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کبد از اندامهای موثر بدن در متابولیسم مواد مختلف و هورمونها به شمار میآید و برای
مقابله با اثرات مخرب دیابت و تاثیر آن بر برخی آنزیمهای کبدی نیاز به آنتی اکسیدان قوی
می باشد .در مطالعه حاضر اثرات بربرین بر آلبومین و آنزیمهای آسپارتات آمینوترانسفراز
( SGOTیا  )ASTو آالنین آمینوترانسفراز ( SGPTیا  )ALTبررسی شد.

مواد و روشها
در این مطالعه 50 ،سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با محدوده وزنی  230-180گرم به 5
گروه  10تایی شامل گروههای کنترل (که همزمان با دیابتی شدن موشها بافر سیترات
دریافت کردند) ،گروه دیابتی (با تزریق درونصفاقی  55 mg/kgاسترپتوزوتوسین) ،گروه
تجربی ( 1دیابتی -دریافت  10 mg/kgبربرین) و گروه تجربی ( 2دیابتی -دریافت mg/kg
 15بربرین) و تجربی ( 3دیابتی -دریافت  20 mg/kgبربرین) تقسیم شدند .بعد از گذشت
دو ماه از دیابتی شدن موشها دوزهای مختلف بربرین بصورت زیر جلدی به مدت  2هفته
تزریق شد .بعد از پایان روز مقرر نمونهها برای بررسی فاکتورهای خونی ،مورد آزمایش قرار
گرفتند.

یافتهها
کاهش معنیداری در میزان آلبومین گروه دیابتی نسبت به گروه کنترل و همچنین افزایش
معنیداری در میزان آلبومین سرم در گروههای درمانی با بربرین نسبت به گروه دیابتی
مشاهده شد و همچنین آنزیمهای آسپارتات آمینوترانسفراز و آالنین آمینوترانسفراز در گروه
دیابتی نسبت به گروه کنترل افزایش معنیدار داشت اما در گروههای درمانی نسبت به گروه
دیابتی کاهش معنیدار مشاهده گردید.

نتیجهگیری
یافته ها نشان داد که با تزریق زیر جلدی بربرین ،اثرات مخرب دیابت بر آنزیمهای کبدی در
گروههای درمان شده با بربرین بهبود یافت.

کلیدواژهها
بربرین ،آلبومین ،موش صحرایی ،دیابت
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صحرایی سالم و دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
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ارتباط ناراحتیهای کبدی و دیابت باالتر از آن چیزی

بیماری است (.)2

است که بسیاری از مردم فکر میکنند .تحقیقات نشان

بیماری دیابت میتواند تﺄثیر مخربی بر روی اندامهای

داده است که میزان شیوع کبد چرب و اختالالت آنزیم-

مختلفی از جمله کبد داشته باشد .در این حالت شاخص

های کبدی در بین افراد مبتال به دیابت  74-34درصد و

آالنین آمینوترانسفراز و آسپارتات آمینوترانسفراز در خون

در دیابتیهای چاق تقریباً  %100است (.)1

زیاد خواهد شد .در میان آنزیمهای کبدی فقط آالنین
5

)6ALT

بصورت مستقل از

آلبومین پروتئین بزرگی در خون است که در افراد دیابتی

آمینوترانسفراز (  SGPTیا

به دلیل افزایش گلوکز و کاهش انسولین و اختالل در

عوامل خطر کالسیک با دیابت ارتباط معنیدار دارد .این

عملکرد کلیهها باعث کاهش آلبومین در سرم میشود.

آنزیم سبب ایجاد مقاومت به انسولین و سندروم متابولیکی

بررسی نسبت آلبومین به کراتینین ادرار 1در نمونه

میشود و بر همین اساس میزان آنزیمهای کبدی در

تصادفی ادرار یک روش ترجیحی برای تشخیص

بیماران دیابتی نسبت به افراد سالم افزایش مییابد (.)2

میکروآلبومینوری در افراد مبتال به دیابت نوع  2است که

آسپارتات آمینوترانسفراز ( SGOT7یا  )8ASTآنزیمی است

عامل خطر ابتال افراد دیابتی به نفروپاتی ،حوادث قلبی

که بیشتر در یاختههای کبد یافت میشود؛ مقادیر بسیار

عروقی و مرگ و میر است.

کمتر آن نیز در کلیه ،قلب و عضالت پیدا میشود .در افراد

چنانچه مقدار غلظت آلبومبن ادرار 2مساوی یا بیشتر از

سالم ،سطح این آنزیم در خون پایین است و زمانی که

 14 mg/lباشد شخص به نفروپاتی دیابتی در آینده مبتال

کبد ،آسیب دیده یا فرد ،مبتال به دیابت میشود به داخل

خواهد شد ،در مقایسه  point Cutoffsیا نقطه اوج برای

جریان خون آزاد شده و سطح آن باال میرود.

میکروآلبومینوری در نسبت آلبومین به کراتین

ادرار3

انسولین عامل اصلی برای شناخت چگونگی ارتباط بین

مساوی یا بیشتر از  30 mg/gادرار و برای آلبومین

دفعی4

دیابت و بیماریهای کبد است .کبد یک عضو وابسته به

یا دفع آلبومین از ادرار مساوی یا بیش از  30 mgدر کل

انسولین است ،و عملکرد آن به این دو عامل بستگی دارد:

ادرار  24ساعته است (.)1

-1سطح انسولین خون  -2میزان حساسیت کبد به

ارتباط سیروز و دیابت به این موضوع مربوط میشود که

انسولین .بطور معمول ،سطح گلوکز خون بعد از خوردن

خود بیماری سیروز با مقاومت به انسولین مرتبط است .در

باال میرود و پانکراس را به ترشح انسولین وا میدارد.

 %60افراد مبتال به سیروز ،اشکال در تحمل کلوگز وجود

انسولین سیگنالهای الزم برای جذب گلوکز خون را ایجاد

دارد و  %20افراد مبتال به سیروز ،به دیابت مبتال

میکند .هنگامی که سطح گلوکز در خون باال باشد ،کبد

میشوند .میزان شیوع سرطان کبد در افراد مبتال به

با جذب گلوکز اضافی و تبدیل آن به کلیگوژن به پیام

دیابت چهار برابر بیشتر است .گرچه عوامل خطرساز برای

انسولین پاسخ میدهد و در صورت پایین آمدن سطح

ابتال به دیابت نوع  2و کبد چرب ،بسیار مختلف هستند،
1

5

2

6

Urine albumin to creatinine ratio: ACR
Urinary Albumin Concentration: UAC
3
Decreased albumin to creatinine
4
Urinary Albumin Excretion: UAE

Glutamate-Pyruvate Transaminase: SGPT
Alanine transaminase
7
serum glutamic oxaloacetic transaminase
8
Aspartate transaminase
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مقدمه

اما باال بودن سطح قندخون ،همواره زمینهساز هر دو

پورعلی و همکاران

اثر بربرین بر آلبومین خون و برخی آنزیمهای کبدی

(3و.)4

میکروارگانیسمها از طریق مهار تکثیر ،تنفس و بیوسنتز

لکن وجود مادهای که تنظیم کننده قند خون دیابتیها

ماکروملکولها در مرحله آماستیگوت (بدون تاژکی) انگل-

باشد حائز اهمیت است .با توجه به خاصیت کاهندگی قند

ها و مداخله در  DNAهسته در مرحله پروماستیگوت

خون در بربرین در افراد دیابتی بر آن شدیم به بررسی

(دارای یک تاژک جلویی) جلوگیری کند (.)8

اثرات بربرین بر آلبومین و برخی آنزیمهای کبدی

یک نمونهگیری کلینیکی تصادفی از  215بیمار نشان داده

بپردازیم.

است که اثر پیریمتامین بروی مقاومت کلروکوئین ماالریا

بربرین یک آلکالوئید گیاهی است که با تاریخ درمانی

بوسیله بربرین بیشتر از تتراسایکلین ( )%67یا

بسیار طوالنی در طب سنتی چین و هند ()Ayurveda

کوتریموکسازول ( )%48افزایش مییابد که این خود

بکار میرفته است .این آلکالوئید در بسیاری گیاهان وجود

فعالیت آنتی ماالریایی آن را نیز مشخص میکند (.)8

دارد از جمله Berbris vulgaris :و .)5( Berbris aristata

مصرف خوراکی ریتالین باعث بر هم زدن تعادل آنزیمهای

این ترکیب فیتوشیمیایی را میتوان در ریشه ،ریزوم و

کبدی و افزایش میزان آلبومین خون گردید و در تحقیق

پوسته ساقه این گیاهان یافت .به دلیل خواص ضد

آنها تقسیمبندی گروهها با تقسیمبندی گروههای پژوهش

میکروبی و ضد پرتوزآیی ،بربرین از مدتها پیش در طب

حاضر یکسان بوده است (.)9

سنتی چین ،هند و خاورمیانه به عنوان یک دارو بکار می-

لذا با توجه به خواض آنتیاکسیدانی بربرین ،هدف از این

رفته است .به ویژه طب سنتی هندوستان ویژگی ضد

تحقیق بررسی اثرات بربرین بر آلبومین و برخی آنزیم-

میکروبی عصاره این گیاه را در مقابله با انواع ارگانیسمها

های کبدی میباشد.

مثل باکتری ،ویروس ،قارچ ،پرتوزآ ،کرمهای پهن و

مواد و روشها

کالمیدیا بطور بارزی عنوان نموده است (.)6

در مطالعه تجربی حاضر موشهای صحرایی نر بالغ نژاد

جالب توجه است تحقیقات کلینیکی دیگر بر روی بربرین

ویستار با میانگین وزنی  230-180گرم از بخش حیوانات

اثرات دارویی دیگری برای آن برشمرده است که در درمان

موسسه واکسن و سرمسازی رازی تهیه گردد .سن

بسیاری از دردهای مزمن و بیماریها از جمله دیابت،

حیوانات در هنگام آزمایش بین  3-2/5ماه بود .حیوانات

سرطان ،افسردگی ،فشارخون و چربی خون باال سودمند

در شرایط کنترل شده از نظر نور (12ساعت روشنایی

میباشد (.)7

و12ساعت تاریکی) و دمای اتاق  24-20درجه سانتی-

بنابراین این ماده به عنوان یک فاکتور درمانی با فعالیت-

گراد و رطوبت نسبی  60-40درصد در اتاق حیوانات

های چندگانه محسوب میشود .یک مطالعه نشان داده

دانشگاه نگهداری شدند تا با محیط جدید سازگار شوند.

است که این دارو توانایی برجستهای در مهار مقدار انگلها

این شرایط طی آزمایش نیز حفظ گردید .در این مدت

و سرعت بهبود پارامترهای خونی در حیوانات عفونی

جهت تغذیه حیوانات از غذای مخصوص موش (غذای

(in-

فشرده) آبخوری و آب آشامیدنی شهری در ظروف

داشته است .نتایج آزمایشهای محیطهای طبیعی
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گلوکز خون کبد گلوکز را دوباره به جریان خون میفرستد

 )vitoنشان میدهد این دارو قادر است از بلوغ

پورعلی و همکاران

اثر بربرین بر آلبومین خون و برخی آنزیمهای کبدی

دسترسی داشتند.

زایلیزین به صورت درون صفاقی بیهوش شدند .حیوانات

گروهبندی حیوانات

به پشت قرار داده شدند و مستقیماً از قلب آنها خون

از  50سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار استفاده

گرفته شد ،خون گرفته شده درون لوله آزمایش ریخته

گردید که به گروههای زیر تقسیم شدند:

شده و در دمای آزمایشگاه به مدت  10دقیقه قرار گرفت،

 -1گروه کنترل :شامل  10سر م وش که همزمان با دیابتی

تا تشکیل لخته دهد و آن دسته از موشهایی که به دلیل

شدن گروههای تجربی بافر سیترات بصورت درون صفاقی

افزایش زیاد قند خون در طول مدت دوره دیابتی و یا در

دریافت کردند.

اثر تزریق دارو میمردند از آزمایش حذف میشدند و

 -2گروه دیابتی :شامل  10سر موش که به منظور دیابتی

مجدد بصورت تصادفی دستهای دیگر از موشها دیابتی

شدن با دوز  55 mg/kgاسترپتوزوتوسین بصورت درون

میشدند .نمونهها به مدت 15دقیقه در دستگاه سانتریفوژ

صفاقی دریافت کردند.

با دور  4000 rpmقرار گرفتند ،تا سرم آنها جدا شود.

 -3گروه تجربی اول یا گروه دیابتی درمان شده با بربرین

سرمها توسط سمپلر به لولههای اپندروف شمارهگذاری

با دوز  :10 mg/kgشامل  10سر موش که پس از گذشت

شده منتقل گردیده و در فریزر  -20°cقرار گرفتند .

 2ماه بعد از دیابتی شدن به مدت  2هفته بربرین را با دوز

سپس نمونهها جهت اندازهگیری میزان آلبومین سرم

 10 mg/kgبصورت زیر جلدی دریافت کردند .علت

تحویل آزمایشگاه گردید .اندازهگیری آلبومینی بوسیله

انتخاب تزربق دارو بصورت زیر جلدی فراهم زیستی باالی

کیت آلبومین شرکت پارس آزمون به روش فتومتریک

دارو بوده و به علت اینکه در اپیدرم مویرگهای خونی

انجام شد.

فراوان وجود دارد دارو با سرعت بیشتری اثر خواهد کرد.

آنالیز آماری

 -4گروه تجربی دوم یا گروه دیابتی درمان شده بابربرین با

برای بررسی تغییرات آنزیمهای کبدی و میزان آلبومین در

دوز  :15 mg/kgشامل  10سر موش که پس از گذشت 2

گروههای مختلف براساس آزمون  One way anovaو

ماه بعد از دیابتی شدن به مدت  2هفته بربرین را با دوز

آزمون تکمیلی  Tukeyتحت نرم افزار آماری  SPSSبا

 15 mg/kgبصورت زیر جلدی دریافت کردند (.)10

یکدیگر مقایسه شدند .نتایج آزمایشها به صورت

 -5گروه تجربی سوم یا گروه دیابتی درمان شده بابربرین

میانگین ±انحراف معیار ( )Mean ± SDگزارش شد .مرز

با دوز  :20 mg/kgشامل  10سر موش که پس از گذشت

استنتاج آماری نتایج (  )P≥0/05در نظر گرفته شد .نهایتا

 2ماه بعد از دیابتی شدن به مدت  2هفته بربرین را با

هیستوگرامهای مربوطه با استفاده از نرمافزار

دوز  20 mg/kgبصورت زیر جلدی دریافت کردند.

رسم گردید.

بعد از پایان 15روز نمونه ها برای بررسی میزان آلبومین

یافتهها

سرم و آنزیمهای کبدی ،مورد آزمایش قرار گرفتند.

نتایج حاصل از نمودار  1نشان میدهد که کاهش معنی-

خونگیری ازحیوانات

داری در آلبومین سرم در گروه دیابتی نسبت به کنترل

از حیوانات در یک نوبت از روز پانزدهم خونگیری جهت

وجود دارد .همچنین افزایش معنیداری در میزان آلبومین

اندازهگیری آلبومین و سنجش برخی آنزیمهای کبدی به

سرم در گروه تجربی اول و دوم و سوم (دیابتی  +بربرین)
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آبخوری مخصوص استفاده گردید و به آب و غذای کافی

عمل آمد ،ابتدا حیوانات با تزریق مواد هوشبری کتامین-

پورعلی و همکاران

اثر بربرین بر آلبومین خون و برخی آنزیمهای کبدی

نسبت به گروه دیابتی وجود دارد همچنین کاهش معنی-

اول و دوم و سوم (دیابتی  +بربرین) نسبت به گروه

داری در حد  ،P ≥0/05بین گروه دیابتی و گروه کنترل

دیابتی وجود دارد.

وجود دارد.

نمودار  3نشان میدهد که افزایش معنیداری در

افزایش معنیداری در  SGOTسرم در مورد گروه دیابتی

سرم در گروه دیابتی نسبت به کنترل وجود دارد و کاهش

نسبت به کنترل در نموار  2مشاهده میشود .همچنین

معنیداری در میزان  SGPTسرم در گروه تجربی اول و

کاهش معنیداری در میزان  SGOTسرم در گروه تجربی

دوم و سوم (دیابتی  +بربرین) نسبت به گروه دیابتی وجود

SGPT

آلبومین

()g/dl

نمودار  -1مقایسه میانگین  ±انحراف معیار تغییرات آلبومین بین گروههای مورد مطالعه
عالمتهای * ** ،و *** به ترتیب نشان دهنده معنیدار بودن در سطح  P ≥0/01 ،P ≥0/05و  P≥0/001میباشند

units/
l

نمودار  -2مقایسه میانگین  ±انحراف معیار تغییرات ( SGOTآسپارتات آمینوترانسفراز) و ( SGPTآالنین آمینوترانسفراز) بین گروههای
مورد مطالعه .عالمتهای * ** ،و *** به ترتیب نشان دهنده معنیدار بودن در سطح  P≥0/01 ، P≥0/05و  P≥0/001میباشند.
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دارد.

پورعلی و همکاران

اثر بربرین بر آلبومین خون و برخی آنزیمهای کبدی

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که که تجویز بربرین در

باعث ایجاد سیروز و نکروز کبدی شده و میزان آنزیمهای

موشهای صحرایی دیابتی به مدت  2هفته عالوه بر

کبدی نیز افزایش میباید .استرس اکسیداتیو از طریق

کاهش میزان آنزیمهای کبدی بر افزایش آلبومین سرم نیز

افزایش بیان ژن فاکتور رشد در سلولهای اندوتلیال،

تاثیر دارد .آلبومین جز پروتئینهای محلول در آب می-

مزانشیمال در بافت کبد سبب افزایش میزان آنزیمهای

باشد و در بدن انسان از نظر کاربرد و مقدار یکی از

کبدی میگردد و همچنین افزایش بیان ژنفاکتورهای

مهمترین پروتئینهای درون پالسما بوده و جزو

رشدی مختلف از جمله  CTGF ،TGF-βو  PDGFدر

پروتئینهایی است که گلیکوزیله نمیشود .در بیماری

سلولهای اندوتلیال ،سلولهای مزانشیمی ،فیبروبالستها

دبابت با اختالل در تولید آلبومین روبرو هستیم (.)11

و ماکروفاژها را به دنبال دارد)7( .

دیابت با بر هم زدن تعادل اکسیدان و آنتیاکسیدان باعث

افزایش گلوکز سرم باعث کاهش مصرف اکسیژن ،جریان

ایجاد آنتیبادی بر ضد غشا گلومرولی شده و میزان آهن و

انتشار و ترشح صفراوی میشود و این در حالی است که

آلبومین پالسما را کاهش میدهد که با نتایج این تحقیق

دهیدروژناز الکتات در جریان انتشار ،آزاد میشود و باعث

در کاهش میزان آلبومین یکسان میباشد ( .)5در بیماری

افزایش وزن کبد ،تغییرات بافت کبد و نکروز شدن آن

دیابت به دلیل قند خون باال گونههای اکسیژن و نیتروژن

میگردد .ضایعات ایجاد شده در کبد سبب کاهش فسفاتاز

فعال افزایش مییابند که سبب اکسیده شدن پروتینها و

و افزایش  SGOTو  SGPTمیشود (.)12

آسیب  ،DNAافزایش محصوالت پراکسیداسیون لیپیدی

در تحقیقی دیگر بیان داشتند که ،افزایش قند خون در

در غشای سلولی و افزایش مرگ نورونها و استرس

بدن موجب تشدید رادیکالهای آزاد و افزایش آنزیمهای

اکسیداتیو میشود .بنابراین در مطالعه فوق آثار استرس

ASTو ALTمیشود .با توجه به اینکه استرس اکسیداتیو

اکسیداتیو ناشی از  STZدر پاسخ آنزیمهای کبدی و نیز

به علت تشدید رادیکالهای آزاد اکسیژن بوده ،این مواد به

آثار محافظتی بربرین در برابر استرس اکسیداتیو مورد

دنبال کامل کردن مدار الکترونی خود هستند ،مواد

مطالعه قرار گرفت.

تشکیل دهنده سلول از جمله ساختارهای پروتئینی و

در یکی از جدیدترین پژوهشها ،مشخص شده که

لیپیدی آسیب دیده که با افزایش آزاد شدن یک سری

رادیکال آزاد از طریق فعال سازی فسفولیپاز  A2موجود در

آنزیمها به داخل خون اثر خود را نشان میدهد ،در این

غشا لیزوزوم سلولها موجب ناپایداری و تخریب غشا

رابطه سطح دو آنزیم کبدی آسپارتات آمینوترانسفراز و

اندامک درون سلولی شده که نتیجه آن تخریب سلولی

آالنین آمینوترانسفراز در داخل خون افزایش مییابد (.)13

است ،حال شاید بتوان افزایش آنزیمهای کبدی و یا

با استناد به مباحث تحقیقاتی فوق نیز ،دیابت با تولید

کاهش میزان آلبومین را در افراد دیابتی به این علت

رادیکال آزاد و ایجاد استرس اکسیداتیو باعث اختالل در

اختصاص داد (.)7

میزان آنزیمهای کبدی از جمله  SGOTو  SGPTمیشود

در این پژوهش نیز به بررسی میزان برخی آنزیمهای

و یافتن راهی برای کاهش عوارض دیابت قابل اهمیت

کبدی چون  SGOTو  SGPTنیز پرداخته شد .به علت

است (.)14

وجود خاصیت اکسیداتیو دیابت و برهم زدن مکانیسم
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بحث

عمل آمینوترانسفرازها ،هر چه مدت دیابت بیشتر میشود

پورعلی و همکاران

اثر بربرین بر آلبومین خون و برخی آنزیمهای کبدی

بهبود وضعیت در تولید آنزیم پیریدوکسال فسفات و

داشته باشد.

همچنین با تولید آنتیاکسیدان باعث ترمیم آسیب ،DNA

از جمله محدودیتهای مطالعه حاضر تفاوت موجود در

پروتئینها و لیپیدها میشود .در مجموع آسیبهای

بین مداخالت انجام شده در میزان آلبومین GSOT ،و

پروتئینی ایجاد شده توسط  ROSدر محیطهای طبیعی

 GSPTبین گروهها و تلفات حاصل از دریافت بربرین در

و داخلی بدن مهم است ( ،)10چرا که بر عملکرد

موشهای رت و همچنین مهمترین و شاید اصلیترین

رسپتورها ،آنزیمها و پروتئینهای انتقالی اثر میگذارد و

نقطه ضعف این مطالعه عدم بررسی پاتولوژی کبد می-

در تخریبهای ثانویه دیگر بیومولکولها از طریق غیرفعال

باشد.

کردن آنزیمهای دفاعی آنتیاکسیدانی و آنزیمهای

انجام متاآنالیز بر روی کار نمونههای حیوانی ،با توجه به

بازسازی کننده هم شرکت دارند (.)5

اینکه مناسبترین نوع مطالعه برای نشان دادن رابطه علت

در سایر پژوهشها به تولید مستقیم اکسیژن فعال توسط

و معلولی ،مطالعات کار آزمایی حیوانی میباشد و انجام متا

افزایش گلوکز بر بافتهای بدن جانوران اشاره شد که

آنالیز بر روی نتایج حاصل از آنها منجر به نتیجهگیری

موجب پیشبرد روند اکسیداسیون چرب در سلولهای آنان

کاملتر در زمینه بررسی تاثیر بربرین بر میزان آلبومین

میشود ،شاید بتوان علت افزایش آنزیمهای کبدی را نیز

خون و برخی آنزیمهای کبدی گردید نیز از جمله نقاط

به استرس اکسیداتیو ربط داد (15و.)16

قوت پژوهش حاضر میباشد.
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