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تاثیر عصاره الکلی فرفیون ( )Euphorbia cyparissiasبر پروفایل چربی سرم در موش
صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
مریم نظامی ،1محمدرضا نصیرزاده ،*2مهدی

رهنما3

 -9گروه فیزیولوژی ،واحد علوم و تحقیقات زنجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،زنجان ،ایران .
 -7استادیار گروه فیزیولوژی ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران .
 -6گروه فیزیولوژی ،مرکز تحقیقات بیولوژی ،واحد زنجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،زنجان ،ایران.
*نویسنده مسئول مکاتباتmr.nasirzadeh@iaut.ac.ir :
(دریافت مقاله 96/5/72 :پذیرش نهایی)94/99/92 :

چکیده
دیابت یک بیماری مزمن است که با اختالل در متابولیسم پروتئینها ،چربیها وکربوهیدراتها مشخص میشوود بیشوتر داروهوای
صناعی پایینآورنده قند خون در مصرف درازمدت دارای عوارض جانبی متعددی هسوتند بنوابراین ،اموروزه بورای کنتورل دیابوت و
عوارض ناشی از آن استفاده از داروهای با منشأ گیاهی بهوفور مورد توجه واقع شده است از گیاه فرفیون در طب سنتی به دلیل اثرات
ضدالتهابی ،آنتیاکسیدانی و ضدتوموری استفاده شده است در این مطالعه ،تعداد  04سر موش صحرایی نر نژاد ویسوتار در  0گوروه
04تایی مطالعه شدند گروهها شامل :گروه کنترل ،گروه دیابتی ،گروه تیمار ( 0دریافت عصاره فرفیون با دز  )044mg/kgو گروه تیمار
( 2دریافت عصاره فرفیون با دز  )204mg/kgبودند گروههای تیمار پس از ایجاد دیابت با داروی استرپتوزوسین ،عصاره الکلوی گیواه
فرفیون را با دز  044 mg/kgو 204بهمدت  20روز از طریق گاواژ دریافت کردند در پایان دوره تجویز عصاره ،از گروههای مختلو
نمونه خون برای اندازهگیری پروفایل چربی و گلوکز سرم اخذ شد غلظت تریگلیسیرید و لیپوپروتئین بوا چاوالی پوایین ( )LDLدر
گروه تیمار  0در مقایسه با گروه دیابتیشده بهطور معنیداری کاهش یافت ( )p<4/40همچنین غلظت سرمی لیپوپروتئین با چاالی باال
( )HDLدر گروه تیمار  0بهطور معنیداری باالتر از گروه دیابتی بود ( )p<4/40بهعالوه ،قندخون گروه تیمار  0نیز نسبت بوه گوروه
دیابتیشده بهطور معنیداری کاهش یافتهبود ( )p<4/40این مطالعه نشان داد که عصاره الکلی گیاه فرفیون اثرات هیپوگلیسمیک داشته
و تاثیر مثبتی بر سطح لیپوپروتئینهای سرم دارد
کلید واژهها :عصاره الکلی فرفیون ،پروفایل چربی ،دیابت ،موش صحرایی
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تاثیر عصاره الکلی فرفیون ( )Euphorbia cyparissiasبر پروفایل چربی سرم در...

مقدمه

مریم نظامی و همکاران

تتدا تتده ال تتنو افوربنتتا تتام

 .)2013شرهنبتتا

دیابت یک اختالل مزمن در غدد درونریز استت هت

فالونوئندها ،شرخشرپنوئندها ،آی انها ،اسندهاخ آمننت و

با افزایش قند خون در اثر مقاومت انستوینن یتا شر ت

دتدایتهاب  ،آنتت اهستندان و

ناهاف انسوینن مشخص م

ود .دیابت باعت

ینپنتتد و ینپتتوپتتروشنننهتتاخ ختتون ال

افتزایش

دتتدشومورخ فالونوئنتتدهاخ ختتانواده افوربناس ت هتتامال

تتت شتترخ-

تدهاستت ( .)Ozlem et al., 2013مطایعت اخ

گتنسنرید VLDL ،LDL ،و هاهش  HDLم گردد .عدم
هنترل دیابت منجر ب عوارض دیابت م

آی ایوئندها است .اثترا
تناخت

نشتان داده استت هت عهتاره ای تت  E. hirtaمو تب

ود هت عامت

افزایش  HDLو هاهش شرخگتنسنرید ،هتستترولLDL ،

افزایش هزین هتاخ پز ت

و هتاهش هن نتت لنتدگ

تده بتا

هستند .دیابت متنتوس ی

ال مهمشرین عتوامت استت

و  VLDLدر سرم موشهاخ صتحرای دیتابت
استرپتولوستتنن م ت

تتود ( .)Annup et al., 2012در

ه ب طور وسنع منتزان ابتتال بت بن تارخهتاخ قتبت -

سالهتاخ اخنتر بررست ینپنتدهاخ پالست ا و ایگوهتاخ

عروق با منشاء آرشرواست تروشنک را افتزایش مت دهتد

ینپوپروشننن در افراد مبتال ب دیابت متورد شو ت بتوده-

(.)Kumar et al., 2010a; Kanter et al., 2004

است ،لیرا سطوح غنرطبنع چرب ب پنشرفت بن تارخ

اگرچ م اننسمهای ه مو ب شغننترا
م

در دیابتت

وند هنول نا تناخت استت ،امتا افتزایش قنتدختون

ریان هرونرخ در افراد دیابت منجر م
 .)1997هاهش شر

انستوینن و نقتص در ع ت ترد آن

مو ب افزایش استرس اهسنداشنو م گردد ( Palmeria,

باع

.)2001

پالس ا م گردد (.)Shukla, 2006

امروله است اده ال داروهاخ گناه ب دین شاثنر مثبتت،

ود ( Scheen,

افزایش متابوینستم چربت هتا ال بافتت چربت بت
در ارشبتتاب بتتا گون ت  E. cyparissiasشتتاهنون هتتن

عوارض انب ه تر و هزین نسبتاً پاینن رو ب گسترش

مطایع اخ اثرا

است .بنابراین ،شحقنق روخ گناهان داروی حایز اه نت

بررس ن رده است .بنابراین ،در این مطایع اثتر عهتاره

فراوان است .است اده ال طب گناه براخ درمان بن ارخ

ای ت گناه فرفنون بتر ستط سترم گتتوهز ،ینپنتدها و

پندا هرده استت ( Annup

تده بتا

دیابت در دننا اه نت فراوان

 .)et al., 2012گناه فرفنون ()Euphorbia cyparissias

هنپوگتنست نک و آنتت اهستندان آن را

ینپوپروشنننهتاخ متوشهتاخ صتحرای دیتابت
استرپتولوشوسنن بررس گردید.

معروف ب  cypress spurgeمتعتق ب خانواده افوربناست
است ه در برگنرنده بنش ال  0555گون م با د ه در

مواد و روشها

مناطق مختتف هان و ود دارند .ارش اع این گناه شتا 05

براخ شهن عهاره ،ن ون هاخ شاله گ گناه فرفنتون در

سانت متر مت رستد .ستاق گنتاه باریتک بتوده و اغتتب

اده لنجان–بنجار

ب وسنت هرکهاخ لبر مایت بت لرد پو تنده مت

فه بهار ال منطق

ت آورخ و بتا

تود.

است اده ال ریان هواخ خشک در سای خشتک گردیتد.

برگهاخ نوکشنز و گ هاخ هوچک متراهم خو اخ در

تده و

رأس گناه دیتده مت

792

توند ( Nasiri Semnani et al.,

سپو گ هاخ خشک ده گناه فرفنون آستنا
ب صور

پتودر درآمتد 055 .گترم ال پتودر حاصت بتا
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است اده ال اشانول عهارهگنرخ د .پو ال شبخنر حالل با

عهاره ،ش ام حنوانا

است اده ال دستگاه روشارخ اواپراشور ،باق مانده بت عنتوان

 0و شن ار  0حنوانا

ولن دند .در گروههاخ شن تار
عهاره را ال طریق گاواژ دریافتت

گروههاخ هنتترل و دیتابت  ،هتمحجتم

عهتاره متورد استت اده قترار گرفتت ( Kumar et al.,

هردند .حنوانا

.)2010b; Nasiri semnani et al., 2013

عهتتاره ستترم فنزیویتتوژخ را ال طریتتق گتتاواژ دریافتتت

براخ انجام مطایع  ،شعداد  05سر موش صتحرای نتر

هردند .در پایان دوره شجویز ،مجدداً ولن و گتوهز خون

نتتداد ویستتتار بتتا ولن  005±05گتترم ال مرهتتز پتترورش

خ نف با

حنوانا

آلمایشگاه اننستنتو پاستتور ایتران شهنت و در

مرهز پرورش حنوانا

آلمایشگاه دانش ده دامپز

آ

نتتورخ  00/00رو تتنای –شتتاری
موشهتاخ صتحرای بت صتور

ستسنوس و چرخت
نگتت دارخ تتدند.
شهتادف بت  0گتروه

05شای ب رح لیر شقسنم دند:
 )0گروه هنترل :ام حنوانا

سایم بودند.

آلمتون استت اده تد و طبتتق دستتورایع

هنتت ع ت

گردید.
دادههاخ بدستآمده با استت اده ال نترمافتزار  SPSSو
سپو آلمون شعقنب دان تن ( )Duncanمتورد شجزیت و

دند.

 )3گروه شن ار  :0پو ال ایجاد دیابت بت متد

چرب در پالس ا ال هنتتهتاخ شجتارخ ترهت پتارس

روش آمارخ شحتن واریانو یتکطرفت ( )ANOVAو

 )0گتتروه دیتتابت  :حنوانتتاش هتت بتتا شزریتتق داروخ
استرپتولوشوسنن دیابت

اشر سر موشها قط و ن ون خون اخذ تد ( Najla et

 .)al., 2013براخ اندالهگنترخ غتتتت سترم پروفایت

دانشگاه آلاد شبریز در رایط ی سان با دسترس آلاد بت
و غذا و در دماخ  00±0در

حنوانا

اندالهگنرخ د .سپو شحت بنهو

شحتن قرار گرفتت .ستط معنت دارخ در ایتن مطایعت
 p<5/50در نتر گرفت

د.

 00رول

عهاره فرفنون را ب منزان  055mg/kgدریافت هردند.

یافتهها

 00رول

مقایس منانگنن غتتت سرم گتوهز نشان داد ه بنن

عهاره فرفنون را ب منتزان  005mg/kgدریافتت هردنتد

گروههاخ مختتف مورد مطایع در آغتال دوره ،اختتالف

(.)Kumar et al., 2010

معن دارخ و ود ندارد .مقایس آمارخ منتانگنن غتتتت

 )0گروه شن ار  :0پو ال ایجاد دیابت بت متد

هتتت ایجتتاد دیابتتت ال داروخ استرپتولوشوستتنن بت

سرم گتوهز در پایان دوره شجویز عهاره در حنوانتا

داخ ص اق استت اده تد.

مشخص هرد ه غتتت سرم گتوهز در مقایس با سایر

قب ال شزریق دارو و ننز پو ال  20ساعت ،با است اده ال

گروهها ب طور معن دارخ ( )p<5/50افزایش یافت است

دستگاه گتوهومتر(مدل  Gluco DR agmستاخت هتره)

( دول .)0

منزان  05 mg/kgب صور

گتوهز خون حنوانا
اط ننان حاص

اندالهگنرخ د شا ال ایجاد دیابتت

ود .حنواناش ه قند خون آنها بتایخ

 355mg/dlبود ،ب عنتوان متدل دیتابت انتختا

تدند

( .)Iwata et al., 2010ه چننن در ابتداخ دوره شجتویز

مقایس منانگنن ولن حنوانا

در ابتداخ دوره ،نشتان

داد ه بنن گروههاخ متورد مطایعت ش تاو
و ود ندارد .مقایست منتانگنن ولن حنوانتا

معنت دارخ
در پایتان

دوره مطایع مشخص هرد ه بتنن گتروههتاخ هنتترل و
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مقایس منانگنن غتتتت سترم  VLDLدر حنوانتا

شن ار  0با سایر گروهها اختالف معنت دارخ و تود دارد
( ،)p<5/50امتتا بتتنن گتتروه دیتتابت و شن تتار  0ش تتاو

مورد مطایع نشان داد ه در گروه دیابت در مقایست بتا

معن دارخ دیده نشد ( دول .)0

سایر گروهها افزایش معنت دارخ ( )p<5/50در غتتتت

مقایس ت منتتانگنن غتتتتت ستترم شتترخگتنستتنرید در
حنوانتتا

گتتروههتتاخ متتورد مطایع ت نشتتان داد ه ت در

سرم  VLDLو ود دارد ( دول  ،)0در حای هت در
گروه شن ار  0غتتت سترم  LDLو VLDLدر مقایست

گروههاخ هنترل و شن ار  0غتتت سرم شرخگتنستنرید

با گروه دیتابت بت طتور معنت دارخ ( )p<5/50هتاهش

نسبت ب گروههاخ دیابت و شن ار  0ب طتور معنت دارخ

یافت است ( دول .)0

هاهش یافت است (.)p<5/50

مقایس منانگننهاخ غتتت سرم  HDLدر حنوانتا

مقایس منانگنن غتتت سرم هتستترول در گتروههتاخ

مورد مطایع نشتان داد هت بتنن گتروه هنتترل بتا ستایر

مختتف مورد مطایع مشخص هرد ه بنن گتروه هنتترل

گتتروههتتا اختتتالف معنت دارخ ( )p<5/50و تتود دارد.

معنت دار ( )p<5/50و تود دارد

ه چننن ،بنن گروههاخ شن ار  0و  0با بقن گروههتا ننتز

با سایر گروهها ش او

( تدول  .)0مقایست منتتانگنن غتتتتت ستترم  LDLدر

ش اوش معن دار ( )p<5/50برآورد گردید.

گروههاخ مختتف مشخص هرد ه در گتروه دیتابت در
مقایس با سایر گروهها افزایش معن دارخ ( )p<5/50در
غتتت سرم  LDLو ود دارد ( دول .)0

جدول  -1میانگین وزن و سطح گلوکز خون موشهای صحرایی نر بالغ درگروههای مختلف در ابتدا و انتهای مطالعه (.)mean ± SEM
پارامترهای مورد سنجش
گروهها

گلوکزخون قبلی

گلوکز خون بعدی

(میلیگرم بر دسی لیتر)

(میلیگرم بر دسی لیتر)

005/8±3/80a
000/0±00/50

وزن قبلی (گرم)

وزن بعدی (گرم)

هنترل

000/0±0/8a

003/0±0/53a

032/8±0/80a

دیابت

a

000/8±0/50

c

080/0±00/82

008/0±02/00

شن ار 0

a

000/0±0/00

ab

شن ار 0

008/8±0/00a

035/0±0/32

000/0±0/20bc

a

a

000/0±0/00

003/0±3/00a

 ،abcمیانگینهای دارای حروف غیرمشابه در هر ستون اختالف معنیدار دارند (.)p<5/50
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d

b

023±30/00

000/0±03/00c

دوره  ،9شماره  ،4پیاپی  ،63زمستان 9694

آسیبشناسی درمانگاهی دامپزشکی

جدول  -2میانگین سطح پروفایل چربی سرم موش صحرایی نر بالغ درگروههای مختلف مورد مطالعه (.)meam ± SEM
پارامترهای مورد سنجش
گروهها

تری گلیسیرید

کلسترول

لیپوپروتئین با دانسیته

لیپوپروتئین با دانسیته خیلی

لیپوپروتئین با دانسیته

(میلیگرم بردسی

(میلیگرم بردسی

پائین

پائین

باال

لیتر)

03/0±5/50a

هنترل

c

دیابت
شن ار 0

b

شن ار 0

020±0/00

008/0±8/83

005±0/0c

لیتر)

(میلیگرم بردسی لیتر)

(میلیگرم بردسی لیتر)

(میلیگرم بردسی لیتر)

80/0±0/00

a

30/0±0/00

00±5/00

30/2±5/80

003/0±0/00

d

a
d

b

000±0/00

20/8±0/00

d

38/8±5/20

05/0±0/0

b

00/0±5/05

b

005/8±0/0c

a

a

35/0±5/05b

05/0±0/00c

c
b

00±5/00

08/0±0/50

00/0±5/20bc

 ،abcمیانگینهای دارای حروف غیرمشابه در هر ستون اختالف معنیدار دارند (.)p<5/50

بحث و نتیجهگیری

انسوینن ال

در مطایعتت حادتتر ،در شوافتتق بتتا مطایعتتا

دیگتتر،

مشتتخص گردیتتد هتت بتتا شزریتتق استرپتولوستتنن در

مته آن مربوب م با د ( Annup et

.)al., 2012
مقایس منانگنن ولن حنوانا

مورد مطایعت در پایتان

موشهاخ صتحرای دیابتت ایجتاد تده و قنتد ختون

دوره نشتتان داد هتت هتتاهش ولن در گتتروه دیتتابت در

افتزایش مت یابتد ( Kiasalari et al., 2009; Li et al.,

مقایس با گروههتاخ هنتترل و شن تار بتا عهتاره ای تت

.)2007

فرفنتتون ( )055 mg/kgمعن ت دار استتت .ایتتن نتتتایج بتتا

ه چننن مطایع حادر نشتان داد هت عهتاره ای تت
فرفنون قادر است اثرا

م ندخ بر غتتت سرم گتتوهز

مطایع انجام گرفت شوسط ایرهاوخ و ه اران در ستال
 0550و یافت هتاخ مطایعت ستانن و ه تاران در ستال

موشهاخ دیابت دا ت با د .نتایج بررس نشان داد هت

 0505مطابقت دارد ( Airkawe et al., 2006; Sunil et

شجویز عهاره ای ت فرفنون با دل  055 mg/kgولن بدن

 .)al., 2010این یافت ها نشان م دهند ه شجویز عهاره

شوانست است سط سرم گتوهز را بت طتور معنت دارخ

ای ت فرفنون در موشهتاخ صتحرای دیتابت بت طتور

هاهش دهد.

معن دارخ ال هاهش ولن توگنرخ هرده است ب طورخ

این نتایج با یافت هتاخ مطایعت آنتو

و ه تاران در

سال  0500در خهوص شاثنر گون دیگر افوربنا ب نام E.

ه  ،بنن گروه هنتترل و گتروه شن تار بتا عهتاره ای تت
فرفنون ( )055 mg/kgش او

معن دارخ دیده نشد.

 hirtaبر هاهش سط سرم گتوهز خون در موشهتاخ

مقایستت منتتانگنن غتتتتت ستترم شتترخگتنستترید و

تده بتا استرپتولوستنن مطابقتت دارد

گروههتاخ مختتتف نشتان داد

صحرای دیابت

هتسترول شام در حنوانا

( .)Annup et al.,, 2012م اننسم احت ای شاثنر عهتاره

ه منزان شرخگتنسرید و هتسترول شام در گتروه دیتابت

ای ت  E. hirtaدر هاهش گتتوهز ختون در متوشهتاخ

نسبت ب گروه هنترل بت طتور معنت دارخ بتایشر استت.

صحرای دیابت

ده م شوانتد بت شقویتت اثتر انستوینن

مربوب با د .این اثر یا نا

ال افزایش شر ت انستوینن

ه چننن این نتایج مشتخص ن تود هت غتتتت سترم
شرخگتنسنرید و هتسترول شام در گروه شن ار بتا عهتاره

ال ستولهتاخ بتتاخ مو تود استت و یتا بت آلاد تدن
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تاثیر عصاره الکلی فرفیون ( )Euphorbia cyparissiasبر پروفایل چربی سرم در...

ای ت فرفنون ( )055 mg/kgدر مقایس با گتروه دیتابت

است .بنابراین ،پاسخ هنپوگتنس نک ،در فقدان انستوینن

ب طور معن دارخ هاهش یافت است.

در موشهاخ صحرای دیابت ه بتا عهتاره ای تت

ب طور هت  ،در موشهاخ دیابت سطوح هتستترول و

E.

 cyparissiasشن ار دهاند ،م شواند شا حدودخ بت دینت

شرخگتنسنرید افزایش م یابد .در هر حال ،ب نتتر مت -

هاهش ینپندهاخ خون شوسط عهاره ای ت گناه فرفنتون

رسد هت ستاختار ینپنتدخ غشتاهاخ ستتوی در ریتان

با د.

بن ارخ دیابت ب عتت قنتددار تدن غنرآنزی ت برخت
شرهنبا  ،پراهسنداسنون ینپندها و برهم ختوردن نستبت
هتسترول ب فس وینپند غشاء شا حتدود لیتادخ شخریتب
م

ود (.)Mahboob et al., 2005
مورد مطایعت نشتان داد هت منتزان

 LDLو  VLDLدر حنوانا

بوم هند است شوستط محققتنن مطایعت
شعتتدادخ ال شرهنبتتا

تده استت و

فعتتال آن ال قبنتت منریسنتستتن

( ،)Myricetinهوئرستتتتتنتنن ( ،)Quercetinآفتتتتتزینن

ه چنتتنن مقایس ت منتتانگنن غتتتتت ستترم  VLDLو
 LDLدر حنوانا

گناه  E. hirtaه گون دیگتر تنو افوربنتا بتوده و

گروه دیابت ب طور معن -

دارخ بایشر ال گروه هنترل است .این نتایج نشان داد هت

( )Afzelinال عهاره ای ت آن دا ده است .مشخص
ده است ه این گناه هت درمان شب ،اسهال ،دیابتت
و بن ارخهاخ دستگاه ادرارخ م نتد استت ( Kumar et

.)al., 2010c

غتتت سرم  LDLدر گروههاخ شن تار  0و  0بت طتور
معن دارخ پایننشر ال گروه دیابت م با د .هرچند منزان
هاهش در گروه شن ار  0بنشتر بود.

نتایج مطایع حادر با یافت هتاخ مطایعت اخ هت شتاثنر
عهتتاره ای تتت  E. hirtaرا در متتوشهتتاخ صتتحرای
دیابت

ده با استرپتولوسنن روخ پروفای چرب بررس

مقایست منتتانگنن غتتتتت ستترم  HDLدر حنوانتتا

هرده است ،سالگارخ دارد .این مطایع نشان داده استت

مورد مطایع مشتخص ن تود هت منتزان  HDLسترم در

هت عهتاره  E. hirtaمو تب هتاهش شترخگتنستنرید،

ده ب طتور معنت دارخ ال گتروه

افتزایش در

موش صحرای دیابت

هنترل پایننشر استت .ه چنتنن نتتایج نشتان داد هت بتا

هتسترول شام VLDL ،و  LDLو ننز باعت

منزان  HDLده است (.)Annup et al., 2012

شجویز عهتاره ای تت فرفنتون غتتتت  HDLدر گتروه
شن ار  0ب طور معن دارخ در مقایس با گروههاخ دیتابت
افزایش یافت است.
در بررس ش ام فاهتورهاخ سرم ارلیتاب

تده در
تده بتا

استرپتولوشوسنن مشاهده ن ود.
در ش ام موارد اثر عهاره ای ت فرفنون متوقع هت
با دل  055 mg/kgولن بتدن شجتویز تده استت ،بهتتر
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در موشهاخ صحرای دیابت  ،م شواند ب دین نقتص در
شر

این مطایع م شوان شاثنر مثبت و م ند عهاره ای ت گناه
 E. cyparissiasرا در موش صتحرای دیتابت

شغننر در ایگوخ ینپندخ و ینپوپروشننن مشتاهده تده
انسوینن و یا اثر آن با تد لیترا ،افتزایش غتطتت

اسندهاخ چر

غنرا باع در پالست ا بت عنتوان ی ت ال

عت اصت مقاومت انسوینن پنشنهاد م
باع

هاهش شر

ود ه احت ایً

انسوینن در ریان دیابتت مت

تود

( .)Maboob et al., 2005; Randle, 1998این یافتت هتا
با نتایج مطایع اخ ه اثرا

دددیابت

عهتاره E. hirta

آسیبشناسی درمانگاهی دامپزشکی

را بررس

دوره  ،9شماره  ،4پیاپی  ،63زمستان 9694

هترده استت ،مطابقتت دارد ( Kumar et al.,

.)2010a

استرپتولوسنن آنت بنوشن

است هت بت دینت شوینتد

رادی الهاخ آلاد و هاهش فعاینت آنت اهسندان م ترراً
براخ ایجاد شجرب دیابت نوع  0و یا عتوارض نا ت ال
دیابت نوع  0در موشهاخ صتحرای استت اده مت

تود

(.)Jeong et al., 2012

استرپتولوسنن در ستولهاخ بتا اثرا
دارد و داراخ اثرا

ددسرطان خ ن

سنتوشوهستنک
است .اگرچ اثر

سنتوشوهسنک آن هامالً ناخت نشده استت ،امتا شهتور
م

ود با مهار آنزیمهاخ پاکهننده رادی الهتاخ آلاد و

افتتزایش شوینتتد رادی تتالهتتاخ ستتوپراهستتند ع ت هنتتد
(.)Kanter et al., 2004
مطایعا

متعددخ نشان دادهاند ه دیابت متنتتوس بتا

افزایش شش ن رادی الهاخ آلاد و هاهش پتانسن آنت -
اهسندان ه راه است .در هر دو نتوع دیابتت وابستت و
غنروابستتت ب ت انستتوینن افتتزایش قنتتدخون و استتترس
اهسنداشنو و ود دارد .بنابراین شعداد ستولهتاخ بتتا هت
هنول ع ت ترد ختود را ح تر هتردهانتد ،عامت مهتم و
سرنو تسال در پنشرفت و شوستع بن تارخ محستو
م

تود ( ;Kumar et al., 2010a; jeong et al., 2012

.)Shapiro et al., 2006

ب نتر م رسد شغننر در پروفای چرب بن اران دیتابت
عامت مه ت در پنشترفت شهتتتب ترائنن و ال

تت

افتتزایش ستتطوح شتترخگتنستتنرید و هتستتترول با تتد
( .)Ugochukwu et al., 2003در ایتن مطایعت شجتویز
عهاره ای ت فرفنون در موشهاخ صحرای دیابت

تده

شوانست سط شرخگتنسنرید و هتسترول را در مقایس با
موشهاخ شن ارنشده ب طور معن دارخ هاهش دهد .ایتن
هاهش م شواند در پنشگنرخ ال عوارض متعدد دیابت و
بهبود متابوینسم چربت در حنوانتا

دیتابت

تده م نتد

با د.
ب طور هت  ،گناه فرفنون اید با هاهش رادی الهتاخ
آلاد و بهبود زایر پان راس و افزایش شر ت انستوینن
سبب هتاهش ستط سترم گتتوهز و در نتنجت بهبتود
عتتوارض نا ت ال افتتزایش قنتتدختتون م ت
مطایعتتا

تتود .ایبت ت

بنشتتترخ ننتتال استتت شتتا ه ت م اننستتمهتتاخ

احت ای دیگر در بهبود دیابت مشخص وند.
نتایج این مطایعت نشتانداد هت عهتاره ای تت گنتاه
فرفنون داراخ اثرا

هنپوگتنس نک مت با تد و مو تب

بهبودخ غتتت سرم ینپوپروشنننها مت گتردد .بت ویتده
لمان ه با دل  055 mg/kgمهرف م

ود .یلم ب ذهر

است ،م اننسم اثر عهاره ای تت گنتاه فرفنتون در ایتن
مطایع نا ناخت مانده و براخ شع نم این نتایج در متورد
انسان ب بررس هاخ بنشترخ ننال است.

منابع
● Annup, K.M., Smriti, T., Zabeer, A. and Ram, K.S. (2012). Antidiabetic and antihyperlipidemic effect
of Euphorbia hirta in Streptozotocin induced diabetic rats. Scholars Research Library, 4(2): 703-707.

626

مریم نظامی و همکاران

...) بر پروفایل چربی سرم درEuphorbia cyparissias( تاثیر عصاره الکلی فرفیون

● Iwata, N., Okasaki, M., Kamiuchi, S. and Hibino Y. (2010). Protective effects of oral administration of
ascorbic acid against oxidative stress and neuronal damage after cerebral ischemia/reperfusion in
diabetic rats. Journal of Health Science, 56(1): 20-30.
●Jeong, S.M., Kang, M.J., Choi, H.N., Kim, J.H. and Kim, J.I. (2012). Quercetin ameliorates
hyperglycemia and dyslipidemia and improves antioxidant status in type 2 diabetic db/dl mice.
Nutrition Research and Practice, 6(3): 201-207.
● Kanter, M., Coskun, O., Korkmaz, A. and Oter, S. (2004). Effects of Nigella sativa on oxidative stress
and cell Damage in streptozotocin-induced Diabetic rats. The Anatomical Record, Part A, 279A: 685691.
● Kiasalari, Z., Khalili, M. and Aghaei, M. (2009). Effect of withania somnifera on levels of sex
hormones in the diabetic male rats. Iranian Journal of Reproductive Medicine, 4: 163-168.
●Kumar, S., Malhotra, R. and Kumar, D. (2010). Antidiabetic and free radical Scavening Potential of
Euphorbia hirta Flower Extract. Indian Journal of Pharmaceutical Sciences, 72(4): 533-537.
● Kumar, S., Rashmi, M. and Kumar, D. (2010). Evaluation of antidiabetic activity of euphorbia hirta
Linn.hn stereptozocin induced diabetic mice. Indian Journal of Natural Products and Resources, 1(2):
200-203.
● Kumar, S., Malhotra, R. and Kumar, D. (2010). Euphorbia hirta: Its chemistry, traditional and
medicinal uses, and pharmacological activities. Pharmacognosy Review, 4(7): 58-61.
●Li, X.M. (2007). Protective effect of Lycium barbarum polysaccharides on streptozotocin-induced
oxidative stress in rats. International Journal of Biological Macromolecules, 40: 461-465.
● Mahboob, M., Rahman, M.F. and Grover, P. (2005). Serum lipid peroxidation and antioxidant enzyme
levels in male and female diabetic patients. Singapore Medical Journal, 46(7): 322- 324.
●Najla, H.F., Sakria, M.B., Hichem, A., Jean, C.M. and Abdelfattah, E. (2013). Diabetes-Induced
Damages in Rat Kidney and Brain and Protective Effects of Natural Antioxidants. Food and Nutrition
Sciences, 4: 436-444.
● Nasiri Semnani, S.H., Rahnema, M., Alizadeh, A. and Ghasempour, H. (2013). Evaluation of
Antimicrobial Effects of Euphorbia cyparissias extracts on Intramacrophages Salmonella typhi. Journal
of Biologically Active Products from Nature, 1: 64-71.
● Özlem, S., Aslan, T. and Tülay, A.Ç. (2013). Antioxidant, cytotoxic and apoptotic activities of extracts
from medicinal plant Euphorbia platyphyllos L. Journal of Medicinal Plants Research, 7(19): 12931304.
●Palmeira, C.M., Santos, D.L., Seica, R., Moreno, A.J. and Santos, M.S. (2001). Enhanced
mitochondrial testicular antioxidant capacity in Goto-Kakizaki diabetic rats: role of coenzyme Q10.
The American Journal of Physiology - Cell Physiology, 281: C 1023-1028.
●Randle, P.J. (1998).Regulatory interactions between lipids and carbohydrates: the glucose fatty acid
cycle after 35 years. Diabetes. Metabolism. Review, 14: 263-283.
● Scheen, J.A. (1997). Drug treatment of non-insulin dependent diabetes mellitus in the 1990s.
Achievement and Future Development Drugs, 54: 355-368.
●Shapiro, A.M. Ricordi, C. and Hering, B.J. (2006). International trial of the Edmonton protocol for islet
transplantation. The New England Journal of Medicine, 355; 1318-1330.
●Shukla, R., Sharma, S.B., Puri, D., Pabhu, K.M. and Murthy, P.S. (2006). Medicinal plants for
treatment of diabetes mellitus. Indian Journal of Clinical Biochemistry, 15: 169-177.
● Ugochukwu, N.H., Babady, N.E., Cobour, M. and Gasset, S.R. (2003). The effect of Gongronema
latifolium extracts on serum lipid profile and oxidative stress in hepatocytes of diabetic rats. Journal of
Biosciences, 28(1): 1-5.

624

Veterinary Clinical Pathology, Vol. 9, No 36, Winter 2016

Effect of alcoholic extract of Euphorbia cyparissias on serum lipid profile
in streptozotocin induced diabetic male rats
Nezami, M.1, Nasirzadeh, M.R.2*, Rahnema, M.3
1- Department of Physiology, Zanjan Branch, Science and Research, Islamic Azad University,
Zanjan, Iran.
2- Assistant Professor, Department of Physiology, Tabriz Branch, Islamic Azad University,
Tabriz, Iran.
3- Department of Physiology, Biology Research Center , Zanjan Branch, Islamic Azad
University, Zanjan, Iran.
*
Corresponding author email: mr.nasirzadeh@iaut.ac.ir
(Received: 2014/8/11 Accepted: 2016/1/30)

Abstract
Diabetes is a chronic disease characterized by disordering is the metabolism of proteins, fats
and carbohydrates. Most blood glucose lowering drugs that are introduced for treatment, have
side effects when used for long-term. Therefore, nowadays, in order to control diabetes and its
complications, the use of drugs from plant origin is considered widely. In this study, 40 adult
male Wistar rats weighting 250±20 gr were equally divided in to 4 groups randomly: 1- control
group or intact animals, 2- Diabetic animals, 3- Treatment 1 group which received 500 mg/kg
extract and 4- Treatment 2 group: which received250 mg/kg extract. Animals in the two
treatment groups received E. cyparissias extract for 21 days by gastric gavage. At the end of the
treatment, levels of triglyceride, cholesterol, LDL, HDL, VLDL and blood glucose were
determined. The results showed that triglyceride and LDL levels decrease significantly in
treatment 1 group compared with the diabetic group (p<0.05). Also HDL level increased
significantly in treatment 1 group compared with the diabetic group (p<0.05). In addition, blood
glucose level of treatment -1 group had decreased significantly in comparison with the diabetic
group (p<0.05). This study showed that oral administration of E. cyparissias alcoholic extract
has hypoglycemic effects. It can reduce the serum levels of lipids and lipoproteins in
streptozotocin induced diabetic male rats.
Key words: Euphorbin cyparissias extract, Serum lipid profile, Diabetes, Rat.
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