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Abstract 

Background: Peripheral neuropathy is a common complication associated with diabetes 
mellitus. It has been shown that oxidative stress is an important etiological factor in neuropathy which 
contributes to its development; however, the exact pathophysiology underlying this complication is not 
fully understood. This study was designed to examine the effect of regular exercise and vitamin C 
administration on pain threshold in rats. 

Materials and Methods: In this experimental study, 36 male Wistar rats (220±10 g) were 
allocated to control and diabetic (control, vitamin C, exercise, and exercise+ vitamin C) groups. 
Diabetes was induced by the subcutaneous administration of streptozotocin (60 mg/kg). A week after 
the induction of diabetes, the rats were subjected to swimming training and vitamin C treatment for 8 
weeks. At the end of weeks 3, 5, and 8, Tail-Flick test was done on the rats to assess pain threshold. 
Data were analyzed using SPSS software.  

Results: Diabetes significantly decreased pain threshold in the rats. Diabetes-induced 
hyperalgesia was significantly decreased by training and vitamin C. Concurrent effects of training and 
vitamin C on thermal pain threshold were significantly higher than each of them alone. 

Conclusion: Regular exercise together with vitamin C administration can be a proper method 
for preventing thermal hyperalgesia associated with diabetes. Therefore, they can be effective in the 
treatment and management of pain. 
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                                                                                                           مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراكمقاله پژوهشی     

 10-17، 1391، شهریور )63شماره پیاپی  (4، شماره15        سال                                                                                                              
 

  هاي دیابتی  بر آستانه درد موشC ویتامین بررسی اثرات تمرینات ورزشی منظم و
  

  *2، علی حیدریان پور1یحیی بیگدلی
  

  فیزیولوژي ورزش، گروه علوم ورزش، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایرانکارشناس ارشد -1
 ر، دکتراي تخصصی فیزیولوژي، گروه علوم ورزش، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران استادیا-2
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 چکیده
طرفـی نـشان داده شـده اسـت کـه          از. باشد نوروپاتی محیطی یکی از عوارض شایع دیابت ملیتوس می        : زمینه و هدف  

باشد با این حال پاتوفیزیولوژي دقیق آن  یشرفت نوروپاتی در دیابت می مهم در ایجاد و پعواملاسترس اکسیداتیو، یکی از 
هاي دیابتی   روي آستانه درد موشCدر این مطالعه اثرات تمرینات ورزشی منظم و مصرف ویتامین     . مشخص نشده است  

  .مورد بررسی قرار گرفت
 220±10 سر در محدوده وزنـی  36تعداد هاي صحرایی نر نژاد ویستار به     تجربی موش  مطالعه در این    :ها مواد و روش  

تقسیم  ) توام با انجام ورزشCورزیده و با مصرف ویتامین ،Cکنترل، با مصرف ویتامین(هاي کنترل و دیابتی  گرم به گروه
یـک هفتـه بعـد از    . دیابتی شدند) کیلوگرم/ گرم  میلی60(گروه دیابتی با تزریق زیر جلدي داروي استرپتوزوتوسین      . شدند
در پایان هفته .  هفته قرار گرفتند8 به مدت   C دیابت، حیوانات تحت تمرینات منظم ورزشی شنا و مصرف ویتامین            القاي

 داده هاي جمع آوري شده نیز .گیري آستانه درد به عمل آمد سوم، پنجم و هشتم از حیوانات تست تیلک فلیک جهت اندازه
   . تجزیه و تحلیل شدندSPSSبا استفاده از نرم افزار 

، Cتمرینـات مـنظم ورزشـی و مـصرف ویتـامین      . ها را کـاهش داد  داري آستانه درد موش    دیابت به طور معنی    :ها یافته
 در C اثرات توام تمرینات منظم ورزشی و مصرف ویتامین   و داري کاهش دادند   هیپرآلژزي ناشی از دیابت را به طور معنی       

  .باشد تنهایی میآنها به از یک  اثر هر کاهش آستانه درد بیشتر از
گیري هیپرآلژزي  تواند روش مناسبی براي پیش  در دیابت میCتمرینات منظم ورزشی و ویتامین   تجویز:نتیجه گیري

 .باشند ناشی از آن باشد در نتیجه براي درمان و کنترل درد مفید می
 C دیابت، نوروپاتی دیابتی، آستانه درد، ورزش منظم، ویتامین : کلیديگانواژ
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 مقدمه
مـدهاي فـراوان و ایجـاد       اامروزه دیابت به سبب پی    

هاي مختلف به عنـوان یـک بیمـاري نـاتوان کننـده              معلولیت
 دیابـت موجـب اسـترس اکـسیداتیو و    . )1(شناخته شده است

یکـی از بـارزترین پیامـدهاي    . )2(شـود  تبعات ناشی از آن می  
 نوروپـاتی دیـابتی   ،استرس اکسیداتیو القا شده توسط دیابـت     

استرس اکسیداتیوحاصل از دیابت موجـب آسـیب         . )3(است
ــلول  ــه س ــب نوروپــاتی و درد     ب ــده و موج ــاي عــصبی ش ه

 کـه گلـوکز     انداز طرف دیگر مطالعات نشان داد     . )4(شود می
اتصال غیر آنزیمی با گروه آمینی پروتئین، ترکیبات از طریق 

 کند میپایدار ماکرو مولکولی در داخل و خارج سلول تولید    
 ایـن ترکیبـات موجـب ادامـه عـوارض دیـابتی از جملــه       کـه 

در صورتی که بتوان از اتصال گلوکز       . )5(گردد مینوروپاتی  
رود کــه از بــروز  بــه پــروتئین جلــوگیري کــرد امیــد آن مــی

 از  Cرسـد ویتـامین      بـه نظـر مـی     . ض دیابتی کاسته شود   عوار
هـا   طریق رقابت با گلوکز در اتصال با گروه آمینـی پـروتئین           

برخــی مطالعــات تــاثیر مثبــت . )6(داراي چنــین نقــشی باشــد
 را در کاهش گلبـول قرمـز گلیکوزیلـه یـا میـزان              Cویتامین  

ــشان داده  ــز ن ــول قرم ــوربیتول گلب ــد س ــدادي از  .)7(ان ــا تع ام
 مشخص  چنین هم )8(لعات نیز این شواهد را تایید نکردند      مطا

 طریـق  از متوسـط  بـا شـدت   مـنظم  ورزش شـده اسـت کـه   
 اسـترس  کـاهش  بـه  منجـر  آنتـی اکـسیدانتی   دفـاع  افزایش

 عالوه بر .)9(شد خواهد عوارض دیابت کاهش و اکسیداتیو
این مشخص شـده اسـت کـه در اثـر ورزش فعالیـت سیـستم            

یابد کـه عامـل      وتروپین افزایش می  وکورتیک  رشد ،اپیوئیدي
 در با ایـن وجـود   . اند تخفیف درد در پی ورزش شناخته شده      

هـاي آزاد افـزایش      حاد تولیـد رادیکـال     هاي شدید و   ورزش
با توجـه بـه    .)10(یابد آنتی اکسیدانتی کاهش می یافته و دفاع

 رود در کنار ورزش با شـدت مالیـم و        مطالب فوق گمان می   
ویژه در شرایط دیابتی کـه      ه  ها ب   موقعیت متوسط در بعضی از   

تر خواهد بود    ایمن با افزایش استرس اکسیداتیو همراه است،     
با توجه به این . که از یک ماده آنتی اکسیدانی استفاده گردد    

باززایی و احیاء   یک آنتی اکسیدان مهم بوده،C ویتامین که
  برايطور ها را نیز بر عهده دارد و همین دیگر آنتی اکسیدان

 دارد، گلـوکز  بـا  رقابتی روند یک گلیکوزیالسیون واکنش
 .باشــد بــراي تکمیـل اثــر ورزش  ی پیـشنهاد مناســب توانــد مـی 

 Cبنابراین اثرات تمرینات ورزشی منظم و مـصرف ویتـامین        
 .ي دیابتی مورد بررسی قرار گرفتها موشروي آستانه درد 

 
  ها روش مواد و

 حرایی نـر  ي صـ  هـا  مـوش  تجربی از    مطالعهدر این   
 . گرم استفاده گردیـد 220±10 ویستار در محدوده وزنی  نژاد

 ساعت روشنایی   12(حیوانات در شرایط استاندارد از نظر نور      
، دسترسی آزاد به آب و غذا و حرارت ) ساعت تاریکی  12و  
تعـداد هـر گـروه    . گراد نگهداري شـدند   درجه سانتی  25-20

 : گـروه 5ه بـه  ي مـورد اسـتفاد  ها موش .باشد می سر 6حداقل 
ــرل ــالم کنت ــرل ،)Sedentary control-SC( س ــابتی کنت  دی

)Sedentary diabetic-SD( دیابتی با مصرف ویتـامین ، C 
)VitC-Diabetic(،  دیابتی ورزشـی )Trained diabetic-

TD ( ــامین ــصرف ویتـ ــا مـ ــابتی بـ ــام Cو دیـ ــا انجـ ــوام بـ  تـ
  . تقسیم شدند )VitC-TD(ورزش

ــور   ــه منظـ ــی بـ ــت تجربـ ــاد دیابـ  از داروي ،ایجـ
کیلوگرم خریداري شده از  بر گرم میلی 60 (استرپتوزوتوسین

ـ  )شرکت سیگما   بـه ایـن   .صـورت تـک دوز اسـتفاده شـد    ه  ب
لیتـر بـافر     میلـی 5/9 ، گرم استرپتوزوسین1ترتیب که به ازاي  

 پس از حـل   که استریل به آن اضافه شد  pH= 5/4 سیترات با 
ــ   تعیــین دوز بـراي  . وجـود آمــد ه شـدن محلــول زرد رنگـی ب

توزین شده سپس با  استرپتوزوسین تزریقی، حیوانات در ابتدا
 و قبل از تزریـق استرپتوزوسـین، بـا روش          گشتههوش   اتر بی 

قطع دم از حیوان یک قطره خون گرفته و با اسـتفاده از نـوار         
انـدازه    قنـد خـون ناشـتا را   گلـوکز سـنج   قند خون و دستگاه     

صورت زیـر جلـدي در   ه گرفته و پس از آن استرپتوزوسین ب    
 روز پـس از     سـه . )11(شـد  مـی ناحیه پشت دو گـوش تزریـق        

تزریق استرپتوزوسـین، از حیوانـات خـون گرفتـه و بـا روش         
 .گردیـد ذکر شده در باال میزان قند خون حیوانات مـشخص           

دسـی   بـر   گـرم  میلی 300از   حیواناتی که قند خون آنها بیشتر     
  .)11(ندشد عنوان دیابتی در نظر گرفته ه لیتر بود ب
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 ،تمرینات بدنی و ورزش در حیوانات     جهت انجام   
ــدت   ــه م ــه روز ب ــدا س ــه در درون آب 15ابت ــه 32 دقیق  درج

. قرار داده شدند تا با شرایط ورزشـی آشـنا شـوند       گراد سانتی
روز  5  هفتـه،  8به مدت    پس از آن پروتکل منظم ورزش که      

در سـه هفتــه اول حیوانـات مــورد   . در هفتـه بــود شـروع شــد  
 در سـه    دقیقـه و نهایتـاً     90 دقیقه سپس در دو هفته دوم      60ظرن

 دقیقـه درون آب قـرار گرفتـه و شـنا           120هفته آخر به مدت     
 ســاعت در پایــان هــر دوره بــه حیوانــات     48 .)12(کردنــد

ي آزمایـشی مختلـف     هـا  گروهاستراحت داده شد و سپس از       
تست سنجش آستانه درد با استفاده از دستگاه تیلـک فلیـک           

  .ل آمدبه عم
ب محلـول شـده   آ در یک لیتر C گرم ویتامین   10

  .گرفت  مستمر در دسترس حیوانات قرار به طورو 
 از حرارتی درد آستانه تغییر گیري اندازه براي

 اساس بر آزمون این. گردید تیلک فلیک استفاده آزمون
 نور  شدت.)13(شد استفاده Smith و D,Amour روش

 پایه دهی پاسخ متوسط نزما که شد تنظیم طوري دستگاه
 قطع زمان عنوان به ثانیه 12 زمان و ثانیه باشد 5 تا 4 بین

 نظر در(cut of time) حیوان دم ثلث میانی به نور تابش
 (Tail-Flick Latency)دهی پاسخ  زمان تاخیر.شد گرفته

ي مختلف بر حسب ثانیه ها گروه یا آستانه درد در 
ق بر اساس قوانین بین پروتکل این تحقی.  شدگیري اندازه

المللی در مورد حیوانات آزمایشگاهی و کمیته اخالق کار 
با حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه بوعلی سینا همدان با شماره 

 . انجام گردید32-145

بـین دو گـروه از    جهـت تجزیـه و تحلیـل آمـاري    
 آنالیز واریانس ها از    غیر جفت و بین گروه      تی مستقل  آزمون

هـاي    دو طرفـه جهـت مقایـسه داده     هاي مکـرر   يگیر با اندازه 
کلیه عملیات آماري نیز با استفاده از نرم   .  استفاده شد  ها گروه
 هـا  داري داده ی انجام شد و سـطح معنـ  15 نسخه   SPSSافزار  

  .  در نظر گرفته شد05/0کمتر از 
 

 یافته ها
  اثردیابت بر روي آستانه درد

ده توسط ها نشان داد دیابت القاء ش گیري اندازه
 آستانه درد در دار معنیاسترپتوزوتوسین موجب کاهش 

) SC(ي سالم ها موشدر مقایسه با ) SD( ي دیابتیها موش
پس از القاي ) p>01/0( هفته8و ) p>05/0( هفته5در پایان 

ي روي دار معنی هفته اثر 3پایان  در که دیابت شد در حالی
  .)1 نمودار(آستانه درد نداشت

  

0
1
2
3
4

3 5 8

ھفتھ 

یه)
(ثان

رد 
ه د

ستان
آ

C

D

* **

 مقایسه آستانه درد درانتهاي هفته سوم، پنجم و .1 نمودار
 هشتم از برنامه تمرین ورزشی شنا

  
ــر  ــر روي آســتانه درد در مــوش اث ــاي  ورزش ب ه

 دیابتی
باعث افزایش در آسـتانه درد      ) شنا(ورزش هوازي   

ــوشدر  ــا م ــابتی  ه ــرده دی ــرین ک ــا ) TD(ي تم ــسه ب در مقای
 5ها در پایـان    گیري اندازه. شد) SD(رلي دیابتی کنت  ها موش
 دار معنیگر افزایش     نشان) p>05/0( هفته 8و  ) p>01/0(هفته

ي تمرین کـرده دیـابتی در مقایـسه بـا          ها موشآستانه درد در    
هفته اگر چه تفـاوت   3در پایان . بودي دیابتی کنترل    ها موش

  .)2 نمودار( نبوددار معنیوجود داشت ولی 

0
1
2
3
4
5

3 5 8

ھفتھ

یه )
(ثان

رد  
ه د

ستان
آ

SD
TD

*

**

 مقایسه آستانه درد درانتهـاي هفتـه سـوم، پـنجم و      .2نمودار  
  **p *،01/0<p>05/0 .هشتم از برنامه تمرین ورزشی شنا
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ــامین   ــصرف ویت ــر م ــتانه درد در Cاث ــر روي آس  ب
 هاي دیابتی موش

 باعـث افـزایش در آسـتانه درد     Cمصرف ویتامین
  Cتـامین لیتر وی بر  گرم10مصرف . ي دیابتی شدها موشدر 

را ي دیـابتی  هـا  مـوش  آسـتانه درد  ،محلول در آب آشامیدنی  
ــان هــا مــوشآســتانه درد در . افــزایش داد  5ي دیــابتی در پای

از آغاز مصرف ویتـامین     ) p>05/0( هفته 8 و) p>01/0(هفته
C   ي دیـابتی کنتـرل     ها موشي در مقایسه با     دار معنی افزایش

ي روي دار معنـی  هفتـه اثـر   3پایـان   کـه در  داشـت در حـالی  
  .)3 نمودار(آستانه درد نداشت
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 بر روي آستانه درد در Cتوام ورزش و ویتامین  اثر

 هاي دیابتی موش
، Cبـا مـصرف ویتـامین       توام  ) شنا(ورزش هوازي   

ي تمـرین کــرده  هـا  مـوش باعـث افـزایش در آسـتانه درد در    
در مقایسه بـا    ) C) VitC-TDدیابتی توام با مصرف ویتامین      

ي هـا  موشآستانه درد در    . شد) SD(ي دیابتی کنترل  ها موش
 5 در پایــان Cزمــان بــا مــصرف ویتــامین  تمــرین کــرده هــم

ي در  دار معنـی شـکل    بـه    )p>01/0( هفته 8 و )p>01/0(هفته
 نمودار(ي دیابتی کنترل افزایش داشته است   ها موشمقایسه با   

4(.  
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 بحث

نتایج این تحقیق نیز نشان داد که احـساس درد در           
 تمرینـات مـنظم     چنـین  هـم  دیابتی افـزایش یافتـه و     حیوانات  

 هیپرآلـژزي ناشـی از دیابـت را    Cورزشی و مصرف ویتامین    
ي کاهش داده و اثرات توام تمرینـات مـنظم    دار معنی به طور 

  در کاهش آستانه درد بیـشتر از     Cورزشی و مصرف ویتامین     
تغییر در احـساس درد در   . باشد مییک آنها به تنهایی      اثر هر 

 .)14(هـاي مختلـف دیابـت تجربـی مـشاهده شـده اسـت         مدل
ي دیابتی در مقایسه با گروه کنتـرل سـالم   ها موشآستانه درد  

ي سـالم   هـا  مـوش تر از آسـتانه درد        ي پایین دار معنیبه شکل   
اگر چه مطالعاتی نیز وجود دارد که نشان دهنـده          . کنترل بود 

ایـن  . )14-16(افزایش یا عدم تغییر آستانه درد در دیابت است   
 به علت اسـتفاده از وسـایل سـنجش حـس درد        نتایج احتماالً 

متفاوت و یا تفاوت در زمـان سـنجش پـس از القـاي دیابـت         
  . بوده است

اگر چه علت کاهش آستانه درد در طی دیابت بـه           
  :هایی از جمله وضوح روشن نیست مکانیزم

ــد ســوربیتول درون ســلولی ناشــی از  : 1 ــیش تولی ب
رون سلولی را افزایش داده موجب بـر      دیابت، فشار اسمزي د   

ــون  ــدد و در نتیجــه  هــم خــوردن تنظــیم هــدایت ی هــاي متع
هــاي عــصبی شــده و موجــب   دپالریزاســیون غــشائی ســلول

  .)17، 7(شود میافزایش حس درد 
کـــاهش ترشـــح هیپـــوفیزي و هیپوتاالموســـی : 2

ي دیـابتی   ها موشپپتیدهاي اپیوئیدي به ویژه بتا اندروفین در        
 انـد  هداد نـشان  هـا  عالوه پـژوهش ه ب. رپتوزوتوسینشده با است
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 استیل سروتونین، هاي گیرنده حساسیت و یا تمایل تعداد که
 دیابـت  نیـز درحالـت   هـا واپیوییـدها   کاتکول آمین و کولین
  .)18(یابند می کاهش

ــب   : 3 ــت موج ــی از دیاب ــسیداتیو ناش ــترس اک اس
بـه   شـده ومنجـر   DNA و هـا  پراکسیداسیون لیپیدها، پروتئین  

هـاي عـصبی      کاهش جریان خون ودر نهایت آسیب به سلول       
  .)17(آورند وجود میه  عارضه نوروپاتی را ب،شده

مـنظم   ورزش مطالعات نشان داده است کـه انجـام       
ــرات از شـــنا ــاد اکـــسیداتیو تغییـ ــ شـــده ایجـ ــیلهه بـ  وسـ

ــوگیري  ــین جل ــی استرپتوزوتوس ــد م ــیت داراي و نمای  خاص
 جلـوگیري  اکـسیداتیو  از اسـترس   و بـوده  نـورونی  محافظت

در گزارش دیگـري مـشخص شـده اسـت کـه           .)19(نماید  می
 بیماران در که اکسیداتیو تریدمیل استرس با  ورزش متعاقب
 سـلولی  آسـیب  القـاگر  عوامـل  نوروپـاتی از  به مبتال دیابتی

  ).20(یابند می کاهش ،باشند می
رسد در این تحقیق نیـز بـه علـت شـدت       به نظر می  
ی و زمــان طــوالنی آن منجربــه کــاهش متوسـط فعالیــت بــدن 

یـا اثـر دفـاعی بـدن را در مقابـل             استرس اکـسیداتیو شـده و     
استرس اکسیداتیو افزایش داده که در مجموع منجـر بـه اثـر             

بـه   نتـایج . شـود  مـی مفید ورزش بر روي افزایش آستانه درد 
 ارایه شده گزارشات با موافق حاضر مطالعه در آمده دست

 و )21(همکــاران  و راشــر،)16(انهمکـار   و بــایونستوسـط 
 نیز فوق تحقیقات نتایج که باشد می )22(و همکاران اشمیشل

 .باشد می دیابت توسط اکسیداتیو استرس القاء بر موید

 بـه  کـه  است مشخص از طرفی در مطالعه دیگري
 نوع دیابت به مبتال ان بیمار بهC گرم ویتامین 2 تجویز دنبال

کـاهش   گلیکوزیلـه  بینهموگلـو  سـطح  مـاه،  3 مـدت  بـه  2
و  مطالعـات روسـل   در چنین هم. )13(است داشته داري معنی

  درCویتـامین  ادراري ترشـح  و پالسـمایی  سـطح  همکاران،
 عکس نسبت هموگلوبین گلیکوزیله سطح با دیابتی بیماران

 گـر  بیان تواند می گلیکوزیله کاهش هموگلوبین. است داشته
کـاهش عـوارض    و ها پروتئین شدن گلیکوزیله کلی کاهش

 Cویتـامین  اثـر  بـدن در  مختلـف  هاي در سیستم ناشی از آنها
  همکاران که مدت دماتیا ومطالعه در طرفی از. )24، 23(باشد

 پالسبو وC گرم ویتامین میلی 500 ،دیابتی بیمار 50 به ماه 4
 هموگلـوبین  غلظـت  در داري معنـی  اختالف تجویز نمودند،

در تحقیق دیگـري    . )25(شدگلیکوزیله در دو گروه مشاهده ن     
 2  در بیماران دیابتی نـوع   C گرم در روز ویتامین    1استفاده از   

 کـاهش و سـطح    راهاي آزاد پالسما در بزرگساالن، رادیکال  
با توجه بـه ایـن      . )26( است  داده سلولی هورمون رشد افزایش   

هــاي آزاد و هورمــون رشــد در ایجــاد  کــه ســطوح رادیکــال
بـا توجـه     و)27(باشـد  می موثر   عوارض دیابتی و تخفیف درد    

 اسـتفاده  C در تحقیق ما نیز از دوز بـاالي ویتـامین       این که به  
رسـد افـزایش آسـتانه درد در گـروه مـصرف            شد به نظر مـی    
 بـه  ،در مقایسه با حیوانـات دیـابتی کنتـرل    C مکمل ویتامین

هــاي آزاد و افــزایش ســطح  علـت کــاهش ســطوح رادیکـال  
 نتایج این . بوده است Cامین  هورمون رشد در اثر مصرف ویت     

تحقیق  نشان داد که اثرات تـوام تمرینـات مـنظم ورزشـی و            
 در کاهش آستانه درد بیشتر ازاثر هریـک     Cمصرف ویتامین   

این اثر به ویژه در پایان هشت هفتـه        و باشد میآنها به تنهایی    
رسد چراکه با طوالنی شدن  بعد از القاء دیابت مهم به نظر می     

در   وباشـد  میگیر   اثرات مخرب آن چشم  ، شدن زمان دیابتی 
 و ورزش مـنظم بـه     Cاین زمـان هرکـدام از عوامـل ویتـامین         

 تنهایی نتوانـستند آسـتانه درد را بـه حـد طبیعـی برگردانـد و              
عمده اثرات آنها در پایـان پـنج هفتـه بـوده اسـت کـه مویـد             

 از .باشد میافزایش استرس اکسیداتیو دیابت با گذشت زمان     
 بـا طـوالنی     Cدلیل دفع بیـشتر ویتـامین     ه  کن است ب  طرفی مم 

تعـادل اسـترس     شدن دیابت و یا غلبه اثرات مضر دیابـت بـر          
 و ورزش Cآنتی اکسیداتیو بر اثرات مفید ویتامین  /اکسیداتیو

 آنتـی اکـسیداتیو  /تعادل استرس اکسیداتیو   منظم به تنهایی بر   
 ورزش ،باشد از طرفی ممکن است بـا طـوالنی شـدن دیابـت       

تعـادل اسـترس     م با شدت متوسط اثرات مضري هـم بـر         منظ
 مصرف ویتـامین  آنتی اکسیداتیو داشته باشد که با     /اکسیداتیو

C  گردد میبرطرف.  
  

 نتیجه گیري
تمرینات  دهد که تجویز نتایج این مطالعه نشان می

 Cمنظم ورزشی هوازي با شدت مالیم تا متوسط و ویتامین 
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 گیري، کنترل و اي پیشد روش مناسبی برتوان می در دیابت
  .درمان هیپرآلژزي ناشی از آن باشند

  
 قدردانی تشکر و

دلیـل  ه   پژوهشی دانشگاه بوعلی سـینا بـ       معاونتاز  
ایـن مقالـه    .شـود  مـی  سپاس گـذاري  ،حمایت مالی از مطالعه 

مستخرج از پایان نامـه کارشناسـی ارشـد فیزیولـوژي ورزش          
  .باشد میآقاي یحیی بیگدلی 
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