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Abstract
Background and purpose: Diabetes mellitus is a metabolic disorder caused by deficiency of
insulin secretion (type I) or dysfunction of insulin (Type II). Investigating the efficacy of natural
compounds in treatment of various diseases such as diabetes could be so useful. So, we studied the antidiabetic effects of methanol extract of Trametes versicolor on male mice.
Materials and methods: T. versicolor was collected from jungles of Neka (Mazandaran, Iran)
and extracted with methanol. Thirty male mice were randomly divided into 6 groups (n=5 per group) as
following: group I: nonediabitic (normal), group II, III, and IV were diabetic groups that received T.
versicolor extract at 500, 1000, and 1500 mg/kg. Group V and VI were also diabetic groups that received
6 U/Kg insulin (Biphasic Isophane) and 0.9% normal saline, respectively. Diabetes was induced by
intraperitoneal administration of streptozotocin (50 mg/kg body weight). Blood samples were taken 24 hr
after the last injection. After centrifugation, the serum was isolated for measuring the levels of glucose,
ALT, AST, ALP, cholesterol, triglycerides, BUN, creatinine, and HDL. Homogenized liver tissue (0.1 g)
were also prepared for histological examination.
Results: Compared with the control group, significant reductions were seen in serum glucose,
triglycerides and ALT levels in treatment groups receiving the methanolic extract of T. versicolor
(P<0.05). Moreover, pathology studies showed lower destruction of liver tissue in these groups.
Conclusion: The results showed that the methanol extract of T. versicolor might be effective in
prevention of diabetes and have a protective effect on liver tissue.
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عمران حبیبی

چکیده
سابقه و هدف :دیابت از بیماریهاای تااابیکی غ دادد درری ریا اسات کا باا فقادای انسایکین (نای  )1یاا نقا
انسیکین(نی  )2تشخ

عمل ادد

تغشید .بدرسغ اثد بخشغ تدکیبات طبیعغ در درتای بیماریهای تخالف از جمل دیابت از اهمیت زیاادی

بدخیردار است کذا ،در این تطاکع اثد ضد دیاباغ عصاره تاانیکغ قارچ تداتاس ررسی اکد بدری تیش سیری بدرسغ شد.
مواد و روشها :قارچ از جنگل اطداف ن اء (تازندرای) جمعآرری ر با تاانیل عصارهگیدی شد 03 .تیش سایری ناد
ب طیر تصادفغ ب  6گدره 5تایغ تقسیم شدند.گدره  :1دید دیاباغ (ندتال) ،گادرههاای  0 ،2ر  4دیااباغ با تدتیاب عصااره
تاانیکغ قارچ با درز  1333 ،533ر  1533تیلغ گدم بد کیلیگدم رزی بدی ،گدره  :5دیاباغ  +انسیکین (ای رفاای) با تیا ای 6
راحد بد کیلیگدم ر گدره :6دیاباغ  +حالل عصاره (ندتال ساکین  3/9درصد) تغباشند .بادای ایجاد دیابت از اسادپایزرسین
با درز  53تیلغگدم بد کیلیگدم رزی بدی اسافاده شد ر ت ریقاات با صایرت درری صافاقغ انجاام گدفات24 .سااعت پاس از
آخدین ت ریق ،خینگیدی انجام ر پس از سانادفییژ ،سادم جتات سانجی تیا ای گلایک  , ALT , AST , ALP ,کلساادرل،
تدیگلیسیدید ،BUN ،کداتینین ر  HDLجدا شده ر  3/1گدم بافت کبدی نی جتت تطاکع هیسایپاتیکیژی همیژنی ه گددید.
یافتهها :ناایج حاکغ از کاهی تعنغدار تی ای گلیک  ،تدی گلیسایدید ر آنا یم  ALTدر گادرههاای تیماار شاده باا عصااره
تاانیکغ قارچ تداتاس ررسی اکد نسبت ب گدره شاهد دیابایک دریافت کننده حالل حاتل عصاره تغباشد ( .)p>3/35در تطاکعاات
پاتیکیژی تشاهده شد ک تخدیب در بافت کبد در گدرههای دریافت کننده عصاره نسبت ب گدره شاهد کمتد بیده است.
استنتاج :با تیج ب یافا های حاصل ،عصاره تاانیکغ قارچ تداتاس ررسای اکد تم ان اسات در درتاای ر پیشاگیدی از
دیابت ر تحافظت کبدی در فاز باکینغ داشا باشد.
واژه های کلیدی :تداتاس ررسی اکد ،دیابت ،تیش سیری ،کبد ،اسادپایزرسین
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کاهی رزی ،تاخید در اکایام زخمها ،تاری دید ،اف ایی
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 .1دانشیار ،گدره سم شناسغ داررشناسغ ،دانش ده داررسازی ،دانشگاه علیم پ ش غ تازندرای ،ساری ،ایدای
 .2دکادای حدف ای ،دانش ده داررسازی ،راحد پددیس خیدگددای ،دانشگاه علیم پ ش غ تازندرای ،راتسد ،ایدای
 .0اساادیار ،گدره فارتاکیگنیزی ر بییت نیکیژی ،تدک تحقیقات علیم دارریغ ،دانش ده داررسازی ،دانشگاه علیم پ ش غ تازندرای ،ساری ،ایدای
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گلیک در ادرار ر بدخغ عالئم دیگد تشخ

در صیرت عدم درتای تناسب تم ن است آسایبهاای

عصاااره آبااغ حاصاال از قااارچ Ganoderma lucidum

قلبغ ،عدرقغ ،عصبغ ،کلییی ر نیررپاتغ در بیمار بادرز

تاعلق ب خانیاده پلغ پیراس از دساا بازیدییتیساتهاا،

نمایااد .از جملا اقااداتات تتاام کنااادل دیاباات تیییااد در

تی ای قناد خایی تایشهاای دیااباغ شاده باا اساافاده از

سبک زندگغ تانناد رژیام داذایغ صاحیح ر ررزش با

اسادپایزرسااین ر آکیکسااای را ب ا تی ا ای قاباال تاایجتغ

همداه اسافاده از داررها تغباشد( .)2،1آزتایشات خاینغ

کاهی داده است( .)12،11همچناین عصاارههاای آباغ ر

تاعددی جتت بدرسغ تعیین عمل دد کبد انجام تغشید ک

تاانیکغ قارچهای دیگد تاعلق ب دساا بازیدییتیساتهاا

در آیها تی ای سدتغ آن یمهای تتم کبدی اندازهگیدی

نظیااد  Calvatia cyathiformis ،Lentinus lepideusر

تغگددد .از جمل تتم رین این آن یم هاا آنناین آتینای

 ،Ganoderma applanatumاثد ضد دیاباغ تعناغداری

تدنسفداز ) ،(ALTآسپارتات آتینای تدانسافداز ) (ASTر

اناد(.)10

آک اکین فسفاتاز( )ALPتغباشد ک ب عنایای شااخ

بد رری تیشهای دیاباغ شده با آکیکسای داشا

هاای

در پژرهشغ ک از اگ ربییپلیمدهای حاصل از گین های

 2تیا ای

تخالف قارچغ جتت سنجی تیا ای کااهی قناد خایی

آیها اف ایی پیدا تغکند( .)4 ،0اسادس اکسیداتیی نقای

تاایشهااا اسااافاده شااد ،تنتااا بیاایپلیمد قااارچ تااداتیس

آسیب بافت کبدی تغباشند ر در دیابات تیا
بسیار تتمغ در تعیین پاتیژن بیماری دیابت تیا

 2دارد

ررسی اکد ،باییتادین اثاد را در کااهی تیا ای گلایک

ک ب دنبال آی تی ای کلسادرل خایی افا ایی تاغیاباد.

خاایی داشااا اساات( .)14عاادهای از تحققااین بااا تیانااایغ

تعیین سطح سدتغ گلیتاتییی احیا ( )GSHتی ای اسادس

سازی پلاغ سااکارید خاارل سالیکغ

اکسیداتیی ناشغ از دیابت را ب

جداسازی ر خاک

خیبغ نشاای تاغدهاد(.)5

 EPS-F4-1حاصل از قارچ تداتاس ررسی اکد تایج اثد

بدرسغ تدکیبات طبیعغ در درتای بیماریهای تخالف از

تتاری این پلغ ساکارید رری آنا یم آکفاا گلیکیزیاداز

جمل دیابات از اهمیات زیاادی بدخایردار اسات .قاارچ

شدهاند( .)15از آیجایغکا تااکنیی اثادات ضاد دیااباغ

تداتیس ررسی اکد ک کیرییکیس ررسای اکد نیا ناتیاده

عصاره تاانیکغ قارچ تداتیس ررسی اکد بدرسغ نشده ،کذا

تااغشااید ،تاعلااق باا خااانیاده  ،Polyporaceaeراسااا

در تحقیق حاضد اثد ضاد دیااباغ عصااره تااانیکغ قاارچ

 Polyporalesر از دسااا

بازیدییتیساات )(Macrofungi

تغباشد .این قارچ در چاین تشاتیر با یایی ژی (قاارچ

تذکیر با نگدش بییشیمیایغ ر پاتیکیژی رری تیشهای
سیری ند تیرد بدرسغ قدار گدفت.

ابدی) تغباشد ر ب طیر گسادده در جنگالهاای تعاادل
در نیم ده شماکغ زتاین پداکنادگغ دارد کا با عنایای

مواد و روش ها

ساپدرفیت رری تن درخاای پیسیده رشد تاغکناد(.)6-8

گلیتاااتییی اسااااندارد ،دی تی ایبیس نیادربن رئیااک

قارچهای دارریغ بسایاری با طایر ساناغ جتات درتاای

اسااید ( ،)DTNBبااافدتدیس (تاادی کلدراسااایک اسااید

بیماریهای گیناگینغ اسافاده تغشید ر اثادات درتاانغ

( EDTA ،)PH=8/9اتیلن دی آتین تادا اسایک اسید) از

آیها بد دیابت ،سدطای ،کلسادرل ر فشاار خایی ،کباد،

شدکت تدک ،اتاانیل از شادکت نایر زکدیاای رازی ر

اسات(.)9

ندتال ساکین از شدکت داررسازی ثااتن خدیاداری شاد.

عالره بد آی نقی تتمغ در تنظیم کنندگغ سیسام ایمنغ

قدائاات تیاا ای جااذب تیساا دساااگاه اسااپ ایفیتیتاد

را بد عتده دارند( .)13آزتاییهای تاعادد انجاام گدفاا

 Shimadzu mini 1240سااااخت ژاپااان ر عملیاااات

اکاتاب ر عیاتل تی دربغ تیرد تطاکع قدار گدفا

رری عصارهها ر تدکیبات خاک

حاصال از گینا هاای

تاعدد بازیدییتیستها نشای تاغدهاد کا ایان قاارچهاا

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

سانادیفییژ ب کمک دساگاه  Hettich universalساخت
آکمای انجام شد.
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تغشید ر

تی ای قند خیی حییانات دیاباغ شده را کاهی تغدهند.

اثر ضد دیابتي قارچ ترامتس ورسيكالر روی موش

قارچ تداتاس ررسی اکد در تاه آبای از جنگالهاای

1533تیلغگدم بد کیلیگدم) ر گدره ششم با عنایای گادره

شتدساااای ن ااا ررساااای چلمااددی اساااای تازناادرای در

شاهد ،با ت ریق حاتل عصاره (ندتال ساکین  3/9درصاد)

ارتفااا  533تااادی از سااطح دریااا جمااعآرری گددیااد.

آتاده شدند (تدت تیمار با عصاره  21ررز بیده است)(.)17

سپس ناام علماغ آی تیسا آقاای تتنادس ساعید علاغ
تیسغ زاده کارشناس ارشاد علایم گیااهغ عضای تدکا

ت ریق ،تیشها کاتال بغهایش شادند ر تایرد جداحاغ

تحقیقات ر آتیزش کشااررزی تناابع طبیعاغ تازنادرای

قاادار گدفانااد .بالفاصاال پااس از شا افان شا م ر سااین

تدبیط تایید شد .جتات از باین رفاان حشادات تای ی،

حییای 2 ،اکاغ  1/5تیلاغکیااد خایی باا سادنس انسایکین

چیب خیار ر کپکها ،نمین قارچ ب تادت  72سااعت

(هپارین شده) از قلب حییای اخذ ر ساپس با تادت 03

در فدی ر  -23درج سااناغگاداد نگا داری شاد .نمینا

دقیق در تحی آزتایشگاه گذاشا شده تا ان یب شید ر

قارچ پس از تمی شدی ر خشک شدی در ساای ر دتاای

پس از سانادفییژ کددی با تادت  15دقیقا در دتاای 4

اتاق با اسافاده از آسیاب بدقاغ در انادازه تناساب پایدر

درج ساناغ گداد ،حدرد  1تیلغکیاد سدم از آیهاا جادا

گددید (نمین قاارچغ در یخااال بادای طایننغ تادت

شد ر از کیت شدکت  Elitekجتت اندازهگیادی تیا ای

قابل نگ داری تغباشد) .در کیلیگدم از قارچ پیدر شده

آن

یمهای  ALT,AST,ALPاساافاده ر از ررش UV Test

با تاانیل تطلق ب ررش خیساندی چند بااره ( 0باار ر هاد

جتت با دسات آرردی تقاادید آنا

بار حداقل 72ساعت) عصارهگیدی شد .عصاره حاصل با

اسافاده گددید .همچنین بدای اندازهگیدی آن یم آک اکن

اسافاده از دساگاه ررتااری تحات شادای خاالء تیلای

فسافاتاز از آزتاایی فااایتادی کینایااک اسااافاده شااد(.)18

گددید ر در دساگاه فدی دراید ب صیرت پیدر خشاک

جتت انادازهگیادی گلایک از ررش گلایک اکسایداز،

تتی شد .جتت انجام تطاکع حییانغ 03 ،تیش سیری ند

 BUNاز ررش بدتلیل ،کداتینین از ررش رناس سانجغ

با سن  4تا  5هفا  ،در تحدرده رزنغ  23±5گدم ب طایر

(ررش ژاف )( ،)19تی ای کلسادرل ر تدیگلیسیدید سدتغ

تصادفغ ب  6گدره ( 5تایغ) تقسیم شادند .حییاناات در

با اسافاده از کیت شادکت درتاای کاار(ایدای) از طدیاق

حییای خان دانشا ده داررساازی راتساد تحات شادای

ررش رنسسنجغ تعیین گددید ر تی ای  HDLکلسادرل

طبیعغ تاری غ ،دذا ر آب قدار گدفاند ر ب تادت یاک

با ررش رسیبغ اندازهگیدی شد(.)21،23

هفا ب تنظیر عادت کددی ب تحی جدیاد بادری های
گین ت ریق نگتداری شدند.

یمهاای ALT,AST

بالفاصل پس از خییگیدی 3/1 ،گدم از بافت کباد
حییای بدای اندازهگیدی گلیتااتییی خاارل ر با رسایل

ب تیشها اسادپایزتیسین باا درز  53تیلاغگادم باد

سدم فی ییکیژی شساشی داده شد ر در فدتاکین 13درصاد

کیلیگدم (ب ج گدره ارل ک ب عنیای گادره ندتاال در

بدای تثبیات بافات ر انجاام تطاکعاات هیساایپاتیکیژیک

نظااد گدفا ا شاادند) داخاال صاافاقغ ت ریااق شااد .جتاات

قدارگدفت .در تدحل بعد از بافاتهاای آبگیادی شاده،

اناادازهگیاادی تیا ای قناادخیی ناشاااا ،خااینگیدی در ررز

باادشهااایغ تتیاا ر باا ررش هماتیکساایلین -ائاایزین

ای قنادخیی باانتد از 11 mmol/L

رنسآتی ی گددیاد( .)22بدداشات نمینا کبادی جتات

دیاباغ شدی تیشها را تایید کدد( .)16گادره ارل گادره

اندازهگیدی سطح گلیتاتییی احیاا با ررش اکمان انجاام

دیددیاباغ (ندتال)،گدره درم ب عنیای گادره کناادل ،باا

شااد .باادین تنظاایر  3/1گاادم از کبااد تاایش را ب ا کیک ا

ت ریق درز تعینغ از انسیکین (بایفازیک ای رفای) ب تیا ای

همیژنای ر تناقال 1 ،تیلاغکیااد  EDTAبا آی افا رده ر

 6راحد بد کیلیگدم ،گدره سیم تا پنجم با ت ریق درزهای

چند بار عمل همیژی کددی صیرت گدفات تاا تخلای

تخالفغ از عصاره تاانیکغ تداتاس ررسای اکد (،1333 ،533

ی نیاخاغ ب دسات آیاد .ساپس تحاییاات آی با کیکا

چتارم انجام شد ر تی
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با رعایت اصیل اخالقغ 24 ،ساعت پس از آخادین

پژوهشی

محمد شکرزاده و همکاران

اضاف شد .در تدحل بعد ،ب کیک سانادیفییژ  1/5تیلغکیاد

رجید دارد .اندازهگیدی تی ای کلسادرل ر تدیگلیسدید

 TCAبا خلیص  13درصد اضاف شد .ساپس کیکا هاا در

حاکغ از آی است ک کمتادین تیا ای آیهاا تدبای با

درر  0333ب تادت 15دقیقا ساانادیفییژ ر ساپس یاک

تیشهای گدره ندتال ب تدتیب بدابد با  63/67±28/45ر

تیلغکیاد از تحلیل رریغ ب کیک سانادیفییژ دیگاد تناقال

 91/00±0/52تیلغتیل بد کیاد ر بییتادین تیا ای آیهاا

گددیااد ر باا آی  2/5تیلااغکیاااد بااافدتدیس  3/4تااینر

تدبی ب گدره شاهد ب تدتیب بدابد باا  122/33±2/64ر

( )PH=8/9ر  3/5تیلغکیاد  DTNBاضااف شاد .کیکا با

 103/33±2/33تیلغتیل بد کیاد تغباشاد .آنااکی آتااری

آراتاغ ت ااای داده شااد تااا رنااس زرد ی ناایاخاغ در آی

نی اخاالف تعنغداری را ()p>3/35در تی ای کلسادرل ر

پدیدار گددد .در نتایت جذب تحلیل حاصال در طایل

تدیگلیسدید بین گدرههای دیاباغ حاتل عصاره با گدره

تیل  421nmقدائت گددید .با تقایس جاذب حاصال باا

دیاباغ +عصاره تاانیکغ  1533,1333تیلغگدم باد کیلایگدم

تنحنغ اسااندارد ،دلظت گلیتااتییی تحاساب ر بداسااس

نشااای تااغدهااد .هاامچنااین ایاان اخاااالف تعن اغدار بااین

تی درتیل بد هد گادم رزی کباد ارائا شاد( .)20پاس از

گدرههای دیاباغ+حاتل عصاره با گدره دیاباغ+انسایکین

تج ی ر تحلیل آتااری نااایج با

صایرت Mean ± SD

نی ا ( )p>3/35رجااید دارد .کاامتاادین تی ا ای  HDLنی ا

ارائ شده است .بدای بدرسغ نااایج بییشایمیایغ ر بافات

تاعلق ب گدره دیاباغ+انسیکین  20/67±0/35تیلاغ تایل

شناسغ ر تقایس تیانگین گدرههای آزتایشاغ از آزتایی

بد کیاد ر بییتدین تدبی ب گدره دیاباغ+حاتل عصااره

تج ی ر تحلیل راریاانس ی طدفا ()One-Way ANOVA

 05/00±4/34تیلغ تیل بد کیاد تغباشد .از کحاظ آتااری

اسافاده شد ر  p< 3/35ب عنیای سطح تعناغداری تلقاغ

اخاالف تعنااداری ( )p>3/35باین گادرههاای دیااباغ+

ار SPSS

حاتاال عصاااره بااا گاادره دیاباغ+عصاااره تاااانیکغ ,533

گددیااد .تحلیاال آتاااری بااا اسااافاده از ناادماف ا
ریدایی 16انجام پذیدفت.

 1533,1333تیلغگدم بد کیلایگدم رجاید داردکا ایان
اخاالف تعنغدار بین گدرههای دیااباغ +حاتال عصااره

یافته ها
تطااابق جاادرل شااماره  ،1کاامتاادین تیا ای گلاایک

با گدره دیاباغ+انسیکین نی ( )p>3/35رجید دارد.
ناایج حاصل ازتعیین تی ای آن

یمهاای ALTرAST

تاعلق ب گدره ندتال  162/00±17/5تیلغ تیل باد کیااد ر

نشای تغدهد ک بییتدین تی ای این آن یمها تدبای با

بیی تدین تی ای تدبی ب گدره دیااباغ دریافات کنناده

گدره دیاباغ حاتل عصاره ب تدتیب بدابد باا 96/33±4/58

حالل عصاره ( شااهد)  275/00 ± 22/14تیلاغ تایل باد

ر  80/67±8/38راحاد بااد کیاااد ر کاامتاادین تیا

کیاد تغباشد .با تیجا با آنااکی آتااری صایرت گدفاا

تدبی ب ب گدره دیاباغ دریافت کننده عصاره تااانیکغ

اخاالف تعنغداری( )p>3/35باین گادرههاای شااهد باا

 1533تیلغگدم بد گیلیگدم ب تی ای  83/67±4/16راحد

گدره دیاباغ+عصاره تااانیکغ  1533,1333 ,533تیلاغگادم

بد کیاد ر بادای آنا یم  ASTکامتادین تیا ای تدبای با

بااد کیلاایگدم رجااید دارد .بیشااادین تقاادار گلیتاااتییی

گدره ندتال ب تی ای  75/00±5/53راحد بد کیاد تغباشد.

تدبی با گادره دیاباغ+انسایکین با تیا ای 3/54±3/32

با تیج ب آناکی آتاری صیرت گدفا بدای آن

یم ALT

تی درتیل بد گدم ر کمادین تدبای با گادره دیااباغ+

اخاالف تعنغداری( )p>3/35باین گادرههاای شااهد باا

عصاره تاانیکغ  1333تیلاغگادم باد کیلایگدم با تیا ای

گدره دیاباغ+عصاره تاانیکغ  1533تیلغگدم بد کیلایگدم ر

 3/28±3/30تی درتیل بد گدم تغباشد .با تیج ب آناکی

در آن یم  ASTاخااالف آتااری تعناغداری باین گادره

آتاری صیرت گدفا اخاالف تعناداری ( )p>3/35باین

شاهد با ساید گدرهها رجاید نادارد (جادرل شاماره .)2
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سانادیفییژ تناقال ر  3/5تیلاغکیااد دیگاد  EDTAبا آی

گدره شاهد با عصاره تاانیکغ  1333تیلغگدم بدکیلیگدم

اثر ضد دیابتي قارچ ترامتس ورسيكالر روی موش

گاادره دیاباغ+انساایکین  58/67±0/51راحااد بااد کیاااد ر

گدفاگااغ تایسا ساانادال ریاان داریاام در سااینیزرئیدها

کمتدین تی ای تدبای با گادره گادره ندتاال با تیا ای

دیالت تخاصد تناشد دیده شاد .اکاتااب پیرتاال خفیاف

 49/00±1/52راحد بد کیاد بدری رجید اخاالف آتااری

پداکنده ر اکاتاب بین هپاتیسیاغ تخاصد پداکنده بید در

تعنغدار بین گدرههای شاهد با ساید گادرههاا تاغباشاد.

نم ن درز تک هپاتیسیاغ پداکنده دیده شاد ر آپیپاایز

کااداتینین ر  BUNدر گاادره دیاباغ+انساایکین بااانتدین

سلیل هپاتیسیاغ بسیار پداکنده رجید داشات ر راکیئال

تیا ای با تدتیااب بدابااد بااا  56/33±7/33ر 59/00±5/10

دار شدی هسا ها (دژنداساییی) پدیادار گشات (تصایید

تیلغگدم بد دسغ کیاد تغباشد ر کمتدین تی ای کداتینین

شماره  .)1در گدرههاای دیااباغ دریافاتکنناده عصااره

تاعلق ب گدره ندتال  43/33±1/33تیلغگدم بد دسغ کیااد باا

تاااانیکغ  1533ر 1333تیلااغگاادم بااد کیلاایگدم ساااخاار

اخاالف تعنغداری( )p>3/35بین گدرههاای دیاباغ+حاتال

کبیکغ تایس  ،اکاتااب تایسا ر تناشاد فضاای پایرت،

عصاره باا گادره دیاباغ+عصااره تااانیکغ 533ر  1333ر

اکاتاب تایس ر پداکنده بین هپاتیسیتها رجاید داشاا

 1533تیلغگدم بد کیلیگدم تغباشد .همچنین این اخااالف

اسات ر هامچناین ن ادرز گدرهاغ ر ت اغ هپاتیساایاغ،

تعنغدار بین گدرههای ندتال با گدره دیاباغ+انسیکین نی

آپیپااایز ت ااغ ،سااینیزرئیدهای تخاصاادتاداکم ر هسااا

( )p>3/35نی رجید دارد .پاایینتادین تیا ای  BUNنیا

تناشد ب رگ شده ر سالیل هاا فیکاال هیادررپیک هام

تدبی ب گدره دیاباغ+عصاره تاانیکغ  1533تیلاغگادم

تشاهده شد (تصیید شماره .)2

بد کیلیگدم ب تقدار  40/33±4/06تیلغگدم بد دسغ کیاد
تغباشد ر اخاالف تعنغداری( )p>3/35بین گادرههاای
دیاباغ +حاتل عصاره باا گادره دیاباغ+عصااره تااانیکغ
 1533,1333تیلغگدم بد کیلیگدم رجید دارد .همچناین
این اخاالف تعنغدار بین گدرههای دیاباغ+حاتل عصاره با
گدره دیاباغ+انسایکین نیا ( )p>3/35رجاید دارد (جادرل
شماره  .)2در بافت کباد گادره دیااباغ تیماار باا عصااره
قارچغ تیییدات پاتیکیژیک قابل تایجتغ تشااهده نشاد.

تصووو شم رووو

ناااایج پاااتیکیژی نشااای تااغدهااد ک ا در گاادره دیاااباغ

دیالت (سفید) -دژنداسییی(زرد)

جدول ر

 :1تیانگین ر انحداف تعیار گلیتاتییی کبدی( )µmol/gر گلیک  ،کلسادرل ،تدی گلیسدید ر  HDLبد حسب  mmol/Lدر حییای تیرد تطاکع
گدره ها

گلیک

کلسادرل

تدی گلیسیدید

HDL

گلیتاتییی

ندتا ل

162/00±17/53

63/67±28/45

91/00±0/52

25/67±2/38

3/48±3/31

دیاباغ +حاتل عصاره

275/00±22/14

122±2/64

103±2/2

05/00±4/34

3/5+3/32

دیاباغ +عصاره تاانیکغ  533تیلغ گدم بد کیلیگدم

204/67±8/5

119±2/1

121/67±2/38

03±7/90

3/4±3/12

دیاباغ +عصاره تاانیکغ  133تیلغ گدم بد کیلیگدم

218/00±13/32

139/67±1/50

118/67±1/52

03/00±3/57

3/28±3/30

دیاباغ  +عصاره تاانیکغ  1533تیلغ گدم بد کیلیگدم

194/00±4/90

134/67±9/24

110/00±4/72

26/00±4/34

3/50±3/37

دیاباغ +انسیکین

177/00±7/76

133/00±5/68

137±2/64

20/67±0/35

3/54±3/32

جدول ر

 :2تیانگین رانحداف آن یم های  ALP,ALT,ASTبدحسب( ،)U/Lارره ر کداتینین سدتغ بدحسب  mg/dLدرحییای تیرد تطاکع
گدره ها

ALP
49/00+1/52

ALT
85/67+6/32

AST
75/00+5/5

BUN
45/00+1/50

Cr
43+1/1

دیاباغ +حاتل عصاره

50+2/1

96+4/58

80/67+8/38

49/67+1/50

51/67+2/51

دیاباغ +عصاره تاانیکغ  533تیلغ گدم بد کیلیگدم

50/67+5/5

92+2/0

81/67+8/32

48+0/6

44/00+0/21

دیاباغ +عصاره تاانیکغ  1333تیلغ گدم بد کیلیگدم

57/00+4/72

88/00+0/35

79/67+7/57

44/00+2/38

40+2/1

دیاباغ  +عصاره تاانیکغ  1533تیلغ گدم بد کیلیگدم

50/00+2/88

83/67+4/16

82/00+8/62

40+4/06

4/58+47/28

دیاباغ +انسیکین

58/67+0/51

95+6/7

81/67+5/5

59/00+5/10

56+7/0

ندتا ل
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بییتدین تی ای اف ایی سطح آن یم  ALPنی تدبی با

دریافت کننده انسیکین ساخاار کبیکغ فیکال بتم ریخا ر

پژوهشی

محمد شکرزاده و همکاران

گلیتاتییی اس -تدانسفداز در بافتهایغ از تیش کا در
تعدض اسادپایزرسین بایدهاناد نسابت با گادره کناادل
تشاهده تغشید( .)27تحقیقاات تخالاف دربااره بیمااری
اف ایی تعنغدار در سطح سدتغ گلیک  ،کلسادرل ،تدی
گلیساادید ،فاکایرهااای کلیاایی (ارره ،اسااید ارریااک،
تص شم رو

 :2اکاتااب باین هپاتیسایت هاا(قدت ) ر ناحیا ن ادرز

کیچک (سفید)

ک اداتینین) ،آن ا یمهااای کباادی ( (ALT,AST,ALPدر
تیشهای دیاباغ نسب ب گدره ندتال تغشید( .)28قاارچ
تداتاس ررسی اکد از انیا قارچهای دارریغ است ک از

بحث

زتایهای قدیم در چین ب عنایای تادتیم کنناده زخام ر

اتدرزه پژرهیهای تاعددی در زتین بیماری دیابت

تحافظت ایمنغ بدی در تقابل بیمااریهاا تایرد اساافاده

صاایرت گدفا ا اساات ک ا در هم ا آیهااا تسااسل ساامیت

قدار تغگدفت .این قارچ دارریغ ک با رفایر در ایادای

داررهای تیرد اسافاده رکشف ر تیسع داررهای با اثاد

نی یافت تغشید دنغ از تادهای از جنس پلغ ساکارید-

بخشغ باان کا تیاناایغ کااهی قنادخیی ر هام کناادل

پپایااد با نااام  PSPتااغباشااد کا کااارایغ آی در درتااای

عیارض ثانیی بیماری اعم از نفدرپاتغ ،آسایب کبادی،

سدطای ب اثبات رسیده ر با طایر عماده تایرد اساافاده

اسادس اکسیداتیی را داشا باشد ،تیرد تیج است .اخیدا

قدار تغگیدد .همچنین پلغساکاریدی دیگاد نیا از ایان

اسافاده از گیاهای ر قاارچهاای خایراکغ ر دارریاغ با

قااارچ قاباال اساااخدال تااغباشااد کا با نااام ( PSKپلااغ

علت دارا بیدی تدکیبات تیثده باکقیه ،ب طیر گسادده در

ساکارید  )Kتعدرف است ک یک آناغ اکسیدانت قیی

درتای بیماریها از جملا دیابات تایرد پاذیدش جتاانغ

بیده ر رادی الهاای آزاد را تتاار تاغکناد .تاا با حاال

قدار گدفا است .جتت اکقای دیابت تیلاایس در تادلهاای

 PSKاز نظد باکینغ تیثدتدین دارری سدطایهاای تعاده،

حییانغ از اسادپایزرساین با عنایای عاتال دیااباغکنناده

تدی ،تقعد ر ری بیده است .تاده دیگد اساخدال شده از

اسافاده تغشید ک ادلب سبب آسایب کلیایی ،سامیت

قارچ ،پلغ ساکارید ررسی اکد یا  VPSتغباشد ک اخیدا

کبدی ر اسادس اکسایداتیی ر افا ایی تیا ای کلساادرل

با صاایرت جاتاد با عناایای ت مال دااذایغ در ایااانت

خیی همداه است( .)25،24اسادپایزرساین یاک آنااکیگ

تاحده تیرد تطاکع قدار گدفا است .ت اانی م تیک ایکغ

ای -اسااایل گلاایک آتین تااغباشااد ک ا ساابب رهااایی

دقیق عمل  PSPر  PSKهنیز کشف نشده است .با اینحاال

نیادیک اکساید ،اف ایی گلی یزیل شادی پادرتسینهاای

این تدکیبات باییتاد از طدیاق پیشادفت سیساام ایمناغ

پاان داس ر افا ایی تیکیااد رادی االهاای آزاد اکساایژی

تی بااای عماال تااغکنااد ر حضاایر تدکیبااات دیگاادی از

تغشاید کا ی اغ از دنیال تخدیاب سالیلهاای بااای

جمل ا تاادیکیناایکسین ،ارگیسااادرل پداکساااید ،تشاااقات

پان داس تغباشد( .)26اسادس اکسیداتیی نایجا ناهمااهنگغ

ارگیساا ،سداتیدی ر فنیکیک در این قارچ گ ارش شده

پداکسیدانتها ر آناغ اکسیدانتها در ارگانیسم بایده ر

اساات( .)29،01ناااایج حاصاال از تطاکع ا تااا در درزهااای

1

تخالااف عصاااره تاااانیکغ قااارچ تااداتاس ررساای اکد،

تشاااهده شااده اساات .افا ایی رادی ااال آزاد اکساایژی ر

نشایدهنده تاثید عصارههای تذکیر بد فاکایرهای دخیل

اسادس اکسیداتیی باد تاابیکیسام گلیتااتییی سایایزرل ر

دیابت در تیش سیری ند تغباشد ر با تیجا با تطاکعا

تیایکناادری اثااد تااغگااذارد ر افاا ایی 5تااا  8بداباادی

 Byangر هم ارانی بدرری اگ ربییپلیمدهای اساخدال

اف ا ایی اسااادس اکساایداتیی در بیماااری دیاباات تی ا
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دیابت نشای تغدهد ک اکقای دیابت با ت ریق  STZسبب

اثر ضد دیابتي قارچ ترامتس ورسيكالر روی موش

شاده از پانج قاارچ دارریاغ ( Coriolus versicolor ,

 22/5درصااد) ر تاادیگلیساایدید ( 22/7ر  25/5درصااد)

Cordyceps sinensi , Paecilomyces japonica,

گدره کنادل از خید نشای دادند ر ساطح ALT

نسبت ب

اثدات کاهنادگغ قنادخیی در تایشهاای دیااباغ شاده

ناایج با تطاکعا تاا همخایانغ دارد( .)05تطاکعا دیگادی

تیس اسادپایزرتیسین دریافاناد کا اگ ربییپلیمدهاای

تیس  Byungر هم ارای بد اگ رپلیمدهای تیکیاد شاده

اساخدال شده از قاارچ ( Coriolus versicolorتاداتاس

تیساا تیساایلییمهااای قااارچ  Lentinus edodesرری

ررسی اکد)) نسبت ب چتار قارچ دیگد اثدات کاهنادگغ

اثدات کاهندگغ قنادخیی تایشهاای صاحدایغ دیااباغ

قند خیی بتادی از خید نشاای داده اسات با طایری کا

شده تیس اسادپایزرسین انجام گدفت ک تجیی تی ای

حدرد  29درصد نسبت ب نمین شاهد بیشاد قند خیی را

 233تیلااغگاادم بااد کیلاایگدم اگ رپلیمااد با تاایشهااای

کاهی داده است( .)02در تطاکع ای دیگد کا از عصااره

دیاباغ تی ای قند سادم خایی را با تیا ای  21/5درصاد،

آب داغ حاصل از قاارچ  Ganoderma lucidumبادری

تی ای کلسادرل  21/1درصد ر تیا ای تادی گلیسایدید را

اثدات کاهنادگغ قنادخیی در تایشهاای دیااباغ شاده

 44/5درصد نسبت ب گدره کنادل کاهی داده است ک

تیس آکیکسای صیرت گدفا  ،گ ارش شده اسات کا

همداساا ب ناایج تطاکع تا تغباشاد( .)06در تحقیقاغ کا

تجایی عصاااره آبااغ آی بااا دلظات  1333تیلااغگاادم بااد

بد اگ رپلیمدهای ب سات آتاده از تیسایلییمهاای تحای

کیلیگدم اثدات بارزی از کاهندگغ خیی در تیشهاای

کشاات قااارچ  Ganoderma lucidumبااا تیاا ای 133

دیاباغ شده دریافتکننده عصاره در تقایس با تیشهای

تیلغگادم باد کیلای گادم رری تایشهاای دیااباغ شاده

دیاباغ عادم دریافات عصااره از خاید نشاای داد( .)12در

تیس اسادپایزرسین انجام شد اثدات کاهندگغ گلیک

بدرسغ ک  keikoر هم ارانی با خیراندی عصاره آباغ

سدم خیی ر همانین کاهی کلسادرل ر تدی گلیسایدید

 Grifola frondosaبا تایشهاای دیابایااک (’)KK-A

ب تدتیب  14/7درصد ر  01/4درصد ر اف ایی  HDLب

نجااام دادنااد دریافانااد کاا ایاان عصاااره بااا تاااثید رری

تی ای  07/7درصد نسبت ب گدره کنادل تشااهده شاد ر

رسپایرهای انسایکینغ سابب کااهی قناد خایی در بادی

تی ای  ALTر ASTدر گدرههای دریافت کننده عصااره

تیشهای دیاباغ شده دریافت کننده عصااره در تقایسا

قارچ نسبت ب کنادل کاهی تعنغدار داشت ک با نااایج

با تیشهای ک عصاره دریافت ن ددند ،گددیاد( .)00در

تطاکع تا قدابت دارد(.)07

تطاکعاتغ ک درسالهای 2333ر 2330رری پلغسااکاررپپاید

تطابق ناایج فیق ،قارچ تیرد تطاکعا تاا نیا تایایغ

) )PSPحاصاال از قااارچ تااداتاس ررساای اکد انجااام شااد

قابل تیجتغ در کاهی تی ای قند خیی تایش سایری ر

دریافاند ک این پلغ ساکاررپپایدها تغتیانناد با عنایای

در نایج کنادل بیماری دیابت را داشا است با طایری

کم غ در درتای هپاتیت کبدی ر همچنین تحاف کباد در

ک سطح سدتغ تدیگلیسیدید ،آن یم  ALTکاهی قابل

Byung

قباایکغ داشااا اساات ر از تطاکعااات هیسااایپاتیکیژی غ

ر هم ارای در کشیر کده جنایبغ باد اگ ربییپلیمدهاای

تشخ

گددیده است ک تجیی ر اف ایی درز عصااره

اساخدال شده از قارچهای Ganoderma applanatum

تاانیکغ ،سبب بتبیدی در رضعیت بافاغ کبد شده است.

ر  Collybia confluensبااا دلظاات  133تیلااغگاادم بااد

در نتایت پیشنتاد تغگددد در تطاکعات آتغ ب شناسایغ

کیلیگدم رری تیشهای دیاباغ شده تیس اسادپایزرساین،

اخاصاصااغ تدکیبااات تاایثد تیجااید در قااارچ تااداتاس

اثدات کاهندگغ قند خیی ب تدتیب ب نسبت  22ر 25/9

ررسی اکد ک بد فاکایرهای دخیل در دیابات تاثیدگاذار

درصد ر همچنین سبب کاهی سطح کلسادرل ( 23/0ر

هساند پدداخا شید.

تقابل سمهای کبدی اسافاده گددد( .)04طغ تطاکع
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 )Armillariella mellea, Fomes fomentariusباد رری

ر  ASTهم در نمین های دیااباغ کااهی پیادا کادد کا

پژوهشی

محمد شکرزاده و همکاران
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این تقاک نایج طدح تحقیقااتغ تصاایب در دانشااگاه

کسانغ ک تاا را در انجاام ایاان پاادرژه یاااری کددنااد
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