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بر وضعیت اکسیدانی و آنتی (آربوتین) اثر تعاملی تمرین شنا و عصاره برگ گیاه تلکا 

  رت هاي دیابتی شده با آلوکسان کبداکسیدانی تام بافت 

 3پور یمحمد تقدکتر ، 2پروین فرزانگیدکتر  ،1پور دیفاطمه رش

  چکیده

می  ییکی از عوامل بسیار مهم در اتیولوژي آن را صدمات اکسیداندیابت بیماري متابولیک شایعی است که سابقه و هدف:

اثر بررسی حاضرهدف تحقیقاست از ایجاد صدمات اکسیداتیو جلوگیري کند.استفاده از مواد ضد اکسایشی مانند عصاره تلکا ممکن دانند.

بافت کبد رت هاي دیابتی شده با  )TAS(و آنتی اکسیدانی تام )TOSتام( تعاملی تمرین شنا و عصاره برگ گیاه تلکا بروضعیت اکسیدانی

 .بود.آلوکسان

سر  7،گروه 6گرم) به صورت تصادفی به 220 -195(نژاد ویستارموش هاي صحرایی نر بالغ سر  42در این مطالعه تجربیموادوروشها:

هفته و هر  6تمرین شنا طیتقسیم شدند.آربوتین  -تمرین -آربوتین و دیابت-دیابت ،تمرین -کنترل،آربوتین،دیابت،دیابتدر هر گروه، 

 ،جهت دیابتی کردنقیقه رسید.د 35دقیقه به آن افزوده شد تا در روز آخر به  5هفته وهرهفته به مدت پنج روز انجام شد 

به عنوان دیابت در نظرگرفته شد.همچنین mg/dl250 ) بصورت درون صفاقی تزریق و قند خون بااليmg/km 90آلوکسان(

گیري مقادیر ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی بافت برداري از کبد براي اندازه72) بصورت زیرجلدي تزریق شد وmg/km 50آربوتین(

  داده ها با آزمون آنالیز واریانسیک راهه بررسی شدند.صورت پذیرفت.اکسیدانی و آنتی اکسیدانی تامیت وضع

شش ).P≤0/05(بودنسبت به گروه کنترل  گروه دیابتی کبدبافت TASمعنی دار و کاهش TOSمعنی دار افزایش نتایج بیانگر یافته ها: 

و TOSدار میزاندیابت منجر به کاهش معنی دیگر گروه هاهفته مکمل سازي با آربوتین، تمرین شنا و ترکیب این دو در مقایسه با 

گروه دیابتی  کبدبافت  TASمعنی دار  کاهشهمچنیندیابت موجب.)P≤ 0/05(موش هاي دیابتی شد کبدبافت TASافزایش معنی دار 

 ).P≤ 0/05(نسبت به گروه کنترل  شد

هاي دیابتی نشدولی استفاده اکسایشی در بافت کبد موش کاملوضعیت نشان داد ورزش منظم به تنهایی باعث مهار نتایج نتیجه گیري:

  .  وداز روش ترکیبی(ورزش و آربوتین به طور همزمان)در بهبود تعادل وضعیت اکسیدانی وآنتی اکسیدانی موثر ب

  

  آربوتین ،دیابت،کبد،شنا کلید واژه :
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 مقدمه

 گریعالئم د یو برخ يگلوکز در ادرار، پر ادرار شیافزا ،یسمیپرگلیهمچون ه یکه با عالئم ابتید يماریب

به علت  2دیابت نوع ).1شود( یمزمن در سراسر جهان محسوب م يها يماریب نیتر عیشود از شا یمشخص م

انسولین و تولید بیش از حد انسولین، مقاومت محیطی بهسه ناهنجاري پاتوفیزیولوژیک از جمله اختالل ترشح 

 بیماري دیابت و پیشرفت ضایعاتعوارض اگرچه عوامل متعددي را در ایجاد .)2(گلوکز توسط کبد اتفاق می افتد

بیشتر مورد ، ولی امروزه نقش استرس اکسیداتیو ورادیکال هاي آزاد درپاتوژنر این ضایعات )3(دخیل می دانند 

).در شرایط طبیعی بین تولید و حذف رادیکال هاي آزاد تعادل وجود دارد . عدم تعادل در 4(قرارگرفته استتوجه 

این فرآیندها موجب استرس اکسیداتیو شده که اگر این استرس شدید یا طوالنی باشد، رادیکال هاي آزاد در 

باعث آسیب به حتی مرگ  DNAو واکنش با قسمت هاي مختلف سلولی و پروتئین ها و پراکسیداسیون لیپید 

سرطان و  دیابت و  این فرایند باعث تسریع در پیدایش بیمار ي هاي مختلف از جمله در نتیجهسلولی می شود 

اگرچه، فعالیت هاي ورزشی از یک سو با افزایش فشار اکسایشی، احتمال تشکیل رادیکالهاي .)5(پیري می شود

رف دیگر با القاي آنزیم هاي ضد اکسایشی، سبب کاهش رادیکال هاي آزاد آزاد مضر را افزایش می دهند، اما از ط

ها این گونه نشان دادهاند که تمرینات کوتاه مدت شدید ظرفیت آنتیاکسیدانی برخی پژوهش).6شوند (نیز می

ثابت شده است که  زیدر مطالعات ن).7,8فشار اکسایشی را افزایش می دهد (داده و را کاهش 1)TACتام(

 یجنگد. حذف و خنث یم و،یداتیخود، در برابر اثرات اکس یدانیاکس یدفاع آنت ستمیبا س سمیارگان کیسمیمتابول

شود. در یانجام م یمیآنز ریو غ یمیآنز یدانیاکس یآنت يسمهایواکنشگر توسط مکان یژنیاکس يگونه ها يساز

 یمیآنز ریو غ یمیآنز یدانیاکس یآنت يها سمیمکانیهمه نشان دهنده  TAS(2( امت یدانیاکس یآنت تیعمل وضع

هاي اکسیداتیو مختلف عملی نیست و اثرات اکسیدانی آنها با این حال از آنجایی که ارزیابی مولکول.)9است (

 ییتواند موجب صرفه جو ی) مTASتام ( یدانیاکس تیوضع3)TOSافزایشی است، ارزیابی وضعیت اکسیدانی تام (

شنا براي درمان  تمرینات نتایج پژوهش ها نشان می دهد کههمچنین . )10(شود یانسان يرویو ن نهیدر وقت، هز

هفته  12 در تحقیقی مشاهده شد.)11مفید میباشد( ,بیماري هاي متابولیک بدن که مربوط به چاقی و دیابت است

آنتی وضعیت افزایش ) و وضعیت اکسیدانی تامتمرین منظم شنا با شدت متوسط باعث کاهش استرس اکسیداتیو (

در مطالعه اي دیگر مشخص .)12فعالیت سوپراکسید دیسموتازدررت هاي دیابتی چاق شده است (و  اکسیدانی تام

با افزایش معنی داري مواجه شد ولی وضعیت آنتی اکسیدانی تام شد بالفاصله بعد از فعالیت ورزشی شدید 

  ) . 13(تمرین شدید کاهش یافت ساعت بعد از 3

با این وجود تعدادي از پژوهش هاي انجام گرفته  بر روي نمونه هاي انسانی و حیوانی نشان داده اند هر کدام      

؛ اما خون را در طوالنی مدت کنترل کننداز روش هاي درمانی دارویی و غیر دارویی به تنهایی نمی توانند قند 

  ) .14,15درمان دارویی موجب بهبود کنترل قند خون و مقاومت انسولینی می شود (ترکیب تمرینات ورزشی و 

؛که به گالبی وحشی نیز موسوم است Pyrus biossieriana Buhseعصاره ي برگ درخت تلکا با نام علمی      

 -hydroquinone-β-D)آربوتین).16(گلیکوزید به نام آربوتین می باشدحاوي ترکیبی از یک فنول 

glucopyranoside)   داراي منشا گیاهی می باشد و در برگ، پوست درخت ومیوه برخی گیاهان از خانواده

 

1-Total antioxidant capasity 

2-Total anti oxidant status 

3-Total oxidant status 



  77 ... بر وضعیت اکسیدانی و آنتی اکسیدانی(آربوتین) اثر تعاملی تمرین شنا و عصاره برگ گیاه تلکا 

Rosaceae ) گیاه تلکا با توجه به مقدار باالي آربوتین 17مقادیر قابل مالحظه اي از این ماده وجود دارد .(

ان منبع غنی آربوتین مورد استفاده قرار وهمچنین فراوانی و پراکندگی زیاد آن در شمال ایران می تواند به عنو

آنتی اکسیدانت و آنتی کولین استرازنیز ،ضدباکتري، به عالوه عصارهی گیاه تلکا داراي اثرات  ضدقارچ ).18گیرد(

در حال حاضر شواهد حاکی از آن است که مکمل هاي غذایی حاوي آنتیاکسیدان براي پیشگیري از  میباشد.

 از استفادهمشاهده شد که در تحقیقی ت.تمرین و ورزش بسیار مفید و سودمند اساسترس اکسیداتیو بعد از 

 که مرحلهاي در مکمل از میکاهد. استفاده شدیدات تمرین از ناشی اکسایشی فشار از ضداکسایشی، مکملهاي

 بنابراین .)18( می شود آنزیمهاي ضداکسایشی برخی عملکرد بهبود موجب میگیرد، انجام شنا سنگین تمرینات

هفته تمرینات شنا همراه با مصرف آربوتین (تلکا) بر تعادل وضعیت  6اثر  بررسیبه  دارد نظر در پژوهش این

  . بپردازد بافت کبد موش هاي دیابتی تام اکسیدانی و آنتی اکسیدانی

  روش شناسی تحقیق آزمودنی ها

هفته اي) نژاد ویستار با  8موش صحرایی نر بالغ ( سر 42تحقیق حاضر از نوع تجربی است. در پژوهش حاضراز 

از انستیتو  پاستور تهیه شد. پس از انتقال آزمودنی ها به محیط گرم استفاده شد. حیوانات 220 - 195میانگین وزنی 

  55 ± 5درجه سانتی گراد، رطوبت  22 ± 2در محیطی با دماي  آزمایشگاه، در قفس هاي پلی کربنات شفاف

پس از انتقال حیوانات به محیط جدید، به مدت دو شدند.  نگهداري 12:  12ه روشنایی به تاریکی درصد و چرخ

هفته در این محیط نگهداري شدند تا از این طریق استرس احتمالی ناشی از تغییر محل نگهداري و همین طور 

پس از آشنایی با پروتکل تمرین . تغییر احتمالی شرایط فیزیولوژیکی حیوان مجدداً به وضعیت اولیه برگردانده شود

)، DA)، دیابتی تمرین کرده (D)، دیابت(A)، آربوتین(Cتایی) کنترل( 7گروه ( 6حیوانات به صورت تصادفی به 

حیوانات از طی دوره پژوهش ) تقسیم شدند. DAT) و دیابتی تمرین کرده + آربوتین (DAدیابتی + آربوتین(

گرم وزن بدن و آب که به  100گرم به ازاي هر  10بهپرور کرج) به مقدار غذاي پلت (تولید شده توسط شرکت 

صورت آزاد در اختیار حیوانات قرار می گرفت، تیمار شدند. غذاي مصرفی حیوانات با توجه به وزن کشی هفتگی 

قرارداده آب مورد نیاز حیوان نیز به صورت آزاد و از طریق بطري هاي ویژه در دسترس در اختیارشان قرار گرفت.

  شد .

  

  نحوه تزریق آلوکسان، آربوتین

بدن میلی گرم به ازاي هر کیلوگرم وزن  90به منظور دیابتی کردن حیوانات از داروي آلوکسان مونوهیدرات با دوز 

سی سی سالین) به صورت زیر جلدي استفاده شد.  5/2گرم آلوکسان +  125رت بصورت محلول با سالین ( 

ساعت از تزریق آلوکسان، به  72بعد از  .ساعت ناشتایی انجام گرفت12آزمودنی ها در شرایط تزریق آلوکسان به 

منظور تشخیص دیابت در حیوانات، یک  قطره خون از سینوس چشمی در حالت ناشتایی گرفته و با استفاده از 

 خون فراتر از ، قند خون آزمودنی ها اندازه گیري شد و غلظت گلوکز Accu-Chekدستگاه گلوکومتر مدل 

mg/dl250 19(به عنوان دیابت در نظرگرفته شد(. 

میلی  50درصد با دوز  96با درجه خلوص باالي (خریداري شده از شرکت سیگما) همچنین مکمل آربوتین      

سی سی سالین به صورت درون صفاقیپنج روز پیاپی در هر  2گرم به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن، محلول شده با 

  ).20(تا هفته ششم به حیوانات تزریق شد هفته و
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  پروتکل تمرین استقامتی شنا

آزمودنی هاي گروه هاي دیابتی تمرین کرده و دیابتی تمرین تمرین نکرده به دریافت آربوتین قبل از شروع 

شدند.  پروتکل اصلی، به مدت یک هفته (پنج روز) هر بار به مدت پنج دقیقه به منظور آشنایی با آب، تمرین داده

 2و با دماي  cm70 × cm90× cm150حیوانات گروه تمرینی پس از طی دوره آشنایی، در مخزن آبی به ابعاد  

روز) تمرین شنا را اجرا کردند. مدت تمرین شنا در هفته   5درجه سانتی گراد به مدت شش هفته (هفته اي  32 ±

دقیقه  35شد تا در هفته ششم به به آن افزوده میدقیقه  5دقیقه بود و به منظور اضافه بار هفته اي  10اول 

). پس از  انجام تمرینات شنا در هر جلسه، حیوانات در هیتر مخصوص جوندگان قرار می گرفتند و به 21رسید(

  درجه سانتی گراد قرار گرفته و خشک می شدند.   35دقیقه در معرض جریان هواي گرم با دماي  10مدت 

  

  تحلیل آزمایشگاهی بافت برداري وتجزیه و

ایط کامال مشابه و در شرایط پایه ) تمام گروه ها با شر عصاره تلکا شنا وپس از اعمال متغیر هاي مستقل (تمرین 

 پس از ساعت پس از آخرین تزریق عصاره، 72براي گروه تمرینی و  شنا ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی 72( 

) mg/kg10) و زایالزین (mg/kg90ابتدا حیوانات با استفاده از تزریق درون صفاقی کتامین ( )ساعت ناشتایی 12

جدا شده و بعد از شست وشو با آب مقطر در ظرف مخصوص  کبدبافت  بالفاصلهبیهوش و سپس کشته شدند. 

وضعیت اکسیدانی و  .درجه سانتی گراد نگهداري شد – 70آزمایشگاهی در دماي  آنالیزقرار داده شده و تا زمان 

 Diagnostika Nordساخت شرکت  TASو  TOSبا استفاده از کیت تجاري  بافت کبد آنتی اکسیدانی تام 

GmbH & Co(LDN). KG  آلمان و با روش اسپکتروفتومتري و رنگ سنجی اندازه گیري شد. ارزیابی وضعیت

ر انواع مختلف اکسیدان ها در محیط اسیدي اکسیدانی تام بر پایه اکسیداسیون یون فروس به یون فریک در حضو

و اندازه گیري یون فریک با رنگ نارنجی زایلنون انجام گرفت. همچنین وضعیت آنتی اکسیدانی تام بر اساس 

  اسیدسولفوریک توسط اکسیدان ها اندازه گیري شد. 6اتیلبنزوتیازولین 3سفید شدن نمونه رنگی رادیکال کاتیونی 

  

  ها  یافته آماري وتحلیل تجزیه روش

) Kolmogorov–Smirnov Testاسمیرنف ( -براي نشان دادن توزیع طبیعی داده ها از آزمون کولموگروف 

ها )به منظور بررسی تفاوت هریک از شاخصANOVAاستفاده شد. سپس از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه (

براي تعیین محل تفاوت استفاده شد. سطح معنی  )Tukey's Test(توکیهاي مختلف و از آزمون تعقیبیروهبین گ

  .در نظر گرفته شد)P ≤  0/05(داري 
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  یافته ها  

- ها نشان میفته) ارائه شده است. یا1همه گروه هاي آزمایشی در شکل (وضعیت اکسیدانی تام بافت کبدمیانگین 

گروه دیابتی نسبت به گروه کنترل   وضعیت اکسیدانی تام بافت کبدموجب افزایش معنادار   دهند القاي دیابت

دهد در گروهی که فقط آربوتین دریافت کردند نشان می وضعیت اکسیدانی تام بافت کبدارزیابی . )P≤ 0/05(شد

  . )P≤ 0/05(گردید  معنادارمکمل آربوتین نسبت به گروه کنترل موجب افزایش 

 وضعیت اکسیدانی تام بافت کبدوجب کاهش معنادار م آن با تمرینهفته مکمل گیري آربوتین و نیز ترکیب  6     

وضعیت اکسیدانی تام بافت توانست موجب کاهش  تمرین شنا. )P≤ 0/05(گردید در مقایسه با گروه دیابت

نتایج آزمون تعقیبی توکی نشان داد بین گروه  گردد با این حال این کاهش از نظر آماري معنادار نبود. همچنینکبد

  . )P≤0/05(شت وجود داتفاوت معناداري  آربوتین -تمرین -دیابت و گروه آربوتین با دیابت –آربوتین با تمرین 

) نشان داده شده است. یافته ها 2گروه هاي مختلف در شکل (وضعیت آنتی اکسیدانی تام بافت کبدمیانگین      

در مقایسه با گروه کنترل می  گروه دیابت  وضعیت آنتی اکسیدانی تام بافت کبدمعنادار حاکی از کاهش 

در گروهی که فقط آربوتین دریافت کردند نشان می وضعیت آنتی اکسیدانی تام بافت کبد. ارزیابی )P≤0/05(باشد

هفته  6ب  مداخله ترکی. )P≤ 0/05(گردید  معناداردهد مکمل آربوتین نسبت به گروه کنترل موجب افزایش 

همچنین  .)P≤0/05(گردید وضعیت آنتی اکسیدانی تام بافت کبدموجب افزایش هم مکمل آربوتین  و تمرینات شنا

آربوتین تفاوت  - تمرین و دیابت –نتایج آزمون تعقیبی توکی نشان داد بین گروه آربوتین و کنترل با دیابت 

  .)P≤0/05(معناداري وجود دارد

 
) در گروه تریمول در ل یلی(مبافت کبدانحراف معیار)±(میانگین TASو TOS). غلظت 1جدول (

  قیتحق يها

  تام یدانیاکس تیوضع  امت یدانیاکس یآنت تیوضع  گروه ها

  4/22 ± 01/4  58/3±1/0  کنترل

  40/35±00/7  25/5±07/0  دیابتی

  5/18±02/2  63/7±16/0  آربوتین

  42/27±02/5  38/1±06/0  دیابتی + آربوتین

  48/29±97/4  34/0±07/0  نی+تمر ابتید

  1/25±73/5  47/0 ±1/0  نی+ آربوت نی+ تمر ابتید
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  بافت کبد در گروه هاي مختلف پژوهش تاموضعیت اکسیدانی ) 1شکل (

 دار با گروه  آربوتینمعنیتفاوت £دار با گروه دیابت+تمرین، معنیتفاوت &دار با گروه دیابت،معنیتفاوت  *

 
  

  
  در گروه هاي مختلف پژوهشبافت کبد تاماکسیدانی آنتی وضعیت ). 2شکل(

  دار با گروه دیابت+تمرینمعنیتفاوت &،دیابت+ آربوتیندار با گروهمعنیتفاوت ¥دار با گروه دیابت،معنیتفاوت  *

 
  بحث

انسولین،یک یا غیر وابسته به  2دیابتیکی از شایع ترین بیماري هاي متابولیک در سراسر جهان است. دیابت نوع 

).گزارش شده است فرایند 22بیماري چند علتی است که منجر به اختالل در هموستاز گلوکز در بدن می شود (

ي هیپرگلیسمی می باشد و از  مکانیسم گلیکاسیون غیر آنزیمی پروتئین ها منشاء رادیکال هاي آزاد در مرحله

بافت کبد در گروه دیابتی افزایشیافت این در  TOS). 24,23هاي اساسی در عوارض دیابت به شمار می روند (
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حالی بود که وضعیت آنتی اکسیدانی تام، همزمان با آن در گروه دیابتی نسبت به کنترل کاهش یافت. به نظر 

رسد با افزایش اکسیدان هاي ناشی از دیابت القایی، سیستم دفاع آنتی اکسیدانی بویژه آنزیم هاي آنتی می

. از دالیل ایجاد استرس اکسیداتیو می )25(ازي وحذف رادیکال هاي آزاد تضعیف می شونداکسیدانی در پاکس

درون سلولی، اتواکسیداسیون گلوکز و همچنین  NADH/NADتوان به فعال سازي مسیر پلی ال، افزایش نسبت 

تابولیسم مواد کبد اولین اندام مهم براي جذب و م.)26() اشاره کردNOاختالل در متابولیسم نیتریک اکساید(

هفته منجر به  6تمرین استقامتی شنا به مدت مشاهده شد کهدر تحقیق حاضر شیمیایی و سموم است. همچنین 

در این راستا مشاهده شده است که ورزش . شدبافت کبد TASافزایش در و  TOSکاهش قابل توجهی در 

آنتی اکسیدان می گردد که می تواندکبد  طوالنی مدت منجر به یک افزایش در سطح آنتی اکسیدانها و آنزیمهاي

 60روز در هفته) به مدت  5هفته ( 6تمرینات شنا به مدت در مطالعه حاضر. )27(را از آسیبهاي اکسیداتیو حفظ کند

تمرین موجب افزایش فعالیت همچنین و  شددقیقه منجر به سازگاري مثبت در میتوکندري بافت کبد رت 

پراکسیداسیون لیپیدي در آنزیمهاي اکسیدانی مانند سوپراکسید دیسموتاز و کاهش  دهاي آنتی اکسیدانی ماننآنزیم

این نکته را در نظر گرفت که در هنگام ورزش شدید، مصرف اکسیژن دربدن حدود  د).بای28میتوکندري کبد شد(

ظرفیت دفاع آنتی  . به همین دلیل با افزایش تولید رادیکالهاي آزاد، ممکن است)29(برابر افزایش می یابد 10-8

اکسیدانی بدن تضعیف گردد، بنابراین ورزش حاد و شدید منجر به افزایش استرس اکسیداتیو می گردد اما ورزش 

بنابراین ).30منظم و متوسط از طریقافزایش دفاع آنتی اکسیدانی منجر به کاهش استرس اکسیداتیو خواهد شد(

اي گروه هاي تمرینی و ترکیبی را نوعی سازگاري به هدر کبد رت TASمی توان در پژوهش حاضر افزایش 

  استرس اکسیداتیو ناشی از ورزش در نظر گرفت.

عالوه بر نقش فعالیت هاي ورزشی منظم استفاده از مواد غذایی طبیعی غنی از آنتی اکسیدان ها از دیگر      

بته بسیاري از گیاهان به عنوان الهاي درمانی در پیشگیري و کاهش استرس اکسیداتیو در دیابت می باشد.روش

از دیگر ترکیبات آنتی ).31منابع طبیعی و غیر سینستیک آنتی اکسیدان پیشنهاد و مورد مطالعه قرار گرفته اند (

اکسیدانی طبیعی می توان به آربوتین اشاره کرد که در سال هاي اخیر فعالیت هیپوگلیسمی و آنتی اکسیدانی آن 

). آربوتین به عنوان یک هیدروکینون گلوکوزید می تواند با پاك سازي رادیکال 32(مورد توجه قرار گرفته است

به طوري که نتایج یک مطالعه نشان داد عصاره برگ گیاه ).33هاي آزاد به عنوان آنتی اکسیدان عمل می کنند(

هم در  درمان  همچنین آنتی اکسیدان ها، هم در پیشگیري و).34تلکا داراي اثرات آنتی اکسیدانی می باشد (

همسو با این نتایج،یافته هاي مطالعه حاضر نیز از اثر آنتی اکسیدانی آربوتین حمایت .)35(عوارض دیابت مؤثرند

هفته تمرین منظم شنابه همراه مکمل عصاره تلکا(آربوتین) باعث مهار  6اجراي  در این پژوهش نیز باکند.می

همانند گزارش برخی محققان، در پژوهش حاضر نیز کسایشی شد.و بهبود مدافع ضد ا فرایند پراکسیدانی دیابت

و  وضعیت آنتی اکسیدانی تام بافت کبدهفته باعث افزایش معنی داري در مقادیر  6مصرفآربوتینبه مدت 

. همچنین در گروه ترکیبی به دلیل ه استنسبت به سایر گروه ها شدرت ها وضعیتاکسیدانی تام بافت کبدکاهش

وضعیت آنتی اکسیدانی تام بافت هفته سطح  6عصاره تلکا و دیابت ) در این  و تحقیق مانند (تمریناعمال متغیر 

نسبت به گروه دیابت افزایش معنی دار یافت. البته در گروه ترکیبی افزایش بیشتري نسبت به  گروه هاي  کبد

 -تین نسبت به گروه هاي دیابتآربوتین مشاهده شدو همچنین گروه هاي کنترل و آربو -تمرین و دیابت -دیابت

وضعیت آنتی آربوتین افزایش معنی داري داشتند. در این مطالعه تفاوت قابل توجهی در میزان - تمرین و دیابت
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. همچنین به شدآربوتین مشاهده ن -تمرین در مقایسه با گروه دیابت -در گروه هاي دیابت اکسیدانی تام بافت کبد

در گروه دیابت وضعیت اکسیدانی تام بافت کبدراه مصرف آربوتین مشاهده شد که هفته تمرین شنا به هم 6دنبال 

کمتر از گروه  وضعیت اکسیدانی تام بافت کبدبسیار بیشتر از سایر گروه ها می باشد. البته در گروه ترکیبی سطح  

  آربوتین بود. - تمرین و دیابت -دیابت

و عوامل  ید و معنادار در میزان تولید رادیکالهاي آزاد اکسیژناجراي تمرینات شنا سبب تغییرات شد بنابراین     

هاي محققان زیادي آثار سودمند تمرینات ورزشی و یا مکمل هاي ضد اکسایشی را بر بافت. اکسیدانی شده است

).هم راستا با نتایج سایر تحقیقات، پژوهش حاضر نشان داد که هر یک از دو روش 36مختلف بدن گزارش دادند (

تمرین ورزشی منظم و مکمل عصاره تلکا باعث ایجاد تغییرات مطلوب در برخی شاخص هاي پر اکسیدانتی و 

به طوري که ورزش و مکمل احتماالً از طریق بهبود سیستم دفاع ضد  ،آنتی اکسیدانتی بافت کبد می شود

 1لیبراتبنا به گزارش . )73(ه کنندمقابل عوارض اکسیدانیبا هاي آزاد می توانند اکسایشی و بی اثر کردن رادیکال

بعد از انجام تمرین شنا ،عوامل آنتی اکسیدانی درموش هاي تمرین دیده افزایش معنی داري  ) 2012و همکاران (

تمرینات ورزشی موجب افزایش فعالیت آنزیم هاي آنتی )که با پژوهش حاضر همسو می باشد.38یافته بود (

). این 39نظیر عضالت، کبد، قلب، دیافراگم و گلبو ل هاي سفید خون می شود(اکسیدانی در بسیاري از بافت ها 

نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر داللت بر نقش تمرینات با شدت متوسط بر کنترل شاخص هاي استرس 

اکسایشی و پیشگیري از پراکسیداسیون لیپید و آسیب پذیري غشاء دارد بویژه اگر همراه با مصرف آربوتین 

. شدت و مدت فعالیت بدنی متغیرهاي مهمی هستند که می توانند در نوع فعالیت بدنی و بر اثرگذاري )40(شدبا

  .)41(ت آنتی اکسیدانی بدن دخالت نمایندروي شاخص هاي استرس اکسایشی و وضعی

  

  نتیجه گیري

م دفاع اکسایشی نتایج پژوهش حاضر نشان داد بیماري دیابت باعث افزایش فعالیت برخی ازشاخصهاي سیست

هاي سیستم دفاع ضداکسایشی بافت کبد شده است، ولی مصرف عصاره ي برگ وکاهش فعالیت برخی ازشاخص

درخت تلکا (آربوتین) و فعالیت ورزشی منظم توانست آثار مفید خود را در کاهش عوارض ناشی از دیابت اعمال 

و وضعیت اکسیدانی کند. درضمن اثر برهم کنش ورزش و عصاره ، بیشتر از دو روش دیگر توانست باعث افزایش 

  کاهش دهد.در بافت کبد دیابتی را   آنتی اکسیدانی تام
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