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  چكيده
ثرات باشد كه داراي ا توكسيك مي يكي از عوامل درماني طبيعي غير (.Morus nigra L)گياه شاه توت      

در پژوهش حاضر، اثر تيمار خوراكي عصاره . خون و ديورز است دهندة فشار درماني بسياري مانند كاهش
توت بر سطح گلوكز و انسولين سرم حيوانات سالم و ديابتي شده توسط استرپتوزوتوسين  الكلي گياه شاه

 025/0با دوز (د كه تيمار عصاره نتايج نشان دادن. مورد بررسي قرار گرفت) گرم 200 – 250با محدودة وزني (
با (داري در گلوكز سرم حيوانات ديابتي  ساعت موجب كاهش معني 3و  5/1پس از ) گرم بر كيلوگرم 5/0و 

توت داراي تركيباتي  دهند كه برگ گياه شاه اين نتايج نشان مي. گردد مي) گيري گلوكز اكسيداز روش اندازه
درستي روشن  ند كه مكانيسم عمل آنها در كاهش گلوكز سرم هنوز بهاست كه اثر هيپوگليسميك دارند، هر چ

  .نشده است
 

  توت، هيپوگليسمي، استرپتوزوتوسين، رت شاه :واژگان گل
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  ... ات هيپوگليسميك عصارهراث

 

  مقدمه
بيماري ديابت در حال حاضر عامل مهمي در      

باشد و فشار  ناتواني و بستري شدن بيماران مي
طوريكه  كند به مالي موثري را به جامعه تحميل مي

ميليون دالر در سال صرف  92در هند در حدود 
. ]1 [شود هزينة درمان افراد مبتال به ديابت مي

ميالدي،  2010زده شده است كه در سال  تخمين
 239تعداد كل بيماران ديابتي در سراسر دنيا به 

مناطقي كه باالترين پتانسيل را . ميليون نفر برسد
رند، آسيا و آفريقا براي ابتال به بيماري ديابت دا

ميالدي، نسبت ديابت در  2010باشند كه در سال  مي
  رسد  اين مناطق به دو تا سه برابر نسبت فعلي مي

هاي درماني كه در حال حاضر براي  روش. ]2[
در  (NIDDM)درمان ديابت غير وابسته به انسولين 

و عوامل  دسترس هستند مانند تغيير رژيم غذايي
هاي خاص  ي داراي محدوديتهيپوگليسميك خوراك

گياهان دارويي براي درمان . باشند خودشان مي
ويژه در كشورهاي  طور وسيعي به ديابت قندي به

سازمان بهداشت جهاني نيز . آسيايي كاربرد دارند
در مورد استفاده از اين گياهان در اين كشورها 

هاي  بسياري از گونه. ]3[هايي را نموده است توصيه
واسطة  كه در طب سنتي ملل مختلف به گياهي هستند

شان براي درمان ديابت قندي  خواص هيپوگليسميك
  .]4[گيرند مورد استفاده قرار مي

 Morus nigra L. (Muraceae)توت  شاه     
هايي  باشد كه شاخه متر مي 10تا  4درختي به ارتفاع 

توت به رنگ سبز  هاي شاه برگ. كوتاه و متعدد دارد
پهنكي قلبي شكل با تقسيمات نامنظم و  تيره و داراي

هاي مورد استفادة درخت  بخش. دار است دندانه
برگ و , توت از نظر دارويي شامل پوست ريشه شاه

عصاره برگ گياه داراي خواص . ]5[باشند ميوه مي
توان اثرات هيپوتانسيو،  درماني زيادي است كه مي

هيپوگليسميك اين گياه را نام ديورتيك و 
 Morus nigraولي اثر هيپوگليسميك گياه ]8،7،6[برد

مكانيسم اثر آن در كاهش گلوكز خون هنوز  و نيز
در پژوهش حاضر، اثر . درستي روشن نشده است به

در كاهش  Morus nigraعصارة الكلي برگ گياه 
گلوكز سرم و آزادسازي هورمون انسولين از 
پانكراس حيوانات سالم و ديابتي شده توسط 

  .زوتوسين مورد بررسي قرار گرفته استاسترپتو
  

  ها مواد و روش
از  .Morus nigra Lبرگ گياه : مادة گياهي     

آوري شد و شناسايي تاگزونوميكي  منطقة كرج جمع
آن در هرباريوم دانشگاه تربيت معلم تهران توسط 

هاي گياه  برگ. نژاد انجام گرفت آقاي دكتر قهرماني
اد در سايه خشك شد گر درجه سانتي 25در حرارت 

صورت پودر تبديل  و توسط آسياب مكانيكي به
هاي نايلوني تا زمان  پودر خشك در كيسه. گرديد

 .   آزمايش در فريزر يخچال نگهداري شد

  
  سازي عصاره آماده

 80توت با اتانل  پودر حاصله از برگ گياه شاه     
سپس مخلوط حاصل در دستگاه . درصد مخلوط شد

عصارة الكلي . قرار داده شد (Suxhlet)سوكسله 
خشك  (Rotary)حاصله توسط دستگاه روتاري 

  . گرديد
  حيوانات آزمايشگاهي

با محدودة وزني ) Spragueنژاد (هاي بالغ نر  رت     
گرم از انستيتو رازي كرج خريداري شدند  250-200

و در شرايط مناسب آزمايشگاه با درجه حرارت 
ساعت  12سيكل  گراد و درجه سانتي 24-22

نسبي هوا  ساعت تاريكي و رطوبت 12/ روشنايي 
حيوانات . درصد  نگهداري شدند 60تا  40بين 

  .دسترسي مداوم به آب و غذا داشتند
: سازي حيوانات ديابتي آماده      

 (.Pharmacia & Upjohn, U.S.A)استرپتوزوتوسين
بالفاصله پيش از انجام آزمايش در سالين استريل 
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  عريان و همكاران

 

 ,mg/kg(طور درون صفاقي در دوز  به ه وحل شد

i.p. 70 ( تزريق شده و پس از مشاهدة عاليم ديابت
 300كاهش وزن، افزايش قندخون به ميزان بيش از (

 8، حيوانات به )ليتر و پرنوشي گرم بر دسي ميلي
تيمار خوراكي آب و . تايي تقسيم شدند 6گروه 

م عصاره توسط سرنگ در كمتر از يك دقيقه انجا
  :شده است

  .هاي سالم كه با آب مقطر تيمار شدند رت -1گروه 
هاي سالم كه عصاره الكلي  رت -4و  3، 2هاي  گروه

گرم بر  1و  5/0، 25/0توت را با دوزهاي  برگ شاه
  .كيلوگرم دريافت كردند

مقطر تيمار  هاي ديابتي شده كه با آب رت –5گروه 
  .شدند
شده كه عصاره  هاي ديابتي رت - 8و  7، 6هاي  گروه

 1و  5/0، 25/0توت را با دوزهاي  الكلي برگ شاه
  .گرم بر كيلوگرم دريافت كردند

  
گيري سطح  هاي خون و اندازه آوري نمونه جمع

  گلوكز و هورمون انسولين سرم
حيوانات با استفاده از اتر بيهوش شدند و      

قبل از (هاي خون از هر حيوان در ساعت صفر  نمونه
ساعت بعد  5و 3, 5/1، )راكي عصاره گياهتيمار خو

از سينوس رترواربيتال ] 9[از تيمار به روش استون 
هاي  نمونه. آوري گرديد گوشه داخلي چشم جمع

خون بالفاصله سانتريفوژ و سرم آنها جدا گشتند و 
ميزان هورمون انسولين و گلوكز سرم در هر يك از 

ش سطح گلوكز سرم به رو. گيري شد آنها اندازه
رنگ سنجي و با استفاده از كيت آنزيماتيك 

) شركت زيست شيمي، ايران(اكسيداز  گلوكز
سطح هورمون انسولين به روش . گيري شد اندازه
اسي در بخش سنجش هورمون در  ايمونو راديو

  .گيري گرديد انستيتو غدد و متابوليسم ايران اندازه
  ها آناليز آماري داده

در همة تجربيات با ره اثر تيمار خوراكي عصا      
و  (ANOVA)استفاده از آناليز واريانس يك طرفه 

مالك . از نظر آماري بررسي شد  Tukeyتست
  . بود >05/0pاستنتاج آماري 

  

  جينتا
دهد كه سطح گلوكز  نشان مي 1نمودار شماره       

داري  طور معني هاي ديابتي شده به سرم در رت
  ).>001/0p(باشد  هاي سالم مي باالتر از رت

دهد كه عصاره برگ  نشان مي 2نمودار شماره      
گرم بر كيلوگرم  25/0و  5/0، 1توت در دوزهاي  شاه

داري را در سطح گلوكز سرم  وزن رت تاثير معني
 ).>05/0p(نمايد  هاي سالم ايجاد نمي رت

  
دهد كه عصاره برگ  نشان مي 3نمودار شماره       
گرم بر كيلوگرم  25/0 و 5/0، 1توت در دوزهاي  شاه
هاي  داري سطح گلوكز سرم را در رت طور معني به

  دهد كه بيشترين تاثير عصاره  ديابتي شده كاهش مي
پس از تيمار  3در ساعت ) گرم بر كيلوگرم 5/0(

عنوان  اين دوز به). >001/0p(باشد  خوراكي آن مي
گيري هورمون انسولين مورد  دوز مناسب در اندازه

  .ار گرفتاستفاده قر
دهد كه عصاره برگ  نشان مي 4نمودار شماره      
گرم بر كيلوگرم كه موجب  5/0توت در دوز  شاه

شود، تاثير  دار سطح گلوكز سرم مي كاهش معني
هاي  داري بر سطح انسولين سرم رت معني
  ).>05/0p(شده ندارد  ديابتي

  بحث
ترين بيماري متابوليكي در  ديابت احتماالً سريع     
باشد و دانش ناهمگن بودن اين  ال رشد در دنيا ميح

تر نيز  هاي درماني مناسب بيماري براي يافتن روش
طب گياهي در سرتاسر ]. 10[رو به افزايش است 

اي از افراد مبتال به ديابت كاربرد  دنيا براي محدوده
مطالعه گياهان دارويي كليد طبيعي را براي . دارد

 .نمايد بيماري ارايه مي درماني اين بازكردن مشكالت
هاي اندكي در مورد اثرات هيپوگليسميك گزارش
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  ... ات هيپوگليسميك عصارهراث

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0 1.5 3 5

ساعت)  زمان خون گيري (

آنترل

ديابتي

*** *** *** ***

  
 mg/kg70 استرپتوزوتوسين با دوز . هاي سالم و ديابتي شده توسط استرپتوزوتوسين مقايسه گلوكز سرم در موش – 1نمودار شماره 

ساعت پس از تيمار در حيوانات كنترل و ديابتي شده  5و  3، 5/1هاي  و زمان) مقطرقبل از تيمار آب (تزريق و مقايسه بين زمان صفر 
  .دهد را نشان مي  .mean ± S.Dهر ستون . اند حيوانات كنترل و ديابتي تنها تيمار آب مقطر را دريافت كرده. انجام شده است

001/0 ***p<دهد ا آن در گروه كنترل نشان مي؛ اختالف سطح گلوكز سرم در گروه ديابتي را از زمان معادل ب.  
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  هاي و زمان) قبل از تيمار(مقايسه بين زمان صفر . هاي سالم توت در رت اثر تيمار خوراكي عصاره الكلي برگ شاه ـ 2نمودار شماره 
مقطر و حيوانات  حيوانات كنترل تيمار آب. شده استساعت پس از تيمار در هر گروه از حيوانات كنترل و ديابتي انجام  5و  3، 5/1

را نشان  .mean ± S.Dهر ستون . اند گرم بر كيلوگرم دريافت كرده 1و  5/0، 25/0هاي  توت را در غلظت تجربي عصاره الكلي شاه
  .دهد مي

  

  
در دسترس  Morus nigraهاي گياه  عصارة برگ     
هاي  ارشكردن گز به منظور روشن. ]11،6،7[باشد مي

فوق، ما در پژوهش حاضر، اثر عصارة برگ گياه 

Morus nigra  را بر سطح گلوكز و انسولين سرم در
هاي سالم و ديابتي شده توسط  رت

.استرپتوزوتوسين مورد بررسي قرار داديم
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  عريان و همكاران
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*** ***

  

بر سطح گلوكز سرم در ) گرم بر كيلوگرم 1و  5/0، 25/0هاي  غلظت(توت  اثر تيمار خوراكي عصاره الكلي برگ شاه ـ 3نمودار شماره 
ساعت پس از تيمار در هر  5و  3، 5/1هاي  و زمان) قبل از تيمار(مقايسه بين زمان صفر . هاي ديابتي شده توسط استرپتوزوتوسين رت

هاي  توت را در غلظت ي عصاره الكلي شاهحيوانات كنترل آب مقطر و حيوانات تجرب. گروه از حيوانات كنترل و ديابتي انجام شده است
اختالف سطح >p< ;05/0 *p***001/0. دهد را نشان مي  .mean ± S.Dهر ستون . اند گرم بر كيلوگرم دريافت كرده 1و  5/0، 25/0

  .دهد ها نشان مي گلوكز سرم را در هر زمان با زمان صفر در هر يك از گروه
  

0
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ساعت) زمان خون گيري (

آنترل

0.5 g / kg عصاره

  

. هاي ديابتي شده توسط استرپتوزوتوسين توت بر سطح انسولين سرم در رت اثر تيمار خوراكي عصاره الكلي برگ شاه ـ 4ر شماره نمودا
حيوانات كنترل . مقايسه شده است) قبل از تيمار خوراكي(با سطح گلوكز سرم در ساعت صفر  5و  3، 5/1هاي  انسولين سرم در ساعت

را نشان  .mean ± S.Dهر ستون . اند گرم بر كيلوگرم دريافت كرده 5/0توت را در غلظت  اره الكلي شاهآب مقطر و حيوانات تجربي عص
  .دهد مي

  

  تيمار خوراكي عصاره الكلي برگ      
Morus nigra 3 موثري  ساعت پس از تيمار، كاهش

را در غلظت گلوكز سرم حيوانات ديابتي شده ايجاد 
انات سالم تيمار شده نمايد كه اين تاثير در حيو مي

از طرف ديگر سنجش هورمون . شود مشاهده نمي

انسولين در حيواناتي كه تيمار خوراكي عصاره را 
داري را در ساعت  اند، افزايش معني دريافت كرده

كه گلوكز سرم در اين (سوم پس از تيمار عصاره 
دهد و  نشان نمي) زمان كاهش موثري يافته است

صاره الكلي برگ شاه توت با داللت بر آن دارد كه ع
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  ... ات هيپوگليسميك عصارهراث

 

اثر بر آزادسازي انسولين موجب كاهش گلوكز سرم 
گردد و احتماالً اثر آن از طريق مكانيسم  نمي

استرپتوزوسين . گيرد ناشناختة ديگري صورت مي
هاي بتا جزاير پانكراس  طور انتخابي سلول به

  نمايد كنندة انسولين را تخريب مي ترشح
تي كه توسط گلوكز سرم حيوانا. ]12[

استرپتوزوتوسين ديابتي شده و عصاره الكلي 
طور سريع كاهش  اند، به توت را دريافت كرده شاه
شايان ذكر است كه تاكنون مطالعات دقيقي . يابد مي

در اين مورد انجام نشده است تا از اين فرضيه 
حمايت نموده يا مكانيسم عمل ضدديابتي گياه 

  ، انجامبنابراين. را مشخص كند توت شاه
تحقيقات بيشتر براي شناسايي اجزاي فعال اين 
بخش از گياه و تعيين مكانيسم عمل آنها ضروري 

 .رسد نظر مي به

در نتيجه، اين تحقيق داللت بر آن دارد كه تيمار      
توت داراي اثرات  خوراكي عصاره الكلي برگ شاه

هاي ديابتي شده  دهندة گلوكز خون در رت كاهش
اين گياه داراي . زوتوسين استتوسط استرپتو

پراكندگي وسيعي بوده و دسترسي اكثر مردم به آن 
اين پژوهش استفاده از . باشد نيز بسيار آسان مي

هاي كلينيكي كنترل  اين گياه را پس از تكميل آزمايش
خطر  براي اطمينان از عمل هيپوگليسميك و بي  شده

  . نمايد بودن آن تاييد مي

  تشكر و قدرداني
از معاونت پژوهشي دانشكده علوم دانشگاه      

داروك  تربيت معلم تهران و شركت دارويي ايران
جهت تامين اعتبار تحقيق حاضر تشكر و قدرداني 

  . آيد عمل مي به
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