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Abstract 
Background and purpose: Diabetes mellitus is a highly prevalent disease and there is a global 

interest in using traditional and herbal medicine in treatment of this disease and other diseases. This study 

aimed at comparing the effects of hydroalcoholic extract of Perovskia abrotanoides and Glibenclamide 

on serum glucose, HDL, and cholesterol levels in diabetic rates. 

Materials and methods: In this experimental study, 70 male Wistar Rats (250-300 g) were 

divided into seven groups (n=10) and kept under similar conditions. Group I was considered as healthy 

control and Strptozotosin was used to induce diabetes in groups II-VII. All groups were provided with 

regular food and water. Group II was considered as diabetic untreated control, Group III was treated by 

Glibenclamide and groups IV-VII were treated by P. abrotanoide extract at different concentrations. All 

parameters (serum glucose, cholesterol, and HDL levels) were measured before the study, and at weeks 

one and four after the study. 

Results: In groups IV-VII, P. abrotanoid extract significantly decreased serum glucose levels 

(P<0.05) and cholesterol (P<0.01) and increased HDL-C (P<0.05). 

Conclusion: This study showed that P. abrotanoid extract has strong antidiabetic and 

antilipidemic effects and could be used an effective drug in lowering glucose and lipid levels in 

Streptozocin-induced diabetic rats. 
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  ـدرانـــازنــــی مـکــــــزشـــوم پــــلــــگاه عـشـــه دانـــــلــمج
  )138-144(   1398سال    ادمرد    175شماره    نهمبیست و دوره 
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 گزارش کوتاه

بر میزان  Perovskia abrotanoidesاثرعصاره هیدرو الکلی گیاه 
 هاي دیابتیدر رت HDL کلسترول و خون،گلوکز

  
     1علی فریدونی

    2الهه صباغیان   
    3علی قنبري    

      4فریده شاکري مقدم     
  5علی خالقیان   

  چکیده
گیاهان متعــددي ،هابه استفاده ازطب سنتی در درمان بیماري باتوجه به شیوع باالي دیابت درجوامع و میل بشر و هدف: سابقه

 بــر Perovskia abrotanoides هیــدروالکلیي این مطالعه با هدف ارزیابی اثــرات عصــاره .اندتاکنون در درمان دیابت معرفی شده
  است.کالمید انجام گرفته بنهاي دیابتی در مقایسه با داروي گلیموش و کلسترول HDLمیزان گلوکز، 

گرم انتخاب و پــس از تقســیم  300تا  250سر رت نر از نژاد ویستار با وزن  70در این مطالعه تجربی،  ها:مواد و روش
از استرپتوزوســین  در نظر گرفته شــد،گروه مساوي، در شرایط یکسان نگهداري شدند. گروه اول به عنوان کنترل سالم  7به 

بــه  2ها با غذاي معمــول و آب تغذیــه شــدند. گــروه ي رتیابت استفاده شد و همهبه د 7تا  2هاي هاي گروهجهت ابتال رت
 P. abrotanoidتحت درمان با عصــاره  7تا  4هاي کالمید و گروهبنتحت درمان با گلی 3 عنوان کنترل بدون درمان، گروه

) در ابتداي مطالعه و پــس سرم HDLو  (میزان گلوکز، کلسترول پارامترها هاي متفاوت در نظر گرفته شدند. تمامیبا غلظت
  .گیري شدهفته اندازه 4تا  1از 

  مشــخص ، همچنــین >P)05/0یافــت(کاهشداري معنــیبه میــزان  7تا  4هاينتایج نشان داد که قندخون گروه ها:یافته
  را افــزایشلیپــوپروتئین بــا چگــالی بــاال و ســطح )P >01/0( سطح کلســترول تــام را کــاهش  P. abrotanoidي شد عصاره

)05/0< P( .داده است  
هاي دیابتی لیپیدمیک قوي در رتدیابتیک و آنتیداراي اثرات آنتی P. abrotanoidي دهد که عصارهنتایج نشان می استنتاج:

  .باشدشده با استرپتوزوسین میهاي دیابتی القاءآوردن گلوکز و لیپیدهاي پالسما در رت باشد و داروي موثري براي پایینمی
  

  لیپیدمیکآنتی، دیابتیکآنتی، Perovskia abrotanoidesدیابت،  واژه هاي کلیدي:
  

  مقدمه
رغم دیابــت ملیتــوس بیمــاري مزمنــی اســت کــه علــی

تــرین هاي دارویی و اختصاصی هنــوز بــه عنــوان مهمدرمان
ترین بیمــاري انــدوکرین در انســان اختالل متابولیکی و شایع

ــرآورد ســازمان جهــانی  .)1(شــودمحســوب می ــر اســاس ب ب

بهداشت، چنانچــه اقــدامات مــوثري صــورت نپــذیرد در 
میلیــون  7(حدود  جمعیت کل ایراندرصد  5/9 ،2030 سال
 .)2(و پیامــدهاي آن رنــج خواهنــد بــرد از این بیماري نفر

   ی،ـنفروپات ر:ـی نظیـی مدتـبیماري دیابت عوارض طوالن
  

  :khaleghian.ali@gmail.com E-mail  جاده دامغان، پردیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان 5سمنان: کیلومتر  -علی خالقیان مولف مسئول:
  کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایرانآزمایشگاهی،  رشناسی علومدانشجوي کا .1
  آزمایشگاه جامع تحقیقاتی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایرانکارشناسی ارشد میکروبیولوژي، . 2
  ن، ایرانعلوم پزشکی سمنان، سمنا مرکز تحقیقات فیزیولوژي، دانشکده پزشکی، دانشگاهاستادیار، . 3
  گروه بیوشیمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران. کارشناسی ارشد بیوشیمی، 4
 گروه بیوشیمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران. استادیار، 5
 : 8/2/1398تاریخ تصویب :              2/7/1397جهت اصالحات : تاریخ ارجاع            27/6/1397 تاریخ دریافت  
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 ،عروقـــی -هـــاي قلبـــیبیماري نوروپـــاتی،رتینوپـــاتی، 
 ،پیشــرفت آترواســکلروزهایپرگلیسمی، اختالالت لیپیــدي، 

اکسیدانی و در نتیجه افزایش تضعیف عملکرد دفاع آنتی
 گالیکه .)3- 7(شودهاي اکسیداتیو را سبب میمیزان واکنش

سبب دنبال هایپرگالیسمی، ها بهشدن غیرآنزیمی پروتئین
ــرات ســاختاري ــد و تغیی و  ایجــاد ســاختارهاي شــبه آمیلوئی

هاي ها شده و خطر بروز آسیبعملکردي گلیکوپروتئین
عصبی، کلیوي، کبدي و شبکیه چشم در بیماران دیابتی 

استرس اکسیداتیو، که به عنوان عــدم  .)7(یابدافزایش می
اکســـیدان مطـــرح تعـــادل در سیســـتم پرواکسیدان/آنتی

هاي اندوتلیال هاي سمی در سلول، سبب واکنششودمی
هاي بــافتی و ایجادکننــده آســیب عامــل ترینشده و مهم

هاي بــدن بیمــار دیــابتی اختالالت بیوشــیمیایی در ســلول
که آسیب ناشی از این بیماري جدي جاییاز آن .)8(است

برانگیز است و استفاده طوالنی مدت از داروهــاي و تامل
بر بوده و عوارض جانبی متعــددي در پــی شیمیایی هزینه

دارد، لزوم اســتفاده بهینــه از گیاهــان دارویــی در جهــت 
هــا فارماکولوژیــک آن مــوثره و اثــرات شناســایی مــواد

 عــوارض بــا داروهایی نیاز مورد اولیه منظور تهیه موادبه
عنوان طب مکمــل بهتر، به درمانی اثرات و ترجانبی کم

 .)9،10(ه استشدیا جایگزین مطرح 

 )بَرازَمبَــل( Perovskia abrotanoidesگیــاه داروي
صــورت خــودرو در ؛ کــه بهباشــدمی 1از خانواده المیاسه

شــمال، شــرق و منــاطق نــواحی مختلــف ایــران از جملــه 
 این گیاه داراي ترکیباتی همچــون .)11،12(رویدمرکزي می

تــاکنون  .)13(باشــدلیک و آنتوســیانین مــیفالونوئید، فنو
ایــن گیــاه منتشــر نشــده  گزارشات علمی زیــادي دربــاره

 است اما برخی از مطالعات حاکی از آن است که ترکیبــات
موجود در ایــن گیــاه داراي خــواص ضــد پالســمودیوم، 

ــده درد، ضــد التهــاب، ضــد ضــد لیشــمانیا، تســکین دهن
اکســیدان و ، سیتوتوکســیک، آنتیباکتریالسرطان، آنتی

نشــان داده  هانتــایج بررســی .)11،12(دنشبامی ضد دیابت
مســتخرج از ریشــه  Cryptotanshinoneي هاست که ماد

                                                
1. Lamiaceae 

هموســتاز گلــوکز، بــر روي  Salvia militorrhizaگیــاه 
با تکیه بــر مطــالبی  .)14(تلیپید و ترشح انسولین موثر اس

در شــرایطی  مطالعــه که به آن اشاره شده است، ایده این
، مطالعــه که تا به حال و پیش از این شد مطرح و بررسی

فــاکتور مــوثر در  چنــدین اثرات عصاره این گیاه بر مهار
 پیدایش عالئم دیابت، مورد بررسی قــرار نگرفتــه اســت.

بر آن شدیم تا اثر عصاره هیدروالکلی این گیــاه  بنابراین
ــل ســنجش شــامل: را بــر مجموعــه اي از فاکتورهــاي قاب

 و وزن بررسی نماییم. HDLگلوکز، کلسترول، 
 

  هامواد و روش
  گیري گیاهآوري، شناسایی و عصارهجمع

ـــاه  ـــات رضـــا آبـــاد  P.abrotanoidگی از ارتفاع
جهــت  .شدآوري نان جمع(شهمیرزاد) واقع در استان سم

پــودر  گــرم از 100ه روش هیــدروالکلی، گیري بعصاره
در کاغذ واتمن پیچانــده، در مجــاورت اندام هوایی گیاه 

 12مدت حالل انکوبه و در دستگاه استخراج سوکسله به
پــس از گیري شــد. عصــاره C°40ساعت در دماي  18تا 

صــورت پــودر درآمــده و عصاره خشــک به تبخیر حالل
هاي مورد وسیله نرمال سالین استریل جهت تهیه غلظتبه

  .)11،15(نیاز، مورد استفاده قرار گرفت
  

  حیوانات مورد مطالعه
ســر مــوش  70صورت تجربی بر روي این مطالعه به

منظور انجــام گرفــت. بــه ) نر نژاد ویســتارصحرایی (رت
ط جدیــد، پــنج روز قبــل از شــروع سازش با شرایط محی

هــاي تمیــز بــا درجــه حــرارت مطالعه، حیوانات در قفس
 درصــد 60تــا  40گراد، رطوبت نسبی درجه سانتی 2±22

و دسترسی آزادانه به آب و غذا در حیوانخانه تحقیقــاتی 
  .ی سمنان نگهداري شدنددانشگاه علوم پزشک

  

  مورد مطالعه و القاي دیابت تجربیهاي گروه
تــایی  10صورت تصادفی بــه هفــت گــروه بهها رت

  داروي  ي دیــابتیهــاسازي رتجهت آمادهتقسیم شدند. 
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  گزارش کوتاه

زان ــــه میـبــ)، STZ, Sigma Aldrichن (ــوزوسیـاسترپت
mg/kg 60  و بــه روش درون صــفاقی تزریــق شــد. بــراي

قنــد خــون حیوانــات بــا ســاعت  72پــس از تایید دیابت، 
هاي گرفت، رتاستفاده از گلوکومتر مورد سنجش قرار 

مبتال  عنوانبه mg/dl 250با غلظت گلوکز خون باالتر از 
  .)16(به دیابت در نظر گرفته شدند

  
  ايتیمار حیوانات و انجام مطالعه مداخله

شــروع مــداخالت یــک روز پــس از دیــابتی شــدن 
گــروه  7مــه داشــت. هــر هــا آغــاز و تــا ســی روز ادارت

هفته عــالوه بــر دسترســی آزاد بــه آب و غــذا،  4مدت به
بــار از طریــق تزریــق داخــل صــفاقی تحــت  روزانه یــک

  .درمانی به ترتیب زیر قرار گرفتندمداخله 
هــاي غیــر دیــابتی و گروه اول (کنتــرل ســالم): رت
هاي دیابتی. هــر دو گروه دوم (کنترل منفی درمان): رت

  .ه با نرمال سالین استریلتیمار شدگروه 
هــاي گروه سوم (کنترل مثبت درمــان بــا دارو): رت

 mg/kg 5/0شده با گلی بن کالمید بــا دوز دیابتی، تیمار 
لیتــر نرمــال صورت حل شده در یک میلــیحیوان به وزن

  .سالین استریل
گروه چهارم تا هفتم (کنترل مثبت درمــان بــا عصــاره): 

ا عصاره گیاه بــه ترتیــب بــا دوز هاي دیابتی، تیمار شده برت
صــورت حــل وزن حیوان به mg/kg 500و  250، 125، 5/62

  .لیتر نرمال سالین استریلشده در یک میلی
  
  گیري فاکتورهاي قابل سنجشاندازه

جهت بررسی اثرات عصاره گیاه، به مدت یک مــاه 
ــه خــون ــر هفت ــت و ه ــه دم صــورت گرف ــري از ناحی گی

هــاي خــون از طریــق کیــتفاکتورهاي قابل ســنجش در 
گیري گلوکز خــون از گیري شد. اندازهمخصوص اندازه

 HDL-Cطریق دستگاه گلوکومتر صورت گرفت؛ میزان 
ــا اســتفاده از کیــت  و کلســترول تــام بــه روش آنزیمــی ب

)Enzymatic colorimetric, Zistchem Diagnostics Kit (
  و طبق پروتکل آن سنجش شد.

  ها و بحثیافته
تجــویز عصــاره بــه  که حاضر نشان داد العهمط نتایج

هاي دیابتی منجر بــه هیپوگلیســمی شــده اســت. بــا موش
تنها اثرات ســمی و کشــنده مشــاهده نشــد افزایش دوز نه

هــا حــاکی از آن اســت کــه بــین افــزایش دوز بلکه یافته
 تزریقی و کاهش میزان گلوکز خــون ارتبــاط مســتقیمی

  ).1شماره و جدول  1وجود دارد (نمودار شماره 
  

  
  

  
  

اثر تزریق داخل صــفاقی مقــادیر مختلــف عصــاره  :1 شماره نمودار
بر میزان گلــوکز خــون و وزن  P. abrotanoidesهیدروالکلی گیاه 

هــا هاي مورد مطالعه در چهار هفته متمــادي. دادهها در گروهموش
   ).n=10اند (شدهانحراف معیار نشان داده  ±صورت میانگین به
  

 هاي تحت درمان در مقایسه با گروه کنتــرلوزن موش
). 1 شــماره داري داشــته اســت. (نمــودارمنفی تغییر معنی

خوبی روند افزایش وزن را مهــار تیمار با باالترین دوز به
هــا هاي این گــروه نســبت بــه ســایر گــروهنموده و موش

ــدانی نداشــته و تغییــر وزن آن ــزایش وزن چن در  هــااف
هــاي گــروه کنتــرل مثبــت محدوده تغییــرات وزن مــوش

  ).1 شماره باشد (جدولکالمید میبنتیمار با گلی
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  هاي مورد مطالعهمقایسه فاکتورهاي قابل سنجش در گروه :1 شماره جدول
  

  شاخص
 کالمیدبنکنترل مثبت تیمار با گلی  تیمار با نرمال سالین استریل

mg/kg 5/0  
  )µg/kgتیمار با عصاره (

  500  250  125  5/62  کنترل منفی درمان   کنترل سالم 
  ±142  92/1±/418   92/1± 25/283  01/1±365  47/3± 25/340  23/1±344  97/2±25/305	mg/dl(  58/2( گلوکز

  mg/dl( 41/1±90  24/4±380  53/3±33/240  65/5±66/375  77/7±33/362  43/13±66/299  26/16±234( کلسترول*
*HDL )mg/dl) 82/2±66/45  24/4±35  53/3±33/42  82/2±33/37  41/1±66/39  41/1±41  70/0±47  
  % gr(  0%  5/35 %  15 %  7/32 %  29 %  23 %  19( تغییرات وزن**

  

  باشدمی سر موش صحرایی 10هاي با انحراف معیار براي گروه ±دهنده میانگین مقادیر نشان *
  رصد افزایش وزن نسبت به وزن اولیه گزارش شده است.کلیه اعداد بر حسب د **

  
همچنین کمترین دوز تزریق عصاره تاثیر مثبتــی در 

تنهــا کاهش کلسترول داشته و با افــزایش دوز تزریــق نــه
اثرات سمی مشاهده نشــد، بلکــه میــزان آن در گــروه بــا 

 تر از گروه کنترل مثبــت تیمــارکم µg/kg 500دریافت دوز 
 و جــدول 2 شماره مید گزارش شد (نمودارکالبنبا گلی
تــاثیر تحــت  HDLهاي دیابتی میزان در موش ).1 شماره

 اي کــه درگونهداري داشت، بهمداخله درمانی افزایش معنی
از گــروه  HDL، میــزان µg/kg 500گروه با دریافت دوز 

 کالمید و حتی کنتــرل ســالمبنکنترل مثبت تیمار با گلی
  ).  1 شماره و جدول 2 شماره (نمودار تر بوده استنیز بیش
  

  
  

  
  

اثــر تزریــق داخــل صــفاقی مقــادیر مختلــف عصــاره  :2 شــماره نمــودار
خون  HDLبر میزان کلسترول تام و  P. abrotanoidesهیدروالکلی گیاه 

هــا هــاي مــورد مطالعــه در چهــار هفتــه متمــادي. دادهها در گروهموش
  ).n=10اند (انحراف معیار نشان داده شده ±انگین صورت میبه

 P.abrotanoidبنابراین عصــاره هیــدروالکلی گیــاه 
قادر است از طریق کــاهش ســطح کلســترول و افــزایش 

هــاي دیــابتی هاي حیــاتی را در رتشاخص HDLسطح 
  افزایش دهد.

، نشان داده شد کــه قنــد اران زارع و همک در مطالعه
بــا عصــاره هیــدروالکلی  ت درمانهاي تحخون در گروه

ــابتی کــاهش  ــرل دی ــه گــروه کنت ــاه جاشــیر نســبت ب گی
در مطالعه حاضر نیــز عصــاره  .)17(داري داشته استمعنی

توانســت قنــد خــون را در  P. abrotanoidهیدروالکلی 
مقــدم و در مطالعــه فتحــی هاي دیابتی کــاهش دهــد.رت

همکاران، میزان قند خون در اثر تیمار بــا عصــاره آبــی و 
هیدروالکلی برگ گیاه حــرا نســبت بــه گــروه شــاهد بــه 

هــاي تداري دچار کاهش شــد و نیــز وزن رشکل معنی
در  .)18(تیمار شده نسبت به وزن اولیــه افزایشــی نداشــت

حاضــر نیــز در اثــر تیمــار بــا عصــاره در بــاالترین  مطالعه
غلظت، گلوکز خون نسبت به گروه تیمار نشده، به شکل 

) دچــار کــاهش شــد. همچنـــین p >05/0داري (معنــی
کننــده بــاالترین غلظــت تغییرات وزن در گروه دریافــت

  عصاره با گروه کنترل مثبت تفاوت ناچیزي داشت.
ه ترکیبــی در بررســی اثــر عصــار پیــري و همکــاران

Anethum هاي پالسما در ها و لیپوپرووتئینبر روي لیپید
هاي سالم و دیابتی که هر دو گروه بــا جیــره غــذایی رت

چرب تغذیه شدند، بیان داشتند که عصــاره آنتــوم داراي 
هاي سالم که با جیــره قوي در رت میکلیپیداثرات آنتی

باشــد ولــی داروي کردنــد، مــیغذایی چرب تغذیــه مــی
هــاي ثري براي پایین آوردن لیپیدهاي پالســما در رتمو

  امــا  .)19(دیابتی القــا شــده توســط استرپتوزوســین نیســت
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  و همکارانعلی فریدونی      
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  گزارش کوتاه

  
 هم بر P. abrotanoidنشان داد که عصاره  مطالعه حاضر

پروفایل لیپیدي و لیپوپروتئینی و هم بر میزان قند خون و 
  هاي حیاتی مثل وزن تاثیرگذار است.شاخص

  سپاسگزاري
مالی دانشــگاه علــوم پزشــکی این مطالعه با حمایت 
ــه شــماره طــرح  و کــد اخــالق  A-10-315-14ســمنان ب

IR.SEMUMS.REC.1396.194است. شده انجام.  
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