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Background & Objectives: Currently, diabetes is a major problem. Increased
level of blood sugar is one of the effective factors in oxidative stress. Former
studies showed that sports and herbal medicines are the non-pharmaceutical
treatments for diabetes. Accordingly, we aimed to evaluate the effect of aerobic
training and Coriandrum sativum extract on some oxidative stress factors in male
diabetic rats.
Materials & Methods: The present study was conducted on 40 male Wistar
rats randomly divided into control, training, extract-training, and extract groups.
Diabetes was induced through intraperitoneal injection of streptozotocin (55 mg/kg
of body weight). After induction of diabetes, the training group performed aerobic
training for six weeks (50-55% maximum oxygen uptake). The extract group was
orally administered Coriandrum sativum extract (150 mg/kg of body weight daily).
After six weeks, serum levels of total antioxidant capacity (TAC), superoxide
dismutase (SOD), catalase (CAT), and malondialdehyde (MDA) were measured.
Results: The results showed aerobic training and consumption of Coriandrum
sativum extract significantly increased serum levels of TAC, SOD, and CAT and
significantly lowered serum level of MDA (P<0.05).
Conclusion: It can be concluded that aerobic training along with Coriandrum
sativum extract can improve antioxidant defense system and diminish oxidative
factors in diabetic patients.
Keywords: Aerobic training, Diabetes, Coriandrum sativum extract, Oxidative
stress
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چکیده

سابقه و هدف :دیابت یکی از معضالت جوامع امروزی میباشد .افزایش گلوکز خون از عوامل
اثرگذار بر ایجاد استرس اکسیداتیو است .مطالعات نشان دادهاند که فعالیت ورزشی و گیاهان
دارویی از راهکارهای غیردارویی برای بهبود دیابت میباشند .در این ارتباط ،هدف از پژوهش حاضر،
بررسی اثر یک دوره تمرین هوازی همراه با مصرف عصاره دانه گشنیز ()Coriandrum sativum
بر برخی از شاخصهای استرس اکسیداتیو در موشهای صحرایی نر دیابتی بود.
مواد و روشها :جهت انجام پژوهش 40 ،سر موش نر نژاد ویستار تصادفي در چهار گروه
کنترل ،تمرین ،عصاره و تمرین -عصاره قرار گرفتند و ديابت بهوسیله تزريق درونصفاقی 55
میلیگرم استرپتوزوتوسين به ازاي هركيلوگرم وزن بدن به آنها القا شد .پس از القای دیابت،
گروه تمرین به مدت شش هفته تمرین هوازی ( 50تا  55درصد اکسیژن مصرفی بیشینه) را
اجرا کرد.گروه عصاره نیز مقدار  150میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز ،عصاره
دانه گشنیز را بهصورت دهانی (گاواژ) مصرف نمود .پس از شش هفته تمرین ،آنتیاکسیدان
تام ( ،)TACسوپراکسیددسموتاز ( ،)SODکاتاالز ( )CATو مالون دیآلدهید ( )MDAسرمی
اندازهگیری شد.
یافتهها :تمرین هوازی و مصرف عصاره دانه گشنیز باعث افزایش معنادار مقادیر آنتیاکسیدانت
تام ،سوپراکسیددسموتاز و کاتاالز گردید ( )P>0/05و کاهش معناداری را در مقادیر مالون دی
آلدهید ایجاد نمود (.)P>0/05
نتیجهگیری :براساس یافتهها میتوان اظهار داشت که تمرینات هوازی بههمراه مصرف عصاره
دانه گشنیز میتواند باعث بهتر شدن سیستم دفاع آنتیاکسیدانی بدن و کاهش عوامل اکسایشی
در افراد دیابتی شود و در درمان دیابت مؤثر باشد.
واژههای کلیدی :استرس اکسیداتیو ،تمرین هوازی ،دیابت ،عصاره دانه گشنیز

 استناد :عبدی ،احمد؛ رمضانی ،نسرین؛ عباسی دلویی ،آسیه؛ گنجی ،نفیسه .اثر تمرین هوازی و مصرف عصاره دانه گشنیز ()Coriandrum sativum
بر برخی شاخصهای استرس اکسیداتیو در موشهای صحرایی نر دیابتی .مجله طب پیشگیری طبری ،زمستان 1395؛ .34-43 :)4(2
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دیابت یکی از عوامل خطر در بیماریهای قلبی -عروقی

کاتاالز هستند و از سلولها در برابر آثار زيانبار راديکالهاي

میلیون نفر در دنیا به دیابت مبتال شوند ( .)2در بیماری دیابت

در این ارتباط Goto ،و همکاران نشان دادند که تمرینات

گلیکولیز غیرآنزیمی ،زنجیره انتقال الکترون در میتوکندری

 OHDG-8و سرمی مالون دیآلدهید-کلسترول لیپوپروتئین

میباشد ( .)1پیشبینی میشود تا سال  ،2025حدود 333

نوع  ،1بهواسطه مکانیسمهای مختلفی مانند عکسالعملهای

و نیکوتینآمید آدنین دینوکلئوتید فسفات ()NADPH
اکسیداز متصل به غشا ،گونههای اکسایشی واکنشی در
بافتهای مختلف تولید میشوند ( .)3براساس مطالعات،

پراکسیداسیون لیپید و تولید گونههای فعال اکسایشی در

بیماران دیابتی افزایش مییابد ( )4و از مهمترین دالیل
ایجاد بیتعادلی متابولیکی در آنها میباشد ( )1که در

توسعه مقاومت انسولینی و پیشرفت دیابت نقش دارد

( .)5،6برای از بین بردن صدمات ناشی از تولیدات اکسایش،

ارگانیسم ناچار است چندین سیستم آنتیاکسیدانی (آنزیمی

و غیرآنزیمی) را بهکار گیرد ( .)7استرس اکسیداتیو یا عدم
تعادل بین اکسیدانها به آنتیاکسیدان ( )7باعث آسیب به

چربیها ،پروتئینها و  DNAمیگردد ( .)8رادیکالهای آزاد
توسط سیستم دفاع آنتیاکسیدانی شامل :کاتاالز (،)CAT

سوپراکسید دسموتاز ( ،)SODگلوتاتیون پراکسیداز ()GPX
و آنتیاکسیدانهای با وزن مولکولی پایین مانند ویتامینهای

 E ،Aو  Cخنثی میشود ( .)8شایان ذکر است که مقادیر
پایین آنتیاکسیدانها از جمله اسکوربات ،گلوتاتیون و

سوپراکسید دیسموتاز در دیابتیها مشاهده شده است (.)9

آزاد يا گونههاي واکنشگر اکسيژن محافظت ميکنند (.)12

هوازی با شدت باال در مردان جوان سالم ،غلظتهای
کمچگال تعدیلشده را افزایش میدهد .در مقابل ،مطالعات

نشان دادهاند که تمرینات ورزشی با شدت متوسط ،مقادیر
شاخصهای استرس اکسیداتیو را کاهش میدهند ()13،14؛

بنابراین ،بهنظر میرسد که اثربخشی تمرینات ورزشی با توجه

به نوع آزمودنیها ممکن است تحت تأثیر متغیرهای شدت و

مدت تمرین قرار گیرد .در بیماران دیابتی ،تمرینات ورزشی
متوسط برای بهترشدن شرایط متابولیکی پیشنهاد شده است

( .)13،14با این وجود ،اثبات آن به پژوهش و بررسیهای

بیشتری نیاز دارد.

از سوی دیگر ،برخی از گیاهان بهعنوان مداخلهگرهای

کاهشدهنده قند خون و بهبود شاخصهای استرس
اکسیداتیو مبتالیان به دیابت پیشنهاد شدهاند .گشنیز با
نام علمی  Coriandrum Sativum Lگیاهی است یکساله و

علفی که برگ و دانه آن قابلاستفاده میباشد .در مطالعات

گوناگون ،فعالیت آنتیاکسیدانی گیاهان دارویی به محتوای
فنولی آنها نسبت داده شده است ( .)15-17گزارش
شده است که بیشترین مقدار فنول گیاه گشنیز مربوط

به دانه آن میباشد ( )18و عصاره ریشه این گیاه میتواند

تمرینات ورزشی هوازی یکی از بهترین مداخلههای

با اثرگذاری بر مسیر کاسپاز 3-درونسلولی و مسیرهای

عالوهبراین ،استرس اکسایشی یکی از مکانیسمهایی است که

عالوهبراین ،آنتیاکسیدانهای موجود در ریشه این گیاه
میتواند سطح  H2O2را کاهش داده و احتماالً از تکثیر و

غیردارویی در کنترل قند خون میباشد (.)1،8،10
تحت تأثیر فعالیت ورزشی ،شدت و مدت آن قرار میگیرد

( .)1تمرینات ورزشی شدید ،سطح اکسیژن مصرفی را
تا  10برابر زمان استراحت افزایش میدهند که میتواند
تولید رادیکالهای آزاد را بیشتر کند ( .)11از سوی دیگر،
فعالیتهای ورزشی با شدت و مدت کم ،يکي از راههاي

افزایش دفاع ضداکسايشي بدن میباشند که مهمترين اين

اپوپتوز میتوکندری ،سلولهای سرطانی را مهار نماید (.)19

مهاجرت سلولهای سرطانی جلوگیری کند ( .)20در این

راستا ،هدف از پژوهش حاضر ،بررسی اثر تعاملی تمرین

هوازی با شدت متوسط و مصرف عصاره دانه گشنیز بر برخی
از شاخصهای استرس اکسیداتیو در موشهای صحرایی نر
دیابتی نسبت به هرکدام از متغیرها بهتنهایی بود.
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مقدمه

آنزيمها ،سوپر اکسايد دسيموتاز ،گلوتاتيون پراکسيداز و

37

در این پژوهش تجربی 60،سر موش نر ویستار 10

هفتهای ( 115-140گرمی) از مرکز انستیتو پاستور
بهوسیله تزريق درونصفاقی  55میلیگرم استرپتوزوتوسين
( )Sigma, Saint, Louis, MO, USAبه ازاي هر كيلوگرم

وزن بدن كه در  0/05مول به ازای هر لیتر بافر سيترات

حل شده بود ،به موشها القا گردید .چهار روز پس از القای

1

10

10

2

10

20

3

14-15

20

4

14-15

30

5

17-18

30

6

17-18

30

دیابت ،موشهایی که سطح گلوكز خون آنها باالتر از
 300میلیگرم در دسیلیتر بود ،بهعنوان ديابتی در نظر

تهران اجرا شد.

همسان بودند ،بهصورت تصادفی به چهار گروه تمرین

طرز تهیه عصاره گشنیز

( )n=10و کنترل ( )n=10تقسیم گردیدند و در آزمایشگاه

در محلولی متشکل از  30درصد آب و  70درصد الکل اتانول

شرکت رازی راد ،کشور ایران) در محیطی با دمای 22±2

گردیدند .ذکر این نکته ضرورت دارد که محتویات ظرف

گرفته شدند .سپس ،تعداد  40سر موش که از نظر وزنی

هوازی ( ،)n=10تمرین هوازی  +عصاره ( ،)n=10عصاره

بدینمنظور ،ابتدا دانههای گشنیز پودر شدند و در ادامه

حیوانات در قفسهایی از جنس پلیکربنات شفاف (ساخت

طبی  96درصد حل شده و به مدت  72ساعت نگهداری

درجه سانتیگراد ،چرخه روشنایی -تاریکی  12ساعته و

بهطور متناوب تکان داده شد تا عصاره بهصورت کامل در

دسترسی داشتند.

گردید .پس از تبخیر الکل ،مایع بهدست  آمده درون فری

پروتکل تمرینی

غلیظ حاصلشده در آب مقطر حل گردید تا غلظت مورد

رطوبت 30ـ 25درصد نگهداری شدند و آزادانه به آب و غذا

پس از یک هفته سازگاري ،گروههای تمرینی به مدت پنج

روز در هفته و برای شش هفته ،تمرینات را روی نوارگردان

الکل حل شود .سپس ،صاف گشته و محلول سانتریفیوژ
با دمای  40درجه سانتیگراد قرار داده شد .در ادامه ،ماده

نظر بهدست آید .باید توجه نمود که تجویز عصاره بهصورت
دهانی (گاواژ) ،به مقدار  150میلیگرم به ازای هر کیلوگرم

اجرا نمودند و سرعت و مدت تمرین بهتدریج افزایش یافت

وزن بدن در روز بود (.)3

تمرینی متوسط ( 50تا  55درصد اکسیژن مصرفی بیشینه)

خونگیری

تمرینی ،تمامی متغیرهای تمرینی در دو هفته پایانی ثابت

از آثار پاسخ حاد تمرینی ،پس از  12ساعت ناشتایی

هر جلسه تمرینی را با هدف گرمکردن و سردکردن با سرعت

خونگیری بهطور مستقیم و با استفاده از سرنگ انسولینی،

که روش کار با حیوانات ،مطابق با مالحظات اخالقی دانشگاه

 EDTAریخته شد .پس از سانتريفيوژکردن نمونههای خونی

(جدول  .)1الزم به ذکر است که در این پژوهش ،از شدت
استفاده گردید .عالوهبراین ،بهمنظور رسیدن به سازگاری

 48ساعت پس از آخرین جلسه و بهمنظور جلوگیری

نگه داشته شدند ( )21و موشها  5دقیقه اول و  5دقیقه آخر

و بیهوشکردن حیوانات با کمک کتامین و زایلوزین،

 5متر در دقیقه بر روی تردمیل میدویدند .شایان توجه است

از بطن چپ موشها بهعمل آمد و درون تیوپهای حاوی
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ایران خریداری شدند و پس از یک هفته آشنایی ،دیابت

هفته

سرعت (متر در دقیقه)

مدت (دقیقه)
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مواد و روشها

جدول  :1برنامه تمرینی

38

روش اسپکتروفتومتری و کیتهای استاندارد حیوانی شرکت
( Erelکشور چین) اندازهگیری گردید.

تجزيه و تحليل دادهها

در این پژوهش از آمار توصیفی براي تعیین شاخصهای

مرکزی (میانگین) و پراکندگی (انحراف استاندارد) استفاده

گردید و بهمنظور تعیین طبیعیبودن توزیع دادهها از آزمون
 Kolmogorov-Smirnovبهره گرفته شد .آزمون تحليل
واريانس يكطرفه ( )ANOVAو آزمون تعقیبی

Tukey

نیز برای تجزیه و تحلیل دادهها مورد استفاده قرار گرفت.

*تفاوت معنادار با گروه کنترل با آزمون تحليل واريانس يكطرفه

نمودار  :1مقادیر آنتیاکسیدان تام سرمی در گروههای مختلف

عالوهبراین ،سطح معناداری در تمامی موارد برابر با ()P>0/05

در نظر گرفته شد و کلیه عملیات آماری با استفاده از نرمافزار

به انسولین و اختالل در عملکرد سلولهای بتا نقش دارند

 SPSS 20اجرا گردید.

( .)22،23همچنین ،مشخص شد که مقادیر آنتیاکسیدان

یافتهها

افزایش معناداری داشته است (نمودار )1؛ اما مقادیرآنزیمهای

تام ( )TACدر هر سه گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل

نتایج نشان داد که تمرین هوازی همراه با مصرف عصاره

سوپراکسید دیسموتاز ( )SODو کاتاالز ( ،)CATتنها در

و  CATدر مقایسه با گروه کنترل شده است (.)P>0/05

کنترل نشان داد .شایان ذکر است که کاهش ظرفیت تام

دانه گشنیز سبب افزایش معنادار مقادیر سرمی SOD ،TAC

گروه تمرین -عصاره افزایش معناداری را در مقایسه با گروه

همچنین ،مقادیر آنتیاکسیدان تام در تمام گروههای تمرین

آنتیاکسیدان بهعنوان ابزار تشخیص و درمان دیابت ( )18در
این بیماران گزارش شده است ( )24که احتماالً با تخريب در

SOD

حاضر ،ظرفیت آنتیاکسیدانی تام در تمامی گروههای تجربی

هوازی ،مصرف عصاره دانه گشنیز و تمرین هوازی -عصاره

گشنیز در مقایسه با گروه کنترل بهطور معناداری افزایش
یافت ( .)P>0/05با این وجود ،افزایش مقادیر  TACو

سيستم دفاع درونسلولي مرتبط میباشد ( .)12در پژوهش

در گروههای تجربی معنادار نبود؛ اما تفاوت بین افزایش

افزایش یافت که این امر نشان میدهد تمرينات هوازی

تمرین هوازی -عصاره دانه گشنیز ،افزایش معناداری را در

عصاره گشنیز در بهترشدن فرآيند متابوليسم اکسايشي در

( .)P>0/05همچنین ،مقادیر مالون دیآلدهید سرمی تمامی

مثبت تمرینات حاد و استقامتی بر عوامل اکسایشی و کاهش

در گروه تمرین -عصاره معنادار بود (.)P>0/05

نشان دادهاند که تمرينات استقامتي با شدت پایین تا متوسط

بحث

اسکلتي و افزایش ظرفیت آنتیاکسیدانی ميشوند که این امر

مقادیر کاتاالز در گروههای تجربی معنادار بود و گروه

بهتنهایی میتواند به اندازه تعامل تمرین هوازی و مصرف

مقایسه با دو گروه عصاره و تمرین هوازی بهتنهایی نشان داد

درون سلول اثرگذار باشد .در بسیاری از مطالعات ،اثرات

گروهها در مقایسه با گروه کنترل کاهش یافت و این کاهش

آسیب ناشی از آن گزارش شده است ( .)25،26مطالعات

یافتهها نشان دادند که عوامل اکسایشی در ایجاد مقاومت

باعث افزايش فعاليت آنزيمهاي ضداکسايشي در عضالت

با نتایج پژوهش حاضر همسو میباشد ( .)12،27در مقابل،
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و جداسازی سرم ،مقادیر آنزیمهای مورد مطالعه با استفاده از

۲۰۰

لیتر

۱۰
۵
تمرین-عصاره

عصاره

تمرین

کنترل

۱۵۰
۱۰۰
۵۰

۰

*تفاوت معنادار با گروه کنترل با آزمون تحليل واريانس يكطرفه

نمودار  :2مقادیرآنزیم سوپراکسید دیسموتاز در گروههای مختلف

تمرین-عصاره

عصاره

تمرین

کنترل

۰

*تفاوت معنادار با گروه کنترل با آزمون تحليل واريانس يكطرفه

نمودار  :3مقادیر آنزیم کاتاالز در گروههای مختلف

 Aguiloو همکاران ( )2003در پژوهش خود عدم تغییر
مقادیر  TACرا در گروه تمرین هوازی متوسط پس از تمرین

نشان دادند .در این زمینه Skrha ،و همکاران ( )1996نشان

میتوان در شدت تمرین و ویژگی نوع تمرینی دانست .بهنظر

در بیماران دیابتی بهمقدار قابلمالحظهای پایینتر میباشد

با شدت متوسط میتواند ظرفیت آنتیاکسیدانی را افزایش

دفاع توسط سیستم آنزیمی آنتیاکسیدان در برابر  ،ROSطی

از سوی دیگر ،در پژوهشهای مختلف فعالیت آنتیاکسیدانی

است که کاهش  SODو کاتاالز با مقاومت انسولینی ارتباط

( .)29،30فالنوئیدهای موجود در گشنیز شامل :کورستین،

پروتئینها و یا  DNAدر افراد دیابتی ،آبشارهای سیگنالی

آزاد در سلول میشوند ( .)17در این پژوهش نشان داده شد

مقاومت به انسولین نقش دارد ( .)33همچنین ،تمرینات

اثرات هرکدام از روشها بهتنهایی بود.

میدهد .از سوی دیگر ،وجود مواد آنتیاکسیدان فالونوئیدی

خستهکننده گزارش کردند ( .)28علت ناهمسوبودن نتایج را

دادند که فعالیت آنزیم  SODو گلوتاتیون پراکسیداز ()GPX

میرسد که در بیماران دیابتی ،تمرینات ورزشی هوازی منظم

( .)31بهخوبی مشخص شده است که  SODبهعنوان خط اول

دهد و باعث افزایش مقاومت در برابر عوامل اکسایشی شود.

فعالیت ورزشی واماندهساز تولید میشود ( .)32شایان ذکر

عصاره گشنیز و اثراث ضددیابتی آن نشان داده شده است

دارند .تجمع مؤلفههای سلولی تعدیلکننده مانند :لیپیدها،

کامپفرول ،رامنتین و اپیچنین باعث مهار تولید رادیکالهای

مهاری یا کینازهای پروتئینی را فعال میکند و در ایجاد

که اثر تعاملی تمرین هوازی و مصرف عصاره گشنیز ،بیشتر از

هوازی SOD ،را در تارهای عضالنی نوع  1و  2افزایش

از دیگر نتایج این پژوهش ،اختالف معنادار مقادیر SOD

مانند کوئرستین و پلیفنولیک مانند گالیک اسید در عصاره

و  CATسرمی بین گروه تمرین -عصاره در مقایسه با گروه

تخم گشنیز موجب کاهش مقدار مالون دیآلدئید ( )MDAو

در گروه تمرین -عصاره در مقایسه با دو گروه تجربی دیگر

در جهت کنترل دیابت در موشها میشود ( .)34مطالعات

عصاره دارای بيشترين مقدار بود و پس از آن گروههای تمرین

به افزایش معنادار مقادیر  SOD ،GPXو  CATمیگردد

کنترل بود (نمودارهای  2و  .)3همچنین ،مقادیر کاتاالز

افزایش فعالیت  SOD ،GPXو  CATو بهبود این شاخصها

افزایش معناداری را نشان داد .در این ارتباط ،گروه تمرین-

متعددی نشان دادهاند که تمرینات هوازی بهتنهایی منجر

و عصاره گشنیز بهترتیب بیشترین مقادیر  SODو  CATرا

( .)35همچنین ،بر مبنای یافتهها ،تمرینات هوازی در تعامل

Downloaded from tjpm.mazums.ac.ir at 22:35 +0430 on Tuesday June 19th 2018

۱۵

ﺳوپراﮐسید دﺳﻤوﺗﺎز واﺣد ﺑیﻦالﻤﻠﻞ/

*

*

۲۵۰
میﻠﯽلیتر /واﺣد ﺑیﻦ الﻤﻠﻞ

۲۰

۳۰۰
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۲۵

39

40

لینوئیک اسید در مقایسه با تمرینات هوازی بهتنهایی ،برتری

ندارند ( .)36،37در این پژوهش نشان داده شد که مقادیر
 SODو  CATدر گروههای تمرین هوازی و عصاره گشنیز

افزایش یافته است؛ اما این افزایش از نظر آماری معنادار

نمیباشد و تنها در گروه عصاره -تمرین افزایش معناداری
مشاهده میشود .در این ارتباط ،جمال نصب و همکاران در

پژوهشی که به بررسی اثر زعفران در تعامل با تمرینات هوازی
بر  SODو  CATدر کبد موشهای دیابتی پرداختند ،نشان

دادند که هر دو عامل در گروه تمرین هوازی -عصاره زعفران،
بیشترین افزایش را داشتهاند که این امر با نتایج پژوهش
حاضر همسو میباشد (.)38

مالون دیآلدئید بهعنوان شاخص پراکسیداسیون

*تفاوت معنادار با گروه کنترل با آزمون تحليل واريانس يكطرفه

نمودار  :4مقادیر مالون دیآلدئید سرمی در گروههای مختلف

لیپیدی ،فرآورده نهایی تجزیه لیپید توسط گونههای فعال

مصرف نموده بودند ،در مقایسه با گروههای کنترل و تمرین

غشای سلول و اختالل در مکانیسم دفاعی آنتیاکسیدانهای

هوازی بهطور معناداری در مقایسه با گروه کنترل کمتر بود.

مقادیر مالون دیآلدئید در بیماران دیابتی نشان داده شد

مالون دیآلدئید گردید (نمودار  .)4در پژوهشی که پیری و

آبمیوههاي حاوي ترکیبات فنولی ،صدمات اکسیداتیو

تمرینات هوازی در موشهای دیابتی پرداختند ،مقادیر مالون

بخشید ( .)39با این وجود باید توجه کرد که تولید بیش

و گروه تمرین هوازی -عصاره زعفران در مقایسه با گروه

است اثر مخربی بر سلولها ،بافتها ،پراکسیداسیون لیپید

تام در گروه تمرین هوازی -عصاره زعفران ،بیشتر از سایر

مصرف بیشتر آنتیاکسیدانها یا مکملهای آنتیاکسیدانی

ابراهیمپور و همکاران ( )2013انجام دادند و در آن به بررسی

( .)35از سوی دیگر ،در بیماران دیابتی بهدلیل تولید زیاد

کاتاالز و مالون دیآلدئید پرداختند ،گزارش نمودند که

اکسایشی است؛ بنابراین ،افزایش آن نشاندهنده آسیب

هوازی کمتر بوده است .همچنین ،مقادیر آن در گروه تمرين

آنزیمی و غیرآنزیمی میباشد .شایان ذکر است که افزایش

بهعبارت ديگر ،يك دوره تمرين هوازی سبب کاهش ميزان

( .)40عالوهبراین ،در پژوهش  Bubو همکاران ،مصرف

همکاران ( )1391در آن به بررسی اثر تعاملی عصاره زعفران و

به  DNAرا کاهش داد و عملکرد سیستم ایمنی را بهبود

دیآلدئید در هر سه گروه تمرین هوازی ،گروه عصاره زعفران

از حد گونههای فعال اکسایشی در فعالیت ورزشی ممکن

کنترل کاهش معناداری داشت؛ اما ظرفیت آنتیاکسیدانی

و پروتئینها داشته باشد؛ به همین دلیل ،برخی از مطالعات

گروههای تجربی بود ( .)41همچنین ،در پژوهشی که

را در طول فعالیت ورزشی یا پس از آن توصیه میکنند

اثر همزمان تمرین هوازی و مگنولیا ( )Magnoliaبر مقادیر

عوامل اکسایشی نشان داده شده است که بهمنظور پیشگیری

گروه تمرین هوازی -مگنولیا ،بیشترین افزایش و کاهش را

کاهش ظرفیت آنتیاکسیدانی ،مصرف مکملهای غیردارویی

گروه تمرین هوازی داشته است ( .)42الزم به ذکر است که

این پژوهش ،مالون دیآلدئید در گروههایی که عصاره

وجود Vitala ،و همکاران ( )2004و  Bryantو همکاران که از

از عوارض خطر بیماری ناشی از افزایش مالون دیآلدئید و

بهترتیب در مقادیر کاتاالز و مالون دیآلدئید در مقایسه با

حاوی آنتیاکسیدان نقش مهمی را ایفا میکند ( .)39در

نتایج این مطالعات با پژوهش حاضر همسو میباشد .با این
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با مکملهای آنتیاکسیدانی مانند ویتامین  ،Cویتامین  Eو

دیآلدئید مشاهده نکردند ( .)42بهنظر میرسد تناقض در

باشد .البته ،برای اثبات دقیق این نظریه ،مطالعات بیشتری

نتایج مطالعات مختلف به نوع آزمودنی ،دوز مکمل مصرفی،

مورد نیاز است.

فعالیت ورزشی بستگی داشته باشد .براساس یافتهها بهنظر

تشکر و قدردانی

ترکیبات متفاوت در مکملها ،مدت استفاده از آنها و نوع
میرسد با توجه به اینکه آزمودنیها دیابتی بودند و مقادیر

این پژوهش برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد است و

پایه عوامل اکسایشی ،باالتر و سطح دفاع آنتیاکسیدانی،

از زحمات دکتر عبدی تشکر و قدردانی میگردد.

بهتری را ایجاد کرده است.

تضاد منافع

پایینتر بود ،تمرینات هوازی در تعامل با مصرف مکمل اثرات

نتیجهگیری

بهنظر ميرسد فعالیت ورزشی هوازی منظم در بیماران

دیابتی باعث سازگاريهاي آنتياكسيداني مناسبي میشود.
همچنین ،مصرف برخی مواد غذایی ،بهویژه موادی که

در این پژوهش هیچگونه تضاد منافعی برای نویسندگان

وجود ندارد.

مالحظات اخالقی

در پژوهش حاضر ،موازین اخالقی کار با حیوانات مطابق

دارای انواع مختلف فنول و آنتیاکسیدان هستند ،میتواند

موازین کمیته اخالقی دانشگاه تهران انجام شد.

یافتههای این پژوهش بهنظر میرسد که تمرینات هوازی

حمایت مالی

در بهترشدن عوارض ناشی از دیابت مؤثر باشد .مطابق با

منظم همراه با مصرف مکمل غذایی عصاره گشنیز بتواند
اثرات سودمند بیشتری را در مقایسه با هرکدام از این روشها

Egusa G, Kohno N. Increasing of oxidative stress
from mitochondria in type 2 diabetic patients.
Diabetes Metab Res Rev 2004; 20(5):399-404.
5. Matsuzawa-Nagata N, Takamura T, Ando H,
Nakamura S, Kurita S, Misu H, et al. Increased
oxidative stress precedes the onset of high-fat dietinduced insulin resistance and obesity. Metabolism
2008; 57(8):1071-7.
6. Henriksen EJ. Invited review: effects of acute
exercise and exercise training on insulin resistance.
J Appl Physiol 2002; 93(2):788-96.
7. Escribano BM, Tunez I, Requena F, Rubio MD, De
Miguel R, Montilla P, et al. Effects of an aerobic
training program on oxidative stress biomarkers in
bulls. Veterin Med 2010; 55(9):422–8.

این پژوهش با بودجه شخصی انجام شده است و از طرف

مؤسسه یا سازمانی حمایت مالی نشده است.
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