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ه چکید

به دلیل مقاومت بدن نسبت به عملکرد سلول هاي بتا اتفاق می افتد که به از دست رفتن تدریجی کنترل متابولیک 2دیابت نوع 
تعیین اثر عصاره میوه گیاه کهورك بر پارامترهاي بیوشیمیایی خون در موش هاي صحرایی هدف از این تحقیقمنجر می گردد. 

Rattus norvegicusبا نام علمی سر رت نر بالغ32در این پژوهش ازداراي مقاومت انسولینی یا دیابتی نوع دو می باشد. 

allivias نژادWistar ًگروه4این حیوانات به طور تصادفی در . گردید تفاده گرم اس250تا 200ماهه در محدوده وزنی 3حدودا
به ازاي هر کیلوگرم میلی گرم100(عصاره کهورك با دز گروه مکمل)3گروه دیابتی، )2کنترل، )1زیر قرار داده شدند : گروه 

نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از کاهش غلظت گلوکز و کلسترول در رت هاي مکمل.+گروه دیابتی )4،)متابولیکی بدن در روز
یافته هاي به دست آمده از این پژوهش به طور کلی نشان داد ، که میوه گیاه کهورك تغذیه شده با عصاره کهورك می باشد. 

وکز و کلسترول خون موثر باشد، که این نتایج احتماال داراي خواص آنتی دیابتی است  ومی تواند در درمان دیابت با کاهش میزان گل
هاي موجود در گیاه کهورك می باشد.احتماال مربوط به خواص آنتی اکسیدانی و فالونوئید

مقاومت انسولینی.گیاه کهورك ،رت (موش صحرایی) ،2کلمات کلیدي : دیابت نوع 

مقدمه

است که همراه با اختالل در متابولیسم گلوکز و متعاقبا بیماري دیابت ملیتوس ، شایع ترین بیماري غدد درون ریز 
شایع ترین نوع دیابت ملیتوس 2). دیابت نوع 4تاثیرات منفی قابل توجهی بر متابولیسم لیپیدها و پروتئین ها می باشد (

ین اطالق به انسولدرصد موارد ابتال را تشکیل می دهد. به این نوع دیابت قبال دیابت غیر وابسته95تا 90است بطوریکه 
یک بیماري پلی ژنیک محسوب شده ، و به تنهایی 2می شد ، زیرا ادامه حیات انها در گرو تزریق انسولین نیست. نوع 

یک بیماري نیست بلکه گستره اي از حاالت مقاومت به انسولین همراه با کمبود نسبی تا نقص در ترشح انسولین و 
از اغاز علم طب تاکنون ، درمان توسط تغذیه یا رژیم درمانی ). 3شامل می شود ( ین رابصورت عمده  مقاومت به انسول

گیاهان دارویی منابع غنی از انتی اکسیدان هاي طبیعی هستند. این ان جایگاه خاصی داشته است.در مداواي بیمار
این میان از جمله گیاهانی که به در ار برده می شوند.گیاهان در طب سنتی براي کنترل و درمان بسیاري از بیماري ها بک

دلیل فراوانی و بومی بودن مناطق خشک و گرمسیري به طور گسترده اي توسط مردم  مصرف می شود، گیاه کهورك 
می Mimosoideaزیرخانواده وLeguminosaدرختچه هایی از خانواده يدرختان وprosopisجنس ).1ت (اس
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کهورك یکی از گونه هاي شورزیست است که .)2(خشک آمریکا، آفریقا و آسیاستباشد که بومی نواحی خشک و نیمه 
به دلیل قدرت جوانه زنی مجدد و ظاهر خشبی مشکالت متعددي را در مدیریت اراضی ایجاد کرده است. گیاه کهورك 

التهابی و تانن ها با اثرات تکثیر احتماال به دلیل دارا بودن آلکالوئیدها با اثرات آنتی اکسیدانی ، فالونوئیدها با اثرات ضد
).1سلولی و نیز هیپوگلیسمی بر ترمیم زخم هاي دیابتی دخالت دارد (

مواد و روش تحقیق

ماهه در 3حدودًا Wistarنژاد Rattus norvegicus alliviasبا نام علمی سر رت نر بالغ32در این پژوهش از 
تمامی حیوانات در دماي آزمایشگاه در شرایط و مکان مناسب با دسترسی گردید.گرم استفاده 250تا 200محدوده وزنی 

4شدند. این حیوانات به طور تصادفی در هاي مخصوص نگهداري فسآزاد به آب و غذا (غذاي صنعتی استاندارد) و در ق
به ازاي هر میلی گرم100گروه مکمل (عصاره کهورك با دز )3گروه دیابتی، )2گروه کنترل، ) 1گروه زیر قرار داده شدند : 

ي کهورك پودر شده گرم میوه50ابتدا گیريبراي عصارهمکمل. +گروه دیابتی ) 4، )کیلوگرم وزن متابولیکی بدن در روز
ساعت محلول از کاغذ 24بعد از .ساعت روي شیکر قرار گرفت24حل شده و به مدت صددر80سی سی اتانول 1000در 

تا 1اي ریخته شد و به مدت هاي شیشههاي صاف شده درون پلیتبراي حذف حالل، نمونه.عبور داده شد1صافی شماره 
تاگرادسانتیدرجه-20فریزردرها بعد از تبخیر حالل، نمونهدرجه سانتی گراد قرار داده شد.40روز در آون با دماي 2

پایان فرآیند القاي مقاومت انسولینی، شرایط کنترل اعمال گردید. تا3و 1بر روي گروه هاي شد.نگهدارياستفادهزمان
درصد ماده 20و در آب آشامیدنیW/V%12هفته، با فروکتوز 6ها به مدت رت4و 2هاي گروهبراي ایجاد دیابت در

میلی 30میزان . همچنین ماده شیمیایی استروپتوزوسین به مورد تغذیه قرار گرفتندخشک مکمل روغن سویا در جیره 
پس از دیابتی شدن، گروه هاي .گرم بر کیلوگرم وزن بدن به صورت درون صفاقی به رت ها در گروه هاي مذکور تزریق شد

با ، ساعت ناشتایی12بعداز هفته به صورت گاواژ درون مري تحت تیمار عصاره کهورك قرار گرفتند. 2به مدت 4و 3
استفاده از سرم خون باانجام شد.حیوانات قلبگیري از ناحیه خونش و کشته شدند و ها بیهواستفاده از محلول اتر موش

براي آنالیز آزمایشگاهی فراسنجه هاي خونی از کیت هاي پارس آزمون دقیقه جدا شد.15دور به مدت 1700سانتریفوژ
آماري آنالیز واریانس استفاده شد. روش5نسخه GrapPad Prismبراي آنالیز آماري داده ها از نرم افزاراستفاده گردید. 

Pاست و 1یک طرفه غلظت رويتا تأثیر استفاده از عصاره کهورك به عنوان سطح معنی دار در نظر گرفته شد 0.05 ≥
شد. سرم بررسی فراسنجه هاي 
نتایج و بحث

p < 0/05کنترل افزایش معنی داري داشته است ( آنالیز نتایج نشان داد که میزان گلوکز درگروه دیابتی نسبت به گروه 

). در گروه دیابتی عصاره 1). و همچنین در گروه دیابتی نسبت به گروه دیابتی + عصاره نیز افزایش معنی دار بوده ( شکل 
).2داشته است (شکل نسبت به کنترل و همچنین گروه عصاره نسبت به دیابت افزایش معنی دار اسیداوریک وجود

1 . One-way ANOVA
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مقدار کلسترول در گروه مشاهده نشده است.به کنترل و دیابت افزایش معنی دار کراتینین در گروه عصاره نسبت 
داشته است. لیپوپروتئین با اره نسبت به کنترل افزایش یافته و در گروه دیابتی نسبت به کنترل افزایش معنی دارعص

ت به کنترل کاهش داشته و معنی دار نیست. میزان تري گلیسرید در گروه دیابت و چگالی باال در گروه عصاره نسب
منجر به کاهش پاسخ به انسولین در بافتها 2دیابت نوع ). 1به کنترل افزایش معنی دار داشته  ( جدول عصاره نسبت

اغلب افزایش تري گلیسرید و 2بیماران دیابتی تیپ. )6وافزایش برون ده کبدي گلوکز و افزایش قند خون میشود (
گلیسرید خون در افراد دیابتی در مقایسه با افراد ). میزان تري7کاهش کلسترول و لیپوپروتئین با چگالی باال دارند (

سالم به طور معنی داري باالتر است، اسید اوریک محصول متابولیسم پورینها است ، افزایش سطح اسید اوریک با 
).8پیشرفت بیماري کلیوي در بیماران دیابتی نوع دو همراه بوده (

در موش هاي صحرایی دیابتی: تاثیر عصاره بر برخی از فراسنجه هاي خونی1جدول 
میانگین مربعات

HDLکلسترولتري گلیسریدکراتینینتیمار
33/8628/3975/7753/49کنترل
ns95/80*87/88**15/108ns36/43دیابت
ns71/87**98/31**71/68ns96/41عصاره

87*45/48ns98/80ns56/47/ns٠٩دیابت و عصاره
48/0P =P=0/002P=0/006P= 0/18معنی داريسطح 

Ns معنی دار است.01/0معنی دار است. **در سطح 05/0*در سطح معنی دار نیست. 05/0: بیشتر از
نتیجه گیري

به طور کلی یافته هاي این پژوهش نشان داد که مصرف عصاره میوه گیاه کهورك بر میزان قند خون و سایر پارامترهاي 
خونی در موش صحرایی اثر داشته و باعث کاهش یا افزایش معنی دار آن ها شده است. که این اثرات به دلیل وجود 

ها و آنتی اکسیدان ها می باشد. بنابراین نتیجه می شود که گیاه ترکیبات موثر در این گیاه می باشد که شامل فالونوئید
کهورك داراي خواص آنتی دیابتی است. و میتواند در درمان دیابت با کاهش میزان گلوکز و کلسترول خون موثر باشد، 

تري دارد. هر چند مکانیسم آن با توجه به مطالعات اندك انجام گرفته بر روي کهورك نیاز به تحقیق و بررسی بیش

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


1394خردادماه 7و 6هاي نوین در علوم دامی. دانشگاه بیرجند، همایش پژوهش

٨٧١

پیشنهاد می شود که ترکیبات گیاه کهورك و مکانیسم اثر آن ها شناسایی و بررسی شود نیز اثر کهورك از لحاظ بافت 
شناسی بر روي بافت هاي کبد ، کلیه و روده بررسی شود.
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Effect fruit Syrian mesquite on some blood parameters in rats it type 2 diabetic
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Abstract

Type 2 diabetes, the body's resistance to beta-cell function occurs which leads to the gradual
loss of metabolic control. With increased mortality due to the disease, particularly coronary
artery disease has been linked. The purpose of this study was to determine the effect of Syrian
mesquite fruit on blood biochemical parameters in rats with insulin resistance or diabetes type
two. In this study, 32 adult males Wistar rats (Rattus norvegicus allivias) weighing about 200 to
250 g were used. The animals were randomly divided into four class: 1)control, 2)diabetic,
3)supplemented group (100 mg/kg BW0.75/day Syrian mesquite fruit extract) , 4) diabetic +
supplement. Results indicated anti-diabetic properties of the Syrian mesquite fruit extract by
lowering blood cholesterol and glucose level. This rols can be related to the antioxidant
properties of flavonoids in Syrian mesquite fruit extract.

Keyword: Diabetes Type 2, Rat, Insulin resistance, Syrian mesquite
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