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چکیده
مقدمه و هدف :استرس اكسیداتیو كلیوي در آغاز و پیشرفت بیماري كلیوي ناشي از دیابت نقش حیاتي دارد .هدف این مطالعه تعیین اثر
اولئوروپین بر فعالیت آنزیمهاي آنتياكسیدان بافت كلیه و برخي فاكتورهاي التهابي سرم در موشهاي صحرایي نر دیابتيشده با
استرپتوزوتوسین ميباشد.
روش کار :در این مطالعه تعداد  28سر رت نر نژاد ویستار با وزن  190± 30گرم بهصورت تصادفي انتخاب و به  4گروه ( )n =7گروه
كنترل ،گروه دیابتي ،گروه تیمار و گروه اولئوروپین تقسیم شدند .دیابت از طریق تزریق تك دوز استرپتوزوتوسین به میزان  60mg/kgبه
رتها القا شد .رتهاي گروه اولئوروپین و تیمار ،اولئوروپین را با دوز  60 mg/kgروزانه از طریق گاواژ معدي به مدت  30روز دریافت
نمودند .در پایان دوره مطالعه ،غلظت سرمي اوره ،كراتینین ،گلوكز ،اینترلوكین ،(IL-1)1-اینترلوكین (IL-6) 6-و فعالیت آنزیمهاي
آنتياكسیدان سوپراكسید دسموتاز ) (SODگلوتاتیون پراكسیداز ) (GPXظرفیت تام آنتياكسیداني ) (TACو سطح مالون دي آلدهید
) (MDAبافت كلیه اندازهگیري شد.
یافتهها :نتایج نشان داد كه غلظت سرمي گلوكز ،اوره ،كراتینین ،اینترلوكین 1-و اینترلوكین 6-در حیوانات دیابتيشده بهطور معنيداري
نسبت به گروه كنترل افزایش یافته است ( .)p˂0/001همچنین ،فعالیت آنزیمهاي  GPX ,SODو میزان  TACبافت كلیه در گروه تیمار
در مقایسه با گروه دیابتيشده بهطور معنيداري افزایش و سطح  MDAبافت كلیه بهطور معنيداري كاهش یافت (.)p˂0/001
نتیجهگیری :مطالعه حاضر نشان داد كه اولئوروپین خوراكي قادر است قند خون ،استرس اكسیداتیو و  IL-1و  IL-6را كاهش دهد .این
اثرات شاید به دلیل توانایي آن در تقویت سیستم دفاعي آنتياكسیداني باشد.
کلیدواژهها :اولئوروپین ،آنزیمهاي آنتياكسیدان ،كلیه ،دیابت ،موش صحرایي
*نویسنده مسئول :استادیار گروه فیزیولوژي ،دانشكده دامپزشكي ،علوم پزشكي تبریز ،دانشگاه آزاداسالمي ،تبریز ،ایران
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مقدمه
دیابت شیرین یا ملیتوس یك اختالل اندوكریني است كه
به دنبال نقص در تولید انسولین و یا اختالل در مصرف انسولین
توسط بدن ایجاد ميگردد و یكي از عوامل اصلي مرگ و میر در
كشورهاي پیشرفته است ( .)1افزایش استرس اكسیداتیو و تغییر
میزان آنتياكسیدانها نقش مهمي در پاتوژنز دیابت ملیتوس ایفا
ميكند ( .)2مكانیسمهایي كه دیابت موجب آسیب كلیوي
ميشود پیچیده هستند و بهطور كامل شناخته نشدهاند .اما
استرس اكسیداتیو كلیوي در آغاز و پیشرفت بیماري كلیوي
ناشي از دیابت نقش حیاتي دارد ( .)3هرچند عوامل ژتنتیكي،
چاقي و كمتحركي نقش مهمي در ابتالي فرد به دیابت دارند ،با
این وجود ،تجمع ماتریكس خارج سلولي ،استرس اكسیداتیو و
التهاب بافتي همگي مسئول تغییرات معمول در نفروپاتي دیابتي
ميباشند ( .)4 ،1تولید بیش از حد رادیكالهاي آزاد باعث آسیب
بیومولكولهایي مانند لیپیدها ،پروتئینها و  DNAميشود.
آسیب اكسیداتیو این مولكولها به تدریج به بیماريهاي مزمن
از قبیل دیابت ،تصلب شرائین ،پیري و سرطان منجر ميشود.
دیابت تمامي اعضاي بدن انسان از جمله چشم ،كلیه ،كبد و
سیستم عصبي را تحت تأثیر قرار ميدهد ( .)5وجود
آنتياكسیدانهایي نظیر ویتامین  Eو فالونوئیدها در جیره غذایي
ميتواند اثرات حفاظتي در بیماران دیابتیك داشته باشد ( .)6عدم
كنترل دیابت منجر به عوارض دیابت ميشوند كه عامل افزایش
هزینههاي پزشكي و كاهش كیفیت زندگي هستند.
امروزه استفاده از داروهاي گیاهي به دلیل تأثیر مثبت،
عوارض جانبي كمتر و هزینه نسبتا پایین رو به گسترش است،
لذا تحقیق بر روي گیاهان دارویي حائز اهمیت فراواني است.
استفاده از طب گیاهي براي درمان بیماري دیابت در دنیا اهمیت
فراواني پیدا كردهاست ( .)7بیشترین تركیبات فعال موجود در
میوهها ،سبزیجات و گیاهان دارویي تركیبات فنلي ،نیتروژني،
ویتامینها ،ترپنوئیدها (كاروتنوئیدها و تريترپنها) و آلكالوئیدها
هستند كه برخي از آنها فعالیت آنتياكسیداني قوي دارند.
آنتياكسیدانها در حیات انسان نقش مهم و اساسي ایفا
ميكنند .به طوري كه مصرف آنتياكسیدانها با كاهش خطر
بیماريهاي قلبي ،دیابت و دیگر بیماريهاي مرتبط با پیري از
قبیل سرطان همراه است ( .)8برگ زیتون یك منبع قابل
مالحظه تركیبات فنلي است كه به لحاظ بیولوژیكي فعال
هستند و ظرفیت آنتياكسیداني ،ضد التهابي و قدرت
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پاکكنندگي رادیكالي بهتري دارند ( .)10 ،9همچنین تركیبات
فنلي مشتق از برگ و روغن زیتون با داشتن مقادیر قابل توجهي
اولئوروپین ( )Oleuropeinاز اكسیداسیون لیپوپروتئیني
جلوگیري ميكنند ( .)11اولئوروپین یك تركیب فنلي است كه
به لحاظ فارماكولوژیكي فعالترین ماده موجود در روغن زیتون
است ( .)12آنزیمهاي آنتياكسیدان اولین خط دفاعي را در برابر
رادیكالهاي آزاد تشكیل ميدهند؛ از جمله سوپراكسید دسموتاز
) (SODو گلوتاتیون پراكسیداز ) (GPXكه نقش مهمي در
پاکكردن متابولیتهاي سمي ایفا ميكنند ( .)13مالون
ديآلدهید ) (MDAفراورده اصلي پراكسیداسیون است و
افزایش میزان آن شاخص مهم پراكسیداسیون چربي است (.)14
طي مطالعهاي نشان دادهشده كه اولئوروپین قادر است سمیت
كلیوي ناشي از كادمیوم را كاهش دهد .در این مطالعه
اولئوروپین توانست سطح ظرفیت تام آنتياكسیداني ) (TACو
فعالیت آنزیمهاي آنتياكسیدان  SOD ,GPXو میزان MDA
بافت كلیه را بهطور معنيداري بهبود بخشد .همچنین مشخص
گردید اولئوروپین از افزایش سطح سرمي اوره و كراتینین
جلوگیري ميكند .اوره و كراتینین شاخصهاي عملكرد طبیعي
كلیه هستند ( .)15در مطالعه دیگري مشخص گردید اولئوروپین
ميتواند پاسخ التهابي ،اكسیداتیو و آپوپتوتیك را در موش
صحرایي مبتال به نارسایي حاد كلیوي تضعیف نماید (.)16
عالوه بر این ،در مطالعهاي گزارش شدهاست كه اولئوروپین
ميتواند با داشتن ویژگيهاي آنتياكسیداني ،ضد التهابي و ضد
آپوپتوزي آسیب كلیوي ناشي از ایسكمي -بازخونرساني را
كاهش دهد ( .)17التهاب مزمن با شدت كم و واكنش ذاتي
سیستم ایمني با پاتوژنز دیابت ارتباط نزدیكي دارد و غلظت
پالسمایي فاكتورهاي التهابي در افراد دیابتي افزایش ميیابد
( .)18افزایش استرس اكسیداتیو باعث افزایش سیتوكینهاي
التهابي ميگردد و با افزایش سیتوكینها نیز تولید رادیكالهاي
آزاد افزایش ميیابد ( .)19همچنین نشان دادهشده كه
اولئوروپین اثرات آنتياكسیدان ،ضد التهابي و ضد سرطاني دارد
و قادر است در شرایط  invitroاز اكسیداسیون لیپیدي جلوگیري
نماید ( .)21 ،20مطالعه صورتگرفته توسط Karabag-Coban
در سال  2017اثرات تزریق داخل صفاقي اولئوروپین با دز
 20 mg/kgرا بر وضعیت آنتياكسیداني و ضد التهابي در موش
صحرایي دیابتي شده بررسي نمودهاست ( .)14در حاليكه ،از
یك سو ،مصرف باالي روغن زیتون در رژیم غذایي مدیترانهاي

امیر اشجعی اسالمی و همکاران /تأثیر اولئوروپین بر وضعیت استرس اکسیداتیو

و اثرات مفید آن بر سالمتي بهخوبي شناخته شدهاست و از
سویي دیگر ،در سالهاي اخیر توجه زیادي به فلور میكروبي
روده شدهاست ،بهطوري كه بهعنوان یك عضو متابولیك
توصیف ميشود كه بر تغذیه میزبان تأثیر ميگذارد و ممكن
است فراهمي زیستي و دسترسي زیستي تركیبات فنلي زیتون را
از طریق تبدیلشان به سایر تركیبات فعال تحت تأثیر قرار دهد
( .)12با توجه به اینكه تاكنون ،تأثیر اولئوروپین خوراكي بر
وضعیت استرس اكسیداتیو كلیه بهدنبال دیابت القاءشده با
استرپتوزوتوسین بررسي نشدهاست ،در مطالعه حاضر اثر
محافظتي اولئوروپین خوراكي بر وضعیت استرس اكسیداتیو
بافت كلیه و برخي فاكتورهاي التهابي سرم در موش صحرایي
نر دیابتي شده با استرپتوزوتوسین مورد بررسي قرار گرفت.

طرز تهیه اولئوروپین
براي تهیه اولئوروپین ،ابتدا دانههاي میوه زیتون رقم
كنسروي ماري برداشت شد .پس از هستهگیري و شستشوي
كامل در آب مقطر قرار دادهشد و بعد از  24ساعت ،آب بهدست
آمده توسط لیوفیلیزاتور خشك گردید .با استفاده از HPLC
پرپراتیو ( )preparativeنسبت به ریتنشن تایم (Retention
 18 )Timeبهصورت اتوماتیك جداسازي و خالصسازي شد.
خلوص آن با استفاده از استاندارد اولئوروپین ()Sigma Aldrich
مورد سنجش قرار گرفت .در پایان دوره مطالعه حیوانات با
استفاده از داروي كتامین ( )40 mg/kgو زایالزین ()8 mg/kg
بهصورت داخل صفاقي تحت بیهوشي جراحي قرار گرفته و
نمونه خون از طریق سینوس چشمي جمعآوري شد ( .)24براي
جداسازي سرم نمونهها با سرعت  3000دور در دقیقه به مدت
 10دقیقه سانتریفوژ شد و تا اندازهگیري فاكتورهاي سرمي در
فریزر  -20نگهداري گردید .پس از اخذ نمونه خون محوطه
شكمي باز و كلیه راست حیوان برداشته و بالفاصله با سرم
نرمال سالین شسته شد .كلیه راست در نیتروژن مایع منجمد و تا
زمان اندازهگیري آنزیمهاي آنتياكسیدان در دماي  -80درجه
سانتيگراد نگهداري شد.

روش کار
نوع مطالعه
پژوهش حاضر از نوع تجربي است .در این مطالعه تعداد 28
سر رت نر نژاد ویستار با وزن 190± 30گرم بهصورت تصادفي
انتخاب و به  4گروه ( )n =7تقسیم شدند .موشهاي صحرایي
مورد مطالعه در شرایط یكسان با دسترسي آزاد به آب و غذا و
در سطحي با دماي  22±2درجه سانتيگراد و چرخه نوري
 12/12روشنایي– تاریكي و بهصورت پنج حیوان در هر قفس
نگهداري شدند .گروه یك (كنترل) :موشهاي صحرایي سالم ،با
دسترسي آزاد به آب و جیره پایه .گروه دو (دیابتي) :موشهاي
صحرایي دیابتيشده با دسترسي آزاد به آب و جیره پایه .گروه
سه (تیمار) :موشهاي صحرایي دیابتيشده به همراه تجویز
اولئوروپین با دسترسي آزاد به آب و جیره پایه .گروه چهار
(اولئوروپین) :موشهاي صحرایي سالم به همراه تجویز
اولئوروپین با دسترسي آزاد به آب و جیره پایه .براي ایجاد دیابت
حیوانات گروه دوم و سوم داروي استرپتوزوتوسین به میزان
 60 mg/kgبه صورت داخل صفاقي و تك دوز دریافت كردند
( .)22حیوانات گروه چهارم اولئوروپین را به میزان 60 mg/kg
روزانه از طریق گاواژ معدي به مدت  30روز دریافت نمودند
( .)23در پایان دوره مطالعه نمونه خون و بافت كلیه از حیوانات
گروههاي مختلف اخذ و سطح سرمي فاكتورهاي التهابي ،قند
خون ،شاخص پراكسیداسیون چربي و میزان فعالیت آنزیمهاي
آنتياكسیدان بافت كلیه اندازهگیري شد.

آماده کردن نمونه بافتي :پس از شستشوي نمونه بافتي
با استفاده از بافر فسفات ( 1 )PBS, PH=7.4گرم از بافت كلیه
در  5میليلیتر بافر سرد ( Tris-Hcl 50 mM, PH=7.5,
 )EDTA 5mM, DTT 1mMهموژنیزه شد .سپس محلول
حاصل با سرعت  10،000دور به مدت  15دقیقه سانتریفوژ
گردید .مایع رویي حاصل براي ارزیابي فعالیت آنزیمهاي
آنتياكسیدان و شاخص پراكسیداسیون چربي و ظرفیت تام
آنتياكسیداني بافت كلیه مورد استفاده قرار گرفت.

اندازهگیری قندخون :مقادیر سرمي قند خون ناشتا هم
در ابتداي مطالعه و هم در پایان دوره مطالعه با استفاده از
دستگاه گلوكومتر ( )AccuaChek, USAاندازهگیري شد .براي
اطمینان از القاي دیابت  72ساعت پس از تزریق
استرپتوزوتوسین سطح سرمي گلوكز اندازهگیري شد و حیواناتي
كه قند خون باالي  300 mg/dlداشتند ،بهعنوان مدل دیابت
انتخاب شدند (.)25
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مطالعه بیوشیمیایي
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در نمونه تولید این رنگ را تضعیف ميكنند .كلیه این فاكتورها
مطابق دستورالعمل شركت سازنده اندازهگیري شدند (.)27

اندازهگیری فاکتورهای التهابي IL-1 :و ( IL-6بر
اساس الیزا بر پایه تفكیك رقابتي با استفاده از آنتيباديهاي
پليكلونال) با استفاده از كیتهاي تجاري شركت Diaclone,
 Franceو مطابق دستورالعمل شركت سازنده اندازهگیري شدند.

آنالیز آماری
در این مطالعه دادههاي بهدست آمده با استفاده از روش
آماري آنالیز واریانس یكطرفه ( )ANOVAو آزمون تعقیبي
دانكن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .سطح معنيدار در این
مطالعه  p>0/05در نظر گرفته شد .همه مراحل آماري با
استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  22انجام گرفت.

فعالیت آنزیمهای آنتياکسیدان بافت کلیه :فعالیت
آنزیمهاي  SODو  GPXبا استفاده از كیتهاي تجاري شركت
 Cayman CHEMICAL,USAو سطح  TACو  MDAبا
استفاده از كیتهاي تجاري شركت INC,USA
 CELLBIOLABS,اندازهگیري شدند.
اندازهگیری سوپراکسید دسموتاز :از گزانتین و
گزانتین اكسیداز جهت تولید رادیكالهاي سوپراكسید استفاده
ميشود .این رادیكالها با  I.N.Tیا -3-(4-nitrophenol)-5-
 2-)iodophenyl( phenyltetrazolium chlorideواكنش
ميدهند و رنگ قرمز فورمازون تولید ميكنند كه در طول موج
 505 nmاندازهگیري ميشود (.)26
اندازهگیری گلوتاتیون پراکسیداز :آنزیم گلوتاتیـون
پراكسیـداز واكنـش اكسیـداسیـون گلوتاتیون ( )GSHتوسط
كومن هیدروپراكسید را كاتالیز مينماید .در حضور آنزیم
گلوتاتیون ردوكتاز و  ،NADPHگلوتاتیون اكسیدشده ()GSSG
مجدداً به گلوتاتیون احیاء تبدیل ميشود كه این احیاء با
اكسیداسیون همزمان  NADPHبه  NADP+همراه است .در
این واكنش كاهش جذب نوري در طول موج  340نانومتر
اندازهگیري ميشود (.)26
اندازهگیری مالوندیآلدئید :این روش بر پایه واكنش
با تیوباربیتوریك اسید ( ،)TBARSاندازهگیري جذب با روش
اسپكتروفتومتري و مقایسه با منحني استاندارد ميباشد (.)26
اندازهگیری ظرفیت تام آنتياکسیداني2, ( ABTS :

} )2-Azino-di-{3-ethylbenzthiazoline sulphonateبا
یك پراكسیداز و آب اكسیژنه مجاور ميشود تا رادیكالهاي
 ABTS+تولید نماید .این ماده ،رنگ آبي-سبز دارد كه در طول
موج  600نانومتر اندازهگیري ميشود .آنتياكسیدانهاي موجود

مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت /دوره  ،8شماره  ،4زمستان 1400
772

] [ Downloaded from journal.jmu.ac.ir on 2022-06-27

نتایج
بررسي آماري دادههاي مربوط به میانگین وزن حیوانات در
آغاز مطالعه نشان داد كه اختالف معنيداري بین حیوانات در
گروههاي مختلف وجود ندارد ( .)p<0/05در حاليكه در انتهاي
دوره ،وزن حیوانات دیابتي در مقایسه با گروه كنترل بهطور
معنيداري كاهش یافتهاست ( .)p˂0/001همچنین مشخص
گردید بین گروه تیمار و دیابتي تفاوت معنيداري وجود دارد
( .)p˂0/001اما اختالف بین گروه كنترل و اولئوروپین معنيدار
نیست (( )p<0/05جدول .)1آنالیز دادههاي مربوط به گلوكز
خون نشان داد كه میانگین گلوكز خون در گروه دیابتي نسبت
به گروه كنترل به طور معنيداري افزایش یافتهاست
( .)p˂0/001همچنین بین گروه دیابتي با تیمار نیز تفاوت
معنيداري وجود دارد ( .)p˂0/001اما اختالف بین گروه كنترل
و اولئوروپین معنيدار نیست (( )p<0/05جدول.)1
مقایسه آماري مربوط به میانگین غلظت سرمي اوره و
كراتینین مشخص نمود كه غلظت اوره و كراتینین در گروه
دیابتي نسبت به گروه كنترل اختالف معنيداري دارد
( .)p˂0/001در صورتي كه در گروه تیمار در مقایسه با گروه
دیابتي غلظت سرمي اوره و كراتینین كاهش معنيداري دارد
( .)p˂0/001چنانچه بین گروههاي كنترل ،اولئوروپین و تیمار
تفاوت معنيداري از نظر شاخص كراتینین وجود ندارد
( .)p<0/05اما اختالف بین گروه كنترل و اولئوروپین معنيدار
نیست (( )p<0/05جدول.)1

امیر اشجعی اسالمی و همکاران /تأثیر اولئوروپین بر وضعیت استرس اکسیداتیو
جدول  .1میانگین وزن ،سطح گلوكز ،اوره و كراتینین موشهاي صحرایي نر در گروههاي مختلف ()Mean±SEM

گروه
فاکتور
وزن بدن قبل (گرم)
وزن بدن بعد (گرم)
گلوكز قبل (میليگرم/
دسي لیتر)
گلوكز بعد (میليگرم/
دسي لیتر)
اوره (میليگرم /دسي
لیتر)
كراتینین (میليگرم/
دسي لیتر)

کنترل

دیابتي شده

تیمار

اولئوروپین

مقدارP

169/3±14/09a
188/4±71/53a
86/2±36/78a

175/2±00/70a
144/4±50/14c
87/3±50/23a

170/3±43/23a
164/3±86/13b
86/4±71/10a

170/69±57/a
186/4±57/53a
85/2±50/66a

0/53
˂0/001
0/978

84/4±14/44c

379/11±43/54a

214/12±71/25b

86/4±57/37c

˂0/001

24/0±57/57c

40/1±43/44a

30/1±00/11b

22/0±14/508c

˂0/001

1/0±36/112b

2/0±42/910a

1/0±61/067b

1/0±46/097b

˂0/001

حروف نامشابه در هر ردیف نشانگر اختالف معنيدار بین گروهها هست .سطح معنيدار  p<0/05در نظر گرفته شدهاست .وزن بدن بعدp<0/001 :
 cاختالف معنيدار با گروههاي كنترل ،اولئوروپین و تیمار b p<،0/001 ،اختالف معنيدار گروههاي كنترل ،اولئوروپین و دیابتي .گلوكز بعدp<0/001 :
 aاختالف معنيدار با گروههاي كنترل ،اولئوروپین و تیمار b p<0/001 ،اختالف معنيدار گروههاي كنترل ،اولئوروپین و دیابتي .اورهp<0/001 :
 aاختالف معنيدار با گروههاي كنترل ،اولئوروپین و تیمار b p<0/001 ،اختالف معنيدار گروههاي كنترل ،اولئوروپین و دیابتي .كراتینینp<0/001 :
 aاختالف معنيدار با گروههاي كنترل ،اولئوروپین و تیمار.

( .)p˂0/001اما اختالف بین گروه كنترل و اولئوروپین معنيدار
نیست (( )p<0/05جدول.)2
مقایسه غلظت سرمي  IL-1و  Il-6در حیوانات گروههاي
مختلف مشخص نمود كه غلظت سرمي این فاكتورها در گروه
دیابتي نسبت به سایر گروهها بهطور معنيداري افزایش
یافتهاست ( .)p˂0/001همچنین مشخص گردید غلظت سرمي
این فاكتورها در گروه تیمار در مقایسه با گروه دیابتي كاهش
معنيداري داشتهاست ( .)p˂0/001اما اختالف بین گروه كنترل
و اولئوروپین معنيدار نیست (( )p<0/05جدول.)2
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مقایسه میانگین سطح  MDAدر گروههاي مورد مطالعه
نشان داد كه میزان فعالیت این آنزیم در گروه دیابتي بهطور
معنيداري افزایش یافتهاست ( .)p˂0/001همچنین مشخص
گردید در گروه تیمار در مقایسه با گروه دیابتي سطح MDA
بهطور معنيداري كاهش یافتهاست ( .)p˂0/001اما اختالف
بین گروه كنترل و اولئوروپین معنيدار نیست ()p<0/05
(جدول.)2
همچنین مقایسه میانگین میزان فعالیت آنزیمهاي
آنتياكسیدان  SOD,GPXو TACدر گروههاي مختلف مورد
مطالعه مشخص نمود كه میزان فعالیت این آنزیمها در گروه
دیابتي بهطور معنيداري كاهش یافتهاست ( .)p˂0/001عالوه
بر این ،مشخص گردید میزان فعالیت این فاكتورها در گروه
تیمار نسبت به گروه دیابتي افزایش معنيداري دارد.

امیر اشجعی اسالمی و همکاران /تأثیر اولئوروپین بر وضعیت استرس اکسیداتیو
جدول  .2میانگین میزان فعالیت آنزیمهاي آنتياكسیدان بافت كلیه ،اینترلوكین1-و  6موشهاي صحرایي نر در گروههاي مختلف ()Mean±SEM

گروه
فاکتور
مالون دي آلدئید (نانومول /میلي
گرم پروتئین)
سوپراكسید دسموتاز (واحد /میلي
گرم پروتئین)
گلوتاتیون پراكسیداز (واحد /میلي
گرم پروتئین)
ظرفیت تام آنتياكسیداني (میلي
مول /میليگرم)
اینترلوكین( 1-پیكوگرم /میلي
لیتر)
اینترلوكین( 6-پیكوگرم /میلي
لیتر)

کنترل

دیابتي شده

تیمار

اولئوروپین

مقدارP

2/0±14/030c

3/0±68/15a

2/0±66/09b

2/0±16/039c

˂0/001

5/0±32/01a

3/0±99/08c

4/0±64/1b

5/0±52/101a

˂0/001

48/0±79/11a

46/0±47/25c

47/0±51/20b

48/0±69/161a

˂0/001

3/0±31/07a

2/0±39/078c

2/0±89/12b

3/0±45/089a

˂0/001

162/1±19/80c

207/2±04/90a

183/2±04/04b

158/2±38/33c

˂0/001

247/2±17/25c

343/2±09/63a

285/3±90/11b

254/1±09/67c

˂0/001

حروف نامشابه در هر ردیف نشانگر اختالف معنيدار بین گروهها است .سطح معنيدار  p<0/05در نظر گرفته شدهاست a .نشانگر بیشترین
مقدار b ،حد واسط و  cكمترین مقدار است a p<0/001 : MDA .اختالف معنيدار با گروههاي كنترل ،اولئوروپین و تیمارp<0/001 ،
 bاختالف معنيدار با گروههاي كنترل ،اولئوروپین و دیابتي c p<0/001 : SOD .اختالف معنيدار با گروههاي كنترل ،اولئوروپین و تیمار،
 b p<0/001اختالف معنيدار گروههاي كنترل ،اولئوروپین و دیابتي c p< 0/001 : GPX .اختالف معنيدار با گروههاي كنترل ،اولئوروپین
و تیمار b p< 0/001 ،اختالف معنيدار با گروههاي كنترل ،اولئوروپین و دیابتي c p<0/001 :TAC .اختالف معنيدار با گروههاي كنترل
 ،اولئوروپین و تیمار b p<0/001 ،اختالف معنيدار گروههاي كنترل ،اولئوروپین و دیابتي IL-1 .و  a ،p<0/001 : IL-6اختالف معنيدار
با گروههاي كنترل ،اولئوروپین و تیمار b ،p<0/001 ،اختالف معنيدار با گروههاي كنترل ،اولئوروپین و دیابتي.
بحث
در تحقیق حاضر شاخص پراكسیداسیون لیپیدي ،میزان
فعالیت آنزیمهاي آنتياكسیدان سوپر اكسید دسموتاز و
گلوتاتیون پراكسیداز و نیز ظرفیت تام آنتياكسیداني بافت كلیه،
فاكتورهاي التهابي سرم شامل  IL-1و ،IL-6قند خون و غلظت
اوره و كراتینین سرم اندازهگیري شد .موافق با یافتههاي دیگران
تزریق استرپتوزوتوسین با تخریب سلولهاي بتا موجب افزایش
قند خون و كاهش وزن حیوانات بهطور معنيداري در گروه
دیابتي شد ( .)29 ،28در صورتي كه تجویز اولئوروپین باعث
كاهش قند خون و از دستدادن وزن شد .در حاليكه در گروه
تیمار در مقایسه با گروه دیابتي شده اولئوروپین از كاهش وزن و
افزایش گلوكز خون بهطور معنيداري جلوگیري نمود .آسیب
كلیوي یكي از عوارض اصلي دیابت القا شده با استرپتوزوتوسین
در مدلهاي تجربي است كه موجب افزایش سطح اوره و
كراتینین خون بهعنوان شاخصهاي عملكرد كلیه ميگردد (،14
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 .)15در تحقیق حاضر غلظت سرمي اوره و كراتینین در گروه
تیمار بهطور معنيداري نسبت به گروه دیابتيشده كاهش یافت
چنانچه بین گروههاي كنترل ،اولئوروپین و تیمار تفاوت
معنيداري از نظر شاخص كراتینین وجود نداشت .این موضوع
نشان ميدهد كه اولئوروپین اثرات محافظت كلیوي دارد و بدین
ترتیب آسیب كلیوي را كاهش ميدهد .فاكتورهاي ایمني و
التهابي نقش مهمي در تكامل و پیشرفت آسیب كلیوي ناشي از
دیابت دارند ( .)16طي مطالعهاي نشان دادهاند كه اولئوروپین
پاسخهاي التهابي را در بافت كلیه به دنبال سمیت گلیسیرول
كاهش ميدهد .مطالعات چندي گزارش كردهاند كه اولئوروپین
اثرات ضد التهابي خود را ازطریق تضعیف تولید و فعالیت چندین
میانجي التهاب از جمله  TNF,IL-1و  NOS2و كاهش فعالیت
میلوپراكسیداز انجام ميدهد ( .)30در بسیاري از بیماريهاي
مزمن از قبیل دیابت شیرین ،آترواسكلروزیس و بیماري سیستم
ایمني به دلیل هیپرگلیسمي مزمن ،استرس اكسیداتیو باالیي

امیر اشجعی اسالمی و همکاران /تأثیر اولئوروپین بر وضعیت استرس اکسیداتیو

 20 mg/kgو بهصورت داخل صفاقي به مدت  28روز استفاده
شدهاست .در حاليكه در مطالعه حاضر از اولئوروپین با دز
 60 mg/kgبهصورت خوراكي به مدت  30روز استفاده شد
( .)14اولئوروپین در دستگاه گوارش و توسط فلور میكروبي به
تركیبات بیولوژیكي فعال همچون هیدروكسي تیروزول تبدیل
ميشود .علیرغم فراهمي زیستي پائین اولئوروپین چندین مطالعه
بالیني گزارش كردهاند كه پس از تجویز این تركیب به مدت سه
هفته اثرات مفید آن ظاهر شد ( .)12بنابراین ميتوان نتیجه
گرفت كه تیمار موش صحرایي دیابتيشده با اولئوروپین تعادل
اكسیدان-آنتياكسیدان در بافت كلیه را به نفع آنتياكسیدان
تغییر ميدهد.

وجود دارد كه موجب تخلیه سیستم دفاعي آنتياكسیداني و
افزایش تولید رادیكالهاي آزاد ميشود Hazman .و همكاران
طي مطالعهاي نشان دادهاند كه سمیت ناشي از گلوكز موجب
تخریب و آسیب كلیوي ميشود ( .)28در مطالعه حاضر تجویز
اولئوروپین خوراكي موجب كاهش معنيدار فاكتورهاي التهابي
 IL-1و  IL-6در گروه تیمار در مقایسه با گروه دیابتي گردید.
این یافتهها با نتایج مطالعه  Karabag-Cobanهمخواني دارد
(.)14
در این مطالعه سطح  MDAبافت كلیه در گروه دیابتيشده در
مقایسه با كنترل بهطور معنيداري افزایش یافت .در حاليكه
میزان این شاخص در گروه تیمار با دریافت اولئوروپین خوراكي
به میزان  60 mg/kgدر روز به مدت  30روز بهطور معنيداري
نسبت به گروه دیابتيشده كاهش یافت MDA .فراورده اصلي
پراكسیداسیون بوده و افزایش آن شاخص مهم پراكسیداسیون
چربي است .كاهش  MDAدر گروه تیمار را ميتوان به نقش
آنتياكسیداني اولئوروپین نسبت داد كه ميتواند با خنثيكردن
گونههاي فعال اكسیژن و با به دام انداختن رادیكالها قبل از
رسیدن به اهداف سلولي خود عمل نماید ( .)16 ،14عالوه بر
این ،موافق با یافتههاي قبلي ،دیابت موجب كاهش فعالیت
آنزیمهاي آنتياكسیدان  SODو  GPXدر بافت كلیه گردید كه
احتماال به دلیل استرس اكسیداتیو و افزایش بیش از حد
رادیكالهاي آزاد است ( .)25اما اولئوروپین توانست فعالیت
آنزیمهاي آنتياكسیدان  SODو  GPXبافت كلیه حیوانات
گروه تیمار را بهبود بخشد .این اثر نشانگر توانایي اولئوروپین در
برداشت گونههاي واكنشي اكسیژن ناشي از دیابت ميباشد .در
این مطالعه میزان  TACنیز ارزیابي شد .نتایج مشخص نمود
كه میزان  TACدر بافت كلیه حیوانات گروه دیابتي نسبت به
كنترل بهطور معنيداري كاهش یافتهاست .در صورتيكه سطح
 TACدر گروه تیمار در مقایسه با گروه دیابتيشده بهطور
معنيداري پایین آمدهاست .این یافته با سایر نتایج تحقیق حاضر
همخواني دارد .همچنین ،این یافتهها با نتایج مطالعه صورت
گرفته توسط  Karabag-Cobanدر سال 2017مطابقت دارد
(.)14
در مطالعه Karabag-Cobanو همكاران اولئوروپین به میزان

نتیجهگیری
مطالعه حاضر نشان داد كه اولئوروپین قادر است با
جلوگیري از افزایش اوره و كراتینین و تقویت سیستم
آنتياكسیداني بافت كلیه را در برابر استرس اكسیداتیو ناشي از
دیابت محافظت نماید و از افزایش سطح سرمي فاكتورهاي
التهابي  IL-1و  IL-6در موش صحرایي دیابتيشده جلوگیري
كند.

تعارض منافع
نویسندگان اعالم ميدارند كه هیچگونه تضاد منافعي ندارند.
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تشکر و قدرداني
بدینوسیله از كلیه عزیزاني كه در اجراي این پژوهش نهایت
همكاري را داشتند ،كمال تشكر و قدرداني به عمل ميآید .تمام
نویسندگان در طراحي ،اجرا و نگارش همه بخشهاي پژوهش
حاضر مشاركت داشتهاند .پروپوزال این تحقیق توسط كمیته
اخالق دانشگاه آزاد اسالمي تبریز تأیید شدهاست (كد اخالق
 .)IR.IAU.TABRIZ.REC.1400.075این مقاله ،از پایان
نامه دكتراي حرفهاي نویسنده اول ،در گروه فیزیولوژي،
دانشكده دامپزشكي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبریز استخراج
شدهاست و هیچ كمك مالي خاصي از سوي سازمانهاي تأمین
مالي دریافت نكردهاست.
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Abstract
Introduction: Intrarenal oxidative stress plays a critical role in the initiation and progression of diabetic
kidney disease. Therefore, the aim of this study was to determine the effect of oleuropein on the activity of
antioxidant enzymes of kidney tissue and anti-inflammatory factors in diabetic induced Streptozotocin
male rats.
Materials and Methods: In this study, 28 adult male, Wistar rats, with a weight range of 190±30 gr, were
randomly divided into 4 equal groups (n=7): control group, diabetic animals, treatment group and
oleuropein group. Diabetes were induced in rats by a single injection of 60 mg / kg streptozotocin. Rats in
the oleuropein and treatment groups received oleuropein at a daily dose of 60 mg / kg by gastric gavage
for 30 days. At the end of the treatment, serum concentration of blood glucose, urea, Creatinine, IL-1, IL-6
and kidney tissue antioxidant including superoxide dismutase (SOD) glutathione peroxidase (GPX)
enzymes activity, total antioxidant capacity (TAC) and Malondialdehyde level were measured.
Results: The results revealed that serum level of blood glucose, urea, Creatinine, IL-1and IL-6 increased
significantly in diabetic group compared with the control group (p˂0.001). In addition, TAC, SOD and
GPX activity of kidney tissue increased and MDA level of kidney tissue decreased significantly in the
treatment group compared with the diabetic group (p˂0.001).
Conclusion: The present study indicated that oral oleuropein can reduce blood glucose, oxidative stress
and IL-1 and IL-6. These effects may be due to its ability in strengthening the antioxidant defense system.
Keywords: Oleuropein, Antioxidant enzymes, Diabetes, Kidney, Rat
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