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دريافت مقاله1317/7/1 :

چکیده

زمینه و هدف :دیابت یکی از بیماریهای مهم متابولیکی می باشد که از پیامدهای آن،
اختالل در عملکرد اندوتلیال است و فعالیت ورزشی مناسب به عنوان راه کاری غیر
دارویی جهت بهبود آن توصیه میشود .بنابراین هدف از پژوهش حاضر ،بررسی تاثیر
تمرین هوازی تداومی بر سطح سرمی نیتریک اکساید ،مقاومت به انسولین و برخی از
پروفایل های لیپیدی در موش های صحرایی نر دیابتی می باشد.
روش بررسی 06 :سر موش صحرایی نر ویستار( )066 ±06به صورت تصادفی به  0گروه
 06تایی کنترل-سالم ،شم ،هوازی ،هوازی  +سالین ،دیابت و دیابت  +تمرین هوازی
تقسیم شدند .دیابت با تزریق درون صفاقی نیکوتین آمید  -استرپتوزوتوسین القا شد.
آزمودنی ها به مدت  0هفته و هر هفته  5جلسه در هفته به تمرین رو نوارگردان پرداختند.
 84ساعت پس از آخرین جلسه تمرین ،کشته و سپس سطوح گلوکز ،انسولین ،نیتریک
اکساید TG ،HDL ،LDL ،و کلسترول اندازه گیری شد .از آزمون واریانس یک طرفه و
تست تعقیبی توکی برای تحلیل داده ها استفاده شد(.)p<6/65
یافتهها :القای دیابت موجب افزایش میزان گلوکز و مقاومت به انسولین و کاهش انسولین
و نیتریک اکساید شد .پس از  0هفته تمرین هوازی میزان گلوکز و مقاومت به انسولین
کاهش و میزان نیتریک اکساید نسبت به گروه دیابت افزایش یافت .اما تاثیری بر سطح
انسولین نداشت .همچنین  0هفته تمرین هوازی تاثیر معناداری بر میزان فاکتورهای لیپیدی
در گروه های مختلف نداشت(.)p<6/65
نتیجهگیری :به نظر میرسد که تمرین هوازی میتواند با تاثیر بر عملکرد عروق اثر
محافظتی در برابر بیماری های عروقی در بیماران دیابتی ایجاد کند.
واژگان کلیدی :تمرین هوازی ،مقاومت به انسولین ،نیتریک اکساید ،پروفایل های لیپیدی،
دیابت.

دريافت مقالۀ اصالحشده1317/2/82 :
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مقدمه
دیابت یک بیماری متابولیکی است که میزان شیوع آن

عملکردی اندوتلیوم مانند اختالل در تنظیم اتساع و انقباض

روز به روز در حال افزایش است .مطالعات نشان داده اند

عروقی و افزایش فعالیت التهابی است که با بیماریهای

که در سال  0602تعداد  240میلیون نفر دیابتی در جهان

قلبی و عروقی ارتباط دارد( .)06بنابراین اندوتلیوم که

وجود داشته است که انتظار می رود این میزان تا سال 0625

تعدادی از مواد فعال بیولوژیکی را سنتز و ترشح می-

به  590میلیون نفر برسد( .)0تحقیقات مختلف نشان داده

کنند( .)00نقش مهمی را در حفظ هموستاز عروقی بازی

است که دیابت نه تنها به عنوان بیماری متابولیک بلکه به

میکند .فعالترین گشاد کننده عروقی تولید شده به وسیله

دلیل اثراتی که بر بسترهای عروقی کوچک و بزرگ دارد به

سلولهای اندوتلیال نیتریک اکساید ( )NOمیباشد (.)00

عنوان بیماری عروقی نیز شناخته میشود .و ارتباط بین

نیتریک اکساید عامل اتساع عروقی بوده و یک ملکول

دیابت و افزایش شیوع بیماری قلبی -عروقی به خوبی به

تنظیمی با تاثیرات وسیع متابولیکی ،عروقی و سلولی می-

اثبات رسیده است (0و .)2محیط متابولیک در دیابت(یعنی

باشد .که از اکسیداسیون گروه گونیدین ،ال-آرژنین نشات

هیپرگلیسمی ،رها شدن مقادیر زیادی از اسیدهای چرب

میگیرد و عامل اتساع عروقی است که تقریبا در تمام بافت

آزاد و مقاومت به انسولین) چرخهی معیوبی از وقایع و

ها یافت می شود و در پاسخ به محرک هایی مانند کمبود

رخدادها را در دیوارهی عروق القا میکند که عبارتند از:

اکسیژن در بافت و تنش برشی سلول های اندوتلیال ترشح

افزایش اختالل در عملکرد اندوتلیال ،استرس اکسیداتیو،

می شود( .)02کاهش میزان نیتریک اکساید باعث مهار اتساع

التهاب درجه پایین و هیپراکتیویتی پالکتی ( Platelet

عروقی شده و میزان آن در خون بیماران دیابتی کمتر از

 )hyperactivityدر مراحل اولیه این بیماری .بدین

افراد سالم است ( )08از طرفی انسولین نیز در سال  0به

وسیله ،فعال گشتن این سیستمها ،عملکرد اندوتلیال را

عنوان یک عامل مستقیم و موثر در اندوتلیوم عروقی شناخته

مختل کرده ،انقباض عروقی را افزایش داده و باعث افزایش

شد که بر تعدیل تون عروقی تاثیر گذار است (05و.)00

التهاب و ترومبوز می گردد(0و .)2شاخص اصلی دیابت

انسولین از طریق دو مسیر رهایش نیتریک اکساید و

نوع  0هیپرگلیسمی ناشی از مقاومت انسولینی است که در

اندوتلین  0-آثار خود را بر تون عروقی اعمال می کند(-04

طول زمان منجر به عوارض عروقی می شود(8و )5این

 .)00از دیگر مشخصههای دیابت نوع  0مقاومت به انسولین

بیماران در مقایسه با افراد سالم دو تا چهار برابر بیشتر به

است که به نظر میرسد مسبب اختالل در عملکرد اندوتلیال

بیماریهای عروق کرونر ،عروق محیطی و عروق مغزی مبتال

از طریق افزایش چربی ،انسولین و استرس اکسیداتیو می-

می شوند(0و )7به طوری که میزان مرگ و میر ناشی از

باشد( ،)09مقاومت انسولینی در دیابت نوع  0باعث انقباض

بیماریهای قلبی عروقی در این گروه از بیماران دو تا چهار

عروقی می شود که با کاهش فعالیت زیستی نیتریک اکساید

برابر بیشتر از سایر افراد است( .)4به نظر می رسد پرفشاری

و افزایش تولید و ترشح اندوتلین  0-نیز همراه است(-04

خون همراه با دیابت نوع  0اصلی ترین عامل افزایش خطر

 .)00از سوی دیگر اتساع عروقی در بیماران دیابت نوع 0

مرگ و میر ناشی از بیماریهای قلبی عروقی است ( .)9در

ناشی از هیپرانسولینمی کاهش می یابد که بخش زیادی از

حقیقت بیماران دیابتی با آسیبها و اختاللهای عملکردی

این اختالل ناشی از کاهش فعالیت زیستی نیتریک اکساید

اندوتلیال مواجه هستند .این اختاللها شامل تغییرات

است (06و .)00همچنین افزایش اسیدهای چرب ،آپوپتوز
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اندوتلیال را تحریک ،استرس اکسیداتیو عروقی را تقویت و

به تصلب شرایین فراهم میکند( .)20تحقیقات مختلف

نیتریک اکساید را کاهش می دهد( .)00بنابراین ،افزایش

نشان داده است که دیابت باعث افزایش  LDL ،TGو

نیتریک اکساید با کاهش تون عروقی ،کاهش فشار خون و

کلسترول و کاهش  HDLمی شود( .)22به طوری که تجمع

بهبود حساسیت انسولینی به عنوان یک راه مناسب درمانی

چربی اضافی از مسیرهای مجزا ،موجب مقاومت به انسولین

برای بیماران مبتال به دیابت نوع  0تشخیص داده شده است

میشود ( .)28اغلب مطالعات نشان داده اند فعالیت های

( .)02تحقیقات جدید به دنبال راهکارهایی هستند تا بتوانند

ورزشی منجر به بهبود نیمرخ چربی بیماران مبتال به دیابت

این اختالالت را در افراد دیابت از بین ببرند .یکی از این

می گردد .به طوریکه نتایج تحقیقات نشان داده تمرینات

راهکارها انجام فعالیتهای ورزشی است .به طوری که

استقامتی با شدت متوسط اثر معنی داری بر بهبود نیمرخ

تحقیقات مختلف نشان دادهاند که انجام تمرینات ورزشی

چربی موش های صحرایی دیابتی شده با استروپتوزوتوسین

باعث بهبود پاسخ اتساع عروقی حاصل از جریان خون در

دارد .برای مثال تمرینات مقاومتی و هوازی نیمرخ چربی

بیماران دیابت نوع  0میشود ( .)08فعالیت ورزشی از طریق

بیماران مبتال به دیابت را بهبود بخشید( .)25تحقیقات جدید

تغییرات متوالی در تنش برشی و افزایش آن ناشی از فعالیت

به دنبال راهکارهایی هستند تا بتوانند اختالالت عروقی را

ورزشی منظم منجر به افزایش فعالیت زیستی  NOو بهبود

در افراد دیابت از بین ببرند .یکی از این راهکارها انجام

عملکرد اندوتلیال عروقی میشود( .)05,00به طوریکه

فعالیتهای ورزشی است .از آنجایی که فعالیت بدنی می

فرزانگی در یک تحقیق نشان داد که  26دقیقه تمرین شنا

تواند از راههای مختلفی باعث بهبود عوامل خطر زای

باعث کاهش گلوکز خون ،انسولین و نیتریک اکساید در

بیماریهای قلبی و عروقی در بیماران دیابتی شود( .)20لذا

موشهای دیابتی میشود ( )07همچنین تحقیقات دیگر نیز

تحقیق حاضر برآن است که اثر فعالیت ورزشی را بر برخی

نشان داده اند فعالیت ورزشی میتواند باعث کاهش

از فاکتورهای مرتبط با بیماریهای قلبی و عروقی از جمله

هیپرگلیسمی و مقاومت به انسولین و بهبود حساسیت

هایپر گلیسمی ،مقاومت به انسولین ،نیتریک اکساید و برخی

انسولینی و در نتیجه بهبود عملکرد عروقی در افراد دیابتی

فاکتورهای لیپیدی در موش دیابتی بررسی کند.

شود ( .)04یوسفی پور و همکاران نیز نشان دادند که 4
هفته فعالیت ورزشی هوازی باعث کاهش گلوکز خون و
مقاومت به انسولین میشود ( .)09اما شاد و همکاران در
یک تحقیق نشان دادند که  4هفته تمرین هوازی تاثیر بر
گلوکز خون ،انسولین ناشتا و مقاومت به انسولین نداشت
(.)26
عوامل خطرساز متعدد دیگری نیز وجود دارد که
باعث افزایش عوارض قلبی و عروقی در این بیماران می
گردد .شایعترین این عوامل ،افزایش سطوح تری گلیسیرید
( ،)TGکاهش میزان  ،HDLافزایش میزان  ،LDLچاقی،
افزایش وزن و فشار خون باال می باشند( )20که زمینه ابتال

روش بررسی
مطالعهی حاضر به صورت تجربی بر روی موشهای
صحرایی نر نژاد ویستار انجام شد  .تعداد  06سر موش
صحرایی نر  4هفتهای با میانگین وزنی 066 ±06از مرکز
تحقیقات فیزیولوژی اهواز تهیه شد .حیوانات مورد آزمایش
در گروههای پنجتایی در قفسههای پلیکربنات نگهداری
شدند و آزادانه به آب و غذای استاندارد دسترسی داشتند.
دمای محیط  00±2سانتیگراد و چرخه روشنایی-تاریکی
 12:12ساعت و رطوبت 55/0±8درصد بود .بعد از یک
هفته آشناسازی با محیط نگهداری ،تمامی حیوانات به مدت
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یک هفته ( 06دقیقه با سرعت  06متر بر دقیقه و پنج روز

مدت  0هفته به اجرای فعالیت روی تردمیل پرداختند.

در هفته) با دویدن بر روی نوارگردان آشنا شدند .سپس

پروتکل تمرینی در هفته اول با سرعت  06متر در دقیقه به

رتها به صورت تصادفی به شش گروه سالم و دیابتی

مدت  06دقیقه در شیب صفر درجه اجرا شد .در هفتههای

تقسیم شدند)0 .گروههای سالم :این گروههای شامل  86سر

بعد سرعت و مدت زمان دویدن روی تردمیل افزایش یافت

رت نر  4هفتهای بودند که به صورت تصادفی به چهار

بهطوریکه حیوانات در هفته دوم با سرعت  06متر در دقیقه

گروه کنترل ،تمرین هوازی ،شم و تمرین هوازی  +سالین

به مدت  06دقیقه ،در هفته سوم با سرعت  05-08متر در

تقسیمبندی شدند )0 .گروههای دیابتی :این گروه شامل 06

دقیقه به مدت  06دقیقه ،در هفته چهارم با سرعت 05-08

سر رت نر ویستار  4هفتهای بودند .که به صورت تصادفی

متر در دقیقه به مدت  26دقیقه و هفته پنجم و ششم با

به دو گروه دیابتی و دیابت  +تمرین هوازی تقسیمبندی

سرعت  04متر بر دقیقه به مدت  26دقیقه روی تردمیل

شدند.

دویدند(()29جدول .)0رتهای گروه تمرین هوازی در تمام

نحوه ایجاد دیابت

جلسات تمرینی با استفاده از یک شوک الکتریکی ضعیف (

برای ایجاد دیابت نوع دو ،ابتدا نیکوتین آمید

شدت  6/5میلیآمپر) که در حیوان ایجاد استرس زیادی

( )mg/kg 120به صورت داخل صفاقی به رتها تزریق

نمیکرد تشویق به ادامه دویدن شدند.

شد و  05دقیقه بعد ،یک تک دوز  STZیا استرپتوزوتوسین

نمونهگیری خونی و آنالیز آزمایشگاهی

 )mg/kg) 0 06حل شده در نرمال بافر سیترات  6/0موالر

 08ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی رتهای

به صورت داخل صفاقی ( ،)ipبه حیوان تزریق گردید.

حاضر در هر گروه (گروه سالم و دیابت) از طریق تزریق

سپس برای اطمینان از دیابتی شدن حیوان ،میزان افزایش قند

درون صفاقی ترکیب کتامین و زایالزین بیهوش گردیدند و

خون 70 ،ساعت پس از تزریق  STZبا استفاده از گلوکومتر

سپس نمونههای خون بهطور مستقیم از قلب رت ها گرفته و

مورد ارزیابی قرار گرفت .رتهایی که قند ناشتای آنها

در لولههای فالکون جمعآوری شدند .پس از انعقاد،

بیشتر از  mg/dl 056بود ،به عنوان دیابتی در نظر گرفته

نمونههای خون با سرعت  8666دور در دقیقه و به مدت

شدند( .)27به دلیل خطر هایپوگلیسمی ناشی از STZ

 05دقیقه سانتریفیوژ گردیدند و سرم آن جداسازی و جهت

موشها بعد از  0ساعت از تجویز  STZتا  08ساعت بعد

مراحل بعدی تحقیق (اندازهگیری متغیرهای موردنظر) به

محلول گلوکز  06درصد دریافت کردند (.)24

فریزر با دمای منفی  76درجهی سانتی گراد انتقال یافت.

پروتکل تمرین:

برای بررسی  (NO2-/NO3-) NOاز کیت شرکت

یک هفته بعد از القای دیابت ،رت ها در گروه مداخله

 (Promega Corp. USA) Promegaاستفاده گردید.

ورزشی به مدت  0هفته و  5روز در هفته بر روی تردمیل

با استفاده از این کیت سطح سرمی نیتریت به عنوان یک

تمرین هوازی انجام دادند .قبل از شروع تمرینات اصلی و

متابولیت اصلی  NOاندازهگیری شد .برای اندازهگیری

به منظور آشناسازی ،رتها به مدت  06-05دقیقه با سرعت

مقادیر انسولین از کیت االیزا (دیاکولون ،فرانسه) ،مقادیر

 5-7متر در دقیقه با شیب صفر درجه برای دو روز متوالی

گلوکز با استفاده از روش فتومتریک (پارس آزمون ،ایران) و

بر روی تردمیل شروع به دویدن کردند 0 .روز پس از

مقاومت به انسولین با روش ارزیابی مدل هموستازی و

تمرینات آشناسازی ،تمرینات اصلی آغاز شدند و رت ها به

مطابق با فرمول زیر محاسبه شد (:)86
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HOMA-IR = [Glucose] × [Insulin] /
22/5×18
اندازه گیری نیمرخ چربی (لیپوپروتیین پرچگال ،تری
گلیسرید و کلسترول تام) به روش آنزیمی و با استفاده از
کیت های تجاری زیست شیمی تهیه شده از شرکت پارس
آزمون  -ایران صورت گرفت و همچنین لیپوپروتپین کم
چگال با استفاده از معادله فریدوالد و همکاران محاسبه شد
(.)80

( )P=0/001نسبت به گروه دیابت شد ))p<0/05
(جدول .)0همچنین در جدول  0نشان داده شد که میزان
 TG ،HDL ،LDLو کلسترول در گروه های مختلف
تغییر معنی داری نداشته است .القای دیابت همچنین موجب
کاهش معنی دار سطوح پالسمایی  NOشد .و لیکن  0هفته
تمرین هوازی در این گروه سبب افزایش معنادار
( )P=0/001سطوح  NOنسبت به گروه دیابت
( )P=0/001شد (نمودار .)0در این تحقیق تمرین هوازی

روش آماری
در بخش آمار توصیفی از شاخصهای پراکندگی
انحراف معیار ،میانگین استفاده گردید .در بخش آمار
استنباطی جهت تعیین نرمال بودن توزیع دادهها از آزمون
کولموگروف – اسمیرنوف ( )KSاستفاده شد و همچنین
همسان بودن واریانسها با آزمون  Levenسنجیده شد.
جهت تعیین معنادار بودن تفاوت بین متغیرها و تعامل آنها
از تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی توکی ( post
 )hoc Tukey’s testاستفاده شد .یافتهها در سطح
اطمینان  )P>6/65(%95بررسی و تجزیه و تحلیل آماری
دادهها از نرمافزار  spssنسخه  06انجام شد.

به تنهایی باعث کاهش معنادار گلوکز خون ،کاهش غیر
معنادار انسولین و مقاومت به انسولین و افزایش معنادار
نیتریک اکساید نسبت به گروه کنترل شد .اما تاثیری بر
سطح  HDL ،LDLو  TGو کلسترول نسبت به گروه
کنترل نداشت).) p<0/05
در جدول  0معنیداری مقایسه میانگین گروه ها با هم
با حروف انگلیسی نشان داده شده است .گروه های که
دارای حروف مشترک هستند با هم معنیدار نیستند.
گروهای مورد بررسی در صفات  LDLو  HDLو  TGو
کلسترول معنی دار نبوده و میانگین ها نسبت به هم معنی
دار نبودند.
جدول  :0در جدول باال معنی داری مقایسه میانگین گروه ها

یافته ها
میانگین سطح سرمی گلوکز ،انسولین ،مقاومت به
انسولین TG ،HDL ،LDL ،آزمودنی ها در جدول 0ارایه

با هم با حروف انگلیسی نشان داده شده است .گروه های
که دارای حروف مشترک هستند با هم معنی دار نیستند.

شده است .براساس نتایج آزمون  ANOVAالقای دیابت

گروهای مورد بررسی در صفات  LDLو  HDLو  TGو

موجب افزایش معنیدار سطوح گلوکز و مقاومت به

کلسترول معنی دار نبوده و میانگین ها نسبت به هم معنی

انسولین(نمودار  )0و کاهش انسولین شد .و لیکن  0هفته

دار نبودند.

تمرین هوازی در گروه دیابت  +ورزش سبب کاهش
معنادار گلوکز ( )P=0/001و مقاومت به انسولین
(()P=0/001نمودار )0و ادامه کاهش غیر معنادار انسولین
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جدول  :1پروتکل تمرینی
هفته اول هفته دوم

هفته سوم و هفته چهارم

هفته پنجم و هفته ششم

مدت زمان تمرین

مدت زمان تمرین

مدت زمان تمرین

هفته اول06 :دقیقه

هفته سوم06:دقیقه

هفته پنجم 26 :دقیقه

هفته دوم 06 :دقیقه

هقته چهارم 26:دقیقه

هفته ششم 26 :دقیقه

سرعت تردمیل 06 :متر بر دقیقه

سرعت تردمیل 08-05 :متر بر دقیقه

سرعت تردمیل 04 :متر بر دقیقه

جدول  : 2میانگین سطوح سرمی گلوکز ،انسولین و فاکتورهای لیپیدی گروه های مختلف بعد از اجرای تمرین هوازی
کنترل

شم

تمرین هوازی

تمرین هوازی +

دیابت

سالین

دیابت  +تمرین
هوازی

P

006/00±8/08b

065/8±78/54b

92/5±05/20a

98/0±8/25a

070/40±02/50d

047/02±08/42c

6/660

11/54±2/02 b

11/45±1/97 b

10/81±1/95b

10/99±2/25b

9/13±1/30a

8/37±1/12a

6/660

)mg/dl(LDL

27/02 ± 2/20

20/49 ± 5/08

25/07 ± 8/89

25/82 ± 8/94

29/00 ± 0/04

84.27 ± 2/88

6/264

)mg/dl(HDL

20/40 ± 8/06

22 /72 ± 8/0

25/50 ± 0/99

20/29 ± 2/08

20/08 ± 5/09

25/02 ± 8/60

6/644

)mg/dl(TG

83/22±7/85

83/63±7/70

76/76±8/90

76/40±8/57

86/44±11/27

81/93±7/03

0/074

کلسترول()mg/dl

86/59±7/30

87/34±8/74

86/04±5/73

87/10±6/45

91/87±4/80

88/79±4/62

0/376

گلوکز()mg/dl
انسولین(میکروواحد
بر میلی لیتر)

نمودار  :1مقایسه میانگین سطوح مقاومت به انسولین در گروه های مختلف :* .وجود اختالف معنادار نسبت به گروه کنترل  :#وجود
اختالف معنادار نسبت به گروه دیابت
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نمودار  :8مقايسه میانگین سطوح سرمي  NOدر گروه های مختلف :* .وجود اختالف معنادار نسبت به گروه کنترل :#وجود اختالف
معنادار نسبت به گروه ديابت

بحث
در پژوهش تجربی حاضر اثر  0هفته تمرین هوازی

مختلف نشان دادهاند که تمرینات ورزشی از طریق )0

بر رت های نر دیابتی مطالعه شد .بر اساس نتایج به دست

افزایش گیرندههای انسولین )0،افزایش پروتئین و mRNA

آمده القای دیابت موجب کاهش معنیدار در گلوکز خون،

ناقل گلوکز( )2 ،)GLUT4افزایش گلیکوژن سنتتاز،

سطوح سرمی انسولین ،نیتریک اکساید و افزایش معنادار در

پروتئین کیناز B-و هگزوکیناز )8 ،بهبود پیام رسان داخلی

سطوح سرمی گلوکز و مقاومت به انسولین شد .و لیکن پس

سلولی انسولین و تاثیر بر ملکولهای واسط در سیگنال

از  0هفته ،تمرین هوازی سبب افزایش معنادار در سطوح

انسولین نظیر افزایش بیان  ،ERK2افزایش فعالیت PI3K

سرمی نیتریک اکساید و کاهش غیرمعنادار و ادامهدار

یا  AKt/PKBو بهبود سیگنال  )5 ،)85( AMPKتغییر

انسولین نسبت به گروه دیابت شد .و همچنین در مطالعه

در ترکیب عضله ( افزایش چگالی مویرگی در فیبر عضالنی

حاضر ،سطح گلوکز پالسما و مقاومت به انسولین پس از 0

و تبدیل فیبر عضالنی به فیبرهای تند انقباض اکسایشی))0 ،

هفته تمرین هوازی در رت های دیابتی کاهش یافت و این

افزایش تحویل گلوکز به عضله )7 ،کاهش تجمع تری

تغییر از لحاظ آماری معنادار بود ( )P<008که با تحقیق

گلیسرید در سلول عضالنی و  )4کاهش رهایش اسیدهای

فرزانگی ( ،)07عصارزاده و همکاران( )80و محبی و

چرب و افزایش اکسیداسیون و پاکسازی آنها ( ،)80مقاومت

همکاران ( )82همخوان می باشد .ولی با تحقیق طهماسبی و

به انسولین را تعدیل می کنند .در مطالعه حاضر ،سطح NO

همکاران( )88و شاد و همکاران ( )26ناهمخوان می باشد.

بعد از القای دیابت به طور معناداری کاهش یافت اما پس از

احتماالً این نتایج متفاوت به دلیل تفاوت در نوع تمرین،

 0هفته تمرین هوازی سطح  NOبه طور معناداری افزایش

مدت زمان ،شدت ،نمونههای متفاوت است  .تحقیقات

پیدا کرد ( .)P<05که با تحقیق گریاجاوا و همکاران ()87
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و ژنگ و همکاران ( )84همخوان می باشد .گریاجاوا و

خونی می شود( .)55در نتیجه افزایش تولید و فعالیت NO

همکاران نشان دادند  9هفته دویدن روی تردمیل موجب

سبب کاهش فشار خون و بهبود حساسیت انسولینی می

افزایش  NOدر موشهای دیابتی میشود( .)87ژانگ و

شود.

همکاران نیز در مطالعه خود ،افزایش در سطوح ،NO

فعالیت بدنی منظم به عنوان یک راهکار غیردارویی

متعاقب  06هفته تمرین را مشاهده کردند .ورزش موجب

مورد توجه محققان قرار دارد .فعالیت بدنی منظم سبب

افزایش تولید  NOxمیوکارد ،میزان پروتئین  eNOSو

کنترل اختالل در متابولیسم قند ،چربی و مقاومت به انسولین

افزایش حساسیت به فسفوریالسیون  eNOSناشی از

میشود که از این راه پیامدهای این عوامل خطرزا کاهش

تحریک انسولین میشود ( .)84همانطور که نشان داده شد

مییابد( .)50شواهد نشان میدهد تمرینات هوازی می تواند

القای دیابت باعث هایپرگلیسمی ،افزایش مقادیر ( LDLبه

عملکرد اندوتلیال را در دیابت نوع  0تحت تاثیر قرار داده و

صورت غیر معنادار)و مقاومت به انسولین می شود که هر

باعث افزایش اتساع پذیری عروقی شود( .)57با انجام

کدام از این فاکتورها به روشی باعث اختالل در عملکرد

تمرینات ورزشی منظم ،عروق به طور مکرر در معرض

اندوتلیال افراد دیابتی می شوند ( .)89یکی از این روش ها

پرخونی قرار میگیرند .افزایش تنش برشی( Shear

اختالل در مسیر تولید  NOدر بیماران دیابتی است که در

 )stressدر اثر افزایش جریان خون در تمرینات هوازی

مطالعات مختلف گزارش شده است(00-04و .)08تحقیقات

باعث اتساع عروقی در دراز مدت میشود که این تاثیر به

نشان دادهاند که هایپرگلیسمی می تواند باعث فعالسازی

دلیل سنتز بیشتر و آزادسازی نیتریک اکساید است( ،)57از

پروتئین کیناز  Cشود که تولید نیتریک اکساید را مهار می

طرف دیگر ورزش میتواند مسیر  PI3Kکه در بیماری

کند و این پدیده یک مکانیسم مهم در اختالل عملکرد

دیابت ضعیف می شود و در پی آن نیتریک اکساید کاهش

اندوتلیالی در دیابت است( .)56هایپرگلیسمی همچنین یکی

می یابد را ،فعالتر کند و این امر باعث افزایش تولید

از عواملی است که تولید گونه های واکنشگر اکسیژنی را

نیتریک اکساید میشود ،در حالی که فعالیت مسیر MAPK

افزایش میدهد( .)50در شرایط استرس اکسایشی

که باعث افزایش اندوتلین می شود نیز کاهش می یابد و

سوپراکساید با نیتریک اکساید ترکیب میشود و باعث تولید

منجر به تعادل نیتریک اکساید و اندوتلین 0-می شود(.)57

پروکسی نیترات می شود ،در نتیجه میزان فعالیت زیستی

تمرین ورزشی هوازی همچنین باعث کاهش اکسیدانها و

نیتریک اکساید و نیمه عمر آن را کاهش میدهد(.)50

افزایش آنتی اکسیدانها میشود( .)81-88از آنجایی که

مطالعات نیز نشان دادهاند که انسولین در شرایط

اکسیدان سوپر اکسید باعث کاهش نیتریک اکساید میشود،

فیزیولوژیکی باعث رهایش نیتریک اکساید میشود ،در

بنابراین فعالیت ورزشی هوازی باعث بهبود فعالیت زیستی

حالی که در هنگام مقاومت انسولینی مسیر رهایش NO

نیتریک اکساید میشود .تنش برشی ناشی از فعالیت بدنی

آسیب میبینید و میزان رهایش  NOکاهش می یابد(.)52

( )Shear stressهمچنین باعث میشود eNOS .به همراه

بنابراین ،یکی دیگر از دالیل افزایش تولید  NOرا می توان

کلسیم آزاد شده از سلول و با کمپلکس  NADPHموجب

ناشی از کاهش مقاومت به انسولین دانست( .)58همچنین

تبدیل ال-سیستئین به ال-سیترولین و افزایش  NOو در

کاهش تولید و فعالیت زیستی  NOناشی از مقاومت به

نتیجه بهبود عملکرد اندوتلیال شود (06و .)59در این راستا

انسولین در دیابت ،سبب عدم انبساط عروقی و پرفشار

جاللی و همکاران ( )0608افزایش معنادار  NOسرمی در
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موشهای نر متعاقب  4هفته تمرین استقامتی مشاهده

به طور کلی تجمع چربی اضافی از دو مسیر اصلی مجزا،

کردند( .)06دیگر مشاهدات نیز افزایش انتشار  NOناشی از

موجب مقاومت به انسولین میشود که شامل دگرگون شدن

فعالیت بدنی را گزارش کرده اند( )00که با نتایج پژوهش

سیگنالینگ انسولین با سایتوکاین های ترشح شده از بافت

حاضر همسو می باشد.

چربی و آسیب یا مرگ سلولهای بتای پانکراس در اثر

همانطو که قبال ذکر شد افزایش سطوح تری گلیسیرید

تجمع اسیدهای چرب آزاد است ،ولی تمرینات طوالنی

( ،)TGکاهش میزان  ،HDLافزایش  LDLو کلسترول

مدت ورزشی با کاهش تجمع چربی ،احتماالً ضمن تغییر در

میتواند زمینه ابتال به تصلب شرایین فراهم کند(20و.)20

میزان برخی از آدیپوکاینها و کاهش تجمع اسیدهای چرب،

دیابت به خصوص دیابت نوع  0اغلب با اختالالت

حساسیت به انسولین را نیز بهبود بخشیده و از مقاومت به

متابولیسم لیپید همراه است و افزایش سطوح سرمی

انسولین پیشگیری می کند(.)28

اسیدهای چربی نقش اساسی در مقاومت به انسولین پیدا می
کنند ( .)00در این مطالعه نشان داده شد که سطوح ،LDL
 TGو کلسترول بعد از القای دیابت به طور غیرمعناداری
افزایش و سطح  HDLبه صورت غیرمعناداری کاهش
یافت اما پس از  0هفته تمرین هوازی در گروه دیابت سطح
 HDLبه طور غیرمعناداری افزایش و سطح  TG ،LDLو
کلسترول نیز به صورت غیرمعناداری کاهش پیدا کرد
( .)P<05که با مطالعه افضلپور و همکاران( )02و
الکسونن و همکاران( )08و قاسمنیا و همکاران()05
ناهمخوان ولی با پژوهش گوردون و همکاران( )00و خادم
الشریعه و همکاران( )07همخوان میباشد .شاید بتوان گفت
اختالف موجود بین نتایج پژوهش ما با برخی از پژوهش
های دیگر را به اختالف بین شدت ،مدت ،محیط تمرین،
نوع نمونه ها ،سن و جنسیت نمونه های پژوهش نسبت داد.

نتیجهگیری
به نظر میرسد فعالیت منظم هوازی میتواند اثر قابل
مالحظهای بر افزایش سطوح نیتریک اکساید ،بهبود مقاومت
به انسولین و برخی از فاکتورهای لیپیدی داشته باشد و به
طبع آن کاهش در مشکالت عروقی در شرایط دیابت شود
که در نتیجه فعالیت بدنی میتواند به عنوان راهکار غیر
دارویی برای افراد دیابتی توصیه شود.
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The Effect of 6 Weeks Aerobic Training on Insulin Resistance, Nitric
Oxide and Some Lipid Profiles of Type 2 Diabetic Male Rats
Hamid Malekshahi Nia1*, Mohammad Reza dehkhoda2, Akram Ahangarpour3, Hamid Rajabi4
1-PhD
Student
in
Exercise
Physiology.
2-Associate Professor of Exercise
Physiology.
3-Professor of Physiology.
4-Professor of Exercise Physiology.

Abstract
Background and Objectives: Diabetes is one of the most
important metabolic diseases can lead to endothelial dysfunction.
Appropriate sport activity is recommended as a nonpharmacological option for control of its complications. The
purpose of this study was to investigate the effect of continuous
aerobic exercise on serum nitric oxide levels, insulin resistance, and
some lipid profiles in diabetic male rats.
Subjects and Methods: We randomly divided 60 male Wistar rats
(200± 20) into 6 groups of 10 rats per group: nondiabetic control,
sham, aerobic,aerobic+salin, diabetic, diabetic-aerobic. Diabetes
was induced by intra-peritoneal injection of streptozotocinnicotinamide. The rats were put into treadmill training for 6 weeks
and 5 sessions/week. The rats were killed 48 h after the last training
session and the levels of glucose, insulin, NO, HOMA-IR, LDL,
HDL, TG and cholesterol were measured. One-way ANOVA and
post hoc Tukey’s test was used for statistical analysis (P<0.05).
Results: Diabetes increased the levels of glucose and HOMA-IR,
but significantly reduced insulin and NO levels. After 6 weeks of
aerobic training, glucose and insulin resistance decreased and nitric
oxide levels increased compared with the diabetes group. But there
was no effect on the level of insulin serum level. Furthermore, a 6week aerobic training did not have a significant effect on lipid
factors among all groups (P<0.05).
Conclusion: It seems that aerobic training has a protective effect
on vascular diseases in diabetic patients.
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