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ـیماران مبتال به دیابت  مقدمه: ـر  ملیتوسب . از باشنددر دراز مدت ایجاد ضایعات عروقی میاکسیدان و افزایش آنتیدر معرض خط
ــی اثر یک دوره تمرین هوازي بر بیان ژن  این این رو هدف از ــیدانی  )ANGPT-1( 1-نیتیوپوئیآنژمطالعه بررس ــعیت اکس و وض

)TOS (هاي صحرایی دیابتی است.بافت قلب در موش 

صحرا 30ها: مواد و روش س کنترل دیابت ن،یتمر ابتیگروه د ییتا 10گروه  3به   نر ییسر موش  سالم تق  هايگروه حیواناتشدند.  میو 
گردان بود. پس  نوار يرو نیهفته تمر 6شامل  یورزش ینیشدند. برنامه تمر یابتید نیاسترپتوزوتوس یاز طریق تزریق درون صفاق یابتید

ــاعت از آخر 24از  ــه تمر نیس ــ يبرا نیجلس  TOSو  ANGPT-1 ژن انیب يریگاندازهبافت قلب به منظور  هاينمونه ن،یاثر تمر یبررس
 .دگردی استفاده P>05/0 يطرفه با سطح آمار کی انسیوار لتحلی از هاگروه نیاختالف معنادار ب سهیمقا ي. برادیاستخراج گرد

و وضــعیت تام اکســیدان در گروه دیابت تمرین نســبت به گروه کنترل دیابت  ANGPT-1ژن  انیب زانینشــان داد که منتایج ها: یافته
و سالم کنترل تفاوت معنادار وجود نداشت  کنترل دیابتبین دو گروه  ANGPT-1و  بین میزان بیان ژن  )=001/0P(افزایش معنادار داشت 

)397/0P=(. 
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 مقدمه
از  شتری، مردم امروزه بیپزشک شرفتیقرن پ کیبعد از 

 یفعل يریشگیپ يهاروشو  هستنددرگیر  ابتیگذشته با د

بیش همراه اســـت  یبه زندگ دیام شیبا افزا يکه تا حدود

قرار گرفتن ). 1(از پیش مد نظر محققان قرار گرفته اســت 

ـــرا مدت یطوالن باال  طیدر ش ندخون  از  یکیبه عنوان ق

 . این درشـناخته شـده اسـت ابتیعوامل بروز د نیترعمده

ست که شان م حالی ا  ابت،ید يماریکه ب دهندیمطالعات ن

ـــمیفقط اختالل متابول بلکه  کند،ینم جادیقند خون را ا س

تار و عملکرد عروق خون یعوارض مزمن در  یرا در ســـاخ

 ). 3،2( مختلف بدن به همراه دارد هايبافت

 خطر در معرض به دیابت بدین ترتیب بیماران مبتال

 انفارکتوس و فشار خون باال، آتروژنز، بیماري عروق کرونري

نشـــان داده ). نتایج مطالعات مختلف 3گیرند (قلبی قرار می

ها، کاهش نســبت رگیباعث کاهش قطر مو ابتید که اســت

به فرگیمو ها،یها  ـــار مو تیکاهش ظرف بر ها و  رگیانتش

 ). 4شود (یمعضالت  افزایش فشار اکسایشی

ش تیکه فعال ییاز آنجا سالمت  يمؤثرنقش  ،یورز در 

 يعوامل خطرزا لیتعد ایکاهش  قیاز طر یو روان یجســم

دارد، همواره مد نظر متخصــصــان بوده اســت، به  یســالمت

بتیکه انجمن د يطور جام تمرADA( کایآمر ا  ناتی) ان

 يرا برا ادیز ایمتوســـط  يهاشـــدتبا  يهواز یمنظم بدن

ــ یابتید مارانیب ــت هیتوص  ناتی. متعاقب تمر)5( کرده اس

ش  ياعمده کیولوژیزیو ف ییایمیوشیب يهايسازگار ،یورز

سان رخ م ساع  هايسازگار نیترمهمدهد. از یدر بدن ان ات

که از  وژنزیآنژو  یرگیمو یچگال شیو افزا یعروق ـــت  اس

ش ریش شیافزا قیطر سترس نا خون  انیجر شیاز افزا یا

 ). 5( شودیاعمال م یبدن تیفعال یط

ست مشخص یبه خوب  نیچند ،ورزش منظم که شده ا

را  یعروق یقلب يماریب مانند فشار خون باال وي ماریبمورد 

ــگیپ ــک). 6(کند میو درمان  يریش و  دیجد رگیمو لیتش

است که  یراتییتغ نیتراز مهم یکی یرگیمو یچگال شیافزا

ـــ تیفعال یدر ط  تیامر در نها نیدهد و ایروي م یورزش

 یبه تار عضـــالن ژنیاکســـ شـــتریمنجر به انتقال بهتر و ب

تأثر ندیفرآ نیگردد. ایم مل آنژ م عا مل  کیوژنیاز ت و عوا

نژ تیآ ن نژ کیــوژ ــــت. آ ئیاس پو  ANGPT( 1-نیتیو

:Angiopoietin-1 ( کننده فرایند آنژیوژنز شــروعاگرچه

سازي ثباتبیسازي و ثباتبانیست ولی تغییراتی در جهت 

 کیوژنیآنژ املجمله ع ز) و ا7گردد (عروقی را موجب می

صل ست یا و  الیاندوتل يهاسلول ریتکث شیکه باعث افزا ا

 ). 8(شود یانفارکتوس م هیسرعت رشد مجدد عروق در ناح

ـــیار  عاملمطالعه در زمینه اثر فعالیت بدنی بر این  بس

ست و از صورت گرفته مطالعه محدود ا اي جمله تحقیقات 

سدر آن بود که  ستقامت نیاثر تمر یبه برر بلند مدت و  یا

پرداخته  هاقلب موش ANGPT-1مدت بر ســطوح  انیم

ــد و ای ــدنتیجه نش بلند  ینیگروه تمربین که در  گیري ش

تنها در  ANGPT-1 ژن انیب زانیم ،مدت انیمدت و م

  ).9داشت ( يمعنادار شیمدت افزا انیم ینیگروه تمر

هاي آزاد رادیکال اسـترس اکسـیداتیو و نقشبه امروزه 

ضایعات  در شتر توجه پاتوژنر  ست  شدهبیماري دیابت بی ا

اکـــسیدانی در هنگامی که تولیدات سیستم آنتـــی). 10(

ـر گونه ـادل براب ـر و متع ـده براب ـال ش ـسیژن فع ـاي اک ه

ـــ تر فعال شده و آنهابیشتر د، استرس اکسیداتیوها ننباشـ

هاي اکسیژن فعال چنین شرایطی گونه شـوند و تحـتمـی

ـــایی وارد کردن آسیب ها، هاي مختلف بر چربیشده توانـ

سلوپـــــروتئین سیدهاي نوکلئیک   ها را دارندلهـــــا و ا

ـــترس  فقدان. )12،11( تعادل در این فرآیندها موجب اس

سیداتیو  شدید یا طوالنی وشمی اک سترس  د که اگر این ا

ــد، رادیکال ــمتهاي آزاد در واکنش با باش هاي مختلف قس

باعث آسیب به  ها و پراکسیداسیون لیپیدسلولی و پروتئین

DNA ــلولی می ــودحتی مرگ س این فرایند  در نتیجه. ش

یدایش  ـــریع در پ عث تس ماريبا له بی هاي مختلف از جم

از آنجایی که ارزیابی ). 13( شودسرطان و دیابت پیري می

یدانی مخهاي مولکول ـــ تلف عملی نیســـت و اثرات اکس
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سیدانی  ست نهاآاک شی ا سیدانی  ،افزای ضعیت اک ارزیابی و

صرفه) موجب Total Oxidation Status: TOS( تام

ــود (میجویی در وقت و هزینه  ــی از 14ش ). فعالیت ورزش

هاي طرفی با افزایش فشار اکسایشی احتمال تولید رادیکال

افزایش القاي عوامل اما از طرفی با  دهدمیآزاد را افزایش 

شی میآنتی سای سترس اک سبب کاهش ا سیدانی  گردد اک

عه15( طال ثال در م به عنوان م ماه اي ).  تأثیر دوازده 

قاومتی و  نات هوازي، م مل تمری ظارتی (شـــا نات ن تمری

مشاهده بررسی کردند.  دیابتیرا روي افراد پذیري) انعطاف

ـــعیــت گردیــد  تمرینــات نظــارتی موجــب بهبود وض

 ).16شود (میها اکسیدانی و کاهش اکسیدانآنتی

از آنجایی که تمرین استقامتی منظم به منظور  بنابراین

  شود و بافت عضلهمیدرمان نسبی بیماران دیابتی استفاده 

یک محرك  مدت در برابر  با قرارگیري طوالنی  قلبی نیز 

بدنی و غیره می یت  عال یه، ف غذ کاهش ت ند  مان ند ویژه  توا

هاي مرتبط با پیدا کند، بررسی برخی از سازگاريسازگاري 

شی  سای سترس اک ستقامتی  ابشرایط ا شی ا فعالیت ورز

ـــود. منظم دو چندان می مطالعات  بدین ترتیب با وجودش

بر اســـترس  فعالیت بدنی هايســـازگاري در زمینهاندکی 

 در زمینهاي مطالعه نبودبافت قلب دیابتی و اکســـایشـــی 

به  بنا در بافت قلب دیابتیANGPT-1  بررســی بیان ژن

مطالعه حاضر بررسی هدف ، بررسی تحقیقات صورت گرفته

و  ANGPT-1هفتــه تمرین هوازي بر بیــان ژن  6اثر 

TOS بود.هاي صحرایی دیابتی بافت قلب در موش 

 هامواد و روش
ــر با کد کم تحقیق حیوانات اخالق پژوهش بر  تهیحاض

ی از نوع تجربIR.KUMS.REC.1399.126 به شماره 

به همراه گروه کنترل  ـــت.با طرح پس آزمون  در این  اس

به نر بالغ نژاد ویستار  ییسر موش صحرا 30پژوهش تعداد 

شــدند:  میتقســ ییتا 10 يگروه مســاو 3به  یتصــادف طور

) به تعداد DT: Diabet training( نیتمر ابتی)گروه د1

 یکه از طریق تزریق درون صــفاق ییســر موش صــحرا 10

س سترپتوزوتو ش تیهفته فعال 6شدند و  یدیابت نیا  یورز

 Diabet( کنترل دیابت) گروه 2 ،گردان داشتند نوار يرو

control :DC( که از  ییســـر موش صـــحرا 10 به تعداد

ــــــفــــاقــــ  یطــــریــــق تــــزریــــق درون ص

شده  یدیابت Streptozotocin (STZ)استرپتوزوتوسین

) گروه ســالم 3شــرکت داده نشــدند،  ینیتمربرنامه در اما 

مل HC: Healthy controlکنترل ( موش  10) شــــا

 نبودند.  یتیفعال چیه ریکه درگ ییصحرا

نات پس از گروه ندي حیوا قاب بتید يال  12پس از  ا

یکبار با  حیواناتســـر از  20از غذا، در  تیســـاعت محروم

 ,STZ Sigmaمحلول  mg/kg 45 یدرون صفاق قیتزر

St. Louis MO, USAتازه  تراتیشده در بافر س هی، ته

ــورت پذ pH=4,5موالر با  5/0 حیوانات گروه به و  رفتیص

DC ــ یمعادل حجم زین ــد.  قیتزر تراتیبافر س ــرط ش ش

که  بت این بود  یا قاي د باالتر از ال ها  ند خون آن  mg/dlق

یب  240 بدین ترت ـــد.   DC 48و  DTهاي در گروهباش

جراحت کوچک توســط  کی جادیبا ا ق،یســاعت پس از تزر

قطره خون  کی ،ییصـحرا يهادم موش دیور يالنسـت رو

ستفاده از  يرو شد و قند خون با ا نوار گلوکومتر قرار داده 

 ییصـحرا يهاشـد. موش يریگندازها يدسـتگاه گلوکومتر

ـــدهکه قند خون آنها باالتر از  بود،  مقدار از پیش تعیین ش

ـــحرا يهاموشبه عنوان  ـــر  یابتید ییص در مطالعه حاض

 ند.دیداستفاده گر

شد موش این کهساعت پس از  48 ها دیابتی مشخص 

 یاســتقامت نیتمراند پروتکل ورزشــی شــروع گردید. شــده

حاضــر انجام  قیگردان با شــدت متوســط در تحق نوار يرو

ـــتقامت نیهاي تمرکه گروه طوري. بهدیگرد نوار  روي یاس

ـــه در هفته و ب 5گردان براي   نیهفته تمر 6ه مدت جلس

 شیافزا جیتدر ند. ســرعت و مدت تمرین نوار گردان بهکرد

ــ حالی که در افتی ــفر درنظ بیش ــد.  رص  فرآیندگرفته ش

متر  10شــرح بود:  از  نیبد تمرینســرعت و مدت  شیافزا

متر در دقیقه  10دقیقه در هفته اول،  10در دقیقه براي 
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ته دوم،  20براي  قه در هف قه براي  15دقی  20متر در دقی

دقیقه در  30متر در دقیقه براي  15دقیقه در هفته ســوم، 

دقیقه در  30براي  قهمتر در دقی 18-17هفته چهارم، به 

ـــیــدن بــه  براي. )17( افــتیــهفتــه پنجم افزایش  رس

آمده در حالت یکنواخت، تمامی به دســـتهاي ســـازگاري

ـــم) ثابت متغیرهاي تمری ـــش نی در هفته پایانی (هفته ش

 داشته شدند.نگه

ـــروع انجام پروتکل، در طول دوره قبل و  ینیتمر از ش

س پ واناتیاز ح کیدم هر  يپس از اتمام آن گلوکز از انتها

سط گلوکومتر  12از  شتا تو شداندازه ساعت نا  با. گرفته 

شت  سه تمر نیساعت پس از آخر 24گذ حیوانات  ن،یجل

 نیالزیو زا نیاز کتام یبیترک یدرون صــفاق قیتوســط تزر

ستر طیتحت شراو پس از آن  شدند هوشیب  بافت قلب لیا

 یمنف يدر دما جدا شــد وتوســط متخصــص آناتومی  اآنه

C0 70 تیسنجش وضع يشدند. برا ينگهدار TOS براي 

ختی لب و برش  ،يســـازکنوا فت ق با جدا کردن  پس از 

کننده زینظر در بافر ل، بخش مد (بطن چپ)  از آن یقسمت

ـــبت  ناز  1به  10به نس فاده از هموژ ـــت با اس قرار داده و 

  .شد زیهموژن خی يضربه رو 10با  ايشهیش

ندازه عال زانیم يریگا جار تیک باآن  تیف  TOS يت

شور ترکیه  Diagnostic Assay  Relکتشر ساخت ک

ـــتفاده از روش فتومتر ـــتخراج دیانجام گرد کیبا اس . اس

RNA ــتفاده از ک و مطابق با  TRIZOL يتجار تیبا اس

منظور روش ارائه شـــده توســـط شـــرکت انجام شـــد. به

 با ســـاعت 1 مدتبه RNA هاي، تمام نمونهDNAحذف

ــط  Dnase مآنزی ــده توس ــرکتو مطابق روش ارائه ش  ش

پس  RNA هايخلوص نمونه زانیشدند. غلظت و م ماریت

سبه  زیو ن nm 260از قرائت جذب آنها در طول موج  محا

با اســتفاده از اســپکتروفوتومتر  280/260نســبت جذب 

مان) تع وفتومتریب ندورف، آل که  هایی. نمونهدیگرد نیی(اپ

سبت  شکیل  برايبود  8/1از  شیآنها ب 280/260جذب ن ت

با استفاده از  cDNAند. سنتز شد استفاده cDNAدادن 

 . رفتیصورت پذ AmpliSence يتجار تیک

ـــادف يمرهایپرا با حجم  هاییهگزامر در واکنش یتص

μL 20 به منظور ندمطابق دستورالعمل شرکت انجام شد .

رد مو هايبافت يمورد نظر، ابتدا واکنش رو ژن انیب دییتأ

ـــورت تأ دینظر انجام گرد  مورد نظر به نژ انیب دییو در ص

ــ ــهیمقا یمنظور بررس در  PCR آزمون از هاژن انیب ايس

 . دیاستفاده گرد یقیزمان حق

 Beaconاز نرم افزار مریپروب و پرا یطراح يبرا

designer TM7/01 شد. واکنش ستفاده    PCRهاي ا

 هاییدر واکنش Taq polymerase میبا استفاده از آنز

بافت قلب  cDNA. نمونه ندشــد جامان μL 25با حجم 

نمونـه واکنش فـاقـد  کیـبـه عنوان کنترل مثبـت و 

cDNA در هر واکنش  منفی کنترل عنوان بهPCR  در

از  PCR محصــول مشــاهده منظور. بهندنظر گرفته شــد

 TAEشـــده در محلول بافر  هیدرصـــد ته 2ژل آگاروز 

ـــد. برا ـــتفاده ش  روش هاژن انیب راتییتغ یابیارز ياس

ـــهمقای ـــتگاه ،CtΔΔ-2 ايس  Mini Option Tm دس

شرکت ب صول   qPCR Probeيتجار تیو ک ورادیمح

Master Bioneer هايژن انیب ری. مقادنداستفاده شد 

 بادر هر بافت  GAPDH انیبا ب ســهیمورد نظر در مقا

ـــاس رابطه یابینرم افزار ژن ارز گزارش  CtΔΔ-2 و بر اس

 .دیگرد

آماري تحلیل  
یل براي یب  از آزمون توصـــیفی و داده تحل به ترت ها 

شپیروویلک که از آزمون استنباطی استفاده گردید به صورتی

 به دستها استفاده شد و پس از براي طبیعی بودن توزیع داده

یانگین واریانس یانس  زاها آمدن تجانس م یل وار آزمون تحل

 استفاده گردید. ˂05/0Pیک طرفه با سطح معناداري 
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 ANGPT-1توالی پرایمر ژن . 1جدول 

 
 هایافته
سطح گلوکز خون به صورت  ینیشروع برنامه تمر در

س ابتید يپس از القا يمعنادار سترپتوزوتو سط ا  نیتو

 6و پس از  افتی شیافزا یابتید يهاگروه يهادر موش

همچنان  سالم گروهبا  سهیدر مقا یاستقامت نیهفته تمر

نادار و این افزایش P) >001/0( اشــــتد ياختالف مع

ـــت، اما باید  گلوکز در طول دوره تمرینی نیز ادامه داش

که یان نمود  پا ب مه تمر انیدر  نا ظت گلوکز  ،ینیبر غل

به گروه  نیتمر ابتیخون گروه د ـــبت  کنترل کرده نس

 ).1تر بود (نمودار نییپا يبه صورت معنادار دیابت

صل از تجزیه و تحلیل بافت قلب در جدول  نتایج حا

ــت. در جدول  3 و 2 ــده اس ــان داده ش میانگین و  2نش

به نمایش  TOSو  ANGPT-1انحراف اســتاندارد مقادیر 

ست شده ا شته  شان داد که تجانس  گذا و آزمون لون ن

یانس بین گروه تایج آزمون وار ها برقرار بوده اســــت. ن

ـــان داد که پس از 3(جدول  LSDتعقیبی  هفته  6) نش

در گروه  ANGPT-1میزان بیان ژن  ،تمرین اســـتقامتی

ـــبت به  ـــالم کنترل  کنترل دیابتدیابت تمرین نس و س

ان بیان و بین میزداشــت ) =001/0Pافزایش معناداري (

بتژن گروه  یا فاوت  و گروه کنترل د ســــالم کنترل ت

 ). =397/0Pمعناداري وجود نداشت (

که میزان  تایج نشــــان داد  بت  TOSن یا در گروه د

ـــبت به گروه   کنترل دیابتتمرین کاهش معناداري نس

گروه دیابت تمرین نســـبت به  ). در=001/0P( داشـــت

ــاداري  نیز گروه کنترل داشــــت  وجودکــاهش معن

)016/0P= این تغییرات را به صورت  3و  2). نمودارهاي

 دهند.آشکار نشان می

 
 هاي مختلفگروههاي صحرایی موش) در Mean ± SEMسطح سرمی گلوکز ناشتا ( :1 نمودار

a, b,c 05/0باشد (ها میگروهدار در بین بیانگر وجود اختالف آماري معناP<.( 
 
 
 
 

Genes Forward Reverse bp Accession No. 
GAPDH AGTTCAACGGCACAGTCAAG TACTCAGCACCAGCATCACC 119 XM_017593963.1 

ANGPT-1 CCTTATGCTAACAGGAGGTTGG CTGGGTCCTTTGAAGTAGTGC 129 NM_053546  
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TOS و سطح   ANGPT-1 نتایج آزمون توصیفی براي بیان ژن .2جدول  

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 TOSو سطح  ANGPT-1نتایج آزمون تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی شفه براي ژن . 3جدول

 

 
هاي هاي گروهراهه در موشهفته تمرین استقامتی  بر اساس آزمون تحلیل واریانس یکبافت قلب پس از شش  TOS زانیم  Mean±SEM. 2نمودار

 ).>05/0Pها می باشد(همختلف. حروف نامتشابه بیانگر وجود اختالف آماري معنادار در بین گرو
DT ،دیابت تمرین :DC :و  کنترل دیابتHCسالم کنترل : 

 
هاي راهه در موشبر اساس آزمون تحلیل واریانس یک قلب پس از شش هفته تمرین استقامتی  بافت  ANGPT-1بیان ژن  Mean±SEMB. 3نمودار

 ).>05/0Pها می باشد (ههاي مختلف. حروف نامتشابه بیانگر وجود اختالف آماري معنادار در بین گروگروه
DT ،دیابت تمرین :DC :و  کنترل دیابتHCسالم کنترل : 

هاگروه فاکتورها P انحراف استاندارد میانگین  آزمون لون   

07/1 تمرین دیابت   04/0   
ANGPT-1 89/0 کنترل دیابت  02/0  971/0  

92/0 سالم کنترل   01/0   
29/30 تمرین دیابت   21/2   

TOS 90/43 کنترل دیابت  66/3  082/0  
10/21 سالم کنترل   36/1   

 تحلیل واریانس 
 یک راهه

 آزمون تعقیبی  
  ANGPT-1 

 آزمون تعقیبی  
TOS       

هاگروه  P فاکتورها      P  هاگروه      P 
  HC DC 397/0  HC DC 000/0#  
ANGPT-1 001/0   DT 001/0#   DT 016/0#  
  DC HC 397/0   CD HC 000/0#  
TOS   DT 001/0#   DT 001/0#  
 001/0  DT HC 001/0#  DT HC 016/0#  
   DC 001/0#   DC 001/0#  
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 گیرينتیجهبحث و 
هـاي بـدن اي در اغلـب ارگاندیابـت عـوارض عمـده

بـروز عــوارض زودرس و یــا دیــررس  باعث ،کردهایجـاد 

ـاري می ـ ـب بیم ـال آن موج ـ ـه دنب ـ ـه ب ـ ـود ک ـ ش

ـی، هزینه ـی، از کار افتادگ ـاالناتوان ـاي ب ـی و ه ي درمان

ـر می ـرگ و می ـود م اند که تحقیقات نشان داده). 18(ش

قلب متناسب با نوع محرك ارائه شده توسط فعالیت  عضله

به قدرتی  یا  قامتی  ـــت به نحو بدنی اس ـــاختاري و  طور س

سازگار می طوري که فعالیت بدنی  به). 19( شودکارآمدي 

ـــطح بیان ژن از جمله ) 20( منجر به تغییرات بافتی در س

یایی و زنجیره ندر  ینمیوز تغییر در میزان بیوژنز میتوک

MHC 22،21ود (شعضله قلب می .( 

هفته تمرین هوازي  6در مطالعه حاضــر به بررســی اثر 

یان ژن  لب در موش TOSو  ANGPT-1بر ب فت ق هاي با

شد. بنابر نتایج صحرایی د ستیابتی پرداخته  آمده از  به د

هفته تمرین اســـتقامتی موجب کاهش  6پژوهش حاضـــر 

نا ـــد. مع دار غلظت گلوکز خون در گروه تمرین دیابتی ش

ـــان می عات مختلف نش طال تایج م که ورزش ن ند   برايده

ــما در طول ورزش و پس از آن  ــطح گلوکز پالس کاهش س

که  اســت نشــان داده شــده چنینهمشــود. میمفید واقع 

 ). 22دهد (میینی را افزایش ورزش حساسیت انسول

 گلوکز کاهش که اســت شــده مطالعات بیان برخی در

شی فعالیت از پس خون شه ورز  عملکرد شدن بهتر در ری

سولینی و سولین هاسلول پاسخ بهبود ان  بنابراین دارد. به ان

 ممکن است ورزشی فعالیت از ناشی گلوکز برداشت افزایش

یان  ریشـــه یتIRS-1 و  GLU4-4در افزایش ب عال  در ف

 ).23باشد ( داشته ورزشی

ــدنیتمرینــات  ـــتمر منظم ب ، موجــب ایجــاد و مس

یدي در عملکرد  هاي مف کار لبســـازو ـــود و در می ق ش

سلولآماده سترس سازي  سطوح باالتر ا ها براي مقابله با 

سیداتیو که  درنقش دا هاي مرتبط با این ارگانو بیماري اک

به ). 25قامتی اســـت (از جمله این تمرینات، تمرین اســـت

بال روند تحق ـــکار  يادیز تمایل محققان ،یقاتیدن به آش

 يالگوبراي روشن ساختن  یاستقامت ناتیتمر جهینتشدن 

ساز یمولکولتغییر  شان  قلب پس انجام تمرین بافت يباز ن

شده در پژوهش ي اندازههاشاخصاز جمله  اند.داده گیري 

یان ژن  ـــر میزان ب فاکتور نیز  ANGPT-1حاض بود. این 

باشد زیرا گیرنده آن میتوژن مخصوص سلول آندوتلیال می

 ). 26هاي آندوتلیال وجود دارد (تنها بر سلول

ـــر این ـــل از تحقیق حاض ـــاس نتایج حاص گونه بر اس

ـــاهده گردید که دیابت  بر میزان بیان ژن آن ثیري أتمش

ــالم کنترل و  کنترل ندارد چنانچه بین بیان آن در گروه س

ستقامتی  دیابت شت. اما تمرین ا تفاوت معناداري وجود ندا

اثر مثبتی بر میزان بیان ژن آن داشت و باعث افزایش بیان 

چند در مورد فاکتور مذکور  ژن آن در بافت قلب گردید. هر

تحقیقات اندکی صــورت گرفته اســت و تحقیقاتی هم که 

 در که چنانصـــورت گرفته با یکدیگر درتضـــاد هســـتند. 

ــده اســت که ورزش و فعالیت بدنی بر مطالعه هایی بیان ش

ندارد ( یان ژن این آنزیم اثر  که در 28،27ب حالی  ) در 

عه طال یک دوره تمرین  م یان آن پس از  دیگر افزایش ب

 زدن رکاب هفته 6 ،پژوهشی استقامتی مشاهده گردید. در

ـــدت با یان ژنی موجب افزایش باال ش  درANGPT-1  ب

اکســیژن مصــرفی آنها افزایش یافته بود،  که هاییآزمودنی

ست یا حتی  ) که با نتیجه مطالعه29شد ( سو ا ضر هم حا

که در  در پژوهش دیگر این ید  یان گرد نه ب ـــخگو  پاس

سطه عصاره  و هوازي به تمرین پالسمایی آنژیوژنیک هايوا

سماANGPT-1 غلظت ،نر هايرت در سیاه ولیک آبی  پال

 ســیاه و ترکیب عصــاره ولیک تمرین، ســیاه هايگروه در

ــت ( تمرین-ولیک گونه مطرح واقع این در). 30کاهش داش

ست که در ضالت شده ا سیداتیو  ع ستهاک سهدر  آه با  مقای

ــالت ــبت ،گلیکولیتیک عض -ANGPT به ANGPT-1  نس

بیشتر این تارهاي  شدن عروقی مبین که است باالتر سریع2

تارها اســت  نوع این در اکســیژن به باالتر نیاز و عضــالنی

سبت باالي 31( ست ن به  ANGPT-1). چنانچه بیان شده ا
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ANGPT-2 فرآیند شـــروع و زدن جوانه باعث تســـهیل 

 ).28،27شود (می آنژیوژنز

ــاختاري و عملکردي قلبی در مراحل بعدي  تغییرات س

ــابــت رخ می دهــد و این تغییرات رخ داده مزمن از دی

ــخ ــطوح گلوکز در هاي قلبی حاد به افزایش ناگهانی پاس س

ی به عالوه افزایش تول یه دیابت منجر گردیده،  د مراحل اول

هاي اکســـیژن واکنشـــی در قلب دیابتی و اســـترس گونه

ـــی از آن باعث تغییر یافتن میوکارد و در ـــیداتیو ناش  اکس

بت نتیجه آپوپتوز و هایپرتروفی قلبی در شرایط بیماري دیا

ــدین ترتیــب از 32گردد (می ــــاخص). ب گر دی يهــاش

بود که  TOSگیري شــده در پژوهش حاضــر بررســی اندازه

ـــاهد  ـــطوح آن در بافت قلب ثیر أتش معنادار تمرین بر س

 دیابتی بودیم. 

ـــتم TOSاین افزایش در  ـــی از افزایش  مکن اس ناش

ا هاي آنتی اکسیدانی و کاهش عوامل مرتبط بفعالیت آنزیم

شد ( سیداتیو با سترس اک شخص گردید ه ).  ب32ا عالوه م

ل اثر منفی دارد و در گروه کنتر TOSکه بیماري دیابت بر 

نادار  ـــاهد کاهش مع بت ش جمله دالیل  بودیم. ازن آدیا

ســازي توان به مســیر فعالافزایش اســترس اکســیداتیو می

درون ســلولی و  +NADH/NADآل، افزایش نســبت پینه

ماري اختالل در متابولیســم نیتریک اکســاید در شــرایط بی

شاره نمود (  هاي مذکورشاخص) که با باال رفتن 33دیابت ا

 خواهیم بود.  اکسیدانی تاموضعیت آنتیشاهد افزایش 

توان به پژوهش صورت همسو با نتایج مطالعه حاضر می

شاره نمود که بیان نمودند و همکاران  Kangralkarگرفته  ا

 گردان وضـعیت هفته تمرین اسـتقامتی روي نوار 8پس از 

ـــیدانی در گروه یدا نمود  تام اکس تمرین دیابتی کاهش پ

سترس اکسیداتیو ) که نشان34( دهنده نوعی سازگاري با ا

ست. در مطالعه شرایط دیابت ا شی از ورزش در  دیگري  نا

راســتا با نتیجه تحقیق حاضــر به بررســی اثر شــش نیز هم

هاي هفته تمرین شنا بر وضعیت اکسیدانی بافت قلب موش

شد (دیابت شان35ی پرداخته   TOSبهبود  دهنده) و نتایج ن

به نظر  بافت قلب دیابتی بود. این گونه  ـــد که میدر  رس

بافت  TOSتمرین استقامتی با شدت متوسط اثر مثبتی بر 

 قلب دیابتی دارد. 

 بررســـیعدم هاي پژوهش حاضـــر از جمله محدودیت

ــایر عوامل مرتبط با آنژیوژنز و عوامل مرتبط با وضــعیت  س

هاي تاکسیدانی بود و از آنجایی که در زمینه اثر فعالیآنتی

ات تحقیقــ ANGPT-1مختلف بــدنی بر میزان بیــان ژن 

گردد که محققین به رســد پیشــنهاد میمحدود به نظر می

. بررسی میزان تغییرات آن در پی تمرینات ورزشی بپردازند

ـــر این تایج پژوهش حاض ـــاس ن ظر نبهگونه در کل بر اس

ظاهراًمی بت  یا ماري د که بی که  ـــد  یان ژن  بر رس ند ب رو

ANGPT-1 ث کاهش در حالی که باع شتندامنفی ثیري أت

 بافت قلب گردید عالوه بر این فعالیت بدنی با TOSســطح 

-ANGPTشدت متوسط اثر مثبت بر روند میزان بیان ژن 

 در بافت قلب دیابتی داشت. TOSو سطح  1

 تشکر و قدردانی
مه دوره دکتراي  نا یان  پا ته از  ـــر برگرف حاض له  قا م

ه باشد. بدین وسیلمیتخصصی دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه 

مراتب ســپاس و قدردانی خود را از دوســتان عزیزي که در 

 م.یاینممیدانشگاه آزاد کرمانشاه ما را یاري رساندند اعالم 
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Abstract 

Background: Patients with diabetes mellitus are at high risk of antioxidants and in long-term 
vascular lesions. Therefore, the aim of the present study was to evaluate the effect of one course of 
aerobic exercise on the gene expression of angiopoietin-1 (ANGPT-1) and cardiac tissue oxidative 
status (TOS) in diabetic rats. 
Materials and Methods: 30 male Wistar rats were divided into 3 groups (n= 10) diabetic training, 
diabetic control and healthy control groups. Animals in diabetic groups were diabetic by 
intraperitoneal injection of streptozotocin. The exercise program consisted of 6 weeks of treadmill 
training. 24 hours after the last training session to evaluate the effect of exercise, cardiac tissue 
samples were extracted to measure gene expression  of ANGPT-1 and total oxidative status. One-
way ANOVA with statistical level (P<0.05) was used to compare the differences between groups. 
Results: The results showed that gene expression of ANGPT-1 and TOS were significantly increased 
in the diabetic training group compared to the diabetic control group (P= 0.001) but only in the 
ANGPT-1 there were no significant differences (P= 0.001) between two groups of diabetic control 
and healthy control (P>0.05). 
Conclusion: It seems that endurance training has a positive effect on the expression of ANGPT-1 
gene and improves the overall antioxidant status of the heart tissue of diabetic rats and improve the 
diabetic heart. 
Keywords: Training, ANGPT-1, TOS, Heart, Diabetes 
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