
 شناسی جانوری تجربیمجله علمی ـ پژوهشی زیست
 (88-81) 8931بهار ، بیست و هشتم، پیاپی چهارم، شماره هفتمسال 

Experimental Animal Biology. 
Vol. ??? No. ???, ?????? (??? - ???) 

 

مطالعه اثر ضد دیابتی مکملی عصاره الکلی 

 در و انسولین (christi-Ziziphus spinaسدر )

 ی آزمایشگاهی نر دیابتی نژاد ویستارها رت
 

 ،2، سعید رضایی زارچی*1پناه یداهلل عدالت

 5جافری ، لیال مرادی4پورسوسن رستم، 3پرورفریبا عنایتی

 مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج  .1

 ، دانشگاه پیام نور یزداستادیار بیوفیزیک. 2

 کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج . 3

 دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران. 4

 کارشناسی ارشد بیوشیمی دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار. 5

  ( 25/1/1331تاریخ پذیرش:  -33/6/1332)تاریخ دریافت: 

 

  چکیده 

آن  د که عوارض ناشی ازباش میدیابت از اختالالت متابولیکی شایع 

کاهش  مشکالت بهداشتی درمانی فراوانی برای جامعه به همراه دارد.

سطح گلوکز خون در بیماران دیابتی با استفاده از گیاهان دارویی از 

د. در مطالعه حاضر اثر مکملی باش میاهمیت بالینی زیادی برخوردار 

ی ها رت بر روی هیپوگلیسمی در و انسولینعصاره الکلی سدر

آزمایشگاهی نر دیابتی نژاد ویستار توسط استرپتوزوتوسین مورد 

رت آزمایشگاهی نژاد  43. در این مطالعه تعداد بررسی قرار گرفت

 هشتگروه  پنجگرم انتخاب و به  253-333ویستار دارای وزن 

بندی شدند. میزان گلوکز خون به روش گلوکز اکسیداز تایی تقسیم

 tو تست آماری  SPSS23افزار ها توسط نرمسنجش گردید. داده

 Excelافزار وسیله نرمهوتحلیل قرار گرفتند، نمودارها بمورد تجزیه

ی دیابتی ها موشمیانگین گلوکز خون  رسم گردیدند. نتایج نشان داد

که با انسولین و عصاره الکلی شده سدر تیمار گردیدند نسبت به 

 داری داشته استتیمار انسولین و تیمار سدر کاهش معنی

(31/3P< در سدر ترکیباتی نظیر کریستین .)A  وجود دارد که

آورد،  د که میزان گلوکز خون را پایین میباش میحاوی ساپونین 

صورت مخلوط  در آینده از فرم استخراج شده عصاره سدر به        احتماال 

 با انسولین بتوان در درمان دیابت استفاده کرد. 
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Abstract 

Diabetes mellitus is a common metabolic disorder, 

with complications caused by many health 

problems in society. Reducing blood glucose 

levels in diabetic patients with medicinal herbs is 

of great clinical importance. This study was 

performed to investigate the effects of Cedar 

Butanlite Extract on insulin-induced hypoglycemia 

in Streptozotocin Wistar male diabetic rats. In this 

study, 40 Wistar rats with a weight range of 250-

300 gr were selected and divided into 5 groups. 

Blood glucose levels were measured by glucose 

oxidase assay. Data were analyzed by SPSS-24 

software and t-test. Charts were prepared using 

Excel software. The results showed that the mean 

glucose level of diabetic rats treated with insulin 

and alcoholic extract of cedar showed a significant 

decrease compared to insulin treatment and cedar 

treatment (P<0.01). Cedar contains compounds 

such as Christine A, which contains saponin, 

which lowers blood glucose levels. In the future, 

the extracted form of Cedar extract in combination 

with insulin can be used to treat diabetes. 

 

Keywords: Cedar butanal extract, Diabetes, 

Hypoglycemia, Insulin, Streptozotocin. 
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 مقدمه
 

ی سیستم غدد ها بیماریترین  دیابت یکی از شایع
بینی  د. بر اساس پیششو میریز بدن محسوب  درون

آمده، شیوع آن در جامعه انسانی در آینده  عمل به
 ,.Gharib Naseri et al)  افزایش خواهد یافت

متابولیکی است كه با  یماریدیابت ملیتوس ب(. 2005
ش مزمن گلوكز خون و اختالل در متابولیسم یافزا

 دشو میها مشخص  نیها و پروتئ یقندها، چرب
(Asadi-Samani et al., 2013 بیماری دیابت با .)

عوارض طوالنی مدت شامل رتینوپاتی، نفروپاتی، 
د، شو میعروقی نمایان  -ی قلبیها ریبیمانوروپاتی و 

درصد از جمعیت دنیا  6/9در حال حاضر بیشتر از 
 توس باشندیمبتال به بیماری دیابت مل

(Jadidoleslame et al., 2011.) 
های طوالنی هیپرگلیسمی  در فرایند دیابت، دوره

ویژه  های آزاد به تواند منجر به تولید رادیکال می
ROS
دهنده اكسیداسیون گلوكز و  این نشان .شود 8

شرایط نامناسب  ،دباش میها  گلیکوزیله شدن پروتئین
و  ROSتواند تعادل بین تولید  می ها باقتدر همه 

د. این اختالل در یمکانیسم دفاعی سلول را مختل نما
تعادل منجر به تخریب سلول و تغییر در عملکرد 

 دوش میبه ویژه پانکراس  ها باقتو آسیب به  ها سلول
(Srivastava et al., 2003.) 

هایی كه در  اكسیدان مطالعه بر روی آنتی       اخیرا 
پزشکی و صنایع دارویی كاربرد دارند، گسترش یافته 

(. امروزه با توجه به Soltani et al., 2012) است
اد داروهای شیمیایی، مطالعه ینه زیاثرات جانبی و هز

با هدف بر روی گیاهان مورد استفاده در طب سنتی 
در اولویت  یشتر در علم پزشکیشرفت بیرسیدن به پ

اهان ی(. گBurda et al., 2005) تقرار گرفته اس
هستند كه احتمال عوارض  یعیدارای مواد طب ییدارو

 یجانبی آنها كمتر است، بسیاری از این گیاهان دارا

                                                                      
1. Reactive Oxygen Species 

 

های طبیعی هستند كه  اكسیدان منابع غنی از آنتی
از  یا برخیها  دانیاز اكس یند اثرات ناشتوان می

 (.Ahmed et al., 2005) را كاهش دهند ها بیماری
-Ziziphus spinaكنار یا سدر با نام علمی 

christi  ازخانواده رامناسه گیاهی همیشه سبز تا ارتفاع
باشد كه میوه آن مصرف خوراكی دارد. پودر  متر می81

برگ سدر جهت شستشوی موی سر و بدن، شستشوی 
 مؤثرد و جلوگیری از ریزش مو شو میها استفاده  زخم
 (.Zare et al., 2012) دباش می

مطالعه اثر مکملی  هدف از انجام تحقیق حاضر
( و Ziziphus spina-christiسدر )عصاره الکلی 

ی آزمایشگاهی ها رت هیپوگلیسمی در بر روی انسولین
 د.باش مینر دیابتی نژاد ویستار توسط استرپتوزوتوسین 

 

 ها  مواد و روش
 01این مطالعه از نوع آزمایشگاهی بوده كه تعداد 

گرم  151-911 موش آزمایشگاهی نژاد ویستار در وزن
درجه  10الی  11خریداری گردید و تحت شرایط دمایی

تایی  هشتمناسب به پنج گروه   pHسانتی گراد و
كنترل، دیابتی، دیابتی با تیمار انسولین، دیابتی با تیمار 

و دیابتی با تیمار انسولین و عصاره الکلی سدر سدر 
كشی و  حیوانات راحت به آب لوله بندی گردید.تقسیم

غذای مخصوص )شركت خوراک دام پارس( و غذای 
گرم بر  میلی 811) با عصاره الکلی سدرشده  مخلوط

هفته دسترسی داشتند، شرایط  چهارمدت  كیلوگرم( به
گراد،  درجه سانتی 11نگهداری از حیوانات شامل دمای 

ساعت  81ساعت روشنایی و  81روزی  سیکل شبانه
در ارتباط با كار  تاریکی اعمال گردید. مالحظات اخالقی

كه كد اخالق  طوری هخوبی صورت گرفت، ب با حیوانات به
توسط كمیته اخالق دانشگاه علوم  1056118به شماره 

پزشکی یاسوج دریافت گردید، برگ سدر از منطقه 
كیلومتری شهر دهدشت در فصل بهار  11باد در خیرآ
آوری گردید، شناسایی گیاه توسط هرباریوم  جمع
شناسی  شناسی دانشگاه یاسوج و گروه زیست گیاه

 دانشکده علوم پایه دانشگاه یاسوج صورت گرفت.
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 روش تهیه محلول استرپتوزوتوسین

 3/1محلول كلرید سدیم لیتر  میلی 5/3 با افزودن
های یک گرمی استرپتوزوتوسین یک  ویالدرصد به 

 811لیتر حاوی  محلول استوک تهیه كه هر میلی
د. بعد از یک هفته باش میگرم استرپتوزوتوسین  میلی

برای سنجش  ها رت لیتر از خون حجم یک میلی
 ,.Srivastava et al) گلوكز خون برداشته شد

2003 .) 

 
 روش تهیه عصاره الکلی سدر 

شده سدر در سایه خشک بز و شستههای س ابتدا برگ
 سهگردید و با آسیاب كردن در دمای اتاق به نسبت 

لیتر با یک حالل الکلی نظیر بوتانول  میلی هفتگرم و 
درصد مخلوط كرده و بعد از مرطوب كردن با  11

روش پركالسیون  ساعت به 11مدت  حالل به
گیری شد، عصاره بعد از عبور از كاغذ صافی  عصاره
روی سطح شیشه گسترده شده تا در دمای  واتمن

اتاق، حالل تبخیرشده و با تراشیدن عصاره سدر تا 
 Kasper etزمان استفاده در یخچال نگهداری گردید )

al., 2005). 

 
 القای دیابت

سر  01در این مطالعه جهت القای دیابت نوع یک، 
ساعت در حالت ناشتا قرار داده و از  81رت را 

ازای یک  گرم به میلی 61دوز  استرپتوزوسین با
كیلوگرم وزن بدن استفاده شد. پودر استرپتوزوتوسین 

حل و  5/0درصد با اسیدیته  8در محلول بافر سیترات 
 11از طریق داخل صفاقی به حیوانات تزریق گردید. 
گیری  ساعت بعد از تزریق، قند خون حیوانات اندازه

گرم در  میلی 151شد. حیواناتی كه قند خون باالی 
عنوان حیوانات دیابتی در نظر  هلیتر داشتند ب دسی

 گرفته شدند.

 
 گیری میزان گلوکز خون اندازه

گیری میزان گلوكز خون توسط تست گلوكز  اندازه

های دوم و چهارم  اكسیداز قبل از انجام كار و در هفته
وسیله دستگاه اسپکتروفتومتری دیجیتال )ساخت  هب

 انجام شد.  امریکا(
 

 تجزیه و تحلیل آماری 

نسخه  SPSS افزار نرمكمک  وتحلیل آماری به تجزیه
ها توسط  صورت گرفت. ابتدا نرمال بودن داده 10

اسمیرانوف مورد بررسی قرار  -آزمون كولموگراف
وتحلیل  همبسته تجزیه tوسیله آزمون  هگرفت و ب

 آماری انجام شد. 
 

 نتایج
دیابتی نشان میانگین قند خون گروه كنترل و گروه 

داد سطح گلوكز یک هفته پس از تزریق 
ی دار معنیاسترپتوزوتوسین در گروه دیابتی با اختالف 

(. تزریق درون >18/1p) باالتر از گروه كنترل بود
صفاقی استرپتوزوتوسین سبب افزایش قند خون از 

گرم بر  میلی 5/935گرم بر دسی لیتر به  میلی 1/31
 (.8 )نمودار لیتر گردید دسی

مقایسه گروه دیابتی و دیابتی با مصرف انسولین 
كه تحت درمان با انسولین قرار  ییها نشان داد رت

داری در سطح گلوكز خون  گرفتند، كاهش معنی
(. انسولین سبب كاهش قند خون از >18/1pداشتند )

گرم بر  میلی 9/851لیتر به  گرم بر دسی میلی 5/935
 (. 1لیتر گردید )نمودار  دسی
مقایسه دو گروه دیابتی با مصرف انسولین و  با

هایی كه  دیابتی با مصرف سدر نتایج نشان داد موش
داری  تحت تأثیر تیمار سدر قرار گرفتند، كاهش معنی

های گروه دیابتی  در گلوكز خون آنها نسبت به موش
(. تیمار >18/1pبا مصرف انسولین مشاهده گردید )

گرم بر میلی 9/851سدر سبب كاهش قند خون از 
گرم میلی 6/891لیتر در گروه تیمار با انسولین به دسی

 (. 9لیتر در گروه تیمار با سدر گردید )نمودار بر دسی
با مقایسه دو گروه دیابتی با مصرف انسولین و 
دیابتی با مصرف انسولین و سدر نتایج نشان داد 
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هایی كه تحت تأثیر تیمار انسولین و سدر  موش
داری در  یبی قرار گرفتند، كاهش معنیصورت ترك به

های گروه دیابتی با  گلوكز خون آنها نسبت به موش
(. تیمار >18/1pمصرف انسولین مشاهده گردید )

تركیبی انسولین و سدر سبب كاهش قند خون از 
لیتر در گروه تیمار با سدر به گرم بر دسیمیلی 9/851
با صدر و لیتر در گروه تیمار گرم بر دسیمیلی 1/881

 (. 0انسولین گردید )نمودار

با مقایسه دو گروه دیابتی با مصرف سدر و دیابتی با 
هایی كه  مصرف انسولین و سدر نتایج نشان داد موش

صورت تركیبی قرار تحت تأثیر تیمار انسولین و سدر به
داری در گلوكز خون آنها نسبت به  گرفتند كاهش معنی

سدر مشاهده گردید های گروه دیابتی با مصرف موش
(18/1p< تیمار تركیبی انسولین و سدر سبب كاهش .)

 1/881به  لیتر دسیگرم بر میلی 6/891قند خون از 
 (.5لیتر گردید )شکل گرم بر دسیمیلی

 

 
 .در دو گروه كنترل و دیابتی (mg/dl)مقایسه غلظت گلوكز  .1 نمودار

 دار است. نسبت به گروه كنترل معنی >18/1p* در سطح 
 

 
 در دو گروه دیابتی و دیابتی با مصرف انسولین. (mg/dl)مقایسه غلظت گلوكز  .2نمودار 

 داری داشته است. نسبت به گروه دیابتی كاهش معنی >18/1p* در سطح 
 

 
 .در دو گروه دیابتی با مصرف انسولین و دیابتی با مصرف سدر (mg/dl)مقایسه غلظت گلوكز  .3 نمودار

 داری داشته است. نسبت به گروه دیابتی با مصرف انسولین كاهش معنی >18/1p* در سطح 
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 در دو گروه دیابتی با مصرف انسولین و دیابتی با مصرف تیمارهای تركیبی انسولین و سدر. (mg/dl)مقایسه غلظت گلوكز  .4نمودار 

 است. داری داشته  نسبت به گروه دیابتی با مصرف انسولین كاهش معنی >18/1p* در سطح 

 

 
 در دو گروه دیابتی با مصرف سدر و دیابتی با مصرف تیمارهای تركیبی انسولین و سدر. (mg/dl)مقایسه غلظت گلوكز  .5شکل 

 داری داشته است. نسبت به گروه دیابتی با مصرف سدر كاهش معنی >18/1p* در سطح 

  

 بحث و نتیجه گیری
با هدف بررسی اثر مکملی عصاره الکلی  این مطالعه

بر روی  ( و انسولینZiziphus spina-christiسدر )
ی آزمایشگاهی نر دیابتی نژاد ها رت در هیپوگلیسمی

در صورت گرفته است. ویستار توسط استرپتوزوتوسین 
پژوهش حاضر در گروه دیابتی با تیمار تركیبی 

سوسپانسیون شده سدر از انسولین و عصاره بوتانلی
استفاده  گرم/ كیلوگرممیلی 61عصاره سدر با غلظت 
به كاهش سطح پالسمای سرم  گردید. این دوز منجر

ی دیابتی گردید و در عین حال منجر به ها خون رت
تحمل بهتر حیوان نسبت به تیمارهای جداگانه عصاره 

بوتانلی سدر و انسولین گردید. همچنین در این تحقیق 
سطح گلوكز در گروه عصاره بوتانلی  مشخص گردید كه

  شده سدر بیش از گروه انسولینی كاهش یافته است.
د كه باش میسدر حاوی تركیبات ضد دیابتی قوی 

اشاره كرد  Dو  A ،B ،Cهای به كریستین توان می
كه در این میان مطالعات صورت گرفته در گذشته 

 در درمان بیماری دیابت بوده Aبیانگر نقش كریستین 
(. از جمله تركیبات Ahmed et al., 2005) است
د در درمان دیابت بکار گرفته شود توان میسدر كه  مؤثر

ابلین الكتون است كه بر اساس مطالعات صورت 
 بوده است مؤثرگرفته در گذشته در درمان دیابت 
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(Zare et al., 2012 .)های این پژوهش با نتایج یافته
Mandade et al. (2011)  تأثیركه به بررسی 

 یها رت مصرف برگ سدر بر قند خون، اوره و كراتینین
دیابتی پرداختند، نتایج نشان داد سدر بر كاهش قند خون 

د. در این مطالعه باش میاست، نیز همسو  مؤثرو اوره 
مشخص گردید كه عصاره مکملی سدر و انسولین منجر 

لیتر گرم بر دسیمیلی 1/881به كاهش قند خون به 
عصاره Mandade et al.  (2011 )گردید كه در مطالعه

لیتر  گرم بر دسیمیلی 8/801الکلی سدر قند خون را به 
تری را برای مؤثركاهش داد، بنابراین مطالعه حاضر نتایج 

   درمان دیابت فراه نموده است.
 & Parsaeyanدر مطالعه صورت گرفته توسط 

Rezvani (2014)  مشخص گردید كه عصاره بوتانلی
مدت چهار هفته  شده سدر و ساپونین موجود در آن به

ی صحرایی كه توسط استرپتوزوتوسین ها موشدر 
ی منجر به كاهش دار معنیطور  هدیابتی شده بودند. ب

های این  ی دیابتی گردید، كه با یافتهها رت قند خون
نشان د. در مطالعه حاضر نتایج باش میمطالعه همسو 

 & Parsaeyanداد كه سدر نسبت به مطالعه 

Rezvani (2014)  تر بوده مؤثربر كاهش قند خون
درصد قند خون را كاهش داد(. همچنین  6/11) است

اثر مکملی عصاره الکلی سدر و انسولین در كاهش قند 
خون نسبت به مطالعه ذكرشده نتایج بهتری را نشان 

وكز خون را درصد كاهش گل 6/91 كه طوری هبداد 
 (. Parsaeyan & Rezvani, 2014) موجب گردید

دهد كه استفاده از  نتایج این مطالعه نشان می
د در درمان بیماری توان میعصاره الکلی شده سدر 

واقع گردد، هرچند تاكنون از تركیبات  مؤثردیابت 
عملی استفاده  صورت بهدارویی برای درمان دیابت 

های  استخراج اسانستوان با نشده است، ولی می

گیاهان دارویی بیماری دیابت را درمان نمود. با توجه 
به رشد آن در  به گسترش بیماری دیابت و روند رو

آینده، برای درمان این بیماری عوامل متعددی 
جای  باشند كه استفاده از گیاهان دارویی به مؤثرند توان می

هر چند باشد،  مؤثرد در آینده توان میداروهای شیمیایی 
تاكنون استفاده از گیاهان دارویی اثرات درمانی 

با انجام مطالعات بیشتر  توان میچشمگیری نداشته، ولی 
تر بر روی اسانس گیاهان دارویی و استفاده از  و دقیق
های بدن  و اندام ها باقتآنها كه برای دیگر  مؤثردوزهای 

مان این گیاهان در در مؤثرخطر نداشته باشند از تركیبات 
   بیماری دیابت استفاده نمود.

با توجه به نتایج این مطالعه كه نشان داده عصاره 
بوده  مؤثرشده برگ سدر در كاهش قند خون  الکلی

های دارویی از نتایج  گردد، شركت است، پیشنهاد می
این مطالعه و دیگر مطالعات صورت گرفته در ارتباط 

كشور  با اثر ضد دیابتی سدر در داخل و خارج از
استفاده نماید، زیرا برگ سدر به راحتی در دسترس 

 همؤثردلیل داشتن تركیبات  گیرد و از طرفی به قرار می
)ساپونین، كریستین و ابلین الكتون( در درمان بیماری 

 است.  مؤثردیابت 
گفت كه با توجه به كاهش  توان میدر نهایت 

شده سدر  بیشتر قند خون در گروه عصاره بوتانلی
گفت كه در افراد  توان میبت به گروه انسولینی نس

و سایر  Aاستفاده از ماده كریستین  مبتال به دیابت،
تركیبات موجود در عصاره سدر ممکن است عملکرد 

در صورت اطمینان از چنین  انسولین را تقویت كند.
ای شاید در آینده به بیمارانی كه نسبت به  نتیجه

بتوان استفاده كرد و بتوان  ند.باش میانسولین مقاوم 
ی قلبی و عروقی را درمان ها بیماریبیماری دیابت و 

 كرد.
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