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مقاله پژوهشی

تأثیر تمرين استقامتی با شدت متوسط و کاهنده لیپیدي جنستئین در موش هاي
ديابتی شده با استروپتوزوتوسین
حسنيه سادات هاشمي ،1سيد علي حسيني

1و*2

1گروه فيزيولوژي ورزشي ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمي ،نجف آباد ،ايران؛ 2گروه فيزيولوژي ورزشي ،واحد مرودشت ،دانشگاه
آزاد اسالمي ،مرودشت ،ايران.
تاريخ پذيرش95/8/23 :

تاريخ دريافت95/3/6 :

چکیده:
زمينه و هدف :دیابت بيماري مزمني است که موجب افزایش پروفایل ليپيدي مي شود .هدف از تحقيق حاضر
بررسي تأثير تمرین استقامتي با شدت متوسط و کاهنده ليپيدي جنستئين در موش هاي دیابتي بود.
روش بررسي 48 :سر موش دیابتي انتخاب و در  6گروه  8سري ( )1کنترل هفته اول )2( ،کنترل هفته آخر،
( )3تمرین استقامتي با شدت متوسط )4( ،مصرف جنستئين )5( ،تمرین استقامتي همراه با جنستئين و ( )6شم
تقسيم شدند و جهت بررسي اثرات القاي دیابت  16سر موش سالم در  2گروه کنترل هفته اول و کنترل هفته آخر
تقسيم شدند .در مدت  8هفته موش هاي گروه هاي  3و  5سه جلسه در هفته و هر جلسه  60دقيقه با سرعت
 10تا  17متر بر دقيقه روي نوارگردان دویدند و گروه هاي  4و  5روزانه  30ميلي گرم بر کيلوگرم وزن بدن
جنستئين مصرف نمودند .جهت تحليل یافتهها از آناليز واریانس یک طرفه و آزمون تعقيبي توکي استفاده شد
(.)P≥0/05
یافته ها :القاي دیابت اثر معني داري بر کاهش  HDLو افزایش  LDL ،Cho ،TGو  VLDLموش هاي صحرایي
دارد () P≥0/05؛ تمرین استقامتي ،مصرف جنستئين و تمرین استقامتي همراه با جنستئين اثر معني داري بر افزایش
 HDLو کاهش  LDL ،Cho ،TGو  VLDLموش هاي صحرایي دیابتي دارد ( .)P≥0/05همچنين تمرین استقامتي
همراه با جنستئين نسبت به مصرف جنستئين اثر بيشتري بر کاهش  LDLو افزایش  HDLدارد (.)P≥0/05
نتيجه گيري :تمرین استقامتي با شدت متوسط و کاهنده ليپيدي جنستئين داراي اثرات تعاملي در موش هاي
دیابتي شده با استروپتوزوتوسين مي باشند.
واژه هاي کليدي :تمرین ،جنستئين ،ليپيد ،دیابت.

مقدمه:
ديابت از نظر بالینی يکی از شايع ترين

ديابت از جمله بیماری های مزمن است که

بیماری های غدد درون ريز است ( .)1با تغییر سبک

به دلیل کمبود و يا کاهش عملکرد انسولین موجب

زندگی و عادات غذايی مردم ،در سراسر دنیا بیماری

افزايش میزان گلوکز خون و اختالالت متابولیسمی بدن

ديابت همچنان رو به افزايش است .گزارشات حاکی از

می شود .با تغییر فرهنگ مصرف رژيم غذايی و روش

اين امر است که شیوع ديابت در سال  2025در حدود

زندگی از سنتی به صنعتی میزان شیوع بیماری ديابت

 320میلیون نفر در جهان خواهد بود ،البته میزان شیوع

افزايش يافته است ( .)3فرايندهای پاتولوژيک چندی در

ديابت در ايران نیز رو به افزايش است ،به طوری که

ايجاد ديابت دخالت دارند ( .)4طیف اين علل از نابودی

میزان آن در حدود  %5/5جمعیت را شامل میشود (.)2

خودايمنی سلول های پانکراس که موجب کاهش

*نویسنده مسئول :گروه فيزيولوژي ورزشي -واحد نجف آباد -دانشگاه آزاد اسالمي -نجف آباد -ايران -تلفن،09173027100 :
E-mail:alihoseini_57@miau.ac.ir
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اثرات کاهنده ليپيدي جنستئين و تمرین استقامتی

انسولین می شود تا اختالالتی که مقاومت نسبت به

دارند ،بنابراين پژوهشگران به دنبال يافتن ترکیب های

انسولین را در پی دارند ،گسترده است .عوامل خطرساز

گیاهی برای درمان و يا پیشگیری از اين بیماری

متعددی باعث افزايش عوارض قلبی -عروقی در اين

هستند (.)2

بیماران می گردد .شايع ترين اين عوامل افزايش سطوح

فیتواستروژن ها گروهی از ترکیبات با منشاء

سرمی پروفايل لیپیدی می باشد .شايع ترين اختالالت

گیاهی هستند که شبیه استروژن ها عمل می کنند.

پروفايل لیپیدی در افراد ديابتی ،افزايش سطوح در

شباهت ساختاری آن ها به استروژن ها منجر شده که

گردش خون تری گلیسريد ( ،)TGکلسترول (،)Cho

شبیه استروژن ها عمل کنند .در حقیقت شباهت

لیپوپروتئین کم چگال ( )LDLو لیپوپروتئین خیلی

ساختاری آن ها به استروژن ها باعث می شود که بتوانند

کم چگال ( )VLDLو کاهش لیپوپروتئین پرچگال

به گیرنده های استروژن متصل شده و اثرات استروژنی

( )HDLاست .محققان زيادی در سراسر دنیا در تالش

در بدن ايجاد کنند .ايزوفالون ها يک گروه از

هستند تا با استفاده از روش های گوناگون عوارض

فیتواستروژن های فالونوئید هستند که جنستئین و

بیماری ديابت را کاهش دهند.

دايادزئین معمول ترين آن ها هستند و به مقدار فراوان

انجام فعالیت های ورزشی يکی از مهم ترين

در سويا يافت می شود ( .)8در مطالعات مختلف نشان

راهکارهای اساسی جهت کنترل و درمان گلوکزخون و

داده شده است ،جنستئین می تواند دارای اثرات کاهنده

هیپرلپیدمی بوده و باعث کاهش بروز ديابت و عوارض

لیپیدی باشد ،با اين وجود گزارش شده است که

قلبی و عروقی می گردد ( .)5وجود برنامه های منظم

دوزهای مصرفی مختلف دارای اثرات متفاوتی بر

ورزشی در افراد ديابتی عکس العمل شديد انسولین را از

زيرمجموعه های پروفايل لیپیدی می باشند (.)9-14

بین می برد ،چون به عضالت و کبد عادت داده می شود

اگرچه فعالیت های ورزشی منظم به عنوان يک راهکار

که گلیکوژن بیشتری ذخیره کند .ورزش مناسب توده

مطلوب جهت بهبود پروفايل لیپیدی بیماران ديابتی

عضالنی را افزايش می دهد .همراه با کنترل مطلوب

پذيرفته شده است ،با اين وجود مشخص نیست که کدام

قند خون و انجام تمرين های ورزشی مرتب ،مصرف

برنامه تمرينی اثرات مطلوب تری دارد .از اين رو تعیین

قرص های خوراکی در برخی افراد ديابتی غیر وابسته به

يک پروتکل تمرينی مناسب و مطلوب که بتواند منجر

انسولین کم می شود ( .)6در مطالعههای متعددی اثرات

به بهبود پروفايل لیپیدی گردد ،از اهمیت بااليی

فعالیتهای ورزشی (هوازی ،مقاومتی و ترکیبی) بر

برخوردار است.

بهبود پروفايل لیپیدی بیماران مبتال به ديابت ثابت شده

از بین فعالیت های ورزشی مختلف تمرينات

است ( .)2-5،7در حال حاضر درمان اصلی و موثر

استقامتی با توجه به اين که دارای اثرات زيادی بر

ديابت استفاده از انسولین و داروهای شیمیايی کاهنده

کاهش وزن بدن و همچنین کاهش درصد چربی

گلوکز خون است ،اما اين ترکیب ها دارای عوارض

می باشد ،می تواند تمرين مناسبی جهت بهبود پروفايل

جانبی متعددی هستند.

لیپیدی باشد ( .)15با توجه به موارد مذکور ،مطالعه

انسولین و داروهای سینتتیک دارای عوارض

حاضر به دنبال بررسی اثرات هم افزايی تمرين استقامتی

نامطلوب متعدد نظیر افزايش ذخاير چربی ،تحلیل رفتن

با شدت متوسط و مصرف جنستئین در موش های صحرايی

بافت چربی در محل تزريق و بروز شوک هیپوگاليسمیک

ديابتی شده با استروپتوزوتوسین می باشد ،به طوری که اگر

بوده و در دراز مدت بر روندهای ايجاد عوارض ناتوان

اين دو عامل کاهنده پروفايل لیپیدی افراد ديابتی ،دارای

کننده ديابت تأثیر ندارند .با توجه به اين مطلب که

اثرات تعاملی و هم افزايی در بهبود پروفايل لیپیدی

گیاهان نسبت به داروهای شیمیايی اثر جانبی کمتری

باشند ،بتوان با دوزهای تجويزی معین جنستئین و
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همچنین میزان معین تمرينات استقامتی سطوح پروفايل

هفته اول )2( ،کنترل هفته آخر )3( ،تمرين استقامتی با

لیپیدی بیماران ديابتی را به طور مناسب مديريت نمود.

شدت متوسط )4( ،مصرف جنستئین )5( ،تمرين استقامتی

از طرف ديگر فقدان اطالعات در مورد اثر همزمان

همراه با مصرف جنستئین و ( )6شم تقسیم شدند (اين

مصرف جنستئین و تمرين استقامتی با شدت متوسط بر

نکته قابل ذکر است که گروه شم دی متیل سولفکسايد

پروفايل لیپیدی در افراد مبتال به ديابت ضرورت اين

که حالل جنستئین بود را دريافت نمودند) .جنستئین

مطالعه را بیشتر نشان می دهد .لذا اين مطالعه با هدف

ساخت شرکت

Hangzhou Dingyan Cem Co., Ltd

تعیین اثرات تعاملی تمرين استقامتی با شدت متوسط و

با  Batch No 20151105بود .همچنین جهت بررسی

کاهنده لیپیدی جنستئین در موش های ديابتی شده با

اثرات القای ديابت بر میزان تغییرات پروفايل لیپیدی

استروپتوزوتوسین ،انجام شد.

تعداد  16سر موش سالم انتخاب و در دو گروه سالم
کنترل هفته اول و سالم کنترل هفته آخر تقسیم شدند.

روش بررسی:

در ابتدا گروه های سالم کنترل هفته اول و ديابت کنترل

جهت اجرای اين مطالعه تجربی در ابتدا  70سر

هفته اول به صورت ناشتا به شیوه آسان کشی قربانی

موش صحرايی نر بالغ نژاد اسپراگـ داولی از مرکز

شده و از آن ها خونگیری به عمل آمد .در ادامه

پــــرورش حیوانات واقع در خانه حیوانات دانشگاه آزاد

موش های گروه های  3و  5هشت هفته 3 ،جلسه در

اسالمی واحد مرودشت خريداری و به محل اتاق

هفته و هر جلسه  60دقیقه با سرعت  10تا  17متر بر

نگهداری حیوانات آزمايشگاه فیزيولوژی ورزشی انتقال

دقیقه روی نوارگردان دويدند و گروه های  4و 5

داده شد .در کل دوره تحقیق موش های صحرايی در

به مدت  8هفته روزانه  30میلی گرم بر کیلوگرم

دمای محیطی  22±2درجه ی سانتیگراد و نورکنترل

جنستئین به صورت صفاقی دريافت نمودند ( .)16،9بعد

شده (چرخه  12ساعته روشنايی و تاريکی) نگهداری

از اين مدت ،نمونه گیری خون از بقیه موش های

شدند و دوره سازشپذيری هشت روزه را طی نمودند.

صحرايی سالم و ديابتی انجام شد تا متغیرهای مورد

در طول دوره تحقیق دسترسی حیوانات به آب و غذا

مطالعه اندازهگیری شوند .قبل از انجام خون گیری،

آزاد بود ( .)2در روز هشتم ،پس از يک شب ناشتايی

حیوانات به مدت  16ساعت ناشتا نگه داشته شدند .اين

 58سر موش صحرايی با کلروفرم بیهوش شده و تحت

نکته قابل ذکر است که تمام جنبههای اخالقی و حقوقی

تزريق داخل صفاقی تک دوز  60میلی گرم بر کیلوگرم

اين پژوهش در دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت

 60استرپتوزوتوسین (ساخت شرکت سیگما) حل شده

بررسی و تأيید شده است.

در بافر سیترات قرار گرفتند ( .)3چهار روز پس از

جهت اجرای تمرينات استقامتی در ابتدا جهت

تزريق از دم حیوانات به روش پانچ کردن جهت سنجش

آشنايی حیوانات با نحوه اجرای پروتکل تمرين استقامتی

قند خون با استفاده از دستگاه گلوکومتر خونگیری به

آن ها روی دستگاه نوارگردان قرار می گرفتند و با

عمل آمد ( .)2تعداد  48سر موش صحرايی که دارای

سرعت  8متر در دقیقه با شیب صفر درجه به مدت

گلوکز خون باالتر از  300میلیگرم در دسی لیتر بودند

 10دقیقه دويدند .در انتهای دستگاه نوارگردان يک

به عنوان نمونه آماری وارد تحقیق شدند.

شوک الکتريکی بسیار ضعیف تعبیه شده بود تا حیوانات

شروع برنامه تمرينی و مصرف جنستئین يک

را وادار به ادامه حرکت کند .برای جلوگیری از

هفته پس از القاء ديابت و نگهداری موش ها صورت

آسیب های احتمالی به وسیله شوک الکتريکی ،از همان

گرفت .موش های ديابتی بر اساس گلوکز خون به طور

ابتدا حیوانات از طريق ضربه زدن آرام به دستگاه

تصادفی به  6گروه مساوی  8سری شامل ( )1کنترل

نوارگردان و ايجاد صدای نسبتاً ضعیف و يا از طريق
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اثرات کاهنده ليپيدي جنستئين و تمرین استقامتی

لمس دم حیوان ،شرطی شدند .پروتکل تمرين استقامتی

جهت بررسی طبیعی بودن توزيع يافته ها از آزمون

شامل  8هفته دويدن فزاينده روی دستگاه نوارگردان

آماری کلوموگروف ـ اسمیرنوف و جهت بررسی

بدون شیب (شیب صفر درصد) با سرعت  10تا  17متر

تفاوت سطوح سرمی پروفايل لیپیدی موش های

در دقیقه و به مدت  60دقیقه در هر جلسه و  3جلسه در

صحرايی در گروه های هشت گانه از آزمون آنالیز

هفته انجام شد .برای گرم کردن حیوانات در جلسات

واريانس يک طرفه و آزمون تعقیبی توکی استفاده

تمرين ،ابتدا پس از قراردادن حیوانات روی دستگاه

شد (.)P≥0/05

نوارگردان ،حیوانات به مدت  10دقیقه با سرعت  8متر
در دقیقه می دويدند ،سپس برنامه تمرينی اجرا می شد.

يافته ها:

پس از اتمام برنامه تمرينی ،به منظور اجرای برنامه سرد
کردن سرعت دستگاه به طور معکوس کاهش داده

سطوح پیش آزمون و پس آزمون وزن

میشد تا سرعت دستگاه به صفر برسد .اين برنامه حدود

موش های صحرايی در جدول شماره  1ارائه شده است؛

 5تا  7دقیقه ادامه داشت (.)16

همچنین در نمودارهای  1تا  5سطوح سرمی پروفايل
لیپیدی موش های صحرايی در گروه های هشت گانه

يافته های جمعآ وری شده در تحقیق حاضر با

تحقیق ارائه شده است.

استفاده از نرم افزار  SPSSتجزيه و تحلیل شدند.

جدول شماره  :1وزن موش هاي صحرایي در گروه هاي هشت گانه تحقيق
وزن پيش آزمون (گرم)

وزن پس آزمون (گرم)

گروه
سالم کنترل هفته اول

176/12±19/63

-

سالم کنترل هفته آخر

215/00±34/64

223/75±37/61

دیابتي کنترل هفته اول

187/25±32/53

-

دیابتي کنترل هفته آخر

204/12±52/62

191/87±79/67

تمرین استقامتي با شدت متوسط

156/00±22/75

185/87±46/47

مصرف جنستئين

166/37±27/08

159/37±45/34

تمرین استقامتي با شدت متوسط همراه با مصرف جنستئين

195/00±29/29

221/62±40/95

شم

192/75±24/77

201/62±44/61

نتايج آزمون کلوموگروف -اسمیرنوف نشان

گروه های تحقیق وجود دارد .نتايج آزمون تعقیبی

HDL

توکی نشان داد که القاء ديابت با سم استروپتوزوتوسین

داد ،توزيع ،)P=0/09( Cho ،)P=0/61( TG

( )P=0/22( LDL ،)P=0/87و  )P=0/66( VLDLدر

اثر معنی داری بر افزايش سطوح سرمی

گروه های هشت گانه تحقیق طبیعی است .نتايج

( )P=0/001( LDL ،)P=0/001( Cho ،)P=0/001و

آزمون آنالیز واريانس يک طرفه نشان داد ،تفاوت

 )P=0/003( VLDLو همچنین کاهش معنی دار

معنی داری در سطوح سرمی ،P=0/001( TG

 ) P=0/001( HDLموش های صحرايی دارد؛ همچنین

56=16/64و56=10/29 ،P=0/001( Cho ،)F7و،)F7

نتايج اين آزمون نشان داد 8 ،هفته تمرين استقامتی با

56=20/25 ،P=0/001( HDLو،P=0/001( LDL ،)F7

شدت متوسط ( ،) P=0/001مصرف جنستئین

56=17/72و )F7و 56=16/85 ،P=0/001( VLDLو)F7

( ) P=0/002و تمرين استقامتی با شدت متوسط همراه
13
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با مصرف جنستئین ( ) P=0/001اثر معنی داری بر

استقامتی با شدت متوسط همراه با مصرف جنستئین

کاهش سطوح سرمی  TGم وش های ديابتی دارد؛

( )P=0/99سطوح سرمی  TGموش های صحرايی

همچنین  8هفته تمرين استقامتی با شدت متوسط

مبتال به ديابت را به سطح موش های صحرايی سالم

( ،) P=0/99مصرف جنستئین ( )P=0/43و تمرين

کاهش داده است (نمودار شماره .)1

نمودار شماره  :1سطوح  TGموش هاي صحرایي در گروه هاي هشت گانه تحقيق
* :افزايش معني دار نسبت به گروه سالم کنترل هفته اول؛  :#کاهش معني دار نسبت به گروه ديابت کنترل هفته آخر؛  :¥کاهش
معني دار نسبت به گروه شم.

 8هفته تمرين استقامتی با شدت متوسط

شدت متوسط ( ،)P=0/99مصرف جنستئین ( )P=0/97و

( ،)P=0/001مصرف جنستئین ( )P=0/007و تمرين

تمرين استقامتی با شدت متوسط همراه با مصرف جنستئین

استقامتی با شدت متوسط همراه با مصرف جنستئین

( )P=0/99سطوح سرمی  Choموش های صحرايی مبتال

( )P=0/001اثر معنی داری بر کاهش سطوح سرمی Cho

به ديابت را به سطح موش های صحرايی سالم کاهش

موش های ديابتی دارد ،همچنین  8هفته تمرين استقامتی با

داده است (نمودار شماره .)2

نمودار شماره  :2سطوح  Choموش هاي صحرایي در گروه هاي هشت گانه تحقيق
* :افزايش معني دار نسبت به گروه سالم کنترل هفته اول؛  :#کاهش معني دار نسبت به گروه ديابت کنترل هفته آخر.
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اثرات کاهنده ليپيدي جنستئين و تمرین استقامتی

 8هفته تمرين استقامتی با شدت متوسط

شدت متوسط ( ،)P=0/13مصرف جنستئین ( )P=0/71و

( ،)P=0/03مصرف جنستئین ( )P=0/001و تمرين

تمرين استقامتی با شدت متوسط همراه با مصرف جنستئین

استقامتی با شدت متوسط همراه با مصرف جنستئین

( )P=0/94سطوح سرمی  LDLموش های صحرايی مبتال

( )P=0/001اثر معنی داری بر کاهش سطوح سرمی LDL

به ديابت را به سطح موش های صحرايی سالم کاهش

موش های ديابتی دارد؛ همچنین  8هفته تمرين استقامتی با

داده است (نمودار شماره .)3

نمودار شماره  :3سطوح  LDLموش هاي صحرایي در گروه هاي هشت گانه تحقيق
* :افزايش معني دار نسبت به گروه سالم کنترل هفته اول؛  :#کاهش معني دار نسبت به گروه ديابت کنترل هفته آخر؛  :¥کاهش
معني دار نسبت به گروه شم.

 8هفته تمرين استقامتی با شدت متوسط (،)P=0/001

موش های صحرايی ديابتی دارد ()P=0/01؛ همچنین

مصرف جنستئین ( )P=0/03و تمرين استقامتی با شدت

 8هفته تمرين استقامتی با شدت متوسط ( ،)P=0/90مصرف

متوسط همراه با مصرف جنستئین ( )P=0/001اثر

جنستئین ( )P=0/69و تمرين استقامتی با شدت متوسط

معنی داری بر کاهش سطوح سرمی  VLDLموش های

همراه با مصرف جنستئین ( )P=0/47سطوح سرمی VLDL

ديابتی دارد ،تمرين استقامتی همراه با مصرف جنستئین

موش های صحرايی مبتال به ديابت را به سطح موش های

نسبت به مصرف جنستئین اثر بیشتری بر کاهش

صحرايی سالم کاهش داده است (نمودار شماره .)4

LDL

نمودار شماره  :4سطوح  VLDLموش هاي صحرایي در گروه هاي هشت گانه تحقيق
* :افزايش معني دار نسبت به گروه سالم کنترل هفته اول؛  :#کاهش معني دار نسبت به گروه ديابت کنترل هفته آخر؛  :£کاهش
معني دار نسبت به گروه مصرف جنستئين؛  :¥کاهش معني دار نسبت به گروه شم.
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( )P=0/001و تمرين استقامتی با شدت متوسط همراه

 8هفته تمرين استقامتی با شدت متوسط
( )P=0/001و تمرين استقامتی با شدت متوسط همراه

با مصرف جنستئین ( )P=0/009سطوح سرمی

با مصرف جنستئین ( )P=0/001اثر معنی داری بر

موش های صحرايی مبتال به ديابت را به طور

افزايش سطوح سرمی  HDLموش های ديابتی دارد،

معنی داری نسبت به موش های صحرايی سالم

تمرين استقامتی با شدت متوسط ( )P=0/002و تمرين

ا فزايش داده است (نمودار شماره  8 .)5هفته مصرف

استقامتی با شدت متوسط همراه با مصرف جنستئین

جنستئین نسبت به ماده حالل جنستئین اثر بیشتری بر

( )P=0/02نسبت به مصرف جنستئین اثر بیشتری بر

کاهش  ) P=0/002( LDL ،) P=0/002( TGو VLDL

افزايش سطوح سرمی  HDLموش های ديابتی دارد،

( )P=0/009و همچنین افزايش )P=0/002( HDL

همچنین  8هفته تمرين استقامتی با شدت متوسط

موش های صحرايی ديابتی دارد.

HDL

نمودار شماره  :5سطوح  HDLموش هاي صحرایي در گروه هاي هشت گانه تحقيق
* :کاهش معني دار نسبت به گروه سالم کنترل هفته اول؛  :#افزايش معني دار نسبت به گروه ديابت کنترل هفته آخر؛  :£افزايش
معني دار نسبت به گروه مصرف جنستئين؛ § :افزايش معني دار نسبت به گروه سالم کنترل هفته آخر؛  :¢افزايش معني دار نسبت
به گروه شم.

بحث:
ن تايج تحقیق حاضر نشان داد  8هفته تمرين

مقاومتی و هوازی پروفايل لیپیدی بیماران مبتال به

استقامتی با شدت متوسط اثر معنی داری بر بهبود

ديابت را بهبود بخشید ( 5 .)15جلسه تمرين استقامتی

پروفايل لیپیدی موش های صحرايی ديابتی شده با

به مدت  8هفته پروفايل لیپیدی موش های صحرايی

استروپتوزوتوسین دارد .اغلب مطالعات نشان داده اند

ديابتی شده با استروپتوزوتوسین را به طور معنی داری

فعالیت های ورزشی منجر به بهبود پروفايل لیپیدی

بهبود بخشید ( 35 .)5تا  50دقیقه تمرينات تناوبی،

بیمارن مبتال به ديابت می گردد .برای مثال تمرينات

 3جلسه در هفته به مدت  8هفته منجر به بهبود پروفايل
16
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اثرات کاهنده ليپيدي جنستئين و تمرین استقامتی

لیپیدی مردان مبتال به ديابت نوع  2در حال درمان با

استقامتی بود ( .)22،21نتايج مطالعه حاضر نشان داد

متفورمین شد ( 60 .)17دقیقه تمرين شنا 5 ،جلسه در

سطوح سرمی  HDLموش های صحرايی ديابتی به دنبال

هفته به مدت  10هفته پروفايل لیپیدی موش های

 8هفته تمرينات استقامتی با شدت متوسط افزايش

ديابتی شده با استرپتوزوتوسین را به طور معنی داری

معنی داری يافته است با اين وجود سطوح  TGبه طور

بهبود داد ( .)18تمرينات مقاومتی به مدت  8هفته منجر

معنی داری کاهش يافته است .گزارش شده است

به بهبود معنی دار پروفايل لیپیدی مردان مبتال به ديابت

 HDLدارای يک نقش عمده و مهم در مسیر حمل و

نوع  2شد ()7؛ همچنین  30دقیقه تمرين شنا 5 ،جلسه

انتقال کلسترول می باشد و افزايش سطوح آن تحت

در هفته به مدت  4هفته منجر به بهبود معنی دار پروفايل

تأثیر مقدار و شدت تمرينات ورزشی قرار

لیپیدی موش های ديابتی شده با استروپتوزوتوسین

می گیرد .افزايش سطوح  HDLمرتبط با سطوح

شد (.)2

کاهش يافته وزن و  TGمی باشد؛ به طوری که در
با وجود مطالعات مذکور نشان داده شد 4 ،هفته

ظاهر اين عوامل منجر به بهبود حساسیت انسولینی

تمرينات مقاومتی بر بهبود پروفايل لیپیدی موش های

می شوند .از داليل احتمالی افزايش  HDLناشی از

صحرايی مبتال به ديابت اثر ندارد ( .)19از داليل عدم

فعالیت ورزشی می تواند افزايش فعالیت آنزيم

همسو بودن نتايج اين مطالعه با تحقیق حاضر طول

( )Lipoprotein Lipaseباشد .آنزيم  LPLدر تبديل

مدت کوتاه تر دوره تمرينات ورزشی و همچنین نوع

 VLDLبه  HDLنقش دارد ،به طوری که همراه با

فعالیت ورزشی اعمال شده روی موش های صحرايی

افزايش فعالیت آن ،سطوح  HDLنیز افزايش می يابد.

باشد .در حقیقت تناقض در نتايج مطالعات مختلف

همچنین از آنجا که متعاقب سازگاری به فعالیت های

اغلب ناشی از تعداد نمونه آماری مختلف ،عدم کنترل

ورزشی )Lecithin- Cholesterol Acyltransferase( LCAT

عوامل مخل اثرگذار بر متغیرهای تحقیق ،شیوه های

افزايش می يابد ،يکی ديگر از عوامل موثر در افزايش

نامناسب نمونه گیری ،طول دوره های تحقیقی متفاوت

سطوح  HDLمی تواند افزايش  LCATباشد ( .)2احتماالً

و يا تفاوت در پروتکل های تمرينی باشد .از داليل

در مطالعه حاضر فعالیت ورزشی استقامتی با شدت

همسو بودن نتايج مطالعه حاضر با مطالعه  Yuو

متوسط از طريق افزايش فعالیت  ،LPLتجزيه گلیسرول

همکاران می توان به مدت زمان يکسان دو مطالعه

در  VLDLرا تسريع نموده و موجب حذف ذره های

اشاره نمود؛ به طوری که مشابه با تحقیق حاضر  8هفته

لیپوپروتئینی شده است .همچنین احتمال می رود،

تمرينات شنا منجر به بهبود زير مجموعه های پروفايل

مکانیزم های ديگری همچون افزايش حساسیت انسولین

لیپیدی موش های صحرايی چاق شده با رژيم پرچرب

که تغییراتی در سطوح چربی ها و لیپوپروتئین های خونی

گرديد (.)20

ايجاد می نمايد ،توانسته است در زمینه بهبود پروفايل

همچنین همسو بودن يافته های بدوی و

LPL

لیپیدی در تحقیق حاضر اثرگذار باشد.

همکاران و  Heoو  Kimبا مطالعه حاضر می تواند

همچنین نتايج تحقیق حاضر نشان داد 8 ،هفته

ناشی از يکسان بودن آزمودنی ها ،شیوه ديابتی نمودن

مصرف  30میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن

و تمرينات ورزشی يکسان باشد ،به طوری که در

جنستئین منجر به بهبود معنی دار پروفايل لیپیدی موش

مطالعات مذکور مشابه با تحقیق حاضر موش های

های ديابتی شده با استروپتوزوتوسین می گردد .همسو با

صحرايی با تزريق  50و  60میلی گرم به ازای هر

نتايج مطالعه حاضر گزارش شد 4 ،هفته مصرف روزانه

کیلوگرم وزن بدن سم استروپتوزوتوسین مورد القای

 54میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن جنستین منجر به

ديابت قرار گرفتند و تمرينات تجويزی تمرينات

افزايش معنی دار سطوح سرمی  HDLو کاهش معنی دار
17
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 Cho ،TGو  LDLموش های چاق مبتال به پرفشار خونی

می تواند ناشی از سطوح پايه پروفايل لیپیدی آزمودنی ها

گرديد ( 12 .)13هفته مصرف روزانه  2/5میلی گرم بر

باشد؛ به طوری که با ت وجه به اينکه آزمودنی های

کیلوگرم وزن بدن جنستئین منجر به بهبود معنی دار

تحقیق حاضر موش های صحرايی ديابتی بوده اند و

پروفايل لیپیدی موش های صحرايی مبتال به ديابت

آزمودنی های تحقیق مذکور موش های صحرايی

شد ( )14و  3هفته مصرف روزانه  10میلی گرم بر

هیپرکلسترولمیک بوده اند ،لذا با توجه به اينکه سطح

کیلوگرم وزن بدن و  30میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن

پايه پروفايل لیپیدی در مطالعه حاضر باالتر از تحقیق

جنستئین منجر به کاهش معنی دار کلسترول تام سرمی و

مذکور بوده است؛ از اين رو مصرف جنستئین توانسته

کلسترول لیپوپروتئین موش های صحرايی میانسال گرديد.

است ،اثر بیشتری بر بهبود پروفايل لیپیدی موش های

همچنین مصرف جنستئین منجر به کاهش  30درصدی

صحرايی ديابتی نسبت به موش های صحرايی

 LDLموش های صحرايی شد .با اين وجود مصرف آن

هیپرکلسترولمیک داشته باشد.

منجر به افزايش معنی دار تری گلیسريد موش های

در رابطه با اثرات جنستئین بیان شده است

صحرايی گرديد ( 12 .)9هفته 3 ،روز در هفته و هر روز

پاروکسیناز  ) PON1( 1که در کبد سنتز می شود با

مصرف  60میلی گرم بر دسی لیتر مصرف سويا منجر به

حمايت اکسیداسیون  LDLدارای فعالیت ضد

کاهش معنی دار  ،LDLنسبت  TC/HDLو افزايش معنی

آتروژنیک می باشد .در مطالعه ای گزارش شده است

دار  HDLسرمی زنان يائسه گرديد ( 6 .)10هفته مصرف

مصرف جنستئین منجر به افزايش پاروکسیناز  1در

جنستئین منجر به کاهش معنی دار سطوح سرمی و کبدی

سلول های کبدی می گردد .پاروکسیناز  1با هیدرولیز

 Choو افزايش معنی دار سطوح سرمی  HDLموش های

کردن لیپید پروکسیداز و کلستريل لینولیت

اورکتومی شده گرديد .با اين وجود اثر معنی داری بر

هیدروکسیداز می تواند اکسیداسیون پروفايل لیپیدی را

سطوح سرمی  LDLموش های صحرايی اورکتومی شده

تحت تأثیر قرار دهد ( .)12احتماالً در مطالعه حاضر

نداشت ( )23و  3ماه مصرف سويا منجر به کاهش

جنستئین از طريق مکانیسم مذکور منجر به بهبود

معنی دار کلسترول  TG ،LDLو  LDL/HDLسرمی

سطوح سرمی پروفايل لیپیدی موش های صحرايی

 51زن يائسه گرديد (.)11

ديابتی شده با استروپتوزوتوسین گرديده است.

از داليل همسو بودن نتايج مطالعات مذکور با

نتايج مطالعه حاضر نشان داد سطوح سرمی ،TG

نتايج تحقیق حاضر می توان به میزان دوز مصرفی تقريباً

 LDLو  VLDLموش های صحرايی ديابتی گروه

همسان جنستئین ،نزديکی دوره های مصرف و همچنین

مصرف جنستئین به طور معنی داری پايین تر و سطوح

القای يکسان ديابت با استفاده از سم استروپتوزوتوسین

سرمی  HDLبه طور معنی داری باالتر از گروه شم بود؛

اشاره نمود .برخالف يافته های تحقیق حاضر گزارش

بدين معنی که  8هفته مصرف جنستئین توانسته است،

شد ،يک سال مصرف ايزوفالون سويا اثر معنی داری بر

به طور معنی داری پروفايل لیپیدی را بهبود نمايد.

سطوح سرمی پروفايل لیپیدی  68زن با دامنه سنی  48تا

در مطالعه ديگری گزارش شده است ،جنستئین

 62ساله يائسه چینی نداشت ()24؛ همچنین  3ماه

يکی از ايزوفالون هايی است که از طريق مکانیسم های

مصرف  0/3میلی گرم بر میلی لیتر و  0/6میلی گرم بر

مختلف بر میزان لیپیدها و لیپوپروتئین های خون تأثیر

میلی لیتر جنستین اثر معنی داری بر سطوح سرمی

مثبت می گذارد.

پروفايل لیپیدی موش های صحرايی هیپرکلسترولمیک

جنستئین منجر به کاهش ترشح کبدی لیپوپروتئین های

ندارد ()8؛ به طوری که اين نتايج همسو با نتايج تحقیق

حاوی آپو  Bکه آتروژنیک هستند ،می شود و اين عمل

حاضر نمی باشد .يکی از داليل عدم همسو بودن نتايج

را از طريق کاهش سنتز کلسترول استر ،استريفیکاسیون
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کلسترول و فعالیت مولکول  MTPو افزايش بیان

می شود ( .)2همچنین فعالیت های ورزشی منظم

رسپتورهای  LDLانجام می دهد (.)8

می توانند سیستم دفاعی آنزيمی بدن را در مقابل

در رابطه با اثرات تعاملی نتايج تحقیق حاضر

فعالیت راديکال های آزاد از طريق تنظیم آنزيم های

نشان داد ،سطوح  LDLدر گروه تمرين استقامتی با

میتوکندريايی از قبیل  GPXو  SODکه دارای نقش

شدت متوسط همراه با مصرف جنستئین به طور

عمده ای در کاهش راديکال های آزاد می باشند،

HDL

بهبود بخشند ( .)5در مطالعه ای اشاره شده است

به طور معنی داری باالتر از گروه مصرف جنستئین

هايپرگالي سمی علت اساسی اختالالت متابولیکی و

می باشد؛ از اين رو مصر ف همزمان جنستئین و انجام

عوارض مربوط به بیماری ديابت است که منجر به

تمرين استقامتی با شدت متوسط دارای اثرات تعاملی

ايجاد استرس اکسیداتیو و پراکسیداسیون لیپیدها

در کاهش  LDLو افزايش  HDLموش های صحرايی

می گردد .از طرفی ديابت با افزايش پراکسیداسیون

ديابتی شده با استروپتوزوتوسین بود .اگرچه در

لیپیدها مرتبط است که استرس اکسیداتیو و سطوح

مطالعات مختلف به بررسی اثرات تمرينات ورزشی و

باالی راديکال های آزاد باعث تضعیف سیستم آنتی

مصرف جنستئین بر پروفايل لیپیدی پرداخته شده است،

اکسیدانی بدن و موجب صدمه به اندامک های سلولی

با اين وجود مطالعه ای مشاهده نشد که اثر همزمان

و آنزيم ها و افزايش مقاومت به انسولین می شوند که

آن ها را مورد بررسی قرار دهد تا نتايج آن با مطالعه

منجر به ايجاد پیشرفت عوارض ديابت می شود.

حاضر مقايسه گردد .با اين وجود ،گزارش شده است

آنتی اکسیدان های خوراکی به وسیله مهار

انجام فعالیت های ورزشی به ويژه تمرينات استقامتی

واکنش های زنجیره ای پراکسیداسیون ،مانع ايجاد و

موجب متابولیسم بیشتر چربی شده ،در نتیجه از

توسعه ی ديابت می شوند .فالونوئید جنستئین با

چربی های بیشتری جهت تأمین انرژی استفاده

دخالت در تجمع  cAMPو فعال شدن  PKAدر

میگردد؛ به طوری که اکثر تحقیقات نشان داده اند

سیگنالینگ انسولین دخالت می کند .در حقیقت

HDL

فالونوئیدها قادرند راديکال های آزاد را حذف کنند و

شده و سالمت فرد را تضمین میکند ( .)2همچنین،

در برابر پراکسیداسیون لیپیدها اثر محافظتی دارند،

آنزيم لیپاز کبدی نقش عمده ای در تبديل لیپوپروتئین

آن ها همچنین می توانند متابولیسم نیتريک اکسید

پرچگال 2-به لیپوپروتئین پرچگال 3-و تبديل

اندوتلیال را که منجر به تولید راديکال  NOمی شود و

لیپوپروتئین خیلی کم چگال به لیپوپروتئین میان چگال

نیز فعالیت  NADPHاکسیداز را تعديل کنند ()26؛

ايفا می کند .مقدار اين آنزيم در افراد فعال کم است و

به طوری که مکانیسم عمل آنتی اکسیدانی فالونوئیدها

بر اثر فعالیت ورزشی ،میزان آن کاهش بیشتری يافته و

شامل ( ) 1سرکوب تشکیل گونه های اکسیژن

باعث حفظ غلظت لیپوپروتئین پرچگال در مقادير

واکنشگر به وسیله مهار آنزيم های دخیل در تولید

زيادتری می شود .اين تغییرات آنزيمی که در اثر

آن ها ) 2( ،حذف گونه های اکسیژن واکنشگر و

فعالیت ورزشی رخ میدهد ،میتواند موجب بهبود

( )3تنظیم و محافظت کردن از سیستم های دفاع

نیمرخ چربی شود ( .) 25فعالیت های ورزشی هوازی

آنتی اکسیدانی ،می شود ( .)26عالوه بر موارد مذکور

از طريق افزايش حجم میتوکندری ها و فعالیت

در رابطه با جنستئین بیان شده است ،جنستئین اختالالت

آنزيم های لیپولیز و همچنین افزايش فعالیت  LPLدر

قلبی ناشی از ديابت را از طريق بهبود تحمل گلوکز و

حین فعالیت و در هنگام ريکاوری سبب افزايش

مقاومت به انسولین؛ تسهیل فعال سازی  Aktو مصرف

کاتابولیسم چربی ها و کاهش  TGدر بیماران ديابتی

گلوکز ،کاهش استرس اکسیداتیو و  AMPکیناز و

معنی داری پايین تر و همچنین سطوح سرمی

فعالیت های استقامتی موجب افزايش کلسترول
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همچنین مسیر سیگنالینگ  NF-κBتحت تأثیر قرار

دريافت کننده حالل استفاده شود همچنین پیشنهاد

می دهد ( .)14از اين رو به نظر می رسد در تحقیق

می شود جهت تأيید القای ديابت ،چک کردن گلوکز

حاضر مصرف جنستئین و تمرين استقامتی با شدت

د ر روزهای متوالی و بیشتر از يک وعده صورت گیرد.

متوسط از طريق مکانیسم های ويژه مختص به خود که

عالوه بر موارد مذکور ،پیشنهاد می شود جهت تفسیر

در باال ذکر شد توانسته است به صورت تعاملی منجر به

صحیح يافته ها در هنگام بررسی اثرات فعالیت های

بهبود پروفايل لیپیدی موش های صحرايی ديابتی

ورزشی و مصرف جنستئین در موش های صحرايی

گردد؛ لذا در پايان با توجه به نتايج تحقیق حاضر

مبتال به ديابت ،از گروه های کنترل مثبت (درمان با

نتیجه گیری می شود  8هفته مصرف جنستئین همراه با

متفورمین) استفاده شود.

تمرين استقامتی با شدت متوسط دارای اثرات تعاملی
کاهنده لیپیدی در موش های ديابتی شده با

نتیجه گیري:

استروپتوزوتوسین می باشند و پرداختن به تمرينات

با توجه به يافته های تحقیق حاضر نتیجه گیری

استقامتی با شدت متوسط همراه با مصرف همزمان

می شود 8 ،هفته مصرف جنستئین همراه با تمرين

جنستئین می تواند اثرات هم افزايی در بهبود پروفايل

استقامتی با شدت متوسط دارای اثرات تعاملی کاهنده

لیپیدی داشته باشد .با توجه به اينکه يکی از اصول

لیپیدی در موش های ديابتی شده با استروپتوزوتوسین

تمرين اصل اضافه بار می باشد و در هنگام مصرف

می باشد.

عصاره های مصرفی دوزهای مختلف می توانند اثرات
متفاوتی بر پروفايل ل یپیدی داشته باشند ،پیشنهاد

تشکر و قدردانی:

می شود در مطالعات آتی به بررسی اثر تمرينات
استقامتی همراه با پروتکل های مختلف فزاينده و

با توجه به اين که اين مطالعه حاصل پايان نامه

همچنین مصرف جنستئین با دوزهای مختلف بر

کارشناسی ارشد خانم حسنیه سادات هاشمی مصوب

نیمرخ لیپیدی موش های صحرايی ديابتی شده با

دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد می باشد ،از

استروپتوزوتوسین پرداخته شود .از نقاط ضعف تحقیق

کمک های معنوی معاونت پژوهشی اين واحد

حاضر عدم وجود گروه سالمی است که حالل

دانشگاهی و همچنین کارشناسان آزمايشگاه تربیت

استرپتوزوسین را دريافت کرده باشند ،لذا پیشنهاد

بدنی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت خانم فاطمه

می شود در مطالعات آتی در هنگام القای ديابت با سم

فرخايی و آقای امیدرضا صالحی تشکر و قدردانی

استروپتوزوتوسین از يک گروه تحت عنوان گروه

می گردد.
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Background and aims: Diabetes is chronic disease which induces increase in lipid profile. The
aim of the present study was to review the effect of moderate intensity endurance training and
lipid lowering genistein in diabetic rats.
Methods: 48 diabetic rats selected and divided in 6 groups of 8 rats: 1) first week control 2) last
week control, 3) moderate intensity endurance training 4) genistein consumption 5) moderate
intensity endurance training with genistein and 6) sham. For investigating the effects of diabetes
induction, 16 health rats divided in 2 groups of first week control and last week control. During
8 weeks rats of groups 3 and 5 ran on treadmill 3 sessions per week and 60 minutes per week
with speed of 10-17 meter per minute and groups 4 and 5 consumed 30 mg/kg genistein daily.
For statistical analysis of data used one way ANOVA and Tukey post hoc tests (P≤0.05).
Results: Induction of diabetes decrease HDL and increase TG, Cho, LDL and VLDL of rats
significantly (P≤0.05), endurance training, genistein consumption and endurance training with
genistein have significant effect on increase of HDL and decrease of TG, Cho, LDL and VLDL
of diabetic rats (P≤0.05). Also endurance training with genistein rather than genistein
consumption has more effect on reduction of LDL and increase of HDL (P≤0.05).
Conclusion: Moderate intensity endurance training and lipid lowering genistein have
interactional effects in streptozotocin induced diabetic rats.
Keywords: Genistein, Lipids, Diabetes Mellitus, Exercise.

Cite this article as: Hashemi HS, Hosseini SA. The effect of moderate intensity endurance
training and lipid lowering genistein in Streptozotocin induced diabetic rats. J Shahrekord
Univ Med Sci. 2017; 19(1): 10-23.

*

Corresponding author:
Sport Physiology Dept., Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, I.R. Iran.
Tel: 00989173027100, E-mail: alihoseini_57@miau.ac.ir

23

