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Abstract

چکیده

Juglon is the most available flavonoide in walnut green
skin and its antidiabetic effects has attracted researchers
in the recent years. The aim of this study is to
investigation of J.regia husk hydroalcoholic extract on
biochemical blood parameters in diabetic rats. In
present study, 40 male rats divided in 4 groups. 1
(normal saline) was treated by saline. 2 (control) was
treated by alloxan monohydrate. 3 (extract) included
diabetic rats that received hydro-alcoholic extract of
J.regia. 4 (glibenclamide) included diabetic rats that
received glibenclamide. The results showed significant
reduction of glucose– triglyceride and LDL levels in
group 3 in comparison with group 2 (P<0.001). The
extract also could increase HDL levels significantly
compared with group 2 (P<0.001). According to the
results of the present study, the extract of walnut green
skin has a certain antidiabetic effect and reduces the
blood glucose, lipoproteins TG, LDL, and increases the
blood HDL. However to determine the exact
mechanism needs to be broader studies.

ژوگلون مهمترین فالوونوئید موجود در پوست سبز گردوست که اثر ضد

Keywords: J. regia hydroalcoholic extract, Diabetes
mellitus, Glibenclamide, Rat.

، دیابت شیرین، عصاره هیدروالکلی پوست سبز گردو:واژههای کلیدی


.دیابتی آن در سالهای اخیر توجه محققان را به خود جلب کرده است
هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات عصاره پوست گردو بر پارامترهای
 رت نر44  تعداد، در این مطالعه.بیوشیمیایی خون در رتهای دیابتی است
 نرمالین سالین (تزریق سرم-1 : تایی تقسیم شدند14  گروه4 به
 تیمار (تزریق-1 ،) کنترل (تزریق آلوکسان منوهیدرات-2 ،)فیزیولوژی
 گلی بن کالمید (تزریق آلوکسان و سپس-4 )آلوکسان و سپس عصاره
 تمام تزریقات به شکل داخل صفاقی و با حجم تزریق.)گلی بن کالمید
 نتایج تحقیق نشان داد عصاره توانسته میزان.صورت گرفتند144 ml/kg
 را در رتهای دیابتی در مقایسه باLDL  و، تری گلیسرید،سرمی گلوکز
 در ضمن پوست.) کاهش دهدp<4/441( گروه کنترل به طور معنیداری
خون را در رتهایHDL سبز گردو توانست به اندازه گلی بن کالمید
 با توجه به نتایج.) افزایش دهدp<4/441( دیابتی در مقایسه با گروه کنترل
مطالعه حاضر عصاره پوست سبز گردو از اثرات آنتی دیابتیک مشخصی
 خونHDL  و افزایشLDL  وTG ،برخوردار بوده و سبب کاهش گلوکز
 با این حال جهت تعیین مکانیسم دقیق آن نیاز به مطالعات.میشود
.گستردهتری میباشد

. رت،گلی بن کالمید
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مقدمه
دیابت یکی از شایعترین بیماریهای دستگاه غدد
درونریز بدن محسوب میشود که عوارض آن
افزایش قند خون ،اختالل در متابولیسم کربوهیدرات،
چربی و پروتئین است .این بیماری یکی از تهدیدهای
اصلی برای بشر در قرن  12است و یکی از شایعترین
بیماریهای مزمنی است که غدد درونریز را گرفتار
میکند و بر اساس پیشبینی به عمل آمده شیوع آن
در جامعه انسانی در حال افزایش است .در سال
 2331تعداد مبتالیان در سراسر جهان  211میلیون
نفر تخمین زده شده بود اما سازمان جهانی سالمت
پیشبینی کرده است که این رقم تا پایان سال 1212
به  999میلیون نفر برسد که اگر مداخله موثری
صورت نگیرد این رقم در نسل بعدی به بیش از222
میلیون نفر خواهد رسید).(Williams et al., 2000
با توجه به عوارض متعدد و خطرناکی که این بیماری
در افراد دیابتی ایجاد مینماید ،بررسی راههای درمان،
تخفیف و پیشگیری از آن الزم است .هرچند که در
حال حاضر درمان اصلی و موثر برای دیابت قندی
استفاده از انسولین و داروهای هیپوگلیسمیك
میباشد ،ولی این ترکیبات دارای عوارض نامطلوب
متعدد نیز می باشند .گیاهان دارویی و مشتقات آنها
اگرچه از دیرباز در درمان دیابت قندی و عوارض
ناشی از آن مطرح بودهاند ولی در مورد اثربخشی
قطعی بسیاری از آنها تاکنون شواهد تحقیقاتی و
معتبر یافت نشده است ).(Shaprino et al., 2002
گردو با نام علمی  Juglans regiaدرختی زیبا
از تیره گردو ( )eaecudnulJuJبوده و از درختان
بسیار مفید به شمار میآید که عالوه بر مصارف
تغذیه ای در طب سنتی نیز کاربرد دارد و خواص
درمانی آن از زمانهای خیلی قدیم شناخته شده
است .پوسته سبز میوه گردو را که اپیکارپ مینامند
که دارای ترکیبات و اثراتی مشابه با برگ است .مواد
موجود در پوست سبز آن عبارتند از امولسیون ،قند و

اسیدهای آلی مانند اسید سیتریك ،اسید مالیك،
فسفاتها و اگزاالت کلسیم .ژوگلون از لحاظ
ساختمانی -2هیدروکسی 2و 1نفتوکینون بوده که
تنها در بخشهای سبز و تازه گردو یافت میشود و از
جمله مهمترین فالوونوئیدهای موجود در پوست سبز
گردوست ) .(Zargari, 1997اثر ضد دیابتی آن نیز
در سالهای اخیر توجه محققان را به خود جلب کرده
است (Mirbadalzadeh et al., 2011; Madani
) .et al., 2009لذا در این مطالعه با استفاده از مدل
حیوانی به بررسی تاثیر عصاره الکلی پوست سبز گردو
(که سرشار از فالوونوئید ژوگلون است) بر کاهش قند
خون حیوانات دیابتی و همچنین تغییر انواع
چربیهای خون (کلسترول ،تریگلیسرید،HDL-C ،
 )LDL-Cپرداخته میشود .برای ایجاد دیابت در
رتها از ماده آلوکسان مونو هیدرات استفاده شد .این
ماده به مقدار  212میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن
بدن رت به صورت داخل صفاقی به هر حیوان
تزریق شد .تشابه ساختمانی آلوکسان با گلوکز باعث
میشود این ماده به یاختههای بتا متصل شده و به
طور انتخابی سلولهای بتا را تخریب نماید ،بنابراین
بهعنوان یك وسیله مناسب برای ایجاد دیابت تجربی
مورد استفاده قرار میگیرد ;(Soldani et al., 2002
) .Isabegluo, 2002با تزریق این ماده شرایطی
مشابه دیابت نوع اول انسانی در موشهای صحرایی
ایجاد میشود.
مواد و روشها
حیوانات و آمادهسازی

این مطالعه تجربی در دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل
انجام گرفت .به منظور انجام آزمایشات از موشهای
صحرایی بالغ با محدوده وزنی  282-112گرم
استفاده شد که در مرکز پرورش حیوانات واقع در
1. Alloxan monohydrate
2. Intraperitoneal
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انستیتو پاستور ایران تکثیر شده بودند .در تمامی
مراحل پژوهش ،شرایﻂ استاندارد و اخالقی کار با
حیوانات آزمایشگاهی و  ...رعایت شد .به طوری که
رتها پس از تهیه به اتاق نگهداری حیوانات در
دانشگاه پیام نور اردبیل منتقل و تا انجام آزمایش با
رژیم غذایی نرمال و آب لولهکشی شهر تغذیه و تحت
شرایﻂ استاندارد (نور ،درجه حرارت و تغذیه) نگهداری
گردیدند .شرایﻂ اتاق  21ساعت تاریکی و  21ساعت
روشنایی در دمای  12-12درجه سانتیگراد و رطوبت
نسبی  12-92درصد بود .موشهای صحرایی آزادانه
به آب و غذای مخصوص دسترسی داشتند .بعد از
سپری شدن دوره سازشپذیری با شرایﻂ النه،
رتهای هر گروه وزن و نشانهگذاری شدند و تزریق
هر گروه با دوزهای مشخص انجام گردید .در این
تحقیق گلوکز خون باالتر از  922میلیگرم بر
دسیلیتر مالك دیابتی شدن در نظر گرفته شد
).(Nuraliev et al., 1992
در این تحقیق رتها به گروههای  22تایی تقسیم
شدند و تمامی تزریقها به صورت داخل صفاقی
انجام شد:
 -2گروه نرمالین سالین :رتهای سالم که برای
یکسانسازی شوك حاصل از تزریق به آنها سرم
فیزیولوژی تزریق شد.
 -1گروه کنترل دیابتی :تزریق آلوکسان
منوهیدرات (تولید کارخانه سیگما) 212mg/kgدر سه
روز متناوب (برای اثبات دیابت از دستگاه گلوکومتر
( ACCU CHEKکمپانی اکیوچك آلمان) استفاده شد
که برای آزمایشات مراحل اولیه یعنی حصول اطمینان
دیابتی شدن موشها روش مناسبی است (Madani
).et al., 2005
 -9گروه تیمار با عصاره :تزریق آلوکسان
منوهیدرات  212mg/kgدر سه روز متناوب پس از
این مدت قند خون توسﻂ گلوکومتر ،بررسی و دیابت،
تأیید شده و به دنبال تأیید دیابت ،تزریق عصاره
هیدروالکلی پوست سبز گردو به میزان ،222mg/kg

9

به صورت داخل صفاقی و به مدت  22روز متوالی
(الزم به ذکر است عصاره مذکور در ابتدا با سه دور
مختلف  222 ،22و  222میلیگرم تزریق شد که
بهترین اثر در دوز  222میلیگرم ،حاصل و بعنوان
دوز مرجع در تحقیق استفاده شد).
 -1گروه گلی بن کالمید :تزریق آلوکسان
منوهیدرات  212mg/kgدر سه روز متناوب و تأیید
دیابت با بررسی قند خون و پس از آن تزریق داروی
گلیبنکالمید (به صورت محلول در سرم فیزیولوژی
و با دوز  )222mcg2/kgدر  22روز متوالی.
 18ساعت پس از آخرین تزریق ،از همه گروهها
خونگیری بهعمل آمد و از سرم حاصل برای
اندازهگیری میزان گلوکز ،کلسترول توتال،
تریگلیسرید و لیپوپروتئینهای خون ()LDL,HDL
به وسیله کیتهای آنزیمی (ساخت کارخانه زیست
شیمی ایران) استفاده شد.
روش تهیه عصاره هیدروالكلی

ابتدا پوست سبز گردو از اداره منابع طبیعی استان
اردبیل بخش تحقیقات گیاهان دارویی خریداری و
سپس با استفاده از آسیاب پودر آن تهیه شد و با
کمك ترازوی حساس222 ،گرم از آن وزن و درون
ارلن ریخته شد و الکل  39درصد به آن اضافه گردید
به گونهای که سطح پودر را بپوشاند .ارلن به مدت 11
ساعت بر روی دستگاه تکاندهنده قرار گرفت ،سپس
بوسیله قیف بوخنر و کاغذ صافی ،محلول ،صاف شده
و مجدداً به تفاله باقیمانده الکل  12درصد اضافه شد
و این بار نیز ارلن به مدت  21ساعت بر روی
تکاندهنده قرار داده شد .در نهایت محلول صاف
شده توسﻂ دستگاه تقطیر در خالء (که روی دمای
 22درجه و سرعت چرخش  32دور در دقیقه تنظیم
شده بود) تا  2/9حجم اولیه تغلیظ گردید .برای جدا
نمودن پروتئینها و تصفیه مواد ،محلول صاف شده 9
1. Microgram
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نتایج
همانطور که در نمودار  2مشاهده میشود قند خون
گروه تیمار با عصاره ،به طور معنیداری  p<2/222در
مقایسه با گروه کنترل کاهش یافته و بین گروه
عصاره با گروه گلی بن کالمید اختالف معنیداری
وجود ندارد  p>2/22لذا می توان گفت پوست سبز
گردو به اندازه داروی گلی بن کالمید در پائین آوردن
قند خون ،موفق بوده است.


60

میلیگرمبردسیلیتر)
 (LDL

بار توسﻂ کلروفرم دکانته شد .محلول دکانته شده در
انکوباتور و دمای زیر 22درجه قرار داده ،بعد از چند
روز پودر خشك شده حاصل میشود.
در این تحقیق از آزمون  ANOVAبرای مقایسه
میانگینهای گروههای آزمایشی استفاده شد .آزمون
فوق توسﻂ برنامه نرمافزاری  SPSSنسخه  12انجام
پذیرفت .سطح معنیداری در این مطالعه ()p<2/22
درنظر گرفته شد سپس با استفاده از اطالعات به
دست آمده از این محاسبات ،کلیه نمودارهای مربوط،
در برنامه نرمافزاری  Excel 1221رسم شد.

گروه تیمار با گروههای نرمالین سالین و گلی بن
کالمید اختالف معنیداری وجود ندارد .p>2/22
در مورد کلسترول تام سرم ،هیچگونه اختالف
معنیداری بین گروهها وجود ندارد .p>2/22

0

همانطور که میبینیم در نمودارهای  9 ،1و 1
تریگلیسیرید و  LDLتوسﻂ عصاره تا حد گروه
نرمالین سالین ،کاهش و  HDLبه همین میزان،
افزایش یافته است و برای پارامترهای مذکور ،بین

گلی بن کالمید

عصاره

کنترل دیابتی

شاهد

نمودار  .4مقایسه غلظت سرمی تری گلیسرید در گروه
عصاره با سایر گروهها
هر ستون  Mean±SDرا نشان میدهد (.)n=22
p<0.001 
روش آماریANOVA :
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بحث و نتیجهگیری
در تحقیق حاضر با تزریق داروی گلی بن کالمید ،قند
خون به طور معنیداری پایین آمد .این یافته با نتایج
 (2003) Gromada et al.نیز همخوانی دارد .این
دارو از دسته داروهای آنتیدیابتیك سولفونیل اوره
است که آزاد شدن انسولین را از سلولهای بتای
پانکراس افزایش میدهد .عالوه بر این ،این دارو
دارای اثرات شبهانسولین بر متابولیسم گلوکز میباشد
به طوری که سبب کاهش گلیکوژنولیز و گلوکونئوژنز
میگردد ،به این ترتیب با کاهش دو فرایند مذکور
(گلیکوژنولیز و گلوکونئوژنز) مقدار قند خون توسﻂ
گلی بن کالمید کاهش مییابد (Fuhlendorff et
.2005) .al., 1998; Robert et al.,
طبق بررسیهای انجام شده ،سمیت اختصاصی
آلوکسان برای سلولهای بتای لوزالمعده ،به علت
جذب سلولی سریع آلوکسان توسﻂ سلولهای بتای
لوزالمعده و تولید رادیکالهای آزاد توسﻂ آلوکسان
میباشد .رادیکالهای آزاد قادرند به ترکیبات سلولی
موجود زنده (پروتئینها ،لیپیدها ،کربوهیدراتها،
اسیدهای نوکلئیك و  )...آسیب برگشتپذیر یا
برگشت ناپذیری وارد کنند ،به این صورت بر فعالیت
سلول مثل عملکرد غشا ،متابولیسم و بیان ژن اثر
میگذارند ،در نتیجه برخی از سلولها ساختار و
فعالیتشان را از دست میدهند .طبق تحقیقات انجام
شده ،آسیب اکسیداتیو رادیکالهای آزاد علت اصلی
آسیب سلولی و بافتی در برخی بیماریها نظیر
آترواسکلروز ،سرطان ،دیابت قندی و  ...میباشد
) .(Szkudelski, 2001آنتیاکسیدانها ترکیباتی
هستند که غشاهای سلولی و ترکیبات مختلف موجود
زنده را در مقابل اکسیدانها حفظ میکنند .سازوکار
عمل این ترکیبات ،جمعآوری رادیکالهای آزاد،
واگذاری الکترون به این اکسیدانها و غیرفعال کردن
آنها میباشد (Fukuda et al., 2004; Vaya et
) .al., 2002پوست سبز گردو غنی از
آنتیاکسیدانهایی نظیر فالوونوئیدهاست .مهمترین

2

فالوونوئید پوست سبز گردو ژوگلون میباشد
) .(Zargari, 1997نتایج مطالعات نشان دادهاند که
فالوونوئیدها موجب کاهش قند پالسما میشوند
).(Vaya et al., 2002
فرضیه دیگری که در خصوص اثر هیپوگلیسمیك
پوست سبز گردو میتواند مطرح باشد عبارت است از
اینکه مواد مؤثره گیاه فعالیت آنزیم کبدی گلوکز 9
فسفاتاز را که در مدل تجربی دیابت افزایش مییابد
) (Pushparaj et al., 2007را به حد طبیعی
کاهش میدهند .این آنزیم نقش کلیدی در تنظیم
میزان قند خون و خروجی قند از کبد دارد ،به این
ترتیب باعث کاهش قند خون میگردد
).(Dhandapani et al., 2002
با باال رفتن مقدار قند خون در رتهای دیابتی
متعاقب تزریق آلوکسان ،میزان تریگلیسرید نیز
افزایش مییابد که نشاندهنده نقش انسولین در
تنظیم متابولیسم لیپیدهاست (Zhang et al.,
) ،2003که بر اساس یافتههای پیشین نیز ،دیابت
قندی القا شده توسﻂ آلوکسان در موش صحرایی با
تغییرات بارز و نامطلوب در سطح لیپیدها و
لیپوپروتئینهای پالسما همراه میباشد ،به طوری که
افزایش سطح تریگلیسرید و کلسترول سرم در
موشهای دیابتیشده توسﻂ آلوکسان و
استرپتوزوتوسین گزارش شده که در بررسی حاضر نیز
به دست آمد (Choi et al., 1991; Shirdel et
) .al., 2009از طرف دیگر ،در موشهای صحرایی
دیابتی شده با آلوکسان افزایش سطح گلوکز خون
میتواند به طور غیرمستقیم موجب افزایش سطح
کلسترول ،تریگلیسرید LDL, VLDL ،سرم و
کاهش سطح  HDLمنجر شود (Shirdel et al.,
) ،2009که این خود تا حدودی توجیه کننده تغییرات
نامطلوب سطح چربیهای سرم در موشهای دیابتی
شده در این تحقیق میباشد.
با تزریق گلی بن کالمید مقدار تری گلیسرید
کاهش یافت .عالوه بر این ،میزان  LDLکاهش و
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 HDLافزایش یافت که با نتایج Wasbort et al.

) (2002نیز همخوانی دارد .به همین ترتیب پوست
سبز گردو نیز سبب کاهش تریگلیسرید ،کلسترول ،و
 LDLو افزایش  HDLشد .با توجه به این موضوع
که دیابت قندی با تشدید روند استرس اکسیداتیو
همراه بوده و بخشی از تغییرات بیوشیمیایی خون در
دیابت قندی به ویژه در دیابت وابسته به انسولین از
این طریق توجیه میگردد ) ،(Choi et al., 1991و
پوست سبز گردو به علت سطح باالی مواد
آنتیاکسیدانت از جمله فالونوئیدهایی نطیر ژوگلون
دارای کاهشدهندگی استرس اکسیداتیو ناشی از
تشکیل رادیکالهای آزاد اکسیژن میباشند ،این خود
می تواند بخشی از تغییرات مطلوب در خصوص
گلوکز و تریگلیسرید در موشهای دیابتی ایجاد
کرده باشد (Pushparaj et al., 2007; Valcheva
) .et al., 2007; Naghsh, 2002با توجه به اینکه
غلظت  HDLپالسما با تریگلیسرید رابطه عکس
دارد و با در نظر گرفتن اینکه پوست سبز گردو
توانست میزان تریگلیسرید را کاهش دهد ،لذا باید
انتظار داشت که با کاهش میزان تریگلیسرید،
 HDLافزایش یابد .مکانیسم احتمالی دوم فعال
کردن آنزیم لیپوپروتئین لیپاز است که در شرایﻂ
دیابت به علت کاهش انسولین ،ساخت و فعالیت آن
مهار شده بود ،با فعال شدن این آنزیم و با توجه به

اینکه غلظت  HDLپالسما با فعالیت آنزیم مذکور
رابطه مستقیم دارد ،لذا افزایش میزان  HDLامری
طبیعی است .در ضمن با بهبود مسیر متابولیسمی
گلوکز ،متابولیسم پروتئینها نیز به جای گرایش به
سمت اثرات کاتابولیك ،مسیرهای آنابولیك را خواهد
پیمود که در نتیجه آن سنتز پروتئینهایی نظیر
 APo-A1که  12درصد ساختمان  HDLرا
میسازند ،افزایش مییابد که به نوبه خود منجر به
افزایش غلظت  HDLدر رتها میگردد (Naghsh,
).2002
به طور خالصه ،نتایج این پژوهش نشان داد که
پوست سبز گردو در مدل تجربی دیابت قندی در
موش صحرایی دارای اثر هیپوگلیسمیك بوده و نیز
موجب تغییر مطلوب و سودمند در سطح چربیهای
خون میگردد .به عالوه انجام تحقیقات بیشتر جهت
مشخص نمودن سازوکار اثر این گیاه و مواد مؤثره آن
در دو حالت نرمال و دیابتی در ارتباط با پارامترهای
بیوشیمیایی خون پیشنهاد میگردد.
سپاسگزاری
این پژوهش در قالب طرح گرانت به شماره
 2221/91/1122با حمایت مالی معاونت پژوهشی
دانشگاه پیام نور اردبیل انجام شده است .بدین وسیله
از معاونت پژوهشی دانشگاه قدردانی میشود.
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