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تأثیر دی اتیل هگزیل فتاالت بر پاسخ گالیسمی
دوره بالینی پزشکی

مقاله پژوهشی

تأثیر میزان دی ( -2اتیل هگزیل) فتاالت خوراکی بر پاسخ گالیسمی در موش سوری
بهزاد نجمی کرگان  ،*1علی کارگری رضاپور ،2رسول شریفی
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تاریخ پذیرش مقاله6311/02/63 :

تاریخ دریافت مقاله6315/00/22 :

چکیده
زمینه و هدف :انسان روزانه در معرض دی اتیل هگزیل فتاالت قرار میگیرد که ممکن است به بیماریهای همهگیر افزایش چاقی و دیابت نوع  2منجر شود.
هدف از این مطالعه تعیین اثر سطوح کمینه و بیشینه دی اتیل هگزیل فتاالت خوراکی بر پاسخ گالیسمی در موش سوری است.
مواد و روشها :در این مطالعه تجربی  65سر موش سوری نر بالغ ،بهطور تصادفی در  3گروه برابر شامل گروههای :شاهد سالم ،مداخله با فتاالت دوز
 250mg/kg/bw/dayو مداخله با فتاالت دوز  500mg/kg/bw/dayبودند که به مدت  2هفته گاواژ گردیدند .در پایان هفته هفتم بهصورت ناشتا تست تحمل
گلوکز انجام گردید و در پایان بهصورت ناشتا نمونه خون برای اندازهگیری متغیرها گرفته شد (گلوکز ،انسولین  ،مقاومت به انسولین و شاخص حساسیت به
انسولین از سرم و هموگلوبین گلیکوزیله  A1cاز خون تام) .نتایج با آزمونهای  ANOVAو دانکن آنالیز شدند .معناداری اختالف دادهها در سطح  P>0/06در
نظر گرفته شد.
نتایج :دی اتیل هگزیل فتاالت در دوز پایین ( )250 mg/kgبهصورت معنیداری موجب افزایش قند خون سرم و مقاومت به انسولین سرمی و بهطور معنیداری
موجب کاهش شاخص حساسیت انسولین ( )P>0/06شد و در گروهها ی مختلف آزمایش شاخص سرمی انسولین ،هموگلوبین گلیکوزیله ( )HbA1cخون تام و
سطح زیر منحنی ( )AUCبرای تست تحمل گلوکز تغییرات معنیداری مشاهده نشد (.)P>0/06
نتیجهگیری :در این تحقیق نشان داده شد دی اتیل هگزیل فتاالت در دوز پایین ) )250 mg/kg/bw/dayموجب اختالل در سیستمهای تنظیمی قند خون و
ایجاد پیش دیابت میشود.
کلمات کلیدی :دی ( -2اتیل هگزیل) فتاالت ) ،(DEHPپاسخ گالیسمی ،موش سوری

مقدمه
دی ( -2اتیل هگزیل) فتاالت ) (DEHP1استفاده گستردهای
بهعنوان نرمکننده در ساخت تولیدات پلی وینیل کلراید )،)PVC
اسباببازیها ،وسایل پزشکی ،بستهبندیهای غذایی،
لوازمآرایشی و محصوالت لبنی دارد ،دی ( -2اتیل هگزیل)
فتاالت یکی از فراوانترین فتاالتهای مورد استفاده است و یکی
از مواد شیمیایی مختلکننده غدد درونریز ) (EDC2است ،قرار
گرفتن بیشتر در معرض دی ( -2اتیل هگزیل) فتاالت میتواند
منجر به اختالل عملکرد سلولهای بتا ،هموستاز گلوکز و
تغییراتی در محتوای گلیکوژن کبدی در رتها شود .انسانها
*نویسنده مسئول :بهزاد نجمی کرگان ،گروه زیستشناسی ،دانشکده علوم پایه ،واحد اهر،
دانشگاه آزاد اسالمی ،اهر ،ایران
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بهطور گسترده روزانه در زندگی روزمره در معرض با دی (-2
اتیل هگزیل) فتاالت قرار میگیرند ).(6فتاالتها دارای حاللیت
کم در آب ،حاللیت باال در روغن ،فراریت کم و نسبتاً غیر قطبی
هستند .دی ( -2اتیل هگزیل) فتاالت بیرنگ و بیبو بوده و از
واکنش بین انیدرید فتالیک با یک الکل مناسب (معموالً 1-63
کربنه) تولید میشوند ) .(2فعالیت زیستی  DEHPبسیار شبیه
به گروهی از مواد شیمیایی است که بهعنوان تکثیردهندگان
پراکسی زوم شناخته میشوند ) .(3دی ( -2اتیل هگزیل) فتاالت
ازنظر شیمیایی به پلیمر متصل نمیشود و در زمان تولید و
استفاده از پلی وینیل کلراید جدا میشود )(4؛ لذا دی ( -2اتیل
هگزیل) فتاالت میتواند از طریق هوا ،آب ،غذا و حتی از طریق
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کیلوگرم وزن رت همراه با ویتامین )HFD+DEHP+VIT E( E
سطح گلوکز بهطور معنیداری کاهش یافت و غلظت انسولین
سرم افزایش نشان داده بود ( .)61هدف از این مطالعه اثر ترکیب
سطوح دی اتیل هگزیل فتاالت به همراه رژیم غذایی پرچرب بر
پاسخ گالیسمی نشان داده شده است .به نقش فتاالت در باال
اشاره گردید و به دلیل اینکه مصرف همزمان هر دو رژیم غذایی
پرچرب و فتاالت یک رویداد روزانه است این مطالعه از اهمیت
زیادی برخوردار است.

مواد و روش ها
حیوانات
در این تحقیق از  65سر موش سوری نر بالغ نژاد  NMARدر
محدوده وزنی  20_25گرم که از دانشکده دامپزشکی آزاد تبریز
تهیه شد و در اتاق حیوانات همان واحد در دمای  24±2درجه
سانتیگراد و رطوبت  15درصد و دوره روشنایی و تاریکی 62
ساعته نگهداری شدند ،استفاده گردید .آب و غذای کافی همواره
در دسترس آنها قرار داده شد .بعد از  5روز سازگاری با محیط
بهطور تصادفی ساده به  3گروه  5تایی تقسیم شدند .غذای
مصرف موشها از  50درصد چربی اشباع حیوانی و  50درصد
غذای پایه موش تشکیل شده بود.
آمادهسازی فتاالت
دی اتیل هگزیل فتاالت
) )CAS no. 117-81-7به مقدار  20میلیلیتر از پتروشیمی
فارابی در ظرف کامالً بستهبندیشده تهیه شد .فتاالت
تهیهشده بهصورت مایع روغنی است که دارای درصد خلوص
 %12و چگالی آن  0/1216گرم بر میلیلیتر است که برای
دوزهای  250و  500میلیگرم بر کیلوگرم وزن موش محاسبه
گردید و به همراه روغن ذرت روزانه برای گروههای مداخله گاواژ
گردید.
DEHP,Farabi Petrochemical,

گروهبندی حیوانات
غذای مصرفی موشها از  50درصد چربی اشباع حیوانی (پیه
گوساله) و  50درصد غذای معمولی تشکیل شده بود.
گروه شاهد (کنترل) :بهصورت روزانه  %50چربی اشباع حیوانی
به همراه  %50غذای پایه موش بدون گاواژ خورانده شد.
گروه  :2روزانه  250میلیگرم بر کیلوگرم وزن موش دی اتیل
هگزیل فتاالت محلول در قالب  2میلیلیتر بر کیلوگرم وزن موش
روغن ذرت به موشها بهصورت گاواژ خورانده شد.
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تماس پوستی به انسان منتقل شود ) .(5کیسههای ذخیرهسازی
خون و فراوردههای خونی ،وسایل تزریق و همودیالیز و لولههای
تراشه ،حاوی مقادیر زیادی دی اتیل هگزیل فتاالت هستند.
مقدار زیادی  DEHPدر خون و بافتهای بیمارانی که بهدفعات
زیاد انتقال خون انجام میدهند ،یافت میشود ).(1
با این وجود منبع اصلی آلودگی انسان به دی اتیل هگزیل
فتاالت از طریق خوراکی است .اعتقاد بر این است که در جمعیت
عمومی در غذاها با چربی باال بهعنوان منبع اصلی قرار گرفتن در
معرض با دی اتیل هگزیل فتاالت پیدا شده است ) .(0میزان
گردش فتاالت در سرخرگ کاروتید با خطر ابتال به بیماریهای
قلبی و همچنین کلسترول و فشارخون باال همراه است ) .)2در
همین حال ،شواهد منجر به تشکیل فرضیه شده است که بر این
مبنا برخی از این مواد شیمیایی ،مانند بیس -فنول آ و همچنین
فتاالت ،ممکن است به بیماریهای همهگیر افزایش چاقی و
دیابت نوع  2منجر شود ) .(1اثرات فتاالتها در آسیب کبدی،
استرس اکسیداتیو ،عالئم آلرژیک و عملکرد ریوی گزارش شده و
مردم بهراحتی در زندگی روزانه خود در معرض فتاالتها قرار
میگیرند .استرس اکسیداتیو در شرایط پاتولوژیک مانند دیابت
ملیتوس نقش بسیاری بازی میکند .فتاالتها میتوانند باعث
استرس اکسیداتیو شوند که نقش مهمی در توسعه مقاومت به
انسولین ) (IRدارد ).(60
طی مطالعهای در زنان بالغ ایاالتمتحده مشخص شده است
که سطوح چند نوع فتاالت در ادرار آنها با خطر ابتال به دیابت
مرتبط است .زنان با باالترین سطوح از برخی فتاالت دو برابر خطر
ابتال به دیابت نسبت به کسانی که با پایینترین سطوح از فتاالت
بودند ،نشان دادند ( .)66محققان دریافتند که میان متابولیتهای
فتاالت ادراری با افزایش سطح قند خون در حالت ناشتا ،سطح
انسولین و مقاومت به انسولین ( )62و همچنین با ریسک بروز
دیابت نوع  2ارتباط دارد ( .)63انسان روزانه در معرض فتاالتی
به میزان  5 ،0/05و  500میلیگرم بر کیلوگرم وزن بدن است
( .)64مطالعات نشان دادند که تغییرات در سطوح متابولیتهای
 DEHPدر ادرار با مقاومت انسولین ،بلوغ و همچنین با چاقی
ارتباط دارد ( .)65بررسیها نشان داده است که در افرادی که
مقاومت به انسولین و سطوح فتاالت باال داشتند استرس
اکسیداتیو نیز افزایشیافته است ) .(60طی مطالعهای روی رتها
مشاهده شده است که در گروه رتها با رژیم غذایی پرچرب در
معرض دی ( -2اتیل هگزیل) فتاالت با دوز  500میلیگرم بر
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گروه  :3بهصورت روزانه  500میلیگرم بر کیلوگرم وزن موش
دی اتیل هگزیل فتاالت محلول در قالب  2میلیلیتر بر کیلوگرم
وزن موش روغن ذرت به هر قطعه موش بهصورت گاواژ خورانده
شد .دوزهای دی اتیل هگزیل فتاالت با استفاده از مطالعات قبلی
( )61-22انتخاب شده است که در دو سطح (کمینه و بیشینه)
مورد مقایسه قرار گرفته شده است.
روشهای بیوشیمیایی
در پایان هفته هفتم بعد از  61ساعت ناشتا قند خون موشها
توسط گلوکومتر از دم موشها اندازه گرفته شد و برای انجام
تست تحمل خوراکی گلوکز ) )OGTT1به هر موش به مقدار 6
میلیلیتر از محلول قندی  %50بهصورت گاواژ خورانده شد،
سپس توسط دستگاه گلوکومتر ( )On Call EZ,SD,USAدر
زمانهای  620-10-10-30دقیقه قندخون موشها اندازهگیری
گردید ) (6و مساحت زیر منحنی در گروههای مختلف به روش
ذوزنقه محاسبه گردید.
بعد از پایان  2هفته ،نمونه خون بعد از  61ساعت ناشتا از
موشهای بیهوش شده توسط اتر گرفته شد .خونگیری از قلب
موشها انجام گردید و در لولههای استریل جمعآوری و پس از
سانتریفیوژ با دور  3000به مدت  5دقیقه و جداسازی سرم،
تعیین میزان گلوکز سرم با استفاده از کیت مربوطه (شرکت
پارس آزمون) به روش آنزیمی ،کالریمتری برای اندازهگیری تک
نقطهای با روش فتومتریک ( (Unico 1200صورت گرفت ،میزان
انسولین سرم با استفاده از کیت مربوطه )(Mouse Insulin (INS

تجزیهوتحلیل آماری
دادههای حاصل با استفاده از نرمافزار  SPSSو تست آماری
آنالیز واریانس یکطرفی و آنالیز تست آماری دانکن ((Post Hoc
بررسی شدند و نتایج بهصورت  Mean ± S.E.Mنشان داده شد.
( )P >0/06بهعنوان سطح معناداری در نظر گرفته شد.

نتایج

ELISA Kit, China, Cat.No&Brand : Estbiopharm, CK) E20353به روش االیزا اندازهگیری شد .جهت اندازهگیری

همانطور که در جدول زیر نشان داده شده است تجزیه
واریانس یکطرفی ( )ANOVAدادههای بهدستآمده در
گروهها ی مختلف آزمایش نشان داد که اختالف معنیداری بین
متوسط سرمی گلوکز ،مقاومت به انسولین و شاخص Quicki

مقاومت به انسولین از شاخص ارزیابی مدل هموستاز )(HOMA2

استفاده شد که این شاخص بر اساس غلظت قند خون ناشتا و
غلظت انسولین ناشتا طبق فرمول زیر محاسبه یافت (:)60

جدول  -1میزان متوسط پارامترهای بیوشیمیایی ( )Mean±SEMدر گروههای مختلف آزمایش
گلوکز
گروه

(میلیگرم بر دسی
لیتر)

هموگلوبین
گلیکوزیله
(درصد)

انسولین
(میکرویونیت بر
میلیلیتر)

مقاومت به
انسولین

شاخص
حساسیت به

سطح زیر منحنی

انسولین

شاهد (کنترل)

16/32±0/03b

62/610±6/41a

4/11 ±0/203 a

0/00±0/02 b

0/400±0/000 a

356/50±36/61 a

فتاالت 250mg/kg

602/00 ±0/03 a

63/632±6/41a

5/500±0/203 a

6/30±0/02 a

0/315±0/000 b

441/00±36/61 a

فتاالت 500 mg/kg

51/25 ±1/02 b

60/300 ±6/21 a

5/500 ±0/601a

0/05 ±0/00 b

0/404 ±0/001 a

416/22 ±20/02a

حروف نامشابه در هر ستون نشانگر اختالف معنیدار در سطح ( )P>0/06است
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 ÷ 22/5 ]= HOMA-IRگلوکز ناشتا (میلی مول بر لیتر) ×
انسولین ناشتا (میکرویونیت بر میلی لیتر)[ و همچنین حساسیت
به انسولین سرم از شاخص بررسی کمی حساسیت به
انسولین ) (QUICKI3استفاده گردید .طبق فرمول] :
 / 6=QUICKIلگاریتم انسولین ناشتا ( +)mU/mlلگاریتم قند
خون ناشتا ( ،[)mg/dLکه این شاخص بر اساس معکوس مجموع
لگاریتم غلظت انسولین ناشتا و گلوکز خون ناشتا اندازهگیری
میشود ( .)62برای اندازهگیری هموگلوبین  50 ،A1cمیکرولیتر
خون تام از هر موش در ویالهای حاوی ماده ضد انعقاد خون (
 (EDTAتهیه شد و با روش کروماتوگرافی تعویض یونی با
استفاده از کیت مربوطه ) (BioSystems, Spainاندازهگیری شد
به صورتی که هر دو گروه از لولهها یکی لوله  HbA1Cو دیگری
 Hbتوتال را در مقابل آب مقطر در طولموج  465نانومتر ()nm
خوانده شد و طبق فرمول درصد  HA1bCمحاسبه گردید .تمام
مراحل آزمایش برای موشها با رعایت کامل موازین اخالقی ازنظر
در اختیار قرار دادن آب و غذا و بیهوش کردن قبل از نمونهگیری
انجام گرفت.

بهزاد نجمی کرگان و همکاران

بحث
رژیم غذایی با چربی باال در شیوع باالی چاقی ،دیابت نوع  2و
بیماریهای قلبی عروقی شناخته شده است .فتاالت موجود در
ظروف پالستیکی به داخل غذاها و نوشیدنیها منتقل میشوند.
مصرف همزمان هر دو رژیم غذایی پرچرب و فتاالت یک واقعیت
روزانه است ( .)61با توجه به نقش رژیم غذایی پرچرب در شیوع
دیابت نوع  ،2در مطالعه حاضر غذای مصرفی تمام گروهها از 50
درصد چربی اشباع حیوانی و  50درصد غذای معمولی موش
تشکیل شده بود .اعتقاد بر این است که در جمعیت عمومی در
غذاها با چربی باال بهعنوان منبع اصلی قرار گرفتن در معرض با
دی اتیل هگزیل فتاالت پیدا شده است (.)0
در پژوهش حاضر اثر ترکیب سطوح دی اتیل هگزیل فتاالت
به همراه رژیم غذایی پرچرب بر پاسخ گالیسمی نشان داده شده
است .بر اساس فرضیه انتظار بود سطوح فتاالت خوراکی موجب
تغییر پاسخ گالیسمی و بروز مقاومت انسولینی در موش سوری
شود .در این تحقیق نشان داده شد که دی اتیل هگزیل فتاالت
با دوز پایین ( )250 mg/kgاثرات بیشتری ایجاد نموده است
( .)P>0/06فتاالت در دوز پایین بهصورت معنیداری موجب
افزایش قند خون نسبت به گروه شاهد گردید لکن این افزایش
بهصورت وابسته به دوز نبود بهطوریکه میزان قند خون گروه
فتاالت  500mg/kgاختالف آماری معنیداری با گروه شاهد
نداشت ( )P<0/06که احتماالً مقادیر بیشتر فتاالت با فعال کردن
مکانیسمی موجب هیپوگلیسمی خواهد شد و یا تأثیری نشان
نمیدهد .طی مطالعهای روی رتها مشاهده شده است که مقادیر

journal.fums.ac.ir

کم دی اتیل هگزیل فتاالت ( )0/5 mg/kg/dayموجب اختالل
در سیستم هورمونی و افزایش گلوکز سرم میگردد ( .)20نتایج
مطالعهای دیگر حاکی از آن است که گلوکز سرم در رتهای گروه
مداخله با غذای پرچرب به همراه دی اتیل هگزیل فتاالت با دوز
 500mg/kgنسبت به گروههای دیگر بدون مداخله فتاالت بهطور
معنیداری افزایش یافته است ( )61و همینطور نتایج حاصل از
بررسی در رتها نشان داده است که دی اتیل هگزیل فتاالت با
دوز  500mg/kgگلوکز سرم را افزایش میدهد ((26؛ که این
نتایج با یافتههای حاصل از مطالعه حاضر تطابق دارد .دلیل
افزایش گلوکز این است که دی اتیل هگزیل فتاالت سبب
مقاومت به انسولین و اختالل در سیگنالینگ انسولین و بیان
وابسته به دوز گلوکز ترانسپورتر  (GLUT4( 4در غشای پالسمایی
شده و از این طریق منجر به افزایش گلوکز سرم میشودDEHP .
باعث پراکسیداسیون لیپیدی میشود و این ممکن است تغییراتی
در غشاء ایجاد کند و درنتیجه کاهش  GLUT4متصل به غشاء
شود ) .)22طی بررسیها روی موشهای مستعد به بیماریهای
قلبی ژنتیکی ،طی مداخله با دی اتیل هگزیل فتاالت با دوز
 600mg/kgبه همراه غذای پرچرب در هفتههای اول افزایش
گلوکز داشتند ولی در آخر تغییر معنیداری نسبت به گروه شاهد
نشان ندادند و دلیل آن این است که فتاالت سبب القا سیتوکروم
P450و آنزیمهای دیگر که قادر به متابولیزه کردن آنها هستند
میشود (.)61
مقایسه میانگین در گروههای مختلف مورد آزمایش نشان داد
که اختالف معنیداری بین هموگلوبین گلیکوزیله )(HbA1c
خون تام وجود ندارد ( .)P<0/06طی مطالعهای نشان داده شده
است که در زنان ارتباط معنیداری میان سطح متابولیتهای
فتاالت ادراری و سطح هموگلوبین گلیکوزیله ) (HbA1cخون تام
وجود ندارد ( )66که احتماالً فتاالت تأثیر کمی بر گلیکوزیله
شدن گلبولها ی قرمز دارد ولی مطالعات با مدت طوالنی برای
ارزیابی صحیح این دادهها الزم است.
محققان دریافتند که برخی سطوح فتاالت باعث افزایش سطح
گلوکز سرمی ،انسولین سرم و مقاومت به انسولین میشود ).(62
در تحقیق حاضر ،مقاومت به انسولین سرمی در گروه
دریافتکننده دی اتیل هگزیل فتاالت  250mg/kg/dayنسبت
به گروههای دیگر بهطور معنیداری افزایش یافت و شاخص
 Quickiکاهش نشان داد ( )P>0/06و سطح انسولین سرمی در
تمام گروهها تغییرات معنیداری نشان نداد ( .)P<0/06در
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سرم وجود دارد ( .)P >0/06در آزمون مقایسه چند دامنهای
دانکن برای میانگین مقادیر گلوکز سرمی ،مقاومت به انسولین و
شاخص  Quickiسرم در گروههای مختلف ،در گروه فتاالت
 ،250mg/kgمیزان گلوکز و مقاومت به انسولین نسبت به
گروههای دیگر افزایش نشان داد و در گروه فتاالت ،250mg/kg
میزان شاخص  Quickiبهصورت معنیداری نسبت به سایر
گروههای آزمایشی بهطور معنیداری کاهش یافت (.)P>0/06
تجزیه واریانس یکطرفی ( )ANOVAدادههای بهدستآمده در
گروهها ی مختلف آزمایش نشان داد که اختالف معنیداری بین
متوسط سطح انسولین سرمی ،سطح هموگلوبین گلیکوزیله
( )HbA1cخون تام و در ارزیابی سطح زیر منحنی ( )AUCبرای
تست تحمل گلوکز خوراکی ( )OGTTوجود ندارد ()P <0/06
(جدول .)6
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تأثیر دی اتیل هگزیل فتاالت بر پاسخ گالیسمی
دوره بالینی پزشکی
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نتیجهگیری
دیابت نوع  2در نرخ بیماریهای همهگیر در طول چند دهه
اخیر در آمریکا و اروپا و اخیراً بیشتر در کشورهای درحالتوسعه
افزایشیافته است .عوامل خطرساز مانند رژیم غذایی ،شیوه
زندگی و ژنتیک نمیتوانند بهطور کامل دلیل این پدیده شوند و
شواهد نشان میدهد که حضور آالیندههای زیستمحیطی نقش
مهمی در بروز افزایش ابتال به دیابت نوع  2دارند مواد
شیمیاییهای مختل ساز غدد درونریز ( )EDCsکه دی (-2اتیل
هگزیل) فتاالت ( )DEHPیک مواد شیمیایی مختل ساز غدد
درونریز ( )EDCاست و بسیاری از مردم در زندگی روزمره در
معرض آنها قرار میگیرند .در این تحقیق نشان داده شد دی
( -2اتیل هگزیل) فتاالت در دوز پایین موجب اختالل در
سیستمهای تنظیمی قند خون و ایجاد پیش دیابت میشود؛
بنابراین جهت اطالع از نحوه مکانیسم اثر دی اتیل هگزیل فتاالت
نیاز به مطالعات متابولیسمی و مولکولی بیشتری است.

تشکر و قدردانی
در پایان الزم است از کلیه افرادی که در انجام این مطالعه ما
را یاری نمودهاند ،بهویژه کارکنان بخش کلینیک حیوانات و
آزمایشگاه تحقیقاتی دانشکده دامپزشکی در دانشگاه آزاد تبریز و
همچنین از همکاری شرکت پتروشیمی فارابی در تهیه فتاالت
تشکر نماییم .نگهداری حیوانات آزمایشگاهی مطابق باراهنمای
انستیتوی ملی سالمت انجام شده است .کمیته اخالق دانشگاه
تحقیق را تائید کرده است .این مقاله برگرفته از پایان نامه
تحصیلی آقای بهزاد نجمی کرگان کارشناس ارشد گروه بیوشیمی
دانشگاه آزاد اسالمی اهر با شماره ثبت 22030520136004
می باشد و تمامی حقوق آن متعلق به این دانشگاه می باشد.

تعارض منافع
نویسندگان هیچ گونه تعارض منافعی را اعالم نکرده اند.
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مطالعهای مشابه اثبات شده است که دوز پایین ( )0/5mg/kgدی
(-2اتیل هگزیل) فتاالت در رتها باعث کاهش انسولین سرم
میشود ) .(20نتایج مطالعهای دیگر نشان داد که انسولین سرمی
گروه مداخله با غذای پرچرب به همراه دی اتیل هگزیل فتاالت
با دوز  500mg/kgنسبت به گروههای بدون مداخله فتاالت
کاهش یافته است که به دلیل اختالل در پانکراس و درنتیجه
باعث مختل کردن عملکرد سلول بتا میشود ((61؛ که این نتایج
با نتایج مطالعه حاضر مطابقت ندارد چونکه سطح انسولین
سرمی در تمام گروهها تغییرات معنیداری نداشت (.)P<0/06
با توجه به اینکه شاخص  HOMA-IRاز میزان قند خون ناشتا
و انسولین ناشتا محاسبه و هر دو مقدار در صورت کسر قرار دارد،
بنابراین افزایش عدد مربوط به این مدل ،بیانگر مقاومت انسولینی
در فرد است ) (23و با توجه به اینکه مقدار شاخص HOMA-IR
در تحقیق حاضر در گروه فتاالت در دوز پایین ()250 mg/kg
بهطور معنیدار افزایش یافته است ( ،)P>0/06بنابراین فتاالت
در دوز پایین موجب بروز مقاومت انسولینی شده است .افزایش
مقدار فتاالت دریافتی از 250 mg/kg/dayبه 500mg/kg/day
اثر معنیداری نسبت به گروه شاهد بر شاخص HOMA-IR
نداشت ( )P>0/06همانطور که در دوز 500 mg/kgمقدار گلوکز
کاهش یافته در شاخص مقاومت به انسولین هم نسبت به گروه
فتاالت  250mg/kgکاهش یافته است .فتاالتها گیرندههای
هورمون خاصی را فعال میکنند که گیرندههای فعالشده با
تکثیرکنندههای پرواکسیزوم ( )PPARsمینامند PPARs .از
طریق تأثیر بر روی مقاومت به انسولین ،ترشح انسولین و مقدار
معمول چربیها ،بر روی تعادل گلوکز خون تأثیر دارند ) .(24در
تحقیق حاضر شاخص  Quickiدر گروه دریافتکننده دی اتیل
هگزیل فتاالت  250mg/kgنسبت به گروههای دیگر بهطور
معنیدار کاهش یافت (.)P>0/06
شاخص  Quickقابلاطمینان ،تکرارپذیر و دقیق است و
ارزشمندتر از شاخص  HOMA-IRاست .ازآنجاییکه در این
روش از لگاریتم معکوس میزان گلوکز و انسولین استفاده میشود،
هرچقدر میزان قند خون و انسولین بیشتر باشد ،عدد شاخص
کوچکتر خواهد بود که درواقع بیانگر حساسیت به انسولین است
(.)25 ،62
مقایسه میانگین سطح زیر منحنی برای تست تحمل گلوکز
خوراکی ( )OGTTدر گروهها ی مختلف آزمایش نشان داد که
اختالف معنیداری وجود ندارد ( .)P>0/06طی مطالعهی

انجامشده در رتها نشان داده شده است که میزان قند خون در
زمانهای  30و  10دقیقه در گروه مداخله با غذای پرچرب به
همراه  DEHPبا دوز  500mg/kg/dayنسبت به گروههای دیگر
افزایش معنیداری داشت که میتواند به دلیل کاهش انسولین
سرم باشد ( .)61ولی در تحقیق حاضر اختالف معنیداری در
سطح انسولین سرم در بین گروههای مختلف آزمایش مشاهده
نشد (.)P>0/06
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Abstract
Background & Objective: Humans are widely exposed to di-(2-ethylhexyl) phthalate that it can rise
obesity and type 2 diabetes epidemics. The object of this study was to investigate the effects of oral
di-(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) at minimum and maximum levels on glycemic response in mice.
Material & Methods: An interventional study with 15 adult male mice was designed. Mice were
randomly assigned to 3 equal groups: control, 1x phthalate (dose of 250 mg/kg/day), 2x phthalate
(dose of 500 mg/kg/day) and treated for a period of 8 weeks. At the end of the seventh week study
all mice were tested by oral glucose tolerance test and area under curve (AUC) was calculated for
each sample. In the end, fasting blood samples were used to measure the variables (Glucose, Insulin,
HOMA_IR, Quicki of serum and HbA1C of total blood). The data were analyzed by ANOVA and
Duncan tests. The significant difference in the data was considered P >0.01.
Results: Di-(2-ethylhexyl) phthalate at low dose (250 mg/kg) showed significant increase in serum
glucose and insulin resistance levels and also quicki levels decreased significantly compared to other
groups (P <0.01). This study showed no significant changes in insulin serum, glycated hemoglobin
(HbA1c) of total blood and area under the curve in glucose tolerance test (P >0.01).
Conclusion: In the present study, it showed di-(2-ethylhexyl) phthalate at low dose (250 mg/kg)
impaired blood sugar control systems and this can lead in pre-diabetes.
Keywords: Di-(2-ethylhexyl) phthalate, Glycemic response, Mice
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