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Abstract: 

 

Background: Impairment in metabolism of lipids, especially in liver tissue, is one of the main 

complications of type 2 diabetes (T2D). This study aimed to evaluate the effect of 

hydroalcoholic extract of Satureja avromanica (HESA) on glycogen and lipid content in liver 

tissue of male rats with type 2 diabetes.   

Materials and Methods: In this experimental study, Twenty-four male Wistar rats were 

divided into 4 groups (n=6) including: controls and T2D groups treated with or without 

hydroalcoholic extract of Satureja avromanica extract (50 mg/kg). After 60 days of treatment 

lipid and glycogen storage of liver were measured. The data collected after entering SPSS 

software version 16 were analyzed using one-way analysis of variance. 

Results: The results showed that in the diabetic group treated with Satureja avromanica 

extract, weight was significantly higher and the fasting blood sugar was significantly lower 

than the diabetic control group (P<0.01). Also, in relation to liver tissue, in the diabetic group 

receiving the extract of Satureja avromanica, glycogen storage is significantly higher and the 

levels of cholesterol and triglyceride is significantly lower than the diabetic control group 

(P<0.05). 

Conclusion: This study showed that hydroalcoholic extract of Satureja avromanica can have 

anti-diabetic effects on the liver tissue in diabetic rats. 
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 مقدمه

های متابولیک ترین بیماریشایعاز  بیماری دیابت یکی

شود که از اختالالت متابولیک میبرخی است. این بیماری سبب 

ناشی از اختالل در ترشح انسولین و یا مقاومت به انسولین در سطح 

. در حال حاضر دیابت ملیتوس به یک اپیدمی [2،1]باشند بافت می

ومیر در بیشتر چهارمین علت مرگدر سطح دنیا تبدیل شده و 

المللی فدراسیون بین براساس گزارشیافته است. کشورهای توسعه

میلیون  415 ، شمار مبتالیان به دیابت در دنیا2017دیابت در سال 

شود که تعداد افراد مبتال به دیابت و تخمین زده میاست نفر بوده 

براین، بیماری میلیون نفر خواهد رسید. بنا 622به  2045تا سال 

های بهداشتی و تحمیل نیاز به مراقبت ،شیوع زیاددلیل دیابت به

فشارهای اقتصادی، به چالش عظیمی برای جوامع مختلف تبدیل 

 . [3] شده است
 

 شناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسالمی، شیراز، ایرانگروه زیست  .1

متابولیک، دانشگاه علوم  هایمركز تحقیقات بیوشیمی و تغذیه در بیماری .2

 پزشكی كاشان، كاشان، ایران

 گروه بیوشیمی بالینی، دانشكده علوم پزشكی آبادان، آبادان، ایران .3

 ول:ؤنشانی نویسنده مس *

 گروه بیوشیمی بالینی دانشكده علوم پزشكی آبادان،آبادان، 

   061 53267800 دورنویس:                              09189031869تلفن: 

 clinicalbiochem.1365@gmail.com پست الکترونيک:

 30/4/1399 تاریخ پذیرش نهایی:                        13/8/1398 :تاریخ دریافت

عنوان یکی از عوامل اصلی شیوع اختالالت کبدی بیماری دیابت به

کبد یک عضو حیاتی در بدن است که در  شود.محسوب می

پروتئین و چربی، هموستاز بدن و دفع مواد متابولیسم کربوهیدرات، 

های ای میان بیماریکند. ارتباط دوجانبهسمی نقش مهمی را ایفا می

کبدی و دیابت وجود دارد. کاهش گلیکوژن کبدی از جمله 

تواند قند را کبد نمیزیرا  ،باشداختالالت کبدی ناشی از دیابت می

آن را به شکل گلوکز  و یا در مواقع لزومنماید به گلیکوژن تبدیل 

. دهدرا افزایش میبه جریان خون وارد کند و این امر کلوگز خون 

در دیابت تیپ دوم مقاومت به انسولین در کبد سبب اختالل در 

و احتمال رود میو سطح قند خون باال شود میبرداشت قند خون 

یابد. بنابراین مقاومت به انسولین و تجمع چربی در کبد افزایش می

خطر تجمع ذخایر لیپیدی و در نتیجه ابتال  2دنبال آن دیابت نوع هب

اگرچه . [5،4]دهد به کبد چرب، فیبروز و سیروز را نیز افزایش می

م ئتوانند در کنترل عالدرمان دیابت میمربوط به داروهای کنونی 

همراه این داروها با عوارض جانبی  اما معموالً ،بیماری مفید باشند

، آنمی، 12Bکاهش سطح ویتامین  توان بهز آن جمله میهستند که ا

و آلرژی  LDL-Cنروپاتی، پانکراتیت، کتو اسیدوز، افزایش سطح 

دلیل هاستفاده از ترکیبات گیاهی بخاطر همین  ه. ب[6] اشاره کرد

 دارویی گیاه باشد.مورد توجه پژوهشگران می، عوارض جانبی پایین

 گیاهان از Satureja avromanica علمی نام با اورامانی مرزه

 :خالصه

هدف از انجام باشد. می 2ملیتوس نوع از جمله عوارض ناشی از دیابت  کبد بافت ویژه درهب لیپیدها متابولیسم اختالل در سابقه و هدف:

 بود. 2های دیابتی نوع این مطالعه، ارزیابی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه مرزه اورامانی بر محتوای گلیکوژنی و لیپیدی بافت کبد رت

تحت تیمار و بدون  2 نوع تایی( کنترل و دیابتی 6گروه ) 4 بهویستار سر رت نر نژاد  24تعداد در این مطالعه تجربی  ها:مواد و روش

گیری روز تیمار، ذخیره لیپیدی و گلیکوژنی کبد اندازه 60( تقسیم شدند. بعد از mg/kg50تیمار با عصاره هیدروالکلی مرزه اورامانی )

 و تجزیه مورد طرفهیک واریانس تحلیل آزمون از استفاده با 16ویرایش  SPSS افزارنرم به ورود از پس شده آوریجمع هایدادهشد. 

 .ندگرفت قرار تحلیل

طور معناداری بیشتر و میزان قند خون نتایج نشان داد که در گروه دیابتی تیمارشده با عصاره هیدروالکلی گیاه مرزه، میزان وزن به نتایج:

کننده عصاره در گروه دیابتی دریافت(. همچنین در ارتباط با بافت کبد، >01/0Pباشد )طور معناداری کمتر از گروه کنترل دیابتی میناشتا به

باشد طور معناداری کمتر از گروه کنترل دیابتی میگلیسیرید بهطور معناداری بیشتر و میزان کلسترول و تریمیزان گلیکوژن به ،گیاه مرزه

(05/0P<.) 

موش صحرایی نر داشته دیابتیک در بافت کبد اثرات آنتی تواندمیمرزه  عصاره هیدروالکلی گیاهاین مطالعه نشان داد که  گیری:نتیجه

 .باشد

 اورامانی، کبد، گلیکوژن، لیپید مرزهدیابت تیپ دوم،  کلیدی: واژگان

 254-260 ، صفحات1399شهریور  -، مرداد 3پژوهشی فیض، دوره بیست و چهارم، شماره  - نامه علمیدو ماه                                                 
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عنوان هرود که در منطقه کردستان و اورامان بمی شمار به نعناع تیره

و ترکیبات شیمیایی موجود در گیرد ادویه مورد استفاده قرار می

در طب سنتی و همچنین آن عصاره این گیاه موجب شده است تا از 

جمله خواص  . از[7] نگهدارنده غذایی استفاده گرددعنوان به

باکتریایی، توان خواص ضدفارماکولوژیکی و بیولوژیکی این گیاه می

ویروسی، ضدتوموری و اکسیدانی، ضدالتهابی، ضدضدقارچی، آنتی

شده بر روی . در مطالعه انجام[8-11] ضددیابتی را برشمرد

Satureja Khuzestanica  نشان داده شد که روغن این گونه

اکسیدانی، اثرات قابل توجهی نیز بر عالوه بر اثرات آنتی ،گیاهی

. از سویی [12]دارد  1های دیابتی نوع کاهش میزان قند خون در رت

که گونه متعلق به کشور یونان  Satureja hortensisدیگر مطالعه 

نشان داد که این جنس از خانواده مرزه دارای خواص ، باشدمی

با توجه به اهمیت گیاهان  .[13]باشد میاکسیدانی قابل توجه آنتی

که تاکنون در طب سنتی و صنایع دارویی و این Saturejaجنس 

رابطه با در   Satureja avromanicaای بر روی گونهمطالعه

صورت نگرفته است، در مطالعه حاضر اثر عصاره بیماری دیابت 

لیپید در هیدروالکلی گیاه مرزه اورامانی بر روی ذخایر گلیکوژن و 

های صحرایی نر دیابتی تیپ دوم مورد بررسی قرار بافت کبد موش

 گرفت.

 

 ها مواد و روش

 :Satureja avromanica (Idگیری: گیاهعصاره

از روستای بلبر شهرستان مریوان با طول جغرافیایی  (77106935-1

و ارتقاع  35 ° 41' 44/25"، عرض جغرافیایی 46 ° 17' 24/45"

دانشگاه  آوری شد و توسط هرباریوممتر از سطح دریا جمع 900

عصاره هیدروالکلی ید قرار گرفت. أیکردستان مورد شناسایی و ت

منظور به اندام هوایی گیاه با روش خیساندن استخراج شد. بدین

درصد  70های هوایی گیاه، اتانول گرم از پودر بخش 100مقدار 

یکر قرار گرفت. در مرحله ساعت در ش 24افزوده شد و به مدت 

ظور حذف حالل منبعد توسط کاغذ صافی واتمن صاف گردید و به

گراد قرار گرفت. در درجه سانتی 50دمای  ادر دستگاه روتاری ب

پایان، به منظور تولید عصاره خشک، عصاره غلیظ مرحله قبل در 

 گراد قرار داده شد. درجه سانتی 50آون با دمای 

این مطالعه از نوع تجربی بود و دارای کد اخالق به تیمار حیوانات: 

در  .باشد می IR. ABADANUMS.REC. 1399.094 شماره

گرمی  210-230سر موش صحرایی نر  24از  تجربی این مطالعه

طور حیوانات مورد مطالعه به نژاد ویستار استفاده شد.متعلق به 

گروه کنترل گروه تقسیم شدند: گروه کنترل سالم،  4تصادفی به 

ی کننده عصارههای کنترل سالم و دیابتی دریافتدیابتی، گروه

(. تیمار از طریق گاواژ دهانی و kg/mg50هیدروالکلی گیاه مرزه )

دیابت، از نیکوتین آمید  یروز انجام شد. جهت القا 60مدت به

(kg/mg120 ) 15و پس از ( دقیقه استرپتوزوتوسینkg/mg60 )

صفاقی استفاده شد. پس از یک هفته قند خون درونصورت تزریق به

 عنوانهب kg/mg150 گیری شد و قند خون بیشتر ازحیوانات اندازه

 ،. در پایان مطالعه[14] شاخص دیابتی شدن حیوان در نظر گرفته شد

 Accuترازو و قند خون توسط نوار تست قند خون  باها وزن رت

Chek تزریق ها  باسپس رت ؛گیری شداندازهmg/kg 50  کتامین

بافت کبد بالفاصله پس از  و صفاقی بیهوش شدندرونصورت دبه

ها به میزان مورد استفاده در سرم فیزیولوژی شسته قربانی کردن رت

درجه  80و سپس در نیتروژن مایع فریز شد و در دمای منفی 

 نگهداری گردید. هاسانتیگراد تا زمان انجام آزمایش

گیری میزان زان گلیکوژن بافت کبد: برای اندازهگیری میاندازه

( در یک کرایوتیوپ mg400مقداری از بافت کبد ) ،گلیکوژن کبدی

دقیقه  20قرار داده شد و به مدت  KOH درصد 33لیتر میلی 1با 

لیتر میلی 25/1گراد قرار گرفت. سپس، درجه سانتی 100در دمای 

ساعت در دمای  24مدت  الکل به کرایوتیوپ اضافه شد و مخلوط به

دقیقه  20گراد قرار داده شد. در مرحله بعد به مدت درجه سانتی 4

 1در ایجادشده  plateوژ شد و سپس یسانتریف rpm 2400در

 درصد 1/0لیتر از محلول آنترون )میلی 3لیتر آب مقطر به همراه میلی

 20گراد به مدت درجه سانتی 100( در دمای 4SO2H درصد 84در 

نانومتر  620ها در دقیقه انکوبه شد. میزان جذب نوری نمونه

و   glycogen mg/g tissueصورت گیری شد. نتایج بهاندازه

  .[15]براساس استاندارد گلوکز محاسبه گردید 

رید بافت کبد: آنالیز یگلیسگیری میزان کلسترول و تریاندازه

رید در بافت کبد با استفاده از روش یگلیسکلسترول و تری

FOLCH  گرم از بافت کبد با  5/0صورت گرفت. طبق این روش

ل هموژنه شد. سپس محلول ونسبت دو به یک با کلروفرم و متان

دقیقه در دمای اتاق تکان داده شد. بعد  20تا  15شده برای هموژنه

مایع دست آوردن فاز هشده برای بمحلول هموژنه ،از این مرحله

 9/0از حجم محلول  2/0سانتریفیوژ شد. محلول موردنظر توسط 

درصد سدیم کلرید شستشو داده شد و بعد از چند ثانیه ورتکس 

سانتریفیوژ شد. بعد  rpm2000 شدن برای جدا شدن دو فاز با دور

از سانتریفیوژ و حذف فاز باالیی، فاز پایینی که فاز کلروفرم دارای 

تبخیر شد.  در شرایط خأل rotary evaporatorتوسط  ،لیپید است

مانده با استفاده از رید مایع باقییگلیسسپس میزان کلسترول و تری

آزمون رید شرکت پارسیگلیسهای سنجش کلسترول و تریکیت

 .[16]وسیله دستگاه اسپکترومتر مورد سنجش قرار گرفتند به

 هاتجزیه و تحلیل داده
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تحلیل  به روش 16ویرایش   SPSSافزاربا نرمها داده

قرار تجزیه و تحلیل مورد توکی تعقیبی آزمون و طرفه واریانس یک

 است. شده دار تلقی عنیم >05/0P الزم به ذکر است. ندگرفت

 

 نتایج 

میزان وزن و های مربوط بهتغییرات وزن و قند خون: یافته

نشان داده شده  1 شماره در جدول قند خون ناشتا در بین چهار گروه

ها در گروه دیابتی وزن رتمیانگین  ،است. در پایان مطالعه

طور معناداری بیشتر بهی هیدروالکلی گیاه مرزه شده با عصارهدرمان

همچنین میانگین قند خون  (.P<01/0) باشدمی دیابتیکنترل گروه از 

ری طور معنادابهمرزه کننده عصاره دریافتدر گروه دیابتی ناشتا 

  (.P<01/0)باشد میدیابتی  کنترلگروه کمتر از 

 

 های مورد مطالعهوزن و گلوکز ناشتا در گروهمیزان  -1شماره  جدول
 گروه

 متغیر
 دیابتی مرزه  کننده عصارهکنترل دریافت کنترل

کننده عصاره دیابتی دریافت

 مرزه

 )گرم( وزن بدن
 آغاز مطالعه

 بعد از مطالعه

4/4±5/205 

21/20±00/269 

1/4±16/210 

42/26±00/266 

5/5 ±6/209 
*a1/±8 5/181 

16/4±8/207 
* b44 /1±7/190 

 ناشتا خون قند

 (لیترگرم/دسیمیلی)

 آغاز مطالعه

 بعد از مطالعه

4/4±83/77 

19/8±50/80 

09/5±00/74 

7/10± 33/80 

27/4± 66/77 
*a5/5±15/280 

8/6±73/77 
* b 6/00±18/199 

  P<01/0* : مقایسه با گروه دیابتی کنترل، b: مقایسه با گروه کنترل سالم، a اند.نشان داده شدهمیانگین  ± معیارانحرافصورت به هاداده -

 

گلیسیرید بافت کبد: جدول تغییرات گلیکوژن، کلسترول و تری

گلیسیرید بافت کبد را در میزان گلیکوژن، کلسترول و تری 2شماره 

گلیکوژن کبدی در گروه دهد. میانگین بین چهار گروه نشان می

طور معناداری دیابتی تیمارشده با عصاره هیدروالکلی گیاه مرزه به

(. همچنین میانگین >01/0Pباشد )بیشتر از گروه کنترل دیابتی می

کننده گلیسیرید کبدی در گروه دیابتی دریافتکلسترول و تری

اشد بطور معناداری کمتر از گروه کنترل دیابتی میعصاره مرزه به

(. عالوه بر این جهت وضوح بیشتر P<05/0و  >01/0Pترتیب )به

، نمودارهای مربوطه ارائه شده است 2نتایج جدول شماره 

 (.3تا  1)نمودارهای شماره 

 

 های مورد مطالعهدر گروهگلیسیريد بافت کبد میزان گلیكوژن، کلسترول و تری -2شماره جدول 
 گروه

 متغیر
 کنترل

کننده کنترل دریافت

 مرزه  عصاره
 دیابتی

کننده دیابتی دریافت

 عصاره مرزه

 گرم/گرم بافت(گلیکوژن )میلی

 گرم/گرم بافت(کلسترول )میلی

 گرم/گرم بافت(گلیسیرید )میلیتری

15/1±2/26 

82/0±65/2 

55/0±6/6 

3/1±4/26 

92/0± 87/2 

94/0±7/7 

*a8/8±0/15 
*a32 /82±0/4 

*a1/2±1/11 

** b75/3±0/22 
** b45 /3±0/3 
* b 5/4±0/8 

 P،** 01/0>P<05/0 *: مقایسه با گروه دیابتی کنترل، b: مقایسه با گروه کنترل سالم، a اند.نشان داده شدهمیانگین  ± معیارانحرافصورت به هاداده -
 

 
 مطالعه های موردبین گروه میزان گلیكوژن در بافت کبد -1شماره نمودار 
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های بین گروه گلیسیريد در بافت کبدمیزان تری -2شماره نمودار 

 مطالعه مورد

 

 
 های مورد مطالعهبین گروه میزان کلسترل در بافت کبد -3شماره  نمودار

 

 بحث

نوعی اختالل مزمن در متابولیسم کربوهیدرات،  دیابت

که مشخصه آن افزایش قند خون در بیمار باشد. میچربی و پروتئین 

عروقی، کلیوی، کبدی و کاهش فعالیت  - است. نارسایی قلبی

. [17] باشدمدت این بیماری میعصبی از جمله عوارض طوالنی

بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه مرزه  ،هدف از انجام این پژوهش

های اورامانی بر میزان ذخایر گلیکوژن و لیپید در بافت کبد موش

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که  .صحرایی نر دیابتی تیپ دو بود

هیدروالکلی ها در گروه دیابتی تیمارشده با عصاره میزان وزن رت

از گروه کنترل دیابتی  طور معناداری کمتربه گیاه مرزه اورامانی

ناشی از اثر  ،ثیر مرزه بر روی وزنأبه احتمال زیاد این ت باشد.می

باشد. ماده اصلی مرزه دیابتیک و هایپوگالیسمیک این گیاه میآنتی

و سایر ترکیبات چون فالونوئیدها، تری  [18]بوده  کارواکرول

 گزارش شده استها نیـز در این گیاه ترپنوئیدها، استروئیدها و تانن

دیابتیک و کارواکرول و فالونوئیدها دارای خواص آنتی .[19]

 حاضر مطالعه نتایج همچنین .[20]باشند قابل توجه میی اکسیدانآنتی

 میزان مرزه، گیاه عصاره کنندهدریافت دیابتی گروه در که داد نشان

 باشد.می دیابتی کنترل گروه از کمتر معناداری طوربه خون قند

 2اگرچه اثر مرزه اورامانی بر کاهش قند خون در مدل دیابتی نوع 

و همکاران در خصوص هی لعبدالدر مطالعه اما بررسی نشده است، 

 Saturejaهیپرلیپیدمی روغن دیابتی و آنتیاکسیدانی، آنتیاثر آنتی

Khuzestanica ، نتایج نشان داد که این جنس از مرزه، عالوه بر

ی، موجب کاهش قابل توجه غلظت قند خون اکسیدانخواص آنتی

 Satureja . مکانیسم اثرات[12]شود می 1در مدل دیابتی نوع 

Khuzestanica با خاصیت  یدر مطالعه مذکور، وجود ترکیبات

نظیر فالونوئیدها و نیز کارواکرول  ،اکسیدانی قابل توجهآنتی

 روی بر همکاران و احمدوند توسطکه  دیگری مطالعه درباشد. می

Satureja Khuzestanica  ،که  شد داده نشانصورت گرفت

اکسیدانی قابل توجه، طه داشتن خواص آنتیسواهگونه از مرزه باین

. مکانیسم دقیق اثر این گیاه [21] ثر استؤنیز م خوندر کاهش قند 

اثر آن بر تعدیل قند خون باشد و بر کاهش قند خون مشخص نمی

ثیر آن بر میزان تولید انسولین و یا تقویت أناشی از تممکن است 

مستلزم  ،قبول این فرضیهبنابراین سیگنالینگ انسولین باشد. 

کبد یک اندام پیچیده و بزرگ است که  باشد.های بیشتر میبررسی

ات، پروتئین رنقش اصلی آن طراحی و مدیریت متابولیسم کربوهید

اشت و و چربی است. حفظ ثبات سطح گلوکز خون توسط برد

صورت گلیکوژن، شکستن گلیکوژن در مواقع سازی گلوکز بهذخیره

نیاز به گلوکز )گلیکوژنولیز( و تشکیل گلوکز از منابع 

 غیرکربوهیدراتی نظیر اسیدهای آمینه )گلوکونئوژنز( از وظایف

و افزایش  [22]رود. کاهش میزان گلیکوژن کبد به شمار می اصلی

از عوارض بیماری دیابت  [23]رید و کلسترول کبدی یگلیستری

باشد. انسولین کنترل اصلی برای جذب و تبدیل گلوکز به می

های کبدی را به انجام سازی داخلی در سلولگلیکوژن جهت ذخیره

سازی این ذخیره ،رساند و در کمبود و یا مقاومت به انسولینمی

نسبت به حالت نرمال  و میزان ذخیره گلیکوژن کبدییابد میکاهش 

کبد  دلیل فعالیت گلیکوژنولیزی در بافت. از طرفی بهشودکم می

 Endogenous Glucose Production افراد دیابتی و تولید

(EGP)  یابد. همچنین نشان کاهش مینیز ذخایر گلیکوژن کبدی

هایی داده شده است که در شرایط هایپرگالیسمی میزان فعالیت آنزیم

گلوکوکیناز که آنزیم محدودکننده سرعت در مسیر سنتز از جمله 

. تجمع چربی در کبد ممکن [25،24] یابدکاهش می ،گلیکوژن است

است مربوط به تغذیه با چربی بیش از حد در رژیم غذایی، افزایش 

های به کبد، اکسیداسیون نامناسب اسیدتحویل اسیدهای چرب آزاد 

. تجمع لیپیدهای کبدی با لیپوژنز باشد de Novoچرب و افزایش 

 مرتبط است 2افزایش مقاومت به انسولین کبدی و دیابت نوع 

 دیابتی گروه در کبدی گلیکوژن میزان حاضر مطالعه در. [27،26]

 میزان و داد نشان را داریامعن کاهش سالم کنترل گروه به نسبت

0
2
4
6
8

10
12
14

کنترل کنترل 

ده دریافت کنن

عصاره 

دیابتی دیابتی 

ده دریافت کنن

عصاره

د 
یری

یس
گل

ی 
تر

(
رم

ی گ
میل

/
م ب

گر
ت

اف
)

0
1
2
3
4
5
6

کنترل ت کنترل دریاف

کننده عصاره 

دیابتی فت دیابتی دریا

کننده عصاره

ل 
رو

ست
کل

(
رم

ی گ
میل

/
ت

باف
رم 

گ
)

#a 

*b 

*a 

*b 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 fe
yz

.k
au

m
s.

ac
.ir

 a
t 1

1:
55

 +
03

30
 o

n 
S

un
da

y 
D

ec
em

be
r 

20
th

 2
02

0

http://feyz.kaums.ac.ir/article-1-4009-fa.html


 ، ...الکلی گیاه مرزه اورامانیبررسی اثر حفاظتی عصاره هیدرو

  3شماره  |24وره د |1399|شهریور-مرداد |نامه فیضدوماه                                                                                                 259

 عصاره با تیمارشده دیابتی گروه در کبدی گلیکوژن ذخایر

 کنترل گروه از بیشتر معناداری طوربه اورامانی مرزه گیاه هیدروالکلی

 موجود اصلی ماده کارواکرول شد ذکر که طورهمان. باشدمی دیابتی

 همکاران و Bakir مطالعه براساسهمچنین  باشد،می مرزه گیاه در

 آسیب در گلیکوژنی منابع کاهش از کارواکرول که شد گزارش

 با که آوردمی عمل به جلوگیری حاد پانکراتیت ثیرأت تحت کبدی

 دیگری نوع به موضوع این .[28]دارد  همخوانی حاضر مطالعه نتایج

 به قادر هاسلول دیابت در که یجایآن از .است توجیه قابل هم

 سپس و گلیکوژنولیز ابتدا باشند،نمی خون جریان گلوکز برداشت

 ذخیره کاهش اساس همین بر و شودمی تحریک گلوکونئوژنز

 ییجاآن از دیگر سویی از. باشدنمی انتظار از دور کبد گلیکوژنی

 شرایط تعدیل موجب مرزه عصاره با تیمار حاضر، مطالعه در که

 کرد ارائه را فرضیه این توانمی شد، دیابت از ناشی هایپرگالیسمی

 ذخیره بازیافت موجب خون قند کاهش بر مرزه عصاره اثر که

 جزئیات با بایستی موضوع این که هرچند است؛ شده کبد گلیکوژنی

در مورد ذخایر لیپیدی نتایج همچنین  .گیرد قرار بررسی مورد بیشتر

در گروه دیابتی  گلیسیریدنشان داد که میزان کلسترول و تری

طور معناداری کمتر از گروه کنترل کننده عصاره گیاه مرزه بهدریافت

، پیشینآمده از مطالعات دستراساس نتایج بهبباشد. دیابتی می

ها، ها باعث کاهش جذب چربیاکسیدانگیاهان دارویی و آنتی

تحریک ترشح کلسترول از طریق صفرا و افزایش دفع کلسترول از 

که تعدادی از  ه شده استشوند. همچنین نشان دادطریق مدفوع می

 ها وها، آنزیمگیاهان دارویی باعث مهار گلیکاسیون لیپوپروتئین

ها نقش دارند، ها و لیپوپروتئینهایی که در متابولیسم چربیپروتئین

بنابراین  .[30،29] دهندرا کاهش میو از این طریق چربی شوند می

اکسیدانی باال در با خواص آنتی یترکیباتوجود با در نظر گرفتن 

ای عصاره گیاه مرزه اورامانی، اثر آن بر کاهش سطح لیپیدهای ذخیره

 باشد.ویژه کلسترول دور از انتظار نمیهو ب در کبد

 

 گیرینتیجه

دهد که عصاره هیدروالکلی طور خالصه، نتایج نشان میبه

تواند سبب کاهش قند خون، کاهش ذخایر گیاه مرزه اورامانی می

اگرچه الزم  ؛لیپیدی و همچنین افزایش میزان گلیکوژن کبدی شود

 عصاره هیدروالکلی گیاه مرزهثیر أاست که در مطالعاتی جداگانه ت

های درگیر در لیپوژنز و گلیکوژنز مورد بررسی ورامانی بر روی ژنا

 قرار گیرد. 

 

 و قدرداني تشكر

وسیله از همکاری دانشکده علوم پزشکی آبادان جهت بدین

 .گرددمیتشکر و قدردانی  ،مربوطه هایانجام آزمایش
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