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اثر تعاملی تمرین مقاومتی و مصرف عصاره دانه گشنیز بر عوامل فشار اکسایشی در موشهای
صحرایی نر بالغ دیابتی
احمد عبدی ،1نسرین رمضانی ،*1حسن حاجی
تاریخ دریافت0253/9/02 :
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تاریخ پذیرش0253/6/05:

چکیده
هدف :فشار اکسایشی یکی از عوامل مؤثر در توسعه مقاومت به انسولین ،دیابت و عوارض آن میباشد .
افزایش گلوکز خون که در هر دو نوع دیابت  0و  7دیده میشود ،از عوامل اثرگذار در ایجاد فشار اکسایشی
است .هدف پژوهش حاضر تعیین اثر تعاملی تمرین مقاومتی و مصرف عصاره دانه گشنیز بر عوامل فشار
اکسایشی در موشهای صحرایی نر بالغ دیابتی بود.
روششناسی :این پژوهش یک مطالعه تجربی است که بر روی  31سر موش صحرایی نر دیابتی انجام
شد .نمونهها بهطور تصادفی در  3گروه ( -0گروه تمرین  -7 ،گروه تمرین  -عصاره -2،گروه عصاره و -3
گروه کنترل) .قرار گرفتند .القای دیابت از طریق تزریق وریدی  99میلیگرم استرپتوزوتوسین به ازای هر
کیلوگرم وزن بدن در موشها ایجاد شد .سپس  8هفته تمرین مقاومتی ( 9روز هفته با شدت 011-21
درصد وزن بدن) در هفته اعمال شد .عصاره گشنیز به میزان روزانه  091میلیگرم به ازای هر کیلوگرم
وزن بدن به صورت خوراکی به موشها خورانده شد .پس از  8هفته تمرین ،آنتیاکسیدان تام (،)TAC
سوپراکسیددسموتاز ( )SODو کاتاالز ( )CATسرمی اندازهگیری شد.
یافتهها :نتایج نشان داد که تمرین مقاومتی همراه با مصرف عصاره دانه گشنیز سبب افزایش معنیدار در
سطوح  SOD ،TACو  CATمیشود ( .)p>1/19همچنین ،سطوح  TACدر گروههای تمرین مقاومتی و
مصرف عصاره دانه گشنیز بهطور معنیداری افزایش یافته بود (.)p>1/19
نتیجهگیری :به نظر میرسد شش هفته تمرین مقاومتی به همراه مصرف عصاره دانه گشنیز توانسته
است با تأثیر بر سیستم دفاع آنتیاکسیدانی بدن در موشهای دیابتی مؤثر باشد.
واژگان کلیدی :تمرین مقاومتی ،عوامل اکسایشی ،دیابت ،عصاره دانه گشنیز.
 .0استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد آیت اله آملی .7 ،دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش .2 ،دانشجوی کارشناسی
ارشد فیزیولوژی ورزشی
*نشانی الکترونیک نویسندۀ مسئولnasrinramezani49@yahoo.com :
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مقدمه
دیابت شیرین اختاللی متابولیک با مشخصه
هایپرگلیسمی و نارسایی در ترشح یا عملکرد
انسولین درونزاد است ( .)0دیابت یکی از
بیماریهای شایع است که روند ابتالی به آن
بیماری به شدت رو به افزایش است ( .)7در سال
 7111تعداد مبتالیان به دیابت در حدود 032
میلیون نفر تخمین زده شد و پیشبینی میشود
که این تعداد تا سال  7179به  223میلیون نفر
برسد ( .)7افزایش قند خون به دنبال ابتال به
دیابت از عوامل اصلی عوارض دیابت است.
همچنین ،افزایش فشار اکسایشی بهعنوان عامل
مؤثری در توسعه مقاومت انسولینی و پیشرفت
دیابت نقش دارد (2و .)3فشار اکسایشی نتیجه
عدم تعادل بین تولید رادیکالهای آزاد و ظرفیت
دفاع ضداکسایشی بدن است ( .)9از عوامل مؤثر
در تشکیل رادیکالهای آزاد در دیابت ،افزایش
تولید پراکسیداسیون هیدروژن و کتوآلدئیدها در
نتیجه اتواکسیداسیون گلوکز ،تشکیل غیرآنزیمی
پروتئینهای گلیکوزیله ،اختالل متابولیسم
پروستاگالندینها ،نیتریک اکساید و فاکتورهای
رونویسی است .همچنین هایپرگلیسمی سبب
فعال شدن آنزیم آلدوالز ردوکتاز و کاهش
نیکوتین آمید آدنین دی نوکلئوتید فسفات
میشود و در احیای چرخه گلوتاتیون اختالل
ایجاد میکند ( .)0سطوح پایین آنتیاکسیدانها
از جمله اسکوربات و گلوتاتیون و سوپراکسید
دیسموتاز ( )SODدر دیابتیها مشاهده شده
است (.)8
اگرچه فعالیت ورزشی از یکسو با افزایش فشار
اکسایشی ،احتمال تشکیل رادیکالهای آزاد مضر
را افزایش میدهند ،اما از سوی دیگر با القای
آنزیمهای ضد اکسایشی سبب کاهش

رادیکالهای آزاد میشوند ( .)2مطالعات تأثیر
تمرینات منظم و با شدت متوسط را در افزایش
ظرفیت دفاع ضداکسایشی و کاهش فشار
اکسایشی نشان دادهاند ( .)2برخی از مطالعات
هم تأثیر فعالیت ورزشی مقاومتی را بر تولید
رادیکالهای آزاد و سیستم ضداکسایشی گزارش
کردهاند ( .)6با این وجود تأثیر این نوع تمرین بر
افراد دیابتی کمتر گزارش شده است .از طرفی
تأثیر تعدادی از گیاهان و میوهها بهعنوان
مداخلهگرهای طبیعی کاهشدهنده قند ،چربی
خون و بهبود شاخصهای فشار اکسایشی در
دیابت مورد ارزیابی قرار گرفته است .مطالعات
نشان دادهاند عصاره سیبزمینی هندی ،0گل
ختمی چینی ،7صبر زرد 2و شوید 3باعث کاهش
میزان کلسترول تام ،تری گلیسیرید سرم و
بهبود حساسیت انسولینی موشهای نر دیابتی
میشوند (5و .)01امروزه بیش از  311گیاه در
سراسر جهان برای درمان دیابت استفاده میشود
( .)00گشنیز با نام علمی Coriandrum
 sativumگیاهی یکساله ،علفی ،بدون کُرک و
به ارتفاع  21تا  81سانتیمتر و دارای ساقه
راست ،شفاف و کم و بیش شیاردار است (.)07
قسمتهای مورد استفاده گیاه ،برگ و دانه آن
است ( .)02گزارش شده است که گشنیز دارای
خواص ضد اسپاسم و ضد نفخ است .عالوه بر
این ،تأثیر ضد دیابتی آن نیز نشان دادهشده
است .فعالیت ضداکسایشی گیاهان دارویی به
محتوای فنلی آنها نسبت داده شده است (.)03
بیشترین مقدار فنول گیاه گشنیز مربوط به دانه
1. Yam
2. Hibiscus Rosa Sinensis Linn
3. Aloe vera
4. Anethum graveolens
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آن است ( .)09عصاره آبی گشنیز دارای برخی
ترکیبات بوده که دارای خواص ضداکسایشی
است .فالنوئیدهای موجود در گشنیز شامل
کورستین ،0کامپفرول 7و رامنتین 2است که این
ترکیبات باعث مهار تولید رادیکالهای آزاد در
سلول میشوند ،بهخصوص زمانی که از طریق
رژیم غذایی به بدن برسند ( .)08همچنین
گشنیز گیاهی با خاصیت کاهشدهنده گلوکز
خون نیز شناساییشده است ( .)02بر اساس
گزارشهای علمی موجود ،مصرف مواد
ضداکسایشی گیاهی در برابر داروهای بیشتر
مورد تأکید قرار گرفته است؛ بهویژه آنکه اثر این
مواد در بهبود اختالالت متابولیک مورد توجه
پژوهشگران بوده است .بر این اساس در پژوهش
حاضر اثر توامان تمرینات مقاومتی و مصرف
عصاره دانه گشنیز بر برخی عوامل فشار
اکسایشی شامل  SOD ،TACو  CATدر
موشهای مبتال به دیابت نوع  7مورد ارزیابی
قرار گرفت.
روش پژوهش
در این پژوهش تجربی ،پس از یک هفته
آشنایی ،دیابت از طریق تزریق درون صفاقی 99
میلیگرم استرپتوزوتوسین (sigma,saint,
 )USA MO, Louis,به ازای هر کیلوگرم وزن
بدن که در  1/19مول به ازای هر لیتر بافر
سیترات حل شده بود ،به موشها القا شد .چهار
روز پس از القای دیابت موشهایی که سطح
گلوکز خونشان باالتر از  211میلیگرم در دسی
لیتر بود ،بهعنوان دیابتی در نظر گرفته شد.
سپس تعداد  31سر موش که از نظر وزنی
1. Quercetin
2. Kaempferol
3. Rhamnetin
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همسان بودند به طور تصادفی به چهار گروه
مساوی تجربی ( -0گروه تمرین  -7 ،گروه
تمرین – عصاره -2 ،گروه عصاره و -3گروه
کنترل) تقسیم شدند (جدول .)0
نمونه حیوانی
تعداد  31سر موش نژاد ویستار (039-011
گرمی)  01هفتهای از انستیتو پاستور تهیه شد.
این حیوانات در محیط آزمایشگاه و در قفسهای
ویژه از جنس پلی کربنات شفاف ،در دمای -71
 77و چرخه تاریکی  -روشنایی  07:07و با آب
و غذای استاندارد (که به صورت پلت توسط
شرکتهای دامی شناختهشده بود) نگهداری
شدند .آب و غذا نیز بهصورت نامحدود در اختیار
موشها قرار گرفت .سطح گلوکز خون ناشتای
موشها با گلوکومتر مورد اندازهگیری قرار گرفت.
سپس ،به ازای هر کیلوگرم وزن ،مقدار 81
میلیگرم استرپتوزوتوسین ( 3)STZکه در
محلول بافری سیترات – فسفات ریخته شد،
تزریق گردید .پس از  27ساعت ناشتایی بعد از
تزریق ،گلوکز خون اندازهگیری و چنانچه مقدار
آن بیشتر از  711میلیگرم در دسی لیتر بود
بهعنوان موش دیابتی در نظر گرفته میشد.
پروتکل تمرینی
پس از یک هفته سازگاری ،بهمنظور آشنایی
موشها با تمرین مقاومتی و نحوه باال رفتن از
نردبان ،هر یک از آنها روی پایینترین پله
نردبان قرار گرفته و بدون اتصال وزنه و قرار
دادن اندامهای عقبی آنها روی پلهها ،باال رفتن
از نردبان آموزش داده شد .پروتکل تمرین
مقاومتی شامل شش هفته تمرین ( 9روز در
هفته) .باال رفتن از نردبان بود .ارتفاع نردبان 0
متر و فاصله هر دو پله  7سانتیمتر و شیب آن
4. Streptozotocin
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قائم بود .قبل از شروع برنامه تمرینی ،موشها
سه تکرار را بدون وزنه و بدون استراحت بین
تکرارها بهمنظور گرم کردن از نردبان باال رفتند.
وزنه انتخاب شده در شروع تمرین شامل 21
درصد وزن بدن موشها ( 7ست 8 ،تکرار) بود و
در هفتههای بعدی به  29 ،91و  51درصد وزن
موشها افزایش یافت تا اینکه در نهایت به
 011درصد وزن موشها رسید .بین هر تکرار
 51ثانیه و بین دو ست  2دقیقه استراحت در
نظر گرفته شد .وزنهها بهوسیله چسب
لوکوپالست به قاعده دم موشها متصل شد.
بهمنظور رفتن موشها از نردبان از لمس کردن
دم آنها استفاده میشد.
طرز تهیه عصاره گشنیز
برای تهیه عصاره ابتدا دانه گشنیز تهیه و دانهها
پس از پاک شدن بهوسیلۀ آسیاب برقی پودر
شدند .سپس پودر حاصله در محلول متشکل از
 %21آب و  %21الکل اتانول طبی  %58حل و به
مدت  27ساعت نگهداری شد .در ادامه محتویات
ظرف بهطور متناوب تکان داده میشد تا عصاره
بهطور کامل در الکل حل شود .سپس آن را
صاف کرده و محلول که حاوی عصاره گشنیز
بود ،سانتریفیوژ گردید .مایع حاصله در ظرف در
باز قرار داده شد تا الکل آن تبخیر شود .سرانجام
ماده بهدستآمده درون فر با درجه دمای 31
درجه سانتیگراد قرار داده شد .ماده غلیظ
بهدستآمده در آب مقطر حل گردید تا غلظت
مورد نظر به دست آید .تجویز عصاره بهصورت
دهانی و به شکل گاواژ به مقدار  091میلیگرم
به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز بود (.)2
خونگیری

ساعت ناشتایی و پس از بیهوش کردن حیوانات
با کمک کتامین و زایلوزین ،با سرنگ انسولینی
خونگیری بهطور مستقیم از بطن چپ موشها
به عمل آمد و درون تیوپهای حاوی EDTA
ریخته شد و سریعاً به آزمایشگاه منتقل شد .پس
از سانتریفیوژ کردن نمونههای خونی و جداسازی
سرم ،از میکروتیوپ  0/9سیسی برای نگهداری
سرم خون و از سمپلر برای برداشتن سرم خون
استفاده شد .برای اندازهگیری سطوح آنزیمهای
موردمطالعه ،از روش اسپکتوفوتومتری و کیتهای
استاندارد حیوانی شرکت ارل( 0چین) استفاده
شد.
تجزیه و تحلیل دادهها
در این مطالعه از آمار توصیفی برای تعیین
شاخصهای مرکزی (میانگین) و پراکندگی
(انحراف استاندارد) استفاده گردید .برای تعیین
طبیعی بودن توزیع دادهها از آزمون
کولموگروف-اسمیرنوف استفاده شد .آزمون
تحلیل واریانس یکطرفه ( )ANOVAو آزمون
تعقیبی توکی برای تجزیه و تحلیل یافتهها
استفاده شد .سطح معنیداری در همه موارد
( .)p<1/19در نظر گرفته شد .کلیه عملیات
آماری با نرمافزار  SPSSنسخه  71اجرا شد.
یافتههای پژوهش
نتایج نشان داد که تمرین مقاومتی همراه با مصرف
عصاره دانه گشنیز سبب افزایش معنیدار در ،TAC
 SODو  CATشده است ( .)p>1/19همچنین،
سطوح آنتیاکسیدان تام در گروههای تمرین
مقاومتی و مصرف عصاره دانه گشنیز بهطور
معنیداری افزایشیافته بود (( )p>1/19شکل .)0

 36ساعت پس از آخرین جلسه بهمنظور
جلوگیری از آثار پاسخ حاد تمرینی ،پس از 07
1. Erel Company
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جدول  .1شاخصهای توصیفی آزمودنیها (میانگین±انحراف معیار)
وزن (گرم)
پیشآزمون

پسآزمون

025 ± 03

759±02,9

تمرین مقاومتی

072,9 ±06,3

201,9±71,2

عصاره گشنیز

022 ± 08

203,2±77,6

تمرین مقاومتی -عصاره گشنیز

005 ± 09

278,3±05,3

کنترل

شکل  .1سطوح آنتیاکسیدان تام سرمی در گروههای مختلف؛ *تفاوت معنیدار با گروه کنترل؛ †تفاوت
معنیدار با گروه گشنیز؛ ‡تفاوت معنیدار با گروه تمرین

نتایج آزمون  ANOVAو آزمون تعقیبی توکی
نشان داد اجرای شش هفته تمرین مقاومتی
همراه با مصرف عصاره دانه گشنیز سبب افزایش

معنیدار در مقادیر آنزیم  SODمیشود
(( )p>1/19شکل .)7

شکل  .1سطوح آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز در گروههای مختلف؛
*تفاوت معنیدار با گروه کنترل
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همچنین ،نتایج آزمون  ANOVAو آزمون
تعقیبی توکی نشان داد تمرین مقاومتی همراه
با مصرف عصاره دانه گشنیز سبب افزایش

معنیدار در سطوح آنزیم کاتاالز شده بود
(( )p>1/19شکل .)2

.

شکل  .4سطوح آنزیم کاتاالز در گروههای مختلف؛
*تفاوت معنیدار با گروه کنترل

بحث و نتیجهگیری
یافتهها نشان داد سطح آنتیاکسیدان تام
( )TACدر هر سه گروه تمرین ،عصارۀ گشنیز و
تمرین-عصاره و سطوح آنزیمهای سوپراکسید
دسموتاز ( )SODو کاتاالز ( )CATفقط در
گروه تمرین-عصاره با گروه کنترل بهطور
معنیداری اختالف وجود داشته است .زمانی که
عدم تعادل بین تولید گونههای اکسیژن و

تولید اکسیژن واکنشپذیر و گونههای نیتروژن
دارد ( .)06امروزه تعیین ظرفیت تام
آنتیاکسیدان بهعنوان ابزاری برای تشخیص و
درمان برخی بیماریها مانند بیماریهای قلبی
عروقی و دیابت موردتوجه قرار گرفته است (.)05
کاهش  TACبر اثر فشار اکسایشی شدید
7
گزارششده است ( .)71فیلیپ و همکاران
( )7113در مطالعهای روی بیماران دیابتی
گزارش کردند که ظرفیت ضداکسایشی تام و
دفاع ضداکسایشی این بیماران کاهش مییابد
( .)70پریس و همکاران )7119( 2نشان دادند
تمرینات مقاومتی باعث تنظیم افزایشی
آنزیمهای ضداکسایشی یا کارایی دستگاه انتقال
الکترون میشود ( .)77در پژوهش حاضر نیز
اختالف معنیداری در میزان  TACبین گروه
کنترل با دیگر گروهها مشاهده شد .گروه تمرین
عصاره ،تمرین و عصاره به ترتیب بیشترین
تغییرات و گروه کنترل کمترین مقدار را در

1. Reactive Oxygen and Nitrogen
Species

2. Phillips et al.
3. Parise et al.

نیتروژن ( 0)RONSواکنشپذیر وجود داشته
باشد ،فشار اکسایشی ر میدهد که اغلب
بهعنوان رادیکالهای آزاد ،بیش از دفاع
ضداکسایشی بدن ،از آن یاد میشود ( .)0فشار
اکسایشی در ایجاد مقاومت به انسولین و اختالل
در عملکرد سلول بتا نقش دارد .شروع و
پیشرفت بیماری دیابت ارتباط زیادی با افزایش
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(بهصورت جداگانه) افزایش در میزان SOD

 TACسرمی نشان دادند که همسو با مطالعه
ساچک 0است ( .)72این در حالی است که
آگوئیلو و همکاران )7112( 7عدم تغییر در
 TACرا در گروه تمرین هوازی متوسط پس از
تمرین خستهکننده نشان دادند ( .)73علت
ناهمسو بودن نتایج را میتوان ویژگی نوع تمرین
و همچنین عدم مصرف مکمل در مطالعه آگوئیلو
دانست .نتایج این پژوهش با مطالعه صمدی و
همکارانش که افزایش قدرت ضداکسایشی را
پس از  6هفته تمرین مقاومتی در موشهای
دیابتی نشان دادند همسو است (.)0
از دیگر نتایج این مطالعه اختالف معنیدار میزان
 SODسرمی بین گروه تمرین -عصاره با دیگر
گروهها بود .گروه تمرین -عصاره بیشترین میزان
و پس از آن گروههای تمرین و عصاره گشنیز به
ترتیب بیشترین مقادیر آنزیم  SODرا نشان
دادند .اسکرا و همکاران )0558( 2نشان دادند که
فعالیت آنزیم  SODو گلوتایتون پراکسیداز
( )GPXدر بیماران دیابتی بهاندازه قابل
مالحظهای پایینتر است ( .)79به خوبی
مشخص شده است که  SODبهعنوان خط اول
دفاع توسط سیستم آنزیمی آنتیاکسیدان در
برابر  ROSطی فعالیت ورزشی وامانده ساز
تولید میشود و افزایش آن با افزایش مقاومت در
برابر فشار اکسایشی همراه است ( .)78به نظر
میرسد در مطالعه حاضر بتوان گفت افزایش
فعالیت  SODدر پی انجام تمرینات مقاومتی یا
مصرف مکمل گشنیز موجب افزایش فعالیت
آنزیمهای ضداکسایشی میشود ،زیرا در همین
زمان هیچگونه تغییری در گروه کنترل مشاهده
نشد؛ در حالی که در دو گروه تمرین و عصاره

مشاهده شد ،هر چند این افزایش معنیدار نبود.
گزارشها نشان میدهد وجود مواد آنتیاکسیدان
فالنوئیدی مانند کوئرستین 3و پلی فنولیک مانند
گالیک اسید در عصاره تخم گشنیز موجب
کاهش مقدار مالوندیآلدئید ( )MDAو افزایش
فعالیت  CAT ،SOD ،GPXو بهبود این
شاخصها در جهت کنترل دیابت در موشها
میشود (.)72
از دیگر یافته این مطالعه وجود اختالف معنیدار
در میزان  CATسرمی بین گروهها (گروه
تمرین -عصاره با دیگر گروهها) بود .گروه
تمرین -عصاره گشنیز بیشترین میزان غلظت
 CATرا نسبت به دیگر گروهها دارا بود و سپس
گروههای تمرین و عصاره گشنیز به ترتیب قرار
دارند .کاتاالز یک هموپروتئین دارای چهار گروه
هم ( )hemeاست که فعالیت پراکسیدازی دارد.
فعالیت  CATدر بافتهای پستانداران بهطور
وسیعی متفاوت است .در کبد و کلیه بیشترین
فعالیت را دارد .کاتاالز با برداشتن نیمی از
 H2O2تولید شده در گلبول قرمز ،هموگلوبین را
از آسیب اکسایشی محافظت میکند .کمبود
 CATبا عوارض دیابت همراه است .تغییر در
فعالیت این آنزیم که در شرایط ابتالی به دیابت
ایجاد میشود ممکن است پاسخی به افزایش
تولید  H2O2در این بیماران باشد .مطالعات
نشان دادهاند که تقویت سیستم ضداکسایشی
عوارض دیابت را کاهش میدهد ( .)0نتایج
مطالعه حاضر در خصوص اثر تمرین بر آنزیم
 CATبا نتایج لخی و همکاران )7112( 9همسو
( )766و با نتایج هولندر و همکاران)7111( 8

1. Sochek et al.
2. Aguilo et al.
3. Skrha et al.

4. Skrha et al.
5. Lekhi et al.
6. Hollander et al.
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ناهمسو ( )75است .اثر تمرینات مستمر بر روی
فشار اکسایشی و سیستم ضد اکسایشی در
چندین مطالعه ارزیابی شده است که نتایج
حاکی از آن است که این تمرینات منجر به
کاهش سطح سرمی آنزیم  CATو SOD
میشود .این عدم تعادل بین سطح سرمی این دو
آنزیم را احتماالً میتوان به سطوح باالتری از
مولکولهای پیش التهابی نسبت داد (.)21
فالنوئیدها جزئی ترکیبات پلی فنول بوده و
مهمترین ویژگی آنها اثرات ضداکسایشی این
ترکیبات است .مطالعات زیادی نشان دادهاند
استفاده از فالنوئیدها بهعنوان آنتیاکسیدانهای
پلی فنولی سبب افزایش فعالیت آنزیمهای
ضداکسایشی از جمله  CATمیشود .بنابراین با
توجه به مطلب فوق احتماالً کوئرستین بهعنوان
یکی از مهمترین ترکیبات دانه گشنیز باعث
افزایش فعالیت آنزیم  CATشده است .درواقع،
عصاره با بهبود فعالیت آنزیم  CATدر کاهش
عوارض دیابت بهواسطه تقویت ضداکسایشی در
موشهای دیابتی مؤثر است .نتایج مطالعه
گارسیا و همکاران )7118( 0بیانگر آن است که
مصرف کوتاهمدت آبمیوههای غنی از ترکیبات
فنلی میتواند باعث بهبود وضعیت ضداکسایشی
بدن شود ( .)20از طرف دیگر در مطالعه باب و
همکاران نشان داده شد که مصرف آبمیوههای
حاوی ترکیبات فنلی ،صدمات اکسیداتیو به
 DNAرا کاهش داده و عملکرد سیستم ایمنی را
بهبود میبخشد ( .)27در مطالعه حاضر احتماالً
تقویت سیستم دفاع ضداکسایشی از جمله
آنزیمهای ضداکسایشی توانسته با رادیکالهای
آزاد را کاهش و خنثیسازی کند .با توجه به
اینکه سیستم دفاع ضداکسایشی بدن از
1. Garcia et al.

مخلوطی از آنتیاکسیدانها تشکیلشده که
برخی از آنها از طریق رژیم غذائی تأمین
میشود ،به نظر میرسد آنتیاکسیدانهای
موجود در غذا از طریق قطع واکنشهای
زنجیرهای که منجر به تولید رادیکالهای آزاد
میشوند و یا اتصال به عنصر مس و جلوگیری از
اتصال این عنصر به لیپوپروتئین باعث تأخیر در
شروع فرایند پراکسیداسیون لیپیدهای پالسما
میگردد (.)22
نتیجهگیری
به نظر میرسد تمرین ورزشی مقاومتی بهطور
منظم سازگاریهای آنتیاکسیدانی مناسبی را
ایجاد میکند و مانع از افزایش عوامل فشار
اکسایشی میشود .ماهیت تمرینات مقاومتی
بهگونهای است که با افزایش توانایی دفاع
ضداکسایشی سبب مقاومت بدن در برابر
آسیبهای اکسایشی میشود .با توجه به نتایج
این پژوهش میتوان گفت که تمرینات مقاومتی
بهعنوان محرکی در تقویت دفاع ضداکسایشی
بدن عمل میکند .پژوهش حاضر نشان داد
تعامل فعالیت ورزشی و مصرف مکمل
آنتیاکسیدان طبیعی عصاره گشنیز میتواند
سبب تقویت دفاع ضداکسایشی و افزایش
ظرفیت ضداکسایشی در بیماری دیابت شود و
اثربخشی آن بیشتر از بهکارگیری هر یک از
روشها بهتنهایی است.
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Abstract
Aim: Oxidative stress is an affective factor in insulin resistant, diabetes and other
problems increasing blood glucose that seen in type 1 and 2 diabetes is an effective
factor in producing oxidative stress. The aim of this study was to evaluate the effect of
resistance training and Coriandrum sativum on oxidative stress factors in diabetic male
rats.
Method: The present experimental study was conducted on 40 adult male rats. After
induction of diabetes, the rats were randomly divided into four equal groups (1:
resistance training, 2: resistance training-Coriandrum sativum extract, 3:
Coriandrum sativum extract, and 4: control). Diabetic condition was induced by
using 55 mg af streptozotosin per one kg body weight.
Then they performed 6 weeks of resistance training (five days a week for 6 weeks
and with intensity of 30-100% rats weight) and drank oral Coriandrum sativum
extract (150 mg/kg daily). After 6 weeks serum levels of total antioxidant capacity
(TAC), superoxide dismutase (SOD) and catalase (CAT) were measured.
Results: The results showed that resistance training alonge with Coriandrum
sativum extract increased serum levels of TAC, SOD and CAT (p<0.05)
significantly. Also, TAC level was increased in resistance and Coriandrum sativum
extract groups (p<0.05).
Conclusion: It seems that six weeks at resistance training combined with
Coriandrum sativum extract may have a positive effect on body anti-oxidant system
and treatment of diabetes.
Keywords: Resistance training, Oxidative stress, Diabetes, Coriandrum sativum
extract.
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