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تاریخ دریافت4931/8/41 :

مقدمه :دیابت قندی موجب افزایش استرس اکسیداتیو و کاهش فعالیت سیستم آنتی اکسیدانی می شود .با توجه به اهمیت تشدید استرس
اکسیداتیو در بروز اختالالت ناباروری و آسیب تخمدان در بیماری دیابت ،این مطالعه به منظور ارزیابی اثرات تجویز سولفات روی بر شاخص های
استرس اکسیداتیو بافت تخمدان موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین انجام گرفت.
مواد و روش ها :این مطالعه تجربی روی  42سر موش صحرایی ماده نژاد ویستار با وزن تقریبی  041-051گرم انجام شد .موش ها به چهار
گروه :کنترل سالم ،کنترل دیابتی و دو گروه دیابتی تحت تیمار با سولفات روی( 05و  01میلی گرم بر کیلوگرم) تقسیم شدند .سولفات روی یک هفته
بعد از تزریق استرپتوزوتوسین به مدت  42روز(از طریق گاواژ ،روزانه) تجویز شد .در پایان آزمایش ،وزن بدن و قندخون حیوانات اندازه گیری و با میزان
وزن و قندخون اندازه گیری شده در هفته قبل از بررسی مقایسه گردید .هم چنین سطح مالون دی آلدهید( ،)MDAفعالیت آنزیم کاتاالز( )CATو
ظرفیت آنتی اکسیدانی تام( )TACبه عنوان شاخص های استرس اکسیداتیو در بافت تخمدان اندازه گیری شد .در پایان داده های گروه ها با نرم افزار
 SPSSو آزمون های  ANOVAو  Tukey’sتجزیه و تحلیل شدند.
یافته های پژوهش :هیپرگلیسمی مزمن کنترل نشده(گلوکز خون باالی  )011 mg/dlسطح  MDAحیوانات دیابتی را در مقایسه با حیوانات
سالم به طور معنی داری افزایش داد( .)P<0.05هم چنین هیپرگلیسمی موجب کاهش فعالیت آنزیم کاتاالز و سطح ظرفیت آنتی اکسیدانی تام
( )TACحیوانات دیابتی گردید( .)P<0.05تجویز سولفاتروی با افزایش فعالیت آنزیم کاتاالز ،سطح  MDAبافت تخمدان حیوانات دیابتی را در
مقایسه با گروه کنترل دیابتی کاهش داد ولی نتوانست بر میزان  TACبه صورت معنی داری موثر باشد.
بحث و نتیجه گیری :تجویز  2هفته ای سولفات روی به صورت وابسته به دز موجب کاهش اثرات اکسیداتیو در بافت تخمدان موش های
دیابتی گردید.
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مقدمه
دیابت ملیتوس به گروهی از اختالالت متابولیﮑی
اطالق می شود که مشخﺼه اصلی آن ها هیپرگلیسمی
یا افزایش قندخون است( .)0در حال حاضر دیابت به
عنوان یﮑی از پرهزینه ترین بیماری ها در سطح جهان،
دارای عوارض زیادی است به طوری که روی تمام
اندام های بدن اثر سوء دارد( .)4یﮑی از عوارض مهم
دیابت ،اختالل در باروری است به طوری که حدود 01
درصد زنان و مردان مبتال به دیابت از اختالل در
عملﮑرد دستﮕاه تولید مﺜل به صورت های مختلﻒ رنﺞ
می برند که از آن جمله می توان به کاهش میل جنسی
و کاهش باروری اشاره کرد .کاهش باروری در جنﺲ
ماده مبتال به دیـــابت ،ناشـــی از اختالل در
هیستوفیزیولوژی تخمدان است که به صورت اختالل
در محور هیپوتاالموس-هیپوفیز -تخمدان ،اختالل در
ترشح هورمون ها ،اختالل در رشد فولیﮑولی ،افزایش
تحلیل فولیﮑولی ،تحلیل جسم زرد ،عدم بلوغ اووسیت،
کاهش یا عدم تخمک گذاری و تغییر زمان استروس
گزارش شده است(.)0
امروزه داروهای زیادی به منظور پیشﮕیری یا درمان
دیابت استفاده می شوند .یک دسته از داروهایی که
اخیراً فعالیت ضد دیابتی آن ها گزارش شده و جهت
درمان دیابت مورد توجه قرار گرفته ،مﮑمل های روی
می باشد که در تحقیقات مختلﻒ اثر کاهندگی قندخون
آن ها گزارش شده است(.)2
در نتیجــــه باال بودن قـــندخون ،میزان تولید
رادیﮑال های آزاد اکسیژن در بدن افزایش می یابد و
موجب گلیﮑوزیله شدن آنزیم های آنتی اکسیـــدانی
می شود .با گلیﮑوزیله شدن آنزیم های آنتی اکسیدانی
فعالیت آن ها کاهش می یـــابد( .)5از سوی دیﮕر
قندخون باال روی محور هیپوتاالموس-هیپوفیز-
تخمدان اثر گذاشته و مسیر طبیعــی آن را بر هــــم
می زند( .)6عنﺼر روی یﮑی از آنتی اکسیدان های
قوی می باشد ،که کمبود آن مــــنجر به افزایش
آسیب های اکسیداتیو در اندام های مختلﻒ می شود،
طوری که در بیماران دیابتی بین کاهش روی و افزایش
استرس اکسیداتیو ارتباط معنی داری وجود دارد ،این
عنﺼر به عنوان کوفاکتور بیش از  011متالو آنزیم ،در
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متابولیسم لیپیدها ،پروتئین ها ،کربوهیدرات ها،
رونویسی  DNAو سنتز پروتئین نقش دارد ،هم چنین
نقش مهمی در سنتز ،ذخیره سازی ،ترشح و حفﻆ شﮑل
کریستالی انسولین دارد( ،)7از طرفی روی ،فلزی مهم
برای تولیدمﺜل و فاکتوری ضروری برای باروری کامل
است( .)2ثابت شده است که عنﺼر روی در محیﻂ
خارج سلولی با افزایش کاتاالز و سوپراکسیددیسموتاز
( ،)SODسلول زنده را در برابر استرس اکسیداتیو
محافظت می کند و بر محور هیپوتاالموس-هیپوفیز-
تخمدان اثرات مفید دارد(.)6
با توجه به اثر کاهندگی قندخون سولفات روی،
اهمیت تخمدان در فیزیولوژی بدن و باروری و اثرات
سوء دیابت بر باروری و از طرفی به دلیل نقش عنﺼر
روی در متابولیسم گلوکز و باروری ،مطالعه حاضر با
هدف بررسی اثر سولفات روی بر میزان قندخون و
شاخص های استرس اکسیداتیو در بافــت تخمدان
موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
انجام گرفت.
مواد و روش ها
مطالعه حاضر به روش تجربی-آزمایشﮕاهی در
خانه حیوانات گروه زیست شناسی دانشﮕاه ارومیه با کد
طرح -002ع 4انجام شد .کلیه مراحل این تحقیق از
نظر کار با حیوانات آزمایشﮕاهی مطابق با معاهده
هلسینﮑی انجام گرفت(گاواژ موش ها در خانه حیوانات
دانشﮕاه و تشریح و انجام تست های آزمایشﮕاهی در
آزمایشﮕاه مرکزی دانشﮑده دام پزشﮑی دانشﮕاه انجام
شد).
در این مطالعه از  42سر موش صحرایی ماده نژاد
ویستار با وزن متوسﻂ  041-051گرم که از مرکز تﮑﺜیر
و پرورش حیوانات آزمایشﮕاهی دانشﮕاه علوم پزشﮑی
ارومیه تهیه شده بود ،استفاده گردید .موش ها به منظور
سازگاری با محیﻂ به مدت یک هفته در شرایﻂ کنترل
شده از نظر میزان نور( 04ساعت روشنایی و  04ساعت
تاریﮑی) و دما (در محدوده  42±4درجه سانتی گراد) و
رطوبت نســـبی( 21-61درصد) در خــــانه حیوانات
دانشﮕاه نﮕهــــداری شدند و در طول مطالعـــه(2
هفته) آزادانه به آب و غذا معمــــولی(پلیت) دسترسی
داشتند.
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به منظور انجام آزمایش ،رت ها به صورت تﺼادفی
در  2گروه  6تایی تقسیم بندی شدند.
 .0گروه کنترل سالم( :)NCدر طول مطالعه بدون
ابتال به دیابت فقﻂ غذای معمولی و  0 mlنرمال سالین
را از طریق گاواژ دریافت کردند.
 .4گروه کنترل دیابتی( :)DCپﺲ از یک هفته
مﺼرف غذای معمـــولی ،با تـــزریق داخل صفاقی
استرپتوزوتوسین(از شرکت  )Sigma Aldrichبه میزان
 61 mg/kgمبتال به دیابت شدند .حیوانات این گروه،
مانند گروه کنترل سالم در طول آزمایش هیچ دارویی
مﺼرف نﮑرده و تنها  0 mlنرمال سالین را روزانه به
مدت  2هفته از طریق گاواژ دریافت کردند.
 .0گروه دیابتی تیمار شده با  05 mg/kgسولفات
روی( :)D+Zno15در این گروه ،تمامی انجام مراحل
آزمایش شبیه گروه کنترل دیابتی بود ،با این تفاوت که
حیوانات این گروه در طی دوره آزمایش 05 mg/kg
سولفات روی را به صورت محلول در  0میلی لیتر نرمال
سالین روزانه از طریق گاواژ دریافت کردند.
 .2گروه دیابتی تیمار شده با  01 mg/kgسولفات
روی( :)D+Zno30در این گروه نیز ،تمامی انجام
مراحل آزمایش شبیه گروه کنترل دیابتی بود ،با این
تفاوت که حیوانات این گروه در طی دوره آزمایش
 01 mg/kgسولفات روی را به صورت محلول در 0
میلی لیتر نرمال سالین روزانه از طریق گاواژ دریافت
کردند.
الزم به ذکـــر اســـت که قــــبل از تزریق
استرپتوزوتوسین به گــــروه های دیابتی ،ابتدا
استرپتوزوتوسین در محلول  01میلی موالر بافر سدیم
سیترات سرد با  PH=4.5حل و سپﺲ تزریق
گردید( ،)0و به گروه شاهد نرمال به منظور شوک
حاصل از تزریق ،تنها  1/5 mlنرمال سالین تزریق شد.
یک هفته بعد از تزریق استرپتوزوتوسین ،دیابتی شدن
مشخص گردید .مالک دیابتی شدن افزایش میزان
گلوکز خون بیشتر از (011 mg/dlدستﮕاه گلوکومتر)
بود(.)01
در پایان  42روز دوره آزمایش ،همه رت ها در فاز
استروس(با روش اسمیر واژینال) ابتدا وزن شدند ،سپﺲ
تحت بیهوشی عمیق قرار گرفته و بعد از خونﮕیری از
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راه قلب(برای اندازه گیری گلوکز خون با استفاده از
کیت مربوطه به روش اسپﮑتروفتومتری) ،بافت تخمدان
از بافت ها و چربی های اضافی اطراف جدا گردیده و
به سرعت به فریزر  -71درجه سانتی گراد منتقل شد.
در روز آزمایش ،بافت های منجمد شده به دقت توزین
و به نسبت  0:01در بافر فسفات سالین هموژنیزه شدند،
سپﺲ نمونه ها به مدت  05دقیقه با دور 0111
سانتریفیوژ شده و از محلول رویی برای سنجش
شاخص های بیوشیمیایی مورد نظر استفاده شد.
برای تعیین فرآورده نهایی پراکسیداسیون لیپیدها
(مالون دی آلدهید  )MDAاز روش  Cheesmanو
 Esterbauerاستفاده شد( .)00به  051میﮑرولیتر از
محلول رویی بافت هموژنه 011 ،میﮑرولیتر تری کلرو
استیک اسید( 01 )TCAدرصد اضافه و به مدت 01
دقیقه سانتریفیوژ گردید .سپﺲ  011میﮑرولیتر از
محلول رویی را برداشته و به آن  011میﮑرولیتر
تیوباربیتیک اسید( 67 )TBAدرصد اضافه و به مدت
 01دقیقه در بن ماری جوش قرار داده شد .سپﺲ 011
میﮑرولیتر -0بوتانول به محلول اضافه و بعد از ورتﮑﺲ
شدید ،به مدت  05دقیقه در  0111 gسانتریفیوژ شد.
جذب محلول رویی صورتی رنگ در طول موج 505
نانومتر خوانده شد .مقدار  MDAبه صورت نانومول در
میلی گرم بافت بیان گردید.
برای اندازه گیری فعالیت آنزیم کاتاالز از روش
 Abeiاستفاده شد( .)04به  011میﮑرولیتر از محلول
رویی بافت هموژنه ،اتانول مطلق( )1/10 ml/mlاضافه
و به مدت  01دقیقه در یخ انﮑوبه گردید .سپﺲ تریتون
 01 ،X-011درصد با غلظت نهایی  0درصد اضافه
گردید .این محلول برای اندازه گیری فعالیت آنزیم
کاتاالز به کار برده شد .واکنش با اضافه کردن 1/15
میلی لیتر  01 H2O2میلی موالر به نمونه بافتی در
بافر فسفات پتاسیم  51میلی موالر با  PH=7شروع
شد .سپﺲ جــذب در طی  0دقیــــقه در طول موج
 421نانومتر خوانده شد .یک واحد فـــعالیت کاتاالز،
مقدار یک میﮑــــرومول از  H2O2است که در یک
دقـــیقه تــــجزیه می شـــــود .فــــعالیت آنزیم
بر حســـب واحــد بر میلی گرم بافــــت تجــزیه
گردید.
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برای اندازه گیری قدرت آنتی اکسیدانی تام()TAC
تخمدان از روش  FRAPکه توسﻂ بنزیک و همﮑاران
ارائه شد ،استفاده گردید( .)00به طور خالصه در این
روش توانایی محلول مورد نظر در احیای یون های
فریک( )Fe3+اندازه گیری می شود .با احیای یون های
فریک و تبدیل آن ها به یون های فرو( )Fe2+در PH
اسـیدی و با حضور معرف های اختﺼاصی ،کمپلﮑﺲ
آبی رنگ ایجاد می شود که در طول موج  500نانومتر
و به صورت اسپﮑتروفتومتریک قابل اندازه گیری است.
این واکنش غیر اختﺼاصی است و هر مولﮑولی که در
شرایﻂ فوق قابلیت احیای یون فریک را داشته باشد ،در
این واکنش شرکت می نماید.
میانﮕین داده های مربوط به میزان وزن بدن،
گلوکز و شاخص های استرس اکسیداتیو با استفاده از
نرم افزار کامپیوتری  SPSSنسخه  44مورد تجزیه و
تحلیل آماری قرار گـــرفت .داده هـــا به صـــورت
 Mean±SDارائه شدند .جهت مقایسه میانﮕین ها در
گروه های تحت مطالعه از آزمون  ANOVAو پﺲ
آزمون  Tukeyاستفاده شد .اختالف زمانی معنی دار
تلقی شد که  P<0.05بود.
یافته های پژوهش
از نظر وزن ،هـــیچ گونه تفاوت معنی داری بین
گروه ها در هفته قبل از بررسی(روز  )1مشاهده نشد.
گروه کنترل سالم یک افزایش طبیعی در وزن ،در پایان
هفته چهارم(روز  )42نشان داد .در گروه کنترل دیابتی
در هفته چهارم یک کاهش معنی دار در مقایسه با هفته
قبل از بررسی مشاهده گردید ،همین وضعیت در مورد
گروه های دیابتی دریافت کننده سولفات روی نیز وجود
داشت ،با این تفاوت که کاهش وزن در گروه دیابتی
تحت تیمار با دز باالی سولفات روی( )01 mg/kgدر
مقایسه با گروه دیابتی تیمار شده با دز پایین سولفات
روی( )05 mg/kgکمتر بود(()P<0.05جدول شماره
.)0
در خﺼوص میزان گلوکز سرم ،قبل از مطالعه(روز
 )1تفاوت معنی داری بین گروه ها یافت نشد .در هفته
چهارم(روز  )42میزان گلوکز سرم در گروه کنترل
دیابتی و گروه های دیابتی تحت تیمار با سولفات روی
در حد معنی دار( )P<0.05بیشتر از گروه کنترل سالم
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بود .با افزایش دز مﺼرفی سولفات روی ،افزایش گلوکز
سرم تخفیﻒ یافت ،طوری که در گروه دیابتی تحت
تیمار با دز باالی سولفات روی( ،)01 mg/kgمیزان
گلوکز سرم در هفته چهارم به طور معنی دار کمتر از
گروه کنترل دیابتی بود(()P<0.05جدول شماره .)0
اثر سولفات روی بر میزان مالون دی آلدهید
( )MDAبافت تخمدان در نمودار شماره  0آورده شده
است .با اندازه گیری سطح  MDAبه عنوان شاخﺼی
از اکسیداسیون لیپیدی ،در گروه های مورد مطالعه در
هفته چهارم مشخص شد که سطح  MDAدر گروه
کنترل دیابتی افزایش قابل مالحضه و معنی داری
نسبت به گــروه کنترل سالم داشت( )P<0.05و در
گروه های دیابتی تحت تیمار با سولفات روی میزان
افزایش مالون دی آلدهید نسبت به گروه کنترل دیابتی
کمتر بود طوریکه سطح  MDAدر گروه دیابتی تیمار
شده با سولفات روی به میزان  01 mg/kgبه طور
معنی داری کمتر از گروه کنترل دیابتی بود(.)P<0.05
اثر سولفات روی بر میزان فعالیت آنزیم کاتاالز
بافت تخمدان( )U/mg tissueدر نمودار شماره  4آورده
شده است .طبق نمودار ،القای دیابت بعد از  42روز
سبب کاهش فعالیت این آنزیم در حیوانات گروه های
دیابتی در مقایسه با گروه کنترل سالم گردید ،طوری
که مقایسه آماری نتایﺞ به دست آمده از دو گروه کنترل
سالم و کنترل دیابتی معــنی دار بود .به عالوه ،تیمار
رت های دیابتی با سولفات روی به میزان 05 mg/kg
هیچ تاثیر معنی داری بر میزان فعالیت آنزیم کاتاالز
گروه مذکور در مقایسه با گروه کنترل دیابتی ایجاد
نﮑرد ،در حالیکه تیمار حیوانات دیابتی با سولفات روی
به میزان  01 mg/kgبه طور معنی دار میزان فعالیت
آنزیم کاتاالز را در مقایسه با حیوانات گروه کنترل
دیابتی افزایش داد(.)P<0.05
اثر سولفات روی بر میزان ظرفیت آنتی اکسیدانی
تام( )TACبافت تخمدان در نمودار شماره  0آورده شده
است .یافته های پژوهش حاضر نشان داد که سطح
سرمی  TACدر بافت تخمدان گروه های دیابتی به
طور معنی دار از گروه کنترل سالم پایین تر بود
( )P<0.05و با وجود افزایش سطح آنتی اکسیدان ها و
کاهش استرس اکسیداتیو در گروه های دیابتی تحت
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تیمار نسبت به گروه کنترل دیابـــتی ،اختـــالف
معنی داری در مورد این شاخـــص بیـــن ایــــن

جدول شماره  .1بررسی اثر سولفات روی بر میانگین وزن بدن و گلوکز خون در گروه های مورد مطالعه
گروهها
D+Zno30
D+Zno15
DC
NC
متغییرها
وزن اولیه(گرم)
وزن نهایی(گرم)
قندخون اولیه(میلی گرم/دسی لیتر)
قندخون نهایی(میلی گرم/دسی لیتر)

141/3±7/8a
*161/4±5/9a
107±5/9a
110/34±6/4a

140/67±6a
*98/5±7/2b
105±6/4a
*394±7/9b

در مقایسه با هفته قبل از بررسی(روز  )1است:NC .

گروه کنترل سالم :DC ،گروه کنترل دیابتی،
 :D+Zno15گروه دیابتی تیمار شده با 05 mg/kg
سولفات روی :D+Zno30 ،گروه دیابتی تیمار شده با
 01 mg/kgسولفات روی.

نمودار شماره  .1بررسی میزان مالون دی آلدهید( )MDAبافت تخمدان بر حسب  nmol/mg tissueدر گروه های مختلف()n=6
 :NCگروه کنترل سالم :DC ،گروه کنترل دیابتی :D+Zno15 ،گروه دیابتی تیمار شده با  11 mg/kgسولفات روی،
 :D+Zno30گروه دیابتی تیمار شده با  03 mg/kgسولفات روی
*  P<0.05نشان دهنده تفاوت معنی دار نسبت به گروه  NCو  P<0.05 #نشان دهنده تفاوت معنی دار نسبت به گروه DC
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داده های جدول بر اساس  Means±SDحاصل از
شش رت در هر گروه آورده شده است .سطح اختالف
معنیدار  P<0.05است .حروف مشابه بیانﮕر عدم
اختالف معنی دار بین گروه ها در هفته های مشابه
است P<0.05* .نشانﮕر اختالف معنی دار بین گروه ها

141/2±5/9a
*108/6±4/3b
110/34±4/7a
*347±8/1c

139/5±6/2a
*112/7±8/1c
109/34±7/1a
*276±5/3d

] [ DOI: 10.29252/sjimu.26.6.164

گروه ها(گروه های دیابتی تیمار شده و کنترل دیابتی)
وجود نداشت.
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نمودار شماره  .2بررسی میزان فعالیت آنزیم کاتاالز( )CATبافت تخمدان بر حسب  U/mg tissueدر گروه های مختلف()n=6
 :D+Zno30گروه دیابتی تیمار شده با  03 mg/kgسولفات روی
*  P<0.05نشان دهنده تفاوت معنی دار نسبت به گروه  NCو  P<0.05 #نشان دهنده تفاوت معنی دار نسبت به گروه DC

نمودار شماره  .0بررسی میزان ظرفیت آنتی اکسیدانی تام( )TACبافت تخمدان بر حسب  nmol/mg tissueدر گروه های مختلف()n=6
 :NCگروه کنترل سالم :DC ،گروه کنترل دیابتی :D+Zno15 ،گروه دیابتی تیمار شده با  11 mg/kgسولفات روی،
 :D+Zno30گروه دیابتی تیمار شده با  03 mg/kgسولفات روی
*  P<0.05نشان دهنده تفاوت معنی دار نسبت به گروه  NCو  P<0.05 #نشان دهنده تفاوت معنی دار نسبت به گروه DC

پژوهش حاضر ،القاء دیابت عالوه بر کاهش وزن و
افزایش گلوکز خـــون ،از راه تغییــــر در سیســـتم
آنتی اکسیدانی بافت تخـــمدان سبــب بروز استرس
اکسیداتیو در این بافت شده ،زیرا فعالیت آنزیم کاتاالز،
میزان مالون دی آلدهید( )MDAو در نهایت میزان
ظرفیت آنتی اکسیدانی تام( )TACبافت تخمدان در
طی دیابت تغییر پیدا کرده است.
به منظور القاء دیابت نوع اول در پژوهش حاضر از
تزریق داخل صفاقی استرپتوزوتوسین استفاده گردید.
استرپتوزوتوسیــن یک آنالوگ گلوکز بوده که برای

بحث و نتیجه گیری
نتایﺞ این مطالعه نشان می دهد که در بیماران
مبتال به دیابت در نتیجه افزایش سطح گلوکز خون و
اختالالت متابولیسمی مربوط به آن ،حالت استرس
اکسیداتیو ایجاد می شود .آزمایش های اختﺼاصی
انجام شده مانند اندازه گیری  MDAبه عنوان شاخﺼی
برای پراکسیداسیون لیپیدها ،فعالیت آنزیم کاتاالز به
عنوان یﮑی از آنزیم های مهم دفاع آنتی اکسیدانی و
 TACبه عنوان شاخص قدرت آنتی اکسیدانی تام ،این
موضوع را تائید نموده است .طبق نتایﺞ به دست آمده از
461
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 :NCگروه کنترل سالم :DC ،گروه کنترل دیابتی :D+Zno15 ،گروه دیابتی تیمار شده با  11 mg/kgسولفات روی،
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سلول های بتای پانﮑراس سمی و کشنده است و به
طور ویژه سبب آسیب این سلول ها می شود( .)02در
بررسی حاضر عالوه بر پرنوشی و پرادراری ،افزایش
گلوکز خون(اندازه گیری با استفاده از گلوکومتر) به
عنوان شاخص اصلی دیابت در نظر گرفته شد.
هیپرگلیسمی از عالیم اولیه دیابت بوده و مسئول اصلی
بروز عوارض مزمن دیابت به شمار می آید( .)05بر
اساس یافته های به دست آمده از پژوهش حاضر،
تزریق داخل صفاقی استرپتوزوتوسین بعد از یک هفته
سبب بروز عالئم دیابت از جمله کاهش وزن و افزایش
گلوکز خون شد .تجویز چهار هفته ای سولفات روی به
صورت وابسته به دز از کاهش وزن حیوانات دیابتی تا
حدودی جلوگیری نمود و دارای اثر هیپوگلیسمیک
بود(جدول شماره .)0
بر اساس نتایﺞ مطالعات قبلی ،بین روی با گلوکز
ارتباط معﮑوسی وجود دارد ،در این مطالعات کمبود
روی منجر به افزایش گلوکز و مﺼرف مﮑمل روی
منجر به کاهش گلوکز خون شده است( .)06که با نتایﺞ
مطالعه حاضر هم خوانی دارد .در مطالعه Yoshikawa
و همﮑاران نشان داده شده که برخی از ترکیبات روی با
اثر بر روی گیرنده انسولین و  PI3-Kباعث برداشت
گلوکز به داخل سلول های چربی رت ها می شوند و
برخی از قبیل سولفات روی ،روی ناقل گلوکز
) (GLUT4اثر می گذارند .هم چنین تمام این
ترکیبات روی فعالیت فسفودی استراز نیز اثر گذاشته و
باعث کاهش سطوح گلوکز خون در سلول های چربی
رت های دیابتی می شوند( .)07بنا بر این ممﮑن است
ترکیبات روی به صورت غیر وابسته به انسولین سرم
باعث کاهش سطح گلوکز خون شوند ،عالوه بر این که
نقش مهمی در سنتز و عملﮑرد انسولین ،اتﺼال آن به
سلول و افزایش اثر انسولین در ورود گلوکز به سلول ها
را نیز دارا می باشند ،از سویی ،روی کوفاکتور کلیدی
برخی از آنزیم های موثر در متابولیسم گلوکز است که
کمبود در میزان آن می تواند باعث اختالل در سوخت و
ساز کربوهیدرات ها شود ،هم چنین کمبود روی ممﮑن
است متابولیسم لیپیدی و انعطاف پذیری غشا را تغییر
دهد که در نتیجه می تواند باعث اختالل در حمل
گلوکز به داخل سلول ها شود( .)7لذا با این عملﮑردها،
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می توان گفت که روی در متابولیسم گلوکز نقش
مهمی به عهده دارد.
 Kumarو همﮑاران در سال  4114در تحقیقی با
عنوان بررسی اثر روی خوراکی در رت های دیابتی
شده آزمایشﮕاهی پیشنهاد دادند که مﮑمل خوراکی
روی ،تاثیرات سودمندی بر دیابت ملیتوس دارد .آن ها
در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که وزن بدن در
رت های دیابتی شده به میزان معنی داری از روز هفتم
به بعد کاهش می یابد ،و مﺼرف مﮑمل روی موجب
افزایش وزن بدن در رت های دیابتی می گردد( .)02که
با نتایﺞ مطالعه حاضر مغایرت داشت .هم چنین Tang
و همﮑاران در سال  4101به این نتیجه رسیدند که در
رت های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین که از نظر
سنی برابر بودند ،رشد وزنی در مقایسه با گروه کنترل
سالم به طور معنی داری( )P<0.05کاهش یافت و
مﮑمل روی در افزایش وزن بدن رت های دیابتی
تاثیری نداشت( .)00که نتایﺞ مطالعه حاضر موید نتایﺞ
 Tangمی باشد ،احتماالً دلیل آن کوتاه بودن دوره
آزمایش و یا ناکافی بودن دز مﺼرفی سولفات روی
باشد.
طبق شواهد موجود ،دیابت موجب اختالالت
هورمونی و آثار مخربی در عملﮑرد سیستم تولید مﺜلی
می شود و با ایجاد اختالالت متابولیﮑی ،متابولیسم
عمومی بدن و غدد درون ریز را تحـــت تاثیـــر قرار
می دهد( .)41استرس اکسیداتیو نقش کلیدی در
بیماری دیابت و اختالالت هورمونی ناشی از آن ایفاء
می کند و مشخص شده که سطوح باالی گلـــــوکز
می تواند هم به شﮑل گونه های فعال اکسیژن و هم
تضعیﻒ سیستم دفاع آنتی اکسیدانی ،موجب افزایش
استرس اکــــسیداتیو و در نهایت آسیب سلول ها و
بافت ها گردد( .)5اســــترس اکسیداتیو ناشی از
هیپرگلیسمی در این افراد(دیابتی) از طریق نوروپاتی و
دژنراسیون سلول های عﺼبی زمینه ساز اختالل در
ترشحات هورمونی از جمله هورمون های جنسی و در
نتیجه اختــــالل در سیســتم تولدمﺜلی و ناباروری
است(.)40
بنا بر این افزایش گلوکز خون به عنوان یک فاکتور
مهم و اساسی در ایجاد التهاب ،تحریک آپوپتوز ،تولید
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رادیﮑال های آزاد و بروز استرس اکسیداتیو نقش
اساسی در آسیب بافت تخمدان افراد دیابتی دارد.
پژوهش ها نشان داده است استرس اکسیداتیو
نوعی عدم تعادل میان تولید و مهار رادیﮑال های آزاد
توسﻂ سیستم دفاع آنتی اکسیدانی بدن است .استرس
اکسیداتیو در افزایش تولید آندروژن ها ،اختالل در
مراحل تﮑوین فولیﮑول های تخمدانی ،هایپرپالزی
مزانشیم تخمدان ها و آسیب بافت تخمدان در مبتالیان
به دیابت موثر است( .)0هم ﭽنین گزارش شده است
اختالل در سنتز استروئیدهای تخمدانی در افراد دیابتی
یﮑی از دالیل افزایش استرس اکسیداتیو ایجاد شده در
بافت تخمدان است ،اگر چه شواهد مـــــوجود نشان
می دهند که سطوح باالی استرس اکسیداتیو سبب
ایجاد فرآیندهای پاتولوژیﮑی مانند افزایش تولید
آندروژن های تخمدانی و ناباروری شده ،ولیﮑن استرس
اکسیداتیو در سطوح کنترل شده سبب تسهیل
عملﮑردهای فیزیولوژیک باروری زنان در زمینه های
بلوغ اووسیت ها ،فولیﮑولوژنز ،تولید تخمدانی
استروئیدها ،لوتئولیز ،تخمکگذاری ،تغییرات دورهای
آندومتر و قاعدگی خواهد شد ،ولی در کل کاهش
استرس اکسیداتیو از طریق تجویز آنتی اکسیدان ها در
بیماران دیابتی الزامی است ،زیرا اوالً سطح استرس
اکسیداتیو در این بیماران بسیار باال است و عدم کنترل
آن می تواند اثرات جبران ناپذیری داشته باشد ،ثانیاً
تجویز آنتی اکسیدان ها میت واند سبب کاهش اثرات
بالقوه مخرب رادیﮑال های آزاد اکسیژن و در نتیجه
افزایش تعداد و کیفیت اووسیت ها و فولیﮑول ها و هم
چنین مهار آپوپتوز فولیﮑول های تخمدان در این افراد
شود( Ebisch .)44و همﮑاران در سال  4117بیان
کردند که آنتی اکسیدان ها در حفاظت از تخمدان و
پیشﮕیری از کاهش باروری موثرند ،آن ها اعالم کردند
که آنتی اکسیدان ها باعث افزایش فولیﮑول های در
حال رشد و فولیﮑول های بالغ بزرگ و تخمک گذاری
می شوند(.)40
طبق بررسی های اخیر محققین ،هیپرگلیسمی
موجـــب کاهش بیان آنزیم های دفاع آنتی اکسیدانی
می شود( .)5یﮑی از این آنزیم های آنتی اکسیدانی مهم
کاتاالز است که طبق نتایﺞ  Hwangو همﮑاران در
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شرایﻂ هیپرگلیسمی کاهش قابل توجهـــی پــــیدا
می کند( .)42این آنزیم نقش مهمی در تبدیل هیدروژن
پراکسید به آب دارد و مانند  SODاز تجمع یون
هیدروژن پراکسید و ایــجاد استرس اکســیداتیو در
بافت ها جلوگیری می نماید ،لذا کاهش آن در شرایﻂ
هیپرگلیسمی می تواند منجر به کاهش تخریب پراکسید
هیدروژن و در نهایت ،تجمع رادیﮑال های آزاد سمی در
بافت ها از جمله تخمدان ها و ایجاد مشﮑالت ناباروری
گردد( .)45نتایﺞ حاصل از مطالعه حاضر نشان داد که
دیابت فعالیت آنزیم کاتاالز را نسبت به گروه کنترل
سالم به طور معنی داری کاهش داده است ،که این
یافته با دیﮕر مطالعات انجام شده در این زمینه منطبق
بود .احتماالً کاهش فعالیت آنزیم کاتاالز در مطالعه
حاضر به دلیل افزایش تولید  H2O2در نتیجه خود
اکسایشی گلوکز و گلیﮑوزیالسیون غیر آنزیمی آن باشد
که باعث اکسید شدن و دناتوره شدن آنزیم مــذکور
می شود و یا در نتیجه هیپرگلیسمی و به دنبال آن
گلیﮑوزیالسیون آنزیم اتفاق افتاده باشد که باعث مهار
فعالیت آنزیم کاتاالز می شود .مشخص شده است که
استفاده از مواد آنتی اکسیدان باعث افزایش فعالیت
کاتاالز می شود که با نتایﺞ حاصل از مطاله حاضر
مطابقت دارد .زیرا روی به عنوان یک آنتی اکسیدان
مهم سلولی از تولید و تجمع رادیﮑال های آزاد
اکسیژنی مانند  H2O2جلوگیری می کند( .)5در مطالعه
حاضر نیز احتماالً سولفات روی با مﮑانیسم فوق باعث
افزایش فعالیت کاتاالز در گروه های تحت تیمار شده
است .هم چنین در مطالعه حاضر مشخص شد ،دیابت
باعث افزایش معنی دار( )P<0.05سطــــح مالون دی
آلدهید(به عنوان مارکر پراکسیداسیون لیپیدها) در بافت
تخمدان موش های صحرایی دیابتی نسبت به گروه
کنترل سالم می شود ،این نتایﺞ موافق با نتایﺞ مطالعات
 Kinalskiدر زمینه افزایش سطح مالون دی آلدهید
( )MDAدر کلیه ،کبد و سرم حیوانـــات دیـــابتی
می باشد( .)46تمام این یافته ها پیشنهاد می کنند که
قرار گرفتن در معرض سطوح باالی گلوکز ممﮑن است
تولید  ROSرا به واسطه گلیﮑوزیالسیون غیر آنزیمی
پروتئین ها و اتواکسیداسیون گلوکز باال ببرد که در
نتیجه آسیب در تمامیت ساختار و عملﮑرد بافت
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تخمدان را تحریک می کند .در مطالعه حاضر تیمار
موش های صحرایی دیابتی با سولفات روی ،کاهش
معنی داری را در سطح مالون دی آلدهید بافت تخمدان
نشان داد .در رابطه با مﮑانیسم اثر سولفات روی در
جلوگیری و کاهش روند پراکسیداسیون لیپیدی،
مطالعات انجام شده نشان داده اند که روی باعث
افزایش فعالیت آنزیم های حفاظتی و گلوتاتیون که خود
باعث مهار پراکسیداسیون لیپیدی است می شود(.)47
طبق مطالعات ،کمبود روی منـــجر به تجـــمع
رادیﮑال های آزاد اکسیژن و پراکسیداسیون لیپیدی در
موش های صحرایی می شود ،زیرا یﮑی از اثرات تولید
رادیﮑال های آزاد در یک محیﻂ بیولوژیﮑی مﺜل سلول،
حمله به اسیدهای چرب غیر اشباع موجود در ساختمان
غشاء سلولی است که به عنوان پراکسیداسیون لیپیدی
شناخته شده است و به صورت زنجیره وار باعث افزایش
میزان رادیﮑال های آزاد شده که می تواند باعث پارگی
غشاء سلول ،بروز نﮑروز و در نهایت فیبروز بافتی شود،
این ریز مغذی به عنوان یک آنتی اکسیدان ترکیبی
عمل می کند و یﮑی از ترکیبات ضروری بسیاری از
آنزیم های آنتی اکسیدانی مانند سوپراکساید دیسموتاز
( )SODو هم چنین کوفاکتور بسیاری از آنزیم های
مهم در متابولیسم گلوکز و لیپیــــد اســـت و با اثر
آنتی اکسیدانی خود منجر به کاهش پراکسیداسیون
لیپیدی و بهبود وضعیت آنتی اکسیدانی بیماران دیابتی
شود( .)42عالوه بر پراکسیداسیــون افـــزایش یافته
لیپیدها ،تحـــت شرایﻂ دیابتی ،کاهش ظــــرفیت
آنتی اکسیدانی تام( )TACمی تواند در نتیجه نقص
سیــســتم دفاع آنتی اکسیدانی ایـــجاد شـــــود،
آنتی اکسیدان ها خﻂ اول عوامل دفاعی بر علیه ROS
در ارگانیسم ها می باشد ،که یک نقش مهم در حذف
کردن واسطه های سمی در اکسیداسیون ناقص بازی
می کند .لذا کاهش در فعالیت آنتی اکسیدان ها ممﮑن
است ،موجب افزایش رادیﮑال های آزاد و کاهش
ظرفیت آنتی اکسیدانی تام شود( .)40ظــــرفـــیت
آنتی اکسیدانی تام( )TACدر عمل نشان دهنده همه
مﮑانیسم های آنتی اکسیدانی آنزیمی و غیر آنزیمی
است ،به نظر می رسد اندازه گیری این شاخص نسبت
به شاخـــص هــــای انــــفرادی وضــــعیت آنتی
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اکسیدانی(مﺜل آنتـــی اکــــســـیدان های آنزیمی
سوپراکســــایددیسمـــوتاز ،کاتاالز ،پراکسیداز و ...و
غیر آنزیمی گلوتاتیون و )...بهتر باشد زیرا در محیﻂ
زنده فعل و انفعاالت پیﭽــیده ای بین نیــــروهای
آنتی اکسیدانی و اکسیدان ها روی می دهد و آن چه
توسﻂ این شاخص برآورد می شود نتیجه خالص این
فعل و انفعاالت می باشد ،هم چنین ارزیابی ظرفیت
آنتی اکسیدانی تام می تواند موجب صرفه جویی در
وقت ،هزینه و نیروی انسانی شود( .)01همان طور که
در تحقیق حاضر مالحظه می شـــــود ،ظـــرفیت
آنتی اکسیدانی تام اندازه گیری شده با روش FRAP
علی رغم کاهش معنی دار در گروه های دیابتی ،از نظر
آماری نیز در گروه های دیابتی تیمار شده با سولفات
روی در مقایسه با گروه کنترل دیابتی افزایــــش
معنی داری نشان نداد ،دلیل آن را می توان دخالت
عوامل متعددی چون افزایش اکسیدان های ناشی از
دیابت القایی ،تضعیﻒ سیستم آنتی اکسیدانی به ویژه
آنزیم های آنتی اکسیدانی به دلیل مﺼرف و غیر فعال
شدن آن ها در جریان فرآیند استرس اکسیداتیو و یا
ناکافی بودن دز مﺼرفی سولفات روی در مقابله با
سطح باالی اکسیدانت ها ذکر کرد .در کل می توان
گفت القاء دیابت نوع اول از راه تغییر در سیستم دفاع
آنتی اکسیدانی بافت تخمدان سبب افزایش تولید ROS
و ایجاد استرس اکسیداتیو در این بافت می گردد .هم
چنین بر اساس یافته های بررسی کنونی داروی
سولفات روی این توانایی را دارد که از تغییر آنزیم ها و
فاکتورهای درگیر در تولید  ROSدر زمان دیابت که
منجر به بروز استرس اکسیداتیو در بافت تخمدان شده
جلوگیری نماید.
سپاسگزاری
این مقاله قسمتی از نتایﺞ پایان نامه کارشناسی
ارشد به شماره ثبت 4-002ع می باشد(کد طرح) بدین
وسیله از گروه بیوشیمی دانشﮑده علوم و معاونت
پژوهشی دانشﮕاه ارومیه جهت فراهم کردن مقدمات
انجام پروژه حاضر ،تشﮑر و قدردانی می شود .هم چنین
از خانم ندا فرناد کارشناس محترم آزمایشﮕاه بیوشیمی
به منظور همیاری و مساعدت در انجام تحقیق حاضر
قدردانی می شود.
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Abstract
software, and ANOVA and Tukey’s tests
were analyzed.

Introduction:
Diabetes
mellitus
is
accompanied with enhanced oxidative
stress and reduced activity of the
antioxidant defense system. Due to the
significant role of enhanced oxidative stress
in the development of ovarian damage in
diabetics, this study was conducted to
evaluate the effect of chronic administration
of zinc sulfate on oxidative stress markers
in ovarian tissue of diabetic rats.

Findings:
Chronic
uncontrolled
Hyperglycemia (blood glucose greater than
300 mg/dl) significantly increased the
levels of MDA in diabetic animals
compared to normal animals (p<0.05).
Also, hyperglycemia caused a decrease in
the activity of the catalase enzyme and the
levels of total antioxidant capacity (TAC) in
diabetic
animals
(p<0/05).
and
Hyperglycemia reduced the activity of the
catalase enzyme and ultimately the capacity
The total antioxidant of the total antioxidant
(TAC) of diabetic animals (p<0/05).
Administration of zinc sulfate by increasing
the activity of the catalase enzyme reduced
the levels of MDA in diabetic animal ovary
tissue in comparison with the diabetic
control group, but could not significantly
affect TAC.

Materials & Methods: This experimental
study was performed on 24 female Wistar
rats weighing 120 -150 gr. The rats were
divided into four groups: normal control
(NC), diabetic control (DC), and two
diabetic groups treated with zinc sulfate (15
and 30 mg/kg). Zinc sulfate was
administered one week after streptozotocin
injection for 28 days (via gavage daily). At
the end of the experiment, the body weight
and blood sugar of the animals were
measured and compared with the weight
and blood glucose measured in the week
before the study. Also malondialdehyde
levels (MDA), catalase activity (CAT), and
total antioxidant capacity (TAC) as
oxidative stress indices in ovarian tissue
were measured. In the end, the data were
analyzed statistically using the SPSS

Discussion & Conclusions: Administration
of zinc sulfate for four weeks in a dosedependent manner reduces oxidative stress
indexes in ovarian tissue of diabetic rats.
Keywords: Zinc sulfate, Diabetes mellitus,
Oxidative stress, Ovary, Rat
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