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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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 ینزربسرو  اندام هوایی بررسی اثر کاهندگی قند خون عصاره

 (Cupressus Sempervirens) دیابتی شده توسط استرپتوزوسین بر موش 
 

  4رامین عطایی ،3مسعود پران دوجی ،2عمران حبیبی ،1فاطمه شکی
 .ایران ،ساری، هموگلوبینوپاتی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران انستیتو سم شناسی، مرکز تحقیقات علوم دارویی،دیار استا.1

 .ایران ،ساری، انستیتو هموگلوبینوپاتی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران استادیار فارماکوگنوزی، مرکز تحقیقات علوم دارویی،. 2

 .ایران ساری، مازندران،دانشگاه علوم پزشکی  دانشکده داروسازی،گروه داروسازی، دانشجوی دکتری داروسازی، . 3

تلفن ، (ولئمس مولف)ایران  ،ساری، مرکز تحقیقات علوم دارویی، انستیو هموگلوبینوپاتی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران استادیار فارماکولوژی، مرکز تحقیقات تاالسمی، .4

 raminataee1349@gmail.com  :پست الکترونیک ،511-33043533: ثابت

 

 چکیده
در این مطالعه . استهای آزاد مطرح کننده رادیکالاکسیدانت قوی و جاروبعنوان یک آنتیعصاره گیاه سرو به :دفهزمینه و 

القاء شده توسط استرپتوزوسین در  عصاره هیدروالکلی سرو زربین در محافظت آسیب بافتی کبدی و کاهش قند خون در دیابت

 .موش سوری مورد ارزیابی قرار گرفت

استرپتوزوسین  mg/kg255 دیابت با تزریق دوز واحد صفاقی مطالعه یک مطالعه تجربی آزمایشگاهی بوده و ینا :روش بررسی

 کنترل منفی، گروه تایی قرار گرفتند و به ترتیب گروه کنترل دیابتی، 3گروه  6ها در موش سوری نژاد آلبینو ایجاد و یها موشبه 

تمام  .عصاره را دریافت کردند mg/kg 255  ،155، 05وه که دوزهای سه گر و mg/kg 155 دریافت مت فورمین  گروه

از لحاظ پارامترهای اکسیداتیو  شان یکبدبافت  ینهمچن .شدندبررسی  از لحاظ قند خون و وزن حیوانات سه هفته بعد از درمان

 SPSS افزار نرمبا استفاده از  اه داده سپس .و گلوتاتیول و میزان پرولیفراسیون میتوکندریایی بررسی شد MDAاسترس همچون 

 .مورد بررسی قرار گرفتند >50/5Pو  >51/5Pبا  Mann Whitneyو  ANOVA یها آزمونو  21

وابسته  یباًتقرحاصل از مطالعه نشان داد که عصاره هیدروالکلی سرو زربین باعث کاهش قند خون در موش در روند  یجنتا :ها یافته

و  کاهش پارامترهای اکسیداتیو استرس ینهمچن ( <50/5P ) دنبو دار یمعن این اثر در وزن موش اام ،>P)51/5 ) گردد یمبه دوز 

 .>P)51/5 ) بهبود پرولیفراسیون میتوکندریایی کبدی مشاهده شد که قابل مقایسه با متفورمین بود

بافت  های یببر آسات محافظتی دهد که عصاره سرو عالوه بر کاهش قند خون باعث اثرهای ما نشان مییافته :نتیجه گیری

 .گردد یمکبدی ناشی از دیابت 

 ینمتفورم ،اکسیداتیو، استرپتوزوسین استرس سرو زربین، دیابت، گیاه :کلید واژه ها

 10/12/79:پذیرش  0/12/79:اصالحیه نهایی  13/3/79:وصول مقاله 
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 مقدمه

 ها انسانمشکالت سالمت  ترین مهمدیابت ملیتوس یکی از  

تعداد افراد دیابتی در سال  شود میاست که تخمین زده 

 عدم .(1)افزایش پیدا کند  ای مالحظهقابل به صورت  2535

کنترل صحیح قند خون در افراد دیابتی منجر به عوارض 

. شود میشدیدی مثل نوروپاتی، رتینوپاتی و نفروپاتی 

نوروپاتی دیابتی به صورت شرایط مختلفی از درد مانند 

 شود میدیده  (hyperalgesia)زایش حساسیت به درد اف

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

 .(2)است  شده گزارشدرصد  05

نقص در هدایت عصب حسی و حرکتی و دیگر تظاهرات 

بالینی ناشی از نوروپاتی دیابتی با افزایش قند خون مزمن در 

ون همچنین منجر به افزایش قند خ افزایش (.2)ارتباط است 

از طریق افزایش تولید رادیکال های آزاد )استرس اکسیداتیو 

، بروز (یا نقص در سیستم دفاع آنتی اکسیدانت

رشد  فاکتورهایهایپوکسی در عصب و نقص در /ایسکمی

 (.3، 4) شود میعصبی 

چندین مطالعه پیشنهاد داده است که استرس اکسیداتیو 

مسیرهای ایجاد نوروپاتی  ترین مهمممکن است یکی از 

و استرس اکسیداتیوبه عنوان مسیر نهایی در  دیابتی باشد

ایجاد نوروپاتی دیابتی شناخته شده است و تداخالت 

آزاد را هدف  های رادیکالفارماکولوژیکی که مهار تولید 

و ( 0) اند دادهنشان  ، اثرات درمانی مفیدی رااند دادهقرار 

اختالالت عصبی ناشی  تواند میانت ها درمان با آنتی اکسید

 (.6، 9) از افزایش قند خون جلوگیری کند 

 طور به اکسیدانت، آنتی و اکسیدانت عوامل بین تعادل عدم 

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

 به اکسیدانت عوامل. شود می یاد "اکسیداتیو استرس " نام

 سلولی هوازی متابولیسم از ناشی طبیعی محصوالت عنوان

 سطوحی در پاتوفیزیولوژیک شرایط در اما شوند می تولید

 اکسیژن های مولکول .شوند می تولید طبیعی مقدار از بیشتر

 آنیون احیا، این میانی مراحل در. شوند احیا آب به توانند می

 های رادیکال و پراکسید هیدروژن سوپراکسید، های

 به احیا، مراحل به توجه با که شود یم تولید هیدروکسیل

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

 در ،ها رادیکال دی عنوان به ،تایی سه اکسیژن های مولکول

 تک اکسیژن های مولکول به توانند می الکترون، با برخورد

 صورت به توانند می اکسیژن های رادیکال. شوند تبدیل

. شوند ایجاد لیپیدها، در مثالً پراکسیل، یا آلکیل های رادیکال

 انواع از یکی عنوان به تواند می اکسید نیتریک همچنین

. شود تولید بیولوژیک شرایط در گازی های رادیکال

 از شده، فعال دوباره رادیکال غیر گونه نیتریت، پراکسی

 سوپراکسید های آنیون و اکسید نیتریک بین واکنش طریق

 .شود می ایجاد

 تفاوت یکدیگر با اکسیژن مختلف های رادیکال عمر نیمه

 متفاوتی دفاعی های مکانیسم به نیاز نتیجه در و دارند زیادی

 های واکنش میزان بیشترین. است ها آن با مقابله برای

 هیدروکسیل های رادیکال در هدف های مولکول با شده انجام

 دارای ها رادیکال این به مربوط های واکنش ،افتد می اتفاق

 ها واکنش که است مفهوم بدان این و است انتشار محدودیت

 برعکس، .افتد می اتفاق ها رادیکال تولید محل در بیشتر

 نیمه و هستند پایدار تقریباً پراکسیل های رادیکال از برخی

 از توانند می چنینی این های مولکول. دارند ثانیه حد در عمری

 های فعالیت نتیجه در و یابند انتشار خود تولید محل

 انتقال هدف های محل سایر به توانند می را خود اکسیدانتی

 (. 6، 9)  دهند

لیپوئیک اسید، تورین، -آنتی اکسیدانت های مختلف آلفا

و بتاکاروتن اثرات خوبی  M40403کارنی تین، -ال-استیل

 های مدلدر جلوگیری از نقص در عملکرد عصب در 

 (.9، 3)شان دادند نوروپاتی دیابتی از خود ن

% 6)نفر  2066555حدود  در ایران ا توجه به اینکه طبق آمارب

که  شود میبه دیابت مبتال هستند و تخمین زده ( جمعیت

به  2520مشابه کشورهای در حال توسعه این آمار در سال 

، بنابراین با توجه به شیوع (7)نفر افزایش پیدا کند  0114755
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اقتصادی و اجتماعی ناشی از باالی این بیماری و بحث 

با عوارض کم ضروری به نظر  مؤثرعوارض بیماری، درمان 

اخیر بحث استفاده از گیاهان دارویی  های سالدر . رسد می

مختلف از جمله دیابت مطرح شده  های بیماریدر درمان 

 .است

 cupres)ا نام علمی بزربین  سروگیاه  

sussempervirens) زربین سرو (cupres 

sussempervirens) مخروطیان دسته از (pinophyt )

( pinales) کاجیان ی راسته( pinopsid) ناژویان ی رده

( cupressus) سروناز رده( cupressacea) سروها ی تیره

 مواد از محافظ قبیل از آن خواص از بسیاری که است؛

 ؛ و(15-105) است رسیده اثبات...و میکروبی ضد و غذایی

نگهدارنده مواد غذایی  میکروبی و دارای اثرات ضد

 آنتی میکروبی، اثرات ضدمختلف  مطالعات .است...و

اکسیدانتی، آنتی کانسری و محافظت کبدی این گیاه را 

 .(15-10) استنشان داده 

نشان داد که کاهش استرس  مطالعاتهمچنین بسیاری از  

 شود میاکسیداتیو ممکن است باعث مهار نوروپاتی دیابتی 

 و به اثرات آنتی اکسیدانتیتوجه بنابراین با  ؛(16، 19)

برای اولین بار به بررسی اثربخشی  ،کاهش قند این گیاه

استرس سرو در  گیاه های برگعصاره هیدروالکلی 

و  اتیو ناشی از دیابت ایجاد شده توسط استرپتوزوسینداکسی

آن در روند درمان به عنوان داروی کمکی در کنار  تأثیر

 .می پردازیم ستاندارد درمان دیابت مثل متفورمینداروهای ا

 روش بررسی

 حیوانات

م از گرر  20-35 به وزن نر Albinoبا نژاد  سوری یها موش

مجتمع پرورش حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی 

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

 12کل و سرری %(65-60و رطوبررت  گررراد یسررانتدرجرره  24

در اترراق حیوانررات سرراعت ترراریکی  12سرراعت روشررنایی و 

 برر اسراس  برا حیوانرات آزمایشرگاهی     کرار  .شردند نگهداری 

 اخالقرری پزشررکی دانشررگاه علرروم پزشررکی  پروتکررل کمیترره

 .تنظیم گردید 1027 و اخالقکد طرح  مازندران

 0کیلومتر )از اطراف ساری  (گل و میوه) سرواندام هوایی 

 تائیدگردید و پس از  آوری جمع( شهر قائم -جاده ساری 

این گیاه در  باریومی هر ی نمونه. قرار گرفت مورداستفاده

نگهداری  شهر قائمبیولوژی دانشگاه آزاد  ی دانشکده

 خشک سایهبخش هوایی گیاه در هوای آزاد و در . شود می

با استفاده از دستگاه آسیاب پودر  شده خشکاندام . گردید

. تبدیل شدند متر میلی 3تا  2ا قطر حدود شده تا به ذرات ب

 ت،قرار گرف مورداستفادهعصاره گیری  منظور به پودرهااین 

 گلوتاتیون، کیت اسید، تیوباربیتوریک ،استرپتوزوسین

Tris-Hcl،dimethylthiazol-2-yl]-2,diphenyl-

tetrazolium bromide))MTT)( از شرکت سیگما 

 ،مانیتول ،(ایران) فارمینراموفورمین از شرکت  مت ،(آلمان)

 )  EDTA Hcl    بوتانول،- ان ،ساکارز

((Ethylenediaminetetraacetic acid) 

((DMSO,Dimethyl sufoxide  از شرکتMERK 

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

 گیاه سروعصاره گیری از 

 به طور کلی روش استخراج مواد مؤثره موجود در گیاهان به

 ینتر مهم. گیاهی و ترکیبات گیاه بستگی دارد یها بافتنوع 

عاملی که باید در استخراج مواد متشکله  ترین یاساسو 

گیاهان مورد توجه قرار گیرد، حالل است که انتخاب آن با 

و نیز مواد متشکله آن  سرومختلف گیاه  یها قسمتتوجه به 

، سرواندام هوایی خشک شده گیاه  (.13)صورت گرفت 

 متری یلیم 3تا  2پس از خرد نمودن به صورت ذرات 

روش . استفاده شد اتانولبه منظور عصاره گیری از . درآمد

در این  .اولین عصاره پرکوالسیون بود ی یهتهانتخابی برای 

میلی لیتر  355گیاه با  ی شدهگرم از اندام خشک  155روش 
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ساعت در دمای  24مخلوط شد؛ مجموعه به مدت  اتانول

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

عمل استخراج در مجموع . جدید اضافه گردید اتانول مجدداً

 خألبه کمک دستگاه روتاری در  ها حالل. بار تکرار شد 3

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

بدین ترتیب عصاره . کمک فریز درایر خشک گردید

 .(17)آمد  به دست % 0/3 هبا بازد اتانولی

 روش القاء دیابت

با محیط آشنا شدند،  ها سوری های موش ازاینکه پسدو هفته 

سوری ایجاد  های موشدیابت با تزریق استرپتوزوسین در 

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

به روش داخل صفاقی  mg/kg255 و با دوز  حل شده

 pH 0/6 ,موالر 1/5وه کنترل بافر سیترات گر. گردیدتزریق 

 15 قند آبساعت  43به مدت  ها موش .گردیدنددریافت  

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

قند خون قبل از آزمایش و یک هفته پس  .دارند میدریافت 

که  هایی موششده و  گیری اندازهاز تزریق استرپتوزوسین 

داشته باشند به عنوان دیابتی  mg/dl 255 قند خون باالتر از 

 (.25) شدنددر نظر گرفته 

 های مورد آزمایشگروه

کنترل -1گروه : شدندتقسیم  تایی 15گروه  3به  ها موش

در آب مقطر روزانه یک  DMSO% 15محلول : دیابتی

به  الزم .دشدهفته داده  3از طریق گاواژ به مدت  سی سی

دیابتی  های موش ای ههفتتوضیح است که مدت بررسی سه 

 آبیک بررسی روتین دیابت در موش است که اگر موش 

 ومیر مرگدریافت نماید دچار  مدت این درو غذای کافی 

 155 و 05به ترتیب دوزهای -4 و 3 و 2 های گروه شود نمی

 هیدروالکلی سروبر کیلوگرم عصاره  گرم میلی 255و 

 هفته 3به مدت %( DMSO 15محلول در  صورت به)

 05به ترتیب دوزهای -9 و 6 و 0 های گروه. کردنددریافت 

 سرو اتیل استاتی بر کیلوگرم عصاره گرم میلی 255و  155 و

هفته  3به مدت %( DMSO 15محلول در  صورت به)

هفته  3موش دیابتی به مدت  3-15 گروه .داشتنددریافت 

هفته  6به مدت  100mg/kgداروی مت فورمین را در دوز 

تمام حیوانات قبل از القاء دیابت و نیز دو  .کردنددر یافت 

بعد از دادن  6و  4و  2 های هفتههفته بعد از القاء و در 

بیومارکرهای عصاره، از لحاظ قند خون و وزن و میزان 

گلوتایتون، ) ندیدردگبررسی  استرس اکسیداتیو بافت کبدی

در طی مدت (. ها سلول viabilityلیپیدپراکسیداسیون و 

 22دمای )یق حیوانات در شرایط استاندارد آزمایشگاهی تحق

قرار ( ساعته 12تاریکی -و دوره نوری  گراد سانتیدرجه 

 های گروهدر  ها موشمیانگین وزن بدن و قند خون  .داشتند

 ANOVAو  T-test های آزمونمختلف با استفاده از 

مورد تجزیه و تحلیل و متعاقب آن نیومن کولز  طرفه یک

 .اهند گرفتخوقرار 

ی درمان، حیوانات با گیوتین کشته پس از سپری شدن دوره

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

 .سپس با نرمال سالین توسط هموژنایزر دستی هموژن گردید

مدت  به x g 2555بافت هموژن ابتدا با سرعتاز  یمقدار

های هموژن نمونهدیگر  قسمت .شددقیقه سانتریفیوژ  15

سانتریفیوژ  قهیدق 15 به مدت c 45و دمای  xg355شده در 

فاکتورهای بیوشیمیایی  یریگ اندازهشد و محلول رویی برای 

 (.25، 21)شد و استرس اکسیداتیو استفاده 

 فاکتورهای استرس اکسیداتیو یریگ اندازه

 لیپیدپراکسیداسیون یریگ اندازه

ارکرهای آسیب اکسیداتیو به لیپید پراکسیداسیون یکی از م

روش تیوبابیتوریک اسید  بر اساسلیپیدها بوده که 

از  ml 2/5  بدین ترتیب که بهشود می یریگ اندازه

 (HClشامل  TBAاز معرف  ml 1/5 یبافتسوسپانسیون 

-اضافه شد و به( TBA  3/5%و  TCA  10% نرمال 0/5

نکوبه دقیقه ا 35 به مدتخوبی مخلوط و در حمام آب گرم 

و  بوتانل اضافه-ml 2/5 nو بعد از سرد شدن به آن  گردید
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دقیقه  6 به مدت xg6555سپس در  ه شدخوب تکان داد

 بوتانل برای سنجش در طول موج - n الیه شد سانتریفوژ

از روی منحنی  MDAجدا شده و مقدار  nm 032 (نانومتر)

 (.21) دیگرد استاندارد محاسبه

 تیونسطوح گلوتا یریگ اندازه

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

به  EDTA لیترمیلی 0/1، دهموژنایزر دستی انتقال داده ش

 515/5فالکون به آن ، در لولهدآن افزوده و خوب هموژن ش

EDTA  0/1وcc  TCA ها رسوب تا پروتئین داضافه ش

 xg  3055 به مدت پانزده دقیقه در دور د، سپس نکن

 و لیتر از محلول رویی را برداشتهمیلیو  یک  یفیوژ شدسانتر

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

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

خوبی هم دقیقه انکوبه تا واکنش کامل شود، لوله را به 10

زده رنگ زرد رنگ مشاهده شد در نهایت جذب توسط 

 شد قرائت nm 214 موجگاه اسپکتروفتومتری در طول دست

(22.) 

 MTT تست

از بافت  شده ایزوله های میتوکندری مخلوط از لیتر میلی یک

 MTT محلول کردن اضافه با درجه 39 دمای در را کبدی

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

 در اسیون،انکوب زمان شدن سپری از پس .شد انکوبه ساعت

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

 ها لوله به وبافر تریس ریخته دور را رویی محلول سانتریفیوژ،

 به پایان در و شد سانتریفوژ قبل شرایط با دوباره و شده اضافه

 اضافه DMSO لیتر میلی 1 فورمازان، رنگ بنفش بلورهای

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

 منتقل خانه 76 پلیت های چاهک به را رنگ بنفش محلول از

 گیری اندازه نانومتر 095 در ریدر پلیت با را جذب و کرده

 .شد

 آنالیز آماری

بر اساس مطالعات موجود و از طریق فرمول حجم نمونه 

انحراف  ±نتایج برحسب میانگیندر نهایت . محاسبه شد

ی همه وگزارش  از سه بار تکرار آزمایش حاصل معیار

 21SPSSآماری آنالیزهای آماری با استفاده از نرم افزار 

 one-wayهای آماری مورد استفاده شامل تست. شد انجام

ANOVA test  تست با پستTukey در صوت عدم  و

استفاده   Mann Whitney ها از تستنرمال بودن داده

 .استتعریف شده  >P 50/5حد معناداری . گردید

 

 یافته ها

زربین بر روی میزان قند خون در  گیاه سرو یرتأث

 های نرمال و دیابتی شده موش

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

میزان قند ( نرمال سالین)استرپتوزوسین نسبت به گروه کنترل 

 یها گروهو  (P<51/5با  دار یمعنتفاوت )خون باالیی داشته 

تیمار شده با عصاره و متفورمین نسبت به گروه دیابتی 

حاصل از استرپتوزوسین میزان قند خون خیلی پایین داشته 

گروه  با(  >50/5P) داری یمعنکه نشان دهنده اختالف 

 (.1نمودار ) استاسترپتوزوسین 
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 هیدروالکلی صارةتیمار شده با استرپتوزوسین و ع یها موشمیزان قند خون در  :1نمودار

 (P<51/5)با گروه استرپتوزوسین  دار یمعنتفاوت : *

 

 :شده دیابتی و نرمال های موش در وزن تغییر روی بر سرو گیاه ریتأث 

 
 عصاره و (دیابتی)استرپتوزوسین  با شده تیمار یها موش در تغییر وزن میزان  :2نمودار

 (P<51/5) کنترل منفی گروه با دار یمعن تفاوت*: 

 

 گروه شود یم داده نشان 2 نمودار در که یطور همان

 کننده دریافت گروه به نرمال سالین نسبت کننده افتیدر

 در>P 51/5 است بیشتری وزن دارای استرپتوزوسین

در  یدار یمعنتغییر وزن  عصاره کننده افتیدر یها موش

 متفورمین که یدرحال <50/5Pنشد  مشاهده STZمقایسه با 
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در وزن گردیده  دار یمعنباعث تغییر  ترپتوزوسیناس به نسبت

 .>P 51/5 است

 در استرس میزان اکسیداتیو بر زربین سرو گیاه محافظتی اثر 

 :شده دیابتی و نرمال های موش

 

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

 (P<51/5) استرپتوزوسین گروه با دار یمعن تفاوت*: 

که میزان گلوتاتیون در  شود یمنشان داده  3در نمودار 

دریافت کننده عصاره و متفورمین نسبت به گروه  یها گروه

 است دار یمعناختالف  دارای استرپتوزوسین بیشتر بوده که

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

  گروه به نسبت متفورمین و عصاره کننده افتیدر یها گروه

 

ی ها موش میتوکندری کبد در viability درصد -4نمودار

 استرپتوزوسین عصاره و( دیابتی) استرپتوزوسین با شده تیمار

 .(P<51/5) است دار یمعن اختالف که بوده کمتر

 یها سلولمیتوکندری  viability بررسی میزان

 شده دیابتی و مالنر های موش کبدی در
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ی ها گروهی کبدی در ها سلولمیتوکندری  viability درصد :4 نمودار

 استرپتوزوسین گروه با متفورمین و عصاره کننده افتیدر

A :کنترل گروه با دار یمعن تفاوت (51/5>P) 

 (P<51/5) استرپتوزوسین گروه با دار یمعن تفاوت*: 

 

 درصد شود یم داده نشان 4 نمودار در که یطور انهم

viability  یها گروهکبدی در  یها سلولمیتوکندری 

 استرپتوزوسین گروه با متفورمین و عصاره کننده افتیدر

 و درصد (P<51/5) است دار یمعندارای اختالف 

viability کننده افتیدر یها گروه میتوکندری کبدی در 

 بوده است  STZاز گروه  عصاره و متفورمین بیشتر

(51/5>P). 

 بحث

بیماری متابولیک بوده که با افزایش اکسیداتیو دیابت یک 

 که اند داده نشان مختلف استرس همراه است و مطالعات

 های گونه دیتول شیافزا باعث ی در افراد دیابتیسمیپرگالیها

بافت مغز و در ادامه  درو استرس اکسیداتیو  ژنیاکس فعال

در واقع هایپرگلیسمی (. 23) شود می جدی های آسیب

دیابتی علت اصلی عوارض دیابت است که با افزایش 

های آزاد منجر به استرس اتواکسیداسیون گلوکز و رادیکال

بنابراین مصرف آنتی اکسیدانتها  ؛ و(24) شود یماکسیداتیو 

 .نقش داشته باشد کاهش عوارض دیابت در تواند یم

مشخص کرده که هیپرگلیسمی علت  مطالعات بالینی اخیر 

مهم پیشرفت و توسعه اختالل عملکرد مغز در افراد دیابتی 

است از طرفی در افراد دیابتی استرس اکسیداتیو یک نقش 

. کندکلیدی در پاتوژنز عوارض عروقی بازی می

آزاد نقش مهمی هم در سالمتی و هم در  یها کالیراد

ات پیشین نقش در مطالع(. 20)کنند بیماری بازی می

 اکسیداتیو در پاتولوژی عوارض دیابت در بیماران واسترس

است های آزمایشگاهی دیابت نشان داده شده یا مدل

(24،20). 

 یها موش در ما نیز افزایش لیپید پراکسیداسیون ی مطالعهدر 

که  داکردهیپدیابتی نسبت به گروه کنترل افزایش 

گلوکز ناشی از اختالل در اکسیداسیون  ی دهنده نشان

بسیاری از مطالعات، میزان  در .هایپرگلیسمی است

در  .لیپیدپراکسیداسیون ناشی از دیابت ارزیابی شده است

بر  2550ای که توسط محبوب و همکاران در سال مطالعه

و ( آلدئیددییلمالون) ونیداسیدپراکسیپیلروی سطوح سرمی 

ن و مرد در ز کی ابتیددر بیماران  یدانمیاکس یآنتآنزیم 

هند انجام گرفت، نتایج حاکی از افزایش غلظت مارکر 

و کاهش گلوتاتیون ( آلدئیددییل مالون) ونیداسیدپراکسیپیل

سرم در هر دو گروه زن و مرد بیماران تیپ دو دیابت در 

ها این گیری آنیک بود و نتیجه مقایسه با گروه غیردیابت

ست خیلی زودتر از بود که تغییر در این دو فاکتور ممکن ا

 (.26) فتدیبی دیابت نوع دو اتفاق شروع عوارض ثانویه
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 عوارض بهتر کنترل یبرا یاقتصاد و مؤثر های راه از یکی 

 یها دانتیاکس یآنت از استفاده ،یسمیپرگالیها از یناش

 توسط راحتی به و بوده خطر بی که است سنتتیم ای یاهیگ

زیادی  عاتمطال .شوند می رفتهیپذ یسلول ستمیس

میزان لیپید پراکسیداسیون و گلوتاتیون در  ی دهنده نشان

و تنظیم این  شود یمدستخوش تغییر دیابتی  یها موش

در . استمقدور های طبیعی  دانتیاکس یآنتمارکرها توسط 

به عنوان یک ترکیب آنتی  pelargonidinاثر  یا مطالعه

بتی اکسیدانت در درمان درد نوروپاتیک در رت های دیا

 pelargonidinشده با استرپتوزوسین بررسی شد که 

و باعث کاهش درد در تست فرمالین و صفحه داغ شده 

اعث کاهش لیپیدپراکسیداسیون و افزایش سطح بهمچنین 

 شد وآنزیم های آنتی اکسیدانت در مغز رت های دیابتی 

 ،با کاهش استرس اکسیداتیو pelargonidin ترتیب ینا به

 (.29)داد ک را کاهش درد نوروپاتی

 و Yizتوسط  2510که در سال  یا مطالعه در همچنین 

همکارانش انجام شد اثر محافظتی عصاره اتانولی قارچ 

هریسیوم در نوروپاتی رت های دیابتی شده با آلوکسان 

در این آزمایش درمان با هریسیوم . مورد بررسی قرار گرفت

در  یا مالحظه قابلآستانه درد را افزایش داده و کاهش 

فزایش در این آزمایش، ا. گلوکز پالسما و ادرار ایجاد کرد

 ، لیپیدپراکسیداسیون،(LDH) دروژنازیدهدر الکتات 

فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز و گلوتاتیون ردوکتاز و  کاهش

استرس اکسیداتیو در نتیجه دیابتی شدن  یفاکتورهادیگر 

وم ظرفیت آنتی دریافت قارچ هریسی باکه  ه بودایجاد شد

نسبت  یا مالحظهصورت قابل  به ،(TAOS)اکسیدانتی تام 

 (.23)داشت به گروه دیابتی کاهش 

در پژوهش خود تحت  2557ابراهیم و همکاران در سال 

عنوان ترکیبات و فعالیت بیولوژیکی عصاره کلروفرم و سرو 

به این نتیجه رسیدند که اسانس برگ سرو دارای فعالیت ضد 

 90میکروبی در برابر باسیلوس با حداقل غلظت مهاری 

درصد و فعالیت ضد ویروسی در برابر ویروس هرپس 

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

در پژوهش خود  2514همچنین ورما و همکاران در سال 

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

 خیم خوشمیوه سرو در سرکوب هیپرپالزی  اوییک اسید

انسانی از طریق مهار آندروژن  های مدلپروستات در موش و 

این نتیجه رسیدند که عصاره میوه  به stat3 و سیگنالینگ

استراز و سرکوب عمل  – های سلولرو باعث مهار تکثیر س

 (.31) شود میآندروژن در پروستات 

در پژوهش خود تحت  2512اصغری و همکاران در سال 

بیولوژیکی و  های فعالیتشیمیایی و  وتحلیل تجزیهعنوان 

سرو زربین به این نتیجه رسیدند که عصاره  آنتی باکتریال

آنتی  کتریال دارای خواصآنتی با خواص برعالوه  سرو

و در پیشگیری  استاکسیدانت و ضد گلوکوزیله شدن نیز 

است  مؤثرعروقی  –قلبی  عوارض از عوارض دیابت و

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

، ضد التهاب و ضد پرولیفراتیو تعنوان اثرات آنتی اکسیدان

حیاتی  های روغنه حیاتی به این نتیجه رسیدند ک های روغن

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

خواص ضد میکروبی، ضد التهاب، دافع حشرات، ضد 

آزاد را مهار  های رادیکال وهستند  اکسیدانی آنتیسرطان و 

در  2513افشارزاده و همکاران در سال (. 32) کنند می

 Inکروبی ضدمی های فعالیتپژوهش خود تحت عنوان 

Vitro  به این نتیجه رسیدند که برگ و میوه مخروطیان از

جمله عصاره سرو دارای فعالیت ضدمیکروبی در برابر 

 پسودوموناس آئروژینوزا، استافیلوکوکوس اورئوس،

اسسپوساتو (. 33)اشریشیا کولی و کاندیدا آلبیکانس هستند 

در پژوهش خود تحت عنوان اثر  2513و همکاران در سال 

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

جمله رینیت، التهاب  کاهش عالئم تنفسی آلرژیک از

 (.34) شود میملتحمه و آسم 
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در پژوهش خود تحت  2515علی سا و همکاران در سال  

عنوان نقش محافظتی ارس و سرو در برابر تتراکلرید کربن 

س و سرو پس از تزریق به این نتیجه رسیدند که عصاره ار

تتراکلریدکربن اثر  استرس اکسیداتیو مانند یک عامل مانند

و ممکن  داشته در افزایش عملکرد کبد و کلیه توجهی قابل

پتانسیل درمانی در سمیت کبد و کلیه باشند  دارای است

(30.) 

در نظر گرفته  یداروئ اهیگ کیدرخت سرو  ها مدت 

آن در درد معده و  ی شده خشک های برگ. است شده می

آن در درمان التهاب، درد  های میوه ابت،یدرمان د نیهمچن

 داشته است کاربرد ویکنتراسپت عنوان بهو  تیدندان، الرنژ

در  اهیگ نیا های میوهو  ها برگاسانس حاصل از (. 36)

. رود میبکار  تیونشرو ب یدرمان سردرد، سرماخوردگ

 اه،یگ نیا ییو دارو کیاثرات خوب فارماکولوژ ی واسطه به

صابون  و عطرها ،یشیآرا باتیگسترده در ترک طور بهسرو 

 باتیدر خصوص ترک یمقاالت متعدد(. 39) رود میبکار 

ضد  تیو در خصوص فعال( 33،37) اهیگ نیاسانس ا

 ترین عمده ننیالفا پ(. 45،41)وجود دارد  ها آن یکروبیم

شده است گزارش  اهیگ نیا ییدر اسانس اندام هوا بیترک

(15.) 

این گیاه را در  اثرات عصاره هیدرالکلیحاضر  در مطالعه 

کاهش قند خون و شدت استرس اکسیداتیو در کنار 

 متفورمین داروی متداول مورد استفاده در درمان دیابت

سرو به موش های  تجویز عصاره که طوریه ب .بررسی شد

 دیابتی سبب کاهش سطح فاکتورهای استرس اکسیداتیو در

 Viabilityمیزان  و هدیابتی شد یها موشکبد 

عصاره سرو باعث  اگرچه .میتوکندریایی کبدی بهبود یافت

اما در وزن  ه شدکاهش قند خون در سه دوز استفاده گردید

اثر آنتی اکسیداتیو استرس . نداشت داری معنی تأثیرموش 

عصاره سرو در بافت کبدی قابل مقایسه با متفورمین بوده و 

کیلوگرم بهتر از /گرم میلی 255و  155 دوزر حتی د

 .است عمل کرده متفورمین

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

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

کننده خواص آنتی اکسیدانتی و بهبود فعالیت کبدی و  تائید

رچه تاکنون اگ. مهار گلوکونئوژنز عصاره سرو است

بسیار در خصوص فعالیت ضد دیابتی گیاه سرو ات مطالع

در این  جز اولین مطالعات و این مطالعهمحدود بوده 

است اما نیاز به  ((in vivoیوانیحدر مدل  ،خصوص

بخصوص بررسی فاکتورهای دیگر  تر تکمیلی های بررسی

همچون انسولین سرم و فاکتورهای التهابی و بررسی 

 .استبدی پاتولوژیک ک

 

 یریگ جهینت

نتایج حاصل از سنجش مارکرهای آسیب  یطورکل به

افزایش میزان استرس اکسیداتیو در  ی دهنده نشاناکسیداتیو 

سرو و  درمان ترکیبیبا که دیابتی بوده  یها موشکبد 

 کاهش استرس اکسیداتیو ناشی از هفته 4 به مدت متفورمین

اثرات مناسب سرو  با توجه به درمجموع .شدمشاهده  دیابت

و  ها یبررسدر در کاهش قند خون و استرس اکسیداتیو 

توان از این ماده در میمطالعات بیشتر حیوانی و سپس انسانی 

ی قند خون درمان مکمل کنار سایر داروهای پایین آورنده

 .برای کنترل هر چه بهتر عوارض دیابت استفاده کرد

 

 تشکر و قدردانی

 دانشجویی نامه یانپا و تحقیقاتی طرح غالب در تحقیق این

 و ها یتحما از و بوده 1027با کد اخالق   داروسازی

 و یآور فن و تحقیقات معاونت معنوی و مادی های یبانیپشت

 پزشکی علوم دانشگاه آزمایشگاهی حیوانات پرورش مجتمع

 اتاق و آزمایشگاه دادن قرار اختیار در یلبه دل مازندران
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 .گردد یم تشکر و تقدیر حیوانات مجتمع مدیریت سروی دکتر یآقا جناب و تشریح
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