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مقاله پژوهشي

)(Original Article

اثر ضددیابتی عصاره الکلی بخشهای هوایی گیاه درمنه بیابانی ) (Artemisia desertiدر
موشهای صحرایی سالم و دیابتیشده توسط استرپتوزوتوسین
*

اکرم عیدی
دانشیار فیزیولوژی ،دانشكده علوم پایه،

چکیده

دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم و

زمینه و هدف :بسیاری از گیاهان دارویي جهت درمان بیماری دیابت توصیه شدهاند .جنس

تحقیقات ،تهران ،ایران.

درمنه از نظر ویژگيهای گیاهشناسي و خصوصیات دارویي همواره مورد توجه بوده و در طب
سنتي برای درمان بیماریهای مختلفي استفاده ميشود .این مطالعه با هدف بررسي اثر عصاره
الكلي بخشهای هوایي گیاه درمنه بیاباني ) (Artemisia desertiدر موشهای صحرایي سالم و
دیابتيشده توسط استرپتوزوتوسین انجام شد.
روش بررسییی :جهتتت القتتای دیابتتت ،متتوشهتتای صتتحرایي بتتهصتتورت درون صتتفا ي،
استرپتوزوتوسین را به مقدار  70mg/kgدریافت کردنتد .عصتاره الكلتي بختشهتای هتوایي گیتاه
 Artemisia desertiدر مقادیر ( 200 ،000 ،50و  )400mg/kgوزن بتدن بتهصتورت ختوراکي بته
مدت  22روز به حیوانات سالم و دیابتيشده تیمار شد .در پایان تیمتار ،حیوانتات بیهتوش شتده و
نمونههای خون از لب جمعآوری شد .در مرحله بعتد ،میتزان گلتوکز ،انستولین ،کلستترول تتام،
تریگلیسرید ،اوره ،اسید اوریك ،کراتینین سرم اندازهگیتری شتد .دادههتا بتا استتفاده از آزمتون
واریانس یكطرفه و تست توکي تجزیه و تحلیل شدند .سطح معنيداری p>0/05 ،در نظر گرفته

*

نویسنده مسئول مكاتبات:

شد.

اکرم عیدی ،دانشكده علوم پایه ،دانشگاه

یافتهها :تیمار خوراکي عصاره الكلي بخشهای هوایي گیاه  Artemisia desertiبه مدت 22

آزاد اسالمي ،واحد علوم و تحقیقات،

روز موجب کاهش معنيداری در سطح گلوکز ،تریگلیسرید ،کلسترول تام ،اوره ،اسید اوریك

تهران ،ایران؛

و کراتینین در موشهای دیابتي شد .همچنین تیمار خوراکي عصاره گیاه موجب افزایش

آدرس پست الكترونیكي:
eidi@srbiau.ac.ir
تاریخ دریافت22/2/2 :
تاریخ پذیرش22/5/2 :

معنيداری در سطح انسولین در موشهای دیابتي شد .همچنین تیمار خوراکي عصاره گیاه ،تغییر
معنيداری در سطح پارامترهای فوق در حیوانات سالم ایجاد نكرد.
نتیجهگیری :نتایج تحقیق حاضر نشان داد گیاه  Artemisia desertiدارای اثر ضددیابتي در
موشهای صحرایي بوده و ميتواند جهت مقاصد درماني مورد توجه رار گیرد.
کلید واژهها :درمنه بیاباني؛ دیابت ملیتوس؛ موش صحرایي؛کاهش ند خون.
لطفاً به این مقاله بهصورت زیر استناد نمایید:
Eidi A. Antidiabetic effect of Artemisia deserti ethanolic extract in normal and
Streptozotocin-induced diabetic rats.
]Qom Univ Med Sci J 2014;8(2):12-19. [Full Text in Persian
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اکرم عیدی

مقدمه

همچنین اثرات ضددیابتي از گونههای دیگر گیاهان

گیاه درمنه بیاباني ) (Artemisia desertiگیاهي از جتنس درمنته و

جنس درمنه از جمله ،Artemisia pallens

Artemisia

از خانواده  Asteraceaeاست .گیاهي پایا با بوتههای نیمته وتوبي،

،Artemisia

Artemisia

سبز -خاکستری ،خاکستری متمایل به سفید یا تقریبتاً زرد ،کته در

،campestris

sphaerocephala

 princepsو  Artemisia sphaerocephalaگزارش شده است

اعتتده بتتهشتتدت وتتوبي ،بستتیار پرشتتاخه و بتته ارتفتتا 30-50cm

(.)22-34

ميباشد .ستا ه گیتاه بتهصتورت متعتدد در اعتده و بختش پتاییني

دیابت ندی بهعنوان یكي از بیماریهای آندوکریني جدی در نظر

ووبي ،پرشاخه با شاخههای ایستاده و منشعب است .برگ گیاه در

گرفتتته متتيشتتود و بتتیش از  %6متتردم جهتتان از ایتتن بیمتتاری رنتتج

پایین رار داشته و سا ههای عقیم بهصورت بسیار فشرده و متراکم،

مي برند .نسبت شیو بیماری در مردم آستیا و آفریقتا بتیش از 2-3

کُرکینهپوش ،دارای تار و کرکهتای بلنتد ،هتدهپتوش و منقتو ،

برابر مردم سایر نقا جهان استت .همچنتین تیمارهتای معمتول در

کشیده و باریك هستند .گل گیاه بسیار کووك ،ریز ،بتهصتورت

درمان دیابت ،عوامتل پتایینآورنتده نتد ختون و تزریتق انستولین

مجتمع در کپههای کووك ایستاده است .گیاه بهصورت کم گل،

ميباشد .امروزه ،بیش از  200گیاه در کنتترل دیابتت نتدی نقتش

تقریباً دارای  3-5گتل ،بتدون دمگتل یتا دارای دمگلتي کووتك

دارند ،ولي تنها تعداد اندکي از آنها مورد بررسي ترار گرفتتهانتد

است .گل منفرد بهصورت  2-3تا کنار هتم ترار داشتته و تشتكیل

( .)36،35دیابت یك نو بينظمتي متتابولیكي استت کته بتا ادرار

گلآذین تنك و پانیكولي را ميدهند .شاخههتای اولیته بته شتكل

بتتتتیش از حتتتتد مشتتتتخا شتتتتده و نتتتتاتواني در اکسیداستتتتیون

افقي  -گسترده یا مورب و طویل ميباشند .موستم گتلدهتي ایتن

کربوهیدراتها نیز وجود دارد .همچنین این بیماری از اختتالل در

گیاه از شهریورماه تا آبانماه بوده و انتشار جغرافیایي آن در نواحي

ترشح یا عملكرد انسولین ناشي ميشتود ( .)37از عالئتم تشتخیا

تهتتران ،اطتتراف و بتتین ستتیمین دشتتت و کبتتوتردره متتيباشتتد (.)0

در دیابت ملیتوس ميتوان به افزایش گلوکز پالسما و کتواستیدوز

عصتتاره بختتشهتتای هتتوایي گیتتاه  Artemisia desertiاز ونتتدین

اشتتاره نمتتود ( .)32عالئتتم دیگتتر شتتامل :عطتتش بتتیش از حتتد،

سستتكویيتتترپن تکتتتون ،همچنتتین مونتتوترپنهتتای حلقتتوی،

گلتوکزاوری ،پلتتياوری ،لیپتتدمیا و ضتعگ متتيباشتتد ،بنتتابراین در

مونوترپنهای هیدروپراکسید ،گلیكوزیتدهای مونتوترپني تشتكیل

صورتي که این بیماری درمان نشتود ،موجتب کتواستیدوز کشتنده

شده است ( .)2-4گیاهان جنس درمنه دارای خاصیت آنالژزیك،

خواهد شد ( .)32این مطالعه بتا هتدف تعیتین اثتر تیمتار ختوراکي

ضتد استتهال ،دفتتعکننتتده کترم و متتدر متتيباشتتند ( .)5-7همچنتتین

عصاره الكلتي گیتاه  Artemisia desertiدر متوشهتای صتحرایي

فعالیتهای بیولوژیكي از تیمار عصتاره یتا استانس گیاهتان جتنس

سالم و دیابتيشده توسط استرپتوزوتوسین انجام شد.

درمنتتته ماننتتتد آنتتتتيهیپرگلیستتتمیك ( ،)2ضتتتدمیكروبي (،)2
آنتتتياکستتیدانت ( )00-02و ضتتدالتهاب ( )04،03گتتزارش شتتده

روش بررسی

استتت .بتتهعتتالوه ،بع تتي از گونتتههتتای ایتتن جتتنس در درمتتان

تعداد  60موش صحرایي نتر بتالن نتژاد ویستتار بتا محتدوده وزنتي

بیماریهایي مانند ماتریا ،هپاتیت ،عفونت تاروي متورد استتفاده

 200-250gکه به  00گروه مساوی تقستیم شتده بودنتد ( 5گتروه

رار ميگیرند ( .)05-20گزارشهای متعددی در ارتبا بتا فعالیتت

دیتتابتي و  5گتتروه ستتالم) در اتتتاق حیوانتتات بتتا درجتته حتترارت

ضددیابتي گونته هتای مختلتگ گیاهتان جتنس درمنته در دستترس

کنتتترلشتتده  23±2°cو دوره نتتوری  02ستتاعت روشتتنایي و 02

مي باشد ،اما در ارتبتا بتا فعالیتت ضتددیابتي گیتاه درمنته بیابتاني

ساعت تاریكي نگهداری و آب و هتذای کتافي در دستترس آنهتا

گزارشي ارائه نشده است .تحقیقات بسیاری جهت ارزیابي اثترات

رار گرفت .گیاه  Artemisia desertiاز اطراف تهران جمعآوری

ضتتددیابتي گیتتاه درمنتته صتتخرهای )(Artemisia herba-alba

شد و در هرباریوم دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علتوم و تحقیقتات

( )23،22و ترخون ) )24-27( (Artemisia dracunculusصتورت

تهران از نظر تاگزونومیكي مورد شناسایي رار گرفت .بخشهتای

گرفته است.

هوایي گیاه در درجه حترارت  25°cو در شترایتط ستایه خشك و
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با استفاده از آسیاب مكانیكي بهصورت پودر درآمد .پودر خشك

خون از طریق خونگیری از لب جمعآوری شد .نمونه ها بالفاصله

تا زمان آزمایش در فریزر یخچتال نگهتداری شتد ،ستپس عصتاره

سانتریفوژ و سرم آنها جدا گردید ،سپس میزان گلتوکز ،انستولین،

الكلي گیاه با استفاده از دستگاه سوکسله ) (Suxheltو اتتانول %20

کلسترول ،تریگلیسرید ،اوره ،کراتینین ،اسیداوریك اندازه گیری

تهیه و توسط دستگاه روتاری ) (Rotaryخشك شد.

شد .گلوکز سرم نیز بته روش گلتوکز اکستیداز ( ،)40انستولین بتا

جهتتت القتتای دیابتتت 30 ،ستتر متتوش صتتحرایي بتتهصتتورت درون

رادیوایمونواسي توستط کیتت انستولین و میتزان تتریگلیسترید و

صفا ي ،استرپتوزوتوسین را به مقتدار  70mg/kgدریافتت کردنتد

کلسترول سرم به روش آنزیماتیك  GOD-PAPاندازهگیتری شتد

( .)40استرپتوزوتوسین با دوز محاسبهشده برای هتر متوش توستط

( .)42میتتتزان اوره ستتترم بتتته روش آنزیماتیتتتك Urease-GLDH

سرنگ انسولین برداشتته شتد و همتراه بتا  0mlسترم فیزیولوژیتك

ستتنجش گردیتتد ( .)43همچنتتین می تزان کتتراتینین ستترم بتته روش

به صورت درون صفا ي تزریق گردید .عالئم دیابت شامل کتاهش

 JAFEEو میتتزان استتید اوریتتك ستترم بتته روش Uricase-PAP

وزن ،پرنوشي و پرادراری پس از گذشتت  5-7روز آشتكار شتد.

اندازهگیری شد ( .)44تمامي داده ها با استتفاده از آنتالیز واریتانس

جهت اطمینان بیشتر ،موشها پتس از گذشتت  7روز وزن شتده و

یكطرفه و تست توکي بررسي شدند .سطح معنتيداریp>0/05 ،

میزان ند خون حیوانات از طریق خونگیری از سینوس رترواربیتال

در نظر گرفته شد.

گوشه داخلي وشم ،انتدازهگیتری گردیتد .افتزایش نتد ختون بته
میزان بتیش از  020mg/dlنشتاندهنتده دیتابتي شتدن حیتوان بتود.

یافتهها

عصاره گیتاهي در دوزهتای ( 200 ،000 ،50و  )400mg/kgو آب

میتتزان گلتتوکز ،کلستتترول ،تتتریگلیستترید ،اوره ،کتتراتینین ،استتید

مقطر بهصتورت ختوراکي از طریتق لولته  Intragastricروزانته بته

اوریتتك ستترم بتتهصتتورت معنتتيداری در متتوشهتتای صتتحرایي

مدت  22روز داخل معده موشها وارد شد .گروه شاهد تنهتا 0ml

دیابتيشده در مقایسه بتا متوشهتای صتحرایي افتزایش نشتان داد.

آب مقطر دریافت کردند .گروهها به صورت زیر تقسیم شدند:

میزان انسولین سرم در رتهای دیابتيشده در مقایسته بتا رتهتای

گروه ( 0گروه کنترل سالم) :حیوانات ستالم کته روزانته  0mlآب

سالم ،بهطور معنيداری کاهش یافتت ( .)p>0/000تیمتار عصتاره

مقطر دریافت کردند؛

الكلتتي بختتشهتتای هتتوایي گیتتاه  Artemisia desertiکتتاهش

گروههتای  4 ،3 ،2و  :5حیوانتات ستالم کته عصتاره گیتاهي را بتا

معنتتيداری در میتتزان گلتتوکز ،کلستتترول ،تتتریگلیستترید ،اوره،

مقادیر ( 200 ،000 ،50و  )400mg/kgدریافت کردند؛

کراتینین ،اسید اوریك سرم در رتهای دیتابتيشتده ایجتاد کترد.

گروه ( 6گروه کنترل دیابتي) :حیوانات دیابتيشده که روزانه 0ml

تیمار عصاره الكلتي بختشهتای هتوایي گیتاه Artemisia deserti

آب مقطر دریافت کردند؛

باعتتا افتتزایش معنتتيداری در میتتزان انستتولین ستترم در رتهتتای

گروههای  2 ،2 ،7و  :00حیوانات دیابتيشده که عصاره گیاهي را

دیابتيشده شد .همچنین تیمتار عصتاره الكلتي بختشهتای هتوایي

با مقادیر ( 200 ،000 ،50و  )400mg/kgدریافت کردند.

گیاه ،تأثیر معنتيداری بتر میتزان پارامترهتای بیوشتیمیایي فتوق در

پس از گذشت  22روز حیوانات بتا اتتر بیهتوششده و نمتونههتای

حیوانات سالم نداشت (جدول).
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جدول :اثر تیمار خوراکی عصاره الکلی بخشهای هوایی گیاه  Artemisia desertiبر متغیرهای مورد بررسی
در موشهای صحرایی سالم و دیابتیشده توسط استرپتوزوتوسین
گروهها

سالم

دیابتی

متغیر

گلوکز )(mg/dl

انسولین

کلسترول
)(mg/dl

()IU/l

تریگلیسرید
)(mg/dl

اوره
)(mg/dl

کراتینین
)(mg/dl

اسید اوریک
)(mg/dl

عصاره Artemisia
(mg/kg) deserti
0

007/0±5/7

00±0/5

73/2±2/0

76/5±4/2

0/6±2/3

25/0±0/05

0/5±0/04

00

005±3/4

00/5±0/5

70±2/2

0/55±4/7

0/55±0/2

25/0±0/05

0/5±0/04

200

002±4/0

2/5±0/3

62±2/0

70±5/0

0/52±0/0

23±0/03

0/3±0/0

100

25±3/2

00/0±0/3

67±0/3

70±6/3

0/50±0/2

23/4±0/03

0/2±0/0

000

27±00/0

2/2±0/5

65±4/0

62±3/0

0/5±3/0

23±0/05

0/2±0/0

عصاره Artemisia
(mg/kg) deserti
0

222/4±24/00+++

0/5±0/0+++

005/3±5/3+++

035/5±00/3+++

035/5±5/6+++

035/5±0/02+++

3/2±0/36+++

00

270±2/7

0/4±0/2

24±3/7

026±20/0

34/2±0/2

0/2±0/04

3/7±0/7

200

230±7/2

2/5±0/3

25±4/5

000±3/7

32±0/2

0/7±0/02

3/5±0/4

100

*200±00/5

*2/2±0/05

*75±3/6

*20±2/3

*30±0/5

*0/5±0/07

*3/0±0/4

000

**020±02/2

**3/5±0/07

**70±2/2

**75±5/2

**27±5/4

**0/0±0/04

**2/6±0/2

نتایج بهصورت  Mean±SEMبرای  6موش نشان داده شده است.
 *p>0/00و  **p>0/02اختالف میانگین را از گروههای کنترل دیابتی نشان میدهد.
 +++ p>0/002اختالف میانگین را از گروههای کنترل نشان میدهد.

بحث

نیست ( .)45استرپتوزوتوسین بیان  mRNAمربو

نتتتایج تحقیتتق حاضتتر نشتتان داد تیمتتار ختتوراکي عصتتاره الكلتتي

گلوکز  -6فسفاتاز کبدی را افزایش و از این طریق موجب

بخشهای هوایي گیاه  Artemisia desertiدر موشهای صحرایي

افزایش گلوکز خون نیز ميشود ( .)46در مطالعه حاضر تیمار

دیتتابتيشتتده توستتط استرپتوزوتوستتین بتته متتدت  22روز ،کتتاهش

خوراکي عصاره اتانلي بخشهای هوایي گیاه Artemisia deserti

معنيداری بر میتزان گلتوکز ،لیپیتدهای پالستما (تتریگلیسترید و

موجب کاهش معنيداری در سطح گلوکز سرم و انسولین در

کلسترول) ،اوره ،کراتینین ،اسید اوریك و افزایش معنتيداری بتر

رتهای دیابتيشده توسط استرپتوزوتوسین شد .بنابراین ،عصاره

میزان انسولین سرم ایجاد کرده است .تیمار خوراکي عصاره الكلي

گیاه احتماتً با آزادسازی انسولین از پانكراس با تأثیر بر سطح

بخشهای هوایي گیاه  Artemisia desertiدر حیوانات سالم تأثیر

گلوکز سرم رتهای دیابتي و ایجاد ترکیب مؤثر در عصاره اتانلي

معني داری بر پارامترهای ذکرشده نداشت .نتتایج پتژوهش حاضتر

گیاه ،احتماتً دارای اثر شبهانسولیني بوده و یا توسط مكانیسمي

دتلت بر آن دارد که تزریق استرپتوزوتوستین باعتا ایجتاد متدل

ناشناخته موجب کاهش گلوکز سرم ميگردد .انسولین بهعنوان

دیابتي نو  IIدر موشهای صحرایي شده است و سطح گلوکز در

یك هورمون آنابولیك؛ برداشت گلوکز توسط بافت وربي و

رتهای دیابتيشتده بتهطتور معنتيداری نستبت بته گتروه کنتترل

ع له را تحریك ،تبدیل گلوکز به گلیكوژن یا وربي را جهت

افتزایش یافتته استت .استرپتوزوتوستین بتا وارد نمتودن آستیب بته

ذخیره افزایش ،تولید گلوکز توسط کبد را مختل ،سنتز پروتئین را

هشتتای ستتلولهتتای بتتتای پتتانكراس ،طعتته طعتته نمتتودن  DNAو

تحریك و از شكستن پروتئین جلوگیری ميکند ( .)47احتماتً

واکنش با آنزیمهتایي ماننتد گلوکوکینتاز موجتب افتزایش ستطح

عصاره این گیاه از طریق افزایش ترشح انسولین از سلولهای

گلوکز در حیوانات ميگردد .همچنین در ایجاد مقاومت سلولهتا

موجود در جزایر تنگرهانس پانكراس و یا از طریق افزایش

نسبت به انسولین نقش نداشته و مدل کاملتي بترای دیتابتت نتو 2

آزادسازی انسولین از سلولهای مذکور عمل ميکند.

به آنزیم
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تحقیقات نشان دادهاند اثر هیپوگلیسمیك بع ي از گیاهان دارویي

بیوستتنتز اوره عمتتدتاً توستتط آنتتزیمهتتای کبتتدی در ستتیكل اوره

وابسته به تغییر در فعالیت آنزیمهای هگزوکیناز و گلوکوکیناز

صورت گرفته و در آسیب عملكردی کلیتههتا ،دیابتت و مصترف

کبد ميباشد .همچنین بسیاری از تحقیقات دتلت بر آن دارند که

زیاد پروتئینها افزایش متيیابتد ( .)46عصتاره الكلتي بختشهتای

تیمار با گیاهان موجب بهبود فعالیت گلوکز -6-فسفات،

هوایي گیاه  Artemisia desertiاحتماتً بتا کتاهش میتزان گلتوکز

گلیكوژن سنتاز ،گلیكوژن فسفوریالز ،گلوکز-6-دهیدروژناز و

خون باعا کاهش کاتابولیسم پروتئینهتا ،کتاهش از دستت دادن

فسفو -فروکتوکیناز ميشود ( .)42،42بسیاری از محققان با انجام

آب ،نمك و کاهش آسیب کلیه هتا شتده و موجتب کتاهش اوره

مطالعه روی عصاره گیاهي و اثرات آنتيدیابتیك آنها نشان دادند

خون ميشتود .در تحقیتق حاضتر تیمتار ختوراکي عصتاره الكلتي

اکثر این گیاهان با رسپتور انسولین واکنش متقابل نداشته؛ بلكه

بخشهای هوایي گیاه  Artemisia desertiموجب کاهش متؤثری

عمل انسولین را با واکنش متقابل با تیروزین کیناز رسپتور انسولین

بتتر میتتزان کتتراتینین ستترم در حیوانتتات دیتتابتي گردیتتد .کتتراتینین

تحریك ميکنند ( .)46گزارشهای مستندی در خصوص اثر

محصول تجزیه کراتین فسفات مي باشد که سرعت تولید آن ثابت

پایینآورنده میزان ند خون توسط عصاره بخشهای هوایي گیاه

است (.)46

 Artemisia desertiدر دسترس نميباشد .عصاره گیاه احتماتً

احتماتً عصاره الكلي بخشهای هوایي گیاه  Artemisia desertiبا

مصرف گلوکز را توسط بافتهای محیطي تقویت ميکند؛ زیرا

کتتاهش در آستتیب عملكتترد کلیتتههتتا متتيتواننتتد موجتتب کتتاهش

عصاره بهصورت معنيداری ،میزان گلوکز خون افزایشیافته در

کراتینین سرم در حیوانات دیابتي شوند .نتایج تحقیق حاضتر نشتان

حیوانات دیابتي را پایین ميآورد و احتماتً موجب مهار جذب

داد تیمتتار ختتوراکي عصتتاره الكلتتي بختتشهتتای هتتوایي گیتتاه

گلوکز رودهای نیز ميگردد.

 Artemisia desertiموجب کاهش مؤثری بر میزان اسید اوریتك

در تحقیق حاضر تیمار خوراکي عصاره الكلي بختشهتای هتوایي

خون در حیوانات دیابتي متيشتود .استید اوریتك ختون ،حاصتل

گیاه  Artemisia desertiبه مدت  22روز موجب کاهش معنيدار

تجزیه اسیدهای نوکلئیك بوده که در دیابت جبراننشتده افتزایش

سطح لیپیدهای پالسما (تتری گلیسترید و کلستترول) در حیوانتات

ميیابد ( .)46احتماتً عصاره گیاه ميتواند با جلوگیری از تخریب

دیابتي گردید .مكانیسم اثر عصاره الكلي بخش هتای هتوایي گیتاه

سلولها باعا کاهش اسید اوریك خون شتود .تتاکنون گزارشتي

 Artemisia desertiبتتر میتتزان کلستتترول و وربتتي ختتون هنتتوز

مبني بتر اثترات آنتتيدیابتیتك گیتاه  Artemisia desertiگتزارش

مشخا نشده استت .همچنتین افتزایش میتزان لیپیتدهای سترم در

نشده است ،ولي گزارشهایي بر روی گونههتای دیگتر ایتن جتنس

دیابت ندی ،بیانکننده افزایش خطر بیماریهتای لبتي  -عرو تي

وجود دارد.

است ( .)42لذا عصاره گیاه احتماتً بتا افتزایش ستطح انستولین در

تیمار خوراکي عصاره بخشهای هتوایي Artemisia herba-alba

برداشت تری گلیسرید توسط بافت وربي دخالت کرده و با تو گ

به خرگوشهای دیابتيشده موجب اثرات هیپوگلیسمیك معنيدار

آنتزیم  HMG-CoA Reductaseباعتا کتاهش ستطح کلستترول

وابسته به دوز ميشود ( .)50از  Artemisia herba-albaبهصورت

پالسما مي شود ،همچنین با بازستازی لیپتوپروتئینهتای پالستما در

وسیعي در طب سنتي در کشور عراق جهت درمان دیابت استتفاده

کاهش سطح لیپیدهای پالسما نقش دارد .عصاره گیتاه احتمتاتً از

ميکنند .تیمار خوراکي عصاره برگ یا ستا ه و نته ریشته گیتاه در

طریتتق ممانعتتت از فعالیتتت آنتتزیم هیدروکستتي متیتتل گلوتاریتتل

کتتاهش میتتزان گلتتوکز ختتون متتؤثر استتت ( .)50برگهتتای گیتتاه

کوآنزیم  Aردوکتاز ) (HMG-CoA Reductaseباعتا بازستازی

 Artemisia absinthiumنیز در درمان دیابت متورد استتفاده ترار

لیپوپروتئینهای پالسما ميشود .نتایج تحقیق حاضر نشان داد تیمار

ميگیرد ( .)52تیمار خوراکي عصاره متتانولي بختشهتای هتوایي

خوراکي عصاره الكلي بخشهای هوایي گیاه Artemisia deserti

گیتتاه  Artemisia pallensموجتتب کتتاهش معنتتيداری بتتر میتتزان

موجب کاهش متؤثری بتر میتزان اوره ختون در حیوانتات دیتابتي

گلوکز خون در رتهای دیابتيشده توستط آلوکستان و رتهتای

ميگردد.

هیپرگلیسميشده توسط رژیم هذایي هني از گلوکز ميشود.
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، اوره، کلسترول تام، تریگلیسرید،معنيداری بر سطح گلوکز

 تیمار.)22( همچنین اثر هیپوگلیسمیك گیاه وابسته به دوز ميباشد

اسید اوریك و کراتینین و افزایش معنيداری بر سطح انسولین در

 بتته بیمتتاران دیتتابتي نیتتز موجتتب بهبتتودArtemisia herba-alba

 انجام تحقیقات بیشتر.موشهای دیابتي و حیوانات سالم ميشود

.)53( عوارض ناشي از این بیماری ميگردد

در جهت روشن شدن مكانیسم عمل این گیاه و ترکیبات مؤثر در
عملكرد آن ضروری بهنظر ميرسد تا بتوان خاصیت درماني گیاه
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