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 چکیده
یتای گلتوکز بته    ال کته ستبا ا   عصبی و تولید مثلی همراه است. فعالیتت مستیر پلتی    ،کلیوی، ديابت قندی با عوارض مختلف چشمی: هدف و زمینه

هايی است که در پیشرفت عوارض ( يكی از مكانیسمSDH) ( و سوربیتول دهیدروژنازARهای آلدوز ردوکتاز )گردد به دلیل افزايش فعالیت آنزيمسوربیتول می
اتانولی دارچتین   طالعه بررسی اثر عصارهتواند يكی از اهداف برای جلوگیری از عوارض ديابت باشد.  هدف اين ممی ARجانبی ديابت دخالت دارد. مهار آنزيم 

 های ديابتی بود.در عدسی چشم و بافت بیضه موش ARدر سرم و  SDHبر میزان 

کننده عصاره دريافت) 2و 9کنترل درمان  گروه ،( کننده  اللدريافت: گروه کنترل )شاملگروه  1 بالغ درموش صحرايی نر  84در اين مطالعه : هاروش

و  252کننتده عصتاره   بترتیتا دريافتت  به ) 2و  9 ، گروه درمان(کننده  اللدريافت)گروه کنترل ديابتی  ،( گرم وزن بدن روزانهگرم در کیلو میلی 952و  252
 ستین در  ديابتت بتا تزريتک يتک دوز استرپتوزوتو     .وسیله گتاواژ قترار گنتنتد   هبه مدت يک ماه تحت درمان فوق ب (گرم در کیلوگرم وزن بدن روزانهمیلی 952
  استناده شد.  ARها جهت بررسی میزان و بافت بیضه و عدسی چشم آن SDHها جهت بررسی میزان در پايان دوره سرم  موش های ديابتی القا شد.گروه

 (. تجويز عصاره = 2229/2pها در مقايسه با گروهای کنترل گرديد )دار میزان اين آنزيمو تناوت معنی SDHو  AR ديابت سبا افزايش میزان: هایافته

در مقايسته بتا گتروه     2و9های درمتان  سرم در گروه  SDHدر بیضه و عدسی، همچنین کاهش میزان  ARدار میزان با دوزهای ذکر شده باعث کاهش معنی
  داری مشاهده نگرديد.های کنترل تناوت معنی(. بین گروه = 2229/2pکنترل ديابتی شد )

 میتواند سبا کاهش برخی از عوارض مزمن ديابت شود. SDHو AR های از طريک کاهش میزان آنزيم ا تماالً عصاره دارچین: گیرینتیجه
 

     سوربیتول دهیدروژناز الدوز ردوکتاز، دارچین، دیابت،ی کلیدی: هاواژه
  

 

  مقدمه 
مشتكالت  و  8کاتاراکتت  ،9ینوپتات یرت ،2یننروپتات  ،9ینوروپات
 نيت . اباشتند یمت  ارض متزمن ديابتت  ی از عتو قلب قلبی عروقی
 شتود. يكتی از   یمت  جتاد يمتزمن ا  یایستم یپرگليمشكالت از ها

شتود  هايی که سبا  بروز اين عوارض در افراد ديتابتی متی  راه
باشتد. آنتزيم   می 5ال شدن مسیر متابولیكی بنام مسیر پلیفعال

                                                           
1 Neuropathy 
2 Nephropathy 
3 Retinopathy 
4 Cataract 
5 Polyol Pathway 

باشد ( يک آنزيم کلیدی در مسیر پلی ال میARآلدوز ردوکتاز )
(. در 9 کنتد )شتكل  ای گلوکز به سوربیتول را کاتالیز میکه ا ی
های طبیعی اين آنزيم تمايتل کمتی بته سوبستترای ختود      بافت

مقتادير کمتی از گلتوکز بته      کته معمتوالً  طوریه)گلوکز( دارد ب
شود. درهیپرگلیسمی طوالنی، مسیر پلی ال سوربینول تبديل می

عدستی و   های غیر  ساس به انسولین مثلخصوص در بافتهب
شتده منجتر بته افتزايش     های عصبی فعالشبكیه چشم و رشته

شتود. ستوربیتول بته آستانی     ها میتولید سوربیتول در اين بافت
توانايی عبور از غشائ سلول را ندارد و درستلول انباشتته شتده    

 مقاله پژوهشی
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گتردد. همچنتین    سبا بروز عوارض طوالنی مدت ديابتت متی  
ی آزاد اکستینن و  هتا های مسیر پل آل تشتكیل راديكتال  آنزيم

تشكیل محصوالت نهايی گلیكوزيله پیشرفته مانند کربوکستیل  
ی عدستی استت را   لیزين را کته يتک پتروتئین کريستتاله    متیل

 شيباعتث افتزا   الیپلت  ریمس اديز تیفعال. [9]دهند افزايش می
در  زیو بته استترس استم    شتود یدر سلول مت  تولیتجمع سورب
 عروق اآسی باعث عمده صورت به سپس و شده منجر هاسلول
 الیپلت  ریمس لذا. گرددیم یعصب ستمیو س هیکل ه،یدر شبكريز 
  ابتتتيپتتاتوژنز دو  مشتتكالت  بتتروز در یاساستت تیتتاهم یدارا
توانتد از  های اين انتزيم متی  و بكاربردن مهارکننده [2]باشد یم

 ديابت جلوگیری کند.تبديل گلوکز به سوربیتول وبروز عوارض 
يكی ديگراز آنزيمهتای مستیر پلتی ال ستوربیتول دهیتدروژناز      

(SDH که سبا تبديل سوربیتول بته فروکتتاز   9( است )شكل )
عنتوان يتک   ه( بت NAD+نیكلوتیتد ) در  ضور نیكوتین آمیددی
هتای آن  متابولیتت  . فروکتتوز و [9 ،8]پذيرنده الكترونی میشود 

یو و کننتده استترس اکستیدات   توانند گلیكوزيله شده و شترو  می
 .[9 ،5]عوارض مزمن ديايت شوند 

های مختلف سیستم  تولید در بخش  SDHآلدوز ردوکتاز و
ها تبديل رسدکه مهمترين نقش آنمثل فعالیت دارند و بنظر می

هتای  عنوان مهمترين ماده غذايی سلولهسوربتول به فروکتوز ب
های متابولیسم در سلول کردن مواد  اصل ازاسپرم و دتوکسنیه

هتا در  جملته بیضته  . سیستم تولید مثلی نتر از  [1] سرتولی باشد
دلیتل  هشتوند، و بت  هايپر گاليسمی دچار اختتالل عملكترد متی   

هتای استترودیدی در معترض استترس     غلضت باالی هورمتون 
 باشند.اکسیداتیو  می

گیاهان منابع غنی از ترگیبات شیمايی هستند کته برختی از   
شتوند. فالونودیتدها،   ها سبا مهار فعالیت آلدوز روکتتاز متی  آن

 اصل از قندهای موجتود در گیاهتان از ترکیبتات     فنلها و مواد
. ازجملته از ايتن   [2، 4]شیمايی مهارکننده ايتن آنتزيم هستتند    

توان از برگ ريحان، زرچوبه، گتل ابريشتم، شتیرين    گیاهان می
 . [9 ،92]نام برد  بیان را

 ک،یت لیوان دیاست  ،یفردول دیاس ،یفنول باتیمنبع ترک دارچین
اثتر   باشد ومیو ژگلون  نیرستیم ک،ياالژ دیاس ک،يکومار دیاس
گونته   252. تتاکنون  تدود   شتده استت   گتزارش  آن یابتيضدد

عنوان ادويه استتناده  هبدارچین شناسايی شده که چهار گونه آن 
( Cinnamomum Verumشوند. دارچین واقعی يا سیالنی )می

است و اصتل درختت آن در    C. Zeylanciumکه مترادف آن 
  Cinnamomum Cassiaسريالنكاستتت و نتتو  چینتتی آن  

کتاربرد ستینامون    .[99] عنوان ادويه استتناده جهتانی دارنتد   هب
باشد ستبا  می C. Zeylanciumآلدهايت که عصاره  اصل از 

های ديابتی کاهش قند خون و افزايش ترشح انسولین در موش
 دهایاز فالونود يیسطوح باال یکه دارا یاهانیگ. [92]شده است 

 

 

 .[9]در مسیر پلی ال  AR)( و آلدوز ردوکتاز )SDHهای سوربیتول دهیدروژناز )های اثر آنزيممحل -8ل شک 
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 بته عنتوان عوامتل     عیطتور وست  هستتند بته   دهایاست  کیو فنول

  تیت فعال یاديت محققتان ز  شتوند و یاستتناده مت   یدانیاکست یآنت
در کنتترل  را  شتان و اثرات مطلوب یفنول باتیترک یدانیاکسیآنت
 . [99] کترده انتد  را گتزارش   یابتيت د مارانیدر ب یسميپرگاليها

 دارچین الكلی -آبی خوراکی عصاره اثر تحقیک اين در بنابراين،
های ستوربیتول دهیتدروژناز سترم و آلتدوز     آنزيم میزان بر روی
در متوش صتحرايی نتر     بیضته  بافت و چشم عدسی در ردوکتاز

رار قت ديابتی که متاثر از عوارض ديابتت هستتند متورد بررستی     
  .گرفت
 

 هامواد و روش
 

 تهیه عصاره دارچین
 (Cinnamomom verumيک کیلوگرم دارچین ستیالنی ) 

شناسی از بازار محلی خريداری شد و توسط اساتید بخش زيست
، گیاهی دانشگاه از نظر نو  مورد شناسايی  و تايید قترار گرفتت  
پس از آسیاب به منظور استخراج عصاره به روش سوکستله بتا   

و بته   با هم مخلتو  شتد   92به  9 الل اتانول به نسبت وزنی 
ستتاعت در دمتتای محتتیط نگهتتداری شتتدند. ستتپس  28متتدت 

فیلتراسیون در مر له اول با استناده از کاغذ صافی و پمپ خالء 
انجام شد، پس از سانترينوژ جهتت  تذف  تالل از عصتاره، از     

میلیمتتر   25دستگاه روتاری استناده شد. در اين مر له از خالء 
ستناده شد تتا میتزان   درجه سانتیگراد ا 52تا  55جیوه در دمای 

آستتیا ديتتدن ترکیبتتات فنولیتتک دارچتتین بتته  تتداقل برستتد. 
مانتده  تالل  تذف شتده و     با کمک گتاز ازت بتاقی   ،درنهايت

های تحتت آزمتايش در   عصاره دارچین جهت خوراندن به گروه
و در  رنت  در يخچتال نگهتداری گرديتد    ای تیرهظروف شیشه

بر اساس وزن به  ب مقطر  ل شده وآهنگام استناده عصاره در 
 ها به روش گاواژ خورانده شد.                                                                             موش

 

 های مورد بررسیحیوانات و گروه
تمام مرا ل کار بر روی  یوانات در ايتن تحقیتک براستاس    

القتی  های دانشگاه شیراز مبنی بر رعايت اصتول اخ دستورالعمل
 کار بتا  یوانتات و استتناده از  تداقل  یوانتات بتا استتناده از        

هايی که کمترين زجر را به  یوان وارد کند انجتام گرفتته   روش
است. اين تحقیک با کد اخالقی و گرانتت پنوهشتی بته شتماره     

96INT3M1287   متتورد تصتتويا قتترار  92/92/91در تتتاري
 گرفت.

از نتناد استپراگ    وش صتحرايی نتر  م 84 از ،در اين مطالعه
شتامل سته گتروه     :گتروه  1بته    گرم 222 ± 29با وزن  1دالی
 گتروه کنتترل درمتان     ،(آب مقطتر کننتده  افتي)در سالم کنترل
 گترم در  میلتی  252 نیدارچت  یکننتده عصتاره اتتانول   افتي)در 9
کننده افتي)در 2گروه کنترل درمان و ( گرم وزن بدن روزانهکیلو

میلتی گترم در کیلتوگرم وزن بتدن      952نیدارچ یعصاره اتانول
 (آب مقطرکننده افتي)در یابتيگروه کنترل د ، يک گروه (روزانه

 و 252ترتیتا هکه ب 2و  9 گروه درمان و دو گروه درمان شامل 
 یصتاره اتتانول  گترم در کیلتوگرم وزن بتدن روزانته ع    یلیم 952
 12. ديابتتت بتتا تزريتتک درون صتتناقینتتدردافتتت کيرد نیدارچتت

هتای  ر کیلوگرم وزن بدن استرپتوزوتوستین در گتروه  میلیگرم د
ساعت پتس از تجتويز استرپتوزوتوستین     84ديابتی القاء گرديد. 

لیتتر  میلتی گترم در دستی    252هايی که قند خون باالی موش
عنوان ديابتی در نظر گرفتته شتدند و براستاس گتروه     هداشتند ب

 ارچیند اتانولی عصاره بندی ذکر شده درمان شرو  شد. تجويز

به صورت ختوراکی گتاواژ بتود. در     يک ماه دتم به هاموش در
ها با اتر بیهوش و با ختونگیری از قلتا   پايان دوره تمامی موش

کشته شتدند و سترم جهتت بررستی ستوربیتول دهیتدروژناز  و       
 در دمتای  گیری آلدوز ردوکتازها به منظور اندازهها و بیضهچشم
 د.گراد نگهداری شدندرجه سانتی -22
 

های بیضه ها درسرم و بافتگیری میزان آنزیمهانداز

 و عدسی
گترم   5/2هتای عدستی و بیضته،    کردن بافتجهت هموژن

بافت بیضه خردشده و يک عدد عدسی استخراج شتده از چشتم   
 لیتر بافر فسنات با میلی 9هر کدام را در يک میكروتیوپ  اوی 

pH  اه ستونیكیتور  در ظرف ي  قرار داده و با دستتگ  8/2معادل
ثانیه استرا ت، کار  95ثانیه پالس و  5دقیقه با ريتم  2به مدت 

هموژن کردن انجام گرفت. میزان آنتزيم بته روش االيتزا و بتا     
گیتتری آنتتزيم آلتتدوز ردوکتتتاز )کیتتت  استتتناده از کیتتت انتتدازه

گیری الدوز ردوکتتاز متوش صتحرايی ستاخت     مخصوص اندازه
رای تعیین پتروتئین تتام در   شرکت کريستال دی( تعیین شد.  ب

بافت بیضه و بافت عدسی از روش برادفورد استناده گرديد و در 
توسط دستگاه االيزا ريدر در مدت کمتر  نانومتر 595 طول موج

دقیقه بعد از افزودن رجنت در دمای محتیط قرادتت انجتام     5از 
شد. در ادامه کار مقادير جذب با استتناده از نترم افتزار منحنتی     

                                                           
6 Sprague Dawley  
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به شكل مقادير عددی تبديل شتد و در میتزان    9/92ری ياب س
و برای بافتت عدستی    95رقت نمونه )برای بافت بیضه در عدد 

( ضرب گرديد و سپس برای هر نمونه میزان آنتزيم  22در عدد 
 بیان شد.  گرم بافتآلدوز ردوکتاز  بر  سا نانوگرم در هر میلی
روش االيزا و بتر   میزان سوربیتول دهیدروژناز سرم با استناده از
با استناده از کیتت   4اساس تكنولوژی ساندويچی دبل آنتی بادی

مخصوص اندازه گیری سوربتول دهیدروژناز متوش )کريستتال   
 چین( تعیین شد. 9دی
 

 آنالیز آماری
 SPSSی آمتاری  جهت مقايسه آماری يافتته هتا از برنامته   

ی آنالیز ، استناده شد. جهت آنالیز آماری از آزمون آمار94نسخه 
واريانس يک طرفه و تست تشخیصی دانكتن استتناده گرديتد.    

خطتای    ±اعداد در بخش نتايج به صورت  میتانگین  همچنین 
درنظتر گرفتته     p <25/2داری استاندارد بیان شد و سطح معنی

 شد.
 

 هاافتهی
 

  اصتتل از بررستتی میتتزان آنتتزيم آلتتدوزردوکتاز در  نتتتايج 
هتای متورد مطالعته در    روهبافت بیضه و عدسی چشم  بتین گت  

دهد که شده است. نتايج نشان می نشان داده 2و  9 نمودارهای
 هتای کنتترل ستالم  تنتاوت     میزان ايتن آنتزيم در بتین گتروه    

داری داری ندارد ولی در گروه کنترل ديابتی افزايش معنتی معنی
 شتتود. درمتتان بتتا را در بافتتت بیضتته و عدستتی مشتتاهده متتی 

هتای  در گتروه  ان  آنزيم آلدوزردوکتاز رامیزهای دارچین عصاره
 کنتتترل ديتابتی بطتتور   نستتبت بته گتروه   2و  9ديتابتی درمتان   

(. بتتین گروهتتای ديتتابتی p = 229/2)داد  داری کتتاهشمعنتتی
در مقايسه با گروهتای کنتترل غیرديتابتی تنتاوت      2و 9درمان 
در بافت بیضه مشاهده نشتد.   داری در میزان الدوز ردوکتازمعنی
کمتتر از   9ن اين آنزيم درعدسی چشم گروه ديابتی درمان میزا

 تری نسبت به گروه کنترل قرار داشت. و در  د نزديک 2درمان 
میزان سوربیتول دهیدروژناز سرم در گروه کنترل ديابتی با 

ها قرار داری در بیشترين  د نسبت به ساير گروهتناوت معنی
ارچین سبا کاهش های د( و درمان با عصاره9گرفت )نمودار 

(. از نظر  p= 2229/2)آنزيم گرديد  داری در میزان اينمعنی

                                                           
7 Curve finder 1.3 
8 Double antibody Sandwich ELISA protocol 
9 Chrystal Day 

 آماری بین دو گروه درمان شده با عصاره دارچین تناوت 
 .داری مشاهده نشدمعنی

 

 بحث

در گتروه کنتترل   SDH ی  اضر میتزان  آنتزيم   در مطالعه
و  ها افتزايش يافتت  داری نسبت به بقیه گروهديابتی بطور معنی

اتتانولی دارچتین در دوزهتای مختلتف      رف خوراکی عصتاره مص
داری در میزان آنزيم ستوربیتول دهیتدروژناز   سبا کاهش معنی

(SDHدر گروه ) در مقايسه بتا گتروه    2و  9های ديابتی درمان
 2و  9کنترل ديابتی و گروهای کنترل ستالم و کنتترل درمتان    

در  ضتور  تبديل سوربیتول به فروکتتوز را   SDHگرديد. آنزيم 
NAD کند. افتزايش فعالیتت   کاتالیز میSDH  هتای  در متوش

 صحرايی ديتابتی منجتر بته افتزايش فروکتتوز قابتل دستترس        
بتا    SDHشود. سوربیتول در شرايط هايپرگاليسمی توستط  می

. فروکتتوز  [5]شود فروکتوز تبديل می بهال استناده از مسیر پلی
شتدن  برابر، سوبسترای بهتری برای قنتدی  92نسبت به گلوکز 

 -های آن ماننتد فروکتتوز  باشد همچنین فروکتوز و متابولیتمی
شتدن و استترس   توانند قنتدی فسنات می -فسنات و تريوز  -1

عنوان يكتی  ه. استرس اکسیداتیو ب[98] اکسیداتیو را آغاز نمايند
 .[9]باشتد  از عوامل ايجاد عتوارض متزمن ديابتت مطترح متی     

هتای مترتبط بتا استترس     استرس اکستیداتیو و کتاهش آنتزيم   
های ديابتی پس از القتای ديابتت نیتز    اکسیداتیو در بیضه موش

 .[95]گزارش شده است 
دار آمده در اين مطالعه، کاهش معنیبا توجه به نتايج بدست
 2و  9های ديابتی درمان در گروه SDHغلظت و فعالیت آنزيم 

 هیپوگاليستتمیک، اثتترات  تتتوان بتته خاصتتیت آنتتتی   را متتی
موجود در دارچین يا اثتر مستتقیم ايتن     اکسیدانی  ترکیباتآنتی

نسبت داد. گیاهان منتابع غنتی    SDHعصاره بر میزان وفعالیت 
-توانند فعالیت برخی از آنزيماز ترکیبات شیمیايی هستند که می

در  SDH.کتتاهش فعالیتتت  [4]را مهارکننتتد  ARهتتا از جملتته 
دنبال مصترف  هاکسیدانی بهای آنتیآنزيمنتیجه افزايش فعالیت 
نیز گزارش شتده استت    Scoparia dulcisنوعی ادويه از گیاه 

های کنتترل ديتابتی   در عدسی و بیضه گروه ARفعالیت  .[91]
داری را نشان داد و مصرف خوراکی دوزهای بكتار  افزايش معنی
داری در میزان  اتانولی دارچین سبا کاهش معنی رفته از عصاره

های تحتت درمتان نستبت بته گتروه کنتترل       اين آنزيم درگروه
  شده است. ديابتی
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 جلودار و سیاهمرد      در ديابت الهای مسیر پلیاثر عصاره دارچین بر آنزيم

 

 242-242صنحه ، 92، پیاپی چهارمم، شماره سو، دوره 94 زمستان 248 مجله فیزيولوژی و فارماکولوژی ايران
 

 
 

انحتراف استتاندارد از    ±دهنده میتانگین  ها نشانهای صحرايی ديابتی. ستوندارچین بر میزان آلدوز ردوکتاز در عدسی چشم موش لیواتاناثر عصاره  -8نمودار 

لتو  گترم در کی میلی 952و  252کننده عصاره های سالم دريافت: موش2و 9کنترل درمان  گروه کننده  الل،های سالم دريافت: موشگروه کنترلمیانگین هستند. 
 952و  252کننتده عصتاره   های ديتابتی دريافتت  : موش2و 9ديابتی درمان  گروه کننده  الل،های ديابتی دريافتگروه کنترل ديابتی: موش گرم وزن بدن روزانه،

های کنتترل  دار با گروهدهنده تناوت معنینباشد. +: نشامی  = 2229/2pها با دار با ساير گروهدهنده تناوت معنی:  نشان#گرم وزن بدن روزانه. گرم در کیلومیلی
 باشد.می p < 25/2غیرديابتی با 

 

 تولیتتد ستتوربیتول  ARهتتای فیزيولوژيتتک يكتتی از نقتتش
باشد که به منظور  ناظت ستلول از فشتار استمزی بتاال در     می

شرايط هیپرگاليسمی میباشد ولی غلظت بتاالی ستوربیتول در   
رض متزمن ديابتت در   منجتر بته عتوا    ARاثر افزايش فعالیتت  

هتای عصتبی و چشتم    های مختلف از جمله کلیه ها، نرونبافت
 .[92]شود می

هتای  در  التت معمتول در بختش    ARو SDH های آنزيم
شوند و بتا همكتاری   مختلف سیستم تولید مثلی مذکر يافت می

شود. ستوربیتول و  آنزيم فروکتوز از سوربیتول  اصل میاين دو 

. [1 ،94]باشتند  فروکتوز هردو منتابع انترژی بترای استپرم متی     
 مختلف های بخش مناسا   کارکرد  عدم سبا  هیپرگلیسمی 

و تجمع زياد ستوربیتول   [99]شود سیستم تولید مثلی مذکر می
 ه استت در غدد ضمیمه جنستی در هیپوگلیستمی گتزارش شتد    

تواند وضعیت را می ARهای . هر چند بكاربردن مهارکننده[22]
دلیل تجمع ترکیبات ستمی  هتواند ببهبود بخشد ولی اين امر می

تم تولیتدمثلی شتود   ست های سیکربوکسیل سبا صدمه به بافت
[94].   
 

 

    
اندارد از میانگین انحراف است ±دهنده میانگین ها نشانهای صحرايی ديابتی. ستوندارچین بر میزان آلدوز ردوکتاز بافت بیضه موش لیواتاناثر عصاره  -1نمودار 

گرم در کیلو گترم وزن  میلی 952و  252کننده عصاره های سالم دريافت: موش2و 9کنترل درمان  گروه کننده  الل،های سالم دريافت: موشگروه کنترلهستند. 
گترم در  میلی 952و  252کننده عصاره ديابتی دريافتهای : موش2و 9گروه ديابتی درمان  کننده  الل،های ديابتی دريافتگروه کنترل ديابتی: موش بدن روزانه،

 باشد.می  = 2229/2pها با دار با ساير گروهدهنده تناوت معنیکیلوگرم وزن بدن روزانه. *: نشان
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 جلودار و سیاهمرد      ابتدر دي الهای مسیر پلیاثر عصاره دارچین بر آنزيم
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انحتراف استتاندارد از    ±انگین دهنتده میت  هتا نشتان  های صحرايی ديابتی. ستوندارچین بر میزان سوربیتول دهیدروژناز سرم موش لیواتاناثر عصاره  -9نمودار 
میلی گرم در کیلتو   952و  252کننده عصاره های سالم دريافت: موش2و 9کنترل درمان  گروه کننده  الل،های سالم دريافت: موشگروه کنترلمیانگین هستند. 

 952و  252کننتده عصتاره   های ديتابتی دريافتت  : موش2و 9مان گروه ديابتی در کننده  الل،های ديابتی دريافتگروه کنترل ديابتی: موش گرم وزن بدن روزانه،

های کنتترل  دار با گروهدهنده تناوت معنی: نشان+باشد. می  = 2229/2pها با دار با ساير گروهدهنده تناوت معنی:  نشان#گرم در کیلوگرم وزن بدن روزانه. میلی

 باشد.می p < 25/2با  2ديابتی و ديابتی درمان های کنترل غیردار با گروهدهنده تناوت معنی: نشان++باشد. می  p< 25/2با  9غیرديابتی و ديابتی درمان 
 

 

های مطر شده برای اثتر دارچتین بتر    در خصوص مكانیسم
توان گنت که اثر ا عصتاره ايتن گیتاه    می SDHو  ARفعالیت 
 دلیتل اثترات مثبتت بتر کتاهش قنتد ختون، اثترات         هتواند بمی
هتا باشتد   سیدانی و يا اثرات مستقیم آن بر فعالیت آنتزيم اکآنتی

 .[9 ،29]همانگونه که در مورد ساير گیاهان مطرح است 
يتتا در بتتدن  92آزمايشتتگاهی در ستتطح ستتلولی  مطالعتتات
نشان داده است که پودر دارچین و يا عصاره آبی آن  99موجودات

ها مسبا بهبود متابولیسم سلولی گلوکز میشود. برخی از مكانیس
هتتای انستتولینی، افتتزايش گیرنتتده 12ماننتتد اتوفسنوريالستتیون

 ی ا، مهار رودهGlut99-4 غشايی هایشدن و انتقال گیرندساخته
و پانكراسی آمیالز و گلوکوزيداز وافزايش تولید گلیكوژن کبدی 

 .[22]باشند های محتمل مسئول اين اثرات میاز مكانیسم
گزارش شده است که درمان گروهای ديابتی با کودرستین 

ها سبا در مقايسه با ساير گروه)موجود در عصاره دارچین( 
اکسیدانی و محافظت در مقابل های آنتیافزايش فعالیت آنزيم

 استرس اکسیداتیو و افزايش میزان سوربیتول پانكراسی 
دلیل فعالیت سوربیتول دهیدروژناز را کاهش همینگردد، بهمی

                                                           
10 in vitro 
11 in vivo  
12 Autophosphorilation 
13 Glucose transporter-4 

. نتايج اين تحقیک با گزارش گودرزی و همكاران [29] دهدمی
مطرح نمود  ARهای گیاهی در مهار آنزيم که نقش فالونويید

ه نقش مهاری عصاره دارچین ک 14، گزارش لی[82]
Cinnamomum Cassia  بر آنزيمAR   عدسی چشم در
زارش و همچنین گ [4]بیان نمود  95محیط کشت ازمايشگاهی

عباسی و همكاران در مورد اثر عصاره های برگ گردو  بر 
در بافت بیضه و عدسی چشم همخوانی  ARمیزان و فعالیت 

 .[25] دارد
 

 گیرینتیجه

 SDH) های مسیر پلی الديابت سبا افزايش میزان آنزيم
از طريتتک  متتاالًت( میشتتود و مصتترف دارچتتین میتوانتتد ا ARو 

ستبا کتاهش عتوارض     SDHو AR های کاهش میزان آنزيم
 مزمن ديابت شود.

 

 مالحظات مالی
ی جهت انجام اين تحقیک که در قالا پايتان نامته تخصصت   

انت پنوهشی استناده شده گری و صانجام شده از منابع شخ
 است.

                                                           
14 Lee 
15 in vitro 
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 جلودار و سیاهمرد      در ديابت الپلی های مسیراثر عصاره دارچین بر آنزيم
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Abstract 
 

Background and aims: Diabetes mellitus is accompanied by many complications in eye, kidney, nervous, and 

reproduction systems. Polyol pathway is one of the mechanisms involved in the development of diabetic complications 

due to increased activity of aldose reductase (AR) and sorbitol dehydrogenase (SDH). Inhibiting AR can be a target to 

prevent diabetes complications. This study aimed to evaluate the effect of cinnamon hydroalcoholic extract (CE) on 

serum SDH level and AR in the lens and testis of diabetic rats. 

Methods: Forty-eight male rats were classified into six groups as control (vehicle), treatment control I & II (250 or 

350 mg/kg/day of CE, respectively), diabetic control (vehicle), and treatment groups I & II (250 or 350 mg/kg/day of 

CE respectively). Rats treated for 30 days. Diabetes mellitus was induced by a single dose of streptozotocin. Serum 

SDH, and AR level in the lens and testis were measured. 

Results: Diabetes significantly increased the level of SDH and AR. Cinnamon extracts significantly reduced theAR 

level in the testis and lens and serum SDH in the treatment group compared to the DC group (P<0.0001). There was no 

significant difference between control groups. 

Conclusion: Cinnamon extracts may ameliorate some complications of the chronic diabetes through decreasing the 

level of SDH and AR. 
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