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 ۶/۶/۱۴11تاریخ پذیرش:                                                                                                ۵/٣/۱۴11تاریخ دریافت: 

 چکیده

 که  بودهفنولی پلیترکیبات از  سرشارنارونی برگ است. تمشک جهان در اندوکرینی اختالالت ترین شایعاز  یکیدیابت  سابقه و هدف:

میوه تمشک  هیدروالکلیعصاره اثر بررسی منظور  بهمطالعه های مزمن مانند دیابت محافظت نماید. این در برابر بیماریرا فرد است قادر 

(RubusAnatolicus (focke) foke ex hausskn ) تی دیابصحرایی  هایموشدر  استرس اکسیداتیوهای شاخصو لیپیدی پروفایل، خونقندسطح بر

 طراحی شده است.

انجام استرپتوزوتوسین  با ای دیابتگرم استفاده شد. الق ۲11تا  ۱۵1وزن ر با ویستا نرصحرایی سر موش ٣۲در این مطالعه از  ها:مواد و روش

شدند. قربانی  و شده هوشبی هاموش ر گرفتند. نهایتاًقرا مورد تیمارتمشک میوه هیدروالکلی عصاره  باروز ۱۴مدت  بهدیابتی  هایو موششد 

 دارمق شد.های استرس اکسیداتیو جمع آوری و شاخص وفایل لیپیدیخون،پرقندسرمی  سطحگیری اندازهآنها جهت  قلب ازخون نمونه سپس 

1۵/1P < دار در نظر گرفته شد.معنی 

 و LDLکلسااترول ، ،گلیسااریدتااری ،خااون قناادساارمی سااطح  تمشااک میااوه عصااارهداد نشااان  حاضاارمطالعااه نتااای   :هههايافتههه

(. همچناین  >1۵/1Pدهاد ) مای  کااه    داریدیاابتی باه طاور معنای    کنتارل  گاروه   باا  مقایساه در هاای دیاابتی   موش در را آلدئیددیمالون

کنتارل   باا گاروه   مقایساه در  دیاابتی هاای  ماوش در  دیساموتاز  اکساید  ساوپر فعالیات   واکسایدانی  آنتای تاام   ، ظرفیات  HDLساطح سارمی  

 (.>1۵/1Pدار افزای  یافت )معنی تی به طوردیاب

در یو شرایط استرس اکسیدات ولیپیدی پروفایل قندخون،سطح بر مطلوبی اثرات تمشک میوه عصاره داد که  نشان حاضر مطالعه گیري: نتیجه

 دارد.دیابتی های صحرایی موش

  دیابتی ، موش صحرایی، استرس اکسیداتیو، پروفایل لیپیدی، قند خونتمشک واژگان كلیدي:

  مقدمه 

 در آندوکرینی اختالالت ترینشایع  جمله ازملیتوس دیابت 

شد  میجهان  سیله   بهکه با سایی     قند باالیسطح  و شنا خون 

  سااال تا ،دیابتجهانی  فدراساایون براساااس تخمین شااود.می

به        ۲1۴۵ بت  یا ماری د نفر در میلیون  ۶۶٣میزان شااایوی بی

ید.     هدرسااا مان   بینی همچنین پی  جهان خوا جهانی   سااااز

در این بیماری شاایوی میزان  کهاساات بدین صااورت  بهداشاات

شتر از   ۲1٣1سال  تاایران  سید نفر  میلیون ۶به بی ،  ۲) خواهدر

  .یی داردباالبساایار های هزینهمتابولیک اختالل این درمان  (.۱
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 2 

ستفاده      تا پن بیماران این در اورژانسی و  تخصصی  خدمات از ا

علت  واند تمی ملیتوسدیابت  باشد.میسالم افراد  ازبیشتر برابر 

ی عصاااب اختالالتبینایی،  اختالالت ، کلیویهای  بیماری  بروز

بیماری و آترواسااکلروز بروز خطر افزای   باهمچنین و  باشااد

ثرات اتواند یمدیابت  است.بیماری  ارتباطدر نیز عروق کرونری 

  با را آنهاتعامالت  وگذاشااته بیمارانروان  و جساام برگوناگونی 

ی تغییراتدستخوش  کنند میزندگی آن در  کهمحیط اجتماعی 

شااارایط  ، ملیتوسدیابت بیماری بروز پی . در (٣-8) نمایدمی

ای بالقوهرتباط اشااود.می حاکم بدندر  اکساایداتیو نیزاسااترس

 دارد وجوداکسیداتیو  استرس شرایط   بابیماری این عوارض  بین

 روش ترینقدیمی که   داده اساااتنشاااان ها  پژوه  (.۱۲-۶)

 بااا خوا  دارویی  گیاااهااان  ازبردن   بهره   دیاااباات درمااان

سمیک   ست. بوده هیپوگالی ه زمیناز دیرباز در این  نیزایرانیان  ا

 را دیابتبیماری سااینا بوعلیکه  طوریبه اند داشااتهاطالعاتی 

به توان میبود معتقد و  دانسااتمیآتشااین گرمای  از حاصاال

اختالل این بخ  ساااردیسااابزیجات  ومیوه  مصااار کمک 

یک   تابول مان   را م نه در یاهی  های نمود. گو فاوتی  گ یا  در مت   دن

 .(۱٣) بردبهره  توان برای درمان دیابت ازآنهامیکه دارد وجود 

هان می     به تمشاااک   از جمله این گیا گل  تیره ازکه  توان 

ره اشا های متفاوت استدارای گونه رزوئیده وتیره سرخیان، زیر

 Rubus anatolicusمطالعه ما     درگونه مورد اساااتفاده    .نمود

(Focke) Focke ex hausskn شد می شک برگ    نام به که با تم

درختچه ای اسااات. تمشاااک برگ نارونی  مشاااهورنیز نارونی 

له  چند  باتی  سااارشاااار  وخاردار   ،ساااا با خاصااایت       از ترکی

سیدانی  آنتی ست که می   اک سیانین ها ن  تواند از بدهمچون آنتو

 (.۱۴، ۱۵) محافظت نماید مزمنهای یبیمار انسان در مقابل

های سااانتتیک و صااار     با توجه به عوارض متعدد دارو    

های بساایاری های باال در درمان بیماری دیابت ، پژوه هزینه

در ارتباط با اثرات درمانی گیاهان دارویی بر این بیماری صورت 

ست.در این مطالعه اثر عصاره هیدروالکلی میوه تمشک      گرفته ا

شود بر را که به فراوانی در استان گلستان یافت می ارونیبرگ ن

یل      فا ندخون، پرو یدی  روی ساااطح ق های  شاااااخصو لیپ

سترس  سیداتیو در موش ا صحرایی دیابتی مورد ارزیابی   اک های 

 قرار دادیم.

  هامواد و روش 

در شهریورماه  میوه تمشکروش تهیه عصاره میوه تمشک:  

آباد کتول و روستای طاویر   های شهرستان علی  از جنگل ۱٣۶۶

یایی  به   یایی     ٣۶دقیقه و   ۴8عرض جغراف درجه و طول جغراف

آوری شاااد.ساااپس به کمک خانم  درجه جمع ۵۴ دقیقه و ۴۶

ست     شیار گروه زی صومه مازندرانی دان شگاه      دکتر مع سی دان شنا

 شک مشخص گردید.آزاد اسالمی واحد گرگان گونه گیاه تم

شده در سایه و در دمای اتاق    آورینمونه میوه تمشک جمع 

سپس به     شد و  شک  سیاب برقی پودر   خ طور کامل به کمک آ

منظور تهیه عصاااره  گرم از پودر میوه تمشااک به  ۲11گردید.

درصااد آب و   ۲1درصااد متانولی ) 81هیدرو الکلی در محلول 

محلول  سااااعت  ۲۴پس از درصاااد متانول( حل شاااد.     81

الکلی حاوی نمونه از کاغذ صافی عبور داده شد.سپس به    هیدرو

کمک دسااتگاه روتاری اواپوراتور خارج کردن متانول از محلول 

انجام شااد. پس از تبخیر متانول در دسااتگاه روتاری اواپوراتور، 

ساااعت در دسااتگاه فریز درایر   ۲۴مانده محلول به مدت  باقی

   .(۱۶) دست آید قرار داده شد تا عصاره خشک به

ی  اکسیییدان تعیین مقدار فنل کل و میزان  فعالیت آنتی     

شک:     صاره هیدرو الکلی میوه تم میزان فنل کل موجود ع

در عصاره هیدرو الکلی میوه تمشک به روش فولین سیو کالتیو    

سبه گرد  سیدانی آن نی همچنین میزان فعالیت آنتی ید.محا ز اک

احیا کنندگی فریک   -اکساایدانیبه کمک دو روش قدرت آنتی

(FRAPو مهار رادیکال )( های آزادDPPH     سان ( توسط کارشنا

دانشاااکده تولیدات گیاهی دانشاااگاه علوم کشااااورزی و منابع  

 .(۱1) طبیعی گرگان  مورد ارزیابی قرار گرفت

های صاااحرایی، جهت دیابتی کردن موشروش القای دیابت: 

با دوز  STZداروی اساااترپتوزوتوساااین ) گرم بر میلی ۶1( را 

ها، به صاااورت داخل صااافاقی تزری       کیلوگرم وزن بدن موش 

حل   = ۴PHموالر  با ۱/1در بافر ساایترات STZ)داروی  نموده

ست    شت  شده ا صحرایی   یهاساعت از موش  1۲( و بعد از گذ

نمونه گیری ناشاااتایی از ورید دمی صاااورت پذیرفت.قندخون  

یا بیشاااتر از   کننده    تأیید  لیتر گرم بر دسااایمیلی ۲۵1برابر 

 .(۱8) ها بوده استدیابتی شدن موش

ساار موش صااحرایی نر نژاد  ٣۲لعهدر این مطاطرح آزمایش: 

گرم از شاارکت پیشاارو مهرآوران  ۲11تا  ۱۵1ویسااتار با وزن 

ها در شاارایط اسااتاندارد و در موش آزما پارس خریداری شااد.

گراد در حیوان خانه دانشگاه علوم   درجه سانتی  ۲۲تا  ۲1دمای 

پزشااکی گلسااتان با دوازده ساااعت روشاانایی و دوازده ساااعت  

ش  دند.دسترسی به آب و غذا معمول نیز برای   تاریکی نگهداری 

ها با  منظور ایجاد ساااازگاری موشبه ها آزاد بوده اسااات.موش

ها بعد از یک     محیط حیوان خانه تمامی مراحل انجام آزمای        

شده در این مطالعه   مراحل آزمایشگاهی انجام  هفته آغاز گردید.

ستان     تأییدمورد  شگاه علوم پزشکی گل با کد  ) کمیته اخالق دان

شد ( نیز می۶IR.GOUMS.REC.1398.26 اخالق های  . موشبا

گروه اول  تایی تقسیم شدند.   8صحرایی به چهار گروه مساوی   
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 ٣                                                                          0411 زمستان، 4، شماره شانزدهممجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، سال 

 

را گروه کنترل ساااالم، گروه دوم را گروه کنترل دیابتی، گروه   

کننده عصاااره هیدرو الکلی میوه سااوم را گروه دیابتی دریافت

رم و گروه چهارم را گرم بر کیلوگمیلی ۲11تمشاااک با غلظت 

سالم دریافت  شک    نیز گروه  صاره هیدرو الکلی میوه تم کننده ع

صورت روزانه و با کمک  گرم بر کیلوگرم، بهمیلی ۲11با غلظت 

لوله گاواژ تشاااکیل داده اسااات.طول دوره مطالعه برای همه         

 .(۱۶) روز بوده است۱۴ها به مدت گروه

یت     و تحلیل آزمایشییهاهی :    گیری و تجزیه  نمونه  با رعا

ها به ساااعت ناشااتایی ، موش ۱۲تمامی اصااول اخالقی بعد از

سیله زایالزین و کتامین بی  شدند و خون و گیری از قلب  هوش 

دقیقه با    ۱1ها صاااورت گرفت.ساااپس نمونه خون به مدت       آن

هت انجام    ساااانتریفیوژ گردید و سااارم مورد نیاز ج   ٣111دور

ساااطح قندخون، تری گلیسااارید،      ها به دسااات آمد.   آزمای  

های  بر اساااس دسااتورالعمل کیت  LDLو  HDLکلسااترول، 

 BS-800)ایران( و به کمک دسااتگاه اتوآناالیزر  شاارکت پادکو

 مورد ارزیابی قرار گرفت. 
بررساای فعالیت آنزیم سااوپر اکسااید دیسااموتاز ، ساانج  

ی  اکساایدانظرفیت تام آنتیمیزان مالون دی آلدئید و ساانج  

ران( )ای های شرکت نوند سالمت  نیز بر طب  دستورالعمل کیت 

 انجام شد.    UV وسیله دستگاه اسپکتروفوتومترو به

دساات   های به جهت آنالیز آماری دادهها: تحلیل آماری داده

پس از حصاااول  اساااتفاده گردید.   spss _ 18افزار آمده از نرم 

-ها با استفاده از آزمون کولموگرو ن دادهاطمینان از نرمال بود

سمیرنو ،  ست  نتای  به ا سیله آزمون   ها بهآمده از آزمای  د و

 Mean صااورت ( بهANOVAطرفه )آماری آنالیز واریانس یک

± SD  ارائه شد و در صورت معنی( 1۵/1دار بودنP<گروه )  ها با

 .نددو مقایسه شد به صورت دوبه  post hoc tukeyآزمون 

 
 

 هايافته 
شک      صاره هیدروالکلی میوه تم سطح فنل کل موجود در ع

  گرم در گرم عصاره خشک محاسبه گردید.   میلی ۱8/۶1برابر با 

 ۵۵/۱۴برابر با    FRAPاکسااایدانی به روش  میزان فعالیت آنتی  

میلی مول بر گرم وزن عصااااره خشاااک و میزان درصاااد مهار  

 بوده است. ۵1/۱۶ ( نیز برابر باDPPHهای آزاد)رادیکال

شان می یافته دهد که میزان قندخون در های این پژوه  ن

به گروه کنترل ساااالم افزای         بت  یابتی نسااا گروه کنترل د

کننده عصاااره  ( و در گروه دیابتی دریافت >11۱/1Pدار )معنی

کاه  معنی         یابتی  بل گروه کنترل د قا دار  تمشااااک در م

(11۱/1P< یافته اسات. همچنین نتای  به )   آمده نشاان  دسات

سالم     دهد که تغییرات معنیمی سطح قند خون گروه  داری در 

  کننده عصااااره تمشاااک در برابر گروه کنترل ساااالم  دریافت  

(1۵/1P>وجود نداشته است ).  (۱)جدول شماره 

سبت       سرید در گروه کنترل دیابتی ن سرمی تری گلی سطح 

گروه  ( و در >11۱/1Pدار )به گروه کنترل ساااالم افزای  معنی

کننده عصااااره تمشاااک در مقابل گروه کنترل دیابتی دریافت   

شی معنی  ساس      >11۱/1Pدار )دیابتی کاه ست. بر ا شته ا ( دا

داری در سطح سرمی تری   های این مطالعه تغییرات معنییافته

سالم دریافت    سرید گروه  سبت به      گلی شک ن صاره تم کننده ع

 .(۱)جدول  ( مشاهده نشد<1۵/1P) گروه کنترل سالم

سترول موش     سرمی کل سبت    سطح  صحرایی دیابتی ن های 

( و در گروه  >11۱/1Pدار )به گروه کنترل ساااالم افزای  معنی

کننده عصاااره تمشااک در  های صااحرایی دیابتی دریافتموش

شی معنی  شته  >11۱/1Pدار )برابر گروه کنترل دیابتی کاه ( دا

تای  به        اسااات. آمده تغییرات  دسااات همچنین با توجه به ن

ده  کننداری در سطح سرمی کلسترول گروه سالم دریافت    معنی

( دیده   <1۵/1Pعصاااره تمشااک نساابت به گروه کنترل سااالم)

 .(۱)جدول د نش
 

 های مورد مطالعهدر گروه HDLو  LDLمیزان قند خون ، تری گلیسرید ، کلسترول ،  .0جدول 

 ۲11عصاره تمشک  + سالم

 گرم بر کیلوگرممیلی

عصاره تمشک  + دیابتی

 گرم بر کیلوگرممیلی۲11

 شاخص کنترل سالم کنترل دیابتی

ᵇ٣۵/۱۱±۱۵۵ ᵇ′ᵇ۱۶/٣1±۲٣۶ ᵇ۵۵/٣۱±۵81 ۱۱/۱۵±۱۵1 (قند خونmg / dl) 

 ᵇ۶1/1±۶٣  ᵇ۶۴/8±۶۵  ᵇ۶۶/8±۶۴ ۶۱/۱۱±1۱ (تری گلیسریدmg / dl) 

 ᵇ۵٣/1±81  ᵇ۴۵/8±۶٣ ᵇ81/8±۱۱۶ 8۶/8±8٣ (کلسترولmg / dl) 

 ᵇ٣۵/۴±۲۶  ᵇ۴8/٣٣±٣ ᵇ1٣/۶±۴٣ 1۶/۴±۲8 LDL(mg / dl) 

ᵇ۲8/۴±۴۵ ᵇ۶۱/۵±٣۶ ᵇ18/۴±۲1 ٣۶/۴±۴۱ HDL(mg / dl) 

 ( P<1۵/1دار با گروه کنترل دیابتی)تفاوت معنیᵇدار با گروه کنترل سالم، تفاوت معنیᵇشده است.بیان Mean ± SDصورت ها بهداده
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های صحرایی دیابتی نسبت به در موش LDLمیزان سرمی 

( و در گروه  >11۱/1Pدار )گروه کنترل سااااالم افزای  معنی

کننده عصاااره تمشااک در  های صااحرایی دیابتی دریافتموش

( یافته    >11۱/1Pدار )برابر گروه کنترل دیابتی کاهشااای معنی  

  LDLداری در سااطح ساارمی  همچنین تغییرات معنی اساات.

کننده عصااااره تمشاااک نسااابت به گروه  گروه ساااالم دریافت

 .(۱( دیده  نشد )جدول <1۵/1P) های صحرایی سالمموش

های صااحرایی سااالم  در گروه موش HDLسااطح ساارمی 

کننده عصاره تمشک نسبت به گروه کنترل سالم دچار      دریافت

( نبوده اسااات. در گروه کنترل <1۵/1Pداری )تغییرات معنی

دار سطح سرمی این فاکتور نسبت به گروه     دیابتی کاه  معنی

لم )      ی             >11۱/1Pکنترل سااااا فزا ( وجود دارد.همچنین ا

های صااحرایی گروه موش HDLداری در سااطح ساارمی معنی

کننده عصاااره تمشااک نساابت به گروه کنترل   دیابتی دریافت

 .(۱)جدول  ( وجود دارد>11۱/1Pدیابتی )

دهد ظرفیت تام     های این پژوه  نشاااان می تحلیل یافته   

های صااحرایی دیابتی نساابت به اکساایدانی در گروه موشآنتی

شی معنی     گروه موش سالم کاه صحرایی  ( >11۱/1Pدار )های 

کننده عصاره تمشک در مقابل    داشته و در گروه دیابتی دریافت 

یابتی افزای  معنی  هد    ( را >11۴/1Pدار )گروه کنترل د شاااا

تام آنتی   یت  یدانی در گروه   بودیم. همچنین میزان ظرف اکسااا

سالم       سالم دریافت  شک در برابر گروه کنترل  صاره تم کننده ع

 .(۲( را نشان نداد )جدول <1۵/1Pداری )تغییر معنی

در بررسااای نتااای  مربوط بااه میزان فعااالیاات آنزیم                

بین   داریسوپراکسیددیسموتاز مشخص گردید که تفاوت معنی 

کننده عصااااره  های صاااحرایی ساااالم دریافتتای  گروه موشن

( وجود ندارد.همچنین <1۵/1Pتمشااک با گروه کنترل سااالم )

ها در ارتباط با این فاکتور نشاااان داد که کاه          تحلیل یافته   

داری برای میزان فعالیت آنزیم سوپراکسیددیسموتاز سطح معنی

( >11۱/1P) در گروه کنترل دیابتی نسبت به گروه کنترل سالم

داری نیز در میزان فعالیت این وجود دارد. افزای  سااطح معنی

صحرایی دیابتی دریافت آنزیم درگروه موش صاره    های  کننده ع

  ( مشاااهده شااد>1۲/1Pتمشااک در برابر گروه کنترل دیابتی )

 .(۲)جدول 

های صااحرایی سااطح ساارمی مالون دی آلدئید در موش  

به گروه کنترل سااااالم       بت  یابتی نسااا دار  افزای  معنی د

(11۱/1>Pو در )    موش تی         گروه  ب یی دیااا حرا هااای صاااا

کننده عصااااره تمشاااک در برابر گروه کنترل دیابتی     دریافت  

همچنین با توجه به  ( داشته است.>11۱/1Pدار )کاهشی معنی

ست   نتای  به سرمی مالون    آمده تفاوت معنید سطح  داری در 

صاره    سالم دریافت کننده ع سبت به    دی آلدئید گروه  شک ن  تم

 .(۲)جدول  ( دیده  نشد<1۵/1Pگروه کنترل سالم)

  بحث 
در این مطالعه به بررسااای اثر عصااااره هیدرو الکلی میوه      

بر  Focke ex hausskn Rubus anatolicus (Focke) تمشااک 

یدی و شااااخص        یل لیپ فا ندخون، پرو های اساااترس  روی ق

ه نتای  ب های صااحرایی دیابتی پرداختیم.اکساایداتیو در موش

ست  سطح قندخون، پروفایل   آمده تغییرات معنی د داری را در 

های   های اساااترس اکسااایداتیو در موش   لیپیدی و شااااخص 

کننده عصاره میوه تمشک نشان دادند.     صحرایی دیابتی دریافت 

اثرات کاهشاای عصاااره تمشااک بر روی فاکتورهای  کرشااده و  

ضور        سیداتیو آن به ح سترس اک ضد ا ت ترکیباهمچنین اثرات 

 .(۲1) شده استپلی فنولی موجود در آن نسبت داده 

در این پژوه  از داروی اساااترپتوزوتوساااین به جهت القا 

شد.    دیابت در موش ستفاده  صحرایی ا خون  سطح گلوکز  های 

ست     سین د سترپتوزوتو شود   خوش تغییراتی می بعد از تزری  ا

شی از ع  سلول که این امر نا   های بتا پانکراسملکرد غیرطبیعی 

ترین علت تخریب و  دهد که مهمباشااد.مطالعات نشااان می می

باشد و   ها میآن DNAها به سبب آلکیله شدن   مرگ این سلول 

منجر به کاه  سنتز   DNAدرنهایت این آسیب ایجادشده در   

 (.۲۱-۲٣) شودو ترشح انسولین می

 
 های مورد مطالعهاکسیدانی ، سوپراکسیددیسموتاز و مالون دی آلدئید در گروهظرفیت تام آنتیمیزان  .2جدول 

 ۲11سالم+عصاره تمشک 

 گرم بر کیلوگرممیلی

 ۲11دیابتی+عصاره تمشک 

 گرم بر کیلوگرممیلی

 شاخص کنترل سالم کنترل دیابتی

ᵇ۵۱/1±۲۲/۴ ᵇ۲۶/1±1۱/٣ ᵇ۲۱/1±۶۲/۲ ۶۵/1±۱۴/۴ ظرفیت تام آنتی اکسیدانی 

(L+/۲mmol Fe) 

ᵇ۶۲/۱8±٣1۵ ᵇ8۴/۱۶±۲8۲ ᵇ۲۶/۲8±۲٣۶ ۶۵/۱۱±٣1۱ پسو(راکسیددیسموتازU/ml) 

ᵇ٣۴/1±8۲/۱ ᵇ۶۱/1±۴1/۲ ᵇ۲1/1±۶8/٣ ٣۲/1±۶٣/۱ مالون دی آلدئید(nmol/ ml) 

 (>1۵/1Pدار با گروه کنترل دیابتی)تفاوت معنیᵇدار با گروه کنترل سالم ، تفاوت معنیᵇشده است.بیان Mean ± SDصورت ها بهداده
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ای بر و همکاران مطالعه Raghavendra HL ۲1۱۶در سال 

اکسااایدانی عصااااره آبی برگ  روی اثرات آنتی دیابتیک و آنتی

. در Steudneri Schweinfو  Rubus apetalus Poirگیاااهااان

های دیابتی شده توسط آلوکسان  انجام دادند. بعد از سه     موش

ها بر روی قند خون، پروفایل  هفته اثرات کاهشاای این عصاااره 

  های دیابتی شدهاکسیدانی در موشهای آنتیلیپیدی و شاخص

ای مطالعه ۲1۱1. در سال (۲۴) کننده عصاره نمایان شدمصر 

توساااط منیژه متولیان و همکاران صاااورت پذیرفت که در این 

 Rubusپژوه  اثر آنتی دیابتیک عصاااره آبی برگ تمشااک ) 

Fruticosusهای صاااحرایی دیابتی شاااده توساااط    ( در موش

استرپتوزوتوسین بررسی شد. بعد از چهار هفته نتای  نشان داد       

داری در ساااطح قند خون ، پروفایل لیپیدی و  که کاه  معنی

کننده  های صااحرایی دیابتی مصاار های کبدی در موشآنزیم

. با اینکه گونه مورد اسااتفاده و  (۲۵) عصاااره اتفاق افتاده اساات

ها با مطالعه  طول مدت زمان دوره تجویز عصاره در این پژوه  

تای  این پژوه          ها هم   ما متفاوت بوده اسااات،اما در نهایت ن

ل  تواند به دلیاین امر می باشااد.تحقیقات ما می راسااتا با نتای 

ها باشااد که دارای حضااور ترکیبات پلی فنولی در این عصاااره 

صیت آنتی  ستند. این ترکیبات بر روی بیان ژن    خا سیدانی ه اک

های لیپوژنز مثل اسااتیل کوآ کربوکساایالز، اسااید چرب  آنزیم

از یدهایی همچون آلفا گلوکوزسااانتاز و همچنین فعالیت آنزیم 

 .  (۲۶، ۲1) باشنداثر گذار می

 ۲1۱1و همکاران در سااال  Noratto GDای که در مطالعه

 Rubusتأثیر مصاار  تمشااک لیوفریزه از گونه   ، انجام دادند

Idaeus     های چاق دیابتی مورد    هفته بر روی موش  8به مدت

در این  LDLبررساای قرارگرفته اساات.میزان کلسااترول تام و  

 خوانی ندارد فته بود که با نتای  مطالعه ما هم       یا ها افزای  موش

تواند به . نتیجه متفاوت به دساات آمده از این پژوه  می(۲8)

لت طوالنی  فاوت         ع نه مت عه و همچنین گو طال مان م تر بودن ز

 باشد.تمشک نسبت به مطالعه ما 

و همکاران در سااال  Gabriela Azofeifaای که در مطالعه

اکسااایدانی، هیپولیپیدمیک، صاااورت دادند، اثرات آنتی ۲1۱۶

شک       شیدنی تم سمیک نو بر  Rubus Adenotrichosهیپوگالی

سترپتوزوتوسین       روی موش شده توسط ا صحرایی دیابتی  های 

وشاایدنی  روز  دوز باالتر ن ۴1مورد بررساای قرار گرفت. بعد از 

( اثر بارزتری بر کاه  قند خون ، تری گلیسرید   ۲۵۲تمشک ) 

و کلساااترول داشاااته اسااات و توانساااته بود میزان ظرفیت      

سیدانی پالسمایی را نیز بهبود ببخشد. در بخشی دیگر       آنتی اک

شخص گردید که تغییرات معنی  ر داری داز نتای  این مطالعه م

ی در اکسیدان تیسطح پروفایل لیپیدی ، قند خون و وضعیت آن  

های سالم دریافت کننده نوشیدنی تمشک نسبت به گروه     موش

هم راستا بودن نتای  این مطالعه    .(۱8) کنترل سالم ایجاد نشد  

سبت به پژوه    ضر ن ست به علت حضور ترکیبات     حا ممکن ا

چون االژیک اسااید باشااد که دارای اثرات آنتی   پلی فنولی هم

هیپرلیپیدمیک هسااات.همچنین حضاااور ترکیبات پلی فنولی  

تواند بر روی فعالیت آنزیم هایی  ها میدیگری مثل آنتوساایانین

شد و      شته با همچون آلفا آمیالز و آلفا گلوکوزیداز اثر مهاری دا

 .(۲۶، ٣1) از این طری  موجب کاه  سطح قند خون شود

های تمشک زمان مخصو  آنجایی که دوره رسیدن میوهاز 

جه        حدودیتی موا با چنین م به خود را دارد، در این پژوه  

بودیم که با زمان بندی و برنامه ریزی دقی  مشاااکلی به وجود 

 آمده از این مطالعه، بهدست  نیامد.درنهایت با توجه به نتای  به 

صاره هیدروالک   این نتیجه می سید که ع شک  توان ر لی میوه تم

بات پلی فنولی می     لت وجود ترکی ند اثرات مطلوبی بر به ع  توا

ی  اکساایدانکاه  قندخون ، پروفایل لیپیدی و وضااعیت آنتی

 های صحرایی دیابتی داشته باشد.موش

 گزاریسپاس

نامه دوره شااده حاصاال طرق تحقیقاتی پایان  مطالعه انجام

کی  دانشگاه علوم پزش  کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی مصوب      

ستان  ست.  1-۱۱۱۱۱۶: طرق)کد  گل سیله از معاونت   بدین( ا و

ستان که      شکی گل شگاه علوم پز مایت ح تحقیقات و فناوری دان

 .شودقدردانی می اندمالی این طرق تحقیقاتی را تقبل نموده
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Background and Objectives: Diabetes is one of the most common endocrine disorders worldwide. Rubus anatolicus is 

rich in polyphenolic compounds that can protect individual from various chronic diseases such as diabetes. This study 

was carried out to investigate effects of hydroalcoholic extract of raspberry fruit Rubus anatolicus (focke) on blood 

glucose levels, lipid profiles and oxidative stress markers in streptozotocin-induced diabetic rats. 

 Materials & Methods: In this study, 32 male Wistar rats weighing 150–200 g were used. Diabetes was induced in rats 

using streptozotocin and diabetic animals were then treated with raspberry fruit hydroalcoholic extract for 14 days. Rats 

were anesthetized using xylazine and ketamine mixture and sacrificed. Then, whole blood samples were collected from 

the animal hearts to assess their serum glucose levels, lipid profiles and oxidative markers. The p-value < 0.05was 

considered as significant. 

Results: Results of the present study showed that raspberry fruit extracts significantly decreased serum glucose levels, 

triglycerides, cholesterol, low-density lipoproteins and malondialdehyde levels in diabetic rats, compared to the diabetic 

control rats (p < 0.05). Moreover, serum low-density lipoproteins level, total antioxidant capacity and superoxide 

dismutase activity significantly increased in diabetic rats, compared to diabetic control rats (p < 0.05). 

Conclusion: The present study showed that fruit extract raspberry included good effects on blood glucose levels, lipid 

profiles and oxidative stress conditions in diabetic rats. 

Keywords: Raspberry, Blood Glucose, Lipid Profile, Oxidative Stress, Diabetic Rat 
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