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Effect of Methanolic Extract of Silybum marianum Seed on 
the Levels of Glucose, Oxidative Indicators and Biochemical 
Factors in the Serum of Male Diabetic Wistar Rats
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Aims As a metabolic disorder, the diabetes increases the oxidative stress, while it reduces 
the anti-oxidant defense system. The aim of the study was to determine the effects of the 
methanol extract of Silybum marianum on the glucose level, the oxidative indices, and the 
biochemical factors in the diabetic rats.      
Materials & Methods In the experimental study, 24 male and white Wistar rats were 
studied. The rats were randomly divided into four 6-rat groups including healthy control 
(negative control), diabetic control without any extract treatment (positive control), and 
two diabetic groups treating by 150 and 100mg/kg methanol extract respectively. The 
diabetes was induced by 60mg/kg one-dose streptozotocin as intra-peritoneal injection. 
The diabetes symptoms having been observed, 4-week and daily extract treatment was done 
as intra-peritoneal injection. Data was analyzed using one-way ANOVA and the repeated 
measurement tests.
Findings The treatment, done by the methanol extract of the seeds of Silybum marianum, 
reduced weight, the blood glucose level, cholesterol, malondialdehyde, and protein carbonyl, 
while it increased HDL and the activity level of paraoxonase enzyme, in the treatment groups 
compared to diabetic control group. In addition, the most effective extract concentration, 
reducing cholesterol, glucose, protein carbonyl, malondialdehyde and increasing the 
activity level of paraoxonase enzyme, was 150mg/kg. And the most effective concentration, 
increasing HDL and weight, was 100mg/kg (p<0.05).
Conclusion The injection of methanol extract of the seeds of Silybum marianum positively 
changes the oxidative indices, as well as the biochemical factors, in the diabetic rats.
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  دهیچک
 استرس شیافزا به منجر که است کیمتابول اختالل کی ابتید :اهداف

 حاضر، مطالعه هدف. شود یم یدانیاکس یآنت دفاع ستمیس کاهش و ویداتیاکس
 ویداتیاکس یها شاخص سطح گلوکز، بر میخارمر بذر یمتانول عصاره اثرات نییتع
  بود. یابتید ییصحرا یها موش در ییایمیوشیب یفاکتورها و

د نژاد یی نر سفیسر موش صحرا ۲۴، ین مطالعه تجربیدر ا :ها روش و مواد
منفی)، کنترل  ؛ کنترل سالم (کنترلییتا۶به چهار گروه  یطور تصادف ستار بهیو
مار با دو یتحت ت یابتیمثبت) و دو گروه د مار با عصاره (کنترلیبدون ت یابتید

م شدند. القای یتقس یلوگرم وزن بدن عصاره متانولیگرم بر ک یلیم۱۰۰و  ۱۵۰دوز 
 یصفاق دوز و داخل صورت تک ن بهیاسترپتوزوتوس یابت با استفاده از داروید

ابت یم دیو پس از مشاهده عاللوگرم صورت گرفت یگرم بر ک یلیم۶۰زان یم به
ها  دادهانجام شد.  یصفاق صورت روزانه و داخل هفته به ۴مدت  ها به ماره عصارهیت

 مکرر یریگ طرفه و آزمون اندازه کیانس یل واریتحل یبا استفاده از آزمون آمار
  ل قرار گرفتند.یه و تحلیمورد تجز

کاهش وزن، سطح گلوکز  م سببیبذر خارمر یمار با عصاره متانولیت :ها افتهی
و  HDLزان یش میل و افزاین کربونید و پروتئیآلدئ ید خون، کلسترول، مالون

شد که  یابتیمار نسبت به گروه کنترل دیت یها م پاراکسوناز در گروهیت آنزیفعال
ل، ین کربونین غلظت عصاره در کاهش کلسترول، گلوکز، پروتئیموثرتر
لوگرم و یگرم بر ک لییم۱۵۰م پاراکسوناز یآنز تیش فعالید و افزایآلدئ ید مالون
  ). >۰۵/۰pلوگرم بود (یگرم بر ک لییم۱۰۰و وزن  HDLش ین غلظت در افزایموثرتر

رات مثبت ییجاد تغیم سبب ایاه خارمریبذر گ یق عصاره متانولیتزر :یریگ جهینت
 ییصحرا یها موش در ییایمیوشیب یفاکتورها و ویداتیاکس یها در شاخص

  شود. می یابتید
  میکلسترول، خارمر ابت،ید شی،یاکسا یها شاخص ها: دواژهیکل
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  مقدمه
ک یمتابول یها یماریاز ب یست، بلکه به گروهین یماریک بیابت ید

از هر گونه نقص در  یخون ناششود که با باالبودن گلوکز  اطالق می
شوند.  یا هر دو مشخص مین ین، عمل انسولیترشح انسول

ب، اختالل و ازکارافتادن یابت با آسیمزمن در د یسمیپرگلیه
ه، اعصاب و قلب و عروق یخصوص چشم، کل گوناگون به یها اندام

  .[1]همراه است
 یالملل نیون بیبهداشت و فدراس یسازمان جهان یها بر طبق گزارش

بهداشت عموم در جهان  یاست و برا یدمیک اپیابت یابت، دید
سرعت در حال بدترشدن است.  ت آن بهیبوده و وضع یا خطر عمده

 یعنیساله جهان ۷۹تا  ۲۰ت ی% جمع۵/۶شود  ین زده میتخم
 ۲۰۳۰ابت آشکار مبتال هستند و در سال یون نفر به دیلیم۲۸۵

، ینیاز نظر بال .[2]خواهند بود ون نفر به آن مبتالیلیم۴۳۹حداقل 
شرفت یپ یادیزان زیم ابت بهید یماریص، بیدر زمان تشخ یحت

و لزوم استفاده از  ییم غذایت کنترل رژین امر اهمیکرده است که ا
د. با ینما یمشخص م یخوب کننده را به یریشگیدرمان و اقدامات پ

ت، یجنسفاکتورها شامل  سکیر یر برخیینکه امکان تغیتوجه به ا
ر یردادن ساییعمالً وجود ندارد، لذا تغ یلیسن و سابقه فام

و  یکالر چرب، کم کم یق مصرف غذاهایفاکتورها از طر سکیر
   .[3]برخوردار است یادیز ینیت بالیسودمند، از اهم

آزاد  یها کالید رادین تولیجه عدم تعادل بیو در نتیداتیاسترس اکس
 یدانیاکس یستم دفاع آنتیو س ک سویژن از یفعال اکس یها و گونه
اند که  نشان داده یمطالعات مختلف .[4]شود یجاد میگر اید یاز سو

و همراه است که یداتیش استرس اکسیش قند خون با افزایافزا
د استرس یتشد .[5]دنبال دارد را به یماریاز عوارض ب یاریخود، بس

 لیش تشکیاز افزا یناش یدیپیون لیداسیو و پراکسیداتیاکس
ن عوارض دارد. یجاد ایدر ا یژن، نقش مهمیآزاد اکس یها کالیراد

ک و ینوکلئ یدهایب به اسیآزاد موجب آس یها کالین رادیهمچن
   .[6]کنند یم یریم آنها جلوگیا از ترمیشوند  یها م نیپروتئ
گر عوارض یاز دن) یین با چگالی پایپوپروتئی(ل LDLون یداسیاکس
 یبرا یدیک مرحله کلیعنوان  آزاد است که به یها کالیش رادیافزا

 (PON-1)شروع روند آترواسکلروز شناخته شده است. پاراکسوناز 
ن یپوپروتئی(کلسترول ل HDL-Cم استراز است که همراه با یک آنزی

ون یداسیم پاراکسوناز از پراکسیشود. آنز یحمل مبا چگالی باال) 
LDL سک آترواسکلروز یرن در کاهش یکند و بنابرا یم یریجلوگ

مخرب  یها از جمله شاخص ییایمیوشیاز نظر ب .[7]نقش دارد
و  (MDA)د یآلدئ ید مالونزان یش میو، افزایداتیاسترس اکس

از  .[9 ,8]م پاراکسوناز استیت آنزیل و کاهش فعالین کربونیپروتئ
ون یالسیر موجودات زنده کربونیناپذ ک اجتنابیولوژیزیف یها امدیپ

 یشیر اکساییتغ یبرا یاست که اغلب شاخص معتبرن یپروتئ
، التهاب یریمختلف همانند پ یها یماریها است. در ب نیپروتئ

 یاز سو .[10]ابدی یش میل افزایمر مشتقات کربونیمفاصل و آلزا
با  یاهیو با استفاده از مواد موثره گیداتیگر کاهش استرس اکسید

  برخوردار است.  یادیت زیاز اهم یدانیاکس یت آنتیخاص
 یکبد یها یماریم که در درمان بیاه خارمریر مثبت عصاره بذر گیتاث

 .[11]شود در کاهش قند خون باال گزارش شده است یاستفاده م
م با نام یاه خارمرین ماده موثره گیتر عنوان مهم ن بهیمار یلیس

که از  است (Silybum marianum) انومیبوم ماریلیس یعلم
اند  ج مطالعات نشان دادهینتا .[12]ل شده استیگنان تشکیفالوونول

است و  یقابل توجه یدانیاکس یت آنتیخاص ین دارایمار یلیکه س
دها یپیون لیداسیآزاد و مهار پراکس یها کالیسبب کاهش راد

قا است و در یجنوب اروپا و شمال آفر یاه، بومین گیا .[13]شود یم
جان ی، خوزستان و آذربایمرکزران از جمله البرز یمناطق مختلف ا

ن موجب یمار یلیاند که س مطالعات نشان داده .[14]ش داردیرو
ها نشان داده که  یبررس .[15]شود یکاهش کلسترول و قند خون م

دنبال آن سبب  ن موجب کاهش جذب کلسترول و بهیمار یلیس
ش قابل مالحظه یخون و افزا LDLر کلسترول و یکاهش مقاد

HDL [16]شود یخون م.   
اه یگ بذر یمتانول عصاره اثرات نییتع حاضر، انجام مطالعه از هدف
 یفاکتورها و ویداتیاکس یها شاخص سطح گلوکز، بر میخارمر

  بود. یابتید ییهای صحرا موش در ییایمیوشیب

 

  ها مواد و روش
ستار ید نژاد وینر سف ییسر موش صحرا ۲۴از  ین مطالعه تجربیدر ا

ی یهای صحرا گرم استفاده شد. موش۲۵۰- ۳۰۰ یدر محدوده وزن
مخصوص موش (شرکت خوراک  یو غذا یکش آزادانه به آب لوله
برای  داشتند. یهفته دسترس ۴مدت  ران) بهیدام پارس؛ کرج؛ ا

نر استفاده شد که در  ییصحرا یها انجام مطالعه، از آن دسته موش
زان گلوکز سرم آنها کمتر از یو در حالت ناشتا، م یعیط طبیشرا
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ک قطره خون از دم ین منظور یتر بود. برای ایل یگرم بر دس یلیم۱۳۰
زان گلوکز خون با استفاده از دستگاه یی گرفته شد و میموش صحرا
  ن شد.ییاالت متحده) تعیگلوکو؛ ا یزیگلوکومتر (ا

ها   ه شد. بذریاصفهان ته یم از مرکز جهاد کشاورزیاه خارمریبذر گ
منظور حذف روغن از پودر حاصله توسط  صورت پودر درآمدند و به به

خشک شدند. سپس از  C۶۰°تر از  نییپا یکلروفرم دکانته و در دما
  انجام شد. یریگ % عصاره۷۰توسط متانول یپودر فاقد چرب

؛ کنترل ییتا۶به چهار گروه  یطور تصادف ی بهیهای صحرا موش
مار با عصاره یبدون ت یابتیمنفی)، کنترل د سالم (کنترل

و  ۱۵۰مار با دو دوز یتحت ت یابتیمثبت) و دو گروه د (کنترل
 یم شدند. برایتقس یلوگرم وزن بدن عصاره متانولیگرم بر ک یلیم۱۰۰

ن یاسترپتوزوتوس یی از دارویهای صحرا نمودن موش یابتید
زان یم به یصفاق دوز و داخل صورت تک االت متحده) بهیگما؛ ای(س
ک سرد یولوژیزین فیصورت محلول سال لوگرم بهیگرم بر ک یلیم۶۰

ش یابت (کاهش وزن، افزایم دیاستفاده شد و پس از مشاهده عال
)، یتر و پرنوشیل یگرم بر دس یلیم۳۰۰ش از یزان بیم قند خون به

ن) با سرنگ یق استرپتوزوتوسیروز پس از تزر ۳ها ( ماره عصارهیت
انجام شد.  یصفاق روزانه و داخلصورت  هفته به ۴مدت  ن بهیانسول

زان ین مین شد. همچنییمطالعه تع یزان وزن در ابتدا و انتهایم
  شد. یریگ هر هفته اندازه یز در انتهایگلوکز سرم ن

ن یی توسط کتامیهای صحرا ق، موشین تزریساعت پس از آخر ۴۸
عمل آمد و بعد از جداشدن  از قلب آنها به یریهوش شده و خونگ یب

 یریگ قرار گرفت. اندازه یابیمورد ارز ییایمیوشیب یاکتورهاسرم، ف
ت یک و با استفاده از کیماتیسرم با روش آنز HDLکلسترول و 

زان یم یابیمنظور ارز بهران) صورت گرفت. یآزمون؛ ا (پارس
از  یعنوان شاخص به MDAدها، مولکول یپیون لیداسیپراکس

د یاس کیتوریاز روش بارب MDA یریگ ز شد. برای اندازهیدها آنالیپیل
ک مولکول ی C۹۵° یو دما یدیط اسیتحت شرااستفاده شد. 

د واکنش داده و یاس کیتوریوباربید با دو مولکول تیآلدئ ید مالون
ن سرم با یکند. در ابتدا پروتئ یجاد میرنگ ا یکمپلکس صورت

رسوب داده شد و توسط  (TCA)د یاس کیکلرواست یاستفاده از تر
شده برای  ؛ آلمان) جدا شد و محلول صاف۳۲۰(هرم لز وژیفیسانتر
مورد استفاده قرار گرفت. با روش  MDA یریگ اندازه

در  یکمپلکس رنگ یران) جذب نوری(بهداد؛ ا یاسپکتروفتومتر
  .[17]نانومتر قرائت شد۵۳۵طول موج 

سرم، در دو  یساز قیل، بعد از رقین کربونیپروتئ یریگ منظور اندازه به
ات اپندورف نمونه یب مجزای سمپل و بالنک، به محتوویکروتیم

DNPH )االت متحده) یگما؛ ای(سن) یدرازیه لیتروفنین ید - ٤و٢
دو نرمال اضافه شد. به اپندورف بالنک  کیدریدکلریشده در اس حل

ک ساعت در یها  ک دو نرمال اضافه شد. اپندورفیدریدکلریفقط اس
 %٢٠دیاس کیکلرواست یقرار داده شدند. در مرحله بعد تر یکیتار

(مرک؛ آلمان) به هر دو اپندورف اضافه شد که باعث رسوب 
شده در هر اپندورف سه  لیت تشکیشود. سپس پل یها م نیپروتئ

وشو داده  استات شست لیب اتانول/اتیفوژ و با ترکیمرحله سانتر
گما؛ آلمان) ید (سیدروکلرایه ومیدیکردن گوان ت با اضافهیشد. در نها

، جذب C۳۷°تک؛ کره جنوبی)  نیموالر و قراردادن در انکوباتور (ف۶
  .[18]نانومتر قرائت شد۳۷۰ها در طول موج  نمونه ینور

م یآنز ا همان پاراکسونازیی یدروالزیت ارگانوفسفات هیفعال
PON-1 یسوبسترا زیدرولیه هیبا استفاده از محاسبه سرعت اول 
شود.  ین مییتروفنول تعیبه پاراناالت متحده) یگما؛ ای(س پاراکسون

 (Beltowski) بلتوسکی منظور ابتدا براساس پروتکلن یا به

و  ک)یدریدکلریاس( HClس یتر موالر از یلیم۱۰۰شامل  یمحلول
موالر  یلیم۲ ییدر غلظت نها م)یدکلسی(کلر CaCl2 موالر یلیم۲

(مخلوط سنجش)  شدم یتنظ ۸ یآن رو pH ه شد ویپاراکسون ته
ن یم) به ایآنز یتر از سرم (حاویکرولیم۲۰کردن  ت با اضافهیو در نها

در  تروفنولیل پارانیزان تشکی) مداریپاط یشرادر مخلوط در کووت (
تور شد. در ینانومتر با استفاده از اسپکتروفتومتر مون۴۱۲طول موج 

م یآنز یت سرم پاراکسونازیر فعالیان با استفاده از فرمول زیپا
PON-1 [19]شدمحاسبه متر  یکرومول بر سانتیبر حسب م:  

A/T.F   = م پاراکسونازیت آنزیفعال 
F = (VT/VS)/ε412 

VT  =) تریکرولیمحجم کل( ،VS  =م) تر)یکرولیحجم نمونه ،A  =
موالر  یب خاموشیضر = ε412، قه)یزمان (دق=  Tدر جذب،  رییتغ

  ).۰۱۸۲۹/۰( متر یمول در سانت پاراکسوناز بر
انس یل واریتحل یآمده با استفاده از آزمون آمار دست های به داده

ل قرار یه و تحلیمورد تجز مکرر یریگ طرفه و آزمون اندازه کی
  گرفتند. 

  

  ها افتهی
زان یش میابت باعث افزاید یبرای القا نیاسترپتوزوتوساستفاده از 

گلوکز خون و کاهش ل، کلسترول و ین کربونی، پروتئد،یآلدئ ید مالون
های  در سرم خون موش HDLزان یم پاراکسوناز و میت آنزیفعال

  ).>۰۵/۰pسه با گروه کنترل سالم شد (یدر مقا یابتیی دیصحرا
با  یکننده عصاره متانول افتیدر یها ن سطح گلوکز در گروهیانگیم

 یمنف لوگرم نسبت به گروه کنترلیگرم بر ک یلیم۱۵۰و  ۱۰۰غلظت 
   ).۱؛ نمودار >۰۰۱/۰pدار نشان داد ( تفاوت معنی
های  وزن موش یابتیردیغ یمنف جز گروه کنترل ها به در تمام گروه

 یمنف گروه کنترل). >۰۰۱/۰pافت (یدوره کاهش  یی در انتهایصحرا
؛ >٠٥/٠pدار نشان داد ( ها تفاوت معنی با تمام گروه یابتیردیغ

  . )۲نمودار 
سطح کلسترول سرم، پروتئین کربونیل و آنزیم پاراکسوناز در هر دو 
گروه دیابتی تحت درمان با عصاره متانولی خارمریم با غلظت 

گرم بر  میلی۱۰۰گرم بر کیلوگرم (غلظت باال) و غلظت  میلی۱۵۰
مثبت دیابتی  کیلوگرم (غلظت پایین) در مقایسه با گروه کنترل

، تیمار با عصاره HDLر خصوص دار نشان داد. د تفاوت معنی
منفی غیردیابتی تفاوت  متانولی در غلظت باال با گروه کنترل

مثبت   دار داشت و گروه تیمار با غلظت پایین با دو گروه کنترل معنی
آلدئید،  دی دار نشان داد. در مورد مالون منفی تفاوت معنی و کنترل

باال با گروه  گروه دیابتی تحت تیمار با عصاره متانولی با غلظت
مثبت تفاوت  تحت تیمار با غلظت پایین عصاره و گروه کنترل

دار داشت. گروه دیابتی تحت تیمار با عصاره متانولی با غلظت  معنی
دار نشان داد  های دیگر تفاوت معنی پایین نیز با تمام گروه

)۰۵/۰p< ۱؛ جدول .(  
  

  بحث
ی بذر گیاه نتایج این پژوهش حاکی از آن است که عصاره متانول

ویژه جزء فعال آن یعنی  دلیل وجود ترکیبات فنلی و به خارمریم به
های صحرایی دیابتی را کاهش داد.  مارین، قند خون موش سیلی
کند  های سازنده انسولین جلوگیری می مارین از تخریب سلول سیلی

از طرفی، از  .[20]شود دیده لوزالمعده می و سبب بهبود بافت آسیب
های کبدی مسئول متابولیزم  ل فعالیت آنزیمطریق تعدی
   .[20 ,15]نماید ها در جهت کاهش قند خون عمل می کربوهیدرات

  



ــــــــــــــپور  ین شاهانیکهو  یمعصومه نوبهار ٩٦ ــ ــ ـــــــــ ــ ــ ــ ـــــــــ ــ ــ ـــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــ ــــــ ـــــــ ــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــ ــ ـــــــــ ـــــــــ ــ ــــ ـــــ ــ ــ ــ  ـ

   ١٣٩٥ زمستان ،١، شماره ٢٣دوره                                                                                                                                                                      افق دانش پژوهشی -علمی نامه فصل

  

  
  دار بود) ها با هم معنی (تفاوت همه گروه یمورد مطالعه در چهار هفته متماد یها گلوکز سرم در گروهن سطح یانگیم) ۱نمودار 

  

 یآمار تفاوت: b ؛۱۵۰ یمتانول عصاره گروه با دار یمعن یآمار تفاوت: aدوره ( یمورد مطالعه در ابتدا و انتها یها ی در گروهیهای صحرا ن وزن موشیانگیم) ۲نمودار 

  )یابتیردیغ یمنف کنترل گروه با دار یمعن یآمار تفاوت: d ؛یابتید مثبت کنترل گروه با دار یمعن یآمار تفاوت: c ؛۱۰۰ یمتانول گروه با دار یمعن

  

  یدر چهار گروه مورد بررس ییایمیوشیب یها ن آماری شاخصیانگیسه میمقا) ۱جدول 

 یابتیردیغ یمنف گروه کنترل یابتیمثبت د گروه کنترل  عصاره لوگرمیگرم بر ک لییم١٠٠گروه عصاره لوگرمیگرم بر ک لییم۱۵۰گروه 

  تر)یل گرم بر دسی لیی(مکلسترول
c ٤٣/٦٦±١٩/٦ c ١٧/٧٢±٥٩/١٢  a,b,d ٠٠/١١٠±٢٧/٢٠  c ٦٠/٦٤±٨٢/١  

HDL تر)یل گرم بر دسی لیی(م  
d ۷۹/۲±۸۳/۳۰ c,d ٨٠/٣٧±٨٢/٤b,d ٨٠/٢٣±٢١/٤ a,b,c ٨٠/٥٠±٧٢/١٥ 

  گرم) لیی(نانومول بر مل ین کربونیپروتئ
c ۶۰/۰±۵۴/۵ c ۰۸/۱±٦١/٧a,b,d ٦١/٢٨±٣٨/٤ c ٢٧/٥±٨٨/٠ 

  تر)یل کرومول بر دسیی(م دیآلدئ ید مالون
b,c ۰۲۵/۰±۲۸۰/۰ a,c,d ۰۳۰/۰±٤٠٦/٠a,b,d ۰۶۳/۰±٨٩٨/٠ b,c ۰۶۷/۰±٢٦٧/٠ 

  تر)یکروواحد در لی(مم پاراکسوناز یآنز
c ۸۰/۱۸±۹۲/۱۶۳  c ۳۱/۳۸±۳۴/۱۴۲  a,b,d ۶۵/۳۲±٧٣/١٠١ ۳۹/۰۰±۲۶/۱۶۸ 

aا گروه عصاره متانول یمعن ی: تفاوت آمار ر ب ا گروه متانول یمعن یآمار: تفاوت b؛ ١٥٠ یدا ر  یمعن یتفاوت آمار: c؛ ١٠٠ یدار ب با گروه کنترل یمعن یتفاوت آمار: d؛ یابتیمثبت د با گروه کنترلدا   یابتیردیغ یمنف دار 
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آمده در رابطه با کلسترول نشان داد که گروه عصاره  دست ج بهینتا
زان کلسترول ین میلوگرم، کمتریگرم بر ک یلیم۱۵۰با غلظت  یمتانول

مثبت  داشت و گروه کنترل یابتیردیغ یمنف را بعد از گروه کنترل
ن یرا به خود اختصاص داد. ازان کلسترول ین میشتریب یابتید

مطالعات  .[21 ,16 ,15]گران مطابقت داردیقات دیج تحقیج با نتاینتا
ن موجود در عصاره یمار یلیاز آن است که س یحاک یشگاهیآزما

و کاهش سنتز  LDLم موجب بهبود دفع یاه خارمریبذر گ یمتانول
 یاز عوارض ناش یریشگین پیکبد و همچن یها کلسترول در سلول

های  ل پالک آترواسکلروز در موشیاز کلسترول باال و کاهش تشک
   .[22]شود یم یپرکلسترولمیی مبتال به هایصحرا
انگر کاهش یمورد مطالعه ب یها در گروه HDLسطح  یبررس
سه با گروه سالم یدر مقا یابتیر در گروه کنترل دین متغیدار ا یمعن

با گروه  یابتیمداخله دسه گروه یدار در مقا یو وجود تفاوت معن
جه یکه در نت یابتیدر گروه د HDLبود. کاهش سطح  یابتیکنترل د

ن و کاهش یزاد در اثر کمبود انسول ش سنتز کلسترول درونیافزا
وجود  به HDLن مرتبط با یپوپروتئید آپولیکبد در تول ییتوانا

   .[23]ز گزارش شده استین ۲۰۰۶در سال  یلد، در مطالعه یآ یم
م بر یاه خارمریبذر گ یق عصاره متانولیر تزریحاصل از تاث جینتا
مثبت  از آن است که گروه کنترل یل حاکین کربونیزان پروتئیم
کننده  افتیل و گروه درین کربونیزان پروتئین میشتریب یابتید

لوگرم بعد از کنترل یگرم بر ک یلیم۱۵۰با غلظت  یعصاره متانول
ود اختصاص داد. قند خون باال در زان را به خین میکمتر یابتیردیغ
و یداتیب اکسیون و آسیکاسیتواند سطوح گل یابت مید

ون یداسیش دهد. اکسیو پالسما را افزا یداخل سلول یها نیپروتئ
د یل را تولین کربونین و مشتقات پروتئیروزیتروتیها، ن نیپروتئ

 یدار برایه و پایک نشانگر اولیل، یل گروه کربونیکند. تشک یم
  .[24]شود ین در بدن در نظر گرفته میون پروتئیداسیاکس
شده  یابتیی دیهای صحرا ل در موشین کربونیش سطح پروتئیافزا

و با  [25]قات گزارش شده استیتحق ین، در برخیبا استرپتوزوتوس
ت یخاص یدارد. مواد دارا یق حاضر همخوانیج حاصل از تحقینتا
ژن عامل  یبردار در کمپلکس نسخه یداریجاد پایبا ا یدانیاکس یآنت

ن یو حفاظت ا یپانکراس سبب بازساز یبتا یها بازساخت سلول
ن یک استرپتوزوتوسیتوتوکسیس یها بیها در برابر آس سلول

   .[26]شوند یم
 یدار طور معنی د بهیآلدئ ید زان مالونی، مین بررسیج ایبراساس نتا

) یابتیردی(غ یمنف نسبت به کنترل یابتیمثبت د در گروه کنترل
دها در یپیون لیداسیشتر بود. ارتباط باالرفتن قند خون با پراکسیب

درمان با عصاره  .[27]قرار گرفته است یمورد بررس یمطالعات مختلف
شود.  یم MDAم موجب کاهش سطح یاه خارمریبذر گ یمتانول

ن که یمار یلیل داشتن سیدل به میاه خارمریبذر گ یعصاره متانول
ستم حذف یس یکنندگ تیو تقو یدانیاکس یت آنتیخاص یدارا
ون یداسیتواند کاهش پراکس یژن است، میآزاد اکس یها کالیراد

تواند کاهش  ین خود میکه ا [12]دنبال داشته باشد را به یدیپیل
ه یتوج یمار تا حدیتحت ت یها د را در گروهیآلدئ ید سطح مالون

  د.ینما
 ین مطالعه در دو زمان ابتدا و انتهایی در ایصحراهای  وزن موش

ی در یهای صحرا ن وزن موشیانگیشد. م یریگ اندازه  مطالعه
جز گروه  ها به متفاوت بود. در تمام گروه یدار طور معنی ها به گروه

دوره  یی در انتهایهای صحرا ) وزن موشیابتیردی(غ یمنف کنترل
مار با یتحت ت یابتید یافت. کاهش کمتر وزن در گروهایکاهش 

ک و یسمیپوگلیتوان به اثر ه یرا م ین بررسیم در ایعصاره خارمر
   .[20]آن نسبت داد یابتیضدد

شود که  یژن منجر میفعال اکس یها د گونهیبه تول یسمیپرگلیه
 یشتریل بیدروکسیه یها کالینوبه خود راد فعال به یها ن گونهیا

و  یدیپیون لیداسیع پراکسیتسرند، ین فرآیجه ایکنند. نت ید میتول
 یدانیاکس یآنت یها میت آنزیو کاهش در فعال ییغشا یها بیآس

م یت آنزیدار فعال یز کاهش معنین مطالعه نیدر ا .[28]است
سه با گروه کنترل سالم یدر مقا یابتیپاراکسوناز در گروه کنترل د

ن یب ان مطالعهیم پاراکسوناز در پایت آنزیسه فعالیمشاهده شد. مقا
 یابتیمثبت د ن شاخص در گروه کنترلیها نشان داد که ا گروه
گرم بر  یلیم۱۵۰با غلظت  یت و در گروه عصاره متانولین فعالیکمتر

ن یشتریب یابتیردیغ یمنف لوگرم وزن بدن، بعد از گروه کنترلیک
های  م در موشین آنزیت ایت را داشت که کاهش فعالیفعال

د و یپیون لیداسیش پراکسیعلت افزا ممکن است به یابتیی دیصحرا
ج ین با نتایژن باشد که ایآزاد اکس یها کالید رادیش تولیافزا

   .[9]گران مطابقت داردید یها یبررس
ی ها موش تعداد کمی به توان می ن مطالعهیا یها تیاز محدود

 کرد. اشاره هاآن در جادشدهیا های عفونت به نیهمچن و ییصحرا
 اهیگ نیا اسانس ازو  شود شتریب درمان دوره شود طول یشنهاد میپ

  .شود استفاده درمان برای
 یاختصاص یفاکتورها ین مطالعه با استفاده از بررسیدر ا
ل ین کربونید، پروتئیآلدئ ید ر مالونینظ یدانیاکس یو و آنتیداتیاکس

توان با استفاده از  یم پاراکسوناز مشخص شد که میت آنزیو فعال
ابت اقدام ید یح اثرات منفیم نسبت به تصحیخارمراه یعصاره بذر گ

 ییایمیبات شینسبت به ترک ییاهان داروینکه گینمود. با توجه به ا
 یها توان با انجام پژوهش یدارند، م ینسبتاً کمتر یاثرات جانب

عنوان  اهان بهین گیها، از ا ن عصارهیا ینینه اثر بالیشتر در زمیب
  استفاده نمود. ییایمیش یداروها یها نیگزیجا

  

  یریگ جهینت
م سبب کاهش سطوح گلوکز خون، یاه خارمریبذر گ یعصاره متانول

زان یش میل و افزاین کربونید و پروتئیآلدئ ید کلسترول، مالون
HDL یابتید ییهای صحرا موش م پاراکسوناز دریت آنزیو فعال 

  شود. می
  

 آزاد دانشگاه یقاتیتحق شگاهیآزما کارکنان از: یتشکر و قدردان
 داشتند پژوهش نیا یاجرا در را یهمکار تینها که فالورجان

  .دیآ یم عمل به یقدردان و تشکر کمال

در  یشگاهیوانات آزمایحقوق ح یت تمامیرعا :یه اخالقیدییتا
 یالملل نیب یها بر دستورالعمل یمبتن یاستفاده انسان یپژوهش برا

ه ین در کلیبود. همچن یشگاهیوانات آزمایمراقبت و استفاده از ح
 یشگاهیوانات آزمایکار با ح ین و مقررات اخالقیمراحل، قوان

  ت شد.یرعا
  ان نشده است.یسندگان بیاز طرف نو یمورد تعارض منافع:

(نويسنده اول) پژوهشگر  یمعصومه نوبهار سهم نويسندگان:
  %)۵۰(نويسنده دوم) استاد راهنما ( پور یشاهان نی%)؛ که۵۰(

 یو منابع مال است نامه انیپا از ن مقاله منتجیا :یمنابع مال
  بوده است. یشخص
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