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چکیده
اهداف هدف از پژوه حا ر ،بررسی اثر  1هفته تمرین استقامتی بتر ستحوس سترمی پتروتئین– Dستورفکتانت
( )SPDموشهای صحرایی پس از القاء دیابت توسپ استرپتوزوتوسین -نیکوتین آمید بود.
مواد و روشها در این محالعة تجربی 01 ،سر موش صتحرایی از نژاد ویستار با میانگین وزن  344±01گرم بهﻃور
تﺼادفی در چهار گروه هنترل سالم ،هنترل دیابتی ،سالم تمرین استقامتی و دیابتی تمرین استتقامتی قرار گرفتند.
برای القای دیابت ،از روش تزریﻖ درون صفاقی  534 mg/kgمحلول نیکتوتین آمیتد بته همتراه  61 mg/kgمحلول
 STZاستفاده شتتتتد .پروتکﻞ تمرین استقامتی با شدت متوسپ به مدت  1هفته انجام شتتتتد و  30ساعت پس از
آخرین جلسة تمرینی حیوانات تشریﺢ و سرم خون موشهای صحرایی بترای بررستی جمت آوری شتدند .دادهها با
استفاده از آزمون تحلیﻞ واریانس یکﻃرفه ( )one-way ANOVAو آزمون تعقیبی توهی در سحﺢ معنتاداری 4/41
بررسی شدند.
یافتهها تمرین استقامتی موجب هاه معنادار قند خون گروه تمرین استقامتی دیابتی نستبت بته گتروه هنتترل
دیابتی شد ( .)p=4/444سحوس  SPDدر گروه هنترل دیابتی نسبت به هنترل سالم هاه معناداری ( )p=4/445و
شاخص مقاومت به انسولین ( )HOMA-IRافزای معناداری ( )p=4/444یافت 1 .هفته تمترین استتقامتی موجتب
افزای معنادار در  )p=4/405( SPDدر گروه تمرین استقامتی دیابتی نسبت به گروه هنترل دیابتی شد .همچنتین
تمرین موجب هاه معنادار شاخص مقاومتت بته انستولین ( )p=4/444و انستولین ( )p=4/433در گتروه تمترین
استقامتی دیابتی نسبت به گروه هنترل دیابتی شد.
نتیجهگیری به نظر میرسد تمرین استقامتی از ﻃریﻖ افزای سحوس سرم  SPDموجب بهبود شاخص مقاومت بته
انسولین در موشهای دیابتی نو  3میشود.

مقدمه
یکی از متداولترین مشکالت سالمت عمومی چاقی استت هته
امروزه به حالت اپیدمیک هم رسیده استت .چتاقی بتا ریستک
توسعه دیگر بیماریهای متابولیکی از جملته دیابتت نتو  3در
ارتباط است .دیابت نو  3نیز با فعالیت یا فراخوانی سلولهای

ایمنی ذاتی در ارتباط بتوده و فر تیة ایجتاد ایتن بیمتاری بتا
سیستم ایمنی ذاتی فعال شتده توستپ پتژوه هتای پیشتین
تأیید شده است ] .[5پروتئین D-سورفکتانت ( 5)SPDیکتی از
اعضاء ختانوادة پتروتئینهتای ستورفکتانت استت SPD .نقت
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درمانی برای افراد چاق و دیابتی شناخته شده است و به همین
دلیﻞ انجتام ایتن تحقیتﻖ متا را در درك بهتتر مکانیستمهتای
فیزیولوژیکی تمرین هوازی و نق آنهتا در تیییترات عوامتﻞ
مؤثر بر چتاقی و مقاومتت انستولینی و ارتبتاط آنهتا بتا SPD
بهویژه در گروههایی مانند افراد دیابتی هته بیشتتر در معتر
خحر هستند همک خواهد هرد .به نظر میرستد تتاهنون تنهتا
یک پژوه اثر ورزش استقامتی را روی سحوس  SPDبررستی
هرده است ] .[51در محالعه ای گزارش شده هه ستحﺢ سترمی
 SPDدر افراد با بیماری روماتیسم مفﺼتلی در پتی یتک وهلته
ورزش هاه یافته است ] .[51همچنین مشاهده شتده استت
هه هاه وزن ناشی از رژیم دذایی به هاه معنتادار دلظتت
پالسمایی  SPDمی انجامتد ] .[55باتوجته بته نقت برجستته
تمرینات استقامتی در درمان یتا جلتوگیری از دیابتت نتو  3از
ﻃریﻖ هاه وزن یتا بهبتود متابولیستم گلتوهز از یتک ستو و
همچنین وجود رابحه بین چتاقی یتا دیابتت نتو  3بتا ستحوس
سیستمیک  SPDاز سوی دیگر ،به نظر متیرستد بررستی اثتر
تمرینات ورزشی استقامتی بر سحوس سرمی  SPDهم در افتراد
مبتال به دیابت نو  3و هم در افراد سالم در راستای تشتخیص
مکانیسم اثر ورزش بر بهبود یا درمان دیابت نو  3از ﻃریﻖ اثتر
بر اعضاء سیستم ایمنی ذاتی همچون  SPDروری باشد.
فعالیت ورزشی راهکاری مؤثر در جلوگیری یا درمان دیابت
نو  3است ] .[56به ﻃورهلی در افتراد چتاق مبتتال بته دیابتت
نو  3تمرهز بر استفاده از تمرینتات استتقامتی استت .تمترین
استقامتی نشان داده است هته شتاخصهتای متتابولیکی را در
افراد چتاق یتا مبتتال بته دیابتت نتو  3در محالعتات انستانی و
همچنین مدلهای حیوانی (موشهای صحرایی  )STZبهبتود
میدهد ] .[50از جمله مزایای آثار تمرینات استقامتی میتوان
به هتاه وزن و همچنتین بهبتود حساستیت بته انستولین و
متابولیسم گلوهز اشاره هرد با این حال تتاهنون محالعتهای بته
بررستتی اثتتر تمرینتتات ورزش استتتقامتی بتتر تیییتترات SPD
نپرداخته است .با توجه به اینکه در پژوه های پیشین هاه
همتتی  SPDریتته در متتوشهتتای دیتتابتی شتتده از ﻃریتتﻖ
استرپتوزوتوستین گتتزارش هتتردهانتتد ] .[51از ایتتنرو پتتژوه
حا ر به دنبال پاسی به ایتن ستؤال استت هته آیتا یتک دوره
تمرین استقامتی بر سحوس سرمی پتروتئین  SPDمتوش هتای
دیابتی نو  3و سالم تأثیر دارد یا خیر.

مهمی در هنترل عفونت ،آلرژی و التهاب ریوی بازی متیهنتد.
ایتتن پتتروتئین ،پتتاتوژنهتتای آلوئتتول را از ﻃریتتﻖ فعتتالستتازی
نوتروفیﻞ ها و ماهروفاژها خنثی هترده و متعاقبتاف فاگوستیتوز و
تولید رادیکال آزاد سوپراهسیداز را القاء میهند ] .[3همچنتین
 SPDاز ﻃریﻖ تخریب پاتوژنهای تنفستی 5و هتاه التهتاب
ریوی بهوسیلة مهار ماهروفاژهتای ستححی در پاستی سیستتم
ایمنی سهیم است ] .[9در مجمو  ،آثار برجسته د میکروبتی
و د التهابی آن به ختوبی بته اثبتات رستیده استت ] .[0ایتن
پروتئین هم در سرم انسانی و هم حیوانی از ﻃریتﻖ روشهتای
وی تژه قابتتﻞ شناستتایی استتت ] .[1امتتا عملکتترد هلتتی SPD
سیستمیک همچنان مورد بحت بتاقیمانتده استت .بتهختوبی
مشخصشتده استت هته التهتاب خفیتس سیستتمیک ،نتیجتة
ناهنجاری در عملکرد تنفسی بتوده و بته افتزای مقاومتت بته
انسولین و نهایتاف دیابت نتو  3متیانجامتد] .[6از ستوی دیگتر،
چاقی و اختالالت متابولیکی عوامﻞ خحترزا در عالئتم تنفستی
بیماری تنفسی محسوب میشوند] .[0در مجمو شواهد نشان
میدهند هه  SPDمیتواند چهتارراهی بترای التهتاب ،چتاقی و
مقاومت به انسولین و در نهایت دیابت باشتد ] .[3 ،1محالعتات
نیز نشان دادهاند هه  SPDسیستمیک ،ارتباط منفی بتا چتاقی
دارد ] [54و در افتتراد دیتتابتی نتتو  3هتتاه م تییابتتد].[3 ،1
به ﻃوریکه در تأیید این محالب در تحقیﻖ پویتو و همکتاران][3
هه روی  3055انستان انجتام شتد ،نشتان دادنتد هته مقتدار
SPDسرمی در افراد دیتابتی همتتر از افتراد دیردیتابتی بتود و
همچنین دریافتنتد ارتبتاط معنتادار و معکوستی بتین  SPDو
مقاومت به انسولین و دیابت نو  3وجود دارد .در همین راستا
فرناندز و همکاران ] [55در پی پژوهشی انسانی مشاهده هردند
هه عمﻞ ﻃبیعی انسولین الزمة افزای سحوس سرمی  SPDدر
in
افراد دیابتی نو  3است .همچنین محابﻖ با نتتای پتژوه
 ،vitroانسولین به افزای ستنتز پتروتئین ستورفکتانت منجتر
میشود ] .[53بنابراین ،به نظتر متیرستد محالعتات بیشتتری
بتتهمنظتتور ارزیتتابی عواقتتبهتتای عملکتتردی تیییتترات SPD
سیستمیک ناشی از تمرینات ورزشی نیاز باشد .بهختوبی ثابتت
شده است هه اختالل در عملکرد ریه میتواند موجتب التهتاب
مزمن شود هه به افزای مقاومت به انسولین و نهایتاف به دیابت
نتتو  3متتیانجامتتد] .[59از ستتوی دیگتتر ،چتتاقی و اختتتالالت
متابولیک بهعنوان عوامﻞ خحتر بترای بیمتاری ریتوی در نظتر
گرفته میشوند ] .[50نتای محالعات بیان هردهاند هه  SPDدر
تقاﻃ التهاب ،دیابت و مقاومت به انسولین قترار دارد ].[55 ،3
تمرین و فعالیت ورزشی بیخحرترین و همهزینهتترین راهکتار

روششناسی
پژوه حا ر از نو تجربی است هته بته شتیوة آزمایشتگاهی
انجام شد .در این تحقیﻖ از  01ستر متوش صتحرایی نتر نتژاد
ویستار بالغ با دامنة وزنی  344تتا  314گترم و ستن  1هفتته

1. lysis of inspiratory pathogens
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استفاده شد هه از دانشگاه علتوم پزشتکی بقیتهاهلل تهیته شتد.
موش ها در محیحی با دمای  33 ± 3درجة سانتیگراد ،چرخة
روشنایی و تاریکی  53:53ساعت و در قفسهای پلتی هربنتات
( 1موش در هر قفس) نگهداری شدند .برای ایجاد دیابتت نتو
 3بعد از  53ساعت ناشتا بودن موشهای صحرایی مورد نظر از
محلول نیکوتین آمید (ساخت شرهت سیگما ،آمریکا) محلتول
شده در نرمال سالین با دوز  534mg/kgو بعد از  51دقیقته از
محلتتول استرپتوزوتوستتین (( )STZستتاخت شتترهت ستتیگما،
آمریکا) محلول در بافر ستیترات  4/5متوالر بتا دوز 61mg/kg
بهصورت تزریﻖ درون صفاقی استفاده شد .یتک هفتته پتس از
تزریﻖ برای اﻃمینان از دیابتی شدن ،موشهای صتحرایی هته
میزان قند ختون آنهتا بیشتتر از  314 mg/dlبتود بتهعنتوان
دیابتی در نظر گرفته شد ] .[53سحوس قند خون در موشهای
صحرایی توسپ گلوهومتر (بیورر مدل  ،GL42ستاخت هشتور
آلمان) در هر مرتبه بعد از  53ساعت ناشتا بودن ،اندازهگیتری
شد .در ادامه موشهای صحرایی دیابتی شده بهﻃتور تﺼتادفی
دو گتروه :گتروه دیتابتی تمتترین استتقامتی ( 53ستر) و گتتروه
هنترل دیابتی ( 53سر) تقستیم شتدند و یتک گتروه دیگتر از
موشهای صحرایی هه قند خون ﻃبیعی داشتند بهعنوان گروه

هنترل سالم ( 53سر) در نظر گرفتته شتدند ،همچنتین گتروه
هنترل سالم برای اینکه شرایپ یکسانی بتا گتروههتای دیتابتی
داشته باشند به مقدار  5سیسی نرمال سالین بهصورت تزریتﻖ
درون صفاقی دریافت هردند.

پروتکل تمرین استقامتی
برنامة تمرین استقامتی روی تردمیﻞ  1هاناله بته دلیتﻞ هنتترل
آسانتر سرعت و مدت زمان دویدن اجرا شد .موشهتا صتحرایی
در گروه تمرین به مدت  1هفته ،هر هفته  6روز تمرین هردند.
هﻞ دورة تمرین به  9مرحلتتتة آشنایی ،ا افه بار ،حفﻆ و تثبیت
شدت هار تقسیم شد .در مرحلة آشنایی (هفتة نخست) موش هتا
هتتتتتتر روز به مدت 5451دقیقه با سرعت  1متر بر دقیقه روی
نوارگردان راه رفتند .در مرحلتة ا تافه بار (هفتة دوم تا چهتارم)
موش ها نخست به مدت  34دقیقه و با سرعت  30متر در دقیقه
روی نوارگردان دویدند و بته تتدری در ﻃول مدت  9هفته ،مدت
فعالیت افزای (هر جلسه  3دقیقه) مییافت تا به میزان نهتایی،
 64دقیقه رسید ،و در نهایت در مرحلة حفﻆ و تثبیت شدت هار
به متدت  9هفتته تمترین استتقامتی ( 64دقیقه و با سرعت 30
متر در دقیقه) را اجرا هردند (جدول .)5

جدول  .7مختصات پروتکل تمرین استقامتی طی  1هفته روی تردمیل ].[54

هفته

هفته 5

هفته 3

هفته 9

مدت و شدت تمرین

ایام
5
3
9
0
1
6

به مدت  34دقیقه با سرعت  30متر در دقیقه
به مدت  33دقیقه با سرعت  30متر در دقیقه
به مدت  30دقیقه با سرعت  30متر در دقیقه
به مدت  30دقیقه با سرعت  30متر در دقیقه
به مدت  31دقیقه با سرعت  30متر در دقیقه
به مدت  94دقیقه با سرعت  30متر در دقیقه

5
3
9
0
1
6

به مدت  93دقیقه با سرعت  30متر در دقیقه
به مدت  90دقیقه با سرعت  30متر در دقیقه
به مدت  96دقیقه با سرعت  30متر در دقیقه
به مدت  91دقیقه با سرعت  30متر در دقیقه
به مدت  04دقیقه با سرعت  30متر در دقیقه
به مدت  03دقیقه با سرعت  30متر در دقیقه

5
3
9
0
1
6

به مدت  00دقیقه با سرعت  30متر در دقیقه
به مدت  06دقیقه با سرعت  30متر در دقیقه
به مدت  01دقیقه با سرعت  30متر در دقیقه
به مدت  14دقیقه با سرعت  30متر در دقیقه
به مدت  13دقیقه با سرعت  30متر در دقیقه
به مدت  10دقیقه با سرعت  30متر در دقیقه
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ادامه جدول  .7مختصات پروتکل تمرین استقامتی طی  1هفته روی تردمیل ].[54

هفته

ایام

هفته 0

5
3
9
0
1
6

هفته 1-1

مدت و شدت تمرین
به مدت  16دقیقه با سرعت  30متر در دقیقه
به مدت  11دقیقه با سرعت  30متر در دقیقه
به مدت  64دقیقه با سرعت  30متر در دقیقه
به مدت  64دقیقه با سرعت  30متر در دقیقه
به مدت  64دقیقه با سرعت  30متر در دقیقه
به مدت  64دقیقه با سرعت  30متر در دقیقه
به مدت  64دقیقه با سرعت  30متر در دقیقه

برای نمونههای موجود در هر گروه بیان شد .برای آنالیز آماری
پس از اﻃمینان از نرمال بتودن دادههتا بتا استتفاده از آزمتون
برآورد نرمالی شاپیرو -ویلیتک و بترای بررستی فتر برابتری
واریانسها از آزمون لون استفاده شد .پتس از مشتخص شتدن
ﻃبیعی بودن توزی دادهها و برقراری فر برابری واریانسهتا،
بهمنظور تجزیهوتحلیﻞ آماری دادهها و مقایسه بین گتروههتا از
آزمتون تحلیتﻞ واریتانس یتکﻃرفته ( )One-way ANOVAو
آزمون تعقیبی توهی با سحﺢ معناداری  p≤4/41استفاده شتد.
تمام محاسبات آماری با استتفاده از نترمافتزار آمتاری SPSS21
صورت گرفت.

در تتمن در هر جلسه تمرینی نخستتت  1دقیقت ته بت ترای
گترم هردن (بتا شدت  56متر در دقیقه) و در انتهتا  1دقیقتته
برای سرد هردن (شدت  56متر در دقیقه و با هاه تدریجی
شدت به همترین مقدار) فعالیتتت متتیهردنتتد ] .[34تمتتامی
موشها 30 ،ساعت پس از آخرین جلسة تمترین ،بتا هلروفترم
بیهوش ،تشریﺢ و نمونهگیری شدند .نمونههای ختونی بعتد از
خونگیری ( 1ستیستی) و لختته شتدن در ستانتریفیوژ قترار
گرفتند و با دور  9144به مدت  54دقیقه سرم آنها استخراج
و برای اندازهگیری در دمای -04درجة ستانتیگتراد نگهتداری
شتتدند .ستتحوس ستترمی پتتروتئین– Dستتورفکتانت ( )SPDبتتا
حساستتیت  4/53 ng/mlو دامنتتة ستتنج  4/3–04ng/mlو
انسولین حساسیت  4/41mIU/Lو دامنة سنج –04mIU/L
 4/5توسپ هیتهای االیزا شرهت ایست بیوفارم ( Rat ELISA
 )Kit. Eastbiopharmمخﺼوص موش صحرایی (ساخت هشتور
چین و تحت لیسانس هشور آمریکا) ﻃبﻖ دستورالعمﻞ شرهت
سازنده اندازهگیری شد .شاخص مقاومتت انستولینی بته روش
HOMA-IRبا اندازهگیری انسولین و گلوهز ناشتا ﻃبﻖ فرمول
زیر محاسبه شد:

یافتهها
در بررسی وزن بتدن قبتﻞ از اعمتال متییتر مستتقﻞ میتانگین
داده ها ،تفاوت معناداری بین گتروههتای محالعته نشتان نتداد.
میانگین دادههتای بعتد از  1هفتته تمترین استتقامتی تفتاوت
معناداری بین گروه هنترل ستالم بتا گتروه تمترین استتقامتی
دیابتی ( )p=4/435و با گروه تمرین استقامتی سالم نشتان داد
( )p =4/405و همچنین تفاوت معنتاداری بتین گتروه هنتترل
دیابتی با گروه تمرین استقامتی دیابتی ( )p =4/435و با گتروه
تمرین استقامتی سالم ( )p=4/405نشان داد (جدول.)3

× )(HOMA-IR) index = (fasting insulin (µmol/L
fasting glucose (mg/dl)) / 405

آنالیز آماری :نتای به صورت میانگین و انحتراف استتاندارد

جدول  .5مقایسة وزن بدن در گروههای مختلف .مقادیر بهصورت انحراف استاندارد  ±میانگین بیان شده است.

وزن بدن ()g

گروهها
پی آزمون
305/0± 96
390/6± 01
300/0± 90
391/0± 90

گروه هنترل سالم
گروه هنترل دیابتی
گروه تمرین استقامتی دیابتی
گروه تمرین استقامتی سالم

 = aاختالف با گروه هنترل سالم = b ،اختالف با گروه هنترل دیابتی = c ،اختالف با گروه دیابتی تمرین استقامتی
35

پسآزمون
303/1± 91
361/3± 05
ab
330/0± 91
ab
304/5± 31

تأثیر تمرین استقامتی بر پروتئین– Dسورفکتانت موشهای دیابتی
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در بررسی میزان قند خون گروههای مختلتس ،قنتد ختون
ناشتا گروه تمرین استقامتی دیتابتی نستبت بته گتروه هنتترل
دیتتتابتی در ابتتتتدای تحقیتتتﻖ تفتتتاوت معنتتتاداری نداشتتتتند
( )p=4/001اما بعد از  1هفتته تمترین استتقامتی قنتد ختون

ناشتا گروه تمرین استقامتی دیتابتی نستبت بته گتروه هنتترل
دیابتی هاه معناداری یافت ( )p=4/444و نستبت بته گتروه
هنترل سالم تفاوت معناداری نداشت (( )p=4/653شکﻞ .)5

قند خون ناشتا

پیش آزمون

500
400

پس آزمون

200

mg/dl

300

100
0

سالم تمرین استقامتی دیابتی تمرین استقامتی

کنترل سالم

کنترل دیابتی

شکل .7قند خون ناشتا گروههای تمرینی در هفتة نخست و انتهای برنامة تمرین استقامتی بعد از  1هفته :† .تفاوت معنادار نسبت به گروه کنترل
سالم :£ .تفاوت معنادار نسبت به گروه کنترل دیابتی : € .تفاوت معنادار نسبت به گروه دیابتی تمرین استقامتی .مقادیر بهصورت انحراف
استاندارد  ±میانگین بیان شده است.

استقامتی موجب افزای معنتادار  )p=4/405( SPDو هتاه
معنادار شاخص مقاومتت بته انستولین ( )p=4/444و انستولین
( )p=4/433در گروه تمرین استقامتی دیابتی نسبت بته گتروه
هنترل دیابتی شد (جدول .)9

بررسی فاكتورهای بيوشيميایی

میانگین سحوس سترمی پتروتئین–  Dستورفکتانت ( )SPDدر
گروه هنترل دیابتی نسبت به هنترل ستالم هتاه معنتاداری
( )p=4/445و شتتاخص مقاومتتت بتته انستتولین ()HOMA-IR
افزای معناداری ( )p=4/444یافت .از ﻃرفی  1هفتته تمترین

جدول  .9مقایسه فاکتورهای بیوشیمیایی در گروههای مختلف

متییر
پروتئین D-سورفکتانت

)(ng/L

انسولین
)(µmol/L

شاخص مقاومت به انسولین
)(HOMA-IR

هنترل سالم

هنترل دیابتی

دیابتی تمرین استقامتی

تمرین استقامتی سالم

99/5 ±5

31/1 ±3/3a

95/6 ±3/0b

90/6 ±3/3bc

3/3 ±4/9

1/3 ±5/5a

9/1 ±4/9b

3/6 ±4/6bc

4/0 ±4/5

0/ 6 ±3 / 3a

5/5 ±4/0b

4/0 ±4/5b

 = aاختالف با گروه هنترل سالم = b ،اختالف با گروه هنترل دیابتی  = c ،اختالف با گروه دیابتی تمرین استقامتی.
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معناداری بین  BMIو سحوس سرمی  SPDمشاهده شده استت
] .[30در مقابﻞ ،در افراد با عملکترد انستولین ﻃبیعتی ستحوس
باالی  SPDسرم با مرگ ومیر مرتبپ با بیماری قلبی و عروقتی
متترتبپ استتت ] .[3ماهیتتت ارتبتتاط بتتین  SPDو اختتتالالت
متابولیکی ناشناخته است .ﻃبیعی نبودن عملکرد ریوی عتاملی
خحرزا برای پیشرفت دیابت نو  3است ] .[6عالوه بر این ،این
پروتئین ،پاسی های التهابی در ریه ،تولیتدات آدیپوستیتهتای
لپتین و آدیپونکتین را تحت تأثیر قرار میدهد ] .[3به عبتارت
دیگر ،وزن بتی از حتد و چتاقی بتهعنتوان فتاهتور خحترزای
معنتتادار ریتوی و عالئتتم تنفستی استتت ] .[53از ستتوی دیگتتر،
محالعات اخیر نق  SPDرا در متابولیسم انرژی بهخوبی ثابت
هرده و نشان دادهاند هه فقدان  SPDبا هاه انترژی مﺼترفی
همراه بوده و در نتیجته موجتب چتاقی در نمونتههتای موشتی
خواهد شد ] .[31به نظر میرسد ایتن افتزای تتوده چربتی و
اختالل عملکرد انسولین به هاه بیتان  SPDدر ستلولهتای
چربی می انجامد ] .[3با توجه بته نتتای محالعتات مختلتس در
رابحه با ارتباط مثبت یا منفی  SPDبا دیابت ،التهتاب و چتاقی
نیاز به پژوه های بیشتر است .در این زمینته نتتای تحقیتﻖ
حا ر نشان داد هه در تمامی گروهای تمرینی وزن بدن تفاوت
معناداری با گروه هنترل سالم و هنترل دیتابتی داشتت .نتتای
محالعات قبلی شواهدی را نشان میدهتد هته هتاه سترمی
 SPDبا شاخص توده بدن ( )BMIباالتر در افراد چتاق و مبتتال
به دیابت نو  3همراه استت ] [3 ،1موافتﻖ بتا محالعتة حا تر
اورتگا و همکاران] [36و جاود و همکاران] [30نشان دادهاند هه
بافت چربی انسان  SPDرا بیان میهند ،با این وجود بیتان ژن
 SPDدر افراد چاق مبتال به دیابتت نتو  3و چتاق دیردیتابتی
هتتاه م تییابتتد .عتتالوه بتتراین ،استیدستتن و همکتتاران][31
مشاهده هردند هه سرهوب  SPDدر موشهای صحرایی حتتی
با وجود افتزای انترژی دریتافتی مقتدار انترژی مﺼترف آنتان
افتزای نیافتتته و در نتیجتته چتتاق شتتدند .در نتیجتته بتته نظتتر
میرسد هاه وزن و داشتن وزن ﻃبیعتی متیتوانتد عملکترد
درست انسولین و سنتز و بیان  SPDرا تحت تأثیر قرار دهتد و
بهبود ببخشد.
همچنین در محالعة ما ،متوشهتای صتحرایی دیتابتی هته
تمرینات استقامتی متنظم را بته متدت  1هفتته انجتام دادنتد،
بهبودی در و تعیت هنتترل گلیستمیک را نشتان دادنتد هته
هاه پاسی گلوهز ناشتتا و  HOMA-IRو هتمزمتان افتزای
 SPDبود .همخوان با نتای ما نئوس و همکتاران ] [3مشتاهده
هردند ارتباط مثبتی بین  SPDبا حساسیت به انسولین وجتود
دارد و به این معنی هه افزای  SPDبا افزای حساستیت بته

بحث
این محالعه با هدف بررسی اثر  1هفتته تمترین استتقامتی بتر
سحوس سرمی پروتئین–  Dستورفکتانت متوشهتای صتحرایی
پس از القاء دیابتت توستپ استرپتوزوتوستین– نیکتوتینآمیتد
(دیابت نو  )3بود .به نظر میرسد هه تمرین آثتار مفیتدی بتر
دیابت نو  3و  SPDداشتته باشتد ،در پتژوه حا تر فتر
هردیم هه یک برنامه تمرینی استقامتی  1هفتتهای  SPDرا در
جمعیت محالعة ما افزای میدهد .در محالعة حا ر دریتافتیم
هه پروتئین D-سورفکتانت بتهﻃتور معنتاداری در متوشهتای
صتتحرایی دیتتابتی نتتو  3متعاقتتب اجتترای پروتکتتﻞ تمتترین
استقامتی افزای مییابتد .همختوان بتا محالعته حا تر نتتای
فرناندز و همکاران ] [55و گانایم و همکتاران] [35نشتان دانتد
هتته دیابتتت نتتو  3موجتتب هتتاه ستتحﺢ سیستتتمیک
SPDمیشود] .[1در واق  ،شواهد نشتان متیدهتد هته ارتبتاط
باالیی بین سحﺢ پایین  SPDبا افزای تجم چربی و هتاه
حساسیت به انسولین وجود داد].[55
محالعة حا ر نشان داد هه تمرین ورزشی استقامتی بهﻃور
معناداری  SPDسرم را نسبت به مقادیر پایه افزای متیدهتد.
به ﻃورهلی محالعه حا ر به نظر میرسد از نخستین محالعتات
دربارة تأثیر مثبت تمرین استقامتی متنظم بته متدت  1هفتته
روی  SPDسیستمیک در موشهتای صتحرایی دیتابتی نتو 3
باشد .این نتای با تحقیﻖ قبلی همخوانی ندارد و سحﺢ سترمی
 SPDرا  9ساعت پس از یک جلسه تمرین شتدید فیزیکتی در
افراد سالم و همچنین افرادی هته مبتتال بته بیمتاری آرتریتت
روماتوئیتد هستتتند ،گتتزارش هتترده استتت] .[51هریستنستتن و
همکاران] [51مکانیستم ایتن یافتتههتا را بته نوستانات ستحﺢ
هورتیزول مربوط دانست .درحالیهه تحقیﻖ حا ر هورتیزول را
به عنوان متییر وابسته اندازهگیری نکرد ،بعیتد استت هته ایتن
هورمون تأثیر مستقیمی بر مقتدار  SPDداشتته باشتد هته در
نتای محالعة حا ر ارائه شتده استت] .[33عتالوه بتر ایتن ،در
محالعة حا ر نمونه ختون  01ستاعت پتس از آخترین جلسته
تمرین بته دستت آمتد و ایتن امتر زمتان هتافی بترای ستحوس
هورتیزول را برای بازگشت به مقادیر اولیه فراهم هرد ].[39
شواهد محالعات انسانی نیز نشان میدهند هه هتاه وزن
ناشی از رژیم دذایی همهالری به هتاه ستحﺢ سترمی SPD
میانجامد] .[50بنابراین میتوان دریافت هه  SPDسیستتمیک
بر متابولیسم انرژی تأثیرگذار است یا انرژی مﺼرفی و دریافتی
می توانتد  SPDسیستتمیک را تحتت تتأثر قترار دهتد .برختی
محالعتتات نشتتان دادهاندهتته  SPDم تیتوانتتد نق ت مهم تی در
التهاب ،چاقی و مقاومت انسولین بازی هند و ارتبتاط منفتی و
30
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 سورفکتانت موشهای دیابتیD–تأثیر تمرین استقامتی بر پروتئین

 بتهHOMA-IR  مکانیسم اصتلی هتاه.انسولین همراه است
این صورت است هه تمترین ورزشتی بتا افتزای گیرنتدههتای
-) و فعال شدن فسفاتیدیﻞ اینوزیتولIRS-2 ،IRS-1( انسولین
 افتزای.هیناز باع افزای حساسیت انستولین متیشتود-9
حساسیت گیرندههای انسولین باعت ایجتاد آبشتاری مجتزا از
واهن های فسفوریالسیون میشود هه به ﻃیس وسیعی از آثار
، بترای مثتال. انسولین منجر میشتود5متابولیکی و میتوژنیک
 هینتاز باعت جابتهجتایی9- فعال شدن فسفاتیدیﻞ اینوزیتول
.[33]) بته ستحﺢ ستلول متی شتودGLUT4( 0-گیرنده گلوهز
[ نشان داد هه ارتباط بتاالیی94]همچنین در محالعة چویگی
. التهاب و آترواسکلروز وجود دارد،SPD بین
 با افتزای ستیتوهینهتای پتی3 به ﻃورهلی دیابت نو
 و واستحة ایمنتی ذاتتی در سترمTNF-α ،IL-6 التهابی ماننتد
 بنابراین ممکن است.[95]خون و بافت چربی شناخته میشود
 سرم به دنبتال تمترین متنظم استتقامتیSPD افزای سحوس
موجب هاه التهاب مزمن نیز شود هه به بهبود مقاومتت بته
، بنتابراین. متیانجامتد3 انسولین در افراد مبتال به دیابت نتو
تحقیقات بیشتتر بترای ارزیتابی پیامتدهای عملکتردی مثبتت
 سیستمیک روریSPD تیییرات مرتبپ با تمرینات ورزشی و
.است

نتيجهگيری
3 در مجمو تمرین منظم استقامتی پس از القتاء دیابتت نتو
 نیکتوتین آمیتد بتتا افزایتت دلظت-توسپ استرپتوزوتوستین
 سورفکتانت و تأثیر مثبتت و بهبتتودD-سحوس سرمی پروتئین
قنتد ختتون ناشتتتا و ستتحﺢ سترمی انستتولین موجتتب هتتاه
شاخص مقاومت به انسولین در متوشهتای صتحرایی دیابتتتی
 پیشنهاد می شود ایتن پتژوه در متردان دیتابتی و.میشتود
[ هه موجب هاه عوار دیابت93] دیگر روشهای تمرینی
میشود نیز انجام شود تا بلکه بتوان راهکارهای مناستبی بترای
هاه عوار دیابت در موشهای صحرایی و متردان دیتابتی
.ارائه هرد

تﺸکر و ﻗدردانی
 و بتا30/30331 این پروژه در قالب ﻃرس پژوهشی بته شتماره
 هتد.اعتبارات دانشگاه سیستان و بلوچستان انجام شتده استت
) در همیتتةIR.Arakmu.rec.1394.329( اخالق نیز بته شترس
اخالق ﻃرسهای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراك اخذ شده
 همچنین بدین وسیله نویسندگان مراتب قدردانی خود را.است
از تمتتامی هستتانی هتته متتا را در ایتتن راه یتتاری هردنتتد اعالم
.میدارند
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Abstract
Background & Objectives The aim of present study was to
investigate effects of endurance training on surfactant protein-D in
streptozotocin–nicotinamide induced diabetic rats.
Materials & Methods In this experimental study، 36 adult male
Wistar rats in the weight range of 200±48 gr, randomly assigned in to
four groups: healthy control, diabetic control, diabetic endurance
training and healthy endurance training. For induction of diabetes,
intraperitoneal injection of nicotinamide solution (120 mg/kg) and
STZ solution (65 mg/kg) was used. The endurance training protocol
was performed for 8-week and 24 hours. After the last training
session blood serum samples were examined for evaluating
reproductive hormones. Data were analyzed using one-way ANOVA
and Turkey’s Post Hoc test at 0.05%.
Results Endurance training caused a significant decrease in blood
glucose in the endurance diabetic training group compared to the
diabetic control group (p=0.000). Serum Protein-D Surfactant (SPD)
serum levels in the diabetic control group significantly decreased
(p=0.001) and the insulin resistance index (p=0.000) was significantly
lower than healthy controls. Eight weeks of endurance training
significantly increased in SPD (p=0.041) in endurance diabetic
training group compared to diabetic control group. Also, exercise
significantly decreased insulin resistance index (p=0.000) and insulin
(p=0.029) in endurance diabetic training group compared to diabetic
control group.
Conclusion It seems that endurance training by increasing the levels
of serum SPD improve insulin resistance index in type 2 diabetic
mice.

31

Received: 2018/07/16
Accepted: 2018/10/13

Keywords: insulin, streptozotocin–
nicotinamide, surfactant protein-D,
training.

