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های                          های قرمز در موش م کاتاالز گلبول بر فعالیت آنزیSecurigera Securidacaاثر عصاره آبی دانه 

  )و فعالیت کاتاالزSecurigera Securidaca عصاره (1صحرایی دیابتی تیپ
  

  *** دکتر محمد شعبانی**دکتر محسن فیروزرأی *اباذر روستازاده
 کارشناس ارشد بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی ایران *

 ه علوم پزشکی ایراناستاد بیوشیمی، دانشگا**

 استادیار بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی ایران***

 
  استاد بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی ایران :نویسنده مسئول

 
            

  

  چکیده
  زمینه و هدف

های دفاع  بدن از طریق مکانیسم. های آزاد ارتباط دارد واسطه تولید رادیکال عوارض دیابت با استرس اکسیداتیو القا شده به
بر فعالیت Securigera Securidaca در این مطالعه اثر عصاره آبی دانه گیاه . خیزد میاکسیدانی چون کاتاالز به مبارزه با آن بر آنتی

  . بررسی شده است1های صحرایی دیابتی تیپ های قرمز در موش آنزیم کاتاالز گلبول
  روش بررسی

 15 موش صحرایی سالم و 15حیوانات به دو گروه شامل .  استفاده گردیدWistar موش صحرایی نر نژاد 30ای از در این مطالعه مداخله
صورت داخل صفاقی  گرم بر کیلوگرم به  میلی45های ناشتا با تزریق یک دوز  موش. بندی و دیابتی شدند موش صحرایی دیابتی گروه

گرم بر   میلی100 روز در دوزهای 30پس از دوره تیمار . های کنترل و آزمایشی تقسیم شدند هرگروه نیز به زیرگروه. دیابتی گردیدند
  .های قرمز ارزیابی گردید و میزان فعالیت آنزیم کاتاالز گلبولآوری شد  ها جمع گرم بر کیلوگرم، خون از قلب آن  میلی200کیلوگرم و 

 

  ها یافته
عالوه فعالیت  به. کاهش یافته است) P= 002/0(طور معناداری  نتایج نشان دادند که فعالیت آنزیم کاتاالز در گروه کنترل دیابتی به

عصاره ) P= 01/0(گرم بر کیلوگرم   میلی200و ) P= 004/0(گرم بر کیلوگرم   میلی100های دیابتی که  آنزیم کاتاالز در گروه موش
  .نشان داد) P= 003/0(داری  شد در مقایسه با گروه کنترل تفاوت معنی ها تزریق می آن به
  

  گیری نتیجه
قویت پاسخ واسطه ت  با تغییر فعالیت آنزیم کاتاالز در کاهش عوارض دیابت بهSecurigera Securidacaاحتماالً عصاره آبی دانه گیاه 

  .های صحرایی دیابتی مؤثر است اکسیدانی و کاهش استرس اکسیداتیو در موش آنتی
  

 گنده تلخه  اکسیدانی،  کاتاالز، دیابت، استرس اکسیداتیو، آنتی:کلید واژه ها

Email :mfiroozrai @yahoo .com   2/10/86: تاریخ دریافت  15/12/86 :تاریخ پذیرش                           

 دانشگاه علوم پزشکی قممجله 
 86  زمستان –4  شماره –دوره اول 

دانشکده -اله، جنب برج میالد، دانشگاه علوم پزشکی ایران بزرگراه همت، تقاطع بزرگراه شهید چمران و شیخ فضل: آدرس
  88058742: گروه بیوشیمی تلفن-پزشکی
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  مقدمه

استرس اکسیداتیو در انسان ناشی از عدم تعادل وضعیت 
ارد استرس در اغلب مو). 1(هاست  اکسیدان آنتی

صورت تغییر در تعادل پرواکسیدان و  اکسیداتیو به
سمت تشکیل پرواکسیدان تعریف   اکسیدان به آنتی
). 2(گردد  شود که در نهایت منجر به آسیب بافتی می می

چه استرس اکسیداتیو مالیم باشد بافت با افزایش  چنان
دهد و در صورتی   آن پاسخ می ها به اکسیدان تولید آنتی

استرس اکسیداتیو شدید باشد منجر به مرگ سلولی که 
دهد  شواهدی وجود دارد که نشان می). 3(گردد  می

واسطه  عوارض دیابت با استرس اکسیداتیو القا شده به
بدن از طریق ). 4(های آزاد ارتباط دارد  تولید رادیکال

اکسیدانی آنزیمی چون کاتاالز،  های دفاع آنتی مکانیسم
یداز، سوپراکسیددیسموتاز و گلوتاتیون گلوتاتیون پراکس

اکسیدانی  های دفاع آنتی ردوکتازو یا از طریق مکانیسم
کاتاالز یک . خیزد غیرآنزیمی به مقابله با این اثرات بر می

هموپروتیین دارای چهار گروه هم است که دارای فعالیت 
های  فعالیت کاتاالز در بافت. پراکسیدازی است

در کبد و کلیه . یعی متفاوت استطور وس پستانداران به
های همبند کمترین فعالیت  بیشترین فعالیت و در بافت

طور طبیعی غنی از  های قرمز انسان نیز به گلبول. را دارد
هموگلوبین در معرض مقادیر باالیی از . کاتاالز هستند

کاتاالز با برداشت بیش از نیمی از . اکسیژن قرار دارد
H2O2های قرمز، هموگلوبین را از  ل تولید شده در گلبو

کمبود کاتاالز با . نماید آسیب اکسیداتیو محافظت می
مطالعات نشان . عوارض اکسیداتیو دیابت همراه است

اکسیدانی عوارض دیابت  اند که تقویت سیستم آنتی داده
تقویت این سیستم باعث بهبود ). 5(دهد  را کاهش می

وتلیال در عملکرد اعصاب محیطی، تصحیح عملکرد اند
). 6( گردد ها و اثرات مفیدی بر تجمع پالکتی می دیابتی

منظور استفاده از داروهای  ای به اخیراً تمایل فزاینده
و ). 7(سنتی در درمان بیماری دیابت وجود داشته است 

تحقیقات در زمینه اثربخشی برخی از این داروها مورد 
یاه در حال حاضر دانه گ). 8(تأیید قرار گرفته است 

Securigera Securidaca )در کشورهایی ) تلخه گنده

عنوان داروی گیاهی کنترل دیابت مورد  چون هند به
گیرد و عصاره دانه این گیاه دارای  استفاده قرار می

خواص دیورتیک، هیپوکالمیک و هیپوگلیسمیک است 
 هدف از مطالعه کنونی بررسی اثر عصاره آبی .)9،10(

های قرمز در  لیت آنزیم کاتاالز گلبولدانه این گیاه بر فعا
  . بوده است1موش های صحرایی دیابتی تیپ 

  

  روش بررسی
در این . تجربی بود_ای این بررسی از نوع مطالعه مداخله

  Ratusهای صحرایی نر با نام علمی مطالعه از موش
Norvegicus از نژاد Wistar و واریته Ratus با وزن 

انه دانشگاه علوم پزشکی خ  گرم که در حیوان200-180
های  تمامی موش. شدند استفاده گردید ایران نگهداری می

صحرایی از شرایط غذایی یکسانی برخوردار بودند و از 
. کردند  ساعته استفاده می12شرایط روشنایی و تاریکی 

 موش صحرایی 15( موش صحرایی 30در این طرح از 
جهت . یداستفاده گرد)  موش صحرایی سالم15دیابتی و 

های صحرایی استرپتوزوتوسین  دیابتی نمودن موش
STZ) ( خریداری شده ازSigmaصورت تازه در بافر   به

 45تهیّه شد و با دوز  =PH 5/4 وmmol/L10سیترات 
 15(های صحرایی ناشتا  گرم بر کیلوگرم به موش میلی

 48. صورت داخل صفاقی تزریق گردید به) موش صحرایی
های صحرایی با دیابت   موشSTZ ساعت پس از تزریق

لیتر  گرم بر دسی  میلی200-300متوسط و گلوکز سرم 
بر اساس LD50 میزان ). 11(برای آزمایش انتخاب شدند 

 گرم بر کیلوگرم Litchfield Wilcoxon 26/1 روش
.  تقسیم شدند تایی5 گروه 6ها به  موش). 12(باشد  می

تر سرم لی میلی1/0گروه کنترل سالم که : 1گروه 
گروه : 2گروه . شد ها تزریق  فیزیولوژی به آن

گرم بر کیلوگرم   میلی100های سالمی که  موش
های  گروه موش: 3گروه . ها تزریق گردید عصاره به آن
ها  گرم بر کیلوگرم عصاره به آن میلی 200سالمی که 

گروه کنترل دیابتی که : 4گروه . شد تزریق 
گروه . شد ها تزریق  ه آنلیتر سرم فیزیولوژی ب میلی1/0
گرم بر کیلوگرم عصاره   میلی100گروه دیابتی که : 5
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 200گروه دیابتی که : 6گروه . شد ها تزریق  به آن
تزریق . شد ها تزریق  گرم بر کیلوگرم عصاره به آن میلی

طور روزانه انجام  ها به های مربوطه صبح عصاره در گروه
در خشک دانه  گرم پو100جهت تهیه عصاره، . گردید

 ساعت خیسانده و سپس 24مدت  گیاه در آب مقطر به
 Rotaryعصاره را به دستگاه . وسیله پارچه صاف شدند به

Evaporator برده و پس از تبخیر آب آن، ماده انتهایی 
  ).12(شدن کامل به دسیکاتور منتقل گردید  جهت خشک

ها سی روز بود و تمامی  طول دوره تیمار هر یک از موش
پس از . زریقات از طریق داخل صفاقی انجام گرفتت

عنوان ماده  پایان دوره تیمار و پس از تزریق کتامین به
کننده، در حالت ناشتا خون در ظروف حاوی ضد  بیهوش

ها  طور مستقیم از قلب موش انعقاد سیترات سدیم به
آوری گردید و به سرعت به آزمایشگاه انتقال داده  جمع

سپس . الیه لکوسیتی آن جدا گردیدشدند و پالسما و 
های قرمز با سرم فیزیولوژی شستشو و تا زمان  گلبول

  .  نگهداری شدند-Ċ80انجام آزمایشات در فریز 
  

  :تعیین میزان فعالیت آنزیم کاتاالز گلبول قرمز
های  گیری کاتاالز در گلبول کار رفته جهت اندازه روش به

، همولیزیت در این روش. بود) Aebi) 13قرمز توسط 
کردن آب مقطر تهیه   با اضافهgHb/dl5ذخیره حاوی 

 9اضافه   به=4/7PH(گردید و با بافر فسفات 
 از این همولیزیت را 1:500رقت ) M15/0NaClحجم

 H2O2لیتر  میلی34/0کردن  تهیه و واکنش با اضافه
)mM10 (نانومتر 240کاهش جذب در . شروع شد 

 k/gHbصورت   بهمحاسبه و میزان فعالیت کاتاالز
  .گزارش گردید

 انحراف ±صورت میانگین در این مطالعه مقادیر کمی به
ها با  های بین گروه مشخصه. معیار بیان شده است

از .  ارزیابی شدندANOVA و T-testاستفاده از آزمون 
ها استفاده شده   برای آنالیز دادهSPSS13.1افزار  نرم

داشتند 05/0ز کمتر اPهایی که مقادیر  تفاوت. است
  .دار تلقی گردید معنی

  
  

  
  ها  یافته

دهد که سطح فعالیت آنزیم  نتایج این مطالعه نشان می
کردند در  کاتاالز در گروه سالمی که عصاره دریافت می
داری وجود  مقایسه با گروه کنترل سالم تفاوت معنی

  )جدول(ندارد 
در گروه ) k/gHb(های قرمز  فعالیت آنزیم کاتاالز در گلبول: جدول

  های مورد مطالعه موش
  

 
 

  )گرم بر کیلوگرم میلی(مقادیر عصاره تزریق شده
  ٭Pارزش   200  100  سالین  گروه
 NS =P  72/6±72/0  93/6±39/0 64/6±57/0  سالم

 P=003/0  7/5±42/0  13/6±54/0  12/4±44/0  دیابتی
    P NS =P NS =P=002/0  ٭٭Pارزش 

  

  .ستااند صورت گرفته  دریافت کردههایی که سالین  مقایسه با گروه٭
  های دیابتی و سالم مربوطه انجام شده است مقایسه میان گروه٭٭
NS :دار نیست تفاوت معنی.  

  
طور   میانگین فعالیت کاتاالز در گروه کنترل دیابتی به

توجهی نسبت به گروه کنترل سالم کاهش یافته است  قابل
)002/0=P .( که در این مطالعه نشان داده شد
های  سطح فعالیت آنزیم در گروه موش) ANOVAآنالیز(

کردند از گروه کنترل دیابتی  دیابتی که عصاره دریافت می
میانگین فعالیت آنزیم کاتاالز در ). P=003/0(باالتر است 
گرم بر کیلوگرم   میلی100های دیابتی که  گروه موش

کردند در  گرم بر کیلوگرم عصاره دریافت می  میلی200و
داری وجود  ایسه با گروه کنترل دیابتی افزایش معنیمق

  ). نمودار) (P=01/0 و P=004/0ترتیب به(دارد 

0

2

4

6

8

0 100 200

(mg/kg)مقدار تزريق

(k
/g

H
b)
الز
اتا
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ت
الي
فع
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ديابتی

  
  

  های مورد مطالعه میانگین فعالیت آنزیم کاتاالز در گروه موش: نمودار
  

 0،100،200های میانگین فعالیت آنزیم در گروه سالم یعنی زیرگروه
  .داری نشان نداد تفاوت معنی
  )      P=) 0،100 (01/0P=) 200،0 004/0های دیابتی شدرگروه مو

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

     86  زمستان –4  شماره–دوره اول  دانشگاه علوم پزشکی قممجله
 

 

12 

 100داری بین گروه سالم و دیابتی که  تفاوت معنی
گرم بر کیلوگرم عصاره   میلی200گرم بر کیلوگرم و  میلی

   .کردند مشاهده نشد دریافت می
  

  بحث
های آزاد در  واسطه رادیکال افزایش سمیت القا شده به

های صحرایی دیابتی  و موش). 14،15(بیماران دیابتی 
گلوکز از ). 16(خوبی معلوم شده است   بهSTZشده با 

طریق اتواکسیداسیون و گلیکاسیون غیر آنزیمی 
 در محیط H2O2 نیز با تحریک تولید STZها و  پروتئین

in vitroهای بتا پانکراس موجب افزایش   و در سلول
هرحال  به). 17(گردد  های آزاد می تولید رادیکال

زا مانند کاتاالز مسئول  اکسیدانی درون های آنتی آنزیم
در . رسان هستند های آزاد آسیب زدایی رادیکال سمیت

های قرمز در  مطالعه اخیر فعالیت آنزیم کاتاالز گلبول
های  های صحرایی دیابتی کنترل در مقایسه با گروه موش

توجهی کاهش یافته است که این نتایج  طور قابل دیگر به
که ) 18(و همکارانش Leelavinothan طالعه با م

فعالیت کاتاالز در پراکسیداسیون لیپیدها در مغز بررسی 
 Kakkarنموده است مطابقت داشته و با نتایج مطالعه 

)19( ،Soo-Yeul) 20 ( که فعالیت این آنزیم را در کبد
و همکارانشان متفاوت ) Tatsuki)21 اند و  مطالعه نموده

تواند ناشی از اختصاصیّت  در نتایج میاین تناقض . است
بافتی، تغییرات در شدت دیابت وپراکسیداسیون 

ها  لیپیدی، طول دوره دیابتی بودن، تغذیه و درمان آن
تغییر در . و یا در شرایط دیگر آزمایش باشد) 22(

ممکن است شود  فعالیت کاتاالز که در دیابت ایجاد می
.  بیماران باشد در اینH2O2پاسخی به افزایش تولید 

 Epicatechin   وسیله موادی چون مطالعات دیگر که به
دهنده   نشان)23(انجام گرفته است ) نوعی فالوونویید(

 اتاالز ـاکسیدانی چون ک های آنتی مـیت آنزیـش فعالـافزای
 
 
 
 
 
 
 

هایی که  است که این نتایج با مطالعه کنونی در موش
جایی که  از آن. دکردند مطابقت دار عصاره دریافت می

عصاره دانه ) 10(اند  شیمیایی نشان داده مطالعات فیتو
غنی از فالوونوییدها  Securigera Securidacaگیاه 

رود که نقش این عصاره در افزایش  است لذا احتمال می
غنای فالوونوییدی آن و یا  اکسیدانی مربوط به دفاع آنتی

 آنزیم کاتاالز ناشی از اثر مستقیم ترکیبات عصاره بر خود
ممکن است عصاره این دانه قادر . و یا بیان ژن آن باشد

در  STZ واسطه باشد با اثرات سمی القا شده به
اگر چه  نتایج این مطالعه . های بتا مقابله نماید سلول

دهد که عصاره آبی دانه این گیاه احتماالً به  نشان می
ش دفاع نوعی باعث تغییر فعالیت آنزیم کاتاالز و افزای

تواند مزایای عملی در  گردد و می اکسیدانی می آنتی
های  وسیله رادیکال مقابله با تغییرات پاتولوژیکی که به

شود ایفا نماید، اما مطالعات  آزاد در دیابت ایجاد می
های متعدد این  کردن فراکسیون بیشتری چون جدا

عصاره، مطالعه بیان ژن کاتاالز و مطالعات فیتوشیمیایی 
را  رد نیاز است تا بتوان مکانیسم عمل آن و استفاده آنمو

  .در کاهش عوارض دیابت ملیتوس نشان داد
 

  گیری نتیجه
 با Securigera Securidacaاحتماال عصاره آبی دانه گیاه 

تغییر فعالیت آنزیم کاتاالز در کاهش عوارض دیابت 
اکسیدانی و کاهش استرس  واسطه تقویت پاسخ آنتی به

  .های صحرایی دیابتی مؤثر است و در موشاکسیداتی
  

  تقدیر و تشکر 
دانند که از  نویسندگان این مقاله بر خود الزم می

همکاری پرسنل محترم بخش بیوشیمی ومرکز تحقیقات 
علوم سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی ایران، 

  . تشکر و قدردانی داشته باشند
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Effect of Aqueous Seed Extract of Securigera Securidaca on Erythrocytes Catalase Activity 
in Type 1 Diabetic Rats 

 
A. Roostazadeh MSc* M. Firoozrai PhD** M. Shabani PhD*** 
* Master of Science of Biochmistry, Iran University of Medical Sciences 
** Professor of Biochmistry, Iran University of Medical Sciences 
*** Assistant Professor of Biochemistry, Iran University of Medical Sciences 
 
Background and objective 
Complications in diabetes mellitus are associated with free radicals and oxidative stress. 
The human body prevents these complications through antioxidant defense mechanisms. 
The aim of the study was to investigate the effect of aqueous seed extract of Securigera 
Securidaca on erythrocyte catalase activity in type1 diabetic rats.  
 
Methods 
At the present interventional study thirty male wistar rats were used. Animals were 
divided to two groups including normal and diabetic (n=15 per each group).Each group 
was divided further to control and experimental subgroups. The experimental subgroups 
were received 100 and 200 mg/kg/day of the plant extract intraperitoneally. After thirty 
days administration, blood sample was directly collected from the heart and erythrocyte 
catalase activity was assessed. 
 
Results 
catalase activity decreased in diabetic control group significantly   
(P=0.002).Furthermore, catalase activity in groups treated at two doses of 100mg/kg and 
200mg/kg was significantly different as compared to control group(P=0.003). 
 
Conclusion 
The aqueous seed extract of Securigera Securidaca probably could be effective in 
decreasing diabetic complications through improvement of antioxidant response by 
altering catalase activity and consequently reducing oxidative stress. 

  
Keywords: Catalase; Diabetes Mellitus, Type1; Oxidative Stress; Antioxidant 
Securigera Securidaca 
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