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  مقدمه

 یسـلول  یدانیاکس یآنت دفاع ستمیس است ممکن ونقندخ شیافزا
 از یکـ ی ).1( برسـاند  بیآسـ  یبـافت  يهـا  سـلول  بـه  و کرده مختل را

 و،یداتیاکسـ  اسـترس  جادیا و آزاد يها کالیراد دیتول شیافزا لیدال
ــوکز شیافــزا  و Ihara مطالعــه در ).1( اســت آن ونیداســیاکس و گل

 یبررسـ  یابتید يها شمو در شده جادیا ویداتیاکس استرس همکاران
 شـد  هداد صیتشـخ  پـانکراس  در ژنیاکسـ  فعـال  يها گونه شیافزا و
ــترس ).2(  توســعه در آزاد يهــا کــالیراد دیــتول و ویداتیاکســ اس

  دارنـد  نقـش  يا هیـ کل اخـتالالت  و ابـت ید ،یعروق یقلب يها يماریب
ــا .)5-3( ــالیراد نیـ ــا کـ ــط آزاد يهـ ــ توسـ ــتمیس کیـ ــاع سـ  دفـ

 و دسموتاز دیسوپراکس کاتاالز، مثل ییها میآنز شامل یدانیاکس یآنت
ــات ــ ونیگلوت ــ دازیپراکس ــ یخنث ــوند یم ــارانیب .ش ــد م  يدارا یابتی

 شیافـزا  لیدل به است مکنم که هستند زین یعروق یقلب يها یناراحت
 از یناش دانیاکس یآنت نیچند ).7و6( باشد آزاد يها کالیراد تیفعال

 بـه  یعیوس طور به و اند هشد تیتثب یشگاهیآزما طور به یاهیگ مواد
 قرار استفاده مورد ویداتیاکس استرس بر اثرگذار و مؤثر عوامل عنوان
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 در مـدت  یطـوالن  صـورت  بـه  کـه  ییهـا  بافـت  در ).9و8( اند گرفته
 دفـاع  يسـازگار  کیـ  ؛رنـد یگ یمـ  قـرار  ویداتیاکسـ  استرس معرض

 یمـ یآنز تیـ فعال کیـ تحر شـامل  کـه  شـود  یم جادیا یدانیاکس یآنت
 با همزمان آزاد يها کالیراد یعیرطبیغ و باال سطوح ).11و10( است

 بیآسـ  موجـب  توانـد  یمـ  یدانیاکس یآنت دفاع يها سمیمکان کاهش
 مقاومـت  شیافزا و يدیپیل ونیداسیپراکس شیافزا ،یمیآنز و یسلول
 بـر  کردن شنا و یاستقامت يها نیتمر اثرات با رابطه در .شود نیانسول
 جینتـا  قلـب  یدانیاکسـ  یآنتـ  دفـاع  يها ستمیس و ویداتیاکس تیوضع

 نشـان  يمـرور  مطالعـه  کی در Ji که يطور به .دارد وجود یمتناقض
 ایـ  و کـاهش  ش،یافـزا  موجـب  تواننـد  یم یاستقامت ناتیتمر که داد

 متناقض جینتا نیا از یبعض ).12( شوند ستمیس نیا بودن رییتغ بدون
 نـوع  در تفـاوت  ایـ  و پـژهش  روش در تفـاوت  لیدل به است ممکن

 )انسـان  ای موش در شناکردن دن،یدو( ها یآزمودن و یورزش تیفعال
 میـ رژ و یورزش تیفعال توس،یمل ابتید یدرمان يها روش در .باشد

ــذا ــوردار يادیـــز تیـــاهم از ییغـ   لهیشـــنبل بـــذر .اســـت برخـ
(Fenugreek seeds) اکثـــر در یاهیـــگ يدارو کیـــ عنــوان  بـــه 

 تیـ تقو و روبخشیـ ن ضـدنفخ،  يدارو عنـوان  بـه  جهـان  يکشورها
ــده ــوا کنن ــرار اســتفاده مــورد یجنســ يق ــ ق ــرات ).13( ردیــگ یم  اث

 نیهمچنـ  و یوانیـ ح يهـا  مـدل  در لهیشـنبل  بـذر  قنـدخون  یکاهندگ
ــارانیب ــد م ــه یابتی ــده مطالع ــت ش ــه در ).14-16( اس ــر يا مطالع  اث

 منظـور  بـه  مطالعـه  این .)17( شد گزارش لهیشنبل بذر یدانیاکس یآنت
 بـذر  آبـی  عصـاره  گیـاهی  داروي و شـنا  یاسـتقامت  تمـرین  اثر نییتع

 دیـابتی  يهـا  موش قلب بافت هاي اکسیدان آنتی و قندخون بر شنبلیله
  .شد انجام (STZ) استرپتوزوتوسین با شده

  بررسی روش
 بـا  سـتار یو نژاد نر ییصحرا موش سر 50 يرو یتجرب مطالعه نیا
 در هفتـه  شش مدت یط ههفت 12 سن و گرم 200-220 یبیتقر وزن

 از هـا  مـوش  .شـد  انجـام  1391 سـال  یط ایالم پزشکی علوم دانشگاه
  .شدند يداریخر اهواز یپزشک علوم دانشگاه

 .شد تیرعا واناتیح يرو بر کار اخالق یاصول تیرعا پروتکل
  رطوبــت ،یکیتــار-نـور  ســاعت 12 اســتاندارد طیشـرا  در هــا مـوش 

 یسـ دستر بـا  گـراد  یسانت درجه 20-25 طیمح يدما درصد، 60-50
  .شدند ينگهدار غذا و آب به آزادانه

 ییتـا  ده گـروه  پـنج  در یتصـادف  صـورت  به ییصحرا يها موش
 اسـتقامتی  تیـ فعال ،)HC دارونما،( سالم کنترل ،(DC) دیابتی کنترل

 بـذر  آبـی  عصاره با توأم کردن شنا استقامتی تیفعال ،(S) کردن شنا
 تیفعال و )SF1 ن،بد وزن کیلوگرم بر گرم 74/1( باال دوز با شنبلیله

 متوسـط  دوز بـا  شـنبلیله  بـذر  آبی عصاره با توأم کردن شنا استقامتی
  .شدند میتقس )SF2 بدن، وزن کیلوگرم بر گرم 87/0(

 ییتـا  15 گـروه  5 در موش سر 75 ابتدا در که است ذکر به الزم

 سر 10 به گروه هر تعداد موش، سر 22 مرگ لیدل به و شدند میتقس
  .افتی کاهش موش
 نیتوز ها موش مطالعه يانتها و مطالعه یط مطالعه، ياجرا از بلق

  .دیگرد ثبت راتییتغ و شدند
 بــدن وزن لــوگرمیک در گــرم یلــیم 60 قیــتزر بــا هــا مــوش

 5/4( میسد تراتیس بافر تریل یلیم کی رد شده قیرق استرپتوزوتوسین
pH ، M 1/0( ــد ــدند یابتی ــس روز 7 .ش ــتزر از پ ــاعت 12 و قی  س

 شیب استراحت حالت در خون گلوکز زانیم که یصورت در ،ییناشتا
  ).18( شدند گرفته نظر در یابتید عنوان به بود mg/dl 300 زا

  يا هفتـه  هفتـه،  6 مـدت  به کردن شنا صورت به یاستقامت نیتمر
 در ظهرازبعــد 18 تــا 14 ســاعت در ســاعت کیــ يروز و روز 5

 حرارت درجه اب متر یسانت 150×90×70 ابعاد با یکیپالست يها تانک
 تحـت  که اول هفته در .شد انجام )19( گراد یسانت درجه 28±1 آب

 در که شد انجام صورت نیا به شنا نیتمر ؛بود يسازگار هفته عنوان
 جلسـه  هـر  بعد يروزها در و بود قهیدق 10 شنا زمان مدت اول، روز
 کیـ  از بعـد  کـه  يطـور  بـه  .شد افزوده شنا زمان مدت به قهیدق 10

 انیـ پا تـا  و دیرسـ  روز در قـه یدق 60 بـه  موش يشنا زمان مدت هفته
 کیـ  شـنا  ).20( شـد  حفـظ  يا قـه یدق 60 زمـان  مدت نیا ششم هفته

ــار ــیطب رفت ــرا یع ــح يب ــوده وانی ــب و ب ــترس موج ــان اس  و یکیمک
 بهتر عیتوز موجب نیهمچن شده؛ وانیح يبرا يکمتر یدگید بیآس
 ضـربان  و یقلبـ  هد برون ریچشمگ رییتغ بدون ها بافت در خون انیجر

 فعال يها گونه جهینت در یدگید بیآس است ممکن که شود یم قلب
  ).19( برساند حداقل به را ژنیاکس

 لـوگرم یک 5/1 زانیم به لهیشنبل بذر یآب عصاره يساز آماده يبرا
 يبـرا  شـده  ریـ تقط آب تریل یلیم 15000 در لهیشنبل شده پودر دانه از

 سـپس  .شـد  سـرد  قهیدق 30 يبرا اتاق يدما در و جوشانده قهیدق 30
 در .شد رد یصاف از دوبار غربال، کی قیطر از شده سرد عصاره نیا

 درجـه  358 يدمـا  در ریـ تبخ قیـ طر از شـده  لتریف عصاره نیا تینها
 و 74/1 دوز دو بـا  لهیشنبل .شد لیتبد ظیغل ریخم کی به گراد یسانت
 یکخـورا  صـورت  بـه  هـا  مـوش  به بدن وزن لوگرمیک در گرم 87/0

 5/0 زانیــم بــه وعـده  هــر در دیـ بنکالم یگلــ يدارو ).21( شـد  داده
 داده هـا  موش به یخوراک صورت به بدن وزن لوگرمیک بر گرم یلیم

 صـورت  بـه  یابتیـ د و سـالم  کنتـرل  يهـا  گروه به نیسال حلولم .شد
 مطالعـه  .شـد  داده بـدن  وزن لـوگرم یک بر تریل یلیم 5 دوز با یخوراک

ـ  عصـاره  و دشـ  انجـام  هفتـه  6 مـدت  یطـ   يدارو له،یشـنبل  بـذر  یآب
  نیمعـ  سـاعت  در یخوراک صورت به نیسال محلول و دیبنکالم یگل

  .شد گاواژ ها موش يبرا )صبح 10 تا 8(
 اهـ  مـوش  ،پروتکـل  مرحلـه  نیآخر از ساعت 24 گذشت از پس

 گرفته وانیح قلب از میمستق طور به یخون يها نمونه و ندشد هوشیب
 بافـت  .شـد  وژیفیسانتر قهیدق 10 مدت به قهیدق در دور 3000با و شد
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 خـارج  و نیسـال  فیزیولـوژي  سرم با شستشو از بعد و شد خارج قلب
 مـایع  نیتـروژن  به زاید، هاي قسمت جداکردن و بافت از خون کردن
 زمـان  تـا  گـراد  یسـانت  درجـه  70 یمنف دماي در سپس و یافت انتقال
 نظـر،  مـورد  بافـت  ش،یآزمـا  روز در .دشـ  نگهداري آزمایش انجام

 سـپس  و شد هموژنه سالین فسفات بافر در 10 به 1 نسبت با و توزین
 درجــه 4 يدمــا در قــهیدق در دور 1200 بــا دقیقــه 15 مــدت بــه
 هـاي  شـاخص  سـنجش  يبرا رویی مایع و شد وژیسانتریف گراد یسانت

  .گرفت قرار استفاده مورد نظر مورد
 مـدل ( زوریتوآنـال ا دستگاه از استفاده با سرم گلوکز يریگ اندازه

BT 3000 در سـرم  يهـا  نمونه دادن قرار با .شد انجام )ایتالیا ساخت 
  .دیگرد انیب خون گلوکز زانیم کیاتومات صورت به آن

 گـرم  یلیم بر واحد( (SOD) دسموتاز دیسوپراکس میآنز تیفعال
 دهیسـنج  دلماس پژوهش از استفاده با و نتربورنیو روش با )نیپروتئ

 بافت از حاصله عصاره از یمناسب حجم به کووت، کی در ).22( شد
 NBT و مـوالر  یلـ یم 3/0 دیانیسـ  میسـد  در موالر EDTA 1/0 ،یقلب
 5 مـدت  بـه  آنهـا،  کـردن  بیترک از بعد و شد اضافه موالر یلیم 5/1

 رونـد  نیا ادامه در .گرفت قرار گراد یسانت درجه 37 يدما در قهیدق
 مـوالر  067/0 میپتاسـ  فسـفات  بـافر  در مـوالر  یلیم 12/0 نیبوفالویر
)8/7=pH(  اتــاق يدمــا در قــهیدق 10 مـدت  بــه و شــد اضــافه آن بـه 

 قرائـت  نـانومتر  560 موج طول در قهیدق 5 یط جذب .شد ينگهدار
  .شد

 بـا  )نیپـروتئ  گـرم  یلـ یم بـر  واحد( (CAT) کاتاالز میآنز تیفعال
 از حاصـله  عصـاره  از یمناسب حجم به ).23( شد دهیسنج یآئب روش

ـ  زمـان  مـدت  بـه  و شـد  اضافه )تریل یلیم 01/0( اتانول ،یقلب افتب  مین
 بـا  درصـد 100X- 10 تـون یتر ادامـه،  در .گرفـت  قـرار  خی در ساعت
 بـافر  در مـوالر  یلـ یم H2O2 30 سپس .شد افزوده درصد کی غلظت

  یطــ جــذب و شـد  فــزودها )pH=7( مــوالر یلـ یم 50 میســد فسـفات 
  .شد یابیارز نانومتر 240 موج طول در قهیدق 3

 بـر  واحـد ( (GPX) دازیپراکسـ  ونیگلوتـات  میآنـز  تیـ فعال زانیم
 شـد  یابیـ ارز نیوالنتا و الیپاج روش از استفاده با )نیپروتئ گرم یلیم

)24.( GPX ــات ونیداســیاکس در عیتســر موجــب ــ در( ونیگلوت  کی
 ردوکتـاز  ونیگلوتـات  حضور در .شود یم )رتیل در مول یلیم 4 غلظت

 از تـر یل در مـول  یلـ یم 28/0 و تـر یل در واحـد  5/0 از شتریب غلظت در
 ،(NADPH) هیـدروژن  فسـفات  نوکلئوتید دي آدنین آمید نیکوتین

 بـا  امـر  نیـ ا کـه  شـده  رییـ تغ دچـار  بالفاصله شده دهیاکس ونیگلوتات
ــیاکس ــه NADPH ونیداسـ ــوتین( NAD بـ ــد نیکـ ــین آمیـ  دي آدنـ

  .دش یابیارز نانومتر 340 در جذب .است همراه )نوکلئوتید
ــا داده ــا ه ــتفاده ب ــرم از اس ــزار ن ــار اف ــو و SPSS-17 يآم   نآزم

one-way ANOVA شـدند  لیتحل و هیتجز یتوک یبیتعق آزمون و. 
  .شد گرفته نظر در 05/0 از کمتر يدار یمعن سطح

  ها یافته
ــدا در ــه يابت ــاوت مطالع ــدن وزن در يریچشــمگ تف ــوش ب ــا م  ه

 جزء به ها گروه ههم در وزن کاهش پروتکل، انیپا در .دنش مشاهده
 يها گروه در وزن کاهش نیا .)>05/0P( بود دار یمعن دارونما گروه

 بـود  شـتر یب هـا  گروه گرید به نسبت استقامتی فعالیت و دیابتی کنترل
  ).کی جدول(

ــا ــون جینت ــان ANOVA آزم ــه داد نش ــم ک ــوکز زانی ــرم گل  س
)001/0P<(، ــوپر ــ ســ ــموتاز دیاکســ ــاال ،)>001/0P( دســ  زکاتــ
)005/0P<( قلـب  بافـت  دازیپراکس ونیگلوتات و )01/0P<( همـه  در 

 يدار یمعنـ  يآمـار  تفـاوت  دیـابتی  کنتـرل  گـروه  بـه  نسبت ها گروه
 انجـام  هـا  تفـاوت  نیـ ا یبررس يبرا یتوک یبیتعق آزمون لذا .شتدا

 .شد
 عصاره با همراه استقامتی فعالیت يها هگرو در سرم گلوکز زانیم
ـ  نسـبت  بـاال  دوز با شنبلیله بذر آبی  و )>029/0P( دیـابتی  کنتـرل  هب

 يآمــار کــاهش )>001/0P( دیــابتی کنتــرل بــه نســبت دارونمــا
 همراه استقامتی فعالیت يها هگرو در زانیم نیا .داد نشان يدار یمعن

ـ  نسبت باال دوز با شنبلیله بذر آبی عصاره با  ،)>002/0P( دارونمـا  هب
 اسـتقامتی  تفعالیـ  و )>001/0P( دارونمـا  بـه  نسبت استقامتی فعالیت
 دارونمـا  بـه  نسـبت  متوسـط  دوز بـا  شـنبلیله  بذر آبی عصاره با همراه

)001/0P<( داد نشـان  جینتـا  نیـ ا .افـت ی يدار یمعنـ  يآمار شیافزا  

  هفته 6 طول در )ییتا ده يها گروه( دیابتی هاي موش بدن وزن بر شنبلیله عصاره و شنا استقامتی تمرین ترکیب با تیمار اثر : 1 لجدو
  اریمع انحراف و نیانگیم  گروه

p-value ششم هفته  پنجم هفته  چهارم هفته  سوم هفته  دوم هفته  اول هفته  
S 95/14±11/196  23/13±33/193  95/10±66/182  83/9±33/171  38/9±33/164  07/11±22/152  * 002/0  

SF1 35/7±9/205  45/7±72/201  19/7±195  91/8±81/186  8/9±72/181  55/11±72/177  * 009/0  
SF2 39/7±12/204  37/7±87/200  6/7±87/195  76/8±25/189  68/9±184  94/11±25/178  * 007/0  
  51/0  2/225±1/11  4/223±3/10  3/220±9/9  2/219±8/10  8/216±7/10  4/214±3/11  سالم کنترل
  001/0 *  75/143±17/16  158±89/17  12/173±94/19  87/184±43/20  196±24/19  75/204±94/19  دیابتی کنترل

p-value  61/0  59/0  13/0  04/0  007/0  002/0    
 فعالیت ،(SF1) بدن وزن کیلوگرم بر گرم 74/1 دوز با شنبلیله بذر آبی عصاره با توأم کردن شنا استقامتی فعالیت ،(S) کردن شنا متیاستقا فعالیت

 (SF2) بدن وزن کیلوگرم بر گرم 87/0 دوز با شنبلیله بذر آبی عصاره با توأم کردن شنا استقامتی
  ریچشمگ وزن کاهش *
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 بر لهیشنبل عصاره و شنا یاستقامت نیتمر با ماریت اثر : 1 نمودار
  هفته شش یط یابتید يها موش بر سرم گلوکز

 استقامتی فعالیت ،)HC دارونما،( سالم کنترل ،(DC) دیابتی کنترل
 بذر آبی عصاره با توأم کردن شنا استقامتی فعالیت ،(S) کردن شنا

 فعالیت ،(SF1) بدن وزن کیلوگرم بر گرم 74/1 دوز با شنبلیله
 گرم 87/0 دوز با شنبلیله بذر آبی عصاره با توأم کردن شنا استقامتی

 (SF2) بدن وزن کیلوگرم بر
  DC گروه به نسبت ها گروه نیب دار یمعن تفاوت *
  HC گروه به نسبت ها گروه نیب دار یمعن تفاوت #

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 لهیشنبل عصاره و شنا یاستقامت نیتمر بیترک با ماریت اثر : 2 رنمودا
  هفته شش یط یابتید يها موش بر دسموتاز دیسوپراکس بر
 استقامتی فعالیت ،)HC دارونما،( سالم کنترل ،(DC) دیابتی کنترل

 بذر آبی عصاره با توأم کردن شنا استقامتی فعالیت ،(S) کردن شنا
 فعالیت ،(SF1) بدن وزن کیلوگرم بر گرم 74/1 دوز با شنبلیله
 گرم 87/0 دوز با شنبلیله بذر آبی عصاره با توأم کردن شنا استقامتی

 (SF2) بدن وزن کیلوگرم بر
  DC گروه به نسبت اه گروه نیب دار یمعن تفاوت *
 HC گروه به نسبت ها گروه نیب دار یمعن تفاوت #

  
فعالیت استقامتی همراه بـا  ي ها گروه درسرم  گلوکز کاهش نیشتریب

 گـروه  بـا  سـه یمقا در دارونمـا  و عصاره آبی بذر شـنبلیله بـا دوز بـاال   
ي هـا  گـروه  همـه  درسـرم   گلـوکز  زانیم نیهمچن. بود کنترل دیابتی

ي ریچشـمگ  شیافـزا ) سـالم  گـروه ( دارونمـا  گـروه  هب نسبتی ابتید
  ).نمودار یک) (>05/0P(داشت 

 تفاوت ها گروه نیب قلب بافت دسموتاز دیسوپراکس آنزیم فعالیت
 يهـا  گـروه  در میـزان  ایـن  کـه  طـوري  به .داشت يدار یمعن آماري

ه ب نسبت فعالیت استقامتی همراه با عصاره آبی بذر شنبلیله با دوز باال
  کنتـرل دیـابتی  نسبت به  فعالیت استقامتی، )>001/0P( دیابتیکنترل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 لهیشنبل عصاره و شنا یاستقامت نیتمر بیترک با ماریت اثر : 3 نمودار
  هفته شش یط یابتید يها موش بر کاتاالز بر

 استقامتی فعالیت ،)HC دارونما،( سالم کنترل ،(DC) دیابتی کنترل
 بذر آبی عصاره با توأم کردن شنا تقامتیاس فعالیت ،(S) کردن شنا

 فعالیت ،(SF1) بدن وزن کیلوگرم بر گرم 74/1 دوز با شنبلیله
 گرم 87/0 دوز با شنبلیله بذر آبی عصاره با توأم کردن شنا استقامتی

 (SF2) بدن وزن کیلوگرم بر
  DC گروه به نسبت ها گروه نیب دار یمعن تفاوت *
 HC گروه به نسبت اه گروه نیب دار یمعن تفاوت #

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 لهیشنبل عصاره و شنا یاستقامت نیتمر بیترک با ماریت اثر : 4 نمودار
  هفته شش یط یابتید يها موش بر دازیپراکس ونیگلوتات بر
 استقامتی فعالیت ،)HC دارونما،( سالم کنترل ،(DC) دیابتی کنترل

 بذر آبی عصاره با توأم کردن شنا استقامتی فعالیت ،(S) کردن شنا
 فعالیت ،(SF1) بدن وزن کیلوگرم بر گرم 74/1 دوز با شنبلیله
 گرم 87/0 دوز با شنبلیله بذر آبی عصاره با توأم کردن شنا استقامتی

 (SF2) بدن وزن کیلوگرم بر
  DC گروه به نسبت ها گروه نیب دار یمعن تفاوت *

  
  
)001/0P<( ،کنتـرل دیـابتی  نسبت به  دارونما )001/0P<(  فعالیـت  و

 بـه  نسـبت بـا دوز متوسـط    استقامتی همراه با عصاره آبی بذر شنبلیله
 نسبت فعالیت استقامتی گروه در و شیافزا) >001/0P( کنترل دیابتی

 زانیـ م در شیافـزا  نیشـتر یب. کـاهش یافـت  ) >002/0P( دارونمـا  بـه 
فعالیت استقامتی همراه  يها گروه دربافت قلب  دسموتاز دیسوپراکس
فعالیت استقامتی همراه بـا   ، ه آبی بذر شنبلیله با دوز متوسطبا عصار
 کنتـرل  بـا  سـه یمقا در دارونمـا  و بـاال  دوز بـا  شنبلیله بذر آبی عصاره
  ).2 نمودار( شد مشاهده دیابتی
 مطالعـه  مـورد  هـاي  گـروه  بـین  قلـب  بافت کاتاالز آنزیم تیفعال
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 در زانیــم ایــن کــه طــوري بــه .داشــت داري نــیمع آمــاري تفــاوت
 دوز بـا  شـنبلیله  بـذر  آبی عصاره با همراه استقامتی فعالیت يها گروه

 بـه  نسـبت  اسـتقامتی  فعالیت ،)>001/0P( دیابتی کنترل به نسبت باال
 دیــابتی کنتــرل بــه نســبت دارونمــا ،)>004/0P( دیــابتی کنتــرل

)001/0P<( بـا  شـنبلیله  بـذر  آبی عصاره با همراه استقامتی فعالیت و 
ــط دوز ــبت متوس ــ نس ــرل هب ــابتی کنت ــزا )>002/0P( دی  در و شیاف

 فعالیـت  و )>001/0P( دارونمـا  به نسبت استقامتی فعالیت يها گروه
 بـه  نسـبت  متوسـط  دوز بـا  شنبلیله بذر آبی عصاره با همراه استقامتی

 کاتـاالز  آنزیم تیفعال نیبنابرا .داد نشان کاهش )>001/0P( دارونما
 آمــاري شیافـزا  یابتیـ د کنتــرل گـروه  بـه  نســبت هـا  گـروه  همـه  در

ــ ــان يدار یمعن ــتریب و داد نش ــزا نیش ــروه در شیاف ــا گ ــت يه  فعالی
 فعالیـت  ، متوسـط  دوز بـا  شـنبلیله  بذر آبی عصاره با همراه استقامتی
 دارونمـا  و بـاال  دوز بـا  شـنبلیله  بـذر  آبـی  عصـاره  بـا  همراه استقامتی

  ).3 نمودار( شد مشاهده
 فعالیـت  يهـا  گـروه  رد قلـب  بافـت  دازیپراکسـ  ونیگلوتات زانیم

 کنتـرل  به نسبت باال دوز با شنبلیله بذر آبی عصاره با همراه استقامتی
ــابتی ــت ،)>008/0P( دی ــتقامتی فعالی ــبت اس ــه نس ــرل ب ــابتی کنت  دی

)006/0P<(، دیـابتی  کنتـرل  به نسبت دارونما )001/0P<( فعالیـت  و 
 بـه  نسـبت  متوسـط  دوز بـا  شنبلیله بذر آبی عصاره با همراه استقامتی

 هـا  گـروه  دیگـر  بـین  و داد نشـان  افـزایش  )>04/0P( دیـابتی  کنترل
  ).4 نمودار( نشد مشاهده داري معنی آماري تفاوت

  بحث
ــا در ــه نی ــر مطالع ــنا یاســتقامت نیتم ــراه ش ــا هم ــاره ب ــ عص  یآب

 گـروه  بـه  نسـبت  سـرم  گلـوکز  دار یمعنـ  کـاهش  موجب لهیبذرشنبل
 زانیم در شیافزا موجب نیهمچن بیترک نیا و دیگرد یابتید کنترل

ــ ــاالز دســموتاز، دیسوپراکســ يهــا دانیاکســ یآنت ــات و کات  ونیگلوت
  .شد یابتید کنترل گروه به نسبت ها موش یقلب بافت در دازیپراکس

 و یانسـان  يهـا  نمونه در قندخون کاهش موجب یاستقامت نیتمر
 کاهش .رددا یهمخوان ما مطالعه افتهی با که )25( است شده یوانیح

 قیـ طر از یاسـکلت  عضـالت  کـه  باشد لیدل نیا به تواند یم قندخون
 واکـنش  یاسـتقامت  تیـ فعال بـه  يعملکرد و يساختار يها يسازگار

 کـه  ییهـا  سمیمکان .شود یم گلوکز ساز و سوخت سبب و داده نشان
 شـامل  ؛بخشـند  یمـ  بهبـود  یبـدن  تیـ فعال جـه ینت در را گلوکز جذب

 ینیانسول يها رندهیگ هب نیانسول اتصال شیافزا خون، انیجر شیافزا
 هافتی شیافزا نقش ).26( است ها رندهیگ نیا شد و آمد در شیافزا و

 هـا  مـوش  یاسـکلت  عضـالت  در یاسـتقامت  تیـ فعال جهینت در نیانسول
 سـطوح  در نیانسـول  نگیگنالیس يرهایمس در لیتعد از است ممکن

 نازیک IRS/IP3 ریمس ژه،یو طور به ).27( شود منتج یمولکول مختلف
 یعضـالن  کـوژن یگل سـنتز  و گلـوکز  انتقـال  تیـ فعال در است ممکن

 وانیح کرده نیتمر عضله در یوابستگ نیا در شیافزا و باشد ریدرگ

 باشد داشته نیانسول به يریپذاثر در یمهم نقش ؛است ممکن انسان و
)27.(  

 و شـود  یم ژنیاکس فعال يها گونه دیتول شیافزا موجب قندخون
 از ییبـاال  غلظت سالم افراد به نسبت یابتید ادافر که شده داده نشان

 گلوگز شیافزا نیبنابرا ).22و28( دارند ییپالسما آزاد يها کالیراد
 و است ابتید يماریب به مربوط عوارض توسعه يبرا مهم عامل کی
 يهـا  کـال یراد نیا يساز یخنث يبرا يقو یدانیاکس یآنت ستمیس کی

 مـا  .اسـت  يضـرور  و زمال ؛شـوند  یمـ  یبافت بیآس موجب که آزاد
 استرس لیتعد يبرا یمهم عامل یکیابتید قندخون رییتغ که میمعتقد
ــ ــت ویداتیاکس ــ در .اس ــات یبعض ــرات مطالع ــعالف اث ــدن تی ــر یب  ب

 یمتناقضـ  جینتـا  و یبررسـ  قلـب  بافـت  یدانیاکسـ  یآنتـ  يهـا  ستمیس
 بـودن  رییـ تغ بدون ای و کاهش ش،یافزا شامل که است شده گزارش

 گـر، ید مطالعـات  یبعضـ  ).29و12( اسـت  یدانیاکس یآنت ستمیس نیا
 یطوالن ینیتمر يها پروتکل به را ها ستمیس نیا يسازگار يها پاسخ

 دســموتاز، دیسوپراکســ تیـ فعال در شیافــزا و کـرده  یبررســ مـدت 
 که )24و22و11( ندا هداد گزارش را دازیپراکس ونیگلوتات و کاتاالز

 شده انجام مطالعات به توجه با .رددا یهمخوان حاضر مطالعه جینتا با
 با توام شنا یاستقامت نیتمر اثر یبررس به که يا مطالعه ؛نهیزم نیا در

 گرفتـه  صورت یقلب بافت یدانیاکس یآنت پاسخ بر لهیشنبل بذر عصاره
 نیتمـر  اثـر  یبررسـ  بـه  مطالعـات  یبعضـ  در .است نشده انجام ؛باشد

 قلـب  بافـت  یدانیاکسـ  یآنتـ  يهـا  پاسـخ  بـر  عصـاره  بـدون  یاستقامت
 يهـا  میآنـز  نیـ ا رییـ تغ بـدون  و کـاهش  ج،ینتا نیا که شده پرداخته

 )30-32( نـد ا هداد گـزارش  یاستقامت نیتمر از بعد را یدانیاکس یآنت
 یبعضـ  در کـه  یدرحـال  .دارد رتیمغـا  حاضر مطالعه يها افتهی با که

 بـا  که )34و33( است شده گزارش ها میآنز نیا در شیافزا مطالعات
 تیفعال که اند داده نشان جینتا .رددا یهمخوان حاضر مطالعه ياه افتهی

 مختلـف  يالگوهـا  بـه  پاسخ در مختلف يها بافت در یدانیاکس یآنت
 در .)24( اسـت  ناشـناخته  هنـوز  راتییتغ نیا يالگو و است متفاوت
 بـر  را مـدت  کوتـاه  يهـا  تیـ فعال اثـرات  هـا  پـژوهش  یبعض گذشته،
 انـد  کرده یبررس یقلب بافت یدانیاکس یآنت دفاع و ویداتیاکس استرس

 نیا از یبعض که يطور به .هستند متناقض کامالً جینتا نیا اما ؛)11(
 از یناشـ  یدانیاکسـ  یآنتـ  دفـاع  در شیافـزا  ؛کننـد  یمـ  شنهادیپ جینتا

ــ هداد نشــان گــرید مطالعــات کــه یحــال در ).29( اســت تیــفعال  ؛دان
 یدانیاکسـ  یآنتـ  تیـ فعال کـاهش  موجـب  مـدت  کوتـاه  يهـا  تیـ فعال

 شـده  انجـام  مطالعات جینتا در تناقض یکل طور به ).35و17( شود یم
 وان،یـ ح نـژاد  و جـنس  سـن،  لیـ دل به تواند یم ما مطالع با سهیمقا در

 .باشـد  تیـ فعال مـدت  و شـدت  نـوع،  ،یابیارز در متفاوت يها روش
Vats از اسـتفاده  روز 30 کـه  دادنـد  نشان 2003 سال در همکاران و 

ــاره ــنبل عص ــب لهیش ــاهش موج ــد 50 ک ــوکز يدرص ــرم گل  در س
 .دارد یهمخـوان  ما مطالعه افتهی با که )36( شود یم یابتید يها موش
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 شامل که شده گزارش لهیشنبل یابتیضدد نقش يبرا سمیمکان نیچند
 تیـ فعال یبازدارنـدگ  ،ینیانسـول  شبه نقش ن،یانسول ترشح در لیتعد

 دیـــآلکالوئ و نیکومـــار حضـــور و )38و37( يا روده دازیـــگلوکز
 سـال  در همکـاران  و Amin ).18( اسـت  عصاره نیا در نیگونالیتر

 دارد وجـود  یمولکول يها توده لهیشنبل در که کردند گزارش 1987
 ییسـزا  هب نقش گلوکز سمیمتابول در ریدرگ يا روده يها میآنز بر که

 محلول بریف درصد 30( بریف درصد 50 يحاو لهیشنبل بذر ).21( دارند
 گلـوکز  جـذب  زانیـ م توانـد  یم که است )نامحلول بریف رصدد 20 و

 بذر مثبت اثرات یچگونگ ).20( دهد کاهش را خوردن غذا از پس
  .دارد یمولکول سطح در يشتریب مطالعات به ازین لهیشنبل

  
  

  گیري نتیجه
 و شـنا  اسـتقامتی  تمـرین  ترکیـب  کـه  داد نشـان  مطالعه نیا جینتا

 بافـت  يهـا  دانیاکسـ  یآنتـ  در شیاافـز  سبب شنبلیله بذر آبی عصاره
  .گردد یم سرم گلوکز سطح کاهش و قلب

  قدردانی و تشکر
 )510259 شــماره( مصــوب یقــاتیتحق طــرح حاصــل مقالــه نیـ ا

 تیـ حما بـا  و بـود  اصـفهان  خوراسـگان  واحد یاسالم آزاد دانشگاه
 یاسـالم  آزاد دانشـگاه  از لهیوسـ  نیبـد  .شـد  انجـام  دانشگاه آن یمال

 یقدردان مطالعه نیا یمال تیحما خاطر به اصفهان خوراسگان واحد
 یدخانیسـ  یعلـ  و ياریـ بخت ساالر دکتر انیآقا از نیهمچن .گردد یم

 المیا یپزشک علوم دانشگاه در شانارزشمند مشاوره با مطالعه نیا که
  .میدار یم اعالم را خود سپاس تینها ؛شد انجام

References 
1. Braun B, Zimmermann MB, Kretchmer N. Effects of exercise 
intensity on insulin sensitivity in women with non-insulin-
dependent diabetesmellitus. J Appl Physiol (1985). 1995 
Jan;78(1):300-6. 

2. Ihara Y, Toyokuni S, Uchida K, Odaka H, Tanaka T, Ikeda H, et 
al. Hyperglycemia causes oxidative stress in pancreatic beta-cells 
of GK rats, a model of type 2 diabetes. Diabetes. 1999 
Apr;48(4):927-32. 

3. Griendling KK, Sorescu D, Ushio-Fukai M. NAD(P)H oxidase: 
role in cardiovascular biology and disease. Circ Res. 2000 
Mar;86(5):494-501. 

4. Wilcox CS. Reactive oxygen species: roles in blood pressure 
and kidney function. Curr Hypertens Rep. 2002 Apr;4(2):160-6. 

5. Kakkar R, Kalra J, Mantha SV, Prasad K. Lipid peroxidation 
and activity of antioxidant enzymes in diabetic rats. Mol Cell 
Biochem. 1995 Oct;151(2):113-9. 

6. Oberley LW. Free radicals and diabetes. Free Radic Biol Med. 
1988;5(2):113-24. 

7. Garg MC, Ojha S, Bansal DD. Antioxidant status of 
streptozotocin diabetic rats. Indian J Exp Biol. 1996 
Mar;34(3):264-6. 

8. Ilavarasan R, Mohideen S, Vijayalakshmi M, Manonmani G. 
Hepatoprotective effect of cassia angustifolia vahl. Indian J Pharm 
Sci. 2001; 63:504-7. 

9. ManonmaniG, Bhavapriya V, Kalpana S, Govindasamy S, 
Apparanantham T. Antioxidant activity of Cassia fistula (Linn.) 
flowers in alloxan induced diabetic rats. J Ethnopharmacol. 2005 
Feb;97(1):39-42. 

10. Venditti P, Di Meo S. Effect of training on antioxidant 
capacity, tissue damage, and endurance of adult male rats. Int J 
Sports Med. 1997 Oct;18(7):497-502. 

11. Oztasan N, Taysi S, Gumustekin K, Altinkaynak K, Aktas O, 
Timur H, et al. Endurance training attenuates exercise-induced 
oxidative stress in erythrocytes in rat. Eur J Appl Physiol. 2004 
May;91(5-6):622-7. 

12. Ji LL. Antioxidants and oxidative stress in exercise. Proc Soc 
Exp Biol Med. 1999 Dec;222(3):283-92. 

13. Xue WL, Li XS, Zhang J, Liu YH, Wang ZL, Zhang RJ. Effect 
of Trigonella foenum-graecum (fenugreek) extract on blood 
glucose, blood lipid andhemorheological properties in 

streptozotocin-induced diabetic rats. Asia Pac J Clin Nutr. 2007;16 
Suppl 1:422-6. 

14. Mohammad S, Taha A, Bamezai RN, Basir SF, Baquer NZ. 
Lower doses of vanadate in combination with trigonella restore 
altered carbohydrate metabolism and antioxidant status in alloxan-
diabetic rats. Clin Chim Acta. 2004 Apr;342(1-2):105-14. 

15. Sharma RD, Raghuram TC, Rao NS. Effect of fenugreek seeds 
on blood glucose and serum lipids in type I diabetes. Eur J Clin 
Nutr. 1990 Apr;44(4):301-6. 

16. Sharma RD, Sarkar A, Hazra DK: Use of fenugreek seed 
powder in the management of non-insulin dependent diabetes 
mellitus. Nutr Res. 1996; 16(18)1331-9. 

17. Kaviarasan S, Vijayalakshmi K, Anuradha CV. Polyphenol-
rich extract of fenugreek seeds protect erythrocytes from oxidative 
damage. Plant Foods Hum Nutr. 2004;59(4):143-7. 

18. Mishkinsky JS, Goldschmied A, Joseph B, Ahronson Z, 
Sulman FG. Hypoglycaemic effect of Trigonella foenum graecum 
and Lupinus termis (leguminosae) seeds and their major alkaloids 
in alloxan-diabetic and normal rats. Arch Int Pharmacodyn Ther. 
1974 Jul;210(1):27-37. 

19. Ravi Kiran T, Subramanyam MV, Asha Devi S. Swim exercise 
training and adaptations in the antioxidant defense system of 
myocardium of old rats: relationship to swim intensity and 
duration. Comp Biochem Physiol B Biochem Mol Biol. 2004 
Feb;137(2):187-96. 

20. Basch E, Ulbricht C, Kuo G, Szapary P, Smith M. Therapeutic 
applications of fenugreek. Altern Med Rev. 2003 Feb;8(1):20-7. 

21. Amin R, Abdul-Ghani AS, Suleiman MS. Effect of Trigonella 
feonum graecum on intestinal absorption. Proceedings of the 47th 
Annual Meeting of the American Diabetes Association 
(Indianapolis U.S.A.). Diabetes 36. 1987; p: 211. 
22. Davison GW, George L, Jackson SK, Young IS, Davies B, 
Bailey DM, et al. Exercise, free radicals, and lipid peroxidation in 
type 1 diabetes mellitus. Free Radic Biol Med. 2002 
Dec;33(11):1543-51. 

23. Atalay M, Oksala NK, Laaksonen DE, Khanna S, Nakao C, 
Lappalainen J, et al. Exercise training modulates heat shock protein 
response in diabetic rats. J Appl Physiol. 2004 Aug;97(2):605-11. 

24. Kinnunen S, Hyyppä S, Lappalainen J, Oksala N, Venojärvi M, 
Nakao C, et al. Exercise-induced oxidative stress and muscle stress 
protein responses in trotters. Eur J Appl Physiol. 2005 



  35 / همکاران و يدهکرد یجالل خسرودکتر   

  )50پی در پی ( 2شماره /  16دوره /  1393 تابستان/  مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان  

Jan;93(4):496-501. 

25. Gomes RJ, de Mello MA, Caetano FH, Sibuya CY, Anaruma 
CA, Rogatto GP, et al. Effects of swimming training on bone mass 
and the GH/IGF-1 axis in diabetic rats. Growth Horm IGF Res. 
2006 Oct-Dec;16(5-6):326-31. 

26. Lim JG, Kang HJ, Stewart KJ. Type 2 diabetes in Singapore: 
the role of exercise training for its prevention and management. 
Singapore Med J. 2004 Feb;45(2):62-8. 

27. Luciano E, Carneiro EM, Carvalho CR, Carvalheira JB, Peres 
SB, Reis MA, et al. Endurance training improves responsiveness to 
insulin and modulates insulin signal transduction through the 
phosphatidylinositol 3-kinase/Akt-1 pathway. Eur J Endocrinol. 
2002 Jul;147(1):149-57. 

28. Zhao W, Devamanoharan PS, Varma SD. Fructose induced 
deactivation of antioxidant enzymes: preventive effect of pyruvate. 
Free Radic Res. 2000 Jul;33(1):23-30. 

29. Atalay M, Sen CK. Physical exercise and antioxidant defenses 
in the heart. Ann N Y Acad Sci. 1999 Jun;874:169-77. 

30. Morán M, Delgado J, González B, Manso R, Megías A. 
Responses of rat myocardial antioxidant defences and heat shock 
protein HSP72 induced by 12 and 24-week treadmill training. Acta 
Physiol Scand. 2004 Feb;180(2):157-66. 

31. Wilson DO, Johnson P. Exercise modulates antioxidant 
enzyme gene expression in rat myocardium and liver. J Appl 
Physiol. 2000 May;88(5):1791-6. 

32. Demirel HA, Powers SK, Zergeroglu MA, Shanely RA, 
Hamilton K, Coombes J, et al. Short-term exercise improves 
myocardial tolerance to in vivo ischemia-reperfusion in the rat. J 
Appl Physiol. 2001 Nov;91(5):2205-12. 

33. Husain K, Hazelrigg SR. Oxidative injury due to chronic nitric 
oxide synthase inhibition in rat: effect of regular exercise on the 
heart. Biochim Biophys Acta. 2002 May;1587(1):75-82. 

34. Somani SM, Frank S, Rybak LP. Responses of antioxidant 
system to acute and trained exercise in rat heart subcellular 
fractions. Pharmacol Biochem Behav. 1995 Aug;51(4):627-34. 

35. Genet S, Kale RK, Baquer NZ. Alterations in antioxidant 
enzymes and oxidative damage in experimental diabetic rat tissues: 
effect of vanadate and fenugreek (Trigonellafoenum graecum). 
Mol Cell Biochem. 2002 Jul;236(1-2):7-12. 

36. Vats V, Yadav SP, Grover JK. Effect of T. foenumgraecum on 
glycogen content of tissues and the key enzymes ofcarbohydrate 
metabolism. J Ethnopharmacol. 2003 Apr;85(2-3):237-42. 

37. Petit P, Sauvaire Y, Ponsin G, Manteghetti M, Fave A, Ribes 
G. Effects of a fenugreek seed extract on feeding behaviour in the 
rat: metabolic-endocrine correlates. Pharmacol Biochem Behav. 
1993 Jun;45(2):369-74. 

38. Saxena A, Vikram NK. Role of selected Indian plants in 
management of type 2 diabetes: a review. J Altern Complement 
Med. 2004 Apr;10(2):369-78. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Journal of Gorgan University of Medical Sciences / 36 
 Summer 2014 / vol 16 / no 2 

This paper should be cited as: Jalali Dehkordi Kh, Sharifi Gh, Arshadi S. [Effect of swimming training and 
Fenugreek seed extract on plasma glucose and antioxidant activity in heart tissue of streptozotocine – induced 
diabetic rats]. J Gorgan Uni Med Sci. 2014; 16(2): 29-36. [Article in Persian] 

 
Original Paper 

 
 

Effect of swimming training and Fenugreek seed extract on 
plasma glucose and antioxidant activity in heart tissue of 

streptozotocine – induced diabetic rats 
 

Jalali Dehkordi Kh (Ph.D)*1, Sharifi Gh (Ph.D)1, Arshadi S (Ph.D)2 
 

1Assistant Professor, Department of Exercise Physiology, Islamic Azad University, Khorasgan (Isfahan) Branch, Isfahan, 
Iran. 2Assistant Professor, Department of Exercise Physiology, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, 

Iran. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________  
Abstract 
Background and Objective: Free radical production andsubsqunt oxidative steress can be due to 
hyperglycemia and its oxidation. This study was done to evaluate the effect of swimming 
training test and Fenugreek seed extract on plasma glucose and antioxidant activity in heart 
tissue of streptozotocine – induced diabetic rats. 

Methods: In this experimental study, 50 male wistar rats were allocated into five groups; diabetic 
(DC, n=10), healthy control (HC, n=10), swimming training (S, n=10), swimming training + 
Fenugreek seed extract (1.74 g/kg/bw) (SF1, n=10), and swimming training + Fenugreek seed 
extract (0.87 g/kg/bw) (SF2, n=10). Streptozotocine (60 mg/kg/bw) was used for induction of 
diabetes in DC, S, SF1 and SF2 groups. Serum glucose and the rat heart tissue antioxidant 
enzymes activities of superoxide dismutase, Catalase and Glutation peroxidase were determined. 

Results: Body weight in all groups were significantly reduced in comparsion with healthy control 
group (P<0.05). Plasma glucose level significantly reduced in SF1 and HC groups compared to 
diabetic group (P<0.05). Cardiac antioxidant enzymes in swimming training, SF1 and SF2 
groups significantly increased in compare to diabetic group (P<0.05). 

Conclusion: The combination of endurance swimming training and fenugreek seed extract can 
reduce plasma glucose and increase cardiac antioxidant enzymes in streptozotocine – induced 
diabetic rats. 
Keywords: Diabetes, Swimming training, Fenugreek seeds, Heart, Glucose, Antioxidants enzyme 
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