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چکیده
هاي دیابتی پرداختـه اسـت. رخ چربی موشهفته تمرین ورزشی به همراه مصرف عصاره بنه بر نیم6ین مطالعه به بررسی اثر ا

گروه کنتـرل سـالم، کنتـرل دیـابتی، دیابـت+تمرین، دیابت+عصـاره، 5موش نر ویستار به طور تصادفی در 40به این منظور 
جلسه در هفته، هر جلسه 5نامه تمرینی شامل تمرین هوازي روي نوار گردان (شش هفته بردیابت+تمرین+عصاره قرار گرفتند. 

میلـی 25روز در هفته خورانده شد ( 5درصد) انجام گرفت. و عصاره بنه نیز 5متر در دقیقه و شیب 20دقیقه با سرعت 40
ل بـا اسـتفاده از آنـالیز و کلسـتروHDLتـري گلیسـرید، ساعت پس از آخرین جلسه تمرینـی، سـطح 48گرم / کیلوگرم). 

هاي دیابت+تمرین، دیابت+عصاره بررسی نتایج نشان داد که میزان سطح تري گلیسرید در گروهبیوشیمیایی اندازه گیري شد. 
03/0و 02/0، 01/0به ترتیب pتر بود (مقادیر و دیابت+تمرین+عصاره نسبت به گروه کنترل دیابتی به طور معنی داري پایین

8/0و 6/0به ترتیـب p(مقادیر در بین گروهها تفاوت معنی دار آماري نداشتHDLمربوط به سطح کلسترول و ). میانگین
. با توجه به نتایج به نظر می رسد که مصرف عصاره به همراه تمرین می تواند بـه عنـوان روش درمـانی مـوثر در درمـان بود)

هیپرلیپیدمی ناشی از دیابت مورد استفاده قرار گیرد.

رخ چربیکلیدي: بنه، تمرین ، دیابت، نیمهايواژه

مقدمه
گردد. انسولین ایجاد میکرددیابت یک اختالل متابولیکی است که به دنبال کاهش درترشح انسولین و یا مقاومت به عمل

درمتابولیسم اختالل وسیع ، در چشم ها، کلیه ها، اعصاب و عروق خونیمنجر به ایجاد عوارض مزمنهیپرگلیسمی 
تمرین به همراه انسولین و رژیم غذایی مناسب سه ).5و4(گرددمیها ب و الکترولیتآ،هاها، پروتئینچربی، هاکربوهیدرات

در کاهش چربی هاي خون ). از سویی دیگر نقش گیاهان دارویی نیز12(عنصر اصلی در مدیریت دیابت محسوب می شوند
Pistaciaبنه با نام علمی.)3(نام بردتوان از شنبلیله ، شوید و برگ درخت گردودر این رابطه می بررسی شده که 

atlantica هاي وسیعی از مناطق شرقی، مرکزي و ناکاردیاسه، گیاهی بومی ایران است که در بخشآمتعلق به خانواده
ترکیبات فنولی، اسید هاي چرب و ترپنوئیدها،تزکیباتی که در این گیاه شناسایی شده اند شامل. )15(می رویدغربی
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ن آدر پوست بنه بیشتر از مغز يو فالوونوئیدیهمچنین مشخص شده که محتوي کل فنول).7باشد(ها میاسترول
هاي چرب اشباع ) و اسید%73ئیک = اشباع (الئیک+لینولموجود در بنه به دلیل وجود اسیدهاي چرب غیرروغن. )10است(

بررسی اثر مصرف هدف از انجام پژوهش حاضر .)16(اي باالیی است) داراي کیفیت تغذیه%25ستئاریک= ا(پالمیتیک + 
باشد.هاي دیابتی میعصاره بنه و تمرین هوازي بر تغییرات نیم رخ چربی در موش

مواد و روش ها
گروه: کنترل سالم، کنترل دیـابتی، دیابـت+تمرین، دیابـت+ عصـاره و دیابـت+ 5موش نر ویستار به طور تصادفی در چهل

جلسه در هفته، هـر جلسـه 5تمرین+ عصاره قرار گرفتند. شش هفته برنامه تمرینی شامل تمرین هوازي روي نوار گردان (
25روز در هفتـه خورانـده شـد ( 5عصاره بنـه نیـز . م گرفتدرصد) انجا5دقیقه و شیب متر در20دقیقه با سرعت 40

میلی گرم / کیلوگرم). 
HDLگلیسرید، کلسترول و اندازه گیري مقادیر تري ،ناشتاییساعت12ازبعدوتمرینیجلسهآخرینازپسساعت48

آمـاريوتحلیلتجزیهجهت. پارس ازمون صورت گرفتشرکتهاياستفاده از کیتبا یانزیمطیف سنجیبه وسیله روش 
شـد. اسـتفاده)>05/0P(داريمعنـیباسطح(ANOVA)یکطرفهواریانستحلیلازآزمونهاگروهبینومقایسههاداده
شد.انجام21نسخهSPSSافزارآماريازنرمبااستفادهمحاسباتتمام

نتایج و بحث
ته یافنسبت به گروه کنترل سالم افزایشخون در گروه دیابتیگلیسرید ، میزان تريبر اساس یافته هاي ما در این پژوهش

ولی میزان تري گلیسرید در گروه (دیابت + تمرین) . )1/0برابر pت (مقدار ولی این افزایش از نظر آماري معنی دار نیسبود
ابت + عصاره) نیز تري هم چنین در گروه (دی.از نظر آماري معنی دار استکاهش یافته که،نسبت به گروه کنترل دیابتی

تفسیر نتایج مربوط به گروه ( دیابت +عصاره  . گلیسرید در مقایسه با گروه کنترل دیابتی به طور معنی دار کاهش پیدا کرد
به ترتیب برابر Pمقادیربود. ت به گروه کنترل دیابت ي گلیسرید نسب+ تمرین )نیز نشان دهنده کاهش معنی دار سطح تر

در گروه هاي مختلف در مقایسه و کلسترول HDLهم چنین در این مطالعه تغییرات مربوط به .بود)03/0و 02/0، 01/0
).6/0و 8/0.به ترتیب P(مقادیر هاي کنترل، از نظر آماري معنی دار نبودبا گروه

ح تري گلیسرید رژیم غذایی یا ورزش سبب کاهش سطنشان داده که کاهش وزن از طریق)2008(مطالعات گوردوننتایج
گلیسرید در افراد دچار اضافه وزنر مثبت ورزش هوازي را بر سطح تريثینیز ثأ) 1391(گردیده است. جعفري و همکاران

دار ی ن کاهش معننیم رخ چربی بررسی شد که نتیجه آاین در پژوهش حاضر، اثر عصاره بنه  بر برعالوه). 1(نشان دادند
نیز نشان می دهد که مصرف ) 1386(نتایج مطالعات صالحی و همکاران بود.هاي دیابتی موشگلیسرید در سطح تري

تام سرم گلیسرید، کلسترول، لیپیدگیر در غلظت تريهاي نر موجب کاهش چشممقادیر مختلف از روغن بنه در خرگوش
ن فقط د که در نتیجه آبررسی کردناي سالم هرخ لیپیدي موشرا برنیمثر بنه و تمرین ) ا2013(گردید. فرزانگی و همکاران 

ولی تغییرات سایر فاکتورها معنی دار نبوده است. بودبه طور معنادار ي کاهش یافتهHDLمیزان
دیابتی نفروپاتی زاد و گسترش هاي آبه همراه چربی خون باال درعروق کرونر، منجر به تولید بیش از حد رادیکالدیابت

نتی اکسیدان، سبب تسریع آسیب سلولی به کسیداتیو در مقابل مقادیر ناچیز آهاي اسطوح باالي فرآورده). 6(گرددمی
نتی منبع آسیتوسترول نام دارد که یک -βعمده ترین ترکیب استرولی بنه، .)14(وسیله استرس اکسیداتیو می گردد

ریق افزایش نتی اکسیدانی موجود در ساختار بنه از طاست وجود ترکیبات آز این رو ممکنا.)9(اکسیدان طبیعی می باشد
نتی اکسیدانی باعث افزایش پراکسیداسیون لیپیدي گشته و از این رو سبب پایین آمدن سطح تري هاي آنزیمی آسیستم

نزیم باط با عملکرد آممکن است در ارتکاهش میزان تري گلیسرید البته .)2(خون در موشهاي صحرایی می گرددگلیسرید
نزیم به وسیله بافت چربی سنتز و ترشح می شود و باشد . این آ-تابولیسم لیپید ها انزیم اصلی در م-لیپو پروتئین لیپاز 
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و شیلو میکرون گردشی خون، VLDLگلیسرید موجود در با تجزیه تريLPLجایگاه عمل آن اندوتلیوم مویرگی است.
در رابطه با مکانیزم اثر تمرین نیز می توان به این ).13رول و اسید چرب آزاد تبدیل می کند(آن را به مونو آسیل گلیس

ءنکته اشاره کرد که تمرین به دلیل اثر مستقیم بر پانکراس از طریق انقباضات و انبساطات حفره شکمی و در نتیجه القا
نسبت βچنین تمرین سبب بهبود حساسیت سلولهاي همگردد.میزایش مجدد سلولهاي بتا  باعث افزایش تولید انسولین 

لذا اافزایش میزان انسولین سبب ؛)11(به سیگنال گلوکز می شود وبه دنبال آن حساسیت به انسولین نیز بهبود می یابد
می گردد. LPLبهبود عملکرد 

گیرينتیجه
رسد به نظر میهاي دیابتی، گلیسرید خون در موشريتمیزان ر کاهشدتمرین آثار مثبت درمان با عصاره بنه و با توجه به

هاي تواند در کنار درمانمیاحتماالًتر، ي درمانی نظیر گیاهان دارویی و ورزش، با عوارض جانبی کمهاروشکه استفاده از 
قرار گیرد.مورداستفاده، در درمان هیپرلیپیدمی ناشی از دیابت،وابسته به انسولین
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Effect of pistacia atlantica and exercise training on lipid profile of blood serum of diabetic
rats.

Nemati1, F., Sarir1, H. Saghebjo2, M.
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2-Physical Education Department, University of Birjand, Birjand, I.R. Iran

Abstract
The present study investigate the effect of a 6 week period of exercise together with Pistacia
atlantica extract taking on lipid profile of diabetic rats. Forty-male Wistar rats were randomly
divided into five groups: Healthy control, diabetic (D) control, D+exercise (E), D+extract (Ext)
and D+E +Ext. The six week period exercise program included aerobic training on a treadmill (5
sessions per week, 40 minutes per each session, with a speed of 20m/min and 5% incline). Pistacia
atlantica extract was fed 5 days per week (25mg/kg). 48 hours after the last training session, the
level triglyceride, cholesterol and HDL were assessed. Mean level of triglyceride in the D+E,
D+Ext and E+Ext was significantly lower than that of the control diabetic group (P was 0.01, 0.02
and 0.03, respectively). Mean level of cholesterol and HDL (high density lipoprotein) was not
significantly(P was 0.06 and 0.08 respecyively). different among groups. The results of this study
showed that Pistacia atlantica extract and exercise training can be good remedies in improvement
of hyperlipidmia resulting from diabetes.

Keyword: Pistacia atlantiac, exercise, diabetes, lipid profile
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