اثر تجَیس خَراکی پَدر گیاُ هرزًجَش بر هیساى
اکسیذاتیَ هَش صحرایی دیتابریضتذُ تَست
اسررپرَزٍسیي
وًیسىدگان :محمدحسه قًسیانمقدم ،*1مهرداد ريغىی ،2مىا شیرازی 3ي مریم
4

راهىمای بشم

 -1اعتبدیبر گزٍُ ثیَؽیوی ،داًؾکذُ پشؽکی داًؾگبُ ؽبّذ ،تْزاى ،ایزاى
 -2اعتبد هزکش تحقیقبت ًَرٍفیشیَلَصی داًؾگبُ ؽبّذ ،تْزاى ،ایزاى
 -3داًؼآهَختِ رؽتِ پشؽکی ،داًؾکذُ پشؽکی داًؾگبُ ؽبّذ،تْزاى ،ایزاى
 -4داًؾجَی پشؽکی ،کویتِ تحقیقبت داًؾجَیی ،داًؾکذُ پشؽکی داًؾگگبُ ؽگبّذ ،تْگزاى،
ایزاى
* ًَیغٌذُ هغئَل :هحوذحغي قَعیبىهقذم

E-mail:ghosian@shahed.ac.ir

چکیذُ
دوماهنامه علمي-پژوهشي
دانشگاه شاهد

هقذهِ ٍ ّذف :در طب سنتی از گیاه مرزنجاش

تیر 1131

استرپتشزوتشسین بررسیشه.

مااهلش د الهئیااه در مااش هااه صااارايی ديااهبتیشااه تشساا

هَاد ٍ رٍشّا :در اين م هلع  32 ،مش

صارايی نر با چهاهر گارو زنتار ،،زنتار ،تاا تیماهر باه

مرزنجش  ،ديهبتی و ديهبتی تا تیمهر به مرزنجش

تقسی شهنه .گیه مرزنجش

ب صاشر خاشرازی

ي هفت پس از تسريق استرپتشزوتشسین ب مه شش هفت تجشيسشاه .میاسا گلاشزس ،تار گلیسایريه،
زلسترو،تشته ،،زلسترو LDL ،و  HDLسر ،پایش از بررسای و در هفتا هاه ساش ،و ششا پاس از
بررسی تعیین شه و در پهيه زهر ،س

مهلش د الهئیه و میسا فعهلی آنسي هاه آساپهرته و آالناین-

آمینشترانسفراز در بهف زبه تعیینشه.
ًرایج :در هفت شش میسا گلشزس سار ،در دو گارو دياهبتی و دياهبتی تاا تیماهر با طاشر معنایدار
( p<0/001و  )p<0/000بیشتر از نتهيج هفت پیشین زهر بشد و تیمهر به مرزنجش

در گرو ديهبتی زههش

معنیدار میسا گلشزس سر ،در مقهيس به گرو ديهبتی ب وجشدنیهورد .درخصاش

زلساترو HDL،نیاس

تیمهر مش هه ديهبتی ،افسايش معنیدار اين م لف را در مقهيس به گارو دياهبتی ايجاهدزرد ( )p<0/00و
تیمهر مش هه ديهبتی ،مشجب زههش معنیدار زلسترو ، LDL ،زلسترو ،تشته ،و نیاس تار گلیسایريه
سر ،در مقهيس به گرو ديهبتی نشه.
ًریجِگیری :تجشيس درازمه مرزنجش

ب مش هه ديهبتی ،فق مشجب افاسايش معنایدار زلساترو-،

 HDLسر ،میششد و بر سهير چربیهه و گلشزس سر ،تأثیرنهارد.
ٍاشگاى کلیذی :مرزنجش  ،ديهب  ،لیپیه ،گلشزس
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سال بیستویکم-شماره 111

آمینشترانساافراز زبااه و ساا

دریافت0232/10/32 4
آخزین اصالحها0232/12/32 4
پذیزش0232/12/32 4

با عناشا ماهد ما ثر در بیماهر هاه متهبشلیا

استفهد میششد .در اين بررسی ،اثر تجاشيس ايان گیاه بار میاسا گلاشزس ،لیپیاههه سار ،،آناسي هاه
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دانشور
پزشكي

گلَکس ،لیپیذ سرم ،آًسینّای کبذی ٍ استرر

اثر تجشيس خشرازی پشدر گیه مرزنجش

بر میسا گلشزس ،لیپیه سر ،،آنسي هه زبه و ...

هقذهِ

غذد درٍىریش اعت ( )1کِ ثب افشایؼ هشهي قٌذ خَى ٍ

اعتزط اکغیذاتیَ (هیشاى هبلَى دیآلذّیذ) ٍ آًشینّبی

اختالل در هتبثَلیغن قٌذّب ،چزثیّب ٍ پزٍتئیيّب ّوزاُ

کجذی در هَػّبی فحزایی دیبثتی اعت.

اعت ( .)2ػلت افشایؼ قٌذ خَى کوجَد یب کبّؼ ًغجی
هیشاى اًغَلیي اعت کِ در دراسهذت ثبػث ایجبد

هَاد ٍ رٍشّا

ػَارك چؾوی ،کلیَی ،قلجی -ػزٍقی ٍ ػقجی

در ایي هغبلؼِ تجزثی آسهبیؾگبّی 32 ،عز هَػ

هیؽَد ()3؛ ثذیي عجت درحبلحبضز ،درهبى افلی ٍ

فحزایی ًز ثبلغ ًضاد ٍیغتبر ثب هحذٍدُ ٍسًی  200تب

هؤثز ثزای دیبثت قٌذی ،اعتفبدُ اس اًغَلیي ٍ ػَاهل

 250گزم اس اًغتیتَ پبعتَر تْزاى خزیذاریؽذًذ ٍ

ّیپَگالیغویک اعت؛ ٍلی ایي تزکیتّب دارای ػَارك

ثِفَرت گزٍُّبی عِ تب چْبرتبیی در ّز قفظ ،در

جبًجی هتؼذدی هبًٌذ افشایؼ ٍسى ،ؽَک ّیپَگالیغویک

دهبی  22تب  24درجِ عبًتیگزاد ٍ تحت ؽزایظ

ٍ تحلیلرفتي ثبفت چزثی در هحل تشریق ثَدُ ،در

اعتبًذارد ًگْذاریؽذًذ .حیَاًبت ،آساداًِ ثِ آة

دراسهذت در جلَگیزی اس ػَارك ًبتَاىکٌٌذُ دیبثت

لَلِکؾی ٍ غذا دعتزعیداؽتٌذ .ثزای پزّیش اس ّزگًَِ

هؤثز ًیغتٌذ؛ اسایيرٍ ًیبس ثِ یبفتي تزکیتّبی جذیذ

خغبی احتوبلی ،توبهی حیَاًبت ؽوبرُگذاریؽذًذ ٍ

ثزای درهبى دیبثت ٍ کبّؼ ػَارك جبًجی آى

در عَل هذت پضٍّؼ ،قَاًیي هزثَط ثِ افَل کبر ثب

احغبطهیؽَد ()4؛ ّوچٌیي چٌذ ؽکل اس دیظلیپیذهی

حیَاًبت آسهبیؾگبّی هبًٌذ آسار ثیهَرد ٍ کؾتي ثذٍى

در افزاد دیبثتی ٍجَددارد کِ ثِ دلیل ایجبد افشایؼ

درد رػبیتؽذ.

احتوبل خغزّبی قلجی -ػزٍقی ،ثبیذ ثِعزػت

در ایي ثزرعی اس آى دعتِ هَػّبی فحزایی

الگَی

اعتفبدُؽذ کِ در ؽزایظ عجیؼی ٍ ثذٍى ثزقزاری حبلت

ٍ افشایؼ

رٍسُداری ،هیشاى گلَکش عزم آًْب کوتز اس  250هیلیگزم

تؾخیـدادُؽذُ،

درهبىؽًَذ.

دیظلیپیذهی« ،کبّؼ کلغتزٍل

ؽبیغتزیي
HDL
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ثز دعیلیتز ثَد؛ در ایي خقَؿ اس ؽجکِ رتزٍاٍرثیتبل

تزیگلیغزیذّب» اعت (.)5
اهزٍسُ ثِ دلیل ػَارك جبًجی کوتز ٍ ارساىتزثَدى

ٍ لَلِ هَئیٌِ ثزای خَىگیزی اعتفبدُؽذ .خَىگیزی اس

گیبّبى دارٍیی ،ثِعَر ٍعیؼی اس دارٍی گیبّی ثزای

توبم هَػّب اًجبمپذیزفت .هَػّب ثِعَر تقبدفی ثِ

درهبى ثیوبریّب اعتفبدُهیؽَد ( .)6گیبُ هزسًجَػ

چْبر گزٍُ کٌتزل ،کٌتزل تحت تیوبر ثب گیبُ هزسًجَػ،

دارای آثبر هفیذ هتؼذدی اعت؛ ایي گیبُ ثب ًبم ػلوی

دیبثتی ٍ دیبثتی تحت تیوبر ثب گیبُ هزسًجَػ

اس تیزُ))labiatae lamiaceae

تقغینؽذًذ .تیوبر ثب گیبُ ثِهذت ؽؼ ّفتِ اداهِیبفت.

اسجولِ گیبّبًی اعت کِ پزاکٌؼ ٍعیغ جْبًی دارد؛ در

ثِهٌظَر دیبثتیکزدى هَػّب ،اعتزپتَسٍتَعیي (تْیِؽذُ

ایزاى ًیش ثیؾتز در هٌبعق ؽوبلی ٍ ؽوبل غزة

اس ؽزکت عیگوب) ثب دٍس  60mg/kgاعتفبدُؽذ؛ ایي هبدُ

پزاکٌذگی داؽتِ ( ،)7ثِػٌَاى ؽلکٌٌذُ ػضالًی ،ضذ

ثب عبلیي فیشیَلَصیک عزد ثِفَرت هحلَل درآهذ ٍ

ثیوبریّبی تٌفغی ،درهبى سکبم ( )8درهبى لَعوی ()9

ثِفَرت داخلففبقی ٍ تکدٍس ثِ هَػّب تشریقؽذ؛

درهبى دیبثت ( )10کبّؼ فزاهَؽی ،آلشایوز ()11

یک ّفتِ پظ اس تشریق ،ثزای اعویٌبى اس دیبثتیثَدى

کبرثزددارد .ثب تَجِ ثِ ایٌکِ اعتزط اکغیذاتیَ ،یکی اس

حیَاًبت ،قٌذ ادرار ثِ رٍػ ًَار ادراری (گلَکَ یبة،

ػَاهل ایجبدکٌٌذُ ػَارك دیبثت اعت ،ثِ دلیل اثز

تْزاى) کٌتزلؽذ ٍ فقظ حیَاًبت دیبثتی ثِ هزحلِ ثؼذی

آًتیاکغیذاًی ایي گیبُ ( )12در ایي ثزرعیّ ،ذف

ثزای آغبس تیوبر راُیبفتٌذ؛ در رٍسّبی ثؼذی ػالین ثبرس

افلی ،تؼییي اثز هقزف گیبُ یبدؽذُ ثز هیشاى گلَکش،

دیبثتً ،ظیز پزخَری ،پزًَؽی ،دیَرس ٍ کبّؼ ٍسى ًیش

organium vulgarea ssp.viridie

2
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دیبثت قٌذی ،یکی اس ؽبیغتزیي ثیوبریّبی عیغتن

تزیگلیغیزیذ ،کلغتزٍل تَتبل ،کلغتزٍل ٍ HDL ٍ LDL

مامهحسن قشسیه مقه ،و همكهرا

ثیَؽیویبیی هزثَط ٍ ثب تَجِ ثِ دعتَرالؼول کیت

در هَػّب دیذُؽذ.

(سیغت ؽیوی) اعتفبدُؽذ.

قغوتّبی فَقبًی گیبُ هزسًجَػ پظ اس ایٌکِ گیبُ
در دهبی  ٍ 25oCدر ؽزایظ عبیِ خؾک ؽذ ٍ درًْبیت

اًذاسُگیزی عغح هبلَى دیآلذئیذ

ثب اعتفبدُ اس آعیبة هکبًیکی ثِفَرت پَدر درآهذ.

عَپزًبتبًت ثبفت کجذ ثزاعبط رٍؽی اعت کِ هجٌبی

پَدر گیبُ ثِ ًغجت  6/25درفذ در غذای هخقَؿ

آىٍ ،اکٌؼ تیَثبرثیتَریک اعیذ

هَػّب (ؽزکت خَراک دام پبرط ،کزج) هخلَط ؽذ

تتزااتَکغی پزٍپبى تْیِؽذ ٍ جذة ًَری ثِدعتآهذُ

قزارگزفت.

اس ًوًَِّب رٍی هٌحٌی اعتبًذارد تغجیقدادُؽذ.

خَىگیزی در پیؼ اس اًجبم کبر ٍ در ّفتِ عَم

بررسی آهاری

ثِفَرت رتزٍارثیتبل اًجبمؽذ ٍ در ّفتِ ؽؾن،

اس ًظز آهبری ،توبهی ًتبیج ثِفَرت هیبًگیي ±

حیَاًبت ثب اتز ثیَْػ ؽذًذ ٍ خَىگیزی اس قلت آًْب

خغبی اعتبًذارد ( )SEMثیبىؽذًذ .پظ اس هؾخـکزدى

فَرتگزفت؛ عپظ ًوًَِّبی خًَی ثِهذت  10 minثب

تَسیغ دادُّب ،ثزای هقبیغِ ًتبیج ّز هؤلفِ در ّزیک اس

دٍر  3000عبًتزفیَصؽذًذ ٍ پظ اس تفکیک عزم هیشاى

گزٍُّب پیؼ ٍ پظ اس ثزرعی اس آسهَى آًٍَا ثب

گلَکش عزم تَعظ رٍػ آًشیوی گلَکش اکغیذاس
(سیغت

ؽیوی)

اًذاسُگیزیؽذ؛

ثب
ّوچٌیي

تزیگلیغیزیذ ٍ کلغتزٍل

اعتفبدُ
هقذار
HDL

اًذاسُگیزی هکزر ٍ ثزای هقبیغِ گزٍُّب ثب ّن در ّزیک

اعپکتزٍفتَهتز

کلغتزٍل

اس دٍرُّبی سهبًی اس آسهَى آًٍَای یکعزفِ ٍ تغت

تَتبل،

تَکی اعتفبدُؽذ؛ ثِػالٍُ عغح هؼٌیدار  P>0/05ثزای

تَعظ کیتّبی هزثَط

توبهی آًبلیشّب درًظزگزفتِؽذ.

(سیغت ؽیوی ،تْزاى) ٍ ثزاعبط دعتَرالؼول هزتجظ
ًیش

ًرایج

تَعظ فزهَل فزیذٍالذ ثِ ؽزح سیز تؼییيؽذ:
LDL

کلغتزٍل = کلغتزٍل تَتبل  -کلغتزٍل

ٍسى حیَاًبت در ّفتِ پیؼ اس ثزرعی ٍ ّفتِّبی
-HDL

عَم ٍ ؽؾن پظ اس ثزرعی در توبم گزٍُّب

(تزیگلیغیزیذ÷ )5

اًذاسُگیزیؽذً .تبیج ثِدعتآهذُ ًؾبىدادًذ کِ هیشاى
ٍسى در ّفتِ پیؼ اس ثزرعی ،تفبٍتی هؼٌیدار را هیبى

اًذازُگیری سطح آًسینّا در کبذ

گزٍُّب ًؾبىًویدّذ ،درحبلیکِ عی ّفتِّبی عَم ٍ

در پبیبى آسهبیؼ پظ اس ثیَْؽی هَػّب ٍ اتوبم

ؽؾن ،تفبٍتی هؼٌیدار هیبى گزٍُّب هؾبّذُؽذ؛ در ایي

خَىگیزی اس قلت ،ثبفت کجذ ثِعزػت جذا ٍ پظ اس

خقَؿ ،در ّفتِ ؽؾن ،گزٍُ دیبثتی ،کبّؾی ثبرس ٍ

ؽغتؾَ ثب عبلیي عزد ٍ خؾککزدى آى  1گزم اس کجذ

هؼٌیدار ( )p<0/05در هقبیغِ ثب گزٍُ کٌتزل ًؾبىداد؛

تَسیيؽذُ ،عپظ در  10عیعی ثبفز تزیظ عزد ثِهذت

ّوچٌیيّ ،زچٌذ در ّفتِ عَم ًیش ایي کبّؼ

 2دقیقِ ٍ ثب دعتگبُ ّوَصًبیشر ثبفتی (ایکب ،آلوبى) ثب

ٍجَدداؽت ،تفبٍت هَجَد ثِ عغح هؼٌیدار ًزعیذ؛

دٍر  5000دٍر در دقیقِ ّوَصًیشُ ( 10درفذ) ؽذ؛

اسعزفدیگز ،تفبٍت هَجَد هیبى دٍ گزٍُ دیبثتی ٍ

عپظ ًوًَِّب را در دهبی  4درجِ عبًتیگزاد

دیبثتی تحت درهبى ثب هزسًجَػ در ّفتِّبی عَم ٍ

عبًتزفیَصکزدُ ،در اًتْب عَپزًبتبًت جذا ٍ اس آى ثزای

ؽؾن در حذ هؼٌیدار ًجَدّ ،زچٌذ کِ هیشاى ٍسى در

عٌجؼ ؽبخـّبی هَرد ًظز اعتفبدُؽذ .ثزای

گزٍُ دیبثتی تحت تیوبر ثیؾتز اس گزٍُ دیبثتی تیوبرًؾذُ

ثِدعتآٍردى هقبدیز آًشینّبی آالًیي آهیٌَتزاًغفزاس

در ّوبى ّفتِّب ثَد؛ اسعَیدیگز ،تیوبر گزٍُ کٌتزل ثب

( ٍ )ALTآعپبرتبت آهیٌَتزاًغفزاس ( ،)ASTاس کیتّبی
3
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هَرد اًذاسُگیزی قزارگزفت؛ هقذار کلغتزٍل

LDL

TBA

اعت کِ در دهبی

جَػ اًجبمؽذ؛ هٌحٌی اعتبًذارد ًیش ثزاعبط رقتّبی

ٍ ثِفَرت پلیت در دعتزط گزٍُّبی تحت تیوبر

اس

MDA

در
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هَرد تأییذ ّزثبریَم داًؾگبُ ؽْیذ ثْؾتی قزارگزفت،

سٌجص هالَى دی آلذئیذ بافت کبذ

اثر تجشيس خشرازی پشدر گیه مرزنجش

بر میسا گلشزس ،لیپیه سر ،،آنسي هه زبه و ...

هزسًجَػ در ّویي ّفتِّب تغییزی هؼٌیدار در هقبیغِ
ثب گزٍُ کٌتزل تیوبرًؾذُ ایجبدکزد ٍ هیشاى ٍسى در حذ

ًوَدار  .2تغییرّای گلَکس سرم در ّفرِّای هخرلف
در هَشّای صحرایی کٌررل ٍ دیابری تیوارضذُ با
هرزًجَش

* ( p<5/550 ** ،p<5/550در مقايسه با هفته پیش از
آزمايش)

هیساى لیپیذّای سرم

ًوَدار  .1تغییرّای ٍزى در ّفرِّای هخرلف در

در هَػّبی دیبثتی درهبىًؾذُ ،افشایؼ هؼٌیدار

هَشّای صحرایی کٌررل ٍ دیابری تیوارضذُ با

عغح کلغتزٍل تَتبل در ّفتِ ؽؾن در هقبیغِ ثب ّفتِ

هرزًجَش

* ( p<5/50در مقايسه با هفته پیش از آزمايش)

پیؼ اس ثزرعی (عغح پبیِ) هؾبّذُؽذ (ٍ )p<0/05
عغح آى در گزٍُ دیبثتی تحت تیوبر در ّویي ّفتِّب
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ثب اًذاسُگیزی هیشاى گلَکش عزم در ّفتِّبی پیؼ اس

تغییز هؼٌیدار در هقبیغِ ثب گزٍُ دیبثتی ًؾبىًذاد .اس ًظز

ثزرعی ،عَم ٍ ؽؾن پظ اس ثزرعی در توبم گزٍُّب

تزیگلیغیزیذ عزم ،گزٍُ دیبثتی درهبىًؾذُ ،افشایؾی

هؾخـ ؽذ کِ در ّفتِ پیؼ اس ثزرعی ،تفبٍتی

هؼٌیدار را در هقبیغِ ثب ّفتِ پیؼ اس ثزرعی در

هؼٌیدار هیبى گزٍُّب یبفتًویؽَد؛ ثِػالٍُ ،در ّفتِ

ّفتِّبی عَم ٍ ؽؾن ًؾبىداد

تب ٍ )p<0/005

ؽؾن ،هیشاى گلَکش عزم در دٍ گزٍُ دیبثتی ٍ دیبثتی

تفبٍت هَجَد هیبى دٍ گزٍُ دیبثتی ٍ دیبثتی تحت تیوبر

تحت تیوبر ثب هزسًجَػ ثِعَر ثغیبر ثبرس ٍ هؼٌیدار

ثب هزسًجَػ در ّویي ّفتِّب در حذ هؼٌیدار ًجَد،

ٍ  )p<0/005ثیؾتز اس ًتبیج ّفتِ پیؾیي کبر

ّزچٌذ عغح تزیگلیغیزیذ در گزٍُ دیبثتی تحت تیوبر

ثَد ،درحبلیکِ گزٍُ کٌتزل تحت تیوبر ،تفبٍتی هؼٌیدار

اس گزٍُ دیبثتی کوتز ثَد .اس ًظز کلغتزٍل

ًیش در

را در هقبیغِ ثب گزٍُ کٌتزل ًؾبىًذاد؛ ثِػالٍُ ،تیوبر ثب

هَػّبی دیبثتی تیوبرًؾذُ در ّفتِ ؽؾن در هقبیغِ ثب

هزسًجَػ در گزٍُ دیبثتی در ّویي دٍرُ سهبًی کبّؼ

ّفتِ پیؼ اس ثزرعی ،کبّؼ هؼٌیدار هؾبّذُؽذ

در هیشاى گلَکش عزم در هَػّبی فحزایی در هقبیغِ

( ٍ )p<0/05درهبى هَػّبی دیبثتی ثب هزسًجَػ،

ثب گزٍُ دیبثتی تیوبرًؾذُ ثٍِجَدآٍرد اهب ایي کبّؼ،

افشایؼ هؼٌیدار ایي هؤلفِ را در هقبیغِ ثب گزٍُ دیبثتی

هؼٌیدار ًجَد (ًوَدار .)2

درهبىًؾذُ ایجبدکزد ( ٍ )p<0/05عغح آى اس گزٍُ

(p<0/001

(p<0/01

HDL

دیبثتی ثیؾتز ثَد؛ ّوچٌیي ،حبلت دیبثت قٌذی در ّفتِ
ؽؾن ،هَجت افشایؼ هؼٌیدار هیشاى کلغتزٍل

LDL

در

هقبیغِ ثب ّفتِ پیؼ اس ثزرعی ؽذ ( ٍ )p<0/05تیوبر
4
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هتَعظ اس گزٍُ کٌتزل کوتز ثَد (ًوَدار .)1

مامهحسن قشسیه مقه ،و همكهرا

ثب گزٍُ دیبثتی درهبىًؾذُ هؼٌیدار ًجَد (ًوَدار .)3

هَػّبی دیبثتی ثب هزسًجَػ در ّفتِّبی عَم ٍ ؽؾن
اگزچِ هَجت کبّؼ آى ؽذ ٍلی ایي کبّؼ در هقبیغِ

سطح کبذی هالَى دی آلذئیذ

هَػّبی دیبثتی ،افشایؾی هؼٌبدار را در عغح ثبفتی
هبلَى دیآلذئیذ ًؾبىدادًذ ( ٍ )p<0/05درهبى ثب
هزسًجَػ هیشاى آى را در حذ کن ٍ ثِعَر غیزهؼٌیدار
کبّؼداد؛ ثِػالٍُ ،تجَیش گیبُ ثِ هَػّبی گزٍُ کٌتزل
ًیش هَجت افشایؼ هختقز ٍ غیزهؼٌیدار ایي هؤلفِ در
هقبیغِ ثب گزٍُ کٌتزل ؽذ (ًوَدار .)4
ًوَدار .4اثر تجَیس درازهذت هرزًجَش بر هیساى
هالَى دی آلذئیذ کبذ در هَشّای صحرایی کٌررل ٍ
دیابری

5
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*( p<5/550*** ، p<5/50** ، p<5/50در مقابسه با هفته پیش از آزمايش) ( p<5/50#در مقايسه با گروه ديابتي)
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ًوَدار  .3اثر تجَیس درازهذت هرزًجَش بر هیساى لیپیذّای سرم در هَشّای صحرایی کٌررل ٍ دیابری

اثر تجشيس خشرازی پشدر گیه مرزنجش

بر میسا گلشزس ،لیپیه سر ،،آنسي هه زبه و ...

*( 0/05در هقبیغِ ثب گزٍُ کٌتزل)

هیساى فعالیت آالًیي آهیٌَ تراًسفراز ()ALT

هزسًجَػ ،افشایؾی هختقز ٍ غیزهؼٌیدار را در هقبیغِ
ثب گزٍُ کٌتزل ًؾبىداد؛ ثزخالف ،هیشاى ایي آًشین در
گزٍُ دیبثتی ،افشایؾی ثبرس ٍ هؼٌیدار ( )p<0/05در
هقبیغِ ثب گزٍُ کٌتزل ًؾبىداد ٍ تیوبر ثب گیبُ
هزسًجَػ ،هَجت کبّؼ هؼٌیدار آى در هقبیغِ ثب
گزٍُ دیبثتی ًؾذ (ًوَدار .)5
ًوَدار  .6اثر هصرف هسهي ٍ خَراکی هرزًجَش بر
آسپارتات آهیٌَتراًسفراز ( )ASTکبذ در هَشّای
صحرایی کٌررل ٍ دیابری (**( p<0/01در هقایسِ با گرٍُ
کٌررل))

بحث ٍ ًریجِگیری

ًتبیج ایي تحقیق ًؾبىدادًذ کِ تیوبر گزٍُ دیبثتی ثب
هزسًجَػ ،هَجت کبّؼ هؼٌیدار هیشاى گلَکش عزم در
هقبیغِ ثب گزٍُ دیبثتی ًویؽَد ،اس ًظز کلغتزٍل تَتبل
ًیش عغح آى در گزٍُ دیبثتی تحت تیوبر تغییز هؼٌیدار
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ًوَدار  .5اثر هصرف هسهي ٍ خَراکی هرزًجَش بر

در هقبیغِ ثب گزٍُ دیبثتی ًؾبىًذاد؛ اس ًظز تزیگلیغیزیذ

آالًیي آهیٌَتراًسفراز ( )ALTکبذ در هَشّای

عزم ًیش تفبٍت هَجَد هیبى دٍ گزٍُ دیبثتی ٍ دیبثتی

صحرایی کٌررل ٍ دیابری

تحت تیوبر ثب هزسًجَػ در حذ هؼٌیدار ًجَد،

* ( p<0/05در هقبیغِ ثب گزٍُ کٌتزل)

درخقَؿ کلغتزٍل

هزسًجَػ ،افشایؼ هؼٌیدار ایي هؤلفِ را در هقبیغِ ثب

هیساى فعالیت آسپارتات آهیٌَتراًسفراز ()AST

هیشاى

AST

HDL

تیوبر هَػّبی دیبثتی ثب

هَػّبی دیبثتی ثب

گزٍُ دیبثتی ایجبدکزد ٍ تیوبر

کجذ در گزٍُ کٌتزل تحت تیوبر ثب

هزسًجَػ اگزچِ هَجت کبّؼ کلغتزٍل

هزسًجَػ ،کبّؾی هختقز ٍ غیزهؼٌیدار در هقبیغِ ثب

LDL

در

هقبیغِ ثب گزٍُ دیبثتی ؽذٍ ،لی ایي کبّؼ هؼٌیدار

گزٍُ کٌتزل ًؾبىداد؛ ثزخالف ،هیشاى ایي آًشین در گزٍُ

ًجَد؛ ثِػالٍُ ،تیوبر ثب هزسًجَػ هیشاى هبلَى دیآلذئیذ

دیبثتی ،افشایؾی ثغیبر ثبرس ٍ هؼٌیدار ( )p<0/01در

را در حذ غیزهؼٌیدار در هقبیغِ ثب گزٍُ دیبثتی

هقبیغِ ثب گزٍُ کٌتزل ًؾبىداد ٍ تیوبر ثب گیبُ

کبّؼداد؛ ّوچٌیي ،تیوبر ثب گیبُ ،هَجت کبّؼ آالًیي

هزسًجَػ ،هَجت کبّؼ غیزهؼٌیدار آى در حذ کن در

آهیٌَتزاًغفزاس ٍ آعپبرتبت آهیٌَتزاًغفزاس در گزٍُ

هقبیغِ ثب گزٍُ دیبثتی ؽذ (ًوَدار .)6

دیبثتی ؽذ؛ اگزچِ ایي کبّؼ ،هؼٌیدار ًجَد.
ثزاعبط یبفتِّبی پیؾیي ،حبلت دیبثت قٌذی القبؽذُ
تَعظ اعتزپتَسٍعیي در هَػ فحزایی ثب تغییزّبی
دصًزاتیَ ثبرس در جشائز الًگزّبًظ پبًکزاط ٍ تغییزّبی
6
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هیشاى

ALT

کجذ در گزٍُ کٌتزل تحت تیوبر ثب

مامهحسن قشسیه مقه ،و همكهرا

ثبفتّبی ثذى ثٍِیضُ کجذ اس ًظز جذة اعیذّبی چزة

گیبُ ،آثبر حفبظتی ثز ثبفتّبی ثذى اػوبلکزدُ ٍ در

آساد خَى ،اکغیذاعیَى ٍ تجذیل هتبثَلیک آًْب ثِ عبیز

جْت کبّؼ اعتزط اکغیذاتیَ کِ در دیبثت قٌذی

هَاد ،افشایؼ عٌتش کلغتزٍل ٍ فغفَلیپیذّب ٍ تزؽح

افشایؼهییبثذ ( ٍ )17ٍ9ثخؾی اس تغییزّبی ثیَؽیویبیی

ثزخی اًَاع لیپَپزٍتئیيّب ثِ داخل خَىً ،قؾی هْن

خَى را ثٍِجَدهیآٍرد ،ػولهیکٌذ؛ ثِػالٍُ ،هغبلؼِ

ثِاًجبمهیرعبًٌذ ()14ٍ13؛ ثِػالٍُ ،افشایؼ عغح

لوْبردی ٍ ّوکبراى در عبل ً 2004ؾبىداد کِ تجَیش

تزیگلیغیزیذ ٍ کلغتزٍل عزم در هَػّبی دیبثتیؽذُ

ػقبرُ گیبُ هزسًجَػ ثِ هَػّبی ًزهبل یب دیبثتی

تَعظ اعتزپتَسٍعیي گشارػؽذُاعت ( )14ٍ13کِ ایي

هیتَاًذ پظ اس  6عبػت ثبػث کبّؾی قبثلتَجِ در

ثِدعتآهذ؛

عغح قٌذ خَى ؽَد ٍ هقزف هکزر ػقبرُ گیبُ،

اسعزفدیگز ،در هَػّبی فحزایی دیبثتیؽذُ تَعظ

ثِفَرت رٍساًِ ًیش ثبػث کبّؼ هؼٌیدار ٍ ثبرس قٌذ

آلَکغبى یب اعتزپتَسٍعیي ،افشایؼ عغح گلَکش خَى

خَى هیؽَد ( )9کِ ایي ثب ًتبیج ثِدعتآهذُ در تحقیق

هیتَاًذ ثِعَر غیزهغتقین هَجت افشایؼ عغح

هب (کِ کبّؼ ایجبدؽذُ ثبرس ًجَد) ،هغبیزتدارد؛

عزم ٍ کبّؼ

ّوچٌیي ،ثزاعبط هغبلؼِ لزهیگلَ ٍ ّوکبراى در عبل

ؽَد ( )15کِ ایي خَد تبحذٍدی

 1997اثز ضذدیبثتی هزسًجَػ تأییذؽذ؛ ًتیجِ ایي

تَجیِکٌٌذُ تغییزّبی ًبهغلَة عغح چزثیّبی عزم در

ثزرعی آى ثَد کِ تجَیش عَالًیهذت هزسًجَػ ،هبًغ

هَػّبی دیبثتیؽذُ در ایي تحقیق هیؽَد؛ ثِػالٍُ،

آعیت ثبفتی ًبؽی اس اعتزپتَسٍعیي در هَػّبی

افشایؼ گلَکش عزم هَجت تؾذیذ تؾکیل رادیکبلّبی

آسهبیؾگبّی هیؽَد ٍ ایي درهبى ،تأثیزی ثز عغح

آساد اکغیضى در ًَاحی ثبفتی ٍ هتؼبقت آى ثِ تخزیت

گلَکش در ایي حیَاًبت ًذاؽت ( )18کِ ثب هغبلؼِ هب

ثبفتی در هَػّبی دیبثتی هٌجزهیؽَد کِ ایي ّوبى

هؾتزک اعت ٍ در تحقیق هب ًیش تغییز ًبچیش ثَد .ثخؾی

افشایؼ اعتزط اکغیذاتیَ ٍ پزاکغیذاعیَى لیپیذی اعت

اس دلیل ایي تفبٍتّب را ؽبیذ ثتَاى ثِ هیشاى گیبُ

کِ ثْتزیي هبرکز (ؽبخـ) آى هبلَىدیآلذئیذ اعت کِ

ثِکبررفتِ در غذا ًغجتداد کِ هقذار کبفی اس هَاد هؤثزُ

ایي در تحقیق حبضز در ثبفت کجذ افشایؾی ثبرس ًؾبىداد

گیبّی را ثزای اػوبل اثز ًذاؽتِاعت؛ ثخؼ دیگز را

()15؛ ثِػالٍُ ،افشایؼ ثبر هتبثَلیک در حبلت دیبثت

هیتَاى ثِ رٍػ تجَیش گیبُ ًغجتداد کِ در ثزرعی هب

هَجت تغییز عغح ٍ فؼبلیت ثزخی آًشینّب ثٍِیضُ

ثِ ؽکل خَراکی ثَدُاعت کِ ایي خَد ،هَجت

آًشینّبی گزٍُ آهیٌَتزاًغفزاس هیؽَد ( )16کِ در ایي

هیؽَد درػول هقذار کوتزی اس هَاد هؤثزُ درًْبیت ثِ

تحقیق ًیش ثِفَرت افشایؼ خَد را ًؾبىداد.

داخل خَى راُیبثذ.

تبحذٍدی

ًیش

در

کلغتزٍل ،تزیگلیغیزیذ،
عغح

HDL

ثزرعی

LDL

ٍ

حبضز

1VLDL

درخقَؿ آثبر گیبُ هزسًجَػ پیؼتز هؾخـ

ًریجِگیری

ؽذُاعت کِ یک گیبُ دارٍیی ثب خَاؿ جوغکٌٌذگی

تجَیش دراسهذت هزسًجَػ ثِ هَػّبی دیبثتی،

رادیکبلّبی آساد اکغیضى ًظیز عَپز اکغیذ ،هحبفظت

فقظ هَجت افشایؼ هؼٌیدار کلغتزٍل

علَل در ثزاثز آعیتّبی ؽیویبیی ؽبهل عوَم هحیغی،

HDL

عزم

هیؽَد ٍ ثز عبیز چزثیّب ٍ گلَکش عزم ٍ ثز آًشینّبی

کبّؼدادى پزاکغیذاعیَى لیپیذی در ًَاحی ثبفتی

کجذی ٍ پزاکغیذاعیَى لیپیذی در ثبفت کجذ تأثیزًذارد.

هختلف ٍ هحبفظت ثبفتّبیی ًظیز کجذ در ثزاثز اًَاع
اعتزطّبی ؽیویبیی اعت کِ ػلت افلی آى ٍجَد
1

- Very low density lipoprotein

7

دوماهنامه علمي -پژوهشي دانشور پزشكي /دانشگاه شاهد /تیر  /3131سال بیستویكم /شماره 333

پالعوب ّوزاُ اعت کِ در ایي خقَؿ ،ثزخی

گیبُ اعت ()13؛ ثِ ّویي دلیل اعت کِ هقزف ایي
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ثبرس ٍ ًبهغلَة در عغح لیپیذّب ٍ لیپَپزٍتئیيّبی

عغح ثبال اس هَاد آًتیاکغیذاًت ًظیز فالًٍَئیذّب در ایي

...  آنسي هه زبه و،، لیپیه سر،بر میسا گلشزس

اثر تجشيس خشرازی پشدر گیه مرزنجش

.را اس هؼبًٍت هزثَط اثزاسهیکٌٌذ

ایي تحقیق ثب اعتفبدُ اس حوبیت هؼبًٍت پضٍّؾی
ِداًؾکذُ پشؽکی داًؾگبُ ؽبّذ در قبلت پبیبىًبه
ِداًؾجَیی خبًن دکتز هٌب ؽیزاسی اًجبمؽذُاعت ک
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7-
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Abstract
Background and Objective: Origanum vulgare (OV) has many beneficial
effects in metabolic disorders from the viewpoint of traditional medicine. In this
study, the effect of its administration on serum glucoseand lipids and liver level
of malondialdehyde (MDA) and aminotranferases were studied in
streptozotocin-diabetic rats.
Materials and Methods: Male rats (n = 32) were divided into 4 groups, i.e.
control, OV-treated control, diabetic, and OV-treated diabetic groups. OV was
administered p.o. one week after diabetes induction for 6 weeks. Serum glucose
and triglyceride, total cholesterol, LDL- and HDL-cholesterol levels were
determined before the study and at 3rd and 6th weeks after the study. Finally,
liver level of MDA and activity of hepatic aspartate and alanine
aminotransferases were determined.
Results: At 6th week, serum glucose level was significantly higher in diabetic
and OV-treated diabetic groups (p<0.005-0.001) and OV treatment did not
significantly reduce it. serum HDL-cholesterol level was significantly higher in
OV-treated diabetics as compared to diabetic group (p<0.05). In addition, OV
treatment of diabetic rats did not significantly reduce serum LDL cholesterol
level, serum total cholesterol and triglyceride versus diabetic group.
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Conclusion: Chronic administration of OV to diabetic rats could increase serum
HDL cholesterol level and did not have a significant effect on other lipids and
on glucose level and hepatic enzymes and lipid peroxidation.
Keywords: Origanum vulgare, Diabetes mellitus, Lipids, Glucose
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