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چکیده
از هورمون بتاتروفين بهعنوان يک هدف درماني جديد در بهبود عملکرد بافت پانکراس بيماران ديابتي
نام برده ميشود .هدف پژوهش حاضر ،ارزيابي تأثير يک دوره تمرين استقامتي همراه با عصارة متانولي
گياه گلدر بر سطوح سرمي بتاتروفين و و تغييرات هيستوپاتولوژيکي بافت پانکراس در موشهاي
صحرايي ديابتي بود .تعداد  40سر موش نژاد ويستار بهطور تصادفي در پنج گروه کنترل سالم ،کنترل
ديابتي ،ديابتي تمرين ،ديابتي عصاره و ديابتي تمرين همراه با عصاره تقسيم شدند .پس از القاي ديابت
با استرپتوزوتوسين ،گروههاي تمرين چهار هفته روي تردميل جوندگان به تمرين استقامتي پرداختند
و گروههاي عصاره ،عصارة متانولي گلدر را بهصورت گاواژ دريافت کردند .غلظت سرمي بتاتروفين با
استفاده از روش االيزا و تغييرات بافت پانکراس با روش رنگآميزي ائوزين -هماتوکسيلين ارزيابي شد.
نتايج نشان داد که در گروه ديابتي عصاره ( )P = 0.002و گروه ديابتي تمرين همراه با عصاره ،سطوح
بتاتروفين بهطور معناداري افزايش مييابد ( .)P = 0.01در گروه تمرين همراه با عصاره ،مقاومت به
انسولين بهطور معناداري پايينتر از گروه کنترل ديابتي است ( .)P = 0.007شاخص عملکرد
سلولهاي بتا تغيير معناداري را در هيچ گروهي نشان نميدهد ( .)P = 0.65ميانگين تعداد سلولهاي
بتا و اندازة جزاير النگرهانس در گروه تمرين همراه با عصاره بيشتر از ساير گروههاي تحتدرمان است
( .)P ≤ 0.05درمجموع ،نتايج نشان داد که عصارة گلدر بيشترين تأثير را بر سطوح بتاتروفين و
ترکيب تمرين و عصارة گلدر بيشترين تأثير را بر تغييرات هيستوپاتولوژيکي بافت پانکراس دارد.
واژگان کلیدي :بتاتروفين ،تمرين استقامتي ،عصارة گلدر ،تکثير سلولهاي بتا
*نويسندة مسئول

Email: mhsnsls@gmail.com
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مقدمه
ديابت ملیتوس يکی از شايعترين بیماریهای مزمن متابولیک است که میزان شیوع سالیانة آن در
هر سال افزايش میيابد .شیوع جهانی ديابت درمیان بزرگساالن بالغ بر  366میلیون نفر در سال
 2011بوده است که پیشبینی میشود اين رقم تا سال  2030به بیش از  552میلیون نفر برسد
( .)1در ايران نیز اين بیماری روند روبهرشدی دارد؛ بهگونهایکه برخی از شهرها ازجمله يزد و
بوشهر جزء مناطق با شیوع باالی ديابت در جهان بهشمار میروند ( .)2يکی از مهمترين
مکانیسمهای مرتبط با ديابت ،اختالل در عملکرد سلولهای بتا پانکراس و مقاومت به انسولین است.
باوجود پژوهشهای گستردهای که در اين زمینه صورت گرفتهاند ،مکانیسمهای اين اختالالت
شناخته نشدهاند و درمانهای فارموکولوژيک موردهدف سلولهای بتا و مقاومت به انسولین هنوز به
نتیجة ثابتی نرسیدهاند .مقاومت به انسولین باعث استخراج جبرانی انسولین برای حفظ وضعیت
طبیعی قند خون میشود .زمانیکه سلولهای بتا نمیتوانند نیاز به افزايش انسولین را جبران کنند،
ديابت توسعه پیدا میکند؛ بااينحال ،بعد از افزايش جبرانی اولیه ،عملکرد و تودة سلولهای بتا
بهتدريج کاهش میيابد ( .)3سلولهای بتای پانکراس مهمترين گیرندة گلوکز خون هستند و میزان
دقیقی از انسولین را با هدف تنظیم گلوکز و هموستاز انرژی ترشح میکنند و توانايی خودتکثیری
دارند .پژوهشگران بیان میکنند که ارائة درمانی که بتواند ترشح انسولین مترشحشده از سلولهای
بتا را به حالت اول بازگرداند ،باوجود تفاوت در علل اولیة ديابت نوع يک و نوع دو ،احتماالً برای هر
دو نوع ديابت مفید است ()4؛ برهمیناساس ،بهنظر میرسد که بازگرداندن عملکرد سلولهای بتا
بتواند هدف کلیدی درمان ديابت باشد.
پژوهشهای جديد نشان میدهند که بهترين درمان برای ديابت نوع يک و نوع دو جايگزينکردن يا
بازتولید سلولهای بتا پانکراس است ( .)5يکی از هورمونهای تأثیرگذار در اين زمینه که جديداً
کشف شده است ،بتاتروفین (آنژيوپوئیتین شبهپروتئین  )18است .اين هورمون که يی 2و همکاران
( )6آن را کشف کردند ،تودة سلولهای بتا را در موشها افزايش میدهد و درنتیجه ،امید برای
بازتولید سلولهای بتا را افزايش میدهد .بتاتروفین پروتئین جديدی است که مشخص شده است در
آتوفاژی ،متابولیسم لیپید و تکثیر سلولهای بتا پانکراس نقش دارد .بتاتروفین از بافت کبدی و
چربی ترشح میشود و سطوح تری گلیسريد پالسما و هموستاز گلوکز را تنظیم میکند .بتاتروفین
که با عناوين لیپازين ،3عامل تغذية مجدد کبد و چربی )RIFL( 4و پروتئین  TD26مرتبط با
)1. Angiopoietin-like proteins 8 (ANGPTL8
2. Yi
3. lipasin
)4. Refeeding Induced Fat and Liver (RIFL
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کارسینوم سلول کبدی 1نیز نامیده شده است ،يکی از اعضای خانوادة آنژيوپوئیتین شبهپروتئین
( )ANGPTLاست که در متابولیسم چربی و گلوکز هردو نقش دارد (.)7
يی و همکاران ( )6مطرح میکنند که بیان باالی ژن بتاتروفین همراه با تکثیر سلولهای بتا ،باعث
افزايش تودة سلولهای بتا و بهبود کنترل گاليسمیک میشود .آنها بیان باالی ژن بتاتروفین را در
موشها با هايپرگلیسريدمیا و افزايش ترشح انسولین گزارش کردند؛ بااينحال ،در پژوهش کوکس 2و
همکاران ( ،)8بیشبیانی بتاتروفین تغییری را در افزايش تودة سلولهای بتا ايجاد نکرد .مطالعات
مرتبط با بتاتروفین در نمونههای مبتال به ديابت نتايج متناقضی دارند؛ بهگونهایکه برخی مطالعات
افزايش سطوح بتاتروفین را در نمونههای ديابتی مطرح کردهاند ()9؛ اما برخی ديگر از مطالعات
بدون تغییر و حتی کاهش سطوح آن را نشان دادهاند ( .)10لی 3و همکاران ( )11افزايش سطوح
بتاتروفین را در موشهای ديابت نوع دو و کاهش سطوح آن را در نمونههای ديابت نوع يک مشاهده
کردند .در مطالعهای آيندهنگر ،وانگ 4و همکاران ( )9بیان کردند که کاهش غلظتهای سرمی
بتاتروفین با خطر افزايش سندرم متابولیک در هر دو گروه جنسی زنان و مردان همراه است .اخیراً
قاسمی و همکاران ( )12گزارش دادند که نمونههای ايرانی مبتال به ديابت نوع دو سطوح بتاتروفین
باالتری دارند و از اين هورمون بهعنوان يک هدف درمانی جديد برای بیماری ديابت در آينده نام
بردند.
دستیابی به يک ديدگاه علمی دقیق در اين زمینه ،به مطالعات بیشتر و شايد ارزيابی عوامل مؤثر
ديگر نیازمند است .امروزه ،از تمرينات ورزشی و فعالیت بدنی بهعنوان يکی از متغیرهای تأثیرگذار
در درمان بسیاری از بیماریهای متابولیک نام برده میشود؛ بهطوریکه دراثر تمرين و فعالیت بدنی،
بهبود مورفولوژی بافت پانکراس در نمونههای ديابتی نشان داده شده است .ترايسینگ 5و همکاران
( )13گزارش دادند که دراثر شش هفته تمرين استقامتی با شدت متوسط ،حجم جزاير النگرهانس،
محتوای انسولین جزاير و سلولهای بتا در گروه موشهای صحرايی ديابتی تمرينکرده بهطور
معناداری افزايش يافت ( .)13با توجه به محدودبودن نتايج ارزيابی تأثیر تمرينات ورزشی و فعالیت
بدنی روی بتاتروفین نمونههای ديابتی ،در پژوهش حاضر به ارزيابی اين موضوع میپردازيم.
افزونبراين ،گیاه گلدر که بهصورت بومی در برخی از مناطق ايران برای درمان بیماری ديابت
1. Hepatocellular Carcinoma-associated Protein-TD26
2. Cox
3. Li
4. Wang
5. Traisaeng
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استفاده میشود ،نهتنها در کاهش پروفايل قندی تأثیر مثبتی دارد ،بلکه تأثیر کوتاهمدت آن بر
بهبود مورفولوژی بافت پانکراس و افزايش تعداد و قطر جزاير النگرهانس گزارش شده است (.)14
اين گیاه که از تیرة نعنا است و در جنوب و جنوب شرقی ايران در استانهای فارس ،کرمان و
سیستانوبلوچستان میرويد ،بهطور سنتی در درمان دنداندرد و آرتريت استفاده میشود .نشان داده
شده است که عصارة متانولی گیاه گلدر 1معادل چای سبز است و بهعلت داشتن ترکیبات مورين 2و
کورستین 3دارای خواص آنتیاکسیدانی است ( .)14،15افزونبراين ،با توجه به نقش ثابتشدة
آنتیاکسیدانها در درمان ديابت ،فرضیة ما در اين پژوهش اين است که اين گیاه درکنار فعالیت
ورزشی میتواند تأثیر مثبتی بر بتاتروفین و ديابت داشته باشد .برهمیناساس و با توجه به اينکه
تأثیر اين گیاه بر بتاتروفین هنوز بررسی نشده است ،هدف اين پژوهش ارزيابی تأثیر يک دوره
فعالیت استقامتی همراه با عصارة گلدر بر غلظت سرمی بتاتروفین و عملکرد سلولهای بتا در
موشهای صحرايی ديابتی است.
روش پژوهش
پژوهش حاضر ازنوع تجربی بود که در آن تأثیر چهار هفته تمرين استقامتی همراه با عصارة گلدر بر
غلظت سرمی بتاتروفین و تغییرات هیستوپاتولوژيک ارزيابی شد .تعداد  40سر موش صحرايی نر
دوماهه از نژاد ويستار با میانگین وزنی  331 ± 17/1گرم در آزمايشگاه و مطابق با خطمشی انجمن
ايرانیان حمايت از حیوانات آزمايشگاهی مورداستفاده برای اهداف علمی و آزمايشگاهی و در شرايط
چرخة خواب و بیداری (بهصورت  12ساعت روشنايی و  12ساعت تاريکی ) ،دمای  22 ± 2درجة
سانتیگراد ،رطوبت  50تا  60درصد و با دسترسی آزاد به آبوغذا نگهداری شدند ( تعداد دو سر
موش در هر قفس) .پس از دو هفته سازگاری با شرايط محیطی ،موشها بهصورت تصادفی و بهطور
مساوی در پنج گروه (هر گروه هشت سر موش) شامل گروه کنترل ديابتی ،گروه کنترل سالم ،گروه
تمرين ،گروه عصاره و گروه عصارة همراه با تمرين قرار داده شدند .الزم است ذکر شود که تعداد
نمونهها براساس پژوهشهای مرتبط گذشته پیشبینی شدند (.)16
القای ديابت روی نمونههای چهار گروه ( 32سر موش) با تزريق درونصفاقی استروپتوزوتوسین4
حلشده در محلول بافرسیترات  0/1موالر (به میزان  55میلیگرم بهازای هر کیلوگرم وزن بدن)
انجام شد ( .)13پنج روز پس از تزريق ،با جمعآوری نمونههای خونی از ناحیة دم ،غلظت گلوکز با
1. Otostegia Persica
2. Morin
3. Quercetin
)4. Streptozotocin (STZ, Enzo, USA
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استفاده از روش آنزيمی گلوکز اکسیداز ارزيابی شد و غلظتهای بیشتر از  300میلیگرم بر
دسیلیتر ،نمونههای ديابتی درنظر گرفته شدند (.)17
برنامة تمرين استقامتی مورد استفاده گروه تمرين و گروه عصاره و تمرين به مدت چهار هفته ،پنج
روز در هفته و در ساعت سه تا پنج عصر روی تردمیل جوندگان انجام شد .اين برنامه برگرفته از
پژوهش چانگ 1و همکاران ( )18و نیکويی و همکاران ( ) 19بود که پس از تعديل در ابتدای
پژوهش ،در مطالعهای مقدماتی روی چهار سر موش استفاده شد .ذکر اين توضیح الزم است که
بهدلیل شرايط خاص موشهای صحرايی ديابتی که تحتديابت شديد بودند ،اعمال برنامة تمرينی
بیشتر از  35دقیقه امکانپذير نبود (جدول شمارة يک).
جدول  -1برنامة استقامتي مورداستفاده
سرعت (متر بر ثانیه)
مدت (دقیقه)

آشناسازي

هفتة اول

هفتة دوم

هفتة سوم

هفتة چهارم

15
20

20
25

25
30

30
35

30
35

برای تهیه عصاره گلدر ،پس از تهیة اين گیاه از مراکز معتبر پخش گیاهان دارويی و تأيید آن
ازسوی متخصصان گیاهشناسی دانشگاه شیراز ،بخش هوايی آن با آسیاب الکتريکی خرد شد و پودر
حاصل بهمدت  48ساعت در متانول خیسانده شد و سپس ،با استفاده از دستگاه سوکسله
عصارهگیری انجام شد .سپس ،حالل عصاره حذف شد و توسط دستگاه فريز دراير در دمای منفی
 50درجة سانتیگراد خشک شد .عصارة موردنظر در آب مقطر تهیه شد ( .)14دو گروه
دريافتکنندة عصاره ،عصارة متانولی را با غلظت  200میلیگرم/کیلوگرم در ساعت هشت صبح
بهصورت گاواژ دريافت میکردند (.)20
به منظور اندازهگیری بتاتروفین و انسولین 48 ،ساعت پس از اتمام دورة تمرينی (و با هدف
ازبینبردن اثر حاد تمرين) و بهدنبال يک شب ناشتايی ،نمونههای خونی جمعآوری شدند .موشها با
ترکیبی از کتامین ( 70میلیگرم بهازای هر کیلوگرم وزن بدن) و زايالزين (پنج میلیگرم بهازای هر
کیلوگرم وزن بدن) بیهوش شدند و نمونة خونی از قلب آنها گرفته شد و با سرعت  3000دور در
دقیقه بهمدت  10دقیقه در دمای چهار درجة سانتیگراد سانتريفیوژ شد و سرم آن جدا شد و در
دمای منفی  80درجة سانتیگراد نگهداری گرديد .غلظتهای سرمی بتاتروفین و انسولین به روش
1. Chang
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االيزا و با استفاده از کیتهای تجاری کريستال دی 1و بهترتیب با حساسیت  0/097نانوگرم بر
میلیلیتر و  0/05میکرويونیت بر لیتر طبق دستورالعمل مربوط به هريک از کیتها تعیین شدند.
غلظتهای سرمی گلوکز با استفاده از کیت پارس آزمون شدند و به روش آنزيمی گلوکز اکسیداز
ارزيابی شدند.
در بررسی بافتشناسی ،پس از بیهوشی نمونهها بافت پانکراس خارج و پس از شستوشو با سرم
فیزيولوژی تمیز شد و در محلول تثبیتکنندة فرمالین  10درصد قرار داده شد .سپس ،مراحل تهیة
بافتی انجام شد و برشهايی به ضخامت سه تا پنج میکرون تهیه گرديد .برای بررسی نمونهها از
روش رنگآمیزی ائوزين -هماتوکسیلین استفاده شد و در هر گروه با استفاده از میکروسکوپ نوری و
نرمافزار تجزيهوتحلیل تصاوير( 2نسخة سه) تعداد جزاير ،مساحت جزاير و تعداد سلولهای بتا
ارزيابی شدند (در هريک از گروههای موردبررسی از هر نمونه تعداد دو الم تهیه شد و میانگین
پارامترهای موردنظر بررسی شد) .در بررسی بافتشناسی ،برای کورسازی يکسويه از کدبندی
نمونهها استفاده شد.
4
3
شاخص عملکرد سلولهای بتای پانکراس و شاخص مقاومت به انسولین با استفاده از غلظتهای
سرمی انسولین و گلوکز هريک از نمونهها و با استفاده از فرمولهای زير محاسبه شدند (.)20
)-3/5میلیمول بر لیتر( گلوکز )×20 ⁄میکرويونیت بر میلیلیتر( انسولین = عملکرد سلولهای بتا
) ⁄ 22/5میلیمول بر لیتر( گلوکز×)میکرويونیت بر میلیلیتر( انسولین = مقاومت به انسولین

دادهها با استفاده از نرمافزار آماری اس.پی.اس.اس( 5.نسخة  )19تجزيهوتحلیل شدند .از آمار
استنباطی تحلیل واريانس يکطرفه 6و آزمون تعقیبی توکی برای بررسی تفاوت میانگینهای همة
گروهای پژوهش استفاده شد .همچنین ،برای بررسی اثر تمرين و عصاره بر متغیرهای پژوهش در
گروههای ديابتی از آزمون تحلیل واريانس دوطرفه 7استفاده شد .دادهها براساس انحراف استاندارد ±
میانگین گزارش شدند و نمودارها با استفاده از نرمافزار اکسل رسم شدند .سطح آلفای کوچکتر از
 0/05بهعنوان سطح معناداری درنظر گرفته شد.
)1. Crystal Day (Bioassay Technology Laboratory-China
2. Image Tool
3. HOMA.B
4. HOMA.IR
5. SPSS
6. One-Way ANOVA
7. Tow-Way ANOVA
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نتایج
در شروع پژوهش ،تفاوت معناداری بین وزن گروههای موردمطالعه وجود نداشت ( .)P = 0.21پس از
القای ديابت کاهش معناداری در وزن گروه کنترل ديابتی در مقايسه با گروه سالم ايجاد شد
( .)P = 0.001در پايان برنامة تمرينی و گاواژ نیز نتايج تحلیل واريانس يکطرفه کاهش معناداری را
در وزن گروه تمرين و گروه تمرين همراه با عصاره در مقايسه با گروه کنترل ديابتی نشان داد .گروه
کنترل سالم وزن بیشتری نسبت به کنترل ديابتی داشت (.)P ≤ 0.05
جدول  -2ميانگين وزن گروههاي موردمطالعه
گروه
سالم
کنترل ديابتی
تمرين
عصاره
تمرين و عصاره

وزن بعد از ديابت

وزن اوليه

وزن نهايي

انحراف معيار

ميانگين

انحراف معيار

ميانگين

انحراف معيار

ميانگين

5/7
39/2
38/0
20/7
14/7

375/2
333/8
326/3
323/8
314/5

11/0
35/2
44/8
25/6
26/2

382/7
* 281/6
271/5
272/2
274/8

9/2
22/3
15/1
14/8
20/7

386/7
222/8
* 205/9
212/4
* 203/6

* تغییرات معنادار در سطح P ≤ 0.05

جدول شمارة سه تغییرات مربوط به پروفايل قندی نمونههای پژوهش را نشان میدهد .نتايج تحلیل
واريانس يکطرفه تغییرات معناداری را در غلظت گلوکز سرمی گروههای مطالعهشده نشان داد
( .)F = 8.31 ،P = 0.000گلوکز گروه کنترل ديابتی بهطور معناداری باالتر از گروه کنترل سالم
افزايش يافت ( .)P ≤ 0.05در مقايسه با گروه کنترل ديابتی ،سطوح گلوکز در هر سه گروه تمرين،
عصاره و تمرين همراه با عصاره کاهش معناداری داشت ( )P ≤ 0.05و کمترين میزان گلوکز خون
مربوط به گروه تمرين همراه با عصاره بود.
غلظت سرمی انسولین تغییرات معناداری را دربین گروههای پژوهش نشان داد
( )F = 3.03 ،P = 0.03و در مقايسه با گروه کنترل ديابتی ،تنها گروه عصارة همراه با تمرين افزايش
معناداری را در سطوح انسولین سرمی نشان داد ( .)P ≤ 0.05مقاومت به انسولین نیز تغییرات
معناداری را در پايان دورة درمانی نشان داد ()F = 4.46 ،P = 0.008؛ بهطوریکه در گروه کنترل
ديابتی بهطور معناداری باالتر از گروه کنترل سالم ( )P = 0.01بود و در گروه تمرين همراه با عصاره
بهطور معناداری پايینتر از گروه کنترل ديابتی بود ( .)P = 0.007در گروههای مطالعهشده ،شاخص
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عملکرد سلولهای بتای پانکراس تغییر معناداری را بهدنبال چهار هفته درمان نشان نداد
(( )F = 0.61 ،P = 0.65جدول شمارة سه).
جدول  -3ميانگين فاکتورهاي پروفايل قندي گروههاي پژوهش
گروهها
گلوکز
(میلیگرم بر دسیلیتر)

انسولین
(میکرويونیت بر لیتر)

مقاومت به انسولین
عملکرد سلولهای بتا

کنترل

کنترل

سالم

دبابتي

میانگین

151/50

*391/60

*186/67

انحراف معیار

12/66

24/07

87/27

15/55

میانگین

4/54

5/28

6/62

6/17

انحراف معیار

1/56

1/52

1/27

0/44

1/17

میانگین

1/72

*5/21

3/05

2/74

*1/82

انحراف معیار

0/69

2/50

1/55

1/48

0/65

میانگین

37/18

7/59

15/95

43/71

28/71

انحراف معیار

4/89

5/82

6/21

42/03

74/76

متغير

تمرين و

تمرين

عصاره
*185/83

*108/29
38/14
*6/79

عصاره

* تغییرات معنادار در سطح P ≤ 0.05

نتايج تحلیل واريانس يکطرفه نشان داد که بهدنبال چهار هفته درمان تغییرات معناداری در غلظت
هورمون بتاتروفین گروههای پژوهش مشاهده شد ( .)F = 6.56 ,P = 0.001در نمونههای کنترل
ديابتی در مقايسه با گروه سالم ،سطوح بتاتروفین کاهش معناداری نداشت ()P = 0.06؛ بااينحال،
نتايج آزمون توکی نشان داد که در مقايسه با گروه کنترل ديابتی ،سطوح بتاتروفین بهطور معناداری
در گروههای عصاره ( )P = 0.002و گروه تمرين و عصاره ( )P = 0.01افزايش يافت .همچنین ،سطوح
سرمی بتاتروفین در گروه عصاره بهطور معناداری بیشتر از گروه تمرين افزايش داشت ()P = 0.01
(شکل شمارة يک).
همچنین ،نتايج تحلیل واريانس دوطرفة گروههای ديابتی نشان داد که اثر عصاره بر سطوح سرمی
بتاتروفین معنادار بود ()P = 0.001؛ اما اثر تمرين ( )P = 0.30و اثر تعاملی تمرين و عصاره
( )P = 0.76بر سطوح سرمی بتاتروفین معنادار نبود.
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شکل  -1ميانگين غلظت سرمي بتاتروفين بهدنبال چهار هفته درمان
* تغییرات معنادار در سطح P ≤ 0.05

جدول شمارة چهار و شکل شمارة دو تغییرات بافت پانکراس را در گروههای مطالعهشده نشان
میدهند .گروه کنترل ديابتی در مقايسه با گروه سالم بهطور معناداری دارای تعداد جزاير ،اندازة
جزاير و تعداد سلولهای بتای کمتری بود؛ بااينحال ،در هر سه گروه تحتدرمان ،اندازه و تعداد
جزاير النگرهانس و تعداد سلول های بتا افزايش داشت که بیشترين تغییر نسبت به گروه کنترل
ديابتی در گروه تمرين همراه با عصاره بود (.)P ≤ 0.05
همچنین ،نتايج تحلیل واريانس دوطرفه در گروههای ديابتی نشان داد که اثر ورزش بر تعداد
سلولهای بتا معنادار بود ()P = 0.05؛ اما اثر عصاره معنادار نبود ()P = 0.21؛ بااينوجود ،اثر تعاملی
تمرين و عصاره بر تعداد سلولهای بتا معنادار بود ( .)P ≤ 0.001افزونبراين ،اثر تمرين ،اثر عصاره و
اثر تعامل تمرين و عصاره بر اندازة جزاير النگرهانس معنادار بود ( .)P ≤ 0.05در ارتباط با تعداد
جزاير النگرهانس نیز تنها اثر عصاره بر اين متغیر معنادار بود ()P = 0.02؛ اما اثر ورزش و اثر تعاملی
ورزش و عصاره معنادار نبود (.)P ≥ 0.05
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جدول  -4ميانگين تغييرات پارامترهاي بافت پانکراس
گروه
سالم
کنترل ديابتی
تمرين
عصاره
تمرين و عصاره

تعداد جزاير

اندازة جزاير ()µ2

تعداد سلولهاي بتا

9
4/25
7/75
6/25
8/25

85/7
8/25
55/2
57
76/5

12/5
1/75
7/7
8/25
9

شکل  -2تغييرات هيستوپاتولوژيک بافت پانکراس در گروههاي مطالعهشده
الف -گروه کنترل سالم با بافت کامالً طبیعی؛ ب -گروه کنترل ديابتی با بینظمی بافتی شديد همراه با التهاب در برونريز
و دربین اسینوسها؛ پ -گروه تمرين که نظم بافتی اسینوسهای برونريز و جزاير النگر هانس تاحدودی بهتر شده است؛
ج -گروه عصاره که نظم بافتی در وضعیت بهتری قرار دارد؛ د -گروه تمرين و عصاره که نظم بافتی بیشتری در هر دو
بخش درونريز و برونريز قابلمشاهده است( .پیکان سفید ،اسینوسهای برونريز و پیکان سیاه ،جزاير النگرهانس است.
بزرگنمايی )400x

بحث و نتیجهگیري
نتايج اين پژوهش نشان داد که در گروه تمرين استقامتی همراه با عصارة گلدر ،سطوح بتاتروفین
بهطور معناداری افزايش يافت؛ اما شاخص عملکرد سلولهای بتای پانکراس تغییر معناداری را در
گروههای مطالعهشده نشان نداد .بتاتروفین بهعنوان پروتئین ترشحشده از کبد و بافت چربی در
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متابولیسم گلوکز نقش دارد و برهمیناساس پیشنهاد شده است که شايد بتواند بهعنوان يک هدف
درمانی در ديابت بررسی شود ( .)5،6،12پاسخ بد ن نسبت به ترشح اين هورمون و همچنین،
مکانیسم عمل آن هنوز بهطور کامل تشريح نشده است .در اين پژوهش ،بهدنبال القای ديابت،
غلظت سرمی بتاتروفین در گروه کنترل ديابت در مقايسه با گروه کنترل سالم تغییر معناداری پیدا
نکرد؛ هرچند میزان آن در گروه کنترل ديابتی کاهش يافت .در پژوهش فنزل 1و همکاران ( )21نیز
سطوح بتاتروفین در نمونههای ديابتی و غیرديابتی تفاوت معناداری را نشان نداد .در پژوهش گومز-
آمبروسی 2و همکاران ( )10سطوح بتاتروفین در نمونههای چاق به میزان  40درصد کمتر از
نمونههای الغر و در نمونههای ديابت به میزان  70درصد کمتر از نمونههای سالم گزارش شد.
گوکوالکريشنان 3و همکاران ( )22کاهش معنادار سطوح بتاتروفین را در نمونههای ديابتی گزارش
کردند .ابوفرها 4و همکاران ( )23در پژوهش خود نشان دادند که بتاتروفین در نمونههای ديابتی
افزايش يافته است و سطوح آن با چاقی در ارتباط است .فو 5و همکاران ( )24نیز افزايش سطوح
بتاتروفین را در نمونههای ديابتی گزارش کردند .قاسمی و همکاران ( )12افزايش سطوح بتاتروفین
را در نمونههای ايرانی مبتال به ديابت مشاهده کردند.
مطالعات اولیه نشان میدهند که بتاتروفین در نمونههای چاق افزايش میيابد و درمقابل ،کاهش
وزن منجر به کاهش بتاتروفین میشود ( )23و افزونبراين ،نمونههای الغر ديابتی سطوح بتاتروفین
پايینتری دارند ( .)11در اين پژوهش نیز گروه کنترل سالم که دارای وزن بیشتری نسبت به گروه
کنترل ديابتی بود ،سطوح بیشتری از بتاتروفین را داشتند؛ هرچند اين تفاوت ازلحاظ آماری معنادار
نبود؛ بااينحال ،در نمونههای انسانی اين گزارشها متناقض هستند؛ بهگونهایکه فو و همکاران ()10
افزايش بتاتروفین و گومز-آمبروسی و همکاران ( )24کاهش سطوح آن را در نمونههای انسانی چاق
گزارش کردند .همچنین ،گزارش شده است که طول دورة ديابت نیز ازجمله عوامل تأثیرگذار بر
سطوح بتاتروفین است؛ بهطوریکه در ديابت نوع يک ،با گذشت زمان سطوح بتاتروفین افزايش
میيابد؛ موضوعی که همزمان با کمترشدن انسولین و تخريب بیشتر سلولهای بتا است (.)10
درواقع ،سطوح بتاتروفین با مقاومت به انسولین تنظیم میشود ( )6و در اين پژوهش نیز همسو با
مطالعة گومز آمبروسی و همکاران ( ،)10نمونههای ديابتی در مقايسه با گروه کنترل سالم دارای
1. Fenzl
2. Gomez-Ambrosi
3. Gokulakrishnan
4. Abu-Farha
5. Fu
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مقاومت به انسولین باالتر و درنتیجه ،دارای سطوح بتاتروفین سرمی پايینتری بودند .در نمونههايی
که تازه به ديابت مبتال شدهاند ،کاهش در عملکرد سلولهای بتا نیز سريعتر اتفاق میافتد (،23
)10؛ بااينحال ،در اين پژوهش عملکرد سلولهای بتای گروه کنترل ديابتی تفاوت معناداری با گروه
سالم نداشت که علت اين موضوع را میتوان در تخريب سلولهای بتا بهدنبال تزريق
استرپتوزوتوسین دانست.
در پژوهش حاضر ،تمرين اثر معناداری بر تغییرات سطوح بتاتروفین نداشت .همچنین ،غلظت آن در
گروه تمرين در مقايسه با گروه کنترل ديابتی تغییر معناداری نداشت .بهدلیل دسترسینداشتن به
پژوهش مشابهی که روی نمونههای ديابتی انجام شده باشد ،امکان مقايسه وجود نداشت؛ اما در
پژوهش ابوفرها و همکاران ( )25بهدنبال تمرين و فعالیت بدنی در نمونههای چاق ،سطوح بتاتروفین
کاهش يافت .شواهد زيادی نشان میدهند که ژن بتاتروفین در بافت کبد و بافت چربی بیان
میشود؛ بنابراين ،توزيع بافت چربی میتواند نقش مهمی در بیان و میزان اين پروتئین داشته باشد
( .)7همچنین ،به عقیدة لی و همکاران ( )11بیان بتاتروفین در نمونههای ديابتی نوع يک و نوع
دوی الغر کاهش میيابد .ازآنجايیکه در اين پژوهش وزن گروه تمرين در پايان مطالعه کمتر از
گروه کنترل ديابتی بود ،شايد يکی از داليل معنادارنبودن سطوح بتاتروفین در گروه تمرين در
مقايسه با گروه کنترل ديابتی همین موضوع باشد .شدت و مدت دورة برنامة تمرينی نیز میتواند
يکی از عوامل احتمالی معنادارنبودن تأثیر تمرين تنها بر سطوح بتاتروفین باشد .چانگ و همکاران
( )26مطرح کردهاند که گزارشهای متفاوت از تغییرات سطوح بتاتروفین در نمونههای ديابتی
میتواند نشاندهندة گونههای مختلف بتاتروفین باشد .به عقیدة آنها ،بهعلت تفاوت در کیتهای
تولیدی (-Nترمینال يا -Cترمینالبودن) باوجود دقت و اعتبار آنها ،اين کیتها میتوانند نتايج
متفاوتی را بهعلت تنظیم پروتئولتیک بتاتروفین ايجاد کنند (.)26
در اين پژوهش ،در مقايسه با گروه کنترل ديابتی ،سطوح بتاتروفین در دو گروه عصاره و گروه
تمرين همراه با عصاره افزايش معناداری پیدا کرد .در شرايط مقاومت به انسولین ،افزايش تودة
سلولهای بتا و درنتیجه ،افزايش ترشح انسولین بهعنوان يک مکانیسم جبرانی است ( )27و گزارش
شده است که در موشها بتاتروفین موجب تکثیر سلولهای بتا میشود ()6؛ برهمیناساس ،شايد
عصارة گلدر و ترکیب عصاره همراه با تمرين و فعالیت بدنی بتواند ازطريق افزايش سلولهای بتا
تأثیر مثبتی بر ترشح انسولین داشته باشد؛ موضوعی که در پژوهشهای بعدی میتوان با ارزيابی
دقیق بافت پانکراس به آن پرداخت .بههرروی ،در اين پژوهش ،تنها اثر عصارة گیاه گلدر بر سطوح
سرمی بتاتروفین معنادار بود .بهنظر میرسد که گیاه گلدر دارای فالوونوئیدهای کوئرستین است و
قادر به افزايش سطوح سرمی انسولین و همچنین ،مهار لیپاز پانکراسی است ( .)28در اين پژوهش،
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عصارة گیاه گلدر در هر دو گروه مورداستفاده تأثیر معناداری بر ترشح بتاتروفین داشته است و
افزايش سطوح انسولین در اين دو گروه در مقايسه با گروه کنترل ديابتی را میتوان به باالتربودن
بتاتروفین سرمی آنها نسبت داد که پايینتربودن مقاومت به انسولین اين گروهها نیز تأيیدی بر اين
مطلب است .کاهش حساسیت انسولین ازطريق آنتاگونیستهای رسپتور انسولین باعث افزايش بیان
کبدی بتاتروفین میشود و در مدلهای حیوانی ارتباط منفی و معناداری بین مقاومت به انسولین و
بتاتروفین سرمی وجود دارد که اين نشاندهندة تنظیم سطوح بتاتروفین ازطريق مقاومت به انسولین
است؛ نه سطوح انسولین ( .)27در اين پژوهش نیز گروه عصاره و گروه عصارة همراه با تمرين در
مقايسه با گروه کنترل ديابتی دارای مقاومت به انسولین پايینتری بودند و بهنظر میرسد که افزايش
معنادار سطوح بتاتروفین در اين گروهها توجیه منطقی داشته باشد.
افزونبراين ،پژوهشهای اخیر نشان دادهاند آيريزين که تحتتأثیر تمرين و فعالیت بدنی افزايش
میيابد ،باعث افزايش چربی قهوهای ،کاهش وزن و افزايش سطوح بتاتروفین میشود ( .)29در اين
پژوهش ،غلظت آيريزين سرم نمونهها بررسی نشد؛ اما با توجه به کاهش وزن نمونههای پژوهش
بهدنبال دورة درمانی ،اين احتمال وجود دارد که عصاره بهتنهايی و عصارة همراه با تمرين ،بیشتر از
تمرين تنها توانستهاند ازطريق افزايش بیان آيريزين ،سطوح بتاتروفین را افزايش داده باشد؛
موضوعی که در پژوهشهای آينده به بررسیهای دقیقتری نیاز دارد .با توجه به افزايش سطوح
انسولین و کاهش مقاومت به انسولین در دو گروه عصاره و عصارة همراه با تمرين در مقايسه با گروه
کنترل ديابتی ،بهنظر میرسد که عصارة گیاه گلدر در سلولهای بتای پانکراس و ترشح بتاتروفین
نقش دارد .هدايتی و همکاران ( )28افزايش ترشح انسولین و تعداد جزاير و اکبرزاده و همکاران
( )20تکثیر سلولهای بتا را بهدنبال مصرف عصارة گیاه گلدر در موشهای صحرايی ديابتی گزارش
کردند .بهنظر میرسد که عصارة گیاه گلدر بهتنهايی و بهخصوص همراه با تمرين که منجر به ترشح
بیشترين میزان انسولین و بیشترين کاهش گلوکز شد ،میتواند تأثیر درمانی قویای بر ديابت داشته
باشد.
در پژوهش حاضر ،اثر تمرين و اثر تعامل تمرين و عصاره بر تعداد سلولهای بتا معنادار بود و تعداد
اين سلولها در گروه تمرين همراه با عصاره بیشتر از ساير گروههای تحتدرمان بود و همچنین،
تمرين اثر معناداری بر اندازة جزاير النگرهانس بافت پانکراس داشت .در پژوهش ترايسینگ 1و
همکاران ( )30نیز بدون ارزيابی سطوح بتاتروفین نمونهها ،شش هفته تمرين استقامتی با افزايش
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اندازة جزاير موشهای صحرايی ديابتی همراه بود؛ بااينحال ،راوال 1و همکاران ( )31تغییری در
تعداد و اندازه جزاير بدنبال تمرين استقامتی مشاهده نکردند .در پژوهش اکبرزاده و همکاران (،)20
عصارة گلدر بهتنهايی نیز توانست تعداد سلولهای بتا را در موشهای صحرايی ديابتی افزايش دهد.
بههرحال ،با توجه به اينکه در گروه تمرين همراه با عصارة گلدر ،سطوح بتاتروفین بهطور معناداری
افزايش يافته بود ،بهنظر میرسد که ترکیب تمرين و عصارة گیاه گلدر بتواند ازطريق هورمون
بتاتروفین تأثیر مثبتی بر وضعیت هیستوپاتولوژيک بافت پانکراس نمونههای ديابتی داشته باشد.
ارزيابیهای قبلی روی مدلهای موش دارای مقاومت به انسولین نشان دادهاند که بتاتروفین منجر به
افزايش تکثیر سلولهای بتا میشود و ارزيابیهای ژنی نیز ترشح چهاربرابری بتاتروفین را در کبد و
بافت چربی نشان داد ( .)6همچنین ،در پژوهش حاضر نشان داده شد که تمرين و عصارة گلدر
میتوانند محرک خوبی برای تکثیر سلولهای بتا باشند؛ بااينحال ،در پژوهش گوساروا 2و همکاران
( )32که نشان دادند حذف بتاتروفین در شرايط مقاومت به انسولین تأثیری بر تکثیر اين سلولها
ندارد ،نقش بتاتروفین در تکثیر سلولهای بتا بهچالش کشیده شده است .يی و همکاران ()33
سطوح طبیعی تکثیر سلولهای بتا را در شرايط مقاومت به انسولین در موشهای بدون بتاتروفین
( )33و کوکس و همکاران ( )8نیز تکثیرنداشتن سلولهای بتا را باوجود بیشبیانی بتاتروفین در
موشهای صحرايی گزارش کردند ( .)8در پژوهش حاضر ،در مقايسه با گروه کنترل ديابتی تعداد
سلولهای بتا در گروههای درمان افزايش داشت؛ اما عملکرد سلولهای بتا در هر سه گروه تمرين،
عصاره و تمرين همراه با عصاره تغییر غیرمعناداری نداشت .بههرحال بهنظر میرسد که اظهارنظر
قطعی در اين زمینه به پژوهشهای گستردهتری نیاز دارد .انجام پژوهش با استفاده از شدتهای
مختلف تمرين و دوزهای مختلف عصاره جهت ارزيابی دقیق عملکرد سلولهای بتا تحتتأثیر
هورمون بتاتروفین توصیه میشود.
درمجموع ،نتايج پژوهش حاضر نشان داد که باوجود کاهش سطوح بتاتروفین در نمونههای ديابتی
در مقايسه با نمونههای سالم ،اين تفاوت معنادار نبود .بهنظر میرسد که عصارة گلدر دارای بیشترين
تأثیر بر سطوح سرمی بتاتروفین است؛ اما تمرين استقامتی همراه با عصارة گلدر نهتنها افزايش
معناداری بر سطوح هورمون بتاتروفین بههمراه داشت ،بلکه بیشترين تأثیر را بر تعداد سلولهای بتا
و اندازة جزاير بافت پانکراس ايجاد کرد .با توجه به تغییرنکردن عملکرد سلولهای بتا ،انجام
پژوهشهای بیشتر بهخصوص با دورة درمانی طوالنیتر در اين زمینه توصیه میشود .ارزيابی
مسیرهای مولکولی تأثیر بتاتروفین بر ترشح انسولین میتواند ابهامات اين موضوع را برطرف کند.
1. Rawal
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 بهنظر میرسد که تمرين درکنار، با توجه به تغییرات هیستوپاتولوژيک بافت پانکراس:پيام مقاله
عصارة گیاه گلدر میتواند ازطريق افزايش سطوح بتاتروفین تأثیر مثبتی بر بافت پانکراس نمونههای
.ديابتی داشته باشد

تقدیر و تشکر
 از تمامی.اين پژوهش در آزمايشگاه و حیوانخانة دانشگاه علوم پزشکی بوشهر انجام شده است
.کارشناسان و مسئوالن اين مرکز تشکر و سپاسگزاری میشود
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Abstract
Betatrophin known as new therapeutic target of pancreases tissue in diabetes. The
aim of this study was to investigate the effect of endurance training with
methanolic Otostegia Persica extract on betatrophin serum concentration and
histopathological changes in diabetic rats. Male Wistar rats (N=40) divided into 5
groups included healthy control (HC), diabetic control (DC), diabetic endurance
training (DET), diabetic Otostegia Persica extract (DOP), and diabetic Otostegia
Persica extract with endurance training (DOPET). After induction of diabetes,
training groups performed 4 weeks endurance training and Otostegia Persica
treatment group received 200mg/kg Otostegia Persica extract. Betatrophin
concentration was assessed by ELIZA and pancreases tissue assessed by
hematoxylin-eosin. Results showed that betatrophin serum concentrations was
significantly increased in DOP (P=0.002) and in DOPET groups (P=0.01).
Compared with DC groups, insulin resistance was significantly lower in DOPET
(P=0.007). The results showed no significant differences in beta cell function in
all groups (P=0.65). The mean of number of β-cell and size of pancreatic islets
was significantly higher in DOPET group (P≤0.05). It is can be concluded that
Otostegia persica extract was the main effect on serum betatrophin concentration,
also endurance training with Otostegia persica extract was the main effect on
histopathological changes in diabetic rats.
Keywords: Betatrophin, Endurance Training, Otostegia Persica extract, Beta
Cells proliferation
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