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 چکیده

در این حالت شاخص آالنین . هاي مختلفی ازجمله کبد داشته باشد تواند تأثیر مخربی بر روي اندام بیماري دیابت می :سابقه و هدف
مطالعه حاضر باهدف بررسی اثر آلوئه ورا همراه با تمرین شنا بر آسپارتات  .آمینوترانسفراز در خون زیاد خواهد شدآمینوترانسفراز و آسپارتات 

  .هاي صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین انجام گردید آمینوترانسفراز و آالنین آمینوترانسفراز موش
 کنترلهفته چهارم، دیابتی  کنترلهفته اول، سالم  کنترله هفت گروه سالم طور تصادفی ب رأس موش صحرایی به 84تعداد  :هامواد و روش

برنامه تمرینی شامل سه جلسه در . هفته چهارم، عصاره آلوئه ورا، تمرین شنا و عصاره آلوئه ورا با تمرین شنا تقسیم شد کنترلهفته اول، دیابتی 
گیري از قلب میزان آسپارتات آمینوترانسفراز و آالنین آمینوترانسفراز  ن با خوندر پایا. هفته انجام شد 4دقیقه به مدت  30هفته و هر جلسه 

  ).α=05/0(طرفه و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد  ها، از آزمون تحلیل واریانس یکتحلیل داده و  جهت تجزیه. مشخص گردید
) p=001/0(گردد  آسپارتات آمینوترانسفراز و آالنین آمینوترانسفراز میدار  نتایج نشان داد که القاء دیابت منجر به افزایش معنی :هایافته

داري بر کاهش آسپارتات آمینوترانسفراز و آالنین آمینوترانسفراز دارند  همچنین چهار هفته مصرف آلوئه ورا و تمرین شنا هر کدام اثر معنی
)001/0=p(ورا تأثیر بیشتري بر کاهش آسپارتات آمینوترانسفراز و آالنین  ؛ در حالی که چهار هفته تمرین شنا همراه با مصرف آلوئه

  ).p=001/0(آمینوترانسفراز دارد 
هاي کبدي  اي بر روي آنزیم توان نتیجه گرفت که هر چند تمرین شنا به تنهایی و مصرف عصاره آلوئه ورا به تنهایی اثر کاهنده می :گیري نتیجه

  .هاي آالنین آمینوترانسفراز و آسپارتات آمینوترانسفراز دارد ه آلوئه ورا تأثیر بیشتري بر کاهش آنزیمدارد اما تمرین شنا همراه با مصرف عصار
    تمرین شنا، دیابت، آلوئه ورا، موش صحرایی، آالنین آمینوترانسفراز، آسپارتات آمینوترانسفراز :واژگان کلیدي

  مقدمه 
هـاي پیچیـده متـابولیکی     عنوان سلول هاي کبدي به سلول

کـه از میـان آنهـا،    . هـا هسـتند   حاوي مقـادیر بـاالیی از آنـزیم 
و آالنــین   یتوپالسـمی آسـپارتات آمینوترانسـفراز هاي س آنزیم

هـاي کبــدي    آمینوترانسفراز نشانگرهاي اصـلی آسـیب سـلول   
ترین عضو  کبد، مهم همچنین مشخص شده است که. باشند می

گـزارش شـده    نیعالوه بر ا). 1( باشد تعدیل گلوکز در بدن می
ترین راهکارهاي  هاي ورزشی یکی از مهم است که انجام فعالیت

اساسی جهت کنترل و درمان گلوکز خـون و گلیسـمی بـوده و    
). 2( گردد باعث کاهش بروز عوارض قلبی و عروقی در افراد می

هـاي ورزشـی در    تحقیقات مختلفی بـه بررسـی تـأثیر فعالیـت    
که نتایج تحقیقـات   طوري به. اند کنترل و درمان دیابت پرداخته

کـه مشـکل    2که در بیمـاران مبتالبـه دیابـت نـوع      نشان داده
ــرَر عضــالنی و    ــد، انقباضــات مک ــه انســولین دارن حساســیت ب

هـاي ناقـل    هـاي ورزشـی، سـطوح پـروتئین     همچنین فعالیـت 
را افزایش داده و باعث کـاهش مقاومـت بـه    ) Glut-4( 4گلوکز

 ).3(  شود انسولین می
 و شـود  یاري است که با قند خون باال مشخص مدیابت بیم

 طور کلی بیماري است که بـا فاکتورهـاي مختلفـی از قبیـل     به
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ورمون، ژنتیک، چاقی،سن، فاکتورهاي مولکـولی، فاکتورهـاي   ه
  ).4(باشد  هاي انسولین در ارتباط می بیوشیمیایی و سیگنال

هـاي   طی دهـه ) اپیدمیولوژیک(گیر شناختی  مطالعات همه
 %5اند کـه شـیوع دیابـت در ایـران بـیش از       گزارش دادهاخیر 

باشد که این آمـار در دو شـهر تهـران و اصـفهان هفـت تـا        می
و در  3/16تـا   6/13) بوشـهر (هشت درصد، در جنـوب کشـور   

 ). 5(دهد  را نشان می 07/3مناطق روستایی حدود 
امروزه در دنیا، به دالیل مختلف محبوبیـت طـب گیـاهی     

شـده در اسـترالیا و    هـاي انجـام   نظرسـنجی . است یافته  افزایش
درصـد از   5/48تـا   34دهد کـه تقریبـاً    متحده نشان می ایاالت

هـاي غیرمتعـارف ماننـد طـب      پاسخگویان، اسـتفاده از درمـان  
گیاهی را بر داروهاي ایمن مدرن براي درمـان دیابـت تـرجیح    

ــی ــد  م ــیت    ). 3(دهن ــا خاص ــی ب ــاه داروی ــک گی ــه ورا ی آلوئ
یـک مطالعـه نشـان داد کـه مصـرف      . باشـد  یدانی میاکس آنتی
 ).6(شود  هاي التهابی سلولی می ورا باعث کاهش شاخص آلوئه

 95ها بر روي آلوئه ورا نشان داده است که بـیش از   بررسی
درصـد آن را مــاده   5درصـد وزن آلوئـه ورا را رطوبـت و فقـط     

دهد که شامل ترکیبـات مختلفـی از قبیـل     خشک تشکیل می
هــاي  کارید هــا، اســیدهاي آلــی، اســتروئیدها، چربــیپلــی ســا

هـا،   هـا، قنـدها، مـواد معـدنی، آنـزیم      ضروري، امالح، پـروتئین 
  ). 7(باشد  می... ها و  ویتامین

دهند که عصاره آلوئه ورا داراي تـأثیرات   تحقیقات نشان می
). 8( هاي مختلف بـدن اسـت   ها و بخش شماري بر روي اندام بی

هاي مختلف اسـت و بـه همـین     اکسیدان آنتیآلوئه ورا مملو از 
آلوئـه  . برد را در بدن از بین می)  ROS(هاي آزاد  دلیل رادیکال

ورا حاوي ساپونین، سینامیک اسید و سالیسیلیک اسـید اسـت   
در . رونـد  ها به کار می که این مواد براي درمان جراحات و زخم

توانـایی  این راستا مصـرف آلوئـه ورا در افـراد مبتالبـه دیابـت،      
آلوئـه ورا در  ). 9(کاهش سـطح چربـی و گلـوکز خـون را دارد     

هاي دیـابتی عـالوه بـر بهبـود وضـعیت دیابـت، موجـب         موش
هاي سوپراکسیددیسموتاز،  اکسیدانی آنزیم افزایش فعالیت آنتی

گلوتاتیون پر اکسیداز، کاتاالز و گلوتاتیون ترانسـفراز در بافـت   
زي آنـزیم کبـدي بـه داخـل     آزادسا). 10( گردد کبد و کلیه می

هر . افتد جریان خون در هنگام آسیب یا مرگ سلولی اتفاق می
هاي کبـد   ی که باعث افزایش در فعالیت متابولیکی بافتیبیمار

. شـود  هاي فوق در خون مـی  گردد، موجب افزایش سطح آنزیم
اري مبتالیـان بـه بیمـ    به همین دلیل میزان آنهـا در خـون در  

ـ  دیابت افـزایش مـی   محققـان مـاده مهمـی بـه نـام      ). 11(د یاب
انـد   را در ژل آلوئه ورا معرفی نمـوده )  Acemannan(سمانان آ

باشد و در کـاهش گلـوکز    که این ماده همچون گلوکومانان می

کــه در تحقیقــات  بــا توجــه بــه ایــن). 12(خــون مــؤثر اســت 
شده تأثیر همزمان تمرین شنا و عصاره آلوئه ورا بـر افـراد    انجام

بررسی نشده بود، تحقیق حاضر باهـدف بررسـی تـأثیر    دیابتی 
هـاي کبـدي    همزمان تمرین شنا با عصاره آلوئـه ورا بـر آنـزیم   

هـاي صـحرایی    آالنین ترانسفراز و آسـپارتات ترانسـفراز مـوش   
 .دیابتی انجام شد

  هامواد و روش  
جامعـه آمـاري   : گیـري جامعه و نمونه آماري و روش نمونه

نژاد اسپراگودوالی (هاي صحرایی نر  موشمطالعه حاضر را کلیه 
دهنـد بـه    مبتال به دیابـت تشـکیل مـی   ) با سن تقریبی دو ماه

رأس موش صـحرایی دیـابتی بـه عنـوان نمونـه       60طوري که 
همچنـین جهـت بررسـی تغییـرات      ).13( آماري انتخاب شدند

ها اضافه شد کـه   رأس موش سالم به نمونه 24ناشی از دیابت، 
 کنتـرل هفتـه اول و سـالم    کنتـرل رأسی سالم  12در دو گروه 

 .هفته چهارم قرار گرفتند
بـراي نگهـداري   : هـاي صـحرایی  شیوه نگهـداري مـوش  

هـاي جـنس پلـی کربنـات شـفاف       هاي صحرایی از قفس موش
بـراي جـذب ادرار و مـدفوع    . باقابلیت اتـو کـالو اسـتفاده شـد    

 هـاي چـوب اسـتریل    ها از تراشه و بریـده  حیوانات و راحتی آن
ها انجـام شـد و    یک روز در میان شستشوي قفس. استفاده شد

دمـاي مطلـوب سـالن    . هاي چـوب نیـز تعـویض گردیـد     تراشه
گراد و رطوبت نسـبی   درجه سانتی 24تا  20نگهداري حیوانات 

چرخـه روشـنایی   . درصد کنتـرل و ثبـت شـد    65تا  55حدود 
طــور دقیــق توســط  بــار بــه ســاعت یــک 12تــاریکی نیــز هــر 

ــیم ــات    کن تنظ ــداري حیوان ــالن نگه ــور س ــی ن ــده الکترونیک ن
  .)14( آزمایشگاهی رعایت شد

ــه مــوش ــاي صــحراییتغذی هــاي صــحرایی در مــوش: ه
شده توسط مرکز  هاي پرورشی معموالً با غذاهاي توصیه سیستم

: ؛ چربی خام23: پروتئین خام(صورت پلت  تولید خوراك دام به
؛  10حــداکثر : ؛ خاکســتر 4 -5/4: ؛ فیبــر خــام  5/3 – 5/4

؛  5/0 – 55/0: ؛ نمک 65/0 – 7/0: ؛ فسفر 95/0 – 1: کلسیم
؛  33/0: ؛ متیـــونین  15/1: ؛ لیـــزین  10حـــداکثر : رطوبـــت

ــونین 63/0: سیســتئین + متیــونین  ــان  72/0: ؛ ترئ : ؛ تریپتوف
هـا   ششوند در این پژوهش غذاي موردنیاز موتغذیه می )25/0

هـاي  از مرکز پـرورش و تکثیـر حیوانـات آزمایشـگاهی سـلول     
صورت نامحدود در اختیار حیوانات  بنیادین شیراز تهیه شد و به

صــورت آزاد در  قــرار گرفــت، همچنــین آب موردنیــاز نیــز بــه 
لیتري ویژه حیوانات آزمایشگاهی تـأمین   میلی 500هاي  بطري

  .شد
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هـایی از   مـوش  پس از خریـداري : آوري اطالعات روش جمع
هـا بـه محـیط     نژاد اسپراگودوالی با سن تقریبی دو مـاه، مـوش  

آزمایشگاهی انتقال داده شدند و به مدت یک هفتـه در قفـس،   
سـپس  . جهت سازگاري با محیط آزمایشـگاه نگهـداري شـدند   

سم استرپتوزوتوسـین  وسیله  هاي صحرایی به القاي دیابت موش
بـا  ) ر کیلوگرم وزن بدنگرم به ازاي ه میلی 60تزریق صفاقی (

  ).15(استفاده از سرنگ انسولین صورت گرفت 
س از القـاء دیابـت بـراي بررسـی گلـوکز خـون       روز پ چهار

چیـده  به روش پـانچ کـردن   ها  حیوانات، قسمت انتهایی دم آن
شد و سپس اندکی از خون حیوان براي سنجش گلوکز به نـوار  

زده شــد و  )سـاعت ناشـتاي شـبانه    12( آزمـون گلـوکز ناشـتا   
 250هــاي صــحرایی کــه داراي گلــوکز ناشــتاي بــاالي   مــوش
عنـوان نمونـه آمـاري انتخـاب      گرم در دسی لیتر بودند به میلی

رأس مــوش صــحرایی در پــنج گــروه  60ســپس  .) 15(شــدند
هفته  کنترلهفته اول، دیابت  کنترلدیابت (رأسی  12دیابتی 

ن شنا همراه چهارم، مصرف عصاره آلوئه ورا، تمرین شنا و تمری
هاي تمرین به مدت چهار  گروه. قرار گرفتند) با عصاره آلوئه ورا

دقیقـه   30هفته و در هر هفته سه جلسه و هر جلسه به مدت 
تزریق عصـاره هـرروز بـه میـزان     . در وان مخصوص شنا کردند

گرم به ازاي هر کیلوگرم وزن بـدن، توسـط سـرنگ     میلی 100
همچنین . اقی تزریق شدصورت صف مخصوص تزریق انسولین به

صحرایی سالم جهت بررسی تغییـرات ناشـی از     رأس موش 24
هفتـه اول و سـالم    کنتـرل رأسی سـالم   12دیابت به دو گروه 

در پایــان دوره تحقیــق . هفتــه چهــارم تقســیم شــدند کنتــرل
هفتـه چهـارم؛ دو رأس،    کنترلهاي صحرایی گروه سالم  موش

هفتـه   کنتـرل دیـابتی  هفتـه اول؛ چهـار رأس،    کنتـرل دیابتی 
چهارم؛ سه رأس، آلوئه ورا؛ سه رأس، تمرین شـنا؛ سـه رأس و   
تمرین شنا به همراه مصرف آلوئه ورا؛ چهار رأس، افت آزمودنی 

. گیـري صـورت گرفـت    در پایـان هفتـه چهـارم خـون    . داشتند
 لهیوس گیري بدین صورت بود که ابتدا حیوانات به عملیات خون

گـرم بـر کیلـوگرم وزن     میلـی  100بـا دوز  (درصد  10کتامین 
گرم بر کیلوگرم وزن  میلی 10با دوز (درصد  2و زایلوزین ) بدن
آنگاه با اسـتفاده  . شدند دقیقه بیهوش می 5پس از حدود ) بدن

گیـري مسـتقیماً از بطـن چـپ      از باز کردن قفسه سـینه خـون  
فـت شـده در   هـاي خـونی دریا   نمونـه . شـد  حیوانات انجام مـی 

سی، درون یخ به آزمایشگاه  سی 5/1آزمایش و میکروتیوپ  لوله
 دمـاي  در دقیقـه  15 خـونی  هـاي  نمونـه . انتقـال داده شـدند  

هـا در دور   نمونه سرم، تهیه منظور به. شدند آزمایشگاه نگهداري

گیـري   و سپس براي انـدازه  شده سانتریفیوژ) دقیقه در 3000(
  .رفتندمتغیرها مورد استفاده قرار گ

پروتکل تمرین شنا شـامل چهـار هفتـه    : پروتکل تمرین شنا
گراد به مـدت  درجه سانتی 30تا  25شنا کردن در آب با دماي 

دقیقه در هر جلسه و پنج جلسـه در هفتـه بـود و پـس از      30
  .شدندوسیله سشوار خشک می ها بهاتمام تمرین موش
ي بـالغ  هـا  پس از توزین بـرگ : ي آلوئه ورا طرز تهیه عصاره

. هـا خـارج گردیـد    گیاه آلوئه ورا و ثبت وزن خام، پارانشـیم آن 
کـن، مخلـوط یکنواخـت و     پس از توزیع با اسـتفاده از مخلـوط  

دور در  4000مخلـوط حاصـل بـا سـرعت     . همگنی حاصل شد
دقیقه سـانتریفیوژ شـد تـا عصـاره گیـاه از       10دقیقه به مدت 

لیتـر آب   میلـی  80 لیتر از عصاره با میلی 20. فیبرها جدا گردد
. در صد آلوئـه ورا بـه دسـت آمـد     20مقطر رقیق شد و عصاره 

گـرم بـه ازاي    میلی 100عصاره آبی گیاه آلوئه ورا با دوز روزانه 
صورت  هر کیلوگرم وزن بدن توسط سرنگ تزریق انسولین و به

  .صفاقی تزریق شد
گیـري میـزان آالنـین     بـراي انـدازه  : گیري متغیرروش اندازه

 15 خونی هاي ترانسفراز و آسپارتات آمینوترانسفراز، نمونهآمینو

 سرم، تهیه منظور به. شدند آزمایشگاه نگهداري دماي در دقیقه

از  پـس  و شـده  سـانتریفیوژ  )دقیقـه  در دور 3000 (هـا   نمونـه 
 از اسـتفاده  بـا  مـوردنظر  هـاي  سرمی آنزیم سطح سرم، تفکیک

 شـده   توصیه روش و به آزمون پارس شرکت آنزیمی هاي کیت

IFCC )ــین فدراســیون ــی ب ــیمی الملل ــوم ش ــالینی و عل  ب

  .گیري شد اندازه) آزمایشگاهی
هـاي  از آمار توصیفی براي تعیـین شـاخص  : هاي آماريروش

. استفاده شـد ) انحراف استاندار(و پراکندگی ) میانگین(مرکزي 
اسـمیرنوف جهـت تعیـین طبیعـی بـودن       -آزمون کلمـوگروف 

ها به کار رفت، همچنین از آمار استنباطی گروههاي توزیع داده
طرفه و آزمون تعقیبی توکی بـراي تجزیـه     تحلیل واریانس یک

داري نیز بـراي تمـام   یسطح معنها استفاده شد و تحلیل یافته
  .در نظر گرفته شد) =05/0p(محاسبات 

 هایافته  
ارائـه   1هـاي مـورد مطالعـه در جـدول      میانگین وزن موش

شود که تفـاوت   ها مشاهده می با مقایسه وزن موش. شده است
هـا از ایـن نظـر     بین گروهی در وزن آنها وجود نـدارد و مـوش  

ــی ــن م ــند همگ ــوگروف . باش ــاري کلم ــون آم ــین آزم -همچن
هـا در   ها نشان داد که داده اسمیرنوف جهت بررسی توزیع داده

  . باشند گروه از توزیع نرمالی برخوردار میهر 
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 ٣٢

 هاي تحقیق هاي صحرایی در گروه توصیف وزن موش .1 جدول

  )گرم(وزن هفته اول  افت آزمودنی  تعداد  گروه
  )میانگین ±انحراف استاندارد (

  )گرم(وزن هفته چهارم
  )میانگین ±انحراف استاندارد (

P  

  ---- ----  00/237 ± 00/4 -      12 هفته اول کنترلسالم 
  68/0  00/259±00/12  00/239 ± 00/14  2  12 هفته چهارم کنترلسالم 

  ----  ----  00/218 ± 00/4  4  12 هفته اول کنترلدیابتی 
  73/0  00/209±00/27  00/195 ± 00/15  3  12  هفته چهارم کنترلدیابتی 

  47/0  00/177 ± 00/27  00/186 ± 00/13  3  12  عصاره آلوئه ورا
  52/0  00/213 ± 00/30  00/207 ±03/21  3  12 تمرین شنا

    00/222 ± 02/20  00/217 ± 00/17  4  12 عصاره آلوئه ورا با تمرین شنا
  

نتـایج  : بررسی تغییرات غلظت آالنـین آمینوترانسـفراز  
دهد کـه   نشان می 2در جدول هاي تحقیق  وتحلیل یافته تجزیه

هـاي موردمطالعـه    تفاوت در غلظت آالنین آمینوترانسفراز گروه
ــ ــت  یمعن ــین )6و  P،00/18) = (58=001/0(دار اس ــم چن ؛ ه

دهد که القـاء   نشان می 3 نتایج آزمون تعقیبی توکی در جدول
ــی  ــزایش معن ــه اف ــت منجــر ب ــین آمینوترانســفراز  دیاب دار آالن

ــی ــردد  م ــر   ، )p=001/0(گ ــه ورا اث ــرف آلوئ ــه مص ــار هفت چه
؛ )p=001/0(داري بر کاهش آالنـین آمینوترانسـفراز دارد    معنی

داري بـر کـاهش    همچنین چهار هفته تمـرین شـنا اثـر معنـی    
؛ عـالوه بـر ایـن چهـار     )p=001/0(آالنین آمینوترانسـفراز دارد  

هفته مصرف آلوئه ورا اثر بیشـتري نسـبت بـه تمـرین شـنا در      
و در ) p=001/0(آالنـین آمینوترانسـفراز دارد   دار  کاهش معنی

ادامه مقایسه گروه تمرین شـنا همـراه بـا عصـاره آلوئـه ورا بـا       
تنهـایی و همچنـین عصـاره آلوئـه ورا      هاي تمرین شنا بـه  گروه

تنهایی نشان داد که چهار هفته تمرین شنا همراه با مصـرف   به
دار بـر   معنـی  تنهایی اثـر  ها به آلوئه ورا نسبت به هرکدام از این

  ).p=001/0(کاهش آالنین آمینوترانسفراز دارد 

نتـایج  : بررسی تغییرات غلظت آسپارتات آمینوترانسفراز
دهد کـه   نشان می 2هاي تحقیق در جدول  وتحلیل یافته تجزیه

هــاي  تفــاوت در غلظــت آســپارتات آمینوترانســفراز گــروه    
؛ F )6و  P،00/14 ) =58=001/0(دار اسـت   یموردمطالعه معنـ 

نشـان   4هم چنـین نتـایج آزمـون تعقیبـی تـوکی در جـدول       
دار آسـپارتات   دهد که القاء دیابت منجر بـه افـزایش معنـی    می

، چهار هفته مصـرف آلوئـه   )p=001/0(گردد  آمینوترانسفراز می
داري بـر کـاهش آسـپارتات آمینوترانسـفراز دارد      ورا اثر معنـی 

)001/0=p(داري بر  ر معنی؛ همچنین چهار هفته تمرین شنا اث
؛ عالوه بر این )p=001/0(کاهش آسپارتات آمینوترانسفراز دارد 

چهار هفته مصرف آلوئه ورا اثر بیشتري نسبت به تمـرین شـنا   
) p=001/0(دار آسپارتات آمینوترانسـفراز دارد   در کاهش معنی

مقایسه گروه تمرین شـنا همـراه بـا عصـاره آلوئـه ورا بـا        رو د
تنهـایی و همچنـین عصـاره آلوئـه ورا      هاي تمرین شنا بـه  گروه

تنهایی نشان داد که چهار هفته تمرین شنا همراه با مصـرف   به
دار بـر   تنهایی اثـر معنـی   ها به آلوئه ورا نسبت به هرکدام از این

   ).p=001/0(کاهش آسپارتات آمینوترانسفراز دارد 
  

   هاي تحقیقهاي صحرایی در گروهموش آسپارتات آمینوترانسفرازو  آالنین آمینوترانسفرازبراي تغییرات  نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه .2جدول 
 F P  میانگین ±انحراف معیار   گروه  متغیر 

  آالنین آمینوترانسفراز
  )المللی بر دسی لیتر بینواحد (

 * 001/0 00/18 37±5  هفته اول کنترلسالم 
 39±2  هفته چهارم کنترلسالم 

 40±2  هفته اول کنترلدیابت 
 35±4  هفته چهارم کنترلدیابت 

 34±3  عصاره آلوئه ورا
 37±3  تمرین شنا

 21±3  عصاره آلوئه ورا با تمرین شنا

  آمینوترانسفرازآسپارتات 
  )المللی بر دسی لیتر واحد بین(

 * 001/0 00/14 33±5  هفته اول کنترلسالم 
 36±06/3  هفته چهارم کنترلسالم 

 36±1  هفته اول کنترلدیابت 
 34±02/5  هفته چهارم کنترلدیابت 

 34±2  عصاره آلوئه ورا
 35±3  تمرین شنا

 23±4  شناعصاره آلوئه ورا با تمرین 
  تحلیل واریانس یک طرفه ؛: داري است ؛ آزمون آماري  نشان دهنده تفاوت معنی:   *
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  هاي تحقیق در گروه آالنین آمینوترانسفرازنتایج آزمون تعقیبی توکی جهت تعیین محل تفاوت تغییرات . 3جدول 

هفته  کنترلسالم  گروه
 چهارم

هفته  کنترلدیابت 
 اول

هفته  کنترلدیابت 
  چهارم

تمرین شنا همراه با   تمرین شنا  عصاره آلوئه ورا
  عصاره آلوئه ورا

 M=-00/1٭ هفته اول کنترلسالم 
001/0  =p 

#00/2- =M  
001/0  =p  

€00/1 =M  
001/0  =p  

¥00/3=M 
001/0  =p 

001/0 =M  
001/0  =p  

00/14  =M  
001/0  =p  

 M=001/0#  ----  هفته چهارم کنترلسالم 
001/0  =p 

€00/3 =M  
001/0  =p  

¥00/5  =M  
072/0  =p  

00/2=M 
001/0  =p 

00/16 =M  
001/0  =p  

 M=00/4€  ----   هفته اول کنترلدیابت 
001/0  =p 

¥02/6=M 
03/0  =p 

00/3=M 
001/0  =p 

00/17=M 
001/0  =p 

 M=00/1¥  ----      هفته چهارم کنترلدیابت 
001/0  =p  

00/1-=M 
001/0  =p  

00/12=M 
001/0  =p  

 00/2-=M  ----        عصاره آلوئه ورا
001/0  =p  

00/11=M 
001/0  =p  

 00/14=M  ----         تمرین شنا
001/0  =p  

   هفته چهارم کنترلسالم داري  تفاوت معنی: *
  هفته اول  کنترلدیابت  داري تفاوت معنی: #
  هفته چهارم  کنترلدیابت  داري تفاوت معنی:  € 

  عصاره آلوئه وراداري  تفاوت معنی:  ¥
 :تمرین شناداري  تفاوت معنی  

 : تمرین شنا همراه با عصاره آلوئه ورا داري تفاوت معنی  
  تعقیبی توکیآزمون : آزمون آماري

M  :ها   میانگین تفاوت  
 P  :داري سطح معنی  

  
  
  بحث  

نتایج این مطالعه نشان داد که القاء دیابت منجر به افزایش 
دار آالنــین آمینوترانســفراز و آســپارتات آمینوترانســفراز  معنــی

کـه   داده انـد تحقیقـات نشـان   . گـردد  میموش هاي صحرایی 
هـا در افـزایش سـنتز     نشانگرهاي کبـدي از طریـق توانـایی آن   

اسیدهاي چرب و تجمع چربـی کبـدي، ممکـن اسـت کـه در      
هاي کبـدي و بـروز دیابـت نقـش داشـته باشـند        افزایش آنزیم

ــژوهش). 16( ــان  پ ــا نش ــه ــزیمداده ان ــه آن ــین  د ک ــاي آالن ه
اي آمینوترانسفراز و آسپارتات آمینوترانسفراز بهترین شاخص بر

هـاي   که با آسیب سـلول  طوري ارزیابی وضعیت کبد هستند، به
از طرفی، دیابـت  ). 17( رود ها در خون باال می کبدي میزان آن

هـاي کبـدي باعـث     باعث سمیت کبد شده و با آسیب به سلول
هـاي آالنـین آمینوترانسـفراز و آسـپارتات      افزایش ترشح آنـزیم 

قاتی چون توحیـدي و  نتایج تحقی ).18( شود آمینوترانسفراز می
ایـن  ). 19( با تحقیـق حاضـر همسـویی دارد   ) 1386(همکاران 

محققان نشان دادند که با آسیب بافت کبـدي و بـروز بیمـاري    
هــاي آالنــین آمینوترانســفراز و آســـپارتات     آنــزیم  ،دیابــت 

از طرف دیگر نتایج برخـی  . آمینوترانسفراز افزایش خواهد یافت
بـه عنـوان   . ، همسـو نیسـتند  تحقیقات با نتایج تحقیـق حاضـر  

ــاران    ــاري و همک ــق به ــال، در تحقی ــري در )1393(مث ، تغیی
هاي آالنـین آمینوترانسـفراز و آسـپارتات آمینوترانسـفراز      آنزیم

احتمـاالً دلیـل اصـلی تفـاوت در نتـایج،      ). 20(نشان داده نشد 
. هـا باشـد  تمرینـی و ویژگـی آزمـودنی    هـاي  تفاوت در پروتکل

تمرینی در تحقیق بهاري و همکـاران،   هاي پروتکل که طوري به
هاي تحقیـق بهـاري و    تمرین مقاومتی بود و همچنین آزمودنی

  . دادند همکاران را زنان تشکیل می
نتیجه دیگر این تحقیق نشان داد که چهـار هفتـه تمـرین    

اي بـر آسـپارتات    شنا همـراه بـا عصـاره آلوئـه ورا اثـر کاهنـده      
هـاي صـحرایی    ترانسـفراز مـوش  آمینوترانسفراز و آالنـین آمینو 

ــپارتات  زیادشـــدن آنـــزیم. مبتالبـــه دیابـــت دارد هـــاي آسـ
دهد کبـد کـه    آمینوترانسفراز نشان می آمینوترانسفراز و آالنین

از سـالمت   ،ترین عضو تعدیل گلوکز خـون در بـدن اسـت    مهم
ــت  ــوردار نیس ــافی برخ ــدي   . ک ــت کب ــت محافظ ــار فعالی معی

، شــامل آســپارتات  گیــري متغیرهــاي بیوشــیمیایی   انــدازه
 فعالیـت  ست و افزایشاآمینوترانسفراز و آالنین آمینوترانسفراز 

 دهنـده  نشـان  اختصاصـی  طور به سرم آالنین آمینوترانسفراز در

کــه آســپارتات  درحــالی اســت، کبــد اصــلی بافــت آســیب
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 در بلکـه  کبـدي،  پارانشیم هاي آسیب در تنها آمینوترانسفراز نه

تعـدادي از  . )21( یابـد  مـی  افزایش نیز عضالنی و قلبی صدمات
داري را بــین آالنـــین   مطالعــات ارتبـــاط مســتقل و معنـــی  

 2آمینوترانسفراز و آسپارتات آمینوترانسفراز و بروز دیابـت نـوع  
اند که دیابت با تغییرات مشخصی  اند و گزارش کرده نشان داده

هـا ازجملـه کبـد     سلولی در بسیاري از بافت در متابولیسم درون
عروق خونی همراه است و همچنین اخـتالل وسـیعی را    کلیه و

هـا بـه دنبـال     ها و پروتئین چربی ،ها در متابولیسم کربوهیدرات
ــد  ؛ )22( دارد ــه ورا همانن ــود در ژل آلوئ ــمانان موج ــاده آس  م

شـده در خصـوص    مطالعـات انجـام  ). 12(باشـد   گلوکومانان می
د کـه ایـن   ان کرده  تأثیر فیبر گلوکومانان بر کاهش وزن گزارش

فیبر از طریق افزایش ویسکوزیته در محتواي دستگاه گـوارش،  
کــاهش ســرعت تخلیــه و جــذب مــواد در دســتگاه گــوارش و 

در کنتـرل   ) CCK( افزایش ترشح هورمون کوله سیسـتوکنین 
 سیستوکینین موجب آزاد شدن کوله ).23( وزن بدن مؤثر است

فعالیـت   شـود و در نتیجـه   مـی  پـانکراس  هاي از سلول انسولین
را افـزایش  ) GLP-1( 1-هاي پپتید شبیه بـه گلوکـاگون   نورون

 از و مستقیم طور به 1-پپتید شبیه به گلوکاگون). 24(دهد  می

 افـزایش  سبب پانکراس هاي بر سلول موجود هاي گیرنده طریق

در این خصـوص  ). 25( خواهد شد سنتز آن و انسولین ژن بیان
ها تأییدي بر نتـایج   شده که نتایج تحقیقات آن تحقیقاتی انجام

به عنوان . باشد تحقیق حاضر بوده و با تحقیق حاضر همسو می
ــی ــال مـ ــق   مثـ ــه تحقیـ ــوان بـ ــاران  Canتـ و  )18(و همکـ

، امــا تحقیقــات )26( اشــاره کــرد جدیداالســالمی و همکــاران
با تحقیـق   همکاران و زرهمکاران و  و Kinoshitaدیگري مانند 

 مطالعـات  بررسی به توجه با). 27، 28(همسویی ندارند حاضر 

 هـاي  یافتـه  در تنـاقض  کـه  کـرد  طور بیان این توان می مختلف

 در تفاوت از ناشی است مطالعات ممکن سایر با حاضر پژوهش

 هـا  آزمـودنی  جسـمانی  آمادگی ورزشی یا سطح شدت فعالیت

همکـاران در تحقیـق خـود از     و Kinoshitaطوري که  به. باشد
هـاي   تمرینات با شدت باال استفاده کردند و یا اینکـه آزمـودنی  

  .بودند زنان میانسالهمکاران،  وزر تحقیق 
هـاي   هاي ورزشی بر آنـزیم  در خصوص مکانیسم اثر فعالیت

شــده اســت کــه ورزش نقــش بــه ســزایی در  کبــدي، گــزارش
و فعالیـت بـدنی   ورزش . فارماکوکینتیک داروها بـر عهـده دارد  

باعث افزایش گردش خون در کبد و موجب تسـریع در زیسـت   
همچنـین  ). 29(گـردد   دگرگونی و دفع مـواد از راه کلیـه مـی   

). 30(شود  ورزش باعث کاهش ترکیبات استرس اکسیداتیو می

هـاي هـوازي، میـزان مصـرف اکسـیژن،       هنگام اجراي فعالیـت 
توانـد   یـن امـر مـی   رسد که ا برابر حالت عادي می 10حدوداً به 

هاي مختلف اکسیژن در بدن  ها و گونه باعث پراکندگی مولکول
 Kakarlaهاي تحقیقاتی چون  تحقیق حاضر با یافته). 31( شود

کننــد  کــه در تحقیقــات خــود بیــان مــی) 2005(و همکــاران 
هـا و درنتیجـه    اکسـیدان  تمرینات استقامتی باعث افزایش آنتی

امـا  . )32( شد همخوانی داردکاهش استرس اکسیداتیو خواهد 
و  Pérezو ) 2009(و همکـاران   Weiبا نتایج مطالعـاتی ماننـد   

 بـه  توجـه  که بـا ) 33، 34( باشد همسو نمی) 2009(همکاران 

 تنـاقض  که کرد طور بیان این توان می مختلف مطالعات بررسی

 ناشی است مطالعات ممکن سایر با حاضر پژوهش هاي یافته در

 گیـري،  نمونـه  جنسیت، زمان ورزشی، فعالیت نوع در تفاوت از

  .شدت تمرینات باشد و ها آزمودنی جسمانی آمادگی سطح
 اجراي با انسان بدن که است روشن خوبی به نکته این اکنون

 کمتـر  پالسـما  گلـوکز  و عضـله  به گلیکوژن استقامتی، تمرین

 معـین ورزش،  مطلق بار شدت هر در فعال عضله و است متکی

 خواهـد  وابسـته  بیشتر چرب اسیدهاي زاي انرژي سرچشمه به

جـویی   سازي یـا صـرفه   سرانجام این اثر ذخیره که طوري به بود،
ذخایر کربوهیدرات، در گسترش یا بهبود عملکـرد ورزشـکاران   

 مصـرف  پدیـده  ایـن . کند می ایفا را اي برجسته نقش استقامتی

 سمت به گلیکوژنولیز مسیر دلیل انحراف به اسید چرب، فزاینده

ایـن خـود    کـه  بـود  خواهـد  چرخه بتا اکسیداسیون تندتر روند
 از بعـد  کبدي آسیب نشانگرهاي تغییر عدم توضیح براي دلیلی

نتایج ). 35( باشد می ورزیده در گروه ساز وامانده تمرینات انجام
تحقیقــات از آن حکایــت دارنــد کــه رژیــم غــذایی بــه همــراه  

بهتر بـراي کـاهش    هاي منظم و سبک تا متوسط، راهی تمرین
 باشـد  هاي بیماري در افراد دیـابتی مـی   ها و نشانه فعالیت آنزیم

ــاران   ). 36( ــد داودي و همک ــاتی مانن ــایج تحقیق و ) 1390(نت
Chalamalasetty  نتیجه تحقیـق حاضـر را   ) 2003(و همکاران

و  Leventامـا تحقیقـاتی هماننـد    ). 37، 38(نماینـد   تأیید می
کـه  ). 39( باشـد  با تحقیق حاضر مغـایر مـی  ) 2004(همکاران 

باشد کـه از تمرینـات    احتماالً دلیل تناقض در نوع تمرینات می
اي و همچنـین مقــاومتی و وامانـده سـاز اســتفاده     یـک جلسـه  

اند ولی در این تحقیق تمرینات استقامتی اسـتفاده شـده    نموده
هاي آنهـا   و آزمودنی است، عالوه بر این از مکمل استفاده کرده

 .ورزشکار و شناگر بودند
 تمـرین،  سابقه قبیل از اصلی عوامل دیگر از توان نمی البته

هرکـدام   کـه  ورزش نـوع  جسمانی، آمادگی سطح نوع آزمودنی،
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پوشـی   چشم باشند ها تفاوت این براي اصلی دلیل یک توانند می
 مطالعه یک از متغیرها این تحقیقات، اکثر در که طوري به. کرد

 به محققین ها، پژوهش برخی در و است متفاوت دیگر به مطالعه

 متغیرهـا  ایـن  از یکـی  مطالعـه  هر در که اند رسیده این نتیجه

 فاکتورهاي گیري اندازه سطوح در تغییرات دلیل اصلی تواند می

  .نظرشان باشد مورد
در طول تاریخ، آلوئه ورا به خاطر خاصیت درمانی بـه طـور   

آلوئه ورا کبد را از استرس . مکرر مورد استفاده قرار گرفته است
هـاي آزاد   اکسیداتیو محافظت کرده و مـانع از تجمـع رادیکـال   

باشد در اثـر   که معیاري براي بیماري کبدي می ALT. شود می
آلوئـه ورا از طریـق یـک    ). 40( یابـد  ورا کاهش می مصرف آلوئه

و  ASTهاي کبدي، به ویـژه ،   ، غلظت آنزیميا مکانیسم واسطه
ALT 41(دهد  را کاهش می.(  

کبد ارگان حیاتی براي پاك کـردن مـواد زائـد و سـموم از     
هـاي   باشد، تخریب بافت کبدي باعث آسیب به سـلول  بدن می

و  ها از درون بافـت  این بافت شده و در نتیجه باعث نشت آنزیم
توان  ها می که از بین این آنزیم.گردد ها به درون خون می سلول

به آالنین آمینو ترانسفراز و آسـپارتات آمینـو ترانسـفراز اشـاره     
هاي نشانگر آالنین آمینو ترانسـفراز و   سطح آنزیم شیافزا .نمود

 آسپارتات آمینو ترانسفراز دلیلی بر سمیت بافـت کبـدي اسـت   
)42.( 

که اسـترس اکسـیداتیو    ه اندنشان داد بسیاري از مطالعات
. باشـد  مـی  2نیز یکی از مسیرهاي اصلی در رونـد دیابـت نـوع    

هـاي آزاد   یکی از علل قند خون مداوم افزایش تولیـد رادیکـال  
اســت، آلوئــه ورا بــا داشــتن ) ROS(اکســیژن بــه ویــژه فعــال 

محتویات باالیی از ترکیبات فنلی، مانان استیله، مانوز فسـفات  
 کنـد  هاي آزاد نقش مهمی را در بدن ایفا می رل رادیکالدر کنت

)43.(  
باشـد کـه دیابـت     نتیجه تحقیـق حاضـر حـاکی از آن مـی    

هاي کبدي را تخریب نماید و منجر بـه افـزایش    تواند سلول می
 آسـپارتات آمینوترانسـفراز  و  آالنـین آمینوترانسـفراز  هاي  آنزیم

تمرین شنا و عصاره آلوئه ورا به تنهایی و همچنـین بـا    و گردد 
از آنجـایی  . تواند اثر محافظتی بر بافت کبد داشته باشد هم می

تواننـد اثـر    که تمرین شنا، عصاره آلوئه ورا و ترکیب هر دو می
محافظتی بر بافت کبد داشته باشند بـر ایـن اسـاس پیشـنهاد     

کبـد افـراد دیـابتی    شود که براي جلوگیري از تخریب بافت  می
تواننـد از تمـرین شـنا، عصـاره آلوئـه ورا و ترکیـب هـر دو         می

  .استفاده کنند
 بدین وسیله نویسـندگان مقالـه مراتـب تقـدیر     :سپاسگزاري

ــات   ــژوهش و مســئول آزمایشــگاه حیوان ــت پ خــود را از معاون
  .دارند دانشگاه آزاد مرودشت اعالم می
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Background and Objectives: Diabetes disease can have destructive effects on different organs such as the 
liver. At this situation, alanine aminotransferase and aspartate aminotransferase increase in the blood. This 
study aimed to review the effect of aloe vera with swimming training on alanine aminotransferase and 
aspartate aminotransferase levels  of streptozotocin induced diabetic rats. 

Materials and Methods: 84 rats divided into seven groups; -week healthy control, fourth-week healthy 
control, first-week diabetic control, fourth-week diabetic control, Aloe Vera extract, swimming training, and 
swimming training with Aloe Vera extract. The training program included 30 minutes of swimming, three 
times per week, for 4 weeks. At the end, alanine aminotransferase and aspartate aminotransferase levels were 
measured by gathering blood samples from the heart. One-way ANOVA and Tukey post hoc tests were used 
for statistical analysis of data (α = 0.05). 

Results: The results showed that induction of diabetes significantly increases alanine aminotransferase and 
aspartate aminotransferase (p= 0.001) Also swimming training and Aloe Vera consumption for four weeks 
have significant effect on reduction of alanine aminotransferase and aspartate aminotransferase (p= 0.001), 
whereas the four-week swimming training together with Aloe Vera consumption has more effect on the 
reduction of alanine aminotransferase and aspartate aminotransferase (p=0.001). 

Conclusion: It can be concluded that although swimming training and Aloe Vera consumption separately 
have lowering effect on alanine aminotransferase and aspartate aminotransferase, but swimming training 
together with Aloe Vera consumption has more effect on the reduction of alanine aminotransferase and 
aspartate aminotransferase. 

Keywords: Swimming training, Diabetes, Aloe Vera, Rats, Alanine aminotransferase, Aspartate 
aminotransferase 
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