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Punica granatumگل انارتانلیاعصارة هیپوگلیسمیک اثر بررسی  L.) ( در
شده توسط استرپتوزوتوسیندیابتیصحرایی نر هايموش

پیشوا–دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد ورامین :مریم عیدي
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چکیده 
Punica granatum(گل اناردر پژوهش حاضر، اثر عصارة اتانلی  L.(هاي بر وزن حیوان، کبد و کلیه و سطح گلوکز سرم موش

صفاقی توسط تزریق درونسر موش صحرایی40. شده توسط استرپتوزوتوسین مورد بررسی قرار گرفتدیابتینر صحرایی 
300و200، 150، 100هاي در غلظتگلعصارة اتانلی . دیابتی شدند) mg/kg, interperitoneally ١٠٠(استرپتوزوتوسین 

18هاي خون از قلب حیوانات بعد از نمونه. شدندروزانه یکبار تیمار صفاقی روش درونروز به18مدت گرم بر کیلوگرم وزن بدن بهمیلی
عصارة اتانلی گل انار که ندنتایج پژوهش حاضر نشان داد.گردیدگیري ازهسرم توسط کیت اندسطح گلوکزشده وآوري روز جمع

کبد و کلیه وزن تاثیري بر وزن حیوان، گردد، ولیشده توسط استرپتوزوتوسین میهاي دیابتیدار گلوکز سرم در موشموجب کاهش معنی
. دارندگل انارداللت بر وجود اثرات هیپوگلیسمیک در هاي تحقیق حاضرداده. ندارددر مقایسه با گروه کنترل موش هاي تیمار شده 

.بنابراین، این گیاه در تحقیقات درمانی باید مورد توجه بیشتري قرار گیرد

Punica granatum:کلیديکلمات L. ،صحرایی، هیپوگلیسمیا، بیماري دیابت، موش انار

مقدمه
-ز یکندوکرینی متداولی است که بیش اابیماري قند اختالل 

تیمارهاي معمول ). 4(برندصد میلیون نفر در جهان از آن رنج می
آورنده قند خون و تزریق انسولین در درمان دیابت، عوامل پایین

خوراکی سنتتیک عوارض کعوامل هیپوگلیسمی). 11(باشندمی
جانبی بسیاري مانند اختالالت کبدي و کلیوي، اغماء 

ي را بدنبال دارند و به عالوه اروده-هیپوگلیسمی و عوارض معدي

امروزه ،بنابراین). 7(آنها طی دوران بارداري قابل استفاده نیستند 
برداري از منابع در جهان پزشکی گرایشی از نو به سوي بهره

هاي چنین ریشه. ویژه گیاهان دارویی پدید آمده استهطبیعی ب
تنوع توان در تنوع و پراکنش وسیع گیاهان، اي را میاندیشه

ترکیبات شیمیایی مؤثره در آنها، سهولت کاربرد بیشتر این 
عی، مانوس بودن بشر با وصنمترکیبات در مقایسه با ترکیبات 
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33



1391، پاییز 3ت جانوري                                         سال چهارم، شماره سزیپژوهشی محیط–فصلنامه علمی 

یی طب سنتی و هزاران برتري دیگر آطبیعت از سالیان دور و کار
بسیاري از داروها بطور مستقیم یا غیرمستقیم از . جستجو نمود

گیاه جهت کنترل 400بیش از امروزه . آیندگیاهان بدست می
د، ولی تنها تعداد اندکی از آنها مورد نشوبیماري قند استفاده می

انارمی توان از جمله این گیاهان). 8(اندقرار گرفتهدقیق مطالعه 
.را نام برد

Punica granatumانار با نام علمی  L. متعلق به خانواده
Puniaceae که به آنPomegrenateبومیانار. گویندنیز می

همدان،استاناستثناءبهکشور،هاياستانتمامدرواستناایر
ودیمیاآبیزینتی،یاوحشیاهلی،صورته بانارازمتفاوتیارقام

در این تحقیق براي .)1(شودمیدیدهپراکندهیاانبوهصورته ب
ر بهگل اناعصاره اتانلی گل انار،هیپوگلیسمیک مشخص نمودن اثر 

، لیهوزن حیوانات، وزن کبد، وزن ک،شدهیمار صحرایی تهاي موش
.سنجش گردیددیابتیهاي صحرایی موشدر گلوکزمیزان 

کارمواد و روش
Punica granatum(گل گیاه انار  L. ( از 1389در بهار

پس از تمیز . آوري شدپارك پلیس واقع در شرق تهران جمع
. گراد خشک شددرجۀ سانتی25ارت کردن، گیاه در سایه و در حر

هاي خشک شده با آسیاب مکانیکی پودر و پودر خشک سپس گل
شده در یک کیسۀ نایلونی در فریزر تا زمان انجام آزمایش 

.نگهداري گردید
لیتر میلی300با ) گرم60حدود (پودر شده و خشک هاي گل

ر ساعت قرا72مدت هدر دستگاه سوکسله ب) درصد80(اتانل 
خشک ،صاف شده و توسط دستگاه روتاري،سپس عصاره. گرفت

گرم بر کیلوگرم میلی300و 200، 150، 100هاي غلظت.شد
.وزن بدن موش صحرایی از عصاره با استفاده از سالین تهیه شد

صحرایی نر نژاد ویستار از انستیتو پاستور کرج در هاي موش
هاي تمیز با فسدر قخریداري و گرم 200-250محدوده وزنی 
ساعت 12گراد و سیکل نوري درجۀ سانتی24–22درجۀ حرارت 

در درصد 40–60ساعت تاریکی و رطوبت نسبی 12،نور
نگهداري آزمایشگاه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامین 

.به آب و غذا داشتندکافی حیوانات دسترسی . شدند
آزمایش در سرم بالفاصله پیش از انجاماسترپتوزوتوسین 

صفاقی روش درونهبفیزیولوژیک استریل حل شده و 
5. تزریق شدصحرایی هاي به موش) گرم بر کیلوگرممیلی100(

و مشاهده عالئم پرنوشی، پلی اوري و الغري به روز پس از تزریق 
خونگیري از سینوس ،حیواناتمنظور اطمینان از دیابتی شدن 

سطح گلوکز سرم شد و حیواناتی که اوربیتال حیوانات انجام-رترو
آزمایش ادامه براي داشتند لیتر گرم بر دسیمیلی180بیش از 

حیواناتی که دیابتی نشده بودند از .مورد استفاده قرار گرفتند
.گریدندمطالعه حذف 

هاي مختلفروز با غلظت18زمایش به مدت آهاي مورد گروه
گرم وزن بدن عصاره گرم بر کیلومیلی300و 200، 150، 100

گیاهی و سالین به صورت تزریق درون صفاقی مورد تیمار قرار 
. لیتر بودمیلی5/0تمامی گروهها مایع تزریقی درحجم.گرفتند

هاي دیابتی تجربیروهگ. سر بود8تعداد حیوانات در هر گروه 
300و 200، 150، 100مختلف دوزهايعصارة گیاه را با

تا اثر وابسته به دوز رم وزن بدن دریافت نمودندگرم بر کیلوگمیلی
گروه کنترل سالم و دیابتی با سالین .عصاره گیاه مشخص گردد

.تیمار شدند
اتر توسطوزن و سپسحیواناتابتدا روز، 18پس از 

01/0توسط ترازوي با دقت کلیه و کبد آنها جدا و .ندبیهوش شد
-گیري از قلب جمعمونه خون از طریق خونشده و نتوزینگرم 
میزان. دست آمدو سرم آنها بهگردیدیوژیفسانترالفاصله و بآوري

) پارس آزمون، ایران(گلوکز سرم به روش آنزیمی گلوکز اکسیداز 
. تعیین شد
ها با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه و تست داده

Tukeyار آنالیز آماري توسط نرم افز. از نظر آماري بررسی گردید
SPSS انجام شده و نمودارها با استفاده از نرم افزارExcel رسم
.ارائه شدند.Mean ± S.E.Mصورت هها بهمۀ داده. شدند

نتایج
گل اناراتانلی ةنتایج تحقیق حاضر نشان داد که تیمار عصار

گرم میلی300و 200، 150، 100هاي روز در غلظت18مدت هب
دیابتی صحرایی هاي یري بر وزن موشتاثبدنبر کیلوگرم وزن

تیمار شده در مقایسه با حیوانات کنترل دیابتی و سالم ندارد
هاي صحرایی نتایج نشان دادند که دیابتی نمودن موش).1نمودار (

گردد، ولی تیمار عصاره موجب موجب کاهش موثر در وزن آنها می
ها در وهاختالف بین گر.گرددافزایش وزن حیوانات دیابتی نمی

.تعیین شد٠٫٠۵>Pداري سطح معنی
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وزنگرم بر کیلوگرم بر میلی300و 100،150،200هايغلظتدر گل انارالکلی ةصفاقی عصاراثر تزریق درون–1نمودار 

، کنترل دیابتی )Normal(سالم صحرایی هاي وشمدنب
)Control ( هر ستون. تجربیوMean± S.E.M. 8را براي

عنوان هسالین را ب،و سالمکنترلهايگروه. دهدنشان میموش 
.حالل عصاره دریافت کردند

گل انارنتایج تحقیق حاضر نشان داد که تیمار عصارة اتانلی 
گرم میلی300و200، 150، 100هاي روز در غلظت18مدت به

دیابتی و سالم صحرایی هاي تاثیري بر وزن کلیه موشبر کیلوگرم 
مار شده در مقایسه با حیوانات کنترل دیابتی و سالم نداردتی
).2نمودار (

گرم بر کیلوگرم بر وزن کلیه میلی300و 200، 150، 100هايصفاقی عصارة الکلی گل انار در غلظتاثر تزریق درون:2نمودار 
-گروه. دهدرت نشان می8را براي .Mean ±S.E.Mونهر ست. و تجربی) Control(، کنترل دیابتی )Normal(هاي صحرایی سالم موش

.عنوان حالل عصاره دریافت کردندهاي کنترل و سالم، سالین را به

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که تیمار عصارة اتانلی گل انار
گرم میلی300و 200، 150، 100هاي روز در غلظت18مدت به

ي صحرایی دیابتی و سالم هاتاثیري بر وزن کبد موشبر کیلوگرم 

تیمار شده در مقایسه با حیوانات کنترل دیابتی و سالم ندارد
).3نمودار (

زن 
و

)
)گرم

)گرم در کیلوگرممیلی(عصاره 

زن 
و

)
)گرم

)گرم در کیلوگرممیلی(عصاره 
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گرم بر کیلوگرم بر وزن کبد میلی300و 200، 150، 100هايصفاقی عصارة الکلی گل انار در غلظتاثر تزریق درون–3نمودار 
-گروه. دهدرت نشان می8را براي .Mean ±S.E.Mهر ستون. و تجربی) Control(، کنترل دیابتی )Normal(هاي صحرایی سالم موش

.عنوان حالل عصاره دریافت کردندهاي کنترل و سالم، سالین را به

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که تیمار عصارة اتانلی گل انار
گرم میلی300و 200، 150، 100هاي روز در غلظت18مدت به

هاي صحرایی گلوکز سرم موشجب کاهش موثر بر کیلوگرم مو

دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین در مقایسه با حیوانات کنترل 
).4نمودار (گرددمیدیابتی 

گرم بر کیلوگرم بر گلوکز سرم در میلی300و 200، 150، 100هايصفاقی عصارة الکلی گل انار در غلظتاثر تزریق درون–4نمودار 
نشان موش صحرایی8را براي .Mean ±S.E.Mهر ستون. و تجربی) Control(، کنترل دیابتی )Normal(حرایی سالم هاي صموش

.عنوان حالل عصاره دریافت کردندگروه هاي کنترل و سالم، سالین را به. دهدمی

بحث
بیماري درمان براي موجودهاي درمانی در حال حاضر، روش

از جمله اصالح رژیم غذایی، ،ه انسولینوابسته بدیابت قندي غیر

را هاي خاص خود محدودیت،عوامل هیپوگلیسمیک و انسولین
منظور باز هکلید طبیعی را ب،مطالعۀ طب گیاهی). 5،10و 2(دارند

. دهدکردن مشکل بیماري دیابت در آینده ارائه می
36
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بیوتیک است که با استرپتوزوتوسین یک عامل ضد سرطان و آنتی
پانکراس براي ایجاد بیماري يهاي بتاراسیون و نکروز سلولدژن

بر طبق نتایج تحقیق . شوددیابت در انواعی از حیوانات استفاده می
کاهش گل انار موجب عصاره الکلی مدت تیمار طوالنیحاضر 

هاي صحرایی دیابتی شده کز سرم در موشدار سطح گلومعنی
تایج توسط تحقیقات دیگر این ن.توسط استرپتوزوتوسین می گردد

اگرچه، تیمار عصاره الکلی گل انار .)3،6،9(نیز تایید شده است 
تاثیري بر کاهش وزن بدن، وزن کلیه و وزن کبد ناشی از تزریق 

، ولی موجب کاهش موثر سطح گلوکز در استرپتوزوتوسین ندارد
توان عصاره این گیاه رالذا می.دنشوهاي صحرایی دیابتی میموش

هاي چند تحقیقهر. دیابتی در نظر گرفتنوان داروي ضدعب
بیوشیمیایی و فارماکولوژیکی بیشتري را باید براي استفاده از آن 

.مدنظر قرار داد

تقدیر و تشکر
پیشوا –واحد ورامین معاونت پژوهشی از بدین وسیله 

تشکر و ،فضاي الزم براي انجام این تحقیقواسطۀ تامین هب
. گرددیقدردانی م
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Hypoglycaemic effect of ethanolic extract of Punica granatum L.
flower in diabetic rats
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Abstract

In the present study, effects of the ethanolic extract of the Punica granatum L. flowers on 

weight of body, liver and kidney, serum glucose level were investigated in streptozotocin-

induced diabetic rats. 40 rats were made diabetic using by streptozotocin (100mg/kg) 

interperitoneally. The ethanolic extract at doses 100, 150, 200 and 300mg/kg, were 

administered daily for 18 days, intraperitoneally. Blood samples were obtained from heart after 

18 days. The control group was administered saline. The serum glucose level was measured by 

kit. The results showed that the ethanolic extract of Punica granatum significantly reduced the 

serum glucose levels in streptozotocin-induced diabetic rats. But, the extract did not affect on 

body weight of body, kidney and liver in comparison with diabetic control group. The present 

data indicates that extract of Punica granatum has hypoglycaemic effect in diabetic animals. 

So, this plant should be considered in future therapeutic researches.
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