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زمینه و هدف :با توجه به استفاده طب سنتي از ريزوم گياه سعد بعنوان کاهنده قند خون،
هدف از اين مطالعه ،بررسي اثر اين گياه بر ميزان ترشح انسولين از جزاير النگرهانس
جداشده موش نر بود.
روش بررسی :مطالعه تجربي حاضر روي  09سر موش نر بالغ ،نژاد 59-52( Nmariگرم)
صورت گرفت .جزاير النگرهانس موشهاي سالم ،به روش هضم توسط کالژناز
جداسازي گرديد .سپس عصاره آبي و متانولي اين گياه با غلظتهاي  9/1 ،9/92و  %1و
نيز گليبورايد با غلظتهاي 1و  19ميکروموالر در محيط کشت حاوي غلظتهاي مختلف
گلوکز ( 2/5،2/8mMو )12/7بر روي جزاير ،اثر داده شد .ترشح انسولين از جزاير در يک
سيستم انکوباسيون ،ارزيابي گرديد و ميزان انسولين ترشح شده توسط کيت االيزا اندازه
گيري شد .دادهها با استفاده از  SPSS 14و از آزمون آماري آناليز واريانس استفاده شد.
یافتهها :ترشح انسولين در حضور غلظت 12/7mMگلوکز نسبت به غلظت  5/8بطور
معنيداري افزايش يافت ( )p>9/92در حضور غلظت 5/8mMو2/2گلوکز ،گليبوريد
( )19µMتوانست بطور معنيداري ترشح انسولين را افزايش دهد (.)p>9/991عصاره آبي
(9/92و )%9/1در حضور گلوکز )p>9/991( 5/8 mMو)p>9/92( 2/2افزايش معنيداري
در ترشح انسولين ايجاد کرد اما در حضور گلوکز باال کاهش معنيدار در ترشح انسولين
ايجاد کرد .همچنين نتايج نشان داد ،عصاره متانولي نتوانست ميزان ترشح انسولين را بطور
معنيداري افزايش دهد.
نتیجهگیری :نتايج اين مطالعه نشانگر اثرات مفيد دوزهاي پايينتر عصاره آبي در افزايش
ترشح انسولين از جزاير ميباشد .احتماال گياه سعد از طريق اثر بر جزاير و افزايش ترشح
انسولين البته در دوزهاي پائين ،ميتواند در درمان ديابت موثر باشد.
کلید واژگان :ديابت ،سعد ،انسولين ،گليبوريد ،جزاير النگرهانس.

دریافت مقاله4931/5/72 :

دریافت مقالۀ اصالحشده4931/2/77 :
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مقدمه
ديابت مليتوس يکي از شايعترين اختالالت متابوليکي

دسترس هستند و جهت کاهش قند خون و درمان ديابت

در جهان امروز بوده که حدود  099ميليون نفر در جهان به

استفاده ميشوند ،اما استفادۀ طوالنيمدت از اين داروها به-

آن مبتال هستند .ديابت بر دو نوع است :نوع  1و نوع  5که

دليل ايجاد عوارض و همچنين کاهش کارايي بعد از چند

در حدود  09تا  02درصد موارد ديابت قندي از نوع  5مي-

سال ،امکانپذير نميباشد ( .)5به همين دليل ،نياز به

باشد (.)1

داروهاي جديد با عوارض کمتر جهت درمان ديابت

ديابت نوع  5شديداً در جوامع بشري در حال افزايش

احساس ميشود .در سالهاي اخير تحقيقاتي در مورد اثرات

ميباش د .اين بيماري در حالتي که قند ناشتا و يا تست

داروهاي گياهي که از قديم االيام جهت درمان بيماريهاي

تحمل گلوکز دچار نقص شوند ،در بدن ايجاد ميشود.

مختلف استفاده ميشدند ،انجام شده است که اثر اين داروها

افزايش قند ناشتا با افزايش پايۀ برونده کبدي غير قابل

از نظر ايمني و کارايي نياز به تحقيقات بيشتري دارد .امروزه

کنترل ميشود که نتيجۀ مقاومت کبدي نسبت به عمل

در طب سنتي ،گياهان دارويي براي درمان ديابت مورد

انسولين ميباشد ( )5در اين بيماران ،ايجاد مقاومت به

استفاده قرار ميگيرند .از ريزوم گياه سعد (Cyperus

انسولين علت پاتوژنيک اوليه است .در ابتدا افزايش ترشح

) Rotundusنيز در طب سنتي جهت کاهش گلوکز و

انسولين ،مقاومت به انسولين را جبران ميکند ،ولي در طول

چربي خون استفاده ميشود ( Cyperus Rotundus .)0يا

زمان ،به داليلي که هنوز کامالً مشخص نشده است ،فعاليت

سقيط ،سـُعد الحمار ،گياهي چندساله به ارتفاع  59تا 09

سلولهاي مترشحه انسولين کاهش يافته و در نتيجه تحمل

سانتيمتر و داراي ريزوم خزنده و ساقههاي متعددي در

به گلوکز کاهش مييابد که عالمت اوليۀ ظهور بيماري

طول ريزوم است .بعضي قسمتهاي طول ريزوم آن نيز

است .در اين موقع ،سلولهاي مترشحه انسولين به محرک-

تورم حاصل ميکند و بهصورت برجستگيهاي سياهرنگ و

هاي ديگر مثل سولفونيل اورهها بهخوبي پاسخ نميدهند

معطر در ميآيد .به اين گياه در فرانسوي Souchet Rond

( .)5هيپرگليسمي ناشي از ديابت با عوارض متعددي از

و در انگليسي  Nutt Grassگفته ميشود .در گونۀ

جمله هيپرآنالژزي ،نوروپاتي محيطي ،رتينوپاتي ،بيماريهاي

 C.Rotundusسعد يک اسانس وجود دارد که شامل پينن،

قلبي عروقي و بيماريهاي کليوي همراه است ( .)2-0در

مقدار کمي سينئول ،سسکي ترپن ،و يک الکل جديد به نام

بارداري ،ديابت ميتواند اثرات سوئي بر مادر و جنين داشته

ايزوسي پرول ميباشد؛ بهعالوه ،داراي چربي است که شامل

باشد (.)7

 5/7درصد يک مادۀ مومي خنثي ،گليسرول ،لينولنيک اسيد،

بنابراين جزاير پانکراس که هورمونهاي مهم

لينولئيک اسيد ،اولئيک اسيد ،ميريستيک اسيد ،و استئاريک

تنظيمکنندۀ قند خون را ترشح ميکنند مورد توجه ويژۀ

اسيد ميباشد .يک آلکالوئيد ناپايدار نيز در سعد وجود دارد.

دانشمندان قرار گرفته است .از آنجا که جزاير النگرهانس

اسانس روغني فرّار قسمت متورم زيرزميني سعد گونۀ ياد

پانکراس جوندگان در مقايسه با انسان ،داراي بافت فيبروز

شده خاصيت آنتيبيوتيک دارد و از رشد مايکروکوکوس

و کالژن کمتري است جداسازي آن آسانتر بوده و جهت

پيروژنس واريته اورئوس جلوگيري ميکند .در گزارش

تحقيقات بر روي اثرات هورمونهاي مترشحه توسط

ديگري آمده است که قسمت زيرزميني متورم سعد گونه

پانکراس استفاده ميشود .اگرچه داروهاي خوراکي کاهندۀ

 C.Rotundusداراي اسانس روغني فرّار ،نوعي پروتئيد،

قند خون از قبيل گليبورايد و متفورمين در حال حاضر در

نشاسته ،قند و مواد رزيني است که از رشد استافيلوکوکوس
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اورئوس جلوگيري مينمايد .غدههاي معطر آن که سعد

اولين قدم در پروتکل جداکردن پانکراس از حيوان،

کوفي گفته ميشود در طب سنتي مصارف دارويي وسيعي

جداکردن آن از بخش اگزوکرين است .در اين مطالعه ،از دو

دارد و براي آن خواص بيشماري از جمله بهعنوان مدر،

حيوان  59تا  52گرمي براي جداسازي جزاير در هر روز

کاهش سردرد ،يرقان ،افزايش نيروي جنسي و اشتهاي به

استفاده گرديد .تعداد جزاير النگرهانس بهدست آمده به

غذا را بيان کردهاند ( .)0مطالعۀ  Badgujarو همکاران در

وزن و سن حيوان بستگي دارد .براي برداشت پانکرانس از

سال  5912نشان داد که عصارۀ آبي ريزوم گياه سعد سبب

حيوان از  V-incisionدر ناحيۀ شکم استفاده شد .سپس

تحريک ترشح شير و افزايش ميزان پروالکتين سرم در

رودهها به سمت چپ حيوان کنار زده شد .پانکراس از

موشهاي صحرايي ماده ميشود .البته مکانيسم عمل اجزاي

چربي احاطهکننده اطراف بهصورت يک ناحيۀ زرد -قهوهاي

فعال عصاره هنوز ناشناخته ميباشد ( .)2در مطالعۀ قبلي in

افتراق داده ميشود .از فورسپس براي نگهداشتن طحال

 vivoما ،نشان داده شد که عصارۀ هيدروالکلي ريزوم گياه

استفاده شد و پانکراس از بافت اطراف بهطور کامل جدا

سعد سبب کاهش قند خون ،بهبود انسولين و آنزيمهاي

گرديد .پانکراس جداشده داخل  19ميليليتر محلول سالين

کبدي در موشهاي پيشديابتي با فروکتوز شد .عصارۀ آبي

بافر در داخل پتري ديش قرار داده شد .با تزريق 19

اين گياه فقط سبب کاهش قند خون در اين مدل شد ( .)2با

ميليليتر سالين بافر به داخل بافت پانکراس ،سطح پانکراس

توجه به مشخص نبودن مکانيسم عمل ،هدف از اين مطالعه،

افزايش داده شد .پانکراس با قيچي به قطعات يکسان 1×1

بررسي اثر ريزوم گياه سعد بر ميزان ترشح انسولين از جزاير

ميليمتري بريده و به داخل لولۀ فالکون  12ميليليتري انتقال

النگرهانس جداشده از موشها در  in vitroدر مقايسه با

داده شد و سپس براي  2دقيقه سانتريفوژ شد .بعد از

ساير داروهاي کاهندۀ قند خون از جمله گليبورايد بود.

سانتريفوژ محتويات رويي که بافت چربي هستند برداشته
شده و مابقي به لولۀ فالکون  12ميليليتري ديگري انتقال

روش بررسی

داده شد .کالژناز نوع  IVبراي هضم پانکراس با نسبت 1/0

حیوانات

ميليگرم در ميليليتر در بافر هنکس بهمنظور آزادسازي

در اين مطالعۀ تجربي از  09سر موش سفيد کوچک
بالغ نر نژاد  Nmariبا وزن  52-59گرم که از مرکز تکثير و
نگهداري حيوانات آزمايشگاهي دانشگاه جنديشاپور اهواز
خريداري شد .حيوانات در دماي  55±0درجۀ سانتيگراد
تحت يک سيکل  15ساعت روشنايي 15-ساعت تاريکي
نگهداري شدند .حيوانات دسترسي کامل به آب و غذاي
فشردۀ مخصوص حيوان داشتند.

جزاير از قسمت اگزوکرين مخلوط شد ( .)7سپس لولۀ
فالکون محتوي جزاير داخل حمام آب در دماي  07درجۀ
سانتيگراد با دور  899در دقيقه براي  8-19دقيقه تکان داده
شد .با استفاده از  59ميليليتر بافر سرد فرايند هضم متوقف
گرديد .جهت جداسازي کالژناز از محلول 2 ،دقيقه
سانتريفوژ و سطح رويي آسپيره گرديد .سپس محتويات
پليت به  12ميليليتر بافر اضافه شد و به داخل ظرف پتري
ديش  09ميليليتري سياهرنگ انتقال داده شد .رنگ سياه

روشهای آزمایشگاهی
جزاير النگرهانس طبق پروتکل اصالحشدهاي که
اولين بار توسط ليسي ( )Lacyدر سال  1027معرفي شد،
از طريق هضم آنزيمي و استفاده از کالژناز جدا گرديد (.)7

ظرف جهت کنتراست تحت استريو ميکروسکوپ استفاده
گرديد .خالصسازي جزاير با استفاده از سمپلر و بهصورت
دستي انجام ميشود .هرچند اين فرايند زمانبر و کار
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طاقتفرسايي است ،اما بهدليل کيفيت بااليي که در

دماي اتاق گذاشته شد تا حالل آن تبخير و بهصورت پودر

جداسازي و خالصسازي جزاير دارد ،استفاده ميشود (،8

درآيد .براي تهيۀ عصارۀ ريزم گياه سعد از  199گرم مادۀ

.)0

خشک 59 ،گرم عصارۀ خالص بهدست آمد که تا زمان

آمادهسازی عصارۀ ریزم گیاه سعد

استفاده در يخچال نگهداري شد (.)2

ريزم گياه سعد از عطاريهاي شهرستان اهواز

آنالیز آماری

خريداري شد و توسط بخش گياهشناسي دانشکدۀ

همۀ دادهها بهصورت ميانگين و انحرافمعيار

داروسازي دانشگاه جنديشاپور اهواز مورد شناسايي قرار

غلظتهاي مختلف انسولين مترشحه از جزاير النگرهانس

گرفت و با نام علمي  Cyperus Rotundusمورد

مورد بررسي قرار گرفت .آناليز واريانس انجام شده و نتايج

شناسايي قرار گرفت.

با تست  LSDتأييد شد P .کمتر از  9/92از لحاظ آماري

تهیۀ عصارۀ آبی-الکلی

معنادار درنظر گرفته شد.

جهت تهيه اين عصاره از روش خيساندن استفاده شد.
ابتدا ريزم گياه سعد در سايه قرار داده شد تا خشک شود.

یافتهها

سپس توسط آسياب برقي پودر گرديد .جهت تهيۀ عصارۀ

نتايج حاصله نشان داد ميزان ترشح انسولين از جزاير

آبي-الکلي ريزم گياه سعد ،مقدار  29گرم از پودر آن در

جداشده از حيوانات در پاسخ به غلظت  12/7ميليموالر

 599ميليليتر متانول  79درصد حل گرديد .حالل مورد نظر

گلوکز بهطور معناداري ( )P>9/991بيشتر از پاسخ ترشح

بهمدت  75ساعت در دماي  12تا  59درجۀ سانتيگراد نگه-

جزاير به غلظت  5/8و  2/2ميليموالر گلوکز بود (نمودار

داري شد .بعد از مدت  75ساعت ،محلول با استفاده از

 .)1همچنين گليبورايد باعث افزايش ترشح انسولين از

کاغذ صافي (واتمن شمارۀ  )1و قيف بوخنر و خأل ،صاف

جزاير در حضور غلظتهاي  5/8و  2/2ميليموالر گلوکز

شده و توسط سانتريفيوژ با دور  0999بهمدت  59دقيقه

شد ،اما در غلظت باالي گلوکز ( 12/7ميليموالر) ،اثربخشي

سانتريفيوژ گرديد .مايع رويي جدا شده و در ظرف شيشهاي

گليبورايد نسبت به زماني که غلظت گلوکز پايين است ،قابل

و در دماي اتاق پهن گرديد تا خشک شود.

مالحظه نبود (نمودار  .)5عصارۀ الکلي ريزوم گياه سعد در

براي تهيۀ عصارۀ آبي -الکلي ريزم گياه سعد از 199

غلظتهاي مختلف گلوکز برونده ترشح انسولين را تغيير

گرم ماده خشک 12 ،گرم عصارۀ خالص بهدست آمد که تا

معناداري نداد (نمودار  .)0در حضور غلظتهاي  5/8و 2/2

زمان استفاده در يخچال نگهداري شد (.)2

ميليموالر گلوکز عصارۀ آبي ريزوم گياه سعد (با غلظت

تهیۀ عصارۀ آبی

 9/92درصد) توانست برونده ترشح انسولين را افزايش

ريزم گياه سعد بهوسيلۀ آسياب برقي پودر گرديد29 .

معناداري بدهد ( .)P>9/991در حضور غلظت  12/7ميلي-

گرم پودر ريزم گياه سعد با  599ميليليتر آب مقطر بهمدت

موالر گلوکز عصارۀ آبي ريزوم گياه سعد (با غلظت 1

 09دقيقه جوشيده شد و در همان حالت مخلوط گرديد .و

درصد) برونده ترشح انسولين را کاهش معناداري داد

پس از آن از صافي عبور داده شد و بهمدت  59دقيقه در

(( )P>9/92نمودار .)0

سانتريفوژ با  0299دور در دقيقه قرار گرفت .اين محلول در
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نمودار :4مقایسه ترشح انسولین از جزایر در حضور غلظت  7/8و 5/4و  44/2میلی موالر گلوکز = *** ،n=9 .تفاوت با گروه های
دریافت کننده  7/8و  5/4میلی موالر گلوکز معنی دار است (.)p>0/004

نمودار  :7مقایسۀ ترشح انسولین از جزایر در حضور غلظت  5/4، 7/8و  44/2میلیموالر گلوکز به تنهایی و یا همراه گلیبوراید در
غلظتهای  4و  40میکروموالر .*** . N=3 ،اختالف گروه گلیبوراید  40میکرو موالر  = aبا گروه بدون گلیبوراید =b ،با گروه
گلیبوراید  4میکرو موالر.
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نمودار  :9مقایسه ترشح انسولین از جزایر در حضور غلظت 5/4، 7/8و  44/2میلی موالر گلوکز به تنهایی و یا همراه غلظتهای ،0/05
 0 /4و  4درصد عصارۀ آبی-الکلی ریزوم گیاه سعد،N=9 .

نمودار  :1مقایسۀ ترشح انسولین از جزایر در حضور غلظت  5/4، 7/8و  44/2میلیموالر گلوکز به تنهایی و یا همراه غلظتهای ،0/05
 0 /4و  4درصد عصارۀ آبی ریزوم گیاه سعد  )a( . N=3اختالف با گروه بدون عصاره (b) ،اختالف با گروه  0/05درصد عصاره(c)،
اختالف با گروه  0/4درصد عصاره.)***= p>0/004( ،)*= p>0/05( .
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بحث
با افزايش غلظت گلوکز برونده ،ترشح انسولين

مطالعه تحت عنوان اثر ريزوم گياه سُعد (Cyperus

افزايش يافت که در واقع بيانگر ترشح انسولين تحريکشده

)Rotundusبر ميزان قند ،ليپيد ،انسولين و آنزيمهاي

Glucose-Induced

کبدي خون مدل مقاوم به انسولين در موش صحرايي نر

 )Secretionميباشد( .)8همچنين گليبورايد باعث افزايش

( ،)2گلوکز سرم در گروه دريافتکنندۀ فروکتوز در مقايسه

ترشح انسولين از جزاير در حضور غلظتهاي پايين گلوکز

با گروه کنترل بهطور معناداري افزايش يافت .انسولين نيز در

گرديد ،اما در غلظت باالي گلوکز( 12/7ميليموالر)،

گروههاي عصاره الکلي در مقايسه با گروه کنترل افزايش

گليبورايد افزايش بيشتري را نتوانست اعمال کند ،بهترين

معناداري نشان نداد .عصارۀ آبي اين گياه فقط سبب کاهش

پاسخ گليبورايد در غلظت  19ميکروموالر بود .در غلظت

قند خون در گروه دريافتکنندۀ فروکتوز شد ( .)2در مطالعۀ

باالي گلوکز اثربخشي گليبورايد نسبت به زماني که غلظت

مجاب و همکاران نيز اثرات ضد ميکروبي عصارۀ آبي

گلوکز پايين است قابل مالحظه نبود که اين کاهش

ريزوم گياه Cyperus Rotundus L.نشان داد که غلظت-

اثربخشي مربوط به سميت گلوکز و يا تداخل در اثر

هاي مختلف آن اثري روي سالمونال ،اشريشيا کولي،

گليبورايد ميباشد .اين نتايج در توافق با مطالعۀ ايتاباشي

آسپرژيلوس نايجر و کالدوسپوريوم هرباسيوم ندارد و تنها

( )Itabashiو همکاران که با بررسي ترشح انسولين از

روي باکتريهاي استافيلوکوکوس اورئوس و ميکروکوکوس

سلولهاي  MIN6در غلظتهاي باالي  12/8ميليموالر

لوتئوس مؤثر ميباشد ( .)10ترکيبات عمدۀ اسانس آن را

گلوکز ،گليبورايد نتوانست سبب افزايش بيشتر انسولين شود

سسکوييترپنها تشکيل ميدهد ( 9/85درصد) که در بين

( .)11همچنين خياطان و همکاران پس از انکوباسيون جزاير

آنها آلفا -سيپرون  9/05درصد و اسپاتولنول 9/11 ،درصد

النگرهانس با گليبورايد نتيجه گرفتند که ترشح انسولين در

ميباشد 8/8 .درصد ترکيبات شناساييشده نيز از گروه

پاسخ به گلوکز  12/7ميليموالر از افزايش برخوردار نبوده

مونوترپنوئيدها ميباشند (.)12

بهوسيلۀ

گلوکز(

Insulin

است و نتيجه گرفتند که اثر افزايشدهندگي گليبورايد بر
ترشح انسولين از طريق سازوکاري بهجز تأثير بر ترشح
انسولين تحريکشده با گلوکز ميباشد (.)15
غلظت پايين عصارۀ آبي ريزوم گياه سعد توانست

نتیجهگیری
در مجموع ،نتايج اين مطالعه ،نشانگر اثرات مفيد
دوزهاي پايينتر ( 9/92و  9/1درصد) عصارۀ آبي در

برونده ترشح انسولين را در غلظتهاي پايه و  2/2ميلي-

افزايش ترشح انسولين از جزاير ميباشد و در دوزهاي باال

موالر گلوکز بهطور معناداري افزايش دهد که اين نتايج،

( 1درصد) احتماالً اين گياه آثار توکسيک بر جزاير و

مطالعۀ رات ( )Rautو همکارانش را تأييد مينمايد (.)10

افزايش ترشح انسولين دارد ،و براي استفاده در درمان ديابت

عصارۀ الکلي ريزوم گياه سعد در غلظتهاي مختلف

کارهاي تحقيقاتي ديگري بايد انجام شود.

گلوکز ،برونده ترشح انسولين را تغيير معناداري نداد .در
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اين تحقيق ،حاصل کار پاياننامۀ کارشناسي ارشد

قدردانی

آقاي ايرج احمدي بوده و با کمک مالي معاونت پژوهشي
دانشگاه علوم پزشکي جنديشاپور اهواز ،مرکز تحقيقات
فيزيولوژي با شمارۀ طرح  PRC-99انجام شد.
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The Effect of Aqueous and Methanolic Extract of Cyperus Rotundus
Rhizome on Insulin Secretion from Pancreatic Islets in Male Mouse
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increase insulin secretion significantly (p<0.001). Aqueous extract
(0.05 and 0.1 percent) in the presence of glucose 2.8 (p<0.001) and
5.6mM (p<0.05) caused the significant increase in insulin
secretion, but in the presence of high glucose a significant
reduction in insulin production was seen. The results showed that
the methanolic extract couldn’t increase the amount of insulin
secretion, significantly.
Conclusion: The results of this study showed beneficial effects of
lower doses aqueous extract of Cyperus-Rotundus-rhizome are the
increased secretion of insulin. Probably this plant through effects
on insulin secretion islets and, of course, at low doses, can be
effective in the treatment of diabetes.
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Abstract
Background and Objectives: According to traditional medicine as
hypoglycemic Cyperus-Rotundus-rhizome, the aim of this study
was to investigate the effect of this plant on insulin secretion from
the islets of Langerhans isolated male mouse.
Subjects and Methods: This experimental study was carried out
on 90 adult Nmari male mice (20-25gr). Pancreatic islets of
Langerhans from intact mice were isolated by collagenase digestion
method. Then aqueous and methanol extract of plant at 0.1, 0.5 and
1% concentrations and also glyburide at 1 and 10μM applied on
isolated islets in culture medium containing different glucose
concentrations (2.8,5.6 and 16.7mM). Insulin secretion from islets
was evaluated in incubation system and insulin was measured using
an ELISA kit. Data analyzed using spss14 and ANOVA test.
Result: Insulin secretion significantly increased at 16.7 mM
glucose concentration compared with 2.8 mM concentration
(p<0.05). In 2.8 and 5.6 mM glucose, glyburide 10μM could

Keywords: Diabetes, Cyperus
Glyburide, islets of langerhans.

Rotundus
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