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  چكيده
بسته به رسد که   ميانسوليني، به نظرهاي   ضد ديابتي از طريق تحريک گيرندهآثارترکيبات واناديوم عالوه بر  :مقدمه

ي ها موشبتاي پانکراس تخريب شده توسط استرپتوزوتوسين در ي ها سلول بخشي هم در ترميم ي بهبوداثرشدت ديابت 

براي بررسي اين اثر سه گروه حيوان به صورت اتفاقي انتخاب و با تزريق  :ها روشمواد و . دنصحرايي داشته باش

mg/Kg ۴۰ًبا قند خون ها آندر د ي شد استرپتوزوتوسين ديابت قندي نسبتا mg/dL ۶۰۰-۵۰۰ ايجاد شد و به مدت دو 

 آزمايش بدون درمان باقيمانده، در گروه دوم ي  دورهيط) =۹n(ل گروه او. ماه به شرح زير تحت درمان قرار گرفتند

)۱۱n= ( با تزريق روزانه انسولينNPH يوگليسمي ايجاد شد و گروه سوم )۱۰n= ( از محلول پايه واناديوم)mg/mL۱ (

خون ان قند تعيين ميزبراي  خون ي  مشخص نمونهيها نا آزمايش در زمي  دورهيط.  آب آشاميدني استفاده کردنديبه جا

: ها يافته .شناسي خارج شد  بافتي مطالعهبراي  ها آنو در پايان حيوانات بعد از بيهوشي عميق کشته پانکراس شد گرفته 

 که يدر حال. ش بدون تغيير مانديان آزماين در پايميزان قند خون در حيوانات گروه اول و گروه دوم بدون حضور انسول

ان يدر پا.  برساندmg/dL۳۳±۳۲۰ به mg/dL ۱۳±۵۵۸دو ماه توانست ميزان قند خون را از واناديوم پس از ،گروه سوم در

 واناديوم با دو گروه ديابتي تفاوت بارزي نشان داد به ي  شناسي پانکراس گروه دريافت کننده  نتايج بافتب  مقايسه،دوره

ي ها سلول و افزايش تعداد ند داشتيا ابل مالحظهکه در اين گروه جزاير النگرهانس از نظر اندازه و تعداد افزايش ق نحوي

توان   ميمطالعهبا توجه به نتايج اين : يريگ جهينت .باشد ر پانکراس ميد ترميمي واناديوم آثارييدي بر أ تها آنبتا و حجم 

مل انجام  کابه طورکه تخريب  بتاي پانکراس در صورتيي ها سلول ترميمي خود را بر آثارگفت که واناديوم قادر است 

  . اعمال نمايد،نشده باشد

  

  ديابت قندي، قند خون، واناديوم، پانکراس: واژگان كليدي

  ۱۴/۱۲/۸۵: ـ پذيرش مقاله۱۱/۱۲/۸۵:  ـ دريافت اصالحيه۵/۸/۸۵: دريافت مقاله

  

  مقدمه

با کاهش شديد سطح انسولين پالسما  ۱ديابت قندي نوع 

ي ها سلوليب دليل تخره  بهمراه است که در انسان معموالً

 ايمني صورت خودهاي  بتاي پانکراس در پاسخ به واکنش

اين نوع ديابت در حيوانات آزمايشگاهي نيز با . گيرد مي

ي ها سلول، که سبب تخريب )STZ(تزريق استرپتوزوتوسين 

 آثار ۱- ۶.شود بتاي پانکراس شده، به صورت تجربي ايجاد مي
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 ۱۳۴ ايران متابوليسم و ريز درون غدد ي مجله ۱۳۸۶شهريور ، ۲ ي شماره, ي نهم دوره

 

  

خير توجه تعداد اي ها سالضد ديابتي ترکيبات واناديوم در 

. زيادي از مراکز تحقيقاتي را به خود معطوف داشته است

 زيادي خواص ضدديابتي واناديوم را مورد يها مطالعه

 خالصه با کاهش به طور ها آناند که نتايج  بررسي قرار داده

 شبه اثراز جمله  هاي متعدد، قند خون از طريق مکانيسم

ده گلوکز کبدي و  ونهاي محيطي، کاهش بر انسوليني در بافت

حال ه تا ب وجود،  با اين۴،۵ ،۷-۱۲.غيره، گزارش شده است

 ضد ديابتي اين ترکيب را بيان آثارمکانيسم دقيقي که بتواند 

  . گزارش نشده است ،کند

هاي احتمالي خواص ضد ديابتي  يکي از مکانيسم

ها عملکرد آن بر پانکراس  واناديوم بر اساس بعضي گزارش

 به طور ها آني بتاي پانکراس ها سلولت که حيواناتي اس

 انجام شده در اين ي ها مطالعه. تجربي تخريب شده است

مدت،  دهند که درمان با واناديوم در کوتاه  ميزمينه نشان

هاي   قند خون را با تحريک گيرندهتواند مي که آنعالوه بر 

 از طريق ترميم و ،محيطي انسوليني به حد طبيعي برگرداند

نيز بتاي پانکراس حيوانات ديابتي شده ي ها سلولر تکثي

ي ديابتي ها گروه سطح انسولين پالسما را نسبت به تواند مي

 و حتي بعد از قطع ۱، ۲، ۶ ،۱۱ ،۱۳-۱۶درمان نشده افزايش دهد

باقي طبيعي  قند خون اين حيوانات در حد ،مصرف واناديوم

  انجامي ها مطالعهت که  الزم به يادآوري اس۲ ،۴ ،۵ ،۱ ۱ ، ۱۷ .ماند مي

به طور شده در مورد بررسي خواص ضد ديابتي واناديوم 

و با ) partial(ي يصحرايي با ديابت جزي ها موشدر عمده 

 بوده و بر اساس mg/dL۴۵۰-۴۰۰ ي قند خون در محدوده

آن  سطح انسولين پالسما در پژوهشگران،نظر بعضي از 

   ۱- ۷  ،۱۳، ۱۶ . از حد پايه باالتر بوده استها مطالعه

ديابت تجربي مبتال به  ديگري در حيوانات هاي گزارش

و وابسته به انسولين تزريقي وجود دارد که فاقد  ۱وخيم نوع 

که  ، در حاليند ياد شده طي مدت شش ماه درمان بودآثار

انسوليني محيطي هاي  توانست با تحريک گيرندهواناديوم 

گروه نسبت به  %۸۰نياز به انسولين تزريقي را تا حدود 

شده با واناديوم کاهش دهد ولي با قطع موقت ندرمان 

بعد از مدت کوتاهي گروه مذكور  قند خون ،مصرف واناديوم

 در شرايط فوق و با درمان ۴،۱.تا حد حيوانات ديابتي باال رفت

 واناديوم در تعدادي از حيوانات درمان ،بيش از يک سال

 ،بر پانکراس ظاهر نمودهرا   ترميمي خودآثارشده توانست 

 طوالني حتي بعد از قطع مصرف واناديوم و در مدت نسبتاً

 را در حد حيوانات ها آن انسولين، قند خون ي تزريق روزانه

 شده شايد بتوان ارايه با استنباط از نتايج ۱.سالم نگهدارد

 ترميمي واناديم بستگي به شدت وخامت ديابت، آثارگفت که 

 درمان ي ي بتاي پانکراس، و دورهها سلولميزان تخريب 

،  كافيبراي اثبات اين فرضيه، با توجه به نبود اطالعات. دارد

پژوهش با کمک دوز مناسبي از ي حاضر  مطالعهدر 

 وخيم ولي ي ديابت نسبتاًياسترپتوزوتوسين در موش صحرا

 پايين و خواص شدغير وابسته به انسولين تزريقي ايجاد 

 پانکراس توسط واناديوم، ي ترميم کننده قند خون و ي آورنده

  . طي مدت دو ماه درمان مورد بررسي قرار گرفت

  

  ها روشمواد و 

 در Sprague-Dawleyي صحرايي از نژاد ها موش

 گرم به تعداد معين انتخاب و در ۲۱۰-۲۷۰  وزني محدوده

 ۱۲  ساعت تاريکي و۱۲(هاي جداگانه، شرايط استاندارد  قفس

گراد و رطوبت مناسب   سانتي۲۳±۳دماي ، )ساعت روشنايي

حيوانات در طول آزمايش غذا و آب ي  همه. شدند  نگهداري

  . کافي در اختيار داشتند

 اتفاقي به دو به صورت انجام آزمايش حيوانات براي

گروه سالم و ديابتي تقسيم شده و به شرح زير تحت 

  . آزمايش قرار گرفتند

گروه : وه تقسيم شدندحيوانات به دو زير گر گروه سالم،

I)  ۱۲ (،)شاهد طبيعيگروه(n= که طي دو ماه آزمايش 

 طبيعيگروه  (IIگروه . نكردندي دريافت يگونه دارو هيچ

 که به مدت دو ماه به جاي =n)۱۲( ،)ومي وانادي افت کنندهيدر

  مصرفmg/mL ۵/۰ آب محلول واناديل سولفات با غلظت

  .کردند 

 ۴۰(استرپتوزوتوسين  ي وريدديابت قندي با تزريق داخل 

ايجاد شد و بعد از )  وزن حيوان کيلوگرمي به ازاگرم ميلي

 mg/dL۶۰۰-۵۰۰  روز حيواناتي که قند خون۱۰ گذشت

داشتند، ولي براي ادامه حيات به انسولين تزريقي وابسته 

به  ، وخيم در نظر گرفته شدهنبودند، به عنوان ديابت نسبتاً

  :وه به شرح زير تقسيم شدند اتفاقي به سه زيرگرطور

ديابتي بودند ي ها موش): يابتيدشاهد گروه  (IIIگروه 

)۹(n=افت ي دريگونه درمان چيش هي دوره آزماي که ط

 ):ني انسولي کننده افتي دريابتيگروه د (IVگروه. نکردند

 با تزريق داخل صفاقي يک دوز=n) ۱۲ (درمان اين گروه

 گرم ۱۰۰واحد به ازاي ۴ (ي انسانNPH انسولين ي روزانه

 ۱۰و به مرور با افزايش دوز انسولين تا  شروع) وزن حيوان

 آزمايش، ي  گرم وزن حيوان طي دوره۱۰۰واحد به ازاي
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 محمدتقي محمدي و همكاران  هاي بتای پانکراس توسط واناديوم ترميم سلول ۱۳۵
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 . شد ثابت نگهداشتهIميزان قند خون کاهش و در سطح گروه 

ي ها موش): ومي وانادي کننده افتي دريابتيگروه د (Vگروه 

جاي آب ه دت دو ماه متوالي ببه م=n) ۱۵(ديابتي اين گروه 

  . کردند  مصرفmg/mL ۱از محلول واناديل سولفات با غلظت 

سپس با شد گيري ابتدا حيوان با اتر بيهوش  براي خون
ي متداول ها روش خون تهيه و با mL ۵/۱-۱ قطع انتهاي دم

ي ميزان قند از کيت گلوکز گير اندازهبراي سرم آن جدا و 
 يک اسپکتوفتومتري استفادهمخصوص موش صحرايي و تکن

 حيوانات مورد آزمايش به ي همهميزان آب آشاميدني . شد 
ي گير اندازه دو بار در هفته اتصورت روزانه و وزن حيوان

جايي که پرنوشي و پرادراري در حيوانات گروه  از آن. شد
جلوگيري از ايجاد هيپوناترمي براي  ،ديابتي وجود داشت

وانات به آب يتلفات حو کاهش ) کاهش سديم خون(
اضافه و )  گرم در ليتر۳( سديم ر کلروها آن ي همهآشاميدني 

  . استفاده شدها گروهي  همه ي محلول پايه برابه عنواناز آن 
 ۵در پايان دو ماه درمان، از هر گروه و به طور اتفاقي 

عدد حيوان انتخاب و بعد از بيهوشي با دوز باالي اتر کشته 

 دم پانکراس مشخص ي کردن شکم، ناحيهپس از باز  .شدند

 در صد بافر شده فيکس ۱۰و با دقت جدا و با کمک فرمالين 

شناسي  متداول بافت هاي روشسپس با استفاده از . شد

سازي و با استفاده از روش  بافتي آمادههاي  نمونه

هاي  اساليد )(H&Eآميزي هماتوکسيلين و ائوزين  رنگ

در پايان تمامي اساليدها . دندهيستولوژي تهيه و کدگذاري ش

گونه اطالعي از  شناسي که هيچ توسط يک کارشناس بافت

نداشت با ميکروسکوپ نوري ها   و يا نوع نمونهپژوهشانجام 

و سرانجام توسط فردي شد  يادداشت ها مطالعه و تشخيص

 .شد  مطابقت دادهها  هاي بافت شناسي با نمونه ديگر تشخيص

، ارتباط با حيوانات مورد آزمايشدر مطالعه  ي طي دوره

مقررات مربوط به نحوه نگهداري حيوانات ي  همه

  .آزمايشگاهي رعايت شد

 استاندارد يخطا ± ميانگينبه صورت شده ارايهاطالعات 

)Means ±SEM(مقايسه و تجزيه و تحليل براي . باشد  مي

از آناليز واريانس يک  ها گروه آمده بين به دستي نتايج کم

استفاده ) Scheffe(و شفه  (Tukey) توکي Post Hoc با iطرفه

تحليل نتايج داخل و دمن براي تجزيه يشد و از آزمون فر

به عنوان  >۰۵/۰pموارد ي  همهدر . شدگروهي استفاده 

  . بين ميانگين پارامترها در نظر گرفته شددار معنياختالف 

                                                           
i- One way ANOVA  

  ها يافته

 ازصحرايي سالم ميزان قند خون کمتر ي ها موشدر 
mg/dL۲۰۰ ي  همهميانگين قند خون در  .در نظر گرفته شد
 طوري همان.  بودmg/dL ۲±۱۵۷ در شروع آزمايش ها گروه

تزريق  ، ده روز بعد از استنشان داده شده ۲که در نمودار 
  بهV وIII، IV هاي گروهخون استرپتوزوسين ميانگين قند 

  . افزايش يافتطبيعي بيش از سه برابر حد 
براي ) mg/mL۲/۰(ناديل سولفات با دوز پايين مصرف وا

 دوم و سوم ي شروع و به تدريج طي هفته Vو II يها گروه
ک دوز نگهدارنده تا پايان يش يافت، و سپس با يبه ترتيب افزا

و  ۱ش روند درمان ادامه پيدا کرد که در جداول ي آزماي دوره
 هر گروه به صورت مجزا نشان يش براين مقدار افزاي ا۲

ين ترتيب بعد از دو ماه درمان، ميزان قند ه اب. داده شده است
اي پيدا  تغيير قابل مالحظه Iنسبت به گروه  II خون در گروه

 Vولي ميزان قند خون گروه ) ۱ و جدول ۱نمودار (نکرد 
 کاهش mg/dL ۳۳±۳۲۰ نسبت به قبل از درمان با واناديوم تا

 تزريق داخل  باIVاين در حالي است که در گروه . يافت
 واحد به ۱۰  به صورتNPH انسولين ي صفاقي روزانه

ش با ميانگين قند ي گرم وزن حيوان در طول آزما۱۰۰ازاي
ان يجاد شد اما در پاي ايسميوگلي mg/dL ۴۲±۱۷۷خون 
 به زان قند خوني چهار روز بعد از قطع انسولين م،شيآزما

mg/dL ۳۲±۵۱۰در گروه . رسيد IIIش آزمايي  طي دوره، 
اي در سطح قند خون مشاهده نشد  تغيير قابل مالحظه

  ).۳ و ۲  و جداول۲نمودار (
  

وانـات گـروه    ين قند خون در ح    يانگي م ي  سهي مقا -۱نمودار  
وم ي وانـاد  ي  افـت کننـده   يدرطبيعـي   و  ) N(شاهد طبيعـي    

)N+V .(ـ ن قنـد خـون در شـروع و پا         يانگي م ي  سهيمقا ان ي
ــا ي دوره ــان ب ــاوت >P ۰۵/۰  درم ــيمع تف ــشان داري ن  ن

 خطـاي اسـتاندارد   ±  ميـانگين    ها به صـورت    داده؛  دهد ينم
  .اند نمايش داده شده
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ي ميانگين قند خون در حيوانات گروه شـاهد ديـابتي     مقايسه -۲نمودار  
)D(      ي انـسولين      ، گروه ديابتي دريافـت کننـده)D+I (     و گـروه ديـابتي

بـل از تزريـق     در سه زمان متفـاوت ق     ) D+V(ي واناديوم     دريافت کننده 
 و  STZ(A(، بعد از تزريـق استرپتوزوسـين        B)STZ(استرپتوزوسين  

 بـا   >P ۰۵/۰دار بـا      ي معنـي    گـر مقايـسه     پايان دو ماه درمـان؛ ٭ نـشان       
 نـشانگر  +؛ .باشـد   هاي قبل از ايجاد ديابت و گروه شاهد طبيعي مي           داده

ـ             با داده  >P ۰۵/۰دار با     مقايسه معني  روه هاي بعـد از ايجـاد ديابـت و گ
خطـاي اسـتاندارد    ± ها به صورت ميـانگين        باشد؛ داده   شاهد ديابتي مي  

  . نمايش داده شده است

در ها  ي گروه همهميانگين آب مصرفي در حيوانات 
ايجاد ديابت از بعد .  بودmL/day ۴±۳۷شروع آزمايش 

 V و III ،IVي ها گروهميزان مصرف آب آشاميدني در 
و  ۱۸۶±۷ ،۱۶۱±۶ه ترتيب به افزايش يافت و بعد از ده روز ب

ن ي اIIIدر گروه .  در روز افزايش يافتليتر ميلي ۱۰±۱۵۵
ي  ماند ولير باقييش بدون تغيان آزمايچنان تا پا ش هميافزا

 پس از تزريق انسولين اين ميزان به طور IVدر گروه 
 رسيد، mL/day ۷±۹۲ ي کاهش يافت و به ميزاندار معني
اين  ،) واناديومي کننده دريافتگروه ( V در گروه چنين هم

کاهش شديد بود به طوري که بعد از يک ماه به مقدار 
mL/day ۳±۲۲پس از دو ماه درمان به   وmL/day ۲±۱۷ 

ول اجد( بود دار معنيي ديگر ها گروهمقايسه با  رسيد که در
گروه سالم ( II ميزان آب مصرفي گروه چنين هم). ۲ و ۳

 I  نسبت به گروهدار معنيکاهش )  واناديومي کننده دريافت
  . آورده شده است۱داشت که ميزان آن در جدول ) سالم(

  

طبيعي گروه (صحرايي سالم تحت درمان دو ماهه با محلول واناديل سولفات هاي  موشاز به دست آمده  نتايج -۱جدول 
  ) ومي وانادي کننده افتيدر

  )گرم( وزن بدن mg/mLحلول واناديوم غلظت م mL/day آب mg/dL گلوکز  ي آزمايش دوره شاخص

  n=  ۳±۱۵۳  ۴±۳۷  -  ۴±۲۳۷)۱۲(شروع آزمايش 

  شروع درمان با واناديوم

  n= -  ۲±۱۹  ۲/۰  ۳±۲۳۷)۱۲( ۵روز 

  ۲۲۰±۴  ۳/۰  ۱۰±۱٭  -  (n=12) ۱۰روز 

  ۱۹۵±۸٭  ۵/۰  ۸±۱٭  -  =n)۱۲( ۲۰روز 

  ۱۷۵±۷٭  ۶/۰  ۱۰±۱٭  -  =n)۱۲( ۳۰روز 

  ۲۰۹±۱۲٭  ۵/۰  ۱۲±۲٭  n=  ۴±۱۲۳)۱۱( ۶۰روز 

شروع آزمايش و گروه هاي   با داده>P ۰۵/۰ با دار معني ي ٭ نشانگر مقايسه؛ نمايش داده شده استخطاي استاندارد ±  ميانگين به صورتها  داده
  .باشد شاهد طبيعي مي

  

 ي افت کنندهيدر يابتيگروه د(صحرايي ديابتي تحت درمان دو ماهه با انسولين هاي  موشاز به دست آمده نتايج  -۲جدول 
  ) نيانسول

 ) گرم(وزن بدن  unit/100gانسولين تزريقي  mL/day آب mg/dL گلوکزخون  ي آزمايش ه دور شاخص

  n= ۷±۱۵۷  ۳±۳۹  -  ۵±۲۴۱)۱۲(شروع آزمايش 
  ۲۴۵±۵  -  ۱۸۶±۷٭  ۵۲۷±۱۳٭   =n)۱۲ (روزبعد از ايجاد ديابت۱۰

  شروع درمان با انسولين

  ۲۵۵±۷  ۴  ۱۱۹±۱۴٭  - =n)۱۲ (۵روز 
   ۲۶۳±۸  ۸  ۱۲۸±۹٭  -  =n)۱۲ (۱۰روز 
  ۲۹۱±۱۱٭  ۱۰  ۹۲±۷٭†  - =n)۱۱ (۲۰روز 
   ۲۹۶±۱۰٭  ۱۰  ۱۰۰±۹٭†  n=  †۴۲±۱۷۷)۱۱ (۳۰روز 

  ۲۹۰±۱۳٭  -  ۱۰۳±۷٭†  ۵۱۰±۳۲٭  =n)۱۱ (۶۰روز 
قبل از (شروع آزمايش هاي   با داده>P ٠٥/٠ با دار معني ي گر مقايسه ٭ نشان؛ نمايش داده شده استخطاي استاندارد ±  ميانگين به صورتها  داده

  .باشد  ميديابتيشاهد ايجاد ديابت و گروه از بعد هاي   با داده>P ٠٥/٠ با دار معني نشانگر مقايسه †؛ باشد شاهد طبيعي ميو گروه ) ايجاد ديابت
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 محمدتقي محمدي و همكاران  هاي بتای پانکراس توسط واناديوم ترميم سلول ۱۳۷

 

  

 يابتيگروه د(سولفات صحرايي ديابتي تحت درمان دو ماهه با محلول واناديل هاي  موشاز به دست آمده  نتايج -۳جدول 
  ) ومي وانادي کننده افتيدر

  )گرم( وزن بدن mg/mL غلظت محلول واناديوم mL/day آب آشاميدني mg/dL گلوکزخون  شاخص  دوره آزمايش

  n=   ۷±۱۵۶  ۳±۳۵  -  ۵±۲۴۵)۱۵( شروع آزمايش

  ۲۳۵± ۵  -  ۱۵۵± ۱۰٭  ۵۵۸±۱۳٭   =n)۱۵ (روزبعد از ايجاد ديابت۱۰

  ديمشروع درمان با وانا

  ۲۴۰±۶  ۲/۰  ۱۴۷±۹٭  - =n)۱۵ (۵روز 

  ۲۲۷±۶  ۴/۰  ۹۵±۸٭†  -  =n)۱۵ (۱۰روز 

  ۱۹۹±۹٭  n=  -  †۵±۴۸  ۷/۰)۱۵ (۲۰روز 

  ۱۸۹±۸٭  ۱  ۲۲±۳†  ۳۳۱±۳۵٭  =n)۱۴ (۳۰روز 

  ۱۹۱±۸٭  ۱  ۱۷±۲†  ۳۲۰±۳۳٭  =n)۱۰ (۶۰روز 

قبل از (شروع آزمايش هاي   با داده>P ۰۵/۰ با دار معني ي يسهگر مقا ٭ نشان؛ نمايش داده شده استخطاي استاندارد ±  ميانگين ها به صورت داده

 ديابتيشاهد  ايجاد ديابت و گروه  ازبعدهاي   با داده>P ۰۵/۰ با دار معني ي  نشانگر مقايسه†باشد؛  شاهد طبيعي ميو گروه ) ايجاد ديابت

  .باشد مي

  

  

  

  

  

  

  

  

دهنده  نشانها  انکينوک پ. وميوانادبتي تحت درمان با ديا يي پانکراس موش صحرايکروسکوپ نورير مي تصو-۱ر يتصو
  )×۴۰۰يي  درشت نماBر يتصو، ×۱۰۰يي  درشت نماAر يتصو. (باشند بازسازي شده مير النگرهانس يجزا

  
 

  

  

  

  

  

  

  

دهنده  نشانها  انکينوک پ. ديابتي تحت درمان با انسولين يي پانکراس موش صحرايکروسکوپ نورير مي تصو-۲ر يتصو
  )×۴۰۰يي  درشت نماBر يتصو، ×۱۰۰يي  درشت نماAر يتصو. (باشند  ميکيوفآترور النگرهانس يجزا
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 ۱۳۸ ايران متابوليسم و ريز درون غدد ي مجله ۱۳۸۶شهريور ، ۲ ي شماره, ي نهم دوره

 

  

 
A       B 

 ر النگرهانس سالمي جزاي دهنده نشانها   انکينوک پ. يي طبيعي پانکراس موش صحرايکروسکوپ نورير مي تصو-۳ر يتصو
   )×۴۰۰يي  درشت نماBر يتصو، ×۱۰۰يي  درشت نماAر يتصو. (باشند مي

 
A       B 

 ي نشان دهندهها  ناکينوک پ. ومي وانادي کننده افتيدرطبيعي  يي پانکراس موش صحرايکروسکوپ نورير مي تصو-۴ر يتصو
  )×۴۰۰يي  درشت نماBر يتصو، ×۱۰۰يي  درشت نماAر يتصو. (باشند  ميکيپرتروفير النگرهانس هيجزا

  

  
  

هاي  موشپنج و ده روز بعد از تزريق استرپتوزوسين وزن 
  روند کاهشي داشت ولي اين کاهشVو  III ،IVي ها گروه
 بعد از درمان با انسولين اين IVدر گروه .  نبوددار معني

 به صورتکاهش جبران شد و روند رشد با افزايش وزن 
رحالي است که اين د.  ادامه پيدا کردIطبيعي همانند گروه 

 و در I و IVنسبت به گروه  Vي ها گروهکاهش رشد در 
 وزن قابل دار معني با کاهش I نسبت به گروه IIگروه 

  ).۱-۳ ولاجد(مشاهده بود 
شناسي پانکراس تفاوت بارزي را  پي بافتوبررسي ميکروسک

 جزاير ي نشان داد به طوري که تعداد و اندازهها  گروهبين 

بتا در هاي  سلول ي  تعداد و اندازهينچن هم ،النگرهانس

ي ديابتي و ديابتي تحت درمان با انسولين در مقايسه ها گروه

در اين .  داشتنداي ي سالم کاهش قابل مالحظهها گروهبا 

 بدون درمان جزاير يابتيخصوص گروه ده  بها گروه

النگرهانس بسيار کوچک و در بعضي حيوانات به سختي 

  ، در حاليIIدر گروه . )۱ و ۲تصاوير (بودند  شناسايي قابل

بود، ) Iگروه مشابه (طبيعي  در سطح ها آنکه سطح قند خون 

 ي  تعداد و اندازهچنين هم جزاير النگرهانس و ي تعداد و اندازه

 چشمگيري به طور I با گروه ي بتا در مقايسهي ها سلول

صحرايي ي ها موشدر ). ۳ و ۴ر يتصو( داد  ميافزايش نشان

نيز که به مدت دو ماه تحت درمان با واناديوم V تي گروهدياب

اي از نظر اندازه و تعداد جزاير   افزايش قابل مالحظه،بودند

نسبت به بتا ي ها سلولي ها سلول چنين همالنگرهانس و 

  ).۲ تصوير(مشاهده شد  IVو III گروه
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 محمدتقي محمدي و همكاران  هاي بتای پانکراس توسط واناديوم ترميم سلول ۱۳۹

 

  

 بحث

 ضد آثارتواند   ميمتفاوتهاي  واناديم از طريق مکانيسم
 اخير در ي  که در دو دههييها مطالعه. خود را اعمال نمايدديابتي 

 هاي مکانيسم بسياري از ،مراکز تحقيقاتي مختلف صورت گرفته
 قند خون اين ترکيبات را مورد بررسي ي  آورندهپاييناحتمالي 
 محيطي و به صورت را آثاراين پژوهشگران بيشتر . اند قرار داده

اما در اين  ۱-۳، ۶، ۷، ۱۳ ،۴ ۱  .دانند يانسوليني مهاي  با تحريک گيرنده
اين ترکيبات   جالبآثارهاي متفاوتي به  اي با ديدگاه ميان عده

  ۱- ۳، ۱۳ ،۱۶ .اند كرده در سطح خود پانکراس اشاره
عقيده دارند که واناديم باعث گران  پژوهشبعضي از 

 پانکراس ي بتاي تخريب شدهي ها سلولترميم و تکثير 
 ديابتي شده با استرپتوزوسينصحرايي ي ها موش
شود که   ميترميمي زماني ديده آثار اما اين  ۲، ۳، ۱۳ ،۶ ۱،شود مي

به صورت کامل انجام نشده باشد، به  بتاي ها سلول تخريب
 زماني که ۵.ايجاد شده باشد) Partial(ي يعبارتي ديابت جز

 وابسته به انسولين حيوانديابت از نوع وخيم و حيات 
ي ها سلول ديابت همراه با تخريب شديد يعني، تزريقي باشد

 محيطي آن به طور کامل در آثارکه   آنبتا باشد ضمن 
 ترميمي آن با درمان مداوم و آثارشود،   نميمدت ظاهر کوتاه
 ي  که يک دوز پايهزماني ۷،۱.شود  نمي ماه هم ظاهر۶طي 

 )بيش از يک سال (در درازمدتو انسولين به صورت تزريقي 
 بالقوه محيطي آثارواناديوم عالوه بر ايجاد  شده باشد اضافه
ظاهر   ترميمي خود را بر پانکراس با درمان مداومآثار
تواند با باال بردن   به عبارت ديگر واناديوم مي۱.سازد مي

بدن نسبت به هاي  انسولين در بافتهاي  حساسيت گيرنده
 در ،ده قند خون را آشکار نموي  آورندهپايين آثارانسولين، 
 ترميمي خود را بر پانکراس آثار زمان،كافي بودن صورت 

  .نيز اعمال نمايد
اين آزمايش در نظر انجام شده،  ي ها مطالعهبا توجه به 

 ديابت نسبتاًدر  ترميمي واناديم بر پانکراس را آثاردارد تا 
گرچه ا. وخيم، غير وابسته به انسولين تزريقي، بررسي نمايد

ي نشده است گير اندازه انسولين پالسما  سطحبررسيدر اين 
 طول ر دVي ديابتي قبل از درمان و گروه ها گروهو حيوانات 

ند، دمان  ميآزمايش بدون نياز به انسولين تزريقي زنده
توان استنباط کرد که تخريب جزاير النگرهانس به حدي  مي

بتاي باقيمانده نتوانند حداقلي از سطح ي ها سلولكه نبوده 
شايد . براي زنده ماندن حيوان ترشح نمايندرا ن پايه انسولي

 پايين آثارحدي  به همين دليل واناديم توانست طي دو ماه تا
 قند خون را هم در سطح محيطي و هم تا حدي با ي آورنده
همان . ي بتاي باقيمانده پانکراس اعمال نمايندها سلولترميم 

) ۱ و ۲ودار نم(د نده  مي قند خون نشانيها آزمايشطور که 

 واناديوم توانسته ميزان قند خون حيوانات گروه ديابتي را به
اي نسبت به گروه ديابتي درمان نشده  صورت قابل مالحظه

 ي طور که نتايج مطالعه ضمن هماندر . کاهش دهد
 واناديوم توانسته در اين نوع دهد مي شناسي نشان بافت
هانس را به بتا و جزاير النگري ها سلولديابتي ي ها موش

توان نتيجه گرفت که  ميبنابراين . طور واضح ترميم نمايد
 ترميم محيطي و هم از طريق آثارواناديوم هم از طريق 

 افزايش ترشح انسولين توانسته قند خون پانکراس و احتماالً
. ي ديابتي کاهش دهدها گروهرا به مقدار زيادي نسبت به 

درمان، واناديوم ي  ممكن است به دليل كافي نبودن دوره
 بهبودي بخش خود را به طور کامل بر آثارنتوانسته 

 و قند خون اين گروه را تا حد حيوانات ايدپانکراس اعمال نم
  .سالم کاهش دهد

ي ها سلول جالب ديگر اينکه واناديوم باعث تکثير ي يافته
 شده )IIگروه (در حيوان سالم  النگرهانسبتا و بزرگي جزاير 

) I(طبيعي نسبت به گروه  ها آنقند خون در ميزان ولي 
توان گفت  مي ،با توجه به اين اثر.  استكردهتغييري ايجاد ن

ي بتا را به سطح قند ها سلولکه واناديوم توانسته حساسيت 
هاي   با وجود افزايش حساسيت گيرنده،خون حفظ نموده

 با کاهش ترشح انسولين در محيطي به انسولين احتماالً
 و با اين بياورد پايينطح انسولين خون را حضور خود، س

اين موضوع .  نگهداردطبيعيدر حد را قند خون سطح عمل 
ي سطح انسولين پالسما گير اندازههاي قبلي با  در گزارش

گيري   نتيجهکه قبالً طوري  وانگهي شايد همان۱.ثابت شده است
بتا خارج از کنترل نبوده ي ها سلول در اين آزمايش تکثير شد
 با توجه به سطح  ا کنترل ترشح انسولين، سطح خوني آنب

   ۲،۴.شده است حفظطبيعي قند خون در حد 
 ترميمي و تکثيري خود را اثرتواند   ميبنابراين واناديوم

بتا به طور کامل ي ها سلولي  همهتا موقعي اعمال نمايد که 
تواند اثر   واناديوم وقتي ميچنين هم .تخريب نشده باشد

 قند خون را در حيوانات ديابتي اعمال نمايد ي دهکاهش دهن
با توجه به . که انسولين خون حداقل از حد پايه باالترباشد

آثار ضد ديابتي واناديوم توان گفت که   ميمطالعهنتايج اين 
ه شدت تخريب هاي پانكراس، ب از طريق ترميم سلول

ي بتا و وخامت ديابت ايجاد شده در حيوانات ها سلول
  .داردبستگي گاهي آزمايش
  

 محترم آزمايشگاه مسؤوالنپژوهشگران از همکاري  :سپاسگزاري
ي آناتومي و فارماکولوژي دانشگاه علوم پزشکي شيراز ها گروهتحقيقاتي 

جعفرپور  انگيز روحها  آبادي و خانم  آقاي ايزد نوري هاشمچنين همو 
 مالي اين ي هزينه. نمايند  ميفسايي و مريم مجاهدتقي تشکر و قدرداني

ي و ي مرکز تحقيقات شيمي دارو۸۴-۲۶۱۶ ي  محل طرح شمارهزپژوهش ا
مين أ معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شيراز تچنين همگياهي و 

  . استشده
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 ۱۴۰ ايران متابوليسم و ريز درون غدد ي مجله ۱۳۸۵زمستان ، ۴ ي شماره, ي نهم دوره
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Abstract 
Introduction: Vanadyl sulfate (vanadium) has insulin like activity and trophic effects on the 

pancreatic beta cells of experimental-induced partial diabetic mellitus rats. In this study we 
investigated the trophic and regenerative effects of vanadium on pancreatic beta cells in 
conjunction with its insulin like actions in moderate diabetic rats. Materials and Methods: Moderate 
diabetic hyperglycemia was induced by IV injection of 40 mg/kg streptozotocin (STZ). Diabetic 
animals with blood glucose levels (BG) of 500-600 mg/dl were randomly divided into three groups 
and treated as follows: group I (n=9), remained untreated (diabetic) whereas normoglycemia was 
induced in group II by daily IP injection of NPH insulin (n=11); and group III (n=10) used fluid 
containing 1mg/ml vanadium. Blood samples were taken at specified times during the two months 
of treatment by nicking the tip of the tail to measure BG. Finally the rats were deeply anesthetized 
and sacrificed for histological evaluation of their pancreas. Results: BG remained high in group I 
(552±7mg/dl), whereas group II were euglycemic and in group III, vanadium reduced BG level to 
320±33mg/dl. Comparison of histological slides obtained from the pancreases of the three groups, 
with the exception of group III, revealed small and scarce islets of the pancreas, whereas, in group 
III, vanadium increased the size and the number of these islets looking like of normal rats. 
Conclusion: Amelioration of hyperglycemia in conjunction with increases in the size and the 
number of beta cells of group III seems to indicate that vanadium has regenerative and trophic 
effects on degenerated beta cells of moderate diabetic rats, and therefore, seems to cure diabetes 
by improving the activity beta cells of diabetic rats when degeneration of beta cells was not 
complete.  

 

Keywords: Vanadium, Pancreas, Beta cell, Diabetic mellitus, Blood glucose, Rat 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

em
.s

bm
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               9 / 9

http://ijem.sbmu.ac.ir/article-1-395-en.html
http://www.tcpdf.org

