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هدف مطالعه حاضر بررسی اثر عصاره آبی گیاهان آنغوزه و حرا بر سطح آنزيمهاي آنتی-
اكسیدانی سلولهاي بافت مغز موشهاي صحرايی ديابتی و مقايسه میزان اثربخشی اين دو
عصاره با يکديگر بود.

مواد و روشها
تعداد  45سر موش صحرايی نر به تعداد مساوي به گروههاي شاهد ،شاهد ديابتی و ديابتی
تیمار شده با غلظت  111و  011میلیگرم بر كیلوگرم عصاره آنغوزه و با غلظت  111و 011
میلیگرم بر كیلوگرم عصاره حرا به صورت تصادفی تقسیم شدند .گروههاي شاهد ديابتی و
تجربی ديابتی ،با يک بار تزريق داخل صفاقی  101میلیگرم بر كیلوگرم آلوكسان ديابتی
شدند .گروههاي تجربی ديابتی به مدت يک ماه ،عصاره آبی حرا و آنغوزه را به صورت داخل
صفاقی دريافت نمودند .در روزهاي  14 ،1و  01پس از القاء ديابت تجربی سطح آنزيمهاي
سوپراكسیدديسموتاز ( ،)SODگلوتاتیون اس -ترانسفراز ( )GSTو كاتاالز ( ،)CATهمچنین
میزان مالونديآلدئید ( )MDAدر سلولهاي بافت مغز اندازهگیري شد .دادهها بر اساس
آزمون واريانس دوطرفه و آزمون تعقیبی  LSDتحلیل شدند.

یافتهها
تزريق عصاره گیاهان آنغوزه و حرا با غلظتهاي  111و  011میلیگرم بر كیلوگرم به موش-
هاي ديابتی منجر به كاهش معنیدار در  MDAو افزايش معنیدار در میزان فعالیت آنزيم
هاي  GST ،SODو  CATدر سلولهاي بافت مغز موشهاي ديابتی پس از  01روز گشت
( .)P<1/14همچنین مشخص شد كه عصاره گیاه حرا عملکرد نسبتاً مناسبتري نسبت به
عصاره گیاه آنغوزه دارد.

نتیجهگیری
نتايج حاصل از اين مطالعه تأيیدكننده نقش آنتیاكسیدانی وابسته به غلظت عصاره گیاهان
آنغوزه و حرا در بهبود شاخصهاي استرساكسیداتیو سلولهاي بافت مغز موشهاي
صحرايی ديابتی میباشد.

کلیدواژهها
آنزيمها ،آنتیاكسیدان ،ديابت ،مغز ،موش صحرايی
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 )Foetidaبر پارامترهاي استرس اکسیداتیو سلولهاي بافت مغز موشهاي

رهباریان و همکاران

اثر حرا و آنغوزه بر تنش اکسیداتیو سلولهای مغز

هیپرگلیسمی ،اصلیترين مشخصه بیماران ديابتی است و

حساس شدن سیستم عصبی در موشهاي ديابتی

از مهمترين عوامل شروع نوروپاتی محسوب میشود (.)1

جلوگیري و از مرگ نورونی پیشگیري نمايد .به نظر می-

افزايش گلوكز خون به نوبه خود ،شروع يک سري از

رسد تركیبات آنتیاكسیدان موجود در عصاره گیاهی ،از

واكنشهاي آبشاري را القاء میكند كه در نهايت منجر به

طريق فعال كردن رسپتورهاي اوپیوئیدي ،مهار

افزايش تولید راديکالهاي آزاد در خون و بافتهاي

سیکلواكسیژناز و كاهش تولید گونههاي اكسیژن فعال

گوناگون بدن از جمله كبد ،كلیه و مغز میشود (.)1

نقش حفاظتی در برابر آسیبهاي نورونی ناشی از عوارض

بررسیهاي متعددي نقش گونههاي اكسیژن فعال 1را در

تخريبی ديابت داشته باشند (.)0

ايجاد عوارض ناشی از ديابت نشان میدهند ( .)0بررسیها

در مطالعه حاضر با استفاده از مادة شیمیايی آلوكسان

نشان داده است كه ديابت سبب كاهش معنیدار مقدار

مونوهیدرات شرايطی مشابه با ديابت نوع  1ايجاد شد .طبق

آنتیاكسیدانهاي آنزيمی و غیرآنزيمی در خون و بافت-

تحقیقات انجام شده آلوكسان به صورت انتخابی از طريق

هاي متأثر از آن میگردد .از اين رو استفاده از تركیبات

القاي آپوپتوزيس ،سلولهاي بتاي پانکراس را تخريب و با

آنتیاكسیدانی بويژه آنتیاكسیدانهاي طبیعی براي

توقف و يا كاهش ترشح انسولین موجب بروز هیپرگلیسمی

جلوگیري از صدمات اكسیداتیو در بیماران ديابتی میتواند

میشود (.)0

سودمند باشد ( .)0يکی از شاخصهاي بررسی استرس-

با توجه به مطالب ذكر شده استفاده از تركیبات آنتی-

اكسیداتیو مالونديآلدئید است كه میزان آسیبپذيري

اكسیدانی نقش مهمی در كاهش عواقب ناشی از بیماري

لیپیدهاي سلول در برابر اكسیداسیون و راديکالهاي آزاد را

ديابت خواهند داشت و در اين بین استفاده از تركیبات با

نشان میدهد (.)5

منشأ گیاهی اهمیت خاص خود را دارد ( .)5پژوهشهاي

كنترل قند خون باال در بیماران ديابتی نوع  1و  0با

بسیاري استفاده از گیاه حرا 0را جهت كاهش عوارض

روشهاي معمول بطور كامل امکانپذير نمیباشد .لذا

ناشی از ديابت پیشنهاد كردهاند ( .)5وجود تركیبات تري-

احتمال بروز و ايجاد نوروپاتی در بیماران ديابتی وجود

ترپنوئیدي ،تاننها ،استروئیدها و ايريدوئیدها اين گیاه را

دارد .تقريباً در  01درصد افراد مبتال به ديابت ،آسیبهاي

به منبع غنی از آنتیاكسیدان مبدل كرده است ( .)5عالوه

نورونی ناشی از استرس اكسیداتیو مشاهده شده است كه

بر اين اثر ضد ديابتی تركیبات اسید آالژيک به عنوان يک

سبب گسترش نوروپاتی در اين افراد گشته است (.)4

تركیب بیولوژيکی فعال اثبات شده است .شالکونها از

بررسیها نشان داده است كه افزايش میزان آنتیاكسیدان-

جمله متیل هیدروكسی شالکون جزو تركیبات فالونوئیدي

ها جهت میلینه شدن آكسون نورونهاي ريشه خلفی

در گیاه حرا هستند كه از تشکیل راديکالهاي آزاد

ضروري است .با حذف تركیبات آنتیاكسیدانی عملکرد

جلوگیري میكنند (.)11 ،11

نورونهاي محیطی كاهش میيابد ( .)0عالوه بر اين
استفاده از تركیبات آنتیاكسیدان از قبیل مالتونین و
Oxygen Species: ROS

1Reactive
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مقدمه

عصاره خرما میتواند از پیشرفت دژنراسیون نورونی و

رهباریان و همکاران

اثر حرا و آنغوزه بر تنش اکسیداتیو سلولهای مغز

كومارين ،كامولونفرول ،اپی ساماركاندين ،آمبلی پرنین و

عبور داده و استريل شد (.)10-14

كانفرول میباشد ( .)10بررسیها نشان داده است كه

نگهداری حیوانات آزمایشگاهی

استفاده از عصاره آبی صمغ گیاه آنغوزه در كاهش قند

در اين مطالعه از موشهاي صحرايی نژاد ويستار نر بالغ با

خون ،افزايش انسولین و كاهش اثرات جانبی ناشی از

سن تقريبی  10-10هفته و با وزن تقريبی

ديابت موثر است (.)15 ،10

 105/00±5/51گرم حیوانات در دماي تقريبی 04-00

با توجه به اينکه تاكنون مطالعهاي بر روي اثرات آنتی-

درجه سانتیگراد ،رطوبت نسبی  51-04درصد و دوره

اكسیدانی عصاره آبی گیاهان آنغوزه و حرا بر سلولهاي

روشنايی تاريکی  10ساعته نگهداري شدند .حیوانات در

بافت مغز موشهاي صحرايی ديابتی صورت نگرفته است،

قفسهاي استاندارد قرار داشتند و آب به مقدار كافی در

اين پژوهش با هدف يافتن اثر عصاره آبی گیاهان آنغوزه و

اختیارشان بود و از غذاي مخصوص موش (غذاي فشرده)

حرا بر پارامترهاي استرس اكسیداتیو سلولهاي بافت مغز

تغذيه نمودند .به منظور حصول حالت سازش با محیط،

موشهاي ديابتی و مقايسه میزان اثربخشی آنها در كاهش

تمامی آزمايشها پس از گذشت حداقل  11روز پس از

اثرات جانبی ديابت بر سلولهاي بافت مغز انجام شد.

استقرار حیوانات به انجام رسید .رعايت تمامی حقوق

مواد و روشها

حیوانات آزمايشگاهی در پژوهش براي استفاده انسانی

مطالعه تجربی آزمايشگاهی حاضر در آزمايشگاه تحقیقاتی

مبتنی بر دستورالعملهاي بینالمللی مراقبت و استفاده از

جانوري گروه زيستشناسی و كشاورزي دانشگاه پیام نور

حیوانات آزمايشگاهی میباشد .همچنین در كلیه مراحل،

مركز مشهد در سال  1050انجام شد.

قوانین و مقررات اخالقی كار با حیوانات آزمايشگاهی در

تهیه عصاره آبی از گیاه حرا و صمغ گیاه آنغوزه

نظر گرفته شده است (.)10 ،14

عصاره آبی اندام هوايی گیاه حرا و صمغ گیاه آنغوزه با

گروهبندی و روش تیمار

استفاده از دستگاه سوكسله تهیه شد .ابتدا  41گرم پودر

تعداد  45سر موش صحرايی نر طور تصادفی به شش گروه

خشک شده (اندام هوايی گیاه حرا و صمغ گیاه آنغوزه) به

 5تايی تقسیم شدند .شامل گروه سالم ،گروه شاهد ديابتی

همراه  511میلیلیتر آب مقطر به عنوان حالل در داخل

و گروههاي ديابتی تحت تیمار با عصاره گیاه حرا غلظت

بالن دستگاه ريخته شد .پس از حدود  11ساعت ،مايع

 111و  011میلیگرم بر كیلوگرم و گروههاي ديابتی

نسبتاً غلیظی در ته بالن جمع شد .سپس با حذف حالل

تحت تیمار با عصاره صمغ گیاه انغوزه غلظت  111و 011

در دماي  51درجه سانتیگراد عصاره تام استخراج گرديد.

میلیگرم بر كیلوگرم .نمونههاي گروه شاهد سالم به مدت

پس از حذف حالل عصاره با غلظتهاي  111و 011

يک ماه به صورت يک روز درمیان به روش داخل صفاقی

میلیگرم بر كیلوگرم وزن بدن به موشهاي صحرايی

آب مقطر استريل دريافت نمودند .اين عمل به منظور
يکسان نمودن شوك حاصل از تزريق انجام گرفت .گروه
شاهد ديابتی پس از ايجاد ديابت تجربی به مدت يک ماه

1 Ferula assafoetida
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صمغ گیاه آنغوزه 1نیز داراي تركیبات سولفیدي ،مشتقات

ديابتی تزريق و محلول تهیه شده از فیلتر  1/0میکرومتر

رهباریان و همکاران

اثر حرا و آنغوزه بر تنش اکسیداتیو سلولهای مغز

استريل دريافت نمودند .گروه ديابتی تیمار شده با غلظت -

تشخیص طبی منتقل شد.

 111و گروه ديابتی تیمار شده با غلظت  011پس از

تجزیه و تحلیل آماری

ايجاد ديابت تجربی به مدت يک ماه به صورت يک روز

اطالعات بدست آمده توسط نرم افزار آماري

درمیان عصاره آبی گیاه حرا و آنغوزه را بصورت داخل

تحلیل شد .تحلیل دادهها بر اساس آزمون واريانس دوطرفه

صفاقی دريافت نمودند (.)10 ،14

آنالیز شدند و سپس میانگینها بر اساس آزمون تعقیبی

ایجاد دیابت تجربی

 LSDبا يکديگر مقايسه شدند .همچنین اثر متقابل غلظت

مدل تجربی ديابت (ديابت وابسته به انسولین) در موشهاي

عصاره تزريقی و زمان ( )Interactionمورد بررسی قرار

صحرايی با يک بار تزريق داخل صفاقی آلوكسان

گرفت.

مونوهیدرات ( )Sigma-Aldrich, Germanyبه میزان 101

یافتهها

میلیگرم بر كیلوگرم ايجاد گرديد ( .)14همچنین از بافر

نتايج حاصل از بررسی گیاه آنغوزه:

سیترات به عنوان حالل آلوكسان استفاده شد .تزريق

بر اساس نتايج بدست آمده میزان  MDAدر نمونههاي

آلوكسان به گروه شاهد ديابتی و گروه ديابتی تحت تیمار

گروه شاهد ديابتی در هر يک از روزهاي  14 ،1و 01

با عصاره صورت گرفت .به دلیل اينکه مطالعه بر روي

آزمايش در مقايسه با نمونههاي گروه سالم به طور معنی-

ديابت مزمن میباشد ،حدود  01روز پس از تزريق

داري افزايش يافت ( .)P<1/14هچنین عصاره گیاه آنغوزه

آلوكسان و القاء ديابت تجربی جهت تأيید آن خونگیري از

با غلظتهاي  111و  011میلیگرم بر كیلوگرم توانست

وريد دمی صورت گرفت و قند خون توسط دستگاه

میزان  MDAرا در هر يک از روزهاي  14و  01آزمايش

گلوكومتر ( )EasyGluco, Koreaاندازهگیري و قندخون

در موشهاي صحرايی ديابتی در مقايسه با نمونههاي گروه

باالي  011میلیگرم بر دسیلیتر به عنوان شاخص ديابتی

شاهد ديابتی بطور معنیداري كاهش دهد .در مقايسه بین

شدن و روز صفر آزمايش در نظر گرفته شد (.)10

غلظت  111و  011مشخص شد كه شدت كاهش

سنجشهای بیوشیمیایی

در گروه تیمارشده با غلظت  011عصاره آنغوزه بیشتراز

در هر يک از روزهاي  14 ،1و  01آزمايش  0سر موش از

غلظت  111آن میباشد .از طرفی میزان كاهش  MDAدر

هر گروه با دياتیلاتر ( )MERCK, Germanyبیهوش شد.

روز سیام بیشتر از روز پانزدهم بود (جدول .)0-1

بافت مغز از بدن نمونه آزمايشگاهی خارج شد و پس از
شستشو با محلول سالین جهت سنجش سطح آنزيمهاي
آنتیاكسیدانی سوپراكسید دسموتاز ( ،)SODگلوتاتیون
اس ترانسفراز ( ،)GSTكاتاالز ( )CATو همچنین میزان
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به صورت يک روز درمیان به روش داخل صفاقی آب مقطر

مالون دي آلدئید ( )MDAدر بافت مغز به آزمايشگاه

رهباریان و همکاران

اثر حرا و آنغوزه بر تنش اکسیداتیو سلولهای مغز

جدول  -1میانگین سطح  SOD ،MDAبافت مغز ،در گروه های تحت تیمار با عصاره آنغوزه در هر ی

از روزهای  11 ،1و  33به تفکی

MDA

SOD

9

95

33

9

95

33

شاهد سالم

2/43±3/4e

2/13±3/47e

2/2±3/42e

7/12±1/4a

2/73±3/2e

2/77±1/27 a

شاهد دیابتی

7/32±3/77 ab

7/73±3/88 a

7/32±3/37 ab

1/2±3/27c

2/7±3/32bc

2/7±3/41bc

دیابتی تیمار با غلظت 933

7/32±3/77 ab

2/33±3/12abc

1/38±3/18bcd

1/2±3/27c

2/7±3/32bc

2/7±3/41bc

دیابتی تیمار با غلظت 233

7/32±3/77 ab

1/23±3/24cd

4/4±3/17d

1/27±3/27c

3/77±3/37b

4/43±3/12b

طبق آزمون  DSLمیانگینهای دارای حرف مشترک اختالف معنیداری با یکدیگر ندارند ()P<3/31

جدول  -2میانگین سطح  CATو  GSTبافت مغز ،در گروه های تحت تیمار با عصاره آنغوزه در هر ی

از روزهای  11 ،1و  33به تفکی

CAT

گروه  /روز

گروه

GST

9

95

33

9

95

33

شاهد سالم

7/33±3/23 a

7/1±3/37 a

2/8±3/22 a

7/4±3/71 a

7/12±3/77 a

2/73±3/24 a

شاهد دیابتی

1/2±3/32de

1/4±3/22e

1/43±3/21e

1/23±3/41e

1/42±3/18e

1/42±3/18e

دیابتی تیمار با غلظت 933

1/2±3/32de

2/13±3/27cde

2/83±3/34cd

1/23±3/41de

2/37±3/18cde

2/82±3/18cd

دیابتی تیمار با غلظت 233

1/2±3/32de

3/23±3/33bc

4/13±3/24b

1/23±3/41de

3/37±3/31bc

4/13±3/31b

طبق آزمون  DSLمیانگینهای دارای حرف مشترک اختالف معنیداری با یکدیگر ندارند ()P<3/31

جدول  -3نتایج تجزیه واریانس اثر غلظت عصاره آنغوزه تزریق شده ،زمان و اثر متقابل غلظت -زمان بر پارامترهای  CAT ،SOD ،MDAو
متغیر

میانگین مربعات

GST

P-value

MDA

SOD

CAT

GST

MDA

SOD

CAT

GST

اثر غلظت

**117/23

**124/22

**118/23

**122/34

3/333

3/333

3/333

3/333

اثر زمان

*13/11

3/28

**1/43

*1/74

3/311

3/217

3/313

3/321

اثر متقابل غلظت -زمان

*23/22

12/73

*7/32

*12/88

3/311

3/124

3/323

3/314

** و * به ترتیب معنیداری در سطح  P<3/31و  P<3/31را نشان میدهد
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گروه  /روز

گروه

رهباریان و همکاران

جدول -4

اثر حرا و آنغوزه بر تنش اکسیداتیو سلولهای مغز

نتایج تجزیه واریانس اثر غلظت عصاره حرا تزریق شده ،زمان و اثر متقابل غلظت -زمان بر پارامترهای  CAT ،SOD ،MDAو GST

میانگین مربعات

متغیر

P-value

اثر غلظت

**121/33

**123/12

**118/27

**127/12

3/333

3/333

3/333

3/333

اثر زمان

4/31

3/41

**1/72

*4/12

3/18

3/231

3/313

3/347

اثر متقابل غلظت -زمان

13/23

*13/33

*13/21

*13/71

3/212

3/112

3/323

3/334

** و * به ترتیب معنیداری در سطح  P<3/31و  P<3/31را نشان میدهد

فعالیت آنزيمهاي آنتیاكسیدانی  CAT ،SODو  GSTدر

يافت (( )P<1/14جدول  0و  .)5تزريق عصاره گیاه حرا با

روزهاي  14 ،1و  01آزمايش در نمونههاي گروه شاهد

غلظت  111توانست میزان فعالیت آنزيم  CATرا در روز

ديابتی در مقايسه با گروه سالم بطور معنیداري كاهش

 14و  01بطور معنیداري نسبت به شاهد ديابتی افزايش

يافت ( .)P<1/14تزريق عصاره با غلظت  111توانست

دهد (( )P<1/14جداول  0و  .)5همچنین میزان فعالیت

میزان فعالیت آنزيم  CATو  GSTرا روز سیام بطور

آنزيم  GSTنیز در گروه تیمار شده با غلظت  111عصاره

معنیداري نسبت به شاهد ديابتی افزايش دهد (.)P<1/14

گیاه حرا ،در روز سیام بطور معنیداري نسبت به شاهد

در گروه تیمار شده با غلظت  011عصاره آنغوزه نیز میزان

ديابتی افزايش يافت ( )P<1/14در گروه تیمار شده با

فعالیت آنزيمهاي  CAT ،SODو  GSTدر روزهاي  14و

غلظت  011عصاره گیاه حرا نیز میزان فعالیت آنزيمهاي

 01به طور معنیداري نسبت به گروه شاهد ديابتی

 CAT ،SODو  GSTدر روزهاي  14و  01بطور معنی-

افزايش يافت (( )P<1/14جدول .)0-1

داري نسبت به گروه شاهد ديابتی افزايش يافت

نتايج حاصل از بررسی گیاه حرا:

(( )P<1/14جداول  0و .)5

بر اساس نتايج بدست آمده میزان  MDAدر نمونههاي

مقایسه میزان اثر بخشی عصاره آبی گیاه حرا و

گروه شاهد ديابتی در هر يک از روزهاي  14 ،1و 01

آنغوزه:

آزمايش در مقايسه با نمونههاي گروه سالم به طور معنی-

در مقايسه میزان اثر بخشی عصاره حرا و آنغوزه بركاهش

داري افزايش يافت ( .)P<1/14همچنین تجويز عصاره

میزان مالون دي آلدئید مشخص گرديد كه گروه تیمار

گیاه حرا با غلظت 111میلیگرم بر كیلوگرم در روز  14و

شده با غلظت  111عصاره گیاه حرا در روز  01تفاوت

با غلظت  011میلیگرم بر كیلوگرم ،در روزهاي  14و

معنیداري را نسبت به گروه تیمار شده با غلظت 111

 01آزمايش توانست میزان  MDAرا در مقايسه با نمونه-

عصاره گیاه آنغوزه دارد ( .)P=1/110ساير گروهها تفاوت

هاي گروه شاهد ديابتی بطور معنیداري كاهش دهد

معنیداري را نشان ندادند (در مقايسه غلظت  111حرا با

(( )P<1/14جدول  0و .)5

غلظت  111آنغوزه در روز  ،)P=1/50( 14در مقايسه

فعالیت آنزيمهاي آنتیاكسیدانی  CAT ،SODو  GSTدر

غلظت  111حرا با غلظت  111آنغوزه در روز 01

روزهاي  14 ،1و  01آزمايش در نمونههاي گروه شاهد

( ،)P=1/004در مقايسه غلظت  011حرا با غلظت 011

ديابتی در مقايسه با گروه سالم بهطور معنیداري كاهش

آنغوزه در روز  ،)P=1/000( 14در مقايسه غلظت 011
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MDA

SOD

CAT

GST

MDA

SOD

CAT

GST

رهباریان و همکاران

اثر حرا و آنغوزه بر تنش اکسیداتیو سلولهای مغز

مقايسه غلظت  111حرا با غلظت  011آنغوزه در روز 14

منجر به ايجاد استرساكسیداتیو و كاهش فعالیت آنزيم-

( ،)P=1/01و مقايسه غلظت  011حرا با غلظت 111

هاي آنتیاكسیدانی در انواع سلولهاي بدن میشود (.)15

آنغوزه در روز  )P=1/100( 14بود.

تحقیقات نشان داد مهمترين دلیل افزايش سلولی
آنیونی

سوپراكسید،

همچنین در مقايسه میزان اثر بخشی عصاره حرا و آنغوزه

راديکالهاي

بر افزايش میزان فعالیت آنزيمهاي آنتیاكسیدان مشخص

سوپراكسید ديسموتاز در بافت بیضه موشهاي صحرايی

گرديد كه گروه تحت تیمار با غلظت  011عصاره گیاه

ديابتی است ( .)15نتايج پژوهشی حاكی از كاهش

آنغوزه میزان فعالیت آنزيم سوپراكسید ديسموتاز در روز

استرساكسیداتیو و دفاع آنزيمی در افراد ديابتی در

پانزدهم ،بطور معنیداري بیشتر از گروه تحت تیمار با

مقايسه با افراد طبیعی است .همچنین گزارش شد تولید

غلظت  111عصاره گیاه حرا است ( .)P=1/115به عالوه،

راديکالهاي آزاد در افراد ديابتی بطور معنیداري افزايش

درگروه تحت تیمار با غلظت  111عصاره گیاه حرا میزان

میيابد ( .)01در مطالعه ديگري مشخص شد ،ديابت

فعالیت آنزيم گلوتاتیون اس ترانسفراز در روز پانزدهم،

فعالیت آنزيم سوپراكسید ديسموتاز ،كاتاالز و گلوتاتیون

بطور معنیداري بیشتر از گروه تحت تیمار با غلظت 111

پراكسیداز را نسبت به گروه كنترل بطور معنیداري

عصاره گیاه آنغوزه است ( )P=1/100همچنین تفاوت

كاهش میدهد .همچنین عنوان شد كاتاالز كه يکی از

معنیداري بین گروه تیمار شده با غلظت  011عصاره گیاه

آنزيمهاي آنتیاكسیدانی مهم در سمزدايی راديکالهاي

حرا و غلظت  111عصاره گیاه آنغوزه در روزهاي 14

آزاد میباشد ،در گروه ديابتی نسبت به گروه كنترل

( )P=1/114و  )P=1/100( 01مشاهده شد .گروههاي

كاهش معنیداري يافت ( .)01نتايج مطالعه حاضر با

مورد مقايسه تفاوت معنیداري از نظر میزان فعالیت آنزيم

يافتههاي اخیر مطابقت دارد زيرا در موشهاي صحرايی

كاتاالز نشان ندادند.

ديابتی احتماال افزايش راديکالهاي آزاد باعث تضعیف

با توجه به نتايج حاصل از مقايسه دو نوع عصاره مورد

سیستم آنتیاكسیدانی ،در نتیجه كاهش فعالیت آنزيمهاي

استفاده در كاهش میزان مالون دي آلدئید و افزايش

آنتیاكسیدانی میشود.

میزان فعالیت آنزيمهاي آنتیاكسیدان مشخص شد كه

مطالعات گذشته نشان داده است كه غلظت گلوكز در

عصاره حرا عملکرد مناسبتري نسبت به عصاره آنغوزه

سلولهاي عصبی بیماران ديابتی تا چهار برابر افراد سالم

داشته است.

افزايش میيابد و اين امر سبب آسیبهاي نورونی میشود

بحث

(.)00

در پژوهش حاضر مشخص شد فعالیت آنزيمهاي ،SOD

استرس اكسیداتیو عدم تعادل بین تولید راديکالهاي آزاد

 GSTو  CATدر موشهاي صحرايی ديابتی بطور معنی-

اكسیژن و ظرفیت دفاع آنتیاكسیدانی بدن میباشد و با

داري كاهش و میزان پراكسیداسیون لیپیدي افزايش می-

ديابت و عوارض ناشی از آن رابطه مستقیم دارد .بررسیها

يابد .با توجه به تحقیقات انجام شده گزارش شده است

نشان داده است كه طی هر دو نوع ديابت  1و  ،0استرس

 /25مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور ،دوره  ،5شماره  ،9پیاپی  ،91بهار 19

كاهش

فعالیت

Downloaded from journal.nums.ac.ir at 18:51 IRDT on Wednesday June 20th 2018

حرا با غلظت  011آنغوزه در روز  ،)P=1/550( 01در

ديابت و افزايش مزمن قند خون با افزايش تجمع ،ROS

رهباریان و همکاران

اثر حرا و آنغوزه بر تنش اکسیداتیو سلولهای مغز

هیپرگلیسمی مزمن با افزايش تولید پراكسید هیدروژن و

متابولیک منجر به استرس اكسیداتیو و اختالل در عملکرد

كتوآلدئیدها از طريق اكسیداسیون خود به خودي گلوكز

میتوكندري گرديده كه از علل مهم ضايعات ايجاد شده در

باعث صدمه به سلولها میشود .راديکالهاي آزاد بطور

نوروپاتی ديابتی میباشد ( .)04با اندازهگیري غیر مستقیم

كنترل نشدهاي در بیماران ديابتی به وسیله اكسیداسیون

استرس اكسیداتیو در نورونهاي حسی نمونههاي ديابتی،

گلوكز ،گلیکاسیون غیر آنزيماتیک پروتئینها و به دنبال

اين موضوع تايید شده است (.)04

آن تخريب اكسیداتیو پروتئینهاي گلیکوله ايجاد میشوند

از مشخصههاي اصلی آسیبهاي عصبی ناشی از ديابت

( .)00افزايش سطوح راديکالهاي آزاد و كاهش همزمان

اختالل در عملکردهاي شناختی ،صدمه به حافظه و

فعالیت آنتیاكسیدانی بدن میتواند منجر به صدمه بافت-

كاهش يادگیري میباشد .بررسیها نشان داده است كه

هاي بدن بويژه بافت مغز شده همچنین پراكسیداسیون

ديابت سبب اختالل در حافظه و يادگیري میگردد.

لیپیدي و مقاومت به انسولین را افزايش دهد ( .)5سلولها

همچنین تحريک فیبرهاي عصبی میلیندار و غیر میلین-

با تولید تركیبات آنتیاكسیدانی از جمله گلوتاتیون،

دار در افراد ديابتی مشاهده میشود كه منجر به كاهش

ويتامین  ،Eويتامین  Cو آنزيمهايی مانند گلوتاتیون اس-

آستانه درد و بالتبع آن كاهش كیفیت زندگی در اين افراد

ترانسفراز ،سوپراكسید ديسموتاز ،گلوتاتیون پراكسیداز و

میگردد (.)4

ROS

مطالعات نشان دادهاند كه تركیبات آنتیاكسیدانی تاثیر

كاتاالز از خودشان در مقابل راديکالهاي آزاد بويژه

محافظت میكنند .آنتیاكسیدانها مواد بیوشیمیايی

مطلوبی بر كنترل نوروپاتی ناشی از ديابت دارند ( .)00در

مهمی هستند كه  DNAرا در برابر آسیبهاي ناشی از

مطالعهاي كه توسط شريفی و همکاران ،بر روي موشهاي

راديکالهاي آزاد حافظت میكند .مشخص شده است

ديابتی انجام شد مشخص گرديد كه میزان مالون دي

گیاهان دارويی با دارا بودن تركیبات آنتیاكسیدان می-

آلدئید در نورون موشهاي ديابتی افزايش و میزان فعالیت

توانند با كاهش راديکالهاي آزاد ناشی از ديابت موجب

آنزيم  SODكاهش يافت ( .)04در بررسیهاي انجام شده

بهبود آسیبهاي وارده به سلولها شوند ( .)05وقتی

توسط فقیهی و همکاران نیز مشخص شد كه مهمترين

اسیدهاي چرب غیراشباع تحت تاثیر راديکالهاي آزاد قرار

عامل آسیب به بافت عصبی و نورونها ،افزايش گلیکوزيله

گیرند ،يک سري واكنشهاي زنجیرهاي منجر به تشکیل

شدن پروتئینها و لیپیدهاي مغز میباشد .عالوه بر آن

لیپیدهاي الکترون دوست و پراكسیداسیون لیپیدي می-

تولید گونههاي اكسیژن فعال در حین هیپرگلیسمی سبب

شود .در اثر پراكسیداسیون لیپیدي مالونديآلدئید كه

اختالل در عملکرد صحیح نورونها میگردد ( .)4استفاده

يکی از سمیترين انواع آلدئید است ايجاد و منجر به

از گیاهان حاوي تركیبات فالوونوئیدي از جمله كوئرستین

آسیبهاي سلولی و بافتی میشود (.)05

و كامپفرول میتواند در كاهش آسیبهاي ناشی از استرس

بیماري نوروپاتی ديابتی يک عرضه مهم در ديابت نوع 1و
 0محسوب میشود .طی اين عارضه قسمتهاي مختلف
مغز از جمله تاالموس ،هیپوتاالموس ،هیپوكامپ و مخچه

اكسیداتیو و كاهش آپپتوز سلولهاي بافت مغز در بیماران
ديابتی موثر باشد (.)00
تركیبات موجود در گیاهان دارويی میتوانند با افزايش
فعالیت آنتیاكسیدانی آنزيمهاي  CAT ،GPXو
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اكسیداتیو افزايش میيابد .ديابت وابسته به انسولین،

دچار آسیب میشوند ( .)4در بیماران ديابتی اختالالت

رهباریان و همکاران
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بافتی ناشی از ديابت داشته باشند .از آنجا كه تضعیف

آلکالوئیدي و ترپنوئیدي نسبت داده شد ( .)10در

سیستم آنتیاكسیدانی يکی از عوارض بیماري ديابت می-

پژوهشی مشخص شد تجويز عصاره گیاه چرخه با غلظت

باشد ،میتوان با تقويت سیستم دفاعی آنتیاكسیدانی در

 011میلیگرم بر كیلوگرم موجب بهبود پارامترهاي

افراد ديابتی تا حدودي از پیشرفت بیماري جلوگیري كرد

اسپرمی ،افزايش تعداد اسپرم و كاهش آتروفی لولههاي

( .)00بررسیها نشان داده است كه گیاه آنغوزه و حرا

اسپرمساز در موشهاي صحرايی ديابتی میشود و نیز به

داراي تركیباتی با خاصیت آنتیاكسیدانی قوي میباشند

دلیل دارا بودن تركیبات آنتیاكسیدانی موجب افزايش

كه میتوانند در مهار استرس اكسیداتیو ناشی از ديابت

محافظت اسپرمها در مقابل راديکالهاي میشود (.)05

موثر واقع گردند ( .)10 ،11 ،5تركیباتی نظیر

مطالعهاي نشان داد عصاره گیاه چرخه موجب افزايش

آزافوئتیدين ،فروكولیسین ،آزافوئتیدنول ،آزافوئتیدنول ،B

ترشح انسولین و كاهش گلوكز خون و نیز افزايش میانگین

سارادافرين ،استرهاي جديد و فوئتیدين از گروه كومارين-

تعداد و قطر جزاير النگرهانس در موشهاي صحرايی

هاي سزكوئی ترپنوئیدي از رزين صمغ آنغوزه جداسازي

ديابتی میشود (.)14

شده است .خاصیت آنتیاكسیدانی گیاه حرا را نیز به وجود

بر اساس يافتههاي مطالعه حاضر میزان  MDAدر موش-

تركیبات فیتوالکسین ،تري ترپن ،ساپونین و فالونوئیدي

هاي ديابتی در مقايسه با موشهاي سالم بطور معنیداري

در اين گیاه نسبت دادهاند ( .)00بررسیها نشان داده است

افزايش يافت .همچنین فعالیت آنزيمهاي آنتیاكسیدانی

كه عصاره هیدروالکلی گیاه آنغوزه میتواند موجب كاهش

 GST ،SODو  CATدر موشهاي ديابتی در مقايسه با

سطح سرمی قند خون در اثر افزايش سطح سرمی

موشهاي سالم بطور معنیداري كاهش نشان داد .نتايج

انسولین شود ( .)10اثرات ضد ديابتی اين عصاره را می-

اين بررسی نشان داد كه تجويز عصاره آبی گیاهان آنغوزه

توان به حضور آنتیاكسیدانهايی مانند فالونوئید و

و حرا با غلظتهاي  111و  011میلیگرم بر كیلوگرم به

تركیبات آلکالوئیدي و ترپنوئیدي نسبت داد .همچنین

موشهاي صحرايی ديابتی به مدت  01روز بصورت يک

مشخص شده است تجويز عصاره گیاه آنغوزه عالوه بر

روز درمیان موجب بهبود سطح آنزيمهاي آنتیاكسیدانی

اصالح نسبی اختالالت متابولیکی ناشی از هیپرگلیسمی و

 CAT ،GST ،SODو میزان  MDAسلولهاي بافت مغز

كاهش سطح سرمی گلوكز خون ،میتواند در ترمیم زخم

در مقايسه با نمونههاي ديابتی می شود .همچنین در

افراد ديابتی نیز تاثیر بسزايی داشته باشد ( .)15براساس

مقايسه میزان اثربخشی دو نوع عصاره مورد استفاده

تحقیقات انجام شده مشخص شد عصاره هیدروالکلی گیاه

مشخص شد كه عصاره هر دو گیاه مورد بررسی خواص

چرخه با افزايش ترشح انسولین در نتیجه هیپرتروفی

آنتیاكسیدانی داشته و سبب مهار استرس اكسیداتیو در

سلولهاي بتا پانکراس میتواند موجب كاهش سطح

سلولهاي بافت مغز شده اند با اين حال عصاره گیاه حرا

سرمی قند خون موشهاي صحرايی ديابتی شود .اين

عملکرد نسبتاً مناسبتري نسبت به عصاره گیاه آنغوزه

اثرات به خواص آنتیاكسیدانی و ضد التهابی گیاه چرخه و

نشان داده است.
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با توجه به نقش گسترده آنتیاكسیدانها به خصوص در

نتیجهگیری

بیماران ديابتی پیشنهاد میشود مطالعات بیشتري بر روي

نتايج اين مطالعه نشان داد عصاره آبی گیاهان آنغوزه و

خواص آنتیاكسیدانی گیاه آنغوزه و حرا و نقش آنها در كنترل

 میلیگرم بر كیلوگرم011  و111 حرا با غلظتهاي

 میتوان با.عوارض ديابت در حجم نمونه وسیعتر صورت گیرد

-بصورت وابسته به دوز موجب بهبود شاخصهاي استرس

 اثر،آنالیز بیوشیمیايی عصاره گیاه حرا و صمغ گیاه آنغوزه

اكسیداتیو سلولهاي بافت مغز موشهاي صحرايی ديابتی

تركیبات آن را بر پارامترهاي استرس اكسیداتیو در

 همچنین با توجه به نتايج بررسی حاضر میتوان.میشود

 همچنین مطالعات.بیماران ديابتی مورد بررسی قرار داد

گفت عصاره آبی گیاه حرا در كاهش آسیبهاي ناشی از

-تکمیلی و گستردهتري پیرامون شناخت دقیق مکانیسم

استرسهاي اكسیداتیو تا حدودي موثرتر از گیاه آنغوزه

هاي سلولی و مولکولی مؤثر در عملکرد فارماكولوژيکی

 محدوديتهاي اين مطالعه شامل عدم بررسیهاي.است

عصاره اين گیاهان در كنترل ديابت و استرس اكسیداتیو

سلولی و مولکولی در مورد نتايج بدست آمده و عدم امکانات

 تا اطالعات در زمینه اثرات بالقوه آن كاملتر،الزم است

الزم جهت بررسی مکانیسم دقیق تركیبات عصاره گیاهان

.شود

.مورد بررسی در بهبود شرايط استرس اكسیداتیو میباشد
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