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 یآبـ ي سنتز شده توسط عصـاره   ينانوذرات اکسید رو یابتیاثر ضد د ی، بررسپژوهش نیاز ا هدف:دفه

  .باشد یم یابتید يدر موش هاNasturtium officinaleاهیگ

گـروه  : قـرار گرفتنـد   ییتـا  5گروه  6در ر، ن ییسر موش صحرا 30در این مطالعه :شناسی پژوهش روش

، عصـاره  8mg/kgبا دوز  ییایمیش روشبه سنتز شده 10U/kg ،ZnOبا دوز  نیانسول ،یابتید لکنتر، کنتر

 قیـ تزر ابـت، ید يالقا يبرا.8mg/kgبا دوز  یستیسنتز شده به روش ز ZnOو  150mg/kgبا دوز  اهیگي 

 .انجـام شـد   مـوش  وزن بـدن  لـوگرم یهـر ک  يگرم به ازا یلیم 150آلوکسان با دوز  يدارو یداخل صفاق

 XRD ،EDX ،TGA ،UV-vis DRS ،FT-IR ،BETيزهـا یازآنالنـانوذرات بـا اسـتفاده     يساختاري ژگیهایو

،SEM  وTEM انجام و گلوکز نمونهها  ق،یتزر 16و 12، 8، 4از موشها در روز صفر،  يریخونگ.ررسی شدندب

 نیو انسـول  HDL ،LDLد،یریسیگل ي، ترلکلسترو یسرم يفاکتورها نیهمچن. در همان روزها بررسی شد

  .در نظر گرفته شد P>05/0يداری شد که در آن سطح معن يریاندازه گ 17ز در رو

ـ :ها یافته  نیهمچنـ . مـوثر واقـع شـده اسـت     ابـت یدر بیمـاري د  Nasturtium officinaleیگیاه بوالغ اوت

و  نهیفلزي سبب شده است که استفاده از روش هاي ساده، کم هز اکسید کاربردهاي گسترده ي نانو ذرات

زنده و اجـزاي   يها سمیاستفاده از ارگان. ردیمواد مورد توجه پژوهشگران قرار گ نیبراي سنتز ا یسم ریغ

  .مطرح است) سنتز سبز(براي سنتز نانوذرات  ستیز طیمناسب و سازگار با مح ینیگزیآنان به عنوان جا

و اکسیژن در هر  يرو عناصراز حضور یبه دست آمده از آنالیز نانوذرات سنتز شده حاک جینتا:گیري نتیجه

 یکـاهش معنـ  نتایج،  .باشد یم یستیدرنانوذرات سنتز شده به روش ز یدو نمونه و نیز حضور ترکیبات آل

همچنـین افـزایش معنـاداري در میـزان     ، میزان تري گلیسیرید و کلسترول تام و قند خون ناشتا ي دردار

HDLرا نشان داد و انسولین در نانوذرات سنتز شده نسبت به گروه کنترل دیابتی.  

  ينانوفناور، ، سنتز سبزابتید،بوالغ اوتی،يدرویاکس:هاي کلیدي واژه
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  مقدمه و هدف -1

  نانوفناوري-1-1

در عرصه کار با مقیاس نـانو   هاي پیشرفته اي است کلی که به تمام فناوري نانو واژه فناوري

ــی ــادي در حــدود  . شــود اطــالق م ــاس نانوابع ــا 1معمــوالً منظــور از مقی ــانومتر 100ت  ن

کوتولـه   يبه معنا dwarfمعادل  یونانیینانو از کلمه  شوندیپ.(Sahoo et al, 2007)دباش می

ایـ اتم کـربن   6حدود عرض  ادریمتر  اردمیلیم کینانومتر معادل  کی. شده استاقتباس 

 ییمولکـول هـا   کـه یدر حالاتم ها کوچک تر از یک نانو متر هسـتند  .مولکول آب است 10

 DNAمولکـول   کیـ قطر و هستند )نانومتر 50حدود (نانومتر 1ها بزرگتر از  نیچون پروتئ

1959اولـین جرقـه فنـاوري نـانو در سـال      (Whitesides, 2003).تنانومتر اسـ  5/2حدود 

فضاي زیـادي در  «ریچارد فاینمن طی یک سخنرانی با عنوان توسط یک فیزیکدان به نام 

اي نزدیـک   وي این نظریه را ارائـه داد کـه در آینـده   . شدمطرح » سطوح پایین وجود دارد

که تمام متن و تصور کرد  ها را به صورت مسقیم دستکاري کنیم ها و اتم توانیم مولکول می

تفـاوت اصـلی فنـاوري نـانو بـا      .زن نوشـت سو کیرا بتوان در سر  کایتانیالمعارف بر رتیدا

هاي دیگر در مقیاس مواد و ساختارهایی است که در ایـن فنـاوري مـورد اسـتفاده      فناوري

البته تنها کوچک بودن اندازه مد نظر نیست؛ بلکه زمـانی کـه انـدازه مـواد     . گیرند قرار می

م، مقاومـت  گیرد، خصوصـیات ذاتـی آنهـا از جملـه رنـگ، اسـتحکا       دراین مقیاس قرار می

هـاي   در حقیقت اگر بخواهیم تفاوت این فناوري را با فنـاوري . یابد تغییر می... خوردگی و 

را بـه عنـوان یـک     "عناصر پایه"توانیم وجود  دیگر به صورت قابل ارزیابی بیان نماییم، می

عناصر پایه در حقیقت همان عناصر نانومقیاسی هستند که خـواص آنهـا   . معیار ذکر کنیم

در حقیقـت کـاربرد   .کنـد  شان در مقیـاس بزرگتـر فـرق مـی     الت نانومقیاس با خواصدر ح

هـاي   هر کدام از این عناصر پایه، ویژگـی . گیرد فناوري نانو از کاربرد عناصر پایه نشأت می

هـاي مختلـف، موجـب ایجـاد خـواص جـالبی        خاصی دارند که استفاده از آنهـا در زمینـه  

بــه  کــه اســت يرشــتها انیــدانــش م کییــوفناورنان(Sahoo et al, 2007).ددگــر مــی

ــتهها و طراحــی دارو، دامپزشــکی،   يمهندســی مــواد، پزشــکی، داروســاز    :مانندییرش

ابرمولکـول و حتـی مهندسـی     مییرسـانا، شـ   مهین يابزارها ،يککاربردیزیف ستشناسی،یز

 يهـا  نهیاز زم یکییامروزه نانوفناور. مرتبط است مییشمهندسی برق و مهندسی ک،یمکان

مهم است، چـرا کـه در    ارینانو بس يذرات در فناور ي اندازه. مدرن است قاتیمهم در تحق

 کـی، یزیاسـت و خـواص ف   رگـذار یتأث اریبسـ آن اتیابعـاد مـاده در خصوصـ    ی،ینانو اسیمق



علیـزاده  (متفاوت است مادهي تک تک اتمها و مولکولها با خواص تودها ستییو ز ییایمیش

اندازه در مواد مختلف متفاوت است، اما به طور معمول مـواد نـانو    نیا). 2010نی،یو عابد

 نیـ در ا. شـود ی نانومتر باشد گفته مـ  100از ابعاد آنها کوچکتر از  کییحداقلکه يبه مواد

ــمق ــواص ف اسی ــام خ ــیزیتم ــ ،یک ــوژیو ب ییایمیش ــاتیرکت(یکیول ــ ب ــتغ) ییایمیش  ریی

آنهـا کـه بـه     دیـ و کـامال جد  افتهیود نانو مواد به علت خواص بهب دیجد يکاربردها.ابدییم

. ، به سرعت در حال توسعه اسـت آن ها مربوط می شودعیتوزي و نحوه  ياندازه و مورفولوژ

صـنایع   ،یشـ یعآرایچـون حفـظ سـالمت، صنا    ییهـا  نـه یدر زم يبه عنوان نمونه نانوفناور

و  ییمـواد غـذا  فضـایی،   عیصـنا  ک،یـ مکان الکترونیـک،  ،یپزشـک  ست،یز طیمح شیمیاي،

 ;Khalil et al, 2013)اسـت  شرفتیدر حال پ رهیو غ يعلم انرژ ،انتقال ژن و دارو ه،یتغذ

(Korbekandi, 2012 موارد درمانی، زمینه هاي زیستی به عنـوان  : املکاربرد نانو ذرات ش

ترنسفکشـن   يوکتورها، انتقال دهنده هاي دارو، عناصر ضد میکروبی، ي زیستیسنسورها

هـاي   به رشـته  بدون تخریب  میتوانند ينانوذرات فلز. می باشدنت فلورس يو برچسب ها

DNA   پزشـکی   کارهـاي درمـانی و    فراوانـی در  يکاربردهـا متصل شوند، که ایـن ویژگـی

بـه  بدلیل توانایی عبور از عروق خونی، می توان از آن هـا  ننانوذراتیهمچن. دارند صییتشخ

پزشـکی اسـتفاده    ی وسـت یزسـایر مـوارد   و  ی،درمانيربرداریصورت موضعی در جهت تصو

  ).Chen et al, 1998(کرد

    ذراتدسته بندي نانو-1-2

نـانوذرات  . قـرار داد  آلـی  ریـ آلـی و غ  ي در دو دسته را می توان به طور کلی نانوذرات 

آلـی ممکـن اسـت از     ریـ ، در حالیکه نانوذرات غهستند) فلورنها(آلیشامل نانوذرات کربنی

 مـه یاز نـوع ن  ایـ و ) طـال و نقـره  ماننـد  (بیـ نـانوذرات فلـزات نج   سی،یمغناط نانوذراتنوع

آلـی   ریغ ، نوعنانوذرات از میان این. باشند) يدرویو اکسومیتانیت دي اکسید همانند(يهاد

خاصـی داشـته و تنـوع     يژگیهـا یومواد نیـ مـورد توجـه هسـتند چـرا کـه ا      شتریبآن ها 

موجـود در   يهـا  شـرفت یازه آن هـا و پ مربوط به اند خواصبه علت. دارند ییباال يعملکرد

 ریـ از داروها، نانوذرات غ گریدی و برخ يبردار ریمخصوص تصو ییایمیش يداروها ینهیزم

 یدر پزشـک  يربرداریچـون تصـو   یاهـداف  يبـاال بـرا   لیبـا پتانسـ   ییبه عنوان ابزارها یآل

 نیـ گسـترده و روزافـزون ا   ياسـتفاده  . ها مـورد توجـه هسـتند    يماریدرمان ب نیهمچنو

متنوع آنهـا هماننـد در دسـترس بـودن، عملکـرد       خواصبه علت ینانوذرات در انتقال سلول

کنتـرل شـده    يسـاز در انتقال هدفمنـد دارو و رها  ییباال، توانا يسازگار ستیقدرتمند، ز



  (Xu et al, 2006).دارو است

  سنتز نانوذراتروش هاي  -1-3

سنتز یبرا يدیبریو ه یکیولوژیب ،ییایمیش ،یکیزیروش ف يادیزامروزه تعدادباوجود اینکه 

ذرات  نیاسنتز يبرا ییایمیشو یکیزیف يروش هاوجود دارد و ذرات نانواز  یانواع مختلف

روش ها را نیاستفاده از ا ی،سم باتیکاربرد ترکاما رند،یگ یمورد استفاده قرار م شتریب

هم  یستیز دیتول يبرا ستیز طیخطر دوستار مح یب يتوسعه روش ها. کند یممحدود

روش ها عالوه بر  نیرا جلب نموده چرا که ا نهینزمیاز محققان در ا ياریاکنون توجه بس

 ,Mohanpuria et al, 2008; Grass et al)ساده و متنوع هستند اریموارد ذکر شده بس

2010; Popescuet al et, 2010; Liu et al, 2011.( شکلد نانوذرات به دو معموال تولی 

محصول از مواد ساده به باال نییدر روشهاي پا. انجام می شود نییال و باال به پابه با نییپا

به عبارتی شوند  یکوچک تر ساخته م ينانوذرات از نهاد ها واقعدر  د،یآی تر به وجود م

براي ساخت ) نانو دارند اسیاز مق کوچکترکه ابعاد(کنار هم قرار دادن اتمها و مولکولها از 

در ابتدا  ينانوساختار يها بلوكروش نیدر ا. فاده می شودمحصول نانومتري است کی

 دیتول ستییز ایو  ییایمیرا با استفاده از مواد ش ییساخته شده و پس از آن، مادهنها

نانوذرات با نقص نسبتاً کمتر  دیتولبه باال، امکان نییدر روش پا زیمتما تیمز. میکنند

در . ابدیم شیافزا یهمگنیایمیش باتیل به دست آوردن ترکروش احتما نیدر ا. میباشد

شوند و  یم جادیا هیمناسب اول يماده  کینانوذرات با کاهش اندازه  نییروش باال به پا

مواد  ایو  )کییبه عنوان مثال، مکان(کییزیف ياندازه با استفاده از روشها افتنیکاهش  نیا

عامل  کیبدنبال دارد که  یدر ساختار سطح ییها یاما کاست. ابدی کاهش می ی،یایمیش

آنها به شدت وابسته  یکیزیف يها یژگیو ریو سا ییایمیمحدود گر است چراکه خواص ش

 حرارتدر اثر هیو تجز دگیییمختلفی از جمله سا يروشها.باشد یم یبه ساختار سطح

اندازه ذرات  دگی،ییدر سا. استفاده گردد ينانوذرات فلز کییزیسنتز ف يمعموالً میتواند برا

قابل ذکر است که . ابدی اندازه، کاهش میکاهنده سمیمکان کیتوسط  کرویم ای ماکرو

 اریبس يبه سنتز نانوذرات فلز ابییدست يبرا کییزیف يروشهادر ییماده نها دیتول زانیم

مرسوم  ياز روشها. دارند ییباال اریبس نهیهزهاش رو نیکم است و مهمتر از همه، ا

استفاده از روش  میشود،سنتز نانوذرات استفاده يکه به طور گسترده برا ییایمیش

  ).Thakkar, 2010(مرطوب است ییایمیش

  سنتز زیستی نانوذرات -1-4



کاربردهاي گسترده ي نانو ذراتفلزي سبب شده است که استفاده از روش هاي ساده،کم 

نانو ذرات  دیتول. دریقرار گ پژوهشگرانمواد مورد توجه نیبراي سنتز ا یسم ریو غ نهیهز

 ییایمیش سنتز.مختلف حاصل شود ییایمیو ش یکیزیروش هاي ف قیطرتواند از یم

 اکنندهیمناسب، با استفاده از عوامل اح طیکمحیدر  یونینمک هاي  اءیمعموالً شامل اح

به  لیو تما ارباالستینانو ذرات بس ريیاز آنجا که واکنش پذ. است میتراتسدیمانند س

) پوشش دهنده(دارکنندهیپا کیمطلوبشان،  خواصوخه اي شدن دارند لذا براي حفظکل

نانوذرات خالص و  ،ییایمیاگرچه روش هاي ش (Mohanpuria, 2008).دکننیم اضافهبه آنها

جذب شده  ییایمیهاي ش گونهو گران بوده  یحال روش نیکنند، با ا یم دیرا تول یهمگن

براي  وکنند جادیا یطیمح ستیو زی ستیاثرات نامطلوب ز استبر روي سطح ذرات ممکن

روند  یوعذراتننانو وسنتزیب ).Parashar and Srivastava, 2009)مضرر باشند یسالمت

 اییکروبیم يها میآنز. است ایاح-ونیداسیدر آن اکس یبه باال است که واکنش اصل نییپا

کاهنده غالبا مسئول کاهش  اییدانتیاکس یبا خواص آنت اهانیگ ییایمیتوشیمواد ف

که  ذراتنانو دیدر تول یاصل يمرحله  سه.مورد انتظار هستند ذراتبه نانو يفلز باتیترک

شود،  یسنتز استفاده م يحالل که برا طیباشند، انتخاب مح یم 1سبز یمیمرتبط با ش

 یسم ریماده غ کیانتخاب  نیو همچن طیمح يخطر برا یعنصر کاهنده ب کیانتخاب 

 يحالل ها تیربا محو ،گزارش شده يسنتز روش هايشتریب. است ذراتنانو تیتثب يبرا

استفاده شده  2عناصرپوشش دهنده يزیباشدکه اساسا به علت آب گر یم یآل

. سبز سازگار است یمیها با ش سمیوارگانیسنتز با استفاده ازب.)Raveendran, 2003(است

 ستیز طیهر سه دوستدار مح دهندهعنصر پوشش نیو عنصر کاهنده و همچن سمیوارگانیب

  ).Li et al, 2007(هستند

  سنتز نانوذرات يها برا سمیبرد انواع ارگانرکا-1-5

 يهابرا يدر ابتدا باکتر. باشد یم یستیکاهش ز، در سنتز یو اساس هیاول ياز روندها یکی

 سـت ینومیاستفاده از قارچ هـا، اکت  ینهیدر زم ییها شرفتیپ سپسسنتز انتخاب شدند و

سنتز نـانوذرات   يبرا اهانیاز گ استفادهي ها تیاز جمله مز. حاصل شد اهانیگ رایها و اخ

گسـترده   اریخطر بـودن کـار بـا آن هـا و داشـتن تنـوع بسـ        یدر دسترس بودن آن ها، ب

 يهـا ي بـاکتر ).Torresday et al, 2002(کـاهش اسـت   نـد یمـوثر در فرا  يهـا  تیمتابولاز

                                                                                                                        
1-Green chemistry

2-Capping agent



 کـی ی. مورد مطالعه قـرار گرفتهانـد   يسنتز نانوذرات به صورت گستردها يبرا وتییپروکار

آنهـا   مـی یسنتز نانوذرات، سـهولت نسـبی خـود ترم    يبرا هاي باکتر حیترج يبرا لیدالاز

و  يگـرم مثبـت، هـواز    يهاي از باکتر یگروه لوسهایباس. )Slawson et al, 1992(میباشد

 .)Debabov et al, 1985)ندباشـ ی م هفراوانیثانو يتهایمتابول يآسان رشد هستند که دارا

نقـره و طـال    دنانوذراتیـ در تول لوسیجـنس باسـ   ياز بـاکتر  يادیـ تاکنون در مطالعـات ز 

ــه دل). (Kalimuthu et al, 2008اســتفاده شــده اســت ــا لیــقارچهــا ب  ییتحمــل و توان

استفاده از  يایمزا. رندیگی نانوذرات، مورد مطالعه قرار م وسنتزیب يبرا فلزات،یستیزعیتجم

 سـت یبـاال و سـهولت در اداره ز   ياقتصاد ییشامل کارآ ينانو ذرات فلز دیتولي قارچها برا

هاي زنـده و   سمیاستفاده از ارگان(Thakkar et al, 2010).است باال اسیدر مق دیتول، توده

بـراي سـنتز نـانو ذرات     سـت یز طیازگار با محمناسب و س ینیگزیاجزاي آنان به عنوان جا

اقتصادي بـودن و   لیبه دل یاهیاستفاده از عصاره گ انیم نیدر ا. مطرح است) سنتز سبز(

 یاسـت کـه مـ    کیولوژیب ندهايیفرآ ریبرتر از سا یبه نگهداري کشت هاي سلول ازیعدم ن

مسـئول کـاهش کـه تـا      یاصل یاهیگ ییایمیمواد ش.استفاده گردد عیوس اسیتواند در مق

و  دهایـ هـا، آم  دیـ آلدههـا، فـالون هـا، کتـون ها،     دیشده اند شامل ترپنوئ ییکنون شناسا

قابل انحالل در آب، فـالون   یاصل یاهیگ ییایمیمواد ش. باشند یها م دیاس کیلیکربوکس

الزم بـه ذکـر    نیهمچنـ . ها هستند که در کاهش نقش دارنـد  نونیو ک یآلي دهایها، اس

کننـده   تیـ است هم به عنوان عوامل کاهنده و هم تثب ممکنی اهیگ يارههااست که عص

نـانوذرات   یسـت یتـاکنون سـنتز ز  ).  (Mittal et al, 2013نـد یدر سنتز نانوذرات، عمـل نما 

 یاهیـ گ يو عصـاره   اهـان یفلزي، توسط انواع مختلف باکتري ها، مخمرها، جلبـک هـا، گ  

 یاهیـ گ ییایمیها نسبت بـه مـواد شـ    يباکترها و قارچ  که ییاز آنجاوگزارش شده است 

دارنـد،   ازیـ ن يفلـز ي هـا  ونیکاهش  يرا برا يتر یطوالن ونیمحلول در آب زمان انکوباس

 Song et al, 2009; Jha et).دباشن یم يسنتز نانوذرات انتخاب بهتر يبرا اهانیگ نیبنابرا

al, 2009; Bali et al, 2006; Torresday et  al, 2002)  

  نانوذرات اکسید روي-1-6

بـه علـت   و  اسـت  3/32eVگسـترده معـادل    ينوار شکافبا يهاد مهین کییدرویاکس

ــیو ــا یژگ ــا يه ــاص و کاربرده ــوع يخ ــنا یمتن ــه در ص ــذا  عیک ــم از غ ــف اع  ،ییمختل

مـواد   ک،یـ زوالکتریدسـتگاه پ ی و نـوري،  کیالکتروندستگاه هاي و  يساز کی،الستییدارو

ي دارد، گـاز  يگرها حسي و برا الیباکتر یمواد آنتي، دیخورش يشفاف و سلولها يرسانا

 ين،نانوســاختارهایعــالوه بــر ا(Nair et al, 2011).را جلــب کــرده اســت يادیــتوجــه ز



 بـه با توجه ییایمیو شستییز يساخت حسگرها يکننده برا دواریاز مواد ام کیییدرویاکس

و  ییایمیسمی بودن، ثبات ش ریغ ،يسازگار ستیداشتن خواص جالب و متنوع از جمله ز

امـا  .اسـت ... ارتباط الکترونی بـاال و  ی،یایمیالکتروش يتهایفعال ،ينور تیی،شفافیایمیفتوش

 ;Ahmad et al, 2011)باشـند  یسم یممکن است در دوز خاص اکسید روي  نانوذراتاین 

Rasmussen and Louka, 2010 ( .ییایمیشـ  اییـ کیزیسـنتز ف  يکه برا ییامروزه روش ها 

بـا   ریـ تبخ ،یونییالقـا  ،یپالس زریرسوب ل ،یحرارت ریروند شامل تبخ یم کاربه بیترک نیا

 ,Yang and Liu)سـل ژل هسـتند   کیـ تکن ،ویحرارت بیباال، تخر يبا انرژ یپرتو الکترون

2008; Chen and Shang, 2006; ZL, 2004) .  کـوچکتر بـه    ينانوساختارها با انـدازه هـا

 یومولکـول یب يعملکـرد  يسلول ها، ارگانل هـا و سـاختارها   ها،توانند وارد بافت یم یسادگ

از مولکول ها و  ياریبس مشابهشده یمهندس ينانوساختارها یشوند، و در واقع اندازه واقع

ممکـن   یسـت یز يهـا  سـتم یورود نانوسـاختارها بـه س   یاز جهت. است یستیز يساختارها

ــت ــ  منجراس ــه آس ــ  بیب ــده و خطرات ــ یش ــته     يرارا ب ــال داش ــه دنب ــان ب ــالمت انس س

داخـل  :شـوند  یکیولـوژ یب ستمیتوانند وارد س یم ریز قیطر 6از  یکینانوساختارها به .باشد

جـذب   نـانوذره  از ورود بعـد .یو دهـان  یداخل صـفاق  ،یتنفس ،یپوست ریز ،یپوست ،يدیور

مثـل   یسـت یز بـات یبـار بـا ترک   نیاولـ  يافتد که در آن زمان نانوسـاختارها بـرا   یاتفاق م

 یمختلـف  بـدن پراکنـده مـ     يسپس در اندام ها. شوند یها و سلول ها مواجه م نیپروتئ

د شـون  زهیو متـابول  افتـه یرییتغ نکـه یا ایـ گردند و ممکن اسـت ساختارشـان ثابـت مانـده     

)(Rahban and Saboury, 2010 .300از  شیدر ارتبـاط بـ   ،يضرور يزمغذیر يعنصر رو 

گلـوکز   سمیمتنوع از جمله متابول ستییز يندهایفرآرا در يدیمیباشد ونقش کل مینوع آنز

جـزء عناصـر معـدنی     يعنصر رو نیهمچن (Umrani and Paknikar, 2014)بر عهده دارد

. آن میشـود  يداریـ باعـث پا  بـدن ي تمام سلولها کییاست که در ساختار ماده ژنت يضرور

 يبـرا  میمتـالوآنز 211و جـانوران از جملـه حـدود     اهـان یدر گ نهـا یدرصـد پروتئ  7حدود 

 يدرویبا توجـه بـه مطالعاتنـانو ذرات اکسـ    ). 1394ور،یپر(دارند ازین يعملکرد خود، به رو

-Shaker)هسـتند   دانییآنتـی اکسـ   يتهـا یو فعال کروبییاثرات ضدسرطانی، ضـدم  يدارا

Agjekandy and Habibi-Yangjeh, 2016; Pirhashemi and Habibi-Yangjeh, 

نـانوذره  . دارد یقابـل تـوجه   یابتیـ اثر ضد د يرو دینانو ذرات، نانوذره اکس انیاز م.(2017

مهـار   ،نـاز یگلوکوک میآنـز  انیـ ب شیافـزا  ن،یانسول ریمس نگیگنالیس ز طریقا يرو دیاکس

کمـک   نیهمچن، اسکلتی و بافت چربی يها چهیجذب گلوکز در ماه شیگلوکز روده، افزا

در (Alkaladi et al, 2014).ایفـا مـی کنـد   نقـش خـود را   به کاهش سطح سـرمی گلـوکز   



 کـوژنز یرونـد گل  عیموجـب تسـر   ن،یانسول رندهیگ شیبا افزا يرو دیاکس ،گلوکز سمیمتابول

 يرو دیاکسـ ). (Jansen et al, 2009بخشـد ی مصـرف گلـوکز را بهبـود مـ     جهیدرنتو شده 

بـا دخالـت در    ودارد  مهمـی نقـش  انسولین رهیو ذخ وسنتزیب، در حفظ ساختار نیهمچن

 ,Petersen et alمـوثر اسـت   نیپـانکراس، در ترشـح انسـول    يبتا ينقل و انتقاالت سلولها

 شیمختلف از جمله افـزا  يسمهایمکان قیاز طر تواندی م يرو دیاکس ن،یبرا عالوه).(2009

در  3نـاز یسـنتاز ک  کـوژن یو مهـار گل PI3Kتیفعال شیافزا ن،یانسول ونرسپتوریالسیفسفور

  (Jansen et al, 2009).باشداثرگذار ینیانسوليگنالهایس

  پانکراس-1-7

بـزرگ بـا    اریغـده مرکـب بسـ    یآن قرار دارد و نـوع  ریپانکراس به موازات معده و در ز

: شده اسـت  لیپانکراس از دو نوع بافت عمده تشک. است یبزاقمشابه غددبایتقر یساختمان

النگرهـانس   ریجزا -2. کنندی را به دوازدهه ترشح م یگوارشیها رهیها که ش نوسیآس -1

 لهیبه وسـ  یگوارش يها میآنز.کنند یبه درون خون ترشح م ماًیرا مستق ییکه هورمون ها

 لهیبوسـ  زیـ ن میکربنـات سـد   یاز محلـول بـ   يادیـ شوند و حجم ز یها ترشح م نوسیآس

از  نیانسـول . گـردد  یشوند، ترشح م یم یها منته نوسیکوچک و بزرگ که به آس يمجار

 پـانکراس  ماننـد در سراسـر   رهیـ شود که به صورت قطعات جز یمالنگرهانس ترشح ریجزا

شـده   لیتشـک  سلولالنگرهانس از چهار نوع  ریجزا). 1384و هال،  تونیگا(پخش شده اند

را  نیلـ یو آم نیدهنـد، کـه انسـول    یمـ  لازکلسلولهاراتشـکی ٪60بتا حدود  يسلول ها: اند

دهنـد، گلوکـاگون    یمـ  لازکلسلولهاراتشکی٪25آلفا که حدود  يسلول ها .کنندی ترشح م

ــد،  یمــ لازکلسلولهاراتشــکی٪10حــدوددلتــا که يکننــد و ســلول هــا یترشــح مــ دهن

وجود دارنـد،   ریجزاگاما هم که به تعداد کم در يسلول ها. کنند یترشح م نیسوماتوستات

 ,Bern).عملکرد آن نامعلوم اسـت کنند که  یپانکراس ترشح م دیپپت یبه نام پل یهورمون

1993)   

  انسولین-1-8

توسـط   1922بـار در سـال    نیهورمـون پـانکراس، اولـ    نیبه عنوان مهـم تـر   نیانسول

Banting  وBest مـاران یدر درمـان ب  یو از همـان زمـان تحـول بزرگـ     شداز پانکراس جدا 

 يمـار یب یبه نوع کشندهخطرناك و يماریب یاز نوع ابتیکه د يبه طور. شد جادیا یابتید

 ,Banting, F. G et al)(شـد  لیتبــد یعـ یطب بــایتقر یقابـل درمـان همــراه بـا زنـدگ    

 2باشـد کـه از    یدالتـون مـ   6000یبـا وزن مولکـول   يدیـ هورمون پپت کینیانسول.1922



 ,Bernشـده اسـت   لیبـه هـم متصـلند، تشـک     يدیسـولف ي د وندیکه با پ يدیپپت رهیزنج

 یمـ  نیاز ب نیانسول تمولکولیاز هم جدا شوند، فعال رهیدو زنج نیکه ا یدر صورت). (1993

بـه گونـه    ياز گونـه ا  نیمولکول انسول يدینواسیآم بیدر ترک یتفاوت کم نیهمچن. رود

بتــا ابتــدا  يدر ســلول هــا نیســاخت انســول يبــرا .)(Xiu et al, 2001دارد گروجــودید

RNAترجمـه و پـره    یبه شبکه آندوپالسـم  متصلي ها بوزومیتوسط ر نیمربوط به انسول

 کیـ  اسـت و  11500آن حـدود   یشـود کـه وزن مولکـول    یساخته م نیپروهورمون انسول

شـده و   هیـ تجز یبعدا در شـبکه آندوپالسـم   یفعال است ول ریغ يا رهیساز تک زنج شیپ

در  نیبخـش اعظـم پروانسـول   . شـود  یم 9000حدود  یمولکولبا وزن نیبه پروانسول لیتبد

شـود و سـپس در    یمـ  لیتبـد ي دیـ و قطعات پپت نیشده و به انسول هیتجز يدستگاه گلژ

هنـوز بـه    ییششـم از محصـول نهـا    کیالبته . گردد یم يبسته بند یترشح يگرانول ها

در ). 1384ل،و هـا  تونیگـا (نـدارد  ینیانسـول  تیـ گونه فعال چیاست که ه نیپروانسولشکل

فعـال سـنتز شـده و     ریغ يا رهیساز تک زنج شیپ کیدر پانکراس به شکل  نیواقع انسول

 یترشـح  يهـا  کـول یبـه وز  تیهدا يآن را برا نیپره پروانسول ینیآمي نشانگر انتها یتوال

 يد ونـد یسـه پ  جـاد یو ا نشـانگر ی تـوال  نیـ ا کیـ تیبا برداشـت پروتئول . دینما ینشاندار م

 یمـ  رهیـ پـانکراس ذخ  یترشـح  يهـا  کـول یشده و داخل وز دیتول نیپروانسول ،يدیسولف

 کیتوسط  نیپروانسول د،ینما یرا آغاز م نیگلوکز، ترشح انسول یغلظت خون شیافزا.گردد

 لیفعـال تبـد   نیپانکراس وجود دارد به انسول یترشح يکولهایکه در وز یپروتئاز اختصاص

 یمـ  نیانسـول  بـالغ مولکول جـاد یو ا يدیـ پپت ونـد یگردد کـه همـراه بـا شکسـتن دو پ     یم

 سـم یبر متابول یقی، اما آثار عمدر ارتباط استبا قند خون  نیانسول.(Ganong, 1977)باشد

 یچربـ  سـم یاختالالت متابول یابتید مارانیدر ب مرگعموما علت و دارد زیها ن دراتیکربوه

 مـاران یدرب نیهمچنـ .شـود  یمـ  واسـکلروز یو آرتر دوزیاس رینظ یاست که منجر به عوارض

رفتن بافت  لیها در دراز مدت منجر به تحل نیمزمن، کاهش ساخت پروتئ ابتیمبتال به د

 سـم یبـر متابول  نیآثـار انسـول   نیبنـابرا . شود یاز اعمال سلول ها م ياریبس درها و اختالل

). 1384، لو هـا  تونیگـا (دارد تیـ ها اهم دراتیکربوهبه اندازه آثار آن بر نیو پروتئ یچرب

ترشـح   شیسبب افـزا  درات،یپرکربوه يغذا کیوردن غلظت گلوکز خون بعد از خ شیافزا

را  ییمـواد غـذا   رهیـ در بـدن ذخ  نیانسـول . گـردد  یمـ  گلوکاگونو کاهش ترشح نیانسول

چـرب،   يدهایگلوکز، اس نغلظتیانسول. دهد یآن ها را کاهش م يداده و آزاد ساز شیافزا

 ن،یمهـم عملکـرد انسـول    يمحل ها. دهد یسرم را کاهش م نهیآم يدهایو اس دهایکتواس

ــ يا چــهیماه يهــا ســلولکبد، ــ یو چرب  ســمیباشــند و در هــر بافــت هــدف، متابول  یم



ترشـح   یعوامـل مختلفـ  . شـوند  یمـ  میتنظبه طور هماهنگ نیو پروتئ یچرب درات،یکربوه

در  توزولیمسـ یکلس شیبـه افـزا   نیترشح انسول کیروند تحر. کند یم کیرا تحر نیانسول

 سـتم یس تیـ فعال زیـ و ن cAMPمقدار  نیانسول شیرها يبرا. است ازمندیبتا ن يسلول ها

 زهیـ سـلول بتـا دپالر   ن،یانسول شیدر روند رها. ابدییم شیافزا Cنازینکیپروتئ -لیدیفسفات

بتـا بـه    يحداکثر پاسخ سلول هـا  يبرای سلول نیب عیدر ما میو کلس میشده و وجود پتاس

 نیانسـول  ژناز یسیسرعترونو شیرا با افزا نیگلوکز، ساخت انسول. باشد یم يگلوکز ضرور

نشان داده کـه   قاتیتحق).Bern, 1993(کند یم کیتحر ،mRNAسرعت ترجمه  شیو افزا

را در  نیکننـد، بلکـه انسـول    یرا در پاسخ به خود گلـوکز آزاد نمـ   نیانسول بتا،ي سلول ها

 یبتـا مـ   يسلول هاوارد GluT2ناقل توسطگلوکز. کنند یگلوکز آزاد م سمیپاسخ به متابول

 سـبب فراینـد   نیـ ا. کنـد  یم ATPدیشده و تول زهیمتابول یسپس گلوکز داخل سلول. شود

 ونیزاسـ یو دپالرKATPيبسته شدن کانـال هـا   جهیو در نت ADPبه  ATPنسبت  شیافزا

غشـا، بـا بسـته شـدن کانـال       ونیزاسـ یدپالر.(Low and Nickander, 1997)شود یغشا م

و  میورود کلسـ  جه،یدر نت ووابسته به ولتاژ میکلس ينال ها، سبب باز شدن کاKATPيها

همـراه   نیانسـول  يهـا  کولیوز توزیاگزوس تیو در نها یداخل سلول میغلظت کلس شیافزا

در بافـت   یشود ول یگلوکز به همه سلول ها وارد م. Bratanova-Tochkova, 2002)(است

کنـد و گلـوکز بـه     یم کیتحررا توپالسمیانتقال گلوکز به س نیانسول ،یو چرب يا چهیماه

غلظت گلوکز در داخل سـلول بـه    ع،یسر ونیالسیفسفر لیبه دل. شود یم لهیسرعت فسفر

 چـه یدر بافت ماه. غلظت گلوکز به طرف داخل سلول است بیاست و ش نیپائ یعیطبطور

ـ  . کند یم کیفسفات را تحر 6گلوکز  کوژنازیگل دیتول نیو کبد، انسول يا  ،یدر بافـت چرب

چـرب آزاد   يدهایاسـ  نمحصول،یکند که ا یم کیفسفات را تحر سرولیگل دیتول نیانسول

 لیتبـد  نیانسـول . کنـد  یمـ  رهیـ ذخ دیسریگل يکرده و آن ها را به صورت تر هیفیرا استر

 ,Bern(کنـد  یبه گلـوکز را مهـار مـ    کوژنیگل لیکرده و تبد کیرا تحر کوژنیگل هز بگلوک

 نیشـود امـا انسـول    یبه داخل سلول هـا وارد مـ   نیابانسولیاز گلوکز در غ يمقدار). 1993

. قابل نفوذ اسـت  ریغ گلوکزبه یسلول چرب يغشا. دهد یم شیسرعت انتقال گلوکز را افزا

گلـوکز   يرسـپتورها  دیـ تول شیرا بـا افـزا   یو چرب يا چهیماه يورود به سلول ها نیانسول

کـه مصـرف    لیـ دل نیـ بـه ا  نیانسـول  .(Ganong, 1977)دهد یم شیافزا یسلول يغشادر

 یرا کاهش م یکند به طور خودکار مصرف چرب یم ادیبدن ز يبافت ها شتریب درگلوکز را

 يدهایساخت اسـ  گرید ياز سو. کند یعمل م یچرببه عنوان نگه دارنده جهیدهد و در نت

دهـد کـه مقـدار     یمـ رخ يدر مـوارد  شـتر یحالت ب نیا. دهد یم شیچرب را در کبد افزا



 جـه یاسـت و در نت  يانـرژ  يفـور  دیتول ياز مقدار الزم برا شتریخورده شده ب دراتیکربوه

 یسـاخت در کبـد انجـام مـ     نیـ تمام ا بایتقر. شود یفراهم م یچرب ساختي سوبسترا برا

 یچربـ  يخون از کبد به سـلول هـا   ينهایپوپروتئیل لهیچرب به وس يدهایشود و آنگاه اس

 پازحسـاس یل میسبب مهار عمل آنز نیهمچن .شود یم رهیشوند تا در آنجا دخ یمنتقل م

شده در سلول  رهیذخ دیریسیگل ياست که تر نیا میآنز نیشود که نقش ا یبه هورمون م

 یمـ  شیرا افـزا  یچربـ  يانتقال گلوکز به داخل سلول هـا  نیانسول.کند زیدرولیرا ه یچرب

و در  ردیـ گ یقـرار مـ   اسـتفاده چـرب مورد  دیاسـ  یسنتز مقدار کم يگلوکز برا نیدهد و ا

 يشـده و تـر   بیـ چـرب ترک  دیرود کـه بـا اسـ    یفسفات بکـار مـ   سرولیساختمان آلفاگل

 یداده و در بعضـ  شیکبـد را افـزا   یچربـ  يهورمون محتـو  نیا. کند یم دیراتول دیسریگل

 یمــ شیرا از کبــد افــزا نیپــائ یلــیخی بــا چگــال يهــا نیپــوپروتئیل يآزادســاز طیشــرا

 یمـ  شیهـا را افـزا   نیپـروتئ  يساز رهیساخت و ذخ نیانسول. )1384و هال،  تونیگا(دهد

در گـردش   ییمـواد غـذا   يادیرزیبعد از صرف غذا که مقاد هیچند ساعت اول یدر ط. دهد

 رهیـ در بافـت هـا ذخ   زیها ن نیها، پروتئ یها و چرب دراتیخون وجود دارد عالوه بر کربوه

 توپالسـم یبه داخـل س  ییپالسما يغشا قیرا از طر دهاینواسیانتقال آم نیانسول شوندی م

داده و  شیرا افـزا mRNAهـا، ترجمـه    بـوزوم یرخـود بر  میدهد و با اثر مسـتق  یم شیافزا

. باشـد  یم همها نیپروتئ سمیقادر به مهار کاتابول نیهمچن. سازد یم دیجد يها نیپروتئ

 نیبـر سـاخت پـروتئ    يرشد با اثر گذار شیرا در افزا گریو هورمون رشد اثر هم د نیانسول

فسـفات   م،یبه جذب پتاس ازین نیو پروتئ کوژنیساخت گل. Bern, 1993)(کنندی م تیوتق

داخل سـلول بـا    يبه فضا یسلولخارج يها از فضا تیالکترول نیدارد که انتقال ا میزیو من

فسـفات و   م،یغلظـت پتاسـ   نیبـا ترشـح انسـول    نیبنـابرا . شـود  یانجام م نیحضور انسول

را از توبـول   میفسـفات و سـد   م،یباز جذب پتاسـ  نیهمچن نیانسول. ابدییم مکاهشیزیمن

گلـوکز بـه نـام     يچهـار ناقـل مختلـف بـرا    . (Bern, 1993)دهـد  یمـ  شیافـزا  هیـ کل يها

493يرسپتورها دارا نیا. ، شناخته شده استGluT4و GLuT1  ،GLuT2  ،GLuT3يها

 ,Ganong).(متفاوتنـد ی بـافت  عیبه گلوکز و توز یبیترک لیو از نظر م دندینواسیآم 494-

1977  

GLuT1 :بدن انسان وجود داشـته و   يناقل مهم گلوکز است که در اکثر سلول ها کی

 یمـ  يسـاختار سـه بعـد    کیـ ، GLuT1سـاختمان .دارد میدر متابولسـ  ينقش مرکـز  کی

  .(Amelie et al, 2008)باشد

GLuT2 : یـر جزا يبتـا  يروده کوچـک و سـلول هـا    یـال تل یاپـ  يدر کبد، سلول هـا 



  .پانکراس وجود دارد

:GluT3 و مغز وجود دارد ياعصاب مرکز ستمیدر س.

GLuT4: بافـت   ،یاسـکلت  چـه یدهـد و در ماه  یپاسخ م نیکه به انسول ییدر بافت ها

بـوده و همـه آن هـا     هیبه هم شب نیناقل نیساختار ا یطور کل به.و قلب وجود دارند یچرب

ــا یمــ دراتیــهســتند کــه کربوه يا هیــناح يدارا ــد ب ــد شــ نیپروتئتوان مولکــول . ودبان

کـه   یوجـود دارد و هنگـام   نیحساس بـه انسـول   يسلول ها توپالسمیدر س GLuT4يها

 یسـلول حرکـت مـ    يبه سرعت به سمت غشـا  نیناقل رد،یقرار گ نیانسولسلول در معرض

ـ . گردنـد  یبـر مـ   توپالسمیبه س نینناقلیتوسط انسول کیکنند و در هنگام توقف تحر  یول

سبب  GluT4نقص در عملکرد .(Arun, 2002)مانند یم یسلول باق يدر غشا گرید نیناقل

 زانیـ م شیافـزا  جـه یو در نت یو چربـ  يچهـا یماه يکاهش جذب گلوکز توسط سلول هـا 

  Suma et al, 2009).(شود یم ابتیگلوکز خون و د

  دیابت -1-9

 سـم ینوعی اخـتالل مـزمن در متابول   و زیغدد درونر يهاي مارینبیعتریاز شا یکیابتید

 نیکه بهعلت اختالل و نقص در ترشح هورمون انسـول است،  نیچربی و پروتئ درات،یکربوه

 ;Hughs et al, 1984).ددگـر ی مـ  جـاد یالنگرهـانس پـانکرانس ا   ریـ جزا يبتاي از سلولها

DeFronzo, 1997)کـاهش وزن   د،یـ د يمفرط، تار یخستگ ،يپرخور ،یادرار مکرر، تشنگ

از عوارض آن می توان بـه  ). 1997;دکتر ملک زاده(ی از عالیم این بیماري می باشدناگهان

و ) ینوروپـات (اعصـاب  يمـار یب ،يو کبـد ) ینفروپـات (یـه کل يماریب ،یعروق -یقلب یینارسا

 ,Bathaie et al, 2001; Jafarnejad et al)اشـاره کـرد   )ینوپـات یرت(چشـم  يمـار یب

 یقلبـ  يهـا  يمـار یعامل قاتل سالمت نـوع بشـربعد از سـرطان و ب    نیسوم ابتید).2008

در  یچـاق :عبارتنـد از  يمـار یب نیـ دهنـده ا  شیعوامل افزا. باشدیم یعروق يو مغز یعروق

 ،يضـدباردار  يهـا  قـرص  از داروهـا، مثـل   یاز بعض استفاده ،ی، حاملگ ، استرس بزرگساالن

از  یکـ ی). Nabipour et al, 2008(نیتوئیفن ایزولیکورت ،يدیازیت ادرارآور از نوع يداروها

به درمان مادام العمر داشـته   ازیاست که ن نیا يماریب نیمرتبط با ا ياقتصاد يها ینگران

. دهـد  یقـرار مـ   ریفرد را کـامال تحـت تـاث    یدارد که زندگ يادیز اریبسعوارض نیو همچن

 یمارمیباال و وجود قند در ادرار ب خونچون قند یمیاغلب با عال ابتید یکینیکل صیتشخ

را بـا   ابـت ید1بهداشـت  یسـازمان جهـان  . و کما همراه است یبا خواب آلودگ یباشد و گاه



2ناشتا  يسطح قند پالسما
)FPG( 140در حدودmg/dl ـ سـطح   ایـ و بـاالتر و   )mmol/l7(ای

بـاالتر از   ایـ و  )mmol/l)1 .11ای200mg/dlقند سرم دو ساعت بعد از صرف غذا در حدود 

 World Health)(کنـد  یمـ  فیـ تعر ،یتست تحمل گلوکز خوراک کیقیرا از طر زانیم نیا

Organization, 1985.  

  ابتید يطبقه بند-1-9-1

وابسـته   ابـت ید اینوع اول  ابتیکرد؛د يرا میتوان به چند نوع طبقهبند نیریش ابتید

. دهـد ی است، اغلب در کودکان و نوجوانان رخ م یمنیخودا يماریب یکه نوع ،3نیبه انسول

النگرهـانس لوزالمعـده کـه مسـئول سـاخت       ریـ جزا يبتـا  يسلول هـا  ابت،ینوع د نیدر ا

ایـن افـراد    .دنشو یفعال م ریغ ایرفته  نیدر بدن هستندبطور کامل از ب نیهورمون انسول

نـوع   نیاریق کنند، براي ادامه ي زندگی جهت کنترل قند خون باید تمام عمر انسولین تز

نوع  ابتید ي معالجه.)Scherbaum, 2002(افتد یدرصد از افراد اتفاق م 5-10يبرا ابتید

I ونـد یبـا پ  ر،یـ اخ يدر سال هـا  ایکند و  یرا جبران م هورمونکه فقدان نیانسول قیبا تزر 

، Iنـوع   ابـت ید. )Shapiro et al, 2000)شـود  یالنگرهانس انجام م ریجزا وندیپانکراس و پ

. شـود  یشـروع مـ   یروسـ یو ياست که در اثر مواجهه بـا عفونـت هـا    ونیمیپاسخ اتوا کی

و همه افراد توسـط   ستین کسانیهمه افراد  يبرا یروسیو يتوسط عفونت ها يریپذبیآس

 ابـت ید ایـ نـوع دوم   ابـت ید(Harald et al, 2008).درنـ یگ یقـرار نمـ   ریتحت تـأث  روسیو

 نیـ ا .اسـت  لیـ آن دخ جادیدر ا یارث نهیو زم کندیبروز م یانسالیبزرگساالن معموال در م

و یـا   دهـد یرخ مـ  نیبـدن بـه انسـول    يهـا  کـردن سـلول   دایبه علت مقاومت پ ابتینوع د

لوزوالمعهده مبتالیان به این نوع دیابت، انسولینی که تولیـد مـی کننـد بـه مقـدار کـافی       

درصـد از  90از شیطبـق آمـارب   .نیست که بتواند گلوکز خون را در حد عادي حفـظ کنـد  

این بیماران می توانند بیماریشـان را تنهـا بـا    .استنوع دوم  ابتیدرجهان، د ابتیموارد د

تغییر روش زندگی کنترل کنند و معموال بیشتر به داروهاي خوراکی نیاز دارند و کمتر بـه  

 نیبـه انسـول   ابستهرویغ ابتیادینوع دوم  ابتید.)Reddy, 2000(تزریق انسولین نیازمند اند

 مـاران یخـون ب  نیانسول زانیمغالباً ،سالگی رخ میدهد 40باال و بعد از  نیاغلب در سن که

 نکهیبا توجه ا. استنیبدن به انسول يسلولها تیکه حاکی ازکاهش حساس ابدی می شیافزا

 کـاهش نوع دو افراد چاق هستند ادعـا شدهاسـت کـه چـاقی عامل     ابتیبه د انیاکثر مبتال

                                                                                                                        
1-WHO: World Health Organization

2-FPG: Fasting Plasma Glucose

3-IDDM: Insulin Dependent Diabetes Mellitus



ي عالوه بر سـن فاکتورهـا  (Scherbaum, 2002).است نیبدن به انسول يسلولها تیحساس

ی م شیرا افزا 2نوع  ابتیکم، خطر ابتال به د تیو فعال یپرچرب ییغذا میمانند، رژ يگرید

 نیکـوت ین اینیاسترپتوزوتوسـ  زیبـا تجـو   ابتینوعد نیا(Zimmet and Alberti, 2001).هدد

 زیـ النگرهـانس پـانکراس ن   ریـ کاهش اندازه و تعـداد جزا  باشود و یدر رت ها القاء م دیآم

مـی   )GDM(، دیابت شیرین حـاملگی ابتینوع سوم د. )Masiello et al, 1998(همراه است

 یبرطـرف مـ   یاما معموال پـس از حـاملگ  , افتد یاتفاق م یموارد حاملگ یدربعض باشد که

سـوم   ایر سه ماهه دوم و باعث عدم تحمل گلوکز د ابتینوع د نیا.)Wohaieb, 2005(شود

دادههـا نشـان   . درصد از حاملگیهـا اتفـاق میافتـد    4اختالل در حدود  نیا. میشودحاملگی

 نیریشـ  ابـت یحاملگی، خطر ابتال به د ابتیمبتال به د مارانیاز ب درصد30-50میدهند در

اخـتالالت  د نـوع دیگـري از دیابـت نیـز ممکـن اسـت ناشـی از        وجود دار 2بخصوص نوع 

در درجـه اول و   نیانسـول  يرنـدهها یگاخـتالل در بلوغ  ایـ پـانکراس و   βيسـلولها  کییژنت

 جـاد یاعث ابزیبروزیکفیسـت یو س تیـ مانند پانکرات زیغدد برونر يهاي ماریانواع ب نیهمچن

  .)(Hosseini et al, 2014میشوند نیریش ابتید

  پیشگیري -1-9-2

بـه   دیـ ورزش و دارو، با ،ییغـذا  میـ از جملـه رژ  ،یزندگ وهیش راتییتغ ابت،ید تیریدر مد

قابــل  يمـار یب کیـ ، 2نــوع  ابـت ید).Warren, 2004(شـناخته شــود  سـم یپوگلیعنـوان ه 

مبـتال بـه    مـاران یدر ب کهنشان میدهد ایمطالعات انجام شده در استرال. میباشد يریشگیپ

و  دیپیسـمل یدادهانـد، متابول  رییـ زندگی خود را به حالت سـنتی تغ  وهیکه ش 2نوع  ابتید

نشـان میدهـد کـه     نیدر چـ  گریمطالعات د جینتا نیهمچن. افتهاستیبهبود  دراتیربوهک

 40سـال تـا    6را بعـد از   يمـار یب شـرفت یتوأم رونـد پ  ایو  ییو ورزش به تنها ییمغذایرژ

  (Eriksson and Lindgärde, 1991).درصد کاهش میدهد

  عوارض دیابت -1-9-3

می  لیرا تشک ابتیعوارض حاد د کیپرگالسمیو ه پراسموالریه تیو وضع دوزیکتواس

نکته قابـل توجـه، فقـدان    . می دانستند 1نوع ابتیرا قبالً عالمت اصلی د دوزیکتواس.دهند

ذهنـی، تهـوع، اسـتفراغ و درد شـکمی      تیوضـع  رییتغ ،يونتاکیکاردیپوتانسیه ينشانه ها

بـه دو دسـته عروقـی و     ابـت یعوارض مزمن د. باشند دوزمییکتواس ياست که مشخصهها

 نوپـاتی، یرت(کروواسـکوالر یمعـوارض عروقـی خـود بـه دسته    . می شوند میعروقی تقس ریغ

 يمـار یب طی،یمحعروق يماریعروق کرونر، ب يماریب(و ماکروواسکوالر )نفروپاتی، نوروپاتی

در  یاختاللـ (يعروقـی عبارتنـد از گاسـتروپاز    ریـ عـوارض غ . می شوند میتقس) عروق مغز



گـردد و اعصـاب    یمـ  هیتخل یرطوالنیمعده با تأخ اتیکه محتو 2و  1نوع  یابتید مارانیب

عـوارض  . پوسـتی  راتییـ جنسـی و تغ  اختالالتعفونت هـا،  ،)کند یکار نم یمعده به خوب

ــان ه     ــدت زم ــابعی از م ــورت ت ــه ص ــزمن ب ــمییپرگلیم ــاهر س ــوند میظ ــوارض . ش ع

نشـان داده انـد    تیـ بـا قاطع بررسـی شـدهاند،    2و  1نـوع   ابتیکه در د يکروواسکوالریم

 کروواسـکوالر یدر بـروز عـوارض م   ریتـأخ  اییـ ریمزمن سـبب جلوگ  سمییپرگلیه کاهشکه

از افـراد   شـتر یبار ب 20یابتید مارانیدر ب ياحتمالکور (Kasper et al, 2015).خواهد شد

در  ریو م مرگعمده لیدل یابتید یاز نفروپات یناش يویکل یینارسا نیبوده و همچن گرید

و  يخاکسـار (شـود  یرا شـامل مـ   مـاران یدرصـد ب  35تا  30و بالغ بر  یاستابتید مارانیب

از سـاز   یانواع لهیعملکرد سلول ها بوس يمزمن قند خون بر رو شیافزا ).1384همکاران، 

 یپلـ  ریمسـ  افتهیشـ یافزا تیـ تـوان فعال  یمـ  کـه کند یم جادیمختلف، اختالل ا يو کارها

و  تولیسـورب گلـوکز به  ریمسـ  نیـ کـه درا  يدو مرحله ا یکیمتابول ریمس کی(،)polyol(ال

، )شود یم یینایسبب اختالل در رگ ها و ب تیشود و در نها یم لیسپس به فروکتوز تبد

و  میپتاسـ  میاخـتالل پمـپ سـد    ،يا اختـه یدرون  افتـه یرییتغ يایاح ونویداسیحالت اکس

 يرینفـوذ پـذ   شیسبب افزا نی،همچنیسمیپرگلیه. را نام برد یمیآنز ریغ ونیالسیکوزیگل

 Tuck and)گـردد  یم رونیپالسما، و فاکتور رشد به ب يها نیعروق، تراوش و نشت پروتئ

(Schmelzer, 1984 .مـرتبط اسـت  3یرواکنش پـذ  ژنیگونه اکس دیموارد با تول نیهمگی ا .

 دانهایدرون سلولی، شـبکه دفـاعی الزم را در برابـر اکسـ     يدانهایکه آنتی اکس طییشرادر

استرس داخل سـلولی و   ریمنجر به فعال شدن مس ویداتیاسترس اکس شیافزانکنند، جادیا

 ابتیعوارض د جادیبه ا تیرسان به سلول میشود و در نها بیآسمحصوالت ژنی دیباعث تول

وجـود   ابتیدر د دانییآنتی اکس تیدر مورد وضع گوناگونیي اگر چه بحثها. کمک میکند

 دیو اسـ  ونیدسـموتاز، کاتـاالز، گلوتـات    دیسوپراکسـ غلظتمطالعه کـاهش   نیدارد، اما چند

باعـث   ابـت ید. کـرده اسـت   ابتیگزارشید واناتیبافت را در افراد و ح ایپالسما  کیآسکورب

 شیبـه افـزا   میتوانبه عنوان مثال. مختلف میشود يدر مولکولها ویداتیاسترس اکس شیافزا

بـه   برساندنیدر کنار آس نیهمچن. و چربیها اشاره کرد نهای، پروتئDNAيدهایسطوح اکس

سـلولی، از جملـه    ياز پاسـخها  يسـر  کیباعث  ویداتیمولکولها، استرس اکس نیعملکرد ا

  .)(Son, 2007میگردد... و  NF-KBسیی، فاکتور رونو 3Cنازیک نیپروتئ يسازفعال

  یچسبندگ، درCنازیک نیپروتئ شیافزا ابتید يمارینشان داده که در ب قاتیتحق

                                                                                                                        
1-Reactive oxygen species (ROS)  
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Abstract
Research Aim:The aim of this study was to investigate the antidiabetic effect of 
zinc oxide nanoparticles synthesized by aqueous extract of Nasturtium 
officinale in diabetic rats.
Research method:In this study, 30 male rats were divided into six groups of 
five: control group, diabetic control, insulin with a dose of 10 U/kg, ZnO
synthesized by chemical method at a dose of 8 mg/kg, plant extract with a 
dose of 150 mg/kg and ZnO bioavailable at a dose of 10 mg/kg. For induction 
of diabetes, intraperitoneal injection of alloxan was administered at a dose of 
150 mg per kg body weight. Structural properties of nanoparticles were 
investigated using XRD, EDX, TGA, UV-vis DRS, FT-IR, BET, SEM, and TEM

analysis. Blood samples were taken from 0, 4, 8, 12 and 16 days of the 
injection, and glucose samples were checked out at the same days. Also serum 
cholesterol, triglyceride, HDL, LDL and insulin levels were measured on day 
17, with a significant level of P<0.05.
Findings: The results of the synthesized nanoparticle analysis indicate the 
presence of zinc and oxygen in both samples and the presence of organic 
compounds in bio-synthesized nanoparticles.
Conclusion:The results showed a significant decrease in fasting blood glucose, 
total triglyceride and total cholesterol, as well as a significant increase in HDL

and insulin levels in synthesized nanoparticles compared to diabetic control 
group.
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