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  چكيده

 متعدد در ي باشد که با عوارض ناتوان کننده  ميي متابوليک بدنها بيماريترين  بيماري ديابت قندي يکي از شايع :مقدمه

دهندگي  ي داراي خاصيت كاهشي، گياه كرفس وحشيبا توجه به اهميت درماني گياهان دارو. است درازمدت همراه

در . باشد  ميآزمايشگاهيحيوانات هاي سرم در مدل تجربي هيپرليپيدمي  سطح پراكسيداسيون ليپيدي و سطح برخي چربي

، کلسترول تام، كلسترول گليسريد تريحاضر اثر تجويز داخل صفاقي عصاره آبي اين گياه بر ميزان گلوکز، ي  مطالعه

LDL و HDL۲۸(ي صحرايي ماده ها موشبراي اين منظور : ها روشمواد و  .شديابتي بررسي  موش صحرايي د=n ( به

. بندي شدند  تحت تيمار با کرفس وحشي، ديابتي، و ديابتي تحت درمان با کرفس وحشي تقسيمشاهد، شاهدچهار گروه 

ميزان . وز در ميان تجويز شد يک ربه صورتو   هفته۴گرم بر کيلوگرم به مدت   ميلي۲۰۰ آبي گياه به ميزان ي عصاره

هاي دوم و چهارم پس از   سرم قبل از بررسي و در هفتهHDL و LDLگليسريد، کلسترول تام، کلسترول  گلوکز، تري

 ي  چهارم در مقايسه با هفتهي ي را در هفتهدار معنيميزان گلوكز سرم در گروه ديابتي افزايش : ها يافته. شدبررسي تعيين 

 در دار معنيو در گروه ديابتي تحت درمان با کرفس وحشي كاهش مختصر و غير) >۰۰۱/۰p(ان داد قبل از آزمايش نش

ي را در دار معنيگليسريد در گروه ديابتي افزايش  عالوه سطح تريه ب. مقايسه با گروه ديابتي در همين هفته مشاهده شد

 چهارم در گروه ديابتي ي  در هفتهگليسريد ينشان داد و سطح تر) >۰۵/۰p( چهارم نسبت به هفته قبل بررسي ي هفته

 يك كاهش چنين هم). >۰۱/۰p(تر بود  پايين دار معني به طورتحت درمان با کرفس وحشي در مقايسه با گروه ديابتي 

 چهارم در مقايسه با گروه ي  در سطح كلسترول سرم در گروه ديابتي تحت درمان با کرفس وحشي در هفتهدار معني

 در گروه ديابتي تحت درمان در هفته چهارم LDL و HDLاز طرف ديگر، ميزان کلسترول ). >۰۱/۰p(ه شد ديابتي مشاهد

تجويز داخل صفاقي : گيري نتيجه. از گروه ديابتي بود) >۰۱/۰p(و کمتر ) >۰۵/۰p( و به ترتيب بيشتر دار معنيدر حد 

موجب تغييرات بود، اثر هيپوگليسميک بارز  هر چند فاقد ، آبي کرفس وحشي در مدل تجربي ديابت قنديي عصاره

  . شود  ميمطلوب و سودمند در سطح ليپيدهاي خون
  

  کرفس وحشي، گلوکز، ليپيد، ديابت قندي، موش صحرايي: واژگان كليدي

  ۲۰/۱/۸۶: ـ پذيرش مقاله۱۴/۱/۸۶:  ـ دريافت اصالحيه۲۰/۱۰/۸۵: دريافت مقاله
  

  مقدمه

عوامل  ترين مهم ديابت قندي از نظر باليني يكي از

 نظير نفروپاتي، رتينوپاتي، ها اختالل براي برخي خطرساز

شود كه   ميعروقي محسوبـ ي قلبي ها بيماري  ونوروپاتي

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

 كمبود و يا كاهش ۱.انساني در آينده افزايش خواهد يافت

 عوارض متابوليك نسبي ميزان انسولين در اين بيماري با
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 ۱۷۸ ايران متابوليسم و ريز درون غدد ي مجله ۱۳۸۶شهريور ، ۲ ي شماره, ي نهم دوره

 

  

 هر چند كه در حال حاضر ۲.باشد حاد و مزمن همراه مي

درمان اصلي و مؤثر براي حالت ديابت قندي استفاده از 

باشد، اين تركيبات  انسولين و عوامل هيپوگليسيميك مي

 و در درازمدت بر هستندداراي عوارض نامطلوب متعدد 

با .  ندارند ديابت تأثيري كننده روند ايجاد عوارض ناتوان

 اين ي توجه به افزايش دانش بشري در مورد هتروژنيته

 يافتن تركيبات مؤثر در درمان ديابت با هبيماري، نياز ب

 گياهان دارويي و ۳.شود عوارض جانبي كمتر احساس مي

 اگر چه از ديرباز در درمان ديابت قندي و ها آنمشتقات 

شي قطعي عوارض ناشي از آن مطرح بودند، در مورد اثربخ

  تاكنون شواهد تحقيقاتي معتبر يافتها آنبسياري از 

يك گياه كه  در اين ارتباط گياه كرفس وحشي ۴.شود نمي

اكسيدانت  ها با خاصيت آنتي فنل ي باالي پليادارويي با محتو

 استرس ي دهنده  داراي خواص كاهش،شود  ميمحسوب

 در هاي متابوليك بدن نظير كبد اكسيداتيو و حفاظت بافت

عالوه تجويز اين ه  ب۵- ۸.باشد  ميهاي شيميايي برابر آسيب

گياه موجب كاهش سطح پراكسيداسيون ليپيدي و سطح 

 حيواناتهاي سرم در مدل تجربي هيپرليپيدمي در  چربي

 پرچربي به غذاييآزمايشگاهي با استفاده از تجويز رژيم 

 که ه در اين خصوص مشخص شد۹.شود  مي ماه۲مدت 

، تامکي اين گياه قادر به کاهش سطح کلسترول مصرف خورا

 با توجه به نقش ۹.باشد  ميگليسريد ، و تريLDLکلسترول 

 آنزيمي در بروز برخي هاياسترس اکسيداتيو و تغيير

ي و بافتي نامطلوب ناشي از ديابت قندي ي بيوشيمياهايتغيير

Iويژه نوع ه ب
 ي ي با حداقل عارضهي و اهميت گياهان دارو۲-۱

ي متابوليک رايج از جمله ديابت و ها بيماريي در درمان جانب

 آبي ي عوارض ناشي از آن، در اين تحقيق اثر تجويز عصاره

هاي سرم در مدل  کرفس وحشي بر ميزان گلوکز و چربي

تجربي ديابت قندي القا شده بر اثر استرپتوزوتوسين به مدت 

 .شدي صحرايي ماده بررسي ها موش هفته در ۴

  

  ها وشمواد و ر

س موش صحرايي أ ر۲۸از ي پژوهشي  در اين مطالعه

با وزن ) انستيتو پاستور، تهران( سفيد نژاد ويستار ي ماده

 ۲۱±۲در دماي  ها آنتمام حيو.  گرم استفاده شد۱۳±۲۰۲

 تايي در هر قفس ۴ تا ۳ي ها گروهگراد در   سانتيي درجه

 غذاي كشي و آزادانه به آب لوله ها آنحيو. قرار داده شدند

دسترسي ) شركت خوراك دام پارس، كرج(مخصوص موش 

  . داشتند

ي کرفس کوهي، ي آبي بخش هواي  عصارهي براي تهيه

در ) شهرکرد(پس از خريد گياه تازه از بخش کوهرنگ 

ي ييد سيستماتيک، قسمت هواي و تأ۸۴اردبيهشت ماه سال 

پس از شسته شدن در محيط آزمايشگاه در سايه خشک 

 ليتر آب مقطر در حال جوش به ۲رم پودر آن به  گ۱۰۰شده، 

 بار فيلتر نمودن با ۴شد و پس از  دقيقه اضافه ۵مدت 

 آمده در به دستکنندگي افزايش يابنده، مايع   صافهاي درجه

 آمده به دست عسلي ي  و عصارهشددستگاه تبخير تغليظ 

 ي براي تهيه. شد درجه سانتيگراد منتقل -۲۰به فريزر %) ۶۲(

ول تزريقي عصاره، مقدار مورد نياز آن در محلول سالين محل

 به ليتر ميلي ۲/۰فيزيولوژيک حل شده و با حجم حدود 

  .  شدحيوانات تزريق

صحرايي استفاده ي ها موشدر اين بررسي از آن دسته 

 كمتر از ها آنشد كه در حالت غير ناشتا ميزان گلوكز سرم 

 ي ين خصوص از شبکه در ا۱۰.ود بليتر دسيگرم بر   ميلي۲۵۰

. گيري استفاده شد  موئينه براي خوني رترواوربيتال و لوله

 تحت شاهد، شاهدبه طور تصادفي به چهار گروه  ها موش

درمان با کرفس، ديابتي، و ديابتي تحت درمان با کرفس 

گرم بر   ميلي۲۰۰درمان با کرفس به ميزان . تقسيم شدند

 هفته و ۴به مدت ) ره عصاLD ۵۰ با توجه به دوز(كيلوگرم 

از  ها موشبراي ديابتي نمودن . يك روز در ميان ادامه يافت

به صورت تك دوز و داخل ) STZ(داروي استرپتوزوتوسين 

گرم بر كيلوگرم حل شده در   ميلي۶۰صفاقي به ميزان 

گيري  اندازه. محلول سالين فيزيولوژيك سرد استفاده شد

 سرم ليتر دسير  بگرم ميليميزان گلوكز سرم بر حسب 

قبل از ) زيست شيمي(توسط روش آنزيمي گلوكزاكسيداز 

. شد پس از بررسي انجام ۴ و ۲هاي  انجام كار و طي هفته

 HDLكلسترول ، و گليسريد ، تريتام مقدار کلسترول چنين هم

 سرم توسط ليتر دسي بر گرم ميليکلسترول بر حسب 

 و بر اساس) شيمي، تهران زيست(مربوط هاي  کيت

در پايان، مقدار . شدي گير اندازهدستورالعمل مربوط 

 توسط ليتر دسي بر گرم ميلي بر حسب LDLکلسترول 

 .شدبه شرح زير تعيين  فريدوالدفرمول 

  
LDL-Cholesterol=Total Cholesterol - HDL-Cholesterol - 

(Triglycerides ÷ 5) 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

em
.s

bm
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               2 / 6

https://ijem.sbmu.ac.ir/article-1-401-fa.html


 همكارانو مهرداد روغني دكتر   هاي سرم ي كرفس وحشي روي گلوكز و چربي اثر عصاره ۱۷۹

 

  

خطاي ± ميانگين  به صورتنتايج ي  همهاز نظر آماري، 

 متغير نتايج هر ي براي مقايسه.  شدندبيان) SEM( استاندارد

آناليز  قبل و بعد از بررسي از آزمون ها گروهدر هر يك از 

و براي هاي تكراري و آزمون تي زوجي  واريانس اندازه

 زماني از هاي دوره با هم در هر يك از ها گروه ي مقايسه

 ستفاده اي توكي آزمون چندگانهو ANOVA  يك طرفهآزمون

  .در نظر گرفته شد >۰۵/۰p دار  سطح معنيچنين هم. شد

  

  ها يافته

دو گروه ديابتي و ديابتي تحت درمان  در وزن حيوانات

در مقايسه با ) >۰۵/۰p (دار معنيبا کرفس وحشي کاهش 

از سوي ديگر، . شد چهارم مشاهده ي در هفتهشاهد گروه 

 ردا معنيبا کرفس وحشي تغيير شاهد درمان گروه 

  .  ايجاد ننمودشاهددرمقايسه با گروه 

از  ها گروه بين دار معني قبل از بررسي تفاوت ي در هفته

 ،دوم و چهارمهاي  ، در هفتهنشد يافتنظر ميزان گلوكز سرم 

ميزان گلوکز سرم در دو گروه ديابتي و ديابتي تحت درمان 

وه بيشتر از گر) >۰۰۱/۰p (دار معنيبا کرفس وحشي در حد 

در  را يدار معنيتحت درمان تفاوت شاهد  گروه .کنترل بود

، درمان با بخش چنين هم.  نشان ندادمقايسه با گروه شاهد

هاي  ي کرفس وحشي در گروه ديابتي در همين دورهيهوا

 در ميزان گلوكز سرم در دار معنيگونه کاهش  زماني هيچ

   .وجود نياورده مقايسه با گروه ديابتي تيمار نشده ب

  

ي كرفس وحشي به ي اثر تجويز مزمن بخش هوا-۱نمودار 
ي ها موش سرم در تام هفته بر ميزان كلسترول ۴ و ۲مدت 

 و ديابتي شده توسط استرپتوزوتوسينشاهد صحرايي 
سه با يدر مقا (>۰۱/۰p † و >۰۵/۰p *؛ دهد  مينشان
در مقايسه با گروه  (>۰۵/۰p؛ ) قبل از بررسيي هفته

  ) هفتهديابتي در همان

دار سطح  ي ديابتي درمان نشده، افزايش معنيها موشدر 

هاي دوم و چهارم پس از بررسي  در هفتهتام سرم كلسترول 

). >۰۵/۰p(شد  قبل از بررسي مشاهده ي در مقايسه با هفته

 در گروه ديابتي تحت تيمار در تامسطح كلسترول چنين،  هم

 از گروه تر كم ي دار معني به طوردوم و چهارم هاي  هفته

از طرف ). >۰۵/۰p(بود ها   هفتههمانديابتي درمان نشده در 

موجب کاهش شاهد ديگر، تجويز کرفس وحشي در گروه 

 قبل از بررسي ي در مقايسه با هفتهكلسترول تام  دار معني

  ).۱نمودار ) (>۰۵/۰p (شد

 سرم، گروه ديابتي درمان گليسريد از نظر ميزان تري

 قبل از ي  را در مقايسه با هفتهيارد معنينشده افزايش 

از ). >۰۵/۰p(دوم و چهارم نشان داد هاي  بررسي در هفته

طرف ديگر، تفاوت موجود بين دو گروه ديابتي و ديابتي 

 چهارم ي خصوص هفتهه بها  ن هفتهاتحت تيمار در هم

تحت تيمار شاهد گروه ). >۰۱/۰p و >۰۵/۰p( بود دار معني

اخير نشان نداد متغير را در ارتباط با  ي دار معنينيز تغيير 

  ).۲نمودار (
  

ي كرفس وحشي به ي اثر تجويز مزمن بخش هوا-۲نمودار 
ي ها موش سرم در گليسريد تري هفته بر ميزان ۴ و ۲مدت 

 و ديابتي شده توسط استرپتوزوتوسينشاهد صحرايي 
 قبل از ي سه با هفتهيدر مقا (>۰۵/۰p*؛ دهد  مينشان
در مقايسه با گروه  (>۰۱/۰p ‡ و >۰۵/۰p  †؛ )بررسي

  )ديابتي در همان هفته

  

متغير كه اين شد مشخص  HDLي كلسترول گير اندازهبا 

به  قبل بررسي ي ي ديابتي در مقايسه با هفتهها موشدر 

ي ها موشو درمان ) >۰۱/۰p (يابد مي كاهش دار معني طور

متر  اين پارادار معنيديابتي با کرفس وحشي موجب افزايش 

 )>۰۵/۰p (شود  ميدر مقايسه با گروه ديابتي درمان نشده

دوم و چهارم هاي  حالت ديابت در هفتهچنين،  هم). ۳نمودار (
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 ۱۸۰ ايران متابوليسم و ريز درون غدد ي مجله ۱۳۸۶شهريور ، ۲ ي شماره, ي نهم دوره

 

  

 ي در مقايسه با هفته LDLكلسترول  دار معنيموجب افزايش 

ي ديابتي با ها موش و تيمار ،)>۰۵/۰p (شدهبررسي از قبل 

در  LDLكلسترول  دار معنيکرفس وحشي موجب كاهش 

 )>۰۵/۰p (شود  ميمقايسه با گروه ديابتي درمان نشده

 ).۴نمودار (

  

ي كرفس وحشي به ي اثر تجويز مزمن بخش هوا-۳نمودار 
 سرم در HDL هفته بر ميزان كلسترول ۴ و ۲مدت 
 و ديابتي شده توسط شاهدي صحرايي ها موش

 >۰۵/۰p<  †۰۱/۰p *؛ دهد  مينشان استرپتوزوتوسين
در  (>۰۵/۰p § ؛ ) قبل از بررسيي سه با هفتهيدر مقا(
  )سه با گروه ديابتي درمان نشدهيمقا

  

ي كرفس وحشي به ي اثر تجويز مزمن بخش هوا-۴نمودار 
 سرم در LDL هفته بر ميزان كلسترول ۴ و ۲مدت 
و ديابتي شده توسط شاهد ي صحرايي ها موش

 سه بايدر مقا (>۰۱/۰p *؛ دهد  مينشان استرپتوزوتوسين
سه با گروه يدر مقا (>۰۱/۰p #؛ ) قبل از بررسيي هفته

  )ديابتي در همان هفته

  

  بحث

نتايج بررسي حاضر نشان داد که تجويز درازمدت بخش 

ي ديابتي شده توسط ها موشي كرفس وحشي به يهوا

استرپتوزوتوسين هر چند فاقد اثر هيپوگليسميک در حد 

 چهارم در ي  هفته درگليسريد  ولي سطح ترياست دار معني

گروه ديابتي تحت درمان با اين گياه در مقايسه با گروه 

 دار معنيكاهش چنين،  هم . بودتر كم دار معني به طورديابتي 

در سطح كلسترول سرم گروه ديابتي تحت درمان با کرفس 

 چهارم در مقايسه با گروه ديابتي مشاهده ي وحشي در هفته

 در گروه ديابتي تحت LDL و HDLشد و ميزان کلسترول 

 چهارم نيز به ترتيب بيشتر و کمتر از گروه ي درمان در هفته

  . ديابتي بود

قبلي، حالت ديابت قندي القا شده هاي  بر اساس يافته

 هاييريتوسط استرپتوزوتوسين در موش صحرايي با تغ

پالسما هاي  بارز و نامطلوب در سطح ليپيدها و ليپوپروتئين

ويژه ه هاي بدن ب  در اين ارتباط برخي بافتكهاست  همراه

كبد از نظر جذب اسيدهاي چرب آزاد خون، اكسيداسيون و 

 به ساير مواد، افزايش سنتز كلسترول و ها آنتبديل متابوليك 

داخل ه ها ب فسفوليپيدها و ترشح برخي انواع ليپوپروتئين

، افزايش سطح چنين هم ۱۱.دارندخون نقش مهمي 

ي ديابتي شده ها موش كلسترول سرم در  وگليسريد تري

بررسي با توسط استرپتوزوتوسين گزارش شده است که 

ي ها موش از طرف ديگر، در ۱۱.خواني دارد همحاضر 

صحرايي ديابتي شده توسط آلوكسان يا استرپتوزوتوسين 

تواند به افزايش سطح   ميلوكز خونگافزايش سطح 

 ،سرم VLDL  وLDLكلسترول ، گليسريد تريكلسترول، 

 که اين خود تا ۱۲ منجر شودHDLكلسترول كاهش سطح 

هاي   نامطلوب سطح چربيهاي تغييري حدودي توجيه کننده

  .باشد ميمطالعه ي ديابتي شده در اين ها موشسرم در 

ي كرفس ي سودمند تجويز درازمدت بخش هواآثاراز نظر 

وحشي بر ليپيدهاي سرم، قبالً مشخص شده است که اين 

ي يي صحراها موشدر مدل تجربي هيپرليپيدمي در گياه 

، کلسترول تام سطح کلسترول دار معنيموجب کاهش بارز و 

LDL تر  در اين رابطه بررسي دقيق. شود  ميگليسريد تري، و

نشان داده است که تجويز اين گياه موجب افزايش جذب 

آسيل   و کاهش فعاليت آنزيم کبدي تريگليسريد تريکبدي 

 P450 و فعاليت کمپلکس آنزيمي شود  مييپازل گليسرول

 مواد ،عالوهه ب. يابد  ميبافت افزايشاين ميکروزومي در 
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 همكارانو مهرداد روغني دكتر   هاي سرم ي كرفس وحشي روي گلوكز و چربي اثر عصاره ۱۸۱

 

  

 سلولي و ي موجود در اين گياه داراي خواص محافظت کننده

زا و اکسيداتيو ناشي از تشکيل  بافتي در برابر عوامل استرس

 با ۹.باشند  ميهاي فعال اکسيژن و ترکيبات مشابه راديکال

وجه به اين موضوع که ديابت قندي با تشديد روند استرس ت

 بيوشيميايي هاي و بخشي از تغييراستاکسيداتيو همراه 

ويژه در ديابت وابسته به انسولين از ه خون در ديابت قندي ب

 سودمند اين گياه آثار بخشي از ۱۱شود،  مياين طريق توجيه

اسيون توان به کاهش دادن پراکسيد  مي حاضر راپژوهشدر 

ليپيدي و استرس اکسيداتيو نسبت داد که با نتايج 

 سودمند اين گياه تا حدودي آثار قبلي در مورد هالي مطالعه

 مشاهده شده آثار از طرف ديگر بخشي از ۱۳.خواني دارد هم

توان به درصد   ميمصرف اين گياه در بررسي حاضر رااز 

 ۱۴.دباالي فالونوئيدها با خواص محافظت کننده نسبت دا

 كه ندا قبلي نشان دادههاي  مطالعه نتايج چنين هم

پپتيدها،  ساكاريدها، فالونوئيدها، گليكوپروتئين و پلي پلي

 استروئيدها، آلكالوئيدها، و پكتين موجود در گياهان دارويي

توانند خاصيت هيپوگليسميك و هيپوليپيدميك احتمالي  مي

ت از جمله برخي از گياهان مورد استفاده در درمان دياب

ي كرفس وحشي را از نظر جلوگيري از تغيير يبخش هوا

   ۱۵،۱۴.خوبي توجيه كننده بيوشيميايي خون ب

 خالصه، نتايج اين پژوهش نشان داد كه تجويز به طور

 آبي كرفس وحشي در مدل تجربي ديابت قندي در ي عصاره

 مطلوب و سودمند در سطح هايموش صحرايي موجب تغيير

براي بيشتر هاي  مطالعهانجام  لذا. گردد ي مليپيدهاي خون

مشخص نمودن مكانيسم اثر اين گياه و مواد مؤثر آن در دو 

 بيوشيميايي متغيرهاي و ديابتي در ارتباط با طبيعيحالت 

 . شود  ميخون پيشنهاد

  

نويسندگان مقاله مراتب تشكر خود را از سركار خانم فريبا : سپاسگزاري

 در پزشكي شاهد كمك ي ولوژي دانشكدهفيزيبخش انصاري كارشناس 

  .دارند  اعالم ميها آزمايشانجام 
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Abstract 
Introduction: Diabetes mellitus is one of the most common metabolic disorders, which is 

accompanied by debilitating complications in the long term. Considering the therapeutic 
significance of medicinal plants, this study was conducted to evaluate the effects of i.p. 
intraperitonead administration of Apium graveolens on the serum glucose, triglyceride, total 
cholesterol, and HDL- and LDL-cholesterol levels of diabetic rats. Materials and Methods: Twenty-
eight, female Wistar rats were divided into 4 groups, i.e. the control, AG-treated control, the 
diabetic, and AG-treated diabetic groups. The treatment groups received 200 mg/kg i.p. of the 
aqueous extract of the plant on alternate days for 4 weeks. Serum glucose, triglyceride, total 
cholesterol, LDL- and HDL- cholesterol levels were determined before the study, and two and four 
weeks after the study. Results: Serum glucose levels in diabetic group increased 2 and 4 weeks 
after the experiment as compared to data obtained one week before the study (P<0.001); AG 
treatment of diabetic rats did not have any significant effect. In addition, triglyceride levels in the 
diabetic group increased 4 weeks after the experiment in comparison to related data of one week 
before the study (P<0.05) and there was a significant lower level of triglyceride in AG-treated 
diabetic rats (p<0.01). Furthermore, a similar significant reduction was obtained for the treated-
diabetic group as compared to the diabetic group regarding serum cholesterol levels (p<0.05). On 
the other hand, HDL- and LDL- cholesterol levels were significantly higher (p<0.05) and lower 
(p<0.01) in the AG-treated diabetic group as compared to the untreated diabetic group respectively. 
Conclusion: Although intraperitoneal administration of the aqueous extract of Apium graveolens 
has no significant hypoglycemic effect, it could possibly lead to appropriate changes in blood lipid 
profiles.  

 

Key words: Apium graveolens, Glucose, lipid, Diabetes mellitus, Rat 
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