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 خالصه 

مرکزی  عصبي ستگاهتواند سبب بروز اختالالتي در دبیماری دیابت با افزایش قند خون مي مقدمه:

مان با ت همزگردد، مصرف گیاه استویا و وانادیوم بر تنظیمات قند خون موثر هستند، و ممكن اس

 های دیابتي موثر باشد.اجرای فعالیت استقامتي بر بافت مغز موش

یه با غذای هفته تغذ4هفته( پس از  8تا6گرم( )180±10سر موش نر صحرایي ) 35تعداد  روش کار:

.دیابتي و 4ورزش،  .دیابتي و3.دیابتي، 2.کنترل سالم، 1گروه: 7گرم/کیلوگرم روزانه( به 70پرجیره )

استویا تقسیم شدند.  و.دیابتي و ورزش 7.دیابتي و ورزش و وانادیوم، 6. دیابتي و استویا، 5وانادیوم، 

، و عصاره شد گرم/کیلوگرم( درون صفاقي تزریقمیلي55، استرپتوزوتوسین )1جهت القای دیابت نوع

، و مل هشت هفتهلیتر( در آب روزانه محلول گردید. تمرین استقامتي شاگرم/میليمیلي1وانادیوم )

یقه رسید. تغییرات متر/دق 30دقیقه و  35متر/دقیقه آغاز، و به 20دقیقه و  15روز در هفته، که با 5

 سازیالر نرممنظود. بههیستوپاتولوژی در بافت مغز با استفاده از میكروسكوپ نوری بررسي گردی

فه ی یک طراسمیرنف و جهت تجزیه تحلیل، آزمون آنواهای پارامتریک از آزمون کلموگروفداده

( بكار p≤05/0های ناپارامتریک آزمون کروسكال والیس )با تست تعقیبي بونفروني، و برای داده

 گرفته شد.

(، در p=001/0ا گروه کنترل سالم )مقادیر وزن بدن در هر شش گروه تجربي در مقایسه ب نتایج:

ر مقایسه با استویا (، و در گروه استویا+ورزش دp=01/0گروه وانادیوم در مقایسه با وانادیوم+ورزش )

(04/0=pکاهش معناداری یافت. در گروه دیابتي، تغییرات خفیف نوروني، با اجرا ،)ی ورزش ،

زش، مصرف وانادیوم و مصرف استویا و ورزش+استویا، و پرخوني خفیف، توسط ور

 (. p=001/0ورزش+وانادیوم بهبود پیدا کرد )

بر  وانادیوم ورسد که اجرای هشت هفته فعالیت استقامتي، مصرف استویا نظر ميبه گیری:نتیجه

 تنظیم وزن بدن و نیز بهبود تخریبات مغزی ناشي از دیابت موثر باشند. 

 تویا، بافت مغزتمرین استقامتي، وانادیوم، اس کلیدی: کلمات
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 مقدمه

است، که  1های خود ایمني دیابت نوعیكي از انواع بیماری

های بتای پانكراس، و کاهش شدید سطح منجر به نابودی سلول

های ناشي از دیابت شامل نارسایي گردد. بیماریانسولین مي

کلیوی، آسیب چشمي، آسیب به دستگاه قلب و عروق و سیستم 

در همین راستا مشاهده شده است . (1)باشد ميعصبي مرکزی 

در طوالني مدت از طریق تغییرات ساختاری در  1که دیابت نوع

. (2)گردد بافت مغز، موجب ایجاد نواقصي در درک مغزی مي

اختالالت عصبي در بیماران مبتال به دیابت عالوه بر تغییرات 

ایسكمیک قسمت قشری مخ، با افزایش آتروفي در بافت مغز نیز 

دهد که در این بیماری، مطالعات نشان مي. (3)همراه است 

های عصبي انسداد عروق تغذیه کننده اعصاب سبب مرگ دسته

شود، و نیز تراکم ماده خاکستری مغز کاهش و تخریب میلین مي

که نتایج مطالعات بیان داشتند که حجم ماده طورییابد؛ بهمي

ه خاکستری و سفید در برخي نواحي مغز افراد دیابتي نسبت ب

افراد سالم کاهش یافته، و نیز مشخص شده است که دیابت 

گردد ی مغزی در این بیماران ميروندهشدید سبب آتروفي پیش

. در سیستم عصبي مرکزی متابولیسم گلوکز و اختالالت (2)

ها نیز ها بلكه برای آستروسیتمربوط به آن، نه تنها برای نورون

های گلیال دستگاه عصبي مرکزی ترین سلولهست، که مهم

-و عملكرد نورون که شامل تغییراتي در ساختارطوریهستند. به

 (2006) 1سانچو  های گلیا است. نتایج مطالعهها، و نیز سلول

حاکي از آن بود که شش هفته پس از القای دیابت در موش 

ها در ناحیه هیپوتاالموس مشهود صحرایي، کاهش آستروسیت

 . (4)است 

اند که استرپتوزوسین از نظر های آزمایشگاهي نشان دادهبررسي

ساختماني یک گلوکزآمین نیتروز اوره است، و به دلیل شباهت 

های بتای پانكراس شده، و از ساختماني به گلوکز، وارد سلول

گردد. مكانیسم ها ميصورت انتخابي باعث تخریب آناین رو به

ال آزاد است که باعث تخریب دیگر اثر این ماده، تولید رادیك

DNA ( نشان داد که هشت و 1387. مطالعه افشاری )(5)شود مي

                                                           
1  Suncho 

در موش  STZشانزده هفته پس از القای دیابت ناشي از 

ها در صحرایي، با استفاده از روش ایمنوهیستوشیمي، آستروسیت

درصد در مقایسه با گروه  80و  70ماده خاکستری نخاع به میزان 

-با مكمل در این نوع بیماری، درمان .(6)کنترل کاهش داشتند 

های غذایي و تغییر سبک زندگي، استفاده از های مختلف، رژیم

باشد، که به داروهای گیاهي، و اجرای تمرینات ورزشي مي

 .(1)پرداخت ها خواهیم زمان آنتاثیرات مفرد و هم

ه کاز عوامل موثر بر بهبود بیماری دیابت، عنوان شده است 

ت فعالیت بدني قادر است که نقش مهمي را در بهبود اختالال

یابت دداشته باشد. انجمن  1تخریب عصبي در بیماران دیابت نوع

، گزارش داد که فعالیت با شدت متوسط 2006آمریكا در سال 

ر زمان بازگشت به سطوح گلوکز خون را در حین تمرین و د

.  (3)دهد کاهش مي 1حالت اولیه در افراد مبتال به دیابت نوع

 زایي،رگو زایي عالوه، فعالیت ورزشي از طریق نورونبه

 يهدلسیگنا یشافزا باعث کرده و لعمارا اخود  عصبي حفاظت

 دبهبوو  ،زا بلتهاا ملاعو کاهش سیلهو به یشدر یهارفاکتو

 . نتایج مطالعه صالحي(7) دگردمي یشدر یهارفاکتو حسطو

از  ( عنوان داشت که اجرای هشت هفته فعالیت استقامتي1396)

، ممكن است که اثر محافظتي بر BDNFطریق افزایش مقادیر 

 .(8)های نر داشته باشد عوارض ناشي از دیابت بر مغز موش

با توجه به آثار مخرب شكر در افراد دیابتي و پرهیز این افراد از 

وسیله گیاه استفاده از محصوالت شیرین شده بهمصرف آن، 

کشورها به عنوان جایگزیني برای ساکارز استویا در بسیاری از 

ها به عنوان دارویي مریكای جنوبي سالآ)شكر معمولي( و در 

قرار گرفته است. گیاه استویا برای درمان دیابت مورد استقبال 

-برگ ، ومریكای جنوبي استآای و بومي نواحي شمالي بوته

گلیكوزیدهایي است که عامل ترپنهای این گیاه دارای دی

اند که مصرف هستند. مطالعات نشان دادهشیریني این گیاه 

تر از ساکاروز است، مانع بار شیرین 300خوراکي استویا با اینكه 

باشد. در مطالعه خون شده، و فاقد کالری مي افزایش قند

اکبرزاده مصرف خوراکي عصاره استویا از طریق کاهش میزان 

گلیسرید قادر به کاهش سرمي گلوکز، مقاومت انسولیني و تری



 
 
 
 

 65، سال4شماره ،1401آبان-هرم جله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهدم -1593

( 1396در پژوهش نجفي ) .(9)باشد قند و چربي خون مي 

های دیابتي مشاهده شد که مصرف عصاره الكلي استویا در موش

طور معناداری ( توانست که قند خون را بهSTZشده )توسط 

( بیان داشت که 2018چنین، مطالعه احمد )هم. (10)کاهش دهد 

های آلبینوی مصرف هشت هفته عصاره آبي استویا در موش

دیابتي، منجر به بهبود وزن بدن و کاهش گلوکز ناشتا گردید 

( مصرف عصاره استویا بر وزن 1399. در تحقیق حسیني )(11)

داری دارد. مطالعاتي که به اثر همزمان عنيهای نر اثر مرت

تمرین استقامتي با مصرف عصاره استویا پرداخته باشد اندک بود 

(12). 

زش دی، پیشنهاد شد که وانادیوم ارمیال 1800در اواخر دهه 

یک مكمل غذایي ضروری را داشته و در تغذیه، دیابت، 

العات . مط(13)آترواسكلروز، متابولیسم چربي و غیره موثر است 

یابت دی اثرات مثبت ترکیبات وانادیوم بر دهندهحیواني نشان

ی هابوده، و عوارض جانبي مصرف این دارو بر بافت 2و1نوع 

وم . خواص شبه انسولیني وانادی(14)مختلف گزارش نشده است 

آدیپوسیت و عضله اسكلتي شامل تحریک انتقال هگزوز در 

 یونرت، تحریک لیپولیز، ممانعت از لیپوژنز، تحریک اکسیداس

های رت است گلوکز و تحریک گلیكوژن سنتتاز در آدیپوسیت

دهند که درمان این زمینه نشان مي. مطالعات انجام شده در (13)

 ریقطبا وانادیوم در کوتاه مدت، عالوه بر کاهش قند خون از 

ده، شهای بتای پانكراس حیوانات دیابتي ترمیم و تكثیر سلول

قادر است که از یک سو سطح انسولین پالسما را نسبت به 

ر های دیابتي درمان نشده افزایش دهد، و از سوی دیگگروه

ت های انسولین را افزایش دهد تا بدین صوریرندهحساسیت گ

ا، در همین راست. (15)اثرات کاهش قند خون را آشكار نماید 

زه ( نشان داد که مصرف شصت رو1395ی امیني )نتایج مطالعه

به  ، منجرSTZهای دیابتي شده توسط سولفات وانادیوم در موش

ی . نتایج مطالعه(14)گردد کاهش مقادیر گلوکز سرمي مي

اه ( عنوان داشت که سه تا چهار م1379اشتیاقي و همكاران )

، موجب 2مصرف سولفات وانادیوم در بیماران دیابتي نوع

 .(16)گردد ، و نیز قند خون ناشتا ميBMIکاهش 

در به ، از طریق هیپرگالیسمي قاSTZدر مجموع، دیابت ناشي از 

لیا گهای ها و سلولها، آستروسیتتغییرات ساختاری در نورون

. از سوی دیگری، مطالعات حیواني اثرات مثبت (17)است 

. عالوه بر (14)عنوان داشتند  2و1وانادیوم را بر بهبود دیابت نوع 

آن، در عصر حاضر مصرف داروهای گیاهي همچون استویا، و 

 ای ورزشي بر کاهش سطح گلوکز خون درهنیز اجرای فعالیت

-تهه یافبجه افراد مبتال به دیابت، مورد توجه واقع شده است. با تو

ز های فوق، ممكن است بهبود سطوح گلوکز و انسولین ناشي ا

ز ازش مصرف همزمان وانادیوم و استویا، و نیز اثر محافظتي ور

 شتهدستگاه عصبي، نتایج متفاوتي بر بافت ساختاری مغز دا

اقع ر وباشند، و یا بر ارتقای آسیب نوروني ناشي از دیابت موث

ی حاضر بررسي اثر گردند. بر همین اساس هدف از مطالعه

 م وهشت هفته اجرای تمرین استقامتي همراه با مصرف وانادیو

ني، وز عصاره استویا، بر تغییرات ساختاری بافت مغز و تغییرات

 باشد.، مي1عهای نر صحرایي دیابتي نودر موش

 روش کار

 آن رد که بود، آزمایشگاهي -تجربي مطالعه یک پژوهش این

-مونهناست.  بوده تحقیق نتایج بر تاثیرگذار عوامل کنترل امكان

 مداخله از پس تایي، پنج هفت گروه  از مغز بافت گیری

غز م بافت در مورفولوژیكي تغییرات و انجام، مستقل متغیرهای

 تحقیق این در گرفت. قرار مقایسه مورد سپس مطالعه، هاآن

هي آزمایشگا حیوانات با کار نحوه مورد در اخالقي اصول کلیه

 و مناسب دارینگه شرایط غذا، و آب بودن دسترس در جمله از

  گرفت. قرار نظر مد تمرینات در اجبار عدم

 مغز بافت بر عصاره وانادیوم اثر بررسي منظور جامعه آماری: به

شش  سن با موش نر صحرایي سر 35تعداد  مایشي،آز هایموش

 گرم از انسیتو پاستور ایران 180±10وزن اولیه  با تا هشت هفته،

 و ساعت تاریكي 12-12ی شد، و تحت چرخه خریداری

گراد و درجه سانتي 2±20 حرارت میانگین درجه با روشنایي،

 هایقفس در دو تایي صورت درصد، به ±50 5 رطوبت میانگین

شدند.  دارینگه متر(سانتي 15×15×30جوندگان ) تاندارداس

-میلي 70ها به مدت چهار هفته توسط غذای پر جیره )موش

گرم/کیلوگرم( تهیه شده از خوراک دام مینو صباح 
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درصد( تغذیه شدند، و  28، پروتئین13، چربي58)کربوهیدرات

طور گرم رسید، که به 250تا  240ها به پس از آن، وزن آن

. گروه کنترل 1صادفي به هفت گروه پنج تایي تقسیم شدند: ت

. 4. گروه دیابتي و تمرین استقامتي، 3. گروه دیابتي، 2سالم، 

. گروه دیابتي و تمرین 5گروه دیابتي و مصرف وانادیوم، 

. 7. گروه دیابتي و مصرف استویا، 6استقامتي+مصرف وانادیوم، 

 ستویا. گروه دیابتي و تمرین استقامتي+ مصرف ا

 محلول تزریق از ها، قبلروش دیابتي کردن: آزمودني

 فمصر بودند، و ناشتا استرپتوزوتوسین به مدت دوازده ساعت

 غلظت و 5/4 اسیدیته با سیترات بافری محلول از .بود بالمانع آب

 )شرکت استرپتوزوتوسین مقدار. شد استفاده موالرمیلي 20

 هر ازای به گرمیليم 55 تزریقي سیگما آلدریچ، آمریكا(

( پس =5/4pHموالر ) 1/0در بافز سیترات   حیوان وزن کیلوگرم

 صورت به ای وصورت تک وهلهاز شش ساعت ناشتایي به

ساعت، توسط  72 از پس.  تزریق گردید درون صفاقي

 د،ش گیری اندازه خون قند ها، گلوکومتر از سیاهرگ دم موش

-دسي در گرممیلي 300 از بیشتر هاآن خون قند که هایيموش و

 .(9)در نظر گرفته شدند  1 نوع دیابتي بود لیتر

ل های هوایي )ساقه و برگ( گیاه استویا در آب مقطر حبخش

ته گراد همراه با لرزش آهسشد، و در دمای چهل درجه سانتي

دت مو به  6000های محلول در آب  با دور انكوبه شدند. بخش

 وخته، های غیر محلول دور ریدقیقه سانتریفیوژ شدند. قسمت 10

 گاه تقطیر در خالهای شناور بر روی آب از طریق دستبخش

نه وزاچرخان تغلیظ شده و برای استفاده پودر شدند، و بصورت ر

 ها محلولگرم/کیلوگرم با آب مصرفي موشمیلي 500با دوز 

 . (9)ها قرار گرفت شد، و آزادنه در اختیار آن

عصاره وانادیوم سولفات )محصول مرک آلمان( با دوز یک 

ه و لیتر، در آب مصرفي حیوانات محلول شدگرم در میليمیلي

 .(15)ها قرار گرفت آزادانه در اختیار آن

هشت هفته بود که  مدت به استقامتي پروتكل تمریني: تمرینات

 ها بر رویپس از اجرای یک هفته تمرینات سازگاری رت

جوندگان )پنج باند، ساخت شرکت دانش ساالر  تردمیل

 شامل تمرینات گردید. اجرا حیوانات آزمایشگاه در ایرانیان(

 15صورت فزاینده با سرعت که به هفته بود، در زپنج رو

دقیقه آغاز شد و در هفته هشتم به سرعت  20متر/دقیقه و مدت 

 منظور. به(18)( 1دقیقه رسید )جدول 35متر/دقیقه و مدت  30

 صوتي محرک از دویدن، برای صحرایي هایموش تحریک

 در که صورتبدین شد؛ استفاده( نوار گردان دیوارهبه ضربه)

 با همراه ولت(،20) کم تاژول با محرک الكتریكي از اول جلسات

 هایموش نمودن پس از شرطي و شد، استفاده صوتي محرک

 منظوربه جلسات در سایر محرک، دو بودن همراهبه صحرایي

 محرک از فقط حیوان آزمایشگاهي با کار اخالقي نكات رعایت

 شوک بخش به بار سه حیوان که صورتي در .شد استفاده صوتي

 داد، تمرینمي ترجیح دویدن به را شوک و شده وارد تردمیل

 رسید.مي به پایان حیوان

 برنامه تمرین استقامتي .1جدول
 5هفته  4هفته  3هفته 2هفته  1هفته زمان

 سرعت 

 )متر/دقیقه(

15 20 20 25 25 

 30 25 25 20 20 )دقیقه(مدت 

 

 شروع، پس از خوراندن غذای رد ها:وزن موش گیریاندازه

به اتحیوان برداری، نمونه و کشتن از قبل دوره پایان و پرجیره،

 اعشار رقم دو حساسیت دیجیتال با ترازوی توسط دقیق طور

  شدند. ثبت گرم حسب بر آمده دست به اعداد و شده وزن

ده تا  مدتبه حیوانات مطالعه، پایان تغییرات هیستوپاتولوژی: در

 و وزن هاموش سپس،. شدند داشته ناشتا نگه ساعت دوازده

تزریق درون صفاقي کتامین  از استفاده با بیهوشي. شدند بیهوش

-گرم/کیلوگرم( و زایالزین )پنج میلي)شصت میلي

 بیهوشي از پس. شد انجام گرم/کیلوگرم( با نسبت پنج به دو

با جداسازی اعصاب  بالفاصله جمجه شكافته شد، ساختار مغز

صورت کامل خارج شده و بالفاصله در داخل ظرف فرمالین به

 درصد10 فرمالین در جداسازی از پس هانمونه. قرار داده شد

 شناسي بافت معمول هایروش انجام جهت سپس و شده ثابت

. داری شدندنگه محلول در ساعت 48 برای هانمونه. شدند آماده

 قبلي جایگزین نفرمالی با تازه فرمالین اولیه ساعت 24 از پس

 با گیریقالب و شده آبگیری الكل با تثبیت، از بعد. گردید
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 5 با ضخامت مقاطع میكروتوم توسط سپس،. شد انجام پارافین 

 و فواصل منظم با و تصادفي گیرینمونه صورتبه میكرون

 از شده، پس انتخاب میكروسكوپي مقاطع .شد تهیه یكنواخت

 میكروسكوپ نوری توسط نائوزی و هماتوکسیلین آمیزیرنگ

 معیارهای .شد انجام برداری عكس و گرفته قرار مطالعه مورد

 3شماره جدول در بافت مغز هیستوپاتولوژی ضایعات ارزیابي

 ذکر شده است.

ا با ههروش آماری: به منظور مقایسه وزن، ابتدا نرمال بودن داد

م شد. پس از تایید همگن اسمیرنف انجا-آزمون کلموگروف

 هان واریانس خطا توسط آزمون لون، برای مقایسه وزن موشبود

 ي( ازیهوشی )اولیه، پس از تغذیه پر جیره و قبل از بدر سه مرحله

-ینیانگگیری مكرر استفاده شد. به منظور مقایسه مآزمون اندازه

 های گروهي، آزمون آنوای یک سویه و تست تعقیبي بونفروني

د. با شدر نظر گرفته  05/0ی با داری کمتر یا مساودر سطح معني

مغز  بافت ی امتیازبندی مقایسه آسیبای بودن و نحوهتوجه به رتبه

رح طهای ناپارامتریک استفاده گردید. بر اساس نیز از آزمون

های مستقل، از آزمون تحقیق و تفاوت پس از آزمون گروه

کروسكال والیس استفاده شد، و در صورت مشاهده تفاوت 

ر دتني ویهای متفاوت، از آزمون منبه جهت تعیین گروه معنادار،

 استفاده گردید. 05/0داری کمتر یا مساوی با سطح معني

 

 نتایج

سویه، نشان داد که اجرای هشت نتایج آزمون آماری آنوای یک

هفته فعالیت هوازی به تنهایي و نیز همراه با مصرف وانادیوم و 

های دیابتي شده در مقایسه شعصاره استویا، بر تغییرات وزني مو

با گروه کنترل سالم موثر بوده است. پس از اجرای تست تعقیبي 

بونفروني مشاهده شد که مقادیر وزن در هر شش گروه تجربي، 

در مقایسه با گروه کنترل سالم، کاهش معناداری داشته است 

(001/0p=در حالي ،)های تحت که مقادیر وزن بدن در گروه

مل و ورزش در مقایسه با گروه دیابتي، افزایش یافته درمان با مك

 (. پس از مقایسه گروه<05/0pاما از لحاظ آماری معنادار نبود )

ی وانادیوم با گروهي که همزمان تمرین استقامتي دریافت کننده

-(. هم=01/0pنیز داشتند، کاهش معنادار وزن مشاهده گردید )

استویا، تمرین استقامتي چنین در گروهي که همزمان با دریافت 

داری در مقادیر وزن مشاهده شد داشتند نیز کاهش معني

(04/0p=2( )جدول.) 

 

 هایمقادیر تغییرات وزن پس از هشت هفته در گروه .2جدول

 >05/0pانحراف استاندارد(، ±کنترل و تجربي )میانگین

 (=001/0pداری در مقایسه با گروه کنترل )*: معني

انحراف ±میانگین سر( 5 ها )تعداد:گروه

 استاندارد

اختالف میانگین در 

 مقایسه با کنترل

 _ 7/294±72/2 کنترل سالم

 4/155±94/4* 7/138±91/8 دیابتي

 4/129±3/8* 5/164±72/4 دیابتي+ تمرین

 3/121±61/0* 2/173±38/2 دیابتي+وانادیوم

 3/116±66/2* 2/178±73/00 دیابتي+تمرین+وانادیوم

 4/132±1/0* 4/162±96/2 ستویادیابتي+ ا

 17/232±81/26* 3/126±64/0 دیابتي+تمرین+استویا

های با و بدون مقایسه گروه

 مكمل

اختالف 

 میانگین

 داریمعني

گروه وانادیوم در مقایسه با 

 وانادیوم+ورزش

62/8±1/4 01/0* 

گروه تمرین+استویا در مقایسه با 

 استویا

5/0±2/6 04/0* 

 

 تي،ت مخرب تزریق استرپتوزوسین در گروه دیابدر بررسي اثرا

ت های مغز مشاهده شد، که اجرای هشتخریب خفیفي در نورون

 رایهفته تمرین استقامتي و نیز مصرف استویا )با و بدون اج

-الير حها شد، دتمرین استقامتي(، منجر به بهبود موقعیت نورون

 اداریعنثیر مکه مصرف وانادیوم )با و بدون فعالیت استقامتي( تا

 در نداشت. عالوه بر آن، پرخوني خفیف ناشي از دیابت، تنها

ر ت، دهای تمرین، وانادیوم و تمرین+وانادیوم بهبود یافگروه

 ي، برقامتکه مصرف استویا به تنهایي و همراه با فعالیت استحالي

-ا سلولب(. در رابطه p=001/0ها موثر نبود )بهبود پرخوني نورون

 در یا، ماده خاکستری و سفید، تغییرات معناداریهای نوروگل

 (.3های کنترل و تجربي مشاهده نگردید )جدولگروه
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-وهنتایج تغییرات ساختاری مغز پس از هشت هفته در گر .3جدول

 : تغییرات خفیف1: عدم تغییر، 0های کنترل و تجربي
بافت  نورون گروه

 نوروگلیا

ماده 

 خاکستری

ماده 

 سفید

 پرخوني

 0 0 0 0 0 لکنتر

 1 0 0 0 1 دیابتي

 0 0 0 0 0 تمرین

 0 0 0 0 1 وانادیوم

 0 0 0 0 1 تمرین+وانادیوم

 1 0 0 0 0 استویا

 1 0 0 0 0 تمرین+استویا

 

های گروه کنترل، بافت مغز های هیستوپاتولوژی، در نمونهدر رابطه با بررسي

ای نظم و مشخصات های موجود در ماده خاکستری و ماده سفید دارو الیه

باشند. در ماده خاکستری مشخصات الیه سطحي ها نرمال ميسالم و سلول

های عصبي بیشتر ها کمتر و رشتهشود، سلولکه الیه مولكوالر نامیده مي

های ماده خاکستری نیز، مشاهده شده و مشخصات طبیعي دارد. سایر الیه

-قابل رویت است. نورونهای طبیعي و تعداد مناسب سلولي منظم و با سلول

های بافت پشتیبان یا بافت های هرمي ماده خاکستری )فلش سفید( و سلول

ها شكل و نوروگلي )فلش زرد( نرمال بوده، و هسته و سیتوپالسم سلول

-های میكروگلیا با هسته تیره و کشیده مشاهده ميساختار طبیعي دارند. سلول

 (. 1شوند )فلش سیاه( )شكل

  

 چپ 400راست و  100فتومیكروگراف بافت مغز گروه کنترل با بزرگنمائي  .1شکل

های گروه دیابتي در مقایسه با گروه کنترل، بافت مغز دارای در نمونه

ها )فلش سفید( و اندکي افزایش فضای عروقي شده است. نورون

های نوروگلي )فلش زرد( دارای اندازه و تعداد مناسب بوده اما سلول

های میكروگلي تر از گروه کنترل است. سلولها تیرهیتوپالسم نورونس

باشد، و در تمامي مقاطع قابل رویت نیست و کمتر از تعداد طبیعي مي

 (.2شوند )شكلبرخي عروق خوني متسع و پرخون دیده مي

  

 چپ 400و  راست 100 بزرگنمایي با در گروه دیابتي مغزبافت  فتومیكروگراف .2شکل



 
 
 
 

 65، سال4شماره ،1401آبان-هرم جله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهدم -1597

  

های گروه تمرین استقامتي در مقایسه با گروه کنترل، در نمونه

های هرمي شكل دهد. نورونغییری را نشان نميبافت مغز ت

های )فلش سفید( با مشخصات طبیعي وجود دارند. سلول

نوروگلي )فلش زرد( نیز مشخصات سلولي مناسب داشته و هسته 

های شود. سلولها کامالً طبیعي دیده ميو سیتوپالسم آن

-میكروگلي نیز با تعداد طبیعي در مقاطع بافتي قابل رویت مي

 (.3ند )شكلباش

 

  

 چپ 400راست و  100. فتومیكروگراف بافت مغز درگروه تمرین با بزرگنمائي 3شكل

های گروه وانادیوم در مقایسه با گروه کنترل، بافت مغز در نمونه

دهد، گرچه اندکي تغییرات را در برخي مناطق خود نشان مي

-و الیههای مربوط به ماده خاکستری، ماده سفید تمامي بخش

ها ها، ساختار مورفولوژیک طبیعي دارند. در نورونهای آن

)فلش سفید( وضوح داخلي کاهش یافته و تیرگي سیتوپالسمي 

های میكروگلي نیز با تعداد اندک و شود. سلولمشاهده مي

 (.4کاهش یافته وجود دارند )شكل 

 

  

 چپ 400راست و  100گنمائي فتومیكروگراف بافت مغز درگروه وانادیوم با بزر .4شکل
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های گروه وانادیوم و ورزش، همانند گروه وانادیوم در نمونه

های ماده دهد. الیهبوده و بافت مغز تغییر خاصي را نشان نمي

های هرمي باشند. نورونخاکستری و ماده سفید کامال طبیعي مي

شكل )فلش سفید( نیز مشخصات کامال نرمال دارند. مشخصات 

های ی نوروگلي )فلش زرد( طبیعي و تعداد سلولهاسلول

 (.5میكروگلي کاهش یافته است )شكل

 

  

 چپ 400راست و  100فتومیكروگراف بافت مغز گروه تمرین+وانادیوم با بزرگنمائي  .5شکل

های گروه استویا بافت مغز با مشخصات طبیعي همراه در نمونه

ده سفید با مشخصات های آن و مااست. ماده خاکستری و الیه

ها )فلش سفید( مورفولوژیک طبیعي قابل رویت هستند. نورون

های مشخصات نرمال و سالم داشته و تعداد و مشخصات سلول

گردد، اما از تعداد نوروگلي )فلش زرد( نیز مناسب گزارش مي

های میكروگلي کاسته شده است، و عروق خوني همراه با سلول

 (. 6د )شكلباشناندکي تجمع خون مي

  

 چپ 400راست و  100فتومیكروگراف بافت مغز گروه استویا با بزرگنمائي  .6شکل

 



 
 
 
 

 65، سال4شماره ،1401آبان-هرم جله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهدم -1599

های گروه استویا و ورزش در مقایسه با گروه کنترل، در نمونه 

های هرمي شكل دهد. نورونبافت مغز تفاوتي را نشان نمي

های )فلش سفید( کامال واضح و مشخصات طبیعي دارند. سلول

روگلي )فلش زرد( نیز با مشخصات سلولي و هسته و نو

های میكروگلي شوند. تعداد سلولسیتوپالسم نرمال دیده مي

)فلش سیاه( نیز نرمال است. همانند گروه قبل مقدار اندکي 

 (.7باشد )شكلپرخوني در بافت قابل رویت مي

  

 چپ 400راست و  100نمائي فتومیكروگراف بافت مغز گروه استویا+ورزش با بزرگ .7شکل

 

 بحث 

اهش کی حاضر نشان داد که پس از القای دیابت، نتایج مطالعه

یجاد رل اها در مقایسه با گروه کنتمعناداری در مقادیر وزن موش

شد. پس از اجرای هشت هفته فعالیت استقامتي، و مصرف 

اهش ش، کهای وانادیوم و استویا به تنهایي و همراه با ورزمكمل

زایش اف ناداری در وزن بدن در مقایسه با گروه کنترل سالم، ومع

 غیرمعناداری در مقایسه با گروه دیابتي مشاهده شد. 

مصرف مكمل وانادیوم به تنهایي در مقایسه با گروهي که 

هش کا همزمان با وانادیوم فعالیت استقامتي نیز داشتند، موجب

 دار وزن بدن گردید.معني

ویا همراه با اجرای فعالیت ورزشي در ی استدریافت عصاره

دار وزن بدن شد. مقایسه با گروه استویا، منجر به کاهش معني

و تخریب  DNAاسترپتوزوتوسین قادر به قطعه قطعه کردن 

باشد، و به همین دلیل برای های بتای پانكراس ميغشای سلول

در . (12)شود های حیواني استفاده ميایجاد دیابت در مدل

به دلیل عدم تولید انسولین توسط پانكراس،  1بیماری دیابت نوع

شود، که ساخت و ذخیره بافت چربي در بدن با مشكل مواجه مي

-در راستای یافته. (1)نتیجه آن کاهش تدریجي وزن بدن است 

ی های دارای ژن غیرفعال گیرندههایي که عنوان داشتند موش

انسولین در مغز، دارای اضافه وزن زیاد و عدم تحمل گلوکز 

، مشاهده شد که پس از القای (19)بوده، به انسولین مقاوم هستند 

ها در مقایسه با داری در وزن بدن موشدیابت، کاهش معني

گروه کنترل سالم رخ داد. نتایج مطالعات زیادی بیان داشتند که 

 یمسیرها بیشترو  ستا هندزسا نمورهو یک  نسولینا نمورهو

 زیساهخیرذ نداميتو جهت همین  به ؛ميکند لفعارا  سنتز

 دلتعا حفظ موجب ملاعو ینا همه، که بخشد سرعترا  چربي

ها، در پژوهش . همسو با این یافته(1) دگردمي بدن وزندر 

حاضر مشاهده شد که اجرای هشت هفته فعالیت استقامتي همراه 

های استویا و وانادیوم، موجب و بدون مصرف مصرف مكمل

شدند، هر چند این افزایش وزن بدن در مقایسه با گروه دیابتي 

رسد که القای نتایج به لحاظ آماری معنادار نبودند، اما به نظر مي

این متغیرهای مستقل، بر تنظیمات تولید انسولین و نیز سطوح 
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اند. بر خالف این نتایج، مطالعه کاظمي و گلوکز خون موثر بوده

 بین ،تمرین هفته رچها از پس ( نشان داد که1396همكاران )

 ، ویابتيد ،یابتيد)غیر وهگر سه یافتيدر ایغذ انمیزو  نبدوزن 

داری مشاهده شده، که ممكن است به معنا غیر وتتفا تمرین(

دلیل کافي نبودن دوره تمریني باشد، زیرا عنوان شده است که 

تواند منجر به افزایش توده بدون چربي و تمرینات ورزشي مي

 . (20)کاهش چربي زیرجلدی و احشایي گردد 

ی هاهای مصرف کنندهدر رابطه با مقادیر وزن بدن در گروه

ی جرااستویا مشاهده شد که هشت هفته مصرف استویا همراه با ا

فعالیت بدني، موجب کاهش وزن بدن در مقایسه با گروه 

-هم بیعيهای طشد. امروزه استفاده از شیرین کنندهاستویای تنها 

 میتچون گیاه استویا، خصوصا برای افراد مبتال به دیابت اه

ست ادر زیادی پیدا کرده است. عصاره خوراکي استویا نه تنها قا

، که مقادیر گلوکز خون و مقاومت به انسولین را کاهش دهد

ه سیدربه اثبات بلكه خواص آنتي اکسیداني و ضدالتهابي آن نیز 

زشي ور یت. بنابراین با توجه به نقش انسولین و نیز فعال(9)است 

ان تو، مي(1)بر سنتز گلیكوژن و جایگزیني بافت بدون چربي 

مان ای عصاره گیاه استویا همزعنوان کرد که مصرف هشت هفته

ید تول های پانكراس وبا اجرای تمرینات ورزشي، بر بهبود سلول

ا ن ری بدمقادیر انسولین موثر بوده، و توانسته است که توده

 بهبود بخشد.

ته مصرف وانادیوم داشتند، در در گروهي که به مدت هشت هف

مقایسه با گروه وانادیوم+ورزش کاهش معنادار وزن مشاهده 

شد. یكي دیگر از ترکیبات جدید برای درمان دیابت، وانادیوم 

باشد که در تحقیقات مختلف اثرات مفید آن به اثبات رسیده مي

( عنوان 1379ی اشتیاقي و همكاران ). نتایج مطالعه(14)است 

داشت که سه تا چهار ماه مصرف سولفات وانادیوم در بیماران 

، موجب کاهش شاخص توده بدن، و نیز قند خون 2دیابتي نوع

گردد. خواص شبه انسولیني وانادیوم شامل تحریک ناشتا مي

وسیت و عضله اسكلتي رت، تحریک انتقال هگزوز در آدیپ

لیپولیز، ممانعت از لیپوژنز، تحریک اکسیداسیون گلوکز و 

 . در(13)های رت است تحریک گلیكوژن سنتتاز در آدیپوسیت

 انسولین به وابسته و 1وخیم نوعتجربي  دیابت به مبتال حیوانات

 ،مشاهده نشد درمان ماه شش مدت طي افزایش انسولین ،تزریقي

 انسولیني گیرندههای تحریک با توانست وانادیوم که حالي در

درصد نسبت به  80حدود  تا را تزریقي انسولین به نیاز ،محیطي

وم قادر در واقع، وانادیدهد.  کاهش وانادیوم با نشده درمان گروه

های بتای پانكراس را به سطح قند خون بود که حساسیت سلول

 به محیطي گیرندههای حساسیت افزایش وجود باحفظ نموده، 

 سطح ،خود حضور در انسولین ترشح کاهش با الاحتما انسولین

 در را خون قند سطح عمل این با و بیاورد پایین را خون انسولین

 .(15) نگهدارد طبیعي حد

 استپتوزوسین که گروهي در پاتولوژی هیستو تفسیر اساس بر

 هدهتخریبات خفیف نوروني مشا بود )گروه دیابتي( شده تزریق

رف طوری که اجرای هشت هفته فعالیت استقامتي، و مصشد، به

ت عیها موجب بهبود وضگیاه استویا و نیز درمان همزمان آن

 های وکه مصرف مكمل وانادیوم به تنها گردید، در حالينورون

 همراه با اجرای ورزش تاثیری نداشت.

-وضعیت پرخوني خفیف در گروه دیابتي، با مصرف هشت هفته

؛ یافت بودای وانادیوم به تنهایي و با اجرای فعالیت استقامتي به

 ا برتویکه ورزش کردن به تنهایي و همراه با مصرف اسطوریبه

 وضعیت پرخوني بافت مغز موثر نبود. 

 مغز های زیادی عنوان شده است که انسولین دربر اساس یافته

 وني ونور ها ندارد، ولي بر بقاینقشي در انتقال گلوکز به نورون

 ظیمتن در انسولین. در واقع، (19)عملكرد آن تاثیرگذار است 

 برای باال انرژی به مغز نیاز و مغزی متابولیسم در انرژی مصرف

 و پسسینا تشكیل مانند پیچیده هایفعالیت سایر و نوروني رشد

 . (19)دخالت دارد  سیناپسي هایفعالیت

شود در بیماری دیابت، فرآیندهای تخریب عصبي مشاهده مي

که با التهاب همراه هستند، که ممكن است باعث افزایش 

های آستروگلیال و نوروني شود، که منجر به های کانالفعالیت

-مرگ سلولي و تخریب عملكرد دستگاه عصبي مرکزی مي

و مقادیر  TNFαند تواند عوامل التهابي مانگردد. فعالیت بدني مي

ROS اکسیداني را افزایش دهد را کاهش داده، و سطوح آنتي

. بیماری دیابت با ایجاد تغییراتي در سدهای خوني و حمل (3)

مواد در عروق ریز مغزی همراه است. هیپرگلیسمي باعث کاهش 
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شود. دیابت سبب های داخلي محافظ مياکسیدانسطح آنتي 

شود که بهترین توصیف در آن تسریع ها ميتغییراتي در مغز آن

گردید که مشخص  MRIدر پیر شدن مغز است. توسط روش 

دیابت سبب تغییراتي در ساختار و عمل مغز مانند سختي ماده 

-اکسیدانگردد. هیپرگلیسمي باعث کاهش سطح آنتيسفید مي

های آزاد شود، سپس تولید رادیكالهای داخلي محافظ مي

  .(2)افزایش یافته که سبب صدمات زیادی به مغز خواهد شد 

تواند ناشي از روند ها در حیوانات دیابتي ميکاهش آستروسیت

ادیر گلوکز خون، کاهش آپوپتوز باشد، که در نتیجه افزایش مق

های التهابي باشد. وقتي سطح انسولین و نیز افزایش سیتوکین

یابد و گلیكوژن ذخیره ها کاهش ميگلوکز در دسترس سلول

ها مورد ها به عنوان منبع انرژی برای نورونشده در آستروسیت

گیرد، ممكن است که موجب مرگ استفاده قرار مي

 .(17)ها گردد آستروسیت
 

 گیرینتیجه

تنظیم و  بر استویا و وانادیوم مثبت راتتاثی به توجه با مجموع در

 مندیبهره با شود کهمي پیشنهاد تثبیت مقادیر انسولین و گلوکز،

 آثار از ناشي عملكرد اختالل ها، ازمصرف این نوع مكمل از

با  همراه و بكاهند، بافت مغز  ویژهبه بدن بر بیماری دیابت

 متنوع هایكلپروت با استقامتي بیشتری تمرینات از هاآن مصرف

 کاهش بر استویا و وانادیوم از استفاده که جاآن از .بگیرند بهره

بر بافت مغز، اطالعات کمتری در  بیماری دیابت منفي اثرات

 دوز ترینمناسب خصوص در کافي و مستندات دسترس است،

 با مرتبط هایشاخص بهبود جهت ها درمكمل این مصرف

 در شود کهمي پیشنهاد لذا ندارد، های مغزی وجودآسیب

مورد  همزمان طور آن به مختلف دوزهای اثر بعدی تحقیقات

سنجش و بررسي مقادیر گلوکز و  چنینهم .گیرد قرار بررسي

های مربوطه، قادر به تایید اثرات مثبت انسولین پس از مداخله

 ها خواهد بود.آن
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 Abstract 

Introduction: Diabetes with high blood sugar can cause central nervous 

system disorders. Consumption of stevia and vanadium are effective in 

regulating blood sugar, and may be associated with endurance activity in the 

brain tissue of diabetic rats. 

Materials and Methods: The 35 male rats (180±10 g) (6-8w age) after 4 

weeks of high-fat diet (70 g/kg daily), were divided into 7 groups: 1.control, 

2.diabetic, 3.diabetic+exercise, 4.diabetic+vanadium, 5.diabetic+stevia, 6. 

diabetic+exercise+vanadium, 7.diabetic+exercise+stevia. To induce type1 

diabetes, streptozotocin (55mg/kg) was injected intraperitoneally, and 

vanadium extract (1mg/ml) was dissolved in water daily. The endurance 

training consisted of eight weeks, five days a week, starting at 15 minutes at 

20 meters/minute and ending at 35 minutes at 30 meters/minute. 

Histopathological changes in brain tissue were examined using a light 

microscope. In order to normalize the parametric data, Kolmogorov-Smirnov 

test and for their analysis, one-way ANOVA with Bonferroni post hoc test, 

and for non-parametric data, Kruskal-Wallis test (p≤0.05) was used. 

Results: Body weight decreased significantly in all six experimental groups 

compared to healthy control group (p=0.001), in vanadium group compared 

to vanadium+exercise (p=0.01), and in stevia+exercise group compared to 

stevia (p=0.04). In the diabetic group, mild neuronal changes improved with 

exercise, stevia consumption and exercise + stevia, and mild hyperemia, 

with exercise, vanadium consumption, and exercise+vanadium (p=0.001). 

Conclusion: Eight weeks of endurance exercise, stevia and vanadium intake 

appear to be effective in regulating body weight as well as improving the 

brain damage caused by diabetes. 

Keywords: Endurance training, Vanadium, Stevia, Brain tissue 

 

 

 

 


