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 بود دیابت، این  مطالعه با هـدف اثـر          ها در به  اکسیدانی عصاره میوه گیاه جغجغه  و نقش آنتی اکسیدان         با توجه به خواص آنتی    :مقدمه

.هاي صحرایی دیابتی شده انجام شدبر میزان قند خون و بیان ژن پیروات کیناز در موشجغجغهگیاهعصاره هیدروالکلی میوه 
   با تزریق استرپتوزوتوسین    :هامواد و روش)mg/kg60 (  هاي صحرایی نر    در  موش)ـ    1دیابت نوع   ) گرم 150- 300 گـروه  . دایجـاد ش

گـروه شـاهد    .  روز  دریافـت نمودنـد  30عصاره میوه جغجغه را به صورت  گاواژ  به مدت         ) mg/kg300(دیابتی تحت تیمار به صورت روزانه       
بعـد  از  تجـویز  عـصاره  میـزان     30و 15سپس در روز قبل از تجویز عصاره  و  روزهـاي    . سالم  و  شاهد  دیابتی  آب مقطر دریافت کردند           

.بررسی گردیدReal-Time PCR میزان بیان ژن پیروات کیناز بافت کبدي توسط روش. گیري شدوکز خون اندازهگل
 داري نسبت بـه گـروه شـاهد دیـابتی     میزان گلوکز خون به طور معنی15نتایج نشان داد در گروه دیابتی تحت تیمار در روز     :هایافته

پیروات کیناز نیز نـشان داد  ژنبررسی بیان. مطالعه تغییري در گلوکز خون موش ها مشاهده نشدکاهش یافت ولی پس از آن تا پایان دوره 
بیـان  30داري نسبت به شاهد دیابتی افزایش یافت، سپس تـا پایـان روز          به طور معنی   15میزان بیان ژن در گروه دیابتی تحت تیمار در روز           
.دیشتر بوآن تغییر نکرد ولی همچنان از گروه شاهد دیابتی ب

   دهد تجویز عصاره هیدروالکلی میوه گیاه جغجغه توانسته احتمـاالً از طریـق افـزایش            تحقیق حاضر نشان می   :گیريبحث و نتیجه
.بیان ژن پیروات کیناز باعث کاهش گلوکز خون شود

جغجغه، موش صحرایی، پیروات کیناز1دیابت نوع : هاي کلیديواژه ،.

چکیده
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مقدمه
بـا اي است کـه سندرم پیچیدهشیرینبتدیابیماري

وکربوهیـدرات متابولیـسم دراختاللخون،گلوکزافزایش
رونـد ابـتال بـه دیابـت بـه عنـوان          . باشـد مـی همـراه لیپید
هـاي  ترین بیماري ناشی از اختالل متابولیسم در سـال        شایع

بتـاي سلولهايیکنوعدر دیابت. اخیر رو به افزایش است
انـسولین تولیـد آنبه دنبالتخریب شده ودچارپانکراس
بـراي بدناصلیاندامهاياین کهدلیلبه.می یابدکاهش
هورمـون بـه باشدمیگلوکزکه عمدتاًخودسوختمصرف

مـصرف کـاهش بـه منجـر این کـاهش دارند،نیازانسولین
میگلوکونئوژنزوخونقندو افزایشهااندامتوسطگلوکز
مکـانیزم گلیکولیز ومسیربرتحریکیاثرباانسولین.شود

وگلیکـولیز افزایشباعثمسیرگلوکونئوژنزبرمنفیکنترل
).1(می شود خونقندکاهشوبافتهاگلوکونئوژنزدرمهار

اسـت شدهپیشنهاددیابتدرمانبرايمختلفیهايروش
خونگلوکزآورندهپایینشیمیاییداروهايبهتوانمیکه
هـاي روشهمچنین).2(نمود اشارهانسولینازاستفادهو

اسـتفاده حتیو)3(جزایرالنگرهانسپیوندپانکراس،پیوند
اثـرات  .باشـند مـی توجـه مـورد ) 4(بنیـادي  هايسلولاز

جانبی داروهاي شیمیایی و تداخالت آنها با یکـدیگر کـه در            
شـود  هاي مختلف آشکار می   بدن انسان یا در هنگام آزمایش     

با توجه به ایـن  .)5(مهمی است که باید مدنظر باشد  مسئله  
که گیاهان دارویی نسبت به داروهاي شـیمیایی اثـر جـانبی            
ــافتن     ــال ی ــه دنب ــشگران ب ــابراین پژوه ــد، بن ــري دارن کمت
ترکیبهاي گیاهی براي درمان و یا پیشگیري از این بیمـاري           

به طور سنتی در طـول تـاریخ از گیاهـان متفـاوتی             . هستند
هش قندخون و بهبود اثرات دیابـت، اسـتفاده شـده           براي کا 

داروهاي گیاهی به خاطر کم بـودن اثـرات جـانبی، در      . است
آنهـا، بـه طـور       دسترس بودن، هزینه نسبتاً کم و مؤثر بودن       

.)6(شـوند  وسیع در سرتاسر جهان مـورد تجـویز واقـع مـی        
و فنـولی ترکیبـات داشـتن علـت بـه داروییعصاره گیاهان

و قادربودهاکسیدانیآنتیخواصدارايمتعددفالونوئیدي

بیماران دیابتدراکسیداتیواسترسازناشیعوارضرفعبه
مواد مؤثر موجود در گیاهان دارویـی مختلـف، از          . می باشند 

هـاي متفـاوتی قـادر بـه کـاهش قنـد خـون              طریق مکانیزم 
افـزایش ترشـح    : هـا عبارتنـد از    عمده ایـن مکـانیزم    . هستند

فعال کردن مسیر کاتابولیسم گلوکز، مهـار یـا غیـر        انسولین،
فعال کردن مـسیر گلوکونئـوژنز، هـدایت گلـوکز بـه داخـل              

ــوکز آزاد    ــذب گل ــلول، ج ــه    س ــصال آن ب ــت از ات و ممانع
اکـسیدانی و ممانعـت از      ها، افـزایش ظرفیـت آنتـی      پروتئین

) PK(پیـروات کینـاز     ). 7(ها می باشد    زایی اکسیدان آسیب
. مهمی در گیاهان، باکتریها و جـانوران دارد        نقش متابولیکی 

مصرف کربن متابولیکی به منظور PKایزوزیم هاي مختلف 
ات بـراي تولیـد انـرژي را کنتـرل             بیوسنتز و اسـتفاده پیـرو     

تغییـرات بیـان ژنهـاي    مطالعات کمی در زمینه). 8(کند می
مسیر گلیکولیز تحت تأثیر عصاره هاي گیاهی صورت گرفته         

عنوان مثال گزارش شده است عصاره  گیاه دارویـی        به. است
و ) PEPCK(دارچین، بیان ژن پیـروات کربوکـسی کینـاز          

GLUT(گلوکز 2ناقل  را در موش دیابتی افـزایش داد  )2
جغجغـه  گیـاه ).9(جلـوگیري کـرد   PKو از کاهش بیـان  

)Prosopis farcta (  از خـانوادهLeguminosea  و زیـر
باشد که بومی نواحی خـشک      میMimosoideaeخانواده  

از جملـه  ). 10(و نیمه خشک آمریکا، آسـیا و آفریقـا اسـت   
خواص دارویی این گیاه، معالجه زخم معـده، سـقط جنـین،            
اسهال خونی، روماتیسم، التهاب حنجـره، دردهـاي قلبـی و            

همچنین در تحقیقـات دیگـر بـه     ). 11(باشد  تنگی نفس می  
م، تسکین دهنـدگی و     خواص ضد دیابتی و فواید ضد اسپاس      

برخـی  ). 12(ضد التهابی گیـاه جغجغـه اشـاره شـده اسـت             
ــد از  ــاه جغجغــه عبارتن ــؤثر موجــود در گی ــات م - 5: ترکیب

آرابینــوز، لکتــین، توکــسین، تریپتــامین، - هیدروکــسیل، ال
مطالعـه ایـن انجـام ازهدف). 13(آپیجنین و تري گونلین 

بـر میـزان   میوه گیاه جغجغهالکلیعصاره هیدرواثربررسی
گلوکز خون و بیان ژن آنزیم پیـروات کینـاز، آخـرین آنـزیم            

.مسیر گلیکولیز می باشد
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هامواد و روش
میوه گیاه جغجغه  هیدروالکلیتهیه عصاره 

جهت تهیه عصاره هیدروالکلی میـوه گیـاه جغجغـه از           
بدین منظور ابتدا میوه گیاه     ). 14(روش غرقابی استفاده شد     

هـاي بیابـانی توابـع شهرسـتان زابـل          جغجغه از سطح زمین   
میوه ها، در سایه خـشک و سـپس پـودر           . آوري گردید جمع

سی  5000گرم از پودر بدست آمده درون بشر         500. گردید
درصـد کـه بـا آب        96سی ریخته شد و به آن الکل اتیلیک         

درصد تبدیل شده بود اضـافه گردیـد، بـه           70مقطر به الکل    
بـا دسـتگاه هـم زن بـه         . شـاند گونه اي که سطح پودر را بپو      

سـاعت  48ساعت هم زده شد و سپس براي مدت       24مدت  
بعـد از ایـن مـدت، محلـول         . در فضاي تاریکی قرار داده شد     

حاصل از کاغذ صـافی عبـور داده شـد و بـراي اطمینـان از                 
خالص بودن عصاره مجـدداً بـا پمـپ خـالء صـاف گردیـد و         

45دمـاي   ساعت در آون بـا       24محلول صاف شده به مدت      
پـودر خـشک شـده در       . درجه قرار گرفت تـا خـشک شـود        

گــراد درجــه ســانتی4آخــرین مرحلــه وزن و تحــت دمــاي 
بـه فیزیولوژیـک سـرم کردنسپس با اضافه. نگهداري شد

شد و جهـت  تهیهنظرغلظت موردعصاره،ازمشخصیوزن
. تیمار موش هاي صحرایی دیابتی استفاده شد

1روش القاي دیابت نوع 
در موش صـحرایی     1مدل تجربی دیابت قندي نوع      

ویـال  . نر با تزریق درون صفاقی استرپتوزوتوسین ایجاد شـد        
یک گرمی پودر استرپتوزوتوسین از شرکت سازنده سیگما با         

به سفارش شرکت مهران پارس صبا خریـداري         S0130کد  
حـل  ) pH=3.5-4.2(موالر   1/0شد و در بافر نرمال سالین     

cc60سترپتوزوتوسین تهیـه شـده بـه حجـم    محلول ا. شد
رسید و به وسیله سرنگ انسولین به نسبت وزن بدن حیوان           

ــد    ــق ش ــفاقی تزری ــورت درون ص ــه ص ــالص  . ب ــدار خ مق
گـرم بـه    میلی 60استرپتوزوتوسین تزریق شده به هر موش       

براي اطمینان از القاء دیابـت  . ازاي هر کیلوگرم وزن بدن بود    
گیـري شـد و در      ناشتاي خون اندازه  روز بعد میزان گلوکز      2

140هـا بیـشتر از      صورتی که سطح گلوکز ناشتاي خون آن      
هـاي دیـابتی    لیتـر بـود بـه عنـوان مـوش     گرم در دسی میلی

درنظر گرفته شد و در غیر این صورت عمل تزریـق بایـستی             
). 14(گردید تکرار می

تیمار با عصاره هیدروالکلی میوه جغجغه
ماهـه بـا     3تـا    2نـژاد ویـستار      موش هاي صحرایی نر   

گروه  3گرم به صورت تصادفی به       150- 300میانگین وزنی   
، )شـاهد غیردیـابتی   (سـالم    1گـروه   : تایی تقسیم شدند   15

بـه  ). دیـابتی تحـت تیمـار     (3و گروه   ) دیابتی شاهد (2گروه
گرم عصاره هیدروالکلی میـوه     میلی 300روز مقدار    30مدت  

ــوگرم از وز  ــر کیل ــه ازاي ه ــه    ب ــاواژ ب ــق گ ــدن از طری ن ب
گـروه شـاهد سـالم و       . هاي مورد مطالعه خورانده شـد     موش

شاهد دیابتی هـم در ایـن مـدت سـرم فیزیولـوژي دریافـت         
.کردند

هااندازه گیري قند و وزن موش
روز  30ها در طـول     کنترل گلوکز خون و وزن موش     
بــدین صــورت کــه . مطالعــه طــی ســه مرحلــه انجــام شــد

ــدا ــدا   زهان ــوکز و وزن ابت ــري گل ــق  2گی ــد از تزری روز بع
استرپتوزوتوسین قبل از تجویز عصاره و سـپس در روزهـاي           

گیـري گلـوکز خـون      براي انـدازه  . مطالعه انجام شد   30و 15
یک قطره خون از انتهاي دم موش روي دسـتگاه گلوکـومتر            

در  .ها سـنجیده شـد    ریخته و میزان گلوکز ناشتاي خون آن      
هـا نیـز بوسـیله تـرازوي دیجیتـال          وزن مـوش  طی مطالعـه    

. گیري و ثبت شداندازه
بررسی بیان ژن پیروات کیناز

از بافت کبدي کل طبق دسـتورالعمل        RNAاستخراج  
انجـام  ) شـرکت پیـشگام  (Geneall Hybrid-RTMکیت 
، کمیت و کیفیت آن بـا روش        RNAپس از استخراج    . گرفت

ابی قـرار  رز مـورد ارزیـ  اسپکتروفتومتري و الکتروفـورز ژل آگـا   
Revert Aid Firstاز کیـت  cDNAجهت سنتز . گرفت

Strand cDNA Synthesis Kit)ــشگام ، )شــرکت پی
و PKبیان ژن براياختصاصیپرایمرهايتوالی. استفاده شد
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TATA- box binding protein(TBP)همچنـین ژن  

.نشان داده شده است1به عنوان استاندارد درونی در جدول 
TBPو PKژنهاي بیانبرايپرایمرهاتوالی. 1جدول

Realمیزان بیان ژن پیروات کیناز با روش  time PCR

بر اساس روش استاندارد به صورت نسبی صورت 
گیري افزایش تشعشع کمیت نسبی به وسیله اندازه. گرفت

با استفاده ) Eva Green(فلورسنس در نتیجه اتصال رنگ 
انجام ) RG-3000 Corbett Research(از دستگاه 

نمونهازسازيرقتبادر نمونهPKژنبیانمیزان. گرفت
cDNAدستبهاستانداردرسم منحنیوژنبراينرمال

نرمالیزهژن به صورتmRNAسطوح نسبیمیزان.آمد
.گردیدبیانTBPبرابردر

هاتجزیه و تحلیل داده
اري آنـالیز واریـانس   دست آمده با روش آمـ هاي به داده

LSDو Dunnett T3و آزمـون  ) ANOVA(طرفه یک

مورد تجزیه و تحلیل آمـاري قـرار         SPSSافزار  به کمک نرم  
.دار درنظر گرفته شدسطح معنی) >05/0P. (گرفت

هایافته
هاي مورد مطالعهبررسی نتایج وزن موش

اثر عصاره هیـدروالکلی میـوه جغجغـه بـر وزن حیوانـات             
شان داد میانگین وزنی گروه دیابتی تحت تیمار عـصاره          دیابتی ن 

دار آمـاري   با دو گروه دیگـر در شـروع مطالعـه اخـتالف معنـی             
مطالعـه گـروه شـاهد دیـابتی         15در روز   ). 1شـکل   (اند  نداشته

انـد کـه در   نسبت به دو گروه دیگر با کـاهش وزن مواجـه شـده     
هـاي  شمطالعه نیـز وزن مـو      30در روز   . داري نبود سطح معنی 

داري صحرایی تحت تیمار با عصاره میوه جغجغه تفـاوت معنـی          
بنابراین کاهش وزن در سـه گـروه        . با گروه شاهد دیابتی نداشت    

مورد مطالعه در هیچ کدام از مقاطع زمانی در طـول مطالعـه بـا               
. داري نداشتگروه شاهد دیابتی اختالف معنی

ه جغجغـه بـر وزن      اثر مصرف عصاره هیدروالکلی میوه گیا     . 1شکل  
هاي صحرایی در سه گروه، شاهد سالم، شاهد دیابتی، و دیابتی تحت            موش

تیمار با عصاره میوه گیاه جغجغه در سه مقطع زمانی قبل از تجویز عـصاره،             
میانگین هاي داراي حرف مـشترك  . پس از تجویز عصاره30و 15روزهاي 

. ار ندارندتفاوت معنی د% 5در هر تیمار از نظر آماري در سطح 

هاي مورد مطالعهگلوکز ناشتاي سرم موشنتایجبررسی 
بررسی گلوکز ناشتاي سرم خون نشان داد که در روز          

در گروه دیابتی تحت تیمار با عصاره، گلوکز خـون بـه             15
. طور معنی داري نسبت به گروه دیابتی شاهد کاهش یافت        
پــس از آن تــا پایــان دوره مطالعــه تغییــر معنــی داري در
گلوکز خون مشاهده نشد ولی همچنـان نـسبت بـه گـروه             

). 2شکل (شاهد دیابتی به طور معنی داري پایین تر بود 

اثر مصرف عصاره هیدروالکلی میوه گیاه جغجغه بر گلـوکز          . 2شکل  
هاي صحرایی در سه گروه، شـاهد سـالم، شـاهد دیـابتی، و              ناشتاي موش 

جغه در سه مقطع زمـانی قبـل از       دیابتی تحت تیمار با عصاره برگ گیاه جغ       
میانگین هاي داراي حرف مشترك در هـر        . 30و   15تجویز عصاره، روزهاي    

. تفاوت معنی دار ندارند% 5تیمار از نظر آماري در سطح 

نام ژنشماره دسترسیتوالی پرایمر
TGAAGGCGTGAAGAAG

TTTGA -3'-5'NM-013631
Forward
PK

GCAGCGTCCAATCATC

ATCT -3'-5'
NM-001099779

Reverse
PK

GAGCCAAGAGTGAAGA

ACA -3'-5'XM-00806748301
Forward
TBP

TCACATCACAGCTCCCC

A -3'-5'XM-00806748301
Reverse
TBP
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PKنتایج بررسی بیان ژن 

در گـروه سـالم در سـه مقطـع           PKمیزان بیـان ژن     
ــاي    ــصاره، و روزه ــویز ع ــل از تج ــانی روز قب 30و 15زم

در گــروه شــاهد PKمیــزان بیــان ژن .  غییــري نداشــتت
دیابتی در سه مقطع زمـانی روز قبـل از تجـویز عـصاره، و               

در . داري بیـان نـشد  نیز در سطح معنـی 30و   15روزهاي  
در گروه دیابتی تحت تیمار بـا   PKحالیکه میزان بیان ژن     

عصاره در سه مقطع زمـانی روز قبـل از تجـویز عـصاره، و               
به طوریکـه   . دار بیان شد  در سطح معنی   30و   15روزهاي  

در گروه دیابتی تحت تیمار با عـصاره میـزان بیـان ژن در              
نسبت به دو گروه دیگر به بیـشترین مقـدار خـود             15روز  

ن بیـان ژن در نمونـه هـاي         رسید که بیش از دو برابر میزا      
پس از آن تا پایان مطالعـه       . شاهد دیابتی و شاهد سالم بود     

تغییري نکرد ولی همچنـان از گـروه شـاهد           PKبیان ژن   
).3شکل (دیابتی بیشتر بود 

در سه گروه شاهد سـالم، شـاهد         PKتغییرات بیان ژن    . 3شکل  
و 15از تجویز عـصاره،  دیابتی و دیابتی تحت تیمار در سه مقطع زمانی قبل   

تحـت تـاثیر تیمـار    PKتغییـرات بیـان ژن   . روز پس از تجویز عصاره  30
نسبت به کنترل داخلی و در مقایسه با بیان همان ژن در نمونه هاي شـاهد                

میانگین هاي داراي حرف مشترك در هـر تیمـار از           . نشان داده شده است   
. تفاوت معنی دار ندارند% 5نظر آماري در سطح 

ث و نتیجه گیري بح
دیابتی عصاره هیـدروالکلی میـوه    در مطالعه حاضر اثر ضد      

جغجغه در موش هاي صـحرایی دیـابتی  در زمانهـاي مختلـف              
مطالعـه گلـوکز   15در مطالعه حاضـر در پایـان روز   . بررسی شد 

هـاي دیـابتی تحـت تیمـار عـصاره میـوه          ناشتاي سرم در موش   

30ان داد که در روز جغجغه  نسبت به دو گروه دیگر کاهش نش     
مطالعه نیز همچنان از  گلوکز ناشتاي سرم در گروه شاهد دیابتی 

، در گروه تحـت تیمـار    PKهمچنین میزان بیان ژن     . بیشتر بود 
مطالعه به بیشترین مقدار خود  15با عصاره میوه جغجغه در روز       

مطالعه نیز همچنـان  30نسبت به دو گروه دیگر رسید و در روز         
در مطالعـه   . در گروه شاهد دیـابتی بیـشتر بـود         PKن  از بیان ژ  

هفتـه تنهـا در      11مصرف عصاره آبی گیاه جنسینگ در طـول         
دار گلـوکز ناشـتاي خـون در        هفته کاهش معنی   6مقطع بعد از    

در مطالعه دیگـر     .)15(مقایسه با گروه کنترل مشاهده شده بود        
ــا  میــزان گلــوگز خــون در موشــهاي دیــابتی تحــت تیمــار ب

Teucrium polium   در هفته دوم و چهارم نسبت بـه گـروه
اثـر ضـد دیـابتی      ). 16(شاهد به طور معنی داري کاهش یافـت         

. بروز نمود15عصاره میوه جعجغه در مطالعه حاضر در پایان روز 
هاي دیابتی تحت تیمار بـا عـصاره       بنابراین مدت زمانی که موش    

ان گلوکز خون تواند درکاهش میزگیرند میمیوه جغجغه قرار می
از آنجایی که تریگونلین یک ترکیب آلکالوئیدي است        . مؤثر باشد 

که داراي خواص دارویی مهمی نظیـر ضدسـرطان، ضـدمیگرن،      
باشد، بنابراین کـاهش    پایین آورنده چربی خون و ضد دیابت می       

گلوکز خون ممکن است ناشی از وجود این ماده در عصاره میوه            
منظور درك مکانیزم اثر     بهامه تحقیق   در اد ). 17(این گیاه باشد    

بررسـی   PKعصاره، بیان ژن آخـرین آنـزیم مـسیر گلیکـولیز،            
بررسی منابع نشان می دهد مطالعـات کمـی در زمینـه            . گردید

وگلیکـولیز بررسی بیان ژن آنزیم هاي مسیرهاي متابولیسمی
. گلوکونئوژنز تحت تأثیر عصاره هاي گیاهی صورت گرفته اسـت         

گزارش کردند موسیر ایرانی به طور ) 1391(همکاران ارسالنده و
داري سطح گلوکز خون را احتماالً از طریق کـاهش بیـان            معنی

کیناز کبـد، یکـی از آنـزیم        کربوکسیژن آنزیم فسفوانول پیروات   
لیو و همکـاران نیـز موسـیر        ). 18(هاي گلوکونئوژنز کاهش داد     

دیابـت پیـشنهاد    ایرانی را بعنوان عامل هاپیوگالیسمیک و ضـد       
کردند که اثرش را از طریق افـزایش ترشـح انـسولین و کـاهش              

- کربوکسیپیرواتخروج گلوکز کبدي با سرکوب بیان فسفوانول      

مطالعه چهـاردولی و همکـاران   نتایج). 19(کند کیناز اعمال می
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افزایش میـزان سببآلوئه وراعصارهمصرفدادنشان) 1393(
فسفوآنزیمژنبیانو  کاهش میزانگلوکوکیناز آنزیمژنبیان
درخونقندکاهشکیناز و به دنبال آنکربوکسیپیرواتانول

همچنین در مطالعه دیگر اسانس ).  20(دیابتی گردید موشهاي
یک افزایش متوسط واسطهجمزاد بهخوزستانیکاساتوریاروغنی

و فسفریالزدر میزان بیان ژن آنزیم هاي گلوکوکیناز و گلیکوژن
کیناز کربوکسیپیرواتانولفسفوآنزیمژنبیانکاهش میزان

). 21(دیابتی شد موشهايباعث کاهش قند در
در مطالعه اي دیگر کاهش میـزان قنـد خـون و افـزایش              
میزان انسولین به همـراه افـزایش بیـان ژن هـاي گلوکوکینـاز،              

Costusآلـدوالز و پیـروات کینـاز تحـت تـأثیر عـصاره گیـاه        

speciosus در مطالعه ). 22(هاي دیابتی مشاهده شد   در موش
کینـاز تحـت تـأثیر عـصاره        حاضر نیـز بیـان ژن آنـزیم پیـروات         

هیدروالکلی میوه جغجغه به طـور معنـی داري در مـوش هـاي              
به طور کلی نتایج تحقیق حاضر نشان مـی   . دیابتی افزایش یافت  

از  دهد تجویز عصاره هیدروالکلی میـوه گیـاه جغجغـه احتمـاالً           
هـاي کاتالیزکننـده    که یکـی از ژن    PKطریق افزایش بیان ژن     

باشد،  باعث کاهش گلوکز خـون در        آخرین مرحله گلیکولیز می   
.موشهاي دیابتی می شود

تشکر و قدردانی
این مقاله برگرفتـه از پایـان نامـه دوره کارشناسـی ارشـد              

بدینوسیله از معاونت پژوهشی.ژنتیک مصوب دانشگاه زابل است
مین نمودنـد   که بخشی از هزینه این تحقیـق را تـأ         دانشگاه زابل   

.شودسپاسگزاري می
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