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چکيده
مقدمه و هدف :دیابت قندي در دراز مدت از راههاي مختلف از جمله تشدید روند استرس اکسيداتيو با
اختالالتي همچون درد و شناخت در جامعه انساني و حيوانات آزمایشگاهي همراه است .با توجه به وجود

نوع مقاله :علمی  -پژوهشی

شواهدي مبني بر اثر ضد دیابتي عصاره کارده ،اثر تجویز خوراکي این عصاره بر ميزان قند خون و آستانه

موضوع :فيتوشيمي

درد در موش هاي صحرایي دیابتي مورد بررسي قرار گرفت.

کليد واژگان :

روش تحقيق :حيوانات به گروه کنترل(سالم) ،دیابتي و  5گروه دیابتي با استرپتوزوتوسين ) 07 mg/kg
 )STZ,که به مدت دو هفته عصاره هيدرو الکي کارده ( )077 ،077،277 ،177 ،57 mg/kgرا به روش گاواژ



کارده



قندخون

تيل فيليک جهت سنجش آستانه درد انجام شد .نتایج با استفاده از آزمونهاي آماري تجزیه واریانس یک



درد

طرفه و تست توکي آناليز گردیدند.



دیابت

نتایج و بحث :دیابت باعث کاهش قند خون ( )p >7/771وآستانه درد ( )p >7/771گردید و تجویز دوزهاي

موش صحرایی

( )277 ،177 mg/kgعصاره کارده با عث کاهش قند خون ( )p >7/71و دوز  177 mg/kgمنجر به افزایش



دریافت کرده اند ،تقسيم شدند .ميزان قند خون با خون گيري از ناحيه دم اندازگيري شد .و سپس تست

آستانه درد ( )p >7/75گردید .عصاره کارده در دوزهاي ( )077،077 ،57 mg/kgتاثيري بر درد نداشت .یافته
هاي این مطالعه نشان داد که مصرف عصاره هيدرو الکلي کارده احتماال با خاصيت آنتياکسيداني قادر به کاهش
قند خون و عوارض ناشي از دیابت از جمله درد در حيوانات مبتال به دیابت ميگردد.
توصيه کاربردي /صنعتي :با توجه به اثرات جانبي کم داروهاي گياهي بویژه انتياکسیيدانهیا از جملیه
کارده مي تواند در کاهش عوارض ناشي از دیابت در کنار دارودرماني استفاده شود.

 .1مقدمه

آن در جامعه انسانی در آینده افزایش خواهد یافت .نوروپاتی یکی از

دیابت قندی یکی از شایع ترین بیماریهای سیستم غدد درون ریز

مهم ترین مشکالت بالینی و یکی از علل مرگ و میر در بیماران

بدن محسوب میشود که بر اساس پیشبینی به عمل آمده ،شیوع

مبتال به دیابت قندی محسوب میگردد (.)Galer et al., 2000
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بر اساس یافتههای تحقیقاتی اخیر ،ظهور حالت دیابت قندی با

توزیع شده اند و دارای فعالیت های فارماکولوژیکی متعددی هستند

یک سری تغییرات ساختمانی و عملکردی در سیستم اعصاب

( .)Havsten, 1983یک رابطه خطی بین فعالیت آنتیاکسیدانی

مرکزی و محیطی از جمله کاهش سرعت هدایت پیامهای عصبی،

عصارههای گیاهی و محتوی فنولیک وجود دارد و ترکیبات فنلی

اختالل در روند رژنراسیون در اعصاب محیطی بدن و تغییرات

دارای فعالیت آنتیاکسیدانی بوده و سلولها را در برابر واکنش های

مورفولوژیک در فیبرهای عصبی همراه میباشد ( Biessels et al.,

اکسیداتیو محافظت میکنند (Parejo ( )Hosseini et al., 2012

 .)2001درد بخشی ضروری از سیستم دفاعی بدن ،و یک هشدار

 .)et al., 2002از آنجا که مطالعهها نشان داده اند آنتیاکسیدانها

سریع به سیستم عصبی جهت ایجاد یک واکنش حرکتی برای به

هم در پیشگیری از دیابت و هم در درمان عوارض دیابت موثرند .در

حداقل رساندن آسیب های فیزیکی است (.)Baydas et al., 2003

این مطالعه ما به بررسی تاثیر عصاره کارده بر میزان قند خون و درد

درد ناشی از نوروپاتی اعصاب محیطی یکی از شکایات مهم بالینی

در موشهای صحرایی نر مدل دیابتی پرداخته ایم.

افراد مبتال به دیابت قندی محسوب میشود (.):Jung et al., 2006

 .2مواد و روش ها

گر چه مطالعات زیادی تحلیل عصب یا تغییر در سیستم

 1-2حيوانات مورد آزمایش و گروه بندي

نوروترانسمیتری را مسئول تغییر درک درد در بیماران دیابتی
گزارش کردهاند ( .)Greene et al., 1987ولیکن مکانیسم دقیق آن

در این پژوهش  41سر از موش صحرایی نر بالغ نژاد  Wistarبا

هنوز شناخته نشده است (, Vural et al., Aksoy et al., 2003

وزن  150-100گرم استفاده شد که از مراکز تکثیر حیوانات

 . )2001مطالعات گذشته نشان دادهاند که هم در شرایط in vitro

آزمایشگاهی جندی شاپور اهواز تهیه شدند .و در دمای  10تا 11

و در آزمایشات  in vivoپلی فنول ها در پیشگیری یا کاهش اثرات

درجه سانتیگراد و در رطوبت  00-55و سیکل روشنایی تاریکی 71

گونههای اکسیژن فعال همراه با استرس اکسیداتیو موثرند ( Gharib

ساعت در محل نگهداری حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسالمی

 .)et al., 2009در حال حاضر در استفاده از آنتیاکسیدانهای

واحد ایذه نگهداری شده ،دسترسی آزاد به آب غذا داشتند و

طبیعی برای حفاظت از بدن انسان توجه زیادی شدهاست بویژه در

حیوانات به صورت تصادفی به  1گروه  1تایی تقسیم شده اند این

بافت های مغزی که آن را از آسیب اکسیداتیو ناشی از رادیکال آزاد

گروه ها شامل گروه کنترل که حیوانات این گروه سالم بودند و 7

حفط می کنند ( .)Meena et al., 2012نتایج مصرف گیاهان

گروه دیابتی  )mg/kg 10) STZو  5گروه دیابتی شده با )

توانسته با مهار یا کاهش گلیکاسیون پروتئین ها مثل آلبومین ،مانع

 )mg/kg 10STZو به مدت دو هفته عصاره کارده ( mg/kg

از بروز برخی از عوارض بیماری دیابتی گردید ( Aksoy et al.,

 )400،100،700،50،100را به روش گاواژ دریافت کردند ( Parejo

 .):, Vural et al., 20012003:کارده یا کولیر ( (Biarumاز تیره

 .)et al., 2002در طول مدت دوره تحقیق ،حیوانات به صورت

ی گل شیپوری یا شیپوری سانان ( )Araceaeمی باشد .یک گونه

نامحدود از غذای تهیه شده از کارخانه خوراک پارس دام تهران و

آن  Biarum boveiاست که توزیع آن در ترکیه ،سوریه ،ایران و

آب آشامیدنی شهر ایذه استفاده کردند .روش کار این تحقیق بر

عراق می باشد که نوعی گیاه خوراکی ترد شکننده با برگ های پهن

اساس قوانین بین المللی درمورد حیوانات آزمایشگاهی ،در کمیته

است ( .)Peter, 2006( )Bogner & Boyce, 1989وجود

دانشگاه به تصویب رسید.

فالونوئیدها و آنتوسیانینها در شیپوری سانان اولین بار توسط

 .2-2سنجش خون

ویلیامز و همکاران در سال ( )1981گزارش شدهاند ( Williams et

 .)al., 1981همچنین وجود آلکالوئیدها و آمینها ،ساپونینها،

در این مطالعه برای دیابتی کردن موشها از تزریق درون

اسیدهای سینامیک و فالونوئیدها در این تیره به اثبات رسیدهاست

صفاقی داروی  )mg/kg 10) STZاستفاده شد ( Hosseini et al.,

( .)Hegnauer R, 1987فالونوئیدها دستهی وسیعی از ترکیبات

 .)2012پس از گذشت  11ساعت ،ضمن خونگیری از ناحیه دم

پلیفنولیک هستند که بطور وسیع در سلولهای فتوسنتزکننده

موش ها ،با استفاده از نوارگلوکویاب ودستگاه اندازگیری قند خون
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(نمونه  rightet GM110 Bionimشرکت خسرو مدیسا طب

عصاره کارده ،اندازه گیری شد و میانگین آنها به عنوان زمان تاخیر

ایران) ،میزان قند خون بیش از  300 mg/dlموش های دیابتی در

هر موش اعالم گردید.این عمل برای تمامی گرو های مورد آزمایش

نظر گرفته شدند .کلیه تجویز ها به صورت گاواژ و در ساعت  1تا 70

انجام گرفت (.)Kaeidi et al., 2013

صبح انجام گردید 14 .ساعت پس از آخرین تجویز مجددا میزان قند

 .5-2روش هاي آماري

خون نمونه ها اندازگیری شد و آزمون درد به صورتی که در زیر

دادههای این تحقیق به صورت  Mean ± SEMارائه و سپس با

آمده است انجام گردید ( Rafieirad & Valipor chardahcherik,

روشهای مناسب آماری در محیطهای نرمافزارهای  Excelو SPSS

.)2013

و با استفاده از روش  ANOVAو با آزمون  Tukeyآنالیز شدند و

 .3-2تهيه کارده

تفاوت نتایج بین گروههای مختلف با حداقل  p<0/05معنیدار تلقی
گردید.

گیاه کارده در ابتدای فصل بهار از حوالی شهرستان ایذه جمع
آوری شده و پس از شناسایی توسط کارشناسان گیاه شناسی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایذه به عنوان  Biarum Boveiاستفاده

 .3نتایج و بحث

شد .سپس برگهای آن جدا شده در هوای آزاد و در سایه به مدت

 .1-3ميزان گلوگز(قند خون)

یک هفته خشک شد .پس از خشک شدن برگ ها مقدار مورد نظر

نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که قند خون گروه

توزین و توسط آسیاب برقی(شرکت پارس خزر ساخت ایران) به

دیابت در مقایسه با گروه کنترل افزایش معنیدار ( )p>0/007یافته

پودر بسیار ریز با قطر کمتر از ( )0/4 mmتبدیل شده اند .پودر

است .وتجویز خوراکی عصاره کارده برای مدت دو هفته در دوز

کارده سپس به مدت  11ساعت در اتانول  10درجه و در دمای اتاق

( 700 mg/kgو  ) 100باعث کاهش معنی داری در سطح قند خون

خیسانده شد .مخلوط پودر کارده و الکل هر روز به اندازه کافی و در

( )p>0/07نسبت به گروه دیابت شد و عصاره کارده با دوزهای

چندین نوبت به هم زده شد .در پایان  11ساعت مخلوط الکل و

( )100،400 ،50 mg/kgتاثیر نداشت (جدول .)7

پودر از صافی های ریزی عبور داده شده تا عصارة آن بدست آید.

 .2-3ارزیابي آستانه درد

عصارة بدست آمده در خأل تحت تقطیر قرار گرفت تا الکل آن به
طور کامل تبخیر شد .در پایان پس از تبخیر الکل ،عصاره به صورت

ارزیابی آستانه درد با مدت زمان تاخیر پس کشیدن رفلکسی و

پودر قهوهای بدست آمد (درجه خلوص عصاره  %11محاسبه گردید

یا دور کردن دم از کانون گرمایی بین گروه کنترل و دیابتی ،کاهش

(.)Farbood et al., 2009

معنی داری( )p>0/007را در آستانه درد در گروه دیابتی نشان می

 .0-2ارزیابي آستانه درد

دهد .حال آنکه تنها دوز 700mg/kgاثر افزایشی معنی داری را
( )p>0/05در آستانه درد ایجاد نمود (جدول.)1

در این روش ابتدا حیوان درون یک محدود کننده قرار گرفت،

نتایج بررسی حاضر نشان داد که زمان تاخیر دم در دور کردن

سپس حیوان روی جایگاه در دستگاه تیل فلیک )شرکت برج

دم از منبع گرما در گروه دیابت نسبت به گروه سالم کاهش معنی

صنعت ،ایران) قرار داده شد .با تاباندن گرمای  50درجه سانتی گراد

داری را نشان داد و تجویز  74روزهی دوز (  )700mg/kgعصاره

روی نقطه ای در فاصله  1سانتی متری از نوک دم موش های

کارده در گروههای دیابتی موجب افزایش آستانه درد گردید و

صحرایی ،مدت زمان تأخیر پس کشیدن رفلکسی و یا دورکردن دم

دوزهای ( )100،400،100،50mg/kgتاثیری نداشت .بروز دیابت

از کانون گرمایی ثبت گردید .زمان قطع گرما ( )Cut Off Timeبه

قندی توسط استرپتوزتویسن موجب افزایش استرساکسیداتیو در

منظور پیشگیری از صدمه بافتی در دم ،روی  70ثانیه تنظیم و

برخی نواحی مغز میگردد (.)Mayer et al., 1990

کنترل شد .مدت زمان تاخیر در کشیدن دم در سه مرتبه و به
فاصله 710دقیقه ،پس از مرحله سنجش خون بعد از پایان تجویز
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جدول  .1مقایسه (میانگین  ±انحراف معیار از میانگین) میزان قند خون

( .)Dobretsov et al., 2003طی مطالعه ی نشان داده شده است

گروه کنترل و گروه های دیایتی ،دیابتی دریافتکننده دوز (،50 mg/kg

که تجویز خوراکی سیر کوهی با وجود فالونوئید ها موجب کاهش

.)100 ،400،100 ،700

معنیدار شدت درد در مرحله مزمن دیابت قندی القا شده توسط

گروهها

قندخون

استروپتوزوتوسین میشود ( Roghani & Baluchnejadmojarad,

)(mg/dl

کنترل

3134±777174

دیابتی

00105±471110

 .)2009در گیاه کارده تعداد مختلف فالون  c-گلیکوزید را جدا
نموده اند(.)Afifi et al., 1997
جدول  .2مقایسه (میانگین  ±انحراف معیار از میانگین) میزان قند

***

دیابتmg/kg 50+عصاره کارده

30137±307143

دیابتmg/kg 700+عصاره کارده

3415±750151

خون گروه کنترل و گروههای دیایتی ،دیابتی دریافت کننده دوز (mg/kg

)100 ،400،100 ،700 ،50
گروهها

##

دیابتmg/kg 100+عصاره کارده

ارزیابي آستانه درد با مدت

34100±755174

زمان تاخير دور کردن دم از

##

کانون گرمایي

دیابتmg/kg 400+عصاره کارده

00±310110

دیابتmg/kg 100+عصاره کارده

5311±113

کنترل

710±0

دیابتی

*** 1± 011

دیابتmg/kg 50+عصاره کارده

711±0111

عالمت (*) بیانگر اختالف معنی دار با گروه کنترل و عالمت #بیانگر اختالف معنی

دیابتmg/kg 700+عصاره کارده

# 414± 0107

دار با گروه های دیابتیn=7( .آنالیز واریانس یک طرفه و تست پشتیبان .(Tukey

دیابتmg/kg 100+عصاره کارده

311±0101

دیابتmg/kg 400+عصاره کارده

111±014

دیابتmg/kg 100+عصاره کارده

111±013

افزایش محصوالت حاصل از پراکسیداسیون لیپیدی ،به عنوان

عالمت (*) بیانگر اختالف معنی دار با گروه کنترل و عالمت #بیانگر اختالف معنی

شاخص آسیب اکسیداتیو ،در عروق و بافت مغزی رتهای دیابتی

دار با گروه های دیابتی n=7( .آنالیز واریانس یک طرفه و تست پشتیبان .(Tukey
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در مطالعاتی به فعالیت های مختلف بیولوژیکی فالونوئید ها این
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( .)Dobretsov et al., 2001در مطالعات متعدد گذشته دیابت
کاهش آستانه درد گردید (
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 تقدیر و تشکر.5
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