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 1398 مردادتاریخ پذیرش:            1398 اردیبهشت تاریخ دریافت:

 چکیده

ت است. دراین مطالعه تاثیر عصاره هیدروالکلی میوه تمشک کاهش میزان گلوکز و لیپیدهای نامطلوب سرم در بیماران دیابتی دارای اهمی 

(Rubus fruticosus L.) سر موش نر نژاد ویستار  50های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین مورد بررسی قرار گرفت. و میزان لیپیدهای خون در رت

گروه تجربی دیابتی شده که عصاره هیدروالکلی  3ی شده و دیابت شاهد، گروه  شاهدگروه مساوی تقسیم شدند. گروه   5گرم به  200±20با وزن 

دریافت کردند. برای القا دیابت  گرم/کیلوگرممیلی 200و  گرم/کیلوگرممیلی 100، گرم/کیلوگرممیلی 50میوه تمشک را با دوزهای 

مورد تحلیل آماری  spssافزار ها با نرمشد و داده هفته نمونه خونی تهیه 4تزریق  و بعد از  ip صورت( بهگرم/کیلوگرممیلی 55استرپتوزوتوسین )

 (،>001/0P) داری یافتافزایش معنی شاهدگلیسرید سرم در گروه دیابتی نسبت به گروه و تری  LDLقرار گرفت. سطح سرمی کلسترول تام،

(05/0P<) و (01/0P<).  اما سطح سرمیHDL  05/0( کاهش داشت شاهددر گروه  دیابتی نسبت به گروهP<  ،و سطح سرمی کلسترول تام )

LDL داری نسبت به گروه دیابتی داشته استهیدروالکلی تمشک کاهش معنی کننده عصارهدیابتی دریافت  گروه در  گلیسیریدو تری  (0 /05P<،) 

(01/0P<) و (0 /001P<.)  سطح سرمیHDL ت به گروه ـداری نسبیکننده عصاره هیدروالکلی تمشک افزایش معندر گروه دیابتی دریافت

گردد. عصاره هیدروالکلی تمشک ها میساز در سرم خون  رتهای خطر(. دیابت موجب افزایش چربی>01/0P) و (>05/0P(دیابتی نشان داد 

   .اکسیدانی اثرات سودمندی بر لیپیدهای نامطلوب سرم دارددلیل دارا بودن ترکیبات آنتیبه
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 مقدمه

های غدد ترین بیماریدیابت ملیتوس از نظر بالینی یکی از شایع       

عمل آمده، شیوع آن در آینده بینی بهریز است که براساس پیشدرون

از  افزایش خواهد یافت. عدم کنترل صحیح آن موجب بروز اختالالتی

 شودمی عروقیقلبی هایو بیماری رتینوپاتی، نوروپاتی قبیل نفروپاتی،

(Franks 2008، و همکاران). در افراد مبتال به دیابت چندشکلی از 

 افزایش لیپیدمی دیس الگوی ترینشایع که شودمی دیس لیپیدمی دیده

 HDL (High Density Lipoprotein) کلسترول کاهش و هاگلیسیریدتری

که عوارض  هددمی نشان مطالعات .(2004، و همکاران Wild) باشدمی

 آزاد هایرادیکال تولید واسطهبه شده دیابت با استرس اکسیداتیو القا

-مکانیسم طریق از و بدن( al-Awadi ،1991و  Armstrongد )دار ارتباط

نظر کند بهآن مبارزه می  کاتاالز با اکسیدانی آنزیمی نظیرآنتی دفاع های

 گرواکنش ترکیبات ولیدت که در افراد دیابتی، دو عامل افزایش رسدمی

اکسیداتیو موثر  استرس ایجاد در اکسیدانیاکسیژن و کاهش دفاع آنتی

 از هااکسیدانآنتی سطح کاهش و اکسیداتیو افزایش استرس در واقع است

، Jakus) باشدبیماری دیابت می به مبتال افراد مشکالت اصلی علل

ای آزاد، از عوامل هرادیکال های فعال اکسیژن معروف بهگونه. (2000

شوند و با  می تولید اکسیژن متابولیسم نتیجه اکسیداسیون بوده که در

  DNAها،  قندها و جمله لیپیدها، پروتئین از حیاتی بدن هایبیومولکول

 (.2000 ،و همکاران Rehman) کندمی را اکسید هاآن و داده نشان واکنش

اکسیدانی دارند ی آنتیهای بدن یک نوع مکانیسم دفاع بیولوژیکسلول

کننده ها و ترکیبات اکسیداکسیدانکه هنگامی که تعادل میان آنتی

 .(2004 ،همکاران و Victor) گرددمی ایجاد اکسیداتیو استرس شود مختل

شیمیایی عوارض نامطلوب و متعددی نظیر افزایش  داروهای امروزه

. (2009 همکاران، و Parham) دارند چربی بافت رفتن تحلیل چربی، ذخایر

 به صناعی توجه محققین و یبا توجه به اثرات جانبی داروهای شیمیای

 وTripathi ) است گردیده جلب گیاهی داروهای از استفاده سوی

Srivastava، 2006). دیابت بیماری استفاده از گیاهان دارویی در درمان 

 ندکیا علمی در طب سنتی قدمتی دیرینه دارد. ولی تجربیات و نتایج

 تمشک. (Sivakami ،2003و  Suji) علمی ارایه گردیده است مجامع در

 (Rosaceae) سرخیانگل تیره به متعلق Rubus fruticosus علمی نام با

در طب سنتی در تمشک . گیاه (2011 و همکاران، Ghalayini) است

 عنوان داروییگروه گیاهانی با طبع خشک و سرد جای گرفته است و به

کننده خون و تب بر و با خاصیت ضدعفونی کننده مدر، رقیق و ملین

شناخته شده است و اثرات مفید آن در کنترل فشار خون و تقویت 

و  Zikri؛ 2011 و همکاران،Jean-Gilles ) است رسیده به اثبات قلب

اکسیدانی منحصر به فردی خاصیت آنتی این میوه (.2009، همکاران

است و دارای خاصیت دارویی  A ,Cین دارد و نیز سرشار از ویتام

های ناخواسته به غشاهای سلول و  چنین تمشک از آسیبباشد هممی

 کندمی جلوگیری آزاد هایکردن رادیکال خنثی با بدن دیگر ساختارها در

(Rameshwar ؛2014 ،و همکاران Cho 2004 ،و همکاران.) خاصیت 

نسبت  هااالنژیتانین و هاینآنتوسیان ،C ویتامین به تمشک اکسیدانیآنتی

در  .(Ou ،2002و  Wada؛ 2007، و همکاران Boivin) ه استداده شد

های دهانی و عنوان یک داروی ضدالتهابی در برابر عفونتگذشته به

 LDL اکسیداسیون ترکیبات فنلی تمشک، ازشد چشمی استفاده می

(Low Density Lipoprotein) د کننمی جلوگیری بدن در لیپوزوم و

(Reddy 2005، و همکاران) ضد اکسیدانی،آنتی ضدالتهابی، خواص و 

 ددگرهای آن باز میفنلگیاه به محتوای پلی این  سرطانیآنژیوژنز و ضد

(Wang ؛2009 ،همکاران و Mishra 2008 ،همکاران و). چنینهم 

 ی،متابولیک هایبیماری در برابر را ترکیبات فنلی موجود در تمشک بدن

 کندها حفاظت میهای قلبی و عروقی سرطان و التهابچاقی، بیماری

(Koca  وKaradeniz، 2009؛ Zafra-Stone 2007 ،و همکاران .)شکتم 

 یآنت انواع جمله از یالتهابو ضد یدانیاکسیآنت با خواص یباتیترک یحاو

و  (Neoxanthin, Violaxanthin, β-carotene, Lutein) مانند دانیاکس

)مانند  یمعدن و مواد کیفنول و یدیفالونوئ باتیترک ،نیانیانواع آنتوس

( ومیمنگنز و سلن ،یرو م،یسد م،یفسفر، پتاس م،یزیآهن، من م،یکلس

؛ Majeed، 2012و  Abdu؛ 2014، و همکاران Zia-Ul-Haq) دباشیم

Keshavarz ،خاصیت دلیلبه فلونوئیدی ترکیبات (.2006 و همکاران 

 را هاآن تخریبی اثرات و نموده خنثی را آزاد هایرادیکال نی،اکسیداآنتی

 تواندمی ترکیبات این حضور بنابراین .(Bonnefont، 2004) دهندمی کاهش

 حاضر پژوهش از هدف موثر باشد. آن کاهش عوارض و دیابت درمان جهت

 لیپیدهای میزان روی بر تمشک عصاره هیدروالکلی میوه گیاه اثر بررسی

 باشد های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین میموش در  سرم
 

 هامواد و روش

در ابتدا میوه تمشک از باغات جنوب رشت واقع در استان گیالن        

ی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کشاورز قاتیمرکز تحقتهیه و توسط 

گیاه در شرایط  دامغان مورد شناسایی علمی قرار گرفت. سپس میوه

صورت داری و توسط دستگاه میکسر بهنگه خشک،  سب در سایهمنا

 اتیلیک الکلدر گیاه میوه پودر خشک  گرم 500مقدار  .درآمد پودر

 72 مدتبه (درصد آب مقطر 16+اتیلیک در صد الکل 80) درصد 80

عصاره هیدروالکلی  تا گرددمی دارینگه درجه 55 تا 50یماربن در ساعت

 با روش تبخیر در خالء توسط دستگاه روتاریپس سگیاه تهیه گردد. 

(Rotary Evaporator) از داروی  ابتید جادیبرای ا گیری شد.عصاره

 برای استفاده مورد داروی دوز .شداستفاده  (STZ)استرپتوزوتوسین 

وزن  لوگرمیازای هرکگرم بهیلیم 55ییهای صحراکردن موش یابتید

 =5/4PHبا  تراتیر سکردن در بافبدن بود که پس از حل
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 .(Shapiro ،2002) شد قیتزر حیواناتبه  یصورت داخل صفاقبه

ها گیری قند ناشتای خون موشبا اندازه حیوانات معیار دیابتی شدن

لیتر خون درنظر گرم در صد میلیمیلی 200توسط گلوکومتر باالتر 

ای های تیمار دوزهنرمال سالین و در گروه شاهدگرفته شد. در گروه 

 داخل صورتبه نیانسول سرنگ کمکبه شده مختلف عصاره گیاهی تهیه

 صحرایی موش از خونگیری سپس شد. قیتزر (=Intraperitoneal IP) یصفاق

های خون بالفاصله توسط طور مستقیم از قلب باز انجام شد. نمونهبه

دقیقه( سانتریفیوژ  5 مدتدور در دقیقه و به 4500سانتریفوژ )دور 

 میزان لیپیدهای آنالیزر دستگاه توسط آمده دستهای بهو سرمشده 

-های شرکت بیونیک در دستگاه اسپکتروفتومتر اندازهکیت توسط سرم

داری و آزمایشات مربوط بر روی حیوانات تمامی مراحل نگه گیری شد.

براساس پروتکل اخالقی کار با حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه و کمیته 

 ق کار بر روی حیوانات آزمایشگاهی صورت پذیرفت.المللی اخالبین

مده از دست آههای بجهت ارزیابی داده ها:آنالیز آماری داده       

اده )مستقل(، استف طرفه بین آزمودنییک واریانس آنالیز آماری آزمون

ز آزمون ها با استفاده اشد. پس از حصول اطمینان از نرمال بودن داده

 Tukeyنوف، این فرضیه با استفاده از آزمون اسمیر -کولموگروف

 . سنجیده شد>P 05/0شد و معیار معنی دار بودن اختالفات با  بررسی
 

 

 
 

 نتایج
 ،کلسترول تام که سطح سرمی ای پژوهش حاضر نشان دادهیافته       

 ()دیابتی STZ کنندهدریافت گروه در سرم گلیسریدتری و  LDLکلسترول

 >P ,001/0) ترتیببه یافت داریمعنی افزایش دشاه گروه به نسبت

05/0P< ,01/0P<) سطح سرمی کلسترول   کهحالی درHDL گروه  در

 .(>05/0P) کاهش داشت شاهدنسبت به گروه   STZکننده دریافت

هیدروالکلی گیاه  عصاره کنندهدریافت گروه تام در کلسترول سطح سرمی

داری کاهش معنی (گرم بر کیلوگرممیلی 50) میوه تمشک با دوز پایین

از طرفی   (.>05/0P)  است داشته STZکننده نسبت به گروه دریافت

گرم بر میلی100عصاره هیدروالکلی گیاه میوه تمشک دوز متوسط )

داری نسبت معنی کاهش گرم(کیلو بر گرممیلی 200) دوز باال و (کیلوگرم

  چنینهم .(1 )شکل (>001/0P) داشته است STZ کنندهدریافت به گروه

 هیدروالکلی عصاره کنندهدریافت هایگروه در LDL کلسترول سرمی سطح

 100) متوسط  ،(کیلوگرمگرم برمیلی 50گیاه تمشک با دوز پایین )

داری یمعن کاهش کیلوگرم( بر گرممیلی200) باال و (گرمکیلوگرم برمیلی

  .(2)شکل  (>05/0Pه است )داشت STZکننده نسبت به گروه دریافت

 کننده عصاره هیدروالکلیدر گروه دریافت HDLکلسترول  سرمی سطح

(، دوز متوسط گرم بر کیلوگرممیلی 50دوز پایین ) با تمشک میوه گیاه

( گرم بر کیلوگرممیلی 200و دوز باال ) (کیلوگرم گرم برمیلی 100)

 داشته است STZکننده داری نسبت به گروه دریافتافزایش معنی

 .(3)شکل  (>05/0P( و )>05/0P<( ،)01/0P: ) ترتیببه
   

 

 

 
، دریافت کننده شاهدهای سطح سرمی کلسترول تام در گروه : نمودار مقایسه1شکل 

تمشک  میوه عصاره پایین همراه دوزاسترپتوزوتوسین به کنندهدریافت استرپتوزوتوسین،
استرپتوزوتوسین + دوز متوسط عصاره میوه  کنندهدریافتگرم بر کیلوگرم(، میلی 50)

 کننده استرپتوزوتوسین+دوز باالی عصارهگرم بر کیلوگرم( و دریافتمیلی 100تمشک )
 بیانگر * ( موش صحرایی نر نژاد ویستار.=10nگرم بر کیلوگرم( در )میلی 200) تمشک میوه

 †استرپتوزوتوسین و  کنندهدریافت گروه به نسبت دارییمعن بیانگر # ،شاهد گروه به نسبت دارییمعن
گرم میلی 50میوه تمشک ) استرپتوزوتوسین+عصاره کنندهداری نسبت به گروه دریافتیبیانگر معن

 ††>P:01/0( و )>P<05/0###:P:# 001/0( و )>P<01/0***:P:** 001/0است ) بر کیلوگرم(

05/0: P<†) 

 ، دریافتشاهدهای در گروهال دیکلسترول ال رمیسطح س نمودار مقایسه: 2شکل  

میوه  استرپتوزوتوسین+دوز پایین عصاره کنندهاسترپتوزوتوسین، دریافت کننده

 استرپتوزوتوسین +دوز متوسط عصاره کنندهگرم بر کیلوگرم(، دریافتمیلی 50تمشک )

وزوتوسین+دوز باالی استرپت کنندهگرم بر کیلوگرم( و دریافتمیلی 100میوه تمشک )

 موش صحرایی نر نژاد ویستار. (=10nگرم بر کیلوگرم( در )میلی 200تمشک ) میوه عصاره
 کنندهداری نسبت به گروه دریافتیبیانگر معن # و شاهدداری نسبت به گروه یبیانگر معن *

 #(>05/0P) و :*(>05/0P)است. استرپتوزوتوسین
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گلیسیرید در گروه دریافت تری ح سرمیسط چنینهم از طرفی       

 100با دوز متوسط )  کننده عصاره هیدروالکلی گیاه میوه تمشک

 گرم( کاهشمیلی گرم بر کیلو 200گرم بر کیلوگرم( و دوز باال  ) میلی

کننده استرپتوزوتوسین داشتند داری نسبت به گروه دریافتمعنی

(001/0P<) گرم میلی 50دوز پایین ) هکنندگروه دریافتکه در درحالی

داری یعصاره هیدرو الکلی گیاه میوه تمشک کاهش معن گرم(بر کیلو

( P>05/0مشاهده نشد ) استرپتوزوتوسینکننده دریافت نسبت به گروه

 1های سطح سرمی لیپیدها در جدول آنالیز داده  چنینهم(. 4)شکل 

 .نشان داده شده است

استرپتوزوتوسین+ دوزهای   کنندهدیابتی( و دریافت شاهداسترپتوزوتوسین ) کننده، دریافتشاهدهای های سطح سرمی لیپیدها در گروهآنالیز داده :1جدول 

 گرم بر کیلوگرممیلی 200و  100 ، 50

 
دهنده *نشان، >01/0pدیابتی شاهدهای تجربی با گروه داری گروهدهنده سطح معنی** نشان، >p 001/0دیابتی شاهدهای تجربی با گروه داری گروهدهنده سطح معنینشان ***

 >05/0pدیابتی شاهدهای تجربی با گروه داری گروهسطح معنی

   

 

 

 
 ، دریافتشاهدهای در گروهال دیکلسترول اچ  سطح سرمی سهمقای نمودار: 3شکل 

 دوز پایین عصاره میوه+استرپتوزوتوسینکننده دریافت، استرپتوزوتوسین کننده

دوز متوسط +استرپتوزوتوسین کنندهگرم بر کیلوگرم(، دریافتمیلی 50تمشک )

 ترپتوزوتوسیناس کنندهگرم بر کیلوگرم( و دریافتمیلی 100عصاره میوه تمشک )

موش صحرایی ( =10nگرم بر کیلوگرم( در )میلی 200دوز باالی عصاره میوه تمشک )+

 دریافتداری نسبت به گروه یبیانگر معن # و شاهدداری نسبت به گروه یمعن بیانگر *نر نژاد ویستار. 

 (>P:##01/0) و (>05/0#:P) ,(>P:*05/0است. ) سترپتوزوتوسینا کننده

، دریافت شاهدهای گلیسیرید در گروهسطح سرمی تری ار مقایسهنمود: 4 شکل 
 دوز پایین عصاره+استرپتوزوتوسین کنندهاسترپتوزوتوسین، دریافت کننده

استرپتوزوتوسین+ دوز  کنندهگرم بر کیلوگرم(، دریافتمیلی 50تمشک ) میوه
 کنندهدریافت و کیلوگرم( بر گرممیلی 100) تمشک میوه عصاره متوسط

کیلوگرم( در  گرم برمیلی 200) تمشک میوه استرپتوزوتوسین+دوز باالی عصاره
(10n= .موش صحرایی نر نژاد ویستار )* بیانگر  #، شاهدداری نسبت به گروه یبیانگر معن

داری نسبت به گروه یبیانگر معن †استرپتوزوتوسین و  کنندهداری نسبت به گروه دریافتیمعن
  ,(>P:*05/0)گرم بر کیلوگرم( است. میلی 50تمشک ) میوه + عصاره STZ ندهدریافت کن

(001/0 ###:P<) و (001/0P<):†††) 
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 بحث 

عصاره هیدروالکلی میوه   دهد کهمی حاضر نشان نتایج تحقیق        

 های صحراییموش به صفاقی درون صورتهفته به 4 مدتتمشک به گیاه

سرمی کلسترول،  سطح که شد سبب استرپتوزوتوسین توسط شده دیابتی

داری نسبت به گروه معنی  صورتبه   گلیسریدو تری LDL کلسترول

 طوربه HDL کلسترول سطح سرمی کهدرحالی  یابدکاهش  دیابتی شاهد

در بیماری   است دیابتی افزایش یافته شاهدنسبت به گروه   دارییمعن

 محصوالت تولید یابد و افزایشها کاهش میاکسیداندیابت میزان آنتی

 دیابت .(2001 ،و همکاران Sakai) دهدمی رخ لیپیدی پراکسیداسیون

 ،و همکاران Deepa) است همراه اکسیداتیو ساستر روند تشدید با قندی

 که حالت داده شد نشان (1991) و همکاران Choiای مطالعه در .(2001

های صحرایی با تغییرات بارز توسط استرپتوزوتوسین در موش القا شده

ا همراه است. های پالسمو نامطلوب در سطح لیپیدها و لیپوپروتئین

 اسیدهای ویژه کبد از نظر جذبهای بدن بهدر این ارتباط برخی بافت

 برخی کلسترول و فسفولیپیدها، ترشح سنتز افزایش خون، آزاد چرب

در  آزاد شده هایدارد. رادیکال نقش خون داخل به هالیپوپروتئین انواع

 حمله زیستی هایاشباع در غشاهای چرب غیردیابت به اسید بیماری

 کاسته غشا سیالیت از غشا ون لیپید درپرواکسیداسی نتیجه در کنند ومی

 جلوگیری از نقش مهمی در هااکسیدانآنتی گذشته گزارشات در شودمی

 از بسیاری که وریطبه دارند عهده بر عروقی و های قلبیو بیماری دیابت

 هستند نیز دیابتیآنتی نقش دارای اکسیدانیآنتی خاصیت دارای ترکیبات

(Livingstone 1995 ،و همکاران).  غلظت باالی لیپیدها در خون منجر

شود و مشاهده به پیدایش سریع آترواسکلروز در مبتالیان به دیابت می

باشند ها میفالونوئید دارای که دارویی گیاهان برخی که عصاره شده است

های سلول را در کلسترول سنتتاز و بیوسنتز های اسیدچربقادرند آنزیم

 شاهد با گروه مقایسه ژوهش حاضر گروه دیابتی دردر پ . مهارکنند  کبدی

  LDLکلسترول گلیسیرید،تری کلسترول، سطح در داریمعنی افزایش

 کهحالی در دادند نشان HDL داری در کلسترولکاهش معنی و  سرم

داری در یهش معنسبب کا افت عصاره هیدروالکلی گیاه تمشکدری

  HDLسطح سرمی در و افزایش  LDLتام،کلسترول گلیسیرید،تری سطح

حاوی  که گذشته گیاهانی مطالعات در دیابتی شد هایموش هایگروه در

تواند ها میمثل انواع توت فالونول هستند و آنتوسیانین اسیدهای فنولی

 کاهش و موجب تاثیر مثبتی بر اختالالت متابولیسم لیپید داشته باشد

، و همکاران Lynn) باشندداشته  خون و کلسترول گلیسیریدسطح تری

 ضددیابتی با خاصیت آنتی خاصیت که دهدمی تحقیقات نشان(. 2014

مصرف ترکیبات  (.Kuttan ،2002 و Sabu) دارد ارتباط گیاهان اکسیدانی

 اکسیداسیون مهار در چربی کاهش بر عالوه توانندمی آنتوسیانین

و  شود  HDLکلسترول افزایش سبب و داشته باشد نقش LDL کلسترول

متعددی جهت بررسی  کند. تحقیقات می ایجاد اثرات حفاظتی قلبی

طی  شده است های سرم انجاملیپید کاهش اثر عصاره گیاهان مختلف بر

ر معادل ااکسیدانی گیاه گلدای  نشان داده شد که خاصیت آنتیمطالعه

 های چای سبز موجب افزایش ظرفیتفنولچای سبز است که پلی

و سوپراکسید  چربی پراکسیداسیون مهار موجب و یدانیاکسآنتی

چنین ترکیبات هم  شودهای دیابتی میهای آزاد در موشرادیکال

آبی آویشن کاهش سطح سرمی لیپیدها   عصاره در موجود فالونوئیدی

تحقیقات  .(Lee ،2002) همراه داردهای دیابتی شده را بهدر موش

که محققین زیادی نشان طوریبهسو با تحقیق حاضر است گذشته هم

 ها و ویتامینها لیکوپنفنول طبیعی مانند هایاکسیداننتیآکه  دادند

E شده است سرم هایسبب کاهش چربی هابربرین و (Kaliora  و

Dedoussis ،2007؛ Doggrell ،2005 ؛Bose  وAgrawal 2001.) 

 تحریک طریق از باشندمی اکسیدانآنتی گیاهانی که دارای چنینهم

 مدفوع طریق از کلسترول دفع افزایش و صفرا ترشح کلسترول از طریق

 که دهدمی نتایج نشان چنینهم .(2009 ،و همکاران Garjani) شوندمی

 سطح کاهش سبب الکالوئیدی  دلیل ترکیباتاسپند به دانه الکلی عصاره

ر د HDLو افزایش  LDLو کلسترول  کلسترول و گلیسریدتری سرمی

 چنینهم .(2008، و همکاران Singh) است شده دیابتی سوری هایموش

 شناسایی اکسیدانتآنتی وجود علتبه زرشک گیاه هیپولیپیدمیک خاصیت

 سایر گیاهانی(. 2007 و همکاران، Arayne) شده در این گیاه است

 و گلیسریدتری کاهش سبب دارند مورین و کوئرستین فالونوئید که

ها شود و درنتیجه مصرف آنهای صحرایی میرم موشدر س کلسترول

 .(2001 و همکاران، Fabiane) در بهبود آترواسکلروز مفید است

ساخت  بر پروتئین کینازها مانع از تاثیر با گیاهان این هایآلکالوئید

برخالف  طرفی از .(2006 همکاران، و Brusq) شوندمی کلسترول و هالیپید

قی که بر روی عصاره علف چشمه )گیاه بوالغ مطالعه حاضر در تحقی

 C ویتامین گیاه دارای که ایناین شد نتایج نشان داد با وجود انجام اوتی(

تغییری در غلظت  کند امااکسیدان عمل میعنوان آنتیباشد و بهمی

 Paul) کندحیوانات دیابتی ایجاد نمی گلیسرید درتام و تریکلسترول

توان می شده  انجام هایپژوهش توجه به طورکلی باهب .(1995 همکاران، و

احتماالً عصاره هیدروالکلی میوه گیاه تمشک همانند  که نتیجه گرفت

 حاصل نتایج و کندمی عمل دارد اکسیدانیآنتی خاصیت دارای که گیاهانی

علت به  تمشک گیاه میوه که عصاره هیدروالکلی داد تحقیق نشان این از

دارد   که فردیاکسیدانی منحصر بهآنتی خاصیت و فنولیترکیبات  داشتن

 شده دارد.  دیابتی هایموش در سرم هایکاهش لیپید مثبتی بردارای اثر 
 

 دانیقدر و تشکر
امغان د دهای دانشگاه آزاد اسالمی واحیتسیله از حماوبدین       

 د.آیعمل میبهدرانجام این تحقیق کمال تشکر و قدردانی 
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