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ارزیابی تغییرات شاخصهای سرمی آسیب قلبی در موشهای صحرایی دیابتیشده با
آلوکسان
یعقوب حاجیصادقی ،*1مجید

فرتاشوند2

 -1عضو انجمن علمی دامپزشکی ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران.
 -2استادیار گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران.
*نویسنده

مسئول مکاتباتy.hajisadegi@gmail.com :

(دریافت مقاله 59/11/22 :پذیرش نهایی)59/8/12 :

چکیده
دیابت ملیتوس اختاللی متابولیکی است که از شیوع باالیی در سراسر جهان برخوردار میباشد و افزایش سطح قند خون و در پیی آن
آسیب های جدی را در عروق و بافتهای مختلف بدن سبب میگردد .هدف از این مطالعه ارزیابی تغییرات میزان شاخصهای سیرمی
آسیب قلبی در موشهای صحرایی دچار دیابت تجربی بود .بدین منظور تعداد  03سر موش صحرایی نر ویستار به طور تصادفی در 2
گروه 11تایی شاهد سالم و تیمار دیابتی تقسیم شدند .دیابت ملیتوس تجربی نیز با تزریق داخل صفاقی تک دز آلوکسان ()123 mg/kg
ایجاد گردید .چهار هفته پس از القاء دیابت ،شاخصهای سرمی آسیب قلبی در موشهای مورد مطالعه اندازهگیری شد .متوسی قنید
خون گروه دیابتی  230/1±03 mg/dlو گروه شاهد  63/7±12 mg/dlبود که حاکی از وجود اختالف آماری معنیدار بین دو گروه بود
( .)p=3/333میزان سرمی ( cTnIتروپونین  Iقلبی) در موشهای صحرایی مبتال به دیابت تجربی به طور معنیداری بیشتر از موشهیای
صحرایی گروه شاهد بود ( .)p=3/332همچنین فعالیت سرمی آنزیمهای ( ASTآسپارتات آمینوترانسفراز)( LDH ،الکتات دهیدروژناز)
و ( CK-MBکراتین کیناز قلبی -مغزی) در گروه دیابت تجربی در مقایسه با گروه شاهد به طور معنیداری بیشتر بود .در این مطالعه از
لحاظ ارتباط بین مقدار قند خون و میزان تروپونین  Iقلبی سرم ( )p=3/313 ،r=3/381و نیز سطح فعالیت سرمی آنزیمها شیامل

AST

( )p=3/338 ،r=3/733( LDH ،)p=3/333 ،r=3/832و  )p=3/310 ،r=3/163( CK-MBهمبستگی مستقیم و معنیدار برآورد گردید .در
این مطالعه افزایش میزان  cTnIسرم همراه با باال رفتن میزان فعالیت آنزیمهای سرمی شاخص قلب در موشهای صحرایی دچار دیابت
در مقایسه با گروه شاهد موید بروز درجاتی از آسیب عضله قلب است.
کلیدواژهها :تروپونین قلبی ،دیابت ،آلوکسان ،موش صحرایی.
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هدف از این مطالعه ،ارزیابی تغییرات سرمی تروپتونین I

مقدمه
بیماری دیابتت یت

اختتالل متزمن در متابولیست

قلبی ( )cTnIکه به عنوان ی

شاخص اختصاصی بترای

افتزایش

شناسایی نکروز میوکارد محسوب متیشتود ،بته همتراه

سطح قند خون میشود که در پی آن آسیبهتای جتدی

سایر شاخصهای سرمی ه چون کتراتین کینتاز قلبتی-

را در اغلب سیست های بدن ایجاد میکند و سبب بتروز

مغتتتزی ( ،)CK-MBالکتتتتات دهیتتتدرو ناز ( )LDHو

عوارض فوری یا دیررس بیماری متیشتود ( Kesari et

آسپارتات آمینوترانسفراز ( )ASTدر موشهای صحرایی

 .)al., 2006این بیماری عوارضی مثل عتوارض قلبتی-

دچار دیابت تجربی میباشد.

کربوهیدراتها ،چربی و پروتئین بوده و باعت

عروقی ،کلیوی ،عصبی ،چشمی ،جنسی و عفونتتهتای
هت زمتان را بته دنبتال دارد (.)Heshmati et al., 2014

مواد و روشها

بیماران دیابتی در معرض خطتر بتروز گرفتگتی شتریان

مطالعه حاضر از نوع تیمار-شاهد تجربتی مداخلتهای

کرونر و مرگ ناشی از آن قرار دارند .دستتورالعملهتای

بوده و در سال  1159در مرکتز تحقیقتات دانشتگاه آزاد

اجرایی جدید توصیه میکنند کته بیمتاری دیابتت بایتد

اسالمی تبریز انجام شد .در این مطالعه کلیته مالحظتات

همانند بیمتاری عترو کرونتر درمتان شتده و بیمتاران

اخالقی و پروتکلهای کار روی حیوانات آزمایشتگاهی

دیابتی باید بر این اساس مدیریت شوند ( Al-Mallah et

متتورد تا یتتد کمیتتته نظتتارت بتتر حقتتو حیوانتتات

 .)al., 2008شتتواهدی وجتتود دارد ک ته دیابتتت قنتتدی

آزمایشگاهی بود.

میتواند منجر به بروز نارسایی احتقانی قلب حتی بدون

بتترای انجتتام ایتتن تحقیتت  ،تعتتداد  13ستتر متتوش

بروز بیماری شریان کرونری یتا پرفشتاری ختون گتردد

صحرایی نر نژاد ویستار با وزن تقریبی  293±23گرم ،به

( .)Joseph et al., 2005مطالعات تجربتی نشتاندهنتده

طور تصادفی در  2گروه 19تایی شامل گروههای شتاهد

بروز آشفتگی در ظرفیت دیاستولی بطن چپ در ست -

سال و تیمار دیابتی توزیع شدند .شرایط تغذیه و نگته-

هتتای دچتتار دیابتتت م تیباشتتد (.)Fein et al., 1981

داری برای دو گروه یکستان و بته صتورت  12ستاعت

همچنین نکروز وستیع ستلولهتای قلبتی و جتایگزینی

روشنایی/تاریکی و دمای  21±2درجه سلسیوس در نظر

فیبرهای انقباضی با بافت همبند در بیماران دیابتی مبتتال

گرفته شتد .جیتره غتذایی استتاندارد پلیتت شتده و آب

به نارستایی احتقتانی قلتب هماننتد متدلهتای حیتوانی

بهطور آزاد در دسترس موشها قرار گرفتت .بته منظتور

گزارش شده است ( Kita et al., 1991; Rodrigues et

عادت کردن موشها به شرایط محیط و نیتز اطمینتان از

 .)al., 1995عالوه بتر ایتن ،تغییترات تحتتستلولی در

سالمت آنها ،به مدت ی

هفته بدون مداخلته نگتهداری

ستتلولهتتای عضتتله قلب تی ناش تی از تغیی ترات کیف تی در

شده و پس از آن دیابت تجربی در آنهتا ایجتاد گردیتد.

پروتئینهای تنظیمی و انقباضتی نشتان داده شتده استت

برای دیتابتی کتردن متوش هتا محلتول تتازه تهیتهشتده

(.)Joseph et al., 2005

آلوکسان با دوز  123 mg/kgبهصتورت محلتول در آب
مقطتتر ( 9درصتتد) ،بعتتد از  19ستتاعت پرهی تز غتتذایی،
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بهصورت داخل صفاقی به موشهای گروه دیابتی تزری

آزمون  tمستتقل ،در ستطح معنتیداری  p<3/39توستط

شد ( .)Lachin and Reza, 2012به صتورت دورهای از

نرمافزار آماری  SPSSویرایش  15متورد واکتاوی قترار

موشها از طری سینوس پشت کره چشت ختونگیتری

گرفت .همچنین به منظتور تعیتین ارتبتا پارامترهتا بتا

شده و گلتوکز ختون بتا استتفاده از دستتگاه گلوکتومتر

یکدیگر از آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردید.

ستتنجیده متیشتتد .متتوشهتتای بتتا قنتتد ختتون بتتاالی
 293mg/dlبهعنوان دیابتی در نظر گرفته شدند ( Gupta

یافتهها

 .)etدر انتهای دوره نیز جهت اطمینتان از

در تمامی موشهای تحت مطالعته در گتروه تیمتار

سطح گلوکز خون ،مجدداً قند ختون بتا استتفاده از

(دیتتابتی ناشتتی از آلوکستتان)  9تتتا  11روز (متوستتط

کیت سنجش گلوکز اندازهگیری شد .پس از  9هفتته از

 8/9±3/9روز) پس از تجتویز آلوکستان بتا استتفاده از

تمامی موشها از طری قطع دم خونگیری انجتام شتد.

نوار گلوکومتر ،قنتد بتاالی  293 mg/dlثبتت شتد و در

سرم نمونههای خون توسط سانتریفیو با سترعت 2933

گروه شاهد قند سرم در محدوده طبیعی قرار داشتت .در

دور در دقیقه و به مدت  19دقیقته در دمتای  13درجته

پایان دوره آزمتایش ،متوستط قنتد ختون گتروه دیتابتی

سانتیگراد جدا شد و مقادیر شتاخصهتای بیوشتیمیایی

 291/1±19 mg/dlو گروه شاهد  59/2±12 mg/dlبتود

آسیب قلبی در سترم شتامل تروپتونین  Iقلبتی سترم بتا

که حاکی از وجود اختالف آماری معنیدار بین دو گروه

استفاده از روش الکتروکمیلومینستانس و بتا استتفاده از

بود (.)p=3/333

al., 2005

روش مرستتوم بتترای بیمتتاران انستتانی ( LIASOIN®,

همانگونه که در جدول  1مشاهده میشتود ،میتزان

 )DiaSorin, Italyمتتورد آزمتتایش قتترار گرفتتت .ستتایر

سرمی  cTnIدر موشهتای صتحرایی مبتتال بته دیابتت

آنزی هتای قلبتی شتامل الکتتات دهیتدرو ناز (،)LDH

تجربی بیشتر از موشهای صحرایی سال (گروه شتاهد)

آسپارتات آمینوترانسفراز ( )ASTو کراتین کیناز قلبتی-

بتتود کتته ایتتن اختتتالف از لحتتان آمتتاری معنتتیدار بتتود

مغزی ( )CK-MBبا استفاده از کیتتهتای انتدازهگیتری

( .)p=3/332همچنین سایر شاخصهای سترمی آستیب

مختتتص ختتود (پتتارس آزمتتون ،ایتتران) و دستتتگاه

قلبی در موشهای صحرایی مبتال به دیابتت تجربتی در

اسپکتروفتومتر و روش رن سنجی سنجیده شدند.

مقایسه با موشهای صحرایی گروه شاهد به طور معنی-

 -تحلیل آماری دادهها :دادههای بهدست آمده کمی ،بته

داری بیشتر بود.

صورت  mean±SDارا ته و اختتالف معنتیدار بتین دو
گروه مبتال به دیابت ملیتوس تجربی و سال با استفاده از
جدول  -1مقادیر سرمی  CK-MB ،AST ،cTnIو  LDHدر موشهای مبتال به دیابت تجربی و شاهد ()mean±SD
cTnI

AST

CK-MB

LDH

گروه شاهد

3/31±3/33

131/9±2

229/8±91

1121/2±93

گروه دیابت تجربی

1/95±3/28

211/2±29

953/9±51

1995/1±99

3/332

3/335

3/333

3/312

عدد

p
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ساله معنیدار نبوده است ( Mongeon et

در این مطالعه بین مقدار قند خون و میتزان تروپتونین I

بازه زمانی ی

قلبی سرم ( )p=3/313 ،r=3/989و نیتز ستطح فعالیتت

.)al., 2013

ستترمی آنتتزی هتتا شتتامل ،)p=3/333 ،r=3/892( AST

شواهدی از وجود ارتبا بتین وقتوع مترگ ناگهتانی و

 )p=3/338 ، r=3/293( LDHو ، r=3/953( CK-MB

دیابت ملیتوس وجتود دارد (،)Vasiliadis et al., 2014

 )p=3/319همبستگی مستقی و معنیداری مشاهده شد.

بهطوری که احتمال بروز انفارکتوس میوکارد در بیماران
مبتال به دیابتت ملیتتوس  2–1برابتر افتراد ستال استت
( .)Laakso, 2001معمتتوالً تعتتدادی از شتتریانهتتای

بحث و نتیجهگیری
اگر چه پاتو نز دیابت نوع  2دقیقاً مشتخص نشتده

کرونری درگیر شده و بتروز انفتارکتوسهتای مخفتی و

است ،لیکن مدارک موجود اختالل در متابولیس گلتوکز

بدون عالمت در بیماران دیابتی بیشتر استت ( Takeda,

و چربی را در این امر دخیل متیداننتد ( Kesari et al.,

 .)2010پرفشاری خون به عنتوان یت

عامتل خطرستاز

 .)2006اختالالت قلبی یکی از مه ترین عوارض دیابت

تشدید بیماری ایستکمی

قلتب متیشتود

اضافی باع

قلب شایعتترین شتکل

( .)Turner et al., 1998همچنتین ،دیابتت ملیتتوس بته

از این اختالالت در بیماران دیابتی محسوب میشود کته

عنوان ی

عامل خطرساز در بتروز فیبریالستیون بطنتی

با مرگ و میر باال همتراه استت .کاردیومیوپتاتی دیتابتی

است که به نارسایی قلبی میانجامد و وقوع آن را ناشتی

نوعی از اختالل قلبی بتدون هتیح حالتت غیرعتادی در

از فیبروز ،تغییرات غشای پایه متویرگهتای میوکتارد و

عرو کرونتری استت ( .)Takeda, 2010اولتین تغییتر

وقوع آنوریس های ریتز متیداننتد ( Vasiliadis et al.,

عملکردی قلب در دیابت ملیتتوس مربتو بته اختتالل

 .)2014در الکتروکاردیوگرام افراد دیابتی چنتدین متورد

عملکتتتردی دیاستتتتولی متتتیباشتتتد ( Cosson and

غیرطبیعی گزارش شده است که اغلب آنها به قطعه QT

 )Kevorkian, 2003; Fang et al., 2003که در مراحتل

و متتتو  Tارتبتتتا

دارد ( Pourmoghaddas and

بعدی به اختالل عملکردی سیستتولی و نارستایی قلبتی

 .)Hekmatnia, 2003طوالنی شدن قطعه  QTبه عنتوان

قندی است و بیماری ایسکمی

شتتاخص افتتزایش خطتتر آریتمتتی بطنتتی بتتدخی

میانجامد ( .)Mandavia et al., 2012در بطتن چتپ و

یت

راست موشهای صحرایی دیابتی هیح تغییر معنتیداری

محسوب میشود (.)Vasiliadis et al., 2014

در محتوای تروپونین  Iو بیان ن  TnIدیده نشده است،

در ستتالهتتای اخیتتر مطالعتتات متعتتددی جهتتت روشتتن

اما میزان فسفریالسیون  TnIدر قلب دیتابتی حتدود 93

ساختن مکانیس کاردیومیوپاتی ناشتی از دیابتت انجتام

درصد بیشتر بتود کته ایتن تغییتر بتر استاس درمتان بتا

یافته استت .مکانیست هتای اصتلی اختتالالت قلبتی در

انسولین قابل برگشت بود ( .)Liu et al., 1996همچنین

دیابت ملیتوس عبارتند از :آترواسکلروز عترو کرونتر،

تغییرات  cTnTدر بیماران انسانی دچار دیابتت بررستی

میکروآنژیوپتتاتی ،اختتتالالت اعصتتاب خودکتتار قلتتب و

شده است و نشان داده شده است کته ایتن تغییترات در

بتتازآرایی ( )remodelingستتلولی میوکتتارد ( Takeda,

 .)2010نکتتروز وستتیع ستتلولهتتای قلبتتی و جتتایگزینی
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فیبرهای انقباضی با بافت همبند در بیماران دیابتی مبتتال

عروقی ،اختالل در تنظی نیتریت اکستید و فعتال شتدن

به نارستایی احتقتانی قلتب هماننتد متدلهتای حیتوانی

بیش از حد سیست رنین-آنژیوتانسین-آلدسترون همگی

گزارش شده است .اختالل در برداشتت کلستی توستط

سبب آسیب قلبی میشوند (.)Mandavia et al., 2012

شبکه سارکوپالسمی و کاهش پمپ کلسی سارکولمی و

بهعنوان نتیجهگیری کلی ،در این مطالعه افتزایش میتزان

فعالیت مبادلهکننده کلسی -سدی از سایر مواردی استت

 cTnIسرم همراه با باال رفتن میزان فعالیت سایر آنتزی -

که در اختالل مکانیکی قلب نقش دارند ( Joseph et al.,

های سرمی شاخص قلب در موشهای صحرایی دچتار

 ،)2005هرچند شواهد متناقضی در این خصوص وجود

دیابت در مقایسه با گروه شاهد ،موید بتروز درجتاتی از

دارد (.)Zhang et al., 2008; Ligeti et al., 2006

آسیب عضله قلب است .هر چند بته مطالعتات بیشتتری

یت

شتتکل متتوقتی از کاردیومیوپتتاتی هیپرتروفی ت

در

نوزادانی که مادرشان به دیابت مبتالست ،گتزارش شتده

در جهت تعیین اهمیت این افتزایش و ارتبتا بتا آن بتا
پیشآگهی بیماری نیاز است.

است ،به طوری که مقدار کتراتینکینتاز قلبتی-مغتزی و
تروپونین  Iقلبی سرم در این نتوزادان نستبت بته گتروه

سپاسگزاری

کنترل باالتر بوده است ( .)Oran et al., 2003مطالعتات

این مطالعه مستخر از طرح تحقیقاتی مصتوب و بتا

پیشین نشان داده است که پروتئینهای انقباضی در قلب

حمایت متالی انجمتن علمتی دامپزشتکی دانشتگاه آزاد

دیتتابتی مختتتل متتیشتتوند ( .)Liu et al., 1996بتتروز

اسالمی واحد تبریز به انجام رسیده است.

اختالالت عملکتردی قلتب ازجملته کتاهش چشتمگیر
نیروی انقباضی و استتراحت و اختتالل پمتپ قلتب در
دیابت بالینی و تجربی گزارش شده است ( Oran et al.,

 .)2003بتتههتت ختتوردن متابولیستت انستتولین ،استتترس
اکستتیداتیو ،افتتزایش استتیدهای چتترب گتتردش ختتون و

تعارض منافع
نویسندگان اعالم میدارند که در این مطالعه هیح-
گونه تضاد منافعی وجود ندارد.

سمیت لیپیدها و در مرحله بعد ،آستیب بته نفوذپتذیری

منابع

 Al-Mallah, M., Zuberi, O., Arida, M. and Kim, H.E., (2008). Positive troponin in diabetic
ketoacidosis without evident acute coronary syndrome predicts adverse cardiac events.
Clinical Cardiology, 31(2): 67-71.
 Cosson, S. and Kevorkian, J.P. (2003). Left ventricular diastolic dysfunction: an early sign of
diabetic cardiomyopathy? Diabetes Metabolism, 29: 455-466.

332

یعقوب حاجیصادقی و مجید فرتاشوند

... ارزیابی تغییرات شاخصهای سرمی آسیب قلبی در

 Fang, Z.Y., Yuda, S., Anderson, V., Anderson, V., Short, L., Case, C., et al. (2003).
Echocardiographic detection of early diastolic myocardial disease, Journal of the
American College of Cardiology, 41: 611-617.
 Fein, F.S., Strobeck, J.E., Malhotra, A., Scheuer, J. and Sonnenblick, E.H. (1981).
Reversibility of diabetic cardiomyopathy with insulin in rats. Circulation Research, 49(6):
1251-1261.
 Gupta, R.K., Kesari, A.N., Murthy, P.S., Chandra, R., Tandon, V. and Watal, G. (2005).
Hypoglycemic and antidiabetic effect of ethanolic extract of leaves of Annona squamosa
L. in experimental animals. Journal of Ethnopharmacology, 99(1): 75-81.
 Heshmati, H., Behnampour, N., Khorasani, F. and Moghadam, Z. (2014). Prevalence of
chronic complications of diabete and its related factors in referred type 2 diabetes patients
in Freydonkenar diabetes center. Journal of Neyshabur University of Medical Sciences,
1(1): 36-43. [In Persian]
 Joseph, T., Coirault, C., Dubourg, O. and Lecarpentier, Y., (2005). Changes in crossbridge
mechanical properties in diabetic rat cardiomyopathy. Basic Research in Cardiology,
100(3): 231-239.
 Kesari, A.N., Gupta, R.K., Singh, S.K., Diwakar, S. and Watal, G. (2006). Hypoglycemic and
antihyperglycemic activity of Aegle marmelos seed extract in normal and diabetic rats.
Journal of Ethnopharmacology, 107(3): 374-379.
 Kita, Y., Shimizu, M., Sugihara, N., Yoshio, H., Shibayama, S. and Takeda, R. (1991).
Correlation between histological changes and mechanical dysfunction in diabetic rat
hearts. Diabetes Research and Clinical Practice, 11: 177-188.
 Laakso, M. (2001). Cardiovascular disease in type 2 diabetes: challenge for treatment and
prevention, Journal of Internal Medicine, 249: 225-235.
 Lachin, T. and Reza, H. (2012). Anti diabetic effect of cherries in alloxan induced diabetic
rats. Recent Patents on Endocrine, Metabolic and Immune Drug Discovery, 6(1): 67-72.
 Ligeti, L., Szenczi, O., Prestia, C.M., Szabó, C., Horváth, K., Marcsek, Z.L., et al. (2006).
Altered calcium handling is an early sign of streptozotocin-induced diabetic
cardiomyopathy. International Journal of Molecular Medicine, 17(6): 1035-1043.
 Liu, X., Takeda, N. and Dhalla, N.S. (1996). Troponin I phosphorylation in heart homogenate
from diabetic rat. Biochimica et Biophysica Acta, 1316(2): 78-84.
 Mandavia, C.H., Pulakat, L., DeMarco, V. and Sowers, J.R. (2012). Over-nutrition, obesity
and metabolic cardiomyopathy. Metabolism, 61(9): 1205-1210.
 Mongeon, F.P., Dorais, M., Lorier, J.L., Froment, D., Letendre, E. and Rinfret, S. (2009).
Effect of hemodialysis, coronary artery disease and diabetes on cardiac troponin-I: a
prospective survey over one year. The Open Cardiovascular Medicine Journal, 3: 69-77.
 Oran, B., Cam, L., Başpinar, O., Baysal, T., Reisli, I., Peru, H., et al. (2003). Cardiac
troponin-I in the serum of infants of diabetic mothers. Cardiology in the Young, 13: 248252.
 Pourmoghaddas, A. and Hekmatnia, A. (2003). The relationship between QTc interval and
cardiac autonomic neuropathy in diabetes mellitus. Molecular and Cellular Biochemistry,
249: 125-128.
 Rodrigues, B., Cam, M.C. and McNeill, J.H. (1995). Myocardial substrate metabolism:
implications for diabetic cardiomyopathy. Journal of Molecular and Cellular Cardiology,
27: 169-179.

332

1316  پاییز،33  پیاپی،3  شماره،11 دوره

آسیبشناسی درمانگاهی دامپزشکی

 Takeda, N. (2010). Cardiac disturbances in diabetes mellitus. Pathophysiology, 17: 83-88.
 Turner, R.C., Millns, H., Neil, H.A., Stratton, I.M., Manley, S.E., Matthews, D.R., et al.
(1998). Risk factors for coronary artery disease in non-insulin dependent diabetes mellitus
United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS: 23). British Medical Journal, 317:
693-694.
 Vasiliadis, I., Kolovou, G., Mavrogeni, S., Nair, D.R. and Mikhailidis, D.P. (2014). Sudden
cardiac death and diabetes mellitus. Journal of Diabetes and Its Complications 28: 573579.
 Zhang, L., Cannell, M.B., Phillips, A.R.J., Cooper, G.J.S. and Ward, M.L. (2008). Altered
Calcium Homeostasis Does Not Explain the Contractile Deﬁcit of Diabetic
Cardiomyopathy. Diabetes, 57(8): 2158-2166.

331

Veterinary Clinical Pathology, Vol.11, No 43, Autumn 2017

Evaluation of cardiac injury biomarkers of serum in alloxan induced
diabetic rats
Haji-Sadeghi, Y.1*, Fartashvand, M.2
1- Member of Veterinary Scientific Association, Tabriz Branch, Islamic Azad University,
Tabriz, Iran.
2- Assistant Professor, Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Tabriz
Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
*Corresponding author's email: y.hajisadegi@gmail.com
(Received: 2017/2/15 Accepted: 2017/11/8)

Abstract
Diabetes mellitus is a metabolic disorder and its incidence is considered to be high all over the
world. It causes increase in blood glucose levels and subsequent damage to various tissues and
blood vessels. The aim of the present study was to evaluate cardiac injury biomarkers of serum
in rats with experimental diabetes. Thirty male Wistar rats were randomly assigned into 2
groups including healthy control and diabetic rats. Diabetes was induced with a single injection
of alloxan (120 mg/kg IP). Four weeks after induction of diabetes, levels of cTnI (cardiac
troponin I), AST (Aspartate aminotransferase), LDH (lactate dehydrogenase) and CK-MB
(keratin kinase) were measured in serum. At the end of the experiment, mean blood sugar levels
were 263.1 ± 36 and 96.7 ± 12 mg/dl in diabetic and control groups respectively that reveals a
statistically significant difference between the two groups (p=0.000). Serum cTnI level in
diabetic rats was significantly higher than healthy control group (p=0.002). Other cardiac
biomarkers of serum in experimentally induced diabetic rats were significantly higher than
control group. There were significant correlation between blood glucose levels and serum cTnI
(r=0.685; p=0.010), and with serum activities of enzymes, including AST (r=0.862; p=0.000),
LDH (r=0.760; p=0.008) and CK-MB (r=0.590; p=0.014). In conclusion, elevated level of
serum cTnI and enzyme activities in diabetic rats in comparison to the control group suggests
some degree of cardiac muscle damages.
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