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 و رفع انقباضي انقباضي پاسخ اثر مصرف خوراكي سرشاخه زالزالك بر
 در موش صحرايي ديابتي اي آئورت سينه وابسته به اندوتليوم
 ۳ دهكردي ، فرشاد روغني ۲ مجرد نژاد راندخت بلوچ ، تو * ۱ مهرداد روغني

 اه شاهد، تهران، ايران ي، دانشكده پزشكي، دانشگ ي دانشيار، گروه فيزيولوژي و مركز تحقيقات گياهان دارو - ۱
 استاد، گروه فيزيولوژي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي ايران ، تهران، ايران - ۲
 دانشيار، گروه قلب و عروق، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ، اصفهان، ايران - ۳

 ۸۸ / ۰۷ / ۰۴ : پذيرش مقاله ۸۸ / ۰۵ / ۲۵ : دريافت مقاله

 چكيده
 بـر اثـر ي مبنـ ي شـواهد . اسـت عروقي همـراه - هاي قلبي با افزايش رخداد بيماري قندي ديابت ي مار ي ب : هدف
 در ايـن بنابراين وجود دارد، و بهبود دهندگي عملكرد سيستم قلب و گردش خون در مورد زالزالك ي ابت ي ضد د

 و رفـع سـخ انقباضـي بـر پا هفتـه ۶ مدت به اه ي گ ن ي ا و وابسته به اندوتليوم سرشاخه تحقيق اثر مصرف خوراكي
 . شد بررسي صحرايي نر ايزوله در مدل تجربي ديابت در موش ي ا نه ي آئورت س انقباضي

 ، ديابتي، ديابتي تحت درمان گياه گروه كنترل، كنترل تحت تيمار با پنج به نر هاي صحرايي موش : ها مواد و روش
 ايـن سرشـاخه نيز پـودر گياه تحت تيمار با دو گروه . تقسيم شدند گليبن كالميد ديابتي تحت درمان با و گياه با

 ميـزان وزن و . دريافت نمودند درصد ۶ / ۲۵ را با نسبت وزني مخلوط شده بود با غذاي استاندارد موش كه گياه
 اي به هاي آئورت سينه در انتها، پاسخ انقباضي حلقه . پس از كار تعيين شد ۶ و ۳ هاي كار و در هفته از گلوكز قبل

 و فنيل افرين و رفع انقباضي به استيل كولين و سديم نيتروپروسيد با استفاده از بساط بافت ايزولـه كلرور پتاسيم
 . ارزيابي شد

 عالوه، به ). >P ۰ / ۰۱ ( دار كمتر از گروه ديابتي بود طور معني ميزان گلوكز سرم در گروه ديابتي تحت تيمار به : نتايج
 تليوم در گروه ديابتي تحت درمان با گياه بـه كلـرور پتاسـيم و اي داراي اندو پاسخ انقباضي آئورت سينه حداكثر

 كمتر از گروه ديابتي بود و با حذف اندوتليوم اين ) >P ۰ / ۰۵ ( دار دار و معني طور غيرمعني ترتيب به فنيل افرين به
 يل كـولين در هاي آئورتي داراي اندوتليوم به است عالوه، پاسخ رفع انقباضي حلقه به . دار از بين رفت تفاوت معني

 در ضمن، ). >P ۰ / ۰۵ ( دار بود معني تحت درمان با گياه در مقايسه با گروه ديابتي تيمار نشده بيشتر و ديابتي گروه
 . نشد مشاهده سديم نيتروپروسيد ها از نظر پاسخ رفع انقباضي به دار بين گروه هيچ تفاوت معني

 اثرگذاري بر عوامل مرتبط با اندوتليوم موجب كاهش و دراز مدت زالزالك از طريق تجويز خوراكي : گيري نتيجه
 مطلـب د كـه ايـن شـو پاسخ انقباضي و افزايش پاسخ رفع انقباضي در بافت آئورت موش صحرايي ديـابتي مـي

 . در جلوگيري از عوارض عروقي ديابت در دراز مدت سودمند باشد تواند مي

ي انقباض پاسخ زالزالك، ديابت قندي، اندوتليوم، آئورت، : كليدواژگان
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 و همكاران مهرداد روغني اثر زالزالك بر خواص انقباضي آئورت
 ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۶۲ 

 مقدمه - ۱
 تـرين عوامـل خطـر ديابت قندي از نظر باليني يكي از مهم

ــاتي ــر نفروپ ــوارض نظي ــي ع ــراي برخ  ، (Nephropathy) ب
 و (Neuropathy) ، نوروپــــاتي (Retinopathy) رتينوپــــاتي

 كـه براسـاس شـود عروقـي محـسوب مـي - هاي قلبـي بيماري
 انـساني در آينـده عمل آمـده، شـيوع آن در جامعـه ه بيني ب پيش

 كمبود يا كاهش نسبي ميزان انسولين . ] ۱ [ افزايش خواهد يافت
 اسـت در اين بيماري با عوارض متابوليكي حاد و مزمن همراه

 در بيماري ديابت قنـدي عوامـل مختلـف شـامل افـزايش . ] ۲ [
 علت افزايش سطح گلـوكز ه هاي آزاد اكسيژن ب تشكيل راديكال

 يپيـدي موجـب افـزايش بـروز خون و تشديد پراكـسيداسيون ل
 عروقي - هاي قلبي و بيماري (Atherosclerosis) آترواسكلروز

 دهد كه نتايج تحقيقات قبلي نشان مي در همين ارتباط . د شو مي
 بـه اي سـينه آئورت برخي نواحي عروقي شامل پاسخ انقباضي

 شده هاي صحرايي ديابتي نورآدرنالين و كلرور پتاسيم در موش
 داري طور معنـي به (Streptozotocin) وتوسين توسط استرپتوز

 فـزايش يابـد كـه در ايـن ا مـي نسبت به حيوانات سالم افزايش
 از جملـه تـشديد توليـد پاسخ انقباضي عروق عوامل گوناگون

 ، كننده قوي عضالت صاف عروق عنوان يك منقبض اندوتلين به
 كننـده هاي تنـگ سنتز و ترشح برخي از پروستاگالندين افزايش

 و غلظت داخل سـلولي دي آسـيل گليـسرول ، افزايش وقي عر
 عنـوان عامـل محـرك كلسيم داخل سـلولي بـه متعاقب افزايش

 ي توليــد ي عروقــي و كــاهش توانــا انقبــاض در عــضله صــاف
 فاكتورهاي گشادكننده عروقي با منشأ انـدوتليال نظيـر نيتريـك

 سيـستم پاسـخ اتـساعي همچنـين . تواند مطرح باشد اكسيد مي
 هــاي مــوش در آئــورت نظيــر بافــت نــدوتليوم ا اراي د عروقــي

 كمتـر از محـسوس طـور صحرايي ديابتي به اسـتيل كـولين بـه
 . ] ۴ ، ۳ [ است هاي صحرايي سالم موش

 هاي درماني ديابت قنـدي تعقيـب هدف اصلي كه از روش
 و جلـوگيري يـا بـه ميـزان طبيعـي قنـدخون برقراري ، شود مي

 ا توجـه بـه افـزايش بـ . است تعويق انداختن ظهور عوارض آن

 ايـن بيمـاري، نيـاز بـراي يـافتن تنـوع دانش بـشري در مـورد
 تركيبات مؤثر با حـداقل عـوارض جـانبي در درمـان ديابـت و

 . ] ۵ [ د شو اختالالت ناشي از آن شديداً احساس مي
 علت سـهولت دسترسـي و در از دير باز گياهان دارويي به

 ه در برخـي مـوارد عـوارض جــانبي كمتـر در صـورت اســتفاد
 محدوده اطمينان و رعايت ضوابط موجود پزشـكي از جايگـاه

 ويژه آن دسـته از هاي رايج بشري به اي براي درمان بيماري ويژه
 اند امراض با ماهيت متابوليك نظير ديابت قندي برخوردار بوده

 همچنين طي سـاليان اخيـر هـدف بـسياري از تحقيقـات، . ] ۶ [
 هيپوگليــسميك بررســي اثربخــشي مــواد طبيعــي بــا خاصــيت

(Hypoglycemic) عــوارض بــافتي و ارگانيــك ناشــي از بــر 
 با توجه به افزايش دانش بشري در مورد ]. ۶ [ ديابت بوده است

 هتروژنيته اين بيماري، نياز براي يافتن تركيبات مؤثر با عوارض
 يا مشكالت ناشي از درمان ديابت جلوگيري يا جانبي كمتر در

 ]. ۷ [ د شو احساس مي آن شديداً
 Crataegus spp گياه زالزالك با نـام علمـي در اين رابطه

 اي است با خارهـاي درختچه (Rosaceae) در خانواده روزاسه
 هـاي بـرگ بـا متر ۱۰ - ۳ و ارتفاع حدود ي متر كوتاه يك سانتي

 ) سرشـاخه ( مرغـي كـه قـسمت انتهـايي آن بادبزني شكل تخم
 . دار است انه دند و د شو هاي عميقي تقسيم مي معموالً به قسمت

 ۲ - ۱ / ۵ ميـوة آن گوشـتي، گـرد، زرد مايــل بـه سـرخ بـه قطــر
 طمـع تـرش و شـيرين و متر، داراي چندين هسته اسـت سانتي

 اين گياه داراي سطح باال از مواد آنتـي اكـسيدانت در ]. ۸ [ دارد
 عالوه تجويز عصاره آن با اعمال به ]. ۹ [ است گروه فالونوئيدها

 رس اكـسيداتيو ناشـي از ايجـاد يك اثر حفاظتي در برابـر اسـت
 هـاي آزاد اكـسيژن موجـب بهبـودي عملكـرد قلـب و راديكال

 كاهش وسعت منطقـه انفـاركتوس در مـدل تجربـي ايـسكمي
ــوژن  Reprefusion) رپرفي Ischemia) ــحرايي ــوش ص  در م

 سـطح خـانواده ن يـ ا اهـان ي گ برخـي همچنـين ]. ۱۰ [ د شـو مي
 دهنـد هش مـي را كا ي شگاه ي خون در موجودات آزما ي دها ي پ ي ل
مورد استفاده توسط يي دارو اهان ي گ ي مطالعه رو ك ي در ]. ۱۱ [
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 ۱۳۸۸ تابستان ۲ شماره ۱۲ دوره شناسي زيستي آسيب : مدرس پزشكي علوم مجله
 ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۶۳ 

 سالم مشخص شـد هاي خرگوش ي رو ك ي مكز در كشور مردم
 هم جـنس زالزالـك قبـل از اهان ي از گ ي ك ي خوراكي ز ي كه تجو

 ق يـــ توســـط تزر ( (Hyperglycemia) ي سم يـــ پرگل ي ه ي القـــا
 ار د ي موجب كاهش معن ) دكستروز درصد ۵۰ محلول ي رجلد ي ز

 در مطالعـه ديگـر توسـط جـوآد . ] ۱۲ [ د شـو ي و بارز قندخون م
(Jouad) روي يكي از گياهان هـم جـنس ) ۲۰۰۳ ( و همكاران 

 روز عصاره آبي برگ آن بـه ۹ زالزالك مشخص شد كه تجويز
 هــاي صــحرايي ديــابتي شــده توســط استرپتوزوتوســين مــوش

 دار سـطح صورت وابسته به دوز موجب كاهش بارز و معنـي به
 د و در اين ارتباط سطح پايه انسولين خـون شو كز خون مي گلو

 ]. ۱۳ [ نشان نداد ي دار تغيير معني
 با توجه به افزايش پاسخ سيستم عروقي به عوامـل بنابراين

 كننده عروقي در گويي به عوامل گشاد كننده و كاهش پاسخ تنگ
 و اهميت گياهان دارويي در درمان عـوارض ] ۳ [ حالت ديابت

 وابـسته بـه اثـر در بررسـي حاضـر ، ] ۶ [ تابوليـك هاي م بيماري
 پاسخ انقباضي و بر زالزالك و مزمن مصرف خوراكي اندوتليوم

 . شد اي موش صحرايي نر بررسي رفع انقباضي آئورت سينه

 ها مواد و روش - ۲
 سـفيد نـژاد نـر صـحرايي مـوش سر ۴۰ مطالعه از در اين

 دوده وزنـي در محـ ) انستيتو پاستور، تهران ( (Wistar) ويستار
 ۲۳ - ۲۱ در دمـاي هـا ن تمام حيـوا . شد استفاده گرم ۳۱۵ - ۲۶۵

 تايي در هـر قفـس قـرار ۴ تا ۳ هاي در گروه گراد درجه سانتي
 كشي و غذاي مخصوص آزادانه به آب لوله ها حيوان . داده شدند

 يا غذاي مخلوط شـده ) ، كرج شركت خوراك دام پارس ( موش
 ۶ / ۲۵ به نسبت ) سايه خشك شده در ( سرشاخه زالزالك با پودر
 بـراي تهيـه . ] ۱۵ ، ۱۴ [ دسترسي داشـتند هفته ۶ مدت به درصد

 آسـياب نمـودن از دست آمده ه يد علمي، پودر ب ي پس از تأ غذا،
 با غذاي پودر شده و اسـتاندارد ) بدون ميوه ( سرشاخه تازه گياه

 در اين بررسـي . د ش توليد حيوان موش مخلوط و مجدداً غذاي
 استفاده شـد كـه در شـرايط نر ي صحرايي ها از آن دسته موش

 ها ميزان گلوكز سرم آن ، داري طبيعي بدون برقراري حالت روزه
 در اين خـصوص . ] ۱۶ [ ليتر بود گرم بر دسي ميلي ۲۵۰ از كمتر

 و لولــه موئينــه بــراي (Retroorbital) از شــبكه رترواوربيتــال
 گـروه ۵ طـور تـصادفي بـه ها بـه موش . گيري استفاده شد خون

 تحت تيمار بـا ديابتي ، كنترل تحت تيمار با گياه، ديابتي، ترل كن
 تقسيم ) كنترل مثبت ( گياه و ديابتي تحت تيمار با گليبن كالميد

 بـراي . هفته ادامـه يافـت ۸ مدت تيمار با دارو يا گياه به . شدند
 صـورت از داروي استرپتوزوتوسـين بـه هـا موش ديابتي نمودن

 حـل گرم بر كيلوگرم ميلي ۶۰ ميزان دوز و داخل صفاقي به تك
 داروي . شـد شده در محلول سالين فيزيولوژيك سـرد اسـتفاده

 ميكروگرم بـر ۶۰۰ ميزان نيز به ) گليبن كالميد ( كاهنده قندخون
 ي بـرا ق، يـ هفتـه پـس از تزر ك ي . كيلوگرم در روز تجويز شد

 قنـد ادرار بـه روش نــوار وانــات، ي بـودن ح ي ابت يـ از د نـان ي اطم
 وانات ي كنترل شد و فقط ح ) تهران اب، ي لوكو شركت گ ( ي ادرار
 مار ي شروع ت ادامه كار يا ي برا ي به مرحله بعد شده ي ابت ي د قطعاً

 در روزهاي بعد، عاليم شايع ديابت نظير پرخـوري، . افتند ي راه
 پرنوشي، افزايش دفع ادرار و كاهش وزن نيز ديده شد كه خود

 انـات و ميـزان وزن حيو . اسـت تاييد ديگري بر حالت ديابـت
 شـــركت ( روش آنزيمـــي گلــوكز اكـــسيداز [ گلــوكز ســـرم

 ۶ و ۳ هـاي هفته طي قبل از انجام كار و ] ) ، تهران شيمي زيست
ــت پــس از بررســي ــا اســتفاده از براســاس دســتورالعمل كي  ب

 . گيري شد اندازه ) كا ي آمر ، ۲۰ ك ي اسپكترون ( اسپكتروفتومتر

ــدازه - ۱ - ۲ ــ گ ان ــخ ي ر ي ــ پاس ــع ي انقباض  و رف
 ي ا نه ي س ت آئور انقباضي

 كردن باز با و بيهوش اتر از استفاده با ها موش ، در پايان كار
 كـربس محلـول داخـل در شد؛ جدا اي سينه آئورت سينه قفسه

(Krebes’  solution) گـاز آن داخل ه ب مداوم طور ه ب كه ( سرد 
 تركيب . شد داده قرار ) د ش مي دميده (Carbogen gas) كربوژن

 قرار به ها آزمايش تمام در تفاده اس مورد كربس محلول شيميايي
): موالر ميلي حسب بر ( بود زير
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 و همكاران مهرداد روغني اثر زالزالك بر خواص انقباضي آئورت
 ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۶۴ 

NaCl : ۵ / ۱۱۸ ، KCl : ۷۴ / ۴ ، CaCl2 : ۲ / ۵ ، MgSO4 : ۱۸ / ۱ ، 
NaHCO3 : ۹ / ۲۴ ، KH2PO4 : ۱۸ / ۱ ۱۰ : ، گلوكز 

 دادن كــاهش منظــور بــه ( ســرد كــربس محلــول داخــل در
 از دقت به آئورت ، ) ي سلول ر ي م و مرگ كاهش و بافت سم ي متابول
 طـول بـه هـايي حلقـه به سپس شده، پاك اطراف دي پيون بافت

 از اطمينـان حـصول براي . د ش تقسيم متر ميلي ) ۵ - ۳ ( ۴ حدوداً
 مـوالر ۱۰ - ۶ غلظـت با انقباض ايجاد از پس ندوتليوم، ا سالمت

 در بافت حمام به موالر ۱۰ - ۵ غلظت با كولين استيل ، فنيل افرين
 شدگي شل پاسخ مشاهده . شد اضافه گراد درجه سانتي ۳۷ دماي
 سالم مالك عنوان ه ب آئورت هاي حلقه در درصد ۴۰ - ۳۰ از بيشتر
 هـاي حلقـه پاسخ ثبت براي . شد گرفته نظر در اندوتليوم بودن

 هم موازات ه ب كه شكل L پالتيني هاي سيم كمك به ها آن آئورتي،
 بـه ديگـر طرف از و فلزي قالب به طرف يك از ، داشتند قرار

 بررسـي ايـن در . شـدند متصل F60 ايزومتريك مبدل نيروي
 از پس . بود گرم ۱ / ۵ آئورتي هاي حلقه به شده عمال ا اوليه كشش
 تـا شـد داده اجـازه بافت به دقيقه ۹۰ تا ۶۰ كشش، اين اعمال

 هـم بافـت حمـام داخل كربس محلول . كند پيدا ثابت وضعيت
 بافـت تعـادل، حالت حصول از پس . د ش تعويض دقيقه ۳۰ هر
 پتاسـيم كلـرور يابنـده افزايش هاي لظت غ معرض در ترتيب به
 و ) بـراي اطمينـان از سـالمت بافـت ( ) مـوالر ميلـي ۵۰ تا ۱۰ (

 براي ثبت پاسـخ . گرفت قرار ) موالر ۱۰ - ۵ تا ۱۰ - ۹ ( فنيل افرين
 هـاي آئـورتي در رفع انقباضي در حالت داراي اندوتليوم، حلقه

 درصـد ۸۰ ابتدا در معرض غلظتي از فنيـل افـرين كـه حـدود
 كثر پاسخ را ايجاد نمود قـرار گرفتـه و سـپس در معـرض حدا

 قرار ) موالر ۱۰ - ۵ تا ۱۰ - ۹ ( هاي افزايش يابنده استيل كولين غلظت
 براي ثبت پاسخ رفع انقباضي در حالت بدون اندوتليوم، . ند گرفت

 در ابتدا اندوتليوم با چرخاندن يك لوله موئينه در داخـل لـومن
 رتي در ابتدا در معرض هاي آئو رگ تخريب شده و سپس حلقه
 درصد حداكثر پاسخ را ايجاد ۸۰ غلظتي از فنيل افرين كه حدود

 هاي افزايش يابنـده نمود قرار گرفته و سپس در معرض غلظت
 عـدم . قـرار گرفـت ) مـوالر ۱۰ - ۵ تا ۱۰ - ۹ ( سديم نيتروپروسيد
 منقـبض شـده بـا هاي پـيش شدگي در حلقه مشاهده پاسخ شل

 كننـده تاييـد ) مـوالر ۱۰ - ۵ ( يل كولين فنيل افرين در حضور است

 ثبت براي . هايي در نظر گرفته شد اندوتليوم در چنين حلقه فقدان
 آرمان، بهينه شركت ( ۱ فيزيوگراف افزار نرم از نيز ها داده آناليز و

 صورت ه ب ها بررسي تمامي در انقباضي پاسخ . د ش استفاده ) تهران
 . درصد بيان شد و در مورد پاسخ رفع انقباضي به صورت گرم

 آناليز آماري - ۲ - ۲
 بيـان شـده انحراف معيـار ± صورت ميانگين تمام نتايج به

 هاي در مورد وزن و ميزان گلوكز سرم حيوانات در هفته . است
 گيري مكـرر و در با اندازه (ANOVA) مختلف از آزمون آنووا

 هـا از آزمـون مورد نتايج عروقي و براي مقايسه بين گروهي آن
ــوواي ــه آن  Oneway) يكطرف ANOVA) ــوكي ــون ت  و آزم
(Tukey) زها، ي دار در تمام آنال سطح معني ، عالوه ه ب . د ش استفاده 

۰۵ / ۰ P< در نظر گرفته شد . 

 نتايج - ۳
 هـا در هفتـه بين گروه ي دار از نظر وزن، هيچ تفاوت معني

 گروه كنترل تحت تيمـار . مشاهده نشد ) سطح پايه ( كار از قبل
 ل يك افزايش طبيعي وزن را در پايان هفتـه مشابه با گروه كنتر

 وزن در مقايسه بـا گـروه هر چند اين افزايش ، ششم نشان داد
 يـك كـاهش شـشم در گروه ديابتي در هفتـه . كمتر بود كنترل

 ) >P ۰ / ۰۰۵ ( دار در مقايسه بـا هفتـه قبـل بررسـي بارز و معني
 از طـرف ديگـر، تفـاوت موجـود بـين دو گـروه . د ش مشاهده

 در هفتـه شـشم در حـد گيـاه يابتي تحت درمان بـا ديابتي و د
 و ميزان وزن در گـروه ديـابتي تحـت ) >P ۰ / ۰۵ ( دار بود معني

 عالوه، كـاهش وزن در به . تيمار با گياه كاهش كمتري نشان داد
 گروه ديابتي تحت درمان با گليبن كالميد نيز كمتر بـود و وزن

 تي درمـان بيشتر از گـروه ديـاب ي دار طور معني در هفته ششم به
 در خـصوص ميـزان گلـوكز ). ۱ نمودار ) ( >P ۰ / ۰۱ ( نشده بود

 هـا دار بـين گـروه سرم، در هفته قبل از بررسـي تفـاوت معنـي
 ميزان گلوكز سرم در دو گـروه ۶ و ۳ هاي يافت نشد، در هفته

ــا ــار ب ــت تيم ــابتي تح ــابتي و دي ــاه دي ــي گي ــد معن  دار در ح
) ۰۰۰۵ / ۰ P< ۰ / ۰۰۵ تا P< ( هر چنـد ؛ ل بود بيشتر از گروه كنتر
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 ۱۳۸۸ تابستان ۲ شماره ۱۲ دوره شناسي زيستي آسيب : مدرس پزشكي علوم مجله
 ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۶۵ 

 كه در گروه ديابتي تحت درمـان بـا گيـاه ميـزان گلـوكز سـرم
 كمتـر از گـروه ديـابتي ۶ و ۳ هـاي دار در هفتـه طـور معنـي به

 عـالوه، گـروه كنتـرل بـه ). >P ۰ / ۰۵ - ۰ / ۰۱ ( درمـان نـشده بـود
 تحت تيمار كاهش اين پارامتر را در مقايـسه بـا گـروه كنتـرل

 ه ديابتي با گليبن كالميـد نيـز درمان گرو ). ۲ نمودار ( نشان نداد
 دار در گلوكز سـرم در هفتـه شـشم در يك كاهش بارز و معني

 ). P > ۰ / ۰۵ ( مقايسه با گروه ديابتي درمان نشده ايجاد نمود

 هاي صحرايي كنترل و در موش هاي مختلف تغييرات وزن در هفته ۱ نمودار
 ديابتي تيمار شده

* : ۰۵ / ۰ P< ، ** : ۰۱ / ۰ P< ، *** : ۰۰۵ / ۰ P< ) سطح پايه در همان در مقايسه با 
 ) در مقايسه با گروه ديابتي در همان هفته ( >ϕ : ۰۵ / ۰ P< ، ϕϕ : ۰۱ / ۰ P ، ) گروه

 هاي صـحرايي در موش هاي مختلف تغييرات گلوكز سرم در هفته ۲ نمودار
كنترل و ديابتي تحت تيمار

** : ۰۱ / ۰ P< ، *** : ۰۰۵ / ۰ P< ، **** : ۰۰۰۵ / ۰ P< ) ايه در سطح پ در مقايسه با 
 ) در مقايسه با گروه ديابتي در همان هفته ( >ϕ : ۰۵ / ۰ P< ، ϕϕ : ۰۱ / ۰ P ، ) همان گروه

 م ي به كلرور پتاس ي ا نه ي آئورت س ي پاسخ انقباض - ۱ - ۳
 را وم ي اندوتل و فاقد دارا ي ها حلقه ي ، پاسخ انقباض ۳ نمودار
 كنترل، ي ها در گروه م ي كلرور پتاس ابنده ي ش ي افزا ي ها به غلظت

 گيـاه و با مار ي تحت ت ي ابت ي د ي، ابت ي د ، گياه با ار م ي كنترل تحت ت
 طور كه همان . دهد ي م ديابتي تحت درمان با گليبن كالميد نشان

 ن يـ در مـورد ا م ي به كلـرور پتاسـ ي مشخص است پاسخ انقباض
 نمـوده اسـت و ت يـ وابسته به غلظـت تبع رح ط ك ي ها از گروه

 ه هاي آئـورتي بـ گويي حلقه ديابت موجب افزايش پاسخ حالت
 در مــورد مــوالر و بــاالتر ي لــ ي م ۴۰ از غلظــت كلــرور پتاســيم

 اسـت ده شـ دار ي طـور معنـ بـه هاي دارا و فاقد اندوتليوم حلقه
) ۰۵ / ۰ P< .( ــه ــزايش ب ــب اف ــدوتليوم موج ــذف ان ــالوه ح  ع

 هـا دار پاسخ انقباضي به كلرور پتاسيم در تمـام گـروه غيرمعني
 هاي رد حلقه گياه در مو هاي ديابتي با درمان موش ن ي همچن . د ش

 دار حـداكثر پاسـخ موجب كـاهش معنـي دارا و فاقد اندوتليوم
 هر چنـد تفـاوت موجـود شد؛ ن از كلرور پتاسيم ي انقباضي ناش

 تليوم كاهش يافت كه خـود تـا و بين اين دو گروه با حذف اند
 حدودي وابستگي چنين پاسخي را به عوامل مشتق از اندوتليوم

 ل تيمار شده با گياه نيـز يـك در مورد گروه كنتر . دهد نشان مي
 ۱۰ مقايسه با گروه كنترل از غلظت دار در كاهش كم و غيرمعني

 هـاي داراي انـدوتليوم ويژه در مورد نمونـه موالر به بعد به ميلي
 . مشاهده شد

ــ - ۲ - ۳ ــخ انقباض ــ ي پاس ــورت س ــه ي ا نه ي آئ  ب
 فنيل افرين

 را وم ي اندوتل و فاقد دارا ي ها حلقه ي ، پاسخ انقباض ۴ نمودار
 كنتـرل، ي هـا در گـروه فنيل افرين ابنده ي ش ي افزا ي ها به غلظت

 گيـاه و با مار ي تحت ت ي ابت ي د ي، ابت ي د ، گياه با مار ي كنترل تحت ت
 طور كه همان . دهد ديابتي تحت درمان با گليبن كالميد نشان مي

 ن يـ در مـورد ا فنيـل افـرين بـه ي مشخص است پاسخ انقباضـ
 بـه غلظـت ه طـرح وابـست ك يـ از با و بدون اندوتليوم ها گروه

دار ي معنـ بـارز و نموده است و ديابت موجـب افـزايش ت ي تبع
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 و همكاران مهرداد روغني اثر زالزالك بر خواص انقباضي آئورت
 ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۶۶ 

 بـه موالر ۱۰ - ۸ غلظت فنيل افرين از هاي آئورتي به پاسخ حلقه
 هـاي درمـان مـوش ن ي همچن . ) >P ۰ / ۰۵ - ۰ / ۰۱ ( است ده ش بعد

 بـه دار در پاسـخ انقباضـي موجب كـاهش معنـي گياه ديابتي با
ــرين از ــل اف ــوالر ۱۰ - ۷ غلظــت فني ــه بعــد م ــا ب ــسه ب  در مقاي
ــابتي ــروه دي ــه گ ــدوتليوم در حلق ــاي داراي ان ــ ه ــت ش  ده اس

) ۰۵ / ۰ P< ( در . د شـ اندوتليوم موجب حذف اين تفاوت و حذف 

مورد گـروه كنتـرل تيمـار شـده بـا گيـاه نيـز يـك كـاهش كـم و
 هـاي ويژه در مـورد نمونـه دار در مقايسه با گروه كنترل به معني غير

 هـاي ديـابتي بـا گليـبن درمان مـوش . ليوم مشاهده شد داراي اندوت
 دار پاسـخ انقباضـي در كالميد نيـز موجـب كـاهش بـارز و معنـي

 د شـ بـه بعـد موالر ۱۰ - ۷ غلظت هاي دارا و فاقد اندوتليوم از حلقه
) ۰۱ / ۰ - ۰۵ / ۰ P< .( 

 ) ب ( و بدون اندوتليوم ) الف ( در دو حالت داراي اندوتليوم مختلف ي ها گروه در م ي كلرور پتاس هاي افزايش يابنده غلظت به ي ا نه ي آئورت س ي پاسخ انقباض ۳ نمودار
۰۵ / ۰ P< ) در مقايسه با گروه كنترل ( 

 ؛ ) ب ( و بدون اندوتليوم ) الف ( در دو حالت داراي اندوتليوم مختلف ي ها در گروه هاي افزايش يابنده فنيل افرين غلظت به ي ا نه ي آئورت س ي پاسخ انقباض ۴ نمودار
* : ۰۵ / ۰ P< ، ** : ۰۱ / ۰ P< ) در مقايسه با گروه كنترل ( ، ϕ : ۰۵ / ۰ P< ) در مقايسه با گروه ديابتي (
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 ۱۳۸۸ تابستان ۲ شماره ۱۲ دوره شناسي زيستي آسيب : مدرس پزشكي علوم مجله
 ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۶۷ 

 بـه ي ا نه ي آئـورت سـ ي انقباضـ رفع پاسخ - ۳ - ۳
 استيل كولين و نيتروپروسيد

 منقبض شـده هاي آئورتي پيش از نظر پاسخ رفع انقباضي حلقه
 ن دوزهـاي تجمعـي با اضافه شـد با فنيل افرين و داراي اندوتليوم،

 تمـام در غلظـت وابـسته بـه شدگي گشاد ، يك پاسخ استيل كولين
 در اين خصوص معلـوم شـد كـه ). ۵ نمودار ( د ش مشاهده ها گروه

 در شـدگي شـل دار در ميـزان پاسـخ گروه ديابتي يك كاهش معني
 ميكرومـوالر بـه بعـد نـشان ۰ / ۱ مقايسه با گروه كنترل از غلظـت

 در گـروه شدگي شل همچنين، پاسخ ). >P< - ۰۵ / ۰ P ۰ / ۰۱ ( دهد مي
 بـه بعـد در ميكرومـوالر ۱ غلظـت تحت درمان بـا گيـاه از ديابتي

 ). >P ۰ / ۰۵ ( دار بود معني مقايسه با گروه ديابتي تيمار نشده بيشتر و
 در مورد گروه ديابتي تحـت درمـان بـا گليـبن كالميـد نيـز چنـين

 نيـز گروه كنترل تحت تيمـار ؛ از طرف ديگر . وضعيتي مشاهده شد
 . دار اين پاسخ را در مقايسه با گروه كنترل نـشان نـداد كاهش معني

 منقـبض هـاي آئـورتي پـيش در خصوص پاسخ رفع انقباضي حلقه
 با اضافه شدن دوزهاي شده با فنيل افرين و بدون اندوتليوم، اگرچه

 وابـسته بـه شـدگي گـشاد ، يك پاسـخ سديم نيتروپروسيد تجمعي
 ولي هـيچ تفـاوت ) ۶ نمودار ( د ش ده مشاه ها تمام گروه در غلظت
 . ها از اين نظر مشاهده نشد بين گروه ي دار معني

 صورت تجمعي و وابسته به به ( پاسخ رفع انقباضي به استيل كولين ۵ نمودار
 هـاي در گـروه فنيل افرين منقبض شده با هاي آئورتي پيش در حلقه ) غلظت

 هفته ۶ مختلف پس از گذشت
* ۰۵ / ۰ P< ، ** ۰۱ / ۰ P< ) كنترل در مقايسه با گروه ( ، ۰ / ۰۵ P< ϕ ) در مقايسه 

 ) ديابتي با گروه

 صـورت تجمعـي و بـه ( سديم نيتروپروسيد پاسخ رفع انقباضي به ۶ نمودار
 در فنيـل افـرين منقبض شده بـا هاي آئورتي پيش در حلقه ) وابسته به غلظت

 هفته ۶ هاي مختلف پس از گذشت گروه

 بحث - ۴
 داد كه تجويز خوراكي و دراز مدت نتايج اين بررسي نشان

 ۶ مـدت درصد بـه ۶ / ۲۵ سرشاخه زالزالك با يك نسبت وزني
 دار ميزان گلـوكز هاي ديابتي موجب كاهش معني هفته در موش

 اي داراي پاسـخ انقباضـي آئـورت سـينه حـداكثر شود، سرم مي
 اندوتليوم در گروه ديابتي تحت درمان با گياه به كلرور پتاسـيم

 دار كمتـر از دار و معنـي طور غيرمعنـي ترتيب به رين به و فنيل اف
 دار از گروه ديابتي بود و با حذف اندوتليوم اين تفـاوت معنـي

 هاي آئورتي داراي عالوه، پاسخ رفع انقباضي حلقه به . بين رفت
 تحت درمان بـا گيـاه ديابتي اندوتليوم به استيل كولين در گروه

 . دار بـود معنـي در مقايسه با گروه ديابتي تيمار نـشده بيـشتر و
 هـا از نظـر پاسـخ بـين گـروه ي دار هيچ تفاوت معني همچنين،

 . د ش ن مشاهده سديم نيتروپروسيد شدگي به شل
 هـاي متفـاوتي در ايجـاد اخـتالل در سـاختمان و مكانيسم

 در ايـن . رنـد عملكرد عروق خوني در ديابت قندي دخالـت دا
 هاي عروقي ندوتليوم عروق در سنتز گشادكننده ا ارتباط ظرفيت

 و نيتريـك اكـسيد كـم (Prostacyclin) مانند پروستاسايكلين
 ندوتلين بـه مقـدار زيـادي ا هاي عروقي مانند كننده شده و تنگ

هر چند كه در مورد نقش هيپرگليـسمي مـزمن . شوند ي توليد م
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 و همكاران مهرداد روغني اثر زالزالك بر خواص انقباضي آئورت
 ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۶۸ 

 حالت ديابت قنـدي شـواهد در بروز عوارض عروق بزرگ در
 دسـت آمـده خـود ه قطعي وجود ندارد، ولي برخي از نتـايج بـ

 هيپرگليسمي و تشديد استرس اكـسيداتيو ناشـي از آن را دليـل
 مطالعـات نـشان نتيجه يكي از . ] ۳ [ دانند بروز اين عوارض مي

 در ديابــت قنــدي اخــتالل متابوليــسم گلــوكز و كــه دهــد مــي
 نقش مهمي در ايجاد آتروسكلروز و ها گليكوزيالسيون پروتئين

 عـروق خـوني (Sclerosis) پـذيري و اسـكلروز افزايش نفـوذ
 هـاي آزاد از عالوه در بيماران ديـابتي توليـد راديكـال ه ب . دارند

 يابد گلوكز افزايش مي (Autoxidation) طريق اتواكسيداسيون
 دست آمده از ايـن مطالعـه نـشان داد كـه پاسـخ به نتايج . ] ۱۷ [

 و فنيـل افـرين نـدوتليوم بـه ا هاي آئورتي داراي اضي حلقه انقب
 طــور هــاي صــحرايي نــر ديــابتي بــه كلــرور پتاســيم در مــوش

 ايـن داري نسبت به حيوانات سالم افزايش يافته است كـه معني
 و همكاران مطابقت دارد (Abebe) ب ي با نتايج مطالعه آب ها يافته

 ذف عوامـل حـ دليـل عـالوه، بـا حـذف انـدوتليوم بـه به . ] ۴ [
 كننده عروقي نظير نيتريك اكسيد پاسخ انقباضـي تـشديد گشاد

 . دست آمد شود كه اين نيز در بررسي حاضر به مي
 تجويز دراز مدت زالزالك در اين مطالعـه موجـب كـاهش

 كننده شامل كلرور پتاسـيم گويي آئورت به عوامل منقبض پاسخ
 د شـ كولين و فنيل افرين و تشديد پاسخ رفع انقباضي به استيل

 تا حدود زيادي از بين رفـت كـه آثار اندوتليوم اين حذف و با
 خود حكايت از نقش مهم اندوتليوم و عوامل شيميايي مـرتبط

 هـا در بـروز با آن نظير سيستم نيتريك اكسيد و پروستاگالندين
 در ايـن رابطـه، . سودمند اين گياه در بررسـي حاضـر دارد آثار

 دهد نشان مي ) ۲۰۰۶ ( و همكاران (Walker) نتايج مطالعه واكر
 ماه به افراد مبتال به ۴ مدت كه تجويز روزانه عصاره زالزالك به

 موجب كاهش فشارخون شـرياني و بهبـود ۲ ديابت قندي نوع
 د كه بخش اعظم اثر شو عملكرد سيستم قلب و گردش خون مي

 هاي موجود در گيـاه بـا خاصـيت فنل پلي ي باال ميزان را نيز به
 ندگي خواص انقباضـي و تـشديد آزاد شـدن عوامـل ده كاهش
 كنندگي عروقي نظير نيتريك اكسيد آزاد شده از اندوتليوم گشاد

 و (Chang) همچنين مطالعه چنـگ ]. ۱۸ [ عروقي نسبت دادند

 دهد كـه زالزالـك نقـش مهمـي در نشان مي ) ۲۰۰۵ ( همكاران
 هاي قلـب و گـردش خـون نظيـر حالـت جلوگيري از بيماري

 در اين رابطه مشخص شد كه . دارد ها و درمان آن اال فشارخون ب
 تجويز اين گياه موجب كاهش آسيب بافتي ناشـي از برقـراري

 شـود و مجدد جريان به دنبال ايسكمي و كاهش فشارخون مـي
ــشاد ــستم گ ــرات سي ــسيد و تغيي ــك اك ــي نيتري ــده عروق  كنن

 آيـد نظـر مـي ضروري بـه آثار ها براي بروز اين پروستاگالندين
 كـه گياه مشخص نمودنـد در همچنين با آناليز مواد مؤثر ]. ۱۹ [

 وجـود فالونوئيـدها بـا دليـل عروقي گياه بـه آثار بخش اعظم
 در يك مطالعه ديگر توسط ]. ۱۹ [ است اكسيدانت خاصيت آنتي

 مشخص شـد كـه برخـي ) ۲۰۰۱ ( و همكاران (Zhang) ژنگ
 يـر اكـسيدانت نظ كننده و آنتـي فالونوئيدها با خاصيت محافظت

 بــه مقــدار زيــاد در زالزالــك يافــت (Quercetin) كوئرســتين
 نتايج مطالعـات قبلـي در مـورد كوئرسـتين بـه ]. ۲۰ [ شوند مي

 دهنـدگي انقبـاض و ضد ديابتي و كاهش تأييدكننده آثار خوبي
 اسـت شدگي عروقي اين فالونوئيد دهندگي پاسخ گشاد افزايش

 سـازي مـاده د در اين مورد كوئرستين موجب افـزايش آزا ]. ۲۱ [
 كننده عروقي نيتريك اكسيد و افزايش در دسـترس بـودن گشاد

 ] ۲۱ [ است آن به وجود اندوتليوم نياز آثار ده و براي بروز ش آن
 از ي بخش ديگـر . همخواني دارد حاضر مطالعه ج كه اين با نتاي

 توان به كاهش سودمند اين گياه در تحقيق حاضر را مي هاي اثر
ــسيداسيون ليپ ــسيداتيو دادن پراك ــترس اك ــدي و اس ــت ي  در باف

 زالزالـك مـشخص شـده بـاره در ايـن ]. ۱۰ [ نسبت داد عروقي
 ر يـ نظ ژن ي آزاد اكـس ي هـا كـال ي راد ي كننـدگ خواص جمع ي دارا

 يي ا ي م ي شـ ي هـا ب ي محافظت سـلول در برابـر آسـ د، ي سوپر اكس
 در ي د يـ پ ي ل ون ي داس ي كـاهش دادن پراكـس ، ي طـ ي شامل سموم مح

 كبد در برابـر ر ي نظ يي ها ت بافت مختلف و محافظ ي بافت ي نواح
 كـه علـت اصـلي آن وجـود اسـت يي ا ي م ي ش ي ها انواع استرس

 ن يـ اكـسيدانت نظيـر فالونوئيـدها در ا ر سطح بـاال از مـواد آنتي
 . ] ۹ [ است اه ي گ

 در مطالعه حاضـر تجـويز دراز مـدت زالزالـك داراي اثـر
مـشخص شـده كـه بـاره در ايـن . كاهندگي قنـدخون نيـز بـود

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

jm
s.

m
od

ar
es

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             8 / 11

https://mjms.modares.ac.ir/article-30-10110-en.html


 ۱۳۸۸ تابستان ۲ شماره ۱۲ دوره شناسي زيستي آسيب : مدرس پزشكي علوم مجله
 ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۶۹ 

 كـه بـه (Resveratrol) ي كوئرستين و رزوراترول فالونوئيدها
 شـوند داراي خاصـيت ميزان زياد در چنين گياهاني يافـت مـي

 ، همچنـين ]. ۲۳ ، ۲۲ [ ند هـست ضد ديابتي و اثـر شـبه انـسوليني
 هاي به روش داخل صفاقي در موش الونوئيدها ف ي تجويز برخ

 ي ديابتي شده توسط استرپتوزوتوسين، موجـب كـاهش ي صحرا
 در ؛ د شو صورت وابسته به دوز مي ار سطح گلوكز سرم به د معني
 بر غلظت گلوكز خون ي فالونوئيدها اثر محسوس ن ي كه هم حالي
ــد وانــات ي در ح  از ي برخــ ؛ از طــرف ديگــر . ] ۲۲ [ ســالم ندارن

ــ فالونوئ ــان دارو ي دها ي ــي موجــود در گياه ــ ي ــاده ه ب ــوان م  عن
 از و شـوند ي اكسيدانت با خاصيت شبه انسوليني شناخته مـ آنتي

 قندي و برگرداندن بت م ديا ي اين طريق قادر به كاهش دادن عال
 . ] ۲۳ [ د ن هست به حد طبيعي برخي پارامترها سطح

 هاي بررسي حاضر و مطالعـات مـشابه از جمله محدوديت
 آزاد و بـدون طـور ست كه غذاي تهيه شده حاوي گياه بـه ا آن

 . د گير اعمال محدوديت در اختيار حيوانات تحت درمان قرار مي
 اين احتمال وجود دارد كه تمام حيوانات به يك ميـزان بنابراين

 هاي كمتر بين تواند تفاوت اين مي و از گياه استفاده نكرده باشند
 هــاي مــورد مطالعـه و پــراكنش بيــشتر داده را در چنــين گـروه

 البته هدف اصلي كار اين نبوده اسـت كـه . مطالعاتي توجيه كند

 ن از غذاي حاوي گياه مصرف كنند و همه حيوانات به يك ميزا
 مقدار مصرف غذا در واقع به ميزان تمايل حيوان براي مـصرف
 بستگي دارد كه در اين خصوص مقاالت متعدد طي ساليان اخير

 گونه تحقيقـات ايـن عبارت ديگر هدف از اين به . شود يافت مي
 ست كه گفته شود اگر در جامعـه انـساني يـك رژيـم غـذايي ا

 جا مقدار كه در اين ( ه خاص بيشتر استفاده شود حاوي يك گيا
 احتمـال ، ) مصرف به عوامل فيزيولوژيـك متعـدد بـستگي دارد

 . تواند كمتر شود بروز عوارض بيماري مي
 تجويز خوراكي و دراز مدت سرشـاخه زالزالـك از طريـق
 اثرگذاري بر عوامل مرتبط با اندوتليوم موجـب كـاهش پاسـخ

 انقباضي در بافت آئـورت مـوش انقباضي و افزايش پاسخ رفع
 در جلـوگيري از عـوارض توانـد و مي د شو صحرايي ديابتي مي

 . عروقي ديابت در دراز مدت سودمند باشد

 تشكر و قدرداني - ۵
 بخشي از پژوهش حاضر با حمايت مالي معاونت پژوهشي

 به انجام ۱۳۸۷ در سال ) تهران ( دانشكده پزشكي دانشگاه شاهد
 . نماييم مي از ايشان سپاسگزاري وسيله رسيده است كه بدين
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