دانشور
پزشكي

ارزیابی تجویز آپيجنين بر برخی از فاکتورهای

مرتبط با استرس اکسيداتيو در بافت کليه

موش

سفيد

استرپتوزوتوسين

بزرگ

دیابتی

نویسندگان :دکتر رضا افشار،1
روغنی ،2فاطمه پوراسد مهربانی3

شده

دكتر

با

مهرداد

 -1دانشيار گروه داخلی و نفرولوژی -تهران ،دانشگاه شاهد ،بيمارستان شهيد مصطفی خمينی
 -2استاد فيزيولوژی  -تهران ،دانشگاه شاهد ،مركز تحقيقات نوروفيزيولوژی
 -3دانش آموخته دانشكده پزشكی دانشگاه شاهد

* نويسنده مسئول :دكتر مهراد روغنی

mehjour@yahoo.com

چكيده

مقدمه و هدف :دیابت قند ی موجب افزا یش استرس اکسیداتیو و کاهش فعالیت سیستم مقابله کننده با
عوامل اکسیدانت در بدن م ی شود .با توجه به نقشی که تشدید استرس اکسیداتیو در آسیب به بافت
کلیوی و نفروپاتی در حالت دیابت دارد و با در نظر گرفتن اثر ضد دیابتی و آنتی اکسیدانی آپیجنین،
هدف از انجام ای ن مطالعه ،ارزیابی اثر تجویز مزمن ای ن فالونوئید بر سطح بافتی برخ ی شاخص های
استرس اکسیداتیو در بافت کلیه موش سفید بزرگ دیابتی است.
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آبان 1391

نتایج :سطح مالون د ی آلدئی د و نیتریت و نیترات در بافت کلیوی موش های دیابتی افزا یش معنادار (به
ترتیب  p<0/ 01و  )p<0/ 05و فعالیت آنزیم سوپراکسی د دیس موتاز کاهش معنی دار ( )p<0/01را در
مقایسه با گروه کنترل نشان دادند ،ول ی تیمار موش های دیابتی با آپیجنین سبب کاهش معنی دار سطح
مالون دی آلدئید ،کاهش معنی دار نیتریت و افزایش مورد انتظار معنی دار در فعالیت آنزیم سوپراکسی د
دیس موتاز در مقایسه با گروه دیابتی نشد.
نتيجهگيری :تجویز مزمن آپیجنین سبب اثرات معنی دار ی بر شاخص های استرس اکسیداتیو اندازه
گیری شده در این پژوهش در بافت کلیوی موش های دیابتی نداشت و مشخص شد که اثرات آنت ی
اکسیدان ای ن ترکی ب در حدی نیست که بتواند از بروز آسی ب های کلیوی در مدل القا دیابت توسط
استرپتوزوسین جلوگیری کند.
واژگان کليدی :آپیجنین ،دیابت قندی ،استرس اکسیداتیو ،کلیه
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مواد و روشها :موش های سفید بزرگ نر به چهار گروه کنترل ،کنترل تحت تیمار با آپیجنین ،دیابتی ،و
گروه دیابتی تحت درمان با آپیجنین تقسیم شدند .آپیجنین به میزان  10میلی گرم بر کیلوگرم به مدت 3
هفته و از یک هفته پس از القا دیابت توسط استرپتوزوتوسین تجویز شد .در پایان کار ،سطح بافت ی
مالون دی آلدئید و نیتری ت و نیترات و فعالیت آنز یم سوپراکسید دیس موتاز در بافت کلی ه اندازه گیر ی
شد.

ارزیابی تجویز آپيجنين بر برخی از فاکتورهای مرتبط با استرس اکسيداتيو...

 220-310گرم استفاده شد .تمام حيوانها در دمای

مقدمه

 21- 23درجه سانتی گراد در گروههای  3تا  4تايی در

بيماری ديابت قندی يک بيماری متابوليک با شيوع

هر قفس قرار داده شدند .حيوانها آزادانه به آب لوله

باال در گروه بيماريهای غدد درون ريز بدن محسوب می

كشی و غذای مخصوص موش (شركت خوراك دام

گردد كه از نظر ميزان رخداد ،يک روند رو به رشد در

پارس ،كرج) به مدت  6هفته دسترسی داشتند .در

جامعه انسانی نشان میدهد ( .)1اين بيماری گروهی از

ضمن ،بررسی ب ر اساس پروتكلها و دستورالعملهای

اختالالت متابوليک را در بر میگيرد كه وجه مشترك

توصيه شده توسط انستيتو ملی بهداشت آمريكا ()NIH

تمام آنها باال رفتن سطح قند خون میباشد .ديابت قندی

برای نگهداری و استفاده از حيوانات آزمايشگاهی و

در اثر تعامل بين عوامل ژنتيكی ،فاكتورهای محيطی ،و

توصيههای اخالقی مصوب دانشگاه شاهد (تهران ،ايران)

شيوه زندگی رخ میدهد .در بين عوارض ناشی از

به انجام رسيد .در اين بررسی از آن دسته موشهای

ديابت ،نفروپاتی شايعترين علت نارسايی كليه در دراز

سفيد بزرگ نر استفاده شد كه در شرايط طبيعی ،ميزان

مدت به حساب میآيد ( ،)2بسياری از بيماران مبتال به

گلوكز سرم آنها كمتر از  200ميلی گرم بر دسی ليتر

نفروپاتی ديابتی در اثر بيماریهای قلبی و عروقی فوت

بود .در اين خصوص از شبكه رترواوربيتال و لوله موئينه

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

برای خونگيری استفاده شد .حجم خون اخذ شده از هر

استرس اكسيداتيو ناشی از فرمهای فعال اكسيژن افزايش

حيوان نيز حدود  1ميلی ليتر بود .موشها به طور تصادفی

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

به  4گروه كنترل ،ديابتی ،كنترل تحت تيمار با آپيجنين

ناشی از ديابت مانند نفروپاتی ،نوروپاتی ،رتينوپاتی و

( 10ميلیگرم بر كيلوگرم) ،ديابتی ،و ديابتی تحت تيمار

بيماریهای قلبی و عروقی به شمار می رود ( .)4در اين

با آپيجنين ( 10ميلیگرم بر كيلوگرم) تقسيم شدند .دوز

رابطه ،استرس اكسيداتيو با چند مكانيسم در ايجاد

آپيجنين بر اساس آزمايشات پيلوت و رفرانسهای

نفروپاتی ديابتی نقش دارد (.)5
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موجود انتخاب شد .آپيجنين يک هفته پس از تزريق

آپيجنين يک فالوون و آگليكون مشتق از گليكوزيدها

استرپتوزوتوسين به مدت  3هفته (داخل صفاقی) تجويز

محسوب میشود كه در بسياری از ميو هها به مقدار كم

شد.

تا متوسط يافت میشود .نتايج تحقيقات قبلی نشان می

استرپتوزوتوسين (سيگما ،آمريكا) به صورت تک دوز

دهد كه اين ماده دارای خاصيت حفاظت سلولهای بتا

و داخل صفاقی به ميزان  60ميلی گرم بر كيلوگرم حل

پانكراس در برابر اثرات سمیاسترپتوزوتوسين و پائين

شده در محلول سالين فيزيولوژيک سرد استفاده شد .ي ک

آورنده قند خون می باشد .همچنين ،اثرات حفاظتی آن

هفته پس از تزريق ،برای اطمينان از ديابتی بودن

در اندوتليوم آئورت در برابر استرس اكسيداتيو و شل

حيوانات ،قند ادرار به روش نوار ادراری

كنندگی عروقی آن قبالً مورد تائيد قرار گرفته است

ميزان قند ادرار باالتر از  50ميلی گرم بر دسیليتر كه با

برخی شاخصهای استرس اكسيداتيو در بافت كليه

موشهای

سفيد

بزرگ

ديابتی

استرپتوزوتوسين مورد بررسی قرار گرفت.

(شركت

گلوكو ياب ،تهران) كنترل شد و فقط حيوانات ديابتی با

( .)6- 13در اين بررسی اثر تجويز اين فالونوئيد بر
شده

برای

ديابتی

نمودن

موشها،

از

داروی

ميزان قند خون باالتر از  250ميلی گرم بر دسی ليتر با

توسط

در نظر گرفتن آستانه فيزيولوژيک ظهور قند در ادرار
برابری می كند به مرحله بعدی برای شروع تيمار راه

مواد و روش کار

يافتند  .ضمناً كاهش وزن در پايان كار در تمام موشهای

ديابتی شده ديده شد .تعيين ميزان وزن حيوانات قبل از

در اين مطالعه تجربی از  32سر موش سفيد بزرگ نر

انجام كار و در طی هفتههای  2و  4پس از بررسی به

نژاد ويستار (انستيتو پاستور ،تهران) در محدوده وزنی
2

رضا افشار و همكاران

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

شيمی ،تهران) با استفاده از اسپكتروفتومتر (اسپكتروني ک

 ،20آمريكا) انجام شد.

سنجش مالون ديآلدئید ()MDA
پس از پايان كار ،بافت كليه جدا شده و پس از

شستشو با محلول سالين سرد و خشک نمودن سريع ًا

توزين شده و سپس بافت به همراه بافر تريس به مدت 2

دقيقه با دستگاه هموژنايزر با دور  5000دور در دقيقه

هموژنيزه ( )٪10گرديد و محلول هموژنيزه شده،
سانتريفوژ شد .برای جلوگيری از تخريب آنزيمها و

پروتئينها تمام اين مراحل در دمای  4درجه سانتيگراد

انجام شد .سپس ،محلول رويی شفاف از بقيه محلول

جدا شده ،بخش زي رين رسوب كرده دور ريخته شد و

از محلول شفاف رويی برای سنجش استفاده شد .اندازه

گيری سطح مالون دی آلدئيد

MDA

بر اساس روشی

است كه اساس آن واكنش تيوباربيتوريک اسيد

TBA

است كه در دمای جوش انجام می گيرد ( .)14در اين

آزمايش مالون دی آلدئيد يا مواد شبه مالون دی آلدئيد
با تيوباربيتوريک اسيد واكنش داده و رنگ صورتی
 532نانومتر است .اين واكنش در

PH= 2- 3

و در دمای

 90درجه سانتيگراد به مدت  80دقيقه انجام شد .بعد از

سرد كردن نمونه ،جذب نوری در طول موج  nm 532در

دستگاه اسپكتروفتومتر خوانده شد .منحنی استاندارد نيز
بر اساس رقتهای تترااتوكسی پروپان تهيه شد .

سنجش میزان پروتئین
سنجش پروتئين به روش برادفورد انجام گرفت

( . )15در اين روش ابتدا معرف مربوطه تهيه شد .برای

تهيه اين معرف 25 ،ميلی گرم كوماسی بلو در 12/5

ميلی ليتر اتانول  95درصد حل شد .سپس  25ميلی ليتر

اسيد فسفريک  85%اضافه شد .هنگامی كه رنگ حل
شد حجم آن به يک ليتر رسانده شد و از كاغذ صافی

عبور داده شد .برای تهيه محلول استاندارد نيز از آلبومين

موج  nm 595خوانده شد.

سنجش ميزان نيتریت

به علت اينكه سنجش مستقيم نيتريک اكسايد در

بافتهای زنده مشكل است ،ميزان نيتريت و نيترات به

عنوان شاخص نيتريک اكسايد محسوب میشود (.)14

محلول كاری شامل سولفانيل آميد 1درصد ،نفتي لن اتيلن

دی آميد دی هيدروكلريد  % 0/1و ارتوفسفريک اسي د

 %2/5بود .جذب نوری نمونهها در طول موج  540نانو
متر خوانده شد و برای منحنی استاندارد از رقتهای

مختلف نيتريت سديم استفاده گرديد.

سنجش میزان آنزيم سوپراكسید ديسموتاز ()SOD
اساس اين اندازه گي ری بر مهار احيا

نيتروبلوتترازوليوم

توسط

سيستم

گزانتين –گزانتين

اكسيداز به عنوان توليد كننده سوپراكسيد میباشد (.)14

در اين آزمايش از محلول كاری شامل گزانتين،گزانتين
اكسيداز در بافر پتاسيم فسفات و نيتروبلوتترازوليوم

استفاده شد .جذب نوری هر نمونه به مدت  5دقيقه هر

 30ثانيه يكبار خوانده شد .برای بدست آوردن درصد
مهار انجام شده توسط آنزيم  ،SODدادههای بدست
آمده از فرمول مربوطه بر اساس دستورالعمل كيت

استفاده شد .با انطباق درصد مهار بر روی منحنی

استاندارد ،فعاليت آنزيم بدست آمد و فعاليت آن بر

حسب واحد بين الملل در مي لی گرم پروتئين گزارش
شد.

آنالیز آماري
از نظر آماری ،تمامی نتايج بصورت ميانگين ±

انحراف معيار بيان گرديد .پس از مشخص نمودن توزيع

دادهها ،برای مقايسه نتايج هر پارامتر در هر يک از

گروه ها قبل و بعد از بررسی از آزمون آنووا با اندازه

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

توكی استفاده گرديد .بعالوه سطح معنیدار p<0.05 ،برای
تمامی آناليزها در نظر گرفته شد.
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ايجاد می كند كه ماكزيمم جذب نوری آن در طول موج

سرم گاوی استفاده شد .جذب نوری نمونهها در طول

ارزیابی تجویز آپيجنين بر برخی از فاکتورهای مرتبط با استرس اکسيداتيو...

نتایج

ديابتی تحت درمان با آپيجنين نيز در هفتههای دوم و

وزن حيوانات در هفته قبل بررسی و هفتههای دوم و

چهارم در حد معنی دار نبود .از سوی ديگر ،تيمار گروه

نتايج بدست آمده نشان داد كه ميزان وزن در هفته قبل

درمقايسه با گروه كنترل تيمار نشده ايجاد ننمود هر چند

حاليكه در طی هفتههای دوم و چهارم تفاوت معنی دار

در گروه ديابتی در هفته چهارم اندازه گيری وزن حاكی

چهارم ،گروه ديابتی يک كاهش بارز و معنی دار

به اندازه گيری اوليه بود و در گروه ديابتی تيمار شده نيز

نشان داد .همچنين ،هر چند در هفته دوم نيز اين كاهش

( )p<0/05نسبت به وضعيت پايه مشاهده شد (نمودار

كنترل با آپيجنين در همين هفتهها تغيير معنی دار

چهارم پس از بررسی در تمام گروهها اندازه گيری شد.

ميزان وزن در حد مختصر از گروه كنترل كمتر بود؛ البته

بررسی تفاوت معنی دار بين گروهها نشان نمیدهد ،در

از كاهش معنی دار به ميزان متوسط ( )p<0/01نسبت

بين گروه ها مشاهده گرديد .در اين خصوص ،در هفته

( ) p<0/01در حد متوسط در مقايسه با هفته قبل كار

اين كاهش وزن به طور معنی دار و به ميزان كم

.)1

وجود داشت و لی تفاوت موجود به سطح معنی دار
نرسيد .همچنين ،تفاوت موجود بين دو گروه ديابتی و
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نمودار  - 1تغييرات وزن در هفتهها ی مختلف در موشهای سفيد بزرگ کنترل و دیابتی تيمار شده با آپيجنين * ** ،p<0/05

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

با اندازه گيری ميزان گلوكز سرم در هفتههای قبل

در گروه كنترل تيمار شده با آپيجنين افزايش معنی

مشخص شد كه در هفته قبل از بررسی تفاوت معنی دار

 )p<0/01دي ده شد و در گروه ديابتيک نيز افزايش معنی

دار ميزان گلوكز در هفتههای دوم و چهارم ( p<0/05و

بررسی و دوم و چهارم پس از بررسی در تمام گروهها

دار به ميزان بيشتر ( )p<0/0005در هفتههای دوم و

بين گروهها يافت نمیشود .بعالوه،

چهارم مشاهده شد .همچنين در گروه ديابتيک تحت

4

رضا افشار و همكاران

تيمار با آپيجنين نيز افزايش معنی دار ()p<0/005د در

هفتههای دوم و چهارم ثبت شد .از طرفی تيمار با

آپيجنين سبب كاهش معنی دار گلوكز پالسما در

هفتههای دوم و چهارم ( )p<0/01در مقايسه با گروه

ديابتی تيمار نشده شد (نمودار.)2

نمودار  - 2تغييرات گلوکز سرم در هفتههای مختلف در موشهای سفيد بزرگ کنترل و دیابتی تيمار شده با آپيجنين

*p<0/01** ،p< 0/05

(در مقايسه با گروه كنترل)
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نمودار  3ميزان مالون دی آلدئيد بافت کليه د ر موشهای سفيد بزرگ کنترل و دیابتی تيمار شده با آپيجنين

ارزیابی تجویز آپيجنين بر برخی از فاکتورهای مرتبط با استرس اکسيداتيو...

نمودار  - 4ميزان نيتریت بافت کليه در موشهای سفيد بزرگ کنترل و دیابتی تيمار شده با آپيجنين

*( p<0/05در مقايسه با گروه كنترل)
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نمودار  - 5ميزان فعاليت آنزی م سوپراکسيد دیس موتاز در بافت کليه در موشهای سفيد بزرگ کنترل و دیابتی تيمار

*، p<0/05

**p<0/01

،p<0/05

شده با آپيجنين

(در مقايسه با گروه كنترل)

،p<0/01

*** p< 0/005

****

يک افزايش معنادار به ميزان  %50/8در گروه ديابتی

(در مقايسه با گروه ديابتی تيمار نشده در

كنترل وجود داشت .بعالوه ،سطح ما لوندیآلدئيد

نمودار  3نتايج مربوط به اندازهگيری سطح مالوندی-

تفاوت معناداری نسبت به گروه ديابتی تيمار نشده نشان

هموژنه بافت كليه حيوانات تحت بررسی نشان میدهد.

درصدی ميزان مالوندی آلدئيد در گروه ديابتی تحت

*

p<0/0005

p< 0/01

همان هفته)

**

،

(در مقايسه با سطح پايه در همان گروه)# ،

تيمار شده با آپيجنين

( )P<0.05در مقايسه با گروه

هموژنه كليه گروه ديابتی تحت تيمار با آپيجنين نيز

نداد هر چند تفاوت موجود حاكی از كاهش 17/6

آلدئيد به عنوان يک شاخص استرس اكسيداتيو را در

تجويز آپيجنين در حيوانات گروه كنترل تغيير معنادار و

تيمار در مقايسه با گروه ديابتی بود.

قابل مالحظه ای را در سطح مالوندیآلدئيد ايجاد ننمود،

نمودار 4نتايج مربوط به اندازهگيری نيتريت را در

 %83در گروه ديابتی نسبت به گروه كنترل ( ،)p<0.01و

دهد .،همانطور كه مشاهده میشود سطح نيتريت در

هموژنه بافت كليه حيوانات گروههای مختلف نشان می -

و يک افزايش معنی دار سطح مالوندیآلدئيد به ميزان
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گروه كنترل تيمار شده با آپيجنين در پايان  4هفته به

صورت غير معنیدار و به ميزان  %17/7بيشتر از گروه

اين فالونوئيد قادر به جلوگيری از كاهش معنی دار وزن

در موشهای ديابتی نگرديد هر چند كه تجويز آن قادر

كنترل تيمار نشده بود .بعالوه ،يک افزايش معنادار در

به كاهش معنی دار قند خون گرديد.

 %48/4نسبت به گروه كنترل مشاهده شد (.)P<0.05

حالت ديابت قندی شامل نوع  1و  ،2استرس اكسيداتيو

سطح نيتريت در گروه ديابتی تيمار نشده به ميزان

نتايج مطالعات قبلی نشان میدهد كه بطور كلی در

همچنين در گروه ديابتی تيمار شده با آپيجنين سطح

به علت تشديد ايجاد راديكالهای آزاد اكسيژن و به

به گروه ديابتی تيمار نشده كمتر بود.

افزايش میيابد و سيستمهای دفاعی آنتی اكسيدانتی از

نيتريت به صورت غير معنی دار به ميزان  %10/8نسبت

صورت افزايش سطح بافتی و سرمیمالون دی آلدئيد

نمودار شماره  5نتايج مربوط به اندازهگيری سطح

جمله آنزيم سوپر اكسيد ديس موتاز كاهش فعالي ت

حفاظتی در هموژنه بافت كليه حيوانات گروههای

آسيبهای بافتی در حالت ديابت میباشند ( )2كه اين

فعاليت سوپراكسيدديسموتاز به عنوان يک آنزيم

نشان میدهند كه اين تغييرات مسئول بخشی از

مختلف را نشان میدهد .همانطور كه مشاهده میشود،

تا حدودی در بررسی حاضر نيز بدست آمد .در اين

گروه كنترل تيمار شده با آپيجنين كمتر از گروه كنترل

اكسيدانت توسط تركيبات طبيعی ي ک اقدام مهم برای

سطح آنزيم به طور غير معنادار و به ميزان  %11/1در

رابطه مشخص شده است كه القاء آنزيمهای آنتی

تيمار نشده بود .فعاليت اين آنزيم در گروه ديابتی تيمار

حفاظت سلولها در مقابل انواع مختلف تركيبات سمی

به گروه كنترل نشان داد ( )P<0.01كه اين كاهش در

محسوب میشود ( )4و ديابت القاء شده با

(.)P<0.05

اكسيدانت اندوژن میتواند موجب تشديد آسيب بافتی

نشده يک كاهش بارز و معنی دار به ميزان  %44/4نسبت

گروه ديابتی تيمار شده با آپيجنين كمتر و در حد

 %32/5در مقايسه با گروه كنترل بود

درونی و بيرونی از قبيل راديكالهای آزاد اكسيژن

استرپتوزوتوسين با كاهش فعاليت آنزيمهای آنتی

فعاليت آنزيم در گروه ديابتی تيمار شده به ميزان %21/5

ممكن است به علت افزايش پراكسيداسيون ليپيد و

شده و ديابتی تيمار نشده غير معنادار بوده هر چند

بيشتر بود.

در موشهای ديابتی در اين بررسی مشاهده شد كه
افزايش توليد راديكالهای آزاد اكسي ژن باشد كه اين با

بررسیهای قبلی مطابقت دارد ( .)16در اين

بحث
نتايج اين بررسی نشان داد كه موشهای ديابتی يک

خصوص ،بدنبال بروز ديابت با گذشت زمان ميزان

( )p<0/01و نيتريت و نيترات ( )p<0/05و كاهش معنی

يابد كه اين خود را با باال رفتن سطح برخی ماركرها

نسبت به گروه كنترل نشان میدهند و درمان موشهای

نيتريت و نيترات می باشد (.)17

افزايش معنادار در سطح بافتی مالون دی آلدئيد

دار فعاليت آنزيم سوپراكسيد ديس موتاز ()p<0/01

ديابتی با آپيجنين سطح مالون دی آلدئيد را بطور معنی

نتايج

پراكسيداسيون ليپيدی و استرس اكسيداتيو افرايش می
نشان می دهد كه از بهترين آنها ،مالون دی آلدئيد و
با توجه به اينكه استرس اكسيداتيو بعلت تشديد

دار كاهش نداد .از نظر نيتريت نيز آپيجنين موفق به

تشكيل راديكال های آزاد اكسيژن می باشد و اين مواد

طرف ديگر ،تيمار موشهای ديابتی با آپيجنين نيز

تشكيل دهنده سلول از جمله ساختارهای پروتئينی و

موتاز در مقايسه با گروه ديابتی نگرديد .از نظر وزن نيز

بافتی نظير كاهش سوپراكسيد ديس موتاز خود را نشان

كاهش معنی دار آن در موشهای ديابتی نگرديد .از

موجب افزايش معنی دار فعاليت آنزيم سوپراكسيد ديس

بدنبال كامل نمودن مدار الكترونی خود می باشند ،مواد

ليپيدی آسيب میبينند كه اين با تغييرات سطح آنزيمهای
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همچنين تفاوت سطح آنزيم در دو گروه ديابتی تيمار

گردد ( .)4كاهش فعاليت آنزيم سوپراكسيد ديس موتاز

ارزیابی تجویز آپيجنين بر برخی از فاکتورهای مرتبط با استرس اکسيداتيو...

می دهد ( .)18در اين بررسی ،تجويز فالونوئيد آپيجنين

درمان خوراكی در موشهای هيپرگليسميک تحري ک

موجب كاهش معنی دار سطح ماركرهای استرس

نمايد  .بعالوه احتمال داده شده كه بخشی از اثرات

اكسيداتيو در بافت كليه نگرديد .هر چند اثرات سودمند

سودمند آپيجنين بر قند خون بعلت اثرات شبه انسولينی

اين فالونوئيد به صورت اثرات كاهش دهندگی استرس

آن در دو بافت كبد و چربی باشد ( )21كه اين

تقويت كنندگی سيستم حذف راديكالهای آزاد اكسيژن

است .اليته الزم به ذكر است كه اين فالونوئيد در دوزها

كاهش معنی دار شاخصهای استرس اكسيداتيو در

كم در موشهای ديابتی شده اعمال نموده و شايد به

اكسيداتيو بعلت دارا بودن خاصيت آنتی اكسيدانتی و

مكانيسمها احتماال تا حدودی در تحقيق حاضر رخ داده

نشان داده شده ولی تجويز آن در اين بررسی موفق به

و برنامه زمانی تجويز شده يک اثر هيپوگليسميک در حد

موشهای ديابتی نگرديد كه يک علت آن شايد تفاوت

همين خاطر اين فالونوئيد قادر به جلوگيری از كاهش

تواند باشد كه در يک مطالعه بعنوان مثال ديابت توسط

حد معنی دار نگرديده است .بر خالف اثر آنتی

بعالوه ،تجويز فالونوئيد آپيجنين به موشهای ديابتی

ديابتی ،تجويز اين فالونوئيد به موش های كنترل بر

قند خون بود كه نتايج تقريباً مشابهی نيز قبالً در اين

هيپرگليسميک در حد متوسط گرديد .در توجيه اين اثر

در مي زان دوز و برنامه زمانی تجويز و نوع ديابت می

وزن در موشهای ديابتی شده با استرپتوزوتوسين در

آلوكسان ايجاد شده بود (.)8

هيپرگليسميک اعمال شده از طرف آپيجنين در موشهای

شده با استرپتوزوتوسين در اين تحقيق دارای اثر كاهنده

خالف انتظار موجب افزايش قند خون و اعمال يک اثر

رابطه گزارش شده است .در اين رابطه ،نتايج مطالعات

مشخص شده كه برخی فالونوئيدها نظير آپيجنين در

حساسيت بافتی به هورمون انسولين در موشهای سفيد

به انسولين و حتی كاهش ترشح انسولين از سلولهای

داخل وريدی گلوكز میگردند كه در اينجا تشدي د

داده است هر چند خود به مطالعات بيشتر نياز دارد.

قبلی نشان داده كه چنين فالونوئيدهائی قادر به افزايش

حالت نرمال ممكن است موجب افزايش مقاومت بافتی

بتا گردند ( )22كه اين احتماالً در بررسی حاضر رخ

بزرگ میباشند و موجب بهبود عملكرد در تست تحمل
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مسيرهای سيگنالينگ پست رسپتوری انسولين در بافت

از محدوديتهای بررسی حاضر نيز میتوان به نبود

محققان ادعا شده است كه آپيجنين در موشهای ديابتی

تجويز آپيجنين و بررسی شاخصهای ادراری مرتبط با

عضالنی نقش مهمیايفا میكند .حتی توسط برخی

ارزيابی بافت شناسی كليه موشهای ديابتی بدنبال

شده میتواند برداشت گلوكز توسط دو بافت عضالنی و

عملكرد كليه اشاره كرد كه انجام اين موارد در مطالعات

كبدی را در موش سفيد بزرگ ديابتی شده با

بعدی توصيه میگردد.

استرپتوزوتوسين را افزايش دهد كه اين میتواند بطور

به طور خالصه میتوان نتيجه گيری نمود كه تجويز

موثر در جهت كاهش قند خون عمل نمايد ( .)19بعالوه

تحت حاد آپيجنين هر چند دارای اثر پائين آورندگی قند

مشخص شده كه فالونوئيدها نظير آپيجنين در بافت كبد

خون می باشد ولی اثر مطلوب و معنی دار بر برخی

درموشهای سفيد بزرگ ديابتی میگردند و جذب

سفيد بزرگ ديابتی ندارد و احتماالً در جلوگيری از بروز

بطور مستقيم موجب بهبود متابوليسم گليكوژن

شاخصهای استرس اكسيداتيو در بافت كليه موشهای

سلولی گوكز را توسط بافت چربی تحريک مینمايند

آسيب كليوی در ديابت نمیتواند مؤثر باشد.

( .)20همچنين ،در خصوص اثر هيپوگليسميک آپيجنين

تشكر و قدردانی

نيز مشخص شده است كه اين فالونوئيد قادر به تحري ک

پژوهش حاضر حاصل پايان نامه دانشجوئی مصوب

برداشت گلوكز در نواحی بافتی در موشهای ديابتی

معاونت پژوهشی دانشكده پزشكی دانشگاه شاهد

شده میباشد و البته میتواند ترشح انسولين را پس از

(تهران) در سال  1390می باشد و با حمايت مالی اين
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derived growth factor-BB-induced proliferation of rat
aortic vascular smooth muscle cells. Planta Med. 2002;
68:605-9.
14. Baluchnejadmojarad
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Roghani
M.
Chronic
epigallocatechin-3-gallate ameliorates learning and
memory deficits in diabetic rats via modulation of nitric
oxide and oxidative stress. Behav Brain Res. 2011; 224:
305-10.
15. Bradford MM. A rapid and sensitive method for the
quantitation of microgram quantities of protein utilizing
the principle of protein-dye binding. Anal Biochem. 1976;
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