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مقابله کننده با  ستمیس تیو کاهش فعال ویداتیاسترس اکس شیموجب افزا یقند ابتید مقدمه و هدف:
به بافت  بیدر آس ویداتیاسترس اکس دیکه تشد یشود. با توجه به نقش یدر بدن م دانتیعوامل اکس

 ن،یجنیآپ یدانیاکس یو آنت یابتیدارد و با در نظر گرفتن اثر ضد د ابتیحالت ددر  یو نفروپات یویکل
 یشاخص ها یبرخ یبر سطح بافت دیفالونوئ نیمزمن ا زیاثر تجو یابیمطالعه، ارز نیاز انجام ا دفه

 است. یابتیبزرگ د دیموش سف هیدر بافت کل ویداتیاسترس اکس
 

دیابتی، و  ن،یجنیچهار گروه کنترل، کنترل تحت تیمار با آپ بزرگ نر به دیموش های سف ها:مواد و روش
 3به مدت  لوگرمیگرم بر ک یلیم 10 زانیبه م نیجنیتقسیم شدند. آپ نیجنیگروه دیابتی تحت درمان با آپ

 یبافتکار، سطح  انیشد. در پا زیتجو نیتوسط استرپتوزوتوس ابتیهفته پس از القا د کیهفته و از 
 یریاندازه گ هیموتاز در بافت کل سید دیسوپراکس میآنز تیو فعال تراتیو ن تیترین و دیآلدئ یمالون د

 شد.
 

به )معنادار  شیافزا یابتید یموش ها یویدر بافت کل تراتیو ن تیتریو ن دیآلدئ یسطح مالون د نتایج:
را در  (>01/0p)دار  یموتاز کاهش معن سید دیسوپراکس میآنز تیو فعال  ( >0p/ 05و  >0p/ 01ترتیب 

دار سطح  یسبب کاهش معن نیجنیبا آپ یابتید یموش ها ماریت یول ،با گروه کنترل نشان دادند سهیمقا
 دیسوپراکس میآنز تیدار در فعال یمورد انتظار معن شیو افزا تیتریدار ن یکاهش معن د،یآلدئ ید الونم
 نشد. یابتیبا گروه د سهیموتاز در مقا سید

 
اندازه  ویداتیاسترس اکس یبر شاخص ها یدار یسبب اثرات معن نیجنیمن آپمز زیتجو گيری:نتيجه

 ینداشت و مشخص شد که اثرات آنت یابتید یموش ها یویپژوهش در بافت کل نیشده در ا یریگ
توسط  ابتیدر مدل القا د یویکل یها بیکه بتواند از بروز آس ستین یدر حد بیترک نیا دانیاکس

 د.کن یریوگجل نیاسترپتوزوس
 

 آپیجنین، دیابت قندی، استرس اکسیداتیو، کلیه کليدی: واژگان
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 مقدمه
يک بيماری متابوليک با شيوع بيماری ديابت قندی 

میريز بدن محسوب بيماريهای غدد درون باال در گروه 
از نظر ميزان رخداد، يک روند رو به رشد در كه  گردد

گروهی از  اين بيماری(. 1) دهدمیجامعه انسانی نشان 
 كه وجه مشترك گيردمیرا در بر اختالالت متابوليک 

باشد. ديابت قندی میباال رفتن سطح قند خون آنها تمام 
بين عوامل ژنتيكی، فاكتورهای محيطی، و  تعاملدر اثر 

. در بين عوارض ناشی از دهدشيوه زندگی رخ می
در دراز  كليه نارسايی علت ترينشايع نفروپاتیديابت، 
 به مبتال بيماران از بسياری (،2آيد )میحساب  مدت به

 فوت عروقی و قلبی یهابيماری اثر در ديابتی نفروپاتی

 تشديد ، احتمال ديابتی بيماران همچنين، در (.3كنند ) می

 ی فعال اكسيژن افزايشهااكسيداتيو ناشی از فرم استرس

 عوارض ايجاد در مهم يک فاكتور عامل، اين و يابد می

 و نوروپاتی، رتينوپاتی نفروپاتی، مانند ديابت از ناشی

(. در اين 4می رود ) شمار به عروقی و قلبی یهابيماری
 ايجاد در مكانيسم چند با اكسيداتيو رابطه، استرس

 (.5دارد ) نقش ديابتی نفروپاتی
 هاآپيجنين يک فالوون و آگليكون مشتق از گليكوزيد

به مقدار كم  هاشود كه در بسياری از ميو همیمحسوب 
میبلی نشان شود. نتايج تحقيقات قمیتا متوسط يافت 

اين ماده دارای خاصيت حفاظت سلولهای بتا دهد كه 
استرپتوزوتوسين و  پائين میپانكراس در برابر اثرات س

باشد. همچنين، اثرات حفاظتی آن میآورنده قند خون 
در اندوتليوم آئورت در برابر استرس اكسيداتيو و شل 
كنندگی عروقی آن قبالً مورد تائيد قرار گرفته است 

بر تجويز اين فالونوئيد اثر (. در اين بررسی 13-6)
ی استرس اكسيداتيو در بافت كليه هابرخی شاخص

شده توسط  ديابتی ی سفيد بزرگهاموش
 استرپتوزوتوسين مورد بررسی قرار گرفت.

 مواد و روش کار
نر  سفيد بزرگسر موش  32در اين مطالعه تجربی از 

وزنی  ( در محدودهنژاد ويستار  )انستيتو پاستور، تهران

در دمای  هاگرم استفاده شد. تمام حيوان 310-220
تايی در  4تا  3ی هادرجه سانتی گراد در گروه 23-21

آزادانه به آب لوله  هاهر قفس قرار داده شدند. حيوان
غذای مخصوص موش  )شركت خوراك دام كشی و 

هفته دسترسی داشتند. در  6پارس، كرج( به مدت 
لهای مر اساس پروتكلها و دستورالعضمن، بررسی ب

( NIHتوصيه شده توسط انستيتو ملی بهداشت آمريكا  )
برای نگهداری و استفاده از حيوانات آزمايشگاهی و 

ی اخالقی مصوب دانشگاه شاهد )تهران، ايران( هاتوصيه
ی هابه انجام رسيد. در اين بررسی از آن دسته موش

ايط طبيعی، ميزان نر استفاده شد كه در شر سفيد بزرگ
بر دسی ليتر  ميلی گرم 200گلوكز سرم آنها كمتر از 

 نهيو لوله موئ تاليخصوص از شبكه رترواورب نيبود. در ا
هر  زاستفاده شد. حجم خون اخذ شده ا یريخونگ یبرا

ميلی ليتر بود. موشها به طور تصادفی  1حيوان نيز حدود 
با آپيجنين  كنترل، ديابتی، كنترل تحت تيمار گروه 4به 

گرم بر كيلوگرم(، ديابتی، و ديابتی تحت تيمار ميلی 10)
تقسيم شدند. دوز گرم بر كيلوگرم( ميلی 10با آپيجنين  )

 یهاو رفرانس لوتيپ شاتيآزما اساسبر  آپيجنين
 قيپس از تزر يک هفته آپيجنينموجود انتخاب شد. 

 زي( تجویهفته  )داخل صفاق 3به مدت  نياسترپتوزوتوس
شد. برای ديابتی نمودن موشها، از داروی 

( به صورت تک دوز كايآمر گما،ياسترپتوزوتوسين  )س
كيلوگرم حل  رميلی گرم ب 60و داخل صفاقی به ميزان 

 کيشده در محلول سالين فيزيولوژيک سرد استفاده شد. 
بودن  یابتياز د نانياطم یبرا ق،يهفته پس از تزر

)شركت   یار ادرارقند ادرار به روش نو وانات،يح
با  یابتيد واناتيتهران( كنترل شد و فقط ح اب،يگلوكو 

 باليتر كه ميلی گرم بر دسی 50ميزان قند ادرار باالتر از 
ميلی گرم بر دسی ليتر با  250ميزان قند خون باالتر از 

در نظر گرفتن آستانه فيزيولوژيک ظهور قند در ادرار 
راه  ماريشروع ت یبرا یبرابری می كند به مرحله بعد

ی . ضمناً كاهش وزن در پايان كار در تمام موشهاافتندي
ميزان وزن حيوانات قبل از  ديده شد. تعيين ديابتی شده

پس از بررسی به  4و  2 یهاهفته یانجام كار و در ط



 و همكاران رضا افشار 
 

مي
 عل

مه
هنا

وما
د

- 
د/ 

شاه
اه 

شگ
دان

ي/ 
شك

 پز
ور

نش
 دا

شي
وه

پژ
ن 

آبا
91

ل 
سا

 /
تم

یس
ب

اره
شم

 /
 

10
1

 
      

انجام رسيد. همچنين، اندازه گيری ميزان گلوكز سرم 
 توسط روش آنزيمی گلوكز اكسيداز  )شركت زيست

 کياز اسپكتروفتومتر  )اسپكترون دهشيمی، تهران( با استفا
 ( انجام شد. كاي، آمر20

 (MDAآلدئید  )سنجش مالون دي
جدا شده و پس از  بافت كليهپس از پايان كار، 

شستشو با محلول سالين سرد و خشک نمودن سريعًا 
 2توزين شده و سپس بافت به همراه بافر تريس به مدت 

 قهيدور در دق 5000با دور  زريه هموژنادقيقه با دستگا
شده،  يزههموژن محلول و گرديد( ٪10هموژنيزه )

و  هاسانتريفوژ شد. برای جلوگيری از تخريب آنزيم
 گراديدرجه سانت 4مراحل در دمای اين تمام  هاپروتئين

، محلول رويی شفاف از بقيه محلول سپسانجام شد. 
ريخته شد و رسوب كرده دور  نيريجدا شده، بخش ز
برای سنجش استفاده شد. اندازه  رويیاز محلول شفاف 

 یبر اساس روش MDA ديآلدئ یگيری سطح مالون د
 TBAاست كه اساس آن واكنش تيوباربيتوريک اسيد 

 ني. در ا(14) رديجوش انجام می گ یاست كه در دما
 ديآلدئ یمواد شبه مالون د اي دئيآلد یمالون د شيآزما
 یواكنش داده و رنگ صورت دياس کيتوريوباربيبا ت

آن در طول موج  یكند كه ماكزيمم جذب نورمی جاديا
 یو در دما PH= 2- 3واكنش در  نينانومتر است. ا 532
انجام شد. بعد از  قهيدق 80به مدت  گراديدرجه سانت 90

در  nm 532در طول موج  یسرد كردن نمونه، جذب نور
منحنی استاندارد نيز دستگاه اسپكتروفتومتر خوانده شد. 

 .ی تترااتوكسی پروپان تهيه شدهابر اساس رقت
 سنجش میزان پروتئین 

گرفت پروتئين به روش برادفورد انجام  سنجش
برای . در اين روش ابتدا معرف مربوطه تهيه شد. (15)

 5/12بلو در  یگرم كوماس یليم 25، اين معرفتهيه 
 تريل یليم 25درصد حل شد. سپس  95اتانول  تريل یليم

اضافه شد. هنگامی كه رنگ حل  85اسيد فسفريک %
 یكاغذ صافاز رسانده شد و  ترشد حجم آن به يک لي

از آلبومين نيز استاندارد  برای تهيه محلول. عبور داده شد

در طول  هانمونهسرم گاوی استفاده شد. جذب نوری 
 خوانده شد.  nm 595موج 

 سنجش ميزان نيتریت 

در  دياكسا کيترين ميسنجش مستق نكهيبه علت ا
به  تراتيو ن تيترين زانيزنده مشكل است، م یهابافت

. (14) شودمیمحسوب  دياكسا کيتريعنوان شاخص ن
 لنيات لنيتدرصد، نف1 ديآم ليشامل سولفان یمحلول كار

  دياس کيو ارتوفسفر % 1/0 ديدروكلريه ید ديآم ید
نانو  540ج در طول مو هانمونه یبود. جذب نور 5/2%

 یهااستاندارد از رقت یمنحن یمتر خوانده شد و برا
 . دياستفاده گرد ميسد تيتريمختلف ن

 ( SODسنجش میزان آنزيم سوپراكسید ديسموتاز )
 ايبر مهار اح یرياندازه گ نيا اساس

 نگزانتي–نيگزانت ستميتوسط س وميتروبلوتترازولين
. (14) باشدیم ديكننده سوپراكس ديبه عنوان تول دازياكس
 نين،گزانتيشامل گزانت یاز محلول كار شيآزما نيدر ا
 وميتروبلوتترازوليفسفات و ن ميدر بافر پتاس دازياكس

هر  قهيدق 5هر نمونه به مدت  یاستفاده شد. جذب نور
بدست آوردن درصد   یخوانده شد. برا كباري هيثان 30

بدست  یها، دادهSOD ميمهار انجام  شده  توسط  آنز
 تيآمده از فرمول مربوطه بر اساس دستورالعمل ك

 یمنحن یاستفاده شد. با انطباق درصد مهار بر رو
آن بر  تيبدست آمد و فعال ميآنز تياستاندارد،  فعال
گرم پروتئين گزارش  یليالملل در م نيحسب واحد ب

 شد.
 آنالیز آماري

 ±ميانگين  از نظر آماری، تمامی نتايج بصورت
پس از مشخص نمودن توزيع يان گرديد. بانحراف معيار 

برای مقايسه نتايج هر پارامتر در هر يک از ، هاداده
آنووا با اندازه  ها قبل و بعد از بررسی از آزمونگروه

و برای مقايسه گروهها با هم در هر يک از  گيری مكرر
پست تست  و آنووا يكطرفه پريودهای زمانی از آزمون

برای  p<0.05 دار،وه سطح معنیاستفاده گرديد. بعالتوكی 
 تمامی آناليزها در نظر گرفته شد.
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 نتایج
ی دوم و هاوزن حيوانات در هفته قبل بررسی و هفته

چهارم پس از بررسی در تمام گروهها اندازه گيری شد. 
داد كه ميزان وزن در هفته قبل  نتايج بدست آمده نشان

دهد، در میبررسی تفاوت معنی دار بين گروهها نشان ن
ی دوم و چهارم تفاوت معنی دار هاحاليكه در طی هفته

ها مشاهده گرديد. در اين خصوص، در هفته بين گروه
چهارم، گروه ديابتی يک كاهش بارز و معنی دار  

(01/0p< در حد متوسط در مقايسه با هفته قبل كار )
نشان داد. همچنين، هر چند در هفته دوم نيز اين كاهش 

لی تفاوت موجود به سطح معنی دار وجود داشت و
نرسيد. همچنين، تفاوت موجود بين دو گروه ديابتی و 

ی دوم و هاديابتی تحت درمان با آپيجنين نيز در هفته
چهارم در حد معنی دار نبود. از سوی ديگر، تيمار گروه 

تغيير معنی دار  هاكنترل با آپيجنين در همين هفته
نشده ايجاد ننمود هر چند  درمقايسه با گروه كنترل تيمار

ميزان وزن در حد مختصر از گروه كنترل كمتر بود؛ البته 
در گروه ديابتی در هفته چهارم اندازه گيری وزن حاكی 

( نسبت >01/0pاز كاهش معنی دار به ميزان متوسط  )
به اندازه گيری اوليه بود و در گروه ديابتی تيمار شده نيز 

ار و به ميزان كم  اين كاهش وزن به طور معنی د
(05/0p< نسبت به وضعيت پايه مشاهده ) شد )نمودار
1.) 

 

 
 **، >05/0p *ی مختلف در موشهای سفيد بزرگ کنترل و دیابتی تيمار شده با آپيجنين هاتغييرات وزن در هفته -1نمودار 

01/0p<  )در مقایسه با سطح پایه در همان گروه( 
 

ی قبل هاسرم در هفتهبا اندازه گيری ميزان گلوكز 
بررسی و دوم و چهارم پس از بررسی در تمام گروهها 
مشخص شد كه در هفته قبل از بررسی تفاوت معنی دار 

 شود. بعالوه، میبين گروهها يافت ن

در گروه كنترل تيمار شده با آپيجنين افزايش معنی 
و  >05/0pی دوم و چهارم  )هادار ميزان گلوكز در هفته

01/0p<ده شد و در گروه ديابتيک نيز افزايش معنی ( دي
ی دوم و ها( در هفته>0005/0pدار به ميزان بيشتر  )

چهارم مشاهده شد. همچنين در گروه ديابتيک تحت 
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(د در >005/0pتيمار با آپيجنين نيز افزايش معنی دار  )
ی دوم و چهارم ثبت شد. از طرفی تيمار با هاهفته

گلوكز پالسما در  آپيجنين سبب كاهش معنی دار

( در مقايسه با گروه >01/0pی دوم و چهارم  )هاهفته
 (. 2ديابتی تيمار نشده شد )نمودار

 
 

 

 

 

 

 

 

 ی مختلف در موشهای سفيد بزرگ کنترل و دیابتی تيمار شده با آپيجنينهاتغييرات گلوکز سرم در هفته -2نمودار 

 
 ر موشهای سفيد بزرگ کنترل و دیابتی تيمار شده با آپيجنينميزان مالون دی آلدئيد بافت کليه د  3نمودار 

*05/0p<  ،**01/0p<  )در مقايسه با گروه كنترل(  
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 ميزان نيتریت بافت کليه در موشهای سفيد بزرگ کنترل و دیابتی تيمار شده با آپيجنين -4نمودار 

*05/0p< )در مقايسه با گروه كنترل( 

 
م سوپراکسيد دیس موتاز در بافت کليه در موشهای سفيد بزرگ کنترل و دیابتی تيمار ميزان فعاليت آنزی -5نمودار 

 شده با آپيجنين
*05/0p<  ،**01/0p<  )در مقايسه با گروه كنترل(  
 
* 05/0p< ،** 01/0p< ،*** 005/0p<  ،**** 

0005/0p<   ،)در مقايسه با سطح پايه در همان گروه(# 
01/0p<  ديابتی تيمار نشده در  )در مقايسه با گروه

 همان هفته( 
-دیگيری سطح مالوننتايج مربوط به اندازه 3نمودار 

آلدئيد به عنوان يک شاخص استرس اكسيداتيو را در 
دهد. میهموژنه بافت كليه حيوانات تحت بررسی نشان 

تجويز آپيجنين در حيوانات گروه كنترل تغيير معنادار و 
آلدئيد ايجاد ننمود، دیلونای را در سطح ماقابل مالحظه

آلدئيد به ميزان دیو يک افزايش معنی دار سطح مالون
(، و p<0.01در گروه ديابتی نسبت به گروه كنترل  ) 83%

در گروه ديابتی  %8/50يک افزايش معنادار به ميزان 
( در مقايسه با گروه P<0.05تيمار شده با آپيجنين  )

آلدئيد دیلونكنترل وجود داشت. بعالوه، سطح ما
هموژنه كليه گروه ديابتی تحت تيمار با آپيجنين نيز 
تفاوت معناداری نسبت به گروه ديابتی تيمار نشده نشان 

 6/17نداد هر چند تفاوت موجود حاكی از كاهش 
آلدئيد در گروه ديابتی تحت دیدرصدی ميزان مالون

 تيمار در مقايسه با گروه ديابتی بود.
گيری نيتريت را در وط به اندازهنتايج مرب 4نمودار

-های مختلف نشان میهموژنه بافت كليه حيوانات گروه
شود سطح نيتريت در دهد،. همانطور كه مشاهده می
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هفته به  4گروه كنترل تيمار شده با آپيجنين در پايان 
بيشتر از گروه  %7/17دار و به ميزان صورت غير معنی

افزايش معنادار در  كنترل تيمار نشده بود. بعالوه، يک
سطح نيتريت در گروه ديابتی تيمار نشده به ميزان 

(. P<0.05نسبت به گروه كنترل مشاهده شد  ) 4/48%
همچنين در گروه ديابتی تيمار شده با آپيجنين سطح 

نسبت  %8/10نيتريت به صورت غير معنی دار به ميزان 
 به گروه ديابتی تيمار نشده كمتر بود.

گيری سطح نتايج مربوط به اندازه 5نمودار شماره 
ديسموتاز به عنوان يک آنزيم فعاليت سوپراكسيد

های حفاظتی در هموژنه بافت كليه حيوانات گروه
شود، دهد. همانطور كه مشاهده میمختلف را نشان می

در  %1/11سطح آنزيم به طور غير معنادار و به ميزان 
گروه كنترل  گروه كنترل تيمار شده با آپيجنين كمتر از

تيمار نشده بود. فعاليت اين آنزيم در گروه ديابتی تيمار 
نسبت  %4/44نشده يک كاهش بارز و معنی دار به ميزان 

( كه اين كاهش در P<0.01به گروه كنترل نشان داد  )
گروه ديابتی تيمار شده با آپيجنين كمتر و در حد 

(. P<0.05در مقايسه با گروه كنترل بود  ) 5/32%
چنين تفاوت سطح آنزيم در دو گروه ديابتی تيمار هم

شده و ديابتی تيمار نشده غير معنادار بوده هر چند 
 %5/21فعاليت آنزيم در گروه ديابتی تيمار شده به ميزان 

 بيشتر بود. 

 بحث
موشهای ديابتی يک نشان داد كه  یبررس نينتايج ا

افزايش معنادار در سطح بافتی مالون دی آلدئيد 
(01/0p<( و نيتريت و نيترات )05/0p< و كاهش معنی )

( >01/0pدار فعاليت آنزيم سوپراكسيد ديس موتاز )
ی هادهند و درمان موشمینسبت به گروه كنترل نشان 

ديابتی با آپيجنين سطح مالون دی آلدئيد را بطور معنی 
دار كاهش نداد. از نظر نيتريت نيز آپيجنين موفق به 

ی ديابتی نگرديد. از هاموش كاهش معنی دار آن در
ی ديابتی با آپيجنين نيز هاطرف ديگر، تيمار موش

موجب افزايش معنی دار فعاليت آنزيم سوپراكسيد ديس 
 زياز نظر وزن نموتاز در مقايسه با گروه ديابتی نگرديد.  

دار وزن  یاز كاهش معن یريقادر به جلوگ ديفالونوئ اين
قادر  آن زيند كه تجوهر چ دينگرد یابتيد یهادر موش

 . ديگردقند خون دار  یمعنكاهش به 
در  یدهد كه بطور كلمینشان  یمطالعات قبل جينتا

 ويداتي، استرس اكس2و  1شامل نوع  یقند ابتيحالت د
و به  ژنيآزاد اكس یهاكاليراد جاديا ديبه علت تشد
 ديآلدئ یمالون دمیو سر یسطح بافت شيصورت افزا

از  یدانتياكس یآنت یدفاع یهاستميس و ابديمی شيافزا
 تيموتاز كاهش فعال سيد ديسوپر اكس ميجمله آنز

از  یمسئول بخش راتييتغ نيدهند كه امینشان 
 ني( كه ا2باشند )می ابتيدر حالت د یبافت یهابيآس

 نيا دربدست آمد.  زيحاضر ن یدر بررس یتا حدود
 یآنت یهاميرابطه مشخص شده است كه القاء آنز

 یاقدام مهم برا کي یعيطب باتيتوسط ترك دانتياكس
میس باتيدر مقابل انواع مختلف ترك هاحفاظت سلول

 ژنيآزاد اكس یهاكاليراد لياز قب یرونيو ب یدرون
القاء شده با  ابتي( و د4شود )میمحسوب 

 یآنت یهاميآنز تيبا كاهش فعال نياسترپتوزوتوس
 یبافت بيآس ديدتواند موجب تشمیاندوژن  دانتياكس

موتاز  سيد ديسوپراكس ميآنز تي(. كاهش فعال4گردد )
مشاهده شد كه  یبررس نيدر ا یابتيد یهادر موش

و  ديپيل ونيداسيپراكس شيممكن است به علت افزا
 اب نيباشد كه ا ژنيآزاد اكس یهاكاليراد ديتول شيافزا
(. در اين 16مطابقت دارد ) یقبل یهایبررس  جينتا

بدنبال بروز ديابت با گذشت زمان ميزان خصوص، 
پراكسيداسيون ليپيدی و استرس اكسيداتيو افرايش می 

 هايابد كه اين خود را با باال رفتن سطح برخی ماركر
نشان می دهد كه از بهترين آنها، مالون دی آلدئيد و 

 (. 17می باشد ) تراتيو ن تيترين
يد توجه به اينكه استرس اكسيداتيو بعلت تشد با

ی آزاد اكسيژن می باشد و اين مواد هاتشكيل راديكال
بدنبال كامل نمودن مدار الكترونی خود می باشند، مواد 

ی پروتئينی و هاتشكيل دهنده سلول از جمله ساختار
 یهاميسطح آنز راتييبا تغ نيكه ا ننديبمیليپيدی آسيب 

موتاز خود را نشان  سيد ديسوپراكس اهشك رينظ یبافت
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 آپيجنين ديتجويز فالونوئ ،یبررس نيا در(. 18د )می ده
استرس  یهادار سطح ماركر یموجب كاهش معن

اثرات سودمند هر چند گرديد. ن هيدر بافت كل ويداتياكس
اثرات كاهش دهندگی استرس به صورت  ديفالونوئ نيا

اكسيداتيو بعلت دارا بودن خاصيت آنتی اكسيدانتی و 
ی آزاد اكسيژن هايكالسيستم حذف راد ندگیتقويت كن

 هموفق ب یبررس نيآن در ا زيتجونشان داده شده ولی 
در  ويداتياسترس اكس یهادار شاخص یكاهش معن

تفاوت  ديعلت آن شا کيكه  دينگرد یابتيد یهاموش
می ابتيو نوع د زيتجو یدوز و برنامه زمان زانيدر م

توسط  ابتيمطالعه بعنوان مثال د کيتواند باشد كه در 
 . (8) شده بود جاديآلوكسان ا

ی ديابتی هابه موش نيجنيآپ ديفالونوئبعالوه، تجويز 
دارای اثر كاهنده  قيتحق نيدر اشده با استرپتوزوتوسين 

در اين قبالً  زين یمشابه باًيتقر جينتاقند خون بود كه 
نتايج مطالعات رابطه،  نيگزارش شده است. در ارابطه 

 شيافزائی قادر به هاالونوئيدقبلی نشان داده كه چنين ف
سفيد  یهادر موش نيبه هورمون انسول یبافت تيحساس
موجب بهبود عملكرد در تست تحمل باشند و می بزرگ

 ديتشد نجايد كه در انگردمیگلوكز  یديداخل ور
در بافت  نيانسول یپست رسپتور نگيگناليس یهاريمس

 یتوسط برخ یكند. حتمی فايامینقش مه یعضالن
 یابتيد یهادر موش آپيجنينمحققان ادعا شده است كه 

و  یتوسط دو بافت عضالن گلوكزتواند برداشت میشده 
شده با  یابتيد سفيد بزرگرا در موش  یكبد

تواند بطور می نيدهد كه ا شيرا افزا نياسترپتوزوتوس
بعالوه (. 19) ديموثر در جهت كاهش قند خون عمل نما

در بافت كبد  نظير آپيجنين هامشخص شده كه فالونوئيد
 كوژنيگل سميموجب بهبود متابول ميمستق ربطو

د و جذب نگردمی یابتيدسفيد بزرگ  یهادرموش
 ديننمامی کيتحر یگوكز را توسط بافت چرب یسلول

 نيجنيآپ کيسميپوگليدر خصوص اثر ههمچنين، (. 20)
 کيقادر به تحر ديفالونوئ نيمشخص شده است كه ا زين

 یابتيد یهادر موش یبافت یگلوكز در نواح برداشت
را پس از  نيتواند ترشح انسولمیباشد و البته میشده 

 کيتحر کيسميپرگليه یهاموش رد یدرمان خوراك
از اثرات  ی. بعالوه احتمال داده شده كه بخشدينما

 ینيبر قند خون بعلت اثرات شبه انسول نيجنيسودمند آپ
 ني( كه ا21اشد )ب یآن در دو بافت كبد و چرب

حاضر رخ داده  قيدر تحق یاحتماال تا حدود هاسميمكان
 هادر دوز ديونوئفال اينالزم به ذكر است كه  تهياست. ال

در حد  کيسميپوگلياثر ه کيشده  زيتجو یو برنامه زمان
به  ديو شا هشده اعمال نمود یابتيد یهاكم در موش

از كاهش  یريقادر به جلوگ اين فالونوئيدخاطر  نيهم
در  نيشده با استرپتوزوتوس یابتيد یهاوزن در موش

بر خالف اثر آنتی . ه استديدار نگرد یحد معن
ی هاهيپرگليسميک اعمال شده از طرف آپيجنين در موش

ی كنترل بر هاديابتی، تجويز اين فالونوئيد به موش
خالف انتظار موجب افزايش قند خون و اعمال يک اثر 

حد متوسط گرديد. در توجيه اين اثر هيپرگليسميک در 
نظير آپيجنين در  هامشخص شده كه برخی فالونوئيد

حالت نرمال ممكن است موجب افزايش مقاومت بافتی 
ی هابه انسولين و حتی كاهش ترشح انسولين از سلول

( كه اين احتماالً در بررسی حاضر رخ 22بتا گردند )
 نياز دارد. داده است هر چند خود به مطالعات بيشتر 

توان به نبود میی بررسی حاضر نيز هااز محدوديت
ی ديابتی بدنبال هاارزيابی بافت شناسی كليه موش

ی ادراری مرتبط با هاتجويز آپيجنين و بررسی شاخص
عملكرد كليه اشاره كرد كه انجام اين موارد در مطالعات 

 گردد. میبعدی توصيه 
نمود كه تجويز توان نتيجه گيری میطور خالصه ه ب

تحت حاد آپيجنين هر چند دارای اثر پائين آورندگی قند 
باشد ولی اثر مطلوب و معنی دار بر برخی میخون 

ی هااكسيداتيو در بافت كليه موش ی استرسهاشاخص
سفيد بزرگ ديابتی ندارد و احتماالً در جلوگيری از بروز 

 تواند مؤثر باشد.میآسيب كليوی در ديابت ن

 قدردانی تشكر و
پژوهش حاضر حاصل پايان نامه دانشجوئی مصوب 
معاونت پژوهشی دانشكده پزشكی دانشگاه شاهد 

می باشد و با حمايت مالی اين  1390)تهران( در سال 
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میدانشگاه به انجام رسيده است كه بدينوسيله تشكر 
نويسندگان مقاله مراتب تشكر وافر خود را گردد. ضمناٌ 

گروه فيزيولوژی  ا انصاری كارشناساز سركار خانم فريب
دانشكده پزشكی شاهد در كمک به انجام آزمايشات 

 دارند.اعالم می
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