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Effect of Aqueous Extract of Launaea acanthodes on 
DNA Oxidative Damage and Antioxidant Enzymes 
Activities in Diabetic Rats Testes Tissue
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Aims Oxidative stress plays an important role in the initiation and progression of diabetes. 
Noticing the antioxidant and antidiabetes effects of Launaea acanthodes, the aim of the study 
was to determine the effects of the aqueous extract of the herb on DNA oxidative damage and 
the activities of antioxidant enzyms in the testicular tissue of diabetic rats.   
Materials & Methods In the experimental study, 32 male Wistar rats were studied. The rats 
were randomly divided into four 8-rat groups including healthy control, diabetic control, 
and experimental diabetic groups treated by aqueous extract of Launaea acanthodes. 
Diabetes was induced in diabetic control and diabetic experimental groups via one alloxan 
intraperitoneal injection. 100 and 200mg/Kg aqueous extract of Launaea acanthodes were 
injected as intraperitoneal in diabetic experimental groups at alternate days for one month, 
while the control groups received only strile distilled water via injection. At the end of the 
study, the activities of antioxidant enzyms and the levels of 8-hydroxydeoxyguanosine and 
malondialdehyde were assessed in the testicular tissue. Data was analyzed by SPSS 20 
software using one-way ANOVA and Tukey’s post-hoc tests.  
Findings The tissue activities of superoxide dismutase, glutathione peroxidase, and catalase 
enzymes significantly increased in the experimental groups treated by 100 and 200mg/Kg 
aqueous extract of Launaea acanthodes as dose-dependent compared to diabetic control 
group, while the levels of 8-hydroxideoxiguanosine and malondialdehyde significantly 
decreased (p<0.05). 
Conclusion Dose-dependent administration of aqueous extract of Launaea acanthodes 
increases the antioxidant capacity, while reducing lipidic peroxidation and DNA oxidative 
damage in the testicular tissue of rats.
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  دهیچک

اکسیداتیو در شروع و پیشرفت بیماری دیابت نقش بسیار مهمی  استرساهداف: 
اکسیدانی و ضددیابتی گیاه چرخه، هدف این دارد. با توجه به خواص آنتی

و فعالیت  DNAبر آسیب اکسیداتیو  تعیین اثر عصاره آبی گیاه چرخهمطالعه 
  .بودی دیابت های صحراییاکسیدانی بافت بیضه موشهای آنتیآنزیم

 طورهبسر موش صحرایی نر نژاد ویستار  ۳۲در این مطالعه تجربی،  ها:مواد و روش
های دیابتی ؛ شاهد سالم، شاهد دیابتی و گروهتایی٨گروه چهار  بهتصادفی 

های دیابت در گروه تقسیم شدند. تجربی تحت تیمار با عصاره آبی گیاه چرخه
 صفاقی آلوکسان القا شد. بار تزریق داخلشاهد دیابتی و دیابتی تجربی، با یک

یک روز در ) گرم بر کیلوگرممیلی٢٠٠و  ١٠٠های با غلظت(عصاره آبی گیاه چرخه 
تزریق  های دیابتی تجربیگروه ی بهصفاق صورت داخل به مدت یک ماهمیان به

آب مقطر استریل تزریق شد. در پایان دوره، های شاهد فقط  شد، ولی به گروه
داكسی هیدروكسی-۸ میزاناکسیدانی، همچنین  های آنتیآنزیمفعالیت 

 اطالعات. قرار گرفتدر بافت بیضه مورد سنجش آلدئید دیمالون گوانوزین و
تعقیبی و طرفه  واریانس یک آنالیزهای  و آزمون SPSS 20افزار آماری وسط نرمت

  شدند. تحلیلتوکی تجزیه و 
اکسیدانی سوپراکسیددیسموتاز، آنتیهای آنزیمفعالیت بافتی ها: یافته

های دیابتی تجربی تیمارشده با غلظتهای در گروهپراکسیداز و کاتاالز  گلوتاتیون
در صورت وابسته به دوز به گرم بر کیلوگرم عصاره آبی گیاه چرخهمیلی٢٠٠و  ١٠٠

- ۸ داری افزایش و میزانطور معنیمقایسه با گروه شاهد دیابتی به
 یافت کاهش داریطور معنیبهآلدئید دی گوانوزین و مالونسیداك هیدروكسی

)۰۵/۰p<.(  

ظرفیت  فزایشا باعثتجویز وابسته به دوز عصاره آبی گیاه چرخه گیری: نتیجه
در  DNA آسیب اکسیداتیولیپیدی و  پراکسیداسیون کاهشو اکسیدانی  آنتی

  شود. می های صحرایی دیابتیموشبافت بیضه 
 موش صحرایی، DNAاکسیداتیو،  استرس  ،دیابت، چرخه، بیضهها: کلیدواژه
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 مقدمه

ها و ها، چربیناشی از اختالل در متابولیزم کربوهیدراتدیابت 
از عدم تولید با افزایش قند خون ناشی که  ا استهپروتئین

شود. در این بیماری یانسولین یا مقاومت به انسولین ایجاد م
انسولین اگزوژن برای کنترل هیپرگلیسمی و دیگر عالیم دیابت نیاز 

نوسان بین شرایط هیپوگلیسمی و هیپرگلیسمی در . همچنین است
   .[1]استاین بیماری شایع 

نماید القا می افزایش قند خون از چند مسیر استرس اکسیداتیو را
توان به عدم تعادل اکسیداسیون و احیا، افزایش فعالیت که می

آلدوز ردوکتاز، افزایش محصوالت نهایی گلیکوزیالسیون، تغییر در 
، اختالل در تعادل پروستانوئیدها و افزایش Cکیناز فعالیت پروتئین

بررسی با . [2]تولید سوپراکسیدهای میتوکندریایی اشاره کرد
اکسیداتیو در  یولوژی عوارض دیابت مشخص شد استرسپاتوفیز

شروع و پیشرفت بیماری دیابت نقش بسیار مهمی دارد. کمبود 
های آزاد اکسیدانی یا تجمع بیش از حد رادیکالهای آنتیآنزیم

ممکن است منجر به اختالل در تعادل اکسیدان و 
منجر  های آزادسلولی شود. تجمع رادیکال های درون اکسیدان آنتی

و عوارض ثانویه آن تشدید شود  میپیشرفت بیماری دیابت  به
های آزاد و استرس اکسیداتیو دیابت با ایجاد رادیکال. [3]یابد می

ها و اختالل در ، لیپیدها، پروتئینDNAمنجر به اکسیداسیون 
DNA پایین نسبتاً  با توجه به بیان .[4]شودمیتوکندریایی می 
و  (CAT)کاتاالز  مانند اکسیدانیآنتی هایآنزیم

تجمع  بتای پانکراس، هایدر سلول (GPX)پراکسیداز  گلوتاتیون
پذیربودن  سلولی منجر به حساسیت و آسیب های آزاد درونرادیکال

بنابراین شود. استرس اکسیداتیو می به شرایط ها نسبتاین سلول
یداتیو اکس در صورت عدم کنترل دیابت و افزایش قند خون استرس

کاهش بیان ژن انسولین و ترشح آن  باعثو یافته افزایش 
  . [5]دشو می

 موجودات تا است شده آزاد باعث هایرادیکال معرض در قرارگرفتن
دارای سیستم  دفاعی خود های مکانیزم توسعه منظور به

 ایماده عنوان به توانندمی هااکسیدانآنتی .اکسیدانی باشند آنتی
 مانع توجهی قابل طور ها بهدر مواجهه با اکسیدانکه  شوند تعریف

 دهند.اکسیداسیون را کاهش می میزان شده یا اکسیداسیون
 از استرس اکسیداتیو ناشی برابر در هادفاعی سلول مکانیزم
کننده و  کننده، ترمیم های پیشگیریهای آزاد شامل مکانیزمرادیکال

 هایی مانندآنزیم. دفاع آنزیمی شامل [6]استدفاع آنزیمی 
، (GST) ترانسفراز- سا-گلوتاتیون ،(SOD) دیسموتازدسوپراکسی
، (PRX)ردوکسین ، پروکسیکاتاالز ،پراكسیدازگلوتاتیون

   .[7]است (MTs)ها  نمتالوتیونیو  کسینو تیورد
 هستند كه هاییترین ملكولمشخص شده است لیپیدها از مهم

چرب  گیرند. وقتی اسیدهایهای آزاد قرار میمورد تهاجم رادیكال
سری  یك های آزاد قرار گیرند،غیراشباع تحت تاثیر رادیكال

دوست و  الكترون ای منجر به تشكیل لیپیدهایهای زنجیرهواكنش
 ،پراکسیداسیون لیپیدی در اثر .دنشوپراكسیداسیون لیپیدی می

ع آلدئید است انوا ترین که یکی از سمی (MDA)ید ئآلددیمالون
یکی از شود. می و بافتی های سلولیبه آسیبر و منج جود آمدهو به

و  استآلدئید دیمالون ،اکسیداتیو بررسی استرسهای شاخص
های پذیری لیپیدها در برابر اکسیداسیون و رادیکالمیزان آسیب

   .[7]دهدآزاد را نشان می
تحقیقات نشان داده است از بین بازهای پورینی و پیریمیدینی، 

که در  طوریگوانین برای اکسیداسیون استعداد بیشتری دارد. به
های هیدروکسیل به موقعیت هشتم مولکول نتیجه حمله رادیکال

 (OHdG-8)گوانوزین  داكسی هیدروكسی-٨نام  گوانین، ترکیبی به
این ترکیب موتاژنیك در نتیجه فرآیندهای ترمیم  .[8]شودتولید می

DNA عنوان یک فاکتور مهم استرس اکسیداتیو  شود و بهتولید می
 OHdG-8مد نظر است. با توجه به اینکه  DNAو محصول ترمیم 

و سرعت ترمیم آن را  DNAتعادل دینامیک بین آسیب اکسیداتیو 
حایز  DNAگیری این ترکیب در ارزیابی آسیب دهد، اندازهنشان می

  .[9]اهمیت است
مطالعه روی  ،بی داروهای شیمیاییامروزه با توجه به عوارض جان

رسیدن به ترکیبات  گیاهان مورد استفاده در طب سنتی با هدف
جدید و موثر در اولویت قرار گرفته است. بسیاری از گیاهان دارویی 

توانند اثرات های طبیعی هستند که میاکسیدانمنبع غنی از آنتی
ها را کاهش دهند. ها و عوارض برخی از بیماریناشی از اکسیدان

های حیوانی و مدلاثر هیپوگلیسمی بسیاری از گیاهان دارویی در 
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مطالعات بالینی بررسی و مورد تایید قرار گرفته است و نیز 
  تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد. 

یکی از گیاهان دارویی که تحقیقات زیادی روی اثرات 
از  این گیاه خه است.هیپوگلیسمی آن انجام شده است، گیاه چر

 Launaea) الئونا آکانتودس با نام علمی آستراسه خانواده

acanthodes)دارای ای، بیابانی، ، گیاهی چندساله، بوته
که در مناطق است مقاوم  وای بدون کرک های انبوه و ساقه شاخك
هایی از خراسان رضوی، خراسان آب از قبیل قسمت کم نسبتاً 

این ساقه روید. مناطق مرکزی (کویری) ایران میجنوبی، کرمان و 
درمان صرع، اختالالت  عنوان یك داروی گیاهی موثر درگیاه به

ای، ای رودهاختالالت معده عصبی، دردهای موضعی و مفصلی،
در عصاره این گیاه . [10]شودمی دیابت و کاهش قند خون استفاده

ید، تانن، ئنین، آلکالوید، ساپوئترپنو ید،ئفالونو ترکیباتی از قبیل
منوساکاریدهایی نظیر آرابینوز، مانوز و مشتقات  و ساکاریدپلی

از عصاره ساقه گیاه . [11]اسیدگلوکورونیک نیز شناسایی شده است
است. با توجه به اینکه  یدی تخلیص شدهئچرخه تركیبات فالونو

ه کاهش سطح باکسیدان قادر عنوان آنتی یدها بهئفالونو
توان از آنها در کاهش اثرات های آزاد سلولی هستند می رادیکال

  .[12]مخرب دیابت استفاده نمود
گیاه چرخه با غلظت  آبی مشخص شد عصاره ایدر مطالعه

بر بافت بیضه موجب  تواند با تاثیرگرم بر کیلوگرم میمیلی۳۰۰
های صحرایی دیابتی موش ساز در های اسپرمکاهش آتروفی لوله

عوارض  ،افزایش تعداد اسپرم رامترهای اسپرمی وابهبود پشود و با 
همچنین  .[13]ددهکاهش را اسپرم و بافت بیضه  ناشی از دیابت در

 بر گرم میلی۳۰۰ غلظت بامشخص شد تجویز عصاره آبی گیاه چرخه 
تواند از طریق افزایش در های صحرایی دیابتی می به موش کیلوگرم

در نتیجه هیپرتروفی و  که احتماالً  تعداد و حجم جزایر النگرهانس
های بتا است، موجب افزایش ترشح انسولین هیپرپالزی سلول

 الکلی گیاه چرخه در -عصاره آبی تجویز گزارش شده است .[14]شود
گیاه  و نیز اثرات هیپوگلیسمیک عصاره است کاهش قند خون موثر

 تحریک سنتز و ترشح انسولین یا ناشی از چرخه احتماالً 
شده  پانکراس است و اثرات مشاهده های بتایهیپرپالزی سلول

آن  یدیئاکسیدانی ترکیبات فالونوآنتی به خواص ممکن است
چرخه با  همچنین مشخص شده است عصاره گیاه .[15]مربوط باشد

به دوز  وابسته صورتگرم بر کیلوگرم بهمیلی۳۰۰و  ۱۰۰های غلظت
های قرمز گلبول یواکسیدات های استرسموجب بهبود شاخص

عصاره تحقیقات نشان داد  .[7]شودهای صحرایی دیابتی میموش
یند التهابی، افزایش تکثیر آبه فر بخشیدن آبی گیاه چرخه با سرعت

نقش موثری  ،تشکیل عروق خونی افزایش تلیومی وهای اپیسلول
های دیابتی افزایش درصد بهبودی زخم بر روند ترمیم زخم و

   .[16]دارد
تواند در کاهش قند طور که ذکر شد استفاده از گیاه چرخه می همان

خون و بهبود برخی عوارض دیابت موثر باشد. با توجه به خواص 
تعیین  با هدف اکسیدانی و ضددیابتی گیاه چرخه، این مطالعهآنتی

و فعالیت  DNAبر آسیب اکسیداتیو  اثر عصاره آبی گیاه چرخه
دیابتی  های صحرایی بافت بیضه موشاکسیدانی  های آنتیآنزیم

  انجام شد.

  

  هاروش و مواد

گروه  جانوری تحقیقاتی مطالعه تجربی در آزمایشگاه این
 انجام ۱۳۹۴شناسی دانشگاه پیام نور مرکز مشهد در سال  زیست

  شد.

ی صحرای موش سر ٣٢برای انجام مطالعه از  حیوانات آزمایشگاهی:
. حیوانات در شدگرم استفاده ١٥٥±١٨تقریبی  با وزن ویستارنژاد  نر

 -و دوره روشنایی% ٣٥-٤٠، رطوبت نسبی ٢٤-C٢٥°دمای تقریبی 
 های استانداردشدند. حیوانات در قفس داری ساعته نگه١٢تاریکی 

آب  و قرار داشتند راد؛ ایران)کربنات شفاف (شرکت رازی پلی
داده شد و آنها قرار  در اختیار ایشیشه مقدار کافی توسط بطری به
غذای فشرده مخصوص موش آزمایشگاهی با فرموالسیون  از

منظور  نمودند. بهتغذیه داران توس؛ ایران)  استاندارد (شرکت دانه
 روز ١٠حداقل  هاآزمایش محیط، تمامی با سازش حصول حالت

 ییصحرا هایموش .[13]انجام رسید به استقرار حیوانات از پس
شامل؛ گروه شاهد سالم، گروه تایی ٨گروه چهار  بهتصادفی  طور  هب

های دیابتی تجربی تحت تیمار با عصاره آبی شاهد دیابتی و گروه
   تقسیم شدند. گیاه چرخه

مدت یک ماه  های گروه شاهد سالم و شاهد دیابتی بهنمونه
صفاقی آب مقطر استریل  روش داخل صورت یک روز در میان به به

منظور  به ن) دریافت نمودند. این عملثامن؛ ایرا داروسازی (شرکت
دیابتی  هایهانجام گرفت. گرو تزریق شوك حاصل از نمودن یكسان

عصاره آبی گیاه چرخه  [14]مدت یک ماه و یک روز در میان تجربی به
گرم بر میلی٢٠٠و  ١٠٠های غلظتصفاقی با  صورت داخل را به

  .دریافت کردند کیلوگرم
گیاه چرخه  ی (ساقه و برگ)اندام هوایگیاه چرخه:  گیریعصارهروش 
های نمونه آوری شد. جمع فاصل جاده مشهد به نیشابور در حد

آوری، توسط هرباریوم دانشکده علوم دانشگاه گیاهی پس از جمع
مراحل  گیاه چرخه پس از طی .پیام نور شناسایی و تایید شدند

آسیاب خرد شد. ، توسط ٣٦±C٣°شدن در سایه در دمای  خشك
 دستگاه سوكسله با استفاده ازگیاه چرخه  عصاره آبی

)Electrothermal .گرم پودر ٥٠ابتدا ؛ انگلستان) تهیه شد
دستگاه قرار ر شده گیاه چرخه داخل كاغذ كارتوش ریخته و د خشک

عنوان حالل در داخل بالن  لیتر آب مقطر بهمیلی٤٠٠سپس  .داده شد
آید جوش می کن دستگاه بهطر توسط گرمدستگاه ریخته شد. آب مق

شود. مبرد، کار و در نهایت موجب جداسازی عصاره گیاه چرخه می
کاهش حجم  بنابراین .سردکردن بخارات اضافی را برعهده دارد

 ساعت مایع نسبتاً  ١٠. پس از حدود محلول بسیار آهسته است
ره عصا C٤٠°با حذف حالل در دمای  .غلیظی در ته بالن جمع شد

و  ١٠٠های عصاره با غلظت ،حالل تام استخراج شد. پس از حذف
های صحرایی دیابتی وزن بدن به موش گرم بر کیلوگرممیلی٢٠٠

  .[14]تزریق شد
وابسته به  تجربی دیابت (دیابت مدل روش ایجاد دیابت نوع یک:

صفاقی  بار تزریق داخل یك انسولین) در موش صحرایی با
 میزان ) بهآلدریچ؛ آلمان -سیگمامونوهیدرات ( آلوكسان

سیترات  بافر شد. همچنینایجاد  گرم بر کیلوگرم  میلی١٢٠
)٤/٥=pHقرار گرفتاستفاده مورد عنوان حالل آلوكسان  ) به. 

تحت  تجربی دیابتیهای به گروه شاهد دیابتی و گروه آلوکسان
، به است مطالعه روی دیابت مزمن .شد تزریق تیمار با عصاره چرخه
آلوکسان و القای دیابت  تزریق روز پس از ٣٠همین دلیل حدود 

صورت گرفت و قند  خونگیری تایید آن از ورید دمی برای تجربی،
) ؛ کره جنوبیEasyGluco( خون توسط دستگاه گلوكومتر

عنوان  به لیترگرم بر دسیمیلی٣٠٠ باالی خون قند شد. گیری اندازه
   .[16]در نظر گرفته شدآزمایش  روز صفرو  شدن شاخص دیابتی

ساعت  ١٢دنبال  در پایان دوره تزریق و به تهیه هموژن بافتی:
هوش  آلمان) بی مرک؛اتر ( اتیل های صحرایی با دیناشتایی، موش

وشو با محلول  پس از شست ه،بافت بیضه از بدن خارج شدو  ندشد



ــــــ و همکاران ثمانه تفکر ١٥٢ ــ ـــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ١٣٩٦ بهار ،٢، شماره ٢٣دوره                                                                                                                                                                           افق دانش پژوهشی -علمی نامه فصل

هموژنایزر دقیقه با دستگاه  ٢مدت  همراه بافر تریس به سالین به
)IKA Ultra turrax T25 digitalدور در دقیقه  ٥٠٠٠) با ؛ آلمان

) شد. برای ؛ آلمانHermle Z366سانتریفوژ ( پسسهموژنیزه و 
تمامی مراحل در دمای  ،هاها و پروتئینجلوگیری از تخریب آنزیم

°Cموالر میلی٥/٠گرفت و از محلول  انجامدار)  (سانتریفوژ یخچال ٤
 عنوانبه) آلدریچ، آلمان - سیگما( فلوراید سولفونیل متیل فنیل

. پس از انجام سانتریفوژ، محلول ها استفاده شدپروتئاز مهاركننده
کرده دور  رویی شفاف از بقیه محلول جدا شد، بخش زیرین رسوب

قرار استفاده مورد سنجش  برایریخته شد و محلول شفاف رویی 
  .[17]گرفت

 اساس این روش، واکنش: (MDA)آلدئید دیمالون سنجش
در این است. در دمای جوش  اسید تیوباربیتوریک با آلدئیددیمالون

اسید واکنش داده و رنگ  با تیوباربیتوریک آلدئیددیمالونآزمایش 
جذب نوری آن در طول موج  بیشترینکه  شودمیصورتی ایجاد 

مدت  به و C۹۰°دمای  ،pH=٢-٣ این واکنش در .نانومتر است٥٣٢
های سانتریفوژشده دقیقه انجام شد. برای این کار از نمونه ۱۵
لیتر میلی۵/۱میکرولیتر برداشته و به ۱۵۰مقدار  به

اضافه شد  اسید لیتر تیوباربیتوریکمیلی٥/١اسید و  کلرواستیک تری
مدت  های مختلف بهرقت های استاندارد باها و لولهو تمامی نمونه

داده قرار ) ایران؛ C۹۰ )Paatariyaco BS°ی ماردقیقه در بن ٨٠
 ١٠مدت  دور و به ٣٠٠٠با  تا واکنش صورت گیرد. سپس محلول شد

در  نانومتر٥٣٢ دقیقه سانتریفوژ شد و جذب نوری آن در طول موج
 Aqualyticتوسط دستگاه اسپکتروفتومتر ( معرف مقابل بالنک

AL800های براساس رقتمنحنی استاندارد  .شد بررسی )آلمان ؛
آمده با  دستهای نوری بهو جذب اتوکسی پروپان تهیه -تترا

 درنانومول  نتایج بر حسب منحنی استاندارد تطبیق داده شد.
  .[17]گزارش شد بافتی پروتئین گرممیلی

غلظت : (OHdG-8)گوانوزین داكسی هیدروكسی-٨سنجش 
گوانوزین توسط کیت االیزا  داكسی هیدروكسی- ۸بافتی 

)Gentaurمحلول هموژن گیری شد. در این روش ) اندازهبلژیک ؛
-8با  هایی که قبالً بادی اولیه در چاهکشده با محلول آنتی هتهی

OHdG در این دمدت یک ساعت انکوبه ش به ه بودپوشیده شد .
در نمونه  OHdG-8صورت رقابتی برای اتصال با بادی بهزمان آنتی

شو داده و نشده شست های متصلبادیکند. آنتیو چاهک عمل می
 های متصل بادی که به آنتیشد  هبادی دوم به محیط اضافآنتیشد. 
 های ثانویهبادیآنتی شود.می متصلدر چاهک  OHdG-8به 

د. سپس محلول کروماتیک و شداده  وشو شستنشده نیز  متصل
 ت،در نهاید. شدقیقه انکوبه  ١٥مدت  اضافه و به ،کننده محلول رقیق

نانومتر بررسی ٤٥٠و در طول موج شده محلول خاتمه واکنش اضافه 

مقادیر این ترکیب با استفاده از منحنی استاندارد بر حسب  شد.
  .[18]دست آمد هب بافتی پروتئین گرممیلی درنانوگرم 
آنزیم فعالیت : (SOD)آنزیم سوپراکسیددیسموتاز  سنجش

شركت مخصوص (با استفاده از كیت سوپراکسیددیسموتاز 
براساس روش موجود در دفترچه راهنمای و  )؛ انگلستانراندوكس

 Statبیوشیمی ( فتومتر و با كمك دستگاهکیت  شرکت سازنده

Fax 2100(برای تعیین غلظت شد. گیریاندازه ؛ ایاالت متحده 
لیتر میلی٢پروتئین از روش برادفورد استفاده شد. برای این منظور 

هموژنیزه بافتی اضافه  میكرولیتر از محلول٤٠به  از محلول برادفورد
آزمایشگاه انكوبه شد. سپس در  دقیقه در دمای ٥مدت  شده و به

بررسی جذب آن ، نانومتر و در مقابل بالنک معرف٥٩٥طول موج 
 آنزیم فعالیت استاندارد، منحنی روی مهار درصد انطباق با شد.

 گرممیلی الملل دربین واحد بر حسب آن فعالیت و آمد دست به
  .[19]گزارش شد پروتئین بافتی

 تجزیه براساس کاتاالز آنزیم فعالیت :(CAT)کاتاالز  آنزیم سنجش
گیری  نانومتر اندازه۲۴۰در طول موج  (H2O2)هیدروژن  پراکسید

ن به حجم پراکسیدهیدروژموالر میلی۳۰کردن  شد. واکنش با اضافه
موالر میلی۵۰سدیم  فسفاتمناسبی از هموژن بافتی در بافر 

)۷=pH دقیقه در طول موج  ۳) انجام شد. سپس جذب نوری طی
 الملل دربین واحد بر حسب آنزیمی نانومتر بررسی و فعالیت۲۴۰

 .[20]پروتئین بافتی محاسبه شد گرممیلی

در این روش از کیت  :(GPX) پراکسیداز گلوتاتیون آنزیم سنجش
 ،پراکسیداز آنزیم گلوتاتیونآلمان) استفاده شد.  ؛ZellBio(بایو زل

را توسط کومن هیدروپراکسید  گلوتاتیون واکنش اکسیداسیون
 NADPردوکتاز و  حضور آنزیم گلوتاتیون نماید. درکاتالیز می

لوتاتیون اکسیدشده ، گ)نوکلئوتید فسفات آمید آدنین دی نیکوتین(
ه این احیا با شود ک مجدداً به گلوتاتیون احیا تبدیل می

همراه است. در این  NADP+ه ب NADPH اکسیداسیون همزمان
گیری نانومتر اندازه۳۴۰واکنش کاهش جذب نوری در طول موج 

کیت  دستورالعمل آمده در فاکتور قیدشده در دست. جذب بهشد
 الملل دربین واحد بر حسبضرب شد و میزان فعالیت آنزیم 

  .[21]شدگزارش  پروتئین بافتی گرممیلی
تجزیه و  SPSS 20افزار آماری آمده توسط نرم دستاطالعات به

 ابتدا آمده كمی است، دستهتحلیل شد. با توجه به اینكه نتایج ب
اسمیرنوف  - کولموگروف ها توسط آزمونبودن داده فرض نرمال

 آنالیزهای مورد آزمایش، بین گروه میانگین برای مقایسهبرقرار شد. 
توکی آزمون تعقیبی ها گروه زوج مقایسه و برایطرفه  واریانس یک

همراه  آمده به دسته. همچنین نتایج بقرار گرفتاستفاده مورد 
  شد. گزارش آماری میانگین صورتمربوطه به محاسبات آماری

  

   گروه به تفکیکدر بافت بیضه آلدئید دیمالون گوانوزین وداكسی هیدروكسی- ۸ میزاناکسیدانی و های آنتیفعالیت آنزیممیزان  آماری میانگینمقایسه  )١جدول 
 سر) ٨(تعداد در هر گروه= 

  عصاره  گرم  میلی۲۰۰ی با ابتیدگروه   عصاره  گرم  میلی۱۰۰با  یابتیدگروه   شاهد دیابتیگروه   شاهد سالمگروه 
  بافتی) پروتئین گرممیلی درنانوگرم ( گوانوزینداكسی هیدروكسی- ٨

٩٤/٠±٢١/٠  ١٩/٠±٠٥/٠ a  ٤٠/٠±١٥/٠ b  ٢٧/٠±١٠/٠ bc  
  بافتی) پروتئین گرممیلی درنانومول ( آلدئیددیمالون

٨٥/١١±٧٠/٢  ٠٠/٢±٢٥/٠ a  ٥١/٦±٠٨/٢ b  ٣٤/٤±٦٩/١ bc  
  پروتئین بافتی) گرممیلی درالملل بین واحد(سوپراکسیددیسموتاز 

٨١/١±٤٧/٠  ٤١/٨±٠٧/٣ a  ٤٩/٣±٢٩/١ b  ٥٠/٥±٦٣/٢ bc  
  پروتئین بافتی) گرممیلی الملل دربین واحد( پراکسیداز گلوتاتیون

٣٨/٢±٥١/٠  ٧٦/٧±٢٤/٢ a  ٥٥/٣±٣٤/١ b  ٦٠/٤±٢٧/١ bc  
  پروتئین بافتی) گرممیلی الملل دربین واحد( کاتاالز

٦٣/٢±٨٣/٠  ٠٠/٩±٣٨/٣ a  ٩١/٣±٧٧/٠ b  ٤٠/٥±٩٧/١ bc  
a :۰۵/۰p< ؛ در مقایسه با گروه شاهد سالمb :۰۵/۰p< ؛ در مقایسه با گروه شاهد دیابتیc :۰۵/۰p< گیاه چرخه بر کیلوگرم عصاره گرم  میلی۱۰۰ غلظت با مارشدهیت یابتید گروه با مقایسه در  
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های سوپراکسیددیسموتاز، آنزیممیزان فعالیت بافتی 
در گروه شاهد دیابتی در مقایسه با  پراکسیداز و کاتاالز، گلوتاتیون

-۸ داری کاهش و میزانطور معنیگروه شاهد سالم به
داری طور معنیبهآلدئید دیگوانوزین و مالونداكسی هیدروكسی

  یافت.  افزایش
اکسیدانی سوپراکسیددیسموتاز، آنتیهای آنزیمفعالیت بافتی 

دیابتی تجربی تیمارشده های در گروهپراکسیداز و کاتاالز  گلوتاتیون
 گرم بر کیلوگرم عصاره آبی گیاه چرخهمیلی٢٠٠و  ١٠٠های با غلظت

طور در مقایسه با گروه شاهد دیابتی بهصورت وابسته به دوز به
گوانوزین و داكسی هیدروكسی- ۸ داری افزایش و میزانمعنی
  یافت.  کاهش داریطور معنیبهآلدئید دی مالون

های سوپراکسیددیسموتاز، آنزیمفعالیت بافتی میزان همچنین 
-۸ و نیز میزان بافتی پراکسیداز و کاتاالز گلوتاتیون

دیابتی  گروهدو بین  آلدئیددیگوانوزین و مالون داكسی هیدروكسی
گرم بر کیلوگرم عصاره میلی٢٠٠و  ١٠٠های تجربی تیمارشده با غلظت

  ).۱(جدول دار بود دارای اختالف معنی آبی گیاه چرخه
  

  بحث

های آنزیمعصاره آبی گیاه چرخه بر فعالیت اثر در پژوهش حاضر، 
 میزانپراکسیداز و کاتاالز، همچنین  سوپراکسیددیسموتاز، گلوتاتیون

بافت بیضه آلدئید دیگوانوزین و مالونداكسی هیدروكسی- ۸
در این  های صحرایی دیابتی نوع یک مورد بررسی قرار گرفت.موش

های سوپراکسیددیسموتاز، آنزیمپژوهش میزان فعالیت بافتی 
در گروه شاهد دیابتی در مقایسه با  پراکسیداز و کاتاالز، گلوتاتیون

داری کاهش یافت. با توجه به طور معنیگروه شاهد سالم به
ه گزارش شده است دیابت و افزایش مزمن قند شد تحقیقات انجام

، (ROS)پذیر های اکسیژن واکنشگونه خون با افزایش تجمع
های  اکسیداتیو و کاهش فعالیت آنزیم منجر به ایجاد استرس

. تحقیقات نشان [22]شودمی های بدنانواع سلول اکسیدانی در آنتی
های آنیونی سوپراکسید، رادیکال سلولیترین دلیل افزایش داد مهم

های در بافت بیضه موش سوپراکسیددیسموتازکاهش فعالیت 
دفاع  کاهشنتایج پژوهشی حاکی از  .[23]است صحرایی دیابتی

 . همچنیناستآنزیمی در افراد دیابتی در مقایسه با افراد طبیعی 
داری  معنی طور بههای آزاد در افراد دیابتی تولید رادیکال گزارش شد

مشخص شد، دیابت فعالیت آنزیم در پژوهشی  .[24]یابدیش میافزا
پراکسیداز را نسبت به گروه  سوپراکسیددیسموتاز، کاتاالز و گلوتاتیون

عنوان شد  همچنیندهد. داری کاهش میطور معنیکنترل به
زدایی در سم مهم اکسیدانیهای آنتیاز آنزیم یکی کاتاالز که

گروه دیابتی نسبت به گروه کنترل کاهش های آزاد است، در رادیکال
های اخیر  نتایج مطالعه حاضر با یافته .[25]داری یافتمعنی

افزایش  های صحرایی دیابتی احتماالً در موش زیرا ،مطابقت دارد
اکسیدانی، در نتیجه های آزاد باعث تضعیف سیستم آنتیرادیکال

  شود. اکسیدانی میهای آنتیکاهش فعالیت آنزیم
این پژوهش پس از ایجاد دیابت تجربی نوع یک، سطح بافتی  در
های صحرایی  گوانوزین در مقایسه با موشداكسی هیدروكسی- ۸

شده  داری افزایش یافت. طی تحقیقات انجامطور معنیسالم به
مشخص شد در بیماران دیابتی نوع یک در نتیجه افزایش سطح 

 استرس ،به آن می مربوطزسرمی قند خون و اختالالت متابولی
 DNA اکسیداتیو شود كه نتیجه آن آسیباكسیداتیو ایجاد می

 DNAاكسیداتیو وارده به  آسیب میزان. همچنین گزارش شد است
در پژوهشی دیگر  .[26]با سطح سرمی قند خون در ارتباط است

مشخص شد دیابت با افزایش شرایط استرس اکسیداتیو و آسیب 
موجب تغییر متابولیزم سلولی و کاهش بیان  DNAاکسیداتیو 

سازی باعث کاهش روند ترمیم ها و همچنین با کاهش پروتئین ژن
  .[27]شودو در نهایت تخریب سلولی می

دار آمده در این پژوهش افزایش معنی دستاز دیگر نتایج به
 بود. های صحرایی دیابتیدر بافت بیضه موش آلدئیددی مالون

 پالسما، آلدئیددیمالون سطح در افزایش متعدد های گزارش
 های آزمایشگاهینمونه های مختلفبافت و های قرمز خونگلبول
 افزایش. این امر حاکی از اند را نشان داده دیابت به مبتال

 بافتی هایآسیب از ول بخشیئمسلیپیدی است که  پراکسیداسیون
 داد سطح نشان ایمطالعه .[28]دیابتی است افراد در

 افزایش دیابتی های صحراییپالسمای موش آلدئید دی مالون
 دلیل به هاچربی اکسیداسیون دلیل اصلی آن افزایش .یابد می

آزاد و تضعیف سیستم دفاع  هایتولید رادیکال افزایش
در پژوهشی دیگر میزان  ].۲۹[اکسیدانی عنوان شد  آنتی

در مقایسه  صحرایی دیابتیهای آلدئید در بافت مغز موش دی مالون
داری افزایش یافت و عنوان شد طور معنیهای سالم بهبا نمونه
افزایش تولید و  های آزادهای مهارکننده رادیكالبا مهار آنزیمدیابت 
منجر به تخریب غشا، لیپیدها و دیگر  های سوپراكسیدرادیكال

نتایج پژوهش حاضر و سایر تحقیقات  .[30]شودتركیبات سلولی می
بندی کرد توان این گونه جمع قیدشده با یکدیگر همسو هستند و می

اکسیدانی، های آنتیکه دیابت موجب کاهش فعالیت آنزیم
 DNAلیپیدی و افزایش آسیب اکسیداتیو  پراکسیداسیون افزایش

  .شودهای صحرایی دیابتی میدر بافت بیضه موش
با  عصاره آبی گیاه چرخه صفاقی تزریق درون در پژوهش حاضر

مدت یک ماه و یک روز  به گرم بر کیلوگرممیلی٢٠٠و  ١٠٠های غلظت
صورت وابسته به دوز های صحرایی دیابتی بهدر میان به موش

های سوپراکسیددیسموتاز، آنزیمفعالیت دار موجب افزایش معنی
آسیب اکسیداتیو  میزانهمچنین شد.  کاتاالزو  پراکسیداز گلوتاتیون

DNA  داری کاهش یافت. طور معنیبه لیپیدی پراکسیداسیونو 
 و اکسیدانی آنتی علت خواص به گیاه چرخهتحقیقات نشان داد 

تواند موجب آزاد می های رادیکال حذف سیستم کنندگی تقویت
های صحرایی دیابتی اکسیداتیو در موش استرس کاهش شرایط

فالونوئیدهای موجود در این  مشخص شد خصوص در این .[7]شود
تشدید  ها واکسیدانآنتی فعالیت افزایش موجب تواندگیاه می
 د. همچنین ازاکسیدانی بافت کبد شوآنتی هایآنزیم فعالیت

 های صحرایی دیابتیدر موش های کبدیسطوح آنزیمکاهش 
   .[31]کندمی جلوگیری

 اثر به توانمی راگیاه چرخه  سودمند اثر از دیگر بخش
کاهش  طریق که از داد نسبت آن هیپوگلیسمیک و ضدالتهابی
های و افزایش فعالیت آنزیم شرایط استرس اکسیداتیو

اکسیدانی موجب بهبود عوارض دیابت و بهبود ترمیم زخم در  آنتی
تحقیقات  براساس .[16]شودهای صحرایی دیابتی میموش
ه با افزایش ترشح انسولین چرخ الکلی گیاههیدرو عصاره، شده انجام

تواند موجب می پانکراسی بتا هایهیپرتروفی سلول در نتیجه
های صحرایی دیابتی شود. این موش قند خون سطح سرمی کاهش

حضور اکسیدانی و ضدالتهابی گیاه چرخه و  اثرات به خواص آنتی
یدی و ئید و ترکیبات آلکالوئفالونو مانند هاییاکسیدانآنتی
در پژوهشی مشخص شد تجویز  .[15]داده شد نسبت یدیئترپنو

 بهبود موجب گرم بر کیلوگرممیلی٣٠٠غلظت  با چرخه گیاه عصاره
 آتروفی کاهش و اسپرم تعداد افزایش اسپرمی، پارامترهای

شود و نیز می دیابتی صحرایی هایموش در سازاسپرم های لوله



ــــــ و همکاران ثمانه تفکر ١٥٤ ــ ـــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ١٣٩٦ بهار ،٢، شماره ٢٣دوره                                                                                                                                                                           افق دانش پژوهشی -علمی نامه فصل

در  هااسپرم محافظت ،اکسیدانیآنتی دلیل دارابودن ترکیبات به
ای نشان داد مطالعه .[13]دهدمی افزایشآزاد را  هایمقابل رادیکال

انسولین و کاهش گلوکز ترشح  گیاه چرخه موجب افزایش عصاره
جزایر النگرهانس در  و قطر تعداد میانگین افزایشو نیز خون 
عصاره گزارش شده است  .[14]شودهای صحرایی دیابتی میموش

کیلوگرم  بر گرممیلی۳۰۰و  ۱۰۰های با غلظتآبی گیاه چرخه 
های صورت وابسته به دوز موجب افزایش فعالیت آنزیم به

شود. های صحرایی دیابتی میهای قرمز موشاکسیدانی گلبول آنتی
همچنین مشخص شد ترکیبات موجود در عصاره آبی گیاه چرخه 

ای هاكسیدان در كاهش آسیبعنوان یك عامل آنتیبه دتوانمی
 .[7]اكسیداتیو نقش داشته باشد بافتی ناشی از استرس

 توان اینشده و نتایج پژوهش حاضر می با توجه به مطالعات انجام
تنها ظرفیت بندی نمود که عصاره آبی گیاه چرخه نهگونه جمع

بلکه باعث کاهش  ،دهداکسیدانی بافت بیضه را افزایش میآنتی
) در DNA(شاخص آسیب اکسیداتیو  OHdG-8غلظت بافتی 

له ناشی از اشود. این مسمیهای صحرایی دیابتی موشبافت بیضه 
و با توجه  استاکسیدانی در گیاه چرخه وجود برخی ترکیبات آنتی
نظر  اکسیدانی در بافت بیضه بهآنتی هایبه افزایش فعالیت آنزیم

  است. ه حفاظتی بر بافت بیض رسد عصاره چرخه دارای اثراتمی
 الزم امکانات عدم وجود به توان می مطالعه این های محدودیت از

 اشاره چرخه در موجود موثر ترکیبات جداسازی و شناسایی جهت
 دقیق مکانیسم بررسی برای الزم وجود امکانات عدم همچنین. کرد

 فعالیت افزایش در چرخه در موجود ترکیبات اثر مولکولی و سلولی
 دیگر از ليپيدی پراكسيداسيون کاهش و اکسیدانی آنتی های آنزیم

شود در نهایت پیشنهاد می .است حاضر مطالعه های محدودیت
اکسیدانی گیاه چرخه تری در مورد اثرات آنتیمطالعات گسترده

های بیشتر در زمینه شناسایی همچنین بررسی صورت گیرد.
چرخه در افزایش های موثر گیاه ترکیبات فعال و نیز سایر مکانیزم

اکسیدانی و کاهش آسیب اکسیداتیو های آنتیفعالیت آنزیم
DNA های مختلف ضروری است.در بافت 

  

 گیرینتیجه

ظرفیت  فزایشا باعثتجویز وابسته به دوز عصاره آبی گیاه چرخه 
آسیب لیپیدی و  پراکسیداسیون کاهشو اکسیدانی  آنتی

  شود. می صحرایی دیابتیهای موشبافت بیضه در  DNA اکسیداتیو
  

 نور پیام دانشگاه از مقاله نویسندگان وسیله بدینی: قدردان و تشکر
 واحد اسالمی آزاد دانشگاه نخبگان و جوان پژوهشگران باشگاه و

  .نمایند می قدردانی و سپاسگزاری مشهد

تمامی مراحل آزمایش براساس پروتکل تاییدشده  تاییدیه اخالقی:
رعایت حقوق پیام نور مرکز مشهد اجرا شد. دانشگاه کمیته اخالق 

 حیوانات آزمایشگاهی در پژوهش برای استفاده انسانی مبتنی بر
المللی مراقبت و استفاده از حیوانات های بیندستورالعمل

   آزمایشگاهی است.
 اصلی پژوهشگرثمانه تفکر (نویسنده اول) سهم نویسندگان: 

 نگارنده (نویسنده دوم) سیددامون صدوقی؛ %)٢٠(
%)؛ راهله ۶۰( بحث نگارنده/آماری گر تحلیل/شناس روش/مقدمه

  %)۲۰( کمکی پژوهشگررهباریان (نویسنده سوم) 

  موردی از طرف نویسندگان بیان نشده است. تعارض منافع:
خانم ارشد  نامه کارشناسیاین مقاله حاصل نتایج پایان منابع مالی:
 هزینهمصوب دانشگاه پیام نور مرکز مشهد است و  ثمانه تفکر

 رشته دانشجوی ثمانه تفکراجرای این طرح پژوهشی توسط خانم 
  بیوشیمی دانشگاه پیام نور مرکز مشهد تامین شده است.
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