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 مجلة دانشگاه علوم پزشكی بابل
 74-55 ، صفحه6931 اردیبهشت، 5، شماره نوزدهمدوره 

اثر عصاره هیدروالکلی برگ گردو با شنای اجباری بر میزان سرمی قند، انسولین و فاکتورهای 

 کبدی در موش های صحرایی نر بالغ دیابتی شده

 
 *5(PhD) سیدابراهیم حسینی ،6(MSc) مرضیه فالحی

 

 

 دانشكده علوم، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسالمی-6

 گروه زیست شناسی، دانشكده علوم، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسالمی-2

 

 61/6/13 ، پذیرش:1/66/35 ، اصالح:5/8/35دریافت: 

 خالصه
این بیماری و اثرات جانبی داروهاای شایمیایی ایان  بروز . با توجه به نقش استرسهای مختلف درنتیجه کاهش ترشح و یا مقاومت به انسولین ایجاد میشود دیابت در :سابقه و هدف

 با شنا انجام گردید. همراه درموشهای صحرایی دیابتی و دیابتی ALPو AST، ALT آلبومین و آنزیمهای قند، میزان انسولین، بر مطالعه با هدف بررسی اثر عصاره برگ گردو

دیاابتی هماراه باا شانای  (،mg/kg555با عصاره برگ گاردو ) دیابتی تیمار دیابتی، کنترل، گروه، 5سرموش صحرایی نر بالغ که به  55روی مطالعه تجربی بر این ها:مواد و روش

اساتفاده  mg/kg 15وی استرپتوزوسین با دوزاز تزریق درون صفاقی دار برای دیابتی کردن موشها انجام گرفت. ،تقسیم گردیدند عصاره برگ گردواجباری و دیابتی همراه با شنا و 

 .شد و مقایسه اندازه گیری ALPو ALT،AST آلبومین و آنزیمهای روزه عصاره برگ گردو و شنا با خونگیری از حیوانات میزان انسولین،قند،56تجویز در پایان بعد از گردید.

با نیز  آلبومین میزان .(>56/5p)می شود  01/5±67/5وجب کاهش معنی دار انسولین در مقایسه با گروه دیابت م 71/7±51/5میانگین با که دیابت با شنا  نتایج نشان داد ها:یافته

 و 55/555±54/5 ،714±59/43 و85/989±59/58با میانگین  AST و ALP، ALT در میزان قند، و (>55/5p)در دو گروه تفاوت داشت 18/6±59/5و  18/6±55/5میانگین 

با میانگین  حالیكه عصاره برگ گردو در شد.( نسبت به گروه کنترل >556/5p)دار یمعنباعث افزایش 55/565±54/65و15/637±55/65 ،55/88±89/9 و 56/8±55/87 ،75/7±55/786

با میانگین  ASTو ALP، ALT ،در میزان قند در حیوانات دیابتی( و >55/5pو  >56/5p آلبومین )به ترتیب دار انسولین،یباعث افزایش معن، 55/5±55/5و  19/5±57/8

 .دیگرد( >556/5p) داریمعن کاهش باعث15/695±88/8و  78/5±75/53، 55/55±55/756 ،65/64±85/556

یابت ایجاد را که توسط شنا و دخون  وکاهش آلبومین در ASTو ALP،ALT باعث افزایش گلوکز، آنزیمهایعصاره برگ گردو می تواند نشان داد که مطالعه نتایج  گیری:نتیجه

  .شده، اصالح نماید

 .موش صحرایی استرس شنا، ،ALP،ALT ،ASTآلبومین،  انسولین، برگ گردو قند، های کلیدی:واژه

 

                                                 

 باشدمی می واحد شیراز دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی جانوری دانشگاه آزاد اسالمرضیه فالحی پایان نامه  این مقاله حاصل. 
 سید ابراهیم حسینی: دکتر مقاله مسئول*

 E-mail: ebrahim.hossini@yahoo.com                                                     545-89966678 :تلفن. شیراز، دانشگاه آزاد اسالمی، دانشكده علوم، گروه زیست شناسی:آدرس

 مقدمه 

 دیابت یكی از اختالالت متابولیک شایع بدن در سراسر جهان مای باشاد کاه

اوم شده اسات یا قادر به تولید انسولین نمی باشد و یا بدن او نسبت به آن مق بیمار

در بیماری دیابت به دلیل افزایش میزان رادیكال های آزاد و کاهش توان آنتی (.6)

چربی هاا و  اکسیدانی بدن و در نتیجه استرس اکسیداتیو در متابولیسم پروتئین ها،

از جملاه Juglans regia  علمی نام با گردو (.5قندها اختالل ایجاد می گردد )

 آن های راوانی در طب سنتی دارد. به طوری که از برگگیاهانی است که کاربرد ف

 شاود می استفاده خونی کم و درمان دیابت تب، روماتیسمی، دردهای درمان برای

 منیزیاوم، پتاسایم، اسیداالژیک، برگ گردو حاوی ترکیباتی نظیر اسید گالیک، (.9)

ی (. قسامت هاا7کاروتن و چربی و دارای خاصیت میكروب کشای اسات ) باریوم،

سبز رنگ و تازه گیاه گاردو باه خصاور بارگ هاای آن حااوی ترکیباات آنتای 

(. گاردو 5اکسیدانی مانند اسیدهای فنولی،فالونوئیدها و اسید کلروژنیک می باشاد)

ی قلبی عروقای و اظرقیت آنتی اکسیدانی بدن را افزایش داده و از پیشرفت بیماره

 نوئیادهای متعاددی نظیار (. در بارگ گاردو فالو1و4سرطان جلوگیری می نماید)

 

وجود دارد که با داشتن خاصایت آنتای اکسایدانتی  ترکیبات کوئرسیتینی ،کامفرول

 (.9قوی باعث کاهش شدید گونه هاای فعاال اکسایدن درون سالولی مای شاود)

کااه عصاااره هیاادروالكلی گاال ناار گااردو بااا داشااتن  ناادمطالعااات نشااان داد

باعث افزایش میزان هورمون انسولین هایی نظیر ترکیبات فالنوییدی اکسیدانآنتی

ماوش هاای در خاون  ASTو  ALT،ALPیو کاهش میزان قند و آنزیم هاا

کاه ناد نشاان دادمطالعاات (. 8و3گردد)دیابتی شده با استرپتوزوسین می صحرایی

تمرین منظم شنا و هم چنین استفاده از مكمال آرباوتین از طریاق تنظایم م بات 

سیداسیون لیپیدی از آسیب کلیوی ناشی از اساترس ها و کاهش پراکاکسیدانتآنتی

شانای اجبااری در آب  (.65) جلوگیری می کنندشده های دیابتی اکسیداتیو در رت

تست تحمل گلوکز موثر و موجاب افازایش مقاومات باه  سرد بر قند خون ناشتا و

نتاایج یاک  دیگار طرف از (.66انسولین و کاهش وزن در موش های نر می شود)

 در کاهش قنادخون موجب گراد سانتی درجه 95 آب در داد که شنا شانن مطالعه

 65استرس اجباری شنا در آب سارد همچنین  .(65شود) می صحرایی های موش
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 و همكاران ؛ مرضیه فالحی…كلی برگ گردو با شنای اجباریاثر عصاره هیدروال

 

درجه، باعث افزایش سطح سرمی هورمون های کورتیكواستروئیدی و گلوکز خاون 

هاای (. مشخص شاده کاه ورزش شانا باعاث افازایش فعالیات آنزیم69می شود)

باا توجاه  (.67اکسیدانی و کاهش سطح رادیكال های آزاد در خون می گردد )یآنت

در  به آن که شواهد تجربی نشان می دهند که استرس باعث ایجاد تغییارات زیااد

میلیون ها نفر در سراسار  اینكه( و با عنایت به 66میزان سرمی قند خون می گردد)

كای از دالیال شایوس گساترده ایان دنیا از بیماری دیابت رنج می برند و احتماال ی

بیماری انواعی از استرس ها می باشاد و باا توجاه باه عاوارب جاانبی داروهاای 

ایان مطالعاه باا  ،شیمیایی که در درمان بیماری دیابت مورد استفاده قرار می گیرند

هدف بررسی اثر عصاره هیدو الكلی برگ گردو در موش هاای صاحرایی نار باالغ 

 با استرس شنای اجباری انجام گردید. دیابتی شده تحت تیمار

 
 

 هامواد و روش
باا کاد  در دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز 6935این مطالعه تجربی در سال 

سر موش صحرایی نر بالغ از نداد ویساتار  55بر روی  Miau-69356559اخالق 

روزه که از مرکز پارورش  655تا  665گرم و سن 565تا555ی وزنی و در محدوده

 ،و نگهداری حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشكی شایراز تهیاه شاده بودناد

انجام گردید. در طول دوره آزمایش، همه حیوانات از آب و غاذای فشارده سااخت 

شرکت خوراک دام پارس تهران و بدون محدودیت برخوردار بوده و در یاک اتااق 

 65روشانایی و  ساعت 65درجه سلسیوس و در شرایط  55±5مخصور در دمای 

شدند. برای دیابتی کردن حیوانات از تزریق درون صفاقی ساعت تاریكی نگه داری 

با توجه  . در این مطالعه(3)استفاده گردید mg/kg 15داروی استرپتوزوسین با دوز

و  AST ،ALT ،ALP سطح قابل قباول انساولین ، قناد خاون، آنزیمهاای به

پا  از تزریاق استروپتوزوساین  45وش ها برای اطمینان بیشتر از دیابتی شدن م

قند خون از طریق خون گیری از سیاهرگ ناحیه دمی و اندازه گیاری میازان قناد، 

بود به عنوان دیابتی  mg/dl555  فقط حیواناتی که قند خون ناشتای آنها بیش از

. پا  از اطمیناان از دیاابتی (8و3و65) نادبرای ورود به مطالعه در نظر گرفته شد

تایی شاامل گروههاای کنترل)فاقاد تیماار(، شااهد  65گروه  5حیوانات به  ،بودن

دسته تجربی که پ  از تجویز استرپتوزوسین و دیاابتی شادن باه  9دیابتی شده و 

 mg/kg 555ترتیب تحت تیمار با گاواژ عصااره هیادروالكلی بارگ گاردو باادوز

جاه ساانتی در 65دقیقاه ای شانای اجبااری در آب باا دماای  5(،تحت تیمار 61)

 mg/kg 555 دوز با عصاره هیدروالكلی برگ گردو( و تحت تیمار با گاواژ65گراد)

 گبارای تهیاه عصااره بار دقیقه ای شنای اجباری تقسیم شدند. 5به همراه تیمار 

گیاه گردو از روش پرکوالسیون استفاده شد و برای این کار به مقادار کاافی بارگ 

و بعاد از شناساایی و تاییاد آن ع آوری شاد گیاه گردو از نواحی اطراف شیراز جما

باا اساتفاده از پا  از خشاک نماودن  وتوسط بخش گیاه شناسی دانشگاه شیراز 

 555، آنگاه به مقادار کاافی از پاودر حاصال را درگردیددستگاه آسیاب برقی پودر 

ساعت در دمای اتااق  57% حل نموده و مخلوط به دست آمده 31میلی لیتر اتانول 

خیسانده شود و آن گاه باه کماک گراد( نگهداری گردید تا کامال سانتیدرجه  55)

دستگاه هم زن برقی به خوبی هم زده شد تا به حالات یكنواخات درآیاد و ساپ  

مخلوط به دست آمده را به وسیله فیلتر صاف نموده و به کماک دساتگاه روتااری 

لوط گرفته شاد مخلوط حاصل تغلیظ گردید و با دستگاه دسیكاتور تمام رطوبت مخ

روز و در  56کلیه تجویزها برای مدت  و عصاره ای با ویسكوزیته باال به دست آمد.

صبح انجام گردید. آنگاه در پایان دوره، ابتدا حیوانات به وسیله  65تا  3ساعات بین 

 جهت اندازه گیری میزان سرمی هورمون انسولیناتر بی هوش شدند و از قلب آنها 

میلای لیتاری خاون  5، توسط سرنگ ALPو AST، ALTو قند و آنزیم های

باارای اناادازه گیااری غلظاات هورمااون انسااولین از روش  .گیااری بااه عماال آمااد

ایتالیاا باا  Diasourceساخت شرکت ایمونورادیومتری و کیت سنجش انسولین 

و دستگاه گاما کانتر استفاده گردید و قند خون نیز با استفاده از 5591شماره سریال 

 ،AST هام چناین فعالیات آنازیم هاای وکومتر اندازه گیاری گردیاد.دستگاه گل

ALT وALP باا روش فتومتریاک و و  کیت شرکت پارس آزماون استفاده از با

مقدار آلبومین نیز با کمک کیت تشخیص آلبومین در سارم و باا روش فتومتریاک 

ش میازان نتایج به دست آمده از آناالیز داده هاای حاصال از سانج اندازه گیری گردیدند.

باا  ASTو  ALT ،ALP قند، آلبومین و فعالیات آنازیم هاای سرمی هورمون انسولین،

و تسات پای  ANOVAو با استفاده از آزمونهای آمااری  SPSS 68 استفاده از نرم افزار

 در نظر گرفته شد.معنی دار  >55/5pگیری دانكن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و 

 

 

 هایافته
ن داد که در میزان قند خون در حیواناات گروههاای تحات تیماار باا نتایج حاصل نشا

داری یاه اساترس شانای اجبااری افازایش معنااسترپتوزوسین )دیابتی شده( و دیابتی همار

درحالیكه در میانگین قند خون در حیوانات دیاابتی شاده  (.>556/5p)مشاهده گردید

شده و دیابتی همراه باا  تحت تیمار باعصاره برگ گردو نسبت به گروههای دیابتی

. (6)جاادول (>556/5p)اسااترس شاانای اجباااری کاااهش معناای داری را نشااان داد

حیوانات گروه دیابتی شده و دیابتی  همچنین نتایج این مطالعه نیز نشان داد که در

استرس شنای اجباری در میازان انساولین نسابت باه گاروه کنتارل  تحت تیمار با

روههای دیابتی شده و دیابتی تحت تیمار با استرس درحیوانات گو  داریکاهش معن

-یافزایش معن AST و ,ALP ALTشنای اجباری در میزان فعالیت آنزیمهای

 در میزان سرمی آلباومین کااهش معنااداری در ساطحو  >556/5pداری در سطح 

55/5p< (.6نسبت به گروه کنترل مشاهده می شود )جدول 

  ALPو AST، ALTگردو واسترس شنای اجباری به تنهایی و همراه باهم برمیزان سرمی قند، انسولین،آلبومین، آنزیمهای  مقایسه اثر عصاره برگ گیاه .6جدول
 (g/dl)آلبومین

(mean±SD) 
ALT(IU/L) 

(mean±SD) 
ALP(IU/L) 

(mean±SD) 
AST(IU/L) 

(mean±SD) 
 (ng/ml)انسولین
(mean±SD) 

 (mg/dl)گلوکز
(mean±SD) 

 هاگروه

 کنتارل 55/9±55/84 51/6±55/3 59/8±55/655 55/7±55/956 66/9±55/56 58/5±67/9
 شاهد)دیابتی( 59/58±85/989*** 76/5±51/5** 55/65±15/637*** 54/5±55/555*** 56/8±55/87*** 55/5±18/6*
 (mg/kg555اره برگ گردو)دیابتی+عص6تجربی $*65/64±85/556 19/5±57/8& #88/8±15/695 #55/55±55/756* #78/5±75/53 55/5±55/5
 )دیابتی+استرس شنای اجباری(5تجربی 59/43±55/714*** 51/5±71/7** 54/65±55/565*** 75/7±55/786*** 89/9±55/88*** 59/5±18/6*

55/5±55/5 #48/9±55/16 #55/59±55/756 #61/66±55/676 **44/5±31/5 ***55/53±15/955 
 وmg/kg555برگ گردو)دیابتی+عصاره9تجربی

 استرس شنای اجباری(
***=55/5p<،**=56/5p<*556/5=وp< 556/5= #، گروه کنترل بادار یشان دهنده اختالف معننp< 556/5=$  ،5تجربی گروههای شاهد و بادار یاختالف معنp سایر گروه ها بادار یاختالف معن ،
&=556/5p< گروه های شاهد و تجربی دیگر بادار یاختالف معن 
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 جه گیریحث و نتیب

نتایج این مطالعه نشان داد که تجاویز داروی استرپتوزوساین باعاث افازایش 

و باعث کاهش میزان سارمی  ASTو ALT آنزیم های میزان سرمی قند خون،

الیكه در موش های دیابتی شاده اساترس شانای حدر .انسولین، آلبومین می گردد

 تاااثیر  ASTو ALTآلبااومین، قنااد خااون، اجباااری برمیاازان ساارمی انسااولین،

اما تجویز عصاره برگ گردو در موش هاای دیاابتی شاده باعاث  داری ندارد.یمعن

 ASTو ALT قند خون، آلبومین و کاهش میزان افزایش میزان سرمی انسولین،

هم سو با نتایج مطالعه حاضر در یک بررسی دیگر نیز نشان داده شد کاه  می شود.

میزان قناد خاون در بیمااران باا روزه عصاره برگ گردو باعث اصالح  15مصرف 

 58در یک مطالعه دیگر نیز نشان داده شد کاه تجاویز  (.65می شود) 5دیابت نوس 

هموگلوبین گلیكاولیزه و  روزه عصاره برگ گردو باعث کاهش میزان سرمی گلوکز

 میازانبیماری دیابات باعاث افازایش  که نشان دادتحقیقات  (.64) شده می گردد

 گیاری اندازه ( و کاهش میزان آنزیم هایMDA) دروژنازسرمی مالون دی آلدهی

 ( و گلوتااتیونSODدیسموتاز ) ، سوپراکسید(CAT) اکسیدانی آنتی تام ظرفیت

می شود در حالی که عصاره الكلی برگ گاردو باعاث کااهش  (GPX) پراکسیداز

 ,SODمیزان سرمی آنزیم مالون دی آلدهیدروژناز و افزایش فعالیت آنزیم هاای

CAT, GPX (لذا 68می گردد  .) تجویز خاوراکی در پدوهش حاضر نیز احتماال

های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین با  عصاره الكلی برگ گردو در موش

افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانی بدن اثرات ضد دیابتی خود را اعمال نماوده اسات. 

و سااختاری در  دیابت ناشی از مصرف استرپتوزوساین باعاث تغییارات عملكاردی

   .(63)گردد های مختلف بدن ازجمله کبد میسلول

ناشی از تغییارات  ASTو  ALP ،ALTهای احتماالً افزایش سرمی آنزیم

-El باشااد.عملكااردی و ساااختاری کبااد در گااروه هااای دیااابتی شااده ماای

Demerdash  و همكاران نشان دادند که افزایش در فعالیت پالسمایی الکتاات

باه احتماال قاوی باه  ALTو ASTآلكالین فسفاتاز، اسید فسفاتاز، دهیدروژناز، 

و همكاران نیاز اثباات  Masjedi( 55) علت نقص در عملكرد کبد روی می دهد

که در نتیجه آن میزان سرمی  شودمیکردند که در بیماران دیابتی کبد دچار نكروز 

لاذا در  (.56افزایش مای یاباد ) ALP و AST، ALTتران  آمینازهایی چون 

مطالعه حاضر نیز دیابت احتماال از طریق نقص در عملكرد کبد و یا نكاروزه شادن 

از سیتوزول سلول های کبادی باه  ALPو AST، ALTبافت  آن باعث نشت 

داخل جریان خون شده است که در نتیجه آن میزان این آنزیم ها در خون افزایش 

هماراه باا گلوکونئاوژنز و  یافته است. همچنین افازایش کاتابولیسام پاروتئین هاا

تشكیل اوره که در بیماری دیابت دیده مای شاود، احتمااال مسائول افازایش ایان 

   .(55و59تران  آمینازها در خون است)

ازآنجاکه انسولین ژنهای تولیدکننده آنزیمهای گلوکونئوژنیک را سرکوب مای 

باه حسااب  نیز به عنوان یک آنزیم گلوکونئوژنیک ALTنماید و با توجه به آنكه 

در ماوش هاای دیاابتی  ALTمی آید، لذا در پدوهش حاضر نیز ، افزایش میزان 

 شده احتماال به دلیال کااهش میازان انساولین در نتیجاه تجاویز استرپتوزوساین 

می باشد که می تواند حتی با آسیب کبدی نیز در ارتباط نباشد و کاهش این آنزیم 

 باه دلیال افازایش هورماون انساولین در حیوانات تحت تیمار با عصاره برگ گردو 

 در پدوهش حاضر نیز، افزایش معنی دار فعالیت آنزیم هاای کبادی .(57می باشد )

AST، ALT وALP   در موش هاای دیاابتی در مقایساه باا ساایر گاروه هاا

مشاهده شد و درمان با عصاره برگ گیاه گردو موجب کاهش معنی دار فعالیت آنها 

ست آمده در این پدوهش حاکی از آن است کاه تیماار رت بنابراین نتایج بد .گردید

های دیابتی با عصاره هیدروالكلی برگ گیاه گردو توانسته میزان آنزیم های کبدی 

 . را کاهش دهد

 مشاتق گاالکتوزیاد، کوئرستین ژوگلون، فالونوئیدهای برگ گردو با داشتن

 وزیاد، کوئرساتینگزیل کوئرساتین آرابینوزیاد، کوئرستین پنتوزید، های کوئرستین

دارای خاوار آنتای اکسایدانی بسایار  پنتوزیاد کاامپفرول های مشتق و رامنوزید

 آوری طریاق جماع باالیی است که با افازایش تاوان آنتای اکسایدانی بادن و از

آزاداز تخریب سلول های مختلف بدن جلوگیری مای نمایاد و دارای  های رادیكال

مای  آزاد های رادیكال و سموم از اشین های آسیب برابر محافظتی از بدن در اثر

(. لذا احتماال در پدوهش حاضر نیز عصاره برگ گاردو از طریاق تقویات 55) باشد

ظرفیت آنتی اکسیدانی و با جمع آوری رادیكال های آزاد از اثر مخرب آنها بر بافت 

 AST، ALTکبد جلوگیری نموده و از این راه باعث کاهش میازان آنازیم هاای

 ست. شده ا  ALPو

میزان غلظات هم سو با نتایج حاصل از یک بررسی دیگر در این پدوهش نیز 

آلبومین در گروههای دیابتی و دیابتی همراه شانای اجبااری کااهش معنااداری را 

که بیماریهای مختلف باه خصاور در یک بررسی نشان داده شد (. 51نشان داد )

و پروتئین تاام را کااهش بیماریهای کبدی و آسیب به سلولهای کبد سنتز آلبومین 

کااهش میازان غلظات آلباومین در گاروه  لذا در مطالعه حاضر نیز .(54) می دهند

دلیل آسیب به سلولهای کبدی نسبت داد. اماا در گاروه به های دیابتی را می توان 

های تحت تیمار باا عصااره هیادروالكلی بارگ گاردو تاا حادودی از کااهش آن 

خاطر وجود خوار حفاظت کبدی عصاره بارگ  جلوگیری شده است که احتماال به

هم سو با نتایج بررسی حاضر در یک مطالعه دیگر نشان  تا حدودی گردو می باشد.

 جااروب و گردو با داشتن فعالیت آنتای اکسایدان برگ الكلی داده شد که عصاره

 از ناشای اکسایداتیو آسایب برابار در را کباد مای تواناد آزاد رادیكالهاای کردن

  .(61) نماید محافظت کربنتتراکلرید

 ترکیباات وجود واسطه به اثر احتماال به عبارتی می توان عنوان کرد که این

نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که  باشد. می کوئرستین خصوصا فالونوئیدی

دیابت به تنهایی و یا همراه با استرس شنای اجبااری در آب سارد باعاث افازایش 

و همچنین کااهش میازان  ALPو AST، ALTهای  آنزیم میزان سرمی قند،

اما عصاره بارگ گاردو احتمااال باه  .هورمون انسولین و پروتئین آلبومین می شود

دلیل داشتن ترکیبات آنتی اکسیدان بسیار قوی از اثرات استرس شانا و دیابات بار 

 فاکتورهای فوق جلوگیری می نماید.

 
 

 تقدیر و تشكر
زاد اسالمی واحد شیراز که امكانات آدانشگاه  معاونت پدوهشیبدین وسیله از 

  .شود می انجام این مطالعه را فراهم نمودند تقدیر و تشكر
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ABSTRACT  
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Diabetes is a metabolic disorder which is associated with secretion reduction 

or insulin resistance. Since different stress causes play a crucial role in incidence and chemical drugs side-effects of this 

disease, this study is aimed to investigate the effects of walnut leaves on insulin, glucose, albumin, AST ALT and ALP 

enzymes in diabetic and diabetic by forced swimming stress. 

METHODS: In this experimental study, 50 adult male rats divided into 5 groups: control, diabetic, diabetic treated 

with walnut leaves (200mg/kg), diabetic with swimming stress in water 15°C and diabetic treated with swimming 

stress and walnut leaves. At the end of 21 days injection and phlebotomizing, serum levels of insulin, glucose, albumin 

and ALT, AST and ALP enzymes have been measured and the related data by using SPSS-18 software, ANOVA and 

Tukey has been analyzed. 

FINDINGS: The results showed that diabetic and diabetic with swimming caused a significant reduction of insulin  

(4.46±.26,5.06±.14)(P<0/01) and albumin (1.68±.23,1.68±.23 )(P<0/05).Also, a significant increase in serum glucose, 

ALP, ALT and AST (467.00±79.53 and 383.80±28.03, 552.20±5.57 and 481.20±4.42, 84.00±8.21 and 88.50±3.83, 

84.00±8.21 and 212.20±15.57, 194.60±12.50) (p<0/001) compared to the control group has been observed, while 

walnut leaf extract caused a significant increase in insulin(8.04± 0.63)(p<0/01), albumin(2.22±0.02) (p<0/05) and a 

significant reduction of the serum levels of glucose, ALP, ALT and AST (201.80±17.15, 401.20±22.25, 59.40±2.48 and 

130.60±8.88) (p<0/001) in diabetic and under swimming stress. 

CONCLUSION: The results showed swimming and diabetic causes insulin to be reduced. As a result,  glucose and 

ALP, ALT and AST  enzymes have been increased and blood albumin has been decreased. Also, it is observed that 

walnut leaf extract causes the above mentioned indices to be modified. 

KEY WORDS: Walnut leaf , ALP, ALT , AST, glucose , insulin, albumin , Swimming stress, Rat. 
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