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 مقدمه
 زمینه و هدف 

عمل انسولین و یا هر دو مشخص می  یا مقاومت به متابولیکی است که با هیپرگلیسمی ناشی از نقص در ترشح و اختاللیک  ،دیابت
 در است ممکن کرونري شریان است و بیماري دیابتی بیماران در میر و مرگ اصلی عامل یک قلبی هاي بیماري. )1(گردد

کرونري  شریان بیماري از مستقل دیابت، می تواند با همراه میوکاردي عملکردي اختالل ولی نماید، شرکت دیابتی کاردیومیوپاتی
. شود می دیابت شرایط در قلبی هیپرتروفی و آپوپتوز نتیجه در و میوکارد تغییر یافتن به منجر اکسیداتیو استرس ).2(نمایدعمل 
 فیبروز و باقیمانده قلبی هاي سلول جبرانی هیپرتروفی و قلبی هاي سلول کاهش سبب است ممکن دیابتی قلب در نیز آپوپتوز وقوع
بنابراین در . )6و5(جلوگیري کند اکسیداتیو ممکن است از ایجاد صدمات تمرین ورزشی منظم  . )4و3(شود  سلولی بین مایع شدن

رت هاي دیابتی شده با  قلب بافت ی وضعیت اکسیدانی و آنتی اکسیدانتعادل  شنا بر منظمتمرین یک دوره اثر مطالعه حاضر 
  .بررسی شد آلوکسان

 شناسی روش

گرم به صورت تصادفی  220 - 195نژاد ویستار با میانگین وزنی ) هفته اي 8(صحرایی نر بالغ  سر موش21 در این مطالعه تجربی 
میلی گرم به ازاي  90به منظور دیابتی کردن حیوانات از آلوکسان با دوز  .تقسیم شدندتمرین + کنترل ، دیابت ، دیابت گروه  3به 

. به صورت زیر جلدي استفاده شد) سی سی سالین  5/2+ وکسان گرم آل 125( هر کیلوگرم وزن موش بصورت محلول با سالین 
. دیدقیقه در هفته آخر رس 35 و  دقیقه در روز اول 6بود  که به مدت  تمرین شنا جلسه در هفته 5،  هفته 6 شامل برنامه تمرینی 

قی ترکیبی از کتامین ساعت ناشتایی، موش ها با تزریق داخل صفا 10-12ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی و پس از 72
)۵۰mg/kg ۵mg/kg(و زایالزین  ) ۳۰- مالون دي براي اندازه گیري  مقادیر  قلببالفاصله بافت برداري از  بی هوش شده و) ۳-

تا زمان آزمایش درجه سانتیگراد  -70انجام گرفت، و براي اندازه گیري هاي بعدي در فریزر با دماي  آلدئید و سوپر اکسید دیسموتاز
 .    تجزیه و تحلیل شدند     ≥P ۰.۰۵سطح معناداري در   یک راهه  داده هاي بدست آمده با آزمون آنالیز واریانس .گردیدنگهداري 
 یافته ها
موش هاي دیابتی  مالون دي آلدئید و کاهش سوپر اکسید دیسموتاز قلبی ، القاي دیابت با افزایش معنی دار سطوحها یافتهبر اساس 
 موش در بافت قلب  سوپر اکسید دیسموتازو افزایش مالون دي آلدئید ولیکن شش هفته  تمرین منجر به کاهش سطوح  .همراه بود

 ).>۰.۰۵P(دیابتی شدند  هاي
 بحث و نتیجه گیري

 6 و  بود همراه دیابتی هاي موش درمالون دي آلدئید  قلبی سطوح دار معنی افزایش با دیابت القاي پژوهش هاي یافته براساس
 ورزش در تاثیر بیانگر در موش هاي دیابتی شد که کاهش سوپر اکسید دیسموتاز دار معنی کاهش به تمرین هوازي منجر هفته

 و در همین راستا سی آرلس .است دیابتی هاي موش در آن از ناشی احتمالی عوارض سرکوب و بافت قلب اکسایشی استرس کاهش
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 شده دیابتی هاي رت در را دیابتی کاردیومیوپاتی حاصل فراساختاري هاي ویژگی استقامتی دویدن هفته 7که  دادند نشان همکاران
. گرداند برمی باز میتوکندریایی و سلولی برون ماتریکس هاي پروتئین ویژه به نرمال هاي فنوتیپ سمت به را استرپتوزوتوسین با

 از تواند می و باشند می دیابت در درمانی و حمایتی اثرات یک داري متوسط شدت با ورزشی این محققین اظهار داشتند فعالیت
 استرس کاهش به منجر پراکسیداز گلوتاتیون و کاتاالز ، سوپر اکسید دیسموتاز اکسیدانتی آنتی هاي آنزیم فعالیت افزایش طریق

 شنا تمرین هفته 12 که دادند نشان همکاران و چنین هاشمی هم). 7(شود  پانکراس در بتا هاي سلول یکپارچگی و  اکسیداتیو
افزایش وضعیت ). 8(داد  کاهش دیابتی هاي موش در را عضالنی آتروفی و شدن طبیعی غیر ها، لکوسیت فیلتراسیون نکروز، میزان

 منطقی به. آنتی اکسیدانی تام رت هاي تمرین کرده می تواند ناشی از افزایش تعداد و یا فعالیت آنزیم هاي آنتی اکسیدانی باشد
این در حالی است که مدت، . نظر می رسد که با باالرفتن تعداد آنزیم هاي آنتی اکسیدانی، حذف بیشتر اکسیدان ها را مشاهده شود

ممکن  هوازي ورزش داشت اظهار توان می نتایج این اساس بر). 7و6(شدت و دیگر عوامل تمرینی بر نتایج تحقیق اثرگذار می باشد
 . شوند موش ها ي دیابتی قلب بافت در اکسایشی استرس سطوح کاهش منجر به خود اکسیدانتی آنتی اثرات واسطه به است
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