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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 anti-

diabetic 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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 پژوهشی

  کالریورس ترامتس قارچی متانول عصارهی ابتید ضد اثری ابیارز
 نری سور موشی رو بر

 
       1محمد شکرزاده

      2صدف آزدو
     2محمد امیر احمدی 

 3عمران حبیبی  

 چکیده
 عمل ادد نقا  ا( یا1نای ) نیانسایک فقادای باا کا اسات هاای تااابیکی غ دادد درری ریا  دیابت از بیماری و هدف: سابقه

های تخالف از جمل  دیابت از اهمیت زیاادی تدکیبات طبیعغ در درتای بیماری غشید. بدرسغ اثد بخش( تشخ  تغ2نی )نینسیکا
 ی بدرسغ شد.سیر تیشی بدر  اکدیررس تداتاس قارچغ تاانیکبدخیردار است کذا، در این تطاکع  اثد ضد دیاباغ عصاره 

ی ناد سایرتیش  03. شدی دیگعصاره تاانیل با ری آررجمع( ازندرایت) ن اء اطداف جنگل از قارچ ها:مواد و روش
عصااره  بیاتدت با دیااباغ  4 ر 0 ،2ی هااگادره ،(ندتال) دیاباغ دید: 1 گدرهتایغ تقسیم شدند. 5گدره 6 ب غ تصادف طیر ب 

 6  اییات با (  رفااییا) کین: دیاباغ + انسی5 گدره بدی، رزی لیگدمیک بد گدمغ لیت 1533 ر 1333 ،533 درز باتاانیکغ قارچ 
باشند. بادای ایجاد دیابت از اسادپایزرسین ( تغدرصد 9/3: دیاباغ + حالل عصاره )ندتال ساکین 6گدره ر لیگدمیک بد راحد

سااعت پاس از 24اسافاده شد ر ت ریقاات با  صایرت درری صافاقغ انجاام گدفات.  بدی رزی لیگدمیک بد گدمغلیت 53با درز 
کلساادرل،  , , ALT , AST , ALP ر پس از سانادفییژ، سادم جتات سانجی تیا ای گلایک  انجامی دیخینگ ،قآخدین ت ری

 .دیگدد  هیهمیژنی سایپاتیکیژیه تطاکع  جتت  ینی کبد بافت دمگ 1/3 ر شده جدا HDL کداتینین ر ،BUNگلیسیدید، تدی

هاای تیماار شاده باا عصااره در گادره ALTیدید ر آنا یم دار تی ای گلیک ، تدی گلیساناایج حاکغ از کاهی تعنغ ها:یافته
(. در تطاکعاات p<35/3) باشدتاانیکغ قارچ تداتاس ررسی اکد نسبت ب  گدره شاهد دیابایک دریافت کننده حالل حاتل عصاره تغ

 بیده است.تد افت کننده عصاره نسبت ب  گدره شاهد کمیدری هاگدره در کبدپاتیکیژی تشاهده شد ک  تخدیب در بافت 

 از پیشاگیدیهای حاصل، عصاره تاانیکغ قارچ تداتاس ررسای اکد تم ان اسات در درتاای ر افا یبا تیج  ب   استنتاج:
 در فاز باکینغ داشا  باشد.  یتحافظت کبد ر دیابت
 

 تداتاس ررسی اکد، دیابت، تیش سیری، کبد، اسادپایزرسینواژه های کلیدی: 
 

 مقدمه
دخیی ب  علت نق  عمل دد اف ایی ت تن تی ای قن

تادین بیمااری تتام انسیکین یا عدم تدشح آی سبب بدرز
گددد کا  ب  نام دیابت تغتاابیکی غ دده درری ری  بدی 

 در حاال طیر چشامگیدی در سداساد جتاایشیی  آی ب 
 پدنیشغ، پدادراری، هیپدگلیسمغ، باشد. تاننداف ایی تغ

 اف ایی دید، تاری ها،زخم اکایام در تاخید رزی، کاهی
 

 E-mail: Emrapharm@yahoo.com        یداررساز دانش ده تازندرای،غ پ ش  علیم دانشگاه( ص)اعظم اتبدیپ تجامع ا،یدر جادهی: سار -عمران حبیبیمولف مسئول: 

 ایدای ،ساری ،دانشگاه علیم پ ش غ تازندرای دانش ده داررسازی، گدره سم شناسغ داررشناسغ،، اریدانش. 1

 دانش ده داررسازی، راحد پددیس خیدگددای، دانشگاه علیم پ ش غ تازندرای، راتسد، ایدای  ،یا حدف ی دکادا. 2

 دانش ده داررسازی، دانشگاه علیم پ ش غ تازندرای، ساری، ایدای ،یغدارر علیم قاتیتحق تدک گدره فارتاکیگنیزی ر بییت نیکیژی، ، اریاسااد. 0

 : 4/13/1095تاریخ تصییب :            12/7/1095 تاریخ ارجا  جتت اصالحات :             0/7/1095 تاریخ دریافت 
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 ر شیدتغ تشخ  دیگد عالئم بدخغ ر در ادرار گلیک 

هاای آسایب است تم ن تناسب عدم درتای صیرت در

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

دیاباات تیییااد در  نمایااد. از جملاا  اقااداتات تتاام کنااادل

ررزش با   سبک زندگغ تانناد رژیام داذایغ صاحیح ر

. آزتایشات خاینغ (1،2)باشدهمداه اسافاده از داررها تغ

 شید ک تاعددی جتت بدرسغ تعیین عمل دد کبد انجام تغ

گیدی های تتم کبدی اندازهها تی ای سدتغ آن یمدر آی

رین این آن یم هاا آنناین آتینای گددد. از جمل  تتم تغ

ر  (AST)، آسپارتات آتینای تدانسافداز (ALT)تدنسفداز 

 هاایب  عنایای شااخ باشد ک  ( تغALPآک اکین فسفاتاز)

تیا ای  2باشند ر در دیابات تیا  آسیب بافت کبدی تغ

. اسادس اکسیداتیی نقای (4، 0)کندها اف ایی پیدا تغآی

دارد  2تیژن  بیماری دیابت تیا  بسیار تتمغ در تعیین پا

اباد. یک  ب  دنبال آی تی ای کلسادرل خایی افا ایی تاغ

( تی ای اسادس GSH) تعیین سطح سدتغ گلیتاتییی احیا

 .(5)دهاداکسیداتیی ناشغ از دیابت را ب  خیبغ نشاای تاغ

های تخالف از در درتای بیماری غبدرسغ تدکیبات طبیع

جمل  دیابات از اهمیات زیاادی بدخایردار اسات. قاارچ 

تداتیس ررسی اکد ک  کیرییکیس ررسای اکد نیا  ناتیاده 

، راسااا  Polyporaceaeشااید، تاعلااق باا  خااانیاده تااغ

Polyporales ر از دسااا  بازیدییتیساات (Macrofungi) 

چاین تشاتیر با  یایی ژی )قاارچ باشد. این قارچ در تغ

هاای تعاادل باشد ر ب  طیر گسادده در جنگالابدی( تغ

در نیم ده شماکغ زتاین پداکنادگغ دارد کا  با  عنایای 

. (6-8)کنادت رری تن  درخاای پیسیده رشد تاغیساپدرف

طایر ساناغ جتات درتاای  های دارریغ بسایاری باقارچ

شید ر اثادات درتاانغ گیناگینغ اسافاده تغ یهایبیمار

ها بد دیابت، سدطای، کلسادرل ر فشاار خایی، کباد، آی

 .(9) دربغ تیرد تطاکع  قدار گدفا  اساتیاکاتاب ر عیاتل ت

عالره بد آی نقی تتمغ در تنظیم کنندگغ سیسام ایمنغ 

های تاعادد انجاام گدفاا  آزتایی .(13)را بد عتده دارند

هاای اک  حاصال از گینا ها ر تدکیبات خرری عصاره

هاا دهاد کا  ایان قاارچها نشای تاغتاعدد بازیدییتیست

دهند. تی ای قند خیی حییانات دیاباغ شده را کاهی تغ

 Ganoderma lucidumعصاااره آبااغ حاصاال از قااارچ 

هاا، تاعلق ب  خانیاده پلغ پیراس  از دساا  بازیدییتیسات

از هاای دیااباغ شاده باا اساافاده تی ای قناد خایی تایش

اسادپایزرسااین ر آکیکسااای را باا  تیاا ای قاباال تاایجتغ 

هاای آباغ ر چناین عصااره. هم(11،12)کاهی داده است

هاا دیگد تاعلق ب  دساا  بازیدییتیسات یهاتاانیکغ قارچ

ر  Lentinus lepideus ،Calvatia cyathiformis نظیااد

Ganoderma applanatumداری ، اثد ضد دیاباغ تعناغ

 .(10)انادهای دیاباغ شده با آکیکسای داشا بد رری تیش

های در پژرهشغ ک  از اگ ربییپلیمدهای حاصل از گین 

تخالف قارچغ جتت سنجی تیا ای کااهی قناد خایی 

هااا اسااافاده شااد، تنتااا بیاایپلیمد قااارچ تااداتیس تاایش

تادین اثاد را در کااهی تیا ای گلایک  ررسی اکد، بایی

ای از تحققااین بااا تیانااایغ عااده .(14)خاایی داشااا  اساات

سازی پلاغ سااکارید خاارل سالیکغ جداسازی ر خاک 

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

تتاری این پلغ ساکارید رری آنا یم آکفاا گلیکیزیاداز 

کا  تااکنیی اثادات ضاد دیااباغ جایغاز آی .(15)اندشده

عصاره تاانیکغ قارچ تداتیس ررسی اکد بدرسغ نشده، کذا 

در تحقیق حاضد اثد ضاد دیااباغ عصااره تااانیکغ قاارچ 

های تذکیر با نگدش بییشیمیایغ ر پاتیکیژی رری تیش

  سیری ند تیرد بدرسغ قدار گدفت.
 

 مواد و روش ها
یبیس نیادربن رئیااک گلیتاااتییی اسااااندارد، دی تیاا

(، بااافدتدیس )تاادی کلدراسااایک اسااید DTNB) اسااید

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

شدکت تدک، اتاانیل از شادکت نایر زکدیاای رازی ر 

ندتال ساکین از شدکت داررسازی ثااتن خدیاداری شاد. 

قدائاات تیاا ای جااذب تیساا  دساااگاه اسااپ ایفیتیتاد 

Shimadzu mini 1240  سااااخت ژاپااان ر عملیاااات

ساخت  Hettich universalسانادیفییژ ب  کمک دساگاه 

 آکمای انجام شد.
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هاای قارچ تداتاس ررسی اکد در تاه آبای از جنگال

شتدساااای ن ااا ررساااای چلمااددی اساااای تازناادرای در 

آرری گددیااد. تااادی از سااطح دریااا جمااع 533ارتفااا  

 غعلا دیتتنادس ساع یآقااسپس ناام علماغ آی تیسا  

عضای تدکا   غاهیازاده کارشناس ارشاد علایم گ غتیس

تازنادرای  غعایتناابع طب یر آتیزش کشااررز قاتیتحق

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

سااعت  72ها، نمین  قارچ ب  تادت چیب خیار ر کپک

داری شاد. نمینا  گاداد نگا درج  سااناغ -23در فدی ر 

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

اتاق با اسافاده از آسیاب بدقاغ در انادازه تناساب پایدر 

)نمین  قاارچغ در یخااال بادای طایننغ تادت  گددید

در کیلیگدم از قارچ پیدر شده  باشد(.داری تغقابل نگ 

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

حاصل  با گیدی شد. عصاره ساعت( عصاره72بار حداقل 

اسافاده از دساگاه ررتااری تحات شادای  خاالء تیلای  

گددید ر در دساگاه فدی  دراید ب  صیرت پیدر خشاک 

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

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

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

ان  دانشا ده داررساازی راتساد تحات شادای  حییای خ

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

هفا  ب  تنظیر عادت کددی ب  تحی  جدیاد بادری های  

 گین  ت ریق نگتداری شدند.

گادم باد تیلاغ 53ها اسادپایزتیسین باا درز ب  تیش

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

فااا  شاادند( داخاال صاافاقغ ت ریااق شااد. جتاات نظااد گد

گیاادی تیاا ای قناادخیی ناشاااا، خااینگیدی در ررز اناادازه

 mmol/L 11چتارم انجام شد ر تی ای قنادخیی باانتد از 

گادره ارل گادره  .(16)ها را تایید کدددیاباغ شدی تیش

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

 )بایفازیک ای رفای( ب  تیا ای از انسیکین غت ریق درز تعین

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

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

 ششم با  عنایای گادره گدم بد کیلیگدم( ر گدرهلغیت1533

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

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

ساعت پس از آخادین  24با رعایت اصیل اخالقغ، 

هایش شادند ر تایرد جداحاغ ها کاتال بغت ریق، تیش

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

کیااد خایی باا سادنس انسایکین تیلاغ 5/1اکاغ  2یای، حی

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

دقیق  در تحی  آزتایشگاه گذاشا  شده تا ان یب  شید ر 

 4دقیقا  در دتاای  15پس از سانادفییژ کددی با  تادت 

هاا جادا کیاد سدم از آیتیلغ 1درج  ساناغ گداد، حدرد 

گیادی تیا ای جتت اندازه Elitekت شد ر از کیت شدک

 UV Testاساافاده ر از ررش  ALT,AST,ALPهای آن یم

 ALT,ASTهاای دسات آرردی تقاادید آنا یم جتت با

گیدی آن یم آک اکن چنین بدای اندازهاسافاده گددید. هم

 (.18)فسافاتاز از آزتاایی فااایتادی کینایااک اسااافاده شااد

اکسایداز،  گیادی گلایک  از ررش گلایک جتت انادازه

BUN  از ررش بدتلیل، کداتینین از ررش رناس سانجغ

گلیسیدید سدتغ ، تی ای کلسادرل ر تدی(19))ررش ژاف (

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

کلسادرل  HDLن گددید ر تی ای یسنجغ تعیررش رنس

 .(23،21)گیدی شدبا ررش رسیبغ اندازه

گدم از بافت کباد  1/3، گیدیبالفاصل  پس از خیی

گیدی گلیتااتییی خاارل ر با  رسایل  حییای بدای اندازه

درصاد 13سدم فی ییکیژی شساشی داده شد ر در فدتاکین 

بدای تثبیات بافات ر انجاام تطاکعاات هیساایپاتیکیژیک 

هاای آبگیادی شاده، قدارگدفت. در تدحل  بعد از بافات

ائاایزین  -هااایغ تتیاا  ر باا  ررش هماتیکساایلینباادش

بدداشات نمینا  کبادی جتات  .(22)آتی ی گددیادرنس

با  ررش اکمان انجاام گیدی سطح گلیتاتییی احیاا اندازه

گاادم از کبااد تاایش را باا  کیکاا   1/3شااد. باادین تنظاایر 

با  آی افا رده ر  EDTAکیااد تیلاغ 1همیژنای ر تناقال، 

چند بار عمل همیژی کددی صیرت گدفات تاا تخلای  

ی نیاخاغ ب  دسات آیاد. ساپس تحاییاات آی با  کیکا  
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با  آی  EDTAکیااد دیگاد تیلاغ 5/3سانادیفییژ تناقال ر 

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

TCA  هاا در درصد اضاف  شد. ساپس کیکا  13با خلیص

دقیقا  ساانادیفییژ ر ساپس یاک 15ب  تادت  0333درر 

کیاد از تحلیل رریغ ب  کیک  سانادیفییژ دیگاد تناقال تیلغ

 تااینر 4/3کیاااد بااافدتدیس تیلااغ 5/2گددیااد ر باا  آی 

(9/8=PH ر )کیاد غتیل 5/3DTNB   اضااف  شاد. کیکا  با

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

پدیدار گددد. در نتایت جذب تحلیل حاصال در طایل 

قدائت گددید. با تقایس  جاذب حاصال باا  nm421 تیل

تنحنغ اسااندارد، دلظت گلیتااتییی تحاساب  ر بداسااس 

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

 Mean ± SDتج ی  ر تحلیل آتااری نااایج با  صایرت 

ارائ  شده است. بدای بدرسغ نااایج بییشایمیایغ ر بافات 

های آزتایشاغ از آزتایی شناسغ ر تقایس  تیانگین گدره

 (One-Way ANOVAانس ی طدفا  )تج ی  ر تحلیل راریا

داری تلقاغ ب  عنیای سطح تعناغ >p 35/3اسافاده شد ر 

 SPSSافاا ار گددیااد. تحلیاال آتاااری بااا اسااافاده از ناادم

 انجام پذیدفت.16ریدایی 
 

 یافته ها
تاادین تیاا ای گلاایک  ، کاام1تطااابق جاادرل شااماره 

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

تی ای تدبی  ب  گدره دیااباغ دریافات کنناده  بیی تدین

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

باشد. با تیجا  با  آنااکی  آتااری صایرت گدفاا  کیاد تغ

هاای شااهد باا ( باین گادرهp<35/3داری)غاخاالف تعن

 گادمتیلاغ 1333,1533 ,533گدره دیاباغ+عصاره تااانیکغ 

شااادین تقاادار گلیتاااتییی بااد کیلاایگدم رجااید دارد. بی

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

گدم ر کمادین تدبای  با  گادره دیااباغ+  تی درتیل بد

گادم باد کیلایگدم با  تیا ای تیلاغ 1333عصاره تاانیکغ 

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

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

گدم بدکیلیگدم تیلغ 1333 گدره شاهد با عصاره تاانیکغ

گلیسدید گیدی تی ای کلسادرل ر تدیرجید دارد. اندازه

هاا تدبای  با  تادین تیا ای آیحاکغ از آی است ک  کم

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

هاا تادین تیا ای آیتیل بد کیاد ر بییتیلغ 52/0±00/91

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

باشاد. آنااکی  آتااری تیل بد کیاد تغتیلغ 33/2±33/103

(در تی ای کلسادرل ر p<35/3) داری راغنی اخاالف تعن

های دیاباغ حاتل عصاره با گدره گلیسدید بین گدرهتدی

 مگدم باد کیلایگدتیلغ 1333,1533عصاره تاانیکغ  دیاباغ+

دار بااین غچنااین ایاان اخاااالف تعناادهااد. هاامنشااای تااغ

های دیاباغ+حاتل عصاره با گدره دیاباغ+انسایکین گدره

نیاا   HDLتاادین تیاا ای ( رجااید دارد. کاامp<35/3) نیاا 

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

تدین تدبی  ب  گدره دیاباغ+حاتل عصااره بد کیاد ر بیی

باشد. از کحاظ آتااری لغ تیل بد کیاد تغتی 34/4±00/05

هاای دیااباغ+ ( باین گادرهp<35/3) اخاالف تعنااداری

 ,533حاتاال عصاااره بااا گاادره دیاباغ+عصاااره تاااانیکغ 

گدم بد کیلایگدم رجاید داردکا  ایان تیلغ 1333,1533

های دیااباغ+ حاتال عصااره ار بین گدرهدغاخاالف تعن

 ( رجید دارد.p<35/3) با گدره دیاباغ+انسیکین نی 

 ASTرALTهاای ناایج حاصل ازتعیین تی ای آن یم

ها تدبای  با  تدین تی ای این آن یمدهد ک  بیینشای تغ

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

 ALTتاادین تیاا ای راحاد بااد کیاااد ر کاام 67/80±38/8ر 

کغ تدبی  ب  ب  گدره دیاباغ دریافت کننده عصاره تااانی

راحد  67/83±16/4 گدم بد گیلیگدم ب  تی ایتیلغ 1533

تادین تیا ای تدبای  با  کام ASTبد کیاد ر بادای آنا یم 

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

 ALT با تیج  ب  آناکی  آتاری صیرت گدفا  بدای آن یم

هاای شااهد باا ( باین گادرهp<35/3داری)نغاخاالف تع

ر  گدم بد کیلایگدمتیلغ 1533یاباغ+عصاره تاانیکغ گدره د

داری باین گادره ناغاخااالف آتااری تع ASTدر آن یم 

(. 2)جادرل شاماره  ها رجاید ناداردشاهد با ساید گدره
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نی  تدبی  با   ALPتدین تی ای اف ایی سطح آن یم بیی

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

  گادره گادره ندتاال با  تیا ای تدین تی ای تدبای  باکم

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

باشاد. هاا تاغهای شاهد با ساید گادرهدار بین گدرهتعنغ

در گاادره دیاباغ+انساایکین بااانتدین  BUNکااداتینین ر 

 00/59±10/5ر  33/56±33/7تیاا ای باا  تدتیااب بدابااد بااا 

دین تی ای کداتینین تباشد ر کمگدم بد دسغ کیاد تغتیلغ

 گدم بد دسغ کیااد بااتیلغ 33/43±33/1تاعلق ب  گدره ندتال 

 هاای دیاباغ+حاتال( بین گدرهp<35/3داری)غاخاالف تعن

ر  1333ر  533عصاره باا گادره دیاباغ+عصااره تااانیکغ

 چنین این اخااالفباشد. همگدم بد کیلیگدم تغتیلغ 1533

 دره دیاباغ+انسیکین نی های ندتال با گدار بین گدرهغتعن

(35/3>pنی  رجید دارد. پاایین ) تادین تیا ایBUN   نیا

گادم تیلاغ 1533تدبی  ب  گدره دیاباغ+عصاره تاانیکغ 

گدم بد دسغ کیاد تیلغ 33/40±06/4بد کیلیگدم ب  تقدار 

هاای ( بین گادرهp<35/3اری)دغباشد ر اخاالف تعنتغ

صااره تااانیکغ دیاباغ+ حاتل عصاره باا گادره دیاباغ+ع

چناین گدم بد کیلیگدم رجید دارد. همتیلغ 1333,1533

های دیاباغ+حاتل عصاره با ار بین گدرهدغتعناین اخاالف 

)جادرل  ( رجاید داردp<35/3) گدره دیاباغ+انسایکین نیا 

در بافت کباد گادره دیااباغ تیماار باا عصااره  (.2شماره 

نشاد. تشااهده  غقارچغ تیییدات پاتیکیژیک قابل تایجت

دهااد کاا  در گاادره دیاااباغ ناااایج پاااتیکیژی نشااای تااغ

دریافت کننده انسیکین ساخاار کبیکغ فیکال بتم ریخا  ر 

گدفاگااغ تایساا  ساانادال ریاان داریاام در سااینیزرئیدها 

 دیالت  تخاصد تناشد دیده شاد. اکاتااب پیرتاال خفیاف

در  پداکنده ر اکاتاب بین هپاتیسیاغ تخاصد پداکنده بید

تک هپاتیسیاغ پداکنده دیده شاد ر آپیپاایز نم ن درز 

سلیل هپاتیسیاغ بسیار پداکنده رجید داشات ر راکیئال 

تصایید ) ها )دژنداساییی( پدیادار گشاتدار شدی هسا 

عصااره  کننادههاای دیااباغ دریافات(. در گدره1 شماره

گاادم بااد کیلاایگدم ساااخاار تیلااغ 1333ر 1533تاااانیکغ 

پایرت،  یناشاد فضااکبیکغ تایس ، اکاتااب تایسا  ر ت

ها رجاید داشاا  اکاتاب تایس  ر پداکنده بین هپاتیسیت

چناین ن ادرز گدرهاغ ر ت اغ هپاتیساایاغ، اسات ر هام

آپیپااایز ت ااغ، سااینیزرئیدهای تخاصاادتاداکم ر هسااا  

تناشد ب رگ شده ر سالیل هاا فیکاال هیادررپیک هام 

 (.2 تصیید شماره) تشاهده شد

 

 
 

 ساااینیزرئیدها -)قدتااا ( congestionسااانادال ریااان  :1تصووو شم رووو     

 دژنداسییی)زرد( -دیالت  )سفید(

 

 در حییای تیرد تطاکع  mmol/Lبد حسب  HDL( ر گلیک ، کلسادرل، تدی گلیسدید ر µmol/gتیانگین ر انحداف تعیار گلیتاتییی کبدی) :1جدول ر     
 گلیتاتییی HDL تدی گلیسیدید کلسادرل گلیک  گدره ها

 48/3±31/3 67/25±38/2 00/91±52/0 67/63±45/28 00/162±53/17 ندتا ل

 5/3+32/3 00/05±34/4 103±2/2 122±64/2 00/275±14/22 دیاباغ +حاتل عصاره

 4/3±12/3 03±90/7 67/121±38/2 119±1/2 67/204±5/8 گدم بد کیلیگدم تیلغ 533  دیاباغ+ عصاره تاانیکغ

 28/3±30/3 00/03±57/3 67/118±52/1 67/139±50/1 00/218±32/13 کیلیگدمگدم بد  تیلغ 133  دیاباغ+ عصاره تاانیکغ

 50/3±37/3 00/26±34/4 00/110±72/4 67/134±24/9 00/194±90/4 گدم بد کیلیگدم تیلغ 1533 دیاباغ + عصاره تاانیکغ 

 54/3±32/3 67/20±35/0 137±64/2 00/133±68/5 00/177±76/7 دیاباغ +انسیکین

 

 درحییای تیرد تطاکع  mg/dL(، ارره ر کداتینین سدتغ بدحسب U/Lبدحسب) ALP,ALT,ASTتیانگین رانحداف آن یم های  :2جدول ر    
 ALP ALT AST BUN Cr گدره ها

 43+1/1 00/45+50/1 00/75+5/5 67/85+32/6 00/49+52/1 ندتا ل

 67/51+51/2 67/49+50/1 67/80+38/8 96+58/4 50+1/2 دیاباغ +حاتل عصاره

 00/44+21/0 48+6/0 67/81+32/8 92+0/2  67/50+5/5 گدم بد کیلیگدم تیلغ 533  دیاباغ+ عصاره تاانیکغ

 40+1/2 00/44+38/2 67/79+57/7 00/88+35/0 00/57+72/4 گدم بد کیلیگدم تیلغ 1333  دیاباغ+ عصاره تاانیکغ

 58/4+28/47 40+06/4 00/82+62/8 67/83+16/4 00/50+88/2 گدم بد کیلیگدم تیلغ 1533  دیاباغ + عصاره تاانیکغ

 56+0/7 00/59+10/5 67/81+5/5 95+7/6 67/58+51/0 دیاباغ +انسیکین
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اکاتااب باین هپاتیسایت هاا)قدت ( ر ناحیا  ن ادرز  :2تص شم رو     

  )سفید( کیچک

 

 بحث
دیابت های تاعددی در زتین  بیماری اتدرزه پژرهی

 هااا تسااسل  ساامیتهماا  آی صاایرت گدفااا  اساات کاا  در

داررهای تیرد اسافاده رکشف ر تیسع  داررهای با اثاد 

بخشغ باان کا  تیاناایغ کااهی قنادخیی ر هام کناادل 

عیارض ثانیی  بیماری اعم از نفدرپاتغ، آسایب کبادی، 

اسادس اکسیداتیی را داشا  باشد، تیرد تیج  است. اخیدا 

ریاغ با  هاای خایراکغ ر داراسافاده از گیاهای ر قاارچ

طیر گسادده در  دارا بیدی تدکیبات تیثده باکقیه، ب علت

ها از جملا  دیابات تایرد پاذیدش جتاانغ درتای بیماری

 هاایقدار گدفا  است. جتت اکقای دیابت تیلاایس در تادل

کنناده عنایای عاتال دیااباغ حییانغ از اسادپایزرساین با

شید ک  ادلب سبب آسایب کلیایی، سامیت اسافاده تغ

ر اسادس اکسایداتیی ر افا ایی تیا ای کلساادرل  کبدی

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

باشااد کاا  ساابب رهااایی اسااایل گلاایک آتین تااغ -ای

هاای نیادیک اکساید، اف ایی گلی یزیل  شادی پادرتسین

هاای آزاد اکساایژی پاان داس ر افا ایی تیکیااد رادی اال

هاای بااای شاید کا  ی اغ از دنیال تخدیاب سالیلتغ

 اسادس اکسیداتیی نایجا  ناهمااهنگغ .(26)باشدپان داس تغ

ها در ارگانیسم بایده ر ها ر آناغ اکسیدانتپداکسیدانت

 1افاا ایی اسااادس اکساایداتیی در بیماااری دیاباات تیاا  

افاا ایی رادی ااال آزاد اکساایژی ر  .تشاااهده شااده اساات

داتیی باد تاابیکیسام گلیتااتییی سایایزرل ر یاسادس اکس

بداباادی  8تااا 5گااذارد ر افاا ایی تیایکناادری اثااد تااغ

هایغ از تیش کا  در تدانسفداز در بافت -گلیتاتییی اس

اناد نسابت با  گادره کناادل تعدض اسادپایزرسین بایده

تحقیقاات تخالاف دربااره بیمااری  .(27)شیدتشاهده تغ

سبب  STZدهد ک  اکقای دیابت با ت ریق دیابت نشای تغ

دار در سطح سدتغ گلیک ، کلسادرل، تدی اف ایی تعنغ

)ارره، اسااید ارریااک،  گلیساادید، فاکایرهااای کلیاایی

در  ALT,AST,ALP)) هااای کباادیداتینین(، آناا یمکاا

قاارچ  .(28)شیدهای دیاباغ نسب ب  گدره ندتال تغتیش

های دارریغ است ک  از تداتاس ررسی اکد از انیا  قارچ

یم کنناده زخام ر های قدیم در چین ب  عنایای تادتزتای

هاا تایرد اساافاده تحافظت ایمنغ بدی در تقابل بیمااری

گدفت. این قارچ دارریغ ک  با  رفایر در ایادای قدار تغ

 -ای از جنس پلغ ساکاریدشید دنغ از تادهنی  یافت تغ

باشااد کاا  کااارایغ آی در درتااای تااغ PSPپپایااد باا  نااام 

اده سدطای ب  اثبات رسیده ر با  طایر عماده تایرد اسااف

ساکاریدی دیگاد نیا  از ایان چنین پلغگیدد. همقدار تغ

)پلااغ  PSKباشااد کاا  باا  نااام قااارچ قاباال اساااخدال تااغ

( تعدرف است ک  یک آناغ اکسیدانت قیی Kساکارید 

کناد. تاا با  حاال هاای آزاد را تتاار تاغبیده ر رادی ال

PSK هاای تعاده، از نظد باکینغ تیثدتدین دارری سدطای

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

باشد ک  اخیدا تغ VPSقارچ، پلغ ساکارید ررسی اکد یا 

با  صاایرت جاتاد باا  عناایای ت مال دااذایغ در ایااانت 

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

 هنیز کشف نشده است. با اینحاال PSKر  PSPدقیق عمل 

ق پیشادفت سیساام ایمناغ تاد از طدیااین تدکیبات بایی

 کنااد ر حضاایر تدکیبااات دیگاادی از تی بااای عماال تااغ

کیناایکسین، ارگیسااادرل پداکساااید، تشاااقات جملاا  تاادی

ارگیساا، سداتیدی ر فنیکیک در این قارچ گ ارش شده 

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

تخالااف عصاااره تاااانیکغ قااارچ تااداتاس ررساای اکد، 

ای تذکیر بد فاکایرهای دخیل هدهنده تاثید عصارهنشای

باشد ر با تیجا  با  تطاکعا  دیابت در تیش سیری ند تغ

Byang  ر هم ارانی بدرری اگ ربییپلیمدهای اساخدال
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 , Coriolus versicolor) غشاده از پانج قاارچ دارریا

Cordyceps sinensi , Paecilomyces japonica,  
 

Armillariella mellea, Fomes fomentariusرری  د( با

هاای دیااباغ شاده اثدات کاهنادگغ قنادخیی در تایش

تیس  اسادپایزرتیسین دریافاناد کا  اگ ربییپلیمدهاای 

)تاداتاس  Coriolus versicolor اساخدال شده از قاارچ

ررسی اکد(( نسبت ب  چتار قارچ دیگد اثدات کاهنادگغ 

طایری کا   قند خیی بتادی از خید نشاای داده اسات با

ب  نمین  شاهد بیشاد قند خیی را  درصد نسبت 29حدرد 

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

بادری  Ganoderma lucidumآب داغ حاصل از قاارچ 

هاای دیااباغ شاده اثدات کاهنادگغ قنادخیی در تایش

تیس  آکیکسای صیرت گدفا ، گ ارش شده اسات کا  

گاادم بااد تیلااغ 1333تجایی  عصاااره آبااغ آی بااا دلظات 

هاای کیلیگدم اثدات بارزی از کاهندگغ خیی در تیش

های کننده عصاره در تقایس  با تیشدیاباغ شده دریافت

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

ر هم ارانی با خیراندی عصاره آباغ  keikoبدرسغ ک  

Grifola frondosa با  تایش( هاای دیابایااکKK-A’) 

نجااام دادنااد دریافانااد کاا  ایاان عصاااره بااا تاااثید رری 

نغ سابب کااهی قناد خایی در بادی یرسپایرهای انسایک

های دیاباغ شده دریافت کننده عصااره در تقایسا  تیش

در  .(00)های ک  عصاره دریافت ن ددند، گددیادبا تیش

 سااکاررپپایدپلغرری  2330ر 2333هایتطاکعاتغ ک  درسال

PSP)انجااام شااد  ( حاصاال از قااارچ تااداتاس ررساای اکد

تیانناد با  عنایای ررپپایدها تغدریافاند ک  این پلغ ساکا

چنین تحاف  کباد در کم غ در درتای هپاتیت کبدی ر هم

 Byungطغ تطاکع   .(04)های کبدی اسافاده گدددتقابل سم

ر هم ارای در کشیر کده جنایبغ باد اگ ربییپلیمدهاای 

 Ganoderma applanatumهای اساخدال شده از قارچ

گاادم بااد تیلااغ 133بااا دلظاات  Collybia confluensر 

 دیاباغ شده تیس  اسادپایزرساین، هایکیلیگدم رری تیش

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

ر  0/23چنین سبب کاهی سطح کلسادرل )درصد ر هم

درصااد(  5/25ر  7/22) گلیساایدیدر تاادی درصااد( 5/22

 ALTدادند ر ساطح  نسبت ب  گدره کنادل از خید نشای

های دیااباغ کااهی پیادا کادد کا  هم در نمین  ASTر 

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

ر هم ارای بد اگ رپلیمدهای تیکیاد شاده   Byungتیس 

رری  Lentinus edodesهااای قااارچ تیساا  تیساایلییم

هاای صاحدایغ دیااباغ کاهندگغ قنادخیی تایش اثدات

سادپایزرسین انجام گدفت ک  تجیی  تی ای شده تیس  ا

هااای گاادم بااد کیلاایگدم اگ رپلیمااد باا  تاایشتیلااغ 233

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

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

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

در تحقیقاغ کا   (.06)اشادبهمداساا ب  ناایج تطاکع  تا تغ

هاای تحای  سات آتاده از تیسایلییم بد اگ رپلیمدهای ب

 133بااا تیاا ای   Ganoderma lucidumکشاات قااارچ 

هاای دیااباغ شاده گادم باد کیلای گادم رری تایشتیلغ

تیس  اسادپایزرسین انجام شد اثدات کاهندگغ گلیک  

سدم خیی ر همانین کاهی کلسادرل ر تدی گلیسایدید 

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

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

های دریافت کننده عصااره در گدره ASTر ALTتی ای 

ار داشت ک  با نااایج دغقارچ نسبت ب  کنادل کاهی تعن

 .(07)تطاکع  تا قدابت دارد

تطابق ناایج فیق، قارچ تیرد تطاکعا  تاا نیا  تایایغ 

بل تیجتغ در کاهی تی ای قند خیی تایش سایری ر قا

در نایج  کنادل بیماری دیابت را داشا  است با  طایری 

کاهی قابل  ALTگلیسیدید، آن یم ک  سطح سدتغ تدی

قباایکغ داشااا  اساات ر از تطاکعااات هیسااایپاتیکیژی غ 

تشخ  گددیده است ک  تجیی  ر اف ایی درز عصااره 

افاغ کبد شده است. تاانیکغ، سبب بتبیدی در رضعیت ب

گددد در تطاکعات آتغ ب  شناسایغ در نتایت پیشنتاد تغ

اخاصاصااغ تدکیبااات تاایثد تیجااید در قااارچ تااداتاس 

ررسی اکد ک  بد فاکایرهای دخیل در دیابات تاثیدگاذار 

 هساند پدداخا  شید.
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 سپاسگزاری
 این تقاک  نایج  طدح تحقیقااتغ تصاایب در دانشااگاه

ی ر بخشااغ از پایااای ناتاا  خاانم علیم پ ش غ تازنادرا

 راحد پددیسصدف آزدر دانشجیی دکادی داررسازی 

 
باشد. از تمام اتسد تغر -دانشگاه علیم پ ش غ تازندرای

کسانغ ک  تاا را در انجاام ایاان پاادرژه یاااری کددنااد 

 کمال تقدید ر تش د را داریم.
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