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  هچکید

 ناکافی حرشت یا انسولینی مقاومت اثر در خون قند افرایش با که است ریز درون غده مزمن اختاللیک  دیابت:  هدف

 در. شود می HDL کاهش و لیسیریدگتری افزایش جمله از خون لیپیدی اختالل باعث دیابت. شود می مشخص انسولین

برخی  بر (Euphorbia Cyparissias) فرفیون گیاه استنی و الکلی ،آبی های عصاره احتمالی کننده دیلتع اثر مطالعه این

 .گرفت قرار بررسی مورد سینتواسترپتوزو با شده القاء دیابتی صحرایی موش در از پارامترهای بیوشیمیایی خون

 این در. شدند استفاده (n=5) گروه ۸ در ویستار نژاد نر صحرایی موش سر 40 تعداده در این مطالع روش کار: مواد و

 ۷۲ از بعد. گردید استفاده صحرایی های موش در دیابت ایجاد برای mg/kg (stz) 55  سینتواسترپتوزو داروی از بررسی

 گلوکز میزان که واناتیحی در .گرفت قرار بررسی مورد گلوکومتر دستگاه از استفاده با خون قند دیابت القای از ساعت

 در E.Cyparissias فرفیون گیاه گل مختلف های عصاره. شدند وارد مطالعه این در بودند mg/dl 300 از باالتر خونشان

 حیوانات به دیابت القای از بعد( معدی گاواژ طریق از روز ۲۱) مزمن صورت به( mg/kg 250 و mg/kg 500) غلظت دو

 و mg/kg 500 آبی عصاره ،mg/kg 250 الکلی و mg/kg 500 الکلی عصاره ، دیابتی ، کنترل شامل هاگروه. شد خورانده

 گیری اندازه ا  مجدد خون قند دوره پایان در سپس. بودند mg/kg 250و  mg/kg 500 استنی عصاره و mg/kg 250 آبی

 . گردید جداسازی خون سرم و شده انجام خونگیری هاگروه تمام از آخر روز در. شد

 طوره ب شده مطالعه های گروه سایر با مقایسه در دیابتی گروه در خون دقن رمیس سطح که داد نشان مطالعه این : نتایج

نسبت به گروه دیابتی  (p<05/0) داری معنی طوره ب mg/kg 500تجویز عصاره الکلی . (p<05/0) بود باالتر داری معنی

 mg/kg الکلی گروه در VLDLو  LDL ، کلسترول تام،گلیسیریدتری غلظت همچنینرا کاهش داد. سطح سرمی گلوکز 

 غلظت که گردید مشخص همچنین(. p<05/0) یافت کاهش داری معنی طوره ب شده دیابتی گروه با مقایسه در 500

 هایگروه بین و (p<05/0) بود شده دیابتی گروه از باالتر داری معنی طوره ب mg/kg 500 الکلی گروه در HDL سرمی

نتایج نشان (. p>05/0) شتندا وجود داری معنی تفاوت شده دیابتی هایگروه با mg/kg 250 آبی ،  mg/kg 500 آبی

نسبت به گروه دیابتی از کاهش وزن بدن جلوگیری نمود.  (p<05/0) داری معنی طوره ب mg/kg 500داد عصاره الکلی 

نسبت به گروه دیابتی موجب کاهش غلظت سرمی  (p<05/0) داری معنی طوره ب mg/kg 500همچنین عصاره الکلی 

 اوره و کراتینین شد.

 نتیجه گیری
 .داشت بهتری اثر ها عصاره بقیه بین در Euphorbia Cyparissias فرفیون گیاه الکلی عصاره که داد نشان این مطالعه

 طرفی از وبود  LDL و گلیسیرید تری تغلظ کاهنده نیز و )هیپوگلیسمیک( ونخ قند ات کاهندهاثراین اثرات به صورت 

بنابراین این گیاه احتماال  می تواند اثر حفاظتی در بیماری دیابت که  .یافتداری افزایش  به طور معنی HDLرمیس غلظت

تری از این نتایج مطالعات کامل باشد. هر چند برای اطمینان داشته ،در آن تغییرات متابولیکی در قند و چربی دیده می شود

 مورد نیاز است.

 .، موش صحراییپارامترهای بیوشیمیایی خونفرفیون،  ،دیابت کلمات کلیدی:
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 مقدمه:

 انسولین ناکافی ترشح یا انسولینی مقاومت اثر در خون دقن افزایش با هک تاس ریز درون غدد مزمن اختالل یک دیابت

 و کاهش VLDL,LDL گلیسیرید تری جمله از خون هایپروتئین وپلی و دلیپی افزایش ثباع تبادی .شود می مشخص

HDL ستا زندگی کیفیت کاهش و پزشکی های هزینه افزایش باعث که دیابت ضعوار به دیابت کنترل عدم. گردد می، 

 با عروقی-قلبی هایبیماری به ابتال میزان وسیعی طور به که است عواملی مهمترین از یکی ملیتوس دیابت. شود می جرنم

 ,.Kanter et al., 2004 ; Kumar et al؛ 1380)کریم زاده و همکاران،  دهند می افزایش را ترواسکلروتیکآ منشاء

 اما است ناشناخته هنوز شوندمی دیابت در تغییرات موجب که هاییمکانیسم اگرچه (Linda and Porth, 1990؛ ;2010

 (.Palmeria et al., 2001) گردد می اکسیداتیو استرس افزایش موجب خون قند افزایش

 بیان مساله:

لذا  .است گسترش به رو پایین نسبتا  هزینه و کمتر جانبی عوارض مثبت، تاثیر بدلیل گیاهی داروهای از استفاده امروزه

 ۳۰۰ کهتحقیق بر روی گیاهان دارویی حایز اهمیت فراوانی است. گیاه افوربیا متعلق به یک خانواده بزرگ گیاهی است 

 گونه ساختمان در گرفته انجام مطالعات (.Baynes and Thrope, 1999) شود می شامل را گونه ۵۰۰۰ و جنسی

Euphorbia Cyparissias را ویروسی ضد و کشی حشره سرطانی، ضد ترکیبات قبیل از فعال متعدد ترکیبات وجود 

 همه از شکستن هنگام .ستا آسان طبیعت در گیاه این به دسترسی(. Bhavana et al., 2007) است کرده مشخص

 خون قند آورندگی پایین و اکسیدانی آنتی راتاث چندی، مطالعات . شود می خارج رنگی شیری عصاره گیاه هایقسمت

 E.hirta الکلی عصاره که است داده نشان ایمطالعه. است هند کشور بومی E.hirta  .اند کرده بررسی را E.hirta گونه

 با شده دیابتی صحرایی هایموش سرم در VLDL,LDL، کلسترول گلیسیرید، تری کاهشو  HDL افزایش موجب

 لیپیدهای بررسی به ایمالحظه قابل توجه اخیر هایسال در (.Anup Kumar et al., 2012) شود می سینتواسترپتوزو

 شریان بیماری پیشرفت به چربی طبیعی غیر سطوح زیرا. شود می دیابت  به مبتال افراد در پروتئینی لیپو الگوهای و پالسما

 افزایش باعث آن عملکرد در نقص و انسولین ترشح کاهش(. Scheen, 1997) شود منجر می دیابتی افراد در کروناری

 (.Shukla et al., 2006)  گردد می پالسما به چربی بافت از ها چربی متابولیسم
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 هیپوگلیسمیک اثرات ایهیچ مطالعه تاکنون Euphorbia Cyparissiasگونه  با ارتباط در : تحقیق ضرورت و اهمیت

 گلوکز سرمی سطح بر گونه این الکلی و آبی های عصاره اثر مطالعه این در لذا. است نکرده بررسی را آن اکسیدانی آنتی و

 .دیگرد بررسی استرپتوزوسین با شده صحرایی دیابتی های موش سرم های لیپوپروتئین و لیپیدها خون

 پانکراس فیزیولوژیک تشریح. 1.۱

 :است شده تشکیل اصلی بافت نوع دو از که دارد جای ههدوازد خم در که باشد می بزرگ غدد از یکی پانکراس یا لوزالمعده

 جزایر( ۲  ریز برون یا خارجی ترشحی فعالیت و می کنند ترشح ههدوازد داخل به گوارشی هایشیره که هاآسینوس( ۱

 شتهدا  ریز درون یا داخلی ترشحی فعالیت و کند می ترشح خون داخل به مستقیما را گلوکاگون و انسولین که النگرهانس

 (.1382گایتون،  و 1373پوستی، ) دارد حیاتی جنبه پروتئین و لیپید گلوکز، متابولیسم طبیعی تنظیم برای و

 اطراف در و داشته قطر میلیمتر 3/0 فقط حدود کدام هر که دارد النگرهانس جزایر میلیون ۲ تا ۱ حدود انسان لوزالمعده

 محتوی جزایر این. کنند می ترشح هامویرگ این داخل به را خود هایهورمون و اندشده بندیسازمان کوچکی هایمویرگ

 .باشند می دلتا و بتا آلفا سلول نوع سه

 و انسولین و دارند قرار جزیره هر وسط در عمده طور به دهند می تشکیل را هاسلول کلیه ٪60 حدود که: بتا هایسلول

 هاسلول سایر به نسبت تعدادشان و داشته قطر میکرون ۵-۹ حدود بتا سلولهای .(1382گایتون، )کنند می ترشح آمیلین

 غشاء از را گلوکز عبور انسولین هورمون. باشند می بزرگتر گلژی دستگاه دارای و بوده کوچک نسبتا  آنها هسته. است بیشتر

. گردد می چربی هایبافت و کبد عضالنی، هایبافت در انرژی ذخیره سببو  سازد می میسر کبد و عضالنی سلولهای

 محیط در هامویرگ جوار در و کنند می ترشح گلوکاگون داده و تشکیل را هاسلول تمام ٪۲۵ حدود که: آلفا سلولهای

 Wheater et؛ 1373پوستی، )باشد می روشن آنها کروماتین و دار هسته و کوچک آنها گلژی دستگاه. دارند قرار جزایر

al., 1987.) 

 .کنند می ترشح سوماتوستاتین داده و تشکیل را هاسلول کل ٪۱۰ حدود که: دلتا سلولهای
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 ترشح پپتید پانکراسی پلی به موسوم هورمونی که دارد وجود جزایر این در PP به موسوم دیگر سلول نوع یک آن بر عالوه

 (.1382گایتون، )کند می

 بافت زیرا رسند، می کبد به مستقیما   باب ورید راه از سپس و شده ریخته ای لوزالمعده ورید داخل در ابتدا هاهورمون این 

 تنظیم در شرکت گلوکاگون و انسولین هایهورمون اصلی نقش. است گلوکاگون و انسولین فعالیت اصلی مکان کبدی

 نقش. دارند دخالت نیز سلول سازی همانند مثل دیگر فیزیولوژیک اعمال سایر در ولی ،است گلوسیدی ترکیبات متابولیسم

 است هورمونی ایلوزالمعده پپتید پلی. است رسیده اثبات به گلوکاگون و انسولین ترشح موضعی تنظیم در سوماتوستاتین

 (.1381شهبازی و ملک نیا، ) کند می شرکت دستگاه گوارشی ترشحات تنظیم در که

 انسولین: .2.1

 قند به همیشه انسولین تاریخی نظر از ،دش مجزا لوزالمعده 1922سال  در وبست بانتینگ توسط بار نخستین انسولین

 که است یهورمون انسولین. دارد پروتئین و چربی ،هاکربوهیدرات متابولیسیم روری بر عمیقی اثرو  شده داده ارتباط خون

 Neef et)  باشد می نیاز مورد و ضروری بدن هایسلول در نیاز مورد انرژی به کربوهیدرات و نشاسته و قند تبدیل برای

al., 1995; Ravi et al., 2006 .) 

 انسولین شیمیایی ساختار. ۱. ۲. ۱

 B و A پپتید پلی زنجیره دو از انسولین. است ۵۸۰۸ کولیمول وزندارای  انسان در که بوده کوچک پروتئین یک انسولین

 دو ۷ شماره آمینه اسید دو بین هاپل این از یکی اند،شده متصل یکدیگر به سولفیدی دی پل توسط که شده تشکیل

های سولفید نیز بین اسید دی پلی یک همچنین و B زنجیره در ۱۹ و A زنجیره در ۲۰ آمینه اسید بین دیگری و زنجیره

 (.1388غالمحسینی و همکاران، ( )1.1وجود دارد)شکل  Aدر زنجیره  11و  6آمینه شماره 
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 . ساختار شیمیایی انسولین1.1شکل 

 النگرهانس جزایر بتای هایسلول در پروانسولین نام به ساز پیش پروتئین یک آنزیماتیک شدن شکسته توسط انسولین

 انواعی توسط سپس. شوند می ذخیره گلژی دستگاه از شده مشتق غشاء حاوی هایگرانول داخل در سپس و شود می تولید

 انسولین ترشح فرایند ایروده مختلف هایهورمون ،اوره هایسولفونیل آمینه، اسیدهای ،گلوکز: مانند زا انسولین تحریکات از

 (. Stanley Robbins, 1987؛ 1382گایتون، ) شود می آغاز بتا هایسلول از

 نیمه دارای انسولین. کند می گردش آزاد حالت در کامل طور به تقریبا  شود می ترشح خون داخل به انسولین که هنگامی

 خارج ونخ گردش دقیقه از15تا  10مدت در آن عمده قسمت که طوری به .است دقیقه 6 حدود ییپالسما متوسط عمر

 انسولیناز آنزیم توسط باقیمانده شود، می ترکیب دفه هایسلول رسپتورهای با که انسولین از قسمتی استثنای به. شود یم

 شود می منهدم دیگر هایبافت بیشتر در مختصر طور به و عضله و ها کلیه در کمتری حدود تا و کبد در عمده طور به

 .(1382گایتون، )

 متابولیسمی انسولیناثرات  .2.2.1

 خارج فضای در گلوکز غلظت با مقایسه در هاسلول داخل در در آزاد گلوکز غلظت: سلولی غشای تبادالت در انسولین (اثر1

 نهایتا و گلوکز فسفوریالسیون هایواکنش سرعت که آید می نظر به متعدد تجربیات مبنای بر. است کم بسیار سلولی

( سلولی داخل گلوکز غلظت نه و) سلول داخل به گلوکز انتقال سرعت با چربی بافت و عضالنی سلول در گلوکز متابولیسم

 .باشد مناسب
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 در لیکن. گردد می کبدی هایسلول وارد آسانی به غلظتی سراشیب در محلول اجسام ساده، انتشار کلی قاعده مبنای بر 

 با ترتیب بدین و گردد فسفوریله سرعت به گلوکز تا شود می باعث گلوکوکیناز آنزیم ساختن فعال با انسولین سلول، داخل

 در مستقیم غیر بطور و نگهداشته باز را سلول داخل به گلوکز ورود راه سلولی داخل در آزاد گلوکز غلظت سریع کاهش

 فسفات و  +𝑐𝑎2+،𝑘، آمینه اسیدهای انتقال عمل انسولین گلوکز، بر عالوه. جوید می شرکت سلول داخل به گلوکز انتقال

 (.1381شهبازی و ملک نیا، ) کند می تقویت سلول داخله ب را نوکلئوتیدها همچنین و معدنی

 مسیر در شود می بدن وارد تغذیه راه از که گلوکز درصد ۵۰ تقریبا   سالم فرد یک در: گلوکز مصرف در انسولین راث (2

. شود می ذخیره گلیکوژن و چربی صورت به نیز باقیمانده درصد ۵۰ و گردد می مبدل انرژی به گلیکولیز هایواکنش

 مانند کبدی گلیکولیز هایواکنش در کلیدی هایآنزیم از تعدادی فعالیت افزایش همچنین و کمی افزایش با انسولین

 مستقیم طور به و داده افزایش را گلیکولیز مسیر در گلوکز مصرف ،کینازپیروات و فسفوفروکتوکیناز گلوکوکیناز، هایآنزیم

 فسفاتاز -6گلوکز آنزیم فعالیت کاهش با انسولین دیگر سوی از. کندمی جلوگیری خون پالسمای در گلوکز شدن رها از

 که انسولین افزایش دیگر اثر. نماید می جلوگیری گلوکز شدن آزاد از( باشد می آن فاقد عضله و بوده کبد در که آنزیمی)

 (.1381شهبازی و ملک نیا، ) باشد می( گلیکوژنز) گلیکوژن هایواکنش سازی فعال گردد می گلوکز مصرف باعث

 گلوکز غلظت کاهش به منجر که ینولانس اثرات از دیگر یکی :(گلوکونئوژنز) گلوکزهای نوسازی در واکنش انسولین اثر (۳

 گلوکز سنتز. گردد می حاصل گلوکز نوسازی هایواکنش کردن مهار نتیجه در که دیررس است اثراتی ،گردد می السماپ در

 از) گلوکاگون هورمون تاثیر تحت آنها که اکثر هاست آنزیم از تعدادی شرکت مستلزم گلوسیدی غیر ترکیبات از

 آدرنرژیک، بتا و آلفا هایهورمون تاثیر تحت کمتر انیزمی به و گلکوکورتیکوئیدی هایورمونه و (cAMPطریق

و انسولین با اثری کامال  مخالف در کبد آنزیم فسفوانول پیروات کربوکسی  گردند می فعال وازوپرسین و III آنژیوتانسین

 (PEPCK) کیناز کربوکسی پیروات ولفسفوان آنزیم کبد در گلوکز نوسازی واکنشهای ( می باشد کهPEPCKکیناز)

 که اندداده نشان اخیر هایپژوهش. کند می کاتالیز را پیروات ولفسفوان به اگزالواستات شدن تبدیل واکنش که باشدمی

 کندلوگیری میج مربوطه mRNA سنتز از و داشته PEPCK ژن رونویسی در بازدارنده اثر خاصی ویژگی با انسولین

 .(1381شهبازی و ملک نیا، )



7 

 

 هایواکنش در بازدارنده قوی اثر دارای چربی بافت و کبدی بافت در انسولین هایربیچ متابولیسم در انسولین اثر( 4

 و گونلوکالیپولیز یعنی گ هایواکنش محرک هایهورمون کهحالی در(  الف: شود می انجام راه دو از که است لیپولیز

 غلظت کاهش موجب مخالفت اثری با انسولین رسانند می انجام به cAMP غلظت افزایش طریق از را خود عمل نفرینیپا

cAMP آنزیم این. نماید می جلوگیری لیپاز آنزیم فعالیت از ویژه فسفاتاز آنزیم یک ساختن فعال با انسولین( ب. گردد می 

 فعال غیر ثباع cAMP به وابسته کیناز پروتئین یک از احتماال یا و ازلیپ آنزیم از فسفات ریشه یک کردن جدا با فسفاتاز

 .گردد می ازیپل شدن

 غلظت افزایش و ولیزپلی هایآنزیم لیپاز موجب تسریع در واکنشدر بیماران مبتال به کمبود ترشح انسولین افزایش فعالیت 

 ترتیب بدین رسند، می انرژی تولید مصرف به بچر اسیدهای این از قسمتی. گردد می دکب و پالسما در ربچ اسیدهای

 مبتال که بیمارانی درال  معمو ولی  گردند.می بدلم( بسکر چرخه) آب و کربنیک گاز به سپس و A کوآنزیم استیل به که

 نتیجه در و گردد می تولید کربس چرخه ظرفیت از بیشتری میزان به A کوآنزیم استیل  د،هستن انسولین ترشح کمبود به

( ونیتک ترکیبات) استیک استو یلتاس و ریکیبوت هیدروکسی بتا اسید به سپس و A آنزیم کو استیل استو به آن از مقداری

 , LDL) السماییپ سبک هایلیپوپروتئین پاالیش در احتماال و تولید در انسولین که درس می نظر به. گردند می مبدل

VLDL) اهوپروتئینپلی گونه این  ندستنی منظم درمان تحت که دیقن دیابت به مبتال بیماران اغلب در که زیرا ،شندبا موثر 

 ( می شودAtherosclerosisشرایین ) تصلب بیماری بروز ثباع و یافته افزایش سماپال در سترولکل غلظت ا متعاقب و

 .(1381شهبازی و ملک نیا، )

. بدین معنی ها استها: انسولین اصوال  دارای اثر آنابولیسمی در متابولیسم پروتئینوتئیناثر انسولین در متابولیسم پر (5

جذب اسید آمینه های خنثی  ها جلوگیری می کند. انسولینفعال ساخته و از تجزیه آن های سنتز پروتئین راکه واکنش

سلول عضالنی افزایش داده و این اثر انسولین بطور مستقل و بدون رابطه با اثر انسولین در انتقال گلوکز به داخل را توسط 

 (.1381شهبازی و ملک نیا، ) می گردد های سنتز پروتئین انجامنسولین در فعال کردن واکنشها و یا اثر اسلول
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 :. کنترل ترشح انسولین3.2.1

 عواملی که ترشح انسولین را افزایش می دهد:

 افزایش گلوکز خون 

 افزایش اسید های چرب و اسید های آمینه خون 

 روده ای، گلوکاگون، هورمون رشد و کورتیزول -های معده ایهورمون 

 مقاوم بودن به انسولین، چاقی 

 گلیبوراید، تولبوتامید( سولفونیل اوره -های دستهدارو( 

 

 عواملی که ترشح انسولین را کاهش می دهد:

 کاهش گلوکز خون 

 روزه داری 

 سوماتواستاتین 

 (1382گایتون، ) ها(آگونتیست-)آلفا هاکاتکول آمین 

 .تحریک ترشح انسولین توسط گلوکز خون:4.2.1

 در انسولینترشح  میزان ،دباش می لیتر یدس در رمگ میلی ۹ تا ۸۰ دودحگلوکز خون  غلظت کههنگامی ناشتا حالت در

برابر  3تا  2وزن بدن و وقتی غلظت گلوکز به  گرمنانو گرم به ازای هر کیلو 25یعنی حدود  .خود می باشد ارمقد حداقل

 زمان ناشتا برسد:

این واکنش به علت  .برابر باال می رود 10دقیقه پس از افزایش حاد در غلظت گلوکز خون تا  5تا  3(ترشح انسولین 1

دقیقه بعد  10تا  5این ترشح زیاد در حدود  .های بتا تشکیل یافته استسرازیر شدن انسولینی می باشد که قبال  در سلول

 به نصف کاهش می یابد.
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جدید می رسد که در این ساعت به یک کفه  3تا  2دقیقه ترشح انسولین برای بار دوم باال می رود و پس از  15(بعد از 2

حالت میزان ترشح انسولین بیش از مرحله اولیه می باشد. حالت دوم ناشی از انسولین از قبل سنتز شده و فعال شدن 

 سیستم آنزیمی که انسولین را سنتز می نماید، است.

 ۱۰۰ از خون گلوکز میزان افزایش از بعد. دارد وجود فیدبک رابطه یک انسولین ترشح میزان و خون گلوکز غلظت بین

 در گرم میلی 600 تا 500 به گلوکز غلظت کههنگامی و گذارد می افزایش به رو انسولین غلظت لیتر دسی در گرم میلی

 ترشح قطع. رسدمی طبیعی مقدار برابر ۲۵ تا ۱۰ یعنی خود میزان حداکثر به خون انسولین غلظت ،برسد لیتر دسی

 باشدمی مثبت فیدبک نوع از رابطه این. دهد رخ می خون گلوکز غلظت کاهش از پس دقیقه چند ظرف در نیز انسولین

 .(1381شهبازی و ملک نیا، )

 :گلوکز .3.1

 در اینکه یا گردد، می خون جریان وارد و بجذ گلوکز صورت به یا غذایی مواد در موجود هایکربوهیدرات اعظم بخش

 گلوکز. بسازد گلوکز منشاء از را خود نیاز مورد هایکربوهیدرات کلیه است قادر انسان بدن. گردند می دلمب گلوکز به کبد

 جنین تغذیه در اصلی غذایی ماده و( کنندگان نشخوار یاستثنا به) پستانداران هاییبافت نیاز مورد ییغذا ماده مهمترین

 ریبوز ،(ذخیره حالت) گلیکوژن مانند اختصاصی بسیار حیاتی هایفعالیت با دیگر هایکربوهیدرات به بدن در گلوکز. است

 برخی ساختمان در گلوکز این بر عالوه. گردد می تبدیل(  الکتوز ترکیب در) گاالکتوز ،( یکئوکلن اسید ساختمان در)

. نمایند می شرکت هاپروتئوگلیکان و هاگلیکوپروتئین ترکیب در هاپروتئین با همراه و( گلیکولیپیدها) مرکب هایچربی

 .(1381شهبازی و ملک نیا، ) ایزومر می باشد 16اتم کربن نامتقارن و  4اتم کربن و  6دارای  گلوکز

 مهمترین ایزومر های گلوکز به صورت زیر هستند:

 Dو  Lایزومر های  .1

 ساختمان های حلقوی پیرانوز و فورانوز .2

 آنومرهای آلفا و بتا .3
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 شود:غلظت گلوکز خون در محدوده معینی تنظیم می 

 در مول میلی 5/5تا 5/4 محدوده، در پستانداران از بسیاری و انسان بدن در غذایی مواد بجذ از پس نخو گلوکز غلظت

 یابد افزایش مول میلی 5/7تا 5/6به است ممکن مقدار این کربوهیدرات، حاوی یغذا یک مصرف دنبال به. دارد قرار لیتر

 پرندگان بدن در خون گلوکز میزان. رسد می لیتر در مول میلی 9/3 تا ۳/۳ حدود به خون گلوکز مقدار گرسنگی حالت در و

 مقدار این از کمتر توجهی قابل طور به نشخوارکنندگان بدن در و( لیتر در مول میلی 14/0) بوده باالتر توجهی قابل طور به

 فعالیت زیرا ،(انسولین حد از بیش دوز تجویز حالت مانند) شود می تشنج بروز به منجر خون گلوکز ناگهانی کاهش. است

 کمبود با روندهپیش طور به ارگانیسم که صورتی در حال این با. است وابسته شدیدا   گلوکز معینی مقدار تامین به مغز

 ورتی که موش صحرایی با رژیمصهای بسیار کمتر نیز قابل تحمل است؛ به عنوان مثال در سازگاری یابد، غلظت گلوکز

 میلی مول در لیتر نیز سالم به نظر می رسد 1/1غذایی پر چربی سازگاری یابد، حتی با غلظت گلوکز خون به مقدار 

 .(1390هدایتی و همکاران، )

 گلوکز خون از رژیم غذایی، گلوکونئوژنز و گلیکوژنولیز تامین می شود:

های رژیم غذایی که لوکز تبدیل می شوند. کربوهیدارتقابل هضم موجود در رژیم غذایی نهایتا  به گ یهااکثر کربوهیدارت

به طور فعال هضم می شوند، حاوی ریشه های گلوکز، گاالکتوز و فروکتوز می باشند که در روده آزاد می شوند و این 

 شوند.می   راحتی در کبد به گلوکز تبدیل   ترکیبات از طریق ورید باب کبدی به کبد منتقل می شوند. گاالکتوز و فروکتوز به

گلوکز طی روند گلوکونئوژنز از ترکیبات گلوکوژنیک نیز تشکیل می شود. اسید آمینه اصلی که در حالت گرسنگی از عضله 

نظر گرفته شده است که طی این آالنین در  -ین است. به این ترتیب وجود یک چرخه گلوکزنبه کبد منتقل می شود، آال

به پیرووات تبدیل می شود و این ماده طی روند ترانس آمیناسیون به آالنین  و شدهگلوکز از کبد به عضله منتقل  ،هچرخ

 تبدیل می شود. ترکیب اخیر مجددا  به کبد منتقل شده و در روند گلوکونئوژنز به گلوکز تبدیل می گردد.

-4/5ستمیک )وند گلیکوژنولیز منجر به تشکیل گلوکز از گلیکوژن کبد می شود. در غلظت طبیعی گلوکز خون سیر

58/5mol/L) یک تولید کننده خالص گلوکز است، اما با افزایش مقدار گلوکز، برون ده گلوکز  به نظر می رسد که کبد

کاهش یافته و در مقادیر بسیار باال، کبد صرفا  به برداشت گلوکز می پردازد. در بدن موش صحرایی مشخص شده که اگر 
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هدایتی ) میزان برون ده گلوکز از کبد با هم برابر است باشد میزان برداشت گلوکز و 8/3mmol/Lغلظت ورید باب کبد برابر 

 (.1390و همکاران، 

 Diabetes mellitusدیابت قندی  .4.1

هیدرات، چربی و پروتئین است که توسط فقدان ترشح انسولین یا کاهش یک سندرم اختالل متابولیسم کربو دیابت قندی

 (.1382گایتون، ) انسولین به وجود می آیدا به هحساسیت بافت

 می آید: بوجودگلیسمی( است که به سه علت ر بیماری دیابت، افزایش قند خون )هیپرمهمترین رویداد فیزیولوژیک د

 های مختلفکاهش سرعت ورود گلوکز به داخل سلول (1

 های گوناگونکاهش مصرف گلوکز در بافت (2

 )نوسازی گلوکز( افزایش تولید گلوکز بوسیله کبد (3

 عبارت است از: یعالیم اصلی بیماری دیابت قند

 افزایش حجم ادرار) پلی اوری( (1

 )پلی دیپسی( عطش زیاد (2

 که تغذیه کافیستالغر شدن در حالی (3

 یک و بروز عالیم بیماری:ژهای فیزیولورویداد .1.4.1

های که مشاهده غلظتدر حالی بیشتر می شود. mg/dL 120-110 ندرت از مرز  در انسان غلظت گلوکز خون به

که غلظت گلوکز خون از حد زیاد گلوکز در خون افراد مبتال به کمبود اثر انسولین امری بسیار عادی است. هنگامی

وری(. زیرا که ظرفیت دوباره ز اگلوکز توسط ادرار دفع می گردد )گلوک( تجاوز نماید mg/dL 180-100معینی )

 خون است. mg/dL 180-100بوده و آستانه آن برابر با محدود های پیچیده لوله
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)غلظت گلوکز( با افزایش جریان خون در کلیه ها همراه است که نهایتاَ به دفع مقادیر زیادی  افزایش فشار اسمزی ادرار

( Polydipsia( و سرانجام کمبود آن بدن به عطش زیاد و نوشیدن آب به مقدار زیاد ))پلی اوری از آب می انجامد

 منجر می گردد.

لری برای دفع هر گرم گلوکز(. کیلو کا 1/4) ی همراه استژدفع گلوکز توسط ادرار با مصرف مقادیر قابل توجهی انر

علی  ند منجر به کاهش وزن بدن می گردداین اتالف کالری توام با تحلیل بافت عضالنی و بافت چربی و عدم مصرف ق

یافت کالری روزانه از راه تغذیه نیز عادی و یا حتی افزایش ( و درPolyphagie) رغم اینکه اشتهای بیمار زیاد شده

 یافته است.

های آمینه به داخل د. زیرا از یک سو در انتقال اسیدها کاهش می یابد انسولین، بیوسنتز پروتئیندر صورت کمبو

های نوسازی گلوکز به واکنشهای آمینه بیشتری در ل رخ می دهد و از سوی دیگر اسیدهای عضالنی اختالسلول

بیالن مصرف و دفع ترکیبات ازت دار منفی که مبتال به کمبود انسولین هستند، مصرف می رسد. بنابراین در افرادی 

بود. در  ساعت از میزان مصرف شده بیشتر خواهد 24بدین معنی که میزان دفع ترکیبات ازت دار در مدت  .می گردد

ها( و همچنین اثر فعال کننده های لیپولیز )تجزیه چربیبازدارنده این هورمون در واکنش اثر صورت کمبود اثر انسولین

گردد. های چرب پالسمایی افزوده میمی شود و متعاقباَ بر مقدار اسید)سنتز چربی( قطع  نزژهای لیپوآن در واکنش

و به مصرف رساندن اسیدهای کسید کردن های چرب پالسمایی از حدود ظرفیت کبدی در ازمانی که میزان اسید

)ترکیبات کتونی( به  ریک و اسید استواستیکیترکیبات اندر میانی مانند اسید بتا هیدروکسی بوت چرب بیشتر شود،

کوشد تا اثر در مراحل اول افزایش این ترکیبات، بدن    میمقادیر زیاد آزاد شده و در کبد و خون متراکم می گردند. 

 بیمار که صورتی در لیکن کند جبران تنفسی راه از کربن اکسید دى دفع افزایش با را لیآ یاسیدها تراکم این گونه

 اسیدوز بروز به منجر سرانجام ،یابد ادامه چرب اسیدهای شدن آزاد و نگیرد قرار( انسولین تجویز) درمان تحت

 .(1382گایتون،  و 1381 شهبازی و ملک نیا،) گردد می( Diabetic coma) دیابتی اغماء حالت و میمتابولیس
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 دیابت انواع .2.4.1

 :دارند وجود قندی دیابت از عمومی نوع دو

جود می آید که قبل به و نسولیننیز نامیده می شود بر اثر فقدان ا (IDDMن)انسولی به وابسته دیابت که I نوع دیابت( ۱

داده می شود که سلول های بتای النگرهانس  سالگی بروز می کند و منشاء آن به اختالل دستگاه ایمنی نسبت 20از سن 

 را از می برد.

 هایبافت حساسیت کاهش اثر بر شود می نامیده یز(نNIDDMکه دیابت قندی غیر وابسته به انسولین) IIدیابت نوع  (2

 انسولین به مقاومت عنوان تحت غالبا  انسولین به حساسیت کاهش این از .آید می بوجود انسولین متابولیک اثرات به هدف

سالگی  40است که معموال  در سنین باالتر )بعد از سن  (درصد90تا  80) دیابت شکل ترین شایع زا یکی. شود می برده نام

کریم ) شودمی             نامیده نیز بزرگسالی شروع دیابت عنوانسالگی( بروز می کند، بنابراین به  60تا  50و غالبا  بین 

 .(Arikawe et al., 1999; Olagbentle-Dzida et al., 2011؛ 1382؛ گایتون، 1380زاده و همکاران، 

 I اول نوع دیابت

 بیماری نوع این به منجر توانندمی کنند می مختل را انسولین تولید که هاییبیماری یا لوزالمعده بتای هایسلول آسیب

 به مبتال بیماران از بسیاری در بتا هایسلول انهدام در است ممکن ایمنی خود اختالالت یا ویروسی هایعفونت. شوند

 توسط دامانه برای بتا هایسلول بودن مستعد تعیین در ایعمده نقش نیز ثتوار اگرچه باشند داشته دخالت I نوع دیابت

 هفته چند یا روزه چند مرحله طی در یا ناگهانی بسیار طور به است ممکن I نوع دیابت. کند می بازی مهاجم عوامل این

 :یدآ بوجود زیر اصلی عارضه سه با

 .رود می باال قندی دیابت در باالیی بسیار سطح تا خون گلوکز غلظت 

 .شود می ادرار در گلوکز دفع موجب خون گلوکز افزایش 

 .شود می یدراتاسیونهد موجب خون گلوکز افزایش



14 

 

 II دوم نوع دیابت

 I نوع دیابت مانند دیابت نوع این .آیدمی بوجود انسولین متابولیک اثرات به هدف هایبافت حساسیت شدید کاهش اثر بر

 .ندارد وجود II نوع دیابت در معموال   کتونی اسیدهای باالی هایغلظت اگرچه .است همراه متعدد متابولیک اختالالت با

 لوزالمعده بتای هایسلول توسط جبرانی پاسخ یک امر این که است همراه پالسما انسولین غلظت افزایش با دیابت نوع این

 افزایش هایغلظت این حتی اما. شود می ایجاد خون گلوکز در حاصله افزایش و گلوکز ذخیره و مصرف کاهش برابر در

 کافی گلوکز طبیعی تنظیم حفظ برای محیطی هایبافت انسولین به حساسیت شدید کاهش علت به نیز انسولین یافته

 بعدی مراحل در. آید می بوجود کربوهیدرات خوردن از بعد خفیف هیپرگلیسمی بیماری اولیه مراحل در نتیجه در نیست

 شدیدتر هیپرگلیسمی از جلوگیری برای انسولین کافی مقدار نیستند قادر و آیند می در پای از لوزالمعده بتای هایسلول

 .(1382گایتون، ) آنکه شخص یک غذای پر کربوهیدرات می خورد تولید کنند از بعد بویژه

 II,I نوع قندی دیابت دچار بیماران بالینی مشخصات. ۱.۱ جدول

 IIنوع Iنوع صفت

 سال 40معموال  باالی  سال 20معموال  زیر  سن شروع

 چاق پایین )الغر شده( تا طبیعی توده بدن

 طبیعی تا زیاد فقدانپایین یا  انسولین پالسما

 افزایش یافته افزایش یافته گلوکز پالسما

 کاهش یافته طبیعی حساسیت به انسولین

 

 زیر باید پالسما گلوکز سطوح( ساعت ۸ حداقل مدت به کالری گونه هیچ دریافت بدون یعنی) طبیعی ناشتای حالت در

 دسی در گرم میلی ۱10-۱26 و  بین ناشتایی پالسما گلوکز سطوح که صورتی در. باشد لیتر دسی در گرم میلی ۱۱۰

 گرم میلی ۱۲6 از فراتر ناشتایی پالسمای گلوکز که صورتی در و دارد نارسایی گلوکز کنترل در که است بیماری باشد، لیتر

 .(1389استنتن، ) قطعی است دیابت تشخیص باشد متوالی روز ۲ طی در لیتر دسی در

 دیابت تشخیص فیزیولوژی. ۵. ۱

 :هستند استوار خون و ادرار مختلف شیمیایی هایآزمایش پایه بر دیابت تشخیص برای عادی هایروش
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 گلوکز مقدار تعیین برای توان می را آزمایشگاهی کمیتی تر پیچیده هایآزمایش یا کلینیکی ساده هایآزمایش :ادرار قند

 که حالی در کند می دفع ادرار در گلوکز کشفی قابل غیر مقدار طبیعی شخص کلی طور به. برد کار به ادرار در شده دفع

 .کندمی دفع ادرار در گلوکز زیادی یا کم مقدار خورد می که کربوهیدراتی مقدار و بیماری شدت نسبت به دیابتی شخص

 گرم میلی ۹۰ تا ۸۰ طبیعی طور به زود صبح در خون ناشتای گلوکز غلظت :ناشتا حالت در انسولین و گلوکز غلظت

 ناشتای گلوکز غلظت. شود می گرفته نظر در طبیعی حداکثر عنوان به لیتر دسی در گرم میلی ۱۱۰ و است لیتر دسی در

 .است قندی دیابت دهنده نشان غالبا   رقم این باالی در خون

 غلظت خوردب بدنش وزن کیلوگرم هر ازای به گلوکز گرم یک ناشتااگر در حالت  طبیعی شخص در :گلوکز تحمل تست

 در سپس و رود می باال لیتر دسی در گرم میلی 140 تا ۱۲۰ حدود به لیتر دسی در گرم میلی ۹۰ حدود از خونش گلوکز

 همیشه تقریبا خون گلوکز ناشتای غلظت دیابتی شخص در. کند می سقوط طبیعی حد زیر به مجددا   ساعت دو حدود ظرف

 .است لیتر دسی در گرم میلی 140 از باالتر غالبا   و لیتر دسی در گرم میلی ۱۱۰ از باالتر

 تبدیل استون به و یابد می افزایش العاده فوق شدید دیابت در که خون در استواستیک اسید کمی مقدار :استونی نفس 

بکرات می توان دیابت قندی  نتیجه در آید می در بخار صورت به بازدمی هوای در و است فرار مایع یک استون. شود می

 .(1382گایتون، ) با استشمام بوی استون در نفس بیمار تشخیص دادرا صرفا  

 :دیابتی بیماران میر و مرگ علل .6.1

 بیماری عروقی، قلبی هایبیماری کلیوی، نارسایی میوکارد، انفارکتوس: از عبارتند اهمیت ترتیب به دیابتی افراد مرگ علل

 می باشند. مزانتر وزبتروم یا اندام یک نگانگر مانند دیگری عوارضاحتماال   و هاعفونت قلب، ایسکمیک

 ولی نشده مشخص خوبی به موضوع این علت. باشند می دیابت از ناشی میرهای و مرگ تمام ٪۵ مسئول مجموعا  هاعفونت

. باشندمیهستند،  مبتال میکروآنژیوپاتی به ثانویه بطور که هاییبافت به خونرسانی در اختالل به مربوط که رود می احتمال

 .باشد آفرین مرگ تواند می و باشد می جدی دیابتی افراد در عفونت نوع هر پس
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ای بوجود آمده، اول اینکه کتواسیدوز و هیپوگلیسمی امروزه امروزه نقاط امیدوار کنندهدر سیر غم انگیز بیماری دیابت 

که نشان داده شده که با پیوند جزایر در حیوانات تقریبا  می توان بیماری دیابت را این ند و دوموبندرت سبب مرگ می ش

 (.Linda and Porth, 1990; Nerup and Hellquist, 1994؛ 1388غالمحسینی و همکاران، ) درمان نمود

 اکسیداتیو استرس .7.1

 اختالالت. دارد عروقی-قلبی هم و کوچک عروق هم و دیابت بعدی مشکالت توسعه در اساسی نقش اکسیداتیو استرس

 میانجی سوپراکسید تولید افزایش این. شوند می موجب را ییمیتوکندریا سوپراکسید حد از بیش تولید ،دیابت متابولیکی

 فعال غیر و بعدی مشکالت پاتوژنز در کننده شرکت مسیر 5 سازی فعال موجب و است دیابت بافتی آسیب مرکزی و اصلی

 در آزمایشات توسط قویا  مدل این. شود می سینتاز پروستاسایکلین ،eNOS آترواسکلروزی، ضد آنزیم دو مستقیم سازی

 در و جوندگان دیابتی قلبی، میوپاتی آترواسکلروتیک، هایمدل هرچند،. شود می حمایت آزمایشگاه محیط و زنده محیط

 بازگو اختصار به را انسانی دیابت بعدی مشکالت های فنوتیپ اصلی های جنبه کوچک عروق دیابتی مشکل هرگونه واقع

 از موش ژنیک ترنس هایمدل در اکسیدان آنتی هایآنزیم حد از بیش بیان مفید اثرات مشاهدات اساس بر. کنند نمی

 کننده سازی شبیه ترکیبات خانواده مانند کاتالیتیکی هایاکسیدانت آنتی ،(CVD) عروقی قلبی هایبیماری

SOD/catalase واکنشگر اکسیژن های گونه برای انتخاب ترین منطقی (ROS )هستند جانوری های مدل در (Giacco 

and Brownlee, 2010.) 

 (DM)  ملیتوس دیابت در اکسیداتیو استرس پاتوفیزیولوژی. ۱. ۷.۱

 Baynes) کند می ایفا دیابت پاتوژنز در را مهمی نقش هااکسیدان آنتی میزان در تغییر و اکسیداتیو استرس افزایش

and Thorpe, 1999; Wolf et al., 1991 .)آن رسان آسیب عمده هایممکانیس از آزاد هایرادیکال ساخت افزایش 

 (.Palmeria et al., 2001) باشد می

 .است بدن اکسیدانی آنتی دفاع بر آزاد هایرادیکال پیروزی ←اکسیداتیو استرس
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 استرس که است این بیانگر بافتی هایپروتئین و پالسما در لیپوکسیداسیون محصوالت افزایش و گلیکوزیالسیون افزایش

 مرگ و مزمن هایبیماری مشخصه وجه آن از ناشی بافتی آسیب و اکسیداتیو استرس. یابد می افزایش دیابت در اکسیداتیو

 دهدمی     رخ دیابت آغازین مراحل در اکسیداتیو استرس که اینمونه در. نیست مستثنی آن از دیابت که هستند سلولی

 .کند می شدیدتر را آن از ناشی بافتی آسیب و کرده تسریع را عوارض

-کربونیل افزایشنقص در سم زدایی ترکیبات کربونیل فعال است.  ،گلیسمی در دیابتی از نتایج پاتوژنیک بحرانی هیپریک

 دیرتر مراحل در سپس و هاپروتئین شیمیایی تغییرات به منجر اکسیداتیو غیر و اکسیداتیو هایواکنش از مشتق فعال های

 (.Baynes and Thorpe, 1999) گردد می بافتی آسیب و اکسیداتیو استرس به منجر

ه بر آترواسکلروز کشیده شده است. عالوهای التهابی به عنوان علت ممکن اخیر توجه محققان به سمت فرایند هایدر سال

(، سطوح افزایش یافته پروتئین FBGرینوژن پالسما)باهمیت به خوبی تشخیص داده شده افزایش غلظت پالسمایی فی

 ,Ford) ( باشدCVDعروقی )–های قلبی نشان داده شده که یک عامل ریسک مستقل برای بیماری C (CRP)واکنشگر 

(. Bagglioni, 1998) های آسیب بافتی استمحلهای فاگوسیتوزی به (. یک نشانه مشخص التهاب لوکوسیت1999

 در ارتباط است DMو در بیمارانی با  CVDدر موارد  FBGهای خونی سفید نیز با افزایش پالسمایی تعداد سلول

(Danesh et al., 1998این واقعیت .) فعال ای های چند شکلی هستهها و لکوسیتکه منوسیت(PMN ) اکسیدان های

 و مشکالت عروقی دیابت  نشان می دهد CVDها را در توسعه فاگوسیتوز ایجاد می کنند، نقش آنی طی قدرتمند

(Lefer and Granger, 2000; West, 2000) ،بنابراین .PMN  های بیماران دیابتی به طور قابل توجهی پراکسید

تصور  DMاسترس اکسیداتیو در (. Cantero et al., 1998)افراد گروه کنترل ایجاد می کنند  هیدروژن بیشتری از

(. افزایش سطوح Medcraft et al., 1993) های آزاد تولید شده طی اتوکسید شدن گلوکز باشدشد که نتیجه رادیکالمی

ROS در دیابت نوع دوم نشان داده شد که نتیجه یک حالت هایپر کوآگوله باشد (Collier et al., 1992 و اخیرا  شواهد )

 (.Matteucci and Giampictro, 2000) اکسید شدن قبل از توسعه دیابت فراهم شده استتجمع محصوالت 

-اسید های حاوی   شدن لیپید را بویژه لیپوپروتئین اکسیدهای غیر رادیکالی، پرهای رادیکالی و هم اکسیدانهم اکسیدان

اکسید و نیتریک اکسید، معروف به پراکسی محصولی از واکنش بین آنیون سوپر که های چرب غیر اشباع را القاء می کنند
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(. به عالوه Violi et al., 1999) ( استLDLSنیتریت یک اکسیدانت قدرتمند ویژه از لیپوپروتیین های چگالی پایین )

می شود و جذب آن توسط ماکروفاژها را تحریک  LDLها باعث تجمع ها و مونوسیتپراکسید از ترشح شده از نوتروفیلمیلو

 دادن اتصال و بکارگیری با احتماال اکسید شده  LDLنشان داده شده است که  (.Esterbauer et al., 1992) کندرا می

 ;Berliner et al., 1990) یک پیش بینی کننده مستقل پیشرفت آترواسکلروتیک است ،اندوتلیوم به ها مونوسیت

Holvoet et al., 1996 ل گزارش شده استاز پیوند موفقیت آمیز یک اندام کام(. به عالوه تداوم استرس اکسیداتیو بعد 

(Ghanem et al., 1996هر چند، علی .) رغم عقیده رایج کهLDL  ،اکسید شده یک عامل مقصر در آترواسکلروز است

 به اکسید شدن در دیابت نوع دو وجود ندارد LDLو  CVDبرخی محققان نشان دادند که رابطه ای بین مستعد بودن 

(Leinonen et al., 1998وجود شواهد اندک مستقیم ا .)های در گردش ممکن است ز تغییر و تبدیل اکسیداتیو لیپید

 ,Frei and Stocker, 1998; Lipinski) با اصطالح پتانسیل قدرتمند دفاع اکسیداتیو پالسما توضیح داده شود

بهبود کنترل متابولیکی در این بیماران  بعد از LDL(. عالوه بر این، هیچ شواهد جامعی از کاهش اکسید شدن 2001

های و وابسته به لیپو پروتئین مولکولبی از تعدیل اکسیداتیل(. سایرین شواهد جاOranje et al., 1992) ه استشدنیافت 

ها اکسیدانت این واقعیت را که آنتی ها ممکن اس(. این یافتهObrien et al., 1996) اندنموده بزرگ در آترواسکلروز فراهم

 را در محیط زنده مهار اما به طور یکپارچه ای از آترواسکلروز جلوگیری نمی کنند، توضیح دهند  LDLاکسید شدن 

(Kleinveld et al., 1994.) 

 های که بر اثر دیابت بوجود می آیند:. بیماری8.1

 زخم های دیابتی در پا

 توزیع ها عموما  بعلتپا و نواحی انتهایی بدن می باشد. این زخم زخم هایی در نبوجود آمد یدیابت افراد مشکالت از یکی

 تغییر که زمانی مشکل این آید می بوجود دهد، می رخ دیابتی هاینوروپاتی بعلت ثانویه بطور که بدن در فشار غیرطبیعی

 آمدن بوجود از. است پینه تشکیل شود، می ایجاد که ایعارضه اولین و شود می تشدید دهد، می روی پا استخوان در شکل

 باشند می درمان غیرقابل ابتالء، صورت در و نمود، پیشگیری باید انتهایی نواحی داشتن نگاه تمیز و خشک با هازخم این
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 Linda)  برداشت را نظر مورد عضو جراحی عمل با یا و جلوگیری هاتوسعه آن از حمایتی هایدرمان با توان می فقط و

and Porth, 1990; Nerup and Hellquist, 1994.) 

 پوستی عوارض 

 ماکروفاژهای موضعی تجمع. باشدمی عفونت به دیابتی فرد استعداد نمایانگر که باشدمی پوستی هایعفونت ترشایع همه از

 بشکل ضایعات این .شود می دیابتیک گزانتومای ایجاد باعث جلدی زیر چربی و درم در( گزانتوما هایسلول) لیپید از مملو

 می دیده پشت در همچنین و زانو و آرنج کننده باز سطوح در معموال و اپیدرم زیر در بالفاصله رنگ زرد و سفت هایندول

 می دیابتیک لیپیدمی هیپر از ناشی گزانتوما که شود می تصور د.شو دیده نیز دیگری انتشار نماهای است ممکن ولی. شود

 .(Linda and Porth, 1990; Nerup and Hellquist, 1994) باشد

 دیابتی پاتی نفرو

 در تقریبا   عارضه این .باشد می کلیوی هایبیماری گردد، می دیابتیکی بیماران در ناتوانی و مرگ سبب که عللی از یکی

 بیماری مدت طول چون باشد می کمتر NIDDM فرم در عارضه این شیوع. دارد وجود IDDM به مبتال افراد ۵۰-40٪

 هاینفروپاتی. باشد بیماری ژنتیکی زمینه تاثیر تحت عوارضی سایر همچون نفروپاتی که رود می احتمال. باشد می کوتاه

 .باشند داشته وجود یکی فقط یا دو هر ممکن است که باشد، می متمایز پاتولوژیکی الگوی دو دارای دیابتیک

. است مزانشیال عمومی شدن ضخیم همراه به هاگلومرول پایه غشاء شدن ترعریض شامل باشد، می ترشایع که اول شکل

 به اصطالحا   که یافته، رسوب گلومرولی مویرگی کالف اطراف در ،باشند می مثبت PAS که موادی از انبوهی دوم شکل در

 هایکالهک   بومن، کپسول افتادگی است ممکن بیماری این شکل در بعالوه. شود می گفته "ویلسون _اشتیل کیمل" آن

 ،اند شده بزرگ زیاد کارکرد بعلت ها کلیه دیابت ابتدای در معموال  شته باشد.دا وجود نیز هاگلومرول انسداد و فیبرینی

 Barbe et al., 1992; Linda andطبیعی برسد ) حد از بیشتر %40 تا ممکن است کلیوی فیلتراسیون میزان یعنی

Porth, 1990; Medcraft et al., 1993). 
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 دیابتی هایرتینوپاتی

-رتینوپاتی. است گلوکوم یا کاتاراکت رتینوپاتی، اثر در بینایی اختالالت پیدایش دیابت هایجنبه ترینکننده تهدید از یکی 

 تعیین عامل بیماری، دوره طول که رسد می بنظر. باشند می قانونی هایکوری عامل چهارمین امروزه دیابت از ناشی های

 دچار سالگی۳۰ سن در کسی اگر که شده زده تخمین. باشد می دیابت از ناشی رتینوپاتی پیدایش در مهمی بسیار کننده

 مقداری به مبتال سالگی ۵۵ سن تا ٪۹۰ و سالگی  45 سن تا ٪۵۰ و سالگی ۳۷ سن تا ٪۱۰ احتمال به گردد، دیابت

 Linda and) شود نمی بینایی در اختالل باعث همیشه این رتینوپاتی که دانست باید. شد خواهد دیابتیک رتینوپاتی

Porth, 1990; Nerup and Hellquist, 1994.) 

 :دیابتی یپاتنورو

 مغز که است ذکر قابل. دهد قرار تاثیر تحت را عصبی سیستم از ای نقطه هر است ممکن مغز بجز احتماال  دیابتی نوروپاتی

 Linda and) شود می مرگ سبب ندرت به عارضه این. گردندمی ضایعه دچار المدت طویل هایدیابت در نیز نخاع و

Porth, 1990.) 

 دیابت بیماری اپیدمیولوژی .۹ .۱ 

 سال در. است افزایش حال در سرعت به که است مدرن دنیای در سالمتی تهدیدهای بزرگترین از یکی دیابت بیماری

 بینی پیش اما هستند دیابت به مبتال جهان در نفر میلیون ۱۷۷ که داد گزارش( WHO) جهانی بهداشت سازمان ۲۰۰۰

 مانند فاکتورهایی .(WHO-2002) یافت خواهد افزایش ۲۰۲۵ سال در نفر میلیون ۳۰۰ از بیش به مقدار این که شده

 (.Agbajc et al., 2007) باشند می دخیل جمعیت افزایش و چاقی ، سن افزایش

. هستند دیابت به مبتال - نفر میلیون ۵/۵ معادل - کشور جمعیت درصد ۸ از بیش اکنون هم ایران دیابت انجمن آمار طبق

 منطقه در و ایران کشور در اما است، افزایش روبه دیابت بیماری نیز کشورها سایر در بلکه ما کشور در تنها نه متاسفانه

 خاورمیانه کشورهای در دیابت شیوع. است برخوردار بیشتری رشد از اروپایی کشورهای سایر به نسبت بیماری این خاورمیانه

 این اصلی دلیل اما دارد مختلفی دالیل رشد این افزایش .است فراوان مصر و امارات کویت، عربستان، بحرین، همچون

  مداوم استرس و نامناسب تغذیه و جسمی فعالیت کاهش توان می وضوح به چون باشد شهرنشینی زندگی تواند می بیماری
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Effects of Euphorbia cyparissias extract on some blood biochemical 

parameters in diabetic Rats 

Abstract 

Objective: Diabetes is a chronic disorder of an endocrine gland that presents with high glucose 

level in related to insulin resistant or insufficient secretion of insulin. Diabetes causes blood lipids 

disorder such as increase of triglyceride or decrease of HDL in serum. In this study, the effect of 

modifying the effects of Euphorbia Cyparissias aqueous, alcoholic and estrogen extracts on some 

blood biochemical parameters in streptozotocin-induced diabetic rats was investigated. 

Materials and Methods 

In this research, 40 wistar male Rats in 8 groups (n=5) was studied. Groups included control, 

diabetic, alcoholic 500 mg/kg, alcoholic 250 mg/kg, watery 500 mg/kg, watery 250 mg/kg, 

acetonic 500 mg/kg, and acetonic 250 mg/kg extracts. Animals in diabetic and treated groups after 

inducing diabetes with streptozotocine received alcoholic, acetonic and watery extracts of 

E.cyparissias with 250 and 500 mg/kg for 21 days through gavages, in control (intact and healthy 

animals) and diabetic groups, equal volume of normal serum was gavaged. Form studied blood 

samples were taken for measuring lipid profile ordinary. 

Results 

Results of this study showed that serum level of glucose significantly higher than in diabetic group 

with compared other studied groups (P<0/05). Administration of alcoholic extract of 500 mg/kg 

significantly (p <0.05) decreased serum glucose levels compared to diabetic group. Also, 

triglyceride, total cholesterol, LDL, and VLDL concentration decreased significantly in the 

alcoholic group 500 mg/kg compared to the diabetic group (p <0.05). It was also found that serum 

HDL levels in the alcoholic group of 500 mg/kg were significantly higher than the diabetic group 

(p <0.05) and between groups of 500 mg/kg, watery 250 mg/kg. There was no significant 

difference in diabetic patients (p <0.05). The results showed that alcoholic extract 500 mg/kg 

significantly (p <0.05) prevented weight loss from diabetic group. Also, alcoholic extract 500 

mg/kg significantly (p <0.05) decreased serum urea and creatinine levels compared to diabetic 

group. 

Conclusion 

This study showed that the alcoholic extract of Euphorbia Cyparissia was superior to other extracts. 

These effects have been shown to decrease blood glucose (hypoglycemic) and also reduce 

triglyceride and LDL concentrations, and serum levels of HDL increased significantly. Therefore, 

this plant can possibly have a protective effect in diabetes, in which metabolic changes are found 

in glucose and fat. However, more complete studies are needed to ensure these results. 

 Key words: Diabetes, Euphorbia cyparissias, blood biochemical parameters, rat. 
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