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ABSTRACT

Background& Objectives: Diabetes is a chronic disease characterized by derangement in protein,
fat and carbohydrate metabolism. Most of hypoglycemic agent used in medicine for diabetes
treatment are reported to have side effects for long run. On the other hand, increase in oxidative
stress is effective in the genesis of diabetes. Therefore, the purpose of this study was to assess the
effect of alcoholic extract of Euphorbia cyparissias on serum glucose and antioxidant enzymes
level in diabetic male rats.
Methods: In this study, 40 adult male Wistar rats weighting 250±20 grams divided into four
groups randomly: control, diabetic animals, treatment 1 and treatment 2 which received 500 and
250 mg/kg of E.cyparissias extract for 21 days by gastric gavage, respectively. At the end of the
treatment, level of antioxidant enzymes including TAC, MDA, SOD and GPX and also blood
glucose were determined in animal's serum.
Results: The blood glucose levels were significantly lowered in the group of treatment 1
compared to diabetic group (p<0.05). Results showed that MDA level of serum was increased
significantly in diabetic group in comparison with control group (p<0.05). Furthermore, the TAC,
SOD and GPX level were increased significantly in the group of treatment 1 compared to diabetic
group (p<0.05).
Conclusion: This study showed that oral administration of E.cyparissias extract has antidiabetic
and antioxidant activity in streptozotocin induced diabetic rats.
Key words: E.cyparissias Extract, Antioxidant Activity, Diabetes, Male Rat
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آنزیمهاي وسرمی گلوکزسطح بر سیپاریسیاسافوربیا تاثیر عصاره الکلی 
رتهاي نر دیابتیآنتی اکسیدان در
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ایران ، تبریزدانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز،روه فیزیولوژي، گ

mr.nasirzadeh@yahoo.com:لکترونیکاپست 04116373935: فاکس09141015108: تلفن: نویسنده مسئول*

14/2/93:پذیرش20/6/92: دریافت

مقدمه
هر ساله تعداد بیماران دیابتی در سرتاسر جهان در 

بیماري مزمنی است که باعث دیابت .حال رشد است
ها وچربیاختالل در متابولیسم کربوهیدراتها،

فرایندهاي متعدد بیوشیمیایی و.دشوپروتئینها می
نیز فاکتورهاي محیطی فیزیولوژي در بدن انسان و

تولید بیش از .می توانند رادیکالهاي آزاد تولید نمایند
حد رادیکالهاي آزاد باعث آسیب بیومولکول هایی 

آسیب .می شودDNAپروتئینها ومانند لیپیدها،

یهاي مزمن از اکسیداتیو این مولکولها بتدریج به بیمار
قبیل دیابت، تصلب شرائین، پیري و سرطان منجر 

. ]1[می شود
با وجود این که مدت زمان زیادي است که گیاهان 
دارویی  در درمان بیماریها مصرف می شوند اما در 

اثرات بیشتر موارد هنوز ترکیبات شیمیایی و
معمولترین . فارماکولوژیکی آنها ناشناخته است

سبزیجات میوه ها،(موجود در گیاهان ترکیبات فعال 
شامل ترکیبات فنلی، نیتروژنی، )گیاهان داروییو

کیدهچ
کربوهیدرات مشخص می چربی وابولیسم پروتئین،دیابت یک بیماري مزمنی است که با اختالل در مت:هدفزمینه و

درمان دیابت مصرف می شوند، در دراز مدت عوارض جانبی دارندپائین آورنده قند خون که براي بیشتر داروهاي.شود
هدف این مطالعه ارزیابی تاثیر عصاره .موثر استافزایش استرس اکسیداتیو در پیشرفت بیماري دیابت ازسویی دیگر،

.برسطح سرمی گلوکز وآنزیمهاي آنتی اکسیدان در رتهاي نر دیابتی شده می باشدسیپاریسیاسافوربیا الکلی
گروه بطور تصادفی 4گرم در 250±20سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با وزن40در این مطالعه از :روش کار

)3،)ایجاد دیابت با داروي استرپتوزوتوسین(یگروه دیابت)2،)حیوانات سالم دست نخورده(گروه کنترل)1.استفاده شد
میلی 250زودریافت عصاره با د(2گروه تیمار )4و)میلی گرم بر کیلو گرم500زودریافت عصاره با د(1گروه تیمار

افت روز عصاره را از طریق گاواژ دری21بت  به مدت اپس از ایجاد دی2و1حیوانات گروههاي تیمار .)گرم بر کیلو گرم
سرمدر GPXو SOD ،MDA ،TACسطح آنزیمهاي آنتی اکسیداندر پایان دوره تجویز عصاره میزان گلوکز و.کردند

.اندازه گیري شد
در مقایسه با گروه دیابتی  بطور معنی داري 1یافته ها نشان داد که میانگین سطح سرمی گلوکز در گروه تیمار:یافته ها

در سرم حیوانات دیابتی در مقایسه با گروه کنترل بطور MDAنین مشخص شد که  سطح همچ). >05/0p(پائین تر است
در مقایسه با SODوGPXآنزیمهاي نیزوTACسطح 1این، در گروه تیمارعالوه بر.)>05/0p(معنی داري باالتر بود

.)>05/0p(گروه دیابتی شده  بطور معنی داري باالتر بود
در موشهاي صحرایی دیابتی شده افوربیا سیپاریسیاسنشان داد که تجویز خوراکی عصاره الکلی این مطالعه:نتیجه گیري

.با استرپتوزوتوسین اثرات ضد دیابتی وآنتی اکسیدانی دارد
موش صحرایی نرفعالیت آنتی اکسیدانی، دیابت،،E.cyparissiasعصاره گیاه :کلمات کلیدي
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و) تري ترپنهاکاروتنوئیدها و(ویتامین ها، ترپنوئیدها 
برخی از این ترکیبات فعالیت . آلکالوئیدها هستند

آنتی اکسیدانها در حیات .آنتی اکسیدانی قوي دارند
مصرف آنتی .کننداساسی ایفا میانسان نقش مهم و

دیابت واکسیدانها با کاهش خطر بیماریهاي قلبی،
دیگر بیماریهاي مرتبط با پیري از قبیل سرطان همراه 

بیشتر داروهاي پایئن آورنده قندخون که ]. 2[است
جهت درمان مصرف می شوند در دراز مدت 

لذا پژوهش جهت دستیابی به . عوارض جانبی دارند
ربراي درمان دیابت ضروري موثوداروهاي بی خطر

].3[بنظر می رسد
ش افزایش استرس اکسیداتیو در قامروزه به ن

.]4[می شودتوجه ویژه ايپیشرفت بیماري دیابت
در بنظر میرسد که عامل افزایش استرس اکسیداتیو

هم تولید اکسیژن واکنشی در پالسما ،بیماران دیابتی
.]5و4[دباشبدنهم کاهش دفاعی آنتی اکسیدانیو

اکسیژن در طی متابولیسم رادیکالهاي آزاد مشتق از
اکسیداتیو میتوکندریایی توسط ارگانیسم هاي هوازي 

واکنش اثردراین رادیکالها قادرند .تولید می شوند
ماکرومولکولهاي بافت همبند در با مولکولهاي آلی و

تحت شرایط طبیعی بین .عملکرد سلول تداخل نمایند
سیستم دفاعی ید رادیکالهاي آزاد اکسیژن ومیزان تول

اختالل در تعادل . آنتی اکسیدانی تعادل وجود دارد
آنتی اکسیدان وضعیت را به سمت استرس - اکسیدان

تولید بیشتر رادیکالهاي آزاد پیش می اکسیداتیو و
افزایش غیر طبیعی در پراکسیداسیون چربی ].6[برد

نجر به آسیب کاهش همزمان در سیستم دفاعی مو
].7[اندامکهاي سلولی واسترس اکسیداتیو می شود

ي پانکراس موجب تخریب پیشرونده سلولهاي بتا
کاهش تولید انسولین ومتعاقب آن افزایش قند خون 
.می شودکه در تمامی اشکال دیابت دیده می شود

تعداد سلولهاي بتا که هنوز عملکرد خود را بنابراین،
مهم وسرنوشت ساز در حفظ کرده اند یک عامل

].8[توسعه بیماري محسوب می شود

استفاده از طب گیاهی براي درمان بیماري دیابت 
]. 3[دردنیا اهمیت فراوانی پیداکرده است

cypress spurgeمعروف به  E.cyparissiasگیاه

متعلق به خانواده افوربیاسه است که در برگیرنده 
طق مختلف مناگونه می باشد که در5000بیش از 

سانتیمتر می 40ارتفاع این گیاه تا . جهان وجود دارند
اغلب بوسیله کرك هاي دارد و رسد، ساقه باریک

برگهاي نوك تیز . زبر مایل به زرد پوشیده می شود
وگلهاي کوچک متراکم خوشه اي درراس گیاه دیده 

ترکیبات جدا شده از جنس افوربیا ]. 9[می شوند 
اسیدهاي آلکانها،ي ترپنوئیدها،ترشامل فالونوئیدها،

اثرات ضدالتهابی، آنتی . آلکالوئیدها استآمینه و
ضد توموري فالونوئیدهاي خانواده اکسیدانی و

].2[افوربیاسه کامال شناخته شده است
مطالعات بیشتري بویژه در هند بر روي اثرات آنتی 

صورت گرفته E.hirtaاکسیدانی و ضد دیابتی گونه
م فواید پزشکی جنس افوربیا هیچ داده علیرغ. است

اي در خصوص اثرات آنتی اکسیدانی و ضد دیابتی 
دراین . گزارش نشده استE.cyparissiasگونه 

مطالعه اثرات آنتی اکسیدانی وضد دیابتی این گونه 
. بررسی شده است

روش کار
سر موش صحرایی نر نژاد 40در این مطالعه تعداد 

گرم بصورت تصادفی انتخاب 250±20ویستار با وزن
هاي موش. شدندتقسیم) n= 10(گروه 4و به 

گروه از مرکز پرورش حیوانات 4صحرایی هر 
در مرکزآزمایشگاهی انیستیتو پاستور ایران تهیه و

پرورش حیوانات آزمایشگاهی دانشکده دامپزشکی 
دانشگاه آزاد تبریز در شرایط یکسان با دسترسی 

درجه 22±2و در سطحی با دمايآزاد به آب و غذا 
تاریکی   -روشنایی12/12و چرخه نوري سانتی گراد 
گروه بشرح زیر تقسیم 4حیوانات در. نگهداري شد

:شدند
حیوانات سالم دست نخورده:گروه کنترل)1
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حیواناتی که با تزریق داروي :گروه دیابتی)2
.استرپتوزوتوسین دیابتی شده اند

روز 21از ایجاد دیابت بمدت پس :1تیمارگروه )3
mg/kg500به میزان سیپاریسیاسافوربیا عصاره 

.دریافت نموده اند
روز 21پس از ایجاد دیابت بمدت : 2گروه تیمار)4

mg/kg250به میزان سیپاریسیاسافوربیا عصاره 
.]10[دریافت نموده اند

هت ایجاد دیابت از داروي استرپتوزوتوسین به ج
.بصورت داخل صفاقی استفاده شدmg/kg60میزان 

ساعت با استفاده 72نیز پس از قبل از تزریق دارو و
از گلوکومتر قند خون حیوانات اندازه گیري شد تا از 

حیواناتی که قند .ایجاد دیابت اطمینان حاصل شود
بود بعنوان مدل دیابت mg/dl300خون آنها باالي

ي دوره همچنین در ابتدا.]11[انتخاب می شدند
عصاره وزن تمامی گروهها اندازه گیري تجویز
حیوانات عصاره را از 4و3در گروههاي .گردید

حیوانات گروههاي .طریق گاواژمعدي دریافت کردند
هم حجم عصاره سرم فیزیولوژي از طریق گاواژ 2و1

مجددا وزن در پایان دوره تجویز،.دریافت کردند
حت بیهوشی خفیف سپس ت.حیوانات اندازه گیري شد

جهت اندازه گیري آنتی اکسیدانهاي سرم نمونه اتربا
.]12[شدخون از طریق قلب اخذ 

عصاره گیري
پس از جمع سیپاریسیاسافوربیا نمونه هاي تازه گیاه 

آوري وشستشو با استفاده از جریان هواي خشک در 
سپس آسیاب شده وبصورت پودر .سایه خشک شدند

پودر حاصل با استفاده از اتانول گرم از100.مدآدر 
استفاده از پس از تبخیر حالل با. عصاره گیري شد

دستگاه روتاري اواپراتور باقیمانده بعنوان عصاره 
].9و13[مورد استفاده قرار گرفت 

SOD(1(اندازه گیري سوپراکسیددسموتاز

1 Superoxide Dismutase

گزانتین اکسیداز جهت این روش از گزانتین ودر
این . شودوپر اکسید استفاده میتولید رادیکالهاي س

دهند و رنگ قرمز واکنش میI.N.T2رادیکالها با 
nm505شود که در طول موج فورمازون تولید می

. شودگیري میاندازه
GPX(3(اندازه گیري گلوتاتیون پراکسیداز

آنزیم گلوتاتیـون پراکسیـداز واکنـش اکسیـداسیـون 
4یدروپراکسیدرا توسط کومن ه) GSH(گلوتاتیون 

)(Cumene Hydroperoxideدر . نمایدکاتالیز می
، NADPHحضور آنزیم گلوتاتیون ردوکتازو 

مجدداً به گلوتاتیون ) GSSG(گلوتاتیون اکسید شده 
شود که این احیاء با اکسیداسیون احیاء تبدیل می

در این . همراه است+NADPبه NADPHهمزمان 
340ج واکنش کاهش جذب نوري در طول مو

.شودگیري مینانومتر اندازه
MDA(5(یدهادي آلدگیري مالوناندازه

این روش بر پایه واکنش با تیو بارببیتوریک اسید 
)TBARS(گیري جذب با روش اندازه

اسپکتروفتومتري مقایسه با منحنی استاندارد می 
.]14[باشد

اندازه گیري ظرفیت تام آنتی اکسیدانی
)TAC(6

ABTS7 ، وآب اکسیژنه مجاور یک پراکسیدازبا
این ماده .تولید نمایدABTS+می شود تا رادیکالهاي 

نانومتر600که در طول موجسبز دارد-رنگ آبی
آنتی اکسیدانهاي موجود در .اندازه گیري می شود

این .کنندنمونه تولید این رنگ را تضعیف می
ساخت Randoxاستفاده از کیت تجاريفاکتورها با

.]15[شدند کشور انگلستان اندازه گیري 

2-3-(4-nitrophenol)-5-phenyltetrazolium2-
(iodophenyl) chloride
3 Glutathione Peroxidase
4 Cumene Hydroperoxide
5 Malondialdehyde
6 Total Antioxidant Capacity
7 2, 2-Azino-di-{3-ethylbenzthiazoline sulphonate}

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ja

ru
m

s.
ar

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             4 / 10

https://jarums.arums.ac.ir/article-1-641-fa.html


197و همکاران محمد رضا نصیرزاده...                              سیپاریسیاسافوربیا تاثیر عصاره الکلی 

در این مطالعه داده هاي بدست آمده با استفاده از 
تست روش آماري آزمون آنالیز واریانس یکطرفه و

post hocوDuncan تجزیه و تحلیل گردید و سطح
.در نظر گرفته شد) >05/0p(معنی دار

یافته ها
ان داد که نشTACمقایسه میانگین سطح 

هاي در گروه دیابتی نسبت به گروهTACمیزان
ي پائین تر استمعنی داربطور2و1تیمار ،کنترل

)05/0P< .( تفاوت معنی 2و1اما بین دو گروه تیمار
.)1جدول () p=269/0(داري دیده نشد

در سرم گروههاي MDAمقایسه میانگین سطح با
در ص شاخمختلف مشخص گردید که میزان این 

معنی افزایشگروههاگروه دیابتی در مقایسه با سایر
گروه درMDAسطح همچنین .داشته استداري
بطور معنی داري پائین تر 1نسبت به تیمار2تیمار 
).1جدول() >05/0p(است

بررسی آماري داده هاي مربوط به میانگین سطح 
ن داد که فعالیت این آنزیم در انشSODآنزیم 

گروههاي مطالعه بتی در مقایسه با سایرگروه دیا

همچنین.یافته استکاهش شده بطور معنی داري
در 1سطح فعالیت آنزیم مذکور در گروه تیمار 

)>05/0p(باالتر است2مقایسه با گروه تیمار 
).1جدول(

مقایسه میانگین داده هاي بدست آمده در مورد 
در گروههاي مختلف مورد مطالعه GPXآنزیم 

در گروه GPXص نمود که فعالیت آنزیم مشخ
دیابتی در مقایسه با دیگر گروههاي مطالعه شده 

همچنین اختالف بین میانگین .کاهش معنی داري دارد
نیز از نظر 2با گروه تیمار 1هاي دو گروه تیمار 

اما بین ).1جدول() <05/0P(ي معنی دار استرآما
اري دیده تفاوت معنی د2گروه کنترل وگروه تیمار 

).<05/0p(نشد
لوکز در گروههاي مقایسه میانگین سطح سرمی گ

ایجاد دیابت نشان داد که بین مورد مطالعه قبل از
حیوانات گروههاي مختلف تفاوت معنی داري وجود 

بررسی آماري اما ).2جدول()<05/0P(ندارد
سطح سرمی گلوکز در گروههاي مختلف میانگین

سطح سرمی خص نمود که بعد از ایجاد دیابت مش
گلوکز در گروه دیابتی نسبت به سایر گروههاي 

)Mean ± SE(انگین آنزیمهاي آنتی اکسیدان سرم موشهاي صحرایی نر بالغ درگروههاي مختلف مورد مطالعهمی. 1جدول
پارامتر

گروه
TAC

mmol/l
MDA
µmol/l

SOD
U/ml

GPX
U/gHb

a03/0±85/3d00/0±21/5a07/0±62/5a26/0±16/49کنترل
d00/0±17/2a07/0±94/7d01/0±76/3d00/0±11/32دیابتی

1b05/0±34/3b02/0±63/6b02/0±7/4c31/0±32/46مارتی
2bc01/0±32/3c00/0±39/60/02c±41/4b27/0±26/48تیمار 

.میانگین هاي داراي حروف غیرمشابه اختالف معنی دار دارند
.در نظر گرفته شده استP<0.05سطح معنی دار 

).Mean ± SE(رایی نر بالغ درگروههاي مختلف مورد مطالعهمیانگین وزن وقند خون موشهاي صح. 2جدول
پارامتر                            

گروه                  
وزن قبلی

)گرم(
وزن بعدي

)گرم(
گلوکزخون قبلی

)mg/dL(
گلوکز خون بعدي    

)mg/dL      (
a80/6±60/261a03/6±20/263a82/4±80/137a82/3±80/140کنترل
a05/6±80/252c87/14±20/193a15/17±60/168d09/12±60/566دیابتی
1a22/2±2/265ab37/9±20/230a95/4±60/162b49/32±273تیمار
2a44/5±80/258bc79/9±20/219a51/3±40/143c25/13±40/495تیمار

.میانگین هاي داراي حروف غیرمشابه اختالف معنی دار دارند
.در نظر گرفته شده است>05/0pسطح معنی دار
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گردید که صهمچنین مشخ.مطالعه شده باالتر است
در 1تیمار نترل وکسطح سرمی گلوکز در گروههاي 

بطور معنی 2بتی و تیمار امقایسه با گروههاي دی
).2جدول() >05/0p(داري پائین تر است

پایان دوره تجویز همچنین مشخص گردید که در 
وزن حیوانات گروه دیابتی در مقایسه با گروه ،عصاره
) >05/0p(بطور معنی داري کاهش یافته استکنترل

). 2لوجد(

بحث 
یا تولید یا انسولین تولید نمی شود و1در دیابت نوع 

حساسیت گیرنده 2در دیابت نوع . آن ناکافی است
مال است که هاي محیطی به انسولین کمتر از حد نر

در هر دو حالت منجربه افزایش گلوکز خون 
وتغییرات شدید در متابولیسم گلوکز وچربی می 

موجب تولید بیش از حد ،هیپرگلیسمی حاصل. شود
].16[رادیکالهاي آزاد می گردد 

آسیب اکسیدایتو دربافت ها وجه مشترك بیماریهاي 
آرتریت روماتوئیدو مزمن از جمله آرترواسکلروز،

مصرف آنتی اکسیدانهاي اگزوژن به .ابت استدی
پاك شدن رادیکالهاي آزاد تولید شده در بدن کمک 

در حالی که انواع طبیعی آنتی اکسیدانها .کندمی 
جهت مصرف به انواع سنتتیک ترجیح داده میشوند اما  

انواع ازآنتی اکسیدانهاي در دسترس بطور عمده
ه اند که این مطالعاتی گزارش کرد.سنتتیک هستند

ترکیبات می توانند بدلیل داشتن هیدروکسی آنیزون 
هیدروکسی تولوئن بوتیله عوارض جانبی داشته و

جمع یافته و باعث تزیرا این مواد در بدن .باشند
].17و11[. آسیب کبدي و سرطانزایی می شوند

در چندین ترکیب شیمیایی از جمله فالونوئیدها
که داراي ه است شناسایی شدE.hirtaعصاره

چنانچه .می باشندخاصیت قوي آنتی اکسیدانی 
با ویتامین ث قابل مقایسه هافعالیت آنتی اکسیدانی آن

].17[است 

وافق با مطالعات دیگر مشخص مدر مطالعه حاضر 
گردید که با تزریق استرپتوزوسین در حیوانات 

].19و18[قند خون افزایش یافت دیابت ایجاد و
درمیزان گلوکز خون ص گردیدمشخچنانچه،

گروههاي دیابتی بهنسبت1گروههاي کنترل و تیمار
این .بطور معنی داري پائین تر است2تیمارو

موضوع نشان می دهد که تجویز عصاره الکلی با دز
500mg/kg وزن بدن توانسته است سطح سرمی

این نتایج . گلوکز را  به طور معنی داري کاهش دهد
در 2012سال درهمکارانو1کومارپژوهشبا یافته 

E.hirtaخصوص تاثیر گونه دیگر افوربیا بنام 

برکاهش سطح سرمی گلوکز خون در موشهاي 
صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوسین مطابقت 

E.hirtaمکانیسم احتمالی تاثیر عصاره  الکلی .]3[دارد

در کاهش گلوکز خون در  موشهاي صحرایی دیابتی 
. می تواند به تقویت اثر انسولین مربوط باشدشده 

این اثر یا ناشی از افزایش ترشح انسولین از سلولهاي 
یا به آزاد شدن انسولین از شکل بتاي موجود است و

. ]3[متصل آن مربوط می باشد
موافق با مطالعات دیگر، در مطالعه حاضر سطح 

در رتهاي دیابتی در مقایسه با MDAسرمی آنزیم 
انات سایر گروهها بطور معنی داري باالتر بودحیو

افوربیا همچنین با تجویز عصاره الکلی . ]16،15،14[
2و1در گروههاي تیمار MDAمیزان سیپاریسیاس

شاخص MDA.بطور معنی داري کاهش یافت
. باشدمیمناسبی براي پراکسیداسیون لیپیدي

پراکسیداسیون لیپیدي یک روند وابسته به رادیکال
این روند، کنترل شونده . آزاد آسیب رسان است

نیست بلکه یک فرایند خود افزایشی است که باعث 
دیگر ترکیبات سلولی می لیپیدها وتخریب غشاها،

نشانگر آسیب اکسیداتیو می MDAافزایش .شود
همچنین پراکسیداسیون لیپیدي در پاتوژنز .باشد

جهت کنترل .دیابت شیرین نقش اساسی دارد
راکسیداسیون لیپیدي یک سیستم دفاعی متشکل ازپ

1 Kumar
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آنزیمهاي  آنتی اکسیدانی وجود دارد که نقش مهمی 
در پاك کردن گونه هاي اکسیژن واکنشی دارند 

]5،20.[
همکاران در و1باسمامطالعه صورت گرفته توسط

E.hirtaنشان داده است که عصاره گیاه2011سال 

که می تواند در پتانسیل قوي آنتی اکسیدانی دارد
بیماریهاي مرتبط با استرس اکسیداتیو مورد استفاده 

بهچند جهت شناسایی این ترکیباتقرار گیرد هر
.]21[مطالعات بیشتري نیاز است

پالسما  در MDAمطالعاتی نشان داده اندکه سطح 
این موضوع نشانگر .رتهاي دیابتی افزایش می یابد

ل افزایش تولید افزایش اکسیداسیون چربی بدلی
نیز کاهش توان سیستم دفاعی رادیکالهاي آزاد و

عالوه بر . ]22[دو می باشد یا هرآنتی اکسیدانی و
این، مطالعاتی نشان داده اند که در موشهاي صحرایی 

GPXوSODفعالیتافزایش وMDAبالغ میزان 

.]24و23[کاهش می یابد
د در طی دیابت تغییر در فعالیت سوپر اکسی

Eویتامین سطوح گلوتاتیون وکاتاالز،دسموتاز،

نیتریک اکساید سنتاز در ].25[گزارش شده است
داخل سلولهاي بتاي پانکراس وجود دارد واحتماال در 
آزاد شدن انسولین تحت شرایط نرمال فیزیولوژي 

در هر حال یافته ها پیشنهاد می کنند .دخیل است
تماال در تخریب احالقاي شکل گیري نیتریک اکساید 
موثر می باشد1سلولهاي بتا و تکامل دیابت نوع 

]26.[
استرپتوزوسین آنتی بیوتیکی است که بدلیل تولید 
رادیکالهاي آزاد وکاهش فعالیت آنتی اکسیدانی مکررا 

و یا عوارض ناشی از 1براي ایجاد تجربی دیابت نوع 
در موشهاي صحرایی استفاده می شود 2دیابت نوع 

]27[.
استرپتوزوسین در سلولهاي بتا اثرات سیتوتوکسیک 

اگرچه . دارد وداراي اثرات ضد سرطانی خفیفی است
اثر سیتو توکسیک آن کامالشناخته نشده است اما 

1 Basma

شود با مهار آنزیمهاي پاك کننده تصور می
افزایش تولید رادیکالهاي سوپر رادیکالهاي آزاد و
].28[اکسید عمل نماید 

نشان GPXگیري آنزیم آنتی اکسیدان  نتایج اندازه
در مقایسه دادکه در رتهاي دیابتی سطح این آنزیم

با وپایین تر است با گروه دیابتی بطور معنی داري
با تجویز عصاره .]22[یافته هاي قبلی سازگاري دارد

وSODدر گروههاي تیمار میزان آنزیمهاي 
GPXبه سطوح کنترل نزدیک شده افزایش یافته و

.می باشداست که نشانگر تاثیر مثبت عصاره 
درافراد دیابتی مسن SODکاهش در فعالیت آنزیم 

این آنزیمالقا ودر نتیجه فعالیت که نشان می دهد 
عالوه بر این .]6[بطور پیشرونده اي کم می شود

،آنزیمنشان داده شده است که هیدروژن پراکسید
SODبدین ترتیب در نتیجه فعالیت وکندر میرا مها

تجمع هیدروژن پراکسید ،در افراد دیابتیGPXکم 
.]29[اتفاق می افتد

SOD وGPXآنتی اکسیدان مهمی هستندآنزیمهاي
که در پاك کردن سوپر اکسید وآب اکسیژنه شرکت 

ترتیب در حفظ ساختار وفعالیت به این می کنند و
.]30[موثرندبیولوژیکی غشاها 

همچنین، نتایج مطالعه حاضر نشان داد که میانگین 
TAC در گروه دیابتی بطور معنی داري پائین تر از

با تجویز عصاره، این میانگین .گروه کنترل می باشد
افزایش یافته است که حاکی از اثر مثبت عصاره بر 

.سیستم آنتی اکسدانی است

وزن ط به وزن حیوانات نشان داد که ونتایج مرب
و در مقایسه با گروه کنترل گروه دیابتی حیوانات 

در .بطور معنی داري کاهش یافته است1تیمار
که عصاره دریافت کرده اند، 2و1گروههاي تیمار

باموشهاي صحرایی کاهش وزن کمتري در مقایسه 
.حیوانات دیابتی داشتند

این نتایج با مطالعات مشابه انجام گرفته توسط 
این . مطابقت دارد2006و همکاران در سال 2ایرکاو

2 Airkawe
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گیاهیافته ها نشان می دهند که تجویز عصاره الکلی
در موشهاي صحرایی دیابتی بطور معنی داري افوربیا

از کاهش وزن جلوگیري نموده است بطوري که بین 
تفاوت معنی داري دیده 500الکلی گروه کنترل و

و1سانیلمطالعهبا یافته هايهمچنیناین نتایج.نشد
].13[مطابقت دارد2010همکاران سال 
نتایج این پژوهش نشان می دهد که بطور خالصه 

سیپاریسیاسافوربیا تجویز خوراکی عصاره الکلی 
موجب کاهش قند خون، بهبود فعالیت سیستم آنتی 

. اکسیدانی و وزن بدن شده است

نتیجه گیري
ی عصاره این مطالعه نشان داد که تجویز خوراک

در موشهاي صحرایی دیابتی شده سیپاریسیاسافوربیا 
آنتی و با استرپتوزوتوسین اثرات ضد دیابتی

مکانیسم اثرچند براي شناختهر.داردیناکسیدا
نیاز به ترکیبات موجود و تعمیم نتایج در انسان

.مطالعات بیشتري است

1 Sunil
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