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ABSTRACT

Background & objectives: One of the most important diabetes complications is chronic renal
failure. This disorder is one of the most important progressive renal problems that is closely
associated with high mortality rate in diabetic patients. The purpose of this study was to evaluate
the effect of conjugated blackcurrant extract and  zinc oxide nanoparticles on histopathologic
damages of kidney tissue in diabetic rats.
Methods: A total of thirty adult Wistar rats were used and they were randomly divided into the
following six groups (n=5): control group; diabetic group (170 mg/kg alloxan); diabetic group
treated with insulin (170 mg/kg alloxan & 10 U/kg insulin); diabetic group treated with ZnO
nanoparticle (170 mg/kg alloxan & 8 mg/kg ZnO nanoparticle); diabetic group treated with
extract (170 mg/kg alloxan & 150 mg/kg blackcurrant extract) and diabetic group treated with
extract conjugated with ZnO nanoparticles (170 mg/kg alloxan & 8 mg/kg blackcurrant extract
conjugated with ZnO nanoparticle). Diabetes mellitus was induced by intraperitoneal injection of
alloxan monohydrate. Conjugated blackcurrant extract and ZnO nanoparticles were produced
using green synthesis method. The tissues were stained with hematoxylin and eosin stain. Image J
software was used for evaluation of histopathological changes.
Results: The comparison between groups treated with blackcurrant extract, ZnO nanoparticles and
blackcurrant extract conjugated with ZnO nanoparticle showed that these compounds somewhat
protect kidney tissue from diabetes damage . The highest protective effect was observed in
diabetic group treated with ZnO nanoparticles conjugated with blackcurrant extract.
Conclusion: Our study, for the first time, showed that the conjugation of blackcurrant extract to
ZnO nanoparticles can be effective in preventing renal- tissue damage in diabetic patient.
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مقدمه
ترین اختالل متابولیسمی اسـت کـه   شایعدیابت شیرین 

در سرتاســر جهــان در حــال گســترش بــوده و بطــور 
ــالغین درصــد6/8متوســط داراي شــیوع جهــانی  در ب

]. میزان شیوع دیابت در ایران از متوسط 1،2باشد [می
]. عـوارض  2اسـت [ درصـد 4/10جهانی بیشتر بوده و 

ـ  عنـوان یکـی از مشـکالت اساسـی در     هبیماري دیابت ب
شود. یکـی از مهمتـرین عـوارض    پزشکی محسوب می

ــت [   ــوي اس ــزمن کلی ــایی م ــت نارس ــاري دیاب ]. 3بیم
ترین علت نارسایی مزمن کلیوي دیابتی شایعنفروپاتی

توانـد بـه نارسـایی    باشد که مـی در سرتاسر جهان می
کامل کلیوي منجر شود. این اخـتالل یکـی از مهمتـرین    

چکیده
یکی از مهمترین عوارض بیماري دیابت، نارسایی مزمن کلیوي است که با شدت مرگ و میر در این بیماران زمینه و هدف:

هـاي  ده به نانوذرات اکسید روي بـر آسـیب  قاط متصل شارتباط تنگاتنگی دارد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر عصاره قره
هاي صحرایی دیابتی است.هیستوپاتولوژیک بافت کلیه در موش

ها شامل: گـروه کنتـرل،   تایی استفاده گردید. گروه5گروه 6در صحرایی ویستارسر موش 30در این مطالعه از روش کار:
-انسـولین)، گـروه دیـابتی   U/kg10آلوکسـان و  mg/kg170انسـولین ( -آلوکسان)، گروه دیـابتی mg/kg170گروه دیابتی (

ــانوذره ( ــان و mg/kg170ن ــابتی mg/kg8آلوکس ــروه دی ــید روي)، گ ــانو ذرات اکس ــاره (-ن ــان و mg/kg170عص آلوکس
mg/kg150عصاره (-نانوذره-عصاره قره قاط) و گروه دیابتیmg/kg170 آلوکسان وmg/kg8   عصاره قره قاط متصـل بـه

هاي صحرایی مورد آزمایش با تزریق داخل صفاقی آلوکسان منوهیدرات ایجاد سید روي) بودند. دیابت در موشنانوذرات اک
قاط متصل به نانوذره از روش سنتز زیستی استفاده شد. براي بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیکی از شد. براي تهیه عصاره قره 

Imageائوزین و نرم افزار-آمیزي هماتوکسیلینرنگ J.استفاده گردید
قـاط متصـل شـده بـه     قاط، نانو ذرات اکسـید روي و عصـاره قـره    هاي تحت تیمار با عصاره قره مقایسه بین گروهها:یافته

کننـد و  نانوذرات اکسید روي نشان داد که این ترکیبات از آسیب بافتی ناشی از دیابت در بافت کلیه تا حدودي محافظت می
قاط متصل شده به نانوذرات اکسید روي مشاهده گردید.ی در برابر دیابت در گروه عصاره قره بیشترین تاثیر محافظت

توانـد در  قـاط متصـل شـده بـه نـانوذرات اکسـید روي مـی       مطالعه حاضر براي اولین بار نشان داد عصاره قرهگیري:نتیجه
باشد.مثبتی داشته جلوگیري از آسیب بافتی ناشی از دیابت در بافت کلیه موش صحرایی تاثیر 

قاط، نانوذرات اکسید روي، دیابت، آسیب کلیويقرهواژه هاي کلیدي:
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تـا  30باشد که میمشکالت پیشرونده و التهابی کلیوي 
کند و با شـدت  درصد بیماران دیابتی را درگیر می50

مرگ و میر در این بیمـاران ارتبـاط تنگـاتنگی دارد. از    
هــاي هیســتوپاتولوژیک نفروپــاتی مهمتــرین مشخصــه

دیابتی افزایش ضخامت غشاي پایه گلومرولی، کوچـک  
شـدن شـکل   شدن فضاي کپسول بومن و غیـر طبیعـی  

]. عوامل مختلفی در ایجـاد  4باشد [می1جسمک کلیوي
تـوان  نفروپاتی دیابتی نقش دارند که از آن جمله مـی 

به استعداد ژنتیکی، غلظت بـاالي گلـوکز، فعـال شـدن     
هاي فعال ، تولید گونهتبدیل گلوکز به سوربیتولمسیر 

ــاالي      ــار ب ــه و فش ــات گلیک ــزایش ترکیب ــیژن، اف اکس
روپـاتی جـزو   ]. پیشگیري از نف5گلومرولی اشاره کرد [

هاي پزشـکی بـراي بیمـاران دیـابتی محسـوب      اولویت
گردد و مهمترین اقدام در این زمینه کنترل گلوکز می

]. یکی از گیاهان دارویی کـه اخیـرا در   6باشد [خون می
زمینه کنترل گلوکز خون و دیابت مورد توجه محققین 

ایـن گیـاه در اکثـر    باشد.میقاطقرهقرار گرفته است 
جنگلی آسیاي صـغیر، قفقـاز، سـیبري، آمریکـاي     نواحی 
د. ایــن گیــاه در شوپا یافت میص اروبه خصوو شمالی 

ت تفاعاران و ارسباي اطراف اردبیل، ارهاجنگلایران در 
ده آن ستفارد اموهاي قسمتروید و ن مییالـگن ستاا

ــت. میوو یشه گ، رشامل: بر ف ترین مصرمهمه اســـ
هـا  فنـول ه اسـت. پلـی  دارویی مربوط به میوه این گیـا 

شـوند  محسوب مـی قاطقرهترکیبات اصلی بیولوژیک 
عالوه بر خواص کاهنـده گلـوکز خـون    قاطقره]. 7،8[

ــی ــواص آنت ــد  داراي خ ــابی و ض ــد الته ــیدانی، ض اکس
هایی که به ]. یکی از تکنیک10, 9باشد [توموري نیز می

هـا  تازگی در زمینه درمان، تشخیص یا کنتـرل بیمـاري  
هـاي  لکـول واستفاده قرار گرفته اسـت اتصـال م  مورد

مختلف به نانوذرات است. نشان داده شده است اتصال 
تـر و  ات باعث نفـوذ راحـت  نانوذرترکیبات مختلف به 

]. 11شـود [ تاثیر بهتر این ترکیبات در سطح سلولی می

جسمک کلیوي به مجموعه کالفـه مـویرگی و کپسـول بـومن     1
شود.پیرامون آن گفته می

هاي متصل شـده  مولکولبنابراین با توجه به تاثیر بهتر 
توجـه بـه اثـرات ضـددیابتی     ات همچنـین بـا   نانوذربه 

، در این مطالعه بـراي اولـین بـار سـعی شـده      قاطقره
ات نـانوذر متصل شـده بـه   قاطقرهاست تاثیر عصاره 

هاي هیستوپاتولوژیک بافت کلیه اکسید روي بر آسیب
هاي صـحرایی دیـابتی مـورد ارزیـابی قـرار      در موش

گیرد.

روش کار
که با کـد  بودهشاهد-مورداین پژوهش یک مطالعه 

ــی ــه تصــویب  IR.ARUMS.REC.1394.22اخالق ب
کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی اردبیل رسـیده و بـا   
رعایـــت اســـتانداردهاي اصـــول کـــار بـــا حیوانـــات  
آزمایشــگاهی انجــام شــده اســت. در ایــن مطالعــه از  

نر نژاد ویسـتار اسـتفاده گردیـد.    صحراییهاي موش
ی اسـتاندارد  هاي پالسـتیک در قفسصحراییهاي موش

ها، کـه غـذا و آب کـافی در    مخصوص نگهداري موش
دسـترس آنهــا قــرار داشــت نگهــداري شــدند. محــل  

صحرایی از نظـر دمـا، رطوبـت و    هاي نگهداري موش
نور در حد استاندارد تنظـیم شـده بـود. وزن تقریبـی     

گرم بود. براي تهیه 150-200بین هاي صحراییموش
هـاي خشـک شـده    یـوه ، ابتـدا م قـاط قـره عصاره گیاه 

ــره ــاطق ــر  ق ــی معتب ــان داروی ــروش گیاه ــل ف از مح
ون چینی پـودر شـد. ایـن    هاخریداري شد و سپس در

پودر به مدت چهار روز در اتانول به نسبت یک بـه ده  
خیسانده شده و به طور متناوب بـا اسـتفاده از شـیکر    

میلی لیتر از عصاره حاصله براي سنتز20مخلوط شد. 
ات اکسـید روي جـدا شـده و    نـانوذر عصاره متصل به

مابقی با ریختن بر سطح صاف و قرار دادن در معرض 
هــواي آزاد جهــت حــذف حــالل و خشــک شــدن کنــار 
گذاشته شد. پودر حاصله بـراي تهیـه دوزهـاي مـورد     

قاط استفاده گردید.قرهنظر عصاره
ات اکسید روينانوذرمتصل به قاطقرهتهیه عصاره 

ات اکسـید  نـانوذر متصل به قاطرهقبراي تهیه عصاره 
]. در ایـن  12روي از روش سنتز زیستی اسـتفاده شـد[  
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میلی لیتر از عصاره تهیه شده را بـه همـراه   20روش 
میلی لیتر آب مقطـر در یـک بشـر ریختـه سـپس      80

گرم نمک نیترات روي به آن اضافه شد و 42/6مقدار 
مخلـوط شـد.   با اسـتفاده از همـزن مغناطیسـی کـامالً    

موالر در حدود 5سود محلول با استفاده ازpHسپس 
دقیقه 15تنظیم شد. سوسپانسیون حاصله به مدت 10

در داخل مایکرویو قرار داده شد. نمونه بدست آمده 
دو بار با آب مقطـر و یـک بـار بـا اتـانول و بـه کمـک        

دقیقه 5هر بار به مدت rpm3000سانتریفیوژ با دور
بار مایع رویـی دور ریختـه   شستشو داده شد و در هر 

شد. در پایان کـار رسـوب بـاقی مانـده از شستشـوي      
درجـه  60ساعت در فور در دماي 24نهایی به مدت 

هـاي آلـی   قرار داده شد تا خشک شود. حضـور گـروه  
اکسید روي توسط اتنانوذردر سطح قاطقرهعصاره 

آنالیز توزین حرارتی تایید شـد. بـا اسـتفاده از تکنیـک     
XRD1قاطقرهات اکسید روي و عصارهنانوذرندازه ا

). 1ات اکسید روي تعیین شد (جدول نانوذرمتصل به 

متصل به قاطقرهات اکسید روي و عصاره نانوذر. اندازه 1جدول 
ات اکسید روينانوذر

نمونهمتر)اندازه (نانو
ات اکسید روينانوذر18/15
اکسید رويات نانوذرمتصل به قاطقرهعصاره 94/13

هاي مورد مطالعه و روش انجام آزمایش: جهت گروه
ات نـانوذر متصل شده به قاطقرهبررسی تاثیر عصاره 

هاي هیستوپاتولوژیک بافت کلیه، اکسید روي بر آسیب
تــایی تقســیم 5گــروه 6بــه صــحراییســر مــوش 30

ه کننـد شدند. یک گروه بعنوان گروه کنترل (دریافـت 
گروه دوم بعنـوان گـروه دیـابتی    سرم فیزیولوژي) و

)، گـروه  mg/kg170آلوکسان با دوز ه کنند(دریافت 
ه کننـد انسـولین (دریافـت  -سوم بعنوان گروه دیـابتی 

U/kgو انسولین بـا دوز  mg/kg170آلوکسان با دوز 

هنــانوذر-)، گــروه چهــارم بعنــوان گــروه دیــابتی10
ــت ــد(دریاف ــا دوز ه کنن ــان ب و mg/kg170آلوکس

1 X-Ray Powder Diffraction

)، گـروه پـنجم   mg/kg8ه اکسـید روي بـا دوز   وذرنان
آلوکسـان  ه کنندعصاره (دریافت -بعنوان گروه دیابتی

mg/kgبـا دوز  قـاط قرهو عصاره mg/kg170با دوز

-هنـانوذر -و گروه ششم بعنـوان گـروه دیـابتی   )150
mg/kg170آلوکسان بـا دوز ه کنندعصاره (دریافت 

قاطقرهبه عصاره ات اکسید روي متصل شدهنانوذرو
هـاي  ) انتخاب شدند. دیابت در موشmg/kg8با دوز 

ــا تزریــق داخــل صــفاقی   صــحرایی مــورد آزمــایش ب
آمریکـا) بـه   -آلوکسان منوهیـدرات (شـرکت سـیگما   

وزن بـدن  گرم به ازاي هر کیلـوگرم  میلی170میزان 
روز 16]. مـدت زمـان انجـام آزمـایش     13ایجاد شد [

ــا  ــان روز ش ــود. در پای ــد از ب ــاعت 12نزدهم و بع س
هـاي  ناشتایی ابتدا پس از بیهوش کردن، از قلب موش

صحرایی مـورد مطالعـه خـونگیري شـد، سـپس کلیـه       
مطالعـات  هاي صحرایی جدا سازي شـد و بـراي  موش

درصد نگهداري شد. 10هیستوپاتولوژیک در فرمالین 
هیستوپاتولوژیک: براي بررسی تغییرات روش بررسی

ــتوپاتولوژ -یک از رنــگ آمیــزي هماتوکســیلین  هیس
هـا  استفاده شد. در ایـن روش نمونـه  ) H&E(ائوزین

درصد مراحل پاساژ 10پس از ثابت شدن در فرمالین 
بافتی را طی کرده و در نهایت قالب گیري گردیـد. از  

هاي مورد نظر به روش بـرش گیـري تصـادفی    قالب
قـرار گرفـت.   میکرونی تهیه شده و روي الم5مقاطع 

ــه ــه روشدر نهایــت نمون ــزي H&Eهــا ب ــگ آمی رن
هاي مختلف، تغییرات هاي گروهگردید. پس از تهیه الم

هاي بافتی مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین بررسی
گیري قطر جسمک کلیـوي و  مرفومتریک شامل اندازه

نیز مـورد ارزیـابی قـرار گرفـت.     2قطر فضاي ادراري
5در هـر الم  گیري قطر جسـمک کلیـوي   جهت اندازه

جسمک کلیوي بررسی شد. به این منظور پس از تهیـه  
در هـر  Image Jتصاویر بافتی با استفاده از نرم افزار

گیـري  جسمک کلیوي دو قطر بزرگ و کوچک انـدازه 

گلومرول به عنـوان قطـر   قطر اختالف قطر جسمک کلیوي و 2
شود.فضاي ادراري گفته می
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شد و سپس میانگین آنها محاسبه گردید و بـه عنـوان   
قطر جسمک کلیـوي در نظـر گرفتـه شـد. در نهایـت      

ــراي بدســت آوردن تغی ــرات فضــاي ادراري قطــر ب ی
ها نیز به روش فوق محاسبه گردید و حاصل گلومرول

اختالف قطر جسمک کلیوي و گلومرول به عنوان قطـر  
].14فضاي ادراري در نظر گرفته شد [

هاروش تحلیل آماري داده
نتایج مربوط بـه بررسـی تغییـرات بافـت شناسـی در      

هاي بافتی به صـورت کیفـی توصـیف گردیـد و     نمونه
تغییرات مشاهده شده گزارش گردید. همچنین نتـایج  
حاصل از تغییرات قطر جسمک کلیوي و فضـاي ادراري  

هـاي آمـاري   و آزمـون SPSSبا استفاده از نرم افزار 
آنوآ و توکی، براي مقایسه بین گروهی مورد تجزیه و 

05/0تحلیل قرار گرفتند. سطح معنـی داري کمتـر از   
انحراف ±میانگینبر اساسها در نظر گرفته شد. داده
استاندارد محاسبه شدند.

هایافته
هاي هیستوپاتولوژیک نشـان داد کـه سـاختمان    بررسی

ها در گروه کنتـرل حالـت نرمـال داشـته و     بافتی کلیه
هاي هاي کلیوي و لولهساختار کپسول بومن، گلومرول

پیچیده پروگزیمال و دیستال و همچنین بافت بینـابینی  
). در گروه دیابتی، آسـیب  A-1(شکل اشدبطبیعی می

هـا، آسـیب   بافتی شامل تخریب تعـدادي از گلـومرول  
هاي پیچیده پروگزیمال و دیستال و نیـز واکوئلـه   لوله

هـا  ها مشاهده شد. در این گـروه نفـرون  شدن سلول
شکل طبیعی خود را از دست داده و در حـال تخریـب   

برخی از شدن بودند. همچنین در گروه دیابتی، داخل 
هاي پیچیده پروگزیمال و دیستال مـایع کلوئیـدي   لوله

هــاي کلیــوي اســت کــه نشــان دهنــده وجــود کســت
). عالوه بـر ایـن،   2و شکل B-1مشاهده گردید (شکل 

هاي مرفومتریک نشان داد که در گروه دیابتی بررسی
قطر جسمک کلیوي و فضاي ادراري نسـبت بـه گـروه    

). 1(نمـودار  )p>05/0(دارد داري کنترل افزایش معنی
هـاي مـورد   نشـان داد در سـایر گـروه   مطالعه حاضر 

مطالعه، میزان آسـیب وارده بـه سـاختار بـافتی کلیـه      
نسبت بـه گـروه دیـابتی کمتـر بـود. در گروهـی کـه        
همزمان با دیابت، انسولین دریافت کرده بود هرچنـد  

هـایی شـده بـود و    ها دچار آسیبساختار بافتی نفرون
ــل ب ــهدر داخ ــی از لول ــت رخ ــده کس ــاي پیچی ــاي ه ه

شد اما میزان آسیب نسـبت بـه   کلوئیدي مشاهده می
هـاي  ). بررسـی C-1گروه دیـابتی کمتـر بـود (شـکل     

مرفومتریک هـم نشـان داد کـه در ایـن گـروه قطـر       
ــاهش     ــابتی ک ــروه دی ــه گ ــبت ب ــوي نس ــمک کلی جس

). از طرف دیگـر  1(نمودار )p>05/0(داري دارد معنی
، قـاط قـره هاي تحت تیمار با عصاره همقایسه بین گرو

متصل شده بـه  قاطقرهه اکسید روي و عصاره نانوذر
ات اکسید روي نشـان داد کـه ایـن ترکیبـات از     نانوذر

آسیب بافتی ناشی از دیابت در بافت کلیه تـا حـدودي   
کنند و بیشترین تاثیر محافظتی در برابر محافظت می

شـده بــه  متصـل قـاط قـره دیابـت در گـروه عصـاره    
-D ،1-1ات اکسید روي مشاهده گردید (شکل نانوذر

E 1و-F متصـل  قـاط قـره ) بطوریکه در گروه عصاره
هـــاي ات اکســـید روي بررســـینـــانوذرشـــده بـــه 

مورفومتریک نشان داد قطر جسمک کلیـوي و فضـاي   
داري ادراري نسبت به گـروه دیـابتی بـه طـور معنـی     

ـ 1(نمودار )p>05/0(کاهش یافته بود  ی در سـایر  ) ول
هاي مـورد مطالعـه هرچنـد تغییراتـی در قطـر      گروه

شد، اما این جسمک کلیوي و فضاي اداري مشاهده می
انـدازه قطـر   دار نبود. نتایج مربـوط بـه  تغییرات معنی

هـاي  فضاي ادراري و قطر جسـمک کلیـوي در گـروه   
نشان داده شده است. 2مورد مطالعه در جدول 

کلیوي و قطر فضاي ادراري بر اساس . اندازه قطر جسمک 2جدول 
هاي مورد مطالعهمتر در گروهمیکروواحد 

قطر فضاي ادراري
(Mean±SD)

قطر جسمک کلیوي
(Mean±SD)

هاي مورد گروه
مطالعه

کنترل106/1698/534±/91/572±
دیابتی120/2653/627±/94/457±
انسولین-دیابتی110/1931/883±/32/1097±
هنانوذر-دیابتی111/1801/539±/13/637±
عصاره-دیابتی114/2083/992±/85/406±

عصاره- ذرهنانو-دیابتی109/1771/446±/634±
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قابل مشاهده هاي پیچیده): گروه کنترل (ساختمان طبیعی جسمک کلیوي و لولهAهاي مورد مطالعه (ساختمان میکروسکوپی بافت کلیه در گروه.1شکل
): گروه عصاره؛ Dدهد)؛ ((نوك پیکان کست کلیوي را نشان می): گروه انسولینCدهد) (ها را نشان می): گروه دیابت (نوك پیکان واکوئلBباشد). (می

)E ه؛ (نانوذر): گروهF قاطقرهه به همراه عصاره نانوذر): گرو ه

یابتی با بزرگنمایی بیشتر با فلش نشان داده شده استکست کلیوي در داخل نفرون در گروه د.2شکل 
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هاي مورد مطالعه. مقایسه قطر جسمک کلیوي و فضاي ادراري در بین گروه1نمودار
)>05/0p* افزایش معنی دار نسبت به گروه کنترل (

)>05/0p** کاهش معنی دار نسبت به گروه دیابتی (

بحث
اولین بار نشان داد که عصاره برايمطالعه حاضر نتایج 

تواند ات اکسید روي مینانوذرمتصل شده به قاطقره
اثرات محافظتی در برابر آسیب بـافتی کلیـه ناشـی از    

ها نقش مرکـزي  که کلیهدیابت داشته باشد. از آنجایی
در تنظیم محیط داخلی بدن و دفع مواد زاید حاصل از 

هـا بـا افـزایش    کلیـه متابولیسم دارند کاهش عملکـرد 
میــزان مــرگ و میــر ارتبــاط مســتقیمی دارد. یکــی از 

ها اختالالت شایعی که با کاهش پیشرونده عملکرد کلیه
همراه است نارسـایی مـزمن کلیـوي اسـت. نارسـایی      

هــاي مـزمن کلیـوي بعنـوان یکـی از مهمتـرین الویـت      
آیـد  درمانی بهداشت عمومی در جهان به حساب مـی 

در سطح جهان و اکثر کشورها چرا که میزان شیوع آن 
از جملــه ایــران رو بــه گســترش بــوده و بــه صــورت 

شـود کـه در   اپیدمی در آمده است. تخمـین زده مـی  
بیمار نارسایی مزمن 000،000،500حال حاضر حدود 

]. در حـال  15کلیوي در سرتاسـر جهـان وجـود دارد [   
حاضر بیش از یک میلیون بیمار مرحله آخر کلیـوي در  

ان وجود دارد و تعداد این بیمـاران بطـور   سرتاسر جه

اي در سطح جهان در حال افـزایش اسـت   نگران کننده
]. بیماري دیابت شیرین یکی از علل اصلی نارسـایی  16[

شـود  بینی مـی شود و پیشمزمن کلیوي محسوب می
میزان شیوع نارسایی مزمن کلیوي با افزایش بیمـاري  

نشـانگر  هـاي آتـی افـزایش یابـد کـه     دیابت طی سـال 
هـاي  بحران پیش روي بهداشت عمومی جهان در سال

هاي اخیر ]. با توجه به اینکه در سال17باشد [آینده می
هاي گیـاهی در طـب بـالینی    رویکرد استفاده از عصاره

گسترش یافته است یکی از گیاهانی که در زمینه کنترل 
هـاي اخیـر مـورد    قند خون و پاتوژنز دیابـت در سـال  

ــ  قــاطقــرهی قــرار گرفتــه اســت عصــاره توجـه فراوان
]. نشان داده شـده اسـت کـه عصـاره     18،19باشد [می
داراي اثرات آنتـی اکسـیدانی، ضـد التهـابی و     قاطقره

توانـد در پیشـگیري از   کاهنده قند خـون بـوده و مـی   
دیابت و نیز کاهش دوز داروهاي کنترل کننده دیابت 

محققـین  ]. همچنـین  19،20مورد استفاده قرار گیرد [
هـایی  با مکانیسمقاطقرهاند گیاهان خانواده نشان داده

از قبیــل افــزایش تولیــد انســولین، کــاهش آپوپتــوز و 
هاي بتاي پـانکراس و نیـز افـزایش    تحریک تکثیر سلول
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دیابتی هاي محیطـی اثـرات ضـد   لوکز در بافتجذب گ
هـایی کـه اخیـراً   ]. از تکنیک21نمایند [خود را اعمال می

براي افزایش اثرات ترکیبات مختلف در سطح سـلولی  
ات نـانوذر استفاده شده است اتصـال ایـن ترکیبـات بـا     

ــی ــد [مـ ــانوذر]. 11باشـ ــی از نـ ــید روي یکـ ات اکسـ
ات مورد اسـتفاده در پزشـکی و   نانوذرپرکاربردترین 

باشــد کــه در تحقیقــات تهیــه ترکیبــات کونژوگــه مــی
ــت [  ــده اس ــتفاده ش ــددي از آن اس ــه ]. 22متع مطالع

روي بیمـاري  قـاط قـره چندانی در مورد تاثیر عصاره 
کلیــوي وجــود نــدارد ولــی مطالعــات انجــام شــده بــا 

در بیمـاري  قـاط قرهاستفاده از ترکیبات مشابه عصاره 
دهنـده تـاثیر مفیـد ایـن ترکیبـات روي      کلیوي نشـان 

اي وارگـاس و  ]. در مطالعه23باشد [بیماري کلیوي می
ــ  ــاران نشــان دادن ــاثیر  همک ــدي ت ــات فالونوئی د ترکیب

محافظتی موثري در جلـوگیري از آسـیب کلیـوي در    
برابر گلومرونفریت، نفروپاتی دیابتی و آسیب کلیـوي  

کنند. ناشی از مواد شیمیایی و شیمی درمانی اعمال می
همچنین تحقیقات آنها نشان داد فالونوئیدها از آسیب 

ار خون کلیوي ناشی از پرفشاري خون نیز با کاهش فش
و نیــز تــاثیر مســتقیم روي پارانشــیم کلیــوي ممانعــت 

]. همچنین نشان داده شده است گیاهان 24نمایند [می
ها و ترکیبات فنولی کـه در عصـاره   غنی از آنتوسیانین

]، داراي 25هم به مقدار زیادي وجود دارنـد [ قاطقره
کسـیدانی و ضـد التهـابی قـوي بـوده و از      اثرات آنتـی 

-فتی و کلیـوي ناشـی از چرخـه التهـاب    هـاي بـا  آسیب
اســترس اکســیداتیو در بیمــاران مــزمن کلیــوي و     

اي ]. در مطالعه26،27کنند [همودیالیزي جلوگیري می
هاي موجود بردلین و همکاران نشان دادند آنتوسیانین

تواند در جلـوگیري از پیشـرفت   در گیاه سابداریفا می
نتیجـه  بیماري مزمن کلیوي نقش داشـته باشـد. آنهـا   

تواند براي بیماري گرفتند که مصرف چاي این گیاه می
اي هم ]. در مطالعه28مزمن کلیوي بسیار موثر باشد [

هاي چند گیاه از تاپ و همکاران با بررسی تاثیر عصاره
جمله نوبیلیس، کـاروي، گرانـدیس و آرونسـیس روي    
گلیکولیزاسـیون آلبـومین و تشـکیل محصـوالت گلیکـه      

هاي گیاهان داراي ترکیبات فنولی عصارهنتیجه گرفتند 
اي عالوه بر اینکه داراي اثـرات آنتـی اکسـیدانی بـالقوه    

هـا هـم   تواننـد ازگلیکوزیالسـیون پـروتئین   هستند مـی 
جلــوگیري کننــد و در بهبــود نفروپــاتی دیــابتی نقــش 

]. ابراهیم و همکـاران نیـز در   29موثري داشته باشند [
اده تـوت فرنگـی   یک پژوهش روي تاثیر عصـاره خـانو  

روي نفروپاتی دیابتی در موش صحرایی به این نتیجـه  
ات ضد دیابتی، آنتـی  رسیدند که این گیاهان داراي اثر

آپوپتوز هسـتند. بنـابراین   اکسیدانی، ضدالتهابی و ضـد 
توانـد از  استفاده از عصاره خـانواده تـوت فرنگـی مـی    

]. بنظـر  30پیشرفت نفروپاتی دیابتی جلـوگیري کنـد [  
هم با توجـه بـه اینکـه حـاوي     قاطقرهد عصاره رسمی

مقدار زیادي ترکیبات فنـولی از جملـه فالونوئیـدها و    
] داراي اثرات بیولوژیک یاد 25باشد [ها میآنتوسیانین

هم نشانگر تاثیر مثبت مطالعه حاضر شده بوده و نتایج 
در جلوگیري از آسیب کلیوي ناشی از قاطقرهعصاره 

باشد. از مطالعات یاد شده همسو میدیابت است که با 
هـاي اخیـر اسـتفاده از نـانو مـواد      طرف دیگر در سال

مورد توجه محققین قرار گرفته است و در این زمینـه  
ات اکسید روي یکی از پرکاربردترین نـانوذراتی  نانوذر

هاي دارویـی و رسـاندن   هستند که در انتقال کونژوگه
انـد  قرار گرفتههاي هدف مورد استفاده آنها به سلول

]. با وجود اینکه مکانیسم دقیق انتقال نانو مواد کامال 22[
تـوان بـه مـواردي    روشن نیست ولی با این وجود مـی 

نظیر انـدازه بسـیار کوچـک نـانو مـواد (نـانومتر) در       
مقایسه بـا انـدازه بسـیار بـزرگ سـلول (میکرومتـر)،       
افزایش نسبت سطح به حجم و تاثیر بیشتر آنهـا و نیـز   

هـاي مورفولـوژیکی و شـیمیایی آنهـا در     ییر ویژگیتغ
مقایسه با شکل غیر نانو آنها اشاره نمود کـه در ورود  

ها نقـش بسـیار مـوثري    ها بدرون سلولاین کونژوگه
کـه  مطالعه حاضـر  ]. بنابراین با توجه به نتایج 31دارد [

ات نـانوذر متصـل شـده بـه    قاطقرهنشان داد عصاره 
هاي داري باعث کاهش آسیباکسید روي بطور معنی 

رسد کونژوگه شود بنظر میکلیوي ناشی از دیابت می
ات اکســید روي نفــوذ بــه نــانوذرو قــاطقــرهعصــاره 
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تـري بـه درون سـلول دارد و ایـن امـر      مراتب راحت
التهابی تشدید اثرات آنتی اکسیدانی و ضدتواند درمی

مشــابه ســایر گیاهــان داراي قــاطقــرهو سـایر اثــرات  
کیبات فنولی نقش دشته باشد. تر

نتیجه گیري
قاطقرهبراي اولین بار نشان داد عصاره مطالعه حاضر 

توانـد در  ات اکسـید روي مـی  نـانوذر متصل شده بـه  
جلوگیري از آسیب بافتی ناشی از دیابت در بافت کلیه 

باشد.موش صحرایی تاثیر مثبتی داشته 

هاي پژوهشمحدودیت
تـوان بـه مراقبـت    ین پژوهش مـی هاي ااز محدودیت

هــاي مــورد مطالعــه و دقیــق شــبانه روزي از مــوش
ات اکسـید روي اشـاره   نـانوذر هاي کـار بـا   محدودیت

نمود. 

تشکر و قدردانی
این پژوهش با هزینه مالی داشگاه علوم پزشکی اردبیل 
ــژوهش   انجــام شــده اســت و نویســندگان از واحــد پ

شکر و قدردانی را دانشگاه علوم پزشکی اردبیل کمال ت
دارند.
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