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مطالعه اثر بخشي عرق درمنه کوهي بر میزان مارکرهای سرولوژیكي خون در بیماران دیابتي نوع
دوم مراجعه کننده به کلینیک دیابت بیمارستان پیمانیه شهرستان جهرم
دکتر محتن اصله جهرمی  :ا تادیار ،پر تار  ،مرکز تح ی ات بیماریها غیر واگیر ،دانشگاه علوم پزشکی جهرم  ،جهرم  ،ایران
آدرس :جهرم ،میابان ا تاد مطهر  ،دانشکده پر تار و پیراپزشکی
دکتر محمد ش اعی  :دانشیار ،الب و عروق  ،مرکز تح ی ات بیماریها غیر واگیر  ،دانشگاه علوم پزشکی جهرم ،جهرم  ،ایران

مقدمه :عرق درمنه کوهی مکرراً تو ط بعضی اد عطار ها محلی جها درمان بیماران دیابتی ت ویز می شود .هد اصلی
این پژوهن  ،برر ی اثر عرق درمنه کوهی بر میزان مارکرها

رولوژیکی مون دربیماران دیابتی نو دوم بود.

روش کار :دو گروه  40نفر بیماران دیابتی نو دوم به شکل تپاد ی در د ته ها «مورد » و «شاهد» ارار داده شدند.
برا گروه «مورد» ع وه بر داروها موراکی معمو  ،رودانه  60ی ی عرق درمنه کوهی بپورت موراکی و ناشتا به مدت
ی

ماه ت ویز شد و گروه «شاهد» تنها دارو ها موراکی معمو مود را دریا ا کردند .بیماران هر دو گروه اد نظر میزان

مارکرها

رولوژیکی مون  ،ابل4،3،2،1،هفته پس اد مطالعه مورد برر ی ارار گر تند.

نتایج :تغییرات  SGPT,Cr,Hb,RBCدر گروه شاهد و  SGOTدر گروه مورد معنی دار بود و میانگین میزان مارکرها
رولوژیکی  ALP,SGPT,SGOT,Cr,BUNبیماران گروه مورد در محدوده طبیعی باای مانده بود.
بحث ونتیجه گیری  :ت ویز رودانه  60ی ی عرق درمنه کوهی بپورت موراکی برا بیماران دیابتی نو دوم در کنار
ایر داروها معمو موراکی  ،ع وه بر اثرات کاهنده بر بعضی اد عوارض دارو گلی بن ک مید نظیر آنمی و لکوپنی ،اد
ما کلیو و کبد

دم برموردار ا ا لذا مپر آن در کنار ایر داروها

نتتی

توصیه می گردد.

کلمات کلیدی  :درمنه – دیابا -گیاهان دارویی
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