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مقاله پژوهشی

بررسی اثر موسیالژ گیاه بامیه بر میزان گلوکز و چربیهای سرم و بازسازی سلولهای بتای
موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزتوسین

چکیده
مقدمه :با توجه به پی شرفت روزافزون دیابت و ا ستفاده از داروهای جایگزین و کم خطر گیاهی ،در این مطالعه اثر موسیﻼژ ا ستخراج
شده از غﻼف میوه بامیه بر میزان گلوکز و چربیهای سرم و باز سازی سلولهای بتای پانکراس در موشهای صحرایی دیابتی شده با
استرپتوزتوسین بررسی شد.
روشها :در این مطالعهی تجربی  24سر موش صحرایی ماده نژاد وی ستار استفاده شد .رتها بهطور تصادفی در  4گروه  6تایی شامل:
شاهد نرمال ،شاهد دیابتی و دو گروه دیابتی تیمار شده (خوراکی) با دوزهای  300و  500میلیگرم بر کیلوگرم وزن بدن از مو سیﻼژ
گیاه بامیه قرار گرفتند .پس از تهیه و تأیید گونه گیاه بامیه ،ا ستخراج مو سیﻼژ از غﻼف سبز رنگ میوه تو سط د ستگاه تبخیر در خﻼء
انجام شد .سه گروه شاهد دیابتی و گروههای دیابتی تحت تیمار در آغاز دوره با تزریق درون صفاقی  60 mg/kgا سترپتوزوتو سین
دیابتی شدند .پس از طی دورهی تیمار ( 4هفته) ،با ا ستفاده از خونگیری از قلب ،سطوح سرمی گلوکز ،HDL ،LDL ،کل سترول تام و
تریگلی سرید در گروههای مود مطالعه اندازهگیری شد .همچنین ،هی ستوپاتولوژی جزایر النگرهانس در چهار گروه با ا ستفاده از روش
رنگآمیزی  H&Eمورد بررسی قرار گرفت .دادهها توسط نرم افزار  SPSSو با استفاده از آزمونهای آماری  ANOVAو  Tukeyتجزیه
و تحلیل شدند.
یافتهها :نتایج حاکی از افزایش معنیدار ( )P<0/05میزان گلوکز،کل سترول ،تریگلی سرید LDL ،و کاهش معنیدار  HDLدر موشهای
دیابتی ن سبت به گروه شاهد نرمال بود .م صرف مو سیﻼژ میوهی بامیه سبب کاهش معنیدار گلوکز ،تریگلی سرید ،کل سترول LDL ،و
افزایش معنیدار ( HDL )P<0/05در موشهای دیابتی به صورت وابسته به دوز شد.
نتیجهگیری :براساس نتایج این مطالعه بهنظر میرسد موسیﻼژ گیاه بامیه میتواند در پیشگیری از ﻋوارض هیﭙرلیﭙیدمیﻚ و هیﭙرگﻼیسمیﻚ
ناشی از دیابت شیرین مؤثر باشد.
واژگان کلیدی :دیابت ،استرپتوزوتوسین ،موسیﻼژ گیاه بامیه ،گلوکز ،پروفایل لیﭙیدی

 -1گروه زیست شناسی ،دانشکده ﻋلوم ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
 -2گروه میکروبیولوژی ،دانشکده دامﭙزشکی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
نشانی :ارومیه ،کیلومتر  11جاده سرو ،دانشگاه ارومیه ،دانشکدهی علوم ،گروه زیست شناسی ،کد پستی ،5977153579 :تلفن،09332139884 :
پست الکترونیکzkarampoor@yahoo.com :

تاريخ دريافت1397/05/14 :

تاريخ درخواست اصالح1397/07/06 :

تاريخ پذيرش1397/08/20 :
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آثار دارویی میتوان به خواص آنتیاکسیدانی ،ممانعت از

مقدمه
دیابت اختﻼلی متابولیکی است که بهدلیل ﻋدم جذب سلولی قند
خون ناشی از کاهش ترشح انسولین و یا مقاومت سلولهای بدن
در برابر انسولین ایجاد میشود [ .]1، 2این بیماری آندوکرینی با
اﻋصاب و ﻋروق خونی مشخﺺ شده است و با اختﻼل وسیﻊ
در متابولیسم کربوهیدراتها ،چربیها ،پروتئینها ،آب و
الکترولیتها همراه است [ .]3با توجه به ﺿایعات متعدد و در
برخی موارد کشندهای که بیماری دیابت در افراد مبتﻼ بر جای
میگذارد ،لزوم بررسی راههای درمان ،تخفیف و پیشگیری از آن
بیشتر احساس میشود .هر چند در حال حاﺿر درمان اصلی و

محافظت کبد ،ﺿدالتهاب و ﺿد تومور [ ،]11کمﻚ به درمان و
جوانسازی پوست [ ،]12درمان اسهال ،زخم معده و روده و نیز
درمان ﻋفونتهای کلیوی و سوزش ادرار [ ]13اشاره کرد .این
مطالعه بهمنظور بررسی اثر هیﭙوگلیسمیﻚ و هیﭙولیﭙیدمیﻚ و
محافظت سلولی تجویز خوراکی موسیﻼژ گیاه بامیه در مدل
تجربی دیابت قندی القاء شده توسط استرپتوزوتوسین بهمدت 4
هفته در موشهای صحرایی انجام شد.

روشها

مﺆثر برای دیابت قندی استفاده از انسولین و ﻋوامل

در این تحقیق مداخلهای از  24سر موش صحرایی ماده نژاد ویستار

هیﭙوگلیسیمیﻚ است ،ولی این ترکیبات دارای ﻋوارض نامطلوب

در محدودهی وزنی  150-180گرم که از مرکز نگهداری حیوانات

متعدد نظیر افزایش ذخایر چربی ،تحلیل رفتن بافت چربی در

آزمایشگاهی دانشگاه ارومیه تهیه شده بود ،استفاده شد .حیوانات در

محل تزریق و بروز شوك هیﭙوگلیسمی بوده و در دراز مدت بر
روندهای ایجاد ﻋوارض ناتوان کننده دیابت تأثیر ندارند ،بنابراین
توجه محققین به سوی استفاده از داروهای گیاهی جهت افزودن
به برنامهی درمانی بیماران دیابتی جلب گردیده است [.]4
اخیراً گزارشهایی در مورد برخی گیاهان دارویی جهت درمان
دیابت و فواید آن در جهان پزشکی مطرح شده و بهطور تجربی
بهﻋنوان درمانگرهای آنتیدیابتی و آنتی هیﭙرلیﭙیدمی شناسایی
شدهاند [ .]5، 6کشور ما ایران با توجه به دارا بودن مناطق مختلف
آب و هوایی و بهدنبال آن فلور متنوع گیاهی و دانش بومی غنی
در زمینهی طب سنتی ،گنجینه با ارزشی جهت مطالعه گیاهان بر

اتاقی با دمای  2±24˚cو تحت شرایط نوری  12ساﻋت روشنایی
و  12ساﻋت تاریکی و رطوبت نسبی 40-60درصد نگهداری شدند.
موشهای صحرایی آزادانه به آب و غذا دسترسی داشتند .جهت
حصول سازش با شرایط محیط جدید ،تمامی آزمایشها پس از
گذشت یﻚ هفته از استقرار حیوانها انجام شد .کلیه مراحل این
تحقیق از نظر کار با حیوانات آزمایشگاهی مطابق با معاهده
هلسینکی انجام گرفت.
گیاه بامیه با نام ﻋلمی ( Abelmoschus esculentusرقم
 )Clemson Spinelessدر تیر ماه  1394از بازار خریداری و توسط

میباشد.

کارشناس هرباریوم تأیید شد .برای تهیهی موسیﻼژ موجود در

گیاه بامیه با نام ﻋلمی  Abelmoschus esculentusمتعلق به

غﻼف میوهی بامیه ،پس از جمﻊ آوری میوهی تازه و شستشو ،غﻼف

خانوادهی  Malvaceaeیکی از گیاهان مناطق گرمسیری و نیمه

سبز رنگ میوه که حاوی موسیﻼژ میباشد از میوه جدا شده و در

گرمسیری است که پراکندگی این گیاه در خاورمیانه (ایران)

آب بهمدت  5تا  6ساﻋت قرار داده شد [ .]14سﭙس بعد از  30دقیقه

مبنای خواص دارویی آنها

گزارش شده است [ .]7-9پوست سبز رنگ گیاه بامیه در آسیا
بهﻋنوان سبزی در طب سنتی بهکار میرود [ .]8این گیاه سرشار
از کربوهیدراتها ،پروتئینها ،ویتامینها ،چربیها ،آنزیمها،
ترکیبات فﻼونوئیدی ،اسیداولئیﻚ ،اسیدلینولئیﻚ ،اسید پالمیتیﻚ
و مقادیر زیادی موسیﻼژ میباشد که ترکیب موسیﻼژ خود حاوی
فیبرهایی نظیر پکتین و کربوکسی متیل سلولز است .بهدلیل وجود
این مواد ،گیاه بامیه دارای ارزش دارویی باالیی بوده و برای
کنترل بیماریهای مختلف بهکار میرود [ .]8، 10از جمله این

جوشاندن غﻼفها ،بهمدت یﻚ ساﻋت اجازه داده شد تا موسیﻼژ
موجود در آنها به آب آزاد شود .موسیﻼژ خارج شده در پارچه نخی
چند الیه قرار داده شد تا ﻋصاره آن جدا شود ،آنگاه استونی که سه
بار فیلتر شده بود به موسیﻼژ اﺿافه گردید موسیﻼژ استخراج شده
در آون با درجه حرارت  40درجهی سانتیگراد خشﻚ و پس از
غربال کردن در دسیکاتور با دمای  30درجهی سانتیگراد و رطوبت
 45درصد نگه داری شد [.]15، 16
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تقسیم شدند .گروه اول ( ،)NCشاهد نرمال که در طول مطالعه بدون

مدت  15دقیقه سرم آنها جدا و در دمای  -20درجه سانتیگراد برای

ابتﻼ به دیابت فقط غذای معمولی و  1 mlنرمال سالین (گاواژ)

سنجش فاکتورهای مورد نظر نگهداری شد .برای بررسی بافتها

دریافت کردند ،گروه دوم ( ،)DCشاهد دیابتی که پس از یﻚ هفته

نیز ،پس از آسان کشی رتها ،بافت پانکراس جدا شد .بافتها پس

مصرف غذای معمولی ،با تزریق داخل صفاقی استرپتوزوتوسین (از

از چندین بار شستشو در سالین ،بهمنظور تثبیت به ظرف حاوی

شرکت  )Sigma Aldrichبه میزان  60mg/kgمبتﻼ به دیابت شدند

فرمالین  %10انتقال داده شدند .پس از تثبیت نمونهها و تهیهی

و در طول آزمایش فقط غذای معمولی و  1 mlنرمال سالین (گاواژ)

مقاطﻊ بافتی به ﺿخامت  5میکرون توسط میکروتوم ،رنگآمیزی با

دریافت کردند .گروه سوم ( ،)D+AE 300گروه دیابتی تیمار شده با

هماتوکسیلین-ائوزین انجام گرفت و از میکروسکوپ نوری

موسیﻼژ گیاه بامیه که بهمدت  4هفته موسیﻼز بامیه را بهمیزان

 NIKONمدل  ECLIPSE E200برای برررسی تغییرات بافتی بهره

 300 mg/kgوزن بدن بهصورت روزانه از طریق گاواژ دریافت

گرفته شد.

کردند ،گروه چهارم ( ،)D+AE 500گروه دیابتی تیمار شده با

در نهایت دادههای بهدست آمده بهصورت  Mean ± SDدر

موسیﻼژ گیاه بامیه که بهمدت  4هفته موسیﻼز بامیه را به

نمودارهایی که در برنامه  Excelنسخه  2010اجرا شدند ،ارائه

میزان  500mg/kgوزن بدن به صورت روزانه از طریق گاواژ دریافت

گردید .دادهها با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخهی  22تحلیل

کردند ،الزم به ذکر است که قبل از تزریق استرپتوزوتوسین به گروه

شدند .تمام نتایج با استفاده از آزمونهای  ANOVAو پس آزمون

های دیابتی ،ابتدا استرپتوزوتوسین در محلول  10میلیموالر بافر

 Tukeyبهدست آمده و سطح معنیداری  P<0/05در نظر گرفته شد.

سدیم سیترات سرد با  PH =4/5حل و سﭙس تزریق گردید [ ]17و
به گروه شاهد نرمال به منظور شوك حاصل از تزریق ،تنها 0/5 ml
نرمال سالین تزریق شد 72 .ساﻋت بعد از تزریق استرپتوزوتوسین،
دیابتی شدن مشخﺺ گردید .مﻼك دیابتی شدن افزایش میزان
گلوکز خون بیشتر از ( 300 mg/dlدستگاه گلوکومتر) بود [.]18
قابل ذکر است که در این تحقیق ،اندازهگیری گلوکز خون حیوانات
در چهار نوبت ،قبل از شروع مطالعه (هفتهی قبل از بررسی یا روز

یافتهها
نتایج حاصل از اندازهگیری میزان گلوکز سرم نشان داد که در هفتهی
قبل از بررسی تفاوت معنیداری  P< 0/05بین گروهها یافت نشد.
در هفتههای  2و  4میزان گلوکز سرم در سه گروه شاهد دیابتی و
گروههای دیابتی تحت تیمار با  300و  500میلیگرم بر کیلوگرم
موسیﻼژ بامیه در حد معنیدار بیشتر از گروه شاهد نرمال بود ،هر

 ،)0بعد از تزریق استرپتوزوتوسین (هفتهی اول یا روز  ،)4دو هفته

چند که در گروههای دیابتی تیمار شده ،میزان گلوکز سرم بهصورت

بعد از تیمار رتها با موسیﻼژ گیاه بامیه (هفتهی دوم یا روز  )14و

وابسته به دز بهطور معنیدار در هفتههای  2و  4کمتر از گروه شاهد

در پایان دوره آزمایش (هفتهی چهارم یا روز  )28صورت گرفت.
که سه نوبت اول ،دوم و سوم به ترتیب با استفاده از دستگاه
گلوکومتر ( )On Call EZ,SD,USAو نوبت چهارم با استفاده از
کیت مربوطه به روش اسﭙکتروفتومتری انجام شد .قبل از انجام هر
خونگیری ،حیوانات بهمدت  16ساﻋت ناشتا نگه داشته شدند.
همچنین سطح سرمی کلسترول توتال ،تریگلیسرید LDL ،و HDL

توسط کیتهای مربوطه و به روش فتومتری ،در انتهای آزمایش از
سرم تهیه شده اندازهگیری شد .تهیه سرم بهروش زیر صورت
گرفت ،پس از اتمام دورهی آزمایش ( 4هفته) ،بﻼفاصله بعد از باز
نمودن قفسه سینه خونگیری از قلب حیوانات انجام شده و به لوله

دیابتی بود (نمودار  )1اما بین این گروهها با گروه شاهد نرمال
اختﻼف همچنان معنیدار باقی ماند.
همچنین آنالیز آماری نتایج نشان داد که میانگین سطح سرمی
کلسترول توتال ،تریگلیسرید و  LDLدر رتهای گروه شاهد
دیابتی در مقایسه با رتهای گروه شاهد نرمال بیشتر بود
( .)P<0/05در حالی که این فاکتورها در هر دو گروه دیابتی دریافت
کنندهی موسیﻼژ گیاه بامیه نسبت به گروه شاهد دیابتی بهصورت
وابسته به دز کاهش معنیداری ( )P<0/05داشت (بهترتیب نمودار
های  3 ،2و  ،)4مقایسه میانگینهای غلظت سرمی  HDLنیز در
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گروهها اختﻼف معنیداری وجود دارد .بهطوریکه سطح  HDLدر

بامبه افزایش جزایر النگرهانس و کاهش سلولهای التهابی و

گروههای دیابتی در حد معنیدار کمتر از گروه شاهد نرمال بود و

آتروفی نسبت به گروه شاهد دیابتی مشاهده شد (شکل  )Cو در

تیمار رتها با  300و  500میلیگرم بر کیلوگرم موسیﻼژ بامیه،

گروه دریافت کنندهی  500mg/kgموسیﻼژ بامیه نیز افزایش تعداد

موجب افزایش معنیدار ( )P<0/05سطح  HDLنسبت به گروه

و اندازهی جزایر سلولی مثل گروه تحت تیمار با 300 mg/kg

شاهد دیابتی شد (نمودار .)5

موسیﻼژ بود ولی آثار آتروفی و التهاب نسبت به گروه شاهد دیابتی

بررسی و مطالعه اسﻼیدهای بافت پانکراس گروه شاهد نرمال نشان

کاهش چشمگیرتری داشت (شکل  .)Dدر کل با توجه به نتایج

داد که اندازهی جزایر بزرگ ،سلولها سالم و منظم هستند و آثار

بافتی ،گروههای تحت تیمار با موسیﻼژ بامیه بهصورت وابسته به دز

التهاب و آتروفی در سلولهای جزایر مشاهده نمیشود (شکل .)A

توانسته بودند آثار تخریبی ناشی از دیابت را بهطور قابل مﻼحظه

از طرفی در گروه دیابتی از تعداد و اندازهی جزایر کاسته و آثار

تری کاهش دهند.

التهاب و آتروفی و چروکیدگی سلولهای جزایر قابل مشاهده است
Day 14
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نمودار  -1بررسی سطح سرمی گلوکز در گروههای مختلف ()n=6
 :NCگروه شاهد نرمال :DC ،گروه شاهد دیابتی :D+AE 300 ،گروه دیابتی تیمار شده با  300mg/kgموسیﻼژ گیاه بامیه :D+AE 500 ،گروه دیابتی تیمار شده با
 500mg/kgموسیﻼژ گیاه بامیه
* P<0/05نشان دهندهی تفاوت معنیدار نسبت به گروه  NCو  P<0/05 #نشان دهنده تفاوت معنیدار نسبت به گروه
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نمودار  -2بررسی سطح سرمی کلسترول توتال در گروههای مختلف ()n=6
 :NCگروه شاهد نرمال :DC ،گروه شاهد دیابتی :D+AE 300 ،گروه دیابتی تیمار شده با  300mg/kgموسیﻼژ گیاه بامیه :D+AE 500 ،گروه دیابتی تیمار شده
با  500mg/kgموسیﻼژ گیاه بامیه
*  P<0/05نشان دهنده تفاوت معنیدار نسبت به گروه  NCو  p<0/05 #نشان دهنده تفاوت معنیدار نسبت به گروه

DC
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حیوانات مورد مطالعه نشان داد که بین گروه شاهد نرمال با سایر

(شکل  .)Bهمچنین در گروه دریافت کننده  300mg/kgموسیﻼژ
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نمودار :3بررسی سطح سرمی تریگليسريد در گروههای مختلف ()n=6
 :NCگروه شاهد نرمال :DC ،گروه شاهد دیابتی :D+AE 300 ،گروه دیابتی تیمار شده با  300mg/kgموسیﻼژ گیاه بامیه :D+AE 500 ،گروه دیابتی تیمار شده
با  500mg/kgموسیﻼژ گیاه بامیه
*  p<0/05نشان دهنده تفاوت معنی دار نسبت به گروه  NCو  p<0/05 #نشان دهنده تفاوت معنی دار نسبت به گروه
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نمودار -4بررسی سطح سرمی  LDLدر گروههای مختلف ()n=6
 :NCگروه شاهد نرمال :DC ،گروه شاهد دیابتی :D+AE 300 ،گروه دیابتی تیمار شده با  300mg/kgموسیﻼژ گیاه بامیه :D+AE 500 ،گروه دیابتی تیمار شده با
 500mg/kgموسیﻼژ گیاه بامیه
*  P 0/05نشان دهنده تفاوت معنی دار نسبت به گروه  NCو  P<0/05 #نشان دهنده تفاوت معنی دار نسبت به گروه
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نمودار -5بررسی سطح سرمی  HDLدر گروههای مختلف ()n=6
 :NCگروه شاهد نرمال :DC ،گروه شاهد دیابتی :D+AE 300،گروه دیابتی تیمار شده با  300mg/kgموسیﻼژ گیاه بامیه :D+AE 500 ،گروه دیابتی تیمار شده
با  500mg/kgموسیﻼژ گیاه بامیه
*  P<0/05نشان دهنده تفاوت معنی دار نسبت به گروه  NCو  P<0/05 #نشان دهنده تفاوت معنی دار نسبت به گروه

DC
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جزاير مشاهده نشد ،برش عرضی از بافت پانکراس گروه شاهد نرمال .درشت نمايی × ،400رنگ آميزی .H&E

شکل  -Bدر گروه شاهد ديابتی ( ، )DCقطر جزاير کاسته شده و آثار التهاب و آتروفی و کانونهای متعدد نکروز سلولهای جزاير

النگرهانس نيز در اين گروه به چشم می خورد ،برش عرضی از بافت پانکراس گروه شاهد ديابتی .درشت نمايی × ،400رنگ آميزی.H&E

شکل  -Cدر گروه ديابتی تحت تيمار با  300mg/kgموسيالژ گياه باميه ( ، )D+AE 300افزايش اندازه و تعداد جزاير النگرهانس و تا حدودی
کاهش آثار التهاب و آتروفی و کانون های نکروز در مقايسه با گروه شاهد ديابتی مشاهده شد .برش عرضی از بافت پانکراس گروه ديابتی
تحت تيمار با  300mg/kgموسيالژ .درشت نمايی × ،400رنگ آميزی .H&E

شکل  -Dدر گروه ديابتی تحت تيمار با  500mg/kgموسيالژ گياه باميه ( ،)D+AE 300افزايش تعداد و قطر جزاير و کاهش قابل مالحظه آثار
آتروفی و کانونهای نکروز نسبت به بقيه گروههای ديابتی مشاهده شد.

برش عرضی از بافت پانکراس گروه ديابتی تحت تيمار با mg/kg

 500موسيالژ .درشت نمايی × ،400رنگ آميزی .H&E
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شکل  -Aدر گروه شاهد نرمال ( ، )NCاندازه و قطر جزاير النکرهانس در حد طبيعی هستند و هيچ گونه ضايعهای مانند آتروفی و التهاب در

مجله ديابت و متابوليسم ايران .مهر -آبان 1397؛ دوره ( 18شماره )1

بحث
نتایج این بررسی نشان داد که تجویز خوراکی موسیﻼژ بامیه بهمدت
 4هفته در موشهای دیابتی ،به صورت وابسته به دز تغییر معنی
داری در میزان گلوکز سرم ایجاد مینماید و دارای اثر هیﭙوگلیسمیﻚ
طریق بهبود بافت پانکراس ،به تبﻊ آن افزایش ترشح انسولین و
کاهش سطح سرمی گلوکز انجام میدهد .همچنین تیمار رتهای
دیابتی با موسیﻼز این گیاه موجب کاهش معنیدار سطح کلسترول
توتال ،تریگلیسرید ،کلسترول  LDLو افزایش مطلوب و معنیدار
سطح  HDLدر مقایسه با گروه شاهد دیابتی شد .نتایج مطالعهی
حاﺿر با نتایج مطالعهی  Sabithaو همکاران در سال 2011
و  Baradaranو همکاران در سال  ،2013که حاکی از اثر ﻋصارهی
اتانولی بامیه در کاهش قند خون و لیﭙیدهای پﻼسمایی موشهای
دیابتی است ،همسو میباشد [ .]11، 19همچنین  Woolfeدر سال
 1997گزارش نمود که موسیﻼژ غﻼف گیاه بامیه سبب کاهش
پروفایل لیﭙیدی میشود که با نتایج این تحقیق یکسان میباشد [.]20
براساس یافتههای قبلی ،حالت دیابت قنـدی القـاء شـده توسط
استرپتوزوتوسین در مـوش صحرایی با تغییرات دژنراتیو بارز در
جزایر النگرهانس پانکراس و تغییرات بارز و نــامطلوب در سطح
لیﭙیدها و لیﭙوپروتئینهای پﻼسما همراه میباشد که در این ارتباط
برخی بافـتهـای بدن بهویژه کبد از نظر جذب اسیدهای چرب
آزاد خون ،اکسیداسیون و تبدیل متابولیﻚ آنها به سایر مواد ،افزایش
سنتز کلسترول و فسفولیﭙیدها و ترشح برخی انواع لیﭙوپروتئینها به
داخل خون نقش مهمی به انجام میرسانند [ .]21، 22همچنین
افزایش سطح کلسترول و تریگلیسرید سرم در موشهای دیابتی
شده توسط استرپتوزوتوسین قبﻼً نیز گزارش شده است که این
نتایج تا حدودی در بررسی حاﺿر نیز بهدست آمد .از طرف دیگر،
در موشهای صحرایی دیابتی شده توسط آلوکسان یا
استرپتوزوتوسین ،افزایش سطح گلوکز خون میتواند بهطور
غیرمستقیم موجب افزایش سطح کلسترول ،تریگلیسرید LDL ،و
کاهش سطح  HDLشود [ ،]23،24که این خود تا حدودی توجیه
کنندهی تغییرات نامطلوب سطح چربیهای سرم در موشهای
دیابتی شده در این تحقیق میباشد.

تحقیقات نشان میدهند استرپتوزوتوسین بهﻋنوان ماده دیابتزا ،با
وارد نمودن آسیب به غشاء سلولهای بتا پانکراس ،موجب تخریب
این سلولها که وظیفه بیوسنتز و ترشح انسولین را دارند شده و لذا
از این طریق موجب افزایش گلوکز خون میشود .استرپتوزوتوسین
از طریق انتقال دهنده گلوکز

)GLUT2 (Glucose Transporter 2

وارد سلول بتای پانکراس میگردد و باﻋث آلکیله شدن  DNAمی
شود .تخریب  DNAباﻋث فعال شدن پلی  ADPریبوزیﻼسیون
شده که این مرحله برای دیابتزایی استرپتوزوتوسین مهمتر از
تخریب خود  DNAمیباشد .پلی ADPریبوزیﻼسیون باﻋث تهی
شدن سلول از  NAD+و  ATPمیشود .افزایش فسفریﻼسیون
 ATPپس از درمان با استرپتوزوتوسین ،سوبسترایی را برای گزانتین
اکسیداز فراهم آورده که منجر به تشکیل رادیکالهای سوپر اکساید
میشود .به تبﻊ آن ،رادیکالهای هیدروکسیل و هیدروژن پراکساید
نیز تولید میشوند .به ﻋﻼوه ،استرپتوزوتوسین ،مقادیر سمی نیتریﻚ
اکساید را که فعالیت سمزدایی را مهار کرده و در تخریب

DNA

شرکت میکنند را آزاد میسازد .در نتیجه ﻋملکرد استرپتوزوتوسین،
سلولهای بتای پانکراس دچار نکروز میشوند ،با نکروز سلولهای
بتا ،ترشح انسولین کاهش یافته و در نتیجه سطح گلوکز خون
افزایش مییابد [.]25-27
در خصوص اثرات سودمند مصرف خوراکی موسیﻼز گیاه بامیه
مشخﺺ شده است که این گیاه دارای خاصیت پاداکسندگی و
محافظت سلول در برابر آسیبهای شیمیایی شامل سموم محیطی،
کاهش دادن پراکسیداسیون لیﭙیدی در نواحی بافتی مختلف و
محافظت بافتهایی نظیر پانکراس و کبد در برابر انواع استرسهای
شیمیایی میباشد که ﻋلت اصلی آن وجود سطح باال از مواد
پاداکسنده نظیر فﻼونوییدهای کوئریستین و کتچین میباشد [.]12
این فﻼونوئیدها با داشتن خاصیت پاداکسندگی مانﻊ از تخریب
سلولهای بتا بهواسطه ﻋوامل اکسیداتیو و در نتیجه قادر به ترمیم
سلولهای بتای آسیب دیده و افزایش ترشح انسولین از این سلول
ها خواهند بود [ Vessal .]28-33و همکاران در سال  2003در
تحقیقات خود نشان داده اند که کوئریسین بازسازی سلولهای بتای
پانکراس را افزایش داده و موجب افزایش آزاد سازی انسولین در
رتهای دیابتی شده با استرپتوزوتوسین و در نتیجه کاهش غلظت
گلوکز خون میشود [ .]34کوئرستین هم چنین با میانجیگری
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جایگیری ( GLUT4 )Glucose Transporter 4و در نتیجه

کاهش ابتﻼ به بیماریهای قلبی ﻋروقی میشود [ .]43از سویی دیگر

افزایش جذب گلوکز در ﻋضﻼت میشود .کوئریستین قادر به فعال

فیبر موجود در بامیه ،کاهش پارامترهای لیﭙیدی را در پی دارد و

کردن  AMPKبوده و از این طریق بیان  mRNAی  GLUT4و

میزان کلسترول LDL-پﻼسما را از طریق جلوگیری از جذب

جایگیری پروتئین را افزایش داده ،و موجب بهبود حساسیت به

اسیدهای صفراوی و کلسترول و افزایش فعالیت رسﭙتور

انسولین در کبد و ﻋضﻼت میشود [.]35-37

کاهش میدهد .همچنین رژیم غنی از فیبر میزان تریگلیسیرید را با

از طرف دیگر کوئرستین با مهار آلفا-گلوکوزیداز در روده ،مانﻊ از

مهار لیﭙوژنز در کبد کاهش میدهد [ .]44، 45مطالعهی Bomzon

جذب گلوکز و ورود آن به خون میشود [ .]38، 39بخشی از اثرات

و همکاران در سال  2005که بر روی اثر هیﭙولیﭙیدمیﻚ چندین گیاه

سودمند و هیﭙوگلیسمیﻚ این فﻼونوئید را شاید بتوان به افزایش

حاوی موسیﻼژ در مدل حیوانی انجام شد نشان داد که موسیﻼژ

دادن فعالیت هگزوکیناز و گلوکوکیناز کبدی و محافظت و حتی

باﻋث کاهش پروفایل لیﭙیدی میشود [ .]24صمﻎها و موسیﻼژهای

افزایش دادن تراکم سلولهای بتا در جزایر النگرهانس بهﻋلت اثر

موجود در گیاهان باﻋث افزایش فعالیت لیﭙوپروتئین لیﭙاز در بافت

پاداکسندگی آن نسبت داد [ .]40بنابراین ،مقایسهی نمودار سطح

قلب و چربی میشوند .در نتیجه جذب لیﭙوپروتئینهای غنی از تری

گلوکز اشاره بر این دارد که توانایی بامیه در کاهش دادن سطح گلوکز

گلیسیرید توسط بافتهای غیر از کبد بهمنظور تجزیه ،باال میرود

افزایش یافته ،تنها نمیتواند به واسطه افزایش سطح انسولین و به

که باﻋث کاهش تریگلیسیرید میشود و با توجه به این مطلب که

حد نرمال رسیدن این هورمون [ ]32باشد ،بلکه تاثیر فﻼونوئیدهایی

بیشترین مقدار کلسترول در  LDLوجود دارد ،کاهش میزان

مانند کوئرستین موجود در بامیه بر فعالیت  AMPKو اثر مهاری آن

کلسترول از میزان  LDLمیکاهد [.]46، 47

بر آلفا-گلوکوزیداز و نیز تاثیر فیبر موجود در گیاه بامیه در تأخیر

بهطور خﻼصه نتایج این پژوهش بیانگر این مطلب بود که موسیﻼژ

ورود غذا از معده به روده و کاهش جذب فاکتورهای غذایی و به

موجود در غﻼف میوهی بامیه دارای اثرات هیﭙولیﭙیدمیﻚ و

تبﻊ آن جذب کمتر گلوکز [ ]41میتواند بهصورت غیر وابسته به

هیﭙوگﻼسمیﻚ میباشد و تیمار موشهای صحرایی دیابتی با

انسولین باﻋث کاهش سطح گلوکز خون شود.

موسیﻼژ این گیاه موجب بهبود تغییرات نامطلوب بافت پانکراس،

با توجه به اینکه در مطالعهی حاﺿر تغییرات مطلوبی در بهبود و

سطح گلوکز و پروفایل لیﭙیدی میگردد ،هر چند اختﻼف قابل

بازسازی بافت پانکراس و کاهش التهاب جزایر النگرهانس در گروه

توجهی در تاثیر دزهای مختلف این گیاه بر سطح پروفایل لیﭙیدی

های دیابتی تحت تیمار در مقایسه با گروه شاهد دیابتی مشاهده

مشاهده نمیشود ،لذا مصرف میوه این گیاه بهﻋنوان غذا برای درمان

شد ،میتوان گفت که اثرات سودمند گیاه بامیه احتماالً از طریق

کمکی دیابت پیشنهاد میشود.

LDL

محافظت بافت پانکراس در برابر ترکیبات اکسیدانتی به انجام رسیده
است .زیرا ترکیبات فﻼونوئیدی موجود در این گیاه بهﻋنوان مادهی

سپاسگزاری

پاداکسنده و دارای خاصیت شبه انسولینی از تخریب بافت پانکراس

بدین وسیله از معاونت پژوهشی دانشگاه ارومیه جهت فراهم کردن

و آسیب سلولهای بتا جلوگیری کرده و از این طریق قادر به کاهش

مقدمات انجام پروژه حاﺿر با شماره ثبت -138ع 2و ازگروه

دادن ﻋﻼئم دیابت قندی و کنترل سطح لیﭙیدهای سرم شدند [.]29

بیوشیمی و بافت شناسی دانشکدهی دامﭙزشکی دانشگاه ارومیه بابت

همچنین موسیﻼژ موجود در میوهی گیاه بامیه سبب مهار جذب

همکاری و مساﻋدت در انجام آزمایشهای بیوشیمیایی و

کلسترول مضر و کاهش لیﭙید سرم و بافت میشود و در سلولهای

هیستولوژیکی این تحقیق ،تشکر و قدردانی میشود.

جدا شده از کبد موش مشاهده شده که این موسیﻼژ سبب کاهش
سنتز و ترشح  ApoBو  VLDLمیشود [ .]42پکتین موجود در این
میوه باﻋث افزایش در دفﻊ اسیدهای صفراوی شده و در نتیجه سبب
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 )AMP-activated protein kinase( AMPKباﻋث تسهیل در

افرایش سنتز اسیدهای صفراوی از کلسترول ،کاهش کلسترول و
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THE EFFECT OF MUCILAGE EXTRACTED FROM THE FRUIT OF ABELMOSCHUS
ESCULENTUS ON SERUM GLUCOSE AND LIPID LEVELS AND REORGANIZATION
OF BETA CELLS IN DIABETIC RATS
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ABSTRACT
Background: Due to the progress of diabetes and the use of alternative herbal medicines, In this study, the
effects of oral administration of the mucilage extracted from pods of Abelmoschus esculentus (Ae) fruits on
serum levels of glucose, lipids and morphology of Langerhans islets in diabetic rats was investigated.
Methods: In this experimental study, 24 female wistar rats were randomly allocated into four groups (n=6):
normal control (NC), diabetic control (DC) and 2 diabetic groups that received (oral) 300 and 500 mg/kg/body
weight of Abelmoschus esculentus. After preparing and confirming the type of, mucilage extraction from the
fruit’s green okra was done by evaporation device in vacuum. Diabetes mellitus was induced by single dose
intraperitoneal injection of streptozotocin 60mg/kg/body weight in diabetic groups. After 4 weeks, the serum
levels of glucose and lipid profile of all groups were analyzed. Also morphology of Langerhans islets in the 4
groups was evaluated using H&E staining method. The data analyzed by SPSS software using ANOVA and
Tukey tests.
Results: The results indicate a significant increase (P<0/05) in glucose, cholesterol, triglyceride, LDL and
significant decrease (P<0.05) in HDL in diabetic rats compared to normal control. The use of the mucilage
extracted from A. esculentus caused a significant decrease in serum levels of glucose, cholesterol, triglyceride,
LDL and significant increase in serum level of HDL comparison with diabetic group.
Conclusion: according to the results of this study, the mucilage extracted from A. esculentus could be effective
on control hyperlipidemia and hyperglycemia caused by diabetes mellitus.
Keywords: Diabetes, Streptozotocin, Glucose, Lipid profile, Okra mucilage
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