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  چكيده
در تحقيق حاضر بر لذا . وجود دارد) Red Pepper(مبني بر اثر ضدديابتي گياه فلفل  شواهد تحقيقاتي معدود     

گليسيريد و  بر ميزان گلوكز، تريرا (.Capsicum frutescens L)  قرمزفلفل  آن شديم تا اثر تجويز خوراكي
  هاي صحرايي نر  براي اين منظور موش. مورد بررسي قرار دهيم در مدل تجربي ديابت قنديكلسترول سرم 

)36 =n (طور تصادفي به چهار گروه كنترل، كنترل تحت تيمار با فلفل، ديابتي و ديابتي تحت درمان با فلفل  به
طور داخل صفاقي  به mg/Kg60براي ديابتي شدن از داروي استرپتوزوتوسين به ميزان . بندي شدند تقسيم
دو گروه تحت تيمار با فلفل نيز پودر فلفل مخلوط شده با غذاي استاندارد موش را با يك نسبت . ه گرديداستفاد
سرم قبل از انجام آزمايش دو و چهار هفته گليسيريد، و كلسترول  ، تريميزان گلوكز. دريافت نمودند 15/1وزني 

ه ميزان گلوكز سرم در گروه ديابتي افزايش نتايج آناليز آماري نشان داد ك. پس از انجام بررسي تعيين گرديد
كه  در حالي. )>001/0p(دهد  هاي دوم و چهارم در مقايسه با هفته قبل از آزمايش نشان مي داري را در هفته معني

دار را در مقايسه با گروه ديابتي تنها در  كاهش معني فلفلميزان گلوكز سرم در گروه ديابتي تحت درمان با 
دار در سطح گلوكز سرم در گروه كنترل تحت  گونه كاهش معني عالوه هيچ به. )>01/0p( دادهفته دوم نشان 

گليسيريد و كلسترول نشان داد كه  هاي تري آناليز داده. درمان با فلفل در مقايسه با گروه كنترل مشاهده نگرديد
   ارم نسبت به هفته قبل بررسيرا در هفته چه )>01/0p(داري  گليسيريد در گروه ديابتي افزايش معني سطح تري

گليسيريد در هفته چهارم در گروه ديابتي تحت درمان با فلفل در مقايسه با گروه  دهد و سطح تري نشان مي 
دار در سطح كلسترول سرم  گونه كاهش معني عالوه هيچ به. تر است پايين )>001/0p(دار  طور معني ديابتي به

نتايج اين بررسي نشان داد كه . در مقايسه با گروه ديابتي مشاهده نشددر گروه ديابتي تحت درمان با فلفل 
تواند موجب كاهش سطح گلوكز سرم در  در مدل تجربي ديابت قندي در كوتاه مدت مي گياه فلفلتجويز خوراكي 

دار ميزان  تواند كاهش معني در دراز مدت پس از گذشت يك ماه ميكه  در حالي. هاي ديابتي گردد موش
جهت كاهش در رژيم غذايي افراد لذا استفاده از اين گياه . هاي ديابتي ايجاد نمايد گليسيريد سرم را در موش تري

در دراز مدت در ) گليسيريد افزايش سطح تري(مدت و هيپرليپيدمي  در كوتاهعوارض ناشي از هيپرگليسمي 
 .گردد ديابت قندي توصيه ميبيماران مبتال به 

  

  صحرايي موشگليسيريد، كلسترول،  ترييابت قندي، گلوكز، فلفل، د :واژگان گل
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  ... هيپرگليسميك بررسي اثرآنتي
 

  مقدمه
هاي  ترين بيماري بيماري ديابت قندي يكي از شايع     

شود كه بر  ريز بدن محسوب مي سيستم غدد درون
عمل آمده، شيوع آن در جامعه  هبيني ب اساس پيش

كمبود و يا . ]1[انساني در آينده افزايش خواهد يافت 
ميزان انسولين در اين بيماري، با كاهش نسبي 

عوارض متابوليكي حاد نظير كتواسيدوز و اغماي 
هيپراسموالر و با يك اختالل متابوليك مزمن و 
عوارض نامطلوب در درازمدت نظير رتينوپاتي، 
گرفتاري عروق كليوي، نوروپاتي، ضايعات پوستي، 

   استاختالالت سيستم قلب و گردش خون همراه 
تابوليك ديابت قندي با هيپرگليسمي و عوارض م. ]2[

بروز اختالل در متابوليسم مواد غذايي شامل 
ها، و ليپيدها مشخص  ها، كربوهيدرات پروتئين

هر چند كه در حال حاضر درمان اصلي . ]3[گردد  مي
ثر براي حالت ديابت قندي استفاده از انسولين و وو م

 باشد، ولي اين تركيبات عوامل هيپوگليسيميك مي
و در دراز  هستندداراي عوارض نامطلوب متعدد 

مدت بر روندهاي ايجاد عوارض ناتوان كننده ديابت 
با توجه به افزايش دانش بشري در . ]4[ثير ندارند ات

ثر واين بيماري، نياز براي يافتن تركيبات م تنوعمورد 
در درمان ديابت با عوارض جانبي كمتر احساس 

شتقات آنها اگر چه از گياهان دارويي و م. گردد مي
دير باز در درمان ديابت قندي و عوارض ناشي از آن 

اند، ولي در مورد اثر بخشي قطعي بسياري از  مطرح بوده
. ]5[شود  آنها تاكنون شواهد تحقيقاتي و معتبر يافت نمي

دهد كه تجويز خوراكي  نتايج تحقيقات قبلي نشان مي
ثر و با وه مكه مهمترين ماد) (Capsaicin(كاپسايسين 

هاي صحرايي  به موش) باشد مزه تند موجود در فلفل مي
نمايند موجب  كه يك رژيم غذايي پر چربي را دريافت مي

گليسيريد سرم در مقايسه با  دار سطح تري كاهش معني
  .]6[گردد  حيوانات سالم مي

عالوه تجويز خوراكي ميوه فلفل به  هب     
 هاي  به موش به مدت يك ماه g/Kg/day 5/0ميزان

 

 

رغم افزايش دادن ميزان مصرف  صحرايي سالم علي
غذا، موجب كاهش بارز در وزن، ميزان گلوكز، 

  گردد  گليسيريد و كلسترول توتال در سرم مي تري
از طرف ديگر اثر هيپوگليسميك تزريق . ]7[

كاپسايسين در سگهاي ديابتي قبالّ به اثبات رسيده 
و اثر هيپوگليسميك لذا در اين تحقيق . ]8[است 

گياه ميوه تجويز خوراكي  هيپوليپيدميك
در مدل تجربي  (.Capsicum frutescens L)فلفل

 با استفاده از داروي استرپتوزوتوسينديابت قندي 
 .مورد بررسي قرار گرفت در موش صحرايي نر

  

  مواد و روش كار
هاي صحرايي نر سفيد نژاد  در اين تحقيق از موش     

Wistar )در محدوده وزني ) ستيتو پاستور، تهرانان
35  230 در شروع بررسي استفاده گرم  ميلي

تمام حيوانات در آزمايشگاه حيوانات در . گرديد
تايي در هر قفس  3-4هاي  در گروه C   2  21دماي 

ضمناً حيوانات آزادانه به آب . قرار داده شدند
 Standard)(كشي و غذاي مخصوص موش  لوله

pelleted food  و يا غذاي مخلوط شده با پودر گياه
به منظور . فلفل به نسبت مشخص دسترسي داشتند

پس  ها حصول حالت سازش با محيط، تمامي آزمايش
از استقرار حيوانات به  بعداز گذشت حداقل دو هفته 

  . انجام رسيد
  

  دار روش تهيه غذاي فلفل
يد ايپس از خريداري ميوه فلفل در مرداد ماه و ت     

شناسي دانشگاه شهيد  گروه زيست(سيستماتيك آن 
هاي سالم، سبز و تازه آن جدا و  ، قسمت)بهشتي

شسته شده و پس از برش زدن به قطعات كوچك، در 
پس از . درجه حرارت اطاق در سايه خشك گرديدند

 دست آمده با يك نسبت هآسياب نمودن فلفل، پودر ب
د موش مخلوط با غذاي پودر شده و استاندار 15به  1

  . توليد گرديد  (Pelleted)پلتد و مجدداً غذاي
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  روغني و همكاران

  روش انجام كار 
طور تصادفي  هب )n= 34(در اين تحقيق حيوانات      
گروه كنترل، كنترل تحت تيمار با فلفل، ديابتي، و  4به 

گروه كنترل و . ديابتي تيمار شده با فلفل تقسيم شدند
از غذاي ديابتي از غذاي عادي و دو گروه ديگر 

دو روز پس از  15/1حاوي فلفل به نسبت وزني 
مدل . انجام آزمايش به مدت يك ماه استفاده نمودند

در ) ديابت وابسته به انسولين(1ديابت قندي نوع 
موش صحرايي با يك بار تزريق داخل صفاقي 

ميلي گرم به  60به ميزان ) STZ(استرپتوزوتوسين 
ديد و از سرم كيلوگرم وزن بدن ايجاد گر هر ازاي

. استفاده شد STZفيزيولوژي سرد به عنوان حالل 
  مالك ديابتي بودن، ميزان گلوكز سرم باالي

mg/dl 250 نمونه خون مورد نياز جهت . بود
از شبكه  گيري پارامترهاي بيوشيميايي خون،  اندازه

رترواربيتال چشم موش با استفاده از لوله هاي 
هاي مورد بررسي در پارامتر. گرديد مويينه تهيه مي

گليسيريد و  اين تحقيق، ميزان وزن، گلوكز، تري
كلسترول سرم حيوانات در هفته قبل بررسي و در 

براي . هاي دوم و چهارم پس از بررسي بود طي هفته
هاي  گيري پارامترهاي بيوشيميايي، از كيت اندازه

و دستگاه ) شيمي، تهران شركت زيست(آنزيمي 
  .استفاده گرديد Spectronic 20اسپكتروفتومتر 

  
  ها و آناليزآماري بررسي داده

 .Mean  S.E.M صورت هاز نظر آماري، تمامي نتايج ب     

پارامتر در هر براي مقايسه نتايج هر . بيان گرديده است
ها قبل و بعد از بررسي از آزمون  يك از گروه

student’s paired t-test ها با هم  و براي مقايسه گروه
 One-wayر يك از پريودهاي زماني از آزمون در ه

ANOVA  وPost-hoc test Tukey’s استفاده گرديد .
براي تمامي آناليزها  >05/0pدار عالوه سطح معني هب

  .در نظر گرفته شد

  نتايج
ها در هفته قبل از  در بررسي حاضر، وزن موش     

هاي دوم و چهارم پس از بررسي  بررسي و در هفته
در اين رابطه مشخص ). 1 شماره جدول(د تعيين گردي

گونه تفاوت  شد كه در هفته قبل از بررسي هيچ
عالوه، در  هب. شود ها يافت نمي بين گروه يدار معني
دار در  هاي ديابتي تيمار نشده، يك كاهش معني موش

) >05/0p(و هفته چهارم ) >05/0p(دوم   وزن در هفته
ر مورد گروه د. نسبت به گروه كنترل مشاهده گرديد

هاي دوم و چهارم  كنترل نيز افزايش وزن در هفته
مشاهده  آنپس از بررسي نسبت به هفته قبل از 

هاي ديابتي تحت تيمار با فلفل نيز مشابه  گروه. گرديد
هاي  گروه ديابتي درمان نشده كاهش وزن را در هفته

دوم و جهارم در مقايسه با گروه كنترل نشان دادند 
  . ن كاهش از نظر آماري معني دار نبودهر چند كه اي

در اين بررسي، ميزان گلوكز سرم در هفته قبل از      
هاي دوم و چهارم پس از بررسي  بررسي و در هفته

در اين رابطه مشخص ). 1 شماره جدول(تعيين گرديد 
گونه تفاوت  شد كه در هفته قبل از بررسي هيچ

عالوه، در  هب. شود ها يافت نمي دار بين گروه معني
دار سطح  هاي ديابتي درمان نشده، افزايش معني موش

پس از ) >001/0p(هاي دوم و چهارم  گلوكز در هفته
. بررسي در مقايسه با گروه كنترل مشاهده گرديد

دار در  گونه تغيير معني عالوه تيمار با فلفل هيچ هب
هاي دوم و  هاي كنترل در هفته سطح گلوكز گروه
سي در مقايسه با گروه كنترل چهارم پس از برر

هاي ديابتي با فلفل موجب  درمان موش. ايجاد ننمود
   دار سطح گلوكز فقط در هفته دوم كاهش معني

)05/0p< ( در مقايسه با گروه ديابتي درمان نشده در
گيري ميزان  نتايج اندازه. هاي زماني گرديد همين دوره

از كه در هفته قبل  كلسترول توتال سرم نشان داد
ها يافت  دار بين گروه گونه تفاوت معني بررسي هيچ

  هاي  عالوه، در موش هب). 2شماره جدول ( شود نمي
 

 
ار 
، به

هم
ه د

مار
ش

13
83

  

 
49



  ... هيپرگليسميك بررسي اثرآنتي
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  روغني و همكاران

دار سطح  ديابتي درمان نشده، افزايش غير معني
هاي دوم و چهارم پس از  كلسترول توتال در هفته

. دشبررسي در مقايسه با گروه كنترل مشاهده 
ي با فلفل موجب كاهش عالوه تيمار حيوانات ديابت هب

سطح كلسترول سرم در هفته چهارم پس از بررسي 
با . در مقايسه با گروه ديابتي درمان نشده نگرديد

گيري ميزان تري گليسيريد سرم مشخص  اندازه
گونه تفاوت  گرديد كه در هفته قبل از بررسي هيچ

). 2شماره جدول ( شود ها يافت نمي بين گروه يدار معني
هاي كنترل و ديابتي با فلفل  يمار موشعالوه، ت هب
گليسيريد  دار سطح تري ترتيب موجب كاهش معني هب

  هاي كنترل  سرم در هفته چهارم در مقايسه با گروه
)01/0p< ( و ديابتي درمان نشده)001/0p< (دش .  
  

  بحث
نشان داد كه ميزان گلوكز  بررسي حاضرنتايج      

كاهش  لفلفسرم در گروه ديابتي تحت درمان با 
دار را در مقايسه با گروه ديابتي فقط در هفته  معني

گليسيريد در هفته  سطح تري ودهد  دوم نشان مي
چهارم در گروه ديابتي تحت درمان با فلفل در 

تر  دار پايين طور معني مقايسه با گروه ديابتي به
دار در سطح كلسترول  عالوه كاهش معني به. باشد مي

تحت درمان با فلفل در مقايسه سرم در گروه ديابتي 
  .با گروه ديابتي مشاهده نشد

نتايج تحقيقات قبلي نشان داده است كه      
يدها، گليكوپروتئين و يساكاريدها، فالونو پلي
يدها و پكتين موجود ييدها، آلكالويپپتيدها، استرو پلي

توانند خاصيت هيپوگليسميك و  در گياهان دارويي مي
ثر در درمان ديابت وز گياهان مهيپوليپيدميك برخي ا

از جمله ميوه گياه فلفل را از نظر جلوگيري از 
   خوبي توجيه كنند  هتغييرات بيوشيميايي خون ب

  ثر ودر اين ارتباط مهمترين ماده م. ]9،10،11،12[
  

 (Capsaicin)موجود در ميوه گياه فلفل، كاپسايسين 
 يعالوه، اين گياه داراي مقادير باال هب. باشد مي

 كاروتن و-نظير كاپسانتين، آلفا و بتا(يدها يكاروتنو
 باشد كه مي  Eو C, B, Aهاي  ويتامينو  يدهاي، فالونو)لوتئين

توانند اثرات هيپوگليسميك و  برخي از اين مواد مي
 مدل فلفل را در) گليسيريد در خصوص تري(هيپوليپيدميك 

وه اثرات عال هب. ]13[تجربي ديابت قندي تا حدودي توجيه كند 
هاي بتاي جزيره النگرهانس در  آزادكنندگي انسولين از سلول

البته با توجه . ]8[مورد كاپسايسين قبالً به اثبات رسيده است 
به اينكه تزريق استرپتوزوتوسين با اعمال اثرات توكسيك بر 

موجب تخريب آنها و ايجاد مدل ديابت  هاي بتا، نهايتاً سلول
صيت آزادكنندگي انسولين ميوه گياه لذا خا .گردد مي 1نوع 

تواند توجيه كننده اثرات هيپوگليسميك و  فلفل نمي
  .هيپوليپيدميك آن در اين مدل از ديابت باشد

فلفل قرمز را در رژيم استفاده از طور خالصه،  هب     
جهت كاهش عوارض غذايي افراد جامعه انساني 

 ويژه هيپرليپيدمي در هو بناشي از هيپرگليسمي 
ويژه نوع اوليه آن در  هبديابت قندي بيماران مبتال به 

كنار استفاده از داروهاي هيپوگليسميك رايج و انسولين 
تر جهت  هم چنين انجام تحقيقات وسيع. شود ميتوصيه 

ثر آن در ومشخص نمودن مكانيسم اثر اين گياه و مواد م
دو حالت نرمال و ديابتي در ارتباط با پارامترهاي 

  . گردد ايي خون پيشنهاد ميبيوشيمي

  
  تشكر و قدرداني

وسيله مراتب تشكر و  نويسندگان مقاله بدين     
گروه (قدرداني خود را از سركار خانم نوراني 

يد يدر تا) شناسي دانشگاه شهيد بهشتي زيست
دانشكده (سيستماتيك نمونه و سركار خانم انصاري 

اد جهت پيگيري در تهيه وسايل و مو) پزشكي شاهد
  .دارند مورد نياز اعالم مي

  

  

 
ار 
، به

هم
ه د

مار
ش

13
83

  

 
51



  ... هيپرگليسميك بررسي اثرآنتي
 

منابع
1. Amrican Diabetes Association. Clinical practice 
recommendation, screening for diabetes. Diabetes Care 
1997; 20: 22-4. 
2. Gleckman R, Mory J. Diabetes-related foot 
infection. Journal of Contemporary Internal 
Medicine 1994; 6: 57-62. 
3. Yanardag R, Bolkent S, Ozsoy-Sacan O, 
Karabulut-Bulan O. The effect of chard (Beta 
vulgaris L. var. cicla) extract on the kidney tissue, 
serum urea, and creatinine levels of diabetic rats. 
Phytotherapy Research 2002; 16: 758-61. 
4. Rang HP, Dale MM. The endocrine system 
pharmacology. UK. Longman Group Limited. 
1996; pp: 504-8. 
5. Grover JK, Yadav S, Vats V. Medicinal plants 
of India with anti-diabetic potential. Journal of 
Ethnopharmacology 2002; 81: 81-100. 
6. Kawada T, Hagihara K, Iwai K. Effects of 
capsaicin on lipid metabolism in rats fed a high fat 
diet. J Nutr. 1986; 116: 1272-8.  
7. Monsereenusorn Y. Subchronic toxicity studies of 
capsaicin and capsicum in rats. Res Commun Chem  
 
 
 

 
 
 

Pathol Pharmacol. 1983; 41: 95-110.  
8. Tolan I, Ragoobirsingh D, Morrison EY. The 
effect of capsaicin on blood glucose, plasma insulin 
levels and insulin binding in dog models. Phytother 
Res. 2001; 15: 391-4.  
9. Tomoda M, Shimada K, Konno C, Hikini H. 
Structure of panaxan B: a hypoglycemic glycan of 
Panax ginseng roots. Phytochemistry 1985; 24: 2431-3. 
10. Shimizu M, Ito T, Terashima S, Mayashi T, 
Arisawa M, Morita N, Kurokowa S, Ito K, 
Hasimato Y. Inhibition of lens aldose reductase by 
flavonoids. Phytochemistry 1984; 23: 1885-8. 
11. Hikino H, Kobayashi M, Suzuki Y, Konno C. 
Mechanisms of hypoglycemic activity of aconitan 
A, a glycan from Acantium carmichaeli roots. 
Journal of Ethnopharmacology 1989; 25: 295-304. 
12. Karawya MS, Wahab SAA. Diphenylamine, 
an antihyperglycemic agent from onion and tea. 
Journal of Natural Products 1984; 47: 775-80. 
13.  Kuhn MA, Winston D. Herbal Therapy and 
supplements: A scientific and traditional approach. 
Lippincott. USA. 2000, pp: 85-8. 

 

 
ار 
، به

هم
ه د

مار
ش

13
83

  

52


