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 PGI-2 ، COX-2 پاسخ و سازگارى آنزيم هاى
و TXA-2 به تمرين مقاومتی فزاينده در 

رت هاى ويستار  ديابتی 
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     محسن جاویدی؛ دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تهران

      آیدا نصيریان؛ دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه تهران

* E. mail: aida.bahramian@ut.ac.ir

شــرایط التهاب مزمن در بیماری دیابت با بیان آنزیم سیکلواکســیژنازCOX-2( 2( همراه است. پروستاسایکلین چکيده:
)PGI�2( و ترومبوکســان 2A )TXA-2( از متابولیت های مهم این آنزیم اند که در هموستاز قلبی- عروقی نقش 
مهمی دارند. هدف پژوهش حاضر مطالعة پاسخ و سازگاری آنزیم های PGI�2 ،COX�2 و TXA-2 به فعالیت 
ورزشــی مقاومتی فزاینده در رت های ویستار دیابتی است. در مطالعه ای تجربی، 49 سر رت ویستار پس از انجام 
مطالعة آزمایشــی، به چهار گروه فعالیت ورزشی مقاومتی کوتاه مدت )n=10(، کنترل کوتاه مدت )n=10(، تمرین 
مقاومتی طوالنی مدت )n=12( و کنترل طوالنی مدت )n=12( تقســیم شــدند. پروتکل تمرین مقاومتی شامل یک 
ست ده تکراري باال رفتن از نردبان تمرینات مقاومتی همراه با وزنة متصل به قاعدة دم )با توجه به حداکثر ظرفیت 
حمل وزنة هر رت( سه جلسه در هفته و به مدت هشت هفته بود. 48 ساعت پس از آخرین جلسة تمرین رت ها 
بی هوش شــدند و خون گیری از قلب انجام شــد. ســپس، قلب رت برداشــته و بطن چپ جداسازی شد و برای 
ســنجش شاخص های PGI-2 ،COX�2 و TXA-2 استفاده شــد. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار 
SPSS  نســخه 16 انجام شد. سطح معناداری α<0/05 در نظر گرفته شــد. نتایج آزمون تی مستقل نشان داد بین 
میزان PGI�2 قلب در گروه فعالیت ورزشی مقاومتی و کنترل کوتاه مدت )P=0/693( و تمرین ورزشی مقاومتی و 
کنترل طوالنی مدت اختالف معناداری وجود نداشت )P=0/103(. همچنین، این یافته ها نشان داد اختالف معناداری 
بین میزان TXA-2 قلب در گروه فعالیت ورزشــی مقاومتی و کنترل کوتاه مدت )P=0/294( و تمرین ورزشــی 
مقاومتی و کنترل طوالنی مدت )P=0/134( وجود نداشــت. در این پژوهش میزان COX�2 قلب در گروه تمرین 
ورزشــی مقاومتی و کنترل کوتاه مدت تفاوت معناداری نداشــت )P=0/349( اما در گروه تمرین ورزشی مقاومتی 

.)P=0/02( طوالنی مدت در حد معناداری بیشتر از گروه کنترل طوالنی مدت بود
فعالیت ورزشی مقاومتی بر عوامل التهابی، تحریکی و مهاری در عروق قلبی بیماران دیابتی تأثیر مفیدی ندارد.

واژگان کليدي: التهاب، آسیب عروق ریز و درشت قلبی، هایپرگلیسمی.
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پاسخ و سازگاری آنزيم های PGI�2 ، COX�2 و TXA-2 به تمرين...

مقدمه
آسیب های  معرض  در  دیابت  به  مبتال  افراد 
چشم،  شبكیة  آسیب  مثل  قراردارند،  گوناگونی 
همه  از  و  عصبی  دستگاه  آسیب  کلیوی،  آسیب 
 ،1( عروقی  قلبی-  بیماری های  مهم تر  و  شایع تر 
اصلی  عامل  عروقی  قلبی-  بیماری های   .)3  ،2
بیماری   و  مي رود  شمار  به  بیماران  این  در  مرگ 
عروق  بیماری  و  )ماکروواسكوالر(  درشت  عروق 
جمله  از  می شود،  سبب  را  )میكروواسكوالر(  ریز 
رتینوپاتی، نفروپاتی و نوروپاتی و آرتریوپاتی دیابتی 
که اختالل آندوتلیالی، التهاب، تغییر در جریان خون 

و اختالالت پالکتی را نیز دربرمي گیرد )4(.
بیان  با  دیابت  بیماری  در  مزمن  التهاب  شرایط 
است  همراه   1)COX�2(  2 سیكلواکسیژناز  آنزیم 
)5(. آنزیم COX�2 جزئی از واکنش های التهابی در 
پاسخ به تحریكات خارج سلولی سریعاً القا می گردد 
COX�2 و با التهاب و درد ارتباط دارد )6(. آنزیم
به  آراشیدونیک  اسید  تبدیل  در  کلیدی  آنزیمی 
این  بالقوة  پروستاگالندین هاست )7(. هر چند نقش 
به خوبی معلوم شده  التهاب مزمن  آنزیم در شرایط 
در  آن  افزایش  مسئول  اصلی  سازوکار  هنوز  است، 
بیماران دیابتی به طور کامل شناخته نشده است )8(. 
از متابولیت های مهم این آنزیم که در هموستاز قلبی- 
 2)PGI�2(  عروقی نقش مهمی دارد پروستاسایكلین

و ترومبوکسان  TXA-2( A2(3 است )9(.
اسید  سوخت وساز  محصول  مهم ترین   PGI�2
رگ گشای  اندوتلیال،  سلول های  در  آراشیدونیک 

قوی دیوارة عروقی و قوی ترین مانع آندوژنز انباشت 
از  و  است  شده  شناخته  تاکنون  که  پالکت هاست 
انباشت پالکت ها  از   cAMP افزایش مقادیر  طریق 

جلوگیری می کند )10(. 
اسید  از  حاصل  ناپایدار  متابولیت   TXA-2
با آنزیم  آراشیدونیک است که اغلب در پالکت ها 
TXA-2 سنتتاز از پروستاگالندین H2 در پاسخ به 
تحریكات فیزیولوژیک و پاتولوژیک تولید می شود 
و میانجی در تبدیل PGG2 به ترومبوکسان B2 در 
پالکت های انسانی کشف شده است و سبب انقباض 
شكل  تغییر  و  انباشت  صاف،  عضالت  تكثیر  و 

پالکت ها می شود )11(.
و  آترواسكلروز  جمله  از  عروق  بیماری های 
در  ناتوانی  و  مرگ  اصلی  دلیل  میكروآنژیوپاتی 
در  آترواسكلروز  است.  ملیتوس  دیابت  بیماران 
بیماران دیابتی زودتر از غیر دیابتی ها رخ می دهد و 
بیماران  در   .)12( است  بیشتر  آن  شیوع  و  دشواری 
پالک های  در   COX�2 آترواسكلروز،  به  مبتال 
بیان  زیاد  خیلی  شریانی  دیوارة  و  آترواسكلروزی 

می شود. 
یاد  شاخص های  مطالعة  به  گذشته،  دهة  در 
بولگو  آن ها  از  یكی  در  که  است  شده  اقدام  شده 
تولید  میزان   ،2006 سال  در   )13( همكارانش  و 
اندوتلیالی   سنتاز  اکساید  نیتریک   ،COX�2
سلول های  در  پروستاسایكلین  و   4)eNOS(
کشت  با  و  کردند  مطالعه  را  دیابتی ها  اندوتلیالی 
سلول های اندوتلیالی دیابتی های نوع 1 و افراد سالم، 

1. Cyclooxygenase
2. Prostacyclin
3. Thromboxane
4. Endothelial nitric oxide synthase
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در  را   PGI�2 و   COX�2 ، eNOS تولید  میزان 
سلول های  در  کردند  اعالم  و  بررسی  نمونه ها  این 
میزان  انسولین،  به  وابسته  دیابتی  بیماران  اندوتلیالی 
این کاهش  می یابد که  و PGI�2 کاهش   eNOS
نسبت   COX�2 القایی  فرم  به  را  پروستاسایكلین 

دادند. 
 COX�2 طبق مطالعات انجام شده، تنظیم مثبت
 TXA-2 ریشه در هایپرگلیسمی دارد که با افزایش
و کاهش رهایش PGI�2 همراه است و از آنجا که 
انواع  به  ابتال  اولیة  پیشگوی  آندوتلیالی  اختالالت 
است،  قلبی  حملة  و  آترواسكلروز  مثل   1CVD
از  جلوگیری  در  درمانی  عاملی  ورزشی  فعالیت 
اختالالت تنظیمی گلوکزی و لیپیدی در افراد دیابتی 

است و از عوارض و پیشرفت بیماری می کاهد. 
گابریل و همكارانش )14( با بررسی متون علمی، 
نوع  دیابتی های  بر  را  فعالیت ورزشی  هفته  تأثیر 16 
یک بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که تمرین 
بسترهای  در  را  اندوتلیالی  عملكرد  دوچرخه  روی 
عروقی گوناگون بیماران مبتال به دیابت نوع یک و 
در معرض خطر بارز آنژیوپاتی دیابتی بهتر می کند. 

 )15( همكارانش  و  جرزی  دیگری،  مطالعة  در 
را  متوسط  شدت  با  استقامتی  تمرین  هفته  پنج  تأثیر 
این  کردند  گزارش  و  مطالعه  فعال  جوان  مردان  در 
افزایش  با  و  شده   PGI�2 افزایش  باعث  پروتكل 
مطالعاتی  همچنین،  است.  بوده  همراه  نیز   VO2max

گزارش کرده اند یک جلسه فعالیت ورزشی، غلظت 
متابولیت PGI�2 را در ادرار، خون و عضله افزایش 
هفته  هشت  است  شده  گزارش  همچنین،  می دهد. 
متابولیت  معنادار  افزایش  باعث  استقامتی  تمرین 

ادراری پروستاسایكلین در پسران تمرین نكردة سالم 
شده است )16(.

عوامل  این  بر  ورزشی  فعالیت  تأثیر  دربارة 
اطالعات کمی در دسترس است. همچنین، علی رغم 
آنكه انجمن قلب و دیابت آمریكا به تازگی فعالیت 
ورزشی مقاومتی را برنامة تجویز فعالیت ورزشی در 
افراد دیابتی اضافه کرده است )17، 18(، مطالعه ای 
نوع  این  از  پاسخ و سازگاری حاصل  بررسی  به  که 
در  مؤثر  شاخص های  بر  تمرین  و  ورزشی  فعالیت 
یافت  باشد  پرداخته  دیابتی ها  قلبی  عروق  هموستاز 
دیابتی  بیماران  در  مهم  این  اهمیت  به  توجه  با  نشد. 
و  پاسخ  سازوکارهای  شدن  روشن تر  منظور  به  و 
فعالیت  به  دیابتی  بیماران  عروقی  قلبی-  سازگاری 
مطالعة  ما  هدف  پژوهش  این  در  مقاومتی،  ورزشی 
TXA-2 و PGI�2 ،COX�2 پاسخ و سازگاری

مقاومتی  ورزشی  تمرین  به  دیابتی  ویستار  رت های 
فزاینده است.

روش شناسی 
روش تحقیق حاضر از نوع تجربی است و در آن 
TXA-2 و PGI�2 ، COX�2 پاسخ و سازگاری

مقاومتی  ورزشی  تمرین  به  دیابتی  ویستار  رت های 
 8-10 ویستار  نر  رت  سر   49 شد.  مطالعه  فزاینده 
از مؤسسة  با محدودة وزنی 150-130 گرم  هفته ای 
انستیتو  آزمایشگاهی  حیوانات  پرورش  و  تكثیر 
حیوانات  آزمایشگاه  به  و  خریداری  ایران  پاستور 
دانشگاه  ورزشی  علوم  و  بدنی  تربیت  دانشكدة 
با  سازگاری  برای  موش ها،  این  شد.  منتقل  تهران 
محیط و رسیدن به دامنة وزنی مطلوب حیوانات در 

1. Cardiovascular disease
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پاسخ و سازگاری آنزيم های PGI�2 ، COX�2 و TXA-2 به تمرين...

آزمایشگاه، در قفس های چهارتایی نگهداری شدند. 
 214±9 وزنی  دامنة  با  رت  سر   5 هفته،  دو  از  پس 
تزریق  با  دیابت  و  شد  انتخاب  پایلوت  گروه  گرم 
القا  آن ها  در   1)STZ( استرپتوتوزوسین  داروی 
بررسی  بررسی های مقدماتی و  این موش ها در  شد. 
به کار رفتند.  پروتكل تمرین مقاومتی  انجام  قابلیت 
پس از انجام مطالعة آزمایشی، نمونه ها به چهار گروه 
فعالیت ورزشي مقاومتی کوتاه مدت )n=10(، کنترل 
طوالنی مدت  مقاومتی  تمرین   ،)n=10( کوتاه مدت 
)n=12( و کنترل طوالنی مدت )n=12( تقسیم شدند.

شرایط نگهداری حیوانات. نگهداری حیوانات 
حیوانات  از  حمایت  انجمن  مشی  خط  به  توجه  با 
و  علمی  اهداف  برای  استفاده  مورد  آزمایشگاهی 
آزمایشگاهی صورت گرفت. حیوانات در حیوانخانة 
دانشكدة تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران 
در قفس های پلی اتیلن شفاف، محیط با دمای 22±3 
درجة سانتی گراد، میزان رطوبت 45 تا %60 و تحت 
چرخة روشنایی- تاریكی )12 ساعت نور 12 ساعت 
 .)19( شدند  نگهداری  صبح(   7 تا  شب   7 تاریكی، 
در این پژوهش آب و غذا به وفور در اختیار رت ها 

گذاشته شد و بدان دسترسی آزاد داشتند. 
دوز  تک  تزریق  با  دیابت  دیابت.  القای 
 pH با  فسفات  بافر  در  شده  حل  استرپتوزوتوسین 
وزن  کیلوگرم  ازاي  به  میلي گرم   50 مقدار  به   ،4/5
روش  این  طبق  شد.  القا   )IP صفاقي،  )داخل  بدن 
ایجاد  رت ها  در  دیابت  تزریق،  از  پس  ساعت   48
می شود. برای تأیید دیابت، چهار روز پس از تزریق 
دم  در  ایجاد جراحت کوچک  با  استرپتوزوتوسین، 

حیوانات، یک قطره خون بر روي نوار گلوکومتري 
و  قرائت  نوار  گلوکومتر  دستگاه  با  و  شد  داده  قرار 
قند خون باالی 300 میلی گرم در دسی لیتر، شاخص 
شروع   .)21  ،20( شد  گرفته  نظر  در  شدن  دیابتي 
روز   10 مقاومتی  تمرین ورزشی  و  فعالیت  پروتكل 

پس از القای دیابت صورت گرفت.
تمرین  مقاومتی.  تمرین  و  فعالیت  پروتکل 
یک  شامل  پژوهش  این  در  استفاده  مورد  مقاومتی 
ست 10 تكراری با تناوب استراحت 90 ثانیه، صعود 
متر   1 ارتفاع  به  مقاومتی  ورزشی  فعالیت  نردبان  از 
بود.  دم  قاعدة  به  متصل  وزنة  با  درجه   85 شیب  و 
 )23  ،22( پیشین  مطالعات  به  توجه  با  پروتكل  این 
نیز  و  پایلوت(  مطالعة  به  توجه  )با  رت ها  توانایی  و 
خطوط راهنمای انجمن قلب و دیابت آمریكا دربارة 
اصول تمرین مقاومتی در دیابتی ها تعدیل شد )17، 
کوتاه مدت  مقاومتی  ورزشی  تمرین  پروتكل   .)18
بود  آشنایی  هفتة  اول  هفتة  که  بود  صورت  بدین 
شدند.  آشنا  ورزشی  فعالیت  پروتكل  با  رت ها  و 
وزنة  حمل  ظرفیت  حداکثر  اول،  هفتة  انتهای  در 
تا   70 شدت  با  رت ها  سپس،  شد.  سنجیده  رت ها 
75 درصد حداکثر ظرفیت حمل وزنه2، یک جلسه 
تمرین مقاومتی انجام دادند. پروتكل فعالیت ورزشی 
تمرین  هفته  هشت  شامل  طوالنی مدت  مقاومتی 
اول  هفتة  بود.  متوسط  با شدت  پیش رونده  مقاومتی 
هفتة آشنایی بود و رت ها با پروتكل فعالیت ورزشی 
آشنا شدند. در انتهای هفتة اول، حداکثر ظرفیت حمل 
وزنة رت ها اندازه گیری شد و رت ها با شدت 70 تا 
75 درصد حداکثر ظرفیت حمل وزنه، سه جلسه در 

1.	Streptozotocin
2. Maximum Carrying Capacity
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هفته در هفت هفته بعد به فعالیت ورزشی پرداختند. 
در انتهای هر هفته )جلسة سوم هفته( هفت تكرار با 
وزنة تعیین شدة قبلی انجام گرفت و در 4-3 تكرار 
گرمی، حداکثر   30 وزنه های  اضافه کردن  با  بعدی 
شد.  اندازه گیری  مجدداً  رت ها  وزنة  حمل  ظرفیت 
هفتة بعد، رت ها با 70 تا 75 درصد حداکثر ظرفیت 
حمل وزنة جدید به فعالیت ورزشی پرداختند. تمامی 
جلسات تمرین ساعت 8:30 تا 12 صبح انجام شد. در 
این پژوهش تنها از تحریک نوک دم استفاده شد و 
از هیچ گونه شوک بادی یا الكتریكی برای تحریک 

حیوان به باال رفتن از نردبان استفاده نشد.
وزنه.  حمل  ظرفیت  حداکثر  سنجش  نحوة 
یا  وزنه  حمل  ظرفیت  حداکثر  سنجش  نحوة 
رکوردگیری به این صورت بود که در ابتدا پس از 
بستن کیسه به دم، حیوان 3-2 بار بدون بار و با کیسة 
متصل به قاعدة دم و 3-2 تكرار با وزنة سبِک 0/2 تا 
0/5 وزن بدن خود )برای گرم کردن و عادت کردن 
باال می رفت. سپس، وزنه ای  نردبان  از  رفتن(  باال  به 
کیسه  داخل  در  حیوان  بدن  وزن  درصد   50 معادل 
کردن  اضافه  با  بعدی  تكرارهای  در  و  گرفت  قرار 
وزنه های 30 گرمی تا رسیدن به درماندگی، رکورد 
به  رسیدن  اندازه گیری شد. مالک  حیوان  هر  حمل 
درماندگی، امتناع حیوان از باال رفتن از نردبان پس 

از سه بار تحرک مداوم و شدید دم بود )23، 24(.
برای  خون.  و  قلب  نمونه های  جمع آوری 
 TXA-2 و   PGI�2  ،COX�2 پاسخ  بررسی 
ورزشي  فعالیت  و  کنترل  گروه  از  نمونه برداری 
به  و  پروتكل  انجام  از  پس  کوتاه مدت  مقاومتی 
دورة هشت  به  عوامل  این  سازگاری  بررسی  منظور 
گروه  از  نمونه برداری  مقاومتی،  تمرینات  هفته ای 

ساعت   48 طوالنی مدت،  مقاومتی  تمرین  و  کنترل 
انجام گرفت.  فعالیت ورزشی  از آخرین جلسة  پس 
انجام  شبانه  ناشتایی  از  پس  رت ها  از  نمونه برداری 
کنترل  و  تمرین  گروه  در  ساعت   48 زمان  گرفت. 
پاسخ آخرین جلسة  بین رفتن  از  برای  طوالنی مدت 
برای   .)25( شد  گرفته  نظر  در  ورزشی  فعالیت 
جمع آوری نمونه ها، ابتدا حیوان با ترکیبی از داروی 
 75( کتامین  و  کیلوگرم(  میلی گرم/   10( زایالزین 
میلی گرم/ کیلوگرم( به صورت تزریق درون صفاقی 
شد  شكافته  حیوان  سینة  قفسة  سپس،  شد.  بی هوش 
و نمونه های خون مستقیم از قلب حیوان گرفته شد. 
سرم  در  و  شد  برداشته  دقت  با  حیوان  قلب  سپس، 
فیزیولوژیک شستشو داده شد و در ترازوی دیجیتالی 
با دقت 0/0001 گرم وزن کشی شد. سپس، قلب برش 
داده شد و بطن چپ حیوان جداسازی و بالفاصله با 
استفاده از ازت مایع منجمد شد و برای سنجش های 
بعدی به فریزر با دمای 80- درجة سانتی گراد انتقال 

یافت. 
از  نمونه ها  ابتدا  بیوشیمیایی.  سنجش های 
قرار  اتاق  دمای  در  مدتی  و  شد  خارج  فریز  حالت 
 100 مقدار  و  شد  وزن  نمونه ها  سپس،  گرفت. 
میلی گرم از هر نمونة بطن چپ قلب در میكروتیوب 
به  قرار گرفت. سپس،  الیكوت های کدگذاری شده 
مقدار  بافتی  پروتئین های  تجزیة  از  منظور جلوگیری 
 =7/4 فسفات،  )بافر  آنتی پروتئاز  محلول  میلی لیتر   1
pH، با غلظت 1 موالر و کوکتل پروبالک به عنوان 
آنتی پروتئاز( به هر نمونه اضافه شد و نمونه ها با استفاده 
آلمان(  کشور  ساخت   ،Miccra( هموژنایزر  از 
ثانیه  در سرعت 10000 دور در دقیقه به مدت 45~ 
نمونه های هموژنیزه  بعد،  هموژنیزه شدند. در مرحلة 
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شده به مدت 10 دقیقه با سرعت 3000 دور در دقیقه 
ساخت   ،Hettich Mikro 200R( سانتریفیوژ 
کشور اتریش( شدند. سپس، مایع رویی )سوپرناتانت( 
جداسازی و در میكروتیوب های جداگانه ریخته شد و 
برای سنجش عوامل تحریكی و مهاری آسیب عروق 
استفاده   )AXT-2 و   PGI�2  ،COX�2( قلبی 
 TXA-2 و PGI�2 ،COX�2 شد. سنجش میزان
از کیت کازابیو، ساخت  استفاده  با  و  االیزا  به روش 
االیزا  روش  به  سرم  انسولین  شد.  انجام  چین  کشور 
سوئد  ساخت  مرکودیا1،  شرکت  کیت  از  استفاده  با 
)میزان حساسیت µg/l 0/07( و میزان گلوکز سرم به 
روش فتومتری با استفاده از کیت پارس آزمون )میزان 

حساسیت mg/dl 5(، ساخت ایران اندازه گیری شد.
روش های آماری. از آزمون آماري تی مستقل 
برای مقایسة بین گروهي استفاده شد. سطح معناداری 
شد.  گرفته  نظر  در   α≥0/05 آماری  آزمون های 
نرم افزار  از  استفاده  با  آماری  تحلیل های  و  تجزیه 
از  استفاده  با  نمودارها  ترسیم  و   16 نسخه   SPSS

نرم افزار اکسل 2010 انجام گرفت.

یافته ها
میانگین و انحراف معیار وزن بدن گروه های کنترل 
و   1 جدول  در  طوالنی مدت  و  کوتاه مدت  تمرین  و 
میانگین و انحراف معیار تغییرات قند خون در مراحل 

مختلف پژوهش در جدول 2 ارائه شده است.

وزن نهاییوزن اوليهگروه

فعاليت ورزشي کوتاه مدت
کنترل کوتاه مدت

230/3±9/3
233/9±9/4

197/7±16/4
213±14/3

فعاليت ورزشي طوالنی مدت
کنترل طوالنی مدت

226/9±17/1
232/4±36/5

239/9±40/5
242/4±30/8

جدول	1.	ميانگين	و	انحراف	معيار	وزن	)گرم(	گروه	ها

* داده ها به میانگین و انحراف معیار )SD±M( بیان شده است.

وزن نهاییوزن اوليهگروه

تمرین مقاومتی کوتاه مدت
کنترل کوتاه مدت

321±17
331±28

245±31
227±33

17±72215±437تمرین مقاومتی طوالنی مدت

21±90247±438کنترل طوالنی مدت

جدول	2.	ميانگين	و	انحراف	معيار	تغييرات	گلوکز	خون	)ميلی	گرم/دسی	ليتر(	گروه	ها

* داده ها به میانگین و انحراف معیار )SD±M( بیان شده است.

1. Mercodia
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میزان انسولین خون بین گروه های تمرین مقاومتی 
کنترل  و  مقاومتی  تمرین  و  کوتاه مدت  کنترل  و 
ترتیب،  )به  نداشت  معناداری  تفاوت  طوالنی مدت 

.)t = 0/087 ،P=0/931 و  t= -0/554 ،P=0/588
پاسخ و سازگاری PGI�2 قلب به تمرین ورزشی 

مقاومتی. نتایج آزمون تی مستقل نشان داد بین میزان 
و  مقاومتی  ورزشی  تمرین  گروه  در  قلب   PGI�2
تمرین  و   )1 شكل   ،P=0/693( کوتاه مدت  کنترل 
اختالف  طوالنی مدت  کنترل  و  مقاومتی  ورزشی 

معناداری وجود نداشت )P=0/103، شكل 2(.

کنترل                    تمرین مقاومتی

کنترل                   تمرین مقاومتیکنترل                    تمرین مقاومتی

کنترل                    تمرین مقاومتی
شكل	1.	پاسخ	PGI-2	بافت	قلب	به	تمرين	مقاومتی	

کوتاه	مدت
شكل	2.	سازگاری	PGI-2	بافت	قلب	به	تمرين	

مقاومتی	طوالنی	مدت

تمرین  به  قلب   TXA-2 سازگاری  و  پاسخ 
ورزشی مقاومتی. یافته ها نشان داد اختالف معناداری 
ورزشی  تمرین  گروه  در  قلب   TXA-2 میزان  بین 

مقاومتی و کنترل کوتاه مدت )P=0/294، شكل 3( و 
تمرین ورزشی مقاومتی و کنترل طوالنی مدت وجود 

نداشت )P=0/134، شكل 4(.

							شكل	3.	پاسخ	TXA-2	بافت	قلب	به	تمرين	
مقاومتی	کوتاه	مدت

شكل	4.	سازگاری	TXA-2	بافت	قلب	به	تمرين	
مقاومتی	طوالنی	مدت
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فعالیت  به  قلب   COX�2 سازگاری  و  پاسخ 
نتایج  همچنین،  مقاومتی.  ورزشی  تمرین  و  ورزشي 
آزمون تی مستقل نشان داد میزان COX�2 قلب در 
گروه فعالیت ورزشی مقاومتی و کنترل کوتاه مدت 

اما   ،)5 )P=0/349، شكل  نداشت  معناداری  تفاوت 
در  طوالنی مدت  مقاومتی  ورزشی  تمرین  گروه  در 
حد معناداری بیشتر از گروه کنترل طوالنی مدت بود 

)P=0/02، شكل 6(.  

		شكل	5.	پاسخ	COX-2	بافت	قلب	به		فعاليت	ورزشي	
مقاومتی	کوتاه	مدت																									

	شكل	6.	سازگاری	COX-2	بافت	قلب	به	تمرين	
مقاومتی	طوالنی	مدت

کنترل                   تمرین مقاومتیکنترل                   تمرین مقاومتی

بحث
مورد  دیابتی ها  اندام  در  ورزشی  فعالیت  آثار 
هر  است.  علمی  و  پزشكی  جامعة  فراوان  عالقة 
نیمرخ  بر  فعالیت ورزشی  مفید و سودمند  آثار  چند 
فعالیت  آثار  است،  شده  شناخته  بهتر  سوخت وساز 
ورزشی بر التهاب اندام بیماران دیابتی از جمله قلب 
آن ها در حال حاضر با مطالعه روی نمونه های حیوانی 

در حال روشن شدن است )25(. 
داد  نشان  زمینه  این  در  حاضر  پژوهش  نتایج 
در  قلب   PGI�2 میزان  بین  معناداری  اختالف 
گروه فعالیت ورزشی مقاومتی و کنترل کوتاه مدت 
و  مقاومتی  ورزشی  تمرین  و   )1 شكل   ،P=0/693(
کنترل طوالنی مدت وجود نداشت )P=0/103، شكل 
فعالیت  جلسه  یک  کرده اند  گزارش  مطالعاتی   .)2

ادرار،  در  را   PGI�2 متابولیت  غلظت  ورزشی، 
گزارش  همچنین،  می دهد.  افزایش  عضله  و  خون 
شده است هشت هفته تمرین استقامتی باعث افزایش 
پسران  در  پروستاسایكلین  ادراری  متابولیت  معنادار 
تمرین نكردة سالم شده است )26( که به نظر می رسد 
علت ناهمسو بودن این مطالعات با پژوهش حاضر در 
نوع آزمودنی ها باشد، زیرا بیماران دیابتی در هشت 
هفته با شدت التهاب زیادی مواجه می شوند و مقادیر 

پروستاسایكلین آن ها تغییر معناداری نداشت. 
تمرین  تأثیر  پژوهشی  تاکنون  ما  مطالعات  طبق 
بررسی   PGI�2 مقادیر  بر  را  آن  تأثیر  و  مقاومتی 
و  جرزی  ناهمسو،  پژوهشی  در  است.  نكرده 
تمرین  هفته  پنج  کردند،  گزارش   )15( همكارانش 
استقامتی با شدت متوسط در مردان جوان فعال باعث 
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افزایش PGI�2 شده که با افزایش VO2max آن ها 
همراه بوده است. به نظر می رسد تمرینات استقامتی 
افزایش  باعث  همراه اند   VO2max شدن  بهتر  با  که 
نتیجة  با  نتیجه  این  که  می شوند   PGI�2 مقادیر 
پژوهش حاضر همسو نیست و شاید علت آن را بتوان 
عدم تأثیر تمرین مقاومتی بر گسترش VO2max ذکر 
همكارانش،  و  جرزی  پژوهش  در  همچنین،  کرد. 
برخالف پژوهش حاضر که آزمودنی ها بیمار دیابتی 
ممكن  که  بودند  فعال  و  سالم  آزمودنی ها  بودند، 

است دلیل این مغایرت باشد.
میزان  بین  معناداری  اختالف  داد  نشان  یافته ها 
مقاومتی  ورزشی  فعالیت  گروه  در  قلب   TXA-2
و کنترل کوتاه مدت )P=0/294، شكل 3( و تمرین 
وجود  طوالنی مدت  کنترل  و  مقاومتی  ورزشی 

نداشت )P=0/134، شكل 4(. 
افراد عادی  جواهر و همكارانش)27( دو گروه 
دادند.  فعالیت ورزشی  را  بیماران عروق کرونری  و 
میزان  گروه،  دو  هر  در  ورزشی  فعالیت  هنگام 
افراد  در  و  داشت  افزایش    TXA-2 و   PGI�2
 TXA-2 از  بیشتر  درصد(   224(  PGI�2 عادی 
افراد  در  که  حالی  در  داشت،  افزایش  درصد(   24(
بیمار عروق کرونری AXT-2 )82 درصد( بیشتر از 

PGI�2 )43 درصد( افزایش داشت. 
فعالیت  انجام  با  کارموزیس و همكارانش )28( 
گزارش  عادی  افراد  در  کارسنج  چرخ  ورزشی 
کردند میزان PGI�2 افزایش و TXA-2 در عضله 
کاهش می یابد و بیان کرده اند متابولیت های تولیدی 
عضله از اسید آرشیدونیک هنگام فعالیت ورزشی به 
شدت فعالیت بستگی دارد. مطالعات انجام شده نشان 
می دهد در اوایل دیابت، میزان بیان TXA-2 افزایش 

می یابد. هر چند افزایش بیان آنزیم COX�2 در دیابتی ها 
 TXA-2 مثل به خود  وابسته  عوامل  افزایش  سبب 
متابولیت  این  بیان  بر  مؤثر  عامل  تنها  اما  می شود، 
است، زیرا در این پژوهش با وجود افزایش معنادار 
مقادیر  در  معناداری  تغییر   COX�2 آنزیم  بیان 
مشاهده  کنترل  و  تمرین  گروه های  بین   TXA-2
نشد. از این یافته می توان نتیجه گیری کرد مسیرهای 
افراد  در  متابولیت  این  بیان  در  ناشناختة دیگری هم 
می توان  تكمیلی  مطالعات  با  که  دارد  وجود  دیابتی 

آن ها را شناسایی کرد.
میزان  دادند  نشان  یافته ها  و  نتایج  همچنین، 
مقاومتی  ورزشی  تمرین  گروه  در  قلب   COX�2
نداشت  معناداری  تفاوت  کوتاه مدت  کنترل  و 
اما در گروه فعالیت ورزشی  )P=0/349، شكل 5(، 
از  بیشتر  معناداری  حد  در  طوالنی مدت  مقاومتی 
شكل   ،P=0/02( بود  طوالنی مدت  کنترل  گروه 
آنزیم  این  مقادیر  بیان  بر  مؤثر  عوامل  جمله  از   .)6
گروه  در  که  کرد  اشاره  التهاب  شدت  به  می توان 
تمرین ورزشی مقاومتی طوالنی مدت رت ها به علت 
گروه  به  نسبت  بودن،  دیابتی  دورة  بودن  طوالنی 
التهاب  این  و  بود  بیشتر  کوتاه مدت  ورزشی  تمرین 
باعث افزایش مقادیر این آنزیم در آن ها شده است. 

روسا  حاضر،  پژوهش  با  ناهمسو  پژوهشی  در 
جلسه  یک  کردند  گزارش   )29( همكارانش  و 
بیان  در  معناداری  تفاوت  موجب  ورزشی  فعالیت 
این آنزیم در افراد دیابتی نشده است و علت آن را 
وضعیت التهابی ذکر کردند، زیرا در وضعیت التهابی 
تغییر  ژن  این  بیان  مزمن،  دیابت  مانند  طوالنی مدت 

می کند. 
کردند  گزارش   )30( همكارانش  و  نام  مین 
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بیان  دیابتی،  حیوانات  در  تردمیل  ورزشی  فعالیت 
می دهد.  افزایش  هیپوکمپ  در  را   COX�2 آنزیم 
و  آندوتلیال  در  طبیعی  شرایط  در   COX�2 بیان 
اثر  بر  اما  است،  کم  بسیار  صاف  عضلة  سلول های 
التهاب و محرک های فیزیكی و میتوژنی به سرعت 
افزایش  مسئول  اصلی  سازوکار  می یابد.  افزایش 
نشده  شناخته  کامل  طور  به  دیابتی ها  در   COX�2
موجود  بدن  روی  آزمایش هایی  در  ولی   است. 
افزایش  در  زیاد گلوکز  غلظت  زنده، گزارش شده 
سلول های  در  همچنین،  است.  مؤثر   COX�2 بیان 
تولید  گلوکز،  زیاد  مقادیر  انسانی  آندوتلیالی 
بیان  افزایش  با  که  می دهد  افزایش  را   -2TXA
آنزیم COX�2 ارتباط دارد )5(. مطالعه ای گزارش 
کرده است غلظت زیاد گلوکز از راه مسیر سیگنالی 
COX� مثبت  تنظیم  و  اکسایشی  استرس  به   PKC
و  موجود   NO کاهش  نهایت  در  و  می انجامد   2

افزایش ترومبوکسان را به دنبال دارد )31(. 
در پژوهش حاضر، افزایش COX�2 با کاهش 
بود  همراه  ورزشی  فعالیت  گروه  در  خون  گلوکز 
راه  از   COX�2 افزایش  گرفت  نتیجه  می توان  که 
شده  انجام  گلوکز  غلظت  از  مستقل  سازوکاری 
است. هرچند از جمله عوامل مؤثر بر بیان مقادیر این 

آنزیم شدت التهاب است، ولی چون مدت و شدت 
اجرای پروتكل ورزشی بر بیان این آنزیم مؤثر است، 
علت افزایش معنادار COX�2 در پژوهش حاضر را 
می توان مدت دیابتی بودن رت ها و اجرای پروتكل 
به  التهاب  از شدت  ناشی  که  دانست  هفته ای  هشت 
دلیل دیابتی بودن آن هاست. با اندازه گیری و سنجش 
متغیرهای دیگری همچون NO می توان دربارة تأثیر 
فعالیت ورزشی مقاومتی بر این آنزیم ها و متابولیت ها 
اطالعات بیشتری کسب کرد و مسیرهای تازه ای را 

روشن ساخت. 

نتيجه گيری 
نتایج این پژوهش بیانگر این است که یک جلسه 
فعالیت ورزشی مقاومتی، همچنین سازگاری به هشت 
نیمرخ  بهبود  باعث  مقاومتی  ورزشی  فعالیت  هفته 
سوخت وسازی و کنترل گلوکز خون می گردد اما با 
احتیاط می توان بیان کرد که فعالیت ورزشی مقاومتی 
بیماران  در  مهاری  و  تحریكی  التهابی،  عوامل  بر 
از آنجا که تحقیقات در  ندارد.  تأثیر مفیدی  دیابتی 
این زمینه بسیار محدود است، نیاز به تحقیقات بیشتر 
و کامل تری جهت بررسی سازوکارهای مربوط الزم 

است.
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termined by maximum capacity of carrying free weights).
The animals were sacrificed 48 hours after the last session 
of training program and sample blood was taken. After the 
left ventricle was drained, COX-2, PGI-2 and TXA-2 were 
measured; the data were analyzed by t-test via spss16 soft-
ware.  Results: The results of independent t-test show no 
significant difference between PGI-2 level of heart in acute 
resistance exercise and control group (p=0.693) and pro-
longed resistance exercise and control group (p=0.103). 
Also, there were no significant difference between TXA-
2 level of heart in acute resistance exercise and control 
group (p=0.134) and prolonged resistance exercise and 
control group (p=0.103). In this study there were no sig-
nificant difference in COX-2 level of heart between acute 
resistance training and its control group (p=0.349), but in 
prolonged resistance exercise group this value was signifi-
cant (p=0.02). Conclusion: It appears that resistance exer-
cise doesn’t have any significant effect on inflammatory, 
stimulatory and inhibitory factors of  microvascular and 
macrovascular in diabetic patients.

 

                                          
Keywords: Hyperglycemia, Inflammation, Microvascular 

and Macrovascular Injuries
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Background and aim: Cardiovascular diseases are the main 
reason of mortality in diabetic patients which include micro-
vascular and macrovascular injuries. Chronic inflammation 
conditions in diabetes are associated with Cyclooxigenase 
2 enzyme (COX-2) expression. The major metabolites of 
this enzyme which play an important role in cardiovascular 
homeostasis are Prostocyclin 2 (PGI-2) and Tromboxane 
(TXA-2). The present study investigates the response and 
adaptation of COX-2 , PGI-2 and TXA-2 on diabetic wistar 
rats to progressive resistance training. Methods: in an ex-
perimental study 49 wistar rats were purchased from Pas-
teur institute of Iran and  divided into acute  resistance ex-
ercise (n=10) , acute control (n=10), prolonged resistance 
exercise (n=12) and prolonged control(n=12) groups. The  
prolonged resistance exercise protocol included 8 weeks (3 
sessions per weeks) of 10 sets of ascending from ladder and 
free weights were attached to rats’ tails ( this overload is de-


