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 چكیده

دیابت قندي یك سندروم اختالل متابولیسم كربوهیدرات، چربی و 

پروتئین است كه توسط كمبود یا فقدان ترشح انسولین و یا كاهش 

تحقیق اثر  . در اینیدآ می وجود بهها به انسولین  حساسیت بافت

بر  (Hypericum scabrum)عصاره متانولی گل راعی دیهیمی  

ي كبدي ناشی از دیابت  بررسی ها آنزیمدرمان دیابت و التهابات 

( گرم استفاده شد 233±23عدد موش نر در محدوده وزنی ) 33شد.

 83 ،13با دوزهاي  ها موشگروه از  3 و به پنج گروه تقسیم شدند،

كیلوگرم وزن بدن، با عصاره متانولی گل راعی  گرم بر میلی 113و 

گروه نیز به عنوان شاهد  2دیهیمی به وسیله گاواژ تیمار شدند و 

میزان آب و غذاي  ،نخورده باقی ماندندمثبت و منفی دست

 و (LDL) لیپوپروتئین با چگالی كم ،دریافتی، قند خون

روي گیري شد. از  دااندازه SGOT (SGPT)آمینوترانسفرازها 

نتایج  استفاده شد. ها موشاسترپتوزوتوسین براي دیابتی كردن 

تانولی گل حاصل از این تحقیق نشان داد كه استفاده از عصاره م

طور مؤثري از دیابت در رت جلوگیري  راعی دیهیمی توانست به

عصاره متانولی گل راعی  mg/kg 83 هایی كه با دوز كند. نمونه

ي كبدي، میزان آب و غذاي دریافتی ها آنزیم دیهیمی تیمار شدند،

با  طور قابل توجهی كاهش یافت. لیپوپروتئین و قند خونشان به

این موضوع كه داروهاي گیاهی عوارض جانبی مضر توجه به 

توان  این گیاه را می ،كمتري نسبت به داروهاي شیمیایی دارند

 د.كر عنوان یك جایگزین مناسب براي داروهاي شیمیایی استفاده به
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Abstract 

Diabetes mellitus is an interference metabolism 

syndrome of carbohydrates, fat and proteins 

which can create as a result of shortage or absence 

of insulin or decreasing of tissues sensitivity 

regard to insulin. In this investigation the effect of 

methanolic extract of hypericum scabrum on the 

diabet and diabetic inflammation has been 

studied.as sample of 30 male wistar rats 

(200±20gr) were divided in to 5 groups. (n=6 in 

each group). 3 groups of rats gavaged with dose 

of 50, 80 and 110 mg/kg of methanolic extract of 

hypericum scabrum and controls remained intact. 

Check input items include food and water intake, 

blood sugar, liver enzymes (SGPT, SGOT) and 

LDL. The streptoztosin-diabetic rats were used.  

Results were analysed by one way analysis of 

varianc (ANOVA). The results of this research 

indicate that using the methanolic extract could 

effectively prevent of diabetes mellitus in rats. 

The sample wich received extract with 80 mg/kg 

dosage of their weight significantly decrease the 

liver enzymes activity in their bloods, their food 

and water usage was reduced and their blood 

sugar was declined. In attention to this topic that 

herbal drugs, with more research on clinical 

effects. This plant can be used as an appropriate 

replace for chemical drugs. 

 

Kaywords: diabetic rat, streoptozotosin, liver 

enzymes, hypericum scabrum. 
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 مقدمه
است كه  ییك اختالل هتروژن ژنتیكقندی دیابت 

كاهش ترشح  ،قند خون یهمراه با افزایش غیرطبیع
بدن نسبت به انسولین و  یها مقاومت سلول ،انسولین
باعث به كه گردد  یباال ایجاد م از دو مورد ییا تركیب

ها و  ها، پروتئین م كربوهیدراتسهم خوردن متابولی
دیابت قندی . (Delaware, 2004) شود ها می یچرب

ریز بوده كه در جریان  شایع ترین بیماری غدد درون
یا كاهش  آن بعلت فقدان نسبی یا كامل انسولین و

ات آن تأثیرهای هدف نسبت به  حساسیت بافت
ها و  ها، چربی الالتی در متابولیسم كربوهیدراتاخت

گیرد. به دلیل اختالل در ترشح  ها صورت می پروتئین
شود كه در  هیپرگلیسمی ایجاد می ،انسولین تأثیرو 

های بدن  ات وسیعی بر تمامی اندامتأثیردت مدراز
توان به درگیری عروق  گذارد كه از آن جمله می می

درگیری  ها، مویرگ كوچك و ضخیم شدن غشاء پایه
درگیری  ،رونده آترواسكلروز سریعاً پیش ،عروق بزرگ

اعصاب سوماتیك و خودكار،كاهش مقاومت نسبت به 
 ها و در نتیجه بروز عوارض درازمدت بینایی، عفونت

 Fauci etكلیوی، عصبی و عروق خونی را نام برد )

al., 1998; Groerj, 2002.)  مهمترین عواملی كه
شامل افزایش سن،  گردند مییابت شیوع دباعث 
سابقه خانوادگی، مصرف سیگار، مصرف الكل،  چاقی،

غذاهای پركالری نظیر هیدرات كربن و مصرف 
 .تحركی است محیطی و بی ، استرس زیستها چربی

درمان با داروهای شیمیایی یك طیف درمانی و 
 باشد درمان با داروهای گیاهی طیف دیگر درمان می

(Arief et al., 1973; Baranes et al., 2001.) 
ها روی  امروزه به منظور درمان بسیاری از بیماری

آوردن به داروهای گیاهی به دلیل عوارض جانبی 
كمتر رواج بسیاری پیدا كرده است و اثرات مفید 

قند  های گیاهی در كاهش كلسترول خون و عصاره
 ,.Ziaie et al) خون به خوبی مشخص گردیده است

2004.) 
 Hypericum گل راعی دیهیمی با نام علمی

scabrum L.  متعلق به خانوادهClusiaceae 
 های هوفاریقون، طور محلی با نام باشد كه كه به می

 شوند گل راعی شناخته می علف چای و
(Rahnama, 2010; Zargari, 1990.)  در مطالعات

های  مختلفی گزارش شده كه جنس گل راعی فعالیت
 ها معالجه زخم(، Khan et al., 2011) ضد ویروسی

(Suntar et al., 2010 )اكسیدانت آنتی (Dadkhah 

et al., 2013; Hakimoglu et al., 2007) 
 Akhbari et al., 2012; Erdogrul)ضدمیكروبی 

et al., 2004; Ghasemi et al., 2011; Tuzlua. 
et al., 2004،) كشی با فعالیت ضدباكتریایی حشره 

(Tuzlua et al., 2004; Akhbari et al., 2012 ،)
درمان اسهال، بواسیر،  ،كننده ضدقارچ، ضدعفونی

ضداضطراب  (،Eslami, 2011) پسوریازیس، اگزما
 ;Dadkhah et al., 2013) وضد تشنج دارد

Eslami, 2011). های  ها به كثرت مؤلفه این فعالیت
قابل مالحظه شامل  طور بهدهنده عصاره كه  تشكیل

 ها، فلوروگلوسینول و ها، تانن وییدها، گزانتونفالون
هیپرسین  ها شامل )پزودوپروتوهیپرسین، نافتودیانتروس

باشد، نسبت داده  پروتوهیپرسین، پزودوهیپرسین( می
های  سرشاخه. (Ghasemi et al., 2011) شود می

 یپرسینه فالونوئید، محتوی تانن، دیهیمیگل راعی 
و ویتامین پ  هیپرین ین،از قبیل روت و گلوكوزیدهایی

های  خیساندن سرشاخه روغن گیاه را با باشد. می
 دست در روغن زیتون یا آفتابگردان به دار گل
و  دهایفالونوئ از یغن اهیگ نیا ، همچنینآورند می
. (Ramesh et al., 2010) باشد یم یفنول یدهایاس

 تدانیاكس یآنت كیبه عنوان  توانند یماین تركیبات 
آزاد، ی ها كالیراد یآور جمع قیاز طر ود ننعمل ك

شالته  منفرد، ژنیاكس یآور جمعهیدروژن،  دادن
ها  و پروتئین هادیپیل پراكسیداسیون ز، اها ونینمودن 

 یكبد اتاز التهاب جهیكند. در نت یریدر كبد جلوگ
 ,.McAnuff et al) كاسته شود ابتیاز د یناش

2005.) Ghasemi et al. (2011) ماده  وجود دو
تیمول و كارواكرول را در گل راعی دیهیمی به اثبات 
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 Dadkhah et al. (2013)رساندند و در مطالعات 
ش مشخص شده كه وجود این دو ماده در كاه

 .Dadkhah et alنیز  التهابات كبدی مؤثر است. اخیراً
دیهیمی  كنندگی اسانس گل راعی اثر تنظیم (2015)

بولیسمی كبدی در ی متاها آنزیمایرانی بر روی 
 ،های تیمار شده با استامینوفن را انتشار دادند رت

های كبدی آمینو  و پركاربردترین آنزیممهمترین 
 . كه شامل آسپارتات آمینوترانسفرازترانسفرازها هستند

(AST)  یا ترانس آمیناز اگزالواستیك سرم(SGOT) 
یا ترانس آمیناز  (ALT)و آالنین آمینو ترانسفراز 

 طور بههستند.  (SGPT)یك گلوتامیك سرم پیروو
است. این   SGOT=ASTو SGPT=ALTخالصه 

ی كبدی قرار ها سلولمعمول داخل  طور به ها آنزیم
 یها سلولد شو میدارند زمانی كه كبد دچار آسیب 

كنند، باالرفتن  را وارد جریان خون می ها آنزیمكبدی 
در خون نشانه آسیب كبدی است.  ها آنزیمسطح 
LDL  یا لیپوپروتئین با چگالی كم به نام كلسترول بد

دارای مقدار زیادی كلسترول  LDLد. شو میشناخته 
د و وظیفه آن حمل باش میو مقدار كمی پروتئین 

ها در خون است. مقدار  كلسترول و دیگر پروتئین
گرم در دسی لیتر  میلی 511كمتر از  LDLمناسب 

به  Dadkhah et al. (2015)است. در مطالعه اخیر 
   H. scabrumاین نتیجه دست یافتند كه اسانس 

 و ALTی كبدی )ها آنزیمد كارآیی شو میباعث 
AST )ی ها آسیبی افزایش یابد و از دار معنی طور به

در طی  Gao et al. (2016) كبدی كاسته شود.
تحقیقات منظم فیتوشیمیایی و بیولوژیكی روی 

كار  ها به بیماریسنتی در درمان  طور بهگیاهانی كه 
 تركیب جدید از مشتقات 4ند شو میگرفته 

  H. scabrumرا در گیاه (PPAPs) فلوروگلوسینول
ی دار معنی طور بهشناسایی كردند كه این تركیبات 

فعالیت محافظ كبدی دارند. شیوع باالی دیابت و 
سو و  مشكالت فردی و اجتماعی حاصل از آن از یك

دیابتیك  سایی اثرات آنتیلزوم احیای طب سنتی و شنا
گیاهان دارویی موجود در طبیعت كه دارای آثار 

 عصاره متانولیبررسی اثر   و درمانی با ارزشی هستند
بر درمان دیابت و  H. scabrum گل راعی دیهیمی

در رت نرسالم و دیابتی شده، های كبدی  فعالیت آنزیم
منظور  هدف از این مطالعه بود.در تحقیق حاضر به

ین اثر هیپوگلیسمیك گیاه گل راعی دیهیمی، تعی
ی سالم و دیابتی ها موشعصاره متانولی گیاه را به 

شده توسط داروی استرپتوزوتوسین خورانده و میزان 
ی كبدی مورد ارزیابی قرار ها آنزیمگلوكز و فعالیت 

 گرفت.
 

 ها مواد و روش
 آوری گیاه و شناسایی آنجمع

گیاه دارویی گل راعی  به منظور انجام آزمایش ابتدا
را از گردنه  (Clusiaseae)از تیره گل راعی  دیهیمی
همدان به كرمانشاه( در ارتفاع  كیلومتری541) اسدآباد
ی كرده و پس از شناسایی دقیق آور جمعمتری  5111

ی هرباریومی و منابع معتبر و ها نمونهاز طریق 
مطابقت با فلور ایران اقدام به خشكاندن سرشاخه 

 ار گیاه مورد نظر گردید.گلد
 

 گیریعصاره

گیری با دستگاه سوكسله و  در این پژوهش عصاره
حالل متانول به منظور استخراج فالوونوئیدها انجام 

گرم از پودر گیاه مورد  51گرفت، به این صورت كه 
نظر را در كارتوژ ریخته و پس از مسدود كردن درب 

ه سوار كرده كارتوژ با پنبه آن را روی دستگاه سوكسل
لیتر متانول  میلی 511گرم پودر  51و به ازای هر 

 1مدت  گیری به عنوان حالل استفاده شد. عصاره به
ساعت تحت فشار كاهشی انجام شد، سپس از 

 51دور در دقیقه به مدت  11دستگاه روتاری با دور 
دقیقه جهت تغلیظ عصاره موردنظر استفاده و عصاره 

موقع  ال نگهداری شد.شده در یخچ به صورت خشك
های مختلف  منظور تهیه غلظت انجام آزمایش به

شده و از طریق گاواژ به  مجدداً با حالل متانول رقیق
 خورانده شد. ها موش
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 تیمارهای مورد بررسی

عدد موش صحرایی نر نژاد ویستار  91در این پژوهش 
گرمی در خانه حیوانات  551 تا 511با وزن تقریبی 

اسالمی واحد قم تحت  شرایط طبیعی دانشگاه آزاد 
و  گراد سانتی درجه55 )دمای محیط خانه حیوانات

درصد و مدت تاریكی و روشنایی  41تا  91رطوبت بین 
ساعت(  نگهداری شدند،آب و غذای  55آن نیز 

اختیار آنها قرار گرفت  استاندارد بدون هیچ محدودیتی در
 این در اناتحیو با كار دستورالعمل به كلیه نكات مربوط

حیوانات به صورت  ،رعایت شد. جهت القا دیابت مطالعه
 & Pharmacia) استرپتوزوتوسین ،درون صفاقی

Upjohn. USA)  گرم بر كیلوگرم  میلی 11را با دوز
 دریافت نمودند. عالیم دیابت شامل كاهش وزن،

روزآشكار  1-5پرنوشی و پرادراری پس از گذشت 
یاهی و نرمال سالین از حیوانات با عصاره گ گردید.

روز  52روزانه و به مدت  intragastricطریق لوله 
گروه تقسیم شدند. تعداد  1تیمار گردید.حیوانات به 

 سر به شرح زیر بود: 1حیوانات در هر گروه 
كننده  (، سالم و دریافت(Cگروه اول: شاهد مثبت 

 نرمال سالین
كننده  ، دیابتی و دریافت(SHD)گروه دوم: شاهد منفی 

 نرمال سالین
كننده دوز  دیابتی و دریافت ،گروه سوم: درمان

mg/kg  11 از عصاره گل راعی دیهیمی 
كننده دوز  دیابتی و دریافت گروه چهارم: درمان،

mg/kg  21 از عصاره گل راعی دیهیمی 
كننده دوز  دیابتی و دریافت گروه پنجم: درمان،

mg/kg  551 از عصاره گل راعی دیهیمی 
 ،دریافتی هفته میزان آب و غذای 4از گذشت پس 

ی كبدی شامل آمینوترانسفرازها ها آنزیم ،قند خون
(SGOT, SGPT)  وLDL  لیپوپروتئین با چگالی(

 گیری و ثبت شد. اندازه ها موشكم( سرم 
 
 گیری صفات مورد بررسیاندازه

لیتر  از مخلوط یك میلی LDLگیری برای اندازه

تفاده الندا سرم اس 511همراه دهنده به  محلول رسوب
ماری با طول  دادن در بندقیقه قرار 51شد كه پس از 

نانومتر توسط دستگاه اسپكتروفتومتر  141طول موج 
سنجیده و جذب نور نمونه ثبت شد. برای سنجش 

لیتر محلول رسوب دهنده  گلوكز سرم نیز از یك میلی
 51الندا سرم استفاده شد كه پس از  511به همراه 

نانومتر  141ماری با طول طول موج  دقیقه در بن
های كبدی  دستگاه اسپكتروفتومتر سنجش شد. آنزیم

هم پس از بالنك شدن دستگاه اسپكتروفتومتر با هوا 
 نانومتر سنجش شد. 111در طول موج 

 
 تجزیه و تحلیل آماری

های حاصل از  نرمال بودن دادهبرای تعیین نرمال یا غیر
، SGOTقند خون و ،دریافتیغذای  میزان آب و

SGPT ،LDL 1 ای از آزمون یك نمونه سرمsample 

K-S اسمیرنوف استفاده شده در مرحله -كولموگروف یا 
ها یا خروجی حاصل از آن  دوم كار آمار توصیفی داده

، مقدار و میانگین انحراف از معیار، ها نمونهشامل تعداد 
سپس  و ثبت گردید max، minواریانس و چولگی و 

 ONe-Way ANOVA طی مرحله سوم از آزمون
معنا بودن اختالف برای بررسی معنادار بودن یا بی

میانگین مشاهدات استفاده شد در مرحله چهارم با 
برای هر شش فاكتور میزان  Excell استفاده از برنامه

، SGOT ،GPT قند خون و، غذای دریافتی آب و
LDL رسم شد. ای نمودار میله سرم خون حیوانات 

 

  نتایج
، SGOTهای كبدی  مقایسه آماری بین آنزیم

SGPT، LDL غذای دریافتی و قند  میزان آب و
بین ( ˂115/1P) دار معنیدهنده تفاوت  خون نشان

و  21، 11های كننده دوز ی دریافتها موشگروه 
551 mg/kg نسبت به گروه شاهد (SHD) است .

ر خوراكی دهد كه تیما نتایج تحقیق حاضر نشان می
روز  52عصاره متانولی گیاه گل راعی پس از گذشت 

 ی در میزان آب و غذای دریافتی،دار معنیكاهش 
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ی كبدی و میزان ها آنزیمفعالیت  گلوكز خون،
نماید در  لیپوپروتئین سرم حیوانات دیابتی ایجاد می

كه این مسأله در حیوانات دیابتی كه با نرمال  حالی
با توجه به  هده نشد.مشا سالین درمان شدند،

ی دیابتی كه فقط نرمال ها موش 5 و 5نمودارهای 
بیشترین میزان جذب  (SHD) سالین دریافت كردند

ی دیابتی ها موشساعته را دارا بوده و 54آب و غذای 
گرم بر  میلی 21كننده عصاره گیاهی با دوز  دریافت

كیلوگرم وزن بدن بیشترین كاهش میزان آب و غذای 
ی دیابتی را دارا ها موشهای  در بین گروه (ml) دریافتی

های  گروه (C) بودند. همچنین نسبت به حیوانات سالم
 دیابتی شده میزان جذب آب و غذای بیشتری داشتند.

 

 
معرف  (SHD)ستون  سالم، معرف حیوانات (C)روز تزریق عصاره متانولی، ستون  52بعد از  (ml) میزان غذای دریافتی .1نمودار 

  دوز های مختلف عصاره گیاهی. و سه ستون آخر حیوانات دیابتی دریافت كننده  وانات دیابتی بدون درمانحی

              
روز  52میزان غذای دریافتی بعد از  5در نمودار 

تزریق عصاره متانولی نشان داده شده است كه نسبت به 
ی دار معنیگروه حیوانات دیابتی و گروه تیمار تفاوت 

و  11تفاوت بین دوزهای  (.>15/1P) دشو میحظه مال
نسبت  21كننده دوز  نبوده اما گروه دریافت دار معنی 551

 .(>115/1P) بوده است دار معنیبه دو گروه دیگر 
 

 
بدون  معرف حیوانات دیابتی (SHD)ستون  معرف حیوانات سالم، (C)روز تیمار، ستون  52بعد از  (ml) میزان آب دریافتی .2 نمودار

 .)نرمال سالین( و سه ستون آخر حیوانات دیابتی دریافت كننده دوز های مختلف عصاره گیاهی درمان

   
روز تزریق  52میزان آب دریافتی بعد از  5در نمودار 

عصاره متانولی نشان داده شده است كه نسبت به گروه 
ی مالحظه دار معنیحیوانات دیابتی و گروه تیمار تفاوت 

های  . میانگین آب مصرفی گروه(>15/1P) دشو می
كننده عصاره نسبت به گروه كنترل  دیابتی دریافت

با توجه به  .(>115/1P) ی دارنددار معنیافزایش 
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و  (SHD) ی دیابتی شاهدها موش 4و  9نمودارهای 
گرم در هر  میلی 11كننده دوز  ی دریافتها موش

ارای ترتیب د كیلوگرم وزن حیوان از عصاره متانولی به
 ند. باش میسرم  LDLبیشترین میزان قند خون و 

 

 
معرف حیوانات  (SHD)ستون  معرف حیوانات سالم، (C)روز تیمار، ستون  52گرم بر دسی لیتر( بعد از  )میلی میزان قند خون .3نمودار

 .ف عصاره گیاهیهای مختلكننده دوز )نرمال سالین( و سه ستون آخر حیوانات دیابتی دریافت دیابتی بدون درمان

 
گرم بر  قند خون را بر حسب میلی 9نمودار 

دهد كه نسبت به گروه  نشان می mg/dlلیتر  دسی
ی داشته و مؤثرترین دار معنیتفاوت  (SHD) شاهد

میلی گرم  21دوز عصاره برای كاهش قند خون دوز 
میانگین قند  د.باش میدر هر كیلوگرم وزن حیوان 

گانه  كننده دوزهای سه فتهای دیابتی دریا خون گروه
عصاره هیپریكوم اسكابروم نسبت به گروه كنترل 

سه دوز عصاره  (.>15/1P) افزایش معناداری دارند
 ی ندارند.دار معنینسبت به هم تفاوت 

هم مقایسه عملكرد عصاره گیاهی  4در نمودار 
برای كاهش لیپوپروتئین خون نسبت به گروه شاهد 

(SHD) كننده دوز  ی دریافتها موشصورت گرفته و

گرم در هر كیلوگرم وزن حیوان عصاره  میلی 21
 ند.باش میرا دارا   LDLمتانولی كمترین میزان

در در گروه شاهد دیابتی نسبت به  LDLمیانگین 
 دهد گروه كنترل تفاوت معناداری را نشان می

(11/1P<.)  نیزتفاوت معناداری را با گروه  21دوز
 11اما دو گروه دوز  (.>15/1P) دهد كنترل نشان می

تفاوت معناداری را با گروه كنترل نشان  551و 
 SGOTهای كبدی  بیشترین میزان آنزیم دهند. نمی

ی دیابتی شاهد و ها موشمربوط به  SGPT و
گرم بر  میلی 11ی گروهی است كه با دوز ها موش

دهنده  اند كه نشان كیلوگرم عصاره دریافت كرده
 دیابت است.  التهاب كبدی ناشی از

 

 
)نرمال  معرف حیوانات دیابتی بدون درمان (SHD)معرف حیوانات سالم،ستون  (C)روز تیمار، ستون 52بعد از  LDL میزان .4 نمودار

 .های مختلف عصاره گیاهیكننده دوزسالین( و سه ستون آخر حیوانات دیابتی دریافت
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)نرمال  معرف حیوانات دیابتی بدون درمان (SHD)معرف حیوانات سالم،ستون  (C)روز تیمار، ستون 52بعد از  SGOT میزان .5نمودار

  .كننده دوزهای مختلف عصاره گیاهی حیوانات دیابتی دریافت سالین( و سه ستون آخر

 
 در SGOTكمترین میزان آنزیم  ،1طبق نمودار 

حیوانات دیابتی كه با عصاره درمان شدند مربوط به دوز 
گرم بر كیلوگرم وزن بدن از عصاره متانولی گل  میلی 21

راعی است كه تقریباً میزان این آنزیم نزدیك به میزان 
 تأثیردهنده  د و این نشانباش میی سالم ها موشآن در 

این گیاه در كاهش التهابات كبدی است چون دیابت 
د. میانگین شو میباعث افزایش در میزان این  آنزیم 

شاهد نسبت به گروه كنترل در گروه  SGOTآنزیم 
اما دو  (.˂115/1P) دهد ی را نشان میدار معنیفراوانی 

ی را با گروه كنترل دار معنیتفاوت  551و  21گروه 
در گروه شاهد  SGPTمیانگین آنزیم  دهد. نشان نمی

داری را نشان  نسبت به گروه كنترل فراوانی معنی
ت تفاو 551و  21(. اما دو گروه ˂115/1Pدهد ) می

 دهد. داری را با گروه كنترل نشان نمی معنی
 

 
 دیابتی بدون درمان معرف حیوانات (SHD)ستون  معرف حیوانات سالم، (C) روز تیمار، ستون52بعد از  SGPT میزان .6 نمودار

 كننده دوزهای مختلف عصاره گیاهی. ستون آخر حیوانات دیابتی دریافت )نرمال سالین( و سه

 

 بحث
الت بزرگی كه طب جدید با وجود یكی از مشك

امتیازهای ظاهری آن نسبت به طب سنتی به ارمغان 
مصرف روز افزون داروهای شیمیایی است كه  ،آورده

گیرد. در  متأسفانه روزبروز شكل حادتری به خود می
رابطه با پیامدهای این مسئله دو مورد بسیار مهم 

 ،ومد. نخست اینكه بر اثر مصرف مداباش میقابل ذكر 

رویه و گاهی بدون توجه به طریقه خاص مصرف  بی
ای به نام خود ایمنی در  تدریج پدیده هبرخی داروها، ب

د و از این طریق شو میها ایجاد  ها و ویروس میكروب
سازد و در  داروها را ضعیف و حتی خنثی می تأثیر

نتیجه باعث افزایش مصرف و روی آوردن به انواع 
ثانیاً اگرچه استفاده از  ند.شو میتری از آنها  قوی

های خاصی كه  در رابطه با بیماریداروهای شیمیایی 
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ولی مصرف  د،شو میموردنظر است مفید واقع 
طوالنی و در برخی موارد حتی مقطعی آنها عوارض 

گذارد كه عوارض جانبی  خاصی از خود برجا می
تواند از خود بیماری نیز  د و گاهی میشو مینامیده 

. نتایج (Williams et al., 2000) باشد تر خطرناک
تحقیق حاضر داللت بر آن دارد كه تزریق 

گرم بر كیلوگرم به صورت  میلی 11) استرپتوزوتوسین
را در  5 داخل صفاقی( ایجاد مدل دیابتی نوع

ی كه سطح گلوكز در طور بهنماید،  ی رت میها موش
ی نسبت به گروه دار معنی طور بههای دیابتی شده  رت

عنوان عامل  اهد بیشتر بود. استرپتوزوتوسین بهش
ایجاد دژنره  ،5ضدسرطان برای القای دیابت نوع

ی بتای پانكراس در بسیاری از ها سلولشدن و نكروز 
استرپتوزوتوسین با  رود، كار می های حیوانی به مدل

بتای  یها سلولوارد نمودن آسیب به غشاء 
با و واكنش  DNAپانكراس،قطعه قطعه نمودن 

یی مانند گلوكوكیناز موجب افزایش سطح ها آنزیم
 (.Aidi et al., 2010) گلوكز در حیوانات می گردد

میلی گرم به ازای هر كیلو گرم  21نظر به اینكه دوز 
وزن حیوان بیشترین اثر را در در درمان دیابت 
داراست و در درمان التهابات كبدی نیز كارآمد بوده 

ایش فعالیت گلیكونئوژنز و است احتماال از طریق افز
مهار گلیكولیز و كاهش مقاومت به انسولین عمل 
نماید كه این نتیجه با نتایج سایر محققین همخوانی 

 Dadkhah et al., 2007; McAnuff et) دارد

al., 2005.)  Alarcon et al. (2000)  نشان دادند
ی ها موشها در كاهش قند خون  كوئی ترپنزكه س

كه احتماالً با ایجاد وقفه در  ثر هستنددیابتی شده مؤ
تواند از شكسته شدن  عملكرد آنزیم گلوكوزیداز می

در مطالعاتی كه در  زنجیره قندها جلوگیری نماید.
خاصیت  ژاپن انجام شددر  5115و  5333 های سال

ضد باكتریایی گیاه گل راعی دیهیمی را به اثبات 
 21وز در این آزمایش با استفاده از د رساندند.

گرم بر كیلوگرم از عصاره این گیاه بر روی  میلی
ی صحرایی نر آلوده شده با چند نمونه از ها موش

ها مشاهده شد كه این گیاه خاصیت  باكتری
 .(Tuzlua et al., 2004) باكتریایی قوی دارد آنتی

تركیبات شیمیایی اصلی گیاهانی كه موجب كاهش 
 آلكالوئیدها،شامل: گلیكوزیدها،  ندشو میقند خون 

ساكاریدها،  پلی ها، موسیالژها، ترپن ها، گلیكان
 ها، گلیكوپروتئین ها، ساپونین ها، ویتامین ها، روغن

 Aidi et) ندباش میها  آمینو اسیدها و پروتئین پپتیدها،

al., 2010)  اخیراً تركیبات شیمیاییH. scabrum 
-αتعیین شده است كه  GC-MS/GCوسیله به

 %(،5/1) پینن-β %(،3/5) اسپاتولنول %(،43) پینن
α- ،تیمول  لیمونن و ،استوفنون، پاراسیمن كارینول

ثابت شده است كه همه   ند وباش میمهمترین آنها 
 اكسیدانی قوی دارند این تركیبات خاصیت آنتی

(Dadkhah et al., 2013).  وجود این تركیبات در
عصاره گل راعی باعث كاهش التهابات كبدی و 

در یك مطالعه دیگر  د.باش میی آن ها آنزیمیت فعال
 مشخص شد كه مشتقات بنزویل فلوروگلوسینول در

 Ghasemi et)عصاره گل راعی دیهیمی وجود دارد 

al., 2011.) های انجام شده بر گیاه  پژوهش
بسیار زیاد   H. perfuratum هیپریكوم پرفراتوم

 ,.DoRego et al., 2007; Khan et al) است

2011; Suntar et al., 2010از اثرات  ( وخیلی
درمانی آن به اثبات رسیده است. اخیراً نیز كارهای 

انجام شده است  H. scabrum متعددی روی
(Erdogrul et al., 2004; Dadkhah et al., 

2013; Eroglu et al., 2013; Eslami et al.,. 
2011; Tuzlua et al., 2004 .)Ghasemi et al. 

تركیبات فنولی  الیت ضدباكتریاییفع (2011)
این گیاه  .هیپریكوم اسكابروم را به اثبات رساندند

روی دیابت مورد آزمایش قرار گرفته است  اخیراً
درخصوص بررسی مسمومیت و عوارض جانبی 

 .Ghasemi et alهای باالی گل راعی دیهیمی  غلظت
وزن  ،اثر عصاره گل راعی را بر صفات خون (2010)

دن در موش بررسی كردند نتایج این تحقیق دمای ب و
 نشان داد كه این گیاه دارای اثر سمیت زایی نبوده و
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د، كه شو میفقط در دز باال باعث ایجاد تابلو استرس 
گرم بر كیلوگرم  میلی551احتماالً به همین دلیل دز 

وزن بدن از عصاره گل راعی دیهیمی اثر چندانی در 
 .Dadkhah et al كنترل دیابت حیوانات نداشت.

تواند  كه گل راعی دیهیمی میگزارش دادند  (2013)
مقابل فشار اكسایشی القا  عنوان محافظ كبد در به

وسیله استامینوفن عمل كند و در این پژوهش  شده به
هم مشخص شد كه عصاره این گیاه در كاهش 

در یك  التهابات كبدی ناشی از دیابت مؤثر است.
اره اتانولی گل راعی مطالعه مشخص شد كه عص

 DNAدیهیمی در مقابل اكسایش پروتئین و تخریب 
احتماالً به همین  .(Kizil et al., 2011) مؤثر است

)به خاطر  DNAدلیل می تواند از قطعه قطعه شدن 
جلوگیری كند و  استفاده از داروی استرپتوزوتوسین(

مبنی بر وجود  گزارشاتی عالئم دیابت را كاهش دهد.
 و Xanthones ضد ایدز مؤثر دو ماده

benzophenones وجود یمیهیدگل راعی  اهیدر گ 
سازی همچنین جدا .(Tanaka et al., 2004) دارد

دو ماده هایپریسین و پزدوهایپریسین از این گیاه انجام 
های اعصاب و كاهش گرفته كه در درمان بیماری

 ,.Dadkhah et al) اند گرفته استرس مورد مطالعه قرار

2013; DoRego et al., 2007; Eslami et al.,. 
2011; Falk et al, 1990  .)ًنیز  اخیراDadkhah 

et al. (2015) كنندگی اسانس گل راعی  اثر تنظیم
ی متابولیسمی كبدی ها آنزیمدیهیمی ایرانی بر روی 

های تیمار شده با استامینوفن را انتشار دادند به  در رت
 H. scabrumاسانس این نتیجه دست یافتند كه 

 و ALT) ی كبدیها آنزیمد كارآیی شو میباعث 

AST) ی ها آسیبی افزایش یابد و از دار معنی طور به
 . كه نتایج با مطالعه حاضر كامالًكبدی كاسته شود

تركیب  4نیز  Gao et al. (2016)همخوانی دارد. 
را در  (PPAPs) فلوروگلوسینول جدید از مشتقات

شناسایی كردند كه این تركیبات   H. scabrumگیاه
در كل  ی فعالیت محافظ كبدی دارند.دار معنی طور به

طور استنباط كرد كه با وجود تركیبات توان این می
مؤثری كه در عصاره گل راعی دیهیمی وجود دارد و 
 ،مشابهت این تركیبات با گونه هیپریكوم پرفوراتوم

دلیل  هب شاید اثرات التیام بخشی آن در كنترل دیابت
وجود مواد فنلی و فالوونوئیدها و خاصیت 

عنوان  تواند به اكسیدانی گیاه باشد و این گیاه می آنتی
دهنده عالئم  جایگزینی برای داروهایی كه كاهش

 دیابت هستند به كار گرفته شود.
 

 گیرینتیجه

دهد كه اثر عصاره متانولی  نتایج این تحقیق نشان می
های  ن دیابت و فعالیت آنزیمگل راعی دیهیمی بر درما

دهنده عالئم دیابت  كاهش كبدی در رت نر نژاد ویستار
د كه شو میتر پیشنهاد  برای بررسی دقیقد كه باش می

آزمایشات بیوشیمیایی و فارماكولوژیكی برای ارزیابی 
 ها صورت گیرد. دقیق مكانیسم این فعالیت

 

 سپاسگزاری
 و با یاناین پژوهش حاصل زحمات آقای دكتر یزد

ه علوم پایه كدمساعدت آقای دكتر روشنایی در دانش
كه بدین وسیله از  دانشگاه آزاد واحد قم انجام گرفت،

 د. گرد میقدردانی ، تشكر و زحمات ایشان
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