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  9911دوم مرداد  ی /هفته875 ی /شمارهمو هشت  سال سی مجله دانشکده پزشکی اصفهان
 94/5/9311تاریخ چاپ:  19/4/9311تاریخ پذیرش:  7/3/9311تاریخ دریافت: 

  
  با شده تیمار دیابتبه  مبتال مدل های Rat پانکراس ی غده ریز درون بخش شناسی بافت تغییرات

 محمدی سرخ   گل  ی عصاره

 
 4مصطفوی سادات  فاطمه ،1رشیدی بهمن ،3قنادیان مصطفی سید ،2الهی روح شیما ،1اسفندیاری ابراهیم

 
 

چکیده

 .است گرفته انجام دیابت درمان ی زمینه در زیادی مطالعات کنون تا. آید می وجود به بدن، در آن مناسب کارکرد عدم یا و انسولین تولید قطع اثر بر دیابت مقدمه:

 .بود محمدی سرخ   ی گل عصاره با شده تیمار دیابت به مبتال مدل هایRat پانکراس ی غده ریز درون بخش شناسی بافت تغییرات بررسی مطالعه، این انجام از هدف

 با سالم گروه سه انسولین، با درمان استرس گاواژ، درمان، بدون دیابت به مبتال شاهد، شامل گروه 91 به نر ییصحرا موش سر 911 تعداد تحقیق، این در ها: روش

 بافت مطالعه، انتهای در. شدند تقسیم( کیلوگرم/گرم میلی 111 و 011 ،311) عصاره مختلف دزهای دریافت با دیابت به مبتال گروه سه عصاره، مختلف دزهای دریافت
 قرار النگرهانس جزایر مساحت و پانکراس بتای های سلول تعداد بررسی نهایت، در و ایمنوهیستوشیمی و ائوزین -هماتوکسیلین آمیزی رنگ تحت و خارج پانکراس

 .شد گرفته نظر در داری معنی سطح عنوان به P < 151/1 و انجام ANOVA روش از استفاده با ها داده آماری واکاوی. گرفت

  گروه با مقایسه در النگرهانس جزایر مساحت در داری معنی افزایش موجب دیابت، به مبتال های Rat در کیلوگرم/گرم میلی 111 دز با سرخ گل ی عصاره ها: یافته

 نیز دیابت به مبتال شاهد  گروه با مقایسه در النگرهانس جزایر بتای سلول درصد افزایش موجب عصاره، از دز این همچنین، (.P=  119/1) گردید دیابت به مبتال شاهد
 .(P=  197/1) گردید

 مناسب پژوهشی پتانسیل یک عنوان  به عصاره، این رود می احتمال. پانکراس گردد در بافتی تغییرات بهبود موجب تواند می سرخ، گل ی عصاره از استفاده گیری: نتیجه

 .گیرد قرار موردتوجه بعدی مطالعات در

 خون  قند انسولین؛ سرخ؛ گل ملیتوس؛ دیابت واژگان کلیدی:

 
 ی غده ریز درون بخش شناسی بافت تغییرات .سادات  فاطمه ی، مصطفوبهمن یدی، رشیمصطف دیس انی، قنادمایش یاله ، روحمیابراه یاریاسفند ارجاع:

 .333-331 (:573) 33؛ 9311مجله دانشکده پزشکی اصفهان . محمدی سرخ   گل  ی عصاره با شده تیمار دیابتبه  مبتال مدل های Rat پانکراس

 

 مقدمه

سیح .(1)باشیدمییخونقندافزایشدیابت،بیماریاصلیینشانه

پیانراا بتیایهیایسیلو ازشید آزادانسولینتوسطخونلوکزگ

عوامی ازهیا،سیلو اینتمامیابخشیرفتنبینازوگاددمیتنظیم

یواسیحهبیهبیمیاری،ایینباشید.میدیابتبهابتالباایکنند تعیین

.(2)کندمیدرگیارابدنمختلفاعضایعاوقی،مخاباثاات

بیهایماد ازاستفاد دیابت،القایجهتاصلیهایمد جملهاز

تخاییبدنبیا بهشیمیایی،تاکیباین.باشدمیاستاپتوزوتوسیننام

حیوانیاتدر1نیو دیابیتایجیادباعی پیانراا بتایهایسلو 

.(3)گاددمیآزمایشگاهی

میوردابیتیدیمیاریکنتیا بجهیتیاریبسییداروهیا،اماوز 

دییتولکاهشاینظیمتفاوتیسلولیاهایمسکهاندیگیمقااراستفاد 

تاش کیتحاماتبط،یهامیآنزتیفعالزانیمدراییتغکبد،درگلوکز

وگلیوکزجیببازممانعیتن،یانسیولبیهمقاومیتکاهشن،یانسول

ن،یبینییادر.(4)کننیدیمیفعیا رابافتدرگلوکزمصافشیافزا

داروهیایبیامقایسهدردیابتدرماندراستفاد موردسنتیداروهای
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.(5)باشندمیکمتایجانبیعوارضدارای(Synthetic)صناعی

پزشیریوغباییاهدافباایقب هامدتازمحمدی،ساخگ 

هیایگلباگازباارزشفنلیتاکیبچندینتاکنون.استشد استفاد 

اثییااتاخیییا،هییایسییا در.(6)اسییتشیید اسییتخاا گیییا اییین

ضیداسپاسیم،ضیدآزاد،هیایرادیرا باندگیبینازاکسیدانی،آنتی

ضیدعاوقیی،-قلبیهایبیماریازگیایپیشافسادگی،ضدالتهاب،

جییببیکننیید مهییارعنییوانبییه،2نییو دیابییتدرمییانباکتایییایی،

ایینگییا هیایعصیار ازپوسیتمحافظیتورود ازکابوهیدرات

تاکیبیاتگیاو تیاینمتیداو فالونوئییدها،.(7)اسیتشد گزارش

دیید گیاهیاندروفیوربیهکههستندانسانغباییرژیمدرفنلیپلی

فااوانییبیهنییزسیاخگی فیزیولیوژیریعملرادهیایوشیوندمی

 .(8)استشد داد نسبتآنفالونوئیدهای

درمیانوجیودعیدمودیابیتبیماریباالیبسیارشیو بهتوجهبا

داروهیایازاسیتفاد متعددعوارضهمچنین،وبیماریاینباایقحعی

گیا فیزیولوژیریعملرادهایشدنداد نسبتشیمیایی، فااوانیبهاین

بهداشیتسیازمانمثبترویرادمختلف،محالعاتدرآنفالونوئیدهای

هیایدرمیانبیه(WHOییاWorld Health Organization)جهیانی

درگییا ایینتیثثیابیاارتبیا درشناسیبافتبارسیانجامعدمگیاهی،

هیایدرمانازاستفاد بهبشانو تمای همچنین،و1نو دیابتدرمان

محمیدیگ ساخیاثاعصار بارسیدفهاحاضابیمحالعهگیاهی،

مبیتالRatهایدرمد پانراا βهایوتعدادسلو جزایابامساحت

انجامشد.استاپتوزوتوسینالقاشد با1نو دیابتبه



 ها روش

یدانشیرد اخیال یتیهیکمنظیارتتحیتیامداخلیهیمحالعهنیا

کییییدبییییااصییییفهانیپزشییییرعلییییومدانشییییگا یپزشییییر

IR.MUI.MED.REC.1397.197یروباRatابت،یدمبتالبهیها

گافت نژادد،یسفناییصحااموشسا111،محالعهنیادر.صورت

Wistar،ماکیزازگیام181-221یوزنینیانگیموهفته7-8باسن

رطوبیتشام طبیعی،طیشاادرواناتیح.دیگادهیتهاصفهانانیرو

یچاخییهوگییاادیسییانتیدرجییه21±4یدمییادرصیید،71-41

یدستاسیبیاییروشیناسیاعت12ویریتیارساعت12یروزشبانه

درابیتیدیمیاریببیهابیتالعدم.شدندینگهدارغباوآببهیکاف

شیاو ازقبی هیاآنخیونقنیدزانیمیایگانداز قیطاازواناتیح

.شددثییتمحالعه

صییفاقیداخیی تزریییققیییطاازابییتیدیالقییا:ابییتیدیالقییا

(IntraperitonealییاIP)(استاپتوزوتوسیینSigma, St. Louis, 

MO) بیهگام/کیلیوگاممیلی61یزانمبه،(9)نیسالناما درمحلو

،استاپتوزوتوسیینقییساعتپسازتزر72.گافتصورتواناتیح

هییاRat(FBSییاFetal bovine serum)ناشییتاخیونقنیدسیح 

گام/کیلوگاممیلی251یخونباالباقندواناتی.حدیگادیایگانداز 

.(11)شدندمحالعهواردابتیدمبتالبهعنوانمد به

وعصیار دریافیتحیوانیات،شیدنمبتالبهدیابتاثباتازپس

کشیتهحیوانیاتهفتیه،4گبشتازپسوآغازهاآنتوسطانسولین

(.1شر )گادیدبارسیوخار هاآنپانراا بافتشدندو

:شدندمیتقسییتا11گاو 11بهیتصادفطوربهواناتیح:یبندگاو 

:شاهدیهاگاو 

  یمعمولیغبایکنند افتیدرسالمواناتیح:او گاو 

  یمعمولیغبایکنند افتیدرمبتالبهدیابتواناتیح:دومگاو 

  بیاگیاواژاسیتا یکننید تحمی سیالموانیاتیح:سیومگاو

 عصار حال 

  یغیبایکننید افیتیدرابیتیدمبیتالبیهواناتیح:چهارمگاو

واحید8-11یجلیداییزنیانسیولوهفتیهدومدتبهیمعمول

.(11)هفتهچهارمدتالمللی/کیلوگامروزانهبهبین




 مطالعه یطراح مراحل. 1 شکل

اول، با توجه به این که حیوان در چه گروهی قرار داشت، غذای طبیعی و  ی گرفت. طی دو هفته صورت حیوانات در دیابت القای از بعد چهار هفته تا قبل دو هفته از مطالعه این طراحی

هفته بعد  4گردید و بافت پانکراس   ها به دیابت آغازRatکرد. ادامه یا شروع دریافت عصاره و یا شروع دریافت انسولین، پس از اثبات ابتالی  یا دزهای مختلفی از عصاره را دریافت

 رد بررسی قرار گرفت.مو
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 :موردیهاگاو 

  311دزبیاعصیار یکننید افیتیدرسیالمواناتیح:پنجمگاو

 روز45مدتبهروزانهلوگامیک/گامیلیم

  611دزبیاعصیار یکننید افیتیدرسالمواناتیح:ششمگاو

 روز45مدتبهروزانهلوگامیک/گامیلیم

  911دزبیاعصیار یکننید افیتیدرسالمواناتیح:هفتمگاو

 روز45مدتبهروزانهلوگامیک/گامیلیم

  بیاعصیار یکنند افتیدرمبتالبهدیابتواناتیح:هشتمگاو

 روز45مدتبهروزانهلوگامیک/گامیلیم311دز

  دزبیاعصار یکنند افتیدرمبتالبهدیابتواناتیح:نهمگاو

 روز45مدتبهروزانهلوگامیک/گامیلیم611

  دزبیاعصار یکنند افتیدرمبتالبهدیابتواناتیح:دهمگاو

 روز45مدتبهروزانهلوگامیک/گامیلیم911

درگی سیاخمحمیدیگلیدارهایقسمت:ساخگ یعصار یهیته

اتیانو حیال درگییا پیودرگیایعصار .شدآسیابسپس،وخشکسایه

فشیارتحتوفیلتاصافیکاغبباشد استخاا یعصار وانجامدرصد71

روتیاریدسیتگا گیاادتوسیطیسیانتیدرجه41ودمایخألبهنزدیک

پیودربیهوانجیامFreeze dryerروشبیاعصار تبخیاکام .شدتبخیا

فالونوئییدیوفنلییمحتیوایاسیا باحاص ،پودر.شدتبدی لیوفلیز 

 (.12)گادیدنگهداریگاادسانتییدرجه-21دمایدرواستاندارد

پاییاندر:ائوزین-هماتوکسیلینآمیزیرنگهماا بهبافتیپاساژ

(گام/کیلیوگاممیلی51)کتامینصفاقیداخ تزریقباها Ratمحالعه،

بافیت.شیدندقابیانی(گام/کیلیوگاممیلیی7)زایالزیینیبهعیالو 

داد قااردرصد11فامالینبافادرروز2مدتبهوخار پانراا ،

قیاارTissue proccecingدسیتگا درونهیانمونیهروزسوم،.شدند

میراوتیوم،بیاوتهییهپیارافینیبلوکیکنمونههاازسپس،.گافتند

وانتخیابتصیادفیبیهطیورهاالم.گادیدتهیهمیراونی5هایباش

هیاآنرویائیوزین-هماتوکسییلینوایمنوهیستوشییمیآمییزیرنگ

بیاوانتخیابجزییا 211هیاگیاو ،دردرنهایت،.صورتگافت

هیادرقحیاچهیارMOTIC(Nikon, Japan،)افیزارنامازاستفاد 

نسبتومحاسبههاگاو تمامدرجزایامساحتوگیایانداز جزیا 

.گادیدمقایسهیردیگابامختلفهایگاو درجزایاسححی

بیهAnti-insulinمونوکلونا بادیآنتیاز:ایمنوهیستوشیمیاییروش

یپاییهبیاروش،اییناسا .استفاد گادیدبتاهایسلو شاخصعنوان

درباشدکیهمیاولیهبادیآنتیبهپااکسیدازآنزیمبهمتص بادیآنتیاتصا 

کمیپلرس.هسیتندبتیاهیایسیلو انسیولینحیاویهیایاینجا،گاانو 

سوبسیتاایازاسیتفاد بیاتیوانمییرااولییهبادیآنتیودارنشانبادیآنتی

.شیداستفاد پااکسیدازسوبستاایعنوانبهDABاز.ساختنمایانآنزیم

جزییا هیایسیلو کی همچنیین،وبتیاهیایسیلو تعدادنمونه،هادر

.(13)شدندمشخصجزایادربتاهایسلو تعداددرصدوشمارش

SPSSافیزارنیامازاسیتفاد باآماریهایبارسی:آماریواکاوی

(version 22, IBM Corporation, Armonk, NY)22ینسیخه

میوردهیایگیاو اطالعیاتیمقایسهوارزیابیباای.صورتگافت

.شیییداسیییتفاد TukeyوANOVAآمیییاریآزمیییونازمحالعیییه،

151/1>Pدرنظاگافتهشد.دارییبهعنوانسح معن



 ها افتهی

پساز.بودطبیعیهاگاو تمامیدرخونقندمیزانمحالعه،شاو در

نظا،حیوانیاتهفتهازالقایدیابتوانجاممداخالتمورد4گبشت

هیاخیار ورنیگهاکشتهشدند.بافتپیانراا آنیگاو درکلیه

محالعهقاارگافت.آمیزیشدوسپس،مورد

مییانگیندرتفیاوتوجیودینشیاندهنید بیافتی،هیایبارسی

ایین.بیودمیوردمحالعیههیایگیاو بینالنگاهانس،جزایامساحت

دزبیاعصیار یکننید دریافیتمبیتالبیهدیابیتگیاو میانتفاوت

مبیتالبیهدیابیتشیاهدگیاو بامقایسهدرگام/کیلوگاممیلی9111

عصییار ،یکننیید دریافییتگییاو درو(P=121/1)بییوددارمعنییی

مسیاحتمییانگیندرتفیاوت.گادیدمالحظهجزایامساحتافزایش

بیاتیمیارتحتمبتالبهدیابتهایسایاگاو میانجزایاالنگاهانس

گیاو بیاسیالمهایگاو میانهمچنین،وگاو شاهدمبتالبهدیابت

(.3و2هایشر )(P>151/1)نبوددارمعنیسالم،شاهد




 × 04نمایی  بزرگ با پانکراس النگرهانس جزایر ائوزین -هماتوکسیلین آمیزی رنگ. 2 شکل

A) سالم، شاهد  گروه B) عصاره، حالل +سالم  گروه C) گرم/کیلوگرم عصاره، میلی 999 دز +سالم  گروه D) گرم/کیلوگرم عصاره، میلی 099 دز +سالم  گروه E) گروه  

 (I گرم/کیلوگرم عصاره، میلی 999 دز +مبتال به دیابت  گروه (H انسولین، +مبتال به دیابت  گروه (G گروه شاهد مبتال به دیابت، (F گرم/کیلوگرم عصاره، میلی 399 دز +سالم 

 گرم/کیلوگرم عصاره میلی 399 دز +مبتال به دیابت  گروه (Jگرم/کیلوگرم عصاره و  میلی 099 دز +مبتال به دیابت  گروه
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 مطالعه مورد های گروه در النگرهانس جزایر مساحت میانگین ی مقایسه. 3 شکل

 (P < 959/9) گروه شاهد مبتال به دیابت با مبتال به دیابت های گروه در النگرهانس جزایر مساحت میانگین اختالف داری معنی *



تعییینبیهمنظیورایمنوهیستوشییمیهیایالمبارسیطور،همین

مبیتالبیهگیاو مییاندارمعنییتفاوتوجودبیانگابتا،سلو درصد

گیاو گام/کیلیوگامبیامیلی911دزباعصار یکنند دریافتدیابت

یکننید دریافیتگاو درکه(P=117/1)بودشاهدمبتالبهدیابت

مییانتفاوتاین.مالحظهگادیدهاسلو ایندرصدافزایشیعصار 

نبیوددارشیاهدمعنییهیایگیاو بیامحالعیه،میوردهیایگاو سایا

(151/1<P() 5و4هایشر.)



 بحث

النگاهانسمساحتتغییااتمحالعه،ایندر تعیدادهمچنین،وجزایا

موردمحمدیساخگ خوراکییعصار تثثیادنبا بهبتاهایسلو 

دزبیاایینعصیار اثابخشییازحیاکینتایج،کهگافتقااربارسی

دربتاهایسلو تعدادهمچنین،ومساحتگام/کیلوگامبامیلی911

.باشدمیاستاپتوزودوسینباشد مبتالبهدیابتحیوانات

MohanوNandhakumar،تمامدرفالونوئیدهاکهدادندنشان

.(14)کننیدایفیاحییاتینقیشتواننیدمییقندیدیابتهایمرانیسم

ایثثتین،یهیا،تاشی انسیولدراتییجببکابوهمیدرتنظدهایفالونوئ

اثیااتنیحسا بیهانسیولیهاوجببگلوکزتوسطبافتنیانسول

درویداتیاکسیاسیتا کیاهشموجیب،نیهمچنی،انیدداشتهیمحلوب

وآبیادیبسیکیمحالعیهیجیهینت.(15)گادندیممختلفیهابافت

اکسیداسییونبیاگی سیاخاکسییدانیآنتییاثیایزمینههمراراندر

لیپیدپااکسیداسیونوقویاکسیدانیآنتیاثااتینشاندهند لیپیدها،

دادنیدنشاننژادمادانیوخادمیهمچنین،.(7)بودعصار اینتوسط

،یمحمیدسیاخگی دردهاییفالونوئمییزانبیودنبیاالبیهدلیی که

مناسیبجیایگزینییکعنیوانبهتواندمیاینگیا گلباگیعصار 

داراهدلیی بیکهعاملیها.(16)باشدصناعیهایاکسیدانآنتیباای

بیدندراسیتا اکسییداتیوایجیادازبتوانیدهیااکسییدانآنتییبودن

ازحاصی بیافتیتخاییبازممانعیتدرتوانیدمییکنید،جلوگیای

دهاییفالونوئیباالزانیمبهتوجهبا(.17)باشدثاؤمآزادهایرادیرا 

بیهآنفیزیولیوژیریعملرادهیایشیدنداد نسیبتوساخگ در

نییایعصیار ممانعیتیهیفاضیتوانیمآن،فالونوئیدهایفااوانی

جینتیا.نمودمحاحراپانراا یبتایهاسلو بیتخافااینددرا یگ

بیودنبیاالتابیادا اییاخیمحالعهیهاداد تمام،شد ذکامحالعات

اییجزامساحتبودنشتایبوالنگاهانسایجزایبتایهاسلو تعداد

مبیتالبیهواناتیحدرساخگ یعصار مصافبهدنبا النگاهانس

.کنندیمدثییتراابتید




 × 04نمایی  بزرگ با پانکراس النگرهانس جزایر ایمنوهیستوشیمی آمیزی رنگ. 0 شکل

A) سالم، گروه شاهد B) عصاره، حالل+ سالم  گروه C) گرم/کیلوگرم عصاره، میلی 999 دز+ سالم  گروه D) گرم/کیلوگرم عصاره، میلی 099 دز+ سالم  گروه 

E) گرم/کیلوگرم عصاره، میلی 399 دز+ سالم  گروه F) ،گروه شاهد مبتال به دیابت G) انسولین،+ مبتال به دیابت  گروه H) دز+ مبتال به دیابتی گروه  

 گرم/کیلوگرم عصاره میلی 399 دز+ دیابتی  گروه (J گرم/کیلوگرم عصاره و میلی 099 دز+ مبتال به دیابت  گروه (Iگرم/کیلوگرم عصاره،  میلی 999
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 گروه های مورد مطالعه
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 مطالعه مورد های گروه در النگرهانس جزایر بتای های سلول درصد میانگین ی مقایسه. 5 شکل

 (P < 959/9)گروه شاهد مبتال به دیابت  با مبتال به دیابت های گروه در النگرهانس جزایر بتای های سلول درصد میانگین اختالف داری معنی *



اثیااتبارسییبیهانید،گافتیهبهتازگیانجامکهبیشتامحالعاتی

آکیاربوزدارویبیامقایسیهدرو2نیو دیابتباساخگ یعصار 

عوامی باخییوغیباازپسخونقندضمناینکهتنها.اندپاداخته

در(.8)انیدارزیابیکاد راهموگلوبینوکبدیهاینظیاآنزیمخونی

انسیولینبیامقایسهدرو1نو دیابتدرعصار اثاحاضا،یمحالعه

هیایسیلو باعصار حفاظتیاثااتواستگافتهقاارارزیابیمورد

.استشد بارسیپانراا بتای

دردخی هایمرانیسمبهبارسیهمراران،بهاامیویمحالعهدر

 Rosaیرسید یمیو ازحاص الیگوساکاریدهایدیابتیکآنتیاثاات

caninaجزاییامساحتافزایشازحاکیمحالعه،ایننتایج.پاداختند

نشیاندیگای،یمحالعهدر(.18)بودبتاایسلو تعدادوالنگاهانس

وپیانراا بتیایهیایسیلو بازسیازیطایقاززرشککهشدداد 

داشیتهمحافظتیتثثیادیابتبااکسیدانآنتیهایآنزیمفعالیتافزایش

مبیتالبیههیایمیوشدرشناسییبافتمحالعاتهمچنین،(.19)است

هیایسیلو بازسیازیهیپولوکاسالویا،یعصار بادرمانتحتدیابت

کننید نتیایجمیوارد،این(.21)دادنشانراپانراا بتای ایامییدوار

.دهندمیارایهبتاهایسلو عملرادبازگاداندنباای

بیافتیاثیااتبارسییجهتایتازمانانجاماینمحالعه،محالعه

خواصبهتوجهباوبودنگافتهانجامپانراا بایگ ساخعصار 

ازممانعیتبیامحلیوبیاثیااترودمیانتظاراینگیا ،اکسیدانیآنتی

گفتهشید،کهطورهمان.باشدداشتهپانراا بتایهایسلو تخایب

النگاهانسمساحتهمچنین،وبتاهایسلو درصد گیاو درجزایا

گام/کیلیوگام،میلیی911دزبیاعصیار باتیمارتحتمبتالبهدیابت

خیودایینکیهبودباالتاداریمعنیصورتبههاگاو سایابهنسبت

ازجلیوگیایدرعصار ایناکسیدانیآنتیقویاثااتبادا تواندمی

بخیشدر.باشیدجزاییاالنگاهیانسوبتیاهیایسلو کام تخایب

بیدونمبتالبهدیابیتهایگاو درحاضایمحالعهایمنوهیستوشیمی

کهدر.شددید بتاهایسلو اغلبدرشدیدآپوپتوزدرمان درحالی

بتیاهیایسیلو تعدادنسبیافزایشعصار ،بادرمانتحتهایگاو 

درفالونوئییدهاویژگییبیهرامیوردایینتیوانمییکهداشتوجود

گادیید،ذکیاکیهگونیههمیانودادنسیبتسلولیترثیاوبازسازی

ازپیسمانید بیاقیبتایهایسلو تخایبازرودعصار احتما می

.ندکتزریقاستاپتوزوسینجلوگیای

دربنیادیهایسلو وجوددلی بهاینکهدیگاذکاقاب ینرته

احتمیا پانراا ،بافتدرهاآنوجوداحتما وبدنهایبافتاغلب

تبیدی وبنییادیهیایسیلو ایینرویباآنتحایککنندگیاثاات

محیاحنییزانسیولینتولییدجهیتبالغبتایهایسلو بههاآنشدن

بیهنییازآناثبیاتوباشیدمییحد حددرمورداینالبته،.شودمی

 .داردزمینهاینپیوستهدرمحالعاتیکسایریزیطاح



 گیری نتیجه

جزایییابتییایهییایسییلو ترثیییایدهنیید نشییانمحالعییهایییننتییایج

دیابتحیواناتدرالنگاهانس ازاسیتفاد دنبیا بیهیکنو مبتالبه

.باشدمیمحمدیگ ساخیعصار 



 قدردانیتشکر و 

یرشتهارشدکارشناسیمقحعینامهپایانراستایدریحاضا،محالعه

شیید اسییت.انجییام397564طییاحیشییمار بییاتشییایحیعلییوم

بیهاصیفهانپزشیریعلیومدانشگا پژوهشیمعاونتازوسیله،بدین

تضیادگونیههیی .آییدمییعمی بهقدردانیمالیهایحمایتسبب

 ندارد.وجودحاضاپژوهشدرمنافعی
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Abstract 

Background: Diabetes is caused by a breakdown in insulin production or its malfunction in the body. So far, 

many studies have been done on its treatment. The aim of this study was to investigate the histological changes 

in endocrine part of the pancreas of diabetic rats treated with Rosa damascena extract. 

Methods: In this experimental study, 100 male rats were divided into 10 groups of control, untreated diabetic, 

gavage stress, insulin treatment, three healthy groups receiving different doses of extract, and three diabetic 

groups receiving different doses of extract (300, 600, and 900 mg/kg). Finally, pancreatic tissue was removed 

and immunohistochemically stained with hematoxylin-eosin to count pancreatic beta cells number, and to 

calculate islets of Langerhans. Statistical analysis was performed using ANOVA test, and P < 0.050 was 

considered as statistically significant. 

Findings: Rosa damascena extract at 900 mg/kg, significantly increased the area of the islets of Langerhans in 

diabetic rats compared to the diabetic control group (P = 0.021). This dose of extract also increased the 

percentage of beta cells in the islets of Langerhans compared to the diabetic control group (P = 0.017). 

Conclusion: According to the results, using rose extract can improve tissue changes in the pancreas. This extract 

can probably be considered as a suitable research potential in future studies. 
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