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ABSTRACT

Background & aim: Nowadays because of difficulty in the supply and injection of insulin
and blood sugar reducing drugs and considering the side effects of chemical drugs,
researcher’s attention is drawn to using herbal medicines. Liver is one of the organs affected
by diabetes in different functional aspects. The purpose of this research was studying the
effect of Rosa canina extract on reducing the adverse effects and improving diabetes
symptoms related to histophysiology, amount of biochemical serum factors and liver enzymes
in male rats.
Methods: 32 male Wistar rats, weighed 200-220 gr, were divided into 4 groups. Diabetes was
induced by intraperitoneal injection of STZ (60mg/kg). The period of experiments was 4
weeks. At the end of experiments, the rats were sacrificed and their serums were collected for
measurement of liver enzymes. Also, histological sampling of liver was done. Statistical
analysis was performed using analysis of variance (one-way ANOVA).
Results: The results of this study showed that treatment with ethanol extract of Rosa canina
led to significant reduction of liver enzymes in the Rosa extract-treated groups in comparison
with the diabetic group, indicating the protective effect of alcoholic extract of Rosa canina on
liver tissue against diabetes-induced damages. In liver histopathology, a distinct fat change in
the lobular center areas was created in the diabetic group. Pathological changes were not
significant in the liver of the Rosa extract-treated groups; liver in this group was relatively
healthier than in diabetic group.
Conclusions: Rosa extract improved this organ's function in STZ-induced diabetic rats by
reducing serum biomarkers of liver pathology and reducing histological damages.
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هاي بر روي خصوصیات بافتی و فعالیت آنزیمRosa Caninaاثر عصاره 
هاي صحرایی دیابتیکبدي موش
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مقدمه
دیابت شیرین یک بیماري مهم متابولیکی بوده کـه بـا   
ــولین     ــح انس ــص در ترش ــی از نق ــمی ناش هیپرگلیس

شود و به عنوان یکی از پنج علـت عمـده   میمشخص 
شـود  مرگ و میر در سراسر دنیا در نظر گرفته مـی 

کــه در نهایــت باعــث مشــکالت وســیع از جملــه ]1,2[
هایی رسانی به اندامت حسی، حرکتی، عدم خوناختالال

. دیابت توسط سـطوح  ]3[شودمانند کلیه و چشم می

تـرین  از گلوکز خون مشخص مـی شـود و مهم  ثابتی
ــث     ــیداتیو باع ــترس اکس ــاري اس ــن بیم ــوارض ای ع

ـ وناثنمزمـ ياهبیماري ـ مجزاهی ،یبصـ عبیسـ آهل
ـ رقورعـ بیسـ آ،يویلکبیسآ ـ کبیسـ آوزی يدب
ـ هکـ دوشیم ردهدشـ هدهاشـ مهدمـ علکشـ مکی
ـ وگدصاقميارباریخا.]4[تساتبایديرامیب نوگان

زااهـ يرامـ یبزایخـ ربءوسـ تارثاشهاکاینامرد
ـ ایدهلمج ـ ورادناهـ ایگ،تب ودوشـ یمـ هدافتسـ ایی

چکیده 
در حال حاضر، با توجه به مشکالت تهیه و تزریق انسولین و داروهاي پایین آورنده قند خون و همچنین با در هدف:زمینه و

ازکـی یکبـد ده اسـت. نظر گرفتن عوارض جانبی داروهاي صناعی توجه محققین به سوي استفاده از گیاهان دارویی جلب شـ 
هدف از این مطالعه بررسـی  .گیردمیقرارتاثیرتحتآنعملکردمختلف،هايجنبهشیرین ازدیابتدرکهاستهاییاندام

و هیسـتوفیزیولوژي بـا رابطـه دردیابـت عالئـم بهبودوسوءاثراتکاهشبر روي Rosa caninaي اتانولی گیاه اثر عصاره
.باشدمیدیابتی نرهايرتدردکبي هامیآنزمقادیر

بـه  در چهار گروه استفاه شد. ایجاد دیابـت  گرم200-220رت نر بالغ از نژاد ویستار با وزن 32در این بررسی از روش کار:
در هفته در نظر گرفتـه شـد.   4) انجام گرفت. مدت زمان آزمایش، mg/kg60روش تزریق داخل صفاقی استرپتوزوتوسین (

برداري بافتی آوري گردید. همچنین نمونههاي کبدي جمعها معدوم شده و سرم آنها جهت بررسی آنزیمموشپایان دوره،
از کبد به انجام رسید. تجزیه و تحلیل اطالعات حاصله به روش آنالیز واریانس یک طرفه انجام شد.

هـاي کبـدي در   باعث کاهش قابـل تـوجهی در آنـزیم   نتایج این بررسی نشان داد که تیمار با عصاره الکلی روزاکنینا یافته ها:
Rosa caninaالکلیاثرات حفاظتی عصارهيکه نشان دهندهباشد هاي تحت درمان با عصاره نسبت به گروه دیابتی میگروه

ـ  کبد، در گروه موشدر آسیب شناسی بافتی. باشدبر روي بافت کبد از صدمات ناشی از دیابت می ی هاي دیابتی تغییـر چرب
هاي تحت درمان با عصاره روزا ، تغییر پاتولوژیک کامال مشخصی در نواحی مرکز لوبولی ایجاد شده بود، در بافت کبد گروه

قابل توجهی مشاهده نشد،کبد در این گروه نسبت به گروه دیابتی نسبتا سالم بود.
درراارگاناینبافتی، عملکردآسیبشکاهنیزوکبديسرمی آسیببیومارکرهايبا کاهشعصاره روزا: نتیجه گیري:

.بخشیدبا استرپتوزوتوسین بهبودشدههاي دیابتیموش

اکسیدانکبدي، استرپتوزوتوسین، آنتیي هامیآنزکنینا،دیابت، روزاهاي کلیدي: واژه
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83و همکارانسید مهدي بانان خجسته...Rosa Caninaاثر عصاره 

رد.دشـ ابیمـ ماجنالاحردياهدرتسگياهشهوژپ
نیلوسناقیرزتوهیهتتالکشمهبهجوتاب،رضاحلاح
ـ نینچمهونوخدنقهدنروآنییاپياهورادو رداب
هجـ وتیعانصـ ياهـ ورادیبناجـ ضراوعنتفرگرظن
ـ ورادناهـ ایگزاهدافتسـ ايوسهبنیققحم ـ جیی بل
.تساهدش

هـاي  هایی است در دیابـت از جنبـه  کبد از جمله اندام
گیـرد. کبـد   مختلف، عملکرد آن تحت تآثیر قرار مـی 

اعمــال بســیار متنــوعی دارد کــه همگــی توســط      
شــود، از جملــه متابولیســم هــا انجــام مــیهپاتوســیت

و داروهـا  سازي سموم ها، خنثیلیپیدها، کربوهیدرات
در تواند باعث بروز تغییرات دژنراتیـو . دیابت می]5[

هاي کبدي شود، همچنین در طی ایـن بیمـاري   سلول
هاي آالنین آمینوترانسفراز و آسـپارتات  میزان آنزیم

آمینوترانسفراز، قند خون، لیپید تام، میـزان سـدیم و   
ها در ارزیـابی  یابد، این آنزیمپتاسیم خون افزایش می

گیرند، اختالالت د استفاده قرار میاختالالت کبدي مور
هاي کبـدي منجـر بـه افـزایش حـاد در      التهابی سلول
از گیاهان دارویـی  . ]6[شودآمینازها میمیزان ترانس

گوناگون می توان در روند درمان و بهبـود برخـی از   
1ها استفاده نمود. یکی از این گیاهان روزا کنینابیماري

، Rosa، جنس Rosaceaeباشد. این گیاه از خانواده می
می باشد.گیاه روزا بطور گسـترده در  Caninaگونه 

هـاي  اروپا، آسـیا و آمریکـا وجـود دارد و در قسـمت    
-وسیعی از ایران به ویژه مناطق شمال غرب یافت می

در مطالعات مختلف این گیاه به عنوان گیـاه  .]7[شود 
ي ایـن گیـاه   میـوه ابتیک معرفـی شـده اسـت.    ضد دی

ــال (آنتــی  ــوژیکی فع ــات بیول اکســیدانی، حــاوي ترکیب
-، کاروتن، اسیدهاي آلی، فالونوئیدها، تـانن Cویتامین

باشد که باعث خواص ها و پکتین) میها، کربوهیدرات
ــا، داراي   ــین روزا کنین ــود. همچن ــی ش ــانی آن م درم

اي ف گستردهفعالیت پیشگیري و درمانی در برابر طی
هـا از جملـه اخـتالالت التهـابی ورم مفاصـل،      از بیماري

ــیاتیک،     ــب سـ ــیب عصـ ــرس، آسـ ــم، نقـ روماتیسـ

1 Rosa canina

هاي عفـونی ماننـد آنفلـوآنزا،    سرماخوردگی، بیماري
اختالالت گوارشی براي کمک به هضم غـذا، پیشـگیري   
از التهاب مخاط معده و زخم معده، براي سنگ کیسـه  

اختالالت کلیـه، دسـتگاه   صفرا، عارضه صفراوي دیابت،
ادراري و به عنوان دیورتیک براي جلوگیري از خیز یا 

.]8,9[باشد ادم مفید می
ر بـدن و مختـل   با توجه به عملکردهاي زیـاد کبـد د  

ــان آن    ــت درم ــت اهمی ــاري دیاب ــدن آن در بیم ش
باشد. چون تا کنـون مطالعـه چنـدانی در    ضروري می

کنینـا بـر روي عملکـرد کبـد     رابطه با اثر عصاره روزا
صورت نگرفته لذا در این مطالعه اثـر بهبـود دهنـده    

فیزیولـوژي کبـد   روزا کنینا روي فیزیولوژي و هیستو
ی انجام گرفت.نر دیابتهايدر موش

روش کار
حیوانات مورد برسی و روش نگهداري

هـاي  در این مطالعـه تجربـی آزمایشـگاهی از مـوش    
32صحرایی نر بالغ نژاد ویستار اسـتفاده شـد. تعـداد    

200-220ي وزنـی  سر موش صـحرایی بـا محـدوده   
گرم از مرکز تکثیر و نگهداري حیوانات آزمایشـگاهی  

ــو   ــگاه عل ــکی دانش ــکده پزش ــز،  دانش ــکی تبری م پزش
خریــداري شــده و بــه مــدت دو هفتــه بــدون هــیچ  
مداخله تحقیقاتی براي رسیدن به حالـت پایـه و رفـع    
استرس در شرایط آزمایشگاه نگهداري شدند. شرایط 

درجـه  23±2نگهداري حیوانات شامل دماي محیطـی  
12ســاعته (12سلســیوس و دوره روشــنایی تــاریکی 

) و دسترسـی بـه   ساعت تـاریکی 12ساعت روشنایی، 
آب و غذا به جزء در هنگـام انجـام آزمایشـات بـود.     
موازین اخالقی کار با حیوانات آزمایشگاهی، هنگام کار 

شد.هاي صحرایی رعایت میبا موش
بندي حیواناتگروه
به طور تصادفی بـه چهـار گـروه    هاي صحراییموش
تایی ذیل تقسیم بندي شدند:هشت

بـا  به روش دهـانی، سالین، . گروه کنترل، این گروه 1
گرم در کیلوگرم دریافت کردند.میلی10دوز 
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کنترل دیابتی (کنترل مثبت)، در ایـن گـروه،   گروه .2
ــق داخــل صــفاقی استرپتوزوتوســین رت ــا تزری ــا ب ه

)mg/kg60(دیابتی شدند.
. گروه دیابتی تحت درمـان، بـه روش دهـانی، هـر     3

کنینا وه روزاگرم بر کیلوگرم عصاره میمیلی250روز 
را براي یک دوره چهار هفته دریافت کردند.

. گروه دیابتی تحت درمـان، بـه روش دهـانی، هـر     4
کنینا گرم بر کیلوگرم عصاره میوه روزامیلی500روز 

را براي یک دوره چهار هفته دریافت کردند.
هاي دیابتیروش القاء دیابت در گروه

ــق داخــل صــفاقی   ــا تزری ــت ب ــاي دیاب mg/kg60الق
استرپتوزوتوسین تا هنگام افزایش قند خون به میزان

mg/dl250   به صورت تک دوز انجام گرفـت، کـه در
ساعت پس از 48سالین نرمال استریل حل شده بود. 

القاء دیابت، با ایجـاد جراحتـی کوچـک در انتهـاي دم     
ها به کمـک دسـتگاه   ها، گلوکز خون ناشتاي آنموش

گیري شد. گلوکز خون بـاالي  هگلوکومتر الگانس انداز
mg/dl250  نظـر  به عنوان شاخصه دیابتی شـدن مـد

ــت   ــرار گرف ــوش]01[ق ــه  . در م ــحرایی ک ــاي ص ه
استرپتوزوتوسین دریافت کرده بودند، پـر ادراري و  

پرنوشی قابل مشاهده بود.
کنیناتهیه عصاره الکلی روزا

کنینـا مـورد اسـتفاده در ایـن مطالعـه، از      میـوه روزا 
ارتفاعات کلیبر تهیه گردید و پس از خشـک شـدن بـا    
اسـتفاده از آسـیاب بـه پــودر تبـدیل شـد. سـپس بــا      

گیـري بـا   استفاده از اتـانول بـه عنـوان حـالل، عصـاره     
گـرم  500دستگاه سوکسله انجام شد. در ایـن روش  

درصد به 8/99لیتر اتانول 1پودر میوه روزا کنینا در 
ي تهیه شده چنـدین  نمونهروز خیسانده شد. 3مدت 

ساعت بـه همـین   24بار هم زده شد و بعد به مدت 
ســاعت فــاز بــاالیی را 24حالــت بــاقی مانــد. بعــد از 

مانـده مـواد دوبـاره اتـانول     برداشته و به روي بـاقی 
روز 3ریخته و دوباره هم زده شد. این کار به مـدت  

تکرار شد تا عصاره گیاه به طور کامل استخراج شود. 
پس از صاف کردن محلول به دست آمـده بـا کاغـذ    

صافی، براي حذف حـالل از دسـتگاه اواپوراتـور تحـت     
گـراد اسـتفاده   درجه سـانتی 50-60دماي خالء و در

غلیظ و خشک حاصل شـد  گرم عصاره34و ]11[شد
عصاره به دست آمده تا زمان اسـتفاده در یخچـال و   

هـاي  مـوش داري شـد.  در دماي زیر صفر درجه نگـه 
صحرایی با عصاره تهیه شده به صـورت گـاواژ تیمـار    

شدند.
بردارينمونه

سـاعت ناشـتایی،   12در پایان دوره تیمار و به دنبـال  
امین هــا بــا تزریــق داخــل صــفاقی کتــتمــامی مــوش

)mg/kg100) و زایالزین (mg/kg5   ،بیهـوش شـدند (
هـاي چشـمی و قلـب حیـوان تـا      خونگیري از سـینوس 

ســی) انجــام شــد. ســی4-5حــداکثر مقــدار ممکــن (
هـا بـراي تهیـه    هاي خونی جهت سنجش آنـزیم نمونه

rpm3500درجه سانتی گراد با دور4سرم در دماي 
له بعـد از  دقیقه سانتریفوژ شدند. بالفاص10به مدت 

کبد جدا شـد و بـراي تهیـه    خونگیري قسمتی از بافت
مقاطع میکروسکوپی در فرمالین قرار داده شد.

مطالعه بافت شناسی
5/0جهت مطالعات بافت شناسی، قطعاتی به ضخامت 

سانتی متر از بافت کبد جدا و بعد از شستشو با سـرم  
10ساعت در داخل فرمالین بـافر  24نرمال به مدت 

د پایــدار شــدند. ســپس ضــمن انجــام مراحــل درصــ
گوناگون آماده سـازي بافـت، بـا اسـتفاده از دسـتگاه      

هـاي پـارافینی، مقـاطعی بـه     اتوتکنیکون و تهیـه قالـب  
ــخامت  ــر6ض ــتفاده از روش   میک ــا اس ــه و ب ون تهی

، (H & E)آمیزي متدوال هماتوکسلین و ائوزین رنگ
آمیـزي شـده توسـط    مطالعه انجام شد. مقاطع رنـگ 

هاي الزم میکروسکوپ نوري مطالعه و فتومیکروگراف
.]12[ها تهیه گردید از آن

هاي کبديسنجش فعالیت آنزیم
,ALT, ASTهـاي کبـدي کـه شـامل     سنجش آنزیم

ALP هـاي تشخیصـی   خون است بوسـیله کیـت  سرم
پارس آزمون ساخت ایران انجام شد، روش کار براي 
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گیري ایـن سـه آنـزیم طبـق یـک روش انجـام       اندازه
.]13[شدند

ريآنالیز آما
هــاي کبــدي آالنــین آمینوترانســفرازیــت آنــزیمفعال

(ALT)و آسپارتات آمینوترانسفراز(AST) و آلکالن
1خطـاي معیـار  ±، به صـورت میـانگین  (ALP)فسفاتاز 

ــی   ــتالف معن ــده و اخ ــه گردی ــالیز  ارائ ــط آن دار توس
SPSS-16، بوسـیله نـرم افـزار    2واریانس یک طرفـه 

ــطح      ــتالف در س ــت. اخ ــرار گرف ــی ق ــورد بررس م
)05/0(p<هـا در  دار بودن دادهبه عنوان سطح معنی

نظر گرفته شد.

هایافته
نتایج حاصل از این مطالعـه نشـان داد سـطح سـرمی     

در گروه کنترل دیابتی AST ،ALT ،ALPهاي آنزیم
داري با گروه کنترل سالم بـه طـور معنـی   در مقایسه

. در مقایسه با گروه کنتـرل  >p)001/0(افزایش یافت
AST ،ALT ،ALPهـاي  طح سـرمی آنـزیم  دیابتی س

رم در گـ میلی250یابتی تیمار شده با دوز در گروه د

داري کـاهش یافـت   کیلوگرم عصاره بـه طـور معنـی   
)001/0(p<  هـاي  . سطح سـرمی آنـزیمAST ،ALT ،

ALPــروه د ــادر گ ــا دوز   ی ــده ب ــار ش 500بتی تیم
در مقایسه با گروه کنترل دیابتی بـه  عصارهگرم یمیل

ســطح . >p)001/0(داري کــاهش یافــت نــیعطــور م
ــزیم  ــرمی آنـ ــابتی ASTوALPسـ ــروه دیـ در گـ

عصـاره گرم در کیلوگرممیلی500شده با دوز تیمار
رايدارگروه کنترل سالم تفاوت غیر معنـی نسبت به
گروه دیابتی تیمار شده با دوز همچنین در، نشان داد

سـطح سـرمی   عصـاره گـرم در کیلـوگرم  میلی250
تفـاوت نسـبت بـه گـروه کنتـرل سـالم     ALTآنزیم 

عصـاره دار بود که نشان دهنده اثر مطلوبغیرمعنی
هاي کبدي در این گیاه در کاهش سطح سرمی آنزیم

نرمـال اسـت. سـطح    گروه هاي دیابتی تا سطح گروه
در گروه دیـابتی تیمـار شـده بـا     ALTسرمی آنزیم 

گرم در کیلوگرم عصاره در مقایسه بـا میلی500دوز 
کـه  داري را نشـان داد گروه کنترل سالم تفاوت معنی

وابسـته بـه دوز عصـاره روزا کنینـا     نشان دهنده اثـر 
).1(جدول است

میانگین)±هاي مورد مطالعه (خطاي معیار میانگینبین گروهAST ،ALT ،ALPهاي : مقایسه سطح سرمی آنزیم1جدول
D+ R500mg/kgD+R250mg/kgDiabeticControlههاي آزمایشگرو

75/33 ± 0/38 +80/37 ± 0/18 +104/46 ± 0/3 75 ± ALPمقادیر فعالیت آنزیم 0/26

U/Lبر حسب

64 ± 0/27 +67 ± 0/25 +127 ± 0/163 ± ASTمقادیر فعالیت آنزیم0/27

U/Lبر حسب

44 ± 0/16 +&47/42 ± 0/14 +57 ± 0/2147 ± ALTمقادیر فعالیت آنزیم0/15

U/Lبر حسب

) نشان دهنده تفاوت معنادار در سطحp<0.001 .نشان دهنده تفاوت معنادار در سطح (+) بین گروه مورد نظر با گروه کنترل سالم استp<0.001 بین گروه (
: روزا کنینا)R: دیابتی، Dگروه کنترل سالم است. () بین گروه مورد نظر با p<0.001نشان دهنده تفاوت معنادار در سطح (&مورد نظر با گروه کنترل دیابتی است. 

هاي بافتینتایج حاصل از نمونه
در مطالعات بافتی در گروه کنترل سـالم، بافـت کبـد    

ــکل     ــود (ش ــی ب ــالم و طبیع ــامال س ــروه 1aک ). در گ
ـ دياهموش ـ یغتیتبای ـ رچری ردیصـ خشمالماکـ یب

ـ کیلوبولزکرمیحاون رد.)2bلکشـ (دشـ داجـ یادب
،انینکازورهراصعابرامیتیتبایدياههورگدبکتفاب

ـ ک،دشنهدهاشمیهجوتلباقکیژولوتاپرییغت رددب
ـ دهورگهبتبسنهورگنیا تسـ املاسـ اتبسـ نیتبای
.)dو1cلکش(

1 Mean±SEM
2 One way ANOVA
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هپاتوسیتچربیتغییر. دیابتیگروهبهمتعلقb). سالمکنترلوهگربهمتعلقa).(H&E,250×)صحراییموشکبدبافتازریزبینینماي. 1شکل
c). استشدهمشخصفلشباشکلدرکهشودمیمشاهدهچربیازانباشتههايوزیکولماکروتشکیلصورتبهکبدلوبولیمرکزنواحیدرها

کنیناروزاالکلیعصارهباتیماردیابتیگروهبهمتعلقd).)کیلوگرمدرگرممیلی250دوز(کنیناروزاالکلیعصارهباتیماردیابتیگروهبهمتعلق
نشدمشاهدهکبدبافتساختاروهاهپاتوسیتدرتوجهیقابلپاتولوژیکتغییرات،) کیلوگرمدرگرممیلی500دوز(

بحث
دیابت قندي یک چالش فوري جهـانی بـراي سـالمت    

300الي همگانی است. فدراسیون جهـانی دیابـت، ابـت   
ــه دیابــت تخمــین زده اســت و در   میلیــون نفــر را ب

میلیـون  500صورت عدم توجه اساسی، این رقـم بـه   
. با توجه به شیوع در حال افـزایش  ]14[خواهد رسید 

دیابت، همچنین به علـت اثـرات نامسـاعد داروهـاي     
شیمیایی یک نیاز آشـکار بـراي توسـعه منـابع گیـاهی      
طبیعی در جهت تولید داروهاي ضد دیابـت احسـاس   

شود گیاه روزا کنینا از گیاهان دارویی ارزشـمندي  می
از میـوه ایـن گیـاه بـراي     است که مردم اکثر جوامـع  

کنند. در مطالعـه حاضـر   ها استفاده میدرمان بیماري
کنینا بر عملکرد کبد در اثر حفاظتی عصاره الکلی روزا

هاي صحرایی دیابتی شده بـا استرپتوزوتوسـین   موش
هـاي ایـن مطالعـه،    مورد بررسی قرار گرفـت. یافتـه  

بـر  کنینـا نشان دهنده تاثیر مثبت عصاره الکلـی روزا 
هاي کبدي و بهبود بافت کبد در حیوانات سطح آنزیم

و همکـاران در مطالعـه خـود    1باشد. دمیردیابتی می
نشان دادند میـوه روزا کنینـا داراي ترکیبـات فنلـی و     

لذا این احتمال وجـود  ، باشداکسیدانی میفعالیت آنتی
کنینا با توجـه بـه داشـتن فعالیـت     دارد که میوه روزا 

. ]15[ی در درمـان دیابـت مـوثر باشـد     اکسیدانآنتی
یدانی و اکسو همکاران فعالیت آنتی2همچنین استاجنر

هاي آزاد را در میـوه روزا کنینـا   کنندگی رادیکالپاك
. در ایـن مطالعـه، تزریـق داخـل     ]16[گزارش کردند 

هــا باعــث القــاء صــفاقی استرپتوزوتوســین در مــوش
هاي بدن از جملـه  دیابت و در نتیجه آسیب به ارگان

هاي کبدي شود که باعث افزایش سطح آنزیمکبد می

1 Demir
2 Stajner
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AST ،ALT ،ALPشــود، کــه در گــروه دیــابتی مــی
. ]17[و همکـاران اسـت   1هـاي رزمـی  همسو با یافتـه 

نشـان داد  و همکاران2دمرداش-همچنین مطالعه ال
شـده بـا   هـاي کبـدي در دیابـت القا   که میزان آنـزیم 

یابـد  داروي آلوکسان نیز به میزان زیادي تغییـر مـی  
. نتایج این مطالعه نشان داد که درمان روزانه بـا  ]18[

کنینـا بـه طـور قابـل تـوجهی      عصاره الکلی گیـاه روزا 
هاي وضعیت بیوشیمیایی و هیستوپاتولوژي کبد موش

ــود     ــین را بهب ــط استرپتوزوتوس ــده توس ــابتی ش دی
تـوان بـه   مـی هاي دیگر این مطالعههتفایزا.دشخبمی

هاي تحت در گروههاي کبديدار آنزیمکاهش معنی
درمان با عصاره نسبت به گروه دیـابتی اشـاره کـرد،    

ي اثــرات حفــاظتی عصــاره الکلــیکــه نشــان دهنــده
بــر روي بافــت کبــد از صــدمات ناشــی از روزاکنینــا 
باشد که همسو با نتایج حاصـل از مطالعـات   دیابت می

ــینق ــاران 3س ــامو همک ــاران4و کاالیلینگ ــتو همک اس
کنینا اکسیدانی روزاالتهابی و آنتیویژگی ضد.]19,20[

باشد، بـه علـت اینکـه    در بهبود آسیب کبدي مهم می
اکسیدانآنتیموادسطوح بااليمیوه روزا کنینا حاوي

Cاکسیدانی و محتوي ویتـامین  آنتیظرفیت است که 

اینمصرفخاطرهمینبه،بخشدسرم را بهبود می
ونمودهاعمالبدنهايبافتبرحفاظتیگیاه اثرات

کنـد  مـی عمـل اکسـیداتیو کاهش اسـترس  جهتدر
2004و همکـــاران در ســـال  5. مونتـــونن]24-21[

ــامین    ــه ویت ــد ک ــه  Eدریافتن ــدها رابط و کاروتنوئی
را نشــان 2معکوســی بــا خطــر ابــتال بــه دیابــت نــوع 

و همکاران نشـان داد کـه   6. مطالعات بو]25[دهد می
ــامین   ــود ویتـ ــا کمبـ ــابتی بـ ــاران دیـ ــاي در بیمـ هـ

، میزان نیتروتیـروزین  Cاکسیدانی مانند ویتامین آنتی
(شاخص آسیب اکسیداتیو) با قنـد خـون ناشـتاي ایـن     

1 Razmi
2 El-Demerdash
3 singh
4 kalailingam
5 Montonen
6 Bo

هــاي آنتــیبیمــاران رابطــه مســتقیمی دارد. ویتــامین
ب اکسیدان با کـاهش نیتروتیـروزین، مـی توانـد سـب     

بهبود میزان قند خون و کـاهش عـوارض دیابـت در    
7هاي برونینـگ افته. همچنین ی]26[این بیماران شوند 

بـا کـاهش عوامـل    Cنشان داد کـه ویتـامین   8و جب
2التهابی در ممانعت از پیشرفت عوارض دیابت نـوع  

و 9تقادهاي صدیق اعیافتهبا توجه به .]27[موثر است 
mg/kg500و mg/kg250همکاران که با دوزهـاي  

داري را الکلی میوه روزا تغییـرات معنـی  عصاره هیدرو
هاي سالم مشـاهده  هاي کبدي موشدر میزان آنزیم

توان نتیجه گرفـت عـوارض عصـاره روزا    نکردند، می
هاي کنینا بر روي تغییرات آنزیماتیک کبدي در موش

ــ  ــه عب ــاچیز اســت ب ــا در ســالم ن ــاه روزا کنین ارتی گی
. در ]28[کنــدهــاي ســالم ســمیت ایجــاد نمــیمــوش

گیــري خــاص نبــود و مطالعــه حاضــر امکــان عصــاره
که از کنندام عمل روي عصاره تشدندناچارمحققین 

باشد. بـا توجـه   هاي این پژوهش میجمله محدودیت
اي اسـت کـه بـه    به اینکه پژوهش حاضر اولین مطالعه

بررسی اثر عصاره روزا کنینا بر روي عملکـرد بافـت   
هـاي دیـابتی   هاي آن در موشکبدي و سطوح آنزیم

شـود مطالعـات تکمیلـی    پرداخته است لذا پیشنهاد می
سایر دوزهـاي عصـاره روزا کنینـا در    پیرامون اثرات

هــاي دیگــر و شــناخت دقیــق تغییــرات مســیر  بافــت
هاي آزمایشگاهی دیابتی سیگنالینگ انسولین در نمونه

براي پیشگیري از دیابت انجام شود.

گیرينتیجه
فعالیتوبافتمحتوايدرتغییرباعثدیابتبیماري
ــزیم ــايآن ــیه ــیدانیآنت ــیاکس ــودم ــینش همچن

ـ ایدردویتادیسکاترساس ـ تب ـ اب تیعضـ وردشهاک
ـ نآ ـ تاینادیسـ کایت ـ فایمــقاف ـ لاطمرد.دت ،رضــاحهع
زوربهدنهدناشن،دبکتفابيژولوتاپوتسیهیسررب

7 Browning
8 Jebb
9 Sadigh-Eteghad
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ـ لزکـ رمياهـ تمسـ قردیبرچرییغت ـ کیلوب رددب
ـ ارد،عومجمرد.تسایتبایدياهشوم ـ لاطمنی هع
ياهرکرامویبشهاکابازورهویمهکدیدرگصخشم
ـ کبیسآیمرس ـ نويدب ـ بیسـ آشهاکـ زی ،یتفاب
ـ دياهشومردارناگرانیادرکلمع ـ هدشـ یتبای اب
الًامتحاهدیدپنیاهکدیشخبدوبهبنیسوتوزوتپرتسا
ـ رطزا ـ لاعفقی ـ نآویمسـ یلگوپیهتی ینادیسـ کایت

تیصـــاخابـــازورهراصـــع.دشـــلامـــعاهراصـــع

و)C,Eياهنیماتیوزاینغ(دوخيوقینادیسکایتنآ
ويدیئونوالفتابیکرتزایشانکیمسیلگوپیهتیلاعف
ضراوعـ زاتساهتسناوتیباهتلادضتیصاخنینچمه
ـ دناوتیمازورهایگ.دنکيریگولجتبایدزایشان هب

ـ هدشهاکـ ياهورادرانکردمسیژرنیستروص هدن
هماننایاپلصاحشهوژپنیا.دوشهدافتسانوخدنق
یعیبطمولعهدکشنادزیربتهاگشناددشرایسانشراک
.دشابیم
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