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چکيده
مقدمه و هدف :دیابت یکي از شایع ترین بيماري هاي قرن حاضر است .در این پژوهش تاثير عصاره
هيدروالکلي گياه آوندول بر رتهاي دیابتي مورد بررسي قرار گرفت.

نوع مقاله :علمی  -پژوهشی

روش تحقيق :در این مطالعه تجربي ۰۴ ،سر رت نژاد ویستار به طور تصادفي به  5گروه یکسان تقسيم

موضوع :گياهان دارویي

شدند .گروه ( 1کنترل سالم) :رتهایي سالم و غير دیابتي که در شرایط نوري ،آب و غذاي یکسان با سایر
گروه ها نگهداري شدند .گروه ( 2کنترل دیابتي) رتهایي که استرپتوزوتوستين با دوز  mg/kg۴/6به صورت



کليد واژگان :



استرپتوزوتوسين



برگ گياه آوندل



رت نژاد ویستار



گلوکز

گلوکز به روش آنزیمي و



کلسترول

اسپکتروفتومتري تعيين شد.



تریگليسيرید

نتایج و بحث :این مطالعه نشان داد که فاکتورهاي گلوکز ،تري گليسيرید و کلسترول در نتيجه تيمار با

داخل صفاقي دریافت کردند .گروه ( 3گروه دارو) رتهایي دیابتي که روزانه  ۴/5سيسي
گليبنکالميد با دوز  mg/kg۴/6وزن بدن را به صورت گاواژ دریافت کردند .گروه  ۰و ( 5گروه تيمار  1و )2
رتهایي که روزانه  ۴/5سيسي از عصاره هيدروالکلي برگ گياه آوندول با دوزهاي  2۴۴و  mg/kg ۰۴۴وزن
بدن را به صورت گاواژ دریافت کردند .در پایان تيمار  22روزه ،از قلب همه رتها خون گرفته شد و سطح
کلسترول و تريگليسيرید با کيتهاي شرکت پارس آزمون به روش

عصاره هيدروالکلي برگ گياه آوندول ( )Smyrnium cordifolium Boissبه طور معني داري کاهش یافت
(.)P<0.05
توصيه کاربردي/صنعتي :این گياه با داشتن اثرات هيپوگليسميک و هيپوليپيدميک و به دليل عوارض
جانبي کمتر ،در مقایسه با داروهاي شيميایي ،در درمان دیابت توصيه ميشود.

 .1مقدمه
دیابت ،یکی از شایع ترین بیماری های قرن حاضر است که بسیاری

گوناگونی دارد که دو نوع شایع آن عبارت است از دیابت نوع  Iو .II

از افراد را در همه سنین در معرض تهدید قرار داده است .دیابت انواع

در دیابت نوع  Iسلول های بتا پانکراس تخریب شده و قادر به تولید
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انسولین نیستند و یا مقدار تولید انسولین توسط آن ها بسیار کم است.

برگ گیاه آوندول  Smyrnium cordifolium Boissاز استان

در دیابت نوع  IIمهمترین علت ،مقاومت به انسولین است که منجر

چهار محال بختیاری شهرستان جونقان منطقه اسدآباد جمع آوری

به کاهش پاسخ به انسولین در بافت ها و افزایش قند خون می شود

شد .پس از تایید توسط کارشناس مربوطه ،شستوشو و به مدت یک

).)Guyton et al., 2011

هفته در سایه و تهویه مناسب خشک گردید .جهت عصاره گیری ،گیاه

کنترل قند خون توصیه ای است که به طور گسترده به همهی

آوندول برگ ها به وسیله آسیاب برقی در حد مالیم به پودر تبدیل

افراد گوشزد می گردد تا با پیش آگاهی مناسب از عوارض ناخواسته

شد .سپس پودر گیاه با الکل  ٪69به اندازهای که سطح الکل چند

و خطرناک دیابت جلوگیری شود .هر چند کاهش قند خون هدف

سانتیمتر باالتر از سطح پودر باشد مخلوط و بعد از  81ساعت محتوی

اصلی پزشکان در کنترل عوارض دیابت است اما درمان سایر اختالالت

ظرف با کاغذ صافی و قیف شیشهای صاف گردید .محلول صاف شده

همراه مانند دیس لپیدمی ،پرفشاری خون ،افزایش انعقاد پذیری و

به بالون منتقل شد و حالل آن به وسیله دستگاه روتاری و پمپ خالء

مقاومت به انسولین نیز از محور های عمده ی پژوهشی درمانی هستند

(تنظیم شده در دمای  81تا  05درجه سانتیگراد) خارج شد .مایع

).)Balaji et al., 1997

غلیظ به دست آمده درون ظرف شیشهای پهن داخل آون با دمای 71

گیاه آوندول با نام علمی  Smyrnium cordifoliu Boissاز

درجه سانتیگراد خشک گردید پس از آن پودر به دست آمده از روی

جنس  Smyrniumمتعلق به خانواده ( )Umbelliferaeدرایران فقط

ظرف جمع آوری شد و برای تهیه ی دوزهای  055و  855میلیگرم

دارای یک گونه است .گیاهی است دو ساله که در ارتفاعات زاگرس در

بر کیلوگرم به ازای وزن هر رت تهیه گردید.

غرب و جنوب غربی ایران می روید .در زبان محلی به این گیاه آوندول
یا

پنومه

گفته

می

شود.

این

گیاه

 .2-2القا دیابت

دارای

به منظور انجام آزمایشها از مدل حیوانی موش صحرایی با نام

استفادههای غذایی و دارویی چندی است .از خصوصیات این گیاه در

علمی  Ratus norvegicusalliviasاز نژاد  wistarدر دمای 05

طب سنتی می توان به اثرات مدر ،مقوی ،دافع سنگ کلیه و مثانه

درجه سانتی گراد ،رطوبت مناسب و چرخه ی روشنایی -تاریکی 70

اشاره کرد .ریشه این گیاه نیز به صورت پخته به عنوان یک غذای

ساعته با دسترسی آزاد به آب و مواد غذایی مناسب استفاده شد .در

مقوی مورد استفاده قرار می گیرد (.)Shafizade et al.,2001

این مطالعه جهت القاء دیابت نوع  ،IIنمونه ها با تزریق داخل صفاقی

شیوع باالی دیابت و مشکالت فردی و اجتماعی حاصل از آن از

استرپتوزوتوستین ( )STZبا دوز  5/9میلیگرم بر کیلوگرم وزن حیوان

یک سو و لزوم احیای طب سنتی و شناسایی اثرات آنتی دیابتیک

قرار گرفتند .برای نتیجه گیری بهتر و مقابله با اثر رقابتی گلوکز با

گیاهان دارویی موجود در طبیعت که دارای آثار درمانی با ارزشی

استرپتوزوتستین که ممکن بود مانع از اثر قطعی دارو بر روی سلول-

هستند ،ما را بر آن داشت تا اثر هیپو گلیسمیک برگ گیاه آوندول را

های بتا پانکراس شود ،تمام گروهها شب قبل از تزریق در گرسنگی

مورد مطالعه قرار دهیم .در تحقیق حاضر به منظور تعیین اثر

نگه داشته شدند ،اما دسترسی آزاد به آب داشتند .پس از گذشت 10

هیپوگلیسمیک برگ گیاه آوندول ،عصاره الکلی برگ گیاه به موش

ساعت از تزریق استرپتوزوتوسین ،از گوشه چشم هر یک از رتها

های صحرایی نر سالم و دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین تیمار

نمونهگیری خون انجام شد و با استفاده از دستگاه گلوکومتر قند خون

گردید و میزان گلوکز و تری گلیسرید و کلسترول سرم در حیوانات

آنها اندازه گیری شد و قند خون باالی  775mg/dIمالک دیابتی

مورد ارزیابی قرار گرفت و همچنین مقایسه ای بین اثر هیپوگلیسمیک

شدن قرار گرفتند.

عصاره الکلی برگ گیاه و داروی متداول ضددیابتی گلی بن کالمید
صورت گرفت.

 .2-3گروههای آزمایشی
در این تحقیق که  01روز به طول انجامید 85 ،سر رت از نژاد

 .2مواد و روش ها

ویستار به طور تصادفی انتخاب شدند و حیوانات به  0گروه تقسیم

 .1-2جمع آوری گیاهان
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شدند ،به طوریکه در هر گروه  1سر رت از نژاد ویستار قرار گرفتند.

 .3نتایج و بحث

نحوه تیمار گروهها به قرار زیر بود:

 .1-3تاثیر عصاره گیاه آوندول بر تغییرات وزن بدن

 -گروه ( 7کنترل سالم) :رتهای سالم و غیر دیابتی که در شرایط

بررسی نتایج نشان داد وزن گروه ( IIکنترل دیابتی) در روز 01

نوری ،آب و غذای یکسان با سایر گروه ها نگهداری شدند
 -گروه ( 0کنترل دیابتی) :رتهایی که  STZرا با دوز  5/9میلیگرم

نسبت به روز 7به طور معنی داری کاهش یافت ( .)P<0.01در گروه

بر کیلوگرم به صورت داخل صفاقی دریافت کردند.

( Vتیمار  )0در پایان روز  01نسبت به روز  7به طور معنی داری

 -گروه ( 7دارو) :رتهای دیابتی شده که روزانه  5/0سیسی گلی

افزایش وزن یافت ( .)P<0.001میانگین وزن گروه ( IIIدرمان داروی)

بن کالمید با دوز  5/9گرم بر کیلوگرم وزن بدن به صورت گاواژ دریافت

در روز  01با افزایش نشان داد که این افزایش معنی دار نبود.

کردند.

در طول این پژوهش رتها تحت تیمار  01روزه با دو دوز متفاوت

 -گروه ( 8تیمار  :)7رتهایی که روزانه  5/0سیسی از عصاره گیاه

 055و  855میلیگرم بر کیلوگرم از وزن بدن قرار گرفتند و تاثیر این

آوندول با دوز  055میلیگرم بر کیلوگرم وزن بدن را به صورت گاواژ

عصاره بر وزن بدن مورد بررسی قرار گرفت .رت های تحت تیمار در

دریافت کردند.

هر دو دوز نه تنها با کاهش وزن در پایان دوره مواجه نشدند بلکه به

 -گروه ( 0تیمار  :)0رتهایی که روزانه  5/0سیسی از گیاه آوندول

طور معنی داری نسبت به گروه کنترل افزایش وزن یافته بودند.

با دوز  855میلیگرم بر کیلوگرم وزن بدن را به صورت گاواژ دریافت

 Kamtchouingو همکاران در سال  0559طبق تحقیقات انجام

کردند.

شده روی عصاره متانولی پوست ریشه canariun schweinfurthii

و  Terminalia superbدر رت دیابتی شده به وسیله

 .2-4آنالیز بیوشیمیایی

استرپتوزوتوسین گزارش دادند که اختالالت متابولیکی پس از  8هفته

در این دوره درمانی  01روزه در پایان هر هفته میزان قند خون

تجویز عصاره گیاه مذکور تصحیح گردید و وزن موش های دیابتی

توسط گلوگومتر ،وزن رت توسط ترازوی دیجیتالی مورد سنجش قرار

درمان شده افزایش یافت ).)Kamtchouing et al., 2006

گرفت و عالئم بالینی و مرگ و میر در طول مدت تیمار یادداشت شد.

 .2-3تاثیر عصاره گیاه آوندول بر میزان قند خون

تمام گروهها شب قبل از خون گیری در گرسنگی نگهداری شدند اما
دسترسی آزاد به آب داشتند.

نتایج آزمایش نشان داد ،میزان قند خون گروهها دیابتی شده با

در روزه  01آزمایش جهت خون گیری حیوان با استفاده از

استرپتوزوتوسین ،سه روز بعد از تزریق ،نسبت به گروه( Iکنترل سالم)

کلروفرم بیهوش گردید و حدود  0دقیقه بعد از بیهوشی خون گیری

به طور معنی داری افزایش یافت ( .)P<0.001همچنین میزان قند

از قلب انجام گرفت ،و توسط سانتریفیوژ با دور  RPM 0555به مدت

خون گروه ( IIکنترل دیابتی) در روزهای  07 ،78 ،1و  01آزمایش

 75دقیقه سرم خون جدا گردید و سطح گلوکز به روش آنزیمی و

نسبت به گروه ( Iکنترل سالم) به طور معنی داری افزایش

کلسترول و تریگلیسیرید با کیتهای شرکت پارس آزمون به روش

یافت( .)P<0.001مقایسه گروهها در روزهای  7و  01در گروه III

اسپکتروفتومتری تعیین شد.

(تیمار با دارو) و گروه ( IVتیمار با عصاره الکلی با دوز )055کاهش
معنی داری در میزان قند خون را نشان دادند (( )P<0.01جدول  7و

 .2-5آنالیز آماری

نمودار .)7

در پایان آزمایش داده ها ابتدا به وسیلهی آزمون آماری

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که عصاره برگ آوندول باعث

ANOVAیک طرفه و سپس به وسیله آزمون  Tukeyو با استفاده از

کاهش غلظت گلوکز خون می شود .در طول دوره میزان قند خون

نرم افزاری  SPSSمورد تجزیه و تحلیل نهایی قرار گرفت .نتایج < P

رتها با فواصل  1روزه مورد سنجش قرار گرفت و نتیجه این بود که

 0.05به عنوان سطح معنا دار در نظر گرفته شد.

رتهای تحت تیمار با عصاره  055با کاهش معنیدار در سطح گلوکز
خون مواجه شدند.
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جدول  .1تاثير عصاره گياه آوندول بر وزن بدن
گروهها

روز 1

روز 14

روز 21

روز 2۲

گروه I
گروه II
گروه III
گروه IV
گروه V

715/70± 5/77
761/0± 5/56
716/71± 5/07
710/71± 5/77
707/7± 5/56

716/70± 5/70
711/10± 5/07
765± 5/70
050/11± 5/70
057/70± 5/ 15#

710/07± 5/78
717/10± 5/07
765/70± 5/70
761/10± 5/56
760/10± 5/77#

719/00± 5/77
* 715± 5/70
761/70± 5/70
055± 5/07
055± 5/75#

جدول  .2تاثير عصاره گياه آوندول بر ميزان قند خون
گروه ها

روز 1

روز 1۰

روز 21

روز 22

گروه I
گروه II
گروه III
گروه IV
گروه V

30/83± 0/03
* 355± 0/75
313± 0/75
353± 0/03
*711/50± 0/75

30/31± 0/70
* 353± 0/01
**500/58± 0/03
** 511/58±0/77
708/10± 0/50

33/13± 0/01
* 351/0± 0/03
** 711/8± 0/77
** 558/50± 0/03
733/10± 0/57

31/50± 0/03
* 358/0± 0/70
**501± 0/75
** 733/ 0± 0/ 77
780± 0/77

* = اختالف معنیدار با گروه ) =**،I (P<0.001اختالف معنیدار با گروه  IIو روز (P<0.01)) 7

جدول  .3تاثير عصاره گياه آوندول بر ميزان کلسترول و تری
گليسيرید
کلسترول

تري گليسيرید

روز 1-22

روز 1-22

گروه ها

*33/5±0/0

35±0/53

** 121±0/37

** 778±0/77

گروه I

**38/50±0/17

30±0/05

* 731/10 ±0/57

* 757±0/37

گروه II

** 03/1±0/13

03/3±0/03

** 735±0/73

** 758±0/07

گروه III

**07/10±0/07

01/5±0/1

** 705±0/10

** 770±0/37

گروه IV

** 35/1±0/ 18

01/3±0/7

** 770±0/57

گروه V

**

38/3±0/03

* = اختالف معنیدار با گروه ) =** ،I (P<0.001اختالف معنیدار با گروه
 Imadو همکاران در سال  0575اثر ضد دیابتی عصاره گیاه پیاز

II (P<0.01).

 .3-3تاثیر عصاره گیاه آوندول بر میزان کلسترول و تری

به نتایج مشابهی در نمونه های انسانی دست پیدا کردند و طی یک

گلیسیرید

دوره یک ماهه تیمار با برش های کوچک پیاز شاهد کاهش سطح

نتایج آزمایش نشان می دهد ،در روز  01میزان کلسترول و تری

گلوکز خون در نمونه های انسانی به صورت معنی دار شدند Imad

گلیسرید خون در گروه ( IIکنترل دیابتی) نسبت به گروه ( Iکنترل

).)et al., 2010

سالم) افزایش معنی داری را یافته است (  .)P<0.001).در روز 01
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میزان کلسترول و تری گلیسیرید خون در گروه های ( IIIدرمان
داروی)( IV ،تیمار )7و ( Vتیمار )0کاهش معنی داری یافته است
).)P<0.01

نمودار  .۰مقایسه وزن پانکراس در بين گروه های آزمایش در روز 58
همچنین در تحقیق حاضر در مدت تیمار با عصاره آوندول سطح
نمودار  .1مقایسه ميزان قند خون در بين گروه های آزمایش روز 7و

فاکتورهای بیوشیمایی سرم خون رت ها مورد اندازه گیری قرار گرفت.

.58

افزایش سطح تری گلیسیرید و کلسترول سرم در موشهای دیابتی
شده توسط استرپتوزوتوسین گزارش شده است ( Choi et al.,

 .)1991که این یافته در مطالعه حاضر نیز به دست آمد .این بررسی
نشان داد که تری گلیسیرید و کلسترول سرم خون نمونه ها کاهش
معنی داری را نسبت به گروه کنترل نشان می دهند Nazra .و
همکاران در سال  0578تاثیر عصاره توت بر کلسترول و تری
گلیسیرید خون را مورد بررسی قرار دادند و به نتایجی مشابه مطالعه
حاضر دست پیدا کردند .نمونهها کاهش معناداری در سطح این دو
فاکتور نسبت به گروه کنترل نشان دادند (.)Nazra et al., 2014
 Dourandishanو همکاران در سال  0578تاثیر عصاره گیاه گلدر بر
نمودار  .2مقایسه ميزان تری گليسيرید خون در بين گروههای

فاکتورهای بیوشیمایی خون را در موشهای صحرایی هایپرلیپیدمیک

آزمایش روز  7و .58

دیابتی مورد بررسی قرار دادند و نشان دادند که پس از پایان تیمار
یک ماهه موشهای صحرایی با کاهش سطح تری گلیسیرید و
کلسترول مواجه می شوند که نتایج مطالعه حاضر را تایید میکند et

) Bahrebar . )Dourandishan et al., 2014و همکاران در سال
 0575تاثیر عصاره برگ گیاه پنج انگشت بر غلظت سرمی تری
گلیسیرید و کلسترول خون را مورد بررسی قرار دادند و به نتایج
مشابهی در سطح این دو فاکتور سرم خون نسبت به گروه کنترل نشان
دادند ).)Bahrebar et al., 2010

 .4-3تاثیر عصاره گیاه آوندول بر وزن پانکراس
نمودار  .3مقایسه ميزان کلسترول خون در در بين گروه های آزمایش

وزن پانکراس روز  01در گروه ( IIکنترل دیابتی ) در مقایسه با

روز  7و .58

گروه ) Iکنترل سالم) به طور معنی داری کاهش یافت (.)P<0.001
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Bahrbar M., Bahauddini, A., Bahrebar, A., Taherian

) (درمان دارویIII ) و0  ( تیمارV ،)7 ( تیمارIV در حالی که گروه

Fard, M. 2010. Study of the Effects of Vitex agnuscastus Leaf Extract on the Serum Concentration of
Cholesterol and Triglyceride in Male Rats. J Food
Technol Nutr, 11(7): 20-24.

 به طور معنی داری کاهش وزن پانکراس رانشانII نسبت به گروه

Balaji, K.C., Menon, M. 1997. Mechanism of stone

کاهش وزن پانکراسی کمتری مواجه شده بودند که این نکته نشان

. ندادند و نمونه ها با آسیب کمتری در این بافت مواجه شده بودند
رتهای صحرایی تحت تیمار با آوندول نسبت به گروه کنترل با
می دهد عصاره آوندول می تواند در جلوگیری از تخریب و بهبود جزایر

formation. Urol J, 11(2): 391-396.
Choi, J.S., Yokozawa, T., Oura, H. 1991. Improvement
of
hyperglycemia
and
hyperlipemia
in
streptozotocin-diabetic rats by a methanolic extract
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 ممکن است این تاثیر حاصل از فعالیت.النگرهانس پانکراس موثر باشد

Dourandishan, M., Hosseini, M., Malekan, M. 2014.
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 و همچنین افزایش تقسیمات سلولی می شوندmRNA افزایش میزان

آنتی اکسیدانی گیاه و جلوگیری از تجمع رادیکال های آزاد مخرب در
 ترکیب های آنتی اکسیدان گیاهی.اطراف پانکراس حاصل شده باشد
 این.اثر ترمیم و بازسازی نیز بر سلولها و بافتهای آسیب دیده دارند

تحقیقات نشان داده اند که در شرایط آزمایشگاهی درمان جزایر
 و وزنβ  سبب افزایش تعداد سلولهای،النگرهانس با کوئرستین

Guyton, A., Hall, J. E., Sepehri, H., Rastgar Farajzadeh,

 درDNA پانکراس می گردد این عمل به علت افزایش همانند سازی

A., ghasemi, K. 2011. Insulin, Glucagon and diabet
mellitus,Medical Physiology. 2th
Andishe Rafie press, 2292-2122.

ed.

.)Hii cs et al., 1984( سلولهای جزایر النگرهانس صورت می گیرد

Tehran

 نیز نشان دادند که در موشهای0557  و همکاران در سالKavalali

Hii, C.S., Howell, S.L. 1984. .Effects of epicatechin on

 دانههای گیاه گزنه قادرند تعداد،دیابتی شده توسط استروپتوزوتوسین

rat islets of Langerhans. J Diabetes, 33(3): 291-6.

سلولهای جزایر النگرهانس و وزن پانکراس را در مقایسه با گروه

Imad, M., Taj Eldin, M., Elwahad, H. 2010. Preliminary

, 2003) دیابتی افزایش دهند که نتایج طرح حاضر را تایید میکند

study of clinical hypoglycemic effect of Allium cepa
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Environ Health Insights, 4: 17-77.

.)Kavalali et al.
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