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مقدمه

توصیفسابقه و مصردیابتبیماريتشخیص به

سالبرمیباستان در دیابت2017گردد. به مبتال افراد تعداد

جهان99تا18(سن سراسر در مرگ451،)، میزان و میلیون

سال این در میر به5و است. شده زده تخمین نفر میلیون

می سالنظر تا آمار این نفر693به2045رسد میلیون

و میر و مرگ میزان شیوع، به توجه با بنابراین یابد. افزایش

حاهزینه زمینه این در پژوهش دیابتی، افراد از مراقبت زیهاي

می 1،2باشد.اهمیت

نوع شامل دیابت اصلی نوع نوعباشد.می2و1دو دیابت

پیش1 با مزمن بیماري یک انسولین، به وابسته دیابت -یا

به محیطی، تاثیرات با آن شدن توام که است ژنتیکی -زمینه

می تهدید را نوجوانان و کودکان سالمت عمده کند.صورت

نوع دیابت سلول1در تخریب روند پا، بتاي بههاي نکراس

آن عملکرد متعاقب رفتن دست از و خودایمنی سببدالیل ها،

می خون قند کنترل تضعیف و انسولین تولید تدریجی -کاهش

وکودکیدورانریزدرونغددبیماريترینشایع3.گردد

میبهوابستهیایکنوعقنديدیابتنوجوانی، باشد.انسولین

جهادر2و1نوعدیابتشیوع وافزایشبهرونسراسر

از2نوعدیابتافزایشسرعت شیوع4.است1نوعبیشتر
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یکدیابت بهرودنیانقاطتمامدرکودکانبیندرنوع

که است باالعلتافزایش شیوع این ومعلوماصلی نیست

راسال18زیرکودك500تا300هرازنفریکتقریباً

غیرهايبیماريرأسدردیابتایران،درسازد.میدرگیر

مورد7یک،نوعدیابتساالنهبروزوداردقرارکشورواگیر

اینبرآوردنفرهزارصدهردر است. سراسررقمشده در

زیرنفرهزارصدهردرمورد35تا1ازجهان 14جمعیت

ازمتغیرسال مراقبتهزینهدیگر،سوياست. مستقیم -هاي

داروهاي و ازناشیغیرمستقیميهاهزینهوبهداشتی

واشتغالکاهشزودرس،مرگبیماري،عوارضوناتوانی

رنجناشینامحسوسهايهزینهوباروري مبتالاشخاصاز

اشخاصبیشتربرابرسهتادودیابت،به باشد.میسالماز

بروزبهمنجردیابتیبیماراندرقندخونکنترلبهبود کاهش

نتیجوبیماريمزمنعوارض کاهشدر درمانهايهزینهه

از 3،5.گرددمیآنناشی

تاشودکمکافرادبهکهاستاینهدفدیابت،درماندر

خون،میزانکنترلبازمانهم عوارضبهابتالخطرقند

گیاهانقدیم،هايزماناز.برسدحداقلبهآیندهدرآنجانبی

بیماريمهممنبعیکدارویی اتتحقیق.اندبودههادرمان

شده درگیاهانرويبرانجام نشانگذشتهدههچنددارویی

است از،داده داروهابرخی گذشتهدرکهاین طب مکاتب

میدیابتدرمانبراي دارايشدهتوصیه ضدخاصیتاند،

می مصرف،دیابتی پر و مشهور گیاهان این از یکی باشند.

علمی نام با کاکوتی LZiziphoraگیاه tenuior6.است

ــاکوتی ــاکـ ــکیـ طرامشـ ــک ــاهیمشـ ــانوادهگیـ خـ از

ایـراندــــباشمی(Lamiaceae)نعنائیان در هــــگون4کـه

بـ Ziziphora(علمـیهـايامــــــــناآن tenuior L.،Z.
clinopodioides،Z .capitata L.و(Z. persica Bunge

دارند وسیعی گیاهان7.پراکندگی این نـاراحتیاز درمان براي

باال،ه فشارخون قلب، آبسـهتاي و آسم طبیعی، غیر قلب پش

استفاده8،9،ریه معده تونوس و قاعدگی دردهاي شودمیتب،

آنتـیو باکتریایی، ضد اثرات عفـونیتاکسـیدانداراي ضـد ی،

ــی مـ ــرماخوردگی سـ ــد ضـ و آور ــط خلـ روده، ــدگی -کننـ

نشان10،11باشد. گیاه این عصاره کروماتوگرافی دهـدمینتایج

پولگون ترکیبات آن نئومنتولiدر ،iiمنتون ،iii،ان-3-مت-پی-

ــونivال-8 پیپریتن ،v،ــون ــولviپیپریت ــارواکرولviiتیم ک viiiو

i- Palegone
ii - Neomentol
iii - Menthene
iv - P-menth-3-en-8-o 

دارد کـاکوتیولی9-21؛وجود اسـانس غالـب و اصـلی ترکیب

است صـنایعواسطههبوپولگون در شـیمیایی، ترکیـب ایـن

وسـیع کـاربرد بهداشتی و دارویی غذایی، ودایمختلف شـته

التهــابداراي ضــد و درد ضــد نتــایج10،11.اســتیاثــرات

تــاثیر مــورد در کــاکوتیهیــدروالکلیعصــارهآزمایشــگاهی

Ziziphora)کوهی clinopodioides L)سلول تعداد هايبر

یـکنـوعدیـابتیسـوريهـايمـوشدرپانکراسبتايفعال

استرپتوزوسینناشی باکهدادنشاناز باعـثعصارهتیمار

مـیترشحیفعالیتبابتاهايسلولتعدادافزایش -انسـولین

بهبنابراین13.شود توجه وپژوهشهايیافتهبا پیشـین هـاي

هم و دارد وجود کاکوتی گیاه در که علـتترکیباتی بـه چنـین

و التهابی ضد اکسـیدانتیخواص ترکیبـاتآنتی بـه10،14،ایـن

می بارسدنظر داشـته نیـز خـون قنـد کاهنـدگی شـد.خواص

الکلی عصاره اثرات ارزیابی حاضر پژوهش از هدف بنابراین

کاکوتیبخش گیاه هوایی میزانtenurirZizphora(هاي بر (

و خون درشاخصقند چربی صحراییموشهاي دیابتیهاي

می استرپتوزوسین توسط شده باشد.القاء

روش و هامواد

مطالعه یک حاضر رويتجربیپژوهش بـر کـه 40اسـت

بــاســر ویســتار نــژاد نــر صــحرایی یوزنــمیــانگینمــوش

آزمایشـگاهیکـهگرم180±10 حیوانـات پـرورش مرکـز از

بقیـ پزشکی علوم (عـج)اهدانشگاه شـد... خریـداري هتهـران

علوم.شدانجامبودند، دانشگاه اخالق کمیته تائید به طرح این

ــد کـ ــا بـ اراك ــکی IR.ARAKMU.REC.1395.257پزشـ

کلیه و بـاانجـاماحـلمررسید مجموعـهکـار کامـل رعایـت

با کار مقررات و آزمایشـگاهیضوابط .شـدانجـامحیوانـات

در ســانتی23تــا21ییدمــاشــرایطحیوانــات ،گــراددرجــه

تاریکی12 غـذاروشنایی/ساعت و آب بـه آزاد دسترسـی و ،

روزی.گرفتندقرار تزریـقپـیشک (روزاسترپتوزوسـیناز

وزنصفر)، حیواناتیکشحیوانات تـایی8گروه5درشدند.

هیچ،شاهد:1گروهشامل: بـهبدون دسترسی و مداخله گونه

غذاییر دیابتی2گروه،آبومعمولیژیم شاهد مـوش: -کـه

دریافت با شده دیابتی سالیننرماللیترمیلی2/0روزانههاي

استرپتوزوسین سـهعصاره)و(حالل و گـاواژ صـورت بـه

آنهکآزمونگروه موشدر روزانـهها شده دیابتی 2/0هاي

v - Piperitenone
vi - Piperitone
vii -Thymol
viii -Carvacrol
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الکلیلیترمیلی دوزهايعصاره با کاکوتی 100و50،75گیاه

ــی ــیمیل م ــت دریاف ــاواژ گ صــورت ــه ب ــوگرم کیل ــر ب -گــرم

7،13،15،16کردند.

حیوانات کردن دیابتی روش

ساعت استرپتوزوسینپیشدوازده تزریق حیوانات،از

آزمایش آزضمنمورد آب،دسترسی به محروماد غذا از

استرپتوزوسینجهتشدند. داروي حیوانات، کردن دیابتی

آلمان)، نرمال(آلدریچ، در محلول صورت با17سردسالینبه

کیلوگرم50دوز بر گرم تزریقمیلی صفاقی داخل طریق به

ازشد. شدن،ساعت72پس دیابتی از اطمینان غلظتجهت

ناشتا خون استفادهگلوکز (مدلبا گلوکومتر ،CQMSاز

دقت با دمی،88کره) خون نمونه از استفاده با و درصد

بااليشد.گیرياندازه خون قند شدن، دیابتی 300معیار

دسیمیلی بر شد.لیترگرم گرفته نظر این18در از استفاده با

حدود مدت این طی و وموشدرصد70روش شده دیابتی ها

دیابتیموشبقیه میرهاي و مرگ میزان گردید. حذف نشده

نزدیکموش شده، دیابتی بود.20هاي دوره طول در درصد

طی از مدت28پس به حیوانات کلیه گاواژ، ساعت12روز

خون شدند. داشته نگاه بناشتا تحت قلب از یهوشیگیري

نمونهسبک سپس و انجام اتر جمعبا قلب از خونی آوريهاي

مزایاي19شدند. بیاز نوع میاین القايهوشی سرعت به توان

سیستم در باال نفوذ قابلیت و حاللیت علت به هايباال

بی با توام کرد.بیولوژیک اشاره آن ارزانی و ازپس20دردي

آلمان)،MiniSpin(سانتریفوژ خونینمونهاپندورف، وهاي

انسولین میزان سرم، کردن تکنیکجدا باELISAبا و

حساسیتاستفاده با آمریکا) (منوبایند، کیت میکرو182/0از

میلی در (شاخصولیترواحد چربی گلیسیرید،تريهاي

لیپوپروتئینکلسترول قند، و باال) و پائین دانسیته با هاي

از استفاده با (پارسسرم ایران)کیت حساسیتآزمون، با

دسیمیلی1/0 در اتوآلیترگرم دستگاه از استفاده نالیزربا

)Selectra XL(هلند شداندازه، 20،21.ندگیري

کاکوتی گیاه الکلی عصاره تهیه )tenuiorZiziphora(روش

در آباده شهرستان کوهستانی مراتع از کاکوتی گیاه

جمع بهار، فصل هرباریماواخر شماره با و -MPHآوري

داروییدر241 اولیه مواد و گیاهان پژوهشکده هرباریوم

تهراندانشگ بهشتی شهید گردید.اه ثبت عصاره، تهیه جهت

بخش گیاه، این هواییالکلی خشکهاي سایه در و جداسازي

سپس توسطگرم800مقدارشد. آن برقیآسیاباز

آلمان) نسبتپودر(مولینکس، با اتیلیک5به1و الکل 90با

بهمخلوطدرصد دهنده24مدتو تکان دستگاه روي ساعت

دا شدقرار در.ده خال در تقطیر دستگاه در عصاره سپس

سانتی60دماي چرخشدرجه دور و تقطیردرصد70گراد

باقی حجم که زمانی تا اولیهشد حجم پنجم یک به مانده

عصاره و جدا دستگاه از عصاره مخزن حالت این در رسید.

حجمباقی با بار هر در و مرتبه سه شدن سرد از پس مانده

باقیترلیمیلی50 شد. دکانته درکلروفرم پتريمانده ظرف

دماي در و سانتی50ریخته آونگراددرجه دستگاه در

)Finetech،نهایت در شد. خشک عصاره20حدود،کره) گرم

هر ازاي شده100به خرد گیاه .گردیداستحصالگرم

بهسالیننرمالحاللبوسیلهحاصله،يعصاره -غلظتبسته

نیا مورد میلیهاي حسب بر وزنز کیلوگرم هر ازاي به گرم

تهیه مصرفحیوان 10،14.شدو

بمیانگین آمدهههاي اندازه(Mean±SEM)دست -از

گروه در مذکور فاکتورهاي میزان مختلفگیري باهاي

آماري17نسخهSPSSافزارنرمازاستفاده آزمون طریق از

ANOVAsتستوطرفهیکDancan،تجزیه ومورد

قرار آماري نظر≥05/0Pمقادیر.ندگرفتتحلیل در معنادار

شد. گرفته

هایافته

داده تحلیل و تجزیه مقایسهدر مبناي صورتها، به ها

گروه بین مقایسه ابتدا در گرفت: صورت وذیل شاهد هاي

به آزمون گروه هر مقایسه سپس و یکدیگر با دیابتی شاهد

دیابتی شاهد گروه با مقایسهتنهایی نهایت، در شد. انجام

انجامگروه یکدیگر با آزمون ازگردیدهاي حاصل نتایج .

موردآزمون در آماري تاثیرهاي عصارهآزمونبررسی

مقادیر با کاکوتی غلظتالکلی روي بر فاکتورهايمختلف

نشان سرمی (بیوشیمیایی معنادار افزایش )>01/0Pدهنده

شا گروه در سرم گلوکز گروهمیزان به نسبت دیابتی هد

) معنادار کاهش و آزمون>01/0Pشاهد گروه سه هر در آن (

مقادیر با عصاره کننده برمیلی100و50،75دریافت گرم

گروه فقط بود. دریافتکیلوگرم آزمون دوزهايهاي 75کننده

افزایشمیلی100و شاهد گروه به نسبت کیلوگرم بر گرم

دادن نشان را (معناداري مقایسه>01/0Pد دیگر سوي از .(

گروه خون یکدقند با آزمون راهاي معناداري افزایش یگر

داد (نمودار>02/0P(نشان (1.(
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گروه-1نمودار در ناشتا خون قند غلظت میانگین مختلفمقایسه هاي

شاهد، گروه به نسبت دیابتی شاهد گروه معنادار تغییرات گروهتغییرا†* معنادار دیابتی،ت شاهد گروه به نسبت آزمون دهندهنشان‡هاي

گروه معنادار دوزتغییرات با یکدیگر،میلی50و75هاي با گروهنشان¶گرم/کیلوگرم معنادار تغییرات دوزدهنده با 100و75هاي

یکدیگر،میلی با گروهنشان§گرم/کیلوگرم معنادار تغییرات ددهنده با یکدیگرمیلی100و50وزهاي با گرم/کیلوگرم

از پـیش گـروه هـر وزن میانگین تغییرات آماري بررسی

نشان آزمایش دوره از پس و صفر) (روز گاواژ دهندهشروع

معنادار شـاهد>01/0P(بودتغییرات و شاهد گروه مقایسه .(

وزن میانگین معنادار کاهش داددیابتی نشـان .)>01/0P(را

ــا می دریافــتکــاهش آزمــون گــروه در وزن دوزنگین ــده کنن

دیابتیمیلی50عصاره شاهد گروه به نسبت کیلوگرم بر گرم

ــود نبـ ــادار ــورتی>99/0P(معنـ صـ در ــروه)، گـ ــه ــايکـ هـ

میـزاندریافت به عصاره دوز بـرمیلـی100و75کننده گـرم

معنـاداري افـزایش دیـابتی شـاهد گـروه بـه نسـبت کیلوگرم

)04/0P<نشا را گـروه) مقایسـه در دادند. بـان آزمـون هـاي

دریافت گروه در وزن میانگین تغییرات نیز دوزیکدیگر کننـده

دریافــت100 گــروه بــه دوزنســبت بــرمیلــی50کننــده گــرم

) معناداري افزایش (جدول>02/0Pکیلوگرم داد نشان را (1.(

موش-1جدول بیوشیمیایی فاکتورهاي و وزن میانگین دریافتهايمقایسه شده دیابتی کاکوتیصحرایی هیدروالکلی عصاره کننده

3آزمون

گرم/کیلوگرم)میلی100(

2آزمون

گرم/کیلوگرم)میلی75(

1آزمون

گرم/کیلوگرم)میلی50(
دیابتی شاهد شاهد

هاگروه

فاکتورها

†56/13±1/171

04/0P<

†38/28±2/165

05/0P<
63/04±1/142 *62/02±1/144

01/0P<

90/81±13/160
انتها و ابتدا وزن (گرم)اختالف

94/21±6/74 93/53±3/68 04/02±4/65 13/21±16/71

01/0P<

11/83±4/84 کلسترول

دسی(میلی بر )لیترگرم
‡†61/03±8/84

02/0P<

71/32±5/67 83/34±4/58 86/04±4/56

02/0P<

22/05±5/71 گلیسریدتري

دسیگ(میلی بر )لیتررم

17/34±2/30 71/04±1/27 63/22±2/26 58/64±1/25 70/80±0/27 پائین دانسیته با لیپوپروتئین

دسی(میلی بر )لیترگرم

94/25±1/22 67/76±0/19 76/55±0/19 56/51±1/18 84/34±0/20 باال دانسیته با لیپوپروتئین

دسی(میلی بر )لیترگرم

معناد* دیابتی،تغییرات شاهد گروه به نسبت شاهد گروه گروه†ار معنادار دیابتی،تغییرات شاهد گروه به نسبت آزمون معن‡هاي دوزاتغییرات کننده دریافت گروه بین گرم/کیلوگرممیلی50و100دار

دیابتی شاهد گروه در خون سرمی انسولین غلظت میزان

) معناداري کاهش شاهد گروه به نشان>01/0Pنسبت را (

آزمون گروه سه هر در سرمی انسولین میزان اما داد.

دوزهايدریافت کیلوگرممیلی100و50،75کننده بر گرم

لی
می

سی
د

م/
گر

تر
لی

شاهددیابتیشاهد1ونآزم2آزمون3آزمون

(/کیلوگرمگرممیلی75()/کیلوگرمگرممیلی100( )/کیلوگرمگرممیلی50)

*

†

†‡

†§¶
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را معناداري افزایش دیابتی شاهد گروه به نسبت عصاره،

) داد هم>01/0Pنشان در). معناداري افزایشی روند چنین

گروه در انسولین سرمی دریافتسطوح دوزکآزمون 75ننده

دریافت گروه در معناداري کاهشی روند دوزو 100کننده

دوزمیلی کننده دریافت گروه به نسبت کیلوگرم بر 50گرم

شدمیلی دیده کیلوگرم بر (نمودار>01/0P(گرم -اندازه).2)

کلسترول درسرمیگیري بررسی مورد حیوانات خون

نهگروه نشان را معناداري تغییرات مختلف ).>01/0P(داداي

باالي و پائین دانسیته با لیپوپروتئین غلظت درسرممیزان

گروههیچ از معنایک مختلف نبودندهاي (جدول)>01/0P(دار

1.(

تري درتغییرات گروهسرمگلیسرید بین هايخون،

دوز کننده دریافت بهمیلی100آزمون نسبت کیلوگرم بر گرم

معنا افزایش دیابتی شاهد (گروه داد نشان را ).>02/0Pداري

غلظت دریافتتريسرمیافزایش گروه در کنندهگلیسرید

دوز100دوز به بودمیلی50نسبت معنادار کیلوگرم بر گرم

)04/0P<جدول) (1.(

گروه-2نمودار در سرم انسولین غلظت میانگین مختلفمقایسه هاي

د* شاهد گروه معنادار شاهدتغییرات گروه به نسبت گروه†،یابتی معنادار دیابتیتغییرات شاهد گروه به نسبت آزمون دهندهنشان‡،هاي

گروه معنادار دوزتغییرات با یکدیگرمیلی50و75هاي با گروهنشان¶،گرم/کیلوگرم معنادار تغییرات دوزدهنده با -میلی100و75هاي

یکدیگر با گرم/کیلوگرم

بحث

مط تجویزدر حاضر، گیاه28العه متانولی عصاره روزه

موش در کاهشکاکوتی موجب شده دیابتی صحرایی هاي

کاهش از ممانعت و سرم انسولین افزایش ناشتا، گلوکز سطح

شد. وزن

نشاننتایج همکاران و صادقی تیمارکهدادتحقیقات

مدت هیدروالکلیطوالنی از)درصد80(عصاره خاصی گونه

Ziziphora)کوهییکاکوت clinopodioides L)موشبه-

نوعهاي موجب1دیابتی انسولینمیزانافزایش، درترشح

دربتايهايسلول سوريهايموشبامقایسهپانکراس

و21.شدشاهد نیزغفاري تیمارکهدادندنشانهمکاران

کاکوتیعصاره گلوکزکاهشموجبکوهیهیدروالکلی

صحراییموشدرسرميناشتا شدههاي توسطتیمار

می می22.گرددآلوکسان نظر به حاضر، مطالعه رسددر

کاکوتی عصاره مصرف دنبال به خون قند علتکاهش به

و النگرهانس جزایر عملکرد بهبود از ناشی تاثیرات ترکیب

و انسولین ترشح -گلوکزمحیطیمصرفافزایشافزایش

21،22باشد.

کوهی،کاکوتیکهدادنشانرانهمکاوiتیانتحقیقات

کارمهارموجب و پروگزیمالمجددجذبساز گلوکزتوبول

خونکاهشباعثنتیجهدروکلیهدر 23شود.میگلوکز

موشگاواژ سمروزانه با شده مواجه صحرایی هاي

مدتکلرپیریفوسارگانوفسفره بافت8طی مطالعه و هفته

آن ریوي و اثکبدي از حکایت آنتیها، حفاظت اکسیدانتیرات

i- Tian

شاهددیابتیشاهد1آزمون2آزمون3آزمون

)/کیلوگرمگرممیلی50()/کیلوگرمگرممیلی75()/کیلوگرمگرممیلی100(

لی
می

د/
اح

وو
کر

می
تر

لی *

†

†‡

¶†
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آسیب برابر در بود.عصاره سم از مطالعه24ناشی در

تیمار مدتکوهیکاکوتیآبیعصارهحاضر، روز،21به

اثر هیپرگلیسمیکموجب هايموشدردوزبهوابستهآنتی

موجود اختالالت و گردید دیابتی هايشاخصدرصحرایی

بخشید بهبود نیز را میب.لیپوپروتئینی نظر عصارهرسده

باکاکوتیآبی نمودنکوهی اکسیدانتیآنتیهايآنزیمفعال

در لیپیديکنترلپانکراس اختالالت استرسودیابت،

نیزهمان25است.مفیداکسیداتیو حاضر مطالعه در که طور

بر مفیدي اثرات کاکوتی گیاه عصاره چند هر گردید، مشاهده

اثرا اما داشت خون قند شاخصکنترل میزان بر مفیدي هايت

اثرات بیانگر فاکتورها، برخی مورد در حتی و نداشت لیپیدي

یافته این بود. قبلینامطلوبی مطالعات از برخی نتایج با ها

علتهم به است ممکن که ندارد گونهخوانی ترکیبات -تفاوت

مورد حیوانی مدل مصرفی، دوز کاکوتی، گیاه مختلف هاي

به یا و شرایطاستفاده تأثیر مثل عواملی بررویشگاهیعلت

گیاهکیفیت برداشت منطقه حتی و برداشت زمان اسانس،

می تایید را موضوع این نیز مطالعات از برخی که -باشد

7،14،26نمایند.

و کهنمودندگزارش2005سالدرهمکارانراشد

نمودنباکوهیکاکوتیعصاره شدهرسپتورهايفعال فعال

میعملiراکسیزومپتکثیر اعمال را خود دیابتی -ضد

مطالعات27.نمایند این، بر کهعالوه است داده يهعصارنشان

باهیدروالکلی کوهی انسولینافزایشکاکوتی سازي ازآزاد

کاهشبتايهايسلول و -بهروده،ازگلوکزجذبپانکراس

گلوکزمؤثريطور دیابتیموشدررامیزان صحرایی هاي

یافته21،28دهد.میکاهش هماین بیانگر پژوهشها نتایج خوانی

می قبلی مطالعات با باشد.حاضر

می دوز به وابسته گیاه این عصاره بهاثرات -طوريباشد

متوسط و حداقل دوز کننده دریافت آزمون دوزهاي در که

محسوس خون قند کاهش و انسولین میزان افزایش -عصاره،

تري میزان و است دانسیتهتر با لیپوپروتئین و گلیسرید

می نشان را معناداري افزایش حداکثري دوز در تنها -پائین،

اگرچه اخیرافزایشبرايدلیلیدهند. فاکتور تجویزدو در

امانشدههئارابررسیایندرکاکوتیعصاره برخیاست،

برخیمقادیرمصرفاند،دادهنشانمطالعات سبزیجاتزیاد

ضدتنداشدلیلبه آلکالوئیدهاوهاتاننمانندايتغذیهعوامل

سببممکن وکبديصدماتاست فعالیتبرتاثیرباشوند

i -Peroxisome proliferator-activated receptor

اثرات این.باشندداشتهلیپیديهايشاخصبرمتناقضیکبد،

می وتريمیزانافزایشبردلیلیتواندعامل گلیسرید

در پائین دانسیته با شدهگروهلیپوپروتئین زدوباتیمار

.داردبیشتربررسیبهنیازکهباشدکاکوتیعصارهباالي

بررسی لیپیديشاخصبرکاکوتیدهند،مینشانهااین هاي

عصارهومقدارباتواندمیاثرنوعوداردتاثیرخون ونوع

6،15.باشدمرتبطآنتجویزنحوهچنینهم

کنندهدریافتدیابتیحیواناتوزنحاضر،مطالعهرد

نشانافزایشدرمانبدوندیابتیگروهبامقایسهدرعصاره

کهدرداد، نشانرااختالفیشاهدگروهبامقایسهدرحالی

ووزنحفظدرعصارهموثرنقشمعنیبهموضوعاین.نداد

وسازبارسدمینظربهکهاستآنکاهشازجلوگیري

تیقسم.شودمیانجامانسولینعملکرددهندهبهبودکارهاي

خون،قنداصالحمتابولیسم،بهبودبهوزنحفظایناز

اصالحوادراريحجمتنظیمادرار،ازقنددفعازجلوگیري

خون،قندکنترلبهبود29.گرددبرمیانرژيذخایرکاتابولیسم

تواماناثریککهاستهمراهوزنافزایشازدرجاتیباغالبا

جملهازدیابتدضدرمانهايروشازبسیاريدرشایعو

رغمعلی.استاورهسولفونیلوهانیودلیدینزوتیاانسولین،

اثریکعنوانبهاستممکنبدنوزنافزایشکهحقیقتاین

وزندرتغییراتحالاینباشود،گرفتهنظردرنامطلوب

زیانبهسودنسبتترجامعمفهومصورتبهبایستمیبدن

دیابتیبیمارانبدنوزنشافزایخصوصدر.شودارزیابی

خونقندحفظنظیرمثبتیرخدادهايبایستمیدرمان،تحت

درشتوریزهايآسیبنظیرناگواريعوارضبامقایسهدر

30.شودقضاوتتوامانقندکنترلعدمازناشیعروقی

این به ویژگینظر از بخشی باکه دارویی گیاهان هاي

ضد مودیابتیاثرات مواد داشتن نظیر، آلکالوئیدها،ثري

پلی و میگلیکوزیدها نظی7،باشدساکاریدها رــــترکیباتی

ا،ـــپپتیدهپلیگلیکوپروتئینفالونوئیدها،ساکاریدها،لیپ

پکتینآلکالوئیدهااستروئیدها، گیاهاندرموجودو

راواصخ،یـــداروی گیاهان این خون چربی و قند کاهنده

می 1د.نکنتوجیه

جمل محدودیتاز میه حاضر تحقیق عدمهاي به توان

بافت مطالعات و عصاره در موجود موثر مواد آنالیز

کرد. اشاره پانکراس

گیرينتیجه

پژوهش سایر و حاضر مطالعه نتایج به توجه هايبا

گونه روي بر شده نظرانجام به کاکوتی، گیاه مختلف هاي
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عصامی متوسط و حداقلی مصرفی دوزهاي که اینرسد ره

می افزایشگیاه و النگرهانس جزایر بهبود طریق از تواند

طریق از و گردد خون قند کاهش باعث انسولین ترشح

آنتی وخواص دیابت از ناشی عوارض کاهش در اکسیدانتی

باشد. موثر دیابت به ابتال از پیشگیري در میحتی توانلذا

عصاره متوسط و حداقل عنراگیاهایندوزهاي وانبه

دیابتیداروي نظرضد حداکثر،در دوز مورد در زیرا گرفت

انسولین کاهش و خون قند کاهش باعث توانسته هرچند

ضعیف دیگر دوزهاي به نسبت اثرات این اما وگردد، است تر

شاخص از برخی افزایش باعث طرفی میاز لیپیدي .شودهاي

فارماکولوژیکیبیوشیمیاییهايتحقیق ايبربیشتريو

کاهنده کار و ساز داروییشناخت گیاه این چربی و قند ي

است. نیاز منظورگرددمیتوصیهلذامورد دستبه به

دقیقبهترنتایجآوردن حیوانیهايمدلدرپژوهشاینتر،و

همبزرگتر برچنینو بعدي مرحله انسانینمونهرويدر هاي

گیرد.قرارارزیابیمورد

معا:سپاسگزاري فناز و تحقیقات محترم علومونت دانشگاه آوري

تحقیقاتی طرح این اجراي و مالی تامین در را ما که اراك پزشکی

فیزیولوژي گروه علمی مساعدت و همکاري از نیز و دادند یاري

داریم. را تشکر کمال ارسنجان واحد اسالمی آزاد دانشگاه

میویسندگانن هیچاعالم که منافعدارند تضاد پژوهشگونه در ی

ندارد وجود .حاضر
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Effect of Alcoholic Extract of Ziziphora tenuior L on Blood
Glucose and Lipid Profiles in Streptozotocin-Induced Diabetic

Rats
Motaghi AA1, Aghababa H2, Heydari M2, Hosseini SS1, Zarei A3, Voghofi R1, Changizi-Ashtiyani S4

1Student Resech Committee, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran, 2Department of Biology, Arsanjan
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Abstract
Introduction: Diabetes is a common metabolic disorder associated with an increased risk of

cardiovascular disease, disability, and mortality. The present study was conducted to evaluate the
effects of alcoholic extract of Ziziphora tenuior L (ziziphora) plant on blood glucose and fat profiles
in streptozotocin-induced diabetic rats. Materials and Methods: In this study, 40 male wistar rats
were divided into five groups: control, diabetic control, experimental group receiving dose 50, 75
and 100 mg/kg of hydroalcoholic exctract of ziziphora. Diabetes was induced by intraperitoneal
injection of streptozotocin (50 mg/kg). After 28 days, the extract was gavaged, blood samples were
collected and biochemical analysis was performed to determine the levels of glucose, insulin and
lipid profiles in the serum. Results: The hydroalcoholic extract of ziziphora consumed three in all
doses significantly increased body weight, insulin and decreased blood glucose but did not have a
significant effect on cholesterol, HDL and LDL. Conclusion: Oral administration of the
hydroalcoholic extract of the ziziphora probably leads to a decrease in blood glucose in type 1
diabetic rats by increasing insulin secretion.

Key words: Diabetes, Ziziphora, Blood glucose, Blood lipids
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