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چکیده
زمینه و

هدف:بخشی از اثر ضد دیابتی گیاهان داروئی به فلاوونوئید های موجود در آنها مرتبط است .از آنجاییکه فلاوونوئید های متفاوتی

در گیاهان دیده شده است ،اثر سالویجنین که یک فلاوونوئید موجود در این گیاه است را مورد بررسی قرار دادیم.
مواد و روش ها:پس از عصاره گیری از گیاه با روش کروماتوگرافی ستونی سالویجنین استخراج گردید .با تزریق استرپتوزوتوسین ( mg/kg
 ،)07موش های صحرایی دیابتی شدند .حیوانات گروه کنترل ،حلال سالویجنین و گروه های تیمار دوزهای  57 ،1و  31میلی گرم بر کیلوگرم
سالویجنین را به مدت یک ماه دریافت نمودند .پس از پایان تیمار از حیوانات خونگیری و کمیت های قند خون ناشتا ،پروفایل چربی و میزان
انسولین خون اندازه گیری شد .برای اندازه گیری ها از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و پس آزمون اختصاصی آن استفاده شد.

يافته ها:

نتایج این مطالعه نشان داد که تیمار با سالویجنین ،قند خون ناشتا ،هموگلوبین گلیکوزیله و سطح چربی های خون را به شکل معنی

داری کاهش می دهد .از طرف دیگر سطح انسولین و  HDLدر خون این حیوانات نسبت به گروه کنترل افزایش یافت.

واژه های کلیدی :دیابت ،سالویجنین ،هموگلوبین گلیکوزیله ،انسولین ،موش صحرایی

قند خون و گلیکوزیله شدن انواع پروتئین ها و نیز به

مقدمه
دیابت یک اختلال متابولیکی رو به افزایش است

دنبال آن اختلال عملکرد نورونی ،کلیوی و سایر ارگان ها

که در نتیجه نقص در ترشح انسولین ،عمل انسولین یا هر

از پیامد های دراز مدت قند خون در جریان دیابت است.

دو است .نقص در ترشح یا سیگنالینگ انسولین منجر به

(.)3 ,2

هیپرگلیسمی مزمن همراه با اختلال در متابولیسم

اکنون درمان اصلی و موثر برای دیابت قندی

کربوهیدرات ،چربی و پروتئین ها می شود( .)1افزایش

استفاده از انسولین و داروهایی نظیر آنالوگ های آمینی،
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سولفونیل اوره ها و بی گوانید ها است.در سال های اخیر،

آنتی توموری ( ،)15حفاظت نورونی ( )16و ترکیب با

به منظور کنترل ،جلوگیری از پیشرفت و نیز به تاخیر

 )17( DNAاین فلاونوئید در مطالعات قبلی گزارش شده

انداختن پیامد های دیابتاستفاده از گیاهان دارویی و

است .از طرف دیگر در مطالعات زیادی نقش فلاونوییدها

داروهای مشتق از آنهارو به افزایش است( .)4ترکیبات

موجود در مواد غذایی در افزایش حساسیت به انسولین و

فعال زیادی در گیاهان مانند گوانیدین در گیاه گالگا و

افزایش ترشح آن بیان شده است .در این مطالعه ما قصد

میریستین در بامیه بطور طبیعی یافت می شوند که گونه

داشتیم نقش سالویجنین استخراج شده از گیاه مریم

سنتتیک آنها برای درمان دیابت شناسایی و حتی استفاده

گلی Salvia officinalisرا بر دیابت نوع  1با استفاده

هم شده است ( .)5یکی از گیاهانی که در منابع طب

ازموش های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین بررسی

سنتی ( )6و نیز مقالات علمی ( )7،9،8شواهد قابل

نماییم.

توجهی برای آثار ضد دیابتی آن گزارش شده است مریم
گلی با نام علمی Salvia officinalisمی باشد که درآسیا و

روش کار

مدیترانه رویش طبیعی دارد (.)11در برگها و اندام های

عصاره گیری از گیاه

Salvia compressa

هوایی این گیاه ترکیباتی نظیر اسیدکافئیک،اسید گالیک و

گیاه مریم گلی از گونه خاص کامپرسا از

فلاونوئیدهایی مانند سالویجنین،ترپن ها و پلی فنل هایی

بندرعباس جمع آوری و به تایید گیاه شناس رسیده و

مانند تانن یافت می شود (.)11

نمونه ای از آن در هرباریوم دانشگاه علوم پزشکی یزد با

سالویجنین (-5هیدروکسی  6،7،4تری متوکسی

شماره  Salvia3نگهداری شد .اندام هوایی این گیاه در

فلاون)یکفلاونوئید فعال است که دربرگها و اندام های

سایه و تحت جریان ملایمی از هوا خشک گردید .یک

هوایی این گیاه و در گیاهان دیگری که اثر ضددیابتی

کیلوگرم از گیاه خرد شده در حلال هگزان :اتیل استات:

داشته اند ،یافت می شود ( .)12تا کنون از سالویجنین

متانول ( )1:1:1در دمای محیط آزمایشگاه ( 25درجه

شواهد مستقیم برای اثر ضد دیابتیاین فلاونوئید تا به حال

سانتیگراد) خیسانده شد.پس از  72ساعت این مخلوط

گزارش نشده است .روغنی و همکارانش اثر مصرف

توسط قیف بوخنر و با استفاده از صافی واتمن شماره 41

خوراکی سیرکوهی که دارای فلاونوئید سالویجنین است

صاف گردید و با استفاده از دستگاه تبخیر کننده چرخان

بر میزان گلوکز و لیپیدهای خون موش های صحرایی نر

در خلا  ،از عصاره جدا گردید.با بررسی طیف

دیابتی شده (نوع )2با استرپتوزوتوسین را بررسی

حاصل از عصاره کلی این نتیجه بدست آمد که این

کردند،این مطالعه نشان داد که مصرف خوراکی سیرکوهی

عصاره حاوی ترکیبات فلاونوئیدی می باشد.

در رژیم غذایی موش ها ی دیابتی شده باعث کاهش

خالص سازی ترکیبات موجود در عصاره گیاه

معنی دار گلوکز خون ،تری گلیسیرید وکلسترول می شود

compressa

( .)13همچنین در مطالعه دیگری رئفتیان و همکارانش در
سال  2112اثر محافظتی سالویجنین بر روی سلول های
 SH-SY5Yدر برابر تیمار هیدروژن پراکسید را بررسی
کردند ومشاهده نمودند که سالویجنین با افزایش اتوفاژی
وتضعیف آپوپتوز از سلول ها در برابر استرس اکسیداتیو
ناشی از هیدروژن پراکسید محافظت میکند ( .)14اثرات
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H-NMR

Salvia

به منظور جداسازی و خالص سازی ترکیبات
موجود در عصاره این گیاه از روش کروماتوگرافی ستونی
( )CCاستفاده گردید.برای این منظور از یک ستون به ابعاد
 100cm×2cmکه با سیلیکاژل مخصوص ستون
)( (230-400 mesh ASTMبا اندازه ذرات –

gel 60
0.040

 0.063میلیمتر) تولید Merckهمراه با نرمال هگزان
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اثر سالویجنین بر دیابت نوع  1در مدل حیوانی

مخلوط نموده سپس عصاره به دست آمده به بالای ستون

مولار با  pH=4/5حل شده بود را دریافت کردند.تا  2روز

اضافه شد.برای جدا سازی مواد طبیعی موجود در عصاره

حیوانات آب آشامیدنی با سوکروز  %3دریافت نموده و

که دارای پلاریته های متفاوت می باشندلازم بود که

سه روز بعد از تزریق با انجام تست قند خون ناشتا از

قطبیت حلال شستشو دهنده ستون به تدریج تغییر کند .به

القاء دیابت در حیوانات اطمینان حاصل می کنیم.

همین منظور ،ابتدا با نرمال هگزان شروع و بتدریج با

حیواناتی که قند خون بالای  251میلی گرم درصد داشتند

افزودن مقادیر مشخصی از اتیل استات قطبیت افزایش

و نیز علائم عمومی دیابت مانند پرنوشی ،پرخوری و پر

داده شد .به این ترتیب تعدادی فراکشن بدست آمد.

ادراری نشان می دادند به عنوان دیابتیک در نظر گرفته و

سپس  TLCفراکشنهای بدست آمده با استفاده از صفحات

در غیر اینصورت از مطالعه حذف می شدند(.)14

آلومینیومی پوشیده شده با سیلیکاژل

((silica gel 60F254

آزمایشها و تیمار حیوانات

تولید  ،Merckانجام شد .سپس فراکنشهای مشابه به هم
افزوده و به این ترتیب تعداد فراکشنها کم شد .در فراکشن

موش های دیابتیبطور تصادفی در 4گروه  9تایی
به شرح زیر تقسیم شدند:

جدا شده با نسبت ( )70:30هگزان اتیل استات

گروه  :)0 mg(1رت هایی که دیابتی شده اند

کریستالهایی به رنگ زرد جدا گردید که پس از چندین

وپس از اثبات دیابت درآن ها حلال سالویجنین را روزانه

بار شسشتشو با اتر خالص سازی شد و با استفاده از

به مدت یک ماه به شکل داخل صفاقی دریافت می کردند.

طیف های  NMRیک بعدی و دو بعدی و  Massساختار

گروه:)5 mg(2مانند گروه اول پس از دیابتی شدن

آن مشخص گردید .این ترکیب یک فلاونوئید می باشد

و اثبات آن  5میلی گرم برکیلوگرم وزن بدن سالویجنین

( .)19در این مطالعه از دوز های 11 ،5و  15این

روزانه به مدت یک ماه به شکل داخل صفاقیدریافت می

فلاوونویید استفاده شد (.)21 ،18

کردند.

حیوانات

گروه :)10 mg( 3مانند گروه اول پس از دیابتی

حیوانات مورد نیاز در این تحقیق به تعداد 32

شدن و اثبات آن  11میلی گرم برکیلوگرم وزن بدن

موش صحرایی نر در محدوده وزنی 331-291گرم از نژاد

سالویجنین روزانه به مدت یک ماه به شکل داخل

ویستار انتخاب شدند .تمامی این حیوانات ازحیوانخانه

صفاقیدریافت می کردند.

گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی یزدتهیه شدند و

گروه  :)25 mg( 4مانند گروه اول پس از دیابتی

طبق قوانین انجمن حمایت از حیوانات نگهداری می

شدن و اثبات آن  25میلی گرم برکیلوگرم وزن بدن

شدند .رت ها در اتاق حیوانات دانشگاه علومپزشکی یزد

سالویجنین روزانه به مدت یک ماه به شکل داخل

در شرایط استاندارد با دمای  21±2درجه سانتی گراد و

صفاقیمی کردند.

شرایط روشنایی– تاریکی 12:12ساعت در قفس های

کمیت های اندازه گیری شده

مخصوص نگهداری می شدند.
روش القاء دیابت نوع 5

پس از گذشت مدت یک ماهه تیمار ،نمونه خون
حیوان از قلب تهیه و قندخون ناشتا ) ، )FBSهموگلوبین

برای القا دیابت ابتدا حیوانات را به مدت 6

 ، A1Cپروفایل چربی  ،میزان انسولین و وزن موش ها

ساعت بدون آب و غذا نگه داشته و سپس

اندازه گیری شد .قند خون به وسیله کیت آنزایماتیک

استرپتوزوتوسین ( )Streptozotocin, STZبا دوز  61میلی

گلوکز (پارس آزمون -ایران) و از طریق دستگاه

گرم بر کیلوگرم وزن بدن که دربافر سیترات سدیم 1/1

اسپکتروفوتومتر ( )Technotec, Italyاندازه گیری شد.
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همچنین تجویز سالویجنین در همه دوزها اثر معنی

تجزیه و تحلیل آماری
داده ها بر اساس Mean ± SEMگزارش و با

دارولی غیر وابسته به دوز بر هموگلوبین گلیکوزیله (

Hb

One-Way

 )A1cگذاشته است ( .) P>1/15F(3, 28)=24.03,

 )ANOVAتجزیه و تحلیل شدند .در صورت مشاهده

هموگلوبین گلیکوزیله در گروه کنترل ( )8/2± 1/2 %در

اختلاف معنی دار آماری ،برای تعیین اختلاف بین دو گروه

گروه های تیمار شده با سالویجنین  25میلی گرم به عدد

از پس آزمون  Tukeyاستفاده شد .در همه آزمایش ها

 5/55± 3/36mg/dlکاهش یافت .میزان انسولین پلاسما در

P>1/15بعنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد .تمام

گروه های دریافت کننده دوز های  5میلی گرم

افزار

( )F(3, 28)=6.5, P>1/15( )1/29±1/126و  11میلی

استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه(

آزمون

های

آماری

استفاده

با

نرم

از

گرم ( )F(3, 28)=6.5 P>1/11( )1/36±1/161سالویجنین

 GraghpadPrismنسخه  5انجام شد.

بطور معنی داری افزایش یافت (شکل  .)2در گروه کنترل
نتایج

سطح انسولین برابر  1/14±1/112نانوگرم بر میلی لیتر
قند خون ناشتادر گروه های دریافت کننده

سالویجنین  5میلی گرم ( 11 ،)358± 7/69 mg/dlمیلی
گرم ( )241± 11 mg/dlو  15میلی گرم ()137±11mg/dl
(mg/dl

به شکل معنی داری نسبت به گروه کنترل

( )F(3, 28)=169.6, P>1/15( )117±6/7شکل .)1

*

**

**

200
100
0

25 mg

10 mg

5 mg

خون در شکل  3نشان داده شده است .سالویجنین در همه
دوزهای استفاده شده توانست سطح تری گلیسرید را در
موش های گروه کنترل از  143±11/5به  125±2/5در
0.5

رتيل يسد/مرگ يليم( امسالپ زکولگ(

300

همچنین اثرات سالویجنین بر پروفایل چربی های

**

0.4

*

0.3
0.2
0.1
0.0

0 mg

25 mg

سالويجن ين

10 mg

5 mg

رتيل يليم/مرگونان( امسالپ نيلوسنا(

400

بود.

0 mg

سالويجن ين

شکل  :2اثر سالويجنین بر ان ولین پ سما در موش های صحرايی نر
ديابتی شده با استرپتوزوتوسین

4
2

100

*
50

مرگ( نزو شهاک(

*

6

دصرد( هليزوکيلگ نيبولگومه(

*

8

**

10

150

0
25 mg

10 mg

5 mg

0 mg

سالويجن ين

0
25 mg
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شکل  :3اثر سالويجنین بر قند خون ناشتا و هموگلوبین گلیکوزيله
در موش های صحرايی نر ديابتی شده با استرپتوزوتوسین.
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شکل  :1اثر سالويجنین بر می ان ربی های خون در موش های
صحرايی نر ديابتی شده با استرپتوزوتوسین
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اثر سالویجنین بر دیابت نوع  1در مدل حیوانی
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شکل  -9اثر سالويجنین بر کاهش وزن بدن در موش های صحرايی نر ديابتی شده با استرپتوزوتوسین

گروه سالویجنین دوز  117±7/5 ،5در گروه سالویجنین

 .)28)=17.45, Pاین نشان می دهد که سالویجنین می

دوز  11و به سطح  91±4/9در گروه سالویجنین دوز 25

تواند جلوی کاهش وزن ناشی از دیابت نوع یک را تا

بطور معنی داری کاهش دهد (>1/11

F(3, 28)=15.06,

حدود زیادی بگیرد.

.)Pدوز  5میلی گرم سالویجنین اثر معنی داری بر تری
گلیسیرید خون نداشت .میزان کلسترول تام خون در
گروههای مختلف دریافت کننده سالویجنین (92-112

بحث
نتایج این مطالعه نشان می دهد که سالویجنین،

میلی گرم درصد) از گروه کنترل( 137میلی گرم در صد)

فلاونوئید استخراج شده از گیاه مریم گلی (

بطور معنی داری کمتر بود ( .)F(3, 28)=33.9, P>1/11از

 )officinalisمی تواند قند خون ناشتا و سطح هموگلوبین

طرف دیگر سطح  HDLفقط در دوز  25میلی گرم بر

گلیکوزیله در موش های دیابتی نوع یک کاهش می

کیلوگرم سالویجنین ( )66/18±5/23توانست را در خون

Salvia

دهد.همچنین این فلاونوئید سطح انسولینپلاسمارادر موش

بطور معنی داری نسبت به گروه کنترل ( )34/4±4/93بالا

های دیابتی نوع یک افزایش می دهد .تجویز

ببرد (.) F(3, 28)=20.74, P >1/11

سالویجنینمی تواند سطح تری گلیسیرید،کلسترول و

میزان کاهش وزن ناشی از دیابت نوع یک القا

لیپوپروتئین با دانسیته پایین پلاسما را کاهش می دهد.

شده در مدت زمان تیمار حیوانات کنترل ()116/4±12/4

تجویز سالویجنین می تواند سطح لیپوپروتئین با دانسیته

بود که نسبت به گروه سالویجنین  )61±12/1( 11و 15

بالای ( )HDLپلاسمارا درحیوانات دیابتی نوع یک افزایش

F(3,

دهد .علاوه بر این ،سالویجنین جلوی کاهش وزن شدید

( )28/19±6/5بطور معنی داری بیشتر بود (>1/11

مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
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را در موش های دیابتی نوع یک می گیرد.

اثر فلاوونوئید ها بر کاهش سطح هموگلوبین گلیکوزیله

هر چند مطالعاتی در خصوص آثار ضد دیابتی و

نیز در مطالعات قبلی گزارش شده است(.)27 ،26کاهش

متابولیکی گیاه مریم گلی که سالویجنین از آن استخراج

سطح هموگلوبین گلیکوزیله نشان دهنده میانگین میزان

گردیده ،در منابع علمی گزارش شده است ،تا کنوندر

قند خون در  2تا سه ماه گذشته می باشد ( )28 ،29و

مورد اثرات متابولیک سالویجنین در حیوانات دیابتی و

کنترل آن اهمیت زیادی در جلوگیری از بروز زودرس

غیر دیابتی مطالعه ای صورت نگرفته است .تجویز میان و

عوارض دیابت و تولید محصولات گلیکوزیله ( advanced

در از مدتعصاره آبی -الکلی برگ های مریم گلی قند

 )glycation end-productsدارد ( .)31افزایش سطح

ناشتا را در حیوانات دیابتی کاهش داده است (.)12

محصولات گلیکوزیله موجب تحریک گیرنده های

مطالعهدیگری در این باره نشان داد که مصرف خوراکی

مخصوص این محصولات در سطح ماکروفاژها شده و

دم کرده مریم گلی ،پاسخ سلولهای کبدی به انسولین را

تولید میانجی های التهابی نظیر اینترلوکین  6و  TNFαرا

افزایش می دهد وتولید گلوکز جدید توسط این سلول ها

افزایش می دهد ( .)31سالویجنین در این مطالعه توانسته

را مهار می کندومی تواند قند خون حیوانات سالم را

است با کاهش سطح هموگلوبین گلیکوزیله جلوی

کاهش دهد (.)21درمطالعه دیگر عیدی وهمکارانش نشان

پیشرفت این روند را گرفته و بدین ترتیب دیابت را کنترل

دادند که عصاره برگ مریم گلی میزان انسولین پلاسما را

نماید .مطالعات نشان داده اند که اکثر فلاوونویید ها این

افزایش می دهد و فعالیت کاهندگی قندخون توسط دم

گروه با مهار فعالیت و تولید آنزیم های تولید کننده

کرده مریم گلی روی رت های دیابتی شده نوع2را نشان

ایکوزانویید ها ،التهاب را مهار می نمایند ( .)31از آن

داده شده است (.)22

جایی که سالویجنین یک فلاوون می باشد ،ممکن است

خواص آنتی دیابتی گزارش شده این گیاه را می
توان به ترکیبات فلاوونوئیدی نسبت داد .فلاوونوئید ها
مانند سالویجنین از ترکیباتی هستند که با مکانیزم های
مختلفی می توانند به بهبود دیابت کمک کنند.

اثر ضد دیابتی آن به خاطر کاهش التهاب ناشی از
استرپتوزوتوسین وغذای پرچرب باشد.
شواهد فزاینده نشان می دهد که استرس اکسیداتیو
در پاتوژنز بیماری های مزمن از جمله دیابت نقش مهمی

نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که کاهش وزن

بازی می کند .رادیکال های آزاد که اساس استرس

در دیابت نوع  1بوسیله سالویجنین مهار شده است.

اکسیداتیو هستند در بیماری دیابت به دلیل اکسداسیون

مطالعات دیگر نشان داده اند که کاهش وزن و پلی فاژی

گلوکز ،گلیکوزیلاسیون غیر آنزیمی پروتئین ها و تجزیه

در دیابت نوع  1به دلیل تجزیه پروتئین ها و چربی های

اکسیداتیو این فراورده های گلیکوزیله تولید می شوند

بافتی و دهیدراتاسیون ناشی از پر ادراری ایجاد می شود

( .)32فلاونوئیدهایبه دلیل دارا بودن گروه های فنلی

( .)23در همین راستا ،سالویجنین با کاهش قند خون

خاصیت ضد اکسیدانی بیشتری نسبت به بقیه ترکیبات

ناشتا و نیز کاهش سطح هموگلوبین گلیکوزیله می تواند

موجود در گیاهان دارند ( .)33از آنجاییکه بصور گسترده

نقش مهمی در جلوگیری از تجزیه پروتئین ها و چربی

ای پذیرفته شده است که ترکیبات آنتی اکسیدانی آثار

های بافتی داشته و جلوی دهیدراتاسیون بگیرد .ممکن اثر

سودمندی بر بیماری نای مزمن از قبیل دیابت دارد (،26

محافظتی سالویجنین برای جلوگیری از کاهش وزن با این

 )34ممکن است بخشی از اثرات ضد دیابتی آن ناشی از

مکانیزم ها باشد که در مطالعات قبلی برای دیگر

خواص آنتی اکسیدانی آن باشد.

فلاوونوئید ها مانند روتین گزارش شده است (.)25 ،24
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 در مدل حیوانی1 اثر سالویجنین بر دیابت نوع

های بتا و حساسیت سلول ها به این فلاوونوئید در این

،حاضر دیده شده است که فلاونوئیدها ترشح انسولین

مطالعه بررسی نشده ولی سطح انسولین ارزیابی شده

پاسخ به آن و تعداد سلول های بتا را در حیوانات دیابتی

.است

 سالویجنین افزایش سطح25  دوز.)35(افزایش می دهند

بطور کلی می توان نتیجه گیری کرد که

انسولین را بهمراه داشته است ولی از لحاظ آماری معنی

سالویجنین به عنوان یک فلاوونوئید می تواند اثرات ضد

 علت ممکن است اثر این ماده بر تقویت.دار نبوده است

 کاهش،دیابتی خود را از طریق کاهش قند خون

اثر انسولین باشد که قند خون را پایین آورده و بنابر این

 افزایش ترشح انسولین و بهبود،هموگلوبین گلیکوزیله

 ممکن.جلوی افزایش بیشتر انسولین را گرفته است

 برای شناخت بیشتر و دقیقتر.پروفایل چربی انجام دهد

بخشی از افزایش سطح انسولین خون و نیز کنترل دیابت

مکانیزم های ضد دیابتی این ماده و استفاده از آن در

و شاخص های آن در حیوانات دیابتی به اثر این

.درمان مطالعات بیشتر ضروری است

 پاسخ سلول ها به،فلاوونوئید بر افزایش ترشح انسولین
 تعداد سلول.انسولین و افزایش تعداد سلول های بتا باشد
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Background: Flavonoids accounted for the most of antidiabetic
effects of heral medicines. The effects of Salvigenin, a flavonoids
from salvia officinalis, were not reported. We aimed to investigate
the effects of the flavonoid on biochemical indices and cardiac
hemodynamic parameters of type 1 diabetic rats.
Materials and Methods: After extracting the herb, salvigenin
was purified by extraction and silica gel column chromatography.
Type 1 diabetes was induced by single injection of streptozotocin
(STZ) at dose of 70 mg/kg. The rats were allocated into 4 groups
as follows: control group that received vehicle and treatments
groups that received salvigenin at doses of 5, 10 or 25 mg/kg
bodyweight for 30 days. Thereafter, blood samples were
collected and fasting blood sugar, hemoglobin A1c, serum lipid
profile and serum insulin level were measured. One way analysis
of variances was used to assess significant differences between
means of parameters between groups.
Result: The obtained results implied that salvigenin can
significantly reduce fasting blood sugar, hemoglobin A1cand
serum lipid profile. In addition, serum insulin level and plasma
HDL were significantly elevated in rats treated with salvigenin in
compared to control rats.
Keywords: Diabetes, Salvigenin, glycosylated hemoglobin,
insulin, Rat
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