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چکیده
مقدمــه :رتینوپاتــی یکــی از مهمتریــن عــوارض دیابــت ملیتــوس میباشــد کــه در نتیجــه هیپرگلیســمی مزمــن،
اســترس اکســیداتیو و التهــاب ایجــاد میشــود .فاکتــور رشــد تومــوری ( )TGF-β2یکــی از فاکتورهــای مهــم
دخیــل در مســیر التهــاب ناشــی از هیپرگلیســمی میباشــد .از طرفــی ســیر بــه عنــوان یــک ترکیــب گیاهــی
پرمصــرف در رژیــم غذایــی ایرانیــان بــه حســاب میآیــد کــه اثــرات هیپوگلیســمیک و آنتــی اکســیدانی دارد ،لــذا
در ایــن مطالعــه اثــرات عصــاره آبــی ایــن گیــاه در میــزان بیــان ژن و پروتئیــن  TGF-β2در رت هــای دیابتــی
نــوع  1مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت.
روش کار :در ایــن مطالعــه تجربــی بیســت و چهــار رت نــر نــژاد ویســتار بــه چهــار گــروه  6تایــی کنتــرل ســالم،
دیابتــی نــوع  ،1دیابتــی نــوع  1درمــان شــده بــا عصــاره ســیر و کنتــرل ســیر تقســیم شــدند .بــرای القــا دیابــت از
استرپتوزوتوســین ) (65mg/kg) (STZاســتفاده شــد و هفــت روز بعــد از تزریــق ،میــزان قنــد خــون در رت هــا
توســط گلوکومتــر انــدازه گیــری شــد .قنــد باالتــر از  300 mg/dLبــه عنــوان دیابــت نــوع  1در نظــر گرفته شــد.
تیمــار رت هــا توســط عصــاره آبــی ســیر ( )1ml/100gبــه صــورت گاواژ بــه مــدت  30روز انجــام شــد .در پایــان
زمــان تیمــار ،نمونــه ســرم آنهــا جداســازی شــد و جهــت ســنجش میــزان گلوکــز در  -20º Cذخیــره گردیــد.
همچنیــن چشــم رت هــا و ســپس بافــت شــبکیه آنهــا ســریعاً خــارج شــد و در  -70º Cبــرای بررســی بیــان ژن
و میــزان پروتئیــن ،ذخیــره شــد .جهــت بررســی بیــان ژن ،اســتخراج  ،RNAســنتز  cDNAو Real time PCR
انجــام شــد .جهــت ســنجش میــزان پروتئیــن  TGF-β2از روش االیــزا اســتفاده شــد.
یافتههــا :میــزان بیــان ژن  TGF-β2در رت هــای دیابتــی ،افزایــش  1/37برابــری را نســبت بــه گــروه کنتــرل
نشــان داد ،در حالیکــه در رت هــای دیابتــی تیمــار شــده بــا عصــاره ســیر ،کاهــش  1/96برابــری نســبت بــه گــروه
دیابتــی درمــان نشــده مشــاهده گردیــد .میــزان پروتئیــن  TGF-β2در رت هــای دیابتــی ،افزایــش  3/08برابــری
را نســبت بــه گــروه کنتــرل نشــان داد ،در حالیکــه در رت هــای دیابتــی تیمــار شــده بــا عصــاره ســیر ،کاهــش
 2/56برابــری نســبت بــه گــروه دیابتــی درمــان نشــده مشــاهده گردیــد.
نتیجهگیــری :عصــاره ســیر ســبب کاهــش معنــی دار ســطح  TGF-β2در بافــت شــبکیه رت هــای دیابتــی
شــده اســت .از آنجائیکــه  TGF-β2یــک فاکتــور اساســی در ایجــاد التهــاب و آســیب بــه شــبکیه میباشــد ،لــذا
میتــوان انتظــار داشــت کــه مصــرف ســیر ،بــا کاهــش میــزان ایــن پروتئیــن بتوانــد در تقلیــل عــوارض دیابــت
مؤثــر باشــد.

مقدمه
دیابــت ملیتــوس شــایعترین اختــال آندوکریــن اســت کــه
مشــخصهٔ اصلــی آن هایپــر گلیســمی و عــدم تحمــل گلوکــز

میباشــد .ایــن بیمــاری در نتیجــه نقایصــی در ترشــح انســولین،
عملکــرد انســولین و یــا هــردو بــه و قــوع میپیونــدد .دیابــت

صادقی محب و همکاران
ملیتــوس بــه انــواع مختلفــی طبقــه بنــدی میشــود کــه دو نــوع
اصلــی آن عبارتنــد از دیابــت نــوع  1و دیابــت نــوع  .2دیابــت نــوع 1
در نتیج ـهٔ تخریــب خــود ایمنــی ســلولهای βجزایــر پانکــراس بــا
واســطه ســلولهای  Tایمنـ�ی ایجـ�اد میشـ�ود کـ�ه نتیجـ�ه آن ،کمبـ�ود
مطل��ق انس��ولین میباش��د [ .]1در مدلهــای آزمایشــگاهی عمومــاً
ترکیــب شــیمیایی استرپتوزوتوســین ( )STZب�رـای القــا دیابــت
نــوع  1اســتفاده میگــردد ،کــه دارای اثــر تخریبــی بــر ســلولهای
بتـ�ا پانکـ�راس میباشـ�د [ .]2عــوارض عروقــی دیابــت بــه دو دســته
ماکروواســکوالر و میکروواســکوالر تقســیم میشــوند .رتینوپاتــی
دیابتــی شــایعترین عارضــه میکروواســکوالر دیابــت ملیتــوس اســت.
حداقــل نیمــی از افــراد مبتــا بــه ایــن بیمــاری ،دچــار رتینوپاتــی
دیابتــی میشــوند کــه علــت اصلــی نابینایــی در بیــن افــراد -75
 20ســاله در کشــورهای توســعه یافتــه اســت .از جملــه فاکتورهــای
خطــر رتینوپاتــی میتــوان بــه هیپرگلیســمی ،فشــار خــون بــاال،
دیــس لیپیدمــی ،اســترس اکســیداتیو و التهــاب اشــاره کــرد [,3
 .]4بــا افزایــش قنــد خــون ،مســیر متابولیــک گلوکــز نیــز افزایــش
مییابــد ،از جملــه ایــن مســیرها میتــوان بــه آلــدوز ردوکتــاز،
فعالیــت مســیر پلــی اول ،بیوســنتز هگزوزآمیــن ،فعالیــت پروتئیــن
کینــاز  Cو تشــکیل دی آســیل گلیســرول و تولیــد رادیکالهــای آزاد
اکســیژن اشــاره کــرد کــه همگــی ایــن مســیرها منجــر بــه افزایــش
واســطههای اکســیدانی میشــوند .افزایــش تولیــد رادیکالهــای
آزاد ســبب ایجــاد اســترس اکســیداتیو در شــبکیه میشــوند و آن
هــم از طریــق فعــال ســازی فاکتورهــای رونویســی حســاس بــه
ردوکــس ماننــد فاکتــور هســتهای کاپــا ( ،)NF-κBباعــث افزایــش
بیــان ســیتوکین هــای مختلــف ماننــد فاکتــور رشــد تومــوری بتــا-
 ،)TGF-β2(2فاکتــور رشــد بافــت همبنــد ( )CTGFو فاکتــور
رشــد اپــی تلیــوم رگ ( )VEGFمیشــود .مطالعــات مختلــف
افزایــش میــزان ایــن فاکتورهــا را در زجاجیــه و شــبکیه بیمــاران
دیابتــی و رت هــای دیابتــی نشــان دادهانــد [ .]5اگرچــه ســایتوکین
هــای مختلفــی بــا فیبــروزه شــدن بافــت چشــم در ارتبــاط هســتند،
امــا یکــی از مهمتریــن آنهــا  TGF-β2میباشــد [ .]6بنابرایــن
بــه نظــر میرســد کــه مهــار ایــن فاکتــور بــا داروهــا یــا ترکیبــات
طبیعــی میتوانــد راهــکار مناســبی بــرای مهــار رتینوپاتــی باشــد.
امــروزه اســتفاده ازگیاهــان دارویــی بــه دلیــل ارزان بــودن ،در
دســترس بــودن و عــوارض جانبــی کمتــر ،بــه طــور فزاینــدهای
بــرای درمــان طیــف گســتردهای از بیماریهــا مــورد اســتفاده
قــرار میگیرنــد [ .]7ســیر ( )garlicیکــی ازگیاهانــی اســت کــه
اســتفاده زیــادی در طــب ســنتی از جملــه در درمــان دیابــت دارد.
ســیر بــا نــام علمــی  ،Allium sativumدارای خــواص مختلفــی
ازجملــه آنتــی اکســیدانی ،آنتــی باکتریــال ،آنتــی آترواســکلروز،
کاهــش دهنــده چربــی و قنــد خــون اســت .ســیر دارای ترکیبــات

زیــادی اســت کــه عمــدهٔ ایــن ترکیبــات حــاوی جــزء ســولفوری
ماننــد -Sآلیــل سیس��تئین هســتند کــه قادرنــد رادیکالهــای آزاد را
نابـ�ود سـ�ازند [ .]8بــه دلیــل افزایــش روزافــزون دیابــت درجامعــه
ایرانــی و توجــه زیــاد ســازمان بهداشــت جهانــی بــرای پیشــگیری،
کنت��رل و کاه��ش ع��وارض ناش�یـ از آن از ی��ک ط��رف و بــا توجــه بــه
نقــش عوامــل اکســیدان و  TGF-β2در افزایــش عــوارض دیابــت از
ط�رـف دیگــر ،هــدف ایــن مطالعــه تعییــن اثــرات عصــاره ســیر بــه
عنــوان یــک ترکیــب طبیعــی آنتــی اکســیدان بــر روی بیــان ژن و
پروتئیــن  TGF- β2در بافــت شــبکیه رت هــای دیابتــی نــوع  1القــا
شــده بــا  STZمیباشــد.
روش کار
در ایــن مطالعــه تجربــی بــرای آمــاده ســازی عصــاره آبــی ســیر50 ،
گــرم ســیر پوســت گرفتــه شــده را در مخلــوط کــن ریختــه تــا خــرد
و آســیاب شــوند ،ســپس  250میلــی لیتــر آب مقطــر روی آنهــا
ریختــه شــد تــا خــوب مخلــوط شــوند و پــس از عبــور از صافــی
محلــول یکنواختــی بدســت آمــد .بــه ازای هــر صــد گــرم وزن رت،
یــک میلــی لیتــر از ایــن عصــاره بــه صــورت گاواژ دهانــی روزانــه
بــه مــدت  30روز بــه آنهــا خورانــده شــد [ .]10 ,9تعــداد  24رت
نــر ســالم نــژاد ویســتار بــا میانگیــن وزنــی  250-300گــرم (6-8
هفت ـهای) از آزمایشــگاه حیوانــات دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان
تهیــه شــد و بــه طــور تصادفــی بــه  4گــروه  6تایــی مــورد آزمایــش
تقســیم و در قفسهــای جداگانــه نگهــداری شــدند.
گــروه  :)C( 1رت های��ی کنت��رل س�اـلم کــه تــک دوز ســیترات بافــر
( )2ml/kgبــا  pH = 4/5را ب��ه صـ�ورت داخ��ل صفاقـ�ی دریافــت
کردنــد.
گــروه  :)D( 2رت هــای دیابــی نــوع  1کــه دیابــت در آنهــا بــا تــک
دوز  )65 mg/kg( STZدر بافــر ســیترات ( )2ml/kgبــا pH = 4/5
بــه صــورت تزریــق درون صفاقــی القــا شــد.
گــروه  :)D+G( 3رت هایــی کــه دیابــت نــوع  1ماننــد گــروه  2در
آنه��ا الق��ا شــده و ســپس عصـ�اره آبـ�ی ( )1ml/100gبــه مــدت 30
روز بــه صــورت گاواژ دهانــی بــه آنهــا خورانــده شــد.
گــروه  :)G( 4رت هـ�ای سـ�المی کـ�ه عصـ�اره آبی سـ�یر ()1ml/100g
بــه مــدت  30روز بــه صــورت گاواژ دهانــی بــه آنهــا خورانده شــد.
شــرایط نگهــداری رت هــا کام ـ ً
ا یکســان و در شــرایط قفــس ،بــا
رژیــم غذائــی اســتاندارد و ســیکل نــوری  12ساــعته بــود .بــرای
تأییــد ایجــاد دیابــت  7روز بعــد از تزریــق  ،STZنمونــه قنــد خــون
بــه کمــک گلوکومتــر انــدازه گیــری شــد .قنــد باالتــر از mg/dL
 300در گــروه  2و  3بــه عنــوان دیابــت نــوع  1در نظــر گرفتــه
شــد .یـ�ک هفت��ه بع��د از تزریــق  ،STZعصــاره آبــی ســیر بــه
مــدت  30روز بــه صــورت گاواژ دهانــی بــه آنهــا خورانــده شــد .در
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پای��ان زماــن تیم�اـر ،رت ه��ا بــا کتامیــن ( )50 mg/kgبــه صــورت
داخـ�ل صفاقــی بــی هــوش شــدند و چشــم آنهــا خــارج شــد .نمونــه
بافــت شــبکیه آنهــا ســریعاً در  -70º Cجهــت بررســی بیــان ژن و
پروتئیــن  TGF-β2ذخیــره شــد .نمونــه ســرم رت هــا جداســازی
شــد و در  -20º Cذخیــره شــد .ســنجش گلوکــز در نمونههــای
ســرم بــه کمــک کیــت شــرکت پــارس آزمــون انجــام شــد .بــرای
بررســی میــزان بیــان ژن ،ابتــدا اســتخراج  RNAتوســط محلــول
 RNX-Plusش��رکت سـ�ینا کل��ون انج��ام شدــ .کیفیــت و کمیــت
 RNAاســتخراج شــده توســط الکتروفــورز و نانــودراپ تعییــن
شــد .ســنتز  cDNAتوســط کیــت  Fermentasانجــام شــد.
ســپس یــک میکروگــرم از  cDNAســنتز شــده وارد واکنــش
 Real time PCRگردیــد کــه بــا کمــک کیــت ســایبر گریــن
شــرکت  Takaraانجــام گرفــت .پرایمرهــای مــورد نیــاز جهــت
انجــام واکنــش توســط نــرم افــزار  Primer 3طراحــی گردیــد.
از  β-actinبــه عنــوان ژن  House keepingاســتفاده شــد.
توالــی پرایمــر اســتفاده شــده بــرای  TGF-β2بــه صــورت
 Forward: AAGCGACGAGGAGTACTACGو
 Reverse: ATGGCATCAAGGTACCCACAو بــرای
 β-actinبه صورت ATCAGCAAGCAGGAGTACGAT
 Forward:و AAAGGGTGTAAAACGCAGCTC
 Reverse:بــود .مقــدار  ΔCtاز تفاضــل میــزان  Ctژن
 TGF-β2و  β-actinبدســت آمــد .ســپس میــزان  ΔΔCtنســبت
بــه گــروه کنتــرل محاســبه شــد و نهایتــاً بــرای بدســت آوردن
میــزان تغیــرات بیــان ژن ( )Fold Changeاز روش 2-ΔΔct
اســتفاده شــد .ســنجش میــزان پروتئیــن  TGF-β2بــا اســتفاده از
کیــت االیــزا شــرکت  R&Dانجــام شــد و پروتئیــن کل بافــت بــه
روش برادفــورد تعییــن گردیــد .نهایتـاً میــزان پروتئیــن مــورد نظــر

بــه صــورت  pg /mg proteinنشــان داده شــد .جهــت آنالیــز
آمــاری ،نتایــج بدســت آمــده در نــرم افــزار  SPSSنســخه 16
وارد شــد .بررســی رابطــه بیــن متغیرهــای مــورد بررســی توســط
آزمــون تحلیــل واریانــس ( )ANOVAو  Post Hocتوکــی انجــام
شــد و  P < 0/05معنــیدار در نظــر گرفتــه شــد.
یافتهها
میــزان گلوکــز خــون در گروههــای کنتــرل و دیابتــی در ابتــدای
مطالعــه تفــاوت معنــی داری نداشــت .بعــد از تزریــق  ،STZمیــزان
گلوکــز در رت هــای دیابتــی افزایــش معنــی داری را نشــان داد
( .)P > 0/001در پایــان زمــان تیمــار ،میــزان گلوکــز در رت هــای
دیابتــی درمــان شــده بــا عصــاره ســیر بــه طــور معنــی داری نســبت
بــه گــروه درمــان نشــده کاهــش نشــان داد ( .)P > 0/05ایــن در
حالــی اســت کــه همچنــان تفــاوت معنــی داری بــا گــروه کنتــرل
داشــت ( .)P > 0/001در گــروه کنتــرل ســیر در هیــچ زمانــی تفاوت
معنــی داری بــا کنتــرل مشــاهده نشــد (( )P < 0/05جــدول .)1
میــزان  Ctژن  β-actinدر گروههــای مختلــف تغییــر معنــی داری
را نشــان نــداد ( )P = 0/14کــه دال بــر انتخــاب صحیــح ایــن ژن بــه
عنــوان کنتــرل داخلــی اســت .میــزان  Ctژن  TGF-β2و میــزان
 ΔCtدر گروههــای مختلــف بــه طــور معنــی داری متفــاوت بــود
( .)P = 0/001کــه نشــان دهنــده تغییــر میــزان بیــان ایــن ژن در
رت هــای گروههــای مختلــف میباشــد (نتایــج نشــان داده نشــده
اســت) .در تصویــر  1تغییــرات میــزان بیــان ژن  TGF-β2خالصــه
شــده اســت .میــزان بیــان ایــن ژن در رت هــای گــروه دیابتی نســبت
بــه گــروه کنتــرل افزایــش معنــی داری را نشــان داد ( 1/37برابــر،
 .)P > 0/05بعــد از درمــان رت هــای دیابتــی بــا عصــاره آبــی ســیر،
کاهــش  1/96برابــری ( )P > 0/05نســبت بــه گــروه دیابتــی درمــان

جدول  :1تغییرات میزان گلوکز در رت ها ،در ابتدای مطالعه ،بعد از القا دیابت و در پایان مطالعه بعد از درمان با عصاره سیر
C
D
D+G
G

شروع مطالعه

بعد از القا دیابت

پایان مطالعه

87 ± 7

85± 8

89± 10

86 ± 6

*** 558 ± 32

*** 485 ± 113

85 ± 4

*** 545 ± 57

† 321 ± 27 ***,

86 ± 3

83 ± 3

90 ± 10

 :Cکنترل سالم
 :Dدیابتی نوع 1
 :D+Gدیابتی نوع  1درمان شده با عصاره آبی سیر
 :Gکنترل سالم دریافت کننده عصاره آبی سیر
***  P>0/001در مقایسه با گروه کنترل سالم
†  P>0/05در مقایسه با گروه دیابتی درمان نشده
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صادقی محب و همکاران
نشــده مشــاهده گردیــد .در گــروه کنتــرل ســیر نیــز کاهــش معنــی
داری ( 1/73برابــر )P > 0/05 ،نســبت بــه گــروه کنتــرل ســالم
وجــود داشــت .میــزان پروتئیــن  TGF-β2در رت هــای دیابتــی،
افزایــش معنــی داری را نســبت بــه گــروه کنتــرل نشــان داد (3/08
برابــر ،)P > 0/001 ،در حالیکــه در رت هــای دیابتــی تیمــار شــده
بــا عصــاره ســیر ،کاهــش معنــی داری نســبت بــه گــروه دیابتــی
درمــان نشــده مشــاهده گردیــد ( 2/56برابــر )P > 0/001 ،و بــه
ســطح نرمــال نزدیــک شــده اســت بــه طوریکــه تفــاوت معنــی داری
بــا گــروه کنتــرل نداشــت ( .)P < 0/05در گــروه کنتــرل ســیر هــم
کاهشــی در میــزان پروتئیــن  TGF-β2نســبت بــه گــروه کنتــرل
ســالم مشــاهده گردیــد (( )P > 0/01تصویــر  .)2محصــوالت PCR
درتصویــر  3نشــان داده شــده اســت.

تصویر  :3محصوالت  PCRبر روی ژل آگاروز %2
)no template control( NTC
)50 bp( Ladder
)159 bp( TGF-β2
)94 bp( β-actin

تصویــر  :1میـ�زان بی�اـن ژن در باف��ت ش�بـکیه رت هــای کنتــرل ،دیابتــی،
دیابتــی درمــان شــده بــا عصــاره ســیر و کنتــرل ســیر
*  P>0/05در مقایسه با گروه کنترل سالم
†  P>0/05در مقایسه با گروه دیابتی درمان نشده

تصویــر  :2میــزان پروتئیــن  TGF-β2در بافــت شــبکیه رت هــای کنتــرل،
دیابتــی ،دیابتــی درمــان شــده بــا عصــاره ســیر و کنتــرل ســیر
**  P>0/01در مقایسه با گروه کنترل سالم
***  P>0/001در مقایسه با گروه کنترل سالم
†††  P>0/001در مقایسه با گروه دیابتی درمان نشده

بحث
مهمتریــن مشــخصه بیمــاری دیابــت ،هیپرگلیســمی میباشــد.
امــروزه جهــت کاهــش گلوکــز خــون از داروهــای مختلــف شــیمیایی
و گیاهــی اســتفاده میشــود [ .]10در ایــن مطالعــه از عصــاره ســیر
بــه دلیــل خاصیــت هیپوگلیســمیک آن جهــت کاهــش گلوکــز خــون
اســتفاده شــده اســت .همــان طــور کــه نتایــج مطالعــه حاضــر نشــان
داد ،در رت هــای دیابتــی افزایــش معنــی داری در میــزان گلوکــز
خــون مشــاهده شــد در حالیکــه درمــان بــا عصــاره ســیر کاهــش
معنــی داری را در میــزان گلوکــز ســبب شــد ،اگرچــه همچنــان
میــزان آن نســبت بــه گــروه کنتــرل بــاال بــود .ایــن نتایــج مویــد
هیپرگلیســمی ناشــی از دیابــت و خاصیــت هیپوگلیســمیک ســیر
میباشــد .همچنیــن در گــروه کنتــرل ســیر ،تغییــری در میــزان
گلوکــز مشــاهده نشــد کــه دال بــر بــی ضــرر بــودن ایــن گیــاه در
نمونههــای ســالم و غیــر دیابتــی دارد .مطالعــات مختلــف نشــان
دادهان��د ک�هـ در اف��راد دیابتــی ،هیپرگلیسـ�می از طریــق ایجــاد
اســترس اکســیداتیو و بــا افزایــش ســایتوکین هــای التهابــی ،ســبب
ایجــاد عــوارض دیابــت ماننــد رتینوپاتــی ،نفروپاتــی ،نوروپاتــی
و مشــکالت قلبــی عروقــی میشــود .رتینوپاتــی دیابتــی یــک
علــت اصلــی نابینایــی میباشــد کــه در نهایــت منجــر بــه مرحلــه
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پیشــرفته ایــی از اختــاالت همــراه بــا رگ زایــی ،فیبــروزه شــدن
و جــدا شــدن شــبکیه میشــود [ .]11وانــگ و همکارانــش نشــان
دادنــد کــه در رت هــای دیابتــی القاشــده بــا  ،STZبیــان ژنهــای
 CTGF ،TGF-β2و  VEGFدر بافــت شــبکیه چشــم افزایــش
مییابــد [ .]12نتایــج مطالعــه حاضــر نیــز نشــان داد کــه ســطح
پروتئیــن و  mRNAفاکتــور  TGF-β2در بافــت شــبکیه چشــم
گــروه رت هــای دیابتــی نســبت بــه گــروه کنتــرل بــه صــورت معنــی
داری باالتــر بــود کــه دال بــر وجــود التهــاب و آســیب در شــبکیه رت
هــای دیابتــی میباشــد .همــان طــور کــه فــون گســت و همکارانــش
نشــان دادهانــد ،بــه نظــر میرســد کــه ســیتوکین هایــی ماننــد
 TGF-βمیتواننــد بــا تغییراتــی کــه در غشــای پایــه ســلول ایجــاد
میکننــد ،در وخامــت رتینوپاتــی دیابتــی نقــش داشــته باشــند
[.]13
رادیکالهــای آزاد اکســیژن ،عــاوه بــر آســیب مســتقیم بــه
ماکرومولکولهــا ،میتواننــد بــه عنــوان مولکولهــای پیامبــر عمــل
کــرده و باعــث فعــال ســازی تعــدادی از مســیرهای ســیگنالینگ
حســاس بــه اســترس شــوند کــه خــود باعــث آســیب ســلولی
جبــران ناپذیــری خواهــد شــد .یکــی از ایــن مســیرهای تحریــک
شــده توســط اســترس اکســیداتیو ،فعالســازی مســیر TGF-βدر
ســلول میباشــد [ .]14از طــرف دیگــر افزایــش  TGF-βخــود
ســبب افزایــش تولیــد رادیکالهــای مخــرب شــده و بــا کاهــش
فعالیــت سیســتم آنتــی اکســیدانی یــک ســیکل معیــوب ایجــاد
میکنــد [ .]15از آنجائیکــه علــت اصلــی آســیب بافتــی در دیابــت،
هیپرگلیســمی و اســترس اکســیداتیو ناشــی از آن میباشــد ،بــه
نظــر میرســد ،ترکیبــی کــه خاصیــت هیپوگلیســمیک و آنتــی
اکســیدانی داشــته باشــد ،میتوانــد در تعدیــل عــوارض ناشــی از
دیابــت مؤثــر باشــد .یکــی از بهتریــن ترکیبــات مــورد اســتفاده
بــرای ایــن امــر ،ترکیبــات گیاهــی و طبیعــی میباشــند کــه بــه
دلیــل در دســترس بــودن ،هزینــه پائیــن و عــوارض جانبــی کمتــر
در مقایســه بــا داروهــای ســنتتیک و شــیمیایی ،اســتفاده از آنهــا
روز بــه روز رو بــه افزایــش اســت .ســیر یــک گیــاه پرمصــرف در
رژیــم غذایــی ایرانیــان محســوب میشــود کــه خاصیــت کاهــش
دهندگــی گلوکــز و آنتــی اکســیدانی آن در مطالعــات مختلــف بــه
اثبــات رســیده اســت .پادیــا و همکارانــش نشــان دادنــد کــه ســیر
ســبب کاهــش معنــی دار گلوکــز خــون در رت هــای دیابتــی
میشــود [ .]16همچنیــن عبــادی و همکارانــش در مطالع ـهای کــه
بــر روی افــراد دیابتــی انجــام دادنــد ،کاهــش معنــی دار قنــد خــون
و هموگلوبیــن گلیکوزیلــه در گــروه دیابتــی در مقایســه بــا گــروه
کنتــرل مشــاهده کردنــد [ .]17در مطالعــهای کــه بــر روی رت
هــای دیابتــی انجــام شــد ،نصیــری و همکارانشــان نشــان دادنــد کــه
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عصــاره ســیر ســبب کاهــش پراکســیدان لیپیــدی ( )LPOو وضعیت
اکســیداتیو تــام ( )TOSو افزایــش ظرفیــت آنتــی اکســیدانی تــام
( )TACمیشــود []18؛ همچنی��ن ســایر پژوهش�گـران کــه بــر
روی ترکیبــات ارگانوســولفوره ســیر ماننــد -Sآلیــل سیســتئین و
 -Sمتیــل سیســتئین کار کردنــد ،نشــان دادنــد کــه ایــن ترکیبــات،
بــه طــور چشــم گیــری ســطح اوره ،کراتینیــن و گلوکــز ســرم را در
رتهــای دیابتــی کاهــش دادنــد .همچنیــن باعــث افزایــش ظرفیــت
آنت��ی اکس��یدانی س�لـول (گلوتاتی��ون ،سوپراکســید دیســموتاز،
کات��االز و گلوتاتی�وـن پراکس�یـداز) و کاهــش پراکسیداســیون لیپیــدی
شــده بــود .ایــن ترکیبــات قادرنــد بــه طــور چشــم گیــری بیــان
ژنهــای  TGF-βو  IL-6را در کلیــه رت هــا ســرکوب کننــد [,19
 .]20در مطالعــه حاضــر نیــز کاهــش میــزان بیــان ژن و پروتئیــن
 TGF-β2در بافــت شــبکیه چشــم رت هــای دیابتــی درمــان شــده
بــا عصــاره ســیر مشــاهده شــد کــه دال بــر خاصیــت ضــد التهابــی
ایــن گیــاه دارد .همچنیــن در رت هــای گــروه کنتــرل ســیر نیــز
کاهشــی در میــزان  TGF-β2نســبت بــه گــروه کنتــرل مشــاهده
شــد کــه مشــخص کننــده اثــرات ضــد التهابــی ایــن گیــاه حتــی در
نمونههــای غیــر دیابتــی دارد .بــه نظــر میرســد کــه عصــاره ســیر
بــا داشــتن خاصیــت هیپوگلیســمیک و آنتــی اکســیدانی میتوانــد
مســیرهای منتهــی بــه التهــاب و آســیب بافتــی را مهــار کنــد.
نتیجه گیری
مطالعــه حاضــر ،کــه اثــرات عصــاره آبــی ســیر بــر بیــان  TGF-β2را
در بافــت شــبکیه چشــم مــورد بررســی قــرار داده اســت ،نشــان داد
کــه عصــاره ایــن گیــاه ســبب کاهــش معنــی دار ســطح TGF-β2
در بافــت مذکــور درت هــای دیابتــی درمــان شــده نســبت بــه گــروه
دیابتــی درمــان نشــده شــده اســت .از آنجائیکــه  TGF-β2یــک
فاکتــور اساســی در ایجــاد التهــاب و آســیب بــه شــبکیه میباشــد،
لــذا بــا کاهــش ایــن فاکتــور میتــوان انتظــار داشــت کــه آســیب
ایجــاد شــده توســط دیابــت بــر روی ایــن بافــت تقلیــل یابــد ،اگرچــه
مطالعــات بیشــتری جهــت تائیــد و تعییــن مســیرهای مرتبــط مــورد
نیــاز میباشــد.
سپاسگزاری
نویســندگان از معاونــت تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه علــوم پزشــکی
همــدان بــه خاطــر حمایــت مالــی ایــن مطالعــه در قالــب طــرح
شــماره  9506023251تشــکر و قدردانــی مینماینــد .ایــن مقالــه
برگرفتــه از پایــان نامــه دوره کارشناســی ارشــد دانشــگاه علــوم
پزش�کـی هم��دان در رشتــه بیوش��یمی بالینــی اســت و نتایــج حاصــل
از آن بــا منافــع نویســندگان تعارضــی نــدارد.
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Abstract
Introduction: Retinopathy is one of the most important complications of diabetes
mellitus that results from chronic hypeglycemia, oxidative stress and inflammation. Tumor
necrosis factor-beta2 (TGF-β2) is an important factor in the inflammation pathway due
to hyperglycemia. Garlic is one of the most frequently used plants in Iranian diets that
has hypoglycemic and antioxidant propertis. So, this study aimed to examine the effects of
aqueous garlic extract on TGF-β2 gene and protein expression in retinal tissues of type 1
diabetic rats.
Methods: In this experimental study, 24 male Wistar rats were divided into four groups (n
= 6) including control rats, type 1 diabetic rats, type 1 diabetic rats treated with the garlic
extract and garlic control. To induce diabets type 1, streptozotocin (STZ, 65 mg/kg) was
used. Seven days after the STZ injection, the glucose level was measured by a glucometer.
at the end of the treatment period(30 days, gavage of the garlic extract (1mL/100g)), the
serum sample was isolated and stored in -20ºC for determination of the glucose level. Also,
the rats' eyes were removed and their retial tissues separated quickly and stored in -70ºC for
gene expression evaluation and protein assay. To determine the gene expression level, RNA
extraction, cDNA synthesis and real-time polymerase chain reaction were performed. The
TGF-β2 protein level was also measured by the ELISA kit.
Results: The TGF-β2 mRNA expression was increased 1.37 fold in diabetic rats compared
to control rats and decreased 1.96 fold in garlic-treated diabetic rats compared to untreated
diabetic rats. The TGF-β2 protein level was increased 3.08 fold in diabetic rats compared
to control rats and decreased 2.56 fold in garlic-treated diabetic rats compared to untreated
diabetic rats.
Conclusion: Garlic extract significantly decreased the TGF-β2 level in retinal tissues of
diabetic rats. The TGF-β2 is an important factor in inflammation and damage to retinal;
so, it is logical that garlic consumption can reduce diabetes complications by decreasing
this factor.

