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Background and Aims: Type 1 diabetes or insulin-dependent diabetes mellitus is due to a lack of 
insulin secretion caused by the destruction of beta-pancreatic cells. The genus Perovskia-L belongs 
to the Persian mint family, with pharmacological effects, such as analgesic, anti-inflammatory, 
treatment of infection, and so on. The aim of the present study was to evaluate the effect of extract 
of Bromelaceae on blood glucose and biochemical factors in male diabetic rats.
Materials and Methods: In the experimental study, 60 male Wistar rats weighing 250-200 g were 
randomly divided into 10 groups of 6 rats each: control, healthy receiving glibenclamide, healthy 
treated with 300 ,150 and 600 mg / kg. Body extracts of diabetic rats, diabetic control (hyperglycemia), 
positive control (hyperglycemia treated with glibenclamide), hyperglycemia treated with 300 ,150, 
and 600 mg / kg body weight of extract were divided into two groups. After 14 days of gavage, blood 
samples were taken from the animals and biochemical factors, such as glucose, insulin, triglyceride, 
cholesterol, and LDL-cholesterol, were measured.
Results: The results showed that the hydroalcoholic extract of Bromzebal reduced the mean glucose 
in the diabetic group from 11 ± 234 to 5± 140 in the treated diabetic groups, the mean cholesterol 
reduced from 2 ±114 to 5 ±80, and the mean triglyceride from 3 ± 114 to 14 ± 70. Also, LDL reduced 
from 2± 82 to 5±44. Moreover, hydroalcoholic extract of Bromzebal significantly inhibited increased 
glucose levels (p<0.001), triglycerides (p<0.001), and cholesterol (p<0.001), and a significant 
decrease was observed in LDL levels in treated diabetic mice as compared with untreated diabetic 
animals.
Conclusion: It seems that hydroalcoholic extract of Precambrian has a controlling effect on blood 
sugar and modulates blood biochemical factors in diabetic animals and is likely to be effective in 
the treatment of diabetes.
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اثر عصاره هیدروالکلي گیاه برازمبل Perovskia abrotanoides بر میزان 
گلوکز و پروفايل لیپیدی خون با تزريق داخل صفاقي در موش هاي صحرايي 
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 perovskia-L سابقه و هد  ف: ديابت نوع 1 يا ديابت قندي وابسته به انسولني به دليل نبود ترشح انسولني نايش از تخريب سلول هاي بتا پانکرايس ايجاد مي شود. جنس
متعلق به تريه  نعناعيان با نام فاريس برازمبل داراي آثار فارماکولوژيکي مانند ضد درد، ضد التهاب، درمان عفونت و ... است. اين مطالعه برای برريس اثر عصاره گياه 

برازمبل بر ميزان قند خون و فاکتورهاي بيوشيميايي خون در رت هاي ديابتي نر انجام شد.

مواد  و روش ها: در اين مطالعه تجريب از 60 رس موش صحرايي نر نژاد ويستار باوزن 250 – 200 گرم که به طور تصاديف در 10 گروه 6 تايي شامل : کنرتل، سامل 
برازمبل، شاهد ديابتي )هيپرگليسمي(، کنرتل مثبت  گياه  بر کيلوگرم وزن بدن عصاره  با 150 و 300 و 600 مييل گرم  تيامر  دريافت کننده گيل بن گالميد، سامل تحت 

)هيپرگليسمي تحت درمان با داروي گيل بن گالميد(، هيپرگليسمي تحت درمان  با 150 و 300 و 600 مييل گرم بر کيلوگرم وزن بدن عصاره گياه برازمبل، تقسيم شدند. پس 

از 14 روز گاواژ منونه ها، از حيوان ها منونه هاي خوين گرفته و فاکتورهاي بيوشيميايي خون مانند گلوکز، انسولني، تري گليسرييد، کلسرتول وکلسرتول- LDL سنجش شد.

يافته ها: نتایج  نشان داد که عصاره هيدروالکيل برازمبل میانگین گلوکز در گروه دیابتی را از 11±234   به 5 ± 140 در گروه های دیابتی تحت درمان و میانگین کلسرتول 
را از 2±114 به 5±80 ومیانگین تری گلیرسید را از 3± 114 به 14± 70 و LDL را از 2 ±82  به 5 ± 44 کاهش داد. عصاره هيدروالکيل برازمبل به طور معناداري سبب 

مهار افزايش سطح گلوکزp>0.001 ، تري گليسريید p>0.001  ، کلسرتول p>0.001 شده است و کاهش چشمگیری در سطح LDL در موش هاي ديابتي تحت درمان در 

مقايسه با حيوان های ديابتي بدون درمان مشاهده شد.

نتیجه گیری: به نظر می رسد که عصاره هيدروالکيل برازمبل داراي اثر کنرتيل بر قند خون و تعديل کنندگي بر فاکتورهاي بيوشيميايي خون در حيوان های ديابتي بوده 
و به احتامل در درمان ديابت موثر خواهد بود. 

واژگان کلید  ی: ديابت، برازمبل، کلسرتول، قند خون، تري گليسرييد، LDL، انسولني

دریافت: 1398/4/21                                    پذیرش: 1399/4/3

مقد مه
دیابت قندي سندروم مزمن متابولیک است که در جهان حدود 200 میلیون نفر به آن 
مبتال هستند و تخمین زده می شود که این تعداد در سال 2030 دو برابر شود. دو نوع 
دیابت قندي وجود دارد: دیابت نوع 1 یا دیابت قندي وابسته به انسولین که به دلیل 
نبود ترشح انسولین ناشی از تخریب سلول هاي بتا پانکراسی ایجاد می شود(1). افراد 
دیابتی بیشتر از افراد عادي در معرض عوارضی چون نابینایی، رتینوپاتی، ناراحتی هاي 
قلبی-عروقی، اختالل هاى گوارشی، اختالل هاى غدد،  مشکالت اندام ها،  نوروپاتی 

و نفروپاتی قرار می گیرند(2). محل ترشح انسولین سلول هاي بتا پانکراس است. در 
دیابت نوع 1 سلول هاي بتاي پانکراس دچار تخریب شده و متعاقب آن تولید انسولین 
کاهش می یابد و بیان ژن انسولین کم می شود. به دلیل اینکه اندام هاي اصلی بدن 
براي مصرف سوخت خود که به طور عمده گلوکز است،  به هورمون انسولین نیاز 
دارند. این کاهش منجر به کاهش مصرف گلوکز توسط اندام ها و افزایش قند خون و 
گلوکونئوژنز می شود. کاهش تولید انسولین مهم ترین مشخصه  بیماري دیابت است. 
انسولین با اثر تحریکی بر آنزیم کلیدي مسیر گلیکولیز،یعنی گلوکوکیناز و مکانیسم 
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کنترل منفی بر مسیر گلوکونئوژنز و آنزیم کلیدیان فسفوانول پیروات کربوکسی کیناز، 
سبب گلیکولیز و مهار گلوکونئوژنز در بافت ها و کاهش قند خون می شود(3). دیابت 
و  انسولین  ترشح  در  اختالل  با  معمول  طور  وبه  است  دیابت  نوع  ترین  رایج   2 نوع 
مقاومت به انسولین همراه است (4). در دیابت نوع 1و2 نشانه ها شبیه به یکدیگرند 
و تفاوت در شدت بروز نشانه هاست.  این نشانه ها شامل تکرر و ازدیاد ادرار، عطش، 
اشتهاي زیاد، کاهش وزن و خستگی است. اختالل در عملکرد انسولین سبب ازدیاد 
و  چربی  کربوهیدرات،  متابولیسم  در  بی نظمی  با  همراه  مزمن  صورت  به  خون  قند 
پروتئین می شود. دیابت عوارضی چون اختالل در کلیه و ایجاد انواع زخم ها دارد(4). 
اینکه  با  می شود.  استفاده  متعددي  شیمیایی  داروهاي  دیابت،  درمان  براى  امروزه 
داروهاي شیمیایی آثار مفید بسیاري دارند، در حال حاضر استفاده از داروهاي گیاهی 
و طبیعی به جاي داروهاي شیمیایی اهمیت بسزایی یافته است. گیاهان دارویی داراي 
ترکیب هاى شیمیایی بی شماري هستند. این ترکیب ها با مقادیر متعادلی که دارند، 
داراي عوارض و زیان نخواهند بود زیرا خواص یکدیگر را تعدیل می کنند و بعضی از 
ترکیب ها وظیفه خنثی کردن عوارض دیگر ترکیب ها را دارند(3). استفاده از گیاهان 
دارویی جایگاه خاصی در فرهنگ ایران زمین دارد. باورهاي سنتی مردم بستر مناسبی 
است(5).  کرده  فراهم  ایران  درمانی  سیستم  در  را  دارویی  گیاهان  از  استفاده  براي 
 provskiaو است  گونه   3 داراي  نعناعیان  تیره  به  متعلق   perovskia-L جنس 
به   ( خراسان  در  کبود  گل  محلی  نام  و   ) برازمبل  فارسی  نام  با   abrotanoides
عنوان گیاه دارویی معطر، از پراکنش وسیعی در ایران برخوردار است(6). اسانس این 
گیاه حاوي ترکیب هایی است که ویژگی ضد باکتریایی دارد. همچنین دي ترپن هاي 
تخلیص شده از آن نوعی سم سلولی و ضد پالسمودیسم است. ضماد تهیه شده از 
ساییدن ریشه این گیاه در آب، روغن کنجد و موم در درمان بیماري لیشمانیا به کار 
می رود(7). از دیگر ویژگی هاي آن می توان به آثار مثبت آن روي عملکرد قلب(8)، 
القاي  و  بنزودیازپن(10)  گیرنده هاي  به  اتصال  آلدوزردوکتاز(9)،  آنزیم  بازدارندگی 
آپوپتوز(11)  اشاره کرد. این گیاه به صورت خودرو در ایران، افغانستان، پاکستان و 
ترکمنستان رشد می کند. در طب سنتی پاکستان از آن به عنوان داروي خنک کننده 
استفاده می کنند. بررسی هاي طب سنتی نشان داده است که این گیاه داراي آثار ضد 
درد و ضد التهاب است. از این گیاه در درمان و کنترل نارسایی هاي حاصل از عفونت 
در  همکاران  و  اسماعیلی  می شود(12).   جوشانده استفاد  صورت  به  ادرار  سوزش  و 
سال 2008 گزارش کردند عصاره  سرشاخه گلدار برازمبل به دلیل وجود ترکیب هاى 
ضد  و  اکسیدانی  آنتی  انگلی,  ضد  خاصیت  داراي  انتوسیانینی  و  فالونوئیدي  فنلی, 
سبب  باال  آنتی اکسیدانی  اثر  داشتن  دلیل  به  برازمبل  همچنین  است(12).  التهابی 
خون  قند  کاهش  ضمن  اکسیدان ها  وآنتی  می شود  لیپیدى  پراکسیداسیون  کاهش 

رادیکال هاى آزاد را مهار می کنند و از عوارض قند و چربی باال می کاهند(14،15).
 با توجه به جست وجوهاي اینترنتی فراوان در مقاله ها و با توجه به آثار ضد التهابی 
فاکتورهاي  دیگر  و  خون  گلوکز  بر  گیاه  این  اثر  درباره  مطالعه اي  اینکه  و  گیاه  این 
بیوشیمیایی خون مشاهده نشد، بنابراین شاید بتوان براي کاهش گلوکز خون در موارد 
دیابت از این گیاه استفاده کرد. هدف از این تحقیق بررسی اثر عصاره  هیدروالکلی 

گیاه برازمبل بر تغییر گلوکز خون و فاکتورهاي خونی در موش هاي دیابتی نر است.

مواد  و روش ها
این مطالعه تجربی روي 60 رأس رت نر نژاد ویستار باحدود وزنی200-250 گرم، با 
سن تقریبی3 ماه در گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

مشهد انجام شد. سپس به صورت تصادفی در10 گروه 6 تایی تقسیم شدند.
رت ها از بخش حیوان هاى دانشکده پزشکی دانشگاه فردوسی مشهد خریداري شدند 
و در شرایط نوري 12 ساعت نور 12 ساعت تاریکی در درجه حرارت 22تا 24 درجه 
براي شان  غذا  و  آب  به  دسترسی  امکان  که  درحالی  مناسب،  رطوبت  و  سانتی گراد 

فراهم بود، در اتاق حیوان هاى دانشگاه آزاد واحد مشهد نگه داري شدند.
گیاه برازمبل از منطقه نقندر واقع در خراسان رضوى شهر مشهد جمع آوري شد و در 
آزمایشگاه گیاه شناسی دانشگاه آزاد اسالمی با کد هرباریوم 9727 تایید شد. برگ ها 
در حرارت 25 درجه  سانتی گراد در سایه خشک شده و توسط آسیاب مکانیکی به 
در  حاصله  مخلوط  شد،  مخلوط  درصد   100 اتانول  با  سپس  آمدند.  در  پودر  صورت 
دستگاه سوکسله قرار داده شد و عصاره به دست آمده توسط دستگاه روتاري خشک 

شد. در زمان آزمایش، حیوان ها به طور تصادفی به 10 گروه 6 تایی تقسیم شدند : 
1- گروه کنترل: در دوره آزمایش از آب و غذاي استاندارد استفاده کردند که به مدت 
14 روز دو میلی لیتر آب مقطر به صورت گاواژ دریافت کردند. 2-گروه کنترل تیمار 1: 
روزانه 150 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن عصاره برازمبل به مدت 14 روز به صورت 
گاواژ دریافت کردند. 3- گروه کنترل تیمار2: روزانه 300 میلی گرم بر کیلوگرم وزن 
بدن عصاره برازمبل به مدت 14 روز به صورت گاواژ دریافت کردند. 4- گروه کنترل 
تیمار3: روزانه 600 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن عصاره به مدت 14 روز به صورت 
گاواژ دریافت کردند. 5- گروه شاهد هیپرگلیسمی: این گروه با تزریق داخل صفاقی 
استروپتوزوتوسین به مقدار 55 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن دیابتی شدند. 6- گروه 
تجربی(الف): این گروه با تزریق داخل صفاقی با دوز 55 میلی گرم بر کیلوگرم وزن 
به  برازمبل  عصاره  کیلوگرم  بر  میلی گرم   150 روز   14 مدت  به  و  شد  دیابتی  بدن 
صورت گاواژ دریافت کردند. 7- گروه تجربی(ب): این گروه با تزریق داخل صفاقی با 
دوز 55 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن دیابتی شده و به مدت 14 روز 300 میلی گرم 
بر کیلوگرم عصاره برازمبل به صورت گاواژ دریافت کردند. 8- گروه تجربی(ج): این 
گروه با تزریق داخل صفاقی با دوز 55 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن دیابتی شد و 
به مدت 14 روز 600 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره برازمبل به صورت گاواژ دریافت 
بر  گرم  میلی   55 صفاقی  داخل  تزریق  با  گروه  این  مثبت:  کنترل  گروه   -9 کردند. 
کیلوگرم وزن بدن دیابتی شد و به مدت 14 روز داروي گلی بن کالمید با دوز 600 
گروه   -10 کردند.  دریافت  صفاقی  داخل  تزریق  شکل  به  را  کیلوگرم  بر  میلی گرم 
سالم+گلی بن گالمید: این گروه به مدت 14 روز داروي گلی بن گالمید با دوز 600 
میلی گرم بر کیلوگرم به صورت تزریق داخل صفاقی دریافت کردند. براي اطمینان 
از دیابتی شدن موش ها یک هفته بعد از تزریق، از حیوان ها خونگیري انجام شد و 
میزان قند خون با دستگاه گلوکومتر اندازه گیري شد. مبناي دیابتی شدن میزان قند 
باالتر از 200 میلی گرم بر کیلوگرم در نظر گرفته شد. پس از گذشت 14 روز حیوان ها 
به صورت خفیف با اتر بیهوش شدند و نمونه هاي خون از طریق خونگیري از قلب 
جمع آوري شد(13). نمونه هاي خون براى اندازه گیري فاکتورهاي بیوشیمیایی توسط 
قند خون  اندازه گیري  یافت. براى  انتقال  تشخیص طبی  آزمایشگاه  به  هپارینه  لوله 
از کیت شرکت ARKRAY ژاپن استفاده شد و فاکتورهاي بیوشیمیایی خون مانند 
گلوکز، انسولین، تري گلیسیرید، کلسترول-LDL اندازه گیري شد. تحلیل فاکتورهاى 
 Tukyes و آزمون تکمیلی ANOVAone-way خونی با آزمون واریانس یک طرفه
و   SE ±Meanصورت به  نتایج  شد.  انجام   16Minitab نرم افزار از  استفاده  با  و 

سطح معنا دار در محدوده اطمینان 95 درصد بیان شد.

يافته ها 
نتایج حاصل از بررسی میزان قند خون در گروه هاي آزمایش شده در نمودار 1 آمده 
از  که  داد  نشان  واریانس  آنالیز  آزمون  و   (1) نمودار  در  آمده  دست  به  نتایج  است. 
مقایسه گروه کنترل با گروه هیپرگلیسمی(شاهددیابتی) افزایش معناداري در گروه 
هیپرگلیسمی مشاهده شد که نشان دهنده دیابتی شدن نمونه هاست (p=0). تجویز 
داروي گلی بن گالمید به مدت 14 روز به گروه سالم (سالم + گلی بن گالمید) نسبت 
به گروه کنترل تغییرهاى معناداري مشاهده نشد. تجویز عصاره هیدروالکلی برازمبل 
با دوز 150 میزان قند خون را در گروه هاي سالم + دوز 150 عصاره به طور معناداري 
افزایش داد (p<0,01). همچنین این عصاره با دوز 300 قند خون را به طور معناداري 
کاهش داد (p<0,05) که این نشان دهنده وابسته به دوز بودن آن است. و در دوز 
600 آن تغییرهاى معناداري نشان داده نشد. میزان گلوکز سرم در گروه هاي تجربی 
به  نسبت  عصاره   600 و   150،300 دوزهاي  با  شده  درمان  (هیپرگلیسمی  2،1و3 
گروه شاهد دیابتی کاهش معناداري مشاهده شد(p=0). و عصاره با دوز 300 موثرتر 
از داروي گلی بن گالمید در کاهش گلوکز سرم در گروه هیپرگلیسمی + گلی بن 
گالمید عمل کرد ( p<0,01)و دوز 600 این عصاره نیز معادل داروي گلی بن گالمید 

در کاهش سرم در گروه هیپر گلیسمی + گلی بن گالمید (کنترل مثبت).
نتایج حاصل از بررسی میزان کلسترل خون در گروه هاي آزمایش شده در نمودار 2 
آماده است. نتایج به دست آمده از نمودار 2 نشان داد که گاواژ عصاره برازمبل در 
گروه هاي سالم + عصاره 300،150 و 600 تغییرهاى معناداري در میزان کلسترل 
خون مشاهده نشد، ولی با مقایسه میزان کلسترل گروه شاهد دیابتی با گروه کنترل، 
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مقایسه  از   .(0=p) شد  مشاهده  دیابتی  شاهد  گروه  در  کلسترل  معنادار  افزایش 
گروه هاي هیپر گلیسمی تحت درمان با عصاره هاي 300،150 و 600 کاهش معنادار 
با  همچنین   .(0=p) شد  مشاهد  دیابتی  شاهد  به  نسبت  گروه ها  این  در  کلسترل 
مقایسه گروه هیپرگلیسمی + گلی بن گالمید با گروه هاي هیپرگلیسمی تحت درمان 
با عصاره، تغییرهاى معنی داري مشاهده شد و مشخص شد که اثر عصاره و دارو گلی 

بن گالمید به یک میزان روي کاهش کلسترل موثر بودند.
در  شده  آزمایش  گروه هاي  در  خون  تري گلیسیرید  میزان  بررسی  از  حاصل  نتایج 
افزایش  با  برازمبل  عصاره  گاواژ  که  می دهد  نشان   (3) نمودار  است.  آمده  نمودار3 
میزان تري گلیسرید در گروه شاهد دیابتی نسبت به گروه کنترل تغییرهاى معنا داري 
نشان داده شد (p=0). همچنین میزان تري گلیسرید در گروه سالم+ دوز 300،150 
 ،  (0,01>p شد  مشاهده  معناداري  کاهش  کنترل  گروه  به  نسبت  عصاره   600 و 
p ،0,001>p=0). در دوز 600 این کاهش بیشتر بوده که این نشان دهنده وابسته 
به دوز بودن آن است. هچنین نتایج در گروه هاي هیپرگلیسمی + عصاره 300،150 
و 600 با کاهش معناداري در میزان تري گلیسیرید در مقایسه با گروه شاهد دیابتی 
مشخص شد ( p ) .،0,001>p<0,01 که باز هم نشان دهنده وابسته به دوز بودن 
دوزها  دیگر  به  نسبت  گلیسرید  تري  میزان  عصاره   600 دوز  در  که  زیرا  است  آن 
کاهش قابل توجهی یافت. از مقایسه گروه هاي هیپرگلیسمی تحت درمان با دوزهاي 
عصاره (گروه هاي تجربی با گروه هیپرگلیسمی + گلی بن گالمید (کنترل مثبت) با 
 0,001>p, 0,001>p )افزایش میزان تري گلیسیرید تغییرات معناداري مشاهده شد
p<0,001). که مشخص شد با این که عصاره گیاه سبب کاهش میزان تري گلیسیرید 
در نمونه هاي دیابتی شد اما تاثیر داروي گلی بن گالمید بر کاهش تري گلیسیرید از 

تاثیر عصاره بیشتر بود.
 4 نمودار  در  شده  آزمایش  گروه هاي  در  خون   LDL میزان بررسی  از  حاصل  نتایج 
آمده است: نتایج حاصل از نمودار 4 نشان داد که گاواژ عصاره برازمبل در گروه هاي 
تجربی ( هیپرگلیسمی + دوز 300،150 و 600 عصاره) کاهش معناداري در میزان 
LDL در مقایسه با گروه شاهد دیابتی داشت (p=0). از مقایسه گروه کنترل با سالم 
داد  نشان  که  شد  مشاهده  گروه  این  در    LDL معنادار افزایش  گالمید  بن  +گلی 
از  همچنین  می دهد.  افزایش  سالم  افراد  در  را   LDL میزان گالمید  گلی بن  داروي 
مقایسه گروه هاي هیپرگلیسمی تحت درمان با دوزهاي عصاره با گروه هیپرگلیسمی 
+ گلی بن گالمید تغییرهاى معناداري مشاهده نشد و نشان داد دارو و عصاره گیاه 
به یک اندازه روي میزان LDL موثر بود. همچنین از مقایسه گروه هاي سالم تحت 
  0,001>p افزایش معناداري را نشان داد LDL درمان با عصاره با گروه کنترل میزان

که مشخص شد دارو میزان LDL  را در نمونه هاي سالم افزایش داد.
از نتایج به دست آمده از جدول1 و نمودارهاى 1 تا 4 مشخص شد.

همچنین  یافت.  افزایش  شاهد  به  نسبت  دیابتی  کنترل  گروه  در  خون  قند  میانگین 
میانگین در گروه هاى تجربی 2،1 و3 ( هیپرگلیسمی + عصاره 300،150 و 600) 
گروه هاى  کلسترول  میانگین  مقایسه  از  یافت.  کاهش  دیابتی  شاهد  به  نسبت 
هیپرگلیسمی + عصاره 300،150 و 600 با شاهد دیابتی نشان داده شد LDL در 
این گروه ها کاهش یافته است، ولی با مقایسه گروه هاى سالم تحت تیمار با عصاره با 
گروه کنترل تغییرهاى قابل توجهی به وجود نیامد. از مقایسه میانگین ترى گلیسیرید 
مشخص شد گاواژ عصاره در نمونه هاى سالم در دوزهاى 150و 300 سبب کاهش 
هیپر  گروه هاى  در  ولی  نکرد.  ایجاد  تغییرى   600 دوز  در  و  شده  ترى گلیسیرید 
گلیسمی تحت درمان با عصاره نسبت به شاهد دیابتی میزان میانگین ترى گلیسیرید 
کاهش یافت و به طورکامل وابسته به دوز بوده است. از مقایسه میزان میانگین در 
گروه هاى هیپرگلیسمی تحت درمان با عصاره نسبت به شاهد دیابتی نشان داده شد 
که LDL کاهش یافت. اما میانگین LDL در گروه هاى سالم تحت درمان با عصاره 

نسبت به گروه شاهد تغییر چشمگیرى نداشت.

آزمايش  گروه های  در  انسولین خون  میزان  بررسی  از  حاصل  نتايج 
شده:

نتایج به دست آمده نشان داد که گاواژ عصاره برازمبل بر میزان انسولین خون تأثیرى 
نداشت.

نمودار1: میزان قند خون بر حسب گروه هاى مورد مطالعه
 0=p 0,01 *** نشانگر>p 0,05 و **نشانگر>p نشانگر *

 0=P ***. .نمودار2: میزان کلسترول به تفکیک گروه هاى مورد مطالعه

نمودار3:میزان ترى گلیسرید بر حسب گروه هاى مورد مطالعه
 0,001>P 0 و**** نشانگر=p 0,01 *** نشانگر>p 0,05 و **نشانگر>p نشانگر *.

0,001>p **** 0 و=P *** .به تفکیک گروه هاى مورد مطالعه LDL نمودار4: میزان
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بحث
نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که عصاره گیاه برازمبل روى کاهش میزان 
گلوکز، کلسترول، ترى گلیسیرید و LDL در موش هاى دیابتی شده مؤثر بوده، ولی 
بر میانگین انسولین تأثیرى نداشته است. همچنین این عصاره روى کاهش میانگین 
ترى گلیسیرید در موش هاى سالم تحت درمان (گروه هاى تیمار) مؤثر بوده،  قند خون 
در دوز 300 این گروه کاهش یافته اما در بقیه دوزها تآثیرى نداشت، ولی در فاکتورهاى 
نشد.  حاصل  تغییرى  عصاره  با  درمان  تحت  سالم  گروه هاى  در  کلسترول  و   LDL
برازمبل  گلدار  سرشاخه  عصاره  کردند  گزارش   2008 سال  در  همکاران  و  اسماعیلی 
به دلیل وجود ترکیب هاى فنلی, فالونوئیدي و انتوسیانینی داراي خاصیت ضد انگلی, 
آنتی اکسیدانی و ضد التهابی است(12). همراستا با پژوهش هاي دیگر، برازمبل به دلیل 
داشتن اثر آنتی اکسیدانی باال سبب کاهش پراکسیداسیون لیپیدي می شود(14) و آنتی 
اکسیدان ها ضمن کاهش قند خون، رادیکال هاي آزاد را مهار می کنند و از عوارض قند 
و چربی باال می کاهند(15). دیابت قندي سندروم مزمن متابولیک است. دو نوع دیابت 
به دلیل نبود  که  به انسولین  یا دیابت قندي وابسته  قندي وجود دارد: دیابت نوع 1 
ترشح انسولین ناشی از تخریب سلول هاي بتا پانکراسی ایجاد می شود(1). دیابت نوع 
2 رایج ترین نوع دیابت است و به طور معمول با اختالل در ترشح انسولین و مقاومت به 
انسولین همراه است(4). هایپرگالیسمی به عنوان یکی از علل اصلی ایجاد عوارض در 
بیماران دیابتی است و کنترل قند خون سبب کاهش بروز این عوارض می شود (16). 
بیماران دیابتی داراي درجه هاى مختلفی از دیس لیپیدمی هستند که با افزایش سطوح 
با  منجر  هایپرلیپیدمی  می شوند.  مشخص   LDL و کلسترول  تري گلیسیرید,  سرمی 
اترواسکلروز و بیماري هاي مزمن قلبی- عروقی می شود. کاهش سطح سرمی کلسترول 
و تري گلیسیرید با کاهش خطر ابتال به بیماري هاي مزمن قلبی -عروقی همراه است 
که این عمل به ظاهر توسط عصاره هیدروالکلی برازمبل اتفاق افتاده است(17). شواهد 
زیادي در دسترس است که حکایت از نقش استرس اکسیداتیو و به دنبال آن تولید 
دارد(3).  دیابت  پاتوژنز  در  عوامل  این  دخالت  و  دیابتی  بیماران  در  آزاد  رادیکال هاي 
خاصیت  دو  هر  داراي  باید  دیابت  درمان  براي  ایده آل  و  مناسب  داروي  یک  بنابراین 
کاهندگی قند خون و آنتی اکسیدانی باشد. داروهاي صناعی پایین آورنده میزان قند 
خون، نه تنها قادر به کنترل آسیب هاي بافتی در این بیماران نیستند، بلکه می توانند 
منجر به بروز عوارض جانبی متعددي نیز شوند(3). در این تحقیق افزایش گلوکز پالسما 
با تخریب سلول هاي بتاي جزایر النگرهانس توسط STZ و کاهش قند خون توسط 
عصاره هیدروالکلی برازمبل در این تحقیق مشابه با یافته هاي Fuliang و همکاران 
در سال 2005 است(18). آنتی اکسیدان هاي طبیعی در گیاهانی وجود دارند که حاوي 
ترکیب هاى فنلی هستند(19). آثار هیپوگلیسمی عصاره برازمبل به احتمال ناشی از 
کاهش مقاومت سلول ها به انسولین, تحریک بافت هاي محیطی در جذب گلوکز و 
آثار  از  بخشی  حال  عین  در  است(4).  گلوکز  روده اي  جذب  مهار  یا  کاهش  همزمان 

هیپوگلیسمی عصاره برازمبل مربوط به وجود 
ترکیب هاى فالونوئیدي، فنلی و ترپنی موجود 
مطالعه هاى  زیرا  می شود  داده  نسبت  آن  در 
پیشین نشان داده اند که فالونوئیدها و فنل ها 
کاهش  به  قادر  خود  اکسیدانی  آنتی  آثار  با 
قند خون (نمودار 1) هستند(20،21). در پی 
شده  دیابتی  موش هاي  در  خون  قند  افزایش 
تري گلیسیرید  میزان  استرپتوزوتوسین؛  با 
با  مشابه  که  ما  مطالعه  در  یافته  افزایش  نیز 
یافته هاي Rama srivatsa و همکاران بود، 
تري گلیسیرید  کاهش  سبب  برازمبل  عصاره 
(نمودار 3) شد(22).کاهش حساسیت انسولین 
و فعالیت آنزیم لیپوپروتئین لیپاز (LPL) سبب 
کاهش برداشت لیپوپروتئین ها از خون می شود 
نتایج  است(23).  دیابتی  بیماران  در  تري گلیسیرید  افزایش  اصلی  دالیل  از  یکی  که 
در  تري گلیسیرید  میزان  کاهش  سبب  برازمبل  هیدروالکلی  عصاره  که  داد  نشان  ما 
موش هاي صحرایی دیابتی می شود که این اثر عصاره  به احتمال از طریق افزایش 
در  می شود.  انجام  لیپاز  لیپوپروتئین  آنزیم  فعالییت  و  انسولین  به  سلول ها  حساسیت 
مطالعه  ما نیز افزایش LDL در گروه دیابتی بدون درمان مشاهده شد و پس از تجویز 
برازمبل  هیدروالکلی  عصاره   mg/kg 600 و  mg/kg 300 و  mg/kg 150 دوزهاي
 Osama (نمودار 4) اتفاق افتاد که مطابق با یافته هاي LDL کاهش سطح سرمی
و همکاران در سال 2008 بود(24). افزایش غلظت پالسمایی کلسترول تام (نمودار 
2) به دنبال تزریق استرپتوزوتوسین مطابق نتایج حاصل از مطالعه Felit  و همکاران 
بود(25). گاواژ عصاره برازمبل سطح کلسترول را کاهش داد که این نتیجه مطابق با 
یافته هاي Fuliang و همکاران است(18). در مطالعه Quesada و همکاران در سال 
2009 مشخص شد که آنتوسیانیدین هاى موجود در عصاره برازمبل به صورت وابسته 
به دوز می توانند سطح تري گلیسیرید و LDL پالسما را به حد نرمال نزدیک کنند و 
می دهند(26).  انجام   VLDL تجمع و  لیپوژنز  از  جلوگیري  با  را  کار  این  احتمال  به 
گاواژعصاره برازمبل به احتمال در کاهش کلسترول و LDL و در نتیجه بهبود سطح 
لیپوپروتئین هاي خون موثر است. این کاهش ناشی از فالونوئیدهاي موجود در برازمبل 
بیشتر  بیوشیمیایی  آزمایش هاى  زمان،  کمبود  به  توجه  با  تحقیق  این  در  است(27). 
انجام نشد که امید است در آینده در این زمینه تحقیق هاى بیوشیمیایی و فارماکولوژى 
و  کلیه  نظیر  دیگر  بافت هاى  بر  عصاره  تاثیر  بررسی  همچنین  شود.  انجام  بیشترى 

بافت هاى عصبی مورد توجه قرار گیرد.

نتیجه گیری
و  خون  قند  بر  کنترلی  اثر  داراي  برازمبل  هیدروالکلی  عصاره  که  می رسد  نظر  به   
لیپیدهاي خون در حیوان هاى دیابتی بوده و دوزهاي باالتر موثرتر عمل کرده است. 
با توجه به اینکه افزایش قند و لیپیدهاي خون به عنوان فاکتورهاي خطرناك مهم در 
شروع و پیشرفت عوارض اترواسکلروز و به دنبال آن بیماري هاي قلبی- عروقی مطرح 
هستند، بنابراین به احتمال عصاره برازمبل می تواند در پیشگیري و کنترل عوارض ناشی 

از دیابت موثر باشد.

تشکر و قد رد انی
همه  از  بدینوسیله  بود.  ارشد  کارشناسی  درجه  اخذ  براي  پایان نامه  حاصل  مقاله  این 
همکاران گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد، مدیریت 
گروه سرکار خانم دکتر نخعی و ریاست محترم دانشکده علوم آقاي دکتر سعیدي براى 

همکاري هاي بی دریغ شان تشکر و قدردانی میشود.

جدول 1: میزان قند خون، کلسترول، ترى گلیسیرید، LDL و انسولین در گروه هاى مختلف در پایان آزمایش
متغیرها

گروه ها
  قند خون  

Mg/dl
   کلسترول  

Mg/dl
 ترى گلیسیرید  

Mg/dl
  LDL 
Mg/dl

 انسولین  
Mg/dl

<2*45±2* 77±3,5*78±3,8*116±4,2کنترل

<2 82±1142±114,673,5±2 234±11,3شاهد دیابتی

<2$$$59±2,3$$$36,7±79,53±10610±9,2سالم + گلی بن گالمید

<2 47±4,21 33±69,55,7±1636,24±4,1هیپرگلیسمی + گلی بن گالمید

 mg/kg 150 482. 3±2***41±87,8±5,41***155±9,8سالم +  عصاره>

mg/kg 300 45,62±31,23,2±69,56,8±934,5±9,2سالم +  عصاره>

mg/kg 600 47,12±77,32±70,176,9±117,23,5±12,3سالم +  عصاره>

mg/kg 150 44,32±82,35,8±84,58,6±1463,6±9,2هیپرگلیسمی+ عصاره>

mg/kg 300 46,62±4#70,3±79,314,3±6,3#134,3±5,4هیپرگلیسمی+ عصاره>

mg/kg 600 2**44,3±3,7**52±3,4**71,8±4,5**163±5,3هیپر گلیسمی+ عصاره>
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