
 أ

 

 

 معاونت پژوهشی و فناوري

 گزارش نهایی طرح تحقیقاتی

 

هفته تمرین استقامتی بر سطوح  6بررسی تاثیر 

و گلوتاتیون پراکسیداز  سوپراکسیداز دیسموتازاستراحتی 

نر نژاد ویستار مبتال به دیابت  بافت قلب موش هاي صحرایی

 تجربی

 

 مجریان طرح:

 آقاي دکتر لطفعلی بلبلی

 خانم مژده خواجه لندي

 

 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی

 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

 

دانشگاه محقق این طرح باتصویب و حمایت مالی حوزه معاونت پژوهشی 

 اردبیلی اجرا گردیده است.

 

1398 

 

 



 

 ب

 

 چکیده

کرده و افزایش آسییب اکسایییی    اکسیدانی بافت قلب در بیماری دیابت تغییرآنتیسیستم وضعیت 

ورزشیی بیر   د. با توجه بیه نشیش امتمیاث م بیت تمیری       گردبدنبال آن میاهده میغیاها و بافت قلب 

مییزان  تمری  اسیتشامتی بیر   هفته  6اکسیدانی، هدف از مطالعه ماضر مشایسه اثر آنتی سیستم وضعیت

های صیررایی نیداد ویسیتار    فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز بافت قلب موش

تیایی   6گیروه   4دفی در سر موش صررایی نر بالغ، به طیور تایا   24به ای  ترتیب،  سالم و دیابتی بود.

( و گیروه  HT(، گیروه سیالم تمیری  )   DC(، گروه دیابت کنترل )DTقرار گرفتند: گروه دیابت تمری  )

هفته تمری  استشامتی با شیدت متوسیب بیه صیورت فزاینیده       6 به مدت (. میواناتHCسالم کنترل )

بیرای بررسیی مییزان فعالییت گلوتیاتیون      ورزشیی  ساعت پس از آخری  جلسه تمری   24انجام دادند. 

ترلیی   آمیاری  هیا براسیاآ آزمیون    استخراج گردید. دادهبافت قلب پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز 

هفتیه تمیری  اسیتشامتی، بیی  تغیییرات مییانظی  غل یت         6پیس از   آنالیز شیدند.  واریانس یک طرفه

ه سالم کنترل و دیابت کنتیرل بیه ترتییب بیا     گلوتاتیون پراکسیداز در گروه دیابت تمری  نسبت به گرو

( تفاوت معناداری وجود داشت. اگرچه، بی  دو گروه دیابیت  =017/0P( و )=007/0Pسطح معناداری )

(. همچنی  مییانظی  غل یت سوپراکسیید    =063/0Pتمری  و سالم تمری  تفاوت معناداری دیده نید )

( افیزایش  =025/0Pکنترل با سیطح معنیاداری )   دیسموتاز در گروه دیابت تمری  نسبت به گروه دیابت

-امتماثً ورزش استشامتی با شدت متوسب تاثیر بسزایی بر سیسیتم آنتیی  توان بیان نمود که، مییافت. 

عروقیی  -تواند در پیییظیری از توسیعه عیوارل قلبیی    های دیابتی دارد و میاکسیدانی بافت قلب موش

 .ناشی از دیابت مفید باشد

 

 تمری  استشامتی، گلوتاتیون پراکسیداز، سوپراکسید دیسموتاز، دیابتکلمات کلیدي:      

 



1 

 

 

 فصل اول

 مقدمه و هدف





   چکیده انظلیسی

 أ

 

 مقدمه -1-1
اصیلی   از ویدگیشود که اطالق میدر بدن دیابت ملیتوآ به گروهی از اختالثت متابولیکی بیماری 

بییان  اینظونیه   دیابت آمریکیا  انجم  گزارش شده از آمار. ها هایپرگلیسمی یا افزایش قند خون استآن

ایی    شودمی بینیپیش که بودهمبتال  دیابت به نفر میلیون چهارصد مدود جهان درامروزه  ،ند کهکمی

 را اییران  بالغ جمعیت درصدده  یابد. بیش ازب افزایش میلیون نفر شیاد از به بیش 2035سال  رقم در

 هنیوز  خیود  دیابیت وضیعیت  از  هیا کیه نیمیی از آن  ای  درمالی است کیه   دهدتیکی  می دیابتی افراد

 دیابیت  منفیی  اثیر  د مرششیی ، متعید  مطالعیات در بسییاری از  . برنید خبری به سر میو در بی ناآگاهند

: افرونییده و 1،2010بودینییا و ابیی ) شییده اسییت داده نیییان )میوکییارد( بییر عهییله قلییب  ملیتییوآ

کیه در بیمیاران مییاهده     عروقیی  و قلبی هایبیماریای  گونه گزارش شده است که (. 2019همکاران،

بیه  دیابت  جانبی عوارل بلکه به دلی  باشد،می فیار خونی پر و کرونر دلی  بیماری به نه تنها گرددمی

-که باعث میر  انسیان میی    پاتولوژیک عوام از دیظر  جدا گذاشته واثر  قلبعهله بر  صورت مستشیم

(. دیابیت  2،2012ایمند و درومییکس ) هستند به دیابت مبتال بیماران در اصلی مر  و میر عام  گردند،

از نشاان در ترشح هورمونی یا عملکرد انسولی  و یا هیر دو  که به عنوان یک اختالل متابولیکی شیری  

افزایش گلوکز خون بیماران دیابتی تغیییرات  با  .شودبا افزایش گلوکز خون میخص میگردد ماص  می

گیردد  میی دییده  زاهای مختلف در عروق سرخر  و اعااب از مسیر افزایش استرآ اکسایییی  بیماری

 (.  3،2013پورتر و ریچ)

شییده و   باعیث آن های آزاد در سیطح غییاء سییلول  رادیکالکه است  ایپروسهاسترآ اکسیداتیو 

ها که ترت تاثیر قیرار  گردد. ازجمله ای  اندامکمیهیای داخی  سلولی، سبب آسیب به غییاء انیدامک

-نییییان میی  اینظونیه  صورت گرفته برخییی از مطالعییات براساآ نتایج  .استها میتوکندری گیردمی

 هییای مختلیییف از توانیید در ایجییاد و پییییرفت عییوارل بیماریاسییترآ اکسیییداتیو می: دهیید

 .(2010و همکاران،4دیابییت مؤثییر باشیید )لوبو  جملییه

                                           
1 Boudina & Abel  
2 Ernande & Derumeaux 
3 Porter KE & Reches K 
4 Lobo 
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شییده و بییا ایجییاد    را باعیث  ، بییروز اسییترآ اکساییییی    تولید شیده  های استرآ اکساییی فعیالگونه

هیا بیییه وجیییود    ها، اثییرات مخربیییی را در سیییلول  اکسیییدانها و آنتیییاکسیییدان تعادلاختیالل در 

گلوتیاتیون پراکسییداز    و( SODآورد و اییی  در مالییی اسییت کییه سییوپر اکسییید دیسیییموتاز ) مییی

(GPX )گیییر، بیییرای   عنیییوان عوامییی  مداخلیه   بیه انید،  خته شیده اکسیییدانی شناهییای آنتیکه آنزیم

فیییار   تعیادل ای رادیکیال هییای آزاد، وارد عمیی  شییده و در     هیای زنجییره جلوگیییری از بیروز واکنش

از  کیه  اسیترآ اکسایییی  توان بیان نمیود  می invitroمیاهدات براساآ . دارند ایجاد شده اثراکسایییی 

-مییاهده گیردد روی میی   ها پیش از اینکه عوارل دیابت به صورت بالینی مدتگیرد، منیا میخون  قند

گیردد باعیث تییدید    اینکه موجب افزایش مشاومت به انسولی  می. بنابرای  استرآ اکسیداتیو عالوه بردهد

بیدی   نشش مهمی در پاتوژنز عوارل و تییدید پیامیدهای بعیدی دیابیت دارد.      دیابت شده و بدی  ترتیب

هفتیه تمیری  اسیتشامتی بیر سیطور اسیترامتی        6بررسیی تیاثیر   بیه   ،یب ترشیق ماضر در ای  راسیتا ترت

نیداد ویسیتار مبیتال بیه     نیر   و گلوتاتیون پراکسیداز بافت قلب موش های صیررایی  سوپراکسیداز دیسموتاز

 پرداخته است. دیابت تجربی

 بیان مسئله -1-2

عمیومی   بهداشیت در زمینیه   نظرانیی  یک به بیماری را ای  ،ملیتوآ دیابت و چیمظیر وسیع شیوع

 رنج دیابت بیماری از تاکنون گذشته از که کسانی (. تعداد2015و همکاران،1رافورت است ) کرده تبدی 

 بی  المللی دیابیت  فدراسیوناز سوی  ی کهکه براساآ گزارش به ای  صورت برند افزایش یافته استمی

 552بیه  مبتال هستند دیابت بیماری به  رود تعداد کسانی کهمی انت ار 2025 سال ، تابیان گیته است

 (.2011همکاران، و2ویتینگ د )نیابب افزایش نفر میلیون

 

 

                                           
1 Raffort 
2 Whiting 
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مدت در شرایب هایپرگالیسیمیا در افیراد    طوثنی گرفت  قراردیابت  بروز عوام  عمده تری  از یکی 

 قنید  متابولیسیم  اخیتالل  تنهیا ییک  ،ملیتوآ که بیماری دیابت دهنده ای  هستندنیان ترشیشاتاست. 

 سیاختار و  تیوان بیه عیوارل در   را بیه همیراه دارد کیه میی    مزمنی  بلکه عوارل کند،نمی ایجاد را خون

کیه  دو دسیته میکروواسیکوثر    بیه  که اشاره کرد مختلف هایدر بافت خونی عملکرد عروق همچنی  در

عیروق  و  یقلبی عروقی  بیماری شام که و ماکروواسکوثر  باشدمی و نفروپاتیرتینوپاتی ، شام  نوروپاتی

 گردد.   تشسیم بندی باشد،می مریطی

. ثزم بیه ککیر   اشاره نمودکاردیومیوپاتی دیابتی توان به می ،دیابتچیمظیر بیماری ازجمله عوارل 

بیه   .باشید میی  بیماری قلبیی عروقیی   دو نوع دیابت مبتال به بیماران در و میر است که علت اصلی مر 

 و عیروق کرونیری   بیاث، آتروژنیز، بیمیاری    خون فیار خطر در معرل به دیابت طوری که بیماران مبتال

 .  (2015و همکاران،1)یاماگییی  گیرندقلبی قرار می انفارکتوآ

دهید شیام    که بیر اثیر هایپرگلیسییمی بیمیاری دیابیت روی میی       و متنوعی مختلفزایی تغییرات بیماری

تغیییر   بیروز قلبیی،  فی  یبروز پدییده عروق کوچک، تغییر در  ها،سرخر در است از جمله تغییر  یتغییرات

از مسییر افیزایش اسیترآ اکسییداتیو     است که  های عهالت صاف عروقیاعااب مریطی و عملکرد سلول

 ،سوپراکسیید  آنییون آزاد کیه   هایو رادیکال اکسیدن فعال هایگونه تولید بی  موازنه عدم نتیجه .باشدمی

-آنتیی  دفیاع  و سیسیتم  طیرف  ییک  از باشید میی شیام    و... هیدروکسی  آزاد ، رادیکالپراکسید هیدروژن

ی بیرای مشابلیه بیا    هیای در بدن انسان راهکار. اکسیداتیو است استرآ ایجادعام   ،دیظر طرفی از اکسیدانی

 شیده  طرامیی  دفیاعی  مکانیسیم کیه   هوازی، بیولوژیکی هایسیستم استرآ اکسیداتیو وجود دارد ازجمله

اسیترآ   و مخیرب  بیار  زییان  اثیرات  تیا  اکسییدن،  فعیال  هیای گونیه  و آزاد هایرادیکال با مشابله برای است

تیوان بیه آن اشیاره    که میی  دفاعی سیستم اجزای از برخی د.برسانن مداق  به یا دهنمو خن ی را اکسیداتیو

 بیدن  داخی   در کیه  پراکسیداز گلوتاتیون و سوپراکسید دیسموتاز کاتاثز، مانندهستند  هاآنزیم شام نمود 

شوند که شام  ویتیامی    تأمی  غذایی رژیم طریق از سیستم اجزای ای  از دیظر ولی برخی شوند،می سنتز

 .باشدمی ... و کاروت  بتا

                                           
1 Yamagishi 
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 ازجملهگردد. نیز می ی درشتهامولکول روی بارو زیان مخرب ایجاد اثرات باعث اکسیداتیو استرآ

-بدی  ترتیب آسیب عهیله . اشاره نمود لیپیدها و DNA، هاپروتئی  توان بهمی که هاای  ماکرومولکول

-آنتیی هیای  ی عدم تعیادل بیی  تولیید و خن یی سیازی گونیه      ی قلبی در اثر استرآ اکساییی نتیجه

 اکسییدانی آنتیی اع ناکیافی  های نیتروژن و اکسیدن واکنیی یا دفی تولید گونه به دلی  افزایش اکسیدانی

های اکسیدن واکنییی در بافیت قلبیی افیراد     به طوری که شواهد ماکی از افزایش تولید گونهباشد، می

 (.  2013و همکاران،1)آنسلی دیابتی است 

و  ، خوداکساییی گلوکزهاه شدن پروتئی ولیزاز قبی  گلیک تعدادی سازوکار در بدنرسد به ن ر می

-رادیکیال در افیزایش   از طرییق  ،نهایی گلیکاسیون و مسیر پلی آل که تولیداتپراکسیداسیون لیپیدی 

افزایش آسییب   باعث دیابت درگیر هستنداری در بیمهای آزماییظاهی های آزاد بیماران دیابتی یا مدل

 در بافیت بیدن   اکسییدانی آنتیوضعیت  .(2000و همکاران،2)وست شود میسلولی و مشاومت انسولی  

 .گیردد نیز در بیماران دیابتی تغییر کرده و منجر به افزایش آسیب اکساییی غیاها و آسیب بافتی میی 

در برگیرنیده   آینید پدیید میی   های اکسیدن واکنییی از گونه کهاولی  خب دفاعی در برابر آسیب بافتی 

 از و کاتاثز است.تیسمواکسیدان آنزیمی شام  گلوتاتیون پراکسیدازْ، سوپراکسید دچندی  آنتی

ها به خایو  بیمیاری   فعالیت ورزشی به عنوان ابزاری در جهت جلوگیری و کنترل بیماریهمواره 

ز افراد سالم دارای میزان سوخت و سیا قلبی ی دیابت توصیه شده است. در شرایب استرامت بافت عهله

اکسیدانی پایی  اسیت.  فعالیت آنتیای  درمالی که به صورت برعکس  .استفعالیت اکساییی نسبتا باث 

 ورزشیی بیه  بیدنی  باتوجه به اینکه فعالیت سوخت و ساز قلب در هنظام فعالییت  اما باید توجه نمود که 

تواند بافت قلبیی را پیس از ییک    رسد، ای  وضعیت میمی مالت پایه و در مالت استرامت چندی  برابر

-آنتیهای مختلف یک مررک مهم برای سیستم مال. باای کندورزش مستعد آسیب اکساییی  مرمله

. تمری  ورزشیی اسیت   GPXو  CAT ،SODاز قبی   اکسیدانیآنتیهای مانند فعالیت آنزیم اکسیدانی

هیا را  اکسیدانی برخی از ای  آنتیاستشامتی فعالیت پایهورزشی از نوع هوازی یا رسد تمری  به ن ر می

                                           
1 Ansley 
2 West 
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و  CAT، به طوری که مرششی  افیزایش معنیاداری را در مشیادیر پاییه     (1،2003)آسنسوا افزایش دهد 

GPx دیظری در وضعیت سطح استرآ مطالعات صورت گرفته های با ای  مال یافته. میاهده کرده اند

 SODاکساییی باث ماکی از آن است که فعالیت ورزشی با شدت متوسب باعث کاهش فعالییت آنیزیم   

هیای  در بافت قلبی میوش  CATو  GPxعدم تغییر در فعالیت آنزیم ه گیته اشت ای  درمالی است ک

 .(2005و همکاران،2)جادج شود میدیده دیابتی صررایی 

بنابرای  از آنجایی که تمری  ورزشی اسیتشامتی مین م بیه من یور درمیان نسیبی بیمیاران دییابتی         

ماننید  برابیر ییک مریرک وییده      ی قلبی نیز با قرارگیری طوثنی مدت درشود و بافت عهلهاستفاده می

و ماهییت ایی  تمرینیاتو نیوع،     سیو  از یکتواند سازگاری پیدا کند می...  کاهش تغذیه، فعالیت بدنی و

 طور دقیق بررسی نییده اسیت از سیوی دیظیر، بعیالوه      های درگیر، که بهشدت، مدت زمان و مکانیسم

میرتبب بیا    سیلولی و مولکیولی   هیای وجود نتایج ضدونشیض در ای  زمینه، بررسیی برخیی از سیازگاری   

های بافیت قلبیی و شیرایب اسیترآ اکسایییی بیه فعالییت ورزشیی         کسیداناسترآ اکساییی و آنتی

هفتیه تمیری     6بررسیی تیاثیر  شود. بنیابرای  هیدف از پیدوهش ماضیر     استشامتی من م دو چندان می

یداز بافیت قلیب میوش هیای     و گلوتاتیون پراکس سوپراکسیداز دیسموتازاستشامتی بر سطور استرامتی 

 است. نداد ویستار مبتال به دیابت تجربینر  صررایی

 ضرورت و اهمیت تحقیق -1-3
، ریقرن اخچند  در طیی، ماریو ب داریسالمت پابه دلی  دانش وسیع در خاو  سازوکار زیربنایی 

 در جوامعی که از لراظ تکنولوژیکی پییرفته هستند، به صورت چییمظیری گسیترش   طول عمر انسان

درصید بیاثیی از افیراد در ایی      باتوجه به درن ر گرفت  عوام  مرتبب با سالمتی یافته است. در نتیجه، 

هیای  بیمیاری رسید کیه   ای  موضوع طبیعی به ن ر میرسند. با ای  مال، جوامع به س  صد سالظی می

باتوجه به ایی   ماند. خا  همچنان به عنوان یک میک  باقی می و سبک زندگی با شیوه زندگیمرتبب 

. افتید سالم تر اتفاق می ،آید که آیا فرایند پیری نسبت به گذشتهمشیشت، ای  سوال پیش میدرشرایب 

همچیون   کی. بیماری متابولیهستند های متابولیکیبرای سالمت پایدار، بیماریکه موانع عمده ازجمله 

                                           
1 Ascensão 

2 Judge 



 

 و

 

بیه رامتیی    ی میذکور هابیماریبرخالف اینکه . باشندکه امروزه شایع می (DM) چاقی و دیابت شیری 

توانند تأثیر مخربیی بیر سیالمت    شوند و در دراز مدت میدر عی  مال به سختی درمان می، ظاهر شده

ی عروقی به سرعت در کیورهای در میال    ی قلبیهاو بیماری ملیتوآدیابت . پایدار افراد داشته باشند

در ایران شییوع دیابیت در جمعییت    بیان شده است که بر اساآ گزارشی توسعه در مال افزایش است. 

شییوع بیمیاری   (. 2009هراتیی و همکیاران،  ) تخمی  زده شده اسیت  %6/10سال مدود  30باثی س  

 برابر افراد غیر دیابتی اسیت  4-2مدود در هستند  دومبتال به دیابت نوع  ی کهی عروقی در بیماران  قلبی

 های قلبیی باعث افزایش شانس درگیریوجود دارد که خطرساز متعددی در بیماران دیابتی های ام عو 

   .شودی عروقی می

شود. بیه  بسیار گران تمام میبرای فرد و یک کیور هزینه دیابت باید به ای  نکته نیز اشاره نمود که 

عروقیی ناشیی از دیابیت، سیطح     -افراد دیابتی به خاو  بیمیاران دارای عیوارل قلبیی   در که  ایگونه

نسبت بیه  تری از کیفیت زندگی از سطح پایی  ای  افراد همچنی  ،شده استتری گزارش سالمت پایی 

بیمیاران  در ای  به میزان باثتری از افسردگی و ناتوانی مبتال عالوه براب ، برخوردارند، معه سایر افراد جا

و 1)بیروآ  هیای اجتمیاعی و شیغلی هسیتند     دارای اختالل بارز در میوزه  همچنی  و گرددمیاهده می

است و نیز ی رفتاری   برجستهئهمراه با مسارات جسمی عالوه بر تاثیدر واقع، دیابت  (2005همکاران،

 .آن دارند گسترشدر مدیریت و  ایگستردهنشش و روان شناختی عوام  اجتماعی 

یان ککر است که به علت هزینه هنظفت و همچنی  عوارل جانبی برخیی از داروهیا کیه توسیب     شا

هیای  گردد، مرششان در زمینه بیمیاری دیابیت همیواره درصیدد پییدا نمیودن روش      بیماران استفاده می

تیوان بیه چنیدی     غیردارویی و غیر تهاجمی برای کنترل و جلوگیری دیابت بوده اند که از جمله آن می

ندگی افراد، فعالیت بدنی اشیاره نمیود. فعالییت    و استای  ز، سبک ی فرداتغذیهرژیم م  مهم از قبی  عا

ها به خاو  بیماری دیابت به طور ورزشی به عنوان ابزاری برای جلوگیری و کنترل بسیاری از بیماری

 و متیداول  استشامتی تمرینات دسترآ، اجرای قاب  هایزمینه درمان در. ای، توصیه شده استگسترده

 را هابافت مشاومت میزان تواندمی شود ومی انسولی  به مساسیت افزایش باعث شدت متوسب با من م

 آنهیا  اکسییدانی آنتی ظرفیتهمچنی  باعث باث رفت   و ها را افزایش دهدپراکسیداسیون لیپید برابر در

                                           
1 Bruce 
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 را بدن وگردد اکساییی بدن فرد می ضد هایسیستم افزایش باعثتوانایی  من م بدنی . تمریناتگردد

مراف یت   ،شودایجاد می ورزش اثر در که اکساییی کنندگی فیار تخریب خاصیته با افزایش مشابل در

بیه  و  میوازی  صورتبه آهسته طوربهکه در زمینه مشابله با استرآ اکساییی است  تغییرات کند. ای می

 .دهدمی ورزش رخ هایسازگاری دیظر بامرور زمان 

 افزایش نیز خون مجم و گردددیده می قلب مجم افزایش و استشامتی هوازیورزشی  فعالیت در اثر

 و همچنیی   و تعداد آنهیا  دانسیته میتوکندریافزایش  ،زیاد مویرگی تراکمافزایش  عالوه برای ، یابدمی

 دوگیرد می اکسیدن مارف شدن سبب بهینه عوام  . ای شوددیده می های اکسایییآنزیمازدیاد تعداد 

 مایرف اکسییدن   بیا  فعالییت مییخص را   ییک  و اکسیدن شیده  دچار مردودیت کمتر فرد بدی  ترتیب

 سیازگاری در سیسیتم هیای    ایجاد نیوعی  باعث ورزشی ممن  . درواقع تمریناتخواهد داد انجام کمتری

 دهد.  را افزایش می به استرآ اکساییی نسبت مشاومت امر ای  که شونداکسیدانی میآنتی ترمیمی و

ها اینظونه نیان داده شده اسیت کیه فعالییت بیدنی مین م بیا شیدت        براساآ نتایج برخی پدوهش

های آزاد را افزایش دهد، به فیار اکساییی منجیر شیود و بیر دفیاع     متوسب ممک  است تولید رادیکال

هیا  نتایج بسییاری از ترشییق  (. از سویی دیظر برعکس ای  1،2000س  و پاکراکسیدانی غلبه کند )آنتی

هیای  اند، تمری  ورزشی بخاو  ورزش با شدت متوسب، ممک  است اثر مراف تی در موشنیان داده

 از مسیر کاهش پراکسیداسیون لیپییدی و افیزایش  آن هم دیابتی ناشی از استرپتوزوتوسی  داشته باشد 

صیالری  ای که توسیب  م ال در مطالعه (. به عنوان2004، 2کاسکام و اوکاکیهای آنزیمی )اکسیدانآنتی

باعیث تغیییر    هیا دیابت در رتبیماری میاهده گردید که الشای انجام گرفت،  2009در سال و همکاران 

دیده شد درمیالی  کاهش پراکسیداسیون لیپیدی اکسیدانی و اکسیدانی گردیده است و در سیستم آنتی

د و نتیایج نییان داد کیه فعالییت     زایش میاهده شی افاکسیدانی بافت قلب های آنتیآنزیم که در میزان

روی و تایم شات دقیشه فعالییت  هفته تمری  ورزشی در طول هیت روز در هفته  پنج به مدت ورزشی

هیای  تردمی  باعث افزایش فعالیت کاتاثز، گلوتیاتیون ردوکتیاز و سوپراکسیید دیسیموتاز در قلیب رت     

 دیابتی شده است. 

                                           
1 Sen & Packer  
2 Coskun & Ocakci 
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هیای  موشرویرا که اثر کوتاه مدت تمری  استشامتی  نیز (2017همکاران )فرهنظی و ی در مطالعه

 GPXو CAT ویستار دیابتی شده با استرپتوزوتوسی  مورد مطالعه قرار دادند، نتایج نیان داد: مشیادیر 

ها به طور معناداری افزایش داشت. در میالی  در بافت قلبی گروه کنترل دیابتی در مشایسه با دیظر گروه

در بی  گروه ها تفاوت معناداری نداشیته اسیت. همچنیی ، تمیری  اسیتشامتی       SODفعالیت آنزیم که 

آلدئیید  هفته تمری  اسیتشامتی سیطور میالون دی    4داشته است. بعد از ن CATتاثیری بر فعالیت آنزیم

(MDA)  همچنی  گزارش شده تمری  ورزشیی قیادر بیه افیزایش     (. 14)افزایش معناداری داشته است

مساسیت به انسولی  در عهالت اسکلتی است که به کاهش مشاومت بیه انسیولی  و تن ییم هموسیتاز     

بیا  گلوکز در دیابت نوع دو منجر شده است. به هرمال، مکانیسم ای  تاثیرات به طور کام  روش  نیده 

ی در زمینیه اسیترآ اکسییداتیو بافیت میوکیارد دییابتی       توجه به مردودیت بررسی تاثیر تمری  ورزش

موضوع پیش رو انتخاب شد و با توجه به سییر تکمیلیی در مسییر فعالییت ورزشیی و بیمیاری دیابیت        

تامدودی مکم  مطالعات صورت گرفته پیییی  میی باشید و نتیجیه ترشییق راهظییایی بیرای انجیام         

 باشد.اد دیابت ملیتوآ میپدوهش های سایر مرششان به روش غیر تهاجمی در افر

 فرضیات پژوهش -1-4
  های صیررایی بافت قلب موش سوپراکسیداز دیسموتازبیماری دیابت بر سطور استرامتی 

 نداد ویستار مبتال به دیابت تجربی تاثیر معناداری دارد.نر 

 نیر   های صرراییبیماری دیابت بر سطور استرامتی گلوتاتیون پراکسیداز بافت قلب موش

 ویستار مبتال به دیابت تجربی تاثیر معناداری دارد. نداد

    بافیت قلیب    سوپراکسییداز دیسیموتاز  اسیترامتی  شش هفته تمری  استشامتی بیر سیطور

 تاثیر معناداری دارد.  تجربی نداد ویستار مبتال به دیابت نر  های صرراییموش

  ت قلیب میوش  گلوتاتیون پراکسیداز بافاسترامتی شش هفته تمری  استشامتی بر سطور-

 نداد ویستار مبتال به دیابت تجربی تاثیر معناداری دارد.نر  های صررایی

    بافیت قلیب    سوپراکسییداز دیسیموتاز  اسیترامتی  شش هفته تمری  استشامتی بیر سیطور

 یر معناداری دارد.تاث نداد ویستار سالمنر  های صرراییموش
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  پراکسیداز بافت قلیب میوش  گلوتاتیون استرامتی شش هفته تمری  استشامتی بر سطور-

 تاثیر معناداری دارد. سالمنداد ویستار نر  های صررایی

 اهداف پژوهش -1-5

 هدف کلی: 

و گلوتیاتیون   سوپراکسیداز دیسموتازبررسی تاثیر شش هفته تمری  استشامتی بر سطور استرامتی 

  نداد ویستار مبتال به دیابت تجربینر  های صرراییپراکسیداز بافت قلب موش

 اهداف ویژه:

  هیای  بافت قلیب میوش   سوپراکسیداز دیسموتازبیماری دیابت بر سطور استرامتی بررسی

 نداد ویستار مبتال به دیابت تجربی  نر  صررایی

  هیای  بیماری دیابت بر سطور استرامتی گلوتاتیون پراکسییداز بافیت قلیب میوش    بررسی

   نداد ویستار مبتال به دیابت تجربینر  صررایی

  بافیت   سوپراکسییداز دیسیموتاز  اسیترامتی  شش هفته تمری  استشامتی بر سطور بررسی

 تجربی نداد ویستار مبتال به دیابتنر  های صرراییقلب موش

  گلوتاتیون پراکسیداز بافیت قلیب   استرامتی شش هفته تمری  استشامتی بر سطور بررسی

 تجربینداد ویستار مبتال به دیابت نر  های صرراییموش

  بافیت   سوپراکسییداز دیسیموتاز   اسیترامتی  هفته تمری  استشامتی بر سطورشش بررسی

 نداد ویستار سالم  نر  های صرراییقلب موش

  گلوتاتیون پراکسیداز بافیت قلیب   استرامتی شش هفته تمری  استشامتی بر سطور بررسی

 نداد ویستار سالمنر  های صرراییموش
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 ف اصطالحاتیتعار -1-6

 پراکسیدازگلوتاتیون  -1-6-1

های ضد اکسایییی  ، آخری  آنزیمی است که وارد واکنش(GPX)آنزیییم گلوتاتیییون پراکسیییداز 

اکسیدان نشش مهمی در بهبود فرآیند بیماری و پییظیری از آسیب اکسایییی توسیب   ای  آنتی شودمی

 .آزاد دارد رادیکال

 سوپراکسید دیسموتاز -1-6-2

را در  مهیم نشییییی  کیه    میتوکندریایییی اسییت هایآنزیییم از یسوپراکسییید دیسییموتاز، یییک

سوپراکسیید  د. سیییاخت  کنی میی  هییا ایفیییا میتوکندری اکسییایشو پییییظیری از تخریییب غیییاء 

افزاییش مایرف اکسیییدن بییه بیییش از    ، منییوط بییه وجییود فلییز منظنیزآن و فعالیییت دیسموتاز 

رفتی  جرییان اکسییدن بیه داخی  زنجییره انتشیییال  ث بیا بعالوه است اسیترامتالیت مبیسیت برابیر 

 .(2019)رمی و همکاران، نیز ازجمله موارد دیظر در ساخت و فعالیت ای  آنزیم استالکتییرون 

 دیابت -1-6-3

ترمی   عیدم  بعیالوه  قند خون بیاث  هایپرگلیسیمی و یا د که با شونمی را شام از اختالثت  یگروه

 ایی   یعم  انسیول  یاختالل در اثربخی و یا  یکمبود انسول غالبا به دو دلی :و  شوندیمیخص م گلوکز

من ور از بیماری دیابت، اختالل ایجاد شده بوسییله تزرییق میاده    ماضر در ترشیق . دهندیهر دو رخ م

1STZ های صررایی است.در موش 

 مبانی نظري و پیشینه پژوهش -1-7

 مبانی نظري پژوهش -1-7-1

 دیابتمقدمه اي بر  -1-7-1-1

میزان و  بودهسرعت در مال افزایش روز به روز و با به بیماری دیابت در جهان شدن بتال م درصد

کیورهای که ساکنان به ای  علت کیورهای در مال توسعه بیش از سایر کیورها است افزایش در  ای 

ای است و ای  همان میک  تغذیه انداز قند و نیاسته روی آورده سرشاربه رژیم غذایی  درمال توسعه

 و با گزارش انجم  پزشکی آمریکا براساآاست. را دچار میک  کرده توسعه یافته ها کیورهایسال که

                                           
1  Streptozotocin 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87
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مساوی، چربی  ها با شاخص توده بدنیکه آسیایی آیدای  نکته بدست میگیری چربی در بدن اندازه

بت را در دارند و ای  مسئله، امتمال ابتال به دیاها در مشایسه با اروپاییدر شکم خود  زیادتری انباشته

 . بردباث میها افزایش آن

و  است ایرانی یک نفر به دیابت مبتال بیستاز هر گردد که بر اساآ ترشیشات اینظونه میاهده می

ثانیه  دههر باید اشاره نمود که در که دیابت دارند.  افراد از ای  موضوع اطالع ندارندنیمی از ای  مدود 

 و کنترل آن هایبه دلی  عدم آگاهی از دیابت و روش دهدمیجان خود را از دست  یک نفر در جهان

کنترل آن، از  هایثانیه یک نفر در جهان پای خود را به علت عدم آگاهی از دیابت و روش سیهر 

به رهبری دکتر که دهد. بر اساآ آخری  ترشیشات انجام شده توسب متخااان ایرانی دست می

میلیون نفر  چهار و نیمسال ایرانی،  79تا  25سنی  بی  معیت ج از ،صورت پذیرفت علیرضا استشامتی

یک اختالل  .دیابت داردبیماری داند که فرد دیابتی یک نفر نمی چهاربه دیابت مبتال هستند و از هر 

ند در ایجاد ای  بیماری نشش دارعواملی  .استعام  ایجاد بیماری دیابت در سوخت و ساز بدن 

قند خون  . در مالت طبیعی، غذا در معده تبدی  به گلوکز یا مریطیعوام  ، عوام  ژنتیکی و ازجمله

به کند شود، لوزالمعده هورمون انسولی  را ترشح میقند از معده وارد جریان خون می و ای  شودمی

انکراآ در با عم  پهای بدن شود، در نتیجه، شود، قند از جریان خون وارد سلولباعث می ای  ترتیب

ماند. ولی در بیماری دیابت، انسولی  مشدار قند خون در مد طبیعی و متعادل باقی میترشح انسولی ، 

به میزان کافی در بدن وجود ندارد، و یا انسولی  موجود، قادر نیست تا وظایف خود را به درستی انجام 

های واند به طور مؤثری، وارد سلولتدهد، در نتیجه، به علت وجود مشاومت در برابر آن، قند خون نمی

 .رودبدن شود و مشدار آن باث می

 انسولی . است بدن در مناسب انسولی  کارکرد عدم یا و انسولی  تولید قطعدیابت علت بیماری  

 علت تاکنون. نمایدمی تبدی  انرژی به بدن در را …و نیاسته و قندی غذایی مواد که است هورمونی

 مریطی عوام  و ژنتیکی مساعد زمینه که رودمی گمان ولی است نیده کیف بیماری ای  بروز

 همچون چاقی و بی تررکی در ابتال به ای  بیماری نشش موثری داشته باشد.



 

 ل

 

(، OGTT( و یا قند خون دو ساعته )FBS) ناشتا خون قند آزمایش با تواندمی متخاص پزشک 

در دوره دیابت  فردتعیی  کند که آیا  باشند،انسولی  میکه معیاری از عملکرد لوزالمعده و ترشح 

در صورتی  شده است یاخیر؟.به طور کام  به دیابت مبتال اینکه آیا فرد و یا  د یا خیر؟.پنهان قرار دار

 شخص مورد ن رباشد نیانظر آن است که  125تا  100، عددی بی  ناشتای فردکه آزمایش قند خون 

یا بییتر از آن باشد  126ای  رقم  اگر بدی  صورت باشد کهقرار دارید و دیابت پنهان  یدر دوره

 دو سپس و ناشتا صورت به ابتدا ساعته، دو خون قند آزمایش در. است دیابت کام  ابتالی بیانظر

شود. اندازه گیری می فردمیزان گلوکز موجود در خون  گلوکز، پودر گرم 75 نوشیدن از بعد ساعت

یا بییتر از  200باشد، بیانظر دیابت پنهان و اگر  199تا  140ای  آزمایش عددی بی  چنانچه نتیجه 

 دهد.به دیابت را نیان می فرد آن باشد، ابتال

 پایش قند خون  -1-7-1-1-1

 خودپایییی  نآکیه بیه    فیرد مبیتال بیه دیابیت اسیت     پایش قند خون توسیب خیود   : خود پاییی .1

 .گویندمی

 توسب پزشکپایش قند خون توسب پزشک:  .2

هیای خیانظی   در خود پاییی، قند خون توسب خیود بیمیار و بیا اسیتفاده از یکیی از انیواع دسیتظاه       

شود و نماییانظر مییزان   گیری میدر ای  روش گلوکز پالسما اندازه .گیردگیری قند خون انجام میاندازه

گیردد  پزشک انجام میکنترل قند خون در کوتاه مدت است. ارزیابی کنترل دراز مدت قند خون توسب 

نمایانظر میزان کنترل قند خیون در  گیرد و صورت میC1A هموگلوبی  که از طریق درخواست آزمایش

یک جیای دیظیری را   دو تا سه ماه اخیر است. باید توجه داشت که ای  دو روش مکم  یکدیظرند و هیچ

-توسب بیمار و پاسی  ی مشرر در دوره خون های مکرر قندگیریاندازهبررسی با پزشک معالج  .گیردنمی

نروه ادامه درمان و میدیریت دیابیت تایمیم     در خاو  C1A آزماییظاهی هموگلوبی  های دریافتی

 .گیردمی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D9%88%DA%AF%D9%84%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86_%DA%AF%D9%84%DB%8C%DA%A9%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D9%88%DA%AF%D9%84%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86_%DA%AF%D9%84%DB%8C%DA%A9%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D9%88%DA%AF%D9%84%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86_%DA%AF%D9%84%DB%8C%DA%A9%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%84%D9%87
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 خود پایشی قند خون -1-7-1-1-2

اسیت  ، کنترل قند خون توسب خود بیمار آنکنترل  ی دیابت وبیماردر وظایف بسیار مهم  جملهاز 

افیراد دییابتی    بیه  ایی  روش درواقیع بیا   . پیذیرد صورت میی با استفاده از دستظاه سنجش قند خون که 

ی بیمیار متیی اشیخا    یا بسته به انسولی  هستند و و واکنند خاوصاً بیمارانی که انسولی  تزریق می

کند که مسئولیت بییتری برای اداره امور خود بیر عهیده   ای ندارند، کمک میکه قند خون کنترل شده

قند خون، مزایای فراوانیی   کنترلبه طورکلی . تری بر وضعیت خویش اعمال کنندن ارت دقیقو  گیرند

ای  کمیک  از صرف غذا  پسساعت  دوقب  و فرد قند خون وضعیت دارد. برای م ال کنترل را به همراه 

پی بردن به ای   درواقع تاثیر داشته است.مارف غذا بر قند خون بداند چه میزان کند تا به بیمار میرا 

بتال به بیمیاری  فرد م، دهدقند خون را تغییر می ی غذایی مارف شده چه اندازهکه هر نوع ماده مسئله

 سیطح  تیوان بیا کنتیرل مین م     میی  عالوه برای . کندکمک میرا در انتخاب وعده غذایی مناسب  دیابت

مییزان انسیولی  درییافتی را     فیرد  گییرد، یا هنظامی که فعالیت صورت میی  بیماری به وقتخون  گلوکز

نفیس را در بیمیار   کنترل من م قند خیون، میس اعتمیاد بیه     کهکال اینظونه بیان نمود و  نمودهتن یم 

 .خوبی مراقبت کنداز خود بهند اتوانسته به ای  علت که آنهادهد افزایش می

 دستگاه سنجش قند خون -1-7-1-1-3

 عالوه بر انواع خارجی، نیوع داخلیی   کهبه طوری انواع متعددی در ایران وجود داردها از ای  دستظاه

و نیوار  الکترونیکیی  اسیت کیه شیام     دارای دو بخیش   سینجش خیون   است. دستظاهنیز تولید شده آن

قابی    میذکور و تنهیا در دسیتظاه   هسیتند  یک بار مارف  ی کاربردی. نوارهااست گیری قند خوناندازه

، گیردد تولیید میی   توسب شرکت سازندهکه ها استفاده است در صورت عدم تولید هر کدام از ای  بخش

. باید توجه نمود کیه از آنجیایی   شودغیرقاب  استفاده میدرواقع بیمار است فرد تظاهی که در اختیار دس

انواع تشلبی و تاری  مارف گذشته نوارهای دستظاه سنجش قند در بیازار اییران موجیود اسیت لیذا       که

 اسیت کیه  ی های سینجش قنید خیون   بهتری  گزینه برای انتخاب نوع دستظاه، مراجعه به لیست دستظاه

بیه همیراه نیوع    وزارت بهداشت های مجوزدار و مورد تأیید دستظاه .باشدمی مورد تأیید وزارت بهداشت

تعیداد زییاد پایییظرهای گلیوکز در      گردد. باید توجه نمود که اگرچیه میها اعالم های معتبر آنگواهی

کمک به بیمار برای انتخیاب   به علتمهور یک آموزش دهنده مجرب دیابت  موجود است اما، دسترآ



 

 ن

 

-میدستظاه، الزامی اده از و یادگیری طرز صریح استفباشد مناسب بیمار  مورد استفاده که نوع پاییظر

 باشد.

 طول عمر افراد دیابتی 1-7-1-1-4

 ای  آمار میخص شده است کیه است که براساآ گردیده المللی دیابت ارائه بنیاد بی توسب  آماری

تعیداد   . بیه طیوری کیه   گییرد هر شش ثانیه ییک قربیانی میی    در ،بیماری خاموشدیابت به عنوان یک 

هیایی بیرای   بیییتر اسیت. راه   اییدز، سی  و ماثرییا   متی از تعداد مر  ومیرهای های ناشی از آن مر 

تغییر الظوی زندگی ای  بیماران و خود  توان بهازجمله می افزایش طول عمر در ای  بیماران وجود دارد.

در واقیع  و  ردهکمیک کی  آنها تواند به طول عمر باثی میآنان اشاره نمود. ای  دو مورد اساسی مراقبتی 

عمیری   ی کنترل بیماری دیابتو استفاده از دارو خون خود توانند با کنترل قندمیافراد مبتال به دیابت 

 .کامالً طبیعی داشته باشند

طیور متوسیب ییک دهیه از     بیه « دیابت کودکی»برخی ترشیشات مبتالیان به دیابت نوع یک مطابق 

طیور  است که مردان مبیتال بیه دیابیت نیوع ییک بیه      شود، نتایج یک ترشیق نیان دادهعمرشان کم می

 .کنندسال کمتر از افراد غیر مبتال به دیابت عمر می 13سال و زنان  11متوسب 

 انجیام  200۸–2010هیای  ار فیرد مبیتال بیه دیابیت نیوع ییک در سیال       هز 25ای  مطالعه بر روی 

سال اسیت   66طور متوسب که طول عمر مردان مبتال به دیابت نوع یک به دریافتند مرششی . استشده

 .اندسال داشته 77در مالیکه مردان سالم عمر متوسب 

اهش طول عمر ناشی از تأثیر است که بییتری  عام  تأثیرگذار بر روی ای  کای  مطالعه نیان داده

درصید زنیان مبیتال بیه      31درصد مردان و  36دیابت بر روی سالمت سیستم قلبی عروقی است که در 

 .دیابت نوع یک وجود دارد

می و کافیست و مارف ئهای دایکی از دثی  پایی  آمدن یک دهه از عمر ای  بیماران عدم مراقبت

 .تغذیه مناسب و به اندازه ورزش در کنترل دیابت مؤثر باشدتواند به اندازه دارو قطعاً نمی
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Survey on the effect of six weeks endurance training on heart tissue SOD 

and GPx resting levels of Wistar male rats with experimental diabetes 

 

Abstract 

Antioxidant status of tissue changes in diabetes and increases membrane and 

tissue oxidative damage. Based on the possibly positive role of exercise training 

on antioxidant status, the aim of this study was comparing the effect of six weeks 

of endurance training on glutathione peroxidase and superoxide dismutase activity 

in cardiac tissue of healthy and diabetic Wistar rats. Then, 24 adult male rats were 

randomly divided into 4 groups of 6: diabetic training group (DT), diabetic 

control group (DC), healthy training group (HT) and healthy control group (HC). 

The animals performed 6 weeks of moderate-intensity endurance training. 24 

hours after the last training session the heart tissues for measuring glutathione 

peroxidase and superoxide dismutase activity were extracted. Data were analyzed 

by one-way ANOVA test. After 6 weeks of endurance training, changes of 

glutathione peroxidase levels was significantly different in diabetic training  group 

compare to healthy and diabetic control groups with significance levels of 

(P=0/007) and (P=0/017) respectively. The levels of superoxide dismutase also 

increased significantly in diabetic training compare to diabetic control group with 

significance level of (P=0/025). it seems that moderate-intensity endurance 

exercise may have a significant effect on the antioxidant system of diabetic rat 

heart tissue and it can be helpful in preventing the development of cardiovascular 

complications from diabetes.  

 

Keywords:  Endurance Training, Glutathione Peroxidase, Superoxide 

Dismutase, Diabetes. 

 

 

 

 

 


