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ABSTRACT 

Backgrounds and Aim: Treatment of diabetes by ethnomedicinal plants which have fewer 

side effects than chemical drugs has been on the rise. In this study we assessed 

hepatoprotective and antidiabetic effects of aqueous extract of internal septum of walnut fruit 

(ISWF) on diabetic mice. 

Material and Methods: In this experimental study 35 mature male mice were made diabetic 

by administration of 60 mg/kg of streptozotocin intraperitoneally. The mice were randomly 

divided into 5 groups. The negative (non diabetic) and positive (diabetic) control groups 

received normal saline and the 1
st
, 2

nd
 and 3

rd
 treatment groups received 0.5 mg/kg of 

glibenclamide, 200 and 400 μl/kg of aqueous extract of ISWF through gavage respectively for 

15 days. On the last day, serum levels of blood glucose, ALT (alanine aminotransferase), AST 

(aspartate aminotransferase) and ALP (alkaline-phosphatase) were measured. After tissue 

processing, we measured total volume of the liver, hepatocytes, sinusoids, portal vein, central 

vein, hepatic arteries and bile ducts in the sections of the tissues. 

Results: Use of aqueous extract of ISWF in the treatment groups led to significant decrease in 

blood glucose levels, AST and ALP enzymes and also total volume of liver, sinusoids and 

central vein (p<0.05) compared to those in the non-treated diabetic group.  

Conclusion: According to the results, aqueous extract of ISWF, can regulate the blood 

glucose level and inhibit hepatic damage in streptozotocin-induced diabetic mice. 
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 سوری های در موشدیابتی آبی تیغه میانی میوه گردو بر هپاتوپاتی  عصاره حفاظتی اتاثر
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 چکیده

 شیمیایی داروهای به نسبت کمتری جانبی عوارض دارای کهگیاهان دارویی  توسط دیابت درمان به گرایش :زمینه و هدف

در  گردو میوه میانی تیغهت کبدی و ضد دیابتی عصاره آبی حفاظ اثراتدر مطالعه حاضر،  .یابد می گسترش زرو به روز هستند،

 .موش سوری دیابتی ارزیابی شده است

موش سوری نر  53سین به صورت داخل صفاقی در تواسترپتوزو mg/kg03 دیابت با دوزدر این مطالعه تجربی  :بررسیروش  

نرمال سالین و گروه های تیمار به ترتیب  ،گروه کنترل منفی. گروه تقسیم شدند 3به طور تصادفی به  و موش هاشد بالغ القاء 

mg/kg 3/3  گلی بنکالمید وg/kgµ 233  یک گروه . روز دریافت کردند 13را به مدت  گردو میوه میانی آبی تیغهعصاره  433و

آنزیم های آلکالین و   در روز پایان، سطوح سرمی گلوکز خون. فته شددر نظر گر( دیابتی تیمار نشده)عنوان کنترل مثبت ه نیز ب

حجم تام کبد، . نداندازه گیری شد( ALT)و آالنین آمینوترانسفراز ( AST)، آسپارتات آمینوترانسفراز (ALP)فسفاتاز 

 بر روی مقاطع بافتیسینوزوئیدها، هپاتوسیت ها، سیاهرگ مرکزی، سیاهرگ باب، انشعابات سرخرگ کبدی و مجاری صفراوی 

 . تخمین زده شد

کبد، سینوزوئیدها و  حجم تامو همچنین  ALPو  ASTآنزیم های  ،توانست قند خون میانی گردو آبی تیغه عصاره :یافته ها

  (.p <33/3)به طور معناداری کاهش دهد نسبت به گروه دیابتی درمان نشده را  سیاهرگ مرکزی

 از تخریبقند خون را تنظیم نموده و  سطحتواند  میآبی تیغه ی میانی میوه گردو ه، عصاره طبق نتایج بدست آمد :نتیجه گیری

 .نماید گیری پیشسین، توموش های سوری دیابتی شده با استرپتوزودر  کبد بافت

 سوری موشکبد،  سین، دیابت،تو، استرپتوزوگردومیوه  میانی تیغه: کلید واژه ها

19/13/30:پذیرش 22/0/30:اییاصالحیه نه 3/5/30:وصول مقاله   
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 مقدمه

و از  بودهبدن   گرم، بزرگترین غده 1333کبد به وزن تقریبی 

یعنی سرخرگ کبدی و سیاهرگ باب دو منبع خونی طریق 

این منابع تغذیه ای از طریق سینوزوئیدها در . تغذیه می شود

 از ای مجموعه. (1) سلول های کبدی قرار می گیرداختیار 

 طریق از صفرا که دارند وجود کبد در نیز راویصف مجاری

 کل از درصد% 13-%23 وجود. شود می خارج مجاری این

 از آن کردن خارج با ولی است؛ کافی حیات  ادامه برای کبد

 برای کبد. (2) افتد می اتفاق ساعت 24عرض  در مرگ بدن،

 از بیش و بوده ضروری بدن متابولیک اعمال بیشتر انجام

مهمی در  نقش این اندام .دهد می انجام را ختلفم عمل 333

 متابولیسمچربی،  و پروتئین کربوهیدرات، متابولیسم

معدنی،  مواد و ها ویتامین کردن فعال و ذخیرهاستروئیدها، 

. دارد هبر عهدمواد سمی  تصفیهو  اوره به آمونیاک تبدیل

 و هضمدر  صفراوی های نمکو  صفرا کبد با تولیدهمچنین 

 بیلی .نقش دارد چربی در محلول های ویتامین و ربیچ جذب

 در ،است قرمز های گلبول انهدام نهایی محصولکه  روبین

از  .(5و4) شود می دفع صفرا طریق از و شده ترکیب کبد

کبد را تحت تاثیر قرار  کفیزیولوژیعملکرد اختالالتی که 

می دهند می توان به هپاتیت حاد ویروسی، سیروز کبدی، 

دیابت از . لوپاتی کبد، سوء تغذیه و دیابت اشاره کردانسفا

که اندام های مختلفی نظیر کلیه، بیماری هایی است 

 .(3) پانکراس، مغز، معده و کبد را تحت تاثیر قرار می دهد

 ابتال احتمالمدت،  طوالنی و گستردهمطالعات  براساس

 افراد از بیش کبد سرطان به 2 نوع دیابت به مبتال بیماران

کارسینومای  به ابتال به طوری که خطر .است سالم

  که (carcinoma Hepatocellular)  هپاتوسلوالر

 نوع دیابت به مبتالیان در ،کبد است سرطان ترین نوع شایع

کنترل نامناسب قند  .است سالم افراد از بیشتر بارسه  تا دو ،2

از آنجا که  .خون خطر بروز کبد چرب را افزایش می دهد

اط تنگاتنگی بین سیروز کبدی و دیابت وجود دارد، ارتب

 افراد مبتال به دیابت در معرض ابتال به سیروز کبدی نیز

   .(0) هستند

 درمان برای بومی دارویی گیاهان ،تاکنون قدیم زمان از

 نیز علمی نظر از که دنرو می کار به بیماری های مختلفی

 گیاهی یاییشیم مواد. (2-11) است شده ثابت ها آن تاثیر

 انسان بدن در شان، عمل حسب بر را ها آن درمانی اثر

 شعاع حسب بر دارویی گیاهان بنابراین کند؛ می مشخص

. (12-14) شوند می بندی طبقه معینی های گروه در شان عمل

 و نداشته یمشخص اثر دارویی گیاه یک همیشهاز این رو 

 معنی این به. باشد کم یا زیاد است ممکن آن اثرات طیف

 مؤثر بیماری چندین درمان در است ممکن گیاه یک که

اغلب گیاهان دارویی در طب سنتی به دلیل  .(13-19) باشد

اندام د سبب حفظ عملکری خود تکسیدانترکیبات آنتی ا

 اخیر های سال درهمچنین . کبد می شوندهای مختلفی نظیر 

 خون قند کاهنده خواص با متعددی دارویی گیاهان

در بسیاری از مطالعات نشان داده . شده اند معرفیو شناخته 

گیاهان با تغییراتی که در فعالیت این شده است که 

ایجاد می کنند، سلول های کبدی هگزوکیناز و گلوکیناز 

 و در نهایت بهبود عملکرد کبد سبب کاهش میزان قند خون

 .(13و23) می شوند

طب  از گیاهانی است که در( Juglans regia L) گردو

در طب سنتی، از دم  .استفاده های بسیار ی دارد سنتی ایرانی

 ای درمان بیماری های عفونیمیانی میوه گردو بر ه تیغه دکر

ب سنتی ایرانی، همچنین در ط. تنفسی استفاده می شود و

 بیماری دیابتبرای درمان  میانی میوه گردو استفاده از تیغه 

 نیز اخیر مطالعات ایجنت .(21) همواره مورد توجه بوده است

 گردو میانی میوه تیغه الکلی عصاره خون قند کاهنده اثرات

 حال این با. (22) کرده اند تأیید دیابتی های موش در را

عصاره ی  اثرات ارزیابی خصوص در تاکنون مطالعه ای

 کبدی انجام نشده بر عملکرد گردو میانی میوه تیغه آبی

 حفاظت اثرات بررسی به اخیر مطالعهدر  رو این از است؛

از منظر بافت شناختی و  گردو میانی آبی تیغه کبدی عصاره

تخمین پارامترهای استریولوژیک و همچنین اندازه گیری 

ه شد پرداخته دیابتیموش های سوری  درآنزیم های کبدی 

 .است
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 بررسیروش 

 :عصاره آبی گیاه تهیهوری و آ جمع

پس از یانی میوه گردو متیغه  ،تجربی مطالعه ینانجام ا برای

 در و گراد سانتی درجه 23 حرارت درجه درجمع آوری 

 به مکانیکی آسیاب از استفاده با شده، خشک سایه شرایط

 در آزمایش زمان تا خشک پودر. درآمد پودر صورت

 یاهگرم از پودر گ 233 مقدار. شد  نگهداری یخچال فریزر

 1ی حجم/یوزنبه نسبت )یتر ل یلیم 233 بابا دقت وزن شده 

 یدرجه سانت 43 یساعت با دما 2به مدت آب مقطر ( 5 به

 ،ساعت 24 از پس .شد گراد مخلوط و همزمان هم زده

 عصارهسپس  .شدصاف  2عصاره توسط کاغذ واتمن شماره 

( با پمپ خالء یروتار)در خالء  یروارد دستگاه تقط یهاول

 کیگراد و مدت زمان  یدرجه سانت 93 یو در دماید گرد

 .شده به دست آمد یظعصاره تغلو  شد یرساعت، حالل تبخ

ساعت در  24به مدت  ، عصاره گیاهک کردنبه منظور خش

، آن را بعد ازاین مرحله. تور قرار داده شددستگاه دسیکا

مورد استفاده  در مطالعه آن،توزین  با لئوفیلیزه کرده و سپس

 . (25) قرار گرفت

 :دیابت ءحیوانات و القا

 یانگینمبا  Balb/cنژاد نر   سوریموش  53از طالعه  در این

از  یواناتمحل نگهداری ح. گرم استفاده شد 50±5 یوزن

 12 یکیو تار ییدوره  روشنا یدارا یزیکیف یطنظر شرا

تا  43 یو رطوبت نسب یگراددرجه سانت 25-53 یساعته، دما

حیوانات در تمام طول . بود یصوت یدرصد بدون آلودگ 03

. غذای مخصوص موش دسترسی داشتند به آب وآزمایش 

 با دوز سینتواسترپتوزو یداخل صفاقبا تزریق  یابتد یالقا

پس از   .(24) صورت گرفت یلوگرمگرم در هر ک یلیم 03

قند و موش هایی که  شد یریقند خون اندازه گ سه روز

به عنوان  داشتند میلی گرم در دسی لیتر  233خون باالتر از 

 .شدندته شناخ یابتید

 :تیمار نحوه

گروه تصادفی تقسیم  3دیابت، موش ها به  ءپس از القا

 :شدند

 13 یدر ط( دیابتی نشده)به عنوان کنترل منفی : گروه اول -

روزانه به صورت گاواژ  یننرمال سال یکرولیترم 233روز 

 .کردند یافتدر

 13 یدر ط( دیابتی شده)مثبت به عنوان کنترل : دومگروه  -

 روزانه به صورت گاواژ یننرمال سال یکرولیترم 233 ،روز

 .یافت کردنددر

در  تیمار شده با گلی بنکالمیدبه عنوان گروه : سومگروه  -

گرم در هر  یلیم 3/3با دوز   یدبنکالم یروز، گل 13 یط

 . کردند یافتدر روزانه گرم به صورت گاواژ یلوک

دوز  ب بابه ترتیروز  13 یدر ط: مهای چهارم و پنجگروه  -

آبی عصاره  گرم یلودر هر کمیکروگرم  433و  233های 

 .تیمار شدند روزانه صورت گاواژبه تیغه ی میانی میوه گردو 

 :مطالعه بیوشیمیایی

 قلب از یری، خون گء دیابتروز پس از القا یندر پانزدهم

آسپارتات  یها یمآنز و و سطح قند خون شدموش ها انجام 

و  (ALT)ینوترانسفرازآم ینآالن ،(AST)ینوترانسفرازآم

 توسط کیت های پارس آزمون (ALP)فسفاتاز ینآلکال

(DGKC 1970, ParsAzmun CO.) یریاندازه گ 

 .شدند

 :مطالعه استرولوژیکی بافت کبد

 یبا استفاده از ترازوپس از تشریح، کبد از بدن خارج شد و 

حجم اولیه و  توزینگرم  331/3 دقت با تالیجید

(Primary volume )با روش غوطه  متر سانتی برحسب

 روزدر 3مدت  به ها نمونه سپس .تعیین گردید  ورسازی

به  .شدند نگهداری درصد %13 فرمالین بافر ثبوت ماده

 ایزوتروپیک مقاطع از چروکیدگی میزان تخمین منظور

این مقاطع با روش  . تصادفی استفاده گردید و یکنواخت

Orientator کبد  لوب هر روش، این در. بدست آمدند

 تقسیم برابر قسمت 13 به آن نیمه هر که ای دایره روی بر

 3تا 3 بین تصادفی عدد یک سپس .داده شد قرار بود شده

 برش نیمه دو به شده انتخاب عدد جهت واندام در انتخاب

اول و دوم به ترتیب موازی و  نیمه برش سطوح. شد داده

 13 به آن نیمه هر که دیگری دایره 3-3محور  بر عمود
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 انتخاب با و شد داده قرار بود شده تقسیم قسمت نابرابر

 شده انتخاب عدد جهت در 3 تا 3 بین تصادفی عدد یک

 به دوم برش جهت در بافت تمام سپس .شد داده برش

 استفاده با (. 1شکل) داده شد برش متری میلی یک مقاطع

 ای دایره شده نمونه تهیه مقاطع از یکی از تروکار، ازیک

 مساحت آن، قطر گیری اندازه با و شد برداشته شکلی

 بدست ایزوتروپیک مقاطع تمام  .گردید محاسبه دایره

 در بافتی معمول پاساژ از پس ای شکل دایره نمونه و آمده

 میکرونی 3 مقاطع و گیری قالب بلوک یک در هم کنار

ائوزین -بافت ها به روش هماتوکسیلین. گردید تهیه آن از

 نمونه مساحت ،آمیزی رنگ از پس .رنگ آمیزی شدند

 طبق چروکیدگی میزان و محاسبه مجددا شکل ای دایره

 :(23) آمد به دست زیر فرمول

 
 ای دایره نمونه مساحت ترتیب به  ABوAA آن  در که

 نهایی حجم .است میزیآ رنگ و پاساژ از قبل و بعد شکل

 فرمول طبق نیز  (Reference volume)مرجع حجم یا

 :گردید محاسبه زیر

 
 یک نمونه هر از مطالعه مورد حجم بافت های محاسبه برای

 انتخاب تصادفی بطور دید میدان 14 تا 13 و انتخاب مقطع

 .قرار گرفتند بررسی مورد و

 

 

 
ایره ای که هر نیمه آن به ده قسمت یک لوب کبد بر روی د :الف. برای تهیه برش های ایزوتروپیک، یکنواخت و تصادفی Orientatorروش  -1شکل 

سطح برش یک نیمه از  :ب. لوب کبد در آن جهت برش داده می شود 3مساوی تقسیم شده است قرار می گیرد و با انتخاب یک عدد تصادفی بین صفرتا 

 3رد و با انتخاب یک عدد تصادفی بین صفر تا دایره ای که هر نیمه آن به ده قسمت نامساوی تقسیم شده است قرار می گی 3 -3لوب کبدی به موازات محور 

دایره دیگری که هر نیمه آن به ده قسمت نامساوی  3 -3سطح برش نیمه دیگر لوب کبدی  عمود بر روی محور  :ج. در همان جهت برش داده می شود

 .می شوددر همان جهت برش داده  3تقسیم شده است قرار می گیرد و با انتخاب یک عدد تصادفی بین صفر تا 
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آبی تیغه ی میانی  هدر گروه های کنترل منفی و مثبت و گروه های تیمار که با دوز های مختلف عصاردر ( میلی گرم در دسی لیتر)مقادیر قند خون : 1جدول 

 .انحراف معیار بیان شده اند±مقادیر بصورت میانگین . درمان شده اندمیوه گردو 

 (سی لیترمیلی گرم در د)میزان قند خون 

 گروه ها                      روز اول                       روز هفتم                     روز پانزدهم

 b5/5±2/32                        c2/3±9/23                         c2/5±0/02                           1گروه 

 a5/15±9/255                     a2/12±221                          a9/9±250                       2گروه 

 a43±213                       b3/11±193                          b9/2±153                         3گروه 

 a1/15±0/250                      b2/3±0/123                     b5/13± 9/159                4گروه 

 a   3/23±4/253                   b33/11± 9/123                    b3/25±0/124              5گروه 

 میانی  تیغه ره آبیمیکرو گرم در هر کیلوگرم عصا 433و  233تیمار شده با دوز : 3و 4تیمار شده با گلی بنکالمید، گروه : 5کنترل مثبت، گروه : 2کنترل منفی، گروه : 1گروه 

 (.P <33/3)حروف غیر یکسان در هر ستون بیانگر وجود اختالف معنی دار بین گروه ها می باشد . گردو میوه

 

 : کل حجم و نسبی حجم محاسبه

 مورد ساختارهای نسبی حجم محاسبه منظور به

هپاتوسیت ها، سینوزوئیدها، سیاهرگ باب، سرخرگ )نظر

 استفاده نقطه( پروب) گرید از (کبدی و مجاری صفراوی

 23پرنت  ترانس صفحه یک در نقطه، گرید تهیه برای. شد

 و چاپ( 3×3)ثابت  عرضی و طولی فواصل با + عالمت 

 های میدان بررسی در .گردیدنصب  مانیتور بر روی گرید

 در که نظر ساختارهای مورد با کرده برخورد نقاط دید،

 نسبی حجم. رفتندگ قرار شمارش مورد داشتند قرار پروب

 :(2شکل ) شد محاسبه زیر فرمول با ساختارها

 
 ترتیب به و آن  در که

 مجموع و نظر مورد ساختار با کرده برخورد نقاط مجموع

 تام حجم تعیین  برای . است دید میدان n در  پروب نقاط

 (حجم تام کبد)مرجع حجم در نسبی حجم ساختارها،

 .شد ضرب

 

 

 

 :یتجزیه و تحلیل آمار

توجه به کمی بودن داده ها، ابتدا طبیعی بودن توزیع  با

  Kolmogorov-Smirnov فراوانی آنها توسط آزمون

و  داده ها تجزیه و تحلیلسپس  .(P>33/3) تعیین شد

 آزمون با استفاده ازپارامترها در بین گروه ها  یانگینم یسهمقا

نرم  دردنبال آن تست دانکن  طرفه و به یک یانسوار یزآنال

 33/3  انجام شد و سطح معناداری  22نسخه  SPSSافزار 

 .شددر نظر گرفته 

 

 یافته ها

مقادیر قند خون در روزهای هفتم و پانزدهم آزمایش در 

گروه های تیمار شده با گلی بنکالمید و دوزهای مختلف 

نسبت به گروه دیابتی میانی میوه گردو  آبی تیغه عصاره 

بطوریکه (. > 33/3P)تیمار نشده کاهش معنی دار داشت 

اختالف معنی داری بین گروه های تیمار شده با عصاره و 

همچنین  .(1جدول) (< 33/3P)گلی بنکالمید مشاهده نشد 

در گروه های  ALPو  ASTمقادیر آنزیم های کبدی 

نسبت به میانی میوه گردو  آبی تیغه دریافت کننده عصاره 

فت کننده گلی بنکالمید کاهش معنی داری گروه دریا

آنزیم  یافته افزایش سطوح توانستاین عصاره  داشت و
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AST نماید نزدیک طبیعی حالت به را (33/3P < .) در

در هیچ یک از گروه های  ALTحالیکه مقدار آنزیم 

 (. 2جدول) (< 33/3P) تجربی تغییر معناداری نشان نداد

 کبد حجم کبد، وزن ادد نشان استریولوژیک های بررسی

گروه دیابتی درمان نشده نسبت  که در و حجم سینوزوئیدها

 بنکالمید گلی با شده و تیمار کنترل منفی ه هایبه گرو

وه دریافت کننده دوز باالی افزایش معناداری داشت، در گر

کاهش معنی دار نشان میانی میوه گردو  عصاره آبی تیغه 

در هر رگ های مرکزی سیاههمچنین حجم  (.> 33/3P)داد

دو گروه دریافت کننده دوز پائین و باالی عصاره کاهش 

عالوه . معنی داری نسبت به گروه دیابتی درمان نشده داشت

بر آن، اختالف بین دوزهای پائین و باالی عصاره نیز معنی 

هپاتوسیت ها و سیاهرگ های حجم  (.< 33/3P)بودندار 

آبی تیغه عصاره ایین پدر گروه تیمار شده با دوز مرکزی 

نسبت به گروه دیابتی درمان نشده و گروه میانی میوه گردو 

دریافت کننده گلی بنکالمید کاهش معنی دار داشت 

(33/3P <).  در حجم سرخرگ های کبدی گروه های

دریافت کننده عصاره آبی تیغه ی میانی میوه گردو و گلی 

 ) (< 33/3P) ی وجود نداشترتفاوت معنادا بنکالمید

 (.5جدول

 

 

 ساختارهای کبدی با تقسیم مجموع تعداد نقاط برخورد    ( دانسیته حجمی) پروب نقطه جهت محاسبه حجم نسبی   -2شکل           

 ، نوار ×133بزرگنمایی )میدان دید بدست خواهد آمد  nکرده با ساختار مورد نظر بر مجموع نقاط برخورد کرده با بافت در         

 (.H&Eمیکرومتر،  23=مقیاس         
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بافت کبد در گروه کنترل  :الف. مقاطع بافتی کبد در گروه های کنترل منفی ،کنترل مثبت و گروه های تیمار شده با عصاره آبی تیغه میانی گردو  -5شکل 

 :ج. ، نکروز هپاتوسیت ها و بهم ریختگی صفحات سلولی دیده می شود،(دیابتی درمان نشده)بافت کبد در گروه کنترل مثبت  :ب، (کامال طبیعی)منفی 

 میکروگروم در هر کیلوگرم عصاره آبی تیغه میانی گردو ، 233بافت کبد در گروه در یافت کننده دوز :د. بافت کبد در گروه دریافت کننده گلی بنکالمید

میکروگروم در هر کیلوگرم عصاره آبی تیغه میانی گردو  433ر گروه در یافت کننده دوز بافت کبد د :ه صفحات هپاتوسیت ها منظم و طبیعی دیده می شوند

 (.H&Eمیکرومتر، 23=، نوار  مقیاس ×433بزرگنمایی )

 

 

بی استویا آ هدر گروه های کنترل منفی و مثبت و گروه های تیمار که با دوز های مختلف عصار( میلی گرم در دسی لیتر)مقادیر آنزیم های کبدی . 2جدول 

 .انحراف معیار بیان شده اند±مقادیر بصورت میانگین . درمان شده اند
 

 (میلی گرم در دسی لیتر)آنزیم های کبدی

گروه ها                     آسپارتات آمینوترانسفراز        آالنین آمینوترانسفراز                 آلکالین فسفاتاز  

 b  0/21±212                             b50/3±55/50                       c    32±220                           1گروه 

 b45±213                           a   32/0±23/43                     a 33/125±3/540                              2گروه 

 a139±9/239                           b    3/3±2/52                     a  0/130±9/553                          3گروه 

 b2/04±0/222                         a     2/21±9/52                     b 5/134±4/513                         4گروه 

 b2/24±0/211                                 a3/2±59                    b      0/39±0/533                                      5گروه 

میکرو   گرم در هر کیلوگرم عصاره  433و  233تیمار شده با دوز : 3و 4تیمار شده با گلی بنکالمید، گروه : 5کنترل مثبت، گروه : 2کنترل منفی، گروه : 1گروه  

 (.P <33/3)ر هر ستون بیانگر وجود اختالف معنی دار بین گروه ها می باشد د حروف غیر یکسان. گردو میوه میانی تیغه آبی
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کبد و ساختارهای کبدی در گروه های کنترل منفی و مثبت و گروه های تیمار که با دوز های ( میلی متر مکعب)وحجم تام ( میلی گرم)وزن . 5جدول 

 .انحراف معیار بیان شده اند±مقادیر بصورت میانگین . آبی استویا درمان شده اند همختلف عصار

 (میلی متر مکعب)حجم                       

رخرگ کبدی        مجاری وزن کبد                 کبد          هپاتوسیت ها         سینوزوئیدها         سیاهرگ مرکزی         سیاهرگ باب        سها            گروه

c223±1553c    1گروه     صفراوی 
      533±1533  c

  159±323b
        22±23             a20±101            a21±03             b3/1±9                  a3±10   

b223±1453b    2گروه 
      5±1413   

  b3/51±1332a
     3/14±113      a 0/13±0/122a

       2/13±5/33            b4±11               a3/4±12 

a103±1333a   3گروه 
    13±1319 a

    3/20±1131a
     2/3±4/115b

      5/15±2/154          a3/9±2/00        a 3/3±0/10      a
     2/0±4/13 

  4dگروه 
 55±1243d

    2/12±1212c
      3/55±0/323     b

  1/14±00       c0/4±5/93b               5/15±0/33        b3/5±9/11          b3/4±0/11  

c24±1503   c1/2±1541     b3/52±1342       b4/15±3/94        c3/4±3/131         a 3/4±3/09        b1/5±2/12           a   5گروه 
 1/2±3/13 

میکرو گرم در هر کیلوگرم  433و  233تیمار شده با دوز : 3و 4تیمار شده با گلی بنکالمید، گروه : 5گروه کنترل مثبت، : 2کنترل منفی، گروه : 1گروه 

 (.P <33/3)حروف غیر یکسان در هر ستون بیانگر وجود اختالف معنی دار بین گروه ها می باشد . گردو میوه میانی  تیغه عصاره آبی

 

 

 بحث
 استخراج دیابت ضد رایج دارویی گیاهان از که ترکیباتی 

 هنوز و دارند انسولین برای کمکی کارکردی بیشتر شود، می

 به کند، بازی را انسولین کامل بتواند نقش که گیاهی ماده

با . مؤثرند 2 نوع دیابتدرمان  برای آنها بیشتر و نیامده دست

 شبه اثرات که هم از گیاهان دارویی دسته آن این وجود،

 مانده ناشناخته آنها ؤثرهم ماده ،دارند انسولینی

 .(21و22)است

 تیغه آبی عصاره محافظتیضددیابتی و  اثر مطالعه این در

از  ناشی کبدی مسمومیت روی میانی میوه گردو بر

نتایج بدست آمده از مطالعه  .گردید سین بررسیتواسترپتوزو

 ،میانی میوه گردوتیغه  که استفاده از عصاره دادحاضر نشان 

در مطالعه . صورت معناداری کاهش می دهد قند خون را به

هیدروالکلی گل نر  ه است که عصاره قبلی گزارش شد

 0و  4، 2ر قند خون در دوزهای اگردو سبب کاهش معناد

 03موش سوری نر دیابتی شده با دوز  گرم در هر کیلوگرم

 .(13) می شود سینتومیلی گرم در هر کیلوگرم استرپتوزو

آبی  عصاره که  شده استی بیان دیگرهمچنین در مطالعه 

قابل مالحظه ای می برگ گردو دارای خاصیت ضددیابتی 

میلی گرم در هر کیلوگرم سبب  433طوریکه در دوز باشد، ب

ر قند خون در موش های صحرایی نر دیابتی اکاهش معناد

مشابه  اتدر مطالع .(23) سین می شودتوشده با استرپتوزو

و  033، 433 ، 233های دوزنشان داده شد که  نیز دیگری

میانی میوه تیغه میلی گرم در هر کیلوگرم عصاره آبی  933

  .(21و22) قند خون می شودمعنادار سبب کاهش گردو 

در که مطالعاتی  نتایج مطالعه حاضر با نتایج تمامی ،راینبناب

برگ گردو و گل اثرات کاهندگی قند خون بر روی گذشته 

ضمن آنکه در مطالعات  .اردانجام شده است مطابقت دآن 

اثر ضدیابتی میوه گردو با داروی گلی بنکالمید  ،ذکر شده

اثرات عصاره ( 1533) فخار و همکاران. مقایسه نشده است

ا گلی بنکالمید در برگ گردو، گیاه خارخاسک و سیر را ب

مقایسه نمودند و به این نتیجه رسیدند که کاهش قند خون 

گردو، سیر و گیاه خارخاسک  علی رغم کارایی باالی برگ

در کاهش قند خون، آنها را می توان به عنوان مکمل برای 

 (.20)داروهای سنتی دیابت بکار برد 

 افزایشمیانی میوه گردو  تیغهحاضر، عصاره آبی در مطالعه 

با ناشی از مسمومیت  ALPو  AST آنزیم های کبدی

ده گلی نافت کندر مقایسه با گروه دری راسین تواسترپتوزو
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در هنگام آسیب  .دادکاهش به صورت معناداری  بنکالمید

های کبدی ناشی از سموم، مقادیر آنزیم های فوق افزایش 

 کبدیآنزیم های  گیکاهند اثرات .(22و29) می یابد

 دیگر قبلی یافته های با نیز پژوهش در این مشاهده شده

 جداگانه تحقیقات در بطوریکه .همخوانی داشت محققین

 به گردو برگ هیدروالکلی عصاره گردید که ثابت ای

 دار معنی کاهش و دیابت از کبدی ناشی آسیب مهار دلیل

 در تواند می ALTو  AST کبدی هایآنزیم  میزان در

 این، بر عالوه .(23) قرار گیرد استفاده مورد دیابت درمان

 اتانولی برگ عصاره که ه استنمود ثابت دیگری همطالع

 AST ،ALT  های فعالیت آنزیم تواندمی  گردو درخت

 صحرایی های موش در به صورت معناداری را ALPو 

 .(53) آلوکسان کاهش دهد با شده دیابتی

در این مطالعه از تکنیک استریولوژی برای بررسی تغییرات 

با عصاره تیغه  دیابت و  پس از درمان متعاقب کبد حجمی

بافت  ولوژیکیمطالعات استر. گردید هدمیانی گردو استفا

، حجم کبد و همچنین حجم کبد که وزن دادنشان  کبد

دریافت  های در گروه و سیاهرگ های مرکزی سینوزوئیدها

 گروهنسبت به تیغه ی میانی میوه گردو کننده عصاره آبی 

بنکالمید  گلی کننده دریافت گروه و نشده درمان دیابتی

دهنده این یافته نیز نشان . استمعناداری داشته کاهش 

قدرت این گیاه در کاهش آسیب های کبدی ناشی از 

که توسط  تحقیقیدر . استدر دوز باال سین تواسترپتوزو

نشان داده شد  صورت گرفت، (2339) شیمودا و همکاران

میلی گرم  233در دوز  گردو میوه مغز عصارهکه مصرف 

 فیبروزمی تواند  موش های صحرایی  در در هر کیلوگرم

 در مطالعه . نماید مهار را کربن تتراکلرید زا کبدی ناشی

دارای قدرت گردو  مغز گردید که عصاره مذکور بیان 

تخریب جلوگیری از  بوده و باحفاظت کبدی  بسیار باالی

 سبب حفظ عملکرد کبد می شودهپاتوسیت های کبدی 

این محققین با بررسی عصاره الکلی مغز گردو نشان  .(53)

وجود در گردو مانند االجیتانین ها دادند، پلی فنل های م

د کبد را از ی اثرات حفاطت کبدی هستند و می توانندارا

 و بیماری های متابولیک حفظ موآسیب های ناشی از سم

ی با بررسی اثر مطالعه دیگردر  این محققین همچنین. نمایند

نشان دادند مغز ریدمی یگلیستری  عصاره مغز گردو بر هیپر

ن چربی ها در پراکسی زوم ها تا اکسیداسیوگردو با افزایش ب

هیپرلیپیدمی و سندوم متابولیک  ید موجب بهبودنامیتو

موجود در مغز گردو مهم  Tellimagrandin I .گردد

 ترین پلی فنلی است که برای اعمال این اثر معرفی شده است

عالوه براین، میوه گردو مصرف اکسیژن توسط سلول   (.51)

و با افزایش تولید الکتات موجب  افزایش  ها را افزایش داده

از طرف دیگر میوه گردو میزان  (.52) گلیکولیز می گردد

گیرنده های انسولینی را در کشت سلول های  mRNAبیان 

 و  quercetin   (.55)کبدی و عصالنی افزایش داده است 

 kaempferolمیزان زیادی در برگ گردو یافت می  به

عنوان یک آنتی اکسیدانت می تواند به   quercetin .شوند

با از بین بردن رادیکال های آزاد به بازسازی سلول های بتا و 

از جزاریر لوز المعده در برابر استرپتوزوتوسین و حفاظت 

بطور کلی اثرات ضد دیابتی و  .(54) نماید کمک آلوکسان

ترکیبات  بهرا می تون  هیپوگلیسمیک میوه گردو

   و quercetin مانند ر آن موجود دفالوونوئیدی 

kaempferolاز طرق مختلف مانند اعمال که  نسبت داد

 کاهش جذب روده ای گلوکز نتی اکسیدانتی و یااثرات آ

اثرات  از طرف دیگر،. موجب کاهش قند خون می شوند

پلی فنلی  وجود ترکیبات ن را می توان بهحفاظت کبدی آ

مطالعات فوق ج نتایبا توجه به  .(53) درآن مرتبط دانست

و مشابهات آن با نتایج مطالعه حاضر به نظر می رسد  الذکر

تیغه میانی گردو نیز مانند برگ و میوه گردو دارای ترکیبات 

 مشابه آنتی اکسیدانتی است که می توانند موجب کاهش قند

و حفاظت کبد متعاقب مسمومیت با استرپتوزوتوسین  خون

 .می گردد

لعات آینده با انجام آنالیز پیشنهاد می گردد در مطا

طیف سنجی جرمی، ترکیبات موجود / کروماتوگرافی گازی

در عصاره آبی تیغه میانی گردو و میزان آنها مشخص گردد 
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تا بتوان مکانیسم دقیق این عصاره در اعمال اثرات ضد 

 .دیابتی و حفاظت کبدی را مشخص نمود

 

 نتیجه گیری

عصاره تیجه گرفت که از یافته های این آزمایش می توان ن

احتماال به دلیل داشتن ترکیبات  میانی میوه گردو تیغه آبی 

 در تواند میبرگ گردو و مغز گردو آنتی اکیدانتی مشابه با 

 یتغییرات آنزیم های کبد خون و افزایش قند از جلوگیری

AST  وALP  موش های سوری دیابتی شده با

 باعث این عصاره چنین،هم .تاثیرگذار باشدسین تواسترپتوزو

 بیماری در کبد بافت از تخریب و بهبود ساختار کبد شده

 .می آورد عمل به دیابت پیشگیری

 

 تقدیر و تشکر 

بدین وسیله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه رازی و 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی 

 .کرمانشاه تقدیر و تشکر می گردد
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