
14 

  تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه جغجغه بر میزان گلوگز خون  

  دیابتی موش هاي صحرایی

  5فاطمه دهمرده قلعه نو -4محمدرضا حاجی نژاد -3حمیدرضا میري -*2صدیقه اسمعیل زاده بهابادي -  1شهناز کمالی جوان

  زابل، زابل، ایران.، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ژنتیک کارشناسی ارشد -1

  ، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه زابل، زابل، ایران.گیاهی فیزیولوژي دکتري تخصصی -2

  ، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران.بیوشیمی بالینی دکتري تخصصی -3

  ، دانشگاه زابل، زابل، ایران.، گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی فیزیولوژي دکتري تخصصی -4

  .ایران زابل، زابل، دانشگاه پایه، علوم دانشکده  شناسی، زیست گروه مولکولی، و سلولی زیست شناسیکارشناسی ارشد  -5

  ، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران. گیاهی شناسی زیست دکتري تخصصی ول:ؤنویسنده مس* 

 esmaeilzadeh@uoz.ac.ir پست الکترونیکی:

  

  چکیده

بتا در پانکراس یا افـزایش مقاومـت    هاي دیابت بیماري مزمنی است که با کاهش ترشح انسولین ناشی از اختالل در عملکرد سلول زمینه و هدف:

 شیمیایی هستند، روهايدا به نسبت کمتري جانبی عوارض داراي که گیاهی داروهايتوسط  دیابت درمانبه  گرایش شود. به انسولین مشخص می
 دیـابتی  صـحرایی  هاي موش اثر عصاره هیدرو الکلی برگ گیاه جغجغه بر میزان گلوکز خون  در هدف با مطالعه این یابد. می گسترش روز به روز

  .شد انجام

یمـارتجویز عصـاره بـرگ گیـاه     تایی شاهد سالم و شاهد دیابتی و دیابتی تحت ت 15موش صحرایی نر به طور تصادفی در سه گروه  45تعداد  روش:

   گـرم )بـا تزریـق درون صـفاقی استرپتوزوتوسـین بـه میـزان        150-300در موش هاي  صحرایی نربـه وزن (  1جغجغه تقسیم شدند. القا دیابت نوع 

 )mg/kg 60  ) صورت پذیرفت.  به موش هاي دیابتی تحت تیماربه صـورت روزانـه (mg/kg 300   ی بـرگ  روزعصـاره هیـدروالکل   30) بـه  مـدت  

اره و گیاه جغجغه از طریق گاواژ  خورانده شد. گروه شاهد سالم وشاهد دیابتی در این مدت آب مقطر دریافت کردند. سپس در روز قبل از تجویز عصـ 

  بعد از تجویز عصاره میزان گلوکز خون و وزن موش ها اندازه گیري شد. 30و  15روز هاي 

در گروه هاي شاهد سالم، دیابتی شاهد و دیابتی تحت تیمار تغییري نکرد.  در گروه دیابتی تحـت تیمـار    نتایج نشان داد که وزن موش ها یافته ها:

  مقدار گلوگز خون نسبت به گروه شاهد دیابتی و شاهد سالم کاهش معنی داري یافت. 15در روز  

  دارد. وجود جغجغه گیاه هیدروالکلی برگ عصاره در دیابتی ضد خواص داد نشان حاضر مطالعه :گیري نتیجه

  گلوگز خون ،جغجغه  ،دیابت شیرین :واژه هاکلید
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  مقدمه

 قندخون است افزایش با همراه متابولیک بیماري یک دیابت
ي  غـده  از انسـولین  ترشـح  کـاهش  دلیـل  بـه  اسـت  ممکـن  که

افـزایش   بـا  همـراه  دو هـر  یا و انسولین به مقاومت یا زالمعده،لو

 جزایر منتشر اثرالتهاب بر بیماري این .باشد کبد از گلوکز تولید
 وجود به پانکراس بتاي هاي سلول انتخابی تخریب و النگرهانس

 ترشح کاهش از ناشی خون گلوکز سطح سرمی افزایش .آید می
 رتینوپـاتی،  نفروپـاتی،  اننـد م وخیمی عوارض به منجر انسولین،

 و تروماتیک غیر آمپوتاسیون عروقی، قلبی هاي نوروپاتی، بیماري
دیابـت   درمان براي مختلفی هاي روش .)1( شود می مرگ حتی

ا هنوز درمان قطعی براي دیابت پیـد  که البته است شده پیشنهاد

هاي بتا بـه  هاي جدیدي مثل پیوند سلولنشده است، حتی روش

نیز به علت ضرورت مصرف داروي ضد  1افراد مبتال به دیابت نوع 

هـا  رد پیوند به صورت مادام العمر و عوارض احتمالی ناشـی از آن 

باشد. گیاهان دارویـی از قـدیم بـه    براي اکثریت افراد مناسب نمی

ش عوارض، افزایش کیفیـت و طـول   منظور کنترل قند خون، کاه

زندگی در افراد دیابتی به کار گرفته شده است. تـاکنون بـیش از   

ــاهی در  1200 ــه گی ــنس و  725گون ــناخته  183ج ــانواده ش   خ

اند که داراي فعالیت ضددیابتی هستند که بـیش از نیمـی از   شده

اند و در حدود مرسوم به عنوان ضددیابت مصرف شده آنها به طور

 داروهاي .)2(اند د نیز به طریق آزمایشگاهی مطالعه شدهدرص 50
 هزینه بودن، دسترس در جانبی، اثرات بودن کم خاطر به گیاهی
 تجویز جهان سرتاسر در وسیع طور به بودنشان، مؤثر و کم نسبتاً
 وجـود  گلوکز دهنده کاهش داروي نوع چندین شوند می و شده
 را خود بتیضددیا ات اثر مختلف، هاي مکانیزم طریق از که دارد

نقاط مختلف دنیا بـراي بـیش    در در طب سنتیکنند.  می اعمال

عیـدي و  . )3( نوع گیاه اثرات ضـد دیـابتی قائـل هسـتند     800از 

) نشان دادند عصاره الکلی غالف گیاه لوبیا سـبز  1385همکاران (

ل ضد دیابتی گلی بـن کالمیـد در کـاهش    مؤثرتر از داروي متداو

تـوان  کنـد، لـذا مـی   گلوکز خون موشهاي دیابتی شده عمـل مـی  

عصاره این گیاه را به عنوان داروي ضد دیابتی ایمن تري در نظـر  

 غـالف  پودر ) تاثیر1387( رنجبر حیدري و همکاران . )4( گرفت
) در (Prosopis farcta جغجغه  گیاه ریشه آبی عصاره و میوه

  دیابتی را مورد بررسی قـرار  دادنـد   رت سوراخهاي پوستی التیام

 عصـاره  و میـوه  غالف پودر موضعی استعمال که گزارش دادندو 
 هـاي  تدرر زخـم  بهبـودي  تسـریع  موجب جغجغه،  گیاه ریشه

در بررسـی دیگـري نقـش درمـانی عصـاره      . )5( شوند می دیابتی

تحقیـق    در بیماري دیابـت مـورد  را   Aloe vera برگهاي گیاه

شـان داد کـه تجـویز    نحاصـل از مطالعـه آنـان     نتایج دادند. قرار 

عصاره حاصل از برگهاي گوشتی این گیاه باعث پایین آوردن قابل 

مالحظه قند خون حیوان در هر دو نوع دیابت می شود در حـالی  

که تجویز این عصاره در پایین آوردن قند خون موش هاي سـالم  

) گزارش کردند کـه  1391( . ارسالنده و همکاران )6( موثر نیست

  موســیر ایرانــی بــه طــور معنــی داري ســطح گلــوکز خــون را در 

هاي دیابتی کاهش و در راستاي آن سطح انسولین را به طور گروه

 التیـام  جهـت  ایران در جغجغه گیاه. )7( دهدخفیف افزایش می
 بلوچسـتان  و سیسـتان  منطقـه  در بخصـوص  عوام درمیان زخم

دارد. از جمله خواص دارویی این گیاه: معالجه زخم معده،  کاربرد

سقط جنین، اسهال خونی، روماتیسم، التهـاب حنجـره، دردهـاي    

همچنین در تحقیقات دیگـر بـه    .)8( باشدقلبی و تنگی نفس می

و فواید ضد اسپاسـم، تسـکین دهنـدگی و     )9(خواص ضد دیابتی

از ترکیبـات مـوثر    .)8( ضد التهابی گیاه جغجغه اشاره شده است

هـا  موجود در گیاه جغجغه ترکیبات آلکالوئیـدي و سسـکوئیترپن  

ند و دجوشـان  یوه و ریشه این گیاه را در آب مـی م. )10(می باشد 

هـاي لـه    همچنـین میـوه   شد.ها خورانده می  عصاره آن به دیابتی

کلیوي و از پودر آن بـراي   -شده آن در آب براي مشکالت ادراري

  خـواص  داراي (جغجغـه) شـد. کهور  هـا اسـتفاده مـی    ترمیم زخـم 

هدف این تحقیق بررسی تاثیر عصـاره  . )11(. است میکروبی ضد 

هیدروالکلی برگ گیاه جغجغه بر روي گلـوکز خـون مـوش هـاي     

  می باشد. 1دیابتی نوع 

   مطالعه روش

  تهیه عصاره هیدروالکلی برگ گیاه جغجغه  

جهت تهیه عصاره هیـدروالکلی بـرگ گیـاه جغجغـه از روش     

 1392سال. ابتدا گیاه جغجغه در تیر ماه )12( غرقابی استفاده شد

و  آوري گردید.هاي بیابانی توابع شهرستان زابل جمعاز سطح زمین

توسط گیاه شناسان گروه زیست شناسی دانشگاه زابل شناسایی و 

هاي جمع آوري براي انجام مطالعه از برگ مورد تایید قرار گرفت.

هـا، در  شده عصاره هیدروالکلی تهیه شد. بدین منظور ابتدا بـرگ 

گرم از پودر بدست آمـده   500س پودر گردید. سایه خشک و سپ

  سـی سـی ریختـه شـد و بـه آن الکـل اتیلیـک        5000درون بشر 

درصد تبدیل شده بود اضافه  70درصد که با آب مقطر به الکل  96

  هـم زن گردید، به گونه اي که سطح پودر را بپوشاند. و با دستگاه 

  سـاعت هـم زده شـد و سـپس بـراي مـدت        24به مدت  (شیکر)

محلول  ،ساعت در فضاي تاریکی قرار داده شد. بعد از این مدت 48

حاصل از کاغذ صافی عبور داده شـد و بـراي اطمینـان از خـالص     

پمپ خالء صاف گردید و محلول صاف شده  بودن عصاره مجددًا با
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درجه قرار گرفت تا خشک  45ساعت در آون با دماي  24به مدت 

  وزن و تحـت دمـاي  شود. پودر خشـک شـده در آخـرین مرحلـه     

. سپس از این ماده خشک جهت .گراد نگهداري شددرجه سانتی 4

تیمار موش هاي صحرایی دیابتی تحت تیمار استفاده شـد. بـدین   

عصاره هیـدروالکلی  گرم میلی 300 روز مقدار 30به مدت  منظور

هاي موش به  وزن بدن از طریق گاواژ از به ازاي هر کیلوگرمبرگ 

گروه شاهد سالم و شاهد دیـابتی   .)12( انده شدمورد مطالعه خور

  هم در این مدت سرم فیزیولوژي دریافت کردند.

  بندي:گروه

 3تـا   2هاي صحرایی نـر نـژاد ویسـتار    این تحقیق روي موش

گـرم بـه روش تجربـی مطالعـه      150-300ماهه با میانگین وزنی 

سـر مـوش نـژاد ویسـتار از دانشـگاه علـوم        45شده است. تعداد 

کی مشــهد تهیــه و دراتــاق حیوانــات دانشــکده دامپزشــکی پزشــ

دانشـگاه زابــل در شــرایط اســتاندارد قـرار گرفتنــد. مــوش هــاي   

تـایی تقسـیم شـدند:     15گـروه   3صحرایی به صورت تصادفی به 

(دیابتی شـاهد، دیـابتی    2سالم (کنترل غیردیابتی)، گروه 1گروه 

ر و دیـابتی  (دیابتی تحـت تیمـا   3شده با استرپتوزوتوسین)، گروه

  .  )12( شده با استرپتوزوتوسین)

  روش القاي دیابت تجربی:

(دیابت وابسته به انسولین) در  1مدل تجربی دیابت قندي نوع

نر با تزریق درون صـفاقی استرپتوزوتوسـین ایجـاد    موش صحرایی

شد. یک ویال یک گرمی پودر استرپتوزوتوسین از شرکت سازنده 

شـرکت مهـران پـارس صـبا     بـه سـفارش    S0130سیگما با کـد  

) =pH 5/3-2/4مـوالر (  1/0خریداري شد و در بافر نرمال سالین

رسـید و بـه    cc  60تهیه شده بـه حجـم   STZحل شد. محلول 

وسیله سرنگ انسولین به نسبت وزن بدن حیوان به صـورت درون  

صفاقی تزریق شد. مقدار خالص استرپتوزوتوسین تزریق شده بـه  

ازاي هر کیلوگرم وزن بـدن بـود. بـراي    گرم به میلی 60هر موش 

روز بعـد میـزان گلـوکز ناشـتاي خـون       2اطمینان از القاء دیابت 

هـا  گیري شد و در صورتی که سطح گلوکز ناشتاي خون آناندازه

هـاي  لیتر بـود بـه عنـوان مـوش    گرم در دسیمیلی 140بیشتر از 

دیابتی  درنظر گرفتـه شـد و در غیـر ایـن صـورت عمـل تزریـق        

   .گردیدتی تکرار میبایس

  ها:اندازه گیري قند و وزن موش

روز مطالعـه   30هـا در طـول   کنترل گلوکز خون و وزن موش

گیـري گلـوکز و   طی سه مرحله انجام شد. بدین صورت که انـدازه 

قبل از تجویز عصاره و سپس  STZروز بعد از تزریق  2وزن ابتدا 

 گیـري گلـوکز  زهانـدا براي مطالعه انجام شد.  30و 15در روزهاي 

دســتگاه خــون یــک قطــره خــون از انتهــاي دم مــوش بــر روي  

 ها سنجیده شـد گلوکومتر ریخته و میزان گلوکز ناشتاي خون آن

ها نیز بوسـیله تـرازوي دیجیتـال    وزن موش طی مطالعه در )13(

  گیري و ثبت شد. اندازه

  :آنالیز آماري

آزمـون   13نسـخه   SPSSداده ها بـا اسـتفاده از نـرم افـزار     

 Tukey آماري آنالیز واریانس تجزیه و تحلیـل شـد و از آزمـون   
بـه   >05/0Pبراي تعیین گروه هاي داراي اختالف، اسـتفاده شـد.  

ك معنی دار بودن اختالف بین گرو ههـاي آزمـایش در   عنوان مال

  نظــر گرفتــه شــد و مقــادیر بــه دســت آمــده بــه صــورت         

  گزارش گردید. خطاي استاندارد) ±(میانگین 

 یافته ها
  هاي مورد مطالعهبررسی نتایج وزن موش

در مورد اثر عصاره هیدروالکلی برگ جغجغه بر وزن حیوانـات  

ـ   دیابتی ی گـروه دیـابتی تحـت تیمـار     مشخص شد، میـانگین وزن

دار آمـاري  عصاره با دو گروه دیگر در شروع مطالعه اختالف معنی

مطالعه گـروه دیـابتی    15). در روز 1شکل ( )p<05/0اند (نداشته

انـد  تحت تیمار نسبت به دو گروه دیگر با کاهش وزن مواجه شده

هـاي  العه، وزن مـوش مط 30داري نبود. در روز که در سطح معنی

داري بـا  صحرایی تحت تیمار با عصاره برگ جغجغه تفاوت معنـی 

گروه شاهد دیابتی نداشـت. بنـابراین کـاهش وزن در سـه گـروه      

مطالعه در هیچ کدام از مقاطع زمانی در طـول مطالعـه بـا گـروه     

  ).  p <05/0داري نداشت (شاهد دیابتی اختالف معنی
  

  
  

یدروالکلی بـرگ گیـاه جغجغـه بـر وزن     اثر مصرف عصاره ه :1شکل 

هاي صحرایی در سه گروه، شاهد سالم، شاهد دیابتی، و دیابتی موش

تحت تیمار با عصاره برگ گیاه جغجغه در سـه مقطـع زمـانی قبـل از     

. در گروه شاهد سالم و شاهد دیابتی 30و  15تجویز عصاره، روزهاي 

  ها غذاي معمولی دریافت داشتند.فقط موش
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  هاي مورد مطالعهنتایج گلوکز ناشتاي سرم موش بررسی

هاي دیابتی نشان داد که در بررسی گلوکز ناشتاي سرم خون گروه

کاهش گلوکز خون  عصاره،با در گروه دیابتی تحت تیمار  15روز 

گروه  در ). در پایان دوره مطالعه گلوکز خون2شکل مشاهده شد (

که البته نسبت  داشتتحت تیمار با عصاره اندکی افزایش دیابتی 

در گروه هاي شاهد سالم و شاهد دیابتی  معنی دار نبود. 15به روز 

  ).p <05/0در طول این دوره تغیییري مشاهده نشد (

0

50

100

150

200

250

300

0 15 30

گز 
گلو

(m
g/
dl
)

)روز(زمان بعد از تزریق عصاره 

شاھد سالم

شاھد دیابتی

دیابتی تحت درمان

  
اثر مصرف عصاره هیدروالکلی برگ گیاه جغجغـه بـر گلـوکز     :2شکل 

شاهد دیابتی، و هاي صحرایی در سه گروه، شاهد سالم، ناشتاي موش

دیابتی تحت تیمار با عصاره برگ گیاه جغجغه در سه مقطع زمانی قبل 

. در گـروه شـاهد سـالم و شـاهد     30و  15از تجویز عصاره، روزهاي 

  ها غذاي معمولی دریافت داشتند.دیابتی فقط موش

  بحث

این پژوهش به منظور بررسی عصاره هیدرو الکلی برگ گیـاه  

در نمونه هاي شاهد سالم، شاهد دیـابتی  جغجغه بر میزان گلوکز 

 .و دیابتی تحت تیمار با عصاره برگ گیاه جغجغه صـورت گرفـت  

در مورد اثر عصاره هیدروالکلی برگ جغجغه بر وزن مـوش هـاي   

دیابتی مشخص شد وزن موش ها در نمونه هاي شاهد و دیابتی و 

نتایج حاصل از گلـوکز ناشـتاي   دیابتی تحت تیمار تغییري نکرد. 

در گـروه   15هـاي دیـابتی نشـان داد کـه در روز     سرم خون گروه

بـه طـور معنـی داري     گلـوکز خـون   دیابتی تحت تیمار با عصاره،

در  .کـاهش یافـت   نسبت به نمونـه هـاي سـالم و دیـابتی شـاهد     

بررسی اثر غلظتهاي مختلف عصاره گیاه شیرین بیـان بـر میـزان    

ــت     ــد در غلظ ــخص ش ــابتی مش ــاي دی ــوش ه ــون م ــوگز خ   گل

میـزان گلـوگز    35و  7میلی گرم بـر کیلـوگرم در روزهـاي     300

 گزارشهمچنین   .خون نسبت به نمونه هاي شاهد کاهش یافت
 عصـاره  500و  350غلظـت هـاي    خوراکی تجویز که است شده

 گلـوکز  سرمی سطح کاهش سبب هفته 3 مدت به گلدر اتانولی
 .)14( اسـت  شـده  با استرپتوزوتوسین شده دیابتی هاي موش در

به نظر می رشد غلظت عصاره، نوع گیاه و مدت زمان تیمار نقـش  

 زالعه ما بعد اطمهمی در کاهش گلوگز خون دارد به طوریکه در م

یمـار بـه   میزان گلوگز خون در موش هاي دیابتی تحـت ت  روز 15

ــی در روز    ــان داد ول ــاهش نش ــی داري ک ــور معن ــاوت  30ط   تف

 دسـت  بـه  نتایج به توجه مشاهده نشد. با 15معنی داري با روز 
هیـد رو الکـی    ي عصـاره  گفـت  توان یممشابه  مطالعات و آمده

 .دارد خـون  گلـوکز  سـطح سـرمی   بـر  کاهنـده  اثر برگ جغجغه
ن، دربخـش هـاي   تریپتـامین و تـان   کارستین، ترکیبات آپیجنین،

مختلف گیاه جغجغه وجود دارد، آپیجنین درکاهش گلوکز خـون  

کارستین ترکیب فالوونوئیدي است که ترکیب رایج .)9(نقش دارد

در مواد غذائی بوده و نقش آن در بهبود عوارض دیابت تائید شده 

است که باعث جذب گلوکز و  تانن نیز ترکیب فالوونوئیدي. است

هم چنین باعث بهبود وضعیت پاتولوژیک اکسـیداتیو در بیمـاران   

) بیـان  1390رنجبرحیـدري و همکـاران (   .)15( دیابتی می شـود 

احتماال به دلیـل دارا   )Prosopis farcta(داشتند گیاه جغجغه 

ها با اثرات آنتی اکسـیدانی، فالونوئیـدها بـا اثـرات     بودن آلکالوئید

زایی در فرایند ها با اثرات تکثیر سلولی و رگآنتی التهابی و تانین

هاي دیابتی از طریق تسریع التهاب، تکثیـر  ترمیم و بازسازي زخم

هـاي دیـابتی دخالـت    سلولی و نیز هیپوگلیسمی بر تـرمیم زخـم  

  دارند. 

  نتیجه گیري

ته هاي این مطالعه نشان می دهـد کـه عصـاره    در مجموع یاف

هیدروالکی برگ گیاه جغجغه در کاهش گلوگز خون مـوثر اسـت.   

و هـم   اگر چه الزم است با بررسی غلظت هاي دیگر ایـن عصـاره  

در ایـن گیـاه   نقش دقیق تـر  زمان مطالعه  چنین تغییرات  مدت

  مشخص شود.ناشتا کاهش خون 
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Abstract 
Background and Aims: Diabetes mellitus is a chronic disease recognized by a reduction in insulin secretion due to the 
malfunction of β cells in the pancreas or an increase in the cell’s resistance to insulin. Todays, the trend in the 
treatment of diabetes by herbal medicines which have fewer side effects than chemical drugs has promoted. 
The aim of the present study was to evaluate the effect of hydro - alcoholic  Prosopis farcta  leaf extract on 
the blood glucose in diabetic rats. 

Materials & Methods: In this study, 45 male rats were randomly divided into three groups: 15 healthy 
controls and diabetic controls and diabetic treated by Prosopis  farcta  leaves extract. Type 1 diabetes was 
induced in rats with 300-150 g weight by injected Streptozotocin at 60 mg / kg dose. Diabetic rats were 
treated daily with 300 mg / kg  hydroalcoholic leaf extract of P. farcta  for 30 days. Healthy control and 
diabetic control groups received distilled water during this time. Then the blood glucose was measured at day 
before and days 15 and 30 after injection of extract. 

Results: Based on the results, the weight of rats did not change in healthy controls and diabetic controls and 
treated diabetic . Blood glucose level in the treated diabetic group decreased compared to the control group 
at day 15.  

Conclusion: The results of this study showed that hydroalcoholic leaf extract of P. farcta had antidiabetic 
effects. 

Keywords: Diabetes Mellitus, Prosopis  farcta , blood glucose 

 

 


