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 چکیده

های آزاد وسیله تولید رادیکالترین بیماری متابولیک در کل دنیاست. عوارض دیابت با استرس اکسیداتیو القا شده بهدیابت شایع

حاضر اثر عصاره آبی دارچین بر اثر خیزد. در مطالعه های دفاع آنتی اکسیدانی به مبارزه با آن برمیارتباط دارد. بدن از طریق مکانیسم

موش صحرایی نر نژاد ویستار استفاده  12آنتی اکسیدانی این عصاره بر بافت پانکراس مورد آزمایش قرار گرفت. در این بررسی از 

موش رت نر  24دیابتی و دیابتی تیمار شده با عصاره تقسیم شدند. در این تحقیق  شاهدتایی سالم، گردید. حیوانات به سه گروه هفت

گرم برکیلوگرم( دیابتی میلی 03گرم بر کیلوگرم استرپتوزوتوسین )میلی 03با تزریق داخل صفاقی  133±03بالغ در محدوده وزنی 

 FRAP(،MDAآلدئید )گرم بر کیلوگرم میزان مالون دیمیلی 133روز تیمار توسط عصاره با دوز  12شدند. بعد از مدت زمان 

(Ferric Reducing Ability of Plasma  )طرفه گیری گردید. آزمون آماری واریانس یکو کاتاالز بافت پانکراس سه گروه اندازه

ANOVA  دار در کارهای آماری های مورد مطالعه استفاده شد. سطح معنیتوکی برای مقایسه بین گروه آزمونو از(30/3>P در )

شود، اما های دیابتی  نر میدر رتMDA و کاهش  FRAPنظر گرفته شد. نتایج نشان داد که تیمار با عصاره آبی دارچین باعث افزایش 

نماید اکسیدانی دارچین را تائید میدر این بررسی تغییراتی در میزان فعالیت کاتاالز مشاهده نشد. مطالعه حاضر بعضی از ویژگی بارز آنتی

  تری نیاز است.پندارد. هر چند در مورد دیگر خواص عصاره دارچین به مطالعات بیشضرر میتفاده مناسب از آن را بیو اس
 
 

  نر، ديابت، آنتی اکسیدانتدارچین، کاتاالز، رت  کلمات کلیدی:

 m.mohamadzade@urmia.ac.ir  :پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 
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 مقدمه
 به انسان مبتال میلیون 743بیش از  جهان امروزه در       

 و Danaeiدارد ) بیماري متابولیکی مزمن دیابت شیرین وجود

 بتا هايسلول و تخریب ترشح انسولین (. کاهش1122همکاران، 

 محیطی هايگیرنده دهیپاسخ اول( و یا  کاهش نوع )دیابت

 توانددوم( می نوع انسولین )دیابت به مقاومت انسولین و افزایش

 هیپرگالیسمی قبیل از عالیمی با دیابت باشد. دیابت بیماري دالیل

 گلوکز شدن ظاهر و پرخوري پرادراري، پرنوشی، باال(، خون )قند

 و همکاران، Yoon؛ Poitout ،1112شود )مشخص می ادرار در

 و عوارض وخیم با طـوالنی هايزمان طی در سندرم (. این2111

 هايآسیب و نفروپاتی، نوروپاتی رتینوپاتی، مانند برگشت غیرقابل

و همکاران،  Khan؛ 1121و همکاران  Luitseاست ) همراه عروقی

 جمع تولید و واسطه به دیابت از ناشی خون قند افزایش .(1111

 فرآیند استرس بروز ( سببROSاکسیژن ) فعال هايرادیکال

 هاي بتاي پانکراسسلول ویژهبه بدن، هايبافت در اکسیداتیو

. )1112و همکاران، Jacob  ؛1111همکاران،  وTsutsui ) گرددمی

 هايمولکول درشت تخریب سبب اکسیژن فعال هايرادیکال تشکیل

 آسیب نهایت در و لیپیدهاي غشا پراکسیداسیون ها،سلول حیاتی

 (. Sindhu ،1112؛ Scandalios ،1112شود )می سلولی

 دفاع آنزیمی، سیستم واسطهاکسیدانی بهآنتی سیستم       

 که بوده آزاد هايرادیکال از ناشی آسیب برابر بدن در اصلی

 آن از جزیی کاتاالز و (SOD) دیسموتاز سوپراکسیدهاي آنزیم

 ؛1114 همکاران، و Ungvari ؛Sindhu، 1112) روندشمار میبه 

Scandalios، 1111.) اخیر هايپژوهش هايیافته براساس 

 بروز و دیابت آزمایشگاهی هايمدل از برخی ها درROSتشکیل 

 زنندهآسیب مسیرهاي از یکی پانکراس در اکسیداتیو استرس

 همکاران، و Tsutsui)باشد می دیابت از ناشی هیپرگلیسمی

بافت  در هاROSجلوگیري از ازدیاد  بر این اساس، با .(1112

 را دیابت طی در آن مخرب اثرات زیادي توان تا حدودپانکراس می

 (.1111و همکاران،  Ramachandranنمود) مهار

 عمومی نام و  Cinnamonعلمی نام با دارچین گیاه       

Cinnamomum zeylanicum بومی سریالنکا و مناطق جنوب ،

 گیاهان دارویی ترینیکی از قدیمی گیاه باشد. اینهند می شرقی

است  داشته کاربرد مهم دارویی عنوانبه سنتی طب در که است

(Anderson  ،قسمت1114و همکاران .) هاي مختلف گیاه

داراي ترکیبات و دارچین شامل برگ، گل، میوه و پوست 

هایی باشند که از نظر ترکیبات شیمیایی شباهتهایی میاسانس

دهد که این گیاه حاوي اسانس نشان می و با یکدیگر دارند

باشد. میزان این اسانس حدود )روغن فرار( با بویی مطبوع می

 چند از خود اسانس شود. ایندرصد برآورد می 2/1تا  2/1

 22-22درصد(، اوژنول) 22-32) لدئیدشامل سیناما ترکیب دیگر

 تر از دو درصد(، تشکیل شده است. دیگردرصد( و سافرول )کم

 شامل دارچین پوست دهندهتشکیل شیمیایی هايترکیب

ها، ترپنها، ديها، فنلاسید، کادنین، کاریوفیلین، تاننسینامیک

 هاي قندي و موسیالژي متفاوت و مقدار کمی کومارینترکیب

 هاي مختلف این(. قسمت1117و همکاران،  Khanشند )بامی

 کهطوريگیاه از جمله پوست آن خواص درمانی زیادي دارد به

 اي، بهبود فعالیتمصرف آن باعث تقویت قلب، معده و روده

 و همکاران، Shahشود )ها و افزایش نیروي جسمی میکلیه

 فرار آندلیل روغن تر به(. ارزش دارویی این گیاه بیش1111

 هاي اصلی این اسانس شامل؛ اوژنول و سافرولباشد. ترکیبمی

باشند  مفید دیابت درمان در توانندو می دارند انسولینشبه فعالیتی

(Gurdip  ،؛ 1113و همکارانAnderson  ،1114و همکاران .)

گلیسرید، کلسترول ها در کاهش تريچنین تاثیر این ترکیبهم

و همکاران،  Sang) باشندمثبت می پایین سیتهدان با لیپوپروتئین و

دلیل خاصیت ضدقارچی و ضدباکتریایی خود (. دارچین به1112

 جمله اشرشیاکلی، هلیکو هاي مهم بدن ازبر ضد انواع پاتوژن

و همکاران،  Kumar) دارند کاربرد کاندیدیاآلبیکانس و باکترپیلوري

 (.1112و همکاران،  Braun؛ 1127 و همکاران، Nelli ؛1124

کرده، جوشانده، دم یکی از اشکال امروزه داروهاي گیاهی به       

صورت )اغلب به عصاره، پودر، شربت، پماد، ضماد و اسانس

شوند و نکته مهم در ارتباط با تقطیر یا بخار آب( مصرف می

و  Giribabu) ها استمصرف داروهاي گیاهی دوز مصرفی آن

و همکاران،  Braun؛ 1127 و همکاران، Singh؛ 1124 همکاران،

1112.)  

 اکسیدانی عصاره آبی دارچین برتحقیق حاضر اثر آنتی در       

هاي دیابتی نر مورد بررسی قرار گرفت. پانکراس در موش بافت

شامل میزان  ،گیري در این پژوهشمدنظر براي اندازه پارامترهاي

 ر بافت پانکراس بود.د MDAو  FRAPفعالیت آنزیم کاتاالز، 

  

 هاشمواد و رو
 در خانه حیوانات گروه زیست 2711این تحقیق در سال        

هاي نر بالغ نژاد شناسی دانشکده علوم دانشگاه ارومیه روي رت

 عدد رت نر با محدوده 12ویستار انجام گرفت. در این بررسی از 

زمان تیمار این مطالعه در مدت  گرم استفاده شد. 111±71 وزنی

اي در شرایط رژیم استاندارد آزمایشگاهی )غذاي پلت هفته 7
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و دما  روشنایی ساعت 21 ساعت تاریکی و 21 شرایط در استاندارد(

صورت  %71تا  12و رطوبت نسبی  گرادسانتی درجه 12-11

روز شرایط آداپتاسیون  3مدت ها بهرت تیمار، شروع از قبل گرفت.

استرس و آداپته نمودن حیوانات به شرایط را براي حذف عامل 

ترین آزار در جدید طی کردند. رعایت اصول اخالق پژوهی با کم

ها یک هفته قبل ازشروع تزریقات، نمونه ها انجام شد.مورد آن

و دیابتی  دیابتی شاهد سالم، شاهد مساوي گروه 7 به تصادفی طوربه

 تقسیم شدند.  گانه،جدا هايقفس با عصاره دارچین، در شدهتیمار

نمونه گیاه دارچین بعد  روش تهیه عصاره آبی دارچین:       

از تهیه و تایید توسط هرباریوم دانشگاه ارومیه، با آسیاب 

گرم پودر گیاه،  211ازاي صورت پودر در آمد. بهمکانیکی به

عنوان حالل استفاده شد. بعد از سی آب مقطر بهسی 711

گیري توسط دستگاه قیف بوخنر انجام ساعت عصاره 14گذشت 

( تغلیظ Evaporatorشد. سپس حالل توسط دستگاه روتاري )

(. نتیجه، 1121و همکاران،  Abdulrahim Al-Jamalگردید)

گرم پودر گیاه بود.  211گرم از  3تهیه یک عصاره غلیظ به وزن 

غلظت مورد نظر استفاده شد.  این عصاره چسبناک جهت تهیه

هفته بود که در این مدت عصاره گیاهی به  7یمار مدت زمان ت

صورت خوراکی از طریق نیدل مخصوص گاواژ تیمار گردید 

(Saima Mahmood  ،1122و همکاران .) 

بندي تایی گروه 3گروه  7رت در  12در تحقیق حاضر        

  ها عبارت بودند از:شدند که این گروه

ترپتوزوتوسین تزریق گروه شاهد سالم که داروي اس ،گروه اول

  اي دریافت نکردند.نشد و عصاره

استرپتوزوتوسین تزریق  شاهد دیابتی که داروي گروه ،دوم گروه

  اي دریافت نکردند.شد ولی هیچ عصاره

گروه دیابتی شده با استرپتوزوتوسین که در طول  ،گروه سوم

 گرممیلی 111آزمایش روزانه  عصاره آبی گیاه دارچین را با دوز 

        دریافت نمودند. برکیلوگرم

ساعت  21مدت براي القاي دیابت با استرپتوزوتوسین، به       

ها قرار داشت ولی از غذا محروم بودند. بعد آب در اختیار موش

ساعت ناشتایی، استرپتوزوتوسین حل شده در بافر  21از 

صورت داخل ازاي وزن بدن بهگرم بهمیلی 21سیترات با دوز 

ها تزریق شد. عالیم دیابت شامل کاهش وزن، اقی به موشصف

 ساعت ظاهر گردید.  21پرنوشی، پر ادراري بعد از 

ها رت شدن دیابتی از قابل ذکر است که براي اطمینان       

زدن  دمی و با النست گیريها با خونآن میزان قند خون

 مستقیم از دم حیوان توسط دستگاه گلوکومتر کنترل شد و

 711 از باالتر هاآن خون قند میزان که هاییموش

شدند  گرفته نظر در دیابتی عنوان به بود لیتر دسی گرم درمیلی

(Onderoglu  ،بعد از پایان روز بیست2111و همکاران .) یکم و 

هوش اتر بیاتیلدر دسیکاتور توسط پنبه آغشته به دي هارت

سنجاق ته گرد به وسیله ها بهشده و سپس دست و پاي آن

ها جهت ظرف حاوي موم ثابت گردید و بافت پانکراس همه آن

 اکسیدانی جدا گردید. انجام آزمایشات آنتی

 گیری میزان فعالیت آنزیم کاتاالز پانکراس:اندازه       

روش به H2O2فعالیت کاتاالز براساس توانایی آن در تجزیه 

Aebi  تعیین گردید. تجزیهH2O2  با کاهش جذب در طیف

نانومتر قابل بررسی است. تفاوت در جذب واحد  141جذبی 

 زمان معادل مقدار فعالیت کاتاالز است. 

 موالر میلی 71هیدروژن  براي این منظور از پراکسید       

 ( pH=3میلی موالر با ) 21عنوان سوبسترا و از بافر فسفات هب

بلنک استفاده شد. محلول  عنوان جایگزین سوبسترا در محلولبه

لیتر میلی 2 هموژناي بافتی و لیتر محلولمیلی 1 سنجش محتوي

 2O2Hباشد. واکنش با افزودن هیدروژن می محلول پراکسید

شروع شد و کاهش در جذب به کمک اسپکتروفتومتر در طول 

بررسی و در پایان مقادیر بر  ثانیه 71نانومتر به مدت  141موج 

 (.2124و همکاران،  Aebiبیان گردید ) U/mg proteinحسب

سطوح پراکسیداسیون  (:MDA) آلدئید دی مالون سنجش       

گیري شد. درجه اندازه Darperلیپیدي با استفاده از روش 

شود. تعیین می MDAپراکسیداسیون لیپیدها بر مبناي تشکیل 

 MDA  محصول نهایی پراکسیداسیون اسیدهاي چرب است و با

 و تولید کمپلکس شودمی واکنش وارد (TBA) اسیدتیوباربیتوریک

اسپکتروفتومتریک رنگ  گیرياندازه روش اساس نماید.می رنگی

باشد. بدین منظور، می MDAبا  TBAایجاد شده بر اثر واکنش 

از نمونه  2/1به  %21اسید کلرواستیکلیتر از تريمیلی 2/1

 اضافه شد. 

گراد براي درجه سانتی 11بعد از انکوبه شدن مخلوط در        

دور سانتریفوژ شد.  7111دقیقه در  21دقیقه، مخلوط براي  22

لیتر از تیو باربیتوریک اسید میلی 2لیتر از سوپرناتانت با میلی 1

رجه د 11ترکیب شد. ترکیب حاصل مجدداً در  %232/1

ها داري و پس از سرد شدن نمونهدقیقه نگه 22گراد براي سانتی

وسیله اسپکتروفتومتر به نانومتر 271 در جذب میزان اتاق، دماي در

هاي مزبور در گیري شد )براي تهیه هموژناي بافتی، بافتاندازه

و با  pH= 4/3موالر با  2/1گراد بافر فسفات صفر درجه سانتی

 g2111 دور با حاصل هايسلول گردید. سپس همژنیزه %21 غلظت

میزان پراکسیداسیون  سنجش جهت رویی مایع و شد سانتریفوژ
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استفاده قرار  مورد هاي آنتی اکسیدانیلیپیدها و فعالیت آنزیم

           .(2711و همکاران،  Draperگرفت )

: Ferric Reducing Ability of Plasma(FRAP)سنجش       

( %2/2سرد) KClها را در محلول تهیه بافت هموژنه، بافتراي ب

سوسپانسیون هموژنی، هموژنیزه شده و براي  %21جهت تهیه 

بر  FRAPارزیابی بیوشیمیایی استفاده شدند. ارزیابی روش 

و در حضور   2Fe+به  3Fe+اساس توانایی پالسما در احیاي یون 

عنوان که بهTPTZ (2,4,6 Tripyirdyl-5 triazine )نام اي بهماده

باشد، استوار است. نتیجه آن کمپلکس آبی رنگ معرف می

_TPTZ+2Fe هموژنه  بافت باشد.نانومتر می 217جذب  حداکثر با

گراد درجه سانتی 4در دماي  2111دقیقه با دور  2مدت را به

میکرولیتر برداشته و  211سانتریفوژ کرده و از محلول روي آن 

را در  FRAPلیتر معرف میلی 7ایش ریخته و در یک لوله آزم

مدت بهگراد درجه سانتی 73آن ریخته و در بن ماري با دماي 

دقیقه انکوبه کرده، سپس جذب کمپلکس آبی رنگ را در  21-3

 ( 2112و همکاران،  Irisشود )نانومتر قرائت می  271 

(: روش تهیه بافر استات، 2محلول ) شامل: FRAPمعرف        

 211از استات سدیم برداشته و در یک بالن  1212/1مقدار 

اسید استیک اضافه نموده و با آب  7/2سی ریخته و به آن سی

(: مقدار 1محلول ) سی رسانده شد.سی 211مقطر به حجم 

را در یک  HClمیکرولیتر  74برداشته و با  TPTZگرم  1721/1

 لیتر ریخته و با آب مقطر به حجم رسانده شد.لیمی 21بالن 

را برداشته و در یک بالن  3FeClگرم  1241/1(: مقدار 7محلول )

سپس  حجم رسانده شد. لیتر ریخته و با آب مقطر بهمیلی 21

 لیترمیلی 12) 2:2:21این سه محلول تهیه شده را به نسبت 

( با هم 7محلول لیتر میلی 2/1و1 محلول ترلیمیلی 2/1 ،2 محلول

ترکیب کرده، محلول معرف بایستی به تازگی و به مقدار کم 

 شد گیريتهیه شود. جذب توسط دستگاه اسپکتوفتومتري اندازه

هاي استاندارد سولفات آهن منحنی استاندارد براساس محلول و

رسم گردید و سپس براساس منحنی استاندارد، غلظت مواد 

و  Irisگیري شد )لیتر اندازهیمذکور برحسب میکرومول در میل

افزار ها از نرممنظور انجام آنالیز آماري دادهبه (.2112همکاران، 

SPSS خطاي±میانگین صورتبه هاداده تمامی شد. استفاده 

 ANOVAآماري  هايآزمون از شدند. بیان (SE±Mean) استاندارد

هاي مورد مطالعه براي مقایسه بین گروه Tukeyطرفه و یک

 گرفته شد. درنظر >12/1P ، ي دارمعنی استفاده شد. سطح
 

 نتایج
اکسیدانی نتایجی از مطالعات اثر آنتیگذاری دوربین       

هاي نر دیابتی شده با عصاره آبی دارچین بر بافت پانکراس رت

نشان  2 شکلها در دست آمد. این یافتههاسترپتوزوتوسین ب

هاي دیابتی درمان پانکراس در رت MDAدهد در سطح می

داري وجود دارد افزایش معنی شاهدنشده نسبت به گروه 

(12/1P<هم .) چنین تغییراتMDA هاي دیابتی درمان در رت

 شاهدهاي دیابتی شده با عصاره آبی گیاهی نسبت به گروه

دهد که میزان نشان می 1شکل دار بود. نتایج دیگري در معنی

هاي دیابتی کنترل کاتاالز در بافت پانکراس رتفعالیت آنزیم 

غیردیابتی پیدا  شاهدداري را در مقایسه با گروه کاهش معنی

کرده است. اما در فعالیت آنزیم گروه تیمار با عصاره در مقایسه 

دار مشاهده از لحاظ آماري تغییرات معنی شاهدبا گروه دیابتی 

چه که در ها و آنداده(. با توجه به آنالیز آماري <12/1Pنشد )

هاي پانکراس در رت FRAPگردد، سطح مشاهده می 7 شکل

داري افزایش معنی شاهددیابتی درمان نشده نسبت به گروه 

هاي دیابتی درمان شده با عصاره . در رت(>12/1Pنشان داد )

هاي دیابتی درمان داري نسبت به گروهگیاهی کاهش معنی

 (.>12/1Pنشده یافت شد )

 
 پانکراس رت MDA آبی دارچین بر میزان  تاثیر عصاره نمودار :1شکل

 .( است>12/1Pدار )دهنده اختالف معنیدر هر ستون نشان a, b, c حروف غیرمشابه
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 رت پانکراس کاتاالز میزان بر دارچین آبی عصاره تاثیر : نمودار2شکل

 .( است>12/1Pدار )دهنده اختالف معنیدر هر ستون نشان a, b, c غیرمشابهحروف 

 

 
 رتپانکراس FRAP برمیزان دارچین آبی عصاره تاثیر نمودار :3شکل

 .است (>12/1P) داردهنده اختالف معنیدر هرستون نشان a, b, c غیرمشابه حروف
 

 بحث

اکسیدانی عصاره آبی دارچین بر نتایج مطالعات اثر آنتی       

هاي نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین نشان بافت پانکراس رت

هاي نر دیابتی به روز تیمار عصاره گیاهی در رت 12داد که 

داري کاهش معنیگرم بر کیلوگرم باعث میلی 111میزان روزانه 

هاي دیابتی تیمار شده نسبت به پانکراس رت MDAدر میزان 

هاي رت  FRAPچنین میزانگردد. همدیابتی می شاهدگروه 

دیابتی افزایش  شاهدگروه دیابتی تیمار شده نسبت به گروه 

داري را نشان داد. اما میزان تغییرات کاتاالز بین این دو معنی

  نبود. دارمعنی گروه

اکسیدانتی عصاره دارچین به در مطالعه حاضر اثرات انتی       

دلیل داشتن ترکیبات فنولیک و اثبات رسید، زیرا دارچین به

اکسیدانی  خاصیت آنتی اکسیدانی دارايترکیبات آنتی سایر

 Coumarin توان بهاکسیدانی میترین ترکیبات آنتیاز مهم است.

Cinnamaldehyde، Camphene، eugenol، cinnamic acid، 

gamma- terpinene و cinnacassiol از  ترکیبات این کرد. اشاره

گیري و کنند و توسط عصارهواکنش اکسیداتیو جلوگیري می
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 Parthasarathy) شوندگیري از گیاه دارچین استخراج میاسانس

  (.Suhaj، 1112 ؛1112 همکاران، و

 و  اکسیداتیو استرس القاي موجب مزمن و حاد هیپرگلسیمی       

شد. افزایش میزان  خواهد لیپیدها پراکسیداسیون افزایش

 و پراکسی هايرادیکال افزایش با همراه پراکسیداسیون لیپیدها

 عبارتبه شود.می اکسیداتیو آسیب القاي موجب هیدروکسیل

پراکسیداسیون لیپیدها یکی از عالئم دیابت مزمن و  دیگر

لیپیدي یک مکانیسم شیمیایی  پراکسیداسیون است. نشده کنترل

غشاي زیستی  است و قادر به ایجاد اختالل در ساختار و عملکرد

  هاي آزاد به لیپیدها اتفاقاست که در نتیجه حمله رادیکال

  (.1111و همکاران،  Strattonافتد )می

وسیله رادیکال آزاد در بیماران افزایش سمیت القا شده به       

خوبی معلوم به STZهاي صحرایی دیابتی شده با و موش دیابتی

غیرآنزیمی  گلیکاسیون و اتواکسیداسیون طریق از گلوکز است. شده

شرایط آزمایشگاهی  در 2O2H تولید تحریک با STZ نیز و هاپروتئین

(in vitroو در سلول ) هاي بتاي پانکراس موجب افزایش رادیکال

  (.Takasu، 1112) گرددمی آزاد

 وهیدروکسیل( سوپراکسید هاي)آنیون ها ROSتولید افزایش       

 عملکرد و ساختار دیابت مانند زاییشرایط بیماري برخی در

 از بسیاري رسانی،پیام مسیرهاي و بیان ژن ها،پروتئین

 (.Takasu، 1112دهند )می قرار تاثیر را  تحت رشد فاکتورهاي

 شرایط از برخی در هاROSتولید  افزایش اساس این بر       

 ارتباط در اکسیدانتهاي آنتیآنزیم فعالیت تغییر با زاییبیماري

  (.Sindhu ،1112) است

 و هااکسیدانتآنتی میزان نوع یک، کاهش دیابت بیماري در       

 میزانبه بستگی پراکسیداسیون لیپیدي محصوالت تولید افزایش

 (. Altomare ،2111)دارد  قند خون کنترل

 میزان معمول طوربه اکسیداتیو بروز استرس هنگام در       

MDA اکسیداتیو استرس القا دهندهنشان که کند،پیدا می افزایش 

 (.Takasu، 1112) است لیپیدها پراکسیداسیون میزان و

 بافت در اکسیداتیو استرس پدیده بروز از جلوگیري با       

 توانایی زیرا داد، کاهش را دیابت پیشرفتشدت  توانمی پانکراس

 با مقایسه در ROS مقابل در پانکراس اکسیدانیآنتی دفاع سیستم

 بتاي هايسلول و بوده پایینی بسیار سطح در بدن هايبافت سایر

 این مقابل در تريبیش آسیب معرض در جزایرالنگرهانس

 (.Kakkar ،2112دارند ) قرار هارادیکال

      Jayaprakasha ( نشان دادند که بخش 1113و همکاران )

مقدار خوبی از  کم استفاده و غیرمعمول گیاه دارچین، حاوي

هاي اکسیدانت فنولیک براي مقابله با اثرات مخرب رادیکالآنتی

  اثرات برابر باشد و ممکن است باعث محافظت درآزاد می

 .شود زاییجهش

      Mohammadi  داروي درمانی اثرات (1121)و همکاران 

 موش در پانکراس بافت اکسیداتیو استرس پاسخ بر آتورواستاتین

 القا که دریافتند هاآن دادند قرار بررسی مورد را دیابتی صحرایی

 با درمان شود کهمی پانکراس MDAفعالیت  افزایش سبب دیابت

 ها گزارش کردندتاثیر است. آنفعالیت آن بی بر آتورواستاتین

 تغییرات میزان با گلوکزخون تغییرات بین مستقیمی که رابطه

بروز استرس  ها وROSتولید  فرآیند در درگیر هايآنزیم

 در درگیر هايآنزیم فعالیت وجود دارد زیرا در میزان اکسیداتیو

 در داريمعنی افزایشMDA جمله  اکسیداتیو از استرس فرآیند

  داشت. وجود به دیابت پاسخ

 بر تنگستات سدیم حفاظتی ( اثر2722مودي و همکاران )       

 هايرت پانکراس در استرپتوزوتوسین از ناشی اکسیداتیو استرس

 دیابتیک را مورد بررسی قرار دادند و گزارش کردند که میزان

 به مبتال حیوانات پالسماي در FRAP اکسیدانیآنتی ظرفیت

 داريمعنی کاهش هدشا حیوانات با مقایسه مزمن در دیابت

 درمانی با سدیمدهد و به این نتیجه رسیدند که پیشمی نشان

 دیابتی هاياکسیدانی رتآنتی قدرت افزایش موجب تنگستات

  .شودمی شاهد گروه دیابتی به نسبت شده درمان

 و آویشن عصاره هیپوگلیسمیک ( اثر2711یغمایی و همکاران )

 بررسی مورد پانکراس بتاي هايبرسلول آن ترمیمی اثر چنینهم

 Thymusیا  آویشن آبی عصاره دادند، تحقیقات نشان داد که قرار

vulgaris صحرایی هايموش به گاواژ صورتبه روز 12 مدتبه 

 هیپوگلیسمیک، اثر بر عالوه استرپتوزوتوسین، توسط شده دیابتی

MDA دیابتی شاهد به گروه نسبت داريمعنی صورتبه را سرم 

 گلیکوژن و پالسما FRAP که سطحدهد، درحالیمی کاهش

 افزایش دیابتی شاهد گروه به نسبت داريمعنی طوربه را کبدي

گیاه  آبی عصاره در فنولی را وجود ترکیباتآن دلیل که دهدمی

  گزارش کردند. آویشن

 دارچین آبی عصاره که دهدمی نشان مطالعه این نتایج       

 شده  MADو FRAPمیزان  فعالیت تغییر باعث به نوعی احتماالً

 که پاتولوژیکی تغییرات با مقابله در عملی مزایاي تواندو می

اما  نماید ایفا شودمی ایجاد دیابت در هاي آزادرادیکال وسیلهبه

 دار نبود.میزان تغییرات در مورد کاتاالز معنی
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