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اثرات آنتیاکسیدانی عصاره آبی دارچین در بافت پانکراس رتهای نر
دیابتی شده با استرپتوزوتوسین



سميه شریفزاده :گروه زیستشناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه ارومیه ،صندوق پستی961 :



مهدی محمدزاده* :گروه زیستشناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه ارومیه ،صندوق پستی961 :



رامين مناففر :پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه ،دانشگاه ارومیه ،صندوق پستی961 :



مينو ایلخانیپور :گروه زیستشناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه ارومیه ،صندوق پستی961 :
تاریخ دریافت :مرداد 9313

تاریخ پذیرش :آبان 9313

چکیده
دیابت شایع ترین بیماری متابولیک در کل دنیاست .عوارض دیابت با استرس اکسیداتیو القا شده بهوسیله تولید رادیکالهای آزاد
ارتباط دارد .بدن از طریق مکانیسمهای دفاع آنتی اکسیدانی به مبارزه با آن برمیخیزد .در مطالعه حاضر اثر عصاره آبی دارچین بر اثر
آنتی اکسیدانی این عصاره بر بافت پانکراس مورد آزمایش قرار گرفت .در این بررسی از  12موش صحرایی نر نژاد ویستار استفاده
گردید .حیوانات به سه گروه هفتتایی سالم ،شاهد دیابتی و دیابتی تیمار شده با عصاره تقسیم شدند .در این تحقیق  24موش رت نر
بالغ در محدوده وزنی  133±03با تزریق داخل صفاقی  03میلیگرم بر کیلوگرم استرپتوزوتوسین ( 03میلیگرم برکیلوگرم) دیابتی
شدند .بعد از مدت زمان  12روز تیمار توسط عصاره با دوز  133میلیگرم بر کیلوگرم میزان مالون دیآلدئید (،)MDA

FRAP

( ) Ferric Reducing Ability of Plasmaو کاتاالز بافت پانکراس سه گروه اندازهگیری گردید .آزمون آماری واریانس یکطرفه
 ANOVAو از آزمون توکی برای مقایسه بین گروههای مورد مطالعه استفاده شد .سطح معنیدار در کارهای آماری ( )P>3/30در
نظر گرفته شد .نتایج نشان داد که تیمار با عصاره آبی دارچین باعث افزایش  FRAPو کاهش  MDAدر رتهای دیابتی نر میشود ،اما
در این بررسی تغییراتی در میزان فعالیت کاتاالز مشاهده نشد .مطالعه حاضر بعضی از ویژگی بارز آنتیاکسیدانی دارچین را تائید مینماید
و استفاده مناسب از آن را بیضرر میپندارد .هر چند در مورد دیگر خواص عصاره دارچین به مطالعات بیشتری نیاز است.

کلمات کلیدی :دارچین ،کاتاالز ،رت نر ،ديابت ،آنتی اکسیدانت

* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

m.mohamadzade@urmia.ac.ir
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مقدمه
امروزه در جهان بیش از  743میلیون انسان مبتال به
بیماري متابولیکی مزمن دیابت شیرین وجود دارد ( Danaeiو
همکاران .)1122 ،کاهش ترشح انسولین و تخریب سلولهاي بتا
(دیابت نوع اول) و یا کاهش پاسخدهی گیرندههاي محیطی
انسولین و افزایش مقاومت به انسولین (دیابت نوع دوم) میتواند
دالیل بیماري دیابت باشد .دیابت با عالیمی از قبیل هیپرگالیسمی
(قند خون باال) ،پرادراري ،پرنوشی ،پرخوري و ظاهر شدن گلوکز
در ادرار مشخص میشود (1112 ،Poitout؛  Yoonو همکاران،
 .)2111این سندرم در طی زمانهاي طـوالنی با عوارض وخیم و
غیرقابل برگشت مانند رتینوپاتی ،نفروپاتی ،نوروپاتی و آسیبهاي
عروقی همراه است ( Luitseو همکاران 1121؛  Khanو همکاران،
 .)1111افزایش قند خون ناشی از دیابت به واسطه تولید و جمع
رادیکالهاي فعال اکسیژن ( )ROSسبب بروز فرآیند استرس
اکسیداتیو در بافتهاي بدن ،بهویژه سلولهاي بتاي پانکراس
میگردد ( Tsutsuiو همکاران1111 ،؛  Jacobو همکاران.(1112 ،
تشکیل رادیکالهاي فعال اکسیژن سبب تخریب درشت مولکولهاي
حیاتی سلولها ،پراکسیداسیون لیپیدهاي غشا و در نهایت آسیب
سلولی میشود (1112 ،Scandalios؛ .)1112 ،Sindhu
سیستم آنتیاکسیدانی بهواسطه سیستم آنزیمی ،دفاع
اصلی بدن در برابر آسیب ناشی از رادیکالهاي آزاد بوده که
آنزیمهاي سوپراکسید دیسموتاز ( )SODو کاتاالز جزیی از آن
بهشمار میروند (1112 ،Sindhu؛  Ungvariو همکاران1114 ،؛
 .)1111 ،Scandaliosبراساس یافتههاي پژوهشهاي اخیر
تشکیل ROSها در برخی از مدلهاي آزمایشگاهی دیابت و بروز
استرس اکسیداتیو در پانکراس یکی از مسیرهاي آسیبزننده
هیپرگلیسمی ناشی از دیابت میباشد ( Tsutsuiو همکاران،
 .)1112بر این اساس ،با جلوگیري از ازدیاد ROSها در بافت
پانکراس میتوان تا حدود زیادي اثرات مخرب آن در طی دیابت را
مهار نمود( Ramachandranو همکاران.)1111 ،
گیاه دارچین با نام علمی  Cinnamonو نام عمومی
 ،Cinnamomum zeylanicumبومی سریالنکا و مناطق جنوب
شرقی هند میباشد .این گیاه یکی از قدیمیترین گیاهان دارویی
است که در طب سنتی بهعنوان دارویی مهم کاربرد داشته است
( Andersonو همکاران .)1114 ،قسمتهاي مختلف گیاه
دارچین شامل برگ ،گل ،میوه و پوست داراي ترکیبات و
اسانسهایی میباشند که از نظر ترکیبات شیمیایی شباهتهایی
با یکدیگر دارند و نشان میدهد که این گیاه حاوي اسانس
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(روغن فرار) با بویی مطبوع میباشد .میزان این اسانس حدود
 1/2تا  1/2درصد برآورد میشود .این اسانس خود از چند
ترکیب دیگر شامل سینامالدئید ( 22-32درصد) ،اوژنول(22-22
درصد) و سافرول (کمتر از دو درصد) ،تشکیل شده است .دیگر
ترکیبهاي شیمیایی تشکیلدهنده پوست دارچین شامل
سینامیکاسید ،کادنین ،کاریوفیلین ،تاننها ،فنلها ،ديترپنها،
ترکیبهاي قندي و موسیالژي متفاوت و مقدار کمی کومارین
میباشند ( Khanو همکاران .)1117 ،قسمتهاي مختلف این
گیاه از جمله پوست آن خواص درمانی زیادي دارد بهطوريکه
مصرف آن باعث تقویت قلب ،معده و رودهاي ،بهبود فعالیت
کلیهها و افزایش نیروي جسمی میشود ( Shahو همکاران،
 .)1111ارزش دارویی این گیاه بیشتر بهدلیل روغن فرار آن
میباشد .ترکیبهاي اصلی این اسانس شامل؛ اوژنول و سافرول
فعالیتی شبهانسولین دارند و میتوانند در درمان دیابت مفید باشند
( Gurdipو همکاران1113 ،؛  Andersonو همکاران.)1114 ،
همچنین تاثیر این ترکیبها در کاهش تريگلیسرید ،کلسترول
و لیپوپروتئین با دانسیته پایین مثبت میباشند ( Sangو همکاران،
 .)1112دارچین بهدلیل خاصیت ضدقارچی و ضدباکتریایی خود
بر ضد انواع پاتوژنهاي مهم بدن از جمله اشرشیاکلی ،هلیکو
باکترپیلوري و کاندیدیاآلبیکانس کاربرد دارند ( Kumarو همکاران،
1124؛  Nelliو همکاران1127 ،؛  Braunو همکاران.)1112 ،
امروزه داروهاي گیاهی به یکی از اشکال دمکرده ،جوشانده،
عصاره ،پودر ،شربت ،پماد ،ضماد و اسانس (اغلب بهصورت
تقطیر یا بخار آب) مصرف میشوند و نکته مهم در ارتباط با
مصرف داروهاي گیاهی دوز مصرفی آنها است ( Giribabuو
همکاران1124 ،؛  Singhو همکاران1127 ،؛  Braunو همکاران،
.)1112
در تحقیق حاضر اثر آنتیاکسیدانی عصاره آبی دارچین بر
بافت پانکراس در موشهاي دیابتی نر مورد بررسی قرار گرفت.
پارامترهاي مدنظر براي اندازهگیري در این پژوهش ،شامل میزان
فعالیت آنزیم کاتاالز FRAP ،و  MDAدر بافت پانکراس بود.

مواد و روشها
این تحقیق در سال  2711در خانه حیوانات گروه زیست
شناسی دانشکده علوم دانشگاه ارومیه روي رتهاي نر بالغ نژاد
ویستار انجام گرفت .در این بررسی از  12عدد رت نر با محدوده
وزنی  111±71گرم استفاده شد .این مطالعه در مدت زمان تیمار
 7هفتهاي در شرایط رژیم استاندارد آزمایشگاهی (غذاي پلت

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

استاندارد) در شرایط  21ساعت تاریکی و  21ساعت روشنایی و دما
 11-12درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی  12تا  %71صورت
گرفت .قبل از شروع تیمار ،رتها بهمدت  3روز شرایط آداپتاسیون
را براي حذف عامل استرس و آداپته نمودن حیوانات به شرایط
جدید طی کردند .رعایت اصول اخالق پژوهی با کمترین آزار در
مورد آنها انجام شد .یک هفته قبل ازشروع تزریقات ،نمونهها
بهطور تصادفی به  7گروه مساوي شاهد سالم ،شاهد دیابتی و دیابتی
تیمارشده با عصاره دارچین ،در قفسهاي جداگانه ،تقسیم شدند.
روش تهیه عصاره آبی دارچین :نمونه گیاه دارچین بعد
از تهیه و تایید توسط هرباریوم دانشگاه ارومیه ،با آسیاب
مکانیکی بهصورت پودر در آمد .بهازاي  211گرم پودر گیاه،
 711سیسی آب مقطر بهعنوان حالل استفاده شد .بعد از
گذشت  14ساعت عصارهگیري توسط دستگاه قیف بوخنر انجام
شد .سپس حالل توسط دستگاه روتاري ( )Evaporatorتغلیظ
گردید( Abdulrahim Al-Jamalو همکاران .)1121 ،نتیجه،
تهیه یک عصاره غلیظ به وزن  3گرم از  211گرم پودر گیاه بود.
این عصاره چسبناک جهت تهیه غلظت مورد نظر استفاده شد.
مدت زمان تیمار  7هفته بود که در این مدت عصاره گیاهی به
صورت خوراکی از طریق نیدل مخصوص گاواژ تیمار گردید
( Saima Mahmoodو همکاران.)1122 ،
در تحقیق حاضر  12رت در  7گروه  3تایی گروهبندي
شدند که این گروهها عبارت بودند از:
گروه اول ،گروه شاهد سالم که داروي استرپتوزوتوسین تزریق
نشد و عصارهاي دریافت نکردند.
گروه دوم ،گروه شاهد دیابتی که داروي استرپتوزوتوسین تزریق
شد ولی هیچ عصارهاي دریافت نکردند.
گروه سوم ،گروه دیابتی شده با استرپتوزوتوسین که در طول
آزمایش روزانه عصاره آبی گیاه دارچین را با دوز  111میلیگرم
برکیلوگرم دریافت نمودند.
براي القاي دیابت با استرپتوزوتوسین ،بهمدت  21ساعت
آب در اختیار موشها قرار داشت ولی از غذا محروم بودند .بعد
از  21ساعت ناشتایی ،استرپتوزوتوسین حل شده در بافر
سیترات با دوز  21میلیگرم بهازاي وزن بدن بهصورت داخل
صفاقی به موشها تزریق شد .عالیم دیابت شامل کاهش وزن،
پرنوشی ،پر ادراري بعد از  21ساعت ظاهر گردید.
قابل ذکر است که براي اطمینان از دیابتی شدن رتها
میزان قند خون آنها با خونگیري دمی و با النست زدن
مستقیم از دم حیوان توسط دستگاه گلوکومتر کنترل شد و
موشهایی که میزان قند خون آنها باالتر از 711
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میلیگرم در دسی لیتر بود به عنوان دیابتی در نظر گرفته شدند
( Onderogluو همکاران .)2111 ،بعد از پایان روز بیست و یکم
رتها در دسیکاتور توسط پنبه آغشته به دياتیلاتر بیهوش
شده و سپس دست و پاي آنها بهوسیله سنجاق ته گرد به
ظرف حاوي موم ثابت گردید و بافت پانکراس همه آنها جهت
انجام آزمایشات آنتی اکسیدانی جدا گردید.
اندازهگیری میزان فعالیت آنزیم کاتاالز پانکراس:
فعالیت کاتاالز براساس توانایی آن در تجزیه  H2O2بهروش
 Aebiتعیین گردید .تجزیه  H2O2با کاهش جذب در طیف
جذبی  141نانومتر قابل بررسی است .تفاوت در جذب واحد
زمان معادل مقدار فعالیت کاتاالز است.
براي این منظور از پراکسید هیدروژن  71میلیموالر
بهعنوان سوبسترا و از بافر فسفات  21میلی موالر با ()pH=3
بهعنوان جایگزین سوبسترا در محلول بلنک استفاده شد .محلول
سنجش محتوي  1میلیلیتر محلول هموژناي بافتی و  2میلیلیتر
محلول پراکسید هیدروژن میباشد .واکنش با افزودن H2O2
شروع شد و کاهش در جذب به کمک اسپکتروفتومتر در طول
موج  141نانومتر به مدت  71ثانیه بررسی و در پایان مقادیر بر
حسب U/mg proteinبیان گردید ( Aebiو همکاران.)2124 ،
سنجش مالون دی آلدئید ( :)MDAسطوح پراکسیداسیون
لیپیدي با استفاده از روش  Darperاندازهگیري شد .درجه
پراکسیداسیون لیپیدها بر مبناي تشکیل  MDAتعیین میشود.
 MDAمحصول نهایی پراکسیداسیون اسیدهاي چرب است و با
تیوباربیتوریکاسید ( )TBAوارد واکنش میشود و تولید کمپلکس
رنگی مینماید .اساس روش اندازهگیري اسپکتروفتومتریک رنگ
ایجاد شده بر اثر واکنش  TBAبا  MDAمیباشد .بدین منظور،
 1/2میلیلیتر از تريکلرواستیکاسید  %21به  1/2از نمونه
اضافه شد.
بعد از انکوبه شدن مخلوط در  11درجه سانتیگراد براي
 22دقیقه ،مخلوط براي  21دقیقه در  7111دور سانتریفوژ شد.
 1میلیلیتر از سوپرناتانت با  2میلیلیتر از تیو باربیتوریک اسید
 1/232%ترکیب شد .ترکیب حاصل مجدداً در  11درجه
سانتیگراد براي  22دقیقه نگهداري و پس از سرد شدن نمونهها
در دماي اتاق ،میزان جذب در  271نانومتر بهوسیله اسپکتروفتومتر
اندازهگیري شد (براي تهیه هموژناي بافتی ،بافتهاي مزبور در
بافر فسفات صفر درجه سانتیگراد  1/2موالر با  pH =3/4و با
غلظت  %21همژنیزه گردید .سپس سلولهاي حاصل با دور 2111g
سانتریفوژ شد و مایع رویی جهت سنجش میزان پراکسیداسیون
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لیپیدها و فعالیت آنزیمهاي آنتی اکسیدانی مورد استفاده قرار
گرفت ( Draperو همکاران.)2711 ،
سنجش:)FRAP(Ferric Reducing Ability of Plasma
براي تهیه بافت هموژنه ،بافتها را در محلول  KClسرد()%2/2
جهت تهیه  %21سوسپانسیون هموژنی ،هموژنیزه شده و براي
ارزیابی بیوشیمیایی استفاده شدند .ارزیابی روش  FRAPبر
اساس توانایی پالسما در احیاي یون  Fe+3به  Fe+2و در حضور
مادهاي بهنام  )2,4,6 Tripyirdyl-5 triazine( TPTZکه بهعنوان
معرف میباشد ،استوار است .نتیجه آن کمپلکس آبی رنگ
 Fe+2_TPTZبا حداکثر جذب  217نانومتر میباشد .بافت هموژنه
را بهمدت  2دقیقه با دور  2111در دماي  4درجه سانتیگراد
سانتریفوژ کرده و از محلول روي آن  211میکرولیتر برداشته و
در یک لوله آزمایش ریخته و  7میلیلیتر معرف  FRAPرا در
آن ریخته و در بن ماري با دماي  73درجه سانتیگراد بهمدت
 3-21دقیقه انکوبه کرده ،سپس جذب کمپلکس آبی رنگ را در
 271نانومتر قرائت میشود ( Irisو همکاران)2112 ،
معرف  FRAPشامل :محلول ( :)2روش تهیه بافر استات،
مقدار  1/1212از استات سدیم برداشته و در یک بالن 211
سیسی ریخته و به آن  2/7اسید استیک اضافه نموده و با آب
مقطر به حجم  211سیسی رسانده شد .محلول ( :)1مقدار
 1/1721گرم  TPTZبرداشته و با  74میکرولیتر  HClرا در یک
بالن  21میلیلیتر ریخته و با آب مقطر به حجم رسانده شد.
محلول ( :)7مقدار  1/1241گرم  FeCl3را برداشته و در یک بالن
 21میلیلیتر ریخته و با آب مقطر به حجم رسانده شد .سپس
این سه محلول تهیه شده را به نسبت  12( 2:2:21میلیلیتر
محلول  1/2 ،2میلیلیتر محلول 1و 1/2میلیلیتر محلول  )7با هم
ترکیب کرده ،محلول معرف بایستی به تازگی و به مقدار کم
تهیه شود .جذب توسط دستگاه اسپکتوفتومتري اندازهگیري شد
و منحنی استاندارد براساس محلولهاي استاندارد سولفات آهن

رسم گردید و سپس براساس منحنی استاندارد ،غلظت مواد
مذکور برحسب میکرومول در میلیلیتر اندازهگیري شد ( Irisو
همکاران .)2112 ،بهمنظور انجام آنالیز آماري دادهها از نرمافزار
 SPSSاستفاده شد .تمامی دادهها بهصورت میانگین±خطاي
استاندارد ( )Mean±SEبیان شدند .از آزمونهاي آماري ANOVA
یکطرفه و  Tukeyبراي مقایسه بین گروههاي مورد مطالعه
استفاده شد .سطح معنیدار ي P<1/12 ،درنظر گرفته شد.

نتایج
دوربینگذاری نتایجی از مطالعات اثر آنتیاکسیدانی
عصاره آبی دارچین بر بافت پانکراس رتهاي نر دیابتی شده با
استرپتوزوتوسین بهدست آمد .این یافتهها در شکل  2نشان
میدهد در سطح  MDAپانکراس در رتهاي دیابتی درمان
نشده نسبت به گروه شاهد افزایش معنیداري وجود دارد
( .)P<1/12همچنین تغییرات  MDAدر رتهاي دیابتی درمان
شده با عصاره آبی گیاهی نسبت به گروههاي دیابتی شاهد
معنیدار بود .نتایج دیگري در شکل  1نشان میدهد که میزان
فعالیت آنزیم کاتاالز در بافت پانکراس رتهاي دیابتی کنترل
کاهش معنیداري را در مقایسه با گروه شاهد غیردیابتی پیدا
کرده است .اما در فعالیت آنزیم گروه تیمار با عصاره در مقایسه
با گروه دیابتی شاهد از لحاظ آماري تغییرات معنیدار مشاهده
نشد ( .)P>1/12با توجه به آنالیز آماري دادهها و آنچه که در
شکل  7مشاهده میگردد ،سطح  FRAPپانکراس در رتهاي
دیابتی درمان نشده نسبت به گروه شاهد افزایش معنیداري
نشان داد ( .)P<1/12در رتهاي دیابتی درمان شده با عصاره
گیاهی کاهش معنیداري نسبت به گروههاي دیابتی درمان
نشده یافت شد (.)P<1/12

شکل :1نمودار تاثیر عصاره آبی دارچین بر میزان  MDAپانکراس رت
حروف غیرمشابه  a, b, cدر هر ستون نشاندهنده اختالف معنیدار ( )P<1/12است.
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شکل :2نمودار تاثیر عصاره آبی دارچین بر میزان کاتاالز پانکراس رت
حروف غیرمشابه  a, b, cدر هر ستون نشاندهنده اختالف معنیدار ( )P<1/12است.

شکل :3نمودار تاثیر عصاره آبی دارچین برمیزان  FRAPپانکراسرت
حروف غیرمشابه  a, b, cدر هرستون نشاندهنده اختالف معنیدار ( )P<1/12است.

بحث
نتایج مطالعات اثر آنتیاکسیدانی عصاره آبی دارچین بر
بافت پانکراس رتهاي نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین نشان
داد که  12روز تیمار عصاره گیاهی در رتهاي نر دیابتی به
میزان روزانه  111میلیگرم بر کیلوگرم باعث کاهش معنیداري
در میزان  MDAپانکراس رتهاي دیابتی تیمار شده نسبت به
گروه شاهد دیابتی میگردد .همچنین میزان  FRAPرتهاي
گروه دیابتی تیمار شده نسبت به گروه شاهد دیابتی افزایش

معنیداري را نشان داد .اما میزان تغییرات کاتاالز بین این دو
گروه معنیدار نبود.
در مطالعه حاضر اثرات انتیاکسیدانتی عصاره دارچین به
اثبات رسید ،زیرا دارچین بهدلیل داشتن ترکیبات فنولیک و
سایر ترکیبات آنتیاکسیدانی داراي خاصیت آنتی اکسیدانی
است .از مهمترین ترکیبات آنتیاکسیدانی میتوان به Coumarin
،cinnamic acid ،eugenol ،Camphene ،Cinnamaldehyde
 terpinene -gammaو  cinnacassiolاشاره کرد .این ترکیبات از
واکنش اکسیداتیو جلوگیري میکنند و توسط عصارهگیري و
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(Parthasarathy

اسانسگیري از گیاه دارچین استخراج میشوند
و همکاران1112 ،؛ .)1112 ،Suhaj
هیپرگلسیمی حاد و مزمن موجب القاي استرس اکسیداتیو و
افزایش پراکسیداسیون لیپیدها خواهد شد .افزایش میزان
پراکسیداسیون لیپیدها همراه با افزایش رادیکالهاي پراکسی و
هیدروکسیل موجب القاي آسیب اکسیداتیو میشود .بهعبارت
دیگر پراکسیداسیون لیپیدها یکی از عالئم دیابت مزمن و
کنترل نشده است .پراکسیداسیون لیپیدي یک مکانیسم شیمیایی
است و قادر به ایجاد اختالل در ساختار و عملکرد غشاي زیستی
است که در نتیجه حمله رادیکالهاي آزاد به لیپیدها اتفاق
میافتد ( Strattonو همکاران.)1111 ،
افزایش سمیت القا شده بهوسیله رادیکال آزاد در بیماران
دیابتی و موشهاي صحرایی دیابتی شده با  STZبهخوبی معلوم
شده است .گلوکز از طریق اتواکسیداسیون و گلیکاسیون غیرآنزیمی
پروتئینها و نیز  STZبا تحریک تولید  H2O2در شرایط آزمایشگاهی
( )in vitroو در سلولهاي بتاي پانکراس موجب افزایش رادیکال
آزاد میگردد (.)1112 ،Takasu
افزایش تولید ROSها (آنیونهاي سوپراکسید وهیدروکسیل)
در برخی شرایط بیماريزایی مانند دیابت ساختار و عملکرد
پروتئینها ،بیان ژن و مسیرهاي پیامرسانی ،بسیاري از
فاکتورهاي رشد را تحت تاثیر قرار میدهند (.)1112 ،Takasu
بر این اساس افزایش تولید ROSها در برخی از شرایط
بیماريزایی با تغییر فعالیت آنزیمهاي آنتیاکسیدانت در ارتباط
است (.)1112 ،Sindhu
در بیماري دیابت نوع یک ،کاهش میزان آنتیاکسیدانتها و
افزایش تولید محصوالت پراکسیداسیون لیپیدي بستگی بهمیزان
کنترل قند خون دارد (.)2111 ،Altomare
در هنگام بروز استرس اکسیداتیو بهطور معمول میزان
 MDAافزایش پیدا میکند ،که نشاندهنده القا استرس اکسیداتیو
و میزان پراکسیداسیون لیپیدها است (.)1112 ،Takasu
با جلوگیري از بروز پدیده استرس اکسیداتیو در بافت
پانکراس میتوان شدت پیشرفت دیابت را کاهش داد ،زیرا توانایی
سیستم دفاع آنتیاکسیدانی پانکراس در مقابل  ROSدر مقایسه با
سایر بافتهاي بدن در سطح بسیار پایینی بوده و سلولهاي بتاي
جزایرالنگرهانس در معرض آسیب بیشتري در مقابل این
رادیکالها قرار دارند (.)2112 ،Kakkar
 Jayaprakashaو همکاران ( )1113نشان دادند که بخش
کم استفاده و غیرمعمول گیاه دارچین ،حاوي مقدار خوبی از
آنتیاکسیدانت فنولیک براي مقابله با اثرات مخرب رادیکالهاي
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آزاد میباشد و ممکن است باعث محافظت در برابر اثرات
جهشزایی شود.
 Mohammadiو همکاران ( )1121اثرات درمانی داروي
آتورواستاتین بر پاسخ استرس اکسیداتیو بافت پانکراس در موش
صحرایی دیابتی را مورد بررسی قرار دادند آنها دریافتند که القا
دیابت سبب افزایش فعالیت  MDAپانکراس میشود که درمان با
آتورواستاتین بر فعالیت آن بیتاثیر است .آنها گزارش کردند
که رابطه مستقیمی بین تغییرات گلوکزخون با میزان تغییرات
آنزیمهاي درگیر در فرآیند تولید ROSها و بروز استرس
اکسیداتیو وجود دارد زیرا در میزان فعالیت آنزیمهاي درگیر در
فرآیند استرس اکسیداتیو از جمله  MDAافزایش معنیداري در
پاسخ به دیابت وجود داشت.
مودي و همکاران ( )2722اثر حفاظتی سدیم تنگستات بر
استرس اکسیداتیو ناشی از استرپتوزوتوسین در پانکراس رتهاي
دیابتیک را مورد بررسی قرار دادند و گزارش کردند که میزان
ظرفیت آنتیاکسیدانی  FRAPدر پالسماي حیوانات مبتال به
دیابت مزمن در مقایسه با حیوانات شاهد کاهش معنیداري
نشان میدهد و به این نتیجه رسیدند که پیشدرمانی با سدیم
تنگستات موجب افزایش قدرت آنتیاکسیدانی رتهاي دیابتی
درمان شده نسبت به گروه دیابتی شاهد میشود.
یغمایی و همکاران ( )2711اثر هیپوگلیسمیک عصاره آویشن و
همچنین اثر ترمیمی آن برسلولهاي بتاي پانکراس مورد بررسی
قرار دادند ،تحقیقات نشان داد که عصاره آبی آویشن یا Thymus
 vulgarisبهمدت  12روز بهصورت گاواژ به موشهاي صحرایی
دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین ،عالوه بر اثر هیپوگلیسمیک،
 MDAسرم را بهصورت معنیداري نسبت به گروه شاهد دیابتی
کاهش میدهد ،درحالیکه سطح  FRAPپالسما و گلیکوژن
کبدي را بهطور معنیداري نسبت به گروه شاهد دیابتی افزایش
میدهد که دلیل آنرا وجود ترکیبات فنولی در عصاره آبی گیاه
آویشن گزارش کردند.
نتایج این مطالعه نشان میدهد که عصاره آبی دارچین
احتماالً به نوعی باعث تغییر فعالیت میزان  FRAPو  MADشده
و میتواند مزایاي عملی در مقابله با تغییرات پاتولوژیکی که
بهوسیله رادیکالهاي آزاد در دیابت ایجاد میشود ایفا نماید اما
میزان تغییرات در مورد کاتاالز معنیدار نبود.
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