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   دهيچک
ـ ا زاي  يکـ . است مطرحيي  ايميشي  داروها مکمل يا نيجانش عنوان بهي  اهيگي  ها فرآورده از استفاده امروزه :هدف و نهيزم  تيپرخاصـ  اهـان يگ ني

 حاضـر  تحقيـق  مختلف،ي  ها اندام بر آنهاي  جانب اثراتي  شناساي و ها يبيمار درمان دري  داروي گياهان مصرف افزايش به توجه با. باشد يم نيدارچ
) STZ( نياسترپتوزوتوس توسط شدهي  ابتيد نري  ها رت در خون سرميي  ايميوشيبي  پارامترها زانيم بر نيدارچي  آب عصاره اثراتي  بررس منظور به

   .است گرفته انجام
 بـا  شـده  مـار يتي ابتيد وي ابتيد شاهد سالم، شاهديي  تا هفت گروه سه به ويستار نژاد نريي  صحراي  ها موش ،يتجرب مطالعه نيا در: يبررس روش
 از بعـد . دنديگردي ابتيدي صفاق داخل صورت به نياسترپتوزوتوس لوگرميک بر گرم يليم ۵۰ دوز کي قيتزر با ناشتا يها موش. شدند ميتقس عصاره

. شـد ي  گير اندازهي  بررس تحتي  ها گروه در خون سرم LDL و HDL کلسترول، د،يسريگلي  تر خون، قند دارچين،ي  آب عصاره با ها موش ماريت
  .گرفت رارقي آماري ابيارز موردي توک تست و ANOVA طرفه يک انسيوار آزمون از استفاده با حاصلهي ها داده نيانگيم
 و LDLهاي ديابتي تيمار شده نشان داد، در حالي که مقادير  گليسريد، کلسترول در رت داري در قند خون، تري نتايج حاصله کاهش معني   : ها افتهي

HDLرا نشان ندادنديدار  تغييرات معني  .  
رود کـاهش   باشـند، احتمـال مـي    راي ترکيبات فالونوئيدي ميجايي که گياهان اين خانواده دا   دهد از آن   نتايج بررسي حاضر نشان مي    : گيري نتيجه
بنابراين .  اين ترکيبات باشدي هاي ديابتي به واسطه  در رت از جمله قند خون، تري گليسريد و کلسترولدار پارامترهاي بيوشيميايي سرم خون معني

      .تواند مفيد باشد استفاده مناسب از اين گياه براي افراد ديابتي مي
  ييايميوشيبي پارامترها ،يصحراي موش ديابت، ن،يدارچ ي عصاره: يديکل گانواژ

  
 مقدمه

   بــه مبــتال مــاري بميليــون ۱۷۷ از شيبــ حاضــر حــال در     
ــتيد ــ ابـ ــان در نيريشـ ــود جهـ ــا و دارد وجـ ــداد نيـ   تعـ
ـ ليم ۳۶۶ بـر  بالغ يالديم ۲۰۲۵ سال تا   شـد  خواهـد  نفـر  وني
  بتـا  هـاي  سلول خريبت دليل به انسولين ترشح کاهش). ۱و۲(

  
  
  

  
  محيطـي  هـاي  گيرنـده  دهي پاسخ کاهش يا و) اول نوع ديابت(

) دوم نـوع  ديابت( انسولين به مقاومت افزايش دليل به انسولين
 قبيـل   از عاليمـي  بـا  ديابت. باشد يبيمار اين داليل تواند يم

  شـدن  ظاهــر  و پرخـوري  پرنوشي، پرادراري، هيپرگاليسمي،
  
  هياروم دانشگاه علوم، ي دانشکده ،يشناس ستيز گروه ،يجانوري فيزيولوژ ارشد يکارشناسي دانشجو -۱  

  هياروم دانشگاه علوم، ی دانشکده ،يشناس زيست گروه استاديار  دکترای تخصصي بيوفيزيک،-۲
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 طي در موسندر اين). ۳-۵ (شود يم مشخص ادرار در گلـوکز
 ماننـد  برگـشت  غيرقابـل  و وخيم عوارض با طوالني هاي زمان

 همـراه  عروقـي  هـاي  آسـيب  و نوروپاتي نفروپاتي، رتينوپاتي،
 يزنـدگ  بهبود ريمس در ييها استيس اکنون هم). ۶ و ۷ (است

 انجـام  حـال  در) خطـر  معـرض  در اي (ابتيد به مبتال مارانيب
 گاريس و يبدن تيفعال عدم ،يچاق مانند يعوارض هنکيا. است

ـ  ريتـاث  ابتيد به مبتال افراد سالمت بر دنيکش ـ با گـذارد  يم  دي
 بهبود به دنيرس يبرا). ۸( رديگ قرار ها تيحما نيا نظر تحت

ـ با يم يابتيد مارانيب يميدا ـ م ستي  فـشار  A1C سـطوح  زاني
 مـورد  سـال  ۱۰ مـدت  يبرا کلسترول و LDL، HDL خون،
ـ  گياهـان ). ۹( رديگ قرار يبررس   بـودن  دارا علـت  بـه  يداروي
 مـورد  بيـشتر  ،يشـيمياي  يداروها به نسبت کمتر يجانب اثرات
 ديابـت  جملـه  از مختلف يها يبيمار درمان در محققين توجه
 يراسـتا  در گـسترده  يعلمـ  تحقيقـات  انجـام  .انـد  گرفته قرار

ـ  اثرات يشناساي  يمـصرف  سـطوح  تعيـين  و يدرمـان  ،يداروي
ـ  محـسوب  ضرورت يک يداروي هانگيا  ،دارچـين . شـود  يم

  منــاطق و النکايســر يبــوم بوهــا بــرگ ي خــانواده از گيـاهي 
 يعمـوم  نـام  و Cinnamon علمـي  نـام  بـا  هند يشرق جنوب

Cinnamomum zeylanicum از يکـ ي گيـاه  ايـن . باشـد  مي 
 عنـوان  بـه  يسنت طب در که است ييدارو اهانيگ ترين قديمي
 و تنـد  طعم با اهيگ نيا). ۱۰ (است داشته کاربرد مهم دارويي

 و سـافرول  اوژنول، د،يآالدئ ناميس (فرار يها اسانس يحاو تيز
 ها، فنل ها، تانن ن،يليوفيکار ن،يکادن د،ياس کيناميس ،)فورفرول

 مقـدار  و متفـاوت  يالژيموس و يقند يها بيترک ها، ترپن يد
 از اهيـ گ نيا مختلف يها قسمت). ۱۱ (باشد يم نيکومار يکم

ـ ز يدرمان خواص آن پوست جمله  کـه  يطـور  بـه  دارد يادي
ـ فعال بهبـود   و  روده و معده قلب، تيتقو باعث آن مصرف  تي

 )با تقويت انـدام توليـدمثلي   (يبارور يروين شيافزا و ها هيکل
ـ دل بـه  شتريب اهيگ نيا ييدارو ارزش). ۱۲ (شود يم  روغـن  لي

 از ياسانـس  بـات يترک داشـتن  دليل به تواند يم و بوده آن فرار
 درمـان  در ينيانـسول  شبه خاصيت با سافرول و اوژنول جمله

ـ ا ريتاث نيهمچن). ۱۰و۱۳ (باشد ديمف ابتيد ـ ترک ني  در هـا  بي
 ي تهيدانـس  بـا  نيپـوپروتئ يل و کلـسترول  د،يسريگل يتر کاهش

ـ  گيـاه  ايـن ). ۱۴ (است شده يارزياب مثبت نييپا  دارا بـا  يطب
ـ  خود ييايضدباکتر و يضدقارچ تيخاص بودن  بـر  توانـد  يم
 ،ياکلياشرشــ جملــه؛ از بــدن مهــم يهــا پــاتوژن انــواع ضــد

 ۱۶ (باشـد  داشته کاربرد کنسيآلب دايکاند و يلوريکوباکترپيهل
ـ يم يها پاتوژن ضد بر اليباکتر يآنت يها تيفعال). ۱۵ و  يکروب

 بـه  يپژوهش مطالعات در ياهيگ يها عصاره مختلف يها گونه
 ياهيـ گ يهـا  عـصاره  اليباکتر يآنت تيفعال. است رسيده اثبات

). ۱۷( باشد مختلف ييايميش باتيترک وجود از يناش تواند يم
 يدانياکـس  يآنت خاصيت گياه، اين ديگر يها تيخاص جمله از
ـ  مـواد  ونيداسياکـس  مانع تواند يم که باشد يم آن يقو  در يآل

 نيدارچـ ). ۱۸ (شـود  آزاد يهـا  کـال يراد کـاهش  سبب و بدن
 و يمعـد  مشکالت درمان يبرا و بوده يدرمان تيخاص يدارا

 بـه . شـود  يم استفاده مزمن يها يماريب گريد درمان و يا روده
 يبرخـ  درمـان  يبـرا  دارچـين  گيـاه  از يسـنت  ي  استفاده علت
 عصاره اين يآزمايشگاه اثرات يبررس انجام عدم و ها يبيمار

 يبررسـ  کـه  رسد يم نظر به بدن مختلف يها قسمت يرو بر
 آن يجـانب  عـوارض  و مثبت نکات تعيين و گياه اين ي عصاره

 يبـاالي  اهميت يدارا يفارماکولوژيک و يفيزيولوژيک لحاظ از
ــد ــات در .باش ــسيار،يپژوهش مطالع ــان از يب ــرات محقق  اث

ــ ــسيدان يآنت ــدالتهاب ،ياک ــدتومور ،يض ــدميکروب ،يض  ،يض
 از گياهـان  يهـا  عـصاره  يبرخـ  يضدسـرطان  و يباکتريال يآنت

  را موجودات مختلف ينواح و ترکيبات يرو يگل مريم جمله
 اسـاس،  ايـن  بـر ). ۱۹ و۲۰و۲۱( انـد  داده قـرار  يارزيـاب  مورد

ـ د ضـد  اثـر  است آن بر حاضر ي مطالعه ـ  ي عـصاره  يابتي  يآب
 راخـون    يبيوشـيمياي  يپارامترهـا  يبرخـ  يرو بر را نيدارچ
  .دهد قرار يبررس مورد

  
  يبررس روش

   ژادـن از نر يرايـصح وشـم رس ۲۱ از شـآزماي نــيا در     
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 ۱۷۰ تـا  ۱۶۰ يوزن ي محدوده با کامل، يسالمت يدارا ويستار
 ،ندشـد  تهيـه  ايران پاستور انيستيتو مطالعات مرکز از که يگرم

ـ ا. شد استفاده   و ييروشـنا  سـاعت  ۱۲ طيشـرا  در مطالعـه  ني
ــاعت ۱۲ ــار س ــا و يکيت ــانگين يدم ــه ۵/۲۲±۲ مي  ي درج

 گرفـت  صـورت   درصد ۳۰ تا ۲۵ ينسب رطوبت و گراد يسانت
 آمـاده  يغـذا  و آب بـه  آزمايش مدت طول در ها موش). ۲۲(

 آزمـايش،  شـروع  از قبـل . داشـتند  آزاد يدسترسـ  شـده،  پلت
 عامل حذف يبرا ونيآداپتاس طيشرا روز ۱۴ مدت به ها موش

 را آزمايـشگاه  شـرايط  و محـيط  بـه  نـسبت  سازش و استرس
 در آزار نيکمتـر  با يپژوه اخالق اصول تيرعا. کردند يسپر

  ).۲۳ (شد انجام آزمايش، مراحل تمام در ها آن مورد
ق حاضر حيوانات به سه گروه      يدر تحق :  حيوانات يبند گروه

هر گروه در قفس    .  شدند يگذار  نشانه يهاي تقسيم و با عالمت   
   ند شـد  ي ثابت و يکـسان نگهـدار      يجداگانه در شرايط محيط   

)۷N =  .(  
 يهـا دارو   وه شـاهد سـالم کـه بـه آن          به عنوان گر   :گروه اول 

. افـت نکردنـد   ي در يا ق نـشد و عـصاره     ين تزر ياسترپتوزوتوس
ـ  گروه شـاهد د    :گروه دوم  ن ي استرپتوزوتوسـ ي کـه دارو   يابتي

  . افت نکردندي دريا چ عصارهي هيق شد وليتزر
ن کـه در    ي القا شده با استرپتوزوتوسـ     يابتي گروه د  :گروه سوم 
ـ  ي  ش روزانه عـصاره   يطول آزما  ـ  گ يآب   ن را بـا دوز ياه دارچـ  ي

  ).۲۴(افت نمودند يدرگرم بر كيلوگرم  ميلي ۲۰۰
 به آب ،)STZ (نياسترپتوزوتوس با ها موش يابتيد يالقا يبرا

ـ  داشـت  قرار ها موش ارياخت در ساعت ۱۲ مدت  غـذا  از يول
 نياسترپتوزوتوسـ  ،ييناشـتا  سـاعت  ۱۲ از بعد. بودند محروم

ـ يم ۵۰ دوز با تراتيس بافر در شده حل  وزن يازا بـه  گـرم  يل
ـ تزر ها موش به يصفاق داخل صورت به بدن  ميـ عال. شـد  قي

ــتيد ــامل اب ــاهش ش ــ وزن، ک ــرادرار ،يپرنوش ــد يپ   از بع
 يابتيد از نانياطم يبرا است ذکر قابل. ديگرد ظاهر ساعت ۱۲

ـ  يريـ گ خون با ها آن خون قند زانيم ها، موش شدن  بـا  و يدم
 گلوکـومتر  دسـتگاه  توسـط  وانيـ ح دم از ميمستق زدن النست

 ۳۰۰ از باالتر نهاآ خون قند ميزان که هايي موش و شد کنترل

 شدند گرفته نظر در ديابتي عنوان به بود ليتر دسي در گرم ميلي
ـ د شـاهد  سـالم،  شـاهد  گـروه  سه هر خون قند). ۲۵(  و يابتي
ـ تزر زمـان  سه در عصاره با شده ماريت يابتيد ـ پا ،STZ قي  اني

 گلوکـومتر  دستگاه توسط قيتزر از پس سوم هفته و اول هفته
  . شد يريگ اندازه دم ي هيناح از

 از بعد نيدارچ گياه نمونه :نيدارچ يآب ي عصاره ي هيته روش
 ابيآسـ  بـا  اروميـه،  دانـشگاه  هربـاريوم  توسـط  تاييـد  و تهيه
 اه،يگ پودر گرم ۱۰۰ يازا به. آمد در پودر صورت به يکيمکان
 از بعـد . شـد  اسـتفاده  حالل وانعن به مقطر آب يس يس ۳۰۰

ـ ق دستگاه توسط يريگ عصاره ساعت ۲۴ گذشت  بـوخنر  في
 )Evaporator( يروتار دستگاه توسط حالل سپس. شد انجام

 ۷ وزن بـه  ظيغل عصاره کي ي  هيته جه،ينت). ۲۴ (ديگرد ظيتغل
 جهـت  چسبناک ي  عصاره نيا. بود اهيگ پودر گرم ۱۰۰ از گرم

 هفتـه  ۳ ماريت زمان مدت. شد تفادهاس نظر مورد غلظت ي هيته
 از يخـوراک  صـورت  به ياهيگ ي  عصاره مدت نيا در که بود
  ).۱۶ (ديگرد ماريت گاواژ مخصوص سوزن قيطر

 ،آزمـايش  ي دوره روز انيپا در: خون يپارامترها يگير اندازه
 آغـشته  پنبه توسط کاتوريدس در يبررس تحت حيوانات يتمام

 تهيـه  قلـب  از يخون يها نمونه و شدند هوشيب اتر ليات يد به
 يها لوله در شده گرفته خون پالسما، يجداساز منظور به. شد
ـ آزما انجام جهت تا شد ختهير EDTA يحاو شيآزما  شاتي

 يبـرا  EDTA بـدون  يخـون  نمونه. شود منتقل شگاهيآزما به
. رفـت  کـار  بـه  ييايميوشـ يب يبررسـ  جهـت  سرم يساز آماده
 مدت به قهيدق در دور ۳۰۰۰ ردو با شده يآور جمع يها خون

 يريگ اندازه. ديگرد جدا ها آن سرم و شده فوژيسانتر قهيدق ۲۰
 استفاده با HDL و ديسريگل يتر کلسترول، رينظ يسرم عوامل

 غلظت. رفتيپذ انجام Roch/Hitachi 192 زينالآاتو دستگاه از
LDL فرمول توسط کلسترول Friedwald ۲۶ (ديگرد نييتع .(  

 از آزمون   يز آمار ي به منظور انجام آنال    :ها حليل داده تجزيه و ت  
ـ      ANOVAآناليز واريانس يک طرفه       ي و سپس آزمـون تعقيب
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 نتـايج  يتمام.  استفاده شد  SPSS با استفاده از نرم افزار       يتوک
انحـراف  ± ميـانگين    اسـتاندارد    يخطـا ± ن  يانگيبه صورت م  

  .  گزارش گرديد۰۵/۰کمتر از p  در سطح معيار
  

  ها افتهي
   شاهد  يها ن قند خون موش   يانگيج مطالعه نشان داد، م    ينتا     

  

  

ـ       ي ت يابتي و گروه د   يابتيد  را  يدار يمار با عـصاره، تفـاوت معن
ن يانگين ميهمچن). >۰۵/۰P(نسبت به گروه شاهد سالم دارند 

ـ  ي ت يابتيغلظت قند خون گروه د      را يدار يمار شده کاهش معن
   .)۱نمودار) (>۰۵/۰P( داد نشان يابتينسبت به گروه شاهد د

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 >۰۵/۰P فرض با وي توک تست و ANOVA طرفه يک انسيوار آزمون براساس. نر رت خون قند زانيم بر نيدارچي آب ي عصاره ريتاث: ۱ نمودار
 از بعد هفته T3 :۳ ق،يتزر از بعد هفته STZ، T1 :۱ قيتزر زمان در: T0. دارد وجودي داري معن اختالف T3و T1 زمان در DT و D نيب
: DT ،يابتيد شاهد گروه: D سالم، شاهد گروه: C. (است >۰۵/۰P دار يمعن اختالف دهنده نشان ستون هر در a, b, c مشابه ريغ حروف. قيتزر

  )کيلوگرمبر ميلي گرم   ۲۰۰دوز با نيدارچي آب عصاره با شده ماريتي ابتيد گروه
  

   ديـابتي درمـان شـده       هـاي  براساس نتـايج حاصـله در مـوش       
  گليـسريد  دار ميـزان تـري      دارچـين کـاهش معنـي      ي  با عصاره 

ــد  ــابتي مــشاهده گردي ــا گــروه شــاهد دي  ســرم در مقايــسه ب
)٠٥/٠P< .(  دسـت آمـده نـشان داد کـه ايـن       ههمچنين نتايج ب

 نداشـت   يدار تغييرات با گـروه شـاهد سـالم، تفـاوت معنـي           
 کـاهش  ،خـون  سرم کلسترولي  روي  بررس نتايج ).٢ نمودار(

 گـروه  بـه  نـسبت  ماريت گروه کلسترول نيانگيم دري  دار يمعن
ميــزان  امــا ).٣نمــودار ) (>٠٥/٠P (داد نــشاني ابتيــد شــاهد

HDL   داري را در گـروه دريافـت     افـزايش معنـي     سرم خـون
ديابتي نشان    عصاره آبي دارچين نسبت به گروه شاهد       ي  کننده
ـ  فاخـتال بـه عـالوه     ). ٤نمـودار   ) (<٠٥/٠P(نداد   ي دار يمعن

)٠٥/٠P< (زانيم نيب LDL شـاهد ي  هـا  گروه در خون سرم 
 گـروه  در کـه . اسـت  مشاهده قابل سالم شاهد گروه باي  ابتيد

ـ  کاهش دارچين، ي عصاره با ماريت تحت ـ م دري  دار يمعن  زاني
LDL نـشد  مـشاهده ي  ابتيد شاهد گروه به نسبت خون سرم 

  ).٥نمودار(
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  ي دهنده نشان ستون هر در a, b, c مشابه ريغ حروف. نر رت خون سرم ديسريگل يتر زانيم بر نيدارچ يآب ي عصاره ريتاث: ۲ نمودار
  با نيدارچي آب ي عصاره با شده ماريتي ابتيد گروه: DT ،يابتيد شاهد گروه: D سالم، شاهد گروه: C( است >۰۵/۰P دار يمعن اختالف

 )گرم در كيلوگرم   ميلي۲۰۰ دوز
  

 
دار  يدر هر ستون نشان دهنده اختالف معن a, b, c ر مشابهيحروف غ. زان کلسترول تام سرم رت نرين بر مي دارچي آبي ر عصارهيتاث: ٣نمودار 

٠٥/٠P<است  )C :،گروه شاهد سالمD  :يابتيگروه شاهد د ،DT :ني دارچيمار شده با عصاره آبي تيابتيگروه د  
 )گرم در كيلوگرم ميلي ۲۰۰ با دوز
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. 

   در هر ستون نشان دهنده اختالف a, b, c  ر مشابهيحروف غ.  سرم رت نرHDLزان ين بر مي دارچي آبي ر عصارهيتاث: ٤ نمودار
  ني دارچيمار شده با عصاره آبي تيابتيگروه د: DT، يابتيگروه شاهد د:  Dگروه شاهد سالم،: C( است >٠٥/٠Pدار  يمعن

 )گرم در كيلوگرم ميلي ۲۰۰دوز   با
  

.   

   اختالفي در هر ستون نشان دهنده a, b, c  ر مشابهيحروف غ.  سرم رتLDLزان ين بر مي دارچي آبي ر عصارهيتاث: ٥ نمودار
  ني دارچيمار شده با عصاره آبي تيابتيگروه د: DT، يابتيگروه شاهد د: Dگروه شاهد سالم، : C (است >٠٥/٠Pدار  ي معن

 )گرم در كيلوگرم ميلي ۲۰۰با دوز 
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  بحث
 يالقـا  نر يها موش ماريت داد نشان حاضر ي مطالعه جيتان     

 بـر  گـرم  يليم ۲۰۰ روزانه زانيم به نيدارچ ي  عصاره با يابتيد
ــوگرميک ــاهش باعــث ل ــ ک ــم در يدار يمعن ــد زاني  خــون، قن

 HDL و LDL ميزان در اما شود يم کلسترول و ديسريگل يتر
  .کند ينم جاديا دار يمعن راتييتغ خون سرم

 در مختلـف  تركيـب  ٥٠ از بـيش  وجـود  يتجرب مطالعات در

 هيدروكـسي  متيـل  نـام  بـه  پليمـري  همه از بيش كه دارچين

 اثبـات  به دارد، نقش گلوكز متابوليسم در (MHCP) چالكون
ـ  پلـي  ترکيبات ي خانواده از ماده اين). ۲۷ (است رسيده  يفنل

 افـزايش  باعـث  کـه  اسـت  فالونوئيـد  يـا  آب در محلـول 

 ايـن  همچنـين ). ۲۳ (شود مي ها سلول در گلوكز اكسيداسيون

 هاي راديكال تشكيل از ،ياكسيدانت آنتي خاصيت داشتن با ماده

 اين از و کرده يجلوگير مختلف شرايط با ييها محيط در آزاد
 ديابـت  مختلـف  عـوارض  پيشرفت كاهش در تواند يم طريق
 چـالكون  هيدروكـسي  متيل). ۲۸ و۲۹ (کند يباز يثروم نقش

)MHCP (افزايش سبب نيانسول با همراه دارچين رد موجود 

 بـه  پاسـخ  افـزايش  بـا  و شود مي سلول داخل به گلوكز ورود
 شيافـزا  برابـر  ٢٠ را سـلول  توسـط  گلـوکز  مصرف انسولين

و همکارانش گـزارش  لوپز  ۲۰۰۵در سال  ).۳۰ و۳۱ (دهد يم
. بخـشد  يسم گلوکز را بهبود مـ ين متابولي دارچي کردند عصاره 

ون گلوکز  يداسيش اکس ين که باعث افزا   ي دارچ  فعال در  ي ماده
همکـاران در سـال      و الجمـال  ).۳۱( باشـد  يک م يشود فنول  يم

 آلوکـسان بـه     يق داخـل صـفاق    ي گزارش کردند که تزر    ۲۰۱۰
بـه  کـه  شـود   يابـت مـ  ي سالم به طور موثر باعـث د     يها موش

ــورت ــزاصـ ــوزوري افـ  و Hyperglyceamia ،يش درگلوکـ
Hipoinsulnaemia   ن يدرمان بـا دارچـ  . هدد ي مانخود را نش

 قابـل  Antihyperglycaemic قنـد خـون و      ياثرات کاهنـدگ  
 و همکـارانش در سـال   رودر ).۳۲(  را نشان داده است    يتوجه
ـ  ديهـا   که رتيشي گزارش کردند در آزما ۲۰۰۷  تحـت  يابتي

ــد، ي شــده بــا قــره قــاط را دري غنــييم غــذايــرژ افــت کردن

. افته بودي کاهش  يوجهد سرم خون به طور قابل ت      يسريگل يتر
ـ      اسـت   ح  ي توض  الزم به  ن خصوص يدر ا   يکـه در مـدل تجرب

 مبـتال بـه     ي و در جامعـه انـسان      STZابت القا شده توسـط      يد
مـواد  . ابـد ي يپـاز کـاهش مـ     ين ل يپوپروتئيم ل ي آنز ۱ابت نوع   يد

ـ  بـر ا يق اثرگـذار يتوانند از طر   ياه م ي موجود در گ   ي موثره ن ي
ـ  برگشت دهنـد کـه ا  يعي طبم را به حديت آنز يستم فعال يس ن ي
ـ گل يتواند کـاهش سـطح تـر       يده م يپد د سـرم خـون در    يسري

  ).۳۳( کندهیتوج ي حاضر را تا حدوديبررس
 يهـا   مـوش ۲۰۱۰ و همکارانش در سال  الجمـال  يا در مطالعه 

ن قـرار دادنـد     ي هفته تحت درمان با دارچ     ۴ را به مدت     يابتيد
ترول سـرم    در ميزان کلـس    ي درصد ۲۴ آن کاهش    ي جهيکه نت 

سايما  که يدر حال ).۳۲( بود يابتيخون نسبت به گروه شاهد د
ن ي گزارش کردند کـه دارچـ  ۲۰۱۱و همکاران در سال     محمود  

 شود  ي قند خون معرف   ي اه کاهنده يک گ يعنوان   ممکن است به  
بـا   ).۲۵( شـود  ي نميک معرفيدميپيپرلياه ه يک گ ياما به عنوان    

تلف و متنوع در دارچين  ترکيب مخ۵۰توجه به وجود بيش از 
 و همچنـــين خاصـــيت يبـــه ويـــژه ترکيبـــات فالونوئيـــد

ـ دار م  يتوان احتمال کاهش معن    ي آن، م  ياکسيدان يآنت زان قنـد   ي
 را  يمـار ي ت يابتي د يها د و کلسترول موش   يسري گل يخون، تر 

محققين بيـشتر خـواص     .  از وجود اين ترکيبات دانست     يناش
ـ  گيـاه دارچـين از جملـه    ي و طب  يدرمان  آن را ياکـسيدانت  يآنت

ـ بيشتر به وجـود ترکيبـات        ـ  بـه و يفنل ژه اوژنـول همـراه بـا    ي
 يدهند و نتـايج بررسـ   يفالندرن، سافرول، فورفورول نسبت م  

 ي که گياهان اين خانواده دارا    يجاي دهد از آن   يحاضر نشان م  
دار  يرود کاهش معن يباشند، احتمال م   ي م يترکيبات فالونوئيد 

ــه از  ســرم خــونييا بيوشــيمييپارامترهــا ــد جمل  خــون، قن
 ايـن   ي  به واسطه  ي ديابت يها  در رت  کلسترول و ديسريگل يتر

    .  ترکيبات باشد
  

   يگير نتيجه
  ي ز عصارهيان داد که تجوـ نشيق کنونيـ تحقيها هـافتي     
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لوگرم به علت وجـود     يگرم بر ک   يلي م ۲۰۰ن با دوز    ي دارچ يآب
ره، باعـث کــاهش   و فنـل در عـصا  MHCP ماننـد  يبـات يترک
د و کلسترول سرم    يسري گل يزان قند خون، تر   ي در م  يدار يمعن

ـ  ديهـا  خون مـوش    نـسبت بـه    مـار شـده بـا عـصاره    ي تيابتي
 يامـا در ايـن بررسـ      . شـود  ي کنترل مـ    گروه يابتي د يها موش

ـ  در ميدار يرات معن يي تغ يپژوهش  سـرم  LDL  وHDLزان ي
ـ .  تحت مطالعه مشاهده نـشد   يها خون گروه  ان الزم بـه  در پاي

ـ  بردن به اينکـه ا  ي پ يذکر است برا   ن اثـر مربـوط بـه کـدام     ي
 و  ي است نياز به مطالعات بيوشيمياي     يترکيب يا ترکيبات گياه   

 ي  در زمينه  ي با امکانات آزمايشگاه   يا  گسترده يفارماکولوژيک
 ي  و تخليص است که اميد است در آينده      ي، شناساي يجداساز

  .نزديک انجام گيرد
  

  شکرتقدير و ت
 علـوم بـه   ي  دانـشکده يشناسـ  وسيله از گروه زيست    بدين     

 حاضـر و کليـه دوسـتان و اسـاتيد     ي  مطالعهيخاطر تامين مال 
، کمال  ي بررس ي نمودن در ط   ي و راهنماي  يمحترم به دليل يار   

  . را داريميتشکر و قدردان
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Background and Objective: Nowadays, the use of herbal products has been proposed as an alternative to 

chemical drugs.  Cinnamon is considered as a beneficial and useful herb. Due to the increasing demand of 

medicinal plants to treat diseases and identify any side effects on different organs, this study was performed 

to investigate the effects of aqueous extract of cinnamon on serum biochemical parameters in streptozotocin-

induced (STZ) diabetic rats. 

Materials and Methods:  21 male Wistar rats were assigned to three groups of 7 including control, diabetic 

control and diabetic rats treated with the extract, respectively. Fasting mice were diabolized with 50 mg/kg 

intraperitoneal injection of streptozotocin. After 21 days of treatment with the extract at a dose of 200 mg/ 

kg, blood sugar, triglycerides, cholesterol, HDL and LDL in serum were measured in three groups. Results 

were analyzed using one- way ANOVA and Tukey test. 

Results: A significant decrease in blood glucose, triglycerides and cholesterol in the treated diabetic rats 

were seen whereas, there was no significant changes in LDL and HDL levels. 
Conclusion: Since the plants in this family have flavonoid components, their effect on reduction of serum 

biochemical parameters including blood glucose, triglyceride and cholesterol may be due to these 

components. Therefore, the aqueous extract of cinnamon has anti-diabetic properties and its proper use is 

beneficial for diabetic patients. 
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