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  دهچکی
هاي باردار در فرزندان در این تحقیق تاثیر مصرف روي توسط رت. دارد  روي در تولید، ذخیره و ترشح انسولین نقش :سابقه و هدف

 .دیابتی شده آنها مورد بررسی قرار گرفت
ی، آب و غذاي نرمال گروه کنترل طی بارداري و شیرده. هاي باردار به دو گروه تقسیم شدنددراین مطالعه تجربی، رت: روش بررسی 

گروه تقسیم  3مادران کنترل به  از گروه پس از آن نوزادان نر. دریافت کردند و گروه تجربی در این مدت سولفات روي دریافت کردند
نیز  نوزادان نر از گروه مادران تجربی. سولفات روي دریافت کردند: C3دیابتی شدند و : C2آب و غذاي نرمال دریافت کردند، : C1: شدند

دیابتی : exp4سولفات روي دریافت کردند و : exp3دیابتی شدند، : exp2آب و غذاي نرمال دریافت کردند، : exp1: گروه تقسیم شدند 4به 
. روز ادامه یافت و روزانه مصرف آب، غذا و سطح ادرار نوزادان ثبت شد 30تیمار به مدت . شدند و سولفات روي دریافت کردند

 . گیري شدن قند خون و انسولین نوزادان اندازههمچنین وزن، میزا
داري به طور معنی )گروه کنترل دیابتی( C2در مقایسه با ) گروه هاي تجربی دیابتی(  exp4و   exp2مصرف آب و دفع ادرار در  :هایافته

در  exp4 و  exp2سطح قند خون همچنین . دار نبودمعنی exp4 و  exp2با  C2، در حالی که اختالف وزن بین )p>01/0(کاهش یافت 
داري نسبت به ترتیب به طور معنی exp4 و  exp2و سطح انسولین سرم خون ) p>001/0(داري کاهش یافت به طور معنی C2مقایسه با 

  ). p>001/0 و p>01/0به ترتیب (افزایش یافت  C2به 
 .دیابت دارد احتماال روي اثرات مفیدي در کنترل و کاهش عالیم بیماري: گیرينتیجه

  .دیابت، نوزاد رت، سولفات روي، گلوکز، انسولین :واژگان کلیدي
  

  1مقدمه
دیابت یک معضل جـدي بهداشـتی و تهدیـد کننـده سـالمت      

اي در حـال  انسان است که شیوع آن بـه طـور هشـدار دهنـده    
دلیل این افزایش مربوط بـه سـبک زنـدگی کـم     . افزایش است

). 1( باشـد پر انرژي و چاقی میتحرك، استفاده از رژیم غذایی 
هـاي غـدد درون   ترین بیمـاري این بیماري اکنون یکی از شایع

                                                
  واحدعلوم وتحقیقات، دکترپریچهریغماییتهران، دانشگاه آزاد اسالمی، : نویسنده مسئولآدرس 

)email: yaghmaei_p@yahoo.com  (  
  27/2/90: تاریخ دریافت مقاله
  31/6/90 :تاریخ پذیرش مقاله

دیابت بیماري پیش رونـده مزمنـی اسـت    ). 2( ریز جهان است
که در اثر افزایش سـطح گلـوکز خـون بـه دلیـل عـدم پاسـخ        

م ویـژه  یـ عال). 3( شـود فیزیولوژیکی نسبت به گلوکز ایجاد می
ایش دفع ادرار، تشنگی زیـاد، از دسـت   افزشامل هیپرگلیسمی 

 .هستند )4( و افزایش اشتها) 3( دادن وزن، تیرگی دید
هرچند که در حال حاضر درمـان اصـلی و مـوثر بـراي دیابـت      
قندي استفاده از انسولین و عوامل هیپوگلیسمیک اسـت، ولـی   
این ترکیبات داراي عوارض نـامطلوب متعـددي نظیـر افـزایش     

، تحلیل رفتن بافت در محل تزریـق و  )وفیلیپوتر(ذخایر چربی 
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ایجـاد   بروز شوك هیپوگلیسمیک بوده و در دراز مدت بر رونـد 
افـزایش   با توجه بـه  .عوارض ناتوان کننده دیابت تاثیري ندارند

یـافتن   بـراي  دانش بشري در مورد هتروژنیته این بیماري، نیاز
موثر با حـداقل عـوارض جـانبی در درمـان دیابـت و      ترکیبات 

رسـد  بـه نظـر مـی   ). 5( شوداختالالت ناشی از آن احساس می
گونه که در حیوانـات دیـابتی تغییراتـی     همان ،متابولیسم روي

مشخص شـده  . جاد کنددر انسان نیز تغییراتی ای ،کندایجاد می
است که مکمل روي تاثیرات سودمندي در حیوانـات دیـابتی و   

ن احتمـالی بـراي   انسان دارد که این فلز را به عنوان یک درمـا 
  ).7، 6(کند دیابت ملیتوس در آینده مطرح می

به اینکه روي نقش آشکاري را در سـنتز، ذخیـره و ترشـح     نظر
انسولین در اشکال هگزامریک آن دارد، کاهش روي، در توانایی 

). 8( ترشــح انســولین مــوثر اســت جزایــر ســلولی در تولیــد و
یـل افـزایش   بسیاري از عوارض دیابت نیز ممکـن اسـت بـه دل   

هاي آزاد در فضاي بین سلولی باشد کـه  ها و رادیکالاکسیدانت
اکسیدانت با کاهش روي بین سلولی و روي در آنزیم هاي آنتی

 2و 1اي بـین روي و دیابـت نـوع    رابطـه پیچیـده  . مرتبط است
تاثیر عمـده دیابـت بـر هومئوسـتازي روي بـه      ). 8( وجود دارد

است که نتیجه  (hypozincemia) صورت کاهش روي در خون
-یا کاهش جـذب روده  (hyperzincuria)افزایش روي در ادرار 

روي موجـود در سـرم افـراد    . باشـد آنها می ياي روي یا هر دو
کاهش میزان روي در ). 9( درصد کمتر است 40دیابتی حدود 

ها منجر به کاهش توانایی پانکراس در ترشح رژیم غذایی موش
شـود کـه ایـن موضـوع از     ر گلوکز میانسولین در پاسخ به فشا

کـه بـه صـورت ذاتـی،      ییاز آنجا). 10( هاي دیابت استنشانه
 ،الزم اسـت  بتـا  هـاي روي براي ذخیـره انسـولین درون سـلول   

درون  افزایش انسولین ترشح شده موجب کـاهش غلظـت روي  
شود و این موضوع با کاهش محتواي انسولین می هاي بتاسلول

  ). 11(ت کاهش روي مطابقت دارد جزایر سلولی در حال
 هاياز آنزیم برخی فعالیت تنظیم در مستقیم تأثیر با آلوکسان

 جهـت  مهـم  داروهاي از یکی عنوان به گلیکولیز مسیر در مؤثر

باشـد  می مطرح گلوکز متابولیسم تنظیمی هايمکانیسم بررسی
 تولید و اکسیداتیو استرس هايواکنش تشدید با دارو این ).12(
 النگرهـانس  جزایر بتاي هايسلول در اکسیژن آزاد هايدیکالرا

 کـاهش  موجـب  و پرداختـه  آنهـا  کردن نکروزه به پانکراس غده
گـردد  مـی  پالسـما  گلـوکز  مقـدار  افـزایش  و انسولین هورمون

با توجه به مطالب ذکر شده، در ایـن تحقیـق تـالش     ).13،14(
بـت القـا   هاي مـادر بـر دیا  توسط رت شده تا تاثیر مصرف روي

     .شده توسط آلوکسان در فرزندان آنها مورد بررسی قرار گیرد

  مواد و روشها
نـژاد  (هاي ماده و نر سالم و بـالغ  از رتتجربی، در این پژوهش 

Wistar ( ــی ــا محــدوده وزن گــرم کــه از انســتیتو  250-200ب
 22±2حیوانات در دمـاي  . پاستور خریداري شدند استفاده شد

گیـري حیوانـات،   جهت جفت. گهداري شدندگراد ندرجه سانتی
  6هاي ماده در دو گروه کنترل و تجربی، هر گروه به تعداد رت

هر رت مـاده در قفسـی مجـزا و در مجـاورت     : رت قرار گرفتند
پس از مشاهده پالك واژینـال، روز اول  . یک رت نر قرار گرفت

جهت تیمار گروه مادران کنترل بـه  . بارداري در نظر گرفته شد
آب مقطـر بـه صـورت     لیترمیلی 5/0روزانه  هاي ماده بارداررت

هاي گاواژ خورانده شد و براي تیمار گروه مادران تجربی به رت
گرم وزن بـدن حیـوان   گرم بر کیلومیلی 100ماده باردار روزانه 

حـل  ) محصول شرکت مرك آلمـان (سولفات روي هپتاهیدرات 
. گاواژ خورانـده شـد  آب مقطر به صورت  لیترمیلی 5/0شده در 

و سـه   روز دوران بـارداري  21این تیمار براي مادران به مـدت  
در پایـان شـیرخوارگی و در    .ادامه یافـت  دوران شیردهی هفته

نوزاد نر  24نوزاد نر از گروه با مادران کنترل و  18روزگی،  22
 . گرم انتخاب شدند 30تا 28از گروه با مادران تجربی با وزن 

تایی به ترتیب زیر  6گروه  3ادران گروه کنترل در نوزادان از م
  :قرار گرفتند

 5/0کـه روزانـه    نوزادان رت غیر دیابتی شاهد و سالم: C1گروه 
  . آب مقطر به صورت گاواژ دریافت کردند لیترمیلی
آب  لیتـر میلی 5/0نوزادان رت دیابتی شده که روزانه : C2گروه 

  .مقطر به صورت گاواژ دریافت کردند
 گـرم بـر  میلی 100دیابتی که روزانه نوزادان رت غیر: C3روه گ

هیدرات حـل شـده در   وزن بدنشان سولفات روي هپتا گرمکیلو
  . آب مقطر را به صورت گاواژ دریافت کردند لیترمیلی 5/0

 میلـی  100که روزانه به میزان (نوزادان از مادران گروه تجربی 
هیـدرات دریافـت   ایلو گرم وزن بدن سولفات روي هپتگرم بر ک

  :تایی به ترتیب زیر قرار گرفتند 6گروه  4در ) کردند
آب  لیترمیلی 5/0نوزادان رت غیردیابتی که روزانه : exp1گروه 

  . مقطر به صورت گاواژ دریافت کردند
 لیتـر میلـی  5/0نوزادان رت دیابتی شده که روزانه : exp2گروه 

  .آب مقطر به صورت گاواژ دریافت کردند
گرم بـر  میلی 100دیابتی که روزانه نوزادان رت غیر: exp3گروه 
 هیدرات حـل شـده در  گرم وزن بدنشان سولفات روي هپتاکیلو

  . آب مقطر را به صورت گاواژ دریافت کردند لیترمیلی 5/0
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گـرم  میلـی  100نوزادان رت دیابتی شده که روزانه : exp4گروه 

ت حـل شـده   هیدراگرم وزن بدنشان سولفات روي هپتابر کیلو
  . ر را به صورت گاواژ دریافت کردندآب مقط لیترمیلی 5/0 در

ــپ   ــت تی ــاد دیاب ــت ایج ــان  در رت 1 جه ــا از داروي آلوکس ه
این دارو از طریـق شـرکت نـوژن    . مونوهیدرات استفاده گردید

بـراي القـاي    .طب در ایران از شـرکت سـیگما خریـداري شـد    
حیـوان آلوکسـان   بر کیلوگرم وزن هر  گرممیلی 200دیابت دز 

در روز  (intraperitoneal)مونوهیدرات به صورت درون صفاقی 
ساعت از تزریـق،   72با گذشت . تولد به نوزادان تزریق شد 22

گیري شـد و  قند خون حیوانات توسط دستگاه گلوکومتر اندازه
لیتـر بـه   گرم بـر دسـی  میلی 250هاي با قند خون بیش از رت

  .شدند عنوان دیابتی در نظر گرفته
ها با آب شـرب  روز ادامه یافت و تمامی گروه 30تیمار به مدت 

در ایـن مـدت   . تهران و غذاي مخصوص جوندگان تغذیه شدند
روز سـطح   5هـر   .گیري و ثبت شـد ها اندازهروز وزن رت 5هر 

 .گیـري شـد  قند خـون نیـز توسـط دسـتگاه گلوکـومتر انـدازه      
هـا  روزانه رت همچنین میزان ادرار، مصرف آب و مصرف غذاي

هــاي گیــري میــزان ادرار از قفــسبــراي انــدازه .ثبــت گردیــد
در نهایت نـوزادان رت بیهـوش شـده و    . متابولیک استفاده شد

 15هاي خون نمونه. گیري انجام شد ها خوناز قلب آن مستقیم
 5دور در دقیقـه بـه مـدت     3000گیري بـا  دقیقه پس از خون

درجـه   -20هـا در دمـاي   هدقیقه سانتریفیوژ شدند و سرم نمون
پـس از   .هفته ذخیره و نگهـداري شـدند   1گراد کمتر از سانتی

ــون    ــارس آزم ــداري شــده از شــرکت پ ــت خری آن توســط کی
(Biosource INS-IRMA kit, Biosource, Europe, SA, 

Nivelles, Belgium) و به روش immunoradiometric   سـطح
تفاده از آنـالیز  هـا بـا اسـ   داده. انسولین سرم خون تعیـین شـد  

نتـایج  . بررسی شد Tukey آزمون تعقیبیو  واریانس یک طرفه
معیـار اسـتنتاج   . ارائه گردیدخطاي معیار  ± میانگین به صورت

   . در نظر گرفته شد p>05/0آماري 
  

  هایافته
هـاي  نسبت بـه گـروه   C2 مصرف آب در گروه کنترل دیابتی شده 

داري افـزایش یافـت   ور معنیبه ط  exp3و  C1 ،C3 ،exp1 غیردیابتی
)001/0p< .(هاي تجربی دیـابتی  همچنین میزان مصرف آب گروه

نشـان    C2داري را نسبت به گروه کاهش معنی  exp4و  exp2شده 
رسـد مصــرف روي  مـی  بـه نظـر  ). الـف - 1نمـودار ) (>01/0p(داد 

 exp4 و ادامه مصـرف آن در گـروه   exp2توسط مادران در گروه 

ب گروه هـاي دیـابتی نسـبت بـه گـروه      سبب کاهش مصرف آ
هـا  با سـایر گـروه   exp2 مصرف آب در گروه. کنترل دیابتی شد

 exp2و نتایج نشـان داد مصـرف آب در گـروه    . نیز مقایسه شد
 به ترتیب exp3و  C1، C3، exp1دیابتی هاي غیر نسبت به گروه
داري داشت و مصرف آب در ایـن گـروه بیشـتر     اختالف معنی

ــود  ــ (ب ــه ترتی ) >001/0pو  >05/0p< ،01/0p< ،001/0pب ب
نیـز   exp4هـاي مختلـف بـا    مصـرف آب گـروه  ). الف-1نمودار (

هاي غیر به گروه  نسبت exp4مصرف آب در گروه . مقایسه شد
 يداراخــتالف معنــی بــه ترتیــب exp3و C1، C3، exp1دیــابتی 

، >01/0pبـه ترتیـب   ( بیشتر بـود   exp4داشت و مصرف آب در 
001/0p< ،001/0p<  001/0وp< .( اگرچه مصرف روي میـزان 

هـاي تجربـی دیـابتی کـاهش داد، امـا      مصـرف آب را در گـروه  
نتوانســت مصــرف آب را در حــد گــروه کنتــرل کــاهش دهــد  

 ).الف-1نمودار(
میزان مصرف روزانه غذا اگرچه در گروه هاي دیابتی بیشتر بود 

ري وجـود  داهاي غیر دیابتی اختالف معنـی اما بین آنها و گروه
  ).ب-1نمودار(نداشت 

میزان دفع ادرار روزانه در گروه کنترل دیـابتی شـده     همچنین
C2  افـزایش  ي دارهاي غیردیابتی به طور معنـی نسبت به گروه

هاي تجربی و سطح دفع ادرار روزانه در گروه) >001/0p(یافت 
کاهش معنی داري را نسبت به گـروه   exp4و  exp2دیابتی شده 

C2  001/0به ترتیـب  (داد نشانp<  05/0وp<( )  ج-1نمـودار .(
و ادامـه   exp2بنابر این مصـرف روي توسـط مـادران در گـروه     

سـبب کـاهش میـزان دفـع ادرار در      exp4 مصرف آن در گـروه 
سطح دفع . گروه هاي دیابتی نسبت به گروه کنترل دیابتی شد

و  دبا سایر گروه ها نیـز مقایسـه شـ    exp2ادرار روزانه در گروه  
نسبت به گروه هـاي   exp2نتایج نشان داد سطح ادرار در گروه 

بیشـتر  ي داربه طور معنی) exp3و C1 ،C3 ،  exp1 ( غیر دیابتی
هـاي  سطح دفع ادرار روزانه گـروه ). ج-1نمودار() >05/0p(بود 

 exp4سطح دفع ادرار در گروه . نیز مقایسه شد exp4مختلف با 
 بیشـتر بـود  ي داربه طور معنی نسبت به گروه هاي غیر دیابتی

)001/0p<( .رسد مصـرف روي میـزان دفـع ادرار را    به نظر می
در گروه هاي تجربی دیابتی کاهش داده است، اما این کـاهش  

  ).ج-1نمودار(به میزان گروه هاي کنترل سالم نبود 
نتایج بررسی و مقایسه وزنی گروه هاي مختلف نشان داد گروه 

 ،C1، C3هاي غیردیابتی نسبت به گروه C2 کنترل دیابتی شده

exp1 و exp3  به طور معنی دار)p<0.05  ،p<0.05  ،p<0.01  و
p<0.001 (   ــان داد ــري را نش ــی کمت ــد وزن ــب  ( رش ــه ترتی ب

05/0p< ،05/0p<،01/0p<  001/0وp<(  از طرفی بـین گـروه ، 
 C2نسـبت بـه گــروه    exp4 و exp2هـاي تجربـی دیـابتی شــده    

و رشد وزنی در ) د-1نمودار (جود نداشت داري واختالف معنی
 و exp1  هـاي  نسبت به  گـروه  exp4 گروه تجربی دیابتی شده 
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exp3 05/0( کاهش نشـان داد ي داربه طور معنیp<( .   بـه نظـر
و ادامـه   exp2رسد که مصرف روي توسط مـادران در گـروه   می

هـاي  سبب بهبود وزنی در ایـن گـروه   exp4 مصرف آن در گروه
 ).د-1نمودار( نسبت به گروه کنترل دیابت نشده استدیابتی 

در گروه کنترل دیابتی شـده    بررسی سطح قند خون نشان داد
C2    هـاي غیردیـابتی  نسـبت بـه گـروه )C1، C3،  exp1 و exp3( 

، از )>001/0p( را نشان داد داريافزایش معنی سطح قند خون
بـه  نسـبت   exp4 و exp2هاي تجربی دیـابتی شـده   طرفی گروه

ــروه  ــی   C2 گ ــاهش معن ــد  ي دارک ــان دادن ) >001/0p(را نش
هاي تجربی دیابتی شـده  سطح قند خون گروه .)الف-2نمودار (

exp2 و exp4  هاي غیر دیابتی نیز بررسی شـد و  نسبت به گروه
هـاي غیردیـابتی   ها نسبت به گروهسطح قند خون در این گروه

 رسـد به نظـر مـی  ). >001/0p( را نشان داد داريافزایش معنی
و ادامه مصرف آن  exp2که مصرف روي توسط مادران در گروه 

سطح قند خون را در گروه هاي دیـابتی کـاهش    exp4 در گروه
داده است اما نتوانسته آن را تا سطح قند خـون گـروه کنتـرل    

  ). الف-2نمودار( کاهش دهد
نسـبت   C2سطح انسولین سرم خون گروه کنترل دیابتی شـده  

و نسبت بـه  ) >01/0p( دارکاهش معنی C1غیردیابتی به گروه 
 را نشــان دادي دارکــاهش معنــی exp3 و C3، exp1 هــايگــروه

)001/0p<.(     هـاي  همچنین سطح انسـولین سـرم خـون گـروه
افـزایش   C2نسبت به گـروه    exp4  و exp2تجربی دیابتی شده 

ــی ــان داد را  داريمعن ــب  (نش ــه ترتی ) >001/0pو  >01/0pب
بـا   C3مقایسه سطح انسولین سرم خـون گـروه    .)ب-2 نمودار(

در ایـن   دارنشـان دهنـده افـزایش معنـی     exp2و C1 هاي گروه
رسـد کـه مصـرف روي در    بـه نظـر مـی    .)>05/0p( گروه بـود 

نوزادان سبب افزایش سطح انسولین سرم خون حتـی در گـروه   
-2نمـودار (شده است  C1نسبت به گروه کنترل  C3غیر دیابتی 

 ).ب
 

 

 

  

  
بررسی مصرف آب ، غذا و دفع ادرار روزانه و مقایسه وزن  -1نمودار 

 ±هـا بـه صـورت میـانگین    داده. گروه هاي مختلف فرزنـدان نـر رت  
  ). n=6(اند خطاي معیار نمایش داده شده

، C2نشانه مقایسه با گروه *
#
، exp2نشانه مقایسه با گروه  

+
 نشانه مقایسه با گروه 

exp4.  
  

*** 001/0p<، **01/0p<، *05/0p<001/0### ؛p<،## 01/0p<، #05/0p<؛ 
+++001/0p<، ++ 01/0p<  
  . هاي مختلف فرزندان نر رتمقایسه میزان مصرف آب روزانه گروه -الف
  .هاي مختلف فرزندان نر رتمقایسه میزان مصرف غذاي روزانه گروه -ب
  . هاي مختلف فرزندان نر رتمقایسه میزان دفع ادرار روزانه گروه -ج
  . هاي مختلف فرزندان نر رتمقایسه وزنی گروه -د

هاي دیابتی شده، رت: C2دیابتی شاهد و سالم، گروه هاي غیررت: C1گروه 
گرم  وزن کیلـو  گـرم بـر  میلی 100دیابتی که روزانه هاي غیررت: C3گروه 

   .بدنشان سولفات روي هپتا هیدرات دریافت کردند
هاي دیابتی شـده، گـروه   رت: exp2، گروه هاي غیردیابتیرت: exp1گروه 
exp3 :گرم وزن گـرم بـر کیلـو   میلـی  100دیابتی کـه روزانـه   هاي غیررت

هـاي  رت: exp4گـروه   .بدنشان سولفات روي هپتا هیدرا ت دریافت کردند
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  رت بررسی تاثیر روي بر دیابت در نوزادان نر دیابتی شده                                        دانشگاه آزاد اسالمیپزشکی علوم مجله / 20
گرم بر کیلو گـرم وزن بدنشـان سـولفات    میلی 100دیابتی شده که روزانه 

  .درات دریافت کردندروي هپتا هی

  
هـاي مختلـف   بررسی قند خون و انسولین سرم خون گروه. 2نمودار 

خطـاي معیـار نمـایش     ±ها به صورت میـانگین داده. فرزندان نر رت
  ).n=6(اند داده شده

، C2نشانه مقایسه با گروه *
#
، exp2نشانه مقایسه با گروه  

+
 نشانه مقایسـه بـا گـروه    

exp4 بـا گـروه  نشانه مقایسـه   $ و C3.
 ***001/0p< ،**01/0p< 001/0###؛p< ؛

+++001/0p< 001/0$$؛p< ،$05/0p<  
  . هاي مختلف فرزندان نر رتمقایسه سطح قند خون گروه -الف
  .هاي مختلف فرزندان نر رتمقایسه سطح انسولین سرم خون گروه -ب

ده، گـروه  هاي دیابتی شرت: C2هاي غیر دیابتی شاهد و سالم، گروه رت: C1گروه 
C3 :گرم  وزن بدنشان سولفات کیلو گرم برمیلی 100هاي غیر دیابتی که روزانه رت

  .روي هپتا هیدرات دریافت کردند
: exp3هاي دیـابتی شـده، گـروه    رت: exp2، گروه هاي غیردیابتیرت: exp1گروه 

 ات رويگرم وزن بدنشان سولفگرم بر کیلومیلی 100دیابتی که روزانه هاي غیررت
 100هـاي دیـابتی شـده کـه روزانـه      رت: exp4ت دریافت کردند، گروه هپتاهیدرا

  .ت دریافت کردندگرم بر کیلوگرم وزن بدنشان سولفات روي هپتاهیدرامیلی

  
 بحث
 هنـوز  کـه اسـت   انسـان  پیچیـده  هـاي بیمـاري  از یکی دیابت

 ایجـاد  رو ایـن  از .اسـت  نشـده  شـناخته  خوبی به آن اتیولوژي

 حـائز  فـوق  بیماري بررسی براي مناسب شگاهیآزمای هايمدل

 جهـت  یمختلفـ  شـیمیایی  ترکیبـات  .باشدمی فراوانی اهمیت

     قـرار  مـورد اسـتفاده   آزمایشـگاهی  حیوانـات  در دیابـت  ایجـاد 
    آلوکسـان  مـاده شـیمیایی   آنهـا  تـرین متـداول  از کـه  گیرندمی
در مطالعه حاضر جهت بررسی تاثیر مصرف ). 15،16( باشدمی
هاي مـادر در دیابـت نـوزادان، بیمـاري دیابـت      ي توسط رترو

دیابـت  . توسط آلوکسان مونوهیدرات در نوزادان نـر القـاء شـد   
ــوس  ــتالل در     (DM)ملیت ــبب اخ ــه س ــمی، ب ــا هیپرگلیس ب

ها، چربی و پـروتئین بـه دلیـل کمبـود     متابولیسم کربوهیدرات
 ایجـاد   هـاي انسـولین  انسولین یا اختالل در حساسیت گیرنـده 

هـاي  بیمـاري متـابولیکی اسـت و نشـانه    نوعی  دیابت. شودمی
 کاهش وزن است و تشخیصی آن تشنگی مفرط، دفع ادرار زیاد

)17 .(  
Velasco هـاي  بیان داشتند در رت 1993و همکارانش در سال

دیابتی شده، الگوي دریافت آب و دفع ادرار در شبانه روز تغییر 
دفع زیاد ادرار مشـخص   کند و این موضوع با تشنگی زیاد ومی
 2000و همکـارانش در سـال    Marks همچنین  .)18(شود می

که در بیماران دیابتی، افزایش غلظت گلوکز خـون  کردند بیان 
سـبب افـزایش تشـنگی، گرسـنگی و افـزایش      ) هیپرگلیسمی(

روند که از عوارض مزمن دیابت به شمار می شودحجم ادرار می
شـده در بررسـی حاضـر تمرکـز     با توجه به مطالب ذکر ). 19(

هـا  هاي تشخیصی دیابت بود تا با بررسی این نشـانه روي نشانه
به تاثیر روي بر کاهش عوارض بیماري دیابت در نسل دوم پـی  

از این رو میـزان مصـرف غـذا، آب و  دفـع ادرار روزانـه،      . ببریم
روز و میزان انسولین در انتهاي آزمـایش   5و قند خون هر  وزن

. هاي مختلف در طول آزمایش ثبـت و مقایسـه شـد   براي گروه
عوارضـی   C2مشاهدات ما نیز تایید کننده آن بود که در گـروه  

 نظیر افزایش مصرف آب و افزایش حجم ادرار بـه شـکل معنـی   
دیـابتی بـروز کـرد و در مقایسـه بـا      هاي غیردار نسبت به گروه

، در مصــرف آب exp4و  exp2هــاي دیــابتی تجربــی   گــروه
)01/0p< (ــم ادرار  و در ــب (حج ــه ترتی  )>05/0pو  >01/0pب

 . داري نشان دادندکاهش معنی
ــه  ــال   Kamalakkannanدر مطالع ــارانش در س  2006و همک

 ،یابدهاي دیابتی مصرف غذا افزایش میدر رتمشخص شد که 
در واقـع ایـن موضـوع بـه دلیـل       .یابدولی وزن بدن کاهش می

ل تجزیـه بـیش از حـد    گرسنگی زیاد و کاهش وزن نیز به دلیـ 
هاي گروه در پژوهش حاضر، وزن رت ).20(پروتئین بافتی است 

 يداربه صـورت معنـی   C3و  C1هاي نسبت به گروه C2دیابتی 
نسبت  C2که میزان مصرف غذا در گروه  در حالی ،کاهش یافت

 .دار نبودولی معنی ،اگرچه افزایش یافت C3و  C1هاي به گروه
Kumar در تحقیقــی بــا عنــوان  2002ســال  و همکــارانش در

هـاي دیـابتی شــده   مطالعـه بررسـی اثـر روي خـوراکی در رت    
آزمایشگاهی پیشنهاد دادند که مکمل خـوراکی روي، تـاثیرات   

آنها در تحقیقـات خـود بـه    . سودمندي بر دیابت ملیتوس دارد
هـاي دیـابتی شـده بـه     این نتیجه رسیدند که وزن بدن در رت

کـه   در صـورتی  ،یابدوز هفتم کاهش میداري در رمیزان معنی
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هاي داري در وزن بدن در رتمکمل سولفات روي افزایش معنی
و همکارانش به ایـن   Yunan 2010در سال ). 21(دیابتی دارد 

هاي دیابتی شده با استرپتوزوتوسـین  نتیجه رسیدند که در رت
(streptozotocin)   وزنـی در   که از نظر سنی برابر بودنـد، رشـد

 داريهاي دیابتی در مقایسه با گروه کنترل به طـور معنـی  رت
افزایش وزن بـدن در   و مکمل روي در) >05/0p(کاهش یافت 

هاي دیابتی تاثیري نداشـت  هاي غیردیابتی یا موشگروه موش
ــادران   ). 22( ــولفات روي در م ــرف س ــر مص ــژوهش حاض در پ

ج و مویـد نتـای   تاثیري در افزایش وزن نوزادان دیـابتی نداشـت  
Yunan  که نتایج ما با نتـایج   در حالی ،باشدمی 2010در سال
Kumar کندفرق می.   
Huber       و همکارانش نشان دادنـد کـه کـاهش میـزان روي در

، 23، 10(شود بدن منجر به کاهش پاك سازي گلوکز خون می
بنابر این فاکتور دیگـري کـه مـورد بررسـی قـرار گرفـت        .)24

  .روزه بود 5فواصل  سطح قند خون نوزادان رت در
مشخص شـد   2007و همکارانش در سال  Veiselدر تحقیقات 

ولـی  ، یابـد که سطوح گلوکز پالسما در اثر دیابت افـزایش مـی  
ي دیـابتی  هـا درمان با روي در غلظت گلوکز خون در خرگوش

و همکـارانش   Brandaoکه  حالی در ).25( تاثیر مثبتی نداشت
تاثیرات بالقوه سـودمندي  معتقدند مصرف روي  2003در سال 

ــزمن دارد  ــت م ــوکز در دیاب ). 26-28، 7( در هومئوســتازي گل
نتایج این پژوهش نیز تاثیر روي را در کاهش گلوکز در بیماري 

در یک راسـتا قـرار    Brandaoکند که با نظریه دیابت تایید می
. و همکارانش مغـایرت دارد  Veiselکه با نظریه  دارد، در حالی

کند که مصرف سولفات روي در مادران باعث ید مینتایج ما تای
  .کاهش گلوکز در فرزندان دیابتی شده آنها گردید

Chen  مشخص کردند که مکمل روي 1998و همکارانش در سال، 
دهـد و  مـی  هاي چـاق ژنتیکـی کـاهش   هیپرگلیسمی را در موش

  ). 27(احتماال با اثر روي در بهبود عملکرد انسولین مرتبط است 
Huber   بیـان مـی دارنـد کـه در      1973و همکارانش در سـال 

هــاي دچــار کمبــود روي آزادســازي انســولین از پــانکراس رت
طبیعی انسولین، معـرف  اخت که س یابد، در صورتیکاهش می

  ).23(نقش روي در فعالیت و ترشح طبیعی انسولین است 

Safmita   اي کـه روي  در مطالعـه  2004و همکارانش در سـال
فراد دیابتی انجام دادند به این نتیجـه رسـیدند کـه    گروهی از ا

، ذخیره، ترشح و نگهـداري  اختمصرف روي نقش مهمی در س
و همکـارانش   Duraهمچنین در تحقیقات ). 29(انسولین دارد 

 1985و همکارانش در سـال   Grodskyو ) 30( 1984در سال 
آمده که روي براي متابولیسم طبیعی انسولین مورد نیـاز  ) 31(
ــدن در ذخیــره ســازي و ترشــح   ،ســتا زیــرا ســطح روي در ب

احتمــاال روي در انتقــال  .)30،31(گــذارد انســولین تــاثیر مــی
، اگرچه مکانیسم دقیق ایـن  استها موثر گلوکز به داخل سلول
شود که روي به طریقـی در  ولی تصور می .تاثیر ناشناخته است

و این تاثیر گذار است یم عملکرد انسولین تاثیرمسیر انتقال عال
  .تواند تا نسل دوم یعنی فرزندان هم ادامه یابدمی

Alian  دارنـد کـه روي در   بیان می 2000و همکارانش در سال
هاي بتاي پانکراس از طریـق یـک حلقـه فیـدبک منفـی      سلول

بخشـد  درگیر در انتقال پتاسیم، ترشح انسـولین را بهبـود مـی   
ه در تمـام  نتایج حاصـل در ایـن پـژوهش نشـان داد کـ     ). 32(

هایی که سولفات روي را به عنوان مکمل غـذایی دریافـت   گروه
  .کردند سطح انسولین افزایش یافتمی

توان نتیجه گرفت که احتماال مصـرف روي توسـط   بنابراین می
و ادامـه مصـرف آن    exp2هاي مادر در گروه نوزادان دیابتی رت

ري دیابـت  تواند عوارض بیمـا می exp4 در نوزادان گروه دیابتی 
و هیپرگلیسمی را کـاهش   نظیر افزایش مصرف آب،  دفع ادرار

دهد، اما تاثیري در وزن و مصرف غذاي روزانه نوزادان دیـابتی  
هاي مادر و همچنین مصرف روي توسط رت .شده نداشته باشد

ادامه مصرف آن درنوزادان آنها  سبب افـزایش سـطح انسـولین    
گروه کنترل دیابتی شـد   نسبت به exp4و  exp2 هايسرم گروه

و حتی سطح انسولین در گروه کنترل مصرف کننـده روي نیـز   
از ایـن مطالـب    .نسبت به گروه کنترل سالم افزایش نشـان داد 

کرد که مصرف روي احتماال با جلـوگیري  گیري نتیجهتوان می
پانکراس که تولیـد کننـده انسـولین    ی بتا هاياز تخریب سلول

ولین و کاهش هیپرگلیسـمی شـده و   هستند، سبب افزایش انس
از این رو به طور کلی عوارض و آثار بیمـاري دیابـت را کـاهش    

  .داده است
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