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 چكيده
علل عمده مرگ و میر و ناتواني در  از و متابولیك  هايديابت از شايعترين و مهمترين بیماري

بدن به اندازه ي  يا ديابت،در فرد مبتال به بیماري قندخون  .بسیاري از كشورها از جمله ايران مي باشد

اين ( يا هر دو)و يا اينکه نمي تواند از انسولین به صورت مناسب استفاده كند كافي انسولین نمي سازد

ي مصرفي جهت هابیشتر غذا الزم به توضیح است .قند در خون مي شود امر سبب افزايش سطح

انسولین هورموني است كه  و مي شود تبديل به گلوكز يا قند استفاده در راه تولید انرژي در بدن،

جهت تبديل قند و ساير غذاها به انرژي و كمك به گلوكز جهت ورود به سلولهاي بدن مورد نیاز مي 

به طوري كه بدن در اين  اري ديابت يکنوع اختالل در سوخت وساز بدن استبیمبنابراين  .باشد

اگر تظاهرات و عالئم آن در سنین جواني يا كودكي  .اختالل قادر به استفاده كامل از قند نمي باشد

آنرا بیماري ديابت  و اگر در سنین باالتر بروز نمايد،( 1نوع)آنرا بیماري ديابت جوانان  ظاهر شود،

يا  9ديابت نوع  و ديابت وابسته به انسولین  I.D.D.Mيا  1ديابت نوع  .مي نامند( 9نوع )النبزرگسا

N.I.D.D.M تقسیم بنديهاي ديگر ديابت. مي نامنديابت غیر وابسته به انسولین را د G.D.M: ديابت

كه ديابت نیست ولي ممکن است به ديابت  اختالل در تحمل گلوكز است، I.G.Tو  بارداري است

 .تبديل شود

بالیني  مورد بررسي اثر ضد ديابت برگ شاه توت به صورت سعي مي گردد در اين تحقیق  

داراي تركیباتي است كه اثر  و برگ گیاه شاه توت، داراي اثرات كاهنده گلوكز .قرار گیرد

قابل خوردن اين گیاه . ديابتي موثر است تگلوكز حیواناكاهش هیپوگلیسیمیك دارد و عصاره آن در 

نیست ولي اثرات دارويي بسیار مفیدي دارد بطوريکه مي توان در بیماريهاي قلبي و عروقي مانند 

كاهش فشار خون، چربي خون به همراه گیاهان ديگر و قند خون از آن بصورت عصاره، خشك شده و 

 . دم كرده استفاده كرد

 

 استرپتوزوتوسین، انسولینبرگ شاه توت ، ديابت، قند خون،  :واژگان كليدي
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 مقدمه
كتب ،  Murier noir، در فرانسه با نام Black Mulbery انگلیسي با نام شاه توت در 

در ايران با نام هاي شاه توت، توت سیاه و توت شرابي توت شامي و  ،سنتي با نامهاي توت اسود

نوع میوه تازه  30مقايسه با شاه توت را در ( USDA)محققان انجمن تغذيه آمريکا . معروف است

هاي قوي  اند كه داراي فیتوكمیکال آنتي اكسیداني قرار داده عنوان اولین میوه از نظر فعالیت ديگر، به

 .دشو توت از آن ناشي مي اي است كه رنگ سیاه شاه آنتوسیانین رنگدانه. آنتوسیانین است مثل

 هاي دستگاه ه جلوگیري از عفونتها خواص مفیدي براي سالمتي دارند؛ از جمل توت شاه 

 كلسترول بد توت از ساخته شدن شاه. هاي وابسته به سن و حمالت مغزي ادراري، سرطان، بیماري

(LDL) توت داراي  بر اين شاه عالوه. كند شود جلوگیري مي ها و حمالت قلبي مي كه منجر به بیماري

 .است منیزيم و امالح روي ، پتاسیم، آهن، كلسیم و A ،C ويتامین هاي

توت خشك از نظر خواص جانشین  شاه .استشاه توت از نظر طبیعت سرد و خشك و قابض 

دهد و عوارض صفرا  خون را تسکین مي حدت. هاست لطیف كننده و باز كننده گرفتگي. باشد سماق مي

نشاند  فرو ميبرد و عطش را  كند و تحلیل مي رفع مي ورمهاي گرم حلق و حنجره را برد و را از بین مي

, تحلیل ورم حلق, جوشهاي دهان, با آب يا رب آن براي زخمهاي بد غرغره. كند و اشتها را بیدار مي

آنها مفید است خوردن شاه توت براي زخم روده و اسهال گرم و اسهال خوني  كام و زبان و تقويت

 . با داروهاي كمکي و مقوي بسیار مفید است خصوصاً خشك آن

توت، كربنات كلسیم فراوان دارد و براي آن اثر كم كننده قندخون قائلند كه برگ درخت شاه 

ها  برگاين  .توان از آن در موقع وجود قند در ادرار و معالج بیماري قند استفاده كرد از اين جهت مي

 .شوند و پهنکي قلبي شکل با تقسیمات نا منظم و منتهي به دندانه دارند رنگ سبز تیره ديده ميبه 

 . است گرم براي گزيدن جانوران گزنده و حشرات گزنده مفید 90ن در حدود آاره عص

فوايد اين عصاره مربوط به تركیبي .عصاره برگ شاه توت نیز از فوايد بسیاري برخوردار است 

و برخي از مشتقات آن است كه از فعالیت آنزيم هاي deoxynojirimycin يا  DNJبه نام 

توقف  با كاهش و. جلوگیري مي كند alpha glucosidaseهضم كننده ي كربوهیدرات ها بنام 

اين آنزيم هضم نشاسته و الیگوساكاريدها كند شده و از افزايش ناگهاني قندخون بعد از غذا جلوگیري 

 .مي شود
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 foodjournal of Functionalي ق را در مجلهتحقی  محققین كره اي نتايج اين

گرم از عصاره ي برگ شاه توت منجر به كاهش قندخون بعد  2تا  9,2منتشر كردند نتايج نشان داد كه 

 .از مصرف محلول مالتوز مي شود

است بطورموثري سبب كاهش DNJدرصد 0,90  عصاره ي آبي برگ شاه توت كه حاوي

 .مي شود 110گرم مالتوز درافراد سالم دردقیقه ي صفر و  02رف هايپرگاليسمي بعد از آزمايش مص

میلي گرم  11تا  2گرم است كه بترتیب حاوي 2تا 9,2  دوز موثر عصاره ي آبي برگ شاه توت

DNJمي باشد. 

 

 بيان مساله و اهميت آن

 مساله  بيان

قنـد، چربـي و   ديابت اختالل متابولیکي است كه در آن بدن قدرت خود را بـراي اسـتفاده از   

اين امر به علت اختالل در ترشح انسولین يا مقاومت به انسولین مـي باشـد   . پروتئین از دست مي دهد

ر مـي شـود   كه در هر دو حالت موجب افزايش گلوگز خون و گلوكز آوري يعني دفع گلـوكز در ادرا 

ريق آزمايش بـر روي  از ط در كاهش قند خون بیماران ديابتي برگ شاتوتبنابراين در اين بررسي اثر 

 .موشهاي نمونه اندازه گیري مي شود

 ضرورت 

در رژيم غذايي خود از مواد غذايي طبیعي بـه جـاي مـواد     م ترجیح مي دهندامروزه اكثر مرد

را نیـز  شـیمیايي  داروهاي  ات اثرمعايب و از طرف ديگر برگ گیاه شاه توت  و مصنوعي استفاده كنند

 .ندارد

گراني داروها، انسولین، وسايل تزريقاتي از يك سو و درد ناشي از تزريـق و كـاهش و افـت    

استفاده از برگ گیاه شـاه تـوت و بررسـي آن در    تحقیق سريع قند خون از سوي ديگر از ضرورتهاي 

 .كاهش قند خون مي باشد
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 اهداف و فرضيات تحقيق

 : هدف از انجام پژوهش مورد نظر 

 

 طب سنتي و گیاهان دارويي  در سطح كشور ترويج استفاده از 

 صرفه جويي اقتصادي  به دنبال مصرف گیاهان دارويي 

 كاهش اثرات شیمیايي داروهاي مصرفي 

 كمك به شناساندن اثرات گیاهان و میوه هاي تازه  در بهبود بیماريها به بیماران 

  در سطح كشوري توسط كارخانجات تولید عصاره برگ گیاه شاه توتكمك به 

 هاي تحقيق سواالت و فرضيه

   مصرف عصاره يا دم كرده برگ شاه توت با ديابت رابطه معني داري وجود دارد؟آيا بین 

  آيا مصرف جوشانده يا دم كرده برگ شاه توت باعث كاهش گلوگز در بیماران ديابتي مي

 گردد؟

 :ها فرضيه 

  معني داري در گلوكز عصاره برگ  شاه توت كاهش فرض ما بر اينست كه پس از مصرف

بنابراين مصرف دم كرده برگ شاه . بیماران ديابتي يا موشهاي مورد آزمايش مالحظه مي گردد

 .توت و كاهش سطح گلوكز رابطه معني وجود دارد

 

 

 

 سوابق تحقيق 
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تجاوز نمي كند ولي هم تاسفانه سوابق تحقیق در اين زمینه بسیار كم بوده و از انگشتان دست م

الزم . مطالب قابل توجهي از نظر موضوع وجود دارد كه جاي بررسي و تامل دارد ،تعداد كمدر همین 

اثر كاهندگي قند خون ريشه و پوسـت درخـت تـوت سـفید     در واشنگتن  1222ر سال به ذكر است د

اثـر   1220در سـال  و  مطرح شد و يکي از مکانیسم هاي آن افزايش باز جذب محیطي گلوكز ذكر شد

د خون درخت شاه توت و توت سفید همزمان بر روي موش سفید بررسي شـد كـه   آورندگي قنپايین 

 Morus)گیـاه شـاه تـوت     در تحقیقـات ديگـر  . كاهش معني داري در خون موشها مشاهده گرديد

nigra L ). يکي از عوامل درماني طبیعي غیر توكسیك مي باشد  داراي اثرات درمـاني بسـیاري   كه

پژوهش، اثر تیمار خوراكي عصـاره الکلـي   اين در  .اعالم شد شار خون و ديورز مانند كاهش دهنده ف

با )گیاه شاه توت بر سطح گلوكز و انسولین سرم حیوانات سالم و ديابتي شده توسط استرپتوزوتوسین 

 092/0با دوز )نشان دادند كه تیمار عصاره دارد و مورد بررسي قرار ( گرم 900 – 920محدوده وزني 

ساعت موجب كاهش معني داري در گلـوكز سـرم حیوانـات     9و  2/1پس از ( گرم بر كیلوگرم 2/0و 

 (1). مي گردد  ديابتي با روش اندازه گیري گلوكز اكسیداز

اثر عصاره دي اتیل اتري برگ زيتون و بـرگ شـاه تـوت و دانـه     در تحقیقي ديگر  1919در سال 

در اين و  مورد بررسي قرار گرفت پالكهاي آترواسکاروزيسطوح لیپیدهاي پالسما و ايجاد شنبلیله بر 

بـه  . گروه، پنج تايي تقسـیم شـدند   2نگهداري و به  1C±99خرگوش نر سفید در دماي  32آزمايشي 

رژيم پركلسترول به همراه عصاره هاي  2تا  9به ترتیب عادي و پركلسترول و به گروههاي  9و 1گروه 

قبل و بعـد از مطالعـه سـطح پالسـمايي     . روز داده شد 00مدت به ( بصورت تکي و تركیبي)دارويي 

همچنین جدار شـريان آئـورت از   . لیپدها و بعد از مطالعه فشارخون مستقیم حیوانات اندازه گیري شد

بنا به نتايج بدست آمده مصرف مقادير . لحاظ وجود يا عدم وجود پالكهاي آترواسکلروزي بررسي شد

اه توت خواص هیپوكلسترولمیك و آنتي آترواسـکلروتیك دارد امـا   مشخصي از برگ زيتون و برگ ش

 (9).هیچ گونه اثري روي فشارخون طبیعي ندارد

 20اثر ضد ديابت برگ شاه توت به صورت بالیني مورد بررسي قرارگرفت  كـه   در پژوهشي ديگر

سـال بـا قنـد خـون      92 -00در محدوده سني ( مرد 19زن و  91)بیمار ديابتي غیر وابسته به انسولین 

. كه از هیچ بیماري ديگري رنج نمي بردنـد، مـورد بررسـي قـرار گرفتنـد      mg/dl 900-120ناشتاي 

نفـري از بیمـاران    10ابتـدا در سـه گـروه    . انجام شد (cross over)و متقاطع  مطالعات به روش باز

درصد به صورت خوراكي به مدت يك هفته تجويز شد كـه   12و  10، 2عصاره جوشانده با دوزهاي 
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در مقايسه با گروه كنترل كه از يك دوم قرص گلي بنکالمید استفاده مي كردند كاهش معنـي داري در  

 2نفري از بیماران عصاره دم كرده با دوزهـاي   10سپس به دو گروه . به وجود نیاوردقند خون بیماران 

روز  0درصد به صورت خوراكي به ترتیب همراه با يك دوم و يك قرص گلي بنکالمید به مدت  10و

روز تجويز  0تجويز شد كه در مقايسه با تجويز يك هفته يك دوم و يك قرص گلي بنکالمید به مدت 

وم و يك قرص گلي بنکالمید در همین بیماران نتوانست كاهش معني داري را در قند خون يك هفته د

بررسـي وزن و  . آنان ايجاد نمايد كه مبین عدم اثر سینرژيسمي عصاره با سولفونیل اوره ها مـي باشـد  

بیماران كـاهش نوروپـاتي و   % 01,39فشار خون بیماران در طي بررسي تغییري را نشان نداد، ولي در 

احتماال عصاره ها با مکانیسـم  . مشاهده گرديد( پلي اوري، پلي فاژي، پلي ديسپي)حذف عاليم ديابت 

بي گوانیدها قادر به حذف عاليم ديابت بودند، همچنین احتمال مي رود عصاره برگ شاه توت به علت 

 (9).اثر بي حس كنندگي و ضد دردي باعث كاهش نوروپاتي گردد

 

 روش تحقيق و اجرا

 :ماده گياهي 

پس از شستشـو بـه    ،تهران جمع آوري شده اي در شمال غرب  برگ گیاه شاه توت از منطقه 

درجه سـانتي گـراد در سـايه خشـك و توسـط آسـیاب        92در حرارت  ،منظور از بین بردن میکروبها

ر پودر خشك شده در كیسه هاي نايلوني تا زمان آزمايش د. مکانیکي به صورت پودر تبديل مي گردد

 .يخچال نگهداري مي گردد

  :آماده سازي عصاره

پودر حاصله از برگ گیاه شاه توت را با آب مخلوط كرده و پس از گذاشتن آن بر روي شعله 

جهت خنك شدن آن را در يخچال قرار  ،قرار داده و پس از عبور آن از صافيدقیقه  90بسیار ماليم تا 

 .مورد استفاده قرار مي دهیمآنرا به صورت محلول دم كرده داده و سپس 

  :حيوانات مورد آزمايش 
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موشهاي بالغ مورد نیاز را از انستیتو رازي خريداري و در شرايط مناسب آزمايشگاهي با درجه 

سانتي گراد كه براي موشها مناسب مي باشد نگاهداري مـي كنـیم بطوريکـه موشـها      99 -93حرارت 

 .دسترسي مداوم به آب و غذا داشته باشند

  :و اجرا آماده سازي حيوانات

میلي گرم بر  00طبق مطالعه براي ديابتي كردن موشهاي سالم بايد استرپتوزوتوسین به مقداري 

افزايش قند خون بـه   ،كیلوگرم به موشها تزريق نموده و پس از مشاهده عالئم ديابت يعني كاهش وزن

میلي گرم بر دسي لیتر عصاره برگ گیاه شاه توت را با سرنگ به صورت خـوراكي   900میزان بیش از 

ساعت از مصرف عصاره خوراكي به وسـیله   9پس از گذشت .به موشها بخورانیمشخص با دوز هاي م

طح گلوكز آن را انـدازه  نمونه خون گرفته شده را مورد آزمايش قرار داده و س ،دستگاه تست قند خون

اين عمل را تا يك هفته به منظور بررسي دقیقتر انجام داده و مقـدار  . گیري و در دفتري درج مي كنیم

الزم به ذكر است داده هاي به دست آمده را با اسـتفاده از  . عددي به دست آمده را يادداشت مي كنیم

رد بررسي قرار داده و از طريق استنتاج مو ANOVAآمار و روش آنالیز واريانس يك طرفه با عنوان 

 . آماري نتايج بدست آمده را با نمودار ارائه مي نمايیم

 

  :مالحظات اخالقي

با توجه به اينکه اين تحقیق در مراحل اولیه بوده و تست و آزمايش آن بر روي انسـانها میسـر    

بهي را به دنبال خواهد داشت نمي باشد و از سوي ديگر آزمايش بر روي بعضي از حیوانات نتايج مشا

مالحظـات اخالقـي   به دلیل مالحظات اخالقي اين آزمايش بـر روي موشـها اجـرا مـي گـردد البتـه       

آزمـايش  مورد در شرايط مطلوب نگهداري و نیز مد نظر قرار داده شد و آنها را نیز درخصوص موشها 

 .مي گیرندقرار 

 

 مراحل دقيق انجام كار
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 شرح جزئیات مرحله رديف

 

 جمع آوري برگ گیاه شاه توت و شستشوي آن مرحله اول 

 خشك كردن برگ گیاه شاه توت و پودر كردن آن بوسیله آسیاب مکانیکي

 نگهداري پودر حاصله و فريز كردن آن

دقیقه در  90شاه توت با آب و حرارت آن به مدت  مخلوط كردن پودر برگ گیاه مرحله دوم   

 دماي بسیار پايین 

 محلول بدست آمده از صافي و خنك كردن آن و سپس نگهداري در يخچالعبور 

 مرحله سوم 

 

 

 

 تهیه موش سالم از مراكز معتبر مانند انستیتورازي

 تزريق استرپتوزوتوسین به موشهاي سالم و ديابتي كردن آنها

 خوراندن دم كرده برگ شاه توت به موشها پس از مشاهده عالئم ديابتي

گرفتن نمونه خون موشها بوسیله دستگاه تست قند خون پس از سه ساعت و 

يادداشت روزانه آن به مدت يك هفته و در نهايت بررسي و تحلیل داده ها با 

 . استفاده از آمار و ارائه نتايج بدست آمده از آزمايش بصورت مستند

 

 مشكالت و تنگناهاي احتمالي

العات و آزمايش موردي تا كنـون در مـدارس قبلـي مـا     متاسفانه با توجه به اينکه مط   

پیـدا   ،وجود نداشته و از سوي ديگر نمونه انجام اين تحقیق نیز در كشور ما بسیار كم بوده است

از سوي ديگر تامین وسايل و مواد  .مي باشدكردن منابع و كتب مورد نیاز بسیار سخت و مشکل 

به . مورد نیاز  همچنین نمونه مورد مطالعه از جمله دغدغه هاي اينجانب در اين تحقیق بوده است

نظر بنده اين تحقیق پس از انجام چند نمونه تحقیق مشابه و كوچك میسر بوده و انجام بهتر آن را 

 .براي ما فراهم مي ساخت

 

 

 : برآورد هزينه



13 

 

استرپتوزوتوسـین  خريـد   ،عدد مـوش   10خريد  ،برگ شاه توت   بیني مي گردد براي تهیهپیش  

 .       تومان هزينه برآورد گرددهزار  900000 حداكثردستگاه تست قند خون  ،جهت تزريق

   

 

 فهرست منابع مورد استفاده در اين طرح
 

اثرات  ،صولتي جاللابراهیم يزدي ، اكرم عیدي ، شهربانو عريان ، مريم عیدي ،  -1

در رت هاي سالم و ديابتي شده ( Morus nigra .L)هیپوگلیسمیك عصاره الکلي برگ شاه توت 

 .3 ص  1919، بهار 0فصلنامه گیاهان دارويي، شماره  ،نر بالغ

اثر   ،توكلي ؛ محمد جواد طراحي... ؛ دكتر بهرام دلفان ؛ اسدامنصور اسمعیلي دهج   -9

عصاره برگ شاه توت، دانه شنبلیله و برگ زيتون بر تغییرات سطح پالسمايي كلسترول و رگه هاي 

 .9 ص  1919، بهار 10فصلنامه يافته، شماره :  چربي در جدار شريان آئورت خرگوش

كاظمي الدن، كارآزمايي اثر ضدديابت برگ شاه . حسین زاده، حسن. خزاعي، محمدحسن -9

 .1911توت، مجله علوم پايه پزشکي ايران بهار 

 توت اثرات هیپوگلیسمیك عصاره الکلي برگ شاه مسعود رئیس پور، ،علي اصغر همتي -3

(Morus  nigra L.) در رت هاي سالم و ديابتي شده نر بالغ. 

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=3686&Number=6&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1748&Number=16&Appendix=0
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گروه گیاهان دارويي مركز تحقیفات دارويي  ،مسعود خیامي و رضا حیدري ،الهام نیکخواه -2

بررسي اثر برخي عوامل شیمیايي بر پايداري آنتوسیانیتهاي استخراج شده . دانشگاه علوم پزشکي تبريز

 .از میوه شاه توت

 

 :كتب و مجالت

 .روشهاي پژوهش در علوم رفتاري حجازي،الهه، .، عباسبازرگان. زهرهسرمد،  -

 (از نظريه تا عمل)روشهاي پژوهش در علوم رفتاري .موفق،فرشید. خورشیدي،عباس -

 .صفحه 123 ،انتشارات دانشگاه يزد. درختان و درختچه هاي ايران. 1909. ح،ثابتي -

 .صفحه 13 ،انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتب كشور. د،عزيزيان -

 190 – 191صفجخ  ، 1شکترخ  ،92جلد  ،فصلنامه تحقیقات گیاهان داروي و معطر ايران -

(1911) 

 1921 ،1شماره  ،92جلد  ،مجله زيست شناسي ايران -

 ،1920. چاپ ششم موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. گیاهان دارويي. علي ،زرگري -

 .20 -1صفحات  ،جلد سوم

 مركز1913قدوسي ،حامد،پیمايش سرمايه اجتماعي در شهرهاي منتخب ايران،  .سرزعیم،علي -

 مطالعات وتحقیقات سازمان هاي جامعه مدني ،تهران

عوامل موثر برمشاركت اجتماعي شهروندان در اداره امورشهر  الشوكي ،سید يحیي ،بررسي  -

اجتماعي دانشگاه  پايان نامه كارشناسي ارشد دانشکده علوم ،1919تهران ،  0مورد منطقه 

 تهران

مطالعه موردي در )،بررسي تاثیر سرمايه اجتماعي برمشاركت سیاسي اجتماعي  اكبري،امین -

 ، پايان نامه كارشناسي ارشد دانشکده علوم اجتماعي1919( فارسینج شهرستان سنقر روستاي

 دانشگاه تهران

، پايان نامه 1913،زندگي  اونق ناز،محمد، بررسي رابطه بین سرمايه اجتماعي وكیفیت -

 تهران كارشناسي ارشد دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه

 


