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 میزان بر( دوسین) عسل و (sativa nigella) دانه سیاه هیدروالکلی عصاره تاثیر

 القای دنبال به بالغ نر صحرایی موش در( AST,ALT,ALP)کبدی های آنزیم

 شیرین دیابت
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 چکیده

 

  .باشدمی مرتبط کبد عملکرد اختالل و یدیپیپولیه ، یسمیپوگلیه با که است  یکیمتابول یماریب ینوع ابتید : هدفزمینه و 

عه   نیا طال نه  ا ی سااا هیدروالکلی  عصاااار  اثرات یابی ارز هدف  با  م بد  یها  میآنز زانیم بر( نیدوسااا) عسااا  و دا   یک

(AST,ALT,ALP )است شد  انجام نیاسترپتوزوتوس با شد  یابتید ییصحراهای  موش در. 

  چیه: کنترل گرو : شدند  میتقس  گرو  7 به ، گرم 200-220 یبیتقر وزن با بالغ نر ییصحرا  موش سر  70 :ها روش و مواد

  بیترت به گرو  نیا واناتیح: 2 و 1  یتجربهای  گرو ..  کرد دریافت عصار   حالل فقط شاهد  . گرو نکرد افتیدر ییدارو

g/kg ۴گرو  نیا واناتیح:  یابتید شاهد  3 یتجرب گرو  کردند، افتیدر( نیدوس ) عس   و دانه ا یس  یدروالکلیه عصار  2و 

mg/kg70  ابتدا گرو  نیا واناتیح: ۴و5 یتجربهای  گرو  کردند، افتیدر یصااقا  درون صااورت به نیاسااترپتوزوتوساا  

س    سترپتوزوتو صار    2وg/kg۴ سپس  و نیا  شیآزما دور  انیپا در و شد  انجام روز 21 مدت به  ماریت .کردند افتیدر ع

 شد . یریگ انداز (  AST,ALT,ALP)یکبد یها میآنز یسرم سطح و یآور جمع یخون یها نمونه

شان  جینتا  :ها یافته   یتجرب گرو  با سه یمقا در۴و5 تجربی های گرو  در بیترت به ALP و AST یها میآنز زانیم دهدیم ن

 یدار یمعن کاهشp<05/0 سطح در و شاهد  کنترل های  گرو  با سهیمقا در 2 و1 یتجرب یها گرو   در و( یابتید شاهد)3

 گرو  به نساابت داری معنی افزایش  ، ALP و AST یها میآنر زانیم(  یابتید شاااهد)3 یتجرب درگرو . دهندمی نشااان را

 ..داد نشان و شاهد  کنترل های 

  اکسیدانی  آنتی تیخاص  داشتن   یدل به احتماال(  نیدوس ) عس   و دانه ا یس  یدروالکلیه عصار   داد نشان  قیتحق نیا :نتیجه

 .بخشدمی بهبود را یکبد یها میآنز  زانیم در رییبرتغ ابتید مخرب اثرات
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 ( در موش صحرایی نر بالغ به دنبال القای دیابت شیرینAST,ALT,ALP( و عسل )دوسین( بر میزان آنزیم های کبدی)sativa nigellaتاثیر عصاره هیدروالکلی سیاه دانه )  198

  206 تا 196: 2، شماره 11؛ دوره 1401 بهار  نشریه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی البرز،

 مقدمه
 مرگ به منجر که است جهان در شایع بیماری چهارمین دیابت،

 درصد 7/7 تا را بزرگسال افراد در ایران، در دیابت شیوع. 1 شودمی

 چرب کبد شیوع میزان است داد  نشان تحقیقات 2. اند کرد  گزارش

 3۴-7۴ دیابت به مبتال افراد بین در کبدی های آنزیم اختالالت و

 ابتال دنبال به. است درصد100 تقریبا چاق های دیابتی در و درصد

 آسپارتات آنزیم و آمینوترانسقراز آالنین های آنزیم شاخص  دیابت به

 کبدی های آنزیم میان در. 3یابدمی افزایش  خون در ترانسقراز آمینو

 معنی ارتباط دیابت با( ALT  یا SGPT)  آمینوترانسقراز آالنین آنزیم

 متابولیکی سندروم و انسولین به مقاومت ایجاد باعث و دارد دار

 آنزیمی( AST یا SGOT) آمینونرانسقراز آسپارتات آنزیم. 3 شودمی

 سالم، افراد در. شودمی یافت کبدی های سلول در بیشتر که است

  بیندمی آسیب کبد، که زمانی و است پایین خون در آنزیم این سطح

  ۴.رودمی باال  خون در آن سطح شودمی دیابت به مبتال فرد یا

 که است چیزی آن از باالتر دیابت و کبدی  اختالالت ارتباط

 موضوع این به دیابت و سیروز ارتباط.کنند می فکر مردم از بسیاری

 مرتبط انسولین به مقاومت با سیروز بیماری خود که شودمی مربوط

 زکلوگ تحم  در  اختالل سیروز، به مبتال افراد درصد 60 در. است

. شوندمی مبتال دیابت به سیروز به مبتال افراد درصد 20 و دارد وجود

 بیشتر برابر چهار دیابت به مبتال افراد در کبد سرطان شیوع میزان

 چرب، کبد و2 نوع دیابت به ابتال برای خطرساز عوام  گرچه. است

 ساز زمینه هموار  خون،  ند سطح بودن باال اما هستند، مختلف بسیار

 . 5است بیماری دو هر

 استخوان تشکی  در شدن معدنی پروسه که داد  نشان مطالعات

 آلکالن فعالیت به فسقات و کلسیم مناسب های غلظت بر عالو  ها،

 .6 است وابسته نیز فسقاتاز

 با آن میزان که است کبدی های آنزیم جمله از فسقاتاز آلکالن

 نیز ALT و AST. یابدمی افزایش مردان و زنان در سن افزایش

 به 7. شوندمی محسوب دیابت پیشرفت برای خطرناک فاکتورهای

 مغز، کلیه، اسکلتی، عضله  لبی، عضله کبد، در AST کلی طور

 ALT غلظت. دارد دوجو اریتروسیتها وها لکوسیت ریه، پانکراس،

 کبدی انسولین حساسیت کاهش و کبدی انسولین مقاومت با سرم

 انسولین فعالیت تغییرات به سرم AST غلظت بالعکس و دارد رابطه

 از استقاد  شد  مشخص مطالعه چندین در 8. نیست وابسته کبدی

 . است همرا  خون سرم در ALT وAST مقدار افزایش با الک 

 آنتی از غنی منابع دارای دارویی گیاهان دهدمی نشان شواهد

 راها بیماری از برخی اثرات توانندمی که هستند طبیعی های اکسیدان

 های کشور در گیاهی داروهای و دارویی گیاهان مصرف .دهند کاهش

 اثبات به دلی  به این و است افزایش درحال روز به روز مختلف،

 آن مقبولیت و علمی مجامع در مواد این از بسیاری بخشی اثر رسیدن

 درمورد روزافزون نگرانی دلی  به. است بشری جوامع اکثر در

 مصرف درها آن از تعدادی بودن اثر بی و شیمیایی های دارو عوارض

 یا جایگزین صورت به طبیعی ترکیبات از استقاد  مدت، طوالنی

 با دانه سیا . است گرفته  رار توجه مورد بیش از بیش درمان، مکم 

 گلدار گیاهی از معطر و رنگ سیا  های دانه Nigella sativa علمی نام

 سانتی 60 به آن ارتقاع حداکثر که استها آالله خانواد  از یکساله و

 و دانه سیا  اکسیدان آنتی اثرات مختلف مطالعات در .رسدمی متر

 عس . 5است رسید  اثبات به( TQ)  تیموکینون آن؛ اصلی ماد  خواص

 آنتی خاصیت که بود  B های ویتامین انواع و C ویتامین دارای

 را آن اکسیدانی آنتی  درت عس  های فنولیک.  دارد اکسیدانی

 . 9دهدمی افزایش

 پودر صورت به دانه سیا  است بهتر بیشتر گذاری تاثیر منظور به

 عس  مخلوط رو این از است آن برای خوبی نگهدارند  عس . درآید

 استقاد  طبیعی درمانگر عنوان به( دوسین) دانه سیا  و طبیعی

 .10شودمی

 کاتالیزورهای عنوان به کبدی های آنزیم اینکه به توجه با

. دهندمی انجام را بدن های سلول آنزیمی های واکنش کلیه بیولوژیک،

 بیماری یا و سالمتی کنند  منعکسها آنزیم این کیقی و کمی تغییرات

 AST ,ALT,ALP های آنزیم مقدار کبدی های سلول در. باشدمی

 مقادیر کبدی های سلول ضایعه یک در و بود ها آنزیم سایر از بیشتر

   .11 داد نشان ای مالحظه  اب  افزایش سرم درها آنزیم این

 دیابت نوع دو هر ایجاد برای (STZ)استرپتوزوتوسین از امروز 

I و  II های موش برای دارو این مصرفی دوز. شودمی استقاد 

 به است آلوکسان از تر گسترد  دیابت، ایجاد جهت آزمایشگاهی

 موش در انسولین به وابسته غیر دیابت یالقا برای اغلب که طوری

 استقاد  mg/kg 70وریدی داخ  دوز تک از بالغ صحرایی های

 صورت به بتا های سلول روی استرپتوزوتوسین عم . شودمی
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 شد  مشخص. باشدمی خون گلوکز غلظت و انسولین در تغییراتی

 استرپتوزوتوسین، اثر در بتا های سلول مرگ اصلیِ علت که است

 .است DNA آلکیالسیون

 های واکنش تنظیم در کبدی های آنزیم اهمیت به توجه با لذا

 و دیابت شرایط درها آنزیم این میزان در تغییرات و  بدن متابولیکی

 بر( دوسین) عس  و دانه سیا  مخلوط اثرات درمورد تاکنون اینکه

  ندی دیابت القای بدنبالAST ,ALT,ALP کبدی های آنزیم میزان

 تاثیرات بررسی منظور به مطالعه این ، است نشد  انجام پژوهشی

( دوسین) عس  و دانه سیا  هیدروالکلی عصار  طبیعی مکم  احتمالی

 به مبتال نر صحرایی های موش کبدی های آنزیم سرمی غلظت بر

 .  شد انجام دیابت

 

 هاروش و مواد

 نژاد از بالغ نر صحرایی موش سر 70 از تجربی مطالعه این در

 ما  3 تا 5/2 سنی محدود  در گرم 220 تا 200 تقریبی وزن با ویستار

 تحت و استاندارد فضای با مخصوص های  قس در و گردید استقاد 

 سانتی درجه 20-2۴ مطلوب حرارت درجه و مناسب محیطی شرایط

 غذا به آزادانه دسترسی و ساعته12 تاریکی و روشنایی سیک  و گراد

 . گرفتند  رار هقته 3 مدت به آب، و

 1399. 003کد با پزشکی زیست اخالق کمیته در که تحقیق این

IR.IAU.IAUG.REC. اخال ی اصول کلیه است رسید  تصویب به 

 کمیته مصوبه اساس بر آزمایشگاهی حیوانات با کار نحو  مورد در

 تجربی مطالعات در پزشکی اخالق رعایت با و پزشکی زیست اخالق

 گیری عصار .شد انجام مطالعه این در عملی و اجرایی مراح  کلیه در

 حیوانات در دیابت یالقا 12. شد انجام  پرکوالسیون روش به دانه سیا 

 گرمی یک هایویال در پودر شک  به) استرپتوزوتوسین از استقاد  با

 صحرایی هایموش به mg/kg  70دوز ابتدا. شد انجام( سیگما،آمریکا)

 گلوکز سطح ، دارو دریافت از بعد ساعت 72 از پس و شد تزریق

 گیری انداز  موشها این در( آلمان آکوچک،) گلوکومتر دستگا  با خون

 به بود mg/dl200 از بیشتر آنها ناشتای خون  ند که صورتی در 13 شد

 گرو  7 به تصادفی صورت به حیوانات. شدند محسوب دیابتی عنوان

 دریافت دارویی هیچ: کنترل گرو :  شدند نگهداری و تقسیم تایی 10

 1  تجربی های گرو گرو  شاهد حالل عصار  دریافت کرد . . نکرد

 سیا  هیدروالکلی عصار 2وg/kg ۴ ترتیب به گرو  این حیوانات: 2 و

:  دیابتی شاهد 3 تجربی گرو  کردند، دریافت( دوسین) عس  و دانه

 درون صورت به استرپتوزوتوسین mg/kg70 گرو  این حیوانات

 گرو  این حیوانات: 5و۴ تجربیهای  گرو  کردند، دریافت صقا ی

 تیمار .کردند دریافت عصار 2وg/kg ۴ سپس و استرپتوزوتوسین ابتدا

 گاواژ سرنگ با پیوسته روز 21 مدت به عس  و دانه سیا  عصار 

 نمونه دارو دریافت مرحله آخرین از پس ساعت  2۴.گرفت انجام

 5000 دور با د یقه 15) نمودن سانتریقیوژ از پس. شد تهیه کنترل های

 20 دمای درو تهیه سرم کافی میزان به خونی های نمونه( د یقه در

 غلظت گیری انداز . شدند نگهداری فریزر در سیلسیوس درجه

 از استقاد  با و اتواناالیزور دستگا  توسط یکبد های آنزیم سرمی

 .  شد انجام آزمون پارس های کیت
 

 دانه سیاه هیدروالکلی عصاره تهیه روش

 بازار از دانه سیا  کیلوگرم 2 دانه سیا  عصار  سازی آماد  برای

 برای. شود تبدی  پودر به تا نمود  آسیاب را آن سپس. شد خریداری

 800 گیا ، پودر گرم 200 ازای به دانه سیا  هیدروالکلی عصار  تهیه

 به نظر مورد گیا  خشک پودر. شد استقاد  %70 اتانول الک  لیتر میلی

 سپس شود، خیساند  تا شد نگهداری اتاق دمای در ساعت ۴8 مدت

 آمد  بدست محلول و شد داد  عبور( دار منقذ پارچه) صافی از بار 2

. شد گیری عصار  روتاری دستگا  از استقاد  با ماسراسیون روش به

 گراد سانتی درجه 37 دمای با ،(انکوباتور) آون در آخر مرحله در

 غلیظ رنگ زرد شیر  یک و گردد تبخیر آن الک  و آب تا شد گذاشته

 مخلوط عس  کیلوگرم 5/1 مقدار با را آمد  بدست عصار . بماند با ی

 یخچال در( دوسین) عس  و دانه سیا  هیدروالکلی عصار . شودمی

 گرو  به و برداشته را آن از الزم مقادیر روزانه و شودمی داد   رار

 روز 21 برای خوراکی صورت به صبح 9 ساعت در تجربی های

 .شد خوراند 

 

  یریخونگ روش ، دارو زیتجو نحوه

 آزمایشات اساس بر استرپتوزوتوسین برای دوز انتخاب مبنای

 بر 1393 سال در همکارانش و ابولی. است گرفته صورت شد  انجام

 باSTZ  توسط شد  القا دیابتی های موش در هویج عصار  اثرات روی

 از اطمینان برای.1۴ .دادند صورت را تحقیقاتی mg/kg70 میزان
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 تست یا OGGT روز  1۴ های گرو  در حیوانات ماندن دیابتیک

 از پس روز، 1۴ پایان در که طریق این به. شد انجام گلوگز تحم 

 به بدن وزن ازای به گلوگز gr/kg1 حیوان هر به موش از خونگیری

 دادن از پس د یقه 60 و د یقه 10. شد داد  گاواژ یا دهانی صورت

 زکگلو سطح و شد  بررسی مورد دمی ورید از استقاد  با خون گلوگز،

 انداز  گلوکومتر دستگا  با آنها خون زکگلو میزان. گردید ثبت خون

 خونگیری آنها ازها موش ماندن دیابتیک صورت در و شد گیری

 .15 و 1۴شد انجام

 شد  آماد  کیلوگرم بر گرم 2 و۴ دوزهای با شد  تغلیظ عصار 

 به و کیلوگرم بر گرم2و۴ دوزهای با روزانه روز، 21 زمان مدت به و

 روزانه و شد تجویز 5و۴و2و1تجربی های گرو  به گاواژکردن روش

( دوسین) عس  و دانه سیا  هیدروالکلی عصار  شد  ذکر مقادیر طبق

 گاواژ سوزن وسیله به صبح 9 ساعت در و آماد  تجربی گرو  هر برای

 های گرو  به و شد خوراند  مذکور های گرو  به حیوانات مخصوص

 سالین نرمال محلول شاهد گرو  به و مقطر آب دوم تجربی و کنترل

  شد  تهیه خونی های نمونه پژوهش دور  پایان از پس .شد خوراند 

 ببرچس آنها روی بر که آزمایشی های لوله وارد آرامی به را  لب از

 خون ساعت نیم تا د یقه 20 حدود. کنیممی شد  اند بچس مخصوص

 تا داد   رار گراد سانتی درجه 37 دمای در آزمایشگا  محیط در را

 دستگا  توسط سپس ، بگیرد صورت آگلوتیناسیون فرایند

 ALP و ALT و AST میزان امریکا ساخت R-2000 اتواناالیزورمدل

 اسپکتروفتومتری دستگا  این های سنجش اساس.  شد گیری انداز 

 نظر مورد معرف ، خون سرم جداسازی از پس که ترتیب بدین است

 با. یدآ می در خاص رنگ به نهایی ترکیب و شودمی اضافه سرم به

 ، مختلف مواد توسط نور انتخابی جذب بر مبنی بییر  انون به توجه

 میزان و داد  عبور آن از را نهایی ترکیب رنگ ، مکم  رنگ با نوری

 نور جذب میزان با را آن سپس .کند می گیری انداز  را نور جذب

 عدد با را نظر مورد ترکیب مقدار آن نسبت به و مقایسه استاندارد

 .کندمی اعالم

 

 یآمار لیتحل
 پژوهش، این در آمد  بدست نتایج آماری تحلی  و تجزیه برای

 مقایسه برای. شد قاد است 19 ورژن  SPSS   یافزارکامپیوتر نرم از

 های موش خون سرم در شد  گیری انداز  های پارامتر میانگین

 آنالیز صورت به دوسین، با شد  درمان دیابتی و سالم صحرایی

 تشخیصی تست و Oneway ANOVA آزمون از طرفه یک واریانس

  .شد استقاد  Excel افزار نرم از نمودار رسم جهت و( Tukey) توکی

 بیش اطمینان سطح درها میانگین تقاوت تعیین آماری، بررسی این در

 گرفته نظر در >05/0p دار معنی سطح و گرفت انجام درصد 95 از

 .است شد 

 

  جینتا
 ییایمیوشیب یها افتهی

 2و 1 تجربی  های گرو  در AST آنزیم سرمی غلظت میانگین

 و دانه سیا  هیدروالکلی   عصار  2 و g/kg ۴ مقدار کنند  دریافت

 تقاوت P<0.05 سطح در و شاهد  کنترلهای  گرو  با مقایسه در عس 

 گرو  درAST  آنزیم سرمی غلظت میانگین. نداد نشان داری معنی

 در های کنترل و شاهد  گرو  با مقایسه در(  دیابتی شاهد)3 تجربی

 سرمی غلظت میانگین. داد نشان داری معنی افزایش P<0.05 سطح

 دریافتدیابتی و  شاهد  5 و ۴ تجربی های گرو  در AST  آنزیم

 عس  و دانه سیا  هیدروالکلی عصار  2 وg/kg۴ مقادیر کنند 

 P<0.05 درسطح( دیابتی شاهد)3 تجربی گرو  با مقایسه در( دوسین)

 (1 شمار  نمودار) .داد نشان را داری معنی کاهش

 2 و 1 تجربی های گرو  در ALT آنزیم سرمی غلظت میانگین

 عس  و دانه سیا  هیدروالکلی عصار 2 و g/kg ۴ مقدار کنند  دریافت

 P<0.05 سطح در های کنترل و شاهد  گرو  با مقایسه در( دوسین)

 درALT  آنزیم سرمی غلظت میانگین .نداد نشان داری معنی تقاوت

 های کنترل و شاهد  گرو  با مقایسهدر (  دیابتی شاهد)3 تجربی گرو 

 غلظت میانگین. نداد نشان داری معنی اختالف P<0.05 سطح در

 دریافتدیابتی و شاهد  ۴ و5 تجربیهای  گرو  در ALT  آنزیم سرمی

 عس  و دانه سیا  هیدروالکلی عصار  2 وg/kg۴ مقادیر کنند 

 اختالف(  دیابتی شاهد) 3 تجربی گرو  با مقایسه در نیز(  دوسین)

 (2شمار  نمودار) .نداد نشان را داری معنی

 2 و 1 تجربیهای  گرو  در ALP آنزیم سرمی غلظت میانگین

 عس  و دانه سیا  هیدروالکلی عصار  2 وg/kg ۴ مقدار کنند  دریافت

اختالف  P<0.05 سطح در های کنترل و شاهد  گرو  با مقایسه در
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 گرو  درALP  آنزیم سرمی غلظت میانگین. دادن نشان داری معنی

 در  وشاهد  کنترل های گرو  با مقایسه در(  دیابتی شاهد)3 تجربی

 غلظت میانگین همچنین.  داد نشان داری معنی افزایش P<0.05 سطح

 کنند  دریافتدیابتی و شاهد  5 تجربی گرو  در ALP  آنزیم سرمی

g/kg۴  با مقایسه در( دوسین) عس  و دانه سیا  هیدروالکلی عصار 

 داری معنی کاهش P<0.05 سطح در( دیابتی شاهد) 3 تجربی گرو 

 (3 شمار  نمودار).داد نشان

 

 
با تجویز مقادیر مختلف عصار  هیدروالکلی سیاهدانه و عس  )دوسین( به دنبال القای دیابت توسط  AST مقایسه میانگین غلظت سرمی  :1نمودار 

STZ. 

 

 توسط دیابت القای دنبال به( دوسین) عس  و سیاهدانه هیدروالکلی عصار  مختلف مقادیر تجویز با ALT  سرمی غلظت میانگین مقایسه :2نمودار

STZ . 
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با تجویز مقادیر مختلف عصار  هیدروالکلی سیاهدانه و عس  )دوسین( به دنبال القای دیابت توسط  ALP مقایسه میانگین غلظت سرمی  :3نمودار 

STZ . 

 شد  است .  ارائه  Mean±SEMبه صورت مقادیر  
 . P<0.05کنترل و شاهد در  های  با گرو  و گرو  شاهد دیابتی  2و  1گرو  های تجربی  : اختالف معنی دار * عالمت 

 P<0.05با گرو  شاهد دیابتی در سطح  5و  ۴گرو  های تجربی : اختالف معنی دار ** عالمت 

 بحث 

 حیوانات در دانه سیا  تجویز است داد  نشان مختلف مطالعات

 چندین با دانه سیا  16 .دهدمی کاهش را خون گلوکز میزان دیابتی

 رود  آمیالز مهار 18 ،انسولین به حساسیت افزایش جمله از 17 مکانیسم

 تجمع کاهش ، 20گلوکز ای رود  الکتروژنیک جذب مهار19 ،ای

(Advanced Glycation-End  AGE) ،  products)مسیر کردن فعال 

 Activated-AMP(21) protein kinase  گلوگز بیان افزایش و 

 اتی  فسقریالسیون افزایش طریق از عضله (Glut4) ۴ ترانسپورتر

وجود  احتمال این.  دهدمی کاهش را خون گلوکز 22کوآکربوکسیالز

 عصار  مصرف اثر در شد  ایجاد دیابت به ابتال وضعیت بهبود دارد

 مبتال ییصحرا های موش در( دوسین) عس  و دانه سیا  الکلی هیدرو

 یا و ای ذخیر  منبع از گلوکز آزادسازی کاهش سبب دیابت؛ به

  خون گلوکز کاهش.  باشد شد ها سلول در گلوکز مصرف افزایش

 از انسولین آزادسازی طریق از ویا تولید تحریک طریق از تواندمی

 داد نشان قیتحق نیا . شودمی اعمال النگرهانس جزایر βهای سلول

 ابتید مخرب اثرات(  نیدوس) عس  و دانه ا یس یدروالکلیه عصار 

 .بخشدمی بهبود را یکبد یها میآنز  زانیم در رییبرتغ

 مهمی نقشو  باشدمی انسولین عم  اصلی اهداف از یکی کبد

 سمیت اصلی مح  و کندمی بازی خون گلوکز سطح ثبات حقظ در

باشد و می درون زای بدن های متابولیت و مختلف داروهای زدایی

 .بنابراین به نظر  2۴گرددمی زیادیدر بیماری دیابت دچار آسیب 

در بیماران ها رسد تقویت سیستم ایمنی آنتی اکسیدانی سلولمی

تواند به عنوان یک عام  موثر در کاهش ابتال به دیابت و می دیابتی

در  25.هم چنین پیشگیری کنند  از بروز عوارض ناشی از دیابت باشد

های آزاد و واگذاری  با جمع آوری رادیکالها وا ع آنتی اکسیدان

در  ،شوندها میعال شدن آنفباعث غیرها الکترون به این اکسیدان

نتیجه غشاهای سلولی و ترکیبات مختلف موجود زند  را در مقاب  

 .26کنندمی حقظها اثرات مخرب آن

مطالعات نشان داد  است تیموکیتون موجود در عصار  سیا  دانه 

و لیپواکسیژناز از تولید ایکوزانوئیدها از طریق مهار سیکلو اکسیژناز 
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-5کند و هم چنین تولیدات آنزیم می  ویا جلوگیری ها و لوکرترین

شود می لیپواکسیژناز را مهار کرد  و از این طریق باعث کاهش التهاب

روغن سیا  دانه اثر ضدایکوزانوئیدی و آنتی اکسیدانی بیشتری از  .

نه از طریق مهار آزاد سازی واسطه تیموکینون دارد بنابراین سیا  دا

 ی توانسته است میزان التهاب را کاهش دهد .  مطالعات نشانبالتها

تواند  با افزایش تولید رادیکال های آزاد می دهد پتاسیم بروماتمی

باعث افزایش پراکسیداسیون لیپیدی کبد و سطح سرمی آنزیم های 

 .27کبدی شود 

بدی القایی با تترا کلریدکربن در سیا  دانه از سیروز و فیبروز ک

شود. می کند اما نکروز در بافت کبد مشاهد می خرگوش پیشگیری

دلی  خاصیت محافظتی آن مشخص نیست اما ممکن است به اثر آنتی 

اکسیدانی عصار  باشد و در حقیقت داروهایی که سمیت کبدی و 

د کنند ممکن است این عوارض را از طریق ایجامی کلیوی ایجاد

رادیکال های آزاد ایجاد کنند .تیموکینون و سیا  دانه پراکسیداسیون 

و آنزیم های کبدی را کاهش داد  ، فعالیت سیستم دفاعی ها چربی

روز  تتراکلرید  90آنتی اکسیدانی را در آسیب کبدی ناشی از مصرف 

 .29و 28دهند می کربن در رت افزایش

الکلی –آبی  عصار  میلی گرم برکیلوگرم 300هم چنین تجویز 

 روز 30ی دیابتی به مدت یصحرا های تخم سیا  دانه در موش

تواند سطح پراکسیدهای چربی را در بافت کبد موش های دیابتی می

کاهش  داد  و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی را بهبود بخشد ولی 

.استقاد  از دوزهای  30رسد می به وضعیت طبیعی نها فعالیت آنزیم

 ییمیلی گرم بر کیلوگرم  تیموکینون در موش های صحرا 20،50،100

نتی اکسیدانی و بیان ژن آهیپرکلسترولمیک باعث افزایش ظرفیت 

ترکیبات مختلف سیا  دانه اثر  31. شودمی های آنتی اکسیدان در کبد

ی اثر آنتی اکسیدانی در پیشگیری از سمیت کبد .هم افزایی دارد 

ناشی از مواد شیمیایی و در نتیجه سرطان کبدی ،با عصار  های 

 ..32سیا  دانه نیز مشاهد  شد  است پوشاند  ،اتانولی و متانولی

نتایج این مطالعه نشان داد درمان عصار  هیدروالکلی سیا  دانه و 

کبدی ناشی از دیابت  های عس  )دوسین (می تواند در بهبود آسیب

موثرباشد . دیابت القا شد  موجب افزایش آنزیم  STZالقا شد  با  

به طور معنی شاهد های کبدی شد که نسبت به گرو  های کنترل و 

داری افزایش نشان داد .درمان با عصار  هیدروالکلی سیا  دانه و عس  

با دوزهای به کار رفته موجب کاهش معنی دار آنزیم های  )دوسین(

زمایش گردید که نشان دهند  کبدی افزایش یافته در طول دور  آ

اثرگذاری موثر ترکیبات شیمیایی موجود در عصار  فوق بر سمیت 

کبدی ایجاد شد  دارد و احتمال دارد آنتی اکسیدان های موجود در 

عصار  هیدروالکلی سیا  دانه و عس  )دوسین( به خصوص ترکیب 

 تیموکینون ،باعث کاهش و یا جلوگیری از عوارض استرس اکسیداتیو

 در موش های مبتال به دیابت گردند.

نتایج  مطالعه حاضر نیز نشان داد عصار  هیدروالکلی سیا  دانه 

و عس  )دوسین ( احتماال  با خنثی کردن رادیکال های آزاد ، استرس 

دهد و می را کاهش   STZاکسیداتیو ناشی از دیابت القا شد  با   

گردد می افت کبد موجب کاهش میزان آنزیم های کبدی و التهاب ب

باشد و با می که احتماال این اثر مربوط به تیموکینون موجود در آن

رود ترکیبات آنتی می نتایج سایر محققین مطابقت دارد . احتمال

اکسیدانی مختلف ازجمله ترکیبات فنولی و فالونوئیدها در خنثی 

 کردن رادیکال های آزاد و کاهش استرس اکسیداتیو موثر باشند .

آبی میو  زرشک بر  رف و همکاران در پژوهشی اثر عصار اش

ی نر القا یآسیب های کبدی ناشی از دیابت را در موش های صحرا

را مورد بررسی  رار دادند.در این تحقیق مشاهد  شد   STZشد  با  

با تولید متابولیت های فعال اکسیژن باعث پراکسیداسیون   STZکه  

 د  و یکپارچگی غشای کبد را مخت فسقولیپیدهای غشایی در کبد ش

کند .در نتیجه این تغییرات ، بافت کبد آسیب دید  و آنزیم های می

 در خون افزایشها کبدی از سیتوزول وارد خون شد  و میزان آنزیم

یابند در حالی که عصار  زرشک توانست میزان آنزیم های کبدی می

این اثرات را به  .کندمی و نکروز را کاهش داد  و بافت کبد را ترمیم

 خواص آنتی اکسیدانی ترکیبات فالونوئیدی موجود در عصار 

فالونوئید های دارای خاصیت آنتی   33د.زرشک نسبت داد  ان

اکسیدانی  وی به دلی  وجود گرو  های هیدروکسی  و فنولی در 

.یکی از فعالیت های آنتی اکسیدانی  چنین اثری دارندها ساختمان آن

  .3۴باشدمی این ترکیبات به دام انداختن و حذف رادیکال های آزاد

همچنین دارای فعالیت آنتی فسقودی استرازی ها فالونوئید

توانند سطح نوکلئوتیدهای حلقوی درون می هستند و از این رو

( کاهند  cGMPو    cAMP (سلولی را افزایش دهند .این نوکلئوتیدها 

ها استرس اکسیداتیو در بسیاری از سیستم های بیولوژیک و بیماری

با  در مطالعه حاضر عصار  سیا  دانه و عس  )دوسین ( 35 .باشندمی

خنثی کردن رادیکال های آزاد ، باعث کاهش سطح سرمی آنزیم های 
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کبدی گردید که احتمال داد  اند این اثرات به فالونوئیدهای موجود 

مربوط باشد که با نتایج ها سیا  دانه و فعالیت آنتی اکسیدانی آندر 

 سایر محققین تطابق دارد .

لی با توجه به این که فالونوئیدهای گیاهی به عنوان ترکیبات پ

ی و نیز دارا37و36 شودمی محسوبها فنلی از مهم ترین آنتی اکسیدان

شاخص آسیب باعث بهبود فاکتورهای  38اثرات محافظ کبدی هستند

تمام مطالب ذکر با ترکیبات  شود.(میALPوAST  ،ALTکبدی )

   دانهترکیبات گیا  سیاو  موجود در گیا  سیا  دانه هم خوانی دارند

 خص آسیب کبدیاتواند باعث اثرات مشابه بر روی فاکتورهای شمی

 .  دارد همخوانی انجام شد   اتو با تحقیق شوند

 نتیجه گیری 

رو الکلی سیا  دانه و عس  دحاص  عصار  هی بر اساس نتایج

)دوسین ( به دلی  دارا بودن ترکیبات آنتی اکسیدانی و فالونوئیدی 

رود عصار  این می شود و  احتمالمی سبب بهبود آنزیم های  کبدی

داشته  نقش بدنبال ابتال به دیابت  گیا  در درمان بیماری های کبدی

 . باشد

 

 تشکر و قدردانی 
پایان نامه دور  دکترا است که در بخشی از این مقاله برگرفته از 

زاد اسالمی واحد کازرون آمرکز تحقیقات و آزمایشگاهی دانشگا  

دانند مراتب تشکر خود را از می انجام شد  است. نویسندگان الزم

 مسئوالن و کارکنان این مرکز اعالم دارند.
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The Effect of Hydroalcoholic Extract of Sativa Nigella  

and Honey on Liver Enzymes (AST, ALT, ALP) in Adult 

Male Rats Following Induction of Diabetes Mellitus 
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Propose:Diabetes is a metabolic disease associated with hypoglycemia, hypolipidemia, and 

liver dysfunction.The aim of this study was to evaluate the effects of hydroalcoholic extract 

of black seed and honey (dozin) on liver enzymes (AST, ALT, ALP) in streptozotocin-

induced diabetic rats. 

Material: 70 adult male rats weighing approximately 220-200 g were divided into 7  

groups: Control group: did not receive any medication. The sham  group received only 

solvent.  Experimental group 1 and 2: Animals in this group received 2 and 4 g / kg of 

hydroalcoholic extract of black seed and honey (dosin), respectively. Experimental group 3 

received streptozotocin intraperitoneally as diabetic group : Animals in this group received 

70 mg / kg of streptozotocin intraperitoneally, experimental group 4 and 5,  Animals in this 

group first received streptozotocin and then 2 and 4 g / kg of extracts. Rats  were treated for 

21 days and at the end of the experimental period, blood samples were collected and serum 

levels of liver enzymes (AST, ALT, ALP) were measured. 

Findings: The results show that the levels of AST and ALP enzymes in experimental 

groups 5 and 4, respectively, compared with experimental group 3 (diabetic group l) and in 

experimental groups 1 and 2, compared with control and sham groups, showed a significant 

decrease at the level of p <0.05. In experimental group 3 (diabetic group), the levels of AST 

and ALP enzymes showed a significant increase compared to control and sham groups. 

Conclusion:This study showed that the hydroalcoholic extract of black seed and honey 

(dosine) probably improves the destructive effects of diabetes on changes in liver enzymes 

due to its antioxidant properties. 

 

Keywords:Sativa nigella , Honey,AST, ALT, ALP , Streptozotocin, Rat 
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