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 ،گلوکز يبر روشه بهار یهم گل یدروالکلی ه  عصارهریتأث
LDL، HDLنرییصحرا يها و کلسترول تام خون در موش  

 نی شده با استرپتوزوتوسیابتی دستاریبالغ نژاد و
  

  2يدیامک شهی، س*1یمی، افرا عظ1ينو محمودیم

  

، همدان،  همدانی، دانشگاه علوم پزشک اعصابيولوژیزیقات فیتحقمرکز  2ران، ی، همدان، ا واحد همدان،یالمگاه آزاد اس دانش،یست شناسیزگروه  1
  رانیا

  

  4/11/1392 :رشیخ پذی                تار19/6/1392: خ وصولیتار
  

  دهیچک
  

 . برخوردار استيادیت زی از اهمییاهان داروی با استفاده از گیابتیماران دی سرم در بيدهایپیکاهش سطح گلوکز و ل: و هدفنه یزم
 یابتی ديهاو کلسترول تام در موشLDL،  HDL زان گلوکز، یشه بهار بر می گل همیدروالکلیر عصاره هی تأثیبررسمطالعه  نیاهدف 

  .بود
  

  
؛ يمساو گروه 5 به یستار به صورت تصادفی نر بالغ از نژاد ویی سر موش صحرا30  تعدادی تجربن مطالعهیدر ا :یروش بررس

م یشه بهار تقسی گل همیدروالکلی از عصاره هلو گرمی گرم بر کیلی م250  و150 ،100يمار شده با دوزهایت یابتی و دیابتیکنترل، د
ق درون یوانات با تزریمار حی روز ت30پس از .  انجام شدین و به صورت درون صفاقی استرپتوزوتوسلهیابت به وسی ديالقا. شدند
ه یطرفه، تجز کیانس یز واری آزمون آنالاها بداده.  شدنديریگ اندازه  خونيما و کلسترول تام پالسLDL، HDLزان گلوکز، ی، میصفاق
  .شدندل یو تحل

  

  

 يداریبه صورت معنگلوکز  شه بهاری همعصاره گللو گرم ی گرم بر کیلیم 250 و 150 يهامار با دوزی تيهادر گروه: هاافتهی
 یابتی را نسبت به گروه کنترل ديداریمار با عصاره کاهش معنی تياه و کلسترول تام در گروهLDLن یچن هم). p>05/0(افتیکاهش 

 ).p>05/0(نشان داد 
  

 يدهایپی در سطوح لیراتییباشد و منجر به تغیک میسمیپوگالی اثرات هيشه بهار دارای گل همیدروالکلیعصاره ه: يریگ جهینت
  .شودی میی صحرايها موشيپالسما

  

  ییموش صحرا،  LDL،HDLه بهار، گلوکز، شیگل هم ابت،ید: يدی کليواژه ها
  

  

   واحد همدان، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی،، همدان، دانشگاه آزاد اسالمیافرا عظیمی: نویسنده مسئول*
Email: azimi.afra@gmail.com 
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  مقدمه

 يهاندای اکسی از آنتی منابع غنییاهان دارویگ

 کنترل و   ي برا یاهان در طب سنت   ین گ یا.  هستند یعیطب

طبـق  . رونـد یهـا بـه کـار مـ      يماری از ب  ياریدرمان بس 

اهـان بـه   ی نـوع از گ   800ش از   ی شـده بـ     انجـام  برآورد

ابت استفاده  ی درمان د  جهت ی سنت ی محل يعنوان دارو 

 در انـسولین  نسبی میزان کاهش یا  کمبود ).1(شوندیم

 مـزمن  و متابولیکی حـاد   نامطلوب اتاثر با بیماري این

 درمـان  حاضـر  حـال  در چنـد کـه     هـر  .)2(است همراه

و  انسولین از استفاده قندي دیابت براي مؤثر و اصلی

 داراي هـا ترکیـب  ایـن  اما است، عوامل هیپوگلیسیمیک  

 چربـی،  ذخـایر  افـزایش  ماننـد ه متعدد نامطلوب اثرات

 شـوك  بروز و تزریق محل در چربی بافت رفتن تحلیل

 رونـد  بـر  مدت دراز در زی ن وباشند  یم هیپوگلیسمیک

  ).3(ندارند تأثیر دیابت کننده ناتوان هايعارضه ایجاد

ن ی در بـ یگـاه مهمـ  یاهان نقـش و جا یامروزه گ 

 ي داروهـا  ي و تقاضـا بـرا      دارنـد  یید دارو یعوامل جد 

چنـان ادامـه     هـم ی بدون عـوارض جـانب   ید خوراک یجد

ــا ).4 و5(دارد ــ گيداروه ــه  یاهی ــسبت ب ــا ن  يداروه

 ي کمتـر  یت کمتـر و اثـرات جـانب       ی سم ي دارا ییایمیش

شتر یـ هـا ب  مـصرف آن ي بـرا یباشند و اقبال عموم یم

ن یـ  ا ی و عـوارض احتمـال     یزان اثر بخش  ی م ی ول ،است

ــان بایگ ــاه ــ دی ــه روش علم ــی ب ــشخص ی بررس  و م

 ياهان دارایبات موجود در گی از ترکياری بس ).6(دگرد

 یتواننـد در برخـ  ی بـوده و مـ   کننـده يریش گ یاثرات پ 

 خـاص  يهـا يمـار یاد در مهـار ب    یـ جوامع با احتمـال ز    

در حال حاضـر اسـتفاده    ).7(رندیمورد استفاده قرار گ   

 آنهـا  یعلت اثرات حفـاظت ه جات بیوه جات و سبز   یاز م 

  يهـا يمـار یر سـرطان و ب یـ  نظ ییهـا يمـار یدر برابر ب  

ــ ــ ـ    یقلبـ ــدیعروقـ ــزاي و کبـ ــه روز افـ                 ش ی روز بـ

  .  ).8و  9(ابدی یم

 سـاله کیـ  و   ی علفـ  یاهیگ )1(بهار شهیگل هم     

 يدهایـ کوزی گل  از یانواع يشه بهار دارا  یهم ).10(است

 بـه   يا مـاده  ن،یرز ،ي چرب ضرور  يدهایاس فالونول،

ــا ــدولم ن ــد3(نیکاالن ــوم ،) درص ــانس ن،یآلب  02/0(اس

 به نام کـاروتن     زرد رنگ ک ماده   ین و   یساپون ،)درصد

ــ ر.تاســ ــولی ايشه آن دارای ــین ــدین م  ).11و 12(باش

ــم ــ ه ــرگیچن ــان گلب ــشک ايه ــ خ ــن گی  ياه دارای

 ن،یفالوکسانت کلسترول،،  توسترولیس گماسترول،یاست

 آن يهارنگدانه .است دولیآرن و ولیفاراد ،نیاوروزانت

، نیزانتـــــــ یروب وپن،ــــ کیل روتن،اکـ ـ  بتا ؛املـــــش

ــیف و نیوالکــسانتیو ــرز ).13(باشــد یتوســترول م ن ی

 آن ی عامــل قــدرت ضــد التهــاب اهیــن گیــموجــود در ا

ــ ــه هم  یم ــد ک ــباش ــتفاده در   ی ــت اس ــار را جه شه به

ــورم ناشــيهــا پوســت ــتی مت ــيهــا از عفون  و ی انگل

شه بهـار   یـ ن هم یچنـ  هـم   مناسب کرده اسـت،    یکروبیم

داشته که احتماالً به علت وجود ز ینک یت استروژنیفعال

 از ين رویاز ا باشد،ی مینین و ساپویبات استرولیترک

ــا ــن گی ــت تنظــ ی ــونیاه جه ــتفاده  یم هورم ــان اس  زن

   ).12(دگرد یم

 یــیاهــان دارویکــه اســتفاده از گ نیــنظــر بــه ا

مـاران  ی ب ی است و از جنبه روان     ي عوارض کمتر  يدارا

                                                             
1- Calendula officinalis 
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ق اثـر  یـ ن تحق یـ  نسبت به آن دارند، در ا      يرش بهتر یپذ

  ،LDL زان گلوکز خون ویشه بهار بر میعصاره گل هم

HDL      یابتیـ نر د یی صحرايهاموشو کلسترول تام در 

  .شد یشده مورد بررس
  

  یروش بررس

ل اسـتفاده   یمواد و وسـا    یتجرب مطالعه نیدر ا 

 يغـذا (توانـا ی ح ي، غـذا  يخور ظروف آب  ؛شده شامل 

شه بهـار  ی، گل هم) شرکت پارس دام  ـ مخصوش موش 

 ـ رکت دارو پخش  ـــش(ر، الکل ــــخشک شده، آب مقط   

رکت ـــ ش ـ  یرمــــ گ 1ال  یو(نی، استرپتوزوتوس )نایرا

سـاخت کارخانـه    (نی، سـرنگ انـسول    )کایرـــ آم ـگمایس

 يو دستگاه روتـار   ، نوار تست قند خون      )رانی ا ـ  تهران

وژ یفی دسـتگاه سـانتر   و آلمـان دولف  یساخت شرکت ه  

 ســر مــوش 30از . دســاخت شــرك پــارس آزمــا بــو 

نات دانشگاه  وایستار که در اتاق ح    ی نر نژاد و   ییصحرا

 اسـتفاده  ،ر شـده بودنـد  ی واحد همدان تکث  یآزاد اسالم 

وانات با دما و رطوبـت      یها در اتاق ح    موش یتمام. دش

 ساعت 12 و   یی ساعت روشنا  12ط  یمناسب و در شرا   

 شــدند و ي اســتاندارد نگهــداريهــا در قفــسیکیتــار

 و  يت بـه آب شـهر     ی کامل و بـدون محـدود      یدسترس

   .داشتند  مخصوص موشيغذا

 مراحــل انجــام  پــژوهش مــصوبات یدر تمــام

 از جمله  یشگاهیوانات آزما یمربوط به اصول کار با ح     

ت ی مورد و کشتن بدون درد رعایت و آزار ندادن بیاذ

  .دیگرد

شه بهار در اواخـر فـصل       یاه گل هم  ی گ يهاگل 

پـس  ( نای ابن سییاهان دارو ی از مرکز گ   1390زمستان  

 يداریـ خر) ن مرکـز   کارشـناس همـا    لهیبه وس د  ییاز تأ 

مـه خـشک    یه شـده حالـت ن     ی ته يهااز آنجا که گل   . دش

  کـامالً  ی معمـول  ییه و هـوا   ی در سـا   يداشت، چند روز  

 یاب برقـ  ی خشک شـده بـا آسـ       يهاخشک و سپس گل   

خته یک بشر ریه شده درون یاه ته یپودر گ  .پودر شدند 

، سـپس بعـد   شد اضافه  درصد80ک  یلیو به آن الکل ات    

خچـال، مخلـوط همگـن بـه     ی در يراز چند هفتـه نگهـدا   

ظ کــرده تــا یغلــ تيدر دســتگاه روتــاررا دســت آمــده 

عـصاره بـه دسـت آمـده        . شـود عصاره از حالل جـدا      

شگاه خـشک   یـ  آزما يتا در هوا  شد  ته  خیت ر ی پل وندر

ــا .شــود ــ رســوبات درون پلدر انته ــعی  يآورت را جم

 حل  يولوژیزی در سرم ف   ق عصاره ی جهت تزر   و نموده

  .شد

 ی بـه محـدوده وزنـ      هاموش دنی رس پس از     

 5 بـه  شیجهـت انجـام آزمـا     ،)رمــ گ 200ـ250(مناسب

ن بار تست قند یاول.  شدنديم بندی تقسییگروه شش تا 

 و با دستگاه تست قنـد    ید دم ی از ور  يریخون با خونگ  

 گروه  5 گروه از    4سپس در   . انجام شد  و چک یاکخون  

ق یـ زربـار ت  کیـ  بـا   1 نـوع    يابت قند یش، د یمورد آزما 

 یلـ ی م60زان یـ بـه م   نی استرپتوزوتوسـ  یداخل صـفاق  

م و از بـافر  یلوگرم وزن بـدن القـا کـرد   ی کيگرم به ازا 

 نی استرپتوزوتوسـ   بـه عنـوان حـالل       درصد 4فسفات  

 روز پس   4 ،ابتی د ينان از القا  ی جهت اطم  .استفاده شد 

ــاز تزر  گــروه 5 گــروه از 4ن در یق استرپتوزوتوســی

 انجام گرفـت کـه مـالك     ند خون ش، تست ق  یمورد آزما 
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 200زان گلـوکز سـرم بـاالتر از    یوان م یح بودن   یابتید

 ی مـورد بررسـ    يهاگروه.  بود تری ل ی گرم بر دس   یلیم

افـت کننـده    ی در یابتیـ  کنترل سالم، کنتـرل د     ؛عبارت از 

 100افت کننـده عـصاره بـا دوز      ی، در يولوژیزیسرم ف 

افت کننـده عـصاره بـا دوز        ی، در لو گرم یگرم بر ک   یلیم

افت کننده عـصاره بـا      ی در ولوگرم  یگرم بر ک   یلیم 150

هـا  قی تزر یتمام.  بودند لوگرمیگرم بر ک   یلی م 250دوز  

 نوبـت   يبـرا .  انجـام گرفـت    یبه صورت درون صـفاق    

هـا  مـوش  کردن یابتی روز از د  30بعد از گذشت    سوم  

 از آنهـا    ی خـون  يهـا لیـ دها و پروفا  یـ پی ل یجهت بررس 

 16 بـه مـدت   يریگقبـل از انجـام خـون      . شد يریگخون

هـوش کـردن   ی  بعـد از ب .ساعت ناشتا نگه داشته شدند    

م ی به صورت مـستق    يریگخون اتر ،    لهیبه وس ها  موش

 جدا شده از خـون را در     يها سرم .انجام گرفت  از قلب 

ختــه و ســپس غلظــت ی مخــصوص ريهــاوپیــکروتیم

 و کلـسترول تـام انـدازه    LDL ، HDL ي فاکتورهـا یسرم

  . دی گرديریگ

ــا داده  ــعيه ــتفاده   يآور  جم ــا اس ــده ب از  ش

انس یـ ز وار یآنـال  ي آمـار  يها آزمون و SPSS افزار    نرم

   .ل شدندیه و تحلیتجز یتوکآزمون و پسک طرفه  ی

  
  هاافتهی

 روز  30پـس از     نشان داد کـه      هج حاصل ینتا    

ن گلـوکز   یانگیـ  در م  يداریها، تفـاوت معنـ    مار گروه یت

ن گروه کنترل   یوت ب تفا. شدها مشاهده    گروه يپالسما

ــســالم و د ــ  در ســطحیابتی ــزایمعن ــود و اف ش یدار ب

ن گــروه یتفــاوت بــ. )>01/0p( را نــشان دادیمشخــص

 و 100 يافت کننده عصاره با دوزهایکنترل سالم و در

 ،)>001/0p(دار بـود  یمعنـ لـوگرم   یگرم بر ک   یلیم 150

ــ ــا گــروه دریول ــا دوز ی ب ــده عــصاره ب  250 افــت کنن

 مـشاهده   يداریتفـاوت معنـ    گـرم    لـو یگـرم بـر ک     یلیم

افـت  ی بـا در یابتیـ تفاوت گروه کنترل د   . )<05/0p(نشد

لــوگرم یگــرم بــر ک یلــیم 100 کننــده عــصاره بــا دوز

 با  یابتین گروه کنترل د   ی اما ب  ،)<05/0p(دار نبود  یمعن

گـرم بـر    یلی م150  افت کننده عصاره با دوزیگروه در

 250دوز  ا  بـ افت کننده عصاره    یو با گروه در    لوگرمیک

 را يداریتفـاوت معنـ   سـطح   درلـوگرم یگرم بر ک یلیم

   .)1نمودار  )(>05/0p(دنشان دا

 گروه سالم با گروه کنتـرل     HDLزان  ی م نیچن  هم

ــد ــاوت یابتی ــتف ــاوت . )>05/0p( داشــتيداری معن تف

افت کننده ی گروه کنترل سالم با گروه در      HDL کلسترول

دار یمعنـ  لـوگرم یگـرم بـر ک   یلـ یم 250عصاره با دوز   

       گــروه کنتــرل HDLتفــاوت کلــسترول ن یچنــ هــم. بــود

ــد ــروه دریابتیــ ــا گــ ــصاره ی بــ ــده عــ ــت کننــ                                  افــ

ــی م150 و 100دوز  ــر ک  یل ــرم ب ــوگرمیگ ــ ل دار یمعن

 .)2 نمودار)(>01/0p(بود

 گروه کنتـرل سـالم بـا        LDLکلسترول   تفاوت    

افت کننده عصاره   ی گروه در  بان  یچن  و هم  یابتیگروه د 

 . بودداریمعن سطح در لوگرمیگرم بر ک یلی م250دوز 

 ی بـا تمـام  یابتیـ  گروه کنتـرل د  LDLتفاوت کلسترول   

ــروه ــاگ ــصاره   ی دريه ــده ع ــت کنن ــناف ــز ی دار یمعن

سه با گروه کنتـرل سـالم گـروه    یدر مقا . )>01/0p(بود

ــیم 250 افــت کننــده عــصاره بــا دوز یدر ــر  یل گــرم ب

  .) 3نمودار(ده شدی دیکاهش مشخص لوگرمیک
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تفاوت کلسترول تام گروه کنتـرل سـالم بـا              

 بـا  یلـ  و،)p>01/0(دار بـود یمعنـ  یابتیـ گروه کنترل د 

تفـاوت  .  مشاهده نشديداریها اختالف معن ر گروه یسا

 يهـا  بـا تمـام گـروه      یابتیکلسترول تام گروه کنترل د    

ــصاره   یدر ــده عـــ ــت کننـــ ــنافـــ ــز یـــ دار یمعنـــ

  .)4نمودار )(p>01/0(بود
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  )>05/0p(دار با گروه کنترل یاختالف معن *
 

  حثب

اند که اغلب مطالعات نشان داده     نیبا توجه به ا   

 ي داراییایمی شي، نسبت به داروهایاهی گيکه داروها 

 باشـند و اقبـال   ی مي کمتریت کمتر و اثرات جانب    یسم

ز بـا   یـ و ن ) 6(شتر اسـت  یـ ها ب  مصرف آن  ي برا یعموم

اهـان هـدف از   ی اغلب گیدانی اکسیتوجه به خواص آنت 

شه ی گل هم  یدروالکلیاره ه  اثر عص  ین مطالعه بررس  یا

ــون و   ــوکر خ ــر گل ــار ب ــسترول در HDL و LDLبه  و کل

ــا مــوش ــر ديه ــ ن ــ یابتی ــا استرپتوزوتوس ن ی شــده ب

  . باشد یم

ــا ــه تزر ینت ــشان داد ک ــج ن ــفاق ی ــل ص  یق داخ

 اثــرات يشه بهــار دارایــ گــل همیدروالکلیــعــصاره ه

ک بـوده و موجـب کـاهش سـطح گلـوکز            یسمیپوگالیه

 بــه صــورت یابتیــنتــرل دپالســما نــسبت بــه گــروه ک
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مـار  ی که در گـروه ت ي به طور  ،شدبا  میوابسته به دوز    

 در ياکـاهش قابـل مالحظـه    کم و متوسط، يهابا دوز

 يهـا  که در گروه ین قند صورت نگرفت، در حال     یانگیم

دار ین کاهش محسوس و معن  یا باال   مار با دوز  یتحت ت 

ر گلـوگز  یرسـد کـه مقـاد   ی به نظر مـ    این با وجود . بود

ــاالتر از حــد نرمــال باشــد خــ ــوز ب  و يمــوور .ون هن

ــاران ــد  )2009(همک ــشان دادن ــهن ــ ک ــاکار یپل  دها،یس

 دها،یاسـتروئ  دها،یپپت یپل ها،نیوپروتئیالگ دها،یفالونوئ

 یــی دارو اهــانیگ در موجــود نیپکتــ و دهایــآلکالوئ

 خـون  یچربـ  و قنـد  دهنـده  کـاهش  تیخاص توانند یم

 نظــر از را بــتاید درمــان در ثرؤمــ اهــانیاز گ یبرخــ

 یخــوب بــه خــون ییایمیوشــیب راتییــتغ از ريیجلــوگ

ــتوج ــدینما هیــ ــ).14(نــ ــکوتووا و ی در بررســ  اســ

ن یچنـ  ها و هم  دانی اکس  یاثر مثبت آنت   ) 1998(سمنیکر

 در کـاهش  یدانیساکـ  ی بـا خـواص آنتـ     ییاهان دارو یگ

تـرا و  یم ).15( گـزارش شـده اسـت    و قنـد خـون    یچرب

انــــــگ و یو ) 2000(و ســــــان ) 1998(همکــــــاران

قــات خــود نــشان دادنــد کــه یدر تحق) 2001(همکــاران

، Cن  یتـام یاهـان شـامل و    ی در گ  یدانیاکس یبات آنت یترک

 ییدهایـ هـا و فالونوئ    کـوپن یدها، ل ی، کاروتنوئ B نیتامیو

 از  ی ناشـ  يهـا  بی از آسـ   يریباشد که موجب جلوگ    یم

  .)16ـ18(شوندی آزاد ميهاکالیراد

ــاران  ــو و همک ــ)2004(ه ــیدر بررس  ير رو ب

 یآنتـ   اهان نـشان دادنـد کـه      ی گ یدانیاکس یخواص آنت 

ژن در  ی آزاد اکـس   يهـا کـال یهـا بـا حـذف راد      دانیاکس

 از اســـترس ی ناشــ یسمیـــکــاهش اخــتالالت متابول  

 )2006( سو و همکـاران ).19(ون مؤثر هستند یداسیاکس

  نشان دادنـد کـه    یاهی گ يدهای فالونوئ ي رو یقیدر تحق 

 وابـسته  دارویی یاهانگ از بعضی هیپوگلیسمیک اتثرا

 گلوکوکیناز و هگزوکیناز هايآنزیم فعالیت در تغییر به

بـه  دها جـذب گلـوکز      یز فالونوئ یتجوبا   و   باشدمی کبد

 ،دابـ ییش می و عضله افزا ی کبد، چرب  يها سلول لهیوس

ــد مکان ــهرچنـ ــسول  یـ ــاوت از انـ ــر آن متفـ ن یسم اثـ

 يهـا  یدر بررس) 2003( وسل و همکاران ).20(باشد یم

 کیسمیــپوگالیها از اثـرات  ی بخــشنـد  ثابــت کردخـود 

ــفالونوئ ــدی ــا را م ــزا یه ــه اف ــوان ب ــش دادن فعالیت ت ی

ت شبه  ین خاص یچن  هم ،يناز کبد یناز و گلوکوک  یهگزوک

ق قادر به ین طری از آنها دانست که از ا ی برخ ینیانسول

 و در )21(باشـند ی مـ يابـت قنـد   یم د یـ کاهش دادن عال  

 پالســـما قنـــد کـــاهش موجـــب جـــه فالونوئیـــدهاینت

ق یــدر تحق) 2010(وبنــد و همکــارانید). 22(شــوند مــی

 یـک  بـرگ گـردو   اثـر    اسـت   ممکن ان کردند که  یخود ب 

 پـالك  تشکیل از پیشگیرانه اثر در دخیل اضافی یندآفر

 پیامـد بیمـاري    تواننـد  مـی  هـا پـالك   ایـن  .باشد عروقی

اثرات  از بخشی رسدمی نظر به بنابراین .باشند دیابت

 اخـتالل (دیابت عوارض کاهش شه بهار بر  یگل هم  مفید

 بـروز  طریـق  ایـن  از بتواند) خون هايمقدار چربی  در

  ).23(نماید

ــا     ــج اینت ــطح   ی ــه س ــشان داد ک ــه ن ن مطالع

مـار بـا عـصاره      ی ت يهـا در گروه  پالسماکلسترول تام   

 را يداریشه بهــار، کــاهش معنــیــ همگــل یدروالکلیــه

ترول تــام کلــس.  داردیابتیــنــسبت بــه گــروه کنتــرل د

مار بـا عـصاره هـر سـه دوز مـورد            ی ت تحت يهاگروه

هــا را ن کلــسترول در گــروهیانگیــمطالعــه توانــست م
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ــد  ــاهش ده ــالمیجد .ک ــارانیداالس در ) 2010( و همک

 اه آلوئــه ورا ثابـت کردنــد کــه  یـ  گي خــود رویبررسـ 

 از کاهش کلسترول پالسما اهان دری از گیاثرات برخ

ش یچنـین افـزا   هـم  و کلـسترول  طریق مهـار بیوسـنتز  

 ش ترشحیافزا و ي صفراويدهایل کلسترول به اسیتبد

 يحمـد ان یچنـ  هـم ). 24(ردیگیصورت م کبد در صفرا

قات خـود بـر     ی در تحق  )2008( و همکاران  يمحمودآباد

 يدهایـ  فالونوئ یبرخ نشان دادند که     ی کنگر فرنگ  يرو

اهــان یدرگ موجــود لوتئــولین و ســینارین ریــگــر نظید

لوتئـولین   . دخالـت دارنـد   کلـسترول  سنتز در ییدارو

مقـدار   درصـد  60 تـا  را کلسترول قادر است بیوسنتز

 در موجـود  گـر سـینارین  یاز طرف د.  مهار کندیعیطب

بـا  . دارد اثـر  صـفرا  ترشـح  و تولید بر ییاهان دارویگ

دفـع صـفراوي آن    افـزایش کلسترول و  بیوسنتز مهار

 .)25(ابـد یمـی  میـزان کلـسترول خـون کـاهش     در کبد،

ره سـبز   یـ  ز يق خود بر رو   یدر تحق ) 2002(وانیناماس

 در مستقیم غیر با دخالت  اسید کلروژنیک نشان داد که  

 A را آن سـنتز  آنزیم ردوکتاز،  مهار و کلسترول سنتز

 هايهپاتوسیت کوآنزیم در  گلوتاریل متیل هیدروکسی

ــق را از اضــافی کلــسترول و داده کــاهش کبــدي  طری

 گـل   ).26(دهنـد مـی  هشکـا  آن صـفراوي  دفـع  افزایش

ن مـاده  یـ باشـد و ا یز م ین ن ی ساپون يشه بهار حاو  یهم

ها را از دسـتگاه گـوارش کـاهش      یز جذب چرب  یخود ن 

 کلــسترول اســتراز و يم هــایداده و ســبب مهــار آنــز

 شــود و احتمــاالًیالز مــی کربوکــسAم یل کــوآنزیاســت

ن عصاره  بر کاهش کلسترول،      ی ا ی از اثر بخش   يا پاره

  .ده باشدیق به انجام رسین طریحاضر از ادر مطالعه 

 درونق یـ ن مطالعـه نـشان داد کـه تزر        یج ا ینتا

شه بهـار موجـب    یـ  گـل هم   یدروالکلی عصاره ه  یصفاق

دار یش معنـ  ی و افـزا   LDL نیانگی در م  يداریمعنکاهش  

ها نسبت بـه گـروه کنتـرل        ن گروه ی در ا  HDLکلسترول  

درمان  از یرات مطلوب ناش  یین تغ یا.  شده است  یابتید

 کـه در    يباشد، بـه طـور    یبا عصاره وابسته به دوز م     

زان سطوح فاکتور ی میقیش دوز تزریبا افزاLDL مورد 

 و  يعـسگر  .رتر و مطلـوب تـر بـود       یاد شـده چـشمگ    ی

 اثـرات  از بخـشی  که  کردند مشخص) 2008(همکاران

 کـاهش  خاصـیت  دلیـل  به اصل در گیاه هیپولیپیدمیک

 کننــدگی جمــع و يلیپیــد پراکــسیداسیون دهنـدگی 

ز ی نHDL  در مورد).27(است اکسیژن آزاد هاي رادیکال

ن یپــوپروتئین لیــزان ایــش مید ذکــر کــرد کــه افــزایــبا

جـه  ینت. ش دوز عصاره بـود   ی متناسب با افزا   ییپالسما

 و  یلیجـه مطالعـه اسـماع     یق بـا نت   یـ ن تحق یـ حاصل از ا  

 یخــوانهــم بــرگ شــاتوت ي بــر رو )2003(همکــاران

ک عـصاره   یسمیـ پوگالی بـه اثـر ها     با توجه ). 28(داشت

 توان کاهش سـطح کلـسترول       ی م احتماالًشه بهار،   یهم

LDL  ش سطح کلسترول   ی و افزاHDL عصاره در حضور 

.  قند خون نـسبت داد ین آورندگییاه را، به اثر پا  ین گ یا

شه بهـار  ی نشان داد که عصاره گل هم    ها  شیج آزما ینتا

 يهاشزان کلسترول تام پالسما در مو     یش م سبب کاه 

ــد ــتیابتیـ ــده اسـ ــل.  شـ ــال) 2002(دسیـ پر و یو اسـ

قـات  یدر تحق ) 2006(و مـا و همکـاران     ) 2005(همکاران

 ،کلسترول تـام  کاهش  که متعاقبکردندمشخص خود 

افـزایش   طرفـی  از .شـود کاسته مـی  نیز LDL میزان  از

 يهـا ر عصاره یثأ از ت  ی ناش  که احتماالً  LDLکاتابولیسم  
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 کاهش براي دیگري دلیل اندتومی نیز  باشد، ی م یاهیگ

 LDL29ــ 31(باشد عصاره با شده تیمار هايگروه در( .

 يبر رو) 2001(ن و همکاران یابدر مطالعات ف   ن  یچن هم

ــأتدها یـــخـــواص فالونوئ ــ ییـ ــه برخـ ــده کـ  از ید شـ

 کوئرسـتین،  کاتشین، اپی کاتشین،؛ لیفالونوئیدها از قب  

 نبیـا ) اسـید  گالیـک (فنلـی نظیـر   اسیدهاي نارینجنین و

ــده  ــیت در راLDL گیرن ــاي هپاتوس ــدي ه ــزایش کب  اف

 اثـر  گیـاهی  اکـسیدان  آنتـی  هـاي ترکیـب  ایـن  .دهند یم

ن یتـر به عنوان بزرگ  ( B-100برسنتز آپوپروتئین  مهاري

 ایـن  بـه  .دارنـد  کبـدي  هـاي سلول رد) LDL نیآپوپروتئ

 کبـد  در را ن لیپـوپروتئین  یـ تولیـد ا   هـا فنـل  پلـی  ترتیب

 کبـدي  هـاي سـلول  در را نهـا آ کلیـرانس  و داده کاهش

 ي محمود آبـاد يدر مطالعه احمد  ).32(دهندمی افزایش

 نـشان داده شـد   ی کنگر فرنگـ   يرو) 2008(همکاران   و

ــه  ــزان کـ ــزایش میـ ــHDL افـ ــت   ی مـ ــه علـ ــد بـ                           توانـ

ن ین آپـوپروتئ  یتـر  ی از اصـل   یکـ یکه  ( APO-A1 شیافزا

HDL وتئینآپـوپر  اصـلی  بخـش   کـه  باشد)  است HDL را 

 هـاي  گـروه  درHDL ن افـزایش  یچنـ  هـم . دهدیم تشکیل

کـاهش   بـراي  دلیلـی  توانـد مـی  عـصاره  بـا  شده تیمار

جــه بــا مطالعــه حاضــر ین نتیــ ا).25(باشــد کلــسترول

  . داشتیهمخوان

  
  يریجه گینت

ــا     ــشان  یـ ــه نـ ــصاره  دادن مطالعـ ــه عـ  کـ

 اثـرات   ي دارا ي بهار تـا حـدود     شهیهم گل   یدروالکلیه

 یی صحرا  يهاموشمار  یباشد و ت  یک م یسمیالپوگیها

رات نـامطلوب  ییـ ن عصاره موجب بهبود تغ  ی با ا  یابتید

 اما اظهار ،گرددی و کلسترول تام مLDL، HDLکلسترول 

اه در بهبـود    یـ ن گ ی ا ی در مورد اثرات درمان    ینظر قطع 

  . دارديشتریاز به مطالعات بیابت نیعوارض د

  

  ر و تشکریتقد

 یان نامـه کارشناسـ    یته از پا   برگرف مطالعهن  یا

 ی دانـشگاه آزاد اسـالم      مـصوب  یشناسـ   ستیزارشد  

  .باشد یمواحد همدان 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 



 مینو محمودي و همکاران

 292 )87شماره پی در پی (1393تیر ـ 4 ـ شماره19مجله ارمغان دانش ـ دوره 

REFERENCES: 
1.Mozafarian V. Iranian plants Dictionary.  2 th  ed.Tehran: Farhange Moaser Publishing C.; 1996; 
204-5. 
2.Wandell  PE. Quality of life of patients with diabetes mellitus. An overview of research in primary 
health care in the Nordic countries. Scand J Prim Health Care 2005; 23: 68-74. 
3.Suji G, Sivakami S. Approaches to the treatment of diabetes mellitus: an overview. Cell   Mol Biol 
2003; 49: 635-9. 
4.Liu CT, Sheen LY, Lii CK. Does garlic has a role as anti diabetic agent. Mol Nutr Food Res 2007; 
51: 1353-64. 
5.Kesari K, Sharma S, Mistry K. Non-enzymatic glycosylation of immunoglobulins in diabetic 
nephropathy. Clinical & Chemical Acta 2004; 347(1-2): 247-51. 
6.Pari I, Umamades Wari J. Anti hyperglycemic activity of musa Sapientum flowers; effect on lipid 
peroxidation in alloxan diabetic rats. Phytither Research 2000; 14: 1-3. 
7.Yuspa SH. Overview of carcinogenesis. Past Present and Future 2000; 21; 341-4. 
8.Carreon  JP, Iimenez GC, Vega  JL. Genotoxic and anti genotoxic properties of Calendula 
officinalis extracts in rat liver cell cultures treated  with diethylnitrosamine. Toxicology in Vitro 2002; 
16: 235-58. 
9.Pyo YH, Lee TC, Logendra L, Rosen RT. Antioxidant activity and phenolic compounds of Swiss 
chard( Beta vulgaris subspecies cycla) extract. Food Chemistry 2004; 85: 19-26. 
10.Doostar Y, Mohajeri D. Effect of calendula officinalis on protein expression of beta-Nuclear 
katnyn in colorectal cancer of rat. J Digestion 2010; 15(1): 31-6. 
11.Norris Brenzel K. Sunset Western Garden. 6th ed. London: Sunset publishin; 1995; 211-5. 
12.Jill Rosemary D. Extracts from In a Nutshell Marigold. 1th ed. New York: Element Book Ltd; 
2005; 42-3. 
13.Zargari A. Medicinal Plants. 4th ed. Tehran; Tehran university press; 1993; 233-4. 
14.Murray RK, Rodwell VW, Bender D, Botham KM, Weil PA, Kennelly PJ. Harpers illustrated 
biochemistry. McGraw-Hill Medical  2009; 97-9. 
15.Skottova N, Krecman V. Silymarin as a potential hypocholesterolaemic drug. Physiol Res 1998; 
47(1): 1 –7. 
16.Mitra SK, Venkataranganna MV, Sundaram  R, Gopumadhavan  S. Protective effect of HD-03, a 
herbal formulatin, against various hepatotoxic agents in rats. J Ethnopharmacology 1998; 63:                 
181-6. 
17.Sun  F. Evaluation of oxidative stress based on lipid hydroperoxide, vitamin C and vitamin E 
during apoptosis and necrosis caused by thioacetamide in rat liver. Biochimica et Biophysica Acta 
2000;1500: 181-5. 
18.Yang ChS, Landau JM, Huang MT, Newmark HL. Inhibition of carcinogenesis by dietary 
polyphenolic compounds. Annu Rev Nut  2001; 21: 381-406. 
19.Hou L, Zhou B, Yang L, Liu ZL. Inhibition of human low density lipoprotein oxidation by flavonols 
and their glycosides. Chem Phys Lipids  2004; 129(2): 209-19. 
20.Su HC, Hung LM, Chen JK. Resveratrol, a red wine antioxidant  possesses an insulin-like effect 
in streptozotocin induced diabetic rats. Am J Physiol Endocrinol Metab 2006; 290: 339-46. 
21.Vessal M, Hemmati  M, Vasei  M. Antidiabetic effects of quercetin in strePtozocininduced 
diabetic rats. Comparative Biochemistry and Physiology. Toxicol Pharmacol 2003; 135: 357-64. 
22.Nuraliev  IN, Avezov GA. The efficacy of quercetin in alloxan diabetes. EKS Perimentalanaia 
Klinicheskaia Farmakologia 1992; 55: 42-4. 
23.Divband Kh, Komeili GHR, Saeidi-Neek F. Effect of Walnut leaves aqueous extract on blood 
sugar and serum lipids in diabetic rats. Journal of Birjand University of Medical Sciences 2010; 
17(1): 11-8. 
24.Jadidoleslami M, Abbasnejad M, Shahraki MR. The survey of Aloe Vera aqueous extract and 
Glibenclamid interaction on blood glucose,LFT and lipids diabetic induced male rats by 
streptozotosin. Journal of Rafsanjan University of Medical sciences  2010; 9(3): 185-94. 
25. Ahmadi Mahmoodabadi N, Madani H, Mahzooni P. Hypoglycemic and hypolopidemic effect of 
hydroalcoholic cynara scolymus L. extract in alloxan monohydrate-induced diabetic rats to compare 
with glibenclamide. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants 2008; 24(2): 148-61. 
26.Namasivayam  N. Hypolipidemic effect of Cuminum cyminum L. on alloxan-induced diabetic 
rats. Pharmacologial Research 2002; 46(3): 251-5. 



  و لیپیدهاي خونبر روي گلوکزهمیشه بهار گل اثر 

 293 )87شماره پی در پی (1393تیر ـ 4 ـ شماره19ارمغان دانش ـ دوره مجله 

27.Asgari S, Kabiri N, Madani H, Mahzooni P, Rahimi P. Antiatherosclerotic effect of Amaranthus 
caudatus and Hypericum perforatum in hypercholesterolemic rabbits. Journal of Shahrekord Univ 
Med Sci 2008; 10: 55-62.  
28.Esmaeili M, Delphan B, Tavakkoli A, Tarrahi MJ. Effect of Morus Nigra L. Trigonella foenum– 
graecum L. Seed and olive leaf extract on plasma level of cholesterol and lipid layers in Rabbit 
aortic wall. Yafteh Journal  Lorestan University of Medical Sciences  2003; 16: 3-9. 
29.Leeds AR. Glycemic index and heart diseases. Am J Clin Nutr  2002; 76(1): 286-9. 
30.Slyper A, Jurva J, Pleuss J, Hoffmann R, Gutterman D. Influence of glycemic load on HDL 
cholesterol in youth. Am J Clin Nutr 2005; 81(2): 376-9. 
31.Ma Y, Li Y, Chiriboga DE. Association between carbohydrate intake and serum lipids. J Am Coll 
Nutr 2006; 25(2): 155-63. 
32.Fabiane K, Ricardo S, Oliveira TT, Nagem TJ, Pinto AD, Oliveira MG, et al. Effect of flavonoids 
morin; quercetin and nicotinic acid on lipid metabolism of rats experimentally fed with triton. Braz 
Arch Biol Techn 2001; 44: 263-7 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 مینو محمودي و همکاران

 294 )87شماره پی در پی (1393تیر ـ 4 ـ شماره19مجله ارمغان دانش ـ دوره 

Armaghane-danesh, Yasuj University of                                                                               Original Articl 
Medical Sciences Journal (YUMSJ) 

 
Effects of Calendula officinalis Hydroalcoholic 
Extract on Blood sugar, LDL, HDL and Total 
cholesterol in Streptozotocin-induced Diabetic 

Adult male wistar Rats 
 

Mahmoodi M 1, Azimi A1*, Shahidi S2 
 

1Department of Biology, Islamic Azad University of Hamadan, Hamadan, Iran, 2 Neurophysiology Research 
Center,  Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran 

 

Received: 10 Sep 2013                Accepted: 24 Jan 2014  

 
Abstract 

 
Background & aim: It’s very important to decrease the glucose level and lipid’s serum in diabetes 
patients by using medicinal plants. In the present study, the effect of hydroalcoholic extract of 
Calendula officinalis on blood glucose, LDL, HDL and total cholesterol in diabetic rats was 
examined. 
 
Methods: In this experimental study, thirty adult male Wistar rats were randomly divided into 
control, diabetic and diabetic treated with hydroalcoholic extract of Calendula officinalis (100, 150 
and 250 mg/kg) groups. Diabetes was induced by streptozotocin. Injections were intraperitoneally 
(I.P). After thirty days, the blood glucose, total cholesterol, HDL, LDL was measured and the data 
were analyzed with One-way ANOVA. 
 
Results: The results showed that blood sugar(glucose) significantly reduced in treated diabetic 
groups with extract as compared to untreated diabetic group (150 & 250 mg/kg) (p<0.05).. Also 
LDL and Total cholesterol in the group treated with the extract decreased significantly compared to 
the diabetic control group (p<0.05). 
Conclusion: This study indicated that the hydroalcoholic extract of Calendula officinalis had a 
hypoglycemic effect and led to appropriate changes on blood lipid profiles levels in diabetic rats.  
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