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 تاثیر یک دوره تمرین شنا و مکمل آربوتین بر استرس اکسایشی کلیوي  موش هاي صحرایی دیابتی 
 فرزانگی پروین ، دکتر حبیبیان دکترمعصومه  رضا عظیمی،

 .کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساري،گروه فیزیولوژي ورزش، ساري، ایران. 1        
 .،قائمشهر، ایران ، بدنی تربیت قائمشهر، گروه واحد اسالمی آزاد استادیار  دانشگاه. 2  

 .استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساري، گروه فیزیولوژي ورزش، ساري، ایران .3
 قائم شهر، دانشگاه آزاد اسالمی واحدقائم شهر: حبیبیان ر معصومهدکت:مولف مسئول

 habibian_m@yahoo.com:آدرس ایمیل
 مقدمه 
 میر و مرگ میزان و زیاد هاي هزینه غیره، و عضو قطع نابینایی، دیالیز، مانند آن، با همراه ذاتی امراض علت به  کلیوي هاي بیماري
 شونده منجر عامل دیابتی نفروپانی .شوند می محسوب دیابت از ناشی عوارض ترینبد از یکی، )دیالیز( کلیه ناتوانی با دیابتی بیماران

 استرس. همراه می باشد دیابتی کلیوي هاي بیماري پیشرفت و توسعه با هیپرگلسیمیو  است انتهایی مرحله کلیوي ناتوانی به
 محصوالت  تشکیلکه  است شده پیشنهاد هیپرگلسیمی مضر اثرات توجیه بیوشیمیایی هاي مکانیسمبه عنوان یکی از  اکسیداتیو

 فعالیت و مناسب غذایی رژیم قبیل از زندگی مناسب هاي شیوه از استفاده امروزه .سازد می فعالرا  پیشرفته گلیکوزیله انتهایی
 به ،دیابت که آنجایی از ).17(باشند می توصیه مورد دیابت عوارض کاهش و کنترل براي مناسب راهکارهاي عنوان به ورزشی منظم
 آنتی از استفاده است، همراه کلیه جمله از بدن مختلف هاي بافت در پاتولوژیکی تغییرات با ،اکسیداتیو استرس افزایش علت

می  محسوب  دیابت مهار و کنترل براي مناسب راهکاري عنوان به خون قند کاهنده دارویی گیاهان و طبیعی هاي اکسیدانت
 و pyrus جنس گیاهان از برخی پوست و برگ دمگل، در يزیاد مقادیر به که است گلیکوزید هیدروکینون یک آربوتین). 23(شوند

 شنالذا پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر هشت هفته تمرین هوازي  .ی استاکسیدان آنتی اثرات وجود دارد و داراي تلکا درخت
  .مالون دي آلدئید کلیوي موش هاي صحرایی دیابتی انجام شد سطوحبر  آربوتین همراه با مصرف مکمل 

 روش شناسی
+ دیابت دیابت، آربوتین، کنترل، گروه 6 به تصادفی صورت بهبودند که  ویستار نژاد بالغ نر صحرایی هاي موششامل  هاي آزمودنی
 یک صفاقی داخل تزریق  با کلیوي آسیب و دیابت القا ).گروه هر در نفر 7( شدند تقسیم ترکیبی+  دیابت و تمرین+  دیابت آربوتین،

 دیابتی عنوان به لیتر دسی /گرم میلی 250 از فراتر خون گلوکز غلظت و شد انجام) وزن کیلوگرم / گرم میلی 120( آلوکسان از دوز
 صفاقی داخل صورت به هفته در روز 5  بدن، وزن کیلوگرم /گرم میلی 50 دوز با آربوتین مکمل .شد گرفته نظر در ها موش شدن

 5شم و ش هفته ابتداي در دقیقه 35  تا اول هفته در دقیقه 6 مدت به کردن شنا هفته 6 شامل ورزشی اصلی برنامه.  شد تزریق
جداسازي، هموژنیزه براي اندازه گیري مالون دي  پسبافت کلیه . شدند فدا و هوش بی ، موش هاهفته 6پس از  .بود هفته در جلسه

 واکنشی مواد گیري اندازه با ويکلی آلدئید دي مالون سطوح. شد فریز -70 دماي در) شاخص استرس اکسایشی(آلدئید 
 آزمون ازی و گروه بین یراتبراي بررسی تغی راهه یک واریانس آنالیز روش از .شد گیري اندازه ویژه کیت توسط اسید تیوباربیتوریک

 .استفاده شد P>05/0گروهاي در سطح معنی داري  بین اختالف محل تعیین جهت توکی تعقیبی

 نتایج
همراه  یموش هاي دیابت ،)=000/0P، %47/65(آلدئید دي مالون ويکلی القاي دیابت با افزایش معنی دار سطوح ،ها یافتهبر اساس 

 کاهش سطوح مالون منجر بهو یا ترکیبی از دو مداخله  سازي با آربوتین، ورزش مزمنمکمل بعالوه هر کدام از مداخله هاي  .بود
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شدند اما بین سطوح  دیابتی هاي موش در ) =000/0P، %87/33و  =000/0P= ،25/28% ،000/0P، %15/27(آلدئید کلیوي دي
 .آن در سه گروه مداخله تفاوت معنی داري مشاهده نشد

 حث و نتیجه گیريب
 6 و  بود همراه دیابتی هاي موش در کلیوي آلدئید دي مالون سطوح دار معنی افزایش با دیابت القاي پژوهش هاي یافته براساس

کلیوي  بافت آلدئید دي مالون دار معنی کاهش به تمرین هوازي، مکمل آربوتین صرف و یا تاثیر ترکیبی این دو مداخله منجر هفته
 ناشی احتمالی عوارض سرکوب و کلیوي اکسایشی استرس کاهش هر یک از مداخله ها در ثیرتا بیانگر در موش هاي دیابتی شد که

 هاي موش کلیوي پروگزیمال توبول آلدئید دي مالون سطوح کاهشدر این راستا  .است دیابتی هاي موش کلیوي بافت در آن از
و هم   )2009جورج و همکاران، (متوسط شدت با تمرین هفته 12متعاقب  جوان هاي موش با مشابه سطوحی تا ،)ماهه 21( مسن
 15 شیب با نوارگردان روي بر دویدن هفته 6از  پس )ماهه 23(مسن هاي کلیوي موش  آلدئید دي مالون سطوح کاهش چنین
 -8 اکسایشی استرس شاخص و کلیوي منوسیت شاخص التهابی پروتئین جذب کاهش ،) 2007همکاران،  و اصغر(درجه

 موش در ذاتی دیابتی نفروپاتی تجربی مدل یک در متوسط شدت کم و با فعالیت هفته 8 متعاقب گوانوزین اکسی دي هیدروکسی
 هاي جنسینگ در موش عصاره معدي گاواژ ماه 3متعاقب  آلدئید دي مالون سطوحکاهش  و) 2012همکاران، و ایزهیکاوا ( کوچک
 از هر یک که داشت اظهار توان می نتایج این اساس بر. شد تایید توسط محققین دیگر)2010همکاران، و ساویرز (شده دیابتی
 استرس سطوح کاهش به جرمن خود اکسیدانتی آنتی اثرات واسطه به ممکن است آربوتین مکمل و هوازي ورزش هاي مداخله

در کاهش  بیشتري افزایی هم اثرات با درمانی شیوه دو این تعاملی تاثیر و شوند دیابتیموش ها ي  ويکلی بافت در اکسایشی
 .باشد همراه اکسیدانتی آنتی دفاع افزایش ویژه استرس اکسایشی  و به
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