
 

                                                                                                                                                                                                                        67  

Arak Medical University Journal (AMUJ)                                                                                      Original Article   
              2018; 20(128): 67-75 
 

Effect of Eight Weeks High Intensity Interval Training and Medium 
Intensity Interval Training and Aloe vera Intake on Serum Vaspin and 

Insulin Resistance in Diabetic Male Rats 
 

Darya Asgari Hazaveh1, Shahin Riyahi Malayeri2*, Saeid Babaei3 
 
1. MSc in Exercise Physiology, Department of Physical Education & Sport Sciences, East Tehran 
Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. 
2. Assistant Professor in Exercise Physiology, Department of Physical Education & Sport Sciences, 
East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. 
3. Assistant Professor, Department of Anatomy Sciences, Arak University of Medical Sciences, Arak, 
Iran. 
 

 
Received: 29 Oct 2017, Accepted: 16 Dec 2017 
 
Abstract 

Background: The use of herbal supplements and exercise training for the treatment of diabetic 
has increased.The purpose of this study was to investigate the effect of eight weeks high intensity 
interval training and moderate intensity interval training and Aloe vera intake on serum vaspin and 
insulin resistance in diabetic male rats. 

Materials and Methods: During this experimental study, 32 diabetic rats with STZ Wistar 
were randomly divided into four groups including the control, high intensity interval training 
+supplement, moderate intensity interval training + supplement and supplement. Training program 
was planned for 8 weeks and 3 sessions per week. Each session consisted of 6 to 12 periods of 2-
minute activity with the intensity of 90% and 60% with one minute rest (speed: 10m/min). In the 
supplement groups, 300milligrams Aloe vera solution per kilogram of body weight Gavage was given 
5 sessions per week for 8 weeks. The data were analyzed using one-way analysis of variance 
(ANOVA).  

Results: The results showed that high and moderate intensity interval training with supplement 
has no significant effect on the of serum vaspin (p=0.112). High intensity interval training with 
supplement had significant effects on insulin in diabetic male rats (0.000). 

Conclusion: .Based on the findings of this study, it seems that supplementation of Aloe vera 
with high intensity interval training can have better effects on serum insulin in diabetic rats. 
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ورا بر مقادیر سرمی تمرین تناوبی متوسط و شدید و مصرف آلوئههشت هفته اثر 
   هاي نر دیابتیدر موش واسپین و مقاومت به انسولین

  
  3، سعید بابایی*2، شاهین ریاحی مالیري1ري هزاوهگدریا عس

  
  ارشد فیزیولوژي ورزشی، گروه تربیت بدنی وعلوم ورزشی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران. کارشناس 1
  . استادیار فیزیولوژي ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران2
  کی اراك، اراك، ایرانعلوم تشریح، دانشگاه علوم پزش ، گروه. استادیار3
  

 25/9/96تاریخ پذیرش: ، 7/8/96تاریخ دریافت: 
 

  چکیده
هدف از مطالعه  استفاده از مکمل هاي گیاهی و تمرینات ورزشی براي کنترل دیابت رواج یافته است. زمینه و هدف:

پین و شاخص مقاومت ورا بر مقادیر واسحاضر، بررسی اثر هشت هفته تمرین تناوبی شدید و متوسط و مصرف آلوئه
 انسولینی در موش هاي نر دیابتی بود.

ویستار دیابتی شده با استرپتوزتوسین به طور  نژادسر موش صحرایی  32تجربی،  در این مطالعه ها:مواد و روش
 تصادفی به چهار گروه (کنترل، تمرین تناوبی شدید+ مکمل، تمرین تناوبی با شدت متوسط+ مکمل، مکمل) تقسیم شدند.

درصد سرعت  60و  90دقیقه اي با شدت  2وهله  12تا  6و هر جلسه  در هفته جلسه 5، هفته 8برنامه تمرینی شامل 
وزن  لوگرمیهر ک يه ازامیلی گرم ژل آلوئه ورا ب 300بود.  متر بر دقیقه) 10ماکزیمم و یک دقیقه استراحت (با سرعت 

داده ها با استفاده از  افت کننده مکمل به صورت گاواژ داده شد.به گروه هاي دری هفته 8روز در هفته به مدت  5بدن 
  روش آماري تحلیل واریانس یک طرفه ارزیابی شد.

داري بر واسپین سرمی نشان داد تمرین تناوبی با شدت باال و متوسط همراه با مکمل آلوئه ورا، اثر معنی نتایج ها:یافته
هاي نر ثیر معنی داري بر انسولین در موشأال همراه با مکمل آلوئه ورا ت). تمرینات تناوبی با شدت باp=112/0نداشت(

 ). p=000/0دیابتی داشت(
رسد مصرف توام مکمل آلوئه ورا و انجام تمرینات تناوبی به نظر می ،بر اساس یافته هاي پژوهش حاضر نتیجه گیري:

  ه باشد.موش هاي دیابتی داشت اند اثرات بهتري بر انسولین سرمیتوشدید می
  آلوئه ورا، واسپین، تمرین تناوبی شدید، مقاومت به انسولین  واژگان کلیدي:

  
  
  
  
  
  
  
  
  واحد تهران شرق، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران، تهران، دانشگاه آزاد اسالمی نویسنده مسئول:*

Email: shahinriyahi@yahoo.com 
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  مقدمه 
به خطر  سرتاسر جهان را در سالمت افراد ،دیابت

انداخته و نقش مهمی در افزایش میزان مرگ و میر دارد که 
علت آن پیشرفت مقاومت به انسولین و اختالل در ترشح 

. بافت چربی یک )1(رودانسولین همراه آن به شمار می
ارگان اندوکرین فعال است که تعدادي مولکول فعال زیستی 

کند. آزاد شدن برخی به نام آدیپوکاین ترشح می
هاي چربی باعث ایجاد شرایط التهابی ها از سلولآدیپوکاین

شود که نقش مهمی در پیشرفت مقاومت به انسولین مزمن می
ها نیز تعدادي از آدیپوکاین .)2(و ابتال به بیماري دیابت دارد

براي بررسی ارتباط بین چربی و مقاومت انسولین، حساسیت 
ها در و چون این آدیپوکایند بخشنانسولین را بهبود می

یندهاي متابولیکی مختلف شامل تنظیم کنترل اشتها، آفر
حساسیت به انسولین و ترشح انسولین، مصرف انرژي، 

کنند، بنابراین عروقی و التهاب شرکت می–عملکرد قلبی
ساسیت به انسولین ممکن است بازتابی از عدم کاهش ح

هاي پیش التهابی/پري دیابتی و ضد تعادل ترشح آدیپوکاین
التهابی/ضد دیابتی باشد که در نتیجه ي اختالل در عملکرد 

  . )3(دهدبافت چربی رخ می
ست که هاواسپین مولکولی از خانواده آدیپوکاین
هاي داراي نخستین بار به عنوان نوعی آدیپوکاین در موش

رسد با عوامل شد و به نظر میبیماري دیابت تشخیص داده 
و داراي تاثیر بر مقاومت به شته ساز متابولیک ارتباط داخطر

عملکرد  . مقاومت به انسولین به کاهش در)4(انسولین باشد
هاي عضالنی براي جذب گلوکز در پاسخ به مطلوب سلول

-هاي بتاي پانکراس تعریف میانسولین ترشحی از سلول

تر شدن اي نشان داده شد که با وخیم. در مطالعه)5(شود
وضعیت بیماري دیابت در موش دیابتی، بیان سطوح بافتی و 

-. مصرف واسپین در موش)6(ی واسپین کاهش می یابدسرم

هاي چاق همراه با تغذیه پر چرب، منجر به بهبود تحمل 
گلوکز و حساسیت به انسولین گردید و منجر به تغییر 

. )7(معکوس بیان ژن هاي وابسته به مقاومت به انسولین شد
دهد که واسپین باعث بهبود هاي پژوهشی نشان میگزارش

هاي منظم تمرین ،). از طرفی8شود(حساسیت انسولینی می

با شدت متوسط با کاهش تحریک سمپاتیکی و افزایش 
هاي هاي ضد التهابی، میزان رهایش میانجیآدیپوسایتوکاین

اري هاي مزمن نقش مهمی دارند از التهابی که در ابتال به بیم
کند و ممکن است این موضوع بافت چربی را مهار می

کادوغلو و همکاران  .)9(درباره واسپین نیز مورد تایید باشد
انجام شش ماه تمرین هوازي با  که ) گزارش کردند2013(

ان قلب موجب افزایش درصد حداکثر ضرب 75تا  65شدت 
. )10(گرددسطح واسپین سرمی در بیماران مبتال به دیابت می

افزایش واسپین سرمی را متعاقب  )1396حسینی و همکاران (
. )11(شش هفته تمرین استقامتی شدید گزارش نمودند 

) نیز افزایش واسپین سرمی را 1394کاظمی و همکاران(
 .)12(متعاقب یک دوره تمرین تناوبی شدید گزارش نمودند 

هاي ورزشی تاثیر مثبت خود را بر انواع تمرین
ها نشان داده و از تمامی پروتکل کاهش وزن و آدیپوکاین

) HIITامروزه تمرین تناوبی خیلی شدید ( هاي ورزشی
که آثار با توجه به این ثیر بیشتري به همراه داشته است.تأ

، هاي تناوبی خیلی شدید مشخص می باشدمطلوب تمرین
ولی شدت باالي این فعالیت ها را تمامی افراد به خصوص 

تمرینات تناوبی  . از این رو،افراد چاق نمی توانند انجام دهند
داروهاي گیاهی  ) مطرح می شود. (MIITت متوسطبا شد

هاي متفاوت روي قند خون ممکن است از طریق مکانیسم
ها فعالیت انسولین را مهار و تعدادي برخی از آن .عمل کنند

هاي بتا در پانکراس به وسیله ممکن است سبب افزایش سلول
سازي مجدد این سلول ها شوند. گیاه صبر زرد یا آلوئه زبا

با نام علمی آلوئه باربادنزیز، بومی مناطق آفریقا بوده و  ورا،
هاي دور به دلیل اثرهاي مفید ضد التهابی، ضد از گذشته

شود. میکروبی، التیام زخم و ضد توموري از آن استفاده می
هاي عفونی و ترمیم سوختگی ژل این گیاه براي درمان زخم

کاهش گلوکز،  .)13(و بریدگی مورد استفاده بوده است
کلسترول خون، تسکین درد مفاصل و تقویت سیستم ایمنی 
  بدن از دیگر خواص قابل ذکر این گیاه 

که سوك سامسامبون در پژوهشی نشان داد  .)14(باشدمی
عناداري بر کنترل قند خون ثیر مثبت و معصاره آلوئه تأ

  .)15(بیماران دیابتی نوع دو دارد 
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با توجه به افزایش روز افزون بیماري ها و افزایش 
کارهاي اساسی جهت ارائه راه ،هامرگ و میر ناشی از آن

کاهش بروز دیابت ضروري به نظر می رسد. بنابراین تعیین 
ع ورزش، مدت و شدت آن براي ارائه الگویی مناسب به نو

افراد جامعه می تواند به ارتقاي سالمتی افراد جامعه، کاهش 
هزینه هاي درمانی و در نتیجه براي از بین بردن بسیاري از 

گیري معضالت اجتماعی کمک کند. با توجه به معضل همه
دیابت دیابت و اثرات شناخته شده واسپین در درمان بیماري 

ثیر تمرین بر واسپین و و وجود تناقضات بسیار در زمینه تأ
در این پژوهش به دنبال بررسی  ،شاخص مقاومت به انسولین

به همراه  MITو  HIITتفاوت مقایسه دو نوع تمرین 
مصرف آلوئه ورا بر مقادیر واسپین و شاخص مقاومت 

  هاي نر دیابتی هستیم. انسولینی در موش
  

  مواد و روش ها
پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی بود که روي 

گرم  245 ± 20هاي دیابتی نژاد ویستار با میانگین وزنی رت
) انجام شد. مطالعه STZدیابتی شده با استرپتوزوسین (

حاضر بر مبناي اصول اخالقی دانشگاه علوم پزشکی اراك و 
 REC.1396.32.IR.ARAKMUبا کد کمیته اخالق 
رت نژاد  32ماري پژوهش حاضر را انجام شد. نمونه آ

دادند که از انستیتو پاستور ایران خریداري ویستار تشکیل می
شد و به مرکز پژوهش وحیوانات آزمایشگاهی واحد اراك 

هایی ازجنس پلی کربنات شفاف و قفس ها دربرده شد. رت
 22 ± 2با دماي محیطی  12:12با چرخه روشنایی به تاریکی 

شدند و در کل دوره گهداري مین 55 ± 5و رطوبت 
پژوهش به صورت آزادانه به آب و غذا دسترسی داشتند. 

  ها به محیط آزمایشگاه، همه یک هفته بعد از انتقال رت
ها پس از ها دیابتی شدند. براي ایجاد دیابت در موشرت

غذایی، دیابت با تزریق داخل صفاقی ساعته بی 12یک دوره 
STZ  شد.(سیگما آلمان) القا 

در ابتدا رت ها با دویدن روي پروتکل تمرینی: 
متر بر دقیقه  15تردمیل به مدت یک هفته با سرعتی معادل 

دقیقه آشنا شدند. در انتهاي دوره  20تا  15به مدت 

متر بر دقیقه رسید. قبل از اعمال  30آشناسازي سرعت به 
پروتکل تمرینی حاد، رت ها یک آزمون ورزشی فزاینده تا 

متر بر دقیقه  10ستگی را انجام دادند که با سرعت مرز خ
شروع و هر دو دقیقه یکبار، سرعتی معادل با سه متر بر دقیقه 

شد. زمان رسیدن به خستگی با عدم توانایی به آن افزوده می
رت در دویدن روي تردمیل با وجود ایجاد شوك الکتریکی 

دست آمده در واماندگی ه مشخص شد. میانگین سرعت ب
انجام آزمون فزاینده،گروه  از بعد. دقیقه بود بر متر 4±43

درصد سرعت  90با  HIITتمرینی یک جلسه تمرین
انجام جلسه در هفته تمرین را  5هفته و  8به مدت ماکزیمم 

اي بود که هر دقیقه 2ي وهله 12الی  6دادند. تمرین شامل 
وهله تمرینی با یک دقیقه استراحت فعال (دویدن با سرعت 

 MIIT. گروه تمرینی)16(شدمتر بر دقیقه) دنبال می 10
  درصد سرعت ماکزیمم انجام دادند. 60تمرینات را با شدت 

هاي تمرینی عالوه بر برنامه تمرین تناوبی، گروه
گرم ژل آلوئه ورا را به صورت گاواژ میلی 300روزانه 

ند. ژل آلوئه ورا از شرکت باریج اسانس کرددریافت می
ساعت بعد از آخرین جلسه  24 .)17(کاشان تهیه گردید

ساعت ناشتایی شبانه،  12ورا و پس از تمرین و مصرف آلوئه
-میلی 10ها با تزریق درون صفاقی زایالزین (رت

هوش گرم/کیلوگرم) بیلیمی 75گرم/کیلوگرم) و کتامین (
هاي خونی مستقیماً از شدند و با شکافتن قفسه سینه، نمونه

  آوري شد.بطن چپ قلب جمع
 Mouseکیت  ،گیري واسپینبراي اندازه

Visceral adipose-specific serine protease  
inhibitor(vaspin)ELISA Kit ساخت شرکت) 

 زا با حساسیتامریکا) با روش االی بایوتیک دي کریستال
استفاده شد. گلوکز با استفاده از  لیترنانوگرم بر میلی 53/7

کیت گلوکز (شرکت پارس آزمون، ایران) به روش گلوکز 
گیري شد. ضریب تغییرات و حساسیت روش اکسیداز اندازه

گرم بر صد میلی 5درصد و  8/1اندازه گیري به ترتیب 
روش االیزا و با لیتر بود. سنجش انسولین پالسما به میلی

 Insulin ELISAMercodia Rat استفاده از کیت
درصد و  6/2با ضریب تغییرات  (ساخت کشور سوئد)

لیتر انجام شد. شاخص واحد بر دسیمیکرو 07/0حساسیت 
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مقاومت انسولین نیز با روش مدل ارزیابی هومئوستاز 
)HOMA-IR18() از طریق فرمول زیر محاسبه گردید(:  

HOMA-IR= / (میلی واحد بر میلی لیتر) 22/ 5
(میلی مول بر لیتر) گلوکز ناشتا ×انسولین ناشتا   

 آزموناز  داده ها عینرمال بودن توز نییجهت تع
ها بررسی تجانس واریانسبراي و  اسمیرنوف-کولموگروف

 راتییتغ یسبرر يبرا نیچناز آزمون لوین استفاده شد. هم
 يگروه ها نیب ق،یتحق يرهایاز متغ کیهر يدارامعن

در  طرفه استفاده شد. کتحلیل واریانس یمختلف، از 
توکی از آزمون  يدار آماراصورت مشاهده تفاوت معن

سطح  استفاده شد. یگروه نیمحل اختالف ب نییجهت تع
در نظر  p>05/0برابر با  معناداري براي تمام محاسبات

 کلیه عملیات آماري با استفاده از نرم افزار .شد گرفته
SPSS  فتگر انجام 20نسخه. 

  
  ها یافته

اسمیرنف نشان داد که -نتایج آزمون کلموگرف
ها ها در تمامی گروهآمده براي کلیه متغیرهاي به دستداده

توزیع طبیعی دارد و امکان استفاده از آزمون پارامتریک 
هاي غلظت واسپین در گروهنتایج نشان داد در  وجود دارد.

)، =68/4Fمورد مطالعه، تفاوت معنی داري مشاهده نشد(
)112/0p=(داري در غلظت گلوکز تفاوت معنی چنین. هم

)، =186/0Fهاي مورد مطالعه وجود نداشت (ناشتاي گروه
)905/0p=عالوه بر این، تفاوت در غلظت انسولین گروه .(-

). =70/30F=() ،000/0pدار بود (هاي مورد مطالعه معنی
داري بین میانگین انسولین باتوجه به این که اختالف معنی

از آزمون توکی براي محل  ،ها وجود داشتبین گروه
حاکی از یک اختالف داري استفاده شد. نتایج اختالف معنی

ها بود. از طرف بین گروه کنترل با سایر گروه دارمعنی
گروه هاي مورد مطالعه در سطح مقاومت به انسولین  ،دیگر

)، =974/0Fتفاوت معناداري وجود نداشت(
)419/0p=و میزان واسپین،  1ها در جدول ).(وزن موش

ها در جدول گلوکز، انسولین و مقاومت به انسولین در گروه
  .ارائه شده است) 2

 
  هاي صحرایی در گروه هاي تحقیق. وزن موش1جدول

  p  مکمل  + مکملHIIT تمرین  مکمل +MITتمرین   کنترل  متغیر
  0  09/259 ±38/3  5/270±26/5  12/232±76/11  62/257 ±8/5 (گرم)وزن اولیه موش ها

  0  248±18/3  75/305±36/2  25/270±7/1  38/290±62/3 (گرم)وزن موش ها بعد از دیابتی شدن 
  

 .تمرین تناوبی با شدت متوسط+ مکمل؛ مکملهاي مورد بررسی در چهار گروه کنترل؛ تمرین تناوبی با شدت باال+ مکمل؛ . متغیر2جدول

 +HIITگروه تمرین   گروه کنترل  هامتغیر
  مکمل

+  MITگروه تمرین 
  p  گروه مکمل  مکمل

  112/0  1/1±085/0  14/1 ±018/0  13/1±117/0  04/1±049/0 واسپین(نانوگرم بر لیتر)
  905/0  84/19±28/2  77/19±95/4  05/19±3/5  77/20±25/5  گلوکز(میکرو واحد بر میلی لیتر)

  0*  4/3±235/0  96/2±189/0  85/3±210/0  14/3±137/0 بر میلی لیتر) میکرویونتانسولین(
  419/0  99/2±366/0  63/2±769/0  23/3±805/0  91/2±803/0 مقاومت به انسولین

 در نظر گرفته شده است.p ≥ 05/0سطح معنی داري ،  *
 

  بحث
ه نتایج مطالعه حاضر نشان داد بین هشت هفت

تمرین تناوبی با شدت باال و متوسط و مصرف آلوئه بر 
رد. نتایج وجود ندا سطوح سرمی واسپین تفاوت معناداري

مبنی بر این که یزدان شناسان  مطالعه حاضر با نتیجه پژوهش

یک دوره تمرین استقامتی و مکمل سازي عصاره آبی دانه 
ا شنبلیله بر سطوح سرمی واسپین رت هاي نر دیابتی شده ب

STZ همسو است. شاید بتوان  ،)19(تاثیر معنی داري ندارد
داري تغییرات در سطح واسپین را به وسیله این عدم معنی

ارتباط واسپین با حساسیت به انسولین نشان داد که این عدم 
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ولین تواند نشان دهنده افزایش حساسیت به انسمی داريمعنی
در این بیماران باشد. ممکن است افزایش حساسیت به 

به  ددار نباشد که در این صورت می توانانسولین نیز معنی
اعمال پروتئازهاي ناشناخته اي مربوط باشد که میزان واسپین 

   .)20(را مستقل از سطح گلوکز تغییر می دهد 
تغییرات سرمی واسپین متاثر از  ،لیبه طور ک

عوامل زیادي از جمله رژیم غذایی، فعالیت بدنی و تغییرات 
چنین بیان احشایی واسپین با نمایه هورمونی می باشد و هم

چنین سطح هم .)5(توده بدن و درصد چربی بدن رابطه دارد
رل متابولیک و توده چربی وابسته می سرمی واسپین به کنت

  .)5(باشد
-گران مشاهده نمودند که در آزمودنیپژوهش

هایی که مکمل هاي آنتی اکسیدانی مصرف نموده بودند، 
سطح سرمی واسپین پس از چهار هفته فعالیت ورزشی 

در مقابل با نتایج تحقیق حاضر، ابرباخ و  .)21(افزایش داشت
همکاران مشاهده نمودند که سطوح واسپین سرم پس از 

ها بیان داشتند آن .یابدچهار هفته تمرین ورزشی کاهش می
که تغییرات واسپین مستقل از حساسیت انسولین است و 

شی ناشی از تغییرات آن را وابسته به شرایط استرس اکسای
دالیل تناقض از جمله  .)21(تمرین ورزشی معرفی کردند

بیمار بودن  می توان به تحقیقات ذکر شده با تحقیقات حاضر
ها، جنسیت، نوع، مدت و شدت فعالیت ورزشی آزمودنی

 رسد به دلیل عملکردهايچنین به نظر میاشاره کرد. هم
هورمون واسپین و تا حدودي ناشناخته بودن آن، پاسخ این 

  هورمون به فعالیت ورزشی متفاوت است. 
عالوه بر آن، تحقیق حاضر نشان داد بین هشت 

 مقادیر بر ورا آلوئه و مصرف MITو  HIITهفته تمرین
تفاوت معناداري وجود ندارد.  دیابتی نر هايموش گلوکز در

کردند شش هفته تمرین ارش زرع کار و همکاران گز
ثیر معناداري بر گلوکز خون موش هاي صحرایی هوازي تأ

در  که با نتایج پژوهش حاضر همسو است. )22(دیابتی ندارد
مقابل، محمدي و همکاران گزارش کردند دوازده هفته 

ون در تمرین مقاومتی منجر به کاهش معنادار گلوکز خ
که با نتایج  )23(می شود STZموش هاي دیابتی شده با 

پژوهش حاضر ناهمسو است. عدم همسویی پژوهش حاضر 
هاي فوق ممکن است به دلیل ویژگی هاي تمرین با پژوهش

چون تغذیه و همی مدت) باشد. عوامل اعمال شده(شدت و
از  آخرین جلسه تمرین بر نمونه هاي خونی ثیر مستقیمتأ

  د.عوامل دیگر بو
چنین، ژل آلوئه ورا به عنوان عامل آنتی هم

اکسیدانی از طریق مهار تولید بیش از حد رادیکال هاي آزاد 
چنین کاهش آنزیم هاي گلیکاسیون می تواند باعث و هم

کاهش سطح گلوکز خون در موش هاي دیابتی شود. 
اسخ دوم در پ جیهضد التهابی آلوئه ورا، تواحتماال خاصیت 

. دیابت ممکن است به به اثر ضد دیابتی آلوئه ورا است
که این التهاب  بیماري التهابی در نظر گرفته شودعنوان یک 

در پیشرفت بیماري دیابت دخالت دارد. بسیاري از محققان 
که خاصیت ضد التهابی آلوئه ورا به دلیل  کنندمیادعا 

فسفات می  -6-ز اجزاي آن مانند امودین و مانوزبسیاري ا
  .)24( دباش

چنین مشاهده شده است بین هشت هفته هم
انسولین  مقادیر بر ورا آلوئه و مصرف MITو  HIITتمرین

تمرین  تفاوت معناداري وجود دارد. دیابتی نر هايدرموش
انسولین سرمی  ی با شدت متوسط و مصرف آلوئه ورا،تناوب

کاهش داد. هنگام به طور معنی دار دیابتی را موش هاي نر 
سطح  یافته وورزش، میزان ترشح انسولین خون کاهش 

کم انسولینی پایه و سطح انسولینی تحریک شده گلوکزي 
 mRNAچنین تمرین منجر به کاهش میزان . همشودمی

-الزم براي تولید پروانسولین و گلوکوکیناز در پانکراس می

  . گردد
حداقل دو مکانیسم سلولی  رسدظر میبنابراین به ن

وجود دارد تا میزان ترشح انسولین را کاهش دهد. اول، 
پرو انسولینی نشان دهنده کاهش سنتز  mRNAکاهش 

جا که وجود گلوکوکیناز انسولین در کبد است. دوم، از آن
هاي بتاي پانکراس به انسولین در کبد براي حساسیت سلول

گلوکوکیناز  mRNAمیزان  ضروري است، بنابراین کاهش
ممکن است منجر به کاهش حساسیت این سلول ها به 

 .)25( انسولین شده و میزان ترشح آن را کاهش دهد
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هفته تمرین  12محمدي و همکاران گزارش کردند 
را  STZهاي دیابتی شده با انسولین در موش ، مقدارمقاومتی

که با نتایج پژوهش  )23(کاهش می دهدطور معنی دار  به
  حاضر همسو است. 

بی با شدت باال و مصرف در مقابل، تمرین تناو
هاي نر دیابتی را افزایش انسولین سرمی موش آلوئه ورا

فزایش غلظت انسولین سرم به معناداري داد. یکی از دالیل ا
ثیرات مثبت مکمل آلوئه ورا بر حفاظت سلول هاي علت تأ

  هاي آزاد می باشد. برابر رادیکالپانکراس در 
  در آزمایشی با تیمار  اسماعیلی و همکاران

پانکراس با ترکیبات فالونوئیدي روتین  يهاي بتاسلول
ها را درصدي ترشح انسولین از این سلول 56افزایش 

نسولین را به اثرات آنتی گزارش کردند و افزایش ترشح ا
 .)26(اکسیدانی ترکیبات فالونوئیدي گیاه مربوط دانستند

مغایر با نتایج تحقیق حاضر، صالحی و حسینی 
گزارش کردند هشت هفته تمرینات استقامتی بر انسولین 

وسین سرمی موش هاي صحرایی دیابتی ناشی از استرپتوزوت
که با نتایج پژوهش حاضر ناهمسو  )27(تاثیر معناداري ندارد

است. دالیل مغایرت نتایج ممکن است به تفاوت در نوع و 
شدت تمرینات، مدت کوتاه پروتکل و الگوهاي تمرینی 

 مربوط متفاوت، بیماري هاي زمینه اي و زمان نمونه برداري
  باشد. 

هاي انجام بررسی دقیق پژوهش ر اساسب در کل،
نوع، شدت و مدت پروتکل تمرینی، وضعیت آمادگی  ،شده

آزمودنی ها، روش هاي آزمایشگاهی، تعادل بین زمان 
عصبی، وزن  -تمرین و زمان استراحت، تعادل هورمونی

بدن، طول مدت مداخله، وراثت، تغذیه، پروفایل لیپیدي، 
نحوه دیابتی نمودن  و دنی ها، شدت دیابتسن و جنس آزمو

د در ایجاد گزارشات متفاوت ناز عواملی هستند که می توان
  د. نموثر باش

هاي آینده با رویکرد ود پژوهشپیشنهاد می ش
برداري، تجویز تغییر در میزان دوز آلوئه ورا، زمان نمونه

هاي التهابی دیگر هاي گیاهی دیگر و بررسی شاخصمکمل
  انجام شود.

  
   گیرينتیجه

سطوح سرمی  که نتایج نشان می دهد ،در مجموع
ورا  آلوئه لژهاي نر دیابتی در اثر استفاده از واسپین در موش
افزایش یافت که از  شدت باال و متوسط با و تمرین تناوبی

نتیجه نظر آماري معنادار نبود. این افزایش ممکن است 
سازوکار جبرانی یا حفاظتی ناشی از باال بودن گلوکز خون و 

چنین تمرین تناوبی با شدت باال التهاب ناشی از آن باشد. هم
معنادار انسولین سرم در  به همراه آلوئه ورا موجب افزایش

با توجه به فواید  از این رو، ش هاي نر دیابتی شده گردید.مو
متعدد تمرینات تناوبی شدید و عصاره آلوئه ورا در دیابت، 

بتواند به همراه مصرف آلوئه  این نوع تمرینات ممکن است
  ورا در مدیریت و کنترل دیابت مفید واقع شود.

  
  تشکر و قدردانی

 هاي پایان نامهتحقیق حاضر حاصل یافته
کارشناسی ارشد، مصوب دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران 

مراتب  ناچنین پژوهشگرمی باشد. هم 1396شرق در سال 
مسئوالن محترم همیاري دانی و تشکر خود را از قدر

اعالم می در انجام این طرح علوم پزشکی اراك  آزمایشگاه
 دارند. 
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