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        در در در در پانکراس پانکراس پانکراس پانکراس     تغييرات بافتيتغييرات بافتيتغييرات بافتيتغييرات بافتي    بربربربربرگ گردو برگ گردو برگ گردو برگ گردو     هيدروالکليهيدروالکليهيدروالکليهيدروالکلي    عصارهعصارهعصارهعصاره    تأثيرتأثيرتأثيرتأثير

  موش صحرايي ديابتي شده و نرمالموش صحرايي ديابتي شده و نرمالموش صحرايي ديابتي شده و نرمالموش صحرايي ديابتي شده و نرمال
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 ياسوجياسوجياسوجياسوج پزشكيپزشكيپزشكيپزشكي علومعلومعلومعلوم دانشگاهدانشگاهدانشگاهدانشگاه مرکز تحقيقات گياهان دارويي،مرکز تحقيقات گياهان دارويي،مرکز تحقيقات گياهان دارويي،مرکز تحقيقات گياهان دارويي،    ۱۱۱۱
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        چکيدهچکيدهچکيدهچکيده

    ييييکنونکنونکنونکنونباشد. هدف از مطالعه باشد. هدف از مطالعه باشد. هدف از مطالعه باشد. هدف از مطالعه دهنده قندخون، کاهش فشار خون و مدر ميدهنده قندخون، کاهش فشار خون و مدر ميدهنده قندخون، کاهش فشار خون و مدر ميدهنده قندخون، کاهش فشار خون و مدر ميکاهشکاهشکاهشکاهش    ييييهاهاهاهاييييژگژگژگژگييييوووودو داراي دو داراي دو داراي دو داراي مطالعات نشان داده که برگ گرمطالعات نشان داده که برگ گرمطالعات نشان داده که برگ گرمطالعات نشان داده که برگ گر    :زمينهزمينهزمينهزمينه

        باشد.باشد.باشد.باشد.هاي صحرايي ميهاي صحرايي ميهاي صحرايي ميهاي صحرايي ميبررسي اثرات هيستوپاتولوژيک عصاره هيدروالکلي برگ گردو روي ديابت نوع اول ايجاد شده در موشبررسي اثرات هيستوپاتولوژيک عصاره هيدروالکلي برگ گردو روي ديابت نوع اول ايجاد شده در موشبررسي اثرات هيستوپاتولوژيک عصاره هيدروالکلي برگ گردو روي ديابت نوع اول ايجاد شده در موشبررسي اثرات هيستوپاتولوژيک عصاره هيدروالکلي برگ گردو روي ديابت نوع اول ايجاد شده در موش

تايي تقسيم گرديدند. تايي تقسيم گرديدند. تايي تقسيم گرديدند. تايي تقسيم گرديدند.     ۸۸۸۸گرم و سن شش هفته) به شش گروه گرم و سن شش هفته) به شش گروه گرم و سن شش هفته) به شش گروه گرم و سن شش هفته) به شش گروه     ۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰    - - - - ۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰موش صحرائي نر نژاد ويستار (وزن موش صحرائي نر نژاد ويستار (وزن موش صحرائي نر نژاد ويستار (وزن موش صحرائي نر نژاد ويستار (وزن     سرسرسرسر    ۴۸۴۸۴۸۴۸    تعدادتعدادتعدادتعداد    :هاهاهاها    مواد و روشمواد و روشمواد و روشمواد و روش

وسيله گلوکومتر ميزان گلوکز خون مشخص گرديد. پس از ده روز وسيله گلوکومتر ميزان گلوکز خون مشخص گرديد. پس از ده روز وسيله گلوکومتر ميزان گلوکز خون مشخص گرديد. پس از ده روز وسيله گلوکومتر ميزان گلوکز خون مشخص گرديد. پس از ده روز ههههساعت بساعت بساعت بساعت ب    ۷۲۷۲۷۲۷۲هاي سوم، چهارم، پنجم و ششم ديابتي شدند و پس از هاي سوم، چهارم، پنجم و ششم ديابتي شدند و پس از هاي سوم، چهارم، پنجم و ششم ديابتي شدند و پس از هاي سوم، چهارم، پنجم و ششم ديابتي شدند و پس از گروهگروهگروهگروه

کالميد کالميد کالميد کالميد بنبنبنبنر روز عصاره برگ گردو و گروه ششم گلير روز عصاره برگ گردو و گروه ششم گلير روز عصاره برگ گردو و گروه ششم گلير روز عصاره برگ گردو و گروه ششم گليگرم به ازاي هر کيلوگرم دگرم به ازاي هر کيلوگرم دگرم به ازاي هر کيلوگرم دگرم به ازاي هر کيلوگرم دميليميليميليميلي    ۴۰۰۴۰۰۴۰۰۴۰۰و و و و     ۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰، ، ، ، ۴۰۰۴۰۰۴۰۰۴۰۰ترتيب ترتيب ترتيب ترتيب هاي دوم، چهارم و پنجم بههاي دوم، چهارم و پنجم بههاي دوم، چهارم و پنجم بههاي دوم، چهارم و پنجم بهگروهگروهگروهگروه

گيري گيري گيري گيري مدت چهار هفته دريافت نمودند. در ابتدا و در طول دوره آزمايش (هر هفته) ميزان قندخون اندازهمدت چهار هفته دريافت نمودند. در ابتدا و در طول دوره آزمايش (هر هفته) ميزان قندخون اندازهمدت چهار هفته دريافت نمودند. در ابتدا و در طول دوره آزمايش (هر هفته) ميزان قندخون اندازهمدت چهار هفته دريافت نمودند. در ابتدا و در طول دوره آزمايش (هر هفته) ميزان قندخون اندازهگرم بر کيلوگرم بهگرم بر کيلوگرم بهگرم بر کيلوگرم بهگرم بر کيلوگرم بهميليميليميليميلي    ۴۴۴۴ميزان ميزان ميزان ميزان بهبهبهبه

و قطر جزاير و قطر جزاير و قطر جزاير و قطر جزاير     βهاي هاي هاي هاي  و سپس تعداد سلولو سپس تعداد سلولو سپس تعداد سلولو سپس تعداد سلولآميزي آميزي آميزي آميزي ) اساليدهاي تهيه شده رنگ) اساليدهاي تهيه شده رنگ) اساليدهاي تهيه شده رنگ) اساليدهاي تهيه شده رنگCHPگرديد، سپس با استفاده از هماتوکسيلين و فلوکسين (گرديد، سپس با استفاده از هماتوکسيلين و فلوکسين (گرديد، سپس با استفاده از هماتوکسيلين و فلوکسين (گرديد، سپس با استفاده از هماتوکسيلين و فلوکسين (

  پانکراس بررسي گرديد.پانکراس بررسي گرديد.پانکراس بررسي گرديد.پانکراس بررسي گرديد.

داري کاهش يافته بود. داري کاهش يافته بود. داري کاهش يافته بود. داري کاهش يافته بود. طور معنيطور معنيطور معنيطور معنيدر گروه کنترل ديابتي نسبت به گروه کنترل شاهد بهدر گروه کنترل ديابتي نسبت به گروه کنترل شاهد بهدر گروه کنترل ديابتي نسبت به گروه کنترل شاهد بهدر گروه کنترل ديابتي نسبت به گروه کنترل شاهد به    βهاي هاي هاي هاي قطر جزاير النگرهانس و تعداد سلولقطر جزاير النگرهانس و تعداد سلولقطر جزاير النگرهانس و تعداد سلولقطر جزاير النگرهانس و تعداد سلول    ::::هاهاهاها    يافتهيافتهيافتهيافته

    گرم نسبت بهگرم نسبت بهگرم نسبت بهگرم نسبت بهميليميليميليميلي    ۴۰۰۴۰۰۴۰۰۴۰۰ميزان ميزان ميزان ميزان شده با عصاره برگ گردو بهشده با عصاره برگ گردو بهشده با عصاره برگ گردو بهشده با عصاره برگ گردو بهدر گروه درمان در گروه درمان در گروه درمان در گروه درمان     βهاي هاي هاي هاي داري در قطر جزاير النگرهانس و تعداد سلولداري در قطر جزاير النگرهانس و تعداد سلولداري در قطر جزاير النگرهانس و تعداد سلولداري در قطر جزاير النگرهانس و تعداد سلولافزايش معنيافزايش معنيافزايش معنيافزايش معني

هاي درمان شده افزايش هاي درمان شده افزايش هاي درمان شده افزايش هاي درمان شده افزايش داري نسبت به گروهداري نسبت به گروهداري نسبت به گروهداري نسبت به گروهطور معنيطور معنيطور معنيطور معنيوزن بدن در گروه ديابتي بهوزن بدن در گروه ديابتي بهوزن بدن در گروه ديابتي بهوزن بدن در گروه ديابتي بهگروه کنترل ديابتي وجود داشت. نسبت وزن پانکراس بهگروه کنترل ديابتي وجود داشت. نسبت وزن پانکراس بهگروه کنترل ديابتي وجود داشت. نسبت وزن پانکراس بهگروه کنترل ديابتي وجود داشت. نسبت وزن پانکراس به

  نشان داد.نشان داد.نشان داد.نشان داد.

        است.است.است.است.    ثرثرثرثرؤؤؤؤد جزاير النگرهانس مد جزاير النگرهانس مد جزاير النگرهانس مد جزاير النگرهانس مو بهبوو بهبوو بهبوو بهبو    βهاي هاي هاي هاي عصاره هيدروالکلي برگ گردو در برگشت عملکرد سلولعصاره هيدروالکلي برگ گردو در برگشت عملکرد سلولعصاره هيدروالکلي برگ گردو در برگشت عملکرد سلولعصاره هيدروالکلي برگ گردو در برگشت عملکرد سلول    ::::گيريگيريگيريگيرينتيجهنتيجهنتيجهنتيجه

        صحرايي، جزاير النگرهانسصحرايي، جزاير النگرهانسصحرايي، جزاير النگرهانسصحرايي، جزاير النگرهانس موشموشموشموش ،،،،βهاي هاي هاي هاي سلولسلولسلولسلول ،،،،    ننننييييررررييييشششش    ديابتديابتديابتديابت برگ گردو،برگ گردو،برگ گردو،برگ گردو، ::::واژگان کليديواژگان کليديواژگان کليديواژگان کليدي

        ۹۰۹۰۹۰۹۰////۹۹۹۹////۶۶۶۶پذيرش مقاله: پذيرش مقاله: پذيرش مقاله: پذيرش مقاله:     - - - - ۹۰۹۰۹۰۹۰////۵۵۵۵////۵۵۵۵دريافت مقاله: دريافت مقاله: دريافت مقاله: دريافت مقاله: 
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        مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

با تغيير متابوليسم ن يريشبيماري ديابت 

ها و پروتئين سبب افزايش ها، چربيکربوهيدرات

آن در ادرار، افزايش ميزان  گلوکز خون و پيدايش

 يايجاد اترواسکلروز همراهبا و گردد يخون مچربي 

). اگرچه بيماري ديابت مليتوس به بيماري ۱(دارد 

متابوليسم کربوهيدرات شناخته شده، اما غيرطبيعي 

بودن متابوليسم ليپيد و ليپوپروتئين نيز واضح است. 

ه شيوع اين بيماري با توجه به تغييرات در شيو

زندگي، مصرف غذاهاي پرانرژي، چاقي در جمعيت 

امروزي دنيا در حال افزايش است. به دنبال کاهش 

در ديابت نوع يک  βهاي ترشح انسولين از سلول

  .)۲( رودغلظت گلوکز خون باال مي

ثري از گياهان داروئي در ؤحال حاضر استفاده م در

چنين ها در جوامع آسيايي و همجهت درمان بيماري

عمل آمده است. اما مکانيسم عمل بيشتر در دنيا به

). ۳( مشخص نشده است قاًگياهان مورد استفاده دقي

تنهايي يا همراه با داروهاي استفاده از گياهان دارويي به

ها در دست مطالعه تجويزي پزشکان در درمان بيماري

است. با افزايش ميزان استفاده از گياهان در درمان 

از به پژوهش در جهت گرفتن نتايج علمي ها، نيبيماري

هاي درماني گياهان، مکانيسم راجع به ويژگي ينيبالو 

با داروها و شناسايي اثرات مداخله عمل آنها، 

شود. بسياري از گياهان نامطلوب احتمالي احساس مي

براي درمان بيماري سير  و نگيسنيجمانند سنتي 

  ). ۴د (انديابت نيز مورد استفاده قرار گرفته

هاي متفاوت گياهان ممکن است از طريق مکانيسم

از آنها ممکن است  يبرخروي قندخون عمل کنند. 

). بعضي ممکن ۴داراي آنزيم انسولين کيناز باشند (

) و برخي ۵( است فعاليت انسوليناز را مهار کنند

 βهاي ديگر ممکن است سبب افزايش تعداد سلول

ها مجدد اين سلولوسيله بازسازي هدر پانکراس ب

). فيبر گياهان ممکن است نيز در جذب ۷و  ۶شوند (

کربوهيدرات مداخله نموده و از اين طريق روي 

). درخت گردو در ۹و  ۸ثيرگذار باشند (أقندخون ت

مناطقي از کشور نظير فارس، همدان، کهگيلويه و 

بويراحمد و لرستان وجود دارد و در طب سنتي از 

هاي آن براي ديابت، از برگ ريشه آن براي درمان

هاي روماتيسمي، تب، ديابت، بيماري درمان دردهاي

هاي آن براي درمان ماالريا و دردهاي پوستي و از گل

  ).۱۱و  ۱۰شود (روماتيسمي استفاده مي

برگ گردو داراي ترکيباتي نظير اسيدهاي فنلي و 

ترين فالونوئيدهاي موجود  باشد و مهممي ١فالونوييدها

 هايمشتق و ٢برگ گردو كوئرستين گاالكتوزيددر 

 ، كوئرستين٤آرابينوزيد ، كوئرستين٣پنتوزيد كوئرستين

٦رامنوزيد و كوئرستين ٥گزيلوزيد
. )۱۲( باشندمي 

ثير عصاره برگ أانجام شده در خصوص ت مطالعات

هاي صحرائي گردو بر روي فاکتورهاي ليپيدي در موش

شان داده که ميزان ديابتي شده با استرپتوزوتوسين ن

  ). ۱۲- ۱۴فاکتورهاي ليپيدي کاهش يافته است (

نشان داده که اين گياه داراي ن يشيپ يها يبررسهمچنين 

). همچنين ۱۵( بي استواثرات ضددردي و ضدميکر

مطالعاتي در خصوص اثرات بعضي از گياهان روي 

جزاير النگرهانس در حيوانات آزمايشگاهي انجام گرديده 

جه به مطالعات قبلي انجام شده بر روي برگ است. با تو

گردو و ارزيابي اثرات اين گياه روي ميزان ليپيدها، 

بي، مطالعه روي اثرات وقندخون، ضددردي و ضدميکر

هدف از  ن يبنابرا هيستولوژيکي اين گياه ضروري است.

                                                 
1 Flavonoids  
2 Qquercetin Galactoside   
3 Quercetin Pentoside 
4 Quercetin Arabinoside 
5 Xyloside Quercetin 
6 Quercetin Rhamnoside 
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مطالعه حاضر بررسي اثر عصاره برگ گردو روي 

هاي صحرايي موشقندخون و ساختار بافت پانکراس در 

  باشد. ديابتي شده و نرمال مي

        

  ررررااااکککک    مواد و روشمواد و روشمواد و روشمواد و روش

  حيواناتحيواناتحيواناتحيوانات

صحرائي نر  موش سر ۴۸ تعدادبراي انجام آزمايشات 

 گرم و سن شش هفته) ۱۵۰ -۲۰۰نژاد ويستار (وزن 

خانه دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي ز حيوانا

کميته اخالقي حيوانات بر اساس . گرديد تهيه ياسوج

کل استفاده از حيوانات آزمايشگاهي انجام پروت

 تمامييد نمود. أآزمايشات بر روي حيوانات را ت

چرخه  و گرادسانتي درجه ۲۰±۵ دماير د اتحيوان

ساعت تاريکي و  ۱۲ساعت روشنايي و  ۱۲نوري 

 اتحيوان .شدند داده قرار درصد ۵۰-۶۸رطوبت نسبي 

غذا  و آب به دسترسي آزاد آزمايش طول دوره در

قبل از تزريق  حيوانات مورد آزمايش .داشتند

شبانه در خونگيري،  از قبل و ٧توسينواسترپتوز

دسترسي آزاد به آب  که، در حاليگرسنگي قرار گرفتند

   .داشتند
  

        روش تهيه عصاره گياهيروش تهيه عصاره گياهيروش تهيه عصاره گياهيروش تهيه عصاره گياهي

هاي اطراف شهر ياسوج تهيه هاي گردو از باغبرگ

هاي بريده شده از گياه در زير آب گرديد. برگ

کشي شسته شده، سپس طي مدت پنج روز خشک  لوله

شده و با دستگاه الکتريکي خردکن تبديل به پودر 

 درصد ۷۰مناسب گرديد. ميزان چهار ليتر اتانل 

 گرم پودر گياه ۵۰۰به عنوان حالل هيدروالکلي،  هب

 ٨کريساعت با استفاده از ش ۲۴مدت اضافه شد و به

ه يک وسيله کاغذ صافي شمارهمخلوط شد. سپس ب

                                                 
7 Streptozotocin 
8 Shaker 

حالل هيدروالکلي  لتر شد. به رسوب باقيمانده مجدداًفي

با استفاده از  کر مجدداًياز ش پساتانل اضافه گرديد و 

اين مراحل  صافي شماره يک فيلتر شد و مجدداً کاغذ

دست آمده ههاي ببراي بار سوم تکرار شد. تمام محلول

آلمان) در - دستگاه روتاري (هيدولفبا استفاده از 

، ماده شد. براي تهيه پودر خشک تغليظخأل شرايط 

گراد درجه سانتي ۳۷مدت چهار روز در دماي حاصله به

دست آمده هسپس عصاره بدر دستگاه آون قرار گرفت. 

گراد در درجه سانتي- ۲۰تا زمان انجام آزمايش در دماي 

وزن ماده نهايي حاصل از د. ش فريزر نگهداري

  .دبو ودر خشكپ گرم ۴۳گيري  عصاره
  

        طراحي آزمايشاتطراحي آزمايشاتطراحي آزمايشاتطراحي آزمايشات

        ز داروز داروز داروز دارونمودن حيوانات و تجوينمودن حيوانات و تجوينمودن حيوانات و تجوينمودن حيوانات و تجوي    ديابتيديابتيديابتيديابتي    ،،،،ييييددددبنبنبنبنگروهگروهگروهگروه    ----۱۱۱۱

طور تصادفي به گرم به ۲۰۰-۱۵۰ن حيوانات با وزن بي

 گروه اول شاهدتايي تقسيم گرديدند.  ۸شش گروه 

گروه  ،)II( ، گروه دوم شاهد تحت درمان)I( نرمال

پنجم ديابتي و  ، گروه چهارم)III( سوم شاهد ديابتي

و گروه ششم  )IV،V( با عصاره گياهدرمان  تحت

  .)VI( کالميدبنبا گليتحت درمان ديابتي 

داروي  حيوانات از نمودن ديابتي براي

 گرمميلي  ۵۵ ميزانآلمان) به-(سيگما استرپتوزوتوسين

 سيترات بافر با محلول در شده حل كيلوگرم بر

۵/۴=PH وريد  طريق از ساعت ۷۲ از پس. شد استفاده

دستگاه گلوكومتر  توسطو  انجام گيريخون دم

 خون گلوكزساخت کشور چين) ميزان -کالپالس (ان

 اطمينان حاصل آنها شدن ديابتي از تا شد گيريهزاندا

ليتر گرم در دسيميلي ۲۵۰گلوکز خون باالتر از  .شود

  .)۱۶( نظر گرفته شد مالک ديابتي در

انه به پس از ده روز از تزريق استرپتوزوتوسين، روز

ترتيب  هاي دوم، چهارم و پنجم بهحيوانات گروه

 ۴۰۰و  ۲۰۰، ۴۰۰ عصاره برگ گردو با دوزهاي
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کالميد  بن گرم بر کيلوگرم و به گروه ششم گلي ميلي

گرم بر کيلوگرم رقيق شده با آب مقطر ميلي ۴ميزان به

هاي اول و داده شد. همچنين گروه گاواژ صورتهب

تر آب مقطر دريافت نمودند. ليسوم روزانه يک ميلي

مدت چهار هفته روزانه ها بهتجويز به تمامي گروه

گيري ميزان قندخون در بار انجام گرفت و اندازهيک

صورت هفتگي انجام گرديد. در طول دوره آزمايش به

ساعت از  ۱۲مدت انتهاي دوره آزمايش، حيوانات به

ر زير غذا محروم، اما به آب آزاد دسترسي داشتند و د

نور با اتر بيهوش شدند. بافت پانکراس در حيوانات 

  د.ها برداشته و وزن گرديتمامي گروه
  

  شناسيشناسيشناسيشناسيمطالعات بافتمطالعات بافتمطالعات بافتمطالعات بافت    ----۲۲۲۲

هاي پانکراس در نرمال سالين شسته شده و در بافت

هلند ثابت نگه داشته شدند و دهيدراسيون با –بوين

ساعت انجام  ۱۸-۲۰مدت هلند به–الکل و در بوين

ها تميز شدند و در گزيلن و مي بافتگرفت. تما

گيري شدند. قالب Cº۶۰-۵۸ پارافين در دماي 

ميکرون با استفاده از  ۵هايي با ضخامت  برش

صورت ميکروتوم تهيه گرديد. اساليدهاي تهيه شده به

متوالي از پانکراس هر کدام از حيوانات انتخاب شد. 

از آميزي اساليدهاي تهيه شده با استفاده سپس رنگ

) انجام گرفت. در CHPهماتوکسيلين و فلوکسين (

اساليدها در درجات  CHPروش آميزي بهحين رنگ

جهت دهيدراسيون  درصد ۱۰۰تا  ۷۰متفاوتي از الکل 

 DPXقرار گرفتند. در نهايت اساليدها با استفاده از 

آميزي شده با استفاده تثبيت گرديدند. اساليدهاي رنگ

ده شد و يکصد جزيره از ميکروسکوپ نوري مشاه

صورت تصادفي از پانکراس هر حيوان پانکراس به

انتخاب گرديد. سپس با استفاده از ميکروسکوپ 

تحقيقاتي المپيوس از اساليدهاي تهيه شده عکس 

در هر  βهاي و تعداد سلولقطر جزاير  ميانگينگرفته، 

ان يدر پا جزيره شمارش، ثبت و آناليز گرديد و

براي گرديد.  مشخص گروههر  يبرا هاآن ميانگين

ميکروسکوپ گيري قطر جزاير النگرهانس در اندازه

نوري از عدسي چشمي خاصي که ميکرومتر چشمي 

 نماييشد و با بزرگاستفاده  ،يا گراتيکول نام دارد

X۴۰ برحسب جزيره هر بزرگ و کوچک قطر 

 و محاسبه زيرههر ج ميانگين و قطر تعيين ميکرومتر

  مشخص گرديد. جزاير طمتوس  قطر سپس
  

        هاهاهاهادادهدادهدادهداده    آناليز آماريآناليز آماريآناليز آماريآناليز آماري

 SPSS )SPSSافزار نرم با آوري شدهي جمعهاداده

Inc، Chicago، Il،USA (از .گرديد ليزآنا ۱۳ ويرايش 

 خطاي ± ميانگين صورتهب نتايج تمامي آماري نظر

 در متراپار هر نتايج مقايسه براي. ديدگر بيان استاندارد

 آناليز زمونآ از مداخله از بعد و قبل هاگروه از هر يك

 همه درد. گردي استفاده مكرر گيريبا اندازه واريانس

  گرفته شد. نظر در )P>۰۵/۰(دار معني سطح هاآزمون
  

        هاهاهاها    يافتهيافتهيافتهيافته
        

در اين پژوهش ميزان گلوکز خون در  اثر هيپوگليسمي:اثر هيپوگليسمي:اثر هيپوگليسمي:اثر هيپوگليسمي:

نتايج حاصله گيري شد. هاي مورد آزمايش اندازهگروه

تجويز عصاره  چهار هفتهز نشان داده که پس ا

 هايدر گروه کالميدبنهيدروالکلي برگ گردو و گلي

داري طور معنيهميزان گلوکز خون بو ششم پنجم 

تفاوت يافته است و گروه ديابتي شاهد کاهش نسبت به

هاي شاهد و در ميزان قندخون در گروه داريمعني

م گر گرم بر كيلوميلي ۴۰۰شاهد تحت درمان با عصاره 

  ).P>۰۵/۰() ۱ جدولوجود ندارد (
        

نشان داده  شده آميزيرنگ هايبرششناسي: شناسي: شناسي: شناسي: نتايج بافتنتايج بافتنتايج بافتنتايج بافت

 شديد نكروزي تغييرات موجب استرپتوزوتوسينکه 

پانكراس و کاهش اندازه جزاير پانکراس  جزاير
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 يغيرطبيع يبافت شناس هاي). نشانه۲شود (شکل مي

هاي درمان شده در در گروه چشمگيري طوربه

يسه با گروه شاهد ديابتي کاهش يافته است (شکل مقا

دهد، تغييرات سلولي  ). همچنين نتايج نشان مي۳و ۲

هاي پنجم و و ساختاري جزاير النگرهانس در گروه

شاهد نرمال و  شاهدهاي ششم در مقايسه با گروه

). نمودار ۱باشد (شکل مشابه مي تقريباً تحت درمان

انس و تعداد قطر متوسط جزاير النگره ۲و  ۱

دهد. در ها نشان ميرا در تمام گروه βهاي  سلول

و قطر جزاير  β هايگروه ديابتي کاهش تعداد سلول

النگرهانس مشاهده شد. قطر جزاير النگرهانس و 

 در گروه شاهد ديابتي نسبت به βهاي تعداد سلول

داري کاهش يافته بود. طور معني گروه شاهد نرمال به

داري در اندازه قطر اد، افزايش معنيها نشان ديافته

هاي در گروه βهاي  جزاير النگرهانس و تعداد سلول

پنجم و ششم در مقايسه با گروه ديابتي شاهد 

). نتايج نشان داده ۲و  ۱صورت گرفته است (نمودار 

مقايسه با گروه  داري در گروه دوم درکه تفاوت معني

عداد اول در اندازه قطر جزاير النگرهانس و ت

  وجود نيامده است.هب βهاي  سلول
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 CHPآميزي رنگ ،X ۴۰۰نمايي )، بزرگب) و شاهد تحت درمان (الفکنترل (در گروه  جزاير النگرهانس )۱شکل 

 

 CHP يزيآم، رنگX ۴۰۰نمايي )، بزرگب( ديکالمبنيگلتحت درمان با  يابتي) و دالفشاهد ( يابتيگروه ددر  ر النگرهانسيجزا )۲شکل 

 

 ب الف

 ب الف
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   تغييرات وزن بدن و پانکراستغييرات وزن بدن و پانکراستغييرات وزن بدن و پانکراستغييرات وزن بدن و پانکراس

 توسط استرپتوزوتوسين، ديابتعمده  هايويژگي از

باشد و نتايج نشان داده كه  مي بدن وزن چشمگير كاهش

هاي  يسه با گروهوزن بدن در گروه ديابتي شاهد در مقا

  دار نشان داد. درماني پنجم و ششم کاهش معني
  

  

هاي پنجم و ششم اندکي کاهش وزن در گروه اگرچه

 گروه کنترل شاهد وجود داشت. تغييراتنسبت به

داده  نشان) ۳( نمودارر د پانكراس به وزن بدن وزن

   است. شده
  

        مطالعهمطالعهمطالعهمطالعه موردموردموردمورد هايهايهايهايگروهگروهگروهگروه دردردردر خونخونخونخون گلوکزگلوکزگلوکزگلوکز ميزانميزانميزانميزان بربربربر کالميدکالميدکالميدکالميدبنبنبنبنو گليو گليو گليو گلي    برگ گردوبرگ گردوبرگ گردوبرگ گردو عصارهعصارهعصارهعصاره متفاوتمتفاوتمتفاوتمتفاوت مقاديرمقاديرمقاديرمقادير ثيرثيرثيرثيرأأأأتتتت    مقايسهمقايسهمقايسهمقايسه    ))))۱۱۱۱جدول جدول جدول جدول 

        گروهگروهگروهگروه

        ))))زززززمان (روزمان (روزمان (روزمان (رو
 I    نرمالنرمالنرمالنرمال    شاهدشاهدشاهدشاهد

    شاهد تحت درمانشاهد تحت درمانشاهد تحت درمانشاهد تحت درمان

با عصاره برگ با عصاره برگ با عصاره برگ با عصاره برگ 

    ۴۰۰۴۰۰۴۰۰۴۰۰گردو(گردو(گردو(گردو(

 II    گرم)گرم)گرم)گرم) ميليميليميليميلي

 IIIشاهد ديابتي شاهد ديابتي شاهد ديابتي شاهد ديابتي 

    ديابتي تحت درمانديابتي تحت درمانديابتي تحت درمانديابتي تحت درمان

     با عصاره برگبا عصاره برگبا عصاره برگبا عصاره برگ

گردو گردو گردو گردو 

        IVگرم)گرم)گرم)گرم) ميليميليميليميلي ۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰(((( 

    ديابتي تحت درمانديابتي تحت درمانديابتي تحت درمانديابتي تحت درمان

با عصاره برگ گردو با عصاره برگ گردو با عصاره برگ گردو با عصاره برگ گردو 

        Vرم)رم)رم)رم)گگگگ ميليميليميليميلي    ۴۰۰۴۰۰۴۰۰۴۰۰((((

تحت درمان تحت درمان تحت درمان تحت درمان ديابتي ديابتي ديابتي ديابتي 

        کالميدکالميدکالميدکالميد بنبنبنبن با گليبا گليبا گليبا گلي

        VIگرم)گرم)گرم)گرم) ميليميليميليميلي    ۴۴۴۴((((

۰  ۲/۴۱±۱۰۴  ۳۷/۴±۱۰۱ ۷۲/۳±۹۸ ۸۲/۱±�/١٠٣  ۵۲/۴±٩٨  ۴۸/۲±٩
  

۷  ۹۳/۲±۱/۹۹ ۱۸/۲±۴/۹۷  ۹۲/۱±٢/٣٠�  ۳۵/۶±
/٣٢٨ ۷۴/۵±٣/٣��  ۸۹/۴±٨/٣

  

۱۴  ۸۴/۱±۱۰۳  ۷۴/۴±۱/۹۳  ۸۵/۳±٣٧٩  ۳۳/۵±٧/٣٣٢  ۱۱/۷±�/٢٩٢  ۱۲/۵±�١/٣١� 

۲۱  ۶۸/۲±۱۰۱ ۱۵/۷±۴/۹۲  *۹۲/۷±٧/٣�٢  ۴۵/۸±٣/٢٧� ۳۷/۴±٩/٢٢٣  ۵۶/۴±٩�١/٢  

۲۸  ۱۶/۲±۹۷  ۶۴/۵±۸/۹۰  *۶۲/۶±۵/۳۲۸ ۷۹/۵±
/٢١٧  ۳۲/۵±�/١�١  ۲۵/۳±٧/١٩٣  

  است. شده داده نمايش خطاي استاندارد±ميانگين صورتبه هاهداد
٭
  باشد.کالميد ميبرگ گردو و گلي بن عصاره تحت درمان هايگروه وديابتي  گروه بين )P>۰۵/۰( دارمعني يمقايسه نشانگر 

  
  

شاهد وزن پانكراس در مقايسه با  ديابتي هاي موش در

همچنين . )P>۰۵/۰(هاي ديگر كاهش يافته بود گروه

نسبت  چهار هفتهکه پس از  داد شانن يکنون مطالعه

وزن پانکراس به وزن بدن در گروه ديابتي شاهد در 

شده با عصاره گياه و هاي درمان مقايسه با گروه

)، ۳(نمودار داري داشت  معني افزايشکالميد  بن گلي

)۰۵/۰<P.(  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ميانگين قطر جزاير النگرهانس چهار هفته پس از درمان با عصاره برگ  )۱ نمودار
  )P>۰۵/۰(هاي مختلف کالميد در گروهبنگردو و گلي

 CHP يزيآم، رنگX ۴۰۰نمايي ، بزرگگردو گعصاره بر )بگرم (يليم ۴۰۰) و الفگرم (يليم ۲۰۰تحت درمان با  يابتيگروه ددر  ر النگرهانسيجزا )۳شکل
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درجزاير النگرهانس چهار هفته پس از  βاي ه) ميانگين تعداد سلول۲نمودار

 )P>۰۵/۰هاي مختلف (کالميد در گروهبندرمان با عصاره برگ گردو و گلي

        

        

        

        

        

        

        
ن نسبت وزن پانکراس به وزن بدن چهار هفته پس از درمان با يانگيم )۳نمودار

 ) p>۰۵/۰(مختلف  يد در گروههايبن کالم يعصاره برگ گردو و گل

  

        بحثبحثبحثبحث
طور انتخابي توسين دارويي است که بهاسترپتوزو

هاي توليدکننده انسولين پانکراس را تخريب  سلول

منظور ديابتي کردن حيوانات آزمايشگاهي به کند و مي

عصاره برگ  شود. در مطالعه حاضر اثر استفاده مي

گردو در کنترل هيپرگليسمي و اثرات 

هاي صحرايي ديابتي شده هيستوپاتولوژيک در موش

و نرمال بررسي گرديد. پژوهش حاضر نشان داد که 

ميزان قندخون پس از تجويز عصاره گياهي کاهش 

 و همكاران آزادفتحي توسط كه يپژوهش در يابد.مي

عصاره  ندخونق دهندهكاهش اثرات مورد در

 انجام صحرايي هايموش در گردو برگ هيدروالكلي

 دوز، به وابسته صورتهب عصاره مصرف گرديد،

 در اما شد، يابتيد حيوانات در قندخون سبب كاهش

 مقدار نوع و ). گرچه۱۷( نداشت سالم اثري حيوانات

متفاوت  مذكور مطالعات با حاضر تحقيق در عصاره

است. اثر هيپوگليسمي ناشي از عصاره گياهان  بوده

ممکن است بر اساس مواد مشابه به انسولين در 

در توليد بيشتر  βهاي ا تحريک سلولگياهان و ي

انسولين، سطح باالي فيبر که با دخالت در جذب 

روي  β هايکربوهيدرات و يا اثر توليد مجدد سلول

  ).۱۸و  ۱۶( بافت پانکراس باشد

کاهش واضحي در قطر جزاير النگرهانس و تعداد 

در گروه ديابتي مشاهده گرديد.  βهاي سلول

هاي پنجم و گروه ر گروهمشاهدات نشان داده که د

کالميد بنششم درمان شده با عصاره برگ گردو و گلي

طور و قطر جزاير النگرهانس به βهاي تعداد سلول

 يگوناگونداري افزايش يافته است. مطالعات معني

ثابت نموده که عصاره برخي از گياهان سبب افزايش 

در ديابت مليتوس ايجاد شده  βهاي تعداد سلول

 يله استرپتوزوتوسين و الوکسان گرديده استوس هب

  ).۲۰و  ۱۹، ۱۲، ۱۱(

مطالعه ما نشان داد که اندازه جزاير النگرهانس و 

هاي صحرايي ديابتي شده در موش βهاي تعداد سلول

گزارش شده که تحت شرايط  يابد. اخيراًکاهش مي

بالغ در پانکراس وجود  βهاي ويژه امکان تکثير سلول

بنابراين ممکن است که در اين بررسي  )،۲۰-۲۴(دارد 

در  βهاي  عصاره گياه برگ گردو منجر به تکثير سلول

  هاي صحرايي ديابتي شده باشد.پانکراس موش

گزارش همکاران و ) Shirwaikar(شيرويکار 

اند، استرپتوزوتوسين سبب تخريب پانکراس  داده

هاي صحرايي ديابتي شده گرديده و در موش

ر جزاير النگرهانس کاهش يافته و د βهاي  سلول

پس از درمان با عصاره گياهي افزايش يافته و به 
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و ) Al-Eryani(). العرياني ۲۴اند (رسيده يعيطبحد 

اند که اثرات عصاره گياه مشاهده نمودههمکاران 

وجود هتينوسپورا کورديفوليا در ديابت نوع دوم ب

طور هآمده از طريق تغذيه حيوان با چربي زياد ب

و  βهاي داري سبب افزايش تعداد سلولمعني

برگشت مجدد قطر جزاير النگرهانس شده است 

مطالعات نشان داده که  يبرخ يهاافتهي). ۲۵(

 شوندفالونوئيدها موجب کاهش قند پالسما مي

هاي ) و اثر هيپوگليسمي کوئرستين را در رت۲۶(

  .اندديابتي شده با الوکسان گزارش نموده

به ترکيبات موجود در برگ گردو و اينکه  با توجه

در  عصاره هيدروالکي آن سبب کاهش قندخون و

منجر به تغييرات ساختاري جزاير النگرهانس  انيپا

که ترکيبات  توان اين ايده را طرح نمودشود، مي مي

 βهاي موجود در اين عصاره سبب توليد مجدد سلول

شت مجدد سبب برگ در حيوانات ديابتي شده و نهايتاً

  شود.جزاير النگرهانس در حيوانات ديابتي مي

 ايده را تقويت نموده که احتماالً اين يکنون يبررس

در حيوانات ديابتي شده يا  βهاي توليد مجدد سلول

 βهاي دار توده سلولانسان همراه با کاهش معني

توان مطرح نمود اين است. مکانيسم ديگري که مي

ردو سبب افزايش هاي گاست که عصاره برگ

و تحريک رسپتور انسولين به هورمون  βهاي  سلول

هاي مادر از جزاير انسولين و يا تحريک سلول

هاي ديابتي شده با النگرهانس در پانکراس در موش

ميزان گلوکز در  و نهايتاً شوديماسترپتوزوتوسين 

  .يابدکاهش مي يدرمان يهاگروه

روي جزاير  تحقيقات هيستوپاتولوژيک انجام شده

النگرهانس ثابت نموده که برگشت مجدد جزاير 

النگرهانس آسيب ديده به حالت اوليه و بهبود تعداد 

بعد از درمان با عصاره گياهي است.  βهاي سلول

اثرات  كه سازندمي شخصم هايافته اين

 از تواندمي عصاره برگ گردو احتماالً هيپوگليسميك

 βهاي اد سلولروي تعد عملكرد برگ گردو طريق

 در موارد اين و باشد جزاير النگرهانس اندازه و

 حمايت برگ گردو بودن از هيپوگليسميك واقع

 توسط قندخوندن آم پائين علت و احتماالً كنندمي

 فالونوئيدها و موادي نظير عمل خاطربه برگ گردو

 باشد. برمي انسولين به نسبت پاسخ افزايش يا

توان ارزيابي نمود که مي دست آمده هاساس نتايج ب

عصاره برگ گردو داراي اثر مفيد در بهبود قندخون، 

در بيماري  يبافت شناسوزن پانکراس و تغييرات 

هاي مطالعه در باشد. از محدويتديابت مليتوس مي

تر، جهت اين بررسي عدم وجود تجهيزات دقيق

طور هثره موجود در عصاره است که بؤتعيين ماده م

ثرات آنها مورد آزمايش قرار گيرد. پيشنهاد جداگانه ا

مطالعات كاملي در ارتباط با  ندهيآ شود در مي

ترکيبات شيميايي برگ گياه گردو که در بهبود 

  .رديانجام پذثر است، ؤديابت مليتوس م
  

        و قدردانيو قدردانيو قدردانيو قدرداني    سپاسسپاسسپاسسپاس

ييد شده توسط أاساس طرح پژوهشي ت پژوهش بر اين

انجام  ياسوجعلوم پزشكي  دانشگاه معاونت پژوهشي

وسيله از آزمايشگاه دکتر عزيزي، گرفته است. بدين

خانم  آزمايشگاه حيوانات دانشکده پزشکي و سرکار

با ما پژوهش شهربانو عسکريان که در انجام اين 

 شود.همکاري داشتند تشکر و قدرداني مي
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Abstract 
Background: It has been shown that the Juglans regia leaves have hypoglycemic, diuretic and blood 

pressure reduction properties. The objective of the present study was to examine the histopathology effects of 

Juglans regia leaves on diabetes mellitus in rats.  

Material and Methods: Forty-eight Wistar rats (150- 200 g) were randomized into six groups of 8 animals. 

Groups III, IV, V and VI received intraperitoneal injection of streptozotocin to make diabetic model. Blood 

glucose was measured by glucometer after 72 hours.  After 10 days, Group II, IV and V received 400, 200 

and 400 mg/kg Juglans regia extract, respectively and group VI treated with 4 mg/kg glybenclamid for four 

weeks.  Group I were fed with normal diet and group III received distilled water (diabetic control). The body 

weight and blood glucose were measured in every week. The number of β cells and diameter of islets of 

Langerhans were determined using hematoxylin-floxin staining. The collected data was analyzed by the 

SPSS software using one-way ANOVA.  

Results: The number of β cells and diameter of islets decreased significantly in diabetic control compare to 

the normal group. Treatment with 400 mg/kg of Juglans regia extract showed a significant decrease in blood 

glucose, a significant increase in diameter of islets and number of β cells compared to diabetic control group. 

The pancreas / body weight ratio increased in diabetic rats compare to the treatment group.  

Conclusion: The administration of Juglans regia extract can cause recovery of β cells number and improve 

the size of islets of Langerhans in diabetic model rats. 
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