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Abstract 

Background: nickel and chromium are Heavy metals whieh after arriving in biological 
systems can produce highly reactive free radicals in the body and interact with macromolecules cause 
damage to them. The purpose of this study, the effect of bilberry and cinnamon extract on blood 
biochemical factors in workers exposed to nickel and chromium. 

Materials and Methods: In this clinical trial, 99 workers were divided into 3 groups: group 1 
(control), group 2 workers, welders exposed to nickel and chromium without extract (G) and group 3 
workers, welders exposed to nickel and chromium with extracts (B). First biochemical parameters 
were measured in blood serum. Then The group 3, 2 times a day for four weeks, billberry juice and tea 
- Cinnamon received. Finally, Biochemical parameters in blood were measured and compared. SPSS 
software and descriptive statistics (mean±SD), T- independent and one-way ANOVA test were used, 
to analyze the data. 

Results: Between group Variance in some biochemical variables between the three groups, 
control, G and B showed statistically significant differences (p<0/05). Within-group variance was 
significant in some variables.  

Conclusion: After consumption of billberry juice and tea-cinnamon positive changes in 
biochemical parameters in workers who are exposed to the toxic effects of nickel and chromium was 
obtained.  
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  اراك پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی علمی مجله                                                                                                                  پژوهشی مقاله
 1-8 ،1393بهمن ،)92پیاپی ارهشم( 11شماره ،17 سال                                                                                                                              

  

 خون سرم بیوشیمیایی فاکتورهاي روي بر دارچین و قاط قره اثرات بررسی
  کروم و نیکل هاي آالینده با یافته مواجهه کارگران

  
  4نیا باغی محمودرضا ،3راد ملکی اکبر علی ،2واعظی غالمحسن ،*1نیا باغی ندا

  
 ، دامغان، ایراندامغان واحد اسالمی آزاد دانشگاه شناسی، یستز جانوري،گروه فیزیولوژي دکترا دانشجوي -1

 ، سمنان، ایرانسمنان واحد اسالمی آزاد دانشگاه شناسی، زیست گروه ،دانشیار -2

 ، تهران، ایرانتهران نور پیام دانشگاه شناسی، زیست گروه ،استادیار -3

 ، ایران، اراكاراك پزشکی علوم دانشگاه اورولوژي، گروه ،استادیار -4

  
 21/8/93 :پذیرش تاریخ 20/7/93 :دریافت تاریخ

 

   چکیده
 آزاد يها رادیکال ندتوان می بیولوژیکی يها سیستم به ورود از بعد که هستند سنگینی فلزات کروم و نیکل :هدف و زمینه
 آنها به آسیب جبمو و دهند می نشان همکنش بر بدن مختلف هاي ماکرومولکول با و نموده تولید پذیر واکنش بسیار

 یافته مواجهه کارگران خون بیوشیمیایی فاکتورهاي روي بر دارچین و قاط قره عصاره تأثیر مطالعه این از هدف .شوند می
   .است کروم و نیکل با

 - 2 ،)سالم(کنترل گروه - 1 :شدند تقسیم مساوي گروه 3 به کارگر نفر 99 تعداد بالینی کارآزمایی این در :ها روش و مواد
 نیکل با مواجه جوشکار کارگران گروه - 3 و )G( عصاره دریافت بدون کروم و نیکل با یافته مواجهه جوشکار کارگران گروه

 افراد سپس .شد سنجیده گروه سه افراد همه خون سرم در بیوشیمیایی پارامترهاي ابتدا. )B( عصاره دریافت با کروم و
 مجددا دوره پایان در .نمودند دریافت دارچین - چاي همراه به قاط قره ارهعص روز در بار 2 و هفته چهار مدت به 3 گروه

 تحلیل و تجزیه جهت روش این در .گرفت قرار مقایسه مورد و سنجیده 3 گروه افراد خون سرم در بیوشیمیایی پارامترهاي
 استفادهآنووا  طرفه یک انسواری آنالیز و مستقل تی شامل تحلیلی و توصیفی هاي آزمون ،SPSS فزارا نرم از ها داده

  .گردید
 آماري تفاوت B و G کنترل، گروه سه بین بیوشیمیایی متغیرهاي برخی در گروهی بین طرفه یک واریانس :ها یافته
  .بود دار معنی متغیرها برخی در نیز گروهی درون طرفه یک واریانس چنین هم ).>05/0p( داد نشان يدار معنی

 در که کارگرانی بیوشیمیایی پارامترهاي در مثبتی تغییرات دارچین-چاي و قاط قره عصاره فمصر دنبال به :گیري نتیجه
  .گردید حاصل هستند کروم و نیکل سمی اثرات با مواجهه

  دارچین – چاي نیکل، کروم، بیوشیمیایی، فاکتورهاي قاط، قره :کلیدي واژگان
  
  
  
  
  
  

  د دامغان، گروه زیست شناسی دامغان، دانشگاه آزاد اسالمی واح:مسئول نویسنده*
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  مقدمه
 در سمی بسیار و مهم هاي آالینده عنوان به فلزات

 یک نیکل .شوند می گرفته نظر در زیستی مختلف هاي بخش
 مصارف طریق از یا و طبیعی طور به که است فلزي عنصر

 چنین هم .یابد می گسترش زیست محیط در تجاري و صنعتی
 هاي گونه از بسیاري براي ضروري کمیاب عنصر یک کلنی

 نتیجه در و است گیاهان و ها میکروارگانیسم جانوري،
 یا و کمبود عالئم باشد زیاد یا کم حد از بیش که هنگامی
 هاي کمپلکس تواند می نیکل .دهد نشان تواند می را سمیت
 ترکیبات دیگر و ها پروتئین آمینه، اسیدهاي با پایدار

 المللی بین آژانس 1990 سال در .کند ایجاد نیکارگا
 عنوان به را نیکل ترکیبات ،(IARC) سرطان تحقیقات

 جانبی عوارض .نمود بندي طبقه انسان براي زا سرطان عوامل
 با مواجهه مزمن و حاد شرایط تحت حیوانات روي بر نیکل

 ایمنولوژیک، سیستمیک، عوارض صورت به تواند می آن
  .)1(یابد بروز رشد یا و مثلی لیدتو نورولوژیک،

 حاالت در که است سنگین فلز یک نیز کروم
 و ظرفیتی سه هاي فرم که دارد وجود مختلفی اکسیداسیون

 کاربردهاي داراي کروم .ترند عمومی آن ظرفیتی شش
 چرم، دباغی جمله از مختلف صنعتی فرآیندهاي در متنوعی

 کروم .باشد می غیره و نسوز صنایع زنگ، ضد فوالد تولید
 موجودات سلولی غشاهاي به راحتی به تواند می ظرفیتی شش
 بعد .شود سلولی و بافتی هاي آسیب سبب و کرده نفوذ آبزي

 ظرفیتی شش کروم بیولوژیکی يها سیستم به کروم ورود از
 به را آزاد يها رادیکال و یافته کاهش ظرفیتی سه کروم به

 شدت به آزاد يها یکالراد این .کنند می آزاد سیستم داخل
 بر بدن مختلف هاي ماکرومولکول با و بوده پذیر واکنش

  .)2(دهند می نشان همکنش
 در کارگر میلیون یک از بیش که شده مشخص

 بخارات .هستند مشغول جوشکاري به جهان سراسر
 شوند می تولید جوشکاري هاي پروسه طی در که جوشکاري

 کادمیوم، بریلیوم، منگنز، جمله از فلز 13 شامل کم دست
 روي، مولیبدن، جیوه، سرب، آهن، کبالت، نیکل، کروم،

 طور به ندتوان می فلزات این که باشد می آنتیموان و وانادیوم

 در و داده برهمکنش DNA رونویسی و DNA با مستقیم
  .)3(شوند DNA آسیب سبب نتیجه

 طب قدمت به توجه با گیاهی داروهاي از استفاده
 داروهاي به نسبت آن تهیه بودن هزینه کم ان،ایر در گیاهی

 آنها مصرف از ناشی کم بسیار عوارض چنین هم و شیمیایی
 قاط، قره .است افزایش به رو شیمیایی داروهاي برابر در

 Vaccinium گیاه شده خشک و رسیده کامال هاي میوه

myrtillus خانواده از Ericaceae تا 80 حاوي که باشد می 
 که است شده دیده .باشد می تام آنتوسیانین گرم میلی 280
 فاکتورهاي روي بر مطلوب اثرات داراي گیاه این هاي میوه

 قاط قره احتماالً چون بنابراین .)4-9(باشد می خون بیوشیمیایی
 بیوشیمیایی فاکتورهاي برخی تغییر در توانند می دارچین و

 فاکتورهاي برخی تا شدیم آن بر لذا باشند، داشته نقش
 با یافته مواجهه جوشکار کارگران خون در را بیوشیمیایی

 این تأثیر، صورت در تا کرده، گیري اندازه کروم و نیکل
 تجویز مختلف هاي بیماري از گیري پیش جهت عصاره
   .گردد

  
  ها روش و مواد

 است بالینی کارآزمایی مطالعه یک پژوهش این
 کروم و نیکل با یافته مواجهه کارگران از نفر 66 آن در که
 فلزات با سال 5 مدت به حداقل شغلی ضرورت به بنا که

 بود سال 57 تا 30 بین آنها سنی محدوده و داشته سروکار
 مطالعه وارد نامه پرسش پرکردن و نامه رضایت اخذ از پس
 کارگران گروه شامل که شدند تقسیم گروه دو به و شده

 عصاره یافتدر بدون کروم و نیکل با یافته مواجهه جوشکار
 کروم و نیکل با مواجه جوشکار کارگران گروه و) Gگروه (
 از نفر 33 چنین هم .باشد می )Bگروه  (عصاره دریافت با

 عنوان به نیز نبوده تماس در کروم و نیکل با که سالم افراد
 ذکر شرایط بقیه و سن نظر از و شده انتخاب کنترل گروه
 کارگران .ردیدندگ سازي همسان کارگران با ذیل در شده

 داراي که غیرسیگاري و سالم افراد بین از مطالعه مورد
 کار، سابقه اطالعات .شدند انتخاب نبودند خاصی بیماري

 و )تحصیالت میزان و درآمد( اجتماعی – اقتصادي وضعیت
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 دارو، الکل، سیگار، مصرف( زندگی سبک اطالعات
 وسطت )غذایی رژیم و اکسیدانی آنتی مکمل یا ویتامین
 توسط کارگران تک تک با و شد گرفته آنها از نامه پرسش

 افراد همه از .گردید مصاحبه دیده آموزش گر مصاحبه یک
 یا عالمت تشخیص جهت کلینیکی آزمایشات مطالعه تحت
 قلبی، مشکالت فشارخون، مانند مزمن هاي بیماري عالئم

 عمل به آنمی و دیابت آسم، تیروئیدي، اختالالت سرطان،
 اکسیدان آنتی الکل، مصرف مزمن، هاي بیماري با افراد .دآم
 و دیگر سمی مواد با مواجه یا و دارویی درمان تحت یا و

 که است ذکر به الزم .شدند خارج مطالعه از تراپی رادیو
 رعایت را ماسک زدن نظیر ایمنی استانداردهاي کارگران

   .کردند نمی
 و متخصص توسط که نامه پرسش تکمیل از پس

 آگاهی از بعد چنین هم و گردید تایید و تهیه آمار مشاور
 خون لیتر میلی 5 آنها از آزمایش، مورد افراد کلیه به دادن

 آزمایش هاي لوله در خون هاي نمونه .شد گرفته وریدي
 مدت به 3000 دور با سانتریفوژ دستگاه با و شده آوري جمع

 آنالیز جهت و گردید جدا آنها سرم و شد سانتریفوژ دقیقه 5
 -80دماي در کروم و نیکل سطوح و بیوشیمایی فاکتورهاي

 و بیوشیمیایی فاکتورهاي .شدند فریز گراد درجه سانتی
 ارزیابی افراد خون در ذیل موارد طبق کروم و نیکل سطوح
  :شدند

 دستگاه از کروم و نیکل میزان گیري اندازه جهت -1
Atomic absorption spectrometer مدلVARIAN 

AA240FS دستگاه و Graphite Tube Atomizer مدل 
GTA120 11 ،10(گردید استفاده.(  

 دستگاه از بیوشیمیایی فاکتورهاي گیري اندازه جهت -2
Selectra مدل XL آزمون پارس شرکت هاي کیت و 

  .گردید استفاده
 در بار 2 و هفته چهار مدت به B گروه افراد سپس

 شامل که اي کرده دم از لیتر میلی 150 میزان بار هر و روز

 ،قاط قره گرم 3( دارچین - چاي همراه به قاط قره گیاه میوه
 افزودنی مواد بدون اي کیسه چاي بسته 2 و دارچین گرم 5/0

 لیتر میلی 300 در و شده بندي بسته گرم 5/6 معادل الهیجان
  بود،)شد داده دم دقیقه 30 مدت به و شده ریخته جوش آب

 خونلیتر  ملیی 5 مجدداً دوره پایان در .دنمودن دریافت
 بیوشیمیایی پارامترهاي و شده گرفته 3 گروه افراد از وریدي

  .گرفت قرار مقایسه مورد و سنجیده خون سرم در
 با آماري محاسبات ها، داده آوري جمع از پس

 از چنین هم و گرفت صورت SPSS برنامه از استفاده
 و) انحراف معیار±نمیانگی( توصیفی آماري هاي آزمون
 یک واریانس آنالیز و مستقل تی شامل تحلیلی هاي آزمون

 ها داده تحلیل و تجزیه و ها میانگین محاسبه براي  آنوواطرفه
  .گردید استفاده

  
  ها یافته

فاکتورهاي بیوشیمیایی  میانگین مقایسه جهت
)BUN، HDL، SGOT، SGPT، آهن، فسفاتاز، آلکالین 

 )گلوکز و کلسیم کلسترول، کراتینین، فسفر، گلیسیرید، تري
 یک واریانس آنالیز آزمون از B و G کنترل، گروه سه بین

 با چنین هم و 1 جدول نتایج به توجه با که شد استفاده طرفه
 05/0 از کمتر که زیر متغیرهاي يدار معنی سطح به توجه

 ،BUN، HDL متغیرهاي در گفت توان می باشند، می
SGOT، SGPT ، کراتینین، فسفر، آهن، فسفاتاز، ینآلکال 

 B و G کنترل، گروه سه بین گلوکز، و کلسیم کلسترول،
 مقایسه جهت .داشت وجود يدار معنی آماري تفاوت

 نیز B و G کنترل، گروه سه بین گلیسیرید تري متغیر میانگین
 توجه با که شد استفاده طرفه یک واریانس آنالیز آزمون از
 تري يدار معنی سطح به توجه با چنین هم و 1 جدول نتایج به

 متغیر در گفت توان می باشد، می 05/0 از بیشتر که گلیسیرید
 آماري تفاوت B و G کنترل، گروه سه بین گلیسیرید تري
  ).1 جدول(نداشت وجود يدار معنی
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 تـري  آهـن،  فـسفاتاز،  لکـالن آ ،BUN، HDL، SGOT، SGPT متغیرهـاي  در گروهـی  بین طرفه یک واریانس آنالیز جدول .1 جدول
  گلوکز و کلسیم کلسترول، کراتینین، فسفر، گلیسیرید،

 معیار انحراف و میانگین  متغیر
  کنترل

 معیار انحراف و میانگین
G  

 معیار انحراف و میانگین
B  

 معیار انحراف و میانگین
  کل

p  

BUN 94/2±39/15 88/3±84/14 33/4±86/18 13/4±36/16 001/0 
HDL 78/5±54/47 63/8±62/40 38/9±80/40 63/8±99/42 001/0 

SGOT 73/5±93/22 28/9±12/33 58/35±35/11 54/10±54/30 001/0 
SGPT 73/6±48/21 15/17±84/31 67/16±86/30 95/14±06/28 007/0 

 001/0 83/215±48/60 48/240±46/66 55/225±08/51 45/181±24/47 فسفاتاز آلکالین
 001/0 79/115±48/43 93/135±18/45 55/121±04/46 87/89±50/23 آهن

 114/0 33/151±28/64 48/160±77/68 21/161±78/78 30/132±01/34 گلیسیرید تري
 001/0 17/4±27/1 83/4±79/1 07/4±82/0 60/3±51/0 فسفر

 001/0 31/1±30/0 31/1±30/0 15/1±13/0 12/1±12/0 کراتینین
 001/0 16/181±32/47 71/210±39/45 61/187±93/37 09/145±73/32 کلسترول
 001/0 41/9±62/0 81/9±67/0 43/9±56/0 99/8±30/0 کلسیم
 001/0  35/90±97/15  90/97±70/18  42/80±06/13  72/92±72/9  گلوکز

  
 گروه دو بین گفت توان می 2 جدول نتایج طبق

 وجود يدار معنی آماري تفاوت BUN متغیر در G و کنترل
 گروه و B و کنترل گروه دو بین نینچ ، هم)p=551/0(ندارد

G و B 001/0(داشت وجود يدار معنی آماري تفاوت=p(. 
 B و کنترل گروه و G و کنترل گروه دو بین HDL متغیر در

 دو بین و )p=001/0(شتدا وجود يدار معنی آماري تفاوت
مشاهده  يدار معنی آماري تفاوت B و G گروه

 گروه و G و کنترل گروه دو بینچنین  هم). p=927/0(نشد
 يدار معنی آماري تفاوت SGOT متغیر در B و کنترل

 سطح به توجه با که صورتی در )p=001/0(مشاهد شد 
 آماري تفاوت B و G گروه دو بین ،275/0 يدار معنی
   .یافت توان مین را يدار معنی

چنین نتایج آماري سایر متغییرهاي بیوشیمایی  هم
  . ذکر شده است2در جدول 

  
 تـري  آهـن،  فـسفاتاز،  آلکـالن  ،BUN، HDL، SGOT، SGPT متغیرهـاي  در گروهی درون طرفه یک واریانس آنالیز جدول .2 جدول

  گلوکز و کلسیم کلسترول، کراتینین، فسفر، گلیسیرید،
  متغیر  p  میانگین تفاوت

  G و B  B و کنترل  G و کنترل  G و B  B و کنترل  G و کنترل
BUN  55/0 47/3 02/4 551/0  001/0  001/0  
HDL 92/6 73/6 18/0 001/0  001/0  927/0 

SGOT 18/10 64/12 45/2 001/0  001/0  275/0 
SGPT 36/10 38/9 98/0 004/0  009/0  782/0 

 278/0  001/0  002/0 93/14 02/59 09/44 فسفاتاز آلکالن
 144/0  001/0  002/0 38/14 05/46 66/31 آهن

 963/0  075/0  067/0 73/0 17/28 90/28 گلیسیرید تري
 011/0  001/0  114/0 75/0 22/1 46/0 فسفر

 002/0  001/0  510/0 16/0 19/0 03/0 کراتینین
 018/0  001/0  001/0 16/23 67/65 51/42 کلسترول
 005/0  001/0  001/0 38/0 82/0 43/0 کلسیم
  001/0  145/0  001/0 48/17 18/5 30/12 گلوکز
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  بحث
 عصاره مصرف دنبال به که ددا نشان مطالعه نتایج

 پارامترهاي در مثبتی تغییرات دارچین-چاي و قاط قره
 اثرات با مواجهه در که جوشکاري کارگران بیوشیمیایی

  .گردد می حاصل هستند کروم و نیکل سمی
 به قاط قره هاي میوه کرده دم اثر تحقیق دراین

 خون بیوشیمیایی فاکتورهاي بر دارچین - چاي همراه
 قرار بررسی مورد وکروم نیکل با یافته مواجهه انجوشکار

   .گرفت
 در که  دهدوح و همکاران مشاهده شدمطالعه در

 ترانس آالنین هاي آنزیم فعالیت نیکل با شده تیمار هاي موش
 در سرم در فسفاتاز آلکالن و آمیناز ترانس آسپارتات آمیناز،
 یافته شافزای توجهی قابل طور به آنها طبیعی سطح با مقایسه

 آن نتیجه در و کبدي آسیب موجب تواند می این که است
 به کبد سیتوزول از ها آنزیم این نشت و رهاسازي افزایش
 اثرات براي اي نشانه امر این که شود خون جریان

  .)12(است فلز این هپاتوتوکسیک
 پودر یا و عصاره شده، انجام تحقیقات اساس بر

 )آن هاي برگ ویژه به( قاط رهق گیاه هوایی اندام از شده تهیه
 دیابتی حیوانات در را خون گلیسرید تري و قند تواند می

 تاثیر دهنده نشان نیز بالینی مطالعات .)13 ،5 ،4(دهد کاهش
 دیابت به مبتال بیماران خون چربی و قند کاهش در قاط قره
 آنتی اثرات داراي دارچین چنین هم .)15 ،14(است 2 نوع

 دهنده کاهش کلسترول، دهنده کاهش اکسیدانی،
 و شناختی عملکرد افزایش عروقی، -قلبی هاي بیماري
 در .)7 ،6(باشد می کولون سرطان به ابتال خطر کاهش
 پلی از غنی دارچین که شده گزارش دیگر اي مطالعه

 .)16(باشد می انسولینی شبه بیولوژیکی فعالیت با هایی فنول
 کاهش باعث چینداربرون تنی  شرایط در که شده دیده

 مهار طریق از غذا صرف از بعد گلوکز اي روده جذب
 – α( کربوهیدرات متابولیسم در دخیل هاي آنزیم فعالیت
 جذب تحریک ،)پانکراسی گلوکوزیداز – α و آمیالز
 تحریک ،GLUT-4 غشایی انتقال توسط گلوکز سلولی

 از گلوکونئوژنز مهار گلیکوژن، سنتز و گلوکز متابولیسم

 تحریک کلیوي، کننده تنظیم هاي آنزیم بر آن اثرات طریق
 .شود می انسولین گیرنده فعالیت کردن قوي و انسولین ترشح

 خون قند کاهش سبب دارچین نیزدرون تنی  شرایط در
 هموگلوبین کاهش ،HDL افزایش و LDL کاهش ناشتا،

 .)7(شود می انسولین سطوح افزایش و )HbA1C( گلیکوزیله
 بالغ بیماران روي بر که اي مطالعه طی در ارانهمک وسلطانی 

 هاي میوه که نمودند بیان داشتند هایپرلیپیدمیا به مبتال
V.arctostaphylos کلسترول دهنده کاهش اثرات داراي 

 است دارونما گروه با مقایسه در LDL و گلیسیرید تري تام،
 و کبد آزمایشگاهی هاي شاخص و HDL میزان در ولی

 آالنین هاي آنزیم ،BUN کراتینین، شامل که کلیه عملکرد
 4 از بعد باشند می آمیناز ترانس آسپارتات و آمیناز ترانس

   .)8(نشد مشاهده يدار معنی تغییرات عصاره، مصرف هفته
 که شد بیان همکاران و کیان بخت مطالعه در

 Vacciniumهیدروالکلی عصاره مصرف

arctostaphylos )1 ساعت 8 هر گرمی میلی 350 کپسول( 
 کلسترول کاهش سبب هایپرلیپیدمیک افراد در ماه 2 مدت به

 HDL افزایش سبب چنین هم و LDL و گلیسیرید تري تام،
 SGOT روي بر يدار معنی اثرات که صورتی در گردد می

  .)9(ندارد نماودار گروه با مقایسه در کراتینین و SGPT و
 يرو بر که اي مطالعه طی همکاران وکول مانین 

 که نمودند بیان داشتند متابولیک سندرم به مبتال بیماران
 Vaccinium(تازه bilberry گرم 400 روزانه مصرف

myrtillus( روي بر يدار معنی اثرات هفته 8 مدت به 
 دیگري مطالعه در مشابه طور به .)17(ندارد سرمی لیپیدهاي

 بیماران روي بر 2011 سال در همکاران و باسو توسط که نیز
 که گردید بیان گرفت صورت متابولیک سندرم به مبتال

 Cranberry (Vacciniumعصاره مصرف

macrocarpon) روي بر يدار معنی اثرات هفته 8 مدت به 
  .)18(ندارد سرمی لیپیدهاي

 2013 سال در همکاران و کیان بخت مطالعه در
 Vaccinium هایپرگالیسمیک – آنتی اثرات روي بر که

arctostaphylos بیان گرفت صورت دیابتی هاي رت در 
 هفته 8 مدت به گیاه این برگ و میوه عصاره مصرف که شد
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 افزایش و HbA1c و خون قند سطوح دار معنی کاهش سبب
 اثرات عصاره این مصرف اما .گردد می انسولین سطوح

 در خون کراتینین و SGOT ،SGPT روي بر يدار معنی
 نتایج .)19(ندارد کنترل گروه با مقایسه در دیابتی هاي رت

 این گالیسمیک هایپر آنتی اثرات مکانیسم که دهد می نشان
 خون انسولین سطوح افزایش طریق از است ممکن گیاه
 مطالعه در عصاره اثرات در درگیر فعال ترکیبات .باشد

 به نیاز فعال و اصلی اجزاء بنابراین .نیست مشخص حاضر
 است ممکن ها وسیانینآنت حال این با .دارند شدن شناخته
 نشان شده منتشر هاي داده زیرا باشند ها عصاره اثرات مسئول

 از را خون گلوکز است ممکن ها آنتوسیانین که دهند می
 ،β يها سلول از محافظت انسولین، به مقاومت بهبود طریق

 روده در قندها هضم کاهش و انسولین ترشح افزایش
 حاوي گیاه این ها ینآنتوسیان بر عالوه .دهند کاهش کوچک

 میریستین و (Chlorogenic) اسید کلروژنیک
(Myricetin) آنتی اثرات مسئول است ممکن که باشد می 

 .باشند مختلف هاي مکانیسم طریق از هایپرگالیسمیک
 مهار طریق از را خون قند است ممکن اسید کلروژنیک

 در غذایی رژیم در گلوکز جذب کاهش و کبد در سنتز
 قند است ممکن میریستین این بر الوهع .دهد کاهش ها روده
 جذب مهار با چنین هم و گلوکز مصرف تحریک با را خون

  .)19(دهد کاهش غذایی رژیم در گلوکز
 گلوکزدار معنی افزایش دهنده نشان حاضر مطالعه

 امر این که دارد مغایرت فوق مطالعات نتایج با که بوده خون
 یا و غذایی رژیم در گلوکز از استفاده دلیل به است ممکن

  .باشد مطالعه مورد فرد نبودن ناشتا
 تیمار که گردید بیان همکاران و خان مطالعه در

 طور به Cinnamomum tamala عصاره با دیابتی حیوانات
 از دیابتی افراد .شود می خون گلوکز کاهش سبب يدار معنی
 اکسیده LDL باالي سطوح لیپیدي، هاي پروفایل تعادل عدم

 پوست و برگ عصاره که برند می رنج آلدئید دي مالون و
 نشده مهار تولید و LDL اکسیداسیون مهار در گیاه این

  .)20(دارد موثري نقش آلدئید در مالون

 پژوهش این هایی محدودیت از است ذکر به الزم
 مورد افراد غذایی رژیم تغییرات نظیر عواملی به توان می

 رژیم رعایت مورد در زمال تذکرات علیرغم( مطالعه
  .نمود اشاره مطالعه مورد افراد نبودن قرنطینه ،)غذایی

  
  گیري نتیجه

 دارچین و قاط قره مثبت اثرات و فوق نتایج طبق
 پایین هزینه به توجه با و خون بیوشیمیایی فاکتورهاي روي بر

 نظر به کم جانبی عوارض و استفاده سهولت و گیاه دو این
 جهت در کمکی درمان عنوان به آنها زا بتوان که رسد می

 روي بر کروم و نیکل فلزات از ناشی هاي آسیب بهبود
  .نمود استفاده بیوشیمیایی فاکتورهاي

  
  قدردانی و تشکر

 این انجام در را ما که افرادي کلیه از وسیله بدین
  .داریم را قدردانی و تشکر کمال نمودند یاري پژوهش
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