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 تردمیل تمرین مدل دو متعاقب دیابتی های رت در ،عضالنی توده و تام پروتئین غلظت تغییرات

 2محمدکشاورز ،1امیربهادر دخیلی

 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. 2و1

  ab.dakhili@modares.ac.ir :لآدرس ایمیل نویسنده مسئو

-های مزمن نظیر دیابت ویژگی میتوسط برخی بیماری ،اسکلتی و متعاقب آن کاهش وزن تاز بین رفتن توده عضال مقدمه:

 دندهنشان می مطالعاتباشد. به طور ویژه، می آتروفی عضالنی در نتیجه برهم خوردن تعادل بین سنتز و تخریب پروتئین. (1)یابد

فعالیت ورزشی به . از طرفی (2)شوددر پاتولوژی آتروفی عضالنی شناخته می فاکتور اثرگذارپروتئین به عنوان  تخریبافزایش  که

 شدت با تمرینی برنامه دو اثر بررسی . از این رو هدف از پژوهش حاضر(3)منظور تعدیل عوارض انواع دیابت توصیه شده است

-می STZ با شده دیابتی های رت در (EDLبازکننده دراز انگشتان) و (Soleus) نعلی عضالت وزن و پروتئین غلظت بر متفاوت

 باشد.

کنترل دیابت شامل: گروه  4به طور تصادفی در   گرم 8/248±4/9با وزن  سر رت صحرایی نر نژاد ویستار 20: شناسیروش

(DC( دیابت تمرین تناوبی شدید ،)DHIT) تداومی ت تمرینب، دیا ( هوازیDMCT( و کنترل سالم )HC)  .هفته 2 قرار گرفتند

ها تشریح و عضالت هفته اجرا گردید. پس از پایان دوره، رت 6، پروتکل تمرین استقامتی و تناوبی به مدت  STZپس از تزریق 

 گیری شد. توسط روش برد فورد اندازه نیز، میزان پروتئین تام عضالنی نعلی )کند( و  بازکننده دراز انگشتان )تند( استخراج شدند.

. (>001/0Pتر بود )به طور معناداری پایین HCدرپایان پژوهش، میانگین توده بدن در گروه های دیابتی نسبت به گروه  نتایج: 

(، از طرفی بین >001/0Pبه طور معناداری کاهش یافته بود) HCهای دیابتی نسبت به گروه ( در گروهSoleusوزن عضله نعلی )

( در EDLوزن عضله بازکننده دراز انگشتان ) (.P=94/0)تفاوت معناداری نشان داده نشد DMCTو  DC  ،DHITهای گروه

 DHITبا  DCهای (، هرچند بین گروه>001/0Pبه طور معناداری کاهش یافته بود) HCهای دیابتی نسبت به گروه گروه

(734/0=P ) و گروهDMCT (986/0=P) سطوح پروتئین تام عضالنی در عضله نعلی در گروه .تفاوت معناداری نشان داده نشد-

   DMCTو گروه  DHITبا  DCهای ( و بین گروه>001/0Pبه طور معناداری کاهش یافته بود) HCهای دیابتی نسبت به گروه 

به طور  HCهای دیابتی نسبت به گروه نیز، در گروه EDLاین شاخص در عضله  (.P=71/0تفاوت معناداری نشان داده نشد )

تفاوت معناداری  DMCT (27/0=P)و گروه  DHIT (056/0=P)با  DCهای ( و بین گروه>05/0Pمعناداری کاهش یافته بود)

 .نشان داده نشد

)تخریب  از بین رفتن توده عضالنی و همچنین کاهش وزن در نتیجه آتروفی عضالنی ،نتایج مطالعه حاضر: گیرینتیجهبحث و 

 اثرات ،دو مدل متفاوت تمرین تردمیل به طور کلیشد که  مشاهده. از طرفی، را نشان دادهای دیابتی در آزمودنی پروتئینی(

-تمرینات تردمیل با راه رسد. به نظر میهای دیابتی نداردآزمودنیآن در  معناداری بر تغییرات وزن عضالنی و محتوای پروتئین

های متفاوت از تمرینات مقاومتی که عموماً منجر به سنتز پروتئین میتوکندریایی اثراتی زایی و بیوژنزی نظیر رگاندازی مسیرهای

 شود، را به همراه داشته باشند.عضالنی می

 ، تمرین ورزشیعضالنی ، آتروفی: دیابتهای کلیدیواژه
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