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  ، گلوکز، موش صحرایی قنديدیابتعصاره بادام کوهی،  :ي کلیديها   واژه   

                                                        
 گروه فیزیو لوژي، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین :نویسنده مسئول  

Email: mohasofi@yahoo.com 

  چکیده
. شود  بادام کوهی گیاهی سنتی است که به عنوان کاهنده قندخون و درمان دیابت در ایران استفاده می :مقدمه      

هاي سفید   موشه آن، آمیگدالین بر قندخون در تاثیر عصاره ریشه بادام کوهی و ماده موثرمطالعه حاضر با هدف تعیین 
  . انجام پذیرفت دیابتی سالم وصحرایی

ابتدا به دو گروه سالم و دیابتی   NMRIنژاد  ) گرم180-250( سر موش سفید صحرایی نر48 :ها   مواد و روش      
تزریق (، دریافت کننده آمیگدالین) میلی لیتر5/0(مجزا و سپس هر کدام از آن ها به سه زیرگروه دریافت کننده سالین

گاواژ دهانی به مدت یک (گیاه بادام کوهی و دریافت کننده عصاره) گرم بر کیلوگرم به مدت یک هفته  میلی 100روزانه 
گرم بر   میلی 60(القاء دیابت با تزریق تک دوز استروپتوزتوسین. تقسیم شدند) گرم بر کیلوگرم  میلی 100 و با دوز هفته

 گیري میزان  غلظت گلوکز خون با استفاده از کیت و روش گلوکز اکسیداز و اندازه. صورت گرفت) درون صفاقی/کیلوگرم
 ساعت و یک هفته بعد از آخرین تیمار با 4، 8، 24 هاي   نانومتر توسط اسپکتروفتومتر در زمان520جذب در طول موج 

هاي آماري تی، آنالیز واریانس یک طرفه و    با استفاده از آزمونها  داده. گیري گردید سالین، آمیگدالین و عصاره اندازه 
  . شدنددانت تجزیه و تحلیل 

 دار گلوکز سرم در   تیمار حیوانات دیابتی با آمیگدالین و عصاره بادام کوهی باعث کاهش معنی:یافته هاي پژوهش     
 ولی در دو بازه )P<0.00(گردید در مقایسه با گروه سالین ساعت بعد از آخرین تیمار با این ترکیبات 8 و 4 هاي زمانی  بازه

  .   ساعت و یک هفته بعد تفاوت آماري بین گروه ها مشاهده نشد24زمانی 
 هاي صحرایی  آمیگدالین توانایی کاهش قندخون موشماده موثره آن،  عصاره بادام تلخ و :گیري نتیجهبحث و       

 .  دیابتی را دارند
  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jim
u.

m
ed

ila
m

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                               1 / 7

https://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-1237-en.html


  محمد صوفی ابادي و همکاران- هاي صحرایی سالم و دیابتی اثر عصاره ریشه بادام کوهی بر قندخون در موش 

 33

  مقدمه
  تـرین اخـتالل     یکی از شـایع  قنديبیماري دیابت 

 میلیـون  100هاي غدد درون ریز است که سـاالنه بـیش از        
 و هفتمـین علـت مـرگ شـناخته شـده      کند  میرا مبتال نفر  

از شروع بیمـاري خـود     مبتال به این عارضه     اکثر افراد    .است
که بـدن   برند    می  پیآگاهی ندارند و موقعی به بیماري خود        

یمـاري پیـشرفت خـود را    قادر به کنترل قندخون نیـست و ب    
ـ پرگلی با ه  ابتید ).1-3(،کرده است   مـزمن بـه علـت       یسمی

ـ  مقاومت به آن و      ای نی انسول کمبود ـ  اي هـر دو ای  مـوارد  نی
ـ  کربوه سمیشود که باعث اختالل در متابول        می جادیا  دراتی
ـ  و   کمبود). 4(،گردد  ی بدن م  يها  ی و چرب  ها  نی پروتئ ها،   ای

ـ  در ا  نی انـسول  زانی م یکاهش نسب   بـا عـوارض     يمـار ی ب نی
بـا   و پراسـموالر ی هي و اغمـا دوزی کتواسری حاد نظ  یکیمتابول

ـ اختالالت مـزمن و عـوارض نـامطلوب در دراز مـدت نظ          ری
ــاتیرت ــا،ینوپ ــتعاتی ض ــار،ی پوس ــروق کلي گرفت ــ ع  ،يوی

ـ       ستمی اختالالت س  ،ینوروپات  ی قلب و گردش خون همراه م
 ،گلیـسمی این بیمـاري بـا عالئمـی ماننـد هیپر           .)5،6(،باشد 

 ،هـا   التیـام زخـم  ، تـاخیر در      کاهش وزن  ، پرنوشی ،پرادراري
ـ   ار و برخـی عالئـم دیگـر     افـزایش گلـوگز در ادر    ،دتاري دی
عـدم درمـان عـوارض آن از        در صـورت     .شود  میمشخص  

 کلیـوي و گـانگرن    ، قلبی عروقـی   ،هاي عصبی   جمله آسیب 
   )4-6.(کنند  پاها بروز می

 خانواده وها   گیاهی است از بادام گیاه بادام کوهی
Rosaceae  نام علمـی  باAmygdalus lycioides  کـه 

اي   بادام کوهی درختچـه   . روید   مناطق مختلف ایران می    در
 هاي جوان آن در ابتدا صـاف و قهـوه    است خاردار که شاخه  

ـ     بوده و    اي روشن   ه خاکـستري  پـس از  چنـدي رنـگ آن ب
از نظـر ترکیبـات شـیمیایی و    . شود  روشن یا تیره تبدیل می    

 بـادام   .هاسـت   م کم و بیش شبیه سـایر ارقـام بـادا          ،خواص
  درصـد آب، 4  تـا 3ن از نظر ترکیبات شـیمیایی داراي       شیری

داراي نیتروژن  مواد    درصد 25حدود   ، روغن  درصد 54حدود  
  هـم  .باشـد   می قند، صمغ، لعاب و مواد معدنی        بقیه شامل و  

 در بادام تلخ مقدار  .چنین داراي آنزیمی به نام امولسین است      
 بادام  ،به عالوه . درصد روغن کمتر ولی امولسین زیادتر است      

مخصوصی به نام آمیگدالینوزید به مقدار        داراي هتروزید  تلخ
در طـب سـنتی   ریشه بادام کوهی  . باشد   درصد می  5/3 تا   1

تفاوت اساسی بادام تلخ و شیرین وجـود    . گرم و خشک است   
مصرف بادام شـیرین بـه      .  است بادام تلخ ماده آمیگدالین در    

 سـالمت  دلیل عدم وجود این ماده مخـاطره کمتـري بـراي        
   گیالس ،آلودر دانه سایر گیاهان از جمله زردآمیگدالین  .دارد

   
آمیگـدالین در اثـر هیـدرولیز بـه          .شـود   می و آلو نیز یافت   ـ

. شـود   مـی  بنزآلدئید و هیدروسـیانیک اسـید تبـدیل          ،گلوکز
فعالیت داراي که باشد   مییک گلوکوزید سیانوژن آمیگدالین 

افراد دیـابتی ایجـاد     چه در  آن .)7-8(،استنیز  ضد سرطانی   
داروهـاي   ها به انسولین و     کند نیاز روزافزون آن     مشکل می 

 از برخی گیاهان در درمـان بیمـاري   .)4-6(،دیابتی استضد  
با توجـه بـه وجـود ترکیبـات     . شود  دیابت قندي استفاده می  

مطالعات  وجودو عدم موثر بر قندخون در ریشه بادام کوهی 
تاثیر عصاره ریشه بادام کـوهی   تحقیقن در ای  ،هر این زمین  د
 قنـدخون  بـر میـزان  ) آمیگـدالین (ماده موثره موجود در آن  و  

  .فتگر  مورد بررسی قرار هاي صحرایی دیابتی  موش
  ها  مواد و روش

 سر موش سـفید  48تعداد از  تجربی  در این مطالعه    
 180بـا وزن   ) شرکت رازي ایـران   (NMRI صحرایی از نژاد  

 هاي فیبرگالس بادر قفس    ها موش. ده شد استفا گرم   250تا
حـدود   ساعته و درجه حـرارت  12ی و تاریکی    یشرایط روشنا 

ـ      نگـه  سانتی گـراد  22 صـورت  ه داري شـدند و آب و غـذا ب
 از شـرکت  داروي اسپترپتوزوتوسـین . نـد نمود آزادانه دریافت 

. هاي یک گرمـی لیـوفیلیزه خریـداري شـد            ویال درسیگما  
در . تقـسیم شـدند    گروه سـالم و دیـابتی     دو بهحیوانات ابتدا   

ــفاقی   ــق درون صـ ــا تزریـ ــابتی بـ ــروه دیـ ــکگـ  دوز  تـ
 پـس از یـک      )گرمبـر کیلـو   گرم     میلی 60(استروپتوزتوسین

 دیابـت گیـري قنـدخون        انجام و با انـدازه     گیري  هفته خون 
هاي سالم و دیابتی به سه        ههر کدام از گرو    .شد تایید قندي

 و  آمیگـدالین  دریافت کننـده  ،  ندریافت کننده سالی  گروه  زیر
 .تقـسیم شـدند    کـوهی گیـاه بـادام     عـصاره   دریافت کننـده    

صورت درون ه  بگرم بر کیلوگرم    میلی 100  با دوز  آمیگدالین
 هاي دریافت کننـده آمیگـدالین      ي گروه ها  موشصفاقی به   

.  شـد  ر تزریـق   ساعت یک بـا    24  به مدت یک هفته در هر     
 و یـک    به مدت یک هفته   ي دریافت کننده عصاره     ها  موش

 100 بـا دوز     کـوهی بار در روز تحت تیمار عصاره گیاه بادام         
.  گرفتنـد دهانی قـرار  گاواژ  تصوره   ب  بر کیلوگرم    گرم  میلی

ـ  دریافت کننده سـالین   گروه    5/0صـورت درون صـفاقی      ه  ب
گیـري از بافـت       عصاره .کردند  میسالین دریافت    میلی لیتر 

 .ریق روش آبی صـورت گرفـت       به ط  کوهیریشه گیاه بادام    
، 24 هاي  زمان در اشاره شدههاي   سنجش قندخون در گروه 

 .تزریق انجام گردیـد آخرین  ساعت و یک هفته پس از       4،  8
  بـازه درهاي مـذکور     ضمن توزین حیوانات در کلیه گروه    در

خون بـا    گیـري قنـد     انـدازه  .هاي زمانی ذکر شده انجام شد      
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گیـري    انـدازه و   لوکزاکـسیداز گبـه روش    و  استفاده از کیت    
 520میزان جذب نور محلول رنگی ایجاد شده در طول موج           

هـاي    داده. نانومتر توسـط اسـپکتروفتومتر صـورت گرفـت        
هاي    و آزمون  SPSSافزار     آوري شده با استفاده از نرم       جمع

آماري تی، آنالیز واریانس یک طرفه و دانت تجزیه و تحلیل           
ـ     معنی P<0.05ا   ب يراختالف آما  شدند و   . گردیـد  یدار تلق

بیان شـده   » معیار انحراف ±میانگین«نتایج حاصل به صورت   
   .است

  ي پژوهشها  یافته
ــانگین غ ــوکز در می ــت گل ــروهلظ ــا  گ ــالم ه ي س

ـ  گرم  میلی 107±12 )دریافت کننده سالین  (کنترل  دسـی ر   ب
 4، 8، 24 يهـا   زمان در   آمیگدالیندریافت کننده   ، سالم   لیتر 

، 108±9 به ترتیب یک هفته پس از آخرین تزریق       ساعت و   
و بـراي   لیتر  دسیر   ب گرم  میلی 106±6 و   8±102،  6±104

بـه  زمانی  عصاره در این چهار بازه      دریافت کننده   گروه سالم   
 گـرم   میلـی  106±6و  108±11،  105±8،  106±11ترتیب  

 گـروه مقادیر وزن میانگین  ) 1  شماره شکل(.دو ب لیتر  دسیر  ب
دریافـت  ،  گـرم  261±17 دریافت کننـده سـالین    لم   سا يها 

 ،264±23 در چهار بازه زمـانی بـه ترتیـب        کننده آمیگدالین   
و بـراي گـروه سـالم    گـرم   299±15  و17±272 ،23±266

 ،274±22 به ترتیـب دریافت کننده عصاره در این چهار بازه     
  )2  شمارهشکل(.بود گرم 280±24  و24±275 ،23±277

ــابتی هــا  گــروهدر لظــت گلــوکز میــانگین غ ي دی
، لیتـر   دسـی  بـر  گـرم   میلـی  474±89 دریافت کننده سالین 

 در چهـار بـازه زمـانی بـه           دریافت کننده آمیگـدالین    دیابتی
 میلــی 494±48 و 473±90، 145±12، 256±32 ترتیــب

 عـصاره   دریافت کنندهو براي گروه دیابتی    لیتر  دسی بر   گرم 
، 42±10، 256±44بــه ترتیــب در ایــن چهــار بــازه زمــانی 

بـه دسـت    لیتـر   دسیر  بگرم  میلی 448±105و   122±374
 بـراي  ها  گروهمیانگین مقادیر وزن این  )3  شماره شکل(.آمد

 دریافـت   ، دیابتی  گرم 233±11 دریافت کننده سالین  دیابتی  
 ،237±11  در چهار بازه زمـانی بـه ترتیـب         کننده آمیگدالین 

ه دیـابتی   و بـراي گـرو    گرم   196±11  و 10±213 ،7±222
 بـه ترتیـب  زمـانی   عصاره در این چهـار بـازه     دریافت کننده   

بـه دسـت     گرم   202±11  و 12±215 ،14±224 ،12±235
 هـر دو گـروه دیـابتی    غلظـت گلـوکز      )4  شـماره  شکل(.آمد

داري   عنیـفاوت مــتصاره ـ و ع گدالینـنده آمی ـت کن ـدریاف
ـ  ـبا گروه دیاب   ـ  ـتی دریاف ـ ـده س ـت کنن  هـاي   ن در بـازه   ـالی

در دو بازه سـوم     ولی   )P<0.001(.انی اول و دوم داشت    ـزم
و چهارم تفاوت آماري در هر دو گروه مذکور با گروه دیـابتی      

ي سالم  ها  گروهبین   در.  نبود دار  معنی دریافت کننده سالین  
ـ  و دیـابتی     دریافت کننده سـالین    ـ  ـدریاف ـ  ـت کن  نـنده سالی

 P<0.001 یوانات با ـلوکز و وزن ح   ـت گ ـلظـن غ ـگیـیانـم
  . بوددار  نیـمع

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تجویز عصاره بادام تلخ یا آمیگدالین .  سالميها  در گروهلیتر   گرم بر دسی  میزان قندخون بر حسب میلی اریانحراف مع±نیانگیم .1 شماره شکل
   .در گروه هاي سالم تاثیر مهمی بر قندخون موش ها نداشت
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در این گروه ها تجویز عصاره بادام تلخ یا آمیگدالین اثر  . سالميها  در گروهبر حسب گرم  ها  وزن موش اریانحراف مع±نیانگیم .2 شماره شکل
   .چشمگیري بر وزن حیوانات در بازه هاي زمانی مختلف نداشت

  
  
 
 
 

   
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   .دیابتی يها  در گروهلیتر   م بر دسیگر  مقدار قندخون بر حسب میلی اریانحراف مع±نیانگیم .3شکل شماره 
در مقایسه با  P<0.001*دادرا در بازه هاي زمانی چهارم و هشتم کاهش تجویز عصاره بادام تلخ یا آمیگدالین به موش هاي دیابتی قندخون 

   گروه دریافت کننده سالین
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دیابتی دریافت کننده سالین یا آمیگدالین یا عصاره ریشه بادام  يها  در گروهب گرم بر حس ها  وزن موش اریانحراف مع±نیانگیم .4شکل شماره 
  .تلخ

  
  يگیر  بحث و نتیجه

 داد که تیمـار دو      نتایج حاصل از این مطالعه نشان     
و آمیگـدالین  با عصاره بادام تلـخ      هاي دیابتی     گروه از موش  

هـاي    در بـازه  دار غلظـت گلـوکز سـرم          کاهش معنی باعث  
  .  ساعت بعد از آخرین تیمار با این ترکیبات شد8 و 4نی زما

ریـز    غـدد درون  هاي    ترین بیماري   دیابت از شایع  
 بـا روش هـاي شـیمیایی       عمـدتاً که   شود  میبدن محسوب   

درمان سنتی دیابت بـا اسـتفاده از      البته  . )9(،درمان می گردد  
نیـز   سراسر جهـان  هاي گیاهی در  ره یا عصا وبرخی گیاهان 

  بـراي اولـین بـار      این مطالعـه   در   ).1،10(،شناخته شده است  
 و کـوهی گاواژ عصاره تهیه شده از بادام       که   مشخص گردید 

کاهش قنـدخون مـوش   منجر به با آن تیمار حیوانات دیابتی  
 و 4هاي زمانی     کاهش در بازه   شود که این     هاي دیابتی می  

 هـم . اهمیـت دارد   ساعت پس از آخرین تیمار بـا عـصاره           8
  کـاهش  نیز موجب تیمار حیوانات دیابتی با آمیگدالین       چنین

 ساعت بعد از 8 و   4هاي زمانی     د که در بازه   وشمی  خون  قند
ترکیب  واین د  .است دار  معنیتزریق درون صفاقی این ماده      

رسـد کـه      به نظر می    لذا دن داشت ی مشابه پوگلیسمیکاثر هی 
 مـرتبط بـا   کـوهی اثر مشاهده شده از عـصاره ریـشه بـادام         

 البتـه وجـود سـایر ترکیبـات         ،باشدآمیگدالین موجود در آن     
نظـر  ز را نبایـد ا   کـوهی کاهنده قندخون نیز در عصاره بادام       

 شده است کـه آمیگـدالین       گزارش در این رابطه   .دور داشت 
کند لـذا ایـن امـر      هاي لوزالمعده را تسریع می  ت آنزیم فعالی

ه و ایـن    دمی تواند ساخت و رهایش انـسولین را افـزایش دا          

و در نتیجـه   در کبـد    هورمون هم از شکسته شدن گلیکوژن       
ورود از سـوي دیگـر    و  کـرده جلوگیريافزایش آن در خون   

تـسهیل مـی    را نیـز    هـا    گلوکز به درون بـسیاري از سـلول       
لـه  هـا از جم     میـوه آمیگدالین در دانه بـسیاري از       . )11(،کند
، گـردو و فنـدق خـام        لـو ، آ  گیالس ، سیب ، هلو ، بادام ،لوزردآ

ایـن ترکیـب در     در طـب سـنتی از        .)8،12(،شـود   مییافت  
کـاهش فـشارخون،    درمان و تسکین درد ناشی از سـرطان،         

سـاختمان شـیمیایی     .)12(،شـود   مـی مفیزم استفاده    و آ  سمآ
 ه موجب بی  آمیگدالین از دو ملکول گلوکز، یک بنزوآلدئید ک       

ه است سیانیک اسید تشکیل شد و یک هیدرو   شود  میحسی   
یکـی از مـشکالت     . )7(، اسـت  یکه یک ترکیب ضد سرطان    

در ارتبــاط بــا اسـتفاده از آن در بیمــاري دیابــت  آمیگـدالین  
ــی   ــمیت زای ــصو آن س ــه خ ــی  ب ــاال م ــاي ب  ص در دوزه

هـت یـافتن    جاین مطالعه   در آزمایشات اولیه    ،  )13،14(،باشد 
گرم    میلی 500  بیش از  مشاهده شد که دوز   دوز مناسب، نیز    

 هم. گشت  نات میابر کیلوگرم آمیگدالین منجر به مرگ حیو  
  بر روي اثرات کلینیکی و تغذیه      ي که گردر مطالعه دی  چنین  

نشان داده شـد  صورت گرفت اي این ماده و منابع حاوي آن   
 اسـتفاده  تلـخ د بـادام    مارانی که از مقادیر زیـا      برخی از بی   که

  )14(.ندشت عالئم مسمومیت با سیانید را داند،کرده بود
دهند که تیمار     طور خالصه این نتایج نشان می     ه  ب

باعـث  و آمیگـدالین     کـوهی حیوانات دیابتی با عصاره بـادام       
 کاهش در غلظت گلـوکز سـرم در      صورته   ب دار  معنیتغییر  

 ساعت بعـد از آخـرین تیمـار بـا ایـن      8 و  4هاي زمانی      بازه
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 ساعت و یـک    24 بازه هاي زمانی      ولی در  شود  میترکیبات  
هفتـه تــاثیري بــر قنـدخون نداشــتند کــه ایـن بیــانگر اثــر    
هیپوگلیسمیک کوتاه مدت عصاره و نیز ماده موثره آن مـی            

بـه  مـاده   و  د هر کاهش قندخون    الگوي دیگر طرف  از .باشد
در بـادام   را   این اثر توان وجود     می بود در نتیجه  یک صورت   

 براي شـناخت  .دالین منتسب نمود  آمیگبه ماده مؤثره    کوهی  

نیاز به انجـام   هیپوگلیسمیک این دو ماده اثر  مکانیسم دقیق   
  .مطالعات تکمیلی می باشد

  سپاسگزاري
 و کمیته تحقیقـات     ی پژوهش شوراي  وسیله از   بدین
 قزوین جهت حمایـت     ی پزشک لوم دانشگاه ع  یدانشجوی

. گـردد   ی مـ ي سپاسـگزار ی از ایـن طـرح پژوهـش       یمال
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Effect of Amygdalus Lycioides Root Extract on Blood 
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Abstract 
Introduction: Almond as a traditional med-
icinal plant has been used as antidiabetic 
and hypoglycemic in some area of Iran. Th-
is study aimed to determine the effect of a-
lmond root extract and its effective com-
pound, amygdalin, on blood glucose level 
of diabetic and normal rats. 
  
Materials & Methods: 48 NMRI male rats 
(180-250gr) divided to 2 groups; normal 
and diabetic. Then, each group was further 
subdivided into three saline (0.5 ml), amy-
gdalin (received intra peritoneal injections 
of 100 mg/kg per day, for a weak) and 
extract (received oral gavages of 100 mg/kg 
almond root extract per day, for a weak) 
subgroups. Diabetes was induced by a sin-
gle dose injection of streptozotocine (60 m-
g/kg, intra peritoneal).  Blood glucose of 
each rat was measured in 4, 8, 24 hour and 

one week after the last treatment, by using a 
spectrophotometer, related kit and glucose 
oxidase method (absorption at a wavelength 
of 520 nm). Data were analyzed by using 
ANOVA, t-test and Dunnett statistics tests. 
 
Findings: Treatment of diabetic rats with 
amygdalin or almond extract led to  sig-
nificant decreased of  blood glucose at 4 
and 8 hours after prescription periods com-
pareed to saline group (P<0.0001). But th-
ere was no significant difference among th-
ese groups at two time intervals, 24 hour 
and one week thereafter.  

 
Discussion & Conclusion: Amygdalin and 
bitter almond extract can reduce blood gl-
ucose levels in diabetic rats.  
 
Keywords: Almond extract, amygdalin, 
diabetes mellitus, glucose, rats.
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