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خون در موش های صحرایی نر دیابتی
زهره نیکبخت ،1سعید ولیپور چهارده چريک ،2حسین سازگار
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تاریخ دریافت1395/9/3 :

چکیده
مقدمه :دیابت یکی از شایع ترین و پیچیده ترین مشکالت جامعه امروزی است .افزایش دراز مدت(مزمن) گلوکز در بیماری دیابت ،علت اصلی
اختالل متابولیسم و تغییر شاخص های لیپیدی می باشد .این تحقیق به منظور بررسی اثر عصاره بادمجان بر شاخص های لیپیدی خون در موش های
صحرایی نر دیابتی طراحی و اجرا شده است.
مواد و روش ها :در این تحقیق از موش های صحرایی نر استفاده شده که به پنج گروه( )1 :)n=6کنترل  )2دیابتی درمان نشده(شاهد)  4 ،3و )5
گروه های دیابتی درمان شده با عصاره هیدروالکلی بادمجان( 50 ،25 mg/kgو  )100تقسیم شدند .موش های صحرایی با  60 mg/kgاسترپتوزتوسین
( )STZبه صورت داخل صفاقی دیابتی شدند .در روز پنجم پس از دریافت  ،STZحیوانات دارای قند خون باالی  ،200 mg/dLدیابتی تلقی شدند.
گروه شاهد فقط سالین و گروه های دیابتی درمان شده به مدت دو هفته به صورت گاواژ(تجویز دهانی) عصاره بادمجان دریافت کردند .گروه کنترل هیچ
گونه دارو یا عصاره ای دریافت نکرد .در پایان ،پس از بیهوشی عمیق با اتر و شکافتن قفسه سینه ،به منظور ارزیابی شاخص های لیپیدی از قلب حیوان
خون گیری انجام شد و سرم آن جدا گردید.
یافته های پژوهش :دوزهای باالتر( 100 mg/kgو  )50عصاره بادمجان باعث کاهش معنی دار قند خون در موش های صحرایی دیابتی
شد( .)P<0.001در موش های صحرایی دیابتی درمان شده ،میزان باالی تری گلیسرید ،کاهش معنی دار نداشت .عصاره بادمجان در دوز 50 mg/kg
در موش های دیابتی درمان شده به طور معنی دار کلسترول تام را کاهش( )P<0.05اما در دوز  100 mg/kgافزایش داد( .)P<0.001هم چنین
عصاره بادمجان در دوزهای  100 mg/kgو  50میزان لیپوپروتئین با دانسیته باال( )HDLرا به طور معنی دار افزایش داد(.)P<0.001
بحث و نتیجه گیری :بادمجان با کاهش قند خون ،به نظر می رسد با داشتن ترکیباتی با خاصیت آنتی اکسیدانی و کاهش دادن رادیکال های
آزاد سبب بهبود برخی از اختالالت شاخص های لیپیدی ناشی از دیابت شده است.

واژه های کلیدی :بادمجان ،دیابت ،شاخص های لیپیدی خون ،موش صحرایی ،استرپتوزوتوسین
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تاریخ پذیرش1395/12/3 :

] [ DOI: 10.29252/sjimu.26.2.180

اثر تجویز عصاره هیدروالکلی میوه بادمجان بر شاخص های لیپیدی

اثر تجویز عصاره هیدروالکلی میوه بادمجان بر شاخص های  -...سعید ولیپور چهارده چریک و همکاران

تهیه عصاره بادمجان :میوه بادمجان تازه که به رنگ
بنفش تیره است جهت عصاره گیری تهیه و پس از
شستشو ،کالهک و پوست آن جدا گردید .میوه آماده شده
به قطعات  2-4سانتی متری و ضخامت کمتر از نیم
سانتی متر تبدیل شده و در دمای اتاق خشک گردید.
سپس قطعات ،آسیاب شدند و به مقدار مشخصی از آن،
الکل اتانول  80درصد اضافه گردید تا سطح آن به طور
کامل توسط الکل پوشانده شد .مخلوط حاصله به مدت
 72ساعت در دمای  30تا  35درجه نگهداری و متناوباً
به هم زده شد .پس از آن مخلوط را از یک پارچه تمیز
عبور داده تا ذرات درشت جدا شدند و سپس محلول
حاصل از مخلوط با کاغذ صافی واتمن صاف گردیده و
محلول حاصل که عاری از ذرات مــعلق بــود جهت
الکل گیری در دستگاه تقطیر در خال(روتاری) ریخته و
پس از غلیظ سازی اولیه با قرار دادن در دمای  40درجه
سانتی گراد ،خشک گردید .عصاره خشک به دست آمده
تا زمان مصرف در دمای  4درجه سانتی گراد نگهداری
شد .در هر بار مصرف به مقدار الزم از ماده خشک را
برداشته و پس از حل کردن در سالین نرمال ،آن را گاواژ
کردیم.
در این تحقیق تجربی از موش های صحرایی نربالغ
نژاد ویستار با محدوده وزنی  200-250گرم تهیه شده
از مرکز تکثیر حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه علوم
پزشکی جندی شاپور اهواز استفاده گردید .حیوانات در
شرایط استاندارد با دمای  22±2سانتی گراد و رطوبت
 55-60درصد نگهداری شدند .در هر قفس چهار حیوان
نگهداری شده و چرخه  12ساعت نور و  12ساعت
تاریکی به همراه آب و غذای کافی برای آن ها رعایت
گردید .قبل از شروع آزمایش ها به منظور آشنایی با
محیط آزمایشگاه ،موش ها در قفس های جداگانه و به
مدت 1هفته نگهداری و سپس ،حیوانات به طور تصادفی
به صورت زیر تقسیم شدند:
)1گروه کنترل)2 ،دیابتــی(شـــاهد) 4 ،3 ،و )5
گروه های دیابتی درمان شده با دوزهای مختلف عصاره
بادمجان.
در این مطالعه تجربی ،برای دیابتی کردن موش ها

181

Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir at 0:45 IRST on Saturday January 16th 2021

مقدمه
دیابت ملیتوس به دلیل نقص در ترشح و یا عملکرد
انسولین ایجاد شده و باعث افزایش میـزان قنــد خون
می شود .در این بیماری متابولیسم کربوهیدرات ،چربی
و پروتئین در بدن نیز مختل می شود( .)1بیماری دیابت
تغییراتی در متابولیسم داخل سلولی در برخی بافت ها
مانند کبد و کلیه به وجود می آورد .و میزان گلوکز،
لیپیدها ،تری گلیسرید و کلسترول خون در این افراد
افزایش می یابــد .مشــخص شـــده است افزایش
پراکسیداسیون لیپیدی با افزایش تری گلیسرید همراه
است( .)2افزایش سطح تری گلیسـرید ،کـاهش میـزان
کلسترول  HDLو افزایش سطح کلسترول  LDLاز
شایع تـرین اخـتالالت لیپیدی همـراه بـا دیابت هستند
که باعث افـزایش شـیوع درگیـری قلبی-عروقی در این
بیماران مـی شـوند( .)3تغییراتی که در متابولیسم لیپیدها
به دنبال افزایش قند و دیابت اتفاق می افتد به عنوان
عوامل خطرساز بیماری های قلب و عروق مورد توجه
قرار گرفته است و میزان مـــرگ و میــر ناشی از
بیماری های قلبی-عروقی در بیماران دیابتی نسبت به
افراد غیردیابتی  2تا  4بار بیشتر است( )4در نتیجه بهترین
راه کنترل وضعیت لیپیدی ،بهبود سطح گلوکز خــون
می باشد(.)5
ترکیبات فنلـــــی و یا فیتوکمیکـــــال های فنلی
متابولیت های ثانویه با منشــاگ گیاهی و بخش مهمی از
رژیم غذایی هستند( )6که فـــــــــواید آنتی اکسیدانی
بالقوه برای مدیریت اکسیــــــداسیـــــــــون مربوط به
اس ـترس بیم ـ ـ ـاری های مزم ـ ـ ـن مانند دیابت و
بیماری های قلبی-عروقــــــی را فراهم می کنند(.)7
ســبزیجاتی مانند بادمجان ،فلفل و گوجه فرنگـــــی از
خانواده سوالنا سه محتوای فنــــلی باال دارند و به طور
خاص بادمجان یک منبع غنی از فیتوکمـــیکال فنلی با
فعالیت آنت ـ ـی اکسی ـ ـدان باال در حذف رادیکال های
آزاد می باش ــــد( .)8-10در می ـــوه ها ،خاصیت آنتی
اک ــسیدانی و ترکیبات فنلی در هر دو بخش گ ـــوشت
و پوست یافت( .)11از این رو در ای ـ ـ ـن تحق ـ ـ ـیق از
میوه بادم ـجان که در رژیم غ ـــذایی افراد ق ــرار دارد،
عصاره گیـــری و اســـتفاده شـــد.
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مواد و روش ها
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از تزریق درون صفاقی داروی استرپتوزتوسین()STZ
( )60 mg/kgاستفاده شد .پس از گذشت  72ساعت،
ضمن خون گیری از ناحیه دم موش ها ،با استفاده از نوار
گلوکــویاب و دستــــگاه اندازه گیری قندخون(مدل
 ،Bionime Rightest GM110شرکت خسرو مدیسا
طب ایران) ،میزان قندخون نمونه ها اندازه گیری شد .در
روز پنجم پس از دریافت  ،STZبا اندازه گیری مجدد،
موش های با قند خون بیش از  ،200 mg/dLدیابتی در
نظر گرفته شدند.
گروه های دیابتی درمان ،دوزهای مختلف عصاره
بادمجان را به مدت  14روز به صورت گاواژ دریافت
کردند.
ارزیابی شاخـــص های لـــیپیدی :برای ارزیـــابی
شاخص های لیپیدی  24ساعت پس از آخرین تجویز
عصاره ،مجدداً میزان قند خون نمونه ها اندازه گیری شد
که بعد از اطمینان از کاهش قند خون ،حیوان به طور
کامل بیهوش شده ،از قلب آن خون گیری انجام گرفت.
سرم ها بعد از جداسازی ،جهت ارزیابی به آزمایشگاه
منتقل شدند .اندازه گیری گلوکز با گلوکومتر و کلسترول،
تری گلـــیــسرید و  HDLبه روش اسپکتروفتومتری
با کیت های شرکت پارس آزمون مربوطه انجام شد.
آنالیز آماری :در این تحــقیق ابتـــدا با آزمـــون
کلموگروف-اسمیرنف به بررســـی فرض نرمال بودن
داده ها پرداخته ایم که نرمال بودن داده ها تایید شد.
سپس نتایج حاصل از بررسی های مختلف با استفاده از
نرم افزار  SPSSویرایش  21و روش آنالیز واریانس
یکطرفه و تست پشتیبان  LSDارزیابی و به صورت
 Mean±SEMمحاسبه گردید و  P<0.05معنی دار
تلقی شد.
یافته های پژوهش
ارزیابی قند خون(گلوکز) :میزان گلوکز خون در روز
اول قبل از شروع درمان در گروه های دیابتی و دیابتی

درمان شونده باال است(باالتر از  .)200 mg/dLالبته
گروه های دیابتی درمان شونده هنوز عصاره را به عنوان
دارو دریافت نکرده اند(شکل شماره .)1
میزان گلوکز خون در گروه های دیابتی دریافت
کننده دوز های  100 mg/kgو  50از عصاره بادمجان
در مقایسه با گروه دیابتی درمان نشده به طور معنی دار
کاهش یافته است(.)F(30,4)=11.29()###P<0.001
این کاهش به اندازه ای است که نسبت به گروه کنترل
تفاوت معنی داری را نــشان نمی دهـــد .اگر چه دوز
 25 mg/kgاز عصاره بادمجان اثر معنی داری بر میزان
قند خون در گروه درمان نداشت(شکل شماره .)2
ارزیابی شاخص های لیپیدی :دوزهای مختلف از
عصاره بادمجان نتوانستند میزان باالی تری گلیسرید را
در گروه های دیابتی ،کاهش دهند و میزان تری گلیسرید
در گروه های دیابتی درمان شده ،حتی پس از دریافت
دوزهای مختلف از عصاره بادمجان به صورت معنی دار
نسبت به کنترل باال است( *P<0.05, **P<0.01,
()F(25,4)=4.12()***P<0.001شکل شماره .)3
در گروه دریافت کننده دوز  50 mg/kgاز عصاره
بادمجان میزان کلسترول تام نسبت به گروه دیابتی
درمان نشــده ،به طور معنــی دار کاهـــش یافته
است( )#P<0.05در حالی که در گروه دریافت کننده
دوز  100 mg/kgاز عصاره بادمجان میزان کلسترول تام
نسبت به گروه دیابتی درمان نشــده و کنترل ،به طور
معنی دار افزایـش یافتـــه است()***,###P<0.001
(()F(25,4)=17.27شکل شماره .)4
عصاره بادمجان در گروه های دریافت کننده دوزهای
 50 mg/kgو  100توانســــته اســــت میزان HDL
را به طور مــــعنی دار نسبــــت به گروه دیابتی درمان
نشده افزایش داده و به گــــروه کنـــتــرل
برســـاند(()F(25,4)=11.07()###P<0.001شکــل
شـــماره .)5
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شکل شماره  .2میزان گلوکز خون در گروه های مختلف موش های صحرایی در روز چهاردهم پس از شروع درمان
(* نشانه مقایسه گروه ها با گروه کنترل و  #نشانه مقایسه گروه های دریافت کننده
عصاره بادمجان با دیابتی درمان نشده)

شکل شماره  .3میزان تری گلیسرید در گروه های مختلف موش های صحرایی در روز چهاردهم پس از شروع درمان
(* نشانه مقایسه گروه ها با گروه کنترل)
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شکل شماره  .1میزان گلوکزخون در گروه های مختلف موش های صحرایی دیابتی شده در روز اول قبل از شروع درمان
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شکل شماره  .5میزان  HDLدر گروه های مختلف موش های صحرایی در روز چهاردهم پس از شروع درمان.
(* نشانه مقایسه گروه ها با گروه کنترل و  #نشانه مقایسه گروه های دریافت کننده عصاره بادمجان با دیابتی درمان نشده)

آنزیـــم آلفا-گـــلوکوزیداز در روده باعث تبدیل
الیگوساکاریدها و دی ساکاریدها به مونوساکاریدها شده،
منجر به جذب کربوهیدرات و دخالت در افزایش غلظت
قندخون می شود( .)13بررسی ها نشان داده اند استفاده
از مهارکننده آلفا-گلوکوزیداز می تواند جذب کربوهیدرات
را از طریق مهار رقابتی به تاخیر بیاندازد .در نتیجه پس
از آن ،هیدرولیز دی ساکارید و جذب گلوکز را مهار
کند( .)14عالوه بر این ،آکاربوز ،که یک مهارکـــننده
آلفا-گلوکوزیداز شناخته شده است ،به صورت کلینـیکی

بحث و نتیجه گیری
یافته های تحقیق حاضر نشان می دهند که تجویز
به صورت گاواژ عصاره هیدروالکلی بادمجان در مدت دو
هفته می تواند میزان قندخون در موش های صحرایی
دیابتی شده با  STZرا به طور معنی دار کاهش دهد.
مطالعات در موش های صحرایی دیابتی شده با آلوکسان
نیز نشان داده اند عصاره هیدروالکلی بادمجان سبب
کاهش معنی دار قندخون می شود که این اثر در دوزهای
باال و البته به صورت عدم وابسته به دوز بوده است(.)12
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شکل شماره  .4میزان کلسترول تام در گروه های مختلف موش های صحرایی در روز چهاردهم پس از شروع درمان.
(* نشانه مقایسه گروه ها با گروه کنترل و  #نشانه مقایسه گروه های دریافت کننده عصاره بادمجان با دیابتی درمان نشده)
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به عنوان یک داروی ضد دیابتی مورد استــفاده قــرار
می گیرد .استــفاده از منبــع طـــبیعی مهارکـــننده
آلفا-گلوزیداز ،از جمله گیاهان و میکروارگانیسم ها ،توجه
دانشمندان را جلب کرده است( .)15اثرات حفاظتی بالقوه
از جمله ضد دیابتی مواد غذایی حاوی مواد شیمیایی
گیاهــی(فیتوکمیــکال) شنـــاخته شـــده است(.)16
آنتی اکسیدان ها ،مانند فالوونوئیدها ،اثر ضد دیابتی
معنی دار را با مهار فعالیت آنزیم های خاصی مانـــند
آلدوز ردوکتاز نشان می دهند( .)17بادمجان حاوی مواد
گیاهی مهم مانند ترکیبات فنولی و فالونوئید است که
ظرفیت آنتی اکســـیدان باالیی دارنــد( )9،18،19این
خاصیت در میوه ها ،در هر دو بخش گوشت و پوست
دیده می شود( .)20ارزیابی  in vitroنیز نشان داده است
که عصاره بادمجان اثرات مثبت بر روی فاکتورهای خطر
هیپرگلیسمی ،فشارخون ،فعالیت آنتی اکسیدانی و عمل
مهار مناســـب در برابر آنزیم هـــای تعـــدیل کننده
کربوهیدرات مانند آلفا-گلوکوزیداز که مرتبط با جذب
گلوکز در روده است را نشان داده است( .)21بادمجان
توانایی مهار آنزیم هیدرولیز کننده نشاسته مانند -α
آمیالز و -αگلوکوزیداز به صورت وابسته به دوز دارد که
در آن مهار -αگلوکوزیداز به شدت و -αآمیالز در حد
متوسط انجام می گیرد( )22که این می تواند سبب
کاهش میزان جذب گلوکز از روده شود .به نظر می رسد
عصاره بادمجان از طریق مهار این آنزیم ها سبب کاهش
جذب قند و در نتیجه کاهش قندخون می گردد.
در این مطالعه تجربی اثر دیابت بر شاخص های
لیپیدی خون مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج حاصل نشان
دادند که دیابت سبب افـــزایش معــنی دار در میزان
تری گلیسرید در موش های صــحرایی می شود و گاواژ
عصــاره بادمجـــان نمی تواند سبب کاهش آن در
موش های صــحرایی دیابتی گردد .هم چنین میزان
کلسترول تام و  HDLنیز بررسی شد که نتایج نشان
دادند مصرف دوز  50میلی گــرم بر کیــلوگرم عصاره
بادمجان میزان کلسترول تام را به طور معنی دار کاهش
اما دوز  100میلی گرم بر کیلوگرم آن ،کلسترول تام را
به طور معنی دار افزایش داده است .میزان  HDLنیز در
اثر مصرف دوز های  50و  100میلی گرم بر کیلوگرم از
عصاره بادمجان به طور معنی دار افزایش یافت .مطالعات
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نشان داده اند در صورت عدم کنترل دیابت ،عوارض
کوتاه مدت و دراز مدتی از جمله آترواسکلروز ممکن است
ایجاد شود .از آن جایی که افزایش تری گلیسرید()TG
و کاهش  HDLمنجر به تسریع روند آترواسکـــلروز
می شود ،در نتیجه بهترین راه پیشگیری از آن ،کنترل
سطح گلوکز خون می باشد( .)5تحقیقات نشان داده اند
که میزان  HDLدر این موش های دیابتی نسبت به
گروه نرمال به طور معنی داری کاهش می یابد( .)23در
بیماران دیابتی نیز به دلیـــل کاهـــش فعالیت آنزیم
لیپوپروتئین لیپاز پالسما ،افزایش مشــخصی در میزان
تری گلیسرید مشاهده می شود و درمان دیابت با انسولین
با رساندن لیپوپروتئین لیپاز به حد نرمال ،سبب کاهش
میزان تری گلــیسرید پالســـما می شود( .)24برخی
مطالعات نیز نشــان داده اند اختالل در شاخص های
لیپیدی در دیابت نوع دو همراه با اختالل در آنزیم های
کبدی است که یک آسیب مستقیم کبدی ناشی از دیابت
نوع دو می باشد(.)25
مطالعات نشان داده اند فالونوئیدهای موجود در میوه
گیاه بادمجـان موجـــب کاهـــش چربی های خون
می شوند( .)27برخی مطالعات نیز نشان داده اند که
تجویز عصـــاره بادمجـان از رسوب کلسترول در آئورت
خرگوش های تیمار شـــده با غذای غنی از کلسترول،
جلوگیری می کند( .)26هم چنین تجویز آب بادمجان به
مدت  4هفته سبب کاهش میزان رسوب  LDLدر دیواره
رگ در خرگوش های با غذای غنـــی از کلــسترول
می شود( .)27از طرفی مطالعات انجام شده بر روی سه
گروه از انسان های(هر دو جنس) با کلسترول باال نشان
داد ،افرادی که عصاره بادمجان همراه با آب پرتقال را به
مدت سه هفته دریافت کردند در مقایسه با گروه کنترل
(درمان نشده) ،میزان کلسترول تام در سرم افزایش یافت
و این اختالف تا پایان هفته ششم نیز ادامه داشت .در
حالی که در افراد با کلسترول باال که داروی لوستاتین را
در همین مدت دریافت کردند ،میزان کلسترول تام به حد
نرمال رسید( )28اگر چه دلیلی برای افزایش کلسترول در
تجویز عصاره بادمجان در این بررسی ارائه نشده است.
اما برخی مطالعات نشان داده اند مصرف مقادیر زیاد
برخی سبزیجات احتماالً به دلیــل داشـــتن عـــوامل
ضد تغذیه ای مانند تانن ها و آلکالوئیدها ممکن است
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این اثر از طریق اثر بر فعالیت کبد است و عصاره بادمجان
به نظر می رسد با توجه به داشتن ترکیباتی با خواص
 می تواند برخی از این اختالالت را بهبود،آنتی اکسیدانی
.ببخشد
سپاسگزاری
این تحقیق بخشی از پایان نامه کارشنــاسی ارشد
می باشـــد و از مــعاونت پژوهـش و فــن آوری
دانشــگاه آزاد اســــالمی واحـــد ایـــذه که شــرایط
مناســب برای انجــــام این کار پژوهــــشــی را
فـــراهـــم نمــــودند قــــدردانــی بـــه عمـــل
.می آید

،) و با تاثیر بر فعالیت کبد29(سبب صدمات کبدی شوند
 این.اثرات متناقضی بر شاخص های لیپیدی داشته باشند
می تواند دلیلی بر افزایش میزان کلسترول در گروه تیمار
شده با دوز باالی عصاره بادمجـــان و یا بی تاثـــیری
دوزهای مصرفی این عصاره بر سطح تری گلیسرید در
 این.این مطالعه باشد که نیاز به بررســـی بیشتر دارد
بررسی ها نشــان می دهند بادمجان بر شاخص های
لیپیدی خون تاثیر دارد و نوع اثر می تواند با مقدار و نوع
.عصاره و هم چنین نحوه تجویز آن مرتبط باشد
به عنوان نتیجه گیری کلی باید گفت دیابت باعث
ًاختالل در شاخص های لیپیدی خون می شود و احتماال
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Abstract
Introduction: Diabetes is one of the most
common and complex problems of today's
society. A long-term increase of glucose in
diabetes is a major cause of impaired lipid
metabolism and indices. This study was
aimed to investigate the effects of eggplant
extract on blood lipid indices in diabetic
male rats.

Findings: Our results demonstrated that
higher doses (50 and 100mg/kg) of eggplant
extract would significantly (P<0.001) reduce
blood sugar in diabetic rats. In treated
diabetic rats with high levels of triglycerides,
a significant decrease was not observed.
Eggplant extract at a dose of 50mg/kg in
treated diabetic rats significantly reduced the
total cholesterol (P<0.05), while a dose of
100mg/kg caused a more decrease
(P<0.001). The eggplant extract in doses of
50 and 100mg/kg significantly increased
High-Density Lipoprotein (HDL) levels
(P<0.001).

Materials & Methods: In this investigation,
male Wistar rats of 200-250g were divided
into five groups (n=6):1- control 2- diabetes
(sham), 3, 4 and 5- diabetic group treated
with eggplant extract (25, 50 and
100mg/kg). The rats of 60mg/kg were
intraperitoneally diabetic with STZ. On the
fifth day after receiving Streptozotocin
(STZ), the animals with high blood sugar200
mg/dL were regarded as diabetic. The
control group received saline and the treated
diabetic group received eggplant extract
orally for two weeks. The control group did
not receive any medication or extract. In the
end, after deep anesthesia with ether and
splitting the chest, blood samples were taken
from the heart to assess the lipid indices,
then their serums were separated.

Discussion & Conclusion: As shown by
our conclusion, eggplants, due to reducing
the blood glucose, appear to have
compounds with antioxidant properties that
reduce free radical improvement of some
indicators of lipid disorders caused by
diabetes.

Keywords: eggplant, diabetes, blood lipid
indices, rats, streptozotocin
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