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  0066چهارم خرداد  ی /هفته026 ی /شمارهو نهم  سال سی مجله دانشکده پزشکی اصفهان
 22/9/5011تاریخ چاپ:  22/5/5011تاریخ پذیرش:  51/55/5911تاریخ دریافت: 

  
 ییصحرا موش زیپوفیه ی غده ینیاندوکر بافت ویداتیاکس یها شاخص و یستومورفومتریه بر نیبتائ اثر یابیارز

 یپرکالر ی رهیج با شده هیتغذ

 
 4تابنده محمدرضا ،3مجد عرفانی نعیم ،2فر حسینی شیما ،1عامری علی

 
 

 دهیچک

 زیپوفیه -پوتاالموسیمحور ه یرو یا دهیچیپ راتییتغ ،یپرکالر ییغذا مینقش داشته باشد. رژ نیانسول تیو فعال یدر بهبود عملکرد بافت چرب تواند یم نیبتائ :مقدمه

 .دیگرد انجام یپرکالر ی رهیشده با ج هیتغذ یها موش ویداتیاکس یها شاخص و زیپوفیه یستومورفومتریه بر نیاثر بتائ یدارد. پژوهش حاضر با هدف بررس

 لوگرمیدر ک گرم یلیم 21 قیتزرو  یپرکالر ی رهیبا ج هیتغذهفته  51: یچاق ،استاندارد یشده با غذا هیتغذبه چهار گروه شاهد:  ستارینژاد و ییصحرا موشسر  20 :ها روش

 خوراندن: نیروز و بتائ 22مدت  به نیو سپس خوراندن بتائ STZو  یپرکالر ی رهیبا ج هیتغذهفته  51: نیبتائ -یچاق ،ی( داخل صفاقSTZ ای Streptozotocin) نیاسترپتوزوس
 یها ( و شاخصH&E ای Hematoxylin and Eosin) نیائوز -نیلیبه روش هماتوکس زیپوفیه یستومورفومتریدوره، ساختار ه انیشدند. در پا میروز تقس 22به مدت  نیبتائ

 دیآلدئ ید مالون ،(GPX ای Glutathione peroxidase) دازیپراکس ونیگلوتات ،(SOD ای Superoxide dismutase) سموتازید دیسوپراکسشامل  ویداتیاسترس اکس

(Malondialdehyde ای MDA )کاتاالز به روش  وEnzyme-linked immunosorbent assay (ELISA )گرفت قرار یابیارز مورد. 

 یها را نشان داد. شمار سلول یدار یمعن شینسبت به گروه شاهد افزا یدر گروه چاق نیو شاخص مقاومت به انسول نیانسول زانیوزن بدن، قند خون، م :ها افتهی

  و کاتاالز گروه SOD، GPX یدر سطح سرم یدار یمعن شی. افزاافتیکاهش  یدر گروه چاق ،یخلف زیپوفیه یو مرکز یا هیحاش یها در قسمت لیو بازوف لیدوفیاس
و در گروه  شینسبت به گروه شاهد افزا یدر گروه چاق MDA ی. سطح سرمدیمشاهده گرد چاقینسبت به گروه  نیبتائ -یچاقدر گروه و  شاهدنسبت به گروه  یچاق
 کاهش داشت. ینسبت به گروه چاق نیبتائ -یچاق

 و سودمند اثرات بتواند ز،یپوفیه یبافت ساختار بهبود و ویداتیاکس استرس کاهش ن،یانسول به مقاومت کاهش با نیبتائ مصرف که رسد یبه نظر م :یریگ جهینت

 .باشد داشته یپرکالر ی رهیج با ییها موش زیپوفیه ی غده بر یمحافظت

 لوژیمورفولوژی؛ ستویه و؛یداتیاسترس اکس ؛یکالردریافت  ؛ رهیج :یدیکل واژگان

 

 اندوکرینی بافت اکسیداتیو های شاخص و هیستومورفومتری بر بتائین اثر ارزیابی .محمدرضا تابنده نعیم، مجد عرفانی شیما، فر حسینی علی، عامری :ارجاع

 .201-219(: 021) 91 ؛5011 اصفهان پزشکی دانشکده مجله .پرکالری ی جیره با شده تغذیه صحرایی موش هیپوفیز ی غده

 

 مقدمه

  ، لیپیببگ زیبد   تجمبب  میجب   پکخببی،     تحبک   بببگ   زنبگی   سبک  

 جملبه  از متبدبیلیی   هبد   بیمبد،   بد که شی  م  احشدی    چکب  هد  بدفت

   انسبیلین  ببه  مقد مبت (. 1)  ا،  ا،تکدط 2 نیع  یدبت   انسیلین به مقد مت

 چبدی   علبت  به که است تگ،یج  ، نگ ی  اغل  یلیکز  متدبیلیسم اختالل

 هبد   شبدخ   جملبه  از انسبیلین   به مقد مت ایجد  بد چدی . شی  م  شک ع

 الگبی    یبگید   از(. 2) بدشبگ  مب   2 نیع  یدبت بیمد،  به ابتال  ، مهم خطک

  یدببت     مطدلعبه  بکا  حییان  هد  مگل مید  از   بیمد،  پیشکفت   شک ع

 یبد  High fat diet/Streptozotocin) استکپتیز سبین    پکچکب ،ژیم مگل

HFD/STZ )بهتببکین از ییبب    اسببت نز یبب  انسببد  بببدلی   شببکای  بببه 

 اغلب   سلیل  تغییکات(. 3) ،   م  شمد، به    نیع  یدبت حییان  هد  مگل

 تشبخی   یدبب   یبگام   بخش  ،  یدبت  ایجد  از هفته چهد، یذشت از پس
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 تغییببکات  چببد، شببکای  ایببن  ، آ  هببد  سببلیل از بسببید،    بدشببگ  مبب 

 (.  4) شینگ م  فیزییلیژی    ش دس  ،یخت

  ندش عیای  کدهش  ، ی بسزا نقش گا  یاکس  آنت عیام  از استفد  

  تب یظکف 4  یب تکک  نبیع (  نیسب ییل  یب مت  )تبک  نیبتبد  .  ا،  دبتی  از

   اخلبب  غشببد  ، نیکببیل ی یگاسببیاکس  نکببدل بببه کببه اسببت  یمیببآمین

   یب تکک نیب ا   گک  بگ  یتیل  هد بدفت نیتک مهم. شی   م گیتیل  تیک گ،یم

  ستیز  هد نقش ییندیی    هد بدفت  ، حدل  نیا بد. بدش گ  م هیکل   ککگ

 تیانبگ   مب  نیبتبد   کبه  اسبت    ا   نشد  پژ هش نیچ گ(. 5)  ا،   متفد ت

 ن یهمچ بب(. 6) بدشببگ بببگ   ،  چکببب ،سببیب زا یببم    ه ببگ  کببدهش

   پالسبمد  نیانسبیل  بهکی    نیپینیتیآ  سطح یک ش شیافزا بک  شیاهگ

 نیبتبد     بدلقی  ی تیاند که بدشگ  م میجی  نیبتد  از استفد   بد یلیکز سطح

(. 7)  هبگ   مب  نشبد   ،ا نیانسبیل  تیفعدل    چکب بدفت عملیک  بهکی   ،

 نیانسبیل  ببه  تیحسدسب  شیافبزا  میجب   ن یبتبد   کبه  است شگ  یزا،ش

 خی    ، پکچکب ی غذا می،ژ که است شگ  مشخ  ن یهمچ . شی   م

 زیب ن انسبد    ،. شی   م هد ،      پدنیکاس  ، نیبتد  سطح کدهش میج 

 اخبتالتت    یب متدبیل  هد س گ،م به مکتال مد،ا یب  ، نیبتد   ندکدف سطیح

  ا  نشبد    ا مطدلعبه  جینتبد (. 8) است شگ  مشدهگ  2 نیع دبتی     چکب

 ببدت   سبدکد، ز    ا،ا ی غبذا  میب ،ژ بد شگ  هیتغذ  هد میش  ، نیبتد  که

 شبی    مب  پالسبمد  نیانسبیل    گیسکییل  تک کلستک ل  سطح کدهش بدعث

 کبدهش    نیانسبیل  ببه  تیحسدسب  شیافبزا  به م جک نیبتد  ن یهمچ (. 9)

 چبکب  ککبگ    دببت ی  ببه  مکتال  هد میش  ، نیانسیل به مقد مت شدخ 

 (.7) شی   م  چکب از  غ    ک یج بد شگ  هیتغذ  الیل کیغ

 بدفبت   هبد  هی،مبی   تکشبح    عملیک  بک نیبتد  نقش  تدزی به

 مصبک   کبه  اسبت   ا   نشبد   قدتیتحق. است گ ی،س گییتأ به  چکب

 سبک   پکچبکب     ک یب ج از  ندش  چدی به مکتال  هد میش  ، نیبتد 

 د یب ب کبدهش    نیپبینیت یآ  د یب شیافزا   ککگ  ، گیپیل تجم  کدهش

از ،ا   نیبه انسبیل  تیحسدس شی(. افزا11) یک    م نیلپت   نیزفدتی 

AMP-Activated protein kinase (AMPK ،  ) کیمسبب  القببد

تیأم ببد   نیتحت  ،مد  بد بتد   الیل کیمکتال به ککگ چکب غ  هد میش

  القبد  ن ی(. همچ ب 9پالسمد یزا،ش شگ  اسبت )  نیپینیتیآ  شیافزا

 گ دلی  سب  B  بدز یک نیپبک ت   کیاز    مسب  نیانسبیل  دمیب انتقدل پ کیمس

   پکچبکب    ک یب شگ  ببد ج  هیچدق تغذ  هد  ، میش  دز یک یک میت ظ

 انتقبدل  کیمس بک نیبتد  اثک از  ندش تیانگ  م نیا که شگ مشدهگ  نیبتد 

 (.7) بدشگ هد تیپیسیا   ، نیانسیل دمیپ

 سبم یمتدبیل ببد  مبکتک    مغذ   مد    ی ع یا  به نیبتد  نقش به تیجه بد

 ز یپبیف یه -پیتبدتمیس یه محبی،  ببک   پککبدلک  ی غبذا    ک یج کیتأث    چکب

 بدفبت   سبتیمی،فیمتک یه کاتییب تغ  بک،سب  حدضبک   پژ هش انجدم از هگ 

 اثبکات   دبیب ا،ز    پککدلک   ک یج مصک   نکدل به زیپیفیه   غگ    یانگ کک

 .بی  غگ  نیا بد مکتک   گانیاکس  آنت تیا    سدختد، بک نیبتد   احتمدل

 ها روش

 زنب      محگ    بد  یستد، نژا  بدلغ   مد   صحکای  میش سک 41

آزا  ببه      بد غذا  تجد،  پلیبت    ستکسب   هییکم ته 211 ± 11

تبدی    11 ، چهد، یک     آب  نگهگا،  شگنگ   به صی،ت تصد ف

 یکا، یکفت گ. 

   هیب تغذ    طیمح یسد ی  یشکا بد    ا،  دفتی ، بگ   شدهگ  یک  

 شگنگ.    هد نگهگا، یک   کیبد سد زمد  هم  معمیل

   ک یب ج هفتبه  11 مبگت  ببه    پککبدلک    ک یب ج   ک  بگ   دفتی ، یک  

  ،صبگ  61   سبیکک ز   ،صبگ  21   ید   چکب  ،صگ 21  حد   پککدلک

 لبییکم ی ، ک یبکم   لب یم 21 سبپس . کک نگ دفتی ، شگ  پلیت تجد،  غذا 

STZ شگ قیتز، هد به آ   به صی،ت  اخ  صفدی. 

 هفتبه  11 مبگت  ببه  ن یبتبد      پککبدلک    ک یب ج   ک  گ  دفتی ، یک  

. گیب یک  قیبه آند  تز، STZ  کک نگ   سپس  ا،  دفتی ،  پککدلک   ک یج

 ،صبگ  ، آب مقطبک( ببه      یب ) نی، ز  بتبد   28 ، ا امه  ، زانه ببه مبگت   

 کک نگ. دفتیصی،ت محلیل  ، آب  ،

معمیل  ، زانبه ببه    ی غذا   ک یج بد همکا  ن یبتد    ک  گ  دفتی ، یک  

 نمی نگ.   دفتی ،صگ  ، 1 نی، ز بتد  28مگت 

ببد اسبتفد   از    هبد  مبیش  نیانسیل   یلیکز مقگا، هفته  11 د یپد از پس

 صبی،ت   ،   گییک   کیی انگاز ( انگلستد   Randox)شککت   تجد، تیک

 شبدخ   شیافبزا    تبک یل   س  ، یکم  لیم 126 از شیب به خی  ی گ شیافزا

 یدبب   نیانسبیل  ببه  مقد مبت  بک ز شدهگ  یک   به نسکت نیانسیل به مقد مت

 (.11-13) شگ  ای  یکیل

  یب تکک از اسبتفد    بد هد میش از کگام هک ش یآزمد     ،  د یپد از پس

 نیب الزیزا لبییکم یک ببک  یبکم   لب یم 11+  نیکتبدم  لبییکم یک بک یکم  لیم 111

  هببد شببدخ   کیببی انببگاز  زمببد  تببد   شببگ جببگا هببد آ  سببکم   هببیشیب

 از پبس . گیب یک   نگهبگا،  یبکا    سبدنت     ،جه -21   مد  ،  ی دیمییشیب

 ببکش  ببد    شبگ  بک اشبته  سبک  پیسبت  ز یپیفیه  جگاسدز  بکا   کش آسد 

  ا پک انبه  اسبتخیا    یی  از زیپیفیه سپس. گییک  جگا مغز بدفت جمجمه 

  سبتیمی،فیمتک یه  هبد  آزمی  انجدم  بکا ن یتیز از پس   شگ آ ،   ک  یب

 .دفتی انتقدل  ،صگ 11 بدفک نیفکمدل به

  ببدفت  مقدط   شگ  گا،یپد  هد نمینه از : ستیمی،فیمتکیه مطدلعدت

 شستشبی    ثکبیت  از پس ، ش  نیا  ،. گییک  هیته استدنگا،  ، ش به

    سبدز  شبفد     کیب آبگ شبدم   پدسبدژ  مختلب   مکاح    جد، آب بد

. یکفبت  انجبدم   تیسبتیک یه  سبتگد   از اسبتفد    ببد  نیپد،اف به  آغشتگ

 -نیلیهمدتیکسب  ، ش ببه  ببکش   از پبس     کیب ی یدل  هد نمینه سپس

 گیب یک   زیب آم ،نب  ( H&E دیب  Hematoxylin and Eosin) نیا بیز 

  هببد بخببش  سببلیل کاتییببتغ   سببتیمی،فیمتکیه  بک،سبب  ،(. 14)

 شبمد،  مدن بگ (  دنیب م    خلفب   هبد  )بخبش  زیپبیف یه   غگ    یانگ کک

  کک میفبیب شبمد،ش شبگ. شبمد،ش       یب بدز ف   یگ فیاس  هد سلیل
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    سببیله بببه   سببطح  احببگ  ، هببد هیببت  کیببی انببگاز    هببد سببلیل

افبببزا،  ژاپبببن(   نبببکم  Olympus)شبببککت   مییک سبببییو نبببی،

DinoCapture یکفت انجدم 2   نسخه. 

 :سبکم   ،  گانیاکسب   آنتب    ییگاتیاکس استکس  هد شدخ   کیی انگاز 

( بببد SOD دیبب Superoxide dismutase) سببمیتدزی  گیسیپکاکسبب تیب فعدل

 اسببدس بببک  ( انگلسببتد   Ransod) SOD  تجببد، تیبباسببتفد   از ک

 جبذب  کاتییب تغ آزمی   انجدم از پس. شگ انجدم سدزنگ  شککت  ستی،العم 

 تیب فعدل   مهد،  ،صگ   محدسکه قهی ی  ی مگت  ، شدهگ به نسکت هد نمینه

  . ببکا گیب یک  محدسبکه  آمبگ    سبت  ببه  فکمبیل  اسدس بک هد نمینه  ، میآنز

 گازیپکاکسبب ی ییلیتببدت میکدتببدتز   آنببز میآنببز تیببشببدخ  فعدل  دبیببا،ز

(Glutathione peroxidase دی GPX )نس  )شبککت    تجد،  هد تیک از،

Randox      .انگلستد (   بک اسدس  ستی،العم  شککت سبدزنگ  اسبتفد   شبگ

( ببببد کمببب  ، ش MDA دیببب Malondialdehyde) گیبببآلگ     مبببدلی 

Uchiyama   Mihara  (.15شگ )  کیی انگاز 

  ببد اسبتفد   از    گییزا،ش یک  د،یمع    خطد نیدنگیصی،ت م  به جینتد

   (version 16, SPSS Inc., Chicago, IL) 16   نسبخه  SPSS افزا، نکم

 One-way ANOVA   Least significant difference  هببد آزمببی 

(LSD ) ،15/1. یکفبت  یبکا،   یب تحل   هیب تجز می > P     ببه ع بیا  سبطح

 .شگ یکفته نظک  ، هد  ا     ا،  مع 

 

 ها افتهی

  هبد  هد  ، یبک     هم(   ز  میش   )هفته  پککدلک   ک یبد ج هیاز تغذ پس

،ا نسکت به یک   شدهگ نشبد   ا      ا،  مع  شیافزا ن یبتد  -   چدی  چدی

(151/1 > P ،چهبد .) ز    ا،  میجبب  کببدهش مع بب ن یبتببد  زیهفتببه تجببی 

(. P < 151/1) شبگ   نسکت ببه یبک   چبدی    نیبتد  - هد  ، یک   چدی میش

 نیدنگیب از آ  بی  که م  چهد، هم حدک   ی گ خی   ، هفته  کیی انگاز  جینتد

ببدتتک ببی       ا،  نسکت به یک   شدهگ به طی، مع   ی گ خی   ، یک   چدی

(111/1 > P ) (.1)جگ ل 

  هبد  یبک     ، نیانسبیل  هی،مبی    سبکم  سطح  هم    هفته  ،

،ا نسبکت ببه یبک   شبدهگ        ا،  مع  شیافزا نیبتد  -   چدی  چدی

 هی،مبی     چهد، هم  سطح سکم   هفته  ،(. P < 151/1)  ا  نشد 

 

   ا،  مع ب  شیافزابه یک   شدهگ  نسکت   ، یک   چدی نیانسیل

شبدخ  مقد مبت     ا،  مع ب  شی(. افزا1 ( )شی P < 151/1)  اشت

 نسکت نیبتد  -   چدی  چدی  هد یک    ،  هم    ، هفته نیبه انسیل

 (.P < 151/1) گییک  مشدهگ به یک   شدهگ 

 شیبد یک   شدهگ  افزا سهی ، مقد  چدی   ، یک   زیپیفیه   غگ   ز 

 نسبکت  کبه  زیب ن کک میفیب  هد سلیل(. P < 151/1کک  ) گایپ   ا،  مع 

 شبتک یب  یب کک میف  هبد  سلیل از هد آ  تعگا    تک کیچ  هد سلیل گکی  به

 مشبخ   هبد  آ   هبد  هسبته  فقب   کبه   سلیل  هد  سته صی،ت  به است 

  ا هیحدشب    هیب ندح  ،  یگ فیاسب   هبد  سبلیل  شبمد، .  ا،نبگ  یبکا،  است 

 ،ا   ا،  مع ب  کدهشنسکت به یک   شدهگ    ، یک   چدی   خلف زیپیفیه

 (.2 شی ( )P < 151/1)  ا  نشد 

 هبد  سبلیل  نیب ا تعبگا   ن یبتبد   - چبدی  یک    ، نیبتد  مصک   نکدل به

 شیافبزا (. P < 151/1 اشبت )    ا،   مع ب  شیافبزا   به یبک   چبدی   نسکت

 ی صبحکا   هبد   ، مبیش   یگ فیاسب   هبد  سلیل   هسته یطک  ،   ا،  مع 

( P < 151/1) گیب یک  مشبدهگ   هبد  یبک    کیسد به نسکت نیبتد  - یک   چدی

 (.  2 جگ ل)

  هبد  سبلیل  تعبگا     چبدی  یبک     ،  پککدلک   ک یج مصک   نکدل به

 کبدهش  شبدهگ  یبک    ببه  نسبکت   خلف زیپیفیه  مککز بخش  ،  یگ فیاس

 ببه   دنیب م زیپبیف یه   هیب ندح  ،  یب بدز ف  هد سلیل تعگا (. 3)جگ ل  دفتی

 شیافبزا نسکت به یک   شدهگ    ، یک   چدی  پککدلک   ک یج دفتی ،  نکدل

 (. P < 151/1،ا نشد   ا  )   ا،  مع 

 - چبدی  یبک     ،  دنیب م زیپبیف یه  ،  یب بدز ف  هد سلیل   هسته یطک

   ا،  طبی، مع ب    ببه  نیبتبد      چبدی   شبدهگ   هبد  یک   بد سهیمقد  ، نیبتد 

 (.4( )جگ ل P < 151/1) دفتی شیافزا

  هبد   ، یبک    SOD میآنبز    ،مد (  سطح سکم شک ع، ز صفک )  ،

  ا  نشبد  ،ا نسکت به یک   شبدهگ     ا،  مع  کدهش نیبتد  -   چدی  چدی

(151/1 > P به  نکدل  ،مد  بد بتد .)سطح سبکم  ن یبتد  -  ، یک   چدی نی  

( P < 151/1شبت )  ا   ا،  مع ب  شیافزا  نسکت به یک   چدی SOD میآنز

   (.3)شی  

  دنیب م   خلفب   هیپیفیز مککز     ندحیه بدفت  سدختد، 5   4 هد  شی 

 .   هگ م  نشد  ،ا مطدلعه می،  هد  یک    ،

 مختلف یها گروه در ییصحرا یها موش خون قند و وزن ميانگين. 1 جدول

 ریمتغ
 گروه

 (تریل یدس در گرم یلی)م خون قند )گرم( بدن وزن
 چهاردهم ی هفته دهم ی هفته چهاردهم ی هفته دهم ی هفته

 *20/96 ± 37/6 *50/55 ± 25/1  *30/211 ± 55/50 *20/197 ± 42/60 شاهد

 # 50/153 ± 67/3 # 20/155 ± 96/5 # 10/227 ± 51/0 # 30/230 ± 27/50 یچاق

 *30/112 ± 40/3 # 90/193 ± 52/1 *20/213 ± 50/40 ¥ 10/219 ± 56/20 نیبتائ -یچاق

 *50/75 ± 61/2 - *40/211 ± 90/60 ¥ 30/205 ± 70/20 نیبتائ

 (.P < 151/1بدشگ )  م هد یک   نیب  ا،  مع  اختال   جی  دنگکیبمتفد ت  ، هک ستی    میعال

 .است شگ  یزا،ش استدنگا،   خطد ± نیدنگیبک اسدس م هد  ا  
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 یبررس مورد یها گروه در زيپوفيه ی غده ی هيحاش یها سلول تعداد و قطر وزن، ميانگين. 2 جدول

 ها سلول
 ها گروه

 یها سلول ی هسته قطر )گرم( زیپوفیه وزن
 (کرومتری)م لیدوفیاس

 یها سلول ی هسته قطر
 (کرومتری)م لیبازوف

 لیدوفیاس یها سلول تعداد
 یخلف زیپوفیه ی هیحاشدر 

 لیبازوف یها سلول تعداد

 یخلف زیپوفیه ی هیحاشدر 

در  کروموفوب یها تعداد سلول

 یخلف زیپوفیه ی هیحاش

 در یها سلول کل

 زیپوفیه ی هیحاش

 *20/29 ± 56/0 *50/5 ± 57/0 *14/10 ± 35/0 *00/5 ± 70/0 *75/3 ± 16/0 *97/5 ± 21/0 *012/0 ± 002/0 شاهد

#55/4 ± 71/0 #70/4 ± 70/0 *61/3 ± 14/0 *93/5 ± 70/0 # 034/0 ± 002/0 یچاق
 05/1 ± 00/12#

 45/0 ± 77/24#
 

 *24/30 ± 45/0 ¥ 60/16 ± 12/1 ¥ 66/6 ± 64/0 *76/6 ± 55/1 *15/4 ± 13/0 #65/6 ± 35/0 # 034/0 ± 002/0 نیبتائ -یچاق
#96/3 ± 33/2 *50/3 ± 25/0 *57/5 ± 93/0 *016/0 ± 002/0 نیبتائ

 47/0 ± 62/4#
 20/1 ± 60/14#

 29/1 ± 70/23#
 

 (.P < 151/1بدشگ )  م هد یک   نیب  ا،  مع  اختال   جی  دنگکیبمتفد ت  ، هک ستی    میعال

 .است شگ  یزا،ش استدنگا،   خطد ± نیدنگیم اسدس بک هد  ا  

 

 یبررس مورد یها  گروه در زيپوفيه ی غده یمرکز ی هيناح یها سلول تعداد و هسته قطر ميانگين. 3 جدول

 ها سلول
 گروه

 لیدوفیاس یها سلول تعداد
 یخلف زیپوفیه یمرکز ی هیناح

 لیبازوف یها سلول تعداد
 یخلف زیپوفیه یمرکز ی هیناح

کرموفوب  یها سلول تعداد
 یخلف زیپوفیه یمرکز ی هیناح

 زیپوفیه یها سلول کل
 یمرکز ی  هیناح

 یها سلول ی هستهقطر 
 زیپوفیه مرکز در لیدوفیاس

 (کرومتری)م

 یها سلول ی هستهقطر 
 زیپوفیه مرکز در لیبازوف

 (کرومتری)م
 *17/4 ± 11/0 *46/6 ± 36/0 *91/35 ± 51/2 *75/10 ± 77/0 *73/9 ± 19/0 *33/17 ± 24/0 شاهد

 *15/4 ± 70/0 *34/6 ± 14/0 #19/27 ± 25/1 #96/6 ± 55/0 #13/5 ± 76/0 #92/12 ± 79/0 یچاق

 *33/4 ± 17/0 *54/6 ± 24/0 #29/25 ± 23/1 #76/5 ± 52/0 #13/7 ± 53/0 #20/13 ± 32/0 نیبتائ/ یچاق

 *10/4 ± 22/0 *29/6 ± 22/0 #29/30 ± 45/1 #56/5 ± 59/0 #90/7 ± 37/0 *74/16 ± 27/2 نیبتائ

 (.P < 151/1بدشگ )  م هد یک   نیب  ا،  مع  اختال   جی  دنگکیبمتفد ت  ، هک ستی    میعال

 .است شگ  یزا،ش استدنگا،   خطد ± نیدنگیم اسدس بک هد  ا  

 

 یبررس مورد یها گروه در زيپوفيه ی غده یانيم ی هيناح مختلف یها سلول قطر و تعداد ميانگين. 4 جدول

 ها سلول
 گروه

 در لیبازوف یها تعداد سلول

 یانیم زیپوفیه بخش

کروموفوب  یها سلولتعداد 

 یانیم زیپوفیدر بخش ه

 یها سلول کلتعداد 

 یانیم زیپوفیه

 لیبازوف یها سلول ی هستهقطر 

 (کرومتری)م زیپوفیه مرکز در
 *52/4 ± 22/0 *54/26 ± 55/0 *90/10 ± 55/0 *42/9 ± 66/0 هداش

 *15/5 ± 72/0 #46/24 ± 07/1 #22/7 ± 11/1 #10/12 ± 03/1 یچاق

#*29/11 ± 75/1 نیبتائ/ یچاق
 35/1 ± 36/5# 12/0 ± 45/22# 0 ± 27/6# 

 *51/4 ± 31/0 #36/24 ± 46/0 #65/6 ± 25/0 #*50/10 ± 56/0 نیبتائ

 (.P < 151/1بدشگ )  م هد یک   نیب  ا،  مع  اختال   جی  دنگکیبمتفد ت  ، هک ستی    میعال

 .است شگ  یزا،ش استدنگا،   خطد ± نیدنگیم اسدس بک هد  ا  
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 در mmlU/l حسب بر نيانسول یسرم سطح نيانگيم ی سهیمقا. 1 شکل

 مختلف یها گروه

 

 شیافبزا  ن یبتبد   - چبدی  یبک     هبد  مبیش   ، نیبتبد   زیتجی  نکدل به

مشبدهگ  شبگ     نسکت به یک   چدی GPX میآنز   ، سطح سکم   ا،  مع 

(151/1 > P( ز صفک ، ،  .)مد  شک ع،   )کدتبدتز  میآنبز   سکم سطح ،  

نسکت ببه یبک   شبدهگ       ا،  کدهش مع  ن یبتد  -   چدی  چدی  هد یک  

  هبد   ، ، ز صبفک   ، یبک     MDA  (. سبطح سبکم  P < 151/1 اشت )

،ا نشبد   ا      ا،  مع ب  شیبه یک   شدهگ افزا نسکت نیبتد  - چدی    چدی

(151/1 > P ز ، ،  .)مببد   سببطح سببکم 28،   MDA یببک   چببدی ،   

 (.P < 151/1)  اشتنسکت به یک   شدهگ    ا،  مع  شیافزا

 

 

 ،(B) یچاق ،(A) شاهد یها گروه در یخلف زيپوفيه ی هيحاش یبافت ساختار. 2 شکل

 Hematoxylin and Eosin ×40 (H&E])( ]D) نيبتائ و( C) نيبتائ -یچاق

 

 بحث

ببه    پککبدلک     ک یب ج هفتبه  11 مصبک   کبه   ا  نشد  حدضک پژ هش جینتد

 ببه  لبییکم یک  ، یبکم   لب یم 21 زا یب   ببه م  نییبد  ز پبد  STZ قیهمکا  تز،

 مقد مبت  شبدخ     نیانسبیل  یلیکز  شیافزا سک    صفدی  اخ  صی،ت

 .  یک    م  پککدلک   ک یج   ک  گ  دفتی ،  هد میش  ، نیانسیل به

 
 Superoxide dismutase میآنز یسرم سطح نيانگيم ی سهیمقا. 3 شکل

(SOD )نيبتائ و نيبتائ  -یچاق ،یچاق شاهد، یها گروه در 

 

   هیب تغذ هفتبه  11    همیبد،ا   Srinivasan   مطدلعه جینتد اسدس بک

 یبک    ببه  نسبکت   ز   ا،  مع  شیافزا به م جک   پککدلک   ک یج بد هد میش

کدهش  ز  ببگ    زیحدضک ن قیتحق جی(. نتدP( )17 < 151/1) شی   م شدهگ

 نشبد   ،ا  پککبدلک    ک یج   ک  گ  دفتی ،  هد  ، میش STZ قیبعگ از تز،

 سبطیح  یبک     اشکدع کدم  طی، به یلیییژن  ذخدیک ظکفیت که ه گدم .  ا 

 ککبگ   ، شتکیب که شی  لیپیژنز فعدلیت شک ع بدعث است ممین یلیکز بدت 

   یلییبیژ   سب تز  کبدهش  طکیبق  از ککبگ    ، چکبب   تجم . ک یی م  انجدم

 (.18) یک   م  انسیلین به مقد مت ایجد  سک  یلیکین یژنز  افزایش

 

 

 یچاق ،(A) شاهد یها گروه در یخلف زيپوفيه یمرکز ی هيناح یبافت ساختار. 4 شکل

(B)، نيبتائ -یچاق (C )نيبتائ و (D[ )Hematoxylin and Eosin ×40 (H&E]) 

 

 سطیح  ا،  مع  کدهش میج  نیبتد  مصک  حدضک  پژ هش  ،

 مقد مبت  بهکبی       یانسبیل  مقد مبت  شبدخ     نیانسیل خی   ی گ

. گیببیک   پککببدلک ک یببج   ک  ببگ  دفببتی ،  هببد مببیش  ،   یانسببیل

Kathirvel کبه   گنگی،سب  جبه ینت نیخی  به ا     همید،ا   ، مطدلعه

  کبدهش   نیببه انسبیل   تیحسدسب  شیافبزا  ببه م جبک   نیمصک  بتبد  
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  ککبگ   دببت یمکبتال ببه      هبد   ، مبیش  نیمقد مت به انسیل شدخ 

(. 19) است شگ   چکب از  غ    ک یج بد شگ  هیتغذ  الیل کیچکب غ

 زا یب م تیانبگ   مب  نیکه بتبد   انگ کک   یزا،ش محققد   بکخ ن یهمچ 

( کبه  6  21بگ  مدن گ ککگ ،ا کدهش  هبگ )   هد  ، بدفت  تجم  چکب

که   از غگ   ییپژ هش حدضک مطدبقت  اشت.  جیبد نتد هد دفتهی نیا

 کبه  اسبت  زیپبیف یه ک  یی  یکا، م کیتحت تأث  سمیپکیلیه  ی ، شکا

 ببه  اببتال   یشکا  ،   یک    م  مد،یب نیا اختالتت شیافزا به م جک

 مشبدهگ   آ  مختلب    هبد  بخبش   ،  سلیل کاتییتغ شیافزا دبت ی 

   مطدلعبه   ، زیپبیف یه   غبگ    ز   کیب ی انبگاز   جینتبد (. 4) شی   م

   ک یج   ک  گ  دفتی ،  هد میش  ، ،ا  ز   ا،  مع  شیافزا حدضک 

 حدضک  قیتحق  ،.  ا  نشد  شدهگ یک    هد میش به نسکت  پککدلک

 ببه  بسبته  مختلب    هبد  یبک     ،  یبدز ف  هد سلیل تعگا    سهیمقد

   نیبک    نکبدل  ،ا  یسبدن ی کاتییب تغ ، نبگ  ز یپبیف یه مختل   نیاح

 بی  متفد ت زیپیفیه مختل   نیاح  ، هد سلیل نیا شیافزا دی کدهش

  هبد  سبلیل  تبک  قیب  ی   شتکیب  هد  بک،س دزم گین آ  قی ی هیتیج که

 .بدشگ  م  میستیشیمینیهیا ، ش به ییتک ویکی،ت

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ،(B) یچاق ،(A) شاهد یها گروه در یانيم زيپوفيه ی هيناح یبافت ساختار. 5 شکل

 [Hematoxylin and Eosin ×40 (H&E)( ]D) نيبتائ و( C) نيبتائ -یچاق

 

 از پبس  اغلب    سبلیل  کاتییب تغ کبه  کبک   یزا،ش  پژ هش جینتد

 یدببب  زیپببیفیه   غببگ   یببگام بخببش  ، دبببتی  هفتببه چهببد، یذشببت

 مشبدهگ  دببت ی   یشبکا   ، آ   هبد  سلیل از  د،یبس   است  یتشخ

  هبد  حلقبه   ، اخبتالل  گبک  ی   سی از(. 4) شینگ  م کییتغ  چد، نشگ 

 کاتییب تغ ببه  م جبک  ز یپبیف یه   غبگ   از هی،مبی   تکشبح   م فب  گب یف

   هیحدضک  به  نکدل تغذ   .  ، مطدلعهشی   م غگ  نیا  ،  یمی،فیلیژ

 آ   از  ندشب    شبگ   جبد  ی  اخبتالتت ا   پککبدلک    ک یب هد بد ج میش

  .نمی  جد یا زیپیفیه غگ   ستیمتکیه  ،  کاتییتغ

 ،  GPX   SODهبک سبه آنبزیم کدتبدتز       زا یحدضک  م قیتحق  ،

از   ندشب  ییگاتیاسبتکس اکسب   کیتحت تبأث   کیی نمینه 28صفک     ، زهد

 کبدهش  آ  از  ندشب  دبتی  جد یا متعدی   سمیپکیلیه    پککدلک   ک یج

 ببد  مقدبلبه  جهبت   گانیاکس  آنت   فدع ستمیس  یتحک جینتد نیا که یدفت

 شیببه افبزا   زیب ن  گبک ی  پژ هشگکا . گینمد  م گییتأ ،ا ییگاتیاکس استکس

 مطدلعبدت (. 21) نمی نبگ  اشد،  دبتی  جد یا از پس هفته MDA  8 زا یم

 صبی،ت  ییگاتیاکسب  اسبتکس     سبم یپکیلیه نیب ا،تکدط می،   ،  د،یبس

  بکخب  از کبه   ا  نشبد    پژ هشب  جینتبد  نمینبه   ع بیا   ببه . است یکفته

 اسبتکس  ضبگ  عدمب    یب  ع بیا   ببه  تبیا    م گهدیفال نی  مدن گ کدتیتکک

  بکخب   حت(. 22) بک  بهک  شگ   سمیپکیلیه  سلیل کشت  ، ییگاتیاکس

 ی یگاسب یپکاکس کبدهش  ی یگاتیاکس استکس کدهش ی تیاند زین هد  بدکتک از

 (.23)  ا،نگ ،ا هد  چکب سدز   سیخت شیافزا   هد  چکب

GPX تیان بگ   مهم هسبت گ کبه مب    گا یاکس    کدتدتز    آنزیم آنت 

H2O2  .ا به آب تجزیه ک  گ،SOD بدشبگ   مب  گا یاکس   یگک آنزیم آنت 

،ا ببه سبکعت ببه پکاکسبیگ      O-2هبد آنیبی  سیپکاکسبیگ     که  ، سبلیل 

(. 24) گینمد    کدتدتز آ  ،ا به آب تکگی  م GPXخطک    هیگ، ژ  کم

 انتشببد، کببک   محببگ    ، مهمبب  نقببش هببد گا یاکسبب  آنتبب نتیجببه   ،

 ببه  م جبک  صبی،ت   نیب ا کیب غ  ، کبه  ک  بگ   مب  فبد یا آزا   هد یدلی،ا 

 سک  ن یبتد   خی،اک مصک . شی   م  ا یستک    گیپیل ی یگاسیپکاکس

 GPXهک سه آنزیم کدتبدتز     ا،  مع  شی  افزا MDA  ا،  مع  کدهش

  SOD شبگ.    نسکت به یبک   چبدی   نیبتد  - یک   چدی  هد  ، میش

نشد   ا  که کدتدتز  ، اثبک مصبک  اتبدنیل  ببه صبی،ت        قیتحق جینتد

 م جبک  ن یبتبد   بد  ،مد    یدفت کدهش شدهگ نسکت به یک     ا،  مع 

  کیب ی جبه ینت تبیا    مب  نیچ   ای    ،(. 25) شگ آ   ا،  مع  افزایش به

 ، پالسمد   ،سیب چکب زا یبد کدهش م نیبتد   خی،اک مصک  که کک 

 دفبت ی ، از  ندشب  ییگاتیاکسب  اسبتکس  کدهش سک  تیانگ  م  هد   بدفت

 بهکبی   آ    نکبدل  ببه     گانیاکسب   آنتب  سبتم یس بهکی    پککدلک   ک یج

 .یک   زیپیفیه بدفت  ،  پککدلک   ک یج  کیتخک اثکات

 

 یریگ جهینت

سبک      پککبدلک    ک یب ج مصبک  نشبد   ا  کبه    حدضک پژ هش جینتد

   نیانسیل هی،می  مدن گ ی دیمییشیب  هد شدخ  شیافزا   سمیپکیلیه

  ،   ییگاتیاکسب  اسبتکس  جبد  یا ن یانسبیل  ببه  مقد مت شدخ  شیافزا

 ن یبتببد . گیببیک  زیپببیفیه  بببدفت سببدختد،  ،  بببدفت کاتییببتغ ت یببنهد

  هبد  مبیش   ،  پککدلک   ک یج دفتی ، اثک  ، شگ  جد یا  سمیپکیلیه

 سبطح  بهکبی   ببد  نیبتبد   گک ی   سی از.  ا  کدهش ،ا شگ    ه خی،ا 

 تیحسدسب  شیافبزا  میج  ن یانسیل مقد مت کدهش   پالسمد نیانسیل

 سبی م گ  اثبکات  تیانگ  م نیبتد   خی،اک مصک  ن یب دبکا. شگ   یانسیل

  بدفبت    گانیاکسب   آنت تیظکف  ی دیمییشیب  هد شدخ  بک  محدفظت  

 حدضبک     مطدلعه از آمگ   ست به جینتد گییتأ  بکا. بدشگ  اشته زیپیفیه
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   مگاخلبه  زمبد     تبک  یسبتک     هبد  تیب جمع ببد  شتکیب قدتیتحق انجدم

 .شی   م ش هد یپ  گ یآ  ، تک  طیتن

 

 یقدردان و تشکر

  گی انشبگد  شبه    پژ هشب   طکح مصیب شبی،ا  از بکیکفته حدضک پژ هش

 

  کبببگ اخبببالق   41961/ب312349   شبببمد،  ببببد اهبببیاز چمبببکا 

EE/99.3.02.31536/scu.ac.ir معد نبت    مبدل  تیب بدشگ که تحت حمد  م

از کد،ش دسبد  بخبش    لهی سب  نی. ببگ گیب  انشبگد  انجبدم یک    نیب ا  پژ هش

  ، کبه   کانشبده یا  آیبد  ج بدب    اهیاز چمکا  گیشه  انشگد   ش دس بدفت

 .گیآ  م عم  به  یگ، ان   تشیک نمی نگ   همید، مطدلعه نیا انجدم
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Abstract 

Background: Betaine has improving role in adipose tissue function and insulin activity. On the other hand, a high-

calorie diet has complex effects on the hypothalamic-pituitary axis. The aim of this study was to evaluate the effect 

of betaine on pituitary histomorphometry and oxidative index of rats fed with high-calorie diet. 

Methods: 24 wistar rats were divided into 4 groups of control, fed with standard food, obesity with 10 weeks of 

feeding with high-calorie diet and then intraperitoneal injection of streptozotocin (20 mg/kg), obesity/betaine with 

10 weeks of feeding with high-calorie diet, intraperitoneal streptozotocin, and then oral betaine for 28 days, and 

betaine with oral betaine for 28 days. At the end of the study, the histomorphometric structure of the pituitary 

glands [using hematoxylin and eosin (H&E)] and oxidative stress indices such as superoxide dismutase (SOD), 

glutathione peroxidase (GPX), and malondialdehyde (MDA) [using enzyme-linked immunosorbent assay 

(ELISA)]were evaluated. 

Findings: Body weight, blood sugar, insulin level, and insulin resistance index increased significantly in the obese 

group compared to the control group. The number of acidophilic and basophilic cells in the peripheral and central 

parts of the posterior pituitary gland decreased in the obese group. Serum levels of SOD, GPX, and catalase showed 

a significant increase in the obese group compared to the control group and in obese/betaine group compared to the 

obese group. Serum MDA levels increased in the obese group compared to the control group, and decreased in the 

obese/betaine group in compared to the obese group. 

Conclusion: It is seems that betaine consumption had beneficial and protective effects on the pituitary gland and 

antioxidant capacity in rat fed with high-calorie diet, by reducing insulin resistance, reducing oxidative stress, and 

improving the pituitary tissue structure. 
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