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Abstract

Introduction: Recently, the search for appropriate hypoglycemic agents has been focused on plants. Teucrium

polium is traditionally used in Iran to manage, control and treat diabetes. We designed this study to elucidate the effect

of the administration of oral doses of aqueous and ethanol extract from Teucrium polium on plasma glucose, lipid

profiles and liver enzymes in diabetic and non diabetic rats.

Methods: In this study, we used 50 rats, which were divided into 5 groups (n=10): two groups served as non-

diabetic controls (NDC), while the other groups had diabetes induced with a single injection of streptozotocin (STZ).

Teucrium polium-treated chronic diabetic (TE-CD) and Teucrium polium-treated controls (TE-C) received 1g/l of

Teucrium polium added to their drinking water for 8 weeks.

Results: Administration of Teucrium polium caused Ca/Mg ratio, plasma glucose, glucose tolerance test (IPGTT),

high density lipoprotein (HDL), triglyceride, very low density lipoprotein (VLDL) concentrations to return to normal

levels, but total cholesterol and low density lipoprotein (LDL) and liver enzyme were increased.

Conclusion: Our results support the hypothesis that Teucrium polium could play a role in the management of

diabetes, but it has toxic effects on the liver in STZ-induced diabetic rats. It seems that Teucrium polium cannot be used

for prevention of type one diabetes.
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چکیده
) بـراي پیشـگیري و درمـان دیابـت اسـتفاده      Teucriumpoliumبه طور سـنتی از کلپـوره (  رانیدر ا. اندکردهمردم تمایل زیادي به استفاده از گیاهان دارویی پیدا مقدمه: 

الکلی کلپوره در مدل حیوانی دیابت بر میزان قند خون و پروفایل لیپیدها و اثرات کبدي آن بود.-تجویز عصاره آبیریتأث. هدف از این مطالعهشودیم
) دیـابتی شـدند و دو گـروه دیگـر بـه      STZاسترپتوزوتوسین (mg/kg60با تجویز داخل صفاقی سه گروه از  حیوانات.رت استفاده شدعدد50در این مطالعه از :هاروش

روز پس از دیابت گردن زده شدند و یک گروه از حیوانات سالم و دیابتی  از آب آشامیدنی معمولی  و دو گـروه دیگـر   10صورت سالم نگهداري شدند. یک گروه از حیوانات دیابتی 
گرم بر لیتر عصاره به مدت دو ماه استفاده نمودند.1ي از آب آشامیدنی حاو

و کسر کلسیم بر منیزیم در گروه دریافت کننده عصاره دو ماه پس از درمان نسبت به گـروه دیـابتی کـاهش معنـی داري     VLDLمیزان قند خون، تري گلیسرید، ها:یافته
اره نسبت به گروه دیابتی افزایش معنی داري را نشان داد همچنین آزمون تحمل گلوکز نیز نسبت بـه گـروه   در گروه دریافت کننده عصLDL، کلسترول و HDLپیدا کرد، میزان 

کبدي به طور معنی داري نسبت به گروه سالم غیر دیابتی افزایش نشان داد.يهامیآنزدیابتی دو ماه پس از درمان به حالت طبیعی بازگشت اما 
از آن بـراي درمـان و پیشـگیري از    تـوان ینمبعضی عالئم  دیابت را بهبود بخشد ولی به دلیل سمیت کبدي تواندیمکلی برگ کلپوره ال-تجویز عصاره آبی:جه گیريینت

دیابت کمک گرفت.

پیدها، کسرکلسیم بر منیزیمیدیابت، عصاره کلپوره، قند خون، پروفایل ل:هاي کلیديواژه

١مقدمه

معـه اسـت کـه بـه     دیابت قندي یکی از مشکالت عمده جا
بـه انسـولین   یدهپاسخدلیل کاهش ترشح انسولین و یا کاهش 
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دیابت بیماري با اثـرات گسـترده جهـانی    ]16،25[دهدیمرخ 
است. تعداد مبتالیان به ایـن بیمـاري سـال بـه سـال در حـال       

. کشور ما نیز از نظر مبتالیان بـه دیابـت   ]23، 6[افزایش است
. شـود یمـ سـطح جهـان محسـوب    جزو مناطق با تراکم باال در

دیابت و عوارض مرتبط با آن تا حد قابل توجهی تبدیل به یک 
مشکل بهداشت اجتماعی شده است. از مشکالت عمده بیماران 
دیابتی افزایش قند خون و کاهش ترشح انسولین است کـه بـه   

. بنابراین بـه  شودیمنوبه خود سبب ایجاد سایر عوارض دیابتی 
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ترکیباتی که بتواند از بروز دیابـت جلـوگیري   یافتنرسدیمنظر 
به بهداشت جامعه کمک کند.  تواندیمکند 

امروزه به دلیل در دسترس بودن گیاهان دارویی و اسـتفاده  
آسان از آنها تمایل مردم به مصـرف گیاهـان دارویـی افـزایش     
یافته است. اما در برخی از مـوارد اسـتفاده نادرسـت از گیاهـان     

جبران ناپـذیري را در  در طوالنی مدت عوارضاندتویمدارویی 
لـذا داشـتن اطالعـاتی در    افراد مصرف کننده آنها بوجـود آورد. 

در جهت کمک به بهداشت جامعـه  تواندیمخصوص اثرات آنها 
مفید باشد. در این میان از جمله گیاهانی که به دلیل فراوانی در 

گیـاه  دشـو یمـ طور گسترده ایی توسط مردم مصـرف  کشور به 
است. عصاره این گیاه حاوي دي )Teucriumpoliumکلپوره (

اسانس فـرار اسـت   ترپنوئیدها، گلیکوزید، متوکسی جنگوانین و
بتاکاریوفیلین همـولین  که بیشترین مواد این اسانس ژرمارکرن،

. برخـی از اثـرات بیولوژیـک و    ]8[و کاریوفیلین اکسـاید اسـت  
است شـامل: اثـرات آنتـی    درمانی که براي کلپوره گزارش شده

اکســیدان، ضــد التهــاب، ضــد درد، آنتــی میکروبیــال، محــافظ 
. ]11[کبدي و کاهنده قند خون و چربی خون استيهاسلول

گزارش شده است که تزریق وریـدي کلپـوره در رت هـاي    
دیابتی شده با استرپتوزوتوسین به طور موثري قند خون را پایین 

-است که گاواژ کردن عصاره آبیو همچنین دیده شده آوردیم
سطح انسولین را در رت هـا افـزایش   تواندیمالکلی کلپوره نیز 

مطالعات افزایش حساسیت به انسولین را بـه  یو برخ]11[دهد 
عنوان دلیل کـاهش قنـد خـون در مصـرف کننـدگان کلپـوره       

ما در مطالعه قبلی خود نشان دادیم ]18، 9، 3[اندکردهگزارش 
سبب تواندیمالکلی کلپوره در پانکراس ایزوله -بیکه عصاره آ

کلسیمی و يهاکانالافزایش ترشح انسولین از طریق باز کردن 
.]11[پتاسیمی شود يهاکانالبستن 

نشـان دادنـد کـه اثـر     2010وحیدي و همکـاران در سـال   
هفتـه  توانسـته   2جوشانده کلپوره در رت هاي دیابتی به مدت 

تري گلیسیرید خون را بـه طـور معنـی    سطح قند خون و سطح 
ریتأثکبدي يهامیآنزداري کاهش دهد اما بر روي کلسترول و 

در و همکـارانش Stefkov.]26[قابل تـوجهی نداشـته اسـت    
قند نشان دادند که عصاره گیاه کلپوره سبب کاهش 2011سال 
ولی اثري بر روي میزان چربیهاي پالسـما نـدارد   شودیمخون

ا نشان دادند که تجـویز ایـن عصـاره بـه صـورت      همچنین آنه
از تجویز آن بـه صـورت تزریـق درون صـفاقی     مؤثرتریخوراک

اما در برخی از مطالعات نیـز نشـان داده شـده اسـت کـه      است.
در خصوص عـوارض  ]9[بر روي قند خون ندارديریتأثکلپوره 

جملـه  اسـت از کلپوره نیز مطالعات محدود و انـدکی در دسـت   
اثـر بـر   ]18، 9[کر شده براي این دارو کاهش اشتهاعوارض ذ

روي افزایش چربیهاي خون و اثـرات هپاتوتوکسـیک آن اسـت   
ایـن گیـاه را بـدون عارضـه     هاگزارشاز طرفی برخی از .]18[

اما شـاید اثـرات هپاتوتوکسـیک    .]22، 9، 8، 4[اندکردهمعرفی 
اشد.آن به نحوه خالص سازي آن و تجویز آن بستگی داشته ب

یـا  مضـر و از آنجایی که اطالعـات کمـی در مـورد اثـرات     
این گیاه در درمان و یا پیشگیري از دیابت وجود دارد و سودمند

این مطالعـه  .هستندضینقعالوه بر آن نتایج موجود نیز ضد و 
الکلـی کلپـوره در   -قصد دارد نشان دهد آیا تجویز عصاره آبـی 

ند خون را کـاهش دهـد و   میزان قتواندیممدل حیوانی دیابت 
سبب بهبود پروفایل لیپیدها شـود و منجـر بـه بهبـود برخـی از      

کبدي دارد یا خیر؟اثرات مضرعالئم دیابت گردد و آیا این گیاه 

هاروشومواد

رت نر نـژاد ویسـتار در محـدوده    عدد50در این مطالعه از 
اسـتفاده شـد. کلیـه حیوانـات در شـرایط      گرم180-250وزنی 
سـاعت نـور و  12درجه سانتیگراد و چرخه نـوري 22±2دماي

حیوانات دسترسی آزاد به آب . ساعت تاریکی نگهداري شدند12
حیوانات به صورت تصادفی به پنج گـروه تقسـیم   و غذا داشتند.

شدند ابتدا از طریق ورید دمی خون گیري به عمل آمـد و کلیـه   
سـپس  فاکتورهاي مورد بررسی در این تحقیق سنجش گردیـد. 

سه گروه از حیوانات به روش زیر دیابتی شدند و دو گروه دیگـر  
حیوانات با تجویز داخل صفاقی الم نگهداري شدند.صورت سبه 

mg/kg60قبـل  ]21، 20، 12[استرپتوزوتوسین دیابتی شدند .
ــومتر   ــک گلوکــــ ــه کمــــ ــت بــــ ــاي دیابــــ از القــــ

)Canada Ascensia ELITE XL metr    قنـد خـون غیـر (
. ده ]21[ناشتاي حیوانات از طریق ورید دمی اندازه گیري شـد 

روز پــس از القــاي دیابــت قنــد خــون و وزن حیوانــات کنتــرل 
میلـی گـرم در   250. حیواناتی که قند خون بـاالتر از  دیگردیم

. ]21[عنوان دیابتی تلقی شدندداشتند بهمیلی لیتر 
القاي دیابت گردن زده روز پس از10یک گروه از حیوانات 

(به خاطر اینکه مشخص شود ده روز پس از القاي دیابـت  شدند
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) و خـون گیـري از آنهـا    شـود یمچه عالئمی در حیوانات ظاهر 
شد و سـرم آن  فوژیسانترصورت گرفت و خون جمع آوري شده 

و پروفایـل  کبدييهامیآنز، جهت اندازه گیري کلسیم، منیزیم
کیت تهیه شده از شرکت زیسـت شـیمی و اسـتفاده از    (لیپیدها

جدا شد و در فریزر منفی )Visible-7220اسپکتروفتومتر مدل
نگهداري شد. یک گروه از حیوانات دیابتی گرادیسانتدرجه 70

کلپوره که بـه  الکلی-گرم در لیتر عصاره آبی1به مدت دو ماه
گـروه دیگـر   آب آشامیدنی افزوده شده بـود دریافـت نمودنـد و   

دیابتی در همـین مـدت تنهـا آب آشـامیدنی معمـولی دریافـت       
نمودند. یک گروه از حیوانـات سـالم آب آشـامیدنی معمـولی و     

الکلـی  -گروه دیگر آب حاوي یک گـرم در لیتـر عصـاره آبـی    
کلپوره به مدت دو ماه دریافت نمودند. 

بر اساس یک مطالعـه  کلپوره بکار رفته در این مطالعهدوز
میلی گرم در لیتر 400، 200، 100دوزهاي قدماتی بدست آمدم

يهـا گروهشد براي این منظور امتحانتریلگرم در 3و 1،2و 
) و ده =10nجداگانه اي از حیوانات دیابتی در نظر گرفتـه شـد (  

اي دیابت حیوانات به مدت پـنج هفتـه  تحـت    از روز پس از الق
گرفتنـد و مـالك مـوثر    درمان با دوزهاي مختلف کلپوره قـرار  

بودن عصاره پایین آمدن قند خون و زنده بودن حیوانات بود.
ــوکز در    ــل گل ــت تحم ــه تس ــس از مداخل ــه پ ــت هفت هش
گروه هاي دیابتی دریافت کننده آب معمـولی و دریافـت کننـده    
عصاره کلپوره و حیوانات گروه سالم دریافت کننده آب معمـولی  

تـدا کلیـه حیوانـات از شـب قبـل از      به صورت زیر انجام شد: اب
ساعت ناشتا گذاشته شدند سپس قند خون 17آزمایش به مدت 

در 20ناشتا آنها به کمک گلوکومتر چک شـد و سـپس گلـوکز    
گـرم بـه ازاي هـر    5/1صد به طریق درون صفاقی و به مقـدار  

10به آنها تزریق شد. سـپس  قنـد خـون    کیلوگرم از وزن بدن 
سـاعت بعـد انـدازه    2سـاعت و  1دقیقه، 30دقیقه، 20دقیقه، 

.]20[گیري شد
کلیه حیوانات بـا تزریـق   از مداخلهدو ماه بعدعالوه بر این

بیهـوش  کتـامین وزن میلی گرم بر کیلـوگرم  50داخل صفاقی 
شده و سپس با گردن زدن حیوانات از آنها خون گیري به عمل 

درجـه  -70آمد. پس از سانتریفوژ کردن سرم آن جدا شده و در
نگهـداري شـد. کلسـیم، منیـزیم، کلسـترول، تـري       گرادیسانت

بـه  AST،ALTشـامل  کبـدي يهامیآنزو HDL،دیریسیگل
روش کالري متري به کمک کیت هاي تهیـه شـده از شـرکت    

) سنجش Visible-7220(مدل زیست شیمی و اسپکتروفتومتر
شدند.

بـر  از طریق تقسیم تري گلیسـرید  VLDLدر این تحقیق 
د.ـبه گردیــر محاسـرمول زیـاز فLDLد و ـبدست آم5عدد 

LDLHDL-VLDL=-17،24[کلسترول.[

مطالعه جهـت تهیـه عصـاره،   نیدر االزم به ذکر است که 
وسـانتیگراد درجـه 26±1گیاه تازه کلپوره در سایه و در دماي 

ــوايدر ــکه ــرايخش ــدتب ــهدوم ــداريهفت ــدندنگه . ش
سهازايبهودـشوزنآنودرـپوکردهپودررادهـیخشکگیاه
کـرده اضـافه آنبـه الکـل اتیـل شـده کـخشپودروزنبرابر

و روز سـوم بـا   داده شـد قرارالکلدرآنراساعت72مدتبهو
ارلن بوخنر صاف کرده و در دسـتگاه روتـاري قـرار    خأل وپمپ 

سی سی از 500، گرادیسانتدرجه 50و دماي 60داده و با دور 
. عصاره غلیظ شـده در  گردیدساعت غلیظ 4عصاره را به مدت 

روز در زیر هود قرار داده شد تا عصاره خشک و 6بشر به مدت 
.]11[خرمایی رنگ شد 

Meanکلیه نتایج به صورت ± SEM   .گزارش شده اسـت
براي مقایسه آماري نتایج از آزمون آنالیز واریانس یک طرفـه و  

post test توکی استفاده شده است. در صورتp< 0.05 نتایج
به عنوان معنی دار تلقی شده است.

یافته ها

بین پنج گروه قبل از مداخله از نظـر وزن، قنـد خـون غیـر     
ناشتا، نتایج آزمون تحمـل گلـوکز ، میـزان کلسـیم، منیـزیم و      
پروفایل لیپیدها تفاوت معنی داري وجود نداشـت (نتـایج نشـان    

ده نشده است). دا
تغییرات قند خـون غیـر ناشـتاي حیوانـات دیـابتی      1شکل 

را نشـان  ه کلپـوره  عصـار مختلـف  يهـا غلظـت دریافت کننده
بعد، در روز صفر شودیمکه در منحنی دیده طورهمان. دهدیم

. اما  قند خون در تفاوتی وجود نداردهاگروهاز القاي دیابت بین 
گرم بر لیتـر قنـد   2و 1ت کننده عصاره دیابتی دریافيهاگروه

بین ایـن  )>0001/0P(خون کاهش یافته و تفاوت معنی داري 
نتایج نشان طورهمان. شودیممشاهده هاگروهگروه با سایر دو
میلــی گــرم بــر لیتــر عصــاره 400و 200، 100دوز دهــدیمــ

گرم بر لیتر نیـز  3نتوانسته است قند خون را کاهش دهد و دوز 
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رات توکسیک داشته و حیوانات ایـن گـروه پـس از دو هفتـه     اث
تغییرات قند خون غیر ناشـتاي حیوانـات   2شکلدرمان مردند.

دیابتی دریافت کننده عصـاره و آب معمـولی و حیوانـات سـالم     
. همـانطور  دهـد یمدریافت کننده عصاره و آب معمولی را نشان 

القـاي دیابـت   ، در روز صفر قبـل از  شودیمکه در منحنی دیده 
تفاوتی وجود ندارد که به ترتیـب در گـروه دیـابتی    هاگروهبین 

و44/107±35/7(دریافـــت کننـــده عصـــاره و آب معمـــولی
سالم يهاگروهگرم بر دسی لیتر) است و در میلی8/7±5/108

و4/106±7/6دریافت کننده عصاره و آب معمولی بـه ترتیـب (  
بود. امـا پـس از القـاي    میلی گرم بر دسی لیتر)5/7±35/107

دیابت همانطور که در نمودار نیز مشخص است میزان قند خون 
دیـابتی دریافـت   يهـا گروه) در >001/0P(به طور معنی داري

کننده آب معمولی و عصاره نسبت به قبل و دو گروه غیر دیابتی 
افزایش یافته است. اما در هفته دوم پس تجویز عصـاره میـزان   

سالم دریافت کننـده عصـاره تغییـري نکـرده     قند خون در گروه
است اما در گروه دیابتی دریافت کننده عصاره قنـد بـه صـورت    

میلـی گـرم بـر    25/243±3/59معنی داري کاهش یافته بـه 
) و این سیر کاهشی تا پایـان  >001/0P(دسی لیتر رسیده است

هفته هشتم ادامه داشته است بـه طـوري کـه در هفتـه هشـتم      
خـون در گـروه دیـابتی دریافـت کننـده عصـاره بـه       میزان قند 

  **      *       *

TE100mg/l, TE200کلپوره (عصارهمختلفيهاغلظتکنندهدریافت)CD(مزمندیابتیيهاگروهدرناشتاقند خون غیرغلظتتغییرات -1شکل  mg/l, TE400 mg/l,

TE 1 g/l, TE 2g/l, TE 3 g/l( تعداد درمانهفتهپنجپس از)رت در هر گروه وجود داشت) عدد10
)P<0.0001(هاگروهبا سایر گرم در لیتر3و 1عصاره نشان دهنده اختالف معنی دار بین گروه دیابتی مزمن دریافت کننده *

)، دیابتی AC)، دیابتی حاد (ND-TEدیابتی دریافت کننده عصاره کلپوره ()، سالم غیرNDCسالم غیر دیابتی (يهاگروهقند خون غیر ناشتا در غلظتتغییرات -2شکل 
رت در هر گروه وجود داشت)عدد10تعداد ) پس از هشت هفته (CD-TE)، دیابتی مزمن دریافت کننده کلپوره (CDمزمن (

)P<0.001(هاهگرومعمولی با سایر آبنشان دهنده اختالف معنی دار بین گروه دیابتی مزمن دریافت کننده*

     *  *       **



صولتی و همکارانالکلی گیاه کلپوره-عصاره آبیتجویز

428428

ــا   75/29±62/157 ــی داري ب ــاوت معن ــه تف ــت ک ــیده اس رس
سالم دریافـت کننـده عصـاره و آب معمـولی نداشـته      يهاگروه

است.   
و نتایج آزمون تحمـل گلـوکز داخـل صـفاقی    همانطور که 

يهاگروه) در و بالف3(شکلسطح زیر منحنی مربوط به آن
افت کننده عصاره و آب معمولی و گروه سالم دریافت دیابتی دری

پس از تزریق هاگروهدر تمام . دهدیمکننده آب معمولی نشان 
يهـا گروهگلوکز میزان قند خون افزایش یافته که به ترتیب در 

دیــــابتی دریافــــت کننــــده عصــــاره و آب معمــــولی    
و ،)لیتـر دسیبرگرممیلی5/355±47/32و89/44±2/288(

ــروهدر ــالمگـــ ــتســـ ــدهدریافـــ ــولیآبکننـــ معمـــ
میلی گرم بر دسی لیتر رسید. در گروه دیابتی 06/15±96/255

دقیقه قند خون به سطح 120دریافت کننده آب معمولی پس از 
) لیتـر دسـی بـر گـرم میلـی 9/342±78/40(نرمال باز نگشته

ــه ــروهدردرحالیک ــابتیگ ــاندی ــدهدرم ــاش ــارهب 120عص
یافتـه کـاهش خـون قنـد میـزان گلـوکز تزریـق ازپسدقیقه

میلی گرم بـر  8/160±94/53(استرسیدهخودپایهمقداربهو
بین دو گروهها تفـاوت معنـی   120تا 20دسی لیتر) و از دقیقه 

) وجود دارد. همانطور که در شکل ب مشاهده >001/0P(داري
ه گروه دو مـاه پـس از درمـان    منحنی سبین سطح زیرشودیم

تفاوت معنی داري وجود دارد به طوري که سطح زیر منحنی در 
گروه دیابتی دریافت کننده آب معمولی و گـروه سـالم دریافـت    

و5/55273±681/6764کننــده آب معمــولی بــه ترتیــب (   
ــی906/1430±26604 ــرممیل ــرگ ــیب ــردس ــت) لیت دراس

ــالی ــهحـ ــروهدرکـ ــابتیگـ ــتدردیـ ــدهیافـ ــارهکننـ عصـ
. و نتایج تفـاوت معنـی داري را بـین    باشدیم7/7464±30872

گروه دیابتی دریافت کننده عصاره و سـایر گروههـا وجـود دارد   
)001/0P<.(
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) و دیابتی مزمن دریافت کننده NDC)، کنترل سالم (CDدیابتی مزمن (يهاگروهو سطح زیر منحنی (ب) پس از هشت هفته در تغییرات آزمون تحمل گلوکز (الف)- 3شکل 
)P<0.001(هاگروهنشان دهنده اختالف معنی دار بین گروه دیابتی مزمن با سایر *، رت در هر گروه وجود داشت)عدد10) (تعداد CD-TEصاره کلپوره (ع
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(الـف)، تــري  میـزان تغییـرات غلظــت کلسـترول   4شـکل 
(ه) را نشـان  VLDL(د) و LDL(ج)، HDL(ب)،گلیسـرید 

ده روز و هشـت هفتـه   شـود یمـ حظه . همانطور که مالدهدیم
و LDLپس از القاي دیابت غلظت کلسترول، تـري گلیسـرید،  

VLDL نســبت بــه گــروه ســالم دریافــت کننــده آب معمــولی
) پیدا کرد اما تجویز عصاره آبـی  >001/0p(افزایش معنی داري

کلپوره به مدت هشت هفته سبب کـاهش معنـی داري  الکلی-
)001/0p<لیسرید و ) در میزان تري گVLDL گردید اما میزان

نسبت به )>001/0pبه صورت معنی داري (LDLکلسترول و 
گروه سالم دریافت کننده آب معمولی افزایش نشان داد. مقـادیر  

میلی گرم بـر دسـی لیتـر در گـروه     33/59±06/5کلسترول از 
میلی گرم بر دسـی لیتـر در گـروه    65/68±53/5دیابتی حاد و 

میلی گرم بر دسی 83±8کننده آب معمولی بهدیابتی در یافت 
لیتر در گروه دیابتی دریافت کننده عصاره رسـید. مقـادیر تـري    

میلی گرم بـر دسـی لیتـر در گـروه     65/63±61/12ازدیسریگل
میلی گرم بر دسـی لیتـر در گـروه    8/104±5/13دیابتی حاد و 
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(ج)، HDL(ب)، (الـف)، تـري گلیسـرید   تغییـرات غلظـت کلسـترول   -4شکل 
LDL(د) وVLDL  سـالم غیـر دیـابتی    يهـا گـروه (ه) پس از هشت هفتـه در

)NDC) سالم غیر دیابتی دریافت کننده عصاره کلپوره ،(ND-TE   دیـابتی حـاد ،(
)AC ) دیابتی مـزمن ،(CD    ـ )CD-TEده کلپـوره ( )، دیـابتی مـزمن دریافـت کنن

رت در هر گروه وجود داشت)عدد10(تعداد 
نشان دهنده اختالف معنی دار بین گروه دیابتی مزمن دریافت عصاره کلپوره بـا  *

)P<0.001(گروه دیابتی مزمن 
بین گروه دیابتی مـزمن بـا گـروه کنتـرل سـالم      نشان دهنده اختالف معنی دار#
)P<0.001(

معنی دار بین گروه سالم دریافت کننده عصـاره کلپـوره بـا    نشان دهنده اختالف $
)P<0.001(گروه کنترل سالم 
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میلی گـرم  25/50±33/8دیابتی در یافت کننده آب معمولی به
ر دسی لیتر در گروه دیابتی دریافت کننده عصاره رسید. مقادیر ب

LDLمیلی گرم بر دسی لیتر در گروه دیـابتی  88/30±51/6از
میلی گرم بر دسی لیتـر در گـروه دیـابتی    72/56±72/4حاد و 

میلی گرم بر دسی 51/42±62/7دریافت کننده آب معمولی به
VLDLرسید. مقادیر لیتر در گروه دیابتی دریافت کننده عصاره

میلی گرم بر دسی لیتر در گروه دیابتی حـاد و  73/12±52/2از 
میلی گرم بر دسی لیتر در گروه دیـابتی در یافـت   7/2±96/20

میلی گرم بر دسـی لیتـر در   93/8±48/1کننده آب معمولی به 
جینتـا همـانطور کـه   گروه دیابتی دریافت کننده عصاره رسـید. 

هشت هفته پس از القاي دیابت غلظـت  ده روز ودهدیمنشان 
HDL   نسبت به گروه سالم دریافت کننده آب معمـولی کـاهش

الکلـی  -) یافت اما تجـویز عصـاره آبـی   >001/0p(معنی داري
کلپوره در حیوانات دیابتی به مدت هشت هفتـه سـبب افـزایش    

این مطالعهشد. نتایجHDLدر غلظت )>001/0pمعنی داري (
ه تجویز عصاره کلپوره در حیوانـات دیـابتی   حاکی از آن است ک

به مدت هشت هفته سبب افـزایش میـزان کلسـیم پالسـما در     
معمـولی  سالم و دیابتی دریافت کننـده آب  يهاگروهمقایسه با 

دیـابتی  يهـا گـروه شده است. به ترتیب میزان کلسیم سرم در 
ــاره و آب   ــده عصـ ــت کننـ ــولدریافـ و 06/11±62/0(یمعمـ

16/0±76/9mg/dl     بود در حالیکـه در گـروه سـالم دریافـت (
گـروه درکلسـیم غلظت. است22/9±12/0کننده آب معمولی 

تفـاوت بود که35/9mg/dl±16/0عصارهکنندهدریافتسالم
معنی داري را با گـروه دیـابتی دریافـت کننـده عصـاره نشـان       

ب 5همانطور کـه در شـکل   الف).5) (شکل>01/0p(دهدیم
دیابتی حـاد و  يهاگروهاست غلظت منیزیم در نشان داده شده

دریافت کننده آب معمولی  نسبت به گروه کنترل کاهش معنـی  
و این مقادیر بـه ترتیـب در   دهدیمرا نشان )>001/0pداري (
دیــابتی حــاد و دریافــت کننــده آب معمــولی     يهــاگــروه

میلی گرم بر دسی لیتر در مقابل035/0±35/0،082/0±46/0
میلی گرم بر دسی لیتر در گـروه سـالم دریافـت    011/0±73/1

کننده آب معمولی است. غلظت منیزیم در گروه سـالم دریافـت   
کننده عصاره نسبت به گروه سالم دریافت کننده آب معمولی به 

ــی داري ــور معن ــت در  >001/0p(ط ــان داده اس ــزایش نش ) اف
حالیکه در گروه دیابتی دریافت کننده عصاره نسـبت بـه گـروه    

یابتی حاد و دریافت کننده آب معمولی و سالم دریافـت کننـده   د
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ج

یم بـر  (الف) و منیزیم (ب) پالسما  و کسر کلستغییرات غلظت کلسیم-5شکل 
)، سالم غیـر  NDCسالم غیر دیابتی (يهاگروهمنیزیم (ج) پس از هشت هفته در 

)، دیابتی مزمن AC)، دیابتی حاد (ND-TEدیابتی دریافت کننده عصاره کلپوره (
)CD) دیابتی مزمن دریافت کننده کلپوره ،(CD-TE تعداد) (رت در هـر  عدد10

گروه وجود داشت)
نی دار بین گروه دیابتی مزمن دریافت کننده کلپـوره بـا   نشان دهنده اختالف مع*

)P<0.001(گروه دیابتی مزمن
نشان دهنده اختالف معنی دار بین گروه دیابتی مزمن و حـاد بـا گـروه کنتـرل     #

)P<0.001(سالم
نشان دهنده اختالف معنی دار بین گروه سالم دریافت کننده عصاره کلپـوره بـا   $

)P<0.001(گروه کنترل سالم 

*
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) داشته است. >001/0p(آب معمولی افزایش معنی داري
دو مـاه پـس از   شـود یمـ ج دیـده  5همانطور که در شکل 

القاي دیابت کسر کلسـیم بـر منیـزیم در گـروه دیـابتی مـزمن      
) نســبت بــه دو >01/0p(داريمعنــیطــوربــه) 65/2±3/19(

سالم و دیابتی مزمن دریافت کننـده عصـاره افـزایش    يهاگروه
یافته است در حالیکه در گـروه دیـابتی مـزمن دریافـت کننـده      

) >01/0p(داريمعنـی طوربه) 04/5±28/0عصاره این کسر (
نسبت به گروه دیابتی حاد و مزمن کاهش یافته است.           

عصـاره  تجـویز این مطالعه نشان دهنده آن است که نتایج 
کلپوره در حیوانات سالم غیر دیابتی و دیابتی بـه مـدت هشـت    

کبدي به طور معنـی داري  يهامیآنزهفته سبب افزایش میزان 
از ASTسـطح آنـزیم   کـه يطـور ). بـه  >001/0pشده است (

ــرم در 8/1±62/63 ــریلگ ــه  درت ــابتی ب ــر دی ــالم غی ــروه س گ
فـت کننـده   در گروه دیابتی مزمن دریاگرم در لیتر9/13±244

کننـده دریافـت دیـابتی غیرگروهدر67/256±3/10عصاره و 
گـرم  25/4±6/0از ALTآنـزیم سطحهمچنین. رسیدعصاره

در گـرم در لیتـر   96±9/13در گروه سالم غیر دیابتی به در لیتر 
گرم در 75/98±7/5گروه دیابتی مزمن دریافت کننده عصاره و 

.)6(شکل نده عصاره رسیددر گروه غیر دیابتی دریافت کنلیتر 

بحث

نتایج این مطالعه نشان داد که تجویز عصاره کلپوره توانست 

میزان قند خون را پس از هشت هفته نسبت بـه گـروه دیـابتی    
نسـبت بـه اولـین روز    طـور نیهمـ دریافت کننده آب معمولی و 

تجویز به طور معنی داري کاهش دهـد. عـالوه بـر ایـن تـري      
در مقایسه با گروه دیابتی کنتـرل نشـده   را VLDLگلیسرید و

ــزیم،     ــیم، منی ــه کلس ــورتی ک ــی داري داد در ص ــاهش معن ک
نسبت به گروه دیابتی کنتـرل نشـده   HDLو LDLکلسترول، 

افزایش معنی داري را نشان داد همچنین آزمون تحمـل گلـوکز   
نیز نسبت به گروه دیابت کنتـرل نشـده هشـت هفتـه پـس از      

کلپوره توسط بسیاري از مـردم  زگشت.درمان به حالت طبیعی با
ضـد التهـاب، ضـد درد، آنتـی میکروبیـال، محـافظ       به عنـوان 

کبدي و کاهنده قنـد خـون و چربـی خـون مصـرف      يهاسلول
.]11[شودیم

نتایج این مطالعه نشان داد کـه تجـویز یـک گـرم در لیتـر      
عصاره کلپوره به حیوانات دیابتی به مدت هشت هفته قادر است 

قند خون را کاهش دهد. اثرات کاهش دهنده قنـد خـون   میزان 
،5[کلپوره توسط بسیاري از محققین نیز نشان داده شده اسـت  

اما در برخی از مطالعات نیـز نشـان داده شـده    ]6،11،14،26
کـه شـاید   .]9[بر روي قند خون ندارديریتأثاست که کلپوره 

مـا باشـد.  در نوع گونـه گیـاه آنهـا بـا مطالعـه     تفاوتعلت آن 
مطالعات قبلی ما نشان داد کـه کلپـوره سـبب افـزایش ترشـح      

و در ایـن مطالعـه بـا    ]11[شودیمانسولین در پانکراس ایزوله 
توجه به تست تحمل گلوکز شاید بتوان بر این باور باشـیم کـه   
عصاره کلپوره بتواند سبب اصالح سـلولهاي بتـا پـانکراس کـه     
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بالف                                                                            
)، ND-TEدیابتی دریافت کننده عصاره کلپوره ()، سالم غیرNDCسالم غیر دیابتی (يهاگروه(ب) پس از هشت هفته در ALT(الف) و ASTتغییرات غلظت -6شکل 

رت در هر گروه وجود داشت) عدد10(تعداد )CD-TE)، دیابتی مزمن دریافت کننده کلپوره (CD)، دیابتی مزمن (ACدیابتی حاد (
)P<0.001(و دیابتی حاد و مزمن سالم غیر دیابتی يهاگروهنشان دهنده اختالف معنی دار بین گروه دیابتی مزمن دریافت عصاره کلپوره با *
)P<0.001(سالم غیر دیابتی و دیابتی حاد و مزمن يهاگروهنشان دهنده اختالف معنی دار بین گروه سالم غیر دیابتی دریافت کننده عصاره کلپوره با #
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شده و ترشح انسـولین را  انددهیدتوسط استرپتوزوتوسین آسیب 
کـه  دهدیمکه نتایج این مطالعه نشان طورهمانافزایش دهد. 

شـود یمـ تجویز عصاره کلپوره سبب بهبود آزمون تحمل گلوکز 
که این نکته نیز توانایی سلولهاي بتاي پانکراس در گروه درمان 

در حالیکـه در  دهدیمشده با عصاره را در ترشح انسولین نشان 
دیابت کنترل نشده با تزریق داخل صفاقی گلوکز قند خون گروه 
ولی به دلیل عدم توانایی پانکراس این حیوانـات در  رودیمباال 

پس از دو سـاعت بـه حالـت    تواندینمترشح انسولین قند خون 
اولیه خود باز گردد. در حالیکه در گروه دریافـت کننـده عصـاره    

اس در ترشح انسولین پس به علت افزایش توانایی پانکراحتماالً
دقیقه قند خون کاهش یافته و بعـد از دو سـاعت   30از گذشت 

به حد اولیه خود باز گشته است.کامالً
این مطالعه همچنین نشان داد که به دنبـال القـاي دیابـت    

پالســما VLDLو LDLغلظــت کلســترول، تــري گلیســرید،
یگران کـه  افزایش یافته که این موضوع با مطالعات قبلی ما و د

علـت  ]19، 7[بر روي دیابت صورت گرفته است مطابقت دارد 
پیـدها بـه دنبـال القـاي دیابـت کـاهش       یافزایش این دسته از ل

که نتایج این مطالعـه نیـز   ]15[باشدیمپالسما میزیمنغلظت 
این کاهش را نشان داده است. منیزیم به عنوان یک کوفـاکتور  

و همچنـین در ترشـح   ]7[ندکیمپیدها عمل یبراي متابولیسم ل
نیز دخیل است بنابراین بـه دنبـال کـاهش منیـزیم     ]15[صفرا 

. ولـی تجـویز   گـردد یمدر بدن دچار اختالل هایچربمتابولیسم 
که بـه آب آشـامیدنی افـزوده    عصاره کلپورهیک گرم بر لیتر از 

به مدت هشت هفته سبب اصالح غلظت برخی از آنها شده بود 
]5[و اسماعیلی و همکـارش  ]22[همکارانشو Stevkofشد.

يهـا یچرببر میزان يریتأثمشاهده کردند که درمان با کلپوره 
و کریمـی و  ]13[خون ندارد. در مطالعـه نصـرتی و همکـاران    

دیده شد که به دنبـال درمـان بـا کلپـوره سـطح      ]8[همکاران
خون کاهش معنی داري داشته است ولی در مطالعـه  يهایچرب

به طـور  افزایش یافت.هایچربسطح ]18[شهرکی و همکاران 
کرد شاید یکی از هیتوجعلت اختالف مطالعات را توانینمقطع 

دالیل آن تفاوت در گونه گیاه و یا دوز به کار رفتـه و یـا نحـوه    
تجویز آن باشد.

به دنبال القاي دیابت غلظت نتایج ما همچنان نشان داد که
همـاهنگی دارد مامنیزیم پالسما کاهش یافت که با نتایج قبلی

. علت کاهش منیزیم به دنبال القـاي دیابـت بـه درسـتی     ]19[

شناخته نشده است و دیورز اسمزي ایجاد شده در دیابت یکی از 
. امـا بـه دنبـال تجـویز     ]2[دالیل کاهش غلظت منیزیم اسـت 

غلظت منیزیم پالسما افـزایش یافتـه و بـه حـد     عصاره کلپوره 
اما نکته اي که حائز اهمیت است این است که نرمال باز گشت.

تجویز عصاره در حیوانات سالم نیز سبب افزایش غلظت منیزیم 
پالسما شده است و از آنجایی کـه برخـی از مطالعـات کـاهش     

،1،19[داننـد یممنیزیم پالسما را ریسکی براي ابتال به دیابت 
ـ ابنابراین شاید از نتایج این مطالعه بتـوان  ]21 نتیجـه  طـور نی

گیري کرد که استفاده از این عصـاره بـه عنـوان یـک مکمـل      
ریسک ابتال به دیابـت را کـاهش   تواندیمغذایی در افراد سالم 

این عصـاره  زیتجواما چون نتایج این مطالعه نشان داد که دهد
کبـدي  يهـا میآنـز افـزایش  در حیوانات سالم و دیـابتی سـبب  

مـا در ایـن مطالعـه    .شـاید نتـوان از آن اسـتفاده کـرد    شودیم
همچنان نشان دادیم کـه تجـویز عصـاره کلپـوره در حیوانـات      

امـا نکتـه   شـود یمـ دیابتی سبب افزایش غلظت کلسیم پالسما 
مهم این است که به دنبال تجویز عصاره کلپوره به مدت هشت 

ایـن امـر سـبب    ا افـزایش یافتـه و   هفته غلظت منیزیم پالسـم 
مطالعـات مختلـف   کاهش کسر کلسیم بر منیـزیم شـده اسـت.   

به عنوان معیاري بـراي  میزیمنکه کسر کلسیم بر انددادهنشان 
. افـزایش ایـن کسـر    ]14[آترواسکلروز در عروق مطـرح اسـت  

نشان دهنده این مسئله است که عروق بدن دچار آترواسـکلروز  
مطالعه نشان دادیم که کسر کلسیم بر منیزیم هستند. ما در این 

هشت هفته پس از القاي دیابت بـه طـور معنـی داري افـزایش     
علت این افزایش شاید کاهش غلظت منیزیم پالسما به ابدییم

دنبال القاي دیابت باشد که با نتـایج قبلـی مـا همـاهنگی دارد    
]19[ .

دنبـال  کبدي به يهامیآنزدر مطالعه ما دیده شد که سطح 
درمان با کلپوره باال رفته است که نتایج مشابه نتـایج مطالعـات   

اسـت. نتـایج مطالعـه نصـرتی و     ]26، 18[شهرکی و همکاران 
نشان داد که به دنبال درمان بـا کلپـوره سـطح    ]19[همکاران

کبدي افت پیدا کرده است ولی در مطالعه کریمـی و  يهامیآنز
بـر عملکـرد   يریتأثکلپوره دیده شد که درمان با]8[همکاران 

شاید یکی از دالیل افـزایش  شته است.نداهامیآنزکبد و سطح 
وشـرایط تهیـه  کبـدي در ایـن مطالعـه مربـوط بـه     يهامیآنز

در طـب سـنتی   در آن باشد. عالوه بر ایـن همراهيهایناخالص
زیـرا  شـود یمـ به سرد و یا گرم بودن دارو توجه خاصی معموالً
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. در طـب سـنتی   شـود یمغییر طبع بیمار تجویز دارو بر اساس ت
پزشکان معتقد هستند که برخی از گیاهان که گرم هسـتند اگـر   

يهـا میآنـز به صورت تنها تجویز شوند سـبب افـزایش سـطح    
لپوره نیز چنین خاصیتی دارد بنـابراین  کاحتماالً. شوندیمکبدي 

رات اگر همراه با سایر ترکیبات گیاهی خنک تجویز شود شاید اث
مسمومیت کبدي کمتري داشته باشد.

نتیجـه گیـري   توانیمبه طور خالصه از نتایج این مطالعه 
کرد که تجویز عصاره کلپوره در حیوانات دیابتی توانست میـزان  
قند خون را کاهش دهد. همچنین عصاره توانست سبب بهبـود  

در حیوانـات  آزمون تحمل گلوکز و برخـی از پروفایـل لیپیـدها   

شود. اما برخی از نتایج حاکی از آن است که اسـتفاده از  دیابتی 
این گیاه به عنوان یـک داروي ضـد دیابـت و یـا یـک مکمـل       

.شودینمغذایی به تنهایی توصیه 

سپاسگزاري

نویسندگان مقاله از زحمات آقایان مصطفی کاظمی تکنسین آزمایشگاه 
يهـا يهمکـار فیزیولوژي و بالوانه تکنسین آزمایشگاه پاتولوژي به خـاطر 

.ندینمایمصمیمانه اشان سپاسگزاري 
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