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 مقدمه

هاي شایع در دنیـا دیابـت یـا ترین بیماريیکی از مهم

باشد کـه ناشـی از اخـتالل در متابولیسـم بیماري قند می

چربی است و مشخصـه اصـلی آن  کربوهیدرات، پروتئین و

). در ایــن بیمــاري 1-3باشــد (افــزایش گلــوکز خــون مــی

رود و یـا توانایی تولید هورمون انسولین در بدن از بین می

بـدن در برابـر انســولین مقـاوم شــده و بنـابراین انســولین 

توانـد عملکـرد طبیعـی خـود را انجـام دهـد. تولیدي نمی

هـاي بتـا در پـانکراس ناشی از تخریب سلول 1دیابت نوع 

، 2شود و در دیابـت نـوع قص انسولین میامنجر به تولید ن

رونــده بــدن بــه انســولین وجــود دارد کــه مقاومــت پــیش

هاي بتاي پانکراس و ممکن است به تخریب سلول درنهایت

). ایـن بیمـاري 3نقص کامل تولید انسولین منجـر شـود (

الت عدم هاي وسیعی در بدن از جمله اختالسبب ناراحتی

هایی ماننـد کلیـه و چشـم، اخـتالالت رسانی به اندامخون

گلیسـرید، کـاهش )، افزایش مقدار تـري4حسی حرکتی (

شـود لیپوپروتئین پرچگال و افزایش کلسـترول خـون مـی

). در حال حاضر بیماري دیابت یکی از پنج عامـل برتـر 5(

 ). آمار6شود (مرگ و میر در سراسر دنیا در نظر گرفته می

کـرده کـه تـا سـال  بینیپیشدیابت  المللیبینفدراسیون 

میلیـون نفـر  380، تعداد افراد مبتال به دیابـت بـه 2025

). در ایران نیز میـزان شـیوع ایـن بیمـاري رو بـه 7برسد (

هاي مختلفی از جمله دارو درمانی، ). روش8افزایش است (

اصالح رژیم غذایی، فعالیـت ورزشـی مـنظم و اسـتفاده از 

روهاي گیاهی، براي درمان بیماري دیابت پیشنهاد شـده دا

). از 9،7،2،1تواند قند خـون را تنظـیم کنـد (است که می

این میان استفاده از داروهاي سنتتیک عـوارض نـامطلوبی 

روي بدن دارند و نیاز است تا راهکاري مناسب براي درمان 

دیابت، جایگزین دارو درمانی شـود. بـا توجـه بـه رویکـرد 

عــه پژوهشــگران و پزشــکان بــه اســتفاده از داروهــاي جام

ها، تحقیقات روي گیاهان دارویی گیاهی در درمان بیماري

رسـد. یکـی از در درمان بیماري دیابت ضروري به نظر می

یـا  وراآلوئـهباشد. می وراآلوئهگیاهان داروئی مورد استفاده 

هـاي ضـخیم صبر زرد، گیاهی علفی و چند ساله بـا بـرگ

را بـراي  وراآلوئـهها گیاه باشد. نخستین بار مصريمیسبز 

گرفتنـد. کـار مـیها بهها و عفونتها، سوختگیدرمان زخم

داراي اثرات سـودمندي بـر تـرمیم زخـم، کـاهش  وراآلوئه

هایی همچون سـرطان و ضـد التهاب، پیشگیري از بیماري

تـوان بـه مـی وراآلوئـه). از خواص دیگر 8باشد (دیابت می

حـاوي  وراآلوئهآن اشاره کرد. گیاه  اکسیدانیآنتیصیت خا

). از ترکیبـات گیـاه 1مشتقات آنترانسن و کرومون اسـت (

هـا توان به قندها (گلوکز، مانوز و سلولز)، آنزیممی وراآلوئه

، E ،C ،B1 ،B2هـا ((اکسیداز، آمیالز و کاتـاالز)، ویتـامین

B6 نیـزیم، روي، و اسید فولیک) و مواد معدنی (کلسیم، م

حـاوي  وراآلوئـه). بـه عـالوه 10مس و کروم) اشاره کـرد (

باشد کـه نقـش می) Acemannan(اي به نام آسمانان ماده

هـا نشـان ). پـژوهش8مهمی در کاهش قنـد خـون دارد (

هــاي موجــود در قــادر اســت آنــزیم وراآلوئــهانــد کــه داده

نـد ) را تنظیم کند و بـه تعـادل ق8) و کبد (11پانکراس (

خون بیماران دیابتی کمک کنـد. کبـد انـدامی اسـت کـه 

ــه ــدن را ب ــوکز ب ــتاز گل ــده دارد (هموس ــرین 1عه ). بهت

هاي آسـپارتات ها براي ارزیابی وضعیت کبد، آنزیمشاخص

) Aspartate Aminotransferase ()AST(آمینو ترانسـفراز 

) Alanine Aminotransferase(و آالنــین آمینوترانســفراز 

)ALT12باشــــد () مــــی .(AST ــــزیم هــــاي در ایزوآن

هــایی میتوکنــدریایی و ســیتوزولی وجــود دارد و در انــدام

هـاي هـا، گلبـولهمچون کبد، عضله، مغز، پـانکراس، ریـه

یـک آنـزیم سـیتوزولی  ALTشود. سفید و قرمز یافت می

است که به میزان بسیار زیـادي در کبـد وجـود دارد. ایـن 

هاي کبدي، و آسیب سلول آنزیم براي کبد اختصاصی بوده

شـود سبب آزاد شدن این آنزیم به داخل گردش خون مـی

هاي کبدي را تغییر دهـد و ایـن تواند سلول). دیابت می3(

 ASTو  ALTهــاي تغییـر موجــب افـزایش ســطوح آنـزیم

هاي کبدي نیز منجـر بـه شود. اختالالت التهابی سلولمی
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). از 13شـود (مـی ALTو  ASTهـاي افزایش حـاد آنـزیم

بـه عنـوان یـک گیـاه ضـد دیابـت  وراآلوئهکه گیاه آنجایی

 ALTهاي )، ممکن است روي سطوح آنزیم1معرفی شده (

هاي ورزشی نیز تأثیر بگذارد. از طرف دیگر فعالیت ASTو 

هـاي گونـاگون بـدن از توانند نقش بسزایی در سیسـتممی

 هاي التهابی، ایمنـی و آنزیمـی بـدن داشـتهجمله سیستم

باشند. ورزش و فعالیت بدنی سبب افزایش گـردش خـون 

شود در اندام کبد و کاهش ترکیبات استرس اکسیداتیو می

). استرس اکسیداتیو به دنبال بیمـاري دیابـت افـزایش 8(

شـود هاي آزاد نیز تولیـد مـییابد و پس از آن رادیکالمی

هاي بـدن را در تواند سلول). انجام فعالیت ورزشی می14(

هـاي آزاد حفـظ ابل استرس اکسیداتیو و تولید رادیکالمق

شـود. از  اکسـیدانیآنتی) و سبب تقویت سیستم 15کند (

یابد و این موضوع نیـز بـه رو، عوارض دیابت کاهش میاین

 ALTو  ASTهـاي نوبه خـود سـبب پـایین آوردن آنـزیم

هـاي کبـدي پالسـما، ). از طرفی، فعالیت آنزیم8شود (می

مدت، شدت، نوع و شیوه تمرین ورزشی تغییـر تحت تأثیر 

اند که تمرینات منظم ). پژوهشگران نشان داده16کند (می

هـا و توانـد فعالیـت آنـزیمبا شدت سبک تـا متوسـط مـی

). 8هاي بیمـاري در افـراد دیـابتی را کـاهش دهـد (نشانه

حسینی و همکاران نشان دادند که تمرینـات مـنظم شـنا، 

هاي مبـتال بـه را در نمونه ALTو  AST هايآنزیمفعالیت 

. با توجه به عملکردهاي زیاد کبد در )8( دیابت کاهش داد

بدن و مختل شدن آن در بیماري دیابـت، اهمیـت درمـان 

رسد. بر اساس اطالعـات پژوهشـگر آن ضروري به نظر می

بـر  وراآلوئـهتاکنون تأثیر همزمان تمرینـات هـوازي و ژل 

ــزیم ــدي آن ــاي کب بررســی نشــده اســت.  ASTو  ALTه

بنابراین هدف مطالعه حاضر، بررسی اثرات تعاملی تمـرین 

ــتقامتی و ژل  ــهاس ــر  وراآلوئ ــوش ASTو  ALTب ــاي م ه

 باشد.صحرایی مبتال به دیابت می

 هامواد و روش
ســر مــوش  63 ،جهــت اجــراي ایــن تحقیــق تجربــی

دوالـی خریـداري و بـه محـل صحرایی نر بالغ نژاد اسپراگ

فیزیولوژي ورزشی دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد آزمایشگاه 

مرودشــت انتقــال داده شــد. جهــت ســازگاري بــا محــیط، 

ــايموش ــگاه  ه ــیط آزمایش ــه در مح ــک هفت ــحرایی ی ص

سـر مـوش صـحرایی بـه طـور  45نگهداري شدند. سپس 

ــ ــق ص ــا تزری ــاب و ب ــادفی انتخ ــم  mg/kg 60ی قافتص س

ابت استروپتوزوتوسین ساخت شرکت سیگما مورد القاي دی

روز پـــس از تزریـــق ســـم  4قـــرار گرفتنـــد. در ادامـــه 

ــهاستروپتوزوتوســین  هــاي خــونی از دم مــوش گیرينمون

هاي صحرایی صحرایی صورت گرفت و گلوکز ناشتاي موش

هـاي گیـري شـد و مـوشبا اسـتفاده از گلوکوکـارد انـدازه

به عنـوان نمونـه  mg/dl 300باالي داراي گلوکز صحرایی 

) کنتـرل هفتـه 1سـري  9پنج گـروه  آماري انتخاب و در

) 4) تمــرین اســتقامتی، 3) کنتــرل هفتــه ششــم، 2اول، 

) تمرین استقامتی همراه با مصـرف 5و  وراآلوئه ژلمصرف 

همچنـین جهـت بررسـی  .شـدند بنديتقسیم وراآلوئه ژل

 ،هـاي صـحراییمـوش ASTو  ALTاثرات القاي دیابت بر 

) کنتـرل 6گـروه در دو  مانـدهباقیسر موش صحرایی  18

ایـن نکتـه ) کنترل هفته ششم قرار گرفتند. 7هفته اول و 

دیابتی هفتـه  هايگروهقابل ذکر است که علت استفاده از 

ششم و سالم هفته ششم در مطالعه حاضر، بررسـی اثـرات 

 هـايموش ASTو  ALT هـايآنزیمگذر زمان بـر سـطوح 

ر صـحرایی د هـايموشو تعـداد  باشـدمیدیـابتی سالم و 

 باشـدمیتحقیق بر اساس مطالعات گزارش شده  هايگروه

)8،5،2.( 

در ابتـداي دوره  6و  1هـاي هاي صحرایی گـروهموش

ــوش ــه م ــانی شــدند، در ادام ــق قرب ــاي صــحرایی تحقی ه

جلسـه در هفتـه و  3به مدت شش هفته،  5و  3هاي گروه

همچنـین  .دقیقـه روي نـوارگردان دویدنـد 20هر جلسـه 

 mg/kg 100روزانـه  5و  4هـاي گـروه هاي صحراییموش
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به صورت صـفاقی دریافـت نمودنـد. در پایـان  وراآلوئه ژل

قربـانی  مانـدهباقیهـاي صـحرایی شش هفته تمامی موش

شدند. این نکته قابل ذکر اسـت کـه در کـل دوره تحقیـق 

هاي صحرایی به صورت آزاد و نامحدود به آب و غـذا موش

تی شـامل شـش هفتـه دسترسی داشتند. تمـرین اسـتقام

دویدن فزاینده روي دستگاه نوارگردان بدون شیب (شـیب 

متـر در دقیقـه و بـه  16صفر درصد) با سرعت هشـت تـا 

دقیقه در هر جلسه و سه جلسـه در هفتـه بـود.  20مدت 

پس از اتمام برنامه تمرینی، به منظور اجراي برنامـه سـرد 

 شـدطور معکوس کاهش داده مـیکردن سرعت دستگاه به

تا سرعت دستگاه به صفر برسد. این برنامه حـدود پـنج تـا 

در  وراآلوئـه ژلجهت تهیه  ).17هفت دقیقه ادامه داشت (

هاي تازه آن مورد شستشو قرار گرفـت و پـس از ابتدا برگ

سـپس جهـت  .هـا تخلیـه شـدبریدن آنها، ژل داخل برگ

دقیقـه داخـل  15جداسازي فیبرها، ژل موجود بـه مـدت 

دور سانتریفیوژ شدند.  4000تریفیوژ با سرعت دستگاه سان

 95در ادامه محلول حاصل پس از خشک شدن بـا اتـانول 

درصد عصاره گیري شد. پس از حـذف اتـانول بـا دسـتگاه 

روتاري، عصاره بدست آمده به مقدار مـورد نیـاز در نرمـال 

صـحرایی بـه صـورت صـفاقی  هـايموشسالین حل و به 

سـاعت پـس از  24فته ششـم . در پایان ه)18( تزریق شد

 12هاي صـحرایی بـه صـورت آخرین جلسه تمرینی موش

گیري متغیرهـاي تحقیـق قربـانی ساعت ناشتا جهت اندازه

از قلـب  سـیسیشدند و به طور مستقیم به میزان هفـت 

و  ALT گیريانـدازهجهـت به عمل آمد.  گیريخونها آن

AST دقیقــه در محــیط  15خــونی بــه مــدت  هاينمونــه

در ادامـه جهـت تهیـه سـرم بـا  ؛مایشگاه نگهداري شـدآز

دور در دقیقـه سـانتریفیوژ شـدند و بعـد از  3000سرعت 

سرمی با اسـتفاده از  ASTو  ALTجداسازي سرم، غلظت 

آنزیمی شرکت پارس آزمون و بـه روش توصـیه  هايکیت

 شد. گیرياندازه IFCCشده 

 -کولمـوگروفاز آزمون  هادادهسنجش نرمالیته جهت 

جهـت تجزیـه و تحلیـل استفاده شد همچنین  اسمیرنوف

طرفه همـراه آنالیز واریانس یک هاي تحقیق از آزمونیافته

مطالعـه  ).P≥05/0با آزمون تعقیبی توکی اسـتفاده شـد (

اخالق از کمیتـه اخـالق در پـژوهش  تأییدیهحاضر داراي 

ــالق  ــد اخ ــا ک ــت ب ــد مرودش ــالمی واح ــگاه آزاد اس دانش

IR.MIAU.REC.1396.111 باشدمی. 

 هایافته
هـاي هاي صحرایی در گروهموش ASTو  ALTسطوح 

ارائـه شـده  2و  1هـاي شکلو  1جدول سالم و دیابتی در 

طرفـه نشـان داد . نتایج آزمـون آنـالیز واریـانس یـکاست

= ALT )001/0=P ،24/28داري در غلظــت تفــاوت معنــی

Fو ( AST )001/0=P ،00/5 =Fلعـه هاي مورد مطا) گروه

در . نتــایج آزمـون تعقیبــی تــوکی )2(جــدول  وجـود دارد

در گـروه دیـابتی کنتـرل  ALTنشان داد غلظت  3جدول 

بـاالتر از گـروه سـالم کنتـرل  داريمعنیهفته اول به طور 

ــت ( ــه اول اس ــرینP=04/0هفت ــروه تم ــین در گ  ) همچن

 داريمعنـیبه طـور  وراآلوئه ژلستقامتی همراه با مصرف ا

 ژل)، مصـرف P=001/0( گروه تمرین استقامتی تر ازپایین

و دیـــابتی کنتـــرل هفتـــه ششـــم  )P=001/0( وراآلوئــه

)001/0=Pغلظت ؛ ) استALT  در گـروه کنتـرل دیـابتی

باالتر از گروه کنتـرل دیـابتی  داريمعنیهفته اول به طور 

) و در گروه کنترل سالم هفتـه اول P=002/0هفته ششم (

از گروه کنترل سالم هفتـه ششـم باالتر  داريمعنیبه طور 

)002/0=Pدر غلظت  داريمعنیبا این وجود تفاوت  ) است

ALT  بین گروه دیابتی کنترل هفته ششم با گروه تمـرین

 )P=99/0( وراآلوئه ژلو گروه مصرف  )P=87/0استقامتی (

 ALTدر غلظـت  داريمعنـیوجود ندارد همچنین تفـاوت 

 وراآلوئـه ژلمصـرف بین گروه تمـرین اسـتقامتی و گـروه 

)69/0=P(  شـکل) تعقیبـی ). نتـایج آزمـون 1وجود ندارد

غلظـت در  داريمعنـیتفاوت نشان داد  3توکی در جدول 

AST گـروه سـالم  وگروه دیـابتی کنتـرل هفتـه اول  بین
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 داريمعنیتفاوت  وجود ندارد؛ )P=99/0کنترل هفته اول (

و ) P=92/0(گروه تمـرین اسـتقامتی  بین ASTدر غلظت 

گروه دیابتی کنترل هفتـه ) با P=81/0( وراآلوئه ژلمصرف 

بـین  ASTدر غلظت  داريمعنیوجود ندارد؛ تفاوت ششم 

با گروه  وراآلوئهگروه تمرین استقامتی همراه با مصرف ژل 

تفــاوت )؛ P=08/0وجــود نــدارد ( وراآلوئــهمصــرف ژل 

 بـابین گروه تمرین اسـتقامتی  ASTدر غلظت  داريمعنی

؛ تفـاوت )P=99/0وجـود نـدارد ( وراآلوئـه ژلوه مصرف گر

بین گروه کنترل دیابتی هفتـه  ASTغلظت در  داريمعنی

) و همچنـین P=99/0اول با کنترل دیابتی هفتـه ششـم (

بین گروه کنترل سالم هفتـه اول بـا کنتـرل سـالم هفتـه 

در  ASTغلظـت ) وجود ندارد با این وجود P=99/0ششم (

به طور  وراآلوئه ژلمتی همراه با مصرف گروه تمرین استقا

) و P=04/0( از گروه تمرین اسـتقامتی ترپایین داريمعنی

 ).2(شکل  ) استP=001/0دیابتی کنترل هفته ششم (

 
 تحقیق گانههفت هايگروهدر  ASTو  ALT. غلظت 1جدول 

 یرمتغ
 AST گروه

)u/dL( 
ALT 

)u/dL( 
 ورالوئهآمصرف ژل  07/2±00/36 11/1±75/32
 تمرین استقامتی 52/5±37/33 37/3±25/33
 وراآلوئهتمرین استقامتی و مصرف ژل  13/2±62/21 17/6±12/27
 کنترل دیابتی هفته اول 99/1±42/40 71/1±28/36
 کنترل دیابتی هفته ششم 59/2±00/34 10/3±40/35
 کنترل سالم هفته اول 69/4±50/38 61/4±00/35
 کنترل سالم هفته ششم 04/2±22/32 98/4±88/34

 

 
 تحقیق گانههفت هايگروهدر  ASTو  ALTطرفه جهت مقایسه سطوح . نتایج آزمون آنالیز واریانس یک2جدول 

 داريمعنیسطح  F میانگین مربعات درجات آزادي مجموع مربعات متغیر آماره

ALT 
89/1862 6 48/310 

24/28 001/0 52/593 54 99/10 
41/2456 60  

AST 
39/470 6 39/78 

00/5 001/0 64/846 54 67/15 
03/1317 60  
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 تحقیق گانههفت هايگروهبین  ASTو  ALT. نتایج آزمون تعقیبی توکی جهت مقایسه غلظت 3جدول 

کنترل سالم 
 هفته ششم

کنترل سالم 
 هفته اول

کنترل دیابتی 
 هفته ششم

کنترل دیابتی 
 هفته اول

ین استقامتی و تمر
 وراآلوئهمصرف ژل 

 متغیر گروه تمرین استقامتی

24/0=p  و
77/3=M 

68/0=p  و
50/2-=M 

87/0=p  و
00/2=M 

10/0=p  و
42/4-=M 

001/0=p  و
37/14=M 

69/0=p  و
62/2=M 

 وراآلوئهمصرف ژل 

ALT 

99/0=p  و
15/1=M 

03/0=p  و
12/5-=M 

99/0=p  و
62/0-=M 

001/0=p  و
05/7-=M 

001/0=p  و
75/11=M  تمرین استقامتی 

001/0=p  و
59/10-=M 

001/0=p  و
87/16-=M 

001/0=p  و
37/12-=M 

001/0=p  و
80/18-=M 

  
تمرین استقامتی و 

 وراآلوئهمصرف ژل 
001/0=p  و
20/8=M 

04/0=p  و
92/1=M 

002/0=p  و
42/6=M 

   
کنترل دیابتی هفته 

 اول
91/0=p  و
77/1=M 

06/0=p  و
50/4-=M 

    
کنترل دیابتی هفته 

 ششم
002/0=p  و
27/6=M 

 کنترل سالم هفته اول     

92/0=p  و
13/2=M 

89/0=p  و
25/2-=M 

81/0=p  و
65/2-=M 

53/0=p  و
53/3-=M 

08/0=p و 
 62/5=M 

99/0=p  و
50/0-=M 

 وراآلوئهمصرف ژل 

AST 

97/0=p  و
63/1-=M 

96/0=p  و
75/1-=M 

92/0=p  و
15/2-=M 

69/0=p  و
03/3-=M 

04/0=p و 
 12/6=M  تمرین استقامتی 

003/0=p  و
76/7-=M 

002/0=p  و
87/7-=M 

001/0=p  و
27/8-=M 

001/0=p  و
15/9-=M 

  
تمرین استقامتی و 

 وراآلوئهمصرف ژل 
98/0=p  و
39/1=M 

99/0=p  و
28/1=M 

99/0=p  و
88/0=M 

   
کنترل دیابتی هفته 

 اول
99/0=p  و
51/0=M 

99/0=p  و
40/0=M 

    
کنترل دیابتی هفته 

 ششم
99/0=p  و
11/0=M 

 کنترل سالم هفته اول     

 

 
 هاي سالم و دیابتیصحرایی در گروه هايموش ALT. غلظت 1شکل 

 نسبت به گروه سالم کنترل هفته اول دارمعنیکاهش  €
 ه اولنسبت به گروه دیابتی کنترل هفت دارمعنیکاهش  ♀
 نسبت به گروه سالم کنترل هفته اول دارمعنیافزایش  *

 و دیابتی کنترل هفته ششم وراآلوئه ژلتمرین استقامتی، مصرف  هايگروهنسبت به  دارمعنیکاهش  **
 

 ٭

 ٭٭

€ ♀ 
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 هاي سالم و دیابتیصحرایی در گروه هايموش AST. غلظت 2شکل 

 دیابتی کنترل هفته ششمو  تمرین استقامتی هايگروهبه  نسبت دارمعنیکاهش  *
 

 گیرينتیجهبحث و 
نتایج پژوهش حاضر نشان داد القاء دیابت با استفاده از 

سم استروپتوزوتوسـین، سـبب افـزایش  mg/kg 60تزریق 

هاي هاي صحرایی شد. آنزیمدر موش ALTآنزیم  دارمعنی

ALT  وAST دارنـد و  هـاي کبـدي قـراردر داخل سـلول

هاي کبدي ایـن شود، سلولکبد دچار آسیب می که یزمان

کننـد؛ بـاال رفـتن سـطح ها را وارد جریان خون مـیآنزیم

). از طـرف 8ها در خون نشانه آسیب کبـدي اسـت (آنزیم

سـبب بـروز دیابـت  ASTو  ALTهاي دیگر افزایش آنزیم

توانـد مبـین نقـش احتمـالی شود که این موضـوع مـیمی

اسیت کبدي بـه انسـولین بـه عنـوان پلـی در کاهش حس

هاي کبـدي و بـروز دیابـت باشـد ارتباط بین سطوح آنزیم

نـان هـاي ب). نتایج پژوهش حاضـر بـا نتـایج پـژوهش19(

)، رزمـی و 3)، کرمانی و همکـاران (9خجسته و همکاران (

) و عیـــدي و 8)، حســـینی و همکـــاران (20همکـــاران (

ن پژوهشگران نیز گزارش خوانی دارد. ای) هم19همکاران (

هـاي دیـابتی بـه در نمونـه ALTکردند که میـزان آنـزیم 

 یابد.میزان زیادي افزایش می

در رابطه با اثرات تعاملی تمرینات استقامتی و مصـرف 

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که شـش هفتـه  وراآلوئهژل 

سبب کاهش  وراآلوئهتمرین استقامتی همراه با مصرف ژل 

ــ ــاي زیمبیشــتر آن ــدام از  ASTو  ALTه ــه هرک نســبت ب

هاي صحرایی مبتال به دیابت ها به تنهایی، در موشمداخله

) بین 19ها اشاره شده است (طور که در پژوهششد. همان

ــان ــدي (نش ــاي کب ــاط ASTو  ALTگره ــت ارتب ) و دیاب

وجـود دارد. دیابـت بـا تغییـرات مشخصـی در  داريمعنی

ها از جمله کبد سیاري از بافتمتابولیسم درون سلولی در ب

هـاي ). با آسیب بافت کبـدي آنـزیم9و کلیه همراه است (

ALT  وAST یابنـد. بـه افـزایش مـی داريمعنیصورت به

کــه باعــث افــزایش در فعالیــت  يمــاریبطــور کلــی، هــر 

هـاي فـوق در متابولیکی کبد گردد، موجب افزایش آنـزیم

 ASTو  ALTهاي مشود. عالوه بر این، میزان آنزیخون می

هـاي عضـالنی و کبـدي در در خون به علت آسیب سـلول

). گلوکز 19یابد (مبتالیان به بیماري دیابت نیز افزایش می

 ریپـذواکنشهـاي اکسـیژن خون باال منجر به تولید گونـه

)reactive oxygen species ( منجـر بـه  درنهایـتشده که

گـردد. ها میافزایش استرس اکسیداتیو در بسیاري از بافت

در صورت عدم و یـا ناکـافی بـودن پاسـخ مناسـب شـبکه 

داخل عروقی تعادل ردوکس به هم خـورده  اکسیدانیآنتی

و مسیرهاي سیگنال دهی حساس بـه اسـترس در داخـل 

انـد کـه هـا نشـان داده). پژوهش21گردد (عروق فعال می

 ٭
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تواند این عـوارض ناشـی می اکسیدانیآنتیتقویت سیستم 

ــت را کــاهش دهــد (از  ). انجــام فعالیــت 22بیمــاري دیاب

ورزشی با شدت متوسط نیـز سـبب سـازگاري و حفاظـت 

هـاي سلول در مقابل استرس اکسـیداتیو و کـاهش آنـزیم

هـاي ). از طـرف دیگـر هنگـام فعالیـت23شود (کبدي می

ورزشی، بدن با افزایش مصرف اکسـیژن همـراه اسـت و از 

هـاي اکسـیژن گونـههـا و رو سبب پراکندگی مولکـولاین

رو، فعالیت ورزشـی ). از این9شود (در بدن می پذیرواکنش

منظم در درمان بیماري دیابت سـودمند اسـت. عـالوه بـر 

فعالیــت ورزشــی مــنظم، اســتفاده از برخــی گیاهــان نیــز 

توانــد در درمــان بیمــاري دیابــت مــؤثر باشــد. یکــی از می

ــهگیاهــان  ــهاســت.  وراآلوئ ــزیمسرشــار  وراآلوئ هــاي از آن

است و مقاومت بـدن  Cو  Eهاي اکسیداز، کاتاالز، ویتامین

کنـد و بـه همـین هاي آزاد تقویت میرا در مقابل رادیکال

ــر ضــد ســمی دارد ( ــل اث ــاه 24دلی ــن گی ــین ای ). همچن

کند و به تعـادل گلـوکز خـون هاي کبد را تنظیم میآنزیم

موجـود ). یکـی از مـواد 11کند (بیماران دیابتی کمک می

کنـد و که به تنظیم گلوکز خون کمک می وراآلوئهدر گیاه 

باشـد. شود، آسـمانان مـیسبب افزایش ترشح انسولین می

). اگرچـه 8باشد (عملکرد آسمانان همچون گلوکومانان می

از پلـی سـاکاریدهاي قنـدي اسـت کـه  عمدتاً وراآلوئهژل 

 ؛ با ایـن وجـودگرددمصرف آن سبب افزایش قند خون می

بـا  وراآلوئـهصـحرایی  هـايموشگزارش شده است که در 

ها نسبت به انسولین، داراي اثرات افزایش حساسیت سلول

؛ همچنـین بیـان شـده باشـدمیکاهنده قند و لیپید خون 

ورا منجر بـه سـرکوب ژن مربـوط بـه آدیپـوژنز است آلوئه

SREBP )Sterol Regulatory Element Binding 

Protein (لذا این گیاه با کـاهش اثـرات سـمیت ؛ گرددمی

لیپیدها در کبـد، منجـر بـه بهبـود مقاومـت بـه انسـولین 

). همچنین گـزارش شـده اسـت کـه اثـرات 25( گردندمی

 هـايویژگیکبدي ناشـی از  هايسلولاز  وراآلوئهحفاظتی 

محتویــات آن از قبیــل ســوپر اکســید  اکســیدانیآنتی

ــاالز،  ــموتاز، کات ــاروتندیس ــابتاک ــر ، آلف ــوفرول و دیگ توک

)؛ لـذا 26( باشـدمیموجود در این گیاه  هاياکسیدانآنتی

در مطالعه حاضر مـواد مـذکور در کـاهش  رسدمیبه نظر 

. نتــایج پــژوهش انــدبوده مــؤثر ASTو  ALTهــاي آنــزیم

ــاران ( ــینی و همک ــرات 8حس ــه تغیی ــا  ALT) در زمین ب

خـوانی دارد بـا ایـن وجـود در زمینـه پژوهش حاضـر هـم

ها نیـز خوانی ندارد. آنبا پژوهش حاضر هم ASTییرات تغ

گزارش کردند که چهار هفته تمرین شنا به همراه مصـرف 

در  ALTو  ASTهـــاي ســبب کـــاهش آنــزیم وراآلوئــه

امـا پـژوهش بشـیري و ؛ هاي مبـتال بـه دیابـت شـدنمونه

). بشیري و همکاران 27همکاران این نتیجه را تأیید نکرد (

ز پروتکل تمرین مقاومتی استفاده کردند در پژوهش خود ا

که احتمال زیاد دلیل اصلی تفاوت با نتیجه پژوهش حاضر 

هاي هوازي اسـتفاده باشد. در پژوهش حاضر، از فعالیتمی

هاي هایی که دو نوع تمرین بر سیستمشده است. سازگاري

کنند، متفاوت است. انجام تمـرین مقـاومتی بدن ایجاد می

ال نسبت به تمـرین هـوازي، رونـد بهبـود به دلیل شدت با

را کند کرده و مانع کاهش غلظت  ALTو  ASTهاي آنزیم

). همچنـین تمرینـات شـدید مثـل 23شـود (در خون می

تمرین مقاومتی، به دلیل ایجاد فشار اکسایشـی و افـزایش 

هـا بـه غشـاي سـلولی، هاي آزاد و حمله آنتولید رادیکال

گردد و اي مختلف بدن میهموجب آسیب رساندن به بافت

هـاي کبـدي سطوح سـرمی آنـزیم دارمعنیسبب افزایش 

 ).28شود (می

و  ASTهـاي پژوهش حاضر نشان داد که سطوح آنزیم

ALT  در گروه تمرین استقامتی نسـبت بـه گـروه کنتـرل

نیسـت.  دارمعنـیکاهش داشته با این وجود ایـن کـاهش 

تولید انـرژي  هاي ورزشی بلندمدت و استقامتی کهفعالیت

آن بیشتر از طریق دستگاه هوازي است بر میـزان فعالیـت 

تأثیرگذار است، زیـرا بـراي ادامـه  ASTو  ALTهاي آنزیم

ها نیاز بیشتري به تولیـد انـرژي از طریـق این نوع فعالیت

). بـدن انسـان بـا اجـراي 27دستگاه هوازي وجـود دارد (
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سما کمتـر تمرین استقامتی به گلیکوژن عضله و گلوکز پال

هـاي متکی است و عضله در هر شدت بار بـه منبـع اسـید

شود. این موضوع مصـرف فزاینـده چرب بیشتر وابسته می

اسید چرب، به دلیل انحراف مسیر گلیکوژنولیز بـه سـمت 

چرخه بتا اکسیداسیون خواهد بـود کـه ایـن خـود دلیلـی 

و  ALT هـايآنزیم داريمعنـیبراي توضـیح عـدم تغییـر 

AST  از انجــام فعالیــت ورزشــی اســتقامتی در گــروه بعــد

). از طـرف 29باشـد (تمرین استقامتی مطالعه حاضـر مـی

ها، ابتال بـه دیابـت بـه دیگر بر اساس برخی نتایج پژوهش

شود بیمار مقاومت ویژه براي مدت زمان طوالنی، باعث می

بیشتري نسبت به انسولین پیدا کنـد و بـه همـین جهـت 

هـاي تري براي پاسخ بـه تمـرینیممکن است زمان طوالن

). در پژوهش حاضر مداخلـه تمـرین 30هوازي نیاز باشد (

هاي کبدي نشـد کـه شـاید در صـورت باعث کاهش آنزیم

داري ادامه تمرینات به بیش از شـش هفتـه، نتـایج معنـی

آمد. پژوهش نیز به دست می ASTو  ALT هايآنزیمبراي 

) نیـز 32همکـاران () و داوودي و 31فرزانگی و همکاران (

نتیجه پژوهش حاضر را رد کردند. بر خالف نتایج پـژوهش 

هـاي ها حاکی از افزایش آنـزیمحاضر، نتایج برخی پژوهش

ALT  وAST هاي ورزشی است. براي مثـال در اثر فعالیت

 30گـزارش کردنـد کـه  و راماناتان در مطالعـه خـود پریخ

ش فعالیـت دقیقه بـاال و پـایین رفـتن از پلـه سـبب افـزای

). علـت اخـتالف بـا 33شـود (می ASTو  ALTهاي آنزیم

باشد نتیجه پژوهش حاضر، نوع و شدت فعالیت ورزشی می

هاي کبـدي در تولیـد که سبب شده میزان درگیري آنزیم

ATP  نیز زیاد شود. بر اساس نظریه انتشـار آنـزیم از درون

سلول به بیرون از غشاي سیتوپالسمی ممکن است نشـت 

). 8بـه درون خـون زیـاد شـود ( ASTو  ALTهـاي مآنزی

هاي پـژوهش حاضـر نیـز همچنین بیماري دیابت آزمودنی

همچنین نتایج  ).34باشد (توجیهی براي اختالف نتایج می

به تنهـایی  وراآلوئهپژوهش حاضر نشان داد که مصرف ژل 

صـحرایی  هايموش ASTو  ALTبر غلطت  داريمعنیاثر 

) گـزارش کردنـد کـه 35و همکاران ( انآکپدیابتی ندارد. 

ممکن اسـت سـبب افـزایش سـطح آنـزیم  وراآلوئهمصرف 

ALT ها به وسیله مکانیسمی غیر از آسیب کبدي شود. آن

از طریق افزایش وزن بدن نیـز  ALTنشان دادند که آنزیم 

یابد و این افزایش جداي از آسیب کبدي است. افزایش می

نشـان دادنـد کـه مصـرف ) 36و همکـاران ( ننـاهمچنین 

وزن بدن را در حیوانات بدون افزایش مصرف غـذا،  وراآلوئه

کند. در مطالعـه حاضـر از دالیـل عـدم اثرگـذاري زیاد می

 هــايموش ASTو  ALTبــر غلظــت  وراآلوئــهمصــرف ژل 

ناشی از دوره کوتاه تحقیـق و یـا  تواندمیصحرایی دیابتی 

 مسـئلهن دوز مصرفی آن باشـد بـه هـر حـال بررسـی ایـ

هـاي بعـدي در تواند به عنوان پیشنهادي براي پژوهشمی

 تـوانمیمطالعه حاضـر  هايمحدودیتنظر گرفته شود. از 

میزان کالري مصرفی و کنتـرل  گیرياندازهبه عدم توانایی 

ــدگی  ــزان آســیب دی ــايموشمی ــام  ه صــحرایی در هنگ

استراحت و دویدن روي نوارگردان و همچنین عدم اجراي 

 اشاره نمود. تکراريشات بصورت آزمای

کـه در مطالعـه حاضـر  شـودمی گیرينتیجهدر پایان 

 وراآلوئـهشش هفته تمرین استقامتی همراه با مصـرف ژل 

هـاي مـوش ASTو  ALTداراي اثرات تعـاملی در کـاهش 

بـه طـوري کـه باعـث  باشـدمیصحرایی مبتال بـه دیابـت 

صـرف نسبت به تمرین اسـتقامتی و م ALTکاهش بیشتر 

نسـبت بـه  ASTبه تنهایی و همچنین کاهش  وراآلوئهژل 

شود. از این رو با توجه بـه تمرین استقامتی به تنهایی، می

توان توصیه کرد که جهت کاهش نتایج پژوهش حاضر، می

در بیمــاري دیابــت، از  ASTو  ALTهــاي کبــدي آســیب

 وراآلوئـهتمرینات استقامتی مـنظم همـراه بـا مصـرف ژل 

 شود. استفاده

 دانیو قدرتشکر 
ــايکمکاز  ــاوري  ه ــژوهش و فن ــت پ ــوي معاون معن

دانشگاه آزاد اسـالمی واحـد مرودشـت تشـکر و قـدردانی 

 شود.می
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Abstract 

Background: Exercise and nutrition are two basic foundations in the control of increased levels of 
alanine aminotransferase (ALT) and aspartate aminotransferase (AST) in diabetes disease. The aim 
of the present study was to review the interactional effects of endurance training and aloe vera gel 
on ALT and AST levels in diabetic rats.  
Materials and Methods: Forty five diabetic rats were selected and divided into 5 groups of 9 rats 
(1) first week control, (2) sixth week control, (3) endurance training, (4) aloe vera, (5) endurance 
training with aloe vera. Also for review of the effects of diabetes induction on ALT and AST, 18 
rats were divided into two groups of (6) first week control, and (7) sixth week control. Groups 3 and 
5 ran on treadmills for 6 weeks, 3 sessions per week and 20 minutes per session. Groups 4 and 5 
received 100 mg/kg aloe vera gel. For statistical analysis of the data one way ANOVA and tukey 
post hoc tests (p≤0.05) were used.  
Results: Diabetes induction has a significant effect on the increase of ALT (p=0.04): endurance 
training together with aloe vera gel has a significant effect on the reduction of ALT and AST levels 
(p=0.001); endurance training with aloe vera gel, together with endurance training and aloe vera gel 
consumption has more effect on reduction of ALT (p=0.001). Endurance exercise together with 
Aloe vera gel has a greater effect on AST reduction than endurance training alone (P = 0.04). 
Conclusion: 6 weeks of endurance training and aloe vera gel have interactional effects on the 
improvement of ALT and AST levels in diabetic rats. 
Keywords: Endurance Training, Aloe vera, Alanine Aminotransferase, Aspartate  
Aminotransferase, Diabetes. 
 
*Citation: Hosseini SA, Nezafat Absardi M, Shadmehri S, Salehi O, Hajisadeghi H. The Interactional Effects of 
Endurance Training and Aloe Vera Gel on Alanine Aminotransferase and Aspartate Aminotransferase levels in Diabetic 
Rats. Yafte. 2018; 20(1):99-111. 
 
 


	اثرات تعاملي تمرين استقامتي و ژل آلوئهورا بر آلانين آمينوترانسفراز و آسپارتات آمينوترانسفراز موشهای صحرايي ديابتي
	مقدمه
	مواد و روشها
	یافتهها
	بحث و نتیجهگیری
	تشکر و قدردانی
	References

