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 چکیده
 بررسی مطالعهاین  از هدف .است همراه کبد بافت در پاتولوژیکی و فيزیولوژیکی فيزیکی، تغييرات با مليتوس دیابت بيماری     

 هایموش در کبد عملکرد و هيستوپاتولوژی بر( .Crataegus monogyna Jacq) وليکسرخه هيدروالکلی عصاره حفاظتی هایاثر

 گروه 6 در تصادفی طوربه wistar نژاد نر صحرایی هایموش تجربی مطالعه این در بود. استرپتوزوتوسين توسط شده دیابتی صحرایی

 و وليکسرخه عصاره (mg/kg) 400 و 200 ،100 دوزهای با شده درمان دیابتی نشده، درمان دیابتی کنترل، شامل (=8n) تایی 8

 سرمی سطح صفاقی، درون صورتبه دارو و عصاره تجویز هفته 3 از پس شدند. تقسيم کاپتوپریل( با شده درمان )دیابتی مثبت کنترل

 mg/kg60 دیابت القاء برای شد. تهيه هيستوپاتولوژی هایبررسی برای کبد بافت نمونه و گردید تعيين آلبومين و کبدی هایآنزیم

 پرنوشی( و mg/dL250 باالی خون قند) دیابت مئعال مشاهده از پس و شد تزریق صفاقی داخل صورتهب (STZ) استرپتوزوتوسين

 ميزان و دارمعنی کاهش سرم آلبومين کنترل، هایموش با مقایسه در دیابتی هایموش در .گردید انجام دارو و عصاره توسط تيمار

 تيمار (.P<05/0) دادند نشان دارمعنی افزایش سرم (GGT) ترانسفراز گلوتاميل گاما و (GPT) آميناز ترانس پيروویک گلوتاميک

 شد سرم GGT دارمعنی کاهش و سرم آلبومين دارمعنی افزایش سبب وليکسرخه عصاره مختلف دوزهای با دیابتی هایموش

(05/0>P). و شد مشاهده شدید اًنسبت پرخونی و رماک هایطناب و هالبول کامل تخریب ها،هپاتوسيت نکروز دیابتی هایموش در 

 وليکسرخه عصاره داد نشان مطالعه این از حاصل نتایج .گردید پاتولوژیک تغييرات از پيشگيری سبب وليکسرخه عصاره با تيمار

 .گردد یدیابت صحرایی هایموش در کبد بافتی آسيب و عملکرد اختالل از پيشگيری سبب تواندمی

 
 .صحرایی موش ،کبد دیابت، ،(.Crataegus monogyna Jacq) وليکسرخه کلیدی: هایواژه
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 مقدمه
 در و استت جهان در متابوليک بيماری ترینشایع دیابت

 قترن اپيتدمی بزرگتترین عنوانبته متزمن هتایبيماری ميان
 بتيش ایران در (. et alCoskun ,.2005) است شده شناخته

 شتيو ) دارد وجود دیابتی شده شناخته بيمار ميليون 5/4 از
 و نشتده شناخته افراد تعداد که رسدمی نظربه و (%8 از بيش
 (%16 از بيشتتتر شتتيو ) باشتتد بيشتتتر بستتيار دیابتتت پتتره
(2015., et alRasolabadi .) 

 را دیابتت متوارد از %09-59 کته دو نو  دیابت بيماری
 پاتوفيزیولوژیتک ناهنجاری سه با دهد،می اختصاص خودبه

 و انستولين به محيطی مقاومت انسولين، ترشح اختالل شامل
 شتودمی مشتخ  کبتد وستيلههب گلتوکز حد از بيش توليد

(4201., et alAshraf .) مليتتوس دیابت اخير، هایدهه در 
 بيشتتر مصترف تحرکتی،کم چتاقی، شتيو  افتزایش دليلبه

 داشتته بيشتتری شيو  باال کالری با غذاهای و ساده قندهای
 هاآدیپوسيت توسط که بيولوژیکی محصوالت از برخی است.
 استيد آلفتا، فاکتور نکروز تومور لپتين، مانند) شوندمی توليد
 انستولين، ترشتح مانند مراحلی در تداخل سبب (آزاد چرب

 استت ممکتن و شده بدن وزن تعدیل نيز و انسولين عملکرد
 پيشترفت بتا .دنباش داشته نقش انسولين به مقاومت ایجاد در

 جزایتتر جبرانتتی، هيپرانستتولينمی و انستتولين بتته مقاومتتت
 ختون انستولين افتزایش تتداوم و حفت  بته قادر پانکراس
 ایجتاد گلتوکز بته تحمل عدم حالت نای در که بود دننخواه
 گلتوکز، کبتدی توليد افزایش و انسولين بيشتر کاهش و شده
 ناشتتا هيپرگليستمی بتا همتراه آشتکار دیابت بروز به منجر
  بتتا هایستلول نارستایی استت ممکتن نهایت در و شودمی
 (. et alColditz ,.1995) دهد رخ

 را کبدی هایبيماری به ابتال خطر تواندمی دیابت بيماری
 نامناستب کنتترل .( et alMohamed ,.2016) دهتد افزایش

 .دهتدمی افتزایش را چرب کبد بيماری بروز خطر ،خون قند
 دیابتت در نامناسب کنترل با مرتبط عوامل سایر ،آن برعالوه
 کبتد بتروز خطتر توانتدمی نيتز باال کلسترول و چاقیمانند 
 .(Shulman Birkenfeld & ,2014) کند ترمحتمل را چرب

 دیابت و کبدی سيروز بين تنگاتنگ ارتباط همچنين مطالعات
 دیابتت بته مبتال افراد که اندنموده گزارش و اندداده نشان را

 هستند نيز کبدی سيروز و فيبروز به ابتال معرض در مليتوس
(2015., et alAngulo ). کبتتتدی یآمينوترانستتتفرازها 

 یاهستلول دیدگیآستيب تعيين برای یسحسا هایشاخ 
 هایبيماری تشخي  در آنها دکاربر بيشترین و هستند کبدی
 در هاآنزیم این(. et allfathi ou AAb ,.2011) است کبدی
 کبتد که زمانی و هستند کبدی هایسلول درون عادی شرایط
 و شتوندمی ختون جریتان وارد هتاآنزیم این بيندمی آسيب
 استت کبتدی آستيب دهندهنشان آنها سرمی سطوح افزایش

(2016., et alMohamed  .)تترانس پيروویتک گلوتاميتک 
 ولتی شتودمتی یافتت کبتد بافتت در اساساً (GPT) آميناز
 ALP و (GOT) آمينتتاز تتترانس اگزالواستتتيک تاميتتکگلتتو

 و شتوندمی یافتت نيز دیگر هایبافت در فسفاتاز( )آلکالين
 دارای کبتتد عملکتترد تعيتتين بتترای GPT جهتتت همينبتته

 GGT(.  et alAshraf ,.4201) استت بيشتتری حساستيت
 و کبتد عملکترد دهندهبازتاب نيز ترانسفراز( گلوتاميل گاما)

 قبيتل از هابافت مختلف انوا  در و است صفروای مسيرهای
 هتایتوبول پتانکراس، صتفراوی، تليالاپی کبدی، هایسلول

  کبتتتتد، هتتتتایبيماری در دارد. وجتتتتود روده و کليتتتته
 رودمتی بتاال آنزیم این فعاليت پانکراس و صفراوی مجاری

(2011., et al Abou Alfathi).  
 هيپرگليستمی از ناشی اکسيداتيو استرس مليتوس، دیابت در
 بته مربتوطم ئعال بروز و بيماری پيشرفت در مهمی نقش مزمن
 مطالعتات نتتایج .( et alMohamed ,.6201) کنتدمی ایفتا آن

 فعاليتت اب دارویی گياهان از استفاده که است داده نشان انمحقق
 دیابت از ناشی عوارض و هيپرگليسمی است قادر اکسيدانینتیآ
؛  et alAshraf ,.4201) بخشتتد بهبتتود یدارمعنتتی طوربتته را
1201., et al Abou Alfathi). اثرهتای  ميتزان حتداقل داشتن

 بيشتتر پتذیرش و بتودن دستترس در بتودن، هزینتهکم جانبی،
 جتایگزینمترور  بته دارویی گياهان که است شده سبب بيماران
 et alCoskun ,.) گردنتد ستنتتيک و شيميایی داروهای برخی

 .( et alJung ,.2006؛ 2005
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 بته (monogyna Crataegus) علمی نام با وليکسرخه
 .دارد تعلتتتق Rosaceae ختتتانواده و Crataegus جتتتنس
 پوشتش تتا  با (14 تا 5 )ارتفا  درختچه یک وليکسرخه
 نتارنجی رنگ خطوط با تيره ایقهوه رنگ به پوست ،متراکم

 .باشتدمی بلنتدی هتایتيغ دارای آن کتوچکتر هایشاخه و
  ابعتتاد بتتا دارلتتوب و شتتکل مرغتتیتخم گيتتاه هتتایبرگ
 .( et alKirakosyan ,.2003) استتتت متتتترميلی 4-2

 یتا تيتره قرمتز رنگ به کوچک هایميوه دارای وليکسرخه
 برای و رسندمی پایيز اواسط که است (haw) وليک بنام سياه

 متواد برختی در چاشتنی عنوانبه همچنين و درمانی اهداف
 شتوندمی استتفاده هاشتربت و مربتا ها،ژلته هماننتد غذایی

(1992 Sallabanks,). کته استت داده نشان متعدد مطالعات 
 هایبيماری خطر عوامل از برخی تواندمی وليکسرخه ميوه
 و کلستترولمیرهيپ بتاال، ختون فشتار هماننتد عروقی قلبی

 Salehi؛  et alChang ,.2005) دهد کاهش را هيپرليپيدمی

2009., et al). تهيته گيتاه ایتن ميتوه از که کراتاگوس قطره 
 نریوکر سرخرگ گشادکننده کاردیوتونيک، اثرهای ،شودمی
 et alKirakosyan ,.) دارد ختتون فشتتار آورنتتدهپایين و

 هتتایترکيب وجتتود دليلبتته وليکستترخه عصتتاره .(2003
 کورستين، هایپروسيد، کاتچين،اپی همانند مختلف فعالزیست

 اکستيدانیآنتتی فعاليتت از کلروژنيک و کومارین وایتکسين،
؛ et al sBarro ,.1199) استت برختوردار ایمالحظته قابتل
2003., et alBahorun ). مطالعتهایتن  از هتدفرو ازایتن 

 بتتتر وليکستتترخه هيتتتدروالکلی عصتتتاره اثتتتر بررستتتی
 هتایموش در یکبتد آستيب نشانگرهای و هيستوپاتولوژی

 .بود بالغ نر دیابتی صحرایی

 

 هامواد و روش

 گیریعصاره و عصاره تهیه

 ثبت نمونه با و تهيه خوزستان استان از وليکسرخه گياه
 استالمی آزاد دانشگاه شناسیزیست گروه هرباریوم در شده
 .(67891 هربتاریوم )شماره گردید تأیيد و تطبيق ایذه واحد
 ستایه در اتتا  دمتای در وليکسرخه گياه هسته بدون ميوه

 شتتد. پتتودر برقتتی آستتياب توستتط بعتتد و گردیتتد خشتتک
 تهيه منظوربه .گردید انجام ماسراسيون روش به گيریعصاره
 حجمی/حجمتی( 30:70) تانولم و آب با گياه پودر عصاره،
 تتاریکی در اتا  دمای در ساعت 48 مدتبه و شد مخلوط
 صتافی کاغتذ وستيلههب حاصل مخلوط پسس شد. نگهداری
 بعتد و شتد تغلي  روتاری دستگاه از استفاده با و شد صاف
 طوربته تتا شتد داده قترار انکوباتور در درجه 37 دمای در

 .(Kang Sowndhararajan &, 2013) گردد خشک کامل

 

 دیابت القاء و حیوانات بندیگروه

 نتژاد نتر صتحرایی هتایموش از تجربتی تحقيق این در
 در حيوانتات .شتد استتفاده گرم 250-300 وزن با ویستار
  روشتتنایی ستتاعت 12 و (22±2) مناستتب دمتتایی شتترایط

 تتا شتب 8) خاموشتی ستاعت 12 و شب( 8 تا صبح 8 )از
 در یکستان غتذای و آب بته آزاد دسترسی با فردا( صبح 8 

 کتار شدند. نگهداری ایذه اسالمی آزاد دانشگاه حيوانات النه
 بتا کتار اخالقتی منشتور براساس آزمایشگاهی حيوانات با

 پتژوهش در اختال  کميتته مصتوب آزمایشگاهی حيوانات
 .شد انجام اسالمی آزاد دانشگاه
 در کته شتد استتفاده هتاییموش از مطالعته، انجام برای
 کمتر آنها سرم گلوکز ميزان ناشتا، حالت در و طبيعی شرایط

 .(iSzkudelsk, 2001) استت ليتردستی بر گرمميلی 130 از
 و شتد گرفتته متوش دم از ختون قطره یک منظور این برای
 تعيتين گلوکتومتر دستتگاه از استتفاده بتا خون گلوکز ميزان
 داروی از صتحرایی هتایموش نمتودن دیابتی برای .گردید

 صفاقی داخل و دوز تک صورتبه (STZ) استرپتوزوتوسين
 سالين در محلول صورتبه کيلوگرم بر گرمميلی 60 ميزان به

 مئتعال مشتاهده از پتس و شتد استتفاده سترد فيزیولوژیک
 بته خون قند )افزایش تزریق از بعد ساعت 72 حدود ،دیابت
 تيمتار پرنوشتی(، و ليتردسی بر گرمميلی 025 از بيش ميزان

 هفتتته 3 متتدت بتته (STZ تزریتتق از پتتس روز 3) داروهتتا
iSzkudelsk, ) شتد انجتام صفاقی داخل و روزانه صورتبه

 کنترل گروه گرفتند. قرار تایی 8 گروه 6 در هاموش (.2001
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 دورن صتورتبه را ستالين نرمال که سالمی هایموش شامل
 درمتان دیابتی گروه نمودند، دریافت هفته 3 مدت به صفاقی
 ستالين نرمال که دیابتی هایموش شامل (منفی کنترل) نشده
 درمتان دیتابتی هایگروه نمودند، دریافت هفته 3 مدت به را

 عصتاره مطالعتات، دیگتر براساس که دیابتی حيوانات شده،
 بتر گترمميلی 400 و 200 ،100 دوزهای در را وليکسرخه
et yChowdhur ) کردنتد دریافتت هفته 3 مدت به کيلوگرم

2014 .,al 2013؛ ,& Hasanzadeh iJalal) مثبتت کنترل و 
 گرمميلی 50 دوز با را کاپتوپریل که دیابتی هایموش شامل
 ختون قنتد ميزان .کردند دریافت هفته 3 مدت به کيلوگرم بر
 گلوکتومتر وستيلهبه مختلتف هایگروه در هفته هر پایان در

 و دارو و عصتاره بتا تيمتار هفتته 3 از پس شد. گيریاندازه
 )منبتع قبلتی( تحقيقتات )مطتابق ختون قند کاهش مشاهده
 کلروفتورم توسط ،ناشتا ساعت 12 از بعد هاموش ،شهرکرد(
 از سترم .انجتام گردیتد آنهتا قلتب از گيریختون و بيهوش
 بتترای و جداستتازی ستتانتریفيوژ توستتط ختتون هاینمونتته
 ندشتتد منتقتتل آزمایشتتگاه بتته بيوشتتيميایی هتتایآزمایش

(2010, & Shivanandappa Srivastava). و آلبومين سطح 
 آمينتتازترانس اگزالواستتتيک گلوتاميتتک کبتتدی هتتایآنزیم

(GOT)، فستتفاتازآلکالين (ALP) پيروویتتک گلوتاميتتک و 

 در (GGT) ترانستفراز گلوتاميل گاما و (GPT) آمينازترانس
 )تهتران، آزمتون پارس شرکت تجاری هایکيت توسط سرم

 (BT Biotecnica-3000) اتوآنتاالیزر از استتفاده بتا ایران(،
 بتافر محلتول در صتحرایی هتایموش کبد بافت شد. تعيين

 هتایبرش شد. گيریقالب پارافين در و تثبيت %10 فرمالين
 بعتتد و مستتتقر ایشيشتته هتتایالم روی ميکرومتتتری 5-3

 توستتط هتتاالم شتتدند. دوبتتاره دهتتیآب و زداییپتتارافين
 بررستتتی منظوربتتته (E&H) ائتتتوزین و هماتوکستتتيلين
 .(al et fAshra,. 4201) شدند آميزیرنگ ميکروسکوپی

 

 هادادهتحلیل وتجزیه

 تحليتل 21 ویترایش SPSS افزارنرم با حاصل هایداده
 توستط بتود، یکمّ آمده بدست نتایج اینکه به توجه با شدند.

 طبيعتی فترض Smirnov-Kolmogorov ناپارامتری آزمون
 هتاداده (.P>05/0) گردید تأیيد هاداده فراوانی توزیع بودن
 حتداقل تعقيبتی آزمتون و طرفتهیک واریانس آناليز توسط
 دستتب نتایج همچنين ند.شد تحليل (LSD) دارمعنی تفاوت
 خطتای صتورتبه مربوطته آماری محاسبات همراه به آمده
 در .ندشد گزارش( Mean±SEM) ميانگين ± ميانگين معيار
 نظر در دارمعنی P<05/0 با هاگروه بين اختالف موارد تمام
 شد. گرفته

 

 نتایج
 هتایموش در سترم لبتومينآ ستطح 1 شکل به توجه با
 کتاهش کنتترل گتروه بتا مقایسته در نشتده درمتان دیابتی
 دوزهتتای توستتط تيمتتار و (P<001/0) داشتتت یدارمعنتتی
 هيدروالکلی عصاره کيلوگرم بر گرمميلی 400 و 200 ،100
 (.P<001/0) گردیتد آن دارمعنی افزایش سبب وليکسرخه
 GGT، GPT، GOT کبتدی هایآنزیم سطح به مربوط نتایج
 نشتان 2-5 هایشتکل در آزمایشتی هایگروه در ALP و

 در GGT آنتزیم ستطح ،2 شکل به توجه با است. شده داده
 کنتترل گتروه بتا مقایسته در نشتده درمان دیابتی هایموش

 توستتط تيمتتار و (P<001/0) داشتتت یدارمعنتتی افتتزایش
 عصتاره کيلتوگرم بتر گترمميلی 400 و 200 ،100 دوزهای

 کتاهش سبب یلوپرکاپت همچنين و وليکسرخه هيدروالکلی
 .(P<01/0) گردید نشده درمان دیابتی به نسبت آن دارمعنی
 دیتابتی هتایموش در GOT و GPT هتایآنزیم سطحالبته 
 دوزهتای اگرچته .نداشتت کنترل گروه با یدارمعنی تفاوت
 آنهتا دارمعنی افزایش سبب وليکسرخه عصاره 400 و 200
 (.3 و 2 شتکل) شتدند کنترل و نشده درمان دیابتی به نسبت
 طورهبت نشتده درمان دیابتی هایموش در ALP آنزیم سطح
 بتا تيمتار فقتط و (P<01/0) بود کنترل از بيشتر یدارمعنی
 ستبب وليکسترخه عصتاره کيلوگرم بر گرمميلی 100 دوز

 دیگتر دوزهتای و شتد دیابتی به نسبت آن زانيم در کاهش
 نکرد. ایجاد آن در یدارمعنی تغيير عصاره

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3_%D8%A2%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3_%D8%A2%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3_%D8%A2%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3_%D8%A2%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3_%D8%A2%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3_%D8%A2%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B2
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  شده درمان دیابتی دیابتی، کنترل، هایگروه در سرم آلبومین میزان معیار( انحراف ±)میانگین مقایسه -1 شکل

 )کاپتوپریل( مثبت کنترل و ولیکسرخه عصاره مختلف دوزهای با
 (*: P<05/0 و ** :P :***، 01/0>P<001/0) کنترل گروه با دارمعنی اختالف دهندهنشان :*

 (###P<001/0) دیابتی گروه با دارمعنی اختالف دهندهنشان: #

 
  شده درمان دیابتی دیابتی، کنترل، هایگروه در سرم GGT آنزیم میزان معیار( انحراف ±)میانگین مقایسه -2 شکل

 )کاپتوپریل( مثبت کنترل و ولیکسرخه عصاره مختلف دوزهای با
 (##P<001/0دار با گروه دیابتی )دهنده اختالف معنینشان: # ،***(: P<001/0دار با گروه کنترل )دهنده اختالف معنینشان :*
 

 
  شده درمان دیابتی دیابتی، کنترل، هایگروه در سرم GOT آنزیم میزان معیار( انحراف ±)میانگین مقایسه -3 شکل

 )کاپتوپریل( مثبت کنترل و ولیکسرخه عصاره مختلف دوزهای با
 (*P<05/0) کنترل گروه با دارمعنی اختالف دهندهنشان :*
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  شده درمان دیابتی دیابتی، کنترل، هایگروه در سرم GPT آنزیم میزان معیار( انحراف±)میانگین مقایسه -4 شکل

 )کاپتوپریل( مثبت کنترل و ولیکسرخه عصاره مختلف دوزهای با
 (* P<05/0 و ** P<01/0) کنترل گروه با دارمعنی اختالف دهندهنشان :*

 

 

 

  شده درمان دیابتی دیابتی، کنترل، هایگروه در سرم ALP آنزیم میزان معیار( انحراف±)میانگین مقایسه -5 شکل

 )کاپتوپریل( مثبت کنترل و ولیکسرخه عصاره مختلف دوزهای با
 *( P<05/0** و  P<01/0دار با گروه کنترل )دهنده اختالف معنینشان :*

 

 
 و بتود طبيعتی کتامالً کبتد بافت ساختار کنترل گروه در
 تخریب و پرخونی ها،هپاتوسيت نکروز پاتولوژیک، تغييرات
 کامتل تخریتب دیتابتی هتایموش در نشد. مشاهده هالبول
 مشتاهده شتدید نسبتاً پرخونی و رماک هایطناب و هالبول

 عصتاره بتا تيمتار تحتت دیابتی صحرایی هایموش در شد.
 بتتر گتترمميلی 400 و 200 ،100 دوزهتتای در وليکستترخه
 تغييتتر و بتتوده ستتالم کتتامالً کبتتد بافتتت ستتاختار کيلتتوگرم
 .(6 )شکل نشد مشاهده خاصی پاتولوژیک
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 ب

 

 الف

 
 ه

 

 د 

 
  دوز کنندهدریافت دیابتی )ب(، دیابتی )الف(، شاهد گروه به متعلق صحرایی هایموش کبد بافت از ریزبینی نمای -6 شکل

  (د) ولیکسرخه عصاره کیلوگرم بر گرممیلی 200 دوز کنندهدریافت دیابتی (،ج) ولیکسرخه عصاره کیلوگرم بر گرممیلی 100

 (ه) ولیکسرخه رهعصا کیلوگرم بر گرممیلی 400 دوز کنندهدریافت دیابتی و

 ×10 یبزرگنمای -ائوزین(-هماتوکسیلین آمیزی)رنگ

 

 بحث
 توسط دیابت القاء که دهندمی نشان تحقيقاین  هاییافته
 کبتدی هتایآنزیم دارمعنی افزایش با STZ دوز تک تزریق
GGT و GPT سوم هفته در سرم آلبومين دارمعنی کاهش و 
 در نيتتز ALP و GOT هتتایآنزیم ستتطح استتت. همتتراه
 افتزایش ستالم هتایموش بتا مقایسته در دیابتی هایموش
 ها،یافته این با راستاهم نبود. دارمعنی آنها تفاوت ولی داشت

 مخرباثرهای  دارای STZ که اندداده نشان مختلف مطالعات
؛  et alAshraf ,.2014) استت کبتد ستاختار و عملکترد بر

2011., et al Abou Alfathi 2016؛., et alErfani ). 
 و GPT هتایآنزیم ستطح کته استت شده مشخ  همچنين

ALP تزریق از پس سوم تا اول هفته از STZ هایموش در 
 در .( et alErfani ,.2016) دارد افزایشتی رونتد صتحرایی
 افتزایش STZ تزریتق از پتس ششتم هفته در دیگر، مطالعه

 (،ALP و GPT، GOT) کبتدی هایآنزیم ميزان در دارمعنی
 آلبتومين ميزان در دارمعنی کاهش و تام پروتئين روبين،بيلی
 افتزایش .( et alAshraf ,.4201) استت شتده گزارش سرم
 دارمعنتی کتاهش و ALP و GPT ،GOT ميزان در دارمعنی

 یتک در STZ تزریتق از پتس هفتته هشت در سرم آلبومين
et al Abou Alfathi ,.) استت شتده گتزارش نيتز مطالعته

کته  دهنتدمی نشتان محققتان هاییافتته کلی طوربه .(2011
 بتا STZ توستط دیابتت القتاء دنبال به کبد عملکرد اختالل
 در تغييتترات بيشتتترین و شتتودمی تشتتدید زمتتان گذشتتت

 از پتس هشتم تا ششم هایهفته در کبد عملکرد نشانگرهای
؛  et alAshraf ,.2014) گتترددمی مشتتاهده STZ تزریتتق

2011., et al Abou Alfathi 2016؛., et alErfani ) این و 
 ،AST هتایآنزیم بتاالی ستطح کته است شده ثابت بخوبی
ALT و ALP دادن دست از و سلولی نشت دهندهنشان سرم 
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 کته استت کبتدی هایستلول غشتاء عملکردی یکپارچگی
al et Moulisha,. ) باشدمی کبدی هایسلول آسيب دليلبه

 تزریتق که استشده داده نشان دیگر مطالعه یک در .(1201
STZ از یکتی کتهشتود می کبتدی هایسلول آسيب موجب 

 ،AST بتاالی ستطح و استت دیابتت در مشتخ  تغييرات
ALT، ALP و GGT بتا مقایسته در دیتابتی گروه در سرم 
 در آستتيب ایتتن کتته استتت کبتتد آستتيب دهندهنشتتان کنتتترل
 شتده داده نشتان ،ستویی از گردیتد. تأیيد دیابتی هایموش
 از ایگونته عصتاره با شده درمان دیابتی هایگروه که است
 ایتن ستطوح در یدارمعنتی کاهش (.ferrea C) ریشمبا گل

 دهندمی نشان نشده درمان دیابتی گروه با مقایسه در هاآنزیم
 و استتت STZ از ناشتتی هایآستتيب کتتاهش آن نتيجتته کتته
 این گردد.می تأیيد هاهپاتوسيت مورفولوژی مطالعه وسيلهبه

 برخی دارای ابریشم گل .ferrea C گونه که است معنی بدین
 بتا دیتابتی هتایموش در کبتدی حفاظتت هایتوانمندی از

 باشتدمی GGT و AST، ALT، ALP سترمی سطح کاهش
(2015 .,al et Hassan.) 

 نکتروز ازجملته بتافتی تغييرات همچنين مطالعه، این در
 تغييرات همراه به نيز هالبول تخریب و پرخونی ها،هپاتوسيت

 یيدکننتدهتأ که شد مشاهده آلبومين و کبدی هایآنزیم سطح
 در استت. STZ کننتدهدریافت هتایموش در کبتدی آسيب
 STZ توستط شتده دیتابتی هایموش در نيز مطالعات سایر

 وجتود ها،هپاتوستيت نکتروز ازجملته کبتد بتافتی تغييرات
 هتا،لبول مختلتف هایقستمت در نکتروز پراکنده هایکانون
 شتده گتزارش پورتی نواحی در هالنفوسيت حضور و التهاب
 هيپرتروفتتی همچنتتين .( et alAshraf ,.2014) استتت

 هاميتوکندری تعداد چشمگير افزایش توسط که هاهپاتوسيت
 شتود،می مشتخ  گليکوژن هایگرانول در واضح کاهش و

 تتا 4 در دیتابتی هایموش در که است هاییویژگی ازجمله
Kakkar ) است شده شناسایی STZ کاربرد از پس هفته 12

8199 .,al et.) کته استت شتده مشتخ  ایتن مطالعات در 
 ميتزان ازجملته کبتدی هایبيماری از وسيعی طيف با دیابت

 و غيرالکلتی چترب کبد بيماری کبدی، هایآنزیم غيرطبيعی
al et Tolman,. ) استت مترتبط کارستينوم و کبدی سيروز

 در اکستيداتيو استترس که دهندمی نشان نيز شواهد .(2007
 دارد هتتابيماری ایتتن القتتای در مهمتتی نقتتش دیابتتت طتتی

(2014 .,al et Adeyemi.) 
 توستط کبتد آستيبستازوکار  با رابطه در نيز گذشته در
STZ افتزایش طریتق از ترکيتب ایتن که است شده گزارش 
 و (ROS) اکستيژن فعال هایگونه و آزاد هایرادیکال توليد
 در اختتالل ستبب غشاء ليپيدهای پراکسيداسيون آن دنبالبه

 et alKakkar ,.) گترددمی هاهپاتوستيت آسيب و عملکرد

 ها،هپاتوستتيت تخریتتب و ءغشتتا آستتيب دنبالبتته .(8199
 کنندمی نشت خون جریان داخل آنها سيتوپالسمی هایآنزیم

 .( ,1991Baynes) یابتتدمی افتتزایش آنهتتا ستترمی ميتتزان و
 و گلوکونئتتوژنز همتتراه بتته هتتاپروتئين کاتابوليستتم افتتزایش
 مستئول نيتز شتودمی مشتاهده دیابتت در کته اوره تشکيل
 .( et alDias ,.2005) استت سترم هایآمينازترانس افزایش

 هتایژن انستولين کته استت شتده گتزارش دیگترسوی  از
 کنتد.می سترکوب را گلوکونئوژنيتک هتایآنزیم توليدکننده

GPT کته دیابتت دنبالبته و است گلوکونئوژنيک آنزیم یک 
 افتزایش GPT توليد شود،می اختالل دچار انسولين سيگنال

 (. et alBrichard ,.1993؛  et al.Zarova ,2002) یابدمی
 اتانولی آبی عصاره که است شده مشخ  مطالعه یک در
 ضدهيپرگليستمی بالقوه فعاليت دارای .ferrea C گونه برگ
 ممکتن دیابتی ضد اثر و است دیابتی صحرایی هایموش در

 و هتافنل ماننتد ثانویته هتایمتابوليت حضتور دليلبه است
 اقتدامات مسئول که .ferrea C برگ عصاره در فالونوئيدها

 آن سودمندی قبلی مطالعات در و باشد هستند، اکسيدانیآنتی
 جدیتد ترکيتب سته استت. شده مشخ  دیابت کنترل برای

 جتدا اورینتين( مشتقات و ویتکسين )ایزوویتکسين، فنوليک
 اندداده نشان را باالیی اکسيدانیآنتی خواص مطالعه، در شده
  بتترگ عصتتاره اکستتيدانیآنتی فعاليتتت بتته استتت ممکتتن و

ferrea C. کند کمک (2014 .,al et Nawwar.) 
 ستبب وليکسترخه عصتاره توسط تيمار مطالعهاین  در
 ستتطح دارمعنتتی افتتزایش و GGT ستتطح دارمعنتتی کتتاهش
 سترمی سطح به GGT آنزیم سطح بازگشت گردید. آلبومين
 است ممکن وليکسرخه عصاره توسط درمان دنبال به نرمال
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 ستلولی داختل هایآنزیم تراوش و نشت از ممانعت از ناشی
 بتاز یتا ستلولی غشتای شدن پایدار دليلبه خار  محيط به

 توانتدمی نيتز آلبتومين ستطوح افتزایش باشد. سلولی توليد
 هایستلول ترشتحیستازوکار  و عملکترد بهبود ازحکایت 
هتای اثر نيز هيستوپاتولوژیک هایبررسی .داشته باشد کبدی

 کبتد بتافتی تغييرات برابر دررا  وليکسرخه عصاره حفاظتی
 وجتود دليلبته وليکسترخه عصتاره احتماالً اند.داده نشان
 در و اکستيداتيو استرس کنترل سبب فعالزیست هایترکيب
 استت. شتده هاهپاتوسيت تخریب و آسيب از ممانعت نتيجه
 دارای وليکسترخه عصتاره کته دهندمی نشان علمی شواهد
 هتایرادیکال بتر قتوی مهارکنندکی و اکسيدانیآنتی فعاليت
 هتتایرادیکال قبيتتل از اکستتيژن فعتتال هایگونتته و آزاد

 باشتتتتدمی هيدروکستتتتيل و پروکستتتتاید سوپراکستتتتيد،
(8200 .,al et ėBernatonien ؛ ,al. et Rodríguez-Ruiz

 در وليکسترخه عصتاره (.al et Bahorun,. 1994؛ 2014
 مالحظته قابتل اکستيدانیآنتی فعاليت نيز جانوری هایمدل
 توستط هيپرکلستترولمی هتایموش درمان است. داده نشان
 و ليپيتدی پراکسيداستيون کتاهش سبب وليکسرخه عصاره
Rezaei-) استت شتده اکستيدانیآنتی دفتا  سيستتم تقویت

2015., et alGolmisheh ). عصتاره اکستيدانیآنتی فعاليت 
 کتاتچين،اپی همانند مختلف هایترکيب وجودبه وليکسرخه

 کلروژنيتک و کومتارین وایتکستين، کوئرستتين، هایپروسيد،
 et Bahorun؛  et alBarros ,.1991) است شده داده نسبت

1994 .,al). ضداستترسهتای اثر هتاترکيب ایتن از تعدادی 
 شتده دیتابتی هتایموش دررا  هپتاتوپروتکتيو و اکستيداتيو

 استت شده مشاهده مثال عنوانبه اند،داده نشان STZ توسط
 و اکستيداتيو استترس پارامترهای کاهش سبب کوئرستين که

 هتتتایموش در پتتتانکراس بتتتتای هایستتتلول حفاظتتتت
 (.et al. Coskun, 2005) گتترددمی STZ کننتتدهدریافت

اثرهتتای  STZ کننتتدهدریافت هتتایموش در نيتتز کومتتارین
Pari  &) استتت داده نشتتان کبتتد عملکتترد بتتر محتتافظتی

2009, Rajarajeswari). مشاهده شده، دیابتی هایموش در 
 فعاليتت افزایش سبب کاتچيناپی توسط درمان که است شده

 ليپيتدها پراکسيداستيون کتاهش و اکستيدانیآنتی هایآنزیم
 تغييتترات بهبتتود .(Raghu Quine & ,2005) گتترددمی

 شده درمان دیابتی هایموش در کبدی ساختار و پاتولوژیک
 گلوبن با درمان تحت دیابتی هایموش و کتان دانه عصاره با

هتای اثر دهندهنشتان کته استت شتده مشتاهده نيتز کالميد
 بتا مترتبط کبتدی تغييترات برابتر در هادرمان این محافظتی
 دارای کتتتان دانتته (.al et Ani-Al., 2017) استتت دیابتتت
 هتایترکيب فيبتر، شامل بيولوژیکی فعال اجزای از بسياری
Jain Ganorkar &, ) است هاليگنان مانند فنلی و پروتئينی

 دليلبته کته است هاليگنان منابع ترینغنی از یکی و (2013
 قترار مطالعته متورد گستترده طوربه باال درمانیهای قابليت
 (.al et Sicilia,. 2003) است گرفته

 عصتاره حفاظتی اثر از حکایت مطالعهاین  نتایجرو ازاین
 در دیابتتت از ناشتتی کبتتدی آستتيب برابتتر در وليکستترخه
 وجتتود دليلبتته احتمتتاالً کتتهدارد  صتتحرایی هتتایموش
 بترعالوه باشد.می اکسيدانیآنتی خاصيت با فعال هایترکيب
 وليکسرخه عصاره کنندگیمحافظتاثرهای  دارد امکان این
 بهبتود بته دیتابتی، هتایموش در کبتد بافتی آسيب برابر در

 ترشتتح افتتزایش و وکزلتتگ متابوليستتم بهبتتود هيپرگليستتمی،
 مطالعتات در شتودمی پيشتنهاد که باشد مربوط نيز انسولين
 گيرد. قرار ارزیابی موردآینده 
ایتن  هاییافتتهکلی باید گفتت کته  گيرینتيجهعنوان به
 بتا دیابتی صحرایی هایموش تيمار که دندهمی نشان تحقيق
 کبدی آسيب از تواندمی هفته 3 مدت به وليکسرخه عصاره

 و GGT کبتدی آنتزیم سطح کاهش سبب و کرده پيشگيری
 گردد. آلبومين ميزان افزایش

 

 سپاسگزاری
 ارشتتد کارشناستتی نامتتهپایان از مستتتخر  مقالتته ایتتن
 وستيلهبدین باشتد.می ایتذه واحتد آزاد دانشتگاه دانشجویی

  وریفنتا و پتژوهش محتترم معتاون از مقاله این ندگاننویس
 نمایند.می قدردانی و تشکر ایذه واحد اسالمی آزاد دانشگاه
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Abstract 
     Diabetes mellitus is associated with physical, physiological, and pathological changes in the 

liver tissue. The aim of this study was to investigate the protective effects of hydroalcoholic 

extract of Crataegus monogyna Jacq. on histopathology and liver function in streptozotocin 

(STZ)-induced diabetic rats. In this experimental study, Wistar male rats were randomly divided 

into six groups of eight including control, diabetic, diabetic treated with 100, 200, and 400 

(mg/kg) doses of C. monogyna extract and positive control (diabetic treated with captopril). 

Diabetes was induced by intra-peritoneal injection of a single-dose of STZ (60 mg/kg). After 

observation of the diabetes symptoms (blood glucose level above 250 mg/dL and polydipsia), 

treatments were done using extract and drug. After three weeks of treatment with extract and 

drug intra-peritoneally, the serum level of liver enzymes and albumin was determined and liver 

tissue samples were prepared for histopathologic examination. In diabetic rats, there was a 

significant decrease in serum albumin and a significant increase in serum glutamic-pyruvic 

transaminase (GPT) and gamma glutamyltransferase (GGT) in comparison with healthy rats 

(P<0.05). Treatment of diabetic rats with different doses of C. monogyna extract increased 

albumin and decreased GGT in serum significantly (P<0.05). In diabetic rats, hepatocytes 

necrosis, complete destruction of the liver lobules and Remak bundles and hyperemia were 

observed, and the treatment with C. monogyna extract prevented the pathologic changes. The 

results of this study showed that C. monogyna extract can prevent liver tissue degradation and 

its dysfunction in diabetic rats. 
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