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 چکیده

هاي مختلفی از قبیل  شود و جهت درمان و کنترل آن از روش یپرگلیسمی شناخته میادیابت یک اختالل مزمن است که با ه :سابقه و هدف
اثرات تعاملی هیپوگالیسمیک عصاره گشنیز و هدف از تحقیق حاضر بررسی . شود ورزش، داروهاي شیمیایی و داروهاي گیاهی استفاده می

  .هاي صحرایی دیابتی بود تمرین استقامتی در موش
عصاره گشنیز ) 3(، )سر 8( تمرین استقامتی)2(، )سر 8( عصاره گشنیز )1(گروه  4موش صحرایی دیابتی انتخاب و در  سر 32 :هامواد و روش

عصاره گشنیز دریافت  mg/kg100روزانه هفته  4به مدت  3و  1هاي  گروه. ، قرار گرفتند)سر 8( کنترل) 4(و ) سر 8( همراه با تمرین استقامتی
و تحلیل   جهت تجزیه. دقیقه روي نوار گردان دویدند 60جلسه در هفته و هر جلسه  5هفته،  4به مدت  3و  2ي ها نمودند، هم چنین گروه

  ).p≥ 05/0(، آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد وابسته tهاي آماري شاپیروویلک،  هاي تحقیق از آزمون یافته
داري گلوکز ناشتا،  هفته مصرف عصاره گشنیز، تمرین استقامتی و مصرف عصاره گشنیز همراه با تمرین استقامتی باعث کاهش معنی 4 :هایافته

؛ مصرف عصاره گشنیز همراه با تمرین استقامتی نسبت به مصرف )p=001/0(هاي صحرایی دیابتی شد  موش HbA1cمقاومت به انسولین و 
هم چنین مصرف  .هاي صحرایی دیابتی دارد اثر بیشتري بر کاهش گلوکز ناشتاي موش) p=03/0(مرین استقامتی و ت) p=001/0(عصاره گشنیز 

هاي صحرایی دیابتی دارد  موش HbA1cعصاره گشنیز همراه با تمرین استقامتی نسبت به مصرف عصاره گشنیز اثر بیشتري بر کاهش 
)02/0=p.(  

رسد چهار هفته مصرف عصاره گشنیز همراه با تمرین استقامتی داراي اثرات  گالیسمیک به نظر میهاي  با توجه به کاهش شاخص :گیري نتیجه
  .باشد هاي صحرایی دیابتی می تعاملی هیپوگالیسمیک در موش

    هاي قندي، دیابت، موش صحرایی گشنیز، تمرین، شاخص :واژگان کلیدي

  مقدمه 
هاي آندوکرین بـه   ترین بیماري دیابت شیرین یکی از شایع

رود که افزایش گلوکز ناشی از آن با عوارض متعـددي   شمار می
احساس درد و عالئم نوروپاتی محیطی همـراه   جمله افزایش از

بیمـاري مزمنـی اسـت کـه بـا سـرعت        2دیابت نوع . )1(است 
اي در جهان در حال گسترش است و تخمین زده  هشداردهنده

میلیـون   135سال مبتال در جهـان از   شود شمار افراد بزرگ می
افـزایش   2025میلیون نفر در سال  320به  1995نفر در سال 

کـه   طـوري  ایران نیز از این قاعده مستثنی نیسـت بـه  . )2(یابد 
 8/6مـیالدي حـدود    2025پیش بینی شده است که تـا سـال   

عوامل محیطـی و  . )3(درصد جمعیت ایران داراي دیابت باشند 

هاي بتا در  لولژنتیکی، مقاومت به انسولین و اختالل کارکرد س
وضوح معلوم شـده   همچنین به. ایجاد این بیماري دخالت دارند

تحرك نیز از  است که شیوع روزافزون چاقی و سبک زندگی بی
رو مراقبـت افـراد    ازاین. عوامل مهم در بروز این بیماري هستند

دیابتی یک موضوع پیچیده بوده و نیازمند یک سري مداخالت 
هاي  نقش فعالیت. )4(باشد  یک میجهت بهبود کنترل گالیسم

ورزشی در چاقی و دیابت در بهبود گلوکز ناشتا و حساسیت به 
خوبی شناخته شده است و تحقیقات صورت گرفتـه   انسولین به

هـاي ورزشـی    یـت اند کـه بـا افـزایش فعال    به این نتیجه رسیده
سندروم سوخت و سازي مـرتبط بـا مقاومـت بـه انسـولین در      
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هاي قبلی حـاکی   یافته). 1، 4-9(یابد  بیماران دیابتی بهبود می
از بهبود حساسیت، مقاومت انسولین و کاهش مصرف داروهاي 

باشد، هم  دهنده گلوکز خون در پی تمرینات ورزشی می کاهش
طـور چشـمگیري در    را به  چنین تمرینات ورزشی اثر انسولین

بـه عنـوان مثـال    . )5، 7-9(دهنـد   عضله اسکلتی افـزایش مـی  
گلیکوزیلـه  گزارش شده است که میزان انسولین و هموگلوبین 

روز فعالیت استقامتی کاهش چشمگیري پیدا کـرده   28بعد از 
یا اینکـه نشـان داده شـد کـه بعـد از فعالیـت بـدنی         )5(است 

هموگلــوبین مقاومــت بــه انســولین بهبــود چشــمگیر یافتــه و 
در مطالعـه  . )7(نیز کاهش معنی داري یافتـه اسـت    گلیکوزیله

دیگر مشخص شد کـه ورزش در آب و خشـکی باعـث کـاهش     
  .)8(شود  چشمگیر گلوکز در بیماران دیابتی می

هاي ورزشی مختلف در طـول چنـد    در همین راستا فعالیت
عنوان یکی از ارکـان اساسـی مراقبـت و مـدیریت      دهه اخیر به

، کـه هزینـه انـدك و    )8-12(اري دیابت مطرح بوده اسـت  بیم
هـاي ورزشـی را    ی آن، اهمیت درمانی فعالیتماهیت غیر داروی

هـاي   رو تمرینـات بـدنی و فعالیـت    از ایـن . تر نموده است افزون
عنــوان درمــان مکمــل در عرصــه پزشــکی جدیــد،  ورزشــی بــه

هـاي   موردقبول محافل علمی قرارگرفته اسـت و امـروزه فایـده   
تـر و   هاي ورزشی در درمان بیماري دیابت واضـح  بالقوه فعالیت

 .)7-12( ها بیشتر تفهیم شده است آندالیل 
یپرگالیسـمی مـزمن   اذکر است که کـاهش ه  این نکته قابل

بـا  . سبب جلوگیري یا تأخیر در بروز عوارض دیابت خواهد شد
هاي درمانی و کنترلـی   توجه به موانع و مشکالت همراه با روش

بـراي  . موجود، نیاز به درمان نوین و مؤثر کامالً محسوس است
توان از نقش مـؤثر گیاهـان دارویـی بهـره      ین هدف مینیل به ا

عنـوان سـبزي در برخـی     به corianderگشنیز با نام علمی . برد
گشـنیز گیـاهی از خـانواده    . شـود  غذاهاي ایرانـی مصـرف مـی   

umbelliferac  13(اســت کــه طبیعــت ســرد و خشــک دارد( .
شواهد تحقیقاتی متعـددي مبنـی براثـر بخشـی عصـاره گیـاه       

  شود کـه در ایـن   درمانی دیابت شیرین یافت می گشنیز در گیاه
ارتباط وجود مواد پایین آورنده گلـوکز خـون در آن بـه اثبـات     

است و خـود عصـاره فعالیـت آزادکننـدگی انسـولین و       رسیده
عـالوه نتـایج    به). 14، 15(دهد  فعالیت شبه انسولینی نشان می

تحقیقات متعدد مشخص نموده است که عصاره گیاهانی نظیـر  
 .)14-20(تواند گلوکز خون را کاهش دهد  گشنیز می

ــواد     ــه م ــزایش تجزی ــق اف ــدتاً از طری ــل را عم ــن عم و ای
هـاي   کربوهیدراتی، افزایش تحمل گلوکز، افزایش فعالیت آنزیم

هگزوکیناز و فسفوگلوکوموتاز در راه گلیکـولیز، افـزایش سـنتز    
کاهش فعالیت آنـزیم گلیکـوژن   (گلیکوژن و کاهش تجزیه آن 

ز فسـفات  در کبد، افزایش مصرف گلوکز در راه پنتو) فسفریالز
و کاهش ) فسفات دهیدروژناز -6افزایش فعالیت آنزیم گلوکز (

) فسـفاتاز در کبـد  -6کاهش فعالیت آنزیم گلوکز (گلوکونئوژنز 
ورزش و فعالیـت  گزارش شده اسـت کـه   . )17(دهند  انجام می

از طریـق بهبـود بخشـیدن مقاومـت     ) فعالیت استقامتی(بدنی 
انسولین و افزیش حساسیت انسولین نقـش مهمـی در کنتـرل    

بـه طـوري کـه امـروزه از ورزش و      )21(دیابـت بـر عهـده دارد   
فعالیت بدنی  جهـت بهبـود وضـعیت جسـمانی افـراد دیـابتی       

  .)22(شود  استفاده می
هـاي ورزشـی و    تحقیقات صورت گرفتـه تـأثیر فعالیـت    در

صـورت مجـزا    عصاره گشـنیز بـر عوامـل درگیـر در دیابـت بـه      
و نتایج متفـاوتی ذکـر گردیـده     )14, 4(موردمطالعه قرارگرفته

زمـان بـر روي    طور هـم  است؛ اما تحقیقی که اثرات این دو را به
کننده دیابت موردمطالعه قـرار دهـد یافـت     هاي تعیین شاخص

رو تحقیـق حاضـر باهـدف بررسـی اثـرات تعـاملی        نشد، ازایـن 
ی در هیپوگالیســمیک عصــاره گشــنیز و تمــرین اســـتقامت    

  .هاي صحرایی دیابتی صورت گرفت موش
  هامواد و روش  
در ایـن تحقیـق    :گیريجامعه و نمونه آماري و روش نمونه 

ـ داولـی   صحرایی نر بالغ نژاد اسپراگ  سر موش 50تجربی ابتدا 
تکثیر یافته در مرکز پــــرورش حیوانات واقع در دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد علوم و تحقیقـات فـارس خریـداري و بـه محـل      
آزمایشگاه فیزیولوژي ورزشی این واحد دانشگاهی انتقـال داده  

  .شد
در کـل دوره تحقیـق    :هاي صحراییشیوه نگهداري موش

هاي از جنس پلی کربنات شفاف با  هاي صحرایی در قفس موش
هـا   شدند؛ در داخـل تمـامی قفـس    قابلیت اتوکالو نگهداري می

هـا از تراشـه و    جهت جذب ادرار و مدفوع حیوانات و راحتی آن
همچنین هر روز تمیز . شد هاي چوب استریل استفاده می بریده

هـاي چـوب نیـز تعـویض      شد و تراشـه  انجام می ها کردن قفس
درجـه   24تـا   20دمـاي محـیط آزمایشـگاه برابـر     . گردیـد  می

درصـد   65تـا   55گراد و همچنین رطوبت نسبی حـدود  سانتی
طـور   بـار بـه   ساعت یک 12حفظ شد و چرخه روشنایی نیز هر 

 .کننده الکترونیکی نور سالن تنظیم شد دقیق توسط تنظیم
هاي صـحرایی   جهت تغذیه موش :صحراییهاي تغذیه موش

: ؛ فیبـر خـام  5/3 – 5/4: ؛ چربی خام23: پروتئین خام(از پلت 
ــتر4 -5/4 ــداکثر : ؛ خاکس ــیم10ح ــفر95/0 – 1: ؛ کلس   :؛ فس
: ؛ لیـزین 10حـداکثر  : ؛ رطوبت5/0 – 55/0: ؛ نمک65/0 –7/0

: ؛ ترئـونین 63/0: سیسـتئین + ؛ متیونین 33/0: ؛ متیونین15/1
هـاي صـحرایی کـه در     ویـژه مـوش  ) 25/0: یپ توفان؛ تر72/0
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هاي بنیادین مرکز پرورش و تکثیر حیوانات آزمایشگاهی سلول
هـاي   دسترسـی مـوش  . شـد، اسـتفاده شـد    شیراز مصـرف مـی  
هـاي  صـورت نامحـدود بـود و آب در بطـري     صحرایی به غذا به

ــی 500 ــس  میل ــري در تمــامی قف ــود داشــت  لیت ــا وج وزن . ه
طــور  ابتــدا و پایــان دوره تحقیــق بــه هــاي صــحرایی در مــوش

 . )23(جداگانه ثبت شد
جهـت  (پس از گذشت هشت روز : آوري اطالعات روش جمع

شـب ناشـتایی    ، پـس از یـک  )پـذیري  سپري کردن دوره سازش
هـوش شـده و مـورد     هاي صحرایی با کلروفرم بـی  امی موشتم

 sigma(استرپتوزوتوسـین  ) mg/kg 60(تزریق داخل صـفاقی  

chemical, st Louis, MO, USA (قرار گرفتند)چهـار روز  . )1
ه از دسـتگاه  هاي صـحرایی بـا اسـتفاد    بعد گلوکز ناشتاي موش

 32گیـري و   گلوکومتر به روش پانچ کردن از قسمت دم انـدازه 
 )mg/dL 300 )24سر موش صحرایی داراي گلوکز خون باالي 

ار عنوان نمونه آماري انتخاب و بر اساس گلوکز ناشتا در چهـ  به
) 3(تمـرین اسـتقامتی،   ) 2(عصاره گشـنیز،  ) 1(سري  8گروه 

کنتـرل قـرار   ) 4(عصاره گشنیز همراه بـا تمـرین اسـتقامتی و    
عصـاره گشـنیز را    mg/kg100روزانه  3و  1هاي  گروه. گرفتند

و  2هاي  صورت داخل صفاقی دریافت نمودند همچنین گروه به
روي نـوار   پنج جلسه در هفتـه تمرینـات اسـتقامتی دویـدن     3

کل دوره تحقیق . هاي صحرایی را انجام دادند گردان ویژه موش
هـاي   پس از چهار هفتـه از مـوش  . چهار هفته به طول انجامید

 .گیري به عمل آمد ساعت ناشتایی خون 16صحرایی به دنبال 
گیـري   پس از انجام خون :گیري حیوانات آزمایشگاهی خون

جهـت   EDTAهـاي حـاوي    سـی خـون داخـل لولـه     یک سـی 
ریخته شد و پنج  )HbA1c(گیري هموگلوبین گلیکوزیله  اندازه
گیـري گلـوکز و    جهـت انـدازه  ( هاي فالکون  سی داخل لوله سی

براي مـدت   EDTAهاي خون بدون  نمونه. ریخته شد) انسولین
منظـور   دقیقه در دماي آزمایشگاه نگهداري شد و سپس بـه  40

  .سانتریفیوژ شدند دقیقه 15به مدت  3000تهیه سرم با دور 
گیـري انسـولین ناشـتا بـا      انـدازه : گیري متغیرهاروش اندازه

. روش آنزیم ایمنواسی از نوع سـاندویچی و رقـابتی انجـام شـد    
و به روش   گیري گلوکز سرم با استفاده از کیت بیوشیمی اندازه

چنـین جهـت    هم. انجام شد) روش گلوکز اکسیداز(آنزیماتیک 
انسـولین، از شـاخص مقاومـت بـه      بررسی شاخص مقاومت بـه 

بـر   HOMA-IRشـاخص  . استفاده شـد ) HOMA-IR(انسولین 
ضرب غلظت گلوکز خون ناشتا در غلظت انسولین  اساس حاصل
 روش کروماتوگرافی با . محاسبه شد 5/22بر ثابت  ناشتا تقسیم

بـا اسـتفاده    HbA1cگیري  نیز براي اندازه) HPLC(کارایی باال 
  .مورداستفاده قرار گرفت) نروژ( Nycorardاز سیستم 

در مطالعـه حاضـر جهـت تهیـه عصـاره       :روش تهیه عصـاره 
 150گرم از پودر تخم گشـنیز تهیـه و در    100گشنیز در ابتدا 

ساعت در دماي آزمایشگاه  24لیتر از اتانول حل گردید و  میلی
مانـده   ماده مذکور سه بار فیلتر شد و مایع باقی. نگه داشته شد

درجه سانتی گراد گذاشته شد تا الکل  50ري با دماي در بن ما
عصـاره تـا   . طور کامل تبخیر و عصاره غلیظ به دست آمد آن به

. گراد نگهداري شـد  ي سانتی درجه -20زمان استفاده در دماي 
تر، از طریـق حـل کـردن آن     هاي پایین محلول عصاره با غلظت

  .)25(در محلول سالین فیزیولوژیک سرد به دست آمد 
در رابطــه بــا پروتکــل تمــرین اســتقامتی : پروتکــل تمــرین

ت بـا  بایست بیان نمود که در ابتـدا جهـت آشـنایی حیوانـا     می
ها روي دسـتگاه نـوار    نحوه اجراي پروتکل تمرین استقامتی آن

گرفتند و با سرعت هشت متر در دقیقه با شیب  گردان قرار می
در انتهاي دسـتگاه نـوار   . دقیقه دویدند 10صفر درجه به مدت 

گردان یک شوك الکتریکی بسیار ضعیف تعبیـه شـده بـود تـا     
بــراي جلــوگیري از . حیوانــات را وادار بــه ادامــه حرکــت کنــد

وسیله شـوك الکتریکـی، از همـان ابتـدا      هاي احتمالی به آسیب
حیوانات از طریق ضربه زدن آرام به دستگاه نوار گردان و ایجاد 
صداي نسبتاً ضعیف و یـا از طریـق لمـس دم حیـوان، شـرطی      

پروتکل تمـرین اسـتقامتی شـامل چهـار هفتـه دویـدن       . شدند
شـیب صـفر   (بـدون شـیب    فزاینده روي دسـتگاه نـوار گـردان   

دقیقـه   60متر در دقیقه و به مـدت   16تا  8با سرعت ) درصد
براي گرم کـردن  . در هر جلسه و پنج جلسه در هفته انجام شد

حیوانات در جلسات تمرین، ابتـدا پـس از قـرار دادن حیوانـات     
دقیقه با سرعت  10روي دستگاه نوار گردان، حیوانات به مدت 

ویدنـد سـپس برنامـه تمرینـی اجـرا      د هشت متر در دقیقه مـی 
منظـور اجـراي برنامـه     پس از اتمام برنامه تمرینـی، بـه  . شد می

شـد  طور معکوس کاهش داده می سرد کردن سرعت دستگاه به
این برنامه حـدود پـنج دقیقـه    . تا سرعت دستگاه به صفر برسد

  ).1جدول ) (6(ادامه داشت 
ها از  یافتهجهت بررسی طبیعی بودن توزیع  :هاي آماريروش

آزمون شاپیروویلک استفاده شد همچنین جهت مقایسه مقادیر 
 tهــاي تحقیــق از آزمــون  هــاي گالیســمیک در گـروه  شـاخص 

طرفه و آزمون تعقیبی تـوکی   آنالیز واریانس یکوابسته، آزمون 
 p≥ 05/0داري در تمـامی محاسـبات    سطح معنی. استفاده شد

 .در نظر گرفته شد
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 پروتکل تمرین استقامتی .1جدول 

  هفته اول  هفته دوم  هفته سوم  هفته چهارم  مرحله تمرینی  گرم کردن  مرحله اصلی  سرد کردن
  سرعت دویدن دقیقهمتر بر  8 دقیقه متر بر 10 -8 متر بر دقیقه 12 -10 متر بر دقیقه 14 -12 متر بر دقیقه 16 -14 متر بر دقیقه 8

 مدت زمان دقیقه 10 دقیقه 45 دقیقه 45 دقیقه 45 دقیقه 45 دقیقه 5

 
 هایافته  

هاي صـحرایی و   آزمون وزن موش آزمون و پس مقادیر پیش
هـاي چهارگانـه تحقیـق بـه      هاي قندي گروه همچنین شاخص
نتـایج آزمـون   . شـده اسـت   ارائـه   3و  2هـاي   ترتیب در جدول

 p( ،HbA1c=06/0(شاپیروویلک نشان داد توزیع گلوکز ناشـتا  
)11/0=p(   ــولین ــه انسـ ــت بـ ــولین ) p=20/0(، مقاومـ و انسـ
)59/0=p (باشد هاي تحقیق طبیعی می در گروه.  

نشـان داد کـه تفـاوت     2وابسـته در جـدول    tنتایج آزمون 
هـاي   ن مـوش آزمون وز آزمون و پس داري در میزان پیش معنی

) p=29/0(، عصاره گشنیز )p=24/0(هاي کنترل  صحرایی گروه
بـا  . وجود نداشت) p=15/0(و تمرین استقامتی همراه با گشنیز 

هاي صحرایی گـروه تمـرین اسـتقامتی در     وجود، وزن موش این
آزمون کاهش یافت  داري نسبت به پیش طور معنی آزمون به پس

)04/0=p .( طرفـه نشـان داد    ریـانس یـک  نتایج آزمون آنـالیز وا
 ،p=001/0(داري در مقـــادیر گلـــوکز ناشـــتا  تفـــاوت معنـــی

و ) 3Fو  3F( ،HbA1c )001/0=p،21/31=28و  28=66/83
هـاي   گـروه ) 3Fو  p،31/17 =28=001/0(مقاومت به انسولین 

داري در مقـادیر   وجـود، تفـاوت معنـی    بااین. تحقیق وجود دارد
و  p، 89/0=28=45/0(اشت هاي تحقیق وجود ند انسولین گروه

3 F .(  نتایج آزمون تعقیبی توکی نشان داد چهار هفته مصـرف
عصاره گشنیز، تمرین استقامتی و مصرف عصاره گشنیز همـراه  

داري بـر کـاهش گلـوکز ناشـتا،      با تمرین استقامتی اثـر معنـی  
هـاي صـحرایی    مـوش  HbA1cمقاومت به انسولین و همچنین 

مصرف عصاره گشنیز همراه بـا تمـرین   ؛ )001/0p(دیابتی دارد 
و تمرین ) p=001/0(استقامتی نسبت به مصرف عصاره گشنیز 

اثر بیشـتري بـر کـاهش گلـوکز ناشـتاي      ) p=03/0(استقامتی 
همچنــین مصـرف عصــاره  . هـاي صــحرایی دیـابتی دارد   مـوش 

گشنیز همراه با تمـرین اسـتقامتی نسـبت بـه مصـرف عصـاره       
هـاي صـحرایی    مـوش  HbA1cگشنیز اثر بیشتري بـر کـاهش   

  ).3جدول )(p=02/0(دیابتی دارد 
  

  هاي تحقیق هاي صحرایی در گروه توصیف وزن موش .2جدول 

  )وزن به گرم(پیش آزمون   )تعداد(نام گروه 
  )میانگین ±انحراف استاندارد (

  )وزن به گرم(آزمون  پس
  )میانگین ±انحراف استاندارد (

  داري سطح معنی

  p=24/0  50/246 ± 95/16  00/242 ± 07/12 )سر 8(کنترل 

  p=04/0   75/233 ± 20/16  75/243 ± 15/20 )سر 8(تمرین استقامتی 
  p=29/0  62/245 ± 11/24  00/249 ±03/26  )سر 8(عصاره گشنیز 

  p=15/0  75/228 ± 63/16  87/233 ± 50/20  )سر 8(گشنیز + تمرین استقامتی 
  p≥05/0تفاوت معنی دار نسبت به پیش آزمون در سطح  

  وابسته t: آزمون آماري
  

هاي صحرایی در  موش HbA1cآزمون آنالیز واریانس یک طرفه جهت مقایسه مقادیر گلوکز ناشتا، انسولین، مقاومت به انسولین و  .3جدول 
  ¥هاي چهارگانه تحقیق گروه

  متغییر                              
  گروه

  گلوکز ناشتا
)mg/dL(  

  انسولین
)ml/mU(  

  مقاومت به انسولین
)HOMA-IR(  

HbAIC  
(%)  

  49/9±86/0  53/6±11/1  64/6±03/1  37/398±28/16 کنترل
  70/6±04/1   59/4±80/0  50/6±01/1  87/285±78/22  تمرین استقامتی

  88/6±54/0   79/4±57/0   52/6±76/0  62/298±28/23   گشنیزعصاره 
  62/5±79/0‡   79/3±50/0   96/5±75/0  00/258±25/10 †    تمرین استقامتی+ عصاره گشنیز 

  
  p=03/0تفاوت معنی دار نسبت به گروه تمرین استقامتی در سطح    p=001/0تفاوت معنی دار نسبت به گروه کنترل در سطح  

  آنالیز واریانس یک طرفه: آزمون آماري  p=001/0تفاوت معنی دار نسبت به گروه عصاره گشنیز در سطح  †
  گیري در انتهاي مطالعه انجام شده است زهااند ¥  p=02/0تفاوت معنی دار نسبت به گروه عصاره گشنیز در سطح  ‡
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  هاي تحقیق مقادیر گلوکز ناشتا در گروه .1نمودار 
  

  هاي تحقیق در گروه HbA1cمقادیر . 2نمودار 

  
    هاي تحقیق مقاومت به انسولین در گروه .3نمودار 

  هاي تحقیق انسولین در گروه. 4نمودار 
  
  بحث  

تمــرین هفتــه چهــار نتــایج مطالعــه حاضــر نشــان دادکــه 
داري بر کاهش گلـوکز ناشـتا، مقاومـت بـه      استقامتی اثر معنی

ــابتی  مــوش HbA1cانســولین و همچنــین  هــاي صــحرایی دی
هـاي   داري بر مقادیر انسولین موش وجود، اثر معنی داشت، بااین

شـده اسـت تمرینـات ورزشـی      گزارش .صحرایی دیابتی نداشت
حالـت اسـتراحت    توانند مقادیر انسولین پالسـما را در  غالباً می

کاهش دهد و تولید انسولین را هنگام آزمـایش تحمـل گلـوکز    
پایین آورد که هر دو دال بـر بهبـود حساسـیت بـه انسـولین و      

. )26(باشـد   مـی  2کاهش نیاز به انسولین در افراد دیابتی نـوع  
انـد اثـر مسـتقل فعالیـت ورزشـی در       چندین مطالعه نتوانسـته 

-30(بهبود کنترل گالیسمیک بیماران دیابتی را نشـان دهنـد   
وجود، اغلـب مطالعـات انجـام شـده در ایـن زمینـه،        بااین. )27

بـراي  ). 1، 5-9(انـد   هاي قندي را گزارش کـرده  بهبود شاخص
، 90تـا   85جلسه تمرین در آب و خشکی بـا شـدت    مثال سه

 45هـوازي بـه مـدت     درصد آستانه بی 100تا  95و  95تا  90
بیمـار مبـتال بـه     25دار گلـوکز   دقیقه منجر به کـاهش معنـی  

چهار و شش هفته تمرینـات  یا اینکه، . )8(گردید  2دیابت نوع 
هـاي گالیسـمیک    دار شـاخص  استقامتی منجر به بهبود معنـی 

وجـود، شـش هفتـه نسـبت بـه       بااین. هاي دیابتی گردید موش
هـاي گالیسـمیک    چهار هفته اثر بیشـتري بـر بهبـود شـاخص    

سـه و شـش مـاه فعالیـت بـدنی      ؛ )6(ابتی داشت هاي دی موش
فرد نزدیـک بـه خطـر     718گلوکز ناشتا و مقاومت به انسولین 

؛ )7(داري کـاهش داد   طـور معنـی   را بـه  2بیماري دیابت نـوع  
دار گلـوکز   شش هفته تمرینات مقاومتی منجر به کاهش معنی

. ناشتا، مقاومت بـه انسـولین و هموگلـوبین گلیکوزیلـه گردیـد     
هاي دیـابتی   داري بر کاهش انسولین موش اثر معنی وجود، بااین

هفته تمرین  4همچنین . )1(شده با استروپتوزوتوسین نداشت 
دقیقـه دویـدن    60جلسه در هفته و هـر جلسـه    5استقامتی، 

متر بر دقیقـه منجـر بـه کـاهش      20روي نوار گردان با سرعت 
ــی ــولین و    معن ــه انس ــت ب ــولین، مقاوم ــتا، انس ــوکز ناش دار گل

هـاي صـحرایی دیـابتی شـده بـا       هموگلوبین گلیکوزیله مـوش 
تمرینات ورزشی اثر انسـولین را  . )5(استروپتوزوتوسین گردید 

سـاز و  . دهنـد  طور چشمگیري در عضله اسکلتی افزایش مـی  به
 هایی نظیر افـزایش  کار درگیر در این امر شامل بروز سازگاري

ــروتئین   ــزایش پ ــویرگی، اف ــیته م ــوکز    دانس ــل گل ــاي حام ه
و جابجایی به سمت انواع تارهاي حساس بـه  ) GLUT4ویژه به(
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 ٢٦

انسولین و تغییرات احتمالی در ترکیب فسـفولیپدي سـارکولم،   
افزایش فعالیت آنزیمـی گلیکولیتیـک و اکسـیداتیو و افـزایش     

زش موجب افـزایش جـذب   ور. باشد فعالیت گلیکوژن سنتاز می
گلوکز در عضله اسکلتی و همچنین افـزایش فعالیـت پـروتئین    

بـه   GLUT4شود که ناشـی از افـزایش در جابجـایی     کیناز می
فعالیت آدنـوزین مونـو فسـفات    . )1(باشد غشاءهاي سطحی می
سـطح   GLUT4را از طریق افزایش میزان کیناز  انتقال گلوکز 

سلولی در عضـله اسـکلتی مقـاوم بـه انسـولین افـزایش داده و       
رغـم   علـی . )9(نمایـد  را میـانجیگري مـی   GLUT4اثرات بیـان  

هفته، سه جلسه در هفته و هـر جلسـه    12هاي مذکور  گزارش
 Vo2maxدرصـد   60کار سنج با شدت  دقیقه تمرینات چرخ  60

بیماران مبتال  سولین ناشتايداري بر مقادیر گلوکز و ان اثر معنی
جلسـه در هفتـه و هـر     3ماه،  4؛ )29(نداشت  2به دیابت نوع 

داري بـر کـاهش    دقیقه راه رفتن اگرچـه اثـر معنـی    45جلسه 
. فشارخون، شاخص توده بدن و همچنین چربـی خـون داشـت   

ر کاهش گلـوکز ناشـتا، انسـولین و    داري ب وجود، اثر معنی بااین
HbA1c        نداشـت   2سالمندان مبـتال بـه بیمـاري دیابـت نـوع

هفته  12دن روي نوار گردان در طول کیلومتر دوی 8/11؛ )30(
داري بــر کــاهش مقــادیر گلــوکز ناشــتا و انســولین  اثــر معنــی

یـک سـاعت تمـرین    همچنـین  . )27(هاي دیابتی نداشت موش
 7اي در  درصد ضـربان قلـب ذخیـره    70تا  60هوازي با شدت 

 12داري بر گلـوکز ناشـتا و انسـولین     روز غیر متوالی اثر معنی
. )28(مرد سالمند داراي تحمـل گلـوکز مختـل شـده نداشـت      

فعالیت  افزایش و وزن کاهش بر تمرکز با زندگی تغییرات شیوه
 افرادي است در دیابت بروز با مقابله اصلی راهکارهاي از ورزشی

یک پاسخ سازشی . )26(دارند  مختل گلوکز تحمل که آزمایش
به فعالیت ورزشی در مواقع وجود مقاومت به انسـولین، بهبـود   
تحمل گلوکز و بهبود حساسیت انسولینی انتقال گلوکز عضالت 

بهبـود در  (شی این بهبود ناشی از فعالیت ورز. باشد اسکلتی می
هـاي ویـژه سیسـتم     با تنظـیم افزایشـی مؤلفـه   ) عمل انسولین

باشـد و   انتقال گلوکز در عضله مقاوم بـه انسـولین مـرتبط مـی    
و سوبسـتراي گیرنـده انسـولین     GLUT4شامل افـزایش بیـان   

هـاي ورزشـی    رو، پـرداختن بـه فعالیـت    از ایـن . )11(باشـد   می
. هاي درمان مناسب در بیماران دیابتی باشد تواند یکی از راه می
که در یـک مقالـه مـروري جهـت اسـتفاده مناسـب از        يطور به

هـاي قنـدي    هـاي ورزشـی در راسـتاي بهبـود شـاخص      فعالیت
دقیقـه و   60هاي ورزشی به میزان حـداقل   پرداختن به فعالیت

ــه پیشــنهاد شــده اســت   3 ــت . )10(جلســه در هفت در حقیق
هاي ورزشی عالوه بر افزایش گیرنـده انسـولین، انتقـال     فعالیت
هاي گلوکز، افزایش تحویل گلوکز به عضله و تقویت پیام  دهنده

، به وسیله کـاهش تـوده چربـی و    رسانی داخل سلولی انسولین
گردنـد و   وزن بدن منجر به بهبود حساسـیت بـه انسـولین مـی    

مقالـه مجلـه   (اومت به انسولین را تعـدیل نماینـد   توانند مق می
  ). سبزوار

 بودن کم خاطر به گیاهان دارویی مصرف به گرایش امروزه

 ها افزایش آن در موجود ترکیبات مؤثره گوناگونی و سوء عوارض

حال، مطالعات اندکی درزمینه تأثیرات عصـاره   بااین. است یافته
هاي قندي افراد دیابتی انجام گرفته است که  گشنیز بر شاخص

داراي نتایج ضدونقیضی در رابطه با اثرگذاري مصرف گشنیز بر 
کـه برخـی حـاکی از     طـوري  بـه . باشـند  هاي قندي مـی  شاخص

، 31(باشند  هاي قندي می اثرگذاري عصاره گشنیزي بر شاخص
ــذاري   ) 14، 15، 20-18 ــدم اثرگ ــاکی از ع ــر ح ــی دیگ و برخ

در مطالعـه  ). 32، 33(باشـند   هاي قندي مـی  گشنیز بر شاخص
داري بـر   حاضر چهار هفته مصـرف عصـاره گشـنیز اثـر معنـی     
 HbA1cکاهش گلوکز ناشتا، مقاومت به انسـولین و همچنـین   

بر  داري وجود، اثر معنی بااین. هاي صحرایی دیابتی داشت موش
  . هاي صحرایی دیابتی نداشت مقادیر انسولین موش

کـاهش   در راستاي نتایج تحقیق حاضـر برخـی مطالعـات،   
هـاي   دار سـلول  دار گلوکز سرم و همچنین افزایش معنـی  معنی

بتاي پانکراس بـه دنبـال مصـرف عصـاره اتـانولی بـا دوزهـاي        
mg/kg 200  هاي گالیسمیک  ص؛ شاخ)15(گزارش شد 250و
 mg/kg(سـاعت از تزریـق صـفاقی گشـنیز      5و  3، 5/1پس از 

هـــاي صـــحرایی دیـــابتی شـــده بـــا  در مــوش ) 250و  200
؛ )31(داري کاهش یافتـه اسـت    طور معنی استروپتوزوتوسین به

از گیـاه گشـنیز بـه رژیـم غـذایی، گلـوکز        g/kg 5/62افزودن 
طـور   را بـه  هاي دیابتی شده با استروپتوزوتوسـین  ناشتاي موش

همچنـین، عصـاره آبـی گشـنیز داراي     . داري کـاهش داد  معنی
؛ )17(فعالیت آزادکننده انسولین و فعالیت شبه انسولینی بـود  

منجـر بـه    mg/kg 25روز مصرف عصاره گشنیز به میـزان   30
ــه انســولین  کــاهش معنــی ــوکز، انســولین و مقاومــت ب  دار گل

دار گلـوکز   ؛ کاهش معنی)14(هاي هیپرلیپیدمیک گردید موش
هـاي دیـابتی شـده بـا      هاي بتـاي مـوش   ناشتا و افزایش سلول

روز  14؛ )18(آلوکسان به دنبال مصـرف گشـنیز گـزارش شـد    
 20در ) گـرم در واحـد   5/4(مصرف عصاره گشنیز در دوز بـاال  

بدون هـیچ سـابقه    2بیمار دیابتی نوع  10( 2یمار دیابتی نوع ب
که گلوکز خون خود را کنترل  2بیمار دیابتی نوع 10پزشکی و 

 ؛)19(دار گلوکز پالسما گردید منجر به کاهش معنی) کردند می
انتشار گلوکز در سیستم ) در محیط آزمایشگاه (عصاره گشنیز 

کـه   طوري داري کاهش داد به طور معنی گاسترواینتستینال را به
اي گلـوکز بـه دنبـال     محققین بیان نمودند کاهش جـذب روده 
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هاي ضـد دیابـت ایـن     عنوان یکی از مکانیسم مصرف گشنیز به
؛ همچنـین اسـتفاده از عصـاره تخـم گیـاه      )16(باشـد  گیاه می

مـدت و   هاي دیابتی شده چـه در کوتـاه   گشنیز در تغذیه موش
چه در درازمدت، افـزایش سـطح گلـوکز ناشـتا و کـاهش وزن      

توزوتوسـین را  وسـیله استروپ  ایجادشده در اثر القاي دیابـت بـه  
که محققین بیان نمودند  طوري داري تعدیل کرد به طور معنی به

گیاه گشنیز حاوي ترکیبات فنولیکی، فالنوئیدي، استروئیدي و 
بـراي ایـن    توضـیحات محتمـل فراوانـی   . )20(باشد تانن ها می

هـاي قنـدي عصـاره     اثرات کاهنده شـاخص . ها وجود دارد یافته
تواند ناشی از بازسازي پاسخ انسولین از طریق وقـوع   گشنیز می

. )17(فعالیت شبه انسولینی و رها کننده انسولین گشنیز باشد 
هـاي   همچنین پیشنهاد شده است که اثـرات کاهنـده شـاخص   
که در (قندي گشنیز ممکن است تحت تأثیر مقادیر باالي فیبر 

جــذب کربوهیــدرات دخالــت دارد، جــذب محیطــی گلــوکز را 
هـاي انسـولین را افـزایش     دهد، حساسـیت گیرنـده   افزایش می

قـرار  ) باشـد  افت کبـد مـی  دهد و داراي اثرات احیاء کننده ب می
در حقیقت، عصاره گشنیز با افزایش فعالیـت آنـزیم   . )34(گیرد

گلیکوژن سنتاز و افزایش غلظـت گلیکـوژن کبـدي و تحریـک     
هـاي   یر گلیکولیز و پنتوز فسـفات از طریـق افـزایش آنـزیم    مس

هـاي   فسفات دهیدروژناز و مهار آنزیم -6گلیکولیتیک و گلوکز 
گلوکونئوژنیک و گلیکوژن فسفوریالز و درنتیجه مهار روندهاي 

ها مؤثر  گلیکونئوژنز و گلیکوژنولیز روي متابولیسم کربوهیدرات
رغـم   علـی . )35(د دهـ  بوده و سطح گلوکز خون را کاهش مـی 

روز مصرف عصـاره گشـنیز در دوز    14مطالعات مذکور اگرچه 
منجـر بـه    2بیمار دیـابتی نـوع    20در ) گرم در واحد 5/4(باال 

 5/2(دار گلوکز پالسما گردید ولـی بـا دوز پـایین     کاهش معنی
 داري بر کاهش گلوکز پالسـما نداشـت   اثر معنی) رم در واحدگ
ــه  ؛ )19( ــه مصــرف روزان عصــاره گشــنیز  mg500شــش هفت

دار بر کاهش هموگلوبین گلیکوزیلـه   صورت کپسول اثر معنی به
کـه   نداشـت  2بیماران مبـتال بـه دیابـت نـوع      و گلوکز ناشتاي

محققین علت عدم اثرگـذاري را ناشـی از عـواملی مختلفـی از     
زمان کوتاه تحقیق، دوز پایین دارو و غیره دانسـتند   قبیل مدت

عصاره آبی دانه  mg/kg 250هشت روز مصرف همچنین  .)34(
هـاي سـالم    داري بر گلـوکز ناشـتاي خرگـوش    گشنیز اثر معنی

توان ناشی از مقادیر اولیه  ها را می تفاوت در یافته. )32(نداشت 
هــاي قنــدي، نــوع آزمــودنی و همچنــین دوز عصــاره  صشــاخ

و همکـاران   Waheedبـراي مثـال در مطالعـه    . مصرفی دانست
گـرم در واحـد    5/4روز مصرف عصاره گشنیز با دوز  14اگرچه 

 2دار گلوکز سـرم بیمـاران دیـابتی نـوع      منجر به کاهش معنی
داري بر کـاهش   اثر معنی 5/2وجود، مصرف دوز   با این. گردید

همچنـین در مطالعـه زحمـتکش و    . )19(لوکز سرم نداشـت  گ
 mg 500، مصرف شش هفته گشـنیز بـا دوز   )2013(همکاران 

کـاهش هموگلـوبین گلیکوزیلـه و    داري بـر   نتوانست اثر معنـی 
 )33(داشته باشـد   2ان مبتال به دیابت نوع بیمارگلوکز ناشتاي 

دهنـده اثـرات وابسـته بـه دوز گشـنیز       که این موضـوع نشـان  
سم اثـرات هیپوگالیسـمیک گشـنیز    در رابطه با مکانی. باشد می

گزارش شده است که اثرات ضدهایپرگالیسمیک عصاره گشنیز 
با افزایش فعالیـت آنـزیم گلیکـوژن سـنتتاز و افـزایش غلظـت       
گلیکوژن کبـدي، تحریـک مسـیر گلیکـولیز و پنتوزفسـفات از      

فسـفات   6 -هـاي گلیکولیتیـک و گلـوکز    طریق افزایش آنـزیم 
ــزیم  ــار آن ــدروژناز و مه ــ دهی ــوژن ه ــک و گلیک اي گلوکونئوژنی

ــوژنز و    ــدهاي گلیکونئـ ــار رونـ ــه مهـ ــفوریالز و در نتیجـ فسـ
گلیکوژنولیز بر متابولیسم کربوهیـدرات هـا اثـر گـذار اسـت و      

  .)36(دهد  سطوح سرمی گلوکز را کاهش می
چهار هفته مصـرف  همچنین نتایج مطالعه حاضر نشان داد 

داري بـر   ه گشنیز همراه بـا تمـرین اسـتقامتی اثـر معنـی     عصار
 HbA1cکاهش گلوکز ناشتا، مقاومت به انسـولین و همچنـین   

هاي صحرایی دیابتی داشت؛ مصرف عصاره گشنیز همـراه   موش
با تمرین استقامتی نسبت به مصرف عصـاره گشـنیز و تمـرین    

هـاي   استقامتی اثر بیشتري بـر کـاهش گلـوکز ناشـتاي مـوش     
همچنین مصرف عصاره گشنیز همـراه  . صحرایی دیابتی داشت

با تمرین استقامتی نسبت به مصرف عصاره گشنیز اثر بیشتري 
طور  همان .هاي صحرایی دیابتی داشت موش HbA1cر کاهش ب

هـاي   هـاي قنـدي فعالیـت    که ذکر شد اثرات کاهنـده شـاخص  
). 5، 8(ورزشــی در بیمــاران دیابــت بــه اثبــات رســیده اســت  

گشنیز که فعالیت آزادکنندگی انسولین و عصاره آبی  همچنین
، )17(آن فعالیت شـبه انسـولینی را از خـود نشـان داده اسـت      

باعث کاهش چشمگیري در گلوکز سرم و افزایش قابـل توجـه   
و همچنین کاهش  )15(هاي بتا پانکراس گردیده  فعالیت سلول

عنـوان یکـی از    گشنیز بهاي گلوکز به دنبال مصرف  جذب روده
  .)16(هاي ضد دیابت این گیاه به اثبات رسیده است  مکانیسم

گزارش شده است که انقباضات عضالنی کـه در اثـر ورزش   
باشد و جهت تولید  شود داراي نقش شبه انسولین می ایجاد می

. )37(فرسـتد   انرژي، مقدار زیادي گلوکز را به داخل سلول مـی 
احتمال بر این اسـت کـه انقبـاض عضـالنی بـا افـزایش تعـداد        

باعـث   ) Glut4( ي پالسـمایی هاي گلوکز موجـود در غشـا   ناقل
در نتیجـه هنگـام   . شـود  افزایش نفوذپذیري غشا به گلوکز مـی 

در عضالت تمرین کـرده افـزایش    Glut4فعالیت ورزشی میزان 
یافته که این امر باعث بهبود عمل انسولین بر متابولیسم گلوکز 
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تواند میزان هموگلـوبین گلیوکوزیلـه را    شود و در نهایت می می
  .)38(کاهش دهد 

در مطالعه حاضر با توجه بـه مـؤثر بـودن مصـرف عصـاره      
تـوان از ایـن    هاي دیابتی می هاي قندي موش گشنیز بر شاخص

عنوان یک مکمل طبیعی سودمند جهت تعـادل میـزان    ماده به
هـاي   عنـوان شـاخص   بـه  HbA1cگلوکز، مقاومت به انسولین و 

هـاي در   از ابتال به بیمـاري قندي و حفظ سالمتی و پیشگیري 
کـه   هـم چنـین ازآنجـایی   . ها بهره جست ارتباط با این شاخص

مصرف عصاره گشنیز و تمـرین اسـتقامتی نسـبت بـه مصـرف      

 HbA1cگلـوکز و مقـادیر   عصاره گشنیز اثر بیشتري بر کاهش 
مصـرف  شود  گیري می هاي صحرایی دیابتی داشت، نتیجه موش

داراي اثرات تعاملی بر بهبـود   عصاره گشنیز و تمرین استقامتی
  .باشد هاي قندي می شاخص

دانند از  نویسندگان مقاله حاضر بر خود الزم می: سپاسگزاري
کارکنان آزمایشگاه علوم ورزشی و همچنین معاونت پژوهشـی  

  .آورند دانشگاه مرودشت کمال تشکر و قدردانی را به عمل
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Background and Objectives: Diabetes is a chronic disorder which is recognized by hyperglycemia and Different 
methods such as exercise, drugs and herbal medicines are used to treat and manage diabetes. The purpose of this study 
was to investigate hypoglycemic interactive effects of Coriander extract and endurance training in diabetic rats. 

 Materials & Methods: Thirty-two diabetic rats were selected and divided into 4 groups ; (1) coriander extract( n =8), 
(2) endurance training( n =8),(3) coriander extract with endurance training( n =8),and (4) control ( n =8). Groups 1 and 
3 received 100 mg / kg of coriander daily for 4 weeks, Also, groups 2 and 3 for 4 weeks, 5 sessions per week and 60 
minutes each session ran on treadmill. To analyze the findings, Shapirovailk test, dependent t-test, one way ANOVA 
and Tukey post hoc test were used (p ≤ 0.05).  

Results: Four weeks of Coriander extract intake, endurance training and coriander extract with endurance training 
significantly decreased fasting glucose, insulin resistance and HbA1c in diabetic rats (p=0.001); Consumption of 
coriander extract with endurance training compared to coriander extract (p = 0.001) and endurance training  
(p=0.03) had a greater effect on the reduction of fasting glucose in diabetic rats. Also, coriander extract with endurance 
training compared to coriander extract had a greater effect on reducing the HbA1c in diabetic rats (p=0.02). 

Conclusion: Due to reduction of glycemic indexes, It seems that coriander extract with endurance training used for four 
weeks has hypoglycemic interactions in diabetic rats. 

Keywords: Coriandrum: Exercise, Glycemic Index, Diabetes Mellitus, Rat  
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