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Abstract 

 

Background and purpose: Menopause is a physiological process and diabetes is a metabolic 

disease that occurs more frequently in older women. The present study investigated the effects of diabetes 

on some biochemical parameters and histopathological changes in ovariectomized rats. 

Materials and methods: Thirty two adult female rats were divided into four groups of 8 and 

studied for 55 weeks. The animals were assigned into a control group, an ovariectomized group (55 

weeks), a third group in which diabetes was induced in the last 5 weeks of the study in rats with intact 

ovary. The next group included ovariectomized rats (for 55 weeks) in which diabetes was induced in the 

last 5 weeks of the study. Pathological alterations of liver, kidney, pancreas, lung and some serum 

biochemical parameters were determined in each group at the end of the study. 

Results: Diabetic and diabetic ovariectomized rats showed increase in serum levels of blood 

glucose, AST, ALT, GGT, ALP, calcium, urea, TG and HDL compared with the control group (P< 0.05). 

Increased serum levels of LDH, TG, cholesterol, HDL, LDL were seen in ovariectomized rats compared 

with the control group (P< 0.05). Pathological examinations revealed changes in all groups except in the 

control group. 

Conclusion: Our findings suggest that long term reduction of estrogen in ovariectomized 

diabetic rats can reduce the serum levels of glucose, AST, ALT, GGT, urea, VLDL and triglycerides 

compared with non ovariectomized diabetic rats. 
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 ـدرانـــازنـــي مـكـــــزشـــوم پــلــشـــگاه عــه دانـــلــمج

 (8-81)    8331سال    تير    831بيست و ششم   شماره دوره 

 8331، تير  831، شماره مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                              دوره بيست و ششم           2

 پژوهشی

و  ییایمیوشیب یاز پارامترها برتعدادی قندی تجربی ابتیداثرات 
 در پانکراس، کبد، کلیه و ریه  کیستوپاتولوژیه راتییتغ

 شده یکتومیرااو ییصحرا یهاموش
 

       1عبدالرسول نامجو

       ۲اسفندیار حیدریان

       3کوپاییمحمود رفیعیان 

 4مهرداد صفریان

 چكیده
هاا  تساب با  سگی یک فرآیند فیزیولوژیک و دیابت یک بیماای  تاابولیاک ت ات دا  دی  ا  یائ و هدف: سابقه

تفاد. دی تیب تطالع  تثارت  دیابات بار بر ای تر مایتتارهاا  بیویایمیایی و ت ییارت  هیسااوماتولوژیک دی فرتوت ی تتفاق تی
 ها  صحرتیی توتییکاوتی یده بری ی یده ت ت.توش

تاایی تسسای  و با   8 ر توش صحرتیی تاده بالغ ب  چهای گروه  23ت  تدت ل  -یتجربطالع  دی تیب ت ها:مواد و روش
 ی تلساا یاده دی ابایادهفا (، گروه  اوم  55هفا  بری ی ید د. گروه تول یاهد، گروه دوم توتییکاوتی )ب  تد   55تد  

هفا   5تلسا یده دی  ابتید وهفا (  55تد    )بها  دتیت  تخمدتن و گروه چهایم توتییکاوتی هفا  آ ر تطالع  دی توش 5
ها  بیوییمیایی  رم دی هر گاروه ها  دبد، دلی ، ما کرتس و یی  و بر ی یا صینا ی بافت. ت ییرت  آ یب ر تطالع آ

 دی مایان تطالع  تعییب ید د.
آتینوترت سافرتر، تا هاا  صاحرتیی دیاابای و توتییکااوتی دیاابای یاده تفازتی  گلاودز  اون، آ  ایتاوش ها:یافته
 و لی اومروتییب باا دت سایا  بااال  گلیسیریدفسفاتار، دلسی ، تویه، تر آتینو ترت سفرتر، گاتاگلوتاتیل ترت سفرتر، آلکالیبآال یب

هاا  صاحرتیی توتییکااوتی یاده تفازتی  الدااا  دهیادیوژ ار، (. توشp<55/5یت دی تسایس  با گروه دنارل  شان دتد د )
ید، دلسارول، لی ومروتییب با دت سیا  باالو لی ومروتییب با دت سیا  بسیای ماییب یت دی تسایسا  باا گاروه دناارل  شاان گلیسیرتر 

  شان دتد د. 4و  2، 3ها  ینا ی تعدتد  تر ت ییرت  یت دی گروهها  آ یب(. بری یp<55/5دتد د )
توت اد ت ییارت  ی تایابایاد   توتییکااوتی یادههااشتاوها  شان دتد داه  طوال ی تد  ت اروژن دی یافا  استنتاج:

، گاتاگلوتاتیال ترت سافرتر، ترت سافرتر ناویآتبیآال  نوترت سفرتر،یآتآ  ایتا گلودز،  طوح  رتی  ودتند  یو  داه  
 .  بایددتیا دیابای غیرتوتییکاوتی ها  صحرتییبسیای ماییب و تر  گلیسیرید  سبت ب  توش ا یبا دت س بی ومروتییلتویه، 
 

 دیابت، یائسگی، توتییکاوتی، توش صحرتییواژه های کلیدی: 
 

 مقدمه
دی  کهاا  تاابولیادیابت تلیاوس یکای تر بیماای 

تریح ت سولیب  داه علت   ت ت د  ب ا ت سان و حیوت 
 ب  د بالها  باا  جزتیر ال گرها س ما کرتس یا تر  لول

 ی  قند تفزت توجبت سولیب  میشرفت تدییجی تساوتت ب 
 

  E-mail: ar.namjo72@gmail.com                                           دت شکده دتت زیکی ،دت شگاه آرتد ت التی وتحد یهردردیهردرد:  -عبدالرسول نامجومولف مسئول: 
 یهردرد، تیرتن دت شیای، گروه ماتولوژ  دتت زیکی، دت شکده دتت زیکی، دت شگاه آرتد ت التی وتحد یهردرد، .1
 تردز تحسیسا  بیوییمی بالینی، دت شگاه علوم مزیکی یهردرد، یهردرد، تیرتنگروه بیوییمی، ت ااد، . 3
 . ت ااد، تردز تحسیسا  گیاهان دتیویی، دت شگاه علوم مزیکی یهردرد، یهردرد، تیرتن2
 د، یهردرد، تیرتندت شگاه آرتد ت التی وتحد یهردر ،. ددارت  دتت زیکی، دت شکده دتت زیکی4
 19/13/1294تاییخ تصویب :            14/15/1294 تاییخ تیجاع جهت تصالحا  :           9/15/1294 : تاییخ دییافت 
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 عبدالرسول نامجو و همکاران     

 3         8331، تير  831دوره بيست و ششم، شماره                       مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                      

 پژوهشی

دی تاابولیس  دربوهیدیت ، چربی و و ت االل  (3،1) ون

تریب تنظی  دنناده ت اروژن ته  .(2،4)یودها تیمروتییب

  تاابولیسا  گلاودز، ورن فرآیندها  تاابولیاک تر جملا

 بدن، توریع بافت چربی، جذب چربی و تصرف ت رژ  دی

حاذف  تطالعا   شاان دتده (.5)بایدها و آقایان تی ا  

توت د باعا  تفازتی  ها  صحرتیی تیتخمدتن دی توش

 هاا  طح ت ارس تدسیدتتیو و یااب فرآیند میر  دی بافت

 روژن ترها  ت ااات اااروژن و  اایگنال (.5)تخالااش یااود

ها  گلااودز  ااون هساااند و دی تااریب تنظاای  دنناادهته 

 اطح  حفظ حسا یت ب  ت سولیب  س  دتی اد.  و اا ا 

تر تر دتتن  فیزیولوژیک ب  عناوتن  ایجا  ت اروژن دی د 

یائسگی یا توتییکاوتی تمکب ت ت تساوتت با  ت ساولیب 

ت یرتً گازتیش یاده  (.6)دو دیابت  وع دوم یت تسهیل دن

هاا  ت ااروژن آلفاا و بااا ت اساال گلاودز تو ا  گیر ده

 یت تنظی   موده و توجاب( GLUT4)  4دهنده گلودز ت اسال

دااه  چنیب ه  .(1)یو دحسا یت بافت ب  ت سولیب تی

 هاا  صاحرتیی توتییکااوتیدوتاه تد  ت اروژن دی توش

 یده توجب ت ییر دی  طح ت سولیب دیگردش و حسا یت

یود و تیب ت ااالل دی همو ااار ها  ت سولیب تیگیر ده

هاا  گلودز بعاد تر هشات هفاا  توتییکااوتی دی تاوش

هااا  چرباای دتی دی مروفایلتعناایصااحرتیی بااا ت ییاارت  

 گلیسایرید،چون تفزتی  دی  طح دلسارولی  ارم، تار ه 

و ت ایدها  چارب غیار ها  با چگالی ماییب لی ومروتییب

ها  با دت سیا  بدتی دی لی ومروتییت اریفی  و داه  تعنی

تتا ب  دی ای تشاخص  یسات تصارف  (.7)باال همرته بود

هاا ت اروژن بعد تر یائسگی یو  تاابولیس  دربوهیدیت 

  .(8)چ  تاثیر  دتید

 س  هویتون ها  تخمدتن دی تاابولیس  گلاودز و 

. باا تیاب (9)حسا یت ب  ت سولیب ب   وبی تشخص  یست

ت ساولیب دی حال دی یاک تطالعا  دااه  حسا ایت با  

توت   فار لوتیاال دی تسایسا  باا توت ا  فاار فولیکاوالی 

 یکل قاعدگی و دی طول دویه آبسانی طبیعی گازتیش 

هااا  تصاارف دوتاااه تااد  هویتااون (.15)یااده ت اات

ها  تبااال با  دیابات بعاد تر جایگزیب ت اروژن دی  ا  

 هموگلااوبیب گلیکوریلاا یائسااگی توجااب بهبااود  ااطح 

و همکاایتن تفااوتی یت بایب  Ferraraتتا تطالعا  (11)ید

دی  ااا   دیااابای تحاات  ااطح هموگلااوبیب گلیکوریلاا  

 دیتان با ت اروژن  سبت با   اا   هاا  دیتاان  شاده یت

  .(13) شان  دتد

و همکایتن  شاان دتد  Godsland چنیب تطالعا ه 

د  ت اروژن یو   طح گلودز  ایااا،  اطح ت ساولیب و 

ها بعاد تر یائساگی  ا  تفزتی  حسا یت ب  ت سولیب دی 

 دا  تشخص یاد ت تطالع دی  (.12)دندت ییر  تیجاد  می

 ها  یائس  تمکابتصرف طوال ی تد  ت اروژن دی  ا  

   .(8)ت ت توجب تفزتی   طر تباالء ب  دیابت  وع دوم یود

و همکاایتن   شاان دتد دا   اطح  Okadaتطالعا  

یتاان ها  یائس  تحات ددی  ا   هموگلوبیب گلیکوریل 

دا  تر  یهاای اا   ها  جایگزیب دی تسایس  بابا هویتون

ت ااد، تفاااو  ترتماای جااایگزیب ت ااافاده  کااردههویتااون

با توجا  با  ت ییار دی یایوه  .(14) دتیددتی  وجود تعنی

ر ادگی، داا  تحردای، ت ذیاا ، ژ ایااک وغیاره تباااال باا  

هااا بااا دیاباات دی تفاارتد جاتعاا  تفاازتی  یافااا  و دی  ا  

ب عالوه بر وقوع یائساگی، دیابات  یاز تمکاب تفزتی   

یغ  وتقعیت ذدر یده تحسیساا  ت ت حادث یود. علی

ها  چربی، قند ون، مروفایل اچیز  یو  تثر دیابت بر 

 دی حالت تنومور طوال ی ها  آ زیمی دبد و دلی یا ص

 هدف تر تطالعا  حارارتد  صوی  گرفا  ت ت. بنابرتیب 

 مروفایل ها قند ون، بر اءیده دیابت تجربی تلس تثرتعییب 

 رت ییااو ت   یاادبااد، دل یماایآ ز  هااایااا ص ،یباارچاا

دی تاوش هاا    یاما کرتس، دبد و دل کیساوماتولوژیه

صااحرتیی توتییکاااوتی یااده بااا داااه  طااوال ی تااد  

  ت اروژن بوده ت ت.
 

 مواد و روش ها
 ار تاوش  23 یو  ت تدت لا  -تطالع  تجربی تیب

هفاا  و  14تاا  13ی با دتتن   نی تاده  ژتد ویسااصحرتیی 

هفاا  ت جاام  55تاد   گرم و دی 355±35تیا گیب ور ی 

ها  صحرتیی تر ال   حیوت ا  تردز تحسیساتی توش ید.
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ترداز تحسیساا  آ ایب ما اوی  ریادتی  و دی  وسایات 

یاهردرد دی  ینا ی بیمای اان دتت زیکی دت شاگاه آرتد

 و چر ا  یصدد 65گرتد، یطوبت  ا ایدیج   35دتا  

با د ار ای آرتد با  آب و   اعا  13تاییکی  -یوینایی

 گهادتی   هاا  ملای دربناا دی قفس غذت  ت ااا دتید

ها  دای آرتایشگاهی ب  داای یفاا  دی تمام یوش ید د.

تیب تطالع  تو   دمیاا  ت االق دت شاگاه آرتد ت االتی 

وتحد یهردرد تایید و تمام تصول ت القی دی تیتباا  باا 

 ا  آرتای  یاو ده دی طاول تیاب تطالعا  یعایات حیوت

جهت حصول  ارش با یرتی  تحی  جدید، تماتی  ید.

ها مس تر گذیات حادتقل دو هفاا  تر ت ااسرتی آرتای 

  .(15)ت جام ید توش ها  صحرتیی

 

و تلسااء دیابات دی توید تطالع ، توتییکااوتی گروه ها  
 ها  صحرتییتوش

با   ییتااهشات گروه 4دی صحرتیی تاده   هاتوش

هااا  توش اا س  .(16)یااد د  یتسساا یصااوی  تصااادف

صحرتیی تااده قبال تر جرتحای باا تردیبای تر دتیوهاا  

  گارم باتیلی 7و  85ب  ترتیب با دور دااتیب و رتیالریب 

ب  صاوی  دت ال عناال ی  ترت  هر دیلوگرم ورن بدن

مس تر ترتیایدن توهاا   اطح مشاای دمار و  وبیهوش 

تار بار  اطح تیلی 35ول بریی ب  طول تمیز دردن با تتا 

تاار تیلای 5ها  تاویب با  طاول مو ت تیجاد و با برش

 عمل جرتحییو  عنال   احی  تهیگاهی چپ و یت ت 

هاا با  یوش صاادقی و همکاایتن ت جاام تخمادتنحذف 

 ها  صحرتییجهت تیجاد دیابت تجربی دیتوش. (17)ید

  یاک توتییکاوتی و غیرتوتییکاوتی، تزییق ریار جلاد

 (دشاوی آلماان ،  اا تSigma Aldrich)  وبت آلودسان

گرم ب  ترت  هر دیلوگرم ورن بدن دی تیلی 155ب  تسدتی 

گیر  بهاار تحلول  رم فیزیولوژ  ت جام ید. برت   ایج 

و تسابل  با تثر یقابای گلودز با آلودسان دا  تمکاب باود 

ها  باا  ما کرتس یاود، تا ع تثر قطعی دتیو یو   لول

هاا  صاحرتیی دی تزییق توید  ظار دی هریاک تر توش

صبح و دی حالت  ایااا ت جاام گرفات. ماس تر  8 اعت 

 اعت تر تزییق آلودسان، تر ویید دتی هار  73گذیت 

ها  صحرتیی  مو    اون گرفاا  یاد و باا یک تر توش

ت افاده تر د اگاه گلودوداید  ا ت دشوی ژتمب  طح 

 355قند  اون بااال   ها ت دتره گیر  وگلودز  ون آن

  .(18)ها بودی یدن آنگرم بر د ی لیار، تالک دیاباتیلی

هاا  )یا (، چربایگروه تول :گروه یاهد جرتحی 

تطرتف تخمدتن و تخمدتن ب   ایج هدتیت ید و تجددتً 

ب  تحل  ود بار گردت ده ید و مو ت  احی   طح مشای 

  و با  تاد (17)دمر با  خ غیر قابل جذب بخی  رده یاد

  هفا  دی یرتی  ت اا دتید  گهدتی  ید د. 55

گروه دوم: گروه توتییکاوتی د  مس تر جرتحای و 

  هفا   گهدتی  ید د. 55حذف تخمدتن ب  تد  

 ها  صحرتیی دتیت  تخمدتنگروه  وم: گروه توش

هفا  مایاا ی دویه  5هفا   گهدتی  و دی  55د  ب  تد  

  تطالع  با آلودسان دیابای ید د.

هفا  مایا ی  5و دی  ه چهایم: گروه توتییکاوتیگرو

دویه تطالعاا  بااا تزییااق آلودسااان دیااابای و دی یاارتی  

  ت اا دتید  گهدتی  ید د.

 

  رم ها تعییب آ زی 
  ایاایی اعت  13 س تر ها توش 55دی مایان هفا  

با دلروفرم بیهاوش ی دتیاند د ار دی حالی د  ب  آب 

گیار  تر قلاب  دی ،  اونو مس تر بار دردن حفره ص

ها  فاقد تاده راد ت عسااد ت جام ید.  ون دی دت ل لول 

 ااا ت  H-11Nو  اارم تو اا   ااا اریفوژ  آوی جمااع

دوی دی  2555باا دوی  دشوی ژتمب KOKUSANیردت 

 قناد  اون،  نج   ارتی. دقیس  جدت ید15دقیس  ب  تد  

 یتاا آ ا ا ،  (ALT)ها  آال ایب آتینوترت سافرترآ زی 

 فسفودینار –درتتینیب، تویه، درتتیب،  AST) وترت سفرترآتین

((CPK ، دهیادیوژ ار -الداا(LDH)  تو ا  د ااگاه

 ااا ت یااردت بیوتکنیکااا  BT-3000 تتوآ االیزیتاادل

 ت جاامها  مایس آرتاون دشوی تیاالیا با ت افاده تر دیت

گلیسایرید، دلساارول تااام، غلظات  ارتی تار  .گرفات

ها  با دت سایا  یا  باال، لی ومروتییبها  با دت سلی ومروتییب
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 پژوهشی

هاا  ینا ااگر )ماایس آرتاون، ماییب با ت افاده تر دیت

ها  توصای  یاده تاوید تیرتن( و بر ت ااس د ااویتلعمل

ها  چنیب تسدتی لی ومروتییبت دتره گیر  قرتی گرفت. ه 

( بااا ت ااافاده تر فرتااول VLDLبااا دت ساایا  بساایای ماااییب )

Friedewald(19) ص آتروژ یااک مال ااما،  طاار و یااا 

  .(35)قلبی و رریب آتروژ یک ب  یوش ریر تعییب ید د
VLDL= Triglycerides/5) 

Atherogenic index =[Log(TG/ HDL cholesterol)] 

[Total cholesterol]/ [HDL cholesterol] طر قلبی  = 

Atherogenic coefficient=[Total cholesterol]-[HDL 

cholesterol]/[HDL cholesterol] 

 فاصل  بعد تر  و گیر ،بالبرت  تطالع  ت ییرت  بافای، 

قرتی  دیصد15 بافر دیون فرتالیب ها ب  تنظوی تثبیتبافت

 ها ینا ی بلوکها  تعمول بافتو تطابق یوشند گرفا

 ها  با راخاتتبرش، و با تیکروتومگردید مایتفینی تهی  

هماتودسایلیب و یتیا  و ب  یوش  ید د تیکرون بریده 5

  .(15)آتیز  ید دتئوریب ی گ
 

 یوش آتای 

افاده تر  اآوی  یاده باا تتطالعاا  جماعبر ت اس 

تعیای تیا گیب و ت حرتف 35  سخ  SPSSتفزتی آتای   رم

هاا باا آرتاون آ االیز تحا ب  یاد. تجزیا  و تحلیال دتده

وجاود  صاوی و دی  گردیاد طرفا  ت جااموتییا س یک

ها  تحت تطالع  باا ت االف بیب گروهدتی، تفاو  تعنی

 p < 55/5 دتیتااودی دی  ااطح تعناایت ااافاده تر آرتااون 

 .تسایس  ید د

 

 یافته ها
هاا  صاحرتیی تااده تسدتی گلودز  اون دی تاوش

هاا  صاحرتیی دتی  بای  تر تاوشدیابای ب  طوی تعنی

 (.1جدول یامایه  ( )p= 558/5)توتییکاوتی دیابای بود 

 تا  آتینوترت سفرتر، آال یب آتینوترت سفرترآ  ایفعالیت  رتی 

 ها  صاحرتییدی توش و گاتا گلوتاتیل ترت سفرتر ب  ترتیب

هاا  صاحرتیی گاروه یااهد تاده دیابای  سبت ب  تاوش

(، p( ،)51/5 =p=  55/5تفاازتی  یافااا  بااود )جرتحاای 

(55/5  =p ه  چنیب 1( )جدول یمایه .) فعالیات  ارتی

 هاا  صاحرتیی تااده دیاابایی توشدآال یب آتینوترت سفرتر 

توتییکااوتی یاده تفازتی  ها  صحرتیی  سبت ب  توش

(. تسدتی آلباوتیب 1()جدول یمایه p=  526/5یافا  بود )

ها  صحرتیی توتییکااوتی یاده دیاابای و  رم دی توش

ها  صحرتیی گروه یاهد جرتحای تر تر توشدیابای د 

لیب فسفاتار دی (. آ زی  آلکاp= 55/5و توتییکاوتی بود )

هاا  صاحرتیی ها  صحرتیی تاده دیاابای و تاوشتوش

دتی  یت توتییکاوتی یده دیابای ب  ترتیب تفزتی  تعنای

(، p= 551/5 سبت با  گاروه یااهد جرتحای  شاان دتد )

(537/5 =pآ زی  الداا  دهیادیوژ ار دی تاوش .)  هاا

ی یاده دیاابای کااوتیتوتیصحرتیی توتییکاوتی یاده و 

دتی  یت  ساابت باا  گااروه یاااهد جرتحاای تعناایتفاازتی  

(551/5  =pو گروه توش ) ها  صاحرتیی دیاابای  شاان

(. آ زی  درتتیب فسافودینار 1()جدول یمایه p=  54/5دتد )

بای  تر  ها  صاحرتیی توتییکااوتی یاده دیاابایدی توش

(. 1)جدول یمایه  (p= 551/5گروه یاهد جرتحی بود )

هااا  دن دی تااوشباا  ورن باا  ساابت دیصااد ورن دبااد

  سبت ب  گروه یااهد دتی یتتوتییکاوتی یده داه  تعنی

چنایب  سابت دیصاد (. ه p=  536/5)جرتحی  شان دتد 

 ها  صحرتیی دیابایورن دبد ب  ورن بدن دی گروه توش

هااا  و دیااابای توتییکاااوتی یااده باای  تر گااروه تااوش

 (.1()جدول یامایهp=55/5صحرتیی توتییکاوتی یده بود )

ها  صحرتیی دیابای و ی دلسی   رم دی گروه توشتسدت

 هاا دتی   سبت با  تاوشتوتییکاوتی دیابای داه  تعنی

(، تتااا p=  555/5صااحرتیی توتییکاااوتی یااده دتیاات )

دتی  تشااهده تعنای  سبت ب  گروه یاهد جرتحی ت ییار

چناایب تساادتی دلساای   اارتی دی (. هاا =p 838/5)  شااد

ه دیاابای دااه  هاا  صاحرتیی توتییکااوتی یادتوش

 (p=555/5دتی   سبت ب  گروه ی  جرتحی  شان دتد )تعنی

 (. تیزتن فسفر  ارم دی گاروه توتییکااوتی،1)جدول یمایه 

 توتییکاوتی دیابای و دیابای  سبت ب  گروه یاهد جرتحای

 (p >1/5) دتی  یت  شااان  دتد اادت اااالف آتااای  تعناای

هااا  صااحرتیی (. ورن باادن دی تااوش1)جاادول یاامایه 
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صااحرتیی یاااهد هااا  توتییکاااوتی یااده باای  تر تااوش

ها  صحرتیی ها  صحرتیی دیابای و توشجرتحی، توش

(. 1)جادول یامایه  ( p=  553/5بود )توتییکاوتی دیابای 

هاا  صاحرتیی تااده دیاابای  رتی تویه دی توشغلظت 

هاا  صاحرتیی تر تر گروه یااهد جرتحای و تاوشبی 

)جادول  (p=  552/5) توتییکاوتی یده غیر دیاابای باود

ها  صحرتیی (. غلظت  رتی درتتینیب دی توش3یمایه 

ها  تجربی  سبت ب  گروه یاهد جرتحی ت ااالف گروه

)جاادول  (p > 1/5دتی  یت  شااان  دتد ااد )آتااای  تعناای

هاا با  ورن بادن دی (.  سابت دیصاد ورن دلیا 3یمایه 

ها  تاده دیابای بی  تر گروه یااهد جرتحای باود توش

(533/5 =p ه ،)  چنیب تیا گیب  سبت دیصاد ورن دلیا

ها  صحرتیی دیابای و توتییکاوتی ب  ورن بدن دی توش

دیااابای  ساابت باا  گااروه توتییکاااوتی یااده تفاازتی  

(. 3( )جادول یامایه p=  551/5دتی  یت  شان دتد) تعنی

صااحرتیی هااا  گلیساایرید  اارم دی تااوشتساادتی تاار 

بای باا  ترتیااب هااا  صااحرتیی دیاااتوتییکاااوتی و تااوش

ها  صحرتیی دتی  یت  سبت ب  گروه توشتفزتی  تعنی

(. p( ،)555/5  =p=  557/5یاهد جرتحی  شاان دتد اد )

هاا  صاحرتیی گلیسایرید دی توشچنایب تسادتی تر ه 

تاده دیابای یاده بای  تر گاروه توتییکااوتی یاده باود 

(553/5=p)  ها  صاحرتییگلیسیرید دی توشتتا تسدتی تر 

تر  تااردتی  داا طااوی تعنااییکاااوتی یااده دیااابای باا توتی

( )جاادول p= 555/5دیااابای بااود )هااا  صااحرتیی توش

هاا  صاحرتیی (. تسدتی دلسارول  رم دی توش2یمایه 

دتی  بی  تر گروه یااهد طوی تعنی توتییکاوتی یده ب 

(. تساادتی 2)جاادول یاامایه  (p= 523/5جرتحاای بااود )

هاا  صاحرتیی گروه تاوشلی ومروتییب با دت سیا  باال دی 

توتییکاوتی یده  سبت ب  گروه یاهد جرتحای تفازتی  

(. 2)جادول یامایه  (p= 516/5)  شان دتد دتی  یتتعنی

 ها  صحرتییتسدتی لی ومروتییب با دت سیا  ماییب دی توش

 دهاوتی یای توتییکااا  صحرتیاهی و توشاوتاتوتییکا
 

 یی گلودز، آ زی  ها   رتی، آلبوتیب، دلسی ، فسفر و  سبت ورن دبد ب  ورن بدن دی گروه ها  تحت تطالع تسایس  ت ییرت  بیوییمیا :1جدول شماره 
 

 دنارل یده توتییکاوتیتوش صحرتیی  توش صحرتیی دیابای یده و دیابای توتییکاوتیتوش صحرتیی   طح تعنی دتی 
  گروه ها

 مایتتارها  بیوییمیایی

555/5 b***37/52±691 a***59/83±874 c195/11± 55/159 c16±22/164 گلودز (mg/dl) 

527/5 b85/29±45/354 a*145/66±35/383 b655/14 ± 22/159 b524/11±66/122  آ  ایتا  آتینو ترت سفرتر(u/l) 

557/5 b82/36±655/114 a*143/37±355/175 b543/11 ± 166/84 b74/5±22/67  (آال یب آتینو ترت سفرترu/l) 

155/5 ab187/±86/1 b55/±49/1 ab361/5 ± 558/3 b37/5±22/3 آ  ایتا  آتینو ترت سفرتر آال یب آتینو ترت سفرتر 

553/5 a184/5±927/2 a359/5±657/4 b184/5 ± 535/2 a244/5±35/4    (ورن بدن)  155×ورن دبد 

578/5 b973/1±935/4 a*655/1±837/7 ab352/1 ± 588/2 b595/5±375/3 رت سفرترگاتا گلوتاتیل ت  (u/L) 

523/5 b449/5±785/2 b355/5±555/2 a119/5 ± 682/4 a183/5±255/4 آلبوتیب(g/dl) 

555/5 a485/154±1248 a**62/399±55/1767 b419/84 ± 666/655 b294/115±555/657 آلکالیب فسفاتار  (u/L) 

555/5 a**384/349±655/3965 b494/93±355/1955 a**755/198 ± 166/3953a** b377/319±55/1455 الداا  دهیدیوژ ار  (u/L) 

558/5 a**5/242±5/1347 b698/73±755/855 b815 /78 ± 555/645 b395/63±822/565 درتتیب فسفو دینار  (u/L) 

555/5 b***454/±665/9 ***b576/5±675/9 a147/5 ± 166/12 a273/±755/13  دلسی  (mg/dl)  

714/5 a574/5±885/6 a351/±575/6 a624/±955/6 a595/±122/6 فسفر  (mg/dl) 

555/5 b22/18±135/193 b44/7±75/181 a89/8±83/355 b48/8±39/184 ورن  g)) 

 

ح تطمینان دی هر  طر جدول  شان دهنده وجود ت االف تعنی دتی  دی  ط(a,b,c )تشاب  غیر، حروف ت ت ر توش  6د. تعدتد  مو   ها  هر گروه نتی بایتیا گیب   ±تعیای  ت حرتفصوی     تسادیر ب

 (p >55/5) دیصد تی باید95
ت االف آتای( 5551/5  تعنی دتی > p .دی تسایس  با گروه دنارل ) 
( 551/5ت االف آتای  تعنی دتی > p .دی تسایس  با گروه دنارل ) 

 

 گروه ها  تحت تطالع  تسایس  ت ییرت   رتی تویه، درتتینیب و تیا گیب ور ی دلی  دی : 2جدول شماره 
 

 دنارل ی یدهکاوتیتوتیتوش صحرتیی تاده  توش صحرتیی دیابای ی  یده و دیابایکاوتیتوتیتوش صحرتیی تاده   طح تعنی دتی 
 گروه ها

 بیوییمیایی مایتتارها 

551/5 b154/16±655/145 a**35/58±555/334 c959/3 ± 82/66 c128/2±555/67 تویه  (mg/dl) 

348/5 a581/5±965/5 a158/5±155/1 a116/5±582/1 a138/5±859/5 درتتینیب (mg/dl) 

255/5 a159/5±933/5 a577/5±565/1 a522/5 ± 614/5 a518/5±749/5   ورن بدن   155×تیا گیب ورن دلی 

 

دی هر  طر جدول  شان دهنده وجود ت االف تعنی دتی  دی  طح تطمینان (a,b,c )تشاب  رغی، ، حروف ت ت ر توش  6تی بایند. تعدتد  مو   ها  هر گروه تیا گیب    ±تعیای ت حرتفصوی    تسادیر ب

 (p >55/5) دیصد تی باید95
( 51/5ت االف آتای  تعنی دتی > p .دی تسایس  با گروه دنارل ) 
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دتی  دیابای  سبت ب  گروه یاهد جرتحی تفازتی  تعنای

 هاا وتییب(. لی ومر2)جدول یمایه  (p=51/5یت  شان دتد) 

ها  صحرتیی دیابای یده با دت سیا  بسیای ماییب دی توش

هااا  صااحرتیی دتی  یت  ساابت باا  تااوشتفاازتی  تعناای

هااا  صااحرتیی ( و تااوشp= 553/5توتییکاااوتی یااده )

چنایب (. ها p= 555/5) جرتحای  شاان دتدگروه یااهد 

هاا  هاا  باا دت سایا  بسایای مااییب دی تاوشلی ومروتییب

دتی  بای  تر طاوی تعنایاوتی یاده با صحرتیی توتییک

(. 2( )جدول یمایه p=  557/5) گروه یاهد جرتحی بود

ها  با دت سیا  بااال دی گلیسیرید ب  لی ومروتییب سبت تر 

ها  صحرتیی دیاابای و توتییکااوتی یاده دیاابای توش

( )جاادول p= 51/5باای  تر گااروه یاااهد جرتحاای بااود )

بااا دت ساایا  باااال باا   هااا  ساابت لی ااومروتییب .(4یاامایه 

ها  با دت سایا  مااییب دی گاروه توتییکااوتی لی ومروتییب

تار تر گاروه یااهد دتی  دا طاوی تعناییده دیاابای با 

چنیب  سبت تیب دو مروفایال (. ه p= 53/5جرتحی بود )

دتی  طاوی تعنایدی گاروه توتییکااوتی یاده دیاابای با 

د هااا  صااحرتیی توتییکاااوتی یااده بااوتاار تر تااوشداا 

(554/5 =p ساابت دلسااارول باا  4( )جاادول یاامایه  .)

هاا  صاحرتیی ها  با دت سایا  بااال دی تاوشلی ومروتییب

تاار تر گاروه یااهد جرتحای بااود توتییکااوتی یاده دا 

(531/5 =p ه .)ها  صحرتیی چنیب تیب  سبت دی توش

ها  صحرتیی توتییکاوتی یده دیابای یده بی  تر توش

هاا  باا لسارول ب  لی ومروتییب(.  سبت دp= 533/5بود )

ی یاده کااوتیتوتیهاا  صاحرتیی دت سیا  بااال دی تاوش

 هاا  صاحرتیی توتییکااوتی یاده دیابای بای  تر تاوش

(. تحا ااب  یااا ص 4)جاادول یاامایه  (p= 539/5بااود )

 هاااا  صاااحرتیی تااااده آتروژ یاااک مال اااما دی تاااوش

هاا باود دتی  بای  تر  اایر گاروهدیابای با  طاوی تعنای

(55/5 =p)  (.4)جدول یمایه 

تطالعااا  تیکرو ااکومیک بافاات مااا کرتس گااروه 

ها  باا  جزتیر ال گرهاا س دنارل  ا اای طبیعی  لول

هااا  یت  شااان دتد. تلساااء دیاباات بااا آلودسااان دی تااوش

ها  بااا و دااه  صحرتیی باع  آ یب یدید ب   لول

ال گرهااا س و تاارو  االولی یااده بااود  تعاادتد جزتیاار

 (.1)تصویر یمایه 

 
 چربی دی گروه ها  تحت تطالع ها  تسایس  مروفایل : 3جدول شماره 

 

 دنارل توش صحرتیی توتییکاوتی توش صحرتیی دیابای توش صحرتیی توتییکاوتی و دیابای  طح تعنی دتی 
 گروه ها 

 مایتتارها  بیوییمیایی

555/5 b462/7±55/84 a***394/34±355/183 b**754/9 ± 555/154 c22/2±282/43 تر  گلیسیرید  (mg/dl) 

552/5 ab58/8±655/69 ab697/4±755/62 a596/7±22/84 b684/5±66/52 دلسارول  (mg/dl) 

558/5 b48/6±43/51 b144/6±775/46 a157/13 ± 255/87 b681/7±42/43 HDL دلسارول  (mg/dl) 

537/5 a*718/5±794/26 b459/1±375/35 *a365/4±216/27 b342/3±822/19 LDL دلسارول  (mg/dl) 

555/5 b493/1±8/16 a857/4±45/26 b945/1±95/35 c666/5±56/8 VLDL  (mg/dl) 

 

ح تطمینان دی هر  طر جدول  شان دهنده وجود ت االف تعنی دتی  دی  ط(a,b,c )تشاب  غیر، حروف ت ت ر توش  6د. تعدتد  مو   ها  هر گروه نتی بایتیا گیب   ±تعیای  ت حرتفصوی     تسادیر ب

 (p >55/5) دیصد تی باید95
( 5551/5ت االف آتای  تعنی دتی > p .دی تسایس  با گروه دنارل ) 

 ( دی تسایس  با گروه دنارل. p < 51/5** ت االف آتای  تعنی دتی )

 

 یا ص ها  آتروژ یک دی گروه ها  تخالش تحت تطالع  تسایس  : 4جدول شماره 
 

 دنارل توش صحرتیی توتییکاوتی توش صحرتیی دیابای توتییکاوتی و دیابای توش صحرتیی  طح تعنی دتی 
 گروه ها  

 مایتتارها بیوییمیایی

555/5 b122/5±455/1 **a259/5±947/2 b126/5 ± 359/1 b354/5±186/1 TG/HDL 

554/5 b595/5±425/1 b213/5±887/1 a138/5±235/3 a193/5±228/3 HDL/LDL 

554/5 a548/5±263/1 a115/5±456/1 b*5262/5 ± 969/5 a112/5±261/1 / HDL دلسارول 

511/5 a547/5±258/5 a113/5±457/5 b 567/5±55/5 a156/5±235/5 بیرر   Atherogenic 

555/5 b532/5±33/5 a54/5±59/5 b544/5±588/5 b5935/5±522/5  یا ص Atherogenicمال ما 
 

دی هار  اطر جادول  شاان دهناده وجاود ت ااالف تعنای دتی  دی  اطح تطمیناان (a,b,c )تشااب  غیر، حاروف  ت ات ر تاوش  6تی بایند. تعدتد  مو   ها  هر گروه تیا گیب  ±تعیای  ت حرتفصوی     تسادیر ب

  (.p < 55/5) دیصد تی باید95
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 ( بافت ما کرتس توش ها  صحرتیی گروه دنارل.(A : 1تصویر شماره 

بافت  (B) (.H&E ×455ی )میکان( ) ا اای جزتیر ال گرها س طبیع

ما کرتس توش ها  صحرتیی گروه دیاابای دتیت  تخمادتن.  کارور 

  (.H&E ×455جزتیر ال گرها س )میکان( )
 

بافاات مااا کرتس دی گااروه توتییکاااوتی ت ییاارت  

  شان  دتد. دی تیریابی تیکرو اکومیک اصی یت ماتولوژیک 

یاهرو بافت دبد دی گروه دنارل دی تردز هار لباول  ا

هاا ها با  صاوی  یاعاعی و بایب آنتردز لبولی و  لول

هایی  ینوروئیدها قرتی گرفا  بود. دی  احی  مویتال یا  

تر آیتریول دبد، ویید مویتال، تجای  صفرتو  و بافت 

ها تحاط  یاده همبند وجود دتیاند د  تو   ه اتو یت

هاا  دباد باا تئاوریب با  ی اگ بود د .  یاومال    لول

هاا  دباد ی ی اگ گرفاا  باود و بر ای تر  الولصویت

 ها دتیت  بی  تر دو هساک بود د.دتیت  دو هسا  و هسا 

هاا  صاحرتیی دیاابای تتسااع دی بافت دبد گروه تاوش

 هاا  دباد   یاهرو تردز  دبد، دژ اره یادن  الول

ب  صوی   ااتنظ  دی تطارتف  ایاهرو ترداز دباد ، 

هااا  ولتتساااع  ااینوروئیدها  دبااد و آ اایب باا   اال

 آ دوتلیال  ایاهرو ترداز دباد  تشااهده یاد. بافات 

، ت ییارت  صاحرتیی توتییکااوتی یادههاا  دبد تاوش

ها  دبد و هی ردروم یدن هسا  تاا  یاومال   دی  لول

ها   زدیک ویید تردز  دباد  امدید یدن هسا   لول

ها  آ ادوتلیال عاروق یت  شاان دتد اد و آ یب ب   لول

  (.3)تصویر یمایه

 
 

 
 

( بافت دبد دی توش ها  صحرتیی دیابای یاده، C) :2تصویر شماره 

 تتساع  یاهرو تردز  دبد ) رمیکان(، دژ ره یدن  لول هاا  دباد 

تطرتف  یاهرو تردز دبد  ) میکان(، تتساع  اینوروئیدها  دباد 

( بافت دباد دی تاوش صاحرتیی 155H&E ×( .)D)میکان باییک( )

ومال   دی  لول هاا  دباد و  امدیاد توتییکاوتی یده، ت ییرت   یا

یاادن هسااا  )میکااان( و آ اایب باا   االول هااا  آ اادوتلیال عااروق 

  (H&E ×455) رمیکان( )

 
 ها  صحرتیی توتییکاوتی و دیاابایدیبافت دبد توش

طاوی  ها یدیدتر بود ب آ یب دبد  سبت ب   ایر گروه

 هساا  و تئورینوفیلیاک یادنهی ردروم و تارتد  یادن د  

ها  دباد و تتسااع    و بره   ویدن  ظ   لول یاومال

 ینوروئیدها، دا ون ها   کروتیاک و تفازتی  تجاای  

هاا  آتا ای دی صفرتو  دی  احی  مویتال و  فوذ  الول

  (.2تطرتف تجای  صفرتو  تشاهده ید )تصویر یمایه 

چاون دنارل ه  ها  تخالش بافت یی  گروهقسمت

هاا  آلوئاولی دی دیس  و هاها، تجای  آلوئولبرو شیول

چاون  ها و تجزتء ترتب  ها آلوئول  د وظاهر طبیعی بود

 تلیوم، دیس  هوتیی و تی ا  بایب آلوئاولیتمیدیوتیه آلوئول، 

ها  تیپ هیچ ت ییر غیرطبیعی یت  شان  دتد د. منوتو یت

تلیوم  نگفریی باا  یاومال ا  بسایای  اارک یک تر تمی

 ها منوتو یتد  دی بیب  3تشکیل یده بود. منوتو یت تیپ 
تکعبای و  یاومال ا  دتیات با  یاکل تیپ یاک قارتی 

گرت والی با هساا  تادوی ترداز  تشااهده یاد. دی ییا  

 غیر طبیعی مایت شی  ییا  ها  صحرتیی دیابای ورعیتتوش
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 پژوهشی

چاون هی ارمالر  برو شایول، تشاهده ید و ت ییرتتی ها 

هااا، حنااوی فیباارور دی بر اای تخریااب دیااوتیه آلوئااول

تحی یی ، داه  فنا  آلوئول و مایه یدن تی ا  بایب  و

 ها  صحرتیی توتییکاوتیآلوئولی تشاهده ید. یی  توش

ها  غیر طبیعی یبی  گروه دیابایک و یده تمام ورعیت

 هاا  آتا ایتفزتی  رخاتت بافت فیبرور و حنوی  الول

ت  باایب دیاوتیه آلوئااولی یت  شاان دتد ااد. دی تاک هساا 

تییکااوتی دیاابای ت ییارت  یابی  ها  صاحرتیی توتوش

 (.4)تصویر یمایه ها  صحرتیی توتییکاوتی یده بودتوش

 

 
 

 
 

 
 

 ( بافت دبد دی توش صاحرتیی تااده توتییکااوتیG) :  3تصویر شماره 

و تئورینوفیلیک یادن هی ردروم و تارتد  یدن هسا  ، یده و دیابای

بد و تتسااع  یاومال   ) رمیکان( و بره   ویدن  ظ   لول ها  د
( بافااات دباااد دی تاااوش H&E ( .)H ×455 اااینوروئیدها)میکان( )

صحرتیی توتییکاوتی یده و دیابای، تتساع  ینوروئیدها ) ارمیکان( 

 ((I(. H&E ×455و دژ ره و  کرور یدن  لول ها  دباد )میکاان( )

بافت دبد دی توش صاحرتیی توتییکااوتی یاده و دیاابای، تفازتی  

 الول هاا  آتا ای دی  مویتاال و  فاوذ تجای  صافرتو  دی  احیا 

تطرتف تجای  صافرتو  ) ارمیکان( و مر او ی عاروق  ایاهرگی 

  (H&E ×155)میکان( )

 
 

 
 

 یی  تاوش هاا  صاحرتیی تااده توتییکااوتی یاده، (E) : 4تصویر شماره 

تفزتی   لول ها  آتا ی تک هسا  ت  و بافات فیبارور دی تطارتف 

 مایت شای  هاا آلوئاولخاتت دیوتیه تجای  هوتیی )میکان( و تفزتی  ر

 ها  صاحرتیی تااده دیاابای ( مایت شی  یی  دیتوشH&E( .)F×155یی  )

 ت  تطارتف هساا  هاا  تاک یده، تتساع بر  )میکان(، هی رمالر   الول

   (.H&E ×45بر   ) رمیکان( و تتساع غیرطبیعی آلوئول ها )میکان( )
 

هاا  توبول و ا اایها  دلی  یاتل دالف  گلوترول

دلی  دی گروه دنارل طبیعی تتادلی  گروه توتییکااوتی و 

ی، تفاازتی  فنااا  تدیتی  و دژ رت اایون و  کاارور ادیاااب

  (.5 تصویر یمایه) ها  دلی  یت  شان دتدتوبول

 

 
 

 
 

( دلیاا  گااروه توتییکاااوتی و دیااابای، تفاازتی  J) : 5تصووویر شووماره 

هاا    کارور توباول تدیت  دی تطرتف گلوترول )میکان دو  ار( وفنا  

 (.H&E×455دلی  ) رمیکان( )
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 بحث
 اای  تطالع  حارر  شان دتد د  بعد تر تزییق دت ل 

گارم با  تیلی 155صفاقی آلودسان تو وهیدیت  با دور 

هااا  صااحرتیی ترت  هاار دیلااوگرم ورن باادن دی تااوش

تحت تطالع  باع  تلساء دیابات وتفازتی  قناد ون یاد 

یاب تفازتی  قناد ون وجاود د  تاا مایاان دویه تطالعا  ت

 ها  صحرتیی توتییکاوتیچنیب قند ون توشه دتیت. 

تاار تر قنااد ون دتی  ماااییبطااوی تعنااییااده دیااابای باا 

باا تیاب حاال عادم . ها  صحرتیی تاده دیابای باودتوش

هااا  صااحرتیی تاااده دیااابای وجااود تخماادتن دی تااوش

توجب تفزتی  قند ون  سابت با  گاروه دیاابای دتیت  

ت اد دا   شاان دتده  شده بود. تطالعاا  تجربای تخمدتن

هاا  صاحرتیی توتییکاوتی یو   طح گلودز دی توش

دیااابای تلساااء یااده بااا ت ارماوروتو اایب تثاار  اادتید و 

توتییکاوتی ب   خای یو  تاابولیس  گلودز تاثیر گاذتی 

هاا  صاحرتیی و توتییکاوتی  ماودن تاوش (7،31)ت ت

 .(7)یاود ساولیب تایدیابای باع  تشادید تساوتات با  ت

ها  ساوتت ب  ت سولیب یرتیطی ت ت دا  دی آن  الولت

دهناد و با  د باال آن  می ت ساولیب بدن ما خ تنا بی با 

 ثا ویا  باعا  دچای ت االل یده و ب  طوی گلودز جذب

با تیب حال تکا یس   لولی  (.33)یودتی تفزتی  قند ون

تشخصی دی مشات مارده حالات تساوتات با  ت ساولیب و 

طوی داتل یو  ها  جنسی ر ا   ب  س  داه  هویتون

جااذب  ااریع  .(32)گلااودز  ااون یاانا ا   شااده ت اات

 هاا دننده ت سولیب ) لولها  تریحآلودسان تو    لول

هاا  دیکاالباا  جزتیر ال گرها س ما کرتس( و تولید یت

یود. آرتد تدسیژن توجب  کرور جزتیر دی ما کرتس تی

چاون دباد با  هاا ها  لول ها  باا  سبت ب   اایر بافت

 و باعا  دااه  ها  آرتد تدسیژن بسیای حسا اندیتدیکال

یو د. تر تیب جهت آلودساان غلظت ت سولیب مال ما تی

 (.34)ب  عنوتن یک تردیب دیابت رت یانا ا  یاده ت ات

ها  صحرتیی ها  صحرتیی تاده دیابای و توشدی توش

توتییکاااوتی یااده دیااابای، تخریااب و  کاارور جزتیاار 

چناایب داااه  تعاادتد جزتیاار بافاات ال گرهااا س و هاا 

ها  صاحرتیی گاروه یااهد تسایس  با توشما کرتس دی 

هاا  جرتحی و توتییکاوتی یده تشاهده یاد. دی تاوش

صحرتیی توتییکاوتی یاده دیصاد  سابت ورن دباد با  

دتی  ها تر داه  تعنیورن بدن دی تسایس  با  ایر گروه

ها  غیر بر ویدتی بود. دلیل تیب داه  تی توت دآ یب

 ات  ییاز  یاده چون  کرور و ترو برقابل برگشت ه 

. دلیاال دوم (18)هااا  بافاات دبااد بایااد)آمومااور(  االول

 ها  صحرتیی توتییکااوتیتوت د تفزتی  ورن بدن توشتی

 هاا دی تاوشو همکایتن  شان دتد د  Musatov یده باید.

صحرتیی توتییکاوتی یده جذب غذت، ورن بدن و تجمع 

یابددا  باا تجاویز ها  دت ل یاکمی تفازتی  تیچربی

 اااتوش  یااود وتدیول تیااب ورااعیت تعکااوس تیت ااار

 اوتحی یاکمی هاا  ت اارتدیول آلفاا دی دردن گیر اده

 (ventromedial hypothalamus)تیااا ی هی وتاااالتوس 

 توجب مر وی ، چاقی و داه  تحمل گلودز و داه 

داا  دی تطالعاا  حاراار تر  (35)یاودتصارف ت اارژ  تی

رتیی تریب دالیل تفزتی  ورن بدن توش ها  صاحعمده

چنایب دمباود ت ااروژن دی توتییکاوتی یده ت ات. ها 

هاا  تر یدن چربیها بعد تر یائسگی تر دالئل بی  ا  

 هاا تحشائی و تساوتت ب  ت سولیب و تفزتی   طار بیماای 

. ت اروژن ب  عناوتن یاک تنظای  (36)عروقی ت ت -قلبی

یاود و دی حیوت اا  دننده تاابولیس  چربی تحسوب تی

. (37)یابادهاا دااه  تاییده تجزی  چربای توتییکاوتی

 دتی  دی  طح گلاودزچنیب دی تطالع  حارر ت ییر تعنیه 

یده با دااه  طاوال ی  توتییکاوتیها  صحرتیی توش

تد  ت اروژن  سبت با  گاروه یااهد جرتحای تشااهده 

  .(37) شد د  با تطالع  بابائی و همکایتن  ه   وت ی دتید

همکاااایتن تطابسااات و  Tawfikتتاااا باااا تطالعاااا  

 ها . دیتطالع  حارر ت ییر دی تعدتد  تر مروفایل(7) دتیت

هاا  باا دت سایا  گلیسیرید، لی اومروتییبچربی یاتل تر 

هااا  بااا دت ساایا  باااال،  ساابت بساایای ماااییب، لی ااومروتییب

ها  باا دت سایا  بااال،  سابت گلیسیرید ب  لی ومروتییبتر 

دت سایا  بااال، رااریب هاا  باا دلساارول با  لی اومروتییب

ها  صحرتیی آتروژ یک و یا ص آتروژ یک دی توش
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هااا  صااحرتیی تاار تر تااوشتوتییکاااوتی یااده تالیاا 

هاا  چربای دیابایک بود. ت ییرت  دی بر ی تر مروفایال

هاا  باا دت سایا  بسایای گلیسیرید، لی اومروتییبیاتل تر 

یا  ها  با دت ساگلیسیرید ب  لی ومروتییبماییب،  سبت تر 

هاا  صاحرتیی بسیای باال و یا ص آتروژ یک دی توش

تار تر با داه  طوال ی تاد  ت ااروژن و دیاابای مااییب

ها  صحرتیی غیرتوتییکاوتی دیابای باود. تردیاب توش

 ها  صاحرتییدو حالت توتییکاوتی و تلساء دیابت دی توش

هاا  صاحرتیی  سابت با  دتی  دی ورن توشتاثیر تعنی

هاا  تیجااد  کارد. تفازتی  آ زی  گروه یااهد جرتحای

ترت سفرتر،  رتی آ  ایتا  آتینوترت سفرتر، آال یب آتینو

هاا  صاحرتیی تااده گاتا گلوتاتیل ترت سافرتر دی تاوش

توت اد با  عناوتن تیدیابای  سبت ب  گروه یاهد جرتحی 

 تایدر ت االل دیعملکرددبد  باید.  اای  هیسااوماتولوژ 

حرتیی دیابای تفازتی  قناد ها  ص شان دتد د  دی توش

هااا   ااون بااا تفاازتی  دژ رت اایون و  کاارور ه اتو اایت

توت اد با  دلیال دبد  همرته ت ت دا  تیاب تفازتی  تای

ها  دبد  باید. ب  طوی  داه  فعالیت آ ای تدسیدتن

داا  فعالیاات آ اازی   اارتی آ اا ایتا  آتینااو ترت ساافرتر 

(ASTآال یب آتینوترت سفرتر ،) (ALTگاتاا گلوتات ،) یال

دی گاروه  (ALP) ( و آلکاالیب فسافاتارGGT) ترت سفرتر

ها  دیگر تحت دیابای توتییکاوتی  شده  سبت ب  گروه

تطالع  تفزتی  یافا  بود. تیاب یافاا  باا گزتییاا  دیگار 

 و همکاایتن گازتیش Chaudhryدا  طوی تطابست دتید ب 

 تدسیدت ی  ومرتدسایدتردرد د د  آلودسان تر فعالیت آ ای

( و داتاالر تما عت درده و ت ااالل دی SODوتار )دیسم

هاا  هاا تر  الولعملکرد دبد تنجر ب   شت تیاب آ ازی 

گاتااا گلوتاتیاال .(38)یااوددبااد  باا  جریااان  ااون تاای

تدسایدتن هاا  تصالی آ اایترت سفرتر یکای تر تاابولیات

هاا  صاحرتیی دیاابای و . دی تاوش(39)گلوتاتیون ت ت

گاتا گلوتاتیال ترت سافرتر توتییکاوتی دیابای یده  طح 

توت اد با  علات بی  تر گروه یاهد جرتحی بود دا  تای

تدسیدتن بافت دبد و تاابولیس  تیاب تفزتی  فعالیت آ ای

چنیب تسدتی آلبوتیب  رم دی ه  (.18)آ ای تدسیدتن باید

ها  صحرتیی دیاابای و توتییکااوتی یاده دیاابای توش

تحای و هاا  صاحرتیی گاروه یااهد جرتار تر تاوشد 

 توتییکاوتی یده بود د  با توج  ب  ت ییارت  دی  یاومال ا 

ها  بافات دباد و آ ایب با   اا اایها  و هسا   لول

دتی تیب داه  آلبوتیب  رم قابل یبک  آ دومال می دت  

همکاایتن تطابسات  و Nagaeو با تطالعاا   توجی  ت ت

هااا  تصاارف تکماال. تطالعااا   شااان دتد ااد (25)دتید

ها  صحرتیی دیابای توتییکاوتی یده توشت اروژن دی 

دتی  توجااب داااه  تااالون د  آلدئیااد طااوی تعناایباا 

 75مال ما یده و ثابت یاده دا  ت اارتدیول با  تنهاائی 

 ها  ت ارس تدسیدتتیو یت بلودا دیصد تر تجموع  آ یب

 موده و ت ااروژن بای  تر یاک هویتاون جنسای عمال 

تن  شاان دتد و همکای Hernandez تطالعا  .(21)دندتی

دچاای دااه   توتییکاوتی یادهها  صحرتیی د  توش

تدسیدتن تام مال اما، دااه  گاروه هاا  ورعیت آ ای

یاو د و باا تیول و تفازتی  لی ومرتدسایدها  مال اما تی

. دی (23)یابااددیتااان ت اااروژن تیااب ورااعیت بهبااود تی

تطالع  حارر  اطح  ارتی آ ازی  آلکاالیب فسافاتار دی 

دیابای و توتییکاوتی یده دیابای با  ها  صحرتیی توش

هاا  صاحرتیی گاروه تار تر توشدتی  بای طوی تعنای

یاهد جرتحی و توتییکاوتی یاده باود. تطالعاا   شاان 

دتد ااد داا  تفاازتی   ااطح  اارتی آلکااالیب فساافاتار بااا 

چنایب ها  ت االال  دبد، ت اخوتن و دلی  همرته ت ات.

 هاا ی تاوشتفزتی  فعالیت آ زیمی الداا  دهیدیوژ ار د

صحرتیی توتییکاوتی یده و دیابای  سبت ب  گاروه یا  

ها   لولی ب  ویژه دی مایت شای  تی توت د  ایی تر آ یب

تطالعا   دیبایاد.  (24)، دبد، دلیا  و تاهیها  ت (22)یی 

 توتییکااوتی صاحرتیی هاا تاوش دی ییا  حارر بافات

 بافات ت ،هساا  تاک آتا ای هاا  الول تفزتی  یده،

  او ی عاروق مر او ی و ییا  هاا آلوئاول ببای فیبرور

 تطالعاا  با یی  ماتولوژیک ت ییرت  تیب ید د  تشاهده

Dogru هاااا  . دی توش(16)دتید تطابسااات همکاااایتن و

هاا  صحرتیی توتییکاوتی یده ب  علت فسادتن هویتون

تدسایدت ی دی جنسی و داه  ت ساولیب دا   سا  آ اای
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هااا  ولیااتدننااد، تولیااد تاابحفاظاات  االولی بااار  تی

وتدن  مذیر تدسیژن تفزتی  یافا  و باع  آ ایب هاا  

ت ارتدیول با  و ایل  تثارت  . (16)یو دبافای تخالش تی

ها  فعال تدسایژن و آ ای تدسیدتن توجب داه  گو  

ت سولیب با تثرت  هی وگلیسیمیک و داه  گلودز  اون 

تثاارت   ینرژیساامی دتیااا  و جااذب گلااودز تحیطاای، 

یوو  اطح تاالون د  آلدئیدمال اما تایدرها  تدسایدتت

چنایب تیاب بااوی وجاود دتید دا  ه  .(25)یابدداه  تی

ت ارتدیول    تنهاا تریاح ت ساولیب تر  الول هاا  بااا یت 

هاا  هادف با  دهاد بلکا  حسا ایت تیگاانتفزتی  تی

دی تطالعا  حارار بااال  .(26)دهادت سولیب یت تفازتی  تی

ر و داارتتیب یفاااب فعالیاات آ زیماای الداااا  دهیاادیوژ ا

ها  صحرتیی دیابای و توتییکااوتی فسفودینار دی توش

توت د ب  علات آ ایب با  تیودااید قلاب یده دیابای تی

بعااد تر تنومااور بااا داااه  تولیااد ت اااروژن،  .(27)بایااد

تفزتی  توده چربی تحشائی، تجمع لی ید، داه  تصرف 

ها  قلبای عروقای و لی ید، تفزتی   طر میشرفت بیمای 

 اااای   .(28)تفاادتساوتات با  ت ساولیب تتفااق تیتفازتی  

 هااا تااوش دی دیاباات تلساااء دتد شااان  تطالعاا  حاراار

تیااا گیب ورن دلیاا  باا  ورن باادن،  تفاازتی  بااا صااحرتیی

ت ات. ب  ارم همارته دارتتینی ت ییار عادم و تفزتی  تویه

هاا  صاحرتیی تفزتی  تویه و دارتتینیب  ارم دی تاوش

هاا و داتابولیس  مروتییبتوت د ب  علت تفزتی  تیدیابای 

تحساوب برت  عدم دایتیی دلیا   یا صب  عنوتن یک 

 هاا ینا ی بافات دلیا  توشدی تطالعا  آ یب (.29)یود

صحرتیی تاده گاروه یااهد جرتحای،  اا اایها  دلیا  

هااا  دلیاا  و عااروق  ااو ی هااا، توبولیاااتل گلوترول

ها  صحرتیی تااده دیاابای یاده طبیعی بود تتا دی توش

ب ها  دالف  گلاوترولی یااتل  کارور گلاوترول، آ ی

هااا  دلیاا  یاااتل هااا و ت ییاارت  توبولفیباارور گلوترول

هاا و هاا، ت ییارت   کارور توبولتویم  یاومال می لولا 

ها  دلی  تشاهود باود تفزتی  بافت همبند  دی بیب لول 

و همکااایتن  Kambel داا  تیااب ت ییاارت  بااا تطالعااا 

قند  ون فاداوی تصلی برت   تفزتی . (45)تطابست دتیت

ها  تزت ژیاال دی باید.  لول ا اای دلیو  تیدی ت ییر 

 (41)دنناددیو ی تی TGF-β1یرتی  هی رگالیسمی تولید 

ها  دی  ا  . (43)دی میشرفت بیمای  دلی   س  دتیدد  

گلیساایریدها، دلسااارول، تاار یائساا ، تفاازتی  غلظاات

ها  داه  لی ومروتییبها  با دت سیا  ماییب و لی ومروتییب

. دی تیاب تطالعا  (42)با دت سیا  بااال گازتیش یاده ت ات

ها  تحات تطالعا  ها  چربی دی گروهبر ی تر مروفایل

دتی  تجربی  سبت با  گاروه یا  دچاای ت ییارت  تعنای

ها  طوی  د  تسدتی تر  گلیسیرید، لی ومروتییببود د ب 

ید باا  گلیساایربااا دت ساایا  بساایای ماااییب و  ساابت تاار 

هاا  صاحرتیی ها  با دت سایا  بااال دی تاوشلی ومروتییب

ها  صاحرتیی دتی بی  تر توشدیابای یده ب  طوی تعنی

 تعیاای یاک عناوتندا  باا توتییکاوتی یده دیابای باود 

و  (44)بیمای  درو ر  قلاب برت  تنا ب دنندهبینیمی 

 ت سولیب و  ندیم تاابولیک ها  تصلی تساوتت ب ویژگی تر

ی د بیمای  درو ر . دی تطالع  حارر ب   ظر تی(45)ت ت

هاا  ها  صحرتیی دیاابای بای  تر تاوشقلبی دی توش

چنیب دلساارول و ه صحرتیی توتییکاوتی دیابای ت ت. 

هاا  صاحرتیی ها  با دت سیا  ماییب دی توشلی و مروتییب

دتی  بی  تر گاروه یااهد طوی تعنیتوتییکاوتی یده ب 

هاا  آتروژ یاک دی تطالع  حارر یاا صجرتحی بود. 

هاا  یاا ص هاا  دیاابای تفازتی  یافاا  باود.دی توش

 هاا دننده ورعیت بیمای بینیآتروژ یک تر عوتتل می 

 قلباای ت اات و بااا تفاازتی  تیااب یااا ص عااوتی  قلباای 

یااود دی . میشاانهاد تای(47،46)دنادعروقای میشارفت تاای

زیمای تطالعا  آتی  اطح  ارتی ت ساولیب و فعالیات آ 

ها  داتااالر،  اومر تدسایدتر وگلوتااتیون تدسیدتنآ ای

 گیر  یود.ها  دبد و دلی  ت دترهمرتدسیدتر دی بافت

 گیر  درد د  دااه  طاوال یتوتن  ایج دی مایان تی

توت اد ت ییارت  تای یابایاد  هاتوشتد  ت اروژن دی 

 نوترت سافرتر،یآت آ  ایتا  ودتند  یو  داه  گلودز، 

، تویه، گاتاگلوتاتیاال ترت ساافرتر، ترت ساافرترنویآتبیآال اا

گلیسیرید  سابت بسیای ماییب و تر  ا یبا دت س بی ومروتییل

  ها  صحرتیی دیابای غیر تنومور دتیا  باید.ب  توش
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 سپاسگزاری
 4164تحسیساتی یمایه  طرح قالب دی مژوه  تیب

 حمایتو با  97و بر ت اس تجور یمایه  35/2/92تویخ 

 ت ااالتی آرتد دت شااگاه مژوهشاای تحااارم عاو ااتت تااالی

 و تشکر  ویسندگان و یل ید بدیب ت جام یهردرد وتحد

 دت شگاه آرتد ت االتی  تر ییا ت تحارم یت  ود قدیدت ی

 

 
. قا امی میربلاوطی، تعاو ات .جناب آقاا  دداار عبادت.

یاهرتم ددار تحارم مژوهشی دت شگاه آرتد ت التی آقا  

 دت شگاه بیوییمی تحسیسا  تردز اندایینا  رتده وتشهد 

 و تدبریان ت ماعیل آقا ویژه   ب یهردرد مزیکی علوم

  .دتی دتی تعالم  ویتحمدیان رهرت  ا    ردای
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