
 59دوره بیست و چهار، شماره پنجم، دی   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم                     

55 
 

 در افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانی (Ziziphus vulgarisاثرات پودر میوه عناب)

 و پیشگیری از بروز التهاب ناشی از دیابت در رت 

 موش های بزرگ آزمایشگاهی 
 

 1نجمه گلی ملک آبادی ،2، محمود رفیعیان1صدیقه عسگری

 

 ايران اصفهان، پزشكي اصفهان، علوم دانشگاه اصفهان، عروق و قلب تحقيقات مركز( 1

 ايران شهركرد، شهركرد، پزشكي علوم دانشگاه دارويي، گياهان تحقيقات مركز( 2
 

 

 7/6/49 تاریخ پذیرش:                                       13/1/49 تاریخ دریافت:

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 میوه عناب، دیابت، فعالیت آنتی اکسیدانی واژه های کلیدی:

 
 
 
 
 
 

                                                           
 ایران اصفهان، پزشكي اصفهان، علوم دانشگاه اصفهان، عروق و قلب تحقيقات مركز *نویسنده مسئول:

Email: nj.goli7@gmail.com 

 چکیده
دیابت یک اختالل مزمن متابولیک است. کاربرد گیاهان دارویی در طب سنتی، یکی از درمان های بی خطر در بیماری  مقدمه:

 دیابت به شمار می رود. هدف از این مطالعه بررسی اثرات آنتی اکسیدانی و ضد التهابی گیاه عناب در مواجهه با دیابت بود. 

گروه  و دیابتی کنترل گروه دیابتی، غیر کنترل گروه سه در ویستار رت سر 30 تعداد تجربی، مطالعه این در مواد و روش ها:

 تیمار بدن( وزن بر کیلوگرم گرم 1عناب) پودر با هفته مطالعه شدند. حیوانات در گروه درمانی به مدت دو هفته 5درمانی به مدت 

برای القای دیابت در حیوانات به جز گروه  بدن( وزن کیلوگرم بر گرم میلی  60استرپتوزوتوسین) تزریق بعد از دو هفته، از شدند.
 تهیه حیوانات خونی نمونه پایان شدند. در ترتیب تیمار همان به دیگر هفته سه برای حیوانات ادامه در  .شد کنترل غیر دیابتی استفاده

اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک آزمون  c واکنشیمیزان ظرفیت آنتی اکسیدانی سرم، مالون دی آلدئید و پروتئین  و
 والیس و ویلکاکسون انجام شد. -های آماری کروسکال

( در حیواناتی که قبل از القای دیابت پودر CRP) c( و پروتئین واکنشی MDAمیزان مالون دی آلدئید) یافته های پژوهش:

چنین میزان آنتی اکسیدان سرم در  . هم(P<0.05)به گروه کنترل دیابتی همراه بودعناب دریافت کردند، با کاهش معناداری نسبت 
 . (P<0.05)بود پایان مطالعه در رت هایی که تحت تیمار با عناب بودند افزایش معناداری نسبت به رت های دیابتی نشان داد

ت و در پیشگیری از التهاب ناشی از دیابت و میوه عناب دارای فعالیت آنتی اکسیدانی و ضد التهابی اس بحث و نتیجه گیری:

 درمان دیابت سودمند است.
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 مقدمه
دیابت به مجموعه ای از بیماری های متابولیک 

کند. این  که با افزایش قندخون بروز میگفته می شود 
تغییرات در اثر عدم ترشح انسولین یا نقص و ناکارایی 

بیماری  در گیرنده های انسولین در سلول پدید می آید.
دیابت در مراحل پیشرفته خود با ایجاد هیپرگلیسمی 
مزمن می تواند سایر اندام ها مانند چشم، کلیه، 

. افزایش (1)درگیر کند اعصاب، بافت و قلب و عروق را
های  قندخون در این بیماری با فعال کردن واکنش

آبشاری، عامل بروز استرس اکسیداتیو و تولید رادیکال 
. (2)های آزاد در بافت های گوناگون بدن می باشد

رادیکال های آزاد در خون به علت توانایی ایجاد 
های شیمیایی، با اکسیداسیون لیپیدها،  واکنش

نوکلئیک، پروتئین ها و قندها سبب سرعت اسیدهای 
بخشیدن به بروز عوارض بالینی و ایجاد صدمات بافتی 

. رادیکال های آزاد اتم ها یا (3)در بیماران می گردد
ملکول هایی هستند که به دلیل دارا بودن الکترون 
های جفت نشده، در بدن بسیار واکنش پذیر بوده و 

ارد می کنند. عدم آسیب بسیاری به ماکروملکول ها و
تعادل در میزان تولید رادیکال های آزاد و سیستم دفاع 

. (4)آنتی اکسیدانی، استرس اکسیداتو خوانده می شود
های داخلی در پالسما،  رغم وجود آنتی اکسیدان علی

سیستم دفاعی بدن نیازمند تامین آنتی اکسیدان بیشتر 
زاد تولید از منابع خارجی برای مبارزه  با رادیکال های آ

 . (5)شده در بدن می باشد

در  شیوع روز افزون دیابت در جهان خصوصاً
کشورهای در حال توسعه از جمله ایران اهمیت 
پیشگیری از گسترش بیماری را گوشزد می کند. این 
بیماری به عنوان چهارمین عامل مرگ و میر در 
کشورهای توسعه یافته معرفی شده است. آمارها تعداد 

 366در جهان را  2030ن به دیابت در سال مبتالیا
میلیون نفر تخمین می زنند. طبق پژوهشی که در سال 

درصد از جمعیت  7/7در ایران صورت گرفت،  2002
ساله ایران)دو میلیون نفر( مبتال به  25-64بالغین 

. در دهه های اخیر تمایل به استفاده (6،7)دیابت بودند
بیماری هایی چون از داروهای گیاهی، برای کنترل 

دیابت در جهان افزایش یافته است. یکی از دالیل این 
عالقمندی می تواند اثر بخشی باالی این داروها و 

پرهیز از عوارض جانبی ناخواسته داروهای شیمیایی 
. سبزیجات و میوه ها با دارا بودن ترکیبات (2)باشد

 اًفنولی از منابع غنی آنتی اکسیدان به شمار رفته و اخیر
به عنوان راهی برای پیشگیری از بیماری های مختلف 

 Ziziphus)(. عناب9)مورد توجه قرار گرفته اند

vulgaris L. یکی از گیاهان درختی متعلق به خانواده )
( می باشد که در طب سنتی Rhamnaceae) رامناسه

چون دیابت بهره  از میوه آن در درمان بیماری هایی هم
مناطق گرم و نیمه گرم آسیا و  می برند. این گیاه در

 . جنس عناب اثرات درمانی(10)مریکا رویش داردآ
خون، خواص آنتی گوناگونی مانند کاهش دهندگی قند

اکسیدانی، ضد التهابی و اثرات محافظت کبدی 
های  . در مطالعات فیتوشیمیایی آنتی اکسیدان(11)دارد

 ، تانینفراوان و ترکیباتی مانند فالونوئیدها، ساپونین ها
ها، استرول ها و سیکلوپپتیدهای آلکالوئیدی از میوه 
این گیاه جداسازی شده که اثرات درمانی عناب را به 

 . (12)آن نسبت می دهند
در مطالعات گذشته اثرات گونه های مختلف از 
جنس عناب بر دیابت بررسی شده است. در پژوهشی 

ه که توسط صولتی و سلیمانی در رابطه با اثرات میو
عناب در درمان دیابت انجام گرفت، پس از دو هفته 
تیمار با عصاره الکلی میوه عناب در رت های دیابتی 
شده با استرپتوزوسین، کاهش موثری در گلوکز و تری 

های دیابتی در مقایسه با  گلیسیریدهای سرم در رت
. اثرات هیپوگلیسمی و (13)گروه کنترل مشاهده شد

هیپولیپیدمی پودر همین گونه از عناب نیز در مطالعه 
. (14)عسگری و همکاران مورد تایید قرار گرفته است

تاثیر  1327در همین راستا، شیردل و همکاران در سال 
 ( برziziphus jujubaعناب) برگ هیدروالکلی عصاره

های  رت در ها لیپوپروتئین و خون، لیپیدهاقند سطح
منوهیدرات را مورد بررسی قرار  آلوکسان با شده دیابتی

 عناب برگ عصاره داد نشان از آن حاصل دادند. نتایج

 رت در گلوکز و لیپید پروفایل را سرمی میزان توانسته

 طوره ب دیابتی کنترل گروه با مقایسه در دیابتی های

چنین اثرات ضد  هم (.15)دهد داری کاهش معنی
 Zizyphus spina دیابتی برگ، ریشه و میوه گونه

Christi  از همین جنس، در مطالعات مختلف مشاهده
 . (16،17)شده است
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در مطالعات پیشین تاثیر میوه عناب بر دیابت مورد 
بررسی قرار گرفته اما اثرات آنتی اکسیدانی و ضد 
 التهابی این گیاه در دیابت بررسی نشده است. در حالی

ترین سدهای  که توان آنتی اکسیدانی بدن یکی از مهم
چون دیابت می باشد.  دفاعی در برابر بیماری هایی هم

هاب، به عنوان یک شاخص چنین بروز الت هم
پاتولوژیک در بیماری ها به پیشرفت سریع بیماری 

این، این دو مشخصه از اهمیت  بر کمک می کند. بنا
به سزایی در بیماری ها و درمان آن به شمار می روند. 

 Ziziphus که گونه گیاهی  عالوه بر آن با وجود این

vulgaris L.جه ، بومی ایران می باشد، کمتر مورد تو
قرار گرفته است. در این مطالعه بر خالف اکثر مطالعات 
که تاثیر عصاره گیاهان با اعمال تغییرات فیریکی و 
شیمیایی بر روی گیاه، مورد مطالعه قرار می گیرد، میوه 

صورت پودر استفاده شد. استفاده از میوه عناب ه عناب ب
علت سهولت ه بدون اعمال فرآوری های دارویی، ب

و در دسترس بودن، می تواند به عنوان یک استفاده 
داروی گیاهی، مورد استفاده و استقبال بیماران قرار 

ه گیرد. هدف از این مطالعه بررسی اثرات میوه عناب ب
صورت پودر در پیشگیری از التهاب و افزایش ظرفیت 

 آنتی اکسیدان تام در مواجهه با دیابت در رت بود. 

 مواد و روش ها
 صحرایی موش سر 30تجربی بر روی  این مطالعه

 عناب با گیاه میوه ویستار صورت گرفت. نژاد نر
عطاری های شهر  کشاورزی از کارشناس همکاری

 هرباریوم میوه تهیه شده در گردید. خریداری مشهد
 تایید گونه ، شناسایی و5352 شماره به اصفهان دانشگاه

 کردن، توسط خشک و شستن از پس عناب میوه شد.
 پودر از به کمک الک هسته آن و پودر برقی ابآسی

 نر صحرایی موش سر 30 تعداد شد. جداسازی حاصل
 دانشگاه از گرم، 200-250ویستار با وزن تقریبی نژاد

و به النه حیوانات  خریداری پزشکی شهرکرد علوم
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، جهت 

ایجاد  جهت حیوانات انجام مطالعات منتقل شدند.
 نگه هفته مدت دو به مطالعه شروع از قبل سازش،

 شرایط در آزمایش حیوانات مراحل تمام شدند. در داری
تاریکی، دمای -روشنایی ساعته 12 سیکل با مناسب

 و آب به مداوم دسترسی و گراد درجه سانتی 25-22

حیوانات  آزمایشات، انجام منظور به شدند. داری نگه غذا
سر رت تقسیم  10 با تعداد  گروه سه به تصادفی طور به

شدند. گروه اول و دوم گروه شاهد غیر دیابتی و دیابتی 
میلی لیتر آب مقطر به همراه غذای  5/0هستند که 

معمولی)شرکت پارس دام( دریافت کردند. گروه سوم 
شامل رت های دریافت کننده روزانه پودر عناب به 

بدن به روش گاواژ و گرم بر کیلوگرم وزن  1میزان 
محلول در آب مقطر به همراه غذای معمولی می 

. حیوانات در تمامی گروه ها به مدت دو (13)باشند
ساعت  16هفته تیمار شدند. در پایان دو هفته و پس از 

 در ادامه ناشتایی، خونگیری از حیوانات انجام گرفت. در
 دیابت دیابتی( غیر گروه کنترل جزه گروه دوم و سوم)ب

 Sigmaصفاقی استرپتوزوتوسین)شرکت  داخل تزریق با

Aldrich) بدن  وزن کیلوگرم بر گرم میلی 60میزان  به
 تمام سپس و (12)القاء شد سرم فیزیولوژی در محلول و

 تیمار دیگر هفته سه مدت به ترتیب به همان رت ها

 از پس پایان مطالعه مجدداً (. در1 شماره شدند)شکل
صفاقی  داخل تزریق با ها رت ناشتایی، ساعت 16

  از خونگیری و پس از بیهوش شده و کتامین زایالزین
سرم آن جداسازی شد. ظرفیت آنتی  قلب حیوانات،

با اندازه گیری میزان مهار همولیز  اکسیدانی تام سرم
گلبول قرمز محاسبه و نتایج بر اساس درصد بازدارندگی 

ایست یک ثبت شد. در این روش، ابتدا می ب
درصد از خون حاوی سیترات  10سوسپانسیون گلبولی 

حیوانات سالم تهیه نمود. از هر نمونه خون 
سوسپانسیونی دو لوله به عنوان شاهد است که داخل 
آن تنها از محلول سوسپانسیونی ریخته می شود و 
 سرمی به آن اضافه نمی شود. لوله ها را روی شیکر

افزوده می  AAPH قرار داده و پس از آن  محلول
روی شیکر قرار داده و  شود. اکنون محلول را مجدداً

سپس نمونه ها سانتریفوژ می شوند. پس از سانتریفوژ 
نانومتر خوانده می شود.  540جذب محلول رویی در 

اعداد جذب نوری به دست آمده با جایگیری در فرمول، 
 .(19)درصد بازدارندگی هر نمونه را نشان می دهند

در  (MDA)برای اندازه گیری میزان مالون دی آلدئید
سرم از توانایی واکنش آن با تیوباربیتوریک اسید، 
غلظت استاندارد کیت شرکت پارس آزمون و خواندن 

. میزان پروتئین (20)جذب نوری نمونه ها استفاده شد
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 ( از روش آنزیماتیک و به کمک کیت(c CRPواکنشی 

 شرکت پارس آزمون به دست آمد.  
کمک نرم افزار  به ها تحلیل داده و تجزیه نهایت در

SPSS vol.15 والیس-آماری کروسکالهای  و آزمون 

برای مقایسه اختالف بین گروه های مداخله و 
ه ویلکاکسون جهت مقایسه اختالف میانگین در گروه ب

 صورت مداخله قبل و بعد انجام شد و میزان معناداری
P<0.05 .در نظر گرفته شد 

 ی پژوهشیافته ها
در پایان مطالعه در گروه کنترل MDA میزان 

کنترل غیر دیابتی افزایش دیابتی نسبت به گروه 
. در گروه دریافت کننده (P=0.012)معناداری نشان داد
بعد از القاء دیابت نه تنها  MDAپودر عناب میزان 

افزایش نیافته بلکه نسبت به مرحله قبل از القاء دیابت 
. این در (P=0.017)طور معناداری کاهش یافته استه ب

ییر معناداری حالی است که گروه کنترل غیر دیابتی تغ
 از خود نشان نمی دهد)میزان معناداری بر اساس

P<0.05)(   2 شماره )شکل 

القاء دیابت در حیوانات تیمار شده با پودر عناب 
صد نتوانست از ظرفیت آنتی اکسیدانی سرم بکاهد. در

)ظرفیت آنتی اکسیدانی بازدارندگی همولیز گلبول قرمز
پودر عناب در پایان تام( در حالی در گروه تیمار شده با 

مطالعه در مقایسه با گروه کنترل غیر دیابتی افزایش 
که کاهش معنادار در گروه  (P=0.005)معنادار داشت

. در گروه (P=0.016)کنترل دیابتی مشاهده گردید
کنترل غیر دیابتی تغییری در میزان این فاکتور مشاهده 

شماره )شکل (P<0.05 نشد)میزان معناداری بر اساس
در گروه کنترل دیابتی در پایان CRP افزایش  .(3

مطالعه نسبت به قبل از القاء دیابت معنادار 
. در گروه دریافت کننده پودر عناب بعد (P=0.014)بود

از تزریق استرپتوزوتوسین این فاکتور افزایشی از خود 
نشان نداد. در پایان مطالعه تغییرات کاهشی معناداری 

قاء دیابت در این گروه دیده در مقایسه با قبل از ال
. تغییرات معناداری در گروه کنترل غیر (P=0.002)شد

 دیابتی مشاهده نگردید)میزان معناداری بر اساس
P<0.05)(4 شماره )شکل. 
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 ( وجود اختالف #( وجوداختالف معنادار با گروه کنترل غیر دیابتی و عالمت)عالمت) اند؛ شده بیان «معیار

 .معنادار با زمان قبل از القای دیابت را نشان می دهد
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 ( وجود اختالف#اختالف معنادار با گروه کنترل غیر دیابتی و عالمت) ( وجودعالمت) اند؛ شده بیان «معیار انحراف

 معنادار با زمان قبل از القای دیابت را نشان می دهد. 
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 «معیار انحراف ±میانگین»صورت به ها واکنشی موجود در سرم در گروه های مورد مطالعه، داده Cمیزان پروتئین  .4شماره  شکل

 ( وجود اختالف #اختالف معنادار با گروه کنترل غیر دیابتی و عالمت) ( وجودعالمت) اند؛ شده بیان

 معنادار با زمان قبل از القای دیابت را نشان می دهد.

 

 

 بحث و نتیجه گیری 
نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که میوه عناب 

از  می تواند در پیشگیری از بروز التهاب، که یکی
 عوارض بافتی دیابت به شمار می رود، موثر باشد. هم
چنین تیمار رت های دیابتی با میوه عناب به طور 
چشمگیری ظرفیت آنتی اکسیدانی سرم حیوانات را باال 
برد. افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانی به تنهایی می تواند 
در پیشگیری از عوارض دیابت و درمان آن سودمند 

 باشد. 
العه برای القای دیابت در رت، از ماده در این مط

استرپتوزوتوسین استفاده شد. استرپتوزوتوسین یک مدل 
استاندارد برای القای دیابت در مطالعات آزمایشگاهی 
است. این ماده عالوه بر افزایش قندخون، سمیت 
سلولی و بافتی در کبد و دستگاه گوارش ایجاد می کند. 

رات در متابولیسم قند و تزریق این ماده با ایجاد تغیی
لیپید باعث بروز مشخصه های دیابت در حیوان می 

 .(21)گردد
در این مطالعه بعد از القای دیابت در   MDAسطح 
طور معناداری افزایش یافت. ه های دیابتی ب خون رت
های دیابتی که قبل  که که این میزان در رت در حالی

از القاء دیابت با میوه عناب تیمار شده بودند نه تنها 
افزایشی نشان نداد بلکه با کاهش معناداری همراه بود. 

رات هیپوگلیسمی پودر میوه عناب در مطالعه قبلی ما اث

 بر بنا. (13)در رت های دیابتی مورد تایید قرار گرفت
این تیمار حیوانات با میوه عناب می تواند با پیشگیری 
 از افزایش قندخون، از تولید رادیکال های آزاد و متعاقباً

 .(2)در خون پیشگیری کند MDAاز افزایش 
MDA  یک بیومارکر استرس اکسیداتیو برای اندازه

. (22)گیری رادیکال های آزاد تولید شده در بدن است
در واقع رادیکال های آزاد با حمله به لیپیدها و افزایش 
پراکسیدسیون لیپیدی اسیدهای چرب غیر اشباع، باعث 

اال رفتن میزان این می گردند. ب MDAتولید آلدئید 
بیومارکر در خون با ناتوانی دفاع آنتی اکسیدان در افراد 

ها در  دیابتی همراه است. افزایش سطح آنتی اکسیدان
بدن بیمار می تواند به عنوان یک سیستم دفاعی برای 
مقابله با استرس اکسیداتیو ایجاد شده به کار رفته و 

کاهش  اًموجب کاهش اکسیداسیون لیپیدها و متعاقب
 فعالیت میزان . در افراد دیابتی(4)گردد MDAسطح 

کاهش می یابد که  اکسیدانی نسبت به افراد سالم آنتی
این کاهش به نوبه خود می تواند باعث افزایش سطح 

MDA (23)در خون گردد  . 
در مطالعه حاضر در رت های دیابتی درصد مهار 
همولیز گلبول قرمز یا به عبارت دیگر توان آنتی 
اکسیدان تام حیوانات بعد از القای دیابت با کاهش 

که تیمار رت های دیابتی  معناداری همراه بود. در حالی
که از کاهش توان  با پودر میوه عناب، عالوه بر این
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آنتی اکسیدان حیوانات در اثر القای دیابت پیشگیری 
طور معناداری افزایش ه کرد، توانست این میزان را ب

 دهد. 
علت افزایش ظرفیت آنتی اکسیدان و کاهش 

MDA ح در سرم حیوانات تیمار شده با پودر عناب، سط
باالی آنتی اکسیدان موجود در میوه عناب است. عناب 

های  ، دارای آنتی اکسیدانAو  Cعالوه بر ویتامین 
چون اسید چرب، آلفا توکوفرول، کاروتن و  دیگری هم

ترکیبات فنولی مثل اسیدفرولیک می باشد. قرارگیری 
این ترکیبات در کنار هم در عناب موجب ایجاد اثرات 

. (24)فعالیت آنتی اکسیدانی آن می شودهم افزایی در 
ها  های گلیکوزیدی، فنول تانن ها، کاروتن ها، ساپونین

ای تاثیرات آنتی اکسیدانی می و فالونوئیدها نیز دار
در  MDAباشند. از این رو می توانند موجب کاهش 

چنین  . فالونوئیدها و تانن ها هم(24،25)سرم گردند
 . (26)دارای فعالیت آنتی لیپو پراکسیداسیون می باشند

پژوهشگران در مطالعات قبلی خواص آنتی 
اکسیدانی گیاهان متعلق به خانواده عناب را به طریق 
مختلف تایید کرده اند. سالیسو و همکاران طی 
پژوهشی بیان کردند که استفاده از عصاره برگ 

Ziziphus spina Christi  که از خانواده عناب می
روز در رت های دیابتی، موجب  22باشد، پس از 

 و . شریف(27)افزایش توانایی آنتی اکسیدانی شد
عناب  اکسیدانی آنتی اثرات نیز در مطالعه خود همکاران

تایید  را اتیواکسید های و توانایی آن در کاهش استرس
 مشاهده شد که عناب. در پژوهش دیگری (22)کردند
 در سیستم های خصوصاً اکسیدانی، آنتی اثرات دارای

آنزیمی  غیر گلیکوزیالسیون و قرمز های گلبول همولیز
است و ترکیبات آنتی اکسیدان این گیاه می تواند با 

 های آزاد کونژوگه شده و اثرات توکسینی آن رادیکال
 .(29)ها را کاهش دهد

در رت های دیابتی  CRPدر مطالعه حاضر میزان 
طور معناداری افزایش یافت. در ه بعد از القای دیابت ب

دیابت در حیواناتی که قبل از القای  CRPمقابل سطح 
با پودر عناب تیمار شده بودند نه تنها افزایش نیافت 

به عنوان   CRPبلکه کاهش معناداری از خود نشان داد.
 زانـــپروتئین واکنشی فاز حاد شناخته می شود که می

 24-42سرمی آن در پروسه التهاب می تواند در مدت 
برابر افزایش یابد. این فاکتور در پاسخ  100ساعت تا 

ترشح شده و در  6-سیتوکین هایی مانند اینترلوکینبه 
اختالالت التهابی به عنوان یک شاخص کلینیکی 

تنها یک مارکر برای التهاب CRP  اهمیت می یابد.
نیست بلکه افزایش آن در خون به نوبه خود می تواند 

. باال رفتن سطح (30)افزایش دهنده التهاب باشد
، با ایجاد مقاومت به CRPفاکتورهای التهابی مانند 

 -به دیابت و بیماری های قلبی ءانسولین، احتمال ابتال
 .(31،32)ی را افزایش می دهدعروق

ترین  آنتی اکسیدان های گیاهی یکی از مهم
عوامل مقابله با افزایش فاکتورهای التهابی و بروز 
التهاب در بدن می باشد. آنتی اکسیدان های موجود در 

ها، فیتواسترول ها، تریترپن  میوه عناب، مانند ساپونین
یدانی دارای ها و فالونوئیدها عالوه بر فعالیت آنتی اکس

. در مطالعات (33-36)توانایی ضد التهابی می باشند
مختلف اثرات محافظتی میوه عناب در کبد بیان شده 

که این اثرات را  به خواص آنتی اکسیدانی و ضد  است
چنین میوه  . هم(37،32)التهابی آن نسبت می دهند

عناب می تواند از طریق مهار بیان نیتریک اکساید در 
 .(39)کاهش التهاب حاد و مزمن موثر باشد

این مطالعه نشان داد که میوه عناب عالوه بر 
پیشگیری از بروز عوارض التهابی دیابت، با افزایش 
ظرفیت آنتی اکسیدانی می تواند در درمان این بیماری 

 که در این مطالعه هیچ سودمند باشد. با توجه به ایننیز 
گونه عملیات شیمیایی یا فرآوری بر روی میوه صورت 

این می تواند به سهولت و توسط  بر نگرفته است، بنا
جایی که  عامه مردم مورد استفاده قرار گیرد. از آن

همواره پیشگیری بهتر از درمان است، مصرف میوه 
سیدانی باال، به عنوان یک عامل عناب با توان آنتی اک

پیشگیری کننده از بروز عوارض دیابت و یک راهکار 
 درمانی مفید پیشنهاد می گردد. 

 سپاسگزاری
 و مسئول زحمات از است شایسته پایان در

 صدیقه تحقیقات مرکز آزمایشگاه کارشناسان محترم
چنین کارشناسان محترم بخش  و هم اصفهان طاهره

 .قدردانی نماییم و تشکر آمار این مرکز،
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Abstract 

Introduction: Diabetes is a metabolic and 

chronic disorder. One of the safe treatments 

in diabetes disease is the use of herbal 

plants in traditional medicine. The aim of 

this study was to consider the antioxidant 

and anti-inflammation effectof ziziphus 

vulgaris (jujube) in contrast with diabetes.  

 

Materials & methods: In this study, 30 

Wistar rats were studied in three groups 

including control diabetic, non control 

diabetic and treatment group for 5 weeks. 

The animals intreatment group were treated 

with the powder of jujube (1 g/kg bw) for 

two weeks. After two weeks, 

stereptozotocin (60 mg/kg bw) was used for 

induced diabetes in animal except non 

diabetic control group. Afterwards, the 

animals were treated for three weeks in the 

same way. At the end of the study the 

animal blood samples were taken and the 

antioxidant content of serum, 

malondialdehyde (MDA) and C-reactive 

protein (CRP) were measured. Data 

analysis was done by statistical tests as: 

Kruskalwallis and Wilcoxon singed ranks.  

 

Findings:  The content of  MDA and CRP 

had a significant decrease in comparison 

with diabetic control group in animals that 

received the powder of jujube before 

induction of the diabetes (P>0/05). In the 

end of study, the content of serum 

antioxidant in the rats that treated with 

jujube showed a significant increase in 

comparison with diabetic rats too (P>0/05).  

 

Discussion & conclusions: The jujube fruit 

has antioxidant and anti-inflammatory 

action and it is useful in preventing 

inflammation due to diabetes and diabetes 

treatment. 
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