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چكیده
برای انجام تحقیق حاضر 56 ،سر موش صحرایی (  ( 200 -220gدر  8گروه دسته بندی شد .گروه بندی شامل گروه-1
کنترل  -2 ،سالم و دریافت کننده نرمال سالین -3 ،سالم و دریافت کننده حالل  DMSOو نرمال سالین -4،سالم و
دریافت کننده 100 mg/kgمحلول لیگاند -5 ،دیابتی بدون هیچ تیمار -6 ،دیابتی و دریافت کننده 5 mg/kgگلی بن
کالمید -7 ،تیمار ( 1دیابتی و دریافت کننده  50 mg/kgمحلول لیگاند ( )IIیا دوز حداقل) و  -8تیمار( 2دیابتی و
دریافت کننده 100mg/kgمحلول لیگاند ( )IIیا دوز حداکثر بود .موشهای دیابتی با تزریق استرپتوزوتوسین آماده
شدند ..سپس محلول لیگاند شیف باز  α,α’-Me2-salenدر دی متیل سولفوکساید به موشها خورانده شد 10 .روز
بعد از دیابتی شدن ،تیمار با شیف باز روزانه تا  40روز انجام شد .با آنالیز پارمترهای کلینیکی خون ،افزایش قند خون،
مالون دی آلدهید ،آنزیم های کبدی در گروه دیابتی و کاهش معنی داری( )P<0.05آنها در گروه مصرف کننده
گلیبن کالمید و گروه های تیمار دیده شد .انسولین و وزن بدن در گروه دیابتی کم و در گروه مصرف کننده گلیبن
کالمید و گروه های تیمار در مقایسه با آن افزایش یافته است .با استناد به نتایج عوارض دیابت در موش های دیابتی
توسط این ترکیب سنتزی بطور معنی داری بهبود یافته لذا جهت تأیید خاصیت ضد دیابتی این ترکیب و تعیین
مکانیسم عمل آن ،تحقیقات بیشتر توصیه می شود.
واژههای کلیدی :دیابت ،کبد ، ،شیف باز  ،مالون دی آلدهید

مقدمه
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بیماری دیابت یکی از شایعترین بیماریهای آندوکرین در دنیا است که  ٪9مرگ و میر در سراسر جهان را باعث می شود
( .)1مشخصه این بیماری ،باال رفتن سطح گلـوکز خـون ناشـی از اخـتالل در ترشح انسولین یا عملکرد انسولین یا هـر دوی
ایـن مـوارد مـی باشد .برای جلوگیری از این میزان مرگ و میر ،بسیاری از داروها در جهت کاهش عوارض استفاده می شود.
باز شیف ها ترکیبات آلی مهمی دارای  C=N=Rهستند که بواسطه اتصال اسان نیتروژن انها به قلزات به عنوان لیگانـد
بکار می روند .برای بازهای شیف به عنوان لیگاندهایی که قادر به تشکیل کمپلکسهای پایدار با بسیاری از یونهـای فلـزیانـد،
کاربردهای فراوانی گزارش شده است ( )2که بنا به خواص مغناطیسـی و کاتـالیزگری ( ،)3دارویـی ( )4و فلوئورسـانی ( )5کـه
دارند تأثیر به سزایی در واکنشهای بیولوژیکی دارند .گزارشاتی مبنی بر استفاده از این لیگاندها در درمان بعضی بیماری ها ()6
و از جمله دیابت گزارش شده است (.)7
در تحقیقات انجام شده روی باز شیف ها ویژگیهای آنتی اکسیدانی ( ،)8ضد باکتری ،ضد قـاریی و ضـد تومـوری ( ،)9و
ضد دیابتی ( 7و  )9برای این ترکیبات گزارش شده است .عالوه بر اینها کمپلکسهای باز شیف فلزات واسطه نقش مهمـی را بـه
عنوان کاتالیزور در افزایش بازده واکنشها و ایجاد گزینش پذیری بازی می کند ( .)3کمپلکسهای باز شیف دو ،سه و یهاردندانـه
حاوی اتمهای دهندهی نیتروژن و اکسیژن نقش مهمی در سیستمهای بیولوژیکی بازی میکنند ومیتوانند مدلهای جـالبی بـرای
آنزیمهای فلزی ،که به طور موثری احیای دینیتروژن و دیاکسیژن را کاتالیز میکند باشند .کمپلکسهایی از نوع لیگاند سـالن ،بـه
عنوان حامل اکسیژن سنتزی استفاده شده اند و به عنوان کاتالیزور برای اپوکسایش نامتقارن ،سنتز مواد نـوری و مغناطیسـی و
کاتالیزورهای زیست تقلیدی (به عنوان مثال ،مدلهائی برای ، SOD16کاتاالز) مورد استفاده قرار گرفته انـد ( .)10سـالن هـا از
واکنش سالیسیل آلدهید با استخالفهای گوناگون بر روی حلقه بنزن و دی آمین مورد نظر تهیه می شوند (.)10
با توجه به رشد روزافزون بیماران دیابتی ،جهت پیشگیری و درمان کماکان تحقیقات در این زمینه مورد توجه می باشد.
از طرفی خواص ضد دیابتی بعضی از شیف بازها ،انگیزه تحقیق حاضر که یکی از انواع شیف بازهاست در درمان دیابت را ایجاد
کرده است .شاید نتاج این تحقیق گامی برای دستیابی به یک ترکیب آنتی دیابت در صنعت داروسازی برداشته شود.

 مواد و روش هادر تحقیق حاضر 56 ،سر موش صحرایی ویستار ماده با وزن تقریبی  200 -220گرم تهیه و پس از  2هفته نگهداری در
شرایط استاندارد ،بصورت تصادفی در  8گروه  7تایی دسته بندی نموده و گروه های دیابتی با تزریق داخل صفاقی و تک
دوز 80 mg/kgاسترپتوزوتوسین در بافر سیترات آماده شدند .گلوکز خون موشها روزانه با گلوکومتر اندازه گیری کرده و قنـد
ناشـتای بـیش از  250dL/mgمالک دیابتی شدن تلقی شـد.
 -سنتز لیگاند باز شیف (1,2-bis(αmethylsalicylideneamino) ethane, (α,ά-Me2-salen

در بالن  -2هیدروکسی استوفنون را در مقداری متانول حل کرده و به آن 1و-2دی امینو اتان را به نسبت  :2ا اضافه
گردید .محلول حاصل را در حمام بخار یند ساعت رفالکس کرده و پس از گذشت  2ساعت بالن را به دمای محیط رسانده و
رسوب صاف شد .محصول بدست آمده در اتانول خشک دوباره کریستال سازی گردید .طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته
پروتون ( )HNMRبا استفاده از حالل  DMSOو  CDCl3به کمک دستگاه  Bruker Avance DPX 250 MHzانجام شد.
آنالیز عنصری توسط دستگاه  CHN ThermoFinnigan Flash EA1112انجام گرفت و نقطه ذوب ترکیبات تهیه شده در
این تحقیق با دستگاه  BUCHI 535اندازه گیری شد.
 50و  100میلی گرم از رسوب آماده شده را جداگانه در  1 ccحالل دی متیل سولفوکساید( )DMSOبا غلضت  %33حل
نموده و با محلول نرمال سایلین تا  %50رقیق شد .با گرفتن نسبت وزنی ،گروه های موش تحت عنوان گروه کنترل (سالم و
بدون هیچ تیمار) ،شاهد( 1سالم و دریافت کننده نرمال سالین) ،شاهد( 2سالم و دریافت کننده حالل  DMSOو نرمال
سالین) ،شاهد ( 3سالم و دریافت کننده 100 mg/kgمحلول شیف باز ، ) (α,ά-Me2-salenشاهد ( 4دیابتی بدون هیچ
تیمار) ،شاهد ( 5دیابتی و دریافت کننده 5 mg/kgگلی بن کالمید) تیمار ( 1دیابتی و دریافت کننده  50 mg/kgمحلول

2

شیف باز  (α,ά-Me2-salenیا دوز حداقل) و تیمار( 2دیابتی و دریافت کننده 100mg/kgمحلول شیف باز (α,ά-Me2-salen

یا دوز حداکثر) دسته بندی شدند 10 .روز بعد از دیابتی شدن ،تیمار با شیف باز روزانه بصورت گاواژ به مدت  40روز انجام شد.
پس از طی دوره تیمار ،بـا رعایت اخالق کار با حیوانات ،آنها را بیهـوش نموده و پس از توزین ،با سرنگ انسولینی از قلب موش
ها حدود  5سی سی خون گرفته و پس از سانتریفیوژ کردن به مدت  10دقیقه با سرعت  3000دور ،سرم جدا شده به
آزمایشگاه منتقل گردید .پارامترهای سرمی مورد نظر جهت ارزیابی عملکرد کبد با روش های اختصاصی محاسبه شد .گروه
های تیمار با داروی شناخته شده کاهنده قند (گلی بن کالمید) مقایسه گردید تا اثز ضد قندی آن مشخص شود .برای تجزیه و
تحلیل داده های حاصل از این تحقیق از نرم افزار SPSSنسخه  20استفاده و میانگین پارامترها توسط آنالیز واریانس یکطرفه
 (ANOVA way-Oneو آزمون تعقیبی  Tukeyمورد مقایسه قرار گرفت .نتایج حاصل به صورت میانگین ±انحراف معیار
بیان و سطح معناداری در آزمون ها  0/05در نظر گرفته شد.

نتایج
داده های حاصل از این تحقیق پس از تجزیه و تحلیل آماری بصورت نمودارهای زیر نشان داده شد .نتایج حاکی از
افزایش قند خون (نمودار  ،)1آنزیم مالون دی آلدهید (نمودار  ،)2هر سه آنزیم کبدی (نمودار  3تا  )5در گروه دیابتی بدون
تیمار و کاهش معنی دار ( )P<0.05آنها در گروه مصرف کننده گلیبن کالمید و گروه تیمار با شیف باز مصرفی بخصوص گروه
مصرف کننده دوز حداکثر در مقایسه با گروه دیابتی مشاهده شد گر یه به سطح گروه کنترل نرسیدند .هورمون انسولین
(نمودار  )6و وزن بدن (نمودار  )7در گروه دیابتی و شاهد  2کم و گروه مصرف کننده گلیبن کالمید و گروه های تیمار در
مقایسه با آن افزایش یافته است .گر یه در مقایسه با گروه کنترل کاهش معنی دار نشان دادند .وزن کبد (نمودار  )8تغییر
معنی داری نشان نداد .وجود حداقل یک حرف مشترک نشان دهنده عدم اختالف معنیداری در سطح  p<0.05است
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نمودار  .1تغییرات میزان قند سرم در موش های مورد بررسی

نمودار  .2تغییرات میزان آنزیم مالون دی آلدهید در سرم موش های مورد بررسی

4

نمودار  .3تغییرات میزان فعالیت آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز ) (ASTدر سرم موش های مورد بررسی

نمودار  .4تغییرات میزان فعالیت آالنین آمینوترانسفراز ) (ALTدر سرم موش های مورد بررسی

نمودار  .5تغییرات میزان فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز ) (ALPدر سرم موش های مورد بررسی
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نمودار  .6تغییرات میزان هورمون انسولین در سرم موش های مورد بررسی

نمودار  .7تغییرات وزن بدن موش های مورد بررسی

نمودار  .8تغییرات وزن کبد موش های مورد بررسی

بحث و نتیجه گیری
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نتایج حاصل از این بررسی حاکی از افزایش گلوکز در گروه دیابتی بدون تیمار (شاهد  )4در مقایسه با گروه کنترل
است که در گروه مصرف کننده داروی ضد قند (گلیبن کالمید) تا سطح گروه کنترل کاهش یافته است در حالیکه فقط دوز
حداکثر کمپلکس شیف باز با توانا یی کمتر از داروی گلیبن کالمید قادر به کاهش گلوکز شده است (نمودار  .)1محققین نشان
دادند که در این تحقیق از استرپتوزوتوسین برای دیابتی کردن موش ها استفاده شد و این ماده بوسیله ناقل گلوکز((GLUT2
وارد سلول بتا پانکراس شده و باعث آلکیالسیون  DNAو آسیب به آن شده و همچنین باعث تخلیه سلول از  NADگزانتین
اکسیداز شده که در پی آن ،رادیکالهای آزاد تولید و آسیب بافتی ایجاد می شود ( .)11افزایش مالون دی آدهید به عنوان
م همترین شناساگر رادیکال آزاد و استرس اکسیداتیو ناشی از آن (نمودار  ،)2دلیل بر اعمال اثر این رادیکال های تولید شده در
نتیجه دیابت در گروه شاهد  4است که در تحقیقات زیادی به آن اشاره شده است ( 12و  .)13بهبود این تغییرات در گروه
های تیمار با ترکیب سنتزی شیف باز بخصوص گروه مصرف کننده دوز حداکثر و میل آنها به سطح گروه کنترل (سالم) ،دلیل
بر اثر ضد قند این ترکیب و و تأثیر مثبت آن در مقابل عوارض تخریبی دیابت است (نمودار  .)1در سالهای اخیر از لیگاندهای
شیف باز و کمپلکس های فلزی آنها در مبارزه با بیماری های صعب العالج استفاده می شود ( .)14اثر این ترکیب سنتزی به
ساختار شیمیایی آن مربوط است و وجود باند دو گانه بین کربن و نیتروژن اساس خصوصیت این ترکیبات را می سازد (.)15
یکی از عوامل مؤثر در تهیه کمپلکس های شیف بازها نوع لیگاند مورد استفاده در آنهاست .شرایط اوربیتالهای لیگاند در
اطراف فلز مرکزی با تغییرات عواملی از قبیل آرایش الکترونی ،آرایش فضایی و مشخصات هندسی ،تغییر می یابد ( .)16در
تحقیقات دیگران هم نشان داده شده که کمپلکس های فلزی که حاوی لیگاندهای شیف باز با حلقه های آرومات هستند هم به
عنوان عامل ضد باکتری و ضد توموری شناخته شده است (.)14
وجود اختالف معنی دار گروه مصرف کننده لیگاند با گروه دیابتی بدون تیمار ،اثر ضد دیابتی آن را تأیید می کند در
عین حالی که که با گروه کنترل اختالف معنی داری ندارد (نمودار  2 ،1و .)7
حالل دیمتیل سولفواکسید یا  DMSOبواسطه داشتن لیگنین ،بهترین حالل برای این ترکیبات و مصرف آن توسط
موجود زنده است ( .)17مقایسه نتایج در گروه شاهد ( 4دریافت کننده این حالل) با دیگر گروهها نشان داد که این حالل
یون یک ترکیب گوگردی است تا حدودی دارای عوارض سمی هم است و نتایج مشاهده شده شاید بدلیل اعمال این اثر باشد
و همراهی آن با ترکیب شیف باز و اثر قویترشیف باز مانع بروز تأثیر حالل در گروه های تیمار شده باشد.
استفاده از حالل های آلی برای عملکرد آنزیم ها در مقایسه با محیط های آبی مزایای جلوگیری از ایجاد واکنشهای
جانبی وابسته به آب ،افزایش پایداری دمایی به دلیل کاهش تحرک ساختاری ،کاهش خطر رشد میکروبی دارد .از آنجا که اغلب
حاللهای آلی فعالیت و پایداری آنزیمها را به دلیل سخت شدن ساختار پروتئینی آنها کاهش میدهند نتایج مشاهده شده در
رابطه با آنزیم های کبدی در گروه های تیمار قابل انتظار بود (نمودار 3تا  .)5با استناد به مطالعه انجام شده ،در غلظتهای پایین
DMSOفعالیت آنزیم های هیدرولیز کننده قند به طور قابل مالحظهای افزایش می یابد (.)17
آنزیم  ASTدر میتوکندری و سیتوپالسم وجود دارد و تغییرات این آنزیم در مقایسه با دو آنزیم دیگر بیشتر است.
علت آن است که این آنزیم از بافت قلبی و عضالت هم در هن گام آسیب خارج می شود و این اندام ها هم از آسیب های ناشی
از دیابت در امان نیستند (ارجمند و همکاران .)2005 ،آالنین آمینو ترانسفراز به مقدار زیاد در سیتوزول سلول های کبد است و
تبدیل آالنین به پیرووات و گلوتامات را کاتالیز میکند ،لذا برای کبد اختصاصی تر بوده و یون در هنگام آسیب کبد به صورت
نشت سلولی از غشا گذشته وارد خون می شود و به عنوان شناساگر آسیب کبدی شناخته شده است ( .)18تحقیقات انجام شده
نشان داد که سطح سرمی پایه آنزیم های کبدی آمینو ترانسفرازو آالنین آمینو ترانسفرازبا بروز دیابت نوع  2ارتباط دارد و در
این بیماری تولید  ALTافزایش می یابد (.)18
از آنجا که نیمه عمر این آنزیم ها در سرم بسیار کوتاه است بنابراین افزایش فعالیت آنها مؤید آسیب کبدی می باشد.
آنزیم  ALPدر سلولهای کبدی و سلول های اپی تلیال مجاری صفراوی تولید می شود و نیز سلولهای خارج کبدی شامل
WBCها،استخوان،روده،کلیه و جفت .هر گونه انسداد از سطح کانالیکول صفراوی در کنار هپاتوسیتها تا آمپول واتر موجب
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افزایش  ALPمی شود ،هم ینین هر گونه ورود سلولهای غیر طبیعی به کبد تحت عنوان بیماریهای  infiltrativeنیز میتواند
سبب افزایش  ALPشود .انسداد مجاری صفراوی و کلستاز کبدی به علت سنگ می تواند عامل افزایش آن در گروه دیابتی
باشد (نمودار .)5
بهبود وضعیت آنزیم ها در سرم گروه های تیمار در راستای نتایج به دست آمده توسط  Lakshmiو همکاران
( ،)2016احتماالً به خواص ضد التهابی لیگاند مصرفی مربوط است .آسیب ناشی از بروز دیابت به بافت کبد موجب ترشح
هیستامین و پروستاگالندین ها شده که آنها نیز باعث بروزالتهاب می شوند ( .)12بنا به نتایج حاصل ،سطح سرمی این آنزیم ها
تعدیل شده که همسو با تحقیقات انجام شده است ( .)18از طرفی خواص آنتی اکسیدانی ترکیب مذکور را نیز نمی توان از نظر
دور داشت (.)13
در اکثر موارد گروه شاهد ( 5مصرف کننده داروی کاهنده قند) اختالف معنی داری بخصوص با گروه تیمار با محلول
لیگاند مصرفی نشان نداد که با توجه به استفاده از این دارو در درمان دیابت این نتیجه ،تأییدی بر اثر ضد دیابتی این ترکیب
می باشد.

نتیجه گیری
نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که ترکیب سنتزی باز شیف مصرفی با حفاظت از کبد قادر به جبران آسیب های
ناشی از اثر استرپتوزوتوسین در موش صحرایی شده است .با توجه به کاهش قند خون و قعالیت آنزیم های کبدی و بخصوص
آنزیم مالون دی آلدهید در سرم موش های دیابتی تیمار شده با این ترکیب می توان تا حدودی به خواص آنتی اکسیدانی آن
استناد کرده که با از بین بردن رادیکالهای آزاد ایجاد شده در نتیجه بروز دیابت ،باعث بهبود عملکرد کبد شده است .از طرفی
تشابه نتایج بدست آمده در گروه های تیمار با شیف باز لیگاند  α,α’-Me2-salenو گروه مصرف کننده داروی ضد قند گلی
بن کالمید اثر ضد قندی این نرکیب نشان داده می شود که برای اظهار نظر قطعی به تحقیقات تکمیلی نیاز دارد.

سپاسگزاری
با به انجام رسیدن اینطرح تحقیقاتی ،بر خود الزم می دانیم از حوزه معاونت دانشگاه آزاد اسالمی واحد جهرم بابت
حمایت های همه جانبه نهایت سپاسگزاری را داشته باشیم .از دیگر همکارانی که ما را در این پروژه همراهی کردند نیز قدردانی
می شود.
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