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مقایسه تأثیر عصاره ریشه ختمی ) (Althea officinalisو گلیبنکالمید هیدروالکلی بر میزان
قند خون در موشهای صحرایی نر دیابتیشده با استرپتوزوتوسین
رامش احمدی ،1مریم خوشسخن ،1زینب سادات طباطباییفر

*2

1استادیار زیستشناسی ،دانشکده علوم

چکیده

پایه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد قم ،قم،

زمینه و هدف :دیابت شیرین یک ناهنجاری و اختالل در ترشح انسولین است و با افزایش قند

ایران.

خون تشخیص داده میشود .اساس درمان بیماری دیابت ،تجویز انسولین و برخی ترکیبات

2کارشناس ارشد فیزیولوژی جانوری،

کاهنده قند خون میباشد که با توجه به عوارض جانبی آن ،استفاده از داروهای گیاهی بیشتر

دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد قم ،قم،

مورد توجه قرار گرفته است .این مطالعه با هدف تعیین اثر عصاره ریشه ختمی بر کاهش قند خون

ایران.

در رتهای دیابتی انجام شد.
روش بررسی :در این مطالعه از  31سر رت بالغ با وزن متوسط  182-252گرم در  1گروه
 1تایی استفاده شد .بیماری دیابت با تزریق داخل صفاقی داروی استرپتوزوتوسین (به میزان
 42میلیگرم بر کیلوگرم) به حیوانات القا شد .عصاره با دوز  222میلیگرم بر کیلوگرم،
بهصورت داخل صفاقی به رتهای دیابتی در طول  1هفته تزریق گردید .همچنین اثر داروی
گلیبنکالمید با عصاره ختمی در طی  42روز مورد مقایسه قرار گرفت .دادهها با استفاده از
آزمون واریانس یکطرفه مختلط (اندازهگیریهای مکرر در گروههای مستقل) تجزیه و تحلیل
شدند.
یافتهها :در این بررسی ،بین میزان قند خون در گروه تحت درمان با عصاره پس از پایان دوره
نسبت به گروه درمان با گلیبنکالمید (با دوز  2/5میلیگرم بر کیلوگرم) ،اختالف آماری
معنیداری وجود نداشت.

*
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موشهای صحرایی دیابتیشده میباشد که این اثر از طریق ترکیبات مهم موجود در ریشه ختمی
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مقدمه

فعالیتهای ضدباکتریایی ،ضدالتهابی ،تأثیر بر انتقال موکوسیاری،

دیابت ملیتوس یک اختالل متابولیکی مخرب بوده که عوارض و

جذب پلیساکاریدها به دیوارههای غشایی و کاهش سرفه از

مرگ و میر زیادی را در سراسر جهان در پی دارد ( .)1امروزه،

دیگر خواص این گیاه ذکر شده است ( .)12ریشه ختمی شامل

بیش از  252میلیون نفر در سراسر جهان به بیماری دیابت مبتال

ترکیبات دیگری از جمله آنتوسیانین ،آلتین ،دیاکسی

هستند و انتظار میرود این میزان در  22سال آینده به  382میلیون

بنزوئیکاسید و سیانیدین بوده که سبب کاهش قند خون میشوند

نفر برسد ( .)2دو نوع دیابت وجود دارد :دیابت نوع  1و دیابت

( .)11از آنجا که تاکنون مطالعهای در ارتباط با تأثیر ریشه گیاه

نوع  ،2که دیابت نوع  1یک بیماری مزمن اتوایمن بوده و در آن

ختمی در درمان بیماری دیابت صورت نگرفته است ،این مطالعه با

سلولهای بتا پانکراس ،تخریب میشوند( Lehuen .سال )2212

هدف تعیین اثر تزریق عصاره ریشه ختمی بر میزان گلوکز خون

نشان داد سلولهای ایمنی طبیعی بدن ،سیتوکینهای التهابی و

در مدل تجربی دیابت قندی القاشده بر اثر استرپتوزوتوسین انجام

سلولهای سیستم ایمنی اکتسابی در آسیب رساندن به سلولهای

شد.

بتا نقش مهمی ایفا میکنند .دیابت نوع  2یا دیابت غیروابسته به
انسولین نیز یک اختالل متابولیکی بوده که در آن قند خون بهعلت

روش بررسی

مقاومت بدن به انسولین و یا کمبود نسبی انسولین باال میرود (.)3

برای انجام این تحقیق ریشه گیاه ختمی پس از خشکشدن در

از عوارض دیگر دیابت میتوان به بیماریهای قلبی  -عروقی،

سایه ،آسیاب و بهصورت پودر درآمد .پودر گیاه مورد نظر با

نابینایی ،صدمات عصبی و نفروپاتی اشاره کرد ( .)4در درمان

استفاده از دستگاه سوکسیله به مدت  2ساعت عصارهگیری شد و

دیابت هدف آن است که هایپرگلیسمیای ایجادشده کاهش یابد تا

حالل مورد نظر (اتانول) طی یکساعت بهوسیله دستگاه روتاری

از عوارض ناشی از این بیماری جلوگیری شود ( .)5-7لذا شناخت

از آن جدا گردید .سپس عصاره مورد نظر ،در شیشه ساعت ریخته

درمانهای جدید برای دیابت یک امر ضروری بهنظر میرسد (.)8

شد ،سپس به مدت  48ساعت در آون قرار گرفت تا تمام حالل

درمان دیابت با داروهای گیاهی از دیرباز مورد توجه بوده و از

آن تبخیر شود .پودر عصاره تا زمان استفاده در دمای  4درجه

حدود  1552سال قبل از میالد و  422سال قبل از توسعه صنعتی در

سانتیگراد نگهداری شد 31 .سر موش نر نژاد ویستار با محدوده

قرن ،از گیاهان و عصاره آنها برای مقابله با این بیماری و کنترل

وزنی بین  182و  252گرم از مؤسسه پاستور کرج تهیه گردید.

آن ،تحت عنوان  21روش درمانی استفاده میشود ( .)2در مطالعه

حیوانات تحت شرایط استاندارد دما و حرارت نگهداری شدند و

حاضر ،گیاه ختمی جهت درمان بیماری دیابت مورد بررسی قرار

آب و غذای کافی در اختیار رتها قرار گرفت .در ادامه،

گرفت .گیاه ختمی به خانواده مالواسه ( )Malvaceaeتعلق دارد.

حیوانات به  1گروه  1تایی شامل:

این گیاه یکی از گیاهان دارویی است که بهمنظور درمان از

کنترل؛ کنترل DMSO؛ شاهد دیابتی؛ دیابتی تحت درمان با

زمانهای باستانی مورد توجه بوده است .قسمتهای مختلف گیاه

عصاره ریشه ختمی (با دوز  222میلیگرم بر کیلوگرم)؛ دیابتی

ختمی از جمله برگ ،گل و ریشه آن بهعنوان دارو به کار میرود.

تحت درمان با داروی گلیبنکالمید (با دوز  2/5میلیگرم بر

ریشههای گیاه ختمی حاوی موسیالژ (ماده لزج گیاه) ،فالوونوئید

کیلوگرم)؛ گروه دیابتی تحت تیمار با داروی گلیبنکالمید و

و گلیکوسایدها بوده و برگهای آن نیز حاوی کومارین

عصاره ریشه ختمی تقسیم شدند .جهت دیابتیکردن رتها،

اسکوپولتین است .همچنین این گیاه بهعلت داشتن متابولیتهای

استرپتوزوتوسین ) (STZحلشده در نرمال سالین ( %2/2با دوز

ثانویه مفید ،دارای ارزش بالقوه درمانی است .در بررسی گیاه

 42میلیگرم بر کیلوگرم) بهصورت داخل صفاقی به حیوانات

ختمی مشخص شده است این گیاه عالوه بر خواص ضدسرفه،

تزریق شد 2-3 .روز پس از تزریق  ،STZخونگیری از دم

ضدسوزش سینه ،ضدورم معده ،ضدتومور و ضدویروس در

حیوانات به عمل آمد .حیوانات با قند خون باالتر از  252میلیگرم

ارتقای ایمنی بدن نیز نقش دارد.

بر کیلوگرم ،دیابتی در نظر گرفته شدند .برای اندازهگیری غلظت
قند خون رتها ،از دستگاه گلوکومتر استفاده شد.
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بعد از اتمام عصارهگیری و اطمینان از دیابتی بودن رتها ،طی

میزان قند خون تمام گروههای آزمایشی ،تفاوت معنیداری با

 42روز ،عصاره و داروی موردنظر بهصورت داخل صفاقی به آنها

گروه کنترل داشت .تنها در اندازهگیری نوبت اول ،این تفاوت

تزریق شد .در طی این دوره ،هر  4روز یکبار ،قند خون و وزن

قابلاغماض بود ،ولی با گذشت زمان این تفاوت آشکارتر شد که

رتهای هرگروه اندازهگیری و یادداشت گردید .در نهایت،

نشاندهنده تأثیر بیشتر مواد آزمایشی در طول زمان بوده است

برطبق دادههای به دست آمده ،نمودار تغییرات قند خون و وزن

(نمودار) .بنابراین ،مواد آزمایشی اثر مثبتی در کاهش قند خون

رتها رسم و نتایج مورد بررسی قرار گرفت .دادهها با استفاده از

داشتند .در بین گروههای دیابتیشده ،گروه دیابتی تحت درمان با

آزمون واریانس یکطرفه مختلط (اندازهگیریهای مکرر در

عصاره و داروی گلیبنکالمید ) )Diabetes+Extra+Glibenاز

گروههای مستقل) تجزیه و تحلیل شدند.

نوبت چهارم اندازهگیری به بعد ،بیشترین میزان افت قند خون را
نشان داد .کاهش قند خون در گروه دیابتی تحت درمان با عصاره

یافتهها

) )Diabetes+Extraنیز قابلتوجه بود ،بهطوریکه در

در بین گروههای مختلف مورد مطالعه ،چهار گروه دیابتیشده و

اندازهگیریهای پایانی ،کاهش میزان قند خون در این گروه به

دو گروه دیابتینشده ،تنها حالل (نرمال سالین و  )DMSOرا

گروه دیابتی تحت درمان با عصاره و داروی گلیبنکالمید

دریافت کردند .گروههایی که تنها حالل را دریافت کردند،

( )Diabetes+Extra+Glibenشباهت بیشتری داشت .کمترین

بهمنظور کنترل اثر حالل در افزایش یا کاهش قند خون انتخاب

میزان افت قند خون در بین گروههای آزمایشی ،متعلق به گروه

شدند .حاللها (نرمال سالین و  )DMSOتأثیر معنیداری در

دیابتی تحت درمان با داروی گلیبنکالمید ()Diabetes+Gliben

کاهش قند خون نداشتند .بنابراین ،نتیجهای که از مقایسه بین

گزارش شد .بنابراین ،اثربخشی مواد آزمایشی در کاهش میزان

گروههای دیابتیشده (سه گروه آزمایش و یک گروه کنترل)

قند خون به ترتیب به گروههای تحت درمان با عصاره و داروی

بهدست آمد ،قابلاعتماد بود (نمودار).

گلیبنکالمید ( )Extra+Glibenو ( )Gliben + Extraتعلق داشت.

نمودار :میزان قند خون در گروههای مورد مطالعه در نوبتهای مختلف اندازهگیری ،با فواصل  4روزه
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بحث

 Arkan MCو همکاران (سال  )2225طی تحقیقاتی اظهار داشتند

نتایج مطالعه حاضر نشان داد بین عصاره ختمی در کاهش میزان

که مسیر التهابی داخل سلولی بهوسیله داروی ضدالتهاب

قند خون و داروی آنتیدیابتیک گلیبنکالمید ،تفاوت معنیداری

سالساالت مهارشده که خود باعث کاهش تولید سایتوکائینهای

وجود نداشته است .در مطالعهایکه توسط  Giancarloو همکاران

مداخلهگر که در کار انسولین هستند میشود و در نتیجه قند خون

(سال  )2221انجام شد مشخص گردید عصاره الکلی میوه سماق

کاهش مییابد ( .)11طی مطالعهایکه توسط

با مهار آنزیم آلفا آمیالز باعث کاهش گلوکز خون میشود که

(سال  )2211انجام شد مشخص گردید آنتوسیانین با مهار آنزیم

این اثر بهعلت وجود فالوونوئیدهای موجود در سماق است (.)12

آلفا گلوکوسیداز رودهای در فرآیند تبدیل دیساکارید به

فالوونوئیدها جزء ترکیبات پلیفنلی بوده و مهمترین تأثیر آنها،

مونوساکارید تأخیر انداخته و از این طریق سبب کاهش قند خون

اثرات آنتیاکسیدانی این ترکیبات است .مطالعات زیادی نشان

میشود ( .)11آنتوسیانینها دستهای از رنگدانههای گیاهی بوده

دادهاند استفاده از فالوونوئیدها بهعنوان آنتیاکسیدانهای پلیفنلی

که در میوههای رنگی یافت میشوند ،همچنین این مواد

سبب افزایش فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانتی از جمله آنزیم

آنتیاکسیدانهای بسیار فعال هستند که بسیاری از خواص مفید

کاتاالز میشود ( .)13لذا با توجه به حضور ترکیبات فالوونوئیدی

میوهها برای حفظ سالمت نظیر محافظت در برابر بیماریهای قلبی

در ریشه ختمی ،احتماالً این عصاره با بهبود فعالیت آنزیم کاتاالز

و سرطان به آنها نسبت داده شده است (.)17

و مهار آنزیم آلفا آمیالز میتواند در کاهش عوارض دیابت با

احتماالً عصاره ریشه ختمی نیز به دلیل داشتن آنتوسیانین سبب

واسطه تقویت پاسخ آنتیاکسیدانتی در رتهای دیابتی مؤثر باشد.

مهار آنزیم آلفا گلوکوسیداز رودهای شده و از این طریق اثر

 Gotamyhو همکاران (سال  )1223با انجام مطالعهای بر روی

هیپوگلیسمیک خود را اعمال میکند .سیانیدین از دیگر مشتقات

پکتین عصاره گل ساقه موز سبز نشان دادند ماده مذکور (پکتین)

آنتوسیانینها بوده که در ریشه ختمی وجود دارد .در این خصوص

میتواند جذب گلوکز را کاهش دهد که در نتیجه گلوکز خون

سیانیدین  -3-گلیکوزیدی در گروه آنتوسیانینها دارای خاصیت

نیز کاهش مییابد .پکتین از سه طریق شامل :افزایش استفاده از

کاهشدهندگی استرس اکسیداتیو و حفاظت بافت در برابر

گلوکز در کبد برای پیوند گلیکوژن ،کاهش گلیکوژن و کاهش

آسیب ،خاصیت آنتیاکسیدانتی قوی ،ضدالتهابی و ضددیابتی در

گلوکونئوژنز سبب کاهش قند خون میشود ( .)14بر این اساس و

دیابت تیپ  2میباشد .در خصوص اثرات ضددیابتی آن ،مطالعه

با توجه به وجود این ماده در ریشه ختمی ،یکی دیگر از اثرات

 Sasakiو همکاران (سال  )2227بر روی موشهای سوری مبتال

عصاره مذکور احتماالً مهار فسفریالز کبدی است که از این

به دیابت نوع  2نشان داد تجویز خوراکی مشتقات گلیکوزیدی

طریق میتواند از تجزیه گلیکوژن ذخیرهشده در سلولهای کبدی

سیانیدین در جهت کاهش قندخون (اثرآنتیهیپرگلیسمیک) عمل

جلوگیری کند ،همچنین تا حدودی از فعالیت آنزیمهایی که

نموده و حتی با افزایش حساسیت بافتی نسبت به انسولین در جهت

موجب پیشبرد سنتز گلیکوژن میشوند بکاهد .از دیگر ترکیبات

کاهش ذخایر چربی بدن عمل میکند ( .)17همچنین در

موجود در ریشه ختمی میتوان به سالساالت اشاره نمود.

مطالعهایکه توسط ایوائی و همکاران (سال  (2221صورت گرفت

سالساالت یک طبقه میانی در دوپامین بوده که از آن برای

مشخص گردید پلیفنلهای موجود در گیاهان دارویی نظیر

پیشگیری از بیماری دیابت استفاده میشود .از نظر شیمیایی

سیانیدین - 3 -گلیکوزید از طریق افزایش مصرف داخل سلولی

بهعنوان  -2اکسی بنزوئیک اسید (هیدروکسیل بنزویل) شناخته

گلوکز و ذخایر کربوهیدرات در بدن موجب کاهش سطح

شده است .در مطالعهایکه توسط  Goldffineو همکاران

گلوکز سرم میشوند که این خود با فعال نمودن مسیر سنتز

(سال  )2228انجام شد گزارش گردید با مصرف داروی

اسیدهای چرب در جهت افزایش ذخایر چربی بدن عمل نموده و

ضددیابت ،سالساالت قند خون ناشتای بیماران حدود %12-22

باعث تغییرات مطلوب سطح برخی چربیها در سرم نیز میشود

کاهش مییابد (.)15

(.)18
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... ( و گلیبنکالمید هیدروالکلی بر میزان قند خون درAlthea officinalis) مقایسه تأثیر عصاره ریشه ختمی

در مطالعه حاضر تزریق داروی گلیبنکالمید نسبت به عصاره

احتماالً حضور این ماده در عصاره ریشه ختمی از طریق مکانیسم

، بنابراین.ریشه سبب کاهش قند خون در بازده زمانی کمتری شد

فوق (افزایش دادن مصرف داخل سلولی گلوکز و ذخایر

. زمان بیشتری الزم است،برای مشاهده اثر عصاره نسبت به دارو

 همچنین با.کربوهیدرات) در کاهش قندخون مؤثر بوده است

 کاهش،در مصرف همزمان دارو و عصاره نیز در میزان قند خون

 قند خون بهطور معنیداری کاهش،تزریق داروی گلیبنکالمید

.معنیداری مشاهده گردید

 این دارو از دسته داروهای آنتیدیابتیک سولفونیل اوره.مییابد
بوده که آزاد شدن انسولین را از سلولهای بتای پانکراس افزایش

نتیجهگیری

 این دارو دارای اثرات شبهانسولین بر متابولیسم گلوکز نیز.میدهد

در مجموع نتایج این مطالعه نشان داد عصاره ریشه ختمی دارای

 بهطوریکه سبب کاهش گلیکوژنولیز و گلوکونئوژنز،میباشد

اثرات هیپوگلیسمی است و در نتیجه عصاره این گیاه میتواند

 بدین ترتیب با کاهش دو فرآیند مذکور (گلیکوژنولیز،میگردد

.احتماالً در پیشگیری و کنترل دیابت مؤثر باشد

و گلوکونئوژنز) مقدار قند خون بهوسیله داروی گلیبنکالمید
.)22،12( کاهش مییابد
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