Experimental Animal Biology.
Vol. ??? No. ???, ?????? (??? - ???)

مجله علمی ـ پژوهشی زیستشناسی جانوری تجربی
)95-93( 5931  تابستان، پیاپی هفدهم، شماره اول،سال پنجم

The effects of ethanol extract of
Alhagi camelorum on hepatic and
renal functions in streptozotocininduced diabetic rats
Fatemeh Nabiyouni1, Gholamhasan Vaezi2*,
Ali Akbar Malekirad3, Mohammad Abdollahi4
1. Ph.D. Student of Animal Physiology, Department of
Biology, Damghan Branch, Islamic Azad University,
Semnan, Iran
2. Professor, Department of Biology, Damghan Branch,
Islamic Azad University, Semnan, Iran
3. Assistant Professor, Department of Biology, Payame
Noor University, Tehran, iran
4. Professor, Toxicology, Faculty of Pharmacy,
Pharmaceutical Sciences Research Center, Tehran
University of Medical Sciences
(Received: Oct. 6, 2015 - Accepted: Aug. 14, 2016)

( برAlhagi camelorum) اثر عصاره خارشتر
فاکتورهای عملکردی کبد و کلیه در
موشهای نر دیابتیشده با استرپتوزوتوسین
،3 علی اکبر ملکی راد،*2 غالم حسن واعظی،1فاطمه نبیونی
4

محمد عبداللهی

 دانشگاه آزاد، گروه زیستشناسی، دانشجوی دکتری فیزیولوژی جانوری.۱
 ایران، سمنان،اسالمی واحد دامغان
 ایران، سمنان، دانشگاه آزاد اسالمی واحد دامغان، استاد گروه زیستشناسی.۲
 ایران، تهران، دانشگاه پیام نور، استادیار گروه زیستشناسی.۳
، مرکز تحقیقات علوم دارویی، استاد سمشناسی دانشکده داروسازی.۴
 ایران،دانشگاه علوم پزشکی تهران
)۱۳35/5/۲۴ : تاریخ تصویب- ۱۳3۴/7/۱۴ :(تاریخ دریافت

چکیده

Abstract
Diabetes is one of the most common metabolic
diseases and in the long term affects many parts
of body, including liver and kidneys. This study
was to investigate alcoholic extract effect of
Alhagi camelorum on functional tests of liver and
kidney in diabetic rats induced by streptozotocin.
In this study, 28 Wistar male rats were divided
into the four groups (n = 7): non-diabetic control
group received normal diet, diabetic group was
induced by streptozotocin and received 1ml of
normal saline daily as extract solvent , two
diabetic experimental groups received alcoholic
extract of Alhagi Camelorum at dose of 200
mg/kg and 300 mg/kg by gavage, respectively. To
induce diabetes, streptozotocin was injected to
rats intraperitoneally at dose of 50 mg/kg. Blood
samples were collected at day 21 from all groups
and the related blood factors were measured and
analyzed by SPSS (ANOVA). The findings show
that there was a significant increase in creatinine,
urea levels and liver enzymes in diabetic control
group when compared to the non-diabetic control
group. While the same amount factors show
decrease in the groups receiving alcoholic extract
of Alhagi Camerolum. The results show that
alcoholic extract of aerial parts of Alhagi
Camerolum causes to the decreased creatinine,
urea levels and liver enzymes.

بیماری دیابت یکی از شایعترین بیماری های متابولیک میباشد و در
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طوالنی مدت تأثیرات وسیعی بر تمامی اندامهای بدن از جمله کبد و
 هدف پژوهش حاضر اثر عصاره الکلی بخشهای هوایی.کلیه میگذارد
گیاه خارشتر بر تستهای عملکردی کبد و کلیه در موشهای نر دیابتی
 موش نر ویستار به۲2  در این مطالعه.شده با استرپتوروتوسین میباشد
 گروه کنترل غیر دیابتی با رژیم غذایی:) تقسیم شدندn=7(  گروه۴
 میلیلیتر۱  گروه کنترل دیابتی شده با استرپتوزوتوسین که روزانه، نرمال
 دو،آب مقطر به صورت گاواژ (از طریق لوله به معده) دریافت کردند
گروه تجربی دیابتی شده که عصاره الکلی بخشهای هوایی گیاه
 میلیگرم بر کیلوگرم را به صورت۳22  و۲22 خارشتر را با دوز های
 داروی استرپتوزوتوسین به، برای القاء دیابت.گاواژ دریافت کردند
 بهصورت داخل صفاقی تزریق گردید و در پایان52 mg/kg مقدار
 میزان فاکتورهای، از همه گروهها نمونه خونی تهیه گردید۲۱ روز
 مورد تجزیه وSPSS موردنظر اندازهگیری و دادهها به کمک نرم افزار
 یافته های پژوهش حاضر نشان میدهد که.تحلیل آماری قرار گرفت
 اوره و آنزیمهای کبدی در گروه کنترل دیابتی نسبت به،میزان کراتینین
 در حالیکه میزان تمامی این.کنترل غیردیابتی افزایش یافته است
فاکتورها در گروههای دریافتکننده عصاره الکلی گیاه خارشتر کاهش
 نتایج نشان میدهد عصاره الکلی بخشهای.معنیداری یافته است
 اوره و آنزیمهای،هوایی گیاه خارشتر موجب کاهش میزان کراتینین
.کبدی می شود

. استرپتوزوتوسین،)camelorum
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مقدمه
دیابت ملیتوس یکی از اختالالت متابولیکی است که
با افزایش مزمن گلوکز خون و اختالل در متابولیسم
قندها ،چربیها و پروتئینها مشخص میشود
( .)Jadidoleslame et al., 2011دورههای طوالنی
مدت افزایش قند خون میتواند منجر به تولید
رادیکالهای آزاد بهویژه Reactive ( ROS
 =Oxygen Speciesگونههای فعال اکسیژن) شود،
که این نشاندهنده اکسیداسیون گلوکز و گلیکوزیله
شدن پروتئین میباشد و شرایط نامناسب در همه
بافتها میتواند تعادل بین مکانیسم دفاعی سلول و
تولید  ROSرا مختل کند .این اختالل در تعادل
باعث تخریب سلولها و تغییر در عملکرد سلولها و
بافتها بهویژه پانکراس میگردد ( Satoh et al.,
 .)2003افزایش تولید رادیکالهای آزاد باعث
پراکسیداسیون لیپیدی ،اکسیداسیون پروتئینها
،تخریب غشاهای سلولی و اسیدهای نوکلئیک و
تخریب بافتی شده است (.)Satoh et al., 2003
برهمین اساس ،آسیبهای متعدد و شدیدی در
اندامهای مختلف بدن افراد دیابتی به وقوع میپیوندد
به طوریکه نارسایی کلیه از عوامل عمده مرگ و میر
در بیماران دیابتی میباشد ( Tolouian and
 .)Hernandez, 2013; Nasri, 2013قند خون باال
تولید استرس اکسیداتیو و رادیکالهای آزاد را در
سلولهای توبوالر فعال میکند ( Amiri and
Nasri, 2014; Pickering and Endre, 2014,
 .)Hajivandi and Amiri, 2014با توجه به نقش

رادیکالهای آزاد در دیابت ،یکی از راههای درمان
این بیماری کاهش رادیکالهای آزاد است .مطالعات
نشان میدهد که مصرف مواد حاوی آنتی اکسیدان
میتواند استرس اکسیداتیو درونسلولی ناشی از تولید
رادیکالهای آزاد را به حداقل برساند ( Liu et al.,
 .)2008با توجه به اثرات جانبی داروهای شیمیایی،
بسیاری از گیاهان بهعنوان منابع آنتیاکسیدان طبیعی
پیشنهاد شده اند .لذا کاربرد این گیاهان نیز میتواند

در کاهش عوارض دیابت از جمله آسیب کبدی و
کلیوی دیابت مؤثر باشد .از جمله ترکیبات گیاهی که
دارای خاصیت کاهنده قند خون میباشند میتوان به
آلکالوییدها ،پپتیدوگلیکانها ،ترپنوئیدها ،آمینو اسیدها
و یونهای غیر آلی اشاره کرد .یکی از اثرات مثبت
نشان داده شده توسط این گیاهان ضد دیابت در
محیط دیابتی ،بهبود عملکرد انسولین و یا افزایش
ترشح انسولین میباشد (.)Gray and Flatt, 1997
گیاهان دارویی منابعی سالم برای جلوگیری از
بیماریهای مرتبط با استرس اکسیداتیو هستند
( ;Rafieian-Kopaei and Baradaran, 2013
 .)Malekirad et al., 2012ترکیبات پلی فنلی و
فالونوییدها میتوانند سلول را در برابر تخلیه گلوتاتیون
احیا و با افزایش ظرفیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی
گلوتاتیون ،گلوتاتیون ردوکتاز ،گلوتاتیون پراکسیداز و
کاتاالز محافطت نمایند (.)Zerratpishe et al., 2011
خارشتر ( )Alhagi camelorumمتعلق به خانواده
Abo 2004; Awaad Atta and ( Leguminosae
 )et al., 2006میباشد .تحقیقات شیمیایی بر روی
گونه  Alhagi camelorumمشخص کرد که حاوی
اسیدهای چرب و استرول (،)Kalhoro et al., 1997
فالونوییدها ( ،)Singh et al., 1999کومارینها،
آلکالوییدها ،ویتامینها (،)Behari and Gupt, 1980
تریترپن ،تانین ،الکتون و ساپونینها میباشد ( Atta
.)and Abo, 2004; Atta and Mouneir, 2004
فالونوییدها قند خون را احتماالً از طریق فعالیت تزایدی
گیرندههای گاما پراکسیزوم کاهش می دهند
( Shahabinezhad et al., 2008; Nickavar et
 .)al., 2008ترکیبات فالونوییدی به دلیل خاصیت
آنتیاکسیدانی رادیکالهای آزاد را خنثی نموده و اثرات
تخریبی آنها را کاهش میدهند (.)Bonnefont, 2004
بنابراین حضور این ترکیبات میتواند جهت درمان
دیابت و کاهش عوارض آن مؤثر باشند .هدف از
پژوهش حاضر بررسی اثر عصاره خارشتر بر روی میزان

نبیونی و همکاران :اثر عصاره خارشتر ) (Alhagi camelorumبر ...

فاکتورهای کبد ،کلیه و کنترل دیابت در موشهای
صحرایی دیابتیشده با استرپتوروتوسین میباشد.
مواد و روشها
پژوهش حاضر یک مطالعه تجربی است که بر روی 33
سر رت صحرایی نر نژاد ویستار انجام گرفته است .در
تمامی مراحل کار ،کدهای اخالق کار با حیوانات
آزمایشگاهی مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش
پزشکی رعایت گردید .حیوانات در محدوده وزنی -332
 532گرم بوده اند .حیوانات در دمای  33±3درجه
سانتیگراد و در سیکل  53ساعت تاریکی و  53ساعت
روشنایی نگهداری شدند ( Anand and Murali,
 .)2007حیوانات به صورت تصادفی به  4گروه  7تایی
تقسیم شدند :گروه اول :گروه کنترل غیر دیابتی
دسترسی به آب و غذا داشتند و هیچگونه تیمار دارویی
دریافت نکردند ،گروه دوم :گروه کنترل دیابتی که
داروی استرپتوزوتوسین را به مقدار  12میلیگرم بر
کیلوگرم وزن بدن (تک دوز) بهصورت داخل صفاقی
دریافت نمودند ( )Anand and Murali, 2007و
روزانه  5میلیلیتر آب مقطر به صورت گاواژ دریافت
کردند ،گروه سوم و گروه چهارم :گروه دیابتی تحت
درمان با  322و  922میلیگرم بر کیلوگرم وزن بدن
عصاره الکلی  Alhagi camelorumمیباشد
( .)Awaad Amani et al., 2006برای دیابتی کردن
حیوانات ،از داروی استرپتوزوتوسین (شرکت Upjohn
امریکا) بهصورت محلول در نرمال سالین استفاده گردید.
تزریق این دارو به طریق داخل صفاقی و تک دوز
 12mg/kgانجام میشود .دوازده ساعت قبل از تزریق،
غذا از دسترس حیوانات مورد آزمایش خارج و فقط آب
در اختیار آنها قرار میگیرد .پس از  43ساعت جهت
اطمینان از دیابتی شدن ،غلظت گلوکز خون ناشتا با
دستگاه  ،Combo543( EasyGlucoآمریکا)
اندازهگیری گردید .مبنای دیابتی شدن میزان قند خون
باالتر از  322 mg/dlدر نظر گرفته شد ( Wang et
 .)al., 2000حیوانات طی مدت سه هفته پس از دیابتی
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شدن ،روزانه دوزهای مذکور عصاره را به روش گاواژ
دریافت نمودند ( Thiruvenkat and Jayakar,
 .)2010در این دوره هر روز راس ساعت  3صبح
موشها عصاره را از طریق گاواژ دریافت کردند .تمامی
گروهها شب قبل از خونگیری در شرایط گرسنگی
نگهداری گردیدند .اما دسترسی آزاد به آب داشتند .در
طول دوره آزمایش میزان قند خون در روز اول و قبل از
دیابتی کردن (بهعنوان روز صفر) و سپس به صورت
هفتگی اندازهگیری و ثبت گردید (.)Nan et al., 2001
گیاه  Alhagi camelorumدر اطراف آباده (استان
فارس /ایران) جمعآوری گردید و توسط گروه گیاه
شناسی دانشگاه پیام نور شناسایی گردید و دارای کد
هرباریومی ( )223/242/279میباشد .جهت تهیه
عصاره الکلی گیاه ،پس از تهیه بخشهای هوایی گیاه و
جداکردن ناخالصیهای آن ،مقدار  322گرم از گیاه
بوسیله آسیاب خرد شد و با نسبت 5به  1با الکل اتیلیک
 %32مخلوط گردید .پس از آن به مدت  34ساعت روی
دستگاه تکان دهنده قرار داده شد ،سپس عصاره حاصل
توسط کاغذ صافی و قیف صاف گردید .بر روی تفاله
باقیمانده الکل اتیلیک  %72ریخته شده و مجدداً به
مدت  34ساعت بر روی دستگاه تکاندهنده قرار داده
شد و دوباره عصاره بهدست آمده صاف و به عصاره اول
اضافه گردید .بعد از آن عصاره در دستگاه تقطیر در خأل
در دمای  02°Cو دور چرخش  %72تقطیر شد تا زمانی
که حجم باقیمانده به یک پنجم حجم اولیه رسید .در
این حالت مخزن عصاره از دستگاه جدا گردیده و عصاره
باقی مانده پس از سرد شدن سه مرتبه و در هر بار با
حجم  12 ccکلروفرم دکانته شده است .باقیمانده در
ظرف پتری ریخته شد و در دمای  12°Cدر دستگاه آون
( ،Finetechکره) خشک گردید .در نهایت از عصاره به
دست آمده (حدود  51گرم به ازای هر  522گرم گیاه
خرد شده عصاره به دست آمده) از این گیاه و بوسیله
نرمال سالین غلظت های متفاوت مورد نیاز بر حسب
میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن حیوان تهیه شدند
(.)Zarei et al., 2013
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بعد از پایان این دوره بهوسیله بیهوشی خفیف با
اتر ،خونگیری از قلب بهعمل آمد و بعد از سانتریفیوژ
خون ( MiniSpinاپندورف ،آلمان) سرمها جدا
گردید و جهت اندازه گیری فاکتورهای بیوشیمیایی به
آزمایشگاه انتقال داده شد .آنزیمهای کبدی به روش
رادیو ایمنواسی ،کیت پارس آزمون و اوتو آناالیزر
()RA 1000, Technicon Instruments, USA
اندازهگیری شده است.

نتایج
در این آزمایش گروههای دیابتی که استرپتوزوتوسین به
میزان  12میلیگرم بر کیلوگرم وزن بدن دریافت
نمودند ،دو روز بعد از دریافت استرپتوزوتوسین ،گلوکز
خون بهطور معنیداری ( )P<2/225نسبت به گروه
کنترل افزایش یافته است (جدول  .)5نتایج نشان
میدهد که سطوح قند خون به طور معنیداری در
گروههای دریافتکننده عصاره الکلی خارشتر
( 322 mg/kgو  )922نسبت به گروه دیابتی بعد از سه
هفته کاهش معنیداری یافته است ( .)P<2/225نتایج
آنالیز آماری (جدول  )3نشان میدهد که سطوح کراتین
و اوره در گروه کنترل دیابتی در مقایسه با گروه کنترل
غیر دیابتی افزایش معنیداری دارد ( )P<2/225و میزان
کراتین و اوره در گروههای دریافتکننده عصاره الکلی
خارشتر ( 322 mg/kgو  )922بهطور معنیداری در
مقایسه با گروه کنترل دیابتی کاهش یافته است.

آنالیز آماری

تمامی دادهها از نظر آماری با استفاده از واریانس
یکطرفه  ANOVAو تست  Tukeyمورد تجزیه
تحلیل آماری قرارگرفت .نتایج به صورت میانگین و
انحراف معیار ( )Mean ± SEMارائه گردیده است.
معیار استنتاج آماری  P>2/21در نظر گرفته شده
است.

جدول  .1مقایسه قند خون ناشتا گروه کنترل با گروه دیابتی و گروههای تجربی دریافتکننده عصاره الکلی خارشتر
گروه

کنترل
غیر دیابتی

قند خون ناشتا

07/22±1/33
03/99±9/57
00/50±4/37
13/39±1/79
10/1±4/43

پیش از دیابت
 43ساعت بعد از دیابت
آخر هفته اول
آخر هفته دوم
آخر هفته سوم

کنترل
دیابتی

عصاره خارشتر
()mg/kg 322

عصاره خارشتر
()mg/kg 922

03/12±1/05
07/99±1/41
00/50±1/33
455/00±99/73
337/50±1/19
***333/99±33/70
+++539/99±53/19 +++329/79±57/35 ***422/1±53/75
+++543/00±55/15 +++523/00±4/53
***451±53/74
+++550/22±1/29
+++30/50±3/41
***919/9±33/33

عالمت * نشانه مقایسه سطح معنیداری گروه کنترل دیابتی با گروه کنترل غیر دیابتی میباشد **P< 2/25 ،***P<2/225 ،و .*P< 2/21
عالمت  +نشانه مقایسه سطح معنیداری گروههای تجربی با گروه کنترل دیابتی میباشد.+++P<2/225 ،

جدول  .2مقایسه سطوح کراتینین ،اوره ،آلبومین AST ،ALT ،و ALPگروه کنترل با گروه دیابتی و گروههای تجربی
دریافتکننده عصاره الکلی Alhagi camelorum
گروه
شاخص
کراتینین )(mg/dl
اوره )(mg/dl
آلبومین )(g/dl
)ALP (U/L
)AST (U/L

کنترل
غیردیابتی

کنترل
دیابتی

عصاره خارشتر
()mg/kg 322

عصاره خارشتر
()mg/kg 922

2/400±2/25
92/39±2/30
9/45±2/55
433/39±59/00
549/71±4/33

***2/109±2/25
***503/95±0
9/73±2/3
***391±42/33
**507/23±9/53

2/155±2/25
+++43/30±5/37
9/03±2/20
+++934/99±95/30
++545/15±9/72

+2/125±2/25
+++49/13±3/20
9/13±2/51
459/39±35/92
+++537/10±9/44

)ALT (U/L
+++44/11±5/44
+++49/91±3/79
*13/33±5/75
15/30±2/02
عالمت * نشانه مقایسه سطح معنیداری گروه کنترل دیابتی با گروه کنترل غیر دیابتی میباشد **P<2/25 ،***P<2/225 ،و .*P< 2/21

نبیونی و همکاران :اثر عصاره خارشتر ) (Alhagi camelorumبر ...

سطوح آلبومین در گروه کنترل دیابتی در مقایسه
با گروه کنترل غیر دیابتی تغییر معنیداری را نشان
نمیدهد .عالوه براین سطوح آلبومین در گروههای
دریافتکننده عصاره الکلی خارشتر تغییر معنیداری
در مقایسه با گروه کنترل دیابت و حتی بین گروههای
دریافتکننده عصاره الکلی گیاه نشان نمیدهد..
میزان آلکالین فسفاتاز ( ،)ALPآسپارتات آمینو
ترانسفراز ( )ASTو آالنین آمینو ترانسفراز ()ALT
افزایش معنیداری در گروه کنترل دیابتی در مقایسه
با گروه کنترل غیر دیابتی نشان میدهد اما گروههای
دریافتکننده عصاره الکلی خارشتر ( 322 mg/kgو
 )922میزان آلکالین فسفاتاز ( ،)ALPآسپارتات آمینو
ترانسفراز ( )ASTو آالنین آمینو ترانسفراز ( )ALTرا
بهطور معنیداری کاهش می دهند (جدول .)3
بحث و نتیجهگیری
نتایج این تحقیق نشان میدهد که تزریق درون
صفاقی استرپتوزوتوسین (تک دوز  )12mg/kgبا
نابود کردن سلولهای بتا پانکراس ،مدل حیوانی
دیابت ملیتوس وابسته به انسولین (دیابت نوع  )5را
ایجاد کرد ( )Merzouk et al., 2000که
هایپرگالیسمی شدید در مقایسه با گروه کنترل
غیردیابتی ظاهر می شود .سطوح قند خون در تمامی
گروههای تجربی دریافتکننده عصاره خارشتر کاهش
می یابد .دیابت ،اعمال متابولیکی بدن را مختل کرده
و هیپرگالیسمی ایجاد شده به علت گلیکوزیالسیون
و پراکسیداسیون لیپیدی منجر به افزایش استرس
اکسیداتیو میگردد و در نتیجه با افزایش تولید
رادیکالهای آزاد ،سیستمهای آنتیاکسیدانی غیرفعال
شده و آثار مخربی بر کبد میگذارد ( Hamdena et
 .)al., 2008استرس اکسیداتیو به تازگی به عنوان
یکی از عوامل اصلی بر دیابت ملیتوس که متابولیسم
کربوهیدراتها ،لیپیدها و پروتئینها را تحت تأثیر
قرار میدهد ،عنوان شده است (.)Baynes, 1991
قند دار شدن برخی ترکیبات ( Razavi et al.,
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 )2010و هیپوکسی کاذب ناشی از هایپرگالیسمی
( )Giannini et al., 2005میتوانند یک عدم تعادل
در موقعیت اکسید و احیایی درون سلولها بهویژه
بافت کبد ایجاد کند (.)Thomson et al., 2007
بنابراین کبد یکی از اندامهایی است که در بیماری
دیابت دچار آسیب میگردد و افزایش در فعالیت
آنزیمهای کبدی سرم ( AST ،ALTو  )ALPنیز
منعکسکننده آسیب کبدی است ( Giannini et al.,
 .)2005با توجه به اینکه یکی از عوارض دیابت،
آسیب کبدی میباشد این یافتهها قابل توجیه است
( .)Baradaran et al., 2013نتایج به دست آمده در
این پژوهش نشان میدهد که تیمار رتهای دیابتی
با عصاره الکلی خارشتر توانسته میزان آنزیمهای
کبدی را در گروهها به حد نرمال آن ها نزدیک کند.
یکی از شاخصهای مهم آسیب به کلیه ،افزایش
سطوح کراتینین و اوره در سرم میباشد که این
رویدادها بعد از تزریق استرپتوزوتوسین رخ میدهد
( .)Sallie et al., 1991دیابت ملیتوس عامل اصلی
آسیب کلیوی در سرتاسر جهان میباشد ( Tolouian
 .)and Hernandez, 2013; Nasri, 2013قند
خون باال ،تولید رادیکالهای آزاد و استرس اکسیداتیو
را درسلولهای توبوالر کلیوی فعال می کند که نقش
مهم در ایجاد بیماری دیابت کلیوی دارد ( Amiri
.and Nasri., 2014; Pickering and Endre,
 .)2014, Hajivandi and Amiri, 2014افزایش
قند خون دیابتی موجب افزایش سطوح اوره و
کراتینین می شود که به عنوان مارکرهای نقص
عملکرد کلیه میباشند ( Sallie et al., 1991; Ahn
 .)et al., 2006در این مطالعه ،القا تجربی دیابت
باعث افزایش معنیدار مقادیر سرمی اوره و کراتینین
در مقایسه با گروه شاهد شد که با نتایج مطالعات
 (2007) Kaneto et al.و همچنین Thomson et
 (2007) al.همخوانی دارد ( Kaneto et al.,
 .)2007; Thomson et al., 2007مطالعات قبلی
نشان داده است که مصرف آنتیاکسیدانها در
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موشهای صحرایی دیابتی موجب کاهش آسیب کلیوی
میشود ( Rashki et al., 2009; Thomson et al.,
 .)2007در این مطالعه ،مصرف عصاره الکلی خارشتر در
گروههای دیابتی میزان کراتینین و اوره را درمقایسه با
گروه کنترل دیابتی کاهش میدهد .این نشان میدهد
که سیستم آنتیاکسیدانی در رتها تقویت میشود و
بنابراین آسیب کلیوی در رتهای دیابتی کاهش
مییابد .سطوح آلبومین در گروه کنترل دیابتی در
مقایسه با گروه کنترل غیردیابتی تغییر معنیداری را
نشان نمیدهد .عالوه براین سطوح آلبومین در
گروههای دریافتکننده عصاره الکلی خارشتر در
مقایسه با گروه کنترل دیابت و حتی بین گروههای
دریافتکننده عصاره الکلی خارشتر تغییر معنیداری را
نشان نمیدهد..
تحقیقات شیمیایی بر روی گونه Alhagi
 camelorumمشخص کرد که حاوی اسیدهای
چرب و استرول (،)Kalhoro et al., 1997
فالونوییدها ( ،)Singh et al., 1999کومارینها،
آلکالوییدها ،ویتامینها ( Behari and Gupt,
 ،)1980تریترپن ،تانین ،الکتون و ساپونینها میباشد
( Atta and Abo, 2004; Atta and Mouneir,
 .)2004ترکیبات فالونوییدی به دلیل خاصیت
آنتیاکسیدانی رادیکالهای آزاد را خنثی نموده و
اثرات تخریبی آنها را کاهش میدهند .در بیماران
دیابتی اسید چرب آزاد موجب آزادسازی رادیکال آزاد

اکسیژن و استرس اکسیداتیو میشود و فالونوییدها
بهطور غیرمستقیم باعث کاهش استرس اکسیداتیو
میشوند (.)Bonnefont, 2004
بنابراین کاهش قند خون موجب کاهش تولید
رادیکالهای آزاد می شود و به دنبال آن آسیب کبدی
و کلیوی ایجاد شده ناشی از هیپرگالیسمی را بهبود
میبخشند (.)Ahmad et al., 2006
نتیجهگیری کلی

یافتههای تحقیق حاضر نشان میدهد که ،مصرف
عصاره الکلی گیاه خارشتر قادر است که گلوکز
افزایش یافته به دلیل تزریق استزپتوزوتوسین را در
موشهای دیابتی کاهش دهد .همچنین برخی از
فالونوییدهای موجود در عصاره الکلی خارشتر با
تقویت سیستم آنتیاکسیدانی باعث کاهش آسیبهای
کبدی و کلیوی گردیده و به دنبال آن آنزیمهای
کبدی و فاکتورهای کلیوی کاهش یافته است .لذا
میتوان این گیاه را بهعنوان داروی ضددیابتی در نظر
گرفت .هرچند تحقیقهای بیوشیمیایی و فارماکولوژی
بیشتری باید انجام شود.
سپاسگزاری
از تالشها و زحمات معاونت محترم پژوهشی و
آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی دامغان که ما را یاری
نمودند ،تشکر و قدردانی میگردد.
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