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اثر تجویز عصاره هيدروالکلي گل هميشه بهار ( )Calendula Officinalisبر ميزان
گلوکز ،چربيهای سرم و آنزیمهای کبدی  ALT ،ASTدر موشهای صحرایي نر
دیابتي شده نژاد ویستار


معصومه محمدی :دانشکده داروسازی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان



ایرج صالحی :گروه هوشبری ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان

 شیرین مرادخانی*:

گروه فارماكوگنوزی و بیوتکنولوژی دارویی ،دانشکده داروسازی ،دانشگاه علوم

پزشکی همدان
تاریخ دریافت :تیر 9313

تاریخ پذیرش :مهر 9313

چکیده
دیابت شیرین یک اختالل شایع و متابولیک بهعلت اختالل ترشح انسولین و هیپرگلیسمی است .هدف از این مطالعه بررسی
عصاره هیدروالکلی گل همیشه بهار بر میزان گلوکز ،چربیهای سرم و آنزیمهای کبدی در موشهای نر دیابتی شده نژاد ویستار
میباشد .دراین مطالعه تجربی -آزمایشگاهی  23سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با وزن  082-322گرم بهطور تصادفی به  4گروه
تحت کنترل با سالین ،سالم تحت کنترل با عصاره همیشه بهار ،دیابتی شده تحت درمان با سالین و دیابتی شده تحت درمان با عصاره
همیشه بهار با دوز  222میلیگرم بر کیلوگرم تقسیم شدند .موشهای گروههای دیابتی بهطور تجربی با تزریق درون صفاقی دارویSTZ

 02میلیگرم بر کیلوگرم ( استرپتوزوتوسین) دیابتی شدند .بعد از دیابتی شدن بهمدت  8هفته تحت درمان با عصاره نرمال سالین قرار
گرفتند .درپایان تجربیات ،نمونههای خون بهروش خونگیری از قلب تهیه شدند و با انجام آزمایشهای بیوشیمیایی عملکرد آنزیمهای
کبدی ،لیپیدهای سرم و قند مورد اندازهگیری قرار گرفت .در نهایت دادهها با استفاده از آزمون آماری  ANOVAمورد تجزیه و تحلیل
آماری قرار گرفتند .نتایج نشان دادند که در گروههای تیمار خوراکی با دوز  222میلیگرم بر کیلوگرم عصاره گل همیشه بهار کاهش
معنیداری در قند خون ،سطح سرمی آنزیمهای کبدی ( ،)ALT ،ASTکلسترول و تریگلیسرید خون را نسبت به گروه شاهد دیابتی
نشان میدهد ( .)P<2/20نتایج حاصل از این مطالعه نشان دادهاند که تجویز عصاره هیدروالکلی گل همیشه بهار میتواند سطح سرمی
آنزیمهای کبدی ،گلوکز و چربیهای سرم را توسط ترکیبات آنتوسیانینی مانند کاروتن ،لیکوپن ،ساپونین و اثرات آنتی اکسیدانی و
فالونوئید این عصاره ،در موشهای دیابتی را بهطور معنیداری کاهش دهد (.)P<2/20
کلمات کلیدی :گل همیشه بهار ،چربیهای سرم ،گلوکز ،آنزیمهای کبدی ،دیابت

* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

sh.moradkhani@umsha.ac.ir
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اثر تجویز عصاره هیدروالکلی گل همیشه بهار بر میزان گلوكز ،چربیهای سرم و....

مقدمه
دیابت اختالل شایعی است که با اختالل ترشح انسولین و
افزایش تولید گلوکز همراه است .میزان شیوع جهانی دیابت
شیرین طی دو دهه گذشته بهنحو چشمگیری افزایش یافته است
(هاریسون .)8002 ،افرادی که دچار دیابت قندی میباشند دچار
نارسایی کلیوی ،آسیب چشمی و نارسایی دستگاه قلب و عروق
و نارسایی سیستم عصبی میشوند ( Chaitو.)4991 ، Bierman
همچنین بیماری دیابت با اختالالت متابولیسم لیپید همراه است
(.)8002 ،Steinmetz
در مطالعه ای بر روی گیاه کدو و نقش حفاظتی آن در
آسیب کبدی در موشهای دیابتی شده با آلوکسان مشخص شد
که دیابت سبب افزایش آنزیمهای کبدی سرم و در نتیجه نشت
آنها از سیتوزول کبدی بهداخل جریان خون میباشد .همچنین
در این رابطه الرکان و همکاران گزارش دادند که بافت کبد در
بیماران دیابتی نکروزه میگردد و قنددارشدن برخی ترکیبات و
هیپوکسی کاذب ناشی از هیپرگلیسمیمیتوانند یک عدم تعادل
در موقعیت اکسید و احیایی درون سلولها بهویژه بافت کبد
ایجاد کند (عسگری و همکاران .)4222 ،در مطالعه دیگری بر
روی اثر برگ گردو بر فعالیت آنزیمهای کبدی در موشهای
صحرایی دیابتی شده با آلوکسان این گونه نتیجه شد که احتماالً
عصاره هیدروالکلی برگ گردو با کاهش آسیب در سلولهای
کبدی و همچنین با کاهش گلوکز ،کلسترول و تری گلیسرید و
بهدنبال آن کاهش سطح لیپیدهای کبدی و جلوگیری از تشکیل
کبد چرب باعث کاهش سطح آنزیمهای ( )ALT ،ASTدر پالسما
میگردد (رحیمی و همکاران .)4221 ،در مطالعه دیگری بر روی
مصرف گیاه زردچوبه نشان داده شد که در موشهای دیابتی
افزایش سطح گلوکزخون میتواند بهطورغیرمستقیم با تغیرات
بارز و نامطلوب در بافت کبدی ،ایجاد نکروزکبدی ،کاهش فعالیت
آنزیم سوپراکسید دسموتاز ،کاتاالزوگلوتاتیون پراکسید از همراه
باشد (عمواوغلیتبریزی و مهاجری .)4229 ،همچنین تحقیقات
قبلی نشان داده است که پلیساکاریدها ،فالونوئیدها ،الگیوپروتئینها،
پلی پپتیدها ،استروئیدها ،آلکالوئیدها و پکتین موجود در گیاهان
دارویی میتوانند خاصیت کاهشدهنده قند و چربی خون برخی
از گیاهان مؤثر در درمان دیابت را از نظر پیشگیری از تغییرات
بیوشیمیایی خون بهخوبی توجیه نمایند ( Murrayو همکاران،
 .)8009امروزه درمان سنتی دیابت با استفاده از عصارههای گیاهی
در سراسر جهان مورد توجه قرار گرفته است ( Crayو ،Flatt
 .)4992طبق مطالعات گذشته گل همیشه بهار دارای خاصیت
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معرق با اثر قوی ،تصفیه کننده خون و التیام دهنده میباشد.
هم چنین اختالالت کبدی و زردی نیز با مصرف این گیاه از بین
می رود و دارای اثر قطعی روی کیسه صفرا و ترشحات آن و کبد
است (صمصامشریعت .)4221 ،در پژوهشی مشخص شد که
عصاره همیشه بهار ( )Callendula officianelisاثر حفاظتی بر
روی کبد دارد ( .)2با توجه به جستجوی انجام شده ،مطالعهای
مبنی بر استفاده از عصاره گل همیشه بهار در درمان بیماری
دیابت و عوارض ناشی از آن مشاهده نشده است .بر این مبنا
تحقیق حاضر اثر عصاره گل همیشه بهار بر گلوکز ،چربیهای
سرم و آنزیمهای کبدی ALT ،ASTدر موشهای صحرایی نر
دیابتی شده انجام خواهد گرفت .نتایج این تحقیق نشان میدهد
که تجویز خوراکی (گاواژ) عصاره هیدروالکلی گل همیشه بهار
میتواند موجب کاهش سطح گلوکزپالسما شود و دارای اثرات
هیپوگالیسمیک میباشد .همچنین نتایج این پژوهش کاهش
میزان آنزیمهای کبدی ( )AST ،ALTو چربیهایی مانند کلسترول
و تریگلیسرید در سرم موش دیابتی بهدنبال مصرف عصاره
همیشه بهار را نشان می دهد .یافتههای این تحقیق منطبق با
مطالعاتی است که در گذشته انجام گرفته است .طبق مطالعات
گذشته ترکیبات شیمیایی اصلی گیاهانی که موجب کاهش
قندخون می شوند گلیکوزیدها ،آلکالوئیدها ،گلیکانها ،ترپنها،
موسیالژ ،پلیساکاریدها ،روغنها ،ویتامینها ،ساپونینها،
گلیکوپروتئینها ،پپتیدها ،آمینواسیدها و پروتئینها میباشند.
( Handaو  )4929 ،Chawlaو از طرفی ترکیبات شیمیایی موجود
در عصاره گیاه همیشه بهار همانند ترکیبات گیاهانی است که
موجب کاهش قندخون میشود و از جمله آن ترکیبات ،میتوان
به گلیکوزید  ،ساپونین ،آلبومین ،لیکوپن و ترکیبات دیگر اشاره
کرد (.)8002 ،Jill
تحقیقات انجام شده نشان میدهد افزایش گونههای فعال
اکسیژن در دیابت قندی منجر به تشدید آسیب بافت کبدی و
آپوپتوزیس در بیماران مبتال به دیابت میشود همچنین کاهش
فعالیت کاتاالز در بافتهای هموژنیزه کبد و کلیه مشاهده شده
است .در بررسی هیستولوژی کبد نیز تخریب هپاتوسیتها
(نکروز) و اتساع در سینوزوئیدها از شایعترین موارد آسیب به
کبد در رتهای دیابتی بهشمار میرود (سلیمی و همکاران،
 .)4294طی مطالعهای بر روی رتهای دیابتی نشان دادند مقاطع
کبدی در رتهای دیابتی بهصورت از بین رفتن پارانشیم ،تجزیه
پارانشیم ،اتساع در سینوزوئیدها و تخریب ورید مرکزی بهطور
واضح میباشد (.)42
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مواد و روشها
حیوانات :این مطالعه از نوع تجربی آزمایشگاهی میباشد
در این آزمایش از رتهای صحرایی نر نژاد ویستار در محدوده
وزنی  420تا 880گرم از انستیتو پاستور خریداری شدند .در
شروع آزمایش حیوانات در اتاق حیوانات آزمایشگاه فیزیولوژی
علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی همدان که دارای سیستم
تهویه مناسب جهت تنظیم دمای استاندارد  88±0/2درجه
سانتیگراد و رطوبت  %10و سیکل روشنایی  48ساعته نگهداری
شدند و حیوانات دسترسی آزاد به آب و غذا داشتند.
گروهبندی و برنامه اجرایی :رت ها بهصورت تصادفی به
چهار گروه  2سری تقسیم شدند سپس وزن آنها اندازهگیری
شد و پس از القای دیابت قندخون آنها توسط دستگاه گلوکومتر
سنجیده شد تا از القای دیابت در گروه دیابتی اطمینان حاصل
شود .گروه شاهد ( )CNشامل  2حیوان که دیابتی نشدهاند و در
طول دوره آزمایش نرمال سالین دریافت کردهاند .گروه شاهد
دیابتی ) )CDشامل  2حیوان که دیابتی شدهاند و در طول دوره
آزمایش نرمال سالین دریافت کردهاند .گروه سالم +عصاره ()NH
شامل  2حیوان که دیابتی نشدهاند و در طول دوره آزمایش
عصاره همیشه بهار  200میلیگرم بر کیلوگرم (احمدی محمود
آبادی و همکاران )4222 ،دریافت کردهاند .گروه دیابتی +عصاره
( )DHشامل  2حیوان که دیابتی شدهاند و در طول دوره
آزمایش عصاره همیشه بهار  200میلیگرم بر کیلوگرم دریافت
کردهاند.
تهیه گیاه ،خشک کردن و عصاره گیری :گلهای گیاه
گل همیشه بهار در اواخر فصل زمستان  4294از مرکز گیاهان
دارویی ابن سینا (پس از تأیید توسط گروه فارماکوگنوزی دانشکده
داروسازی دانشگاه علوم پزشکی همدان) خریداری گردید .عصاره
گیری بهروش ( Macerationخیساندن) انجام شد.
القای دیابت :جهت القای دیابت ،بهصورت درون صفاقی
استرپتوزوتوسین با دوز  10میلیگرم بر کیلوگرم (روغنی و
همکاران )4294 ،به رتهای دو گروه از چهار گروه مورد
آزمایش تزریق شد .همچنین به گروه شاهد سالم نیز همحجم
استرپتوزوتوسین محلول نرمال سالین تزریق شد .عالئم دیابت
شامل کاهش وزن ،پرنوشی و پرادراری پس از گذشت چهار روز
آشکار گردید .برای اطمینان از القای دیابت در رتها ،گلوکز
خون آنها ،پس از یک شب گرسنگی توسط دستگاه گلوکومتر
 Accu-checkبا روش خونگیری از وریددمی اندازهگیری شد.
بعد از گذشت  2هفته خونگیری از قلب انجام شد،
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نمونههای خون تهیه شده بهمدت  40دقیقه درون دستگاه
سانتریفوژ با دور  1000در دقیقه قرار داده (وزیری کاشانی،
 )4221و پس از تفکیک سرم ،نمونههای سرم جهت تعیین غلظت
سرمی فاکتورهای ( )ALT ،AST ،CHO ،TG ،BSبه آزمایشگاه
منتقل گردید و با استفاده از روشهای کالریمتری اندازهگیری
شدند.
تجزیه وتحلیل آماری :در ابتدا نرمال بودن دادهها توسط
نرمافزار  SPSSنسخه  80با کمک آزمون کولموگروف -اسمیرونوف
به اثبات رسید و با استفاده از آزمون آماری  ANOVAمورد
تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت .نرمال بودن دادهها از تحلیل
واریانس یکطرفه بین آزمودنی استفاده شد .همچنین با آزمون
لون برابری واریانسها تایید شد.

نتایج
نتایج بیانگر آن هستند که قندخون در گروه دریافتکننده
عصاره ،شاهد دیابتی و در گروه دیابتی تحت درمان با عصاره
نسبت به گروه شاهد با افزایش معنیداری مشاهده شد ()P<0/04
و ( .)P<0/004در گروه دریافتکننده عصاره نسبت به گروه شاهد
دیابتی با کاهش معنیداری مشاهده شد ( )P<0/004و در گروه
دیابتی تحت درمان با عصاره نسبت به گروه شاهد دیابتی کاهش
معنیدار و محسوسی مشاهده نشد .شکل  4نشانگر میزان سطح
سرمی قند خون است .هر گروه شامل  2نمونه جانوری میباشد.
همچنین نتایج بیان میکنند که سطح سرمی  ASTدر
گروه دریافتکننده عصاره نسبت به گروه شاهد دیابتی با کاهش
معنیداری مشاهده شد ( .)P<0/004در گروه شاهد دیابتی و
گروه دیابتی تحت درمان با عصاره نسبت به گروه شاهد با
افزایش معنیداری مشاهده شد ( )P<0/004و ( .)P<0/04در گروه
دیابتی تحت درمان با عصاره نسبت به گروه شاهد دیابتی با کاهش
معنیداری مشاهده شد ( .)P<0/004در گروه دریافتکننده
عصاره نسبت به گروه شاهد اختالف معنیداری مشاهده نشد.
بدین ترتیب مصرف عصاره بر روی آنزیم  ASTاثر کاهشی
داشت .شکل  8نشانگر میزان سطح سرمی  ASTخون است .هر
گروه شامل  2نمونه جانوری میباشد.
همچنین سطح سرمی  ALTدر گروه دریافتکننده عصاره
نسبت به گروه شاهد دیابتی با کاهش معنیداری مشاهده شد
( .)P<0/04در گروه شاهد دیابتی و گروه دیابتی تحت درمان با
عصاره نسبت به گروه شاهد با افزایش معنیداری مشاهده شد
( )P<0/04( ،)P<0/004در گروه دیابتی تحت درمان با عصاره
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شکل  :1نمودار مقایسه سطح سرمی  BSدر گروههای دریافتکننده نرمال سالین (شاهد)
عصاره همیشه بهار ( 200میلیگرم بر کیلوگرم) 10( STZ ،میلیگرم بر کیلوگرم) +نرمال سالین و  10( STZمیلیگرم بر کیلوگرم) +عصاره همیشه
بهار ( 200میلیگرم بر کیلوگرم) در موشهای صحرایی نر نژاد ویستار * .بیانگر معنیداری نسبت به گروه شاهد ()**:P<0/04( ،)***:P<0/004

شکل  :2نمودار مقایسه سطح سرمی  ASTدر گروههای دریافتکننده نرمال سالین (شاهد)
عصاره همیشه بهار ( 200میلیگرم بر کیلوگرم) 10( STZ ،میلیگرم بر کیلوگرم ) +نرمال سالین و  10( STZمیلیگرم بر کیلوگرم) +عصاره همیشه
بهار (200میلیگرم بر کیلوگرم) در موشهای صحرایی نر نژاد ویستار * .بیانگر معنیداری نسبت به گروه شاهد ()**:P<0/04( ،)***:P<0/004

شکل  :3نمودار مقایسه سطح سرمی  ALTدر گروههای دریافتکننده نرمال سالین (شاهد)
عصاره همیشه بهار ( 200میلیگرم بر کیلوگرم) 10( STZ ،میلیگرم بر کیلوگرم ) +نرمال سالین و  10( STZمیلیگرم بر کیلوگرم) +عصاره همیشه
بهار (200میلیگرم بر کیلوگرم) در موشهای صحرایی نر نژاد ویستار * .بیانگر معنیداری نسبت به گروه شاهد ()**:P<0/04( ،)***:P<0/004
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نسبت به گروه شاهد دیابتی با کاهش معنیداری مشاهده
شد ( .)P<0/02در گروه دریافتکننده عصاره نسبت به گروه
شاهد اختالف معنیداری مشاهده نشد .بدین ترتیب مصرف
عصاره بر روی آنزیم  ALTاثر کاهشی داشت .شکل  2نمایانگر
میزان سطح سرمی  ALTخون میباشد .هر گروه شامل  2نمونه
جانوری است.
نتایج بیان میکنند که سطح سرمی کلسترول در گروه
دریافتکننده عصاره نسبت به گروه شاهد دیابتی با کاهش
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معنیداری مشاهده شد ( .)P<0/004در گروه شاهد دیابتی نسبت
به گروه شاهد با افزایش معنیداری مشاهده شد ( .)P<0/04در
گروه دیابتی تحت درمان با عصاره نسبت به گروه شاهد دیابتی
با کاهش معنیداری مشاهده شد ( .)P<0/004در گروه دیابتی
تحت درمان با عصاره و گروه دریافتکننده عصاره نسبت به گروه
شاهد اختالف معنیداری مشاهده نشد .شکل  1نشانگر میزان
سطح سرمی  CHOLخون است .هر گروه شامل  2نمونه جانوری
میباشد.

شکل  :4نمودار مقایسه سطح سرمی  CHOLدر گروههای دریافتکنندهی نرمال سالین (شاهد)
عصاره همیشه بهار ( 200میلیگرم بر کیلوگرم) 10( STZ ،میلیگرم بر کیلوگرم ) +نرمال سالین و  10( STZمیلیگرم بر کیلوگرم) +عصاره همیشه
بهار (200میلیگرم بر کیلوگرم) در موشهای صحرایی نر نژاد ویستار * .بیانگر معنیداری نسبت به گروه شاهد ()**:P<0/04( ،)***:P<0/004

شکل  :5نمودار مقایسه سطح سرمی  TGدر گروههای دریافتکننده نرمال سالین (شاهد)
عصاره همیشه بهار ( 200میلیگرم بر کیلوگرم) 10( STZ ،میلیگرم بر کیلوگرم ) +نرمال سالین و  10( STZمیلیگرم بر کیلوگرم) +عصاره همیشه
بهار (200میلیگرم بر کیلوگرم) در موشهای صحرایی نر نژاد ویستار * .بیانگر معنیداری نسبت به گروه شاهد ()**:P<0/04( ،)***:P<0/004
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همچنین نتایج بیان میکنند که سطح سرمی تریگلیسرید
در گروه شاهد دیابتی نسبت به گروه شاهد با افزایش معنیداری
مشاهده شد ( .)P<0/04در گروه دیابتی تحت درمان با عصاره
نسبت به گروه شاهد دیابتی با کاهش معنیداری مشاهده شد
( .)P<0/004در گروه دیابتی تحت درمان با عصاره و گروه دریافت
کننده عصاره نسبت به گروه شاهد اختالف معنیداری مشاهده
نشد .بدینترتیب مصرف عصاره بر روی تریگلیسرید و کلسترول
اثر کاهشی داشت .شکل  2نشاندهنده میزان سطح سرمی TG
خون میباشد .هر گروه شامل  2نمونه جانوری است.

بحث
تحقیقات قبلی در زمینه دیابت نشان داده است که پلی
ساکاریدها ،فالونوئیدها ،الگیوپروتئینها ،پلیپپتیدها ،استروئیدها،
آلکالوئیدها و پکتین موجود در گیاهان دارویی میتوانند خاصیت
کاهشدهنده قند و چربی خون برخی از گیاهان مؤثر در درمان
دیابت را از نظر پیشگیری از تغییرات بیوشیمیایی خون بهخوبی
توجیه نمایند ( Murrayو همکاران .)8009 ،در مطالعهای بر روی
مصرف گیاه زردچوبه نشان داده شد که در موشهای دیابتی
افزایش سطح گلوکزخون میتواند بهطورغیرمستقیم با تغیرات
بارز و نامطلوب در بافت کبدی ،ایجاد نکروزکبدی ،کاهش فعالیت
آنزیم سوپراکسید دسموتاز ،کاتاالزوگلوتاتیون پراکسید از همراه
باشد (عمواوغلیتبریزی و مهاجری.)4229 ،
در مطالعه دیگری بر روی گیاه کدو و نقش حفاظتی آن در
آسیب کبدی در موشهای دیابتی شده با آلوکسان مشخص شد
که دیابت سبب افزایش آنزیمهای کبدی سرم و در نتیجه نشت
آنها از سیتوزول کبدی بهداخل جریان خون میباشد .همچنین
در این رابطه الرکان و همکاران گزارش دادند که بافت کبد در
بیماران دیابتی نکروزه میگردد و قند دارشدن برخی ترکیبات و
هیپوکسی کاذب ناشی از هیپرگلیسمی میتوانند یک عدم
تعادل در موقعیت اکسید و احیایی درون سلولها بهویژه بافت
کبد ایجاد کند (عسگری و همکاران.)4222 ،
در مطالعه دیگری بر روی اثر برگ گردو بر فعالیت
آنزیمهای کبدی در موشهای صحرایی دیابتی شده با آلوکسان
این گونه نتیجه شد که احتماالً عصاره هیدروالکلی برگ گردو
با کاهش آسیب در سلولهای کبدی و همچنین با کاهش
گلوکز ،کلسترول و تریگلیسرید و بهدنبال آن کاهش سطح
لیپیدهای کبدی و جلوگیری از تشکیل کبد چرب باعث کاهش
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سطح آنزیمهای ( )ALT ،ASTدر پالسما میگردد (رحیمی و
همکاران.)4221 ،
بهعالوه در موش صحرایی دیابتی تغییراتی بارز و نامطلوب
در بافت کبدی ،نکروزکبدی ،کاهش فعالیت آنزیم سوپراکسید
دسموتاز ،کاتاالزوگلوتاتیون پراکسیداز مشاهده شد (عمواوغلی
تبریزی و مهاجری .)4229 ،همچنین این یافته منطبق بر
یافتهای است که نشان میدهد ترکیبات عصاره برگ گردو
همانند ترکیبات عصاره گیاه همیشه بهار خاصیت هیپوگالیسمیک
دارد و همچنین با کاهش آسیب در سلولهای کبدی و با
کاهش گلوکز ،کلسترول و تریگلیسرید و بهدنبال آن کاهش
سطح لیپیدهای کبدی و جلوگیری از تشکیل کبد چرب باعث
کاهش سطح آنزیمهای ( )ALT ،ASTدر پالسما میگردد
(رحیمی و همکاران.)4221 ،
همچنین ترکیبات گیاه همیشه بهار همانند گیاهان دیگری
مانند سیب و کلم بروکلی ،کاهو ،کرفس ،جعفری و زیتون است
که دارای لوتئین و گلیکوزید فالونول میباشند و این ترکیبات
سبب کاهش رادیکالهای آزاد ،کاهش گونههای فعال اکسیژن،
تقویت سیستم آنتیاکسیدانی ،تعدیل در واکنشهای اکسیداسیون
و احیاء میشود و این اثرات در کاهش آنزیمهای کبدی مثبت
میباشند و با خاصیت آنتیاکسیدانی و در نتیجه کاهش استرس
اکسیداتیو اثر خود را اعمال کردهاند (بطحایی و همکاران،
.)4294
یافتههای قبلی نشان میدهد که تجویز برخی از فالونوئیدها
در موشهای صحرایی دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین موجب
کاهش معنیدار سطح گلوکز سرم میگردد .بخشی از اثرات
هایپوگالیسمیک فالونوئیدها را میتوان به افزایش دادن فعالیت
هگزوکیناز و گلوکوکیناز کبدی و همچنین خاصیت شبهانسولینی
برخی از آنها دانست که از این طریق قادر به کاهش دادن
عالیم دیابت قندی میباشند ( Vessalو همکاران )8002 ،و در
نتیجه فالونوئیدها موجب کاهش قندپالسما میشوند (Nuraliev
و .)4998 ،Avezov
از طرفی فالونوئیدها یکی از ترکیبات گیاه همیشه بهار
میباشند ( .)8002 ،Jillاین پژوهش نشان داد که مصرف عصاره
گیاه همیشه بهار میتواند میزان قندخون و سطح سرمی
آنزیمهای کبدی و سطح چربیهای سرم را کاهش دهد و این
کاهش میتواند بهدالیل زیر اتفاق بیافتد:
احتماالًعلت کاهش میزان آنزیمهای کبدی ()ALT ،AST
و چربیهایی مانند کلسترول و تریگلیسرید در سرم موش دیابتی
بهدنبال مصرف عصاره همیشه بهار را میتوان:
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 -4به کاروتن و لیکوپن (آنتوسیانین) و همچنین ساپونین
آن نسبت داد که باعث تنظیم چاقی و مهار لیپاز پانکراسی
می شوند .از طرفی کاروتن با جلوگیری از چاقی و در نتیجه
پیشگیری از تشکیل کبد چرب مانع افزایش آنزیمهای کبدی به
دنبال دیابت خواهد شد.
 -8احتماالً اثر آنتیاکسیدانی گیاه همیشه بهار را میتوان
مورد توجه قرار داد و آن هم وجود لوتئین (فالون) آن است که
مشخصترین ویژگی فالوونها آنتیاکسیدان بودن آنها میباشد.
این خاصیت مهم باعث کاهش استرس اکسیداتیو در بافت کبد
میشود و در نتیجه کاهش میزان قند ،)ALT ،AST( ،کلسترول
و تریگلیسرید خون خواهد شد .اثر مشابه لوتئین و دیگر
ترکیبات فالوونی را در گیاهانی مانند پوست سیب ،کلم بروکلی،
کاهو ،کرفس ،جعفری و زیتون هم میتوان مشاهده کرد
(بطحایی.)4294 ،
در جمعبندی کلی یافتههای تحقیق حاضر نشان میدهد
که مصرف عصاره هیدروالکلی گل همیشه بهار دارای اثرات
هایپولیپیدمیک و هایپوگالیسمیک میباشد و احتماالً ترکیبات
این عصاره منجر به تغییرات سودمند درکاهش سطوح آنزیمهای
کبدی  ،ALT ،ASTسطح قند خون و چربیهای سرم در
موشهای دیابتی نر شد.

.5

 .13٣1اثر تجویز دراز مدت سیلی مارین بر شاخصهای
استرس اکسیداتیو بافت کلیه موش صحرایی نر دیابتی .مجله
علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان .دوره  ،41شماره ،8
صفحات  40تا .41
.1

.1

نخجوانی ،م .1321 .بیماریهای غدد و متابولیسم اصول
طب داخلی هاریسون چاپ دوم .انتشارات ارجمند .تهران.
 410صفحه.
.2

صمصامشریعت ،س.ه .1321 ،.گزیده گیاهان داروئی.
انتشارات مانی .اصفهان 420 .صفحه.

.3

.1

م .1325 ،.اثر حفاظتی کبدی عصاره پلی فنلی خارمریم
Callandula

 )officinalisدر موش صحرایی .مجله زیست شناسی ایران.
جلد  ،49شماره  ،8صفحات  421تا .412
.4

سلیمی ،ز.؛ حیدری ،ر.؛ نجاتی ،و .و اسکندری ،آ،.
 .13٣1اثر حفاظتی عصاره آبی میوه سماق بر فعالیت آنزیم
کاتاالز و هیستوپاتولوژی کبد در رتهای دیابتی شده با
آلوکسان .مجله دانشگاه علوم پزشکی قم .دوره  ،1شماره ،8
صفحات  12تا .28

.2

عمواوغلیتبریزی ،ب .و مهاجری ،د .132٣ ،.اثر حفاظتی
مصرف خوراکی پودر زردچوبه بر آسیب پیش رس کبدی در
موشهای صحرایی دیابتی شده با آلوکسان .فصلنامه علمی
پژوهشی فیض  .دوره  ،41شماره  ،2صفحات  494تا .499

.٣

رحیمی ،پ.؛ مدنی ،ح .و محزونی ،پ .1321 ،.اثر عصاره
هیدروالکلی برگ گردو بر فعالیت آنزیمهای کبدی در
موشهای صحرایی دیابتی شده با آلوکسان .مجله علمی
پژوهشی دانشگاه اصفهان علوم پایه .شماره  ،1جلد ،22
صفحات  402تا .440

.10

بطحایی ،س.ز.؛ مکاریزاده ،ن .و شیرعلی ،س.13٣1 ،.
مروری بر مکانیزمهای اثر مواد موثره گیاهی در درمان دیابت
قندی .فصلنامه گیاهان دارویی .دوره  ،1شماره  ،11صفحات
 4تا .81

.11

عسگری ،ص.؛ کاظمی ،س.؛ مشتاقیان ،س.ج.؛ رفیعیان،
م.؛ بهرامی ،مو و عادلنیا ،آ .1322 ،.اثر حفاظتی کدو بر
آسیب کبدی در موش های صحرایی دیابتی شده با آلوکسان.
مجله دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد ویژه نامه طب تکمیلی.
دوره  ،44شماره  ،1صفحات  29تا .12

12. Chait, A. and Bierman, E.L., 1994. Pathogenesis of
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( )Silybum marianumو همیشه بهار (
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