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  چكيده

توان  ز جمله مي مورد توجه قرار گرفته که ا ديابتبيماريو درمان امروزه استفاده از گياهان دارويي براي تخفيف عالئم  : زمينه و هدف
ان دوز مناسب و متناقض بودن نتايج در مورد اثـرات آن بـر ميـزان    ي ولي با توجه به عدم ب،اشاره نمود) .Camellia sinesis L( به چاي سبز

ي شـده بـا   ديـابت هـاي    در مـوش  مختلـف بـر قنـدخون و كـاهش وزن       ي عـصاره آن در دوزهـا      اين مطالعه به منظور تعيين اثر      قندخون،
  .زوتوسين انجام شداسترپتو

  
.  انجام شـد نشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ايراندر دا  سر موش صحرايي نژاد ويستار       ٤٠ اين مطالعه تجربی روی    :روش بررسي 

ـ    محلول در نرمال٥٠ mg/kg سر آنها استرپتوزوتوسين با دوز ٣٢ نگهداري و به يطبيععنوان گروه  هها ب  سر از موش  ٨تعداد     روش هسـالين ب
 به سه گروه يابتيهاي د از چهار گروه موش.  تقسيم شدندتايي ٨به طور تصادفي در چهار گروه     هاي ديابتي    موش. ريق شد زداخل صفاقي ت  

در  DMSO (Dimethyl Sulfoxide) ده درصـد  چاي سبز محلولهيدروالكلي عصاره گرم بر کيلوگرم   ميلي٢٠٠  و١٠٠، ٥٠به ترتيب دوزهاي 
تمـام  . هفته داده شد٦در آب مقطر از طريق گاواژ روزانه به مدت  DMSOل ده درصد طور مشابه محلو  ه كنترل ب  يابتيه د آب مقطر و به گرو    

بـا اسـتفاده از    هـا  داده .گيـري شـدند    بعد از شروع مطالعه از لحاظ قندخون و وزن اندازه    ٦ و   ٤و   ٢هاي حيوانات در شروع مطالعه و هفته     
  .طرفه تجزيه و تحليل شد  يكANOVAو  هاي آماري تي استودنت آزمون
  

را عـصاره چـاي سـبز    گرم بر کيلـوگرم    ميلي٢٠٠  و١٠٠، ٥٠ يمصرفدوزهاي  كه يابتيهاي د  ميانگين قندخون ناشتا در گروه  :ها   يافته
در سه گـروه دريافـت   ولي وزن حيوانات  ،)>٠٥/٠P ( كاهش يافت  داري معنيطور    در مقايسه با گروه ديابتي كنترل به       ،دريافت كرده بودند  

 . نشان نداديابتيرديداري نسبت به گروه كنترل غ كننده دوزهاي مختلف عصاره كاهش معني
  

سـبب  گرم بـر کيلـوگرم     ميلي٢٠٠  و١٠٠، ٥٠ يمصرفدوزهاي چاي سبز با هيدروالكلي عصاره اين مطالعه نشان داد که     :گيري نتيجه
  .باشد  اين عصاره مين دوزيتر  مناسب١٠٠ mg/kg دوز گردد و كاهش قندخون ناشي از ديابت مي

  
  ، موش صحرايي ، کاهش وزن ، ديابت  چاي سبز:ها کليد واژه
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  مقدمه
تــرین بیمــاري انــدوکرین اســت کــه موجــب   دیابــت شــایع

ــ   ــدت چــشمی، عروق ــوارض درازم ــتالالت  یع ــصبی و اخ ، ع
 هـا   ها و پـروتئین   هـا، لیپیـد    متابولیکی در متابولیسم کربوهیدرات   

  ).1(شود  یم
ترین درمان مرسوم دیابـت نـوع اول انـسولین و         اگرچه شایع 

 ،تجویز داروهاي کاهنده قندخون براي دیابـت نـوع دوم اسـت          
اي و استفاده از گیاهان دارویی در بسیاري از           اما رویکرد تغذیه  

) .Camellia Sinesis L(چاي سبز ). 3و2( کشورها رایج است
گـردد و     طـور گـسترده مـصرف مـی        همختلـف بـ   در کشورهاي   

. اثرات فارمـاکولوژي متعـددي بـراي آن گـزارش شـده اسـت             
کاتـشین،   کاتـشین، اپـی  (هـا   فنـل   عصاره چاي سـبز حـاوي پلـی       

 کــافئین و ،)teanin(، تینــین ) گالوکاتــشین وگالوکاتــشین اپــی
 ،پیرولوکینولین کینون که یک ویتامین تازه شناخته شـده اسـت   

عنــوان یــک مــاده ضــدالتهابی،  ه چــاي ســبز بـ ).5و4(باشــد  مـی 
موتاژنیک و ضدسرطان معرفی شده اسـت   اکسیداتیو، آنتی   آنتی

ــر کــاهش قنــد خــون در مطالعــات    ).7و6( ــاثیر چــاي ســبز ب  ت
 ولی در این مطالعات دوزها نـاهمگون   ،محدودي گزارش شده  
  ).8و4( باشد و نتایج ضد و نقیض می

فالوانــول و ( هــاي لفنــ مطالعــات نــشان داده اســت کــه پلــی
تواند از سدخونی مغزي عبـور     موجود در چاي سبز می    ) کاتنین

ــوده  ــد    نم ــته باش ــش داش ــه نق ــود حافظ ــق در بهب ــدین طری  و ب
ها در درمـان   فنل چاي سبز به دلیل غنی بودن از پلی   ). 10و9و4(

مطالعــات  ). 11-13 (رتینوپــاتی ناشــی از دیابــت نقــش دارد   
که مصرف چاي سبز از دیابـت  اپیدمیولوژیکی نشان داده است  

ــوع ــ  دون ــوگیري م ــد ی جل ــروت .کن ــرمی خاصــی  ینئپ ــاي س   ه
) (Da pr ًدر اثــرات در چــاي ســبز وجــود دارد کــه احتمــاال 
کاهش گلـوکز خـون نیـز    . دن نقش دارن  آهایپرگلیسمیک   نتیآ

هاي صحرایی دیابتی شده بـا     در اثر مصرف چاي سبز در موش      
ز ترکیبات چاي سبز    بعضی ا . )4( چاي سبز گزارش شده است    

سبب افـزایش میـزان جـذب گلـوکز پایـه و نیـز میـزان جـذب                 
هــاي چربــی رت  گلــوکز در اثــر تحریــک انــسولین در ســلول 

همچنین عدم تاثیر چاي سبز بر سـطح گلـوکز       ).14(گردند    می
 لـذا بــا توجـه بــه نتــایج   .)15( نیــز گـزارش شــده اســت  و لیپیـد 

اثـر  در ایـن مطالعـه    ،متفاوتی که توسط محققان بیان شده است   

سه دوز متفاوت عصاره چاي سبز روي میـزان گلـوکز خـون و        
شد هاي صحرایی بررسی    کاهش وزن ناشی از دیابت در موش      

  .ن گرددییز تعین دوز عصاره نیان بهترین می در اتا
  روش بررسي
صـحرایی از نـژاد   نـر   سـر مـوش      40  تجربـی  در این مطالعـه   

کــه در النــه حیوانــات  گــرم 230±20 ویــستار بــا وزن تقریبــی
 . استفاده گردیـد   ،شد  دانشگاه علوم پزشکی ایران نگهداري می     

ها استرپتوزوتوسـین بـا دوز        سر از موش   32 القاء دیابت به     يبرا
mg/kg 50   ــ طریـق داخـل صــفاقی   ه  محلـول در نرمـال سـالین ب

خانه به مدت    ها در شرایط عادي حیوان     سپس موش . ترزیق شد 
ــپس    ــداري و س ــه نگه ــونگدو هفت ــ از ناحيریخ ــط ی ه دم توس

زان یـ نمودن م  فوژیپس از سانتر   نه انجام و  ی هپار يها پتیکروپیم
بعـد از  . گیري شد اندازه)  ساعت7ناشتا به مدت (قندخون ناشتا   

ــه مــوش ــا قنــدخون ناشــتا  دو هفت ــین يهــاي ب ــی 200 ب  500 ال
طـور   عنـوان دیـابتی در نظـر گرفتـه و بـه            ه ب رتیل یگرم بردس  میلی

  . عددي تقسیم شدند8ه چهار گروه بتصادفی 
 يآور جـان در مـاه خـرداد جمـع    یچاي سبزکه از منطقـه اله   

ــاه،ده بــودیــگرد شــناس از گــروه کــشت و توســعه    توســط گی
ــشگاهی شناســایی و   ــی جهاددان ــان داروی در  پژوهــشکده گیاه

 ی جهـاد دانـشگاه  ییاهان داروی پژوهشکده گيوم مرکز یهربار
)ACECR (  ه یـ پـس از ته   .دیـ  ثبت گرد  350 ومیبا شماره هربار

ــدروالکلی از آن ــرايعــصاره هی  اســتفاده در مطالعــه توســط   ب
DMSO 10% صورت سوسپانـسیون درآورده    به در آب مقطر

  .شد
دو هفتــه بعــد از القــاي (یابتیــهــاي د از چهــار گــروه مــوش

ــت ــاي    ) دیاب ــب دوزه ــه ترتی ــروه ب ــه گ ــه س  200  و100، 50ب
 درصـد   10 ز محلـول  عـصاره چـاي سـب     گرم بـر کیلـوگرم        میلی

DMSO        طـور مـشابه    بـه    یابتیدر آب مقطر و به گروه کنترل د
سـی    سـی  یک در آب مقطر روزانه      DMSO درصد   10 محلول

  . هفته داده شد6از طریق گاواژ به مدت 
هفتـه بعـد از القـاء    2 تمام حیوانات قبل از القاء دیابـت و نیـز      

 از لحـاظ   بعد از دادن عـصاره، 6 و   4 و   2هاي    دیابت و در هفته   
در طــی مــدت تحقیــق   .  وزن بررســی گردیدنــد وقنــدخون 

درجـه   22 دمـاي (وانات در شرایط اسـتاندارد آزمایـشگاهی     یح
. قرارگرفتنــد)  ســاعته12 تــاریکی -و دوره نــوريگــراد  یســانت



   نر ديابتييها وزن موش وخون چاي سبز بر گلوکز هيدروالكلي  عصاره اثر/  ١٠
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هـاي مختلـف بـا     گروهها در  موشو قندخون  بدن  میانگین وزن   
ــتفاده از  ــوناس ــار  آزم ــاي آم ــتودنت و  ه ــی اس  ANOVAي ت

  .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتطرفه  یک
  ها يافته

 95±18درگروه حیوانات غیردیابتی میانگین قندخون ناشـتا        
ــه گــروه دیــابتی کنتــرل    تفــاوت )445±34 (بــود کــه نــسبت ب

درگـروه حیوانـات    .)1نمودار  ) (>05/0P (داري دیده شد   معنی
 انگین قنـدخون ناشـتا در  یـ م  چاي سبزmg/kg50  دوزدیابتی با 

 mg/dl  بهدر پایان مطالعهو  بود mg/dl15±380  شروع مطالعه
 زی کاهش یافت که در مقایسه با گروه دیابتی کنترل ن           22±280

  ).1نمودار() >05/0P( کاهش یافته است
 چـاي سـبز   mg/kg 100 دوزدرگـروه حیوانـات دیـابتی بـا     
 mg/dl10±385  شروع مطالعه میانگین میزان قندخون ناشتا در

 کاهش یافت کـه در      mg/dl 15±240  به ر پایان مطالعه   د وبود  
 کـاهش یافتـه   داري یمعنـ طـور   مقایسه با گروه دیابتی کنترل بـه  

انگین قندخون ناشتا در پایـان      یم در این گروه  . )>05/0P (است
 چـاي سـبز     mg/kg50ز  دومطالعه در مقایسه با گروه دیابتی بـا         

  .)1مودار ن) (>05/0P ( کاهش نشان دادداري معنیطور  هب
ز یـ  چاي سـبز ن mg/kg200  دوزدرگروه حیوانات دیابتی با 

و  بود mg/dl21±402  میانگین قندخون ناشتا در شروع مطالعه
 کاهش یافت که در مقایسه mg/dl 21±245در پایان مطالعه به 

  کـاهش یافتـه اسـت   داري معنـی طـور   با گروه دیابتی کنتـرل بـه     
)05/0P<(. در پایان مطالعه در این گروه خون ناشتا دانگین قنیم

 چاي سبز بـه طـور   mg/kg50  دوزدر مقایسه با گروه دیابتی با 
  .)1نمودار ) (>05/0P ( کاهش یافته استداري معنی

هـاي دیـابتی کـاهش وزن      بعد از القاء دیابت در تمام گـروه       
ایـن کـاهش وزن در گـروه    . )>05/0P (دشـو  داري دیـده    معنی
امـا در سـه گـروه    . اي ادامه یافت    روندهطور پیش  ه کنترل ب  دیابتی

هـاي مختلـف چـاي سـبز را دریافـت نمـوده        غلظت تجربی که
افـزایش نـسبی     این کاهش وزن متوقف گردیده و یـک     ،بودند

داري بــین وزن  طــوري کــه تفــاوت معنــی ه بــ،وزن را نــشان داد
از القــاء دیابـت و در پایـان آزمــایش    هـاي تجربــی قبـل   مـوش 

وزن نهــایی  داري بــین تفــاوت معنــینــین چهم. دمــشاهده نــش
هـاي مختلـف عـصاره     هاي تجربی که غلظـت   ها در گروه   موش

نـسبت بـه هـم و نـسبت بـه        ،بودنـد ه  چاي سبز را دریافت نمـود     
  .)2نمودار ( مشاهده نشد یطبیعگروه 

  بحث
  عـصاره هیـدروالکلی    مطالعه تاثیر سـه دوز متفـاوت      این  در  

رایی دیـابتی  هـاي صـح   چاي سبز بر کاهش قنـدخون در مـوش       
گـرم   میلـی  200 و100 و50عصاره چاي در دوزهاي . انجام شد 

 .برکیلوگرم سبب کاهش قندخون در حیوانات دیـابتی گردیـد         
 کـه در  داد نـشان   شـشم ان هفتهیج در پا یسه نتا یکه مقا  يطور هب
 100ق، دوز   یـ ن تحق یـ  مختلـف اسـتفاده شـده در ا        ين دوزها یب
ش دوز  یدوز بـوده و افـزا     ن  یتر لوگرم آن مناسب  یگرم برک  یلیم
 همچنـین از  .شـت  بـر کـاهش قنـدخون ندا       يدیـ ر چندان مف  یتاث

ن یـ ج حاضـر ا   ینتا. نمودکاهش وزن ناشی از دیابت جلوگیري       

w=week ، BG= blood glucose ، Beforediabetes)( BD=  ، قبل از ديابتBEx (before extract )= w۲قبل از دادن عصاره  )هفته بعد از القاي ۲
    عصارهmg/kg ۵۰ديابتي با  =D_50mg/kgديابتي کنترل ،  =D (diabetic)غير ديابتي ،  =N (none diabetic) ، )ديابت

D_100mg/kg=  ديابتي باmg/kg ۱۰۰ ، عصاره D_200mg/kg= ديابتي باmg/kg ۲۰۰ ، عصاره BW= body weight  
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  ي چاي سبزلعصاره هيدروالكاثر ديابت و  : ۱نمودار 
 گروه مورد ۵در ) ليتر گرم بر دسي ميلي(بر گلوگز خون 
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  يلديابت و عصاره هيدروالكاثر  : ۲نمودار 
  چاي سبز

   گروه مورد مطالعه۵ در) برحسب گرم(بر وزن بدن 



  ١١  / و همکاران زادهي مهديمهددکتر   

  )۲۹پي در پي  (۱شماره  / ۱۱دوره  / ۱۳۸۸بهار  / مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان  

ــا ی ــه چ ــه ک ــبز و ويافت ــامی س ــا نیت ــيه ــس ی آنت  يدانت رویاک
 يبـرا . دیـ نما یرا رد مـ ) 11(  ندارنديدار ی اثر معن  یسمیپرگلیه

ک عـصاره بـر   یـ ر پاتولوژی عـدم تـاث  نان ازیل مطالعه و اطم   یتکم
خــصوص دســتگاه هاضــمه مطالعــات    بــه  بــدن يهــا بافــت
  .گردد یه می توصیشناس بافت

گزارشات در مورد تاثیر عصاره چاي سبز بر قندخون ضد و 
که در یک مطالعه عنوان شده چاي سـبز    يطور ه ب ،نقیض است 

بـر روي گلیـسمی اثـر    ) C و E(اکـسیدانت   هاي آنتـی   و ویتامین 
 اما باعث مهـار هیپرلیپـدمی و بهبـود تـشکیل      ،ندداري ندار   عنیم

و در مطالعه دیگر نـشان داده   ) 11(گردند    سوپراکسیدرتینال می 
شد که بعضی از ترکیبات چاي سبز سبب افزایش میزان جذب         
گلوکز پایه و نیز میزان جذب گلوکز در اثر تحریـک انـسولین        

نـین از طریـق   همچ). 14(گردنـد   هاي چربـی رت مـی      در سلول 
هـاي اپیتلیـال روده    مهار ناقل وابسته به سدیم گلـوکز در سـلول         

تجویز پودر ). 16(گردد  خرگوش سبب مهار جذب گلوکز می
چاي سبز بـه حیوانـات آزمایـشگاهی بـا قنـدخون بـاال موجـب             

 همچنــین در .)8(گــردد  بهبـود مقاومــت انــسولینی در آنهــا مــی 
صرف روزانه یک و نـیم  که م شد  مطالعه روي انسان نشان داده      

گرم پودر چاي سبز خشک موجب بهبـود تحمـل و متابولیـسم             
کاهش سـطح گلـوکز سـرم    ) .4(شود  قند در بیماران دیابتی می  

 يهاي دیابتی شده توسط آلوکسان در اثر استفاده از چا در رت
هـاي موجـود در چـاي سـبز        فنـول   پلـی  .گزارش شده است   سبز

 شـود  یوانات آزمایشگاهی مـی موجب بهبود متابولیسم قند در ح    
نین گـزارش شـده اسـت کـه عـصاره چـاي سـبز از         چ هم ).17(

امـا در  ). 15(کنـد     کاهش وزن ناشی از دیابـت جلـوگیري مـی         
مطالعــات دیگــر تــأثیر عــصاره را بــر جلــوگیري از قنــدخون و  

را بــر کــاهش   ولــی تــأثیر آن،کــاهش وزن نــشان نــداده اســت
  ).11(جذب غذا مؤثر بیان نموده است 

  گيري نتيجه
 چـاي  یل هیـدروالک عـصاره نشان داد کـه گـاواژ   این مطالعه   

 و گردیـد  هـاي دیـابتی   موجب کـاهش قنـدخون در مـوش     سبز  
 افـزایش دوز   وگرم بر کیلوگرم بود  میلی 100ترین دوز    مناسب

گرم بر کیلوگرم تاثیر اضافی در کـاهش    میلی 200چاي سبز به    
هش وزن ناشـی از      از کـا   نین عصاره همچن  یا. قندخون نداشت 

  .نموده استنیز جلوگیري دیابت 
  قدرداني تشكر و

 .ودبـ ) ك /71شـماره  (ایـن مقالـه حاصـل طـرح تحقیقـاتی      
 ی پژوهــشيت محتــرم شــورایریمــد از معاونــت وله یوســ نیبــد

 ی دانـشگاه علـوم پزشـک   یی دانـشجو یته پژوهـش  یکم دانشگاه و 
ین  و همچنیوانات دانشکده پزشکی از حيران، بخش نگهداریا

 و انــستیتوي از پژوهــشکده گیاهــان دارویــی جهــاد دانــشگاهی 
 تهیه عصاره چاي سبز و همکـاري در    به منظور  گیاهان پزشکی 
  .یمینما یر و تشکر میاجراي طرح تقد
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