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Abstract: 

 

Background: Oxidative stress is the result of an imbalance between the production of free 

radicals and the body's antioxidant defense. Using antioxidants can have preventative effects 

on diabetes. The present study aimed to evaluate the effects of aqueous extract of Kardeh on 

blood glucose and oxidative stress parameters in streptozotocin-induced diabetic rats. 
Materials and Methods: In this study, 40 male Wistar rats weighing 250 ± 200 g were 

selected and randomly divided into 5 groups (control, diabetic, treatment (diabetic + 

receiving biarum bovei hydroalcoholic extract of the plant at doses of 100, 200 and 400 mg / 

kg body per day by gavage for 14 days)). At the end of the study period, fasting blood 

glucose as well as malondialdehyde levels and the activity of antioxidant enzymes 

superoxide dismutase, glutathione peroxidase and catalase heart tissue were evaluated. The 

collected data were analyzed by SPSS software using one-way analysis of variance. 
Results: The results showed that serum glucose concentration in the treatment group was 

significantly lower than the diabetic group (P<0.01). Also, in the treatment group, the level 

of MDA was significantly lower and the activity of TAC, SOD and GPX enzymes was 

higher than the diabetic group. 

Conclusion: The results of the present study showed that Kardeh hydroalcoholic extract is 

able to prevent hypertension in diabetic rats and strengthen the antioxidant system of heart 

tissue. 
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 بر گلوکز خون و پارامترهای (Biarum bovei Blume) کاردهاثر عصاره هیدروالکلی گیاه 
 شده با استرپتوزوتوسینصحرایی دیابتی هایاسترس اکسیداتیو در موش

 

 3انصاری، کیانا 2، سمیرا گودرزی1*مهداد انکاری

 خالصه:

تواند اثرات یم دانیاکسیبدن است. استفاده از آنت یدانیاکسیآزاد و دفاع آنت یهاکالیراد دیتول نیعدم تعادل ب جهینت ویداتیاسترس اکس :سابقه و هدف

در  ویداتیاسترس اکس یبر گلوکز خون و پارامترها کاردهگیاه  ، ارزیابی اثرات تجویز عصاره آبی. هدف از تحقیق حاضرداشته باشد ابتیدر د یاکنندهیریشگیپ

 .است نیشده با استرپتوزوتوسیابتید ییصحرا یهاموش

دیابتی+ تیمار ))کنترل، دیابتی، گروه  5 طور تصادفی بهو بهگردیدند انتخاب  گرم 200±250 با وزن ستارینر نژاد و سر رت 40مطالعه  نیدر ا :هامواد و روش

 در شدند. میتقس( (روز 14 مدتبه گاواژ طریق از روز هر در وزن کیلوگرم ازای گرم بهمیلی 400و  200، 100دوزهای  کارده با گیاه هیدروالکلی دریافت عصاره

سموتاز، گلوتاتیون پراکسیداز و کاتاالز یاکسیدانی سوپراکسید دآنتیهای آلدئید و فعالیت آنزیمدیمیزان مالون، میزان قند خون ناشتا و همچنین مطالعه دوره پایان

 طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.و با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک SPSSافزار شده از طریق نرمآوریهای جمعدادهارزیابی گردید. بافت قلب 

طور تیمار، به گروه در نی(. همچن>01/0P) کمتر بوده است یابتیگروه د نسبت به داریمعنی طوربه ماریگلوکز در گروه ت یغلظت سرمکه  نشان داد هایافته :جینتا

 بوده است. یابتیگروه دبیشتر از  GPXو  TAC، SOD یهامیآنز تیفعال و کمترMDA سطح داری معنی

 نموده یریشده جلوگیابتید ییصحرا یهاقند خون در موش شیقادر است از افزا کاردهگیاه ی دروالکلیعصاره هکه  مطالعه حاضر نشان داد جینتا :یریگجهینت

 کند. تیبافت قلب را تقو یدانیاکسیآنت ستمیو س

 صحراییموش ،استرس اکسیداتیو ،خون قند ،کاردهگیاه  :یدیکل واژگان

 926-934، صفحات 1400 شهریور - مرداد، 3پژوهشی فیض، دوره بیست و پنجم، شماره  -نامه علمی دو ماه                                                                              

 

 

 مقدمه 

ترین اختالل اندوکرینی است که مشخصه آن دیابت شایع

ای بر نقش استرس ویژهطور ن بهاهیپرگلیسمی است. امروزه محقق

 رس. افزایش است[2،1] اندمتمرکز شده در این بیماری اکسیداتیو

ی در پاتوژنز دیابت ها نقش مهم  اکسیداناکسیداتیو و تغییر میزان آنتی

دنبال ایجاد اختالل در متابولیسم در بیماری دیابت به. [3] کندیفا میا

. تولید [4] یابدافزایش میهای آزاد ها، ساخت رادیکالکربوهیدرات

هایی مانند های آزاد باعث آسیب بیومولکولرادیکال بیش از حد 

 ،اکسیدانی سلولوضعیت آنتی د.شومی DNA ها ولیپیدها، پروتئین

در  کننده حساسیت سلول به آسیب اکسیداتیو است که معموالا تعیین

 .کندتغییر میپاسخ به استرس اکسیداتیو 

 
بندرانزلی، سسه آموزش عالی مهرآیین، ؤپایه، مگروه شیمی، دانشکده علوم  .1

 ایران

شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایذه، ایذه، گروه زیست .2

 ایران

، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور واحد تالش، تالش، مولکولی-سلولیگروه . 3

 ایران
 موسسه آموزش عالی مهرآیین - بندر انزلی - گیالننشانی نویسنده مسئول: *

 09113857210 تلفن: 
 mehda.enkari@yahoo.com:  پست الکترونیک

 17/3/1400 :تاریخ پذیرش نهایی              17/5/1399   تاریخ دریافت: 

های خون از جمله لیپوپروتئین دیابت باعث افزایش لیپید و

. بافت [6،5] گرددمی HDL و کاهش VLDL ،LDL گلیسیریدتری

های تواند مورد حمله گونهمغز غنی از فسفولیپیدهایی است که می

( برای شروع پراکسیداسیون لیپید ROSپذیر اکسیژن )اکنشبسیار و

ی ئیدهای سم . پراکسیداسیون لیپید منجر به تولید آلد[8،7] قرار گیرد

است.  (MDA) آلدئیددیها، مالونترین آنیگردیده که یکی از سم 

و محصول نهایی حاصل از تجزیه  رنگآلدئید ترکیبی بیدیمالون

عنوان شاخص اکسید چربی است که در حال حاضر بهپر

توان با رو میود. از اینشسیداسیون لیپیدی در نظر گرفته میپراک

در برابر  ای سلولیبه مقدار آسیب لیپیده MDAگیری میزان اندازه

دلیل اروهای گیاهی به. امروزه استفاده از د[9] برد اکسیداسیون پی

رو به گسترش  ،پایین ، عوارض جانبی کمتر و هزینه نسبتااثیر مثبتأت

 زدیابت اهای جدید ضد ست. بنابراین جستجو برای جایگزینا

. [10]های طبیعی در دنیا اهمیت فراوانی پیدا کرده است اکسیدانآنتی

 (Araceaeسانان )گل شیپوری یا شیپوری از تیره Biarumجنس 

 Biarumکارده یا کولیر گیاه  از این جنس، باشد. یک گونه می

bovei سانان ها در شیپوریوجود فالنوئیدها و آنتوسیانین .[11] است

اند گزارش شده (1981بار توسط ویلیامز و همکاران در سال )لیناو 

ها، اسیدهای ها، ساپونینآلکالوئیدها و آمین. همچنین وجود [12]

 .[13]ونوئیدها در این تیره به اثبات رسیده است السینامیک و ف

طور هفنولیک هستند که بنوئیدها دسته وسیعی از ترکیبات پلیوفال



 انکاری و همکاران
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های اند و دارای فعالیتهای فتوسنتزکننده توزیع شدهوسیع در سلول

عصاره کارده بر این . عالوه[14] فارماکولوژیکی متعددی هستند

آزاد نشان داده  یهاکالیراد در مهار یتوجهقابل یدانیاکسیاثرات آنت

بسیار اندک  ،کاردهتحقیقات در رابطه با آثار درمانی  .[15] است

گیاه آبی الکلی  ( اثر عصاره2015) زنگنه و همکاران است. در مطالعه

و گردید بررسی های صحرایی دیابتی کارده بر آستانه درد در موش

عصاره باعث از این کیلوگرم گرم بر میلی 200و  100تجویز دوزهای 

کیلوگرم منجر به افزایش گرم بر میلی 100خون و دوز  کاهش قند

و  یکارده باعث بهبود افسردگ اهیعصاره گ .[16]آستانه درد شد 

به اثرات  احتماالاشود که یم نسونیپارک یاز القا یکاهش درد ناش

اثرات  نییمطالعه با هدف تع نیا .[17] آن مربوط است یدانیاکسیآنت

 یکارده بر گلوکز خون و پارامترها اهیگ یدروالکلیعصاره ه یخوراک

 نیشده با استرپتوزوتوسیابتینر د یهادر موش ویداتیاسترس اکس

 انجام شد.

 

 هامواد و روش

 Wistarنر بالغ نژاد  ییموش صحراسر  40پژوهش  نیدر ا

صورت به ییتا 8گروه  5گرم انتخاب و در  200-250 تقریبی با وزن

گروه در شرایط یکسان با  5های هر . رتشدند میتقس یتصادف

درجه  22تا  20 دسترسی آزاد به آب و غذا و در سطحی با دمای

ساعت  12و سیکل روشنایی تاریکی  55-60گراد و در رطوبت سانتی

در طول مطالعه،  صورت هشت حیوان در هر قفس نگهداری شد.و به

 هایروش مطابق حیوانات، بردن بین از و هاانجام آزمایش ،نگهداری

 )کد اخالقی پژوهش: بود حیوانات با اخالق اصول و کار استاندارد

 جدید، وضعیت به عادت هفته یک از پس (.15342468871304

 .شد انجام بعدازظهر 2 تا صبح 9 ساعت از هاموش روی همطالع

 حیوانات این گروه سالم بودند. (:کنترل) یکگروه 

داروی  ،(: برای ایجاد دیابت این گروه)دیابتی دو گروه

گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در بافر میلی 70استرپتوزوتوسین 

M 1/0  5/4سیترات سدیم باPH= صفاقی تزریق صورت داخلبه

  شد.

به همراه  های صحرایی (: موشدرمان) پنجم و چهارمهای سوم، گروه

 یگرم به ازامیلی 400  و 200، 100های عصاره کارده با دوز دریافت

 دیابتی دو هفتهکیلوگرم وزن در هر روز از طریق گاواژ به مدت 

 حیوانات از قلب بافت و خون نمونه ،مطالعه دوره پایان در .ندشد

 شاخص خون، قند سرمی سطح و اخذ مختلف هایگروه

 بافت اکسیدانآنتی هایآنزیم فعالیت میزان و چربی پراکسیداسیون

 .شد گیریاندازه قلب

 کارده اهیگ هعصار هیروش ته

 ذهیرستان اهش یفصل بهار از حوال یکارده در ابتدا اهیگ

 آزاد دانشگاه یشناساهیکارشناسان گ ییو پس از شناسا یآورجمع

سپس (. 45679 :)شماره هرباریوم استفاده شد ذهیواحد ا یمالاس

هفته خشک  دودر هوای آزاد و در سایه به مدت و های آن جدا برگ

و توسط شد  نیتوز لویکیک ها مقدار شد. پس از خشک شدن برگ

خزر ساخت ایران( به پودر بسیار ریز با )شرکت پارس برقیآسیاب

 72مدت پودر کارده بهسپس . دیدگرتبدیل  مترمیلی 4/0 قطر کمتر از

درجه و در دمای اتاق خیسانده شد. مخلوط  70ساعت در اتانول 

م ههاندازه کافی و در چندین نوبت ب پودر کارده و الکل هر روز به

های ریزی ساعت مخلوط الکل و پودر از صافی 72زده شد. در پایان 

 ءالخ آمده دردستهب هدست آید. عصارهآن ب هتا عصار عبور داده شد

طور کامل تبخیر شد. در پایان تحت تقطیر قرار گرفت تا الکل آن به

درجه . دست آمدهای بصورت پودر قهوهپس از تبخیر الکل، عصاره به

 28 (DPPHفنیل پیکریل هیدارزیل)با روش دی خلوص عصاره

پس از شستشوی  :آماده کردن نمونه بافتی .[18]محاسبه گردید درصد 

از گرم  1 ،(  =4/7PH, PBSنمونه بافتی با استفاده از بافر فسفات )

موالر و میلی Tris-Hcl 50شامل ) لیتر بافر سردمیلی 5بافت قلب در 

EDTA 15 موالر با میلیPH  هموژنیزه شد. سپس محلول ( 5/7برابر

 وژ گردید.یدقیقه سانتریف 15دور به مدت  10000حاصل با سرعت 

اکسیدان مورد های آنتیحاصل برای ارزیابی فعالیت آنزیم مایع رویی

 .[19]ده قرار گرفت ااستف

 مطالعه بیوشیمیایی

مقادیر سرمی قند خون ناشتا هم در : خون گیری قنداندازه

ابتدای مطالعه و هم در پایان دوره مطالعه با استفاده از دستگاه 

گیری شد. برای ( اندازهACCUACHEK , USAگلوکومتر )

گیری ساعت، ضمن خون 72اطمینان از القای دیابت پس از گذشت 

ها با استفاده از نوار گلوکویاب و دستگاه از ناحیه دم موش

شرکت   GM10Bionim rightet)نمونه  گیری قند خوناندازه

گرم بر میلی 300خسرو مدیسا طب ایران(، میزان قند خون بیش از 

  .[20] ابتی در نظر گرفته شدهای دیلیتر موشدسی

لیتر از میلی 5/0: (MDA)آلدئید دیگیری مالوناندازه

لیتر میلی 3ه محلول رویی حاصل از هموژنیزاسیون بافت قلب ب

لیتر از میلی 15/0و  TBA %6/0لیتر میلی 1و  %1 اسیدفسفوریک

ماری در بن شدهمخلوط  %95در متانول  %20هیدروکسی تولون بوتیره 

 4 و شد دقیقه قرار داده 45به مدت  گراددرجه سانتی 37 جوش

مدت ده به  rpm  3000و با دور بوتانل اضافه گردید-1 لیترمیلی

 535محلول در طول موج  جذب نوری .دقیقه سانتریفیوژ گردید

 استفاده از منحنی استاندارد محاسبه گردید خوانده شـد و با نانومتر

[21]. 
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آنزیم : (GPX) پراکسیدازگلوتاتیونگیری اندازه 

( را GSHپراکسیداز واکنش اکسیداسیون گلوتاتیون )گلوتاتیون

کاتالیز  (Cumene Hyroperoxideتوسط کومن هیدروپراکسید )

، گلوتاتیون NADPH. در حضور آنزیم گلوتاتیون ردوکتازو کندمی

 احیاشود که این می( مجدداا به گلوتاتیون احیا GSSGشده )اکسید

همراه است. در این  NADP+به  NADPH با اکسیداسیون همزمان 

گیری نانومتر اندازه 340واکنش کاهش جذب نوری در طول موج 

 RANSOD این فاکتور با استفاده از کیت آزمایشگاهی  شود.می

(Randox اندازهانگلستان ) [22]گیری شد.  

آنزیم نقش : (SODاکسید دسموتاز )گیری سوپراندازه

ع تبدیل رادیکال سوپراکسید تسری (SOD)سموتاز سوپراکسید د

شده در طی فرآیندهای اکسیداتیو به پراکسید هیدروژن و تولید

گیری از گزانتین . در ایـن روش اندازهاستاکسیژن مولکولی 

(Xanthine( و گزانتین اکسیداز )Oxidase Xanthine برای )

ستفاده شده است. سپس این ید اهای سوپراکستولید رادیکال

-)نیتروفنل-5-کلرایدتترازولیوم)فنیل INTهای پراکسید با رادیکال

شکیل رنگ قرمز فورمازان واکنش برای ت (2-(4-)یدوفنل-3-(4

 درصد سرعت واکنش 50 باعث مهار SOD  دهد. یک واحدمی

I.N.T  [23] شودمیگیری تحت شرایط اندازه. 

  ABTS :(TACاکسیدانی )ظرفیت تام آنتی گیریاندازه

acid sulfonic-6-ethylbenzthiazoline-3 sbi-Azino-2,2′ 
های شود تا رادیکالمجاور میبا یک پراکسیداز و آب اکسیژنه 

+ABTS ه در طول سبز دارد ک – تولید نماید. این ماده، رنگ آبی

 تیفاکتور با استفاده از ک نیا شود.گیری مینانومتر اندازه 600موج 

 RANSOD TOTAL ANTIOXIDANT یشگاهیآزما

(Randox اندازه )[24] ی شدریگانگلستان. 

 های آماریروش

و شدند ارائه  Mean±SEM صورتبه قیتحق نیا یهاداده

 Excel یافزارهانرم یهاطیدر مح یمناسب آمار یهاروش سپس با

 تعقیبی با آزمون و ANOVAبا استفاده از روش  و SPSSو 

Tukey .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند  

 

 نتایج

غلظت ، میزان قند خونآمده از دستهای بهیافته

فعالیت ، (GPXپراکسیداز )فعالیت آنزیم گلوتاتیون، آلدئیددیمالون

 یدانیاکسیتام آنت تیظرفو  (SODدسموتاز )آنزیم سوپراکسید

(TACدر پنج گروه مورد بررسی ) نشان داده  1 شماره در جدول

 شده است.

 

 بین پنج گروه TAC تیظرفو SOD   فعالیت آنزیم، GPXفعالیت آنزیم ، MDAغلظت ، میزان قند خون مقایسه -1 شماره جدول

 400کارده  + دیابتی 200کارده  + دیابتی 100کارده  + دیابتی دیابتی سالم متغیر گروه

 قند خون

 دیآلدئیدمالون

 دسموتاز دیسوپراکس

 پراکسیداز گلوتاتیون

 یدانیاکسیظرفیت تام آنت

36/8±56/100 

08/1±11/36 

22/1±33/50 

05/1±11/74 

01/0±43 

72/21±72/458 

19/4±14/68 

11/4±20/34 

36/2±19/53 

05/0±40 

33/13±21/116 

88/2±09/41 

19/3±97/46 

85/1±65/68 

04/0±58 

16/12±61/110 

65/1±13/39 

98/2±51/47 

92/1±19/71 

03/0±60 

92/16±84/105 

49/1±12/37 

67/2±34/49 

11/1±09/72 

02/0±62 

 

 

 ## و # مئعال و >001/0Pدر سطح  کنترلنشانگر تفاوت معناداری با گروه  ***عالمت ). بین پنج گروهمقایسه میزان قند خون  -1 شماره نمودار

 (گروه دیابتیبا  >01/0Pو  >1/0P ترتیب در سطحتفاوت معناداری بهنشانگر 
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گروه در خون  قند میانگینکه  دهدمینشان  1شماره نمودار  نتایج

و تجویز بوده است گروه کنترل  داری بیشتر ازطور معنیی بهدیابت

و  200 ،100های ه کارده برای مدت دو هفته در دوزعصارخوراکی 

خون  داری در سطح قندکاهش معنیباعث گرم بر کیلوگرم میلی 400

.استه نسبت به گروه دیابت شد

 

 
 ،# مئعال و >001/0P سطح در کنترل گروه با معناداری تفاوت نشانگر***  عالمت). گروه پنج بین آلدئیددیمالون غلظت مقایسه -2 شماره نمودار

 (دیابتی گروه با >001/0Pو  >1/0P< ،01/0P  سطح در ترتیببه معناداری تفاوت نشانگر ###و  ##

 

 در آلدئیددیمیانگین مالونکه  دهدمی نشان 2 شماره نمودار نتایج

 و است بوده کنترل گروه از بیشتر داریمعنی طوربه دیابتی گروه

 ،100 دوزهای در هفته دو مدت برای کارده عصاره خوراکی تجویز

 سطح در داریمعنی کاهش باعث کیلوگرم بر گرممیلی 400 و 200

  .است شده دیابت گروه به نسبت آلدئیددیمالون

 
 سطح در کنترل گروه با معناداری تفاوت نشانگر***  )عالمت. گروه پنج بین( GPX) پراکسیداز گلوتاتیون آنزیم فعالیت مقایسه -3 شماره نمودار

001/0P< 01/0سطح  در ترتیب به معناداری تفاوت نشانگر ###و  ## مئعال وP<  001/0وP< دیابتی( گروه با 

 

 فعالیت آنزیم میانگینکه  دهدمی نشان 3 شماره نمودار نتایج

 گروه از کمتر داریمعنی طوربه دیابتی گروه در پراکسیداز گلوتاتیون

 هفته دو مدت برای کارده عصاره خوراکی تجویز و است بوده کنترل

 افزایش باعث کیلوگرم بر گرممیلی 400 و 200 ،100 دوزهای در

 گروه به نسبت پراکسیدازگلوتاتیون آنزیم فعالیت میزان در داریمعنی

  .است شده دیابت
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 سطح در کنترل گروه با معناداری تفاوت نشانگر***  )عالمت. گروه پنج بین (SODسوپراکسیددسموتاز ) فعالیت آنزیم مقایسه -4 شماره نمودار

001/0P< 1/0سطح  در ترتیب به معناداری تفاوت نشانگر ##و  # مئعال وP<  01/0وP< دیابتی( گروه با 

 

 آنزیم فعالیت میانگینکه  دهدمی نشان 4 شماره نمودار نتایج

 گروه از کمتر داریمعنی طوربه دیابتی گروه در سوپراکسیددسموتاز

 هفته دو مدت برای کارده عصاره خوراکی تجویز و است بوده کنترل

 افزایش باعث کیلوگرم بر گرممیلی 400 و 200 ،100 دوزهای در

 گروه به نسبت سوپراکسیددسموتاز آنزیم فعالیت میزان در داریمعنی

 .است شده دیابت

 
 >001/0P سطح در کنترل گروه با معناداری تفاوت نشانگر***  )عالمت. گروه پنج بین( TAC) یدانیاکسیتام آنت تیظرف مقایسه -5شماره  نمودار

 دیابتی( گروه با >001/0Pو  >1/0P<، 01/0Pسطح  در ترتیببه معناداری تفاوت نشانگر ###و  ## ،# مئعال و

 

 در اکسیدانیآنتی تام ظرفیت میانگینکه  دهدمی نشان 5 نمودار نتایج

 تجویز و است بوده کنترل گروه از کمتر داریمعنی طوربه دیابتی گروه

 و 200 ،100 دوزهای در هفته دو مدت برای کارده عصاره خوراکی

 فعالیت میزان در داریمعنی افزایش باعث کیلوگرم بر گرممیلی 400

 .است شده دیابت گروه به اکسیدانی نسبتآنتی آنزیم

 

 بحث 

القای دیابت با که های این پژوهش نشان داد یافته

 خون در حیوانات دار قنداسترپتوزوتوسین موجب افزایش معنی

دار میزان شاخص ، دیابت باعث افزایش معنیبر اینگردید. عالوه

های دار میزان فعالیت آنزیمپراکسیداسیون لیپیدی و کاهش معنی

ت خوبی شناخته شده اسمقایسه با گروه کنترل شد. به اکسیدان درآنتی

ی بتا موجب افزایش قند خون هاکه استرپتوزوسین با تخریب سلول

 همچنین. [25]دارد های قبلی مطابقت این نتایج با پژوهش شود کهمی

دار غلظت ی با عصاره کارده موجب کاهش معنیتیمار حیوانات دیابت

با نتایج مطالعات قبلی لوکز نسبت به گروه دیابتی گردید که سرمی گ

تیمار  که این مطالعات نشان داده شده استسازگاری دارد. در 

شده با استرپتوزوسین با ترکیبات های صحرایی دیابتیموش
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داری قند خون حیوانات را در مقایسه با طور معنیاکسیدان بهآنتی

. گزارش شده است که استرس [27،26]گروه دیابتی کاهش داده است 

. [28]گردد سنتز و ترشح انسولین میاکسیداتیو موجب کاهش 

شاید به دلیل اثرات  بنابراین اثر هیپوگلیسمیک عصاره کارده

های بتای جزایر النگرهانس و اکسیدانی آن در محافظت از سلولیآنت

نشان  2017ران در سال زاده و همکاولیافزایش ترشح انسولین باشد. 

خون و  فاکتورهایی از قبیل قندتواند عصاره کارده میکه اند داده

 یجهیدر نتدر بیماران مبتال به دیابت کاهش دهد. را پروفایل چربی 

شده است  مشخص ،صورت گرفته عصاره کاردهکه بر روی  یمطالعات

و   یپالکتضد  ،یدانیاکسیآنت ،یکروبیمضد   یهاتیفعالدارای که 

 تیفعال زیو همکاران ن ینیحسدر مطالعه  .[29] باشدمیسرطان ضد 

 آزاد، کالیمهار راد سه آزمون قیطر عصاره کارده از یدانیاکسیآنت

DPPH  فلزات نشان داده شد و گزارش  یکاهندگ و یکنندگشالته

و  یکنندگایو قدرت اح DPPH مهار عصاره کارده در که شد

. [30]توکوفرول است و آلفاBHT از  بهتر بیترتآهن به یکاهندگ

در های قلبی بر فراوانی شیوع اختالالت و آسیبشواهدی مبنی  اخیراا

. در حقیقت دیابت یک فاکتور خطر بیماران دیابتی گزارش شده است

در بیماری دیابت شود. تقلی برای نارسایی قلبی محسوب میمس

دلیل اکسیدان بههای آنتیو فعالیت آنزیمها اکسیدانآنتی

های اکسیداسیون لیپیدی کاهش وردهافزایش فرآگلیکوزیالسیون یا 

دنبال چنین افزایش گلیکوزیالسیون غیرآنزیمی به[. هم31]یابد می

هیپرگلیسمی شاید دلیل احتمالی عوارض عروقی در بیماری دیابت 

ورده اصلی پراکسیداسیون است و افزایش آفر  MDA.[32]باشد 

MDA  نتایج تحقیق [33] پراکسیداسیون چربی است شاخص مهم .

های گروه دیابتی بافت قلب در رت MDAمیزان که  حاضر نشان داد

عصاره  اما ،روه کنترل افزایش یافته استداری نسبت به گطور معنیبه

داری در طور معنیبهرا کارده توانسته است شاخص پراکسیداسیون 

هش شاخص پراکسیداسیون مقایسه با گروه دیابتی کاهش دهد. کا

اکسیدانی عصاره کارده توان به اثرات آنتیتیمار را می چربی در گروه

های آزاد با خنثی توان به تجزیه رادیکالنسبت داد. این اثر را می

ها قبل یژن و با به دام انداختن رادیکالهای واکنشی اکسکردن گونه

همچنین با توجه . [34]شان نسبت داد های هدفاز رسیدن به سلول

آن در  دیو اثر مف کاردهخوب عصاره  اریبس یدانیاکسیخواص آنت به

طور مستقل عالئم ، احتماالا بهکیآتروژنو فاکتور ضد  یکاهش چرب

 .دهدیکاهش منیز خون را  یخطرات و عواقب چرب نیو همچن ابتید

کارده  اهیموجود در عصاره گ یدهایفالونوئکه اند نشان داده قاتیتحق

 ونیآزاد، با آن یهاکالیراد یآورجمع تیدارا بودن خاص لیبه دل

از  ،واکنش داده پوکلریه دیو اس لیفنوکس کالیراد ل،یدروکسیه

 یتوکندریآزاد در م یهاکالیراد لهیکه به وس یدیپیل ونیداسیپراکس

حاضر  چنین نتایج مطالعههم .آورندیبه عمل م یریجلوگ شود،یالقا م

 ،GPX اکسیدانآنتی هایآنزیم فعالیت میزانکه  مشخص نمود

SOD، TAC شده در مقایسه با گروه های دیابتیرت قلب بافت در

ش شده است که . گزارداری کاهش یافته استطور معنیبهکنترل 

 دهد که احتماالا اکسیدان را کاهش میهای آنتیدیابت فعالیت آنزیم

اکسیداتیو بیش از ها در مقابله با استرس درگیری آندلیل افزایش به

که تجویز در حالی .باشدهای صحرایی دیابتی میحد در موش

گرم بر میلی 400و  200 ،100خوراکی عصاره کارده با دوزهای 

 دانیاکسیآنت یهامیآنز تیفعالدار کیلوگرم باعث افزایش معنی

GPX ،SOD ،TAC  نسبت به گروه دیابتی شده است. این نتایج

دهند هیپرگلیسمی با استرس است که گزارش میموافق مطالعاتی 

 .[35] اکسیداتیو همراه است

 

 یریگنتیجه

عصاره که  آمده از مطالعه حاضر نشان داددستهنتایج ب

های صحرایی دیابتی خون در موش کارده قادر است از افزایش قند

اکسیدانی های آنتیبر فعالیت آنزیمتواند ، همچنین میجلوگیری نماید

ترین مهم دار داشته باشد.های دیابتی تأثیر معنیبافت قلب در رت

دلیل های حیوانی بود که بهمحدودیت پژوهش، استفاده از نمونه

های انسانی استفاده نشد. رعایت مالحظات اخالقی و ایمنی از نمونه

های تکمیلی و با انجام تستکه اد کرد توان پیشنهمی بنابراین

درمان بیماری  از مواد گیاهی مورد سنجش در in vivo مطالعات

عنوان یک شود که این میوه بهپیشنهاد می همچنین استفاده شود.

که داروهای شیمیایی دارای چرا ،شود کار گرفتهبهداروی گیاهی 

استفاده از این مواد  که شودپیشنهاد می و نیز باشنداثرات جانبی می

 های ایرانی افزایش پیدا کند.های غذایی خانوادهگیاهی در رژیم
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