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 13/12/1396 :تاریخ پذیرش مقاله                                   11/75/1396 اریخ دریافت مقاله:ت

 دهیچک

 کنترل یبرا جینسنگ های دور گیاهاز گذشته است.دیابت شیرین گروهی از اختالالت متابولیکی بوده که مشخصه آن، افزایش میزان قند خون  زمینه و هدف:

های جنینناحیه شبکه بازویی نخاع در  کیستومورفومتریه راتییبر تغ Panax ginsengاثر عصاره هدف از این پژوهش مطالعه  .است بودهمورداستفاده  دیابت

 ی بود.ابتیمادران د ییروزه موش صحرا 27

کننده کننده عصاره، کنترل دیابتی و دیابتی دریافتدیابتی، غیر دیابتی دریافت غیر کنترل موش صحرایی به چهار گروه مساوی شامل 16 ها:مواد و روش

های گیری طبیعی باردار شدند. گروهها با جفتاسترپتوزوتوسین القا گردید. گروههای دیابتی توسط داروی های گروهعصاره تقسیم شدند. دیابت در موش

 یهو ناح گردید خارج هاجنین و هوشبی مادر یهاموش بیستم بارداری روزدر کردند.  دریافت را جینسنگ عصاره روزانه بارداری طول کننده عصاره دردریافت

آمده دستهب اطالعاتگیری گردید. شناسی، برخی پارامترهای بافتی آن اندازههای بافتیری روشکارگبهها جدا شد. پس از ستون مهره به همراه نخاعشبکه بازویی 

 .(≥77/7P) گرفت قرار ی و تحلیلموردبررس دانکنتست  و طرفهیک واریانس یزـآنال آماری هایآزمونو  SPSSافزار نرم از استفاده با

دار در قطر عرضی و عمودی کانال مرکزی نخاع در ناحیه شبکه بازویی گروه کنترل دیابتی نسبت به دو گروه غیر دیابتی وجود داشت تفاوت معنی نتایج:

(77/7P≤ارتفاع سلول .)داریمعنی کاهش موردمطالعههای گروه کنترل دیابتی نسبت به سایر گروه های ماده خاکستری نخاع درهای اپاندیم و تعداد سلول 

 .(≥77/7P)داشت 

پانکراس و تولید هورمون انسولین، قادر به کنترل هپیرگلیسمی در مادران دیابتی  بتای هایسلول تحریک از طریق افزایش Panax ginsengعصاره  گیری:نتیجه

 شود.ها میباردار و کاهش اختالالت حاصل از دیابت بر نخاع جنین آن

 

 استرپتوزوتوسین، موش صحرایی، Panax ginsengدیابت شیرین، ناحیه شبکه بازویی نخاع، عصاره  کلمات کلیدی:

 

 

 
 

 

 مقدمه
ت رونده مزمن اسیشپبیماری متابولیک  یکشیرین، دیابت  

افزایش قند  (.1) شودکه با افزایش قند خون تشخیص داده می

کاهش ترشح  در اثربه دلیل عدم جذب سلولی قند خون  خون

های بدن در برابر و یا مقاومت سلول (1)دیابت نوع  انسولین

دستگاه عصبی  (.1-2) شودایجاد می (2)دیابت نوع  انسولین

هایی است که در اثر دیابت آسیب ترین دستگاهیکی از مهم

 قشر هیپوتاالموس، در مغزی اختالالت از (. شواهدی3بیند )می

 آزمایشگاهی هایمدل در نخاع مختلف هایبخش مخچه، و مخ

 (.4-6، 2است ) شده گزارش دیابت القاء

 ومونی هور تغییرات تأثیر بارداری تحت دوران جنین در

 تأثیر تواندمی تغییرات این و دارد مادر قرار بدن متابولیکی

 ایجاد جنین بدن مختلف هایاندام نمو و رشد ی برامالحظهقابل

 هیام را فرزندان در دیابت گسترش زمینه بارداری دیابت (.2کند )

 که داده نشان آزمایشگاهی حیوانات روی بر مطالعه (.6) سازدمی

 منتقل جنین به جفت طریق از مادر خون قند میزان افزایش

 نینیج هیپرگلیسمی سبب مادر هیپرگلیسمی بنابراین؛ شودمی

 مادری انسولین سریع واکنش و خون قند افزایش (.5شد ) خواهد

 مقاله پژوهشی

 

 ایران ،تهران نور، پیام دانشگاه شناسی،زیست گروهاعظم کرمی،  :مسئول نویسنده*

.                                                                             Email:Karami79@gmail.com 
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 ازجمله جنین عصبی سیستم در هاییناهنجاری ایجاد به منجر

 االتح مننگوسل، آنانسفالی،. گرددمی مرکزی عصبی سیستم

 مورد این از هاییمثال هامهره و نخاع مخچه، مخ، در یرطبیعیغ

 (.1-9است )

بار ناشی از مصرف انسولین و یل اثرات جانبی زیانبه دلامروزه 

داروهای خوراکی کاهنده قند خون، بیماران دیابتی تمایل زیادی 

 ثالمعنوانبه(. 17به مصرف ترکیبات و داروهای گیاهی دارند )

عوارضی مانند کهیر، هیپوگلیسمی، پدیده ریباند یا سوموگی، 

لیپوآتروفی، خارش، تورم، قرمزی، گرمی در محل تزریق و 

و عوارضی نظیر سردرد،  استآنافیالکسی از عوارض انسولین 

سرگیجه، اسهال، تهوع، استفراغ، درد شکمی، هیپوگلیسمی و 

کر تفورمین ذعفونت دستگاه تنفس فوقانی به دنبال مصرف م

از سوی دیگر استفاده مستمر از داروهای ضد (. 11) شده است

های بتای یل تخریب عملکرد سلولبه دلدیابتی خوراکی، 

تواند پاسخگوی کاهش قند خون در درازمدت باشد پانکراس، نمی

یابی به ترکیباتی که بتواند در دوران بارداری با دست (.13-12)

قند خون را کاهش دهد و همچنین  ،جانبی کمترین عوارض

 .رسدکمترین اثر سوء را بر جنین داشته باشد؛ ضروری به نظر می

د های طبیعی هستناکسیدانگیاهان دارویی منابع غنی از آنتی

ها که در طب سنتی برای کنترل و درمان بسیاری از بیماری

روند. اثرات کاهندگی قند خون در می به کارازجمله دیابت 

های های حیوانی و آزمایشری از گیاهان دارویی در نمونهبسیا

های مختلف در بین گونه (.14بالینی بررسی و تأیید شده است )

یل تأثیر آن در کاهش قند به دلگیاهان دارویی، گیاه جینسنگ 

 (.17بوده است ) موردتوجهیرباز دخون، از 

از خانواده  Panax ginsengدر این پژوهش از ریشه گیاه 

Araliaceae .جینسنگ یک گیاه دارویی  استفاده شد

 عنوان سلطاندر طب سنتی شرقی است و غالباً به شدهشناخته

های اخیر در شود. در دههگیاهان دارویی توصیف می

یک مکمل غذایی  عنوانبهمتحده، ریشه جینسنگ یاالتا

قرار گرفته است. در طب شرقی، جینسنگ معموالً در  موردتوجه

 (.17گیرد )قرار می مورداستفادهدیابت  درمان

خاصیت دارویی گیاه جینسنگ مربوط به ریشه آن است. ریشه 

ی، ترپنهای تریساپونیناین گیاه دارای ترکیبات فعال مانند 

 ،هاساکاریدپلی آلکالوییدها، ،هااستیلن، پلیلیپیدها

ها، فالونوییدها، ویتامین الیگوساکاریدها، الیگوپپتیدها،

رکیبات ت و روژنی، اسیدهای چربت، ترکیبات نیهاپپتیدوگلیکان

ترین جزء فعال این گیاه، مهم (.16-15) فنولی است

های ها( هستند که فعالیتجینسنوزایدها )ساپونین

فارماکولوژیکی متعدد ازجمله خاصیت ضددیابتی و کاهندگی قند 

 (.11خون را دارند )

خطرناکی در سیستم اعصاب دیابت بارداری پیامدهای متعدد و 

مرکزی جنین به همراه دارد. نظر به خاصیت هیپوگلیسمیک 

در  ایریشه گیاه جینسنگ و اینکه در کشور ما تاکنون مطالعه

ارتباط با تأثیر این گیاه در کاهش قند خون مادران باردار دیابتی 

انجام نشده است؛ بنابراین هدف از این پژوهش مطالعه تغییرات 

رفومتریک احتمالی حاصل از تجویز عصاره الکلی ریشه هیستومو

 27های بر ناحیه شبکه بازویی نخاع جنین Panax ginsengگیاه 

 روزه موش صحرایی مادران مبتال به دیابت تجربی بود.

 

 مواد و روش ها

ماده  سفید صحرایی موش 16 تعداد حیوانات آزمایشگاهی:

 سر 1 گرم و 277-277وزن  با Sprague dawley نژاد از بالغ

 حیوانات گرم از مؤسسه 277-377 وزن با نر صحرایی موش

به  وخریداری گردید  شیراز پزشکی علوم آزمایشگاهی دانشگاه

 در ،هاموش النه حیوانات دانشکده دامپزشکی شیراز منتقل شد.

در ساعت  12 مدت به قرارگیری یعنی آزمایشگاهی شرایط

 27-22 حرارت درجه نیز و روشنایی در ساعت 12 و تاریکی

 محیط با سازگاری منظوربه و قرار گرفتند گراد، سانتی درجه

. شدند تغذیه کافی آب و استاندارد غذای با روز 17 مدت به جدید

 الزم به ذکر است کهقرار گرفت.  موش قطعه دو قفس هر درون

 بر اساس آزمایشگاهی حیوانات از استفاده پژوهش این در

 تمام مراحل در همچنین است. بوده المللیبین هایدستورالعمل

 حیوانات آزمایشگاهی با کار اخالقی مقررات و قوانین آزمایش،

 .است شده رعایت

 گیاه خام ریشه تهیه از پس سازی عصاره الکلی:آماده

Panax ginseng  و تأیید آن توسط بخش گیاهان دارویی دانشگاه

 گرادسانتی درجه 177 دمای در ریشه این علوم پزشکی شیراز،

 دمای در هاریشه مرحله ینازا. پسشد بخارپز ساعت دو مدت به

 جینسنگ حاصل، فرآورده. شدند خشک گرادسانتی درجه 67

 جینسنگ های(. ریشه19شود )می نامیده( red ginseng) قرمز

 ریشه پودر از گرم 1777. شد پودر برقی، آسیاب توسط قرمز

 مدت به و خیسانده درصد 97 اتانول لیتر دو در قرمز جینسنگ

 . شد زدهبه هم  روزانه مخلوط این و دارینگه یخچال در روز 7
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 هداد عبور صافی کاغذ از حاصل محلول روز پنج گذشت از پس

 پودر (.27گردید ) خشک گرادسانتی درجه 35 آون درون و شد

 مصرف یزانبه مروزانه  قرمز، جینسنگ عصارهشده خشک

 مخصوص )نیدل گاواژ( دهانی لوله توسط و حل آب در یاز،موردن

 .شد خورانده حیوانات به

 های مادهموش روز 17 از پس :موردمطالعههای گروه

 :شدند تقسیم گروه چهار به تصادفی صورتبه

 در و دنشدن دیابتی که دیابتی( غیر کنترل گروه اول )گروه

های دوم و چهارم آب حجم گروهمعادل  روزانه بارداری طول

 کردند. دریافت خوراکی صورتبه را مقطر

 هک کننده عصاره(یافتدرگروه دوم )گروه غیر دیابتی 

گرم میلی 477 یزانبه م روزانه بارداری طول در و نشدند دیابتی

 یخوراک صورتبه را قرمز جینسنگ عصاره بدن بر کیلوگرم وزن

 (.27کردند ) دریافت

 طول در و ندشد یابتید که )گروه کنترل دیابتی(گروه سوم 

 را آب مقطر های دوم و چهارممعادل حجم گروه روزانه بارداری

 .کردند دریافت خوراکی صورتبه

 که کننده عصاره(یافتدرگروه چهارم )گروه دیابتی 

گرم میلی 477 یزانبه مروزانه  در طول بارداری و ندشد یابتید

 صورت خوراکیجینسنگ قرمز را به عصارهبر کیلوگرم وزن بدن 

 (.27کردند ) افتیدر

 یابتید یبرا های صحرایی:ایجاد دیابت القایی در موش

 با دارو نیا. شد ادهفاست Streptozotocin یدارو از هاموش کردن

 یقصفا داخل صورتبه وگرم بر کیلوگرم وزن بدن میلی 77 دوز

 قند شیآزما(. 21های گروه سوم و چهارم تزریق شد )به موش

 دأییت یبرا قیتزر از بعد روز 17 و یک روز ،قیتزر از قبل خون

 277مبنای دیابتی شدن، قند خون باالتر از . شد انجام ابتید

 (.22شد )لیتر در نظر گرفته بر دسی گرممیلی

 و خون قند افزایش) دیابت تثبیت از پس انجام آزمایش:

در مرحله  باروری ایجاد برای هاموش ،(ادرار حجمافزایش 

 وشم کنار در (،واژن گسترش به توجه با) استروس سیکل جنسی

های گیری با روش مشاهده پالکتأیید جفت .شد داده قرار نر

 مورد گروه گرفت. در طول دوره بارداری چهارواژینال انجام 

از هر  مادر یهاموش بیستم بارداری روزدر . ندرفتگ قرار آزمایش

، تحت بیهوشی عمومی با ترکیبی از موردمطالعهچهار گروه 

 هایجنین و هوشبی قرار گرفتند %2و زایالزین  %17کتامین 

 سیستم تکامل و تشکیل روند مراحل تا (23گردید ) خارج هاآن

. دگیر قرار مورفومتریکهیستو یموردبررس هاآن مرکزی عصبی

 جنین بررسی شد. 7گروه حداقل  در هر

شناسی و مطالعات تهیه مقاطع بافت

 مورفومتریک،هیستو مطالعه انجام جهت هیستومورفومتریک:

( از سایر 24) هاستون مهره به همراه نخاعناحیه شبکه بازویی 

های جنین جدا گردید و پس از شستشو با سرم فیزیولوژی، بخش

درصد  17محلول بافر فرمالین ساعت در  24ها به مدت نمونه

به مدت  هاپس از نوسازی محلول فیکساتیو، نمونه تثبیت گردید.

ساعت دیگر در محلول مذکور قرار گرفت. پس از انجام مراحل  52

 هایهای پارافینی و ایجاد برشسازی بافتی، تهیه بلوکآماده

 ایهها بر روی المها و قرارگیری برشمیکرونی از بلوک 7سریال 

 ریت نوسام و ائوزین -هماتوکسیلین با مقاطعمیکروسکوپی، 

موارد زیر توسط سپس  .(23) ندشد آمیزیرنگ سبز کروم

گیری گردید: قطر عرضی و میکروسکوپ نوری مطالعه و اندازه

عمودی نخاع، قطر عرضی و عمودی کانال مرکزی نخاع، نسبت 

نوروگلی ماده های ماده خاکستری به ماده سفید، تعداد سلول

های نوروگلی ماده ها و سلولسفید در واحد سطح، تعداد نورون

های اپاندیم کانال خاکستری در واحد سطح و ارتفاع سلول

دو روش استاندارد میکرومتری )دستی( ها به گیریمرکزی. اندازه

)ساخت کشور ژاپن( و  Olympus BX51و میکروسکوپ نوری 

 6. جهت شمارش سلولی حداقل انجام شد Olysiaافزار نرم

منطقه در ماده سفید )نوروگلی( و خاکستری )نورون و نوروگلی( 

ی قرار گرفت و موردبررسشاخ قدامی و خلفی از هر مقطع 

 طور جداگانه ثبت شد.ها بهمیانگین آن

افزار نرم از استفاده باآمده دستبه اطالعات آنالیز آماری:

SPSS  طرفهیک واریانس یزـآنال آماری هایآزمونو  27ویرایش 

 آمدهستدبه. نتایج گرفت قرار ی و تحلیلموردبررس دانکنتست  و

 ±صورت خطای میانگین به همراه محاسبات آماری مربوطه به

 بود. ≥77/7Pانحراف معیار گزارش شد. مرز استنتاج آماری 
 

 نتایج
 معیار انحراف ± دهنده میانگیننشان 1و تصویر  1جدول 

 27های ناحیه شبکه بازویی نخاع در جنین ابعاد و هاسلول تعداد

 .است صحرایی موشموردمطالعه  گروه چهار روزه در هر

دار در شود کاهش معنیمی طور که در این جدول مشاهدههمان

داری در قطر قطر عرضی کانال مرکزی نخاع و افزایش معنی

 27های ویی جنینعمودی کانال مرکزی نخاع در ناحیه شبکه باز

روزه گروه کنترل مادران دیابتی نسبت به دو گروه مادران غیر 
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(. این دو فاکتور در گروه ≥77/7Pدیابتی وجود داشته است )

 کدام از سه گروه دیگرکننده عصاره با هیچیافتدرمادران دیابتی 

داری را نشان نداد و تا حدودی به دو گروه مادران تفاوت معنی

های (. ارتفاع سلول1)تصویر  (<77/7P)غیر دیابتی نزدیک شد 

 موردمطالعه گروه چهار روزه در 27های ابعاد نخاع در ناحیه شبکه بازویی در جنین و هاسلول تعداد معیار انحراف ± مقایسه میانگین -1جدول 

 گروه

 موردمطالعهفاکتورهای 

 مادران دیابتی مادران غیر دیابتی

 عصاره جینسنگ کنترل عصاره جینسنگ کنترل

 66/97 ± 41/1472 23/171 ± 12/1397 11/19 ± 27/1341 36/92 ± 29/1363 (µm)قطر عرضی نخاع 

 27/53 ± 15/973 11/51 ± 42/941 16/12 ± 36/961 63/51 ± 25/971 (µm)قطر عمودی نخاع

قطر عرضی کانال مرکزی نخاع 
(µm) 

a71/3 ± 29/47 a 22/3 ± 11/39 b 99/2 ± 53/31 ab 16/2 ± 44/37 

قطر عمودی کانال مرکزی نخاع 
(µm) 

a 16/6 ± 12/53 a 71/5 ± 27/54 b 21/5 ± 31/97 ab 41/5 ± 79/11 

 a 43/7 ± 64/1 a 49/7 ± 66/1 b 41/7 ± 39/5 a 47/7 ± 75/1 (µm)های اپاندیم ارتفاع سلول

 های ماده خاکستریتعداد سلول
 )2mm/n ( 

a 47/131 ± 93/12671 a 75/129 ± 15/12719 b 64/132 ± 41/12179 a 52/127 ± 52/12711 

 های ماده سفیدتعداد سلول
 )2mm/n ( 

27/61 ± 21/1554 23/71 ± 36/1579 15/67± 16/1699 16/74 ± 11/1536 

 37/2 ± 71/7 31/2 ± 75/7 35/2 ± 79/7 39/2 ± 71/7 نسبت ماده خاکستری به سفید

 (.≥77/7P) استها گروهدار بین دهنده اختالف معنیهای افقی نشانیرمشابه در ردیفغحروف انگلیسی 

 

  

  
 معیار(. انحراف ± )میانگین موردمطالعه گروه چهار روزه در 27های ابعاد نخاع در ناحیه شبکه بازویی در جنین و هاسلول مقایسه قطر کانال اپاندیم، تعداد -1 یرتصو
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 های صحرایی دیابتیموشهای بر ناحیه شبکه بازویی نخاع جنین Panax ginsengعصاره اثر 

599 

های ماده خاکستری نخاع در شبکه بازویی اپاندیم و تعداد سلول

روزه گروه کنترل مادران دیابتی نسبت به سایر  27های جنین

. این (≥77/7P)داری داشت کاهش معنی موردمطالعههای گروه

کننده عصاره به دو گروه فاکتورها در گروه مادران دیابتی دریافت

که با این دو گروه تفاوت طوریبهمادران غیر دیابتی نزدیک شد 

 (.1)تصویر  (<77/7P)داری را نشان نداد معنی
 

   بحث
شود، دیابت مادری می مشاهده 1 جدول در که گونههمان

های جنین در ناحیه شبکه بازویی نخاع در سبب ایجاد تغییراتی

 هایگروه کنترل دیابتی گردیده است. مقایسه اندازه فاکتور

کننده عصاره نسبت به سایر در گروه دیابتی دریافت موردمطالعه

در  موردمطالعه، نشان داد که فاکتورهای موردمطالعههای هگرو

های غیر دیابتی نزدیک شده بود و حتی ارتفاع این گروه به گروه

 هایهای ماده خاکستری با گروههای اپاندیم و تعداد سلولسلول

 درواقعداد. داری را نشان یابتی تفاوت اندک و غیر معنید یرغ

در کاهش قند خون  Panax ginsengاین موضوع موفقیت عصاره 

های دیابت مادر بر یجه کاهش آسیبدرنتمادران دیابتی و 

 کند.ها را تأیید میجنین

تواند باعث القای است که دیابت بارداری می شده گزارش

نجر یجه، مدرنتاختالل تکاملی در سیستم عصبی مرکزی شود و 

به تغییر در وقایع تکاملی مانند نوروژنزیس، مهاجرت نورونی و 

ان تواند بر روی بیتمایز و بقای سلولی گردد. دیابت بارداری می

مرکزی را هایی که تکامل و رشد سیستم عصبی برخی از ژن

 (.27کنند؛ اثر سوء داشته باشد )تنظیم می

 سوری، سبب موش مادری در دیابت که است شده مشخص

 نخاع در تلیالنورواپی هایآپوپتوز سلول افزایش و تکثیر کاهش

 هایسلول در زیاد گلوکز تأثیر تحت گردد. همچنینمی جنین

دیده  آپوپتوز افزایش و تکثیر کاهش نیز عصبی اجدادی زاینده

(. در مطالعات مختلف گزارش شده است که 26شود )می

سبب بروز  تواندمادر، می دیابت از ناشی هیپرگلیسمی

 های مختلف نخاع ازجمله تغییربخش تشکیل هایی درناهنجاری

 ماده در موجود هاینورون تعداد نخاع، کاهش شکل در

ودی نخاع خاکستری نخاع و کاهش قطر عرضی و افزایش قطر عم

 گردد. اینها و نوزادان موش صحرایی مادران دیابتی در جنین

 یعصب سیستم بر جبرانی یرقابلغ صدمات و عوارض سبب امر

 دیابت از ناشی (. هیپرگلیسمی25-37گردد )می جنین و نوزاد

 تشکیل در اختالل سبب تواندمی جنینی دوران در مادری

 بروز موجب اختالل این و شود بازویی ناحیه در طبیعی نخاع

 تعداد و نخاع شکل در ازجمله تغییر مختلفی هایناهنجاری

(. 37گردد )می خاکستری ماده در موجود هاینورون

Golalipour  دیابت اثر بامطالعه 2714و همکاران در سال 

نخاع در  قدامی شاخ حرکتی هاینورون تعداد بر بارداری

گزارش کردند که دیابت بارداری منجر  های موش صحراییزاده

های حرکتی شاخ قدامی نخاع در دار نورونبه کاهش معنی

، نتایج حاصل از مطالعه هاگزارش(. این 31گردد )نوزادان می

 نماید.حاضر را تأیید می

 هاییروش از جنین، یکی (Habituationخوگیری ) مطالعه

زی جنین، اعمال سیستم عصبی مرک ارزیابی برای است که

 وتیص محرک یک از استفاده با انسان جنین در شود.می استفاده

 تشخیص قلب ضربان میزان و جنینی حرکات در را خوگیری

 دیابتی نسبت مادران هایگزارش شده است که جنین دهند.می

 ننشا خود از را تریضعیف پاسخ یابتی،د یرغ مادران جنین به

زا ناهنجاری اثرات ایجاد با مادری دیابتدرواقع  (.32دهند )می

 بروز مشکالت سبب احتماالً سیستم عصبی مرکزی جنین، بر

 اراید دیابتی مادران یجه فرزنداندرنتگردد. می تولد نیز از پس

 (.33) شوندمی یادگیری و رفتاری مشکالت

ها تأثیر گیاهان دارویی بر روی درمان و یا پیشگیری از بیماری

است؛ زیرا در حال حاضر مکانیسم عمل  موردبحثهمچنان 

(. در بین 34-37بسیاری از ترکیبات این گیاهان روشن نیست )

ثیر یل تأبه دلهای مختلف گیاهان دارویی، گیاه جینسنگ گونه

 (.17بوده است ) موردتوجهیرباز دآن در کاهش قند خون، از 

در حال حاضر گیاهان دارویی خوراکی با خاصیت ضد دیابتی 

 موردتوجهیژه آن دسته که خواص سمی کمتری دارند؛ وبه

هستند. ویژگی هیپوگلیسمیک این گیاهان به ترکیبات فعال 

ها، ها، فالونوییدها، آنتوسیانینها از قبیل ساپونینزیستی آن

ها، ها، آلکالوئیدها، فالونوییدها، تاننترپنها، تریترپندی

 (.36ها بستگی دارد )ساکاریدها و پپتیدهای آنگلیکوزیدها، پلی

Panax ginseng زایدهای آن دارای چند عمل و جینسنو

های مختلف مانند قند فارماکولوژیکی مهم برای درمان بیماری

باال و چربی  فشارخونخون باال، محافظت کبد، ایسکمی مغزی، 

 (.35، 32باشند )و حیوانات آزمایشگاهی می خون در انسان

 خاصیت دارویی گیاه جینسنگ مربوط به ریشه آن است.

ند ها( هستین گیاه، جینسنوزایدها )ساپونینترین جزء فعال امهم

متعدد ازجمله  و اثرات درمانی های فارماکولوژیکیکه فعالیت
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در  (.11) خاصیت کاهندگی قند خون و ضد دیابت را دارند

تواند پپتیدهای فعال در گیاه میای نشان داده شد که پلیمطالعه

ه از طریق کاهش استرس اکسیداتیو سبب بهبود مقاومت ب

که محتوای ترکیبات  شدهگزارش(. همچنین 31انسولین شود )

فنولیک بیواکتیو موجود در ریشه جینسنگ سبب کاهش گلوکز 

 اکسیدانیپالسما و افزایش انسولین و سیستم دفاعی آنتی

اکسیدانی و ای اثرات متوسط آنتی(. در مطالعه39شود )می

. خاصیت (47کاهشی در قند خون توسط ساپونین گزارش شد )

ه بهیپرگلیسمیک و ضد چاقی ترکیبات حاوی ساپونین آنتی

یل تحریک ترشح انسولین و لپتین توسط این ترکیبات است دل

(41.) 

Vuksan  12نشان دادند که مصرف  2776و همکاران در سال 

گرم در روز، نسبت  6ای عصاره جینسنگ آسیایی به میزان هفته

های معمول، کنترل خوبی بر میزان قند خون و بهبود به درمان

گلوکز پالسما و تنظیم انسولین در بیماران مبتال به دیابت نوع 

 Panaxیز عصاره (. در مطالعه دیگری، پس از تجو15دو دارد )

ginseng صورت روزانه بهmg/kg 377  هفته،  1 به مدتوزن بدن

داری نسبت به گروه کنترل طور معنیمیزان قند خون ناشتا، به

 2777و همکاران در سال  Liu (. نتایج مطالعه42کاهش داشت )

نشان داد که تجویز خوراکی ریشه جینسنگ به مدت چهار هفته 

توسط سطوح باالی  القاشدهانسولین  باعث مهار مقاومت به

فروکتوز و همچنین کاهش غلظت گلوکز خون در موش صحرایی 

 (.43گردد )یم

Cho  نشان دادند که  2776و همکاران در سال

از ریشه گیاه جینسنگ باعث  شدهاستخراججینسنوزایدهای 

گلیسرید و همچنین کاهش سطوح گلوکز، کلسترول، تری

د شوهای دیابتی میشم و کلیه موشاسترس اکسیداتیو در چ

(44 .)Luo  با بررسی مکانیسم اثر گیاه جینسنگ  2779در سال

توسط استرپتوزتوسین نشان دادند که این گیاه  القاشدهبر دیابت 

از طریق افزایش تولید هورمون انسولین و کاهش آپوپتوز 

های بتای پانکراس قادر به کنترل هپیرگلیسمی در موش سلول

 (.47صحرایی است )

 Hosseini  با بررسی اثر عصاره  2711و همکاران در سال

ی مارکرهای کبدجینسنگ بر میزان قند خون، لیپید سرم و بیو

های صحرایی دیابتی گزارش کردند که و کلیوی در موش

 جینسنگ عالوه بر کاهش قند خون، قادر به کاهش عوارض ناشی

از دیابت مانند کنترل افزایش چربی خون و همچنین بهبود 

 (.46) استهای کلیوی در این حیوانات آسیب

Abo-Raya  یز نشان دادند که تجو 2713و همکاران در سال

های چاق مبتال به دیابت عصاره گیاه جینسنگ قرمز به موش

موجب کاهش گلوکز خون، کاهش هورمون لپتین، کاهش وزن 

 گردد.بدن و همچنین افزایش سطح سرمی هورمون انسولین می

در این تحقیق همچنین مشخص شد که گیاه جینسنگ فعالیت 

وتاتیون ز و گلاکسیدان سوپراکسید دسموتاز، کاتاالهای آنتیآنزیم

های صحرایی چاق مبتال به دیابت افزایش پراکسیداز را در موش

 (.27دهد )می

گزارش شده است که  1911در سال  Kimuraدر مطالعات 

ای هعصاره ریشه جینسنگ آسیایی، سطح گلوکز خون در موش

ی وسیله داروصورت ارثی دیابتی هستند و یا بهصحرایی که به

دهد. برخی شواهد مانند را کاهش می اندآلوکسان دیابتی شده

افزایش سطح انسولین خون، کاهش سطح گلیکوژن خون و 

افزایش رسوب گلیکوژن کبدی، اثرات ضد دیابتی گیاه جینسنگ 

 (.45نماید )را تأیید می

ز خود را ا عصاره ریشه جینسنگ ممکن است عمل ضد دیابتی

ی بتای پانکراس هاهای عمل بر روی سلولطریق انواع مکانیسم

و بافت هدف اعمال نماید. درمان با جینسنگ سبب افزایش ترشح 

های بتای پانکراس انسولین از طریق افزایش تحریک سلول

(. درمان درازمدت با جینسنگ، منجر به افزایش 45گردد )می

(. 11شود )متابولیسم و بهبود ترشح انسولین برای دفع گلوکز می

عصاره جینسنگ ممکن است پانکراس و اکسیدانی فعالیت آنتی

های دیگر را از استرس اکسیداتیو در طول هیپرگلیسمی بافت

 (.41محافظت نماید )
 

 نتیجه گیری

، از طریق افزایش تولید Panax ginsengعصاره ریشه گیاه 

هورمون انسولین، مهار مقاومت به انسولین، کاهش آپوپتوز و 

 یت کاهش قنددرنهاهای بتای پانکراس و افزایش تحریک سلول

یاه بنابراین شاید این گ؛ خون، قادر به کنترل هپیرگلیسمی است

ای مناسب برای ساخت دارویی برای مقابله عنوان گزینهبتواند به

عه و مطال اری دیابت و نیز دیابت بارداری پیشنهاد گردد.با بیم

یابتی د دضهای منظور یافتن مکانیسمارزیابی بیشتر جینسنگ به

هایی که منجر به حفظ عملکرد ویژه مکانیسماین گیاه، به

گردد های بتای پانکراس و بهبود حساسیت به انسولین میسلول
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شود. و نیز ممکن است آغاز بیماری را به تأخیر بیندازد؛ توصیه می

گیاه و  این درمانی اجزای مؤثر اثرات مورد در قطعی اظهارنظر

ویژه دیابت بارداری و به دیابت بهبود عوارض در سایر دوزهای آن

 منظورزمند مطالعات بیشتری است. بهنیا آن اثر فرایند شناخت

 در زیر که موارد شودمی پیشنهاد زمینه، این در اطالعات تکمیل

 :گیرند قرار موردتوجه آینده تحقیقات

در  Panax ginsengعصاره  اثر مولکولی سازوکار بررسی -1

 درمان دیابت و نیز دیابت بارداری

 Panax ginsengعصاره  مؤثر اجزایجداسازی  و شناسایی -2
بیماران دیابتی خون در  قند کاهشافزایش ترشح انسولین و  در

 و مادران مبتال به دیابت بارداری

 در Panax ginsengعصاره  دوزهای سایر اثر بررسی -3

 دیابت و نیز دیابت بارداری از پیشگیری

بر روند Panax ginsengمطالعه اثرات تراتوژن احتمالی گیاه  -4

 های جنیندستگاهتکوین سیستم عصبی مرکزی و سایر  

 Panaxهایی برای کشت گیاه تالش انجام مطالعات و -7

ginseng، عنوان سلطان گیاهان دارویی، در ایرانبه 
 

 تشکر و قدردانی
نامه دوره دکترای تخصصی آناتومی و این مقاله بخشی از پایان

یری گرهای دانشگاه شیراز با کد شناسی مقایسهجنین

در  94INT2M1754داک و کد مصوب در ایران 2352539

این  . نگارندگاناستکمیته تحصیالت تکمیلی دانشگاه شیراز 

یل فراهم نمودن امکانات و تجهیزات به دلمقاله از دانشگاه شیراز 

 نمایند.انجام این پژوهش سپاسگزاری می
 

 تعارض منافع
 گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است.هیچ
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Abstract 
 

Background & Objective: Diabetes mellitus is a group of metabolic disorders characterized by 

increased levels of glucose. Ginseng has been used to control the diabetes for many years ago. This 

study investigated the effect of Panax ginseng extract on histomorphometric changes on brachial 

plexus region of spinal cord in 20 days fetuses of diabetic rats. 

Material & Methods: 16 rats were divided into four groups: non-diabetic control, non-diabetic 

recipient of the extract, diabetic control and diabetic recipient of the extract. Diabetes was induced by 

streptozotocin in diabetic groups and all groups became pregnant. During pregnancy, recipient of 

the extract groups received ginseng extract every day. On the 20th day of pregnancy, the mothers 

were anesthetized, and the fetuses were obtained. Brachial region of the spinal cord with vertebral 

column separated after using the techniques of histology, some histological factors were measured. 

Data were analyzed by using SPSS software and ANOVA and Duncan statistical tests (P≤0.05). 

Results: A significant difference was observed in the transverse and vertical diameter of central canal 

of the spinal cord in brachial plexus region of fetuses in diabetic control group than non-diabetic 

groups (P≤0.05). A significant reduction was observed in height of ependymal cells and cell count of 

gray matter of spinal cord in diabetic control group than other groups (P≤0.05). 

Conclusion: Extract of Panax ginseng can control hyperglycemia and manage diabetes on spinal cord 

in fetuses of mothers with gestational diabetes by increasing β-cells stimulation and increasing 

insulin production. 
 

Keywords: Diabetes mellitus, brachial plexus region of spinal cord, Panax ginseng extract, 

Streptozotocin, Rat 
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