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هاي بررسی  مقایسه اثرسیلی مارین با متفورمین بر پارامترهاي بیوشیمیایی مرتبط با دیابت و بافت پانکراس در موش
صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
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متابولیسمی است که با درجات متفاوتی از فقدان ترشح انسولین،  مقاومت به انسولین و اختالل در دیابت یک بیماري مزمن، شامل گروهی از اختالالت : هدف
در این مطالعه اثر سیلی مارین در مقایسه با  متفورمین،  بر پارامترهاي . ترشح انسولین بروز می کند و اولین مشخصه آن افزایش سطح گلوکز در خون است

روش . همچنین اثر ترمیمی آن بر بافت پانکراس در موشهاي صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین مورد بررسی قرار گرفتبیوشیمیایی مرتبط با دیابت و 
5درجه سانتیگراد نگهداري و به طور تصادفی به 3±22در دماي 240g-180در مطالعه تجربی حاضر، موشهاي صحرایی نر نژاد ویستار با محدوده وزنی  : تحقیق
گروههاي مورد مطالعه متفورمین و سیلی . دیابتی شدند60mg/kgگروه هاي تجربی با تزریق درون صفاقی استرپتوزوتوسین با دوز  . تایی تقسیم شدند8گروه 

در . و انسولین  تعیین شدپس از پایان دوره ، از حیوانات خونگیري و میزان  قند خون. مارین را روزانه به همراه  آب آشامیدنی از طریق گاواژ دریافت می کردند
،میزان انسولین در گروه کنترل ) p=0.00025(میزان گلوکز در گروه  کنترل دیابتی افزایش : یافته ها. پایان پانکراس حیوانات براي مطالعات بافت شناسی خارج شد

اخص بازسازي پانکراس در گروه کنترل دیابتی کاهش  و ش) p=0.0000(،مقاومت انسولینی در گروه کنترل دیابت افزایش ) p=0.0000(دیابتی افزایش  
)p=0.0000 (100میلی گرم بر کیلوگرم و متفورمین با دوز 200و 100تیمار حیوانات دیابتی با سیلی مارین در دوزهاي .معنی داري نسبت به گروه شاهد نشان داد

ت انسولینی و افزایش شاخص بازسازي پانکراس را  نسبت به گروه کنترل دیابتی میلی گرم بر کیلوگرم، کاهش سطح گلوکز، کاهش سطح انسولین،کاهش مقاوم
همچنین . و در نهایت متفورمین  موثرتر از هر دوي آنهاست200mg/kgایده آل تر از دوز 100mg/kgهمچنین  نشان داده شد که سیلی مارین با دوز . نشان داد

.تفورمین در موشهاي دیابتی سبب ترمیم بافت پانکراس شده استبررسی هاي بافتی نشان دادند که سیلی مارین و م

سیلی مارین، متفورمین، دیابت قندي، پانکراس، موش صحرایی:هاى کلیدىواژه
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Abstract Context: Diabetes is a major public health problem worldwide and associated with serious side
effects. Given the role of medicinal plant in controlling diabetes, this study aimed to compare the effects
of silymarin with metformin on serum glucose, insulin, insulin resistance (HOMA.IR), pancreatic function
(HOMA.B) and pancreatic tissue in diabetic rats. Materials and Methods: In this experimental study,
frothy male Wistar rats weighing 180-240 g were randomly divided into 5 equal groups as follows: the
healthy control (HC), the diabetic control (DC), the silymarin100 (S100), the silymarin 200 (S200) and the
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metformin 100 (M100). Groups DC, S100, S200 and M100 were injected with intraperitoneally of
streptozotocin. Groups S100, S200 and M100 received 100 mg/ kg of silymarin, 200 mg/ kg of silymarin
and 100 mg / kg of metformin respectively. After 30 days of intervention, serum concentrations of
glucose and insulin were determined by enzymatic and ELISA method respectively. Also the pancreatic
tissue was studied by light microscopy. Results: Serums concentrations of glucose, insulin and HOMA.IR
significantly decreased, wheras HOMA.B increased in the S100, S200 and M100 groups compared to the
DC group. Glucose and insulin levels significantly decreased in the M100 group compared to the S100 and
S200 groups (p <0.05). Histological analysis demonstrated restoration effects of metformin and silymarin
on pancreatic tissue. Conclusion: It seems that efficacy of metformin on diabetes is better than silymarin,
however, more researches are needed to survey the effects of different timing (longer) and different
concentrations of silymarin on diabetes.
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