مقاله تحقیقی

مجلة دانشگاه علوم پزشكي بابل
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اثرات آنتی هیپرگلیسمیک و آنتی هیپرلیپیدمیک عصاره دانه هاي هويج
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 -3گروه زيست شناسي ،دانشكده علوم ،دانشگاه شهيد باهنر کرمان
 -2گروه آناتومي ،دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان
 -3باشگاه پژوهشگران جوان ،دانشگاه آزاد اسالمي ،جهرم
دریافت ،92/5/5 :اصالح ،92/6/13 :پذیرش92/8/15 :

خالصه
سابقه و هدف :امروزه کاربرد گياهان دارويي با توجه به اثربخشي و عوارض جانبي کمتر در درمان بسياری از بيماريها مورد اقبال عمومي قرار گرفته است .در اين مااعهنه
خواص آنتي هيپرگليسميک و آنتي هيپرعيپيدميک تجويز  30روزه عصاره متانوعي دانه های گيناه هنوي ) )Daucus carotaدر موشنهای صنحرايي ننر دينابتي شنده بنا
استرپتوزوتوسي ) )STZبررسي شد.
مواد و روشها :در اي مااعهه تجربي  34سر موش صحرايي نر از نژاد ويستار در محدوده وزني  244-254گرم که با تزريق  STZبنه مينزان  55 mg/kg, i.pدر آنهنا
ديابت نوع  Iاعقاء شده بود در  5گروه  5تايي مورد استفاده قرار گرفتند .قبل از تزريق و همچني  5روز بهد از تزريق  ،STZخونگيری به منظور تهيي سنا سنرمي گلنوکز
انجام گرفت ،موشهايي که سا سرمي گلوکز آنها بيش از  254 mg/dlبود ،به عنوان ديابتي محسوب شدند .و عصاره اعكلي دانه های هوي را با دوزهنای mg/kg/day
( 344 ،244 ،344سه گروه) ،گاليب کالميد با دوز ( 544 µg/kgيک گروه) و  4/5سي سي آب مقارحالل عصاره (يک گروه) را بنه ونور جداگاننه بنه مند  30روز بنه
صور خوراکي دريافت کردند .بهد از  30روز ،در شرايط ناشتا خونگيری از موشها انجام و سا سرمي گلوکز ،تری گليسريدها ،کلسترول و عيپوپروتئينها با کيتهای مربوط به
روش اسپكتروفتومتری تهيي شد.
یافته ها :نتاي نشان داد که تجويز عصاره دانه های هوي در موشهای ديابتي به مد  30روز تا حدودی سبب کاهش سا سرمي گلوکز شد وعي اي کاهش مهني دار
نيست .اما عصاره با دوز  344 mg/kgسا سرمي تری گليسريد ( )22±9 vs. 9±0 p<4/43( LDL ، )333±33 vs. 40±0 p<4/45و  p<4/45( VLDLو
 )22/5±2 vs. 35/4±4/4و با دوز  344 mg/kgسا سرمي تری گليسريد ( ،)35±4 vs. 32±3 p<4/45( VLDL ,)325±03 vs. 53±5 p<4/43کلسترول
( )95±0 vs. 22±5 p<4/45و  )34/0±2 vs. 34±3 p<4/45( LDLرا کاهش و با دوز اخير  HDLسرم را ( )02±3 vs. 54±0 p<4/45نسبت به گروه ديابتي
افزايش داد.
نتیجه گیری :براساس نتاي اي مااعهه تجويز  30روزه عصاره دانه های هوي دارای خاصيت آنتي هيپرگليسميک ضهيف وعي اثر بارز آنتي هيپر عيپيدميک در موشهای
ديابتي مي باشد.

واژه های کلیدی :دیابت شیرین ،دانه هویج ،گلوکز ،چربی.

مقدمه
ديابت مليتوس ،يک اختالل درون ريز است که حدود  3درصند از جمهينت

سبب استرس اکسيداتيو و توعيد راديكاعهای آزاد اکسيژن و در نتيجه ،تخريب رگهنا

جهان به آن مبتال هستند و احتماال رو بنه گسنترش تنري بيمناری متابوعينک در

مي شود ( .)0غلظت باالی قند خون نتيجه فقندان ينا کناهش ترشن انسنوعي از

جهان و يكي از عوامل اصلي مرگ و مير در کشورهای پيشرفته محسوب مي شود

سلوعهای بتای پانكراس (ديابت نوع  ) Iو يا ناشي از کناهش حساسنيت سنلوعهای

( )3که با تغيير متابوعيسم کربوهيدراتها ،چربي ها و پروتئي هنا ( ،)2افنزايش قنند

هدف به انسوعي (ديابت نوع  )IIاست ( .)5بيمناری ديابنت مليتنوس تغييراتني در

خون و پيدايش قند در ادرار ( )3و افزايش مينزان چربني پالسنما و عيپنوپروتئي و

متابوعيسم بوجود مي آورد و ميزان گلوکز ،عيپيدها ،تری گليسريد و کلسترول خنون

رسوب آنها در جدار عروق و ايجاد آترواسكلروز همراه است ( .)2افزايش قند خنون

را افزايش مي دهد .مشخص شده که در موشهای ديابتي ،افزايش پراکسيداسنيون

* مسئول مقاعه :دکتر ايران پورابوعي
آدرس :کرمان ،انتهای بلوار  22بهم  ،دانشگاه شهيد باهنر ،تلف 4303-3222432 :

e-mail: Pourabolii@yahoo.com
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عيپيد با افزايش تری گليسريد همراه است (2و .)5اخنتالل در توعيند عيپيند يكني از
راي تري مشكال بيماری ديابت محسوب مي شود که حدوداً در  %04ديابتي ها

مواد و روشها
حيوانا

مورد مااعهه شامل  34سر موش صحرادي نر از نژاد ويستار در

ديده مي شود .در افراد ديابتي يكي از مشكال اصلي اختالل در متابوعيسم عيپيند

محدوده وزني  244-254گرم بودند که از محل پرورش حيوانا آزمايشگاهي

(9و ،)4افزايش بسي اسيدهای چرب از بافت چربي و افنزايش مقندار اسنيد چنرب

دانشگاه شهيد باهنر کرمان تهيه و در شرايط 32ساعت روشنايي 32 ،ساعت

آزاد در خون است .عيپوعيز در بافت چربي در وي بيماری ديابت سبب افزايش اسيد

تاريكي ،دمای مناسب ( 25±2درجه سانتيگراد) و دسترسي کامل به آب و غذا در

چرب آزاد در گردش خون مي گنردد ( .)34کلسنترول ،اسنترول اصنلي موجنود در

اخالقي مربوط به

حيوانخانه گروه زيست شناسي نگهداری شدند و قواني

بافتهای حيواني و از عيپيدهای ساختماني است که در غشای سنلوعهای يوکناريوتي

نگهداری و کار با اي

يافت مي شود .افزايش کلسترول ،احتماالً بدعيل افزايش در بيوسنتز کلسترول يا به

) )Daucus carotaاز محل فروش گياهان دارويي تهيه و توسط گياه شناسان

دعيل کاهش کليرانس آن از خون مي باشد ( .)33بيماری ديابت با افزايش در سنتز

گروه زيست شناسي دانشگاه شهيد باهنر کرمان شناسايي و مورد تاييد قرار گرفت.

کلسترول که نتيجه افزايش فهاعينت آننزيم  HMG COAردوکتناز مني باشند،

دانه ها توسط آسياب اعكتريكي خرد شد .اي پودر به مد  04ساعت در متانول

همراه است ( .)2عيپوپروتئي ها بيش از  95درصد از عيپيدهای پالسنما را تشنكيل

خيسانده شده و عصاره گيری با استفاده از دستگاه سوکسله (ساخت ايران) انجام

مي دهند و مخلووي از تری گليسريد ،فسفوعيپيد ،کلسترول و پروتئي مني باشنند

شد .حالل عصاره حاصله با دستگاه ( Rotaevaporatorمدل VV2000

بر اساس نسبت اجزای مختلف تشكيل دهنده ،عيپوپروتئي هنا بنه اننواع مختلفني

,ساخت شرکت  Heidolfآعمان) حذف و در نهايت توسط دستگاه فريز دراير

تقسيم مي شوند که شامل :شنيلوميكرونها LDL ،VLDL ،و  HDLهسنتند.

(مدل  ،FD-81ساخت شرکت  Eyelaژاپ ) در دمای  - 54درجه سانتي گراد

تحقيقا نشان مي دهد که برخي از گياهان خار بيمناری هنای متنابوعيكي م نل

خشک گرديد .بازده عصاره گيری  2درصد بود .اي عصاره در آب مقار با دوزهای

ديابت را در انسان کاهش مي دهند ( .)32در وب سنتي ،داروهای گياهي مختلفني

مورد نظر تهيه و به روش گاواژ به موشها خورانده شد .با بيهوشي ساحي حيوانا

برای بهبود بيماران ديابتي تجويز مي شود وعي اثنر بخشني تهنداد انندکي از اين

ناشتا  32ساعت قبل تحت بي غذايي) با اتر ،نمونه های خوني از سينوس

گياهان از نظر علمي ثابت شده است ( .)33از سوی ديگر ،داروهای گياهي ،نسنبت

کاورنوزای چشم حيوان ،جمع آوری شد ( ،)20سپس با تزريق استرپتوزوتوسي

به داروهای شيميايي دارای سميت و اثنرا جنانبي کمتنری مني باشنند و اقبنال

)( )STZشرکت سيگما ،آعمان) به ميزان  55mg/kg, i.pديابت نوع  ،Iاعقاء

 Daucus carotaبنه

( )25و  5روز پس از تزريق  ، STZمجددا نمونه های خوني برای انداره گيری

عنوان يک محصول غذايي مهم در سراسر جهان محسوب مني شنود .قسنمتهای

سا سرمي گلوکز ،تری گليسريد ،کلسترول و عيپوپروتئينهای سرم جمع آوری

مختلف اي گياه در علم پزشكي برای مهاعجه اختالال کليه ،آسم ،اسنهال خنوني

شد .ضمناً ميزان قند خون بالفاصله توسط دستگاه گلوکومتر (مدل Accu

و بيماری جنذام منرثر بنوده و دارای خاصنيت ضنداعتهابي مني باشند ( .)30گيناه

 Roch ،checkآعمان) انداره گيری ( )25و موشهايي که  FBSبيش از

 Daucus carotaدر مهاعجه سرفه ،سروان و تومورها نينز اسنتفاده مني شنود

 254mg/dLداشتند ،ديابتي محسوب ( )22و به  5گروه  5تايي تقسيم شدند که

( .)35ريشه اي گياه حناوی عوتئنوعي  ،عيكنوپ ( ،)35پلني اسنتيل و کاروتنوديند

بترتيب  4/5سي سي حالل عصاره (آب مقار) ،دوزهای 344،244،344 mg/kg

مي باشد ( .)32بتا کاروت موجود در اي گياه يک کاروتنوديند مهنم و پنيش سناز

عصاره دانه هوي و گاليب کالميد (شرکت سيگما ،آعمان) با دوز 544 µg/kg

ويتامي  Aاست که به عنوان يک آنتي اکسيدان مهم عمل مي کند ( .)34عصاره

به مد  30روز دريافت نمودند .پس از  30روز ،موشها در حاعت ناشتا با اتر عميقاً

ريشه اي گياه خاصيت هيپوگلسنيمي ( )39و حفاظنت از کبند دارد ( .)24مصنرف

بيهوش و سر موشها توسط گيوتي قاع و از وريد گردني آنها خونگيری انجام

ريشه اي گياه ،جذب کلسنترول و ترشن اسنيدهای صنفراوی را تهنديل کنرده و

گرديد .سرم نمونه های خون جمع آوری شده ،جدا گرديد و در دمای -24ºC

خاصيت آنتي اکسيداني را افزايش مي دهد که اي خاصيت در حفاظنت از سيسنتم

نگهداری شد .اندازه گيری گلوکز ،کلسترول ،تری گليسريد و  HDLبا کيتهای

قلبي  -عروقي مفيد است (.)23

مربووه (شرکت پارس آزمون ،ايران) به روش اسپكتروفتومتری با دستگاه

عمومي برای مصرف آنها بيشتر است ( .)32گياه هوي

مااعها نشان داده است که گلهای اين گيناه در مهاعجنه بيمناری ديابنت
مرثرند ( .)22ترکيبا مهم جدا شده از عصاره متانوعي دانه هوي با کرومناتوگرافي

شنننامل Luteolin :و 3 - 0- beta - D- glucopyranoside
 Luteolinو Luteolin 4 - 0 – beta - D - glucopyranoside

حيوانا

در آزمايشگاه رعايت شد .دانه های هوي

اتوآناعيزور (مدل  ،RA-1000ساخت شرکت  Techniconفرانسه) انجام و
مقادير  LDLو  VLDLبر اساس فرموعهای زير محاسبه شد.
 HDL+VLDL) )VLDL=TG/5, LDL = Cholesterolميانگي داده ها در هر گروه ،قبل و بهد از دريافت  STZو بهند از دريافنت

و سه فالوون مي باشد .از ميان اي ترکيبا  ،فالوون ها و  Luteolinبناالتري

عصاره يا حنالل آن (آب مقانر) بنا آزمنون  Paired t-Testمقايسنه شندند.

اثر را بر حذف راديكاعهای آزاد اکسيژن دارد ( .)35بيش از  3244گيناه در سرتاسنر

مقايسننه بنني گروههننای مختلننف دريافننت کننننده عصنناره بننا آننناعيز واريننانس

جهان برای بهبود ديابت مورد استفاده قرار ميگيرند اما تنهنا اثربخشني و عنوارض

 ANOVAيک ورفه و پس آزمون  Tukeyانجام و  p<4/45به عنوان سا

احتماعي تهدادی از آنها باور علمي بررسي شده است ( .)23با توجه بنه اثنر اثبنا

مهني داری در نظر گرفته شد.

شده آنتي اکسيدانها در بهبود بيماری ديابت و وجود برخي ترکيبا آنتي اکسيداتيو
هم چون فالوونوديندها ،در داننه اين گيناه ،در اين مااعهنه تجربني اثنرا آنتني
هيپرگليسميک و آنتي هيپرعيپيدميک تجويز  30روزه عصاره متانوعي دانه های اي
گياه در موشهای صحرايي نر ديابتي شده با استرپتوزوتوسي بررسي شد.

یافته ها
مقايسنه سا سرمي گنلوکز در موشنهای ديابتي با ساعم نشنانگر افزايش

J Babol Univ Med Sci; 16(3); Mar 2014
Antihyperglycemic and Antihyperlipidemic Effects of Daucuscarota ssp. sativum Seeds Extract; I. Pouraboli, et al
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مهني دار گلوکز پس از ايجاد ديابت مي باشد و تجويز  30روزه دوزهای مختلف

در موشهای ديابتي مي باشد ( .)p<4/45تجويز عصاره (vs. 54±0 p<4/45

عصاره تا حدودی سا سرمي گلوکز را کاهش داد وعي مهني دار نيست .در

 )02±3و گاليب کالميد ( )p<4/43باور مهني داری سا سرمي  HDLرا در

حاعيكه گاليب کالميد سبب کاهش مهني دار ( .)p<4/43سا سرمي گلوکز در

موشهای ديابتي افزايش داد (نمودار .)0

موشهای ديابتي گرديد (نمودار .)3

مقايسه سا سرمي  LDLو  VLDLدر موشهای ديابتي با نرمال نشان

مقايسه سا سرمي تری گليسريد در موشهای ديابتي با ساعم نشان دهنده

دهنده افزايش مهني دار آنها در موشهای ديابتي مي باشد و تجنويز دوزهنای 344

افزايش مهني دار تری گليسريد در ديابت مي باشد و تجويز عصاره با دوزهای

ميلي گرم در کيلوگرم عصاره  )22±9 vs. 9± 0 p<4/43( LDL ،و VLDL

 )333±33 vs. 40±0 p<4/45( 344و )325±03 vs. 53±5 p<4/43( 344

( p<4/45و  )22/5±2 vs. 35/4±4/4و نيننز دوز  344ميلنني گننرم در کيلننوگرم

و گاليب کالميد وي 30روز سبب کاهش مهني دار سا سرمي تری گليسريد در

 )35±4 vs. 32±3 p<4/45( VLDLسرمي را به وور مهني داری .کاهش داد

موشهای ديابتي شد (( )p<4/45نمودار  .)2مقايسه سا سرمي کلسترول در

(نمودار 5و .)5ضمناً مقايسه سا سرمي گلوکز ،تری گليسريد ،کلسترولLDL ،

موشهای ديابتي با نرمال نشان دهنده افزايش مهني دار کلسترول در ديابت

و  VLDLدر گروههنای دينابتي قبنل و بهند از دريافنت حنالل عصناره (گنروه

مي باشد و عصاره با دوز  )95±0 vs. 22±5 p<4/45( 344 mg/kgو گاليب

 )shamوي 30روز ،هيچ اختالف مهنني داری را نشنان ننداد .همچنني مقايسنه

کالميد سبب کاهش مهني دار ( )p<4/45کلسترول شد (نمودار  .)3مقايسه سا

مقادير فاکتورهای شيميايي سرم بي دوزهای مختلف عصاره ،اختالف مهنني داری

سرمي  HDLدر موشهای ديابتي با نرمال نشان دهنده کاهش مهني دار HDL

را بي دوزها نشان نداد (نمودار .)5

نمودار  .1اثر تجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره دانه های هوویج  )D. carotaو گالیوبن کالمیود بوه مود

 11روز بور سو س سورمی گلووکز

درموشهای دیابتی.
 :Nنرمال :D ،ديابتي :Sham ،ديابتي دريافت کننده حالل عصاره يا آب مقار :D+gliben ،ديابتي دريافت کننده گالبني کالميند :D+ext(100) ،دينابتي دريافنت کنننده 344mg/kg
عصاره :D+ext(200) ،ديابتي دريافت کننده  244mg/kgعصاره :D+ext(300) ،ديابتي دريافت کننده  344mg/kgعصاره .داده ها به صور  Mean ± S.E.Mگزارش شده اسنت.
( . ***p<0.001, ** p<0.01, *p<0.05 .)n= 6نوع آزمون t :زوجي.
 :bنشان دهنده اختالف مهني دار با ديابتي مي باشد.
 : aنشان دهنده اختالف مهني دار با نرمال مي باشد..

نمودار  .2اثر تجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره دانه های هویج  )D. carotaو گالیبن کالمید به مد

 11روز بر س س سرمی تری گلیسوریدها

درموشهای دیابتی.
 :Nنرمال :D ،ديابتي :Sham ،ديابتي دريافت کننده حالل عصاره يا آب مقار :D+gliben ،ديابتي دريافت کننده گالبني کالميند :D+ext(100) ،دينابتي دريافنت کنننده 344mg/kg
عصاره :D+ext(200) ،ديابتي دريافت کننده  244mg/kgعصاره :D+ext(300) ،ديابتي دريافت کننده  344mg/kgعصاره .داده ها به صور  Mean ± S.E.Mگزارش شده اسنت.
)* p<0.05 ,..)n=6و  .***p<0.001, ** p<0.01نوع آزمون t :زوجي.
 :bنشان دهنده اختالف مهني دار با ديابتي مي باشد.
 :aنشان دهنده اختالف مهني دار با نرمال مي باشد.
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نمودار  .3اثر تجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره دانه های هویج  )D. carotaو گالیبن کالمید به مد

 11روز بر سو س سورمی کلسوترور در

درموشهای دیابتی.
 :Nنرمال :D ،ديابتي :Sham ،ديابتي دريافت کننده حالل عصاره يا آب مقار :D+gliben ،ديابتي دريافت کننده گالبني کالميند :D+ext(100) ،دينابتي دريافنت کنننده 344mg/kg
عصاره :D+ext(200) ،ديابتي دريافت کننده  244mg/kgعصاره :D+ext(300) ،ديابتي دريافت کنننده  344mg/kgعصناره .داده هنا بنه صنور  Mean ± S.E.Mگنزارش شنده
است .,* p<0.05 ..)n= 6).نوع آزمون t :زوجي.
 :bنشان دهنده اختالف مهني دار با ديابتي مي باشد.
 :aنشان دهنده اختالف مهني دار با نرمال مي باشد.

نمودار  .1اثر تجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره دانه های هویج  )D. carotaو گالیبن کالمیود بوه مود

 11روز بور سو س سورمی  HDLدر

درموشهای دیابتی.
 :Nنرمال :D ،ديابتي :Sham ،ديابتي دريافت کننده حالل عصاره يا آب مقار :D+gliben ،ديابتي دريافت کننده گالبني کالميند :D+ext(100) ،دينابتي دريافنت کنننده 344mg/kg
عصاره :D+ext(200) ،ديابتي دريافت کننده  244mg/kgعصاره :D+ext(300) ،ديابتي دريافت کننده  344mg/kgعصاره .داده ها به صور  Mean ± S.E.Mگزارش شده اسنت.
) *p<0.05.)n= 6و  .** p<0.01نوع آزمون t :زوجي.
 :bنشان دهنده اختالف مهني دار با ديابتي مي باشد.
 :aنشان دهنده اختالف مهني دار با نرمال مي باشد.

نمودار  .5اثر تجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره دانه های هویج  )D. carotaو گالیبن کالمید به مد  11روز بر س س سرمی  LDLدر درموشهای دیابتی.
 : :Nنرمال :D ،ديابتي :Sham ،ديابتي دريافت کننده حالل عصاره يا آب مقار :D+gliben ،ديابتي دريافت کننده گالبي کالميد :D+ext(100) ،ديابتي دريافت کننده 344mg/kg
عصاره :D+ext(200) ،ديابتي دريافت کننده  244mg/kgعصاره :D+ext(300) ،ديابتي دريافت کننده  344mg/kgعصاره .داده ها به صور  Mean ± S.E.Mگزارش شده است.
) * p<0.05, **p<0.01, *** p<0.001, .)n= 6نوع آزمون t :زوجي.
 :bنشان دهنده اختالف مهني دار با ديابتي مي باشد.
 : aنشان دهنده اختالف مهني دار با نرمال مي باشد.
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نمودار  .6اثر تجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره دانه های هویج  )D. carotaو گالیبن کالمید بوه مود
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 11روز بور سو س سورمی  VLDLدر

موشهای دیابتی.
 : :Nنرمال :D ،ديابتي :Sham ،ديابتي دريافت کننده حالل عصاره يا آب مقار :D+gliben ،ديابتي دريافت کننده گالبي کالميد :D+ext(100) ،دينابتي دريافنت کنننده 344mg/kg
عصاره :D+ext(200) ،ديابتي دريافت کننده  244mg/kgعصاره :D+ext(300) ،ديابتي دريافت کننده  344mg/kgعصاره .داده ها به صور  Mean ± S.E.Mگزارش شده است.
)  . ***p<0.001. **p<0.01, *p<0.05 .)n= 6نوع آزمون t :زوجي.
 :bنشان دهنده اختالف مهني دار با ديابتي مي باشد.
 : aنشان دهنده اختالف مهني دار با نرمال مي باشد.

بحث و نتیجه گیری

را کاهش داده و از تخريب اکسيداتيو  DNAو پيشرفت سنروان جلنوگيری مني

نتاي اي تحقينق نشنان مني دهند کنه تجنويز دوزهنای مختلنف عصناره

کنند .همچني پلي فنوعها اثرا ضند اعتهنابي و ضند ترومبنوزی نينز دارنند (.)34

دانه های هوي به مد 30روز بر سا سرمي گلوکز اثر مهني داری نداشت وعني

درباره اثر عصاره دانه های گياه هوي بر سا عيپيدهای سنرم  Vasudevanو

عصاره سبب کاهش بنارز و مشنخص سنا سنرمي تنری گليسنريد ،کلسنترول،

همكاران نشان داد که تجويز دوزهای  244 mg/kgو  044عصاره دانه هوي در

VLDLو  LDLو همچني افزايش سا سرمي  HDLگرديد .نتناي نشنان

موش کوچک به صور کوتاه مد  ،فهاعيت استيل کوعي استرازی را کناهش داده

مي دهد که ديابت نوع  ،Iسبب افزايش مهني دار سا سرمي گلوکز ،کلسنترول و

و ميزان کلسترول را در موشهای جنوان  %23و در موشنهای مسن  %23کناهش

تری گليسريد گرديد همچني ديابت سبب افنزايش مهنني دار  LDLو VLDL

مي دهد ( .)30ضمنا در تحقيقا اخير نشان داده شد که تجويز  3و  5روزه عصاره

و کاهش مهني دار سا سرمي  HDLمي شود .تحقيقنا مختلنف نشنان مني

دانه های هوي در موشهای صحرايي ديابتي سبب کاهش سنرمي گلنوکز گرديند

دهد که اعقای ديابت با تزريق  STZسبب افزايش مهنني داری در سنا سنرمي

وعي اثر بخشي آن بر کاهش عيپيدهای سرمي بارزتر و قابل توجه تر بنود (32و.)33

گلوکز ،کلسترول ،تری گليسريد ،گرديده و سا سرمي انسوعي نيز بنه ونورمهني

که با نتاي اي مااعهه تا حد زيادی ماابقت دارد .بنابراي تجويز  30روزه عصناره

داری کاهش مي يابد (24و32و9و )4همچني تحقيقا نشان داده است که ميزان

دانه هوي دارای اثر آنتي هيپرگليسميک ضهيف وعي خاصيت آنتي هيپر عيپيندميک

 LDLو  VLDLدر موشهای ديابتي به وور مهني داری افنزايش مني يابند ،در

بارزی در ديابت مي باشد .وجود فالوونهايي همچون عوتئوعي در عصاره دانه های

حاعي که ميزان  HDLدر اي موش ها نسبت به گروه نرمنال کناهش مني يابند

اي گياه ( )35و هم چني اثر بخشي نسبي آن بر ترميم جزاير پنانكراس و ترشن

(29و24و9و )4که با نتاي اي مااعهه همخواني دارد .افزايش غلظت تری گليسريد

انسوعي ( )33ميتواند مويد اي نقشهای مفيد آن باشد.

در بيماران ديابتي به دعيل کاهش فهاعيت آنزيم عيپوپروتئي عيپاز پالسما ،مي باشند

براسنناس نتنناي اي ن مااعهننه تجننويز  30روزه عصنناره دانننه هننای هننوي

و نشان داده شده است که درمان ديابت با انسوعي با رساندن عيپوپروتئي عيپاز بنه

ِ) )Daucus carotaدارای خاصيت آنتي هيپر گليسميک ضهيف وعني اثنر بنارز

حد نرمال سبب کاهش ميزان تری گليسريد پالسما مي شود (.)2

آنتي هيپر عيپيدميک در موشهای ديابتي مي باشد.

گزارش شده است که  Daucus carotaدارای مقادير زيادی فالوونوديند
و پلي فنول مي باشند و ترکيبنا فنلني ينا پلني فننول هنا ،يكني از فراوانتنري
گروههای مواد در گياهان مي باشند .پلي فنوعهنا از موعكوعهنای سناده م نل اسنيد
های فنوعيک تا ترکيبا پليمريزه شده م ل تان های متنراکم تغيينر مني کننند و
فالوونوديد ها راي تري فنوعهای گياهي هستند پلي فنوعهنا ،اکسيداسنيون LDL

تقدیر و تشکر
بدينوسيله از خانم دکتر مهرباني و آقای دکتر ميرتاج اعديني بدعيل مساعد
در انجام اي پژوهش تشكر و قدرداني مي گردد.
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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVE: With respect to efficacy and less adverse side effects of medicinal plants,
interest in alternative therapeutic approaches for treatment of diseases has become very popular. So in this study
antihyperglycemic and antihyperlipididemic properties of 14 day administration of methanolic extract of D. carota
seeds were investigated in streptozotocin-induced diabetic male rats.
METHODS: In this experimental study, type I diabetes was induced in 30 male Wistar rats (200-250g) by injection of
65 mg/kg, i.p of streptozotocin. Before this and 5 days postinjection blood samples were collected for measurement of
serum level of glucose. Diabetes was confirmed in rats having FBS above 250 mg/dL. Thirty diabetic rats were divided
to 5 groups (six animal for each group) received 100, 200, 300 mg/kg of extract, 600 µg/kg glibenclamide and 0.5 ml
distilled water individually by gavage for 14 days. After 14 days rats sacrificed by decapitation and fasting blood
samples were collected from cervical vein and above factors were measured with commercial kits by
spectrophotometery.
FINDINGS: Administration of the methanol extract of D. carota seeds ) 100mg/kg) for 14 days had no significant
effect on serum glucose level but significantly decreased triglycerides (113±13 vs. 84±4, p<0.05), LDL(27±9 vs.9±4,
p<0.01) and VLDL (22.6±2 vs. 16.8±0.8, p<0.05) and at 300 mg/kg decreased triglycerides (175±41 vs. 61±6, p<0.01),
VLDL (35±8 vs. 12±1, p<0.05), cholesterol (95±4 vs. 72±6, p<0.05), LDL (30.4±2 vs. 10±3, p<0.05) and increased
HDL(42±3 vs. 50± 4, p<0.05) serum levels in comparison with diabetic groups.
CONCLUSION: According to the results of this study, administration of Daucuscarota seeds extract for 14 days has
mild antihyperglycemic but significant antihyperlipidemic effects in diabetic rats.
KEY WORDS: Diabetes mellitus, Daucuscarota seeds, Glucose, Lipid.
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