
 نامه علمی ـ پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستانفصل

 

 99 پاییز، 22 یافته، دوره / 12 

 .تربیت بدنی گروه انسانی ،علومدانشکده ، آزاد اسالمیدانشگاه سنندج،  ،آدرس مکاتبه: *

 zetemad2002@yahoo.comالکترونیک:  پست

  
 

 
 

 

تمرینات استقامتی همراه با مصرف عصاره هیدروالکلی چوب دارچین بر مارکرهاي آنتی اکسیدانی  تأثیر

 ي صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین هاموشو اندکس قلبی در 
 

  5محسن محمدي  3،4 افشین نظري، *2 ظاهر اعتماد،  1 امیر هوشنگ منظمی
 ایران سنندج، اسالمی، آزاد دانشگاه سنندج، واحد بدنی، تربیت گروه دانشجوي دکترا، -1
 ایران  سنندج، اسالمی، آزاد دانشگاه سنندج، واحد بدنی، تربیت گروه -2
 ، ایراندان، خرم آبایقات داروهاي گیاهی رازي، گروه فیزیولوژي، دانشگاه علوم پزشکی لرستمرکز تحقفیزیولوژي پزشکی،  ، گروهدانشیار -3
 مرکز تحقیقات قلب و عروق، بیمارستان شهید رحیمی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران -4
 انیرا د،باآ مخر ن،لرستا پزشکی معلو هنشگادا بیوتکنولوژي دارویی، عضو هیات علمی ، گروهاستادیار -5
 

 

 85/ مسلسل  99 پاییز/  3/ شماره  22یافته / دوره 
 

 
 1/6/99پذیرش مقاله:             18/4/99 دریافت مقاله: 

از  .اشـته باشـددي آزاد ارتباط هارادیکالو افزایش تولید  هااکسیداندفاعی آنتی  تأثیرتعادل بین  فقدانبیماري دیابت ممکن است با  مقدمه:
صـاره ع. در این مطالعه اثـرات ترکیـب ورزش اسـتقامتی و استعوارض دیابت  بیماریزاییگذار در تأثیرمهم و  عاملیطرفی استرس اکسیداتیو 

 .دیدي صحرایی نر دیابتی بررسی گرهاموشهیدروالکلی پوست دارچین بر فعالیت آنتی اکسیدانی و اندکس قلبی در 

الم  سگروه کنترل  -1گروه ده تایی تقسیم شدند:  5گرم به صورت تصادفی به  232تا  200تار با وزن بین رت نر نژاد ویس 50 ها:مواد و روش
فعالیت  + صاره دارچین+ ع گروه دیابت-5 + فعالیت ورزشی گروه دیابت-4 + مصرف عصاره دارچین گروه دیابتی-3کنترل دیابتیگروه  -2

عصاره  mg/kg 200هر حیوان  زمانهمهفته تمرین استقامتی انجام دادند و  8دن، به مدت حیوانات بعد از دیابتی شآخر در گروه  .ورزشی
 هیدروالکلی پوست دارچین به صورت گاواژ دریافت نمود.

 ه بهچلیت ورزشی فعا صورتی کهعصاره به تنهایی باعث کاهش وزن قلب گردید در+ دیابت در گروه کنترل دیابتی و نیز گروه دیابت  ها:یافته
یابت+ در گروه دکاتاالز  با عصاره دارچین از کاهش وزن قلب ناشی از دیابت جلوگیري نمود. فعالیت آنزیم آنتی اکسیدان توأمتنهایی و نیز 

ایش نترل افزکنسبت به گروه  هاگروهافزایش معنادار نسبت به گروه کنترل داشت. سوپراکساید دسموتاز نیز در تمام  ورزش عصاره دارچین+
روه نسبت به گ ندیابت+ عصاره دارچیو  ورزش دیابت+ عصاره دارچین+هاي گروهداري داشت. فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز نیز در معنی

 .نشان داد معنادارکنترل افزایش 
ن ، ضمدارچین والکلیقامتی و عصاره هیدراز فعالیت ورزشی است زمانهمهاي پژوهش حاضر نشان داد، استفاده یافته گیري:بحث و نتیجه

از ست ممکن ا، SODو  GPX ،CATي آنتی اکسیدان هاآنزیمافزایش فعالیت همچنین عملکرد آن و  احتماالًجلوگیري از کاهش وزن قلب و 
 اثرات تخریبی دیابت جلوگیري نماید.

 .دیابت، تمرینات استقامتیاندکس قلبی ، ي آنتی اکسیدان، هاآنزیم دارچین، پوستعصاره هیدروالکلی : هاي کلیديواژه
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 مقدمه
 ایعی است که با افـزایش قنـدشدیابت بیماري متابولیکی 

ا یـخون ناشی از کمبود ترشح انسولین، مقاومت به انسولین و 

ه کـمقاومت بــه انسولین دهد.  ترکیبی از هر دو مورد رخ می

محیطـی بـه عملکـرد انسـولین هـاي عنوان کاهش پاسـخ  به

و  2 عوامل اصلی در گسترش دیابـت نـوع تعریف می شود، از

ه شمار می رود همچنین، مقاومـت ب عوارض طوالنی مدت آن

ز) به انسولین به عنوان یک عامـل مهـم در بیمـارزایی (پـاتوژن

 ).1( باشد می مطرح 2دیابت نوع 

در دو دهه گذشته بـه نحـو  شیرینمیزان وقوع دیابت 

در  شـودچشمگیري افزایش یافته اسـت پـیش بینـی مـی

و  1 ه میزان وقوع دیابت نـوعچآینده نیز افزایش یابد. اگر 

رود به افزایش است ولی انتظـار مـی در سراسر جهان رو 2

ي هاارگانبیشتر باشد.  2سرعت این افزایش در دیابت نوع 

ت تـأثیر دیابـت قـرار    مختلف در بـدن از جملـه قلـب تحـ

اتیو و توان گفت استرس اکسـیدبه طور کلی میگیرند. می

 ونافزایش قند خي آزاد به عنوان عوارض هارادیکالتولید 

 .)2( در ایجاد دیابت دخیل هستند

هـاي هافزایش گلوکز داخل سلولی باعث تولیـد فـراورد

ــر  ــیون غی ــق گلیکوزیالس ــیون از طری ــایی گلیکوزیالس نه

 هیپرگلیســمی .شــودهــاي ســلولی مــییمــی پــروتئینآنز

باعث افزایش دي اسیل گلیسرول شده  (افزایش قند خون)

 Cکه آن نیز به نوبه خود باعـث افـزایش پـروتئین کینـاز 

که بر طیف وسـیعی از وقـایع سـلولی کـه باعـث  گرددمی

یجاد اهیپرگلیسمی با . )3(اثر دارند  ،شوندایجاد دیابت می

 شـودي آزاد میهارادیکالاسترس سلولی خود سبب ایجاد 

رس اکسیداتیو از طریق . دیابت می تواند به عنوان است)4(

 تشکیل گلیکوزیالسیون ایون گلوکز و سپس باتو اکسیداس

)AGEs(،  تغییر مسـیر ایکوزانوئیـد و کـاهش دفـاع آنتـی

 .)5( در ایجاد نروپاتی دخیل باشد هااکسیدان

ی در درمـان انفعالیت جسم تأثیرزمان زیادي است که 

هاي انجـام شـده در دیابت شناخته شده است. در پژوهش

زمینه فعالیت بدنی و ورزش، گزارش شده است کـه انجـام 

مقاومـت کـاهش تمرین استقامتی موجب کاهش چـاقی و 

ضــد  شــود و داراي اثــرات ضــد التهــابی وانســولینی مــی

فعالیـت  است کـه مشخص شده چنینهماکسایشی است. 

موجـب بهبـود بـه صـورت تمـرین اسـتقامتی  بدنی منظم

ــرد  ــیعملک ــی -قلب ــهعروق ــل زمین ــاهش عوام ــاز و ک    س

  .)6( گرددي قلبی میهابیماري

در کودکـان  )2015(کـاران در همین راستا، لـی و هم

هفتـه تمرین منظم ورزشی  12نشـان دادنـد کـه اي  رهک

بتـی رات مثبا بهبود کنترل قند خون و کاهش وزن بدن اث

و با کاهــش عوامـل خطـر  اشتهد 2وع بر چاقی و دیابت ن

 ). 7(د باش اه میرعروقی هم -زاي قلبی

عابدي و همکاران کاهش معنادار انسـولین و همچنین 

تنـاوبی  -ل تمرینات سـرعتیبادن مقاومت به انسولین را به

گزارش کردند. این محققین معتقدند که تمرینات ورزشـی 

بـه  مستقل از نوع و روش انجام، اثرات مثبتی بـر مقاومـت

 )8( داشتبه دیابت نوع دو  الانسولین زنان مبت

 Cinnamomum  علمــی نــام بــا گیــاهی دارچــین

zeylanicum عمومی نام و Cinnamon خـانوادهبـه . است 

 از یکـی گیـاه ایـن .دارد تعلـق (Lauraceae) بوهـا  بـرگ

 بـه سـنتی طـب در کـه است دارویی گیاهان ترینقدیمی

 مختلف يهاقسمت .است هکاربرد داشت مهم ییدارو عنوان

 به ،دارد زیادي درمانی خواص آن پوست جمله از گیاه این

 هـا،روده و معـده قلـب، تقویت باعث آن مصرف که طوري

. )9( شـودمی جنسی نیروي افزایش و هاکلیه فعالیت بهبود

 سـبب دارچـین در موجود اکسیدان آنتی مواد باالي سطح

    برابـر در سـلول محـافظ عنـوان بـه گیـاه ایـن تـا شودمی

 محیطـی، کـاهش سـموم شـامل شـیمیایی هـايآسـیب

انـواع  برابـر در کبـد محافظـت و لیپیـدي پراکسـیدهاي

 بهبـود در دارچـین ترتیـب کنـد. بـدین عمـل هـااسترس

 دیابـت، به مبتال چاق افراد رد اکسیدانی هاي آنتیوضعیت
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 يمؤثر نقش تواندمی متابولیک و سندرم قلبی هايبیماري

 ).10( کند ایفا

برخی مطالعات نشان دادند که دارچین در کاهش قند 

هـاي گیـاهی دارچـین از سـایر فـراورده وخون موثر است 

مانند چاي سبز، روغن زیتون، دانه سیر و پیـاز در تنظـیم 

تحـت  مطالعـه اي در. )11(موثرتر است  متابولیسم گلوکز

بـر دفـع اگـزاالت ادراري،  عنوان اثر دارچـین و زردچوبـه

راد غیردیـابتی نــشان لیپیـدهاي پالسما و قندخون در افـ

داده شـد کـه هـیچ تغییـر معنـی داري در قندخون ناشتا 

و نیم رخ چربی آن ها پـس از یـک دوره چهـار هفتـه اي 

 الکلــی -مصـرف عصـاره آبـیاما  )12(مشاهده نمی شود 

 شـده دیابتی هاي رت در خون قند کاهش موجب دارچین

 مختلــف يهـابخـش حجـم تخمـدان، وزن افـزایش از و

. بـه نظــر مـی رسـد کــه  کنـد مــی جلـوگیري تخمــدان

 غـذایی رژیم در آب در محلول دارچین ترکیبات گنجاندن

 هـاي یمـاريب و دیابت با مرتبط خطرزاي عوامل تواند می

 ).13وقی را کـاهش دهـد (ر ع و قلبی

امروزه متخصصان عقیده دارند که رژیم غـذایی و دارو 

به تنهایی در درمان و کنترل قنـد خـون بیمـاران دیـابتی 

کافی نیستند، بلکه انجام فعالیت بدنی و ورزشی نیـز بایـد 

 .)7( در برنامه روزانه این افراد اضافه شود

و همچنین مکمل هاي  هاي هوازيچه تاثیر فعالیت اگر

مـورد  2مقاومت به انسولین در افراد دیابتی نوع  رب غذایی

 بررسی قرار گرفته اما تحقیقات انـدکی در خصـوص تـاثیر

تمرینات استقامتی همراه بـا مصـرف عصـاره هیـدروالکلی 

چوب دارچین بر مارکرهاي آنتی اکسیدانی و اندکس قلبی 

بـا  همچنـینوجـود دارد.  هاي صحرایی نر دیابتیدر موش

، در هابیماريتیک در درمان تتوجه به عوارض داروهاي سن

بـر  دارچـین عصارهاستقامتی و  تمریناتمطالعه حاضر اثر 

 دازدسـموتازیسوپراکس متغیرهاي آنتـی اکسـیدان شـامل:

)SOD(، کاتاالز )CAT(گلوتـاتیون پراکسـیداز ، )GPX و (

 .دیدوزن قلب به عنوان بافت هدف بررسی گر

 هامواد و روش
تـا  200سر رت نر نژاد ویستار بـا محـدوده وزنـی  50

گرم از بخش علـوم حیوانـات آزمایشـگاهی دانشـگاه  232

علوم پزشکی لرستان در شروع مطالعه به صورت تصـادفی 

 تایی به قرار ذیل تقسیم شدند: 10گروه  5به 

 ).COگروه کنترل سالم ( -1

، بـا تزریـق این گروه در): CDکنترل دیابتی (گروه  -2

mg/kg 50 stz ــابتی بــه صــورت درون صــفاقی رت هــا دی

 شدند

در ) D+CZ+ مصرف عصاره دارچین ( گروه دیابتی -3

 ، حیوانات بعد از دیابتی شدن روزانـه بـه مقـداراین گروه

mg/kg 200  هفته عصاره دارچین به صـورت  8و به مدت

 دریافت کردند. گاواژ

، در ایــن گــروه) D+EX+ ورزش( گــروه دیابــت -4

هفتـه ورزش  8حیوانات بعـد از دیـابتی شـدن، بـه مـدت 

 استقامتی انجام دادند. 

ــــت+ عصــــاره دارچــــین  -5 ــــروه دیاب ورزش  +گ

)D+EX+CZ ،در این گروه حیوانات بعد از دیابتی شـدن (

 هـم زمـانهفته ورزش استقامتی انجام دادند و  8به مدت 

صـورت گـاواژ عصـاره دارچـین بـه  mg/kg200 به میزان 

 دریافت نمودند.

ــس از  ــات پ ــدن حیوان ــابتی ش ــراي دی ــاعت  12ب س

(ناشـتا)، بـا تزریـق درون صـفاقی  محرومیت حیوان از غذا

حـل  mg/Kg50؛ STZ )Sigma, St. Louis, MO محلـول

) دیابـت :mol/L  ،5/4pH 5/0شده در بافر سـیترات تـازه 

معادل (گروه کنترل) نیز  ي غیر دیابتیهاموشالقا شد. به 

سـاعت پـس از  48حجمی بافر سیترات تزریـق گردیـد و 

تزریق، با ایجاد یک جراحت کوچک با النسـت روي وریـد 

دم، یک قطره خون روي نوار گلوکومتر قرار گرفت و گلوکز 

گیري ، شرکت روشـه آلمـان) انـدازهGlucotrend 2خون (

ــاالتر آنهــاکــه قنــدخون ی یصــحراي هــامــوششــد.  از  ب

mg/dL300 ،نظر گرفتـه شـد.  عنوان رت دیابتی در به بود
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بازگشت قند خون در پایان برنامـه  فقدانبراي اطمینان از 

 . )14( گیري شداندازه هاموشقند خون  تمرینی نیز

 پروتکل تمرین

شـدت  در این مطالعه، مداخلـه تمـرین اسـتقامتی بـا

درصد اکسیژن مصـرفی بیشـینه)  50-55متوسط معادل (

ي ورزشـی روي نـوار هـاگـروهاستفاده شد؛ در این برنامه، 

هفتـه قـرار  8جلسه در هفتـه و بـه مـدت  5گردان براي 

 تدریج افزایشگرفتند. سرعت و مدت تمرین نوار گردان به

 .)15()1ت (جدول فیا

هاي مختلفنمایش عددي پروتکل تمرینی در هفته .1جدول   

 متغیر
هفته 
 اول

هفته 
 دوم

هفته 
 سوم

هفته 
 چهارم

هفته 
 پنجم

هفته 
 ششم

مدت تمرین 
 30 30 30 20 20 10 (دقیقه)

سرعت نوارگردان 
 18 18 15 15 10 10 (متر بر دقیقه)

 
 حوه مصرف عصاره هیدروالکلی گیاهو ن مقدار

ــه عصــاره هیــدروالکلی دارچــینمقــدار مصــرف روز  ان

mg/kg 200  هفتـه  8به ازاي هر کیلوگرم وزن حیـوان در

 .داده شدبه صورت گاواژ 

 Cinnamomum) تهیه عصاره هیدرو الکلی دارچین

Zeylanicum) 
شـد و بعـد از تهیه  خرم آبادسطح  هايعطاريگیاه از 

گیاه دارچین  چوب ابتداتوسط کارشناس آزمایشگاه،  تأیید

سـی سـی  20و در شـد  استفاده از دستگاه آسیاب پودر با

مخلوط به دست آمـده  گردیدحل  %96الکل اتیلیک طبی 

سـاعت در دمـاي اتـاق نگهـداري و در ادامـه  24به مدت 

بـه  زن مغناطیسـیدستگاه هم استفاده از ترکیب حاصل با

 و روي یک کاغـذ واتمـن، شددقیقه کامالً مخلوط  4 مدت

مانـده روي آن در دسـتگاه و پودر بـاقی کاغذ د.یصاف گرد

سـاعت 5/1 گراد و به مـدتدرجه سانتی 50 آون با حرارت

بـه  حـذف الکـل، بـرايشـده . عصاره استخراج شدخشک 

 تـا قرار گرفـتآلودگی  ساعت در محیط عاري از 48مدت 

از ایـن عصـاره  mg/kg200 مقدار . شد الکل اضافی تبخیر

 .دیداستفاده گر

 انیسنجش آنتی اکسید

 50در پایان آزمایش و بیهوش نمـودن حیوانـات (کتـامین

mg/kg  10و زایالزین(mg/kg  ،ی از شـریان کاروتیـدننمونه خو 

 تمده بو  rpm 5000 بالفاصله با سرعتگردیـــد و آوري جمع 

ــــــدا و پالسما ژ قیقه سانتریفود 15 ي در گیرازهندام تا هنگاج

ي آنتـی هـامآنـزیان نهایت میزدر شد. اري نگهد -C 70°دمـاي

اکســیدان ســوپر اکســید دیســموتاز، گلوتــاتیون پروکســیداز و 

 هــايکیــت) بــا اســتفاده از SOD, GPX and CAT( کاتــاالز

Zellbio, Germany  و بـا اسـتفاده از روشOhkawa ،Ohishi  و

Yagi )1979()16(  وKhaper  وSingal )1997()17(  و

 . گیري شدنداندازهاسپکتروفتومتر دستگاه 

 تعیین اندکس قلبی

قلـب حیوانـات در  ،گیـري خـونینمونـهپس از اتمـام 

بیهوشی عمیق جدا و پس از مجزا کـردن ریشـه عـروق از 

گیـري اندازهل دیجیتا يقلب وزن خالص قلب توسط ترازو

گیـري شـده بـدن حیـوان، انـدازهو با تقسـیم آن بـر وزن 

 اندکس قلبی محاسبه شد.

 آماري تحلیل

نمـایش  میانگین و انحـراف اسـتانداردنتایج به صورت 

 تحلیـلهـاي مختلـف توسـط گروهداده شدند. تفاوت بین 

و بررســی واریــانس یــک طرفــه و آزمــون تعقیبــی تــوکی 

05/0P< نادار در نظر گرفته شدبه عنوان سطح مع. 

 هایافته
ــابتی و ــرل دی ــروه کنت ــروه در گ ــابتی  گ ــاره  +دی عص

جلوي کـاهش  )ندعصاره دارچین گرفتبه تنهایی (دارچین 

نسـبت این دو گروه و  فته نشدناشی از دیابت گر قلبوزن 

در  .دار از خـود نشـان دادنـدمعنـیبه گروه کنترل کاهش 

 + ورزش +ارچـین عصـاره د گـروهوورزش  + دیابـت گـروه

وزن  و که فعالیت ورزشی انجـام داده بودنـد دیابـت دیابت

. متغیـر انـدکس دندارا نسبت به گروه کنترل کاهش  قلب
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تغییري نکرد و اخـتالف  دو گروه مذکورقلبی وزن بدن در 

 .)2(جدولمشاهده نشد ورزشي هاگروهدار بین معنی
     ی در مشخصات وزن قلب، وزن بدن و اندکس قلب .2جدول 

 هاي مختلفگروه

 گروه ها
 وزن بدنلب/ وزن ق (g)بدنوزن  (g)وزن قلب

× 102(g/g) 
 1/2±01/0 5/328±99/57 98/10±23/1 کنترل سالم

دیابتیکنترل   **11/1±73/7 4/43±33/277 004/0±4/2 
+ عصاره  دیابت

 دارچین
*73/1±09/8 44/63±87/282 005/0±5/2 

 8/2±008/0 71/250±60/280 14/8±96/0 ورزش+  دیابت

+ عصاره  دیابت
 ورزش +دارچین

02/2±86/8 51/70±3/282 004/0±9/2 

   میانگین و انحراف استاندارد نمایش داده شدند.  متتغیرها به صورت
     P>05/0 حد گروه کنترل دردار در مقایسه با معنی*وجود تفاوت 

 P>01/0 دح گروه کنترل در مقایسه بادار در معنیتفاوت  **

در مورد فعالیت آنزیم آنتی اکسیدان، کاتاالز در گـروه 

دارچـین و فعالیـت  تـوأمي دیابتی دریافت کننده هاموش

نسبت به گروه کنترل از خود نشان  معنادارورزشی افزایش 

 هاگروهداد. فعالیت آنزیم سوپراکسید دسموتاز نیز در تمام 

 چنـینهم .دادنشان  معنادارنسبت به گروه کنترل افزایش 

عصاره این متغیر نسبت به گروه  +ورزش  + دیابت در گروه

ــابتی ــرل دی ــزایش  کنت ــاداراف ــزیم  معن ــت. فعالیــت آن یاف

دیابـت+ عصـاره  تـوأمز نیـز در گـروه گلوتاتیون پروکسیدا

نسـبت بـه  دیابت+ عصاره دارچین گروه و ورزش +دارچین

  .)3(جدولیافت معنادارگروه کنترل افزایش 
عصاره دارچین در سرم خون بر فعالیت آنتی  تأثیر  .3 جدول  

 سوپر اکسید پراکسیداز  و گلوتاتیون  ،کاتاالزي هااکسیدان

 گروه ها
unit/mg(کاتاالز

( 
سوپر اکسید 

unit/mg(پراکسیداز
( 

گلوتاتیون 
پراکسیداز 
(unit/mg) 

 41/563±2/80 38/0±04/0 51/47±53/6 کنترل سالم

دیابتیکنترل   03/4±57/84 ***01/0±93/0 4/54±10/726 
+ عصاره  دیابت

 دارچین
95/36±47/114 ***02/0±95/0 *9/44±3/842 

 5/669±68/75 85/0±02/0*** 77/92±03/16 ورزش+  دیابت

+ عصاره  دیابت
 ورزش + دارچین

02/2±86/8 ###***01/0±01/
1 

*2/42±54/831 

       ایش داده شدند. متتغیرها به صورت میانگین و انحراف استاندارد نم
  P>05/0 حد گروه کنترل دردار در مقایسه با معنی* تفاوت 

  P>001/0 حد گروه کنترل دردار در مقایسه با معنیتفاوت ### و * **

 گیرينتیجهبحث و 
فعالیت ورزشی موجب افزایش مطالعه حاضر نشان داد 

فعالیت سوپراکسید دیسموتاز سرمی گردید، بـا ایـن حـال 

معنـی داري بـر افـزایش سـطوح کاتـاالز و گلوتـاتیون  اثر

 پراکسیداز در موش هاي صحرایی مبتال به دیابت نداشت؛ 

در اثر فعالیـت هـوازي حجـم  مطالعات نشان می دهند که

شـود و تعـداد قلب و خون افزایش یافته، تراکم مویرگی زیاد می

-هاي اکسایشـی زیـاد مـیو دانسیته میتوکندري و تعداد آنزیم

   .)15(گردد 

متغیـر انـدکس عالوه بر این مطالعه حاضـر نشـان داد 

 .ي مورد مطالعـه تغییـري نکـردهاگروهقلبی وزن بدن در 

بـا ولی دیابت در گروه کنترل دیـابتی و نیـز گـروه دیابـت 

صـورتی  ردید درعصاره به تنهایی باعث کاهش وزن قلب گ

بـا عصـاره  تـوأمتنهـایی و نیـز ه فعالیت ورزشی چه بـ که

دارچین از کـاهش وزن قلـب ناشـی از دیابـت جلـوگیري 

فعالیت آنـزیم آنتـی اکسـیدان کاتـاالز در  همچنین نمود.

کننده توأم عصاره دارچـین هاي دیابتی دریافتگروه موش

ل از و فعالیت ورزشی افزایش معنادار نسبت به گروه کنتـر

چنـین سوپراکسـید دسـموتاز در تمـام خود نشان داد. هم

ها نسبت به گروه کنترل افزایش معنـادار نشـان داد و گروه

نیز در گروه دیابت+ عصـاره دارچـین+ ورزش ایـن متغیـر 

نسبت به گروه کنترل دیابتی نیز افزایش معنـادار یافـت و 

ن نیز در مورد فعالیت گلوتاتیون پروکسـیداز، گیـاه دارچـی

چه در تعامل با ورزش هوازي و چه بـه تنهـایی در دیابـت 

به نظـر  این طورنسبت به گروه کنترل تأثیر بیشتري داشت

بـا عصـاره گیـاه دارچـین  توأمکه فعالیت ورزشی  رسدمی

و از اثـرات  رددااثرات تروفیک بـر قلـب در هنگـام دیابـت 

 نماید.میجلوگیري  بدین وسیلهتخریبی دیابت بر قلب 

نقش استرس اکسیداتیو در نارسـایی قلبـی به وجه با ت

در پیشـگیري از ایـن  هـااکسیدانفعالیت آنتی به دیابتی، 

  .)19( است شدهبیماري بسیار توجه 
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انســانی و  نمونــه هــايبیمــاران مبــتال بــه دیابــت در 

ــال  ــه دنب ــاالیی را ب ــی ب ــار اکسایش ــطح فش ــوانی، س حی

کـه آنتـی  طـوريه کنند، بمیهیپرگلیسمی مزمن تجربه 

د و در مقابـل ونشـمـیي سیستم دفاعی تخلیه هااکسیدان

د. اسـترس نـیابمـیي آزاد جدید افـزایش هارادیکالتولید 

هـاي رادیکـالتعادل بین تولیـد  فقداناکسیداتیو ناشی از 

پذیر و سیستم دفـاع آنتـی واکنشیژن ساکهاي گونه ،آزاد

ومـت اکسیدانی است که نقش مهمی در پاتوفیزیولوژي مقا

اند که تمرین کردهمحققان گزارش  .)20(د ربه انسولین دا

بخشد و میاستقامتی مداوم، دفاع آنتی اکسیدانی را بهبود 

-مـیهاي سالم کاهش موشپراکسیداسیون لیپیدي را در 

هـاي آزاد تولیـد رادیکـال. بر پایه شواهد علمی، )21(دهد 

عمـل  تحریک کننـدهشده طی فعالیت جسمانی به عنوان 

هاي گیاهی هنگام مکملکه  . با توجه به این)22(کنند می

هـاي دسـتگاههاي ورزشی موجب افزایش و تقویت فعالیت

د با غلبه بـر شـرایط نتوانمید، نشومیآنتی اکسیدانی بدن 

مخرب بافتی و سلولی بدن در شرایط دیابتی نقش مهمـی 

 د.  نایفا نمای

 در دیابت هااکسیداننشان داد درمان با آنتی  مطالعات

حساسیت بـه  ،ي بتا را حفظ نمودههاسلولعملکرد  2نوع 

عملکرد اندوتلیوم عـروق را حفـظ  ،انسولین را افزایش داده

ي هااکسیدانبخشد و نیز آنتی مینموده و دیابت را بهبود 

اگزوژن در کاهش استرس اکسیداتیو نقش دارند. این آنتی 

رض و عـواد نـنکمیاز ایجاد عوارض جلوگیري  هااکسیدان

 .)23( بخشندمیبه وجود آمده را بهبود 

دست آمـده از ایـن پـژوهش حـاکی از آن ه هاي بداده

 تـأثیراست که ترکیب عصاره دارچین و تمرین اسـتقامتی 

چشمگیرتري بر افزایش فعالیت کاتاالز نسـبت بـه کنتـرل 

 تـأثیرداشت و نیز در مورد سوپراکسید دیسموتاز نیز ایـن 

 دارتري داشت.معنی تأثیرنسبت به کنترل دیابتی 

ــد  وي همکــارانو  صــدیقیاي مطالعــهدر  نشــان دادن

پوست دارچین داراي ترکیبات فنلی و فالونوئیـدي بـاالیی 

نلـی و فالونوئیـدي در پوسـت دارچـین است و ترکیبات ف

خاصیت آنتی اکسیدانی قوي داشتند و بیشـترین اهمیـت 

ي آزاد هـارادیکالاندازي دامفالونوئیدها فعالیت آنها در به 

 .)24(بود. 

مطالعات قبلی نشان داد فالونوئیدها در عصاره دارچین 

در  حفـاظتیممکن است قابلیت آنتی اکسیدان و فعالیـت 

مقابل لیپید پروکسیداز ایجاد شده در آسـیب کبـدي ایفـا 

ي هیدروکسیلی بـا هاگروهکنند ترکیبات فنولی نیز شامل 

ــتند ــک هس ــه آروماتی ــی  )25( حلق ــواص آنت و داراي خ

ضـد سـرطان و بـه دام انـداختن  ،اکسیدانی، ضـد جهـش

چـوب . فعالیت محافظتی )26( باشندمیي آزاد هارادیکال

دارچین با فعالیـت آنتـی اکسـیدانی آن رابطـه دارد. ایـن 

ي هـاآنزیمسبب افزایش  )دارچینچوب محافظتی (فعالیت

در مقایسه با گروه  SOD و GPX آنتی اکسیدان سرم مانند

 .)27( شودمیکنترل 

مصــرف داد نشــان  )2008(و همکــاران چــاومطالعــه 

و  IL-6هاي التهابی از جملـه واسطهدارچین سبب کاهش 

TNF-α  ي دارچـین از هـااکسـیدانبه خاطر وجـود آنتـی

 .)28( باشدمید جمله سینامالدئی

هــاي مــوشدر  )2008(بــاردن و همکــاراندر مطالعـه 

دار معنـینتـایج  ورکننده عصاره هسته انگـدریافتدیابتی 

هـاي آنـزیممد. بـه طـوري کـه میـزان مشابهی به دست آ

ن پراکســیداز کاتــاالز، سوپراکســید دیســموتاز و گلوتــاتیو

داري پیدا کردند. این اثر عصـاره مربـوط بـه معنیافزایش 

 .)29( استترکیبات آنتی اکسیدانی عصاره 

اند که تمرین استقامتی مداوم، با کردهمحققان گزارش 

دفاع آنتـی  CAT و GPX ،SOD يهاآنزیمافزایش فعالیت 

 .)30( بخشدمیبدن را بهبود  یاکسیدان

طی پژوهشی با )1394(در این رابطه ناظم و همکاران 

هفته تمرین استقامتی همراه بـا  8فید ترکیب عنوان آثار م

هـاي آنتـی اکسـیدانی و آنزیممصرف عصاره رزماري روي 

 1هاي دیابتی شده نوع موشپراکسیداسیون لیپیدي خون 
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با استرپتوزوسین به این نتیجه رسیدند که ترکیب تمـرین 

هــوازي و مکمــل آنتــی اکســیدانی (عصــاره رزمــاري) در 

گرها به تنهـایی، باعـث مداخلهم از کدا مقایسه با اعمال هر

در  .)31(شــود مــیکــاهش بیشــتر در فشــار اکسایشــی 

اثـر عصـاره آبـی )1391(اي دیگر پیري و همکاران مطالعه

ــران و  ــوازي 2زعف ــرین ه ــه تم ــی  را هفت ــر غلظــت آنت ب

 هـاي صـحراییمـوشهاي غیر آنزیمی کبدي در اکسیدان

دیابتی شـده بـا استرپتوزوسـین بررسـی کردنـد و نتیجـه 

هفته فعالیت هوازي  2گرفتند که ترکیب عصاره زعفران و 

روش مناسبی براي تقویت سیسـتم آنتـی اکسـیدانی غیـر 

 .)32(هاي دیابتی است موشآنزیمی کبدي در 

هاي پژوهشهاي مطالعه حاضر و سایر یافتهبا توجه به 

انجام شده در رابطه بـا ترکیـب تمـرین هـوازي و مصـرف 

هاي آنتی اکسیدانی از جملـه عصـاره پوسـت گیـاه مکمل

تــوان نتیجــه گرفــت کــه ایــن دو عامــل بــا مــیدارچــین، 

عملکــرد آن و  احتمــاالًجلــوگیري از کــاهش وزن قلــب و 

و  GPX ،CATي آنتـی اکسـیدان هـاآنزیمفعالیت افزایش 

SOD  د و باعث ننمایمیاز اثرات تخریبی دیابت جلوگیري

ــا  ــابتی شــده ب ــات دی ــاهش فشــار اکسایشــی در حیوان ک

 د.نگردمیاسترپتوزوسین 

 تشکر و قدردانی
ــراي  ــه دوره دکت ــان نام ــه از پای ــه حاضــر برگرفت مقال

واحـد  میاسـال دانشـگاه آزادفیزیولوژي ورزشـی  تخصصی

محققین از تمامی کسـانی کـه در جهـت . باشدمی سنندج

عمـل ه انجام این تحقیق همکاري نمودند تقدیر و تشکر بـ

 آورند.می
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Abstract 

Background: Diabetes may be associated with an imbalance between the protective effects of 
antioxidants and increased production of free radicals. Oxidative stress also appears to contribute to 
the pathogenesis of diabetic complications. In this study the effect of endurance exercise with 
cinnamon bark extract on antioxidant activity levels and cardiac index in streptozotocin- (STZ) 
induced DM in male rats were investigated. 
Materials and Methods: In this experimental study, 50 male Wistar rats weight: 200-232 g were 
randomly divided into 5 groups (n=10): 1. Healthy control (CO), 2. Diabetic control (CD), 3. 
Diabetic + cinnamon extract treatment (D+CZ), 4. Diabetic + exercise training (D+EX), 5. Diabetic 
+ cinnamon extract treatment + exercise training (D+EX+CZ). In D+EX+CZ group, the animals 
practiced endurance training for 8 weeks after becoming diabetic, and at the same times each rat has 
received 200 mg/kg cinnamon hydro alcoholic extract by gavage daily for 8 weeks.  
Results: Exercise training in D+EX and D+EX+CZ significantly prevented the decrease in heart 
weight compared to DC and D+CZ groups. The activity of the antioxidant enzyme (catalase) in the 
D+EX+CZ group increased significantly compared to the control group. Superoxide dismutase also 
increased significantly in all groups compared to the control group. Also, the activity of GPX 
enzyme (glutathione peroxidase) in D+EX+CZ and D+CZ groups showed a significant increase 
compared to the control group. 
Conclusion: The increased GPX, CAT and SOD activity and prevented the decrease in heart 
weight induced by combined intervention of cinnamon extract and endurance training may attenuate 
oxidative stress in diabetic rats. 
Keywords: Hydro alcoholic, Cinnamon stick, Oxidative stress ,Enzyme antioxidant, Diabetic, 
Endurance training.  
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