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 چکیده

 در و دباش می کیمتابولی های ماریب نیتر عیشا ازی کی ابتیدی ماریب

 و کبد جمله از بدنهای  ی اندامتمام بری عیوس اتتأثیر مدتی طوالن

یی هوای ها بخشی الکل عصاره اثر حاضر پژوهش هدف گذارد. یم هیکل

ی ابتید نری ها موش در هیکل و کبدی عملکردی ها تست بر خارشتر اهیگ

 به ستاریو نر موش ۲2 مطالعه نیا در د.باش می نیاسترپتوروتوس با شده

یی غذا میرژ بای ابتید ریغ کنترل گروه شدند: میتقس (=7n) گروه ۴

لیتر  میلی ۱ روزانه که نیاسترپتوزوتوس با شدهی ابتید کنترل گروه ، نرمال

 دو کردند، افتیدر معده( به لوله قیطر )از گاواژ صورت به مقطر آب

 اهیگیی هوای ها بخشی الکل عصاره که شدهی ابتیدی تجرب گروه

 صورت به را لوگرمیک برگرم  میلی ۳22 و ۲22ی ها دوز با را خارشتر

 به نیاسترپتوزوتوس یدارو ابت،ید القاءی برا کردند. افتیدر گاواژ

 انیپا در و دیگرد قیتزری اقصف داخل صورت به mg/kg 52 مقدار

ی فاکتورها زانیم د،یگرد هیتهی خون نمونه ها گروه همه از ۲۱ روز

 و هیتجز مورد  SPSS افزار نرم کمک به ها داده وی ریگ اندازه موردنظر

 که دهد یم نشان حاضر ژوهشپی ها افتهی .گرفت قراری آمار لیتحل

 به نسبتی ابتید کنترل وهگر دری کبدهای  آنزیم و اوره ن،ینیکرات زانیم

 نیای تمام زانیم که یحال در است. افتهی شیافزای ابتیردیغ کنترل

 کاهش خارشتر اهیگی الکل عصارهکننده  های دریافت گروه در فاکتورها

ی ها بخشی الکل عصارهدهد  می نشان جینتا است. افتهداری ی معنی

ی ها میآنز و اوره ن،ینیکرات زانیم کاهش موجب خارشتر اهیگیی هوا

 شود.ی می کبد
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Abstract  

Diabetes is one of the most common metabolic 

diseases and in the long term affects many parts 

of body, including liver and kidneys. This study 

was to investigate alcoholic extract effect of 

Alhagi camelorum on functional tests of liver and 

kidney in diabetic rats induced by streptozotocin. 

In this study, 28 Wistar male rats were divided 

into the four groups (n = 7): non-diabetic control 

group received normal diet, diabetic group was 

induced by streptozotocin and received 1ml of 

normal saline daily as extract solvent , two 

diabetic experimental groups received alcoholic 

extract of Alhagi Camelorum at dose of 200 

mg/kg and 300 mg/kg by gavage, respectively. To 

induce diabetes, streptozotocin was injected to 

rats intraperitoneally at dose of 50 mg/kg. Blood 

samples were collected at day 21 from all groups 

and the related blood factors were measured and 

analyzed by SPSS (ANOVA). The findings show 

that there was a significant increase in creatinine, 

urea levels and liver enzymes in diabetic control 

group when compared to the non-diabetic control 

group. While the same amount factors show 

decrease in the groups receiving alcoholic extract 

of Alhagi Camerolum. The results show that 

alcoholic extract of aerial parts of Alhagi 

Camerolum causes to the decreased creatinine, 

urea levels and liver enzymes.  
 

Keywords: Diabetes, liver, kidney, Alhagi 

camelorum, streptozotocin.  
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 مقدمه
 که استی کیمتابول اختالالت ازی کی توسیمل ابتید
 سمیمتابول در اختالل و خون گلوکز مزمن شیافزا با

 شود یم مشخص ها نیپروتئ و ها یچرب قندها،
(Jadidoleslame et al., 2011.) یطوالنی ها دوره 

 دیتول به منجر دتوان می خون قند شیافزا مدت
 ROS (Reactive ویژه به آزادی ها کالیراد

Oxygen Species= شود، ژن(یاکس فعال های گونه 
 لهیکوزیگل و گلوکز ونیداسیاکس دهنده نشان نیا که

 همه در نامناسب طیشرا و دباش می نیپروتئ شدن
 و سلولی دفاع سمیمکان نیب تعادل دتوان می ها بافت

 تعادل در اختالل نیا کند. مختل را ROS دیتول
 وها  سلول عملکرد در رییغت وها  سلول بیتخر باعث
 ,.Satoh et al) گردد یم پانکراسویژه  به ها بافت

 باعث آزادی ها کالیراد دیتول شیافزا (.2003
 ها نیپروتئ ونیداسیاکس ،یدیپیل ونیداسیپراکس
 و کینوکلئی دهایاس وی سلولی غشاها بی،تخر
 (.Satoh et al., 2003) است شدهی بافت بیتخر
 دری دیشد و متعددهای  آسیب اساس، نیبرهم
 ونددیپ یم وقوع بهی ابتید افراد بدن مختلفهای  اندام

 ریم و مرگ عمده عوامل از هیکلیی نارسا کهیطور به
 Tolouian and) دباش ی میابتید مارانیب در

Hernandez, 2013; Nasri, 2013.) باال خون قند 
 در را آزادی ها کالیراد و ویداتیاکس استرس دیتول

 Amiri and) کند یم فعال توبوالرهای  سلول

Nasri, 2014; Pickering and Endre, 2014, 

2014 Amiri, and Hajivandi.) نقش به توجه با 
 درمانی ها راه ازی کی ابت،ید در آزادی ها رادیکال

 مطالعات است. آزادی ها رادیکال کاهشی ماریب نیا
 دانیاکسی آنتی حاو مواد مصرف کهدهد  می نشان

 دیتول ازی ناشی سلول درون ویداتیاکس استرس دتوان یم
 ,.Liu et al ) برساند حداقل به را آزادی ها رادیکال

 ،ییایمیشی داروهای جانب اثرات به توجه با (.2008
ی عیطب دانیاکس یآنت منابع عنوان به اهانیگ ازی اریبس

 دتوان می زین اهانیگ نیا کاربرد لذا اند. شده شنهادیپ

 وی کبد بیآس جمله از ابتید عوارض کاهش در
 کهی اهیگ باتیترک جمله از باشد.مؤثر  ابتیدی ویکل

 بهتوان  می ندباش می خون قند کاهنده تیخاصی دارا
 دهایاس نویآم دها،یترپنوئ ها، کانیدوگلیپپت دها،ییآلکالو

 مثبت اثرات ازی کی کرد. اشارهی آل ریغی ها ونی و
 در ابتید ضد هانایگ نیا توسط شده داده نشان

 شیافزا ای و نیانسول عملکرد بهبود ،یابتید طیمح
 .(Gray and Flatt, 1997) دباش می نیانسول ترشح

 ازی ریجلوگی برا سالمی منابعیی دارو اهانیگ
 هستند ویداتیاکس استرس با مرتبطی ها یماریب
(Rafieian-Kopaei and Baradaran, 2013; 

Malekirad et al., 2012.) وی فنلی پل باتیکتر 
 ونیگلوتات هیتخل برابر در را سلول ندتوان می دهاییفالونو

ی دانیاکسی آنتهای  آنزیم تیظرف شیافزا با و ایاح
 و دازیپراکس ونیگلوتات ردوکتاز، ونیگلوتات ون،یگلوتات

  (.Zerratpishe et al., 2011) ندینما محافطت کاتاالز

 خانواده به متعلق (Alhagi camelorum) خارشتر

Leguminosae (Atta and Abo 2004; Awaad 

et al., 2006) ی رو بریی ایمیش قاتیتحق د.باش می
ی حاو که کرد مشخص Alhagi camelorum گونه

 (،Kalhoro et al., 1997) استرول و چربی دهایاس
 ها، نیکومار (،Singh et al., 1999) دهاییفالونو
 (،Behari and Gupt, 1980) ها نیتامیو دها،ییآلکالو

 Atta) دباش می ها نیساپون و الکتون ن،یتان ترپن،یتر

and Abo, 2004; Atta and Mouneir, 2004.) 
ی دیتزا تیفعال قیطر از احتماالً را خون قند دهاییفالونو

 دهندی م کاهش زومیپراکس گامای ها رندهیگ

(Shahabinezhad et al., 2008; Nickavar et 

al., 2008.) تیخاص لیدل بهی دییفالونو باتیترک 
 اثرات و نمودهی خنث را آزادی ها رادیکالی دانیاکس یآنت

 .(Bonnefont, 2004) دهند یم کاهش را آنهای بیتخر

 درمان جهت دنتوا می باتیترک نیا حضور نیبنابرا

 از هدف باشند.مؤثر  آن عوارض کاهش و ابتید

 زانیمی رو بر خارشتر عصاره اثری بررس حاضر پژوهش

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Atta%20AH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15507342
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Abo%20EL-Sooud%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15507342
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mouneir%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15138016


 99 ... بر (Alhagi camelorum)اثر عصاره خارشتر نبیونی و همکاران:  

های  موش در ابتید کنترل و هیکل کبد،ی فاکتورها
 د.باش می نیاسترپتوروتوس با شده یابتیدیی صحرا
 

 ها روش و مواد
 33ی رو بر که استی تجرب مطالعه کی حاضر پژوهش

 در .است گرفته انجام ستاریو نژاد نریی صحرا رت سر
 واناتیح با کار اخالقی کدها ،کار مراحل یتمام
 آموزش و درمان بهداشت وزارت مصوبی شگاهیآزما

-332ی وزن محدوده در واناتیح د.یگرد تیرعای پزشک

 درجه 33±3ی دما در واناتیح اند. بوده گرم 532
 ساعت 53 وی کیتار ساعت 53 کلیس در و گراد یسانت

 ,Anand and Murali) شدندی نگهداریی روشنا

یی تا 7 گروه 4 بهی تصادف صورت به واناتیح (.2007
ی ابتید ریغ کنترل گروه اول: گروه :شدند میتقس

 ییدارو ماریت چگونهیه و داشتند غذا و آب به دسترسی
 کهی ابتید کنترل گروه دوم: گروه ،نکردند افتیدر

 برگرم  میلی 12 مقدار به را نیاسترپتوزوتوسی دارو

ی صفاق داخلصورت  به دوز( )تک بدن وزن لوگرمیک
 و (Anand and Murali, 2007) نمودند افتیدر

 افتیدر گاواژ صورت به مقطر آب لیتر میلی 5 روزانه
 تحتی ابتید گروه چهارم: گروه و سوم گروه ،کردند
 بدن وزن لوگرمیک برگرم  میلی 922 و 322 با درمان
 دباش می Alhagi camelorumی الکل رهعصا

(Awaad Amani et al., 2006.) کردنی ابتیدی برا 

 Upjohn )شرکت نیاسترپتوزوتوسی دارو از وانات،یح

 .دیگرد استفاده نیسال نرمال در محلولصورت  به کا(یامر
  دوز تک وی صفاق داخل قیطر هب دارو نیا قیتزر

mg/kg12 قیتزر از بلق ساعت دوازده شود. یم انجام، 
 آب فقط و خارج شیآزما مورد واناتیح دسترس از غذا
 جهت ساعت 43 از پس .ردیگ یم قرار ها آن اریاخت در

 با ناشتا خون گلوکز غلظت ،شدنی ابتید از نانیاطم
 کا(یآمر ،543Combo) EasyGluco دستگاه

 خون قند زانیم شدنی ابتیدی مبنا د.یگردی ریگ اندازه
 Wang et) شد گرفته نظر در mg/dl 322 از باالتر

al., 2000 .)ی ابتید از پس هفته سه مدت یط واناتیح

 گاواژ روش به را عصاره مذکوری دوزها روزانه ،شدن
 ,Thiruvenkat and Jayakar) نمودند افتیدر

 صبح 3 ساعت راس روز هر دوره نیا در (.2010
ی تمام کردند. افتیدر گاواژ قیطر از را عصارهها  موش
ی گرسنگ طیشرا دری ریخونگ از قبل شبها  گروه

 در داشتند. آب به آزادی دسترس اما .دندیگردی نگهدار
 از قبل و اول روز در خون قند زانیم شیآزما دوره طول

 صورت به سپس و صفر( روز عنوان )به کردنی ابتید
 (.Nan et al., 2001) دیگرد ثبت وی ریگ اندازهی هفتگ

 استان) آباده اطراف در Alhagi camelorum اهیگ
 اهیگ گروه توسط و دیگردی آور جمع ران(یا /فارس
 کدی دارا و دیگردیی شناسا نور امیپ دانشگاهی شناس
 هیته جهت .دباش می (279/242/223) یومیهربار

 و اهیگیی هواهای  بخش هیته از پس اه،یگی الکل عصاره
 اهیگ از گرم 322 مقدار آن،ی ها یناخالص جداکردن

 کیلیات الکل با 1 به5 نسبت با و شد خرد ابیآس لهیبوس
ی رو ساعت 34 مدت به آن از پس د.یگرد مخلوط 32%

 حاصل عصاره سپس شد، داده قرار دهنده تکان دستگاه
 تفالهی رو بر د.یگرد صاف فیق وی صاف کاغذ توسط

 به مجدداً و شده ختهیر %72 کیلیات الکل ماندهیباق
 داده قرار دهنده تکان ستگاهدی رو بر ساعت 34 مدت

 اول عصاره به و صاف آمدهدست  به عصاره دوباره و شد
 خأل در ریتقط دستگاه در عصاره آن از بعد .دیگرد اضافه

°ی دما در
C02 یزمان تا شد ریتقط %72 چرخش دور و 

 در د.یرس هیاول حجم پنجم کی به ماندهیباق حجم که
 عصاره و دهیردگ جدا دستگاه از عصاره مخزن حالت نیا

 با بار هر در و مرتبه سه شدن سرد از پس ماندهی باق
 در ماندهیباق .است هشد دکانته کلروفرم cc 12 حجم
°ی دما در و شد ختهیری پتر ظرف

C12 آون دستگاه در 
(Finetech، کره) به عصاره از تینها در .دیگرد خشک 

 اهیگ گرم 522 هری ازا به گرم 51 )حدود آمده دست
 لهیبوس و اهیگ نیا از آمده( دست به عصاره دهش خرد

 حسب بر ازین مورد متفاوتی ها غلظت نیسال نرمال
 ندشد هیته وانیح وزن لوگرمیک هری ازا بهگرم  میلی

(Zarei et al., 2013). 
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 با فیخفی هوشیب لهیوس هب دوره نیا انیپا از بعد
 وژیفیسانتر از بعد و آمد عمل هب قلب ازی ریخونگ اتر،
 جدا ها سرم آلمان( اپندورف، MiniSpin) ونخ

 بهیی ایمیوشیبی فاکتورهای ریگ اندازه جهت و دیگرد
 روش بهی کبدهای  آنزیم شد. داده انتقال شگاهیآزما
 زریآناال اوتو و آزمون پارس تیک ،یمنواسیا ویراد

(RA 1000, Technicon Instruments, USA) 
  است. شدهی ریگ اندازه
 

 یآمار زیآنال

 انسیوار از استفاده بای آمار نظر از ها دادهی تمام
 هیتجز مورد Tukey تست و ANOVA کطرفهی

 و نیانگیم صورت به جینتا .قرارگرفتی آمار لیتحل
 است. دهیگرد ارائه (Mean ± SEM) اریمع انحراف

 هشد هگرفت نظر در P<21/2ی آمار استنتاج اریمع
  .است

 

 جینتا
 به نیاسترپتوزوتوس کهی ابتیدهای  گروه شیآزما نیا در
 افتیدر بدن وزن لوگرمیک برگرم  میلی 12 زانیم

 گلوکز ،نیسترپتوزوتوسا افتیدر از بعد روز دو نمودند،
 گروه به نسبت (>225/2P)داری  معنی طور به خون

 نشان جینتا (.5 )جدول است افتهی شیافزا کنترل
 درداری  معنی طور به خون قند سطوح کهدهد  می

 خارشتری الکل عصارهکننده  های دریافت وهگر

(mg/kg 322 922 و) سه از بعد یابتید گروه به نسبت 
نتایج  (.>225/2P) است افتهداری ی معنی کاهش هفته

دهد که سطوح کراتین  ( نشان می3جدول آنالیز آماری )
و اوره در گروه کنترل دیابتی در مقایسه با گروه کنترل 

( و میزان >225/2Pداری دارد ) یغیر دیابتی افزایش معن

عصاره الکلی کننده  های دریافت کراتین و اوره در گروه

داری در  طور معنی ( به922و  mg/kg 322) خارشتر

 گروه کنترل دیابتی کاهش یافته است. مقایسه با

 خارشتری الکل عصارهکننده  ی دریافتتجربهای  گروه وی ابتید گروه با کنترل گروه ناشتا خون قند سهیمقا .1 جدول

 گروه
 ناشتا خون قند

 کنترل
 یابتید ریغ

 کنترل
 یابتید

 خارشتر عصاره
(322 mg/kg) 

 خارشتر عصاره
(922 mg/kg) 

 12/03±05/1 99/07±41/1 50/00±33/1 22/07±33/1 ابتید از شیپ
 00/455±73/99 50/337±19/1 ***99/333±70/33 99/03±57/9 ابتید از بعد ساعت 43
 +++99/539±19/53 +++79/329±35/57 ***1/422±75/53 50/00±37/4 اول فتهه آخر
 +++00/543±15/55 +++00/523±53/4 ***451±74/53 39/13±79/1 دوم هفته آخر
 +++22/550±29/1 +++50/30±41/3 ***9/919±33/33 1/10±43/4 سوم هفته آخر

 *.>P 21/2 و **>225/2P<،*** 25/2 P د،باش ی میابتید ریغ کنترل گروه با یابتید کنترل گروهداری  معنی سطح سهیمقا نشانه * عالمت
 .+++>225/2P د،باش ی میابتید کنترل گروه بای تجربهای  داری گروه معنی سطح سهیمقا نشانه + عالمت

 
ی تجربی ها گروه وی ابتید گروه با کنترل گروهALP و ALT، AST ن،یآلبوم اوره، ن،ینیکرات سطوح سهیمقا .2 جدول

  Alhagi camelorumی الکل عصارهکننده  دریافت

 گروه
 شاخص

 کنترل
 یابتیردیغ

 کنترل
 یابتید

 خارشتر عصاره
(322 mg/kg) 

 خارشتر عصاره
(922 mg/kg) 

 +25/2±400/2 25/2±109/2*** 25/2±155/2 25/2±125/2 (mg/dl) نینیکرات
 +++30/2±39/92 0±95/503*** 37/5±30/43+++ 20/3±13/49 (mg/dl) اوره
 55/2±45/9 3/2±73/9 20/2±03/9 51/2±13/9 (g/dl) نیآلبوم

ALP (U/L) 00/59±39/433 33/42±391*** 30/95±99/934+++ 92/35±39/459 
AST (U/L) 33/4±71/549 53/9±23/507** 72/9±15/545++ 44/9±10/537+++ 

ALT (U/L) 02/2±30/15 75/5±33/13* 79/3±91/49+++ 44/5±11/44+++ 
 *.>P 21/2 و **>225/2P<،*** 25/2P د،باش ی میابتید ریغ کنترل گروه بای ابتید کنترل گروهداری  معنی سطح سهیمقا نشانه * عالمت
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 سهیمقا دری ابتید کنترل گروه در نیآلبوم سطوح
 نشان راداری  معنی رییتغی ابتید ریغ کنترل گروه با
های  گروه در نیآلبوم سطوح نیبرا عالوه .دهد مین

داری  معنی رییتغ خارشتری الکل عصارهکننده  دریافت
های  گروه نیبی حت و ابتید کنترل گروه با سهیمقا در

 ..دهد مین نشان اهیگی الکل عصارهکننده  دریافت
 نویآم آسپارتات (،ALP) فسفاتاز نیآلکال زانیم

 (ALT) ترانسفراز نویآم نیآالن و (AST) ترانسفراز
 سهیمقا دری ابتید کنترل گروه درداری  عنیم شیافزا

های  گروه امادهد  می نشانی ابتید ریغ کنترل گروه با
 و mg/kg 322) خارشتری الکل عصارهکننده  دریافت

 نویآم آسپارتات (،ALP) فسفاتاز نیآلکال زانیم (922
 را (ALT) ترانسفراز نویآم نیآالن و (AST) ترانسفراز

 (.3 )جدول دهندی م کاهشداری  معنی طور به
 

 گیری و نتیجه بحث

 درون قیتزر کهدهد  می نشان قیتحق نیا جینتا
 با (mg/kg12  دوز تک) نیاسترپتوزوتوسی صفاق
ی وانیح مدل پانکراس، بتاهای  سلول کردن نابود

 را (5 نوع ابتی)د نیانسول به وابسته توسیمل ابتید
 که (Merzouk et al., 2000) کرد جادیا

 کنترل گروه با سهیمقا در دیشدی سمیپرگالیها
ی تمام در خون قند سطوح شود.ی م ظاهری ابتیردیغ

 کاهش خارشتر عصارهکننده  ی دریافتتجربهای  گروه
 کرده مختل را بدنی کیمتابول اعمال ابت،ید ابد.ی یم
 ونیالسیکوزیگل علت به شده جادیای سمیپرگالیه و
 استرس شیافزا به منجری دیپیل ونیداسیپراکس و

 دیتول شیافزا با جهینت در و گردد یم ویداتیاکس
 رفعالیغی دانیاکس یآنتی ها ستمیس آزاد،ی ها رادیکال

 Hamdena et) گذارد یم کبد بری مخرب آثار و شده

al., 2008.) عنوان بهی تازگ به ویداتیاکس استرس 
 سمیمتابول که توسیمل ابتید بری اصل عوامل ازی کی

تأثیر  تحت را ها نیپروتئ و دهایپیل ها، دراتیکربوه
 (.Baynes, 1991) است شده عنوان ،دهد می قرار
 ,.Razavi et al) باتیترکی برخ شدن دار قند

 یسمیپرگالیها زای ناش کاذبی پوکسیه و (2010
(Giannini et al., 2005) تعادل عدم کی ندتوان می 

ویژه  ها به سلول درونیی ایاح و دیاکس تیموقع در
 (.Thomson et al., 2007) کند جادیا کبد بافت
ی ماریب در که استهایی  اندام ازی کی کبد نیبنابرا

 تیفعال در شیافزا و گردد یم بیآس دچار ابتید
 زین (ALP و ALT، AST) سرم یکبدهای  آنزیم

 ,.Giannini et al) استی کبد بیآس کننده منعکس

 ابت،ید عوارض ازی کی نکهیا به توجه با (.2005
 است هیتوج قابل ها افتهی نیا دباش ی میکبد بیآس
(Baradaran et al., 2013.) در آمده دست به جینتا 
ی ابتیدی ها رت ماریت کهدهد  می نشان پژوهش نیا

های  آنزیم زانیم توانسته خارشتری الکل عصاره با
 کند. کینزد ها آن نرمال حد بهها  گروه در رای کبد

 شیافزا ه،یکل به بیآس مهمی ها شاخص ازی کی
 نیا که دباش می سرم در اوره و نینیکرات سطوح

دهد  می رخ نیاسترپتوزوتوس قیتزر از بعد دادهایرو
(Sallie et al., 1991.) ی اصل عامل ستویمل ابتید

 Tolouian) دباش می جهان سرتاسر دری ویکل بیآس

and Hernandez, 2013; Nasri, 2013.) قند 
 ویداتیاکس استرس و آزادی ها رادیکال دیتول باال، خون

 نقش که کندی م فعالی ویکل توبوالرهای  سلولدر را
 Amiri) داردی ویکل ابتیدی ماریب جادیا در مهم

and Nasri., 2014; Pickering and Endre, .
2014 Amiri, and Hajivandi ,2014.) شیافزا 

 و اوره سطوح شیافزا موجبی ابتید خون قند
 نقصی مارکرها عنوان به که شودی م نینیکرات

 Sallie et al., 1991; Ahn) ندباش می هیکل عملکرد

et al., 2006.) ابتیدی تجرب القا مطالعه، نیا در 
 نینیکرات و اورهی سرم ریمقاد دار معنی شیافزا باعث

 مطالعات جینتا با که شد شاهد گروه با سهیمقا در
Kaneto et al. (2007) نیهمچن و Thomson et 

al. (2007) داردی همخوان (Kaneto et al., 

2007; Thomson et al., 2007.) ی قبل مطالعات
 در ها دانیاکس یآنت مصرف که است داده نشان

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0039128X07002565#aff1
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ی ویکل بیآس کاهش موجبی ابتیدیی صحراهای  موش
 ,.Rashki et al., 2009; Thomson et al) شود یم

 در خارشتری الکل عصاره مصرف مطالعه، نیا در (.2007
 با سهیدرمقا را اوره و نینیکرات زانیمی ابتیدهای  گروه
دهد  می نشان نیا دهد. یم کاهشی ابتید کنترل گروه

 و شود یم تیتقو ها رت دری دانیاکس یآنت ستمیس که
 کاهشی ابتیدی ها رت دری ویکل بیآس نیبنابرا

 دری ابتید کنترل گروه در نیآلبوم سطوح ابد.ی یم
 راداری  معنی رییتغی ابتیردیغ کنترل گروه با سهیمقا

 در نیآلبوم سطوح نیبرا عالوه .دهد مین نشان

 در خارشتری الکل عصارهکننده  های دریافت گروه

های  گروه نیبی حت و ابتید کنترل گروه با سهیمقا

 راداری  معنی رییتغ خارشتری الکل عصارهکننده  دریافت

 ..دهد مین نشان

 Alhagi گونهی رو بریی ایمیش قاتیتحق

camelorum ی دهایاسی حاو که کرد مشخص
 (،Kalhoro et al., 1997) استرول و چرب

 ها، نیکومار (،Singh et al., 1999) دهاییفالونو
 ,Behari and Gupt) ها نیتامیو دها،ییآلکالو

 دباش می ها نیساپون و الکتون ن،یتان ترپن،یتر (،1980
(Atta and Abo, 2004; Atta and Mouneir, 

 تیخاص لیدل بهی دییفالونو باتیترک (.2004
 و نمودهی خنث را آزادی ها رادیکالی دانیاکس یآنت

 مارانیب در دهند. یم کاهش را آنهای بیتخر اثرات
 آزاد کالیرادی آزادساز موجب آزاد چرب دیاسی ابتید

 دهاییفالونو و شود یم ویداتیاکس استرس و ژنیاکس
 ویداتیاکس استرس کاهش باعث میرمستقیغ طور به
 (.Bonnefont, 2004) شوند یم

 دیتول کاهش موجب خون قند کاهش نیبنابرا
ی کبد بیآس آن دنبال به و شودی م آزادی ها رادیکال

 بهبود رای سمیپرگالیه ازی ناش شده جادیای ویکل و
 (.Ahmad et al., 2006) بخشند یم

 
 کلی یریگ جهینت

 مصرف که،دهد  می نشان حاضر قیتحقی ها افتهی
 گلوکز که است قادر خارشتر اهیگی الکل عصاره

 در را نیاستزپتوزوتوس قیتزر لیدل به افتهی شیافزا
 ازی برخ نیهمچن دهد. کاهشی ابتیدهای  موش
 با خارشتری الکل عصاره در موجودی دهاییفالونو

های  آسیب کاهش باعثی دانیاکس یآنت ستمیس تیتقو
های  آنزیم آن دنبال به و دهیگردی ویکل وی کبد
 لذا است. افتهی کاهشی ویکلی کتورهافا وی کبد
 نظر در ابتییضدد داروی عنوان به را اهیگ نیاتوان  می

 فارماکولوژی و ییایمیوشیب های قیتحق هرچند گرفت.
 شود. انجام دیبا شترییب

 

 سپاسگزاری

 وی پژوهش محترم معاونت زحمات و ها تالش از
ی اری را ما که دامغانی اسالم آزاد دانشگاهی آموزش

 گردد. یمی قدردان و تشکر مودند،ن
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