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چکیده
هدف از این مطالعه بررسی اثر مصرف مکمل روی و هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح قند خون و توزیع سلولهای بتا
پانکراس در موشهای صحرایی دیابتی است .بهطور تصادفی  60رت نر بالغ به شش گروه تقسیم شدند :کنترل سالم
) ،(Cکنترل تمرین ) ،(CEدیابت کنترل ) ،(Dدیابتی با روی ( ،(DZدیابتی با تمرین ) ،(DEو گروه دیابتی با روی و
تمرین ) .(DEZپس از هشت هفته ،رتها بیهوش شدند ،سپس پانکراس جدا و پردازش شد .بخشهایی بهطور
تصادفی تعیین و تعداد سلولهای رنگی بتا پانکراس شمارش شدند .سطح قند خون ) (BGLدر هفتههای مختلف در
این تحقیقات اندازهگیری شد .تجزیهوتحلیل آماری از آزمون واریانسها نشان داد که  BGLبهطور چشمگیری در
گروههای  DEZو  DZدر مقایسه با  Cو گروههای  Dو  CEکاهش یافت ( .)P>0/05تعداد سلولهای بتای جزایر
النگرهانس در گروه  DEZبهطور معناداری ( )P>0/05باالتر از گروه ( Dاندازۀ اثر  )٪81و ( DEاندازۀ اثر  )٪97و
 DZباالتر از گروه ( Dاندازۀ اثر  )٪99بود و قابل مقایسه با گروه شاهد  Cو  CEبودند .نتایج این مطالعه نشان داد که
مکمل روی همراه با تمرین هوازی میتواند نقش مؤثرتری در مدیریت دیابت داشته باشد و احتماالً با کنترل بیماری
دیابت و تحریک سلولهای بتا به افزایش ترشح انسولین منجر شود .همچنین تا حد زیادی از تخریب سلولهای بتای
باقیمانده بهوسیلۀ برخی از تغییرات پاتولوژیک مثل هیپرتروفی جلوگیری میکند.
واژههای کلیدی
تمرین هوازی ،دیابت ،سلولهای بتا ،مکمل روی.

 نويسندة مسئول  :تلفن 09134426599 :

Email:maminai@uk.ac.ir
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مقدمه
دیابت شایعترین بیماریهای غدد درونریز جهان ( )18و بیماری پیشروندۀ مزمنی است که در اثر
افزایش سطح گلوکز خون بهدلیل عدم پاسخ فیزیولوژیکی نسبت به گلوکز ایجاد میشود (.)1

تزریق استرپتوزویسن )STZ( 1به رت به از بین رفتن سلولهای بتای پانکراس منجر میشود،
بنابراین تولید انسولین مختل می شود و در نتیجه رت دیابتی شده و سطح گلوکز خون افزایش مییابد،
بنابراین این دیابت القاشده شبیه به دیابت نوع یک است ،زیرا دیابت نوع یک ،بیماری خودایمن است که
در آن سلولهای ایمنی بدن علیه سلولهای بتای پانکراس واکنش نشان میدهند و با ترشح پادتن آنها
را از بین میبرند.
روی در تولید ،ذخیره و ترشح انسولین نقش دارد .همچنین تأثیرات مفیدی در کنترل و کاهش
عالئم بیماری دیابت دارد ( .)4تأثیر عمدۀ دیابت بر هموستاز روی2بهصورت کاهش روی در خون3است
که نتیجۀ افـزایش روی در ادرار4یا کاهش جذب رودهای روی یا هر دو آنهاست .روی موجود در سرم
افراد دیابتی حدود  40درصد کمتر است .کاهش مقدار روی در رژیم غذایی موشها به کاهش توانایی
پانکراس در ترشح انسولین در پاسخ به فشار گلوکز منجر میشود که این موضوع یکی از نشانههای
دیابت است ( .) 14روی نقش آشکاری در سنتز ،ذخیره و ترشح انسولین در اشکال هگزامریک( 5شکل
غیرفعال و ذخیرهای انسولین) دارد .روی برای ذخیرۀ انسولین درون سلولهای بتا الزم است ،افزایش
انسولین ترشحشده موجب کاهش غلظت روی درون سلولهای بتا میشود و این موضوع با کاهش
محتوای انسولین جزایر سلولی در حالت کاهش روی مطابقت دارد (.)9
براساس نتایج تحقیق پریچهر یغمایی و همکاران ( ،)1391عنصر روی در تولید ،ذخیره و ترشح
انسولین نقش دارد .در این تحقیق تأثیر مصرف روی توسط رتهای باردار در فرزندان دیابتیشدۀ آنها
بررسی شد .نتیجه نشان داد روی تأثیرات مفیدی در کنترل و کاهش عالئم بیماری دیابت دارد ( .)4اما
استخری و همکاران ( )2011به بررسی سطح سرمی روی در کودکان و نوجوانان مبتال به دیابت نوع یک
پرداختند .هدف آنها تعیین وضعیت غلظت روی در سرم در کودکان و نوجوانان دیابتی نوع یک و
1. Streptozoicion
2. Zinc
3. Hypozincemia
4. Hyperzincuria
5. Hexamic insulin
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مقایسۀ آن با افراد سالم بود .نتایج نشان داد سطح روی در کودکان و نوجوانان مبتال به دیابت در
مقایسه با افراد سالم تفاوتی نداشت و همچنین سطح روی ارتباطی به مدت بیماری ندارد (.)12
امکان شرکت کردن مبتالیان به دیابت نوع  Iبدون عارضه که کنترل متابولیکی مناسبی دارند ،در
تمام سطوح ورزشی وجود دارد ( .)23فعالیت ورزشی منظم ،میزان سوختوساز و سرعت انتقال و حمل
گلوکز را در بدن افزایش میدهد و موجب بهبود حساسیت سلولها نسبت به انسولین تزریقی میشود (.)5
هربست و همکاران ( )2006در مطالعهای در بررسی بیمار دیابتی نوع اول زیر  20سال نتیجه
گرفتند که تکرار تمرین در طول هفته مهمترین عامل در کنترل گلوکز خون است (.)13
دیکسون 1و همکاران ( )2002تأثیر کاهش وزن در افراد بهشدت چاق بر عملکرد سلولهای بتای
پانکراس و حساسیت به انسولین را بررسی کردند .یافتهها نشان داد وزن و حساسیت به انسولین بهبود
یافت .اما عملکرد سلولهای بتای پانکراس فقط در گروه افراد دیابتی نوع دو بهبود معناداری یافت و این
بهبود با کاهش وزن مرتبط بود (.)11
بلوم 2و همکاران ( )2008تأثیر فعالیت هوازی کوتاهمدت را بر عملکرد سلولهای بتای پانکراس و
مقاومت به انسولین در افراد مسن با تحمل گلوکز مختل بررسی کردند .نتایج نشان داد فعالیت ورزشی
کوتاهمدت در افراد مسن دارای اختالل تحمل گلوکز عالوهبر بهبود مقاومت به انسولین ،عملکرد
سلولهای بتای پانکراس را نیز بهبود میبخشد و این بهبود در عملکرد سلولهای بتای پانکراس مرتبط
با تغییر وزن و سطوح چربی خون بدن نیست (.)7
کاهش انسولین حساسیت کبد به عمل گلوکاگون را افزایش میدهد و بدون وجود گلوکاگون کاهش
انسولین بهتنهایی گلیکوژنولیز کبدی را تحریک نمیکند .مشکالت تنظیم سطوح گلوکز خون در
مبتالیان دیابت نوع  Iرا که فعالیت بدنی دارند ،میتوان با عدم توازن سطح انسولین و گلو گز پالسما
توضیح داد .اغلب اوقات سطح پالسمایی انسولین ناشی از تزریق انسولین ،در زمان ورزش یک بیمار
دیابتی در مقایسه با سطح انسولین فرد غیردیابتی در همان وضعیت بسیار باالتر است .در این وضعیت
منبع تأمین کربوهیدرات هم بسیار محدود است ،چراکه از عمل گلیکوژنولیز کبدی توسط سطح باالی
انسولین جلوگیری میشود (.)17

1. Dixon
2. Bloem
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از لحاظ تئوری ،در بیماران مبتال به دیابت نوع  Iورزش میتواند با افزایش پاسخ بدن به انسولین
موجب کاهش دوز مورد نیاز تزریق انسولین شود ،ولی نتایج تحقیقات انجامگرفته در این بیماران ،نشان
میدهد که هرچند تمرینات استقامتی میتواند پاسخ بافتی به انسولین را افزایش دهد ،تأثیر چندانی بر
سطح هموگلوبین گلیکوزیله و نیاز به انسولین نمیگذارد .بهعبارت دیگر ورزش کردن منظم افراد مبتال
به دیابت نوع  Iلزوماً موجب کنترل بهتر گلوکز پالسمایی آنها نخواهد شد (.)4
هرچند در حال حاضر درمان اصلی و مؤثر برای دیابت نوع  Iتزریق انسولین و استفاده از قرصهای
هیپوگلیسمیک است ،این ترکیبات عوارض نامطلوب متعددی مانند افزایش بافت چربی و تحلیل رفتن
بافت در محل تزریق و بروز شوك هیپوگلیسمیک دارند و در درازمدت بر روند ایجاد عوارض ناتوانکنندۀ
دیابت تأثیر ی ندارند .با توجه به افزایش دانش بشری در مورد ناهمگون بودن 1این بیماری ،نیاز برای
یافتن ترکیبات مؤثر با حداقل عوارض جانبی در درمان دیابت و اختالالت ناشی از آن احساس میشود
(.)20
با توجه به اطالعات موجود در مورد اثر تمرین بر دیابت نوع  Iو تغییرات روی در اثر دیابت نوع ،I
انجام تحقیق در زمینۀ اثر همزمان تمرین و مصرف روی ضروری بهنظر میرسد ،شاید این تحقیق بتواند
دیدگاه جدیدی از تأثیرات

تمرینات هوازی با استفاده از نقشهای مؤثر روی بر دیابت نوع  Iارائه دهد.

روش تحقيق
این تحقیق بهصورت مطالعۀ تجربی است که روی  60رت نر با محدودۀ وزنی  200-250گرم و محدودۀ
سنی  6تا  8هفته با روش پسآزمون با کنترل در یک قسمت و پیش و پسآزمون در قسمت دیگر انجام
گرفت .رتها بهصورت تصادفی به شش گروه یعنی  3گروه کنترل سالم ( ،)Cکنترل سالم تمرین (،)CE
کنترل دیابت ( )Dو  3گروه آزمایشی دیابتی روی ( ،)DZآزمایشی دیابتی تمرین ( )DEو آزمایشی
دیابتی روی و تمرین ( )DZEتقسیم شدند.
بهمنظور القای دیابت ،از استرپتوزوسین استفاده شد .برای این منظور دوز  50میلیگرم بر کیلوگرم
از استرپتوزوسین در بافر سیترات سدیم  0/1mmبا  pH=4/5استفاده شد 48 .تا  72ساعت پس از
تزریق داخلصفاقی محلول استرپتوزوسین ،میزان سطح گلوکز خون اندازهگیری شد .درصورتیکه سطح

1. Heterogeneity
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گلوکز خون از  250 mg/dlباالتر بود ،براساس مقاالت موجود بهعنوان حیوان دیابتی در نظر گرفته شدند
و بهعنوان مدل حیوان دیابتی در گروههای آزمایش وارد شدند (.)15
دستور کار تمرينی

دستور کار تمرینی شامل آشنایی با تردمیل و پروتکل تمرین براساس جدول  1به اجرا درآمد (.)16 ،21
جدول  .1دستورالعمل آشنايی با تردمیل و پروتکل تمرينی
سرعت تردمیل

افزايش سرعت

زمان
هفته

جلسه

دقیقه

دقیقه /متر

جلسه /متر

آشنایی با تردمیل

2

5

25 -35

17 -4

2-1

پروتکل تمرین

8

5

25 -45

15 - 22

1

نوع فعالیت

دوز مصرفی مکمل روی روزانه  100میلیگرم بر کیلوگرم وزن بدن حیوان سولفات روی
هپتاهیدرات 1حلشده در  0/5میلیلیتر آب مقطر بهصورت گاواژ خورانده شد ( )4و در گروههایی که
تمرین هوازی هم اعمال میشد 1 ،ساعت پیش از تمرین ،روی مصرف شد.
مراحل آمادهسازی بافت

در بافت پانکراس تغییرات پس از مرگ و تغییرات خودتخریبی 2سلولهای نواحی عمقی رخ
میدهد ،بنابراین بهنظر میرسد بهتر است که با عمل انتشار3داخلرگی مادۀ ثابتکننده از طریق عروق
خونی به پانکراس فرستاده شود تا ثبوت مقدماتی روی کل تودۀ مغز بافت صورت گیرد و از تخریب
سلولها ،در مراحل اولیۀ پس از مرگ جلوگیری بهعمل آید (.)6 ،10
از یک بافر بهمنظور حفظ  PHو اسموالریتۀ هر بافت استفاده شد .استفاده از ثابتکنندۀ بدون بافر
موجب کاهش زیادی در  PHسلول میشود .در این پژوهش از ثابتکنندۀ بافر فرمالین  %10بهعنوان

1. Heptahydrate
2. Autolytic
3. Perfusion
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ثابتکننده در عمل پرفیوژن داخلرگی پانکراس استفاده شده است .این ثابتکننده مخلوطی از محلول
بافر فسفات )PBS(1و بافر فرمالین  %30است (.)2
محاسبۀ تعداد سلولهای بتا

بهمنظور محاسبۀ تعداد سلولهای بتا و پراکندگی آنها تصویر پانکراس توسط عدسی شیء  40Xبا
منفذ عددی  25توسط دوربین ویدئویی به صفحۀ مانیتور منتقل شد .ده میدان بهصورت کامالً تصادفی
انتخاب و سلولهای بتا با رنگ ارغوانی در جزایر النگرهانس شمارش شدند (.)3
سطح گلوکز خون هر هفته اندازهگیری شد .برای اندازهگیری از دستگاه گلوکومتر استفاده شد.
خونگیری از رت با النست زدن به ورید دمی رت انجام گرفت .هشت ساعت پیش از انجام آزمایش ،مواد
غذایی از دسترس حیوانات خارج شد تا سطح گلوکز خون به سطح ثابت و پایدار برسد و فقط آب در
اختیار رتها قرار گرفت .برای محاسبۀ پارامترهای آماری از میانگین ،انحراف معیار و خطای معیار
میانگین استفاده شد .در ابتدا بهمنظور بررسی نرمال بودن توزیع دادهها ،از آزمون شاپیروویک2استفاده
شد و سپس دادههای دارای توزیع نرمال با آزمون آنوای یکسویه3و آزمون تعقیبی شفه4تجزیهوتحلیل
شدند و برای مقایسۀ درونگروهی سطح گلوکز خون از آزمون  tوابسته استفاده شد .مقادیر

P≤0/05

برای تعیین سطح معنادار بودن اختالفهای بین گروهها در نظر گرفته شد.
نتايج و يافتههای تحقيق
سطح گلوکز خون
در جدول  2میانگین سطح گلوکز خون در هر گروه پیش و پس از آزمون و میانگین میزان تغییر در
سطح گلوکز خون در این هشت هفته ارائه شده است.
جدول  .2میانگین سطح گلوکز خون ) (mg/dlدر گروههای کنترل و تجربی
گروه

سالم کنترل
سالم تمرین

پیشآزمون

پسآزمون

t
مستقل

t
همبسته

119/90 13/30
119/00 13/47

120/70  14/62
125/30  9/83

-------

0/15
1/20

1. Phosphate Buffer Saline
2. Shapiro- Wilk Test
3. One way ANOVA
4. Post Hoc Scheffe
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دیابتی کنترل
دیابتی روی
دیابتی تمرین
دیابتی تمرین و روی

472/62  14/12
275/40  16/15
505/44  12/58
245/50  14/06

468/12  22/83
403/60  30/92
505/66  14/84
415/20  22/36

 نشانۀ معناداری آماری P≥ 0/05

* 26/07
* 19/48
* 39/10
* 21/70
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0/79
* 11/98
0/45
* 28/02

تی مستقل در جدول  2نشان میدهد سطح گلوکز خون گروههای دیابتی پس از دیابتی شدن
رتها و پیش از اجرای پروتکل تمرینی در مقایسه با گروه  Cتفاوت معناداری داشتند (.)P>0/001
همچنین اثر تمرین در هر گروه با تی همبسته بررسی شد .با توجه به جدول  2میانگین سطوح گلوکز
خون رتهای گروههای  DZو  DZEپیش و پس از هشت هفته کاهش معناداری داشتند ،اما در گروه
 DEو همچنین گروههای دیگر سطح گلوکز خون تفاوت معناداری نداشتند (.)P>0/001

پراکندگی سلولهای بتای پانکراس

در جدول  3میانگین تعداد سلولهای بتای پانکراس در هر  5μmدر گروهها ارائه شده است.
جدول  .3میانگین تعداد سلولهای بتای پانکراس در هر  5μmدر گروهها
میانگین

 tمستقل

حداقل

حداکثر

تعداد

سالم کنترل

170/70 0/59

*43/31

168

173

10

سالم تمرین

171/60 0/58

*37/26

169

174

10

دیابتی کنترل

128/50 0/78

-------

126

132

8

دیابتی روی

162/10 0/60

*25/80

159

165

10

دیابتی تمرین

143/55 0/80

*11/05

139

146

9

دیابتی تمرین و روی

169/60 0/52

*36/37

167

172

10

گروه

 نشانۀ معناداری آماری نسبت به گروه دیابتی کنترل /005

P
>

با توجه به جدول  3میانگین تعداد سلولهای بتای پانکراس در هر  5μmدر گروههای ،DZ ،CE ،C
 DEو  DZEنسبت به گروه  Dتفاوت معناداری دارند.
بحث و نتيجهگيری
هدف از این مطالعه بررسی اثر مصرف مکمل روی و هشت هفته تمرین هوازی بر سطح گلوکز خون و
توزیع سلولهای بتا پانکراس در رتهای دیابتی با استرپتوزویسین است .سطح گلوکز خون بهطور
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چشمگیری در گروههای  DZو  DZEدر مقایسه با گروه  Dکاهش یافت ( .)P>0/001تعداد سلولهای
بتای جزایر النگرهانس ،در گروههای  DZ ،DEو  DZEبهطور معناداری باالتر از گروه  Dبود .همچنین
قابل مقایسه با گروههای شاهد (گروه  Cو  )CEبودند (.)P>0/001
نتایج این مطالعه نشان داد که مکمل روی میتواند نقش مؤثری در مدیریت دیابت داشته باشد و
احتماالً با کنترل بیماری دیابت و تحریک سلولهای بتا میتواند به افزایش ترشح انسولین منجر شود.
همچنین تا حد زیادی از تخریب سلولهای بتای باقیمانده بهوسیلۀ برخی از تغییرات پاتولوژیک مثل
هیپرتروفی جلوگیری کند .همچنین نتایج نشان داد که تمرین نقش مؤثری در بهبود عوارض دیابت از
جمله ،کاهش سطح گلوکز خون ،افزایش حساسیت به انسولین و بهبود وضعیت آنتیاکسیدانی از
چندین سیستم دارد .بهطور کلی ،نتایج نشان داد که روی و هشت هفته تمرین هوازی به کاهش سطح
گلوکز خون و حفظ سلولهای بتا در رتهای دیابتیشده با استرپتوزویسین منجر میشوند.
سلولهای بدن از گلوکز بهعنوان سوخت اصلی استفاده میکنند که در این میان عنصر روی نقش
مؤثری در جذب گلوکز از سوی سلولها بهعهده دارد .به همین دلیل در افرادی که سطوح گلوکز خون
آنها باالست و از انسولین استفاده میکنند ،نقش روی در کاهش میزان سطح گلوکز خون این افراد
بیتأثیر نیست و همزمان با انسولین میتواند از دیابت و عوارض آن جلوگیری کند.
در مطالعۀ برون1و همکاران نیز استفاده از مکمل روی موجب بهبود تست گلوکز در بیماران دیابتی
شد ( .)8شیشوا 2و همکاران و یوشیکاوا 3و همکاران نیز نشان دادند تجویز داخلصفاقی ترکیبات روی
سبب بهبود هیپرگلیسمی و تست تحمل گلوکز در حیوانات آزمایشگاهی میشود ،اما با یافتۀ استخری و
همکاران در تضاد است؛ آنها ارتباطی بین غلظت روی در سرم و سطح گلوکز خون ناشتا در بیماران
مبتال به دیابت نیافتند (.)12 ،22،19

شکل  4نتایج تأثیر دو متغیر تمرین هوازی و مکمل روی بر سطح گلوکز خون را متفاوت نشان
میدهد .در گروه  ،DEتمرین هوازی تأثیری بر کاهش سطح گلوکز خون در گروههای  DEو  Dنداشته
است ( .)P<0/05اندازۀ اثر این دو گروه تنها  3درصد بوده است ،در نتیجه تمرین هوازی تأثیری بر
سطح گلوکز خون در طول هشت هفته ندارد.

1. Brun
2. Yoshikawa
3. Shisheva
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تفاوت معناداری در سطح  P>0/05بین گروه  DZEبا گروه  DZوجود دارد که اندازۀ اثر بین این دو
گروه  37درصد است .این یافته نشان میدهد مصرف سولفات روی و تمرین تأثیر بسزایی بر کاهش
سطوح گلوکز خون نسبت به گروه  DZدارد .یافتهها نشان داده است که احتماالً تأثیر همزمان روی و
تمرین بیش از تأثیر عنصر روی بهتنهایی است.
600.00
500.00
C
CE
DC

300.00

DZ
200.00

DE

mg/dl

DZE

100.00

سطح گلوکز خون

400.00

0.00
W7

W6

W5

W4

W3

W2

W1

زمان هفته
شکل  .4مقايسۀ سطح گلوکز خون در گروهها در طول هفت هفته

در تحقیق حاضر در گروه دیابتی تمرین ،تمرین هوازی تأثیری بر کاهش سطح گلوکز خون نشان
نداد ( ،)P<0/05بنابراین احتماالً جمع همزمان تمرین هوازی و مصرف روی تأثیر بیشتری نسبت به
تأثیر جمع هر یک از این دو متغیر بهصورت جداگانه دارد .ازاینرو میتوان گفت که اگر پروتکل تمرین
هوازی با مصرف مکمل روی همراه باشد ،تأثیر چشمگیرتری در کاهش سطح گلوکز خون دیده میشود.
این اتفاق احتماالً بهدلیل افزایش سوخت وساز رت ناشی از تمرین هوازی است که شاید مصرف مکمل
روی موجب سوختن مقدار گلوکز بیشتر و کاهش سطح گلوکز خون در طول این هشت هفته شده است.
تحقیقات نشان داده است که در بیماری دیابت ،تعداد و اندازۀ جزایر النگرهانس کاهش مییابد و
سلولهای  βجزایر النگرهانس پانکراس دچار آتروفی میشوند و ناحیۀ آسینار 1پانکراس دچار ادم و

1. Acinar cell
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آتروفی میشود ( .)7نتایج مطالعۀ حاضر نشان داد که در موشهای صحرایی مبتال به دیابت تعداد
سلولهای  βکاهش مییابد .همچنین پژوهشهای اخیر گزارش کردهاند که در شرایط ویژه ،امکان
تکثیر سلولهای  βبالغ در پانکراس وجود دارد.
با توجه به شکل  5تعداد سلولهای بتا در گروههای دیابتی نسبت به سایر گروهها کاهش نشان
میدهد که این یافته نشاندهندۀ تأثیر تزریق استرپتوزوسین بر تخریب سلولهای بتا و القای دیابت در
موشها بوده است .گروه  DEبا گروه  Dاختالف معناداری در سطح  P>0/05نشان میدهند .نتایج
مطالعۀ بلوم و همکاران ( )2008در زمینۀ بررسی تأثیر فعالیت هوازی کوتاهمدت بر عملکرد سلولهای
بتای پانکراس و مقاومت به انسولین در افراد مسن با تحمل گلوکز ،با نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد
(.)7

200
162.1

160

143.55

140

128.5

120
100
80
60
40
20

تعداد سلول های بتا در هر  5میکرومتر

169.6

171.6

170.7

180

0
DZE

DZ

D

DE

CE

C

گروه ها
شکل  .5مقايسۀ تعداد سلولهای بتای پانکراس در هر  5μmدر گروهها

تعداد سلولهای بتا در گروه  DZدر مقایسه با گروههای  Dو  DEافزایش نشان دادند .این یافتهها
نشاندهندۀ تأثیر مثبت مصرف سولفات روی بر سلولهای بتای جزایر النگرهانس است .در گروه ،DZE
نسبت به سایر گروههای مطالعاتی افزایش معناداری در سطح  P>0/05دیده شد که نشاندهندۀ تأثیر
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مثبت مصرف همزمان سولفات روی با تمرین هوازی در افزایش سلولهای بتای جزایر النگرهانس در
رتهای دیابتی است.

نتيجهگيری
نتایج این پژوهش نشان داد در تمام گروههایی که سولفات روی را بهعنوان مکمل غذایی دریافت
میکردند ،سطح قند خون کاهش یافته است ،همچنین تعداد سلولهای بتا افزایش یافت .با توجه به
نتایج این مطالعه ،استفاده از مکمل روی همزمان با تمرین هوازی برای بیماران دیابتی توصیه میشود و
این مطالعه به نقش مهم تمرین هوازی در کنار یک مکمل اشاره میکند که در صورت استفادۀ همزمان
هر دو متغیر تأثیر چشمگیرتری در مقایسه با بهکارگیری مجزا از تمرین یا مصرف مکمل روی دارد.
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Abstract
This aim of the present study was to investigate the effect of zinc supplement
and 8 weeks of aerobic exercise on blood glucose levels and distribution of
pancreatic beta cells in diabetic rats. 60 matured male rats were randomly
divided into six groups: healthy control (C), control exercise (CE), diabetic
control (D), diabetic + zinc (DZ), diabetic + exercise (DE) and diabetic +
exercise + zinc (DEZ). After 8 weeks, the rats received deep anesthesia and
the pancreas was dissected and processed. Random sections were obtained
and the number of pancreatic stained beta cells were counted. Blood glucose
level (BGL) was measured in different weeks during the study. Statistical
analysis of variance test showed the BGL drastically decreased in DEZ and
DZ groups compared with the C, D and CE groups (P<0.05). Beta cells of
islets in DEZ were significantly (P<0.05) higher than D (effect size %81)
and DE (effect size %97) groups and in DZ higher than D group (effect size
%99) and were comparable to C and CE groups. This study demonstrated
that zinc supplement along with the aerobic exercise can play a more
effective role in managing diabetes and can probably increase insulin
secretion by controlling diabetes and stimulating the beta cells and also can
largely prevent remaining beta cells from damaging by some pathologic
changes like hypertrophy.
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