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اهداف شایوه دیابت در ساراسار دنیا روبه افزایش اسات .بهعلت آثار نامسااعد داروهای صانعتی نیازی آشاکار به
روشهای درمانی کمعارضااه از قبیل اسااتفاده از گیاهان دارویی و فعالیتهای ورزشاای واود دارد .هدف از تحقیق
حاضر بررسی آثار تعاملی هیپوگالیسمی ع ارة زعفران و تمری شنا در موشهای دیابتیشده با استروپتوزوتوسی
بود.
مواد و روشها در ای تحقیق تجربی از بی  50ساارموش صااحرایی نر نژاد اسااپراگودوالی دیابتیشااده با تزریق
 60 mg/kgاستروپتوزوتوسی  32 ،سرموش صحرایی دارای گلوکز ناشتای باالی  300mg/dLنمونة آماری انتخاب
شدند .بر اساس گلوکز ناشتا بهطور ت ادفی در چهار گروه هشت سری ( )1م رف ع ارة زعفران )2( ،تمری شنا،
( )3م رف ع ارة زعفران همراه با تمری شنا و ( )4کنترل قرارگرفتند .موشهای صحرایی گروه  1و  3بهمدت
چهار هفته روزانه  25 mg/kgع ااارة زعفران را بهصااورت صاافاقی دریافت کردند .همچنی  ،موشهای صااحرایی
گروههای  2و  3بهمدت چهار هفته ،پنج السااه در هفته و هر السااه  30دقیقه شاانا کردند .برای تجزیهوتحلیل
یافتههای تحقیق از آزمونهای آماری کالموگروف -ا سمیرنوف t ،واب سته ،تحلیل واریانس یکطرفه ،بههمراه آزمون
تعقیبی توکی استفاده شد (.)p≥0/05
یافتهها نتایج ن شان داد چهار هفته تمری شنا اثر معناداری بر کاهش گلوکز نا شتای موشهای صحرایی دیابتی
دارد ( .)p=0/04چهار هفته م ااارف ع اااارة زعفران اثر معناداری بر کاهش گلوکز ناشاااتا ( ،)p=0/02انساااولی
( )p=0/001و مقاومت به انسااولی ( )p=0/001در موشهای صااحرایی دیابتی دارد .چهار هفته م اارف ع ااارة
زعفران همراه با تمری شنا اثر معناداری بر کاهش گلوکز ناشتا ،انسولی و مقاومت به انسولی موشهای صحرایی
دیابتی دارد ( .)p=0/001م اارف ع ااارة زعفران همراه با تمری شاانا ،در مقایسااه با تمری شاانا ،اثر بیشااتری بر
کاهش گلوکز نا شتا ،ان سولی و مقاومت به ان سولی موشهای صحرایی دیابتی دارد ( .)p=0/001همچنی  ،چهار
هفته م اارف ع ااارة زعفران در مقایسااه با تمری شاانا اثر بیشااتری بر کاهش انسااولی و مقاومت به انسااولی
موشهای صحرایی دیابتی دارد (.)p=0/001
نتیجهگیری با تواه به نتایج تحقیق حا ضر نتیجهگیری می شود م رف ع ارة آبی زعفران بههمراه تمری شنا
آثار تعاملی هیپوگالیسمی در موشهای صحراییدیابتی شده با استروپتوزوتوسی دارد.
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عاصی شیرازی و همکاران

اصلی زعفران است [ 8و .]2
مطالعات اخیر روی زعفران نشااان داد که کروساای که
مادة اصلی زعفران است بااار چربیها و شاخ های قندی تأثیر
دارد .با واود ای  ،گزارش شاااده اسااات که دوزهای م ااارفی
مختلف آثار متفاوتی بر زیرمجموعههای شااااخ های قندی و
پرو فا یل لیپ یدی داشااا ته اسااات [ .]17-8همچنی  ،اگر چه
فعالیتهای ورز شی منظم راهکار مطلوبی در بهبود شاخ های
قندی بیماران دیابتی پذیرفته شده ا ست ،م شخ نی ست که
کاادام برناااماة تمرینی آثااار مطلوبتری دارد .ازای رو ،تعیی
پروتکل تمرینی مناساااب و مطلوبی که به بهبود شااااخ های
گالیسااامی بین جا مد اهم یت باالیی دارد .لذا ،با مروری بر
انبههای مطالعاتی تحقیقات پیشاای خأ بررساای اثر همزمان
م اارف مکمل خوراکی زعفران و تمری شاانا بر شاااخ های
قندی بیماران دیابتی بهچشااام میخورد .ازای رو ،هدف تحقیق
حا ضر برر سی آثار مثبت ع ارة زعفران همراه با تمری شنا بر
بهبود شااااخ های گالیسااامی موش های د یابتیشاااده با
استروپتوزوتوسی است.

شااااایعتری بی ماری های غیرواگیر و مزم در کشاااور های
تو سعهیافتة غربی و ک شورهای درحالتو سعه ا ست .با تواه به
ساابک زندگی و عادات غذایی مردم ،بیماری دیابت در سااراساار
دنیا همچنان رو به افزایش است [ .]2فعالی ات ورزشی به نوسان
شدید سطوح گل اوکز خون میانجامد ک ا اه ب ا ارای م ا ادیریت
ای ا ا بیم ا ااری قابلاستفاده است .کنت ارل س اطوح گل اوکز
خااااون در فاااارد دیابتی مشغول به فعالیت ورزشی مهم است،
بهطوری که برنامة غاااذایی و دوزهاااای اناااسولی را میتوان بر
اساس آن تنظیم کرد .با واود ای  ،فعالیت ورزش ا ای ،گل ا اوکز
در دس ا اترس را اف ا ازایش و احتیاا ا اات ان ا اسولی را در
روزهااای ورزشاای کاااهش میدهد [.]3
امروزه ،پژوهشااگران پیبردهاند که اسااتراحت کامل برای
درمان دیابت مضاار اساات .فعالیت ورزشاای در بیماران دیابتی
مواب افزایش اعتمادبهنفس ،احساااس بهتر و انرژی بیشااتری
میشاااود .بهعالوه ،ورزشکردن عملکرد فکری ،خواب و کاهش
وزن را بهبود میبخ شد و امید به زندگی را افزایش میدهد [.]1
ازای رو ،اصالح شیوة زندگی و فعالیت اسمانی به افراد مبتال به
دیابت توصاایه میشااود .آثار سااودمند فعالیت ورزشاای بر بهبود
بیماری دیابت و شاااخ های قندی ناشاای از آن شااناختهشااده
است .در حقیقت ،ورزش شنا رهیافتی درمانی و پیشگیریکننده
از عوارض دیابت در بیماران است [.]4
از طرفی ،تمایل افراد به اساااتفاده از روش های درمانی
سالمتر و کمعارضهتر ،همچنی استفاده از طب سنتی و گیاهان
دارویی در درمان بیماری ها افزایش پیدا کرده اسااات .در طب
سااانتی از گیاهان گوناگونی در در مان بسااایاری از بیماری ها
ا ستفاده می شود ،از قبیل بیماریهای التهابی ،اختالالت کلیوی
و کبدی ،دیابت شااایری و اختالالت تنفسااای [ 6و  .]5بهنظر
میرسااد که گیاهان دارویی با عوارض اانبی کم در کاربردهای
تجربی ،قیمت مناسااب و در دسااترساایبودن ،تواه بساایاری از
محققان را برای مطالعات بیشتر به خود معطوف کرده است [.]7
زعفران یکی از گرانبهاتری ادویهاات مح سوب می شود
که با نام علمی  Crocus Sativusاز خانواده زنبقیان اسااات.
طعم تلخ زعفران ناشاای از واود مادهای به نام پیکروکروساای
اسااات .ای ماده طی فرآوری گیاه تازه بر اثر تجزیة حرارتی یا
آنزیمی به الدییدی معطری بهنام «سااافرانال» تبدیل میشااود
[ .]8کروساای ها که گلیکوزیدهایی متشااکل از کاروتنوییدی به
نام کروساای ها و قندهاساات ،مساائول رنگ زعفران محسااوب
میشاااود  .کاروتنوی یدهای دیگری مان ند ب تاکاروت  ،لیکوپ و
زآگزانتی و ویتامی ها بهخ اااوص ریبوفالوی و تیامی نیز در
زعفران یافت می شود .کروسی  ،کروستی و سافرانال مواد م ثر

مواد و روشها
نخست 50 ،سرموش صحرایی نر بالغ نژاد اسپراگودوالی با دامنة
وزنی  200تا  260گرم از خانة حیوانات دانشااگاه آزاد اسااالمی
واحد مرود شت خریداری شد .موشها به آزمای شگاه فیزیولوژی
ورزشااای ای واحد دانشاااگاهی انتقال یافت .پس از یک هفته
سازگاری با محیال آزمای شگاه ،القای دیابت با ا ستفاده از تزریق
داخل صفاقی سم ا سترویتوزوتو سی ( )60 mg/kgحل شده در
بافر ساایترات صااورت گرفت .پس از گذشاات چهار روز ،اهت
تأیید القای دیابت ،گلوکز موش های صاااحرایی در وضاااعیت
ناشتایی با گلوکومتر اندازهگیری و  32سر موش صحرایی دارای
گلوکز نا شتای باالی  300 mg/dLنمونة آماری انتخاب شدند و
بر اساس گلوکز ناشتا بهطور ت ادفی در چهار گروه هشت سری
قرارگرفتند )1( :م اارف ع ااارة زعفران )2( ،تمری شاانا)3( ،
م اارف ع ااارة زعفران همراه با تمری شاانا ،و ( )4کنترل .در
ادامه ،موشهای صحرایی گروه  1و  3روزانه  25 mg/kgع ارة
زعفران را به صورت صفاقی دریافت کردند .همچنی  ،موشهای
صحرایی گروههای  2و  3پنج ال سه در هفته و هر ال سه 30
دقیقه در وان شنای ویژة موشهای صحرایی (با دمای 30-25
دراة سانتیگراد) شناکردند.
در رابطه با دوز م اارفی  25 mg/kgع ااارة زعفران ای
نکته قابلذکر ا ست که میالاردی و همکاران در مطالعة مروری
خود گزارش کردند که طبق مطالعات گزارش شدة محققان ،دوز
مذکور برای م ااارف انساااانی بیخطر اسااات و در حقیقت در
274
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شنا ،بر کاهش گلوکز نا شتای موشهای صحرایی دیابتی شده با
اساااتروپتوزوتوسااای اثر معناداری دارد ( .)p=0/04چهار هفته
م رف ع ارة زعفران بر کاهش گلوکز ناشتا ( ،)p=0/02انسولی
( )p=0/001و م قاو مت به انساااولی ( )p=0/001موش های
صااحرایی دیابتیشااده با اسااتروپتوزوتوساای اثر معناداری دارد.
چهار هفته م رف ع ارة زعفران همراه با تمری شنا بر کاهش
گلوکز نا شتا ،ان سولی و مقاومت به ان سولی موشهای صحرایی
دیابتی شده با ا ستروپتوزوتو سی اثر معناداری دارد (.)p=0/001
م رف ع ارة زعفران همراه با تمری شنا ،در مقایسه با تمری
شاانا ،بر کاهش گلوکز ناشااتا ،انسااولی و مقاومت به انسااولی
موشهای صحرایی دیابتی شده با استروپتوزوتوسی اثر بیشتری
دارد ( .)p=0/001همچنی  ،چهار هفته م اارف ع ااارة زعفران
در مقایساااه با تمری شااانا بر کاهش انساااولی و مقاومت به
انسولی موشهای صحرایی دیابتی شده با استروپتوزوتوسی اثر
بیشتری دارد (( )p=0/001شکل  2تا .)4

مطالعات آزمای شگاهی در حیوانات ،سمیت زعفران و اازای آن
بسااایار کم یا صااافر بوده اسااات [ .]7همچنی  ،در مطالعات
منتشرشده ،آثار هیپوگالیسمی آن گزارششده است [.]2
در پا یان دورة چ هار هف تهای تحقیق ،برای ا ندازهگیری
متغیرهای تحقیق ،طبق برنامة ازپیشتعیی شده ،همة حیوانات
مورد مطالعه با اسااتفاده از شاایوة مناسااب آسااانکشاای ،قربانی
شدند .در روز خونگیری ،نخست حیوانات با کتامی و زایلوزی
بیهوش شااادند .آنگاه با بازکردن قفسا اة ساااینه ،خونگیری
مستقیم از بط چپ حیوانات انجام شد .تمام انبههای اخالقی
ای پژوهش در کمیتة اخالق در پژوهش دانشااگاه آزاد اسااالمی
واحد مرودشت بررسی و تأیید شد.
اندازهگیری انسولی ناشتا با روش آنزیم ایمنواسی از نوه
سااااندویچی و رقابتی انجام شاااد .اندازهگیری گلوکز ناشاااتا با
اسااات فاده از ک یت بیوشااایمی و بهروش آنزیمی (روش گلوکز
اکسیداز) انجام شد .برای اندازهگیری مقاومت به انسولی فرمول
 HOMA-IRبه کار رفت .در تجزیهوتحلیل یافته های تحقیق از
آزمونهای آماری کالموگروف -اسااامیرنوف t ،وابساااته ،تحلیل
واریانس یکطرفه ،به همراه آزمون تعقیبی توکی اسااتفاده شااد
(.)p≥0/05

بحث
نتایج مطالعة حاضر نشان داد چهار هفته م رف ع ارة زعفران
بر کاهش گلوکز ناشتا ،انسولی و مقاومت به انسولی موشهای
صااحرایی دیابتیشااده با اسااتروپتوزوتوساای اثر معناداری دارد.
یکی از ساااازوکارهای آثار هیپوگالیسااامی ع اااارة زعفران را
میتوان به کروسی مواود در زعفران نسبت داد ،زیرا کروسی
مواب افزایش ترشاااا انساااولی از سااالولهای بتای پانکراس
می شود [ .]8همچنی  ،از دیگر سازوکارهای ممک آثار کاهندة
مقاومت به ان سولی کرو سی [ ،]19تحریک بردا شت گلوکز از
طریق بافتهای محیطی [ ]20و مهار اذب گلوکز رودهای []21
است.
در م طال عات مختلفی آ ثار هیپوگالیسااامی زعفران و
کرو سی برر سی شده ا ست .یافتههای اغلب مطالعات هم سو با
نتایج تحقیق حاضر [ 2و  ]17-9و برخی [ ]22ناهمسو با مطالعة
حاضار اسات .در رابطه با شایوة اثرگذاری زعفران بر مقاومت به
ان سولی میتوان به یافتههای تحقیق خی و همکاران ا شاره کرد
[ .]19آزمایش تحمل گلوکز خوراکی در موشهای صااحرایی که
به آنها روزانه دگزامتازون از راه زیرپوساااتی برای مدت شاااش
هفته تزریق شااد ،نشااان داد که حساااساایت به انسااولی در
هفته های دوم و چهارم و تحمل گلوکز در هفتة چهارم کاهش
می یا بد .غل ظت سااارمی انساااولی در گروه در یا فتکن ندة
دگزام تازون در انت های م طال عه بهطور مع ناداری افزایش یافت.
همچنی  ،ذخیرة گلیکوژن کبد کاهش یافت و ساالولهای بتای
لوزالمعده بیشفعالی ابرانی داشتند.

روش عصارهگیری زعفران

نخست 4 ،گرم کاللة خشک زعفران خوراکی معروف به «زعفران
پو شالی» تهیه شد .سپس 400 ،سی سی آبمقطر به آن ا ضافه
شااد .در ادامه ،محلول به مدت  72ساااعت در شاایکر انکوباتور
قرارگرفت .سااپس ،نمونه صاااف و ع اااره اداشااد و با دسااتگاه
فریز -درایر بهصورت پودر درآمد.

یافتهها
سطاهای پیشآزمون و پسآزمون وزن موشهای صحرایی در
شاااکل  1ارائه شاااده اسااات .همچنی  ،در شاااکلهای  2تا 4
سطاهای نا شتای شاخ های قندی موشهای صحرایی آمده
اسااات .نتایج آزمون  tوابساااته نشاااان داد که در ساااطاهای
پیشآزمون و پسآزمون وزن موش های صاااحرایی گروه های
کنترل ( ،)p=0/08تمری شااا نا ( ،)p=0/28ع ااااارة زعفران
( )p=0/44و م ااارف ع اااارة زعفران همراه با تمری شااا نا
( )p=0/06تفاوت معناداری واود ندارد (شااکل  .)1نتایج آزمون
تحلیل واریانس یکطرفه نشاااان داد در ساااطوح گلوکز ناشاااتا
( 28=11/06 ،p =0/001و  ،)F3انسااااولاایاا (،p =0/001
 28=76/10و  )F3و مقاومت به انسولی (28=71/96 ،p=0/001
و  )F3در گروههای تحقیق تفاوت معناداری واود دارد.
نتایج آزمون تعقیبی توکی نشااان داد چهار هفته تمری
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شکل  .1وزن موشهای صحرایی در گروههای تحقیق

†

†

شکل  .2سطوح گلوکز ناشتا در موشهای صحرایی در گروههای تحقیق
⃰ تفاوت معنادار با گروه کنترل در سطا  † 0/05تفاوت معنادار با گروه تمری شنا در سطا 0/05
†

شکل  .3سطوح انسولین موشهای صحرایی در گروههای تحقیق
⃰ تفاوت معنادار با گروه کنترل در سطا  † 0/05تفاوت معنادار با گروه تمری شنا در سطا 0/05
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†

†

شکل  .4سطوح مقاومت به انسولین در موشهای صحرایی در گروههای تحقیق
† تفاوت معنادار با گروه تمری شنا در سطا 0/05
⃰ تفاوت معنادار با گروه کنترل در سطا 0/05

کاهش گلوکز ناشاااتای موش های صاااحرایی دیابتیشاااده با
ا ستروپتوزوتو سی دا شت .با واود ای  ،بر سطوح ان سولی و
مقاومت به انسااولی موشهای صااحرایی اثر معناداری نداشاات.
برای القای دیابت از سم استرپتوزوتوسی استفاده شد .با تواه
به اینکه پاسخ موشهای صحرایی به ای سم متفاوت است ،آثار
تمری شنا بر سطوح ان سولی و مقاومت به ان سولی موشهای
دیابتی شده با ا ستروپتوزوتو سی تحت تأثیر واکنش موشهای
صااحرایی به اسااتروپتوزوتوساای قرارمیگیرد .در حقیقت ،در
برخی موشهای صحرایی ای سم به تخریب بی شتر سلولها و
در برخی دیگر به تخریب کمتر آن میانجامد .بنابرای اثر تمری
بر میزان ان سولی ممک ا ست متفاوت با شد .از طرفی ،ای سم
سلولهای بتا را تخریب میکند و به کاهش ان سولی تولیدی و
ترشااااشاااده از سااالولهای بتای ازایر النگرهانس لوزالمعده
میان جا مد .لذا ،نمیتوان بهصااارا حت ب یان کرد که تغییرات
انسولی و مقاومت به انسولی تحت تأثیر تمری شنا قرارگرفته
است یا سم استرپتوزوتوسی .
اگرچه نتایج تحقیق نتوانساات آثار بهبود حساااساایت به
انساااولی تمری نات شااا نا را در موش های د یابتیشااااده با
ا ستروپتوزوتو سی اثبات کند ،تحقیقات گزارش شده در زمینة
آثار فعالیتهای ورزشی در بیماران دیابتی و موشهای صحرایی
مبتالبه دیابت ،بهبود شاخ های گالیسمی را نشان دادهاند [،1
 2و .]28-25
نتایج اغلب تحقیقات ن شان میدهد فعالیتهای ورز شی
با سازوکاهای مختلفی به بهبود حساسیت به انسولی میانجامد
[ 3و  .]29از آنجا که علت اصااالی مقاومت به انساااولی کاهش
پروتئی های انتقالدهنده های گلوکز و اختالالت میتوکندریایی

درمان روزانهی ای حیوانات با کروساااتی ت مامی آثار
دگزامتازون را بهطور معناداری کاهش داد .بنابرای  ،کروستی از
پیدایش مقاومت به انسااولی ناشاای از دگزامتازون و اختالالت
مربوط در موشهای صحرایی پیشگیری میکند [.]19
با تواه به اینکه بیان  TNF-αدر وضاااعیتهای مقاومت
به انساااولی بیشاز حد افزایش می یا بد ،به کاهش ف عال یت
انتقالدهندة گلوکز ( )GLUT4میانجامد .لذا ،ساااطوح پایی
 TNF-αو ان سولی سرم با م رف کرو ستی شواهدی را ایجاد
میکند مبنی بر اینکه کروساااتی در داروی درمانی در مقابل
مقاومت ان سولینی م رف شود [ .]19اک سی و همکاران ن شان
دادند که کروسااتی در درمان مقاومت انسااولینی و بیماریهای
مرتبال با آن م ثر اساات و اثر قابلتواه بیان لپتی  ،آدیپونکتی
و  TNF-αدر بافت چربی سفید در بهبود ح سا سیت ان سولینی
ناشی از موشهای تغذیهشده با کروستی م ثر است [.]23
زعفران به میزان باالیی اذب گلوکز و فساافوریلهشاادن
AMP-activated /acetyl-CoA carboxylase( AMPK/ACC
 )protein kinaseو mitogen-activated protein ( AMPKs
 )kinasesرا تقویت میکند .با واود ای  ،فساافوریلهشاادن PI3-
 )Phosphatidylinositol 3-kinase( kinaseرا تقویت نمیک ند.
آثار تعاملی انسولی و زعفران حساسیت به انسولی را از طریق
مساایرهای ساایگنالی وابسااته به انسااولی ( AMPK/ACCو
 )MAPKsو غیروابسااا ته به انساااولی ( PI 3-kinase/Aktو
 )mTORبهبود میبخشااااد AMPK .در اثر زعفران بر اذب
گلوکز و ح سا سیت به ان سولی در سلولهای ع ضالت ا سکلتی
نقش عمدهای دارد [.]24
در مطالعة حاضر ،چهار هفته تمری شنا اثر معناداری بر
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انساااولی به محل گیرندههای هر یک از یاختههای عضاااالنی
مرتبال ا ست .همچنی  ،افزای شی در ح سا سیت ان سولی در کبد
بهواود میآید [ .]3بهاحتمال زیاد در تحقیق حاضااار م ااارف
ع اااارة زعفران همراه با تمری شااانا ،اذب گلوکز و افزایش
حساسیت به انسولی در سلولهای عضالت اسکلتی را از طریق
م سیر سیگنالی پروتئی کیناز فعال شده با آدنوزی مونوف سفات
تقویت کرده است [.]24
از نقاط ضعف مطالعة حاضر ،نبود گروههای کنترل سالم
در برر سی آثار القای دیابت بر شاخ های گالی سمی و مقای سة
آثار تعاملی تمری شنا و م رف ع ارة آبی زعفران در موشهای
ساااالم با موشهای دیابتی اسااات .لذا ،پیشااانهاد میشاااود در
مطالعات آتی در کنار موشهای صاااحرایی دیابتی ،از گروههای
کنترل سالم نیز استفاده شود.

است [ ،]3احتماالً چند سازوکار در بهبود حساسیت به انسولی
نقش دارد؛ از امله افزایش پیامهای پسساایناپساای انسااولی ،
افزایش پروتئی انتقالدهندة گلوکز ،افزایش تخلیة اسااید چرب
آزاد ،افزایش انتقال گلوکز عضااله ،و تغییر ساااختار عضااله [.]3
همچنی  ،فعالیت ورزشی عالوهبرافزایش گیرندة انسولی  ،ناقالن
گلوکز ،بهبود پیامرساااانی داخل سااالولی انساااولی  ،همچنی
افزایش تحویل گلوکز به عضاااله ،از طریق کاهش تودة چربی و
وزن بدن به بهبود ح سا سیت ان سولینی میانجامد و مقاومت به
انسولی را تعدیل میکند [.]29
همچنی  ،نتایج تحقیق حاضااار نشاااان داد چهار هفته
م رف ع ارة زعفران همراه با تمری شنا بر بهبود شاخ های
گالی سمی موشهای صحرایی دیابتی اثر معناداری دارد .م رف
ع ارة زعفران همراه با تمری شنا ،در مقایسه با تمری شنا ،اثر
بی شتری بر بهبود شاخ های گالی سمیک موشهای صحرایی
دیابتی دارد .همچنی  ،چهار هفته م ااارف ع اااارة زعفران در
مقای سه با تمری شنا اثر بی شتری بر کاهش ان سولی و مقاومت
به انساااولی موش های صاااحرایی د یابتی دارد .ای یاف ته
ن شاندهندة آثار تعاملی تمرینات شنا و م رف ع ارة زعفران
در بهبود شاخ های قندی موشهای صحرایی دیابتی شده با
استروپتوزوتوسی است.
سااازگاری ایجادشااده بر اثر تمری هوازی ای اساات که
نخساات ،در پاسااخ به تمری هوازی در بیماران دیابتی نوه دو
افزایش دانسااایتة عروق عضاااالنی ،همچنی بهبود در حداکثر
اکساایژن م اارفی و فعالیت آنزیمهای اکس اایشاای در عضااالت
اساکلتی دیده میشاود .دوم ،تمری هوازی حسااسایت کلی به
انساااولی را افزایش میدهد .در نتیجه انساااولی کمتری برای
تنظیم گلوکز خون پس از تمری ن سبت به قبل از آن مورد نیاز
است .ای بهبود حساسیت به انسولی احتماالً با ظرفیت ات ال
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