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بر ترمیم سلول های بتای پانکراس در موش های دیابتی  پسته وحشیاثر تمرین هوازی و عصاره 

 شده با استرپتوزوتوسین

 4مهدی هدایتی ،3علی ثقه االسالمی، 2زاده تکتم محمود، 1مرضیه ثاقب جو

دانشیار مرکز تحقیقات . 4، شگاه بیرجنداستادیار دان. 3. کارشناس ارشد تربیت بدنی؛ 2؛ دانشیار دانشگاه بیرجند.1

 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سلولی مولکولی

 m_saghebjoo@birjand.ac.ir آدرس ایمیل نویسنده مسئول

ماای  استرپتوفوتوساای در دیابات ناشاای اف  مطالعاات ااااکی اف ایاازایی تولیااد رادیکاال  اااب آفاد در بایاات پااانکراس مقدمههه 

منجار باه االاتعل عملکارد و آپوپتاوف سالول  ااب بتاا و تعریا  وسای   گونه  اب اکساین  واکنشای داجم فیا و (2،1باشد )

 (.3مطالعاات بیاانگر فرییات یاتای پاانکراس باراب متحمال شاد  تارمیم و بافساافب اسات ) (.1جزایر النگر انس می شاود )

اساات، امااا در مجمااوی، ت ییاارات و اثاارات تمااری  اسااتقامتی روب سااافگارب درو  ساالولی ساالول بتااا بااه الااوبی ثاباات نشااده 

سافگارب  اب ایجاد شده در نتیجه تمری  اساتقامتی ممکا  اسات باه ایجااد یا  محایر مااثرتر باراب رشاد و بقااب سالول 

سااافوکار گیا ااا  کا نااده ننااد الااو  در به ااود بیمااارب دیاباات بااه الااوبی   مچناای (. 1 اااب بتاااب پااانکراس کماا  کنااد )

 ، بار تارمیمپساته واشایعصااره  وافب وبررسای اثار شای   تاه تماری   ا ،  پانو ی اد  اف اجاراب ایا ثابت نشده است.

 سلول  اب بتاب پانکراس در موش  اب دیابتی شده با استرپتوفوتوسی  بود.

 در پان  گاروه کنتارل ساالم، کنتارل دیاابتی، دیابات تمری ، دیابت عصااارهسار ماوش نار ناناد ویساتار  44 روش شناسهی 

  تااه تمااری   ااوافب روب  6 برنامااه تمریناای شاااملناارار گریتنااد.  پسااته واشاای عصاااره، دیابت تمری  پسااته واشاای

میلای گارم باه  25) عصااره پساته واشایبود. گروه  ااب عصااره در پایاا   ار جلساه تماری ،  جلسه در   ته( 5نوارگردا  )

یات وش شادند و باسااعت پاس اف آالاری  جلساه تماری ، ماوش  اا بای  ا 44دریایات کردناد.  (باد افاب  ر کیلوگرم وف  

ا، محتاواب انساولی  سالول  ااب بتا  ااب بتاا جادا شاد. باراب سانجی تارمیمسلول  ترمیممیزا  پانکراس آنها براب سنجی 

 انادافه گیارب شاد. االیازاباه عناوا  شاالصای اف تارمیم سالول  ااب بتاا، باه روش   وماون  شاده بایت پانکراسوف  ثابتی اف 

  تحلیل شدند. >45/4Pبا سطح معنی دارب LSD و آفمو  تعقی ی  داده  ا با روش آمارب آنالیز واریانس ی  طریه

باه در گاروه کنتارل دیاابتی نسا ت باه گاروه کنتارل ساالم  پاانکراسغلظت انسولی  در  ر میلی گارم بایات میانگی   نتایج 

در گاروه  ااب  پاانکراسانساولی  در  ار میلای گارم بایات غلظات   (.  مچنای=4441/4P) طور معنای دارب پاایی  تار باود

باه طاور معنای دارب در مقایساه باا گاروه کنتارل دیاابتی  پساته واشای دیابت تمری  عصاارهو  پسته واشای دیابت عصاره

گااروه کنتاارل دیااابتی بااا در  پااانکراسغلظاات انسااولی  در  اار میلاای گاارم بایاات   و باای  میااانگی( =4441/4P) باااالتر بااود

 (.=49/4Pاالتع  معنی دارب مشا ده نشد ) مری دیابت ت
 مصار  عصااره پساته واشای باه تنهاایی و  ماراه باا انجاام تمریناات  اوافب، باه نظار مای رساد بحث و نتیجهه ییهری 

در مااوش  تاارمیم ساالول  اااب بتاااب پااانکراسدر جهاات نساا ت بااه انجااام تمرینااات  ااوافب بااه تنهااایی، روش مطلااو  تاارب 

  .است  اب دیابتی

 ، ترمیم سلول  اب بتا، موش  اب دیابتیپسته واشیتمری   وافب، عصاره  کلیدی  ایواژه ه
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