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Abstract 

Introduction: Oxidative stress is an important factor in the induction of diabetes complications especially 

peripheral neuropathy and hyperalgesia, and it has been proven that regular aerobic exercise and vitamin E have 

antioxidant effects. Therefore, this study was designed to examine effects of regular aerobic exercise and vitamin E on 

thermal pain threshold in streptozocin-induced diabetic rats. 

Methods: Male Wistar rats (250±10 g) were made diabetic by streptozotocin (60 mg/kg, subcutaneously). One 

week after diabetes induction, animals were subjected to aerobic exercise and vitamin E treatment for 6 weeks. Aerobic 

exercise consisted of running on treadmill, and vitamin E (7 g/kg) was added into daily food. Forty eight hours after the 

end of 3rd and 6th weeks of exercise protocol, we used tail-flick to assess the effects of training and vitamin E on 

thermal pain threshold. 

Results: 1) A significant decrease in thermal pain threshold was seen in diabetic rats. 2) Diabetes-induced 

hyperalgesia decreased significantly by regular aerobic exercise and vitamin E. 3) The effect of simultaneous regular 

aerobic exercise and vitamin E on thermal pain threshold was significantly more than the effect of each one alone. 

Conclusion: Regular exercise and vitamin E administration at the time of diabetes induction may be able to restore 

thermal hyperalgesia. Therefore, they can be used for the treatment and/or management of painful conditions. 
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 کيآستانه درد موش هاي ديابتي نوع  بر Eتاثير تمرين ورزشي و ويتامين 

 *علي حيدريان پورمحمد باسره، 

 همدان، همدان یدانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه بوعلي سينا

 29فروردين  12پذيرش:   21آذر  12دريافت: 
  

 چكيده

 نيتاميمنظم و و یهواز نيثابت شده است که تمر نيو کاهش آستانه درد است و ا يابتيد ينوروپات ژهيبو ابتيعوارض د جاديعامل مهم در ا کي ويداتياسترس اکس :مقدمه

E نيتاميمنظم و و یهواز نيآثار تمر يبررس یمطالعه برا نيا نيدارند، بنابرا يدانياکس يآثار آنت E نيشده باا استرپتوزوسا   يابتيد یدر موش ها يرارتبر کاهش آستانه درد ح 

       شده است. يطراح

 0ميلي گرم/ کيلو گرم، زير جلدی( ديابتي شدند. يک هفته پس از ايجاد ديابت حيوانات به مدت  00( با تزريق استرپتوزوسين )120±20های نر ويستار )گرم موش :ها  روش

 84گرم/ کيلوگرم( به غذای روزانه اضافه شد.  7) Eقرار گرفتند. تمرين هوازی دويدن روی تريدميل بود. در اين مدت ويتامين  Eين هوازی و درمان با ويتامين هفته تحت تمر

 حرارتي استفاده گرديد. بر آستانه درد Eبرای تعيين تاثير تمرين و ويتامين  Flick -Tailساعت پس از پايان هفته سوم و ششم پروتوکل تمريني ما از

 یمنظم هواز نيتوسط تمر یبه طور معنادار ابتيبه درد توسط د تيحساس شي( افزا1مشاهده شد.   يابتيد یدر موش ها ي( کاهش معنادار در آستانه درد حرارت2 ها: يافته

 دو عامل بود. نياز ا کيهر  ريتاث زا شتريب یبه طور معنادار يرد حرارتبر آستانه د E نيتاميمنظم و و یهواز نيهمزمان تمر ري( تاث9کرد.  دايکاهش پ E نيتاميو و

 نيرا به حالت اول برگرداند. بنابرا يحرارت یايپرآلژزيممکن است بتواند ها ابتيد جاديدر زمان ا E نيتاميمنظم و مصرف و نيکه تمر بدست آمد جهينت نيا :جه گيريينت

 .رنديدردناک مورد استفاده قرار گ یها تيوضع تيريتوانند در درمان و مد يآنها م

 

E نيتاميورزش، آستانه درد، و ،يابتيد ينوروپات :هاي كليدي واژه

 1مقدمه

ديابت مليتوس يک بيماری مزمن اسات کاه مشهصاه آن    

     باالرفتن گلاوکز واون در اثار کم اود تولياد انساولين توساط        

ر های بتای پانکراس يا کاهش حساسايت باه انساولين د    سلول

هااای هاادف مااال بافاات ضربااي و ع االه، اواات ل در   بافاات

متابوليسم کربوهيدراتها، ضربيها و پروتئينها، همراه باا افازايش   

. قند وون باال [8 ،9 ،1 ،2] وطر ايجاد بيماريهای عروقي است

در ديابت باعث تولياد راديکاال هاای آزاد شاده و دفاای آنتاي       

 

 

 Heidarian317@gmail.com              مکات ات:نويسندة مسئول  *
 www.phypha.ir/ppj                                        گاه مجله:بو

اکساايداتيو  اسااترس. [0] کنااد يماا اکساايداني باادن را معيااو 

نقش مهمي در پاتوژنز هر دو نوی ديابات و  های آزاد(  راديکال)

هاای دياابتي ياک     نوروپااتي  [.7] کند يمايجاد نوروپاتي بازی 

مجموعه از اوت الت عص ي هستند که توساط ديابات ايجااد    

       شااوند و باعااث کاااهش آسااتانه درد در بيماااران ديااابتي   مااي

عاادی راديکاال هاای آزاد و    بااال باودن غيار    . [2]شاوند   مي

 تواناد  يما همزماني با کاهش در مکانيسم دفای آنتي اکسيداني 

سلول، افزايش پروکسيداسايون   یها ميآنزبه آسيب ارگانل ها و 

ليپيدها و افزايش مقاومت انسولين منجر شاود. ايان پيامادهای    

عوارض ديابت از جمله نوروپااتي را   تواند يماسترس اکسيداتيو 

 ممانعت از سااوت  رسد يم. پس به نظر [2 ،4 ،7] دافزايش ده

های آزاد اثرات مفيد بر نوروپاتي دياابتي داشاته باشاد.     راديکال
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يک ويتامين محلول در ضرباي اسات کاه از غشاا       Eويتامين 

ساالول در براباار راديکااال هااای آزاد کااه از عواماال شاااي  در  

ات مطالعا  .[2] کند يمگسترش نوروپاتي ديابتي هستند حمايت 

پ سمای افراد ديابتي کمتار از   Eنشان داده که سطح ويتامين 

در اين بيماران بيشاتر   Eنياز به ويتامين [ و 1] افراد سالم است

 . [20 ،1] است

به عنوان آنتي اکسيدان اصلي محلاول در   Eنقش ويتامين 

ضربي آن را به عنوان يک کانديدای وو  برای مقابلاه باا اثار    

 اباد ي يما آنها راديکاال هاای آزاد افازايش    که در  ييها یماريب

نه تنها فعاليت انسولين را  Eدوز باالی ويتامين . کند يممعرفي 

بلکه ممکن است از عوارض طوالني مادت ديابات    برد يمباال 

باعاث کااهش فشاار     تواناد  يما  E. ويتامين [20] ممانعت کند

اکساايداتيو در بيماااران ديااابتي بوساايله باااال بااردن کنتاارل    

ديگاری ماال فعاليات آنتاي      یهاا  سام يمکانو ياا   2يکگليسم

در کنتارل عاوارض ديابات     تواناد  يما اکسيداني شود، بنابراين 

. تحقيقات نشان داده است کاه ويتاامين   [22 ،7] مشارکت کند

E  [21] دهد يموضعيت درد را در درد نوروپاتيک کاهش. 

فعاليات ورزشاي ياک اباازار قدرتمناد در درماان مقاوماات      

لوگيری از عوارض ديابت اسات. فعاليات ورزشاي    انسولين و ج

تاا   18تاثيری که ممکن است  برد يمحساسيت انسولين را باال 

. باه نظار   [29] بکشدول ساعت بعد از يک جلسه تمرين ط 84

تمرينات منظم ورزشي دفای آنتاي اکسايداني را به اود     رسد يم

 .[28] بهشد يم

ا افازايش  مي آيد کاه ديابات با    های فوق ضنين بر از يافته

استرس اکسيداتيو همراه است کاه ايان واود باعاث گساترش      

شاود، باا توجاه باه تااثير آنتاي اکسايداني         عوارض ديابت مي

 ميا ا شاده و فعاليت ورزشي، در اين تحقيق ما بر آن  Eويتامين 

بار کااهش    تاومم که تاثير اين دو عامل را به صاورت مجازا و   

 ررسي قرار دهيم.آستانه درد که از عوارض ديابت است، مورد ب

 ها روش و وادم

در اين تحقيق از موش هاای سافيد صاحرايي نار از ناژاد      

که باه صاورت تصاادفي از     120±20ويستار در محدوده وزني 
 

 

1. Glysemic 

پاستور اياران انتهاا     تويانستبين موش های پرورش يافته در 

شده و در وانه حيواناات دانشاگاه باوعلي ساينا تحات دماای       

سااعت   21اد( و ناور مناساب )  درجاه ساانتيگر   11±1مناسب )

استفاده شد.  شدند يمساعت تاريکي( نگه داری  21روشنايي و 

(، Cنمونه آماری تحقيق ع ارت اسات از گاروه ساالم کنتارل )    

(، DT(، گروه دياابتي تمارين کارده )   DC) گروه ديابتي کنترل

( و گااروه D-vitE) Eگااروه ديااابتي مصاارف کننااده ويتااامين 

E(DT&vit E .) کنناده ويتاامين    ديابتي تمرين کرده مصرف

سر و دسترسي باه آ  و غاذا آزاد    0تعداد موش های هر گروه 

 بوده است.

در ابتدا برای القا  ديابت از داروی استرپتوزوساين اساتفاده   

ميلي  2/2گرم استرپتوزوسين  2شد. به اين صورت که در ازای 

کاه   به آن اضافه شد. موشهايي را PH 2/8ليتر بافر سيترات با 

ساعت ق ل گرسنه نگاه داشاته بودناد، بارای تعياين دوز      18از 

استرپتوزوسين تزريقي وزن شدند، ساپس باا روش قطا  دم از    

حيوانااات يااک قطااره وااون گرفتااه و بااا اسااتفاده از دسااتگاه  

گياری شاد و پاس از آن در صاورت      گلوکومتر قند وون اندازه

/  ي گارم ميلا  00با دوز ) ط يعي بودن قند وون، استرپتوزوسين

کيلوگرم( به روش زير جلدی در ناحيه پشت دو گاوش تزرياق   

از روز پس از تزريق استرپتوزوساين، باا روش قطا  دم     9شد. 

وون گرفته و با روش ذکر شده در باال ميزان قند واون   وانيح

حيوان مشهص گرديد. حيواناتي که قناد واون آنهاا بيشاتر از     

ديابتي در نظر گرفتاه  ميلي گرم/دسي ليتر( بود به عنوان  900)

مجزا قارار داده   یها قفسشدند و در گروه های شش تايي در 

شدند. پس از گروه بندی ابتدا آستانه درد موش ها اندازه گيری 

 و ث ت شد.

 Flick(TFLsبرای انادازه گياری آساتانه درد از آزماون )    

Latencies –Tail توسط دستگاهFlick –Tail  ساوت کشور

توساط   2282ين آزمون اولين باار در ساال   ضين استفاده شد. ا

Smit  وAmour      جهت بررسي درد حااد در ماوش هاا ماورد

گرفت. امروزه اين آزمون به منظاور انادازه گياری     استفاده قرار

تغيياارات آسااتانه درد متعاقااب دساات کاااری فيزيولااوژيکي و  

در آزماون   .[27] رديا گ يما فارماکولوژيک مورد اساتفاده قارار   

TFLs  به قسمتي از دم تاباناده شاده و در دم ايجااد    اشعه نور

. حيوان در اثر احساس گرما دم واود را از مساير   کند يم حرارت

و نور به ضشم حسااس الکترونيکاي دساتگاه     کند يمنور وارج 
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بروورد کرده و باعث توقف زمان مي شاود. زماان پاساي باين     

حيوان باه عناوان معيااری بارای      العمل عکسشروی محرک و 

 محسو  مي شود.  TFLsد در آزمون سنجش در

پس از اندازه گياری آساتانه درد و ق ال از آغااز تمريناات      

ورزشي برای آشنا سازی، موش ها به مادت پانر روز در ياک    

دقيقه در هر جلساه   20متر بر دقيقه به مدت  2هفته با سرعت 

روی تريدميل مهصوص موش ساوت ايران تمرين داده شادند  

شاد.   آغااز  Eمريني و مصرف ويتاامين  و پس از آن پروتوکل ت

روز تمرين  2هفته بود که در هر هفته  0زمان پروتکل تمريني 

. روزهای سوم و هفتم هار هفتاه تمارين    شد يمورزشي انجام 

. زمان و سرعت پروتکل به اين صورت بود: هفتاه  شد ينماجرا 

دقيقاه، هفتاه دوم    20متر بر دقيقه به مادت   20اول با سرعت 

دقيقاه، هفتاه ساوم باا      10به مدت  متر بر دقيقه 20با سرعت 

دقيقه، هفتاه ضهاارم    10متر بر دقيقه به مدت  28-22سرعت 

دقيقه، هفتاه هاای    90متر بر دقيقه به مدت  28-22با سرعت 

 90متار بار دقيقاه باه مادت       27-24پنجم و ششم با سرعت 

 .[22]دقيقه 

 7ت )موش ها با نسا   ی شدهبا غذای پودر  Eپودر ويتامين 

گرم/کيلوگرم( مهلوط شده و در طاول شاش هفتاه پروتوکال     

 .[27]تمريني در اوتيار موش ها قرار گرفت 

 یهاا  روشاز  هاا  دادهدر اين تحقيق برای تجزيه و تحليال  

و تحليال وارياانس ياک طرفاه آناووا       مکارر  یها یريگ اندازه

 24نساهه   SPSSاستفاده شد. کليه عمليات آماری با نرم افزار 

در نظار   P<02/0 هاا  دادهشد و حداقل سطح معنااداری   انجام

 گرفته شد.

 يافته ها

بار قناد واون.     Eتمرين ورزشي و مصارف ويتاامين   تاثير 

را در موش هاای   قند وون Eويتامين تمرين ورزشي و مصرف 

تمارين  نشان داد  ها یريگاندازه  (.P≤02/0ديابتي کاهش داد )

را در  قند واون  پس از شش هفته Eويتامين ورزشي و مصرف 

نماودار شاماره   موش های ديابتي به طور معناداری کاهش داد. 

(2). 

تاثير ديابت بر آستانه درد. ديابت باعث تغييار معنااداری در   

(. P≤02/0در موش های ديابتي شد ) Tail-Flick ريتأوزمان 

 STZاندازه گيری آستانه درد نشان داد ديابت القا شده توساط  

موش های ديابتي در مقايسه باا ماوش هاای    آستانه درد را در 

 .(1نمودار شماره ) سالم به طور معناداری کاهش داد.

تاثير تمرين ورزشي بر آستانه درد در ماوش هاای دياابتي.    

-Tail ريتاأو تمرين ورزشي باعاث تغييار معنااداری در زماان     

Flick ( 02/0شدP≤ اندازه .)نشان داد آساتانه درد در   ها یريگ

بتي تمرين کرده در پايان هفته سوم در مقايساه  موش های ديا

با گروه کنترل ديابتي تفاوتي نداشت اما در پايان هفتاه ششام   

تمرين ورزشي باعث افازايش معنااداری در آساتانه درد ماوش     

نماودار   های تمرين کرده در مقايسه با گروه کنترل ديابتي شد.

0
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SC DC DT D-vitE DT&vitE

B
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o
d

 G
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d
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** ** **

 
را در ماوش هاای    پس از شش هفته قند واون  Eويتامين تمرين ورزشي و مصرف ها نشان داد  اندازه گيریبر قند وون.  Eويتامين تاثير تمرين ورزشي و مصرف  -1شكل 

P<02/0 و n=6نمايش داده شده است.  Mean±SEMمقادير به صورت  ری کاهش داد.ديابتي به طور معنادا
(، گاروه  DC(، گروه ديابتي کنترل )SC) گروه سالم کنترل. **

 E (DT&vit E.)(، گروه ديابتي تمرين کرده مصرف کننده ويتامين D-vitE) E ، گروه ديابتي مصرف کننده ويتامين(DT) ديابتي تمرين کرده
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 .(9شماره )

ماوش هاای    بار آساتانه درد در   Eويتاامين  تاثير مصارف  

 ريتاأو باعث تغيير معناداری در زمان  Eويتامين ديابتي. مصرف 

Tail-Flick  نشان داد آستانه درد در ماوش   ها یريگشد. اندازه

مصرف کرده بودند در پاياان هفتاه    Eکه ويتامين  های ديابتي

( در مقايساه باا گاروه    ≥02/0P( و هفته ششم )≥02/0Pسوم )

نماودار   افازايش داشاته اسات.    کنترل ديابتي به طور معناداری

 .(8شماره )

بار آساتانه     Eتمرين ورزشي و مصرف ويتاامين  توممتاثير 

 E تمرين ورزشي و مصرف ويتاامين  درد در موش های ديابتي.

         ريتااأوباعااث بيشااترين تغيياار در زمااان   صااورت تااومم بااه 

Tail-Flick ( 02/0شدP≤ اندازه .)نشاان داد آساتانه    ها یريگ

 Eهای ديابتي که تمرين ورزشي کرده و ويتامين  وشدرد در م

نيز مصرف کرده بودند در پايان هفته سوم و ششام در مقايساه   

با گروه کنترل ديابتي به طور معناداری افازايش داشاته اسات.    

 .(2نمودار شماره )

 بحث

ورزش يک ابزار قدرتمند در درمان عوارض ديابات اسات.   
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های ديابتي در مقايسه با موش هاای   آستانه درد را در موش STZبر آستانه درد. اندازه گيری ها نشان داد ديابت القا شده توسط  STZتاثير ديابت القا شده توسط  -2شكل 

P<02/0 و n=6 نمايش داده شده است. Mean±SEMسالم به طور معناداری کاهش داد. مقادير به صورت 
P<02/0و  *

      ، گروه کنتارل دياابتي  (SC). گروه کنترل سالم **
(DC). 
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فته ششم تمارين ورزشاي   های ديابتي تمرين کرده در پايان ه ها نشان داد آستانه درد در موش اندازه گيریتاثير تمرين ورزشي بر آستانه درد در موش های ديابتي.  -3شكل 
 و n=6 نمايش داده شاده اسات.   Mean±SEMمقادير به صورت  معناداری در آستانه درد موش های تمرين کرده در مقايسه با گروه کنترل ديابتي شده است. فزايشباعث ا
02/0>P

 (.DT) (، گروه ديابتي تمرين کردهDC) . گروه ديابتي کنترل*
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انساولين ع ا ت و    فعاليت ورزشي باعث افازايش حساسايت  

ک د و در نتيجه کاهش نياز به انساولين ماي شاود. باه هماين      

دليل ورزش به عنوان يک عامل درماني در ديابات و عاوارض   

 بع اا  با وجود ايان مزاياا،    .[22، 24، 2، 9] آن تجويز مي شود

اگر فعاليت ورزشي با الگوی مناسب به کار نرود ممکن است با 

که از عوامل ايجااد عاوارض ديابات    يداتيو افزايش استرس اکس

است همراه باشاد. تحقيقااتي کاه در ماورد ورزش و اساترس      

اکسيداتيو و دفای آنتي اکسيداني انجام شده اسات همگاي باه    

کااه فعالياات ورزشااي باعااث اسااترس  انااد دهيرسااايان نتيجااه  

اکسيداتيو مي شود. اما اين موضوی بساتگي باه ناوی، شادت و     

استرس اکسايداتيو در بيمااران   [. 10مدت فعاليت ورزشي دارد ]

ديابتي م ت  به نوروپاتي متعاقب فعاليت ورزشي منظم کااهش  

. در اين تحقيق ماا باه ايان نتيجاه رسايديم کاه       [27] ابدي يم

هفته تمرين ورزشي منظم باعث باال رفتن آستانه درد  0اجرای 

شود. با توجه باه م ااحاي کاه پيراماون      موش های ديابتي مي

رس اکسيداتيو بر نروپاتي ديابتي و کاهش آساتانه درد  تاثير است

و تاثيرات مفيد تمرينات منظم ورزشي بار اساترس اکسايداتيو    

ضنين نتيجه گرفات کاه تقويات دفاای آنتاي       توان يمبيان شد 

دليال افازايش آساتانه درد در     تواند يماکسيداني توسط ورزش 

 اناد  کارده و همکاران گزارش  Atalayموش های ديابتي باشد. 
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مصرف کرده بودند در پايان هفته  Eکه ويتامين  ها نشان داد آستانه درد در موش های ديابتي های ديابتي. اندازه گيری بر آستانه درد در موش E ويتامينتاثير مصرف  -3شكل 

P<02/0 و n=6 نمايش داده شده است. Mean±SEMمقادير به صورت سوم و ششم در مقايسه با گروه کنترل ديابتي به طور معناداری افزايش داشته است. 
P<02/0و  *

**. 
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ن ورزشي کرده و های ديابتي که تمري ها نشان داد آستانه درد در موش های ديابتي. اندازه گيری بر آستانه درد در موش  Eتاثير توام تمرين ورزشي و مصرف ويتامين -5شكل 

نمايش  Mean±SEMمقادير به صورت نيز مصرف کرده بودند در پايان هفته سوم و ششم در مقايسه با گروه کنترل ديابتي به طور معناداری افزايش داشته است.  Eويتامين 
P<02/0 و n=6 داده شده است.

 E (DT&vit E.)مين (، گروه ديابتي تمرين کرده مصرف کننده ويتاDC) . گروه ديابتي کنترل**
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که فعاليت ورزشي استقامتي باعث کاهش استرس اکسايداتيو و  

و  Kimتقويت سيستم آنتي اکسيداني در بلند مدت ماي شاود.   

کاه فعاليات ورزشاي مانظم باعاث       اناد  کردههمکاران گزارش 

تقويت دفای آنتي اکسايداني و کااهش اساترس اکسايداتيو در     

فرضايه   . اين يافته ها باا [8]حالت استراحت و ورزش مي شود 

ما در مورد تقويت دفای آنتي اکسيداني و باال رفاتن آساتانه درد   

و  Hayaesطرفااي هاام   توسااط ورزش همسااو هسااتند. از  

همکاران نقش فعاليت جسماني را جلوگيری و ماديريت ديابات   

را مورد بررسي قرار دادند و به اين نتيجاه رسايدند کاه ورزش    

از عوارض ديابت جلاوگيری کارده ياا باروز آن را باه       تواند يم

. مطالعاتي هم بر تاثير منفي فعاليت ورزشي [11]تاوير بياندازد 

بر استرس اکسيداتيو اشاره دارند که اين نتاير به دليال تفااوت   

و همکاران  Senدر نوی فعاليت ورزشي آنها است به طوری که 

رسايدند کاه فعاليات    در تحقيقي که انجام دادند به اين نتيجاه  

و  Angelaقدرتي باعث افزايش استرس اکسيداتيو ماي شاود.   

همکاران تحقيقي که بر روی دوندگان فوق ماراتن انجام دادند 

دريافتند که استرس اکسيداتيو در اين افراد افزايش داشت. پس 

انجام فعاليت ورزشي منظم استقامتي وسيله  ميريگ يمما نتيجه 

با افزايش استرس اکسايداتيو در ديابات و    مناس ي برای م ارزه

ايجاد عاوارض آن و در نهايات کااهش آساتانه درد در ديابات      

 است.

همانطور که ذکر شد اساترس اکسايداتيو نقاش مهماي در     

يکاي از   Eايجاد عوارض ديابت بويژه نوروپااتي دارد. ويتاامين   

باا اثارات    تواناد  يما آنتي اکسيدان های مهم بادن اسات کاه    

داتيو مقابله کند. ط ق تحقيقات انجام شده ساطح  استرس اکسي

افراد ديابتي در مقايسه با افراد سالم کمتار اسات در    Eويتامين 

مصاارفي افااراد ديااابتي  Eنتيجااه الزم اساات مياازان ويتااامين 

باعاث کااهش فشاار     تواناد  يما  Eافزايش داده شود. ويتامين 

اکساايداتيو در بيماااران ديااابتي بوساايله باااال بااردن کنتاارل    

ليسميک و ياا مکانيسام هاای ديگاری ماال فعاليات آنتاي        گ

در کنتارل عاوارض ديابات     تواناد  يما اکسيداني شود، بنابراين 

حفظ غلظت پ سامايي ويتاامين    .[10، 7، 9، 1] مشارکت کند

E  باشاد  يمدر سطح بهينه برای بيماران دارای نوروپاتي حياتي 

    باين  در ايان بيمااران باا سارعت بااالتری از       Eضون ويتامين 

. در اين تحقيق ماا باه ايان نتيجاه رسايديم کاه       [19] رود يم

     باعااث باااال رفااتن آسااتانه درد   Eهفتااه ويتااامين  0مصاارف 

موش های ديابتي مي شود. با توجه باه م ااحاي کاه پيراماون     

تاثير استرس اکسيداتيو بر نروپاتي دياابتي و کااهش آساتانه و    

 توان يميداتيو بيان شد بر استرس اکس Eتاثيرات مفيد ويتامين 

ضنين نتيجه گرفت که تقويات دفاای آنتاي اکسايداني توساط      

دليل افازايش آساتانه درد در ماوش هاای      تواند يم Eويتامين 

بر اساترس   Eديابتي باشد. تحقيقاتي که بر روی تاثير ويتامين 

اکسيداتيو و درد نوروپاتيک انجام شاده از فرضايه ماا در ماورد     

در جلوگيری از تاثيرات مهار  اساترس    Eمفيد بودن ويتامين 

اکسيداتيو و باال بردن آستانه درد بياان شاد همساو اسات باه      

 Eو همکاران به تااثير محاافظتي ويتاامين     Changطوری که 

و همکااران   Pazdro. اند کردهدر برابر استرس اکسيداتيو اشاره 

و فشار اکسيداتيو را در عاوارض ديابات ماورد     Eنقش ويتامين 

مان  تهرياب   Eقرار دادند و گزارش کردند که ويتامين  بررسي

و  Babaei. [19]توساط عاوارض ديابات ماي شاود       هاا  بافت

را باار درد نوروپاااتي  Eهمکاااران تاااثير م تااونين و ويتااامين 

محيطااي در مااوش هااای ديااابتي بررسااي کردنااد و دريافتنااد 

و  Sayyed[. 1]باعااث کاااهش درد مااي شااود    Eويتااامين 

باعاث کااهش درد    Eکاه ويتاامين    اناد  کرده همکاران گزارش

گازارش   Talنوروپاتيک محيطي در موش هاای دياابتي شاد.    

کااهش   باعاث  Eکرده است که درمان سيستميک با ويتاامين  

درد نوروپاتياک  مازمن   یهاا  مادل  دردرد نوروپاتيک مي شود. 

ياا را کااهش   زدرمان سيستميک با يک آنتي اکسايدان هايپرآلژ 

را جهاات  Eتااوانيم مصاارف ويتااامين  . پااس مااا مااي[9]داد 

جلوگيری از تاثيرات استرس اکسيداتيو و باال باردن آساتانه درد   

 در بيماران ديابتي توصيه کنيم.

همان طور که در نتااير ايان تحقياق مشااهده ماي شاود       

بيشترين تاثير بر آساتانه درد هنگاامي ايجااد شاده اسات کاه        

      ده قاارار مااورد اسااتفا صااورت تااوممبااه  Eورزش و ويتااامين 

اين دو عامل را در ارت ااط   تومم. هيچ تحقيقي که تاثير اند گرفته

با عوارض ديابت يا درد مورد مطالعه قرار داده باشد يافت نشاد.  

بيشاترين تااثير را    صورت تاومم اما دليل اينکه اين دو عامل به 

اين گونه ت يين کرد که ديابت همراه با افزايش  توان يمداشتند 

استرس اکسيداتيو است و اين افزايش استرس اکسايداتيو  توليد 

يکااي از دالياال نوروپاااتي و پااايين آماادن آسااتانه درد اساات.  

به عنوان يک آنتاي اکسايدان اثارات ايان اساترس       Eويتامين 

و باعث افزايش آستانه درد مي شود.  کند يماکسيداتيو را وناي 
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ني فعاليات  با تااثير آنتاي اکسايدا    Eوقتي اين تاثيرات ويتامين 

شااود بيشااترين تاااثير را باار آسااتانه درد   ورزشااي همااراه مااي

 .  گذارد يم

نتيجه گياری کارد کاه اساتفاده از      توان يمدر پايان ضنين 

آنتي اکسيدان ها برای درماان عاوارض ديابات و جلاوگيری از     

و  Eويتاامين   تاوان  يما گسترش آنها تاثير قابل توجهي دارد و 

آنتاي اکسايدان بارای درماان      فعاليت ورزشي را باه عناوان دو  

 کاهش آستانه درد در بيماران ديابتي معرفي کرد.

 سپاسگزاري

از  يماال  تيا حما ليا باه دل  نايسا  يدانشگاه بوعل ياز معاونت پژوهش

 .شود يم یسپاسگزارمطالعه، 
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