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ABSTRACT 
Background & Aim: Yellow horned poppy is known as an antidiabetic drug in Iran folk medicine. 
This study was conducted to compare the effect of yellow horned poppy and glibenclamide on blood 
glucose concentration, blood lipid profile and weight of alloxan-induced diabetic rats. 
Materials & Methods: 40 male rats were randomly divided into five groups of eight: 1)healthy 
control 2)healthy treated with 500 mg/kg of body weight (BW)/day of the extract 3)diabetic control 
4)diabetic treated with 500 mg/kg of BW/day of the extract 5)diabetic treated with 5µg/kg of BW/day 
of glibenclamide. Diabetes induced in the 3rd,4th and 5th groups  by intraperitoneal injection of 120 
mg/kg BW of alloxan. The weight of rats was measured after 1, 14 and 28 days. After a month, 
animals were euthanized and blood samples collected to measure serum levels of fasting blood 
glucose, triglyceride, cholesterol and lipoproteins including: HLD-C and LDL-C by an auto-analyzer. 
Data analysis was performed by repeated measure Anova, one way Anova and Tukey test.  
Results: We found a significant decrease in glucose concentration in the diabetic+extract group 
compared to the diabetic control (P<0.001), this decrease was significantly lower than that in the 
diabetic+drug group (P=0.03). Triglyceride, cholesterol and LDL concentrations in the 
diabetic+extract group showed a significant decrease compared to those in the diabetic control group 
(P<0.001). Significant increase in HDL concentration was observed in the diabetic+extract group 
compared to that in the diabetic control group (P<0.001). 
Conclusion: The present study showed antidiabetic effect of yellow horned poppy in the rats which is 
comparable to the effect of glibenclamide. 
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 و الگوي چربی گلوکزغلظت سرمی بر ) Glaucium flavum(قایق کوهی هیدروالکلی ش ءتاثیر عصاره

 شده با آلوکسان دیابتیهاي صحرایی  موشو تغییرات وزنی 

  5، سیده مریم موسوي4، ابراهیم رحمانی مقدم3، آمنه خوشوقتی2، اردوان نوروزي اصل1غالمحسین دریا

 :ایمیل )نویسنده مسئول( گان، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون، کازرون، ایران،دکتري حرفه اي دامپزشکی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخب. 1

ghdarya88@gmail.com   
  .دانشیار بیماري هاي داخلی دامپزشکی، گروه علوم بالینی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون، کازرون، ایران. 2

  .لوم بالینی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون، کازرون، ایراندانشیار کلینیکال پاتولوژي، گروه ع. 3

 . ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایرانکمیته تحقیقات دانشجوییدانشجوي کارشناسی ارشد علوم تشریحی، . 4

  . دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران دکتري حرفه اي دامپزشکی،. 5

  

  چکیده 

این مطالعه براي مقایسه اثر . شودمی استفاده براي کاهش عوارض دیابتایران  طب سنتیگیاه شقایق کوهی در : و هدف زمینه

هاي صحرایی دیابتی موش میزان غلظت گلوکز خون، نمایه لیپید هاي خون و وزنکالمید  بر  گیاه شقایق کوهی و داروي گلیبن

  .شده با آلوکسان صورت پذیرفت ءالقا

، سالم تیمار با عصاره شاهد سالم :تقسیم شدندهشتایی گروه پنج به  نر به طور تصادفیسر موش صحرایی چهل : ها و روشمواد 

دیابتی تیمار گرم بر کیلوگرم،  میلی 500با دوز روزانه دیابتی تیمار با عصاره ، شاهد دیابتی گرم بر کیلوگرم، میلی 500 روزانه با دوز

کشی از  ام وزن هاي اول، پانزدهم و سی پس از القاء دیابت، در روز. میکروگرم بر کیلوگرم 5ا دوز روزانه ب کالمید با داروي گلیبن

 LDL-Cو  HDL-Cتري گلیسیرید، کلسترول، گیر غلظت گلوکز،  هاي خون جهت اندازهحیوانات انجام شده و نمونه

مورد  tukeyطرفه و تست تعقیبی  یک  اي تکراري و آنالیز واریانسدر پایان نتایج با آنالیز واریانس با اندازه ه. آوري گردید جمع

  .تحلیل آماري قرار گرفت

اما این ، )P>001/0(عصاره نسبت به گروه شاهد دیابتی +دار در غلظت گلوکز در گروه دیابتی رغم کاهش معنی علی :هایافته

در گروه  LDLگلیسیرید، کلسترول و  تري لظتغ). P=03/0(دارو بود +گروه دیابتی داري کمتر از کاهش به طور معنی

در  HDLدار در غلظت  همچنین افزایش معنی). P>001/0(دار نشان داد  معنی کاهشینسبت به گروه شاهد دیابتی عصاره +دیابتی

  ). P>001/0(عصاره با شاهد دیابتی مشاهده شد +مقایسه گروه دیابتی

کالمید  هاي صحرایی، این اثر را با داروي گلیبن بتی گیاه شقایق کوهی در موشمطالعه حاضر ضمن اثبات اثر ضددیا: گیرينتیجه

  .قابل قیاس می داند

 دیابت، شقایق کوهی، گلوکزخون، الگوي چربی، موش صحرایی، آلوکسان: کلیدي گان واژه

 9/11/97:پذیرش 9/11/97:اصالحیه نهایی 21/9/97: وصول مقاله 
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  مقدمه

شود، که  یها گفته م يماریاز ب یگروه به توسیمل ابتید

در ترشح  یینارسا ي جهیقند خون در نت يغلظت باال

 نیدر ا. دهد یهر دو رخ م ای نیانسول ن،کارکردیانسول

) سمیمتابول(در سوخت و ساز  يناهنجار يماریب

بدن افراد . وجود دارد زین ،یو چرب نیپروتئ درات،یکربوه

را  نیپاسخ به انسول ای نیانسول دیتول ییتوانا ابتیمبتال به د

 يها سوخت رهیذخ ایاستفاده  يبرا نیحضور انسول. ندارد

قند ( یسمیپرگلیه ،مؤثر نیدر نبود انسول. است يربدن ضرو

و  يتواند به عوارض جد یکه م د،یآ یبه وجود م) خون باال

هدف  نیتر کنترل وزن، مهم). 1( مرگ زودرس منجر شود

 ییغذا يها میرژ. است ابتیبه دافراد چاق مبتال  يبرا

کم، در کنترل قند  یوانیح یو با چرب بریپرف درات،یپرکربوه

 يخطر باال لیبه دل. دارند ژهیو یتیخون و وزن اهم دیپیو ل

 CVD( )Cardiovascular(عروقی -یقلب يماریابتال به ب

Disease(هءیرو کی دیبا یابتی، افراد د )ياستراتژ (

سرم و به حداقل  يدهایپیکردن ل یعیطب يبرا رانهیشگیپ

 تیعوامل خطر، مانند اضافه وزن، نداشتن فعال گریرساندن د

 رندیگ شیدر پ ویداتیخون و استرس اکس يپرفشار ،یبدن

دار  عالمت یسمیپرگلیدر آغاز با ه ابتیممکن است د). 1(

 ای دوزیکتواس د،یشد یسمیپرگلیاز ه یناش ءعارضه کی ای

با  ابتید میعال شتریب. کند دایهر پتظا دیشد یدمیپیپرلیه

گوناگون در  يها تجمع گلوکز در بافت ای یسمیپرگلیه

  ).2( ارتباط است

باز دردرمان  ریو مشتقات آنها اگر چه از د ییدارو اهانیگ

قندي وعوارض ناشی از آن مطرح بوده اند، ولی در  ابتید

از انها تا کنون شواهد  اريیمورد اثر بخشی قطعی بس

سال  20تا  10در طی ). 3(نشده است افتیو معتبر  اتیقیتحق

متعددي  نییبال نیو همچن شگاهییآزما قاتیگذشته تحق

انجام  ابتیمورد استفاده در درمان د ییدارو اهانیروي گ

که در تعدادي از آنها اثرات قابل مالحظه اي در  هگرفت

   .ه استمشاهده شد ابتیید مارانیکاهش قند خون ب

 قیکه به شقا) Glaucium flavum(کوهی گونه شقایق 

و یا کالتین  )Yellow Horne Puppy(شاخدار زرد 

 یدر کازرون و برخ یافراد محل انیو معروف در م ینام بوم(

ي  ، مربوط به تیرهمعروف است )رانیاز مناطق جنوب ا گرید

ي  از راسته) Papaveraceae family(شقاقیان 

از غرب و  یعیوس يها بخش). 4( باشد سانان  می آالله

بودن جز مناطق  یعالوه بر کوهستان زین رانیا یجنوب غرب

 طیشراواجد شود که  یمحسوب م يا ترانهیبارش مد کم

خانواده  اهانیرشد و گسترش انواع گ يال برا دهیا

این گیاه سرشار ). 5(گونه است  نیسانان و از جمله ا قیشقا

، )Aporphine(از ترکیبات آلکالوئیدي همچون آپورفین

Protoberberine(پروتوبربرینو)Protopine(پروتوپین

از زیر ) Glaucine(بوده که در این میان گلوسین  )

. )6(خانواده آپورفین مهمترین ترکیب آلکالوئیدي آن است

از ترکیبات آلکالوئیدي این گیاه به طور گسترده در صنعت 

ره رفه بهس ضد داروسازي به عنوان مسکن، ضد احتقان و

-تحقیقات اخیر نیز خواص آنتی). 7(برداري می شود

هاي اکسیدانی، ضد سرطانی و ضد ویروسی را به کاربرد

تر  پیش).  9و 8( احتمالی این گیاه دارویی افزوده است

هاي قابلیت کاهندگی قند خون براي این دارو در خرگوش

بر این اساس  .)10(یید قرار گرفته بودأسالم مطالعه و مورد ت

طالعه حاضر جهت تعیین خواص ضددیابتی و خواص م

کاهنده فاکتورهاي لیپیدي عصاره هیدروالکی شقایق کوهی 

توسط هاي صحرایی نر بالغ مبتال به دیابت القایی  در موش

در  ،آلوکسانگرم بر کیلوگرم وزن بدن از  میلی 120 دوز

مرکز نگهداري حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسالمی 

  .صورت پذیرفتکازرون 

  

  روش بررسی

  آوري گیاه جمع.1

مراتع  هاي گیاه شقایق کوهی در اوایل فصل بهار ازنمونه

هاي هوایی اندام. آوري شدند اطراف شهرستان کازرون جمع

 بعد از خشک شدن در مجاورت تابش نور هاي گیاهو گل

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
sj

ku
.2

4.
1.

45
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
jk

u.
m

uk
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

19
 ]

 

                             3 / 11

http://dx.doi.org/10.29252/sjku.24.1.45
http://sjku.muk.ac.ir/article-1-4565-fa.html


 49غالمحسین دریا   

1398فروردین و اردیبهشت / دوره بیست و چهارم / مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان   

آسیاب برقی پودر گردیده و جهت تهیه عصاره به  در

با  50/50پودر حاصله را به نسبت . داده شدآزمایشگاه انتقال 

ساعت خیسانده  72و به مدت  درصد 96آب و الکل اتانول 

و سپس آن را صاف نموده و در مرحله آخر در آون با دماي 

درجه سانتیگراد گذاشته شد تا آب و الکل تبخیر  40

گرم  1000از . و یک شیره قهوه اي غلیظ باقی ماند هدیگرد

به  .گرم عصاره خالص به دست آمد 100وزن خشک گیاه 

با سرم عصاره حاصل منظور تهیه سوسپانسیون خوراکی 

نات وزانه با کمک گاواژ به حیوافیزیولوژي ترکیب شده و ر

  ).11(خورانده شد

  گروه بندي حیوانات. 2

سر  40پژوهش حاضر یک مطالعه تجربی است که بر روي 

در  .شده استروز انجام  30موش صحرایی نر بالغ به مدت 

پژوهش مصوبات مربوط به اصول  نیمراحل انجام ا یتمام

براساس قانون مراقبت و  یشگاهیآزما واناتیکار با ح

 واناتیح .دیگرد تیرعا شگاهییآزما واناتیاستفاده از ح

خزانه  درپژوهش ابتدا وزن شده و  نمورد استفاده در ای

-200 و میانگین وزنی در حدودجداگانه قرار داده شدند 

تایی  8گروه  5حیوانات به طور تصادف به . گرم  بود 250

گروه شاهد سالم، : گروه اول:  به شرح زیر تقسیم شده اند

سالم تیماره شده با عصاره خوراکی شقایق کوهی با : دوم

گرم بر کیلوگرم تا سی روز، گروه  میلی 500دوز روزانه 

ده با دیابتی درمان ش: شاهد دیابتی، گروه چهارم: سوم

گرم بر کیلوگرم تا  میلی 500عصاره مذکور با دوز روزانه 

دیابتی هایی که با داروي : سی روز و نهایتا گروه پنجم

طی میکروگرم بر کیلوگرم  5کالمید با دوز روزانه  گلیبن

  .مدت مشابه تحت درمان قرار گرفتند

  روش القاي دیابت تجربی . 3

ل از انجام قب ییهاي صحرا کردن موش ابتییبراي د 

 دراتیداخل صفاقی آلوکسان منوه قیاز تزر ،شیآزما

)Sigma Alderichگرم بر  میلی 120به مقدار )، آمریکا

الزم به ذکر است که به منظور . کیلوگرم استفاده گردید

افزایش اثر گذاري در القأ دیابت یک دوره هشت ساعته 

سه  ذشتن بعد از گ). 12(محدودیت غذایی اعمال گردید 

آلوکسان، درحالت ناشتا با کمک دستگاه   قیوز از تزرر

قند خون را  ) Easyglucoکره جنوبی، (قند يریاندازه گ

 easygluco صورت که ابتدا نوار نیکرده بد ريیاندازه گ

ها را خراش  دم موش غیرا در دستگاه گذاشته، با کمک ت

قطره از خون موش را روي نوار قرار داده و  کیداده و 

قند . دستگاه خوانده شد توریقند خون از روي مان زانیم

لیتر به عنوان دیابتی  گرم بر دسی میلی 250هاي بیش از  خون

با ( واناتیشدن ح ابتییاز د نانیپس از اطم. شد تلقی می

) عالئم پراداري، پرخونی و کاهش وزن و قند خون باال

  .آغاز شد یکوه قیشقا یالکل -مصرف عصاره آبی

 هاي بیوشیمیاییآزمایش ي وگیرنمونه. 4

 قیشقا اهیاحتمالی عصاره گ ریجهت بررسی تاث: کشی وزن

 مهیدر ن ش،یاز آغاز آزما شیپ وانات،یبر وزن ح یکوه

 همه ) ام روز سی(پایان دوره از  پیشو ) روز پانزدهم(دوره 

 ادداشتیشده و مشخصات وزنی آنها  نیها توز موش

  . دیگرد

انات به کمک ماده بیهوش در پایان، حیو: گیري خون

بیهوش شده و ) ساخت شرکت کیمیا مواد، ایران(کننده اتر 

گیري از ناحیه بطن  سی سی خون 5سپس به کمک سرنگ 

 هیخون گرفته شده جهت ته .راست قلب صورت گرفت

  Sigma301مدل( وژیفیسرم را در دستگاه سانتر

loborzentrifugen gmb  1500با دور ) ساخت آلمان 

 لهیوس بهو سرم آن  دیگرد وژیفیسانتر قهیدق 15دت ه مب

جهت  شگاهیزماآو تا زمان انتقال آنها به  پاستور جدا پتیپ

 گرادیدرجه سانت -20سنجش فاکتورهاي مورد نظر در دماي

  .نگهداري شد

 ،)کیماتیروش آنز(ز ادیگلوکز پالسما به روش گلوکز اکس

، )زیماتیکآن(کلسترول پالسما به روش کلسترول اکسیداز 

ندازه ) آنزیم پراکسیداز(گلیسیرید به روش آنزیماتیک  تري

  .گیري شد
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با استفاده از فرمول فریدوال و  LDL-C ريیاندازه گ

HDL-C کلسترول آنزیماتیک( کیمتریبه روش کالر( 

  ).13(محاسبه شدند

شرکت پارس (اندازه گیري ها همگی با کیت ها استاندارد 

دستگاه اتوآناالیزر تمام اتوماتیک و با کمک ) آزمون، ایران

)Technicon RA-1000 (صورت پذیرفت.  

  

  آنالیز آماري. 6

گیري از  بهره اببراي تغییرات وزن  داري تعیین روابط معنی

و فاکتورهاي قند خون،  Repeated measureآزمون 

از آزمون  HDL-Cو   LDL-Cگلیسیرید، کلسترول، تري

 نرم افزار گی در هم  tukeyآنووا و تست تعقیبی 

SPSS و  قرار گرفتهتحلیل  تجزیه ومورد  20ویرایش

) انحراف معیار ±میانگین ( مقادیر به دست آمده به صورت

دار  به عنوان مالك معنی  P>05/0 همچنین. گزارش گردید

 .ها در نظر گرفته شدبودن اختالف بین گروه

  

  نتایج

ا گروه در مقایسه ب :نتایج حاصل از تغییرات قند خون

هاي شاهد دیابتی، دیابتی تیمار با عصاره و  شاهد سالم، گروه

داري را در سطح  دیابتی تیمار با دارو افزایش معنی

)001/0<P (درمقایسه گروه سالم تیمار با عصاره . نشان داند

نیز هر سه گروه شاهد دیابتی، دیابتی تیمار با عصاره و دیابتی 

) P>001/0(در سطح  داري تیمار با دارو افزایش معنی

هاي  از سویی تفاوت گروه شاهد دیابتی با تمام گروه. داشتند

 گروهنهایتا . دار بوده است معنی )P>001/0(دیگر در سطح 

نسبت به گروه  تريدار معنیکاهش دیابتی تیمار با دارو 

   ).1 جدول()P=03/0(شد  دیابتی تیمار با عصاره نشان

  

   )n=8(گروه  5در میان  )انحراف معیار ±میانگین (مقایسه تغییرات قند خون : 1جدول 

  ورــــتـــــاکــــــف

  ــاـــروه هــــــگــــــ

  شاهد سالم
سالم تیمار با 

  عصاره
  دیابتی تیمار با دارو  دیابتی تیمار با عصاره  شاهد دیابتی

 FBS (mg/dl(قند خون 
48/6		±75/120  16/3		±88/105  32/11		±75/467  68/5		±88/195  75/5		±5/178  

  a*b*  a*b*c* a*b*c*d 

  

دار با  تفاوت معنی: P( ،a>05/0(داري در سطح  گر روابط معنی حروف التین بیان: طرفه نتایج آنالیز واریانس یک

دار با دیابتی تیمار با  وت معنیتفا: dدار با شاهد دیابتی،  تفاوت معنی: cدار با سالم تیمار،  تفاوت معنی: bشاهد سالم، 

  )P>001/0(دار در سطح  گر تفاوت معنی بیان *عصاره،عالمت 

نتایج مربوط به تغییرات غلظت لیپیدها و لیپو 

  پروتئین هاي خون

در گروه شاهد سالم به طور گلیسیرید  تريمیانگین غلظت 

داري بیشتر از گروه سالم تبمار با عصاره بود  معنی

)028/0=P( ، گروه دیابتی با تمام گروه ها تفاوت معنی دار

دیابتی تیمار با عصاره گروه . داشت) P>001/0(در سطح 

) P<05/0( دار با گروه شاهد سالم بود فاقد تفاوت معنی

داري  چنین گروه دیابتی تیمار با عصاره به طور معنی هم

هاي کمتر از گروه دیابتی تیمار با دارو داشت  میانگین

)001/0=P( .) 2جدول(  

گروه شاهد سالم قاقد تفاوت در بررسی تغییرات کلسترول، 

دار با گروه هاي سالم تیمار با عصاره و دیابتی تیمار با  معنی

با تمام گروه  نیز گروه شاهد دیابتی). P<05/0(عصاره بود 

نهایتا، . دار نشان داد تفاوت معنی) P>001/0(ها در سطح 

یابتی تیمار با عصاره به طور اعداد بدست آمده براي گروه د
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داري کمتر از گروه دیابتی تیمار با دارو بود  معنی

)009/0=P ()3جدول.(  

گروه شاهد سالم به طور سرمی در  HDLغلظت میانگین 

داري بیشتر از گروه سالم تیمار با عصاره بود  معنی

)013/0=P( . با گروه دیابتی گروه شاهد دیابتی درحالی که

گروه ).P<05/0( ي نداشتدار تفاوت معنی تیمار با دارو

داري کمتر از گروه  به طور معنینیز دیابتی تیمار با عصاره 

  .)2جدول( )P=027/0(دیابتی تیمار با دارو بود 

در گروه سالم تیمار با عصاره  LDLسطوح سرمی  میانگین

داري کمتر از گروه شاهد سالم بوده است  به طور معنی

)003/0=P(، دار  وه شاهد سالم فاقد رابطه معنیگر همچنین

و  نیز در ). P<05/0(با گروه دبابتی تیمار با عصاره بود 

مقایسه گروه دیابتی تیمار با عصاره با گروه دیابتی تیمار با 

  ) 2جدول(). P>001/0(دار بوده است  دارو کاهش معنی

  

 )n=8(  گروه 5در میان  )انحراف معیار ±میانگین ( خونهاي  الگوي چربی مقایسه تغییرات: 2جدول 

فاکتورهاي 

  لیپیدي

  گــــــــــروه هــــــــــا

  دیابتی تیمار با دارو  دیابتی تیمار با عصاره  شاهد دیابتی  سالم تیمار با عصاره  سالم شاهد

TG  
25/3 ± 62/76 05/4 ± 62/58  82/13 ± 62/235  45/8 ±50/92  96/9 ± 25/149 

    a*b* c* a*b*c*d  

Chol 
29/2 ± 50/60 65/2 ± 00/51  16/7 ± 87/155  09/4 ± 12/72 68/4 ± 37/97  

    a*b* bc*  a*b*c*d 

HDL  
99/0 ± 62/20  56/1 ± 75/26  86/0 ± 50/17  33/1 ± 75/25  43/1 ± 12/20  

  a  a*b*  c*  b*d  

LDL  
86/1 ± 37/31  62/1 ± 25/19 09/3 ± 62/81 33/1 ±50 /29  29/2 ± 37/46 

  a a*b* bc*  a*b*c*d* 

 
دار با  تفاوت معنی: bدار با شاهد سالم،  تفاوت معنی: P( ،a>05/0(داري در سطح  گر روابط معنی حروف التین بیان: طرفه نتایج آنالیز واریانس یک

  دار با دیابتی تیمار با عصاره، تفاوت معنی: dدار با شاهد دیابتی،  تفاوت معنی: cسالم تیمار، 

 

 )P>001/0(ار در سطح د گر تفاوت معنی بیان* عالمت 

 

تغییرات وزن در سه مرتبه وزن کشی در گروه سالم نتایج 

دار وزن در روزهاي  تیمار با عصاره حاکی از کاهش معنی

نسبت به روز ) P>001/0(ام  و روز سی) P=004/0( پانزدهم

از سویی دیگر کاهش وزن در گروه دیابتی در روز . اول بود

، در )P<05/0(دار نبود  یپانزدهم نسبت به روز اول معن

داري  ام کاهش معنی حالی که در مقایسه روز هاي اول و سی

در گروه دیابتی تیمار با دارو در ). P>001/0(ظاهر شد 

دار بود  مقایسه روزهاي اول و پانزدهم کاهش معنی

)001/0=P (ام و نیز  همچنین در مقایسه روزهاي اول و سی 

 
 
 

دار بود  ه شده به صورت معنیام کاهش مشاهد پانزدهم و سی

)001/0<P ()3 جدول.(  

ام، نشان  ها در روز سی از منظري دیگر با مقایسه تمامی گروه

دهد، کاهش وزن مشاهده شده در هر دو گروه دیابتی  می

دار  تیمار با عصاره و دارو نسبت به گروه شاهد سالم معنی

 رغم کاهش وزن، میانگین اما علی). P>001/0(بوده است 

بدست آمده از گروه دیابتی تیمار با عصاره همچنان به طور 

). P=01/0(داري بیشتر از گروه شاهد دیابتی بوده است  معنی
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  ).4جدول ) (P<05/0(داري مشاهده نشد  تفاوت معنیدر نهایت در مقایسه دو گروه دیابتی تیمار با عصاره و دارو 

  

  )n=8(گروه  5در  برحسب سه روز وزن کشی در هرگروه مجزا) انحراف معیار ±میانگین ( وزن راتییتغ سهیمقا: 3 جدول

  هــــــــــــا گــــــــــــروه    

روز 

  گیري نمونه

  

   شاهد سالم

سالم تیــمار با 

 عصــــاره
   شاهد دیابتی  

دیابتی تیـمار با 

 عصـــاره
  

دیابتی تیمار با 

 دارو

 1روز 
  7/5 ± 5/234     6/15 ± 125/229   76/8 ± 375/230   15/7 ±  5/231    69/9 ± 5/225 

  
                    

 15روز 
  24/9 ± 57/240    08/17		±625/233      53/11		±25/219     41/6		±5/229    76/12 ± 87/214  

  
      a   a        a 

 30روز 
  49/10 ± 250  

  85/19 ± 125/234   68/10 ± 75/187   2/7 ± 75/220    87/16 ± 5/210 

  
  ab*   a*b   ab   ab   a* 

  )P>05/0در سطح (داري  حروف التین بیانگر روابط معنی: Repeated measureنتایج  آزمون آماري آنالیز      

a : و  1بیانگر تفاوت با روزb : 15بیانگر تفاوت با روز  

  )P>001/0(بیانگر تفاوت درسطح * عالمت 

  

 )n=8(گروه  5ها در هر روز وزن کشی در  در میان تمام گروه) انحراف معیار ±میانگین (ایسه تغییرات وزن مق: 4 جدول

متغییر مورد 

  مطالعه

روز نمونه 

  گیري

  هــــــــــــــــا گــــــــــــــــروه

 شاهد سالم
سالم تیمار با 

 عصاره
 شاهد دیابتی

بدیابتی تیمار با 

 عصاره
ارودیابتی تیمار با د  

  وزن

 برحسب گرم

 1روز 
7/5		±5/234  6/15		±125/229  76/8		±375/230  15/7		±5/231  69/9		±5/225  

     
      

  15روز 
24/9	± 57/240  08/17±625/233  53/11±25/219  41/6±5/229  76/12		±87/214  

  a  a 
      

 30روز  
49/10±250  85/19		±125/234  68/10		±75/187  2/7		±75/220  87/16		±5/210  

  a*b* a*c* a*bc 

  

دار با گروه شاهد تفاوت معنی: P( ،a>05/0(داري در سطح حروف التین بیانگر تفاوت معنی: طرفهآنالیز واریانس یک

دار با عنیتفاوت م: dدار با گروه شاهد دیابتی، تفاوت معنی: cدار با گروه سالم تیمار با عصاره، تفاوت معنی: bسالم، 

  گروه دیابتی تیمار با عصاره

 )P>001/0(تفاوت در سطح * عالمت   
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  بحث 

دیابت ملیتوس یکی از مشکالت شایع پزشکی در تمام 

طبق گزارش انجمن دیابت ایران بیش از . کشورها می باشد

درصد جمعیت کشور مبتال به دیابت بوده و آمار مبتال یان  8

. )13(بیش از سه میلیون نفر می باشدبه این بیماري در ایران 

هرچند که در حال حاضر درمان اصلی و موثر براي دیابت 

ملیتوس استفاده از انسولین و داروهاي هایپوگلیسمیک می 

باشد؛ ولی این ترکیبات داراي عوارض نامطلوب متعدد نیز 

امروزه با توجه به اثرات جانبی داروهاي  ).14(می باشند

ر روي گیاهان مورد استفاده در طب سنتی شیمیایی مطالعه ب

  .با هدف رسیدن به داروهاي جدید در اولویت قرار دارد

گرم بر  میلی 500تأثیر مصرف روزانه دوز در این مطالعه 

الکلی گیاه _عصاره آبیاز کیلوگرم بر حسب وزن بدن 

میکروگرم بر کیلوگرم بر  5در قیاس با دوز  شقایق کوهی

کالمید بر تغییرات  ي ژنریک گلیبنحسب وزن بدن از دارو

 TG(، لیپیدهاي )FBS(وزن و سطوح سرمی قند خون ناشتا

و  HDL-Cهاي  و نیز لیپوپروتئین )Cholesterolو 

LDL-C نر دیابتی شده با آلوکسان در بازهء  هاي در موش

  .یک ماهه مورد ارزیابی قرار گرفت

الکلی شقایق کوهی بر _بررسی تاثیر عصاره آبی

توان چنین نتیجه گیري  می 1با توجه به جدول: دنوزن ب

کرد که القاي دیابت توسط آلوکسان موجب کاهش وزن 

بدن حیوانات می شود، که این یافته با توجه به آنکه یکی از 

عالئم دیابت کاهش وزن علی رغم اشتهاي مناسب است، 

هاي  بیمار دریافت کننده در گروه ).15(قابل انتظار می باشد

تا حدودي افزایش وزن نسبت به شاهد بیمار دیده  عصاره

می شود که معنی دار نیز بوده است اما مانع کاملی جهت 

جلوگیري از کاهش وزن و حفظ آن تا حد گروه هاي سالم 

که احتماال فیبر موجود در شقایق کوهی عامل   .نبوده است

مطالعات نشان داده است فیبر موجود . این افزایش بوده است

واد غذایی موجب کاهش یا به تاخیر انداختن خروج در م

بنابراین فرایند هضم و جذب . گرددمواد از معده به روده می

مواد غذایی در روده کوچک به آهستگی رخ می دهد که 

این امر موجب احساس سیري شده و در نهایت به کنترل 

مطالعات نیز افزایش وزن به دنبال . وزن کمک می کند

اما نکته ). 16(رژیم غذایی را ثابت می کند مصرف فیبر در

قابل تامل در این آزمایش مشاهده تاثیر معنی دار عصاره 

هیدروالکلی شقایق کوهی در پیشگیري از افزایش وزن 

گروه هاي سالم تیمار با عصاره در مقایسه با شاهد سالم بوده 

است که حاکی از تاثیرات احتمالی چربی سوزي گیاه 

      . باشد شقایق کوهی می

الکلی شقایق کوهی بر -بررسی تاثیر عصاره آبی

توان چنین  می 1با توجه به جدول : میزان قند خون

برداشت کرد که آلوکسان عامل تخریب سلول هاي بتاي 

لوزالمعده و درنتیجه کاهش تولید انسولین و ایجاد دیابت 

   ).17(در حیوانات مورد مطالعه است

ه در مقایسه با گروه شاهد دیابتی گروه دیابتی تیمار با عصار

داري را  نشان داده است که این  غلظت گلوکز کاهش معنی

امر بیانگر آن است که گیاه شقایق کوهی داراي خاصیت 

اند که  مطالعات دیگر بیان داشته. هیپوگلیسمی است

هاي گیاهی نقش  و استرول Eترکیباتی مانند فیبر، ویتامین 

کنند که حضور این مواد  یفا میمهمی در تنظیم قند خون ا

اما ). 19و 18(باشد  در گیاه مورد مطالعه دور از انتظار نمی

شاید مهمترین ریز فاکتور موجود در این گیاه که پررنگ 

ترین و قابل توجه ترین تاثیر را در کاهش قند خون دارد، 

). 20(آلکالوئید هاي متعدد و متنوع موجود در آن باشد

ه است مصرف فیبر غلظت گلوکز پالسما مطالعات نشان داد

همچنین . و مقدار گلوکز موجود در ادرار را کاهش می دهد

جذب در روده کوچک را کند کرده که احتمال این رویداد 

سبب تاخیر در بازجذب کربوهیدرات ها شده و در نتیجه 

مطالعات نشان داده که ). 21(میزان قند خون کنترل می شود

م غذایی نقش مهمی در هموستاز کربوهیدرات هاي رژی

گلوکز بازي می کنند بنابراین کربوهیدرات هاي موجود در 

شقایق کوهی با کاهش سرعت عبور مواد از لوله گوارش و 

جذب مواد تاثیر گذاشته و کاهش غلظت گلوکز خون 

از طرفی ). 22(گردد موجب کاهش نیاز به انسولین می
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می تواند یک دلیل  دیگر، خاصیت ضد التهابی آلکالوئیدها

مهم در کاهش شدت عالیم ناشی از غلظت باالي گلوکز 

خون باشد و البته این عمل آنها به نحوي ثانویه محسوب می 

شود؛ از سویی آلکالوئید گلوسین قادر است  با اثرات 

التهابی و سمی آلوکسان به صورت اولیه مقابله کند و باعث 

به هر حال با  ).24و 23(کاهش تخریب ناشی از آن شود

کالمید  وجود مکانیسم هاي متعدد ذکر شده، داروي گلیبن

فرآیندي که این دارو از آن . عملکرد بهتري نشان داده است

دپالریزان غشا و K-ATP بهره می گیرد بستن کانال هاي

  ).25(تحریک ورود ناگهانی کلسیم به داخل سلول است 

ر الکلی شقایق کوهی ب-بررسی تاثیر عصاره آبی

آنگونه که انتظار می رفت در مطالعه  :میزان چربی خون

حاضر مشاهده شد که در گروه هاي دیابتی نسبت به گروه 

و تري گلیسیرید  LDL-Cشاهد میانگین مقادیر کلسترول، 

کاهش معنی  HDL-Cبه طور معنی داري افزایش و سطح 

در واقع القاي دیابت توسط آلوکسان با . داري نشان می داد

ر لیپوپروتئین هاي پالسما و افزایش اکسیداسیون آنها و تغیی

تغییر در ترکیب اسید هاي چرب و دانسیته لیپوپروتئین هاي 

  ). 26(پالسما همراه است 

از آنجا که در برخی گروه هاي دریافت کننده عصاره 

سطوح سرمی لیپید ها نسبت به گروه شاهد دیابتی کاهش 

داراي خاصیت هیپولیپیدمی یافته است بنابراین شقایق کوهی 

مشاهده این نتایج در مقایسه میان دو گروه سالم . باشد می

تیمار با عصاره با گروه شاهد سالم نیز این مسئله را تایید 

هاي مربوط به  علت کاهش مشاهده شده در غلظت. کند می

توان در حضور فیبر  هاي مضر را می لیپیدها و نیز لیپوپروتئین

گیاهی در عصاره مورد نظر جستجو کرد و و آلکالوئیدهاي 

از طرفی افزایش ترشح انسولین با مکانیسم هاي پیش بینی 

شده در بخش قبل می تواند از تحریک مصرف اسیدهاي 

ها ممانعت به عمل  چرب به عنوان سوخت جایگزین سلول

در تحقیقاتی که بر روي موش هاي صحرایی و . بیاورد

شد که فیبر ها بر متابولیسم پریمات ها انجام شده مشاهده 

همچنین فیبرها توانایی . گذارند اسیدهاي صفراوي تاثیر می

اتصال به کلسترول و فسفولیپید را داشته و از جذب آنها 

 2000کاندالیا و همکاران در سال ). 27(کنند جلوگیري می

در مطالعات خود روي افراد دیابتی به این نتیجه رسیدند که 

-LDLکلسترول تان، تري گلیسیرید و مصرف فیبر مقدار 

C را کاهش می دهد .Kong  و همکارانش در مطالعه اي

که با مصرف بربرین در بیماران دیابتی همراه بود کاهش 

قابل توجهی را در غلظت گونه هاي مختلف چربی و لیپو 

این پژوهشگران ). 28(پروتئین هاي خون مشاهده کردند 

را مستقل  LDLگیرنده هاي ادعا می کنند که بربرین بیان 

ها و با مکانیسم فعال  هاي پروتئینی استرول از دیگر شاخص

این . دهد هاي هپاتوماي انجام می در سلول ERKسازي 

هاي مضر خون را  تواند کاهش قابل توجه چربی توضیح می

کننده عصاره نسبت به گروه  هاي دریافت در گروه

. تایید کندکننده دارو را در آزمایش حاضر  دریافت

Zhang  و همکاران، تاثیر کاهندهء این آلکالوئید را بر روي

   ). 29( دانندها میگلیسیرید خون بیشتر از انواع کلسترول تري

گلوسین آلکالوئیدي است که خاصیت آنتی اکسیدانی آن به 

اثبات رسیده است و می تواند اسیدهاي چرب باند مضاعف 

اسطه رادیکال آزاد محافظت را در برابر پراکسیداسیون با و

تجویز این آنتی اکسیدان از پراکسیداسیون ). 30(کند 

ها جلوگیري نموده و در نتیجه منجر به  لیپیدها و لیپوپروتئین

  .کاهش غلظت سرمی آنها می گردد

  

  نتیجه گیري 

دهد که  جمع بندي نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان می

ون تنها موردي بود که میان تمام فاکتورها، قند خ در

کالمید نسبت به  نتایجش حاکی از برتري داروي گلیبن

عصاره خوراکی گیاه شقایق کوهی در دوز مورد مطالعه 

دار گروه تیمار با عصاره با دیگر  اختالف معنی. بوده است

گروه هاي دیابتی اعم از شاهد و تیمار با دارو در مورد 

نشان دهنده  LDLو  HDL، کلسترول، TGفاکتورهاي 

برتري مطلق عصاره مورد مطالعه در مقایسه با داروي 

از . کالمید در غلظت مورد مطالعه بوده است گلیبن
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دیگرنتایج بدست آمده از این تحقیق می توان به کاهش 

دار انواع لیپید هاي محلول و متصل به پروتین ها در  معنی

نام برد گروه سالم تیمار با عصاره نسبت به گروه شاهد سالم 

که گیاه مورد نظر را داراي تاثیرات چربی سوزي قابل 

  .کند بررسی معرفی می

  

  تشکر و قدردانی 

بدین وسیله از مدیریت و پرسنل مرکز نگهداري و پرورش 

حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون 

که در انجام این پژوهش ما را یاري نمودند صمیمانه تشکر و 

  .نماییم ی میقدردان
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