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  چكيده
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ه شده ي تغذيابتي ديي صحرا يها در موش ر  يموترش و س  ي ل يبي ترک ی  عصاره يدانياکس ي و آنت  ي، ضدآترواسکلروز يابتي حاضر اثرات ضدد   ی مطالعه
  .  قرار گرفتي پرکلسترول مورد بررسييم غذايبا رژ

 و يابتيعصاره، د و يابتيپرکلسترول، د و يابتي، ديابتيکنترل، د: انجام گرفت) =۴۰n( ستاري نر وييمطالعه در پنج گروه موش صحرا: يبررس روش
   پرکلـسترول بـا افـزودن      ييم غـذا  يـ رژ.  القا شـد   )گرم بر کيلوگرم    ميلي ۳۷( ني استرپتوزوتوس يديور  ق داخل يابت با تزر  يد. عصاره و پرکلسترول

  بـه مـدت  ) ، دو بـار در روز ليتر ميلي ۱ (يبي ترکی  درمان، عصاره  يها گروه. ه شد ي استاندارد ته  يک به غذا  يدکولي اس درصد ۱کلسترول و    درصد ۴
  .  شديريگ ان آئورت اندازهي شريشناخت بيآس راتييقلب و تغ) MDA( ديآلدئ يد ان مالونزيان، ميدر پا. افت کردنديروز از راه دهان در ۶۰

ـ  ديهـا  و کلسترول خون در مـوش     ) ليتر گرم بر دسي   ميلي۲۰۰> (يابتي د يها  در گروه  يدار يطور معن  ه گلوکز خون ب   :ها افتهي پرکلـسترول   و يابتي
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۵۴

ت ي از کل جمع    درصد ۱/۷ که    نفر برسد  ونيلي م ۳۸۰ به   ۲۰۲۵
 ميليون مـرگ در     ۹۶/۳ساالنه  . )۱(خواهد شد   جهان را شامل    

. )۲( شـود  ابت گزارش مـي يد از يناشجهان به علت عوارض     
 يطور ابت آترواسکلروز است، به   ين عوارض د  يتر  از مهم  يکي

 برابـر   ۵ تـا    ۳ن عارضه در بيماران مبتال به ديابـت         يکه خطر ا  
ـ  بـر اسـاس مطالعــات   . )۳(ش از افـراد غيـر ديـابتي اسـت     يب
، فشار HDL، كاهش LDL عواملي مانند افزايش     يولوژيدمياپ

 پرچرب و كم تحركـي      يين، رژيم غذا  يريخون باال، ديابت ش   
 درصـد  ۸۰ انيـ ن ميدر ا. )۴(گردد   يش شيوع آن م   يسبب افزا 

 از آترواسکلروز   يابت به علت عوارض ناش    يماران مبتال به د   يب
ابـت بـا توليـد      يجـاد شـده در د     يهيپرگليسمي ا . )۵(رند  يم يم

ژن و بروز   ي فعال اکس  يها  ش گونه يله، افزا يکوزيمحصوالت گل 
هـا و     التهـاب در بافـت     یاسترس اكسيداتيو در بدن باعث القا     

 يهـا   توسـط سـلول   راLDLها شده و جذب    اني شر ی وارهيد
ـ . دهـد  يش م يال افزا ياندوتل هـا سـبب     کـال ين راد يـ ن ا يهمچن
ــس ــشکLDLون يداسياک ــoxLDLل ي و ت ــوند ي م ــع . ش تجم

oxLDL   ها، جذب آن توسط ماكروفاژ و در  اني شر يانتيما در
ـ ) Foam cell( كـف آلـود   يهـا  ت تشكيل سلولينها ن ياز اول

ن يبر ا . )۳ و۶ و۷(باشند   يجاد پالک آترواسکلروز م   يمراحل ا 
ــاس  ــاس ــاي ــوگ يافتن راه کاره ــت جل ــب جه  از يري مناس

 از آن   يوع باال و عوارض ناش    يابت با توجه به ش    ي د يها بيآس
 . برخوردار استييت بسزاياز اهم

 همواره مـورد توجـه   يل دارا بودن خواص درمان    ياهان به دل  يگ
م ي است کـه از قـد  ياهانير از گي س،انين ميدر ا. اند انسان بوده 

ـ ي و کاهنـدگ يکروبيد ضد م يعلت خواص مف   به  خـون  ي چرب
ـ  داشـته و امـروزه ن      ياديـ مصرف ز  قـات مختلـف    يز در تحق  ي

قـات  يطبق تحق. ده استيد آن به اثبات رس ي مف ييخواص دارو 
ر باعـث کـاهش کلـسترول خـون و       يانجام شـده مـصرف سـ      

 عيـدی  ،يا در مطالعه. )۸(گردد   ي م ي از تجمع پالکت   يريجلوگ
 گـرم بـر   ۵/۰و ۲۵/۰، ۱/۰ دادنـد مـصرف   نـشان  و همکـاران 

 کـاهش   سـبب ييدر موش صحراروز  ۱۴به مدت  و   کيلوگرم

ـ  خـون گرد   کلسترول در سطح    يريچشمگ ر ياه سـ  يـ گ ).۹( دي
قـات  يتحق بـوده، و     يدانياکـس  ي و آنت  ي اثرات ضد التهاب   يدارا

موجـود  ) نيسيآل( يها ناتيوسولفي ت اند  نشان داده  يژفارماکولو
 مهـار   سـبب  و   ختـه دام اندا  را بـه      آزاد يهـا  کـال يرادر  يدر س 
گـر  يز از د  يـ موترش ن يل. )۱۰( گردند ي م يديپيون ل يداسيپراکس

 ياري بـس  ي خـواص درمـان    که است   يياهان با خواص دارو   يگ
ـ  نظ يار مهمـ  ي بس ي مواد مغذ  ياه محتو ين گ يا. باشد ي م دارا ر ي

. )۱۱(دها است   يدها و کارتنوئ  يمونوئيها، ل  نيتاميدها، و يفالونوئ
ـ م ت يل خاصــيــ مطالعــات بـه دل يهـا  افتــهيمــو طبـق  ي لی وهي

ـ  نظ ييها يماري از ب  يريشگي در پ  يدانياکس ي و آنت  يضدالتهاب ر ي
ــت و چربــ يد ــاال توصــ  ياب ــون ب ــت  ي خ ــده اس . )۱۲(ه ش
 اثــرات  يز دارايــاه نيــ ن گيــ موجــود در ا يدهايــمونوئيل

 کلـسترول خـون     ي و کاهنـدگ   ي، ضـد سـرطان    يدانياکـس  يآنت
 و همکاران   چانگ ،ک مطالعه ي که در    يطور هب. )۱۳(باشند   يم

ـ ي م ۰۱۵/۰موترش به مقدار    ي ل ی نشان دادند عصاره   گـرم در    يل
ـ  هفته سـبب کـاهش قابـل مالحظـه در م           ۶روز به مدت     زان ي
  . )۱۴(د ي خون گرديگلوکز و چرب

  مـوترش ي لی رسـد عـصاره   يبر اسـاس مطالعـات بـه نظـر مـ        
ــ ــا يو س ــه تنه ــدام ب ــر ک ــرات ضــد ديير ه ــ اث   ي خــوبيابتي

ـ بـا ا  . داشته باشند    اي کـه اثـرات ضـد        چ مطالعـه  ين حـال هـ    ي
ـ  ترک ي و ضـد آترواسـکلروز     يابتيد   ر را يمـوترش و سـ    يب ل ي

 يريـ گ  از عصاره يا ن گونه يهمچن. نشان دهد انجام نشده است    
ــنت ــ از ايس ــگن دو ي ــارا(اه ي ــسمت روشي ــده در ق ــا ه ش   )ه

ـ  ي وجود دارد که گزارش شـده مـ        راني مناطق ا  يدر برخ  د توان
) نهي قفسه سـ يدردها (يم انسداد عروق کرونر  يسبب رفع عال  

ـ   ي ب ي توسط پزشکان بـه برخـ      يشده و در مواقع     -يمـاران قلب
 جهـت    حاضـر  ی ن مطالعـه  يبنـابرا . گـردد  يه مـ  ي توص يعروق

 يدانياکس ي و آنتي، ضد آترواسکلروزيابتياثرات ضد دبررسی 
 يي صـحرا يهـا  ر در مـوش يمـوترش و سـ  ي ليبي ترک ی عصاره

  طراحــي  پرکلــسترول ييم غــذايــه شــده بــا رژيــ تغذيابتيــد
  .گرديد
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۵۵

  بررسيروش 
ـ  -يا  مداخلـه ی ک مطالعـه يـ ق حاضر که   يدر تحق         يتجرب

 ي سنی محدوده(ستار ي نر نژاد ويي سر موش صحرا۴۰بود، از 
ــا ۳ ــاهگ۴ ت ــته) ي م ــش  هي ــز پژوه ــات ي حي شــده از مرک وان

 ي وزنی ر محدودهاهللا د هي بقي دانشگاه علوم پزشک   يشگاهيآزما
ط يها، شرا  شي آزما يدر تمام . دي گرم استفاده گرد   ۲۲۰ تا ۲۰۰

 ی تهيشده توسط کم نيي تعيشگاهيوانات آزمايپروتکل کار با ح
 در واناتيح. دشت ياهللا رعا هي بقي دانشگاه علوم پزشک   ياخالق

 بدون داشتن محـدوديتي از نظـر مـصرف آب و            طی آزمايش 
سـاعت   ۱۲سـاعت روشـنايي و     ۱۲غذا، در شرايط استاندارد     

ش ي آزمـا  يگـراد در طـ     ي سانت ی  درجه ۲۲±۲ دمایتاريكي با   
  .  شدندينگهدار

) STZ(براي ايجاد ديابت قندي نوع اول، از استرپتوزوتوسين         
هوش کردن حيوانات توسط ين منظور پس از ب   يبد. استفاده شد 

ـ      ـ ته شياتر، محلـول از پ   مقـدار   شـده استرپتوزوتوسـين بـه         هي
وان از راه وريد    يک كيلوگرم وزن بدن ح    ي يازا گرم به  ميلي ۳۷

 روز پس از تزريـق استرپتوزوتوسـين،   ۷. جانبي دم تزريق شد   
 ليتـر  گرم بر دسي    ميلي ۲۰۰ ي گلوکز خون باال   يوانات دارا يح
دند يش گردي آزمای عنوان حيوان ديابتي انتخاب و وارد دوره   به
اول معـادل حجـم     وانـات گـروه     يالزم به ذکر اسـت ح     . )۱۵(

عنـوان   بـه (ن  ي، نرمـال سـال    يقـ يمحلول استرپتوزوتوسـين تزر   
  . افت نمودندي دريديبه صورت داخل ور) حالل

 استاندارد  ييم غذا يرژجهت تهيه رژيم غذايي پر کلسترول به        
 و اسيد   )درصد وزن غذاي موش    ۴(  کلسترول موش صحرايي 

 وزن   درصد ۱(کوليک به منظور جذب بيشتر و بهتر کلسترول         
 همزمان بـا  رژيم غذايي پر کلسترول .افزوده شد ) غذای موش 

ـ  گـروه د يق استرپتوزوتوسين بـرا   يتزر  و پرکلـسترول و  يابتي
. )۱۶(د ي، پرکلسترول و عصاره آغاز گرد    يابتين گروه د  يهمچن

 حبه  ۳۰تعداد  ر  يموترش و س  ي ل يبي ترک ی  عصاره ی هيجهت ته 
 عـدد   ۵راه بـا    همـ و  ر را پوست گرفتـه      يس)  گرم ۳۰۰معادل  (
 آن  يهـا  کـه قـبال هـسته     )  گرم ۵۰۰معادل  (موترش متوسط   يل

  پـس از لـه شـدن   . قـرار گرفـت   يدر همـزن برقـ  خارج شده  
 يقه تا دماي دق۲ به مدت به دست آمدهب  ي، ترک اتيهمه محتو 

پـس از سـرد   . گراد حرارت داده شـد  ي سانتی  درجه ۶۰ تا ۵۰
 و در  شـد  ريختـه شهيک شيداخل در ب مورد نظر  يترک ،شدن

ن عصاره بر اساس مطالعات انجام      يا. ديگرد يخچال نگهدار ي
وان، دو  ي استفاده شده توسط هر ح     ينه و الگو  ين زم يشده در ا  

ـ منوبت در روز و در هر نوبت به          ـ  از طر ليتـر   ميلـي  ۱زان  ي ق ي
وانــات يالزم بــه ذکــر اســت ح. )۱۷(د يــگــاواژ اســتفاده گرد

  راني نرمـال سـال  ی  بدون درمان معادل حجم عصاره   يها گروه
  . افت کردندي دهان دراز راه

نـر   ييسر موش صـحرا   ۴۰تعداد   انجام پژوهش حاضر،     يبرا
ـ               طـور   هپس از بررسـي ظـاهري از نظـر سـالمت جـسماني ب

  :م شدندي تقسييتا ۸ گروه ۵ به يتصادف
ـ  غيي صحرايها ن گروه موش يوانات ا يح:  گروه كنترل  -۱ ر ي
 روتـين تغذيـه     ييم غذا يز رژ  هفته ا  ۸ بوده که به مدت      يابتيد
  .کردند يم
ق ي با تزريابت قندين گروه ديوانات اي در ح:ابتيي گروه د  -۲

 هفتـه   ۸ جاد شده و به مدت    ين ا ي استرپتوزوتوس يديداخل ور 
  .کردند ي روتين تغذيه مييم غذاياز رژ

ابت يدر حيوانات اين گروه د :  و پركلسترول  يابتي گروه د  -۳
ن ايجـاد شـده و      يي استرپتوزوتوس  با تزريق داخل وريد    يقند
  . کردند ي پرکلسترول تغذيه ميي هفته از رژيم غذا۸مدت  به
ن گـروه   يوانات ا ي در ح  :يبي ترک ی  و عصاره  يابتي گروه د  -۴
جـاد  ين اي استرپتوزوتوسـ يديـ ق داخل ور ي با تزر  يابت قند يد

 ی  روتين تغذيه و عصاره   ييم غذا ي هفته از رژ   ۸شده، به مدت    
  .کردند يافت مير از راه دهان دريرش و سموتي ليبيترک

وانات ي در ح:يبي ترکی ، پركلسترول و عصارهيابتي گروه د-۵
 يديــ ق داخــل وريــ  بــا تزريابــت قنــد ين گــروه ديــا

ـ  هفته از رژ۸جاد شده، به مدت   ين ا ياسترپتوزوتوس  ييم غـذا ي
ر از راه يمـوترش و سـ  ي ليبي ترکی پركلسترول تغذيه و عصاره 

  . کردند يافت ميدهان در
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۵۶

 در  يريگ   خوني مورد نظر، نمونه    يها   پارامتر يريگ  جهت اندازه 
.  پژوهش و سپس زمان قرباني كردن حيوانات انجام شديابتدا

پـت  ي پژوهش با استفاده از پ     ي در ابتدا  يريگ ن منظور خون  يبد
 کـردن  ي و در زمـان قربـان  ي چـشم يديپاستور و از شبکه ور  

 ي خـون  يهـا  نمونـه . تما از قلب صورت گرف    يوانات مستق يح
  مــدت ، بــهيجــاد لختــه نــسبيقــه و اي دق۲۰پــس از گذشــت 

سپس سرم  . وژ شدند يفيقه سانتر ي دور در دق   ۳۰۰۰قه و   ي دق ۱۵
زان يـ  جهت سـنجش م   و  شد ختهيوپ ر يکروتي در م  ،هشدجدا  

گـراد   ي سـانت  ی  درجـه  -۸۰ يگلوکز و کلسترول خون در دما     
رول و گلوکز سـرم   کلستييايميوشي بيپارامترها. قرار داده شد 

آزمـون، مـورد سـنجش قـرار          شرکت پـارس   يها تيتوسط ک 
  . گرفتند

ـ از ک سـرم    وکلسترول گلوکز يريگ جهت اندازه  ص يت تـشخ ي
اسـتفاده  ) رانيپارس آزمون، تهران، ا    (ينورسنج با روش    يکم

ــد ــدر ا. ش ــاي ــا ش ين آزم ــدار  ب ــه مق ــمپلر ب ــتفاده از س   اس
ـ تر از نمونه    يکرولي م ۱۰ ـ ا اسـتاندارد،    ي تـر از   يکرولي م ۱۰۰۰ هب

قـه بعـد    ي دق ۲۰ شـده اضـافه و       يداريـ خر تيکمحلول آماده   
  نـانومتر  ۵۴۶ در طول مـوج      ا استاندارد يها    نمونه يجذب نور 

 توسـط دسـتگاه    نـانومتر بـرای کلـسترول   ۵۰۰برای گلوکز و    
در . قرائـت شـد   )CECIL-2501, England(اسپکتروفتومتر 

گـرم بـر    ميليحسب  سرم بر  و کلسترولت غلظت گلوکز ينها
  .دير محاسبه گرديبا استفاده از فرمول زليتر  دسي

جـذب  [ × )ليتـر  گرم بـر دسـي     ميلي( ت محلول استاندارد  ظغل
 و غلظــت گلــوکز =] نمونــهيجــذب نــور/  اســتانداردينــور

  )ليتر گرم بر دسي ميلي(  سرمکلسترول
ـ  عميهوشـ يوانات، تحـت ب يش تمام ح  يان آزما يدر پا  ق قـرار  ي

ـ ان آئـورت خـارج گرد     يهمـراه شـر    فت قلب به  گرفته و با     .دي
 -۸۰زر يع و سپس فريتروژن مايداخل ن  سرعت به  بافت قلب به  

ان آئـورت   يکـه شـر    يگراد منتقل شـد، درحـال      ي سانت ی درجه
در روز .  درصــد قــرار گرفــت۱۰ن يت در فرمــاليــجهــت تثب

ـ يت تـوز قـ د به قلب پس از رفع انجماد،     ش، بافت يآزما  هن و ب

،  پـس از آن    ه و شـد   هزيهموژن   در بافر فسفات   ۱۰  به ۱نسبت  
قه يدق ۱۵مدت   بهگراد   يسانت ی درجه۴ و g۱۴۰۰۰ها در    نمونه

ــياز محلــول رو. شــدندفوژ يســانتر ــراي ــم ســنجش ي ب زان ي
  . دي گرداستفاده) MDA (ديآلدئ يد مالون

ـ پيون ليداسي پراکس يين محصول نها  يي تع يبرا  يد  مـالون  (دهاي
تـر  يکروليم ۵۰۰به   .)۱۸(  استفاده شد  Sathoاز روش   ) ديآلدئ 

درصـد   ۴۰ک  يکلرواسـت  يدترياس تر  يل يليم ۵/۱،  ييمحلول رو 
ــافه  ــهواض ــدت    ب ــانتر يدق۱۰م ــه س ــوژ گرديفيق ــپس؛دي    س

ــيم ۵/۱ ــا يل يل ــر از م ــيع رويت ــته و ، ي ــيم ۲برداش ــر يل يل ت
ــه آن افــزودهدرصــد ۶۷/۰ک يتوريوباربيدتياســ ــه ب    مــدت  و ب
ــه دريدق ۳۰ ــنونق ــا  ب ــد يرم ــرار داده ش ــوش ق ــپس؛ ج    س
د، يشد  بوتانل به محلول اضافه و بعد از ورتکس-nتر يل يليم ۲
ـ م. فوژ شـد  ي سـانتر  g۴۰۰۰قـه در    يدق ۱۵ت  دم به  جـذب زان  ي

توسط دستگاه اسپکتروفتومتر رنگ  ي صورتييمحلول رو ينور
بـا  ،  MDAغلظت  .  شد يريگ اندازهنانومتر   ۵۳۲در طول موج    

، عنوان اسـتاندارد  پروپان به  ياتوکس  تترا ۳  و ۳،  ۱،  ۱ استفاده از 
ـ ي بـر م   گرمکرويم بر حسب    MDAن و   ييتع ن يگـرم پـروتئ    يل

   ).۱۹( محاسبه شد
 از روش برادفـورد اسـتفاده شـد      ،  نين غلظت پـروتئ   يي تع يبرا
ت مناسب برداشـته    ق با ر  ي بافت ی  از عصاره  ينيحجم مع . )۲۰(

تر از محلول يل يليم ۲ سپس ؛تر رسانده شديل يلي م۱و به حجم    
ـ   به آن اضافه شـد و بـه        ۱: ۳ تقبرادفورد با ر   قـه  يدق۱۰ت  دم

 آن جـذب ، نـانومتر  ۵۹۵ سپس در طول مـوج       ؛دينکوبه گرد يا
ــرا. قرائــت شــد ابتــدا محلــول ،  اســتانداردي رســم منحنــيب

 سپس ؛ه شدي تهين سرم گاويتر از آلبوميل يليگرم بر م  يليم کي
تر از يل يليکروگرم در مي م۸۰ و ۶۰، ۴۰، ۲۰، ۱۰، ۵ يها غلظت

  .  استاندارد استفاده شديها عنوان غلظت آن ساخته و به
ان آئورت، يواره شري ديب شناختيرات آسيي تغيمنظور بررس به

مـدت دو هفتـه جهـت تثبيـت، در       مورد نظر بهيها ابتدا نمونه 
درصد قرار داده شد و پس از آن مراحل پـردازش         ۱۰فرمالين  

 معمــول يهــا ن، طبــق روشيا پــارافگيــري بــ بافــت و قالــب



  و همكارانراضيه صاحب نظر 

  ۱۳۹۵مهر و آبان , ۱۰۵ي  شماره, ۲۴ي  ره ي علمي، پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني زنجـان، دو مجله

۵۷

 يريـ گ  بعـد بـرش    ی در مرحله .  بافت انجام گرفت   يساز آماده
) RM2145LEICA, Germaney(کروتـوم  يتوسط دستگاه م

 ميكرومتر انجام شـده و پـس از انتقـال مقـاطع             ۵با ضخامت   
ــته ــررو هي ــآم  الم، رنــگيشــده ب ــا روش رنــگيزي ــآم  ب  يزي

ـ در نها . گرفـت صـورت   ) H&E(هماتوكسيلين و ائوزين     ت ي
سـازي و   گيري، شـفاف   مراحل آبيشده پس از ط  هيمقاطع ته 

 يکروسـکوپ نـور   يت توسـط دسـتگاه م     قّـ کـردن، بـا د     مانت
)Nikon ( ـ   يابيمورد ارز  ی لهيوسـ ه  قرار گرفـت، پـس از آن ب

ــ ــصوص ميدورب ــامپ   ين مخ ــه ک ــصل ب ــکوپ مت وتر يکروس
)CMEX(      از نقاط مورد نظر ،)يعکـسبردار ) اني شر ی وارهيد 

ان و آترواسـکلروز آئـورت   يب به شر ي آس يها شده و شاخص  
  .  قرار گرفتيمورد بررس

 ±نيانگيـ  صـورت م  ق بهين تحقيآمده در ا  دست   به يج آمار ينتا
ـ ارا) Means±SEM( استاندارد   يخطا  يبـرا . ه شـده اسـت    ي
با . دي استفاده گرد۲۱SPSS افزار ها، از نرم ل دادهيه و تحليتجز

ـ  مـورد نظـر از توز      يهـا  ادهن نکته کـه د    يتوجه به ا   ع نرمـال   ي
ـ انس  يز وار ي آنال ي آمار برخوردار بودند، از آزمون    طرفـه و    کي

ها اسـتفاده     داده ی سهي مقا ي برا LSD و   Tukey يبيتعق آزمون
ــ مقايدر ضــمن بــرا. شــد  گلــوکز و يهــا  دادهي زمــانی سهي

 Paired T-testش از آزمون يان آزمايکلسترول در شروع و پا
ـ   يدر تمـام . دياستفاده گرد  هـا بـا    ن گـروه ي مـوارد، اخـتالف ب

۰۵/۰P<شده استيدار تلق ي معن  .  
  
  افته هاي

شود ميـانگين قنـد     ي مشاهده م  ۱طور که در جدول      همان      
گـرم در   ي ميل۱۱۱۲۷ آزمايش يسرم در گروه کنترل در ابتدا 

ر قابـل   ييـ ش تغ يتر بـود کـه در طـول مـدت آزمـا           يل يليم صد
ـ  يابتيوانات گروه ديزان قند سرم حي م . نداشت يا مالحظه ک ي

 ۱۸۲۳۵ابت  يت د ين و تثب  يق استرپتوزوتوس يهفته پس از تزر   
سه بـا گـروه کنتـرل       يتر بود که در مقا    يل يليگرم در صد م    يميل

ش يان آزمايو تا پا) >۰۵/۰P(ش داشت ي افزايدار يطور معن به
.  حاصـل نـشد  يا  قابل مالحظـه  يرييچگونه تغ يزان آن ه  يدر م 

 و پرکلسترول در ابتـدا  يابتيوانات گروه دييانگين قند سرم ح م
گرم در   ي ميل ۳۷۲۳۱ و   ۷۷۲۷۳ب  يش به ترت  ي آزما يو انتها 
ـ تـر بـود کـه در مقا      يل يليصد م  ش يسه بـا گـروه کنتـرل افـزا    ي

 و يابتيوانات گروه ديدر ح). >۰۵/۰P( را نشان داد     يدار يمعن
 ۳۶۲۲۸ ابـت ي د یزان گلـوکز سـرم پـس از القـا         يـ عصاره م 

سه بـا گـروه کنتـرل       يتر بود که در مقا    يل يليگرم در صد م    يميل
افت عصاره  يو در ) >۰۵/۰P(ش داشت   ي افزا يدار يطور معن  به

ـ يگرم در صد م  ي ميل ۷۱۴۷(سبب کاهش معنادار آن      ) تـر يل يل
ـ م). >۰۵/۰P(د ي گرد يابتيسه با گروه د   يدر مقا  ن گلـوکز  يانگي

ک هفتـه  يـ رول و عـصاره    ، پرکلست يابتيوانات گروه د  يسرم ح 
گـرم در صـد     ي ميلـ  ۴۳۲۲۰ن  يق استرپتوزوتوسـ  يپس از تزر  

ـ      يتر بود که در مقا    يل يليم  يطـور معنـادار    هسه با گروه کنتـرل ب
افت عـصاره سـبب کـاهش       يدر). >۰۵/۰P(ش نشان داد    يافزا

گـرم در صـد      ي ميل ۳۶۱۹۰(وانات  ين ح يزان گلوکز سرم ا   يم
ن يد، که اي پرکلسترول گرديابتيسه با گروه د  يدر مقا ) تريل يليم

  . دار نبود ي معنيکاهش از نظر آمار
زان کلسترول ي مشخص شده است م۱همان طور که در جدول 

گـرم در    ي ميلـ  ۳۷۰ آزمـايش    يسرم در گروه کنترل در ابتدا     
ر قابـل   ييـ ش تغ يتر بـود کـه در طـول مـدت آزمـا           يل يليصد م 

ت گـروه  وانـا ين کلـسترول سـرم ح     يانگيم.  نداشت يا مالحظه
تر بود يل يليگرم در صد م ي ميل۱۰۹۲ش  يان آزما ي در پا  يابتيد

ـ دله  سه با گروه کنترل ب    يکه در مقا   ـ افـت رژ  يل در ي  ييم غـذا  ي
.  نداشتير محسوس ييش تغ ياستاندارد در تمام طول دوره آزما     

ک هفته پس از شروع ي و پرکلسترول يابتيوانات گروه ديدر ح
 ۲۰۱۳۳ترول ســرم زان کلــسيــ پرکلــسترول مييم غــذايــرژ
سه بـا گـروه کنتـرل       يتر بود که در مقا    يل يليگرم در صد م    يميل
  .)>۰۵/۰P( را نشان داد يدار يش معنيافزا
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۵۸

  آزمايشی حيوانات مورد مطالعه در شروع و خاتمه) ليتر گرم بر دسي ميلي(مقادير گلوکز و کلسترول خون : ۱جدول 

    ) mg/dl(ترول خون کلس  ) mg/dl(گلوکز خون 

  پايان آزمايش  شروع آزمايش  پايان آزمايش  شروع آزمايش  هاي آزمايشي گروه

  ۸۷±۲۲  ۷۰±۳  ۱۴۴±۱۱  ۱۲۷±۱۱  کنترل

  ۹۲±۱۰  ۱۰۰±۱۰  ۲۴۵±۲۰*  ۲۳۵±۱۸*  ديابتي

  ۱۸۷±۱۵*  ۱۳۳±۲۰*  ۲۳۱±۳۷*  ۲۷۳±۷۷*  ديابتي و پرکلسترول

  ۷۸±۱۱  ۱۰۵±۱۴  ۱۴۷±۷$  ۲۲۸±۳۶*  ديابتي و عصاره

  ۱۰۲±۱۰#  ۱۲۸±۸*  ۱۹۰±۳۶  ۲۲۰±۴۳*  ارهديابتي، پرکلسترول عص

   نمايش داده شده استMeans ±SEMصورت  ها به داده
  ) >۰۵/۰P(نشانگر اختالف معنادار در مقايسه با گروه کنترل *
  ) >۰۵/۰P(نشانگر اختالف معنادار در مقايسه با گروه ديابتي $

  )>۰۵/۰P(نشانگر اختالف معنادار در مقايسه با گروه ديابتي و پرکلسترول #
  

زان يـ شتر م يـ ش هرچـه ب   يوانات سبب افزا  ين ح ي ا ييم غذا يرژ
ـ  کـه در پا    ي بعد شد بـه نحـو      يها کلسترول سرم در هفته    ان ي

ـ زان کلـسترول سـرم ا     يـ ن م يانگيـ ش، م يآزما وانـات بـه    ين ح ي
۱۵۱۸۷ سه بـا  يـ د کـه در مقا  يتر رسـ  يل يليگرم در صد م    ي ميل

. ش داشتيفزا ادرصد ۲۵ش ي آزمايزان کلسترول سرم ابتدايم
زان کلسترول خون گـروه کنتـرل در   يسه با م يزان در مقا  ين م يا

 يز از نظر آمار   ين) تريل يليگرم در صد م    ي ميل ۲۲۸۷ (۶۰روز  
ک هفتـه پـس از      ي). >۰۵/۰P( را نشان داد     يدار يش معن يافزا
ـ وانات گروه د  ين کلسترول سرم ح   يانگيابت، م ي د یالقا  و  يابتي

ـ تر بود که در مقا   يل يلي صد م  گرم در  ي ميل ۱۴۱۰۵عصاره   سه ي
افت عصاره ي نداشت، و دريا ر قابل مالحظهييبا گروه کنترل تغ

ـ  روز در غلظـت کلـسترول سـرم ا      ۶۰ز نتوانست پس از     ين ن ي
زان کلسترول ين ميانگيم. ديجاد نماي اير محسوسييوانات تغيح

 ي، پرکلسترول و عـصاره در ابتـدا       يابتيوانات گروه د  يسرم ح 

ـ تر بود که در مقا    يل يليگرم در صد م    ي ميل ۸۱۲۸ش  يآزما سه ي
ـ  يبا گروه کنتـرل افـزا      ). >۰۵/۰P( را نـشان داد      يدار يش معن

ن گروه سبب   ير در ا  يموترش و س  ي ل يبي ترک ی درمان با عصاره  
 ۱۰۱۰۲(ش  ي آزمـا  ۶۰دار کلـسترول سـرم روز        يکاهش معن 

ـ   يابتيــسه بــا گــروه ديــدر مقا) تــريل يلــيگــرم در صــد م يميل
  ). >۰۵/۰P(د يترول گردپرکلس

   بافـــت MDAزان يـــ رات مييـــج تغي نتـــا ۱در نمـــودار 
ميـانگين  .  مورد مطالعه نشان داده شده است  يها قلب در گروه  

ــم ــروه د  MDAزان ي ــب در گ ــت قل ــ باف  ۱۰/۲۵۹/۵يابتي
 و پرکلـسترول    يابتيـ ن و گـروه د    يگرم پـروتئ   يليم/کروگرميم

۲۷/۰ ۷۲/۷ سه با ي در مقان بود کهيگرم پروتئ يليم/کروگرمي م
) نيگــرم پــروتئ يلــيم/کروگــرمي م۰۹/۰۴۸/۱( گــروه کنتــرل

افـت عـصاره    يدر). >۰۵/۰P( را نـشان داد      يدار يش معن يافزا
 روز ســبب کــاهش ۶۰ر بــه مــدت يمــوترش و ســي ليبــيترک
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ـ  گروه دMDA زان يدار م يمعن  ۴۴/۰۶۷/۳( و عـصاره  يابتي
د ي گرد يابتيسه با گروه د   يدر مقا ) نيگرم پروتئ  يليم/کروگرميم
)۰۵/۰P< .(ـ ي ترک ی ن عـصاره  ين مصرف ا  يهمچن  توانـست   يب
، پرکلـسترول و عـصاره   يابتيبافت قلب گروه د MDA زانيم

)۷۱/۰۳۲/۲ ـ را در مقا  ) نيگرم پـروتئ   يليم/کروگرمي م سه بـا   ي
ـ    يابتيگروه د  ـ    ه و پرکلسترول ب  کـاهش دهـد     يدار يطـور معن

)۰۵/۰P< .(  

 
  هاي مورد مطالعه بافت قلب در گروه) MDA(ن دي آلدئيد ميانگين ميزان مالو: ۱نمودار 

   نمايش داده شده استMeans ±SEMداده ها به صورت 
  ) >۰۵/۰P(نشانگر اختالف معنادار در مقايسه با گروه کنترل *
  ) >۰۵/۰P(نشانگر اختالف معنادار در مقايسه با گروه ديابتي $
  ) >۰۵/۰P(بتي و پرکلسترول نشانگر اختالف معنادار در مقايسه با گروه ديا#
  

 ۱۰۰۰ ييان آئورت بـا بزرگنمـا     ي شر ي برش عرض  ۱ شکلدر  
ـ  مختلف آزما  يها برابر در گروه     .  نـشان داده شـده اسـت       يشي

ان آئورت گروه کنتـرل تمـام       يواره شر ي د يفي ک يها يدر بررس 
 کـه دال    يراتيي تغ يابتيدر گروه د  . رسند يها سالم به نظر م     هيال

ـ  باشـد مـشاهده نگرد     يترواسـکلروز ل پالک آ  يبر تشک  در . دي
ــ تغذيابتيــ کــه در گــروه ديحــال  ييم غــذايــه شــده بــا رژي

همراه  ما بهيه انتي اليبرآمدگ)  و پرکلستروليابتيد(پرکلسترول 
ـ   ي اندوتل ير غشا ي در ز  يتجمع چرب   از  يتوانـد حـاک    يال که م

اما . دي باشد مشاهده گردي پالک آترواسکلروزيل احتماليتشک
ـ  د يهـا  ان آئـورت گـروه    ي شـر  ی رهوايدر د   و عـصاره و     يابتي

ـ ، پرکلسترول و عصاره ا   يابتين د يهمچن رات مـشاهده  ييـ ن تغي
  . دينگرد
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، ديابتي )B(، ديابتي )A(هاي کنترل   در حيوانات گروه۱۰۰۰ برش عرضي شريان آئورت با بزرگنمايي ی تصاوير نشان دهنده: ۱شکل 

) H&E(مي باشند که با روش هماتوکسيلين و ائوزين ) E(و ديابتي، پرکلسترول و عصاره ) D(، ديابتي و عصاره )C(و پرکلسترول 
  .باشد  ميکرومتر مي۱۰۰بار برابر با . دهد نوک پيکان تجمع چربي زير غشاي اندوتليال را نشان مي. رنگ آميزي شده است

  
  بحث
ت بوده و علت آن     ابين عوارض د  يتر آترواسکلروز از مهم       

ـ      يراتييتغ ـ دله  اسـت کـه ب ـ پرگليل هي ـ  مـزمن در د يسمي واره ي
. )۳و۶و۷(افتد  ي بزرگ و عروق کرونر قلب اتفاق ميها انيشر

ـ ابت نوع اول بـه همـراه رژ       ي از د  ي حاضر مدل  ی در مطالعه  م ي
ــاييغــذا ــه يم ديــ عالی پرکلــسترول جهــت الق ابــت از جمل

 که يطور به. ديه گرد و کلسترول خون باال استفاد    يسميپرگليه
 به همراه کلـسترول خـون   يسميپرگليم هي که عال يواناتيدر ح 

 آزاد و بـروز     يهـا  کاليد راد يش تول ي عالوه بر افزا   ،باال داشتند 
ـ ه ز ي در ال  يو در بافت قلب، تجمع چرب     يداتياسترس اکس  ن يري

 ی استفاده از عصاره  . ديز مشاهده گرد  يان آئورت ن  ي شر يمايانت
ـ ر در ا ي و سـ   موترشي ل يبيترک وانـات توانـست غلظـت    ين حي

 در يگلوکز و کلسترول خون را کاهش داده و مانع تجمع چرب 
 يعات بافت يان آئورت شده و از ضا     ي شر يماين انت يري ز  ی هيال

ــر ــشک يش ــورت و ت ــاليان آئ ــکلروز  يل احتم ــالک آترواس  پ
ـ ي ترک ی ن عـصاره  يـ ن مصرف ا  يهمچن. دي نما يريجلوگ  در  يب

 آزاد و استرس    يها کاليد راد يست تول ش توان يطول دوره آزما  
  .بافت قلب را کاهش دهد) MDA(و يداتياکس
له، بروز استرس اكـسيداتيو،   يکوزيش توليد محصوالت گل   يافزا

ــ و تجمــع آن در الLDLون يداسياکــس ــ زی هي  يمــاين انتيري
 هـستند   ييدادهاي مستعد آترواسکلروز، از جمله رو     يها انيشر

ل گلوکز خون باال و مـزمن صـورت         يابت به دل  ين د يکه در ح  
 ين کاهش گلوکز خون نقش مهمـ      يبنابرا. )۳و۶و۷(رند  يپذ يم

بـا توجـه بـه      . کنـد  يفا مـ  يابت ا ي د يدر کاهش عوارض عروق   
ـ يترکی  ن پژوهش درمان با عصاره ي ا يها افتهي مـوترش و  ي ليب

ج ين نتايا. ر توانست سبب کاهش غلظت گلوکز خون گردديس
مـوترش و  ي لی ک عـصاره يـ گر که هر   يدن  ي محقق يها افتهيبا  
در .  دارد ياند همخـوان    مورد مطالعه قرار داده    يير را به تنها   يس

ر بـا  ي سـ ی عـصاره نشان دادند که   و همکاران    عيدی يا مطالعه
ن سـرم  يش سطح انسوليروز با افزا۱۴به مدت   ر مختلف   يمقاد

در . )۹( گـردد  يمـ ر سطح گلوکز خـون      يباعث کاهش چشمگ  
 و همکـاران گـزارش کردنـد مـصرف          مـسجدی گر  يق د يتحق
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 هفته سطح گلـوکز خـون را کـاهش        ۶ر به مدت    ي س ی عصاره
 گلـوکز  يت کاهنـدگ يبر اساس مطالعات خاصـ    . )۲۱(دهد   يم

اه ماننـد  ين گيبات سولفوره موجود در ايل ترک يدله  ر ب يخون س 
ش يبـات بـا افـزا     ين ترک يـ ن ا ين است که طبق نظر محقق     يسيآل

ــا تحريــ و کــوژن در کبــديســنتز گل ن در يک ترشــح انــسولي
. )۹و۲۱(گردند   يپانکراس سبب کاهش غلظت گلوکز خون م      

 نـشان دادنـد اسـتفاده از    و همکـاران  چانگ  ج ما   يهمسو با نتا  
مدت  هگرم در روز و ب يلي م۰۱۵/۰ زانيموترش به مي لی عصاره

سـطح گلـوکز     ن سـرم  يزان انسول يم شيتواند با افزا   يمهفته   ۶
ج مشخص شده   ين نتا ي ا يدر بررس . )۱۴( خون را کاهش دهد   

 فـسفاتاز و فـسفوانول      -۶ان گلوکز   يموترش باعث کاهش ب   يل
ش ين سبب افزا  ي شده و همچن   يناز کبد ي ک يرووات کربوکس يپ
 يطـ ي مح يهـا   در بافـت   GULT4 و   ينـاز کبـد   يان گلوکوک يب
افـت و  يش دريموترش با افزايرسد ل  يبه نظر م  . )۱۴(گردد   يم

ن مهار گلوکونئـوژنز باعـث      ير کبد و همچن   سم گلوکز د  يمتابول
  . شود يکاهش غلظت گلوکز خون م

ـ ي ترک ی  حاضر نشان داد اسـتفاده از عـصاره        ی ج مطالعه ينتا  يب
طور قابـل   هزان کلسترول خون را بيتواند م ير ميموترش و س  يل

ـ ي کـه افـزا  ييجا از آن .  کاهش دهد  يا مالحظه  يهـا  يش چرب
جـاد آترواسـکلروز و     يهـم ا  ژه کلسترول، از علـل م     يو هخون ب 

 است کاهش کلسترول خون توسط      يعروق -ي قلب يها يماريب
ـ      يار مهم ين عصاره نقش بس   يا  -ي در کاهش بروز حوادث قلب

ق نـشان   يج چند تحق  ينتا. )۲۲( بر عهده خواهد داشت      يعروق
. گـردد  يمـ ر باعث کاهش کلسترول خون ي سی عصارهدهد   يم

در روز  ر  يسگرم   يليم ۹۰۰مصرف   و همکاران     آدلر قيتحقدر  
ه دا کـاهش د  يا طور قابـل مالحظـه     سطح کلسترول خون را به    

م يطور مـستق   ر به يدهند س  يج مطالعات نشان م   ينتا. )۲۳(است  
ش ياه بـا افـزا  يـ ن گيا.  و کلسترول داردي چربياثرات کاهندگ 

ش ي، دفـع کلـسترول را افـزا   يعـ ي طبيدهايد و استروئيدفع اس 
 سنتز کننده   يها ميت آنز يزان فعال يمر  ين س يهمچن. )۸(دهد   يم
ـ  فـسفات ده   -۶دها و کلسترول همانند گلوکز      يپيل دروژناز و  ي

ــ مت-۳ يدروکــسيه -۳ ــل گلوتاري ــاز را  م آيل کــوآنزي ردوکت
دهنـد   يج مطالعات نشان مـ    ي نتا ياز طرف . )۲۴(دهد   يکاهش م 

ـ  در جهـت کـاهش م    ي خـوب  ييموترش توانـا  ي ل ی عصاره زان ي
 نـشان   و همکـاران خـان ، يا ر مطالعـه د. کلسترول خـون دارد  

م کلسترول ي تحت رژيها موترش در خرگوشيمصرف لدادند 
کلـسترول خـون را کـاهش داده        زان  يم يريطور چشمگ  ه ب باال

 و همکـاران گـزارش      الوکاني یگري د پژوهشدر  . )۲۵(است  
 يدنيمـوترش در آب آشـام     ي ل درصد ۱۰کردند مصرف روزانه    

ته توانست سـطح کلـسترول       هف ۵مدت    به يي صحرا يها موش
. )۲۶( کـاهش دهـد   يا طـور قابـل مالحظـه    ه را ب LDLتام و

 ي چـرب ضـرور  يدهاين اثرات را به اسين اي از محقق ياريبس
  . )۱۴(دهند  يموترش نسبت ميموجود در ل

ـ  آزاد و تخر   يهـا  کـال يش راد يابت معموال با افزا   يد ب دفـاع   ي
ـ    . )۲۷( بدن همراه است     يدانياکس يآنت  از  يکـ ياال  قند خـون ب

و در بدن است که     يداتي استرس اکس  ي القا ين فاکتورها يتر مهم
ـ  منجـر بـه تول     LDLون  يداسيبا پراکـس    آزاد  يهـا  کـال يد راد ي

ب بـه   ي آزاد باعـث آسـ     يهـا  کـال يش راد يافـزا . )۲۸(شود   يم
ت يک و در نهايد نوکلئي غشا، اسيدهايپي، لي سلول يها نيپروتئ

ـ از طر . )۲۹و۳۰(گردد   ي م يمرگ سلول  و يداتيب اکـس  ي آسـ  يف
ـ ها   انيوم شر ياندوتل شرفت يـ ک فـاکتور مهـم در شـروع و پ         ي

ابـت و   ي د ین پژوهش القـا   يدر ا . )۳۱(باشد   يآترواسکلروز م 
و يداتي پرکلسترول سبب بروز استرس اکس ييم غذا يافت رژ يدر

 ي بافت قلـب طـ     MDAزان  يرا م ي ز ،در بافت قلب شده است    
افتـه  يش ي افزايبل توجهطور قا ابت و کلسترول خون باال به  يد

ر در يموترش و سـ ي ل يبي ترک ی افت عصاره يدر مقابل در  . است
ـ ر م يمطالعه حاضر سبب کاهش چشمگ      در بافـت  MDAزان  ي

موترش به علت دارا بودن     يها، ل   پژوهش ی هيبر پا . ديقلب گرد 
ک ي فنول ي چرب حاو  يدهايد، اس يها مانند فالونوئ   کيفنول يپل

. )۱۴( اسـت    ي قـو  يدانياکـس  يت خواص آن  يو توکوفرول دارا  
ــ ــن گيهمچن ــي ــهياه س ــوردار  ر ب ــت برخ ــات ي از ترکيعل ب

ــ ــس يآنت ــون آل يدانياک ــراوان همچ ــ ف ــاهش  يسي ــث ک ن باع
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. )۹(گــردد  يدها مــيــپيون ليداسي آزاد و پراکــسيهــا کــاليراد
ــصاره   ــتفاده از ع ــاال اس ــي ترکی احتم ــ ايب ــن دو گي ــا ي اه ب

جـاد شـده   ي اويداتي مذکور از شدت استرس اکـس     يها سميمکان
ــپرگليتوســط ه ــسترول در بافــت قلــب ي و غــذايسمي  پرکل

ـ  ا يافتـه هـا   يبراسـاس   .  کرده است  يريجلوگ ن مطالعـه، در    ي
ـ  د يب شناخت ي آس يها يبررس ان آئـورت، فقـط در      يواره شـر  ي

ـ ه شده با رژ   ي تغذ يابتيگروه د  گـروه  ( پرکلـسترول    ييم غـذا  ي
ـ  يل احتمال ي دال بر تشک   يشواهد)  و پرکلسترول  يابتيد الک  پ

ـ   يه انتي الي همچون برآمدگ يآترواسکلروز  يمـا و تجمـع چرب
ش يرسـد افـزا    يبه نظر م  . ديال مشاهده گرد  ي اندوتل ير غشا يز

 اسـترس   یغلظت گلوکز و کلـسترول خـون بـه همـراه القـا            
ـ  در د  يعات بـافت  يجـاد ضـا   يو سبب ا  يداتياکس ان ي شـر  ی وارهي

ـ نکـه ا  يبا توجه به ا   . آئورت شده است   ه رات در گـرو   ييـ ن تغ ي
ج يسه نتا ين بر اساس مقا   يد و همچن  يدرمان شده مشاهده نگرد   

ر با يموترش و سي ليبي ترکی گران، احتماال عصاره  يقات د يتحق
ـ          ن اسـترس   يکاهش غلظت گلوکز و کلسترول خـون و همچن

ـ و توانسته سبب کـاهش م     يداتياکس ـ زان پ ي  يهـا  بيش آسـ  يداي
براسـاس مطالعـات   ). ۱۴و۱۷( و آترواسـکلروز گـردد     يعروق

 ير با مهار تجمع داخل سـلول ين موجود در س يسينجام شده آل  ا
 و مهـار برداشـت   LDLون يداسيکلسترول، سببس کاهش اکس 

oxLDLــ ــردد  ي م ــ. )۳۲(گ ــيهمچن ــوفالونوئين و بين پکت د ي
ـ ترت موترش به يموجود در ل   ب بـا کـاهش کلـسترول خـون و        ي

ـ  وميبهبود عملکـرد انـدوتل     ـ تواننـد در پ    يم  و درمـان    يريشگي

ــاريب ــا يم ــيه ــ -ي قلب ــع  يعروق ــوثر واق    و آترواســکلروز م
  . )۳۳-۳۵(شوند 

  
  يريجه گينت

ــه      ــه  ب ــور خالص ــهيط ــا افت ــشان  يه ــر ن ــژوهش حاض    پ
ــ ــصاره يم ــد ع ــي ترکی ده ــي ليب ــا اصــالح يمــوترش و س ر ب
، کاهش کلسترول خـون و بـه دنبـال آن کـاهش             يسميپرگليه

 يها کل پاليب به عروق و تشک   ي آزاد از آس   يها کاليد راد يتول
ــکلروز ــليآترواس ــا  در مح ــروق   يه ــون ع ــستعد همچ    م

رسـد   يبـه نظـر مـ   . کنـد  ي ميريان آئورت جلوگيکرونر و شر 
ن اختالالت موثر   ياه در کاهش ا   يدو گ  نيبات موجود در ا   يترک

ـ نـده بتـوان بـا اسـتفاده از ا         يد در آ  يبوده و شـا    ب از  يـ ن ترک ي
 يري جلـوگ  يعروق-ي قلب يها يماريشرفت آترواسکلروز و ب   يپ

  . به عمل آورد
  

  ر و تشکريتقد
 ارشـد   ي کارشناسـ  ی ان نامه يج پا ي از نتا  ين مقاله قسمت  يا      

ــوژيزيله از گــروه فين وســيبــد. باشــد يمــ ــزيوفي و بيول   کي
 ي دانشگاه علوم پزشک   ي و معاونت پژوهش   ي پزشک ی دانشکده

 حاضـر   ی ه اهللا جهت فراهم کردن مقـدمات انجـام پـروژه          يبق
 و يت بغالنيها کفا ن از خانم  يهمچن. شود ي م يتشکر و قدردان  

ـ فاطمه سالم جهت مساعدت در انجام تحق       ر يق حاضـر تقـد    ي
  . گردد يم
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Background and Objective: Previous studies have distinctly illustrated the decreasing effects of lemon and garlic 

extracts on blood glucose and cholesterol. In the present study, the anti-diabetic, anti-atherosclerotic and 

antioxidant effects of combined lemon and garlic extract were evaluated in diabetic rats fed with high cholesterol 

diet.  

Materials and Methods: The experiment was performed in five groups of rats (N=40); control, diabetic, diabetic 

plus high-cholesterol, diabetic plus extract and diabetic plus high-cholesterol plus extract. Diabetes was induced 

by an intravenous injection of streptozotocin (37mg/kg). High-cholesterol diet was prepared by adding 4% 

cholesterol and 1% colic acid to standard food. Treated groups received lemon and garlic extract orally (1ml, 

twice a day) for 60 days. At the end, the heart malondialdehyde (MDA) and histopathological changes of aorta 

were assessed.  

Results: Blood glucose significantly increased in diabetic groups (>200mg/dl) and blood cholesterol significantly 

increased in diabetic plus high-cholesterol rats (187±15mg/dl). Combined extract significantly decreased the 

blood glucose of diabetic plus extract group (147±7mg/dl) compared to diabetic group (P<0.05). Also, this extract 

meaningfully decreased the blood cholesterol of diabetic plus high-cholesterol plus extract group (102±10mg/dl) 

compared to diabetic plus high-cholesterol group (P<0.05). The MDA content of the heart were high in diabetic 

and diabetic plus high-cholesterol groups plus combined extract decreased the level of MDA in both treated 

groups. Finally, damage to aorta and atherosclerosis was only observed in diabetic& high- cholesterol group.  

Conclusion: Based on our findings, combined extract of lemon and garlic was able to prevent atherosclerosis 

formation and damage of aorta probably by reduction of tissue oxidative stress, blood glucose and cholesterol in 

diabetic rats fed with high cholesterol diet. 
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