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و به دتدت ت

ت یر دیاب

قرار میگیرد .دیاب

از طریق استهر

اکستیداتی

می ت اسد منجر به آستیب کبد دت د .ماا هه حاضتر به منو ر بررستی ا رات احهما ی عصتارهی هیدروا کلی دتیرینبیان ( Glycyrrhiza
 )glabraو گلیسریزیکاسید بر فاکه رهای آپ په زی  Baxو  Bcl2در م شهای ص رایی سر دیابهی س ع  1اسجام دد.
روش کار :در این ماا هه تجربی 72 ،ستر م ش صت رایی سر سژاد ویستهار به گروههای دتاهد ستا  ،،دتاهد دیابهی و گروههای دیابهی
تیمار با عصتارهی هیدروا کلی دتیرینبیان و گلیستریزیکاستید با غلو

ت

های  50و  100میلیگرم بر کیل گرم از طریق تزریق داخل

صتااقی در بازه زماسی  15و  30روز ،تقستی ،دتدسد .گروههای دتاهد دیابهی و تیمار ،با یک بار تزریق داخل صتااقی به میزان  120میلیگرم
بر کیل گرم آ کستان م س هیدرات دیابهی دتدسد .در پایان دوره تیمار فاکه رهای آپ په زی  Baxو  ،Bcl2با روش االیزا ستنجیده دتد.
سهایج ت سط سرم افزار  SPSS 21و آسا یز واریاسس یک طرفه و آزم ن تهقیبی ت کی ت لیل دد.
یافهه ها :فاکه ر آپ په زی  Baxدر گروه های ت

تیمار در مقایسته با گروههای دتاهد دیابهی بهط ر مهنیداری کاهش و فاکه ر

ضتدآپ په زی  Bcl2به ط ر مهنی داری افزایش یاف ( )p≤ 0/05که سشتاسرر ببب د ستاخهار باف

آستیب دیده ی کبد در گروههای تیمار

اس .
سهیجه گیری :عصتارهی هیدروا کلی گیاه دتیرینبیان وگلیستریزیکاستید در دوزهای بیان دتدهی ضتد آپ په ز میبادتد و در برابر
آسیبهای کبدی ا قاددهی ت سط دیاب

ا ر م افوهی دارد.

واژه های کلیدی :شیرینبیان ،Glycyrrhiza glabra ،آلوکسان ،Bcl2 ،Bax ،موش صحرایی.

مقدمه
دیابت شیرین ،یکی از شایع ترین بیماری های دستگاه

از  642میلیون نفر( 7/7در صد مردم جهان) به دیابت مبتال

غدد درون ریز بدن بوده که برخی از عوارض آن شامل

خواهند شد( .)13 ،36دو گروه عمده دیابت شیرین به

افزایش قند خون ،اختالل در متابولیسم کربوهیدرات ها،

عنوان نوع یک و نوع دو نام گذاری شده اند .دیابت نوع

چربی ها و پروتئین ها است( .)14،15،29میزان شیوع

یک در نتیجه کمبود کامل یا تقریباً کامل انسولین رخ می-

جهانی دیابت به طور چشمگیری افزایش یافته و بر اساس

دهد .دیابت نوع دو شامل گروههای ناهمگونی از

پیش بینی فدراسیون بین المللی دیابت تا سال  2040بیش

اختالالت است که با درجات متفاوتی از مقاومت به
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انسولین ،اختالل در ترشح انسولین و افزایش تولید گلوکز

 Mcl-1و پیش آپوپتوتیک ،BAK Bcl-Xs ،Bax ،Bad

مشخص می شود( .)6،10،27دیابت شیرین نوع یک در

Bim ،Bik ،Bidو  Hakتقسیم شده اند ،تنظیم میشوند.

نتیجه تعامل میان عوامل ژنتیکی ،محیطی و ایمونولوژیکی

پروتئینهای ضد آپوپتوتیک ،آپوپتوز را با جلوگیری از

به وجود می آید که در نهایت سبب تخریب سلولهای

رهاسازی سیتوکروم cاز میتوکندری ،تنظیم میکنند در

بتای جزایر النگرهانس پانکراس و کمبود انسولین می-

حالی که پروتئینهای پیشآپوپتوتیک موجب تسریع

شود .دیابت نوع یک در نتیجه تخریب خود ایمنی

رهاسازی آن میشوند .نسبت تعادل بین پروتئینهای

سلولهای بتا رخ می دهد و در اکثر ولی نه در همه ی

پیشآپوپتوتیک و پروتئینهای ضدآپوپتوتیک یکی از

مبتالیان ،شواهد خود ایمنی بر ضد سلولهای جزیره ای

فاکتورهای اصلی مشخص کننده این است که سلولها

دیابتی مشاهده می شود .برخی از افرادی که فنوتیپ بالینی

زنده میمانند یا دچار آپوپتوز میگردند( .)12،39پروتئین

دیابت نوع یک را دارند ،فاقد نشانگرهای ایمونولوژیک

 Bcl-2با وزن  28کیلودالتون یکی از معروف ترین

حاکی از فرآیند خود ایمنی بر ضد سلولهای بتا و

پروتئینهای مهارکننده آپوپتوز است که عالوه بر

شاخصهای ژنتیکی دیابت نوع یک هستند(.)11،27

جلوگیری از آزادسازی سیتوکروم  cاز میتوکندری ،از

دیابت یکی از عوامل اصلی اختالالت کبدی محسوب

طریق حفظ یک پارچگی غشای میتوکندری با خارج

میشود(.)6،22کبد اصلی ترین اندام سمزدایی در بدن

ساختن یون های  +Hبه  Apaf-1متصل میشود و فعال-

است و نقش مهمی در کنترل هموستازی طبیعی گلوکز

سازی کاسپاز  9را مهار میکند .پروتئین  Baxبا وزن24

دارد(. )8،38هم چنین از اندام های اصلی حساس به

کیلو دالتون میتواند عمل  Bcl-2را خنثی کند .به این دلیل

استرس اکسیداتیو ناشی از قند خون است که ممکن است

در بیشتر مطالعات ،جهت سنجش آپوپتوز هر دوی این دو

باعث آسیب بافت کبدی شود .این امر منجر به اختالل

فاکتور را ارزیابی میکنند( .)39گیاهدرمانی دانش

متابولیسم پروتئین ،کربوهیدرات و لیپید شده و در نتیجه

کهنسالی است که ریشه در اعماق تاریخ دارد( .)35در

افزایش استرس اکسیداتیو و تحریک التهابی می-

سالهای اخیر تمایل زیادی به بررسی اثرات فیزیولوژی و

شود( .)6،20حفظ ثبات سطح گلوکز خون با برداشت و

فارماکولوژی عصارههای گیاهی و استفاده از داروهای

ذخیره سازی گلوکز به گلیکوژن از وظایف کبد به شمار

گیاهی در جهان و بهخصوص در ایران ایجاد شدهاست.

میرود .مشخص شده که آلوکسان مونوهیدرات دارای

عواملی هم چون :گوناگونی ترکیبات مؤثرهی موجود در

اثرات زیان آوری بر روی بافت کبد است(.)41آپوپتوز

گیاهان ،هزینههای اقتصادی پایینتر ،توسعهی صنایع

اصلیترین مکانیسم در تکامل و هموستاز بافت های بالغ

وابسته به کشت گیاهان دارویی ،جلوگیری از خروج ارز

جهت حذف سلولهای غیرضروری ،آلوده ،جهش یافته و

از کشور ،ایجاد کار مفید و بهویژه پیشنهاد استفاده از

یا آسیب دیده از طریق مسیرهای خودکشی داخلی است و

گیاهان دارویی توسط سازمان جهانی بهداشت ،دالیل

عوامل مختلف فیزیولوژیکی و پاتولوژیکی باعث القای

رویکرد جهانی به طب گیاهی است( .)9 ،26گیاه

آن میگردند( .)30آپوپتوز سلولی توسط برخی

شیرینبیان با نام علمی  ، Glycyrrhiza glabraنام

پروتئینهای میتوکندریایی شامل پروتئینهای خانواده

انگلیسی  Licoriceو  Liquoriceو نام عربی شجره

 lymphoma Bclیا  Bcl-2که به دو بخش پروتئینی

السوس یا عرق سوس ،گیاهی چند ساله از خانواده بقوالت

ضدآپوپتوتیک  Bfl-1 ،Bcl-W ،Bcl-XL ،Bcl-2و

( )Fabaceaeمیباشد( .)2،3،25شیرین بیان گیاهی
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مدیترانه ای بوده و در جنوب شرق آسیا گسترش زیادی

استفاده انسانی مبتنی بر دستورالعملهای بینالمللی مراقبت

دارد .این گیاه از جنوب اروپا تا آسیای مرکزی میان دو

و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی میباشد .هم چنین در

عرض جغرافیایی  30تا  45درجه نیمکره شمالی رویش

کلیه مراحل قوانین و مقررات اخالقی کار با حیوانات

دارد .سابقه تاریخی 2500ساله استفاده از شیرینبیان آن را

آزمایشگاهی رعایت شدهاست و شناسه اخالق به شماره

به"پدربزرگ گیاهان دارویی" معروف کرده است(.)36

 IR.IAU.DAMGHAN. RE.1398.002از کمیته

گیاه شیرینبیان با واسطه دارا بودن ترکیبات دارویی و

اخالق در پژوهشهای زیست پزشکی دریافت شدهاست.

غذایی مهم در ریشه و ریزوم آن در دنیا حائز اهمیت بوده

به منظور حصول سازش با محیط ،آزمایشها پس از

و مورد توجه صنایع دارویی ،غذایی و حتی دخانیات

گذشت حداقل  10روز بعد از استقرار حیوانات به انجام

قرارگرفته است( .)26،36هم چنین دارای خواص متعدد

رسید(.)17،38

دارویی از جمله ضددیابت ،تقویت کننده حافظه ،تاخیر

گروه بندی :در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی ،از

در یائسگی ،ضدسرطان و مسکن میباشد( .)5مادهی اصلی

تعداد  72سر موشهای صحرایی نر بالغ نژاد ویستار با وزن

این گیاه ،ترکیب ساپونین تری ترپنوئیدی به نام

بین  157تا  251گرم استفاده می شود .موش های صحرایی

اسیدگلیسیریزیک یا گلیسیریزین با فرمول C92H6O16

در ابتدا به طور تصادفی به شش گروه 12تایی دسته بندی

میباشد که شیرینی آن  50تا  30برابر ساکارز است که در

شدند .سپس با توجه به تأثیر زمان هر گروه  12تایی به 2

صنایع دارویی ،غذایی و دخانیات کاربرد دارد .از

گروه شش تایی  15روزه و  30روزه تقسیم شدند که

گلیسریزیکاسید در درمان بیماران مبتال به هپاتیت مزمن

شامل:

استفاده میشود و در بیمارانی که به درمان با اینترفرون
جواب نمیدهند استفاده میشود .گلیسریزین توانسته سبب
کاهش ترنس آمینازهای سرم در هپاتیت  Cشود ،اما به
دنبال قطع مصرف آن ممکن است میزان آن ها مجدداً

گروههای شاهد سالم  1و  :2تزریق نرمال سالین طی 15روز و  30روز
گروههای شاهد دیابتی  3و  :4تزریق آلوکسان طی 15روز و  30روز

افزایش یابد( .)34عالوه بر این میتوان به اثر ضد ویروسی

-گروههای دیابتی تجربی  5و  :6تیمار با عصارهی

عصارهی ریشه گیاه شیرینبیان بر ویروس هپاتیت ،B ،A

هیدروالکلی شیرینبیان با غلظت  50میلیگرم بر میلیلیتر

 Cو ویروس ضعیفکننده سیستم ایمنی بدن(  )HIV-1نیز

طی  15روز و  30روز

اشاره کرد( .)23هدف از این مطالعه مقایسه اثر عصارهی

-گروههای دیابتی تجربی  7و :8تیمار با عصارهی

هیدروالکلی شیرینبیان وگلیسریزیکاسید بر سطح

هیدروالکلی شیرینبیان با غلظت  100میلیگرم بر میلی لیتر

پروتئینهای  Baxو  Bcl-2در سلولهای کبد موشهای

طی  15روز و  30روز

صحرایی مدل دیابت تجربی نوع یک میباشد.

-گروههای دیابتی تجربی  9و  :10تیمار با ماده موثرهی

م اد و روشها

گلیسریزیک اسید با غلظت  50میلیگرم بر میلی لیتر طی

حی اسات آزمایشراهی :مطالعه تجربی حاضر در

 15روز و  30روز

آزمایشگاه تحقیقاتی گروه علوم پایه دانشگاه پیام نور

-گروههای دیابتی تجربی  11و  :12تیمار با ماده

مشهد مقدس انجام شد .هم چنین الزم به ذکر است رعایت

موثرهی گلیسریزیک اسید با غلظت  100میلیگرم بر میلی

تمامی حقوق حیوانات آزمایشگاهی در پژوهش برای

لیتر طی  15روز و  30روز
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گروههای دیابتی  1و  2به مدت  15روز و  30روز پس

میلیگرم بر کیلوگرم عصارهی هیدروالکلی شیرین بیان و

از القاء دیابت تجربی با استفاده از آلوکسان مونوهیدرات

گلیسریزیک اسید تزریق شد .مطالعه بر روی دیابت مزمن

( ،)Sigma-Aldrich, Germanyشیرینبیان با غلظت 50

میباشد و به همین دلیل حدود  30روز پس از تزریق

میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت داخل

آلوکسان ،جهت تأیید القاء دیابت تجربی از ورید دمی

صفاقی دریافت می کنند( .)10گروههایدیابتیتجربی  2به

خونگیری صورت گرفت.

مدت  15و 30روز پس از القاء دیابت تجربی با استفاده از

اسدازهگیری قند خ ن(گل ک مهری) :اندازه گیری قند

آلوکسان مونوهیدرات ،شیرینبیان با غلظت  100میلیگرم

خون از طریق خون گیری از ورید دمی با استفاده از تیغ

به ازاء هرکیلوگرم وزن بدن بهصورت داخل صفاقی

جراحی و با ایجاد یک برش کوچک صورت گرفت.

دریافت می کنند( .)4گروههای دیابتی تجربی 3به مدت

تعیین سطح گلوکز با استفاده از یک قطره خون و دستگاه

 15و  30روز پس از القاء دیابتتجربی با استفاده از

گلوکومتر

شرکت

آلوکسان مونوهیدرات ،گلیسریزیکاسید با غلظت 50

 ،EasyGlucoکشور کره جنوبی) انجام شد .قند خون

میلیگرم به ازاء هرکیلوگرم وزن بدن به صورت داخل

باالی  300میلیگرم بر دسیلیتر به عنوان شاخصهی دیابتی

صفاقی دریافت می کنند .گروههای دیابتی تجربی  4به

شدن و روز صفر آزمایش در نظرگرفته شد.

مدل

(IGM-0002Aساخت

مدت  15و  30روز پس از القاء دیابت تجربی با استفاده از

خ نگیری :در پایان دوره تیمار ،موشهای صحرایی

آلوکسان مونوهیدرات ،گلیسریزیکاسید با غلظت 100

به تفکیک گروهها توسط دیاتیلاتر بیهوش شدند .سپس

میلیگرم به ازاء هرکیلوگرم وزن بدن به صورت داخل

پوست ناحیه قفسه سینه ،جناغ و دنده ها برش داده شد و با

صفاقی دریافت می کنند .گروههای شاهد سالم  1و  2و

کنار کشیدن جناغ و دنده ها از بطن چپ قلب توسط

شاهد دیابتی  3و  4به مدت  15و  30روز به میزان حجم

سرنگ  2میلیلیتر خونگیری انجام شد .خون گرفته شده

گلیسریزیک اسید تزریقی ،نرمال سالین استریل به صورت

بدون ماده ضد انعقاد درون لوله آزمایش ریخته و به مدت

داخل صفاقی دریافت نمودند .دیابت نوع یک در موش-

 12دقیقه در انکوباتور مدل (INB400ساخت شرکت

های صحرایی به دنبال  16ساعت ناشتایی با یک بار تزریق

 ،Memmertکشور آلمان) در دمای  37درجه سانتی گراد

داخل صفاقی آلوکسان به میزان  240میلی گرم به ازاء

قرار داده شد .بعد از وقوع انعقاد ،لوله ها در دستگاه

هرکیلوگرم وزن بدن ایجاد می شود .به دلیل این که مطالعه

سانتریفیوژ به مدت  12دقیقه با سرعت  5000دور در دقیقه

بر روی دیابت مزمن می باشد ،آلوکسان به گروههای

قرار داده شدند .سپس سرم خون روی بخش لخته شده

شاهددیابتی و گروههای دیابتی تجربی  1تزریق میشود.

توسط سمپلر جدا و به لوله آزمایش دیگری منتقل و در

روش دیابهی کردن :دیابت تجربی(دیابت نوع یک)

فریزر  -80درجه سانتی گراد نگهداری شد(.)38

در موش های صحرایی با یک بار تزریق داخل صفاقی

سنجش پروتئین :جهت سنجشهای بافتی ،در روزهای

آلوکسان مونوهیدرات( Sigma-Aldrichساخت کشور

 15و  30آزمایش ،مقداری از کبد از بدن حیوانات خارج

آلمان) به میزان  240میلیگرم بر کیلوگرم ایجاد شد(.)32

شد .پس از شستشو با محلول نرمال سالین به همراه بافر

هم چنین از بافر سیترات( )pH = 5/4عنوان حالل آلوکسان

تریس به مدت  2دقیقه توسط دستگاه هموژنایزر با 5000

استفاده گردید .آلوکسان به گروههای شاهد دیابتی و

دور در دقیقه هموژنیزه شد .سپس توسط عمل سانتریفیوژ

گروههای دیابتی تحت تیمار با غلظت های  50و 100

مدل (EBA280ساخت شرکت  ،Hettichکشور آلمان)،
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سیتوپالسم سلولها از بافت هموژنیزه تفکیک و جهت

میدهد .به عالوه عصارهی شیرینبیان با دوز  100میلیگرم

سنجش استفاده شد .جهت جلوگیری از تخریب آنزیمها

در روز  30به طور معناداری سبب کاهش سطح پروتئین

و پروتئینها تمامی مراحل در دمای  4درجه سانتیگراد

 Baxدر موشهای دیابتی شدهاست .هم چنین کاهش

سانتریفوژ یخچال دار مدل (Z366ساخت شرکت

سطح پروتئین  Baxتوسط ماده موثرهی گلیسیریزیکاسید

 ،Hermleکشور آلمان) انجام شد و از محلول  0/5میلی-

در غلظت  50در روز  15مشابه غلظت  100شیرینبیان در

موالر فنیل متیل سولفونیل فلوراید به عنوان مهارکننده

روز  30میباشد .سطح پروتئین  Baxدر روز  ،30توسط

پروتئازهای سلولها استفاده شد( .)31جهت بررسی میزان

غلظت  100گلیسیریزیک اسید به طور معناداری نسبت به

پروتئینهای  Bcl2و  Baxاز روش االیزا و دستگاه االیزا

گروههای شاهد دیابتی کاهش یافته است .عالوه بر این

ریدر مدل (Stat Fax-2100ساخت کشور آمریکا) و

طبق مشاهدات در نمودار 1مالحظه میشود که سطح

کیت های ساخت شرکت فاین تست کشور چین استفاده

پروتئین  Baxدر روز 15توسط غلظت 100

شد.

گلیسیریزیکاسید با غلظت 50گلیسیریزیک اسید در روز

تجزیه و ت لیل آماری :اطالعات به دست آمده توسط

 15به طور معناداری کاهش یافته است .مقایسه بین سطح

نرم افزارآماری  SPSSویرایش 21تحلیل شد .در نتایج به

پروتئین  Baxدر روز  30غلظت  50گلیسیریزیکاسید

دست آمده توسط آزمون کولموگروف اسمیرنوف فرض

نسبت به غلظت  100همین ماده در روز 30مشابه یک دیگر

نرمال بودن داده ها برقرار شد .جهت تحلیل داده ها از

است .مطابق نمودار مقایسه سطح پروتئین  Baxدر روز 30

آزمون واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی Tukey

توسط غلظت  50ماده موثرهی گلیسیریزیکاسید ،با روز

استفاده شد .معیار استنتاج آماری سطح معنی داری کمتر

 30توسط غلظت  50عصارهی شیرینبیان در روز 30

از  0/05در نظر گرفته شد .هم چنین نتایج به دست آمده

کاهش معنیداری نسبت به یک دیگر دارند(نمودارهای 1

به همراه محاسبات آماری مربوطه به صورت میانگین ±

و  .)2نتایج مطالعه حاضر نشان داد که ژن  Bcl-2به میزان

خطای انحراف معیار بیان شد.

زیادی در گروههای شاهد سالم بیان شده و در مقابل در

سهایج

گروههای شاهد دیابتی شده بیان آن کاهش معنی داری

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که میزان پروتئین  Baxدر

نسبت به شاهد سالم داشته است .عصارهی شیرینبیان با

گروههای سالم  1بسیار ناچیز بوده است که بعد از دیابتی

دوز  50میلیگرم در روز  ،15تأثیر محسوس در افزایش

شدن موشها با آلوکسان سطح بیان این ژن در موشهای

بیان این ژن نسبت به شاهد دیابتی روز  15نداشتهاست.

دیابتی افزایش یافته است .مقایسه بین موشهای شاهد سالم

مقایسه تأثیر عصارهی شیرینبیان با دوز  50میلیگرم در

و شاهد دیابتی در روزهای  15و 30تفاوت معنیداری را

روز  ،30تأثیر محسوس و معنی دار در مقابل عصارهی

نشان میدهد .موش های تیمار شده با عصارهی شیرینبیان

شیرینبیان در غلظت  50در روز  15داشته است .مقایسه

با غلظت  50میلیگرم در روز  30بیشتر از روز  15کاهش

تأثیر ماده موثرهی گلیسریزیک اسید در غلظت  50در روز

معنیداری در سطح پروتئین  Baxنسبت به موشهای

 15به طور معناداری باعث افزایش سطح بیان ژن نسبت به

دیابتی نشان دادند .هم چنین مقایسه بین گروههای دریافت

شاهد دیابتی روز  15و عصارهی شیرینبیان در غلظت 50

کنندهی شیرینبیان با غلظت 50میلیگرم در روز برای روز

در روز  15داشته است .عصارهی شیرینبیان در غلظت 50

 15با گروههای شاهد دیابتی تفاوت معنیداری را نشان

در روز  ،30اثر مشابهی در افزایش سطح بیان ژن ماده
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موثرهی گلیسریزیکاسید با غلظت  50میلیگرم در روز

با غلظت  50در روز  30میباشد .بیشترین تأثیر افزایشی بر

 15داشتهاست .تأثیر افزایش عصارهی شیرینبیان با غلظت

میزان پروتئین  Bcl-2توسط غلظت  100میلیگرم

 100میلیگرم در روز  30هم مشابه اثر گلیسیریزیک اسید

گلیسیریزیک اسید در روز  30میباشد(نمودارهای  3و .)4

Bax
*
5/09

5/44
*
4/2

)Bax (IU/L

*
3/32

*
3/76

6

*
2/21
*
0/77

5
4
3
2

**
0/83

1
0

شیرین بیان -روز شیرین بیان -روز شیرین بیان -روز شیرین بیان -روز شاهد دیابتی 30-شاهد دیابتی 15-شاهد سالم 30-
-30غلظت100

-30غلظت50

-15غلظت100

شاهد سالم15-

-15غلظت50

سم دار  -1مقایسه میزان پروتئین  Baxدر م ش های دریاف

کننده عصارهی دیرینبیان با غلو

های  50و  100میلیگرم/کیل گرم با

گروههای داهددیابهی(کنهرل ) سا  ،و دیابهی
مقادیر به صورت میانگین  ±خطای معیار و * p >0 /01 :** ، p > 0/05 :و ***) p > 0/001 :

Bax
5/44

6

*
5/09

)Bax (IU/L

3/13
*
1/41

**
1/86

*
2/15

5
4
3

*
0/77

**
0/83

شاهد سالم 30-

شاهد سالم15-

2
1

0
گلیسریزیک اسید -گلیسریزیک اسید -گلیسریزیک اسید  -گلیسریزیک اسید  -شاهد دیابتی 30-شاهد دیابتی15-
روز-30غلظت 100روز-30غلظت 50روز-15غلظت 100روز-15غلظت50
سم دار  -2مقایسه میزان پروتئین  Baxدر م ش های ت
مقادیر به صورت میانگین  ±خطای معیار و * p >0 /01 :** ، p > 0/05 :و ***p > 0/001 :

تیمار ماده م رهی گلیسریزیکاسید
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BCL2
***
90/46

***
34/09

***
28/72

شیرین بیان -

شیرین بیان -

شیرین بیان -

روز -30

روز -30

روز -15

روز -15

غلظت100

غلظت50

غلظت100

غلظت50

***
20/95

100/00
90/00
80/00
70/00
60/00
50/00
40/00
30/00
20/00
10/00
0/00

***
23/81

)BCL2 (IU/L

60/76

***
50/70

***
89/85

شیرین بیان  -شاهد دیابتی 30-شاهد دیابتی 15-شاهد سالم  30-شاهد سالم15-

سم دار -3مقایسه میزان پروتئین  BCL2در م ش های ت

تیمار عصارهی دیرینبیان

(مقادیر به صورت میانگین  ±خطای معیار و * p >0 /01 :** ، p > 0/05 :و ***)p > 0/001 :

BCL2
***
73/99

گلیسریزیک

گلیسریزیک

***
51/70
***
20/95

گلیسریزیک

***
23/81

)BCL2 (IU/L

66/65

***
59/36

***
90/46

***
89/85

100/00
90/00
80/00
70/00
60/00
50/00
40/00
30/00
20/00
10/00
0/00

گلیسریزیک شاهد دیابتی 30-شاهد دیابتی 15-شاهد سالم  30-شاهد سالم15-

اسید-روز -30اسید-روز -30اسید -روز -15اسید -روز-15
غلظت100

غلظت100

غلظت50

غلظت50

سم دار  -4مقایسه میزان پروتئین  Bcl-2در گروه های ت

تیمار عصارهی دیرینبیان

(مقادیر به صورت میانگین  ±خطای معیار و * p >0 /01 :** ، p > 0/05 :و ***) p > 0/001 :

ب ث وسهیجه گیری

آپوپتوز پروتئین های متعدد شناخته شدهاست که البته

در این پژوهش با استفاده از مادهی شیمیایی آلوکسان

برخی از آن ها پیش برنده و برخی بازدارنده آپوپتوز

مونوهیدرات شرایطی مشابه با دیابت نوع یک ایجاد شد.

محسوب میشود .خانواده پروتئین Bcl-2 (B-cell

یکی از مسیرهایی که در توجیه آپوپتوز به دنبال تجویز

) lymphoma 2که با ژن Bcl-2کدگذاری میشود یک

آلوکسان نقش دارد فعال شدن مسیر استرس اکسیداتیو

پروتئین آنتیآپوپتوتیک میباشد و میتواند از آسیبهای

میباشد که محصول نهائی آن تولید بیش از حد رادیکال-

سمیت سلولی جلوگیری کند( .)19هایپرگالیسمی با

های آزاد و تخریب سلولهای بتای پانکراس

افزایش رادیکالهای آزاد موجب بیان باالی پروتئین Bax

است( .)18،32تاکنون در مسیرهای مولکولی منجر به

میشود .پروتئین  Baxیا پروتئین  Xوابسته به ،Bcl-2
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پروتئین تنظیم کننده آپوپتوز است و در زمان استرسهای

شیرینبیان باعث فسفوریالسیون  Bcl2شد( .)40حساسیت

اکسایشی افزایش مییابد و موجب ایجاد سیگنالهای

سلولها به آپوپتوز به تعادل و نسبت فاکتورهای

مختلف سلولها میشود .پس غلظت این پروتئینها عامل

پیشآپوپتوزی( Baxو  )Bidو ضدآپوپتوزی(  Bcl-XLو

مهمی در سرنوشت سلولها است(.)4در این میان یکی از

 )Bcl-2بستگی دارد و در حقیقت نسبت متوسط این

ایندکسهای شناخته شده ،نسبت سطح Bax/Bcl-2

پروتئینها سرنوشت سلولها را تعیین میکند .مکانیسمهای

میباشد که افزایش این نسبت سلولها را به سمت آپوپتوز

حفاظت و پیشگیری در برابر آپوپتوز ممکن است متأثر از

سوق میدهد .شایان ذکر است که افزایش پروتئین Bax

 NF-kBباشد که مانع از حساسیت به آپوپتوز میشود و

به شروع آپوپتوز و افزایش پروتئین Bcl-2به جلوگیری از

میتواند سبب تنظیم افزایشی پروتئینهای سلولی ضد

آن کمک میکند( .)1در دیابت نوع  ،1اختالل مطلق یا

آپوپتوتیک  Bcl-2را تقویت کند .بیان زیاد عامل

نبود انسولین ناشی از تخریب سلولهای بتای

ضدآپوپتوزی  Bcl-2در کاهش آسیب بافت کبد و بهبود

جزایرالنگرهانس می باشد( .)7،13،36استرس اکسیداتیو

عملکرد کبد مؤثر میباشد( .)19،42تحقیقات مشابهایی در

نقش مهمی در پاتوژن دیابت و عوارض آن دارد که این

رابطه با تأثیرگذاری دیابت بر روی سلولهای اندام های

منجر به آزاد شدن رادیکال های آزاد اکسیژن می

مختلف مثل کبد ،قلب انجام شده است که در این

شود( .)14،36،38تولید این رادیکال ها منجر به آسیب

تحقیقات بر روی میزان پروتیئنهای  Baxو  Bcl-2در

ماکرومولکول ها مانند پروتئین ها ،نوکلئیکاسیدها و

سلولها کار شدهاست( .)28هم چنین پژوهشهای بعدی

لیپیدها می شود .هم چنین قنددارشدن پروتئین ها و

بر روی تأثیرگذاری داروهای گیاهی برروی بیماری

اکسیداسیون گلوکز منجر به تشکیل محصوالتی میشود

دیابت و میزان پروتئینهای  Baxو  Bcl-2بوده است که به

که می تواند موجب تولید رادیکال های آزاد شوند .تداوم

چند مورد اشاره میشود .از جمله در تحقیق پژوهشی که

هایپرگالیسمی منجر به عدم تعادل میان رادیکالهای آزاد

در سال  2020انجام شد ،نتایج نشان داد تجویز مکمل

و سیستم های دفاعی سلولها می شود .آن عدم تعادل

کافئین در بافت میوکارد موشهای دیابتیشده سبب

میتواند باعث از بین رفتن سلولها ،آسیب سلولی و بافتی

افزایش هرچه بیشتر بیان پروتئین آپوپتوزی  Baxو کاهش

بدن شود( .)36،38تعداد زیادی از این گیاهان حاوی

بیان پروتئین ضدآپوپتوزی  Bcl-2در مقایسه با گروههای

ترکیبات طبیعی میباشند که به گیاه خاصیت

کنترل سالم و دیابتی میشود .چنان چه افزایش در فعالیت

آنتیاکسیدانی می دهند و موجب سرکوب رادیکال های

ماشین آپوپتوزی به دنبال القای دیابت در بیشتر تحقیقات

آزاد ایجاد شده در بعضی بیماری ها به ویژه بیماری دیابت

قبلی نیز به خوبی ثابت شدهاست(.)24در تحقیق پژوهشی

می شوند( .)33امروزه برای درمان بیماریها از جمله

دیگری اثرات عصارهی آبی سیر در میزان بیان ژن های

دیابت به سوی استفاده از داروهایگیاهی که دارای

 Baxو  Bcl-2و فعالیت کاسپاز 3در بافت کبد موشهای

کمترین عوارض جانبی نسبت به داروهای شیمیایی هستند،

دیابتی نوع  1و  2مورد مطالعه قرار گرفتهاست .در این

القای

تحقیق بیان شده که دیابت نوع  1سبب القای آپوپتوز

میتوکندری ،مسیر پروآپوپتوز را تحریک کند .ویژگی

شدهاست ولی عصارهی سیر سبب بهبود این آسیب

انتقال مواد و نفوذپذیری سلولها ممکن است برای القای

نشدهاست( .)22در تحقیق پژوهشی دیگری نتایج نشان داد

آپوپتوز در سلولهای توموری مفید باشد .عصارهی

مداخله ترکیبی تمرین هوازی و مکمل ال کارنیتین بر

میروند(.)4گلیسریزیکاسید

میتواند

با
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فاکتور  Bcl-2بافت کبد موشهای مبتال به دیابت تأثیر

دلیل آن اثر وابسته به غلظت است( .) p> 0/001ولی هر

معنیداری دارند ،اما تمرین هوازی و مکمل ال کارنیتین

دو غلظت یاد شدهی نسبت به شاهد دیابتی توانستند سطح

به تنهایی تأثیر معنیداری ندارند( .)19در تحقیق پژوهشی

بافتی شاخص  Baxرا به طور معنی داری کاهش

بعدی به بررسی اثر سافرانال بر میزان  Bcl2و  Baxدر بافت

دهند( .)p > 0/05ولی هر دو گروههای  50و 100

با

میلیگرم بر میلی لیتر عصارهی هیدروالکلی شیرینبیان

استرپتوزوتوسین پرداختهاست .نتایج حاصل نشان میدهد

درروز  15توانستند سطح شاخص بافتی  Bcl-2را به طور

که سافرانال با غلظت  100میلیگرم بر میلیلیتر توانست

معنیداری نسبت به گروههای شاهد دیابتی افزایش

شاخص سطح بافتی  Baxرا کاهش و میزان سطح بافتی

دهند( .) p> 0/001گروههای تحت تیمار با غلظت 100

 Bcl-2را نسبت به گروههای شاهد دیابتی به طور

میلی گرم بر میلی لیتر در روز  ،30عصارهی هیدروالکلی

معنیداری افزایش دهد و از این طریق موجب بهبود

شیرینبیان توانست سطح بافتی شاخص  Baxرا به طور

آسیبهای القاشدهی توسط دیابت در بافت بیضهی

معنیداری نسبت به گروههای تحت تیمار با غلظت 100

موشهای صحرایی دیابتی شود(.)4همان طور که مالحظه

میلی گرم بر میلی لیتر عصارهی هیدروالکلی شیرینبیان در

می شود مطالعات بسیار اندکی در خصوص اثر فعالیت

روز  15را کاهش دهد که دلیل آن اثر وابسته به زمان تأثیر

مقایسه اثر عصارهی هیدروالکلی شیرینبیان و

شیرینبیان میباشد( .)p> 0/05هم چنین نتایج حاصل از

گلیسریزیکاسید روی  Baxو  Bcl-2انجامشدهاست .در

پژوهش حاضر نشان داد که غلظتهای یاد شده در مورد

مجموع نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که

مادهی موثرهی گلیسریزیکاسید تأثیر معنیداری بر سطح

عصارهی هیدروالکلی شیرینبیان با غلظت  50میلیگرم بر

شاخصهای بافتی  Baxو  Bcl-2نسبت به غلظتهای

میلیلیتر در روز  30توانست سطح بافتی شاخص  Baxرا

مشابه عصارهی شیرینبیان دارد که دلیل آن خالص بودن

به طور معنیداری کاهش دهد .ولی سطح بافتی شاخص

این ماده(گلیسریزیکاسید) نسبت به حالت ترکیب با مواد

 Bcl-2افزایش معنی داری نسبت به گروههای تحت تیمار

دیگر(عصاره) میباشد .مطالعه حاضر نشان داد القای

با غلظت  50میلی گرم بر میلی لیتر در روز  15را نشان داد

دیابت موجب افزایش میزان فعالیت ماشین آپوپتوتیک از

که دلیل آن اثر وابسته به غلظت در زمان طوالنیتر

طریق افزایش بیان پروتئین  Baxبه عنوان یکی از

است( .)p > 0/05گروههای تحت تیمار عصارهی

شاخصهای پیش آپوپتوزی و کاهش بیان پروتئین

هیدروالکلی شیرینبیان با غلظت  100میلیگرم بر میلیلیتر

ضدآپوپتوزی  Bcl-2شد .گلیسریزیک اسید با غلظت 50

در روز  15توانست سطح بافتی شاخص  Baxرا بهطور

و  100میلیگرم بر میلیلیتر در روز  30نسبت به غلظتهای

معنیداری نسبت به گروههای تحت تیمار با غلظت 50

مشابه از عصارهی شیرینبیان در همان روز توانست

میلیگرم بر میلیلیتر عصارهی هیدروالکلی شیرینبیان

شاخص سطح بافتی پروتئین  Baxرا کاهش معنیدارتری

کاهش دهد که دلیل آن اثر وابسته به غلظت شیرینبیان

دهد .هم چنین میزان سطح بافتی پروتئین  Bcl-2را نسبت

میباشد .ولی شاخص بافتی  Bcl-2در شیرینبیان با غلظت

به گروههای شاهد دیابتی بهطور معنیدارتری افزایش دهد

 100افزایش معنی داری نسبت به گروههای تحت تیمار با

و از این طریق موجب بهبود آسیبهای القاء شده توسط

غلظت  50میلیگرم بر میلی لیتر در روز  15نشان دادکه

دیابت در بافت کبد موش¬های صحرایی دیابتی شود.

بیضهی

موشهای

صحرایی

دیابتی

شدهی
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Abstract
Inroduction & Objective: The function of the liver as an insulin-dependent organ is strongly affected
by diabetes. Diabetes can lead to liver damage through oxidative stress. The present study was performed
to evaluate the possible effects of hydroalcoholic extract of licorice (Glycyrrhiza glabra) and glyceric acid
on Bax and Bcl2 apoptotic factors in male type 1 diabetic rats.
Material and Methods: In this experimental study, 72 male Wistar rats were injected into diabetic
control, diabetic control and diabetic groups treated with hydroalcoholic extract of licorice and
glycyrrhizinic acid at concentrations of 50 and 100 mg / kg by injection. The time intervals of 15 and 30
days were divided. Diabetic control and treatment groups became diabetic with a single intraperitoneal
injection of 120 mg/kg alloxane monohydrate. At the end of the treatment period, Bax and Bcl2 apoptotic
factors were measured. The results were analyzed by SPSS 21 software and one-way analysis of variance
and Tukey post hoc test.
Results: Bax apoptotic factor was significantly decreased in the treated groups compared to the diabetic
control groups and Bcl2 anti-apoptotic factor was significantly increased (p <0.05) which indicates
improvement in the structure of damaged liver tissue in the groups. It is a treatment.
Conclusion: Hydroalcoholic extract of licorice and glycyrrhizic acid is in expressed doses of antiapoptotic and has a protective effect against liver damage induced by diabetes.

Keywords: Licorice, Glycyrrhiza glabra, Alloxan, Bax, Bcl2, Rat.
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