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  مقاله پژوهشی

  

  
 1390زمستان ، 1ه پژوهشی طب مکمل، شمار –فصلنامه علمی 

 

مقایسه تأثیر عصاره آبی برگ گردو، سیر کوهی و خارخاسک با گلی بن کالمید بر میزان گلوکز 
  هاي دیابتیموش

   
 3، ساالر حاجی نادعلی*2پو، داود حکمت1فخارابراهیمی حمیدرضا

 دانشگاه علوم پزشکی اراك. ،ئت علمی دانشکده پرستاري و ماماییعضو هی ،کارشناس ارشد پرستاري .1
  .عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اراك ،استادیار، دکتراي پرستاري .2
  دانشکده پرستاري و مامایی اراك. ،دانشجوي پرستاري .3
   

  27/11/1390تاریخ پذیرش:    06/02/1390تاریخ دریافت: 
 چکیده
ها این مطالعه با طب مکمل در درمان بیماري اقبال عمومی به استفاده از الي دیابت در جوامع وبا توجه به شیوع با مقدمه:

هاي دیابتی در مقایسه با داروي گلی بن برگ گردو بر قند خون موش گیاه خارخاسک، سیر کوهی و يهدف ارزیابی اثرات عصاره
  کالمید انجام گرفته است. 

ها پس ازتقسم نمونه گرم انتخاب و 300 تا 250 از نژاد ویستار با وزن رت نر 72 تجربی تعداد يدر این مطالعه :هامواد و روش
گرم بر میلی 60شدند. گروه اول به عنوان شاهد سالم و از استرپتوزوسین (در شرایط یکسان نگهداري گروه مساوي،  6به 

ها تحت تغذیه با غذاي معمول و آب به میزان ي نمونهمهبه دیابت استفاده و ه 2-6هاي هاي گروهکیلوگرم) جهت ابتال نمونه
 يترتیب عصارهه ب 6 تا 2 هايآب، در گروه غذا و عالوه برها کنترل و قند خون تمامی نمونهساعت  72 پس از آزاد قرار گرفتند.

 4تا  1 پس ازمجدداً د. صورت روزانه داده شه عصاره، گلی بن کالمید ب 3آبی خارخاسک، سیر کوهی، برگ گردو، مخلوط هر 
 .گردیدها کنترل هفته قند خون تمامی نمونه

ترین میزان ولی بیش )>001/0P( داري کاهش یافتهبه میزان معنی 2-6 هاينتایج نشان داد که قند خون گروه :هایافته
 3ان داد که استفاده از هر همچنین نتایج نش. )=002/0P( برگ گردو بوده است يکاهش مربوط به گروه درمان شده با عصاره

  عصاره ندارد.از هر یک از تري بر کاهش قند خون، نسبت به استفاده عصاره به صورت مخلوط تأثیر بیش
  ها تنهاآن سیر کوهی، از با وجود تأثیر بهتر برگ گردو بر قند خون نسبت به گیاه خارخاسک و گیري:نتیجه

ابت استفاده نمود. همچنین مصرف همزمان چند داروي گیاهی نه تنها ممکن است عنوان مکمل داروهاي رایج ضد دیه توان بمی
  گردد.میتأثیرات متناقضی  موجب بروز تداخل داروئی و تأثیر بهتري بر کنترل میزان قند خون نداشته باشد، بلکه احتماالً

  ، گلی بن کالمید، گلوکز.دیابت ،برگ گردو ،سیر کوهی ،خارخاسک ها:کلیدواژه
  Email: dr-hekmat@arakmu.ac.irویسنده مسئول:  ن* 
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  مقدمه:
هاي سالمت عمـومی در قـرن   دیابت قندي یکی از نگرانی

توسـعه یافتـه    کشـور هـاي در حـال توسـعه و     است و 21
ویژه دیابـت  ه ب گیري دیابت وهمه يهمگی در حال تجربه

بروز این بیماري همچنـان   ) میزان شیوع و1هستند( 2 نوع
بدون وقفه در حال افـزایش اسـت کـه داللـت بـر یـک        و

میلیـون   150). در حال حاضر بیش از2اپیدمی جهانی دارد(
-بینی مـی نفر در جهان به این بیماري مبتال هستند و پیش

جمعیـت   %4/4میلیـون نفـر (   366،  2030گردد که تا سال
-مهم ). از3-4مبتال به بیماري دیابت قندي باشند( جهانی)
ـ   شترین رو خصـوص عـوارض   ه هاي کنتـرل بیمـاري و ب

 تعدیل قند خون فرد مبتال اسـت  آندرازمدت  مدت وکوتاه
). قبـل از  5(گرددکه توسط متخصصین امر بر آن تأکید می

داروهاي شیمیائی، پزشـکان از داروهـاي    کشف انسولین و
 نمودنـد و ایـن بیمـاري اسـتفاده مـی     درمـان گیاهی بـراي  

گیـاه داروئـی در کـاهش     1200ازتاکنون تأثیر مثبت بیش 
یـا عـوارض ناشـی از دیابـت مشـخص       میزان قند خون و

). امروزه با توجه بـه مشـخص شـدن تـأثیر     6گردیده است(
عوارض داروهاي شـیمیائی اسـتفاده    داروهاي طب سنتی و

در میان مـردم دنیـا بـا اسـتقبال     و جایگزین از طب مکمل 
ال افـزایش  همچنـان در حـ   رو گردیده است وهبسیاري روب

 ).7(است
-نتایج برخی مطالعات نشان داده است که مصرف دم کرده

برگ گردو اثر کاهنده در قند خون افراد مبتال به دیابـت   ي
ــانن،  ). بــرگ8دارد( ــون، ت ــوي ژوگل ــاه محت ــن گی هــاي ای

اسیدهاي چرب ضروري، اسـید اسـکوربیک، فالونوئیـدها،    
گلــون (ژو باشـد اســید پاراکوماریـک مــی  اسـید کافئیـک و  

سـبز   يپوسـته  ترکیبی نفتوکینونی است که در برگ تازه و
  ). 9شود(درخت گردو یافت می يمیوه

نیـز   1اثـرات خارخاسـک   يمطالعات انجام شـده در زمینـه  
آن نیز موجـب کـاهش قنـد     نشان داده است که استفاده از

هاي حیوانی مبـتال بـه دیابـت اثـرات     مدل در خون شده و
). همچنین 10یپیدمیک داشته است(هایپوگلیسمیک وهایپول

                                                             
1 teribulus terrestris- 

کـه   2سیر کوهیدر تحقیقات دیگري مشخص شد که گیاه 
هـا بـا اثـرات    فنلپلی یک گیاه داروئی با محتواي باالئی از

آنتی اکسیدانت است و نیز مقادیر قابـل تـوجهی ترکیبـات    
سولفوکسیدهاي سیستئینی به همراه داشته که اثـرات ضـد   

  ).11-12دیابتی دارد(
ي ه به این که در هیچ یک از مطالعـات انجـام شـده   با توج
و خارخاسـک   برگ گردو، سیر کوهی وتوأم  يعصارهقبلی 

ها با گلی بن کالمید مـورد بـرري قـرار نگرفتـه     مقایسه آن
ي تـأثیر گلـی بـن    ي حاضر با هدف مقایسـه است، مطالعه

ــا عصــاره ــی بــرگ گــردو، ســیر کــوهی و  کالمیــد ب ي آب
در  گلوکزمیزان گیاه بر  3توأم هر ي خارخحاسک و عصاره

و پس از کسـب مجـوز   هاي دیابتی شده) (رت مدل حیوانی
ي اخالق در پژوهش دانشگاه علـوم پزشـکی   الزم از کمیته

  اراك انجام شده است.
  ها:   مواد و روش

پس از تائید علمی بـرگ گـردو، سـیرکوهی و خارخاسـک     
ي هتوسط گروه زیست شناسی دانشگاه علـوم اراك، عصـار  

 گیاه داروئی به روش زیر تهیه گردید: 3هر 
درجـه   37در فور  هاي تازه گردو با آب مقطر شسته وبرگ
در هـاون چینـی   گردند. سـپس  خشک گرفته تا کامالً قرار 

گـرم از   50 سائیده شدند. سپس براي هر بار استفاده میزان
 24بـراي مـدت    پودر در یک لیتر آب مقطـر حـل شـده و   

حـل   کـامالً قرار گرفته تا زن مغناطیسی همبه روي ساعت 
کـرد و تحـت   از کاغذ صـافی عبـور   سپس محلول شده و 

آن گــاه خشــک گردیــد.  )درجــه 37 فــورشــرایط منــاب (
ها، از پـودر خشـک   نمونه يبراساس نیاز روزانه براي تغذیه

با توجه به مقدار مصرفی در  عصاره به مقدار الزم و يشده
 گردید.  میفاده استي آمادهآب مقطر حل و 

سپس بـه   شو ووکوهی ابتدا با آب مقطر شستي تازهسیر 
 250 بـا  گرم سیر 100قطعات کوچک برش داده شد. مقدار

 10 پـس از  کـن ریختـه و  مخلـوط  لیتـر آب مقطـر در  میلی
دست آمده از کاغذ صافی عبور داده شـد  ه دقیقه، مخلوط ب

                                                             
2 allium schoenoprosum 
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 دگـرا درجـه سـانتی   -10صاف شده در دمـاي   يعصاره و
 ). 13نگهداري شد(

 خشـک و  گیـاه خارخاسـک در سـایه کـامالً     يمیـوه ابتندا 
-روش پرکوالسیون اقدام به عصارهه سپس ب آسیاب شد و

گیـري، حـالل   گیري شد. حالل مورد استفاده براي عصاره
بود. سپس عصـاره بـا اسـتفاده از      %70هیدروالکلی اتانول 

 rotavaporسپس توسـط دسـتگاه    صافی، صاف شده و
-خشک گردید. بـازده عصـاره   freeze drierدر تغلیظ و

درصـد وزنـی محاسـبه    78/11 گیري در پایان این مراحـل 
 ).  14گردید(

از نـوع تجربـی کـه بـر روي      يامداخلـه  يدر این مطالعـه 
نر از ت عدد ر 72تعداد حیوانات آزمایشگاهی به انجام رسید

یوانات ح يگرم از مرکز تهیه 200-250نژاد ویستار با وزن 
به منظـور   آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی اراك تهیه و

قبل از مداخلـه تـا پایـان    روز  5ها از نمونهتطابق با محیط 
از نظر میـزان   در شرایط کنترل شدهروز  5مداخله، به مدت 

درجـه   و )سـاعت تـاریکی   12 ساعت روشـنائی و  12(نور 
 گـراد نگهـداري شـدند. سـپس    درجه سانتی 22±3 حرارت
ساده به شـش گـروه مسـاوي    صورت تصادفی ه ها ب نمونه

اول  هـاي گـروه  تقسـیم و بـه نمونـه    )تائی12شش گروه (
(شاهد سالم) بـه منظـور ایجـاد شـوك حاصـل از تزریـق،       
محلول نرمـال سـالین را بـه میـزان مسـاوي حجـم مـواد        

ها تزریق داخـل صـفاقی انجـام شـد.     تزریقی در سایر گروه
بـه دیابـت، بـه تمـامی      هـا نمونـه  همچنین به منظور ابتال

گرم بر کیلـوگرم  میلی 60به میزان  6 تا 2هاي گروه  نمونه
مریکـا بـه   آاسترپتوزوسین تهیه شـده از شـرکت سـیگماي    

 سـاعت، آب و  72بـه مـدت    وشـد  صورت داخل صـفاقی  
هـا قـرار   غذائی مخصوص موش به میزان آزاد در اختیار آن

ساعت بدون غذا  2 دتها به منمونهتمامی داده شد. سپس 
 دستگاه گلوکومتر سـاخت شـرکت   نگهداري و با استفاده از

Match ،ها با اسـتفاده از  آنمیزان قند خون  کشور تایوان
ـ   گیـري کـه  گیري از انتهاي دم اندازهخون دسـت  ه نتـایج ب

(قنـد   به دیابـت  6 تا 2هاي گروه آمده حاکی از ابتال نمونه
طبیعی بودن قند  لیتر) وگرم در دسیمیلی 140باالي خون 

لیتـر) بـود.   در دسـی  140تـر از  (قند خون کم 1خون گروه 
هفتـه عـالوه بـر     4 گـروه بـه مـدت    6هـاي  نمونهسپس 

 دسترسی آزاد به آب و غذاي مخصوص موش، روزانه یـک 
صبح و از راه لوله غذائی مخصوص تحـت   8ساعت  بار در

  درمانی به ترتیب زیر قرار گرفتند. يمداخله
  .بدون استفاده از داروشاهد غیر دیابتی) گروه ( روه اولگ

ــروه (  گروه دوم ــابتی) گ ــرل دی ــی 600کنت ــر میل ــرم ب گ
لیتـر  میلی 3حل شده دربه صورت گلی بن کالمید کیلوگرم 

 آب مقطر.  
 400آبی بـرگ گـردو)    يدرمان با عصارهگروه ( گروه سوم

 3بـا  همـراه  آبی برگ گردو  يعصارهگرم بر کیلوگرم میلی
 .  آب مقطر لیترمیلی

 750خارخاسـک)   يدرمـان بـا عصـاره   گروه ( گروه چهارم
 خارخاسـک  يعصـاره  پودر حاصل ازگرم بر کیلوگرم میلی

   .لیتر آب مقطرمیلی 3همراه با 
-درمان با سیر کوهی) استفاده از عصـاره گروه ( گروه پنجم

گـرم   100ر لیتر به ازاي هـ میلی 1سیر کوهی به میزان  ي
 .زن بدنو

و  بـرگ گـردو   يدرمان با ترکیب عصارهگروه ( گروه ششم
 برگ گردو يمخلوط عصاره سیر کوهی) خارخاسک و پودر

میلـی 1سیر کوهی ( يعصاره گرم بر کیلوگرم)،میلی 400(
 750( گـرم وزن بـدن) و خارخاسـک    100لیتر به ازاي هـر 

  .آب مقطر لیترمیلی 3 گرم بر کیلوگرم) همراه بامیلی
 هـاي قند خون نمونه چهارم مجدداً اول و يهفته 4انتهاي  در
گیـري گردیـد. در   ساعت دوري از غذا اندازه 2 گروه پس از 6

هـاي آمـاري   نهایت نتایج به دست آمده با اسـتفاده از آزمـون  
 تجزیـه و مـورد   مقایسـه و آنالیز واریانس و کروسکال والیس، 

  هاي آماري قرار گرفت.تحلیل
  :هایافته

گیـاه بـرگ    3ي این مطالعه تأثیر مصرف خوراکی عصارهدر 
) به 5) و سیر کوهی (گروه4)، خارخاسک (گروه3گردو (گروه

عصاره (گـروه   3صورت مستقل و نیز به صورت مخلوط هر 
) بر روي قند خون موش صحرایی مبتال بـه دیابـت مـورد    6

هـاي دیـابتی   بررسی و ارزیابی قرار گرفته و با گـروه مـوش  
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) و نیـز گـروه   2درمان با گلی بن کالمیـد (گـروه   شده تحت
  ) مورد مقایسه قرار گرفت.  1شاهد سالم و غیر دیابتی (گروه

سـاعت از   72گیري قند خـون پـس از   نتایج حاصل از اندازه
ـ نشان داد کـه   6تا  2هاي تزریق استرپتوزوسین به گروه ه ب

هـاي  هاي گـروه ) تمامی نمونه1 (گروه گروه شاهد سالم جز
  باشند.به دیابت شیرین مبتال می 6 تا 2

 یـک آنـالیز واریـانس    زمون آماريبر این اساس استفاده از آ
 بین قند خـون در داري اختالف معنیکه  نیز نشان دادطرفه 

 (P<0.001)وجـود دارد  ها گروه شاهد سالم با دیگر گروه
به دیابت قندي و عـدم   6تا  2هاي که حاکی از ابتالء گروه

-باشد (نمودار شـماره به دیابت می 1هاي گروه ونهابتالء نم
 ). 1ي

ی در گروه کنترل بـا گلـی   مداخله درماناز پس از یک هفته 
ي بـرگ  به ترتیب با عصـاره  6تا  3هاي بن کالمید و گروه

نتـایج  عصاره،  3گردو، خارخاسک، سیر کوهی و مخلوط هر 
هـاي  نمونـه  نشان داد که قند خون آزمون کروسکال والیس

(نمودار  درمانی تغییر یافته يتحت تأثیر مداخله 6تا  2گروه 
ــماره ــروه   و )2ي ش ــین گ ــر در ب ــن تغیی ــی ای ــا معن دار ه

 . )>001/0P(بود
گیـري قنـد   انـدازه  کروسکال والـیس همچنین نتایج آزمون 

 تـا  2 هايدر گروهي درمانی هفته مداخله چهارپس از خون 
ي هر گروه تحت تأثیر هانشان داد که قند خون نمونهنیز  6

ایـن   و )3ي (نمـودار شـماره   درمانی تغییـر یافتـه   يمداخله
  .)>001/0P( دار استها معنیتغییر در بین گروه

هاي مختلف ها در گروهدر خصوص تغییرات قند خون نمونه
از قبل از شروع درمان تا چهار هفته پـس از درمـان، نتـایج    

نشـان داد کـه    حاصل از آزمون آمـاري کروسـکال والـیس   
زمان قبل از مداخلـه،   3ها دري گروهمیانگین قند خون کلیه

یک هفته پس از مداخله و چهـار هفتـه پـس از مداخلـه بـا      
(نمودار . )>001/0P(داري داشته است یکدیگر تفاوت معنی

4.(  
  بحث:

 3تـرین تـأثیر  نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که بیش
و خارخاسـک مربـوط بـه    ي برگ گردو، سیر گوهی عصاره

ي همزمـان  باشد و استفادهي برگ گردو میمصرف عصاره
تـري در قنـد   عصاره نه تنها موجب کـاهش بـیش   3از هر 

گردد بلکه در مقایسه بـا بـرگ   هاي دیابتی نمیخون موش
هـاي دیـابتی داشـته    تري بر قند خـون رت گردو اثرات کم

  است.
موجـب کـاهش    در این مطالعه استفاده از گیاه خارخاسـک 

هاي دیابتی شده کـه بـا تـداوم    دار در قند خون موشمعنی
ي چهارم تعدیل و کاهش قند خون نسـبت  استفاده در هفته

ي تر گردیده اسـت کـه نشـان دهنـده    ي اول بیشبه هفته
باشد. اثرات بهتر استفاده از گیاه خارخاسک در درازمدت می

تأثیرات مثبـت  ي انجام شده در ایران نیز چندین مطالعهدر 
هاي دیابتی به اثبـات  خارخاسک بر کاهش قند خون موش

). در 14-15رسیده و با نتایج این مطالعـه همخـوانی دارد(   
مشخص گردیـد  بر روي خارخاسک  انجام شدههاي بررسی

میـزان  و هـاي پـانکراس   سلول گیاه اثر تحریکی براین که 
اي هـ ). همچنین در بررسـی 16سطح سرمی انسولین ندارد(

این گیاه  انجام گرفته ادعا شده است که ساپونین موجود در
مهــار  و قنــد خــون توانــد موجــب کــاهش چشــمگیرمــی

 با مهار آلفا گلوکوزیـداز و  )17-18(شده کبدي گلوکونئوژنز
ــ يروده ــوکز از روده و خیر درأباریــک موجــب ت  جــذب گل

همچنین بـا توجـه   ). 19کاهش قند خون پس از غذا گردد(
ایـن گیـاه و افـزایش اسـترس     آنتـی اکسـیدانی   بـه اثـرات   

تواند در خارخاسک میدر بیماران دیابتی، گیاه اکسیداسیون 
قند خون ناشی از استرس اکسیداسـیون   کاهش استرس  و

  ).14باشد( مؤثر
ــات    ــد دیگــر مطالع ــز همانن ــه نی ــن مطالع ــا در ای ــایج م نت

دار اسـتفاده از سـیر   ) نشـان دهنـده تـأثیر معنـی    21همسو(
ي اول و چهارم به یـک  بر کاهش قند خون در هفته کوهی

درخصـوص  داري را نداشته اسـت.  میزان بوده تفاوت معنی
اثرات سودمند استفاده از سیر کوهی بر میزان گلـوکز سـرم   

آوري مشخص گردیده است که این گیـاه داروئـی بـا جمـع    
هـاي شـیمیائی   هاي آزاد، سلول را در برابـر آسـیب  رادیکال

-با توجه به سطح باالي آنتی اکسـیدانت  ه ومحافظت نمود
هاي موجود در آن موجـب کـاهش اسـترس اکسـی داتیـو      



 و همکاران حمیدرضا ابراهیمی فخار                                                                       بر...، سیر کوهی و خارخاسک تأثیر عصاره آبی برگ گردو

27 

در نتیجه موجب کاهش قنـد   افزایش یافته در دیابت شده و
). به عالوه برخی مـواد  22گردد(هاي دیابتی میخون موش

موجود در گیاه از جمله سولفوکسید متیـل سیسـتئین داراي   
 يبه طوري که تجویز عصاره ،شدباخاصیت ضد دیابتی می

هاي دیـابتی موجـب   خالص این ماده به داخل صفاق موش
کاهش قند خون وابسته به دوز شده ولی دریافت آن توسط 

 ).23هاي سالم تأثیري بر قند خون آنها نداشته اسـت( موش
سایر همکـارانش در   در بررسی دیگري که توسط روغنی و

ه مصـرف سـیر   د مشـخص گردیـد کـ   شانجام  1389 سال
دهنده قند هفته داراي اثرات کاهش 8 کوهی در مدت زمان

). از دیگـر  21باشـد( هـاي دیـابتی مـی   روي مـوش  خون بر
کـاهش تغییـرات در اعصـاب    بر اثرات سودمند سیر کوهی 

باشــد کــه  یکــی از التهابــات ناشــی از آن مــی محیطــی و
  ).24-25(استعوارض ابتال به دیابت در درازمدت 

داروي گیـاهی   3نتایج ما نشـان داد کـه در مقـام مقایسـه     
ترین تأثیر مربوط خارخاسک، سیر کوهی و برگ گردو بیش

بـه  انجـام شـده   ي به برگ گردو بوده است. نتایج مطالعـه 
کـه   اسـت نشـان داده  نیـز  همکـارانش   دیوبنـد و ي وسیله

هفتـه موجـب    4آبی برگ گردو در مـدت   يهتجویز عصار
هـاي  داري در قنـد خـون مـوش   معنـی  کاهش چشـمگیر و 

گردد ولی همچنان قند خون در سطح باالتري صحرائی می
هـاي  ). همچنـین در بررسـی  26از حد طبیعی بـوده اسـت(  

همکارانش نیـز کـاهش    آزاد وفتحیي به وسیلهانجام شده 
بـرگ گـردو در    يهقند خون وابسته به دوز مصـرف عصـار  

). 27ه اسـت( هاي صـحرائی دیـابتی گـزارش گردیـد    موش
ــه      ــردو از جمل ــرگ گ ــات ب ــددي در ترکیب ــات متع ترکیب

فلونوئیــدها مــورد تأییــد قــرار  گلیکوپپتیــدها، ترپنوئیــدها و
فرآینـدهاي پیشـنهادي بـراي ایـن ترکیبـات       .گرفته است

 هـاي پتاسـیمی در  عبارتند از تحریک گلیکوژنز، مهار کانال
کـه   هاتنظیم جذب قند از روده هاي بتاي پانکراس وسلول

 ).26(نمایـد اثرات ضد دیابتی این برگ گردو را توجیـه مـی  
ي اول و ي نتایج به دست آمـده در هفتـه  همچنین مقایسه
دهد که تداوم مصرف برگ گـردو هماننـد   چهارم نشان می

  مصرف خارخاسک موجب تنظیم و تعدیل بهتـر قنـد خـون   

هاي دیابتی و اثرات درازمـدت ایـن دو گیـاه بـیش از     موش
  باشد.وتاه مدت بر قند خون میاثرات ک

 3از نقاط قوت این طرح بررسی نتـایج مصـرف مخلـوط از   
ي برگ گردو، سیر کوهی و خارخاسک بر میزان قند عصاره

باشد که تـاکنون بـه آن   هاي مبتال به دیابت میخون نمونه
پرداخته نشده است. به طوري که نتـایج حاصـل نشـان داد    

عصاره، نه تنها داراي اثـرات   3ي همزمان از هر که استفاده
هاي این گروه نسـبت  سینرژیک نبوده بلکه قند خون نمونه
تر نیز بـوده اسـت. بـر    به مصرف کنندگان برگ گردو بیش

توان استنباط نمود که مصرف همزمـان ایـن   این اساس می
داروها با هم موجب بروز اثرات آنتاگونیستی شـده و اثـرات   

نماینـد کـه   ننده مهار مـی یکدیگر را بر قند خون مصرف ک
تـري در ایـن زمینـه    هـاي بـیش  نیاز به تحقیقات و بررسی

  وجود دارد.
ي گیـاهی بـر   عصـاره  3ي تـأثیرات  همچنین نتایج مقایسه

کاهش قند خون با داروي گلی بن کالمیـد نشـان داد کـه    
عصاره به تنهائی و یـا بـه صـورت مخلـوط      3تأثیرات این 

-کالمید بر قنـد خـون مـوش    تر از تأثیر داروي گلی بنکم
هـاي  باشد. نتایج بررسیهاي صحرائی  مبتال به دیابت می

دهـد کـه گلـی بـن کالمیـد موجـب       انجام شده نشان مـی 
افزایش ترشح انسولین از جزایر النگرهانس و کـاهش قنـد   

) ولـی نتـایج تحقیـق    28گردد(خون مبتالیان به دیابت می
ـ  بنکداران و همکارانش نشان می اه خارخاسـک  دهد کـه گی

تأثیري بر افزایش سطح سرمی انسولین نداشـته و احتمـاالً   
از طریق تأثیر بر گلیکونئوژنز و گلیکوژنـولیز کبـدي و یـا از    

ها موجب کاهش قند خـون  طریق مهار جذب گلوکز از روده
ي تـأثیر گلـی بـن    تواند به انـدازه شده و لذا تأثیرات آن می

  ). 14کالمید بر قند خون نباشد(
  گیري: جهنتی

نتایح حاصل بر این نکته تأکید دارد کـه بـا وجـود تـأثیرات     
بهتر برگ گردو بر قند خون نسبت بـه گیـاه خارخاسـک و    

توان به عنوان مکمل داروهاي ها تنها میسیر کوهی، از آن
رایج ضد دیابت استفاده نمود. همچنین با توجه به نتایج بـه  

ـ    دست آمده پیشنهاد می تـري در  یشگـردد تـا تحقیقـات ب
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ي همزمـان از داروهـاي   رابطه با تداخالت دارویی اسـتفاده 
  گیاهی ضد دیابت صورت گیرد.

  تشکر و قدردانی:
و  592این پژوهش منتج از طرح تحقیقاتی مصوب شـماره  

هاي مـالی دانشـگاه علـوم پزشـکی اراك و کـد      با حمایت
انجـام یافتـه    89-101-6هاي پزشـکی  اخالق در پژوهش

ین وسیله از مسـئولین محتـرم دانشـگاه علـوم     است. لذا بد
ي همکارانی کـه مـا را در انجـام ایـن     پزشکی اراك و کلیه

  انـد، تشـکر و قـدردانی    پژوهش یـاري و مسـاعدت نمـوده   
 .گرددمی
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هاي مورد آزمایش قبل از مداخلهي گروهمیانگین قند خون کلیه :1ي نمودار شماره   
 

 
هاي مورد آزمایش یک هفته پس از مداخلهي گروهقند خون کلیهمیانگین  :2ي نمودار شماره  
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نمودار شماره هفته پس از مداخله 4هاي مورد آزمایش ي گروهمیانگین قند خون کلیه :3ي   

 
 

 
 خلههفته پس از مداچهار زمان قبل از مداخله،یک هفته و 3ها درگروه يمیانگین قند خون کلیهي مقایسه: 4ي نمودار شماره

 درمانی
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Abstract 
Introduction: According to high prevalence of diabetes mellitus in societies and 
public attention to using complementary medicine in disease treatment, this survey be 
accomplished with the purpose validating effects of Tribulus terrestris Extract , Allium 
schoenoprasum extract and Walnut leaves aqueous extract on serum glucose of 
diabetic rates in comparison of Glibenclamide.    
Methods: In this exprimental study, 72 male wistar Rats (250-300 g) were divided 
into 6 groups equally and at the same maintenance condition. strptozotosin (60mg/kg) 
was used for diabetes induction 2-6 groups and then feed all of groups with usual food 
and water freely and we give them the Tribulus terrestris Extract, Allium 
schoenoprasum and Walnut leaves aqueous extract, mixture of 3 extracts and 
Glibenclamide orderly and daily after 72 hour in 2-6 groups additional food and water. 
serum glucose were determined before the study, and at 1th and 4th weeks after the 
study.  
Results: serum glucose was significantly lower in diabetic Rats of 2-6 
groups(P<0.001) but Walnut leaves aqueous extract had maximum effects (P=0.002). 
Also the results show that using mixture of 3 extract wont have more effects on 
decreasing serum glucose. 
Conclusion: In spite of better effects of Walnut leaves aqueous extract on serum 
glucose rather than Tribulus terrestris Extract and Allium schoenoprasum, we can use 
them just as complemented common Diabetic medicine . Also not only consume more 
than one medicine can have better effect on control of serum glucose but also due to 
medicinal mixed and inconsistent effects 
Keywords: Tribulus terrestris, Allium schoenoprasum, Walnut leaves aqueous, 
diabetes mellitus. 
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