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Abstract 

Background: Launaea acanthodes is used as a common medicinal plant in central regions of 
Iran. To investigate the probable hypoglycemic activity of hydro-alcoholic extract of L. acanthodes as 
well as its effects on serum level of insulin and biochemical factors in normal and hyperglycemic rats, 
the present study was carried out. 

Materials and Methods: In this experimental study 24 male albino Wistar rats, weighting 250-
300 g were randomly allocated into four groups (n=6); control, type 1 diabetic rats (STZ; 55 mg/kg), 
type 1 diabetic rats treated by subcutaneous injection of 5 IU/kg insulin (STZ+insulin) and type 1 
diabetic rats treated by injection (i.p) of 150 mg/kg hydro-alcoholic extract of L. Acanthodes 
(STZ+extract).  The injection of insulin and extract were done every day from day 1 to day 21 of 
experiment.  After that, all animals were kept up to day 30. Blood serum were collected and analyzed 
for the levels of glucose and biochemical factors (cholesterol, triglyceride, LDL and HDL) 
measurements,  in the 15th and 30th day of experiment. 

Results: The results showed significant decrease (p<0.001) in glucose level and significant 
increase (p<0.05) in insulin level in STZ+extract group, when compared with other hyperglycemic 
groups in 30th day of experiment. 

Conclusion: These results indicate that the hydro- alcoholic extract of L.acanthodes could be 
effective in the treatment of diabetes. It can be concluded that extract administration somehow induce 
insulin secretion probably through stimulation of remaining β cells or their hyperplasia in Langerhans 
islets. This effect can also be referred to flavonoides constituent and antioxidant property of extract, 
too. 
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 بر سطوح قند، (Launaea acanthodes)خه  الکلی گیاه چر-اثرات عصاره آبی 
  هاي صحرایی دیابتی انسولین، لیپیدها و لیپوپروتیین هاي سرم در موش
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   چکیده
مطالعه .  از گیاهان داروئی مرسوم مناطق مرکزي ایران است(Launaea acanthodes) گیاه چرخه :زمینه و هدف

ثیر آن بر سطوح ٲتچنین   الکلی گیاه چرخه و هم-حاضر به منظور بررسی اثرات هیپوگلیسمیک احتمالی تجویز عصارة آبی
  .  هاي صحرایی سالم و دیابتی انجام گرفته است سرمی انسولین و فاکتورهاي بیوشیمیایی خون در موش

 تا 250موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار با وزن تقریبی  سر 24  آزمایشگاهی-تجربی در این تحقیق: ها اد و روشمو
انسولین و گروه +گروه کنترل سالم، گروه دیابتی، گروه دیابتی:  گرم به طور تصادفی در چهار گروه شش تایی، شامل300

.  روز انجام شد21حیوانات هر گروه به صورت روزانه و به مدت تیمار .  الکلی چرخه تقسیم شدند-عصاره آبی+دیابتی
 آزمایش 30 و 15و در روزهاي ) سنجش قند خون به روش گلوکومتري(گیري خون در روز اول آزمایش از طریق دم  نمونه

ی گیري سطوح سرمی گلوکز، انسولین و فاکتورهاي بیوشیمیای از طریق سینوس وریدي گوشه چشم به منظور اندازه
  .انجام شد) HDL و LDLکلسترول، تري گلیسرید، (

سطح ) >05/0p(دار  میزان قند خون و افزایش معنی) >001/0p(دار  دهنده کاهش معنی نتایج حاصل نشان: یافته ها
  .هاي دیابتی، در پایان دوره آزمایش است ، در مقایسه با سایر گروه الکلی-عصاره آبی+یابتیانسولین خون در گروه د

 الکلی گیاه چرخه قادر به پائین آوردن قند خون و برگشت حیوانات به شرایط یوگلیسمیک - عصاره آبی:جه گیرينتی
هاي بتاي  اثرات هیپوگلیسمیک عصاره گیاه احتماال ناشی از تحریک سنتز و ترشح انسولین و یا هیپرپالزي سلول. است

به خواص آنتی اکسیدانی ترکیبات فالونوییدي عصاره گیاه نیز اثرات مشاهده شده ممکن است . س استاباقیمانده در پانکر
  .مربوط باشد

   دیابت، انسولین، گیاه چرخه، موش صحرایی:واژگان کلیدي
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   مقدمه
 از اختالالت اي ناهمگون دیابت قندي مجموعه

 متابولیکی است که مشخصه آن افزایش مزمن قند خون
در نتیجۀ نارسایی در ترشح انسولین، نارسایی ) هیپرگلیسمی(

در کشورهاي . )1-3(باشد میدرعمل انسولین و یا هردو 
ترین  توسعه یافته و در حال توسعه، این بیماري یکی از شایع

 آن متابولیسم  که در)4(باشد میي آندوکرینی ها بیماري
ها دچار اختالل  ینئها و پروت ها، چربی کربوهیدرات

دیابت نوع یک که حدود ده درصد از بیماران . )5(شود می
 بر اثر التهاب منتشر جزایر )6(شود میدیابتی راشامل 

ه هاي بتا ب  و تخریب انتخابی سلول(Insulitis)النگرهانس 
نگهداشتن قند خون این بیماران براي پائین . )7(آید وجود می

خود نیازمند تزریق انسولین در طول زندگی خود 
عدم کنترل قند خون عوارض وخیمی مانند . )8(باشند می

عروقی -ي قلبیها بیماري، )1(نفروپاتی، رتینوپاتی، نوروپاتی
دنبال ه  و مرگ را ب)10( و آمپوتاسیون غیر تروماتیک)9(

، ارزان و در هایی مطمئن از اینرو پیدا کردن راه. دارد
دسترس که عالوه بر کنترل قند خون و جلوگیري از بروز 
عوارض بیماري دیابت، موجب تسکین آالم بیماران دیابتی 

  . همواره مورد توجه محققین و پزشکان بوده است،شود
در طب سنتی ایران، مصرف گیاهان دارویی و 

اي  ي مختلف داراي سابقهها بیمارينها براي درمان آمشتقات 
 درمانی گیاهان -شناخت خواص دارویی .  استطوالنی

 عمده بر تجربیات طوالنی مدت و باورهاي به طوردارویی 
در عین حال . اي و اعتقادات بشر استوار است بومی و منطقه

اي از گیاهان دارویی  هاي اخیر خواص دسته اگرچه در دهه
 اند مورد بررسی علمی که از عمومیت بیشتري برخوردار بوده

به قرار گرفته است ولی به آن دسته از گیاهان دارویی که 
گیرند کمتر  اي مورد استفاده قرار می  بومی و منطقهطور

 Launaea)گیاه چرخه یا چرخک . توجه شده است

acanthodes) ي گیاهی است که بر روي ها گونه یکی از
خواص دارویی درمانی آن تاکنون، جز یک مورد که در آن 

نجی عصاره اتانولی و فراکسیون آبی صمغ این اثرات ضد تش
، تحقیق چندانی صورت )11(گیاه مورد بررسی قرار گرفته

این گیاه یکساله متعلق به خانواده آستراسه . نگرفته است
هاي انبوه، ساقه بدون کرك و  ، با بوته)کمپوزیته(

 و موسم گل دهی در ماه هاي اردیبهشت و )12(منشعب
 کم آب از ت مقاوم که در مناطق نسبتاً گیاهی اس،)13(خرداد

در طب . )14(روید ایران می) کویري(قبیل مناطق مرکزي 
هاي  سنتی مناطق کویري ایران از صمغ این گیاه، که با نام

 خوراکی و یا به صورت، شود میمقل و ملک ازرق شناخته 
استعمال موضعی براي درمان کمر درد، پشت درد و پا 

مان ناراحتی هاي گوارشی مانند زخم معده  و نیز در)15(درد
  .)16(شود می ترمیم زخم استفاده چنین همو زخم اثنی عشر و 

جستجو در منابع نشان می دهد که تاکنون بر روي 
گیاه چرخه ) کاهش قند خون(خاصیت هیپوگلیسمیگ 

در عین حال . اي صورت نگرفته است گونه مطالعه هیچ
 دیگر این خانواده یعنی تحقیقات معدودي که بر روي گونه

L.nudicaulis صورت گرفته اثرات هیپوگلیسمیک این 
در طب سنتی . )18، 17(اند گونه را مورد تائید قرار داده

 به منظور درمان دیابت L.arborescensمراکش، از گونه 
  .)19(شود میاستفاده 

 تحقیق بررسی اثرات هدف از اجراي این
موش صحرایی (جانوري هیپوگلیسمیک گیاه چرخه در مدل 

مبتال به هیپرگلیسمی تجربی و مقایسه اثرات ) نر نژاد ویستار
  .آن با انسولین بوده است

  
  مواد و روش ها
 24 آزمایشگاهی از تعداد - تجربیمطالعهدر این 

با وزن  (Wistar)سر موش صحرایی نر سفید از نژاد ویستار 
م سازي  گرم که از موسسه واکسن و سر300 تا 250تقریبی 

در یی موش هاي صحرا. رازي تهیه شده بود استفاده گردید
حدود (حیوان خانه دانشکده علوم، در شرایط استاندارد دما 

ساعت 12 ساعت تاریکی و 12(و نور ) گراد  درجه سانتی20
سی نگهداري و تنها براي  وي هاي پی و در قفس) روشنایی
.  دندش هاي مربوط به تحقیق از قفس خارج می آزمایش

تغذیه حیوانات با دسترسی آزادانه به غذاي فشرده استاندارد 
و آب لوله کشی شهري صورت ) شرکت جوانه خراسان(
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 با محیط دو هفته پس از ها نمونهجهت سازگاري . گرفت
در اتاق حیوانات، کارهاي یی هاي صحرا استقرار موش

  .آزمایشگاهی بر روي آنها انجام شد
   صاره گیاه و تهیه عآوري جمعروش 

گیاه چرخه در فصل تابستان و از مناطق اطراف 
 و در بخش هرباریوم دانشکده علوم آوري جمعمشهد 

. دانشگاه آزاد واحد مشهد مورد شناسایی قرار گرفت
 هوایی گیاه در مجاورت هوا و به دور از تابش نور هاي اندام

خورشید خشک گردید و پس از خشک شدن، پودر شده و 
انده و سپس جهت عصاره گیري مورد استفاده از الک گذر

  .قرار گرفت
 70گیري به روش سوکسله و با اتانول  عصاره

 گرم از پودر تهیه شده 100بدین منظور .  انجام گرفتدرصد
داخل کاغذ صافی قرار داده شد و درون فالسک دستگاه 

 در فالسک ریخته شد صددر 70سپس اتانول . قرار داده شد
ستگاه مطابق با نقطه جوش حالل تنظیم و درجه حرارت د

عصاره .  ساعت انجام شد12عصاره گیري به مدت . گردید
 آمده به منظور تغلیظ و حذف حالل براي مدت دو به دست

پس از حذف حالل، . ساعت در روتاري قرار داده شد
)  درصد20(خشک کردن عصاره و تعیین راندومان آن 

 آب میلی لیتر 8ر حجم  از آن وزن و دگرم میلی 600مقدار 
مقطر حل شد تا محلول پایه براي تزریق به حیوانات حاصل 

 2/0 آب مقطر  میلی لیتر 8به محلول حاصل به ازاء هر . شود
 افزوده شد تا فاز الکلی عصاره به خوبی 80  توئین میلی لیتر

حجم مورد نیاز از محلول پایه . به صورت محلول در آید
با توجه به دوز تزریقی یی صحرابراي تزریق به هر موش 

و وزن بدن )  بر کیلو گرم وزن بدنگرم میلی 150(عصاره 
  . محاسبه گردید و به صورت درون صفاقی تزریق شد

  روش ایجاد هیپرگلیسمی
 در) نوع یک قندي دیابت(هیپرگلیسمی  مدل

 (STZ) صحرایی بوسیله استرپتوزوسین موش
(Streptozotocin, Sigma, UK) ردیدایجاد گ .

هاي بتاي پانکراس را  استرپتوزوسین به صورت انتخابی سلول
تخریب و با توقف و یا کاهش ترشح انسولین موجب بروز 

به این ). مدل دیابت نوع یک تجربی (شود میهیپرگلیسمی 
منظور به هر موش صحرایی سه روز پیش از شروع 

 داخل به صورتها یک نوبت استرپتوزوتوسین  آزمایش
 بر کیلو گرم وزن بدن که در گرم میلی 55با دوز صفاقی و 

حالل استرپتوزوسین حل گردیده  عنوان بافر سیترات، به
 72یید وقوع هیپرگلیسمی، ٲتبراي . )21، 20(شد بود، تزریق

از تزریق، قند خون در حالت ناشتا به روش  پس ساعت
به این منظور با ایجاد برشی .  شدگیري اندازهگلوکومتري 

 خون بر روي قطره حیوانات، یک انتهاي دم کوچک در

توسط دستگاه  سپس و قرار داده شد گلوکومتري نوار
 قند ،وقوع هیپرگلیسمی مالك. خوانده شد گلوکومتر نوار

 بر دسی لیتر در نظر گرم میلی 350از باالتر خون ناشتاي
سنجش قند خون به  روش گلوکومتري به منظور . گرفته شد

  .یپرگلیسمی انجام شدیید اولیه وقوع هٲت
 به صورت زیر انجام گروه هاي آزمایشی و نحوه تیمار آنها

  .پذیرفت
هاي صحرایی سالم که در ابتدا   موش:گروه کنترل

دریافت ) حالل استرپتوزوسین(یک نوبت بافر سیترات 
  .کردند

 موش هاي صحرایی :)STZ(گروه کنترل منفی 
  .هیپرگلیسمیک بدون هیچگونه تیمار

هاي   موش:)انسولین + STZ(ترل مثبت گروه کن
 روز و به طور 21صحرایی هیپرگلیسمیک که به مدت 

 واحد بین 5 با دوز NPHروزانه با تزریق زیرجلدي انسولین 
   .المللی بر کیلوگرم وزن بدن تیمار شدند

هاي   موش:)عصاره+ STZ(گروه تجربی 
 روز و به طور 21صحرایی هیپرگلیسمیک که به مدت 

 گرم میلی 150 با دوز  با تزریق درون صفاقی عصارهروزانه
  . بر کیلوگرم وزن بدن تیمار شدند

 در ها نمونهطول دوره آزمایش سی روز و تعداد 
در روز پانزدهم و روز سی ام  .  بود6 برابر با ها گروهکلیه 

آزمایش از طریق سینوس چشمی از کلیه حیوانات در حالت 
هیه سرم خون، میزان قند،  شد و پس از تگیري خونناشتا 

کلسترول، تري گلیسرید، (انسولین و فاکتورهاي بیوشیمیایی 
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 Low density)لیپوپروتئین با وزن مولکولی پائین

lipoprotein-LDL)لیپوپروتئین با وزن مولکولی باال  و 
(High density lipoprotein-HDL) شدگیري اندازه  .

ی فاکتورهاي خونی  تمامگیري اندازهالزم به ذکر است که 
باال از جمله قند خون در آزمایشگاه تشخیص طبی انجام 

  .گرفت
 به صورت ها گروهطول دوره تزریق در تمامی 

کلیه تزریقات بین .   روز انجام شد21روزانه و به مدت 
 صبح صورت گرفت و کلیه اصول اخالقی 11 تا 9ساعت 

حیوانات  از حمایت اخالقی کمیته مطابق با مبانی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد رعایت  زمایشگاهیآ

  . گردید
 هاي یافته تجزیه و تحلیل آماري بر روي به منظور

، آزمون SPSSبه دست آمده، ابتدا با استفاده از نرم افزار 
آنالیز واریانس یک طرفه انجام و از نظر آماري مقادیر 

05/0p< در صورت وجود .  در نظر گرفته شددار معنی
 و به منظور تفکیک ها گروه میان دار معنیف اختال
  داشتند از آزموندار معنییی که با یکدیگر اختالف ها گروه
نمودارهاي مربوطه نیز توسط نرم افزار .  استفاده شدتوکی
  . رسم گردیداکسل

  
  یافته ها

 میزان قند خون گیري اندازهنتایج حاصل از 
شان داد  مختلف در روز نخست دوره آزمایش نهاي گروه

 هاي گروهکه در مقایسه با گروه کنترل، میزان قند خون در 
 گرم میلی 400باالتر از ) p>001/0(يدار معنیدیابتی به طور 

 میزان قند گیري اندازه چنین هم). 1نمودار(بر دسی لیتر بود
زمایش نشان داد که میزان قند آخون در روز پانزدهم دوره 

و ) p>001/0(ه عصار+STZ ،STZ هاي گروهخون در 
STZ+ 05/0(انسولین<p (باالتر از گروه کنترل است .

 هیپرگلیسمیک نشان هاي گروهمقایسه میزان قند خون بین 
انسولین در +STZداد که اگرچه میزان قند خون گروه 

پایین تر ) p>05/0(يدار معنی به طور STZمقایسه با گروه 
 عصاره  +STZاست ولی مقایسه میزان قند خون میان گروه 

ي را دار معنیانسولین تفاوت +STZ و STZ هاي گروهبا 
 میزان قند خون در گیري اندازهنتایج ). 1نمودار(نشان نداد

زمایش نشان داد که در مقایسه با گروه آروز سی ام دوره 
 + STZ و STZ هاي گروهکنترل، میزان قند خون در 

در باالست ) p>001/0(يدار معنیانسولین همچنان به طور 
عصاره تفاوت +STZحالی که میزان قند خون در گروه 

 مقایسه میزان چنین هم. ي با گروه کنترل نشان نداددار معنی
 هیپرگلیسمیک نشان داد که هاي گروهقند خون در بین 

انسولین در مقایسه با +STZاگرچه میزان قند خون گروه 
تر است ولی  پایین) p>05/0(يدار معنی به طور STZگروه 

 به طور STZزان قند خون در این گروه و گروه می
عصاره +STZباالتر از گروه ) p>001/0(يدار معنی
  ).1نمودار(است

 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

گرم   نمایش تغییرات سطح گلوکز خون برحسب میلی.1نمودار 
  .هاي مختلف در طول دوره آزمایش بر دسی لیتر در گروه

  ، ***p>001/0نترل هاي آزمایشی  با گروه ک مقایسه کلیه گروه
   STZعصاره  با گروه +STZانسولین و +STZهاي   مقایسه گروه

05/0<p● ،001/0<p●●●،  
  ،♦♦♦p>001/0انسولین  +STZعصاره  با گروه +STZ مقایسه گروه  

 >p< º º ،001/0p 05/0 هر گروه  15 با روز 30مقایسه درون گروهی روز 
° º º  
  

رمی در مقایسه با گروه کنترل، سطوح س
 در روز پانزدهم HDL و LDLکلسترول، تري گلیسرید، 

، STZ هاي گروهي در دار معنیزمایش به طور آدوره 
STZ+  انسولین وSTZ+ 05/0( عصاره باالتر است<p( 
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ولیکن میزان این فاکتورها در روز سی ام دوره ) 2نمودار(
ي با گروه کنترل نشان دار معنیزمایش تفاوت آ

 در عین حال مقایسه این فاکتور در ).3نمودار(دهند نمی
 هاي گروهزمایش در بین آروزهاي پانزدهم و سی ام دوره 

 2نمودارهاي (ي را نشان نداد دار معنیهیپرگلیسمیک تفاوت 
  ).3و 
  

  
  نمایش تغییرات سطوح کلسترول، تري گلیسرید، .2نمودار 
LDL و HDLگرم بر دسی لیتر در  خون برحسب میلی

   در روز پانزدهم دوره آزمایشهاي مختلف گروه
، ***p>001/0هاي آزمایشی  با  گروه کنترل  مقایسه کلیه گروه

01/0<p  **   05/0و<p*  

  
 نمایش تغییرات سطوح کلسترول، تري گلیسرید .3نمودار 

LDL ,HDL ,گرم بر دسی لیتر در   سرم خون برحسب  میلی
  هاي مختلف  در روز سی ام دوره آزمایش گروه

 سطح انسولین گیري اندازه نتایج حاصل از مقایسه
 هاي گروهزمایش در بین آسرم خون در روز پانزدهم دوره 

). 4نمودار(ي را نشان نداددار معنیگونه تفاوت  مختلف هیچ
زمایش اگرچه مقایسه سطح انسولین آدر روز سی ام دوره 

 هیپرگلیسمیک و گروه کنترل هاي گروهسرم خون بین 
نداشت  ولیکن سطح انسولین در گروه ي دار معنیتفاوت 

STZ+ 05/0(ي دار معنیعصاره به طور<p ( باالتر از
  ). 5نمودار(انسولین بود +STZ  و STZ هاي گروه

  

  
 نمایش تغییرات سطح انسولین سرم خون برحسب  .4نمودار 

 مختلف در روز پانزدهم هاي گروه در لیتر میلیواحد بین المللی بر 
  دوره آزمایش

  

  
 نمایش تغییرات سطح انسولین سرم خون برحسب  .5ودار نم

 مختلف در روز سی ام هاي گروه در لیتر میلیواحد بین المللی بر 
  دوره آزمایش

  ،●STZ 05/0<pعصاره  با گروه +STZمقایسه گروه  
  ♦p>05/0انسولین  +STZعصاره  با گروه +STZ مقایسه گروه  

  
  
  
  



          مرتضی بهنام رسولی و همکاران...                                     بر)Launaea acanthodes( الکلی گیاه چرخه -اثرات عصاره آبی 

 54                                                                                 1390، بهمن و اسفند  6،  سال چهاردهم، شماره كمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارا

  بحث
ي دیابت قندي و ماهیت مادام العمر بودن بیمار

لزوم تزریق مستمر انسولین و یا مصرف داروهاي سنتتیک 
هاي درمانی، عوارض  پایین آورنده قند خون عالوه بر هزینه

از این . کند میجانبی گوناگونی را بر بیماران دیابتی تحمیل 
هاي گذشته تاکنون متخصصین حوزه داروسازي و  رو از دهه

اي از   یافتن دستهپزشکان معالج همواره در جستجوي
اند که عالوه بر اثرات  ترکیبات دارویی با منشا طبیعی بوده

در . درمانی موثرتر، داراي حداقل عوارض جانبی نیز باشد
استان خراسان، ) کویري(این راستا در بعضی از مناطق بیابانی 

اهالی بومی معتقدند که مصرف جوشانده گیاه چرخه 
(Launaea acanthodes)آورد  را پائین می قند خون .

مقایسه نتایج آزمایشات پاراکلینیکی بعضی از بیماران مبتال 
به دیابت قندي، در قبل و بعد از مصرف جوشانده گیاه 

بر این اساس . چرخه نیز تا حدودي موید همین مطلب است
براي ارزیابی اثرات هیپوگلیسمیک عصاره گیاه چرخه 

  . شته شدتحقیق حاضر طراحی و به مورد اجرا گذا
گر آن است که  نتایج حاصل از این پژوهش بیان

 الکلی گیاه چرخه داراي اثرات -تجویز عصاره آبی
 به طوري که تزریق باشد میهیپوگلیسمیک قدرتمندي 

هاي صحرایی  روزانه داخل صفاقی عصاره گیاه به موش
 قند خون ناشتا را در روز سی ام دوره ،هیپرگلیسمیک

این اثر حتی از . ل توجهی پایین آوردآزمایش به میزان قاب
گیرتر است به طوري که در  اثرات انسولین تزریقی نیز چشم

انسولین، سطح قند خون گروه +STZمقایسه با گروه 
STZ+ عصاره در روز سی ام دوره آزمایش به طور
ي کاهش یافت و به مقادیر گروه کنترل نزدیک دار معنی

انسولین، +STZ گروه هاي صحرایی از آنجا که به موش. شد
انسولین انسانی تزریق شده بود، عدم تاثیر انسولین تزریقی در 

توان به عدم تاثیر مناسب  پائین آوردن قند خون را می
بر این اساس . انسولین انسانی در موش صحرایی نسبت داد

اثرات هیپوگلیسمیک برجسته تجویز عصاره گیاه چرخه، 
. توان توجیه کرد ، را میحتی چشمگیرتر از انسولین تزریقی

 که تمام و یا حداقل بخشی رسد میاز این رو، چنین به نظر 

از اثرات هیپوگلیسمیک عصاره گیاه چرخه از اثرات 
 سطح دار معنیافزایش . شود میانسولینرژیک آن ناشی 

عصاره  + STZهاي صحرایی گروه  انسولین سرم خون موش
 و ها گروه با سایر در مقایسه) در روز سی ام دوره آزمایش(

عالوه بر این رسیدن سطح انسولین سرم به مقادیري فراتر از 
 موید ماهیت انسولینرژیک عصاره گیاه تواند میگروه کنترل 
چنان که مورد انتظار  در تائید این مطلب، هم. چرخه باشد

 دوره 21از روز (است با توقف تزریق روزانه انسولین 
ن، میزان قند خون حیوانات انسولی+STZدر گروه ) آزمایش

گذارد به نحوي که میانگین قند  این گروه رو به افزایش می
ي باالتر از قند دار معنیخون این گروه در روز سی ام به طور 

خون همین گروه در روز پانزدهم آزمایش است در حالی 
عصاره روند +STZکه علی رغم قطع تزریق عصاره به گروه 

یابد و میزان  ا روز سی ام ادامه میکاهشی قند خون کماکان ت
ي پائین تر از روز دار معنیقند خون در روز سی ام به طور 

  .پانزدهم است
تـوان چنـین گفـت کـه          باال می  هاي یافتهدر تفسیر   

زاد موجــب آهــاي  استرپتوزوســین از طریــق تولیــد رادیکــال
) 21(شود میهاي بتاي پانکراس     و مرگ سلول   DNAسیب  آ

هاي بتا به دوز استرپتوزوسین تزریقـی        سلولو میزان تخریب    
ـ     . بستگی دارد  کـار رفتـه در   ه با دوز استرپتوزوسین تزریقـی ب

و وجـود  )  بر کیلوگرم وزن بـدن  گرم میلی 55(تحقیق حاضر   
ــل   ــادیر قاب ــدازهمق ــري ان ــه   گی ــون کلی ــرم خ ــسولین در س  ان

ــوش ــرار     م ــین ق ــق استرپتوزوس ــرض تزری ــه در مع ــایی ک ه
ــه ــد گرفت ــ(ان ــه م ــروه   وشاز جمل ــاي صــحرایی گ   و STZه
STZ+        تـوان چنـین    عصاره در روز هاي پانزدهم و سی ام می
گیري کرد که در نتیجه تزریـق استرپتوزوسـین تمـامی            نتیجه
هـاي باقیمانـده تحـت      اند و سـلول     بتا تخریب نشده   يها سلول

تاثیر اثرات عصاره احتماال دچار هیپرتروفی و یا هیپـرپالزي          
 که در مقایـسه بـا       رسد مینظر  ه  رو چنین ب  از این   . اند گردیده

انسولین عصاره گیـاه چرخـه بـا         + STZ و حتی    STZگروه  
ــرپالزي     ــا هیپ ــی و ی ــد هیپرتروف ــشدید رون ــا ت ــک و ی تحری

هاي بتاي باقیمانده، و بـه دنبـال آن افـزایش رهاسـازي               سلول
در . انسولین، اثرات هیپوگلیسمیک خود را اعمال کرده است 
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اثرات هیپوگلیسمیک عصاره گیاه چرخه عین حال بخشی از     
توان به اثرات آنتـی اکـسیدانی ترکیبـات فالونوییـدي            را می 

ــدي )13( ــدي، ترپنویی ــات آلکالویی ــا وجــود ترکیب  و )16( و ی
در این رابطـه    .  موجود در عصاره نسبت داد     )22(گلیکوزیدي

نـشان داده شـده اســت کـه فالونوییــدها داراي اثـرات آنتــی     
. )24(گردند ه و موجب کاهش قند خون می بود )23(اکسیدانی

در مطالعــات قــدیمی تــر، اثــرات هیپوگلیــسمیک گونــه      
L.Nudicaulis      را بــه وجــود نــوعی گلیکوزیــد بــه نــام 

  . )25(اند  نسبت داده(Bengalenoside)بنگالنوزید 
 سطوح گیري اندازهنتایج به دست آمده از 

 سرم در روز HDL و LDLکلسترول، تري گلیسرید، 
زدهم آزمایش حاکی از آن است که سطوح این فاکتورها پان

ي باالتر از دار معنی هیپرگلیسمیک به طور هاي گروهدر کلیه 
اي قابل انتظار است زیرا  این یافته. گروه کنترل است

. شود میهیپرگلیسمی موجب افزایش سطوح فاکتورهاي باال 
 در فاصله زمانی روز پانزدهم تا روز سی ام آزمایش سطوح
سرمی فاکتورها به تدریج کاهش یافته و به سطوح سرمی 

 به طوري که شود میاین فاکتورها در گروه کنترل نزدیک 
در روز سی ام آزمایش بین سطوح سرمی این فاکتورها در 

ي دار معنی هیپرگلیسمیک و گروه کنترل تفاوت هاي گروه
مقایسه سطوح فاکتورهاي باال بین . شود میمشاهده ن

 آزمایش 30 و 15 هیپرگلیسمیک در روزهاي هاي گروه
 در سطوح فاکتورهاي دار معنیحاکی از عدم وجود تفاوت 

از این رو چنین به نظر . ستها گروهبیوشیمیایی خون بین این 
 تاثیري بر سطوح  که تجویز عصاره چرخه احتماالًرسد می

  . فاکتورهاي بیوشیمیایی خون ندارد
  

  نتیجه گیري
 دست آمده از این پژوهش بر اساس نتایج به

الکلی - که عصاره آبی کردگیري توان چنین نتیجه می
 هوایی گیاه چرخه داراي اثرات هیپوگلیسمیک هاي اندام

تاثیر  دقیق مکانیسم جزئیات اگرچه درك. قدرتمندي است
مستلزم تحقیقات بیشتر است ولیکن چنین به نظر  عصاره گیاه

 از عصاره احتماالً که ترکیبات موثر موجود در رسد می

و یا (طریق تحریک و یا تشدید هیپرپالزي و یا هیپرتروفی 
هاي بتاي باقیمانده، موجب افزایش سطح  سلول) هر دو پدیده

در این . گردند انسولین خون و کاهش سطح قند خون می
هاي  رابطه بررسی میکروسکوپی جزایر النگرهانس موش

 و یوشیمیایی بررسی بچنین همصحرایی هیپرگلیسمیک و 

 مکانیسم دقیق اثرات تواند میفارماکولوژیکی عصاره گیاه 
  .هیپوگلیسمیک عصاره گیاه چرخه را بیشتر آشکار سازد

  
  تشکر و قدردانی

این مقاله حاصل طرح پژوهشی مصوب دانشگاه 
به .  است47/304/88226آزاد اسالمی واحد مشهد به شماره 

ر و قدردانی خود را این وسیله نویسندگان مقاله مراتب تشک
از مساعدت و یاري معاونت پژوهشی دانشگاه و گروه 
زیست شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد در انجام 

  .دارند این پروژه ابراز می
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