
  

  ريز و متابوليسم ايران ي غدد درون مجله

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني شهيد بهشتي

  )۱۳۸۸شهريور  (۳۲۳ ـ ۳۲۹هاي    ، صفحه۳ي  ي يازدهم، شماره دوره

  

  

 ، گياه زالزالک بر غلظت گلوکزي اثر مصرف خوراكي سر شاخه

  بتا در موش صحرايي ديابتيهاي   سلولسرم و حفاظت هاي   چربي
  

  ۳، محسن زارعي۲دكتر مهرداد روغني ،۱دكتر رضا صداقت

ي، ي مرکز تحقيقات گياهان داروگروه فيزيولوژي و) ۲دانشگاه شاهد، و علوم تشريح، دانشكده پزشكي،  گروه پاتولوژي) ۱

 تهران، : مسئولي ي نويسنده نشاني مکاتبهدانشگاه شاهد،  پزشكي، ي دانشكده) ۳،  دانشگاه شاهد پزشكيي دانشكده

   e-mail: mehjour@yahoo.com ؛غني، دكتر مهرداد رو۱۴۱۵۵-۷۴۳۵صندوق پستي 

  

  چكيده
 ديابتي با استفاده از گياهان دارويي از اهميت زيادي برخوردار سرم در بيمارانهاي   كاهش سطح گلوکز و ليپيد:مقدمه
هاي   سلولسرم و تراكم هاي   زالزالك بر غلظت گلوکز و ليپيدي  اثر مصرف خوراكي سرشاخه، حاضري مطالعه در .است
به چهار ) ۳۲ =تعداد  (NMRIصحرايي نر نژاد هاي   موش: ها روشمواد و  .شدصحرايي ديابتي بررسي هاي   موشبتا در 
از غذاي شده  درمان دو گروه .بندي شدند با گياه تقسيمشده با گياه، ديابتي و ديابتي درمان شده  درمان شاهد، شاهدگروه 

از استرپتوزوتوسين ها   موش براي ديابتي نمودن . هفته بدون محدوديت استفاده نمودند۶گياه به مدت % ۲۵/۶موش حاوي 
 غلظت گلوکز، .شدگرم بر کيلوگرم وزن حيوان استفاده   ميلي۶۰اقي به غلظت به صورت تک دوز و داخل صف

 پس از بررسي ششمو سوم هاي    سرم قبل از بررسي و در هفتهHDL-C و LDL-C، کلسترول تام، گليسريد تري
آميزي گومري  وش رنگبتا در جزاير النگرهانس در چهار گروه با استفاده از رهاي   سلولعالوه، تراکم ه  ب.شد گيري اندازه

 و سومهاي   دار در هفته طور معنيه  غلظت گلوکز سرم ب،با گياهشده در گروه ديابتي درمان : ها يافته .شدمنوكروم بررسي 
درمان  در گروه ديابتي HDL-Cسريد، و يگل ، تريتام سطح سرمي كلسترول .)>۰۵/۰p( کمتر از گروه ديابتي بود ششم
ديابتي با هاي   موش از طرف ديگر، درمان .در مقايسه با گروه ديابتي نشان ندادرا  دار معنياوت تفها    در همين هفتهشده

شناسي نيز در   از نظر بافت.)>۰۵/۰p (به همراه داشتدر مقايسه با گروه ديابتي را  LDL-C غلظت دار معنيگياه كاهش 
 با گياه نيز تغييري در گروه درمانداد و   نشاندار معني بتا در هر جزيره كاهشهاي   سلول تعداد متوسط ،ديابتيهاي   موش

 LDL-Cباعث كاهش گلوكز و مصرف خوراكي زالزالك در مدل تجربي ديابت قندي : گيري نتيجه .ديابتي ايجاد ننمود
  .شود ميسرم 
  

   زالزالك، گلوکز، ليپيد، سلول بتا، ديابت قندي:واژگان كليدي
  ۲۴/۱/۸۸ :پذيرش مقاله ۱۷/۱/۸۸ :الحيهدريافت اص ۲۶/۶/۸۷ :دريافت مقاله

  

  
  

  مقدمه

 عوامل ترين مهمديابت قندي از نظر باليني يكي از 

 نفروپاتي، رتينوپاتي، مانندها    برخي اختاللزايخطر

شود و بر   ميعروقي محسوبـ قلبي هاي   بيماري  ونوروپاتي

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

كمبود يا كاهش نسبي غلظت  ۱.ده افزايش خواهد يافتدر آين

انسولين در اين بيماري با عوارض متابوليك حاد و مزمن 

 براي درمان ديابت قندي عالوه بر تجويز ۲.استهمراه 

خوراکي ديگر از جمله هاي  انسولين به فرم تزريقي، از دارو

 ستفادهاها  گوانيد و بيها   آميلين، سولفونيل اورههاي   آنالوگ

با عوارض مختلف شامل کاهش ها  شود که خود اين دارو مي
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 ۳۲۴ ايران متابوليسم و ريز درون غدد ي مجله ۱۳۸۸شهريور ، ۳ ي شماره,  يازدهمي دوره

 

  

توانند   ميقند خون، مشکالت کبدي، اسهال و اسيدوز الکتيک

ي يشيمياهاي   با توجه به عوارض زياد دارو۳.همراه باشند

 حداقل دارايهاي  رايج براي درمان ديابت قندي، نياز به دارو

بتوان مدت طوالني عوارض و درجه اطمينان زياد که براي 

 با توجه به اين که ۳.شود  مي احساس،را مصرف نمودها  آن

 شامل جنسيت، سن، و عوامل خطرزاامکان تغيير برخي 

 ، وجود ندارددر عمل فاميلي در ارتباط با ديابت ي سابقه

کم هاي  از طريق مصرف غذاعوامل خطرزا تغيير دادن ساير 

 عوارض دارايت گياهي کالري و استفاده از تركيبا چرب و کم

 در اين رابطه ۴.ز اهميت استيجانبي کمتر از نظر باليني حا

 ي در خانواده »Crataegus spp«با نام علمي ـ گياه زالزالک 

 در ياکسيدان از مواد آنتيمقادير زيادي داراي ـ روزاسه 

 آن با ي  تجويز عصاره،عالوهه  ب۵.استها  گروه فالونوئيد

در برابر استرس اکسيداتيو ناشي از ايجاد عمال اثر حفاظتي ا

آزاد اکسيژن موجب بهبودي عملکرد قلب و هاي   راديکال

 انفارکتوس در مدل تجربي ايسکمي ي کاهش وسعت منطقه

، برخي چنين هم ۶.شود مي ييرپرفيوژن در موش صحرا

 حيواناتخون در هاي  گياهان اين خانواده سطح ليپيد

 در يک مطالعه روي گياهان ۷.دهند  ميآزمايشگاهي كاهش

ديده  ،ي مورد استفاده توسط مردم در كشور مکزيکيدارو

تجويز خوراكي يکي از گياهان سالم هاي   در خرگوشکه شد 

توسط تزريق ( هيپرگليسمي يجنس زالزالک قبل از القا هم

 و دار معنيموجب کاهش ) دکستروز% ۵۰زيرجلدي محلول 

 توسط جوآد و ب ديگري عه در مطال۸.گردد  ميبارز قند خون

جنس زالزالک  روي يکي از گياهان هم) ۲۰۰۳(همکاران 

 در آبي برگ آن ب  روز عصاره۹مشخص شد که تجويز 

ي ديابتي شده توسط استرپتوزوتوسين به يصحراهاي   موش

 سطح دار معني موجب کاهش بارز و ،صورت وابسته به دوز

خون تغيير  انسولين ي  سطح پايهشود اما  ميگلوکز خون

 با توجه به نقش استرس ۹.دهد نمي نشان يدار معني

اکسيداتيو و تغييرات آنزيمي در بروز برخي تغييرات 

 ويژه نوعه ي و بافتي نامطلوب ناشي از ديابت بيبيوشيميا

 و سرمهاي   چربيو ي گلوكز  كاهندهاثر مطالعه  در اين ۱ ،۲ .۱

ين گياه در  هفته تجويز خوراكي ا۶پس از  سلولي تمحافظ

مدل تجربي ديابت قندي ناشي از استرپتوزوتوسين در 

  .شدصحرايي نر بررسي هاي   موش

  ها روشمواد و 

  سر موش صحرايي نر سفيد۳۲ تجربي ازمطالع در اين 

 وزني ي با محدوده) انستيتو رازي، کرج (NMRI نژاد از

 ۲۱ -۲۳در دماي ها    تمام حيوان. گرم استفاده شد۳۱۵-۲۶۵

 تايي در هر قفس ۴ تا ۳هاي   گراد در گروه  سانتيي درجه

كشي و غذاي مخصوص  به آب لولهها    حيوان.قرار داده شدند

و يا غذاي مخلوط ) شركت خوراك دام پارس، كرج(موش 

) %۲۵/۶(  زالزلك به نسبت مورد نظري شده با پودر سرشاخه

 گياه ي  سرشاخه. هفته دسترسي آزاد داشتند۶به مدت 

 رحمتيه، ي آوري شده از منطقه جمع(لک استفاده شده زالزا

پس ) شهركرد، استان چهارمحال و بختياري در شهريور ماه

از شناسايي علمي توسط گروه زيست شناسي دانشگاه شهيد 

، آسياب شد و پودر حاصل با )نوراني و همكاران(بهشتي 

با غذاي پودر شده و استاندارد موش، % ۲۵/۶نسبت وزني 

   ۱۰.شدغذاي حيوان توليد دوباره  مخلوط و

صحرايي نر هاي   موشاز آن دسته مطالعه در اين 

استفاده شد كه در شرايط طبيعي، بدون برقراري حالت 

گرم بر   ميلي۲۵۰كمتر ازها  داري، غلظت گلوكز سرم آن روزه

 رترواوربيتال و با ي خون از شبكههاي    نمونه.ليتر بود دسي

 ۴به طور تصادفي به ها   موش .يه شد تهي مويينه کمک لوله

با گياه، ديابتي و ديابتي شده  درمان شاهد، شاهدگروه 

 ۶ با گياه به مدت درمان .با گياه تقسيم شدندشده  درمان

، از داروي ها موش براي ديابتي نمودن .هفته ادامه يافت

دوز و داخل صفاقي به  استرپتوزوتوسين به صورت تك

كيلوگرم حل شده در محلول سالين  بر گرم ميلي ۶۰غلظت 

، تام غلظت گلوكز، کلسترول .فيزيولوژيك سرد استفاده شد

آنزيمي هاي   روش سرم توسط HDL-C ، وگليسريد تري

و بر اساس دستورالعمل مربوط ) شيمي، تهران كيت زيست(

ي گير اندازه سوم و ششمهاي   انجام كار و در هفته قبل از

از دستگاه ها   يگير دازهان در رابطه با اين .شدند

استفاده ) ، آمريکا۲۰ اسپکترونيک(اسپكتروفتومتر ديجيتال 

هاي   ي براي تمام سنجشگير اندازه ضريب تغييرات داخل .شد

 LDL-C، مقدار چنين هم .بود% ۵/۳كمتر از  آنزيمي سرم

 :شدبه صورت زير تعيين  توسط فرمول فريدوالد

  LDL-C= تامرول كلست - LDL-C - )۵ ÷گليسريد  تري(

در پي بيهوشي عميق با ها   موش ي ششم در پايان هفته

پس از ها    بافت.شدجدا ها  اتر کشته شدند و بافت پانکراس آن

چند بار شستشو در سالين، در محلول سالين فيزيولوژيك و 
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 همكارانو دكتر رضا صداقت   اثر شاخه زالزالك در ديابت ۳۲۵

 

  

قرار داده شدند و پس از طي مراحل پردازش % ۱۰فرمالين 

تهيه شد و با دستگاه ها  پارافيني از آنهاي   بافتي، قالب

 ميکرون تهيه ۵مقاطع بافتي به قطر ) اليكا، آلمان(ميکروتوم 

 مقاطع به فرم سريال بر روي الم برده شد و رنگ .شد

  :انجام شدآميزي گومري به ترتيب زير 

 ي  درجه۶۰با دماي و  دپارافينه نمودن در اون -۱

به  ،%۱۰۰) مرك(اتانول  -۲، )مرك(گراد و گزيلول  سانتي

% ۷۰ اتانول -۴ دقيقه، ۲به مدت % ۹۵ اتانول -۳ دقيقه، ۲مدت 

به ) مرك( رنگ گومري -۶ دقيقه، ۵ آب مقطر -۵ دقيقه، ۲

 -۸ مرحله، ۳در  شستشو با آب مقطر -۷ ثانيه، ۴۵مدت 

 دقيقه، ۲به مدت % ۹۵ اتانول -۹ دقيقه، ۲به مدت % ۷۰اتانول 

به مدت % ۱۰۰اتانول  -۱۱ دقيقه، ۲به مدت % ۱۰۰ اتانول -۱۰

به  II گزيلول -۱۳ دقيقه، ۵به مدت  I گزيلول -۱۲ دقيقه، ۲

 قرار دادن المل با استفاده از چسب انتالن -۱۴ دقيقه، ۵مدت 

  .)مرك(

ي ينما در نهايت با ميکروسکوپ نوري در بزرگها   الم

 ي شيوه جزاير النگرهانس، س  اندازه. شدندديده ۴۰۰

بتا در جزاير در چهار هاي   سلولم و تراکها  پراکندگي آن

 براي بررسي كمي بافت .گروه بررسي و با هم مقايسه شدند

  . استفاده شد۳افزار ايميج تول نسخه  نيز از نرم

انحراف ±ميانگين صورته بهاي   ي يافته همهاز نظر آماري، 

ها، براي   توزيع دادهشدن پس از مشخص .شدمعيار بيان 

قبل و بعد از ها   در هر يك از گروهمتغير هر  نتايج ي مقايسه

 و تكرارشوندههاي   يگير اندازه آناليز واريانس برايبررسي از 

با هم در هر يك ها   گروهي زوجي و براي مقايسهتي  آزمون

 با و طرفه  يكيآنووا زماني از آزمونهاي   دورهاز 

در  >۰۵/۰Pي دار  سطح معني.شداستفاده آزمون توكي  پس

  . گرفته شدنظر

  

  ها يافته

ها   بين گروهدر وزن حيوانات  دار معنيگونه تفاوت  هيچ

 در گروه ديابتي .نشدکار مشاهده آزمون  قبل از ي در هفته

 ي در مقايسه با هفتهوزن  دار معني ششم کاهش ي در هفته

 از طرف ديگر، تفاوت .شدمشاهده ) >۰۱/۰p(قبل بررسي 

با گياه در شده يابتي درمان موجود بين دو گروه ديابتي و د

 نبود، هرچند که غلظت وزن در گروه دار معني ششم ي هفته

 درمانبيشتر از گروه ديابتي گياه درمان شده با ديابتي 

 تغيير ،با گياهشاهد  گروه درمان از سوي ديگر، .نشده بود

از نظر وزن ايجاد ننمود و شاهد مقايسه با گروه   دردار معني

 افزايش وزن منطقي و قابل شاهد، گروه اين گروه مشابه

  .)۱جدول (داد  انتظار را نشان
  

  ها صحرايي در گروههاي   موش تغييرات وزن -۱جدول 

 †انحراف معيار بيان شده است، ± به صورت ميانگينها    يافته*

۰۱/۰P<) ۰۵/۰ ‡، )در مقايسه با قبل از بررسيP<.   

  

 بين غلظت دار معني قبل از بررسي تفاوت ي در هفته

و سوم هاي    در هفته.وجود نداشتها  گلوكز سرم گروه

درمان لوکز سرم در دو گروه ديابتي و ديابتي ، غلظت گششم

) >۰۱/۰p و >۰۰۵/۰p (دار معني با گياه در حد درمانشده 

درمان بود هر چند که در گروه ديابتي شاهد بيشتر از گروه 

 و سومهاي    در هفتهدار معنيطور ه غلظت گلوکز سرم بشده 

گروه گلوكز سرم  .)>۰۵/۰p( کمتر از گروه ديابتي بود ششم

شاهد  در مقايسه با گروه دار معنيکاهش اهد درمان شده، ش

   .)۱نمودار (نشان نداد 

  

 اثر تجويز خوراكي زالزالـک بـر غلظـت گلـوکز            -۱نمودار  
و ديابتي شـده توسـط      شاهد  صحرايي  هاي     موشسرم در   

ـ در مقا (>۰۱/۰p< ،† ۰۰۵/۰p * .استرپتوزوتوسـين   بـا   سهي
در مقايــسه بــا  (>۰۵/۰p ‡ وگــروه ديــابتي در همــان هفتــه 

ـ  الزم بـه ذكـر اسـت كـه           .)ي قبل از بررسي     هفته صـورت  ه  ب
  .انحراف معيار بيان شده است± ميانگين 

    )گرم(وزن بدن 

  گروه  قبل بررسي   هفته ۶از بعد 

۱/۶ ± ۲/۳۰۷  

۴/۷ ± ۳/۲۹۹  

۵/۶± ۴/۲۱۷†  

۳/۶± ۲/۲۴۵‡  

۵/۶ ± ۳/۲۹۸* 

۵/۷± ۴/۲۸۵  

۷/۶± ۸/۳۰۰  

۲/۷± ۶/۳۰۲  

  هدشا

  زالزالک+  شاهد
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 ۳۲۶ ايران متابوليسم و ريز درون غدد ي مجله ۱۳۸۸شهريور ، ۳ ي شماره,  يازدهمي دوره

 

  

دار سطح كلسترول در   افزايش معني،ديابتيهاي   موشدر 

 ي  پس از بررسي در مقايسه با هفتهسوم و ششمهاي   هفته

 سطح ،عالوهه  ب.)>۰۵/۰p (شدقبل از بررسي مشاهده 

ها   در همين هفتهدرمان شده در گروه ديابتي تام كلسترول 

 هرچند ، در مقايسه با گروه ديابتي نشان نداددار معنيتغيير 

سطح کلسترول در اين گروه افزايش کمتري در مقايسه با 

 از طرف ديگر، تجويز اين گياه در .گروه ديابتي نشان داد

 قبل ي ه با هفته در مقايسدار معني نيز تغيير شاهدمورد گروه 

  .)۲نمودار (از بررسي ايجاد ننمود 

  

  

  

اثر تجويز خوراكي زالزالک بر غلظت كلـسترول        -۲نمودار  
 و ديـابتي شـده   شـاهد صـحرايي  هـاي    مـوش  سرم در  تام

ــدر مقا (>۰۵/۰p * .توســط استرپتوزوتوســين ــا  سهي  ب
ـ هـا    يافتـه   الزم به ذكر است كـه      .) قبل از بررسي   ي  هفته ه ب

بيـان  ) هـا  يافتـه  = ۶-۸(انحراف معيـار  ± انگين صورت مي
   .شده است

گليسريد سرم افزايش  در گروه ديابتي غلظت تري

 ي  در مقايسه با هفتهسوم و ششمهاي   ي را در هفتهدار معني

 از طرف ديگر، تفاوت .)>۰۵/۰p(قبل از بررسي نشان داد 

 در همينشده  درمانموجود بين دو گروه ديابتي و ديابتي 

 درمانشاهد ، گروه چنين هم . نبوددار معنيدر حد ها   هفته

در شاهد  در مقايسه با گروه يدار معنينيز كاهش شده 

  .)۳نمودار (زماني نشان نداد هاي   همين دوره

 سوم و ي ديابتي در هفتههاي    در موشHDL-Cغلظت 

ه  قبل بررسي بي دار در مقايسه با هفته طور معنيه ششم ب

هاي   و درمان موش) >۰۵/۰p(دار كاهش يافته  طور معني

   در مقايسه با گروهمتغيردار اين  ديابتي با گياه تغيير معني

  
  

 اثر تجـويز خـوراكي زالزالـک بـر غلظـت تـري              -۳نمودار  
و گــروه شــاهد صــحرايي هــاي   گليــسريد ســرم در مــوش

در  (>۰۵/۰p * .ديـابتي شـده توسـط استرپتوزوتوسـين    
گيـري     اندازه برايآنووا  ) ( قبل از بررسي   ي سه با هفته  يمقا

±  به صـورت ميـانگين       ها  الزم به ذكر است كه يافته      .)مکرر
  .انحراف معيار بيان شده است

  

  

 در متغير هر چند ميزان کاهش اين ( نمايد ديابتي ايجاد نمي

 در همين .بودديابتي کمتر از گروه شده گروه ديابتي درمان 

 نات گروه شاهد نيز موجبخصوص تجويز گياه به حيوا

 نشد شاهد در مقايسه با گروه متغيردار اين  تغيير معني

  .)۴نمودار (

  

  
  

 HDL-C اثر تجويز خوراكي زالزالک بر غلظـت         -۴نمودار  
و ديابتي شـده توسـط      شاهد  صحرايي  هاي     موشسرم در   

 قبل از ي سه با هفتهيدر مقا (>۰۵/۰p * .استرپتوزوتوسين
صورت ميـانگين   ه  بها      يافته ر است كه   الزم به ذك   .)بررسي

  .بيان شده است)  = ۶n-۷(انحراف معيار ± 
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 همكارانو دكتر رضا صداقت   اثر شاخه زالزالك در ديابت ۳۲۷

 

  

  

 دار معني هفته موجب افزايش ۶ و ۳ ديابت پس از يالقا

و ) >۰۱/۰p (شد قبل بررسي ي  در مقايسه با هفتهمتغيراين 

 اين دار معنيديابتي با گياه موجب تغيير هاي   موش درمان

 .)۴-۵نمودار ) (>۰۵/۰p (شد ديابتي  در مقايسه با گروهمتغير

عالوه، تجويز خوراکي گياه زالزالک به حيوانات گروه ه ب

در متغير  اين دار معني نيز موجب کاهش ۶ در هفته شاهد

 .)>۰۵/۰p (شاهد شدمقايسه با گروه 
  

 LDL-Cاثر تجويز خـوراكي زالزالـک بـر غلظـت            -۵نمودار  
ي شـده توسـط    و ديـابت شـاهد صـحرايي  هاي     موشسرم در   

ـ در مقا (>۰۵/۰p< ،** ۰۱/۰p * .استرپتوزوتوسـين  سه بـا  ي
در مقايسه با گروه ديـابتي     (>۰۵/۰p † )قبل از بررسي    ي  هفته

انحـراف معيـار     ± ميانگين   به صورت ها     يافته .)در همان هفته  
)۷-۶n = (بيان شده است .   

  

  

ر النگرهانس با يسالم داراي جزاهاي   موشبافت پانكراس 

زياد و ها  بتا در آنهاي   سلول تعداد . بودمشخصهاي   يهحاش

ر ي جزا،ديابتيهاي   موش اما در مورد بودندسالم ها   سلول

يك كاهش آتروفيك نشان داده و دچار النگرهانس 

بتا دگرانوله هاي   سلول ،عالوهه  ب.چروكيدگي شده بودند

توسط ديابتي تعداد مهاي   موش در .شده و از بين رفته بودند

 دار معني كاهش ي النگرهانس بتا در هر جزيرههاي   سلول

ي از اين نظر در دار معني با زالزالک تغيير درماننشان داد و 

 گروه درمان ،عالوهه  ب.ايجاد ننموددرمان شده گروه ديابتي 

وجود ه ير خاصي را از نظر سلولي بيبا اين گياه نيز تغشاهد 

  .)۱ و شكل ۲جدول (نياورد 

 ي بتا و محيط هر جزيرههاي   سلول تعداد متوسط -۲ل جدو
  مختلفهاي  النگرهانس در گروه

متوسط تعداد كل سلول   گروه

   جزيره۵بتا در هر 

محيط هر جزيره 

  )ميكرومتر(

  ۴/۵۴۵±۴/۲۲  ۴/۱۵۶±۹/۱۳  شاهد

  ۴/۵۱۹±۳/۲۴ *۱/۱۵۹±۷/۱۴  زالزالک + شاهد

  †۶/۲۴۵±۶/۱۷ †۳/۱۸±۸/۲  ديابتي

  †۶/۲۸۳±۹/۱۶  †۸/۲۵±۲/۳  الکزالز+ ديابتي 

* ۰۰۱/۰p<) ها   يافته .)طرفه آنوواي يك) (شاهده با گروه يسدر مقا

 ند،ا بيان شده)  =۵n-۶(انحراف معيار  ± ميانگين به صورت

†۰۰۵/۰p<.   

  
 

بافت پـانكراس در    ) ر النگرهانس يجزا(ريز   بخش درون  -۱شكل  

  ومتر ميكر۱۵۰:  خط مقياسـمختلف هاي  گروه

  

  بحث

اين بررسي نشان داد كه تجويز خوراكي و هاي   يافته

 هفته در ۶به مدت % ۲۵/۶درازمدت زالزالك با نسبت وزني 

ي در غلظت گلوكز سرم دار معنيديابتي، تغيير هاي   موش

 ششم ي  در هفتهگليسريد سطح سرمي تري .نمايد  ميايجاد

سه با گروه با اين گياه در مقايشده در گروه ديابتي درمان 

 بود و سطح كلسترول سرم كمتر دار معني غير به طورديابتي 

 در مقايسه با گروه ۶ ي در هفتهشده در گروه ديابتي درمان 

 HDL-C، غلظت چنين هم . نشان نداددار معنيديابتي كاهش 
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 ۳۲۸ ايران متابوليسم و ريز درون غدد ي مجله ۱۳۸۸شهريور ، ۳ ي شماره,  يازدهمي دوره

 

  

 و دار معني افزايش ۶ ي  هفتهدرمان شدهدر گروه ديابتي 

شان نداد ولي غلظت مطلوب در مقايسه با گروه ديابتي ن

LDL-C كاهش ۶ ي در هفتهدرمان شده  در گروه ديابتي 

 تجويز . در مقايسه با گروه ديابتي نشان داددار معنيبارز و 

فقط موجب كاهش مطلوب و شاهد گياه به حيوانات گروه 

شناسي پانکراس   بافتي  مطالعه.شد سرم LDL-C دار معني

ول در گروه ديابت يا از نظر تعداد سلرا  يدار معنيتغيير 

شاهد گروه ديابتي يا دو  در مقايسه با به شاهد درمان شده

  .نشان نداد

قبلي، حالت ديابت قندي القا شده هاي   بر اساس يافته

رات بارز يتوسط استرپتوزوتوسين در موش صحرايي با تغي

  همراهسرمهاي   و ليپوپروتئينها  و نامطلوب در سطح ليپيد

در ويژه كبد ه بدن بهاي   تباط برخي بافت كه در اين اراست

چرب آزاد خون، اكسيداسيون و تبديل هاي  جذب اسيد

به ساير مواد، افزايش سنتز كلسترول و ها  متابوليك آن

داخل ه بها   و ترشح برخي انواع ليپوپروتئينها  فسفوليپيد

، افزايش سطح به عالوه ۱۱، ۱۲.دارندخون نقش مهمي 

ديابتي شده هاي   موشرول سرم در  و كلستگليسريد تري

گزارش ي ديگري نيز  در مطالعهتوسط استرپتوزوتوسين 

 ۱۲. حاضر همخواني داردي مطالعههاي   يافتهشده است که با 

صحرايي ديابتي شده توسط هاي   موشاز طرف ديگر، در 

 لوكز خونگآلوكسان يا استرپتوزوتوسين افزايش سطح 

موجب افزايش سطح كلسترول،   غير مستقيمبه طورتواند  مي

-HDLسرم و كاهش سطح  VLDL ، وLDL-C، گليسريد تري

Cي کننده خود تا حدودي توجيهامر  که اين ۱۳ منجر شود 

ديابتي هاي   موشسرم در هاي   تغييرات نامطلوب سطح چربي

  .مطالعه استشده در اين 

زالزالك داراي خواص كه دهند  نشان ميها   مطالعه

سوپراکسيد، مانند آزاد اکسيژن هاي   اديکالکنندگي ر جمع

شيميايي شامل سموم هاي   محافظت سلول در برابر آسيب

محيطي، کاهش دادن پراکسيداسيون ليپيد در نواحي بافتي 

کبد در برابر انواع مانند  ييها مختلف و محافظت بافت

 كه علت اصلي آن وجود سطح است ييشيمياهاي   استرس

 در اين گياهها   فالونوئيد ماننداكسيدان باال از مواد آنتي

 مشخص شده است که مواد سودمند و چنين هم ۱۴ ،۱۵.است

ها   فنل  برخي گياهان اين خانواده در گروه پليي کننده ظتفمحا

 در اين خصوص مشخص شده .خاصيت ضد ديابتي دارند

به روش داخل صفاقي در ها  است كه تجويز برخي فالونوئيد

 ديابتي شده توسط استرپتوزوتوسين، ييصحراهاي   موش

 سطح گلوكز سرم به صورت وابسته دار معنيموجب كاهش 

اثر محسوسي ها  كه همين فالونوئيد  در حاليشود  ميبه دوز

 تجويز ۱۶.بر غلظت گلوكز خون در حيوانات سالم ندارند

به حيوانات ديابتي موجب كاهش ها  برخي از همين فالونوئيد

 بخشي از اثر .شوند مي سرم گليسريد ريسطح كلسترول و ت

 ي را شايد بتوان نتيجهها  سودمند و هيپوگليسميك فالونوئيد

 محافظت و ،افزايش فعاليت هگزوكيناز و گلوكوكيناز كبدي

ه ر النگرهانس بيبتا در جزاهاي   سلولحتي افزايش تراكم 

كه   با توجه به اين۱۶.دانستها  اكسيداني آن علت خاصيت آنتي

 در تعداد دار معنيگونه تغيير   حاضر هيچي  مطالعهدر

با زالزالک در درمان شده بتا در گروه ديابتي هاي   سلول

مقايسه با گروه ديابتي مشاهده نشد بنابراين، اثر سودمند 

كبدي انجام هاي   گياه احتماالٌ از طريق تغيير فعاليت آنزيم

موجود در هاي   برخي از فالونوئيد، از طرف ديگر.شده است

اكسيدان با خاصيت شبه   آنتيي عنوان مادهه  بييگياهان دارو

شوند و از اين طريق قادر به كاهش  انسوليني شناخته مي

سرم به هاي   ديابت قندي و برگرداندن سطح ليپيدعاليمدادن 

 در اين ارتباط معلوم شده كه تجويز .است حد طبيعي

كبد، چربي و هاي   سلولجذب گلوكز توسط ها  فالونوئيد

 اثر آن متفاوت از سازوكاردهند، هر چند   ميعضله را افزايش

ها   فنل  تجويز برخي از پلي،به عالوه ۱۷.باشد  ميانسولين

 عضالنيهاي   سلول گلوكز در ناقالنموجب افزايش بيان 

 كه اين اثر هيپوگليسميك گياه را در مدل تجربي شود مي

ر خصوص اثر د ۱۸.كند  ميديابت تا حدودي توجيه

تواند مطرح باشد   ميهيپوگليسميک اين گياه نيز اين فرضيه

 آنزيم کبدي گلوکز ي ثر گياه فعاليت افزايش يافتهؤکه مواد م

در اين مدل تجربي ديابت به سمت حد طبيعي را فسفاتاز ـ  ۶

که در مدل تجربي ديابت القا   با توجه به اين۱۹.دهد کاهش مي

 انساني مبتال به ي  و در جامعهشده توسط استرپتوزوتوسين

 ،يابد  مي، فعاليت آنزيم ليپوپروتئين ليپاز کاهش۱ديابت نوع 

 ،توانند از طريق اثر بر اين سيستم  ميثر گياه احتماالًمؤ

  که اين امر۲۰.فعاليت آنزيم را به حد طبيعي برگشت دهند

 LDL-Cسرم از جمله هاي   تواند کاهش سطح برخي چربي مي

، چنين هم .سي حاضر تا حدودي توجيه نمايدرا در برر

ساكاريدها،   كه پليندقبلي نشان دادهاي   مطالعههاي   يافته

پپتيدها، استروئيدها،  پلي، فالونوئيدها، گليكوپروتئين

توانند   ميآلكالوئيدها، و پكتين موجود در گياهان دارويي

خاصيت هيپوگليسميك و هيپوليپيدميك احتمالي برخي از 

ن مورد استفاده در درمان ديابت از جمله گياه زالزالك گياها
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 همكارانو دكتر رضا صداقت   اثر شاخه زالزالك در ديابت ۳۲۹

 

  

خوبي ه را از نظر جلوگيري از تغييرات بيوشيميايي خون ب

  ۱۹ ،۲۰.توجيه كنند

 زالزالك در ي  خالصه، مصرف خوراكي سرشاخهبه طور

مدل تجربي ديابت قندي داراي اثر هيپوگليسميک بوده و 

ضد ديابتي  بررسي اثر .شود  مي سرمLDL-Cموجب كاهش 

در ها   آناثربخشي هاي    گياه و بررسي راهيساير اجزا

  .شود  ميآينده توصيههاي   مطالعه

 يي دانشجوي نامه  حاضر حاصل پاياني مطالعه: سپاسگزاري

 ۱۳۸۶ پزشكي دانشگاه شاهد تهران در سال ي مصوب دانشكده

 و با حمايت مالي معاونت محترم پژوهشي اين دانشگاه به است

 نويسندگان مراتب تشكر خود را از سركار خانم .م رسيده استانجا

فريبا انصاري كارشناس گروه فيزيولوژي و سرکار خانم مريم 

 پزشكي شاهد در ي شرايلي کارشناس گروه پاتولوژي دانشكده

  .دارند اعالم ميها   کمک به انجام آزمايش
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Abstract 
Introduction: Medicinal plants are known for their effects in attenuation of hyperglycemia and 

restoration of lipids to normal levels. In this study, the effects of oral administration of Crataegus 
spp (CS) branchlet on serum glucose, lipids, and beta cell density in diabetic rats were 
investigated. Materials and Methods: Male NMRI rats (n = 32) were divided into 4 groups, i.e. 
control, CS-treated control, diabetic, and the CS-treated diabetic groups. The treatment groups 
received oral administration of plant-mixed pelleted food (6.25%) for 6 weeks. Serum glucose, 
triglycerides, total cholesterol, LDL- and HDL- cholesterol concentrations were determined before 
the study, and 3 and 6 weeks after the study. Density of beta cells in in 4 groups was determined 
using the monochrome Gomori staining method. Results: Serum glucose concentration was 
significantly lower in the CS-treated diabetic group, compared to diabetics, 3 and 6 weeks after the 
study (p<0.05). In addition, there were no significant changes regarding serum total cholesterol, 
triglycerides, and HDL-cholesterol concentrations in the treated diabetic group as compared to the 
diabetic group. On the other hand, the treated diabetic group showed significantly lower levels of 
LDL-cholesterol as compared to the diabetic group (p<0.05). Regarding histology, beta cell density 
significantly decreased in diabetic rats, while CS treatment caused no changes. Conclusion: Oral 
administration of CS has a significant hypoglycemic effect and lowers serum LDL-cholesterol.  

 
 

Keywords: Crataegus spp, Glucose, Lipid, Beta cell, Diabetes mellitus 
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