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چکیده
. دنبال دارده که با ایجاد استرس اکسیداتیو تخریب بافتی را باستمتابولیکیاختاللیملیتوسدیابت:زمینه و هدف

پارس بررسی اثرات داروي گیاهی آنژي،هدف از این مطالعه. مداواي افراد دیابتی پیشنهاد شده استگیاهان زیادي جهت
.ي صحرایی بوده استهاروي تخریبات بافتی ناشی از دیابت در موش

زیر پوستیبا تزریق دیابت ءالقا.دشانجامنرصحراییموشسر48رويتجربی مطالعهاین:هامواد و روش
ها به موش،روز بعد56. انجام گرفتحیوانات در ناحیه بین دو گوشگرم بر کیلوگرم میلی50با میزان وتوسین استرپتوز

روز تحت تزریق نرمال سالین 14مدت ه ، گروه دیابتیک که ب1گروه . شکل تصادفی به چهار گروه مساوي تقسیم شدند
24انسولین تزریق شد و - پارسآنژي، انسولین و پارسژيآنو به سه گروه دیگر به همین مدت به ترتیب ندقرار گرفت

.میزي شدندآرنگهاي کلیه، مغز و کبد جهت بررسی بافتی ساعت بعد از آخرین تزریق بافت
انسولین -پارسآنژيتغییرات بافتی ناشی از دیابت مشاهده گردید، اما این تغییرات در گروه هادر تمامی گروه:هایافته

رمز خون در ي قهاگلبول،ي میکروسکوپی بافت کلیه گروه دیابتی بدون درمانهادر اکثر زمینه. داشتکاهش محسوسی
بارزترین مورد مشاهده شده در و یت شد ؤارتشاح سلولی در اکثر نواحی مغز در این گروه ر.شدمجاري کلیوي مشاهده 
ي دیابتیک درمان هان مشخصات بافتی در سایر گروهای. اي بودي کبدي دو هستههاوجود سلول،بافت کبد در این گروه

.انسولین به حداقل میزان خود رسیده شده بود-پارسآنژيشده کاهش داشت و در گروه درمان شده با 
د و پیشرفت سازي مانع از ایجااکسیدانی و رگآنتیپارس با دارا بودن خواصی مثل خاصیت آنژياحتماالً: گیرينتیجه

.گردیده استهاي درمانی نسبت به گروه کنترل ر گروهصدمات بافتی د
دیابتیصحرائی ، دیابت، کبد، کلیه، مغز، موش پارسآنژي:کلیديهايواژه
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مقدمه
از دیابتپیشگیريیادرمانبرايکهسنتزيداروهاي

توجهبا.جانبی هستندعوارضدارايهمگیروندمیکاره ب
یافتنبرايتالشامروزه،هاآنبااليهزینهوعوارضاینبه

اخیرهايدههدر.استافزایش یافتهثرؤمطبیعیترکیبات
وشدهانجامگیاهاندرمانیروي خواصزیاديمطالعات

با استفاده از گیاهان ي مختلفهابیماريبحث درمان 
در. ]1[استدهگردیمطرحدارویی مجدداً به شکل جدي 

دیابتصرف درمانگزافیيهاهزینهساالنهکشورها،اکثر
توجهباگیاهیاز داروهاياستفاده.شودمیهیپرلیپیدمیو

آنتهیهبودنهزینهکم،ایراندرگیاهیطبقدمتبه
کمبسیارعوارض،و همچنینشیمیاییداروهايبهنسبت
بهروشیمیاییداروهايدر برابرآنهامصرفازناشی

عصاره یقات روي تحق،طور مثاله ب. ]2[است افزایش
باعث ریشه شیرین بیان نشان داده است که این گیاه 

و ] 3[شودداري میطور معنیه کاهش سطح قند خون ب
هاي مختلف کدو آثار فارموکولوژي زیادي از گونهبراي 

اکسیدانی و ضد دیابتی گزارش آنتیقبیل ضدباکتریایی،
گردوبرگآبیواستونیعصارةبررسی.]4[شده است

کهاستاالژیتانینحاويگردوبرگدهد کهمینشان
تواند در پیشگیري و است که میالتهابیخواص ضدداراي

و Shamsi.]5[بهبود دیابت مورد استفاده قرار گیرد
ثیر میوه زغال اخته در افزایش میانگین قطر أهمکاران ت

اي بر مطالعات مشابه]. 6[جزایر النگرهانس را نشان دادند
عصاره بذر گیاه خار مریم، سیر، گزنه، برگ عناب و روي

گیالس، دانه انگور، و غیره صورت گرفته که ذکر نتایج 
بسیاريدر مقابل مطالعات ]. 7[ذیر نیستپهمه آنها امکان

ي گیاهی را مورد هاي مثبت و درمانی عصارههاکه جنبه
ارزیابی قرار داده، مطالعات دیگري به بررسی عوارض این 

خصوص در هنگام مصرف بیش از حد هي گیاهی بهاارهعص
و همکاران نشان Mohajeriجمله از. معمول آنها پرداختند

دادند که مصرف بیش از حد عصاره زعفران باعث آسیب به 
].8[شودمیهاکلیه و کبد موش

این دارو به تازگی ،یک داروي گیاهی استپارسآنژي
ازاثراتیدارايوردیده توسط دانشمندان ایرانی معرفی گ

التهابیضداثراتوپوستپیريازپیشگیريقبیل
، در که داردسازيخاصیت رگشده بازارشو گباشدمی

خصوص زخم پاي ناشی از دیابت ه بها درمان زخم
گروه عمده ترکیبات فنلی دوپارس حاويآنژي.استثرؤم

این . دشباهیدروکسی کومارین و فالونوییدها می- 7شامل 
اکسیداتیو با داشتن این ترکیبات داراي خاصیت آنتیدارو

ها مورد توجه قرار گرفته استبوده و در درمان دیابتی
هاي خونی، تستدر اثرات سمی این دارو فقدان. ]9[

نشان داده شناسی مطالعات مورفولوژي، بافت، بیوشیمیایی
رف مصسازندگان این دارو معتقدند که . ]10[شده است

ترین مناسبطور تزریقی مؤثرتر بوده وه بپارسآنژي
طور ه باشد که بدر روز میلیترمیلی10آنمیزان

خصوص ه عوارض ناشی از دیابت بچشمگیري باعث بهبود 
گونه عوارضی هیچ،ترکممقادیر.شودمیزخم پاي دیابتی

فقط التهاب ورید در محل زخم را ،تریشبمقادیرو هنداشت
هاي بخشی از اثرات مخرب روي بافت. ]11[رددابالدنبه

فعال شدن مسیرهاي التهابی ومربوط به یدیابتافراد
از جمله این عوارض . باشدمیهاي اکسیداتیو استرس

هاي بیماريها، کبد،کلیهالل در بینایی،تتوان اخمی
اختالل در بهبود زخم و اختالل نوروپاتی،عروقی،-قلبی
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یکی از اثرات احتماالً]. 12[اي را نام بردودهر-ايمعده
وکسی گوانوزین است که پس کاهش سطح دز،پارسآنژي

ه پارس در بیماران مشاهده شداز سه ماه مصرف آنژي
وکسی گوانوزین یک پارامتر مربوط به آسیب دز. است

DNA و استرس اکسیداتیو است که مربوط به اثرات
سلولی DNAهار آسیب کومارین طبیعی بوده و باعث م

پارس از در مطالعات دیگري بیان شد آنژي. ]13[شودمی
شود هاي سفید خون مینظر آماري باعث کاهش سلول

کوپنی وولی از لحاظ بالینی حائز اهمیت نبوده و به حد ل
.]14[رسدنمی

دیابتایراندردیابتنوعترینشایعکه با توجه به این
رادیابتبهابتالموارد%85تا % 80تقریباًکهاست2نوع

خطرمعرضایرانی درمیلیون3و بیش از دهدمیتشکیل
دانشمندان ایرانی تحقیقات زیادي ،دارندقراردیابتبهابتال

. ]15[دهندروي درمان دیابت با گیاهان دارویی انجام می
قین محقمورد توجهپارس داروي آنژيدر حال حاضر 

ي علوم پزشکی کشور قرار هااز دانشگاهمختلف در بسیاري 
ي مختلف این دارو را مطالعه هاگرفته است و جنبه

به منظور ارزیابی حاضرلذا مطالعه]. 9-11، 14[کنندمی
اثرات دارو در خصوصیات بافت شناسی سه بافت مهم 

ی دیابتی مزمن یي صحراهاکلیه، کبد و مغز در موش
.طراحی گردید

هامواد و روش
موش سر48تجربی از - ايخلهاین مطالعه مدادر 

هفته و وزن 8با سن تقریبی ) ویستارنژاد (صحرایی نر
4هاي گرم استفاده شد که در قفس250تا 200حدود 

تایی قرار گرفته بودند، حیوانات غذا و آب را با شرایط 

خانه و دماي محیط حیوان. کردنداستاندارد دریافت می
گراد و رطوبت درجه سانتی23±2د آزمایشگاه در حدو

ساعت 12حیوانات تحت شرایط . بود%55±5محیط 
.ساعت تاریکی قرار داشتند12روشنایی و 

دیابت با تزریق زیرجلدي :روش ایجاد دیابت
بهآمریکاسیگمايساخت شرکت) STZ(استرپتوزوتوسین 

گرم به ازاي هر میلی50به میزان جلديرزیصورت
بدن در ناحیه بین دو گوش ایجاد شد، براي کیلوگرم وزن 

جلوگیري از ایجاد شوك هیپوگلیسمی به مدت سه روز از 
جهت . محلول آب قند با درجات کاهش یابنده استفاده شد

می از دیابت یعالعالوه بر توجه به ،محرز شدن القاء دیابت
5بعد از ،خوري، پرنوشی، پرادراري و کاهش وزنمانند پر

حیوانات با دستگاه گلوکومتر و با استفاده از روز قند خون
گیري شد و فقط حیواناتی که قند خون ورید دمی اندازه

داشتند، در مطالعه لیتر گرم بر دسیمیلی300باالتر از 
هفته نگهداري شدند 8به مدت هاکلیه موش. وارد شدند

].16- 17[تا دیابت آنها مزمن شود
ه مرگ و میر ناشی از با توجه ب:ي حیواناتهاگروه

در وهله اول بیش از تعداد ذکر هاالقاء دیابت تعداد موش
با توجه به مطالعات مشابه ،در نهایت. شده انتخاب شد

48عدد و در مجموع 12تعداد حیوانات در هر گروه 
. ]8[حیوان در نظر گرفته شد

تصادفی در چهار ت بعد از دیابتی شدن به طورحیوانا
گروه: اولگروه: تقسیم شدندمساوي ل گروه به شک

آزمایشيهاگروهحجم سایرهمکهدرمانبدوندیابتیک
دیابتیکگروه: دومگروه. کردنددریافت میسالیننرمال
دیابتیکگروه :سومگروه،پارسآنژيبا دارويدرمانتحت
تحتدیابتیکگروه: چهارمگروهوانسولینبادرمانتحت
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هشت هفته بعد از . انسولین-پارسآنژيدارويبادرمان
القاء دیابت، نرمال سالین یا داروها در یک ساعت مشخص 

ه و توسط فرد مشخص در اتاق معاینه مجاور حیوانخانه ب
]. 8[روز تزریق گردید14مدت 

با هماهنگی صورت گرفته با مسئولین شرکت پارس رز 
، این )پارسآنژييکننده تجاري داروه عنوان تولیدب(

با 10به 1دارو به نسبت . عصاره گیاهی تحویل گرفته شد
گرم بر میلی07/0نرمال سالین رقیق شده و به میزان

روز به شکل داخل چهاردهبار به مدت روزي یککیلوگرم 
.دگردیتزریق ي دوم و چهارم هاگروهصفاقی به حیوانات 

و همین واحد 4انسولین پروتامین با میزان ،سومگروهدر 
پارسآنژيمیزان انسولین در گروه چهارم به همراه داروي 

.تزریق شدم أبه شکل توبا میزان ذکر شده
بیست و چهار :هاکاردیاك پرفیوژن و برداشت بافت

ساعت پس از آخرین تزریق، حیوانات در شرایط 
جهت . یاك پرفیوژن قرار گرفتنددآزمایشگاهی تحت کار

بیهوشی حیوان با اتر، با یک کاردیاك پرفیوژن پس از 
برش جراحی، قفسه سینه باز شده و در شرایطی که 

باشد، ابتدا از حیوان هنوز زنده و داراي ضربان قلب می
نرمال سالین تزریق لیترمیلی150طریق بطن چپ حدود 

گردد و پس از متورم شدن قلب با یک برش بر روي می
زریق نرمال پس از ت. گردیددهلیز راست خون خارج می

با همان شدت قبلی تا %) 10فرمالدئید (فیکساتیو،سالین
پس از فیکس . یافتفیکس شدن کامل حیوان ادامه می

ي مورد نظر جدا و در محلول فرمآلدئید هابافت،شدن
.داري شدندنگه% 10

در فاصله زمانی :میزيآرنگو سازيتثبیت، آماده
مغز از اي کبد، کلیه وهبافتبسیار کوتاه بعد از پرفیوژن،

منتقل %10و به محلول فرمالدئیدبدن حیوان جداسازي 
سازي آنها مراحل مختلف آماده، هابافتتیثبتازبعد. شد

& H(ائوزین- میزي با روش هماتوکسیلینآرنگبراي  E(
توسط دستگاه بافتیيهانمونه. انجام شد

tissue processor5مت ي با ضخاهابرش،آماده شده
. داشته شدبرLeitzمیکروتوم نوع توسطمیکرون

با استفاده از میکروسکوپ شدهمیزيآرنگمقاطع 
Olympus نیمه تحقیقاتی مدلBX51 ساخت کشور ژاپن

موجود در گروه علوم تشریح دانشکده Cell Aافزار و نرم
در این .ندگرفتقرارکیفیارزیابیموردپزشکی رفسنجان 

واردي از قبیل ظاهر کلی بافت، نرمال و یا غیر به م،ارزیابی
، گشاد هانرمال بودن آن، ارتشاح سلولی، فشردگی سلول

ي هابودن فضاها بیش از حد معمول، وجود خون و گلبول
ي غیر معمول، تراکم عروقی، تراکم هاخونی در محل

. کالژن و مانند آن توجه شد

نتایج
فضاي ،اندر بافت کلیه گروه دیابتیک بدون درم

، در بیش از حد معمول بودهاکپسولی بومن اکثریت نفرون
انسولین به نسبت - پارسگروه آنژيکه این مورد درحالی

مورد جالب دیگر. ود رسیده بودبه حداقل خهاسایر گروه
هاي خونی در وجود سلول،در گروه دیابتیک بدون درمان

مشاهده هاروهکه در سایر گي کلیوي بودهابعضی از توبول
یابتیک در بعضی از نواحی کپسول کلیوي گروه د. نشد

در بندرت این مورد .بدون درمان، ارتشاح سلولی رؤیت شد
هاانسولین دیده شد، ولی در سایر گروه- پارسآنژيگروه 

).1شکل (نیز با نسبت کمتر قابل تشخیص بود
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شده در گروه دیابتیک بدون میزي آرنگمقاطعی از کلیه -1شکل 
ارتشاح سلولی در بعضی نواحی از : الف. H & Eدرمان با روش 

ي هاپیکان(و فضاي گشاد کپسول بومن ) پیکان بلند(ي کپسول کلیو
ي قرمز در هاوجود خون و گلبول: ، ب400بزرگنمایی ) پهن

).ي شکستههاپیکان(ي کلیوي هاتوبول
توجهو مورد قابل د،ي مختلفهادر بافت مغز گروه

ات سلولی در مناطقی از عمشاهده تجم،اول. یافت شد
مشابه بافت مغزي حیوانات گروه دیابتیک بدون درمان که

معموالً در پدیده التهاب به این نام ارتشاح سلولی بود و
. یافت نشدهااین مورد در سایر گروه. شودخوانده می

ي هاز زمینهدومین مورد، مقاطع عروق خونی در بعضی ا
ي گروه چهارم یعنی گروه هامیکروسکوپی مربوط به الم

انسولین نسبت به -پارسدیابتیک درمان شده با آنژي
).2شکل (گروه کنترل بود

. H & Eمیزي شده با روش آرنگمقاطعی از بافت مغزي -2شکل 
روه دیابتیک ارتشاح سلولی در بعضی نواحی بافت مغزي در گ: الف

وجود تعداد بیش از حد : ب). در شکل الفهاپیکان(بدون درمان 
-پارسآنژينرمال عروق خونی در گروه دیابتیک درمان شده با 

.400، بزرگنمایی )در شکل بهاپیکان(انسولین 
وجود تعداد بیش از ،تنها مورد قابل ذکر در بافت کبد

گروه دیابتیک اي در ي دو هستههاحد معمول هپاتوسیت
این مورد کمتر دیده هادر سایر گروه. بدون درمان است

).3شکل (شد
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. H & Eمیزي شده با روش آرنگمقاطعی از بافت کبدي - 3شکل 
بافت کبدي نرمال در گروه دیابتیک درمان شده با : الف

وجود تعداد بیش از حد نرمال : ب. انسولین-پارسآنژي
اي در گروه دیابتیک بدون درمان ي دو هستههاهپاتوسیت

.400، بزرگنمایی )در شکل بهاپیکان(
بحث

هاي بدن دچار استرس دیابت بیماري است که در آن بافت
کهاستدادهنشانتحقیقات. شونداکسیداتیو می

زدایندهغیرآنزیماتیکوآنزیماتیکتدافعیيهاسیستم
وتضعیفدیابتی،بیمارانيهالولسدرآزاديهارادیکال

بر. یابدمیافزایشهاسلوللیپیديپراکسیداسیونمیزان
هاياندامدرشدیديوهاي متعددآسیباساس،همین

وقوعبهاز جمله کبد و کلیهدیابتیافرادبدنمختلف
هاي عصبی در این ترین اختاللاز مهم]. 18[پیونددمی

است که در آن هیپرگلیسمی بیماري نوروپاتی دیابتی 
باعث فعال شدن مسیر پولیول در متابولیسم گلوکز شده و 

. شودها میمنجر به تجمع فروکتوز در نورون
گلیکوزیالسیون در ترکیب میلین باعث التهاب عصب و 

مواديجملهازهااکسیدانآنتی]. 19[شودافزایش درد می
مانع صدمه هاي آزادمیزان رادیکالکاهشباکههستند 

در این مطالعه با توجه به تأثیر ]. 20[شوندسلولی می
ها و کاهش چشمگیر صدمات پارس روي بافتمثبت آنژي

توان علت آن را مربوط به خاصیت و التهابات بافتی می
پارس حاوي آنژي. اکسیدانی این عصاره دانستآنتی

اکسیدانآنتیفالونوئید و کومارین است که این ترکیبات 
تند که بسته به هایی هسفالونوئیدها مولکول. هستند

این . باشندرا دارا میخصوصیات مختلفی ساختار آنها
دارند که ) OH(ها تعداد زیادي گروه هیدروکسی مولکول

ها تأثیر ها بر خصوصیات این مولکولموقعیت این گروه
و همچنین OHبسته به جایگاه گروه . مهمی دارد

عنوان هها باین مولکول،الونوئیدهاساختمان فضایی ف
]. 21[کننداکسیدان عمل میآنتی

، (Isorhamnetin)ایزورامنتینفالوونوئیدها، شامل
کوئرستینگلیکوزیدهايو(Kaempferol)کیمپفرول

Quercetin glycosides)(به مفیديبسیارکه اثراتدارند
،مثالبه عنوان.هستنددیابتبیماريدرخصوص

که دارايردوکتازآلدوزآنزیمبرایزورامنتینلیکوزیدگ
مهارياثراست،دیابتازناشیعوارضدراساسینقش
اثراتدارايدیابتیهايموشدرکیمپفرولگلیکوزید.دارد

هايموشعضالتدرراگلوکزو جذببودههیپوگلیسمیک
کاهشباعثکوئرستین.دهدمیافزایشنیزسالمصحرایی

صحراییهايموشدرانسولین پالسمامیزانافزایشوقند
].18[استشدهاسترپتوزوتوسین،باشدهدیابتی

در بافت کلیه ارتشاح سلولی همراه با ،در این مطالعه
هاي خونی در افزایش فضاي کپسول بومن، و سلول
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Mohajeriدر تحقیقی که . کلیوي مشاهده شديهاتوبول

گزارش شد ،تی دیابتی انجام دادندو همکارانش روي نفروپا
ارتشاح وادمباهمراهخونریزي گلومرول وکه پرخونی

بوده استمشخصکامالًکلیهبینابینیبافتدرلنفوسیتی
ه دست آمده از مطالعه مطابق با نتایج بهااین یافته]. 8[

نیز وجود خون در مطالعه حاضراحتماالً در . باشداخیر می
ولی بعد از درمان با آنژي. همین دلیل استها به توبول
.انسولین این موارد مشاهده نشد- پارس

تحقیقاتی صورت ،پارس و نفروپاتیدر زمینه آنژي
تحقیقات بیشتر شاید بتوان اینانجامبا . نگرفته است

درعلیه نفروپاتیخطربیدرمانیکبه عنوانراعصاره
.پیشنهاد کردملیتوسدیابت

بافت مغز همراه با افزایش عروق خونی همچنین 
و زایی استرگخاصیتدارايپارسآنژي. مشاهده شد

هایناکموک.شودبه بافتها میخونرسانیدربهبودموجب
اي داراي اعمال گستردهها هستند واي از سیتوکایندسته

سازي آنها، هاي ایمنی، فعالاز جمله بسیج سلول
نین، متاستاز و دیگر اعمال سازي، رشد جسازي، خونرگ

، هایناخصوصیت مهم بیشتر کموک. باشندشناخته شده می
به مرفونوکلئرهاي پلیها و سلولبسیج و ارتشاح نوتروفیل

.باشدسازي میمحل التهاب و همچنین اعمال رگ
هاي اندوتلیال شده که ها سبب تحریک سلولیناکموک

به کمک مهاجرت، دهند و مهار تماسی خود را از دست می
. ]22[آورندي جدید را به وجود میهاتکثیر و تمایز، رگ

خاصیتوجوددلیلبهپارسآنژيکه داردامکان وجوداین
بهخونيهایناکموکبر سطحثیرأتاز طریق،زاییرگ

ترمیمفرآینددر،زاییبیوشیمیایی رگيهاواسطهعنوان
.مؤثر باشد

اکسیداتیو استرسکهر اینبیماري دیابت، عالوه بدر
دیابتینوروپاتیدرشدهایجادضایعاتمهمعللاز

کارهاییوسازازنیزاعصابخونکاهش جریان،باشدمی
ایجادبهایسکمیطریقازمستقیمصورت غیربهکهاست

در این مطالعه در بافت مغز گروه . نمایدیمکمک نوروپاتی
،ه بر کاهش ارتشاح سلولیعالو،پارسدرمان شده با آنژي
طور به نظر این. ی نیز مشاهده شدافزایش عروق خون

رسد که این عصاره هم با کاهش استرس اکسیداتیو و می
تواند در نوروپاتی دیابتی مؤثر هم با افزایش خونرسانی می

]. 23[باشد

گیرينتیجه
دست آمده از این مطالعه، به نظر ه با توجه به نتایج ب

انسولین که باخصوص زمانیه بپارسآنژيداروي رسد می
شود، داراي اثرات مثبتی بر تغییرات م استفاده أبه شکل تو

از . باشدي کلیه، مغز و کبد میهاناشی از دیابت در بافت
گذرد، دي از تولید و عرضه این دارو نمیکه زمان زیاجاآن

ه و براي تحقیقات مرتبط با این دارو در ابتداي راه خود بود
اثبات نتایج مطالعه حاضر الزم است مطالعات بیشتر با 

.ي جدید صورت گیردهااستفاده از روش
تشکر و قدردانی

وسیله از معاونت محترم آموزشی و پژوهشی دانشگاه بدین
علوم پزشکی رفسنجان و دانشگاه علوم و تحقیقات فارس 

.گرددهاي مالی تقدیر و تشکر میخاطر حمایتهب
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Background and Objectives: Diabetes mellitus (DM) is defined as a disorder in which the prominent role of

oxidative stress is well documented. Treatment of (DM) with herbal medicine products is one of the main

focuses of investigators and to date several reports are published regarding properties of herbal plants.

Regardingly, several types of plants are proposed for treatment of (DM). Thus, the current investigation is

designed to explore therapeutic properties of Angipars as an herbal plant on tissue injuries associated with (DM)

in rats.

Material and Methods: This experimental study was performed on 48 male wistar rats weighting 200-250

grams. The induction of DM was carried out by intra- muscular injection of 50mg/kg of STZ (streptozotocin) in

a region between the two ears of animal, Approximately, 56 days following the induction of DM rats were

divided into four main groups (12 rats in each group): first group received normal saline for 14 consecutive days

and three another groups were injected with Angipars, insulin and Angipars-insulin as the same duration

respectively. 24 hours after the last injection, animals were humanely killed and brain, liver and kidney tissues

were analyzed regarding tissue injuries by histo-chemistry analysis.

Findings: Our results showed that all of the studied animals had tissue injuries while significant decreased

injuries were observed in Angipars-insulin treated group. In the majority of microscopic fields of kidney of

untreated rats red blood cells were observed in tubular tissues of kidneys of animals. Likewise, kidney tissues,

cellular infilterations were observed in most of the brain areas and also binuclear hepatocytes were seen in liver

tissues. These tissues characterizations were decreased in insulin and Angipars treated groups but were

significantly decreased in Angipars-insulin treated group. Overall, animal tissues in insulin-Angi pars group

were more similar to normal tissue.

Conclusions: It seems that Angi pars haveing properties such as anti-oxidant and neovascularisation effects

could protect the tissues from injuries in experimental group's animals in comparison to control group animals.

Key word: Angi- Pars, Diabetes, Liver, Kidney, Brain, Diabetic rat
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