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 پرورش استان ایالم، ایالم، ایران گروه زیست شناسی، آموزش و نویسنده مسئول:*

Email: maryam.shaya@ymail.com   

 چكيده 
شود و ایجاد  ها گلوکز کمتر مصرف می ها است که در آن دیابت ترکیبی از اختالالت متابولیکی کربوهیدرات مقدمه:

باشد. بلوط کوئرکوس اینفکتوریا از گیاهان  می 2عوارض دیابت نوع کند. هیپرگلیسمی پس از غذا عامل اصلی  هیپرگلیسمی می
 التهاب می که داراي اثرات درمانی قابض، ضد دیابت، ضد قارچی، ضد میکروب، بی حس کننده موضعی و ضد خانواده فاگاسه است

هاي نر سالم و  کز خون پس از غذا در موشگلو باشد. در مطالعه حاضر براي اولین بار اثر عصاره اتانولى پوسته درونى میوه بلوط بر
 دیابتی مورد بررسی قرار گرفت. 

گروه  6گروه سالم و  5گرم به صورت تصادفی به  250-300سر موش نر نژاد ویستار در محدوده وزنی  88 روش ها:مواد و 

آکاربوز به صورت گاواژ  mg/kg5 عصاره و دوز mg/kg1000و  mg/kg500دیابتی شده با استرپتوزوتوسین، تقسیم شدند. دوزهاي 
مورد بررسی قرار گرفتند.  gr/kg 2گاواژ و تزریق صفاقی، همراه با تجویز داخل معدي مالتوز عصاره به صورت mg/kg 250و دوز

 دقیقه پس از تجویز با استفاده از گلوکومتر تعیین شد. 120و  60، 30قندخون در زمان هاي صفر)قبل از تجویز(، 

داري  هاي سالم و دیابتی، دوزهاي مختلف عصاره نسبت به گروه کنترل باعث کاهش معنی در موش :ژوهشيافته هاي پ

هاي  ثرتر عمل نمود. در موشوم ،mg/kg 5نسبت به آکاربوز mg/kg250هاي سالم، دوز  در گلوکز بعد از تغذیه شدند. در موش
 ثر بود.واندازه در کاهش قندخون بعد از تغذیه مدیابتی تجویز عصاره به صورت داخل صفاق و گاواژ به یک 

شد که  عصاره به صورت داخل صفاق و گاواژ به یک اندازه باعث کاهش قندخون بعد از تغذیه می گيري: نتيجه بحث و 

 ها به انسولین صورت گرفته است. اثر عصاره از طریق افزایش حساسیت سلول دهد احتماالً نشان می

mailto:maryam.shaya@ymail.com
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 مقدمه
دیابت ملیتوس ترکیبی از اختالل در متابولیسم 

ین است که در اثر کمبود یا ئکربوهیدرات، چربی و پروت
بافت به  عدم ترشح انسولین یا کاهش حساسیت

بالینی، سلول شود. در این وضعیت   انسولین، ایجاد می
که  با وجود گلوکز زیاد خون قادر به جذب گلوکز نیست.

 فراوانی گفته میغبار  در این حالت گرسنگی به
هیپرگلیسمی بعد از غذا که عامل اصلی  (.1د)شو 

باشد باعث گلیکوزیالسیون   می 2اختالالت دیابت نوع 
هاي متعددي در بدن و بروز   ینئپروتغیر آنزیمی 

این کنترل قندخون  بر شود. بنا  هاي مزمن می  بیماري
پس از غذا براي درمان دیابت و کاهش اختالالت قلبی 
عروقی اهمیت به سزایی دارد. هیپرگلیسمی سبب 

استرس در بیماران مبتال به دیابت  افزایش اکسیداتیو
استرس  شود و کنترل قندخون،  می 2و  1نوع 

اکسیداتیو پس از صرف غذا را کاهش و در پیشگیري از 
 هزینه پر به توجه (. با1باشد)  ثر میوعوارض دیابت م

 چند دیابت در به مبتال بیماران از مراقبت و درمان بودن
 طب از استفاده سمت به جهانی گذشته، جامعه دهه

کمیته . است آورده روي دارویی گیاهان و سنتی
 1880سازمان بهداشت جهانی در سال متخصصین 

هاي سنتی درمان دیابت   توصیه کرده است که روش
بیشتر مورد بررسی قرار گیرند، زیرا مرگ و میر ناشی از 
دیابت در حال افزایش بوده و هم چنین مشکالتی در 

 (. 2هاي فعلی وجود دارد) استفاده از دارو

گونه و از  050( داراي حدود Quercusبلوط)
باشد که در نواحی معتدل و   می Fagaceaeواده خان

. (3،0)نیمه گرمسیري نیمکره شمالی گسترده شده است
( Quercus infectoriaبلوط کوئرکوس اینفکتوریا)

درخت کوچکی است که به طور عمده در آسیاي صغیر، 
در تحقیقاتی که بر  . یونان، سوریه و ایران می روید

بیشتر بر روي  روي درخت بلوط صورت گرفته است
هاي   گال)زوائدي که در اثر نیش زنبور روي شاخه

شود( و ریشه درخت تمرکز شده   جوان بلوط ایجاد می
است. عصاره گال درخت بلوط داراي خواص ضد 
میکروبی، ضد ویروسی، ضد قارچی، ضد التهابی، آنتی 
اکسیدانی، ضد دیابتی، بهبود دهنده ترمیم زخم و بی 

در مورد عصاره  .(5،6)می باشدحس کننده موضعی 

ریشه درخت بلوط نیز خاصیت ضد دیابتی مشاهده شده 
 .(7)است

آلکالوئید، تانن، ساپونین، فالونوئید،  گلیکوزید،
 ها، استروئیدها، اسیدهاي فنلی، پروتیین، ها، ترپن رزین
 ترکیبات A  و B ،Cهاي  ویتامین و معدنی مواد فیبر،

 (.8باشند)  وط میبل  قطعات مختلف میوه  دهنده تشکیل
 بسیار زیادي ثیرات میوه بلوط)جفت( داخلی پوسته

 آفت مانند ویروسی و هاي باکتریایی  بیماري درمان در
قدرت مهار  in vitroدارد و در شرایط  دهان مخاط
هاي آلفاگلوکوزیداز و آلفاآمیالز عصاره آبی میوه   آنزیم

 (. 8بلوط و خاصیت آنتی اکسیدانی آن اثبات شده است)
اثر عصاره الکلی پوسته درونی  در پژوهش حاضر

هاي سالم و   میوه بلوط همراه با تجویز مالتوز در موش
دیابتی شده با استرپتوزوتوسین بر میزان قندخون مورد 

 بررسی قرار گرفت.

 مواد و روش ها 
 استفاده شد. سوکسله روش از گیري عصاره براي

پوسته درونی میوه بلوط  پودر گرم 200 روش این در
 86 اتیلیک سی الکل سی 500 با کوئرکوس اینفکتوریا

 تاریکی در و شده مخلوط خیساندن به روش درجه
 هر و بود روز دو آن نگهداري مدت. (10نگهداري شد)

هم زده ه ارلن ب محتویات دقیقه 20مدت زمان  به روز
 صاف واتمن صافی کاغذ وسیله به آن از شد. بعد  می
 در اواپوراتور روتاري دستگاه با شده مایع صاف شد.

 عصاره خالء شرایط در و گراد سانتی درجه 50 دماي
گیر  عصاره دستگاه در موجود غلیظ عصاره .شد گیري

 جهت شد. داده قرار هاي استریل  پتري دیش در روتاري
 درجه ها در دیش الکل، پتري چه بیشتر هر تبخیر

 داده گراد در انکوباتور قرار سانتی درجه 00حرارت 
چه به جاي ماند عصاره پوسته درونی میوه  آن شدند.

 ( بود.QIبلوط کوئرکوس اینفکتوریا)
 در ویستار نژاد نر آزمایشگاهی موش سر 88

 خانه دانشکده حیوان از گرم 250-300محدوده وزنی 
 به حیوانات خریداري شدند. ایالم دانشگاه پزشکی دام

 نظر از شده یکسان کنترل شرایط در هفته یک مدت
 به ساعت تاریکی12 روشنایی و ساعت 12نور) میزان

، در درجه سانتی گراد 20دماي  متناوب( و طور
 علوم پزشکی ایالم دانشگاه تحقیقاتی آزمایشگاه
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اختیار  در آزادانه طور به غذا و آب شدند. نگهداري
سر از  00شد. پس از یک هفته،  داده قرار حیوانات

طور تصادفی به پنج گروه ه حیوانات انتخاب شد و ب
ساعت قبل از  18تقسیم شدند، هر گروه از حیوانات 

نحوه تیمار  آزمایش در حالت ناشتا قرار می گرفتند.
 موش ها به صورت زیر بود:

هاي این گروه   موش سالم: گروه کنترل-1
gr/kg 2  مالتوز محلول را به صورت خوراکی دریافت

 کردند.  می
 mg/kg 250 گروه سالم دریافت کننده دوز-2
عصاره  mg/kg  250هاي این گروه دوز  موشعصاره: 

را به صورت خوراکی دریافت  مالتوز محلول gr/kg  2و
 کردند.  می

 mg/kg  500گروه سالم دریافت کننده دوز-3
عصاره  mg/kg  500هاي این گروه دوز  موشعصاره: 

مالتوز محلول را به صورت خوراکی دریافت  gr/kg 2 و 
  کردند.  می

 mg/kg  1000گروه سالم دریافت کننده دوز-0
 mg/kg  1000هاي این گروه دوز   موش عصاره:

محلول را به صورت خوراکی  مالتوز gr/kg2 عصاره و 
 کردند.  دریافت می

 mg/kg 5گروه سالم دریافت کننده دوز -5
مالتوز و داروي  gr/kg 2 هاي این گروه  موشآکاربوز: 
محلول را به صورت خوراکی دریافت  mg/kg5 آکاربوز 

 کردند.  می
 رژیم غذایی هر گروه به وسیله سرنگ مخصوص

گاواژ به حیوانات تجویز داخل معدي می شد، حجم 
سی سی بود. با استفاده از  5/0  تزریقی در تمام موارد

النست از طریق ورید دمی یک قطره خون گرفته و 
روي نوار تست متصل به دستگاه گلوکومتر، گذاشته شد 

شد. همین عمل   گیري می  سپس میزان قندخون اندازه
  دقیقه تکرار می 120 و 60، 30هاي مختلف   در زمان
 گردید.

اي دیابتی شرایط انجام آزمایش در مورد موش ه
سر از حیوانات براي  08نیز مانند موش هاي سالم بود، 

دیابتی شدن انتخاب شدند، جهت تهیه مدل دیابت، 
 ابتدا قندخون حیوانات با استفاده از گلوکومتر اندازه
گیري شد، سپس حیوانات در طور شب ناشتا بوده و در 

استرپتوزوتوسین به صورت  mg/kg 50روز بعد دوز 
روز عالئم دیابت  3دریافت کردند. بعد از  درون صفاقی

 مانند پرادراري و پرنوشی ظاهر شد سپس قندخون آن
ها سه  گیري شده و حیواناتی که قندخون آن ها اندازه

 ( دیابتی در نظر250برابر حالت کنترل بود)باالتر از 
گروه تقسیم  6گرفته می شد و به طور تصادفی به 

ساعت قبل از آزمایش  18شدند. هر گروه از حیوانات 
از  گروه 5در حالت ناشتا قرار می گرفتند. نحوه تیمار 

شبیه موش هاي سالم بود  موش هاي دیابتی، کامالً
مالتوز محلول را به صورت  gr/kg 2ولی گروه ششم، 

عصاره را به صورت درون  mg/kg 250خوراکی و دوز 
صفاقی دریافت کردند. قندخون حیوانات در زمان هاي 

با استفاده از  120و  60، 30)قبل تزریق(،  0فر ص
 گلوکومتر اندازه گیري شد.

 ±Mean صورت به ها  گروه تمامی در نتایج

SEM  بین  تفاوت بررسی است. جهت شده گزارش
 تست و یک طرفه واریانس آنالیز هاي  آزمون از گروهی

هم از  مقایسه دو گروه با جهت و Tukey تکمیلی
 است و من ویتنی استفاده شده ناپارامتري آزمون

(P<0.05به ) شده  گرفته نظر در دار  سطح معنی عنوان
 است.

 هاي پژوهش  يافته
ساعت پس از غذا  2میزان افزایش قند خون 

(iAUCدر گروه )   هاي دریافت کننده دوزهاي 
mg/kg250، mg/kg  500  و mg/kg 1000  عصاره

سالم نسبت  هاي نر  آکاربوز در موش mg/kg 5 و دوز
شماره  ()نمودارP<0.0001به گروه کنترل، کمتر بود)

0 .) 
دقیقه بعد از گاواژ  60 و 30در زمان هاي 

کاهش معنی داري در قندخون  (2 و 1)نمودارهاي 
، mg/kg 250هاي دریافت کننده دوزهاي   گروه

mg/kg 500  وmg/kg 1000  عصاره و دوزmg/kg 
مشاهده آکاربوز نسبت به گروه کنترل  5

چنین در مقایسه با گروهی که  (. همP<0.0001شد)
آکاربوز دریافت کرده بودند گروهی که  mg/kg 5دوز 
دریافت کرده بودند قندخون پایین  mg/kg 250دوز 

 . P<0.05)،(P<0.001تري داشتند
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( قندخون 3شماره  دقیقه)نمودار 120در زمان  
، mg/kg250 هاي دریافت کننده دوزهاي  گروه

mg/kg 500 ،mg/kg 1000 دوز و  عصاره mg/kg 5 
آکاربوز به طور معنی داري پایین تر از گروه کنترل 

 (. P<0.001 ،P<0.0001 بود)به ترتیب
هاي نر دیابتی میزان افزایش قندخون   در موش

( توسط دوزهاي 8شماره  ()نمودار(iAUCدو ساعته
نسبت به گروه کنترل کمتر  مختلف عصاره

دقیقه بعد از  60 و 30(. در زمان هاي P<0.0001بود)
(، کاهش معنی داري در 5و  6 شماره گاواژ)نمودارهاي

 mg/kgهاي دریافت کننده دوزهاي   قندخون گروه
آکاربوز  mg/kg 5 عصاره و دوز mg/kg 500و  250

(. در P<0.0001نسبت به گروه کنترل مشاهده شد)
هاي   ( قندخون گروه7شماره  دقیقه)نمودار 120زمان 

،  mg/kg250،mg/kg  500 دریافت کننده دوزهاي 
mg/kg 1000  عصاره و دوزmg/kg  5  آکاربوز به طور

(. P<0.0001معنی داري پایین تر از گروه کنترل بود)
هاي نر   مقایسه افزایش قندخون در دو گروه موش

به صورت  mg/kg 250دیابتی دریافت کننده دوز 
که  دهد  صاره نشان میتزریق درون صفاقی و گاواژ ع

دقیقه هر دو گروه تفاوت معنی  60و  30هاي   در زمان
داري نشان ندادند و تزریق درون صفاقی و گاواژ عصاره 

هاي   به یک اندازه سبب کاهش قندخون در موش
دقیقه تزریق درون صفاقی  120دیابتی شد. در زمان 

 ( در قندخون موشP<0.05عصاره کاهش معنی داري)
 دیابتی نسبت به گاواژ عصاره نشان داد)نمودارهاي  

 (.8شماره 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هاي كنترل و دريافت   مالتوز بين گروه gr/kg 2دقيقه پس از گاواژ  03مقايسه ميزان افزايش قندخون در زمان  .1شماره  نمودار

و دوز  Quercus infectoria ((QIعصاره پوسته درونی ميوه بلوط mg/kg253 ، mg/kg533 ،mg/kg  1333 كننده دوزهاي 

mg/kg 5 هاي نر سالم. سطح معنی دار بودن   آكاربوز در موشP<0.05 نمايانگر وجود تفاوت * گرفته شده است. عالمت  در نظر

 mg/kg  1333ی دار بين گروه دريافت كننده دوز نمايانگر وجود تفاوت معن §هاي ديگر، عالمت   معنی دار بين گروه كنترل و گروه

 mg/kg دار بين گروه دريافت كننده دوز   نمايانگر وجود تفاوت معنی ¤يافت كننده ساير دوزهاي عصاره و عالمت رهاي د  با گروه

 باشد.  هاي دريافت كننده دوزهاي مختلف عصاره می  آكاربوز و گروه 5
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هاي كنترل و دريافت   مالتوز بين گروه gr/kg 2 دقيقه پس از گاواژ  03مقايسه ميزان افزايش قندخون در زمان . 2شماره  نمودار

 و دوز Quercus infectoria ((QIعصاره پوسته درونی ميوه بلوط  mg/kg253 ،mg/kg 533،mg/kg  1333  كننده دوزهاي

mg/kg 5 هاي نر سالم. سطح معنی دار بودن   آكاربوز در موش P<0.05 نمايانگر وجود تفاوت * در نظر گرفته شده است. عالمت

 mg/kg 1333نمايانگر وجود تفاوت معنی دار بين گروه دريافت كننده دوز  §هاي ديگر، عالمت   معنی دار بين گروه كنترل و گروه

 mg/kg نمايانگر وجود تفاوت معنی دار بين گروه دريافت كننده دوز  ¤هاي دريافت كننده ساير دوزهاي عصاره و عالمت   با گروه

 باشد.  هاي دريافت كننده دوزهاي مختلف عصاره می  آكاربوز و گروه 5

 
 
 

 
 

 

 

 

 

هاي كنترل و دريافت   مالتوز بين گروه gr/kg 2دقيقه پس از گاواژ  123مقايسه ميزان افزايش قندخون در زمان  .0شماره  نمودار

و دوز  Quercus infectoria ((QIعصاره پوسته درونی ميوه بلوط  mg/kg253 ،mg/kg 533،mg/kg  1333 كننده دوزهاي 

mg/kg 5 هاي نر سالم. سطح معنی دار بودن   آكاربوز در موشP<0.05  نمايانگر وجود تفاوت * در نظر گرفته شده است. عالمت

 هاي دريافت كننده دوزهاي   نشان دهنده تفاوت معنی دار بين گروه •هاي ديگر و عالمت   ترل و گروهمعنی دار بين گروه كن

mg/kg 533  وmg/kg  253 باشد.  عصاره می 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 و mg/kg 253، mg/kg 533 هاي كنترل و دريافت كننده دوزهاي  در گروه iAUC0-120مقايسه ميزان  .4شماره  نمودار

mg/kg 1333 عصاره پوسته درونی ميوه بلوط Quercus infectoria ((QI  و دوزmg/kg 5 هاي نر سالم.   آكاربوز در موش

هاي   نمايانگر وجود تفاوت معنی دار بين گروه كنترل و گروه *در نظرگرفته شده است. عالمت  P<0.05سطح معنی دار بودن 

 باشد.  ديگر می
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  گروه هاي كنترل و  مالتوز بين گروه gr/kg 2 دقيقه پس از گاواژ  03مقايسه ميزان افزايش قندخون در زمان  .5شماره  نمودار

 Quercus infectoriaعصاره پوسته درونی ميوه بلوط  mg/kg  1333و mg/kg 253 ،mg/kg 533هاي دريافت كننده دوزهاي 

((QI  و دوزmg/kg 5 ديابتی. سطح معنی دار بودن  هاي نر  آكاربوز در موشP<0.05  نمايانگر * در نظر گرفته شده است. عالمت

نمايانگر وجود تفاوت معنی دار بين گروه دريافت كننده دوز  §هاي ديگر و عالمت   وجود تفاوت معنی دار بين گروه كنترل و گروه

mg/kg 1333 هاي دريافت كننده دوزهاي   با گروه mg/kg  253  و mg/kg 533 باشد.  عصاره می 

 

 
دريافت هاي كنترل و   بين گروهمالتوز  gr/kg 2 گاواژ دقيقه پس از  03مقايسه ميزان افزايش قندخون در زمان  .0شماره  نمودار

 mg/kgو دوز  Quercus infectoriaپوسته درونی ميوه بلوط عصاره  mg/kg  1333و mg/kg 253 ،mg/kg 533كننده دوزهاي 

نمايانگر وجود تفاوت معنی  *در نظرگرفته شده است. عالمت  P<0.05سطح معنی دار بودن  ديابتی. هاي نر  موش درآكاربوز  5

با  mg/kg 1333دوز نمايانگر وجود تفاوت معنی دار بين گروه دريافت كننده  §هاي ديگر و عالمت   دار بين گروه كنترل و گروه

 باشد.  می عصاره mg/kg 533 و  mg/kg  253 دوزهاي هاي دريافت كننده   گروه

 

 
 

 
دريافت هاي كنترل و  بين گروهمالتوز  gr/kg 2 گاواژ دقيقه پس از  123مقايسه ميزان افزايش قندخون در زمان . 7شماره  نمودار

دوز و  Quercus infectoria ((QIپوسته درونی ميوه بلوط عصاره  mg/kg  1333و mg/kg 253 ،mg/kg 533كننده دوزهاي 

mg/kg 5  ديابتی. سطح معنی دار بودن هاي نر  در موشآكاربوز P<0.05  نمايانگر وجود * در نظر گرفته شده است. عالمت

 نمايانگر وجود تفاوت معنی دار بين گروه دريافت كننده دوز  ¤هاي ديگر و عالمت   تفاوت معنی دار بين گروه كنترل و گروه

mg/kg 1333با دوز mg/kg 5 باشد.  ز میآكاربو 
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 mg/kgو mg/kg 253 ،mg/kg 533دوزهاي هاي كنترل و دريافت كننده   در گروه iAUC0-120مقايسه ميزان  .8 شماره نمودار

هاي نر ديابتی. سطح معنی   آكاربوز در موش mg/kg 5و دوز  Quercus infectoria ((QIپوسته درونی ميوه بلوط عصاره  1333 

 باشد. هاي ديگر می  نمايانگر وجود تفاوت معنی دار بين گروه كنترل و گروه *شده است. عالمت  گرفته نظر در P<0.05  بودن دار

 

 
 

 

 

 

 

 

 

و تزريق درون صفاقی  mg/kg 253هاي مختلف بين دو گروه گاواژ دوز   مقايسه ميزان افزايش قندخون زمان .9شماره  نمودار

نمايانگر وجود تفاوت * است. عالمت   شده گرفته نظر در P<0.05بودن  دار معنی ديابتی. سطحهاي نر   موش mg/kg 253دوز 

 باشد.  معنی دار بين گروه تزريق درون صفاقی و گروه گاواژ عصاره می

 
 

 يبحث و نتيجه گير
 شد داده نشان بار اولین براي حاضر تحقیق در 

الکلی پوسته درونی میوه بلوط باعث کاهش  عصاره که
 مالتوز در موش gr/kg  2گلوکز خون پس از گاواژ 

 بر یدوم شود. گزارشاتی  هاي نر سالم و دیابتی شده می 

 بر داللت که باشد  دسترس می در حاضر تحقیق نتایج

اکسیدانی عصاره پوسته  آنتی هیپوگلیسمی و اثرات
 (.8دارد) درونی میوه بلوط

ترین بیماري آندوکرین   شایع دیابت ملیتوس
درصد از جمعیت سراسر جهان  10است که نزدیک به  

به آن مبتال هستند و یکی از علل عمده مرگ و میر در 
باشد. پیش بینى شده است که تعداد کل   جهان می

 366به  2000میلیون نفر در سال  171افراد دیابتی از 
. تخمین زده (11،12)برسد 2030میلیون نفر در سال  

داراي  2هاي نوع   درصد دیابتی 68شود که   می
درصد  00بوده و  mg/dl 100قندخون ناشتاي کمتر از 

داشته باشند در  mg/dl126ها قندخون کمتر از  از این
 mg/dlها باالتر از  حالی که قندخون پس از غذاي آن

(. افزایش قندخون پس از غذا نشان 13است) 200
توانی بدن در هوموستاز گلوکز و از عالئم دهنده نا

باشد، هیپرگلیسمی باعث استرس اکسیداتیو   دیابت می
شود و در  و کاهش سیستم دفاعی آنتی اکسیدانی می

 افراد دیابتی زمینه بروز سکته مغزي، چاقی، بیماري
ق محیطی، چربی خون هاي عروق کرونري قلب، عرو

چنین سبب  هم کند.  خون را ایجاد میو افزایش فشار
ایجاد عوارض میکرواسکوالر مانند رتینوپاتی، نفروپاتی 

(. این اختالالت با توجه به 10شود)  و نوروپاتی می
تجمع محصوالت متابولیسمی گلوکز مانند سوربیتول و 

هاي خاصی مانند هموگلوبین   ینئگلیکوزیالسیون پروت
 (.15باشد)  می

روي عصاره اي که واین و همکاران بر   در مطالعه
آبی میوه بلوط انجام دادند، نتیجه گرفتند که عصاره 
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 in vitroقادر است آلفاگلوکوزیداز مخمري را در شرایط

تجویز داخل معدي  اي مشابه  مهار کند. در مطالعه 
عصاره متانولی گال کوئرکوس  mg/kg  1000دوز

اینفکتوریا سبب کاهش گلوکز خون پس از غذا در 
دیابتی شده با استرپتوزوتوسین می هاي سالم و   موش

هاي درگیر در کاهش   شود که حداقل یکی از مکانیسم
قندخون پس از غذا، مهار آنزیم آلفاگلوکوزیداز و کاهش 

 .(8،16)باشد  جذب قند می

اي، اثر هیپوگلیسمیک ریشه بلوط، با   در مطالعه 
 هاي بتا پانکراس و ترشح انسولین موش  تحریک سلول

تی شده با استرپتوزوتوسین، نشان داده شد، هاي دیاب 
محققان بیان کردند ترکیبات ترپنویید موجود در عصاره 

 (. 7ریشه بلوط سبب ترشح انسولین شده است)
هاي سالم دوزهاي   در مطالعه حاضر، در موش

مختلف عصاره، سبب کاهش معنی داري در قندخون 
( پس از گاواژ مالتوز شدند، از iAUCدو ساعته)

هاي   توان به مکانیسم  هاي محتمل، می  کانیسمم
مرتبط با سیستم گوارشی مانند کندي تخلیه معده، مهار 

اي مانند آلفا گلوکوزیداز،   هاي هیدرولیتیک روده  آنزیم
گلوت ترانسپورترهاي  آلدوزردوکتاز و یا مهار  آنزیم مهار

غشاي انتروسیت روده، توسط ترکیبات پلی فنولیک 
 ناد کرد که باعث جذب تدریجی گلوکز میعصاره، است

 .(16-21)شوند 
هاي سالم دوز   در موش آنالیز نتایج ما نشان داد

mg/kg  250  ثرتر از داروي ودقیقه م 60و  30در زمان
در زمان  mg/kg 500آکاربوز عمل کرد، از طرفی دوز 

توان   دقیقه بیشترین کاهش را نشان داد، می 120
 و عصاره احتماالً از طریق ساز ثیرانتیجه گرفت که ت

کار خارج از سیستم گوارشی صورت گرفته باشد، ممکن 
ثر عصاره مانند ترپنویید، جذب خون واست ترکیبات م

شده و سبب تحریک ترشح انسولین یا افزایش 
هاي عضله و چربی به انسولین   حساسیت سلول

 . (7،22)شوند
دو هاي دیابتی میزان افزایش قندخون   در موش

نسبت  ( توسط دوزهاي مختلف عصاره(iAUCساعته
دقیقه دوزهاي  60در زمان  به گروه کنترل کمتر بود،

مختلف عصاره سبب کاهش قندخون پس از غذا شدند 
ثرتر بودند، وم mg/kg 500و  mg/kg 250و دوزهاي 

شاید ترکیبات فنولی مانند تانن ها در غلظت کم با 
 اي واکنش داده یا این آنزیم هاي آلفاگلوکوزیداز روده

که  سبب کندي تخلیه معده شوند، در مطالعات گذشته 
خون  تزریق درون صفاقی عصاره هاي گیاهی بر گلوکز

پس از غذا انجام نگرفته است، در این مطالعه با تزریق 
درونی میوه  پیوسته mg/kg 250درون صفاقی عصاره 

هاي دیابتی شده، کاهش شدیدي درگلوکز   به موش
دقیقه  120د و در زمان ن پس از غذا نشان دادنخو

خون نسبت به گروه تجویز خوراکی عصاره کاهش قند
توانیم نتیجه بگیریم که کاهندگی   معنادار بود. می

هاي مرتبط با سیستم   قندخون عصاره با مکانیسم
هایی  گوارشی قابل توجیه نمی باشد و احتماالً فنول

، پس از گاواژ، جذب مانند ترپنویید موجود در عصاره
هاي ترشح انسولین وخارج   خون شده و با مکانیسم

ها سبب   پانکراسی مانند افزایش ورود گلوکز به سلول
  جا که در موش کاهش گلوکز خون شده است و از آن

باشد احتمال   هاي بتا کمتر می  هاي دیابتی تعداد سلول
 افزایش ترشح انسولین توسط عصاره کمتر است،

ل قوي تر آن است که عصاره به دلیل داشتن حتماا
ها به   ترکیبات پلی فنولی، با افزایش حساسیت سلول

 انسولین باعث کاهش قندخون پس از غذا در موش
(. عالوه بر این با توجه به 22هاي دیابتی شده باشد) 

  عصاره می خاصیت قوي آنتی اکسیدانی میوه بلوط،
ناشی از سبب کاهش استرس اکسیداتیو  تواند

عوارض ثانویه  هیپرگلیسمی شده و از پیشرفت دیابت و
(. البته تعیین مکانیسم 8مرتبط با آن جلوگیري نماید)

 دقیق، مطالعات بیشتري را می طلبد.
که در تست تحمل  داد نشان مطالعه این نتایج

دي ساکارید، عصاره پوسته درونی میوه بلوط سبب 
 یابتی شده میهاي سالم و د  کاهش قندخون در موش

شود، شاید با استناد به این مطالعه بتوان گفت که  
تواند   می 2 عصاره در پیشگیري و پیشرفت دیابت نوع

 ثر باشد.وم
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Abstract  
Introduction: Diabetes is a combination of 

carbohydrate metabolic disorders in which 

glucose is consumed less and causes 

hyperglycemia. Postprandial hyperglycemia 

is known as the main side effect of diabetes 

2. The Quercus infectoria is a fagaceae,s 

family of plants that has therapeutic effects 

on astringent , antidiabetic, antifungal, 

antimicrobial, local anaesthetic and 

antiinflammatory. In the present study, for 

the first time, the effect of ethanol extract of 

the acorn inner bark on postprandial blood 

glucose level in normal and deiabetic male 

rats was studied. 

 

Matherials & methods: 88 Wistar male rats 

weighting 250-300gr were randomly 

divided into five normal and six diabetics 

were exposed by streptozotocin. The doses 

of 500 mg/kg and 1000 mg/kg of the extract 

and 5mg/kg acarbose in the form of gavage 
and dose of 250mg/kg extract in the form of 

gavages and   intraperitoneal intragastric 

injection along with intragastric injection of 

maltose 2 gr/kg were studied. Blood 

glucose level was measured by glucometer 

at zero times (before injection) and also 30, 

60, 120 minutes after injection. 

 

Findings: In normal and diabetic rats the 

different doses of the extract comparing 

with the control group caused a significant 

reduction of postprandial glucose. In 

normal rats 250mg/kg dose was   more 

effective in comparison with acarbose 

5mg/kg. In diabetic rats the injection of 

intraperitoneal extract was as effective as 

gavage injection in lowering postprandial 

blood glucose. 

 

Discussion & Conclusion: Intraperitoneal 

extract injection was as effective as gavage 

injection in lowering blood glucose; hence, 

it shows that it would be probable that the 

effectiveness of the extract is formed by 

increasing the sensitivity of the cells to the 

insulin.  

 

Keywords: Diabetes, Acorn inner bark, 

Streptozotocin 
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