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  9911چهارم شهریور  ی /هفته485 ی /شمارهمو هشت  سال سی مجله دانشکده پزشکی اصفهان
 12/6/9311تاریخ چاپ:  19/4/9311تاریخ پذیرش:  6/3/9311تاریخ دریافت: 

  
  هایRat اکسیداتیو در   انسولین و استرس ،خون میزان قند  بر سرخ محمدی      گل ی  عصاره تأثیر

 مبتال به دیابت مدل

 
 4فاطمه سادات مصطفوی، 3، سید مصطفی قنادیان2الهی شیما روح ،1ابراهیم اسفندیاری

 
 

چکیده

مورد استفاده  دیابت کنترل بیماری بسیاری جهت داروهایکنون  تا باشد.  خون می قند  افزایش اصلی ی نشانه با مزمن متابولیکی اختالل یک شیرین، دیابت مقدمه:

 .مبتال به دیابت بود های مدلRat در انسولین خون و قند  میزان  بر محمدی  سرخ   گل  ی  عصاره تأثیر اند. هدف از انجام این مطالعه، بررسی گرفته  قرار

گروه سالم با دریافت   گاواژ، درمان با انسولین، سه  گروه شاهد، مبتال به دیابت بدون درمان، استرس91به  نر صحرایی موش سر 911در این تحقیق، تعداد  ها: روش

 39، 91، 1روزهای  گیری در تقسیم شدند. خون گرم/کیلوگرم( میلی 111و  611، 311) دزهای مختلف عصاره، سه گروه مبتال به دیابت با دریافت دزهای مختلف عصاره
 در دار معنی P < 141/1انجام و  ANOVAها با استفاده از روش  گیری شد. واکاوی آماری داده اندازه( MDAآلدئید ) دی مالون انسولین و خون، قند  شد وانجام  44و 

 .شد گرفته نظر

گرم/کیلوگرم  میلی 111 سرخ با دز گل  ی  نشد. عصارهمطالعه دیده   های مورد خون و انسولین گروه داری در میانگین قند  قبل از شروع مداخالت، تفاوت معنی ها: یافته

شاهد مبتال به   گروه  های مبتال به دیابت در مقایسه با Rat (P=  111/1دار در سطح انسولین ) و افزایش معنی (P=  111/1خون ) داری در قند  موجب کاهش معنی
 .های سالم غیر مبتال به دیابت نیز گردید Ratزایش سطح انسولین در خون و اف دیابت گردید. همچنین، این دز از عصاره، موجب کاهش قند 

  عنوان یک پتانسیل  رسد این عصاره، بتواند به نظر می د. به یخون و افزایش سطح انسولین گرد  تواند موجب کاهش قند سرخ، می  گل ی  استفاده از عصاره گیری: نتیجه

 .بگیرددرمانی مناسب مورد توجه پژوهشگران قرار 

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

 
انسولین  ،خون میزان قند  بر سرخ محمدی      گل ی  عصاره تأثیر .سادات فاطمه ی، مصطفویمصطف دیس انی، قنادمایش یاله ، روحمیابراه یاریاسفند ارجاع:

 .419-411 (:424) 32؛ 9311مجله دانشکده پزشکی اصفهان  .مبتال به دیابت مدل هایRat اکسیداتیو در   و استرس

 

 مقدمه

 . ساح  (1)باشاد   مای  اصلی بیماایی ییابا    ی خون، نشانه  قند افزایش

ییابا  واوای     گاریی.  مای  کنترل انسولین خون توسط هویمون گلوکز

ی قلبای یا ایااای    زیایی از جمله نفروپاتی، یتینوپاتی، نویوپاتی و سکته

از ییابا ، یی   ناشیاکسیداتیو    استرس و مزمن . هایپرگلیسمی(2) کند می

 .(3)یخیل هستند  بدن اوضای وملکری اختالل و جانبی ووای  ایاای

و  اکسایداتیو    اساترس  افازایش  ییاب ، موجب یی مزمن هایپرگلیسمی

  پااریر واکاانش اکساای ن هااای تولیااد گونااه بااین تعااایل وااد  یی نتیاااه،

(Robot operating system  یاROS )اکسایدانی   آنتای  یفااوی  سیسات   و

تاثییر   لیپیادها  زیستی حااوی  های مولکول بر اکسیداتیو  استرس .(4)شوی  می

 پاریر  واکانش  آلدئیادهای  و تولیاد  لیپیدها پراکسیداسیون باوث و گرایی می

 وناوان  باه   این ماای   افزایش سح  گریی. می( MDA) آلدئید یی مالون مانند

 .(5)گیری  می مویی ایزیابی قرای اکسیداتیو   استرس اولیه یی نشانگر

ای  ییابا ، اساتفای  از ماای     القای برای های موجوی از جمله مدل

استرپتوزوتوساین باه    باشد. ترکیب شیمیایی می به نا  استرپتوزوتوسین

 های بتاای جزایار گنگرهاانه باه      تخریبی بر سلول ایریلیل یایا بوین  

 پژوهشیمقاله 
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 .(6)گریی  می استفای  1 نوع ییاب  ایاای برای طوی ومد 

کنتارل   های متفااو  جتا    بسیایی با مکانیس  یایوهای، امروز 

 سراسار جتاان،   . یی(7)گیرناد   مویی استفای  قارای مای   ییاب  بیمایی

هاای مختلاا از    بیماایی  ییماان  یی گساتری   طوی به گیاهی، یایوهای

هاا حااکی از وجاوی     گیرند. گزایش قرای می استفای  جمله ییاب  مویی

 تعادای  باشاد کاه   مای  یییابت ضد ی گیاهی یایای ایر گونه 444 از بیش

. از (8)اناد   قارای گرفتاه   بریسای  ولمی ماویی  صوی  به ها آن از کمی

ناا  گال    باه  یا آن ایاران  ماری  که  باشد سرخ می گل ی جمله این موای

ایان   هاای  گلبرگ از ایزش با فنلی ترکیب شناسند. چندین محمدی می 

 .(9)شوند  می گل استخراج

وناوان متاای    سرخ یی ییمان ییابا  ناوع یو باه     ی گل  از وصای 

 ملکریهاای . و(14)اسا    شاد    ی جرب کربوهیدیا  اساتفای    کنند 

یای   نساب   آن فالونوئیادهای  فراوانای  این وصاای  باه   فیزیولوژیکی

 غارایی  یژیا   فنلی یی پلی ترکیبا  ترین فالونوئیدها، متداول. شوی می

 .(11)شوند  می یید  وفوی یی گیاهان به  که  هستند انسان

با توجه به شیوع بسیای باگی بیمایی ییاب  و ود  وجوی ییماان  

 قحعاای و همینااین، وااوای  متعاادی اسااتفای  از یایوهااای شاایمیایی،

  گال  باگی فالونوئیدها یی گیا  یی یابحه با میزان  محالعا  اناا  گرفته

بساایایی از  ییمااان هااا یی اکساایدانی آن و ایبااا  آیااای آنتاای محماادی

 گیا  باه فراوانای   ها، نسب  یاین وملکریهای فیزیولوژیکی این  بیمایی

هاای گیااهی و همیناین،     به ییمان WHOآن، یویکری  فالونوئیدهای

ا با  ی حاضار  های گیااهی، محالعاه   تمایل نوع بشر به استفای  از ییمان

انساولین و   قناد، خونی سرخ بر ووامل   گل ی وصای  ایر بریسی دفه

MDA هااای  ماادل ییRat   بااا شااد  القااا 1مبااتال بااه ییاباا  نااوع 

یی شتر سرخ محمدی   وفوی گلاسترپتوزوتوسین اناا  شد. از طرفی، 

، 1گیا  یی ییمان ییاب  نوع  ی پ وهشی این کاشان و ود  وجوی سابقه

 از یگیل پ وهشگران یی اجرای این محالعه بوی.

 

 ها روش

  ی اخاال  یانشاکد    ی ای، تحا  نااای  کمیتاه    مداخله ی این محالعه

پزشااااکی یانشااااگا  ولااااو  پزشااااکی اصاااافتان بااااا کااااد     

IR.MUI.MED.REC.1397.197 اخاااااااااااال  کاااااااااااد و 

IR.MUI.MED.REC.1397.197  محالعااه،  یی ایاان. شااد اناااا 

 هفتاه و  7-8، باا سان   Wistar ن ای نر سفید، موش صحرایی سر 144

. گرییاد  از مرکز یویان اصفتان تتیه گر  224 184-224میانگین وزنی 

 ییصااد، یمااای  44-74حیوانااا  یی شاارایط طبیعاای شااامل یطوباا  

 تاییکی ساو  12 یوزی نهشبای  گرای و چرخه ی سانتی ییجه 21 ± 4

 نگتدایی شدند. غرا و آب به یوشنایی با یسترسی کافی ساو  12 و

 STZتزییق یاخال صافاقی   ، ییاب  یالقا به مناوی :اب یی یالقا

(Sigma, (IP) St. Louis, MOمحلول یی )  باه   ،(12) ساالین  نرماال

سااو    72 صاوی  گرفا .  به حیوانا  گر /کیلوگر   میلی 64یزان م

توسااط گلوکااومتر حیوانااا  خااون  ی نمونااه، STZ پااه از تزییااق

(HemoCue Glucose 201+, Swedenموی )قناد سح  و  ی بریسی 

گیاری   اناداز  هاا   آن (FBSیاا   Fasting blood sugarناشتای ) خون 

وناوان    باه گر /کیلاوگر    میلی 254 خون باگی  . حیوانا  با قندگریید

 .(13)و وایی محالعه شدند ییاب  انتخاب مبتال به مدل 

ها په از ایبا  مبتال شادن  Ratیییاف  وصای  و انسولین توسط 

هفتاه ینباال    4ها به ماد   Ratها به ییاب  آغاز گریید و وضعی   آن

 (.1 شکلشد )

تاایی  14 گارو   14حیواناا  باه طاوی تصاایفی باه       :یبناد  گرو 

 شدند: بندی تقسی 

 های شاهد: گرو 

  ی غرای معمولی کنند   گرو  اول: حیوانا  سال  یییاف 

        ی کننااد   گاارو  یو : حیوانااا  مبااتال بااه ییاباا  یییافاا  

 غرای معمولی

    گااواژ باا    اساترس  ی ساال  تحمال کنناد     گرو  ساو : حیواناا 

 حالل وصای 

     غارای   ی کنناد    گرو  چتای : حیوانا  مبتال باه ییابا  یییافا

واحاد   8-14و انساولین زیار جلادی )    معمولی به مد  یو هفته

 .(14)( به مد  چتای هفته المللی/کیلوگر /یوزانه بین

 

 
 اول، با  ی گرفت. طی دو هفته  صورت حیوانات در دیابت القای از بعد چهار هفته تا قبل دو هفته از مطالعه این طراحی .مطالعه یطراح مراحل. 1 شکل

 کرد. ادامه یا شروع دریافت عصاره و یا شروع  داشت، غذای طبیعی و یا دزهای مختلفی از عصاره را دریافت توجه به این که حیوان در چه گروهی قرار 

 ه دنبال شد.هفت 4ها به مدت Ratمطالعه آغاز گردید و وضعیت  11ها به دیابت یعنی در روز Rat دریافت انسولین، پس از اثبات ابتالی 
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 مویی: یها گرو 

 وصااای  بااا یز  ی کننااد   افاا یسااال  یی وانااا یگاارو  پاانا : ح •

 یوز 45/یوزانه به مد  لوگر ی/کگر  یلیم 344

 وصااای  بااا یز  ی کننااد   افاا یسااال  یی وانااا یگاارو  ششاا : ح •

 یوز 45/یوزانه به مد  لوگر ی/کگر  یلیم 644

 وصااای  بااا یز  ی کننااد   افاا یسااال  یی وانااا یهفاات : حگاارو   •

 یوز 45/یوزانه به مد  لوگر ی/کگر  یلیم 944

وصاای  باا    ی کنند   اف ییی اب یمبتال به ی وانا یگرو  هشت : ح •

 یوز 45/یوزانه به مد  لوگر ی/کگر  یلیم 344یز 

ز وصای  باا ی  ی کنند   اف ییی اب یمبتال به ی وانا یگرو  نت : ح •

 یوز 45/یوزانه به مد  لوگر ی/کگر  یلیم 644

وصای  باا یز   ی کنند   اف ییی اب یمبتال به ی وانا یگرو  یه : ح •

 یوز 45/یوزانه به مد  لوگر ی/کگر  یلیم 944

هاای   پاه از خشان نماوین قسام      :سرخ گل ی وصای  ی هیتت

گیاری   ومال وصاای   گلدای گیا  یی شرایط سایه و آسیاب نماوین آن،  

اساتخراج شاد  باا     ی وصای  .شداناا  ییصد  74یی اتانول پویی گیا  

ی  ییجاه  44یماای   و تح  فشای نزیین به خا   کاغر صافی فیلتر و

یی پایاان، وصاای  باا     .گرییدتوسط یستگا  یوتایی تبخیر گرای  سانتی

استفای  از یوش فریز ییایر به صوی  کامل تبخیر و به پویی لیاوفلیز   

تبدیل گریید. پویی حاصل بر اساس محتوای فنلای و فالونوئیادی آن   

 (.15گریید )  گرای نگتدایی ی سانتی ییجه -24استاندایی و یی یمای 

یی شااروع و پایااان محالعااه،   :وانااا یح از یریااگ خااون یوش

خاون و    محالعاه، جتا  بریسای قناد     31و  17همیناین یوزهاای   

  خاون یوز  ی نموناه  شاد. خون گرفته  ی حیوانا  نمونه ازانسولین، 

گیاری یوز   و خوناز ویید وناکاوا کرین حیوانا ،  بعد از قربانی 45

چشاامی از سااینوس   بااه یوش گوشااه  31و  17صاافر، یوزهااای  

گیاری یوز   ی مویینه هپایینه اناا  شاد. یی خاون   با لوله یتروایبیتال

خاونی کاافی، واالو  بار      ی و به ینبال یسترسی به مقدای نموناه  45 

نیاز   MDAمیزان سح  خونی قند و انسولین، میازان ساح  خاونی    

 مویی سناش قرای گرف .

هاا یی   برای جداسازی سر  از خون، نموناه  :ییایمیوشیب ی محالعه

یقیقاه قارای یای     5و زماان   g 3444یستگا  سانتریفیوژ با تعادای یوی  

و باه منااوی   گرییاد  سار  از خاون جادا     ،با سمپلر شدند. بعد از آن،

، غلاا  سارمی گلاوکز    از ناار  ،وملکری وصاای   ی ایزیابی و مقایسه

هاای   با اساتفای  از کیا   به ترتیب ( میکروگر /لیتر) MDAانسولین و 

( و ZellBio,Germany( ،)Mercodia, Germany) تاااااااایی

(ZellbioGmbh, Germanyو ) های شارک    توجه به یستویالعمل با

 سازند ، مویی ایزیابی قرای گرف .

 هاای آماایی ایان تحقیاق باا اساتفای  از        بریسای  :آمایی واکاوی

 ,version 22, IBM Corporation) 22ی  نساخه  SPSSافازای   نار  

Armonk, NY ) ی اطالواا    گرف . برای ایزیابی و مقایساه   صوی

 Tukeyو  ANOVAهاای آماایی    محالعاه، از آزماون   های مویی  گرو 

هاا یی ناار    یایی تفاو  به ونوان سح  معنی P < 454/4استفای  شد. 

  بیان گریید.انحراف معیای  ±نتایج به صوی  میانگین  گرفته شد.

 

 ها افتهی

باین   MDAخاون، انساولین و    قناد  یی شروع محالعه، میانگین ووامل 

یایی باا یگادیگر نداشاتند. یی     های تح  بریسی اختالف معنای  گرو 

یایی  کاهش معنای های مبتال به ییاب ،  بریسی نوب  یو ، تمامی گرو 

خاون یا   یایی یی میازان قناد    یی سح  خونی انسولین و افزایش معنی

یی  45یوز  Paired tباا آزماون    ی ییون گروهای  نشان یایند. مقایسه

شااهد    خون یا نسب  به گارو   یای میانگین قند  گرو ، تفاو  معنی  سه

 (.1مبتال به ییاب  نشان یای )شکل 

 (P < 441/4) ی انسولین کنند  گرو  مبتال به ییاب  یییاف   -

 ی وصااای  بااا یز   کننااد  مبااتال بااه ییاباا  یییافاا       گاارو  -

 (P=  447/4)گر /کیلوگر   میلی 944

 ی وصااای  بااا یز   کننااد  مبااتال بااه ییاباا  یییافاا       گاارو  -

 (P=  441/4)گر /کیلوگر   میلی 644

با وجوی کااهش قناد    گریی، یمالحاه م 2 شکلگونه که یی  همان

 افا  ییی ابا  ی  مباتال باه ی  آن یی گارو  زانیگرو ، م  سه نیخون یی ا 

و یی یو گرو   254 یباگ لوگر ی/کگر  یلیم 644وصای  با یز  ی کنند  

 زانیاس  و تفاو  آن با م د ینرس یعیطب ی هنوز به محدوی  زین گریی

 ییای یبه صوی  معنا  اب یی یها قبل از القا گرو  یتمامخون یی   قند

خاون یی   کاهش قناد   زانیم ن،یوالو  بر ا(. P < 441/4) باشد یباگ م

باا   ساه ییی مقا نیانساول  ی کنند   اف یمحالعه، تنتا یی گرو  یی 31یوز 

 (.P=  436/4اس  ) یای یگرو  شاهد معن

های  سح  خونی انسولین، به ینبال القای ییاب  یی تمامی گرو 

(. P < 441/4)یایی کاهش پیدا کری  مبتال به ییاب  به صوی  معنی

یو هفته په از شروع ییمان با انسولین یی گرو  مربوط و یا استفای  

از یزهای مختلا وصای ، میزان سح  خونی انساولین یی یو گارو    

ی  کنناد    ( و گارو  یییافا   P=  411/4)ی انساولین   کنند  یییاف  

( بااه طااوی  P=  439/4)گر /کیلااوگر   میلاای 944وصااای  بااا یز  

شاهد مبتال به ییاب  افزایش پیدا کری. یی یایی نسب  به گرو   معنی

انتتای کای و بعد از گرش  چتای هفته، میزان افزایش سح  خاونی  

( و گرو  P=  441/4)ی انسولین  کنند   انسولین یی یو گرو  یییاف 

( P=  449/4)گر /کیلاوگر    میلی 944ی وصای  با یز  کنند   یییاف 

مبتال به ییابا  افازایش    یایی نسب  به گرو  شاهد به صوی  معنی

 (.3 شکلپیدا کری )
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 مطالعه مورد های گروه در خون  قند مقادیر میانگین ی مقایسه. 2 شکل

 (P < 050/0های مبتال به دیابت با گروه شاهد مبتال به دیابت ) خون در گروه داری اختالف میانگین قند  معنی *

 

یایی بااین  یی کاال مااد  زمااان محالعااه، هااین تفاااو  معناای   

شااهد طبیعای باا ساایر       خون و مقدای انسولین گرو  های قند  میانگین

ی حاالل   کنناد    ی وصاای  و یییافا    کنناد   های سال  یییافا    گرو 

 (.3و  2های  ( )شکلP > 454/4وصای  یید  نشد )

محالعاه یی    های مویی یی گرو  MDAسح  خونی  به ینبال سناش

یایی یی ساح    یوز پایانی و بعد از قربانی کرین حیوانا ، کاهش معنای 

 وصااای  بااا یزهااای    ی کننااد   هااای یییافاا   خااونی آن یی گاارو  

 گر /کیلاااوگر   میلااای 944( و P=  429/4)گر /کیلاااوگر   میلااای 644

(413/4  =P یی مقایسه با گرو  شاهد مبتال به ) (.4ییاب  یید  شد )شکل 

 

 بحث

 بار  سارخ محمادی    گل  ی  وصای  ی حاضر، به بریسی تثییر یی محالعه

 مباتال باه ییابا     مدل هایRat یی MDAانسولین و  خون،  قند میزان

پریاخته شد. نتایج این محالعه، حاکی از ایربخشی ایان وصاای  باا یز    

گر /کیلااوگر  باار حیوانااا  مبااتال بااه ییاباا  شااد  بااا     میلاای 944

  باه  MDAی ووامل خونی قند، انساولین و   استرپتوزوتوسین یی زمینه

 باشد. اکسیداتیو می  ی استرس  اولیه نشانگر ونوان

یساایدند کااه اسااترس  ی ییگااری، بااه ایاان نتیاااه  یی محالعااه

ویا     آسایب باافتی باه     تواند وامل متمای یی ایااای   اکسیداتیو، می  

، اطالوا  حاصل از این ی حاضر . نتایج محالعه(16)پانکراس باشد 

هاای تیماای    یی گارو   MDAکند؛ چرا که میازان   محالعه یا تثیید می

کاهش یاش .   شاهد مبتال به ییاب  شد  با وصای  یی مقایسه با گرو 

اکسیدانی فالونوئیادهای   این موضوع، به احتمال زیای به فعالی  آنتی

ی ییگری، نشاان یای    شوی. یی محالعه گیا  مربوط می موجوی یی این

   اساترس  افازایش  ییابا  موجاب   یی مازمن  شد کاه هایپرگلیسامی  

 سیسات   و ROS زیاای  تولیاد  بین تعایل ود  و یی نتیاه، اکسیداتیو

یلیال    . بنابراین، هر واملی کاه باه  (4)شوی  اکسیدانی می آنتی یفاوی

اکسایداتیو یی بادن      ها بتواند از ایاای استرس اکسیدان یایا بوین آنتی

تواناد یی ممانعا  از تخریاب باافتی حاصال از       کند، می جلوگیری 

 مؤیر باشد. های آزای یاییکال

 

 
 مطالعه  مورد های درگروه انسولین مقادیر میانگین ی مقایسه. 3 شکل

 (P < 050/0های مبتال به دیابت با گروه شاهد مبتال به دیابت ) داری اختالف میانگین انسولین خون در گروه معنی *
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 مطالعه  مورد های گروه در( MDA) آلدئید دی مالون خونی سطح میانگین ی مقایسه. 4 شکل

 (P < 050/0شاهد مبتال به دیابت )  های مبتال به دیابت با گروه در گروه MDA خونی داری اختالف میانگین سطح معنی *

 

ییر ثها، ترش  انساولین، تا   یی تنای  جرب کربوهیدیا  ،فالونوئیدها

هاای حسااس باه انساولین ایارا        باف  انسولین و جرب گلوکز توسط

هاا، همگای    این محالعا  و نتاایج حاصال از آن   .(17) اند محلوبی یاشته

اخیر یال بار افازایش میازان انساولین خاون، کااهش        ی های محالعه یای 

ناشای از مصارف    MDAخاون و همیناین، کااهش میازان      سح  قناد  

 کنند. سرخ یی حیوانا  مبتال به ییاب  یا تثیید می گل  ی وصای 

بار  سارخ   گال  اکسایدانی   ایار آنتای  آباایی و همکاایان نیاز     بسن

 ی یهناد   نشاان  یای؛ نتاایج مویی بریسای قارای   یا اکسیداسیون لیپیدها 

 باوی کاه   لیپید پراکسیداسیون و قوی اکسیدانی آنتی ی متای کنند  ایرا 

 از بسایایی  از گیاری  پایش  و ییماان  بارای  تواند می گیا ، یای این نشان

 و . خاایمی (18)آزای ماؤیر باشاد    هاای  یاییکاال  هاا باا منشاث    بیمایی

اکسایدانی باا محتاوای فنلای      که فعالیا  آنتای   ن ای، نشان یایند  مریانی

  یی گال فالونوئیادها  یلیل باگ باوین میازان    ی مستقی  یایی و به  یابحه

وناوان یان جاایگزین      تواناد باه   گیا  مای  گلبرگ این  ی سرخ، وصای 

 .(19)باشد  های صناوی  اکسیدان مناسب برای آنتی

 خااویاکی تاااویزنااد کااه غالمحسااینیان و همکااایان، نشااان یای

 یی گلاوکز خاون   کااهش  باوث یایی معنی به طوی گیا ، این  ی وصای 

Rat آن متاانولی  ی وصاای   این، بر والو  .شوی می مبتال به ییاب  های 

ایان   .کناد  می متای یایوی آکایبوز با مشابه یا غرا از په هیپرگلیسمی

گلوکوزیداز، از طریاق  -وصای ، به احتمال زیای به ینبال متای آنزی  آلفا

شاوی   خون می  ها از یوی ، موجب کاهش قند متای جرب کربوهیدیا 

ی مشابتی یییافتندکه  همینین، سناری و همکایان، طی محالعه .(24)

خاون باه     کااهش قناد    های این گیا ، موجاب  ی الکلی گلبرگ وصای 

کاه زیار باای مصارف      2ن مباتال باه ییابا  ناوع     خصوص یی بیماایا  

 .(14)شوی  یوند، می یایوهای شیمیایی نمی

 2ی ییاب  نوع ی گل سرخ یا بر یو محالعا  اخیر، ایرا  وصای 

خاون   اند. یی ضمن، تنتا قند  و یی مقایسه با یایوی آکایبوز اناا  یای 

های کبدی و هموگلاوبین   په از غرا و برخی ووامل خونی نایر آنزی 

و  1ی حاضر، ایر وصای  یی ییاب  ناوع   اند. یی محالعه یا ایزیابی کری 

ی ایان   یی ایاماه  یی مقایسه با انسولین مویی ایزیابی قرای گرفته اسا . 

تر شدن نتایج، پ وهشگران ییصادیند ایارا     محالعه و به مناوی کامل

یا مویی بریسی قرای یهند و نتاایج    این وصای  بر یوی باف  پانکراس

 ی ییگری ایایه نمایند. آن یا یی قالب مقاله

 

 گیری نتیجه

سارخ    ی گال   وصاای   مثبا   ی ایار  نشاان یهناد    محالعه، این نتایج

یی حیواناا  مباتال    MDA و انسولین خونی قند، سح  محمدی بر 

باشد. اناا  محالعا  بیشتر یی یابحاه باا ایارا      می 1به ییاب  نوع 

محافاتی این وصاای ، یی جلاوگیری از پیشارف  واوای  ییابا       

 باشد. کمن کنند  می

 

 تشکر و قدردانی

ی  ی مقحع کایشناسی ایشد یشته نامه ی حاضر، یی یاستای پایان محالعه

اناا  گرف . بادین وسایله،    397564ی طرح  ولو  تشریحی با شمای 

از معاوناا  پ وهشاای یانشااگا  ولااو  پزشااکی اصاافتان بااه ساابب   

 آید.  های مالی قدییانی به ومل می حمای 
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Abstract 

Background: Diabetes mellitus is a chronic metabolic disorder with the main symptom of elevated blood sugar. 

Many drugs are now used to control diabetes. The aim of this study was to investigate the effect of Rosa 

damascena extract on blood glucose and insulin levels in diabetic rat models. 

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

stress, insulin treatment, and three healthy groups receiving different doses of extract (300, 600, and 900 mg/kg). 

Blood samples were taken at the day 0, 17, 31, and 45, and blood glucose, insulin, and malondialdehyde (MDA) 

levels were measured. Statistical analysis was performed using analysis of variance (ANOVA), and P < 0.050 

was considered statistically significant. 

Findings: There was no significant difference in mean fasting blood glucose and insulin level of different groups 

before beginning the interventions. Rose extract at the dose of 900 mg/kg significantly decreased blood glucose 

level (P = 0.007) and significantly increased blood insulin level (P = 0.009) in diabetic rats compared to diabetic 

control group. This dose of extract also reduced blood glucose and increased insulin levels in healthy non-diabetic 

rats. 

Conclusion: Using rose extract can decrease blood sugar, and increase insulin levels. It seems that this extract 

could be of interest to researchers as a suitable therapeutic potential. 
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