion and this effect is similar to the effect of glyburide1μM on the secretion of 
this hormone in glucose2.8mM medium as well as glyburide10μM in glucose16.7mM medium. So it’s 
suggested that one of the B. persicum ablative blood sugar mechanisms is via the effect on langerhans 
islets and stimulation of insulin secretion. 
Keywords: Diabetes, langerhans islets, B. persicum, insulin, glyburide. 
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