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 های دیابتی شده با آلوکسانرت کبداکسیدانی تام بافت بر وضعیت اکسیدانی و آنتی تمرین شنار یاثت

 
 پور، محمدرشیدپور، فاطمه، فرزانگی، پروین، تقی

 

. می دانند ینيكی از عوامل بسیار مهم در اتیولوژي آن را صدمات اكسیدااست كه شايعی  ي متابولیكبیماريك  ،ديابت :مقدمه

بررسی  رت هاي ديابتی شده با آلوكسان كبدوضعیت اكسیدانی و آنتی اكسیدانی تام بافت  بر تمرين شنار یاثتدر مطالعه حاضر 

  شد.

در گرم( به صورت تصادفی  112-291) با مانگین وزنی سر موش صحرايی نر نژاد ويستار 12ی در مطالعه تجرب :شناسیروش

انجام هفته و هر هفته به مدت پنج روز  6 طیتمرين شنا  تمرين تقسیم شدند. -تايی( كنترل، ديابتی، ديابتی  7)  سه گروه

 mg/kmدقیقه رسید. جهت ديابتی كردن آلوكسان ) 32آخر به  هفتهدقیقه به آن افزوده می شد تا در  1كه هفته اي  شد

ساعت پس از 71به عنوان ديابت در نظرگرفته شد.  mg/dl112و قند خون باالي  . ( بصورت درون صفاقی تزريق شد92

 صورت پذيرفت.وضعیت اكسیدانی و آنتی اكسیدانی تام  آخرين جلسه تمرينی بافت برداري از كبد براي اندازه گیري مقادير 

 اده ها با آزمون آنالیز واريانس يك راهه بررسی شدند. د

تمرين  نسبت به گروه ديابت ، بیشتر و نسبت به گروه كنترل   -ديابت  در گروه كبدبافت  وضعیت آنتی اكسیدانی تام :هایافته

گروه كنترل و گروه نسبت به گروه ديابت  در كبدبافت وضعیت اكسیدانی تام  . (≥2021P) بود به طور معنی داري كمتر

 .(≥2021P) معنی داري برخوردار بود از افزايشتمرين -ديابت

ديابت منجر به افزايش استرس اكسیداتیو بافت كبد گرديد و شش هفته تمرين شنا، باعث بهبود تعادل وضعیت  گیری:نتیجه

 اكسیدانی و آنتی اكسیدانی تام بافت كبد رت هاي ديابتی گرديد.

 ، وضعیت آنتی اكسیدانی تام ، وضعیت اكسیدانی تام ، ديابت شنا  :های کلیدیواژه

 

 منابع

1. Alipour, M. Salehi, I . Ghadiri, Soufi, F (2012), Effect Of Exercise On Diabetes-Induced 

Oxidative Strees In The Rat Hippocampus. Iran Red Crescent Med J;14(4);222-8  

2. Arshadi.Sajad ,Peeri.  Maghsood ,Bakhtiyari Salar. (2013) .The effect of 6 weeks swimming 

training on plasma antioxidants activity in diabetic rats ; European Journal of Experimental 

Biology, 3(4):230-235 

3. Inoue.H , Murakami. H, Matsumoto. M , Kaji. Y. (2011). Oxidative and Antioxidative Status in 

Blood of Streptozotocin-induced Diabetic Piglets. Asian-Aust. J. Anim. Sci. Vol. 24, No. 6 : 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

