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چنین در  هم. باشد هاي حیوانی، گزارشات زیادي موجود می هان دارویی در مدلدر زمینه اثر کاهندگی قند خون برخی از گیا: زمینه و هدف

 میانی ي اثر عصاره آبی تیغهاین مطالعه، با هدف تعیین .  میانی گردو اشاره شده استي طب سنتی ایران نیز به اثر ضد دیابتی عصاره آبی تیغه

  .  موش صحرایی انجام شدخونپالسماي گردو بر میزان قند 

ي میانی آن، عصاره آبی این تیغه تهیه گردید، و پس از لیوفیلیزه  آوري گردو و جداسازي تیغه در این پژوهش، پس از جمع: بررسیروش 

 طرفه  از طریق آنالیز واریانس یکمحاسبات. و سالم مورد ارزیابی قرار گرفت) تزریق داخل صفاقی استرپتوزوسین(شدن در حیوانات دیابتی 

(One Way Anova)ها نیز با استفاده از   و تفاوت میان گروهصورت گرفتهاي آزمایشی و گروه کنترل   براي مقایسه میان گروهStudent’s T-

Testگیري شد  اندازه .  

گـرم بـر کیلـوگرم کاهـشی در میـزان گلـوکز پالسـماي          میلـی 50، 250، 750دوز این عصاره با مقادیر         تجویز تک  OGTTدر آزمون   : ها  یافته

چنـین در   ، و هم)001/0P( موجب کاهش قند سرم در حیوانات دیابتی شد (5UL/Kg)که تجویز انسولین  ت سالم ایجاد نکرد، در حالی حیوانا

اي مـشاهده   ، در میزان قند خون حیوانات دیابتی کاهش قابل مالحظه )گرم بر کیلوگرم     میلی 250،  500 ،750،  1000(اثر تجویز عصاره با مقادیر      

  . نگردید

 میانی گردو تغییر قابل توجهی را در سطح سرمی ي توان نتیجه گرفت که تجویز عصاره آبی تیغه هاي این مطالعه می از یافته: گیري جهنتی

.کند گلوکز در مقایسه با گروه کنترل ایجاد نمی

  . دیابت ملیتوس؛ گردو؛ موش:ها کلید واژه
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  مقدمه

 که بـه صـورت هیپرگلیـسمی، تغییـر در           ی است مودیابت شیرین سندر  

 چنـین افـزایش     هـا و هـم     هـا و پـروتئین     متابولیسم لیپیدها، کربوهیدرات  

 ناشـی   یهیپرگلیـسم ). 1( گردد  عروقی ظاهر می   -خطر مشکالت قلبی  

ـا، اعـصاب،    هـا، کلیـه   تواند موجب مـشکالتی در چـشم     از دیابت می   ه

 میلیون فـرد مبـتال     150در حال حاضر بیش از      ). 2( گردد غیره   عروق و 

ـان وجـود دارد کـه بـه نظـر مـی          2025رسـد تـا سـال     به دیابـت در جه

گیاهان فراوانی از نقـاط مختلـف   ). 3(  برسند فرن میلیون   300میالدي به   

تحقیقـات در مـورد     . انـد   دنیا از جهت اثرات ضد دیابت بررسـی شـده         

  در مـوش صـحرایی نـشان داد   )Zizyphus Spina Christi( عناب گیاه

 میـزان انـسولین و   ،عصاره الکلـی ایـن گیـاه      هفته درمان با   4که پس از    

cAMP ــزایش ــانکراس اف ــد  مــی پ ــ). 4(یاب ــون نب ــاه زیت ــرگ گی ز در ی

در پژوهـشی دیگـر،   ). 5(دارد حیوانات آزمایشگاهی اثـر ضـد دیـابتی       

باعث کاهش ) پروانش( Vinca Roseaتجویز خوراکی عصاره الکلی 
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). 6 (گردیـد قابل توجه در سطح گلوکز خون در موش سالم و دیـابتی       

در ) درمنـه ( Artemisia Herba Alba عصاره در تحقیقات پیرامون اثر

 کـه ایـن   ،متغیرهاي خون روي حیوانات آزمایـشگاهی نـشان داده شـد     

ــون دارد      ــد خ ــایین آوردن قن ــوجهی در پ ــل ت ــرات قاب ــاه اث ). 7( گی

ـاي   بررسی  بـرگ   ي   نـشان داد کـه دم کـرده        1923در   G.Raynauld ه

در طب سنتی   . مؤثر است کاهش قند خون مبتالیان به دیابت       در  گردو  

ـین قـسمت گوشـت       و هـم  نیز برگ درخت گـردو       ایران   کشور دار   چن

گـردو  ). 8( رود  قند خون به کار مـی     ي  میوه نارس آن به عنوان کاهنده     

(Juglans Regia L) از خــانواده Juglandaceae ــی ــه طــور باشــد م  و ب

ــاهی ). 10،9( شــود وســیعی در طــب ســنتی جهــان اســتفاده مــی  گــردو گی

هـاي   رسـد و داراي بـرگ    متـر مـی  12-15درختی است کـه ارتفـاع آن بـه          

 میـانی میـوه گیـاه گـردو در          ي   تیغـه  ي  مصرف دم کرده   ).11(است   یفراوان

و این امـر در حـالی اسـت         گزارش شده،   طب سنتی ایران در بیماري دیابت       

که تاکنون مـدرك قـاطعی بـر صـحت و سـقم ایـن ادعـاي اثـر در دسـت                      

 میـانی گیــاه  ي  حاضـر اثـر عــصاره آبـی تیغـه    ي در مطالعـه  ).12،11( نیـست 

  . ر قند خون در موش صحرایی نر مورد بررسی قرار گرفته استگردو ب

  

  روش بررسی 

میوه گیاه گردو از منطقه کن تهران تهیه گردید و نام علمی گیاه تحت              

 در هرباریوم دانشکده داروسـازي دانـشگاه   L Juglans Reginaعنوان 

 ي  بـراي تهیـه    .گردیـد  ثبت   608 و تحت شماره     شدشهید بهشتی تأیید    

و  شـده، از آن جـدا      )Septum( میـانی گـردو      ي   ابتدا تیغه  ،آبیعصاره  

 گـرم   100و  در سایه خشک شد      گراد   درجه سانتی  37در هواي   سپس  

ــهآناز  ــدت  ب ــه در 20 م ــی20 دقیق ــر    س ــی آب مقط ــه 100س  درج

 در ادامـه    )Infusion(گراد تحت حرارت غیرمستقیم قرار گرفت         سانتی

پایـان   و در تغلـیظ شـده، تهیـه    ره عـصا با استفاده از حرارت غیرمستقیم    

ــه دســت آمــد  گــرم عــصاره خــشک  20مقــدار  ــن   .ب ــراي انجــام ای ب

ـالغ         )  انـستیتو رازي کـرج     -SDنـژاد   (آزمایشات از موش صحرایی نر ب

ـتفاده شـد  گرم  200-250 هفته با وزن حدود 6حدود    مـوش  4هـر  . اس

صحرایی در یک قفـس اسـتاندارد و بـا دسترسـی آزاد بـه آب و غـذا                   

 ســاعت 12 ســاعت نــور و 12حیوانــات از چرخــه . اري شــدندنگهــد

ـتفاده  % 55±5 و رطوبـت  گـراد     درجـه سـانتی    25±1تاریکی، دماي    اس

ـادیر الزم ابتـدا در آب            ،در هنگام آزمایش   .کردند   عصاره گردو بـا مق

ـپس از طریـق لولـه گـاواژ               بـه حیوانـات    ) خـوراکی   راه(حل شـده و س

  .گردید تجویز 

(Oral Glucose Tolerance Test) OGTT گیـري   یک روش انـدازه

ابتــدا در ایــن آزمــایش ). 13(متــداول فعالیــت هیپوگلیــسمیک اســت 

به چهار  سپس  هاي صحرایی نرمال به صورت تصادفی انتخاب و           موش

از  سـاعت  12 از آزمـایش بـه مـدت    قبـل و شـده   تقـسیم   یی تـا  5دسته  

 ز عـصاره   دقیقه پس از تجوی    -30. آب و غذا محروم شدند    دسترسی به   

هـا گلـوکز      ، به هریـک از مـوش      )گرم بر کیلوگرم     میلی 50،250،750(

هـاي   نمونـه  ).14(تجـویز گردیـد     )  گرم بـر کیلـوگرم     25/1(خوراکی  

ـان        دقیقـه قبـل از      30( دقیقـه    -30هـاي    خونی از سینوس چشمی در زم

 دقیقــه پــس از تجــویز عــصاره، 120 و 90، 60، 30و ) تجــویز عــصاره

و بـا   ) 15( گلـوکز اکـسیداز      روشوکز سرم نیز بـا      میزان گل  .گرفته شد 

) شرکت زیست شیمی، تهران، ایران    (استفاده از کیت گلوکز اکسیداز      

 ي  تیغـه آبـی   اثـر هیپوگلیـسمیک عـصاره        براي تعیین    .گیري شد  اندازه

 مــوش تــایی 5 دســته هفــتهــاي صــحرایی از  گــردو در مــوشمیــانی 

ـتفاده    ،صحرایی که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند         .گردیـد  اس

داخل صفاقی  ) استرپتوزوسین (STZ دسته توسط    ششهاي    تمام موش 

 بـه  STZیـی زا اثـر دیابـت  (. دیـابتی شـدند  ) گرم بر کیلوگرم  میلی60(

 پـانکراس اسـت     βهاي    علت تخریب غیرقابل برگشت و مستقیم سلول      

تـوان حیوانـات     بنابراین می  .گردد که موجب توقف ترشح انسولین می     

 را حیوانـات مبـتال بـه دیابـت وابـسته بـه انـسولین                STZ شده بـا     دیابتی

(IDDM)  ــت ــر گرف ــوش  ). 16-18 (در نظ ــت در م ـاد دیاب ــاي  ایجـ ه

صــحرایی بــا افــزایش قابــل توجــه میــزان ادرار و میــزان مــصرف آب  

گیـري    ولـی نظـر قطعـی را پـس از انـدازه     شود،  آشامیدنی مشخص می  

 سـاعت از تزریـق      48پـس از     .)نمـود توان اعالم    میزان گلوکز سرم می   

STZگــرم بــر  میلــی 300هــاي بــا میــزان گلــوکز ســرم بــاالي   ، مــوش

 آزمایـشات در نظـر   ي هاي دیـابتی بـراي ادامـه    به عنوان موش  لیتر    دسی

 ه، تقسیم شـد یی تا5 گروه ششتی به بهاي دیا موش ).19( گرفته شدند 

تجـویز  ،  )کنترل مثبت (ها به ترتیب با تزریق زیرجلدي انسولین          و گروه 

، 750،  1000و تجـویز خـوراکی      ) کنتـرل منفـی   (آب مقطـر    خوراکی  

 میانی گردو تحـت     ي  عصاره آبی تیغه  گرم بر کیلوگرم      میلی 250،  500

ـان         نمونه. درمان قرار گرفتند   هـاي   هاي خونی از سینوس چـشمی در زم

 دقیقـه پـس از      120 و   90،  60،  30،  )قبل از تجـویز عـصاره     ( دقیقه   -30

محاسـبات از   .شـدند از نظر میزان گلوکز پالسما بررسی    تجویز عصاره   
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 بـراي  (One Way ANOVA)طرفـه  طریق انجام آنالیز واریـانس یـک  

ـاي آزمایـشی و گـروه کنتـرل       مقایسه میان گـروه     و صـورت گرفـت  ه

ـتفاده از   تفاوت میان گروه گیـري   انـدازه  Student’s T-Testها نیز با اس

  . گردیدانجام  SPSSافزار  از نرمکلیه محاسبات آماري با استفاده. شد

  

   ها یافته

  در مدت ها  پس از تجویز گلوکز خوراکی سطح قند خون تمام گروه

دقیقه به حداکثر میزان خود رسید و سپس به تـدریج کـاهش              60 زمان

ـادیر تجـویزي      عصاره گیاهی در هیچ   . یافت  50،  250،  750( یک از مق

یـک    میزان قند خون در هیچ     تغییري در افزایش  ) گرم بر کیلوگرم    میلی

 جـدول ( ایجـاد نکـرد    هاي خونگیري در مقایسه با گروه شاهد       از زمان 

).1شماره

  سالمهاي   در موشOGTT  در آزموناثرعصاره آبی تیغه میانی میوه گیاه گردو: 1شماره جدول 

  زمان

  دوز خوراکی

30  60  90  120  

  25/135±071/11  00/152±15,932  75/189±973/10  25/165±1/22  5/77±25/95  کنترل

50  25/6±74/76  25/6±54/158  28/22±25/185  056/45±26/158  020/85±141  

250  938/20±50/74  408/0±3/166  625/1±50/191  27/12±356/158  93/0±24/136  

750  27/12±75/70  50/9±26/155  01/9±369/180  93/20±98/146  09/0±541/122  

* :05/0P) طرفه تعیین شده است  خطاي استاندارد و با استفاده از آنالیز واریانس یک± میانگین نتایج بر اساس  

  

ـانی گـردو    ي  مختلف عـصاره آبـی تیغـه      مقادیر   ، 500،  750،  1000 ( می

ــفر )0، 100 ،250 ـان ص ــس از  ( در زمـ ـاعت روزه12پ ــبانه   سـ داري ش

 هاي دیابتی بـه صـورت     به موش ) همراه با دریافت آب به میزان دلخواه      

ـیچ        . خوراکی تجویز گردید   ـادیر یـک از     تجـویز عـصاره آبـی در ه  مق

اي را در سـطح گلـوکز خـون نـسبت بـه           مالحظـه  کاهش قابل  مذکور

  چنـین هـیچ کـاهش     نشان نداد، و هـم )  دقیقه-30(زمان پیش از درمان    

  

ــل ــی    مالحظــه قاب ــرل منف ــروه کنت ــون در گ ــد خ ــزان قن ــز در می  اي نی

 (s.c)ولــی تجــویز زیــر جلــدي  .مــشاهده نــشد) کننــده آب دریافــت(

هـاي دیـابتی موجـب         بـه مـوش     واحد بـر کیلـوگرم     5 انسولین رگوالر 

کاهش قابل توجهی در سـطح گلـوکز خـون نـسبت بـه زمـان قبـل از                   

ـان گردیـد    دقیقــه پـس از تجــویز انـسولین، اثــر   001/0P(. 120 (درم

  ).2 شماره جدول(کاهندگی قند خون شروع به کاهش نمود 

  دیابتیهاي  موش در  میانی میوه گیاه گردوي  اثرعصاره آبی تیغه:2جدول شماره 

  زمان

  (mg/Kg)دوزخوراکی 
30-  30  60  90  120  

  36/125±25/36  23/154±02/1  45/195±54/36  23/165±025/0  45/75±61/92  کنترل نرمال

  64/512±2/101  98/546±69/24  89/675±24/115  23/652±26/25  15/326±36/2  کنترل دیابتی

100  15/26±59/341  30/45±02/642  59/48±79/681  265/4±36/628  65/3±21/550  

250  02/0±645/321  58/65±28/623  74/8±20/651  26/107±46/591  69/22±24/556  

500  25/21±26/356  25/22±21/633  40/11±94/625  04/83±49/583  01/46±49/571  

750  69/45±326  14/78±36/642  38/24±655,145  797/3±613,16  01/0±15/594  

1000  26/96±25/361  26/45±36/622  012/55±48/655  25/125±46/592  06/92±45/579  

  13/25±21/346  **64/51±34/125  **534/36±20/100  **25/111±26/134  **402/27±60/177  (5IU/Kg)انسولین 

 :**P<0.01)  طرفه تعیین شده است استفاده از آنالیز واریانس یک خطاي استاندارد و با ±نتایج بر اساس میانگین(  
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شادي سرهرودي و همکاران                                                                                      ی گردو در موش صحرایی نر ي میان  اثر ضد دیابتی عصاره آبی تیغه

 ٢٢

  بحث

کننده با احتمال  یک بیماري مستهلک) ІІ  وΙتیپ(دیابت شیرین 

یپرگلیسمی  ه).20(  عروقی است-هاي قلبی افزایش خطر بیماري

 ي  به عنوان مدل آزمایشگاهی مفیدي براي مطالعهSTZناشی از 

 به STZ. رود  به شمار می قند خوني کاهنده  فعالیت عوامل

، و بدین کرده پانکراس را تخریب βهاي  صورت انتخابی سلول

کند  ایجاد میرا صورت شرایط دیابت شیرین وابسته به انسولین 

 ي اثر ضد دیابتی عصاره آبی تیغهاین مدل در مطالعه ). 21، 17(

این  .ر گرفته شدبه کا )(Juglans Regia L گیاه گردومیانی 

استفاده  قند خون ي ر طب سنتی ایران به عنوان کاهندهعصاره د

گر این   حاضر در هر دو بخش بیاني نتایج مطالعه ).12(شده است 

گونه اثر   میانی گردو هیچي امر است که عصاره آبی تیغه

کاهندگی قند خون در موش صحرایی از طریق خوراکی ندارد و 

لبته در گزارش ا. این یافته با ادعاي طب سنتی در تناقض است

دیگري عنوان شده که عصاره الکلی این گیاه در موش سوري اثر 

این تفاوت در نتایج به دست آمده ). 22 (کاهندگی قند خون دارد

هاي گیاهی، تفاوت نوع عصاره  ممکن است به علت تفاوت گونه

هاي  و یا تفاوت در گونه) آبی در مقابل الکلی(گرفته شده 

باشد، که مورد ) ر مقابل موش سوريموش صحرایی د(جانوري 

. کند هاي کینتیکی یا دینامیکی مختلفی ایجاد می آخر خود تفاوت

تواند موجب   می،از طرف دیگر تفاوت در نوع عصاره گرفته شده

 و ،ثره موجود در عصاره شودؤتفاوت در میزان و حتی نوع مواد م

 کلی از ولی به طور .گردد  میتولید شدهلذا موجب تفاوت در اثر 

مطالعه بررسی صحت ادعاي طب سنتی در این جا که هدف  آن

 تنها عصاره .مورد اثر کاهندگی قند خون در مبتالیان به دیابت بود

 که چنین ،آبی و تنها از راه خوراکی مورد بررسی قرار گرفت

ترین  ها و بیگوانیدها از مهم سولفونیل اوره . ننمود را ایجادياثر

 ،روند  قند خون در جهان به شمار میي هندهداروهاي خوراکی کا

 پانکراس β هاي  سلولجا که در مصرف این داروها باید ولی از آن

ها تخریب   لذا در این مطالعه که اغلب این سلول،)23(سالم باشد 

در بخش دوم  . استفاده شدRegular شده بودند از انسولین

یابتی به هاي صحرایی د پژوهش حاضر، تزریق انسولین در موش

که   در حالی؛طور قابل توجهی میزان قند خون را کاهش داد

جا که  از آن .عصاره گیاه چنین اثري را بر حیوانات دیابتی نداشت

بر حیوانات سالم و نه در  OGTTاین عصاره نه در آزمایشات 

ثیري بر افزایش قند خون نداشت، أآزمایش بر حیوانات دیابتی، ت

 βهاي  د که این عصاره نه در تحریک سلولرس  به نظر میبنابراین

 و نه خود اثري باشد میثر ؤپانکراس و افزایش ترشح انسولین م

 و لذا ادعاي طب سنتی مبنی بر کند ایجاد میمشابه با انسولین 

قدرت کاهندگی قند خون توسط این عصاره، با کمک این 

  .گردد  پژوهش رد می
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