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 چکیده

گروه  6گرم به طور تصادفی به  02-03سر موش سوری نر با میانگین وزنی  03دیابتی دمنوش دیامورد، به منظور بررسی اثر ضد 

 ی تزریق درون صفاقی داروی آلوکسانها به وسیلهی موشتقسیم شدند. یک گروه به عنوان موش های سالم درنظر گرفته شد و بقیه

 ml/kgbwها روزانه ها به عنوان گروه شاهد و بقیه گروگروه از این موشدیابتی شدند. یک  mg/kgbw 033مونوهیدرات به میزان 

به صورت گاواژ و  mg/kgbw 023(، داروی متفورمین به میزان 0دمنوش دیامورد ) دوز  ml/kgbw 7(، 0دمنوش دیامورد) دوز   2/0

 به صورت تزریقی دریافت نمودند. U/kgbw 6انسولین به میزان 

روزه به صورت ناشتا از سیاهرگ دمی خون گیری شد و غلظت گلوکز خون آنها توسط  2نوبت به فواصل  0در های آزمایشی از موش

نها های احشایی آی کلروفورم بیهوش شدند و وزن اندامها به وسیلهدستگاه گلوکومتر اندازه گیری شد. در انتهای آزمایش نیز موش

نتایج این پژوهش نشان داد که در نوبت اول و  ی بدن به صورت درصد گزارش شد.ثبت شده و نسبت وزنی این اندام ها به وزن زنده

داری کمتر از (، غلظت گلوکز خون به طور معنی0و دوز  0هایی که دمنوش دیامورد دریافت کردند ) دوز دوم نمونه برداری در موش

یی که داروی متفورمین مصرف کرده بودند، به هاهای شاهد بود در حالی که غلظت گلوکز خون در موشغلظت گلوکز خون موش

اری دهایی که انسولین دریافت کرده بودند تفاوت معنیهای سالم بود. همچنین غلظت گلوکز خون موشداری بیشتر از موشطور معنی

که دمنوش هایی در نوبت سوم نمونه برداری کماکان غلظت گلوکز خون در موش های سالم نداشت.با غلظت گلوکز خون موش

های شاهد بود در این نوبت نمونه داری کمتر از غلظت گلوکز خون موش(، به طور معنی0و  0دیامورد دریافت کرده بودند ) دوز 

( با غلظت گلوکز خون 0برابر دریافت کرده بودند ) دوز  0هایی که دمنوش دیامورد را به میزان برداری غلظت گلوکز خون در موش

 داری نداشت.ی متفورمین دریافت کرده بودند تفاوت معنیهایی که داروموش

بتی های دیابه طور کلی نتایج پژوهش حاضر نشان داد که دمنوش دیامورد با یک روند وابسته به دوز سبب کاهش قند خون در موش

در کاهش  mg/kgbw 023دمنوش دیامورد تاثیر مشابهی با مصرف داروی متفورمین به میزان  ml/kgbw 7شود و مصرف روزانه می

 های سوری نر دارد.قند خون موش
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