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ABSTRACT
Background and Aim: Cupressus extract has been considered as antioxidant and free radical
scavenger. In this study we evaluated the effect of hydroalcoholic extract of Cupressus
sempervirens L. on blood sugar, weight and also oxidative stress parameters in experimental
diabetic model of mice.
Materials and Methods: 48 male mice of albino race were made diabetic with a single dose
of streptozocin (200mg./kg IP injection) for every mouse, and divided into 6 groups of 8
including: positive control(diabetic),negative control (DMSO 10% in normal saline,
metformin(100mg.kg),three test groups(which received 50,100,200 mg.kg of the extract
respectively by gavage for three weeks). After the treatment period, blood glucose level,
weight and oxidative stress parameters such as MDA,GSH and mitochondria proliferation
were measured. Using SPSS software 21, data were analyzed by ANOVA and Mann Whitney statistical analysis.
Results: Our results showed that use of hydroalcohlolic extract of Cupressus sempervirens L.
reduced blood sugar in a dose dependent way (P<0.01) but there was no significant change in
the weights of the mice (P>0.05) and we found decreased oxidative stress parameters and
improved hepatic mitochondrial proliferation (P<0.01).
Conclusion: According to the results of this study we can conclude that Cupressus
sempervirens L. extract can be effective in reduction of blood glucose and prevention of
diabetic induced damage to the liver tissue.
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بررسی اثر کاهندگی قند خون عصاره اندام هوایی سرو زربین
( )Cupressus Sempervirensبر موش دیابتی شده توسط استرپتوزوسین
.1استادیار سم شناسی ،مرکز تحقیقات علوم دارویی ،انستیتو هموگلوبینوپاتی ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران.
 .2استادیار فارماکوگنوزی ،مرکز تحقیقات علوم دارویی ،انستیتو هموگلوبینوپاتی ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران.
 .3دانشجوی دکتری داروسازی ،گروه داروسازی ،دانشکده داروسازی ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران.
 .4استادیار فارماکولوژی ،مرکز تحقیقات تاالسمی ،مرکز تحقیقات علوم دارویی ،انستیو هموگلوبینوپاتی ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران (مولف مسئول) ،تلفن
ثابت ،511-33043533 :پست الکترونیکraminataee1349@gmail.com :

چکیده
زمینه و هدف :عصاره گیاه سرو بهعنوان یک آنتیاکسیدانت قوی و جاروبکننده رادیکالهای آزاد مطرح است .در این مطالعه
عصاره هیدروالکلی سرو زربین در محافظت آسیب بافتی کبدی و کاهش قند خون در دیابت القاء شده توسط استرپتوزوسین در
موش سوری مورد ارزیابی قرار گرفت.
روش بررسی :این مطالعه یک مطالعه تجربی آزمایشگاهی بوده و دیابت با تزریق دوز واحد صفاقی 255 mg/kgاسترپتوزوسین
به موشهای سوری نژاد آلبینو ایجاد و موشها در  6گروه  3تایی قرار گرفتند و به ترتیب گروه کنترل دیابتی ،گروه کنترل منفی،
گروه دریافت مت فورمین  155 mg/kgو سه گروه که دوزهای  05 ،155 ، 255 mg/kgعصاره را دریافت کردند .تمام
حیوانات سه هفته بعد از درمان از لحاظ قند خون و وزن بررسی شدند .همچنین بافت کبدیشان از لحاظ پارامترهای اکسیداتیو
استرس همچون  MDAو گلوتاتیول و میزان پرولیفراسیون میتوکندریایی بررسی شد .سپس دادهها با استفاده از نرمافزار SPSS
 21و آزمونهای  ANOVAو  Mann Whitneyبا  P<5/51و  P<5/50مورد بررسی قرار گرفتند.
یافتهها :نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که عصاره هیدروالکلی سرو زربین باعث کاهش قند خون در موش در روند تقریباً وابسته
به دوز میگردد (  ،(P<5/51اما این اثر در وزن موش معنیدار نبود (  ) P>5/50همچنین کاهش پارامترهای اکسیداتیو استرس و
بهبود پرولیفراسیون میتوکندریایی کبدی مشاهده شد که قابل مقایسه با متفورمین بود ( .(P<5/51
نتیجه گیری :یافتههای ما نشان میدهد که عصاره سرو عالوه بر کاهش قند خون باعث اثرات محافظتی بر آسیبهای بافت
کبدی ناشی از دیابت میگردد.
کلید واژه ها :گیاه سرو زربین ،دیابت ،استرس اکسیداتیو ،استرپتوزوسین ،متفورمین
وصول مقاله  79/3/13:اصالحیه نهایی 79/12/0:پذیرش79/12/10:
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دیابت ملیتوس یکی از مهمترین مشکالت سالمت انسانها

هیدروکسیل تولید میشود که با توجه به مراحل احیا ،به

است که تخمین زده میشود تعداد افراد دیابتی در سال

ترتیب ،دارای یک ،دو و سه الکترون هستند .همچنین،

 2535به صورت قابل مالحظهای افزایش پیدا کند ( .)1عدم

مولکولهای اکسیژن سهتایی ،بهعنوان دی رادیکالها ،در

کنترل صحیح قند خون در افراد دیابتی منجر به عوارض

برخورد با الکترون ،میتوانند به مولکولهای اکسیژن تک

شدیدی مثل نوروپاتی ،رتینوپاتی و نفروپاتی میشود.

تبدیل شوند .رادیکالهای اکسیژن میتوانند به صورت

نوروپاتی دیابتی به صورت شرایط مختلفی از درد مانند

رادیکالهای آلکیل یا پراکسیل ،مثالً در لیپیدها ،ایجاد شوند.

افزایش حساسیت به درد ( )hyperalgesiaدیده میشود

همچنین نیتریک اکسید میتواند بهعنوان یکی از انواع

در اکثر عوارض ناشی از بیماری دیابت با نرخ شیوع بیش از

رادیکالهای گازی در شرایط بیولوژیک تولید شود.

 05درصد گزارششده است (.)2

پراکسی نیتریت ،گونه غیر رادیکال دوباره فعال شده ،از

نقص در هدایت عصب حسی و حرکتی و دیگر تظاهرات

طریق واکنش بین نیتریک اکسید و آنیون های سوپراکسید

بالینی ناشی از نوروپاتی دیابتی با افزایش قند خون مزمن در

ایجاد میشود.

ارتباط است ( .)2افزایش قند خون همچنین منجر به افزایش

نیمه عمر رادیکالهای مختلف اکسیژن با یکدیگر تفاوت

استرس اکسیداتیو (از طریق افزایش تولید رادیکال های آزاد

زیادی دارند و در نتیجه نیاز به مکانیسمهای دفاعی متفاوتی

یا نقص در سیستم دفاع آنتی اکسیدانت) ،بروز

برای مقابله با آنها است .بیشترین میزان واکنشهای

ایسکمی/هایپوکسی در عصب و نقص در فاکتورهای رشد

انجامشده با مولکولهای هدف در رادیکالهای هیدروکسیل

عصبی میشود (.)3 ،4

اتفاق میافتد ،واکنشهای مربوط به این رادیکال ها دارای

چندین مطالعه پیشنهاد داده است که استرس اکسیداتیو

محدودیت انتشار است و این بدان مفهوم است که واکنشها

ممکن است یکی از مهمترین مسیرهای ایجاد نوروپاتی

بیشتر در محل تولید رادیکالها اتفاق میافتد .برعکس،

دیابتی باشد و استرس اکسیداتیوبه عنوان مسیر نهایی در

برخی از رادیکالهای پراکسیل تقریباً پایدار هستند و نیمه

ایجاد نوروپاتی دیابتی شناخته شده است و تداخالت

عمری در حد ثانیه دارند .مولکولهای اینچنینی میتوانند از

فارماکولوژیکی که مهار تولید رادیکالهای آزاد را هدف

محل تولید خود انتشار یابند و در نتیجه فعالیتهای

قرار دادهاند ،اثرات درمانی مفیدی را نشان دادهاند ( )0و

اکسیدانتی خود را میتوانند به سایر محلهای هدف انتقال

درمان با آنتی اکسیدانت ها میتواند اختالالت عصبی ناشی

دهند (.)6 ،9

از افزایش قند خون جلوگیری کند (.)6، 9

آنتی اکسیدانت های مختلف آلفا-لیپوئیک اسید ،تورین،

عدم تعادل بین عوامل اکسیدانت و آنتی اکسیدانت ،به طور

استیل-ال-کارنی تین M40403 ،و بتاکاروتن اثرات خوبی

بالقوه ،می تواند منجر به بروز آسیب هایی شود که از آن به

در جلوگیری از نقص در عملکرد عصب در مدلهای

نام " استرس اکسیداتیو" یاد میشود .عوامل اکسیدانت به

نوروپاتی دیابتی از خود نشان دادند (.)9 ،3

عنوان محصوالت طبیعی ناشی از متابولیسم هوازی سلولی

با توجه به اینکه طبق آمار در ایران حدود  2066555نفر (%6

تولید میشوند اما در شرایط پاتوفیزیولوژیک در سطوحی

جمعیت) به دیابت مبتال هستند و تخمین زده میشود که

بیشتر از مقدار طبیعی تولید میشوند .مولکولهای اکسیژن

مشابه کشورهای در حال توسعه این آمار در سال  2520به

میتوانند به آب احیا شوند .در مراحل میانی این احیا ،آنیون

 0114755نفر افزایش پیدا کند ( ،)7بنابراین با توجه به شیوع
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مقدمه

های سوپراکسید ،هیدروژن پراکسید و رادیکال های

رامین عطایی 66

عوارض بیماری ،درمان مؤثر با عوارض کم ضروری به نظر

نگهداری شردند .کرار برا حیوانرات آزمایشرگاهی برر اسراس

میرسد .در سالهای اخیر بحث استفاده از گیاهان دارویی

پروتکررل کمیترره اخالقرری پزشررکی دانشررگاه علرروم پزشررکی

در درمان بیماریهای مختلف از جمله دیابت مطرح شده

مازندران کد طرح و اخالق  1027تنظیم گردید.

است.
گیاه

سرو

زربین

)sussempervirens

با

نام
سرو

علمی
زربین

(

cupres

اندام هوایی سرو (گل و میوه) از اطراف ساری (کیلومتر 0

(cupres

جاده ساری  -قائمشهر) جمعآوری گردید و پس از تائید

)sussempervirensاز دسته مخروطیان ()pinophyt
ردهی ناژویان ( )pinopsidراستهی کاجیان ()pinales
تیرهی سروها ( )cupressaceaرده سروناز ()cupressus
است؛ که بسیاری از خواص آن از قبیل محافظ از مواد
غذایی و ضد میکروبی و...اثبات رسیده است ()15-105؛ و
دارای اثرات ضد میکروبی و نگهدارنده مواد غذایی

مورداستفاده قرار گرفت .نمونهی هر باریومی این گیاه در
دانشکدهی بیولوژی دانشگاه آزاد قائمشهر نگهداری
میشود .بخش هوایی گیاه در هوای آزاد و در سایهخشک
گردید .اندام خشکشده با استفاده از دستگاه آسیاب پودر
شده تا به ذرات با قطر حدود  2تا  3میلیمتر تبدیل شدند.
این پودرها بهمنظور عصاره گیری مورداستفاده قرار گرفت،
استرپتوزوسین ،تیوباربیتوریک اسید ،کیت گلوتاتیون،

و...است .مطالعات مختلف اثرات ضد میکروبی ،آنتی

dimethylthiazol-2-yl]-2,diphenyl-،Tris-Hcl
) MTT)()tetrazolium bromideاز شرکت سیگما

نشان داده است (.)15-10

(آلمان) ،مت فورمین از شرکت راموفارمین (ایران) ،مانیتول،

اکسیدانتی ،آنتی کانسری و محافظت کبدی این گیاه را
همچنین بسیاری از مطالعات نشان داد که کاهش استرس
اکسیداتیو ممکن است باعث مهار نوروپاتی دیابتی میشود
()16 ،19؛ بنابراین با توجه به اثرات آنتی اکسیدانتی و

ساکارز ،ان -بوتانول،
)acid

(

EDTA Hcl

((Ethylenediaminetetraacetic

( (DMSO,Dimethyl sufoxideاز شرکت MERK

کاهش قند این گیاه ،برای اولین بار به بررسی اثربخشی

(آلمان) و اتانول از شرکت الکل طب اراک تهیه شد.

عصاره هیدروالکلی برگهای گیاه سرو در استرس

عصاره گیری از گیاه سرو

اکسیداتیو ناشی از دیابت ایجاد شده توسط استرپتوزوسین و

به طور کلی روش استخراج مواد مؤثره موجود در گیاهان به

تأثیر آن در روند درمان به عنوان داروی کمکی در کنار

نوع بافتهای گیاهی و ترکیبات گیاه بستگی دارد .مهمترین

داروهای استاندارد درمان دیابت مثل متفورمین می پردازیم.

و اساسیترین عاملی که باید در استخراج مواد متشکله

روش بررسی

گیاهان مورد توجه قرار گیرد ،حالل است که انتخاب آن با
توجه به قسمتهای مختلف گیاه سرو و نیز مواد متشکله آن

حیوانات

صورت گرفت ( .)13اندام هوایی خشک شده گیاه سرو،

موشهای سوری با نژاد  Albinoنر به وزن  20-35گررم از

پس از خرد نمودن به صورت ذرات  2تا  3میلیمتری

مجتمع پرورش حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی

درآمد .به منظور عصاره گیری از اتانول استفاده شد .روش

مازندران تهیه و در شرایط مناسب رطوبت و دما (دمای -29

انتخابی برای تهیهی اولین عصاره پرکوالسیون بود .در این

 24درجرره سررانتیگررراد و رطوبررت  )%65-60و سرریکل 12

روش  155گرم از اندام خشک شدهی گیاه با  355میلی لیتر
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باالی این بیماری و بحث اقتصادی و اجتماعی ناشی از

سرراعت روشررنایی و  12سرراعت ترراریکی در اترراق حیوانررات

 65بررسی اثر کاهندگی قند خون...

محیط رها شد .پس از  24ساعت مجموعه صاف شده و

دریافت داشتند .گروه  3-15موش دیابتی به مدت  3هفته

مجدداً اتانول جدید اضافه گردید .عمل استخراج در مجموع

داروی مت فورمین را در دوز  100mg/kgبه مدت  6هفته

 3بار تکرار شد .حاللها به کمک دستگاه روتاری در خأل

در یافت کردند .تمام حیوانات قبل از القاء دیابت و نیز دو

(در دمای حدود  30درجه) تبخیر شده و سپس مجموعه به

هفته بعد از القاء و در هفتههای  2و  4و  6بعد از دادن

کمک فریز درایر خشک گردید .بدین ترتیب عصاره

عصاره ،از لحاظ قند خون و وزن و میزان بیومارکرهای

اتانولی با بازده  % 3/0به دست آمد (.)17

استرس اکسیداتیو بافت کبدی بررسی گردیدند (گلوتایتون،

روش القاء دیابت

لیپیدپراکسیداسیون و  viabilityسلولها) .در طی مدت

دو هفته پسازاینکه موشهای سوریها با محیط آشنا شدند،

تحقیق حیوانات در شرایط استاندارد آزمایشگاهی (دمای 22

دیابت با تزریق استرپتوزوسین در موشهای سوری ایجاد

درجه سانتیگراد و دوره نوری -تاریکی  12ساعته) قرار

شد .استرپتوزوسین در بافر سیترات  5/1موالرpH 6/0 ,

داشتند .میانگین وزن بدن و قند خون موشها در گروههای

حل شده و با دوز  255 mg/kgبه روش داخل صفاقی

مختلف با استفاده از آزمونهای  T-testو ANOVA

تزریق گردید .گروه کنترل بافر سیترات  5/1موالرpH 6/0 ,

یکطرفه و متعاقب آن نیومن کولز مورد تجزیه و تحلیل

دریافت گردیدند .موشها به مدت  43ساعت آبقند 15

قرار خواهند گرفت.

درصد مصرف کرده ( )25و سپس آب و غذای معمولی

پس از سپری شدن دورهی درمان ،حیوانات با گیوتین کشته

دریافت میدارند .قند خون قبل از آزمایش و یک هفته پس

شده .بافت کبد آنها خارج و با بافر مانیتول شستشو داده شد

از تزریق استرپتوزوسین اندازهگیری شده و موشهایی که

سپس با نرمال سالین توسط هموژنایزر دستی هموژن گردید.

قند خون باالتر از  255 mg/dlداشته باشند به عنوان دیابتی

مقداری از بافت هموژن ابتدا با سرعت  2555x gبه مدت

در نظر گرفته شدند (.)25

 15دقیقه سانتریفیوژ شد .قسمت دیگر نمونههای هموژن

گروههای مورد آزمایش

شده در  355xgو دمای  45 cبه مدت  15دقیقه سانتریفیوژ

موشها به  3گروه  15تایی تقسیم شدند :گروه -1کنترل

شد و محلول رویی برای اندازهگیری فاکتورهای بیوشیمیایی

دیابتی :محلول  DMSO %15در آب مقطر روزانه یک

و استرس اکسیداتیو استفاده شد (.)25، 21

سیسی از طریق گاواژ به مدت  3هفته داده شدد .الزم به

اندازهگیری فاکتورهای استرس اکسیداتیو

توضیح است که مدت بررسی سه هفتهای موشهای دیابتی

اندازهگیری لیپیدپراکسیداسیون

یک بررسی روتین دیابت در موش است که اگر موش آب

لیپید پراکسیداسیون یکی از مارکرهای آسیب اکسیداتیو به

و غذای کافی در این مدت دریافت نماید دچار مرگومیر

لیپیدها بوده که بر اساس روش تیوبابیتوریک اسید

نمیشود گروههای  2و  3و -4به ترتیب دوزهای  05و 155

اندازهگیری میشود بدین ترتیب که به ml

و  255میلیگرم بر کیلوگرم عصاره هیدروالکلی سرو

سوسپانسیون بافتی  5/1 mlاز معرف  TBAشامل )HCl

(بهصورت محلول در  )%15 DMSOبه مدت  3هفته

 5/0نرمال  %10 TCAو  )%5/3 TBAاضافه شد و به-

دریافت کردند .گروههای  0و  6و -9به ترتیب دوزهای 05

خوبی مخلوط و در حمام آب گرم به مدت  35دقیقه انکوبه

و  155و  255میلیگرم بر کیلوگرم عصاره اتیل استاتی سرو

گردید و بعد از سرد شدن به آن -n 5/2 mlبوتانل اضافه و
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اتانول مخلوط شد؛ مجموعه به مدت  24ساعت در دمای

(بهصورت محلول در  )%15 DMSOبه مدت  3هفته

رامین عطایی 65

سانتریفوژ شد الیه  - nبوتانل برای سنجش در طول موج

کرده و با شدت به هم میزنیم تا حل شوند 155 .میکرو لیتر

(نانومتر)  032 nmجدا شده و مقدار  MDAاز روی منحنی

از محلول بنفشرنگ را به چاهکهای پلیت  76خانه منتقل

استاندارد محاسبه گردید (.)21

کرده و جذب را با پلیت ریدر در  095نانومتر اندازهگیری

اندازهگیری سطوح گلوتاتیون

شد.

بعد جراحی  5/1گرم از بافت کبد را وزن کرده و به

آنالیز آماری

هموژنایزر دستی انتقال داده شد 1/0 ،میلیلیتر  EDTAبه

بر اساس مطالعات موجود و از طریق فرمول حجم نمونه

آن افزوده و خوب هموژن شد ،در لوله فالکون به آن5/515

محاسبه شد .در نهایت نتایج برحسب میانگین ±انحراف

 EDTAو  TCA cc 1/0اضافه شد تا پروتئینها رسوب

معیار حاصل از سه بار تکرار آزمایش گزارش و همهی

کنند ،سپس به مدت پانزده دقیقه در دور 3055 xg

آنالیزهای آماری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS21

سانتریفیوژ شد و یک میلیلیتر از محلول رویی را برداشته و

انجام شد .تستهای آماری مورد استفاده شامل one-way

به آن  2/0میلیلیتر بافر تریس با  5/4 ( pH=3/7موالر )

 ANOVA testبا پست تست  Tukeyو در صوت عدم

اضافه شد و سپس  %5/4 DTNB cc 5/0به آن افزوده و

نرمال بودن دادهها از تست  Mann Whitneyاستفاده

 10دقیقه انکوبه تا واکنش کامل شود ،لوله را بهخوبی هم

گردید .حد معناداری  P<5/50تعریف شده است.

زده رنگ زرد رنگ مشاهده شد در نهایت جذب توسط
دستگاه اسپکتروفتومتری در طول موج 214 nmقرائت شد

یافته ها

(.)22

تأثیر گیاه سرو زربین بر روی میزان قند خون در

تست MTT

موشهای نرمال و دیابتی شده

یک میلیلیتر از مخلوط میتوکندری های ایزوله شده از بافت

نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که گروه تیمار شده با

کبدی را در دمای  39درجه با اضافه کردن محلول MTT

استرپتوزوسین نسبت به گروه کنترل (نرمال سالین) میزان قند

زردرنگ ( 5/2میلی گرم /میلی لیتر) به محیط ،به مدت یک

خون باالیی داشته (تفاوت معنیدار با  )P>5/51و گروههای

ساعت انکوبه شد .پس از سپری شدن زمان انکوباسیون ،در

تیمار شده با عصاره و متفورمین نسبت به گروه دیابتی

 ،g 9555به مدت  25دقیقه سانتریفیوژ شد .پس از اتمام

حاصل از استرپتوزوسین میزان قند خون خیلی پایین داشته

سانتریفیوژ ،محلول رویی را دور ریخته وبافر تریس به لولهها

که نشان دهنده اختالف معنیداری ( )P< 5/50با گروه

اضافهشده و دوباره با شرایط قبل سانتریفوژ شد و در پایان به

استرپتوزوسین است (نمودار .)1
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خوب تکان داده شد سپس در  6555xgبه مدت  6دقیقه

بلورهای بنفش رنگ فورمازان 1 ،میلیلیتر  DMSOاضافه

 61بررسی اثر کاهندگی قند خون...

* :تفاوت معنیدار با گروه استرپتوزوسین ()P>5/51

تأثیر گیاه سرو بر روی تغییر وزن در موشهای نرمال و دیابتی شده:

نمودار :2میزان تغییر وزن در موشهای تیمار شده با استرپتوزوسین (دیابتی) و عصاره
* :تفاوت معنیدار با گروه کنترل منفی ()P>5/51

همانطوری که در نمودار  2نشان داده میشود گروه

موشهای دریافتکننده عصاره تغییر وزن معنیداری در

دریافتکننده نرمال سالین نسبت به گروه دریافت کننده

مقایسه با  STZمشاهده نشد  P>5/50درحالیکه متفورمین

استرپتوزوسین دارای وزن بیشتری است  P<5/51در
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نمودار :1میزان قند خون در موشهای تیمار شده با استرپتوزوسین و عصارة هیدروالکلی

رامین عطایی 63

نسبت به استرپتوزوسین باعث تغییر معنیدار در وزن گردیده

اثر محافظتی گیاه سرو زربین بر میزان اکسیداتیو استرس در

است . P<5/51

موشهای نرمال و دیابتی شده:

* :تفاوت معنیدار با گروه استرپتوزوسین ()P>5/51

در نمودار  3نشان داده میشود که میزان گلوتاتیون در

نمودار -4درصد  viabilityمیتوکندری کبد در موشهای

گروههای دریافت کننده عصاره و متفورمین نسبت به گروه

تیمار شده با استرپتوزوسین (دیابتی) و عصاره استرپتوزوسین

استرپتوزوسین بیشتر بوده که دارای اختالف معنیدار است

کمتر بوده که اختالف معنیدار است (.)P>5/51

()P>5/51؛ و همچنین میزان مالونیل دی آلدئید در

بررسی میزان  viabilityمیتوکندری سلولهای

گروههای دریافتکننده عصاره و متفورمین نسبت به گروه

کبدی در موشهای نرمال و دیابتی شده
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نمودار :3میزان گلوتاتیون و مالونیل دی آلدئید در بافت کبدی موشهای تیمار شده با استرپتوزوسین (دیابتی) و عصاره

 56بررسی اثر کاهندگی قند خون...

دریافتکننده عصاره و متفورمین با گروه استرپتوزوسین

مهم پیشرفت و توسعه اختالل عملکرد مغز در افراد دیابتی

 :Aتفاوت معنیدار با گروه کنترل ()P>5/51
* :تفاوت معنیدار با گروه استرپتوزوسین ()P>5/51

همانطوری که در نمودار  4نشان داده میشود درصد
 viabilityمیتوکندری سلولهای کبدی در گروههای
دریافتکننده عصاره و متفورمین با گروه استرپتوزوسین
دارای اختالف معنیدار است ( )P>5/51و درصد
 viabilityمیتوکندری کبدی در گروههای دریافتکننده
عصاره و متفورمین بیشتر از گروه  STZبوده است
(.)P>5/51
بحث
دیابت یک بیماری متابولیک بوده که با افزایش اکسیداتیو
استرس همراه است و مطالعات مختلف نشان دادهاند که
هایپرگالیسمی در افراد دیابتی باعث افزایش تولید گونههای
فعال اکسیژن و استرس اکسیداتیو در بافت مغز و در ادامه
آسیبهای جدی میشود ( .)23در واقع هایپرگلیسمی
دیابتی علت اصلی عوارض دیابت است که با افزایش
اتواکسیداسیون گلوکز و رادیکالهای آزاد منجر به استرس
اکسیداتیو میشود ()24؛ و بنابراین مصرف آنتی اکسیدانتها
میتواند در کاهش عوارض دیابت نقش داشته باشد.

است از طرفی در افراد دیابتی استرس اکسیداتیو یک نقش
کلیدی در پاتوژنز عوارض عروقی بازی میکند.
رادیکالهای آزاد نقش مهمی هم در سالمتی و هم در
بیماری بازی میکنند ( .)20در مطالعات پیشین نقش
استرساکسیداتیو در پاتولوژی عوارض دیابت در بیماران و
یا مدلهای آزمایشگاهی دیابت نشان داده شده است
(.)24،20
در مطالعهی ما نیز افزایش لیپید پراکسیداسیون در موشهای
دیابتی نسبت به گروه کنترل افزایش پیداکرده که
نشاندهندهی اختالل در اکسیداسیون گلوکز ناشی از
هایپرگلیسمی است .در بسیاری از مطالعات ،میزان
لیپیدپراکسیداسیون ناشی از دیابت ارزیابی شده است .در
مطالعهای که توسط محبوب و همکاران در سال  2550بر
روی سطوح سرمی لیپیدپراکسیداسیون (مالونیلدیآلدئید) و
آنزیم آنتیاکسیدانمی در بیماران دیابت یک زن و مرد در
هند انجام گرفت ،نتایج حاکی از افزایش غلظت مارکر
لیپیدپراکسیداسیون (مالونیل دیآلدئید) و کاهش گلوتاتیون
سرم در هر دو گروه زن و مرد بیماران تیپ دو دیابت در
مقایسه با گروه غیردیابت یک بود و نتیجهگیری آنها این
بود که تغییر در این دو فاکتور ممکن است خیلی زودتر از
شروع عوارض ثانویهی دیابت نوع دو اتفاق بیفتد (.)26
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نمودار  :4درصد  viabilityمیتوکندری سلولهای کبدی در گروههای

مطالعات بالینی اخیر مشخص کرده که هیپرگلیسمی علت

رامین عطایی 58

ناشی از هایپرگالیسمی ،استفاده از آنتی اکسیدانت های

سیمپلکس نوع  )hsv-1( 1داراست (.)27، 35

گیاهی یا سنتتیم است که بیخطر بوده و بهراحتی توسط

همچنین ورما و همکاران در سال  2514در پژوهش خود

سیستم سلولی پذیرفته میشوند .مطالعات زیادی

تحت عنوان تأثیر البدا –  )19(3و  12و – 14تریین– 17 -

نشاندهندهی میزان لیپید پراکسیداسیون و گلوتاتیون در

اوییک اسید میوه سرو در سرکوب هیپرپالزی خوشخیم

موشهای دیابتی دستخوش تغییر میشود و تنظیم این

پروستات در موش و مدلهای انسانی از طریق مهار آندروژن

مارکرها توسط آنتیاکسیدانت های طبیعی مقدور است .در

و سیگنالینگ  stat3به این نتیجه رسیدند که عصاره میوه

مطالعهای اثر  pelargonidinبه عنوان یک ترکیب آنتی

سرو باعث مهار تکثیر سلولهای – استراز و سرکوب عمل

اکسیدانت در درمان درد نوروپاتیک در رت های دیابتی

آندروژن در پروستات میشود (.)31

شده با استرپتوزوسین بررسی شد که pelargonidin

اصغری و همکاران در سال  2512در پژوهش خود تحت

باعث کاهش درد در تست فرمالین و صفحه داغ شده و

عنوان تجزیهوتحلیل شیمیایی و فعالیتهای بیولوژیکی و

همچنین باعث کاهش لیپیدپراکسیداسیون و افزایش سطح

آنتی باکتریال سرو زربین به این نتیجه رسیدند که عصاره

آنزیم های آنتی اکسیدانت در مغز رت های دیابتی شد و

سرو عالوه بر خواص آنتی باکتریال دارای خواص آنتی

بهاینترتیب  pelargonidinبا کاهش استرس اکسیداتیو،

اکسیدانت و ضد گلوکوزیله شدن نیز است و در پیشگیری

درد نوروپاتیک را کاهش داد (.)29

از عوارض دیابت و عوارض قلبی – عروقی مؤثر است

همچنین در مطالعهای که در سال  2510توسط  Yizو

( .)31آزا و همکاران در سال  2514در پژوهش خود تحت

همکارانش انجام شد اثر محافظتی عصاره اتانولی قارچ

عنوان اثرات آنتی اکسیدانت ،ضد التهاب و ضد پرولیفراتیو

هریسیوم در نوروپاتی رت های دیابتی شده با آلوکسان

روغنهای حیاتی به این نتیجه رسیدند که روغنهای حیاتی

مورد بررسی قرار گرفت .در این آزمایش درمان با هریسیوم

(بهارنارنج ،لیمون ،سرو ،اکالیپتوس ،رازیانه و آویشن دارای

آستانه درد را افزایش داده و کاهش قابلمالحظهای در

خواص ضد میکروبی ،ضد التهاب ،دافع حشرات ،ضد

گلوکز پالسما و ادرار ایجاد کرد .در این آزمایش ،افزایش

سرطان و آنتیاکسیدانی هستند و رادیکالهای آزاد را مهار

در الکتات دهیدروژناز ( ،)LDHلیپیدپراکسیداسیون،

میکنند ( .)32افشارزاده و همکاران در سال  2513در

کاهش فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز و گلوتاتیون ردوکتاز و

پژوهش خود تحت عنوان فعالیتهای ضدمیکروبی In

دیگر فاکتورهای استرس اکسیداتیو در نتیجه دیابتی شدن

 Vitroبه این نتیجه رسیدند که برگ و میوه مخروطیان از

ایجاد شده بود که با دریافت قارچ هریسیوم ظرفیت آنتی

جمله عصاره سرو دارای فعالیت ضدمیکروبی در برابر

اکسیدانتی تام ( ،)TAOSبه صورت قابل مالحظهای نسبت

پسودوموناس آئروژینوزا ،استافیلوکوکوس اورئوس،

به گروه دیابتی کاهش داشت (.)23

اشریشیا کولی و کاندیدا آلبیکانس هستند ( .)33اسسپوساتو

ابراهیم و همکاران در سال  2557در پژوهش خود تحت

و همکاران در سال  2513در پژوهش خود تحت عنوان اثر

عنوان ترکیبات و فعالیت بیولوژیکی عصاره کلروفرم و سرو

بالینی سرو و ارس به این نتیجه رسیدند که عصاره سرو سبب

به این نتیجه رسیدند که اسانس برگ سرو دارای فعالیت ضد

کاهش عالئم تنفسی آلرژیک از جمله رینیت ،التهاب

میکروبی در برابر باسیلوس با حداقل غلظت مهاری 90

ملتحمه و آسم میشود (.)34
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یکی از راههای مؤثر و اقتصادی برای کنترل بهتر عوارض

درصد و فعالیت ضد ویروسی در برابر ویروس هرپس

 55بررسی اثر کاهندگی قند خون...

عنوان نقش محافظتی ارس و سرو در برابر تتراکلرید کربن

متفورمین عمل کرده است.

به این نتیجه رسیدند که عصاره ارس و سرو پس از تزریق

مطالعه حاضر در راستای مطالعه آزا در سال  2514و علی سا

یک عامل مانند استرس اکسیداتیو مانند تتراکلریدکربن اثر

در سال  2515و اصغری و همکاران در سال  2512بوده که

قابلتوجهی در افزایش عملکرد کبد و کلیه داشته و ممکن

تائید کننده خواص آنتی اکسیدانتی و بهبود فعالیت کبدی و

است دارای پتانسیل درمانی در سمیت کبد و کلیه باشند

مهار گلوکونئوژنز عصاره سرو است .اگرچه تاکنون

(.)30

مطالعات در خصوص فعالیت ضد دیابتی گیاه سرو بسیار

مدتها درخت سرو یک گیاه داروئی در نظر گرفته

محدود بوده و این مطالعه جز اولین مطالعات در این

میشده است .برگهای خشکشدهی آن در درد معده و

خصوص ،در مدل حیوانی) )in vivoاست اما نیاز به

همچنین درمان دیابت ،میوههای آن در درمان التهاب ،درد

بررسیهای تکمیلیتر بخصوص بررسی فاکتورهای دیگر

دندان ،الرنژیت و بهعنوان کنتراسپتیو کاربرد داشته است

همچون انسولین سرم و فاکتورهای التهابی و بررسی

( .)36اسانس حاصل از برگها و میوههای این گیاه در

پاتولوژیک کبدی است.

درمان سردرد ،سرماخوردگی و برونشیت بکار میرود.
بهواسطهی اثرات خوب فارماکولوژیک و دارویی این گیاه،

نتیجهگیری

سرو بهطور گسترده در ترکیبات آرایشی ،عطرها و صابون

بهطورکلی نتایج حاصل از سنجش مارکرهای آسیب

بکار میرود ( .)39مقاالت متعددی در خصوص ترکیبات

اکسیداتیو نشاندهندهی افزایش میزان استرس اکسیداتیو در

اسانس این گیاه ( )37،33و در خصوص فعالیت ضد

کبد موشهای دیابتی بوده که با درمان ترکیبی سرو و

میکروبی آنها وجود دارد ( .)41،45الفا پینن عمدهترین

متفورمین به مدت  4هفته کاهش استرس اکسیداتیو ناشی از

ترکیب در اسانس اندام هوایی این گیاه گزارش شده است

دیابت مشاهده شد .درمجموع با توجه به اثرات مناسب سرو

(.)15

در کاهش قند خون و استرس اکسیداتیو در بررسیها و

در مطالعه حاضر اثرات عصاره هیدرالکلی این گیاه را در

مطالعات بیشتر حیوانی و سپس انسانی میتوان از این ماده در

کاهش قند خون و شدت استرس اکسیداتیو در کنار

درمان مکمل کنار سایر داروهای پایین آورندهی قند خون

متفورمین داروی متداول مورد استفاده در درمان دیابت

برای کنترل هر چه بهتر عوارض دیابت استفاده کرد.

بررسی شد .به طوری که تجویز عصاره سرو به موش های
دیابتی سبب کاهش سطح فاکتورهای استرس اکسیداتیو در

تشکر و قدردانی

کبد موشهای دیابتی شده و میزان Viability

این تحقیق در غالب طرح تحقیقاتی و پایاننامه دانشجویی

میتوکندریایی کبدی بهبود یافت .اگرچه عصاره سرو باعث

داروسازی با کد اخالق  1027بوده و از حمایتها و

کاهش قند خون در سه دوز استفاده گردیده شد اما در وزن

پشتیبانیهای مادی و معنوی معاونت تحقیقات و فنآوری و

موش تأثیر معنیداری نداشت .اثر آنتی اکسیداتیو استرس

مجتمع پرورش حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی

عصاره سرو در بافت کبدی قابل مقایسه با متفورمین بوده و

مازندران به دلیل در اختیار قرار دادن آزمایشگاه و اتاق

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان  /دوره بیست و چهارم  /خرداد و تیر 8931

Downloaded from sjku.muk.ac.ir at 20:47 +0330 on Friday December 13th 2019

علی سا و همکاران در سال  2515در پژوهش خود تحت

حتی در دوز  155و  255میلیگرم/کیلوگرم بهتر از
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