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Abstract

Introduction: Antioxidant agents have beneficial effects in diabetes mellitus. Daucus carota seeds extract has been 

shown to possess antioxidant activity. In this study, the effect of the methanolic extract of Daucus carota seeds on 

carbohydrate metabolism and morphology of pancreas was investigated in type I diabetic male rats.

Methods: Type I diabetes mellitus was induced in male Wistar rats by injection of 70 mg/kg, i. p. of streptozotocin. 

Blood samples were collected from the eye cavernousa sinus, before and 5 days after injections for measurement of 

glucose and insulin. Diabetes was confirmed in rats that had FBS levels above 250 mg/dl. Diabetic rats were divided to 

5 groups that received 100, 200 and 300 mg/kg of the extract, glibenclamide (600 µg/kg) and distilled water (0.5 ml) 

daily for 6 days by gastric gavage. After 6 days, they were sacrificed by decapitation and fasting blood samples were 

collected and serum levels of glucose and insulin were measured by spectrophotometric and ELISA methods, 

respectively, by using commercial kits. The pancreas of the rats were dissected out and fixed in 10% formaldehyde for 

histological studies.

Results: Administration of all doses of Daucus carota seeds extract and glibenclamide for 6 days significantly 

decreased serum glucose levels, however, only 300 mg/kg of the extract as well as glibenclamide significantly increased 

insulin serum levels. Furthermore the extract and glybenclamide improved pancreas asinuses and islets as the number of 

islets significantly increased in rats receiving 100 mg/kg of the extract or glibenclamide.

Conclusion: D. carota seeds extract has hypoglycemic effect by increasing insulin secretion and improvement of 

the pancreas.
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بر متابولیسم  Daucus Carota)( ویجهاثر عصاره متانولی دانه هاي 

    Iدیابتی نوع نر  صحرایی در موشهايکربوهیدرات و مورفولوژي پانکراس 

  3، عبدالرضا جوادي3، شهریار دبیري2، میترا مهربانی*1رابولی، ایران پو1بنفشه رنجبر

  م، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمانگروه زیست شناسی و هسته تحقیقاتی سلول و غدد درون ریز، دانشکده علو. 1

  ، کرماندانشکده داروسازي، دانشگاه علوم پزشکی کرمان. 2

  ، کرمانرمانکانشگاه علوم پزشکی گروه پاتولوژي، دانشکده پزشکی افضلی پور، د. 3

  88 داسفن 12: پذیرش    88شهریور  25: دریافت
  همکارانو  ستاریان  ها کتکوالمین تجزیه و هاي دخیل در بیوسنتز بیان ژن برخی آنزیم مرفین و

  چکیده

نجا که دانه هاي هویج نیز داراي خواص آنتی اکسیدانی می باشند لـذا  اثربخشی گیاهان داراي خواص آنتی اکسیدانی در بهبود بیماري دیابت شناخته شده است و از آ :مقدمه

  .شدبررسی  Iدر موشهاي دیابتی نوع بر متابولیسم کربوهیدرات و مورفولوژي پانکراس  Daucus carota)( اثر عصاره متانولی دانه هاي هویج در این مطالعه

روز بعد از تزریق، در حالـت   5و  STZقبل از تزریق . القاء شد Iدر موشهاي صحرایی نر، دیابت نوع  mg/kg, i.p 70به میزان ) (STZبا تزریق استرپتوزوتوسین  :ها روش

گـروه   5بـود، دیابتیـک محسـوب و بـه      mg/dl 250ناشتا، خونگیري به منظور تعیین سطح سرمی گلوکز و انسولین انجام گرفت و موشهایی که سطح سرمی گلوکز آنها بـیش از  

روز  6به مدت ) حالل عصاره(سی سی آب مقطر 0.5و  g/kgµ 600، گالیبن کالمید با دوز mg/kg/day  300 ،200،100با دوزهايD. carotaه عصاره الکلی تقسیم شدند ک

با کیت هـاي مربوطـه    ELISAبه روش  روز مجددا خونگیري انجام شد، سطح سرمی گلوکز به روش اسپکتروفتومتري و انسولین 6بعد از . به طور جداگانه با گاواژ دریافت کردند

  .قرار گرفتاستفاده مورد براي مطالعات بافت شناسی و گرفت قرار% 10پانکراس حیوان خارج و در فرمالین ضمناً . اندازه گیري شد

عصاره و گالیـبن کالمیـد    mg/kg300نها دوز روز سبب کاهش سطح سرمی گلوکز شد ولی ت 6تجویز عصاره دانه هویج در همه دوزها و گالیبن کالمید به مدت :ها یافته

ه، میانگین تعداد جزایر در موشهاي به طور معنی داري سطح سرمی انسولین را افزایش داد ضمناً، عصاره و گالیبن کالمید سبب بهبود جزایر و بخش آسینار پانکراس شدند بطوریک

  .دار افزایش یافتعصاره و گالیبن کالمید بطور معنی  mg/kg 100دریافت کننده دوز 

داراي اثر هیپوگلیسمیک می باشد و احتماال بخشی از این اثر از طریق افزایش ترشح انسولین و بهبود بافـت پـانکراس   )D. carota( متانولی دانه هاي هویج عصاره :گیري نتیجه

  .بویژه جزایر آن انجام می شود

  

  بتای، پانکراس، دهویج هاي دانه :هاي کلیدي واژه
 

 

  *مهمقد

دیابت شیرین یا دیابت ملیتوس، یـک اخـتالل انـدوکرینی    
  

  

  Pouraboli_i@mail.uk.ac.ir           :  نویسندة مسئول مکاتبات  *

  www.phypha.ir/ppj :                                        وبگاه مجله   

است و یکی از عوامل اصلی مرگ و میر در کشورهاي پیشرفته 

درصد از جمعیت جهـان   5دیابت حدود ] 21[محسوب می شود 

میلیون نفر را در جهـان مبـتال کـرده     150در حال حاضر  و] 7[

بـا تغییـر    ياین بیمار ].13[ روبه افزایش استاست و شیوع آن 

، افـزایش  ]21[ متابولیسم کربوهیدراتها، چربی ها و پروتئین هـا 

 و چربـی  میزان افزایشو ]22[ قند خون و پیدایش قند در ادرار

  1347تأسیس  
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لیپــوپروتئین پالســما و رســوب آنهــا در جــدار عــروق و تولیــد 

غلظت باالي قند خـون نتیجـه   . ]21[ همراه است آترواسکلروز 

 )Iدیابت نوع (لهاي بتاي پانکراسکاهش ترشح انسولین از سلو

و یـا   و یا ناشی از کاهش حساسیت سلولهاي هدف به انسـولین 

کـه   می دهد تحقیقات نشان ].17[است  )IIدیابت نوع (هر دو 

برخی از گیاهان خطر بیماري هاي متابولیکی مثل دیابـت را در  

در طب سنتی، داروهاي گیـاهی  ]. 6،8[ انسان کاهش می دهند

اروهـاي  د. اي بهبود بیماران دیابتی تجویز می شـود مختلفی بر

گیاهی، نسبت به داروهاي شیمیایی داراي سمیت کمتر و اثرات 

جانبی کمتري می باشند و اقبـال عمـومی بـراي مصـرف آنهـا      

ایـن  و عوارض احتمالی ولی میزان اثر بخشی  ].20[بیشتر است 

 . ]11[ و مشـخص گـردد   به روش علمی بررسیگیاهان بایستی 

به دلیل خـواص دارویـی در    Daucus carota""گیاه هویج یا 

درمان بیماري هاي اسهال، سرفه، سرطان، ماالریا، بیماریهـاي  

آن نیـز مشـخص   کلیوي استفاده شده و فعالیت ضـد تومـوري   

ضـمنا گـزارش شـده اسـت کـه فـالوون هـا و        . گردیده اسـت 

Luteolin     حـذف  موجود در دانه این گیاه، بـاالترین اثـر را بـر

لذا به دلیل این اثـرات آنتـی    ]15[رادیکالهاي آزاد اکسیژن دارد 

اکسیدانی پیش بینی می شود که این گیاه در بهبود دیابت مؤثر 

 عصـاره لذا، در این مطالعه مورد توجه قـرار گرفـت و اثـر    . باشد

آن بر متابولیسم کربوهیـدرات و مورفولـوژي   متانولی دانه هاي 

 میزان ، بررسی وIدیابتی نوع نر  ییصحرا در موشهايپانکراس 

دارویی از گروه سولفونیل اوره (اثر بخشی آن با گالیبن کالمید 

ها با خاصیت کاهندگی قند خـون کـه در درمـان دیابـت رایـج      

  .مقایسه شد) است

  مواد و روش ها

سر مـوش صـحرائی نـر از     40حیوانات مورد مطالعه شامل 

گرم بودند که از محـل   200-250نژاد ویستار در محدوده وزنی 

پرورش حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه شهید باهنر کرمان تهیـه  

سـاعت تـاریکی، دمـاي     12سـاعت روشـنایی،   12و در شرایط 

مناسب و دسترسی کامل به آب و غذا در حیوانخانه گروه زیست 

و کلیـه قـوانین اخالقـی مربـوط بـه      . شناسی نگهـداري شـدند  

دانـه  .رعایـت شـد   ت در آزمایشگاهنگهداري و کار با این حیوانا

از محــل فــروش گیاهــان ) Daucus Carota(هــاي هــویج 

دارویی تهیه و توسط گیاه شناسان گروه زیست شناسی دانشگاه 

دانـه هـا   . شهید باهنر کرمان شناسایی و مورد تایید قرار گرفـت 

سـاعت   48این پودر به مـدت  . توسط آسیاب الکتریکی خرد شد

شده و عصاره گیري بـا اسـتفاده از دسـتگاه    در متانول خیسانده 

ــد  ــام ش ــله انج ــتگاه   . سوکس ــا دس ــله ب ــاره حاص ــالل عص ح

Rotaevaporator  حذف و در نهایت توسط دستگاه فریز درایر

راندمان عصـاره  . درجه سانتی گراد خشک گردید -50در دماي 

این عصاره در آب مقطر با دوزهاي مورد . به یک بود 16گیري 

.گاواژ به موشها خورانده شد نظر تهیه و با

ساعت قبل تحـت   12از (با بیهوشی سطحی حیوانات ناشتا 

سـینوس  با اتـر، نمونـه هـاي خـونی از    ) بی غذایی قرار داشتند

، سپس بـا تزریـق   ]12[ جمع آوري شد کاورنوزاي چشم حیوان،

دیابت نـوع  mg/kg, i. p70به میزان ) (STZاسترپتوزوتوسین 

Iپس از تزریـق  زرو 5و ] 8[ ، القاءSTZ    مجـددا نمونـه هـاي ،

خونی براي انداره گیري سطح سرمی گلـوکز و انسـولین جمـع    

ضمناً میزان قند خون بالفاصله توسط دسـتگاه  ]. 12[ آوري شد

انـداره گیـري    )آلمـان  Accu-check ،Rochمدل (  گلوکومتر

 داشتند، دیابتی در mg/dl250و موشهایی که گلوکز باالي  ] 9[

  :تایی تقسیم شدند 8گروه  5و به ، ]10[ ته شدهگرفنظر

سی سی حالل عصاره 5/0موشهاي دیابتی که به آنها ) الف

  . sham)گروه ( شدروز خورانده  6 مدتبه  )آب مقطر(

 300و200و100دوزهـاي   موشهاي دیابتی که به آنهـا   )ب

) گروه تیمار 3. (روز خورانده شد 6عصاره دانه هویج به مدت 

 g/kgبا دوز یدمن کالیباي دیابتی که به آنها گالموشه )ج 

µ 600  گروه کنترل مثبت( .روز خورانده شد 6به مدت (  

 موشها در حالت ناشتا با اتر عمیقاً بی هوش و روز، 6از پس 

سر موشها توسط گیوتین قطع، و از ورید گردنی آنها خـونگیري  

ه جدا سرم نمونه هاي خون جمع آوري شد. ]12،8[ دیانجام گرد

  .نگهداري شد -Cº20دماي  در و

اندازه گیري گلوکز سرم به روش اسپکتروفتومتري با کیـت  

و اندازه گیري انسولین توسط کیـت انـدازه گیـري    ] 5[ مربوطه

بـه روش  ) شـرکت مرکودیـا سـوئد    (  انسولین موش صـحرایی 

ELISA  14[انجام شد.[  

در همه گروهها بعـد از قطـع سـر حیـوان و خـون گیـري،       

. درصـد قـرار گرفـت    10نکراس حیوان خارج و در فرمالدئیـد  پا

براي آماده سازي نمونه هـا بـراي مطالعـات بافـت شناسـی تـا       



رنجبر و همکاران  پانکراس ثر عصاره متانولی دانه هاي هویج برا

88  88

ionmagnificatSL ××

ــک   ــام اتوماتی ــتگاه تم ــري از دس ــب گی ــه قال  Tissueمرحل

processor  ) مــدلTP1010 ،Leica اســتفاده شــد) آلمــان .

برش ) آلمان Liets، 1512مدل (سپس با استفاده از میکروتوم 

ــای ــر ه ــه قط ــه روش  mµ 5-3ی ب ــه و ب ــا تهی ــه ه از نمون

رنـگ آمیـزي و الم دائمـی از    ) H&E( ائـوزین –هماتوکسیلین

ــه شــد   ــت شناســی تهی ــات باف ــراي مطالع ــا ب ــه ه ]. 25[ نمون

آسـینی  (فاکتورهاي مورد بررسی در بخش برون ریز پـانکراس  

شامل، ادم، آتروفی و پوشش مجاري و در بخش درون ریـز  ) ها

حضـور رسـوب آمیلوئیـدي در جزایـر، آتروفـی،       شـامل ) جزایر(

واکوئوله شدن جزایر، نکـروز، آپوپتـوز سـلولی و تغییـر تعـداد و      

بـراي انـدازه گیـري    . بـود ) قطر میـانگین جزیـره  (اندازه جزایر 

فیلد را در  5الم از هر گروه،  4متوسط تعداد جزایر پس از تهیه 

کـرده و   میکروسکوپ به طور تصـادفی انتخـاب   10بزرگنمایی 

پس از شمردن تعداد جزایر در هر فیلـد، متوسـط آن بـه دسـت     

 5براي اندازه گیري متوسط میانگین قطر جزایر از هـر الم  . آمد

ــتفاده از    ــا اس ــد ب ــاب و بع ــادفی انتخ ــور تص ــه ط ــره را ب  جزی

قطر کوچـک و   X40میکروسکوپ گراتیکول دار در بزرگنمایی 

 -با قرار دادن اندازهبزرگ هر جزیره برحسب میکرومتر تعیین و 

ها در فرمول زیر، قطر میانگین هر جزیره محاسبه و سپس قطر 

    .[23] متوسط جزایر محاسبه شد
  

=MD  

)MD  :،قطر میانگین :Sقطر کوچک جزیره، L :    قطـر بـزرگ

  ).بزرگنمایی عدسی :magnificant ،جزیره
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روز بر سطح سـرمی   6به مدت ) kg/gµ600(گالیبن کالمید و  ) Daucus  carota  )mg/kg 300،200،100اثر تجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره دانه هاي  -1شکل 

  )=8n( . گلوکز در گروههاي مختلف

N :نرمال: D, دیابتی, Sham :دریافت کننده حالل عصاره, D+gliben : ،١٠٠(دیابتی دریافت کننده گالیبن کالمید( D+ext : دیابتی دریافت کننده عصاره)mg/kg 

100(, )٢٠٠( D+ext افت کننده عصارهدیابتی دری )mg/kg 200(, )٣٠٠( D+ext :دیابتی دریافت کننده عصاره )mg/kg 300(  

05/0  *P< ،01 /0  **P< ، 001 /0  ***P<   

: aنشان دهنده اختالف معنی دار با نرمال می باشد.  

b   :نشان دهنده اختالف معنی دار با دیابتی می باشد.  

 و گالیبنmg/kg100،200 ،300و دیابتی دریافت کننده عصاره با دوزهاي دیابتی: Dنرمال، : N.پانکراس در شرایط مختلف تغییرات بافتی بخش آسینار -1جدول 

.کالمید

D+ext  D  N)١٠٠(  D+ext)٢٠٠(  D+ext)٣٠٠(  گالیبن کالمید

گروهها   

       مشاهدات                  

  میکروسکوپی

  ادم بین لوبولی  _  ++  _  +  ±  _

  ادم صفاق  _  ++  +  +  +  +

  آتروفی جزء آسینار  _  ++  +  +  +  ±

  پرخونی رگهاي خونی  _  ±  +  +  +  +

- absent, ± slight, + mild, ++ moderate, +++ severe
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بـاقی  (  karyolysisعالوه بر این، تغییرات هسـته شـامل   

و ) فشرده شدن هسـته  (  Piknosis، )هاله اي از هسته ماندن 

karyorrhexis  )  نیـز در سـلولهاي   ) قطعه قطعه شدن هسـته

میـانگین   ].25،1[جزایر النگرهانس مورد بررسـی قـرار گرفـت    

و بعد از دریافـت  ایجاد دیابت داده ها در هر گروه، قبل و بعد از 

Paired با آزمون) آب مقطر( عصاره یا حالل آن t-test  مقایسه

مقایسه بین گروههاي مختلف دریافت کننده عصـاره بـا   . شدند

 Tukeyیک طرفه و پـس آزمـون    )ANOVA( آنالیز واریانس

. به عنوان سطح معنی داري در نظر گرفته شد P<0/05انجام و 

  . گزارش شده است Mean ± SEMداده ها به صورت 

یافته ها

در گروههـاي  ) (FBSناشـتا .مقایسه سـطح سـرمی گلـوکز   

مختلف در حالت نرمال و بعد از دیابتی شـدن نشـانگر افـزایش    

در گروه  FBSمیزان. دیابت می باشددر حالتگلوکزمعنی دار

 18/33عصـاره بـه میـزان    mg/kg100دریافت کننـده مقـدار   

 بـه میـزان   mg/kg 200 درصد و در گروه دریافت کننده مقدار

از  mg/kg 300نـده مقـدار   درصد و در گروه دریافـت کن 6/60

نسبت به گـروه دیـابتی بـه طـور     درصد5/45عصاره به میزان 

  0.همچ. معنی داري کاهش یافته است

روزه گالیبن کالمیـد سـبب کـاهش معنـی       6تجویز نین،

  . شده استسطح سرمی گلوکزدردرصد 06/59 داري به میزان

در زتجویز حالل عصاره، اثر معنی داري بر سطح سـرمی گلـوک  

مقایسـه سـطح سـرمی    ). 1شـکل (گروه دیـابتی نداشـته اسـت   

انسولین در گروههاي مختلف در حالت نرمال و بعـد از دیـابتی   

حالـت   انسـولین سـرم در   شدن نشان دهنده کـاهش معنـی دار  

میـانگین سـطح سـرمی انسـولین ناشـتا در      . دیابت مـی باشـد  

عصـاره بـه    mg/kg 300موشهاي دیابتی پس از دریافت مقـدار 

همچنین  .درصد افزایش یافت 81/85طور معنی دار و به میزان

میانگین سـطح سـرمی انسـولین در موشـهاي دیـابتی پـس از       

. درصـد افـزایش یافـت    48دریافت گالیبن کالمید، بـه میـزان   

روز بر سطح  6مدت به  )kg/gµ600(و گالیبن کالمید ) 300و200و Daucus carota)mg/kg100اثر تجویز خوراکی مقادیرمختلف عصاره دانه هاي - 2شکل

دیابتی دریافت کننده عصاره : D+ext )١٠٠(دیابتی دریافت کننده گالبین کالمید، : D+gliben ,دیابتی  ,D:نرمال: N، )=8n( .سرمی انسولین در گروههاي مختلف

)mg/kg 100(, )٢٠٠( D+ext : دیابتی دریافت کننده عصاره)mg/kg 200(, )٣٠٠( D+ext :ده عصارهدیابتی دریافت کنن )mg/kg 300 ( .01 /0  **P< ،

001 /0  ***P<  ،:a می باشدنشان دهنده اختالف معنی دار با نرمال. b :نشان دهنده اختالف معنی دار با دیابتی می باشد.  
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 carota  Daucusادیر مختلف عصاره دانه هاياثر تجویز خوراکی مق -3شکل 

        .بر تعداد جزایر النگرهانس در گروههاي مختلف )kg)/gµ600کالمید و گالیبن

)8.(n= N :نرمال, D  : ،دیابتیD+gliben : دیابتی دریافت کننده گالبین

،   )mg/kg 100(دیابتی دریافت کننده عصاره : )D+ext 100( کالمید،

)٢٠٠( D+ext : دیابتی دریافت کننده عصاره)mg/kg 200( ،)٣٠٠( D+ext :

P *>  ٠/٠۵،  >P**  ٠١/٠ ، )mg/kg٣٠٠( صارهعدیابتی دریافت کننده 

: aمی باشدنشان دهنده اختالف معنی دار با نرمال.  

b  :نشان دهنده اختالف معنی دار با دیابتی می باشد.  
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سطح معنی داري برسایر دوزهاي عصاره و آب مقطر اثرتجویز

  ).2شکل( سري انسولین نداشت

د جزایر در گروههاي مختلف در حالت مقایسه میانگین تعدا

نرمال و دیابتی نشان دهنده کاهش معنـی دار میـانگین تعـداد    

میـانگین تعـداد جزایـر در    . جزایر در حالـت دیابـت مـی باشـد    

و گالیـبن  عصـاره   mg/kg 100دوز گروههاي دریافت کننـده  

. روز به طور معنی داري افزایش یافتـه اسـت   6کالمید به مدت 

وزهاي عصاره و حالل آن اثر معنی داري بر تعداد تجویز سایر د

مقایسـه میـانگین قطـر متوسـط       ).3شکل( جزایر نداشته است

در گروههـاي مختلـف در حالـت نرمـال و     ) اندازه جزایر(جزایر 

دار میـانگین قطـر متوسـط     دیابتی نشان دهنده کـاهش معنـی  

 تجویز عصاره و گالیـبن کالمیـد،  . جزایر در اثر دیابت می باشد

   ).4شکل( بر میانگین قطر متوسط جزایر مؤثر نمی باشد

بررسی تغییرات بافتی در پانکراس نشان داد که اوال دیابـت  

سبب تخریب بافتی عمـده اي در پـانکراس گردیـده و تجـویز     

عصاره و گالیبن کالمید سبب بهبود نسبی بافت پانکراس مـی  

 mg/kg100گردند در ضـمن بترتیـب، گالیـبن کالمیـد و دوز     

عصاره نسبت به بقیه دوزهاي عصاره اثـر بیشـتري بـر تـرمیم     

عالوه بر این مشـخص شـد   . و جزء آسینار پانکراس دارند جزایر

که گالیبن کالمید در بهبـود جزایـر و جـزء آسـینار از عصـاره      

  ). 2و  1و جدولهاي  6و  5شکلهاي (  می باشد مؤثرتر 

     بحث

دهـد کـه سـطح سـرمی     نتایج حاصل از این تحقیق نشان می 

   بـه طــور معنــی داري افــزایش Iگلوکز در موشهاي دیابتی نوع 

می یابد در حالی که سطح سرمی انسولین به طـور معنـی داري   

 :کاهش می یابد ضـمنا تغییـرات مورفولـوژیکی بـارزي شـامل     

کاهش انـدازه و تعـداد جزایـر و آتروفـی آنهـا، همچنـین ادم و       

 موشهاي نرمـال پـس از القـاي    آتروفی جزء آسینار پانکراس در

استرپتوزوتوسین یک ماده آنتـی بیوتیـک و   . دیابت رخ می دهد

مورد استفاده قرار  Iضد سرطان است که براي القاي دیابت نوع 

این ماده سبب دژنره و نکروزه شـدن سـلولهاي   ]. 16[می گیرد 

  .و گالیبن کالمیدmg/kg100،200 ، 300و دیابتی دریافت کننده عصاره با دوزهاي دیابتی: Dنرمال، : N.س در شرایط مختلفتغییرات بافتی جزایر پانکرا -2 جدول

  گالیبن

  کالمید
)٣٠٠(D+ext  )٢٠٠(D+ext  )١٠٠(D+ext  DN

  مشاهدات                                                    

  میکروسکوپی 

  کاهش  تعداد و سایز جزایر  _  ++  ++  ++  +  +

  واکوئوله شدن جزایر  _  +  +  +  ++  ++

  نکروزه شدن جزایر  _  ±  ±  _  ±  _

  نکروز سلول هاي جزیره  _  +  _  _  _  _

  تغییرات هسته    ±  _  +  +  +

  وجود رسوب آمیلوئیدي  _  _  _  _  _  _

  کاهش ترشحات  _  +++  +  ++  +  _

  وجود رسوب آمیلوئیدي  _  _  _  _  _  _

– absent, ± slight, ++ moderate, +++ severe  

carota Daucusاثر تجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره دانه هاي  -4شکل 

بـر انـدازه جزایـر النگرهـانس در گروههــاي      )kg)/gµ600و گالیـبن کالمیـد    

8N(   .مختلف .(n= :،نرمال: D,   ،دیابتیD+gliben :   دیابتی دریافـت کننـده

 mg/kg(اره ـــ ده عصـت کننـی دریافـدیابت: )D+ext 100( د،ــگالبین کالمی

100(    ،)200(D+ext :  ــاره ــده عص ــت کنن ــابتی دریاف ، ) mg/kg 200(دی

)300(D+ext : دیابتی دریافت کننده عصاره)mg/kg300( ، 05/0  *P<.  

: a می باشدنشان دهنده اختالف معنی دار با نرمال. 
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بتاي پانکراس شده و به منظور دیابتی کردن موشهاي صحرائی 

تحقیقات نشان داده که در بیماري دیابت ]. 8[ شوداستفاده می 

تعداد و اندازه جزایر کاهش یافتـه و سـلول هـاي جزایـر دچـار      

آتروفی و واکوئولیزاسیون مـی شـوند و همچنـین جـزء آسـینار      

کـه بـا نتـایج    ]. 25،1[پانکراس نیز دچار ادم و آتروفی می شود 

د کـه  همچنین نتایج نشـان مـی دهـ   . این مطالعه مطابقت دارد

روز سـبب   6صاره دانه هویج به مدت تجویز دوزهاي مختلف ع

ــد  ــوکز گردی ــی دار ســطح ســرمی گل ضــمناَ دوز  .کــاهش معن

mg/kg300    این عصاره سبب افزایش معنی دار سـطح سـرمی

روز نیز 6عصاره به مدت 200وmg/kg100انسولین و دوزهاي 

چه سبب کاهش معنی دار گلوکز سرم شده است ولـی سـبب   گر

لذا می توان نتیجه گرفت که  .افزایش نسبی انسولین شده است

الاقل بخشی از اثر هیپوگلیسمیک عصاره دانه هـویج از طریـق   

یـر  اتحریک سنتز و آزادسـازي انسـولین از سـلولهاي بتـاي جز    

عـالوه   بعالوه، به نظر می رسد که. النگرهانس انجام می شود

بر افزایش ترشح انسولین، عصاره دانه هویج  ممکـن اسـت بـا    

  مکانیسمهاي دیگري همچون، مهـار فعالیـت آنـزیم انسـولیناز     

آنزیمی که توسط کبد تولید شده و انسولین را غیـر فعـال مـی    (

محیطـی   و یا افزایش حساسیت انسولین، افزایش مصـرف ) کند

گلوکونئوژنز و  اهشگلوکز، افزایش ساخت گلیکوژن کبدي یا ک

] 6[ یا مهار جذب گلوکز از روده، سبب کاهش گلوکز سرم گردد

که بررسی مکانیسمهاي احتمالی دیگر نیاز به تحقیقات گسترده 

  .تري در آینده دارد

نتــایج ایــن تحقیــق نشــان داد کــه تجــویز گالبــین کالمیــد   

g/kg)µ600 (روز، سطح سرمی گلـوکز را بـه طـور     6به مدت

اري کاهش و سطح سرمی انسولین را افزایش می دهـد  معنی د

که با نتایج دیگر محققین مبنی بر اینکه سولفونیل اوره ها مثل 

، سـبب افـزایش   K+ATPگالبین کالمیـد بـا مهـار کانالهـاي     

گیـاه هـویج    .، مطابقـت دارد ]3[ ترشحات انسولین مـی گردنـد  

Daucus carota  منبع غنی از کاروتن هايα  وβ  2[است.[ 

]. 4[ثابت شده که کاروتن داراي فعالیت آنتی اکسـیدانی اسـت   

Daucus carota ــید  داراي و    hydroxycinnamicاسـ

 chlorogenicمشتقات آن می باشد کـه در ایـن میـان اسـید     

فنولها یک نقش مهـم بـه عنـوان    . مهمترین این مشتقات است

نـد  آنتی اکسیدان و از بین برنـده رادیکالهـاي آزاد اکسـیژن دار   

ز به عنـوان  نی carota Daucus موجود در  Cویتامین  ].26[

ادیکالهاي آزاد اکسیژن عمل می کنـد  یک عامل از بین برنده ر

]19.[   

Kumarasamyنشـان دادنـد    2005همکارانش در سال  و

موجــود در عصــاره متــانولی دانــه هــویج داراي  luteolinکــه 

مـی باشـد    بیشترین اثـر بـر حـذف رادیکالهـاي آزاد اکسـیژن     

]15.[Weiner نشــان دادنــد کــه  1980و همکــارانش در ســال

  ]. 24[گلهاي این گیاه در معالجه بیماري دیابت نقش دارند 

نشان دادند که  1995و همکارانش در سال  Neefهمچنین 

 mg/kg 100بـا دوزهـاي   در موشهاي تیمار شده برش هاي پانکراس -6 شکل

و) i(عصـاره   mg/kg 300، دوز )(hعصـاره   mg/kg 200، دوز  (g)عصـاره  

  .X400با بزرگنمایی  زرو 6به مدت j)(گالیبن کالمید 

، X400 ),b ,a (cبزرگنمـایی  با  لبرش هاي پانکراس در موشهاي نرما -5 شکل

، آپوپتـوز و کاریورکسـی در موشـهاي    )X 1000 )dموشهاي دیابتی با بزرگنمایی در

  ).X  1000 )e , fدیابتی با بزرگنمایی
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کـه  ] 18[عصاره ریشه این گیاه نیز خاصیت هیپوگلسـیمی دارد  

این گیاه می باشـد   گر اثر ضد دیابتی دانهنتحقیق اخیر هم نمایا

لـذا عصـاره دانــه هـویج ممکــن اسـت بــدلیل ترکیبـات آنتــی      

ــا اســترس اکســیداتیو ناشــی از   ــه ب ــق مقابل اکســیدانی از طری

  .هیپرگلیسمی دیابتی، در بهبود این بیماري موثر باشد

  سپاسگزاري

بدینوسیله از معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه شهید باهنر کرمان که 

  .ي این مطالعه را تامین نمود، قدردانی می شودبخشی از هزینه ها
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