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Abstract
Aims: Type 2 diabetes is increasing as a common global health issue. The aim of
this study was to investigate the comparison of the effect of eight weeks aerobic
training and vitamin C supplements on antioxidant enzymes in men with type 2
diabetes.
Materials & Methods: In this semi-experimental study, 45 men with type 2
diabetes were selected by convenience sampling method. Were divided randomly
into 3 equal groups: aerobic training with supplement, aerobic training with
placebo and control groups. Aerobic training program included aerobic trainings
up to 50-60 minutes at 65%-75% maximum reserve heart rate, three sessions per
week which lasted for 8 weeks. Meanwhile, the supplement group took 100 mg
of vitamin C before each training session. In this period, the control group did not
take part in any physical activity. To make intra and between groups comparison,
repeated measure (ANOVA) was used. For all statistical comparisons, the level of
significance was set at p<0.05.
Findings: Eight weeks aerobic training with placebo and vitamin C supplements
lead to a significant reduction in MDA and increase of SOD and CAT in men with
Type 2 Diabetes. The average differences in the MDA, SOD and CAT levels have a
statistically significant difference between the three groups.
Conclusion: Eight weeks of aerobic training, vitamin C supplements consumption
and especially mix of them with together have similar affected on increase of
antioxidant enzymes, prevents exercise-induced oxidative stress and thus type
2 diabetes. Therefore, it is recommended to use this method as an effective nonpharmacologic treatment method for prevention of adverse effects of an increased
incidence of diabetes mellitus.
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چکیده

اهــداف :دیابــت نــوع  2بهعنــوان یــک مســئله بهداشــت جهانــی شــایع بــوده
و رو بــه افزایــش میباشــد .هــدف از ایــن پژوهــش مقایســه تأثیــر اثــر هشــت
هفتــه تمریــن هــوازی و مصــرف ویتامیــن  Cبــر آنزیمهــای آنتیاکســیدانی
مــردان دیابتــی نــوع  2بــود.
مـواد و روشهــا :در ایــن مطالعــه نیمــه تجربــی 45 ،مــرد دیابتــی نــوع  2بــه
روش نمونهگیــری در دســترس و هدفمنــد انتخــاب شــدند .بهطــور تصادفــی
در ســه گــروه مســاوی  15نفــری ،تمرین+مکمــل ،تمرین+شــبه دارو و کنتــرل؛
تقســیم شــدند .گــروه تمریــن هــوازی بــه مــدت  8هفتــه ،هــر هفتــه  3جلســه
بــه مــدت  50تــا  60دقیقــه بــا شــدت معــادل  % 65-75حداکثــر ضربــان قلــب
بــود .گــروه مصــرف مکمــل در همیــن زمــان ،ویتامیــن  Cبــه مقــدار  100میلیگــرم
قبــل از هــر جلســه تمریــن مصــرف میکردنــد و در ایــن مــدت آزمودنیهــای
گــروه کنتــرل در هیــچ فعالیــت ورزشــی شــرکت نداشــتند .بــرای مقایســه
میانگینهــای درون و بیــن گروهــی از روش تحلیــل واریانــس بــا اندازههــای
تکــراری اســتفاده شــد و نتایــج در ســطح معن ـیداری  p>0/05آزمایــش شــدند.
یافتههــا :هشــت هفتــه برنامــه تمریــن هــوازی همــراه بــا مصــرف دارونمــا
و تمریــن هــوازی همــراه بــا مصــرف مکمــل ویتامیــن  Cمنجــر بــه کاهــش
معن ـیداری در مقادیــر مالــون دی آلدئیــد ،افزایــش معن ـیدار ســوپر اکســید
دیســموتاز و کاتــاالز مــردان دیابتــی نــوع  2شــد .تغییــرات میانگینهــای بیــن
گروهــی در متغیرهــای مالــون دی آلدئیــد ،ســوپر اکســید دیســموتاز و کاتــاالز
در بیــن ســه گــروه تفــاوت معنـیدار وجــود داشــت.
نتیجهگیــری :هشــت هفتــه تمريــن هــوازی ،مصــرف ویتامیــن  Cو
الخصــوص ترکیــب ایــن دو بــا یکدیگــر نسـ ً
ـبتا اثــرات یکســانی بــر افزایــش
آنزیــم هــای آنتــی اکســیدانی در بیمــاران دیابتــی شــده و از اســترس
اکســیداتیو ناشــی از ورزش و همچنیــن بیمــاری دیابــت جلوگیــری کنــد.
بنابرايــن پيشــنهاد مــي شــود از ایــن روش بــه عنــوان یــک روش درمانــی
غیردارویــی موثــر بــرای پيشــگيري از اثــرات ســوء ناشــي از افزايــش بــروز
بيمــاري دیابــت اســتفاده شــود.
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مقدمه
دیابــت نــوع  2بهعنــوان یــک مســئله بهداشــت جهانــی شــایع
بــوده و رو بــه افزایــش میباشــد .براســاس آمــار انجمــن دیابــت
آمریــکا ،در جهــان حــدود  400میلیــون نفــر بــه دیابــت مبتــا
هســتند کــه پیشبینــی میشــود ایــن رقــم در ســال  2035بــه
بیــش از  600میلیــون نفــر افزایــش یابــد .در ایــران نیــز بیــش
از  10درصــد جمعیــت بالــغ را دیابتیهــا تشــکیل میدهنــد کــه
نیمــی از آنهــا از دیابــت خــود هنــوز بیاطالعانــد[ .]1دیابــت
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الیاس شیر ابراهیمی MSc
گروه فيزيولوژي ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه آزاد
مشهد ،مشهد ،ايران.
محمدرضا رمضان پور PhD
گروه فيزيولوژي ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه آزاد
مشهد ،مشهد ،ايران.
محمود حجازی PhD
گروه فيزيولوژي ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه آزاد
مشهد ،مشهد ،ايران.

هــر ســال ســبب مــرگ بیــش از  5میلیــون نفــر میشــود و
هزینــه درمــان دیابــت و عــوارض آن بیــش از  550میلیــارد دالر در
ســال اســت[ .]2بیمــاری دیابــت یــک نــوع اختــال متابولیکــی
اســت کــه منجــر بــه نقــص در ترشــح انســولین ،عمــل آن و یــا
هــر دو شــده و نتیجــه آن هیپرگلیســمی همــراه بــا اختــال در
متابولیســم کربوهیــدارت ،چربــی و پروتئیــن میباشــد .عواقــب
طوالنیمــدت دیابــت شــامل رتینوپاتــی ،نفروپاتــی ،نوروپاتــی و
افزایــش خطــر بیمار یهــای قلبــی -عروقــی میباشــد[.]3
برخــی از مطالعــات نشــان میدهــد کــه اســترس اکســیداتیو
میتوانــد در ایجــاد و پیشــرفت عــوارض بیمار یهــای مختلــف
ازجملــه دیابــت مؤثــر باشــد[ .]4تولیــد گونههــای اکســیژن
فعــال ،ســبب بــروز اســترس اکسایشــی شــده و بــا ایجــاد اختــال
در موازنــه اکســیدانتها و آنتــی اکســیدانتها ،اثــرات مخربــی
را در ســلولها بــه وجــود مــیآورد و ایــن در حالــی اســت کــه
آنزیمهــای آنتیاکســیدانی ســوپر اکســید دیســموتاز ( )SODو
کاتــاالز ( )CATبهعنــوان عوامــل مداخلهگــر ،بــرای جلوگیــری از
بــروز واکنشهــای زنجیرهــای رادیکالهــای آزاد ،وارد عمــل شــده
و در تعدیــل فشــار اکسایشــی نقــش مؤثــری ایفــا میکننــد[.]6-5
اگرچــه ،فعالیتهــای ورزشــی از یکســو بــا افزایــش فشــار
اکسایشــی ،احتمــال تشــکیل رادیکالهــای آزاد مضــر را افزایــش
میدهنــد ،امــا از طــرف دیگــر بــا القــای آنزیمهــای ضــد
اکسایشــی ،ســبب کاهــش رادیکالهــای آزاد نیــز میشــوند[.]7
ســوپر اکسیددیســموتاز ،از خانــواده آنزیمهــای فلــزی اســت
کــه بســته بــه یــون فلــزی پیونــد خــورده بــا جایــگاه فعــال ،ســه
نــوع آنزیــم ( cuzn-SODمــس و روی)( Mn-SOD ،منیزیــم) و
( Fe-SODآهــن) وجــود دارد .باالتریــن فعالیــت  SODدر کبــد
اســت و فعالیــت آن در عضلــه اســکلتی مشــابه قلــب اســت ولــی
توزیــع آن در بافتهــا متفــاوت اســت SOD .اولیــن خــط دفــاع
آنزیمــی در برابــر رادیکالهــای آزاد اســت و باعــث تبدیــل ســوپر
اکســید بــه پراکســید هیــدروژن میشــود[ .]8کاتــاالز ،آنزیمــی
وابســته بــه آهــن اســت .بهطــور عمــده در اندامکهایــی بــه نــام
پراکســی زومهــا واقعشــده اســت H2O2 .را بــه  H2Oتبدیــل
میکنــد و فعالیتــی مشــابه  SODدارد و باالتریــن فعالیــت
آن در کبــد و پایینتریــن فعالیــت در عضلــه اســکلتی برقــرار
میباشــد .در عضلــه اســکلتی ،فعالیــت آن برحســب نــوع تــار
متفــاوت اســت بیشــتر فعالیــت آن در تارهــای نــوع اول ( )Iو
کمتریــن فعالیــت آن در تارهــای نــوع دوم ( )IIaمیباشــد[.]9
همچنیــن ،ازجملــه مهمتریــن آنتیاکســیدانهای محلــول در
آب ویتامیــن  Cاســت کــه در بخــش ســیتوزول و مایــع خــارج
ســلولی قــرار دارد .ایــن ویتامیــن تمیزکننــده قــوی رادیکالهــای
ســوپر اکســید و هیدروکســیل تشــکیل شــده در محیطهــای آبــی
ماننــد پالســما اســت؛ همچنیــن توانایــی بازیافــت ویتامیــن  Eرا
داراســت و بــا دادن یــک الکتــرون بــه رادیــکال ویتامیــن  ،Eآن را
بازیافــت میکنــد[ .]10ویتامیــن  Cبــا خاصیــت آنتیاکســیدانی
و محلــول بــودن در آب ازنظــر ســاختاری شــبیه گلوکــز اســت.
ایــن ویتامیــن در آزادســازی انســولین و در بهبــود هیپرگلیســیمی
تقــش دارد[ .]12-11بــا توجــه بــه عــوارض متعــدد ،ایــن بیمــاری
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مواد و روشها
آزمودنیهــا :ایــن تحقیــق از نــوع نیمــه تجربــی اســت کــه بــا
طــرح دو گــروه تجربــی و کنتــرل بــا پیشآزمــون و پسآزمــون
انجــام شــد .نمونــه آمــاری ایــن تحقیــق را بیمــاران مــرد دیابتــی
نــوع دو ســاکن شهرســتان مشــهد بــا دامنــه ســنی بیــن  40تــا
 50ســال تشــکیل دادنــد .بیمــاران مــرد دیابتــی نــوع دو از کلیــه
شــرکتکنندگانی کــه عضویــت در انجمــن بینالمللــی دیابــت
واقــع در پایــگاه میــاد شهرســتان مشــهد بودنــد .از میــان افــراد
واجــد معیارهــای انتخــاب  45نفــر بــه روش نمونهگیــری
در دســترس و هــدفدار گزینــش و بهطــور تصادفــی بــه ســه
گــروه تمرین+مکمــل ( 15نفــر) ،تمرین+شــبه دارو ( 15نفــر) و
کنتــرل ( 15نفــر) تقســیم شــدند .در مرحلــه نخســت افــراد بــا
ماهیــت و نحــوه همــکاری بــرای اجــرای پژوهــش آشــنا شــدند.
معیارهــای ورود بــه مطالعــه شــامل :عــدم مصــرف دارو و عــدم
اســتعمال دخانیــات ،دارای ســابقه  4تــا  6ســال بیمــاری دیابــت
نــوع  2بــود .آزمودنیهــا بــر اســاس شــرایط تحقیــق بهصــورت
داوطلبانــه در تحقیــق شــرکت کــرده و فــرم رضایتنامــه را امضــا
نمودنــد .جهــت تعییــن حجــم نمونــه در ایــن تحقیــق از معادلــه
بــرآورد حجــم نمونــه فلیــس[ ]22اســتفاده شــد؛
در ایــن معادلــه؛ تــوان آزمــون  0/8و آلفــای معــادل  0/05و
تغییــرات میانگیــن  5واحــد در نظــر گرفتــه شــد ،و براســاس
بــرآورد صورتگرفتــه ،حجــم نمونــه 10/97 ،نفــر بــه دســت آمــد
کــه بــا احتیــاط بیشــتر از میــان مــردان میانســال داوطلــب،
تعــداد  15مــرد مبتالبــه دیابــت نــوع دو بهعنــوان گروههــای
تجربــی انتخــاب شــدند.
ترکیــب بدنــی :بــرای ارزیابــی ترکیــب بدنــی بــه ترتیــب طــول
قــد آزمودنیهــا بــا قــد ســنج ســکا (ســاخت کشــور آلمــان)
بــا حساســیت  5میلیمتــر ،اســتفاده شــد .بدیــن منظــور فــرد
بــدون کفــش روی زمیــن بهصــورت صــاف و کشــیده ایســتاد
بهطور یکــه وزن بهطــور مســاوی روی هــر دو پــا تقسیمشــده،
ســر و دیــد چشــمها مــوازی ســطح افــق باشــد .ســپس در
انتهــای بــازدم معمولــی ،خطکــش افقــی طــوری روی ســر
قــرار گرفــت کــه ممــاس بــر کاســه ســر بــوده و بــا خطکــش
عمــودی زاویــه قائمــه بســازد .وزن آزمودنیهــای واجــد شــرایط
بهوســیلهٔ تــرازوی دیجیتالــی کمپانــی  Beurerآلمــان (مــدل
 )PS07-PS06اندازهگیــری شــد .بدینصــورت کــه فــرد بــدون
کفــش و بــا یــک دســت لبــاس تمرینــی ســبک روی تــرازو قــرار
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درمــان مناســبی را میطلبــد .در حقیقــت درمــان دیابــت نــوع
دو یــک چالــش اســت[ .]13درمانهــای قابــل دســترس بــرای
دیابــت نــوع دو شــامل تغییــر ســبک زندگــی بــا ورزش ،تغذیــه،
داروهــای خوراکــی و انســولین میباشــند[ .]14در ایــن زمینــه،
اجــرای تمرینــات اســتقامتی متــداول و منظــم بــا شــدت
[]15
متوســط باعــث افزایــش حساســیت بــه انســولین میشــود
و میتوانــد میــزان مقاومــت بافتهــا را در برابــر پراکسیداســیون
لیپیــد و ظرفیــت آنتیاکســیدانی آنهــا را افزایــش دهــد[.]16
هــر چقــدر مــدت و شــدت تمریــن اســتقامتی افزایــش یابــد،
تولیــد رادیکالهــا افزایــش یافتــه و تارهــای عضالنــی صدمــه
بیشــتری مییابنــد .شــواهد نشــان میدهنــد کــه چاقــی و
عــدم تحــرک بــا افزایــش خطــر ابتــا بــه بیمــاری دیابــت نــوع
 2ارتبــاط دارد[ .]17فعالیتهــای منظــم بدنــی ،احتمــال ابتــا
بــه بیمــاری دیابــت نــوع  2را کاهــش میدهــد و کنتــرل قنــد
خــون را در ایــن افــراد بهبــود میبخشــد[ .]18در ایــن زمینــه
اجــرای تمرینــات بدنــی همچــون تمرینــات هــوازی بــا شــدت
 50الــی  80درصــد حداکثــر اکســیژن مصرفــی بــه مــدت 30
تــا  60دقیقــه در هــر جلســه میتوانــد در جهــت بهبــود ایــن
بیمــاری مؤثــر واقــع شــود[ .]19در ایــن زمینــه ،ســیلوا و
همــکاران بــا بررســی اثــر تمریــن هــوازی بــا دو شــدت کــم (15
دقیقــه در روز بــه مــدت  5روز در هفتــه بــه مــدت  8هفتــه)
و متوســط ( 45دقیقــه در هــر جلســه 5 ،روز در هفتــه بــرای
مــدت  8هفتــه بــا ســرعتی معــادل  13دور بــر دقیقــه در 4
هفتــه اول و ســپس  16دور در دقیقــه در  4هفتــه دوم) روی
شــاخصهای آنتیاکســیدانی روی موشهــای ویســتار انجــام
دادنــد بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه در گــروه تمریــن متوســط
سوکســینات دهیدروژنــاز ( ،)SDHکمپلکــس  1و  2نســبت
بــه گــروه تمریــن بــا شــدت پاییــن باالتــر بــود .آنزیمهــای
آنتیاکســیدانی  SODو  CATبــه ترتیــب  71و  73درصــد در
هــر دو گــروه افزایــش یافــت[ .]20پابلــت و همــکاران بــا بررســی
اثــر متقابــل تمریــن هــوازی (بــا شــدتی معــادل بیــن  40تــا
 70درصــد حداکثــر ضربــان قلــب بــرای مــدت  30دقیقــه) در
مقابــل تمریــن تناوبــی ( 4تمریــن اینتــروال 1 ،دقیقـهای بــا 80
درصــد  4+Vo2maxدقیقــه بــا  50درصــد  )Vo2maxبــر میــزان
کاهــش یافتــن اســترس اکســیداتیو در مــردان دیابتــی نــوع
 2بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه  SODدر هــر دو گــروه تغییــر
معن ـیداری پیــدا نکــرد امــا مقادیــر ملــون دی آلدئیــد در هــر
دو گــروه کاهــش معن ـیدار یافــت[ .]8طاهــری و همــکاران بــا
بررســی اثــر شــش هفتــه تمریــن تناوبــی شــدید ( 4ســت تســت
 35 ،RASTمتــر مســافت) بــه ســه دقیقــه اســتراحت بیــن
ســتها در هفتههــای اول و دوم کــه یــک ســت در هفتــه تــا
پایــان هفتــه ششــم اضافــه میشــد بــه ایــن نتیجــه رســیدند
کــه تغییــر معنــیداری در ســطح مالــون دی آلدئیــد در گــروه
تمریــن دیــده نشــد درصورتیکــه ظرفیــت آنتیاکســیدانی
تــام در پایــان دوره افزایــش معن ـیداری یافــت[ .]21درنتیجــه،
اگرچــه تحقیقــات متعــددی در خصــوص تمرینــات ورزشــی
و تولیــد رادیکالهــای آزاد صــورت پذیرفتــه اســت ،امــا اکثــر

آنهــا در ارتبــاط بــا تمرینــات شــدید و کوتاهمــدت بــوده اســت
ً
منحصــرا ارتبــاط بیــن تمرینــات هــوازی و
و تحقیقاتــی کــه
مصــرف مکمــل ویتامیــن  Cو تغییــرات میــزان آنزیمهــای
آنتیاکســیدانی را بررســی کــرده باشــند ،انــدک و درعینحــال
متناقــض هســتند .بنابرایــن هــدف تحقیــق حاضــر ،مقایســه
اثــر هشــت هفتــه تمریــن هــوازی و مصــرف ویتامیــن  Cبــر
آنزیمهــای آنتیاکســیدانی مــردان دیابتــی نــوع دو بــود.
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یافتهها
ویژگیهــای آزمودنیهــای شــرکتکننده در مطالعــه بــه تفکیــک
ســه گــروه تمرین+مکمــل ،تمرین+دارونمــا و کنتــرل در جــدول
یــک نشــان دادهشــده اســت .ایــن ســه گــروه پیــش از مداخلــه بــه
لحــاظ ســن ،قــد ،وزن و نمایــه تــوده بــدن تفــاوت معنــیداری
نداشــتند (.)p<0/05
جدول )1میانگین ،انحراف معیار و همچنین نتایج آزمون  Tمستقل برای بررسی فرض
همگن بودن واریانسها در شروع دوره تمرین

اندازههای تن
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سن
(سال)

قد
(سانتی متر)

وزن
(کیلوگرم)
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گروهها

میانگین±
انحراف معیار

آزمون لون برای
تعیین برابری
واریانسها

تمرین+مکمل

44/5±2/76

F

P

تمرین+دارونما

45/00±4.04

0

0

کنترل

46/3±3/63

تمرین+مکمل

172/14±8/38

تمرین+دارونما

173/08±8/27

کنترل

165/61±8/84

تمرین+مکمل

75/90±6/85

تمرین+دارونما

77/2±10/39

کنترل

80/4±8/5

تمرین+مکمل

25/73±2/95

تمرین+دارونما

25/62±3/53

کنترل

27/79±1/92

0

0/80

0/32

0

0/63
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براســاس جــدول دو ،هشــت هفتــه برنامــهٔ تمریــن هــوازی و
تمریــن بــه همــراه مکمــل منجــر بــه کاهــش معنــیداری در
مقادیــر مالــون دی آلدئیــد ،افزایــش معنــیدار ســوپر اکســید
دیســموتاز و کاتــاالز مــردان دیابتــی نــوع  2شــد .همچنیــن
بــر اســاس نتایــج ایــن جــدول ،تغییــرات میانگینهــای بیــن
گروهــی در متغیرهــای مالــون دی آلدئیــد ،ســوپر اکســید
دیســموتاز و کاتــاالز در بیــن ســه گــروه تمرین+مکمــل،
تمرین+دارونمــا و کنتــرل تفــاوت معنــیدار وجــود داشــت.
بحث
براســاس نتایــج بهدسـتآمده از ایــن تحقیــق هشــت هفتــه برنامــهٔ
تمریــن هــوازی و تمریــن بــه همــراه مکمــل منجــر بــه کاهــش
معنــیداری در مقادیــر مالــون دی آلدئیــد ،مــردان دیابتــی نــوع
 2شــد .نتایــج ایــن پژوهــش بــا یافتههــای واالنــدو و همــکاران
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گرفتــه و وزن وی برحســب کیلوگــرم اندازهگیــری شــد .جهــت
اندازهگیــری نمایــه تــود ٔه بــدن آزمودنیهــا ،قبــل از شــروع
تمرینــات بدنــی ابتــدا قــد و وزن آنهــا گرفتــه شــد و ســپس
بــا اســتفاده از تقســیم وزن بــه مجــذور قــد بــه متــر ،نمایــه تــود ٔه
بــدن آزمودنیهــا بــه دســت آمــد .در ایــن فرمــول ،وزن برحســب
کیلوگــرم و قــد برحســب متــر و واحــد نمایــه تــود ٔه بــدن کیلوگــرم
بــر مترمربــع میباشــد.
نمونهگیــری خونــی :همچنیــن ،در ایــن تحقیــق نمونههــای
خونــی در  48ســاعت پیــش از شــروع تمرینــات و  48ســاعت
بعــد از جلســه تمریــن جمــعآوری شــد .نمونهگیــری در بیــن
ســاعات  8-9صبــح در آزمایشــگاه از ســیاهرگ دســت چــپ هــر
آزمودنــی در وضعیــت نشســته و در حالــت اســتراحت انجــام
شــد .بــرای تعییــن میــزان اندازهگیــری مقــدار ســرمی مالــون دی
آلدئیــد ،آنزیــم آنتیاکســیدانی کاتــاالز و آنزیــم ســوپر اکســید
دیســموتاز بــه روش االیــزا و بــا اســتفاده از کیــت زلبایــو ،کشــور
آلمــان تعییــن شــد.
مصــرف مکمــل ویتامیــن  :Cآزمودنیهــای گــروه مصــرف
مکمــل ویتامیــن  Cبــه مقــدار  100میلیگــرم قبــل از هــر جلســه
تمریــن بــه مــدت هشــت هفتــه از قــرص ویتامیــن  Cاســتفاده
مینمودنــد .بــرای آزمودنیهــای گــروه شــبه دارو نیــز در ایــن
مــدت از دارو نمــا اســتفاده شــد .جهــت یکســان بــودن مصــرف
ویتامیــن  ،Cمحصــوالت یــک شــرکت تولیــدی بــه گــروه آزمــون
داده میشــد .همچنیــن ویزیــت هفتگــی نیــز جهــت اطمینــان از
ادامــه مصــرف ویتامیــن  Cصــورت میگرفــت.
برنامــه تمرینــی :پروتــکل تمرینــی شــامل  8هفتــه تمرینــات
هــوازی بــود کــه در هــر هفتــه  3جلســه و هــر جلســه بــه مــدت
 50تــا 60دقیقــه اجــرا شــد .برنامــه تمرینــی شــامل گــرم کــردن
عمومــی بــه مــدت  10دقیقــه (راه رفتــن ،دویــدن نــرم ،حــرکات
کششــی و جنبشپذیــری)؛ اجــرای تمرینــات هــوازی شــامل 15
دقیقــه راه رفتــن روی تردمیــل و بعــد از آن بیــن  12تــا  27دقیقــه
دویــدن بــا شــدت فزاینــده صــورت پذیرفــت .شــدت تمریــن
بهوســیله ضربــان ســنج ( /POLARفنالنــد) کنتــرل شــد .در
پایــان هــر جلســه تمریــن ورزشــی بــه مــدت  10دقیقــه بازگشــت
بــدن بــه حالــت اولیــه و ســرد کــردن (دویــدن آهســته ،راه رفتــن
و حــرکات کششــی) انجــام میشــد[ .]23در پایــان طــرح (پــس
از هشــت هفتــه) مشــابه شــرایط پیشآزمــون دوبــاره تمــام
اندازهگیر یهــا انجــام و دادههــا جمــعآوری شــد .همچنیــن،
گــروه شــاهد هیــچ فعالیتــی در طــول دوره تحقیــق نداشــتند
و غیرفعــال بودنــد (همچــون قبــل از مطالعــه حاضــر ،شــیوه
زندگــی غیرفعــال داشــتند).
روش آمــاری :در پایــان مرحلــه اجرایــی پژوهــش ،دادههــای
جمــع آوری شــده بــا کمــک نرمافــزار  SPSSویرایــش 16
تجزیهوتحلیــل شــدند .پــس از تائیــد نرمــال بــودن توزیــع
نظــری دادههــا بــا اســتفاده از آزمــون آمــاری کلوموگــروف
اســمیرنوف و همگنــی واریانسهــا توســط آزمــون لــون،
بــرای مقایســه میانگینهــای درونگروهــی و بیــن گروهــی از
آمــار اســتنباطی (تحلیــل واریانــس بــا اندازههــای تکــراری)

اســتفاده شــد؛ همچنیــن بهمنظــور مقایســه گروههــا بــا یکدیگــر
از آزمــون تعقیبــی  LSDمورداســتفاده قــرار گرفــت .و بــرای
تعییــن معنــیداری نتایــج ،ســطح  p>0/05بهعنــوان ضابطــه
تصمیمگیــری در نظــر گرفتــه شــد.
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تغییرات

مراحل نمونه گیری
درون گروه

مالون دی
آلدئید
(میکرومول
برمیلی لیتر)
سوپر اکسید
دیسموتاز
(واحد بر میلی
متر)
کاتاالز
(واحد بر میلی
متر)

تمرین+مکمل

59/2±5/65

55/16±5/32

†0/001

تمرین+دارونما

58/74±5/67

53/18±3/77

†0/001

کنترل

58/15±7/03

62/19±5/83

†0/001

تمرین+مکمل

20/96±4/12

39/22±17/7

†0/003

تمرین+دارونما

25/45±6/73

37/78±8/26

†0/001

کنترل

32/27±12/51

31/11±10/53

0/585

† معنی دار بودن

()M±SD

P-Value

تمرین+مکمل

4/79±2/33

10/95±2/95

†0/001

تمرین+دارونما

4/34±3/04

6/05±3/21

†0/044

5/54±5/92
کنترل
* معنی داری در سطحp>0/05

5/75±5/51

0/829

و گاپــت و همــکاران همخوانــی دارد[ .]25-24امــا بــا یافتههــای
قهرمانــی مقــدم و همــکاران و جــارت و همــکاران همخوانــی
نــدارد[ .]27-26واالنــدو و همــکاران بــا بررســی اثــر تمرینــات شــدید
بــر ســطوح نیتریــک اکســاید و مالــون دی آلدئیــد  16مــرد انجــام
دادنــد ،بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه ســطوح نیتریــک اکســاید و
مالــون دی آلدئیــد بــه ترتیــب افزایــش و کاهــش مییابــد[.]25
گاپــت و همــکاران بــا بررســی اثــر تمریــن هــوازی متوســط بــر
حجمهــا و ظرفیتهــای ریــوی  30مــرد ســالم بــا دامنــه ســنی
 18الــی  22ســال بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه مقادیــر پالســمایی
مالــون دی آلدئیــد در پایــان دوره تمریــن هــوازی کاهــش
معنــیداری یافــت[ .]24قهرمانــی مقــدم و همــکاران بــا بررســی
اثــر هشــت هفتــه تمرینــات هــوازی (هــر هفتــه ســه جلســه
بــه مــدت  45تــا  60دقیقــه بــا شــدتی معــادل  50تــا  70درصــد
حداکثــر ضربــان قلــب ذخیــره) بــر ســطوح مالــون دی آلدئیــد
زنــان غیرفعــال انجــام دادنــد بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه تغییــر
معنـیداری در ســطوح مالــون دی آلدئیــد در پایــان دوره مشــاهده
نشــد[ .]27جــارت و همــکاران بــا بررســی تأثیــر  24جلســه تمریــن
هــوازی ،هــر جلســه  30تــا  40دقیقــه بــرای مــدت  8هفتــه بــا
شــدت معــادل  100درصــد  MLSSبهصــورت فزاینــده بــر پارامترهــای
اســترس اکســیداتیو زنــان یائســه پرداختنــد بــه ایــن نتیجــه
رســیدند کــه تغییــری در ســطوح مالــون دی آلدوئیــد ( )MDAو
کاتــاالز در پایــان دورهدیــده نشــد امــا افزایــش معن ـیداری را در
سوپراکســیداتیو دیــس موتــاز مشــاهده کردنــد[ .]28ایــن میتوانــد
موجــب افزایــش گونههــای واکنشــی اکســیژن ( )ROSشــود کــه
خــود ناشــی از افزایــش مصــرف اکســیژن حیــن فعالیــت بدنــی
میباشــد .از بیــن گونههــای واکنشــی اکســیژن ،گــروه رادیــکال
هیدروکســیل موجــب پراکسیداســیون چربیهــا میشــود کــه
از محصــوالت آن میتــوان مالــون دی آلدئیــد را نــام بــرد و
بهعنــوان شــاخص فشــار اکسایشــی در نظــر گرفــت[ .]29بــه نظــر
فصلنامه علمی-پژوهشی افق دانش

()M±SD

F

38/31

9/70

15/87

P-Value

†0/001

†0/001

†0/001

میرســد ،کاهــش  MDAناشــی از دفــاع ضداکسایشــی در اجــرای
فعالیتهــای هــوازی منظــم باشــد .چنانچــه ،اجــرای تمرینــات
نامنظــم از طریــق افزایــش هورمونهایــی همچــون اپینفریــن
نوراپینفریــن ،پروســتانوئیدها و فعالیــت ماکروفاژهــا بــر عملکــرد
اکسایشــی ســلولها و ســاختمان غشــاء ســلولی اثرگــذار اســت
و موجــب افزایــش فشــار اکسایشــی و پراکسیداســیون لیپیــدی
میشــود[ .]30اجــرای تمرینــات منظــم هــوازی منجــر بــه افزایــش
دفــاع ضداکسایشــی ،و کاهــش پراکسیداســیون لیپیــدی و
پروتئینــی میشــود[ ]31درواقــع ،تقویــت دفــاع ضــد اکسایشــی
ســبب خنثــی شــدن بیشــتر رادیکالهــای آزاد میگــردد ،بــا ایــن
ســازگار یها ایــن انتظــار وجــود دارد کــه فشــار اکسایشــی پــس
از تمرینهــای هــوازی کاهــش یابــد .تمریــن منظــم توانایــی
سیســتمهای ضداکسایشــی بــدن را افزایــش میدهــد و بــدن را
در مقابــل خاصیــت تخریبکنندگــی فشــار اکسایشــی کــه در اثــر
ورزش افزایــش مییابــد ،محافظــت میکنــد[ .]32بــه نظــر میرســد،
شــدت و مــدت فعالیتهــای ورزشــی در ایــن مطالعــه ،موجــب
آثــار مفیــد دفــاع ضــد اکسایشــی شــده و میــزان پراکسیداســیون
لیپیــد را کاهــش داده اســت .بــا توجــه بــه کاهــش معنــادار
شــاخص پراکسیداســیون لیپیــد ،بــه نظرمــی رســد ســازگاری الزم
جهــت بهینهتــر شــدن اکسیداســیون چربــی بــرای تأمیــن انــرژی
موردنیــاز ،بوجــود آمــده و از عــوارض ناشــی از اکســیژن اضافــی
در مســیر اکسیداســیون جلوگیــری شــده باشــد .در زمینــه اثــر
تمرینهــای هــوازی بــر شــاخصهای پراکسیداســیون لیپیــد،
نتایــج متفاوتــی گزارششــده اســت .در ایــن زمینــه ،وجــود چنیــن
تفاوتهایــی میتوانــد بــا وضعیــت تغذیــه ،شــدت تمرینهــا،
ســطح تمریــن ،آمادگــی بدنــی افــراد و روشهــای اندازهگیــری
اســترسهای اکســیداتیو مرتبــط باشــد[ .]33چنانچــه ،کاهــش
یافتــن ســطوح  MDAدر یافتههــای ایــن پژوهــش احتمــا ًال
میتوانــد برگرفتــه از کاهــش تولیــد رادیکالهــای آزاد و یــا
افزایــش کارایــی سیســتم آنتیاکســیدانی در آزمودنیهــا باشــد.
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نتیجهگیری
بهطورکلــی میتــوان گفــت کــه هشــت هفتــه تمریــن هــوازی
همــراه بــا مصــرف مکمــل ویتامیــن  Cو تمریــن هــوازی همــراه
دارونمــا از طریــق کاهــش معنـیدار مالــون دی آلدئیــد و افزایــش
معنــیداری آنزیمهــای آنتیاکســیدانی شــامل ســوپر اکســید
دیســموتاز و کاتــاالز منجــر بــه بهبــود ســامت افــراد مبتــا بــه
دیابــت نــوع  2شــده و از اســترس اکسایشــی ناشــی از ورزش و
همچنیــن بیمــاری دیابــت ،جلوگیــری نمایــد.
تشــکر و قدردانــی :ایــن مقالــه برگرفتــه از پایاننامــه مقطــع
کارشناســی ارشــد آقــای ابراهیــم شــیرابراهیمی میباشــد کــه در
جلســه گــروه دانشــکده تربیتبدنــی و علــوم ورزشــی دانشــگاه آزاد
واحــد مشــهد تحــت کــد  521-108ثبتشــده اســت.
تأییدیه اخالقی :موردی توسط نویسندگان گزارش نشده است.
تعارض منافع :موردی توسط نویسندگان گزارش نشده است.
ســهم نویســندگان :الیــاس شــیرابراهیمی (نویســنده اول)،
پژوهشــگر اصلــی ()%45؛ دکتــر محمدرضــا رمضــان پــور (نویســنده
دوم) ،پژوهشــگر کمکــی /تحلیلگــر آمــاری ()%45؛ دکتــر ســید
محمــود حجــازی (نویســنده ســوم) ،روش شــناس /نگارنــده
بحــث (.)%10
منابــع مالــی :مطالعــه حاضــر بــدون حمایــت مالــی انجامشــده
اســت.
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براســاس نتایــج بهدسـتآمده از ایــن تحقیــق هشــت هفتــه برنامــهٔ
تمریــن هــوازی و تمریــن بــه همــراه مکمــل منجــر بــه افزایــش
معنـیدار ســوپر اکســید دیســموتاز و کاتــاالز در مــردان دیابتــی نــوع
 2شــد .نتایــج ایــن پژوهــش بــا یافتههــای فکــوری جویبــاری
و علیپــور و همــکاران همخوانــی دارد[ .]35-34امــا بــا یافتههــای
کــورب و همــکاران و پــری یــرا و همــکاران همخوانی نــدارد[.]37-36
فکــوری جویبــاری بــا بررســی اثــر هشــت هفتــه تمریــن هــوازی
(ســه جلســه در هــر هفتــه ،بــا شــدتی معــادل  50-70درصــد حداکثر
ضربــان قلــب و بــه مــدت  60-75دقیقــه در هــر جلســه) بــه همــراه
مصــرف خرفــه بــر شــاخصهای پراکسیداســیونی (MDA ،SOD
و  )CATدر  28زن کــم تحــرک مبتالبــه بیمــاری دیابــت نــوع 2
بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه پــس از هشــت هفتــه میــزان MDA
در گــروه تمریــن ،مکمــل و تمریــن همــراه بــا مکمــل کاهــش و
ســطح  SODو  CATافزایــش معنــیدار یافــت .همچنیــن بیــن
مقادیــر  MDAدر گــروه تمریــن و تمریــن همــراه بــا مکمــل ،اخــاف
معنـیداری مشــاهده شــد[ .]35علیپــور و همــکاران بــا بررســی اثــر
هشــت هفتــه تمریــن هــوازی ،هفــت روز در هفتــه ،بــه مــدت 40
دقیقــه بــا ســرعت  17متــر بــر دقیقــه روی رتهــای دیابتــی انجــام
دادنــد .بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه میــزان آنزیمهــای  CATو
 SODدر بیــن رتهــای دیابتــی افزایــش معن ـیداری یافــت[.]34
کــورب و همــکاران بــا بررســی اثــر  12هفتــه تمریــن حــاد و مزمــن
تمریــن در آب و خشــکی روی پارامترهــای اســترس اکســیداتیو
در  21مــرد دیابتــی نــوع  2بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه اجــرای
تمرینــات منجــر بــه کاهــش آنزیمهــای آنتیاکســیدانی CAT،
 SODو  GPXدر پایــان دوره شــد[ .]37پــری یــرا و همــکاران بــا
بررســی اثــر هشــت هفتــه تمریــن شــنای یکســاعته روی  40ســر
مــوش دیابتــی بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه تمریــن بدنــی منجــر
بــه کاهــش گلوکــز خــون ،و کلســترول میشــود .ســطح  SODدر
موشهــای دیابتــی نســبت بــه گــروه کنتــرل و گــروه تمریــن بدنــی
پایینتــر بــود .تفــاوت معنــیداری بیــن متغیرهــای مالــون دی
آلدئیــد و پروتئیــن واکنشــگر  Cدر بیــن گروههــا دیــده نشــد[.]36
سوپراکســید دیســموتاز ،یــک آنزیــم میتوکندریایــی اســت کــه
همــراه بــا آنزیــم گلوتاتیــون پراکســیداز نقشــی اساســی را در
پیشــگیری از اکســایش و تخریــب غشــاء میتوکندر یهــا ایفــا
میکننــد .ســاخت و فعالیــت ایــن آنزیــم منــوط بــه وجــود فلــز
منگنــز اســت .افزایــش مصــرف اکســیژن بــه بیــش از بیســت برابــر
حالــت اســتراحت و بــاال رفتــن جریــان اکســیژن بــه داخــل زنجیــر ٔه
انتقــال الکتــرون در زمــان ورزش[ ،]38مطالعــات انجامشــده در
ایــن زمینــه حاکــی از آن کــه ورزش منظــم ممکــن اســت سیســتم
دفاعــی آنزیمــی را در مقابــل فعالیــت رادیکالهــای آزاد تقویــت
کنــد .بــرای مثــال کــه  SODو  GPXآنزیمهــای میتوکندریایــی
نقــش مهمــی در کاهــش رادیکالهــای آزاد بــازی میکننــد ،دائمـ ًـا
بهوســیلهٔ تمرینــات ورزشــی مــداوم تنظیــم میشــوند .تحقیقــات
انجامگرفتــه بــر روی حیوانــات نیــز نشــان دادهانــد کــه ورزش آنــی
فعالیتهــای آنزیمهــای ضــد اکسایشــی را در عضــات اســکلتی
و بــا شــدت کمتــر در بافــت قلبــی و کبــد تحریــک میکنــد .میــزان
ایــن تحریــک و تغییــر نیــز بســتگی بــه شــرایط تمرینــی و نیــز نــوع

تارهــای عضالنــی دارد[ .]39پژوهــش حاضــر دارای محدودیتهایــی
نیــز بــود کــه از آن جملــه میتــوان بــه عــدم کنتــرل فعالیــت
بدنــی گروههــای تحقیــق در خــارج از زمــان مطالعــه ،عــدم کنتــرل
ویژگیهــای ژنتیــک کــه روی دیابــت اثــر میگذارنــد و عــدم
کنتــرل کامــل شــرایط روحــی -روانــی آزمودنیهــا در طــول تحقیــق
اشــاره نمــود .پیشــنهاد میشــود در تحقیقــات بعــدی ایــن مــوارد
مــورد توجــه محققــان قــرار گیــرد.

Downloaded from hms.gmu.ac.ir at 22:12 +0430 on Saturday August 18th 2018

with vigorous physical activity and risk of type 2
diabetes in women: a prospective study. Jama.
1999;282(15):1433-9.
19- Peirce N. Diabetes and exercise. British Journal
of Sports Medicine. 1999;33(3):161-72.
20- Silva LA, Scheffer DL, Alves A, Pereira LT,
Moneretto DB, Tromm C. Effect of aerobic training
of moderate and low volume on electron transport
Chain activity and oxidative stress markers in
skeletal muscle. Journal of Exercise Physiology
Online. 2015;18(6):81-93.
21- Taheri B, Rezaeshirazi R. Effect of a six-week
high-intensity interval training on antioxidant
capacity and lipid peroxidation in inactive men.
Acta Medica. 2016;32(2):1055-60.
22- Kotrlik J, Higgins C. Organizational research:
determining appropriate sample size in survey
research appropriate sample size in survey
research. Information Technology, Learning, and
Performance Journal. 2001;19(1):43.
23- Aghapour A, Farzanegi P. Effect of six-week
aerobic exercise on chemerin and resistin
concentration in hypertensive postmenopausal
women. Electronic Physician. 2013; 5(1):623-30.
24- Gupt AM, Kumar M, Sharma RK, Misra R, Gup
A. Effect of moderate aerobic exercise training on
pulmonary functions and Its correlation with the
antioxidant status. National Journal of Medical
Research. 2015;5(2):136-9.
25- Valadoa A, Tavaresb P, Pereirac L, Ribeiroa
F. Anaerobic exercise and oxidative stress effect
of the intense exercise on nitric oxide and
malondialdehyde. Int Conference on Cellular &
Molecular Biology-Biophysics & Bioengineering;
Greece. 2007. p: 26-8.
26- Jarrete AP, Novais IP, Nunes HA, Puga GM,
Delbin MA, Zanesco A. Influence of aerobic
exercise training on cardiovascular and endocrineinflammatory biomarkers in hypertensive
postmenopausal women. Journal of Clinical &
Translational Endocrinology. 2014;1(3):108-14.
27- Ghahremani Moghaddam M, Hejazi K.
Effect of aerobic training on Endothelin-1 and
Malondialdehyde in inactive elderly women.
Journal of Gorgan University of Medical Sciences.
2016;18(3):52-7.
28- Jarrete A. Influence of aerobic exercise training
on cardiovascular and endocrine-inflammatory
biomarkers in hypertensive postmenopausal
womenq. Journal of Clinical & Translational
Endocrinology.
2014;1:108e-14.
29- Goldfarb AH, Bloomer RJ, McKenzie MJ.
Combined antioxidant treatment effects on
blood oxidative stress after eccentric exercise.
Medicine and Science in Sports and Exercise.
2005;37(2):234-9.
1397  بهار،2  شامره،24 دوره

 شیر ابراهیمی و همکاران109
enzymes and nutrition. World Journal of Nutrition
and Health. 2014;2(3):35-8.
6- Lobo V, Patil A, Phatak A, Chandra N. Free radicals,
antioxidants and functional foods: Impact on human
health. Pharmacognosy Reviews. 2010;4(8):118.
7- Radak Z, Chung HY, Goto S. Systemic adaptation
to oxidative challenge induced by regular
exercise. Free Radical Biology and Medicine.
2008;44(2):153-9.
8- Poblete Aro CE, Guzmán R, Antonio J, Soto Muñoz
ME, Villegas González BE. Effects of high intensity
interval training versus moderate intensity
continuous training on the reduction of oxidative
stress in type 2 diabetic adult patients: CAT.
Medwave. 2015;15(07):1-10.
9- Mittler R. Oxidative stress, antioxidants
and stress tolerance. Trends in Plant Science.
2002;7(9):405-10.
10- Padayatty SJ, Katz A, Wang Y, Eck P, Kwon O, Lee
J-H, et al. Vitamin C as an antioxidant: evaluation
of its role in disease prevention. Journal of the
American College of Nutrition. 2003;22(1):18-35.
11- Jesudason DR, Dunstan K, Leong D, Wittert
GA. Macrovascular risk and diagnostic criteria for
type 2 diabetes implications for the use of FPG and
HbA1c for cost-effective screening. Diabetes Care.
2003;26(2):485-90.
12- Perry RC, Shankar RR, Fineberg N, McGill J,
Baron AD. HbA1c measurement improves the
detection of type 2 diabetes in high-risk individuals
with nondiagnostic levels of fasting plasma glucose
the early diabetes intervention program (EDIP).
Diabetes Care. 2001;24(3):465-71.
13- Xie W, Zhao Y, Zhang Y. Traditional Chinese
medicines in treatment of patients with type 2
diabetes mellitus. Evidence-Based Complementary
and Alternative Medicine. 2011;2011:1-13.
14- Chao M, Zou D, Zhang Y, Chen Y, Wang M, Wu H,
et al. Improving insulin resistance with traditional
Chinese medicine in type 2 diabetic patients.
Endocrine. 2009;36(2):268-74.
15- Suh S, Jeong I-K, Kim MY, Kim YS, Shin S, Kim
SS, et al. Effects of resistance training and aerobic
exercise on insulin sensitivity in overweight korean
adolescents: a controlled randomized trial. Diabetes
& Metabolism Journal. 2011;35(4):418-26.
16- Deng H, Wen Q, Luo Y, Huang Y, Huang R.
Influence of different extracts from persimmon
leaves on the antioxidant activity in diabetic
mice. Journal of Central South University Medical
Sciences.
2012;37(5):469-73.
17- Carcary KD. Comparison of an aquatic exercise
program and a land-based exercise program for
persons with mulitiple sclerosis. 2004.
18- Hu FB, Sigal RJ, Rich-Edwards JW, Colditz GA,
Solomon CG, Willett WC, et al. Walking compared
پژوهشی افق دانش-فصلنامه علمی

Downloaded from hms.gmu.ac.ir at 22:12 +0430 on Saturday August 18th 2018

110 2  بر آنزیمهای آنتیاکسیدانی مردان دیابتی نوعc مقایسه اثر هشت هفته مترین هوازی و مرصف ویتامین
2012;2012(4,Apr):222-8.
30- Polidori M, Mecocci P, Cherubini A, Senin
35- Fakoori Jouibari M, Farzanegi P, Barari A. The
U. Physical activity and oxidative stress during
effect of 8-week aerobic exercise with purslane
aging. International Journal of Sports Medicine.
supplementation consumption on peroxidant and
2000;21(3):154-7.
antioxidants indicators in women with type 2
31- Robertson J, Maughan R, Duthie G, Morrice P.
diabetes. SSU_Journals. 2014;22(1):928-39.
Increased blood antioxidant systems of runners in
36- Pereira AdS, Spagnol AR, Luciano E, Leme
response to training load. Clin Sci. 1991;80(6):611-8.
JACdA. Influence of aerobic exercise training on
32- Vincent H, Powers S, Stewart D, Shanely R,
serum markers of oxidative stress in diabetic rats.
Demirel H, Naito H. Obesity is associated with
Journal of Physical Education. 2016;27(3):20-9.
increased myocardial oxidative stress. International
37- Korb A, Cechinel LR, Bertoldi K, Delevatti
Journal of Obesity and Related Metabolic Disorders:
RS, Meireles LCFd, Moysés FdS, et al. Effects of
Journal of The International Association for the
acute exercise and periodised training performed
Study of Obesity. 1999;23(1):67-74.
in different environments on oxidative status
33- Radák Z, Naito H, Kaneko T, Tahara S, Nakamoto
parameters in patients with type 2 diabetes. Anais.
H, Takahashi R, et al. Exercise training decreases
2015;1(12):1-10.
DNA damage and increases DNA repair and
38- Alessio HM. Exercise-induced oxidative stress.
resistance against oxidative stress of proteins
Medicine and Science in Sports and Exercise.
in aged rat skeletal muscle. Pflügers Archiv.
1993;25(2):218-24.
2002;445(2):273-8.
39- Adams AK, Best TM. The role of antioxidants in
34- Alipour M, Salehi I. Effect of exercise on
exercise and disease prevention. The Physician and
diabetes-induced oxidative stress in the rat
Sportsmedicine. 2002;30(5):37-44.
hippocampus. Iranian Red Crescent Medical Journal.

Horizon of Medical Sciences

Volume 24, Issue 2, Spring 2018

