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 چکيده

هاي طبيعي براي بهبود کنترل قند خون و جلوگيري از عوارض دراز مدت ديابت هستند. استفاده اکسيدانگياهان منبع عظيمي از آنتي و هدف: زمينه
اين مطالعه با هدف بررسي اثر عصاره هيدرو  .اي را در کاهش گلوکز خون در بيماران ديابتي نشان داده استمالحظهاز گياهان دارويي اثرات قابل 

 هاي صحرايي ديابتي انجام شد.الکلي ريشه گياه جغجغه بر وزن، ميزان گلوکز خون و بيان ژن پيروات کيناز در موش
)، شاهد ۱۵(تعداد= طور تصادفي در سه گروه شاهد سالمگرم انتخاب و به ۲۵۰گين وزنيسر موش صحرايي نر با ميان ۴۵در اين تحقيق ها: روش

با تزريق درون صفاقي استرپتوزوتوسين  ۱) تقسيم شدند. ديابت نوع ۱۵(تعداد= ) و ديابتي تحت تيمار با عصاره ريشه گياه جغجغه۱۵(تعداد= ديابتي
)mg/kg ۶۰ديابتي تحت تيمار با عصاره هيدروالکلي ريشه گياه جغجغه القاء شد. بعد از القاي ديابت،  هاي صحرايي گروه شاهد ديابتي و) به موش

هاي گروه شاهد سالم و روز دريافت نمودند. موش ۳۰) عصاره ريشه جغجغه را به صورت گاواژ به مدت mg/kg ۳۰۰گروه ديابتي تحت تيمار روزانه (
بعد از تجويز  ۳۰و  ۱۵هاي تحت مطالعه در روز قبل از تجويز عصاره و روزهاي ردند. از موششاهد ديابتي نيز در اين مدت آب مقطر دريافت ک

ها در سه بازه زماني ذکر شده انجام شد. چنين توزين موشگيري شد. همو بيان ژن پيرووات کيناز اندازه گيري شد و ميزان گلوکز خونعصاره خون
 ي شد.تحليل آمار SPSSافزار ها به کمک نرمداده

هاي گروه نسبت به موش ۳۰نسبت به شاهد ديابتي افزايش پيدا نمود، اما در پايان روز  ۱۵گروه ديابتي تحت تيمار در روز  ميزان بيان ژن در نتايج:
ه شاهد سالم ها در گروه ديابتي تحت تيمار با عصاره ريشه گياه جغجغه نسبت به دو گرو). همچنين وزن موش p>۰۵/۰شاهد ديابتي کاهش داشت (
 ۱۵نسبت به روز  ۳۰عالوه ميزان گلوگز خون در گروه ديابتي تحت تيمار با عصاره در روز ه). ب p>۰۵/۰داري داشت (و شاهد ديابتي اختالف معني

 ). p>۰۵/۰( داري را نشان دادکاهش معني
ريشه گياه جغجغه توانسته از طريق تغيير ميزان بيان ژن دهد که احتماال تجويز عصاره هيدروالکلي نتايج تحقيق حاضر نشان مي :گيرينتيجه

 پيرووات کيناز باعث کاهش گلوکز خون شود.
 ۱ع گياه جغجغه، پيرووات کيناز، ديابت نوکليدي:کلمات
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  مقدمه
اي است که ديابت يک بيماري ساده نيست، بلکه سندرم پيچيده

باشد. بنابراين، قند خون ميبارزترين مشخصه آن افزايش 
بيماران ديابتي هر چند در يک ويژگي مشابه يکديگرند، اما هم 

شناسي و ژنتيکي ناهمگون از نظر باليني و هم از نظر آسيب
ترين و هستند. بيماري ديابت درحال حاضر يکي از پرهزينه

هاي مزمن است و بيماري است که اپيدمي ترين بيماريسنگين
باشد. طبق گزارش جهان در حال افزايش مي آن در سراسر

درصد از جمعيت  ۵حدود  برسازمان جهاني بهداشت ديابت 
موارد،  درصد ۲۵جهان تاثيرگذاراست. عوارض ناشي از ديابت در 

 موارد قطع عضو و نابينايي است درصد ۵۰نارسايي کليه و در 
)۱.(  

افراد با توجه به عوارض متعدد و خطرناکي که بيماري قند در 
هاي درمان و پيشگيري از آن نمايد، بررسي راهديابتي ايجاد مي

الزم است. هر چند هنوز درمان قطعي براي ديابت پيدا نشده 
هاي بتا به افراد هاي جديدي مثل پيوند سلولاست، حتي روش

نيز به علت ضرورت مصرف داروي ضد  ۱مبتال به ديابت نوع 
ها، ارض احتمالي ناشي از آنپيوند به صورت مادام العمر و عو

باشند. تجربه چند دهه اخير نشان براي اکثر افراد مناسب نمي
هاي قابل توجه، داده است که داروهاي صناعي با تمام کارايي

همراه دارند و مشخص هاثرات نامطلوب و ناگوار بسياري ب
گرديده که کمتر ماده خالصي وجود دارد که داراي اثرات سوء 

طور مثال کهير، هيپوگليسمي، پديده برگشت يا به .)۲نباشد (
سوموگي، ليپوتروفي، ليپوهيپرتروفي، خارش، تورم، 
قرمزي،گرمي در محل تزريق و شوک آنافيالکسي از عوارض 

تواند عوارضي باشند. مصرف متفورمين ميتزريق انسولين مي
نظير سردرد، سرگيجه، اسهال، تهوع، استفراغ، دردشکمي، 

مي و عفونت دستگاه تنفس فوقاني را در فرد مصرف هيپوگليس
 ).۳( کننده ايجاد نمايد

بيش از نيمي از افراد مبتال به ديابت براي درمان بيماري به  
داروهاي شيميايي دسترسي ندارند و تنها از داروهاي گياهي 

 ۷۲۵گونه گياهي در  ۱۲۰۰). تاکنون بيش از ۴( کننداستفاده مي
 اند که داراي فعاليت ضدخانواده شناخته شده ۱۸۳جنس و 

عنوان طورمرسوم بهديابتي هستند که بيش از نيمي از آنها به
درصد نيز از طريق  ۵۰اند و در حدود ديابت مصرف شده ضد

(کهور) با نام  ). گياه جغجغه۵، ۴( اندآزمايشگاهي مطالعه شده

مهمترين  ءجز ٢"مموساسيا" از خانواده ١"پروساپيس فراکتا" علمي
باشد، که بومي نواحي گياهان منطقه سيستان و بلوچستان مي

خشک آمريکا، آسيا و آفريقا بوده و نقش قابل خشک و نيمه
کند. در برخي توجهي در نظام زيستي آن مناطق بازي مي

شود. اين گياه در هاي درماني ميمناطق از گياه جغجغه استفاده
، سقط جنين، اسهال خوني، رماتيسم، التهاب معالجه زخم معده

چنين کار رفته است. همهحنجره، دردهاي قلبي و تنگي نفس ب
عنوان داروي درمان رماتيسم، سرفه، گياه جغجغه به از

گزيدگي و حتي براي عالج سرماخوردگي، آسم و عقرب
مارگزيدگي نيز استفاده شده است. ترکيبات موثر موجود در گياه 

 -(آلکالوئيد)، ال تريپتامين هيدروکسيل – ۵بارتند از: جغجغه ع
(فالونوئيد)، تريپتامين و  ارابينوز، لکتين، توکسين،کوئرستين

اپيژنين.گياه جغجغه داراي خصوصيات ضد اکسيداني، ضدالتهابي 
 ۱۳۹۰حيدري و همکاران در سال  و ضد آپوپتوزي است. رنجبر

ريشه گياه جغجغه در  نشان دادند پودر غالف ميوه و عصاره آبي
هاي ديابتي تاثير دارد. اين هاي پوستي در موش التيام زخم

محققين از نتايج تحقيق خود استدالل نمودند که گياه جغجغه 
اکسيداني، دليل دارا بودن آلکالوئيدهاي با اثرات آنتيهب

ها با اثرات تکثير سلولي التهابي و تانينفالونوئيدها با اثرات آنتي
هاي ديابتي از طريق زايي در فرآيند ترميم و بازسازي زخمو رگ

-تسريع التهاب، تکثير سلولي و نيز هيپوگليسمي بر ترميم زخم
  ).۶( هاي ديابتي موثراست

آنزيم پيرووات كيناز پروتئيني است تترامر كه هر چهار زنجيره 
آن مشابه هم بوده و بر حسب ژن عامل هر زنجيره از حدود 

). اين آنزيم ۷( گرددصد اسيد آمينه تشكيل ميپانصد الي شش
شود. در سيتوزولي در انسان توسط دو ژن كنترل و ساخته مي

اين ايزو  .پستانداران چهار ايزو آنزيم از پيروات كيناز وجود دارد
تري ها را بر اساس نوع بافتي كه در آن به ميزان بيشآنزيم

 ٤R، ٣Lهايايزوآنزيم اند، كه شاملگذاري كردهوجود دارند، نام
،٥M1 ٦ وM2 هاي ). اين آنزيم يكي از آنزيم۸( باشندمي

 ATP هوازي است كه به تنهايي نيمي از كليدي گليكوليز بي
كند. اين آنزيم آلوستريک توليد شده در اين مسير را فراهم مي

                                                             
1 - Prosopis fracta 
2 - Mimosaceae 
3 - Liver 
4 - Red blood cell 
5 - Muscle 1 
6 - Muscle 2 
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-هاي موجودات زنده يافت ميها و در تمام گونهدر انواع سلول
  ). ۵( شود

باشد و تأمين توجه به اينكه گلبول قرمز فاقد ميتوكندري ميبا 
انرژي از مسير اكسيداتيو ميسر نبوده لذا مسير گليكوليز بيهوازي 

باشد. آنزيم پيرووات مورد نياز سلول مي ١ATPتنها راه تامين 
كند را به پيرووات كاتاليز مي ٢كيناز تبديل فسفو اينول پيرووات

 وجودهبATP مول  يكPEP زاء هر مول از و در اين فرآيند به ا
 آورد.مي

  
پيرووات محصولي است كه عالوه بر مسير گليكوليز در مسير 

ها و اسيدهاي آمينه نيز قرار داشته و ارتباطي متابوليسم چربي
سزايي هها از نظر متابوليكي اهميت بتنظيم آن براي سلول

كمبود آنزيم  G6PDشود پس از كمبود آنزيم گفته مي.دارد
). ۹( باشدترين علل كم خوني ميپيرووات كيناز يكي از شايع

هاي يوکاريوتي در سطح آنزيمي كنترل فعاليت آنزيم در سلول
چنين ژن پيرووات كيناز نيز تحت تأثير عوامل شود. همانجام مي

نمايد. متعدد القايي و يا مهاري، ساخت آنزيم را كنترل مي
استرس اكسيداتيو  تأثير ۱۳۸۵ر سال بهمني و همکارانش د

هاي گليكوليزي حاصل از مصرف سيگار را بر فعاليت آنزيم
هاي افراد سيگاري هگزوكيناز و پيروات كيناز در اريتروسيت

  بررسي کردند. 
دست آمده، مشخص شد كه در افراد سيگاري هبا توجه به نتايج ب

است و  دليل مصرف سيگار، استرس اكسيداتيو ايجاد شدههب
هاي آزاد توليد شده باعث آسيب ساختار و كاهش راديكال

هاي اين افراد شده است. فعاليت آنزيم هگزوكيناز در اريتروسيت
تري رسد آنزيم پيروات كيناز داراي ساختار مقاومنظر ميبه

نسبت به آنزيم هگزوكيناز بوده، به همين دليل فعاليت آن در 
 داري ندارديگاري، تفاوت معنيافراد سيگاري با افراد غير س

). تحقيق حاضر به منظور بررسي اثر عصاره هيدروالکلي ۱۰(
ريشه گياه جغجغه بر وزن بدن، گلوکز خون و ميزان بيان ژن 

  هاي ديابتي انجام شد.کيناز در بافت کبد موشپيروات
   هاروش

                                                             
1 - Adenosine triphosphate 
2 - Phosphoinol pirovate 

گياه ابتدا ريشه : تهيه عصاره هيدروالکلي ريشه گياه جغجغه
هاي بياباني توابع ) از سطح زمين۱۳۹۲ جغجغه (در تير ماه سال

آوري گرديد. جهت تهيه عصاره هيدروالکلي شهرستان زابل جمع
ريشه گياه جغجغه از روش غرقابي استفاده شد. بدين منظور ابتدا 

ها، در سايه خشک و سپس پودر گرديد. حالل مورد ريشه
-هگرم از پودر ب ۵۰۰رصد بود. د ۷۰ استفاده در اين روش اتانول

سي ريخته شد و به آن الکل سي ۵۰۰۰دست آمده درون بشر 
اي که سطح پودر را درصد اضافه گرديد، به گونه ۷۰اتيليک 

اعت س ۲۴بپوشاند. ترکيب حاصل با دستگاه هم زن به مدت 
ساعت در فضاي تاريکي  ۴۸هم زده شد و سپس براي مدت 

مدت، محلول حاصل از کاغذ صافي  داده شد. بعد از اين قرار
 عبور داده شد و براي اطمينان از خالص بودن عصاره مجدداً با

ساعت  ۲۴پمپ خالء صاف گرديد و محلول صاف شده به مدت 
درجه قرار گرفت تا خشک شود. پودر خشک  ۴۵در آون با دماي 

گراد درجه سانتي ۴شده در آخرين مرحله توزين و تحت دماي 
هاي سپس از اين ماده خشک جهت تيمار موش نگهداري شد.

 صحرايي ديابتي تحت تيمار استفاده شد. 
 ۲صحرايي نر نژاد ويستار  موش ۴۵ در اين تحقيق بندي:گروه

گرم که از دانشگاه علوم پزشکي  ۲۵۰ماهه با ميانگين وزني ۳تا 
خانه دانشکده دامپزشکي دانشگاه زابل مشهد تهيه و در حيوان

استاندارد قرار گرفتند، به روش تجربي مورد مطالعه تحت شرايط 
ها به آب و غذاي مخصوص دسترسي داشتند. قرار گرفتند. موش

ها پس  منظور حصول حالت سازش با محيط، تمامي آزمايشبه
حيوانات به انجام رسيد.  روز از زمان استقرار ۱۰از گذشت حداقل

سيم شدند: تايي تق ۱۵گروه  ۳صورت تصادفي به هها بموش
ديابتي تحت  ۳ه شاهد ديابتي و گرو ۲ شاهد سالم، گروه ۱گروه 
  با عصاره هيدروالکلي جغجغه. تيمار

مدل تجربي ديابت  ها:روش القاي ديابت تجربي و تيمار موش
نر (ديابت وابسته به انسولين) در موش صحرايي يک  قندي نوع

ک ويال با تزريق درون صفاقي استرپتوزوتوسين ايجاد شد. ي
د يک گرمي پودر استرپتوزوتوسين از شرکت سازنده سيگما با ک

۰۱۳۰S پارس صبا خريداري شد. مقدار به سفارش شرکت مهران
گرم ميلي ۶۰خالص استرپتوزوتوسين تزريق شده به هر موش 

به ازاي هر کيلوگرم وزن بدن بود. براي اطمينان از القاء ديابت 
گيري شد گلوکز ناشتاي خون اندازهدو روز بعد از تزريق، ميزان 

 ۱۴۰ها بيشتر از و در صورتي که سطح گلوکز ناشتاي خون آن
هاي ديابتي درنظر ليتر بود به عنوان موشگرم در دسيميلي

 ۳صفحه 



  همکاران و شادبزي امير                                                                                                    ...جغجغه گياه ريشه هيدروالکلي عصاره تاثير

 

گرفته شدند. در صورت عدم القاي ديابت با تزريق اول، عمل 
). پس از اطمينان از القاي ديابت، ۱۱( گرديدتزريق تکرار مي

طور تصادفي به دو گروه ديابتي شاهد و هاي ديابتي موش
هاي ديابتي تحت ديابتي تحت تيمار تقسيم شدند. به موش

گرم عصاره هيدروالکلي ميلي ۳۰۰روز مقدار  ۳۰تيمار به مدت 
ريشه به ازاي هر کيلوگرم از وزن بدن از طريق گاواژ خورانده 

دت سرم شد. گروه شاهد سالم و شاهد ديابتي هم در اين م
 فيزيولوژي دريافت کردند.

کنترل گلوکز خون و وزن  ها:گيري قند و وزن موشاندازه
روز مطالعه طي سه مرحله انجام شد. بدين  ۳۰ها درطول موش

گيري گلوکز با دستگاه گلوکومتر مدل صورت که اندازه
ACCU-CHEK Active گيري وزن با ترازوي و اندازه

، Sartorius cp225Dگرم مدل  ۰۰۰۰۱/۰ت ديجيتال بادق
روز بعد از تزريق استرپتوزوتوسين و قبل از تجويز عصاره  ۲ابتدا 

گيري مطالعه انجام شد. براي اندازه ۳۰و ۱۵ و سپس در روزهاي

گلوکز، نمونه خون از انتهاي دم موش تهيه شد و ميزان گلوکز 
وسيله هها نيز بها سنجيده شد. توزين موشناشتاي خون آن

روش  ي حاضر ازترازوي ديجيتال انجام شد. در مطالعه
RTqPCR  جهت بررسي افزايش بيان ژن پيرووات کيناز و از

TATA-Box Protein عنوان ژن مرجع استفاده گرديد. هب  
از بافت کبدي  RNA استخراج: بررسي بيان ژن پيرووات کيناز
 RTM-Hybrid Geneall کل طبق دسـتورالعمل کيت

 ، RNAکت پيـشگام) انجـام گرفت. پس از استخراج(شـر
روفتومتري و الکتروفـورز ژل کميت و کيفيت آن بـا روش اسپکت

ت از کيـ cDNA قـرار گرفت. جهت سنتز ارزيابيرز مـورد آگـا
Revert Aid First Strand cDNA Synthesis Kit 

استفاده شد. توالي پرايمرهاي اختصاصي براي  (شرکت پيشگام)
عنوان استاندارد دروني در به )ن ژنچنيو هم PK بيان ژن

  .نشان داده شده است ۱جدول 

  TBPو  PKتوالي پرايمرها براي بيان ژنهاي  - ۱جدول 
 نام ژن شماره دسترسي توالي پرايمر

TGAAGGCGTGAAGAAG TTTGA -3'-5'  ۰۱۳۶۳۱- NM Forward PK 

GCAGCGTCCAATCATC ATCT -3'-5'  ۰۰۱۰۹۹۷۷۹- NM Reverse PK  
GAGCCAAGAGTGAAGA ACA -3'-5'  ۰۰۸۰۶۷۴۸۳۰۱- XM Forward TBP  

TCACATCACAGCTCCCC A -3'-5'  ۰۰۸۰۶۷۴۸۳۰۱- XM Reverse TBP  
  

بر  :Real time PCR ميزان بيان ژن پيروات کيناز با روش
 تصورت نسبي صورت گرفت. کمياساس روش استاندارد به

نسبي به وسيله اندازه گيري افزايش تشعشع فلورسنس در نتيجه 
 RG-3000( ) با استفاده از دستگاهEva Green( اتصال رنگ

Corbett Research انجام گرفت. ميزان بيان ژن (PK  در
نرمال براي ژن و رسم  cDNAنمونه با رقت سازي از نمونه 

ژن  mRNAدست آمد. ميزان نسبي سطوح منحني استاندارد به
  بيان گرديد. TBPبه صورت نرماليزه در برابر 

  نتايج
دست آمده از تحقيق با روش آماري آناليز واريانس ههاي بداده
به کمک  ٣دياسالو  ۳٢دانت تي و آزمون هاي  ١طرفهيک
 >۰۵/۰pمورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.  SPSSافزار نرم

  دار درنظر گرفته شد.سطح معني

                                                             
1 - ANOVA 
2 - Dunnett 
3 - LSD  

  
در بررسي اثر عصاره  :هاي مورد مطالعهبررسي نتايج وزن موش

هيدروالکلي ريشه گياه جغجغه بر وزن حيوانات ديابتي مشخص 
ميانگين وزني گروه ديابتي تحت تيمار عصاره با دو گروه  .شد

دار آماري نداشت. ولي در ديگر در شروع مطالعه اختالف معني
هاي گروه ديابتي تحت تيمار مطالعه وزن موش ۳۰ و ۱۵روز 

اند که در نسبت به دو گروه ديگر با کاهش وزني مواجه شده
نشان داد که اين داري بود. بررسي نتايج توزين سطح معني

طوري که در هادامه داشته است. ب ۳۰کاهش از روز اول تا روز 
 ۹/۱۷ها با نسبت به روز قبل از تجويز عصاره وزن موش ۱۵روز 

نسبت به  ۳۰رم رسيدند و در روز گ ۲۲۰±۱۱درصد کاهش به
 گرم رسيدند ۱۸۰±۸ه درصد کاهش وزن ب ۲/۱۸، با  ۱۵روز 

  ).۱(شکل
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روز صفر  ١۵روز  ٣٠روز 

هاي . موش٣٠و روز  ١٥ابتداي مطالعه، روز هاي صحرايي تحت مطالعه در تاثير مصرف عصاره هيدروالکلي ريشه گياه جغجغه بر وزن موش -۱شکل 
انحراف ها به صورت ( وزن بدن موش را دريافت نکردند و فقط غذاي معمولي دريافت داشتندگروه شاهد سالم و شاهد ديابتي عصاره ريشه گياه جغجغه 

  گزارش شده است). ميانگين±  معيار
بررسي نتايج تاثير تجويز عصاره ريشه گياه جغجغه بر گلوکز 

ناشتاي خون  گلوکز مقدار :هاي مورد مطالعهناشتاي سرم موش
به ترتيب  ۳۰و روز  ۱۵سالم در ابتداي مطالعه، روز هاي موش

 ليتر)گرم/ دسي( ميلي ۱۲۲± ۱۵ و ۱۲۶±۱۶و  ۱۲۱±۸ برابر با
هاي هاي ديابتي بدون تيمار در بازهبود. مقدار گلوکز خون موش

 ۲۱۰±۱۴ و ۲۱۲±۹ و ۲۰۸±۱۱ا ترتيب برابر بهزماني مذکور ب
يابتي تحت تيمار با هاي دگرم/ دسي ليتر) بود و در موشميلي(

و  ۲۳۵±۱۱ و ۲۳۱±۱۴عصاره ريشه گياه جغجغه برابر با 
گرم/ دسي ليتر) بود. بررسي نتايج نشان داد که ( ميلي ۱۷±۱۷۰

با ابتداي مطالعه  ۳۰هاي ديابتي در روز مقدار گلوکز خون موش
). نتايج نشان  p>۰۵/۰داري داشت (سالم اختالف معني۱۵و 

هاي گروه ديابتي گلوکز خون در موشداد که اختالف غلظت 
، نسبت به روز قبل از ۱۵تحت تيمار با عصاره در روز 

) p<۰۵/۰داري نبود (تجويزعصاره از نظر آماري در سطح معني
داري هاي ديابتي بدون تيمار اختالف معني چنين در موش. هم

 ۳۰و  ۱۵بين ميزان گلوکز خون در ابتداي مطالعه با روزهاي 
و  ۱۵اختالف ميزان گلوکز در روزهاي  و )p<۰۵/۰( يافت نشد

  .)۲ شکل( ) p<۰۵/۰( دار نبودهم معني ۳۰

ديابتي، و هاي صحرايي. در سه گروه، شاهد سالم، شاهد اثر مصرف عصاره هيدروالکلي ريشه گياه جغجغه بر ميزان گلوکز ناشتاي سرم  موش -۲شکل 
  .۳۰و  ۱۵ديابتي تحت تيمار با عصاره ريشه گياه جغجغه در سه مقطع زماني قبل از تجويز عصاره، روزهاي 
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ميزان بيان ژن پيرووات  نتايج بررسي بيان ژن پيرووات کيناز :
کيناز در گروه شاهد سالم در سه مقطع زماني روز قبل از تجويز 

و  ۷۷/۱± ۶/۰، ۴۰/۱± ۱۳/۰به ترتيب ۳۰و  ۱۵عصاره، روزهاي 
داري در ميزان بيان دست آمد که اختالف معنيه/. ب±۸۵ ۴۱/۰

(مقادير در سطح  ژن در اين سه مقطع زماني مشاهده نشد
ده بود. ميزان بيان ژن پيرووات کيناز در گروه بيان نش دارمعني

و  ۱۵شاهد ديابتي در سه مقطع زماني روز قبل عصاره، روزهاي 
دست هب ۵۷/۱± ۲/۰و  ۴۱/۱±۳۴/۰، ۱۵/۲± ۵۴/۰ترتيببه ۳۰

داري در ميزان بيان ژن آمد که در اين گروه هم اختالف معني
ز در ). ميزان بيان ژن پيرووات کيناp< ۰۵/۰( مشاهده نشد

گروه تحت درمان با عصاره در سه مقطع زماني روز قبل عصاره، 

و  ۴۶/۲± ۲۱/۰/. ،۸۱± ۸۱/۰ به ترتيب ۳۰و  ۱۵روزهاي 
داري در اين گروه دست آمد که اختالف معنيهب ±۳۷/۱ ۵۱/۰

-). هم p< ۰۵/۰( هم در سه مقطع زماني مذکور وجود نداشت
شاهد ديابتي نسبت چنين ميزان بيان ژن پيروات کيناز در گروه 

به گروه شاهد سالم داراي افزايش بود اما اين افزايش از نظر 
). ولي در گروه  p< ۰۵/۰( داري بيان نشدآماري در حد معني

نسبت به دو  ۱۵تحت درمان با عصاره ميزان بيان ژن در روز 
 ۳۰گروه ديگر به بيشترين مقدار خود رسيد و پس از آن تا روز 

ما ميزان تغيير مشاهده شده در بيان ژن در سير نزولي داشت ا
هاي گروه شاهد سالم و داري با موشاين گروه اختالف معني

  ).۳شکل ) ( p< ۰۵/۰شاهد ديابتي نداشت (

  ي تحت تيمار در سه مقطع زمانيتغييرات بيان ژن پيروات کيناز در سه گروه شاهد سالم، شاهد ديابتي و ديابت - ۳شکل
  بعد از تجويز عصاره ۳۰و  ۱۵قبل از تجويز عصاره، روز 

  بحث
اين پژوهش به منظور بررسي اثر عصاره هيدرو الکلي ريشه گياه 
جغجغه بر روي وزن بدن، گلوکز ناشتاي خون و ميزان بيان ژن 

گروه شاهد سالم، هاي صحرايي در سه پيروات کيناز در موش
شاهد ديابتي و ديابتي تحت تيمار با عصاره ريشه صورت گرفت. 

هاي متفاوتي مواد مؤثر موجود در گياهان دارويي با مکانيزم
مانند: افزايش ترشح انسولين، فعال کردن مسير کاتابوليسم 
گلوکز، مهار يا غير فعال کردن مسير گلوکونئوژنز، هدايت گلوکز 

ذب گلوکز آزاد و ممانعت از اتصال آن به به داخل سلول، ج

ها و ممانعت از جذب گلوکز از روده، قند خون را کاهش پروتئين
  ). ۱۱دهند (مي

ديابتي،  گياهان دارويي است که اثرات ضد گياه جغجغه يکي از
ضد التهابي و التيام بخشي اين گياه در برخي تحقيقات گزارش 

آنزيم گليکوليتيک است کيناز يک شده است. از طرفي پيروات
پيرووات در حضور فسفوانول شود وکه به آهستگي کاتاليز مي

(PEP) منجر به فسفوريالسيون آدنوزين دي فسفات (ADP) 
-پيروات M2شود. ايزوفرم مي (ATP) فسفاتتريو آدنوزين

کننده کليدي سوخت و ساز و ) يک تنظيمPKM2کيناز (
واسطه گليکوليتيک است و توانايي تغيير متابوليسم گلوکز را 
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در رونويسي ژن و  PKM2عالوه نقش ). به۱۲،۱۳( دارد
).  ۱۲( کيناز نيز حائز اهميت استتوانايي آن به عنوان پروتئين

ي تواند در فراهم کردن اطالعاتي در زمينهآناليز بيان ژن مي
آگهي بيماري مفيد واقع شود. نتايج مطالعه ثر در پيشعوامل مو

روز اول ميزان بيان ژن پيرووات کيناز در  ۱۵حاضر نشان داد در 
هاي گروه ديابتي تحت درمان با عصاره ريشه جغجغه موش

نسبت به دو گروه ديگر افزايش داشته اما اين افزايش از نظر 
با توجه به  داري نبوده است، هم چنينآماري در سطح معني
رسد که اثر تجويز نظر ميبه ۳۰تا روز ۱۵کاهش بيان ژن از روز 

ها بعد از مدتي با شرايط جديد عصاره کوتاه مدت بوده و موش
اند که سازگاري سريع احتماال از طريق سازگاري در سازگار شده

فرآيند سوخت و ساز ايجاد شده است. بررسي اثر عصاره 
غجغه بر وزن حيوانات ديابتي مشخص هيدروالکلي ريشه گياه ج

-نمود که کاهش وزن مشاهده شده مستمر بوده و وزن موش
هاي اين گروه در پايان مطالعه نسبت به دو گروه ديگر اختالف 

  داري دارد. معني
چنين در اين مطالعه تاثير عصاره هيدروالکلي ريشه گياه هم

ديابتي بررسي شد. بر هاي جغجغه بر سطح گلوکز خون موش
مصرف عصاره، اختالف  ۱۵دست آمده ، تا روز هاساس نتايج ب
داري در گلوکز ناشتاي سرم در گروه ديابتي تحت آماري معني

تيمار با عصاره ريشه گياه جغجغه نسبت به گروه شاهد ديابتي 
مطالعه سطح گلوکز خون گروه  ۳۰مشاهده نشد اما در پايان روز 

صاره نسبت به گروه شاهد ديابتي کاهش تحت تيمار با ع
-چشمگيري يافت که اين کاهش از نظر آماري در سطح معني

اند که مواد مؤثر موجود در داري بود. مطالعات مختلف نشان داده
هاي متفاوتي قادر به کاهش گياهان دارويي، از طريق مکانيزم

اند که تريگونلين يک قند خون هستند. محققين نشان داده
يب آلکالوئيدي است که داراي نقش هورموني در گياهان ترک
باشد. اين آلکالوئيد داراي خواص دارويي مهمي نظير اثرات مي
آورندگي چربي خون و ضد ميگرن، پايين سرطان، ضد ضد

باشد. مطالعه ديگري در محيط کشت گياه جغجغه ديابت مي
و هاي هوايي نشان داده است که مقداري تريگونلين در بخش

اساس نتايج  ). بر۱۱همچنين در ريشه اين گياه وجود دارد (
توان احتمال داد که کاهش گلوکز خون مطالعات پيشگفت مي

مشاهده شده در اين مطالعه ناشي از وجود اين ماده در عصاره 
ريشه گياه جغجغه باشد. بنابراين با توجه به نتايج تاثيرگذار 

هاي ديابتي نسبت شعصاره ريشه اين گياه در کاهش وزن مو
-هاي دو گروه ديگر و کاهش ميزان گلوکز خون موشبه موش

توان هاي ديابتي تحت تيمار نسبت به گرو شاهد ديابتي، مي
باشد ديابتي ميگفت عصاره ريشه گياه جغجغه داراي اثرات ضد

که اين کار را احتماال از طريق تغيير سوخت و ساز سلولي انجام 
هاي ديگر اين کارگيري غلظتهم است با بدهد. اگر چه الزمي

تر اين چنين تغييرات مدت زمان مطالعه نقش دقيق عصاره و هم
  خون بررسي نمود.  گياه را در کاهش وزن و گلوکز

  يگيرنتيجه
دهد که احتماال تجويز عصاره نتايج تحقيق حاضر نشان مي 

ميزان هيدروالکلي ريشه گياه جغجغه توانسته از طريق تغيير 
  بيان ژن پيرووات کيناز باعث کاهش گلوکز خون شود.
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Abstract 
Background & Aim: Plants are useful natural sources of antioxidants for improving blood 

glucose control and preventing long-term complications of diabetes. The use of medicinal plants 

in the treatment of diabetes has shown significant impacts in reducing blood glucose in diabetic 

patients. The aim of the present study was to evaluate the effect of hydro – alcoholic extract of 

Prosopis farcta root on blood glucose, body weight and gene expression of pyruvate kinase (PK) 

in diabetic rats. 

Methods: 45 male wistar rats (average 250 gr) were randomly divided into three groups equally: 

healthy controls and diabetic controls and diabetic treated with the hydro-alcoholic extract of 

Prosopis farcta root. Type 1 diabetes was induced by i.p injection of streptozotocin (60 mg / kg 

BW). Rats were weighted at day 0, 15 and at the end of the study. Diabetic rats treated daily with 

300 (mg/kg) for 30 days. Healthy control and diabetic control groups received distilled water 

during this time. Blood glucose and PK gene expression were measured on the  0, 15 and 30th 

days after feeding hydroalcoholic root extract of P. farcta. The data were analyzed by one-way 

ANOVA followed by LSD, and Dunnet T3 post-hoc test (P < 0.05). 

Results: PK gene expression analysis showed its expression increased in treated rats compared to 

the control diabetes group on the 15th day of study but this declined on the 30th day (p<0.05). 

Also administration of P. farcta to diabetic rats resulted in a significant increase in body weight 

and a marked hypoglycemic effect was also seen in them (p<0.05). 

Conclusion: According to achieved data of this study, it is suggested that a treatment of diabetic 

rats with hydro alcoholic root extract of Prosopis farcta could possibly reduce blood glucose by 

increasing the expression of PK. 

Keywords: Prosopis farcta, Pyruvate kinase; Type 1 Diabetes 


