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  چكيده
 سودمند آن بر متابوليسم، در اين آثارليپيد حب مقل و  ي كاهندهبا توجه به وجود شواهد متعدد مبني بر اثر  :مقدمه

مواد و  . هيپوگليسميك و هيپوليپيدميك اين گياه در مدل تجربي ديابت قندي مورد بررسي قرار گرفتهايبررسي اثر
با حب مقل، ديابتي، و ديابتي شده  تيمار شاهد، شاهد تصادفي به چهار گروه به طور نر ي صحراييها موش ۵۶ :ها روش

 پودر گياه مخلوط شده با غذاي استاندارد موش ،با مقلشده دو گروه تيمار . بندي شدند با مقل تقسيمشده درمان 
-HDL و LDL-C، کلسترول تام، ريدگليس ميزان گلوکز، تري. را به مدت دو ماه بدون محدوديت دريافت نمودند%) ۲۵/۶(

Cي ها موشميزان کاهش وزن : ها يافته . شدچهارم و هشتم پس از بررسي تعيينهاي   سرم قبل از بررسي و در هفته
گروه ديابتي ي ها موشرسيد که در مقايسه با کاهش وزن % ۸/۷±۲/۲ديابتي درمان شده با مقل پس از دو ماه به 

 مقدار گلوكز سرم در گروه ديابتي و ديابتي ،در پايان ماه دوم). >P ۰۵/۰ (داد ي را نشاندار معنيتفاوت %) ۲/۲±۸/۲۹(
، نکته قابل توجه افزايش کمتر گلوکز در گروه )>P ۰۱/۰(ي پيدا کرد دار معني افزايش شاهدنسبت به گروه شده درمان 

ديابتي ي ها موشدر تام سرم  و کلسترول گليسريد سطوح تري). >۰۵/۰P(ديابتي درمان شده نسبت به گروه ديابتي بود 
گروه ديابتي در  کلسترول دار معني بارز و كاهش. آماري نشان دادنظر  از دار معني افزايش مشخص اما غير شاهدنسبت به 

هاي  يرات متوسط کاهشي و افزايشي ليپوپروتئينيترتيب تغه  ب،نهايتدر . درمان شده نسبت به گروه ديابتي قابل توجه بود
LDL-C و HDL-C منجر به تشکيل يک نسبت بسيار مناسب از HDL-C/LDL-Cشاهد، هاي   شد که اين نسبت در گروه
 .ي داشتدار معنيتفاوت شاهد  آمد که نسبت به گروه به دست %۲۴۸ و ۲۴ترتيب ه بشده  و ديابتي درمانشده درمان 
يابت قندي ضمن جلوگيري از کاهش شديد وزن تجويز خوراكي و درازمدت گياه مقل در مدل تجربي د: گيري نتيجه
  و موجب تغييرات مطلوب و سودمند در سطح ليپيدهاي خوناست هيپوگليسميک بارز هاي قادر به ايجاد اثرها موش
  . يابد  ميعنوان يک شاخص بسيار با اهميت در اين حيوانات افزايشه  بHDL-C/LDL-Cي که نسبت به طور ،گردد مي
  

   مقل، گلوکز، ليپيد، ديابت قندي، موش صحراييحب :واژگان كليدي
  ۲۱/۸/۸۷ :ـ پذيرش مقاله ۲۰/۸/۸۷ :ـ دريافت اصالحيه ۱۶/۵/۸۷ :دريافت مقاله

  

  مقدمه

ي ها بيماريين تر شايعبيماري ديابت قندي يكي از 

شود كه بر اساس   ميريز بدن محسوب غدد درونسيستم 

انساني در  ي عمل آمده، شيوع آن در جامعهه بيني ب پيش

 كمبود يا كاهش نسبي ميزان ۱.آينده افزايش خواهد يافت

 مانندبا عوارض متابوليك حاد  انسولين در اين بيماري،

 متابوليك هاي  و با اختالل،كتواسيدوز و اغماي هيپراسموالر

 رتينوپاتي، مانندمزمن و عوارض نامطلوب در درازمدت 

  و پوستيهاي هگرفتاري عروق كليوي، نوروپاتي، ضايع

 هر چند در حال حاضر ۲.استهمراه  ي آ عروقي قلباختالل

درمان اصلي و مؤثر براي ديابت قندي استفاده از انسولين و 

، تركيبات داراي عوارض نامطلوب استعوامل هيپوگليسيميك 

 و در دراز مدت بر روند ايجاد عوارض هستندمتعدد 
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 ۷۲ ايران متابوليسم و ريز درون غدد ي مجله ۱۳۸۸ارديبهشت ، ۱ ي شماره, يازدهمي  دوره

 

  

به افزايش دانش با توجه .  ندارندتأثير ديابت ي كننده ناتوان

 اين بيماري، نياز براي چند عاملي بودنبشري در مورد 

يافتن تركيبات مؤثر در درمان ديابت با عوارض جانبي كمتر 

اگر چه از ها   آنگياهان دارويي و مشتقات. گردد احساس مي

دير باز در درمان ديابت قندي و عوارض ناشي از آن مطرح 

تا كنون ها   آنبسياري ازاند، در مورد اثربخشي قطعي  بوده

يکي از   حب مقل۳.شده استشواهد تحقيقاتي و معتبر يافت ن

 ۴.استگياهان با خواص مهم دارويي در طب سنتي 

 نشان داده چربي اين گياه را ي كاهنده موجود اثر هاي گزارش

 افزايش چنين هم ۸، کاهش مقاومت نسبت به انسولين۵- ۷.است

گياه اين هايي از   توسط گونه۹پازفعاليت آنزيم ليپوپروتتين لي

 که درگير در NADPHردوکتاز و هاي  و کاهش فعاليت آنزيم

سبب شده تا اين گياه براي درمان  ۱۰،۱۱نقش داردسنتز چربي 

 توانايي اين ،عالوه بر اين. بيماري ديابت مورد توه قرار گيرد

يد و افزايش سوخت و ئ تيروي گياه در تحريک فعاليت غده

. سازد  ميتر  در اين زمينه را منطقيمطالعه ۱۲،۱۳ساز بدن

 ۷است گوگول استرونحب مقل ثر گياه ؤ مي  مادهترين مهم

 ي کننده  چربي آن منجر به اثر پيشگيريي كاهندهکه خاصيت 

 يها کالي مهار راد۱۴. استين شدهيگياه مقل در تصلب شرا

 ضد  وي ضد التهابهاي که اثراستاه يگر خواص گيآزاد از د

 ي با توجه به نقش اساس۱۴.کند  ميهي آن را توجيتيآرتر

ابت، اثر ي ديماريشرفت بيجاد و پي آزاد در ايها کاليراد

ن يتواند نقش خود را در بهبود ا  مياه مذبوري گيدانياکس يآنت

 از دستگاه ي کاهش بازجذب چرب۱۵. نشان دهديماريب

زه کردن يق آنتاگوني از طرحب مقلاه يگوارش توسط گ

 در يگريل دي دل۱۶- ۱۹ي صفراويدهاي اسي فعال کنندههاي  ژن

  .آن است ياثر بخش

و ابت ي ديماري با توجه به معضل درمان ب،بين ترتيبه ا

سم يرات متابوليي در روند تغيمارين بيخصوص تبعات اه ب

افتد، و   مي اتفاقهاديپيل لي و پروفاگلوكز يکه در سطح سرم

 و از يمارين بيمطمئن انا و ي با توجه درمان ناکافچنين هم

اهان يبا گمبني بر درمان  ي درماني هي با توجه به توصيطرف

 کمتر، در ي نه و با عارضهيهز عنوان درمان کمه  بييدارو

 ترين مهم از يکي ي علمي  حاضر به مطالعهي مطالعه

اه حب مقل ي گيعنيابت ي ديماري در بهبود بياهي گيدهايکاند

  .شد  پرداخته

  

  ها  و روشمواد

س موش صحرايي نر سفيد نژاد أ ر۵۶ از ي در اين مطالعه

-۳۳۰  وزنيي در محدوده) انستيتو پاستور، تهران(ويستار 

 درجه ۲۱±۲در دماي ها  تمام حيوان. استفاده شد  گرم۲۷۰

 تايي در هر قفس قرار داده ۴ تا ۳هاي  گراد در گروه سانتي

 و غذاي مخصوص كشي آزادانه به آب لولهها  حيوان. شدند

به . دسترسي داشتند) شركت خوراك دام پارس، كرج(موش 

پس ها   آزمايشي همهمنظور حصول حالت سازش با محيط، 

استقرار حيوانات در آزمايشگاه از از گذشت حداقل دو هفته 

  . شد پزشكي انجام ي حيوانات دانشكده

يد علمي ي خريداري و تأيمحلهاي  حب مقل از فروشگاه

 شاهد ي هي علوم پاي ک دانشکدهيستماتي گروه سآن توسط

مده و صورت پودر در آه مقدار الزم حب مقل ب. شدانجام 

 با غذاي پودر شده و استاندارد موش ۱۵/۱ ينسبت وزن

اين ابتداي  در ۳.شدتوليد  واني غذاي حدوباره و مخلوط

 ي وانات با کمک لولهيتال حي رترواوربي بررسي از شبکه

 در. شد و آزمون سنجش قند سرم انجام يرينه خونگيموئ

صحرايي نر استفاده شد ي ها موشاز آن دسته مطالعه ن يا

 ميزان iداري كه در شرايط طبيعي بدون برقراري حالت روزه

 ۱۱. بودليتر دسي بر گرم ميلي ۲۵۰كمتر از  گلوكز سرم

) دست نخورده (شاهدبه طور تصادفي به دو گروه  ها موش

. شدندم ي تقس،نده بودشد  يابتيق ديا تزرکه بي يها موشو 

و شده، مار ي تشاهد، شاهد ر گروهيبه دو زها  ک از گروهيهر 

مار با يت. با حب مقل تقسيم شدندشده مار ي تيابتي د ويابتيد

براي ديابتي نمودن . افتيمقل به مدت دو ماه ادامه حب 

سرم حل شده در محلول از استرپتوزوتوسين  ها موش

به صورت تك دوز و داخل صفاقي به يك سرد فيزيولوژ

 ۲۰. كيلوگرم استفاده شده ازاي هر بگرم ميلي ۶۰ميزان 

 روش آنزيمي گلوكز بهگيري ميزان گلوكز سرم  اندازه

داراي ي ها موشجدا کردن براي (اكسيداز قبل از انجام كار 

 ماه دوم پس از ي چهارم و در انتهاي  هفتهي، ط)سرم طبيعي

، و گليسريد ي، ترتاممقدار کلسترول . شد درمان انجام

HDL-Cو بر ) ، تهرانيميست شيز(مربوط هاي  تي توسط ک

ان، يدر پا. شدند يگير اندازهاساس دستورالعمل مربوطه 

ن يير تعيبه شرح زفريداوالد  توسط فرمول LDL-Cمقدار 

 :شد

                                                           
i- Non-fasting 
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 همكارانو محسن خليلي   اثر حب مقل بر گلوكز و ليپيد سرم موش ديابتي ۷۳

 

  

 LDL-C، كلسترول نام، HDL-C، )گليسريد  تري۵/۰(

 

 خطاي± ميانگين  صورتها  يافته ي همهاز نظر آماري، 

 هر متغيرهر هاي  يافته ي براي مقايسه. بيان گرديد استاندارد

آناليز در  هاي ها قبل و بعد از بررسي از آزمون يك از گروه

براي تي جفتي، و مقادير تكرار شونده واريانس براي 

 زماني از هاي برهه گروهها با هم در هر يك از ي مقايسه

. شداستفاده ي يك طرفه و پس آزمون توكي آنواآزمون 

  . در نظر گرفته شد>P ۵/۰۰ ،يدار  سطح معنيچنين هم

  

  ها يافته

زان ي در گروههاي مورد آزمايش، درصد م مطالعهاين در 

 ۱ كه در جدول طور همان. شدتغييرات وزن حيوانات محاسبه 

 يابتي و ديابتيدهاي  رات وزن در گروهييشود، تغ  ميمالحظه

 کاهش يدار معني به طورشاهد نسبت به گروه شده مار يت

کاهش وزن در کمتر ت درصد ي قابل اهمي نکته. افته استي

 يابتينسبت به گروه د%) ۸/۷±۲/۲(شده مار ي تيابتيگروه د

 ظاهر شد دار معنيصورت ه  که باست %)۲/۲±۸/۲۹(

)۰۵/۰P< .(نشان داده ۱رات گلوکز سرم در جدول ييزان تغيم 

زان گلوکز ي م، که نشان داده شده استطور همان. تشده اس

هاي  در هفتهشده  درمان يابتي و ديابتيدي ها موشدر 

. افته استيش ي افزايشکل کامالً بارزه چهارم و هشتم ب

زان گلوگز سرم در گروه کنترل ي هشتم مي  در هفته،چنين هم

 کاهش نشان %۴۷/۱۸زان يبه مشاهد نسبت به شده مار يت

 گلوکز سرم در گروه دار معني قابل توجه کاهش ي تهنک. داد

 يابتينسبت به گروه د%) ۷۲/۴۲(شده  درمان يابتيد

  ).>۰۵/۰P (است %)۷۷/۶۸(

  

  

  و ديابتي گروه شاهد صحرايي ي ها موش گلوكز سرم در  سطح اثر تجويز خوراكي حب مقل بر وزن و-۱جدول 

                                      )گرم(وزن بدن                                      )ليتر دسير  بگرم ميلي(ميزان گلوكز سرم                  

قبل  (۰ ي هفته  ۴ ي هفته  ۸ ي هفته

  )بررسي

قبل  (۰ ي هفته  ۴ ي هفته   ۸ ي هفته

  )بررسي

  

مورد هاي  گروه

  مطالعه

  

۲/۱۶± ۱/۱۸۷  

†۹/۱۱± ۴/۱۲۹  

‡¶۴/۲۲±۱/۳۲۵  

†‡¶۰/۱۶±۱/۲۶۵  

۶/۱۰ ± ۵/۱۷۲  

۹/۸± ۶/۱۶۲  

‡۴/۱۸±۳/۲۲۳  

‡۱/۱۵±۴/۲۷۸  

۲/۹± ۳/۱۶۹  

۱/۱۰± ۲/۱۵۵  

۳/۱۱ ± ۴/۱۶۸  

۳/۸ ± ۹/۱۵۹  

۱/۹± ۶/۳۲۱  

۴/۱۱ ± ۵/۳۲۲  

§۷/۱۰±۴/۲۰۷  

§،**۴/۱۵±۳/۲۳۸  

۳/۸ ± ۸/۳۰۹  

۵/۱۰ ± ۳/۳۱۸  

‡۶/۱۲±۱/۲۳۰  

†۸/۱۰±۱/۲۶۷  

*۶/۹ ± ۲/۲۹۹  

۱/۹± ۶/۳۱۲  

۳/۱۰± ۶/۲۹۱  

۴/۱۱± ۷/۳۱۵  

  شاهد

   مقلحب + شاهد

  ديابتي

  حب مقل+ ديابتي 

 در >P ۰۱/۰ ¶ و شاهد در مقايسه با گروه >P< ،‡ ۰۱/۰ P< ،§ ۰۰۱/۰ P ۰۵/۰ †. خطاي استاندارد بيان شوند± اعداد به صورت ميانگين  *

   درمان شده+ درمقايسه با گروه کنترل،>P ۰۵/۰ ** مقايسه با گروه ديابتي و

  

 
د يسريلگ يش تريفزا ادهد كه با وجود مي نشان ۲جدول 

شده با حب  درمان يابتيو د%) ۳۱/۱۵ (يابتي ديها در گروه

 يآمارنظر  هشتم از ي خصوص در هفتهه ب%) ۳۴/۱۶(مقل 

ش يدر مورد افزا. وجود نداشتها  ن گروهين اي بيتفاوت

 هشتم پس از ي تهفه  دريابتيدي ها موشدر تام کلسترول 

 تفاوت شاهدي ها موشسه با يدر مقا%) ۱/۲۱(درمان 

 در  است كهنياما جالب توجه ا.  ظاهر نشديدار معني

قابل به مقدار تام کلسترول شده،  درمان يابتيدي ها موش

 يابتيافت که نسبت به گروه ديکاهش %) ۸۹/۴۹(توجهي 

  ).>P ۰۱/۰ (بود دار معني

 در سرم LDL-Cن يپوپروتئيزان ليبا سنجش م

 در متغيرن يمشخص شد ا) ۳جدول  (يي صحراهاي موش

خصوص ه و ب) >۰۵/۰P( چهارم ي  در هفتهيابتيدهاي  موش

  .داري يافته است معنيش يافزا) >۰۰۱/۰P( هشتم ي در هفته
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 ۷۴ ايران متابوليسم و ريز درون غدد ي مجله ۱۳۸۸ارديبهشت ، ۱ ي شماره, يازدهمي  دوره

 

  

  

و هاي شاهد  گروهصحرايي ي ها موشسرم در تام ليسريد و کلسترول گ  اثر تجويز خوراكي حب مقل بر ميزان تري-۲جدول 
  ديابتي 

  )ليتر گرم بر ميلي ميلي( سرم گليسريد تريميزان   )ليتر گرم بر ميلي يميل (سرمتام ميزان کلسترول 

قبل  (۰ ي هفته  ۴ ي هفته  ۸ ي هفته

  )بررسي

قبل  (۰ي   هفته  ۴ ي هفته   ۸ ي هفته

  مورد مطالعههاي  گروه )بررسي

۸۵/۳۳± ۵/۱۳۸  

۴۲/۳۱± ۷/۱۱۸  

۹۷/۲۷ ± ۶/۱۶۷  

†۹۶/۲۹ ± ۴/۶۹  

۶/۹ ± ۵/۱۳۲  

۹/۷± ۶/۱۴۲  

۴/۱۸ ± ۳/۱۵۶  

۱/۱۵ ± ۴/۱۲۸  

۲/۵± ۳/۱۴۹  

۱/۸± ۲/۱۴۵  

۳/۷ ± ۴/۱۳۸  

۳/۸ ± ۹/۱۲۹  

۱/۲۵± ۶/۱۴۵  

۱۸/۲۲ ± ۷۸/۱۲۸  

۸۱/۱۷ ± ۹/۱۶۷  

۶/۱۲ ± ۴/۱۶۸  

۳/۸ ± ۸/۱۶۸  

۵/۱۰ ± ۳/۱۳۸  

۶/۱۲ ± ۱/۱۵۴  

۸/۱۰± ۱/۱۳۱  

*۶/۹±۲/۱۳۲  

۱/۸±۶/۱۵۲  

۳/۷±۶/۱۶۱  

۴/۶±۷/۱۶۵  

  شاهد

  حب مقل + شاهد

  ديابتي

  حب مقل+ ديابتي 

  ، در مقايسه با گروه ديابتي> P ۰/ ۰۱ †اند؛  خطاي استاندارد بيان شده± اد به صورت ميانگين اعد *

  

  

   و ديابتي گروه شاهدصحرايي ي ها موش در HDL-C و LDL-C اثر تجويز خوراكي حب مقل بر ميزان -۳جدول 

  )ليتر گرم بر ميلي ميلي (LDL-C ميزان  )ليتر گرم بر ميلي ميلي (HDL-Cميزان 

قبل  (۰ ي هفته  ۴  ي هفته  ۸ ي هفته

  )بررسي

قبل  (۰ ي هفته  ۴ ي هفته   ۸ ي  هفته

  )بررسي

  مورد مطالعههاي  گروه

۲/۴± ۷/۴۱  

۴/۵± ۶۹/۳۹  

۱۸/۴ ± ۸۶/۳۳  

۲۴/۳ ± ۳۹/۴۰  

۶/۳ ± ۵/۳۸  

۹/۵± ۶/۴۴  

۴/۴ ± ۳/۳۹  

۱/۶ ± ۴/۴۱  

۲/۴± ۳/۳۹  

۱/۴± ۲/۴۲  

۳/۵ ± ۴/۴۱  

۳/۴ ± ۹/۴۴  

۹۸/۰± ۶۷/۵  

۲۳/۱ ± ۶۸/۶  

۴۸/۱ ± ۵۶/۹ ‡  

۲/۱ ± ۲۵/۶ §  

۳/۰ ± ۱/۶  

۷/۰ ± ۹/۶  

۶/۰ ± ۹/۸ †  

۸/۰± ۱/۷  

۶/۰ ± ۲/۵* 

۸/۰± ۶/۶  

۳/۰± ۶/۵  

۴/۰± ۷/۶  

  كنترل

  حب مقل+ كنترل 

  ديابتي

  حب مقل+ ديابتي 

 در مقايسه با گروه >P ۰۵/۰ § و شاهد در مقايسه با گروه >۰۰۱/۰P ‡؛ >۰۵/۰P †اند؛  خطاي استاندارد بيان شده±  اعداد به صورت ميانگين *

 ديابتي

 

 

 يابتيدهاي  موش در LDL-Cافته يش يمقدار افزا%). ۴۸/۶۸(

%) ۸۱/۱۷حدود ( يار کمترياه به مقدار بسيبا گشده درمان 

ن ياه در کاهش اي گدار معني اثر ي دهنده د که نشانيرس مي

 HDL-Cن يپوپروتئيزان کاهش ليم). >۰۵/۰P (متغير است

 يز آماري بود اما آنال%۸/۱۸ حدود يابتيد هاي موشدر 

 مختلف يها  در گروهتغييرن يزان اير ميين تغي را بيتفاوت

  .نشان نداد

اين  در HDL-C/LDL-C ي ت شاخصهيبا توجه به اهم

وانات ي در سرم خون حمتغيرن يدرصد تغييرات امطالعه، 

نشان داده شده  ۱ كه در نمودار طور همان. گيري شد اندازه

شاهد  در گروه HDL-C/LDL-C، درصد تغييرات است

ديابتي و ديابتي درمان هاي  گروه مقل، درمان شده و با حب

% ۶۱/۲۴۷و  ۵۲/۲۴، ۵۲/۱۰۹ به ترتيب ،مقلشده با حب 

 كه بين گروه بود  گر آن  آماري بياني محاسبه. يافتافزايش 

حب با شده مقل و ديابتي درمان شاهد درمان شده با حب 

داري به ترتيب با   تفاوت معنيشاهد، به گروه مقل نسبت

 بين چنين هم. دارد  وجود۰۱/۰ و ۰۵/۰ يدار معنياحتمال 

مقل تفاوت حب با شده ديابتي درمان و گروه گروه ديابتي 

 .  وجود دارد>P ۰۰۱/۰داري با  معني

ن يو اهداف اها  فرضيهاگر چه جزء  ها موش يشکل ظاهر

 رسد ، حال به نظر ميل توجه بودن نبود اما به علت قابمطالعه

علت باال بودن سطح گلوگز خون ه  بيابتيدي ها موشدر 

جالب . كرد د بروزي، عفونت و کاهش وزن شديم آلودگيعال

 درمان شده با يها موشدر مورد مسأله ن يکه که ا نيتوجه ا

 که يبه طور كاهش يافت، يشکل کامالٌ بارزه اه مقل بيگ

حب  درمان شده با يابتي ديها موش يص شکل ظاهريتشخ

  .ر بوديپذ سهولت انجامه  بيابتي ديها موشمقل از 
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 همكارانو محسن خليلي   اثر حب مقل بر گلوكز و ليپيد سرم موش ديابتي ۷۵

 

  

  

 حيوانات در   HDL-C/LDL-C درصد تغييرات    -۱ نمودار
مقل، ديابتي و ديابتي درمان     شاهد درمان شده با     گروههاي  

هـاي   شود بين گـروه   مي كه مشاهدهطور همان ،با مقلشده  
با مقل  شده  ابتي درمان   مقل و دي  درمان شده با     تحت   شاهد

 بـين گـروه ديـابتي و        چنـين   هـم  و   شـاهد نسبت به گروه    
 .دار وجـود دارد  بـا مقـل تفـاوت معنـي      شده  ديابتي درمان   
. اسـت    عدد موش صـحرايي      ۱۴ها در هر گروه       تعداد نمونه 

 HDL-C/LDL-C درصد تغييرات ي  دهنده ها نشان  ستون
يب تفاوت بـا    ترته   ب # و   *. باشند   انحراف از ميانگين مي    ±±±±

  .دهد و ديابتي را نشان ميشاهد گروه 

  

  بحث

زان ي م،حاضري  مطالعهمورد سنجش در متغير ن ياول

 يابتيدنبال ده  که مسلم است بطور همان. وانات بوديوزن ح

به عنوان يكي  کاهش وزن ،ر سوخت و ساز بدنييشدن و تغ

ده در ين پدي ا۲۱،باشد  مي شدنيابتي بارز ديمعالاز 

مقل در حب مصرف . هم مشاهده شد  ماهاي شيآزما

جاد يوانات ايزان وزن حي بر ميبارز  سالم اثريها موش

مقل به صورت شده با حب  يابتينکرد، اما در گروه د

با توجه به .  بکاهدها موش توانست از کاهش وزن آشكاري

وانات گروه يزان وزن حيمقل بر محب م ي مستقتأثيرعدم 

 از کاهش يريدر جلوگرا مقل حب  اثر توان مي) شاهد(طبيعي 

م ياه در تنظين گي مربوط به اثر ايابتي ديها موشوزن 

 مورد متغيرن يدوم.  دانستها يسوخت و ساز قند و چرب

اه مقل يقند خون بود که توسط مصرف گ زاني م، مايبررس

. افتي کاهش يابتيوانات سالم و دي در حي بارزبه شکل کامالً

اه مقل بر ي گتأثير بر عدم ي متناقض مبنهاي گزارش با وجود

گلوکز توسط  دي بر کاهش تولي مبنييها افتهي ۲۲،زان گلوکزيم

 در ۲۴ا کاهش جذب گلوکز توسط دستگاه گوارشي ۲۳،کبد

وجود حاضر ي  مطالعه آمده از به دستهاي  يافته يراستا

اه مقل در کاهش قند خون ي گتأثير با توجه به ياز طرف. است

شتر در سطح ياه بين گيرسد ا  مي به نظر،سالموانات يح

اگرچه . شود مي و باعث کاهش قند خون كند مي عمل يسلول

 ۴،ساز سوخت و و سميش متابوليدر افزارا اه ين گي اتأثير

 سقوط سطح گلوکز در نهايت گلوکز و يمصرف باال

اه ين گي ابهترد اثر ين شايبنابرا. توان از نظر دور داشت ينم

ش اثر ي بتوان به افزايابتي ديها موشش قند خون در کاهرا 

زان ياه در مين گين که ايا. اه مربوط دانستين گيسم ايمتابول

از به ير، نيا خيگذارد   ميتأثيرن خون يو سطح انسول

د و يسريگل ي تريدر مورد سطح سرم. داردبيشتر  ي مطالعه

ا مصرف ين يق استرپتوزوتوسيدنبال تزره بتام کلسترول 

 مشخص يدار معنيتفاوت شاهد ه مقل نسبت به گروه ايگ

جه ين نتيا. بود  بارزافزايشن ي ايابتينشد، اگرچه در گروه د

 آشكارش ي افزاقطعيت بر عدم ي موجود مبنهاي گزارشبا 

 ريپذ هين توجيق استرپتوزوتوسيدنبال تزره د بيپيل ليپروفا

 و طي به شراي سرم بستگيدهايپيش ليقت افزاي و در حقاست

 در ۲۵. دارديماري طول مدت ب،تر از آن وان و مهميت حيوضع

 خون، گليسريد ياه مقل بر سطح تري گتأثيرمورد عدم 

 گلوکز را در ي سرمسطحاه ين گياتوان گفت از آن جا كه  مي

 سطح يختگيهم ره ل بيدارد به دل  مي نگهيتر يسطح منطق

 طول البته عامل. شود  ميجادي کمتر اگليسريد ي تريسرم

توان از نظر  يوانات را هم نمي حييم غذايمدت درمان ورژ

افته را يش ي افزاگليسريد ي مقل قادر است تر، زيرادور داشت

مطالعه، ن ي اي در راستا۲۶- ۲۸.کاهش دهد) يبه هر علت(

 ي آبي ن عصارهيوهمکاران نشان داد که از ب  جوهاي بررسي

وردن سطح ن آيي قادر به پاي آبي اه، عصارهي گيو الک

ن عصاره يثر اؤب مي احتمال دارد ترک۲۷.باشد  ميديسريگل يتر

 کاهش سطح براي يمقدار کافه  بيند جذب خوراکيدر فرا

 مثبت حب مقل در تأثيردر مورد . کلسترول جذب نشده باشد

ق ي که در تحقيابتي ديها موشکاهش سطح کلسترول خون 

 ي دادند اجزاگران که نشانيدهاي  يافته آمد، با به دستما 

اه قادر به کاهش سطح کلسترول هستند ين گي اياسترون

م که يشو  مين نکته را هم متذکريالبته ا ۳۰-۳۲.دارد يخوان هم

تواند در کاهش سطح   مياه مقلي گيدانياکس ي آنتياثر قو

م يت آنزي کاهش فعال۱۲،۷،۶ ،۱۳.کلسترول سرم موثر باشد

HMG-CoA ردوکتاز و NADPH کلسترول سنتزدر  که 

تواند کاهش سطح   مياهي گي  عصارهي لهيوسه ب۳۳نقش دارند

. ه کنديتوجشده درمان ي ها موش کلسترول را در يسرم

ش در يوانات مورد آزماي سرم حLDL-Cسنجش سطح 
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 ۷۶ ايران متابوليسم و ريز درون غدد ي مجله ۱۳۸۸ارديبهشت ، ۱ ي شماره, يازدهمي  دوره

 

  

زان يبه م LDL-Cزان ي نشان داد که ميابتي ديها موش

جه که ين نتيا .ابدي  ميشيوانات افزاين حي در ايدار معني

 يها مطالعهدر است،   قند خونيش سطح سرمي از افزايشنا

ن ي اهاي  داده۳۴. نشان داده شده استيز بخوبيگران نيد

 يابتي ديها موش باال رفته در LDL-C کاهش بارز ،گزارش

 ي كاهنده هايجه با اثرين نتيا. باشد  ميبدنبال مصرف مقل

و ن يس  کلسترول بد خون که توسطي  و کاهنده۳۵،۳۱،۱۱يچرب

 تأثيرخاطر ه  بو احتماالًاست راستا  ه شده، همي ارا۲۴همکاران

 LDL-Cاه در کاهش سطح ين گيبات بخش محلول ايترک

 يابتيدر گروه د HDL-Cش سطح يدر مورد افزا. باشد مي

هاي  مطالعه يراستا افته درين ياه مقل، ايبا گشده درمان 

سطح تواند مربوط به کاهش   مي و احتماال۳۲ًديگري است،

کاهش   دريباً مساويد درصد تقريشا. باشد LDL-C يسرم

 سرم HDL-C ش سطحي نسبت به درصد افزاLDL-Cسطح 

در  ي مورد بررسمتغيرن يآخر. ن موضوع باشدي بر ايليدل

ار يکه شاخص بساست  HDL-C/LDL-C نسبتمطالعه ن يا

 طور همان. است ا دارونمايک دارو ي ي در مورد اثردهيخوب

 دار معني سطح ي آمارهاي ه محاسب، شدها ارايه ته يافکه در

 شاهد را در گروه HDL-C/LDL-C نسبت ي افتهيش يافزا

 با مقل نشانشده درمان  يابتيدرمان شده با مقل و گروه د

زان ي و دقت در م۱ با توجه به نمودار به خصوص. دهد مي

 درمان يابتي در گروه دHDL-C/LDL-Cش نسبت يافزا

م ياه در تنظين گيار بارز ايتوان به اثر بس  ميبا مقلشده 

کم کردن کلسترول بد و باال بردن (خون تام سطح کلسترول 

  . اذعان نمود) زان کلسترول خوبيم

 متغيرهاي يگير اندازهکه از هايي  يافتهتمام با وجود 

 قابل توجه و جالب ي  آمد، نکتهبه دستوانات يسرم خون ح

 يماريت که در حالت بواناي حي که شکل ظاهراستن يا

وانات يشود در ح  ميدهي دي ضعف وآلودگدر حالت ابتيد

 شکل ،در هر صورت. شد  دهيندرت ده ده بين پديمار شده ايت

وانات ي درمان شده با مقل مشابه حيابتيوانات دي حيظاهر

 بر يدييأ اما تاست يفين مشاهده اگرچه کيا. گروه سالم بود

اه توانسته است ي، گ شدهمانن مطلب است که در گروه دريا

 يخصوص قند را در سطح مناسبه  و بي چربيسطح سرم

عفونت و التهاب   مفرط ويم الغريشتر عالي بزيرانگه دارد 

 يها موشخاطر باال بودن سطح گلوکز خون در ه وانات بيح

 در ي خاصي علمي مطالعهجا كه  از آن ياز طرف. است يابتيد

 ي هي، فرضيافت نشداه مقل ي گوان وي ارتباط وزن حي نهيزم

با شده درمان ي ها موش در يارتباط کاهش تظاهرات عالمت

   .رديگ  مي قوتي قند و چربيم سطح سرميتنظ

که   حاضر نشان دادي هاي مطالعه يافتهت، يدر نها

اه مقل قادر است مقدار يمدت گ ي و طوالنيمصرف خوراک

ق يدنبال تزره افته را بيش يافته و گلوکز افزايوزن کاهش 

 در سطح يابتيدي ها موشن در يوزوتوست استرپيدارو

م ي کاهش مال، با وجودچنين هم.  نگه داردتري طبيعي

 ش مختصر کلسترول خوبي و افزا(LDL-C) کلسترول بد

(HDL-C)از يآل دهي، نسبت ا HDL-C/LDL-Cجاد ي را ا

ل يم پروفاي در تنظيثرؤو توانسته است نقش مكرده 

  .م داشته باشد سرهايديپيل

مادي و معنوي معاونت پژوهـشي      هاي    نويسندگان از حمايت   :سپاسگزاري

 را يـاري    هـا   آنکه در تحقق ايـن طـرح تحقيقـاتي            پزشکي شاهد  ي  دانشکده

  . نمايند مي نمودند تشکر
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Abstract 
Introduction: Considering the beneficial anti-lipidemic effects of Commiphora Mukul (CM) 

(ashwagandha) on metabolism, the hypoglycemic and hypolipidemic effects of this plant were 
investigated in an experimental model of diabetes mellitus. Materials and Methods: Fifty-six male 
Wistar rats  were randomly divided into 4 groups, i.e. control, CM-treated control, diabetic, and CM-
treated diabetic groups. The treatment groups received oral administration of plant-mixed pelleted 
food (6.25%) for two months. Serum glucose, triglyceride, total cholesterol, LDL- and HDL- 
cholesterol levels were determined before the study, and at 4 and 8th weeks after the experiment. 
Results: The weight loss (%) in CM-treated diabetic rats (7.8± 2.2%) compared to diabetic (29.8 ± 2.2 
%) ones showed a significant difference (P< 0.05). Serum glucose levels in diabetic rats increased 
significantly, compared to CM-diabetic animals (0.05), and in both groups compared to controls 
(0.01). Triglyceride and cholesterol levels in the diabetic group increased non significantly, but in 
CM-treated diabetic rats, these levels decreased more significantly. Finally, in CM-treated control 
and the CM-diabetic animals, mild decrease in LDL and increase in HDL, demonstrateds a suitable 
HDL/LDL ratio in CM-treated control (24%) and CM-diabetic rats (248%) as compared to controls. 
Conclusion: Oral chronic administration of CM diminished the weight loss of animals with STZ 
inducted diabetes (STZ-groups) more significantly. Also, a marked hypoglycemic effect was seen 
in CM-treated rats. Feeding animals with CM leads to appropriate changes in blood lipid profiles i.e. 
high ratio of HDL/LDL.  

 
Key words: Commiphora mukul, Glucose, lipid, Diabetes mellitus, Rat 
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