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 15/10/1394 :تاریخ پذیرش مقاله                                   25/04/1394 مقاله:اریخ دریافت ت

 دهيچک

های خون در های مختلف بدن دارد. در این تحقیق عصاره هیدروالکلی بادرنجبویه دنایی بر میزان گلوکز و چربیدیابت اثرات سوء متفاوتی بر بافت زمينه و هدف:

 موش صحرایی نر دیابتی بررسی گردید. 

 

های تایی شامل گروه 8گروه  6گرم به صورت تصادفی به  200-250سر موش صحرایی ویستار نر در محدوده وزنی  48در این مطالعه تجربی،  ها:مواد و روش

جبویه میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن بر کیلوگرم عصاره هیدروالکلی گیاه بادرن 120شاهد سالم و شاهد دیابتی دریافت کننده آب مقطر، شاهد تحت درمان با 

روز  21میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن عصاره هیدروالکی بادرنجبویه دنایی تقسیم شدند. مدت درمان با عصاره گیاه  120و  80، 40دنایی، دیابتی تحت درمان با 

 ازه گیری شدند. ها اندها خورانده شد. در پایان آزمایش میزان گلوکز و فاکتورهای لیپیدی خون موشبوده که به صورت خوراکی به موش

 

های با های درمان شده با عصاره نسبت به گروه کنترل دیابتی به طور معنی داری کاهش یافته بود. میزان کلسترول در گروهمیزان گلوکز خون در گروه نتایج:

به طور معنی داری  mg/dl15/12±2/135 بود که در مقایسه با گروه کنترل دیابتی  mg/dl  73/9±8/105 ،75/8±73/102به ترتیب شامل 120و  80عصاره 

بود که در مقایسه با گروه  mg/dl  47/13±81/177 ،53/12±86/164به ترتیب 120و  80های درمان شده با عصاره کاهش داشت. میزان تری گلیسرید در گروه

 کاهش معنی داری داشت.  mg/dl42/17±75/206 کنترل دیابتی 

 

 . شودکلی گیاه بادرنجبویه دنایی احتمااًل سبب کاهش میزان گلوکز و چربی خون در حیوانات دیابتی می: مصرف عصاره هیدروالگيرینتيجه

 

 دیابت مليتوس، بادرنجبویه دنایی، گلوکز، ليپيد: کلمات کليدی
 

 
 

 

 مقدمه
تولید و  در اختالل علت به که است مزمنی بیماری دیابت

شود و شایع ترین بیماری می ایجاد بدن در متابولیسم انسولین

میلیون نفر در جهان است و چهارمین  200اندوکرین با بیش از 

(. 1علت شناخته شده مرگ در کشورهای در حال توسعه است )

ی خود آگاهی ندارند و زمانی به بیماری اکثر افراد از شروع بیمار

خود پی می برند که بدن قادر به کنترل گلوکز خون نیست و 

(. بیماری دیابت با عالئمی مانند 3، 2بیماری پیشرفت کرده است )

هیپرگلیسمی، پرادراری، پرنوشی، کاهش وزن، تأخیر در التیام 

(. 4ود )شها، تاری دید و افزایش گلوکز در ادرار مشخص میزخم

ها باعث ها و پروتئینها، چربیاختالل در متابولیسم کربوهیدرات

های شود که در طوالنی مدت زمینه ابتال به نقصمی

(. هیپرگلیسمی 5میکروواسکوالر و ماکرواسکووالر فراهم گردد )

مزمن در افراد دیابتی با آسیب طوالنی مدت و نقص در بسیاری 

ت پاتولوژیکی در بیماران دیابتی ها همراه است. اثرااز ارگان

افزایش تولید گلوکز کبدی، مقاومت انسولینی محیطی و نقص 

باشد. طی سالیان اخیر بسیاری از می βهای ترشحی سلول

مقاله پژوهشی

  

مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، دانشگاه علوم پزشکی  نویسنده مسئول: جمشيد محمدی،* 

                                   Email:j_mohammadi2005@yahoo.comیاسوج، یاسوج، ایران.
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تحقیقات در ارتباط با اثربخشی مواد طبیعی با خاصیت کاهش 

(. هر چند در 6غلظت گلوکز خون در بیماران دیابتی بوده است )

موثر برای دیابت، استفاده از داروهای  رمان اصلی وحال حاضر د

باشد، اما این ترکیبات دارای عوارض نامطلوب هیپوگلیسمیک می

متعدد نظیر افزایش میزان چربی، بروز شوک کاهش گلوکز خون 

به کمتر از حد طبیعی بوده است و احتماالً در دراز مدت در درمان 

باز گیاهان دارویی به علت  (. از دیر7عوارض دیابت تأثیر ندارند )

ای در سهولت دسترسی، ارزانی و عوارض جانبی کمتر جایگاه ویژه

ها از جمله دیابت علم پزشکی برای درمان برخی از بیماری

اند. محققین معتقدند که گیاهان دارویی به عنوان یک منبع داشته

 (. به عالوه8مهم از مواد شیمیایی با اثرات درمانی قوی هستند )

برخی از داروهای رایج برای درمان دیابت شیرین نظیر متفورمین 

اند. مطالعات گیاهی در ارتباط با دارای منشاء اولیه گیاهی بوده

های سنتی، گیاهان استفاده شده برای دیابت را در جهان درمان

 (. 9گونه گیاهی ذکر نموده است ) 1200بیش از 

 Dracocephalum) گیاه )گیاه بادرنجبویه دنایی یا زرین    

kotschyi جزء تیره نعنائیان(Labiateae) باشد و تنوع زیادی می

باشد های بومی ایران میدر منطقه مدیترانه دارد. این گیاه از گونه

و در مناطقی از جمله اصفهان، یاسوج، مازندران و تبریز رویش 

یی در (. گیاه بادرنجبویه دنایی به عنوان یک گیاه دارو10دارد )

طب سنتی ایران جهت درمان درد، تب، التهاب و تشنج استفاده 

 و روماتیسمی رفع دردهای موجب آن جوشانده شده است و

 11دارد ) نقش نیز ایمنی سیستم تقویت در شود ومی زخم التیام

های بادرنجبویه دارای ها نشان داده بعضی از گونه(. بررسی12و 

د اسهال و تسکین دهنده خواص ضد باکتریایی، ضد نفخ، ض

(. گلشانی در تحقیقی گزارش داده بادرنجبویه دنایی 13باشند )می

ها نظیر ضد حساسیت و دارای اثرات درمانی در برخی از بیماری

باشد که ممکن است به دلیل وجود ترکیبات موثره ضد درد می

(. در برگ گیاه 14) نظیر لیمونن و ترپینول در این گیاه باشد

وجود دارد که در درمان   spinal-zبویه دنایی ترکیبی به نامبادرنج

های این گیرد. گزارش گردیده اندامسرطان مورد استفاده قرار می

گیاه دارای ترکیبات فالونوئیدی، مونوترپن، ترپنوئیدی، 

(. با توجه به ترکیبات 15باشند )کاریوفیلن می فیتواسترول و بتا

حاضر اثر ضد دیابتی عصاره  موجود در این گیاه، در تحقیق

هیدروالکلی بادرنجبویه دنایی بر میزان گلوکز و لیپیدهای خون 

 مورد بررسی قرار گرفته است.
 

 هامواد و روش

در این مطالعه تجربی از  :آزمایشگاهی گروه بندی حيوانات  

 250سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار در محدوده وزنی 48

گرم استفاده شد. نحوه کار با حیوانات آزمایشگاهی بر  200 -

اساس قوانین حمایت از حیوانات مصوب دانشگاه علوم پزشکی 

ساعت  12به مدت  یهای صحرائموشیاسوج رعایت گردید. 

دسترسی آزاد با  C 2±24حرارت  ز درجهو نی یتاریک ی/روشنای

. وزن حیوانات در شروع و پایان شدند ی قرار دادهغذا و آب کافبه 

 6آزمایش، اندازه گیری شد. سپس حیوانات به صورت تصادفی به 

گروه هشت تایی تقسیم بندی شدند. گروه اول و سوم شاهد سالم 

و شاهد دیابتی آب مقطر دریافت نمودند. گروه دوم کنترل تحت 

لی می 120درمان با عصاره هیدروالکلی گیاه بادرنجبویه دنایی دوز 

های چهارم، پنجم گرم بر کیلوگرم وزن بدن دریافت کردند. گروه

و  80، 40و ششم دیابتی تحت درمان با عصاره به ترتیب دوزهای 

 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن دریافت نمودند.  120

برای ایجاد دیابت از داروی : تجربی دیابت ایجاد   

وگرم وزن بدن حل میلی گرم بر کیل 60استرپتوزوتوسین به میزان 

( به صورت تک دوز و داخل =pH (4.5شده در بافر سیترات 

صفاقی استفاده شد. برای اطمینان از القای دیابت، پس از سه روز 

غلظت گلوگز خون حیوانات اندازه گیری شد. گلوگز خون باالتر از 

میلی گرم در دسی لیتر مالک دیابتی بودن در نظر گرفته  250

روز، روزانه  21دیابتی شدن حیوانات به مدت (. پس از 16شد )

میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن  120و  80، 40، 120دوزهای 

های دوم، ترتیب به گروه عصاره هیدروالکلی گیاه بادرنجبویه به

 چهارم، پنجم و ششم به روش خوراکی داده شد.

های اطراف گیاه بادرنجبویه دنایی از کوه :عصاره گياهی تهيه   

سوج جمع آوری و توسط بخش گیاه شناسی دانشکده علوم یا

های گیاه در سایه خشک دانشگاه یاسوج شناسایی شد. ابتدا بوته

و سپس توسط آسیاب الکتریکی به پودر تبدیل شد. برای تهیه 

عصاره هیدروالکلی گیاه بادرنجبویه دنایی از حالل اتانل هفتاد 

 درصد استفاده شد. 
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ساعت با استفاده از دستگاه همزن  24ت محلول حاصله به مد  

مخلوط و سپس فیلتر گردید. رسوب باقیمانده سه بار در دمای 

 .معمول آزمایشگاه با حالل هیدروالکلی اتانل عصاره گیری شد

 )هیدولف روتاری دستگاه از استفاده آمده با به دست هایمحلول

ماده  خشک، پودر تهیه برای .شد تغلیظ خأل در شرایط آلمان(–

 سانتی گراد در درجه 37 دمای در روز سه به مدت حاصله

سپس عصاره به دست آمده تا زمان انجام  .گرفت قرار آون دستگاه

 درجه سانتی گراد در فریزر نگهداری شد.  -20آزمایش در دمای 

در پایان هر هفته میزان  بيوشيميایی: آناليز و گيری خون   

آلمان(   -Check  ACCU -ها به وسیله گلوکومتر )گلوکز  آن

ها دوازده اندازه گیری گردید. در انتهای دوره درمان، تمام گروه

ساعت قبل از خون گیری با دسترسی آزاد به آب، در گرسنگی  

 هاهای خون از قلب آنقرار گرفتند. حیوانات با اتر بیهوش و نمونه

های خون به مدت یک ساعت در محیط جمع آوری گردید. نمونه

آزمایشگاه جهت عمل لخته شدن نگهداری و پس از عمل 

 تام، تری گلیسرید، ها جدا گردید. کلسترولسانتریفوژ، سرم نمونه

HDL-C و LDL-C هایکیت از استفاده و آنزیماتیک به روش 

کمپانی  BS-300 اتوآناالیزر )دستگاه آزمون پارس شرکت

Mindryهای جمع آوری شده با نرم افزار شدند. داده گیری ( اندازه

SPSS  و آزمون آنالیز واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل

 بین اختالف بودن معنی دار عنوان مالک به  P<0.05شدند.

 گرفته شد. نظر در هاگروه
 

 نتایج
های مختلف نتایج حاصله نشان داد که میزان گلوکز خون در گروه

میزان گلوکز  آزمایش این در شروع آزمایش تفاوتی نداشتند. در

 روز سه دیابتی دریافت کننده استرپتوزوتوسین، هایخون گروه

 شاهد سالم گروه نسبت به معنی داری طور به دریافت، از بعد

میزان گلوکز خون در  >P).05/0( )1نمودار (است  یافته افزایش

میلی  120های شاهد سالم و کنترل تحت درمان با عصاره گروه

گرم بر کیلوگرم وزن بدن عصاره در پایان دوره آزمایش تفاوتی 

روز تجویز  21نداشت. نتایج حاصله همچنین نشان داد که پس از 

ها های چهارم، پنجم و ششم میزان گلوکز خون آنعصاره در گروه

به طور معنی داری نسبت به گروه شاهد دیابتی کاهش یافت 

 

 های مورد مطالعههیدروالکلی بادرنجبویه دنایی بر میزان گلوکز خون در گروهمقایسه تأثیر دوزهای مختلف عصاره  .1نمودار 

افزایش معنی داری را نسبت به گروه شاهد سالم  bدهد. کاهش معنی داری را نسبت به گروه شاهد دیابتی نشان می a( آورده شده است. Mean±SDانحراف معیار ) ±مقادیر بر اساس میانگین 

 .دهدمیلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن نشان می120ی و کنترل با عصاره
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(05/0 (P <  عصاره هیدروالکلی  اثرات درمانی (. مقایسه1)نمودار

در  که دهدمی شده، نشان دیابتی هایموش در گیاه بادرنجبویه

 است. داشته کاهش گلوکز خون در را اثر بهتری دوزهای باال

نتایج حاصله نشان داد که در پایان دوره درمان، میزان توتال 

های پنجم و ششم نسبت به لسترول و تری گلیسرید در گروهک

گروه شاهد دیابتی به طور معنی داری کاهش یافته است )جدول 

 عصاره هیدروالکلی گیاه بادرنجبویه اثرات درمانی (. مقایسه1

 شده با دوزهای باال های دیابتیموش در که دهدمی نشان

و تری گلیسرید کاهش توتال کلسترول  در اثربخشی بیشتری را

است. نتایج حاصله همچنین نشان داد که در پایان  داشته خون

 120در گروه تحت درمان با عصاره  LDLدوره درمان، میزان 

میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن نسبت به گروه شاهد دیابتی به 

 در باال و دانسیته پایین با لیپوپروتئین گلیسرید، تری تام، کلسترول میزان مقایسه تأثیر دوزهای مختلف عصاره هیدروالکلی بادرنجبویه دنایی بر .1جدول 

 .مطالعه مورد هایگروه

p-value 

 دیابتی+

 بادرنجبویه

120   mg/kg 

 بادرنجبویهدیابتی+

80 mg/kg 

 بادرنجبویهدیابتی+

40  mg/kg 
 شاهد دیابتی

کنترل + 

 بادرنجبویه

120   mg/kg 

 شاهد سالم
 گروه

 

 شاخص  

P =0/013 102/73±8/75a 105/80±9/73a 124/50±8/04b 135/20±15/12b 111/25±11/31 114/50±15/32 توتال کلسترول 

P =0/018 164/86±12/53a 177/81±13/47a 189/5±14/61b 206/75±17/42b 151/40±12/61 166/50±15/61 تری گلیسرید 

P =0/022 18/20±3/01a 24/6±2/16b 25/01±2/56b 28/9±3/42b 19/45±1/38 22/06±2/41 
 با لیپوپروتئین

 پایین دانسیته

P =0/067 32/48±3/52 31/2±4/16 28/2±4/33 27/4±3/41 34/8±2/55 32/37±3/21 
 با لیپوپروتئین

 باال دانسیته

P =0/014 47/8±80/167a  17/10± 55/179a  64/9± 75/198a  01/48±47/315b  18/3±72/86 71/7±23/94 گلوکز 

افزایش معنی داری را نسبت به گروه شاهد  bدهد. کاهش معنی داری را نسبت به گروه شاهد دیابتی نشان می a گردیده است. بیان (Mean±SDمعیار ) انحراف ± میانگین صورت به هاداده

 .دهدمیلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن نشان می120ی سالم و کنترل با عصاره

 

  مطالعه مورد هایگروه بر میزان وزن در بادرنجبویه دناییاثر تجویز مقادیر مختلف عصاره هیدروالکلی  .2جدول 

 P value )گرم( وزن نهایی )گرم( وزن اوليه گروه                                                          

75/237±72/10 شاهد سالم  a 273/28±38/02 029/0P = 

 = mg/kg 120 14/15±24/226 a03/38±28/255 036/0P کنترل+ بادرنجبویه

 = b53/42±73/164 005/0P 75/223±14/9 شاهد دیابتی

 = mg/kg40 59/6±75/227 52/34±53/202 073/0P بادرنجبویه دیابتی+

 = mg/kg80 53/12±85/205 79/44±63/226 091/0P بادرنجبویه دیابتی+

 = mg/kg 120 82/5±88/230 42/4±52/245 084/0Pبادرنجبویه دیابتی+

 bنشانگر افزایش معنی دار وزن نهایی نسبت به وزن اولیه در گروه شاهد سالم و کنترل تحت درمان است.  aگردیده است.  بیان (Mean±SDمعیار ) انحراف ± میانگین صورت به هاداده

 نشانگر کاهش معنی دار وزن نهایی نسبت به وزن اولیه در گروه شاهد سالم و کنترل تحت درمان است.
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. میزان )1)جدول  > P)05/0طور معنی داری کاهش یافته است )

HDL میلی گرم بر کیلوگرم  120ا عصاره در گروه تحت درمان ب

وزن بدن نسبت به گروه شاهد دیابتی افزایش نشان داد، اما معنی 

(. نتایج حاصله نشان داد که وزن اولیه در 1دار نبود )جدول 

های مورد مطالعه مشابه بوده و در انتهای دوره درمان در گروه

کاهش گروه شاهد دیابتی، وزن نهایی در مقایسه با وزن اولیه 

ها نشان معنی داری نشان داد. مقایسه وزن نهایی در تمام گروه

،  40های دیابتی تحت درمان با عصاره نهایی در گروه داد که وزن

میلی گرم بر کیلو گرم وزن بدن در مقایسه با گروه شاهد 120، 80

 (.2)جدول > P) 05/0دیابتی تفاوت معنی داری داشته است )

 

 گيریو نتيجه بحث
 عصاره هیدروالکلی عصاره تجویز که داد نشان تحقیق این نتایج

 توتال خون، گلوکز دار معنی کاهش سبب دنایی بادرنجبویه

 داده نشان هابررسی. گرددمی  LDLو گلیسرید تری کلسترول،

 ضد باکتریایی، ضد خواص دارای بادرنجبویه هایگونه از بعضی

 بادرنجبویه گیاه(. 14) باشندمی دهنده تسکین و اسهال ضد نفخ،

 درد درمان جهت ایران سنتی طب در دارویی گیاه یک عنوان به

 عنوان به گیاه این عالوه به(. 11) است شده استفاده تشنج ضد و

 رفع موجب آن جوشانده و شده استفاده التهاب ضد و درد ضد

 سیستم تقویت در و شودمی زخم التیام و روماتیسمی دردهای

 عصاره تجویز که شده گزارش همچنین(. 15) دارد نقش نیز ایمنی

 بدن وزن کیلوگرم بر گرم میلی 120 دوز با دنایی بادرنجبویه گیاه

 غذایی رژیم کننده دریافت صحرایی هایموش در روز 21 مدت به

 تری کلسترول، توتال دار معنی کاهش سبب باال چربی با

 شودمی خون نرمال کنترل گروه با مقایسه در  LDLگلیسرید،

 دارای دنایی بادرنجبویه داده گزارش تحقیقی در گلشانی(. 11)

 ممکن که باشدمی درد ضد و حساسیت ضد نظیر درمانی اثرات

 این در ترپینول و لیمونن نظیر موثره ترکیبات وجود دلیل به است

  .(14) باشد گیاه

 گوگردی فعال ترکیبات که دادند گزارش همکاران و حسینی فالح

 سبب فالونوئیدها و آلیسین سولفید، دی پروپیل آلیل مانند

 ترکیبات از یکی فالونوئیدها(. 17) شوندمی خون گلوکز کاهش

 فالونوئید و باشندمی هامیوه و سبزیجات دارویی، گیاهان اکثر مهم

 تجمع قوی کننده مهار و انسولین ترشح سبب کوئرستین

 فالونوئید تجویز(. 18) باشدمی بدن هایبافت در سوربیتول

 شده دیابتی صحرایی هایموش در صفاقی درون فرم به کوئرستین

 فرم به گلوکز میزان دار معنی کاهش موجب استرپتوزوتوسین با

 اثری گونه هیچ فالونوئید این که حالی در باشد،می دوز به وابسته

 برخی(. 19) ندارد خون گلوکز میزان نظر از سالم حیوانات بر

 خواص با سبز چای در موجود هایفنول پلی داده نشان مطالعات

 حیوانات در گلوکز متابولیسم بهبود سبب اکسیدانی آنتی

 مطالعه(. 18) شوندمی هاآن خون گلوکز کاهش و آزمایشگاهی

 سبب دنایی بادرنجبویه هیدروالکلی عصاره که داد نشان حاضر

 و گردید درمان تحت دیابتی هایموش در خون گلوکز کاهش

  .باشد آن در موجود فالونوئیدی ترکیبات دلیل به دارد احتمال

 کاهش و لیپاز لییپوپروتئین فعالیت کاهش موجب انسولین کاهش

 گلیسیرید تری از غنی هایلیپوپروتئین از گلیسیرید تری برداشت

 و گرددمی سرم گلیسیرید تری سطح افزایش موجب نهایت در و

 و لیپاز لیپوپروتئین آنزیم فعالیت میزان بین مستقیمی رابطه

 آنتی ترکیبات همچنین(. 20) است شده گزارش HDL سطح

 سطح آن دنبال به و داشته را β هایسلول بهبود پتانسیل اکسیدان

 فالونوئید تجویز عالوه به(. 21) یابدمی کاهش خون لیپیدهای

 تام کلسترول میزان کاهش موجب دیابتی حیوانات به کوئرستین

 و سودمند اثر از بخشی. گرددمی سرم گلیسرید تری و

 فعالیت دادن افزایش به توانمی را کوئرستین هیپوگلیسمیک

 دادن افزایش حتی و محافطت و کبدی گلوکوکیناز و هگزوکیناز

 آن اکسیدانی آنتی اثر به النگرهانس جزایر در بتا هایسلول تراکم

 هیدروالکلی عصاره که داد نشان حاضر مطالعه(. 22) داد نسبت

 در گلیسیرید تری و کلسترول کاهش سبب دنایی بادرنجبویه

 وجود دلیل به دارد امکان و گردید درمان تحت دیابتی هایموش

 .باشد گیاه این ترپنوئیدی و مونوترپن فالونوئیدی، ترکیبات

 بدن وزن کاهش سبب آزمایشگاهی حیوانات در دیابت ایجاد 

 هایپروتئین کاهش و عضالنی تحلیل با است ممکن که شودمی

 وزن داده گزارش ایمطالعه طی کیم(. 23)باشد همراه بدن

 و یایدمی افزایش آب و غذا دریافت اما کاهش، دیابتی هایموش

 دست از و بافتی پروتئین و چربی کاتابولیسم افزایش سبب این

 ایمطالعه در همکاران و اصل زاهدی(. 24) شودمی بدن آب دادن

 شده تیمار دیابتی هایموش در وزن کاهش روند اند،داده گزارش

 به تمایل و شده آهسته زیادی حدود تا تلخه گندی بذر عصاره با
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 داده، گزارش تحقیقی در لیو براین عالوه(. 25) دارد بهبود

 سرعت سولفید، دی آلیل دی دریافت با دیابتی صحرایی هایموش

 معنی طور به کنترل، گروه به نسبت بدنشان وزن رفتن دست از

 در بدن وزن افزایش حاضر مطالعه در(. 26) است بوده کمتر داری

 هیدروالکلی عصاره که داد نشان درمان تحت صحرایی هایموش

 تحت هایموش متابولیسم بهبود در است ممکن دنایی بادرنجبویه

 انرژی عرضه برای  غذایی مواد جذب در یا و داشته دخالت درمان

 عصاره که گرفت نتیجه توانمی مطالعه این هاییافته از. باشد مؤثر

 خون گلوکز آورنده پایین اثر دارای احتماالً  دنایی بادرنجبویه گیاه

 تاثیر عصاره دوز افزایش با اثرات این و باشدمی سرم لیپیدهای و

 برای هیستولوژیک مطالعات شودمی پیشنهاد. است داشته بهتری

  .شود انجام النگرهانس جزایر هایسلول بر گیاه این اثرات بررسی
  

  قدردانی و تشکر
 گیاهان تحقیقات مرکز از را خود تشکر دانندمی الزم نویسندگان 

 دانشگاه فیزیولوژی بخش و یاسوج پزشکی علوم دانشگاه دارویی

 .دارند اعالم فارس تحقیقات و علوم واحد آزاد
 

 منافع تعارض

 .اندنکرده اعالم را منافعی تعارض گونه هیچ نویسندگان
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Abstract 
Background & Objective: Diabetes mellitus has different side effects on various tissues of the body. This study was 

conducted to determine the effect of hydroalcoholic extract of Dracocephalum kotschyi on blood glucose and lipid profile 
of streptozotocin-induced diabetic rats. 
 

Materials & Methods: In this experimental study, 48 male Wistar rats (200-250 g) randomly divided into 6 equal groups. 

Normal control and control diabetic received distilled water, whereas the control group received the hydroalcoholic 

extract of Dracocephalum kotschyi (120 mg/Kg bw). Three treatment diabetic groups received 40, 80 and 120 mg/Kg bw 

of hydroalcoholic extract of Dracocephalum kotschyi, respectively. All rats were treated orally by gavage which 

continued daily for 21 days. The level of blood glucose and lipid profile was measured at the end of the study in different 

groups. 

 

Results: The Mean blood glucose in the extract treatment groups decreased significantly compared to the diabetic control. 

The mean of total cholesterol in the treatment groups with 80 and 120 mg/Kg bw of the extract were 105.8±9.73 and 

102.73±8.75 mg/dl respectively, that reduced significantly compared to the diabetic control (135.2±12.15 mg/dl). The 

mean of triglyceride in the treatment groups with 80 and 120 mg/Kg bw of the extract were 177.81±13.47 and 

164.86±12.53 mg/dl that reduced significantly compared to the diabetic control (206.75±17.42 mg/dl). 

 

Conclusion: The extract of Dracocephalum kotschyi probably has reduced the blood glucose and lipid profile in diabetic 

mellitus. 

  

Key words: Diabetes mellitus, Dracocephalum kotschyi, Glucose, Lipid profile 
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